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استثامر املقاصد الرشعية
يف االجتهاد

إعداد
د. أسامة بن حممد بن إبراهيم الشيبان

عضو هيئة التدريس يف قسم أصول الفقه
كلية الرشيعة - الرياض
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املقدمة

بس�م اهلل الرحم�ن الرحي�م، الحم�د هلل وحده، والصالة والس�الم 
عل�ى نبينا محم�د وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وس�ار على نهجه 

إلى يوم الدين.
وبعد: فهذا بحث وجيز في موضوع )اس�تثمار المقاصد الش�رعية 
ف�ي االجتهاد( وهو يعدرّ ثمرة من ثمرات دراس�ة هذا العلم وغاية من 
غايات�ه، إذ تتبي�ن منه اإلفادة م�ن المقاصد الش�رعية، والميادين التي 

تستثمر فيها من خاللها.
وبالرغ�م من أهمية المقاصد الش�رعية واتجاه كثير م�ن الباحثين إلى 
اإلس�هام ف�ي التألي�ف فيه�ا، وولعهم بذل�ك، إال أن�ي لم أجد م�ن أفرد 
ه�ذا الموضوع بالبحث، أو اس�توفى الكالم فيه بش�كل ظاه�ر؛ ذلك أن 
أكث�ر الدراس�ات والمؤلفات في هذا العلم قد اتجهت إلى الكش�ف عن 
المقاص�د في مؤلفات العلم�اء المتقدمين، وتحلي�ل الكتابات الموروثة 
عنهم في المقاصد، ومنهم من كتب في هذا العلم بشكل عام، ولم يتطرق 
إل�ى الحدي�ث عن مج�االت المقاص�د الش�رعية والميادي�ن التي يمكن 
تطبي�ق المقاص�د واس�تثمارها فيها، ومن تط�رق منهم لبع�ض متعلقات 
ه�ذا الموضوع كان بش�كل محدود جدًا، ومجرد إش�ارات يس�يرة، ولم 
يك�ن نصيب هذا الموضوع في الغالب منس�جمًا ومتالئمًا مع أهميته في 
حال اعتباره بغيره من المباحث، ولذلك فإن الثمار المرجوة من دراس�ة 
المقاصد الش�رعية، والمتمثلة في تحكي�م قواعدها في مجال االختالف 
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والتعارض، وفهم النصوص والتعامل معها، واعتبار األقوال واألحكام، 
وتوجيه الفتاوى، وغيرها من المجاالت، لم تتحقق على النحو المراد.

والحديث في هذا الموضوع يتناول جانبين:
األول: أهمي�ة المقاصد الش�رعية ف�ي عملية االجتهاد، واش�تراط 

معرفتها للمجتهد ليعتمد عليها في أحكامه وفتاواه.
الثاني: استثمار المقاصد الشرعية في األحكام.

وي�راد به الحديث ع�ن دليلية المقاص�د واعتبارها دلي�اًل من أدلة 
الش�رع أو ع�دم اعتباره�ا، وصح�ة االس�تدالل به�ا عل�ى األح�كام 
وصالحيته�ا لتك�ون ميزان�ًا توزن به الن�وازل والحوادث المس�تجدة 
وتس�تقى منها أحكامه�ا، ومعرفة المجاالت والميادين التي تس�تثمر 

فيها، ويصح النظر فيها من خاللها.
فه�ل تعدرّ المقاصد الش�رعية دلياًل مس�تقاًل تس�تقى من�ه األحكام 
الش�رعية، فيص�ح االس�تدالل بها على أح�كام الح�وادث، وبخاصة 
أحكام النوازل المس�تجدة، أو ال تعدرّ دلياًل، فال يصح االستدالل بها 

على األحكام، وال يستقيم استثمارها في ذلك؟
ثم إن كانت دلياًل ش�رعيًا تس�تنبط منه األحكام، فمتى يستدل بها، 
وم�ا مرتبتها بين األدلة الش�رعية، وما الميادين الت�ي يصح النظر فيها 

من خاللها؟
فيبق�ى النظ�ر في موقعها من أدلة الش�ريعة، وقوة االس�تدالل بها، 

وقطعية األحكام الثابتة بها أو ظنيتها.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
أهمية المقاصد الشرعية في عملية االجتهاد بشكل عام، وذلك . 1

من حيث اش�تراط معرفتها للمجتهد، ليعتم�د عليها ويعتبرها 
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عند النظر واالجتهاد في أحكام المسائل والحوادث، ويصدر 
فتواه فيها.

أن ه�ذا الموضوع ُيعدُّ ثمرة من ثمرات دراس�ة علم المقاصد . 2
الش�رعية، وغاي�ة م�ن غايات�ه؛ إذ تتبي�ن من�ه اإلفادة م�ن تلك 

المقاصد، والميادين التي تستثمر فيها من خاللها.

أن ه�ذا الموضوع فيه الحديث عن دليلية المقاصد الش�رعية، . 3
وصالحيته�ا لتك�ون ميزان�ًا ت�وزن ب�ه الن�وازل والح�وادث 

المستجدة، وُتستقى منها أحكامها.

أنن�ي ل�م أج�د مؤلَّف�ًا يجم�ع ش�تات ه�ذا الموض�وع، ويحصر . 4
المباحث المتعلقة به، مما يجعل الكتابة فيه مظنة اإلتيان بالجديد 

والمفيد، وسد النقص في هذا الجانب إن شاء اهلل تعالى.

الدراسات السابقة:
ل�م أقف على من أف�رد مجاالت اس�تثمار المقاصد الش�رعية في 
االجتهاد بالبحث، أو اس�توفى الكالم فيها بشكل ظاهر، والدراسات 
الت�ي تطرقت إلى بعض متعلقات هذا الموضوع كان بش�كل محدود 
جدًا، ومجرد إشارات يسيرة، ولعل أقرب الدراسات المعاصرة التي 
وقف�ت عليها في هذا المجال -مما توحي عناوينها بدراس�ة جزء من 

الموضوع- ما يأتي:

)1( ضواب�ط اعتبار المقاصد في مجال االجته�اد وأثرها الفقهي، 
لعبد القادر بن حرز الله، وهو من منش�ورات مكتبة الرش�د بالرياض 

عام 1428ه�.

وق�د رت�ب المؤلف بحثه ف�ي فصل تمهي�دي خصص�ه للتعريف 
بمصطلحات البحث، وثالثة أبواب:
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الباب األول: ضوابط تعيين المقصد الشرعي، وجعله في فصلين:
الفصل األول: ضوابط تعيين المقصد المنصوص.

الفصل الثاني: ضوابط تعيين المقصد غير المنصوص.
وم�ا ذكره في ه�ذا الباب متعلق بطرق إثبات المقاصد، ومس�الك 

معرفتها.
الباب الثاني: ضوابط األداء التشريعي للمقصد. وتحته فصالن:

الفص�ل األول: ضواب�ط األداء التش�ريعي للمقص�د، وذك�ر ف�ي 
ه�ذا الفصل مبحثين: أحدهما: إش�كالية حص�ر وتصنيف المقاصد، 

والثاني: ضوابط الترتيب بين تلك المقاصد.
الفصل الثاني: ضوابط األداء التشريعي الخارجي للمقصد، وذكر 
في�ه مبحثي�ن: املبح�ث األول: ح�دود األداء التش�ريعي للمقصد في 
الفكر األصول�ي. واملبحث الثاني: الضوابط الثابتة لألداء التش�ريعي 

الخارجي للمقصد.
الباب الثالث: أثر ضوابط اعتبار المقاصد في تقويم االجتهاد المعاصر.
وبالنظ�ر في تلك األبواب وما حوته من فصول ومباحث يتبين أن 
دراسة الباحث لم تكن متوجهة للحديث عن أوجه استثمار المقاصد 
الش�رعية، والمج�االت التي يمك�ن إعمال المقاصد فيه�ا، بل كانت 
متوجهة لدراس�ة ضوابط اعتبار المقاص�د وأثرها في تقويم االجتهاد 

المعاصر، وإن كان العنوان يوحي بدراسة جزء من الموضوع.
)2( ضوابط إعمال مقاصد الشريعة، للدكتور محمد اليوبي، وهو 
بحث منش�ور في مجل�ة األصول والنوازل، في الع�دد الرابع، رجب 

1431ه�.
رتب المؤلف بحثه في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة:



109 العدد ال�شابع ع�شر: �شوال/املحرم 1434-1435هـ/2013م

�ن التمهيد التعري�ف بعنوان البح�ث: )الضواب�ط، اإلعمال،  ضمَّ
المقاصد(.

املبحث األول: الحاجة إلى إعمال المقاصد، ومجاالت إعمالها.

املبح�ث الثاني: ضواب�ط إعمال المقاص�د، وذك�ر ثمانية ضوابط 
إلعمالها.

وبالنظ�ر ف�ي ه�ذا البحث فإن م�ا يتعل�ق بموضوع بحث�ي منه هو 
مج�االت إعمال المقاصد التي خصص لها جزءًا من املبحث األول، 

وقد ذكر ثالثة مجاالت هي:
1- تحديد المراد من النص.

2- استنباط حكم لنازلة ليس فيها نص.
3- الترجيح بين النصوص المتعارضة.

وق�د أوجز في الحديث عن تل�ك المجاالت؛ حيث تطرق لها في 
أقل من صفحتين، إذ البحث متوجه لدراسة ضوابط إعمال المقاصد، 
ول�ذا كان حديثه ع�ن مجاالت إعمالها مدخ�اًل للموضوع، ومن هنا 

فإن ما جعله في املبحث األول يناسبه أن يكون تمهيدًا في بحثه.

إضاف�ة إل�ى أنه اقتص�ر على ذكر ثالث�ة من تلك المج�االت، وقد 
ل�ُت ف�ي بيانه�ا، وبلغ�ُت بها إلى س�بعة مج�االت، م�ع تدعيمها  فصرّ
باألمثل�ة م�ا أمك�ن، كم�ا بيرّنُت أهمي�ة المقاصد الش�رعية ف�ي عملية 
االجته�اد، وكذلك دليليرّ�ة المقاصد وصالحيتها لتك�ون ميزانًا توزن 

به النوازل.

)3( االجته�اد المقاصدي )حجيته، ضوابط�ه، مجاالته( للدكتور 
نور الدين الخادمي، وهو من منش�ورات مكتبة الرش�د بالرياض عام 

1426ه�.
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وقد جعله المؤلف في ثالثة أبواب:
الباب األول: االجتهاد المقاصدي: حقيقته، تاريخه، حجيته.

مس�تلزماته،  ضوابط�ه،  المقاص�دي:  االجته�اد  الثان�ي:  الب�اب 
مجاالته.

الباب الثالث: االجتهاد المقاصدي في العصر الحالي.
وم�ا يتعلق بهذا الموضوع منه هو مج�االت االجتهاد المقاصدي 
الت�ي خصص له�ا الفصل الثال�ث من الب�اب الثاني. وق�د جعل هذا 
الفص�ل في ثالثة مباح�ث: األول: القطعيات الت�ي ال تقبل االجتهاد 
المقاص�دي، وتكل�م هن�ا ع�ن: )العقي�دة، العب�ادات، المق�درات، 
أص�ول المعام�الت، عم�وم القواط�ع(. واملبح�ث الثان�ي: الظنيات 
الت�ي تقبل االجتهاد المقاصدي، وتكلم هنا عن: )الوس�ائل الخادمة 
للعقي�دة، الوس�ائل الخادمة للعب�ادات، كيفيات بع�ض المعامالت، 
التصرف�ات السياس�ية، الن�وازل االضطرارية، المس�ائل المتعارضة، 
عم�وم الظني�ات(. واملبح�ث الثالث: خط�ورة اإلفراط ف�ي االجتهاد 

المقاصدي.
وبع�د اس�تعراض ه�ذه المباح�ث وم�ا تضمنت�ه م�ن موضوعات 
يتبي�ن ُبعده�ا عن دراس�ة الموض�وع، إذ قصد بها المؤل�ف الحديث 
ع�ن المج�االت الت�ي ال يس�وغ فيه�ا االجتهاد ف�ي ض�وء المقاصد 
والمصال�ح، وهي القطعيات، والمجاالت التي تقبل االجتهاد، وهي 
الظنيات، ولم يكن بحثه ُيعنى بأوجه اس�تثمار المقاصد الشرعية كما 

ذكرتها في الخطة.
وبع�د ع�رض الدراس�ات الس�ابقة يتبي�ن أن الثم�ار المرجوة من 
دراس�ة المقاصد الش�رعية، والمتمثلة في تحكيم قواعدها في مجال 
االخت�الف والتع�ارض، وفه�م النص�وص والتعامل معه�ا، واعتبار 
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األق�وال واألح�كام، وتوجي�ه الفت�اوى، وغيرها م�ن المجاالت، لم 
تتحقق على النحو المراد، فالموضوع ال يزال بحاجة إلى دراسة وافية 
تتبين فيها أوجه استثمار المقاصد الشرعية في االجتهاد، والمجاالت 
والميادي�ن التي يمك�ن إعمالها فيها، وقد بس�طت الحديث عن تلك 
المجاالت، م�ع تدعيمها باألمثلة ما أمكنني ذلك؛ فذكرت اس�تثمار 
المقاصد الشرعية في فهم النصوص الشرعية وتوجيهها، واستثمارها 
في حاالت التعارض، وفي التعامل مع أخبار اآلحاد وأقوال الصحابة 
والس�لف، وفي توجيه الفت�اوى وتحقيق التوازن ف�ي األحكام، وفي 
اس�تنباط علل األحكام، وفي اس�تنباط األحكام للوقائع المس�تجدة، 
كم�ا بين�ت قبل ذل�ك أهمية المقاصد الش�رعية في عملي�ة االجتهاد، 

وكذلك دليليَّتها، وصالحيتها لتكون ميزانًا توزن به النوازل.

خطة البحث:
اش�تملت خطة ه�ذا البحث عل�ى مقدمة وتمهيد وس�بعة مباحث 

وخاتمة:
المقدم�ة: وفيه�ا تحدي�د الم�راد به�ذا البح�ث ومجال�ه، وأهمية 

الموضوع وأسباب اختياره، وخطته اإلجمالية.
التمهي�د: حقيق�ة المقاص�د الش�رعية، وحقيق�ة االجته�اد، وفي�ه 

مطلبان:
املطلب األول: حقيقة المقاصد الشرعية، وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف المقاصد الشرعية باعتبارها مركبًا إضافيًا.
الفرع الثاني: تعريف المقاصد الش�رعية باعتبارها َعَلمًا على ِعْلٍم 

معين.
املطلب الثاني: حقيقة االجتهاد، وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف االجتهاد في اللغة.
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الفرع الثاني: تعريف االجتهاد في االصطالح.
املبحث األول: أهمية المقاصد الشرعية في عملية االجتهاد.

املبحث الثاني: دليلية المقاصد الشرعية، وصالحيتها لتكون ميزانًا 
توزن به النوازل.

املبح�ث الثال�ث: اس�تثمار المقاصد الش�رعية في فه�م النصوص 
الشرعية وتوجيهها.

