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 مقاصد الشريعة وعالقتها باألحكام
 )*( إعداد: د/ نورالدين قراط

 
 عية؟ عليه األحكام الشر تبنى  هل يصح أن تكون المقاصد دليال: تساؤل واالستفسارموضوع ال

  (األحكاموعالقتها بأدلة )مقاصد الشريعة أو بعبارة أخرى:
احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحابته أمجعني ومن تبعهم بإحسان 

 إىل يوم الدين.
كام الشرعية عناية الباحثني والدارسني جملال األحمن أهم املباحث األصولية اليت حتتاج إىل فإن وبعد: 

 ومعاجلتها معاجلة رصينة متشابكة مع مجيع روافدها، هلو مبحث ،وقواعد استخراجها وتوجيه النظر فيها
سواء تعلق ذلك حبيثية احلجية أو توجيه الداللة أو  املقاصد الشرعية وعالقتها بأدلة األحكام التفصيلية،

ع ما م أو ما تعلق منها مبواصفات املستثمر ومستلزماته الداعية اىل احلضور الفقهي النظري والواقعي الثمرة
نعلمه من كون القدماء واحملدثني قد أدرجوا هذه األحباث ضمن كتاباهتم يف األصول عموما ،أو مع إفرادها 

 أحيانا باالستقالل عند نظرهم للحاجة الداعية إىل ذلك.
وما يستدعيه هذا العلم من املشاركات الشرعية الالزمة  املقاصد ترجع إىل أصول الفقه عموما،ف 

فإذا كان اجملتهد ال ميكنه االستنباط واستخراج األحكام من األدلة الشرعية إال إذا مهر يف  حلصول امللكة،

                                                           
 أستاذ الفقه واألصول جبامعة حممد األول كلية اآلداب ـ وجدة ـ شعبة الدراسات االسالمية.   املغرب ـ  )*(
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على دراية  إال إذا قام الناجحال يتم االستنباط إذ لمقاصد، ل بالنسبةأصول الفقه، فكذلك يكون احلال 
 (.1تامة مبقاصد الشريعة العامة منها واخلاصة.)

هذا ومن الالفت للنظر أن القاصد اليت نعنيها هنا هي: املقاصد العامة الكربى اليت ترجع إليها 
الشريعة ،وهي املقصد الضروري واحلاجي والتحسيين حصرا، بناء على تقسيم استقرائي ينبثق عن عنوان  

ري إىل هذا امليزان يشأن الشريعة ملصاحل العباد" وعند مالحظة الشارع هلذه املصاحل وجدوا أن  كبري هو:
المقياس األرجح يتعلق بالضرورات، ويليه في الرجحان الحاجيات ثم التحسينيات أو ثالثة مقاييس: 

 (.2.)وهو ترتيب من استقراء أحكام الشرع، ملحوظة ببصرية العقل التتمات،
 ألحكام الشرعية،ا األصول مل يتناولوا املقاصد كدليل من األدلة اليت تبىن عليها ومن هنا وجدنا علماء

حيث ي الشافع ونسبه لإلمامإمام احلرمني  هنقل، وذلك مثل ما  وإن ُوجدت نصوص يُفهم منها غري هذا
ذكر الشافعي يف الرسالة ترتيبا حسنا فقال: إذا وقعت واقعة فأحوج  اجملتهد إىل طلب احلكم فيها » قال: 

وص احلكم فهو املراد، وإن أعوزه احندر إىل نص فينظر أوال: يف نصوص الكتاب، فإن وجد مسلكا داال على
األخبار املتواترة فإن وجده، وإال احنط إىل نصوص أخبار اآلحاد فإن عثر على مغزاه، وإال انعطف على 
ظواهر الكتاب فإن وجد ظاهرا مل يعمل مبوجبه حىت يبحث عن املخصصات فإن الح له خمصص ترك 

نه ص طرد العمل مبقتضاه مث إن مل جيد يف الكتاب ظاهرا نزل عالعمل بفحوى الظاهر وإن مل يتبني خمص
إىل ظواهر األخبار املتواترة مع انتفاء املختص مث إىل أخبار اآلحاد فإن عدم املطلوب يف هذه الدرجات مل 

 (.3.)ينظر في كليات الشرع ومصالحها العامةخيض يف القياس بعد ولكنه 
: رب األولفأما الض" ، فيقول:تقاسيم العلل واألصول حديثه عنويزيد هذا األمر وضوحا أكثر عند 

تبار غري فيه ينقسم إىل اعتبار أجزاء األصل بعضها ببعض وإىل اع القائسفهو ما يستند إىل الضرورة فنظر 
                                                           

.م دار طيبة 2006ه/ 1427 -1-/. ط88(  مقاصد الشريعة االسالمية تأصيال وتفعيال. د/ حممد بكر امساعيل حبيب.ص:1)
 اخلضراء مكة.

