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 (16)الحلقة 
 مقاصد الشريعة في الميزان

 بين اإلفراط والتفريط االتجاهات في دراسة المقاصد بعد اإلمام الشاطبي -(4)
 

 د. حسن بكير
 هولندا\أستاذ الدراسات اإلسالمية

 
ان  سال   –في المقاصد  –على الرغم من أن أغلب الدراسات  لم تخرج عماا تبهاا ااماال البااوهي ْمس
يمكن رصد موقفين يمثالن اتجاهين ْاضايين فاي  –قديماً ْحديثاً  –مسلكا؛ فإنا ْمن خالل تبهع ما ُتبب 

دراسة المقاصد ْتوظيفها في مجاالت االجبهاد المخبلفة، تما يمكان مالحةاة تهلاور موقال  الا  علاى ياد 
 معاصرين في الموضوع.بعض الهاحثين ال

 الموقف الأول: 
ْهااو يمثااج اتجاااط الباااوهي ْاباان عايااور ْالفاسااي ْغياارهم ماان الفقهاااي ْالهاااحثين الاا ين ي ياادْن 
اساابخدال المقاصاااد أداسً لالساابفهاو الفقهاااي فاااي تااج المجااااالت الديفياااة ْالدنيويااة، ْهاااو ماااا تاام  بياناااا فاااي 

ضااوع بكااج تفتاايالتا، ممااا يإلفااي عاان ااعااادس ْغياارط ماان المتااففات البااي بساا   المو« الموافقااات»
 ْالبكرار.

 الموقف الثاني:
ْهو يمثج اتجاط اليدا يين ال ين ي يدْن المقاصد تأييداً م لقااً. ْيعادْنها أداسً لالسابفهاو فاي المجاالين 

مبجاْزين البرْو ْالضوابط البي راعاها أصياب االتجاط األْل؛ األمر الا ي فاب   –الديفي ْالدنيوي  –
ا هو معلول من الدين بالضرْرس.   إلرسً للبيلج من الفتوص ْمم 

ْلعج  بعض القتور ال ي ياب مفهج الباوهي مك ن ه الي مان اسابإلالل المقاصاد ْتوظيفهاا توظيفااً 
 مفيرفاً في مجال االجبهاد يأتي توضييا إن ياي هللا تعالى.

 الموقف الثالث:
فقاااا األحكاااال »صااااحب تبااااب  -م ياااع اليماااداْي تهلاااور حاااديثاً، ْظهااار جليااااً لاااد  عهاااد الكاااريم 

 في سعيا لمقاْمة انيراف االتجاط الثاني ْي  ا. -« السل انية:مياْلة للبأصيج ْالب وير
 ْيقل ه ا االتجاط موقفاً مبيفةاً في المقاصد؛ فهو يميز بين:

مين بالفتاوص م هب الفقهاي الملباز –فيها  –المقاصد في مجال األحكال البرعية العملية، في هب  -
ْاليمج عليها ْالبماس العلاج التاريية ْالخفياة. ْيفكار ماا لهاب إلياا بعاض الفقهااي مان اتخاال المقاصاد 

 (1)ْحدها أداسً السبفهاو األحكال البرعية أْ لبع يج بعض الفتوص تما لهب إليا ال وفي ْأمثالا.
للقيااس أْ ااجمااع المسابفد إلاى ْبين القضاايا الدنيوياة الباي لام تارد فيهاا نتاوص ْال مجاال فيهاا  -

، الا ي يبضامن المقاصاد بتافبها «البباريع الباورْي»الفتوص، ْقد اسبيدث له ط القضايا ماا ساماط با 
 أحد متادرط.