املبحث الرابع: استثمار المقاصد الشرعية في حاالت التعارض.
املبحث الخامس: استثمار المقاصد الشرعية في التعامل مع أخبار 

اآلحاد وأقوال الصحابة والسلف.
املبحث الس�ادس: اس�تثمار المقاصد الش�رعية في توجيه الفتاوى 

وتحقيق التوازن في األحكام.
املبح�ث الس�ابع: اس�تثمار المقاص�د الش�رعية في اس�تنباط علل 

األحكام، وفي استنباط األحكام للوقائع المستجدة.
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

وبعد فإني أسأل المولى عز وجل أن ينفعني بما كتبت في هذا البحث، 
ويرزقني اإلخالص فيه، ولعله يكون نواة وفكرة لبحوث أخرى أوس�ع 
وأش�مل، تجلِّي هذا الموضوع، وتكش�ف عن جوانبه ومتعلقاته بصورة 
أعمق، وحسبي أني بذلت جهدي في الكتابة فيه، فما كان فيه من صواب 
فمن الله، وما كان فيه من خطأ أو زلل فمن س�وء فهمي ومن الش�يطان، 

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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التمهيد
حقيقة املقاصد الرشعية، وحقيقة االجتهاد.

وفيه مطلبان:

املطلب األول
حقيقة املقاصد الرشعية

وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف املقاصد الرشعية باعتبارها مركبًا إضافيًا:
المقاص�د الش�رعية، ومقاص�د الش�ريعة، ومقاصد الش�ارع، كلها 

عبارات تستعمل بمعنى واحد)1(.

وهذا المصطلح مركب من كلمتين هما: )المقاصد( و)الشرعية( 
ولمعرف�ة معنى ه�ذا المصطلح البد من معرفة معن�ى ما يتركب منه، 

وهما هذان الجزءان.

وفيما يأتي بيان معناهما لغة واصطالحًا:

أواًل: تعريف المقاصد:

المقاص�د في اللغ�ة: جمع مقصد، والمقَصد مصدر ميمي مش�تق 

انظر: نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي، للدكتور أمحد الريسوين )ص17(.   )1(
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م�ن الفعل )َقَصَد(، يقال: َقَصَد َيْقِصد َقْصدًا وَمْقَصدًا، والَقْصُد يطلق 
في اللغة على معاٍن عدة)1(، ومنها:

ُه، وإتياُن الش�يء: جاء في الصحاح: . 1 ، والتَّوجُّ االعتماُد، واأَلمُّ
»الَقْصد: إتيان الشيء، تقول: َقَصْدُتُه، وَقَصْدُت له، وَقَصْدُت 
إلي�ه بمعنى«)2(، ومن هذا المعنى قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فكان رجل 
من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين َقَصَد 

له فقتله...«)3(.

اس�تقامة الطري�ق: ومن�ه قول�ه تعال�ى: )ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  . 2
ڦ  ڦ( ]النحل: 9[. والقصد من الطريق: المس�تقيم الذي 

ال اعوجاج فيه)4(.

االعت�دال والتوس�ط: ومن�ه قوله تعال�ى: )ىب  يب  جت( . 3
]لقمان: 19[، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الَقْصد الَقْصد تبلغوا«)5(.

الكسر في أي وجه كان: ومنه قولهم: »قصدت العود قصدًا«: . 4
َدت الرماح«: أي تكسرت، ومنه:  أي كس�رته. وقولهم: »تقصَّ

)الَقْصدة( وهي القطعة من الشيء إذا تكسر.

االكتناز في الشيء: ومنه قولهم: »الناقة القصيد«: أي المكتنزة . 5
الممتلئة لحمًا.

انظ�ر: م�ادة )ق ص د( يف الصح�اح )524/2، 525(، ومقايي�س اللغ�ة )95/5(،   )1(
واملصباح املنري )504/2(، ولسان العرب )353/3(. 

الصحاح )524/2( مادة )ق ص د(.   )2(
صحي�ح مس�لم )97/1( كتاب اإليامن، باب حتريم قت�ل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهلل   )3(

رقم )97(. 
انظر: تفسري ابن جرير )83/14(.   )4(

صحي�ح البخ�اري )2373/5( كتاب الرقاق، باب القص�د واملداومة عىل العمل، برقم   )5(
 .)6098(
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المقاصد في االصطالح:
ال يخ�رج معنى المقاص�د اصطالحًا عن المعاني اللغوية الس�ابقة، 
وبخاصة المعنى األول منها؛ إذ لم يعهد ألهل االصطالح أنهم يريدون 
ب�ه عن�د اإلطالق معن�ى آخر، ب�ل كل ما ورد عل�ى ألس�نة العلماء من 
الفقهاء واألصوليين من ذكٍر لهذا اللفظ إنما أرادوا به في الغالب معنى 
ِه واألمِّ واإلرادة وإتيان الش�يء، فلم يصطلح العلماء المتقدمون  التوجُّ
عل�ى تعري�ف للمقاصد، وأما المعاص�رون فقد تعرض�وا لتعريفها في 
االصط�الح، لكن لم تكن تعريفاتهم للمقاص�د، وإنما كانت لمقاصد 
الشريعة)1(، ومن المتقرر أن لفظ »المقاصد« إذا أضيف إلى »الشريعة« 
ض�اق مدلولها، وانحس�ر معناها، وأضحت دالة عل�ى »المصالح التي 
قصده�ا الش�ارع بتش�ريع األح�كام«)2( ول�ذا ينبغي تعري�ف المقاصد 

بمعناها العام بأنها: »الغايات التي تقصد من وراء األفعال«)3(.
ثانيًا: تعريف الشريعة:

الش�ريعة في اللغة: مصدر للفعل )َشَرَع(، يقال: َشَرَع َيْشَرُع َشْرعًا 
وَش�ريَعًة، وتطلق ف�ي اللغة على مع�اٍن عدة، ومنها: الدي�ن، والملة، 
والطريق�ة الظاه�رة ف�ي الدي�ن، والمنه�اج، والس�نة)4(، وه�ي معاٍن 

متقارب�ة، ومن تلك اإلطالقات قول�ه تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ      ڱ( ]الجاثي�ة: 18[، أي: عل�ى دين وملة ومنهاج)5(، ومثل 

ذلك قوله تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]المائدة: 48[.

وسيأيت إيراد مجلة من تعريفاهتم يف املطلب الثاين من هذا املبحث.   )1(
قواعد الوسائل يف الرشيعة اإلسالمية، للدكتور مصطفى خمدوم )ص34(.   )2(

املرجع السابق، الصفحة نفسها.   )3(
انظ�ر: م�ادة )ش ر ع( يف الصح�اح )1236/3(، ولس�ان الع�رب )175/8، 176(،   )4(

والتعريفات )ص127(، ومادة )الرشيعة( يف القاموس املحيط )44/3(. 
انظ�ر: مع�اين الق�رآن للف�راء )46/3(، والكش�اف، للزخم�رشي )511/3(، واجلام�ع   )5(

ألحكام القرآن، للقرطبي )109/16(. 



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 116

الشريعة في االصطالح:

تع�ددت ألف�اظ العلم�اء ف�ي بي�ان الم�راد بالش�ريعة، واختلف�ت 
عباراته�م ف�ي تعريفه�ا، إال أن هذه األلف�اظ والعب�ارات متقاربة من 

حيث المعنى، ومن تلك التعريفات ما يأتي:

عرفها ابن حزم)1( بقوله: »الشريعة هي ما شرعه اهلل تعالى على . 1
لس�ان نبيه ملسو هيلع هللا ىلص في الديانة، وعلى ألس�نة األنبياء عليهم السالم 

قبله«)2(.

�ريعة . 2 وعرفه�ا ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة)3( فقال: »اس�م الشَّ

ه�و: أب�و حممد ع�يل بن أمحد بن س�عيد بن حزم ب�ن غال�ب الظاهري، ولد بقرطبة س�نة   )1(
384ه��، أح�د أئمة اإلس�الم، ب�ارع يف احلدي�ث واألص�ول، متقن لألنس�اب واألدب 
والبالغ�ة والش�عر، كان ح�ادًا يف انتق�اده للعل�امء والفقهاء، دين�ًا، ورعًا، زاه�دًا، متحر 

للصدق. 
م�ن مؤلفات�ه: الفص�ل يف املل�ل واأله�واء والنح�ل، واملح�ىل يف الفق�ه، ورشح املحىل، 
واإلح�كام يف أص�ول األح�كام، وملخ�ص إبط�ال القي�اس، والنب�ذ، وط�وق احلاممة، 

وغريها. تويف عام 456ه�، وقيل: عام 457ه�. 
انظ�ر: وفي�ات األعي�ان )325/3(، تذك�رة احلف�اظ )1146/3(، س�ري أع�الم النبالء 

)184/18(، البداية والنهاية )91/12(، معجم األدباء )235/12(. 
اإلحكام يف أصول األحكام )74/1(.   )2(

هو: أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد الس�الم بن عبد اهلل بن أيب القاس�م النمريي   )3(
احلراين، ثم الدمشقي، احلنبيل، املشهور بابن تيمية، وامللقب بتقي الدين وشيخ اإلسالم، 
ولد يف حران س�نة 661ه�، وحتول به أبوه إىل دمش�ق، فنبغ واشتهر، وكان بارعًا يف كثري 
من العلوم كالتفسري والفقه واألصول والعقيدة والعربية وغريها، حتى فاق أقرانه، وبلغ 

درجة االجتهاد، وشهرته تغني عن اإلطالة يف تعريفه. 
من مؤلفاته: اإليامن، والسياسة الرشعية، ورشح العقيدة األصفهانية، والصارم املسلول 
عىل شاتم الرسول، والتوسل والوسيلة، وتلخيص كتاب االستغاثة، والفرقان بني أولياء 
اهلل وأولي�اء الش�يطان، والعقي�دة الواس�طية، والعقي�دة التدمرية، ودرء تع�ارض العقل 
والنقل، والفتاوى الكربى، والقواعد النورانية، ومنهاج الس�نة، ونقض املنطق، وغريها 
= كثري. تويف يف دمشق سنة 728ه�. 
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�ْرَعة: ينتظ�م كل م�ا ش�رعه اهلل م�ن العقائ�د  �رع والشِّ والشَّ
واألعمال«)1(.

وعرفها الدس�وقي)2( بأنه�ا: »األحكام التي ش�رعها اهلل لعباده . 3
وبينها لهم«)3(.

وجاء في الموس�وعة الفقهية تعريف الشريعة بأنها: »ما نزل به . 4
الوحي على رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من األحكام في الكتاب أو الس�نة 
مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين قطعيًا كان 

أو ظنيًا«)4(.
وعرفه�ا الش�يخ من�اع القطان بأنه�ا: »ما ش�رعه اهلل لعباده من . 5

العقائد والعبادات واألخ�الق والمعامالت، ونظم الحياة في 
ُشعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا واآلخرة«)5(.

وعرفه�ا الدكت�ور محمد اليوب�ي بأنها: »ما س�نه اهلل لعباده من . 6
األحكام عن طريق نبي من أنبيائه عليهم السالم«)6(.

= انظ�ر: البداي�ة والنهاي�ة )141/14(، تذك�رة احلف�اظ )1496/4(، ال�درر الكامن�ة 
)144/1(، النج�وم الزاه�رة )271/9(، طبقات املفرسي�ن )46/1(، فوات الوفيات 
)74/1(، الدارس يف تاريخ املدارس )57/1(، اجلامع لس�رية ش�يخ اإلسالم ابن تيمية 

خالل سبعة قرون. 
جمموع الفتاوى )306/19(.   )1(

هو: حممد بن أمحد بن عرفة الدس�وقي، املالكي، عامل مش�ارك يف الفقه والكالم، والنحو،   )2(
والبالغ�ة، من أهل دس�وق بمرص، أق�ام يف القاهرة وتعلم فيها، وكان أحد املدرس�ني يف 

األزهر. 
من مؤلفاته: حاشية عىل الرشح الكبري للدردير، واحلدود الفقهية. تويف سنة 1230ه�. 

انظر: األعالم )17/6(، ومعجم املؤلفني )292/8(. 
حاشية الدسوقي )4/1(.   )3(

 .)194/32(  )4(
الترشيع والفقه يف اإلسالم )ص15(.   )5(

مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية )ص31(.   )6(
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وبالنظ�ر ف�ي هذه التعريفات نج�د أنها متش�ابهة ومتقاربة إلى حد 
كبير، كما أنها ليس�ت مختصة بالش�ريعة اإلس�المية، بل ش�املة لكل 
ش�ريعة، ولعل أنس�بها وأقربها ف�ي الداللة على المراد تعريف ش�يخ 

اإلسالم ابن تيمية؛ الختصاره، وشموله لألحكام العقدية وغيرها.

الف�رع الث�اين: تعري�ف املقاصد الرشعي�ة باعتبارها َعَلاًم ع�ىل ِعْلٍم 
معني:

ل�م أج�د للعلم�اء المتقدمي�ن تعريف�ًا للمقاص�د الش�رعية به�ذا 
بالحدي�ث عنه�ا وإبرازه�ا  االعتب�ار، حت�ى م�ن كان له�م اهتم�ام 
وتقس�يمها، كالغزال�ي)1( والش�اطبي)2( وغيرهما، وإنم�ا اكتفوا ببيان 
أنواعه�ا وأقس�امها ومراتبه�ا وأمثلته�ا، ولعل هذا يع�ود إلى وضوح 
ه�ذا المصطلح في أذهانهم، فلم يروا الحاج�ة داعية إلى بيان معناه، 

ه�و: أب�و حامد حممد ب�ن حممد بن حمم�د بن أمح�د الطويس الغ�زايل الش�افعي، املتكلم،   )1(
األص�ويل، الفقي�ه، احلافظ، ولد س�نة 450ه�، وأخذ عن إمام احلرم�ني اجلويني وغريه، 
وكان صاح�ب ذكاء مف�رط، جامعًا ألش�تات العلوم، وم�ربزًا فيها، مغرق�ًا يف التصوف 

واملنطق والكالم. 
من مؤلفاته: املس�تصفى، واملنخول، وش�فاء الغليل، وأس�اس القياس -وهي يف أصول 
الفقه- والوس�يط، والبس�يط، والوجي�ز -وهي يف الفق�ه- وحمك النظ�ر، ومعيار العلم 
-ومه�ا يف املنطق- وإحياء علوم الدين، واألربعني -ومها يف علم الكالم- وغريها كثري. 

تويف سنة 505ه�. 
انظ�ر: وفيات األعي�ان )216/4(، تبيني كذب املفرتي )ص291(، س�ري أعالم النبالء 
)322/19(، وطبقات الش�افعية لإلس�نوي )111/2(، البداية والنهاية )173/12(، 

مقدمة كتاب إحياء علوم الدين. 
هو: أبو إس�حاق إبراهيم بن موس�ى بن حممد اللخمى الغرناطي، املش�هور بالش�اطبي،   )2(
م�ن أهل غرناطة، وم�ن أئمة املالكية، أصويل، حافظ. من مؤلفات�ه: املوافقات يف أصول 
الرشيع�ة، واالعتص�ام، وأصول النح�و، واملجالس -رشح به كت�اب البيوع من صحيح 

البخاري- وغريها. تويف يف شعبان سنة 790ه�. 
انظر: هدية العارفني )18/1(، األعالم )71/1(، الفتح املبني )212/2(. 
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خصوصًا وأنهم لم يضعوا كتبهم للعامة، بل للعلماء الراسخين الذين 
ارت�ووا م�ن علوم الش�ريعة، وقد نص الش�اطبي على ذل�ك في كتابه 
)الموافقات( حيث قال: »ال يس�مح للناظر في ه�ذا الكتاب أن ينظر 
فيه نظر مفيد أو مس�تفيد، حتى يكون ريرّان من علم الش�ريعة، أصولها 
وفروعه�ا، منقوله�ا ومعقوله�ا، غي�ر مخلد إل�ى التقلي�د والتعصب 

للمذهب«)1(.

