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 د. بشير أحمد محمد                                             
 كمية العموم الشرعية ـ مسالتة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

المقاصد الشرعية عمـ مف عموـ الشريعة اإلسالمية التي حظيت 
باىتماـ بالغ قديمًا وحديثًا، وبخاصة في العصر الحالي عمى مستويات 

تدويف والتأصيؿ والتطبيؽ، وىذا أمر بالغ األىمية، إذ االىتماـ متعددة كال
بالمقاصد الشرعية يسّير االجتياد في مساره الصحيح ويبمغ باألمة مبمغًا 
محمودًا في جميع مناحي الحياة، فالمقاصد جزء مف منظومة التشريع 
اإلسالمي التي ال غنى عنيا عند االجتياد وتطبيؽ األحكاـ، وىي دليؿ مف 
األدلة عمى خمود الشريعة اإلسالمية وصالحيتيا لكؿ زماف ومكاف، تتطور 
بتطور الحياة وتنتقي ما يوافؽ الشريعة اإلسالمية مف تطورات وتترؾ ما 

 يخالفيا، وتنأى باإلنساف عف كؿ مفسدة حالية أو مآلية.
فالعمؿ وفؽ المقاصد المنضبطة التي تراعي مصمحة اإلنساف وال تخالؼ    

 رعيًا حاجة ماسة ال يمكف االستغناء عنو بحاؿ.نصًا ش
وىكذا فإف إىماؿ المقاصد وعدـ االعتناء بيا ُيوقع في مفاسد متعددة    

فتتضارب األحكاـ وينشأ الخالؼ وتتسع دائرتو فتضيع المصالح وتفسد 
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الحياة؛ إذ الكثير مف النوازؿ والمستجدات المعاصرة التي يحتاج المسمـ إلى 
ا الشرعية ىي ضرورية والمسعؼ في ذلؾ ىي المقاصد التي معرفة أحكامي

 تميز الصالح منيا والمفاسد وفؽ قواعدىا العامة والخاصة.
وقد تناوؿ ىذا البحث أىمية المقاصد وأثرىا في تأسيس القواعد    

 وتسعة مطالب عمى النحو اآلتي: ،مبحثيفمقدمة، و وتطبيقاتيا في 
عمى النحو  ، أما المبحثاف فيماوضوععمى أىمية الم اشتممت المقدمةػػ 

 اآلتي:
 المبحث األول: أهمية المقاصد. -1
 المطمب األوؿ: مفيوـ المقاصد. -
 المطمب الثاني: عالقة المقاصد بأصوؿ الفقو. -
 المطمب الثالث: أىمية المقاصد بالنسبة لممجتيديف. -
 المطمب الرابع: أىمية المقاصد بالنسبة لممسمـ غير المجتيد. -
اني: دور المقاصد في الجمع بين المسائل المبحث الث -2

 المتفقة مقصدًا و التفريق بين المختمفة منها.
المطمب األوؿ: دور المقاصد في استخراج العمؿ كأساس  -

 لمقياس.
 المطمب الثاني: دور المقاصد في تقعيد القواعد الفقيية. -
المطمب الثالث: تحقيؽ المناط كمبدأ مف مبادئ تطبيؽ  -

 المقاصد.
 ية ػػػػػػػػػح بيف اآلراء الفقيػػػػػد في الترجيػػػػػالرابع: دور المقاص المطمب -
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 بعضيا عمى بعض.     
 المطمب الخامس: خطورة إىماؿ المقاصد. -
 عمى النتائج والتوصيات. تمشتموقد االخاتمة  -
 فيرس المصادر والمراجع. -

 
 المبحث األول: أهمية المقاصد:

 المطمب األول: مفهوم المقاصد:
 المقاصد: تعريؼ

( يقصد أصؿ المقاصد مف الفعؿ الثالثي )قصد المقاصد في المغة:
 ،إتياف الشيء ،متعددة، تقوؿ: قصد القصد قصدًا وىذه الكممات ليا معافٍ 

أي: نحا  ،وقصد َقْصَده ،لو، وقصد إليو كممة بمعنى واحد وقصد َصَدهوقَ 
 .(1)نحوه
 .(2)قتصد في النفقةوالقصد: بيف اإلسراؼ والتقتير، يقاؿ: فالف م   
 .(3)ِو َقْصُد الس ِبيِؿ﴾َوَعَمى الم  ﴿ والقصد: االستقامة، ومنيا قولو تعالى:   
ْقِصْد َوا﴿بيف اإلفراط والتفريط، ومنو قولو تعالى:  والقصد: العدؿ، وىو ما   

   .(4)ِفي َمْشِيَؾ﴾
                                                 

 .2/738، إبراىيـ أنيس ، المعجـ الوسيط226ختار الصحاح أبو بكر الرازي صم (1)
  .3/87الصحاح لمجوىري  (2)

 .9النحؿ: اآلية  (3)
 .19ية لقماف: اآل (4)
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 المقاصد في االصطالح:
 المقاصد عند الفقهاء القدامى:

اءنا القدامى لـ يحددوا تعريفًا دقيقًا يحدد معالـ المقاصد نالحظ أف فقي
كعمـ قائـ بذاتو، فمقد كانوا يعبروف عف المقاصد بتعبيرات متعددة ومختمفة 

 متناثرة في كتبيـ.
األقضية رغـ أنيا لـ حاضرة في أذىانيـ عند الفتوى و  فالمقاصد كانت

 متناثرة.بتعريؼ محدد، إال أف ىناؾ عبارات  -كما سبؽ –تحَظ 
مف ىذه التعبيرات: المصمحة، ودرء المفسدة، الحكمة، رفع الضرر، دفع 

 .(1)المشقة ورفعيا
 المقاصد عند الفقهاء المحدثين:

حاوؿ فقياؤنا المحدثوف أف يحددوا تعريفًا دقيقًا لممقاصد يبيف حقيقتيا 
 يميزىا عف غيرىا مف العمـو األخرى.ما و 

المعاني والحكـ "بأنيا:  –حمو ا ر  –بف عاشور فقد عرفيا الطاىر 
الممحوظة لمشارع في جميع أحواؿ التشريع أو معظميا، بحيث ال تختص 
مالحظتيا بالكوف في نوع خاص مف أحكاـ الشريعة فيدخؿ في ىذا أوصاؼ 

ال يخمو التشريع عف مالحظتيا،  عة وغايتيا العامة والمعاني التيالشري
 واع ػػػػػػػػػػر أنػػػػػػة في سائػػػػػػـ ليست ممحوظػػػػػالحكضا معاف مف ػػػػػويدخؿ في ىذا أي

                                                 
، 2/39داية المجتيد البف رشد ، وب4/1806، 1/196أحكاـ القرآف البف العربي  :ينظر (1)

 .1/100ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض  ،235
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 .(1)"األحكاـ ولكنيا ممحوظة في أنواع كثيرة منيا
المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منيا "وعرفيا عالؿ الفاسي بقولو: 

 .(2)"واألسرار التي وضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكاميا
لتي وضعت الشريعة ألجؿ تحقيقيا الغايات ا" :وعرفيا الريسوني بأنيا

 .(3)"لمصمحة العباد
ىي المعاني الممحوظة في األحكاـ "فيا نور الديف الخادمي بقولو: وعر 

الشرعية المترتبة عمييا سواء أكانت تمؾ المعاني حكما جزئية أـ مصالح 
كمية، أـ سمات إجمالية، وىي تتجمع ضمف ىدؼ واحد، ىو تقرير عبودية 

 .(4)"وتحقيؽ مصمحة المخموؽ في الدنيا واآلخرة – تعالى –الخالؽ 
فالتعريفات متعددة عند الفقياء المحدثيف وىي متقاربة تدور حوؿ 
الغايات المرادة مف التشريع، وعمى كؿ فإف ىذه التعريفات لـ تخؿ مف 
االعتراضات وىذا األمر طبيعي؛ ألف المرحمة مرحمة تأسيس واستقالؿ لعمـ 

استقر واستقؿ فستقؿ االعتراضات وتحدد التعريفات  المقاصد حتى إذا ما
 حقيقة المقاصد وموضوعاتيا فتنمو وتتطور كبقية العموـ.

ولعؿ التعريؼ األقرب واألنسب ليذا العمـ ىو ما جاء عف ابف تيمية 
حيث تتبع الدكتور يوسؼ أحمد محمد بدوي مقاصد الشريعة  -رحمو ا  –

                                                 
 .49مقاصد الشريعة اإلسالمية لمطاىر بف عاشور ص (1)
 .7مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارميا ، عالؿ الفاسي ص (2)
 .15اـ الشاطبي د.أحمد الريسوني صنظرية المقاصد عند اإلم (3)
 .14أبحاث في مقاصد الشريعة د. نور الديف الخادمي ص (4)
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ىي الغايات "خمص إلى القوؿ بأف المقاصد: ف ،عند ابف تيمية وتعريفيا عنده
؛ ألنيا تحقؽ العبودية لو؛ وألف -سبحانو  –المرادة  شرعًا، ومحبوبة لو 

 (1)"فييا صالح العباد في المعاش والمعاد
 المطمب الثاني: عالقة المقاصد بأصول الفقه:

يمكف القوؿ إف عمـ أصوؿ الفقو ىو العمـ الذي بواسطة قواعده 
يستنبط الحكـ الشرعي مف النصوص، أي أف المجتيد يستطيع أف المحددة 

يستنطؽ النص ليصؿ إلى معرفة الحكـ الشرعي مف خالؿ قواعد وأسس 
محددة، ولعؿ ىذا االستنطاؽ لمنصوص قد ينتج عنو استخراج حكـ شرعي 
غير مناسب عند التطبيؽ، مف ىنا ندرؾ عالقة أصوؿ الفقو بالمقاصد، 

مستوى الثاني لفيـ النص فيمًا صحيحًا مستوفيًا لمعناه، فكأف المقاصد ىي ال
منطويًا عمى مقصده والمراد منو ليتـ فيما بعد تسميط الحكـ الشرعي عمى 

 ففيـ النص يتـ مف خالؿ وجييف: الواقعة.
: تطبيؽ القواعد األصولية لفيـ النص مف حيث عمومو أو خصوصو، األول

أو ندب، أو حراـ، أو مكروه أو  درجة أو مستوى أمره ونييو )مف إيجاب،
 إباحة(.
: مف حيث مالءمتو لمواقعة محؿ االجتياد؛ إذ الحاالت المراد تسميط الثاني

الحكـ عمييا قد تختمؼ ظروفًا، وزمانًا ومكانًا، صحًة ومرضًا، مشقًة ويسرًا 
 ... الخ.

                                                 
 .52يوسؼ أحمد محمد البدوي ص مقاصد الشريعة عند ابف تيمية د. (1)
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وىذا ىو دور المقاصد عند تنزيؿ الحكـ عمى الواقعة وىو ربط الحكـ 
بمقصده حتى تكوف النتيجة مالئمة ومناسبة، إذا عممنا ىذا تبيف لنا  الشرعي

ذا ما عناه ابف عاشور عالقة المقاصد بأصوؿ الفقو وىي عالقة تكاممية، وى
إف معظـ مسائؿ أصوؿ الفقو ال ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة "مف قولو: 

رع ومقصدىا، ولكنيا تدور حوؿ محور استنباط األحكاـ مف ألفاظ الشا
 .(1)"بواسطة قواعد تمكف العارؼ بيا مف انتزاع الفروع منيا

ت كما إف المقاصد واالعتقادات معتبرة في التصرفات والعادا"ويقوؿ: 
قربات فتجعؿ الشيء حالاًل أو حرامًا، أو ىي معتبرة في العبادات وال

صحيحًا أو فاسدًا، أو صحيحًا مف وجو فاسدًا مف وجو، كما أف المقاصد 
، (2)"عبادة يجعميا واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدةفي ال

فالمقاصد ىي المعوؿ عمييا في مرحمة التطبيؽ، وىي السبب المباشر لتغير 
الحكـ الشرعي مف الوجوب إلى الندب، ومف الوجوب إلى الحرمة، مثاؿ 
ذلؾ: الزواج، فاألصؿ فيو الندب إال أف حكمو يتغير بتغير المصمحة 

تيا، والمفسدة ودرجتيا فيختمؼ حكمو مف شخص إلى آخر، والمغير ودرج
لو سألنا عف  -مثال  –مف ذلؾ  الحقيقي ىو المقصد الشرعي في كؿ حالة.

