
 نور الدين الخادمي اإلجتهاد المقاصدي : ضوابطه ومجاالته ) الجزء األول (

 

 تقديم الشيخ عبيد حسنة 

الحمد هللا الذي جعل غاية الرسالة اإلسالمية ، ومقصدها األساس إلحاق الرحمة بالعاالمين ، وإراراا النااس مان 
( ، وقال: ) الر كتاب أنزلناه إليك  107( ) األنبياء :  الظلمات إلى النور، قال تعالى: ) وما أرسلناك إال رحمة للعالمين

 ( .1لتخااارا النااااس مااان الظلمااااات إلاااى الناااور بااالعـ ربهاااام إلاااى صاااارا  العاااازيز الحماااايد ( ) إبراهاااايم : 
 

وبذلك يصبح إلحاق الرحمة باإلنساـ ، بكل أبعادها ومعانيها ، من رالل تشريعات اإلسالم ، وتناوير عقلاه بهادايات 
، هو المقصد والهدف لتعاليم اإلسالم وأحكامه، والمعيار الضابط لحركة االجتهااد والادعوو والتربياة والتعلايم الوحي

واإلعالم، وهو أساس المراجعة والتقويم والنقد لألداء، وتحديد موا ن القصور، ودراسة أسباب التقصير، وبياـ مواقع 
لمقاصد واألهداف، كما يصبح االرتبا  بالهدف وتحقيق الغاياة الخلل، وسبيل إعادو ارتبار الوسائل ومدى تحقيقها ل

 هااااو الموجااااه وضااااابط اإليقااااال لحركااااة اإلنساااااـ المساااالم وكساااابه وأنشااااطته  ااااي الحياااااو كلهااااا .
 

ولذلك جعل اإلسالم النية، التي تعني تحديد الهدف وبعث العزيمة على الفعل، محور العمل، ومدار الحركة، ومنا  
 ) إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ( ) متفق عليه من حديث عمر( ،  النية مان الثواب،  قال رسول هللا

بعض الوجوه، هي الفكر قبل الفعل، والخطة قبل التنفيذ، واإلرادو قبل القدرو، ورؤية الهدف، وعلم الطريق، وارتيار 
 قااااااالل . الوساااااايلة الموصاااااالة إلااااااى الهاااااادف، وهااااااي العزيمااااااة علااااااى الوصااااااول قباااااال باااااادء اإل

 
والصالو والسالم على المنقذ من الضالل، المبين سبب ابتعاثه وغايته بقوله : ) إنما بعثت ألتمم مكارم األرالق ( ) 
رواه أحمد، والبخاري  ي األدب المفرد، والحاكم، عن أبي هريرو (، الذي كانت سيرته أنموعجا لالقتداء والتأساي، 

اإلنسااـ، والاذي جااءت رساالته وحياتاه تصاويبا لقايم الادين وتصاحيحا  وتجسيد معاني اإلسالم وقيمه  ي حيااو
لمسالك التدين، وتبيينا لمقاصد الدين، وحال للمعاادالت الصاعبة: باين هادايات الاوحي، واجتهاادات العقال .. باين 

السنن الجارية  اإليماـ بالقدر، وممارسة الحرية وبين اإليماـ بالمعجزات والسنن الخارقة المنو ة بقدرو هللا ، وبين
التي تشكل أقدار هللا التي تعبد بها اإلنسااـ .. باين مطالاب الانفل والاروع والعقال، ومطالاب الجساد و اهواته 
 وغرائاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازه . 

 
 الناظر  ي حياته عليه الصالو والسالم، المتأمل لسيرته،  ي مجال التخطيط واإلعداد والفحص واالرتبار للوسائل 

وهاو النباي الماوحى إلياه، الممياد مان هللا، -ع السانن الجارياة، ومغالباة قادر بقادر وتعا ي األسباب، والتعامل م
قد يتوهم وكأنه ال صلة له بالسماء وسننها الخارقة، األمر الذي يدل بوضاوع علاى أـ اإلنجاا   -المعصوم من الناس

 والتكليااااااااع الااااااااذي تعباااااااادنا هللا بااااااااه إنمااااااااا يتحقااااااااق ماااااااان رااااااااالل عزمااااااااات البشاااااااار . 
 

توكله واعتماده على هللا، و لبه المدد والعوـ منه، ودعائه والتجائه، وتبرئه من كال حاول و اول  والناظر  ي  أـ
 وقوو إال إلى هللا، لتحقيق األهداف، قد يتوهم وكأنه صالى هللا علياه وسالم ال صالة لاه بالتعامال ماع األساباب . 

 
عن اإلسالم ، والتي كانت وراء الكثير من إـ حل هذه المعادلة التي كادت تبدو مستعصية  ي أهل التدين السابق 

التصدعات والنزاعات ، هي التي جعلت القرآـ مهيمنا علاى الكتاب الساابقة، وجعلات الرساالة اإلساالمية جماال 
الرساالت السماوية،  كاـ الرسول هو الشاهد على الناس، وكانت األمة المسالمة بماا تحمال مان قايم معيارياة 

مسيرو األمم والحضارات، قال تعالى: ) وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا  هداء  ومنجزات حضارية،  اهدو على
 ( .  143علااااااااااااى الناااااااااااااس ويكااااااااااااوـ الرسااااااااااااول علاااااااااااايكم  ااااااااااااهيدا ( ) البقاااااااااااارو : 

 
وبعد:  هذا كتاب األمة الخامل والستوـ : ) االجتهاد المقاصدي .. حجيته ، ضوابطه ، مجاالته ( للدكتور نور الدين 

،  ي سلسلة ) كتاب األمة ( ، التي يصدرها مركز البحوث والدراسات، بو ارو األوقاف والشاموـ بن مختار الخادمي
اإلسالمية  ي دولة قطر، مساهمة  ي إحيااء وعاي المسالم برساالته اإلنساانية، ليماارس مهمتاه  اي إلحااق 

لحياو الثقا ية والعقلياة التاي الرحمة بالعالمين، وإرراا الناس من الظلمات إلى النور، وتحقيق النقلة الغائبة عن ا
تعيشها األمة المسلمة اليوم، والتحول من حالة النقل والتلقين والمحاكاو والتقليد الجمااعي والتراجاع الحضااري، 
إلى مرحلة ممارسة التفكير واالجتهاد والتجديد والتغيير وتشكيل العقل المقاصدي الهادف، الاذي صانعه اإلساالم 
  ااااااااااااااااااااااااااااااااااي ضااااااااااااااااااااااااااااااااااوء هاااااااااااااااااااااااااااااااااادايات الااااااااااااااااااااااااااااااااااوحي . 

 
إـ العقل اإلسالمي الذي بناه الاوحي، هاو عقال غاائي تعليلاي تحليلاي برهااني اساتقرائي اساتنتاجي قاائل 

 ضاال عان أحكاام الشاريعة  -مقاصدي، يدرك أـ هللا لم يخلقنا عبثا، وأنه ما من  يء  ي الوجود من المخلوقاات 
إلاى هادف وغاياة  اال مكااـ  اي العقال إال وله علة وسبب، تحكم مسيره سنة وقانوـ، ويساير  -وتنظيم الحياو 

 المسااالم للمصااااد ة والعشاااوائية والخوارقياااة  اااي هاااذا الوجاااود الكاااوني، وال مجاااال النتفااااء األساااباب . 
 

بل لقد جعل هللا السنن واألسباب والنواميل والقوانين، مطردو وموصلة إلى تحقيق المقاصد والنتائج، و لب مان 
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ألسباب بعد أـ  ارعها لاه، ورا باه بهاا، وجعال التعامال معهاا هاو غاياة العقل المسلم استيعاب هذه السنن وا
التكليع، ودلل على  اعليتها بالعبرو التاريخية، والحجة المنطقية، والبرهاـ المحل، ونا  النجاع  ي الدنيا والفاو  

ستسالم للقدر، باآلررو بالقدرو على استيعاب هذه األسباب، وحسن تسخيرها، والتعامل معها، وعدم الركوـ واال
 باال مدا عااة قاادر بقاادر أحااب إلااى هللا، وبااذلك يباارأ المساالم ماان علاال التاادين التااي لحقاات باااألمم السااابقة . 

 
لقد كاـ اإلنساـ أو العقل اإلنساني  ي األمم السابقة، محال للصرال والتمازق باين الاوحي والعقال، وباين القادر 

السبب ) السنة الجارية ( ، وغاب عنه اإلدراك الكامل أـ المعجزو  والحرية، وبين المعجزو ) السنة الخارقة ( ، وبين
) السنة الخارقة ( هي من بعض الوجوه تأكياد علاى ا اراد السانن الجارياة، علاك أـ المعجازو وهاي  اي أبساط 

وليل -تعريفاتها األمر الخارق للعادو، للقانوـ، للسنن الجارية، تمكد أـ هللا الذي رلق السنن واألسباب هو وحده 
القادر على ررقها، وتحقيق النتائج بدوـ حصول مقدماتها، وأـ هللا هو الذي أراد جعل األسباب والقوانين  -اإلنساـ

وسائل موصلة إلى تحقيق نتائجها، وتعبد اإلنساـ بكيفية التعامل معها  ي ضوء منهج هللا، ورتب على حسن هذا 
 التعامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال الثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواب والعقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب . 

 
مع األسباب وإقدامنا على االنضبا  بها، هو من إرادو هللا وتكليفه لنا، وليل ضد إرادته،  هو الذي لذلك  لـ تعاملنا 

كلفنا وأراد لنا أـ نريد وأر دنا إليها، ونا  التغيير بفعلنا وإرادتنا  ي ضوء السنن الجارياة، و لاب إليناا النفارو إلاى 
را على اجتهادنا حتى ولاو أرطأناا،  االمهم ابتاداء أـ نحارك االجتهاد والفقه الميداني، وإعمال الفكر، وجعل لنا أج

عقولنا، ونبذل جهدنا، ونخلص نوايانا .. وقدم لنا أمثلة ونماعا تدريبية على االجتهاد  ي الكتاب والسنة، علك أـ هللا 
إـ هللا لم يثب على الخطأ  ي  يء، وإنما كانت غاية  ضله التجاو  عنه بقول الرساول صالى هللا علياه وسالم ) 

تجاو  لي عن أمتي الخطأ والنسياـ وما استكرهوا علياه ( ) رواه ابن ماجاه عان أباي عر ( ، إال  اي حالاة إعماال 
الفكر واالجتهاد،  لم يتجاو  عن الخطأ  حسب وإنما أثاب عليه، ألـ الخطأ  ي االجتهاد هاو مان  بيعاة اإلنسااـ، 
 وهاااااااااااااااو سااااااااااااااابيل الصاااااااااااااااواب ودليااااااااااااااال الصاااااااااااااااواب الاااااااااااااااراد إلياااااااااااااااه . 

 
ولعل من األمور الملفتة  ي هذا السياق، أـ المعجزو اإلسالمية ) القرآـ ( ، تميزت عن سائر المعجزات السماوية 
 بأنهااااا معجاااازو عقليااااة، تخا ااااب العقاااال، وتشااااحذ همتااااه، وتقااااوده لالجتهاااااد والتفكياااار واإليماااااـ .

 
ماتالك القادرو علاى التفرياق وعادم ولعل أيضا من أبر  معالم أو معطيات العقل المقاصدي الذي بناه الوحي، هاو ا

الخلط بين المقدس المعصوم المطلاق، وباين البشاري االجتهاادي النسابي المحادود، الاذي يجاري علياه الخطاأ 
 والصااواب .. بااين القاايم المعصااومة الثابتااة الخالاادو  ااي الكتاااب والساانة، وبااين الفكاار البشااري أو االجتهاااد . 

 
ام الشرعية من أدلتهاا التفصايلية، والنظار  اي علال النصاوص ومقاصادها،  االجتهاد وبذل الجهد الستخراا األحك

ودراسة تو ر الشرو  والعلل  ي محل تنزيل الحكم الشرعي، الذي هو محاولة عقلية  كرياة لتنزيال الانص علاى 
واقع الناس، هو جهد بشري، قد يخطئ وقد يصيب، أو بمعنى آرر يجري علياه الخطاأ والصاواب، كماا لخاص علاك 

 ام مالك رحمه هللا بقوله : ) كل أحاد يمراذ مان كالماه ويارد إال صااحب هاذا القبار علياه الصاالو والساالم ( . اإلم
 

و ي ضوء علك،  االجتهاد وهو  عل  كري بشري يمارسه العقل  ي ضوء الشرل، قابل للخطأ والصواب، وهذا يعني 
النقاد والفحاص واالرتباار، والتعاديل واإللغااء، أنه دائما  ي عصره و ي ساائر العصاور، محال للتقاويم والمراجعاة و

واإلضا ة والحذف، وهو محل للفعل الفكري، وهذا بالطبع ال ينال من قدسية القيم  ي الكتاب والسانة وعصامتها، 
 وإنماااا يمكاااد قدسااايتها وعصااامتها، وأـ القااايم تبقاااى هاااي المرجعياااة والمعياااار الضاااابط لكااال اجتهااااد . 

 
جتهاد  ي  ماـ معين ولمجتمع معين، له مشكالته وأ كاره وإصاباته وقضاياه، ال تعني من هنا نقول : إـ صوابية اال

أو تقتضي بالضرورو صوابية هذا االجتهاد لكل  ماـ ومكاـ، حتى لو تغيرت ظروف الحال ومشكالت الناس، ونوا لهم 
الجتهاد والتجديد أصال، والكتفى .. ولو كانت صوابية االجتهاد لعصر تعني الصوابية لكل عصر، لما كاـ هناك حاجة ل

الناس باجتهاد عصر الصحابة، ولما كانت الشريعة تتمتع بالخلود والتجرد عن قيود الزماـ والمكاـ، ولكاـ إقفال باب 
االجتهاد من رصائص الشريعة ومستلزماتها، ولما كاـ هناك دال لحاض الرساول صالى هللا علياه وسالم الصاحابة 

رآـ لهم بالنفرو ليتفقهوا  ي الدين، على الرغم من وجود النصوص  ي الكتاب والسنة .. على االجتهاد، ورطاب الق
وقد تكوـ المشكلة  ي التوهم بأـ رلود قيم الشريعة ورلاود النصاوص  اي الكتااب والسانة وعصامتها، يقتضاي 

، وأـ حملة الشريعة الخلود والعصمة لالجتهاد البشري المتولد عنهما، وإـ تخطئة االجتهاد يعني تخطئة الشريعة
 يسااااااااااااااااااااااااااااااتمدوـ قدساااااااااااااااااااااااااااااايتهم ماااااااااااااااااااااااااااااان قداسااااااااااااااااااااااااااااااتها  

 
وقد يكوـ من اإلصابات القاتلة التي نعاني منها اليوم، أنناا نحااول التعامال ماع المتغيارات المجتمعياة المتساارعة 

يا بنفل الوسائل التي كنا نتعامل بها مع مرحلة سابقة،  تصاب وسائلنا بالعقم ونفوسنا باإلحبا ، حيث تتغير الدن
من حولنا وال تتغير اجتهاداتنا ووسائلنا  ي التعامل معها، وهذا مم ر رطير على غياب العقل المقاصادي، الغاائي 
 التعليلااااااااااااااااااااااااااااااااي، المفكاااااااااااااااااااااااااااااااار غياااااااااااااااااااااااااااااااار المقلااااااااااااااااااااااااااااااااد . 

 
لذلك نقول: إـ الفقه المقاصدي أو االجتهاد المقاصدي، مبطن بأبعاد على غاية مان األهمياة  اي تشاكيل العقال 

عادو بنائه، وتفعيل حراكه االجتماعي، وتأصيل التفكير االستراتيجي الذي يهاتم باالتخطيط المسلم بشكل عام، وإ
والفكر قبل الفعل، ويفحص المقدمات بدقة، ويدرس النتائج والتداعيات المترتبة عليها، ويمتلك القدرو والمرونة على 

، ويحدد أسباب القصور عان إدراك النتاائج المتابعة  ي الرحلة الفكرية والمراجعة للنواتج واالكتشاف لموا ن الخلل
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 وماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا ن التقصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااير .
 

إـ العقاال المقاصاادي، حقااق التحااول ماان عقليااة التلقااين والتلقااي إلااى عقليااة التفكياار واالسااتنتاا واالسااتدالل 
واالستقراء والتحليل والنقد والموا نة واالستشراف المستقبلي، وعدم القبول ألي  كر أو اجتهااد بغيار سالطاـ أو 

غير برهاـ تحت  عار ) هاتوا برهانكم ( ، ويمتلك أدوات البحث والمعر ة، وإمكانية النظار  اي الما الت والعواقاب، ب
ويصبح عقال مستبينا يحسن التعامل مع األسباب والمقدمات والتساخير للسانن، ويمتلاك ناصاية سانة المدا عاة 

رحمه هللا: ) ليل المسلم الاذي يستسالم للقادر،  يستطيع مدا عة قدر بقدر أحب إلى هللا، كما يقول ابن القيم 
 ولكاااااااااان المساااااااااالم هااااااااااو الااااااااااذي يااااااااااد ع القاااااااااادر بقاااااااااادر أحااااااااااب إلااااااااااى هللا ( .

 
وأستطيع أـ أقول : إـ بناء العقل المقاصدي يحدث تغييرا استراتيجيا  ي الثقا ة، ونقلة  كرياة نوعياة  اي الحيااو 

شر، وإعادو النظر  يما وضعوا من آليات مجردو للتعامل العقلية والذهنية، ويعيد للوحي عطاءه المتجدد على يد الب
 معااااااااااااه وتنزيلااااااااااااه علااااااااااااى الواقااااااااااااع، بعياااااااااااادا عاااااااااااان مصااااااااااااالح الناااااااااااااس . 

 
وهنا حقيقة قد يكوـ مان المفياد  رحهاا لمزياد مان المناقشاة والمثاقفاة والمفااكرو، أو علاى األقال  اتح ملفهاا 

هاي: أـ االجتهااد المقاصادي أو بنااء الفقاه واستدعائها إلى ساحة االهتمام الفكري والفقهي على حد ساواء، و
المقاصدي الذي نريد، ليل مقتصرا على االجتهاد الفقهي أو التشاريعي أو ماا اصاطلح علاى تساميته  قاه آياات 
وأحاديث األحكام، وغيابه عن باقي اآليات واألحاديث التي تعار  لجواناب الحيااو وأنظمتهاا، أو غياباه عان  اعب 

 لسااااافة العلاااااوم بشاااااكل عاااااام وضااااابط أهااااادا ها بمصاااااالح الخلاااااق .المعر اااااة األرااااارى، أو عااااان  
 

 االتجاه المقاصدي  اي االجتهااد واساتنبا  األحكاام إنماا اساتدعته مقتضايات تحقياق رلاود الشاريعة واالمتاداد 
بأحكامها، وبسطها على جميع جوانب الحياو، والتدليل على رعايتها لمصالح العباد، وتخليص الفقه، وعلى األرص 

التقليد والجمود والركود العقلي، من النظرو الجزئية والصورو اآللياة المجاردو، البعيادو عان  قاه الواقاع،   ي عصور
حيث انتهى األمر إلى قواعد مجردو وقوالب بعيدو عن االرتبا  بالغايات األصلية، التي قد يكاوـ انتهاى إليهاا، إلاى 

لعباد  ي معا هم ومعادهم، وهي الغاية التي من درجة قد تفوت المصلحة، وإعادو توجيهه صوب تحقيق مصالح ا
 أجلهاااا جااااءت الشاااريعة وكانااات الرساااالة، ومعالجاااة مشاااكالت المجتماااع والتعامااال ماااع قضااااياه وحاجاتاااه . 

 
 -علاى أهميتهاا-إـ اقتصار االجتهاد المقاصدي على المجال الفقهي التشريعي  قط، واحتجابه  اي هاذه الزاوياة 

ت البشرية، يحمل الكثير من الخلل والمضاعفات، ويورث الكثيار مان التخلاع والعجاز وامتدادها  ي عمق المجتمعا
والحياو العبثية  ي المجاالت المتعددو، والضالل عن تحديد األهاداف، ومان ثام انعادام المسامولية وغيااب عهنياة 
 المراجعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة والنقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد والتقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااويم . 

 
الموقاع األهام واألراص، لكان قاد تكاوـ المشاكلة  صحيح قد يكوـ االجتهاد المقاصدي  ي الفقاه والتشاريع، هاو

المطروحة التي نعاني منها تكمن  ي غياب العقل المقاصدي والتفكير المقاصادي والسالوك المقاصادي الهاادف، 
 الااذي ياانعكل علااى األنشااطة والمسااالك البشاارية  ااي جميااع حقولهااا الفكريااة والمعر يااة والساالوكية .

 
أـ يكتشااع الطاقااات، ويضااع لهااا الخطااة والهندسااة المناساابة، ويمصاال علااك أـ األصاال  ااي العقاال المقاصاادي 

المنطلقات، ويحدد األهداف المرحلية واالستراتيجية، ويضع البرامج، ويبتكر الوساائل، ويحادد المساموليات، ويبصار 
رصاة بموا ن القصور والخلل، ويكتشاع أساباب التقصاير، وياد ع للمراجعاة والتقاويم واغتناام الطاقاة، والتقاا  الف

التاريخية، واإل ادو من التجربة، ويكسب العقل القدرو على التحليال والتعليال واالساتنتاا والقيااس، واستشاراف 
المستقبل  ي ضوء رؤية الماضي، ويحمي من اإلحبا  والخلط بين اإلمكانياات واألمنياات .. وبمعناى آرار، إـ بنااء 

لحيااو الفردياة واالجتماعياة، ويحقاق االنساجام باين العقل المقاصدي الغائي ينعكل عطاؤه على جميع جوانب ا
قوانين الكوـ ونواميل الطبيعة وسنن هللا  ي األنفل، وامتالك القدرو للتعرف على األسباب الموصلة إلى النتائج، 
 وإمكانياااااااااااااااااااااة المدارلاااااااااااااااااااااة والتساااااااااااااااااااااخير المطلاااااااااااااااااااااوب  ااااااااااااااااااااارعا .

 
رتكاز علاى التفكيار، وتوجاه صاوب الفطارو إـ العقل المقاصدي الذي بناه القارآـ والسانة، انطلاق مان الاوحي، وا

اإلنسانية، واستخدم األسلوب البياني والبرهاني، ووثق  روحاته بشهادو الواقع، وأ اد مان عبارو التااريخ ومصاائر 
األمم بسبب  ساد تعا يها لألسباب، وعر  مشاهد لواقعها  ي العقيادو والعباادو والسياساة والتشاريع والفكار 

 رااااااااااااااااااااالق والمااااااااااااااااااااوروث االجتماااااااااااااااااااااعي . والثقا ااااااااااااااااااااة والعااااااااااااااااااااادات واأل
 

لذلك نجد معظم  قهاء اإلصالع والتجديد، بدأت مشروعاتهم  ي التغيير من إعادو االعتبار للفقه المقاصدي، بحيث 
ربطوه بمصالح الناس، وانتشلوا  كر األمة و علها من الوهدو التي سقطت  يها، وحاولوا ردم  جوو التخلع، وإعادو 

االلتزام بأحكامها، ورلصوا االجتهاد من اآللية الميكانيكية والقواعاد المجاردو، ربطاوا اجتهاادهم االعتزا  بالشريعة و
بقضية المقاصد .. وقد تعر  اإلمام الغزالي رحمه هللا لبعض ما يتعلق باالجتهاد المقاصادي، راصاة  اي كتاباه: ) 

ابه: ) إحياء علوم الدين ( ، على عكر كثير  فاء الغليل  ي بياـ الشبه والمخيل ومسالك التعليل (، كما ا تمل كت
من العلل والحكم التي تتعلق بها األحكام .. كما كتب اإلمام عز الدين بان عباد الساالم قواعاده الكبارى والقواعاد 
الصغرى باسم: ) قواعد األحكام  ي مصالح األنام ( .. وكتب أبو إسحاق الشا بي كتاباه: ) الموا قاات  اي أصاول 

ويعتبر هذا الكتاب بحثا  ي المقاصد .. كما تعتبر جهود الشيخ محمد الطاهر بن عا ور رحمه هللا  ي الشريعة ( ، 
 كتاباااااااه: ) مقاصاااااااد الشاااااااريعة( مااااااان أهااااااام الكتاااااااب التاااااااي بلاااااااورت الجهاااااااود الساااااااابقة . 
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ولعل من البشائر المساتقبلية، توجاه بعاض البااحثين والدارساين  اي الدراساات العلياا  اي رساائل الماجساتير 

لدكتوراه إلى موضوعات تتعلاق بالمقاصاد، مان أمثاال الادكتور يوساع حاماد العاالم رحماه هللا ، والادكتور أحماد وا
 الريسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوني وغياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارهم . 

 
وقضية االجتهاد المقاصدي، لم تتوقع ولم تنقطع حقيقة، إال أنهاا لام تتحقاق بالبعاد الفقهاي والفكاري المطلاوب 

نياة للعقلياة المسالمة المعاصارو، علاك أـ المقاصاد كانات مادار النتشال العقل المسلم، بحيث تصابح صابغة عه
االجتهااد  اي القااروـ المشاهود لهااا بالخيرياة، وكاناات تتحقاق وظيفتهااا دوـ أـ تفارد لهااا التعريفاات والتسااميات 
التطبيقية، األمر الذي نلحظه عند أي تتبع الجتهادات الصحابة وسبب ارتال هم  ي تنزيل األحكاام علاى محالهاا، 

 ب عاااااااادم تنزياااااااال األحكااااااااام عناااااااادما ال تتااااااااو ر الشاااااااارو  أو تتعطاااااااال المصااااااااالح . وسااااااااب
 
لقد تحول هذا اإلدراك الفقهي ) للمقاصد ( إلى نول من اليقين بذلك الترابط الدقيق بين المقاصد واأل عال،  الفعل  

ه، واألماور مرتبطاة يصبح ضربا من العبث إـ رال عن مقصد وغاية، والفعل ال يتحقق إـ لام تتاو ر أسابابه ومقدماتا
 بغاياتهاااااا مااااان حياااااث اإلثماااااار واإلنتااااااا، بمقااااادماتها وأسااااابابها مااااان حياااااث الوجاااااود والتحقياااااق . 

 
إـ مدار المسمولية اإلنسانية والتكليع والحرية، على مبا رو األسباب وتسخير النواميل والقوانين اإللهية التاي 

ناة االساتخالف وبنااء العماراـ ) تصادير المقاصاد العاماة تحكم حركة الوجود واستيفاء آثارها ونتائجها، لتحقياق أما
 للشااريعة اإلسااالمية، تااأليع الاادكتور يوسااع حامااد العااالم،  باعااة المعهااد العااالمي للفكاار اإلسااالمي ( .

 
والمراد هنا بالفقه: ) الفقاااه الحضااري ( -إـ االجتهاد المقاصدي أو التفكير المقاصدي الذي ينتج الفقه المقاصدي 

ام، الذي يستغرق  عب المعر ة جميعاا، ويمتاد آل ااق الحيااو جميعاا، بحياث يساتوعب الاوحي كل اار بشكل ع
هو القاادر  -مرجعي وضابط منهجي، ويستنفر العقل ويشحذ  اعليته كوسيلة لفهم الوحي و هم المجتمع والواقع

اساتطاعاتها، بحياث ياتم على توليد هذا الفقه المطلوب، لتهديع حركة األمة  اي كال مرحلاة حساب إمكاناتهاا و
 االسااااااتخدام األ ضاااااال لبمكانااااااات، وتصاااااابح قاصاااااادو بعياااااادو عاااااان الهاااااادر والضاااااايال والضااااااالل .

 
والضالل قد يعني،  يما يعني: القلق الحضاري، وعدم االستقرار والرساو علاى يقاين وا مئنااـ، واساتمرار التياه، 

لهدف، الكتشاف الحق، ينتهي بصاحبه إلى وعدم الوصول إلى الهدف المنشود .. هو  ي حقيقته توجه الكتشاف ا
الضيال وعدم الوصول، وهذا ال يعني بحال من األحوال الركود والسكونية واالستنقال، إنما يعني الضيال..الضائع هاو 
المتحرك الباحث عن الهدف، الذي لم يهتد إليه بعد، ألـ عقله لم يمتلك األدوات المعر ية الموصلة،  يأتي الوحي، 

هدف، ويو ر الجهد، ويوجه الضال إلى الحق وهللا سبحانه وتعالى عندما وصع رسوله قبل البعثة بقولاه: ) ليحدد ال
(،  لـ الضالل هنا ال يعني القبول بالواقع الوثني، وال يعني القعود عان التطلاع  7ووجدك ضاال  هد ى ( ) الضحى: 

لقلاق المساتمر وعادم الوصاول، ويعناي أيضاا أـ إلى الهدف والمثل األعلى، وإنما يعني رحلة البحث والكشاع وا
الضالل مال م للعقل  ي بعض المجاالت التي يفتقر  يها معر يا للوحي، وال يخلص من ضالله بدونه..  الوحي يحدد 
 األهااااااااااااااااداف، والعقاااااااااااااااال يتحاااااااااااااااارك ويبتكاااااااااااااااار الوسااااااااااااااااائل لتحقيقهااااااااااااااااا .

 
رو علاى تحدياد األهاداف والمقاصاد المرحلياة  االجتهاد المقاصدي أو الثقا ة المقاصدية، إـ صح التعبير، هو القاد

واالستراتيجية.. وهو القدرو على الربط بين االستطاعة والحكم الشارعي المناساب للحركاة  اي هاذه المرحلاة، 
والهدف الممكن تحقيقه  ي ضوء هذه االستطاعة، حتى ولو كاـ الهدف جزئيا  ريطة أـ يكوـ هذا الهدف الجزئي 

الهدف الكلي، والرؤية الشااملة لمجاال الحركاة، بعيادا عان الرسام باالفراا، واألمااني بعضا من كل، أي جزءا من 
والحماسات التي لم تورث إال اإلحبا ، وبذلك يتحقق الفقه المطلوب لتنزيل األحكام الشرعية على الواقع، ويحمى 

مان الحفار وساوء التقادير العمل اإلسالمي من كثير من المجا  ات والعشوائية، الت ي مايزال يقع  يها، ويخلاص 
 وهدر التضحيات تحت الرايات العمية، التي ال تبصر أهدا ها، ويمانح القادرو علاى التقاويم واإل اادو مان التجرباة . 

 
 الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: ) من قاتل تحت راية عمية، يادعو إلاى عصابية، أو يغضاب لعصابية،  قتلتاه 

واللفظ له، عن أبي هريرو (، ألـ الموت  اي سابيل هللا أو التضاحية اإلساالمية جاهلية ( ) رواه مسلم وابن ماجه 
بشكل عام، هي التضحية المبصرو ألهدا ها، الضابطة لحركتهاا، المقادرو إلمكاناتهاا، المساتوعبة لظرو هاا، التاي 
 تنتصاااار للاااادين والحاااااق، وتمقاااات التعصااااب للقاااااوم والهااااوى، كمااااا كااااااـ يفعاااال أهاااال الجاهلياااااة .

 
نب، ومن جانب آرر نحسب أـ الفقه المقاصدي، إعا أرذ سبيله إلى التشكيل الثقا ي، ساوف يخلاص هذا من جا

العقل المسلم من الفوضى وانفالت الفقه والمعيار  ي التعامل مع األحكام الشارعية، ويمكناه مان حسان ارتياار 
للمرحلاة والحالاة التاي عليهاا وتقدير الموقع المناسب لالقتداء والتأسي مان مسايرو النباوو واألحكاام المناسابة 

االستطاعة،  ال يصاب بالخسراـ والخيبة واإلحبا  لعدم استكمال تنزيل جميع األحكام على جميع المجااالت، بال 
يطمئن إلى أنه يطبق كل األحكام الشرعية المناسبة للحالة والواقع واإلمكانات،  هو بذلك مطبق للشاريعة، متاق 

لتطبيق الجزئي بالنسبة لشمول الشريعة المستطال، المتناسب ماع الحالاة والواقاع هللا بقدر استطاعته .. وهذا ا
بالنسبة للفرد، هو السبيل للتحضير والتنمية لبمكانات واالستطاعات لالرتقااء مان الحسان إلاى األحسان، ومان 

بحياث يصابح الممكن إلى الصعب الذي يصبح ممكنا، ومن الصعب إلى ما يمكن أـ يبدو  ي مرحلة ما مساتحيال، 
 صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعبا .
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ولعلنا نرى أـ من أرطر المشكالت التي يعاني منها العمل اإلسالمي اليوم، تتمثل  ي غياب األهاداف والمقاصاد 
الواضحة للحركة والدعوو، وال نعني بذلك المنطلقات اإلسالمية أو األهداف الكبرى التي وضحتها القيم اإلساالمية 

داف المحددو التي تتناسب مع اإلمكانات المتو رو والظروف المحيطة، وتشكل  ي الكتاب والسنة، وإنما نعني األه
  اااااااي النهاياااااااة مسااااااااحة أو مساااااااا ة  اااااااي الطرياااااااق إلاااااااى تحقياااااااق األهاااااااداف الكبااااااارى .

 
علك أـ عدم تقدير اإلمكانات ووضوع األهداف بشكل دقيق، أدى إلى حالة مان الفوضاى الذهنياة، والتضاارب  اي 

عجز عن إبدال البرامج والوسائل المناسبة، و قه األحكام الشرعية المنزلة لكل حالة، إلى الرؤية، وبعثرو الجهود، وال
درجة قد تنقلب معها الوسائل إلى غايات، مما أوصل العمل إلى ضارب مان اآللياة والتكارار وغيااب معاايير التقاويم 
 وحساااااااااااااااااااااااااااااااابات الااااااااااااااااااااااااااااااازمن وتحدياااااااااااااااااااااااااااااااد الجااااااااااااااااااااااااااااااادوى .

 
ـ بوصالة هادياة، والساباحة بادوـ  اوا ئ، وتبدياد الجهاود وهادر وهكذا تستمر الحراثة  ي البحر، والسير بادو

الطاقات.. نتحرك ونقع بسبب الضالل عن الهدف، ونحن نظن أننا نحسن صنعا،  نصاير أ ابه باألرسارين أعمااال، 
لعجزنا عن حسن التعامل مع الوحي اإللهي، واكتشاف منهجه  ي الدعوو والحركة والهدف لكل مرحلة من سيرو 

لى هللا عليه وسلم ، حيث يقبع بعضنا عند مرحلة بدء الوحي: ) اقرأ ( ، ويتطااول اآلرار بادوـ إمكاناات الرسول ص
( ،  يخسار األول  اقاتاه ويعطلهاا،  3لممارسة أحكاام مرحلاة الكماال: ) الياوم أكملات لكام ديانكم ( ) المائادو : 

مواقعها، أيضا بما يتوهم من  قه  رعي ويتخاعل بدليل  رعي حسب وهمه، ويتهور اآلرر ويهدر  اقاته  ي غير 
 واساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتدالل مغلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  .

 
وال يزال العمل اإلسالمي يمنى بهزائم متالحقة، ويكرر أرطاءه .. وقد يكوـ األمار المحازـ حقاا أـ أعاداء اإلساالم 

لدولية، أدركوا علك أكثر من العاملين لبسالم،  أحسنوا استثمار تضحيات المسلمين لتصفية الحسابات اإلقليمية وا
لغفلتنا عما وراء الرايات العمية التي تصنع لنا ونسير وراءها، غا لين عن حكم الشريعة ومقاصادها وسانن الحركاة 
التاريخية التي تحدد األهداف والمقاصد  ي ضوء االستطاعات التي يحكمها قوله تعالى: )  اتقوا هللا ما استطعتم ( 

 ة، والمهااااااااارو  ااااااااي حساااااااان توظيفهااااااااا .( ، ومعر ااااااااة اإلمكانااااااااات بدقاااااااا 16) التغااااااااابن : 
 

وقد تكوـ المشكلة  ي  يول  لسفات التخلع، واالرتباء واالحتماء وراء  عارات التخلع وتفسيرات التخلع، التي 
تنعكل على  هم القيم  ي الكتاب والسنة، ألـ أرطر ما  ي التدين من آ ات، هو الفهوم المغشو ة والمعوجاة 

وغات والمشروعيات لواقعنا وأهوائنا ومسالكنا،  تنقلاب المعادلاة،  بادل أـ يكاوـ لقيم الدين والتفتيش عن المس
هوانا تبعا لما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ، نجعل ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم تبعاا ألهوائناا 

يالت الجااهلين، وارتراقاات و لسفاتنا، ونعيش تدينا معوجا، تسوده تحريفاات الغاالين، وانتحااالت المبطلاين، وتاأو
األعداء الثقا ية واألمنية،  قد روي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ) ال يممن أحدكم حتى يكوـ هواه تبعاا لماا 
جئت به ( ) رواه أبو نعيم  ي كتاب األربعين، والخطيب البغداي  ي تاريخه، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، انظار 

لحكم، الحديث الحاادي واألربعاوـ( ،  تغياب المقاصاد والغاياات، وتتعطال اإلمكاناات، ويساود كتاب: جامع العلوم وا
الركود والتوقع، ويعلو صوت اإلرجاء و لسفة التخاعل، التي قد تعلو عليها  ي بعض األحياـ أصوات الحماس والتهور 

تي ثمرو لليأس،  تزيد الطن بلاة كماا والمجا  ة، التي تد ع إلى تحركات تمثل ردود األ عال غير المدروسة التي تأ
يقولوـ،  يضل العمل بفقداـ رؤية مقصده وهد ه تماماا، ويصااب بعادم إحكاام وساائله بدقاة،  نكاوـ كاألرسارين 
أعماال ونحن نظن أننا نحسن صنعا، وعندها تتحول القيم  ي الكتاب والسنة،  ي ضوء  هومنا المعوجة وتفسيراتنا 

 إنساااـ منااا كتاااب وساانة ( ، ماان وساايلة نهااو  إلااى مشااكلة ومعااوق .  المتخلفااة ) بحيااث يصاابح لكاال
 

من هنا نقول بأهمية االستمساك بالمنهج النبوي  ي الكتاب والسنة، وتطبيقاته  ي السيرو وحقبة رير القاروـ، 
قة، ألنه يشكل المرجعية للمنطلق والفهم، والضبط المنهجي لعلوم الطريق، والسبيل لتحقيق الهدف وحماية الطا

كما قال صلى هللا عليه وسلم  ي موعظته البليغة التي وجلت منها القلوب وعر ت منها العيوـ: ) أوصيكم بتقاوى 
هللا، والسمع والطاعة وإـ عبدا حبشيا،  لنه من يعش منكم بعدي  سيرى ارتال ا كثيرا،  عليكم بسانتي وسانة 

نواجذ، وإياكم ومحدثات األمور،  لـ كل محدثة بدعة وكل الخلفاء المهديين الرا دين، تمسكوا بها وعضوا عليها بال
 بدعاااااااااااااة ضااااااااااااااللة ( ) رواه أباااااااااااااو داود عااااااااااااان العرباااااااااااااا  بااااااااااااان ساااااااااااااارية ( . 

 
 ي ضوء هذه الفلسفات المهزومة، وهذه الثقا ة المغشو اة، وهاذا التادين البئايل، الاذي يميات حتاى القلاق 

خادل، تتولد  عارات التخلع التي تعلن أنه ) ليل السوي والمحر  الحضاري للنهو ، ويمنح اال مئناـ الديني ال
باإلمكاـ أ ضل مما كاـ (   والذي يستمع إلى هذا الشعار، قاد يتاوهم أنناا نعارف بالضابط اإلمكااـ الاذي نمتلكاه، 
 واألهااااااااداف التااااااااي يمكاااااااان أـ يحققهااااااااا، والنتااااااااائج التااااااااي انتهاااااااات إليهااااااااا األمااااااااور  

 
ـ إيجاد المسوا لعطالتهم وسكونهم، وال بأس عندهم، ومن لذلك نقول: إنه  عار العجزو والمعطلين، الذي ن يحاولو

رالل  هومهم المعوجة لقيم الدين ومسألة القدر والحرية، أـ يلقاوا بالتبعاة علاى القادر وعلاى إرادو هللا لناا علاك 
 باااااااااااالتخلع والعجاااااااااااز، مااااااااااان دوـ ساااااااااااائر الخلاااااااااااق حتاااااااااااى الكفاااااااااااار مااااااااااانهم  

 
ولمرحلة النبوو ولتاريخ األمم وللواقاع  اي بعاض تجلياتاه، يتايقن أناه علما بأـ المستقرئ لخطاب الكتاب والسنة 

باإلمكاـ دائما أ ضل مما كاـ، وأـ السبيل إلى علك هو  ي التعرف علاى اإلمكاناات ومحااوالت حسان تساخيرها 
و  وسبل تطويرها، ومعر ة األهداف التي يمكن تحقيقها من رالل هذه اإلمكانات، وإدانة الواقع، هاو سابيل النها

والترقي، وهو منهاا النبوو و هم رير القروـ..  التغيير والتجديد، واإلعداد والجهاد، واالجتهااد والفاعلياة، والحركاة 
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والدعوو والهجرو، والمدا عة الحضارية، والفاعلياة الدائباة، والضاخ اإليمااني لمواقاع العمال، وإرادو هللا لناا أـ نرياد 
سخيرها، والحرص الدائم على ما ينفعنا، وعادم العجاز والساقو  والقباول ونتحرك، و ريعة السنن والدعوو إلى ت

 باااااااااااااااااااااألدنى، هااااااااااااااااااااو عطاااااااااااااااااااااء هااااااااااااااااااااذا الاااااااااااااااااااادين المنقااااااااااااااااااااذ .
 

وليل أقل من علك رطورو  يول عقلية إلغاء السنن وقوانين الحركاة التاريخياة، وغيااب  كارو الساببية، وانهادام 
كتشاف المسمولية التقصيرية عن األداء، وإلغاء المقاصاد معايير التقويم والنقد والمراجعة، وتحديد موا ن الخلل، وا

والغايات من الفعل البشري، التي تعتبر المحر  الحضاري للحركة والتقدم، و رع  عارات مضللة وإلباسها لبوس 
هاا الدين بأنه علينا أـ نعمل وليل علينا إدراك النتائج، والنظر إلى تلك المقولة الخطيرو بل الق، التي التبسات  ي

األمور، وتدارلت المفهومات، ورلط الخطأ بالصواب، وغابت المقاصد وجمدت الوسائل، واعتمدت، سواء أنتجت أو لم 
تنتج، علك أـ األصل أـ تربط األسباب بمسبباتها والمقدمات بنتائجها، وأـ السنن  ي علك مطردو كما قال تعالى: 

 ( .. 43يال ( )  ااااااااا ر: )  لاااااااان تجااااااااد لساااااااانة هللا تبااااااااديال ولاااااااان تجااااااااد لساااااااانة هللا تحااااااااو
 

وهذا اال راد ال يتوقع إال إعا ارتلت المقدمات أو اعترضها عار ، إع من غير المقبول  رعا وعقال وواقعاا أـ تكاوـ 
ـ عابثة وغير قاصدو، وأـ يكوـ سيره غير موصل، و راعته غير منتجة، وسعيه غير محقق النتائج،  هل  حركة اإلنسا

يزرل القمح  يخرا له العلقام، ويازرل التفااع  يخارا لاه الشاعيرا وهكاذا بهاذا الفهام  من المقبول  رعا وعقال أـ
 المعاااااااااوا للتااااااااادين، تختااااااااال معاااااااااادالت الحيااااااااااو، وتنخااااااااارم العدالاااااااااة  اااااااااي الكاااااااااوـ . 

 
وقد يكوـ من أسباب هذه الرؤية، العجز عن إبصار النتائج البعيدو،  الرسول صلى هللا عليه وسلم لام يشارل علاك 

يل الصحابة رير القروـ، لم يفهموا علاك الفهام، وإنماا كاانوا دائماا يفتشاوـ عان جواناب القصاور ولم يمارسه، وج
وأسباب التقصير، إعا تخلفت النتائج أو تخلع النصر.. وآيات القرآـ والبياـ النبوي وتطبيقات السايرو القاصادو كلهاا، 

ق النتائج، ولعل قوله تعالى  اي أعقااب تمكد المسمولية التقصيرية عن العمل  ي حالة تخلع األهداف وعدم تحق
أكبر هزيمة مني بها المسلموـ  ي عصر القدوو )  ي أحد ( ) أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليهاا قلاتم أناى 

( ، أحكم جواب على أـ اإللقاء بالتبعة علاى القادر أو علاى إرادو  165هذا قل هو من عند أنفسكم ( ) آل عمراـ: 
باب الخارجية لصناعة المبررات للتخلع والسقو  وضالل الساعي، لاوـ مان التادين المغشاو  هللا، أو على األس

 والفهاااااااااااام المعاااااااااااااوا لقضاااااااااااااية القااااااااااااادر والحرياااااااااااااة واإلرادو  اااااااااااااي اإلساااااااااااااالم .
 

ويكفي أـ نقول: بأـ قيم القرآـ الكريم والسنة النبوية، أكدت على ربط النتائج بالمقدمات واألساباب بالمساببات، 
ت اجتماعية، ومنحتها من الدقة والصرامة أقدارا أ به ما تكوـ بالمعادالت الرياضية الصارمة، لتكوـ وصاغتها كمعادال

 لسفة حياو، وتشكل دليل عمل، وتبين منهاا الطريق، وتحمي من التبعثر والعطالة .. وساوف نقتصار هناا علاى 
 الكاماال واإلحا ااة المطلوبااة : إيااراد بعااض النماااعا، التااي تشااكل نوا ااذ وإضاااءات  قااط، بعياادا عاان االسااتقراء 

 
 ( .  7يقاااااااااول هللا تعاااااااااالى : ) إـ تنصاااااااااروا هللا ينصاااااااااركم ويثبااااااااات أقااااااااادامكم ( ) محماااااااااد: 

 
ويقول: ) إـ يكن منكم عشروـ صابروـ يغلبوا مائتين وإـ يكن منكم مائة يغلبوا ألفا مان الاذين كفاروا ( ) األنفاال: 

65 . ) 
 

 (29نااااااااااااااااا ( ) األنفااااااااااااااااال: ويقاااااااااااااااول: ) إـ تتقااااااااااااااااوا هللا يجعاااااااااااااااال لكاااااااااااااااام  رقا
 

ويقول: )  أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى  سنيسره لليسرى وأما من بخل واساتغنى وكاذب بالحسانى 
 ( . 10- 5 سنيساااااااااااااااااااااااااااااااااااااره للعسااااااااااااااااااااااااااااااااااااارى ( ) اللياااااااااااااااااااااااااااااااااااااال: 

 
ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم : ) من أحب أـ يبسط له  ي ر قه، وأـ ينسأ له  ي أثره،  ليصل رحماه ( ) 

 ه مااااااااااااااااااااااااان حاااااااااااااااااااااااااديث أنااااااااااااااااااااااااال ( . متفاااااااااااااااااااااااااق عليااااااااااااااااااااااااا
 

ويقول صلى هللا عليه وسلم : ) من يكن  ي حاجة أريه يكن هللا  ي حاجته ( ) متفق عليه من حديث ابن عمر ( 
. 

 
 ويقول: ) من يسر على معسر، يسر هللا عليه  ي الدنيا واآلرارو ( ) رواه ابان ماجاه مان حدياااث أباي هريارو ( .

 
ضا  ي هذا النطاق، ما يمنحه االجتهادي المقاصدي أو الثقا ة المقاصدية من نقلاة ومن القضايا الجديرو بالتوقع أي

 منهجية وأنظمة معر ية  ي المجاال الترباوي أو بنااء العملياة التربوياة والتعليمياة، وتربياة العقال بشاكل أراص . 
 

باول والتاوارث االجتمااعي حيث يتم من رالل استيعابها وتشربها ثقا يا، التحول من عملياة التلقاين والتلقاي والق
للتقليد، إلى عملية التفكير والفاعلية والمناقشة والفحص واالرتبار والمراجعة واالستدالل واالستقراء واالستنتاا، 
وبناء العقل الفاعل الناقد والشخصية االستقاللية، التي تمتلك المعايير والمفاتيح والمنهج الصحيح للنمو والترقاي، 

ول ومعايير الر ض، ومفاتيح البحث والنظر، وبذلك يكوـ العطاء التربوي والتعليمي من أبر  ما يميز تمتلك معايير القب
نظرية المقاصد أو االجتهاد المقاصدي، حيث ينقل الفارد مان العطالاة إلاى الفاعلياة ويمانح للعقال دليال التفكيار، 
 وللطاقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات دلياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال التشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااغيل . 
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والسير بالناس إلى تحقيق مصالحهم وسعادتهم  ي المعا ، و و هم  ي ولعل مقاصدية وحكمة التدرا التربوية، 

المعاد، وأرذهم بأحكام التشريع  يئا  شيئا، ولبنة لبنة، حتى اكتمل وكمل الهدف الكبير، وتوجيه ساعيهم إلاى 
 تحقيااااااق الهاااااادف الكبياااااار ماااااان العماااااال الصااااااالح للفااااااو  بالجنااااااة، واضااااااحة كاااااال الوضااااااوع .. 

 
آليات وسور القرآـ الكريم على غير أ منة النزول، له مان المقاصاد والحكام التربوياة  اي  كما أـ الترتيب التوقيفي

كيفية التعامل مع المنهج القرآني والتعا ي مع الواقع البشري، ما ال يخفى على كل عي نظر وعقل، علك أـ هذا 
مان المروناة والتحارك الطلياق، الترتيب  ي تجاور اآليات، رغم تباعد وتباين أ مناة نزولهاا، يمانح مسااحات هائلاة 

والتعامل مع المنهج بكل محطاته ومراحله حسب االستطاعات المتو رو والمقاصد المالئمة لكل حالاة، راصاة وأـ 
 أقاااااادار التاااااادين ترتفااااااع وتاااااانخفض، ولكاااااال حالااااااة مااااااا يناساااااابها ماااااان األحكااااااام واالجتهاااااااد .

 
ـ اإلمكانات تتطور، وبالتالي البد أـ تتوا ق المقاصاد  اإليماـ كما هو مقرر  رعا وملحوظ واقعا، يزيد وينقص، كما أ

واألهداف المرجوو مع اإلمكانات،  تنفتح بذلك أو بهذا الترتيب التوقيفي مجاالت واسعة لالجتهاد لم تكن لتتحقق لو 
، كاـ الترتيب مقولبا حسب أ منة النزول ..  القيم اإلسالمية  ي الكتااب والسانة والفقاه التطبيقاي  اي السايرو

يشكالـ األنموعا األكمل لكل أصول الحاالت التي سوف تمر بها البشرية، واالجتهاد هو القدرو علاى تقادير موقاع 
 التأسي واالقتداء من مسيرو هذا األنموعا، الذي يحقق مصالح العباد  ي كل مرحلة وكل حالة تكوـ عليها األمة . 

 
اصدي لبناء العقال النضايج، وتحقياق مقاصاد الادين، وتطبياق وعلى الرغم من األهمية التي يمنحها االجتهاد المق

أحكام الشريعة، وتقويم مسالك الناس بقيم الشرل، وتمكين اإليماـ من النفل، وااللتزام بمقتضياته  اي الواقاع، 
والسير بالمجتمع نحو غاياته، وحماية  اقاته من العطالة والهادر،  الـ هاذا التوجاه االجتهاادي لام يتحقاق بالبعاد 
 المطلاااااااوب  اااااااي مجاااااااال الكساااااااب اإلساااااااالمي العلماااااااي والعملاااااااي علاااااااى حاااااااد ساااااااواء .

 
وهنا البد من التنبه إلى بعض المخا ر التي قد تصاحب االجتهااد المقاصادي، علاك أـ قضاية المقاصاد أو التوساع 

ـ ضوابط منهجية وثوابت  رعية، يمكن أـ تشكل منزلقا رطيرا ينتهي بصاحب ه إلى بالرؤية واالجتهاد المقاصدي دو
التحلل من أحكام الشريعة، أو تعطيل أحكامها باسم المصالح، ومحاصرو النصوص باسم المصالح، وارتال  مفهاوم 
المصالح بمفهوم الضرورات،  ي محاولة إلباحة المحظورات،  توقع األحكاام الشارعية تاارو باسام الضارورو، وتاارو 

ق روع الشاريعة لتحقياق المصالحة،  يساتباع الحارام، باسم تحقيق المصلحة، وتارو تحت عنواـ النزول إلى تطبي
وتوهن القيم، وتغير األحكام وتعطل، ويبدأ االجتهاد من رارا النصوص، ومن ثم يبر  التفساير المتعساع للنصاوص 
من هذا االجتهاد الخارجي، وكأـ النصوص  ي الكتاب والسنة التي ما  رعت إال لتحقيق المصالح، وكانت الادليل 

ناء االجتهاد المقاصدي، إع بها تتحول لتصبح هي العقبة أمام تحقيق المصالح، وأـ تعطيل المصالح كاـ والسبيل لب
بسبب تطبيقها، لذلك البد من إيقا ها والخروا عليها  ي محاولة لفصال العقال عان مرجعياة الاوحي، واساتقالله 

ي، بدل أـ يكوـ قسايما لاه، مهتاديا باه، بتقدير المصالح والمفاسد، والتحسين والتقبيح، بحيث يصبح مقابال للوح
 منطلقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا منااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه . 

 
و ي تقديري أـ التعسع  ي االجتهاد المقاصدي أو غير المقاصدي، والمنزلقات التي يمكن أـ يقع  يهاا، ال يجاو  

يجو  أـ تقود إلى إلغاء االجتهاد بحال من األحوال أو إلى إغالق باب االجتهاد، علك أـ التطبيق الخا ئ للوسيلة ال 
أـ يلغي الوسيلة ويوصد األبواب، وإنما يقتضي تصويب التطبيق ليمتي ثماره المرجوو .. ويبقاى األصالح واألصاوب، 
 تح الباب والممارسة حتى لو كانت تحتمال الخطاأ والصاواب،  االحوار والمناقشاة هماا الكفايالـ ببلاورو الحقيقاة 

والعاقبة للتقوى .. ومن الطبيعي أـ يجري الخطأ والصواب على والخلوص إليها، ألـ البقاء لألصلح، والبقاء لألصوب، 
اإلنساـ، لكن تبقى القيم  ي الكتاب والسنة، أو معر اة الاوحي بشاكل أدق، هاي المعاايير الضاابطة والموجهاة 
 واإل ار المرجعي للمسيرو، والحامية من السقو ، بحيث يصير الخطأ هاو أحاد األدلاة والموجهاات إلاى الصاواب . 

 
ذا التدا ع الطبيعي، هو الذي سوف يمدي إلى النمو وحصحصة الحق، الذي كاـ وال يازال موجاودا وممتادا مناذ وه

عصر الصحابة والتابعين، حتى يرث هللا األر  ومن عليها  الما أـ هنااك  اوارق  ردياة  اي المواهاب والقابلياات، 
 . ومسااااااااحات متفاوتاااااااة  اااااااي الكساااااااب المعر اااااااي، والتحصااااااايل العلماااااااي بشاااااااكل عاااااااام 

 
ويبقى باب االجتهاد المقاصدي مطلوبا ومهما ومفتوحا  الما كانت حركة المجتمعات  ي تطور ونمو وامتداد، وتغيار 
وتبدل  ي المصالح و بيعة المشكالت..  االجتهاد، وعلى األرص االجتهاد المقاصدي، والتجديد والنمو التشريعي 

الخلود ولوا مه ..  لغالقه بحجة التعسع  ي االجتهااد وعادم  واالمتداد، هو دليل رلود هذا الدين، وهو من  بيعة
وجود الممهل، هو نول من محاصرو النص الخالد، والحكم العملي بعدم صالحيته لكل  ماـ ومكاـ، وهو حجر علاى 

بذلك  ضل هللا تعالى، الذي أنزل الشريعة راتمة رالدو، األمر الذي يقتضي إيجاد الممهلين لحملها واالمتداد بها، و
 نقااع بااالحفر نفسااها التااي حفرهااا أعااداء الشااريعة، وحكمااوا بتاريخيتهااا وعاادم صااالحيتها للعصاار الحاضاار . 

 
وال  ك أـ اإلمام الشا بي رحماه هللا ، هاو الاذي أصال لالجتهااد المقاصادي  اي كتاباه: ) الموا قاات ( ، وبلاور 

المجدد ابان تيمياة رحماه هللا هاو أحاد رواد أو بنااو نظريته، ومن جاء بعد ما يزال يغترف من معينه، وإـ كاـ اإلمام 
االجتهاد المقاصدي، وإـ لم يفرد له كتابا أو بحثا راصا به، حيث كانت له اجتهادات جريئة رالع  يها بعض الفقهاء، 
ألـ تطبيق بعض االجتهادات الفقهية النظرية المجردو الساائدو  اي عصاره، والتقلياد الماذهبي، بعيادا عان واقاع 

س،  وت الكثير من المصالح، وتعار  مع مقصد الشارل  ي بناء األسرو والمجتماع، بحياث كانات هنااك  جاوو النا
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تتسع بين بعض اجتهادات الفقهاء وقضايا المجتمع ومصالح العباد، إلى درجة يمكن أـ نقول معها: إـ اجتهاد اإلمام 
أو ) نظرية المقاصد ( عند  يخ اإلسالم يحتااا  ابن تيمية هو  ي الحقيقة اجتهاد مقاصدي، وإـ استقراء المقاصد

 إلااااى باااااحثين إلغناااااء الرؤيااااة االجتهاديااااة بأصااااول  قهيااااة مقاصاااادية علااااى غايااااة ماااان األهميااااة . 
 

ولئن كاـ اإلمام الشا بي رحمه هللا استطال، نتيجة الستقراء تعاليم الشريعة  ي المجاالت المتعددو، أـ ينتهاي 
لياات الخمال والضارورات الخمال، التاي هاي : الادين والعقال والعار  والانفل إلى تحديد المقاصد بحماية الك

والمال،  لـ علك ال يعدو هللا ـ يكوـ اجتهادا.. ويبقى الباب مفتوحا لمزيد من االجتهاد واالكتشاف آل اق أررى  ي 
تحقيقهاا، حفظاا  المقاصد،  ي ضوء التطورات االجتماعية وضمور أو غياب بعض المعاني، التي تقصد الشريعة إلى

لمصالح العباد، أو على األقل محاولة إعادو قراءو هذه المقاصد  ي ضوء المصطلحات والمفهوماات الجديادو، التاي 
وماا جااءت الشاريعة إال إللحااق الرحماة -بدأت تشكل نقا  االرتكا  الحضاري والثقا ي، على المساتوى العاالمي 

 ة، وحقاااوق اإلنسااااـ، واإلنساااانية، والعالمياااة... إلااااخ . كمساااائل التنمياااة، والبيئاااة، والحرياااا -بالعاااالمين
 

وهذا الكتاب .. يعتبر محاولة جاادو إلعاادو  ارع موضاول االجتهااد المقاصادي، واساتدعائه إلاى سااحة االهتماام 
الفقهي والفكري، و تح ملفه من جديد، وإـ كاـ هاذا الملاع لام يغلاق تماماا، إال أـ السااحة اإلساالمية بحاجاة 

ى هذه الرؤية المقاصدية، أو الثقا ة المقاصدية، التي تمنح العقل المسالم المعاصار أقادارا مهماة مان مستمرو إل
ضرورو التقويم والنقد والمراجعة ودراسة الجدوى لطبيعة األداء، كما تساهم إلى حاد بعياد ببنااء عقلياة التخطايط 

والظاروف المحيطاة، علاك أـ بنااء العقلياة وتحديد األهداف والمقاصد  ي ضاوء اإلمكاناات واالساتطاعات المتاو رو 
المقاصدية تخلص العمل اإلسالمي من العشوائية واالرتجاال وعادم اإل اادو مان التجاارب، والتعارف علاى ماوا ن 
الخلل، كما تحمي العااملين مان اإلحباا  والياأس، الاذي يجيائ ثمارو الراتال  األمااني باإلمكاناات،  يامدي إلاى 

 تجاههااااااااااااا األثماااااااااااااـ الباهظااااااااااااة .  مجا  ااااااااااااات، كنااااااااااااا ومااااااااااااا ناااااااااااازال نااااااااااااد ع
 

ولئن جاء الكتاب  ي اإل ار الفقهي التشريعي، بحيث قد ينحصر رطاباه  اي  اريحة محادودو مان المتخصصاين 
مساهمة واضحة  ي تشكيل الثقا اة المقاصادية، بماا ينضاحه مان رؤى  - يما نرى  -تخصصا دقيقا،  لنه يساهم 

الساتعرا  التااريخي لمسايرو االجتهااد المقاصادي، بحياث يمانح  كرية و قهية معاا، قاد ال تتوقاع عناد حادود ا
استشراف هذا التاريخ قدرا مهما من رؤية المساتقبل واستشارا ه، لالمتاداد بخلاود هاذا الادين، وبساط تعاليماه 
 اإلنساااااااااااااااااااااااااااااانية علاااااااااااااااااااااااااااااى المجتمعاااااااااااااااااااااااااااااات البشااااااااااااااااااااااااااااارية . 