وم�ن كان ه�ذا ش�أنه فليس بحاج�ة إلى إعطائ�ه تعريف�ًا لمقاصد 
الش�ريعة، خاصة وأن هذا المصطلح مس�تعمل ورائج قبل الش�اطبي 

بقرون)2(.

وإذا كان المتقدم�ون من أهل العلم ل�م يتعرضوا لتعريف مقاصد 
الش�ريعة به�ذا االعتب�ار، ف�إن المتأخري�ن م�ن العلم�اء والباحثي�ن 

المعاصرين قد اعتنوا بذلك، وإليك جملة من تعريفاتهم:

عرفه�ا الش�يخ محمد الطاه�ر بن عاش�ور)3( بقول�ه: »مقاصد . 1
التش�ريع العام�ة ه�ي: المعاني والِحَك�م الملحوظة للش�ارع 
ف�ي جمي�ع أح�وال التش�ريع، أو معظمها، بحي�ث ال تختص 

مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة«)4(.

املوافقات )124/1(.   )1(
انظر: نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي )ص17(.   )2(

ه�و: الش�يخ حممد الطاه�ر بن عاش�ور، رئيس املفت�ني املالكي�ني بتونس، وش�يخ جامع   )3(
الزيتونة، ولد بتونس س�نة 1296ه�، وعني س�نة 1332ه� ش�يخًا لإلس�الم يف مذهب 

املالكية. 
من مصنفاته: مقاصد الرشيعة اإلس�المية، والتحرير والتنوير يف تفسري القرآن، والوقف 

وآثاره يف اإلسالم، وأصول اإلنشاء واخلطابة. تويف بتونس سنة 1393ه�. 
انظر: األعالم )174/6(، ومعجم املؤلفني )363/3(. 

مقاصد الرشيعة اإلسالمية )ص183(.   )4(
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وعرفه�ا عالل الفاس�ي)1( بقول�ه: »المراد بمقاصد الش�ريعة: . 2
الغاية منها، واألس�رار التي وضعها الش�ارع عند كل حكم من 

أحكامها«)2(.

وعرفها الدكتور يوسف العالم بأنها: »المصالح التي تعود إلى . 3
العب�اد في دنياه�م وأخراهم، س�واء أكان تحصيلها عن طريق 

جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار«)3(.

وعرفها الدكتور أحمد الريسوني بأنها: »الغايات التي ُوضعت . 4
الشريعة ألجل تحقيقها؛ لمصلحة العباد«)4(.

وعرفها الدكتور اليوبي بأنها: »المعاني والحكم ونحوها التي . 5
راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا من أجل تحقيق 

مصالح العباد«)5(.

واأله�داف . 6 »المعان�ي  بأنه�ا:  الزحيل�ي  الدكت�ور  وعرفه�ا 
الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية 
من الشريعة واألس�رار التي وضعها الشارع عند كل حكم من 

أحكامها«)6(.

وعرفها الدكتور عبد العزيز الربيعة بأنها: »ما راعاه الشارع في . 7

ل بن عبد الواحد بن عبد الس�الم الفايس الفهري، ولد يف فاس عام 1326ه�،  هو: عالرّ  )1(
وتعلم يف القرويني، وش�ارك يف تأسيس حزب االستقالل، من مؤلفاته: مقاصد الرشيعة 

اإلسالمية ومكارمها، ودفاع عن الرشيعة، وغريمها. تويف عام 1394ه�. 
انظر: األعالم )246/4(. 

مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها )ص7(.   )2(
املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية )ص79(.   )3(

نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي )ص19(.   )4(
مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية لليويب )ص37(.   )5(

أصول الفقه اإلسالمي )1045/2(.   )6(
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التش�ريع عمومًا وخصوصًا م�ن مصالح العب�اد، ومما يفضي 
إليها مما يجلب لهم نفعًا أو يدفع عنهم ضررًا«)1(.

وعرفه�ا األس�مري بأنه�ا: »الغاي�ات التي راعاها الش�ارع في . 8
التشريع«)2(.

وعرفه�ا الدكت�ور مصطف�ى مخ�دوم بأنه�ا: »المصال�ح التي . 9
قصدها الشارع بتشريع األحكام«)3(.

»المعان�ي . 10 بأنه�ا:  الخادم�ي  الدي�ن  ن�ور  الدكت�ور  وعرفه�ا 
الملحوظ�ة ف�ي األح�كام الش�رعية والمترتب�ة عليه�ا، س�واء 
أكان�ت تل�ك المعاني ِحَكمًا جزئية أم مصالح كلية أم س�مات 
إجمالي�ة، وه�ي تتجمع ضمن هدف واحد، ه�و تقرير عبودية 

اهلل ومصلحة اإلنسان في الدارين«)4(.
وبالتأم�ل ف�ي ه�ذه التعريف�ات نجد أنه�ا ال تخلو م�ن القدح 
واالعت�راض، إما من حيث كون التعريف غير جامع أو غير مانع، 

علم مقاصد الشارع )ص21(.   )1(
الفصول املنتقاة املجموعة يف مقاصد الرشيعة املرفوعة )ص11(.   )2(

قواعد الوسائل يف الرشيعة اإلسالمية )ص34(.   )3(
علم املقاص�د الرشعية )ص17(، واالجتهاد املقاصدي - حجيته - ضوابطه - جماالته،   )4(

للخادمي )ص38(. 
وانظ�ر -يف تعري�ف مقاصد الرشيعة عند املعارصين س�وى ما س�بق-: مقاصد الرشيعة 
عن�د اب�ن تيمية، للدكتور يوس�ف البدوي )ص47-50(، وطرق الكش�ف عن مقاصد 
الشارع، للدكتور نعامن جغيم )ص25(، وقواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي، للدكتور 
ادي العبيدي  عبد الرمحن الكيالين )ص45(، والش�اطبي ومقاصد الرشيعة، للدكتور محرّ
)ص119(، وفلس�فة مقاص�د الترشي�ع يف الفق�ه اإلس�المي، للدكت�ور خليفة احلس�ن 
)ص6(، ومقاصد الرشيعة اإلس�المية، للدكتور زياد امحيدان )ص16-22(، واملدخل 
إىل عل�م مقاص�د الرشيع�ة، للدكت�ور عبد الق�ادر ح�رز اهلل )ص18، 19(، واملقاص�د 
الرشعي�ة للعقوب�ات يف اإلس�الم للدكتورة راوي�ة الظه�ار )ص26(، ومقاصد الرشيعة 

اإلسالمية يف الشهادات، لربكات أمحد بني ملحم )ص29(. 
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أو مشتماًل على الدور، أو من حيث حصول التكرار واإلعادة، أو 
االس�تطراد والتطويل، إضافة إلى أن كثيرًا منها متشابه ومتداخل، 
وال يتس�ع المقام لبس�ط ذل�ك وتفصيله، وفي تقدي�ري أن أفضل 
ه�ذه التعريفات عبارة الدكت�ور مصطفى مخدوم الس�ابقة، وهي 
قوله إن المقاصد الش�رعية هي: »المصالح التي قصدها الش�ارع 
بتش�ريع األحكام« فهذا التعريف من أش�د التعريف�ات اختصارًا، 
وأش�ملها، وأس�لمها من القدح واالعتراض، وأقربها في الداللة 

على المراد.

املطلب الثاين
حقيقة االجتهاد

وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف االجتهاد يف اللغة.
االجتهاد في اللغة:

افتع�ال من )الَجْهد(، وهو مصدر للفعل: )اجتهد(؛ يقال: »اجتهد 
، ويقال:  يجتهد اجتهادًا«، و»َجَهد يجه�د جهدًا«، كالهما بمعنى جدرّ
»َجَه�د الرجل في كذا«، أي: جد فيه وبالغ، »وَجَهد دابته وأجهدها«: 

بلغ ُجهدها وحمل عليها في السير فوق طاقتها.

واالجته�اد مش�تق م�ن: )الَجْه�د( وه�و: الطاقة والمش�قة وبلوغ 
الغاية، يقال: »أصابه َجْهد« أي: مش�قة، ويقال: »اجهد َجْهدك«، أي: 
ابل�غ غايت�ك، ومن�ه قول�ه تعال�ى: )وئ  وئ  ۇئ  ۇئ          ۆئ( 

]التوبة: 79[، أي: طاقتهم.

واالجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود.
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يقول ابن فارس)1(: »الجيم والهاء والدال، أصله: المشقة، ثم يحمل 
عليه ما يقاربه، يقال: َجَهدت نفسي وأجهدت، والجهد: الطاقة«)2(.

ويقول الفراء)3(: »الُجهد -بالض�م-: الطاقة، والَجهد -بالفتح-: 
م�ن قولك: اجهد َجْهدك في هذا األم�ر، أي: ابلغ غايتك، وال يقال: 

اجهد ُجهدك«)4(.

فالُجهد -بالضم-: الطاقة والوس�ع، والَجهد -بالفتح-: المش�قة 
وبلوغ الغاية، وقيل: هما لغتان في الوس�ع والطاقة، فأما في المش�قة 

والغاية فالفتح ال غير)5(.

هو: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الغزويني الرازي املالكي اللغوي، ولد سنة 329ه�،   )1(
وه�و من أعالم اللغة واألدب، ق�رأ عليه البديع اهلمذاين، والصاح�ب بن عباد، وغريمها من 
أعي�ان البي�ان، وكان مفرسًا، فقيهًا ش�افعيًا، ثم انتقل إىل مذهب املالكي�ة يف آخر عمره، وكان 
بص�ريًا بمذهب مالك، مناظ�رًا، متكلاًم. من مؤلفاته: مقاييس اللغ�ة، واملجمل، والصاحبي، 
وغريب إعراب القرآن، وسرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واالتباع واملزاوجة، ومتخري األلفاظ، وذم اخلطأ يف 
الشعر، والالمات، وغريها. تويف سنة 395ه�، وقيل غري ذلك. انظر: إنباه الرواة )127/1(، 
معجم األدباء )80/4(، وفيات األعيان )118/1(، س�ري أعالم النبالء )103/17(، بغية 

الوعاة )352/1(، البداية والنهاية )335/11(، طبقات املفرسين )60/1(. 
مادة )ج ه� د( يف مقاييس اللغة )486/1(.   )2(

ه�و: أبو زكريا حييى بن زياد ب�ن عبد اهلل بن منظور الديلمي، املعروف بالفراء، إمام الكوفيني   )3(
يف النح�و بعد الكس�ائي، وعنه أخذ النحو وعن يونس بن حبي�ب وغريمها. وكان الفراء عاملًا 
بالعربي�ة، وأي�ام الع�رب، وأخبارها وأش�عارها، فقيهًا، عامل�ًا باخلالف، والط�ب، والنجوم، 
متكلاًم، يميل إىل االعتزال. من مؤلفاته: معاين القرآن، والنوادر واللغات، واحلدود، واملصادر 
يف القرآن الكريم، والوقف واالبتداء، وغريها. تويف سنة 207ه�، وعمره سبع وستون سنة. 
انظر: الفهرست )98(، تاريخ العلامء النحويني )187(، معجم األدباء )9/20(، إنباه الرواة 
)7/4(، وفيات األعيان )176/6(، غاية النهاية )371/2(، بغية الوعاة )333/2(، البلغة 

يف تراجم أئمة النحو واللغة )238(، مقدمة كتاب معاين القرآن للفراء )15-7(. 
مادة )ج ه� د( يف الصحاح )460/2(، لسان العرب )134/3(، تاج العروس )535/7(.   )4(
انظر: مادة )ج ه� د( يف مقاييس اللغة )486/1(، الصحاح )460/2، 461(، أس�اس   )5(
البالغة )106(، لس�ان الع�رب )133/3-135(، القاموس املحي�ط )286/1(، تاج 

العروس )534/7، 535(. 
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الفرع الثاين: تعريف االجتهاد يف االصطالح.
االجتهاد في االصطالح:

اختلف�ت عب�ارات األصوليين ف�ي تعريفه، إال أن ه�ذا االختالف 
يعود إلى اتجاهين)1(:

االتج�اه األول: تعريف االجتهاد باعتباره من فعل المجتهد، وهو 
ر أصحاب هذا  الذي ج�رت عليه عادة كثير من األصوليين، وقد صدَّ
االتجاه التعريف بكلمة: )بذل( أو: )اس�تفراغ( ونحوهما مما روعي 
في�ه المعنى المص�دري الدال على كون�ه أمرًا صادرًا ع�ن المجتهد، 

ومن تلك التعريفات:
قول الغزالي: االجتهاد، هو: »بذل المجتهد وسعه في طلب العلم 

بأحكام الشريعة«)2(.
وعرف�ه الفخر الرازي)3( بأنه: »اس�تفراغ الوس�ع ف�ي النظر فيما ال 

يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه«)4(.

انظر: االجتهاد يف الرشيعة اإلس�المية للدكتور وهبة الزحييل )168( وهو بحث منشور   )1(
مع بحوث أخرى مقدمة ملؤمتر الفقه اإلس�المي املعقود يف جامعة اإلمام حممد بن س�عود 
بالرياض سنة 1396ه�، وانظر -كذلك-: االجتهاد يف اإلسالم للدكتورة نادية العمري 
)20(، واالجتهاد فيام ال نص فيه للدكتور الطيب خري السيد )11(، وتبصري النجباء 

بحقيقة االجتهاد والتقليد والتلفيق واإلفتاء للدكتور حممد احلفناوي )28(. 
املستصفى )350/2(.   )2(

ه�و: أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلس�ني الرازي القريش الش�افعي، امللقب بفخر الدين،   )3(
ولد س�نة 544ه��، فاق أهل زمان�ه يف علم ال�كالم واملعقوالت، وكان بارع�ًا يف األصول 
والف�روع والتفس�ري واللغة، وإليه انتهت رئاس�ة املذهب. ومن مؤلفات�ه: املحصول يف علم 
ل من كالم األقدمني،  أصول الفقه، ومعامل أصول الفقه، واملنتخب يف أصول الفقه، واملحصرّ

ومفاتيح الغيب يف التفسري، واألربعني يف أصول الدين، وغريها. تويف سنة606ه�. 
انظ�ر: وفيات األعيان )248/4(، س�ري أع�الم النبالء )500/21(، طبقات الش�افعية 

لإلسنوي )123/2(، البداية والنهاية )55/13(، طبقات املفرسين )215/2(. 
املحصول )6/6(.   )4(
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وعرفه اآلمدي)1( بأنه: »اس�تفراغ الوس�ع في طلب الظن بشيء من 
األحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه«)2(.
وتابعه اب�ن الحاجب)3( بقوله: »اس�تفراغ الفقيه الوس�ع لتحصيل 

ظن بحكم شرعي«)4(.
كما عرفه اب�ن الهمام)5( بقوله: »بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل 

حكم شرعي ظني«)6(.