حكـ إماطة األذى عف الطريؽ لكاف الجواب: إف ىذا أمر مطموب شرعًا، 
 د ػػػػػػػوقواعتو المغة ػػػػػذا فيـ اقتضػػػػػيثاب عميو، وخالفو يقتضي الذـ والعقاب، في

                                                 
 .4مقاصد الشريعة اإلسالمية البف عاشور ص (1)
 .59نفسو ص رجعالم (2)
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 االستنباط، والمقصد مف حيث العموـ كامف فيو.
 لمدارس والمؤسساتأماـ ا ولو سألنا عف حكـ وضع )المطبات(

العامة لمحفاظ عمى حياة األطفاؿ والمارة، فيؿ ينسحب الحكـ السابؽ عمى 
 .ىذه الحالة؟ أـ أف المقصد اختمؼ فيختمؼ معو الحكـ؟

صد المرادة مف حظر وضع األذى في فبالنظر وااللتفات إلى المقا
الطريؽ المتمثؿ في إيذاء الناس ووقوعيـ في الحرج، وىذا ىو األصؿ، إال 
أنو في الصورة الثانية قد يكوف األذى والضرر في عدـ وضع ىذه 
المطبات، فاختمؼ المقصد والحالة ىذه، وبالتالي سيختمؼ الحكـ تبعًا 

الحكـ والمقصد؛ ألف الحكـ ، فعمى المجتيد أف يوفؽ بيف (1)لمقصده
والمقصد منو ال ينفكاف، بؿ ىما متمماف لبعضيما بعضًا، فبيما معًا يحصؿ 

 الحكـ المناسب، وأي اجتياد يؤدي إلى فصميما فيو اجتياد غير موفؽ.
ثـ إف كالـ ابف عاشور السابؽ الذي وصؼ مف خاللو معظـ مسائؿ 

يعة ومقاصدىا، ال يراد منو أصوؿ الفقو بأنيا ال ترجع إلى خدمة حكمة الشر 
االستغناء عف أصوؿ الفقو باعتباره جامدًا ومف ثـ استبدالو بعمـ المقاصد، 
فيذه دعوة ال فائدة منيا و ال طائؿ مف ورائيا، فالدعوة المفيدة ىي التي 
فراد موضوع المقاصد  تدعو إلى ربط األصوؿ بالمقاصد عند التطبيؽ، وا 

مف فروع العموـ الشرعية أسوة بغيره مف فروع بالتأليؼ والبحث وجعمو فرعًا 
                                                 

الجواب أف تحقيؽ المناط ىو نوع أو جزء مف فإف قيؿ إف ىذا مف قبيؿ تحقيؽ المناط، ف (1)
 المقاصد كما سيأتي.
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العمـ، ولفت األنظار إليو، والوصوؿ بو إلى درجة النضج، فيذا أمر مطموب 
ومقبوؿ، أما جعؿ عمـ المقاصد منيجًا الستنباط األحكاـ يحؿ محؿ أصوؿ 

 .(1)الفقو فيو أمر فيو نظر
في  وقد مر بنا أنو ال استغناء عف عمـ أصوؿ الفقو، وىو المقدـ

استنباط األحكاـ واستخراجيا مف النصوص، ثـ يأتي عمـ المقاصد ليتمـ ىذا 
ُينزؿ  –عمـ األصوؿ والمقاصد  –االستخراج عند تسميط الحكـ،  فبيما معًا 

الحكـ في محمو بعد أف روعيت الظروؼ واألحواؿ واألزمنة واألمكنة لموقائع 
 لحكـ.المختمفة ليحصؿ بذلؾ المقصود الذي مف أجمو شرع ا

وىذه العالقة التكاممية بيف أصوؿ القفو والمقاصد قد عبر عنيا اإلماـ 
الشاطبي حيف دمج مباحث المقاصد بمباحث األصوؿ بحيث تعتبر المقاصد 
روحًا يسرى في األصوؿ ال بدياًل منو فيما متمماف لبعضيما بعضا، وال 

ؿ ىو مقدـ يمـز مف إبراز أىمية المقاصد التقميؿ مف شأف أصوؿ الفقو، ب
 .(2)عند االجتياد مرحميًا فال يمكف االستغناء عنو بحاؿ

ال يخفى أف النصوص نزلت لغايات ومقاصد مف جمب لممصالح و "
ودرء لممفاسد، وقد دلت عمى تمؾ المقاصد مف خالؿ ألفاظ، ومف ثـ كانت 
األلفاظ بمنزلة الوسائؿ، والمعاني المقصودة بمنزلة الغايات، فمف أفرط في 

 ع لذلؾ ػػػػػػػػودة، فيضيػػػػػعاني المقصػػػػػر كاد أف يغفؿ عف المػػػػػغاؿ بالظواىػػػػػتاالش
                                                 

 .40نعماف جغيـ ص د. ،ينظر طرؽ الكشؼ عف مقاصد الشارع (1)
 المصدر نفسو. (2)
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 .(1)"المقصد األوؿ مف النص
 المطمب الثالث: أهمية المقاصد لممجتهدين:

مف شروط االجتياد: العمـ بالمقاصد الشرعية، فحاجة المجتيد إلى 
يتمكف مف فيـ النص فيمًا  الفيـ واإلدراؾ العميقيف لممقاصد ال تخفى حتى

 سميمًا.
فاشتراط اإللماـ بمقاصد الشريعة في حؽ المجتيد لو وجاىتو، بؿ ىذا 

لدى المجتيد ال  ةإلماـ يصؿ إلى وجود ممكة مقاصدي اإللماـ المطموب ىو
مجرد معرفة، حتى تكوف تمؾ المقاصد أداة بناء وتقويـ وتقييـ،  ال معوؿ 

 .(2)د اإللييةىدـ لألحكاـ الشرعية والمقاص
ولقد تنبو عمماؤنا إلى أىمية المقاصد بالنسبة إلى المجتيد، حيث 
يروف أف مف الشروط  التي يجب توافرىا في المجتيد العمـ بالمقاصد؛ إذ 

رحمو ا:  –عة، يقوؿ ابف تيمية الجيؿ بيا يؤدي إلى فيـ غير سديد لمشري
ده ورأسو، فالعمـ بيا إف العمـ بمقاصد الشريعة أصؿ الديف وأساسو وعمو "

 .(3)"شرط لبموغ درجة االجتياد واإلمامة في الديف
وىذا فصؿ عظيـ النفع جدًا وقع " :-رحمو ا  –ويقوؿ ابف القيـ 

بسبب الجيؿ بو غمط عظيـ عمى الشريعة، فأوجب مف الحرج والمشقة 
                                                 

 .95ضوابط في فيـ النص "كتاب األمة" د.عبد الكريـ حامدي ص (1)
 .106ينظر مقاصد الشريعة عند ابف تيمية د.أحمد البدوي ص (2)
 .111،110صدر نفسو صالم (3)
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وتكميؼ ما ال سبيؿ إليو... فإف الشريعة مبناىا وأساسيا عمى الحكـ 
 .(1)"ح العباد في المعاش والمعادومصال

إنما تحصؿ درجة االجتياد لمف ": -رحمو ا  –ويقوؿ الشاطبي 
اتصؼ بوصفيف: أحدىما: فيـ مقاصد الشريعة عمى كماليا، والثاني: 

 .(2)"التمكف مف االستنباط بناء عمى فيمو فييا
ويرى ابف عاشور أف الفقيو ال غنى لو عف فيـ المقاصد ومعرفتيا ، 

أف الفيـ لمعرفة المقاصد لو عدة جوانب، لخصيا ابف عاشور في عدة و 
أنحاء كخطوات عممية عمى المجتيد أو الفقيو أف يتبعيا ليصؿ إلى مقصود 

 الشارع، وىي عمى النحو اآلتي:
  : ىو فيـ أقواؿ الشريعة ومدلوالتيا وفؽ االستعماؿ المغوي.النحو األول

ظية التي بيا عمؿ االستدالؿ الفقيي، وبحسب النقؿ الشرعي بالقواعد المف
 .(3)وقد تكفؿ بمعظمو عمـ أصوؿ الفقو

: البحث عما يعارض األدلة التي الحت لممجتيد بعد أف النحو الثاني
استكمؿ إعماؿ نظره في استفادة مدلوالتيا، ليستيقف أف تمؾ األدلة سالمة مما 

عف المعارض  يبطؿ داللتيا ويقضي عمييا، فإذا استيقف أف الدليؿ سالـ
ذا الح لو معارض نظر في كيفية العمؿ بالدليميف معًا، ألف إعماؿ  أعممو، وا 

                                                 
 .3/3إعالـ الموقعيف البف القيـ  (1)
 .4/734الموافقات لمشاطبي  (2)
 .15مقاصد الشريعة اإلسالمية ص :ينظر (3)
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ال رجح بينيما بمرجح وفؽ ما يقتضيو المقصد  الدليؿ أولى مف إىمالو، وا 
 .(1)الشرعي

: معرفة أحكاـ ما لـ يرد حكمو في أقواؿ الشارع عمى حكـ ما النحو الثالث
لجامعة بينيما التي تثبت بإحدى طرؽ ورد حكمو بواسطة معرفة العمة ا

 . (2)مسالؾ العمة
: إعطاء حكـ لمسألة أو نازلة غير معروفة الحكـ ال نصًا وال النحو الرابع

قياسًا، وىذا الحكـ الذي يعطيو المجتيد لممستجدات والنوازؿ البد وأف يكوف 
 .(3)موافقًا ألدلة الشريعة: أي مقاصدىا العامة والخاصة

لخطوات االجتيادية التي بينيا ابف عاشور حتى يسير ىذه ىي أىـ ا
منيج المجتيد في البحث عف الحكـ سيرًا صحيحًا، فال يقدـ المرجوح عمى 
الراجح، وال الراجح عمى األرجح، وال الظني عمى القطعي، وأف يتفطف 
المجتيد لممعارض المحتمؿ ومستوى قوتو حتى ال يقع فيما يناقض الشريعة، 

يتكمـ عف ىذا المنيج في المنحى  -رحمو ا –بف عاشور وقد الحظنا ا
ماف جغيـ شرح ىذا الثاني أكثر مف غيره مف المناحي، وقد تناوؿ الدكتور نع

ا في بحث المجتيد عف وجود وتكمف فائدة العمـ بالمقاصد ىن"المنحى بقولو: 
 ثالث: معارض في مناحٍ 

                                                 
 .12ص السابؽ :ينظر (1)
 .ينظر: السابؽ (2)
 ينظر: السابؽ. (3)
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ضعؼ بمقدار ما : أف الباعث عمى البحث عف المعارض يقوى وياألول
مف كونو  –وقت النظر في الدليؿ الذي بيف يديو  –ينقدح في ذىف المجتيد 

مناسبًا لمقاصد الشارع أو غير مناسب، فإذا تبينت مناسبتو لمقاصد الشارع 
ضعؼ احتماؿ وجود معارض قوي لو، أما إذا ُخفيت المناسبة أو باف عدـ 

ارض يقوى، ومف ثـ يكوف مناسبتو لمقاصد الشارع فإف احتماؿ وجود المع
 .(1)"الداعي إلى البحث عنو قوياً 

: مدى اطمئناف المجتيد بعد البحث عف المعارض، فكمما كانت الثاني
ف المجتيد إلى عدـ وجود مناسبة الدليؿ لمقاصد الشريعة أقوى اطمأ

 .(2)بعد استنفاذ الوسع في البحث وعدـ العثور عميو وبالعكس ،المعارض
منيا: توارد األدلة عمى  ف النفس لمحكـ لو وجوه:: إف اطمئناأقول

المسألة أو الواقعة محؿ االجتياد، كالحكـ بقتؿ الجماعة بالواحد فيو قوؿ 
صحابي، وىو مصمحة مرسمة تقتضي حفظ النفس، وىو كذلؾ سد لمذريعة 
المشاركة في القتؿ، فنرى في ىذا المثاؿ أف األدلة تواردت عمى الحكـ محؿ 

  وجو مف وجوه اطمئناف النفس.النظر، فيذا 
: الترجيح بيف األدلة المتعارضة استنادا إلى المقاصد، فيرجح المحقؽ الثالث

لممقاصد أو األقرب إلى تحقيقيا عمى الدليؿ الذي يقصر عف تحقيقيا، وأولى 
 إذا كاف ال يالئميا.