 
حقيقة أ مة نخبة وقيادو، وليست أ مة وهنا البد من االعتراف بأـ األ مة التي تعيشها األمة المسلمة، هي  ي ال

أمة واستجابة، ألـ األمة المسلمة أثبتت  ي كل الظروف انتماءها لبسالم والتزامها بأحكامه، وأـ اإلصابات التاي 
لحقت بالمسلمين  ي معظمها إصابات توضعت بالنخبة المثقفة  العلمانية وعزل الحياو عن الدين، اساتطاعت أـ 

جهزو الدولة، التي رضعت  ي تربيتها وتعليمها وثقا تها ) لآلرر( ، ولم تتحقق لها أقادار مان تصيب النخبة وبعض أ
 الكساااااااااااااااااب المعر اااااااااااااااااي اإلساااااااااااااااااالمي، ولااااااااااااااااام تصاااااااااااااااااب األماااااااااااااااااة . 

 
لذلك  قدت الكثير من النخب العلمانية مشروعيتها وتأثيرها  ي األمة، وأصبحت أ به بجزر منعزلة و وائع جديدو، 

 ، بعيااادا عااان معانااااو األماااة ومعادالتهاااا االجتماعياااة وتاريخهاااا الحضااااري . تقااارأ نفساااها، وتفاااتن بفكرهاااا
 

(  110ومن هنا  لـ سبيل الخروا أو إعادو إرراا األمة المسلمة : ) كنتم رير أمة أررجت للناس ( ) آل عماراـ : 
ركة األمة وكسبها، ، هو  ي إعادو بناء العقل المقاصدي للنخبة والقيادو، حتى تستطيع وضع األوعية السليمة لح

 وحماية منجزاتها الحضارية، وإثارو االقتداء لجمهور المسلمين، للقيام بمهمتهاا باالساتخالف والعماراـ البشاري . 
 

 وهللا المستعاـ . 
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 المقدمة
ها  ي عملية االجتهاد االجتهاد المقاصدي بكل إيجا  وارتصار: العمل بمقاصد الشريعة، وااللتفات إليها، واالعتداد ب

 الفقهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي . 
 

وموضوعه أصولي  قهي يتناول قضية مهمة للغاية، اصطلح على تسميتها: ) بمقاصد الشريعة اإلسالمية ( ، التي 
تعد  نا  رعيا معتبرا، له أهميتاه ومكانتاه علاى صاعيد الدراساة المعر ياة واألكاديمياة، ولاه  وائاده وآثااره علاى 

 مشااااااااااااااكالته وأحوالااااااااااااااه ومسااااااااااااااتجداته . مسااااااااااااااتوى الواقااااااااااااااع اإلنساااااااااااااااني و
 

و ي العقدين األريرين على وجه التحديد، كثر الكالم عن المقاصد الشرعية ومكانتها ودورها  ي استنبا  األحكام، 
 وكانااااااااااااات جملاااااااااااااة المواقاااااااااااااع واآلراء تتاااااااااااااراوع باااااااااااااين ثالثاااااااااااااة اتجاهاااااااااااااات : 

 
 كاااام، تأسيساااا وترجيحاااا . االعتمااااد المطلاااق علاااى المقاصاااد، وجعلهاااا دلااايال مساااتقال تثبااات باااه األح -

 
النفي المطلق للمقاصد، واعتبارها أصال ملغى ال يلتفت إليه، وال يقوى على مواجهة األدلة والنصوص واإلجماعات 
 الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعية . 

 
التوسط  ي األرذ بالمقاصد، واالعتدال  ي مراعاتها والتعويل عليها بال إ را  وال تفريط، وبال إعمال مطلق أو نفي  -

 وهو الموقع األقرب للصحة واألليق بمنظوماة الشارل ومقاررات العقال ومتطلباات الواقاع ومصاالح النااس .  مفر ،
 

والحق أـ  رع هذه القضية أمر قديم جدا، وجذوره ممتدو إلى بداية نشأو الفكر اإلساالمي الفلسافي والكالماي 
ة الشرل بالعقل على وجه العماوم .. غيار أـ واألصولي، وإلى ما يعرف بقضايا التعليل، والتحسين والتقبيح، وعالق

االهتمام بها ا داد تأكدا وضرورو  ي اآلونة األريرو لطبيعة العصر الحالي، ولما بلغه من ظاواهر وحاوادث هاي  اي 
حاجة ماسة إلى معالجتها  ي ضوء االجتهاد المقاصدي األصيل والنظار المصالحي المتاين، يساد الفاراا الفقهاي 

 الشااااريعة وصااااالحها و اااامولها ورلودهااااا وحاكميتهااااا علااااى الحياااااو والوجاااااود .   يهااااا، ويباااار  حيويااااة
 

لذلك كاـ لزاما على أهل العلم وأرباب االجتهاد أـ يتصدوا لمتطلبات هذه القضية  ي ضوء معطيات الواقع المعاصر، 
والنفاو، وبغر  بيااـ على و ق منهجية تراعي التوسط  ي األرذ بالمصالح، بغية نفي اآلثار السيئة لمنهج الغالو 

أحكام هللا تعالى  ي النوا ل المستحدثة، التي لم يانص أو يجماع عليهاا، أو التاي يتعاين ترجيحهاا وتغلياب بعاض 
 معانيهاااا ومااادلوالتها، بسااابب كونهاااا ظنياااة واحتمالياااة لااام تساااتقر علاااى معناااى معاااين ومااادلول واحاااد . 

 
اليسير، وراصة عندما كنت  البا بحاامع الزيتوناة لماا وقد كانت  كرو  رق هذا الموضول ترد علي منذ  من ليل ب

( ،  قد كانت مسألة المقاصد ودورهاا 1م)1985انعقد ملتقى الشيخ محمد الطاهر بن عا ور رحمه هللا  ي سنة 
 الفقهاااااي، مااااان المحااااااور المهماااااة التاااااي حظيااااات بنصااااايب وا ااااار مااااان النقاااااا  والتعلياااااق . 

 
ول و ق منهجية، الغر  منها: بياـ حقيقة المقاصد الشرعية ومكانتها لذلك قررت بعوـ هللا تعالى رو  هذا الموض

 ي االجتهاد، وأهميتها  ي معالجة مشكالت العصر  ي ضوء الضوابط الشرعية، دوـ أـ نعدها دليال مساتقال عان 
ن األدلة التشريعية كما رأى علك بعض المفكرين والباحثين، بل هي معنى مستخلص ومستفاد من تلك األدلة وما

 ساااااااااااااااااااااااااااااائر التصااااااااااااااااااااااااااااار ات والقااااااااااااااااااااااااااااارائن التشاااااااااااااااااااااااااااااريعية . 
 

وال أدعي أنني قد أتيت بالجديد المبدل  ي هذا السياق،  األوائل رحمهم هللا تعالى لم يتركوا لألوارر سوى بعض 
نواحي التكميل والتتميم والتعليق،  قد كاـ لهم  ضل السبق  ي التأسيل واإلنشااء، وكال ماا  اي األمار أنناي 

اليسير على مستوى التجمياع والترتياب والاربط باالواقع المعاصار، وإثاارو عوي الهمام لزياادو أضفت بعض الشيء 
اإلقبال على البحث والتحقيق، وتقرير بعض المعالم العامة التي قد يستنير بها أهل االجتهاد  ي التصادي ألحاوال 
 العصااااااااااااااااار بمنظاااااااااااااااااور العمااااااااااااااااال بالمقاصاااااااااااااااااد وااللتفاااااااااااااااااات إليهاااااااااااااااااا . 

 
بعض اإل ارات العامة المتضمنة  ي الموضول، وهي ال تغني عن الرجول إلى بيانهاا  اي  ويمكن أـ أورد  يما يلي

 صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالب الموضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااول وثناياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه : 
 

* المقاصد الشرعية أمر ملحوظ  ي المنظومة التشريعية، وقد توالت على تقريره أدلاة وقارائن ومسالمات كثيارو، 
ا ، إع يمكن أـ نعتبره إ ارا  امال ومرجعا عاما لتاأ ير وهو من المعطيات المهمة والضرورية  ي االجتهاد واالستنب

 الظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواهر والحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوادث المعاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارو
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* العمل بالمقاصد منهج قديم وقع تطبيقه  ي العصر النبوي وعصور الصحابة والتابعين وأئماة الماذاهب، كماا كااـ 
 مستحضاااااااااااارا لاااااااااااادى عمااااااااااااوم المجتهاااااااااااادين وأغلااااااااااااب الفقهاااااااااااااء واألصااااااااااااوليين . 

 
ليل على عمومه وإ القه،  هو مقيد بعموم األدلة والقواعد والضوابط الشرعية، وبسائر األبعااد  * العمل بالمقاصد

 العقدية واألرالقية والعقلية المقررو، وهذا ما يجعلنا نعد المقاصد أصال تابعا لألدلة وليل دليال مساتقال ومنفارد . 
 

وهي محمولة على ما وقع  يه أصحابها من تعسع * مبررات دعاو استقالل المقاصد عن األدلة ضعيفة ومرجوحة، 
 ي الفهم وسوء استخدام التطبيقات، واالكتفاء بالنظرو األحادية التجزيئية لمنظومة التشريع، والحماس الذي ليل 
  اااااااااااااااااااااااي محلاااااااااااااااااااااااه، والتحامااااااااااااااااااااااال الملحاااااااااااااااااااااااوظ أحياناااااااااااااااااااااااا . 

 
نطاقها وأحجامها، أو تعطيال دور العقال * القول بارتبا  المقاصد باألدلة ال يعني تعطيل المصالح اإلنسانية وتضييق 

وتحجيم  عله وأثره  ي الفهم واإلدراك واالستنبا  والترجيح وغيره، بل إـ علك القاول تأكياد لميازاـ اإلساالم  اي 
النظر المقاصدي، ومراعاو المصالح من حيث انضبا ها وا رادهاا وظهورهاا وجريانهاا علاى و اق الصاالع الحقيقاي 

حسب األهواء المتقلبة والخوا ر واألمزجاة المضاطربة.. و يماا يخاص دور العقال حياال عادم والنفع العام، وليل ب
استقالل المقاصد عن األدلة،  لـ دوره مضموـ وثابت، وله ضروبه وصوره، وهي تتمثل جملة  اي مساالك الفهام 

علاك مماا يعاد  ارو ا أساساية واإلدراك والتمييز واإللحاق والتقعيد واإلدراا والمقارنة والترجيح واالستقراء، وغير 
لفهم التكليع و عله  ي الواقع، ولسنا نضيع الجديد إعا قلنا: بأـ الشرل كلاه ماا نازل إال ليخا اب عقال اإلنسااـ 
 ويجعلااااااااااااه منا ااااااااااااا لتكاليفااااااااااااه وأحكامااااااااااااه، تحمااااااااااااال وأداء،  همااااااااااااا وتناااااااااااازيال . 

 
عليها، و ي المجاالت الظنية االحتمالية وتدرل العقل يالحظ بصورو أكبر  ي المجاالت التي لم ينص عليها أو يجمع 

 التاااي يتعاااين تااارجيح ماااا ينبغاااي ترجيحاااه  اااي ضاااوء االجتهااااد المقاصااادي والنظااار العقلاااي األصااايل . 
 

* الثوابت اإلسالمية ال ينبغي تغييرها أو تعديلها بممارسة االجتهاد المقاصدي، بل إـ  ابع الثبات  يها هو نفساه 
ابت الذي ال يتغير بتغير الزمن والظرف، والذي جعلاه الشاارل محفوظاا ومعلوماا إلاى المقصد المعتبر والقطعي والث

 األباااااااد، وغيااااااار راضااااااااع للتأويااااااال والنظاااااااار واحتماااااااال التالعااااااااب والتعطيااااااال والتعسااااااااع . 
 

وتشمل الثوابت جملة القوا ع المضمونية، والتي هي العقائاد والعباادات والمقادرات وأصاول المعاامالت والفضاائل 
المعامالت، وتشمل كذلك القوا ع المنهجية، وعلك على نحو الجمع بين الكليات والجزئيات، والنظرو  وكيفيات بعض

 الشاااااااامولية، ومراعاااااااااو التاااااااادرا واألولويااااااااات  ااااااااي معالجااااااااة األمااااااااور، وغياااااااار علااااااااك . 
 

ينا لها، * الوسائل الخادمة للثوابت يجو   يها النظر المقاصدي، قصد ارتيار أحسنها وأصلحها ردمة للقوا ع، وتمك
ومثال علك: االستفادو من علوم العصر ومستجدات الحضارو لتقوية االعتقاد  اي النفاوس، وتيساير أداء العباادات، 
كاتخاع مضخمات الصوت  ي الجمعات واألعياد، واتخاع  وابق الطواف والساعي والارجم، وغيار علاك مان الوساائل 

 ة . والكيفيااااااااااات التاااااااااااي تخااااااااااادم القوا اااااااااااع  ااااااااااي حااااااااااادود الضاااااااااااوابط الشااااااااااارعي
 

* غير الثوابت يتعين  يها االجتهاد المقاصدي األصيل والنظر المصلحي المشرول، وهي تشمل المجاالت التي لام 
ينص أو يجمع عليها، والمجاالت الظنية االحتمالية، ومن أمثلة علك النوا ل المساتحدثة  اي األماور الطبياة كطفال 

ألمور المالية كالسندات واألسهم والبيع بالتقسيط والتاأمين .. األنبوب واالستنساخ وبنوك الحليب والمني.. و ي ا
 وكاذلك الوساائل المتغياارو للمقاصاد المقااررو، والتاي ينظاار  اي أصالحها وأقربهااا لماراد الشاارل ومصاالح الناااس .

 
* هناك موضوعات  رعية أصولية مهمة جدا  ي المقاصد، وهي تشكل ميدانا رحبا إلجراء النظر المقاصدي، وتلك 
الموضوعات على الرغم من ردمة السابقين لها، تمثيال وتدليال وتأصيال، غير أنهاا تبقاى  اي حاجاة أكيادو لزياادو 
 تحقيقهااااا ودراسااااتها، وال ساااايما  يمااااا يتعلااااق بتجليااااة تطبيقاتهااااا المعاصاااارو، وماااان تلااااك الموضااااوعات:

 
 القياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس الكلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي أو الواسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع . -

 
 المناسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابة . -

 
 ( . 1مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة )الضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارورو الخاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة والعا -

 
* االسااتعانة بمسااتجدات الحضااارو ووسااائل التكنولوجيااا واإلعااالم واالسااتئناس بااالعلوم اإلنسااانية واالجتماعيااة 
واالقتصادية، مع مراعاو محاعير علك .. والغر  من علك كما عكرنا هو تقرير القوا ع والثوابت، وسد الفراا الفقهاي 

 ألنفاااااع  اااااي المياااااادين الظنياااااة واالحتمالياااااة . اااااي المجااااااالت المساااااتحدثة، وتااااارجيح األصاااااوب وا
 

* إعادو صياغة العقل العربي واإلسالمي، وتنقيته مما وقع  يه مان  اوائب و ابه أصاابته بناول مان الخلال  اي 
 التعاماااااااااااال مااااااااااااع المنظومااااااااااااة الشاااااااااااارعية والماااااااااااانهج المقاصاااااااااااادي األصاااااااااااايل .

 
ته، وبأنه رسالة لبصالع والتسامح والحرية والنماء * إنارو العقل العالمي وتبصيره بكونية اإلسالم وإنسانيته وحضاري
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الشامل، وهذا من  أنه أـ يمكن المسلمين من إ الة أو تضييق مبررات اإلقصاء والتحامال، وبالتاالي مان تحقياق 
األهداف والمقاصد اإلسالمية الملحة  ي الواقع المعاصر، علاى نحاو التحارر االقتصاادي واألمان الغاذائي واماتالك 

 و الصااااااااااااااناعية والحضااااااااااااااارية، وأداء الاااااااااااااادور االسااااااااااااااتخال ي العااااااااااااااام .المبااااااااااااااادر
 

* التأكيد على أـ االجتهاد المعاصر ينبغي أـ يتسم بطابع الجماعية والممسسااتية والتخصصاية، وأـ يتصادى لاه 
الفقهاء والخبراء والمصلحوـ، وعلك بهدف التوصل إلى أنسب الحلول الشرعية وأقارب المقاصاد الشارعية  عصارنا 

عقد  ي ظواهره وسماته، ونوا له ووقائعه، ليل له من سبيل سوى اعتماد االجتهاد الجماعي، على الرغم من الم
 أهمياااااااة االجتهااااااااد الفاااااااردي ومحدودياااااااة مجاالتاااااااه ومياديناااااااه  اااااااي الواقاااااااع المعاصااااااار . 

 
األقاوال و ي رتام هذه الدراسة أرجو من هللا أـ يغفر لي ماا وقعات  ياه مان  لال ورطاأ، وأـ يهاديني إلاى ريار 

واألعمال، وأـ يدرر لي هذا الجهد  اي ماوا ين أعماالي وساجل حساناتي، وأـ ينفاع باه عماوم القاراء والطاالب 
 .والدارسين، وأـ يثيب ثوابا حسنا كل من ساعد  ي إنجا ه وقرأه وأسهم  ي  باعته ونشره واإل ادو به

 
 « الفصل األول: حقيقة مقاصد الشريعة المبحث األول: تعريع مقاصد الشريعة

كاـ قدامى العلماء يعبروـ عن كلمة ) مقاصد الشريعة ( بتعبيرات مختلفة وكلمات كثيرو، تتفاوت من حياث مادى 
رعية ومعناها ومسماها، لذلك لم يبر  على مستوى البحوث والدراسات الشرعية تطابقها مع مدلول المقاصد الش

واألصولية تعريع محدد ومفهوم دقيق للمقاصد يحظى بالقبول واالتفاق من قبل كا ة العلماء أو أغلابهم، وقاد كااـ 
ي، دوـ أـ يولوهاا جل اهتمامهم االجتهادي مقتصرا على استحضار تلك المقاصد والعمل بها أثناء االجتهااد الفقها

 حظهااااااااااااا ماااااااااااان التاااااااااااادوين، تعريفااااااااااااا وتمثاااااااااااايال وتأصاااااااااااايال وغياااااااااااار علااااااااااااك .
 

أما المعاصروـ  قد عكروا تعريفات تتقارب  ي جملتها من حيث الداللة على معنى المقاصد ومسماها، ومن حياث 
 بياااااااااااـ بعااااااااااض متعلقاتهااااااااااا علااااااااااى نحااااااااااو أمثلتهااااااااااا وأنواعهااااااااااا وغياااااااااار علااااااااااك .

 

الستعماالت لكلمة المقاصد التي استخدمها العلماء قديما وحديثا ليعنوا بها مراد ويمكن أـ نحصر أغلب التعبيرات وا
الشارل ومقصود الوحي ومصالح الخلق، وليسهموا بها  ي تكوين مادو هذا الفن الجليال، وصاياغة نظريتاه العاماة 
 وبنائاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه المتناساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق :

 
رل، مثال علك ما جاء عن ابان ر اد الحفياد  قد عبر عن المقاصد عندهم بالحكمة المقصودو بالشريعة من الشا -

( ، وقولاه: )  لنفاو  1بقوله: ) وينبغي أـ تعلم أـ مقصود الشرل إنما هو تعليم العلام الحاق والعمال الحاق...( )
( .. وما جاء عن القاضاي عياا  بقولااه: ) االعتباار الثالاث ... 2أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع ( )

(.. وماا جااء عان الارا ي 3ات إلى قواعد الشريعة ومجامعها، و هم الحكمة المقصودو بها من  ارعها ( )وهو االلتف
 ( .4والبيضاااوي واآلماادي وغياارهم ماان أـ الحكمااة التااي هااي مقصااود الشااارل، يجااو  التعلياال واالحتجاااا بهااا )

 
ا لمفسدو، أم كانات مصالحة جامعاة وعبر عنها بمطلق المصلحة، سواء أكانت هذه المصلحة جلبا لمنفعة أو درء -

لمنا ع  تى، أم كانت تخص منفعة معينة أو بعض المنا ع القليلة والمحصاورو، جااء عان ابان القايم قولاه: )  الـ 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد  ي المعا  والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح 

ء عن ابن العربي قوله: ) واعتبار المقاصد والمصالح، وقد نبهنا على علك  ي مسائل (.. وجا1كلها، وحكمة كلها ( )

( وجااء عان الماا ري 3(. ومن تلك الفرول: منع وتحريم كل ما يشغل عن الجمعاة مان أجال المصالحة )2الفرول ( )
. وجاء عنه: أـ لفظ (.5( ..وأـ التسعير  ااارل ) لمصلحة أهل السوق  ي أنفسهم ( )4قوله: ) للحجر مصلحة ( )

( وجاء عن القاضي عبد الوهاب قوله حيال منع الانجش: ) وألـ  اي مناع 6المنفعة يطلق للداللة على المصلحة )
(. وياذكر أـ 7علك مصالحة عاماة، وماا يتعلاق بالمصاالح العاماة جاا  أـ يحكام بفسااده كتلقاي السالع وغياره ( )

نايا حديثهم عن الكليات الخمل ومصادر التشريع، وهم يعناوـ بهاا األصوليين كانوا كثيرا ما يذكروـ المصلحة  ي ث
 المقاصااااااااااد الشاااااااااارعية الخاصااااااااااة والعامااااااااااة، القطعيااااااااااة والظنيااااااااااة وغياااااااااار علااااااااااك .

 

 ( . 8وعبر عن المقاصد كذلك بنفي الضرر ور عه وقطعه، جاء عن القاضي عيا  قوله: الحكم بقطع الضرر واجب ) -
 
 ( .1ر عهاااا، قاااال ابااان العرباااي : ) وال يجاااو  تكلياااع ماااا ال يطااااق ( )وعبااار عنهاااا أيضاااا باااد ع المشاااقة و - 

 
وعبر عنها بر ع الحرا والضيق، وتقرير التيسير والتخفيع، واستنكار التنطع والتشدد والمبالغة، واستحباب اللاين  -

 ( . 2والر اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق والساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهولة والررصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة )
 

ين والنفل والعقل والنسال والماال، التاي توالات كال ويعبر عنها بالكليات الشرعية الخمل الشهيرو : حفظ الد -
 ( . 3األماااااااااااااااااااااام والملاااااااااااااااااااااال علااااااااااااااااااااااى تقريرهااااااااااااااااااااااا وتثبيتهااااااااااااااااااااااا )

 
ويعبر عن المقاصد أيضا بالعلل الجزئية لألحكام الفقهية، سواء أكانت تلك العلل أوصا ا ظاهرو منضبطة، أم كانات  -

ا االستعمال رصوصا  اي مباحاث تفساير آياات (، ويالحظ هذ4حكما وأسرارا، أم كانت مصالح ومنا ع كلية وعامة )
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 األحكاااااااااااااااااااااااااااااااام و ااااااااااااااااااااااااااااااارع أحادياااااااااااااااااااااااااااااااث األحكاااااااااااااااااااااااااااااااام .
 

ويعبر عنها بما يتفرل عن العلة، كالموجب والسبب والممثر وغيره، وعلك بقول العلماء: لقد  رل الحكم لعلة كذا، أو 
نصيص علاى معناى معاين سبب كذا، أو ألنه يمثر  ي كذا، أو من أجل كذا وكي يحقق كذا، وغير علك مما يفيد الت

 ( . 1ومقصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا )
 

ويعبر عنها بمعقولية الشريعة وتعليالتها وأسرارها، وكذلك رصائصها العامة وسماتها اإلجمالية، على نحو التيسير 
والوسطية والتسامح واالعتدال واالتازاـ والواقعياة واإلنساانية، وجريانهاا علاى و اق المعقاوالت الموثوقاة والفطار 

 ر علك من اإل القات التي بينت جوهر الشريعة وغرضها العام وهد ها الكلي  اي الحيااو والوجاود . السليمة، وغي
 
ويعبر عنها بلفظ المعاني،  قد كاـ العلماء يطلقوـ أحيانا لفظ المعاني ليدلوا بها على ما انطاوت علياه الشاريعة  -

 ( .2واألحكاااااااااااااااااااااااااااااااام مااااااااااااااااااااااااااااااان مقاصاااااااااااااااااااااااااااااااد ومصاااااااااااااااااااااااااااااااالح )
 

 ( . 3الماااااااااااااااااراد والمغااااااااااااااااازى )ويعبااااااااااااااااار عنهاااااااااااااااااا بكلماااااااااااااااااات الغااااااااااااااااار  و
 

 تعرياااااااااااااااااااااااااااااااع المقاصاااااااااااااااااااااااااااااااد عناااااااااااااااااااااااااااااااد المعاصااااااااااااااااااااااااااااااارين : 
 

 ناااااااااااااااااااااورد مااااااااااااااااااااان تلاااااااااااااااااااااك التعااااااااااااااااااااااريع ماااااااااااااااااااااا يلاااااااااااااااااااااي: 
 

عر ها العالمة التونسي الشيخ محمد الطاهر بن عا ور بقوله: ) مقاصد التشريع العاماة: هاي المعااني والحكام 
ا باالكوـ  اي ناول رااص مان الملحوظة للشارل  ي جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحياث ال تخاتص مالحظتها

أحكام الشريعة،  يدرل  ي هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة، والمعاني التي ال يخلو التشاريع عان مالحظتهاا 
ويدرل  ي هذا أيضا معاـ من الحكم ليست ملحوظة  ي سائر أنوال األحكام ولكنها ملحوظة  ي أنوال كثيرو منها 

( )1 . ) 
 

ي عالل الفاسي بقوله: ) المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، واألسرار التي وضعها الشارل وعر ها العالمة المغرب
 ( .2عناااااااااااااااااااااااااد كااااااااااااااااااااااااال حكااااااااااااااااااااااااام مااااااااااااااااااااااااان أحكامهاااااااااااااااااااااااااا ( )

 
وعر ها الدكتور المغربي أحمد الريسوني بقوله ) إـ مقاصد الشريعة: هاي الغاياات التاي وضاعت الشاريعة ألجال 

 ( . 3تحقيقهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لمصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحة العباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ( )
 

 المختااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار:التعريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع 
 

المقاصد: هي المعاني الملحوظة  ي األحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم 
مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية هللا ومصلحة اإلنساـ  ي الدارين . 

 
 

 المبحااااااااااااااااااااااااااااااااث الثاااااااااااااااااااااااااااااااااني: أنااااااااااااااااااااااااااااااااوال المقاصااااااااااااااااااااااااااااااااد
 

 قاصااااااااااااد تنوعااااااااااااات كثياااااااااااارو، باعتبااااااااااااارات وحيثيااااااااااااات مختلفااااااااااااة . تتنااااااااااااول الم
 

 *  هااااااااااااااي باعتبااااااااااااااار محاااااااااااااال صاااااااااااااادورها تنقساااااااااااااام إلااااااااااااااى قساااااااااااااامين: 
 
مقاصد الشارل وهي المقاصد التي قصدها الشارل بوضعه الشريعة، وهي تتمثل إجماال  ي جلب المصالح ودرء  -أ

 المفاسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادارين . 
 
ا المكلع  ي سائر تصر اته، اعتقادا وقوال وعمال، والتي تفرق بين مقاصد المكلع: وهي المقاصد التي يقصده -ب

صحة الفعل و ساده، وبين ما هو تعبد وما هو معاملة، وما هو ديانة وما هو قضاء، وما هو موا ق للمقاصد وماا هاو 
 مخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالع لهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 

 
 * والمقاصاااااااااد باعتباااااااااار مااااااااادى الحاجاااااااااة إليهاااااااااا تنقسااااااااام إلاااااااااى ثالثاااااااااة أقساااااااااام : 

 
لضرورية : وهي التي البد منها  ي قيام مصالح الدارين، وهي الكليات الخمل: حفاظ الادين والانفل المقاصد ا -أ

 والعقاال والنساال والمااال، والتااي ثبتاات باالسااتقراء والتنصاايص  ااي كاال أمااة وملااة، و ااي كاال  ماااـ ومكاااـ. 
 
مثالها: التررص  ي تنااول المقاصد الحاجية: وهي التي يحتاا إليها للتوسعة ور ع الضيق والحرا والمشقة، و -ب

 الطيباااااات، والتوساااااع  اااااي المعاااااامالت المشاااااروعة علاااااى نحاااااو السااااالم والمسااااااقاو وغيرهاااااا . 
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المقاصد التحسينية: وهي التي تليق بمحاسن العاادات، ومكاارم األراالق، والتاي ال يامدي تركهاا غالباا إلاى  -ا
 ه وغياااااار علااااااك . الضاااااايق والمشااااااقة، ومثالهااااااا الطهااااااارو وسااااااتر العااااااورو وآداب األكاااااال وساااااانن

 
 * والمقاصااااااد باعتبااااااار تعلقهااااااا بعمااااااوم األمااااااة ورصوصااااااها، تنقساااااام إلااااااى ثالثااااااة أقسااااااام :

 
المقاصد العامة : وهي التي تالحظ  ي جميع أو أغلب أبواب الشريعة ومجاالتها، بحيث ال تختص مالحظتها  ي  -أ

 بااااارى . نااااول رااااااص ماااان أحكاااااام الشااااريعة،  يااااادرل  ااااي هاااااذا أوصاااااف الشاااااريعة وغاياتهااااا الك
 
المقاصد الخاصة: وهي التي تتعلق بباب معين أو أبواب معينة من أبواب المعاامالت، وقاد عكار ابان عا اور أـ  -ب

هذه المقاصد هي: مقاصد راصة بالعائلة.. بالتصر ات المالية.. بالمعامالت المنعقدو على األبداـ كالعمل والعمال.. 
 .  بالقضااااااااااااااااااااااااااااء والشاااااااااااااااااااااااااااهادو.. بالتبرعاااااااااااااااااااااااااااات.. بالعقوباااااااااااااااااااااااااااات

 
 المقاصااااااااااااد الجزئيااااااااااااة: وهااااااااااااي علاااااااااااال األحكااااااااااااام وحكمهااااااااااااا وأساااااااااااارارها .  -ا
 

 * والمقاصاااااااااااااد باعتباااااااااااااار القطاااااااااااااع والظااااااااااااان تنقسااااااااااااام إلاااااااااااااى قسااااااااااااامين : 
 
المقاصد القطعية : وهي التي تواترت على إثباتها  ائفة عظمى من األدلة والنصوص، ومثالها: التيسير، واألمن،  -أ

 ر العااااااااااااااااادل ...وحفاااااااااااااااااظ األعااااااااااااااااارا ، وصااااااااااااااااايانة األماااااااااااااااااوال، وإقااااااااااااااااارا
 

ب المقاصد الظنية: وهي التي تقع دوـ مرتبة القطع واليقين، والتي ارتلفت حيالها األنظار واآلراء، ومثالها: مقصد 
سد عريعة إ ساد العقل، والذي نأرذ مناه تحاريم القليال مان الخمار، وتحاريم النبياذ الاذي ال يغلاب إ ضااؤه إلاى 

( ، ومصالحة 1. ومثالها أيضا: مصلحة تطليق الزوجاة مان  وجهاا المفقاود )اإلسكار،  تكوـ تلك الداللة ظنية رفية.
 ( . 2ضاااااااااااااااااااااااااااارب المااااااااااااااااااااااااااااتهم بالساااااااااااااااااااااااااااارقة لالسااااااااااااااااااااااااااااتنطاق )

وهناك المقاصد الوهمية : وهي التي يتخيل ويتوهم أنها صالع ورير ومنفعة، إال أنها على غير علك .. وال  اك أـ 
 هااااااااااااااااااااااااااااااااااذا النااااااااااااااااااااااااااااااااااول مااااااااااااااااااااااااااااااااااردود وبا اااااااااااااااااااااااااااااااااال . 

 ا بعماااااااوم األمااااااااة وأ رادهاااااااا، تنقساااااااام إلاااااااى قساااااااامين : * والمقاصاااااااد باعتباااااااار تعلقهاااااااا
المقاصد الكلية: وهي التي تعود على عموم األمة كا ة أو أغلبها، ومثالها حماياة القارآـ والسانة مان التحرياع  -أ

 والتغييااار، وحفاااظ النظاااام، وتنظااايم المعاااامالت، وباااث روع التعااااوـ والتساااامح، وتقريااار القااايم واألراااالق...
 ية: وهي العائدو على بعض األ راد، ومثالهاا: االنتفاال باالمبيع، واألنال بالذرياة، وغيار علاك ...المقاصد البعض -ب

 * والمقاصااااااااااد باعتبااااااااااار حااااااااااظ المكلااااااااااع وعدمااااااااااه، تنقساااااااااام إلااااااااااى قساااااااااامين : 
 المقاصاااد األصااالية: وهاااي لااايل  يهاااا حاااظ ظااااهر للمكلاااع، ومثالهاااا: أماااور التعباااد واالمتثاااال غالباااا... -أ

 وهي التي  يها حظ ظاهر للمكلع، ومثالها: الزواا والبيع... المقاصد التابعة: -ب

 «  حجية المقاصد .. و وائدها .. و رق اثباتها

 إثباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات المقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد:
حة وقطعا أـ التشريع اإلسالمي ال يخلو من إقرار حقيقة مقاصدية أحكامه وتعاليمه، تلك الحقيقة من المعلوم صرا

التي أجمع عليها كا ة الباحثين والدارسين، وأقرتهاا مختلاع العقاول واألعاراف والعوائاد والقاوانين  اي كال  مااـ 

 ( . 1ه  ي حيااو النااس وأحاوالهم )ومكاـ،  هو منطو على مقاصده  ي الخلق وغاياته  ي الوجود وأسراره وحكم
وقد اصطلح على تسمية تلك الغايات واألسرار والحكم ) بمقاصد الشريعة ( ، التي هي أمر ثابت وأصل مقطول به، 
وحجة يقينية يجب اعتقادها والتسليم بها، ويلزم استحضارها وااللتفات إليها  اي عملياة االجتهااد الفقهاي و اي 

 والتااااااااااااااااااااااارجيح بينهاااااااااااااااااااااااا . بيااااااااااااااااااااااااـ األحكاااااااااااااااااااااااام وتطويرهاااااااااااااااااااااااا 
 األحكام الشرعية عند جماهير العلماء جملة وتفصيال متضمنة لمقاصدها وأغراضها، ومنطوية على مصالح الخلاق 
وإسعادهم  ي الدارين، سواء أكانت هذه المقاصد حكما ومعااني جزئياة تفصايلية، أم كانات مصاالح ومناا ع كلياة 

 اب وأحكااااااااام  اااااااااتى . عامااااااااة، أم كاناااااااات ساااااااامات وأغراضااااااااا كبااااااااارى تحاااااااايط بااااااااأبو

 
وإجماال  لـ األحكام بمقاصدها المختلفة، تشكل النظام الشامل والنسيج األصولي المتناسق الذي على المجتهد 
أـ يستحضره ويطبقه  ي عملية االستنبا ، وأـ ال يكتفي تجاهه باالهتماام باأللفااظ والمبااني وظاواهر النصاوص 

 ر ومختلاااااااع أوجاااااااه التأويااااااال والتعليااااااال . واألحكاااااااام، دوـ النظااااااار  اااااااي المعااااااااني واألسااااااارا
 

ومن ثم  هي ضرورية ال مة للفقيه وغيره كضرورو النصوص نفسها، وإال ظل الفقه كيانا بادوـ روع،  ارغاا مان كال 
 دالئلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه وأهدا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه . 

 
 ويمكاااااااااااااان أـ نااااااااااااااورد بعااااااااااااااض األدلااااااااااااااة والشااااااااااااااواهد علااااااااااااااى علااااااااااااااك : 

 
(  185يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العساار ( ) البقرو: ( : ومثال علك قوله تعالى : ) 1عموم األدلة ورصوصها )-

 ( ، وغيار علاك مان الشاواهد  اي القارآـ والسانة .  78وقوله: ) وما جعل عليكم  ي الدين مان حارا ( ) الحاج: 
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م يكن قواعد الفطرو السليمة ومسلمات العقل وقوانين النظام الكوني البديع، والتي تدل على أـ رلق الكائنات ل -

 عبثااااااا وال ساااااادى، وإنمااااااا أقاااااار لعبوديااااااة هللا تعااااااالى وإسااااااعاد البشاااااارية  ااااااي الاااااادارين . 
 

 المبحااااااااااااااااااااااااااااااااث الرابااااااااااااااااااااااااااااااااع:  وائااااااااااااااااااااااااااااااااد المقاصااااااااااااااااااااااااااااااااد
 

 لدراساااااااااااة المقاصاااااااااااد وبحثهاااااااااااا  وائاااااااااااد وأغااااااااااارا  كثيااااااااااارو، ناااااااااااذكر منهاااااااااااا: 
 
الحيااو و اي إبرا  علل التشريع وحكمه وأغراضه ومراميه الجزئية والكلية، العامة والخاصاة،  اي  اتى مجااالت  -

 مختلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع أباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواب الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريعة . 
 
(، وهذا الذي 2تمكين الفقيه من االستنبا  على ضوء المقصد الذي سيعينه على  هم الحكم وتحديده وتطبيقه ) -

 عنوناااااااا لاااااااه ) باالجتهااااااااد المقاصااااااادي ( ، الاااااااذي هاااااااو موضاااااااول هاااااااذا البحاااااااث كلاااااااه . 
 

( 1لمصالح ، والقياس، والعرف، والقواعد، والذرائع، وغيرها )إثراء المباحث األصولية عات الصلة بالمقاصد، على نحو ا
 . 

 
التقليل من االرتالف والنزال الفقهي والتعصب المذهبي، وعلاك باعتمااد علام المقاصاد  اي عملياة بنااء الحكام، 
 وتنساااااااااااااااااااااااااايق اآلراء المختلفااااااااااااااااااااااااااة، ودرء التعااااااااااااااااااااااااااار  بينهااااااااااااااااااااااااااا . 

 
ت إلى روحه ومدلوله على وجه ال يخل  يه المعنى بالنص، وال التو يق بين راصيتي األرذ بظاهر النص، وااللتفا -

 ( . 2العكااااااال، لتجاااااااري الشاااااااريعة علاااااااى نظاااااااام واحاااااااد ال اراااااااتالف  ياااااااه وال تنااااااااقض )
 
تأكيد رصائص صالحية الشريعة ودوامها وواقعيتها ومرونتها وقدرتها على التحقق والتفاعال ماع مختلاع البيئاات  -

 والظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروف واأل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوار . 
 

 لخاااااااااااااااااااااااامل :  ااااااااااااااااااااااارق إثباااااااااااااااااااااااات المقاصااااااااااااااااااااااادالمبحاااااااااااااااااااااااث ا
 

يصطلح على تسمية هذا المطلب بمسالك الكشع عن المقاصد، أو سبل إثبات و ارق كشاع وتعياين المقاصاد، 
وغير علك ... ويمكن أـ نورد بياـ تلك المسالك ضمن مسلكين كبيارين، علاى ضاوء ماا قارره بالخصاوص كال مان 
 الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بي وابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان عا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااور : 

 
 ماااااااااااااااااااااان القاااااااااااااااااااااارآـ والساااااااااااااااااااااانة:االسااااااااااااااااااااااتنبا  المبا اااااااااااااااااااااار  -1
 

سواء من رالل مجرد األمر والنهي االبتدائيين التصريحيين؛ أو من راالل اعتباار علال األمار والنهاي؛ أو مان راالل 
النصوص التقريرية؛ أو من رالل تتبع األدلة حول علة واحدو، ومثالها : النهي عن االحتكار وبيع الطعام قبال قبضاه، 

، وكل علك قد أ اد مقصد تيسير رواا الطعام وتحصيله؛ أو من رالل تتباع الساكوت وعن بيع الطعام بالطعام نسيئة
النبوي الوارد  ي موضع الحاجة إلى البياـ الشرعي،  يدل علك السكوت على أـ المقصد  ي عدم النطق بالحكم 
 ولااااايل بالتصاااااريح باااااه، ومثالاااااه: ساااااجود الشاااااكر؛ أو مااااان راااااالل تتباااااع اجتهاااااادات السلااااااع . 

 
 راا مااااااااااااااااااااان المقاصاااااااااااااااااااااد األصااااااااااااااااااااالية والجزئياااااااااااااااااااااة: االساااااااااااااااااااااتخ -2
 

ومثال االستخراا من المقاصد األصلية استخراا مقاصد السكن واألنل بالذرية واالساتمتال بالزوجاة مان المقصاد 
 األصاااااااااااااااااااااااااااااااالي والااااااااااااااااااااااااااااااااذي هااااااااااااااااااااااااااااااااو التناساااااااااااااااااااااااااااااااال . 

 
حكماة واحادو أما االستخراا من المقاصد الجزئية،  هو يتمثل  ي تتبع العلل الكثيارو الثابتاة والاواردو  اي تحدياد 

مشتركة،  تكوـ تلك الحكمة بمثابة المقصد الكلي األصلي، ومثال علك: مقصد األروو ودوام العشارو المساتخرا 
من علل النهي عن الخطبة على الخطبة، والسوم على السوم، والنهي عن الوقول  ي العر  أو المال أو الكرامة 

 بالغيبة والنميمة، والغصب والتغرير وغير علك....

 تنزيل المقاصد ووسائلها

 قيمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة تنزيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال المقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد : 
واإل تااء:  هام  يعد تنزيل المقاصد الشطر الثاني واألساس الضروري بعد الفهم واالستيعاب، إع من  رو  االجتهاد

 -أي تنزيال المقاصاد-( . وهاو 1مقاصد الشريعة على كمالها، وكذلك التمكن من االستنبا  بناء على  همه  يهاا )
وإـ كاـ كجزء من وسيلة االستنبا ، يعرف به كيع استنبط المجتهدوـ أيضا، إال أنه  ي عاته  قه  ي الدين وعلم 

 .  (2بنظااااااااااااااااام الشااااااااااااااااريعة ووقااااااااااااااااوف علااااااااااااااااى أساااااااااااااااال التشااااااااااااااااريع )
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 ومااااااان دواعاااااااي أهمياااااااة التطبياااااااق المقاصااااااادي ومبرراتاااااااه، يمكااااااان إياااااااراد ماااااااا يلاااااااي : 

 
  بيعااة النصاااوص واألدلااة واآلثاااار المنطوياااة علااى مقاصااادها ومصاااالحها جلبااا، ومفاسااادها وأضااارارها درءا.  -

 
ر المقاصادي  بيعة الحوادث والمستجدات الكونية واإلنسانية التي تقتضي المعالجة الشرعية لهاا و اق المنظاو -

المتين، ومن ثم  لـ تطبيق المقاصد  ي حياو الناس أمر البد منه وال محيد عنه، حتى تساتقيم الحاوادث ويصالح 
 الخلااااااااااااااااااااااق وتتحقااااااااااااااااااااااق األحكااااااااااااااااااااااام والتعاااااااااااااااااااااااليم والقاااااااااااااااااااااايم . 

 
 مراحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال تنزياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال المقاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد: 

 
 مقااررو .  هاام المقصااد الجااازئي أو علااة الحكاام، والعماال علااى تحديااده و ااق  اارق إثبااات المقاصااد ال -1
 
 ( . 1النظااار  اااي تعدياااة المقصاااد الجزئاااي، ألـ التعااادي ماااع الجهااال بالعلاااة، تحكااام مااان غيااار دليااال ) -2
 
  هااااام المقصاااااد الكلاااااي وتحدياااااده مااااان راااااالل عملياااااة االساااااتقراء أو التقريااااار وغيااااار علاااااك .  -3
 
ة و ااق ماا يعاارف النظار  اي مسااتجدات الوقاائع والحااوادث، والعمال علااى إدراجهاا ضاامن تلاك المقاصااد الكليا -4

باالستصالع المرسل أو االستحساـ وقد عبر عن هذا بتعبيرات كثيرو منها القياس الكلي، والمصالحي، والواساع، 
 ( . 2وقياااااااااااااااااااااس المصااااااااااااااااااااالح المرساااااااااااااااااااالة، والمقاصااااااااااااااااااااد العاليااااااااااااااااااااة )

 
قريبة والعالية وقد جاء عن ابن عا ور  صل بعنواـ: ) أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها، باعتبار العلل والمقاصد ال

( )3. ) 
 

 المبحاااااااااااااااااااااااااااااااث الساااااااااااااااااااااااااااااااابع : وساااااااااااااااااااااااااااااااائل المقاصاااااااااااااااااااااااااااااااد
 

مبحث وسائل المقاصد يحظى بنفل األهمية التي حظي بها مبحث المقاصاد عاتاه، وعلاك لتوقاع تلاك المقاصاد 
 ( . 1علاااااااااااااااااى وساااااااااااااااااائلها الموضاااااااااااااااااوعة لهاااااااااااااااااا، وجاااااااااااااااااودا وعااااااااااااااااادما )

 
 مظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ الوسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل : 

 
 لتالياااااااااااة : يظااااااااااان وجاااااااااااود ماااااااااااادو الوساااااااااااائل ومحتواهاااااااااااا  اااااااااااي المباحاااااااااااث ا

 
هو المبحث الذي تتصل باه مبا ارو وبداهاة مساألة الوساائل، إع أـ  -كما هو معلوم-المقاصد مبحث المقاصد  -1

المقصد ووسيلته يتال ماـ ويترابطاـ من حياث الوجاود والعادم .. ) ماوارد األحكاام علاى قسامين: مقاصاد وهاي 
( . ) ألـ موارد األحكام قساماـ 2المفضية إليها ( ) متضمنة للمصالح والمفاسد  ي أنفسها، ووسائل وهي الطرق

 ( . 3مقاصاااااااااااااااااااااد أساساااااااااااااااااااااية، ووساااااااااااااااااااااائل مفضاااااااااااااااااااااية إليهاااااااااااااااااااااا ( )
 
األحكام: األحكام الشرعية وضعت لمقاصدها وأغراضها،  هي  رق ووسائل لتحقياق تلاك المقاصاد..  السابب  -2

ضعت لتحصيل غيرها وتحقيق ما تفضي والشر  والمانع مثال لم توضع لذاتها ولم تكن مقصودو  ي نفسها، وإنما و
إليه من مصالح ومنا ع، ومثال علك: ا ترا  النية وسيلة لصحة الوضوء والغسل، ورؤية الهالل وسيلة لثبوت الشهر 
ووجوب الصوم .. ومثاله أيضا: موانع األحكام على نحو: اإلغماء والجنوـ واإلكراه والحيض والنفاس والمر  وغيره.. 

عدها الشرل وسائل  رعية معتبارو نيطات بهاا مقاصادها المتمثلاة  اي د اع المشاقة والحارا،   لـ تلك الموانع
 وتحقيااااااااااااااااااااااق التيسااااااااااااااااااااااير والتخفيااااااااااااااااااااااع عاااااااااااااااااااااان المكلفااااااااااااااااااااااين . 

 
الذرائع  تحا وسدا: تعد الذرائع  تحا وسدا وسائل للمقاصد، إع ينظر إلى الذريعة وإلى وجاوب سادها أو  تحهاا  -3

 المترتاااااااااااب عليهاااااااااااا .  بحساااااااااااب ماااااااااااا ساااااااااااتمول إلياااااااااااه أو بحساااااااااااب األثااااااااااار
 
 الحيااال واالستحسااااـ وغيرهماااا مماااا يتعاااين وسااايلة لمقصاااده بحساااب االعتباااار الشااارعي وعدماااه .  -4
 

 تعريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع الوسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل: 
 

 إناااااااااااااه كماااااااااااااا سااااااااااااابق مناااااااااااااذ حاااااااااااااين ماااااااااااااوارد األحكاااااااااااااام قساااااااااااااماـ : 
 
 الوساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل -المقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  -

 
 والمقاصاااااااااااااااد هاااااااااااااااي المصاااااااااااااااالح المجتلباااااااااااااااة والمفاساااااااااااااااد المبتعااااااااااااااادو . 
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األمور التي تسبق المقاصد وتوصل إليها، أو هاي الطارق المفضاية إليهاا بحساب وضاع الشارل  أما الوسائل  هي
واجتهاد العقل، وعلك على نحو: ا ترا  الطهارو وسيلة لصحة الصاالو، وتعظايم الخاالق وعبادتاه وسايلة لمقصاد 

وحضورها ... وبأـ النية تمكين األرالق  ي النفل اإلنسانية، ومنع البيع  ي الجمعة وسيلة لمقصد حرمة الصالو 
 المقرونااااااااااة بااااااااااالقول أو الفعاااااااااال المتعلااااااااااق بااااااااااالحج وساااااااااايلة النعقاااااااااااد الحااااااااااج . 

 
(، والاذرائع المختلفاة، وصاي  1وتشمل الوسائل األحكام الشرعية: التكليع، األسباب، الشرو ، الموانع، الررص )

 يااااار علاااااك . العقاااااود والمعاااااامالت، واألساااااماء واأللفااااااظ الدالاااااة علاااااى معانيهاااااا ومسااااامياتها، وغ
 

 الوسائل إعـ هي كل ما أوصل إلى المقاصد، وهي مرتبطة بها من حيث الحصول وعدمه، وحكمهاا هاو حكام ماا 
أ ضت إليه من منع أو إيجاب أو تحريم أو تحليل وكما يجب النظر  ي المقاصد وااللتفات إليها، يجب كذلك النظر  ي 

 ( . 2ومراعاتهاااا عناااد ساااقو  المقاصاااد و والهاااا )  رائقهاااا التاااي تفضاااي إليهاااا . ويساااقط اعتباااار الوساااائل
 

 أناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوال الوساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل: 
 
 الوسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل الثابتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة .  -أ

 
وهي الوسائل التي حددها الشارل  رقا مضبو ة إلى مقاصدها التي ال تتحقق إال بها، بحيث لو انخرمت الوسائل 

ئل موجود بكثارو  اي رطااب الشاارل (، وهذا النول من الوسا3أو تغيرت، النخرمت معها المقاصد وارتلت وتغيرت )
وتعاليمه، وهو يشمل جملة األحكام الوضعية، وكيفيات وتفاصايل العباادات، وأصاول الفضاائل والمعاامالت، وقواعاد 
 ومسااااائل االعتقاااااد، وغياااار علااااك ماااان األمااااور التااااي جعلهااااا الشااااارل وسااااائل لتحصاااايل مقاصاااادها . 

 
رو، والنياة، وساتر العاورو، واساتقبال القبلاة، وجملاة األقاوال وعليه  لـ من أمثلة هذا النول: نجاد ا اترا  الطهاا

واأل عال التي تصح بها الصالو.. ونجد كذلك ا ترا  النصاب، وحاوالـ الحاول، وانتفااء الاديوـ والحاجاات الضارورية، 
د والزيادو عن الحاجات األصلية، وغير علك من مختلع األمور، المجعولة وسائل و رقاا  ارعية إلاى تحقياق مقاصا

الزكاو، المتعلقة جملة بتحقيق نماء المال و يادته، وسد حاجة الفقير، وتعميق معااني األراوو والتضاامن والمحباة 
 والمواساااااااااو، بااااااااين الغنااااااااي والفقياااااااار، وبااااااااين مختلااااااااع أ ااااااااراد المجتمااااااااع و ئاتااااااااه . 

 
النية والقصد، وعان كما نجد صيغة التراضي بين المتعاقدين سواء عن  ريق التلفظ باإليجاب والقبول أو عن  ريق 

 ريق ما يفهم منه أنه من قبيل صيغة التراضي، كما هو الحال  ي بيع المعا او عند المالكية وغيرهم، تلك الصيغة 
تعد وسيلة ثابتة إلى تحقيق مقصود البيع الذي يتصل باالنتفال المتبادل بالثمن والماثمن، وتخلايص المعاملاة مان 

 ماااااااااااااااا أ ااااااااااااااابه علاااااااااااااااك . الضااااااااااااااارر والغااااااااااااااابن والتغريااااااااااااااار والتزيياااااااااااااااع و
 

ومن األمثلة كذلك نجد الزواا الممبد وعزم الزوجين على االستمرار  ي الحياو الزوجية وعدم قطعها بموجب نكااع 
المتعة أو نكاع التحليل أو الغرر أو اإلضرار وغيره ...  قد عد علك كله وسيلة ثابتاة يقينياة لتحقياق مقصاود الازواا، 

وبناء األسرو، وعمارو األر  وغير علك، إع إـ العزم االبتدائي علاى توقيات الازواا  المتصل بتلبية الرغبة الجنسية،
وقطعه بعد مدو مناف لهذه المقاصد ومخل بها وهذا بخالف الطالق الذي يحصل بمقتضى ما يساتجد أثنااء الحيااو 

ل،  يحال عندئاذ محال الزوجية دوـ سبق إصرار وعزم على  عله، إع يكوـ بسبب الضرر البين، أو التراضي المتبااد
الزواا  ي تحقيق مصالح الزوجين ود ع الضرر والضيق والحرا عنهما، وبهذا يكوـ الطالق وسيلة  رعية ثابتة إلى 
 نفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال تلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك المقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد . 

 
 ب الوساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل المتغيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارو : 

 
هي تشمل وهي الوسائل التي تتغير بتغير الحال والظرف، والتي تثبت صالحيتها لمقاصدها عن  ريق االجتهاد، و

سائر المجاالت التشريعية الظنية واالحتمالية التي تعددت معانيها وصورها وكيفياتها، أو المجااالت التاي لام توجاد 
 نصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوص وأحكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام تجاههاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 

 
وهي الطرق غير الثابتة والتي تتعين  رقا إلى مقاصدها بطريق االجتهاد المضبو  حسب تغيرات األوضال، و اروء 

لنصاوص، وملكاة الفقياه وأحوالاه.. ويكاوـ دور المجتهاد متماثال  اي تحدياد الوساائل إلاى المستجدات، و بيعة ا
المقاصد، أو  ي تحديد أحسن الوسائل إعا تعددت وتدارلت وتعينت جميعها  رقا إلى مقصد واحد أو مقاصد كثيرو 
 . 

 
، وسائر المسائل االجتهادية وهي تشمل عموما جملة الكيفيات والطرق التي تخدم االعتقاد والعبادات والمعامالت

 (.1الظنياااة التاااي تقبااال التأويااال والتااارجيح والنظااار  اااي جواناااب الوساااائل المفضاااية إلاااى مقاصااادها )
 

وأمثلتها: النظر العقلي بمختلع صاوره وأ اكاله وسايلة لتعمياق اإليمااـ  اي نفال اإلنسااـ، ووسايلة لتمكاين 
 األراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالق والفضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل . 

 
واللهو واللعب وسائر ما يشغل عن إدراك الجمعة... كل علك وسيلة إلى تحقيق مقاصد  ترك البيع والشراء والكراء -
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( 2قداسة الجمعة واغتنام منا عها )  كل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها  هو حرام  رعا مفسوخ ردعاا ( )
 . 

 
ياة إلاى تحقياق علاك المقصاد، إع التعا ير المختلفة التي يتخذها الحاكم بقصد الردل والزجر، هي وسائل اجتهاد -

 يبحاااااث الحااااااكم  اااااي تحدياااااد أقاااااوى الوساااااائل وأجاااااداها  اااااي تحقياااااق المقصاااااد وتثبيتاااااه . 
 
اإلجراءات والتدابير التي يقيد بها الحاكم بعض المباحاات بهادف تحقياق المصالحة، هاي وساائل إلاى إقارار تلاك -

 المصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحة . 
 

ال العقل والنظر، وبحث أنجع المسالك، وأقرب الطرائق، وأحسان وبذلك تكوـ الوسائل االجتهادية مو نا رحبا إلعم
الكيفيات إلى تحصيل المنا ع والمصالح، ودرء المفاسد والمضار، و اق مقصاود الشاارل وماراده، إع إـ الوساائل قاد 

  رعت ألـ بها تحصيل أحكام أررى،  ينبغي حينئذ لزوم ردمتها للمقاصد وتدعيمها لها .

 ريم اصدي المبحث األول: مقاصدية القرآـ الكاريخ االجتهاد المقت

المقرر  رعا وعقال، اعتقادا وعمال، نصا واجتهادا، رأيا وإجماعا، إجماال وتفصيال، أـ القرآـ الكريم ينطوي على أرقى 
المقاصد وأكبرها، وأعلى المصالح وأعظمها،  هو أصل األصول ومصدر المصادر، وأساس النقول والعقول، وقاعدو أي 

اء حضاري يهدف إلى اإلعمار والتنمية واال دهار والتقدم والصالع، وغير علك من الغايات والمقاصد التي ترنو جميع بن
 الشااااااااااااااااااااااعوب واألماااااااااااااااااااااام إلااااااااااااااااااااااى تحقيقهااااااااااااااااااااااا وتحصاااااااااااااااااااااايلها . 

 
وجميع المقاصد الشرعية المعتبرو والمعلومة والمقررو  ي الدراسات الشرعية، إنماا هاي راجعاة  اي جملتهاا أو 

 يحا أو تضااااااامينا إلاااااااى هااااااادي القااااااارآـ وتعاليماااااااه وأساااااااراره وتوجيهاتاااااااه . تفصااااااايلها، تصااااااار
 

*  من القرآـ الكريم تستفاد مقاصد الشارل الحكيم، من إرسال الرسل، وتنزيل الكتاب، وبيااـ العقيادو واألحكاام، 
هاو عباادو  وتكليع المكلفين ومجا اتهم، وبعث الخالئق والحياو والكوـ والوجود ..  قد جاء أـ المقصاد مان الخلاق

الخالق تعالى واالمتثال إليه، وإصالع الخلق وإسعادهم  ي العاجل واآلجل، وقد دلت على هذا آياات كثيارو، منهاا 
( وقوله: ) أ حسبتم أنما رلقناكم عبثاا وأنكام  56قوله تعالى: ) وما رلقت الجن واإلنل إال ليعبدوـ ( ) الذاريات: 

( وقولاه: ) هادى  9قوله: ) إـ هذا القرآـ يهدي للتي هي أقوم ( ) اإلسراء: ( و 115إلينا ال ترجعوـ ( ) المممنوـ: 
(.. كما دلت على هذا أوصا ه الكثيرو علاى نحاو وصافه بأناه ناور وهادى، ومباارك، ومباين،  2للمتقين ( ) البقرو: 

لات علاى علاك ( . كماا د1وبشرى، وبشير ونذير، وغير علك من األوصاف التي أجملت بياـ بعض أهدا ه ومراميه )
صفة التأبيد  يه،  قد جعله هللا تعالى آرر كتاب سماوي، أحكامه ماضية إلى يوم القيامة، ومقاصده باقية ال تازول، 
 وهدياااااااااااااااااااااااااااااااااه ملحاااااااااااااااااااااااااااااااااوظ ال رياااااااااااااااااااااااااااااااااب  ياااااااااااااااااااااااااااااااااه . 