أما تيفةا على المقاصد في مجال األحكال البرعية العملية، فمردط إلى مآخ  عادس لختاها فاي جملاة 
فقاااا األحكاااال »تماااا جاااايت فاااي تباباااا  –مالحةاااات مااان المالحةاااات علاااى نةرياااة البااااوهي. ْهااا ط ال

 :- (2)«السل انية

                                                 
 .حلقة قادمة بإلن هللاسأتفاْلا في  - 1
 ْما بعدها. 347ص  - 2



ر بيثاا عاان المقاصااد ببعرياال دقيا  لهااا – 1 ، ْإثن  تااان قاد بسااط معانيهااا أ فاااي أن البااوهي لاام يُتاادحث
ج (3)تفتيلا عفاصر الموضوع، فال نةفر ببيديد دقي  للمقاصاد إال بعاد عملياة اسابقراي للكبااب . ْقاد ساج 

 المالحةة عدد من الهاحثين.عليا ه ط 
فالقتاد البكاويفي يايي ْالقتاد »فيقا ول:  أنا يميز بين المقتاد البكاويفي ْالمقتاد البباريعي، – 2

 .(4)«الخلقي ييي آخر ال مالزمة بيفهما 
غياار مساال م بهااا؛ ألن الببااريع ناازل لبفةاايم تتاارفات المخلااو   –بااين المقتاادين  –ْهاا ط البفرقااة 

جااد لالباابالي، ْباا ل  يكااون القتااد الببااريعي مهفياااً علااى القتااد الهبااري اباابالي، ْالمخلاا ُْ و  الهبااري 
 . (6) َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َوالِْأْنَس إِلَّا ِليَْعُبُدوِن  ، ْي تدط قولا تعالى: (5)البكويفي
، ْفتالها مان حيا  تعلا  الخ ااب بين المتاال  ْالمفاساد –في حديثا عن المقاصد  –أنا مي ز  – 3

البرعي بها، مهيفاً أن المتال  ْالمفاسد المهثو ة في الدنيا، إنما تانا  علاى ساهيج االبابالي، لقولاا تعاالى: 
    يْرِ  ِتْنَةر ََ ِ َواْل ، ْأن ْجاود المتالية الخالتاة أْ المفسادس الخالتاة أمار يكااد  (7) َوَنبُْلوُكْم ِبالشَّر ِّ

 ل ل  فمعرفة مقتد البارع إنما تبم بالبرجي  بين المتال  ْالمفاسد.يكون مبع ر البيق ، 
قد ي دي إلى تعادد المساال   –بكونها مرجعاً ْْسيلةً ليفظ المتال   -ْإن تعريل الباوهي للمقاصد 

 المفضية إلى إهدار الفتوص ْتسيب الببريع، ال سيما مع عدل ْجود تعريل دقي  للمقاصد البي يعفيها.
ْنين إنما تلففا بما يفقدح أنا مقتود للبارع ال بماا هاو مقتاودط فاي نفار األمار » بقولا:  –بج إنا 

يفب  باباً ْاسعاً  اهدار الفتوص، ْييول االسبفهاو الفقهي من حاتمية المقاصاد إلاى حاتمياة ماا  – (8)«
فاة جاداً. بااضاافة مخبل –العقلياة ْالعلمياة  –يفقدح في ال هن. ْه ا أمار خ يار؛ ألن قادرات المسابفه ين 

 إلى أنا يفب  الهاب أمال دعاس تع يج الفتوص.
 حكم المسكوت عفا في البرع: - 4

 صفل الباوهي ما يدخج تي  حكم المسكوت عفا في البرع إلى  ال ة أقسال، هي:
. ْيادخج تيا  (10)«قتاد نياوط ْإثن  قاوي معارضاا  (9)ارضعاالوقوف مع مقبضى الدليج الم»  –أ 

العمج بالعزيماة ْإن  توجاا حكام الرختاة، أْ العماج بالرختاة ْإن  توجاا حكام العزيماة. تماا ه ا القسم: 
، ْالباارجي  بااين (11)ياادخج فيااا: تااج قضاااي قضااى بااا القاضااي ماان مسااا ج االجبهاااد  اام تهااين لااا خ ااأط

 ، ْالعمج بدليج مفسوخ أْ غير صيي . فه ا ْمثلا مما يدخج في مف قة العفو الم تور.(12)الدليلين
الخرْج عن مقبضى الدليج من غير قتد أْ ببأْيج، تمن يعمج عمالً معبقاداً إباحباا ْلام يهلإلاا  –ب 