                                                 
 .43طرؽ الكشؼ عف مقاصد الشارع ص (1)
 .44-43ص ينظر: السابؽ (2)
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ومف األمثمة عمى البحث عف المعارض حادثة استئذاف أبي موسى    
ثالثًا، فمما لـ يؤذف لو رجع،  –رضي ا عنيما –مى عمر األشعري ع

فبعث عمر وراءه، فمما حضر عاتبو عمى انصرافو، فأخبره أبو موسى بما 
في ذلؾ، ولكف لما كاف في  - صم ى ا عميو وسم ـ –سمعو مف رسوؿ ا 

ىذا نوع معارضة لمقصد مف االستئذاف، وىو إعالـ صاحب البيت بالقدـو 
اإلذف في الدخوؿ، وذلؾ ال يستدعى التحديد بعدد معيف، كما أف فيو وطمب 

َفاَل َتْدُخُموَىا َحت ى ﴿:-تعالى  -نوَع معارضة ألصؿ  االستئذاف في قولو 
 -فيذا الخطاب لـ يقيد بعدد محدد، ولذلؾ كاف شؾ عمر ،(1)﴾ُيْؤَذَف َلُكـْ 

مف رسوؿ ا قويًا في عدـ صحة ىذا الحديث، وصدوره   -رضي ا عنو
، فالشؾ قد قوي عند عمر لذلؾ طالب أبا موسى  - صم ى ا عميو وسم ـ -

بخاري عف أبي سعيد الخدري بالبينة وشدد عميو في ذلؾ، ففي صحيح ال
كنت في مجمس مف مجالس األنصار، إذ جاء أبو موسى كأنو )قاؿ: 

فقاؿ: ما مذعور، فقاؿ: استأذنت عمى عمر ثالثًا فمـ يؤذف لي، فرجعت 
صم ى  -منعؾ؟ قمت: استأذنت ثالثًا فمـ يؤذف لي فرجعت، وقاؿ رسوؿ ا 

:"إذا استأذف أحدكـ ثالثًا فمـ يؤذف لو فميرجع" فقاؿ عمر:  - ا عميو وسم ـ
؟ صم ى ا عميو وسم ـ -وا لتقيمف عميو بينة، أمنكـ أحد سمعو مف النبي 

 ر القوـ، فكنت أصغر القوـ ػػػػـو معؾ إال أصغػػػػػفقاؿ أبي بف كعب: وا ال يق
                                                 

  .88آلية النور: ا (1)
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 .(1)قاؿ ذلؾ( - صم ى ا عميو وسم ـ -فقمت معو، فأخبرت عمر أف النبي
بينما نرى عمر لـ يتردد في األخذ بحديث عبد الرحمف بف عوؼ في 

 -رضي ا عنو –أخذ الجزية مف المجوس، ففي صحيح البخاري أف عمر 
لمجوس حتى شيد عبد الرحمف بف عوؼ أف رسوؿ ا لـ يأخذ الجزية مف ا

 -، فقد أخذ عمر(2)أخذ الجزية مف مجوس ىجر - صم ى ا عميو وسم ـ -
بالحديث دوف تردد كما ىو الحاؿ في الحادثة السابقة، فمـ  - رضي ا عنو

يطمب البينة؛ ألف ىذه المسألة األخيرة كاف شكو في وجود المعارض ليذا 
يؼ، لعدـ وجود أصؿ في ذلؾ، ولموافقتيا لما جرى عميو عرؼ الحديث ضع

 .(3)الشارع بأخذ الجزية مف أىؿ األدياف األخرى
فمعرفة المقاصد الشرعية وفيميا تمكف المجتيد مف االستنباط، كما 

 .(4)تعينو عمى فيـ الحكـ وتحديده وتطبيقو
 المطمب الرابع: أهمية المقاصد بالنسبة لممسمم غير المجتهد:

ليس كؿ مكمؼ بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة؛ ألف معرفة "
مقاصد الشريعة نوع دقيؽ مف أنواع العمـ، فحؽ العامي أف يتمقى الشريعة 

                                                 
رقـ الحديث  33ص 11أخرجو البخاري كتاب االستئذاف، باب التسميـ واالستئذاف ثالثًا، ج (1)

6245. 
كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة عمى أىؿ الذمة والحرب:  -أخرجو البخاري (2)

 .317، 315ص 6( ج3157()3156رقـ الحديث )
 .15ية صمقاصد الشريعة اإلسالم :ينظر (3)
 .28أبحاث في مقاصد الشريعة د. نور الديف الخادمي ص :ينظر (4)
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بدوف معرفة المقصد؛ ألنو ال يحسف ضبطو و ال تنزيمو، ثـ يتوسع لمناس 
في تعريفيـ المقاصد بمقدار ازدياد حظيـ مف العموـ الشرعية، لئال يضعوا 

 .(1)"ا يمقنوف مف المقاصد في غير مواضعو فيعود بعكس المرادم
ىذا ما ذىب إليو ابف عاشور، وىو بقولو ىذا قد راعى جانب 
االحتياط حتى ال تكوف المقاصد في أيدي مف ال يعبأوف بالشريعة، أو 
الغافميف عف مدارؾ المقاصد فيزنوف األحكاـ بموازيف غير دقيقة ويطبقونيا 

فتحصؿ المفاسد التي يجب درؤىا، بخالؼ المجتيد الذي في غير محميا 
بيده الموازيف والضوابط التي تحكـ االجتياد المقاصدي، وعمى كؿ فإف ىذا 
القوؿ الذي رآه ابف عاشور عارضو بعض الباحثيف في عمـ المقاصد بقولو: 

فالقوؿ بأف حؽ العامي أف يتمقى الشريعة بدوف معرفة المقصد ال يسمـ عمى "
 .(2)"قوإطال

فالمعترضوف يعتبروف أف عمـ المقاصد حؽ لكؿ مسمـ، سواء كاف 
فقييًا، أو مجتيدًا، أو عاميًا، وأف القوؿ في حؽ العامي أف يتمقى الشريعة 
بدوف معرفة المقصد فيو نظر، إال إذا سوغ لمعامي أف يتصرؼ في الشريعة 

وىذا ال يقوؿ بيواه وفي المقاصد بنظره القاصر، وأعطي صالحية االجتياد، 
 .(3)بو أحد

                                                 
 .16مقاصد الشريعة اإلسالمية ص (1)
 .102مقاصد الشريعة عند ابف تيميو ص (2)
ينظر أىمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية وآثارىا في فيـ النص واستنباط الحكـ.سميح عبد  (3)

 .113الوىاب الجندي ص
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وال يخفى أف معرفة المقصد بالنسبة لممسمـ العادي ليا أىمية وفوائد، 
 منيا:

 ترسيخ العقيدة:
وتتولد  –عز وجؿ –الشرعي يزداد إيمانو باعند معرفة المسمـ المقصد    

عنده القناعة الكافية في دينو وشريعتو وتتحقؽ العبودية  في قمبو، فيسعى 
لاللتزاـ بأحكاـ الشريعة ويبغض كؿ ما مف شأنو أف يخالفيا، فتصير  جاىداً 

تصرفاتو موافقة لمشريعة ويزداد تمسكو بيا والذود عنيا، فال يخشى إال ا، 
وال يطمع إال في وجيو الكريـ، ىذا كمو أثر مف آثار معرفتو لممقاصد 

 و الشرعية، فإذا ما ترسخت العقيدة في قمبو صار صالحًا في نفس
 مصمحًا لغيره، ال يعبأ بشيء سوى مرضات ا.

 تحصين المسمم من الغزو الفكري:
فأعداء اإلسالـ والمسمميف يعمموف جاىديف مف أجؿ استبعاد المسمميف 

ولف يتحقؽ  –حتى يتحقؽ ليـ ىذا الغرض الّمعيفعف دينيـ فال يينأ ليـ باؿ 
دـ الشريعة، ويسوقوف فيقدموف الغالي والنفيس مف أجؿ ى –ليـ إف شاء ا

الدعايات البراقة والمبادئ اليدامة والشعارات الخادعة، ويبذلوف جيدىـ 
لصاؽ الشبو  إلخفاء محاسف الشريعة وتشويو معالميا واالفتراء عمييا وا 
واألضاليؿ بيا، والتمويو عمى السذج والبسطاء وأنصاؼ المتعمميف بالطالء 

ف يؤمف بفكرىـ ويروج لدعاياتيـ الخادع والمكر المكشوؼ عميـ يصطادوا م
الخادعة، فالحصف المنيع الذي يصمد أماـ ىذه األكاذيب ويردىا خائبة 
اآلماؿ ىو ىذا التشريع وما اشتمؿ عميو مف مقاصد تصبو إلى جمب 
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المصالح ودفع المضار في الحاؿ والمآؿ فمف تزود وتحصف بمعرفة 
 ري وراء دعايات كاذبة.المقاصد الشرعية فمف يناؿ منو فكر ىداـ، ولف يج

 موافقة مقصد المكمف مقصد الشارع:   
يجب عمى المسمـ أف يوافؽ قصده قصد الشارع، وىذا يقتضي معرفة    

المسمـ قصد الشارع حتى يوافقو؛ ألف األعماؿ ما لـ توافؽ مقاصد الشارع 
وكؿ فعؿ كاف المتبع فيو بإطالؽ ": -رحمو ا –مة يقوؿ الشاطبي فيي باط

مر أو النيي، أو التخيير فيو صحيح وحؽ؛ ألنو قد أتى بو مف الموضوع األ
 .(1)"لو، ووافؽ فيو صاحبو قصد الشارع فكاف كمو صوابًا، وىو ظاىر

... بخالؼ ما إذا لـ يعمؿ عمى وفقو فإنما يبمغ ثوابو مبمغ "ويقوؿ: 
 .(2)"قصده

فكؿ مف ابتغى في تكاليؼ الشريعة غير ما شرعت لو فقد ناقض "
فمف ابتغى في التكاليؼ ما  .(3)"الشريعة، وكؿ مف ناقضيا فعممو ... باطؿ

 .(4)لـ تشرع لو فعممو باطؿ
وىنا نمحظ مدى أىمية معرفة المسمـ لقصد الشارع في األعماؿ كي 

 يوافقيا ويحرص عمييا.
                                                 

 .2/304قات لمشاطبي المواف (1)
 .2/321المصدر نفسو  (2)
 .2/402المصدر نفسو  (3)
 ينظر المصدر نفسو. (4)
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 أهمية معرفة المقصد لممسمم الداعية:
ر بيذا لقولو ال شؾ أف المسمـ داعية إلى فعؿ الخيرات، وىو مأمو 

ـْ َخْيَر ُأم ٍة ُأْخِرَجْت ِلمن اِس َتْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوتَْنَيْوَف َعِف ﴿ :تعالى ُكْنُت
فحياة المسمـ ينبغي أف تكوف كميا دعوة إلى الخير والصالح،   (1)﴾اْلُمْنَكرِ 

ويزداد حرصو عمى الدعوة متى انكشفت لو مقاصد الشريعة، فكمما تعمؽ 
المقاصد كمما كاف  طرحو ودعوتو ليذا الديف أفضؿ، وأكمؿ في معرفة 

مرغبًا فيو ومشوقًا لو، ومحذرًا مف الوقوع في كؿ ما يخالفو مف المعاصي 
 واآلثاـ.