 
 قد توالات  ائفاة مهماة مان  -حفظ الدين والنفل والعقل والنسل والمال-* منه ثبتت الكليات الشرعية الخمل 

 لتثبياات تلااك الكليااات وتاادعيمها، واعتبارهااا أصااوال قطعيااة معتباارو  ااي كاال الملاال واألماام . نصوصااه وأحكامااه
 

* منه تحددت الكثير من الحكم والعلل واألسرار الجزئية، التي تعلقت بأحكامهاا الفرعياة، والتاي  اكلت محتاوى 
المحيض والتي هي د ع األعى مهما أسهم  ي إبرا  المقاصد وتكوينها، ومن أمثلة علك: حكمة اعتزال النساء  ي 

(، وحكمة تشريع الحج والتي هي تحصيل المنا ع وعكر هللا وغيره، وحكمة تشريع الازواا والتاي هاي الساكن 1)
والمودو والرحمة وإعمار الكوـ، وحكمة تشريع الصوم والتي هي تحصيل التقوى وغيرها، وحكمة منع االقتراب من 

اسد م له، وحكمة وجوب القتال والتي هي د ع الظلام عان المسالمين الزنا والتي هي  حشه وسوء سبيله ومف
 والااااااااااااااذب عاااااااااااااان دياااااااااااااانهم واسااااااااااااااتقاللهم ومنعااااااااااااااتهم وغياااااااااااااار علااااااااااااااك .

 
* منه استخلصت واستقرت ودونت بعض القواعد الفقهية عات الصلة بالمقاصد الشرعية،  قد كاـ المنشغلوـ بفن 

ة أو منهما معا، ومان القواعاد المبنياة علاى نصاوص مان القواعد يرجعوـ كل قاعدو إلى أصلها من القرآـ أو السن
القرآـ الكريم قاعدو: ) المشقة تجلب التيسير (، وقاعدو: ) الضرورات تبيح المحظورات ( ، ) والضرورو تقدر بقدرها ( 

 ( . 2، وقاعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادو: ) العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادو محكماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ( )
 

لقايم واألراالق العالياة،  اي أحاوال الانفل * منه اكتملت وتبلورت أصول المعامالت والفضاائل الرائادو، ومعااني ا
 والمجتمااااااع، مثاااااال العاااااادل واإلحساااااااـ والمساااااااواو والحريااااااة والكرامااااااة والو اااااااء والصااااااالع . 

 
وتجتمع كل تلك المعاني المنصوص عليها أو المشار إليهاا  اي آي القارآـ الكاريم ضامن  ضايلة التقاوى والتزكياة 

 أتقاكم (، وقال وهو يصع رسوله األكرم المبل  لشرعه ومراده: ) والخلق العظيم، قال تعالى: ) إـ أكرمكم عند هللا
      ( . 4وإناااااااااااااااااااااااك لعلاااااااااااااااااااااااى رلاااااااااااااااااااااااق عظااااااااااااااااااااااايم ( )القلااااااااااااااااااااااام: 

 
* منه استفيدت العديد من الخصائص العامة للشريعة اإلسالمية المتصلة بالمقاصد الشارعية، علاى نحاو راصاية 

ة والر ق واللاين والواقعياة، وغيار علاك مان الخصاائص التيسير والتخفيع ور ع الحرا والوسطية واالتزاـ والسماح

This file was downloaded from QuranicThought.com



الكلية والسمات العامة التي تعاقب الباحثوـ والدارسوـ على  رقها وبيانها، بغية التعريع باإلسالم والدعوو إلياه، 
 واإلقنااااااااااااال بصااااااااااااالحيته وحقيتااااااااااااه ودوره  ااااااااااااي البناااااااااااااء الحضاااااااااااااري العااااااااااااام . 

 
لفقهية واألصولية والقانونية على نحو نظرية االلتزام، والحق والضاماـ * منه تبينت العديد من المباحث والنظريات ا

والمصالح والضرورو ور ع الحرا والررصة وسد الذرائع والتحو  والتعليل، وغير علاك مان المباحاث والنظرياات التاي 
ت العلمياة،  كلت أهم البحوث والموضوعات المدروسة على صعيد الرسائل الجامعية والمملفات الخاصة والملتقيا

وعمليات التحصيل والحيا و المعر ية والشرعية، والتي تهادف إلاى صاياغة الرؤياة الفكرياة اإلساالمية المعاصارو، 
وتدوين النظام الفقهي القانوني الحقوقي العام المم ر لمختلع الناوا ل والظاواهر وساائر المساتجدات، والموجاه 

 اصااااادها ومصاااااالح المكلفاااااين بهاااااا . لتصااااار ات النااااااس وتعااااااملهم و اااااق تعااااااليم الشاااااريعة ومق
 

ومن نا لة القول: إـ القرآـ الكريم ظل األصل المهم لتلك النظريات والمباحث، وعلك بما اتسام باه مان تناول  اي 
(، وتحد  ي نظمه وإعجا ه، مما يادل 1نصوصه وأحكامه، وثراء  ي معانيه ودالئله، وتعدد  ي أساليبه وموضوعاته )

(، وجدارو صالحه، ودوام هديه على مر األياام والعصاور.. كماا ظال أصال تلاك 2حقائقه ) على اتسال أ قه، وا راد
النظريات بما  وضه للسنة الشريفة لشرحه وبيانه وتدقيقه وتفصايله، وبماا أحالاه علاى الخاصاة مان أهال العلام 

المقبلاوـ علاى دراساة  الستنبا ه واستنتاجه واالهتداء إليه، وعلى العامة لفهمه وتدبره واالقتاداء باه.  قاد كااـ
القارآـ الكاريم  اي مختلااع  نوناه وعلوماه، وعلاى ماار تاريخاه وأ اواره محصالين لتركااة عظيماة مان المعلومااات 
 والمتعلقااااااااات والبيانااااااااات التااااااااي كاناااااااات أحااااااااد أركاااااااااـ تلااااااااك النظريااااااااات والماااااااااباحث . 

 
 مقاصااااااااااااااااادية القااااااااااااااااارآـ الكاااااااااااااااااريم علاااااااااااااااااى سااااااااااااااااابيل التفصااااااااااااااااايل : 

 
بيل اإلجمال والعموم بكونه كتاب هداياة وصاالع وإر ااد وإساعاد  اي العاجال القرآـ الكريم كما هو معلل على س

 واآلجااال،  هاااو كاااذلك معلااال بااانفل تلاااك العلااال والمقاصاااد علاااى سااابيل بعاااض مباحثاااه ومساااائله . 
 

 ويمكاااااااااااااااان أـ نباااااااااااااااار  الجوانااااااااااااااااب المقاصاااااااااااااااادية للمباحااااااااااااااااث التاليااااااااااااااااة: 
 
 مبحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث آيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات األحكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.  -

 
 قاااااااااااااارآـ الكااااااااااااااريم. مبحااااااااااااااث التاااااااااااااادرا والنسااااااااااااااخ  ااااااااااااااي أحكااااااااااااااام ال -

 
 مبحااااااااااااااااااث التاااااااااااااااااارجيح بااااااااااااااااااين معاااااااااااااااااااني القاااااااااااااااااارآـ الكااااااااااااااااااريم .  -

 
 مقصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد آياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات األحكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام: 

 
 حظيااات آياااات األحكااااام عبااار تااااريخ الفقااااه واالجتهااااد باهتمااااام متزاياااد تنااااول مسااااائل كثيااارو منهااااا: 

 
 بيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ األحكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام الفقهياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. 

 
 ي توضيح األحكام وبياـ  رعيتها وحقيتها استخراا علل األحكام وحكمها وأسرارها ومقاصدها، واستخدام علك  -

 وصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحيتها . 
 
توظيع علك  ي تطوير كثير من المباحث الشرعية والدراسات األصولية، علاى نحاو األقيساة والتعليال والتقعياد  -

 . والمصالح المرسلة ومنع الذرائع، وتأكيد مكانة النظر المقاصدي المصلحي  ي عملية االجتهاد واستنبا  األحكام 
 

 ارتبا  األحكام القرآنية بعللها وحكمها ومقاصدها ليل إال دليال واضحا على تأكيد مقاصدية القرآـ الكاريم وساعيه 
 إلى الصالع والخير والهدى، وتثبيت وجوب النظر المقاصدي األصيل، وضرورو ارتبا  الحكم بمقصده وجاودا وعادما. 

 
 :  مقصاااااااااااااااد التااااااااااااااادرا والنساااااااااااااااخ  اااااااااااااااي أحكاااااااااااااااام القااااااااااااااارآـ الكاااااااااااااااريم

 
(  ي أحكام الكتاب على تعليالت وحكم كثيرو تتصل إجماال بد ع الحرا والمشقة، 1ينطوي مبحث التدرا والنسخ )

(، وتهياأو الظاروف واألجاواء المناسابة 3( ، ومراعاو العادات الحسانة ومصاالح النااس )2وإقرار التيسير والتخفيع )
المضبو ، وعدم مفاجاأو المكلفاين بماا يروناه تحاوال جاذريا لتطبيق الحكم وضماـ جدواه و اعليته وأثره الشرعي 

(.. األمر الذي قد يمدي بهم إلى النفرو والتمرد 4مخالفا لواقعهم وحياتهم، ومصادما لمألو هم وتقليدهم وأعرا هم )
كاـ لزاما  والتحايل، والركوـ إلى ما هم  يه من الضالل والتيه واالنحراف عن المنهج اإلسالمي كليا أو جزئيا، لذلك

على القائمين على أمر هللا والدعوو إليه، استكمال  رو  تنفيذ  رل هللا تعالى  هما وتنزيال حتى يمدي أغراضاه 
 وأهدا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه . 

 
ولعل أهم  ر  من تلك الشرو ، ما يتعلق بفهم مقاصد القرآـ الكريم من اعتماده على التدرا  ي بياـ األحكاام 

جملة واحدو ود عة مجتمعة ليل بينها وبين الواقع الذي يراد حكمه بتلك األحكام وتكليع الناس بها، وعدم وضعها 
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مناسبة معتبرو، ورابط منطقي، ومشروعية معقولة تأرذ بعاين االعتباار اراتالف البيئاات واألمصاار، وتغيار األحاوال 
 واألعصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار . 

 
، وضاماـ اساتمرارها وتأييادها و عاليتهاا، إـ علك المقصد يقوم على إيجاد الواقع السليم لتنفيذ أحكام هللا تعاالى

وتطبيقها نصا وروحا، مظهرا وجوهرا، وجدانا وسلطانا، وليل االكتفاء بمجرد التطبيق اآللاي والساطحي، والتنزيال 
 الممقاااااااااااااااات واالنتقااااااااااااااااائي الااااااااااااااااذي ال يحقااااااااااااااااق غاياتااااااااااااااااه ومراميااااااااااااااااه . 

 
توري التدرا  ي بياـ األحكام، تكليع كما يقوم علك المقصد على تحقيق الرحمة بالمكلفين أنفسهم، إع إـ عدم 

لهم بما ال يطيقوـ، يوقعهم  ي االنفالت والهروب، أو التقصير والتهاوـ، أو التحايل والنفاق والتصنع والمداراو، وهذا 
كله يفوت عليهم مصالحهم  ي الدارين، ويوقعهم  ي دائرو اللوم والحظر الشرعيين بسبب عدم االمتثال، ويغياب 

ية الشريعة و رص اإلسعاد بها، وتحصيل منا عها وبركاتها وأنوارها، وهاذا كلاه مخاالع لماراد الشارل إلى حين رير
 الحكاااااااااااااااااااااااااااااااايم ولمقاصااااااااااااااااااااااااااااااااد دينااااااااااااااااااااااااااااااااه وكتابااااااااااااااااااااااااااااااااه . 

 
 مقصااااااااااااااااااد التااااااااااااااااااارجيح باااااااااااااااااااين معاااااااااااااااااااني القااااااااااااااااااارآـ الكاااااااااااااااااااريم : 

 
، أو ( والترجيح  ي المعاني، التوسايع علاى المكلفاين لائال ينحصاروا  اي رأي واحاد1من أغرا  وجود التعار  )

مذهب واحد، أي أـ يجدوا متسعا من اآلراء واالجتهادات تسع مختلع حاجياتهم ومنا عهم ) اعلم أـ هللا لم ينصب 
على جميع األحكام الشرعية أدلة قا عة، بل جعلها ظنية، للتوسيع على المكلفين، لئال ينحصروا  ي مذهب واحد 

 ( . 1لقياااااااااااااااااااااااااااااااام الااااااااااااااااااااااااااااااادليل القاااااااااااااااااااااااااااااااا ع علياااااااااااااااااااااااااااااااه ( )
 

مساعدو على الترجيح عند التعار ، اعتماد المقصد وااللتفات إليه،  قد يستأنل المجتهاد بمراعااو ومن األمور ال
مقصد أو حكمة تبينت له للخروا من التعار ، الذي ال مخرا منه سوى باعتماد تلك الحكمة والتعويل عليهاا، لماا 
 باااااااااااااااااااااااااااااااااادا لااااااااااااااااااااااااااااااااااه مقبااااااااااااااااااااااااااااااااااوال ومشااااااااااااااااااااااااااااااااااروعا . 

 
د تعار  بين العلل والحكام والمقاصاد نفساها،  يفازل عندئاذ إلاى وقد يعود سبب التعار  بين النصوص إلى وجو

الترجيح بين تلك العلل والحكم والمقاصد بغر  الخروا من تعار  النصوص،  يقادم المجتهاد ماا ينبغاي تقديماه، 
كتقديم العلة المنصوص عليها على التي لم ينص عليها، وتقديم العلة التي تشهد لها أصول ونصوص كثيرو علاى 

ي يشهد لها أصل واحد أو نص واحد، وتقديم العلة المنتزعة من أصل منصوص عليه على التي انتزعت من أصل الت
 ( .2لم ينص عليه،  تكوـ المنتزعة من أصل منصوص عليه أولى وأحرى )

 « تاريخ االجتهاد المقاصدي المبحث الثاني: االجتهاد المقاصدي  ي العصر النبوي

نشأت المقاصد كما عكرنا مع نشأو األحكام التي انتصب الرسول صلى هللا عليه وسلم لبيانها وتبليغهاا، وقاد كااـ 
ملية  هام األحكاام واساتنبا ها، ساواء مان قبلاه المقصد الشرعي أحد األمور الملتفت إليها والمعول عليها  ي ع

 عليه الصالو والسالم بما يبلغه قوال و عال، أو من قبال أصاحابه رضاي ا عانهم بماا يقاره علايهم ويثبتاه ويمكاده . 
 

 ويمكاااااااااااااان أـ نبااااااااااااااين حقيقااااااااااااااة علااااااااااااااك  ااااااااااااااي المطالااااااااااااااب التاليااااااااااااااة : 
 

 * مقاصاااااااااااااااااااااادية الساااااااااااااااااااااانة علااااااااااااااااااااااى ساااااااااااااااااااااابيل اإلجمااااااااااااااااااااااال . 
 

 يل التفصاااااااااااااااااااااايل : * مقاصاااااااااااااااااااااادية الساااااااااااااااااااااانة علااااااااااااااااااااااى سااااااااااااااااااااااب
 
 مقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادية نصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوص الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة .  -

 
 مقاصاااااااااااااااااااااااااااااااادية النسااااااااااااااااااااااااااااااااخ  ااااااااااااااااااااااااااااااااي األربااااااااااااااااااااااااااااااااار.  -

 
 مقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادية التعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  والتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارجيح.  -

 
 مقاصااااااااااااااااااااااادية السااااااااااااااااااااااانة علاااااااااااااااااااااااى سااااااااااااااااااااااابيل اإلجماااااااااااااااااااااااال :

 
تثبت السنة من حيث المبدأ والعموم، وجود مقاصد األحكام، ووجوب اعتبارهاا ومراعاتهاا، وماا قيال  اي مقاصادية 

مكن أـ يقال  ي مقاصدية السنة الشريفة من جهة كونها مبينة ألحكام القارآـ و اارحة ومدعماة القرآـ الكريم ي
(، أي أـ السنة تبين مراد 1لها، ومن جهة كونها مبر و لمقاصده وأسراره . قال ابن عبد البر: )... وتبين المراد منه )

ي الجملاة، هاي نفساها التاي عملات السانة القرآـ ومقاصده .  النواحي المقاصدية التي أقرها القرآـ الكريم  ا
الشريفة على إبرا ها وتأكيدها وتفصيلها وتفريعها، بحكم العالقة الوثيقة بينهما  ي بياـ الشارل وتحدياد مقاصاده 
وأسراره قال الشا بي: ) وعلك أـ القرآـ الكريم أتى بالتعريع بمصالح الدارين جلبا لها، والتعريع بمفاسدها د عاا 

نظرنا إلى السنة وجدناها ال تزيد على تقرير هذه األمور،  الكتاب أتى بها أصوال يرجع إليها، والسنة أتت  لها... وإعا
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 (. 2بهاااااااااااااا تفريعاااااااااااااا علاااااااااااااى الكتااااااااااااااب وبياناااااااااااااا لماااااااااااااا  ياااااااااااااه منهاااااااااااااا ( )
 
 من السنة تستفاد غايات الوجود الكوني وأهداف الحيااو اإلنساانية، ويتباين المقصاد الكلاي المتعلاق بتحقياق  -

 يااااااااااااااااااااااااااااااة الخاااااااااااااااااااااااااااااااالق وإصااااااااااااااااااااااااااااااالع المخلاااااااااااااااااااااااااااااااوق . عبود
 
ومنها استخلصات و صالت الكلياات الخمال الشاهيرو ) حفاظ الادين والانفل والعقال والنسال والماال ( . قاال  -

( ،  قاد أقارت السانة كماا أقار 3الشا بي: )  الضروريات الخمل كما تأصلت  ي الكتااب تفصالت  اي السانة ( )
طعية تلك الكليات المعتبرو  ي كل أمة وملة، علاى نحاو كلياة حفاظ القرآـ مختلع األحكام التي أكدت  رعية وق

العر  والنسل، التي تواترت على تثبيتها أدلة تشريع الزواا وتيسيره ومدحه، ومنع الزنا واللوا  والسحاق، وسد 
لباءو، والحث المنا ذ الممدية إلى الشذوع واالنحراف، ومنع الخلوو، والحث على الصوم والطاعة والصبر عند انعدام ا

على الستر والعفة والتحو  والحياء، وإقامة الحدود والتعزيرات، وغير علك من جزئيات األدلة واألحكام الممكدو لتلك 
 الكلياااااااااة القطعياااااااااة األصااااااااايلة، المعتبااااااااارو  اااااااااي كااااااااال األمااااااااام وساااااااااائر األعصاااااااااار . 

 
ة العملية الجزئياة، علاى نحاو علاة مناع ومنها تبينت العديد من العلل والحكم واألسرار المتعلقة باألحكام الفقهي -

ادرار لحوم األضاحي، والتي هي تمكين الجماعة القادمة من سد حاجتهاا مان الغاذاء، وعلاة تشاريع االساتئذاـ 
والتي هي صيانة العر  وعدم هتك حرمات البيوت، مما ينجر عن الدرول المفاجئ من وقول النظر  يماا يحارم أو 

 ( . 1يكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره النظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار إلياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه )
 
ن السنة كذلك تبلورت بعض القواعد الفقهية المتصلة بالمقاصد الشرعية، كقاعادو ) الضارر يازال ( ، التاي مان وم

( .. وكقاعدو: ) العادو محكمة (، والتي من أصولها قوله 2أصولها قوله صلى هللا عليه وسلم : ) ال ضرر وال ضرار ( )
 .(1لهناااااااااااد بنااااااااااات عتباااااااااااة: ) راااااااااااذي ماااااااااااا يكفياااااااااااك وولااااااااااادك باااااااااااالمعروف ( )

 
ومنها اكتمال بنااء أصاول الفضاائل وقواعاد األراالق وآداب التعامال، علاى نحاو أداء األماناة، واحتارام المعاهادات  -

والمواثيق، وعدم الغدر، ومراعاو المعروف، وتمكين العدل والمساواو، ونفي الكبرياء والعصبية واالستغالل واالحتقار، 
لمقاصد الدينية الراقية، التي جماع آحادهاا وأنواعهاا وأجناساها الحاديث وغير علك من المكارم اإلنسانية العالية وا

 (.2الشاااااااااااااااااريع: ) إنماااااااااااااااااا بعثااااااااااااااااات ألتمااااااااااااااااام مكاااااااااااااااااارم األراااااااااااااااااالق ( )
 
ومنها تبينت الخصائص العامة للشريعة اإلسالمية، على نحو راصاية الوساطية واالعتادال، والواقعياة والشامول  -

لصالع والخير والنماء والسعادو بالمنتمين إليها وبسائر الفئات والملل والتيسير والسماحة والر ق والتخفيع وإرادو ا
واألمم، و واهد علك ال تحصى كثرو، وهي مبثوثة  ي مظانها من كتب السيرو والسنن وغيرها، ولعل أبر   اهد 

ن سابحانه وتعاالى أـ ( ..  قد بي 107جامع لما عكر ، قوله تعالى: ) وما أرسلناك إال رحمة للعالماااين ( ) األنبياء: 
الغر  األسمى من إرساله رسوله وبياـ  ريعته إنما هو تحقياق الرحماة  اي  اتى أنواعهاا وساائر مظاهرهاا، 
ومختلع مجاالتها  ي االعتقاد والتعبد والتعامل والتعايش، وليسااات كلمة ) رحمة ( هنا سوى تصريح بمقصد عال 

 ح المتنوعااة المبثوثاة  ااي أحكااام تلاك الرسااالة وتعاليمهااا . يحاوي مااا ال يحصاى ماان المقاصااد الفرعياة والمصااال
 
ومنها تغذى البناء الفقهي والتنظير األصولي، حيث تأسست بعض النظريات الفقهية واألصولية على ضاوء الكثيار  -

ص من المعطيات السنية، والتي كانت لها عالقة ما بالمقاصد الشرعية، على نحو نظرية الضماـ والضارورو والتارر
والتيسير وااللتزام واالستصالع والعرف والقصود  ي األ عال وغير علك، مما كاـ له األثر الواضح  ي تطاوير المجاال 
المعر ي والقانوني وميداـ التقاضي العائد على أهله وأربابه بالعدالة والخير واالساتحقاق، و اي ردماة المقاصاد 
 الشاااااااااااااااااارعية ومصااااااااااااااااااالح الناااااااااااااااااااس بوجااااااااااااااااااه ماااااااااااااااااان الوجااااااااااااااااااوه . 

 
 ية السااااااااااااااااااااااانة علاااااااااااااااااااااااى سااااااااااااااااااااااابيل التفصااااااااااااااااااااااايل : مقاصاااااااااااااااااااااااد

 
تنطوي السنة الشريفة من جهة بعض نصوصها ومباحثها، على جوانب مقاصدية مهمة دلت على أـ االلتفات إلى 
المقصد والتعويل عليه أمر له مكانته وأهميته  ي بياـ األحكام وتثبيت  رل هللا تعالى  ي الوجود، ويمكن أـ نبر  
 علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك  يمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي: 

 
 نصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوص السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة :  مقاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادية

 
هناك الكثير من النصوص والوقائع النبوية التي وردت مقرونة بعللها وحكمها وأسرارها ومقاصدها، ومن علك نورد ما 
 يلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي: 

 
* قوله صالى هللا علياه وسالم : ) إـ الادين يسار، ولان يشااد الادين أحاد إال غلباه،  ساددوا وقااربوا، وأبشاروا، 

 ( ، تضااااامن الحاااااديث المقاصاااااد التالياااااة:1و ااااايء مااااان الدلجاااااة ( )واساااااتعينوا بالغااااادوو والروحاااااة، 
 
 إقاااااااااااااااااااااااااااااارار التيسااااااااااااااااااااااااااااااير ) إـ الاااااااااااااااااااااااااااااادين يساااااااااااااااااااااااااااااار ( .  -

 
 منااااااع التشاااااادد والمبالغااااااة ماااااان غياااااار موجااااااب : ) ولاااااان يشاااااااد الاااااادين أحااااااد إال غلبااااااه ( .  -
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 مال مااااااة السااااااداد والوسااااااطية، أي الصااااااواب ماااااان غياااااار إ اااااارا  وال تفااااااريط: )  سااااااددوا ( .  -

 
 بلاااااااوا الكماااااااال: ) وقااااااااربوا ( ، أي اعملاااااااوا بماااااااا يقااااااارب مااااااان األكمااااااال .  الحاااااااث علاااااااى -

 
 الفااااااااااااااااااااااااااااااو  بااااااااااااااااااااااااااااااالثواب والجنااااااااااااااااااااااااااااااة: ) وأبشااااااااااااااااااااااااااااااروا ( .  -

 
 (. 2دوام العمااااااال و يادتااااااااه: ) واساااااااتعينوا بالغاااااااادوو والروحاااااااة و اااااااايء مااااااان الدلجااااااااة ( ) -

 
وسلم بين أمارين قاط إال ارتاار  * ما جاء عن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت : )ما رير رسول هللا صلى هللا عليه

 ( . 3أيساااااارهما، مااااااا لاااااام يكاااااان إثمااااااا،  اااااالـ كاااااااـ إثمااااااا كاااااااـ أبعااااااد الناااااااس عنااااااه ( )
 

 مقاصااد الحااديث: اعتماااد التيسااير والر ااق والتخفيااع  ااي األمااور كلهااا مااا لاام يكاان إثمااا، وماان تلااك األمااور:
 
 الف الحااارب المااادمر. ارتياااار الجزياااة علاااى الحااارب  اااي معاقباااة المعرضاااين، ليسااارها وساااهولتها بخااا -

 
ارتيار األرع على األ د  ي العبادو  يما رير  يه المممنوـ، ر قا بهم وإبعادا لما يشق عليهم، ولما يمدي إلاى  -

 تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارك العباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادو كلهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 
 

 (. 1* قوله صلى هللا علياه وسالم الاذي روتاه عائشاة رضاي هللا عنهاا: ) إـ هللا يحاب الر اق  اي األمار كلاه ( )
 
عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما، قال: وقع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للناس  ي حجة الودال بمنى *عن  

يسألونه،  جاء رجل  قال: يا رسول هللا  لم أ عر  حلقت قبل أـ أعبحا  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسالم : ) 
 نحرت قبل أـ أرميا  قال: ) ارم وال حرا ( . قال  ما اعبح وال حرا ( .  جاء رجل آرر  قال يا رسول هللا  لم أ عر 

 ( . 2سااائل رساااول هللا صااالى هللا علياااه وسااالم عااان  ااايء قااادم وال أرااار إال قاااااال: ) ا عااال وال حااارا ( )
 

مقصد الحديث: نفي الحرا عن األمة  ي الحج و ي غيره: )  لـ استعماله علياه الصاالو والساالم للحارا منفياا، 
 .  (3ويشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعر بعموماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه ( )

 
* قول عائشة رضي هللا عنها: إـ كاـ رسول هللا ليدل العمل وهو يحب أـ يعمل به، رشية أـ يعمال باه النااس،  

 يفر  عليهم .. ومن قبيل علك تركه لصالو التراويح  ي جماعة رشية أـ تفر ، وترك التطويل  ي الصالو لنفي 
ك إيجاب الوضوء لكل صالو، وأداء صالو العشااء  اي أول المشقة والفتنة، وعدم وجوب السواك للصالو وغيرها، وتر

 وقتهاااااااااااااااااااااا مراعااااااااااااااااااااااو للضاااااااااااااااااااااعفاء والمرضاااااااااااااااااااااى وعوي الحاجاااااااااااااااااااااة. 
 
قوله صلى هللا عليه وسلم لمعاع بن جبل وأبي موساى األ اعري لماا بعثهماا إلاى الايمن: ) يسارا وال تعسارا،  

 ( . 1وبشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا وال تنفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا ( )
 
( ومقصاده، ولام تكتاع بظااهر 2ة التي عملت بمعنى حاديث بناي قريظاة )* إقراره عليه الصالو والسالم للطائف 

القول، وإنما التجأت إلى تأويله بطريق االلتفات إلى المقصد والمعنى والغر  من األمر بأداء صالو العصر  اي بناي 
 قريظاااااة، والاااااذي يتمثااااال  اااااي الحاااااث علاااااى اإلسااااارال وتااااارك التثاقااااال والتباااااا م  اااااي الساااااير. 

 
عليه وسلم عن ادرار لحوم األضاحي  وق ثالثة أيام، وباين المقصاد مان علاك والاذي هاو ساد  * نهيه صلى هللا 

حاجة جماعة األعراب القادمة ونفعها بتلك اللحوم، ثم أباع لهم االدرار  يما بعد لما انتفت حااجتهم إلاى اللحاوم، 
 ( .1وقاات الحاجااة ) وكاااـ مقصااد االدرااار متمااثال  ااي ضااماـ سااالمة اللحااوم ماان الااتعفن واالسااتفادو منهااا

 
* إقراره صلى هللا عليه وسلم لقول معاع بالرجول إلى الرأي عند عدم النصوص من الكتاب والسانة، أو عناد وجاود 
النصوص الظنية التي لها معاـ كثيرو، والتي تحتاا إلى تحديد أقربها إلى المراد اإللهي والمقصاد الشارعي، ولان 

الصحيح الذي يكوـ المقصد الشرعي أحد مستنداته ومرجحاتاه..  القراره علياه  يكوـ علك ممكنا إال باعتماد الرأي
 الصااااااااااااااااالو والسااااااااااااااااالم لمعاااااااااااااااااع بااااااااااااااااذلك يفيااااااااااااااااد أمااااااااااااااااورا منهااااااااااااااااا:

 
 اعتبااااااااااااااار الاااااااااااااارأي الصااااااااااااااحيح مصاااااااااااااادرا لألحكااااااااااااااام بعااااااااااااااد الاااااااااااااانص .  -

 
تزاحمات علياه تأكيد مكانة االجتهاد بالرأي عند انعدام وجود النص، أو عند وجود النص الظناي االحتماالي الاذي  -

 المعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااني والماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادلوالت . 
 
 مول االجتهاد بالرأي للعمل بالقياس ) أي إلحااق النظاائر بنظائرهاا المنصاوص عليهاا  اي الكتااب والسنااة (،  -

وللعمل بالعرف والمصلحة واالستحساـ، وما هو مناسب لتعاليم الدين ومقاصده دوـ أـ يتصادم ماع ناص أو أصال 
 ( . 2 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعي )
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معاع على االجتهاد بالرأي اعتراف منه بتناهي النصوص وعمومها  ي الغالب، وبتناامي ظااهرو الحاوادث  إـ تعويل

والنوا ل واتسال دائرو العالقات وتشابكها وتدارلها، ال سيما  ي بيئة جديدو مختلفة مع بيئة المدينة  ي كثير من 
هادي العميق، وااللتفات إلى ما يصلح للناس وينفعهم، العوائد واألعراف واألحوال، األمر الذي يدعو إلى النظر االجت

 بااااااااااااااااااااااااااااااااال معارضااااااااااااااااااااااااااااااااة للشاااااااااااااااااااااااااااااااارل وأحكامااااااااااااااااااااااااااااااااه . 
 

ثم إـ التزكية النبوية لمعاع بالتعويل على رأيه، تأكيد منه صلى هللا عليه وسلم علاى وجاوب معالجاة أوضاال تلاك 
الشاريفة، وتساتأنل بضاروب البيئة الجديدو معالجة إسالمية تستوحي هديها من تعاليم الكتاب الكاريم والسانة 

االجتهاد ومستنداته المتصلة أساسا بمراعاو المقاصد الشرعية والمصالح اإلنسانية، إع مان الباديهي القاول: باأـ 
توجه معاع إلى بالد اليمن سفيرا، ليل إال لنشار اإلساالم باين أهال تلاك البقعاة وتحكيماه، وباث أناواره وقيماه، 

المقاصد الشرعية عينهاا التاي  اكلت لادى معااع إ اارا مرجعياا مهماا  اي وتحصيل منا عه وريراته، وتلكم هي 
 مواجهاااااااااااااااااااااة تطاااااااااااااااااااااورات البيئاااااااااااااااااااااة الجديااااااااااااااااااااادو ومشاااااااااااااااااااااكالتها . 

 
* أمره صلى هللا عليه وسلم أـ يمرذ القرآـ من أربعة: منهم عبد هللا بن مسعود العالم بأسباب النزول ومالبساته  

 ح أماااااااااور منهاااااااااا: (، ويساااااااااتفاد مااااااااان هاااااااااذا حساااااااااب الغالاااااااااب الاااااااااراج1وظرو اااااااااه )
 
 معر ة حيثيات النزول وأسبابه، تعين كثيرا على معر ة الحكمة الباعثاة والمقصاد الاداعي إلاى تشاريع الحكام.  -

 
إـ تنزيل أي حكم  رعي  ي أي واقعة إنسانية أو ظاهرو اجتماعية أو  ترو تاريخية، البد  ياه مان  هام عمياق  -

وإدراك جيد لحكمة التشريع ومراميه، وساعي جااد لتحصايل ماا يصالح ودقيق لمالبسات ومستلزمات علك الواقع، 
 ( . 1للنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس ويفياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادهم )

 
إـ دراسة أسباب نزول القرآـ وورود الحديث عات  وائد جمة، لعل من أجلها إدراك حكماة الشاارل وماراده، وتنزيال 

تعاالى ويزياده نفاوعا وتمكيناا علك  ي واقع يتسم بالتجدد والتدارل والتعقيد، واساتثمارها  يماا يخادم  ارل هللا 
 ورلااااااااودا، وإال ظلاااااااات دراسااااااااة علااااااااك تسااااااااويدا لااااااااألوراق و ريقااااااااا م لااااااااه اإلرفاااااااااق . 

 
 مقاصاااااااااااااااااااااااااااااااادية النسااااااااااااااااااااااااااااااااخ  ااااااااااااااااااااااااااااااااي األربااااااااااااااااااااااااااااااااار:  

 
ينطوي النسخ  ي األربار على جواناب مقاصادية، تتمثال إجمااال  اي سان التادريج  اي بيااـ األحكاام، ومراعااو 

نسخ انتقاال من األثقل إلى األرع،  لـ مقصده التيسير والتخفيع، وإعا كاـ التيسير والر ق بالمكلفين.  لعا كاـ ال
انتقاال من األرع إلى األثقل  مقصده الحمل على األكمل واأل ضل، والغر  من كل علك هاو تمكاين المكلاع مان 

ى ماا هاو أ ضال االمتثال الدائر بين العزم األصلي والتررص المشرول، وتأصيل عادو النزول نحو الكمال والسعي إل
  ااااي اآلل والماااا ل، ونفااااي احتمااااال الااااتملص واالنفااااالت بساااابب وضااااع األحكااااام جملااااة واحاااادو . 

 
 مقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادية التعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  والتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارجيح:

 
 يمكاان إباارا  النااواحي المقاصاادية لمسااألة التعااار  الظاااهري للنصااوص النبويااة وكيفيااة ترجيحهااا،  يمااا يلااي:

 
من رالل ضرب من ضروب الترجيح  ي المعاني، والمتعلق بتقديم العلة  اإلقرار بالعلة أو الحكمة المنصوص عليها، -

المنصوص عليها على التي لم ينص عليها، قال الباجي :)والعلة إعا نص عليها صاحب الشرل  قد نبه على صحتها 
 (. 1وألااااازم اتباعهاااااا، وحكااااام بكونهاااااا علاااااة  كانااااات أولاااااى مماااااا لااااام يحكااااام بكونهاااااا علاااااة ( )

 
 ي الحقيقة والم ل إقرار بالحكمة المنو ة بهاا والمقصاد المارتبط بهاا، علاك أـ العلاة لام تجعال واإلقرار بالعلة هو 

 أمااااااارات علااااااى األحكااااااام إال لمااااااا  يهااااااا ماااااان المصااااااالح جلبااااااا وماااااان المفاسااااااد د عااااااا. 
 
اإلقرار بقصد بياـ الحكم وإ هامه للمخا ب، من رالل أحد ضروب التعار  والترجيح مان جهاة الماتن، والمتعلاق  -

بتقديم الخبر الذي يقصد به بياـ الحكم على الخبر الذي لم يقصد به بياـ الحكم،  يكوـ الذي قصد به بياـ الحكم 
 أولاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى وأحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارى . 

 
ويمكن أـ نعتبر أـ هذا الضرب الترجيحي يخدم ما أسماه الشا بي: ) مقاصد وضع الشريعة لب هاام ( ، ومحصال 

 (. 1للغاااة العربياااة وساااائر  ااارو  الفهااام واالجتهااااد )علاااك أـ الشاااريعة نزلااات لاااتفهم وتعلااام، و اااق ا
 
التأكيد على  هم مالبسات الحدث ومعطياته، من رالل الضرب الترجيحاي مان جهاة الساند، والمتعلاق بتقاديم  -

الراوي األكثر تقصيا للحديث واألحسن نسقا له من اآلرر، وتقديم راوي القصاة وصااحبها ألناه أعارف بالمالبساات 
 ( . 2م الااااااااااااااااااراوي األ قااااااااااااااااااه ماااااااااااااااااان غيااااااااااااااااااره )وأعلاااااااااااااااااام، وتقاااااااااااااااااادي

 
الحمل على األكمل والحث على األ ضل، من رالل الضرب الترجيحي من جهة الماتن، والمتعلاق بتقاديم الخبار  -

الذي ينفي النقص عن األصحاب رضي هللا عنهم، على الخبار الاذي يضايفه إلايهم، تثبيتاا لعلاو مكاانتهم ورساوخ 
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 ن، وصاااااافوو األمااااااة، ومحاااااال االقتااااااداء والتأسااااااي.  ضاااااالهم، باعتبااااااار كااااااونهم حملااااااة الاااااادي
 
التقليل من الخالف، الذي ظل  غال  اغال ألهل العلم وأرباب المقاصد، من رالل التأكيد على وجوب الترجيح،  - 

سواء بطريق الجمع أو النسخ والطرع، بغر  تضييق دائرو الخالف وتقليل بوادر النزال، وقد نص ابن عا ور على أـ 
ف أو التقليل منه من المقاصد المعتبرو، لذلك توجب إيجاد القوا ع واليقينيات المقاصدية التي تر ع الجدل درء الخال

 ( . 3وتزيل الخالف وتذيبه )

 « جتهاد المقاصدي المبحث الثالث : االجتهاد المقاصدي  ي عصر الصحابةتاريخ اال

االلتفات إلى المقاصد  ي عصر الصحابة رضي هللا عنهم، لوحظ بصورو أوضح مما كاـ عليه األمر  ي العصر النبوي، 
الت والنوا ل وعلك لطبيعة عصرهم وبيئتهم، وبسبب الحاجة الماسة إلى بياـ حكم الشريعة  ي العديد من المشك

التي  رأت بسبب اتسال رقعة الدولة وتفرق العلماء وتأثرهم بما تناقلوه وعلموه من أحكام الوحي المتلو والمروي، 
( ، 1وما أدركوه من تنول وارتالف  ي العادات واألعراف والنظم السائدو  ي البلداـ التي  تحوهاا واساتقروا بهاا )

 بيعة الحياو،  عصر الصحابة غير عصر النبوو من حيث  روء تلاك الناوا ل وكذلك بسبب سنة التطور التي تفرضها 
والمشكالت، ومن حيث تفاوت  هو مهم وملكاتهم، ومن حيث اكتمال الوحي المبين ألحكام علك كله، لذلك اجتهد 
 الصاااااااااحابة  اااااااااي تلاااااااااك الوقاااااااااائع، والتجاااااااااأوا إلاااااااااى الااااااااارأي والنظااااااااار والمشاااااااااورو . 

 
ل متنوعاة تجماع باين النقال والعقال، باين الداللاة اللغوياة والظاهرياة للانص، وقد كاـ اجتهادهم يقوم على أس

ومقصده وحكمته، بين استنبا  الحكام مبا ارو مان الادليل واستخالصاه بطرياق الحمال واإللحااق علاى نظاائره 
وأ باهه، والتخريج على أصوله وأجناسه، مراعين  ي علك مقاصد الشريعة ومصالح الخلاق، عااملين علاى إ الاة 

 ( . 1التعاااااار  باااااين النصاااااوص واألدلاااااة، مااااارجحين باااااين مراتاااااب المصاااااالح والمقاصاااااد نفساااااها )
 

 قد كاـ النظر إلى المقاصد الشرعية من قبلهم أمرا مهما جدا، ومستندا ضاروريا لمعالجاة ماا أدركاوه مان أوضاال 
 وأدلاة علاك  يماا يلااي: ومحادثات، وأحاد الشارو  والمعاارف االجتهاديااة التاي ال ياتم اساتنبا  األحكاام إال بهااا.. 

 
 * وراثااااااااااااااتهم للهاااااااااااااادي النبااااااااااااااوي ونقلااااااااااااااه لكا ااااااااااااااة أجيااااااااااااااال األمااااااااااااااة : 

 
إـ اجتهاد الصحابة تعبير عن تكوينهم الديني وصالحهم التربوي ورسورهم  اي الفقاه واالجتهااد، وغيار علاك مان 

ه الصاالو والساالم، الخصائص والصفات التي ورثوها من عصر النبوو المباركة،  هم بال  ك قد عاصروا سايرته عليا
وتتبعوا أحوالها وجزئياتها، وتشبعوا بهديها وأنوارهاا، و هماوا مقاصادها وغاياتهاا وأسارارها، وعلماوا أـ تبليا  علاك 
وتطبيقه تكليع  رعي وواجب إسالمي ورسالة حضارية ال مة عليهم باعتبار كونهم الصفوو المختارو، التي تأهلت 

تنزيال، تحمال وأداء، نصا واجتهادا، اعتقادا وتعبدا، تعامال ونظاما، قانونا ودساتورا، لتمكين إرث النبوو الشريفة  هما و
  ااااااااااي سااااااااااائر أرجاااااااااااء المعمااااااااااورو، وعلااااااااااى ماااااااااار تاااااااااااريخ اإلنسااااااااااانية قا بااااااااااة. 

 
قال ابن تيمية: ) وللصحابة  هم  ي القرآـ يخفى على أكثر المتأررين، كما أـ لهم معر ة بأمور من السنة وأحوال 

 عليه وسلم ال يعر ها أكثر المتأررين،  لنهم  هدوا الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول، وعر وا من الرسول صلى هللا
أقواله وأ عاله مما يستدلوـ به على مرادهم ما لم يعر ه أكثر المتأررين، الذين لم يعر وا علك،  طلبوا الحكم مماا 

 ( . 1اعتقاااااااااااااااااااااااااااااادوه ماااااااااااااااااااااااااااااان إجمااااااااااااااااااااااااااااااال أو قياااااااااااااااااااااااااااااااس ( )

 
 د: * آثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارهم  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي المقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
جاء عن الصحابة آثار كثيرو تتعلق بمراعاو المقاصد الشرعية على نحو التيسير والتخفيع والر ق، وتجنب التشديد 

 ( ، وماااااان تلااااااك اآلثااااااار:2والمغاااااااالت والتعمااااااق والتكلااااااع والمبالغااااااة  ااااااي التعبااااااد والتااااااورل )
 
كلم الصحابة  يها أو  ي نظيرها، الصحابة قولة اإلمام أحمد عن الصحابة: ) إنه ما من مسألة يسأل عنها إال وقد ت -

كانوا يحتجوـ  ي عامة مسائلهم بالنصوص كماا هاو مشاهور عانهم، وكاانوا يجتهادوـ رأيهام، ويتكلماوـ باالرأي، 
( . ويعتبر اإلمام أحمد بأـ علك القياس بنوعيه من قبيل  هم المقاصاد  يقاول: ) وهماا 1ويحتجوـ بالقياس أيضا ( )

 (. 2شاااااااااااااااااااااااااارل ( )مااااااااااااااااااااااااان بااااااااااااااااااااااااااب  هااااااااااااااااااااااااام ماااااااااااااااااااااااااراد ال
 

(. والتنطع هو التعماق  اي 3قولة ابن مسعود رضي هللا عنه: ) إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق ( )
 القاااااااااااااااااول والفعااااااااااااااااال، والتعماااااااااااااااااق هاااااااااااااااااو المبالغاااااااااااااااااة والتشااااااااااااااااادد . 

 
 ( . 4قولااااااااااااااة عماااااااااااااار رضااااااااااااااي هللا عنااااااااااااااه : ) نهينااااااااااااااا عاااااااااااااان التكلااااااااااااااع ( )

 
صحاب رسول هللا أكثر ممن سبقني منهم،  ما رأيت قوما أيسر سايرو قولة عمرو بن إسحاق : ) لمن أدركت من أ

 ( . 5وال أقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال تشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااديدا مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانهم ( )
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 ( . 6قال ابن عمر: ) ال تسأل عما لم يكن،  الني سامعت عمار ابان الخطااب يلعان مان ساأل عماا لام يكان ( ) -
 

 * الوقااااااااااااااااااااااااااااااااائع التااااااااااااااااااااااااااااااااي اجتهاااااااااااااااااااااااااااااااادوا  يهااااااااااااااااااااااااااااااااا : 
 

لصحابة  ي كثير من الحوادث المستجدو  ي  مانهم، وتلك الحوادث الكثيرو تجلى العمل بالمقاصد والمصالح  من ا
تناولها علماء األصول وتاريخ الفقه ومدونو السايرو والتاراجم باالعر  والتعلياق والمناقشاة، وهاي مبساو ة  اي 

مصلحي األصيل، مظانها ومصادرها، وليل على الناظر إال معر تها حتى يتبين له اهتمام الصحابة المتزايد بالنظر ال
 وبتااااااأ ير مسااااااتجدات  مااااااانهم الكثياااااارو بكباااااارى اليقينيااااااات الشاااااارعية والمقاصاااااااد الشاااااارعية . 

 
والمقام الذي نحن بصدده ال يقتضي منا سوى إيراد بعض تلك الحوادث على سبيل اإلجمال والعماوم، دوـ راو  

 المتقااادموـ وبيناااوه .  اااي التفصااايل والتفرياااع والتااادليل، إبعاااادا للتكااارار الممااال ومراعااااو لماااا حسااامه 
 

 ( : 1وماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان تلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك الحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوادث )
 
ارتيار أبي بكر رضي هللا عنه رليفة للمسلمين قياسا علاى إمامتاه  اي الصاالو، والمقصاد حفاظ نظاام الدولاة  -

 واساااااااااااااااااااتمرار رساااااااااااااااااااالتها الدعوياااااااااااااااااااة والحضاااااااااااااااااااارية واإلصاااااااااااااااااااالحية . 
 
(، والمقصد هو حفظ دستور الدولة 1د عثماـ )جمع القرآـ  ي عهد أبي بكر، وكتابته  ي المصحع اإلمام  ي عه -

 النا اااائة، والمنبااااع األول لهاااادي العااااالم وصااااالحه، والمصاااادر األساااااس للتشااااريع والنظااااام والقااااانوـ. 
 
( ، وقد قال اإلمام علاي رضاي هللا 2تضمين الصنال، والمقصد هو حفظ حقوق الناس وسد حاجتهم من الصناعة) -

 ( . 3) عناااااااااااااااااااااااااااااه: ) ال يصااااااااااااااااااااااااااااالح للنااااااااااااااااااااااااااااااس إال علاااااااااااااااااااااااااااااك (
 
إمضاء الطالق الثالث بلفظ واحد  القا ثالثا، والمقصد هو  جر الرجال عن االستخفاف بكثرو إيقال الطاالق الاثالث  -

 ( . 4دوـ أـ يمضاااااي ثالثاااااا،  ااااارأى الصاااااحابة مصااااالحة اإلمضااااااء أقاااااوى مااااان مفسااااادو الوقاااااول )
 
يت المال، والقدرو على اإلنفاق وسد حاجاات عدم تو يع األراضي المفتوحة على المقاتلين، والمقصد هو تقوية ب -

 الدولاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. 
 
 يادو االجتمال  ي المساجد لقيام رمضاـ، والمقصد هو المحا ظة على الجماعاة و وائادها ومصاالحها المتعلقاة  -

 (. 5بزيااااادو األجاااار وتحقيااااق الوحاااادو وتعلاااايم الناااااس وتيسااااير العبااااادو بأدائهااااا جماعااااة، وغياااار علااااك )
 
هللا عنه التقا  ضالة اإلبل والتعريع بها وبيعها حتى إعا جاء صاحبها أعطاه ثمنها، ولم يكان هاذا أمر عثماـ رضي  -

( . 1موجودا  ي العصر النبوي لقوو الوا ل الديني، والمقصد هو حفظ حق الغير وسد عريعة التهاوـ بممتلكات الغير )
 
 
و حفاظ األعارا  وساد عريعاة الفسااد وتقاديم منع النساء من  هود الجماعة عند رشية الفتناة، والمقصاد ها -

 (. 2مصاااااااااااااااالحة كاااااااااااااااال علااااااااااااااااك علااااااااااااااااى مصاااااااااااااااالحة إدراك الجماعااااااااااااااااة )
 
وصية عمر رضي هللا عنه أمراءه بعدم إقامة الحد  ي الغزو، والمقصد هو درء مظنة لحوق المسلم المحدود بالعدو، -

 ( . 3أرير إقاماة الحاد علياه )وتقديم علك على مصلحة تطبيق الحد نفسه، أو أـ تطبياق الحاد أ اد ضاررا مان تا
 
عدم إقامة حد السرقة عام المجاعة، وعلك لما رآه عمر بن الخطاب رضاي هللا عناه مان عادم اساتيفاء الشارو   -

الضرورية الباعثة على التطبيق، والتي منها  بهة المجاعة الملجئة على أرذ حق الغيار بادوـ إعـ مناه للضارورو 
فيع بمن اضطر إلى السرقة دوـ ارتيار منه ومراعة ظروف تطبيق الحكم كي يحقق ( ، والمقصد هو الر ق والتخ1)

 أغراضااااااااااااااه و وائااااااااااااااده، غياااااااااااااار أـ هااااااااااااااذا ال يهماااااااااااااال تعزيااااااااااااااره وتأديبااااااااااااااه . 
 
قتل الجماعة بالواحد، والمقصد هو حفظ حياو النفوس وقمع الجناو و جر الناس كي ال يفكاروا  اي القتال، وساد  -

اال تراك  ي القتل، إع لو اقتصر  ي تنفيذ القصاص على المنفارد بالقتال التخاذ عريعة الفرار من القصاص بشبهة 
(، ولذلك قال عمر رضي هللا عنه: ) لاو تمااال علياه أهال صانعاء لقتلاتهم 2الناس اال تراك  ي القتل عريعة لذلك )

 ( . 3جميعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( )
 
ه،  قاد كااـ علاك الساهم يعطاى بغار  عدم إعطاء المملفة قلوبهم سهمهم من الزكاو النتفاء علة علك وحكمت -

تقوية اإلسالم باستعطا هم بالمال وتحييدهم عن المعادين، ولماا قويات  اوكة اإلساالم وثبتات أركاناه وانتصارت 
جنوده وأنصاره لم تدل الحاجة إلى استعطا هم وتأليع قلوبهم،  عدم اإلعطاء ليل تعطيال للنص كما يدعي البعض، 

 ( . 4ظر، واجتهاد دقيق  ي مدلوالته وصوره، ووقوف على علته ومقصده وجودا وعدما )وإنما هو تطبيق له بعمق ون
 
جلد  ارب الخمر ثمانين جلدو، والمقصد هو ضماـ تأديبه، حيث كاـ  راب الخمور ال يرتادعوـ بأقال مان علاك،  -
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علاك مماا يترتاب علاى  ومن مقاصد علك أيضا حفظ العقول من الضيال والهالك، وكذلك حفظ المال واألعرا  وغيار
  اااااااااااااااااااااااارب الخماااااااااااااااااااااااار ماااااااااااااااااااااااان مفاسااااااااااااااااااااااااد ومهالاااااااااااااااااااااااااك . 

 
إراقة اللبن المغشو  بالماء تأديبا للبائع، كي ال يأرذ حق الغير باال وجاه  ارعي، وضامانا لمصالحة المشاتري  -

 وحقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه . 
 
االقتاراب الفصل بين األقارب  ي الجوار، والمقصد هو حفظ صلة الرحم، ونفي التناا ل واال تتااـ الاواقعين بسابب  -

 واالحتكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك . 
 
منع الفقهاء من مغادرو المدينة  ي عهد عمر رضي هللا عنه، والمقصاد هاو توسايع دائارو الشاورى واتخااع اآلراء  -

 والمواقاااااااع التاااااااي  يهاااااااا صاااااااالع الدولاااااااة وتوثياااااااق األدلاااااااة واكتماااااااال صاااااااحة االجتهااااااااد . 
 
مال من الضيال، ود ع مشقة العودو إلى األهل على جوا  قطع الصالو إلدراك الدابة الشاردو، والمقصد هو حفظ ال -

 غيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار الداباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة . 
 
ورود السبال على المياه ال يغير حكم  هارو تلك المياه، والمقصد هاو د اع المشاقة ور اع الحارا باالعفو عماا ال  -

 يمكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان االحتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا  منااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه . 
 
م النهي عنهاا، عللاه ابان عبااس بأناه الترريص  ي المتعة عام ريبر، ثم النهي عنها، ثم ترريها عام أو اس، ث -

 ( . 1للضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارورو )
 
تدوين الدواوين ووضع السجالت، واتخاع السجوـ، وضرب العملة، ومراقبة األسعار واألسواق، و صل القضااء عان  -

اإلمارو، وضبط التاريخ الهجري، وغير علك مما له صلة بتنظيم اإلدارو وبعث الممسسات وتحدياد المواقيات واآلجاال 
ضع أدوات التعامل االقتصادي، ومما يسهل حركة المجتمع ويضمن حقوق أ راده ويحقق أهداف الدولة ومصالحها وو

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادارل والخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا . 
 
الحكم بطالق المفقود عنها  وجها بعد أربع سنين ولم تعلم حياته أو موته، والمقصد هو نفي الضارر عان الزوجاة  -

 بساااااااااااااااااااااااااااااااابب الغربااااااااااااااااااااااااااااااااة و ااااااااااااااااااااااااااااااااول االنتظااااااااااااااااااااااااااااااااار . 
 
 ( . 1تعلياااااااااااال القيااااااااااااام للجنااااااااااااا و بتعظاااااااااااايم المالئكااااااااااااة وهااااااااااااول المااااااااااااوت ) -

 
 * إجماااااااااااااااااااااااااااااااااعهم علااااااااااااااااااااااااااااااااى تاااااااااااااااااااااااااااااااارك الحياااااااااااااااااااااااااااااااال : 

 
أجمع الصحابة على ترك الحيل وتحريمها، واعتبار علك منا ياا للمقاصاد والمصاالح، وموصاال إلاى معارضاة األحكاام 
 والقصااااااااااااااااااود والنيااااااااااااااااااات المعتباااااااااااااااااارو، وماااااااااااااااااان  ااااااااااااااااااواهد علااااااااااااااااااك : 

 
رضي هللا عنهم بتوريث المبتوتاة  اي مار  الماوت لمعاملاة الازوا بنقايض مقصاوده،   توى عمر وعثماـ وعلي -

والمقصد هو حفظ حقوق الغير وعدم تفويتها إال بوجاه  ارعي، ولايل عمال الازوا إال حيلاة جاائزو  اي الظااهر، 
 ( . 1للااااااااااااااااتخلص مااااااااااااااااان الزوجاااااااااااااااااة وحرمانهااااااااااااااااا مااااااااااااااااان حاااااااااااااااااق اإلرث )

 
التي تحايلت على  وجها بأـ قالت لاه: سامني رلياة  االق،  لماا  توى عمر رضي هللا عنه بعدم  الق المرأو  -

 ( . 2سماها كذلك ادعت أنها مطلقة منه )

 « جتهاد المقاصدي  ي عصر التابعينتاريخ االجتهاد المقاصديالمبحث الرابع: اال

عصر التابعين امتداد لعصر الصحابة وتواصل له،  قد عايش التابعوـ صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وورثاوا 
منهم مروياتهم وأقضيتهم و تاواهم واجتهاداتهم ومسالك اساتنبا هم، و هماوا تعلايالتهم المقاصادية والمصالحية 

 (.3م وسااااااعدهم علاااااى مواكباااااة عصااااارهم وبيااااااـ أحكاماااااه المختلفاااااة )وغيااااار علاااااك، مماااااا أعاااااانه
 

وقد كاـ العمل بالمقاصد الشرعية األصيلة واالعتداد بها من قبل التابعين، أحد األمور التي استندوا إليها واعتمادوا 
 عليهاااااااااا  اااااااااي عملياااااااااة االجتهااااااااااد، ويتمظهااااااااار علاااااااااك  اااااااااي األماااااااااور التالياااااااااة : 

 
 نباااااااااااااااااااااااوو : * وراثاااااااااااااااااااااااتهم لعلااااااااااااااااااااااام الصاااااااااااااااااااااااحابة وهااااااااااااااااااااااادي ال

 
إـ القول: بأـ التابعين قد ورثوا من الصحابة مسالك استنبا هم ومروياتهم و تااواهم وأقضايتهم، والتاي كااـ جازء 
منها مستندا إلى العمل بالمقاصد واعتبار المصالح، إـ علك القول يفيد بجالء تام قبول التابعين للمقاصد والمصاالح 

و يفيد كذلك استلهامهم للهدي النبوي الذي تنااقلوه بواساطة الصاحابة، التي عمل بها الصحابة وعولوا عليها، وه
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 ولجوانبااااااااااااااااااااااااااااه المقاصاااااااااااااااااااااااااااادية والمصاااااااااااااااااااااااااااالحية المعتباااااااااااااااااااااااااااارو. 
 