 (13) دليج البيريم، أْ بلإلا ْتأْل ااباحة.
ما سك  البرع عن حكما رأساً، ْهو ما يدخج تي  حكم العفو حسب رأي الباوهي. فاي حاين  –ج 

؛ للا  أن ين ما يدخج تيا  حكام العفاو ْماا ال يادخجإلى البمييز ب« فقا األحكال السل انية»ي هب صاحب 
لير عفواً باإوال  أْ مسابفه ة أحكاماا باإوال ، إال إلا اعبهرناا » :  -تما يقول  –المسكوت عفا في رأيا

المكلفين داخلة تي  خ اب البكليل، بيي  يُعدُّ "العفو" حكمااً سادسااً زا اداً علاى األحكاال  لفعاأن جميع أ
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ما يجعج جميع أفعال المكلفين ميتورسً في أْامر ْنواهي يارعية، ْها ا ماا يبفاافى  ، ْهو(14)«الخمسة 
 مع يسر الدين ْرف  البريعة.

 –تمااا ياار  اليمااداْي  –إثن  خلااو بعااض الوقااا ع ْاليااوادث ْتتاارفات المكلفااين عاان حكاام الباارع 
 يرجع إلى  ال ة أْجا:

ً ْجااا ماان العهااادات: ْهااي تامااة تاملااة ال تقهااج زيااادسً أ –أ  ، ْمااا سااك  عفااا الباارع فااي (15)ْ نقتااانا
 أمرها من خ أ أْ نسيان أْ إتراط فهو عفو.

ها الفتوص المجملاة ْتلياات القواعاد، ْيابم اسابخالص  –ب  كسمث ْجا معامالت فردية أيارت إلى حث
أحكال المسكوت عفا فيها في ظج حاتمية الفتوص ْما يُسبقرأ مفها. ْقد جعج البرع في جازي مان ها ط 

 ت مجاالً للعفو بضواب ا.المعامال
ْجا معاامالت ْتتارفات دنيوياة مرسالة مبعلقاة بالباأن العاال ليماة لام يارد  فياا حكام يارعي،  -ج 

ْلكن هللا ألن لجماعاة المسالمين فاي البباريع الباورْي لهاا ضامن ااواار العاال لدْلاة ااساالل الفاهضاة 
لبترفات لير داخالً تي  حكم العفو لكاون لبيقي  المقتد األسمى من إخراجها للفاس. ْه ا الوجا من ا

 الببريع فيا ال يبضمن أي مخالفة. 
 الفردية في مقاصد الباوهي: – 5

ال ابع الفاردي؛ فمعةام حديثاا عان مقتاد البارع فاي  –ْهو يدرس المقاصد  –غلب على الباوهي 
خااص باالفرد، ْلام ياأت اليادي  عان مقتاد  –الادين ْالعقاج ْالفساج ْالماال  -حفظ الضرْرات الخمر 

البرع في حفاظ األمة على تيانها ْعقيدتها إال عابراً مان خاالل إياارات إلاى ْجاوب الجهااد علاى الفارد 
 (16)مع اامال الهر ْالفاجر.

يعدُّ صاد  لماا تاان ساا داً  - «فقا األحكال السل انية»تما يفسرط صاحب  –ْلعج ه ا االتجاط الفردي 
ألندلر؛ إل تاداخل  قايم أدياان مخبلفاة، ْتسارب  إلاى المجبماع أفكاار ْفلسافات مبفوعاة، ال سايما آنئ  في ا

الباراث اليوناااني الا ي تااأ ر بااا مفكارْن ْفالساافة مساالمون، مماا ياااغب علااى أصاالة البااريعة ْتميزهااا، 
 (17)ْأضفى على اليياس األندلسية وابعاً يكاد يكون ال ديفياً في الفكر ْالبترف.