وعمى الداعية أف يفقو األوليات في دعوتو كي ال يترؾ األىـ وييتـ 
لدقة، بغيره، ولقد بينت مقاصد الشريعة األولويات مرتبة ترتيبًا غاية في ا

فالضروريات مقدمة عمى الحاجيات وىذه مقدمة عمى التحسينيات، 
والمصمحة العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصة، والمصمحة الدائمة مقدمة 
عمى المصمحة المنقطعة، والمصمحة األخروية مقدمة عمى المصمحة 
الدنيوية، كما بينت الشريعة تقديـ أخؼ األضرار وأقؿ المفسدتيف عند 

ض، وىذا كمو مف صميـ المقاصد، فإذا ما تنور المسمـ الداعية بيذه التعار 
 الموازنات فسينفع في دعوتو ويصمح غيره.

فالمسمـ ال بد لو مف التسمح بمعرفة المقاصد حتى يكوف عممو مقبواًل 
 عند ا، ويسير في دعوتو عمى بصيرة وعمـ ليحصؿ النفع لو ولغيره.

                                                 
 .110آؿ عمراف اآلية  (1)
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ي معرض بيانو وقصده مف تأليؼ ولقد بيف العز بف عبد السالـ ف
كتابو قواعد األحكاـ أف المسمـ ينبغي لو أف يحرص عمى المصالح ومعرفة 

الغرض بوضع ىذا الكتاب بياف مصالح "لمقدـ منيا عند التعارض بقولو: ا
الطاعات والمعامالت وسائر التصرفات، ليسعى العباد في تحصيميا، وبياف 

درئيا، وبياف مصالح العبادات ليكوف  مقاصد المخالفات ليسعى العباد في
العباد عمى خبر منيا، وبياف ما يقدـ مف بعض المصالح عمى بعض، وما 
يؤخر مف بعض المفاسد عف بعض، وما يدخؿ تحت اكتساب العبيد دوف ما 

والشريعة كميا مصالح: إما تدرأ مفاسد  ال قدرة ليـ عميو وال سبيؿ ليـ إليو.
 .(1)"أو تجمب مصالح

 
 حث الثاني:المب

دور المقاصد في الجمع بين المسائل المتفقة مقصدًا والتفريق بين  
 المختمفة منها:

 
المطمب األول: دور المقاصد في استنباط عمل األحكام الشرعية كأساس 

  لمقياس:
 .(2): المرض الشاغؿ، والجمع عمؿالعمة في المغة

                                                 
 .1/9قواعد األحكاـ في مصالح األناـ لمعز بف عبد السالـ  (1)
 .، مادة )عمؿ(426صباح المنير لمفيومي صالم (2)
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ط الذي الوصؼ الظاىر المنضب"وفي االصطالح: تطمؽ ويراد بيا: 
ال أي ومعنى كونو منضبطًا:  (1)"يحصؿ مف ترتيب الحكـ عميو مصمحة

 يتغير بتغير األشخاص وال األحواؿ وال الظروؼ، وال الزماف وال المكاف.
وقد مثؿ ليا األصوليوف باإلسكار، فيو وصؼ ظاىر منضبط ترتب 
عمى ىذا الوصؼ حكـٌ وىو التحريـ، والمصمحة متمثمة في حفظ العقؿ 

اؿ، وكذلؾ السفر، فيو وصؼ ظاىر منضبط، ومعنى كونو ظاىرًا أي: والم
ليس خفيًا، والحكـ المترتب عمى السفر ىو قصر الصالة واإلفطار في 
الصوـ، والمصمحة ىي رفع الحرج والمشقة لمتخفيؼ عمى المكمفيف، فكؿ مف 
اإلسكار والسفر وصفاف أدى األوؿ إلى عقوبة الفاعؿ لمصمحة حفظ العقؿ 

اؿ، وأدى الثاني إلى قصر الصالة واإلفطار لمصمحة رفع الحرج، والم
وىذاف الوصفاف ظاىراف ومنضبطاف، وىكذا السرقة فيي وصؼ وظاىر 
تؤدي إلى حكـ، وىو قطع يد السارؽ لمصمحة حفظ الماؿ، وكذلؾ الزنا 

 .(2)يؤدي إلى حكـ، وىو الجمد أو الرجـ لمصمحة حفظ النسب
جزء مف المرتب الذي يتقاضاه الموظؼ  ومف األمثمة المعاصرة خصـ

إذا غاب عف عممو، فالغياب وصؼ يؤدي إلى الخصـ لمصمحة المحافظة 
نجاز احتياجات الناس ...الخ.  عمى العمؿ وا 

 د ىي ػػػو، وتكوف المقاصػػػػفالعمة ىي سبب الحكـ وسبيمو الذي يؤدي إلي
                                                 

 .19لخادمي صنور الديف ا د. .عمـ المقاصد الشرعية (1)
 .20المصدر نفسو ص (2)
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 .(1)المصالح المترتبة عمى الحكـ المبني عمى العمة
ا نعمـ أف لممقاصد عالقة وارتباطًا بعمؿ األحكاـ، فمو تركت مف ىن

بعض المسائؿ التي تتفؽ مع نظائرىا في العمة دوف حكـ مماثؿ وموحد 
 الختؿ نظاـ الحياة والعتمت مسيرتيا.

فالمجتيد عند تنزيمو األحكاـ عمى المسائؿ البد وأف يدرؾ العمة 
ال يمكف لو أف يتركيا دوف الجامعة بيف األصؿ والفرع، فإذا ما أدركيا ف

إلحاقيا بحكـ األصؿ فيو مطالب بذلؾ، والذي يمزمو ىو المقصد الشرعي؛ 
ألف المقصد الشرعي ىو الوسيمة التي بواسطتيا يصؿ المجتيد إلى معرفة 
المتماثؿ مف المسائؿ ولو اختمفت اسمًا وظاىرًا، كما أنو يصؿ إلى معرفة 

يًا، ولعؿ المثاؿ اآلتي يوضح ىذا المختمؼ منيا ولو اتفؽ اسمًا وتشاب
المعنى: فمو فرضنا أف طبيبًا منع عف المريض دواء يسبب في االرتفاع مف 
مستوى السكر في الدـ، وعّينو باسمو، فيؿ لمممرض أف يتجاوز الدواء الذي 
سماه الطبيب باسمو ويعطي المريض دواء باسـ مغاير إال أف المفعوؿ 

ذا فعؿ الممرض ذلؾ،  فيؿ وصؿ الطبيب إلى مقصوده ومراده الذي واحد؟ وا 
لـ يطؿ كؿ األدوية المتشابية  قطعًا ال. نعـ إف المنع )الحكـ(يصبو إليو؟ 

في المفعوؿ بحيث عينيا باسميا، وليذا نجد حالة المريض قد اختمت بسبب 
ىذا الدواء الذي تناولو؛ نظرًا لعدـ إلحاؽ كؿ أصناؼ األدوية المتفقة في 

ف اختمفت اسمًا وشكاًل وفؽ مقصد الطبيب المفعوؿ ببعضي ا بعضًا وا 

                                                 
 المصدر نفسو. (1)
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ومراده، وبالتالي فإف قصد الطبيب لـ يتحقؽ بسبب عدـ إلحاؽ الشبيو 
بشبييو، وال يمكف الوصوؿ إلى معرفة الشبيو بشبييو إال عف طريؽ المقصد 
المراد المتمثؿ في العمة والسبب، ىذا ىو شأف المقصد الشرعي في الجمع 

 بواسطة العمة الجامعة. بيف المتفقات
ف كانت وصفًا ظاىرًا منضبطًا )في محؿ الحكـ فالعمة ( إال أف وا 

أف تراعى وتعتبر وىي كامنة في  -بؿ يجب  -ينبغي  رَ خَ اؾ معانَي، أُ ىن
موصمة إلى معرفة العمة، ىذه المعاني ىي المقاصد الشرعية، وىي الوسيمة ال

 .المثيؿ )الفرع(
فكأنو قاؿ: عمى سبيؿ  -مثالً  -وحرمو فالشارع عندما سمى الخمر

فميتعد  ىذا الحكـ أو ذاؾ إلى المثؿ المماثؿ والمتفؽ  المثاؿ ال الحصر.
 مقصدًا.

وعميو فإف المقصد الشرعي ىو الذي فع ؿ القياس وجعمو مصدرًا مف 
مصادر التشريع، وليذا اختمؼ األصوليوف في العمة القاصرة: ىؿ تسمى 

 ، وال قياس بدوف عمة.(2)لعمة القاصرة خالية مف القياس؛ ألف ا(1)عمة أـ ال؟
ال يعقؿ أف نفرؽ بيف المتماثالت وأف نسمط الحكـ عمى فوبالتالي 

بعضيا ونترؾ بعضيا اآلخر؛ ألف في ذلؾ إْىَدارًا لممقصد الشرعي الذي 
                                                 

 .1/625وىبة الزحيمي  أصوؿ الفقو د. :ينظر (1)
خمو العمة مف القياس في العمة القاصرة ال يعني خموىا مف المقصد الشرعي ، بؿ المقصد  (2)

الشرعي ىو الذي منعيا مف التعدي ، ألف المقصد الشرعي كامف في األصؿ دوف الفروع 
  لمتشابية فيو يأبى التعدي واإللحاؽ.ا
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تأباه الشريعة اإلسالمية وترفضو، بؿ يرفضو كؿ عاقؿ، مف ىنا كانت 
ي المعوؿ عمييا في التسوية بيف المتحدات في العمة، المقاصد الشرعية ى

وىي الوسيمة إلى معرفة المتحد والمختمؼ منيا وىي التي وفقيا يجري 
 القياس.

فالقياس الصحيح ىو الذي وردت ":   -رحمو ا  –يقوؿ ابف تيمية 
بو الشريعة، وىو الجمع بيف المتماثميف، والفرؽ بيف المختمفيف ... وىو مف 

 الذي بعث ا بو رسولو. العدؿ
فالقياس الصحيح مثؿ: أف يكوف العمة التي عمؽ بيا الحكـ في 
األصؿ موجودة في الفرع مف غير معارض في الفرع يمنع حكميا، ومثؿ 
ىذا القياس ال تأتي الشريعة بخالفو قط، وكذلؾ القياس بإلغاء الفارؽ، وىو 

ؿ ىذا القياس ال تأتي أال يكوف بيف الصورتيف فرؽ مؤثر في الشرع، فمث
 الشريعة بخالفو.

وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض األنواع بحكـ يفارؽ بو 
نظائره فال بد أف يختص ذلؾ النوع بوصؼ يوجب اختصاصو بالحكـ ويمنع 

 مساواتو لغيره...
وحيث عممنا أف النص جاء بخالؼ القياس، عممنا قطعًا أنو قياس 

زت عف تمؾ الصور التي يظف أنيا مثميا فاسد، بمعنى أف صورة النص امتا
 ة ما ػػػػس في الشريعػػػػػـ، فميػػػػػص الشارع ليا بذلؾ الحكػػػػػؼ أوجب تخصيػػػػػبوص
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 .  (1)"يخالؼ قياسًا صحيحا، لكف فييا ما يخالؼ القياس الفاسد
جزًءا ال يتجزأ مف منظومة المقاصد  ومف ىنا كانت العمة )القياس(

مة يكمؿ بعضيا بعضًا مف أجؿ إسعاد المكمؼ في الشرعية، فيي منظو 
 الداريف.