هو: أبو احلس�ن عيل بن أيب عيل بن حممد بن س�امل التغلبي، س�يف الدين اآلمدي، ولد س�نة   )1(
ًا، ثم  551ه�، وتعلم يف بغداد والش�ام، وانتقل إىل القاهرة فدرس فيها واش�تهر، كان حنبليرّ
انتقل إىل مذهب الشافعي، وكان بحرًا يف الكالم واألصول واملنطق واجلدل. ومن مؤلفاته: 
اإلح�كام يف أص�ول األح�كام، ومنتهى الس�ول يف األصول، وأب�كار األف�كار يف الكالم، 
وغريها، تويف يف دمشق سنة 631ه�. انظر: وفيات األعيان )293/3(، سري أعالم النبالء 

)364/22(، البداية والنهاية )140/13(، طبقات الشافعية لإلسنوي )73/1(. 
اإلحكام )162/4(.   )2(

هو: أبو عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس بن احلاجب، املرصي، ثم الدمش�قي،   )3(
الفقيه املالكي، امللقب بجامل الدين، واملعروف بابن احلاجب، ولد يف مرص سنة 570ه�، 

كان بارعًا يف األصول، والفقه، والنحو، والقراءات، نشأ يف القاهرة، وسكن دمشق. 
ى جام�ع األمهات، ومنته�ى الوصول واألم�ل، وخمترصه يف  م�ن مؤلفات�ه: خمترص الفقه، املس�مرّ
أصول الفقه، والكافية يف النحو، والشافية يف الرصف، وغريها. تويف باإلسكندرية سنة 646ه�. 
انظ�ر: وفيات األعي�ان )248/3(، س�ري أعالم النب�الء )264/23(، البداي�ة والنهاية 

)176/13(، غاية النهاية )508/1(، بغية الوعاة )134/2(. 
املنتهى )209(، خمترص ابن احلاجب مع بيان املخترص )288/3(.   )4(

هو: حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مس�عود الس�يوايس القاهري احلنفي، امللقب   )5(
بكامل الدين، واملش�هور بالكامل بن اهلامم، ولد س�نة 790ه�، ونش�أ يف بيت علم وفضل، 
جدرّ يف طلب العلم حتى برع يف املنقول واملعقول، فكان بارعًا يف أصول الديانات والتفسري 
والفقه وأصوله والفرائض واحلس�اب والنحو والرصف واملنطق واجلدل واألدب، وكان 
مدقق�ًا، صاح�ب ذكاء مف�رط. م�ن مؤلفات�ه: التحرير يف أص�ول الفقه، وفت�ح القدير يف 
الفقه، واملس�ايرة يف أصول الدين، وله رس�الة يف النحو. تويف س�نة 861ه�. انظر: الضوء 
الالمع )127/4(، بغية الوعاة )166/1(، وجيز الكالم )708/2(، ش�ذرات الذهب 
)437/9(، البدر الطالع )201/2(، الفوائد البهية )ص180(، الفتح املبني )36/3(. 

تيسري التحرير )179/4(.   )6(
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االتجاه الثاني: تعريف االجتهاد باعتباره صفة للمجتهد.

وهذا االتجاه لم يحض بالشهرة والذيوع كاالتجاه األول، ولم يأبه 
به كثير من العلماء، إذ لم يسلك هذا المسلك إال قلة من األصوليين، 
ر أصحاب هذا االتج�اه التعريف بكلم�ة: )ملكة( ونحوها  وقد ص�دَّ
مما روعي فيه المعنى االس�مي، الذي هو وصف للمجتهد، قائم به، 
ومن تلك التعريفات: قولهم: االجتهاد، هو: »ملكة تحصيل الحجج 

على األحكام الشرعية، أو الوظائف العملية، شرعية أو عملية«)1(.

كما عرفوه بأنه: »ملكة يقتدر بها على اس�تنباط األحكام الش�رعية 
العملية من أدلتها التفصيلية«)2(.

ونظرًا لقلة َمْن سلكه من العلماء، سيكون النظر في االتجاه األول، 
وأقرب تعريفات األصوليين السالكين هذا االتجاه -في نظري- إلى 
حقيقة االجته�اد: تعريف ابن الحاجب، وهو قوله: »اس�تفراغ الفقيه 

الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي«)3(.

فقوله: »استفراغ الفقيه الوسع«:

»اس�تفراغ الوس�ع« معن�اه: ب�ذل تمام الطاق�ة في النظر ف�ي األدلة 
لطل�ب الحكم، بحي�ث تحس النف�س بالعجز عن المزي�د فيه، وإلى 
هذا يش�ير الغزالي بقوله: »االجتهاد التام: أن يبذل الوسع في الطلب 

بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب«)4(.

واالس�تفراغ: جنس في التعريف: يش�مل كل استفراغ، سواء كان 

االجتهاد يف اإلسالم )23(، االجتهاد فيام ال نص فيه )11(.   )1(
االجته�اد يف الرشيعة اإلس�المية للزحييل )168(، االجتهاد يف اإلس�الم لنادية العمري   )2(

)23(، االجتهاد فيام ال نص فيه )12(، تبصري النجباء للحفناوي )28(. 
املنتهى )209(، خمترص ابن احلاجب مع بيان املخترص )288/3(.   )3(

املستصفى )350/2(.   )4(
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من الفقيه أو من غيره، وسواء كان في األحكام الشرعية أو في غيرها، 
وسواء كان لتحصيل حكم ظني أو قطعي.

فقول�ه: »الفقي�ه«: احتراز عن المقلد؛ فإنه وإن اس�تفرغ وس�عه ال 
يسمى مجتهدًا.

ول�م نب�دل كلمة الفقي�ه بالمجتهد، حت�ى ال يلزم ال�دور)1(؛ إذ إن 
معرف�ة االجتهاد تتوقف على معرفة المجته�د، ومعرفته متوقفة على 

معرفة االجتهاد.
وقول�ه: »لتحصيل ظ�ن«: لبيان أن المجتهد فيه إنما هو الظنيات، 

وأما القطعيات، فال اجتهاد فيها.
وقول�ه: »بحكم ش�رعي«: قيد إلخراج االجتهاد في غير األحكام 
الش�رعية، كالعقلية والحس�ية، فإنها بمعزل ع�ن مقصودنا، إذ كالمنا 

عن االجتهاد في الشرعيات)2(.
وإذا نظرنا إلى تعريف االجتهاد في اللغة واالصطالح، نجد بينهما 
ترابطًا وثيقًا؛ إذ إن استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل الحكم الشرعي، ما 
كان ليحصل لوال ما حصل ل�ه من مش�قة وما بذله من طاقة للوصول 

إلى هدفه ومبتغاه، وهو تحصيل الحكم الشرعي.

ال�دور: ه�و توقف ال�يشء عىل ما يتوق�ف عليه. انظ�ر: التعريف�ات )ص105(، معجم   )1(
مصطلحات أصول الفقه )ص210(. 

انظ�ر: اإلح�كام لآلم�دي )162/4(، رف�ع احلاج�ب )529/4(، تش�نيف املس�امع   )2(
)563/4(، التلوي�ح ع�ىل التوضي�ح )328/2(، س�لم الوص�ول ل�رشح هناية الس�ول 
)526/4(، االجته�اد وطبق�ات جمته�دي الش�افعية للدكتور حممد حس�ن هيتو )15(، 

نقض االجتهاد للدكتور أمحد العنقري )21(. 
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املبحث األول
أمهية املقاصد الرشعية يف عملية االجتهاد

المقاصد الشرعية أحد المصادر التي ُيستند إليها في معرفة أحكام 
القضايا والحوادث، واالس�تنباط عل�ى وفقها، فهي ضرورية في فهم 
الش�رع وتطبيقه، ومعرفة المراد بالنصوص الش�رعية وإدراك داللتها 
وحمله�ا على المحمل الصحيح، وإذا كان المجتهد ال يتحصل على 
آلة االجتهاد إال بعد أن تتوافر فيه صفات هي شروط االجتهاد العامة، 
بأن يكون عارفًا بمواقع اإلجماع، بصيرًا في فهم لغة العرب ودالالت 
األلفاظ، قادرًا على االس�تنباط، محيطًا بأغلب األدلة، مس�تجمعًا ما 
يمكن�ه النظر ف�ي أمارات المس�ألة أو النازلة المجتهد فيه�ا، إلى غير 
ذل�ك، فكذلك ال تكتمل لدي�ه آلة االجتهاد إال بع�د معرفته بمقاصد 
الش�ريعة، وإدراكه للحكم والمصالح التي راعاها الشارع في تشريع 

األحكام، ليتم ل�ه بذلك االعتدال والتوازن في أحكامه وفتاواه.

فالمقاص�د الش�رعية يعتمد عليه�ا المجتهد في اجته�اده وقضائه 
وفتاواه، فهو بحاجة إليها لفهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
وتفس�يرها ومعرفة دالالته�ا، وكذلك للتوفيق بي�ن األدلة أو األقوال 
المتعارض�ة والترجيح بينها، وكذا الترجيح بين المصالح والمفاس�د 
المتعارضة والمتزاحم�ة، كما أنه بحاجة إليها لمعرفة أحكام النوازل 
الت�ي لم ُين�ص عليه�ا بخصوصها، ولتنزي�ل األحكام الش�رعية على 
الظ�روف واألحوال الزمانية والمكانية، وأعن�ي بذلك أنه يتمكن من 
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خ�الل معرفته بمقاصد الش�ريعة م�ن فقه الواقع وتحقي�ق المناط في 
الحوادث التي لم تكن موجودة في زمن الس�ابقين، وإعطائها الحكم 

الشرعي المناسب.
كما أن المقاصد ضرورية للمجتهد لتحقيق التوازن واالعتدال في 

أحكامه وأقضيته وفتاواه، وتجنب االضطراب والتناقض.
فمعرفة المجتهد مقاصد الش�ارع تكسبه اإلحاطة بأحكام الشرع، 
والمعرفة بكليات الش�ريعة، ويس�تفيد بذلك معرفة جزئياتها، فيصل 
إل�ى معرف�ة المصال�ح الت�ي قصدها الش�ارع م�ن تكليف العب�اد بها 

وتشريعها لهم)1(.
وق�د ذكر الش�اطبي أن درجة االجتهاد ال تحص�ل إال لمن اتصف 

بوصفين:
األول: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

والثاني: التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها.
أم�ا األول: فإن الش�ريعة مبنية على اعتب�ار المصالح، وقد حصل 
باالس�تقراء التام أن المصال�ح ثالث مراتب، فإذا بلغ اإلنس�ان مبلغًا 
فهم عن الش�ارع فيه قصده في كل مس�ألة من مس�ائل الش�ريعة، وفي 
كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو الس�بب في تنزله منزلة 

الخليفة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص في التعليم والفتيا والحكم بما أراه اهلل.
وأما الثاني: فهو خادم لألول؛ ألن استنباط األحكام الشرعية ثمرة 

لفهم مقاصد الشارع)2(.

انظر: نظرية املقاصد عند اإلمام الش�اطبي، للريس�وين )ص353( وما بعدها، االجتهاد   )1(
املقاص�دي، للخادمي )219/2(، علم مقاصد الش�ارع، للربيع�ة )ص37، 42، 47(، 

مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية، ليوسف البدوي )ص106( وما بعدها. 
انظر: املوافقات )76/4(.   )2(
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ا كانا عربيين لم يكن  وذكر -في موضع آخر- أن القرآن والسنة لمرّ
لغير العربي أن ينظر فيهما، فكذلك من لم يعرف مقاصدهما لم يحل 
ل�ه أن يتكلم فيهما، إذ ال يصح ل�ه نظر حتى يكون عالمًا بهما، وحين 

يكون كذلك لم يختلف عليه شيء من أحكام الشريعة)1(.

كما أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى ذلك، فقد بين أن االستدالل 
من النصوص يتوقف على معرفة مقصود الش�ارع منها)2(، وأكد ذلك 
-ف�ي موضع آخ�ر- حيث جع�ل فهم مقاصد الش�ريعة ش�رطًا لفهم 

القرآن والسنة)3(.

ل�ذا ينبغ�ي على المجته�د أن يكون ملم�ًا بمقاصد الش�ريعة حتى 
يتمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح.

وقد ذكر ابن عاش�ور أن اجتهاد المجتهدين في الش�ريعة يقع على 
خمس�ة أنحاء، ثم قال بعد بيانها: »فالفقي�ه بحاجة إلى معرفة مقاصد 
الش�ريعة في هذه األنح�اء كلها، أما النحو الراب�ع -وهو إعطاء حكٍم 
لفع�ٍل أو حادٍث حدث للن�اس ال ُيعَرف حكمه فيما الح للمجتهدين 
من أدلة الشريعة، وال ل�ه نظير يقاس عليه- فاحتياجه فيه ظاهر، وهو 
الكفيل بدوام أحكام الشريعة اإلسالمية للعصور واألجيال التي أتت 

بعد عصر الشارع، والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا«)4(.

ث�م بيَّ�ن أنه في ه�ذا النحو أثبت اإلم�ام مالك)5( حجي�ة المصالح 

انظر: املرجع السابق )31/3(.   )1(
انظر: جمموع الفتاوى )286/19(.   )2(
انظر: املرجع السابق )391/15(.   )3(

مقاصد الرشيعة اإلسالمية، البن عاشور )ص131(.   )4(
ه�و: أب�و عبد اهلل مال�ك بن أنس ب�ن مالك األصبحي احلم�ريي، إم�ام دار اهلجرة، ولد   )5(
يف املدين�ة س�نة 93ه�، وهو أح�د األئمة األربعة، وإليه تنس�ب املالكي�ة، كان جامعًا بني 
الفق�ه واحلدي�ث والرأي، أمجعت األمة ع�ىل علمه وورعه وحفظ�ه وضبطه وتواضعه=
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المرسلة، وفيه -أيضًا- قال األئمة بمراعاة كليات الشريعة الضرورية، 
وألحقوا بها الحاجية والتحس�ينية، وفي هذا النحو -أيضًا- هرع أهل 

الرأي إلى إعمال الرأي واالستحسان)1(.

ومما يؤكد أهمية فهم مقاصد الش�ريعة ف�ي االجتهاد أن المجتهد 
بفهم�ه لها يتمكن م�ن التمييز بين صحيح القياس وفاس�ده، إذ العلم 
بذل�ك من أج�لِّ العلوم، وإنم�ا يعرفه من كان خبيرًا بأس�رار الش�رع 
ومقاصده، وما اشتملت عليه الشريعة، وما تضمنته من مصالح العباد 

في المعاش والمعاد)2(.

وق�د بين الش�اطبي موضع االس�تفادة م�ن المقاصد الش�رعية في 
عملية االجتهاد بقول�ه: »االجتهاد إن تعلق باالستنباط من النصوص 
فالبد من اش�تراط العلم بالعربية، وإن تعل�ق بالمعاني من المصالح، 
مج�ردة عن اقتضاء النصوص لها، أو مس�لمة م�ن صاحب االجتهاد 
ف�ي النص�وص، فال يلزم ف�ي ذلك العل�م بالعربية، وإنما يل�زم العلم 

بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصياًل«)3(.