عبد هللا بن بّيه، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، مركز دراسات  (  عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه الشيخ2)

 .90م، ص:2006مقاصد الشريعة، الطبعة األولى، 

. تحقيق د/ 1337/1338ص: -1-البرهان في أصول الفقه إلمام الحرمين أبي املعالي عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف ج( 3)

 ه.  1399لى: عبدالعظيم الديب كلية الشريعة قطر الطبعة األو 
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ذلك األصل بذلك األصل إذا اتسق له اجلامع فأما اعتبار اجلزء باجلزء مع استجماع القياس لشرائط الصحة 
ن كان ومن خصائص هذا الضرب أن القياس الجزئي فيه وإ ع يف الطبقة العليا من أقيسة املعاين.فهو يق

 (.1.)جليا إذا صادم القاعدة الكلية ترك القياس الجلي للقاعدة الكلية
زيل الذي يف سياق الرد على الكعيب املعت-على أمهية مراعاة املقاصد، أنه  -أيضا  – ومن تنبيهاته
لم يتفطن لوقوع المقاصد في األوامر والنواهي  ومن»...(. قال2املباح يف الشريعة.)اشتهر بإنكار 

   (."3.)فليس على بصيرة في وضع الشريعة
وقوف على لسالك سبيل اجملتهدين قدم يف المهية املقاصد ، إذ بدوهنا ال يكون على أويف هذا تنبيه 

لدين السبكي تقي امواقع األحكام الشرعية واالستبصار ملراميها كما هو الشأن عند اجملتهدين ، وقد وجدنا 
أن يكون له من املمارسة  الثالث:"وهو يبسط احلديث مبا يعترب شرطا للمجتهد خيتم بقوله:  –رمحه اهلل  -

ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكما له يف والتبع ملقاصد الشريعة 
ذلك احملل وإن مل يصرح به كما أن من عاشر ملكا ومارس أحواله وخرب أموره إذا سئل عن رأيه يف القضية 

ك لالفالنية يغلب على ظنه ما يقوله فيها وإن مل يصرح له به، لكن مبعرفته بأخالقه وما يناسبها من ت
(. فقد حاز رتبة الكاملني يف 4القضية فإذا وصل الشخص إىل هذه الرتبة وحصل على األشياء الثالثة.)

 (.5االجتهاد".)

                                                           

  ..2/80(املصدر نفسه. 1)

 -.الناشر: الدار العاملية للكتاب اإلسالمي الطبعة: الثانية 1/34( نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي أحمد الريسوني 2)

 م.1992 -هـ  1412

 .1/101(  البرهان في أصول الفقه الجويني، 3)

التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية  أحدها:ثة أشياء: واعلم أن كمال رتبة االجتهاد تتوقف على ثال(  4)

أن يكون له من املمارسة والتبع ملقاصد  الثالث:اإلحاطة بمعظم قواعد الشريعة.  الثاني:وغيرهما... ,وأصول الفقه 

 الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع.

هـ(( املؤلف: تقي الدين أبو 785إلي علم األصول للقاض ي البيضاوي املتوفي سنه (  اإلبهاج في شرح املنهاج )منهاج الوصول 5)

الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب 

 م 1995 -هـ 1416بيروت عام النشر: –. الناشر: دار الكتب العلمية 8/9ص:1ج
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 وحصول امللكة بطريق التتبع ملقاصد الشريعةأن الدربة  نستفيد -أيضا-ومن خالل هذا النص 
له االطمئنان  ستبصار الذي حيققومعرفة أصناف أحكامها والفروق فيها يكسب اجملتهد قوة ترسخ عنده اال

إىل صحة اجتهاده ، إذ بدون ذلك ال ينفك عن الرتدد وعدم القدرة على استصدار الفتوى ومعرفة 
إمنا حتصل »فقال: ، يف شرطنيفجعلها تصر شروط االجتهاد وهو خيالشاطيب  أننا وجدنا ااألحكام. كم

 درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني:
 الشريعة على كماهلا. فهم مقاصدأحدهما : 
وإمنا   وأما الثاين فهو كاخلادم لألول... ...التمكن من االستنباط بناًء على فهمه فيها  والثاني: 

 (.1كان األول هو السبب يف بلوغ هذه املرتبة؛ ألنه املقصود والثاين وسيلة.)
بمالحظة القواعد  ":هبذا الفهم العميق لشروط اجملتهد يشري إىل معىن عام قد يعرب عنه البعض  فهو

ن كما أشار إليه إمام احلرمني ، وتكررت يف كالم تاج الدين وأبيه تقي الديالكلية وتقديمها على الجزئية 
ههم رف اجملتهدين بفق(. الشيء الذي جعل الشيخ ابن عاشور يقول: إّن تص2السبكي يف شرح املنهاج.)

 يف الشريعة يقع على مخسة أحناء:
فهُم أقواهلا، واستفادُة مدلوالت تلك األقوال، حبسب االستعمال اللغوي، وحبسب  النحو األول:

 النقل الشرعي بالقواعد اللفظية اليت هبا عمل االستدالل الفقهي. وقد تكفَّل مبعظمه علُم أصول الفقه.
ّما يعارض األدلّة اليت الحت للمجتهد، واليت استكمل إعماَل نظره يف البحُث ع النحو الثاني:

استفادة مدلوالهتا، ليستيقن أن تلك األدلة ساملٌة مما يُبطل داللَتها ويقضي عليها باإللغاء والتنقيح فإذا 
عاِرض أعمله، وإذا ألفى له معارضاً نظر يف كيفية العمل بالدلي

ُ
ني معاً، أو لاستيقن أن الدليل ساملٌ عن امل
 رجحان أحدمها على اآلخر.

                                                           

املحقق: أبو عبيدة  .2/76هـ( 790راهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )املتوفى: (  املوافقات إب1)

 م1997هـ/ 1417مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة األولى 

االسالم اليوم السعودية  /. مؤسسة 140(  مشاهد من املقاصد الشيخ العالمة عبدهللا بن الشيخ املحفوظ بن بيه ص:2)

 .ه1431م 2010-1-ط
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قياُس ما مل يرِد حكُمه يف أقوال الشارع على حكِم َما ورد حكُمه فيه بعد أن يعرف  النحو الثالث:
ُبيَّنَة يف أصول الفقه.