 المطمب الثاني: دور المقاصد في تقعيد القواعد الفقهية:
المتتبع لمقواعد الفقيية يمحظ بوضوح وجالء حضور المقاصد 
ووجودىا، بؿ ىي ظاىرة وبارزة في القواعد الفقيية، وحضورىا ىذا عند 

دىا بحاؿ، فيي أساس التقعيد الذي بنيت التقعيد والتأسيس، فال يمكف استبعا
عميو القواعد الفقيية، بؿ إف الكثير مف القواعد الفقيية ىي قواعد مقاصدية 

وما تسميتيا بالقواعد الفقيية إال مف حيث الفروع الفقيية  .(2)محضة
المندرجة تحتيا؛ ألف موطنيا األبواب الفقيية ىذا مف وجو، ومف آخر أف 

ال ألسندوىا إلييا عمـ المقاصد لـ يست قؿ بعد حيف قعدت القواعد الفقيية، وا 
دوف أي تردد ، بؿ المقاصد ىي أىـ الوسائؿ التي أعانتيـ عمى التقعيد، فال 
يتصور تقعيد قاعدة واحدة دوف اعتبار المقاصد؛ ألنيا الجزء الميـ الذي ال 

أغمب يمكف إغفالو عند التقعيد، ومف الشواىد عمى ذلؾ وجود استثناءات في 
 القواعد الفقيية.
 ناءات يمحظ أنيا ما استثنيت مف ىذه القاعدة ػؿ في ىذه االستثػػػػوالمتأم

                                                 
 .20/438مجموعة الفتاوى البف تيمية  (1)
 كالقواعد الكبرى، وقواعد المصمحة والمفسدة. (2)
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إال لمخالفة المقصد المراد منيا، فال ينسحب عمييا حكـ الفروع المندرجة 
ف شابيتيا ظاىرًا ، لئال يفقد المقصود منيا، والحقيقة أف  تحت القاعدة وا 

عدـ سحب األحكاـ عمى النظائر دوف  المقصود مف ىذا االستثناء ىو
مراعاة المقصد الشرعي، فعندما تخمؼ المقصد الشرعي في بعضيا استثنيت 
وأعطي ليا حكـ مخالؼ لمنظائر موافؽ لممقاصد المرادة، فاالشتغاؿ بالقواعد 
الفقيية وتقعيدىا ىو نوع مف أنواع العمؿ بالمقاصد، ألف الكثير مف تمؾ 

ي قواعد مقاصدية، كقاعدة المشقة تجمب التيسير، ى –كما سبؽ  –القواعد 
 والضرر يزاؿ، والضرر األخؼ يرتكب لدرء الضرر األشد ... الخ.

ثـ إف التقعيد قصد بو أساسًا أمور مقاصدية كثيرة، منيا: خدمة الفقو 
 وتيسير الرجوع إليو، وتحقيؽ مصالح الناس ومنافعيـ.
حيث مراعاة المقاصد ثـ إف ىذه المستثنيات كالقواعد نفسيا مف 

والمصالح؛ ألف تطبيؽ القواعد عمى جميع الحاالت دوف مراعاة لما يستثنى 
يقاع في دائرة العنت والضيؽ والمشقة، والدليؿ  منيا فيو تعطيؿ لممصمحة، وا 
عمى ذلؾ االعتداد باالستحساف الذي ىو العدوؿ الشرعي عف القياس 

 .(1)المصمحة الجزئية المستثناه والقواعد العامة واألدلة الكمية في مقابمة
ـ إف الشاىد الثاني يتمثؿ في مراحؿ الصياغة لمقواعد، فالكثير مف ث

القواعد صيغت عمى مراحؿ حتى استقرت صياغتيا أخيرًا عندما توافقت 
والمقصد الشرعي، واشتممت عمى فروع كثيرة وقمت استثناءاتيا، مف ذلؾ 

                                                 
 "بتصرؼ". 1/97االجتياد المقاصدي  :ينظر (1)
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( يوجد أصؿ ىذه منوط بالمصمحة )التصرؼ عمى الرعية: القاعدة المشيورة
أف منزلة الوالي مف الرعية "بصيغة  -رحمو ا  –ـ الشافعي القاعدة في كال

عند كثير مف الفقياء تحت تـ اشتيرت ىذه القاعدة  (1)"منزلة الولي مف اليتيـ
 .(2) (اإلماـ عمى الرعية منوط بالمصمحةتصرؼ )عنواف 

فروع الفقيية حيث تساعًا لمثـ صاغيا السبكي بصيغة رصينة أكثر ا
 .(3)"كؿ متصرؼ عف الغير فعميو أف يتصرؼ بالمصمحة"أوردىا بصيغة 

بؿ ويرى بعض الباحثيف المعاصريف أف بعض القواعد تحتاج إلى 
إعادة نظر في الصياغة وسبكيا في قالب أحسف وأجود مما ىي عميو اآلف؛ 

 –أو حذؼ وتعديؿ كقاعدةألنيا ناقصة أو مطمقة تحتاج إلى إتماـ وتقييد 
فالفقياء واألصوليوف متفقوف  ،(4)(ينكر تغير األحكاـ بتغير الزماف ال) –مثال

عمى أف األحكاـ التي تتبدؿ بتبدؿ الزماف واألعراؼ ىي األحكاـ االجتيادية 
 المبنية عمى العرؼ والمصمحة.

ال ينكر تغير األحكاـ المبنية عمى " :وعميو فاألولى أف تصاغ بصيغة
 .(5)"المصمحة والعرؼ بتغير الزماف

                                                 
 .1/183المنثور في القواعد لمزركشي  (1)
 .1/278األشباه والنظائر لمسيوطي  (2)
 .1/310ر لمسبكي األشباه والنظائ (3)
 .158القواعد الفقيية، مفيوميا، نشأتيا، تطورىا، عمي أحمد الندوي ص (4)
 المصدر نفسو. (5)
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ىي األخرى جمب المصالح " أقوؿ: إف قاعدة درء المفاسد مقدـ عمى
تحتاج إلى تقييد، إذ مف المعمـو أف المفسدة إذا تعارضت والمصمحة فال 
ما أف  يخمو حاليا مف ثالث: إما أف تكوف المصمحة أكبر مف المفسدة وا 

ما أف تفوؽ المفسدة المص  محة.تساوييا، وا 
ففي الحالة األولى، وىي ما إذا فاقت المصمحة المفسدة فال إعماؿ 
ف كانت صيغة القاعدة مطمقة عف ىذا التقييد، وبالتالي فإف  ليذه القاعدة، وا 
ىذه القاعدة تحتاج إلى إعادة صياغة وتقييدىا بمفظ يفيد عدـ تفوؽ 

نيما المصمحة عمى المفسدة عند التعارض، بخالؼ الحاليف اآلخريف فإ
 .مجاؿ لتطبيؽ القاعدة"

مما سبؽ يتضح أف القواعد الفقيية تأسست عمى المقاصد الشرعية، 
وأف المقاصد الشرعية يمـز حضورىا عند التقعيد الفقيي أو عند إعادة 
صياغة القواعد، ثـ إف القواعد الفقيية ال تزاؿ قيد اإلعادة والتطوير وكذلؾ 

ابمة لمتطوير، وكذلؾ ال يظف أف القواعد اإلنشاء، فال ُيظف أف القواعد غير ق
قد اكتممت وقفؿ بابيا، بؿ الكثير مف الفروع الفقيية المتماثمة ال تزاؿ مبثوثة 
في أبواب الفقو تحتاج إلى قاعدة تجمعيا، فالباب مفتوح لمتقعيد، وليذا بينت 

 أىمية المقاصد في التقعيد كخطوة أولى يعتمد عمييا المقعد.
 تحقيق المناط كمبدأ من مبادئ تطبيق المقاصد:المطمب الثالث: 

مف الضوابط التي تفرؽ بيف الحاالت وفقا الختالؼ المقاصد ما 
اصطمح عميو أصوليًا بتحقيؽ المناط، فتحقيؽ المناط انبثؽ نتيجة االجتياد 

 المقاصدي، وىو عاـ وخاص.
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وـ، فتحقيؽ المناط العاـ: ىو الحكـ التكميفي الذي يتسـ بالتجريد والعم
فال يختص بزمف معيف، أو بيئة خاصة، أو شخص معيف بالذات، بؿ ىو 

 . (1)شامؿ لجميع المخاطبيف عمى اإلطالؽ والعموـ
فالحكـ التكميفي قبؿ مرحمة تطبيقو وتحقيؽ مناطو في الجزئيات عاـ 

 .(2)يشمؿ كؿ المخاطبيف عمى حد سواء
تحقؽ  وفي حالة تطبيقو عمى واقعة معينة أو شخص بعينو، فإذا

مناطو في كؿ منيا كاف الحكـ التطبيقي في ىذه الحالة مساويًا لمحكـ 
وبالتالي قد تحقؽ المناط العاـ عمى المتعمقات المعروضة،  (العاـ)تكميفي ال

أما إذا احتفت بالواقعة أو الشخص ظروؼ ومالبسات نشأت عنيا دالئؿ 
تحقؽ مناطو فيذا  تكميفية أخرى ال يطبؽ عمييا الحكـ التكميفي العاـ، لعدـ

 .(3)ىو المناط الخاص
فتحقيؽ المناط العاـ يقتضي معرفة الواقع في عمومو، بينما تحقيؽ 
المناط الخاص يقتضي معرفة الواقع الخاص بكؿ واقعة عمى حدة، إذ كؿ 
واقعة ليا ظروفيا ومالبساتيا وعوارضيا المتغيرة، فيذه الظروؼ والمالبسات 

مف المعقوؿ و ال المنقوؿ شرعًا أف يحكـ عمى  ال بد مف مراعاتيا، إذ ليس
 ذه ػػػػػػػػػػات، إذ ليػػػػػػػت الظروؼ والمالبسػػػػػػما اختمفػػػػػػـ واحد ميػػػػػة معينة بحكػػػػواقع

                                                 
 .1/128فتحي الدريني  د. .مقارنة في الفقو اإلسالمي وأصولوينظر بحوث  (1)
 .1/128ينظر بحوث مقارنة في الفقو اإلسالمي وأصولو (2)
 المصدر نفسو.: ينظر (3)
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 الظروؼ تأثير في التطبيؽ.
فالواجب شرعًا تطبيؽ الحكـ المناسب لكؿ شخص عمى حدة وفؽ 

ي معيف يقضي حكما خاصًا في ظروفو الخاصة التي تنيض بدليؿ تكميف
حقو، فتعميـ الحكـ التكميفي عمى جميع المكمفيف يفترض التشابو في 
الظروؼ واألحواؿ وقد ال يوجد، لذلؾ كاف المناط الخاص ىو مف يتولى 

 .(1)رعاية المقصد الشرعي في كؿ واقعة عمى حدة
فالمجتيد عند تطبيقو لمحكـ ال بد مف مراعاة األحواؿ الواقعة 

ذا كانت األحواؿ وال متوقعة، حتى يسير االجتياد في مساره الصحيح، وا 
الواقعة قد تكفؿ بيا تحقيؽ المناط   الخاص فإف األحواؿ المتوقعة قد توالىا 
مبدأ مراعاة المآالت، وىذا المبدأ مكمؿ لحمقة االجتياد مف حيث النظر فيما 

دخاؿ يمكف أف تؤوؿ إليو األفعاؿ والتصرفات موضوع االجتياد و  اإلفتاء، وا 
فاالجتياد منظومة متكاممة يكمؿ  .(2)ذلؾ في الحسباف عند تطبيؽ الحكـ

بعضيا بعضًا، فكؿ مبدأ مف مبادئو يتولى النظر في جانب معيف لتكتمؿ 
 حمقة االجتياد وتبرز مقاصد الشريعة فيو.

فالنظر في المسألة المراد تحقيؽ مناطيا يكوف في الحاؿ والمآؿ؛ ألف 
ما أف األفعاؿ  إما أف تكوف ليا أحكاـ في الحاؿ ال تأثير ليا عمى المآؿ، وا 

                                                 
.د.أحمد الريسوني، أ محمد جماؿ باروت  -المصمحة –الواقع  –النص  –االجتياد  :ينظر (1)

 .129،128، وينظر بحوث مقارنة في الفقو اإلسالمي وأصولو ص 65،64ص
 .67الواقع والمصمحة ص –النص  –االجتياد  :ينظر (2)
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تكوف أحكاـ الحاؿ مفضية إلى نتائج مخالفة في المآؿ، ففي األولى يعطى 
 ليا الحكـ مف غير اعتبار مآلو، بخالؼ الثانية إذ ال بد مف اعتبار مآليا.