= وصالحه وأمانته وبراعته يف علم الفقه وأصوله، وإحاطته بالكتاب والسنة، وهو غني 
عن التعريف، فشهرته تغني عن اإلطالة يف تعريفه. من شيوخه: ربيعة الرأي، ونافع موىل 
اب�ن عمر، والزهري، وغريهم، وتتلمذ عليه: الش�افعي والث�وري واألوزاعي، وغريهم 

كثري. 
م�ن مؤلفات�ه: املوطأ، واملدون�ة يف الفقه، وتفس�ري غريب القرآن، ورس�الة يف القدر، وله 

رسالة يف الوعظ، وغريها. تويف يف املدينة سنة 179ه�، وقيل غري ذلك. 
انظر: الفهرس�ت )280(، حلية األولياء )316/6(، صفة الصفوة )177/2(، وفيات 
األعي�ان )135/4(، تذك�رة احلف�اظ )207/1(، البداي�ة والنهاي�ة )174/10(، غاية 

النهاية )35/2(، طبقات املفرسين )294/2(. 
انظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية، البن عاشور )ص131، 132(.   )1(

انظر: جمموع الفتاوى )583/20(.   )2(
املوافقات )124/5(.   )3(
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وم�ن هن�ا تظه�ر أهمي�ة المقاص�د في فه�م النص�وص الش�رعية 
وتوجيهه�ا، والترجيح والتوفي�ق بينها عند التع�ارض، وتنزيلها على 
الوقائ�ع، وف�ي الموازن�ة بي�ن المصالح والمفاس�د والترجي�ح بينها، 
وف�ي توجيه الفتاوى واألح�كام، وتحقيق الت�وازن واالعتدال وعدم 

االضطراب فيها.
وعل�ى هذا فمعرف�ة المقاصد الش�رعية أليق الش�روط باالجتهاد، 

وأقوى السبل في إصابة الحق فيه، والوصول إلى مراد الشارع.
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املبحث الثاني
دليلية املقاصد الرشعية

وصالحيتها لتكون ميزانًا توزن به النوازل

م�ن المتق�رر أن أح�كام الش�رع منها ما ه�و متغير قاب�ل لالجتهاد 
في�ه عل�ى وف�ق المقاصد والمصال�ح، ومنها م�ا هو ثاب�ت بالنص أو 
اإلجماع، وال يتغير باالجتهاد فيه بموجب المصالح البشرية المتغيرة 
والمتجددة، وه�و مما ثبتت مصالحه المعتبرة وتأكدت بإجرائه على 
دوامه وثباته واستقراره، كالعبادات والمقدرات والكفارات ونحوها.
ولي�س معنى عدم قابليتها لالجتهاد في ضوء المقاصد والمصالح 
ع�دم قابليته�ا للمعقولي�ة والتعلي�ل، ب�ل كل التش�ريعات واألحكام 
الش�رعية يمك�ن فه�م مصالحه�ا وِحَكِمه�ا وس�بب مش�روعيتها في 
الجمل�ة عل�ى مقتضى كون الش�ريعة اإلس�المية انط�وت على جلب 

المصالح للناس في الدارين، ودرء المفاسد عنهم.
فالمجاالت الش�رعية التي ال تقب�ل االجتهاد المقاصدي في ضوء 
المصال�ح لتعديله�ا وتغييره�ا ال يعن�ي كونه�ا خالية م�ن حكمة في 
تش�ريعها، ب�ل هي معللة بما يناس�ب الناس من جل�ب المصالح لهم 
ودفع المفاسد عنهم، وإنما يعني ذلك أنه ال يجوز تغييرها أو تعديلها 
في وقت من األوقات بمقتضى مصلحة معينة أو مقصد معين أوجب 

ذلك التغيير أو التعديل)1(.

انظر: االجتهاد املقاصدي، للخادمي )183/2، 184(.   )1(
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وعلى ه�ذا فمجال االجتهاد في ضوء المقاصد الش�رعية إنما هو 
في األحكام الش�رعية القابلة لالجتهاد، والمتغيرة بحس�ب المصالح 

وبحسب الزمان والمكان.
فالمقاص�د الش�رعية يمك�ن اس�تثمارها ف�ي األح�كام الش�رعية، 
وبخاص�ة أح�كام النوازل والح�وادث المس�تجدة التي ل�م يرد نص 
بش�أنها وال يمكن اعتبارها وقياس�ها بغيرها، وه�ذا ال يعني أن النظر 
إل�ى المقاصد كاف في إيجاد أح�كام تلك الحوادث والنوازل، وأنها 
مس�تقلة بنفس�ها في ترتب األحكام الش�رعية في ضوئه�ا، فالمقاصد 
الش�رعية في نظري ليست دلياًل شرعيًا مس�تقاًل من أدلة الشرع لتبنى 
عليه�ا األح�كام، فم�ع أهمي�ة إدراك المقاص�د الش�رعية ف�ي عملية 
االس�تنباط إال أنه يبقى عنص�رًا واحدًا من العناص�ر التي يحتاج إليها 
االجته�اد، وال يمك�ن أن يصي�ر بمف�رده منهجًا الس�تنباط األحكام، 
وذلك أن استنباط حكم من األحكام الشرعية يتم عبر خطوات تتمثل 
ف�ي: فهم النص الذي يمكن أن تن�درج تحته الواقعة محل االجتهاد، 
وذل�ك يقتض�ي التمكن من اللغ�ة العربية، ثم معرفة م�ا إذا كان ذلك 
النص ناسخًا أو منسوخًا، ومعرفة سبب نزول اآلية أو ورود الحديث 
إذا كان فهمهم�ا متوقفًا على معرفة ذلك، ثم معرفة موقع ذلك النص 
م�ن النص�وص الش�رعية األخ�رى من حي�ث العم�وم والخصوص، 
والتقيي�د واإلطالق، ووجود ما يعض�ده أو يضاده ويعارضه منها، ثم 
تحقيق مناط الحكم، وهو معرفة الواقعة محل االجتهاد معرفة دقيقة، 
ث�م تقدي�ر مآل الحكم هل يكون موافقًا لما قصده الش�ارع منه أو ال؟ 
وإذا لم يكن في الحادثة نص معين فإنه يبحث لها عن القاعدة العامة 

التي تدخل تحتها وعن أشبه األحكام بها.
وتك�ون فائدة العل�م بالمقاصد ف�ي االجتهاد ه�ي تحديد المعنى 
الم�راد م�ن النص المحتم�ل، وترجيح إلح�اق الواقع�ة بنظير يحقق 
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مقاصد الش�ارع بدل إلحاقها بنظير آخر ال يحققها، وكذلك النظر في 
مآالت األحكام بما ال يخرجها عن مقصود الش�ارع منها، والترجيح 

بين المصالح المتعارضة)1(.

وعل�ى هذا ف�ال يصح االس�تدالل بالمقاص�د الش�رعية بمجردها 
إلثبات أحكام الش�ريعة، وال يس�تقيم اس�تثمارها في ذل�ك على هذا 
الوج�ه، ث�م إنه تختل�ف األنظار ف�ي تقريره�ا وتقديره�ا، وإن كانت 
المقاصد العامة للشريعة كلها قطعية ال يتنازع فيها أصحاب المذاهب 
واالتجاه�ات الفقهي�ة المختلف�ة ولكن ال تعني قطعي�ة تلك القواعد 
المقصدي�ة قطعية جزئياتها، ورفع الخالف الفقهي فيما يندرج تحتها 
م�ن فروع، وبيان ذلك: أن من مقاصد الش�ريعة اإلس�المية المقطوع 
بها التيس�ير ورف�ع الحرج، ولكن تطبيق هذه القاع�دة على الفروع ال 
يمك�ن أن يتوافر فيه وص�ف القطعية في جميع الح�االت، فالبد من 
وق�وع االختالف في ذل�ك بين أهل النظر: ما ه�و الحرج الذي يرفع 
والمقتض�ي للتيس�ير، والحرج ال�ذي ال يقتضي التيس�ير؟ فهناك حد 
يتف�ق الكل على اقتضائه التيس�ير، وآخ�ر يتفقون على ع�دم اقتضائه 
التيس�ير، ولك�ن بينهما درجات س�تكون محل اختالف ف�ي التقدير. 
وكذل�ك المقاص�د الش�رعية المتمثلة ف�ي إبطال الغ�رر ودفع الضرر 
وسد ذرائع الفساد مقاصد قطعية، لكن الحكم عليها بذلك من حيث 
الجمل�ة ال من حيث التفصي�ل، فيقال فيها ما قيل في مقصد التيس�ير 
ورفع الحرج، وس�يقع فيها الخالف في التقدير كما وقع في المقصد 
الس�ابق)2(، وعل�ى هذا فم�ا يراه أح�د الناظرين مقصدًا للش�ارع وأنه 
تجب مراعاته في تلك الحادثة ويحكم باإلباحة لتحقق المصلحة في 

انظ�ر: طرق الكش�ف ع�ن مقاصد الش�ارع، لنعامن جغي�م )ص42(، وانظ�ر -أيضًا-:   )1(
ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية، للبوطي )ص127، 128(. 

انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع )ص41، 42(.   )2(
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نظره، ال يراه اآلخر كذلك، بل قد يرى أن المقصد الش�رعي فيها هو 
في دفع المفس�دة المتحققة وتقديمه على جل�ب المصلحة، فيحكم 
ل على المقاصد الش�رعية من  بالتحري�م لذل�ك، وعل�ى هذا فال يع�ورّ
حيث أنظ�ار المجتهدين مجردة عن األدلة، وال يمكن اعتبارها دلياًل 
مس�تقاًل تستقى منه األحكام، فهي في مرتبة المصالح من حيث القوة 

واالعتبار، وظنية األحكام الثابتة بها.

فيبق�ى النظر هن�ا في موق�ع المقاصد الش�رعية من األدل�ة، وبيان 
دورها وكيفية اس�تثمارها ومعرفة الميادين الت�ي يصح النظر فيها من 

خاللها:

فأق�ول: إن المقاص�د الش�رعية تع�درّ ف�ي نظ�ري عاض�دة لألدل�ة 
الش�رعية ومكملة لها، ويمكن استثمار المقاصد واالستفادة منها في 
وجوه عدة، فمن خاللها تفهم النصوص الش�رعية وتعرف دالالتها، 
ويت�م الترجيح بي�ن األدلة أو األقوال المتعارض�ة، وتحصل الموازنة 
بين المصالح والمفاسد المتزاحمة والمتعارضة، كما يتم عن طريقها 
توجي�ه النصوص وتنزيل األحكام الواردة فيها على الوقائع بحس�ب 
الظروف وأحوال الزمان والمكان، فتحصل للفقيه الناظر فيها الدراية 
التام�ة بفقه الواقع، والقدرة عل�ى تحقيق المناط في الحوادث النازلة 
ومعرف�ة عل�ل القياس، وتحق�ق ل�ه الت�وازن واالعتدال ف�ي أحكامه 
وفتاواه، وتجنبه الوقوع في التناقض أو االضطراب، وتكسبه اإلحاطة 
بأحكام الش�رع والمعرفة بكليات الشريعة، كما أن المقاصد الشرعية 
يتم التحاكم إليها في االعتبار بأقوال الصحابة والس�لف، فيؤخذ منها 
ما كان موافقًا ومناس�بًا لمقاصد الشارع، ويترك ما كان بخالف ذلك، 
وقد سبقت اإلشارة إلى أكثر هذه الوجوه والميادين التي تستثمر فيها 

المقاصد حين الكالم عن اشتراط معرفتها للمجتهد.
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وبالجمل�ة فالمقاصد الش�رعية جزء من أص�ول الفقه، فبها يعرف 
اس�تنباط األحكام الشرعية من النصوص، وبها يوقف على المصالح 

التي قصدها الشارع من تشريعه لألحكام.
وف�ي المباح�ث اآلتي�ة س�أبيرّن بش�يء م�ن التفصي�ل أب�رز وجوه 
االس�تفادة من المقاصد للفقيه الناظر في النصوص الش�رعية، س�واء 

في إعانته على فهمها، أو في تمكينه من حسن تنزيلها على الواقع.
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املبحث الثالث
استثامر املقاصد الرشعية

يف فهم النصوص الرشعية وتوجيهها

يحت�اج الفقيه الناظر في النصوص الش�رعية إل�ى الدراية بمقاصد 
الش�ريعة ليص�ح نظره فيه�ا وتفس�يره للمراد منه�ا ومعرف�ة دالالتها 
وتنزيل أحكامها على مراد الشارع من تشريعها ومقصده من تنزيلها، 
واختيار المعنى المناس�ب لتلك المقاص�د، وتوجيه معنى النص بما 
يخدمها، وقد يصل الحال بالفقيه المجتهد إلى تأويل النص، وصرفه 
عن ظاهره في حال مخالفة معناه الظاهر لمقاصد الشريعة وكلياتها.

وم�ن أمثل�ة ه�ذا م�ا ورد م�ن نه�ي النبي ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن ك�راء األرض، 
وموق�ف الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء من أحاديث النهي الواردة 
في ذلك، وكيفية توجيههم لها تبعًا لما فهموه من مقاصد النهي، ذلك 
أن�ه وردت ع�دة أحاديث ت�دل بظاهرها على المن�ع والنهي عن كراء 
األرض، واألم�ر بمنحها لمن يزرعها من غير مقابل، أو إمس�اكها)1(، 

وم�ن ذل�ك م�ا رواه البخ�اري من حدي�ث جابر  أنه ق�ال: كانت لرج�ال فضول من   )1(
أرض�ني، فقال�وا: نؤاجره�ا بالثل�ث والرب�ع والنصف، فق�ال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »م�ن كانت له 
أرض فليزرعه�ا أو ليمنحه�ا أخاه، فإن أبى فليمس�ك أرضه«. انظ�ر: صحيح البخاري 
)927/2( حدي�ث )2489(، وأيض�ًا: روى البخاري ع�ن رافع بن خديج  أنه قال: 
دعاين رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال: »ما تصنعون بمحاقلكم؟« قلت: نؤاجرها عىل الربع وعىل 
األوس�ق من التمر والش�عري. قال: »ال تفعل�وا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمس�كوها«. 
قال رافع: قلت س�معًا وطاعة. انظر: صحيح البخ�اري )824/2( حديث )2214(=
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ولكنها عارضت بعض اآلثار والوقائع من قبل بعض الصحابة الدالة 
على ج�واز كراء األرض)1(، وله�ذا افترق فقهاء الصحاب�ة والتابعين 
إل�ى فريقين ف�ي توجيه أحاديث النهي بناء عل�ى فهم كل فريق لقصد 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من النهي عن كراء المزارع.
فذه�ب فريق إلى أن علة النهي ه�ي ما في هذا الكراء من مخاطرة 
وغ�رر، ولما كان م�ن مقاصد الش�ارع إبطال المعام�الت المتضمنة 

للغرر والمخاطرة نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا النوع من المعامالت.
وذه�ب فريق آخ�ر إلى أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قصد من ه�ذا النهي ترغيب 
الصحاب�ة ف�ي مواس�اة ومس�اعدة بعضه�م بعضه�ا، نظ�رًا للظروف 
االقتصادية الصعبة التي كانوا يعيشونها في المدينة، ففهموا أن النهي 
ال يكون واردًا لتحريم المزارعة، بل لمجرد تنفير الصحابة من ذلك، 
وترغيبه�م في التعاون فيما بينهم، والتب�رع بها لمن يقدر على زرعها 

= كت�اب املزارع�ة، ب�اب م�ا كان أصحاب النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ي�وايس بعضهم بعض�ًا يف الزراعة 
والثم�رة. وم�ن ذلك أيضًا: ما رواه مالك عن رافع بن خديج  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى 
عن كراء املزارع. انظر: املوطأ )711/2( حديث )1390( كتاب كراء األرض، باب ما 

جاء يف كراء األرض. 
وم�ن ذل�ك ما رواه البخاري ومس�لم عن عب�د اهلل بن عمر  قال: كن�ت أعلم يف عهد   )1(
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن األرض ُتك�رى، ث�م خ�يش عب�د اهلل أن يك�ون النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ق�د أحدث 
يف ذل�ك ش�يئًا مل يكن يعلمه، ف�رتك ك�راء األرض. انظر: صحيح البخ�اري )825/2( 
حدي�ث )2219( كتاب املزارعة، باب م�ا كان أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوايس بعضهم بعضًا 
يف الزراعة والثمرة، وصحيح مس�لم )1181/3( حديث )1547( كتاب البيوع، باب 
ك�راء األرض. وأيض�ًا: روى البخاري عن نافع: أن ابن عمر  كان ُيكري مزارعه عىل 
ث عن رافع بن  عه�د النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر وعمر وعثامن وصدرًا من إمارة معاوية، ثم ُحدِّ
خديج أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن كراء املزارع، فذهب ابن عمر إىل رافع، فذهبُت معه، فسأله 
فق�ال: هنى النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص عن كراء املزارع، فقال ابن عمر: قد علم�َت أنَّا كنا نكري مزارعنا 
ع�ىل عه�د رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بام ع�ىل األربعاء وب�يشء من التب�ن. انظر: صحي�ح البخاري 
)825/2( حدي�ث )2218( كت�اب املزارع�ة، ب�اب ما كان أصح�اب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوايس 