 * أراااااااااااااااااااااااااااااذهم باااااااااااااااااااااااااااااالنص والمصااااااااااااااااااااااااااااالحة والقيااااااااااااااااااااااااااااااس : 
 

ـ عند عدم النص إلى المصلحة والقياس وغير علك من ضروب الرأي وأنواعه،  قد:  نقل عن التابعين أنهم كانوا يعودو
 (.1يمااااااااااااااااااا كااااااااااااااااااانوا يراعونااااااااااااااااااه ماااااااااااااااااان مصااااااااااااااااااالح (. )) نظااااااااااااااااااروا  

 
 ( . 2وروي عن إبراهيم النخعي أنه كاـ يقول: ) إـ أحكام هللا تعالى لها غايات، هي حكم ومصاالح راجعاة إليناا ( )

 
 * الطااااااااااااااااااااابع المقاصاااااااااااااااااااادي لمدرسااااااااااااااااااااتي الحجااااااااااااااااااااا  والعااااااااااااااااااااراق : 

 
(، استند 1التي عر ها عصر التابعين ) إـ كال من مدرسة الحجا  ومدرسة العراق وغيرهما من المدارس التشريعية

 ي عملية االستنبا  إلى عدو أمور، منها العمل بالمقاصد، واعتبار المصالح، ونفي المفاسد، ودليل علك  يما يلي 
 : 

 
ما نسب إلى المدرستين من أنهما يعتمداـ من حيث المبدأ والعموم على الرأي، وإـ ارتلفاا  اي المقادار والكام 

 بالرأي لدى المدرستين، معناه العمل بضروبه ومجاالته والتي منهاا األراذ بالمقصاد والتعويال علياه.  (.. والعمل2)
 
على  تاوى واجتهادات عمر بان الخطااب  -و ضال عن القرآـ والسنة-إـ مدرسة الحجا  أو مدرسة األثر قد انبنت  -

( رضي هللا عنهم، وهذا يدل داللة صريحة 3رهم )وابنه عبد هللا وعائشة وابن عباس وأبي هريرو وقضاو المدينة وغي
وبدهية على أنها تشبعت بنصيب وا ر من الحقيقة المقاصدية لتلك النصوص والفتاوى واآلثاار واالجتهاادات، وعلاك 
 علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتوى جهتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين : 

 
وماات الجهة األولى: إـ استنادها إلاى القارآـ والسانة دليال علاى اساتنادها إلاى ماا انطاوى عليهماا مان المعل

والمعطيات المقاصدية المختلفة، على أساس اتصاف كل من القرآـ والسنة بالخاصية المقاصدية جملاة وتفصايال، 
 (.1ودعوتهماااا إلاااى اعتباااار المقاصاااد الشااارعية والتعويااال عليهماااا  اااي بنااااء األحكاااام وتنفياااذ األعماااال )

 
ليل على تأييدها لخاصاية االجتهااد العماري الجهة الثانية: إـ استنادها إلى  قه عمر بن الخطاب رضي هللا عنه د

(، وقد عكار أـ أكثار الارأي  اي المديناة يطلاق علاى معناى 2المرتكز على النظر المصلحي المقاصدي المضبو  )
(، كما روي عن أهل المدينة أنهم كانوا يأرذوـ عند عدم النص 3المصلحة بخالف رأي العراق الذي يعنى بالقياس )

 ( . 4موا قاااة القيااااس أو تخاااريج صاااريح مااان الكتااااب والسااانة ونحاااو علاااك ) بااااألقوى واألرجاااح بحساااب
 

والمهم من كل ما عكر، أـ العمل بالرأي والمقاصاد لادى مدرساة الحجاا  ظال أحاد المساتندات التاي قاام عليهاا 
.. إـ االجتهاد  ي تلك المدرسة، وإـ كاـ أقل وأدنى مما هو عليه األمر  ي مدرسة العراق من حيث الكم والتفريع

مدرسة العراق أو مدرسة الرأي، قد انبنت على الرأي بصورو أكبر مما كاـ عليه الوضع  ي المدينة لعادو أساباب، 
منها: بعدها عن المدينة مهبط الوحي المدني، ومقام الرسول صلى هللا علياه وسالم ، ومساتقر أغلاب الصاحابة 

الرتال  واالنحراف وغير علك، وهذا بخالف العاراق رضي هللا عنهم، وبسا ة عيشها وسالمة اللساـ العربي من ا
الذي  هدت بيئته ظهور الفرق وحدوث الفتنة، والتزيد  ي الحديث وضعا وتعسفا، وقلة رواية الحديث بسبب كثرو 
اال تغال بالقرآـ و ادو االحتياا   اي الرواياة، واراتال  اللسااـ العرباي بلغاات أرارى، وتعقاد الحضاارو، و اروء 

 حاااوادث المساااتجدو، التاااي تحاااتم إعماااال الااارأي واعتباااار روع الشااارل ومقاصاااده المعتبااارو . المشاااكالت وال
 

(، بال يعناي إعماال الارأي المعاز  بااألثر 1ثم إـ اتصاف مدرسة العراق بالرأي ال يعني عدم اساتنادها إلاى األثار )
عاو المصالح واألعراف الحسنة الصحيح والمميد بتعاليم الكتاب والسنة و قه السلع، صحابة وتابعين، والمدعم بمرا

 . 
 

ـ أـ أحكام الشرل معقولة المعنى مشتملة على مصالح راجعة إلى األمة ) ـ إعـ يعتبرو (، وكانوا 2 قد كاـ العراقيو
(، وعباد هللا بان 3يستندوـ إلى  تاوى وأقضية علي بن أبي  الب الاذي ا دادت باه مدرساة الارأي قاوو ومكاناة )

(، 1نهج عمر ابن الخطاب  ي االستنبا  بالرأي عند انعدام النص و يما لم يترجح لدياه )مسعود الذي كاـ قد نهج 
(، باعتبار كونه أعلم من غيره 2والذي كاـ أحد األربعة الذين أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بأرذ القرآـ منهم )

بصدده مان التأكياد علاى تشابع  بمواضع النزول ومالبساته وأسبابه وظرو ه، وهذا  ي حد عاته يدل على ما نحن
 مدرسااة العااراق بالعماال المقاصاادي والنظاار المصاالحي  ااي ضااوء تعاااليم نصااوص الااوحي المتلااو والمااروي. 

 
ـ إلى قضايا إبراهيم النخعي الذي يعتبر الباعث األول لمدرسة الرأي  ي العراق ) ( ، والذي كاـ 3كما كانوا يستندو

(، والاذي كااـ تلمياذا لعلقماة بان قايل 4ات هي حكم ومصالح راجعة إلينا ( )يقول: ) إـ أحكام هللا تعالى لها غاي
تلميذ عبد هللا بن مسعود المال م له والمتأثر به، لذلك يالحظ التأثر الواضح للنخعي إ اء ابن مسعود الصااحب الباار 

 ( . 5برساااااااااااااااااااااااااااااول هللا علياااااااااااااااااااااااااااااه الصاااااااااااااااااااااااااااااالو والساااااااااااااااااااااااااااااالم )
 

هج يقوم على عدم الوقاوف علاى ظاواهر النصاوص، ووجاوب إدراك ومما قيل  ي منهج النخعي االجتهادي: إنه من
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معانيها وبوا نها وعللها، ألـ األلفاظ لم توضع إال للتعبير عن هذه المعاني،  هو يأرذ من النص مبادأ  قهياا يطباق 
على ما ال يحصى من الحوادث، ال حكما  قهيا يطبق على حادثة معينة، وقد سمي صير ي الحديث، لما ربره من 
نفوع ربرته إلى حقيقة المعدـ، وال يغره الظاهر، ولذلك أيضا كااـ يحادث بالمعااني، ألـ العبارو عناده للمعااني ال 

(.. كما أنه كاـ يعتد باالستحسااـ، وكااـ واقعياا  اي اجتهاداتاه و تااواه، ومتاأثرا تاأثرا واضاحا 1لأللفاظ والمباني )
لتي كاـ لها التأثير الجلي على منهجه  ي االجتهاد و هام (، وا2لمجالل القضاء التي كاـ يقيمها  يخه  ريح )

 النفاااااااااااااااااااااااااوس ورفاياهاااااااااااااااااااااااااا وماااااااااااااااااااااااااا يصااااااااااااااااااااااااالح بهاااااااااااااااااااااااااا . 
 

ـ إلى قضايا  ريح الذي دعاه عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه  ي رسالته الشهيرو إلى  ـ يستندو كما كاـ العراقيو
قضاى باه الصاالحوـ مان قبال، و اي  وجوب القضاء بما  ي الكتاب،  لـ لم يجد  بما  ي السنة، وإـ لم يجد  بما

(.. وهذا يشير إلى أـ قضاء الصالحين من قبل، يقصد باه  تااوى و قاه مان سابق 3رواية  بما أجمع عليه الناس )
 ريحا من الصحابة الذين  اهدوا الوقائع واجتهدوا  يها و ق النصوص والحمل عليها، وبمقضاتى ماا اعتباروه مان 

يميد هذا األمر، أـ الرسالة كانت صادرو مان عمار الاذي اتسام مانهج اساتنبا ه مصالح جلبا ومفاسد د عا.. ومما 
(، ال سيما وهاو يعلام أـ بيئاة مثال 1بالفهم العميق للنوا ل والمستجدات، وبالنظر المصلحي المقاصدي األصيل )

 بيئااااااااااااة العااااااااااااراق  ااااااااااااي حاجااااااااااااة ملحااااااااااااة لااااااااااااذلك الماااااااااااانهج وقيمتااااااااااااه . 
 

 * اراااااااااااااااااااااااتالف عصااااااااااااااااااااااارهم عااااااااااااااااااااااان عصااااااااااااااااااااااار الصاااااااااااااااااااااااحابة :
 
 بيعة تطور الحياو، وارتالف عصر التابعين عن عصر الصحابة من حيث ظهور الحوادث وارتال ها، بموجب اتسال إـ 

الحضارو اإلسالمية واالرتال  مع الحضارات األررى، وما يترتب على علك من أماور كثيارو ال تقادر ظاواهر النصاوص 
يحتم العمل بالرأي واألرذ بادور االجتهااد الشارعي  والمرويات على معالجتها وبياـ  بائعها وأحكامها، إـ علك كله

البناء  ي التعرف على األحكام الشرعية لتلك الحوادث والنوا ل، قال الشيخ علي الخفيع: ) ولقد كاـ موقفهم من 
النصوص الموقع السليم الذي يتطلبه العقل الحكيم،  عر وا أـ األحكام لم تشرل عبثاا، وأنهاا إنماا  ارعت لعلال 

يطلب تحقيقها، والبد من تعر ها... كما كاـ من نتائجه أـ آمناوا باأـ األحكاام التاي تادل عليهاا النصاوص،  ومقاصد
عرضة للتغير بمرور الزمن وارتالف البيئة، تبعا لتغير عللها التي أدت إليها، أو ألـ المقاصد التي أريدت من  ارعها 

ومن ثم رأينا منهم  هماا عميقاا للنصاوص، وعماال علاى  أصبحت ال تتحقق إال بأحكام أررى، لتغير الزمن وأحواله،
اإلحا ة بمقاصد الشريعة، وقد حفظ لنا الرواو والتاريخ من علك أحكاما تتفق مع النصوص  ي روحها، وتخالفها  اي 

 (. 1ظاهرهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( )
 

 * اجتهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادهم  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي الناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا ل:
 

عن الصحابة، أو ببيانها من قابلهم، تادل بجاالء تاام إـ كثيرا من األمثلة الفقهية التي تبناها التابعوـ، سواء بنقلها 
على اهتمامهم البال ، وتعويلهم الكبير على المقاصد الشرعية  ي معالجة النوا ل وتأ ير الحوادث والمستجدات، 
ومن تلك األمثلة: تضمين الصنال، وإجا و التسعير، وإمضااء الطاالق الاثالث، وعادم قباول توباة مان تااب بعاد تكارار 

(، وإبطال نكاع المحلل، وغير علك مما هو مبسو   ي مصادره ومظانه، وقد أورد األستاع 2وقطع الطريق ) التلصص
 (.3 ااالبي  اااي كتاباااه ) تعليااال األحكاااام ( ، أمثلاااة كثيااارو عمااال  يهاااا التاااابعوـ بالمصااالحة والمقاصاااد )

 
 * إنكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارهم للحيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال:

 
صد، علك أـ تلك الحيل منا ية لتلك المقاصد ومعارضة لها ( من قبلهم دليل على اعتدادهم بالمقا4إـ إنكار الحيل )

 ي حقيقة األمر، وعلك على نحو تمكين المبتوتة  ي مر  الموت من اإلرث معاملة للزوا بنقيض مقصوده، والنهي 
 عااااااااااااااااااااان بياااااااااااااااااااااع العيناااااااااااااااااااااة... وغيااااااااااااااااااااار علاااااااااااااااااااااك كثيااااااااااااااااااااار.

 
 المبحااااااااااث الخااااااااااامل: االجتهاااااااااااد المقاصاااااااااادي  ااااااااااي عصاااااااااار أئمااااااااااة المااااااااااذاهب

 
ب الفقهية هو امتاداد لعصار الصاحابة والتاابعين رضاي هللا عانهم أجمعاين، وهاو حلقاة اكتملات عصر أئمة المذاه

بموجبها سلسلة التشريع الناصعة، وتبلورت بمقتضاها مسيرو االجتهاد النيرو، وتدعمت بوجودها أصالة المنظوماة 
نشا  حرية الارأي  اي ضاوء األصاالة الفقهية الثابتة،  قد  هد هذا العصر الزاهر برو  نواب  الفقهاء والمجتهدين، و

 (.1اإلسااااااالمية، وظهااااااور المااااااذاهب الفقهيااااااة المتعااااااددو، وانبعاااااااث حركااااااة التاااااادوين، وغيرهااااااا )
 

 قد كاـ االجتهاد الفقهي أحاد مقوماات الحيااو اإلساالمية  اي هاذا العصار، وكااـ يقاوم علاى اساتنبا  األحكاام 
ابة والتابعين، ومن القواعاد الكلياة والمباادئ الشارعية الشرعية من نصوص الكتاب والسنة واإلجمال وأقوال الصح

 ( . 2المعتبرو، إما عن  ريق الحمل على النص، أو عن  ريق اإلدراا ضمن المقاصد والمصالح الشرعية المعلومة )
 

 قد كاـ األئمة األعالم يلتفتوـ إلى المقاصاد ويعملاوـ بهاا إعا لام تساعفهم النصاوص والنقاول، أو إعا كانات تلاك 
 النصوص والنقول قد تزاحمت عليهاا معااـ كثيارو تحتااا إلاى تحدياد وتارجيح أقربهاا لماراد الشاارل وألصاقها باه. 

 
-والمتتبع ألحوال أولئك األعالم وآثارهم، ليدرك تمام اإلدراك مدى اهتمامهم بضرورو األرذ بالمقاصد والتعويل عليها 

العملياة االجتهادياة، و اي التصادي لمشاكالت عصارهم  اي  -باإلضا ة إلى النصوص واإلجماال ومروياات السالع
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وحوادثه المختلفة، وعلك لما رأوه من أـ الشريعة معقولة المعنى، وأـ لهاا أصاوال عاماة نطاق بهاا القارآـ العزياز، 
 ( . 1وأيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادتها السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريفة )

 
 ويمكااااااااااااااان أـ نبااااااااااااااار  مظااااااااااااااااهر علاااااااااااااااك  اااااااااااااااي المساااااااااااااااائل التالياااااااااااااااة:

 
 سااااااااااااااااااااااالع:وراثاااااااااااااااااااااااتهم للهااااااااااااااااااااااادي النباااااااااااااااااااااااوي وعلااااااااااااااااااااااام ال- 

 
إـ همالء األعالم لم ينطلقوا  ي اجتهادهم من  راا، وإنما بنوا مسيرو علومهم على ما استلهموه واستفادوه من  

الثروو التشريعية الزارارو التاي سابقتهم، والمتكوناة مان تعااليم الكتااب والسانة وهاديهما، ومان نقاول السالع 
هم، والتاي كاااـ التشابع بااالروع المقاصادية والطااابع ومرويااتهم و تااواهم ومناااهج اجتهاادهم ومسااالك اساتنبا 

 (.1المصااااااااااااااااااااااااااالحي أحاااااااااااااااااااااااااااد مساااااااااااااااااااااااااااتنادتها ومسااااااااااااااااااااااااااالماتها )
 

 استناد أولئك األعالم إلى تلك الثروو، استناد إلى جانبها المقاصدي.. وقبولهم بالنصاوص وتساليمهم بهاا، قباول 
جهم  ي االجتهاد القائم على الجماع بأحكامها ومقاصدها المنو ة بها.. واقتفاؤهم آلثار سلفهم، قبول منهم لمنه

 بااااااااااااين األثاااااااااااار والنظاااااااااااار، بااااااااااااين النصااااااااااااوص والمصااااااااااااالح، وغياااااااااااار علااااااااااااك. 
 

 قد عكر أـ الرأي عند مالك، تو يق بين النصوص والمصلحة، وأـ تكوينه قد تلقااه مان أعاالم متفااوتين مان حياث 
اق، حياث أراذ مان المو اأ وأراذ مان (.. وعكر أـ الشا عي قد جمع بين  قه الحجا  والعر2االعتداد بالرأي واألثر )

 (.3محماااااااد بااااااان الحسااااااان الرواياااااااات العراقياااااااة التاااااااي لااااااام تشاااااااتهر عناااااااد الحجاااااااا يين )
 
 أصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااولهم  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي االساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتنبا : -

 
أصول االستنبا  ومصادر التشريع التي كاـ األئمة يستعملونها  ي معر ة األحكام الفقهية، والتي كانت تجمع بين 

اد، بين ظاهر الدليل ومعناه ومقصده ومراده، تلك األصول والمصادر تبرهن بما ال يدل األثر والنظر، بين النص واالجته
مجاال للشك والتأويل على أـ النظر المقاصدي األصيل ظل مقوما مهما من مقومات اجتهادهم واستداللهم.. ونحن 

نما نرياد  قاط إبارا  الناواحي  ي هذا الصدد ال نريد بياـ وعر  األصول المستعملة لدى األئمة والتعليق عليها، وإ
 المقاصاااااااااااااااااااااااادية لهااااااااااااااااااااااااا بصااااااااااااااااااااااااورو إجماليااااااااااااااااااااااااة وعامااااااااااااااااااااااااة.

 
ومن الجدير بالذكر أـ تلك األصول قد تفاوت االهتمام بها لدى أولئك األعاالم مان حياث المبادأ والعماوم مان جهاة 

لقيااس أولى، كما هو الحال  ي االستحساـ الذي ر ضه الشا عي وأرذ به الحنفية والمالكية وغيارهم، وكاذلك ا
الذي ر ضه الظاهرية والشيعة، ومن حيث المقدار والكم من جهة ثانية كما هو الحال  ي أمثلة و واهد المصلحة 

 (. 1المرساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالة والااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذرائع وغيرهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا )
 

  ماااااااااااااا هاااااااااااااي إعـ الجواناااااااااااااب المقاصااااااااااااادية لتلاااااااااااااك األصاااااااااااااول والمصاااااااااااااادرا
 

 * مقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادية الكتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب والساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة:
 

 (.2ريم والسااااانة الشاااااريفة  يماااااا سااااابق عكاااااره )قاااااد تبينااااات الناااااواحي المقاصااااادية للكتااااااب الكااااا
 

 * مقاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادية اإلجماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال :
 

اإلجمال هو دليل تثبت بمقتضاه األحكام وعللها ومقاصدها ابتدائيا، أو انتقاال من الظن إلى القطاع، أي أـ اإلجماال 
االحتماال،  يكاوـ قد يثبت ما لم يثبته النص مبا رو، أو أنه يثبت بصورو قطعية ما أثبته النص على سبيل الظان و

 ( . 1دور اإلجمال عندئذ متماثال  اي تقوياة الحكام الظناي والقطاع باه وإرراجاه مان دائارو االحتمااالت والتأويال )
 

 اإلجمال كما عكرنا دليل لمعر ة األحكام ومعر ة عللها ومقاصدها المنو ة بهاا، وهاو أحياناا يثبات ماا هاو قطعاي 
ا من دائرو الظنوـ واالحتمال إلى دائرو القطع واليقين والتسليم، وأوضح يقيني من تلك العلل والمقاصد، إع يخرجه

 اهد على علك جمع القرآـ الكريم وكتابته لمقصد حفظه من الضيال وصيانته من التحريع، وجوا  االستصنال لماا 
  ياااه مااان المناااا ع العائااادو علاااى المستصااانع والمستصااانع لاااه، ولااازوم الوالياااة التزويجياااة للصاااغيرو . 

 
الخالصة من كل علك، أـ العمل باإلجمال هو عمل بالمقاصد والعلل والحكم، التي انعقد اإلجماال علاى أحكامهاا، و

ويضاف إلى علك  ابع القطع واليقين لتلك المقاصد والعلل والحكام، باعتبارهاا قاد صاارت وثبتات باإلجماال عليهاا، 
 واالتفاااااااااااااق علاااااااااااااى أنهااااااااااااا حجاااااااااااااة معتباااااااااااارو وحاااااااااااااق مقطااااااااااااول باااااااااااااه . 

 
 ية مساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتند اإلجماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال : * مقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

 
( مان إمكانياة 1لبجمال جوانب مقاصدية أررى من جهة مستنده أو سنده، تتمثل  يما جو ه بعض أعاالم العصار )

استناد اإلجمال إلى القياس والمصلحة المرسلة وغيرها من األدلة، بناء على حجية تلك المصادر و رعيتها، وعلى 
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 (.2م بهااااا وإبعاااااد الخااااالف إ اءهااااا أو تقليصااااه وتنقيصااااه )أـ اإلجمااااال يعماااال علااااى قطعيتهااااا والتساااالي
 

 استناد اإلجمال إلى القياس والمصلحة المرسلة وغيرها، برهاـ سا ع على مراعاو ماا يتعلاق بتلاك األدلاة مان 
علل ومقاصد ومنا ع..  اإلجمال على تحريم  حم الخنزير، قياسا على لحمه، مراعاو لنفل حكمة تحريم اللحم، 

تجنب النجاسة والقذارو والضرر.. واإلجمال على منع القضاء  من الجول، قياسا على منعه  من الغضب،  والتي هي
والتي هي درء ما يشغل القاضي عن تحقيق العدل والوقول  ي الظلام والتعادي.. وكاذلك الحكام بقتال الجماعاة 

قتال واحاد مان النااس عريعاة إلاى  بالواحد، عمال بمصلحة حفظ النفوس، إع التهاوـ بقتل الجماعة المشتركة  ي
 (. 3هتاااااااااااااااااااااااك حيااااااااااااااااااااااااو النااااااااااااااااااااااااس، وإ هااااااااااااااااااااااااق أرواحهااااااااااااااااااااااام )

 
 كل تلك اإلجماعات وغيرها التي استندت إلى القياس والمصلحة المرسلة، إنما أقرت نفل مقاصد علاك القيااس 
 وتلااااااك المصاااااالحة، و ادتهااااااا  ااااااابع القطااااااع واليقااااااين، أو غلبااااااة الظاااااان الغالااااااب والااااااراجح .

 
المقاصدية لبجمال، من رالل اعتماده على قاعدو: ) أقل ما قيل (، باعتبارها ضربا من ضاروبه  كما تتجلى الناحية

التي يجو  انعقاد اإلجمال عليها، ومفاد تلك القاعدو أـ العلماء إعا تفاوتوا  ي أمر وتراوحت أقوالهم بين األرذ باألكثر 
( ،  اإلجمال على األقل تثبيت لمبدأ براءو الذمة، 1ع عليه )وباألقل، وبما بين األكثر واألقل، لزم األرذ باألقل المجم

وأصلية التخفيع، ور ع الحرا عن المكلفين، ومال مة االحتيا   ي الدين والنفوس واألعرا  واألموال، ومنع التكليع 
 بمااااااااااااااااااااااااااا  اد علااااااااااااااااااااااااااى األقاااااااااااااااااااااااااال باااااااااااااااااااااااااادوـ دلياااااااااااااااااااااااااال.

 
 * مقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادية القياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس : 

 
 تتمثااااااااااااااااااال الناحياااااااااااااااااااة المقاصااااااااااااااااااادية للقيااااااااااااااااااااس  اااااااااااااااااااي أناااااااااااااااااااه:

 
أصل معقول يقابل النصوص واآلثار، ويعالج الحوادث والقضايا غير المتناهية بحملها على أمثالها وأ اباهها بموجاب 
اال تراك  ي علة ما، أو حكمة ما، أو مقصد ما،  هو بذلك يفيد أهمية  هم ماورائية النصوص  ي مقابال ظاهرهاا، 

 (.1ويااااااااااااااااادعو إلاااااااااااااااااى اعتباااااااااااااااااار عللهاااااااااااااااااا وحكمهاااااااااااااااااا ومصاااااااااااااااااالحها )
 
داد أهمية الناحية المقاصدية للقياس،  ي األرذ بالقياس الموسع أو القياس الكلي، الاذي هاو إلحااق الواقعاة وتز

 (.2بنظائرهاااا بجاااامع مقصاااد كلاااي، كمقصاااد حفاااظ الااادين والعقااال، أو نفاااي الضااارر والغااارر، وغيااار علاااك )
 

 * مقاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادية االستحسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ :
 

ت إلاى المصالحة والررصاة والتيساير والعادل، وإبعااد للحارا تتمثل الناحية المقاصدية لالستحساـ  ي أنه التفاا
(.. 3والضيق والمشقة غير المعتادو، وتقرير لألعراف والعاادات الحسانة  اي حادود الضاوابط والمباادئ الشارعية )

 وأمثلة علك معرو ة  ي مظانها، وهي غير قليلة، وليل هنا ما يدعو إلى عرضها أو التعليق عليها تجنبا للتطويل بال
 موجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب .

 
 * مقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادية المصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحة المرساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالة:

 
وهي المصدر الذي يالحظ  يه  دو التصاقه وعمق اتصاله بالمقاصد الشارعية، وهاي تادور جملاة وتفصايال حاول 
تقدير المصالح واعتبارها  يما لم ينص أو يجمع عليه، على مستوى أعياـ األحكام وأ رادها.. أما مستوى األجناس 

علوم أـ الشرل تناوله بالبياـ والتحديد، ولذلك  لـ المجتهاد يجتهاد  اي تلاك األعيااـ واأل اراد والقواعد الكلية،  م
على و ق أجناسها البعيدو وقواعدها العامة، ومن ثم  قد  كلت المصلحة المرسلة ميدانا رحبا لدى أئماة الفقاه 

لة الكثيرو، التي عمل  يها األئماة بمبادأ  ي اعتبار المقاصد  ي عملية االستنبا  ودراسة القضايا والنوا ل.. واألمث
 االستصاااااااااااااااااااالع المرسااااااااااااااااااال، دليااااااااااااااااااال علاااااااااااااااااااى ماااااااااااااااااااا نقاااااااااااااااااااول.

 
 * مقاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادية العااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارف : 

 
 تتمثاااااااااااااااااااااااال الناحيااااااااااااااااااااااااة المقاصاااااااااااااااااااااااادية للعاااااااااااااااااااااااارف  ااااااااااااااااااااااااي:

 
أنه يقرر قواعد التيسير ور ع الحرا،  من باب التيسير والتخفيع  ي المعاامالت، ابتنااء كثيار مان األحكاام علاى  -

 (.1) العااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارف الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحيح  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعا
 
أنه تأكيد لمحاسن الفضائل ومكارم األرالق التي نادى بهاا اإلساالم مناذ نزولاه، وعمال العلمااء والفقهااء علاى  -

تجليتها وإبرا ها، والتي عبر عنها ابن ر د الحفيد بأرالقية اإلسالم، واعتبرها من أعظم المقاصد وأرقاها، ومدارها 
(، ومن  واهد علك القسامة، واإلجارو، والسلم، والكفااءو 2األبداـ ) إصالع النفوس كما يهدف الطبيب إلى إصالع

 باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازوجين، وغيرهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.
 
أنه تحقيق للمصلحة ودرء للمفسدو، وهو غاية العمال باالعرف ومرمااه، وعلاك أـ العارف الصاحيح يراعاي أحاوال  -
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ـ معا  (. 1رضة لنصوص الشرل وروحه )الناس، ويساير أوضاعهم، ويجاري  باعهم ومألو هم، ويسهل معامالتهم، دو
 
أنه  ريق للعمل على تحقيق االمتثال األكمل لتعاليم الشرل ونصوصاه، إع كلماا كااـ القاانوـ معبارا عان أوضاال  -

الناس وحاجياتهم، كاـ أقرب إلى نفوسهم، وكلما كاـ قريبا من نفوسهم كانت مخالفتهم له أقل وامتثالهم له أكثر 
إال بفهم الطبائع والعادات الحسنة التي تشاكل إحادى مكوناات الواقاع المعايش المزماع  ( ولن يكوـ هذا حاصال2)

إصالحه وتوجيهه.. والناظر بعمق  ي المقاصد الشرعية ليدرك غاية اإلدراك أـ السعي إلى االمتثال األكمل بتهيئة 
 (. 3ظرو ااااااه والحااااااارص علاااااااى نجاحااااااه، يعاااااااد مقصااااااادا ماااااان مقاصاااااااد الشااااااارل المعتبااااااارو )

 
 ة الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذرائع: * مقاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي

 
(، وكاذلك وضاعت لتحقياق 4تتمثل ناحيتها المقاصدية  ي أنها وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، سدا و تحاا )

 سالمة القصود والنيات وسالمة األعمال واألقوال، بنفي التحايل والمغالطة والتالعاب باأللفااظ والقارائن واألعماال.
 

المعتبرو، تخليص النوايا مما يقدع  ي إرالصها، وتخليص األعماال  وليل هناك  ك  ي أـ من المقاصد الشرعية
 مما يعطل آثارها،  ينبغي أـ يكوـ قصد المكلع موا قا لقصد الشارل ومصلحة الناس، وإال كاـ العمل با ال مردودا. 

 
 رصابا للنظار والخالصة، أـ االعتداد بتلك األصول والمصاادر االساتنبا ية المتنوعاة، يعاد مسالكا موساعا، ومجااال

المقاصدي المصلحي البناء، وليل هذا مبررا للقول باستقاللية المقاصد والمصالح عن األدلة والنصوص الشارعية، 
كما يدعي علك من كاـ نظره قاصرا عن معر ة حقيقاة علاك واكتفاى بظااهر األمار، وإنماا هاذا دليال علاى ارتباا  

 (. 1تهاااااااااااا وعللهاااااااااااا )المقاصاااااااااااد بأدلتهاااااااااااا وضاااااااااااوابطها، وتعلاااااااااااق األحكاااااااااااام بمنا ا
 

 * مقاصاااااااااااااااااادية النااااااااااااااااااوا ل التااااااااااااااااااي اجتهااااااااااااااااااد  يهااااااااااااااااااا األئمااااااااااااااااااة: 
 

هناك الكثير من الحاوادث والناوا ل التاي اجتهاد  يهاا أئماة الماذاهب بمقتضاى النصاوص واآلثاار والقواعاد العاماة 
دث والمقاصد المعتبرو، والتي دلت بوضاوع ويقاين علاى عماق  همهام لألدلاة ومقاصادها ومنا اتهاا، وتلاك الحاوا

والنوا ل مبسو ة  ي كتبها ومصادرها بسطا مستفيضا ومطنبا، وقد تناولها األولوـ والمتأرروـ ببيانها ومناقشتها، 
 (. 1 اااااااااااااي ضاااااااااااااوء أدلتهاااااااااااااا وآراء الفقهااااااااااااااء وحججهااااااااااااام، وغيااااااااااااار علاااااااااااااك )

 
فقهااء ونحن  ي هذا السياق نذكر منها عددا قليال جدا على سبيل اإلجمال دوـ تعليق أو تدليل أو عر  لكالم ال

 وارااتال هم، سااعيا منااا لالرتصااار المفيااد، وتجنبااا لتكاارار مااا هااو معلااوم وماادوـ وميسااور التناااول واال ااالل. 
 

 ( : 2ومااااااااااااااااااااااااان األمثلااااااااااااااااااااااااااة نااااااااااااااااااااااااااورد مااااااااااااااااااااااااااا يلااااااااااااااااااااااااااي )
 
ضرب المتهم بالسرقة لالستنطاق عند مالك، والمقصد هو حمله علاى عادم اإلنكاار المفضاي إلاى  جار الجنااو  -

ره، وبين أـ المقصد هو تفويت مصلحة المضروب الحتمال برائته، وألـ ترك الضرب أهوـ وحفظ المال، وقد رالفه غي
 ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارب باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارئ . 

 
كراهة صيام ستة أيام من  وال عند مالك، والمقصد هو درء بدعة اعتقادها جزءا من رمضاـ، مع أـ النبي صلى  -

لصيام مبني على منا ه ومقصاده،  العا كااـ (،  حكم ا1هللا عليه وسلم قد رغب  يها،  قد نظروا إلى مقاصدها )
القصد من صيام ستة أيام من  وال االقتداء بما رغب  يه الرسول صالى هللا علياه وسالم  هاو حسان، وإـ كااـ 
المقصد تكملة رمضاـ واعتقاد الوجوب  ي علك  لـ األمر يعد غير جائز، علما بأـ احتمال اعتقاد وجوب الصيام  اي 

وجد  ي بعض األحياـ  هو ال يقدع  ي مشروعية الصيام  اي  اوال باعتبااره ترغيباا نبوياا   وال نادر وقليل، وإـ
 مهماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. 

 
ضماـ الخيا ، ومقصده هو عينه مقصد االستصنال، وهاو يتمثال  اي حفاظ الحقاوق مان الضايال، وعادم تعطيال  -

 مصاااااااااااااااااااالح النااااااااااااااااااااس بسااااااااااااااااااابب التلاااااااااااااااااااع بااااااااااااااااااادوـ ضاااااااااااااااااااماـ. 
 
د جمهور األئمة، والمقصد هو حفظ حقوق الدائن و جر المما لين، وقد رأى الحجر على المدين وبيع ماله جبرا عن -

 الحنفياااة أـ يجبااار علاااى األداء بالمال ماااة والحااابل واإلكاااراه البااادني ألناااه ظاااالم، دوـ أـ يحجااار علياااه . 
 
تجاريح ا ترا  الولي  ي الزواا، والمقصد هو ضماـ حسن االرتيار، وحفظ كرامة األسرو وصايانتها مان العاار وال -

 وغيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره . 
 
المرأو الممتدو الطهر التي تطلق وهي حائض إعا انقطع حيضها ولم تبل  سن اإلياس بعد،  لنها تبقى مدو الحمل  -

الغالبة وهي تسعة  هور وتنتظر ثالثة أ هر، وبعد علك تنتهي عدتها، والمقصد هو نفي الضرر عن المرأو ألنها لو 
 (. 1ررت  اااااااااي علاااااااااك كثيااااااااارا )بقيااااااااات تنتظااااااااار الحااااااااايض أو سااااااااان الياااااااااأس لتضااااااااا

 
 (. 2جااوا  اكتحااال الماارأو المتااو ى عنهااا  وجهااا بغاار  التااداوي ماان الرمااد، والمقصااد هااو نفااي الحاارا عنهااا )
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 إعطااااء الزكااااو لبناااي ها ااام لماااا تغيااارت بيااات الماااال، والمقصاااد هاااو المحا ظاااة علااايهم مااان الضااايال.  -

 
 * مقاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادية التااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادوين:

 
كاـ تتويجا لمسيرو االجتهاد الشرعي  ي العصر النبوي وعصر الصاحابة والتاابعين،  عصر أئمة المذاهب كما عكرنا،

 قد تبلورت اآلراء والمناهج والمدارس الفقهية لتأرذ  ابع التدوين والتأليع،  بر ت المذاهب الفقهية، وظهار مانهج 
قهياة، وبعاض القواعاد استنبا  األحكام الذي اصطلح على تسميته بعلام أصاول الفقاه، وظهارت االصاطالحات الف

 (. 3الشرعية الكلية، ودونت السنة الشريفة وبعض مباحث لغة القرآـ الكريم على نحو العرو  والنحو، وغير علك )
 

 ي تثبيت دعائم الشريعة وغرس  - هما وتطبيقا-إـ الغر  من حركة التدوين، هو وضع المنهج اإلسالمي الصحيح 
علك العصر عدو عوامل وحوادث يحتمل أـ تحدث بعض األرالل والناواقص  اي جذورها وبناء أركانها،  قد جدت  ي 

التعامل مع المنهج اإلسالمي، سواء بالتعسع  ي  همه واستيعابه وتأويله والوقوف على حا تي اإل را  والتفريط 
بطالاه وتعطيلاه والمبالغة  ي الظاهر واإلغراق  ي التأويل بما ال يساتجيب لغاياتاه ومقاصاده ومرامياه، أو بتعماد إ

وتمييعااه تحاات مسااميات كثياارو وادعاااءات مختلفااة لاايل لهااا أدنااى مااا يزكيهااا ويصاادقها ماان الوجهااة الشاارعية 
 واالعتقادياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. 

 
 قد دونت السنة لمواجهة عمليات الوضع، وتمكين دورها  ي التشريع ومكانتها بين المسلمين، ودوـ أصول الفقه 

ة، وعقال ومقصدا، ولمواجهة احتمال نتائج ضاعع اللسااـ العرباي بسابب لضبط معيار استنبا  األحكام،  رعا ولغ
ارتال ه بألسنة أررى، وما يترتب على علك من أرالل  ي  هم النصوص الدينية التي نزلت و ق العربية وأساليبها 

اجهة الحوادث ورصائصها، ومن إهدار لمعانيها ومدلوالتها وأغراضها ومقاصدها.. وأيضا  قد وضع منهج االستنبا  لمو
المتكاثرو واألقضية المتعددو التي حصلت بموجب كثرو الفتوع واتسال الدولة اإلسالمية، وترامي أ را ها وضاخامة 
أعمالها وأعبائها،  قد كاـ مان الاال م وضاع القواعاد الكلياة واألسال العاماة، ورسام مانهج التأويال واالساتنبا ، 

 عصاااااااااار ومصاااااااااار.  للتصاااااااااادي لكاااااااااال علااااااااااك وتأكيااااااااااد صااااااااااالحية اإلسااااااااااالم لكاااااااااال
 

 * مقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادية عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادم التاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادوين : 
 

قد يبدو وجود التناقض بين هذا العنصر والذي قبلاه، إع هماا متعارضااـ  اي المحال الواحاد وهاو التادوين، غيار أـ 
 تحقيااااااق علااااااك يزياااااال التعااااااار  الملحااااااوظ ويعطااااااي لكاااااال عنصاااااار مدلولااااااه المتعلااااااق بااااااه. 

 
بغاي تدويناه، كمانهج االساتنبا  األصاولي، وعلام السانة  قد كاـ عصر أئماة الماذاهب يحتااا إلاى تادوين ماا ين

والعرو ، وغير علك مما كاـ  ي تدوينه مصلحة معتبرو للمسلمين  ي  مانهم و ي غيار  ماانهم.. وهاذا بخاالف 
بعض المسائل التي لم تدل الحاجة إلى تدوينها، بل تعينت الضرورو عند البعض على األقل إلى عدم تدوينها، لماا 

صلحة المعتبرو العائدو على الناس  ي كل  ماـ وحين،  قد روي عن اإلمام مالك كراهته لكتابة العلم،  يه من الم
وامتناعه عن تلبية دعوو أبي جعفر المنصور  ي وضع مدونة للفقه واألحكام، كماا عكار أناه لام يادوـ منهجاه  اي 

دعها حتى -   يه وإلى تأكيد واقعية الفقه االستنبا  كما  عل الشا عي، وأنه كاـ يدعو إلى تحا ي التنظير المبال
وإلى معالجة ما يقع من المسائل  ي ميداـ الواقع ال  يما يتخيله الذهن ويفترضه، كما هو الحال  اي الفقاه  -تقع

 الااذي ا اااتهر بكثااارو اال تراضااات واالحتمااااالت، والاااذي عااارف بالفقااه اال تراضاااي أو التقاااديري أو األرأيتاااي . 
 

دليال على أـ تدوين الفقه والفتاوى  ي علك العصر، قد يمدي إلاى تجمياد الفقاه نفساه، وإلاى وليل كل هذا إال 
تعطيل حركة االجتهاد وقتل روع اإلبدال، وإعابة السمات الواقعية والحيوية والثراء لمانهج االساتنبا ، والتعامال ماع 

دو من أدلتها ومنا اتها على  هم  بائعهاا المستجدات والتحوالت المختلفة، التي ال تقدر الفتاوى المنقولة والمجر
وبياـ أحكامها، كما يمدي إلى تضييق دائرو السعة والرحمة التاي مثلتهاا مختلاع المادارس الفقهياة وآراء الفقهااء 
المتو عين  ي األمصار والمتفاوتين  ي الفهوم والقرائح واالجتهادات، و يما وصلهم من سنن ومرويات وآثار، و يماا 

 حااااااااااااااااااااااااوادث وأعااااااااااااااااااااااااراف وأقضااااااااااااااااااااااااية . أدركااااااااااااااااااااااااوه ماااااااااااااااااااااااان 
 

 قد بدا لبعض أعالم علك العصر مصلحة عدم تدوين الفتاوى واألحكام، بخالف األصول والقواعد والسنة وغيرها، وقد 
يعود علك أساسا إلى القدرو العالية ألولئك األعالم واألئمة  ي االجتهاد واالساتنبا  مان غيار العاودو إلاى ماا هاو 

( ، وإلى مراعاو الخالف المعتبر، ومراعاو ارتالف البيئات والظاروف 1م لحظوظ الفهم )مدوـ ومكتوب، بموجب قربه
  يماااا جااااو   يااااه االرااااتالف وغياااار علااااك، ممااااا يتاااارجح  يااااه عاااادم التاااادوين علااااى التاااادوين نفسااااه . 

 
سانة كما قد يعود إلى رشية ارتال  السنة بالفقه، أو تقديم كالم الفقهااء علاى كاالم هللا ورساوله، ال سايما وال

 تواجااااااه تحااااااديات الوضااااااع والتحاماااااال والتعسااااااع الخطياااااارو، لطمسااااااها وتشااااااويهها وتحريفهااااااا . 
 

وعلى أي حال  لـ تدوين األحكام والفتاوى أمر رال ي، من حياث المصالحة وعادمها، تباينات  ياه األنظاار واآلراء، 
 يها علك التدوين أو عدمه،  قد  وتفاوتت  يه التقديرات والتصورات، بحسب االعتبارات والقرائن والظروف التي يتنزل

يكوـ التدوين مفيدا وصالحا، وقد ال يكوـ، وهذا راجع إلى ما عكرنا من االرتالف  ي التقدير واالعتبار والحيثية، وهللا 
 أعلم بالصواب . 
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 « تاريخ االجتهاد المقاصدي المبحث السادس: االجتهاد المقاصدي عند عموم الفقهاء واألصوليين

مسيرو االجتهاد المقاصدي، بعد العصاور األربعاة الماذكورو )عصار النباوو، الصاحابة، التاابعين، أئماة المااذاهب ( ، 
وأعالمها ال يحصوـ كثرو، وآثارهم كذلك، وهي متنوعة ومتفاوتة من مسيرو  ويلة جدا، ومدتها أكثر من ألع سنة، 

حيث اتصالها بموضول الحال، ومنها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود، وتتبع مسيرو المقاصد لدى همالء رالل هذه 
عارف عليهاا الفترو ليل باألمر الهين،  هو مما البد  يه مان تضاا ر الجهاود الجماعياة المنظماة والهاد اة، بغياة الت

وتجلية مظاهرها ونواحيها وصورها وسائر متعلقاتها، وبهدف استثمارها  ي ردمة موضول المقاصاد وتوظيفاه  اي 
 العماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال االجتهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي المعاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار. 

 
وقد يكوـ من التهور والتسرل اإلقدام على دراسة هذه المسيرو الطويلة  ي بعض الورقات واألسطر، لماا سايوقع 

ل والضبابية، غير أـ المقام قد يقتضي منا التعليق الماوجز والبيااـ العاام، حتاى تكتمال علك  ي التعسع واالرتجا

الصورو حيال عر  تاريخ االجتهاد المقاصدي منذ عصر النبوو إلى اآلـ، وعمال بالقاعدو المشهورو: ) ما ال يدرك كله 
 ال يتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارك كلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه ( . 

 
 ن : مظاااااااااااااهر االجتهاااااااااااااد المقاصاااااااااااادي عنااااااااااااد عمااااااااااااوم الفقهاااااااااااااء واألصااااااااااااوليي

 
مظاهر علك كثيرو، وهي مو عة على مسالك اجتهادهم وعموم آثارهم، ويمكن أـ نجملها باالرتصار الشديد  يماا 
 يلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي: 

 
 التصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريح بالمقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعية: -

 
يصرع علمااء الفقاه واألصاول باعتمااد المقاصاد واعتبارهاا أمارا  ارعيا يلتفات إلياه ويعتماد علياه  اي االساتنبا  

ابن القيم: )  لـ الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد  ي المعا  والمعااد، وهاي  واالجتهاد، قال
عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها،  كل مسألة ررجت عن العدل إلى الجور، وعان الرحماة إلاى 

إـ أدرلات  يهاا بالتأويال ( ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدو، وعن الحكمة إلى العبث،  ليست من الشريعة و
(.. ومن قبيل علك، تعبياراتهم بكلماات مقاصادية كثيارو علاى نحاو مقصاود الشارل، ومقاصاد الشارل، والقصاد، 1)

والغر ، واألغرا ، ومحاسن الشريعة وأسرارها، والضروريات والحاجيات والتحسينيات، والمصالح والمفاسد، ونفي 
شدو والتنطع، وجلب المنا ع، والتيساير والتخفياع، والرحماة والساماحة، الضرر والمشقة، ود ع األعى والعنت وال

والر ق واللين، والتعليل والعلة والحكمة والباعث الممثر، والمناسبة والمالءمة.. وغير علك كثير جدا، وهاو مبساو  
(، وهو يدل صراحة 2)  ي كتب األصول والفقه والقواعد والعقيدو وغيرها، وهو ال يقبل الحصر والجرد لكثرته الهائلة

 علاااااى اعتماااااادهم الملحاااااوظ علاااااى المقاصاااااد والتعويااااال عليهاااااا  اااااي االساااااتنبا  واالجتهااااااد. 

 
 الفاااااااااااااااااااااااااااااارول الفقهيااااااااااااااااااااااااااااااة واألمثلااااااااااااااااااااااااااااااة التطبيقيااااااااااااااااااااااااااااااة: 

 
وهي الجزئيات التي استحضر  يها العلماء المقاصد، واجتهدوا  يها بمقتضاها وبموجبها، ومن تلك األمثلاة ماا كااـ 

على نحو أمثلة االستصنال، وأجرو الحماام، والطاالق الاثالث، وصاالو التاراويح، وحاد  اارب امتدادا لعصر السلع، 
الخمر، وغير علك من األمثلة المذكورو سابقا، والتي تولى العلماء بيانها وتناقلها و يادو  رحها والتعليق عليها وغير 
 علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك . 

 
ل، وهي جملة ما استجد من أوضال ووقائع، وأدركه ومن األمثلة ما كاـ ابتداء وتأسيسا دوـ سابق تنصيص أو إجما

 ( .1العلماااااااء  ااااااي عصااااااورهم، واجتهاااااادوا  يااااااه علااااااى و ااااااق اعتبااااااار المقاصااااااد ومراعاتهااااااا )
 

 القواعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعية:
 

يعد اال تغال بالقواعد الفقهية واألصولية وغيرها، من ضروب العمل المقاصدي، وعلك ألـ من تلك القواعاد ماا هاو 

فسها على نحو قاعدو المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، وجلب المصالح مقدم علاى درء من صميم المقاصد ن
المفاسد، والضرر األرع يرتكب لدرء الضرر األ د، وغير علك، وألـ  ن التقعيد قصد به أساسا أمور مقاصدية كثيرو، 

متثاال والتكلياع والتادين على نحو ردمة الفقه وتيساير الرجاول إلياه، وتحقياق مصاالح النااس ومناا عهم  اي اال
 ( . 1والتقاضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي والتعامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال )

 
 مساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتثنيات القواعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد: 

 

مستثنيات القواعد كالقواعد نفسها، من حيث مراعاو المقاصد والمصالح، إع إـ تطبيق القواعد على جميع الحاالت 
، ولايل أدل علاى دوـ مراعاو لما يستثنى منه،  يه تعطيل للمصلحة، وإيقال  ي دائرو الضيق والعنات والمشاقة

علك من االعتداد باالستحساـ، الذي هو عادو العدول الشرعي عن القياس والقواعاد العاماة واألدلاة الكلياة  اي 
 (، وكااذلك رااروا بعااض الجزئيااات التااي ال تقاادع  ااي قوا ااع الكليااات. 2مقابلااة المصاالحة الجزئيااة المسااتثناو )
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 مكااااااااااااـ والحاااااااااااال :مراعااااااااااااو الخاااااااااااالف وتغيااااااااااار الفتاااااااااااوى بتغيااااااااااار الزمااااااااااااـ وال -
 

مراعاو الخالف، والعمل بقاعدو تغير الفتوى بتغير الزماـ والمكاـ والحاال، بسابب تغيار العارف والمصالحة ومراعااو 
 (، وغيااااااار علاااااااك مماااااااا هاااااااو مباااااااين  اااااااي مظاناااااااه. 2(، والعمااااااال باااااااالقرائن )1الضااااااارورو )

 
 االعتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداد بالمصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر التبعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: -

 
 الحيااااااااااال، والقاااااااااااول باااااااااااالعرف... االستصاااااااااااالع، واالستحسااااااااااااـ، والاااااااااااذرائع، ومناااااااااااع

 
 مشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهير المقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد:

 
عرف تاريخ الفقه أعالما ا تهروا بالمقاصد، من حيث اإل راد بالتأليع وكثرو التدليل واالستشهاد واالستعمال، وغير 
علك، ومن همالء العز بن عبد السالم، والقرا ي، وابن تيمية، وابن القيم، والمقري المالكي، والشا بي الذي عاد 

 (.3حق مبتكر علم المقاصد، وممسل عمارته الكبرى، ومرجع كل منشغل بهذا الفن الجليل )ب

 « االجتهاد المقاصديالفصل الثالث: حجية االجتهاد المقاصدي المبحث األول: حقية 

المقاصد الشرعية التي يعتد بها  ي عملية االجتهاد، حجة  رعية يقينية، وحق ضروري مقطول به، وقد ثبت علك 
بالنص واإلجمال، والدليل العام والخاص، والوحي المتلو والمروي، وباساتقراء ساائر التصار ات والقارائن الشارعية، 

وبدهيات العقل والحل والواقع  ي كل  ماـ ومكاـ جاء عن الشا بي قولاه: ) ومقررات القواعد واألصول الفقهية، 
 ( . 1وهااااااي أـ وضاااااااع الشااااااارائع إنماااااااا هاااااااو لمصاااااااااالح العبااااااااد  اااااااي العاجااااااال واآلجااااااال ( )

 
 قد دل كل علك على أـ الشريعة اإلسالمية جاءت لتصلح الناس، وتخرجهم من دائرو الهوى والعبث والفساد إلى 

ومنهاجه القويم، الذي يحقق لهم مصالحهم  ي الدنيا واآلررو، ويحفظ لهم دينهم ونفوسهم   ريق هللا المستقيم

 وعقاااااااولهم وأماااااااوالهم وأعراضاااااااهم، كماااااااا أكاااااااد علاااااااك أربااااااااب المقاصاااااااد قاااااااديما وحاااااااديثا . 
 

 ومن ثم  لـ الشريعة معللة على الجملة بصالحها  ي عاتها، وإصالحها للمخلوق، وتقريرها لعبودية الخالق، ومعللة
على سبيل التفصيل  يما يقبل التعليل من األحكاام والجزئياات الشارعية، وأـ تلاك األحكاام المعللاة قاد تفاوتات 
درجات التعليل حيالها بحسب الظهور والخفاء، وقطعية الدليل وظنيته، وتصريحه وتلميحه وغير علاك.. وبنااء علياه، 

 ي جزئيات الشرل وكلياته، ومبثوثة  ي تصار اته   لـ المقاصد الشرعية غير منفصلة عن األحكام، وهي ملحوظة
وتعاليمه، ومستحضرو  ي أعهاـ العلماء والمجتهدين على مر تاريخ الفقه، منذ عصر الصاحابة والتاابعين وتاابعيهم 

إلى العصر الحالي، هذا  ضال عن الهدي القرآني والنبوي الذي اتصاع بصافة المقاصادية جملاة وتفصايال، واتسام 
 ل والمعقولياااااااااااة  اااااااااااي ماااااااااااوا ن ال تحصاااااااااااى كثااااااااااارو وتنوعاااااااااااا.بطاااااااااااابع التعليااااااااااا

 
استحضار تلك المقاصد وتذكر عللها ومنا اتها وحكمها، حتى  -مجتهدين ومقلدين- من واجب الناظر  ي الشريعة 

يتم النظر على أحسن وجه وصورو، وحتى تفهم األحكام وتساتنبط علاى و اق ماا ارتبطات باه مان علال وأسارار 
 وأغاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا  ومشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروعية. 

 

ال أـ هذا التأكيد على لزوم االلتفات إلى مقاصد األحكام ومنا اتهاا والتعويال عليهاا، ساواء  اي  هام األحكاام أو إ
استخراجها وتنزيلها  ي الواقع المعيش، أو  ي إجراء القياس عليها واإللحاق بهاا، أو غيار علاك مان ضاروب الفهام 

لمقاصد والتعويل عليه يمدي حتماا إلاى  ارع سامال مهام واالستنتاا والقياس والنظر،  هذا التأكيد على العمل با
يتعلق بحقيقاة علاك العمال بالمقاصاد و بيعتاه، وهال معنااه اساتقالل المقاصاد عان األدلاة الشارعية وانفرادهاا 
باستنبا  األحكام لتصير دليال بعد النص واإلجمال، ومصدرا مستقال عنهما أو مهيمناا عليهماا، وأصاال مقطوعاا باه، 

إليها  اي معر اة أحكاام هللا تعاالى وهادي رساوله صالى هللا علياه وسالم ا أم أناه عمال  اي إ اار وحجة يصار 
 المنظومة الشرعية، وانخرا  ضمن أدلتها وقواعدها وهديها وتوجيهاتهاا.

 « المبحث الثاني: المقاصد ليست دليال مستقال عن األدلة الشرعية

إـ الجواب البدهي األولي على إ كالية استقالل المقاصد عان األدلاة الشارعية، هاو أـ المقاصاد ليسات دلايال 
) ليسات المقاصاد مستقال عن األدلة الشرعية، وإنما هي متضمنة  يها وتابعة لها وملتصقة بهاا ومتفرعاة عنهاا. 

الشرعية مصادر تشريع رارجية.. والمقاصد جزء من المصادر األساسية للتشريع اإلسالمي، والحكم الاذي نأراذه 

بطريق المصلحة أو االستحساـ أو غير علك من ضروب الم رذ االجتهادية يعتبر حكماا  ارعيا، أي رطاباا مان هللا 
شرعي الذي يتبين من تلك المقاصد التي هي أمارات لألحكام التي متعلقا بأ عال المكلفين، ألنه نتيجة الخطاب ال

 ( . 1أرادهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هللا ( )
 

 ويمكااااااااااااان أـ ناااااااااااااورد األدلاااااااااااااة علاااااااااااااى ماااااااااااااا نقاااااااااااااول  يماااااااااااااا يلاااااااااااااي : 
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هي المقاصد الثابتة بالشرل اإلسالمي، أي بأدلته ونصوصه  -الشرعية-المقاصد الشرعية وكما تدل عليها صفتها  -
ة على الشرل ومنضبطة بقيوده وقواعده.. ومعلوم أـ ميزاـ الحكم على أـ هذا الفعال وتعاليمه وهديه،  هي مبني

مصالحة أو مفسادو إنماا هاو الشارل وماا يتعلاق باذلك الفعال مان األدلاة والقارائن والمعطياات الشارعية النصاية 
و ي ادعااء حقياة واالجتهادية. والقول بغير هذا، موقع بال  ك  ي القول بتحكيم العقل قبل مجيئ الشرل وبعده، 

المنفعة  ي عاتها والمضرو  ي نفسها، ومساير ألرباب الفلسفات والقوانين والمعارف الوضعية التاي اقتصارت  اي 
أ كارها ورؤاها على التفسير المادي لظواهر الكوـ وأ عاال النااس، وصاممت علاى إلغااء األبعااد الدينياة والغيبياة 

 (.2إلنسااااااااااني والكاااااااااوني )والقيمياااااااااة عااااااااان مسااااااااارع الحيااااااااااو و بيعاااااااااة الوجاااااااااود ا
 
نصوصاا -بناء على ما عكر،  لـ المقاصد الشرعية هي المعاني المستخلصاة مان التصار ات الشارعية المتنوعاة  -

ومن ثم  لـ ا ترا  استقالل المقاصد عن التصار ات  -وأحكاما وقرائن وتعليالت ومعطيات لغوية وتاريخية وغير علك
 لاااااااااااااااي بياناااااااااااااااه: الشااااااااااااااارعية، باااااااااااااااين الااااااااااااااابطالـ والااااااااااااااارد، لماااااااااااااااا ي

 
المقاصد مبنية على التصر ات الشرعية، وهي متوقفة على ما انبنت عليه وجودا وعدما،  الدعوو إلى استقاللها  -

 عاااان أساسااااها وأصااااولها دعااااوو لهاااادمها و رحهاااااا، بااااذهاب مااااا انبناااات عليااااه واسااااتندت إلياااااه. 
 
باالستقراء والتتبع واالستنتاا، والقول بغير  القول بأـ المقاصد مبنية على األدلة الشرعية ومستخلصة منها، ثابت -

علك مناف لمنطوق الواقع، ومعار  لمسلمات المنهج العلمي التجريبي المنطقي، الذي كاـ االعتداد باالساتقراء 
 واالساااااااااااااااتنتاا واالساااااااااااااااتخالص أحاااااااااااااااد مساااااااااااااااالكه و رقاااااااااااااااه المهماااااااااااااااة. 

 
وعه،  بينهماا تاال م وثياق وارتباا  عمياق مان المقاصد مع أدلتها الشرعية كالكلي مع جزئياته، وكاألصل مع  ر - 

 حياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث البقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء واالنتهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء . 
 
اتصاف المقاصد الشرعية بخصائص الثبات والعموم والشمول والظهور واالنضبا  واال راد، وغير علك من السامات  -

تصاال وتلاك التي ميزتها عن حقيقة المقاصد وجوهر المصالح  ي الفلسفات والمذاهب غير اإلسالمية، إـ علاك اال
السمات، دليل قوي، وبرهاـ سا ع، على انخرا هاا ضامن منظوماة الشارل وتعاليماه المتسامة بسامات الثباات 
 والشمول والعموم وغيرها، والمسايرو للفطرو اإلنسانية السليمة، والداعية إلى اإلبدال العقلي الرصين واألصيل . 

 
اقع والتجارب واألعواق والغرائز لما حظيت بتلك الخصائص، ولماا  لو كانت المقاصد الشرعية موكولة إلى العقل والو

ظل ميزانها موحادا ومعيارهاا محاددا ال يناال مناه الواقاع الحيااتي وتغيراتاه وتقلباتاه، والعقال البشاري وتناقضااته 
بقاال وتعارضاته، وال تمسه بشيء مان المصاالح اإلنساانية المتعاددو والمتضااربة والمختلفاة باارتالف األ مااـ وال

 واألحاوال، باال بااارتالف الازمن اليسااير الواحااد، ورغبااات الشاخص الواحااد  ااي األماار الواحاد و ااي الوقاات الواحااد
 
القول بمبدأ التكليع الشرعي، القائم على تقرير االمتثال لألحكام و اعاة هللا وإراراا الانفل مان دائارو الهاوى  -

صاالع والتقاوى، عااجال وآجاال، إـ القاول باذلك يمكاد مبادأ ومنا ل الشيطاـ، وإيصالها إلى أعلى درجات التزكية وال
انخرا  المقاصد  ي المنظومة الشرعية، وعدم انفالتها منها، ودرولها  ي دائرو الهوى ومامثرات الغرائاز واألمزجاة 

ن لتساير المضطربة، واأل كار والمذاهب الهدامة التي لم تقر لألرالق والقيم والمصالح المعتبرو قرارا، بل إنها لم تك
سنن الكوـ  ي وجوب االنتظام واالنضبا   كرا وممارسة حتى تستقيم موا ين األمور، وتتحدد منهاا التعامل على 
و ق قانوـ مضبو  وحكم عاادل، ولايل بظاواهر الفوضاى والهارا والتياه المتأتياة بسابب تحكايم العقال والمازاا 

 والخوا ر.

 « المبحث الثالث: من حجج دعاو استقالل المقاصد عن األدلة الشرعية

الدعوو إلى استقالل المقاصد عن األدلة  ي القديم والحديث، يستند  يه أصحابها إلى عدو حجج ومبررات، تتصل 
عقل ودوره وآ اقه  ي رسم ما يصلح للناس من أنظمة وقوانين و لسفات، ولزوم تحريره من القيود جملة بأهمية ال

 والمكاابالت واألغاااالل، حتااى يااامدي ماااا عليااه مااان مهمااات النظااار واالساااتجالء والتفكياار واإلبااادال والتناااوير. 

 
وضاخامة األحاداث، التاي ال تقادر كما تتصل تلك المبررات واالدعاءات بظروف الواقع وسنة التطور، وتراكم القضاايا، 

النصوص المتناهية والفتاوى الجاهزو واألحكام المنقولة عن األ منة الماضية على  حصها، ومعر اة أحوالهاا، وبيااـ 
 أحكامهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. 