 فالمجتيد ال يعمد إلى تطبيؽ األحكاـ الشرعية إال بعد التحقؽ
والتدقيؽ مف صالحيتيا لمواقع أو عدـ صالحيتيا لو عاجاًل أو آجاًل، وأي 

 تقصير في تنزيؿ األحكاـ عمى غير محاليا يعتبر زلة في حؽ المجتيد.
فالتريث والتثبت مف صحة المحؿ قبؿ إصدار الحكـ مطموب، فال 
يمكف التعامؿ مع األدلة العامة مف غير نظر في أصؿ الوضع الذي 

يعة وفقو وىو ضرورة االجتياد في آحاد الصور؛ ألف كثرة وضعت الشر 
عموـ األدلة قد يؤدي إلى خفاء المناط أو اشتباىو بغيره، فال بد مف النظر 

  .(1)والتزاـ الحذر
ويكفيؾ مف ذلؾ أف الشريعة لـ تنص ": -رحمو ا  –يقوؿ الشاطبي 

نما أتت بأمور كمية وعبار  ات مطمقة عمى حكـ كؿ جزئية عمى حدتيا، وا 
تتناوؿ أعدادًا ال تنحصر، ومع ذلؾ فمكؿ معيف خصوصية ليست في غيره 
ولو في نفس التعييف، وليس ما بو االمتياز معتبرًا في الحكـ بإطالؽ، وال 
ىو طردي بإطالؽ، بؿ ذلؾ منقسـ إلى الطرفيف وبينيما قسـ ثالث يأخذ 

عينة إال ولمعالـ بجية مف الطرفيف، فال يبقى صورة مف الصور الوجودية الم
 ذت ػػػػؿ تدخؿ؟ فإف أخػػػػؽ تحت أي دليػػػػػفييا نظر، سيؿ أو صعب، حتى يحق

                                                 
 .266زايدي ص االجتياد بتحقيؽ المناط وسمطانو في الفقو اإلسالمي .عبد الرحمف :ينظر (1)
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 .(1)"بشبو مف الطرفيف فاألمر أصعب، وىذا كمو بيف لمف شدا في العمـ
وخالصة القوؿ إف تحقيؽ المناط ىو مبدأ مف مبادئ المقاصد 

دة، إذ الحاالت قد الشرعية، فقد ال يتحقؽ إال بالنظر في كؿ حالة عمى ح
تتفؽ ظاىريا أو حاليا، لكنيا تختمؼ مآليا فيختمؼ الحكـ تبعا الختالؼ 

حكـ التيمـ في حؽ مف  –الحالة، إذ المقصد الشرعي يقتضي ذلؾ، فمثال 
معو الماء حاليا إال أنو يخشى عدـ إيجاده مستقبال كالبدوي ومف في حكمو، 

الماء موجود عند االثنيف، إال بخالؼ مف معو الماء ولـ يخش عدـ وجوده ،ف
أف الحالة األولى روعي فييا المآؿ فيختمؼ حكميا عف الثانية، فالمناط 
تحقؽ في االثنيف غير أف الثانية تحقؽ فييا المناط العاـ، واألولى تحقؽ 

 فييا المناط الخاص.
 المطمب الرابع: دور المقاصد في ترجيح اآلراء الفقهية بعضها عمى بعض:

مقاصد كثيرة ومتنوعة وفوائدىا متعددة، ومف بيف ىذه الفوائد أىمية ال
دورىا في الترجيح بيف اآلراء، وىو جانب مف جوانب تقميؿ الخالؼ والحد 

 منو، الذي تولت المقاصد اإلسياـ فيو إلى حد كبير.
فعند النظر في اآلراء الفقيية المختمفة عمى المجتيد أو الفقيو أف 

ة بالمسألة المعروضة و ال يستعجؿ الحكـ إال بعد يستحضر المقاصد المتعمق
التمعف والتحقؽ مف المقصد، فمف المقاصد ما يظير بارزا جميا، ومنيا ما 
يكوف خفيا ال يمكف إدراكو إال لمف توفرت فيو الممكة المقاصدية والدراية 

                                                 
  .4/726الموافقات لمشاطبي  (1)
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بحاؿ الواقعة ومآليا، فعدـ االستعجاؿ بعد استحضار المقاصد والتعمؽ 
النظر الختيار المقصد المناسب أمر ال بد منو، وعمى كؿ فإني  والتمعف في

سوؼ أذكر بعض التطبيقات ليذا الجانب حتى يتضح المنيج الذي ينبغي 
 نيجو:

 –الماء والصعيد الطاىر –اء في صالة مف فقد الطيوريفاختمؼ الفقيػ 1
 كمف ُحبس في مبنى ال يوجد فيو ماء وال صعيد طاىر عمى أقواؿ:

 رى أنو يقضي وال يؤدي، وىو قوؿ أصبغ.األوؿ: ي
 الثاني: يجب األداء، وىو قوؿ أشيب.

 الثالث: يجب األداء والقضاء، وىو قوؿ ابف القاسـ.
 . (1)الرابع: ال يجب عميو أداء وال قضاء، وىو قوؿ مالؾ

ولو رجعنا إلى  فيذه األقواؿ األربعة مختمفة وىي داخؿ مذىب واحد.
تي بينيا الفقياء لتبيف لنا الراجح منيا، أو األرجح، ال (2)القواعد المقاصدية

فقد بيف فقياؤنا الكميات الخمس وفؽ ترتيب غاية في الدقة، وىي: حفظ 
الديف، والنفس، والعقؿ، والنسؿ، والماؿ، فيذه الضروريات مرتبة عمى النحو 

ؿ، السابؽ، وىي أنواع، فالديف نوع، والنفس نوع مف الضروريات وىكذا العق
                                                 

 .1/162حاشية الدسوقي والشرح الكبير  :ينظر (1)
ف يرى بعض الفقياء أنيا غير نيائية وتحتاج إلى إعادة ترتيب وتنسيؽ وزيادة  (2) ىذه القواعد وا 

صورتيا في الضروريات إال أنيا تبقى مرجعًا لكؿ الفقياء عمى ىذه الصورة التي بينوىا، ف
ف كانت غير نيائية إال أنيا مقبولة إلى حد كبير، حتى ولو رتبت أو نسقت فمف  الحالية وا 

 يختؿ أساسيا وىو ما قصدتو مف قولي غاية في الدقة.
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( فمحفظ الديف وىو موا لكؿ نوع منيا مراتب، )حاجيات وتحسينياتوجع
ضروري حاجي وتحسيني، وىكذا لحفظ النفس حاجي وتحسيني، فالحاجي 
أقؿ مف الضروري، والتحسيني أقؿ حاجة مف الحاجي، ثـ إف لمضروري 
مكمالت تحفظو وتحصنو، ولمحاجيات مكمالت تحفظيا مف الضياع، 

ت، ثـ إف الحاجيات باعتبارىا أقؿ مرتبة مف ولمتحسينيات كذلؾ مكمال
الضروريات فيي مكمالت لمضروريات وىكذا فإف التحسينيات مكمالت 

 لمحاجيات ولمضروريات.
فمكمالت الضروريات ىي الحاجيات والتحسينيات وغيرىما، 
ومكمالت الحاجيات ىي التحسينيات وغيرىا، ولمتحسينيات مكمالت ىي 

و حفظ المكم ؿ، يحوـ حولو ويحيط بو لحفظو األخرى، فدور المكمِّؿ ى
ورعايتو، فيو كالحارس لو مف كؿ تمؼ أو نقص ليأتي المكم ؿ عمى أكمؿ 

 وجو. 
ا شرطا في اعتبار وبعد ىذا البياف المختصر فإف فقياءنا اشترطو 

 –لـ يؤد إلى بطالف أو إلغاء األصؿأف كؿ مكمِّؿ معتبر ما " :المكمِّؿ وىو
 .(1)"المكم ؿ
معنى ىذا الشرط أف الصالة أصؿ ال يمكف التفريط فيو بحاؿ، و 

، فإذا -الصالة  –مائية وترابية مكمِّمة ومتممة لألصؿ  –والطيارة بنوعييا 
ما تمسكنا بالطيارة واعتبرناىا، ولـ نتوصؿ أو نتحصؿ عمييا، فإف األصؿ 

                                                 
 .284و تعميؿ األحكاـ لشمبي ص 2/204الموافقات لمشاطبي  :ينظر (1)
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نترؾ سيضيع، وىذا لـ يقؿ بو أحد، وليذا عمينا أف ننطمؽ إلى فعؿ األصؿ و 
المكمؿ، ووفؽ ىذا الشرط فإف قوؿ أشيب ىو المقدـ والراجح مف األقواؿ؛ 
مكانية الحصوؿ  ألنو ىو الذي يحفظ األصؿ ويمغي المكمِّؿ لعدـ توفره وا 
عميو، وليذا نرى فقياءنا قد حرصوا عمى أداء الصالة في حؽ مف لـ يجد 

كي ال  (1)ما يستر بو عورتو سوى الحرير فمو أف يستر عورتو بو ويصمي
 ينعدـ األصؿ.

 البيع عمى الخيار بشرط دفع الثمف:  ػ2
إذا باع شخص آلخر سمعة فيؿ لمبائع أف يشترط دفع الثمف في زمف 

 .الخيار؟
جميور الفقياء يروف أنو ليس لمبائع مطالبة المشتري بالثمف في زمف 

ف كاف ليـ تفصيؿ في المسألة إال أنيـ في الجممة متفقوف عم ى الخيار، وا 
غير أف الحنابمة يروف أف الثمف إذا كاف معينا فممبائع قبضو في زمف  ذلؾ.

الخيار متى كاف الخيار لو، بخالؼ ما إذا كاف الثمف في الذمة فميس لمبائع 
ألف شرط الثمف وقبضو في بيع ؛ (2)حؽ المطالبة بالثمف في زمف الخيار

ؿ ما تردد بيف السمفية الخيار يصّير الثمف مترددًا بيف السمفية والثمنية، وك
 والثمنية محظور شرعًا.

 رة مع كثرة المشتريف وىـ ػػػددة والكثيػػػػػػلكف اليوـ وفي ىذه األسواؽ المتع
                                                 

 .1/150حاشية الدسوقي والشرح الكبير  :ينظر (1)
وينظر الفقو عمى المذاىب األربعة عبد الرحمف  2/204اية المجتيد البف رشد بد :ينظر (2)

 .2/351الجزيري 
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في الغالب غير معروفيف لصاحب السوؽ، فيؿ لو طمب المشتري إخراج 
السمعة مف المحؿ لقياسيا أو لرؤيتيا في البيت لزوجتو أو بناتو فيؿ يمنع 

ال إذا دفع ثمنيا؟ وىؿ إذا دفع ثمنيا يقع في المحظور، وبالتالي مف ذلؾ إ
 .عمى البائع أف يمتـز بعدـ مطالبة الثمف؟

وبالنظر إلى المنظور المقاصدي ليذه المسألة فإننا نرى أف الشريعة 
اإلسالمية قد قررت إزالة الضرر ورفع الحرج، وال يخفى أف البائع قد يقع 

 ا تمسؾ بالمحظور عميو الضرر في حالة ما إذ
وسمح لممشتري بإخراج السمعة دوف دفع الثمف، فقد ال يرجع المشتري 
ال بالسمعة وال بالثمف فتضيع حقوؽ البائع، ثـ إنو لما كاف رفع الضرر 
الواقع أو المتوقع مقصدًا مف المقاصد الشرعية فإف ىذا المبدأ يقتضي اإلذف 

رءا لممفاسد التي قد تمحؽ في قبض الثمف والحالة ىذه حفظًا لمحقوؽ ود
 بالبائع ىذا أوال.