ال أنةمة حكم مسبهدس على أهلها خانعة لعدْها ْمبيللة من أحكال يريعبها، زرع اليأس لاد   م إن قي
باين  إلى مياْلة البسديد ْالبقرياب» :-تما يقول اليمداْي  –الخاصة ْالعامة على حد سواي، مما ألجأهم 

ا عالقة بالباأن أحكال البريعة ْبين انيراف الواقع بمياْلة حفظ الضرْرات الخمر للفرد، ْإهمال ما ل
العال ال ي هو تيان األمة ْنةال الدْلاة، ْضارْرس تففيا  األمار االهاي الخااص باإخراج األماة ااساالمية 

 .(18)«للفاس 
أن  –بجااالي –إن المقارنااة بااين بيئااة االجبهاااد فااي أْل عهااد الخالفااة ْبااين مااا تالهااا ماان عهااود تهااين 

قااع األمااة عقاادياً ْسياسااياً ْعسااكرياً؛ ففااي أْل الدْلااة االجبهاااد الفقهااي ْالفكااري تااان انعكاساااً صااادقاً لوا
اً اقبيامياً يعالج اليوادث الواقعة ْالمرتقهة في ظج القرآن ْالسفة بكاج  قاة ْإيماان. أماا  ااسالمية تان حرح
فيما بعدط من العهود ْمع تقلص مجال حرية الرأي ْاالجبهااد ْضامور الافهج االقبياامي ْسايادس الخاوف 

لداخلية ْالخارجية أصهي  اليرتة االجبهادية حهيسة دا رس الفردياة، ْماا اهبماال البااوهي ْخبية الفبفة ا
 (19)بالفرد في دراسبا المقاصدية إال صد  لواقع المجبمع المسلم في األندلر.

 حاتمية المقاصد ْحاتمية الفص: – 6
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فاي تقريارط  –عبماد يقرر الباوهي أن ْضع البرا ع إنما هو لمتاال  العهااد فاي العاجاج ْا جاج. ْي
 (20)على دليج ق عي مسبفهط باالسبقراي المعفوي ْالفةر في أدلة البريعة الكلية ْالجز ية. –الجازل ه ا 

حاتمياة معفوياة  إلاى -(21)«فقاا األحكاال»تماا يار  صااحب  –لكن البسليم بما قررط الباوهي يا دي 
على اعبهاار أنهاا غاياة  –البي هي المتال   –مفبيلة على البريعة نفسها، هي حاتمية المقاصد الباوهية 

 الوجود الهبري ْمتدر تترفاتا، مما يمهد ال ري  إلى إلإلاي حاتمية الفتوص أْ االلبفاف عليها.
ال يمكن أن تقال فاي ْجاا الافص، تماا أن  –غير المعتول  –ال ي  أن القواعد المسبقرأس باالجبهاد 

ية ْإثن  تضمفبها، ْإنما يعللها تعلايالً تليااً حاتمااً علاى جمياع البرع ال يعلج ْضع األحكال بالمتال  الفرد
َوَمرا  العلج الجز ية الواردس، هو اليكمة االهياة فاي االبابالي ْاالخبهاار بادليج قولا ا تعاالى التاري  :   

ُيْن َُكوا أَْن يَُقوُلروا  أََحِسَب الةَّاُس أَنْ  ، ْقولا تعالا ى:  (22) َخَلْقُت اْلِجنَّ َوالِْأْنَس إِلَّا ِليَْعُبُدونِ 
 . (23) آَمةَّا َوُهْم لا ُيْفَنُةونَ 

تماا تثهباا ا ياات الكريماة تيقيا  العهودياة الخالتاة   تعاالى  –من البكليل  –إن المقتود اليقيقي 
من خالل البعامج اايجابي مع مخبلل ضرْب االببالي ْالفابن. ْال رياب أن ها ا المقتاد ييقا  متاال  
اانسان في الدنيا تما أرادها هللا تعالى، ال تما يبتورها الهبار، ْييقا  متاليبا فاي ا خارس بمبايئة هللا 

 (24)تعالى.
إلاى  –فاي األسااس  –مرجعاا  –بين حاتمية الفتوص ْحاتمية المقاصاد  –إن اض راب الباوهي 

، (25)ازدْاجية موقفا من األدلة؛ فهو مبردد بين األخ  بالفقج ال ي عد ط ظفي  اً فا ي معةم                       ا ا
 (26)ْأخ ط بمفهج اسبقراي أدلة المقاصد ال ي عد ط ق عياً.