 
وتتصل أيضا بما توهمه أرباب تلك الدعوو الجو اء من أـ المقاصد الشارعية مطلقاة عان التقيياد والضابط بالتعااليم 

الشرعية، وهي موكولة للعقل وعملياته والواقع ومتغيراته، وهي مطلوبة  ي عاتها وليل لما يتعلق بها، والوسائل 
مما جعله الشارل الحكيم منا ات ومتعلقات لها   العبرو كما يدعي أولئك تحقيق المقاصد بشتى الوسائل، ساواء 
 أكاناااااااااااااااااااااااااااااااات  اااااااااااااااااااااااااااااااارعية أم غياااااااااااااااااااااااااااااااار  اااااااااااااااااااااااااااااااارعية. 

 
الستقالل ويرددونها، العمل بالمصادر والقواعد التشريعية االجتهادية أو التبعية ومن الحجج التي يناقش بها أدعياء ا

) القياس واالستحساـ والمصلحة المرسلة والعرف والذرائع وبعاض القواعاد الفقهياة (، التاي يتاوهم أنهاا تجاذير 
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 لاااااادعوتهم، وتأساااااايل لمباااااادأ االجتهاااااااد المقاصاااااادي المسااااااتقل عاااااان النصااااااوص واإلجماعااااااات . 
 

ظلت مسالك موصلة إلى استنبا  األحكام التي لم تكن النصوص واإلجماعات  -حسب  عم همالء-المصادر   لـ تلك
قادرو على احتوائها، أو على األقل لم تكان باذات الصاراحة والمبا ارو المطلوباة حتاى يتعارف عليهاا،  النصاوص 

لحاجة إلى المقاصد التي لو تعطلت أو واإلجماعات لم توصل لوحدها إلى إثبات تلك األحكام، وإنما كانت  ي أ د ا
غيبت لتعطلت كل تلك األحكام، ولضاعت مصالح الناس والنتفت أو عبلت راصية صالحية الشريعة وبقائها ودوامهاا 
 وعمومهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وغيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك . 

 
 التعساااااااااااااع  اااااااااااااي التعامااااااااااااال ماااااااااااااع المصاااااااااااااادر والقواعاااااااااااااد االساااااااااااااتنبا ية : 

 
 المصادر، ومما يتعلق بها مان تساميات وتعريفاات وتطبيقاات .  ثم إـ أصحاب هذا االدعاء ينطلقوـ من ظواهر هذه

 
 التعسااااااااااااااااااااااااااااااااع  ااااااااااااااااااااااااااااااااي  هاااااااااااااااااااااااااااااااام التسااااااااااااااااااااااااااااااااميات : 

 
 مان حيااث التسااميات، جاارى عارف الكثياار ماان الباااحثين بتساامية هاذه المصااادر بالمصااادر العقليااة والمصاالحية 

من قبيال المصاالح، عان  رياق واالجتهادية، التي يتبادر إلى الذهن الفهم بأنها موكولة إلى ما يحدده العقل ويراه 
 االجتهااااااااااااااااااااااااااااااد والتأويااااااااااااااااااااااااااااال، والتطوياااااااااااااااااااااااااااااع والتوظياااااااااااااااااااااااااااااع . 

 
 التعسااااااااااااااااااااااااااااااااع  ااااااااااااااااااااااااااااااااي  هاااااااااااااااااااااااااااااااام التعريفااااااااااااااااااااااااااااااااات : 

 
ومن حيث التعريفات،  قد حملت بعض التعاريع لهذه األدلة محمال سيئا، وقصد بها غير ما وضاعت لاه، وادعاي أـ 

النصوص، وأـ العبرو بالمقصد وإـ رالع نصا  تلك المصادر تدعو بجالء ووضوع إلى التعويل على المصالح  ي مقابل
أو إجماعا أو أصال مقطوعا به،  قد بالغوا  ي التعسع الجلي، والتطويع المقصود، واالساتخدام السايء  اي بيااـ 
تعريع المصلحة المرسلة واالستحساـ والعرف وغيره، و ي تجلية حقيقة قاعدو المشقة تجلب التيسير، واألماور 
 بمقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادها، وغيرهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 
 قد قالوا: إـ المصلحة المرسلة هي المصلحة المطلقة،  ليل لها دليل يعتبرها ويقرها أو يلغيها ويبعدها،  دليلها 
الوحيد هو كل  يء غير الدليل الشرعي، سواء قلنا: إنه عقل أو ربارو أو حكماة أو  طارو أو غريازو أو غيار علاك، 

واالعتباارات الشارعية،  هاي إعـ نا عاة نحاو االساتقالل   مادامت المصالح المرسالة مطلقاة عان األدلاة والقياود
 واالنفااااااااراد والهيمنااااااااة علااااااااى مواضااااااااعها غياااااااار المنصااااااااوص عليهااااااااا أو المجمااااااااع عليهااااااااا 

 
وقالوا عن االستحساـ بأنه: ما ينقدع  ي عهن المجتهد وال يستطيع التعبير عنه، وبأنه العمل بمصلحة جزئية  ي 

القياس الجلي إلى قياس رفي أقوى مناه، وبأناه العمال باأقوى الادليلين، مقابل الدليل الكلي، وبأنه العدول عن 
وغير علك من تعريفات االستحساـ التي عدل بها عن حقيقة مسماه إلى غيره بال دليل من الشرل أو العقل : ثم 

جتهاد عكروا أـ كل تلك التعريفات تسوا ما عكرناه من استقالل المقاصد عن الشريعة..  ماا ينقادع  اي عهان الم
ويتعذر التعبير عنه، ليل سوى تقرير لما ينقدع  ي عهن الناس من مصالح وما يرونه نا عا لهم بادوـ  ارل.. وماا 
يقال من أنه عدول عن الدليل الكلي أو القياس الجلي أو الدليل الضعيع إلى ما توجباه المصالحة، لايل إال دلايال 

 ابتااااااداء  ااااااي بياااااااـ األحكااااااام علااااااى مراعاااااااو تلااااااك المصاااااالحة والتعوياااااال عليهااااااا، انفاااااارادا و
 

وقالوا كذلك عن العرف بأنه: تحكيم للعوائد والتقاليد والنظم والممارسات المختلفة التي تتغيار  مناا ومكاناا وحااال، 
 ما يراه قوم  ي  من مصلحة يراه غيرهم  ي  من آرار مفسادو وهكاذا..  االمعتبر حساب وهام هامالء، تحكايم 

ساايرو النااس  اي نظمهاا وأحوالهاا، ولايل علاك إال برهاناا علاى أـ المصاالح األعاراف بكال أنواعهاا وصاورها، وم
 مسااااااتجيبة لألعااااااراف، مسااااااايرو للعااااااادات، ولااااااو تناقضاااااات مااااااع الشاااااارل وقيمااااااه وقواعااااااده 

 
وقالوا عن اعتبار الم ل بأنه: النظر إلى النتائج دوـ اعتبار لما أدت إليه من أسباب ووسائل،  قد تكوـ نتائج اال دهار 

ي حاصلة بوسائل االستثمار المختلفة، مضاربة أو تجارو أو ربا.. وقد يكوـ األمن االجتماعي والمالي قائماا االقتصاد
على وسائل الردل المختلفة من سجن وغرامة ونفي، و ق ماا ياراه العقال مناسابا ،دوـ االرتباا  بماا ناص علياه 

لمذاهب بأي وسايلة و ريقاة، ولاو أدى األمار الشارل  ي علك.. وقد يتحقق هدف التسامح مع األدياـ والتيارات وا
 إلااااااااااااااااااااااى التمااااااااااااااااااااااذهب باااااااااااااااااااااادينهم ومناصاااااااااااااااااااااارو عقائاااااااااااااااااااااادهم 

 
وقالوا عن قاعدو ) المشقة تجلب التيسير ( ، وتغير األحكام بتغير الزمااـ والمكااـ، والضارورات تبايح المحظاورات، 

عمهم،  التيسير منو  بالمشقة، واألمور بمقاصدها، والضرر يزال.. قالوا عن كل علك بأنه أوضح ما يستدل به على  
 حيث ما وجدت وجد معها التيسير والتخفيع عن الناس، ولو أدى المقام إلى إسقا  التكاليع، والمشاقة ليسات 
 إال حالاااة إنساااانية، يقااادرها اإلنسااااـ نفساااه، ويحااال بهاااا وحاااده،  ليسااات راجعاااة إلاااى غيااار اإلنسااااـ 

 
المكاـ والحال،  ليل هناك حكم واحد أو  ارل واحاد، والضارورو تتغير بتغير الزماـ و -حسب رأي همالء-واألحكام 

تبيح الممنول، وهي ليست سوى ما يخالع عادو اإلنساـ  ي معا ه وحياته،  لعا تغيرت تلك العاادو ومالات عان 
سيرها المعهود، ولو بفقاداـ الطعاام لياوم أو وقاع راد   اي الجسام،  لناه يجاو  لبنسااـ تنااول ماا يرياد مان 
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 والمحظاااااااااااورات د عاااااااااااا لماااااااااااا اضاااااااااااطر إلياااااااااااه وأكاااااااااااره علياااااااااااه   الممنوعاااااااااااات
 

واألمور بمقاصدها، أي بما ينويه اإلنساـ من رير ومحبة وعدالة،  العبرو بما  ي القلوب ال بماا  اي المظااهر مان 
 أعماااال وعباااادات وأراااالق، والعبااارو بالمقاصاااد والغاياااات ال بالوساااائل والكيفياااات والمساااالك الشاااارعية 

 
لزعم باستقالل المقاصد عن األدلاة الشارعية يفساروـ تعااريع تلاك األدلاة بماا بادا لهام مان وهكذا راع أصحاب ا

ظواهرهااا وعمومهااا، أو بمااا أضاامروه ماان قصااد التحريااع والتطويااع، دوـ مراعاااو لشاارو  التفسااير، والتعاماال مااع 
ى والجااوهر المساميات والتعريفاات والمفااهيم بصاورو موضاوعية، وأسالوب أماين، ومانهج  اامل للظااهر والمبنا

 والمعناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى. 
 

 التعسااااااااااااااااااااااااااااااع  ااااااااااااااااااااااااااااااي اسااااااااااااااااااااااااااااااتيعاب التطبيقااااااااااااااااااااااااااااااات: 
 

وعلى مستوى تطبيقات تلك المصادر والقواعد الشرعية،  عم أرباب االجتهاد المقاصدي المبال   يه، أـ  اي كثيار 
برر من التطبيقات الفقهية واالجتهادية ألعالم السلع وأئمة الفقه وأصحاب االجتهاد ما يسوا مشروعية ادعائهم، وي

قولهم باستقالل المقاصد عن األدلاة والقارائن الشارعية،  قاد  عماوا أنهام بالمقاصاد رصصاوا النصاوص وقيادوها 
 وعارضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوها أحياناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. 

 
وهكذا راع دعاو االستصالع الذميم وأدعياء الهيمنة المقاصدية على سائر النصاوص واألحكاام واإلجماعاات وعماوم 

ية، راحوا يروجوـ لما يزعموـ ويستنبطوـ، وقاد أراذوا األماور علاى ظواهرهاا الضوابط األرالقية واالجتهادية والدين
وإ القاتها، وتعسفوا باستهجاـ واضح وأسلوب رسيل  ي تطويع التعريفات والتسميات والتطبيقات، وتأويلها و ق 

ساياق، وباإلساقا  أهوائهم ونزواتهم، باألرذ بالظاهر كما عكرنا، وباالنقضا  على انتفااء الماراد باال جريااـ ماع ال
 .المبتذل الدال على عدم الدراية بأدنى مبادئ العلم و رو  االجتهاد وأمانة البحث وأدب المناقشة والتناظر

 « الدعوو إلى استقالل المقاصد عن األدلة الشرعيةالمبحث الرابع:  ساد 

المحققاة لهاذا  -تأصيال وتمثيال وتدليال وتعليال-قد امتألت كتب األولين واآلررين باألجوبة الكا ية والبيانات الشا ية 
يرساخ كله، ولغيره مما يقال ويحاك،  ارجع إليها إـ  ئت ليتأكد ويتحرر لديك بطالـ ماا  عام، و سااد ماا قيال، ول

عندك يقينا وجزما صحة ما صار إجماعا قطعيا من أـ المقاصد بجلب المصالح ودرء المفاسد ليسات دلايال مساتقال 
تثبت بمقتضاها األحكام الشارعية، وإنماا هاي معااـ مستخلصاة مان عماوم األدلاة ورصوصاها، وانفاراد جزئياتهاا 
 واجتماعهااااااااااااااااااااااااااااا، وتحقااااااااااااااااااااااااااااق الكليااااااااااااااااااااااااااااات وتطبيقاتهاااااااااااااااااااااااااااااا: 

 

عن اإل ارو الموجزو لبيااـ  ارعية تلاك المصاادر والقواعاد، وانبثاقهاا مان األدلاة والتصار ات  غير أـ علك ال يغني
الشرعية، ويكاوـ علاك باليراد ماا يتعلاق بلبطاال تعسافهم  اي  هام مساميات تلاك المصاادر والقواعاد وتعاريفهاا 
 وتطبيقاتهااااااااااااااااااااا، وهااااااااااااااااااااو مااااااااااااااااااااا نبينااااااااااااااااااااه  يمااااااااااااااااااااا يلااااااااااااااااااااي: 

 
 إبطاااااااااااااااااااااااال التعسااااااااااااااااااااااااع  اااااااااااااااااااااااي  هاااااااااااااااااااااااام التسااااااااااااااااااااااااميات: -

 
غير النص واإلجمال بالمصادر العقلية والمصالحية واالجتهادياة، تسامية اصاطالحية علمياة، اقتضاتها أماور  تسمية

منهجية وترتيبية، وليست مبنية على منابع األحكام ومحل نشوئها،  يقال مثال: إـ هذا الحكام عقلاي ألـ العقال 
 أنشاااااااااااااااااااااأه، وأـ هاااااااااااااااااااااذا  ااااااااااااااااااااارعي ألـ الشااااااااااااااااااااارل أنشاااااااااااااااااااااأه . 

 
ها الشرل، إما بالنص أو اإلجمال أو االجتهاد على أساسها، وسواء كاـ الحكم مصارحا باه أو  األحكام كلها قد أنشأ

مشارا إليه  ي النص، أو موجودا  ي اإلجمال، أو مستخلصا عن  ريق القياس والحمل على الانص واإللحااق باه، 
مع وجود التفاوت  ي د رجة  واإلدراا ضمن القواعد الشرعية العامة،  لـ علك الحكم منشأه الشرل ومنبعه الدين،

 وضااااااااااوحه، ماااااااااان حيااااااااااث التصااااااااااريح والتلماااااااااايح واإل ااااااااااارو والتضاااااااااامن والتعلااااااااااق. 

 
ثم إـ إ الق أوصاف العقلية واالجتهادية والمصلحية على تلك المصاادر، لاه داللاة ماا علاى أـ تادرل العقال  اي 

ا عليه األمر  ي االساتنبا  مان االجتهاد واالستصالع على ضوء تلك المصادر، ملحوظ بصورو أكبر وكيفية أعمق مم
النصوص واإلجماعات، أي أـ دوره  ي الفهم واالستيعاب واإللحاق والموا ناة والتفرياع والتارجيح إ اء االستحسااـ 
والمصلحة والعرف وغيره، ملحوظ بشكل أكبر مما هو عليه  اي الانص واإلجماال، الاذين يساتخلص الحكام منهماا 

 يعاب واالساااتنتاا المبا ااار ووضاااوع المعناااى وبيااااـ الماااراد. بطريقاااة أيسااار مااان حياااث الفهااام واالسااات
 

وإعا كاـ األمر كذلك،  لماعا ال نسمي المعاني المفهومة مان القارآـ والسانة واإلجماال وكاالم النااس، بالمعااني 
وإنماا العقلية، بناء على أـ العقل هو الذي  همها وأدركهاا  ثم إـ تسميتها العقلية، ال يلغي  ارعيتها وربانيتهاا، 

يبر  حجم تدرل العقل  ي الفهم واإلدراك واالستنتاا، علك الحجم الذي تتفاوت ضروبه وصوره، قلة وكثرو، بحسب 
األدلة وما دلت عليه من أحكام بطريقة صريحة أو ضمنية، عامة أو راصة، مجملة أو مبيناة، معللاة أو غيار معللاة، 
 منطوقااااااااااااااااااااااااااااااااة أو مفهومااااااااااااااااااااااااااااااااة، وغياااااااااااااااااااااااااااااااار علااااااااااااااااااااااااااااااااك. 
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جميع األحكام الشرعية المستفادو من النص واإلجمال، هي أيضا أحكام عقلية، أي  همت بالعقل وبناء عليه،  لـ 

وليست رارجة على علك، وهذا ال يعني أنها مستقلة عن الهدي الشرعي، بل يعني ببسا ة أـ العقل هو الذي 
  همهااااااااااا، والشاااااااااارائع مااااااااااا نزلاااااااااات إال لتفهمهااااااااااا العقااااااااااول المكلفااااااااااة والراجحااااااااااة. 

 
مية بعض المصادر بالعقلية، كالقياس والمصلحة واالستحساـ، ال يعناي أنهاا منفصالة عان الشارل ولذلك  لـ تس

 وبعيااااااااادو عناااااااااه، بااااااااال يعناااااااااي مجااااااااارد مصاااااااااطلح ،وال مشااااااااااحة  اااااااااي االصاااااااااطالع. 
 

وهذا األمر ليل موجودا  ي الدراسات الشرعية  حسب، بل هاو مقارر  اي ساائر الدراساات والمنااهج المعر ياة 
لح العلوم الصحيحة على المباحث العلمية والمخبرية التي تقبل التجربة واالرتبار وغيرها، المختلفة،  ل الق مصط

ال يدل بداهة على أـ غير تلك العلوم التجريبية ليسات صاحيحة، مثال العلاوم اإلنساانية واالجتماعياة والتاريخياة 
ريبية أوسع رحبا وأقرب نظرا، وعلى واالقتصادية والسياسية، وإنما يدل  قط على أـ مجال التجربة  ي العلوم التج

أـ صفة الصحة المطلقة على تلك العلوم تعني تحقق ما يعرف بالحتمية العلمية، وترتب النتائج على ضوء األسباب 
دائما أو غالبا،  ي حين أـ العلوم األررى كعلم االقتصاد والنفل تكوـ  يها الحتمية أقل وضوحا ومالحظة مع أنهاا 

 هااااي تااااأتي علااااى و ااااق  بيعتهااااا وماهيتهااااا المعياريااااة واالعتباريااااة واإلضااااا ية. صااااحيحة ومعقولااااة،  
 

ـ التنصيص على دور القاضي  ي إصدار األحكام تحت عناوين  قه القضاء، واجتهاد  كما نجد  ي دوائر القضاء والقانو
ن التاي يكاوـ  يهاا دور القاضي، ومراعاو العرف العام والعرف التجاري، وتقدير المصلحة، وغير علك من هذه العناوي

القاضي أوسع نطاقا  ي إصابة الحكم األعدل  ي ضوء دستور وقانوـ الدولة التي هو عضو  ي محاكمها.. بال إناه 
 مااان يقاااول عكااال علااااك، يعاااد سااااعجا ومارقااااا قاااد تطولاااه  ائلاااة علااااك القاااانوـ المتعساااع عليااااه. 

 
 إبطااااااااااااااااااااااااال التعسااااااااااااااااااااااااع  ااااااااااااااااااااااااي  هاااااااااااااااااااااااام التعاااااااااااااااااااااااااريع: -

 
مصادر والقواعد التشريعية االجتهادية االستصالحية، الذي وقع  يه أربابه، يمكن أـ نرد التعسع  ي  هم تعاريع ال

عليه ببياـ  رعية تلك المصادر والقواعد، واستنادها إلى هدي الشارل ومراده وتعاليمه، ويكوـ علاك علاى النحاو 
 التااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي: 

 
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعية المصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالح المرساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالة: 

 
صالح التي لم يشهد لها الشارل باالعتباار أو باإللغااء، وانعادام الشاهادو المصالح المرسلة كما هو معلوم، هي الم

الشرعية باالعتبار أو اإللغاء على مستوى عين المسائل، وليل على مستوى كلياتها وأجناسها وقواعدها، ألنها لو 
كيم الشرل  ي انعدمت الشهادو  ي عين الحكم و ي ما يدرا  يه من أجناس وكليات وقواعد، لكاـ علك تركا لتح

 المشاااااااااااااااااااااااااااااااكالت والناااااااااااااااااااااااااااااااوا ل، وهاااااااااااااااااااااااااااااااذا محاااااااااااااااااااااااااااااااال. 
 

 المصلحة المرسلة هي إعـ المصالح المالئمة لتصر ات الشارل، والعائدو إلى أصل قد صار بمجمول أدلته مقطوعا 
 (. 1باااااااااااااااااه، والراجعاااااااااااااااااة إلاااااااااااااااااى جااااااااااااااااانل اعتبرتاااااااااااااااااه الشاااااااااااااااااريعة )

 
ضامن المصاالح المعتبارو،  هاي عناد   المصالح المرسلة ولئن لام يعتبرهاا الشاارل تفصايال،  قاد اعتبرهاا جملاة

 (.1التحقيااااق ليساااات مرساااالة، وإنمااااا هااااي مصاااالحة معتباااارو ماااان الشااااارل ولكاااان جملااااة ال تفصاااايال )
 

ومن ثم  لـ االستصالع المرسل هو استناد إلى القواعد واألجناس الشرعية المعتبرو، وليل عمال عقليا مستقال 
لم تتبين أحكامها، والتي يراد إحالتهاا علاى االستصاالع المرسال ومنفردا ليل له ضوابط وال قيود.. والنوا ل التي 

 قصااااااااااااااااااد معر اااااااااااااااااااة أحكامهااااااااااااااااااا، ال تخااااااااااااااااااارا ماااااااااااااااااان حاااااااااااااااااااالتين: 
 
 حالااااااة إلغائهااااااا، لوجااااااود  اااااااهد أو دلياااااال كلااااااي يلغيهااااااا، لمعارضااااااتها للشاااااارل وتعاليمااااااه.  -

 
 ل الكلاي المارجح لهاا. حالة اعتبارها، لوجود ما رجحها واعتبرها، وعندئاذ تصابح  ارعية النادراجها ضامن الادلي -

 
وأمثلة علك كثيرو جدا وهي مبثوثة  ي مظانها من كتب الفقه واألصول، والقواعد، والخالف، والسياسة الشرعية، 
وتاريخ الفقه والتشريع وغيرها، وهي تتفاوت تعليال وتدليال وبيانا لألدلة الشرعية التي اعتبرتها، وقد عكرنا جانبا من 

 ( . 2ارجع إلياااااااااااااااااااه )علاااااااااااااااااااك  اااااااااااااااااااي هاااااااااااااااااااذه الدراساااااااااااااااااااة  ااااااااااااااااااا
 

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعية االستحساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ: 
 

(، هو دليل راجع إلى األدلة الشارعية ولايل مساتقال عنهاا، وإـ بادا 1االستحساـ على رالف تعاريفه ومعانيه )
 حساااااااااااااااااااب ظاااااااااااااااااااواهر التعريفاااااااااااااااااااات علاااااااااااااااااااى غيااااااااااااااااااار علاااااااااااااااااااك. 

 
 وبرهااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ علاااااااااااااااااااااااااااااااااااك  يماااااااااااااااااااااااااااااااااااا يلاااااااااااااااااااااااااااااااااااي: 
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  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعية تعرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع االستحسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ: 

 
رعي أو معنى من دليل  رعي معتبر، ولايل مجارد راا رو أو  اهوو أو ما ينقدع  ي عهن المجتهد هو دليل  

مزاا.. وكل أمثلة االستحساـ من هذا القبيل.. أما ما يتعذر التعبير عنه  هي راجعة إلى رفاء المعنى ودقتاه  اي 
ع إعـ  ي مقابل القياس الجلي الواضح لدى الجميع، وقد يكوـ أمرا راصا بالمجتهد دوـ أـ يجادل به غيره،  ال قد

 رعيته، وال نزال  ي أنه دليل معتبر  ي حقه، والبد أـ يكوـ  ي جاوهره دلايال مان الكتااب والسانة أو القيااس، 
بأنه تحكيم لغيار الشارل، ألناه  -وال يمكن التعبير عنه-و وق هذا كله  لنه ال يمكن أـ يتعسع المرء  ي تأويل قول

 (. 1غيااااااار  ااااااارعي )أمااااااار باااااااا ني لااااااام يعااااااارف بعاااااااد حتاااااااى نقاااااااول إناااااااه  ااااااارعي أو 
 

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعية أنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوال االستحساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ: 
 

* يستند االستحساـ  ي بعض أنواعاه إلاى الانص، أي أناه يخارا عان مقتضاى القيااس العاام أو الادليل الكلاي 
 للمصااالحة، التاااي يعينهاااا الااانص ولااايل لمجااارد المصااالحة المطلقاااة التاااي ال  ااااهد لهاااا وال دليااال عليهاااا. 

 
تضى القياس، ألنها تمليك مضاف لما بعد الموت، واألصال أـ التملياك ال يضااف ومثال علك: الوصية الخارجة عن مق

 إلاااااااى  مااااااان  وال الملاااااااك، إال أنهاااااااا اساااااااتثنيت مااااااان نظائرهاااااااا بأدلاااااااة الكتااااااااب والسااااااانة. 
 

ومثاله، من قال: إـ مالي كله صدقة على المساكين،  لنه يتصدق بمال الزكاو  قط، اعتمادا على العرف الشرعي 
 ل ليشااااااااااااااااااامل ماااااااااااااااااااال الزكااااااااااااااااااااو . الاااااااااااااااااااذي يطلاااااااااااااااااااق الماااااااااااااااااااا

 
ومثال أيضا: بيع السلم المستثنى من عموم النهي عن بيع ما ليل عند البائع، والاذي رراص  ياه لساد الحاجاة 
ونفي الضرر، وهذه المصلحة قد ثبتت بالنص النبوي المررص  ي بيع السلم، والذي رصص عموم النهاي النباوي 

 ا  اارعي، وعماال بااين دليلااين بحماال العااام علااى الخاااص . (..  ااالحكم هناا1عان بيااع مااا لاايل عنااد اإلنساااـ )
 

ومثال علك أيضا القر   لنه ربا  ي األصل، ألنه الدرهم بالدرهم إلى أجل، ولكنه أبيح لما  يه من الر قة والتوسعة 
 علااااى المحتاااااجين، بحيااااث لااااو بقااااي علااااى أصاااال المنااااع لكاااااـ  ااااي علااااك ضاااايق علااااى المكلفااااين

 
،  لنه بيع الر ب بيابل، لكنه أبيح لماا  ياه مان الر اق ور اع الحارا بالنسابة إلاى وكذلك بيع العرية بخرصها تمرا

 (. 2المعاااااااااري والمعااااااااارى، ولاااااااااو امتناااااااااع مطلقاااااااااا لكااااااااااـ وسااااااااايلة لمناااااااااع اإلعاااااااااراء )
 

ومثال علك أيضا: اإلجارو والتي هي عقد على منفعة غير موجاودو وقات العقاد، وهاذا حساب قواعاد العقاود غيار 
ه استحسانا.. ومثله أيضا: الجمع بين المغرب والعشااء للمطار، وجماع المساا ر، وصاالو صحيح إال أـ السنة أجا ت

الخوف، والترريص  ي النظر إلى المخطوبة، وغير علك مما ثبتت  رعيته ومقاصاديته باالنص القرآناي أو النباوي، 
 ولااااااااااااااااايل بمجااااااااااااااااارد الهاااااااااااااااااوى والااااااااااااااااارأي والتلاااااااااااااااااذع والتشاااااااااااااااااهي. 

 
(، ودرول الحمام من غير تعياين 1اإلجمال.. ومثاله: عقد االستصنال )* يستند االستحساـ  ي إحدى صوره إلى 

لمدو المكث وال للماء المعد لالستعمال، و رب الماء من يد السقاء من غير تعيين لكمية الماء وعوضها، وغير علك 
والتجااو  عان من األمثلة التي ثبتت باالستحساـ المبني على اإلجمال واالتفاق، والمعلل بر ع المشقة والحرا، 

 الغااااااااااااااااااااااارر اليساااااااااااااااااااااااير، لمال ماااااااااااااااااااااااة الر اااااااااااااااااااااااق والتخفياااااااااااااااااااااااع . 
 

* يستند االستحساـ  ي إحدى صوره إلى العرف، ومثاله: درول الحمام، ورد األيمااـ إلاى العارف، وإ االق لفاظ 
المال على مال الزكاو  قط لمن قال: إـ مالي كله صدقة، عمال بالعرف الشرعي، وغير علك من األمثلة التي انبنت 

 لاااااااااااااااى العااااااااااااااارف وعااااااااااااااادل بهاااااااااااااااا عااااااااااااااان نظائرهاااااااااااااااا وأ اااااااااااااااباهها.ع
 

ومعلوم أـ اعتماد العرف  ي االجتهاد، سواء  ي قيام االستحساـ عليه واستناده إليه، أو  اي عملياة االساتنبا  
العام و ي غير موضول االستحساـ، ليل على إ القه وعمومه، وإنما هو واقع  ي ضاوء  ارو ه وحادوده، ومان 

   العاااااااارف المعتمااااااااد أصااااااااال قطعيااااااااا أو مقصاااااااادا معتباااااااارا.تلااااااااك الشاااااااارو  أـ ال يعااااااااار
 

ـ المبني على العرف، مستمدو من المعتبرات الشرعية والضوابط الدينية، لصحة العرف وقبوله   شرعية االستحسا
 ( . 1 اااااااي نظااااااار الشاااااااارل، ولااااااايل  اااااااي نظااااااار العقااااااال المجااااااارد أو الواقاااااااع المتبااااااادل )

 
 ومثالااااه تضاااامين األجياااار المشااااترك * يسااااتند االستحساااااـ  ااااي إحاااادى صااااوره إلااااى المصاااالحة،

 
ـ ليست مطلقة عن القيود الشرعية، كما عكرنا علك قبل قليل  ي  رعية  والمصلحة التي انبنى عليها االستحسا
 المصاااااالحة المرساااااالة، باااااال هااااااي مشااااااهود لهااااااا بأحااااااد األدلااااااة الكليااااااة والقواعااااااد العامااااااة. 

 
م بطهارو الحيا  واآلبار مان سابال الطيار التاي * يستند االستحساـ  ي إحدى صوره إلى الضرورو، ومثاله الحك
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تشرب منها، وهذا بخالف سبال البهائم،  لـ سبال الطير تأرذ الماء بمناقيرها وهو عظم جاف، والعظم من الميات 
 اهر،  من الحي أولى، كما أـ التصاق المنقار بالماء أقل تأثيرا من التصاق اللساـ به، والتحر  من سابال البهاائم 

ن سبال الطير، ألـ األولى تسير  ي البر،  يمكن مطاردتها، والثاني تنقض من الفاوق، وألـ ورودهاا كثيارا أيسر م
على تلك الحيا  بسبب قرب مستقرها أو بكثرو المرور،  قد أدى هذا كله إلى استثناء الحكم بطهارو سمر سبال 

لك ر ع الحرا عن الناس بسابب الضارورو الطير والعدول به عن مقتضى قياسها عن سمر سبال البهائم، ومقصد ع
القاهرو، وكذلك الحكم بأـ وقول النجاسة من سبال الطيور أمر مظنوـ ظنا يسيرا، والعبرو بالقطع أو الظن الغالاب، 
 أمااااااااااااااااااااااااااااا النااااااااااااااااااااااااااااادر  ااااااااااااااااااااااااااااال عباااااااااااااااااااااااااااارو لااااااااااااااااااااااااااااه. 

 
ضاوابط  أنت تلحظ أـ االستحساـ المبني على الضرورو ليل عمال بمجرد الرأي المطلق، بل هاو مساتند إلاى ال

الشرعية، سواء من جهة مراعاو عموم الضرورو الشرعية المعتبارو بأدلتهاا ومظانهاا، أو مان جهاة مراعااو المظناة 
الغالبة أو الراجحة المعتبرو بأدلتها كذلك، أو من جهة بعض التعليالت األررى التي لها اعتباار ماا  اي بيااـ الحكام 

 النجاساااااااة أم ال.  ومقصاااااااده كتحقياااااااق مناااااااا  سااااااامر سااااااابال الطيااااااار مااااااان حياااااااث حصاااااااول
 

ومن رالل المثال السابق  يمن قال إـ مالي كله صدقة،  لنه ال يخرا إال مال الزكاو، للعرف الشرعي مان ناحياة، 
 ولنفاااااااااااي الضااااااااااارر والضااااااااااارورو المتأتياااااااااااة بسااااااااااابب إنفااااااااااااق الماااااااااااال كلاااااااااااه. 

 
تى نجريه، لذلك  الـ * االستحساـ ليل عدوال عن القياس، وإنما هو تحقق من أـ علك القياس لم تتو ر علته ح

القياس متروك النتفاء علته التي سيستند إليها، وليل إلى تغليب المصلحة على النص الذي قايل علياه،  علاة 
بيع المعدوم والمجهول، والعقد على منفعة مجهولة، هي الغرر والضارر المتارتبين علاى الجهالاة ولايل العادم أو 

لشرب من يد السقاء ليل هناك غرر أو مظنته، إع المقدار المشروب الجهل  ي عاتهما،  في أمثلة أجرو الحمام وا
 ( . 1وعوضه، وكذلك المكث  ي الحمام ومقدار الماء، كلها أمور معرو ة  ي الجملة وال تفضي إلاى الغارر والضارر )

 
ن االساتثناءات * االستحساـ هو تقرير لقاعدو االستثناء الشرعية المعتبرو،  قد أقرت الشريعة اإلسالمية كثيرا م

على رالف القواعد العامة والمباادئ الكلياة، وعلاك ألـ جريااـ العماوم  اي األ اراد والمساائل المساتثناو مضايع 
لمصالح أهم من مصالح بقائها  ي قواعدها العامة، أو موقع  ي مفاسد أعظم من مفاسد استثنائها.. جاء عن العز 

اده السعي  ي تحصيل مصالح عاجلة وآجلة، تجمع كل قاعدو منهاا ابن عبد السالم قوله: ) اعلم أـ هللا  رل لعب
علة واحدو، ثم استثنى منها ما  ي مالبسته مشقة  ديدو أو مفسدو تربو على تلك المصالح، وكذلك  رل لهم 
السعي  ي درء مفاسد الدارين أو  ي أحدهما، تجمع كل قاعدو منها علة واحدو، ثم استثنى منها ما  ي اجتنابه 

ة  ديدو أو مصلحة تربو على تلك المفاسد، وكل علك رحمة بعباده ونظر لهم ور ق بهم، ويعبر عن علك كله مشق
 (. 2بمااااااا رااااااالع القياااااااس، وعلااااااك جااااااار  ااااااي العبااااااادات والمعاوضااااااات وسااااااائر التصاااااار ات ( )

 
لاك أـ والخالصة، أـ االستحساـ لايل دلايال رارجاا عان األدلاة الشارعية، قاال الشاا بي: )  هاذا كلاه يوضاح 

(.. وقاال أيضاا:)  الـ مان 1االستحساـ غير رارا عن مقتضاى األدلاة، إال أناه نظار  اي لاوا م األدلاة وم التهاا ( )
استحسن لم يرجع إلى مجرد عوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارل  ي الجملة،  ي أمثال تلاك 

إال أـ علك األمر يامدي إلاى  اوت مصالحة مان جهاة  األ ياء المفروضة، كالمسائل التي يقتضي القياس  يها أمرا
 (. 2أرااااااااااااااااااااااااااااارى، أو جلااااااااااااااااااااااااااااااب مفسااااااااااااااااااااااااااااادو كااااااااااااااااااااااااااااااذلك ( )

 
  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعية العااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارف:

 
العرف يستند إليه  ي االجتهاد، وهو أنوال: منها ما اعتبرها الشارل ومنها ما لم يعتبرها.. العرف المعلال بمقاصاده 

ف،  العمل بالعرف ليل مباررا العتباار المصالحة ومصالحه المعتبرو، هو العرف المقبول  رعا، وليل عموم أي عر
 مسااتقلة عاان التشااريع، باال هااي متضاامنة  يااه، لمااا قلناااه ماان أـ العاارف المعااول عليااه هااو العاارف المقبااول. 

 
وبالنظر إلى حقيقة العرف المقبول  ي الشريعة اإلسالمية، ساواء مان حياث أنواعاه، أو مان حياث ثباوت حجيتاه 

، يمكن القول: بأناه لايل مبنياا علاى الهاوى والارأي ومساتجدات الواقاع واراتالف بالنصوص الشرعية أو غير علك
 البيئاااااااااااااااااات باااااااااااااااااال ضاااااااااااااااااابط وحاااااااااااااااااد كماااااااااااااااااا يقاااااااااااااااااال ويااااااااااااااااازعم. 

 
* العرف المقبول  رعا يستند من حيث المبدأ إلى  واهد من القرآـ والسنة القولية والفعلياة والتقريرياة، التاي 

االجتهاد، من علك قوله تعالى: ) رذ العفاو وأمار باالعرف (، وغيار أقرت بحجيته وحقيته  ي االحتجاا واالستدالل و
 ( . 1علااااااااااااااااااااااااك مااااااااااااااااااااااااان أدلااااااااااااااااااااااااة القااااااااااااااااااااااااارآـ والسااااااااااااااااااااااااانة )

 
 اااا العااارف  اااي كاااالم الفقهااااء واصاااطالحهم، هاااو الاااذي ثبااات اعتبااااره  ااارعا بأوجاااه عديااادو، منهااااا

 
م وأقاره وأثبتاه، ومثاال أـ يكوـ العرف نفسه دليال أو حكما  رعيا بأـ أوجده اإلسالم ابتداء، أو كااـ موجاودا  ايه

األول: القسامة والدية والطواف بالبيت وستر العورو، ونفقة الزوا على الزوجة والقصااص والحادود  اي الجناياات.. 
 ( . 2ومثاااااااااااااااال الثااااااااااااااااني: أحكاااااااااااااااام الطهاااااااااااااااارو والحجااااااااااااااااب والمضااااااااااااااااربة )

 
عار اه النااس  اي أقاوالهم أـ ال يكوـ حكما  رعيا، ولكن كاـ منا ا متعلقا بالحكم الشرعي، وهو يشامل ماا ت -
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وأ عالهم،  األعراف القولية هي أقوال الناس الشائعة المحمولة عند اإل الق بال قرينة على المتبادر منهاا، والتاي 
تدور عليها العقود والتصر ات وجودا وعدما، ومثالهاا: لفاظ الادينار،  لناه يطلاق علاى النقاود المساتعملة  اي بلاد 

 شااااااااااارعية أياااااااااااام نااااااااااازول التشاااااااااااريع. التعامااااااااااال ولااااااااااايل علاااااااااااى حقيقتاااااااااااه ال
 

واألعراف العملياة: هاي جملاة األ عاال والمعاامالت العادياة التاي اعتادهاا النااس  اي تصار اتهم كوساائل قابض 
 (.1المبيعات، ووقت قابض المهار وتقسايمه إلاى مقادم ومامرر، والفصال باين مادو العقاد والادرول، وغيار علاك )

 
 ا لحكااااام  ااااارعي، وهاااااو ال يخلاااااو مااااان حاااااالتين:أـ ال يكاااااوـ العااااارف حكماااااا  ااااارعيا وال منا ااااا-

 
 عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادم معارضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااته للشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارل.  -أ

 
(، ويفسار الانص 2أـ يعار  نصا،  ينظر وقت وروده،  لعا كاـ قد ورد مقترنا مع النص،  هو على الجملة حجة ) -ب

ه وال حجاة لاه على ضوئه ألنه يتنزل منزلة اللغة التي يفهم بها النص، وإعا كاـ وروده متأررا عن النص  ال عبرو با
(3 .) 

 
* ضوابط العرف دليل على  رعية العرف،  العرف كما هو معلوم على سبيل القطع واليقين ليل مقبوال بل الق، 
وإنما يعتد به بشرو  وضوابط، منها عدم معارضته للنصوص والقوا ع والمقاصد وغير علك مما هو مبين  ي موضعه 

(1 . ) 
 

لعرف المستخدم بغر  تحقيق المصالح، ليل مبنيا على الهوى، وليل دليال على والخالصة من كل ما عكر، أـ ا
تسويغه للمصلحة المجردو من األدلة والنصوص،  تلك المصلحة مبنياة علاى العارف، والعارف مبناي علاى اعتباار 
 الشاااااااااارل لااااااااااه،  تكااااااااااوـ المصاااااااااالحة إعـ مبنيااااااااااة علااااااااااى الشاااااااااارل ومعتبراتااااااااااه. 

 
 الحيااااااااااااااااااال: ااااااااااااااااااارعية اعتباااااااااااااااااااار المااااااااااااااااااا ل والاااااااااااااااااااذرائع ومناااااااااااااااااااع 

 
 مبااااااااادأ اعتباااااااااار المااااااااا ل يساااااااااتند إلاااااااااى عااااااااادو أماااااااااور  ااااااااارعية، ناااااااااذكر منهاااااااااا:

 
* قيام سد الذرائع من حيث المبدأ، له  واهده من القرآـ والسنة، على نحاو مناع قاول: )راعناا(، وإبدالاه بقاول: 

م نهر األعرابي الذي تبول )انظرنا(، وامتنال النبي صلى هللا عليه وسلم عن قتل المنا قين، وإعادو بناء البيت، وعد
 (. 3(.. ويااادل علياااه أيضاااا اإلجماااال واالتفااااق علاااى اعتبااااره ومراعاتاااه )2 اااي المساااجد، وغيااار علاااك )

 
* قيام مبدأ نفي التحايل على معتبراته الشرعية، النصية واإلجماعية واالجتهادية، وعلك على نحو اساتنكار عمال 

 ي مثال الصيد يوم السبت، ومثال إعابة  حوم الخنا ير، وعلى نحو  اليهود وتحايلهم  ي تحليل المحظور، كما جاء
منع نكاع التحليل، وبيع اآلجال، وتطليق الزوجة  ي مر  الموت لحرمانها مان المياراث، وهباة الماال قبال الحاول 
 للفااااااارار مااااااان الزكااااااااو، وغيااااااار علاااااااك مماااااااا هاااااااو مبساااااااو   اااااااي كتباااااااه ومصاااااااادره. 

 
  اااااااااااااااااااااارعية قاعااااااااااااااااااااااادو: المشااااااااااااااااااااااقة تجلاااااااااااااااااااااااب التيساااااااااااااااااااااااير: 

 
تقوم القاعدو على أحكام التيسير والررص الشرعية الثابتة باستقراء وتتباع الجزئياات الفقهياة واالساتخالص مان 
القواعد والمبادئ الكلية، وليست مبنية على ما يمليه العقل ويبينه الهوى،  هي  رعية  ي نشأتها، حيث قامت 

 ث ال تستخدم إال  ي موا نهاا وميادينهاا الشارعية. على استقراء الجزيئات كما عكرنا، و رعية  ي منتهاها، حي
 

ثم إـ المشقة الجالبة للتيسير هي المشقة غير المعتادو، التي ال يقدر عليها المكلع، أما المشقة المعتاادو  اال 
 منااااص منهاااا، وهاااي مااان  بيعاااة الحيااااو ومساااتلزمات أي  عااال بشاااري ريااارا أو  ااارا، منفعاااة أو مضااارو . 

 
 ر بمقاصااااااااااااااااااااااااااااااادها:  ااااااااااااااااااااااااااااااارعية قاعااااااااااااااااااااااااااااااادو: األماااااااااااااااااااااااااااااااو

 
معنى القاعدو أـ جميع أو أغلب األقوال واأل عاال تراعاى  يهاا النياات والقصاود مان ناحياة، ولازوم تطاابق م التهاا 
لمقاصد الشارل ومصالح الناس من ناحية ثانية، وتستند  ارعيتها إلاى ماا عكرنااه قبال قليال إ اء  ارعية اعتباار 

(، وإلى عموم األدلة الداعية إلاى تخلايص 1) إنما األعمال بالنيات ( )الم ل، وإلى استنادها إلى الحديث الشريع: 
 ( . 2النياااااااااااااااااااااااات وتصاااااااااااااااااااااااحيح القصاااااااااااااااااااااااود وغيااااااااااااااااااااااار علاااااااااااااااااااااااك )

 
  ااااااااااارعية قاعااااااااااادو: تبااااااااااادل األحكاااااااااااام بتبااااااااااادل الزمااااااااااااـ والمكااااااااااااـ والحاااااااااااال: 

 
القاعدو ليست على ظاهرها، بل هي محمولة على أـ األحكاام مرتبطاة مان أصالها بماا قاد يتبادل مان الظاروف 

ألمكنة واألحوال، ويتغير بتغير أعراف الناس ومصالحهم وحاجاتهم ومتطلباتهم التي لم يحكم  يها، كأمثلة األعراف وا
 القولية والعملية والمسائل المرتبطة بعللهاا ومنا اتهاا، والمتوقفاة علاى ماا نيطات وارتبطات باه وجاودا وعادما . 
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نه ونسخه،  ذلك محال النتهاء  من النسخ منذ و او النبي  تغير األحكام ليل راجعا إلى تغير الشرل نفسه وبطال
صلى هللا عليه وسلم ، وإنما هو راجع إلى أـ لتلك األحكام أوجها ودالالت مرتبطة بما ارتبطت به من علل وأعراف 

ل ماا (.. وقد عكر البو ي تدقيقا وجيها لذلك بقوله: ) ك3وأساليب ووسائل موصلة إلى غاية الشرل ومراد الشارل )
جاء به من الشارل حكم غير معلق تعليقا واضحا منضبطا علاى  ايء،  لنماا يجاب أـ يكاوـ ساير الازمن نفساه 

 ( . 1منضاااااااااااابطا بااااااااااااه ال العكاااااااااااال، وعلااااااااااااك بلجمااااااااااااال عامااااااااااااة المساااااااااااالمين ( )
 

وبناء على ما عكر،  لـ تغير األحكام بتغير الزماـ والمكاـ والحال هو عمل  ارعي  اي غاياة الشارعية، ومنتهاى 
 مة تعاليم الوحي وهديه، ألـ الذي غير تلك األحكام  ي الحقيقة هو الشارل، وعلك عندما أمر بتغييار األحكاام مال

إعا تغيرت األحوال والظروف،  كل ما يطرأ من تغيير  هو عائد إلى تنفيذ ما أمر به الشارل، وتطبيق لما دعا إليه مان 
لتحقيق الصالحية اإلسالمية والدوام الشرعي، أحكاما ومصالح جعل بعض األحكام تدور مع المكاـ والزماـ والحال، 

 ومقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد . 
 

 إبطااااااااااااااااااااااال التعسااااااااااااااااااااااع  ااااااااااااااااااااااي اسااااااااااااااااااااااتيعاب التطبيقااااااااااااااااااااااات : 
 

إـ التطبيقات المقاصدية ألعالم الفقه واالجتهاد، ليست كما يادعي بعضاهم مان أنهاا تاأتي  اي ساياق معارضاة 
مبررا منطقيا وسببا وجيها للقول باستقالل المقاصد  النصوص واإلجماعات وتقييدها أو تخصيصها، بصورو تجعل منها

 عاااااااان األدلااااااااة الشاااااااارعية، وانفالتهااااااااا ماااااااان دائاااااااارو التعاااااااااليم والقواعااااااااد الشاااااااارعية. 
 

وقد تأول أولئك الكثير من الشواهد واألمثلة التي أعمل  يها النظر المقاصدي والتفسير المصلحي من قبال علمااء 
ار الصحابة والتابعين كعمر بن الخطاب وعلي ابن أبي  الب وابن مسعود األمة، سلفا ورلفا، وال سيما من قبل كب

 هماا -والنخغي وربيعة الرأي وغيرهم رضي هللا عنهم من أ اضل الرعيال األول ورياار كا اة أجياال األماة، لقاربهم 
 ماااااان عهااااااد الرسااااااالة المباركااااااة والصااااااحبة النبويااااااة الشااااااريفة.  -ومعايشااااااة ورباااااارو وصااااااالحا

 
ى علك االدعاء، هو أـ تلك التطبيقات لم تكن لتشذ عن  بيعة المنهج اإلسالمي األصيل وقواعده والرد المبدئي عل

العامة، ولم تكن لتبرر القول باالعتماد المطلق على المصلحة من غيار ضاوابط وقياود، وإنماا كانات مندرجاة ضامن 
لم بحيثيات النصاوص ومراميهاا،  بيعة االجتهاد الشرعي األصيل، من حيث تدقيق النظر وعمق الفهم، ورسوخ الع

 وبمالبساااااااااااااااات الوقاااااااااااااااائع وقرائنهاااااااااااااااا، وبااااااااااااااادقائق الااااااااااااااانفل ورباياهاااااااااااااااا. 
 

 واالجتهاااااااد المصاااااالحي  ااااااي تلااااااك التطبيقااااااات، ال يكااااااوـ مبنيااااااا علااااااى غياااااار ثالثااااااة أمااااااور: 
 

أـ يكوـ النص ظنيا يحتمل عدو مدلوالت ومعاـ،  يكاوـ تحدياد إحاداها أو بعضاها بنااء علاى ماا  يهاا مان مصاالح 
 ا ع، و ي هذه الحالة ليل هنااك ماا يادعو إلاى القاول باأـ المصاالح قاد نشاأت مان  اراا أو هاوى أو نازوو . ومن
 
أـ يكوـ النص منو ا بعلة أو وصع أو حكمة أو أي أمر يدور معه وجودا وعدما،  يكوـ العادول عان الانص بموجاب  -

ل إـ تطبيق النص بدوـ أماره المتوقاع علياه انتفاء علك األمر، وليل من قبيل تعطيل النص بال موجب ومقتضى، ب
 هااااااااااااااااو عااااااااااااااااين التعطياااااااااااااااال وعات االنحااااااااااااااااراف والشااااااااااااااااذوع والزيااااااااااااااااا  . 

 
أـ يكوـ المنا  الخاص أو العام غير متحقق، وأـ تكوـ النا لة التي يراد تطبيق الحكم عليها غير متالئمة مع علك  -

ه تطبيق علك الحكم على تلك الواقعة موقعا  ي الحكم لسبب من األسباب أو قرينة من القرائن، أو أي أمر يكوـ  ي
 التعساااااااااااااااااااااااااااع والتشاااااااااااااااااااااااااااويش واالضاااااااااااااااااااااااااااطراب واالهتااااااااااااااااااااااااااازا  . 

 
وقد تعاقب العلماء الخلص على دراسة كل علك وتمحيصه وتحقيقه حتى تبقى  ريعة هللا باقياة ودائماة وصاالحة 

وبغار  تحاذير وتأكياد تكامال   ي كل األ وار واألعصار، وحتى تدرأ عن األ هام والعقول المازاعم والرياب والشابه،
 البنياااـ الشاارعي وقمااة تناسااقه وروعااة تكاملااه واسااتحالة مااا يباادو ظاااهرا ماان تعااار  وتناااقض وتضااارب . 

 
وقد كاـ من ضروب علك تحقيق تلك التطبيقات من وجهة  رعيتها وتطابقها مع األدلة والقواعاد الشارعية، ونفاي 

ر علك مما تناوله العلماء بالبياـ والتحقيق، ومما تكوـ إعادو عرضه الزعم بمعارضتها للمنصوص والمجمع عليه، وغي
 ( . 1وبياناااه  اااي هاااذا الساااياق مااان ضاااروب التكااارار الممااال والحشاااو الاااذي ليسااات لاااه  ائااادو ترجاااى )

 
غير أـ التأكيد المهم يتعلق بوجوب إقبال أهل العلم لجرد وتتبع سائر الشاواهد واألمثلاة التاي عمال  يهاا باالنظر 

دي منذ عصر النبوو إلى العصر الحالي، لتحقيقها ور اع االلتبااس عنهاا، وتأكياد دورانهاا  اي دائارو الشارل المقاص
وحدوده، وهذا األمر جدير بزيادو العمل  يه على الرغم من األ اوا  التاي قطعات  ياه، وحقياق باأـ تتضاا ر  ياه 

 هميتهاااااااا . الجهاااااااود الجماعياااااااة المباركاااااااة، ولااااااايل أـ تتجاعباااااااه المناااااااا ل الفردياااااااة علاااااااى أ
 

  مااااااااااااااااااااااا دور العقاااااااااااااااااااااال  ااااااااااااااااااااااي االجتهاااااااااااااااااااااااد المقاصاااااااااااااااااااااادي إعـا
 

من البديهي أـ يطرع تسااؤل مهام إثار البياناات الساابقة المتعلقاة باعتباار المقاصاد أمارا مستخلصاا مان األدلاة 
الشرعية وليل رارجا أو مستقال عنها، هذا التساؤل هو: ما هو دور العقل ومهمتاه إعـ  اي العملياة المقاصادية 
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وهل يستساا القول بمراعاو المقاصد والتعويل عليها  ي غياب العقل اإلنساني، وتهميشه وتحجيمه أماام  كلهاا
هيمنة النصوص واألدلة الشرعية على األحكام ومقاصدها ونوا لها ومنا اتها وعللهاا وهل يجو  القول: باأـ للعقال 

ل لألدلاة، والجاري وراء العلال والمصاالح حرية ونشا ا وإبداعا، وهو ال يماارس ساوى التساليم للنصاوص والخضاو
 والحكاااااااااااام التااااااااااااي تحااااااااااااددت وتبيناااااااااااات دوـ أـ يكااااااااااااوـ للعقاااااااااااال  يهااااااااااااا دورا

 
إـ كل تلك االستفسارات وغيرها، تطرأ على مسيرو الحياو الفكرية من حين آلرر، وقد اتخاذت  اي أوقاات كثيارو 

العقالنية المبدعة التي حملات علاى  سبيال للتحامل والتشويه والنيل من القوا ع والثوابت والمقدس تحت  عار
غير محملها، و وعت لقتل اإلبدال العقالني األصايل، وإماتاة الوساطية اإلساالمية المعتبارو بلهادار عنصار الثباات 
 والقطاااع  يهاااا، واإليقاااال  اااي مجاااال الميوعاااة العقلياااة واالنحاااالل الفكاااري والتياااه السااالوكي والحضااااري. 

 
ية الخطيرو جملة وعموما  ي هاذا الساياق، علاى أـ نباين علاك تفصايال  اي ويمكن أـ نزيل هذه البدعة الحضار

(.. لنقول إ القا كما عكرت: إـ كل المنظومة الشرعية، بأحكامها ونصوصاها وتعاليمهاا وقرائنهاا 1المباحث القادمة )
بدي بجوار رب العالمين، ومقاصدها وأوصا ها وعللها، لم تنزل إلى الوجود الكوني، ولم يترتب عليها الجزاء والنعيم األ

ولم ينتظم على و قها نظام الحياو وبناء الحضارات وغير علك، إـ كل تلك المنظوماة لام تنازل وتشارل إال ليفهمهاا 
العقل، ويتحملها تنظيرا وممارسة، ولن يكوـ علك ميسورا إال بلجراء عمل عقلي بناء، و عال عهناي رائاع، يماارس 

فعل العقلي من  هم واستنتاا، وتسوية وقياس، ومقارنة وموا نة، وترجيح بتناسق وتنسيق مختلع ضروب علك ال
وتنقيح، واستخالص وإدراا، وتقعيد وتفريع، وغير علك من ضروب العمل العقلي واإلبدال الذهني الذي نشهد آثااره 

ومن انبعاث لمحايط مجسدو  ي ما وصل إليه البناء الحضاري العام من قيام النظم القانونية والقيمية واالجتماعية، 
 أرضاااي رائاااع بتشاااابك عمراناااه ونماااو مزروعاتاااه، وثاااورو اتصااااالته، وانتظاااام  ااابكة عالقاتاااه المختلفاااة. 

 
وليل تنزل منظومة األحكام على مسرع الحياو  ي  تى نواحيها ومشكالتها، إال دليال علاى تادرل العقال  اي 

لتحصيل والترتيب والتنسيق باين األدلاة نفساها، وباين صياغتها وتنفيذها بما قام به من أدوار معتبرو  ي الفهم وا
 تلك األدلة واألوضال المتنزلة  يها والناس المخا بين بها. 

 الجزء الثاني

 « تقديم : عمر عبيد حسنه«  ته )الجزء الثاني(االجتهاد المقاصدي حجيته .. ضوابطه .. مجاال

لنااس الخيار، الحمد هلل الذي أنزل الكتاب تبيانًا لكل  يء وهدى ورحمة للعالمين، والصالو والسالم علاى معلمام ا
 المبااااااايمبن عااااااان رباااااااه ماااااااا ناااااااازل إلياااااااه، الهاااااااادي إلاااااااى الصااااااارا  المساااااااتقيم، وبعاااااااد : 

 
 هذا الكتاب السادس والستوـ: )االجتهاد المقاصدي.. حجيته، ضوابطه، مجاالته ( الجزء الثاني، للدكتور نور الدين 

ساات، باو ارو األوقااف والشاموـ بن مختار الخادمي،  ي سلسلة)كتاب األمة( ، التي يصدرها مركز البحوث والدرا
اإلسالمية  ي دولة قطر، مساهمة  ي تحقيق الاوعي الحضااري، والتحصاين الثقاا ي، واساترداد  اعلياة األماة، 
وإحياء وعي المسلم برسالته ودوره  ي إلحاق الرحمة بالعالمين، وقيادو الناس إلى الخيار، وحال المعادلاة التاي 

تاريخ التدين، بين هدايات الوحي، ومكتسبات العقال، وإ االق الفكار ليعاود  كادت تبدو على غاية من الصعوبة  ي
حرًّا معا ى قادًرا على االجتهاد والتوليد، وتعدية الرؤية واالمتداد بخلود الشريعة وتجريدها من حدود الزماـ والمكاـ، 

اااعية الاوحي و هام القاروـ األولاى وتحقيق هذا الخلود  ي حياو الناس،  كًرا و عالً،  قًها وتنزيالً،  اي إ اار مرجا
المشهود لها بالخيرية من المعصوم، وإعادو تأسايل وتأصايل الرؤياة اإلساالمية لمساألة القادر والحرياة والاوحي 
والعقل، والدين والعلم، وعالم الغيب وعالم الشهادو، والسانن الجارياة  اي الحيااو واألحيااء والمعجازات والسانن 

 لاااااااااااااااااوق مكلاااااااااااااااااع مكااااااااااااااااارمم. الخارقاااااااااااااااااة، وموقاااااااااااااااااع اإلنسااااااااااااااااااـ كمخ
 

ولعل من األهمية بمكاـ العودو إلى االنطالق من معر ة الاوحي كل اار مرجعاي وضاابط منهجاي لمعر اة العقال، 
وتخليص الدين والتدين من التأويل الجاهل واالنتحال البا ل والتحريع المغالي، وتصويب قضية التدين، ونفي نوابت 

بقايم الكتااب والسانة، واالعتباار بعلال التادين التاي لحقات بااألمم  السوء، وتقويم السلوك الفاردي واالجتمااعي
السابقة  كانت سبب انقراضها، وبناء العقل القاصد الناقد القاادر علاى التحليال واالجتهااد واالساتقراء واالساتنتاا 

دوليااة والتقاويم والمراجعااة  اي ضااوء معاايير الااوحي المعصاومة، وامااتالك القادرو علااى التعامال مااع المتغيارات ال
المتسارعة، والتقنيات اإلعالمية المتو رو، والمعلومات الكبيرو المتد قة، والمعارف اإلنسانية المتيسرو، من راالل 
 القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايم اإلساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمية الخالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادو. 