أما ثانيًا: فإف دليؿ المنع في مثؿ ىذه الحاالت وىو التردد بيف 
باحة  السمفية والثمنية ال يقوى عمى الدليؿ العاـ القاضي بإزالة الضرر وا 
المحظورات عند الضروريات والحاجات التي تنزؿ منزلة الضرورات ىذا مف 

عمى المجتيد  أف يزف األمور بميزاف دقيؽ فيفرد كؿ وجو، ومف آخر فإنو 
حالة عمى حدة مع مراعاة بقاء الحكـ األصمي، وىو الحظر ما لـ يؤد ىذا 

ال ضرر أعظـ مفسدة مف مفسدة عدـ اال الحكـ إلى لتزاـ بالحكـ األصمي وا 
فإف الحكـ األصمي سيختمؼ وفؽ المقصد المراد كما ىو الحاؿ في األسواؽ 

 العامة.
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والعمؿ بو ىو الراجح وبخاصة  (1)ميو فإف قوؿ الحنابمة ىو األقربوع
في ىذا الزمف الكثرة المشتريف واختالفيـ ديانة وأخالقا وجنسية، ثـ إف القوؿ 

ىو مف قبيؿ  يـ في ىذه المسألة عف الحكـ األصمباختالؼ الحك
 االستحساف الذي ىو مف صميـ المقاصد.

منو إذا قتؿ غيره  صقتؿ إكراىا ممجئًا يقتكره عمى اليرى الفقياء أف المػ 3
بعذر المحافظة عمى نفسو مف اليالؾ؛ ألف نفسو  -والحالة ىذه -وال اعتبار

لو،  ليست أولى مف نفس غيره؛ إذ الضرر ال يزاؿ بضرر مثمو أو مساو
فالنفس المعصومة محفوظة، وكؿ مف يتجزأ عمى قتميا يقتص منو سواء 

؛ إذا الرخص منتفية ىنا واألعذار مرفوضة، فمـ باإلكراه عمى ذلؾ أو بغيره
يبؽ إال عصمتيا، وألحقوا بيذا اإلكراه اإلكراه عمى الزنا، فمتى أكره شخص 
عمى الزنا وأقدـ عميو مف أجؿ انقاذ نفسو مف اليالؾ فإنو يقتص منو، كأف 
 قاؿ ظالـ لممكَره: إف لـ تقتؿ فالنا قتمؾ، فال يجوز لممكَره قتمو بحاؿ، وكذلؾ

 ة قتمؾ فال يجوز لو الزنا، ويجب عمى ػػػـ لممكَره: إف لـ تزف بفالنػػػػإذا قاؿ ظال
                                                 

فالحنابمة عندما فرقوا بيف الثمف المعيف وبيف الثمف في الذمة فأجازوا طمب البائع الثمف في  (1)
عميو كرأي البيع األوؿ دوف الثاني العتبارات رأوىا، وبالتالي فإف قوليـ ىذا غير كاؼ لالعتماد 

باحة، وعميو فإف المسألة قابمة  يجيز المطالبة بالثمف إال أنو فتح بابا لمنظر واالجتياد منعًا وا 
لمنظر واالجتياد وىذا ىو المطموب الذي اعتمدت عميو وأحمتو إلى المقاصد لمنظر في أعظـ 

كؿ مسألة يمكف  المفسدتيف، والذي أريد أف أقولو بعد إحالة ىذه المسألة عمى المقاصد أنو ليس
إحالتيا إلى المقاصد، فيذا قد يكوف عبثا، فميس كؿ ما يبدو لمفقيو مف المسائؿ يحيميا عمى 

كما سيأتي إف شاء  –المقاصد فإف لممقاصد مجاال تعمؿ فيو وترجح فيو بيف اآلراء المختمفة 
 في محمو. -ا
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 .(1)المكَره الرضا بقتؿ نفسو
وقد سبؽ أف القوؿ بالقصاص مف المكره عمى القتؿ إذا قتؿ، قوٌؿ 
موافؽ لممقصد الشرعي، أما عف القصاص مف المكره عمى الزنا إذا أقدـ 

 .(2)عميو فقيو خالؼ
تيب المقاصدي يقتضي عدـ التسوية بيف اإلقداـ عمى القتؿ فالتر 

واإلقداـ عمى الزنا عند اإلكراه، فحفظ النفس مقدـ عمى حفظ النسب، 
، إذ (3)وبالتالي فإف الراجح إنقاذ النفس بالوقوع في الزنا إذا لـ يكف منو بد

المعايير المقاصدية تقود إلى القوؿ بعدـ التسوية بيف حفظ النفس وحفظ 
النسب عند التعارض؛ ألف الكميات أو الضروريات الخمس مرتبة األوؿ 

 فاألوؿ.
وفائدة ىذا الترتيب تظير عند التعارض، فإذا ما تعارض العقؿ والماؿ 

قدـ حفظ العقؿ عمى الماؿ، وىكذا يقدـ حفظ الديف عمى الجميع،  –مثال  –
نص عميو ما وحفظ النفس عمى ما بعده مف الضروريات ووفؽ ىذا المنيج 

قدس ا روحو ونور  –سمعت شيخ اإلسالـ ابف تيمية "ابف القيـ حيث قاؿ: 
يقوؿ: مررت أنا وبعض أصحابي في زمف التثار بقوـ منيـ  -ضريحو

                                                 
  .1/452الشرح الصغير لمدردير وحاشية الصاوي  :ينظر (1)
ال ُقتؿ يقتص منو إذا أقدـ عمى الزنا غاية ما في  (2) يرى فقياؤنا أف المكره إذا أكره عمى الزنا وا 

األمر أنيـ قيدوا القصاص عمى الزنا في حالة ما إذا كانت المرأة مكرىة، أو طائعة ولكنيا 
 .1/452ذات زوج ينظر الشرح الصغير 

 .359صنظرية التقريب والتغميب د.أحمد الريسوني  :ينظر (3)
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يشربوف الخمر فأنكر عمييـ مف كاف معي، فأنكرت عميو، وقمت لو: إنما 
صدىـ حـر ا الخمر؛ ألنيا تصد عف ذكر ا وعف الصالة، وىؤالء ي

فشيخ اإلسالـ  .(1)"الخمر عف قتؿ النفوس وسبي الذرية وأخذ األمواؿ فدعيـ
أخذ بمبدأ ارتكاب أخؼ الضرريف الواقع بيف كمييف وفؽ الترتيب األوؿ 
فاألوؿ، فيو يرى أف التعارض قد وقع بيف حفظ العقؿ وحفظ النفس، وال 

، فالتعارض يخفى أف حفظ النفس مقدـ عمى حفظ العقؿ وفؽ ترتيب الكميات
إذا وقع بيف الكميات فاألمر واضح وكذلؾ بيف الحاجيات أو التحسينيات، 
فيقدـ بيف الكميات الديف والنفس عمى العقؿ.. وىكذا إذا وقع بيف الحاجيات 
والتحسينيات فيتقدـ الديف عمى حاجي النفس، وحاجي النسب عمى حاجي 

 الماؿ، كما يقدـ تحسيني الديف عمى تحسيني النفس.
أما إذا وقع بيف حاجي وتحسيني، فالنظر إلى الرتبة ال النوع فالحاجي 

 يقدـ عمى التحسيني مطمقا.  
 المطمب الخامس: خطورة إهمال المقاصد:

مف المعمـو أف التشريع اإلسالمي بأوامره ونواىيو جاء لمصالح العباد، 
ات، وىذا يقتضي أف ترؾ المأمورات يترتب عميو مفاسد، وكذلؾ فعؿ المنيي
ىماليا يترتب عميو خطر ومفاسد منيا:  وىكذا الشأف في ترؾ المقاصد وا 

 ظهور الحيل:ـ 1
 إنما أوجب  -ىػػػػػػو وتعالػػػػػإف ا سبحان: "-و اػػػػػرحم –يقوؿ ابف تيمية

                                                 
 .3/5إعالـ الموقعيف  (1)



 العدد الثالث                   مجلة العلوم الشرعية                    

 وأثره في تأسيس القواعد وتطبيقاتيا إعماؿ المقاصد  
 

 
-44- 

الواجبات وحـر المحرمات لما فيو مف المصالح لخمقو ودفع المفاسد عنيـ؛ 
يعو ممف يعصيو، فإذا احتاؿ المرء عمى حؿ وألف يبتمييـ بأف يميز مف يط

المحـر أو سقوط الواجب، بأف يعمؿ عماًل لو عمؿ عمى وجيو المقصود بو 
لزاؿ ذلؾ التحريـ أو سقط ذلؾ الواجب ضمنًا وتبعًا ال أصاًل وقصدًا، ويكوف 

 .(1)"إنما عممو ليغير ذلؾ الحكـ أصاًل وقصداً 
يما لدرء المفاسد، بينما أباح فالشارع عندما حـر الربا والزنا وتوابع

البيع والنكاح لما فييما مف المصالح، وبيف الحالؿ والحراـ  فرؽ وال بد، ثـ 
ال لكاف البيع مثؿ الربا،  إف الفرؽ في الصورة دوف الحقيقة غير مؤثر وا 
فاالعتبار بالمعاني، وبالتالي إذا اختمفت األلفاظ وكاف معناىا واحدًا كاف 

 ؼ العكس.حكميا واحدًا بخال
فاألمر المحتاؿ بو صورتو صورة الحالؿ وليست حقيقتو ومقصوده، 

 .(2)لذلؾ يجب أال يكوف بمنزلة الحالؿ فال يترتب عميو حكمو
أف العالقة بيف المقاصد  -رحمو ا -ويتضح مف كالـ ابف تيمية 

 والحيؿ تتمثؿ في أمريف:
بطاؿ : أف إتباع الحيؿ يمثؿ مناقضة لمشارع ومخادعة األول  ورسولو، وا 

 المقاصد الشرعية وحكميا ومحاسنيا.
 ي مف ػػػعانػػػػػػػػػة العمؿ والمػػػػػػده وبمعرفػػػػػػػـ الشارع ومقاصػػػػػػ: أف الجيؿ بحكالثاني

                                                 
 .112شفاء العميؿ في اختصار إبطاؿ التحميؿ البف تيمية ص (1)
 المصدر نفسو. (2)
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 أسباب اتباع الحيؿ.
ثـ إف منع الحيؿ يقتضي توافؽ الشريعة وانضباطيا وعدـ تناقضيا 

سد الفساد وحسـ مادة الشر لعمـ الشارع  فممشريعة أسرار في" .(1)واضطرابيا
بما  خفي عمى النفوس مف خفي ىواىا الذي ال يزاؿ يسري فييا حتى يقودىا 
إلى اليمكة، فمف تحذلؽ عمى الشارع وقاؿ في بعض المحرمات إنما حرميا 
لعمة كذا وىي مفقودة ىنا فاستباح ذلؾ بيذا التأويؿ، فيو ظمـو لنفسو جيوؿ 

ف لـ  –عز وجؿ –فا .(2)"بأمر ربو سد الذرائع المفضية إلى المحاـر وا 
 .(3)يقصد بيا المحـر خشية إفضائيا إلى المحـر

فالواجب الذي ال يجوز غيره أف يحصؿ مقصود ا ورسولو ويبطؿ "
مقاصد المتحيميف المخادعيف، وكذلؾ يعمـ قطعًا أنو إنما حـر الربا لما فيو 

زالة ىذه المفسدة، فإذا أبيح التحيؿ مف الضرر بالمحاويج وأف مقصوده إ
عمى ذلؾ كاف سعيا في إبطاؿ مقصود الشارع وتحصيال لمقصود 

 .(4)"المرابي
اتهام الشريعة بعدم صالحيتها لمتطمبات الحياة عبر األزمنة واختالف ـ 2

 األمكنة.
 ة، ػػػػػػػػػر متناىيػػػػػػػة والحوادث غيػػػػػػػػػوص محددة متناىيػػػػػػػإذا تقرر أف النص

                                                 
 .396يوسؼ أحمد محمد البدوي ص ينظر مقاصد الشريعة عند ابف تيمية د. (1)
 .116العميؿ ص ءشفا (2)
 "بتصرؼ". 116ص السابؽ: (3)

 .3/174أعالـ الموقعيف  (4)
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وبالتالي فإف المحدد المتناىي ال يفي وال يغطي غير المتناىي، غير أف 
ف كانت متناىية ومحددة نصًا إال أنيا غير متناىية  النصوص الشرعية وا 
مف حيث المعاني والحكـ والقواعد العامة التي تساير تطورات الحياة زمانًا 

فتوح الباب طالما كانت ومكانًا، وعميو فإف االجتياد المقاصدي مطموب وم
 حركة المجتمعات في تطور ونمو وتغير وتبدؿ في المصالح.