بعضهم بعضًا يف الزراعة والثمرة. 
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م�ن إخوانه�م، فهذا الفريق لما فهم أن مقص�د النبي ملسو هيلع هللا ىلص من النهي لم 
يك�ن لتحري�م تلك المعاملة، وإنم�ا بقصد الترغيب ف�ي التعاون بين 

ل الحديث ولم يأخذ به على ظاهره)1(. الصحابة، أورّ

انظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية، البن عاشور )ص143، 142(، وطرق الكشف عن   )1(
مقاصد الشارع )ص46-49(، ومقاصد الرشيعة عند ابن تيمية )ص116، 115(. 
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املبحث الرابع
استثامر املقاصد الرشعية يف حاالت التعارض

إن نظر المجتهد في األدلة الش�رعية ألي مسألة من المسائل الفقهية 
يستدعي منه البحث عن وجود معارض لهذه األدلة أو لبعضها ليستقيم 
ل�ه االستدالل والحكم بموجب هذه األدلة على وجه يقطع به أو يغلب 
عل�ى ظنه ع�دم وجود ما يبطلها من نس�خ أو تخصي�ص أو تقييد، أو ما 

يقابلها ويعارضها مما يحتاج معه إلى التوفيق أو الترجيح.
فالمجته�د الم�درك لمقاصد الش�ريعة، والمس�تحضر له�ا في تلك 
الحاالت، يمكنه اإلفادة منها في أن الباعث على البحث عن المعارض 
يقوى ويضعف بمقدار ما ينقدح في ذهنه حال النظر في دليل المس�ألة 
من كونه مناس�بًا لمقاصد الشارع أو غير مناس�ب، فإذا تبين ل�ه مناسبته 
لمقاصد الش�ارع ضع�ف عنده احتمال وجود مع�ارض قوي يصل إلى 
مرتبته، وإذا تبين ل�ه عدم مناس�بته لمقاصد الش�ارع أو خفيت المناسبة 

قوي عنده احتمال وجود المعارض، فيقوى الداعي إلى البحث عنه.
كما يفيد المجتهد الناظر في أدلة المس�ائل من المقاصد الش�رعية 
حص�ول االطمئن�ان لديه بع�د البحث ع�ن المع�ارض، فكلما كانت 
مناس�بة الدليل لمقاصد الشريعة ظاهرة كان اطمئنانه إلى عدم وجود 

المعارض -بعد البحث عنه- قويًا، والعكس بالعكس.
وكذلك يستطيع المجتهد حين يراعي مقاصد الشارع ويستند إليها 
الترجيح بين األدلة المتعارضة، فيرجح الدليل المحقق للمقاصد، أو 
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األق�رب إلى تحقيقها عل�ى الدليل المخالف للمقاص�د، أو الذي ال 
يالئمها، أو يقصر عن تحقيقها)1(.

ومن أمثلة البحث عن المعارض للش�ك في وجوده: ما ورد في حادثة 
)3(؛ حيث استأذن  استئذان أبي موسى األشعري)2( على عمر بن الخطاب 
ثالثًا فلم يجبه أحد، فرجع أبو موس�ى فبعث عمر وراءه، فلما حضر عتب 
عليه انصرافه، فأخبره أبو موسى بما سمعه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ذلك، وهو ما 
)5( ق�ال: كنت في مجلس  أخرج�ه البخاري)4( عن أبي س�عيد الخدري 

انظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية، البن عاشور )ص133، 132(، وطرق الكشف عن   )1(
مقاصد الشارع )ص43(، ومقاصد الرشيعة عند ابن تيمية )ص116(. 

ار بن حرب التميمي األشعري، صاحب رسول  هو: عبد اهلل بن قيس بن ُس�ليم بن حضرّ  )2(
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أسلم يف مكة، وهاجر إىل احلبشة، وبعثه النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل اليمن ليعلم الناس القرآن، 

واله عمر بن اخلطاب  الكوفة والبرصة، وتويف بالكوفة سنة 44ه�. 
انظر: الطبقات الكربى )344/2(، اجلرح والتعديل )138/5(، غاية النهاية )442/1(، 

سري أعالم النبالء )380/2(، املستدرك )464/3(، تذكرة احلفاظ )23/1(. 
ه�و: أبو حف�ص عمر بن اخلطاب بن نفي�ل القريش العدوي، امللقب بالفاروق، ولد س�نة   )3(
40( قب�ل اهلج�رة، وه�و ث�اين اخللف�اء الراش�دين، وأول من لق�ب بأمري املؤمن�ني، وأول 
ن الدواوين يف اإلس�الم، أس�لم قب�ل اهلجرة بخمس س�نني فأعز اهلل به اإلس�الم،  م�ن دورّ
، وعهده عهد  ش�هد الوقائ�ع كلها م�ع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتوىل اخلالف�ة بعد أيب بكر الصدي�ق 
الفتوحات اإلس�المية، فقد ُفتحت الش�ام ومرص والعراق وغريه�ا، وكان يرب به املثل 
يف احل�زم والعدل. استش�هد يف املدينة س�نة 23ه�. انظ�ر: الطبقات الك�ربى )265/3(، 
االس�تيعاب )450/2(، اإلصاب�ة )511/2(، صفة الصف�وة )268/1(، حلية األولياء 
)38/1(، اجلوهر الثمني )40/1(، الصواعق املحرقة البن حجر )261/1( وما بعدها. 
ه�و: أبو عبد اهلل حممد بن إس�امعيل بن إبراهيم بن املغرية البخ�اري اجلعفي، ولد يف بخارى عام   )4(
اظ، وأمري املؤمنني يف احلديث، وكان رأسًا  194ه�، ونش�أ يتياًم، وهو شيخ اإلس�الم، وإمام احلفَّ
يف الذكاء ويف العبادة والورع، قام برحلة طويلة يف طلب احلديث حتى حصل ل�ه اليشء الكثري. 
وم�ن مؤلفات�ه: اجلامع الصحي�ح، والتاريخ، وخلق أفع�ال العباد، واألدب املف�رد، والضعفاء، 
وغريه�ا. تويف عام 256ه�. انظ�ر: تاريخ بغداد )4/2(، وما بعدها، هتذيب األس�امء واللغات 
)67/1(، تذكرة احلفاظ )555/2(، البداية والنهاية )24/11(. طبقات املفرسين )104/2(. 
هو: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد اخلزرجي األنصاري، املشهور=  )5(
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من مجالس األنصار إذ جاء أبو موس�ى كأنه مذعور، فقال: اس�تأذنت على 
عم�ر ثالثًا فلم يؤذن ل�ي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: اس�تأذنت ثالثًا 
فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا استأذن أحدكم ثالثًا فلم 
يؤذن له فليرجع« فقال: واهلل َلُتِقيَمنَّ عليه بيِّنة، أمنكم أحد سمعه من النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال ُأبيرّ بن كعب: واهلل ال يقوم معك إال أصغر القوم، فكنُت أصغر 

القوم فقمُت معه، فأخبرُت عمر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ذلك)1(.

فهن�ا كان ش�ك عمر  قويًا في صحة ه�ذا الحديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ 
إذ في�ه نوع معارضة للقصد من االس�تئذان، وه�و إعالم صاحب البيت 
بالق�دوم وطلب اإلذن بالدخ�ول، وهذا ال يتطلب التحديد بعدد معين، 

كما أن فيه نوع معارضة ألصل االستئذان في قوله تعالى: )پ  پ  
پ  پ  ڀ( ]الن�ور: 28[، فالحدي�ث مقيِّد لإلط�الق في اآلية؛ إذ لم 
يتحدد االستئذان فيها بعدد معين، ولذا طالب عمر أبا موسى بالبينة)2(.

�ا تردد في أخ�ذ الجزية من  وف�ي مقاب�ل ذلك نج�د أن عمر  لمرّ
)4(: سمعُت رسول اهلل  المجوس)3(، وقال له عبد الرحمن بن عوف 

= باخل�دري، صح�ايب جلي�ل، كان مالزمًا للنب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، مل حير ُأُحدًا لصغ�ره، وغزا مع 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما بعدها من الغزوات، وروى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أحاديث كثرية، وكان مفتي 
املدينة، وأحد فقهاء الصحابة املجتهدين. تويف باملدينة سنة 74ه�، وقيل غري ذلك. انظر: 
اإلصابة )32/2(، سري أعالم النبالء )168/3(، الوايف بالوفيات )148/15(، البداية 

والنهاية )3/9(، النجوم الزاهرة )192/1(. 
صحيح البخاري )2305/5( كتاب االستئذان، باب التسليم واالستئذان ثالثًا، رقم )5891(.   )1(

انظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية، البن عاشور )ص133(.   )2(
ه�م قوم يعب�دون النور والنار والظلمة والش�مس والقمر، ويزعم�ون أن للكون إهلني، وهم   )3(
يف ب�الد فارس وما حوهلا، ويقولون بأصلني: أحدمه�ا: النور، واآلخر: الظلمة. والنور أزيل، 
والظلمة حمدثة. ومسائل املجوس كلها تدور عىل قاعدتني: إحدامها: بيان سبب امتزاج النور 
بالظلم�ة، والثانية: بيان س�بب خالص النور من الظلم�ة. وجعلوا االمتزاج مبدأ، واخلالص 

معادًا. انظر: امللل والنحل )232/1( وما بعدها، اقتضاء الرصاط املستقيم )166/1(. 
ه�و: أبو حممد عبد الرمحن بن ع�وف بن عبد احلارث الزهري القريش، صحايب جليل،=  )4(
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وا بهم ُسنَّة أهل الكتاب«)1( َقبَِله ولم يطلب البيِّنة على  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ُسنُّ
ذلك كما في الحادثة الس�ابقة في قصة اس�تئذان أبي موسى؛ لضعف 
ه في المعارض)2(، ولمالءمته لمقاصد الشارع في الجملة؛ إذ قد  شكِّ
جرى العرف الش�رعي بأخ�ذ الجزية من أهل األدي�ان األخرى حين 
يدخلون تحت حكم اإلس�الم، وهذا موافق لمقصد الشارع في عدم 
إكراه الناس على اعتناق اإلس�الم، واالكتف�اء منهم باالنضواء تحت 

سلطانه، والتسليم له، وعدم الوقوف في وجهه)3(.

كما يمكن للمجتهد من خالل النظر في مقاصد الشارع واالستناد 
إليه�ا واعتبارها من التوفيق بين األق�وال المتعارضة والترجيح بينها، 
بتنزي�ل كل ق�ول على محمل يوافق مراد الش�ارع، أو بتقديم ما يوافق 

مقاصد الشارع ويحققها على ما ال يالئمها.

وكذل�ك الحال في المصالح والمفاس�د المتعارضة والمتزاحمة، 
فبالنظ�ر إل�ى المقاصد الش�رعية يتحقق الترجيح ف�ي محال تعارض 
المصالح والمفاسد وتزاحمها، بالنظر إلى ما يحقق المصلحة العامة 
من تغليب جلب المصالح على درء المفاس�د والحكم بالمشروعية، 
أو تغلي�ب درء المفاس�د على جل�ب المصالح والحك�م بالمنع، كل 

= ول�د س�نة 44( قب�ل اهلجرة، م�ن الس�ابقني األولني إىل اإلس�الم، وهو أح�د العرشة 
املبرشين باجلنة، وأحد الس�تة أصحاب الش�ورى، الذين جعل عمر اخلالفة فيهم، ش�هد 
بدرًا وأحدًا واملشاهد كلها، وكان من أكثر قريش مااًل، ومن األجواد الشجعان العقالء. 

تويف باملدينة سنة 32ه�. 
انظ�ر: الطبقات الكربى )124/3(، حلية األولياء )98/1(، االس�تيعاب )385/2(، 
اإلصابة )408/2(، اجلرح والتعديل )247/5(، هتذيب األسامء واللغات )300/1(، 

سري أعالم النبالء )68/1(. 
املوطأ )278/1( كتاب الصدقة، باب جزية أهل الكتاب واملجوس، رقم )616(.   )1(

انظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية، البن عاشور )ص133(.   )2(
انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع )ص44(.   )3(
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ذل�ك بتقدير ما يناس�ب مقاصد الش�ارع العام�ة والخاصة، واألقرب 
إلى تحقيقها.
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املبحث الخامس
استثامر املقاصد الرشعية يف التعامل

مع أخبار اآلحاد وأقوال الصحابة والسلف

م�ن المتق�رر أن الس�نة النبوي�ة قد وقع فيها ش�يء م�ن الدخل من 
اعين وس�يرّئي الحف�ظ الذي�ن اختلطت عليه�م مروياتهم،  قب�ل الوضرّ
ولذا نجد أن الس�نة ليس�ت ف�ي مرتبة واحدة من حي�ث الصحة ومن 
حي�ث االحتجاج، فمنها الصحيح والحس�ن والضعيف والموضوع، 
ومنها الناس�خ والمنس�وخ، وألجل هذا نجد أحيان�ًا صورة من صور 
التعارض، س�واء بين نصوص الس�نة ذاتها، أو بينها ونصوص القرآن 
الكري�م، أو بينها والمقاصد العامة للتش�ريع، ومن هنا نهض العلماء 
المحققون ونش�طوا لتمحيص السنة وتخليصها مما ليس منها، وبيان 
ناس�خها ومنس�وخها، والترجيح بي�ن المتعارض منه�ا أو معها، وقد 
س�لكوا في ذلك مس�الك وطرائق عدة، واس�تعانوا بوس�ائل متنوعة، 
ومنه�ا االس�تعانة بمقاص�د الش�ارع في تمحي�ص أحادي�ث اآلحاد، 
والتوفي�ق بينه�ا عن�د التع�ارض أو بينه�ا والنص�وص األخ�رى، أو 

الترجيح.
وتجدر اإلش�ارة إلى أن إعمال المقاصد الشرعية في هذا المجال 
ينبغ�ي أن يتوخ�ى في�ه الح�ذر، إذ هو مزلة أق�دام، وموط�ن انحراف 
أفهام، وال يزال مدخاًل لكثير من ذوي النوايا الس�يئة إلس�قاط بعض 
نصوص أخبار اآلحاد وما تتضمنه من أحكام، وردها بحجة مخالفتها 
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لمقاصد التشريع العامة أو كليات الشريعة، وأن هذه المقاصد قطعية 
فتقدم وترجح على األخبار الظنية.