 
إـ َحَملة القيم اإلسالمية إعا لم يكونوا قادرين على استيعاب حركة العصار وكيفياة التعامال معاه مان راالل هاذه 

وتنزيلها على الواقع وتقويماه بهاا، تصابح دعاواهم الخلاود لرساالته دعاوى باال دليال مهماا حااولوا القيم الخالدو، 
 االحتماااااااااء بالتاااااااااريخ والتفااااااااارر باإلنجااااااااا  الفقهااااااااي والفكااااااااري والحضاااااااااري التاااااااااريخي. 

 
ن هو بذل الجهد للتحول بالعقل المسلم من حالة التلقين إلى مرحلاة التفكيار، وما - ي نظري  -ومفتاع علك كله 

التقليد إلى التوليد واالجتهاد، ومن التفسير والتلقي إلى التحليل والنقد واالستيعاب، وهاذا يقتضاي إعاادو النظار 
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بجرأو و جاعة بالنظام المعر ي والتربوي، وتحليال أدواتاه ومجاالتاه  اي األسارو والمدرساة والمساجد والناادي 
ات المتحصلة من هذه األدوات وهذه األنظماااة المعر ياااة ووسائل اإلعالم وكل موارد التشكيل الثقا ي، ألـ المنتج

 والتربوياااااااااااة تعتبااااااااااار أكباااااااااار  اهااااااااااد إداناااااااااااة للحاااااااااااال التااااااااااي نحااااااااان عليهاااااااااا. 
 

تفكيك قيود التخلع، والعودو بالعقل إلى الوحي،  -إـ الوصول إلى امتالك هذا المفتاع القادر على تفكيك علك كله 
ن الحياو و عب المعر ة جميًعا لتنزيل قيم الادين علاى الحيااو، وممارساة النماو ومن ثم االنطالق منه إلى ميادي

إنما يكوـ بلحياء  كرو  رو  الكفاية الشرعية، والتحقق بالتخصصات المطلوبة، وعلك لتحقيق الكفاياة أو  -واإلبدال 
ز، الذي يسااهم بتعبياد النااس االكتفاء الذاتي .. وليل علك  قط، وإنما امتالك القدرو على العطاء العالمي المتمي

 هلل رب العالمين، ويلحق الرحمة بهم، ويوجه العلم صوب أهدا ه، ويحميه من التحول إلى أداو للتسلط واالستعباد. 
 

تعيد الحق إلى نصابه، وتبناي العقال الماممن بأهمياة  -ولعلنا نقول : لقد آـ اآلواـ لمراجعة جريئة وقاصدو وناقدو 
لهذه الرحلة الشاقة والمكلفة من التبعثر والضيال والتخاعل،  -ـ التخصص من  رائض الدين التخصص، المستشعر أ

والتخلع عن الركب، والخبط األعشى، والتطاول واالدعاء الذي يكذمبه الواقع .. وال يخلص األمة من اإلثم الجمااعي 
بااة، وتكاماال الكفاااءات، لبناااء العقاال والتقلياد الجماااعي والتخلااع والتخاااعل الفكااري إال اسااتدراك الكفايااات المطلو

الجماعي والفعل الجماعي الممسسي، والتخلص من عقلية الرجل الملحمة العارف بكل  يء، القادر علاى كال 
 يء، الفاهم لكل  يء، تلك العقلية التي قادتنا إلى الفشل  ي كل  يء، وماا نازال  اي محاوالتناا لبصاالع 

لية العامة العامية ال نتقدم رطوو واحدو، وإنما نلقي القبض على الضاحية والمراجعة والتصويب  ي ضوء هذه العق
 ويفلااااات الفاعااااال األصااااالي مااااان العدالاااااة، ليساااااتمر  اااااي ممارساااااة  علتاااااه االجتماعياااااة المنكااااارو . 

 
وقد يكوـ من المستغرب حًقا أـ العقيدو التي جعلت العقل سبيل معر ة الوحي والتكليع بأحكاماه، واألماة التاي 

عل  يها  بالممارساة والتادين  -العقل محالً للوحي، ومصدًرا للتشريع، وأداو لفهم السانن، تنتهاي بابعض أهلهاا جا
إلى تعطيل العقل وتجريمه وإلغائه .. وأرطر من علاك، حياث يجعال بعاض أبنائهاا العقال مقاابالً للاوحي،  -المعوا 

عاض الممارساات الشاعائرية المبتاورو عان  يعطل بذلك الوحااي والعقاال مًعا، ويغياب التادين السليااام، إال مان ب
 حكمتهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ومقصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادها . 

 
وقد تكوـ المشكلة األساس،  ي العطب والعطالة التي لحقت باألدوات والنظم المعر ية التي تعتبر دليل التشغيل 
لآللة المنتجة )العقل( ، بحيث تحولت هذه النظم واألدوات من وسائل تشغيل وتفعيال إلاى أدوات تعطيال وإلغااء، 
ألنها وضعت من الشرو  والقيود والقواعد والضوابط ما أوصل األمة إلاى نشاوء وتشاكيل عهنياة االساتحالة، األمار 
الذي أدى إلى مساهمة سلبية  ي محاصرو امتداد الشريعة وتقاويم حيااو النااس بهاا وإيقااف رلودهاا، وسااهم 

الً،  كاـ أـ امتد )اآلرر( لايمأل الفاراا المتولاد بتشكيل عقدو الخوف من االجتهاد والتعامل مع أحكامها،  هًما وتنزي
عن هذا التوقع، وكاـ أـ وجد الكثير من المثقفين  ي عالمنا اإلسالمي أنفسهم وعقولهم  ي الرحاباة ومجااالت 
التفكير المتاحة من رالل  كر)اآلرر(، حيث ال يوجد  ي ساحته الفكرية أية محاعير من تخويع أو تأثيم أو تجريم، أو 

 اب  كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري . إرهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

صحيح أـ امتداد الفقه التشريعي بشكل أو ب رر ما يزال مستمرًّا على الرغم من إقصائه عان الكثيار مان المواقاع 
الرسمية والسياسية، ألـ مساحات كبيرو منه تخص الفرد وعالقاته االجتماعية من جانب، وألـ اآل اق الثقا ياة أو 

 نمااااااو واالمتااااااداد ماااااان جانااااااب آراااااار . الحااااااوار الحضاااااااري العااااااالمي يتطلااااااب قاااااادًرا ماااااان ال
 

ونستطيع القول : إـ عملية اإلقصاء أو التحييد للتشريع اإلسالمي أو لالجتهاد إنما تحققت علاى مساتوى الدولاة 
والسياسة وبعض النخب المثقفة  قط، ولم تتحقق على مساتوى األماة والثقا اة، أي أـ الادعوو العلمانياة التاي 

ي والطائفية الفكرية والسياسية، انتهت إلى  ائفية أ د وأعتى ' ، أصابت الدولاة جاءت باسم إنهاء التعصب الدين
َقنبَعات الدولاة  اي كثيار مان بلاداـ العاالم اإلساالمي باأـ الرصايد 

ا
ومن هم  ي إ ارها ولام تصاب األماة، حياث أ

هااب( وهجاوم العلماني، على الرغم من إ السه االجتماعي، يشكل ضمانة وحماية لممسساتها مان امتاداد )اإلر
 األصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااولية اإلساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمية. 

 
وهذه اإل كالية الثقا ية والسيااااسية، أو المعادلة الصعبة التي أورثت الصرال الرهيب بين األمة والدولة، البد مان 
دراسة أسابابها وبشاكل موضاوعي، ووضاع الحلاول الغائباة، إلعاادو معالجاة إ اكالية الدولاة واألماة  اي عالمناا 

ي يتطلب إعادو النظر  ي وسائل التربية والتعليم واإلعالم اإلساالمي و بيعاة أدائاه، وتقاويم اإلسالمي، األمر الذ
 مسيرته، والوقوف بجرأو أمام بعض األرطاء القاتلة التي تسببت  ي ضعع تأثيره وساهمت سلبيًا بمحاوالت عزله. 

 
جتهاد بشكل عام، والشرو  القاسية وقد يكوـ المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى إعادو النظر بقضية توقع اال

التعجيزية المطلوبة لمن يتصدى له، التي أدت إلى عهنية االستحالة، والتي جاءت باألصل ثمارو لحماياة االجتهااد 
 مااان المتطفلاااين والقاصااارين والعاااابثين والمساااوغين ألنظماااة االساااتبداد السياساااي والظلااام االجتمااااعي. 

 
ا  ي حقيقتها عن كونها اجتهاًدا لظرف معين، أدت إلى توقع االجتهاد وإلغاء إـ هذه الشرو  والضوابط التي ال تخر

العقل، وسيادو التقليد، والعجز عن التوليد واالمتداد، بحيث لم يقتصر التقليد على الادارل اإلساالمي وإنماا امتاد 
علاى تردياد االجتهاادات إلى تقليد )اآلرر(،  وقع االجتهاد  ي غربة الزماـ بالنسبة لابعض الفقهااء، حياث اقتصار 

التاريخية السابقة، وإعادو إنتاجها من جديد، والعجز الواضح حتى عن اإلتياـ بمثال تطبيقي للقاعدو األصولية غيار 
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 المثاااااااااااااال المنقاااااااااااااول عااااااااااااان الساااااااااااااابقين مااااااااااااان كتااااااااااااااب إلاااااااااااااى آرااااااااااااار. 
 

صادى لفكار )اآلرار(، كما أـ إيقاف االجتهاد أدى إلى غربة المكاـ بالنسبة لبعض المثقفين الاذين يمثلاوـ رجاع ال
 وإعادو إنتاجه باللغة العربية، على الرغم من مناقضته للتاريخ الفقهي والفكري والثقاا ي ولقايم األماة المسالمة. 

 
وقد يكوـ الوجه اآلرر للمشكلة يكمن  ي العجز عن إعادو النظار بشارو  االجتهااد  اي ضاوء المعطياات العلمياة 

من األدوات التي كاـ مطلوبًا تحصيلها مان الفارد  أصابحت مهياأو لاه، و ارت  والتقنيات الحديثة، التي و رت الكثير
عليه الكثير من التفكير واحتمال رطأ الذاكرو، كما و رت له الوقت ليصرف جهده كله إلى النظر والتفكير واالستنتاا 

تحولات إلاى قواعاد  واالجتهاد .. إضا ة إلى أـ القواعد الموضوعية لعلم أصاول الفقاه، وهاي  اي أصالها اجتهااد،
 لسفية مجردو، عصية عن التشغيل  ي توليد األحكام .. كما أـ عمر الفرد المحدود  ي عصار التخصاص الادقيق 
واالتسال  ي القضاياا والمشكااالت اإلنسانيااة، أصباح ال يمكن أـ يتسع لاذلك كلاه،  كااـ الباد مان عملياة بنااء 

كل له االرتصاصات المتعددو الحواس الساليمة لمصاادر المعر اة العقل االجتهادي المقاصدي الجماعي، الذي تش
التي يابنى عليها االجتهاد، وعلى األرص أـ االجتهاد الفقهي والفكري البد أـ يكوـ لكال  ارد مناه نصايب، مهماا 
كانت درجة ثقا ته وكسبه العلمي، ألـ اإلسالم رسالة عامة و ريعة أمية والمطلوب مان كال إنسااـ أـ يتعامال 

ها،  قًها وتنزيالً، على حاله التي هو عليها، وبذلك تنفتح مجاالت الحوار والمفاكرو،  يتخصاب العقال، وتاتمحص مع
الحقائق، وتهزم األرطاء والبدل، ويصح الصحيح، وتعاود الفاعلياة لألماة، وياتم االمتاداد والتولياد، وينحسار التقلياد 

 وحريتااااااه التااااااي أرادهااااااا هللا لااااااه. والتلقااااااين، ويسااااااترد اإلنساااااااـ إنسااااااانيته وتكريمااااااه وتمياااااازه 
 

ولذلك قد يكوـ من المفياد  ارع قضاية االجتهااد باساتمرار، واساتدعائها إلاى سااحة التفكيار، ودراساة مراحلهاا 
التاريخية، وإعادو النظر  ي علم أصول الفقه أو أصول التفسير واالجتهاد، وعدم القفاز مان  وقاه أو محاولاة إلغائاه 

بعض االتجاهات الفكرية المعر ية الحديثة، التي تدعو إلى أسلمة المعارف، ألـ علك وتجاو ه كما تسعى إلى علك 
ليل من العلاام وال التراكم المعر ي وال الموضوعية، وإنما قد تكوـ المشكلة  ي االنحسار ضمن قوالبه القديمة، 

لنظار بشارو ه وضاوابطه، على الرغم من أـ التطورات والمتغيرات والمعطياات الجديادو تقتضاي تطاويره وإعاادو ا
وتوسيع دائرو التفاعل معه والمشاركة  يه، واستدعاء الكثير مان التخصصاات إلاى سااحته، لياتم اإلنتااا الفكاري 
 والمعر ااااااااااااااااااااااااااااي اإلسااااااااااااااااااااااااااااالمي المقاصاااااااااااااااااااااااااااادي المعاصاااااااااااااااااااااااااااار. 

 
 وبعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد: 

 
َعَرَ   ياه الباحاث   هذا الجزء الثاني من كتاب االجتهاد المقاصدي، الذي يعتبر من كل الوجوه مكممالً للجزء األول،

لجوانب مهمة من بحث مسالك العلة عند األصوليين والفقهااء، التاي تعتبار محاور االجتهااد بجمياع آ اقاه، والتاي 
تقتضي  قه الواقع أو االجتهاد  ي محل النص، وتو ر الشرو  المطلوبة لتنزيل النص على محله، علك أـ  قه النص 

ل، يمثل نصع الطريق أو نصع الحقيقة التي توقع عندها الكثير من الفقهاء دوـ  هم الواقع الذي يعتبر محل التنزي
  ااااااااي هااااااااذا العصاااااااار، والتااااااااي سااااااااااوف ال تحقااااااااق  اااااااايًئا إعا لااااااااام نفهااااااااام الواقااااااااااع. 

 
ااعب المعر ااة، تحقااق التكاماال والعقاال  إـ  قااااه الواقااااع ال يتحصااال إال بتااو ر مجموعااة ماان االرتصاصااات  ااي  ا

ـ الفقه الصحيح للنص  ي الكتاب والسنة، يقتضي  هم الواقع محل الانص  اي ضاوء الجماعي، حتى إننا لنعتقد أ
االستطاعات المتو رو .. و ي تقديرنا أـ هذه هي المعادلة المطلوبة اليوم لقضاية االجتهااد، حتاى يساترد العقال 
 عا يتاااااه، واالجتهااااااد دوره، والاااااوحي مرجعيتاااااه، ويقاااااًوم الواقاااااع بقااااايم الااااادين،  هًماااااا وتنااااازيالً. 

 
وقد تكوـ ظاهرو اإلقدام على  تح باب التأليع  ي موضوعات االجتهاد المتنوعة بعاد هاذا الركاود الطويال، ظااهرو 
ااااااااااااار باااااااااااااالخير، وتلماااااااااااااح إلاااااااااااااى استشاااااااااااااراف المساااااااااااااتقبل.   صاااااااااااااحية تبشم

 
 وهللا المستعاـ والهادي إلى سواء السبيل.

الباب الثاني : االجتهااد المقاصادي ضاوابطه .. مساتلزماته .. مجاالتاه الفصال األول: ضاوابط االجتهااد المقاصادي 
 « المبحث األول: دواعي العمل بالضوابط ومبرراته

ته  ي عملية استنبا  األحكام .. والمقصد جملة وعموًما االجتهاد المقاصدي كما مر بيانه هو اعتبار المقصد ومراعا
 هااااااااااااااااو تحقيااااااااااااااااق المصاااااااااااااااالحة بجلااااااااااااااااب المنااااااااااااااااا ع ودرء المفاسااااااااااااااااد . 

 
وضوابط المقصد المعتبر  ي االجتهاد هي نفسها ضاوابط المصالحة باارتالف أنواعهاا وآثارهاا، بنااًء علاى أـ مادار 

 ودرء المفاساااد والمهالاااك عااانهم . المقاصاااد وجوهرهاااا تحقياااق المصاااالح الشااارعية بجلاااب المناااا ع للنااااس 
 

و رع مسألة الضوابط والقيود الواجب استحضارها  ي عملية مراعاو المقاصد واعتبارها  ي العملية االجتهادية، له 
نفل األهمية المتعلقة بالتأكيد والحث على مكانة المقاصد والمصالح نفسها، إع أـ ا تقاار المقصاد إلاى ضاوابطه 

علك المقصد وارتالله واضطرابه، وهو يمدي إلى عكل المقصاود ونقايض الماراد، وهاذا  و رو ه  ي حكم انعدام
محظور ومتروك،  المقصد يتال م مع ضابطه و ر ه  يوجد بوجوده، وينتفي بانتفائه،  هماا يادوراـ مًعاا مان حياث 
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 البقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء واالنتهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء . 
 

يقنع به، سواء من رالل األدلة والنصوص المفيدو وهذا التأكيد والتنبيه على ضرورو استحضار الضوابط له ما يبرره و
 لاااااذلك، أو مااااان راااااالل قااااارائن األحاااااوال العقلياااااة والمنطقياااااة والحساااااية الموصااااالة إلاااااى علاااااك . 

 
 ويمكنناااا أـ نااارى  يماااا يلاااي بياناااه عرًضاااا مختصاااًرا ألهااام الااادواعي والمباااررات الداعياااة إلاااى علاااك . 

 
 المبحاااااااااااااااااااااث األول: دواعاااااااااااااااااااااي العمااااااااااااااااااااال بالضاااااااااااااااااااااوابط ومبرراتاااااااااااااااااااااه 

 
العمل بضوابط المقاصد هو العمل بالمقاصد نفسها، والتفويت  يها أو  ي ضابط منها هاو عيناه التفويات  اي ماا  *

جعله الشارل مراًدا لشرعه ودينه، بناًء على أـ المصالح المحددو  رًعا قد راوعي  يها لزوم انسجامها وتطابقها مع 
وجودها و رعيتها والتعويال عليهاا .  المصاالح والضاوابط  ما جعله واضع تلك المصالح من قيود وأمارات وأدلة على

 متال ماااااااـ مترابطاااااااـ، ال يجااااااو  عقااااااالً وال  اااااارًعا الفصاااااال بينهمااااااا، أو إهاااااادار واحااااااد منهمااااااا . 
 

* المقاصد الشرعية مرادو للشارل الحكيم، والكشع عنها وتحقيقها ال يكوـ إال ضمن مشيئته وعلمه ومراده، ومن 
اته،  هو العليم بما يصلح رلقه، والخبير بما يبعد الهالك عنهم، وليست أوامره ونواهيه إال رالل وحيه وهديه وتعليم

هاد ة لما  يه السعادو  ي الدارين،  اعتبار المقاصد وعدمه ثابت بمقتضى مقياس الشرل وميزانه، وليل بأمزجة 
ل و ق تعليماته وقيوده وعالماته، والتي األهواء والطبال والشهوات، لذلك  لـ المقصد المقرر  رًعا إنما هو الموضو

اصطلح على تسميتها بضوابطه وحدوده و رو ه، ومن ثم  لـ مراعاو ضوابط المقاصد، من مسلمات البعد العقدي 
اإلسالمي، ومن عالمات االنخرا   ي رطاب الشرل تكليًفاا ووضاًعا، أي تكليًفاا باألحكاام ومقاصادها، وبماا وضاعه 

 دالاااااااااااااااااااة علاااااااااااااااااااى علاااااااااااااااااااك .  الشاااااااااااااااااااارل أماااااااااااااااااااارات وعالماااااااااااااااااااات
 

* الضوابط  ي عالقتها مع المقاصد كالشر  مع المشرو  والدليل مع المدلول، ويعلام بداهاة وعقاالً أـ المشارو  
متوقع على  ر ه، وأـ المدلول مبني على دليله، لذلك  لـ المقصد متوقع على ضوابطه وجوًدا وعادًما، علاى 

عتبره بوجه ما، وعلى و ق أمر ماا، وعلاك هاو عاين الضاابط ونفال أساس أـ المقصد الذي أراده الشارل إنما قد ا
 القياااااااااااااد  اااااااااااااي اعتباااااااااااااار المقصاااااااااااااد مااااااااااااان قبااااااااااااال الشاااااااااااااارل الحكااااااااااااايم . 

 
* العقل اإلنساني ولئن كاـ دوره يتمثل  ي استيعاب األحكام وكشاع مقاصادها، وإجاراء بعاض األعماال العقلياة 

لاربط باين الوصاع المناساب لحكماه وإدراا الناول والمنطقية، على نحو ضبط العلال والتساوية باين المتمااثالت وا
بجنسه، وغير علك،  لـ علك العقل ولئن كاـ كذلك،  لنه يظل قاصًرا  ي ضابط جاوهر المصاالح وحقيقتهاا وكليتهاا 
وعمومها وضرورتها وتعارضها، ودليل علك ارتالف األمم والجماعات واأل راد  ي كوـ هذا األمر صالًحا أو غيار صاالح، 

 اتفقااوا علااى أنااه صااالح نااا ع  االنهم ارتلفااوا  ااي درجااات صااالحه ومسااالكه وتباااينوا تبايًنااا كبيااًرا . وحتااى إعا 
 

وحتى األعمال العقلية التي يجو  للعقل تنفيذها  لنها ليست على إ القها، بل هي منضابطة بقيودهاا وضاوابطها 
أو علة جامعة معتبرو بحساب نظارو حتى تمدي غرضها المطلوب ..  التسوية بين المتماثالت تقع بناء على وصع 

الشرل ومراده، وكذلك المناسبة باين الوصاع وحكماه تحاددت بموجاب البيااـ الشارعي ولايل بمقتضاى العقال 
اإلنسااااني، الذي ال يباادأ دوره  ي عماالية اإللحاق والقياس والتسوية إال بعد علمه بأـ العلة هي كاذا بحساب 
 موقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارل . 

 
تفاوت ملحوظ من حيث درجاات األداء ومراتباه، ومان حياث علاك األداء نفساه،  معلاوم حًساا  والعقول كذلك بينها

وبداهة تفاوت أولي األلباب  ي  هومهم واستيعابهم ورسوخ علمهم وعمق ربرتهم وعكااء ساليقتهم، وغيار علاك 
عطلاة كليًاا أو جزئاًاا مما أكد اراتالف العقاول وتبااين مواقفهاا وتقييمهاا لأل اياء، هاذا  ضاالً عان عوي العقاول الم

كالمجانين والبله وغير البالغين والمدمنين ومن  ي حكمهم ممن ليل لهم أداء عقلي أصالً،  ضاالً عان حشارهم 
 ضااااااااااااااااااامن مااااااااااااااااااان تفاوتااااااااااااااااااات درجاااااااااااااااااااات عملهااااااااااااااااااام العقلاااااااااااااااااااي . 

 
نفاي  لعا كاـ العقل هذا  أنه  لنه يلزم عندئذ بياـ مقاصد ومصالح تتسام بالثباات واال اراد واالنضابا  والادوام، ل

موا ن التغير واالضاطراب واالهتاراء، المتأتياة بسابب اراتالف العقاول وتبااين النفاوس وتعاار  المياول واألمزجاة 
واألهواء، ولعل علك هو الذي أوقع  ي  وضى الحياو وهرا الوجود أرباب الهوى والتشاهي بسابب االضاطراب  اي 
 بيااااااااااااـ المصاااااااااااالح، وانفالتهاااااااااااا مماااااااااااا يضااااااااااابطها ويحقاااااااااااق المقصاااااااااااود منهاااااااااااا . 

 
* الضوابط ثابتة باستقراء األدلة والقرائن الشرعية، وإنكاار الضاوابط هاو إنكاار لالساتقراء الاذي ظال مان العملياات 
المعر ية المنطقية، ومن المبادئ العلمية اإلحصائية المعتبرو التاي تلقاهاا العلمااء والفالسافة والخباراء علاى مار 
 التااااااااااااااااااااااااااااااااريخ البشاااااااااااااااااااااااااااااااري باااااااااااااااااااااااااااااااالقبول والتأيياااااااااااااااااااااااااااااااد . 

 
دين يحتاجوـ إلى الضوابط الستخدامها عند تعار  المصالح،  يقدموـ القطعي على الظناي والكلاي * إـ المجته

على الجزئي، والحقيقي على الوهمي، ولن يكوـ علك حاصالً إال بما أقره الشارل بصافة قطعياة أو أولوياة أو غيار 
لمنتظارو ال قيماة لهاا إعا كانات علك،  يعلم المجتهد أـ درء المفاسد مقدم علاى جلاب المصاالح، وأـ المصالحة ا

مساوية للمصلحة الموجودو أو أقل منها، وارتيار الضرر األرع مقدم علاى الضارر األثقال إعا تعلقاا باأمر واحاد، وأـ 
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مصلحة البدل  ي العبادو مصلحة متوهمة، وإـ كاـ ادعاء صالحها ظاهًرا وملموًساا إال أنهاا  اي الحقيقاة مخالفاة 
 لتعبااااااد القااااااائم علااااااى أـ المعبااااااود ال ياعبااااااد إال بمااااااا َ ااااااَرل . للنصااااااوص ومعارضااااااة لمباااااادأ ا

 
 * العمل بالضوابط هو تأكيد لخاصية الوسطية اإلساالمية، أي أناه توساط باين رأياين متناقضاين متعارضاين، باين : 

 
 غالو الظاهرية ، الذين نفوا أـ تكوـ الشريعة معقولاة المعناى معللاة بمقاصادها وعللهاا ومصاالحها، وأـ ظاواهر -

رف واستحساـ واعتباار الما ل  النصوص كا ية لمعر ة األحكام، وأنه ال عبرو لما وراء علك من أقيسة واستصالع وعا
 وغياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره . 

 
وغالو التأويل ، الذين أ ر وا  ي العدول عن الظواهر، وبالغوا  ي التفسير المقاصدي، وعولوا كثيًرا علاى ماا وراء  -

ر قيود وحدود، وبمنأى عن الشرو  والضوابط،  شذوا عن منهج االجتهااد النصوص واألدلة من معاـ ومصالح من غي
 األصااااايل وأوقعاااااوا أنفساااااهم  اااااي مزالاااااق عقدياااااة و قهياااااة جعلاااااتهم محااااال قااااادع وعم ولاااااوم . 

 
 التأكيد على الضوابط، هو و ـ للمصالح بميزاـ الشرل ومعياره، الذي ال يتغير بتغير األهواء وتعاقاب األ مااـ وتكااثر 

لذوي الفقه واالجتهاد كي يتحلوا بأمانة النقل والعقال ويتشار وا بحمال لاواء الشاريعة وتبليغهاا 0بصير األقضية، وت
 لألجيال صا ية نقية دوـ إ را  أو تفريط، ينفوـ عنها انتحال المبطلين وتحريع الجاهلين وتأويل الغالين .

 « المبحث الثاني : الضوابط العامة والشرو  اإلجمالية لالجتهاد المقاصدي

نعني بذلك المبادئ والقواعد الكبرى التي تشكل المرجع العاام واإل اار الشاامل العتباار المقاصاد ومراعاتهاا  اي 
غي تقييد المقاصد باألدلاة الخاصاة والشارو  القريباة،  يجاب كاذلك تقييادها بتلاك عملية االجتهاد، إع أنه كما ينب

الضوابط العامة والشرو  اإلجمالية، وإدراجهاا ضامن كبارى اليقينياات الدينياة والمقاررات الشارعية بغار  حسان 
 التطبيااااااااااااااااااق وتمااااااااااااااااااام الجمااااااااااااااااااع بااااااااااااااااااين الكلااااااااااااااااااي وجزئياتااااااااااااااااااه. 

 

 وتلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك المبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادئ هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي: 
 

وربانيتها، ولزوم مسايرتها ألبعاد الفكر العقدي اإلسالمي، ووجوب تطابقها مع مبادأ  *  رعية المقاصد وإسالميتها
 العبودياااااة والحاكمياااااة اإللهياااااة، والتكلياااااع الاااااديني، وتحصااااايل المصاااااالح الشااااارعية  اااااي الااااادارين . 

 
ناة، و اي وبدهي أـ نقول : إـ جميع الشرائع السماوية جاءت لتقر مبدأ عبودية هللا تعالى  ي كل األحاوال واأل م

مختلع الظروف واألوضال، ولجميع األمم والملل واأل راد، قال تعالى: )ولقد بعثنا  ي كل أمة رساوالً أـ اعبادوا هللا 

(. والشااريعة اإلسااالمية باعتبااار كونهااا تتصااع بصاافات الخاتميااة والاادوام والعمااوم 63واجتنبااوا الطاااغوت( )النحاال:
حية،  هي واردو لتقريار نفال المبادأ وعات المعناى المتصال، باربط والشمول والوسطية والتوا ـ واالعتدال والصال

وتقييد كل أحوال الوجود، وإنا ة جميع تصاريع الحياو بتحقيق عباادو هللا عاز وجال وإ اراده باأللوهياة والحاكمياة، 
جن واإلنساـ وتثبيت حقيقة االمتثال األكمل والخضول األتم بأحكامه وهديه ووحيه العزيز، قال تعالى:)وما رلقت ال

(  العبودية بهذا المعنى الموسع تسخير لكل ما  ي وسع اإلنساـ ومقدوره بغية  اعاة 56إال ليعبدوـ( )الذاريات: 
قائًماا و اق مبادأ العبودياة اإللهياة وماراد المعباود  -الخالق وجلب مرضاته،  يكوـ  عل اإلنساـ والجماعاة واألماة 

 الحكاااااااااااااااااااااااااااااااايم ومقاصااااااااااااااااااااااااااااااااد الااااااااااااااااااااااااااااااااوحي الكااااااااااااااااااااااااااااااااريم. 

 
بهاذا الضاابط العاام أـ تكاوـ المقاصاد منبثقاة مان هاذا المفهاوم الشاااااامل للعباادو ومتصافة بصافات  والمقصود

الشرعااااية والربانية والعقدية، وأـ ال يطرأ عليها بمرور األ ماااانة وتعاقب األمم وتناامي الحضاااارات ما يسلب منها 
 ساااااااااااااااااماتها وجوهرهاااااااااااااااااا، ويقااااااااااااااااادع  اااااااااااااااااي حقيقتهاااااااااااااااااا وكنههاااااااااااااااااا. 

 
قد يطرأ على هذا الضابط هو تضييق معنى العبودية اإللهية ليقتصر علاى الناحياة الشاعائرية التعبدياة وأ دع رلل 

الروحية من صالو وحج وعكر وصوم، ويهمل نواحي المعامالت واألنكحة والجنايات وغير علك مما يجب إدراجه ضمن 

عريعة هامة لتحكيم الهوى والتشهي  ي غير مبدأ العبودية اإللهية، ثم إـ هذا التضييق الشنيع يشكل لدى أربابه 
جوانب التعبد الشعائري بال ضابط ودوـ قيد، وتحات غطااء مساايرو سانة التطاور، وماا تقتضايه المصالحة الفردياة 
 والجماعياااااااااااااااااة، وماااااااااااااااااا تملياااااااااااااااااه العقاااااااااااااااااول واألعاااااااااااااااااراف والعاااااااااااااااااادات. 

 
عكرناا مان أـ الشاريعة  ااملة ألحاوال ومن الواضح أـ هذا االدعاء الموهوم بيمبن البطالـ والفساد، لتعارضه مع ما 

اإلنساـ كلها، وأنها صالحة لكل  ماـ ومكاـ، وأـ هللا قد أحا  علمه بكل  يء،  هو القادر على بياـ ما  يه صالع 
اإلنسانية  ي  عائرها ومعامالتها وسائر أحوالها، أضع إلى علك أـ من أسل العقيدو اإلسالمية الربط بين الدنيا 

الشا بي: )المصالح المجتلبة  رًعا، والمفاسد المستد عة  رًعا، إنما تعتبر من حيث تقام الحيااو واآلررو . قال 
 الاادنيا للحياااو اآلراارو، ال ماان حيااث أهااواء النفااوس  ااي جلااب المصااالح العاديااة أو درء مفاساادها العاديااة (. 

 
بين البعدين المادي والغيبي، والربط إـ ميزاـ المقاصد مضبو  بنظرو اإلسالم للوجود الكوني، القائمة على الجمع 

بين حياتي الدنيا واآلررو، والتنسيق بين مطالب الجسد والروع، باين ماراد الشاارل ومصاالح الخلاق، باين ظاواهر 
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األ عال وبوا ن النفوس، وغير علك مما يجسد حقيقة جوهر اإلسالم وسائر تعاليماه وأدلتاه،  المقاصاد الشارعية 
ين، وأـ أي رلل أو  ذوع عنه يعاد إراالالً عظيًماا وانفالتًاا رطياًرا عان حقيقاة المقاصاد محكومة بهذا الضابط المت

 الشرعية، ومعارضة لمراد الشارل، وتحكايم للارأي الموهاوم، ووقاول  اي المفاساد العظماى والمهالاك الماحقاة. 
 

لك قبل قليل،  هاي ليسات *  مولية المقاصد وواقعيتها وأرالقيتها ، إع ترتكز على الطابع الشمولي كما عكرنا ع
مقتصرو على ناحية دوـ ناحية، وهي مبثوثة  ي سائر األحكام والقرائن الشرعية بتفاوت من حيث القلة والكثرو، 
 والظهااااور والخفاااااء، والتصااااريح والتلماااايح، والقطااااع والظاااان، والتنصاااايص واإللحاااااق، والتقعيااااد والتفريااااع. 

 
مختلع مجاالت الحياو، ولكوـ تلك الشاريعة معقولاة المعناى و مولية المقاصد مستفادو من  مولية الشريعة ل

ومعللة على الجملة وعلى التفصيل، ومن هنا  لـ جميع المجاالت الشرعية لها مقاصدها الشرعية، تتفااوت كماا 
اء عكرنا تفاوتًا ملحوظًا، وتختلع مقداًرا وَكمًّا، وليل سائًغا أـ يضيع العقل ما يدعيه من مصالح متوهماة تحات ادعا

 الفاااااااااااااااااااااااااااااااراا المقاصااااااااااااااااااااااااااااااادي لااااااااااااااااااااااااااااااابعض النصاااااااااااااااااااااااااااااااوص. 
 

كما ترتكز المقاصد على الطابع الواقعي الذي يجسد حيويتها ومسايرتها وانسحابها على مختلع البيئات والظروف، 
 ودلياااااااااااااال هااااااااااااااذا  ااااااااااااااواهد التاااااااااااااااريخ والواقااااااااااااااع واألدلااااااااااااااة والنصااااااااااااااوص. 

 
لعصر الحالي  ي موا ن  اتى مان  صمود الشريعة بمقاصدها رالل أربعة عشر قرنًا، وقدرتها على التطبيع  ي ا

المعمورو، وصالحية نصوصها ومبادئها التي جمعت باين الثباات والتطاور، باين األصاالة واالجتهااد، باين أدلاة نقلياة 
وأصلية وأدلة استصالحية وتبعية، واتصاف المقاصد بالوضوع والظهور واالنضابا  يثبتهاا أماام المتغيارات والتطاورات، 

وظيع والتعسع بسبب االضاطراب العقلاي وتشو اه، وتعاار  المياول واألهاواء، وتضاارب ويزيل عنها سلبيات الت
المنا ع والمكاسب، إـ كل علك يدل على أـ المقاصد لم تصلح لزمن ما   قط، ولم تناسب أماة دوـ أماة،  هاي 

ريعة مسايرو للواقاع اإلنسااني  اي سايرورته التاريخياة، وهاي تساتمد راصاية الواقعياة مان نفال واقعياة الشا
 ومالءمتهاااااااااااااااااااا للتطبياااااااااااااااااااق  اااااااااااااااااااي كااااااااااااااااااال  مااااااااااااااااااااـ ومكااااااااااااااااااااـ. 

 
كما ترتكز على الطابع الخلقي القيمي اإلنساني،  هي المقاصاد التاي تجساد أرالقياة الشاريعة وقيامهاا علاى 
كبريات القيم وعظيم الفضائل، وسعيها إلى تمكين مكارم األرالق  ي النفوس ومبادئ العدل والحرياة والمسااواو 

والمحبة والتعاوـ، واستهجانها لمظاهر الظلم والخيانة والغدر واالستغالل وغير علاك مماا أ اار والتسامح واألمانة 
إليه الحديث النبوي الرائع من بياـ أرقى مقاصد الرسالة وأجلى مطالبها بعد عبادو هللا واالمتثاال إلياه، حياث جااء 

 األراااااالق.  اااااي الهااااادي النباااااوي بيانًاااااا للغااااار  العاااااام مااااان البعثاااااة بأناااااه تتمااااايم لمكاااااارم 
 

 الطابع الخلقي للمقاصد يدرأ الناحياة القانونياة الشاكلية الظاهرياة، التاي تقاع عناد الظاواهر والمبااني، وتضايع 
الحقوق والمصالح، وتشرل لعقلية قضاائية وسياساية، تقاوم علاى تازيين الظااهر، وإضافاء الحجاة والحقياة علاى 

غير ما هو كامن  ي النفاوس، ومركاو   اي الباا ن .. إناه لايل الظواهر والقرائن، وتعمد التحايل والتذرل واإليهام ب
غريبًا عن المقاصد الشرعية أـ تنبني على هذا المعنى الخلقي،  هاي تجعال مان أعظام موضاوعاتها ومساائلها 
إبطال الحيل والذرائع وتخليص النيات والقصود من  اوائب التغريار والغاش واإليقاال  اي الظلام والغفلاة واإلضارار، 

البوا ن من الشرك والحسد والبغضاء، واستحضار الجانب الدياني  ي العمال القضاائي،  يشاتر  العلمااء  وتطهير
تطابق القصد مع ظاهر العمل حتى يكوـ علك العمل صحيًحا دياناة وقضااء، أي محقًقاا مرضااو هللا تعاالى ومصاالح 
 الناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس. 

 
قيامها على التحايل والمغالطاات، وعلاك علاى نحاو : لذلك منعت كثير من المعامالت الفردية والجماعية بناًء على 

ينة، وتطليق الزوجة لحرمانهاا مان المياراث، وقتال الماورث الساتعجال اإلرث،  نكاع التحليل، و واا المتعة، وبيع العب
 وهبااااااااااة المااااااااااال قباااااااااال الحااااااااااول  ااااااااااراًرا ماااااااااان الزكاااااااااااو وغياااااااااار علااااااااااك كثياااااااااار. 

 
دير المصالح ال يثبته إال العلماء بحكمة الشارائع، الفضاالء  هذا ابن ر د الحفيد منذ حوالي تسعة قروـ يمكد أـ تق

 الااااااااااذين ال يهتمااااااااااوـ بظااااااااااواهر الشااااااااااريعة المفضااااااااااية إلااااااااااى الظلاااااااااام والجااااااااااور. 
 

وليل إيراد هذه الحقيقة وأمثلتها موقوً ا على أعالم اإلسالم  قط، بل إـ غيرهم قد أجمعوا على ما تميزت به من 
امة، يقول المستشرق جو يع  ارت : )ثم إـ أحكام الشريعة كلهاا سمو أرالقي ومقاصد اجتماعية وإنسانية ع

مشبعة باالعتبارات الدينية واألرالقية، وعلك مثل تحريم الربا، أو الثاراء غيار المشارول بوجاه عاام، وتحاريم إصادار 
 األحكااام علااى أساااس الشاابهة، والحاارص علااى تساااوي الطاار ين المتعاقاادين، ومراعاااو الوسااط  ااي األمااور (. 

 
عقالنية المقاصد ، وجريانها على و ق العقول الراجحة واأل هام السليمة والفطر العادية،  لـ المقاصد الشارعية * 

المقررو تتلقاها عقول العامة والخاصة بالقبول والتأييد، لما  يها من مسايرو الفطارو، ومطابقاة األعاراف، ومناسابة 
واساتنكار الظلام والخياناة والغادر، ومحباة الخيار واألماناة المعقول،  مقاصد الكلياات الخمال، ومعاقباة الجااني، 

والصدق، وتفريج الكرب والشدائد عن المنكوبين والمدينين، واإلعانة على المعروف والفضاائل، ومناع الغارر والضارر 
  ي المعامالت، ومنع الو ء  ي الحيض والنفاس، وتأبيد الزواا ومنع توقيته وتحييناه، والحاث علاى  هاارو المكااـ
والبدـ والثياب، و هارو اللساـ والقلب والنفل، وغير علاك مان المقاصاد علاى تنوعهاا واراتالف مراتبهاا، تتسام 
 بالمعقولياااااااة والمنطقياااااااة، وال يجحااااااادها إال أصاااااااحاب العقاااااااول المختلاااااااة واألمزجاااااااة المهتااااااازو. 
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عللاة علاى التفصايل وحتى المجاالت التي يظن أنها غير معقولة المعنى على نحاو العباادات والمقادرات،  هاي م

أحيانًا، مع تفاوت  ي مراتب التعليل ودرجات الحكماة، وهاي كاذلك معللاة علاى الجملاة بانادراجها ضامن عماوم 
 المنظوماااااااااة وكبرياااااااااات القواعاااااااااد، وبل ضاااااااااائها إلاااااااااى بعاااااااااض المقاصاااااااااد المعقولااااااااااة. 

 
العقال  هماه  وما يبدو من تعار  ظاهري باين المنقاول والمعقاول،  هاو راجاع إلاى أـ المنقاول لايل  اي وساع

واستيعابه، أو أنه محمول على ظاهره، ولكن التأويل الصحيح يزيله، أو أنه ادعي أنه منقول )هذا  ي أرباار اآلحااد 
  قط( ، وهو غير علك، أو أـ العقل قد أرطأ  يما توصل إليه من نتائج.

 « المبحث الثالث: الضوابط الخاصة لالجتهاد المقاصدي

وهي جملة القيود التي تتفرل عن الضوابط العامة والشرو  الكبرى، وتكوـ أقرب من حيث اإلدراا واإللحاق، وأوضح 
 مااااااااااااااااااااااااااااااااان جهاااااااااااااااااااااااااااااااااة االلتصااااااااااااااااااااااااااااااااااق والتعلاااااااااااااااااااااااااااااااااق . 

 
اد، والتاي لهاا ضاوابطها و ارو ها، إنماا هاي جملاة المعااني الملحوظاة  اي والمقاصد التي تراعى  ي االجتها

التصر ات الشرعية، والمتوصل إليها باساتخدام األدلاة والمصاادر التشاريعية علاى نحاو الانص واإلجماال والقيااس 
ـ وغيره. لذلك  لـ الكالم عن ضوابط و رو  المقاصد يمر حتًما بالكالم ع ن ضوابط واالستصالع والعرف واالستحسا

 و ااااارو  المصااااالحة المتوصااااال إليهاااااا باالستصاااااالع المرسااااال والقيااااااس والعااااارف وغيااااار علاااااك . 
 

 تحديد تلك الضوابط والشرو  لدى علماء األصول واالجتهاد هو عينه ما اتصل بتحديد ضوابط و رو  تلاك المصاادر 
 التشاااااااااااريعية المتعاااااااااااددو، ومختلاااااااااااع مباحاااااااااااث التأويااااااااااال الشااااااااااارعي الساااااااااااليم . 

 
اًما على الباحث أـ يبين ضوابط االجتهاد المقاصدي من رالل بياـ وعر  ضوابط كل من المصلحة ومن هنا كاـ لز

 المرسااااااااااااااااالة والعلاااااااااااااااااة والعااااااااااااااااارف، و ااااااااااااااااارو  التأويااااااااااااااااال الصاااااااااااااااااحيح . 

 
 ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوابط المصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحة المرسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالة 

 
 الضاااااااااااااااااابط األول: عااااااااااااااااادم معارضاااااااااااااااااتها للااااااااااااااااانص أو تفويتهاااااااااااااااااا لاااااااااااااااااه: 

 
 الااااااااااااانص مااااااااااااان حياااااااااااااث داللتاااااااااااااه علاااااااااااااى معنااااااااااااااه وحكماااااااااااااه نوعااااااااااااااـ: 

 

 لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانص القطعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي: أ ا ا
 

هو النص المقطول به ثبوتًا وداللة،  المقطول به ثبوتًا هو المقطول بنسبته إلى صاحبه، وهو يشمل القرآـ الكاريم 
 والسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة المتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواترو. 

 
أما المقطول به داللة  هاو الاذي يحتمال معناى واحاًدا وحكًماا واحاًدا، ومثالاه قولاه تعاالى : )قال هاو هللا أحاد( ) 

 (. 1اإلراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالص:

 
المصلحة التي يعول عليها المجتهد ال ينبغي أـ تعار  نًصا قطعيًا، وعلك ألـ هذا التعار  سيمول حتًما إلى تقرير  

التعار  بين القوا ع الشرعية : أي بين النص القطعي ودليل المصلحة المرسالة و ااهدها البعياد، وهاذا محاال 
تقصير .. وكما هو معلوم  لنه ال يجو  للمصاالح الحقيقياة ومردود، ألنه موقع  ي اتهام الشارل بالتناقض والنقص وال

أـ تعار  نًصا قطعيًا، وعلك ألـ تلك المصالح جارية علاى و اق نصوصاها وأدلتهاا القطعياة، وماا يادعى مان وجاود 
 التعااار  بينهمااا، وماان وجااوب تقااديم المصاالحة علااى الاانص القطعااي، إنمااا آياال  ااي الحقيقااة إلااى مااا يلااي : 

 

ااااَي معارضااااتها للاااانص القطعااااي إنمااااا هااااي مصاااالحة مظنونااااة أو وهميااااة . أـ المصاااالحة ا -  لتااااي ادَعب
 

 لـ كانت مظنونة بأـ كاـ لها  اهد عام ودليل على جنسها البعيد،  لنها ال تقوى على النص القطعي المبا ار، 
ااااين،  يقادم الستحالة اجتمال العلم والظن على محل واحد، أو كانت مظنونة بأـ كانت غير معلوماة علاى التعياا

الناااص عليها ) نحن نااارى أـ من األمور ما ال يعرف وجه المصلحة  يه على التعيين،  يكوـ النص أولى باالعتبار(. 
)إـ المصلحة ثابتة حيث واجد النص،  ال يمكن أـ تكوـ هناك مصلحة ممكدو أو غالبة والنص القاا ع يعارضاها، إنماا 

لبة الشهوو، أو التأثر بحال عارضة غير دائمة، أو منفعة عاجلة سريعة الزوال، أو هي ضالل الفكر أو نزعة الهوى أو غ
تحقيق منفعة مشكوك  ي وجودها، وهي ال تقع أمام النص الذي جاء عن الشارل الحكايم، وثبات ثبوتًاا قطعيًاا ال 
 مجاااااااااااااااااااااااااال للنظااااااااااااااااااااااااار  ياااااااااااااااااااااااااه وال  اااااااااااااااااااااااااي داللتاااااااااااااااااااااااااه(. 

 
ه، وإنما هو دائر بين االحتمااالت والظناوـ،  يكاوـ التعاار  آيل إلى أـ النص المعار  بالمصلحة لم تثبت قطعيت -

الواقع بين المصلحة المنشودو والنص الظني هو من قبيل التعار  بين ظنياين إعا كانات المصالحة ظنياة، أو باين 
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ظني وقطعي إعا كانت المصلحة قطعية، و ي كلتا الحالتين يكوـ هذا التعار  غير مستحيل وممكن الترجيح ألنه 
 واقًعااااااااااااااااااااااااااااااااااا بااااااااااااااااااااااااااااااااااين قطعيااااااااااااااااااااااااااااااااااين .  لاااااااااااااااااااااااااااااااااايل

 
ومعر ة القطعي من الظني  ي الشريعة اإلسالمية أمر ميسور ومحسوم بفضل هللا تعالى الذي حفظ  ريعته من 
الضيال والتحريع واالرتالل، والذي بيمن ما هو مقطول به وما هو مظنوـ  يه، رحمة بعباده وامتانانًا،  بياـ المقطااول 

ـ مقصود به التيسير والتخفيع  لدرء االرتااالف واالضطراب، وألنه ال يخضع العتبارات الزماـ والمكاـ والحال، والمظنو
 والتنااااااول والثااااااراء، ومواكبااااااة االرااااااتالف والتغياااااار  ااااااي الزماااااااـ والبيئااااااات والظااااااروف واألحااااااوال . 

 
لى كما أـ معر ة القطعي من الظني حسامه العلمااء المخلصاوـ والمجتهادوـ الراساخوـ الاذين قيضاهم هللا تعاا

لخدمة  رعه، والذين كانت لهم حظوظ وا رو من  هم الخطاب الشارعي، واساتيعاب مرامياه ومقاصاده وكيفياتاه 
ومختلاع معانيااه ومتعلقاتاه، والااذين كاااـ لارعيلهم األول ماان الصاحابة والتااابعين وتااابعيهم  ضال القاارب الزماااني 

الرسول األكرم صلى هللا عليه وسلم ، هذا  ضالً والمكاني، الذي مكمنهم من النظر الدقيق والتتبع العميق لتصر ات 
 عن براعتهم  ي حذق اللغة العربية التي نزل بهاا الاوحي علاى و اق أسااليبها وصايغها ومعهوداتهاا ومادلوالتها . 

 
آيل إلى أـ النا لة لم ينظر جيًدا  ي تحقياق منا هاا، وبالتاالي  اي إدراجهاا ضامن أصاولها وأدلتهاا، ومعلاوم أـ  -

 منااااااا  يضاااااامن االسااااااتخدام الجيااااااد لتسااااااليط األدلااااااة علااااااى وقائعهااااااا ونوا لهااااااا . تحقيااااااق ال
 

والمهم من كل ما عكرنا أنه ال يجو  إ الًقا وتفصيالً تقديم المصلحة على ماا هاو قطعاي يقيناي، والواجاب الفار  
اتضاحت تقديم المدلول القطعاي وتارك المصالحة المظنوناة أو الموهوماة. ) العا  -راصة وعامة  -على المسلمين 

قطعية داللته، اتضح سقو  احتمال المصلحة المظنونة  ي مقابله (. ) لـ الظن لو رالع العلم  هو محاال، ألـ ماا 
علم كيع يظن رال ه (. ) قد ثبت بالدليل الذي ال يقبل الريب أـ إجمال الصاحابة والتاابعين وأئماة الفقاه، قاد تام 

 سنة،  لـ وجد ما يظن أنه مصلحة وقاد عارضات أصاالً ثابًتاا مان على أـ المصلحة ال يمكن لها أـ تعار  كتابًا وال
 أحاااااااااااااادهما  لاااااااااااااايل علااااااااااااااك بمصاااااااااااااالحة إ الًقااااااااااااااا، وال تعتباااااااااااااار بحااااااااااااااال (. 

 
 ب ا الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانص الظناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي: 

 
َرءب والمالمسة وغيرها،  يكوـ االجتهاد قائًما على  وهو النص الذي يدل على أكثر من معنى وحكم، ومثاله : نص القا

حكام وتحديد أقربها إلى المراد اإللهي وأنسبها للمصلحة المشروعة،  قد يكوـ أحد تلك حصر كل تلك المعاني واأل
المعاني متما يًا مع المصلحة  يقع اعتماده بناء على المصلحة، وال عبرو هنا بمعارضة المصلحة لغير علك المعنى 

عمل بأحد دالالت الانص الساتحالة المعتمد على و ق المصلحة، إع ال يعد علك معارضة للنص، وإنما هو من قبيل ال
الجمع، وهو كذلك من قبيل العمل بدليلين، كالعمل بالعام والخاص والمطلق والمقيد، وهو  اي هاذه الحاال عمال 
بالنص الظني  ي أحد معانيه، وعمل بدليل المصلحة المرسلة و اهدها البعياد وأصالها الكلاي المساتخلص مان 
 األدلاااااااااااااااااااااااااااااااة والقااااااااااااااااااااااااااااااارائن الشااااااااااااااااااااااااااااااارعية الكثيااااااااااااااااااااااااااااااارو. 

 
أما الذي ال يجو  قطًعا هو أـ تعار  المصلحة جميع مدلوالت النص الظني، ألـ معارضة كل مدلوالت النص الظناي 
كمعارضة النص القطعي تماًما. )أما إعا عارضت المصلحة كال المادلوالت الظنياة،  حكمهاا كحكام معارضاة الداللاة 

َرء بلحداث قول ثالث، لجلب مصلحة المرأو أو الرجل، أو القطعية (،  ال يجو  مثالً مخالفة مدلولي الحيض والطاَهر  للقا
لتغير الظرف، وكذلك يحرم مخالفة معنيي المالمسة المتعلقين بمجرد اللمل وبالو ء،  ال يجو  إحداث رأي ثالث، 
وغير علك من المعاني المحتملة للنص الظناي، التاي ال يجاو  العادول عنهاا إلاى غيرهاا بمجارد تاوهم المصالحة 

 يلهااااااااااااااااااا، أو الظاااااااااااااااااان بهااااااااااااااااااا ظنًّااااااااااااااااااا ضااااااااااااااااااعيًفا ومرجوًحاااااااااااااااااااا . وتخ
 

والمعتمد  ي تحديد سائر مدلوالت ومعاني النص الظني هو منهج التأويل الصحيح المقرر  ي علم األصول.: )والحد 
الذي يقع عنده احتمال دالالت األلفاظ حتى يصبح ما وراءه مخالًفا ومعارًضا إياها يتلخص  ي جملة الشارو  التاي 

ارف االساتعمال وعاادو صااحب عكرها ا ألصوليوـ لصحة التأويل، و ي مقدمتها كوـ التأويال موا ًقاا لوضاع اللغاة وعا
 الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارل (. 

 
والخالصة، أـ تقدير المصالح ومراعاتها تتفاوت أحجامه ومراتبه بحسب  بيعة النصاوص وتنوعهاا مان حياث القطاع 

مطلوبًاا ومادعًوا حتاى يتوصال إلاى ماا هاو أقارب للماراد والظن،  كلما كاـ النص ظنيًا كاـ تقاديم المصاالح وارًدا و
 اإللهااااي، وأجلااااب للمصاااالحة اإلنسااااانية، وأضاااامن لتطبيااااق الحكاااام علااااى أحساااان وجااااه وأتمااااه . 

 
غير أـ هذا ال يعني أـ النص القطعي رال من المصالح والمنا ع، وإنما يعني أـ تحصيل نول من المصالح الحقيقية 

قابل للتغيير والتأويل على مر األيام واألحوال بأـ جعلاه قطعيًاا ال يتطارق إلياه  جار على و ق ما جعله الشارل غير
االحتمال واال ترا  .. كما أجرى نوًعا آرر من تلك المصالح على ما جعله متبدالً بتبدل األ منة والظروف واألحاوال، 
 بااااااااااااأـ جعلااااااااااااه ظنيًااااااااااااا تختلااااااااااااع  ااااااااااااي مدلوالتااااااااااااه األنظااااااااااااار واأل كااااااااااااار . 

 
 معارضاااااااااااااااااااااااتها لبجماااااااااااااااااااااااال:  الضاااااااااااااااااااااااابط الثااااااااااااااااااااااااني: عااااااااااااااااااااااادم

 
اإلجمال هو الدليل الشرعي بعد النص، وهو إما أـ يكوـ قطعيًاا أو يكاوـ ظنيًاا ..  الـ كااـ قطعيًاا كاإلجماال علاى 
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العبادات والمقدرات، وعلى نحو تحريم الجدو كاألم، وتحريم الجماع باين المارأو ورالتهاا، وتحاريم  احم الخنزيار، 
 ، وغياار علااك ماان المسااائل التااي تحقااق  يهااا اإلجماااعي القطعااي. وتوريااث الجاادو لااألب مااع الجاادو لااألم

 
 هذا النول من اإلجمال ال يتغير بالمصلحة مهما كانت مشروعيتها ومنطقيتها ودرجة المعقولية  يهاا، وال ينبغاي أـ 

ص باالوحي، ياقال : إنها مصلحة معتبرو وقطعية، ألنها إـ كانت كذلك كما يادعى،  قاد ألحاااااقنا التنااقض والنقااااا
وهذا محااال ومردود، الستحاااالة وجود التعااااار  باايان القاااوا ع، واألمر  ي حقيقته ليل سوى ادعاء للمصلحة 
 وتوهمهااااااااااااا بااااااااااااال أدنااااااااااااى درجااااااااااااة ماااااااااااان درجااااااااااااات االعتبااااااااااااار الشاااااااااااارعي . 

 
لاى  اإلجمال القطعي هو كالنص القطعاي  اي داللتاه علاى حكماه  اي اليقاين وعادم التأويال، و اي أولويتاه ع

المصلحة، وليل جائًزا أـ ياقال : إـ اإلجمال المستند إلى نص ظني ال يقوى على معارضة المصالحة، أو أناه  اي 
حكم النص الظني نفسه  ي تعدد دالالته ووجوب حصرها واالرتيار منها بما يتما ى ماع المصالحة،  هاذا القاول 

ية اإلجمال وظنية النص الذي استند إليه اإلجمال، مردود عليه بداهة من جهة القطع والظن مًعا : أي من جهة قطع
ومعلوم أـ اإلجمال قد اكتسب  رعيته القطعية من الدليل الشرعي الظني الذي استند إليه، ومن االتفاق علاى 
 علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادليل الظنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي . 

 
لشارل  حكم اإلجمال مستفاد إعـ من الدليل الشرعي الظني، ومان عنصار االتفااق واجتماال األماة الاذي  كااه ا

 وصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااححه . 
 

أما إعا كاـ اإلجمال ظنيًا أي قائًما على أحكام متغيرو بتغير الزماـ والمكاـ والحال، ومبنيًا على مصلحة ظر ياة لام 
تثبت أبديتها وبقاؤها،  لنه راضع للتعديل والتغيير بموجب المصلحة الحادثة : )ومجرد االتفاق  ي عصر على حكم 

 الباااد ماااع هاااذا االتفااااق مااان اتفااااق آرااار علاااى أناااه دائااام ال يتغيااار(. لمصااالحة ال يكفاااي  اااي أبديتاااه، بااال 
 

وقد كاـ األئمة يمنعوـ  هادو القريب على قريبه، والزوا على  وجته والعكل، لضماـ حقاوق النااس، وقاد كااـ 
 علاااااااااااااااك جااااااااااااااااائًزا  ااااااااااااااااي عصاااااااااااااااار الصااااااااااااااااحابة إجماًعااااااااااااااااا واتفاًقااااااااااااااااا . 

 
مصلحة الظر ية وبين المصلحة الحادثة هو  ي حقيقته والحق أـ هذا التعار  بين اإلجمال الظني المنبني على ال

تعار  بين مصلحتين : مصلحة اإلجمال المرجوحة والمصالحة الحادثاة الراجحاة، وإعا كااـ كاذلك  لناه يعمال  ياه 
 بترجيح الراجح عن المرجوع، لسبب مان األساباب المتعلقاة باالقطع أو الكلياة أو العماوم أو الوقاول أو غيار علاك . 

 
متى تأكدت قطعيته  هو  ي حكم النص القطعي  ي مناع العادول عناه لمجارد تاوهم مقصاد ماا أو ظان   اإلجمال

بمصلحة ما، وعلك ألـ المصلحة الشرعية الحقيقية قد أجراها الشارل الحكيم على و ق قطعياة اإلجماال التاي ال 
  تتباااادل علااااى ماااار الزماااااـ، باااال التااااي تتسااااام بالثبااااات والاااادوام  ااااي كاااال األحااااوال و العصاااااور.

 
 الضاااااااااااااااااااااااابط الثالاااااااااااااااااااااااث: عااااااااااااااااااااااادم معارضاااااااااااااااااااااااتها للقيااااااااااااااااااااااااس: 

 
القياس هو المصدر التشريعي بعد النص واإلجمال، وهو حمل على النص لعلة أو أمار آيال إلاى مصالحة، ومثالاه : 
قياس  حم الخنزير على لحمه  ي النجاسة واالستقذار والضرر، وقيااس النفااس علاى الحايض  اي مناع الاو ء 

لى وصع يتناسب مع حكمه، وهذا الوصع قد سماه األصوليوـ )المناسب(، الذي متى لألعى والضرر، وهو يستند إ
 عااااااااااااااااااااااااار  علاااااااااااااااااااااااااى العقاااااااااااااااااااااااااول تلقتاااااااااااااااااااااااااه باااااااااااااااااااااااااالقبول. 