 علل التشريعات الثابتة بطريق من طرق مسالك العلة امل
رف حكمه فيما الح للمجتهدين إعطاُء حكم لفعل أو حادث حدث للناس ال يع النحو الرابع:

 من أدلة الشريعة، وال له نظرٌي يقاس عليه.
تلقِّي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تِلقَِّي من مل يعرف ِعَلَل أحكامها وال  النحو الخامس:

حكمَة الشريعة يف تشريعها. فهو يّتهم نفسه بالقصور عن إدراك حكمة الشارع منها، ويستضعف علمه 
 َسَعِة الشريعة، فيسمَّي هذا النوع بالتعّبدي. فالفقيه حباجة إىل معرفة مقاصد الشريعة يف هذه يف َجُنب

 (.1األحناء كلها.)
ريعة نستبين من خاللها قيمة استيعاب مقاصد الشهذه بعض نصوص األصوليين من المتقدمين 

 في منوال أدوات االجتهاد، نرى ذلك بينا في كالم إمام الحرمين.
ولبيان ما دندن حوله أبو املقاصد أبو إسحاق الشاطيب والعالمة الشيخ الطاهر بن عاشور ـ رمحهما 

و ادراك طبيعة التعامل :"  املراد باالستنجاد هاملقصود واملراد بقوليهما فيقول الشيخ بن بيه يوضحاهلل تعاىل ـ 
ال موضوعا عاطها الصحفي واالجتماعي و مع املقاصد وباملقاصد واهنا ليست ترفا ذهنيا وال ثقافة عامة يت

فلسفيا جمردا أو نظرا. إهنا أداة الستنباط األحكام الشرعية اخلمسة وبالتايل لتكون كذلك البد أن تنزل من 
مساء التنظري إىل أرض العلميات ومن التصور الذهين إىل ميدان التطبيقات. إنه يستنجد باملقاصد يف أكثر 

(. ميكن أن نستعري هلا كلمة احملائر واألكنسة، ألهنا مكامن لؤلؤ 2) .األصولمن ثالثني منحى من مسائل 
 .احلكم ومكانس ظباء املقاصد وجذور أرومتها وأقناس أجناسها

                                                           

هـ(ج 1393(  مقاصد الشريعة اإلسالمية املؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي )املتوفى: 1)

 1425عام النشر:  . املحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر40/51ص: 3

 .م 2004 -هـ 

مَّ تطعيمها وتسديد العمل بها، باستحضار الفكرة 2)
َ
(  و هي كلها تقريبا عبارة عن قواعد أصولية، لغوية واستداللية، ت

عبدهللا  .املقاصدية والنظر املقاصدي في إعمالها. ويمكن اعتبارها عمال نموذجيا لصياغة مقاصدية لعلم أصول الفقه

 احمد الريسوني مقال في موقع الشيخ عبد هللا بن بيه. بن بيه بين األصول واملقاصد د/ 
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جَّـل ألول وهذه املناحي اليت تس»وبعد أن استعرض الشيخ هذه املناحي لالستنجاد باملقاصد، قال: 
ية الكتُب ـ لكانت جزءا كبريا، لكن مقصودنا من هذا هو اإلشارة مرة، لو أردنا نشرها ـ كما تنشر بعد الط

إىل أن املقاصد هي أصول الفقه بعينها، وهذه املناحي واملدارك أمثلة للوشائج احلميمة والتداخل والتواصل. 
ومبا قدمنا  …ولو أمعنا النظر وأعملنا الفكر ألضفنا إليها غريها. فأقول لطالب العلم: انُح هذا النحو

نكون قد رمينا نظرية استقالل املقاصد عن أصول الفقه بالفند، وأبنا االندماج بينهما اندماج الروح يف 
 (.1اجلسد واملعدود يف العدد. )

وعلى مثل ذلك وغري بعيد عنه صار من نقلنا عنهم من األصوليني املذكورين، حيث كادوا جيعلون 
احلال يف غري معزل عن الشروط األخرى الالزمة  فهم مقاصد الشريعة أوىل شروط االجتهاد، بطبيعة

 واملعروفة.
تبايت أراؤهم حول املقاصد من مبالغ يف اعتبارها متجاوز حلدود عمومها فقد  :أما المعاصرون

حيث جعلوه قطعيا وجعل مشوهلا مطردا، غافال أو متجاهال ما يعرتي العموم من التخصيص، وما ينربي 
فألغوا احكام اجلزئيات اليت هلا معان ختصها، بدعوى انضوائها حتت للشمول من معوقات التنصيص .

 مقصد شامل...وال خيفى يف ذلك من املخاطرة واجملازفة يف جمال األحكام الشرعية برمتها.
ومن جمانب للمقاصد متعلقا بالنصوص اجلزئية إىل غاية تلغي املقاصد واملعاين واحلكم اليت تعرتض 

د مدى تطبيقه وتشري إىل ظرفيته، فهي كاملقيد له واملخصص ملدى اعتباره إىل حالنص اجلزئـي وحتد من 
 املناداة بإبطال املصاحل.