وقد عالج الش�اطبي هذه القضية وذكر بع�ض الضوابط والمعايير 
لمعرف�ة التعام�ل مع أخبار اآلح�اد، وكيف تكون المقاصد الش�رعية 
�م  وكلي�ات الش�ريعة ميزان�ًا ومعي�ارًا لتصحيحه�ا أو ترجيحها؛ فقسَّ
أحادي�ث اآلحاد من حي�ث عالقتها بكليات الش�ريعة وقطعياتها إلى 

ثالثة أقسام)1(:
القسم األول: أحاديث اآلحاد التي ترجع إلى أصل قطعي، فتكون 
بمثاب�ة البي�ان لتلك األص�ول، كأحادي�ث الطهارة والص�الة والحج 
والصوم والربا ونحوها، وهذا القس�م م�ن األحاديث يعمل به؛ ألنها 

مستندة إلى أصل قطعي، فتكون في حكم القطعي.
القسم الثاني: أحاديث اآلحاد المعارضة ألصل قطعي، وال يشهد 

لها أصل قطعي، فهذا النوع مردود وال يعمل به ألمرين:
األول: أن مخالفته�ا لألصول القطعية مخالفة ألصول الش�ريعة، 
ومخالفته�ا لها تجعلها خارجة عنها، وم�ا كان خارجًا عنها ال يمكن 

اعتباره منها فيكون مردودًا.
والثاني: أنه ليس لها ما يش�هد باعتبارها وصحتها، وما كان كذلك 

فغير معتبر.
ثم جعل الشاطبي هذا القسم على ضربين:

األول: أن تك�ون مخالف�ة أحادي�ث اآلح�اد لألص�ول القطعي�ة 
ومعارضتها لها قطعية، فال يؤخذ بها ويجب ردها.

الثان�ي: أن تكون مخالفته�ا ومعارضتها لها ظني�ة، بمعنى أن خبر 

انظر: املوافقات )206-184/3(.   )1(
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اآلح�اد غير مقطوع بمعارضته لألص�ول والمقاصد القطعية، فيمكن 
التوفي�ق والجم�ع بينهما بأي طري�ق من طرق التأوي�ل، بحمل الخبر 
الظني على معنى ال يخالف األصل والمقصد القطعي، وهذا الضرب 

محل نظر واجتهاد.

القس�م الثالث: أحاديث اآلحاد التي ال تع�ارض أصاًل قطعيًا، وال 
يشهد لها أصل قطعي، فهذا القسم من األحاديث محل اجتهاد ونظر 
؛ ألنه ُش�رع عل�ى غير ما عه�د في مثل�ه، ولم يدل  العلم�اء؛ فق�د ُيردرّ
االس�تقراء على وج�وده، وألنه من حيث لم يش�هد ل��ه أصل قطعي 
يعتب�ر معارضًا ألصول الش�رع العامة، من ب�اب أن عدم الموافقة تعد 

مخالفة.

وق�د ُيقبل من جهة أنه غير مخالف لألصول القطعية، فهو وإن لم 
يكن موافقًا ألصل قطعي فال مخالفة فيه أيضًا.

وقد مثرّل له الشاطبي بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »القاتل ال يرث«)1(.

ومن هنا يظهر أنه ال يصح التس�رع ب�رد أحاديث اآلحاد لمجرد ما 
يب�دو من تعارض أو مخالف�ة بينها وبين المقاصد الش�رعية، بل البد 
م�ن التقي�د بضوابط معين�ة ومعايي�ر مح�ددة؛ فيجب النظ�ر أواًل في 
م�دى قطعي�ة المقصد المخالف، فق�د يكون قطعيًا وق�د يكون ظنيًا، 

. انظر: سنن ابن ماجه )913/2(  أخرجه ابن ماجه والرتمذي والبيهقي عن أيب هريرة   )1(
كتاب الفرائض، باب مرياث القاتل، رقم )2735(، وس�نن الرتمذي )425/4( كتاب 
الفرائ�ض، ب�اب ما جاء يف إبطال م�رياث القاتل، رقم )2109(، وق�ال الرتمذي: »هذا 
حديث ال يصح وال ُيعرف إال من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد اهلل بن أيب فروة قد تركه 
بع�ض أه�ل احلديث منهم أمحد بن حنبل« ثم ق�ال: »والعمل عىل هذا عند أهل العلم أن 
القاتل ال يرث« املوضع السابق، وسنن البيهقي الكربى )220/6( باب ال يرث القاتل، 
يه«  رقم )12023(، وقال البيهقي: »إس�حاق بن عبد اهلل ال حيتج به إال أن ش�واهده تقوِّ

املوضع السابق.
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وإذا ثبتت قطعيته لزم النظر في قطعية التعارض بينه وبين الخبر، فقد 
يكون غي�ر مقطوع به، فيمكن التوفيق والجم�ع بينهما بأي طريق من 

طرق الجمع، فيحمل الخبر على معنى ال يعارض المقصد.
وإذا كان المقص�د قطعيًا والتعارض كذلك ولم يمكن الجمع بين 
المقص�د والخبر ل�زم ترجيح المقص�د القطعي واألص�ل العام على 

الخبر، ويكون بمثابة الترجيح بين المتعارضين.
وكما أنه يس�تعان بمقاصد الش�ريعة في تمحيص أحاديث اآلحاد 
والتوفي�ق بينه�ا فإن�ه يمكن اس�تثمار المقاص�د أيضًا ف�ي التعامل مع 
أق�وال الصحابة والس�لف م�ن الفقه�اء واعتبارها أو ع�دم اعتبارها، 
فيس�تفاد م�ن خالل النظ�ر في المقاصد معرفة مناس�بة تل�ك األقوال 
لمقاصد الش�ارع أو عدم مناس�بتها، ومعرفة قوتها أو ضعفها، فيؤخذ 
منها ما كان موافقًا ومناس�بًا لمقاصد الش�ارع، ويترك ما كان بخالف 
ذلك؛ ألن مخالفته لمقاصد الش�ريعة دلي�ل ضعفه وخطئه وبعده عن 

الصواب، فيترك ويبحث عما هو أقوى منه)1(.

انظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية، البن عاشور )ص134(، وطرق الكشف عن مقاصد   )1(
الشارع )ص51(. 
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املبحث السادس
استثامر املقاصد الرشعية

يف توجيه الفتاوى وحتقيق التوازن يف األحكام

إن مراع�اة المجته�د لمقاص�د الش�ريعة وقواعده�ا وكلياته�ا في 
أقضيته وفتاواه، واعتبارها في ذلك، يحقق ل�ه إصابة الحق بإذن الله، 
واالعتدال والتوازن في تلك األقضية والفتاوى، ويجنبه االضطراب 
والتناقض فيها، ذلك أن الهدف من الفتوى تحقيق مقاصد الشارع في 
آحاد المس�تفتين، وتنزيل النصوص على الوقائع، فلما كانت مقاصد 
الش�ارع ش�املة لجميع المس�تفتين في ش�تى الظروف، وكان تحقيق 
ه�ذه المقاص�د يخضع لحالة المس�تفتي، وظروف الفت�وى، كان من 
ال�الزم على المفتي أن تكون فت�واه محققة لتلك المقاصد الش�رعية 
الثابت�ة والمش�تركة، فيتمكن من خالل اس�تعانته بالمقاصد من تنزيل 
النصوص واألحكام الشرعية على أحوال المستفتين، وعلى الظروف 
الزمانية والمكانية للفت�وى، فتتحقق عنده المرونة في الفتوى، لتتغير 
بتغير الزمان والمكان باعتبار ظروف المس�تفتي ومالبس�ات الواقعة 
مح�ل الفت�وى، ويك�ون متمكنًا من فق�ه الواق�ع، قادرًا عل�ى تحقيق 

المناط في ذلك)1(.

انظ�ر: طرق الكش�ف عن مقاص�د الش�ارع )ص50، 49(، ومقاصد الرشيع�ة عند ابن   )1(
تيمية )ص122-120(. 
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)1( مع الرجل الذي استفتاه عن  ومن أمثلة ذلك قصة ابن عباس 
توب�ة القات�ل، حيث تغيرت فتواه في هذه المس�ألة، فقد كان يفتي بأن 
للقات�ل توبة، ولما س�أله رجل ذات مرة عن ذل�ك اختلف جوابه لما 
غلب على ظنه أنه قاصد للقتل ويريد فتوى تفتح له باب التوبة، فرأى 
أن يس�درّ عليه هذا الباب، فأفتاه بأن القاتل ال توبة له، وذلك فيما رواه 
ابن أبي شيبة)2( بسنده، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: لمن قتل 
مؤمن�ًا توبة؟ ق�ال: ال، إال النار، فلما ذهب قال له جلس�اؤه: ما هكذا 
كنت تفتينا. كنت تفتينا أنرّ لمن قتل مؤمنًا توبة مقبولة، فما بال اليوم؟ 
قال: إني أحسبه رجاًل مغضبًا يريد أن يقتل مؤمنًا. قال: فبعثوا في أثره 

فوجدوه كذلك)3(.
فلما كان قصد الشارع من الحث على التوبة والترغيب فيها تطهير 
النف�وس، وتنفيرها من الذنوب والمعاص�ي، وردها إلى طريق الحق 
والصواب، وكان هذا الرجل يريد التوسل بالتوبة إلى نقيض ما قصد 

هو: أبو العباس عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب القريش اهلاش�مي، ابن عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص،   )1(
ولد قبل اهلجرة بثالث سنني، دعا ل�ه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »اللهم فقهه يف الدين وعلمه 
ي )َحرْب األمة وترمجان القرآن(، وقد روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث  التأويل«، ولذلك ُس�مِّ
كث�رية، وكان م�ن املعروف�ني بالعل�م والفت�وى، وكان عمر بن اخلطاب  يستش�ريه يف 
املعضالت، وش�هد مع عيل بن أيب طالب  اجلمل وصفني والنهروان، وقد ُكفَّ برصه 

يف آخر عمره، وسكن الطائف، وهبا تويف سنة 68ه�. 
انظر: االس�تيعاب )342/2(، تاريخ بغداد )173/1(، معرفة القراء الكبار )45/1(، 
الطبق�ات الك�ربى )365/2(، حلية األولي�اء )314/1(، صفة الصف�وة )746/1(، 

اإلصابة )322/2(، غاية النهاية )425/1(. 
هو: عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم العبيس موالهم، الكويف، كان حافظًا، حجة، ثبتًا.   )2(
من مؤلفاته: املصنف، واملسند، والتفسري، والسنن، والفتوح، وغريها. تويف سنة 335ه�. 

انظ�ر: تاري�خ بغ�داد )66/10(، والبداي�ة والنهاي�ة )315/10(، ومي�زان االعت�دال 
)490/2(، وطبقات احلفاظ )ص189(. 

املصنف البن أيب ش�يبة )435/5( رقم )27753(، وذك�ر ابن حجر يف تلخيص احلبري   )3(
)187/4( أن رجاله ثقات. 
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الش�ارع منها، كان تحقي�ق المقصد من التوب�ة معاملته بنقيض قصده 
وس�د بابه�ا في وجهه، ولذا أفتاه ابن عباس ب�أن ال توبة له، لعل ذلك 
ي�رده إلى جادة الحق والصواب، ويردعه عم�ا يريد اإلقدام عليه مما 

يخالف مقصد الشارع.

ومن جملة استثمار المقاصد الشرعية في االجتهاد والفتوى اعتبار 
م�آالت األفع�ال ونتائجه�ا التي تفض�ي إليها؛ ألن ذل�ك من مقصود 
الشارع، فعلى المفتي مراعاة هذه المقاصد في أفعال المكلفين حتى 
تقع موافقة لمقاصد الش�ارع، فال يفتي بمش�روعية فع�ل من األفعال 
أو ع�دم مش�روعيته إال بع�د النظر فيما ي�ؤول إليه، فق�د يكون الفعل 
مش�روعًا لمصلحٍة فيه تس�تجلب أو لمفس�دة تدرأ ولكن له مآل على 
خالف ما ُقِصد فيه، فإذا أطلق المجتهد القول فيه بالمش�روعية فربما 
أدى اس�تجالب المصلحة فيه إلى مفس�دة تس�اوي مصلحته أو تزيد 
عليها، وقد يكون الفعل غير مش�روع لمفس�دة تنش�أ عن�ه أو مصلحة 
تندف�ع به ولكن له مآل على خالف ذلك، ف�إذا أطلق المجتهد القول 
بعدم المش�روعية ربما أدى اس�تدفاع المفس�دة إلى مفس�دة تس�اوي 

مصلحته أو تزيد عليها، وقد يؤدي إلى تفويت مصلحة راجحة)1(.

ولذل�ك فإن عدم اعتب�ار المآالت في االجتهاد ق�د يفضي إلى أن 
تكون لألفعال مآالت تناقض مقصود الشارع، فال يمكن التحقق من 
موافقة الفعل لمقاصد الشريعة إال بعد النظر في مآله الذي يؤول إليه، 
ف�إن كان يؤول إل�ى تحقيق مصلح�ة خالصة أو راجح�ة كان مطلوبًا 
ومش�روعًا؛ ألن تحقيق المصالح من مقاصد الش�ارع، حتى وإن كان 
الفعل في أصله ممنوعًا لمفسدته، فإنه يكون مطلوبًا حين يفضي إلى 
مصلحة راجحة، كما في إباحة الكذب لإلصالح بين الناس، أو حال 

انظر: املوافقات )178/5، 177(.   )1(
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الح�رب، أو عل�ى الزوجة إلصالحها وحس�ن عش�رتها)1(، وكما في 
إباحة نظر الطبيب للعورات لمصلحة المعالجة والمداواة، وكذا نظر 

الخاطب للمخطوبة، ونظائر هذا كثيرة في الشريعة)2(.

وأما إن كان الفعل يؤول إلى مناقضة مقاصد الش�ارع فإنه ال يبقى 
مشروعًا، سواء أكانت المناقضة عائدة إلى قصد المكلف، كأن يقصد 
بالفعل خالف ما قصده الش�ارع، مثل اإلضرار بغيره، أو التحيُّل على 
أح�كام الش�رع وقواع�ده إلس�قاط واج�ب أو تحلي�ل مح�رم ونحو 
ذل�ك، أم كانت المناقضة عائدة إلى مآل الفعل ونتيجته المترتبة على 
وقوعه، وإن لم يكن مقصودًا؛ ألن الفعل المش�روع قد يفضي أحيانًا 
إلى مآل فاسد لم يقصده المكلف، حين يحتفُّ به ما يجعله يؤول إلى 
مفس�دة أعظم مما يحقق من مصلحة، فيكون تطبيق الحكم األصلي 
على الفعل واإلفتاء بالمشروعية دون اعتباٍر لما يحتفُّ به مفضيًا إلى 
مناقض�ة المقاصد الش�رعية، فيؤدي الفعل المتضم�ن للمصلحة إلى 
مفس�دة تس�اوي مصلحته أو تزيد عليها)3(، وقد تق�رر عند الفقهاء أن 

»كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل«)4(.

يق�ول الش�اطبي: »لما ثبت أن األحكام ش�رعت لمصالح العباد 
كان�ت األعمال معتبرة بذل�ك؛ ألنه مقصود الش�ارع فيها، فإذا كان 
األم�ر في ظاه�ره وباطنه على أصل المش�روعية فال إش�كال، وإن 
كان الظاه�ُر موافق�ًا والمصلحُة مخالفًة فالفع�ل غير صحيح وغير 
مش�روع؛ ألن األعمال الش�رعية ليس�ت مقصودة ألنفس�ها، وإنما 

انظر: ش�جرة املعارف واألحوال، للعز بن عبد الس�الم )ص242(، واملجموع املذهب،   )1(
للعالئي )390/2(. 

انظر: قواعد األحكام )98/1(.   )2(
انظر: اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، للدكتور وليد احلسني )51-48/1(.   )3(

قواعد األحكام )121/2(، واألشباه والنظائر، للسيوطي )285/1(.   )4(
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ُقص�د به�ا أمور أخ�ر ه�ي معانيه�ا، وه�ي المصالح التي ش�رعت 
ألجله�ا، فالذي عم�ل من ذلك عل�ى غير هذا الوض�ع فليس على 

وضع المشروعات«)1(.