 
والمناسب تختلع درجاته ومراتبه بارتالف اعتباره أو إلغائه  رًعا، إع هنااك وصاع اعتباره الشاارل، ووصاع ألغااه، 
 ووصاااااااااااااااااااااااااااع لااااااااااااااااااااااااااام يعتباااااااااااااااااااااااااااره ولااااااااااااااااااااااااااام يلغاااااااااااااااااااااااااااه . 

 
الشارل، نجد أـ علك االعتبار قاد جعال درجاات الوصاع المناساب تتاراوع باين التنصايص و ي الوصع الذي اعتبره 

المبا ر على العلمية بالتنصيص على مناسبة الوصع للحكم، أي التنصيص على علة الحكم تصريًحا أو إيماًء، وباين 
 التنصااااايص غيااااار المبا ااااار علاااااى العلياااااة، أي بالتنصااااايص علاااااى جااااانل وناااااول الوصاااااع والحكااااام . 

 
من بياـ تقسيمات المناسب ومراتبه هو معر ة المقبول من غيره ، وإجراء القياس، والترجيح بين األقيسة  والغر 

والمصالح عند التعار ، وإبرا  تفاوت المصالح  ي منظور الشرل العزيز بتفاوت االعتبار الشارعي لهاا، قاوو وضاعًفا، 
 بصااااااااااااااااااااااااااااااااورو مبا اااااااااااااااااااااااااااااااارو وغياااااااااااااااااااااااااااااااار مبا اااااااااااااااااااااااااااااااارو . 

 
قوله الرائع وهو يبر  مكانة المناسب  اي حيوياة القيااس واالجتهااد : )وهاو حقياق جاء عن صاحب تعليل األحكام 

بهذه العناية،  لنه لاب القياس وميداـ االجتهاد الواسع الذي سبحت  ي بحاره عقول المجتهدين وأتباعهم، وحلمقت 
حا وه بسياا منيع يرد عنه كل  ي سمائه أ كار الفقهاء واألصوليين،  أتوا من أبحاثه بما ال مزيد عليه لمستزيد، وأ

 مهاجم عنيد، وسلمحوه بسالع قوي يد ع كل اعتداء من المخالفين (.

 « األول: أساسيات النصالفصل الثاني: مستلزمات االجتهاد المقاصدي المبحث 
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المقصود بكلمة المستلزمات الواجب توا رها  ي العمل بالمقاصد، هو جملة أمور  رعية ولغوية وواقعية يستلزمها 
علك العمل ويستوجبها حتى يقاوم بادوره علاى أحسان الوجاوه وأتمهاا، وياذكر أـ العمال بالمقصاد  اي العملياة 

 هاااااااي : الااااااانص، والواقاااااااع، والمكلاااااااع.  االجتهاديااااااة يقاااااااوم علاااااااى ثالثاااااااة عناصااااااار بدهياااااااة،
 

 النص هو الدليل الذي ياراد تطبيق حكمه وعلته ومقصده، والواقع هو ميداـ الفعل والتصرف الذي سيكوـ محكوًما 
بذلك النص وموجًها نحو مقاصده وغاياته، والمكلع هو الممهل عقالً وروًحا وبادنًا للمالءماة باين الانص والواقاع، أي 

ى و ق النص وأحكامه ومقاصده، وتنزيل ما ينبغي تنزيله مان معالجاات  ارعية لمشاكالت علاك لتسيير الواقع عل
 الواقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع وأقضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايته وأحوالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه. 

 
وتحيط بتلك العناصر الثالثة )النص والواقع والمكلع ( جملة من المعطيات الهاماة والال ماة واألساسايات الضارورية 

، تلك المعطياات عبمار عنهاا العلمااء بأنهاا ساائر المعلوماات  ي عملية االستنبا  الفقهي  ي ضوء مراعاو المقصد
االجتهادية، وكيفية االستنبا  وأدواته، وجملة  ارو  التأويال التاي ينبغاي استحضاارها  اي اساتخراا أي حكام 
 رعي  ي الواقعة المستجدو، بغر  أـ يتحقق  ي الحياو والوجود مراد الشارل على سابيل القطاع واليقاين أو 

 ب والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراجح. الظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان الغالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

وقد عكر ابن ر د الحفيد أـ النظر  ي مراد الشارل ومقاصده هو من ارتصااص العلمااء بحكماة الشارائع، الفضاالء 
العار ين بالنص الشرعي وماراده، والمهتماين بالحكماة والمقاصاد، وباأـ الحكماة هاي صااحبة الشاريعة واألرات 
 الرضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايعة لهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. 

 
 المبحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث األول: أساساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايات الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانص 

 
ة المعطيات والمعلومات اللغوية واألصولية التي يستحضرها المجتهد  اي التعامال ماع الانص الشارعي، هي جمل

  هًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وتطبيًقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. 
 

 األساسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايات اللغوياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: 
 

وهي جملة المعلومات اللغوية التي يجب استحضارها  ي  هم الانص الشارعي وإدراك مقصاده وعلتاه وحكمتاه، 
ا نه الذي ال ينصرف إليه إال بالدليل )إع ال يعدل عن الظااهر إال بادليل( وعلك مثل عموم اللفظ ورصوصه وظاهره وب

 العمل بمقتضى داللة الظاهر واجب اتفاًقا ما لم تقم قرينة من الشرل أو العقل أو اللغة أو العرف العام تخرجه عن 
لداللاة الظااهر ليسات  ظاهره  يمول حينئذ حسبما تقتضيه تلك القرينة . ولما كاـ مجرد تخيل المصلحة المعارضة

قرينة من هذه القرائن األربع، كاـ األرذ بها مناقضة للظاهر ال تأويالً وهاو غيار جاائز اتفاًقاا. وكاذلك عاماه وراصاه، 
ومطلقه ومقيده، ومفرده ومشتركه، ومنطوقه ومفهومه )الذي يفهم من نفال الخطااب مان قصاد الماتكلم لعارف 

 إعا دل الاااااااادليل علااااااااى غياااااااار علااااااااك.  اللغااااااااة(، وأمااااااااره وداللتااااااااه علااااااااى الوجااااااااوب إال
 

وكذلك النهي المفيد للتحريم إال إعا دل الدليل على غير علك، ورطاب الوضع )األسباب والشرو  والموانع والررص 
والعزائم والوسائل ( وتأثيره  ي رطاب التكليع . وكذلك ناسخه ومنسوره وأسباب نزوله ووروده وتدرجه  ي بياـ 

لك إلى الر ق والتخفيع والتيسير، وتعويده للمكلاع علاى االمتثاال األكمال والعمال علاى األحكام، والتفاته  ي ع
تثبيت األحكام وتجذيرها بصفة جيدو، إع لو نزلت األحكاام د عاة واحادو أو بمعازل عان ظرو هاا ومالبسااتها، لوجاد 
 المكلااااع مشااااقة عظمااااى  ااااي  هاااام األحكاااااام ومنا اتهااااا وعللهااااا، ولضاااايع مقصااااوداتها وآثارهاااااا. 

 
كل تلك المعلومات اللغوية واألصولية وغيرها، المبثوثة  ي كتب األصول، تشكل األساس الضروري الذي البد منه  

 ي االجتهاد واالستنبا ، وهي  ي عالقتهاا بمعانيهاا ومقاصادها ودالالتهاا كعالقاة الشار  بمشارو ه، والساقع 
اصده، وأسباب لتحققهاا وتطبيقهاا  اي الواقاع، بجدرانه،  هي أمارات وعالمات دالة على مراد الشارل الحكيم ومق

وباعتبار أنها الشطر الثاني الذي يشكل مع المقاصد كياـ النص ووجوده، ) ما أ لقه هللا مان األساماء، وعلماق باه 
 األحكااام، ماان األماار والنهااي، والتحلياال والتحااريم، لاام يكاان ألحااد أـ يقيااده إال بداللااة ماان هللا ورساااولاااااه(. 

 
فهمه  من جهااة لساااـ العاارب يفهاام، وال سبيل إلى تطلب  همه من غير هذه الجهة...  لـ قلناا إـ  من أراد ت

القرآـ نزل بلساـ العرب، وإنه عربي وإنه ال عجمة  يه،  بمعنى أنه أنزل على لساـ معهاود العارب  اي ألفاظهاا 
العام يراد به ظاهره، وبالعاام ياراد باه العاام الخاصة، وأساليب معانيها، وأنها  يما  طرت عليه من لسانها تخا ب ب

 ي وجه والخاص  ي وجه، والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل علك يعرف من أول الكالم أو أوسطه أو آرره، وتتكلم 
بالكالم ينبئ أوله عن آرره، أو آرره عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف باإل ارو، وتسمي الشيء 

سماء كثيرو، واأل ياء الكثيرو باسم واحد، وكل هذا معروف عندها ال ترتاب  ي  ايء مناه هاي وال مان الواحد بأ
 تعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق بعلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام كالمهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(. 

 
علك أـ مقاصد الكالم مداره على معر ة مقتضيات األحوال، إع الكالم الواحد يختلع  همه بارتالف األحوال، والجهل 

ض إلى النزال واالعتساف. )وإنما حق الفقيه أـ ينظر إلاى األساماء باألسباب موقع  ي االنحراف  ي الظاهر، ومف
الموضوعة للمسمى أصالة أيام التشريع، وإلى األ كال المنظور إليها عند التشريع من حيث إنهما  رياق لتعارف 

كنها تدل الحالة الملحوظة وقت التشريع لتهدينا إلى الوصع المرعي للشارل(. و)ال تكوـ التسمية منا  األحكام، ول

This file was downloaded from QuranicThought.com



 علاااى مسااامى عي أوصااااف، تلاااك األوصااااف هاااي مناااا  األحكاااام،  اااالمنظور إلياااه هاااو األوصااااف راصاااة(. 
 

 فهم األحكام ينبغي أـ يكوـ  ي إ ار عادو العرب  ي التخا ب أيام نزول التشريع، ولايل  اي إ اار ماا  اهدته 
 اي مادلول نظمهاا، وهاذا ال يغفال  اللغة بعاد علاك مان تطاور وتوساع وتناام، ساواء  اي ماااااااادلول ألفاظهاا، أو

جوانااااااااب االستفادو من علك التطور واستثماره  ي الفهااااام، لكن  ي حدود دائرو أدب اللغة العربية على عهد 
نزول الوحي، دوـ االنااااازالق  ي تأويالت إسقا ية تحدث  ي الدين ما لياااال منه، بتحمايل اللغة ما لم تحتمله 

 لهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي. مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراد اإل
 

لذلك كاـ من الال م المحا ظة على اللغة وأـ ال يمدي تطورها واتساعها ومرونتهاا إلاى ناول مان االنحاراف والزيا  
الممدي إلى  ي  األحكام وتحريع المقاصد الشرعية، وهذا ما جعل اللغة محل عناية  ائقة واهتمام تاريخي متواصل 

صصات،بغية المحا ظة عليها باعتبارها مقوًما ثقا يًا وحضاريًا ألماة من قببَل علماء الشريعة  ي مختلع الفنوـ والتخ
اإلسالم، وباعتبارها لغة التنزيل الذي ال تفهم أحكامه ومعانيه ومقاصده إال بفهم صيغها وأسااليبها المعهاودو عناد 
 العاااااااااااااااااااااااااااااااااارب  ااااااااااااااااااااااااااااااااااي عصاااااااااااااااااااااااااااااااااار التشااااااااااااااااااااااااااااااااااريع. 

 
غة العربية بعد علك العصر وما لحقهاا مان تطاور إـ  هم الشرل بغير معهود العرب أيام التشريع ولو كاـ  ي إ ار الل

ربًا وباعًدا بحساب مادى مال ماة الادالالت الصاحيحة  وتنام، إـ علك الفهم سيمدي حتًما إلى رطورو بالغة تتفاوت قا
للعربية لفظًا وصيغة، وأسلوبًا وأدبًا، وتتراوع بين وجود ارتالالت واهتزا ات  ي  هم النصوص وتجلية مقاصدها، وبين 

 عطيااااااال الشاااااااريعة جملاااااااة وتفصااااااايالً والوقاااااااول  اااااااي دوائااااااار الهاااااااوى والضاااااااالل المباااااااين. ت
 

إـ تلك الخطورو تتمثل إجماالً  ي وجود ما يعرف بغالو البا نية والظاهرية، الذين انحر وا عن المنهج السليم  اي 
دالالت اللغة على معانيهاا  هم اللغة، والتزموا تأويالت  اعو وتفسيرات غريبة تراوحت بين اإل را  والتفااااريط  ي 

ومقاصدها وعللها، كما تمثلت تلك الخطورو  ي ظهور بعض العينات واألمثلة التي  ذ بهاا عان المانهج الشارعي 
 الصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحيح. 

 
(، باالتيقن 99ومثال علك : تفسير لفظ اليقين الوارد  ي قوله تعاالى : )واعباد رباك حتاى يأتياك اليقاين( ) الحجار:

لو او، حيث قرر أصحاب هذا التفسير المختلع أـ المكلع مطالاب بالتعباد واالمتثاال إلاى والقطع، وليل بالموت وا
حين بلوغه درجة اليقين المقطول به،  لعا بل  علك سقط عنه التكليع واالمتثال والتدين، و عل ما  اء من األحكام 

لموت، قال تعالى : )وكنا نكاذب بياوم والتعاليم، ومعلوم أـ لفظ اليقين  ي معهود العرب أيام نزول التشريع معناه ا
(، أي أـ الكفار يعتر وـ يوم القيامة بأنهم تركوا ما أمروا به حتى أدركهم 47-46الدين * حتى أتانا اليقين ( ) المدثر:

 المااااااااااااااااااااااااااوت وهاااااااااااااااااااااااااام علااااااااااااااااااااااااااى علااااااااااااااااااااااااااك الحااااااااااااااااااااااااااال. 
 

ى المجاا ، أو مان العاام والخالصة أنه ال يجو  الخروا عن الحقيقة اللغوية للنص أيام التشريع سواء من الحقيقة إل
إلى الخاص، أو من االنفراد إلى اال تااراك، أو غير علك إال بقريناة معتبرو نًصا أو عقالً أو لغة أو عرً ا، ومما مقرر  ي 

 منهج التأويل وصحته.

 « المبحث الثاني: أساسيات الواقع

تعد دراسة الواقع اإلنساني من أعقد الدراسات وأعسرها، وعلاك لطبيعاة علاك الواقاع وتادارل معطياتاه وريو اه 

 وظواهره، وتسارل أحداثه وقضاياه ونوا له، لذلك  لـ  همه يعد أمًرا مهًما جًدا  ي عملياة االجتهااد، إع الحكام عان
الشيء  رل عن تصوره، كما يقول أهل العلم والمنطق، وكلما كاـ الفهم لطبيعة علك الواقع قريبًا من الصاواب كااـ 
تطبيق األحكام وتحقيق مراميها ومقاصدها كذلك، ومن هنا عبر عن االجتهاد بأنه استفراا الوسع لتحصيل القطع أو 

استخدام ما ينبغاي اساتخدامه لمعالجاة واقعاة إنساانية الظن الغالب، ومعنى االستفراا بذل كل ما  ي الوسع و
 وحاااااااااااااوادث الزمااااااااااااااـ المختلفاااااااااااااة بصااااااااااااايغة دينياااااااااااااة وبحكااااااااااااام  ااااااااااااارعي. 

 
وليل العكل كماا يحلاو للابعض علاك، حياث اعتباروا الشارل  -و هم الواقع الذي يراد تحكيمه بالتعاليم الشرعية 

استحضره السلع والخلع بتفاوت من حيث مقدار لم يكن بدًعا،  قد  -محكوًما بالواقع وهذا منتهى الجحود والكفر 
الفهم ودرجات صوابه ومالءمته للحقيقة، ورتبوا عليه أحكامهم و تاواهم وآراءهم، وأبر وا بجالء تحقاق قاعادو تغيار 

بتبادل الواقاع الحيااتي  - يماا يقبال التباديل ولايل  اي القوا اع  -األحكام بتغير الزماـ والمكااـ والحاال وتبادلها 
 ه وظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواهره وحوادثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه . ومشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكالت

 
وليست المعالجات الشرعية لحوادث الدولة اإلسالمية  ي العصر األول ولمشكالتها المتأتية بسبب ارتالف البيئات 
المفتوحة الجديدو والعادات والنظم المألو ة ومنظومة العالقات المتدارلة  ي مجاال االعتقااد والسياساة و ريقاة 

لتعبير والتخا ب ... ليل كل علاك إال دلايالً علاى أـ علاك الواقاع الاذي عولجات العيش وأحوال األسرو وأساليب ا
 حوادثااه وحلاات مشااكالته قااد اسااتقر  همااه  ااي أعهاااـ الساالع، وقااد تبيناات معالمااه و بيعتااه وسااماته . 

 
لدالاة كما أـ هناك الكثير من الشواهد النصية السنية، وعديد من آثار السلع والخلع، وجملة القواعد االجتهادية ا

على وجوب اعتبار الواقع و همه  ي االجتهاد، من علك قواعد العرف والعادو وتغيار األحكاام بتغيار الزمااـ والمكااـ 
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والحال  يما تعددت احتماالته وتغير بتغير الوقائع والظروف، وغير علك مما يدل على اعتبار الواقع وااللتفات إليه  ي 
 االجتهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد. 

 
نيًا لمنظومة األحكام، إضا ة إلى النصوص التي لم تأت إال لتخا ب الواقع وتتنزل  يه على  فهم الواقع يعد  طًرا ثا

أحسن حال، وأ ضل منهج، وأقوم سبيل .. وواجب المجتهد اال االل علاى أحاوال  ماناه، وإلماماه باألصاول العاماة 
ا الفلسافي أو النفساي أو ألحوال عصره،  هو يسأل عن أ ياء قد ال يدري  يًئا عن رلفيتهاا وبواعثهاا وأساساه

 االجتمااااااااااااااااااعي  يتخااااااااااااااااابط  اااااااااااااااااي تكييفهاااااااااااااااااا والحكااااااااااااااااام عليهاااااااااااااااااا. 
 

وتتأكد عملية  هم الواقع  ي العصر الحالي، حيث بر ت للوجود  ائفة عظمى من الحاوادث والناوا ل  اي مجااالت 
صاية مختلفة وبخلفيات متنا عة، وجدمت على ساحة الفكر والسياسة واالقتصاد والطب واألرالق مشاكالت مستع

ودقيقة ال يمكن الحسم  يها من الوجهاة الشارعية إال بمعر اة أحوالهاا ودقائقهاا ورلفياتهاا ودوا عهاا مماا يجلاي 
 حقيقتها ويحرر  بيعتها، ويساعد على إدراجها ضمن أصولها وإلحاقها بنظائرهاا وتأ يرهاا  اي كلياتهاا وأجناساها. 

 
ة الخبيار الحااعق األماين، العاارف باأحوال االقتصااد ودقائقاه  الحكم على المعامالت البنكية ليل ممكًنا إال بدراس

وصوره وم الته ودوا عه وسائر متعلقاته، وكذلك الحكم  ي المجال الطباي وغياره مان المجااالت، التاي تساتوجب 
القول الفصل من عوي التخصص واألمانة والخبرو، حتى يتم التصور الذهني الحقيقي للقضايا المساتحدثة، وحتاى 

 لحكاااااااااام عليهااااااااااا، جااااااااااواً ا أو منًعااااااااااا، حسااااااااااب المنظااااااااااور الشاااااااااارعي . يسااااااااااهل ا
 

وهذا مما يزيد  ي التأكيد على تجذير العمل باالجتهااد الجمااعي الممسسااتي التخصصاي، و اي أهمياة توعياة 
 الجمااهير المسالمة وتثقيااع رجااالت العلاام و االب المعر ااة و اباب األمااة وتزويادها بمعلومااات العصار وثقا تااه. 

 
إال مجمول الوقائع الفردية والجماعية، الخاصة والعامة، ومن ثم  الـ  هام علاك الواقاع هاو  هام تلاك والواقع ليل 

الوقائع واستيعابها، وتبين  بيعتها ورصائصها، حتى يسهل تنزيل الحكم الشرعي عليها، وهذا هو الذي عبمر عناه 
ل أنهاا جاديرو بتعلقهاا باالنص أو الادليل األصوليوـ بتحقيق المنا  الخاص والعام، أي دراسة الواقعة كما هي، وها

 المقتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارع لمعالجتهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أم الا 
 

ومثال علك  روء معاملة مالية  ي المجاال االقتصاادي والتعامال البنكاي،  لناه يتعاين علاى المجتهادين والخباراء 
حرمتها  والمتخصصين كما عكرنا تحقيق مسمى تلك الواقعة، والنظر  ي  بيعتها وحقيقتها، ليحكموا  ي حليتها أو

بمقتضى كونها نوًعا من أنوال المعاوضات المشروعة، أو صورو من صور الربا الممنول، و رًعا من  رول الغرر المحظور 
. ومثاله أيًضا صدور اتفاق بين المسلمين وغيرهم،  لنه ينظر  ي  بيعة علك االتفاق : هل هو صالح مبناي علاى 

 ل من ورائه سوى  يادو الخسارو والفساد واالنسالخ والاذوباـا مصلحة  رعية ثابتة، أم أنه استسالم ورنول لي
 

 تحقياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق المناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا : 
 

هو العلم بالموضول على ما هو عليه، والنظر  ي الحادثة المستجدو أو الظاهرو الجديدو، و حص  بيعتها وسماتها 
. )ومعناه أـ يثبت  ومالمحها، ومعر ة  رعيتها، وتسليط الحكم الشرعي عليها بموجب تحقيق مسماها و بيعتها

الحكم الشرعي بمدركه الشرعي لكن يبااااقى النظر  ي تعيين محاااله(  هااااو يدور باين الواقاااعة وماا يتعلق بها 
من أحكام وأدلة، وهو من أعظم المسالك االجتهادية الناظرو  ي الوقائع المختلفة التي ال تنتهي، والتي لم يانص 

)الشريعة لم تنص على حكام كال جزئياة علاى حااادتها، وإنماا أتات بأمااااااور كلياااااة عليها  ي عواتها وأعيانها. 
وعبااااااارات مطاااالقة تتناول أعداًدا ال تنحصر، ومع علك  لكل معين رصوصية ليسات  اي غياره ولاو  اي نفااال 

ته، والتنصيص لم يقع على التعياااااين( ومثال علك لفظ البيع  هو أمر كلي يشمل ما ال يحصى من معامالته وجزئيا
كل واحدو بعينها، وإنما وقع على جنل البيع الشامل لمختلع أنواعه وأعيانه،  تحقيق منا  البيع هاو النظار  اي 
أعيانه وجزئياته، ليحكم على أنها من جنل البيع أم من جنل غيره كالرباا والغارر ونحاوه . )واأل عاال ال تقاع  اي 

مشخصة،  ال يكوـ الحكم واقًعا عليها إال بعد المعر ة بأـ هذا المعين يشمله علك  الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة
 المطلاااااااق وعلاااااااك العاااااااام، وقاااااااد يكاااااااوـ علاااااااك ساااااااهالً وقاااااااد ال يكاااااااوـ، وكلاااااااه اجتهااااااااد(. 

 
وتحقيق المنا  تتفاوت مراتبه ودرجاته بتفاوت العقول والقارائح والملكاات، علًماا وصاالًحا، ودرباة وربارو، باارتالف 

والظواهر، ومدى ظهور أو رفاء رصائصها ومالبساتها ودوا عها وغير علك، وهو قدر كل مجتهد ومفت وقاا   الوقائع
وحاكم، بل هو قدر المكلع نفسه الناظر  ي ما يتعلاق باه مان أحكاام،  هًماا وتنازيالً ..  االمكلع ماثالً ينظار  اي 

ر  أو السفر، هل أـ واقعاة المار  والسافر  رعية ما يقبل عليه من  عل للتيمم أو اإل طار أو القصر بسبب الم
هي نفسها التي جاءت األدلة العتبارها موجبة للتيمم واإل طار أم الا وقل على علك بقية أحكاام المكلاع التاي 
وجب عليه النظر  يها و ي ما يتعلق بها من وقائع ومنا ات، ومرتبطات ومتعلقات .. والمكلفوـ  ي علك متفااوتوـ 

 هم وأ هاااامهم وجهاااودهم العقلياااة  اااي تحقياااق أ عاااالهم وارتبا اتهاااا باألحكاااام . بحساااب تفااااوت ملكاااات
 

غير أـ تحقيق المنا  مسلك منو  بأهال االجتهااد واالساتنبا  أكثار مان غيارهم، وعلاك ألـ المكلاع قاد يكتفاي 
ـ ما ينبغي لاه باستيعاب منظومة األحكام و همها من العلماء وتقليدهم  ي علك تقليًدا حسًنا وبًناًء، مع استحسا

من النظر  ي علك كله ولو بأقدار يسيرو وأحجام توصله إلى الساعين إلى صواب االجتهاد وتثبت  يه معاني التحو  
 واالكتماااااااااااااااااال  اااااااااااااااااي االمتثاااااااااااااااااال إلاااااااااااااااااى هللا تعاااااااااااااااااالى و اعتاااااااااااااااااه . 
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 رصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائص الواقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع المعاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار: 

 
ور الال مة للمجتهد كما هو معلوم، غير أـ رصائص الحوادث والظواهر التي يراد البت  يها  رعيًا ومقاصديًا من األم

هناك ما يكوـ ألزم منها أو مثلها  ي اللزوم ووجوب المعر ة والدراية  ي عملية االجتهاد،  اال يمكان الحكام علاى 
تلك الظواهر والحوادث الجزئية إال بلدراك رصائص العصر الحالي وسمات أحواله و بائعه ومعالمه ومختلاع دوا عاه 

 لسااااااااااااااااااافية واالقتصاااااااااااااااااااادية والتكنولوجياااااااااااااااااااة وغيرهاااااااااااااااااااا. وبواعثاااااااااااااااااااه الف
 

ومن تلك الخصائص ما هي مشتركة بين المسلمين وغيرهم كخاصية العلمية والعملية والتخصص، والتهديد المرول 
 للعاااااااالم بسااااااابب النشاااااااا  الناااااااووي والكاااااااوارث البيئياااااااة والحاااااااروب المحتملاااااااة والمااااااادمرو. 

 
ابها يسعوـ إلى بثها  ي العالم اإلسالمي كالمادية واإلباحية ومنها ما هو بعضي متعلق ببعض األمم وإـ كاـ أصح

واإللحادية، وقد تكوـ بعض مظاهرها بار و  ي بعض المنا ق اإلسالمية بموجب الوضع الحضاري المعاصر، وهيمنة 
 الغاااااااااااااااااااااااارب علااااااااااااااااااااااااى االقتصاااااااااااااااااااااااااد العااااااااااااااااااااااااالمي وغيااااااااااااااااااااااااره. 

 
اهر تخلفها وال وسائل عالجها وتقدمها إال إعا  معالجة مشكلة التنااماية  ي بعض الدول لن تفهم  بيااعتها وال مظ

نظر إليها  ي إ ار تلك الخصائص وغيرها،  يعود سبب انتكاسها أحيانًا إلاى الهيمناة االقتصاادية الحاصالة بموجاب 
امتالك اآللياتية العلمية، وأدوات تكثير اإلنتاا، كمًّاا ونوًعاا، واحتكاار أساواق التارويج وصارف أنظاار المسالمين عان 

نمية الشاملة بل غالهم بالحروب والسفاسع والمغالطات، وتشجيعهم على االستهالك والخمول والوهن وغيار الت
علك،  ليل من سبيٍل أمام المجتهدين والعلماء، أمام العامة والخاصة، إال مراعاو راصيات العلمياة بوجاوب ا تكااك 

المهاترات النظرية والفلسفية التي ولًى عهدها ماع  المبادرو العلمية والتكنولوجية، ومراعاو راصية العملية بتجنب
سقرا  وأ ال وـ، واقتفاء أثر اإلمام مالك : )دعها حتى تقع( ، وكراهيته لكتابة العلم أي الفتاوى، ومراعااو راصاية 
 التخصاااااااااااااص والدقاااااااااااااة،  قاااااااااااااد ولًاااااااااااااى عصااااااااااااار الموساااااااااااااوعات والعبااااااااااااااقرو. 

 
حتمال دمااره أو دماار جاناب مناه بموجاب الطفارو التكنولوجياة إـ االجتهاد  ي مواجهة ما يتهدد العالم اليوم من ا

الهائلة، وتفاوت موا ين القوى، وانعدام التكا م العلمي والتكنولوجي والصناعي، إـ علك االجتهاد لان يكاوـ إال  اي 
الكاوـ ضوء المقاصد الشرعية المبنية على وحي هللا وتعاليم كتابه وسنة نبيه، تلك المقاصد المتمثلة  ي عماارو 

واستدامة صالحه بصالع اإلنسانية  ي دينها وقيمها، وحياتها وأمنها، وأعراضها وأموالها واقتصادياتها، وكل ماا  اي 
 تحقيقااااااااه تحقيااااااااق سااااااااالمة الكااااااااوـ ماااااااان المفاسااااااااد والمهالااااااااك والاااااااادمار والفناااااااااء . 

 
يارات الطبيعياة، ولايل إـ ظاهرو المجاعة وما تحصده من ألوف مملفة كل عام ليل راجًعاا إلاى قلاة الماوارد والخ

راجًعا إلى انعدام التالؤم بين االنفجار العمراناي واإلمكاناات الطبيعياة، إناه راجاع باألسااس إلاى اساتخدام سايمبئ 
للثروات، وتعطيل  رص النماء، باحتكار وسائله، واإلصرار على إماتة تلك الشعوب عماًدا وعادوانًا لتحقياق األغارا  

انية، ولتكريل داء األنانية الفتاكة والجشع المميت، لذلك كاـ ينبغي أـ تتقوى همم التوسعية واالستعمارية والعدو
 الجاااااااااائعين الرتااااااااارال ماااااااااا تولاااااااااده ضااااااااارورو هالكهااااااااام الباااااااااين وماااااااااوتهم المحقاااااااااق . 

 
 معلوم أـ أر  هللا واسعة قد جعلها هللا كا ية لألحياء  يها والميتين، قال تعالى : )ألم نجعل األر  كفاتًا * أحيااًء 

(. غير أنه أجرى نظام كونه على سنن ثابتة وقوانين معلوماة، قاال تعاالى : ) لان تجاد 26-25واتًا( )المرسالت:وأم
 (. 43لسااااااااااااانة هللا تباااااااااااااديالً ولااااااااااااان تجاااااااااااااد لسااااااااااااانة هللا تحاااااااااااااويالً( ) اااااااااااااا ر:

 
 إـ راصية التخصص توجب علينا وجوب االجتهاد الجماعي  ي حوادث العالم ومشكالته،  قد ولًى ' عهد االجتهااد
الفردي وانتهاى عصار النوابا  والجهاباذو، وحتاى إعا بقاي  علاى صاعيد ضايق مان حياث بعاض الناوا ل المعتاادو 
والميسرو، والتي ال تحتاا إلى استفراا غير يسير، وليل على صعيد عالمنا المعاصر الاذي تشاعبت  ياه العلاوم 

 جتماااااال. والمعاااااارف، وصاااااار التخصاااااص الواحاااااد متفرًقاااااا إلاااااى بضاااااع وسااااابعين  اااااعبة كعلااااام اال
 

وإعا كاـ تحقيق المنا  ينبني أوالً على معر ة الموضول كماا هاو،  الـ معاااار ة الحاااااوادث متوقفاة علاى أربابهاا 
وأصحاب التخصاااص  يها،  ال يجو  الحكم على قضية معينة  ي البنوك أو الطاب أو القاانوـ أو الفان إال بماا يقولاه 

 قولاه رباراء الشاريعة وأربااب التخصاص االجتهاادي المقاصادي. المتخصصوـ  ي علك، ثام تتوضاح  ارعيته بماا ي
 

إـ معر ة األمرا  النفسية واالجتماعية والعقدية، التي يتخبط  يها الكثير من المسلمين، يعين كثياًرا علاى  هام 
الناحية  ترك االمتثال وتنقيصه، ويساعد على تحديد أنجع الوسائل اإلصالحية والتربوية كتقديم الناحية العقدية على

 اإللزامياااااااااة الحكمياااااااااة، أو البااااااااادء بمعالجاااااااااة األساااااااااباب لمعالجاااااااااة النتاااااااااائج واآلثاااااااااار. 
 

 قد يكوـ واقع الحرماـ والخصاصة واللهع وراء القوت سببًا  ي حصول تلك األمرا ، وقاد يكاوـ الخاوف أو الطماع 
 ي بلاد العاادو والتقلياد علاى  سببًا  ي علك، وقد يكوـ الفهم لألحكام مختالً أو التطبيق لها منقوًصا، وقد تطغى

ـ العالبم  يصبح منبوًعا، وغير علك  الشرل والدين، وقد تطفو البدعة لتصير معتقًدا، ويتبع المصلح  يصبح مقدًسا، ويها
من الظواهر واألمور التي تتفاوت  يها األنظار وتختلع  يها االعتااابارات وتتاااااباين  يهاا المااا الت، ولايل لهاا مان 

 سبيل إال بتحقيق منا اتها ومعالجة مالبساتها وحيثياتها باجتهاد  ارعي بًنااء، ونظار مقاصادي أصايل.  رروا إلى
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إـ معر ة سمات الواقع  ي كبريات رصائصه وجزئيات نوا له إ ار مبدئي مهام وضاروري لتنزيال أحكاام هللا تعاالى 

علك ويدعو إليه، وقد مر قبل قليل كيع أـ الجيل  وبث مغا يها وغاياتها وآثارها، ولنا  ي سلع أمتنا ورلفها ما يمكد
األول من الصحابة والتابعين قد  قهوا عصرهم كما  قهوا أحكام دينهم، بل لنا  ي سنة الرسول األعظم صالى هللا 
عليه و سلم رير التوجيهات وأعظم الفوائد  ي هذه الناحية،  ليل تأسياااسه لما عرف بالخطاب المكي العقدي 

لمدني التشريعي إال دليالً على اعتبار ما قلنا ومراعاو الواقع المكي التي كانت  يه العقلية العامة تحتاا والخطاب ا
إلى ما يعيد بناء أصولها وصياغة تصوراتها ومعتقداتها، ومراعاو الواقع المدني الذي احتاجت  يه العقلية العامة إلى 

 لعقيدو  ي األعهاـ، واستو ن اإليماـ وأركاناه  اي النفاوس. ما ير دها  ي التشريع والتقنين، بعد أـ استقرت ا
 

ثم إـ الخطاب المكي العقدي قد تخلله أحيانًا ما هو من قبيل الخطاب المدني التشاريعي وكاذلك العكال، وهاذا 
 .كاـ لبعض األ راد و ي بعض األحوال التي انبنت على منا اتها ومعتبراتها الشرعية

 « المبحث الثالث: أساسيات المكلع

المكلع هو محور عملية االجتهاد ومدارها،  النصوص ما جاءت إال للمكلع، والواقع ما حدث إال به، والذي يهمنا من 
 ين ماااااااااادلول الاااااااااانص وحااااااااااوادث الواقااااااااااع . المكلااااااااااع عقلااااااااااه الااااااااااذي يالئاااااااااام باااااااااا

 
وهو يشمل عقل المكلع العادي  يما كلع به من رطاب  رعي، أمًرا ونهيًا، يتعلق بجملة األوامر والنواهي التاي 
 يجااااااااب عليااااااااه  همهااااااااا و علهااااااااا وأرااااااااذها ماااااااان كتااااااااب العلاااااااام وكااااااااالم الفقهاااااااااء. 

 
يعة  ي حوادث عصره ونوا ل مجتمعاه .. إال ويشمل كذلك المكلع باالجتهاد واالستنبا  والمأمور ببياـ أحكام الشر

 أـ الذي يعنينا مبا رو هو العقل االجتهادي، الذي سيكوـ أداو التنسيق والربط بين الوحي الثابت والواقع المتغير. 
 

 بياـ حقيقة العقل ومكانتاه ودوره وحادوده  اي اساتنبا  األحكاام، و اي التنسايق باين الاوحي اإللهاي والواقاع 

ر مهم للغاية و ر  البد منه لقيام علك الوحي على ما أراده هللا تعالى حقيقة، وما قصده من غايات اإلنساني، أم
 وحكااااام ومصاااااالح  اااااي الااااادارين، والنبنااااااء الواقاااااع المعااااايش علاااااى هااااادي الاااااوحي وتعاليماااااه. 

 
ن الوجاوه وكلما تبينت مكانة العقل ومهامه وعالقته بالشرل وتطبيقاته، كانت منظومة األحكام متنزلاة علاى أحسا

 وأعظااااااااااااام الفوائاااااااااااااد وأنساااااااااااااب للماااااااااااااراد الشااااااااااااارعي والقوا اااااااااااااع الدينياااااااااااااة. 
 

وإـ الباحث  ي هذه القضية الشائكة والتي را   يها أربابها منذ  من بعيد، والتاي لام يكان لهاا مان أثار علماي 

رء سوى القليل اليسير  ي مقابل ما قدمموه من جهود نظرية وجدلية و لسفية كادت تعطل المقاصاد الشارعية باد
المصالح وجلب المفاسد، وتورث  ي األمة المراء والجدل الكريهين، ثم إـ تلك التباينات النظرية والكالمية قد سارت 
نحو الحسم والتحرير والتحقيق، والواقع المعاصر  ي حاجة إلى تعليال أحداثاه وظاواهره، وإلاى تحساين أوضااعه 

 والسياسة واألرالق واالقتصاد واإلعالم ونظام التعامل جملة.  وأحواله، وتقبيح  ساده ومناكره وكبائره،  ي المعتقد
 

 الباحث حيال هذه القضية الجدلية ليل بوسعه تقليد األوائل  ي إعادو  رحها ومناقشتها، وإنما عليه النظر  اي 
ولايل أحوال عصره المتغير ومشكالته العملية الميدانية الساريعة التاي ترياد الحسام الفاوري واإلنجاا  الساريع، 

العكوف مدًدا قد تفني العمر  ي المجادالت التي ال  ائل من ورائها .. واألولوـ قاد يعاذروـ لطبيعاة واقعهام الاذي 
 شت  يه المجادالت، واعتبرت آرر ما ظهر  ي  نوـ المعر ة والخطاب، ودعات إليهاا ضارورو التصاحيح والتصاويب 
 للمعاااااااااااااااااااااااااني العقديااااااااااااااااااااااااة والفكريااااااااااااااااااااااااة وغياااااااااااااااااااااااار علااااااااااااااااااااااااك. 

 
العقل والشرل يتكامالـ  ي إقامة دين هللا  ي الكوـ وتحصيل مقاصده  ي الدارين، بلصالع المخلوق والخالصة، أـ 

  ي نظمه وأحواله وسياساته ومعامالتاه  اي الادنيا، وبلساعاده وإساكانه بجاوار رب العاالمين  اي الجناات العلياا. 
 

 بتوجياه الاوحي وتصاويبه، وتحدياد دوره  الشرل ما نزل إال ليخا ب عقل المكلع، والعقل ما بل  ر ده وصاوابه إال
 وصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحياته . 

 
 العقل  ر  التكليع وأساس التدين، و ريق البناء الحضاري وإيجاد الوقائع بنسق متزـ ومنضبط وهادف، وتنسيق 
 لسااااااااانن الكاااااااااوـ واساااااااااتثمارها  اااااااااي ردماااااااااة مصاااااااااالحه وحاجياتاااااااااه ومتطلباتاااااااااه . 

 
 انيهاا ومادلوالتها، ويساتنبط مراميهاا وأسارارها ومقاصادها. وهو الذي يتعامل مع نصوص الوحي وأدلته، ويفهام مع

 
وهو كذلك يبا ر الوقائع والحوادث ويفهم حقيقتها و بيعتها ويستنبط مالبساتها وحيثياتها وظرو ها، ثام بعاد علاك 
 يعمال علاى موا ناة الاوحي بالوقاائع، ويجتهاد  اي مقابلاة الواقعاة اإلنساانية بادليها ونصاها مان الاوحي الكاريم. 

 
إـ علك التنسيق بين الوحي والواقع ليل باألمر الهين، وال يقدر عليه إال َمن ر قه هللا عقاالً  ياًضاا يتمتاع بحظاوظ 
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وا رو من الفهم واالستنبا ، وإجراء التسوية والقياس واإللحاق، والتفريق والمقارنة، والتأصيل والتفرياع والتركياب، 
لعقل التي البد منها  ي عملية المالءمة بين المادلول النصاي والواقعاة والتحليل والتمييز، وغير علك من عمليات ا

 اإلنسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانية المسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتجدو. 
 

إـ ما عكره العلماء واألصوليوـ من ضروب االجتهاد ومجاالت التأويل ومساالك التعليال وساائر صاور النظار العقلاي، 
 . لااااادليل ساااااا ع علاااااى أهمياااااة العقااااال  اااااي البنياااااة التشاااااريعية ومنظوماااااة الاااااوحي العزياااااز

 
 مبا رو المنا  تخريًجا وتنقيًحا وتحقيًقا ليل سوى مبا رو للنص ومدلوله ومعناه، ومعالجة للواقعة  ي ضوء علك 
 الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانص وتوجيهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه. 

 
وكذلك االجتهاد  ي المسكوت عنه من قببَل الشارل غيار نساياـ، والاذي ينبغاي أـ يعمال  ياه بأوجاه مان النظار 

لتسوية، وأـ يمول إلى تحقيق المقاصد الشرعية والمصاالح اإلنساانية التاي العقلي كالتعليل واإللحاق واإلدراا وا
تستسيغها العقول الراجحة وتتقبلها الفطر السليمة، وأـ ال يامدي إلاى المفاساد والمهالاك التاي تأباهاا األعاراف 

يض الشارل الحسنة والطبال السليمة، إـ علك االجتهاد بمختلع صوره وأوجهه لحجة بينة وحكمة بالغة علاى تفاو
 للعقااااااااااااااااال  اااااااااااااااااي تقااااااااااااااااادير المصاااااااااااااااااالح المتغيااااااااااااااااارو والمتعارضاااااااااااااااااة. 

 
والعقل الذي نتكلم عنه هنا ليل عموم أي عقل، بل هو العقل اإلسالمي الذي ينبغي أـ يتحرك  ي دائرو الشرل 
 وضاااااااااااااوابطه، ولااااااااااااايل  اااااااااااااي منظوماااااااااااااة الهاااااااااااااوى والتلاااااااااااااذع والتشاااااااااااااهي. 

 
اإلسالم منهًجا له  ي تحركه و عله واستنتاجه وحكمه،  وإعا قلنا العقل اإلسالمي، قصدنا به العقل الذي يتخذ من

اا أـ اإلساالم ديان الفطارو الساليمة ورساالة اإلنساانية  اي اعتادالها وقيمهاا  ومعلوم  رًعا وعقالً ومنطًقا وحسًّ
رً اا  وإنسانيتها،  أحكامه وتوجيهاته مستساغة عقالً، مبرهنة منطًقا، مقبولة  بًعاا، مألو اة  طارو، مستحسانة عا

ادو، وهذا هو الذي عبر عنه قديًما وحديًثا بتطابق المنقول مع المعقول. وما يظن أنه مخالع لذلك  هو راجع إلى وع
أـ األمر بين الوحي والعقل  ي المنا  والمحل الواحد لم يتحقق علاى الوجاه المطلاوب، كاأـ يرجاع إلاى الجهال 

العقلي، أو أـ يكوـ الوحي قد حمل علاى ظااهره وهاو بالعربية والمقاصد، أو يرجع إلى أـ الوحي مما يعلو الفهم 
مما ينبغي أـ يمول إل الة التناقض المتوهم بينه وبين العقل، أو أـ العقل قد أرطأ  يما توصل إليه من نتاائج، أو أـ 
 ماااااااااااا ظااااااااااان مااااااااااان آحااااااااااااد األدلاااااااااااة وحيًاااااااااااا هاااااااااااو علاااااااااااى غيااااااااااار علاااااااااااك. 

 
 العقاااااااااااااااااااااااال اإلسااااااااااااااااااااااااالمي  ااااااااااااااااااااااااي العصاااااااااااااااااااااااار الحااااااااااااااااااااااااالي: 

 
كرنا عقل الفرد المكلع، وعقال الخاصاة مان العلمااء والمجتهادين، وعقال الجماعاة واألماة إننا نقصد بالعقل كما ع

 المسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمة. 
 

 عقل الفرد المكلع هو أداو  همه لألحكام واالمتثال إليها، وهو مطالاب  ارًعا بمزاولاة أقادار عقلياة تتناساب ماع 
م واالساتيعاب، والتفكار  اي الشارل إمكاناته واستطاعته، ومحمول على لزوم بذل أكبر ما يمكن مان حظاوظ الفها

والكوـ والنفل، بهدف تقوية اإليماـ، وتصحيح التعبد والتعامل، وتر ايد السالوك، وتهاذيب األراالق، حتاى بلاوا 
 درجااااااااااااااااااااااااااااااااات الكمااااااااااااااااااااااااااااااااال أو االقتااااااااااااااااااااااااااااااااراب منااااااااااااااااااااااااااااااااه. 

 
لفاااهم أما عقل الخاصة والنخبة والصفوو  هو عقل العلماء والمجتهدين والخبراء، الاذين تاوا رت لهام حظاوظ مان ا

واالستيعاب والتمييز لم تتو ر لغيارهم مان العاماة، وهاي تتفااوت رساوًرا وعمًقاا بتفااوت صاالع الانفل، وعماق 
 التحصيل، و ول الخبرو، و ادو االساتفراا، وتادريب الملكاة علاى الباذل والنظار والتأمال والمراجعاة وغيار علاك. 

 
بشمول وإحا ة واساتيعاب، ويازـ األماور بميازاـ وواجب العلماء اليوم تشكيل عقل جماعي متخصص ينظر للواقع 

الجماعية التي بارك هللا  يها من جهة، والتي يتوقع  هام الواقاع المعاصار عليهاا، لماا بلغتاه قضااياه وأحوالاه مان 
تشعب وتعقيد وارتال  وتدارل  ي صوابه ورطئه،  ي حالله وحرامه من جهة أررى، هذا  ضالً عما يتوقع  همه 

اص والخبرو لطبيعته وماهيته، و ضالً أيًضا عما  اب العقل اإلساالمي مان اراتالالت واهتازا ات على عوي االرتص
 ي الفهم والتمييز بسبب ارتال  الثقا ة اإلسالمية بثقا ات أررى، وليل مع علاك االراتال  مان تحصاين ووقاياة 

قدي والتشريع واألصولي، بل إـ قلة وعمق  ي األصالة والهوية والثقا ة وتشبع بالمعر ة اإلسالمية  ي جانبها الع
علك التحصين أو انعدامه أحيانًا راجع إلى نفل سبب علك االرتال  غير المتكا ئ، والمقصاود باه التحامال والتا مر 
 وتشااويش العقاال اإلسااالمي، وتشااويه الممارسااة وتحريفهااا عاان ماانهج الصااواب والصااالع والسااداد والر ااد. 

 
والحضارية المعاصرو التي تواجه الكياـ العام، وتستهدف البناء القيمي التشريعي  إـ التحديات الفكرية واالقتصادية

اإلسالمي لن يكوـ مقدوًرا عليها إال بتشكيل العقل العاام والضامير الجمااعي المتشابع باالروع العقدياة والفكرياة 
والرغباة  اي الشاهادو علاى األصيلة، والروع المعنوية والوجدانية العالية، والنفل اإلصالحي التعمياري الشاامل، 

 العااااااااااااااااااالم، وإحياااااااااااااااااااء الخيريااااااااااااااااااة والرحمااااااااااااااااااة لكا ااااااااااااااااااة الناااااااااااااااااااس. 
 

وهذا يمدي بنا إلى القول بالقصد اآلرر للعقال المتصال بعقال األماة المسالمة، أي العاماة مان المسالمين وعقال 
لاى التحارك جماهيرهم و ئاتهم وأحزابهم وتياراتهم المذهبية والفكرية والسياسية المختلفاة،  األماة لان تقادر ع
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بكيانها العام ودورها العالمي  ي القوامة والخيرية والشهادو على العالمين إال إعا كاـ لها عقل جماعي، يدرك هذه 
األبعاد العالمية واإلنسانية والحضاارية، ويمياز باين سالبيات االنغاالق علاى الاذات والتعصاب للماذهب، أو التفاتح 

 ألصاااااااااايل واالنفتاااااااااااع الماااااااااامثر. المهاااااااااازوم والتقليااااااااااد األعمااااااااااى، وبااااااااااين التكتاااااااااال ا
 

ـ على توجيه األمة نحو ما اعتبروه صالًحا لها واجتهدوا  ي عده واجبًا أكيًدا   طبقة العلماااااء المجتهدين ال يقااادرو
 ي نوا ل العصر ومشكالت التنمية الحضارية والتقدم الصناعي والتكنولوجي واإلعالماي، إنهام لان يكوناوا قاادرين 

تهيأت العقول العامة لذلك، وتصححت المفاهيم والتصورات، وانتظمت األ كار والرؤى و ق منهجياة على علك إال إعا 
تراعي األولى واألهم واألصلح واألكثر  ائدو، و الت همومها الفكرية السلباااية من تعصب ال مبرر له، ومن تقلياد ال 
 وجاهااااااااااااااااااااة لااااااااااااااااااااه، وماااااااااااااااااااان تحلاااااااااااااااااااال ال مسااااااااااااااااااااوا لااااااااااااااااااااه. 

 
ة والفتاااااوى الفردية، قد ال يجد ما يعيقه من العقليات العامة الموجاودو حاليااًا  اي إـ االجتهاد  ي النوا ل الخاص

العالم اإلساالمي،  نرى العامة يستسيغوـ الكثير من الفتاوى  ي  موـ التعباد واالعتقااد  اي الحااالت الفردياة 
الكبارى لألماة و اي ظاواهر الجزئية، غيار أنناا ناراهم يعز اوـ عان استسااغة الفتااوى واالجتهاادات  اي الناوا ل 

ومشكالت المسلمين العاماة علاى نحاو وجاوب أراذ المباادرو  اي التنمياة والتحصان الثقاا ي والتازود المعر اي 
والعلمي، وتأسيل اآللية اإلسالمية  ي الصناعات الثقيلة والخفيفة، و ي االستصالع الزراعاي والفالحاي، و اي 

  ااة الربانيااة والتكليااع الشاارعي علااى أحساان الوجااوه وأتمهااا. عمااارو األر  وإحيائهااا، والقيااام بمهمااة الخال
 

إـ سبب علك قد يعود إلى ما أصاب العقل المسلم  ي العصر الحديث من ارتالالت وبدل  كرية و لسفية لم يكان 
لها سابق وجود ال  ي عهد السلع وال  ي عصر الخلع، والتي حصلت بموجب عوامل عاتية وموضوعية لعل أهمها 

دع، وقلة اقتحام العقبات، وتفشي ظاهرو الوهن، واإلرالد إلى األر ، وحب الدنيا وكراهية الموت، وكذلك غياب الك
التحامل المستميت ألعداء األمة وتالحق سلسلة ت مرها وكيفيات وأ كال استعمارها، من االستيطاـ إلاى تغييار 

للصاي  الفكرياة الوا ادو والارؤى األيديولوجياة العقليات وتشويه الذهنياة العربياة واإلساالمية العاماة، حتاى تتهياأ 
 والتيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات الهدامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة المتعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااددو. 

 
 لعادو بناء العقال العرباي اإلساالمي وتجدياد صاياغته و اق مانهج اإلصاالع اإلساالمي، يعاد مان أعظام المهاام 

ه الهدف األكبر االجتهادية المنو ة بدور الخاصة من األمة، مجتهدين ومصلحين، وقادو ودعاو وربراء وغيرهم، بل إن
 واإل اااار األجماااع الاااذي ساااتمول إلياااه كا اااة اإلصاااالحات واالجتهاااادات، العاماااة والخاصاااة، الكلياااة والجزئياااة. 

 
وليل هذا بدًعا،  هو متوارث نقالً وعقالً،  من جهة النقل نلحظه  ي الخطاب المكي كما عكرناا، حياث عمال  اي 

إلسالمية الصحيحة المخالفة للبدل والهفوات الفكرية الموجودو تلك الفترو على صياغة العقول، وتزويدها بالعقيدو ا
عصرئذ على نحو الشرك وعبادو األوثاـ، واالستقسام باأل الم، والتطير، والتعصب للقبيلة، والتشفي والثأر، والتنابز 

ي  بيعتهاا باأللقاب، وغير علك من النعرات الجاهلية والممارسات الشركية والعر ية والسالوكية، التاي رالفات  ا
 ومنهجهااااا وكيفيتهااااا  بيعااااة االعتقااااااد السااااماوي السااااليم وراصاااااية التعبااااد اإلسااااالمي الماااااو وـ. 

 
أما من جهة العقل،  هو معلوم ومعقول أـ تكليع َمن ليل له عقل أو من لم يتهيأ عقله بعاد، ساواء بعادم نضاجه 

ن والبله الذين وإـ كاـ لهام عقال  هاو  اي بتمام البلوا أو بتمام االستعداد واالقتنال، هو  ي حكم تكليع المجاني
عالم المادو أو الحال، المتمثال  اي كتلاة الماخ المحفوظاة  اي الادماا، ولايل عقاالً يتمثال  اي ملكاة الفهام 
 واالسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتيعاب والتمييااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز والتفكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي . 

 
 إـ هااااااااااااااذه الصااااااااااااااياغة الجدياااااااااااااادو للعقاااااااااااااال لهااااااااااااااا مهمتاااااااااااااااـ اثنتاااااااااااااااـ: 

 
ر إلى القوا ع والثوابت على أنهاا مماا يعااد  ياه النظار تحات ضاغط _ إعادو التأصيل للعملية العقلية، حتى ال ينظ

الواقع وتأثير المتغيرات ومواكبة الحضاارات والتطاورات،  واجاب العقال الخااص والعاام التحارك  اي إ اار المنظوماة 
والحاكمياة  الشرعية واألبعاد الدينية واالعتقادية واألرالقية، و ي اتجاه تقرير حق الخالق  اي العبودياة واأللوهياة

 والتصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارف. 
 

_ إعادو المعاصرو ، وتأكيد واقعية العقل وتفاعله مع الظنيات االجتهادية المحكومة بالمقاصد الشارعية المنضابطة، 
ومناظرته للمستجدات والتطورات، واتسامه بالنزول نحو العلمية والتخصصية والعملية والتجاوب ماع  وائاد الحضاارو 

 ار مصاااالحية تسااااتجيب للضااااوابط الشاااارعية واألرالقيااااة والحضااااارية . المعاصاااارو، واألرااااذ منهااااا بأقااااد
 

ولعل من ضروب علك، االستفادو مما توصلت إليه الحضارو المعاصرو من معارف ومعلومات عقلية يقينية أو قريبة من 
ى المقاصاد اليقين، يستعاـ بها رصوًصا  ي الترجيح والتغليب،  ريطة أـ ال تزل بهاا األقاالم واألقادام، وأـ ال تبنا

  يها على المزاعم واألوهام.
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الت االجتهاد المقاصدي هي الميادين التي يمكن أـ تستخدم  يها المقاصد، مراعاو لهاا، واساتناًدا إليهاا  اي مجا
 بيااااااااـ أحكامهاااااااا الشااااااارعية علاااااااى و اااااااق تلاااااااك المقاصاااااااد وعلاااااااى ضاااااااوئها ومقتضااااااااها. 

 
 ومعلاااوم أـ أحكاااام الشاااريعة منهاااا ماااا هاااو متغيااار قابااال لالجتهااااد  ياااه علاااى و اااق المقاصاااد والمصاااالح. 

 
ما هو ثابت بالنصوص واإلجماال علاى مار األ مااـ، ال يتغيار وال يعادل بموجاب المصاالح اإلنساانية المتغيارو ومنها 

والمتطورو، وهو مما ثبتت وتأكدت مصالحه المعتبرو بلجرائه على دواماه واساتقراره وثباتاه، ومان قبيال علاك نجاد 
 وغيرهااااااااا. العبااااااااادات والمقاااااااادرات والكفااااااااارات وأصااااااااول الفضااااااااائل والقاااااااايم والمعااااااااامالت 

 
ومعنى أـ االجتاااهاد المقاصدي ال يشمااالها وال ينطاااابق عليهاا، ال يفياد عادم قابليتهاا للمعقولياة والتعلااايلية، 
وكونها من األمور التي ال تفهم مصالحها ومقاصدها وغير علك، وإنما يعني علك أنه ال يجو  تغييرهاا  اي وقات مان 

 صاااااااد معاااااااين حاااااااتم علاااااااك التغييااااااار. األوقاااااااات تحااااااات موجاااااااب المصااااااالحة أو مقتضاااااااى مق
 

بل كل مجاالت الشريعة يمكن  هم مصالحها وحكمها ومشروعيتها، بناء على قاعدو كوـ الشريعة قد انطوت على 
ما  يه مصالح الناس  ي العاجل واآلجل، وأنهاا جااءت لتخارا النااس مان الظلماات إلاى الناور، ومان الرعائال إلاى 

 األحكاااااااااااااااام.  الفضاااااااااااااااائل، ومااااااااااااااان  سااااااااااااااااد األوضاااااااااااااااال إلاااااااااااااااى صاااااااااااااااالع
 

 المجال الذي ال يقبل إعماال النظار المقاصادي بغار  تغيياره أو تعديلاه، ال يعناي كوناه مبهًماا وغيار واضاح  اي 
مشروعيته وحكمته، بل إنه معلل إما على الجملة وإما على التفصيل، وأـ علاك التعليال تتفااوت أحجاماه وأقاداره 

حظ  يه التعليل والتقصيد أكثر من األمر التعبادي  اي التايمم، بحسب الحال والمقام،  األمر التعبدي  ي الحج يال
 الحج مصالحه بار و وظاهرو على الجملة، والتيمم عبادو رمزية اعتبارية ترابية تقتصر علته جملًة على أداء االمتثال 

أعمالاه والخضول واستباحة الصاالو وتنزياه المعباود، و اي الحاج نفساه تتفااوت درجاات المعقولياة والتعليال باين 
ومناسكه كما هو الحال  ي الَهَدي والَحَلق، إع األول قد لوحظ  يه التعليل بالتوسعة علاى الفقاراء والتعوياد علاى 
البذل والعطاء  ي  من الشدو والحاجة، و كر هللا على ما أمد به ضيو ه من معاني الوحدو والتضامن، ومن رصال 

 ال. نعمااااااااااااااة الصااااااااااااااحة والسااااااااااااااالمة وأداء الفريضااااااااااااااة علااااااااااااااى رياااااااااااااار حاااااااااااااا
 

أما الَحَلق ولئن لوحظت  يه بعض التعليالت على نحو اقتفاء أثر األولين وتأكياد مظااهر الوحادو، وتحقياق االمتثاال 
األكمل وغيره ...  لنه غير واصل إلى  عيرو الهدي وغيرها من حيث المعقولية وبيااـ الحكماة والمقصاد، وتجلياة 

اليع واألوامر التي أراد هللا عز ثناؤه أـ ينيطها بما  اء من الحبكم األسرار والمشروعية . وهكذا الحال  ي سائر التك
واألسرار والغايات، وأـ يتفضل على عباده ببياـ بعض تلك المنا ات، وأـ يستأثر ببعضها حكمة منه وتقديًرا، و األمر 
 مااااااااااااااااااااااااااااااااااااان قبااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ومااااااااااااااااااااااااااااااااااااان بعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااد. 