 .(2).واملنهج الصحيح وسط بني هذا وذاك، يعطي الكلي نصيبه، ويضع اجلزئي يف نصابه
ن، ومل يد. مجال الدين عطية؛ موضوع االجتهاد املقاصدي يف كتابات املعاصر  هذا املنطلق تتبعومن 

واخلالصة: أن » قال: جيد فيها ما يرقى إىل مستوى إثبات دليل جديد خيرج عما ذكره األصوليون ، حيث
هذا البحث اجلاد يفتقد اآلليات الواضحة الستخدام املقاصد يف العملية االجتهادية، ولكنه خطوة على 

يطلق  ال تستحق أن عرضناهاالطريق على أي حال. وخنلص إىل أن االجتهاد املقاصدي بالصورة اليت 
                                                           

 . 139/165(  مشاهد من املقاصد بن بيه ص:1)

 .166ص: املرجع نفسه(  2)
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عليها هذا املصطلح، فما هي يف احلقيقة إال املصلحة املرسلة أو االستصالح، كدليل شرعي تكلم فيه 
 (.1األصوليون منذ القدمي، وما عملنا فيه إال التطوير ملا كتبوا والبناء عليه.)

د الشرعي كاحلكم إن املقص :يمكن تحرير حكم االستدالل بالمقاصد بأن يُقال وبناء عليه
الشرعي؛ فكما أنه ال جيوز وصف احلكم بأنه شرعي أو إضافته للشارع إال بدليل، فكذلك املقصد 

َفَمْن :  ال تعاىل،كما ق الشرعي؛ ألنه بدون الدليل يف كل منهما يكون ذلك من التقوذل على اهلل بغري علم
تَـَرٰى َعَلى اللَِّه َكِذبًا لِّيُ  )من سورة  الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي اَل  اللَّهَ  ِإنَّ ِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعْلٍم  َأْظَلُم ِممَِّن افـْ

الستقراء، ا مسلك ( وإذا كانت املقاصد الشرعية البد هلا من دليل فهذا الدليل يف الغالب هو144األنعام
يف إثبات  دون أن تستقلولكن ، جيعلها هتيمن على عملية االجتهاد برمتهاو يكسب املقاصد قوة  الذي

 ومما يدل على ذلك: !احلكم الشرعي
.أن املقصد الشرعي مل ُيَسُق لبيان احلكم الشرعي أصالة، وإمنا لبيان الغاية من هذا احلكم  .1

 اَأُن َيُكوَن َقُصُدهُ يف اُلَعَمِل ُمَواِفقً بِ .(2والنتيجة اليت يهدف التكليف إىل حتقيقها؛ ويف ذلك تنبيه للمكلف.)
(.ومن املسلم أن النتيجة قد تتحقق وقد ال تتحقق، فال يلزم من عدم حتققها سقوط 3لَِقُصِدِه يف التَُّشرِيِع.)

ْبلِ : فمثاًل: قوله .التكليف ُكْم َلَعلَُّكْم يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَ
فهذه اآلية تثبت احلكم وهو وجوب الصيام، وتثبت املقصد الكلي منه وهو  (183)سورة البقرة .تـَتـَُّقونَ 

حتقيق التقوى، ولكن إذا مل تتحقق التقوى، أو حتققت التقوى بدون الصيام فال يعين هذا سقوط التكليف 
 بالصيام.

                                                           

. املعهد العالمي للفكر االسالمي سلسلة املنهجية االسالمية 197(  نحو تفعيل مقاصد الشريعة د/ جمال الدين عطية ص 1)

 م.2001ه /1422 -1-والتوزيع دمشق سورية .ط دار الفكر للطباعة والنشر  -17-

التعارض بين  - :دراسة تأصيلية تطبيقية تشمل كتاب تعارض داللة اللفظ والقصد في أصول الفقه والقواعد الفقهية(  2)

التعارض بين اللفظ املكلف وقصده إعداد الدكتور خالد بن عبدالعزيز  -اللفظ الشرعي وما يفهم أنه املقصد الشرعي

دار  -8-.مطبوعات الجمعية الفقهية السعودية الدراسات األصولية  273/280ص :  1ج . سليمان آل سليمانبن 

 م.2013.ه/1434 -1-اركنوز اشبيليا للنشر والتوزيع.ط
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 .ة لوازم باطلةثالث لو جاز أن تستقل املقاصد الكلية يف إثبات احلكم الشرعي لنتج عن ذلك .2 .
حتييد األدلة التفصيلية أو هتميشها عن أن تنهض مبا وضعت له، وهو بيان احلكم الشرعي؛  :أحدها 

ألن كثريًا من املقاصد الشرعية الكلية فيها من العموم، ما جيعلها تتناول مجيع األحكام الشرعية، أو أكثرها! 
 وهذا يغري الناظر بأن يستغين هبا عن األدلة التفصيلية.

 إىل حتصيل املصلحة بغري الطريق املشروع فيها، وهذا مناقض ملقصد الشارع ؛ فتح السبل: الثاني 
ألن املقصد الشرعي كما يرجع يف حتديده إىل الشارع، فإن هذا املقصد ال يتم ويتحقق إال بالسبل املوافقة 

 .(1للشرع املبسوطة يف األدلة التفصيلية.)
إذا صوصات كانت منحصرة يف ضبط الشارع و املعاين إذا حصرهتا األصول وضبطتها املن: الثالث 

مل يكن يشرتط استنادها إىل األصول مل تنضبط واتسع األمر ورجع الشرع إىل اتباع وجوه الرأي واقتفاء 
حكمة احلكماء فيصري ذوو األحالم مبثابة األنبياء وال ينسب ما يرونه إىل ربقة الشريعة وهذا ذريعة يف 

 ة ومصري إىل أن كال يفعل ما يراه مث خيتلف ذلك باختالف الزمان واملكاناحلقيقة إىل إبطال أهبة الشريع
  (.2وأصناف اخللق وهو يف احلقيقة خروج عما درج عليه األولون.)