أقرب إلى الةاهرية فاي البزاماا بالفتاوص ْحرفيبهاا. السايما فاي  –أحياناً  –اوهي يهدْ فاامال الب
 .«الموافقات»، ْأحياناً يهدْ مإلالياً في األخ  بفقا المقاصد تما في «االعبتال»تبابا 

ْييلااج م يااع هاا ا االضاا راب بكااون تفباائة الباااوهي باادأت ساالفيةً، إال أنهااا تااأ رت بةاارْف األمااة 
  تديفها ْتعرضها لموجة مان البياارات الفكرياة الفلسافية الإلربياة. تماا يقادل تفسايراً آخار ْانخفاض مسبو

مياابمالً، ْهااو ااحهاااو الاا ي عايااا بالباااوهيا بعااد فبااج مياْالتااا الباااقة لبوجيااا األمااة نيااو يااريعبها 
 (27)ْأخال  سلفها؛ مما ألجأط إلى االسبفتار بالمقاصد لما فيها من يسر ْاسبدراج رفي .

يجعاج أصاول الادين ْفرْعاا ْمجمالتاا ْمفتاالتا  –تماا ي تاد م ياع  –مافهج ااساالل اليا   لكن
مبالزمةً، ْتي  حاتمية الكباب ْالسفة. فهإليار األحكاال الفرعياة ْالجز ياات البعهدياة  –ْتلياتا ْجز ياتا 

يكااون يبياول الادين إلاى مجاارد ياعارات ْمهاادر ال جاا ْر لهاا فاي األرض، ْبإلياار المجماالت ْالكلياات 
ُر دْلةً. اُ حياسً ْال ت وحث  (28)تعاليم مهعثرسً ال توجحث

 مسال  الكبل عن المقاصد: – 7
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اد لهاا الساهيج  –بي ن الباوهي أن المافهج الساليم  فاي الكبال عان المقاصاد هاو ماا قع ادط مان قواعاد مه 
 علماي راسخون سهقوط إلى مراعاس الفتوص ْظواهرها ْعدل إغفال المعاني ْالعلج.

ْانبقد مفهج الةاهرياة الواقال عفاد حادْد ظاواهر الفتاوص، ْمافهج الهاوفياة المفضاي إلاى إب اال 
البريعة؛ إما بسهب الباأْيالت الهاولاة أْ المإلااالس فاي االعبمااد علاى القيااس. غيار أن فاي ماا اخباارط مان 

 للكبل عن المقاصد بعض المالحةات: (29)مسال 
رف المقاصد على أْامر الفتاوص ْنواهيهاا، فاي حاين أن تع –في المسل  األْل  -أْلها: أنا قتر 

علاى تعارف  –أيضااً  –الفتوص تبضمن أتثر من األمر ْالفهي. لل  أن في دالالت الفتوص ما يعاين 
الباي  –، السيما الفتوص غير المبعلقة باألمر ْالفهاي. تالفتاوص المبعلقاة بالسافن الكونياة (30)المقاصد

 ، ْهو ما فات الباوهي اايارس إليا.- يبعدد ْرْدها في القرآن الكريم
تعارف المقاصاد فاي علاج األمار ْالفهاي، ْمعلاول أن فاي  –فاي المسال  الثااني  – انيهما: أنا حتار 

 علالً صرييةً ْمسبفه ةً ألحكال الببريع ْمقاصدط. –مما سو  األمر ْالفهي  –الفتوص 
يفهإلااي البمييااز فيااا بااين  –فر دْاعيااا المبمثااج فااي عاادل الببااريع مااع تااو – الثهااا: أن المساال  الثالاا  

، ْباين ساكوتا فاي -ْهاو ماا بي فاا البااوهي ْْظفاا لميارباة الهادع  –سكوت البارع في مجال العهاادات 
 (31)مجال القضايا الدنيوية البي ترك للمجبمع المسلم أمر تفةيمها من خالل البور  العامة.