ويقول فتحي الدريني: »إن الحكم الشرعي ال ُيكتفى فيه أن يكون 
موافق�ًا لظواه�ر النص�وص أو لمقتضى القي�اس أو القاع�دة العامة، 
ب�ل البد أن يكون موافقًا لمقصد الش�رع، وه�ذا األصل يوجب على 
المجتهد النظر في مآل العمل بالحكم، بحيث إذا أفضى إلى مفس�دة 
راجح�ة منع العم�ل به، وكذلك إذا كان الحكم بالمنع يؤدي إلى مثل 

تلك المفسدة ُأبيح«)2(.

فالفقي�ه يفت�ي بجواز الفعل أو حظره بحس�ب تواف�ر المصلحة أو 
المفس�دة الت�ي ي�ؤول إليها، ف�إن رأى أنها ق�د زالت غيَّ�ر حكمه إلى 
م�ا آل إليه؛ إذ األحكام وس�يلة إلى الغاية المقص�ودة منها، فإذا غلب 
على ظنه عدم إفضائها إلى الغاية التي من أجلها ش�رعت لم تبق على 
مش�روعيتها، فق�د يكون الفعل مش�روعًا لما يؤول إلي�ه من مصلحة، 
فإذا تغير الحال، وغلب إفضاؤه إلى المفس�دة، ارتفعت المش�روعية 
عن�ه وحكم عليه بالمنع، وق�د يكون الفعل منهيًا عن�ه لما يفضي إليه 
من مفسدة، فإذا زالت المفسدة التي يؤول إليها هذا الفعل فإنه يزول 

حكم المنع، ويبقى على أصل المشروعية.

يقول الش�اطبي: »إن المكلف إنما ُكلِّ�ف باألعمال من جهة قصد 
الش�ارع به�ا في األمر والنه�ي، فإذا قصد بها غير ذل�ك كانت بفرض 
القاص�د وس�ائل لما قصد ال مقاص�د، إذ لم يقصد بها قصد الش�ارع 
فتك�ون مقصودة، ب�ل قصد قصدًا آخ�ر جعل الفعل أو الترك وس�يلة 

املوافقات )121/3، 120(.   )1(
احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده )ص116(.   )2(
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له، فصار ما هو عند الش�ارع مقصود وس�يلًة عنده، وما كان شأنه هذا 
نقٌض إلبرام الشارع وهدٌم لما بناه«)1(.

ويقول أيضًا: »كلُّ من ابتغى في تكاليف الش�ريعة غير ما ش�رعت 
ل�ه فقد ناقض الش�ريعة، وكلُّ من ناقضها فعمل�ه في المناقضة باطل، 
فمن ابتغى في التكاليف ما لم تش�رع له فعمله باطل« ثم اس�تدل على 
البط�الن »بأن المش�روعات إنم�ا وضعت لتحصي�ل المصالح ودرء 
المفاس�د، ف�إذا خولفت ل�م يكن في تل�ك األفعال الت�ي خولف بها 

جلب مصلحة وال درء مفسدة«)2(.

ولم�ا كانت األحكام الش�رعية منوط�ة بالمصال�ح المقصودة من 
تش�ريعها كان تخل�ف مصلح�ة الفعل عن ذل�ك انخرامًا لمش�روعية 
الحك�م؛ إذ ال معن�ى لوجود الحكم إال تحقيقه للمصلحة التي ش�رع 

من أجلها.

وله�ذا فاعتبار المآالت هو التفاٌت إل�ى المقاصد والمصالح التي 
ت�ؤول إليها األفعال والتصرف�ات؛ فمتى أفضى الفع�ل إلى مصلحة، 
أو تحول�ت مفس�دته إل�ى مصلح�ة راجح�ة كان مش�روعًا ومطلوبًا، 
ومتى أفضى إلى مفس�دة، أو تحولت مصلحته إلى مفسدة راجحة أو 

مساوية لمصلحته كان ممنوعًا ومنهيًا عنه.

وحينئ�ٍذ يتعي�ن على المفت�ي النظر ف�ي المصالح والمفاس�د التي 
ت�ؤول إليه�ا األفع�ال والتصرفات، والموازن�ة بينها، واتب�اع القواعد 
المق�ررة في ذلك، فحين يرى تعارضًا بين المصالح والمفاس�د عليه 
بذل جهده في معرفة الحكم الشرعي، معتبرًا في ذلك القواعد الكلية 
والمقاص�د الش�رعية، ليفت�ي بما يواف�ق المقصود من ش�رع الحكم، 

املوافقات )31/3، 30(.   )1(
املرجع السابق )28/3، 27(.   )2(
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ف�إذا كانت المفاس�د غالبة على المصالح أو مس�اوية لها أفتى بالمنع 
والتحريم؛ درءًا للمفس�دة، وإذا كانت المصالح غالبة على المفاس�د 

أفتى بالجواز والمشروعية؛ تحقيقًا للمصلحة الغالبة.

ر المفتي أن من مصلحة شخص معين تشديد الحكم عليه  فقد يقدرّ
وإفت�اءه بما فيه تغليظ، وذلك لزجره، ومنعه من س�لوك هذا الطريق، 
وذل�ك حين يك�ون التخفيف عليه مظنًة الس�تمراره واس�تمرائه هذا 
التصرف، وقد يفتي ش�خصًا آخر في المس�ألة نفس�ها بما فيه تخفيف 
وتيسير عليه ورفق به، ألنه يرى أن حمل هذا المستفتي على ما حمل 
ب�ه علي�ه الش�خص األول يفضي إل�ى مفس�دة أعظم مم�ا يحقق من 

مصلحة.

يق�ول الخطيب البغدادي)1(: »إذا رأى المفت�ي المصلحة أن يفتي 
العامي بما فيه تغليظ وهو مما ال يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك 
زجرًا ل�ه وألمثاله ممن قلرّ دينه ومروءته«)2(. كما يلزم المفتي مراعاة 
أح�وال المكلفي�ن واختالفهم ف�ي الطباع وما جبلوا علي�ه من قوة أو 
ضعف، فإذا رأى أن فتواه لهذا المستفتي توقعه في الحرج والمشقة، 

ه�و: أب�و بك�ر أمحد بن عيل ب�ن ثابت بن أمح�د البغدادي، الش�افعي، املش�هور باخلطيب   )1(
البغ�دادي، ول�د س�نة 392ه�، اإلم�ام احلج�ة، الثبت، الفقي�ه، املحدث، امل�ؤرخ، أحد 
مش�اهري احلفاظ، كان بارعًا يف معرفة احلديث وعلله وأس�انيده، مش�تهرًا به، ل�ه مؤلفاته 

كثرية يف احلديث وغريه. 
م�ن مؤلفات�ه: الكفاي�ة يف عل�م الرواية، والفقي�ه واملتفق�ه، ورشف أصح�اب احلديث، 

واجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، وتاريخ بغداد، وغريها. تويف سنة 463ه�. 
انظ�ر: تبيني كذب املفرتي )268(، معجم األدباء )13/4(، وفيات األعيان )92/1(، 
تذكرة احلفاظ )1135/3(، سري أعالم النبالء )270/18(، طبقات الشافعية لإلسنوي 

)201/1(، البداية والنهاية )101/12(، النجوم الزاهرة )87/5(. 
ع�ىل م�ا نقله عنه الدكتور عامر الزيباري يف «مباح�ث يف أحكام الفتوى« )ص128( ومل   )2(

أجد هذا النقل يف املصادر املعتمدة. 
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وتفضي به إلى االنقطاع عن العمل فإنه يفتيه بما فيه تخفيف وتيس�ير 
ر وقوع هذا العنت وتلك المش�قة في حق ش�خص  عليه، وإن لم يقدرّ
آخ�ر؛ لق�وة تحمل�ه، وش�دة إقباله عل�ى الخي�ر، فل�ه أن يحمله على 

العزيمة، وما فيه كلفة يقدر عليها)1(.

انظر: االعتصام )243/1(.   )1(



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 158

املبحث السابع
استثامر املقاصد الرشعية يف استنباط علل األحكام

ويف استنباط األحكام للوقائع املستجدة

إن معرف�ة المقاص�د الش�رعية واعتباره�ا ومراعاته�ا يعي�ن عل�ى 
تحديد العلل لألحكام الشرعية الواردة في النصوص والكشف عنها 
وإثباته�ا، لتتخ�ذ بعد ذلك مناط�ًا للقياس، وذلك أن العلل الش�رعية 
تتضم�ن في الع�ادة حكمة أو مناس�بة للحك�م المبني عليه�ا، فإناطة 
الحك�م به�ا وتعليقه عليه�ا وجعلها مناط�ًا للقياس يحق�ق المصالح 

والمقاصد من تشريع األحكام المبنية عليها.

وأبرز المس�الك التي يحتاج فيها إلى معرفة المقاصد هي مس�لك 
المناسبة، وتنقيح المناط)1(.

كما أن المقاصد الش�رعية يمكن اس�تثمارها واالس�تفادة منها في 
اس�تنباط األح�كام للن�وازل والح�وادث التي ل�م تكن موج�ودة في 
األزم�ان المتقدم�ة، وبخاص�ة الن�وازل والوقائع المس�تجدة التي لم 
ي�دل عليه�ا دليل، وليس لها نظير تقاس علي�ه، وبيان ذلك: أن معرفة 
المصالح التي قصد الش�ارع إلى تحقيقه�ا باختالفها وأنواعها يحقق 
الدراية بصور كلية من أنواع تلك المصالح، فُتجعل بعد ذلك أصواًل 
كلي�ة يقاس عليه�ا ما يجدرّ من ح�وادث مما ليس ل��ه حكم وال نظير 

انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع )ص51، 50(.   )1(
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يقاس عليه في الشريعة، فتدخل تحت تلك الصور الكلية، وتثبت لها 
األحكام التي تناسبها)1(.

فقد ذكر ابن عاش�ور أن اجتهاد المجتهدين في الش�ريعة يقع على 
خمس�ة أنحاء، ثم قال بعد بيانها: »فالفقي�ه بحاجة إلى معرفة مقاصد 
الش�ريعة ف�ي هذه األنحاء كله�ا، أما النحو الرابع )وه�و إعطاء حكٍم 
لفع�ٍل أو حادٍث حدث للن�اس ال ُيعَرف حكمه فيما الح للمجتهدين 
من أدلة الش�ريعة، وال ل�ه نظير يقاس عليه( فاحتياجه فيه ظاهر، وهو 
الكفيل بدوام أحكام الشريعة اإلسالمية للعصور واألجيال التي أتت 

بعد عصر الشارع، والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا«)2(.
وم�ن هنا يتبين أن المقاصد الش�رعية صالحة لتك�ون ميزانًا توزن 
ب�ه الن�وازل والحوادث المس�تجدة، للوصول بمراعاته�ا إلى الحكم 

الشرعي المناسب لها، والمحقق لمقصود الشارع.

انظر: مقاصد الرشيعة اإلس�المية، البن عاشور )ص131(، ومقاصد الرشيعة عند ابن   )1(
تيمية )ص117(. 

مقاصد الرشيعة اإلسالمية، البن عاشور )ص131(.   )2(
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اخلامتة

الحم�د هلل ال�ذي بنعمته تت�م الصالحات، وأش�كره عل�ى ما أنعم 
ب�ه وتفضل من التوفيق ف�ي البدء والختام، وأصلي وأس�لم على نبينا 

محمد عليه أفضل الصالة والسالم، وبعد:

ففي ختام هذا البحث أوجز أهم نتائجه في اآلتي:

المقاص�د الش�رعية من أهم الش�روط التي يج�ب توافرها في . 1
الفقي�ه لبلوغ رتب�ة االجتهاد، فال تكتمل لدي�ه آلة االجتهاد إال 
بعد معرفته بمقاصد الشريعة، وإدراكه للحكم والمصالح التي 
راعاها الش�ارع في تش�ريع األحكام، ليتم ل�ه بذلك االعتدال 

والتوازن في أحكامه وفتاواه.

الفقي�ه بحاج�ة إل�ى المقاصد الش�رعية ف�ي اجته�اده وقضائه . 2
وفتاواه، فهو يعتمد عليها لفهم النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة وتفسيرها ومعرفة دالالتها، وكذلك للتوفيق بين األدلة 
أو األق�وال المتعارض�ة والترجي�ح بينها، وك�ذا الترجيح بين 
المصالح والمفاس�د المتعارض�ة والمتزاحمة، كما أنه بحاجة 
إليها لمعرفة أحكام الن�وازل التي لم ُينص عليها بخصوصها، 
ولتنزي�ل األحكام الش�رعية على الظروف واألح�وال الزمانية 

والمكانية.

ال يص�ح االس�تدالل بالمقاص�د الش�رعية بمجرده�ا إلثبات . 3
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أح�كام الش�ريعة، وال يس�تقيم اس�تثمارها في ذل�ك على هذا 
الوج�ه، وذلك الختالف األنظار في تقريره�ا وتقديرها، وإن 
كان�ت المقاص�د العام�ة للش�ريعة كله�ا قطعية ال يتن�ازع فيها 
أصح�اب المذاهب واالتجاهات الفقهي�ة المختلفة ولكن ال 
تعن�ي قطعية تلك القواع�د المقصدية قطعي�ة جزئياتها، ورفع 

الخالف الفقهي فيما يندرج تحتها من فروع.
المقاصد الش�رعية عاض�دة لألدلة الش�رعية ومكملة لها، فال . 4

ل على المقاصد من حيث أنظ�ار المجتهدين مجردة عن  يع�ورّ
األدلة، وال يمكن اعتبارها دلياًل مس�تقاًل تستقى منه األحكام، 
فه�ي في مرتب�ة المصالح م�ن حيث الق�وة واالعتب�ار، وظنية 

األحكام الثابتة بها.
يمكن اس�تثمار المقاصد الشرعية واالس�تفادة منها في وجوه . 5

عدة؛ فمن خاللها تفهم النصوص الش�رعية وتعرف دالالتها، 
ويت�م الترجيح بي�ن األدلة أو األق�وال المتعارض�ة، وتحصل 
الموازن�ة بي�ن المصالح والمفاس�د المتزاحم�ة والمتعارضة، 
كم�ا يتم عن طريقها توجيه النصوص وتنزيل األحكام الواردة 
فيها على الوقائع بحس�ب الظروف وأحوال الزمان والمكان، 
فتحص�ل للفقيه الناظر فيها الدراية التامة بفقه الواقع، والقدرة 
على تحقيق المناط في الحوادث النازلة ومعرفة علل القياس، 
وتحقق ل��ه التوازن واالعت�دال في أحكامه وفت�اواه، وتجنبه 
الوقوع في التناقض أو االضطراب، وتكسبه اإلحاطة بأحكام 
الش�رع والمعرفة بكليات الش�ريعة، كما أن المقاصد الشرعية 
يت�م التحاك�م إليه�ا في االعتب�ار بأق�وال الصحابة والس�لف، 
فيؤخذ منها ما كان موافقًا ومناس�بًا لمقاصد الشارع، ويترك ما 

كان بخالف ذلك.
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وبعد: فه�ذه جملة موجزة من النتائج العامة لهذا البحث، لعله أن 
يكون فيه�ا ما يكفي إلعطاء تصور واضح عن أبرز وجوه االس�تفادة 

من المقاصد الشرعية للفقيه في أحكامه واختياراته وفتاواه.
وف�ي الختام أس�أل اهلل ع�ز وجل أن ينف�ع بما كتب�ت، وأن يجعله 

خالصًا لوجهه الكريم.
س�بحان رب�ك رب الع�زة عما يصفون، وس�الم على المرس�لين، 

والحمد هلل رب العالمين.
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