اِت بِِإُطاَلٍق؛ َعِن اجُلُُزئِيَّ  ومت اإلعراضلو استقّلت املقاصد الكلية يف إثبات احلكم الشرعي،  -3
َلى اُلُكلِّيَّاِت؛ عَ  َلَدَخَلُت َمَفاِسُد َوَلَفاَتُت َمَصاِلُح، َوُهَو ُمَناِقٌض ِلَمُقُصوِد الشَّارِِع، َوأِلَنَُّه ِمُن مُجَُلِة اُلُمَحاَفظَةِ 

ِث ِفيَها، َوَقُد ُعِلَم َأنَّ بـَُعَضَها َقُد اُعِتَباِر اُلَقَواِعِد الثَّاَل  أِلَنَـَّها خَيُِدُم بـَُعُضَها بـَُعًضا، َوقـَلََّما خَتُُلو ُجُزئِيٌَّة ِمنَ 
ُمُعَتبَـَرةُ تـََتَضمَُّن َهَذا يـَُعاِرُض بـَُعًضا فـَيـَُقدَُّم اأُلََهمذ َحَسَبَما ُهَو ُمبَـنيٌَّ يف ِكَتاِب التـَُّرِجيِح، َوالنذُصوُص َواأُلَُقِيَسةُ الُ 

 َعَلى اُلَكَماِل.
ُهَو ُمُنتَـَهى َنظَِر حُلَاِصُل أَنَُّه اَل بُدَّ ِمَن اُعِتَباِر ُخُصوِص اجُلُُزئِيَّاِت َمَع اُعِتَباِر ُكلِّيَّاهِتَا، َوبِاُلَعُكِس، وَ فَا

 (.3اُلُمُجَتِهِديَن بِِإُطاَلٍق، َوإِلَُيِه يـَُنَتِهي طََلُقُهُم يف َمرَاِمي ااِلُجِتَهاِد.)

                                                           

ص   1ج . .خالد بن عبدالعزيز بن سليمان آل سليمان هيةتعارض داللة اللفظ والقصد في أصول الفقه والقواعد الفق(  1)

:273 . 

 .2/162(  البرهان للجويني 2)

 . ..180ص:3(املوافقات للشاطبي ج3)
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فيها من العموم واالتساع يف الداللة ما جيعلها ال تستغين عن األدلة أن املقاصد الكلية  .4 .
رفع احلرج، وحتقيق العدل، وحفظ الضروريات اخلمس، ومنع ما يؤدي إىل النزاع واخلصومة  :فمثالً  .التفصيلية

ذ إيف املعامالت،... إخل، هذه كلها مقاصد عامة يصعب بناء احلكم عليها دون حتديِد وتقييٍد وتفصيٍل، 
. (1بدون ذلك تعم الفوضى يف االجتهاد، وتتباين التقديرات، وقد تتداخل املصاحل، وتتنازع األهواء.)

ُهوٌم، َوُهَو َضُبُط َوأَمَّا اُلَعاِديَّاُت وََكِثرٌي ِمَن اُلِعَباَداِت أَُيًضا، فَـَلَها َمُعىًن َمفُ : » رمحه اهلل  يقول اإلمام الشاطيب
َر الرذُجوُع ِإىَل َأُصٍل شَ َوُجوِه اُلَمَصاِلِح؛ إِ  ، َوالضَُّبُط ُذ َلُو تُرَِك الناُس والنظَر اَلنـَُتَشَر وملَُ يـَُنَضِبُط، َوتـََعذَّ ُرِعيٍّ

ى،  ة ال تتعدمأَقـَُرُب ِإىَل ااِلُنِقَياِد َما ُوِجَد إِلَُيِه َسِبيٌل، َفَجَعَل الشَّارُِع لُِلُحُدوِد َمَقاِديَر َمُعُلوَمًة، وأسباب معلو 
كالثمانني يف القذف، واملئة وتغريب العام يف الزنا على غري إحصان، وخص قطع اليد بالكوع ويف النَِّصاِب 

ِ، َوَجَعَل َمِغيَب احلََُشَفِة َحدًّا يف َأُحَكاٍم َكِثريٍَة، وََكَذِلَك اأُلَُشُهُر َواُلُقُروُء يف اُلِعَدِد، النصاب واحلول و  اُلُمَعنيَّ
اَرةِ لِلصَّاَلِة، َوالصَُّوِم، َما اَل يـَُنَضِبُط ُردَّ ِإىَل أََمانَاِت اُلُمَكلَِّفنَي، َوُهَو اُلُمَعبـَُّر َعُنهُ بِالسَّرَائِِر، َكالطَّهَ يف الزكوات، وَ 

ٍ ظَاِهٍر، فـََهَذا ممَّا َقدُ  َظنذ اُلِتَفاُت الشَّارِِع ِإىَل يُ  َواحُلَُيِض َوالطذُهِر، َوَسائِِر َما اَل مُيُِكُن ُرُجوُعُه ِإىَل َأُصٍل ُمَعنيَّ
 (.2اُلَقُصِد إِلَُيِه..)

أن املقاصد اجلزئية على الرغم من أهنا أكثر حتديًدا من املقاصد الكلية، إال أهنا أيضا ال ميكن  -5
 :أن تستقل عن األدلة التفصيلية؛ لسببني

ة عنا؛ فمثال: من تفاصيله غائبأننا قد نعرف املقصد اجلزئي بوجه جممل، ولكن تبقى كثري  :األول 
ولكن ال نعقل ملاذا تعني هذا طريًقا  .(3ندرك أن املقصد واملصلحة من رجم الزاين احملصن هي الزجر.)