فيذا االجتياد ىو دليؿ مف أدلة خمود ىذه الشريعة وصالحيتيا لكؿ 
زماف ومكاف، واستبعاد المقاصد أو إىماليا ىو نوع مف محاصرة النص 

 .(1)الخالد والحكـ العممي بعدـ صالحيتو لكؿ زماف ومكاف
 ات الضروري من الحياة في كل مناحيها:فو  ـ 3

فتضيع الضروريات لمتمسؾ بالكماليات وتفوت الحاجيات لمراعاة 
التحسينيات، وتضيع الفروض العينية لمتمسؾ بالنوافؿ وفروض الكفاية، 
فتختؿ الموازيف الحقيقية وتحؿ موازيف اليوى والتشيي، فتتضارب األحكاـ 

منيا دوف مراعاة الحقائؽ  الشرعية بناء عمى التمسؾ بالظواىر
 والمعاني...الخ.                                                    

 أعمم –تعالى  –واهلل 
 
 

                                                 
 .1/23االجتياد المقاصدي  :ينظر (1)
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 الخاتمــــــــــة
مُت مف خالؿ  :اآلتية النتائج والتوصيات إلىىذا البحث  توص 

 أواًل: النتائج:
 صودة مف التشريع.المقاصد الشرعية ىي فقو الفقو، وىي المعاني المقػ 1
 عالقة المقاصد بأصوؿ الفقو عالقة تكاممية ال غنى ألحدىما عف اآلخر.ػ 2
 ال اجتياد بدوف فيـ المقاصد.ػ 3
تنزيؿ األحكاـ الشرعية عمى الوقائع يمر بمرحمتيف: األولى استنباط الحكـ ػ 4

مف النصوص بواسطة القواعد األصولية، والثانية: فيـ المراد والمقصد مف 
لحكـ ليحؿ في محمو عند التطبيؽ أو التنزيؿ، فالخطأ في أحدىما يجمب ا

المفاسد ويدرأ المصالح، وىو خالؼ المراد ولقد تكفؿ أصوؿ الفقو بالمرحمة 
 بالثانية. –الخاص والعاـ  –األولى منو، بينما تكفؿ تحقيؽ المناط بنوعيو 

بدوف فيـ  –تعدية متعدية أو غير م –ال قياس بدوف عمة، وال عمة مطمقًا ػ 5
المقصد الشرعي مف الواقعة محؿ النظر، إذ العمة ىي الموصمة إلى معرفة 
المقصد، ومعرفة المقصد موصؿ إلى معرفة العمة فمتى عممت العمة عمـ 

 المقصد المراد. 
الكثير مف القواعد والمبادئ الفقيية واألصولية انبثقت نتيجة االجتياد ػ 6

القواعد  –لى المقصد، مف ذلؾ مثاًل: العمة المقاصدي وكطريؽ لموصوؿ إ
تحقيؽ المناط، و مآالت األفعاؿ  –القواعد والمبادئ األصولية  –الفقيية 
 وغيرىا.

 ة، كؿ جزء يعمؿ في جانب مف ػػػة متكاممػػػػعمـو الشريعة اإلسالمية منظومػ 7
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 أجؿ تحقيؽ المصالح والمقاصد ودرء المفاسد والمضار.
وعدـ إعماليا معناه حصر الشريعة والتضييؽ عمييا إىماؿ المقاصد ػ 8

 واتياميا بالقصور عف مواكبة الحياة.
النصوص الشرعية الثابتة ىي مصدر المقاصد، وىي المرجع المقدـ عف ػ 9

كؿ ما عداه، وىي الحاكمة عمى كؿ اجتياد، فال اجتياد مع النص القطعي 
 في ثبوتو وداللتو.

لوقائع عف نظيراتيا وعدـ تعميـ الحكـ عمى استثناء األحكاـ في بعض اػ 10
الوقائع المختمفة نصت عميو الشريعة ورخصت فيو كاإلعالف منيا عمى سير 

 االجتياد وفؽ ىذا التصرؼ.
تفعيؿ المقاصد وفؽ مراد الشارع، وفيـ الصحابة وتطبيقاتيـ ليا، ىو ػ 11

 التطور الفقيي المطموب والمحمود.
 التوصيات: -ثانيًا 

ىـ التوصيات ىي البحث المعمؽ المنضبط الستخراج المقاصد إف أػ 1
مكانية  الكامنة في التشريع اإلسالمي في جميع جوانبو الدينية والحياتية وا 
تطبيقو؛ ألف الوصوؿ إلى معرفة تمؾ المقاصد وتطبيقيا في الحياة ىو 

 الوصوؿ إلى سمـ الرقي  والتقدـ والنجاة.
القواعد األصولية المشتممة عمى  عدـ إىماؿ أي عمـ شرعي وبخاصةػ 2

القواعد المغوية، بؿ ينبغي أف تتالحـ ىذه العموـ بعمـ المقاصد جنبًا إلى 
جنب، فال يطغى أحدىما عمى اآلخر وييمؿ اآلخر، فال اجتياد موفؽ بدوف 

 التوفيؽ بيف العمـو جميعيا.
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كؿ  خمؽ الحياة بكؿ ما فييا ولو ِحكـ وأسرار في –عز وجؿ  –إف ا ػ 3
شيء، ومعرفة ىذه الِحكـ والسير وفقيا منيج تقتضيو الفطرة السميمة، 
وبالتالي ينبغي البحث عف تمؾ الِحكـ واألسرار إلمكانية السير وفقيا جمبًا 

 لممصالح ودرءا لممفاسد.
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 المراجــــــــــــعفهرس المصادر و 
 ػػ القرآف الكريـ.

 ،المعارؼدار مكتبة  ،د. نور الديف الخادمي ،أبحاث في مقاصد الشريعةػػ 
  .ـ2013 /2ط ،بيروت لبناف

اإلسالمي، عبد الرحمف الزائدي  االجتياد بتحقيؽ المناط وسمطانو في الفقوػػ 
 ـ.2005دار الحديث، القاىرة، 

محمد جماؿ  المصمحة د.أحمد الريسوني، أ. –الواقع  –النص  –االجتياد ػػ 
 .2000 /1ط، ؽدمش، دار الفكر ،باروت

 –القاىرة  –أبوبكر محمد بف العربي، مطبعة عيسى الحمبي  ،أحكاـ القرآفػػ 
 ىػ.1387

تحقيؽ الشيخ  ،الديف عبد الوىاب بف عمي السبكي األشباه والنظائر لتاجػػ 
 ،دار الكتب العممية ،عبد الموجود، الشيخ عمي محمد عوضعادؿ أحمد 
 .2001 ،بيروت لبناف

د جالؿ الديف عبد الرحمف السيوطي. تحقيؽ محمد محم ،ظائرلناألشباه واػػ 
 ـ.1998/ 1ط ،القاىرة ،تامر، حافظ عاشور. دار السالـ

 ـ.1،1986دار الفكر دمشؽ، ط ،أصوؿ الفقو د.وىبة الزحيميػػ 
 ،تحقيؽ ىاني الحاج ،البف قيـ الجوزية ،إعالـ الموقعيف عف رب العالميفػػ 

 المكتبة التوفيقية.
يـ النص واستباط المقاصد في الشريعة اإلسالمية وآثارىا في ف أىميةػػ 

 ـ.2003 ،االسكندرية ،دار اإليماف ،د. سميح عبد الوىاب الجندي ،الحكـ
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 دار الفكر. ،بداية المجتيد، البف رشدػػ 
بمغة السالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ ألحمد الصاوي. مطبعة الحمبي القاىرة ػػ 

1952. 
دار الكتب العممية،  ،وتقريب المسالؾ لمقاضي عياض ارؾترتيب المدػػ 

 ـ.1998 /1ط ،بيروت لبناف
النيضة العربية لمطباعة  دار ،ألحكاـ لألستاذ محمد مصطفى شمبيتعميؿ اػػ 

 بيروت ،والنشر
 دار إحياء الكتب العربية ،قي عمى الشرح البف عرفة الدسوقيحاشية الدسو ػػ 

 القاىرة.
عمي بف  /تحقيؽ ،البف تيمية ،ار إبطاؿ التحميؿالعميؿ في اختصشفاء ػػ 

 .1932 /2مكة ط ،دار عالـ الفوائد ،محمد العمراني
 الصحاح لمجوىري، دار العمـ لممالييف.ػػ 
بف باز، محمد فؤاد   تحقيؽ عبد العزيز ، صحيح البخاري بشرح فتح الباريػػ 

 ـ.1.1998دار الحديث القاىرة ط، عبد الباقي
 ،األردف ،دار النفائس ،د. نعماف جغيـ ،مقاصد الشارع طرؽ الكشؼ عفػػ 
 ـ.2002 /1ط
األوقاؼ وزارة  ،د. عبد الكريـ حامدي ،كتاب األمة ،ضوابط في فيـ النصػػ 

 ىػ.1426 /1ط ،والشؤوف اإلسالمية، قطر
 ،لرياضا ،دار العبيكاف ،نور الديف الخادمي د. ،عمـ المقاصد الشرعيةػػ 
 .2006/ 1ط



 العدد الثالث                   مجلة العلوم الشرعية                    

 وأثره في تأسيس القواعد وتطبيقاتيا إعماؿ المقاصد  
 

 
-52- 

ي، دار الفجر لمتراث ى المذاىب األربعة، عبد الرحمف الجزير الفقو عمػػ 
 .2000/ 1القاىرة، ط

لديف بف عبد ، لإلماـ أبي محمد عز اقواعد األحكاـ في مصالح األناـػػ 
 بيروت لبناف. ،السالـ دار المعرفة

أدلتيا ميمتيا  ، مفيوميا، نشأتيا، تطورىا، دراسة مؤلفاتيا،القواعد الفقييةػػ 
 ـ.2000 /5ط، دمشؽ ،يا. عمي أحمد الندوي، دار القمـتطبيقات

ية تحقيؽ فريد عبد مجموعة الفتاوى لشيخ اإلسالـ تقي الديف أحمد بف تيمػػ 
 ـ.2006، أشرؼ جالؿ الشرقاوي، دار الحديث، القاىرة ،العزيز الجندي

 مختار الصحاح ألبي بكر الرازي.ػػ 
دار  ،د بف محمد الفيوميأحم ،غريب شرح الكبيرالمصباح المنير في ػػ 

 الفكر.
 .2ط إبراىيـ أنيس وجماعة، القاىرة . ط،المعجـ الوسيػػ 
القاىرة  ،دار السالـ ،محمد الطاىر بف عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالميةػػ 
 ـ.2005 /1ط
دار الغرب اإلسالمي  ،عالؿ الفاسي ،اصد الشريعة اإلسالمية ومكارميامقػػ 

 ـ.1991 /5ط ،بيروت لبناف
 ،دار الصميعي د.أحمد محمد البدوي.، مقاصد الشريعة عند ابف تيميةػػ 

 .2009 /1ط ،السعودية ،الرياض
مجمة كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،محمد الزحيمي ،مقاصد الشريعةػػ 

 ىػ. 1402-مكة المكرمة  –جامعة أـ القرى  – 6عدد 
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 ،الزركشي. دار الكتب العممية لديفالمنثور في القواعد ألبي عبد ا بدر اػػ 
 .2000 /1ط ،لبناف –بيروت 

 تحقيؽ د. –الموافقات في أصوؿ الشريعة لألماـ أبي إسحاؽ الشاطبي ػػ 
 /1ط .بيروت لبناف ،دار الكتاب العربي ،محمد االسكندراني، عدناف درويش

 ـ.2002
لقاىرة ا –مصر  ،لكممةدار ا ،د.أحمد الريسوني، نظرية التقريب والتغميبػػ 

 ـ. 2010
المعيد العالمي  –د.أحمد الريسوني  -نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبيػػ 

 ـ.1992 – 1لمفكر اإلسالمي ط
 
 

     
 