مااا لااوحظ علاى مسااال  الباااوهي، فياااْل تاادارك مااا فاتااا   -جيااداً  –ْيهادْ أن اباان عايااور قااد أدرك 
 ببيديد المسال  في  ال ة أقسال:

 تترييات القرآن الكريم. – 1
 االسبخالص المهاير من السفة الفهوية المبواترس. – 2
 اسبقراي أدلة أحكال ايبرت  في علة تريدنا إلى مقتد البارع. – 3

مكبملاة أيضااً ْها ا ماا اسابدرتا م ياع عليهاا؛ حيا  رأ  أن  غير أن مسال  ابان عاياور بادت غيار
مسال  المقاصد ال تُلبمر من صري  القرآن فقط ْال من صري  السافة المباواترس، ْال مان خاالل األحكاال 
المبفوعة المرته ة بعللها؛ ألن العلج مجرد مقاصد قريهة مبعلقة بآحاد األحكال ْفوقها مقاصد أعام، إال أن 

خر  غير ماا لتار البااوهي ْابان عاياور لهاا علاج صاريية ْمسابفه ة ْتوجيهاات عاماة هفاك مسال  أ
ْإيارات ألْلي األلهااب عان الخلا  ْالمهادأ ْالمعااد ْتفزياج البباريع ْمقاصادط ْسافن االبابالي ْصاراع 

 الي  ْالهاوج مما يبمم مسال  البعرف على المقاصد لد  الرجلين.
 فهم البريعة على معهود األميين: – 8

ما هب البااوهي فاي موضاوع "فهام الباريعة علاى معهاود « يةنفقا األحكاال السال ا»ي هب صاحب 
األميااين"، ْالاا ي ياابلخص فااي تااون الفهاام ب فهاام البااريعة ْأحكامهااا ا ال يكااون إال بلسااان العاارب ْبمااا 

  لعادس عهدْط، إال أنا يعارضا في دعواط بأن البريعة أميةٌ لكونها نزل  على نهاي أماي ْألماة أمياة؛ ْللا
 ألتر مفها: (32)أسهاب
مان ال  –أيضااً  –الجهج باالقرايس ْالكباباة، ْإنماا يعفاي  –فقط  –أن لفظ األمية مببرك ال يعفي  – 1

وَ   أيضااً ماا ساو  أهاج الكبااب بفااي علاى قولا ا تعاالى:  –يقر بفهي ْال رسول، تما يعفاي  َترِِْن َحراوك
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 مجرد األمر ْالفهي االببدا يين البتريييين. .1
 اعبهار العلج في األمر ْالفهي. .2
 اعبهار المقاصد البابعة الم تدس للمقاصد األصلية. .3
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رِ  َوَمرِن  يَن أَأَْسرَلْمُنْم َترِِْن َتُقْل أَْسَلْمُت َوْوِهرَي ِللَّ يِِّ رِنيَن ُأوُتروا اْلِاَنراَا َوالْرُأمِِّ ربََعِن َوُقرْل ِللَّ اتَّ
ُ  بَِصيٌ  ِباْلِعبَادِ  ْوا َتِِنََّما َعَليَْك اْلبَلاُغ َواللَّ  . (33) أَْسَلُموا َتَقِد اْهَنَدْوا َوإِْن َتَولَّ

عفاااط. ْالبااريعة يساابييج ْصاافها باألميااة مخبلاال فااي م صاالى هللا عليااا ْساالمأن ْصاال الفهااي  – 2
، ْمتادرها العلام الم لا  العاال الباامج، مماا حكايمعلايم ؛ ألنها أنزل  مان لادن «الجهج»باألمية بمعفى: 

 يجعلها تيمج ما يفاسهها من علم ْاضعها سهيانا ْتعالى.
ل في الكب –يعود على مفهج الباوهي نفسا  –على معهود األميين  –أن ضرْرس فهم البريعة  – 3