للزجر، مع أنه كان ميكن الزجر بضرب العنق أو اجللد حىت ميوت مثاًل، وهكذا؛ فهذا املقدار من العلم 
 (.4اإلمجايل باملصلحة ال يصح أن يبىن عليه شيء قد يكون فيه إهدار األمر والنهي.)

                                                           

ص   1ج . خالد بن عبدالعزيز بن سليمان آل سليمان تعارض داللة اللفظ والقصد في أصول الفقه والقواعد الفقهية(  1)

:282 . 

 . 5/526/527(  املوافقات الشاطبي 2)

 . 284ص :  1ج . تعارض داللة اللفظ والقصد في أصول الفقه آل سليمان(  3)

 .1، هامش 3/409(  تعليق الشيخ عبد هللا دراز على املوافقات، 4)
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نا خطأ هذا ما نفهم منه معىن مصلحيًّا، مث يتبني ل أنه يف بادئ النظر لألمر أو النهي كثريًا: والثاني
الفهم؛ بسبب وقوفنا على نص آخر، أو بسبب اكتشاف علمي حديث نفهم به مصلحة للحكم الشرعي 

 ...غري ما كنا نفهمها، أو لسبب آخر
ومن هذا المنطلق ندرك أن المقاصد الشرعية من الصعب ان تستقل في إثبات األحكام 

بد من تحديدها باألدلة التفصيلية، وهذا التحديد نفسه مقصد شرعي عام في دين الشرعية؛ ألنه ال
"نوط التشريع بالضبط  :وقد ارتضى ابن عاشور التعبري عن هذا املقصد بأنه.(1،.)اإلسالم

وكما أن احلكم الشرعي حيتاج يف حتديده إىل األدلة التفصيلية، فإن األدلة التفصيلية ذاهتا  (."2والتحديد.)
 تستغين عن املقاصد الشرعية؛ إذ تسهم املقاصد يف اختيار الدليل التفصيلي املناسب، وفهمه، واالستفادة ال

الصحيحة منه، ورمبا تعضده وتقوي االستدالل به. وإذا مل يكن هناك دليل تفصيلي يتناول الواقعة فإن 
وهذا  .تفاد منهفصيلي، واحلكم املساملقاصد تسهم يف إنشائه، مع بقائها بعمومها متناولة هلذا الدليل الت

الدليل التفصيلي الذي تسهم يف إنشائه قد يكون االستصالح إن كان املقصد كليًّا، وقد يكون القياس إن  
كان املقصد جزئيًّا، حبيث ميثل كل منهما الدليل املباشر للحكم، وفق ضوابط وآلية االستدالل به، وميثل 

فيكون احلكم مستفاًدا من القياس  .ألدلة النقلية اليت استند املقصد عليهااملقصد حلقة الوصل بينهما وبني ا
 أو االستصالح، ومها مستفادان من املقصد، واملقصد مستفاد من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع.

فإن كان جزئيًّا؛ فهذا يعين أن له دليالً  :أن املقصد قد يكون جزئيًّا، وقد يكون كليًّا :بيان ذلك
جزئيًّا، ومن مث فاحلكم مستفاد من ذلك الدليل، أما املقصد فيفيد يف فهم ذلك الدليل وتوجيهه، ولكن 
إذا كانت الواقعة جديدة يتناوهلا املقصد واحلكمة من احلكم دون لفظ الدليل، فهنا نأيت إىل تعدية احلكم 

 .(3جيري يف ذلك اخلالف املشهور يف حكم التعليل باحلكمة.)مع ما باحلكمة، إىل هذه الواقعة اجلديدة 

                                                           

 . 285ص :  1ج . تعارض داللة اللفظ آل سليمان( 1)

 . 3/164(  مقاصد ابن عاشور  ، 2)

 .. 286ص :  1ج . داللة اللفظ والقصد آل سليمانتعارض (  3)
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وعلى القول جبوازه فاحلجة أيضا إمنا تكون يف القياس الذي أنشأته احلكمُة واملقصُد اجلزئي، وليس 
لِّنَيَّ ُيصَ  قوله صلى اهلل عليه وسلم: "الَ  :ومثال الواقعة اليت يتناوهلا لفظ الدليل - .يف ذات احلكمة واملقصد

 (.1َأَحٌد اُلَعُصَر ِإالَّ يف َبيِن قـَُرُيَظَة" .)
فعندما صلى بعض الصحابة  .والواقعة هي فوات وقت صالة العصر قبل الوصول إىل بين قريظة

العصر يف الطريق، فهموا من القرائن احلالية أنه ليس املقصود من احلديث هو ظاهر اللفظ، وإمنا التعجيل، 
اإلسراع، ولكن ملا مل يتمكنوا من الوصول قبل خروج الوقت؛ أدوا الصالة يف وقتها، فحرصوا على 

 ومستندهم يف ذلك هو ذات احلديث الذي أثر املقصد يف فهمه.
قوله صلى اهلل عليه وسلم: "ال يـَُقِضنَيَّ َحَكٌم بني اثـُنَـنُيِ  :ومثال الواقعة اليت ال يتناوهلا لفظ الدليل

فاحلكم: هو حترمي القضاء أثناء  :.هذا احلديث له حكم مستفاد منه، وعلَّة، وحكمة(2وهو َغُضَباُن" .)
وش واحلكمة واملقصد اجلزئي من التحرمي: دفع املفسدة املرتتبة على تش وعلة التحرمي: هي الغضب .الغضب

ره ثفلو حصل للقاضي حادث مروري مروع وهو يف طريق عمله، وامتد أ الذهن، وهي عدم استيفاء احلجج
أثناء العمل، مما جعله مشوش الذهن؛ فهل له أن يفصل بني اخلصوم؟ هذه واقعة جديدة يتناوهلا املقصد 
واحلكمة، دون لفظ احلديث، فُيمَنُع من القضاء فيها قياًسا على الغضبان؛ جبامع تشويش الذهن يف كل 

 منهما وما ينتج عنه من مفسدة عدم استيفاء احلجج.
املستند أيضا إىل أدلة متضافرة، ولكنه  ليًّا، فهذا يـَُعدذ من قبيل العموم املعنويأما إن كان املقصد ك

الشرعية  تعريف القرآن الكرمي باألحكاموذلك أن ال يغين عن األدلة التفصيلية؛ ألنه من القواعد املقررة: 
وإذا كان هذا  تفصيلية. ،أكثره كليٌّ ال جزئيٌّ، وما كان كليًّا ال يسوغ االكتفاء به يف إدراك األحكام ال

مث إن العموم  .شأن القرآن الكرمي فمن باب أوىل ما اسُتفيد منه أو من السنة النبوية من مقاصد كلية

                                                           

يَماًء رقم 2/15( صحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي. 1) ًبا َوإِّ وبِّ َراكِّ
ُ
ل
ْ
ط

َ
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َّ
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َ
. َباُب َصال

سلطانية بإضافة ترقيم املحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن ال  946الحديث: 

 .  .هـ1422ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األولى، 

ْضَباُن رقم الحديث:  9/65(  صحيح البخاري 2)
َ
ي َوُهَو غ ْو ُيْفتِّ

َ
ي أ اض ِّ

َ
ي الق  .7158. َباٌب: َهْل َيْقض ِّ
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والشمول املتحقق يف املقاصد الكلية ليست أفراده منحصرة يف األحكام التفصيلية، بل يتجاوزها إىل عملية 
 االجتهاد برمتها.

أن من مقاصد العبادات: التذلل  :فتقار املقاصد الكلية إىل األدلة التفصيليةومن األمثلة اليت توّضح ا
واخلضوع واالنقياد ألوامر اهلل، ولكن ال ميكن أن يتحقق هذا املقصد بدون أدلة تفصيلية تبني أنواع العبادات 

ن مقاصد وم .وأوقاهتا وصفاهتا،... ولو تُرِك ذلك لالجتهاد يف ضوء املقصد فقط لفات املقصد نفسه
العقوبات: الردع والزجر، ولكن لو ساغ االكتفاء به جلاز لقاٍض أن حيكم بقتل السارق، وباملثلة بالقاتل 
بدعوى أن ذلك أبلغ يف الردع والزجر! ورمبا ادَّعى آخر أن ردع السارق والقاتل حيصل مبا دون القطع 

قاصد الكلية جأ اجملتهد إىل توظيف املويف حال تعذر الدليل الشرعي التفصيلي املباشر يل ...!والقصاص
يف إنشاء دليل االستصالح، حبيث تكون املقاصد الكلية حلقة الوصل بينه وبني عموم األدلة النقلية، إذ 
يدرك اجملتهد أن شيًئا ما فيه مصلحة، وال شاهد هلا بعينها يف الكتاب أو السنة أو اإلمجاع، ولكنها 

ي بدورها مستفادة من استقراء عموم األدلة، فيبين احلكم حينئٍذ على منسجمة مع املقاصد الكلية اليت ه
أو بعبارة أخرى: بناًء  .هذه املصلحة اليت تشكل املقاصُد الكليُة اجلامَع والرابَط بينها وبني األدلة النقلية

و هعلى ما سبق يكون للحكم دليل تفصيلي، خيضع االستدالل به إىل ضوابط حتدِّد احلكم وتشخِّصه، و 
االستصالح. وله قواعد كلية وأدلة عامة، ال خيرج احلكم عن نطاقها، وهي املقاصد الكلية، وما استندت 

  .عليه من النصوص العامة
وهنا قد يرد إشكال، يتمثل في أن هذه النصوص العامة كثيًرا ما يحصل بينها تعارض، فإذا  

 ينفيها، فبأيهما نعمل؟ .كان أحدها يبين أن هذه المصلحة مقصودة شرًعا، واآلخر 
أن الذي يُعمل به هو ما كان أقرب إىل نطاق املصلحة، فإذا كانت املصلحة تتعلق  :والجواب

باملعامالت مثالً، وهناك نص عام يف املعامالت )كالنصوص اليت متنع مما يؤدي للنزاع(، وآخر يف عموم 
 .(1 املعامالت. .)الشريعة )كنصوص التيسري مثاًل(، وبينهما تعارض فيقدم ما يف

وقد نبَّه الشيخ ابن عاشور إىل هذا فقال: يقصِّر بعض العلماء ويتوحَّل يف خضخاٍض من األغالط 
حني يقتصر يف استنباط أحكام الشريعة على اعتصار األلفاظ، ويوجِّه رأيه إىل اللفظ مقتنعاً به، فال يزال 
                                                           

 . 290ص :  1ج . تعارض داللة اللفظ والقصد آل سليمان (1)
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واالصطالحات  ستعانة مبا حيّف بالكالم من حافات القرائنيقلِّبه وحُيلله ويأمل أن يستخرج لبَّه، ويُهمل اال
والسياق، فال يتضح له ما يستنبط من العلل واحِلكم واملقاصد، وإن أدق مقام يف الداللة وأحوجه إىل 

 (.1االستعانة عليه مقام التشريع".)
بط حركة املعىن ضأكد العلماء أن فقه مقاصد البيان والتشريع حيقق للمستنبط اقتدارا على  ومن هنا 

يف النص ،فضال عن أنه حيقق سبل االقتناع الفكري والوجداين مبا انتهى اليه االستنباط من النص، وهذا 
علم  جتديد" ذلكم ان(. 2االقتناع ال يقل أمهية عن فريضة حترير املعاين اليت تنطوي عليها النصوص.)