بااب ااال؛ للاا  أن المسااال  لديااا اعبماادت علااى االساابقراي ْالمقارنااة ْالبجريااد ْالبعماايم  –عاان المقاصااد 
فاي مفهجاا ها ا  –ْالبقعيد، ْهي أمور ال تبفاسب مع بساوة األميين ال ين تيدث عافهم البااوهي، فيكاون 

 مكلحثفاً عامة الفاس ما ال ي يقون. –
 تكامج المقاصد ْتراتهها: – 9

جااط تالباوهي في أن أْامر البريعة ْنواهيها تساير فاي ا« فقا األحكال السل انية»ال يخالل صاحب 
 ييق  المقاصد البرعية، إال أنا يخبلل معا في تيديد ه ط المقاصد.

قتاور. فهاو  –في نةر م ياع  –فإن الباوهي قتر مقاصدط على تيقي  الضرْرات الخمر. ْه ا 
لوجود اانسان ْنزْل القرآن ْفرض البكااليل؛ ْبا ل  يكاون مافهج البااوهي لم يسبوف المقاصد الإلا ية 

 ناقتاً.
فااي مياادان العهااادات ْالمعااامالت ْالببااريع المااألْن فيااا  –اساابقراًي ْاساابفهاواً  –ْالعمااج الفقهااي 

)البورْي( يهقى عمالً مخبالً إلا لم ي سار علاى اعبهاار المقاصاد العاماة العلياا للادين، ْتيريهاا فاي بفااي 
األحكاال ْْضااع القواعاد ْتفةاايم البااأن العاال ليمااة، علااى أسااس تتاااعدي، يخاادل فياا الهساايط المرتااب، 

 ج السلم إلى قمة المرقاس.ْالجز ي الكلي، من أسف
ال تبعد  تونهاا أداسً مرحلياةً مان  –تما ْردت لد  الباوهي  –ْالميافةة على الضرْرات الخمر 

أدْات تيقياا  المقتااد األساامى ماان الوجااود الهبااري؛ فااإن  عااادت هاا ط المتااال  الباااوهية ) بضاارْراتها 
المتااال  الضاارْرية، ْ هاا  المقتااد ْحاجياتهااا ْتيساايفاتها ( علااى المقتااد األساامى بااب ااال، أُهاادرت 

 (34)األسمى.
لم  –عز ْجج  –تما أن من رحمة هللا تعالى بالمكلفين ْيسر البريعة ْرفقها ْحجية أحكامها أن هللا 

من أجاج البعارف علاى مقاصاد الباريعة. باج  –تالبي أيار إليها الباوهي  –يلجئ عهادط إلى مفاهج معقدس 
عقااج الف ااري العااادي، ْلااير ميااج خااالف أْ اخاابالف ْردح  يعتاال جعااج مقتاادط ْاضااياً، ال يفااوي بااا ال

ِهر َُ   بوضوحا ْقوس إلزاما، قال هللا تعاالى:  ُْ ُِِّ ِلُي رِنأ أَسَْسرَل سَُسروَلُ  ِباْلُهرَدِ َوِديرِن اْلَلر ُهرَو الَّ
ِِ  َوَلْو كَ َِ  اْلُمشْ ُِكونَ  يِن ُكلِّ  . (35) َعَلى الدِِّ

يباادرج ماان البكااوين ْالخلاا  الاا ي هااو مقدمااة للبكلياال  –ماان الكباااب ْالساافة  –فالمقتااد الواضاا  
ْاالببالي، إلى ْضع الباريعة بتافبها ْسايلة للبكليال ْأداسً لالبابالي،  ام إلاى االبابالي الا ي يخارج األماة 

يَُاروَن َحنَّرى لرا َتُاروَن ِتْنَةرٌ  وَ  الباهدس البي هي قاورس السير إلى المقتد األسمى ْهو قولاا تعاالى: 
يُن ِللَّ   . (36) الدِِّ

في ه ا السيا  تفدرج مقاصد الباوهي؛ فهي مجرد جز ية مرحلية نيو إقامة األمة الباهدس. ْه ا ماا 
 يمكن أن نلختا في البتميمين الباليين:
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