ة إليها، يت تفصُلها عن هذا العلم، وإن اختذ وسيلاألصول يقتضي منا أال ننظَر إىل املقاصد تلك النظرة ال
فكل األدلة النصيَّة والعقلية تتوخَّى املقاصد وهتدف إليها، وما تغري األحكام بتغري األعراف والزمان واملكان 

 (.3إال مظهر من مظاهِر دوران هذه األدلة يف نطاق املقاصد الشرعية.)
مقصوُدنا من هذا هو اإلشارة إىل أن املقاصَد هي  " :الق حينماالشيخ ابن بّيه  ولعل هذا ما عناه
دائرة  أصول الفقه على ضوء املقاصد يف بنيتها، لتوسيع إىل تفعيلولذلك دعا  أصول الفقه بعينها.

 االستحسان واالستصالح واستنباط األقيسة ومراعاة املآالت والذرائع....
نهما عن أصول الفقه بالفند ، وأَبَنا االندماج بيومبا قدمنا نكون قد رمينا نظرية استقالل املقاصد 

َها َأُو َتُكُنُه فَِإنَُّه اندماج الروح يف اجلسد واملعدود يف العدد     َأُخوَها َغَذُتُه أُمذُه بِِلَباهِنَا ...فِإُن اَل َيُكنـُ
إن للمقاصد أصوال كربى فوق علم األصول، وأصوال عامة مشتبكة مبباحث  والقول الفصل:

صول، وأخرى أخص من ذلك إال أهنا يف خدمتها مفصلة هلا مبينة تارة ومكملة تارة أخرى. فمنظومة األ
 .(4.)الشريعة ال يعزب عنا حكم، وال تغيب عنها حكمة"

                                                           

م(، 1998ه/1418، 1اإلسالمية البن عاشور تحقيق محمد الطاهر امليساوي )د.م: البصائر، ط: (  انظر مقاصد الشريعة 1)

 .136-135ص

ه 1413.، ط  األمانة 25(  سبل االستنباط من الكتاب والسنة دراسة بيانية ناقدة الدكتور محمود توفيق سعد ص:2)

 م.1992/

 .145الدسوقي، ، ص: (  نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه؛ د/ محمد 3)

. مؤسسة الفرقان للتراث 137. 131/134/133(  عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه الشيخ عبد هللا بن بّيه، ص: 4)

 م.2006اإلسالمي، مركز دراسات مقاصد الشريعة، الطبعة األولى، 
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وهذا يعين أنه مبراعاة مقاصد الشارع ميكن تفادي الغلّو الذي يقع بعض الباحثني يف شراكه إذ ال 
على املعىن الذي يناسب طائفة واحدًة وال ميكن عمومه لألزمان والبقاع يكادون حيملون النص إالَّ 

واملكلفني. ومن هذا القبيل ما ذهب اليه ابن حزم ومن وافقه من أن عروض التجارة ال زكاة فيها وإن بلغت 
 هقيمتها األلوف وألوف األلوف. فآفت هذا الرأي أتت من إمهاله مقاصد الشرع من أحكام الزكاة، واقتصار 

 (.1على حروف النصوص، دون التفات اىل النصوص العامة ومقصد الشارع من أحكام الزكوات.)
أن مباحث مقاصد الشريعة تعترب من النهايات اليت تفضي إليها جهود املتشرعني ونظار والحاصل: 

طال بالفقهاء حيث يكمن الصهر على صيانة الشريعة وحفظها من االنزواء واالنكماش واجلمود ودفع اال
ا مبا يرثه لذلك مبا جعل اهلل هلم فيها من أسباب احلفظ هل يؤواهُ والتحريف هلا وفض أنواع التالعب هبا ممن 

نظارها والعاملون هبا خلفا عن سلف كما صرح بذلك اإلمام الشاطيب وهو يتحدث عن النظر اخلاص 
َل اللَِّه تـََعاىَل: َم مُثَّ يـَُعَلَم، أََما مسَُِعَت قـَوُ قَاَل مالك: "من شأن ابن آدم أن ال يـَُعلَ "الناتج عن التقوى فقال: 

[ َوقَاَل أَُيًضا: "ِإنَّ احلُُِكَمَة َمُسَحُة َمَلٍك على قلب 29{ ]اأُلَنـَُفاِل: ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َيْجَعْل َلُكْم فـُْرقَانًا}
َقُع ِبَقُليب َأنَّ احلُُِكَمَة اُلِفُقُه يف َوقَاَل: "أَُيًضا يَـ  ِب اُلَعُبِد".وقال أيًضا: "احلُُِكَمُة نُوٌر يـَُقِذفُُه اللَُّه يف قـَلُ  العبد".

 (.2ِديِن اللَِّه، َوأَُمٌر يُُدِخُلُه اللَُّه اُلُقُلوَب ِمُن َرمُحَِتِه َوَفُضِلِه".)
 وآخر دعونا ان الحمد هلل رب العالمين

 
 

 
 

 

 

                                                           

. دار القلم 47-46د/يوسف القرضاوي ص:(  االجتهاد في الشريعة االسالمية مع نظرات تحليلية في االجتهاد املعاصر 1)

 م.1989خ /1410 – 2-الكويت ط 

 .5/24(  املوافقات للشاطبي.2)
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