 
ي والنظر المصلحي، أي المجاالت التي ال  ما هي إعـ المجاالت التي ال يمكن أـ نستخدم  يها االجتهاد المقاصد

تتحدد أحكامها بموجب المصالح التي يراها الخلق، ولايل المصاالح التاي تتضامنها تلاك الحااالت ابتاداء مان عناد 
 الشااارل نفسااه، والتااي ينبغااي علااى المجتهاادين  همهااا واسااتيعابها لمعر ااة تلااك المجاااالت وتتبااع أحكامهاااا 

 
من مصالحها المبثوثة  يها والتي يتعين  همها واستيعابها .. و هام تلاك المصاالح قاد  إع المجاالت القطعية ال تخلو

يطلق عليه معنى النظر المصلحي أو التفسير المصلحي، وهذا جائز مشرول .. أما الاذي ال يجاو   هاو تغييار تلاك 
نظر المقاصدي .  النظر المجاالت أو بعضها تحت غطاء المصلحة المتوصل إليها وتحت عنواـ التفسير المصلحي وال

المصلحي سالع عو حدين،  لعا قصد به  هم الحكم القطعي و هم مقصده معه  هذا معلوم الجوا  والتعين واللزوم، 
أما إعا قصد باه تقاديم المصاالح علاى القوا اع والثوابات  هاو معلاوم التارك والابطالـ والفسااد، وال مشااحة  اي 
 االصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطالع. 

 
 شاااااااااااااااااااااااااااااااريعة: الثوابااااااااااااااااااااااااااااااات والمتغيااااااااااااااااااااااااااااااارات  اااااااااااااااااااااااااااااااي ال

 
إـ علماء الشريعة ومجتهديها توصلوا باستقراء األدلة واألحكام والقرائن واألمارات الشرعية إلى تقرير صفتين اثنتين 
 للشااااااااريعة وأحكامهااااااااا وتعاليمهااااااااا، صاااااااافة الثبااااااااات والقطااااااااع، وصاااااااافة التغياااااااار والظاااااااان. 

 
ات والمقررات الدائمة والثابتة على وأ لقوا صفة الثبات والقطع على  ائفة من األحكام التي اعتبروها من المسلم

مر األيام والعصور و ي كل ملة وأمة، والتي ال يمكن البتة تعديلها وتنقيحها بموجاب المصالحة اإلنسانياااااة مهماا 
 ادعااي كاااوـ تلاااك المصااااالحة بلغااات ماااا بلغااات ماان درجاااات اليقاااين والقطاااع والظهاااور واألهمياااة والحاجاااة. 

 
الحتمال على غير تلك األحكام التي اتسمت بمراعااو البيئاات والظاروف ومساايرو كما أ لقوا صفة التغير والظن وا

 أعااااااااااااااااااااااااااااااراف الناااااااااااااااااااااااااااااااس وعاااااااااااااااااااااااااااااااداتهم وحاجياااااااااااااااااااااااااااااااتهم . 
 

 ما هي إعـ القطعيات المقررو التي ال يمكن بأي حال من األحوال تغييرهاا أو تنقيحهاا بموجاب النظار المقاصادي 
 والمصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحيا 
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 العقياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادو: 
 

هي جملة القضايا والتصورات التي يجب على اإلنساـ أـ يممن بها على سبيل القطع واليقين والتساليم الكامال 
للخالق المعبود، ومثالها: اإليماـ با تعاالى وبجمياع صافاته وأسامائه وأ عالاه، والتصاديق بجمياع الرسال واألنبيااء 

بوجود الحياو بعد الموت، وحصول الجزاء ثوابًا وعقابًا، واإلقامة الدائمة والسعادو األبدية  وكتبهم ورساالتهم، واإلقرار
بجوار الرحماـ رب العالمين ... وغير علك من مسلمات العقيدو اإلسالمية وأركانها المبساو ة  اي القارآـ الكاريم 
 والساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة الصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحيحة . 

 
األمصار، ولن يقوم أمر اإلنسانية وأمنها و الحها  ي الدارين إال  هذه المسلمات قطعية وثابتة بمرور األعصار وتقلب 

إعا كانت تلك المسلمات والتصورات مركو و  ي األعهاـ، مشفوعة باألعمال الصالحة، متبوعة بنظم وعالقات متزنة 
بياة ومتماسكة ومفيدو  ي  اتى ناواحي الحيااو وأحوالهاا وتصااريفها،  اي السياساة واالقتصااد واالجتماال والتر

 واألساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارو والتعلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايم وغيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره. 
 

ومن هنا  لنه ال مسوا لبرو  بعض االرتالالت االعتقادية على مسيرو الحياو اإلنسانية تحت غطاء التطاور، وسانة 
الحياو، وضغط الواقع، ومسايرو التحضر، وعلك على نحو ماا يارد مان حاين آلرار  اي تصاورات النااس ومعتقاداتهم 

والتثليث، واتخاع األصانام الحساية أو المعنوياة، واتخااع األضارحة وتقاديل سااكنيها، وأ كارهم، مثل ادعاء النبوو، 
اعتقاًدا  ي نفعهم وضررهم و ول سلطانهم على الناس، ووضاع التماائم  اي الصادور واألعنااق، والمعلقاات  اي 
 البيااااااااااوت والجااااااادراـ، اعتقااااااااًدا  اااااااي ماااااااا وضاااااااعت لاااااااه تلاااااااك التماااااااائم والمعلقاااااااات. 

 
ا ل ومردود، و ساده بيمن وجلي، وم له رسراـ صاحبه  ي العاجل واآلجل واستحقاقه عاذاب إـ كل علك وغيره ب

 هللا األلااااااااااااااااااااااايم والخلاااااااااااااااااااااااود األبااااااااااااااااااااااادي  اااااااااااااااااااااااي الجحااااااااااااااااااااااايم . 
 

 العباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادات: 
 

وهي جملة النيات واألقوال واألعمال التي تنظم عالقة المعبود بالعابد، على نحو الطهارو والتيمم والصالو والصاوم 
ذكر والتنفل والتهجد واالستغفار واالستسقاء والكفن والد ن، وما يتعلق بكل علك من  رو  وآداب والحج والزكاو وال

 وكيفياااااااااااااااااااااااااااااااااات مبيناااااااااااااااااااااااااااااااااة  اااااااااااااااااااااااااااااااااي موا نهاااااااااااااااااااااااااااااااااا . 
 

وهذه العبادات ال يجو  تبديلها وتغييرها أو تعديلها وتنقيحها  يادو أو تنقيًصا بدعوى االستصالع المرسل و يادو األجر، 
 تطااااااور، ور ااااااع الحاااااارا، ود ااااااع المشااااااقة، وتقرياااااار التيسااااااير . وتحسااااااين األداء، ومسااااااايرو ال

 
 واألصااال  يهاااا التعباااد كماااا أراد المعباااود، واالمتثاااال كماااا أمااار الشاااارل، إع ال يعباااد الشاااارل إال بماااا  ااارل. 

 
وقد يطرأ على المسيرو اإلنسانية ما يعطل هذا المبدأ العظيم تحت أنوال من العناوين والشعارات والتعبيرات، منها 

اعاو التطور وتحرير  اقة اإلنساـ، والتخلص من القيود والمكبالت والحواجز، وتقرير االجتهاد والتعليال والتفكار، : مر
والعبرو بالمقصد والغاية وليل بالوسيلة والكيفية، وغير علك مما يروجه بعض من لام يفهماوا أـ التعباد الشارعي 

مصالحه المعتبرو لن يكوـ لها وجود إال بتلك الصفات، وأـ أي  الصحيح قائم على الثبات والقطع واليقين والدوام، وأـ
تغيير أو تنقيح لها يبطل  وائدها، ويضيع مصالحها، ويوقع الناس  اي هارا الفوضاى العبادياة واالضاطراب الاديني، 
 ويحاااااااااااااااااارمهم ماااااااااااااااااان رياااااااااااااااااارات التعبااااااااااااااااااد المنضاااااااااااااااااابط والثاباااااااااااااااااات. 

 
 ي العبادو، والدعوو إلى التحلل من بعض العبادات التي  ومن أمثلة ما يطرأ من وقت آلرر :  واهد االبتدال والتزيد

لم تعقل معانيها، أو التي لم تعد صالحة  ي هذا العصر، أو التي تلحق الضرر بالناس مثل ترك اإلحرام  ي الطائرو، 
 ألنه قد يمدي إلى رلل  ي الطائرو بسبب اال دحام  ي دورات المياه، وترك  رب  مازم ألناه ياورث الحجاارو  اي
الكلى، وتغيير مكاـ الحج و مانه، وتعطيل الرؤية لثبوت الشهر واالكتفاء بالحساب، وترك الصلوات  ي الجماعة  ي 

وحرارو الطقل، وضربات  -والضرر يزالااا  -الحرمين و ي غيرهما من المساجد لتجنب اال دحام وإعاية المسلمين 
واجباتاه التاي هاي أعظام مان المساتحبات والسانن الشمل، واحتمال العادوى، وادراار الطاقاة ألركااـ الحاج و

 كالجماعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة والتنفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  
 

 المقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادرات: 
 

وهي جملة األمااااور التي بينها الشاااارل بيانًا محادًدا ومضبو ًا ال يقبل االحتمال والتأويل، ومثالها مسائل الميراث 
 والعااااااااااادو والحااااااااااادود والكفاااااااااااارات الموضاااااااااااوعة لمعالجاااااااااااة األرطااااااااااااء والجناياااااااااااات. 

 
سمة بالثبات والقطعية والتقدير المحكم، الذي ال يتبدل بتبادل الزمااـ والمكااـ والحاال، وبتغيار المصالحة وهي مت

 والعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارف والعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادو والظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارف. 
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وما قيل  ي المظاهر المقاصدية لهذه المقدرات ونواحيها المصلحية، إنما هو  ي  هم مصالحها المنو ة بها، وليل 
إليه الضرورو، وكذلك ما قيل  ي أـ السالع والمجتهادين يعطلاوـ أحيانًاا   ي تغييرها بحسب المصلحة وبما دعت

أمًرا مقدًرا كما  عل عمر  ي إسقا  سهم المملفة قلوبهم، وإسقا  الحد عاام المجاعاة، وقتال الجماعاة بالواحاد، 
وهم أنها رضاعت وغير علك من األمثلة التي قضى  يها عمر وغيره من أعالم االجتهاد سلًفا ورلًفا، والتي ظن أو ت

لعملية االستصالع والتعليل، وتغيرت أحكامها على و ق علك، إـ كل تلك األمثلة المقدرو لام تعطال بسابب النظار 
المصلحي، أو أـ العقل توصل إلى تغيير علك، بال لام يقاع تطبيقهاا ألنهاا بعاد النظار والتحقياق تباين أـ منا اتهاا 

و المنو ة بها ليل لها وجود لو  بقت على علاك الوضاع،  هاي  اي و رو ها لم تتو ر بعد، وأـ مصالحها المعتبر
الحقيقة معللة بالمصالح المشروعة المعتبرو وجوًدا وعدًما، وليل بتوهم المصالح الخيالية كما يدعي أصحاب هاذا 
 الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارأي. 

 
 أصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااول المعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامالت: 

 
الشاورى واألماناة، واألمار باالمعرف وهي مبادئ التعامل الكبرى وقواعد األرالق العامة، على نحاو : قايم العادل و

والنهي عن المنكر، والو اء بالوعد والصلح، وأرذ الحكمة، وتبجيل الكبير، ومساعدو الصاغير وعي الحاجاة والفاقاة، 
وتفريج الكرب والنوائب عن المعسرين والغارمين والمصابين، وإكرام الضيع، وغير علك من الفضائل المقررو  ي كل 

ة على و ق العقول الراجحة والطبال السليمة، والتي الينبغي أـ تعطل أو تغيب عن واقع النااس أمة وملة، والجاري
مهما كانت االدعاءات واإلغراءات، وال يمكن استخدام االجتهاد المقاصادي إال  اي معظام تفاصايلها وكيفياتهاا كماا 
 ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانبين علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك قريبًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 

 
 عماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم القوا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع: 

 
الشرل، إما بالتنصيص عليه، أو اإلجمال عليه، أو ما علم من الدين بالضرورو أو  وهي جملة ما يعد قطعيًا  ي منظور

غير علك مما ال يقبل التغيير والتعديل بموجب النظر المصلحي والعمل االجتهادي مهما علت درجات علاك االجتهااد 
ة المتاواتر واإلجماال، واالستصالع وبلغت ما بلغت من القطع والوضوع والظهور والمشروعية، ومن قبيل علاك قطعيا

 وكيفيات بعض المعامالت وغير علك .

 « المبحث الثاني: الظنيات التي تقبل االجتهاد المقاصدي

لها و روعها بتغير األ ماـ واألحوال مراعاو من الشارل، لتحقيق المصالح اإلنسانية وهي المجاالت التي تتغير مسائ
والحاجيات الحياتية المختلفة و ق الضوابط الشرعية المعلومة، ولايل تقريار  ابعهاا الظناي االحتماالي إال لكوناه 

لح و ارو  التأويال وغيار ينطوي على عدو معاـ ومدلوالت تتعين وتترجح و ق االجتهاد المقاصدي، وتقادير المصاا

 علاااااااااااااااك، وتلاااااااااااااااك المجااااااااااااااااالت هاااااااااااااااي علاااااااااااااااى النحاااااااااااااااو التاااااااااااااااالي: 
 

 الوساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل الخادماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة للعقيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادو: 
 

ونعني بذلك مجمول الطرائق والكيفيات الدعوية والخطابية والتعليمية والجدلية التي تساتخدم  اي بيااـ العقيادو 
الجمااهير، وغرساها  اي عقاول الخاصاة اإلسالمية، وترسيخ مبادئها وأركانها ومسائلها  ي نفوس الناس وعقاول 

 والعامااااة، وبااااث آثارهااااا ونتائجهااااا  ااااي أحااااوال الحياااااو ومناااااحي الوجااااود وميااااادين الحياااااو عامااااة. 

 
 العقيدو اإلسالمية أمر قطعي مسلم به، أما وسائل و رائق بيانها وتجذيرها  متغيار بحساب تغيار الزمااـ وأهلاه 

كلمة الطيبة، والموعظة الحسانة، والقاول البليا ، والحجاة الدامغاة، وعلومه وأحواله وأساليبه،  هي تتراوع بين ال
والجدل البناء، والحوار األدبي، والمناظرو الفكرية والفلسافة المنطقياة، واساتعمال العلاوم المعاصارو والتكنولوجياا 

ضاارو الحالياة مان ووسائل اإلعالم واالتصااال، والمكتشاافات الطبية والكونية واإلنسانية، وكل ما توصالت إلياه الح
نتائج علمية وتجارب ميدانية قد تخدم قضية العقيدو اإلسالمية، وتقوي بنيانها، وتجذر مسائلها، وتعممق االرتبا  بها 
 واالعتماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد عليهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 

 
والحياو المعاصرو اليوم هي  ي أ د الحاجة إلى أـ يقوم أهل العلم  ي مختلع  نونه و روعه بدورهم البناء  ي 

العقيدو  ي نفوس الناس، بتطوير ما يوصل إليها من  رائق وسبل تجمع بين الموروث النقلي والمحصول  إعادو بناء
العصري، وباستثمار المستجدات العلمية من وسائل سمعية وبصارية و نياة وإعالمياة، وهاذا ماا يحتماه االجتهااد 

ك العقيدو واإلبقاء عليها صا ية ونقية المعاصر، ويمكده النظر المصلحي الواقعي، مع وجوب المحا ظة على جوهر تل
وسليمة من التحريع والتشويش كما نقلت عن صاحب الشرل العزيز، وكما رويت عان النباي المعصاوم صالى هللا 
 عليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه و ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم. 

 
إنه ال يعد من المبالغة القول بأـ األلوف المألفة  ي العصر الحاضر قد عز ت عن القراءو والمطالعة، وانشاغلت بماا 

عن علك من جهاد  ي الر ق ومتابعة للمواسم والمهرجانات الثقا ية والفنية والرياضية، واستقبال الشا ات  صر ها
التلفزية والحاسوبية واإللكترونية وغير علك، ثم إـ أولئك األلوف لم يكن بينهم وبين العقيادو ساوى بعاض الخياو  

ة ما يتحدى عقيدتهم ويتهددها،هذا إـ لم نقال إـ البسيطة والروابط الضعيفة التي ال يمكن أـ تقوى على مواجه
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ألوً ا آررين  ي حالهم مع العقيدو كحال الميت مع الحركة والوعي والتعبير، إع هم  ي واد والعقيادو  اي واد، وال 
 يكااااااااادوـ يساااااااامعوـ  ااااااااايًئا عمااااااااا ياااااااااذكر باالعتقاااااااااد الصاااااااااحيح ويجاااااااادده ويقوياااااااااه. 

 
ة  ي عصر الثورو العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية ليل لهام مان إـ العلماء والمصلحين أمام هذه الحالة التعيس

بد سوى توظيع تلك الثورو إلعادو المسلم إلى سالع عقيدته الصحيحة، ولدعوو غير المسلم إلاى تلاك العقيادو 
 وإلااااااى إعااااااالـ رضااااااوعه تعااااااالى، واالئتمااااااار بمااااااا أماااااار بااااااه، واالنتهاااااااء عمااااااا نهااااااى عنااااااه. 

 
ضارورية والكلياة أـ تاربط العقيادو باأجهزو اإلنترنات والفضاائيات، وأـ تساجل  اي أليل من المصلحة القطعية وال

سجالت األجهزو المعلوماتية المختلفة بطرق مرغبة وأساليب ميسرو ووسائل معاصرو تكوـ مساوية أو أ ضل من 
المتاابعين البرامج المختلفة التي استخدم  يها أصحابها أنفل األساليب وأقاوم المساالك بكيفياة جعلات جمهاور 

 يقدسونها ويسبحوـ بحمدها ويضحوـ بكال ماا عنادهم  اي سابيل تحصايلها ومشااهدها وترديادها والتاأثر بهااا 
 

أليل من الضرر القطعي والمفاسد الكلية والخراب المدمر أـ تسخر المكتشفات اإلعالمية واالتصالية لهتك القايم 
يحفظه، وإ غال النفل بما ال يصونها من سالمة الم ل والفضائل، ودرس النظم والمحاسن، وتشويش العقل بما ال 

 ي العاجل واآلجل، وتلهية الجماهير الكثيرو عن مستقبلها المنشود وحضارتها المضيئة، وإنهاكها باإلثاارو واإلغاراء 
 واالسااااتخفاف واالحتقاااااار والااااادعايات والمغالطاااااات والتحريفاااااات والمزايااااادات واإلهاناااااات واالساااااتفزا اتا 

 
الواجااب إعـ كما قال الشاا بي أـ تسخمر هذه المكتشاافات  ي ردماة العقيادو اإلساالمية بمعناهاا ألياال من 

الشامل، ألنها إـ لم تاسًخر  ي علك  ستاسخر لخدمة ما يفسد العقيدو ويغيبها عن نفوس الناس وظواهر الحياوا 
قيق القاعدو النظرية االعتقادية التي وهذا هو الذي قصدناه بوجوب البحث عن أنجع الوسائل وأحسن الطرائق لتح

 ساااااااااااااتكوـ منطلًقاااااااااااااا نحاااااااااااااو البنااااااااااااااء الحضااااااااااااااري اإلساااااااااااااالمي الماااااااااااااأمول. 
 

وأمتنا أحوا ما تكوـ اليوم إلى َمن يجدد إيمانها، ويجدد  ضائلها، ويجدد معالم  خصيتها، ويعمل على إنشاء جيل 
 مسااااااالم يقاااااااوم  اااااااي عاااااااالم الياااااااوم بماااااااا قاااااااام باااااااه جيااااااال الصاااااااحابة مااااااان قبااااااال. 

 
 ل الخادمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة للعبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادات: الوسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائ

 
ونقصد بها مجمول الطرائق والسبل والكيفيات التي تساعد على قيام العبادات، والمحا ظة عليها، وضماـ وقوعهاا 
وتعاظمها وتكاثرها بشدو اإلقباال عليها، واإلكثار منها، واالرتبااااا  بها، وعلك بتو ير ما يكوـ  رعيًا مقبوالً، وميسًرا 

 بهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. ألدائهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا والقياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام 
 

وأمثلة علك كثيرو منهاا : اساتعمال مضاخمات الصاوت  اي اآلعاـ والصالوات والجمعاات واألعيااد، وترحيال الحجااا 
وتنظيمهم، واتخاع  وابق الطواف والسعي بين الصفا والمروو ورمي الجمرات، وتفويض جهات معيناة لتتاولى عباح 

  والضارر والهاالك والتلاوث والعادوى وغيار علاك، وبنااء الهدي واإل ادو به، كل علك يفعل لتجنب اال دحام واالراتال
الحمامات ودورات المياه، وبعث اإلنارو، والتكييع المناري، ووضع المتك ت  ي المساجد والجوامع والمصليات، ونقر 

ـ الصيحات عند رؤية الهالل وإثبات الشهر والصوم والعيد، تعميًما لفرحة عبادية ك برى، الد وف، وضرب الطبول، وإعال
وإ اعًة لعظمة المقدسات وحرمتها، وترسيًخا لمعااني المظااهر التعبدياة والدينياة  اي نفاوس النا ائة وأعهااـ 
 العامااااااااااة، وتحبيااااااااااابهم  ااااااااااي االرتباااااااااااا  بعبااااااااااادو الخاااااااااااالق و اعتااااااااااه ومحبتاااااااااااه. 

 
 دو التعلاق لقد ثبتت هذه الكيفيات والوسائل لتخدم العبادو، وتيسر أداءها، وتحقق ضمانها وكثرو اإلقبال عليها و

بها، وهي مما استخدم  يها االجتهاد المقاصادي األصايل، وعمال  يهاا بالمصالحة الشارعية المعتبارو، إع أـ تلاك 
الوسائل  ي حكم مقاصدها من حيث الوجوب واألهمية، وهي ال ينبغي أـ تقدع  اي مشاروعية العباادو وال  اي 
 جوهرهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وحقيقتهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. 

 
وليل له وجاهة مهما كانت المصلحة التي علل بها، كمن اقترع تغييار صاالو  أما إعا وجد غير علك  هو مردود با ل

الجمعة إلى يوم األحد  ي الدول الغربية لضماـ العدد األكبر من المصلين، ولعادم حرمااـ المسالمين مان الصاالو 
تحقياق األداء واالستفادو منها  ي بالد الكفر، وكمن اقترع أـ تصلى الصالوات علاى الكراساي بادالً مان القياام، ل

األحسن والخشول األ ضل، وترك اإلحرام من الميقاات و علاه  اي جادو، قصاد التيساير والتخفياع، ونفاي الضارر 
المحتمل من التوارد على حمامات الطائرو، واحتمال تسرب المياه إلى أسالكها وأجهزتها، وغير علك ..  العباادو ال 

تعبده إال بفعل ما أمره به المعبود على الوجاه المحادد، ولاذلك قيال  تفعل إال كما أمر الشارل، والعابد ال يعرف حال
عن )التعبدي( إنه غير معلل وال ياعقل معناه، أي أناه اليقبال التأويال والتوظياع بحساب األنظاار واآلراء والشاهوات 
 واألمزجاااااااااااااااااااة،  اااااااااااااااااااال ياعباااااااااااااااااااد الشاااااااااااااااااااارل إال بماااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااارل. 

 
 هاااااااااااد المقاصاااااااااادي: تنبيااااااااااه هااااااااااام: الوسااااااااااائل الموضااااااااااوعة  اااااااااارًعا ال تقباااااااااال االجت

 
الجدير بالذكر والتنبيه أـ المقصود بالوسائل الخادمة للعباادو لايل هاو جملاة الوساائل الفقهياة المصاطلح عليهاا 
بشرو  الصحة والتكليع وسائر ما وضعه الشارل من أمارات وعالمااات وأماور ال تصااح العباادو إال بها مثال الطهاارو 

يام والركول والتشهد واستالم الحجر و رب  مزم والتجرد وغير علك مما ال يقبل واستقبال القبلة وستر العورو والق
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التغيير وال التعديل مهما بلغت اإلنسانية من أ وار التحضر والتحرر، ومهما جودل بالمصلحة التي يراد تغيير العبادو أو 
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارو ها بهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 

 
 كيفياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات بعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااض المعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامالت: 

 
و ة ومحددو وال تقبل التغيير بموجب المصلحة والمنفعة، أما كيفيات تلك األصول عكرنا سابًقا أـ أصول التعامل مضب

وتفاصيلها على سبيل اإلجمال  هي محل نظر واجتهاد واستصالع وتعليل  ي ضوء المبادئ والمقاصاد الشارعية، 
 ودوـ أـ تعاااااااااااااااااااااود علااااااااااااااااااااااى أصاااااااااااااااااااااولها باإلبطااااااااااااااااااااااال واإللغاااااااااااااااااااااااء . 

 
كيفيات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .  في مثال الشورى يجو  ومثال علك : تفاصيل تطبيق الشورى والعدل و

النظر  ي مدو التعيين و رقه، و رو  المشاركة والتر ح، وأسباب العزل، وتو يع الناربين، و رق الفار ، وعالقاة 
لمقاصاد المجالل الشورية أو النيابية بغيرها من ممسسات الدولة وأجهزتها . و ي مثال العادل تتحادد  اي ضاوء ا

والمصالح تفاصيل التقاضي والمرا عات واالستئناف والتعقيب والتنفيذ . و يما يتعلق بالنظم اإلدارية  لنه يقاع و اق 
مصالح الدولة ورعاياها ضبط إجراءات العمل والتقاعد والمعا  والترسيم والتفقد والمرا قة والتربص والتأديب والعزل 
 وغيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره. 

 
 التصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ات السياسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية: 

 
جملة التصر ات التي أوكلها الشارل إلى أولي األمر من الساسة والحكام والعلماء كي يحددونها على و اق وهي 

المصالح الشرعية، وعلك على نحو : إعداد رطط التنمياة وسياساات التعلايم واإلعاالم، وتنظايم الهياكال والانظم 
تادين، وتقوياة الجياو ، وإنشااء الحاروب، وإبارام اإلدارية والمالية والقضائية، وضماـ األمن، و جر البغاو، وصد المع

المصالحات والمعاهدات واالتفاقيات، وغير علك مما يراه أهل السياساة الحكمااء بمصاالح الدولاة، والخباراء بقواعاد 
 الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريعة ومقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادها المقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااررو. 

 
واإللزاماات المالياة  ويتفرل عن علك تقيياد بعاض المباحاات، والحاد مان الحرياات العاماة والخاصاة، واتخااع التعاا ير

اإلضا ية، وغيرها مما تتعين ضرورته حسب ضوابط الادين، و ارو  االجتهااد، وقواعاد االستصاالع المقارر، ولايل 
لمجرد الهوى والتشهي، أو بسبب الفساد المالي والسياسي، واستئثار  بقة الحكام والخاصة بمالية األمة على 
 حسااااااااااااااااااااااااب العاماااااااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااااااان الرعاياااااااااااااااااااااااا والماااااااااااااااااااااااوا نين . 

 
 نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا ل االضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطرارية: ال
 

وهي جملة الحوادث التي يضطر إليها المسلموـ،  رادى أو جماعات، وليل لهم من سبيل سوى األرذ بالمحظور 
بقدره، وإال وقعوا  ي الهالك البين والمشقة غير المعتادو، ومثالها : سائر أحكام الررص والضروريات، كأكال الميتاة 

ى الو او أو اإل راف عليه، و رب الخمر لمن أصيب بغصة مميتة له، وجوا  للمصاب بالجول الشديد المفضي به إل
أرذ مال الغير رشية الهالك المحقق، وما أ به علك من الحوادث والنوا ل التي يعمل  يها بترجيح مصلحة المضطر 

لهاا دوـ بغاي على مال مة الحظر والمنع، كل علك يعمل  يه بشرو  الضارورو القصاوى واالكتفااء بالقادر الاذي يزي
 وتمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد. 

 
ومما ينبغي التأكيد عليه أـ الضرورو المبيحة للمحظور و ي الحاالت الفردية أو الجماعية، ينبغاي أـ يتحقاق منهاا 
 عالً ويتأكد منا ها ومتعلقاتها على سبيل القطع أو الظن الغالب وليل على مجرد الشك والوهم، وادعاء ما ليل 
  يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه حجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ووجاهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. 

 
 تعارضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: المساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل الم

 
وهي المسائل التي تتعار   يما بينها وال يمكن الجمع بينها،  لنه يمكن الترجيح بينها باعتماد مصلحة مرجحة أو 
مقصد أقوى  ي درجة االعتبار والمناسبة، ومن قبيل علاك األحكاام االستحساانية التاي عادل  يهاا عان القيااس 

لوصلت إلاى نتاائج تأباهاا الشاريعة اإلساالمية، وأحكاام الاررص وإلحاقها بنظائرها، ألنها لو استعمل  يها القياس 
الفقهية كما مر قبل قليل، وكذلك سائر ما تتعار   يه المصاالح ويكاوـ قاابالً للتارجيح بحساب النظار المقاصادي 
 والتقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادير المصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحي المشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارول . 

 
 عماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم الظنياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات: 

 
منطقة الفراا أو منطقاة العفاو، والتاي يحكام وهي المسائل التي ال نص وال إجمال على أحكامها، والتي تسمى 

 يها بموجب النظر المصلحي والمقاصد الشرعية عن  ريق القياس الفرعي والكلي واالستحساـ والعرف واعتبار 
الم ل، وهي  املة لكل ما يقابل القطعي اليقيني مما عكرناه سابًقا، ومماا يمكان أـ يطارأ علاى مسايرو الحيااو 

ا لالجتهاد المقاصدي، وهذا يدل على الر ق اإللهي بالناس، وعلك باعتبار أـ اإلباحة أوساع اإلنسانية  يكوـ راضعً 
ميداـ لجوالـ حرية العمل، كما يدل على مرونة الشريعة وقابليتها للتأبيد والدوام والخلود إلاى أـ يارث هللا األر  

 ومن عليها وهو رير الوارثين.
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 « المبحث الثالث: رطورو اإل را   ي االجتهاد المقاصدي

عكرنا  ي ثنايا هذا البحث أـ اعتبار المقصد الشرعي  ي عملية االستنبا  أمر مهم للغاية، بل هاو مان الضاروري 
تغناء عنه، إع الحكم الذي ال يلتفت إلى مقصده وغايته وعلته يظل جسًما بال روع، وهيكالً راليًا الذي ال ينبغي االس

 مااااااااااااااااااااااااااااااااان جاااااااااااااااااااااااااااااااااوهره وكنهاااااااااااااااااااااااااااااااااه وحقيقتاااااااااااااااااااااااااااااااااه. 
 

غير أـ التأكيد على هذا ال يعني المبالغة  ي استخدام المقاصاد  اي االجتهااد، وال يفياد اإل ارا  باال موجاب، وال 
ساب النصوص والضوابط والشرو  الشارعية المقاررو، وإنماا يفياد كماا هاو اإلقبال المتهور للعمل بالمصالح على ح

معلوم التوسط واالعتدال، واألرذ بالعمل المقاصدي بمقداره وحدوده دوـ إ را  أو تفريط، ومن غير الوقاول  اي ماا 
لح الخلاق ومراعااو وقع  يه غالو الظاهرية والحر ية الذين أهدروا األقيسة والتعليل، وألغوا من دائرو االجتهااد مصاا

األعراف والتطور وارتالف البيئات واأل مااـ والظاروف، وماا يتعلاق بالوقاائع والنصاوص مان حيثياات وقارائن وأماارات 

 ومالبسااااااااات، وغياااااااار علااااااااك ممااااااااا يتوقااااااااع عليااااااااه االجتهاااااااااد الشاااااااارعي الصاااااااااحيح. 
 

نهج التوساط المقاصادي وقد وردت على مسيرو الفكر اإلسالمي وتاريخ الفقه واالجتهاد حاالت من الشذوع عن م
واالعتدال المصلحي، ومظاهر من اإل را   ي التعويل على المصالح والمبالغة  ي االعتداد بها وبناء األحكام عليها، 
إلى درجة الوثوق بها واالعتقاد  يها ولو أدى األمر إلى مخالفة الوحي وتعطيال أحكاماه وتوجيهاتاه، واعتبااره تابًعاا 

 وحاكًمااااااااااااااااااااااااااااااااا. ومحكوًمااااااااااااااااااااااااااااااااا ولاااااااااااااااااااااااااااااااايل متبوًعااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 

وقد تمثلت تلك الحاالت والمظاهر  ي عديد المناسبات والعينات، تراوحت بين األقوال واألمثلاة واالجتهاادات التاي 
بين  يها أصحابها المبالغة  ي التعويل على المصالح وتفضيلها علاى النصاوص واألدلاة، وباين التنظيار والتأسايل 

 ول بااااه والمصاااادر الثاباااات المعتمااااد عليااااه. والتقنااااين لااااذلك حتااااى يصاااابح بمثابااااة األصاااال المقطاااا
 

 كما كانت تتراوع بين حسن القصد وسالمته وبين تبييت النية وسبق اإلصرار بغر  التحامل والتعساع والتعطيال. 
 

 حمااااااااااااااااااااااااااس للمقاصاااااااااااااااااااااااااد  اااااااااااااااااااااااااي غيااااااااااااااااااااااااار محلاااااااااااااااااااااااااه: 
 

مجارد هناك من تحمل للمصالح دوـ أـ تكوـ له نية تعطيل النصوص أو ضرب قدسية الوحي أو تشاريع األحكاام ب
الهوى والتشهي، وإنما  عل علك لمبررات رأى أنهاا مناسابة ومعقولاة، كمان  عال علاك ردًّا علاى غاالو الظاهرياة 
المعطلين لمعقولية الشريعة ومرونتها وحيويتهاا وصاالحها، أو مان  عال علاك تأسايًا بالسالع والخلاع  اي النظار 

ض القياود والضاوابط، أو باالوقول  اي رطاأ الفهام المصلحي، لكنه وقع  ي غير ما أراده السلع والخلع بلهمال بع
واالستنتاا، و ي رطاأ المقابلاة واإللحااق واإلدراا، أو مان  عال علاك اساتجابة لواجاب االجتهااد الفقهاي والنظار 

المقاصدي، لكنه وقع  ي الخطأ بسبب العجلة والتسرل، أو بسبب الرغبة  ي تحصيل هدف نبيل و ريع كالغيرو 
عنها  ي موا ن احتااا  يهاا إلاى إبارا  معقوليتهاا وصاالحيتها،  ياروع يمكاد علاى المصاالح على الشريعة والذب 

والمقاصد وعلى أـ الشريعة واقعية وإنسانية ومسايرو للواقع والبيئات والظروف، وعلى أـ المصلحة أينمااا وجدت 
 .  ثمااااااة  اااارل هللا ، وغياااار علااااك ممااااا قااااد يوصاااال إلااااى القااااول بتفضاااايل المصااااالح علااااى الشاااارل 

 
 هذا الذي تحممل للمصلحة لما رآه من مبررات ودوال، قد أدى به األمر إلى الوقول  ي الغلو المصلحي، إما بسبب 
النقل والرواية عنه، وإما بسبب توظيع منقوالته وآرائه، وهو  ي هذه الحالة ينبغي علياه التأكاد والحاذر والحيطاة 

بغير قصد،  سالمة النية وحدها غير كا ية بل يجب معها النظار  والتروي حتى ال يقع أو يوقع  ي المحظور بقصد أو
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي المااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الت والنتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائج . 

 
وهناك من تحممل للمصالح، اعتقاًدا  يها، وتسليًما بقدسيتها وحرمتها، وهيمنتها على نصاوص الاوحي وتعاليماه، 

أسلوبه بين التعساع والتطوياع  راع يقنع الناس بذلك مستدالً بكل واردو و اردو وكل منقول ومعقول، جامًعا  ي 
 والتحامل والتهميش والتشويش .

ضوء االجتهاد المقاصدي الباب الثالث االجتهاد المقاصدي  ي العصر الحالي الفصل األول المشكالت المعاصرو  ي 
 « المبحث األول: المشكالت التعبدية  ي ضوء االجتهاد المقاصدي

نبين  ي هذا الفصل عرًضا مختصًرا لطائفة مهمة من المشكالت والوقائع التي  رأت على مسيرو الحياو اإلنسانية 
وقاد تصادى لهاا العلمااء  ومجال االجتهاد الفقهي، والتاي لام يكان لهاا ساابق تنصايص أو إجماال علاى أحكامهاا،

والمجتهدوـ بلبداء آرائهم ومواقفهم و تاواهم، سواء علاى صاعيد جمااعي ومانظم، علاى غارار ماا هاو واقاع  اي 

المجامع والممسسات والهيئات والجامعات الشرعية، أو على صعيد الكتاب والفقهاء والعلماء والخبراء  يماا يبدوناه 
نهاية األمر  ي تكوين رأي  رعي، وتحديد حكم  قهاي يكاوـ صاوابًا أو من بيانات ومجادالت وتعليقات تسهم  ي 

 قريبًاااااااااااا مااااااااااان الصاااااااااااواب، ومااااااااااان الماااااااااااراد اإللهاااااااااااي والمقصاااااااااااود الشااااااااااارعي. 
 

وعلى الرغم من أـ المقاصد الشرعية كانت اإل ار العام والمسلك الشمولي لبياـ أحكام تلك المشكالت والنوا ل، 
ا عن النصاوص واألدلاة الشارعية، أو لجعلهاا مصادًرا يضااهي الاوحي الكاريم إال أنها لم تكن لتبرر القول باستقالله
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واإلجمال المبارك، وكل ما  ي األمر أـ المقاصد التي تحددت  ي ضوئها أحكاام تلاك المشاكالت، إنماا هاي معااـ 
عاد ومدلوالت  رعية مستخلصة من األدلة والنصوص والقرائن الشارعية الدينياة، ومندرجاة ضامن الضاوابط والقوا

والقوا ع اإلسالمية المعلومة،  كأـ معالجة تلك المشكالت قد تمت بما أوصل إلى تقرير تلك المقاصد من نصاوص 
وأدلة وقرائن .. ولكن وبموجب تناهي النصوص ومحدوديتها  ي مقابل ضخامة األقضية والحوادث، تأكد االجتهاد  يما 
 يسااااااااااااتجد علااااااااااااى و ااااااااااااق المقاصااااااااااااد و ااااااااااااي ضااااااااااااوء النصااااااااااااوص واألدلااااااااااااة. 

 
مما يجدر التذكير به أـ عر  هذه المشكالت والوقائع ليل باألمر الجديد، إع ليل  يه من اإلضا ة سوى الترتيب و

والتبسيط والتوضيح، وإبرا  الناحية المقاصدية والجانب المصلحي لها تمشيًا مع  بيعة هذا البحث ومتطلباته، وقد 
 ضل البحث والدراسة والتكييع الفقهي ومناقشة األقوال  -أ راًدا أو ممسسات  -كاـ لمن تصدى لهذه المشكالت 

 واألدلاااة والتااارجيح بينهاااا، واساااتخالص ماااا ينبغاااي استخالصاااه مااان أحكاااام ومواقاااع  ااارعية  قهياااة. 
 

وقد التزمت بطابع االرتصار والتنول واألمانة،  أبر ت المشكلة بليجا  وأوردت حكمها وعكارت الخاالف حيالهاا غالبًاا، 
 ماااا تضااامنته مااان مصاااالح ومناااا ع جلبًاااا وتحصااايالً، ومفاساااد وأضااارار درًءا وإبعااااًدا. وركااازت علاااى إبااارا  

 
وتلك المشاكالت وغيرهاا مبساو ة  اي مظانهاا مان الكتاب المعاصارو والدراساات الجامعياة والبحاوث والقارارات 

اقعية، وغير علك المجمعية، وهي مفيدو جًدا ومهمة  ي بياـ  بائعها وجوهرها ومتعلقاتها الفقهية والمقاصدية والو
مما يبرهن قطًعا ويقيًنا على صالحية الشريعة و اعلية االجتهاد، ودور العلماء  ي بياـ أحكاام هللا تعاالى وتثبيتهاا 
  ااااااااااي الوجااااااااااود والحياااااااااااو  ااااااااااي مختلااااااااااع النااااااااااوا ل والوقااااااااااائع والمسااااااااااتجدات. 

 
 ، والمجااال المااالي. ويمكاان أـ نااو ل تلااك المشااكالت إلااى ثالثااة مجاااالت: المجااال التعباادي، والمجااال الطبااي

 
 المبحاااااااااااث األول: المشاااااااااااكالت التعبدياااااااااااة  اااااااااااي ضاااااااااااوء االجتهااااااااااااد المقاصااااااااااادي 

 
 مكبااااااااااااااااااااااااااااااااارات الصاااااااااااااااااااااااااااااااااوت  اااااااااااااااااااااااااااااااااي العباااااااااااااااااااااااااااااااااادو: 

 
ـ والصلوات والجمعات والعيدين ورطبة عر ات وتنظيم  اتخذت  ي العصر الحالي مكبرات الصوت ومضخماته  ي اآلعا

ور وإ اادتهم بمحتاوى ماا يااذال مان معااـ وتوجيهاات الحجاا وترحيلهم، والمقصد من علك كله هاو إسامال الجمها
إسالمية، وكذلك تنظيم العابدين المصالين وحملهام علاى أداء العباادو علاى أحسان وجاه، مان حياث االساتواء، 
واالئتمام، وعدم سبق اإلمام، وتجسيد مظاهر الوحدو واالعتصام، وغير علك من مقاصد العبادو، التي يكوـ إسمال 

ا ضروريًا لها، هذا  ضالً عن أـ اتخاع تلك المضخمات ليل له ما يعارضاه مان الناحياة الشارعية، القائمين بها  ر ً 
 هو ال يخل بجوهر العبادو وال يعطل ما وضعه الشاارل لصاحتها وكمالهاا، ولام ياأت علاى راالف األصاول والقواعاد 

ذين يتولااوـ إساامال المتااأررين العامااة، باال إـ لااه مااا يعضااده ويقويااه، وهااو المتمثاال  يمااا يعاارف بالمسااممبعين الاا
والمتباعدين عن الخطيب واإلمام والمدرس  ي المناسبات الكبرى، كمناسبة رطبة عر ة وصالو العيد وغير علاك، 
 ثاام إـ القاعاادو الشاارعية تقااول : بااأـ مااا ال يااتم واجااب االسااتفادو ممااا يقولااه المااتكلم إال بااه  هااو واجااب. 

 
  الصاااااااااااااااااااااااالو  اااااااااااااااااااااااي الطااااااااااااااااااااااااائرو والمكاااااااااااااااااااااااوك والصاااااااااااااااااااااااااروخ:

 
يرى بعض الفقهاء أنه إعا حاـ وقت الصالو والطائرو مستمرو  ي التحليق، ورشي المسلم من  وات وقت الصالو، 
 لنه يجو  له أو يجب عليه أداؤها بقدر االستطاعة، أما إعا علم أنه يقدر على أدائها  ي وقتها بعد نزول الطاائرو، أو 

العشاء،  لنه  ي هذه الحالة ال يجو  له أـ يصاليها  اي الطاائرو، جمعها مع غيرها كالظهر مع العصر أو المغرب مع 
والمقصد من علك هو المحا ظة على أداء الصالو  ي وقتها ونفي الضرورو والتكليع بما ال ياطااق، والتيساير علاى 
 المصاااااااااااااااالي بااااااااااااااااأمره بأدائهااااااااااااااااا بحسااااااااااااااااب مسااااااااااااااااتطاعه ومقاااااااااااااااادوره . 

 
 الصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالو علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى الكراسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي: 

 
جماعية على الكراسي كما يفعل النصاارى  اي الكناائل، لضاماـ الخشاول والتأمال اقترع أحدهم أداء الصلوات ال

وتكميل مظاهر الوحدو والسكينة، وقد اعتر  على هذا االقتراع الهزيل المضحك بأنه سذاجة وسخا ة لمعارضاته 
والجلوس والقيام ألصل التعبد واالمتثال، علك أـ القيام  ي الصالو واالستواء  ي الصفوف وأعمال الركول والسجود 

وغيره، هي من األمور المطلوبة بالكيفية التي حددها الشارل، وهي ال تقبل االجتهاد بالتغيير أو التنقيح أو التعديل، 
ألنها من القوا ع اليقينية الدائمة إلى يوم الدين، وهي مما تحقق إرادو االمتثال األكمل والخضول األتم المعبود، وال 

  اااااااااااااااااااااااااااااااااارل .  يعباااااااااااااااااااااااااااااااااد الشااااااااااااااااااااااااااااااااااارل إال بماااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 تغيياااااااااااااااااااااااااار صااااااااااااااااااااااااااالو الجمعااااااااااااااااااااااااااة إلااااااااااااااااااااااااااى األحااااااااااااااااااااااااااد: 
 

اقترع أحدهم كذلك تغيير صالو الجمعة للمقيمين  ي أمريكا إلى يوم األحد، إلحضار أكبر عدد ممكن من المصالين 
ولتعمايم الفائادو والنفاع، وقاد اعتار  علاى هاذا االقتااراع الساخيع المضاحك بأناه وقاول  اي التشاريع بااالهوى 

العبادو واالمتثال، وأنه تغيير لحدود هللا تعالى، وتباديل لماا وضاعه مان أماارات و ارو   والتشهي، وتعطيل لثوابت
وقرائن مضبو ة ال تقبل الزيادو وال النقصاـ، مهما تطورت الحياو وا دهرت الحضارات،  الجمعة عبادو محاددو بازمن 
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 معلاااااااااااااااوم وهاااااااااااااااو  وال ياااااااااااااااوم الجمعاااااااااااااااة ولااااااااااااااايل ياااااااااااااااوم األحاااااااااااااااد . 
 

 الحسااااااااااااااب  اااااااااااااي ثباااااااااااااوت الشاااااااااااااهر: اعتمااااااااااااااد الرؤياااااااااااااة واالساااااااااااااتئناس ب
 

ثبوت الشهر يتم بالرؤية الشرعية ويستأنل  يه بالحساب لورود األدلاة علاى علاك، أماا الادعوو إلاى تارك الرؤياة 
واالكتفاء بالحساب  هي مردودو وضعيفة لمعارضتها ألدلة موضاوعة لتقريار أمار تعبادي و اعائري، تثبات بموجباه 

ا عة، وألنه مفوت لحكم وأسرار كثيرو تترتب على ممارسة الرؤية، لعال  ريضة الصيام المحكمة ومناسك الحج الق
من أهمها تهيئة المسلمين، روحيًا ووجدانيًا الستقبال الصيام والحج، وتعميم الفرحة والسعادو بالعيدين، وإ ااعة 

ا، وإعمال النظر  ي األجواء المعنوية والمظاهر الحسية العامة الممدية إلى تحبيب الناس  ي الشعائر وتقريبهم منه
األ ق المتعالي والتأمل  ي الكواكب السيارو وتطوير معارف الفضاء، وغير علاك مان مادلوالت الحاث علاى الرؤياة، 
ااااااااااااااااااا واعتماااااااااااااااااااًرا، تااااااااااااااااااأمالً وارتباااااااااااااااااااًرا .   صااااااااااااااااااوًما وإ طاااااااااااااااااااًرا، حجًّ

 
 اإلحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارام مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادو: 

 
ال يقبل االجتهاد، والدعوو إلى تغيير مكاـ اإلحرام اإلحرام له مواقيته الزمانيااة والمكانااااية، وهو من التعبدي الذي 

وتعويضه بجدو عموًما قول مردود، وما قيل  ي إمكانيته  ي بعض األحوال  هو مان قبيال اإل تااء الخااص المحاااادد 
بشرو ه وحدوده، وليل من قبيل التشريع الممبد المغااير ألحكاام الشارل،  المواقيات محاددو ومضابو ة، وجادو 

واإلمكانات العصرية متاو رو ألداء اإلحارام  اي الطاائرو أو السافينة مان الميقاات المكااني الشارعي  ليست منها،
 المحااااااااااااااااااااادد بالنصاااااااااااااااااااااوص الشااااااااااااااااااااارعية الثابتاااااااااااااااااااااة والصاااااااااااااااااااااحيحة . 

 
وما قيل  ي إـ محاعاو الميقات من الطائرو غير ممكن، أو إـ ظروف الطائرو الدارلياة غيار مناسابة علاى نحاو ماا 

لمياه  ي أسالكها وأجهزتها، وعلى نحو  دو برودو الجو ويحتاا إلاى التادثر بالثيااب، يتهددها من مخا ر تسرب ا
و ي الغالب ال يوجد  ي ثياب اإلحرام ما يصلح للتدثر،  كل ما قيل ال يصمد أماام مبدئياة ومشاروعية اإلحارام مان 

صاد وتجارد، واساتعداد معناوي الميقات المكاني المحدد،  تحديد الميقات معناه عدم تجاو ه إال  ي حالة إحرام وق
وحسي كامل، تعظيًما لشعائر هللا ، ومخالفة للمعهود من العايش، واستحضااًرا لحاال اإلنسااـ عناد موتاه وبعثاه، 
وإرادو االمتثال و لب العفو والرضا والمغفرو من الرحمن الرحيم، وغير علك مما يحصل بفعل اإلحرام بشرو ه وآدابه 

 بااااااااااااااارًّا أو جاااااااااااااااوًّا أو بحاااااااااااااااًرا .  والتاااااااااااااااي منهاااااااااااااااا أداؤه  اااااااااااااااي ميقاتاااااااااااااااه
 

أما ظروف الطائرو  هي  ي العصر الحالي أ ضل من ظروف البر بكثير،  منارها مكيع وأجهزتها متطاورو، ومواساير 
مياهها  ي حل من أسالكهااا وأجهزتهااا، وصاناع الطائارو ما صناااع دوراتهااا المائيااة إال ليستعملها الركاب كلهم أو 

يمكنهم االغتسال والتجرد من منا لهم، وليل لهم  ي الطائرو سوى  عل النية والتلبية وغيرها  بعضهم، والحجاا
مما ال يوقع  ي حرا اال دحام واالرتال   ي الطائرو، بل إـ  عل أعمال اإلحرام  ي الطائرو ليل  يه ما يخل بأمن 

 الكثيار قاولهم بفعال اإلحارام مان جاادو . الطاائرو أو راحاة الركااب أو ساماحة اإلساالم، أو غيار علاك ممااا يبارر باه 
 

  واباااااااااااااااااااااااااااااااق الطاااااااااااااااااااااااااااااااواف والساااااااااااااااااااااااااااااااعي والااااااااااااااااااااااااااااااارجم: 
 

اتخذ علك لتيسير المناسك ور ع الضرر المترتب على كثرو الوا دين و دو اال دحاام، ودرء المشااق غيار المعتاادو 
فياة مختلاة والتي تصل إلى حد الموت المحقق والهالك المبين، و ي أقال الحااالت إلاى تفويات الحاج، وأدائاه بكي

ومضطربة ومنقوصة بسبب علك اال دحام، وقد بني هذا األمر على قواعد التيسير والتخفياع ومباادئ نفاي الضارر 
 وإ التاااه، وعلاااى التوجياااه النباااوي الكاااريم المتعلاااق بفعااال الميساااور، وتجناااب الحااارا الواقاااع أياااام مناااى . 

 
 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارجم لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايالً: 

 
العطرو، غير أـ الفقهاء والمجتهادين توساعوا  اي وقات الارجم، أ ضل الرجم بعد الزوال كما هو معلوم  ي السنة 

مراعاو للتيسير والتخفيع عن الحجاا ور ع الحرا والضيق ونفي الهالك المحقق أو المحتمل، وبناء على بعض اآلثار 
الشرعية الداعية إلى واجب ر ع المشقة عن أصحاب األعذار الشرعية الاذين ال يمكانهم  عال الارجم  اي الوقات 

أل ضل، مثل الرعاو والسقاو والنساء الثقالى والقائمين على الرعاية الصحية والمرورية واألمنياة لضايوف بيات هللا ا
 الحرام.

 « ت الطبية  ي ضوء االجتهاد المقاصديالمبحث الثاني : المشكال

 االستنساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخ: 
أجمعت كل اآلراء والموقع الفكرية والسياسية والقانونية على منع االستنساخ البشري، وعلى اعتباره من أرطار 
الكوارث العلمية وأ زل منتجات الحضارو والتقدم والنماء المعر اي التكنولاوجي، وعلاك لماا سايمول إلياه مان نتاائج 

وعواقب وريماة علاى مساتوى النظاام الكاوني ومنظوماة األراالق والقاوانين واألعاراف اإلنساانية العاماة  مروعة
 والخاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. 
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 هو مميت للممسسة الزوجية وقاتل للمجتمع اإلنساني، إلحداثه ألسلوب غريب  ي عملياة التناسال واإلنجااب، 
إلعمار والتنمية، وغير علاك مان المعااني والقايم ولمعارضته الصريحة لمعاني المودو والسكن، والرحمة والت لع، وا

التي تتربى لدى النا ئة، بموجب البناء األسري والتماسك االجتماعي، وليل بمقتضى آلية االستنساخ و ريقة 
 إراااااااااااراا النااااااااااااس  اااااااااااي  اااااااااااكل علاااااااااااب ومصااااااااااانوعات معملياااااااااااة مخبرياااااااااااة. 

 
، والطو ااـ االجتمااعي، ومضايع وهو موقع  ي إبادو مقصد حفظ النسب والعبر ، ومفاض إلاى الفوضاى األسارية

لقيمة األمومة والبنوو والزوجية وسائر القرابة الدموية والعالقة الصهرية، التي بني نظام الكوـ وسنن الحياو علاى 
و قها،  في نظام االستنساخ ال تقدر على معر ة عالقة المستنسخ بغيره ال على سبيل القطع وال الظن،  كياع 

 ى علااااك ماااان حقااااوق وواجبااااات وآثااااار قانونيااااة وأدبيااااة ال مااااة. تقاااادر علااااى  هاااام مااااا ترتااااب علاااا
 

إـ االستنساخ مناف لقيمة التنول اإلنساني وارتالف األلواـ واأل كال واأللسنة، قاال تعاالى : )ومان آياتاه رلاق 
(. وقد كاـ مان أغارا  التناول الماذكور تحقياق التماايز، 22السموات واألر  وارتالف ألسنتكم وألوانكم( ) الروم:

تحديد نوعية األواصر األسرية واالجتماعية والكونية، وإثبات الحقوق والواجبات، وإقامة العدل واألمن، والتفريق بين و
المتهم الحقيقي والمتهم الوهمي الذي قد يحمل نفل العالمات والشبه الاذي يحملاه الماتهم الحقيقاي،  مااعا 

 مضيعين للحقوق، الموقعين  اي الفسااد والهاالكا تنتظر من األ خاص المستنسخين سوى التشابه والتماثل ال
 

ـ وكرامته ومكانته بين سائر الكائنات والمخلوقات،  اإلنساـ الذي كرممه  إـ االستنساخ معار  لقيمة حقوق اإلنسا
هللا تعالى و رم ه بنعم اإليماـ واإلسالم، والحياو والعقل، سيستوي مع الفئراـ والضفادل والقردو الموضوعة  اي 

ختبرات والمعامل، إلجراء االرتبارات والتجارب عليها، ثم عار  نتاائج علاك لعاماة النااس، إلدرالهاا  اي ساوق الم
المساومات والمزايدات، و ي دور السمسرو والمتاجرو، كما أنه سايتعر  إلاى أبشاع مذبحاة  اي التااريخ وأرعل 

وساماته، وجعلاه كتلاة مان اللحام مجزرو، من رالل إماتة  خصه وعوا فه وأحاسيسه، وتادمير رصاائص كياناه 
جامدو، ونسخة مطابقة لألصل، ليل لها من الفعل والكدع والمجاهدو والتعبد والتحرر والتوجه نحو قيم هللا الخالدو 
 سااااااااااااااااااوى ألقاااااااااااااااااااب جو اااااااااااااااااااء و ااااااااااااااااااعارات راويااااااااااااااااااة و ارغااااااااااااااااااة. 

 
ياق، كماا ساولت إـ االستنساخ موقع  ي توهم مضاهاو رلق هللا تبارك اسمه، و ي ادعاء درجة مهمة مان التخل

 -تعالى هللا عما يقولوـ علًوا كبيًرا  -لهم نفوسهم تسمية االستنساخ بالتخليق للداللة على أنه قريب من الخلق 
 أين هم من الخلق أو من بعض الخلق الذي تفارمد هللا عو العازو والجباروت باه، وأيان هام مماا أوهماوا باه ضاعاف 

لهم يدركوـ علك جيًدا ويقيًنا، إع لم يسعفهم حظ النجاع بنسبة واحد النفوس، ومغفلي العوام، ومرضى القلوب، ولع
 ي البليوـ، ولم يكن عملهام  اي االستنسااخ إال باعتمااد ماواد مخلوقاة وموجاودو قبال رلقهام هام أنفساهم، 

ـ واالنطالق منها بالتنسيق بينها و ق سنن هللا وقوانينه، التي دعاا النااس إلاى إعمالهاا ومراعاتهاا،  هام مطبقاو
ألحكام هللا ، ومنفذوـ ألوامره ارتياًرا واضطراًرا، ومقيدوـ بما  وضهم  يه رالق السموات واألر ، وصدق هللا حين 

 (. 69قاااااااااااااااااااااال : )وهللا رلقكااااااااااااااااااااام وماااااااااااااااااااااا تعملاااااااااااااااااااااوـ ( )الصاااااااااااااااااااااا ات:
 

 االستنساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخ النباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتي والحيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواني: 
 

مختلفة، على نحاو اإلكثاار مان المنتاوا، ناظر إلى االستنساخ  ي دائرو النبات والحيواـ على أنه عو  وائد ومنا ع 
وتحسين النوعية بأيسر الجهود وأقل التكاليع، وتحسين األدوية كمًّا ونوًعا . إال أنه وعلى الرغم من علك  لنه يظل 
محل حيطة وحذر وتريث  ي الحكم عليه وعلى آثاره ونتائجاه، لتجناب ماا قاد يحدثاه مان أرطاار رفياة ومفاساد 

بعد التجارب المتواصلة والمدد المتعاقبة، كما هو الحال  ي آ ة جنوـ البقر، التي لام تاعارف إال محتملة ال تظهر إال 
 بعاااااااااااااااااااااااااد أـ )وقاااااااااااااااااااااااااع الفاااااااااااااااااااااااااأس  اااااااااااااااااااااااااي الااااااااااااااااااااااااارأس (. 

 
 واجب العلماء والخبراء تحقيق أمر االستنساخ النباتي والحيواني، وتدقيق وضعه و بيعتاه، وباذل الجهاد األقصاى 

ود على اإلنساـ بوبال أعظم ورطر أعم مما ينتظر من  وائد ومنا ع اقتصاادية الستشراف آثاره وم الته، حتى ال يع
وصحية وبيئية، وأصل علك مقرر معلوم، ودرء المفاسد مقدمم على جلب المصالح، ويرتكب الضرر األرع لادرء الضارر 
 األ اااااااااااااااااااااااااااااااااااد، وغيااااااااااااااااااااااااااااااااااار علاااااااااااااااااااااااااااااااااااك كثيااااااااااااااااااااااااااااااااااار. 

 
 قتاااااااااااااااااااااااال المااااااااااااااااااااااااريض المياااااااااااااااااااااااااموس ماااااااااااااااااااااااان  ااااااااااااااااااااااااافائه: 

 
بمنع وتحريم قتل الماريض المياموس مان  افائه مهماا كانات جساامة مرضاه، ومهماا َحَكَم العلماء قديًما وحديًثا 

تقدمت درجة إ را ه على الموت المحقق والهالك الواضاح والظااهر، وقاد ناظار  اي علاك الحكام إلاى جملاة مان 
 المعطيااااااااات الشاااااااارعية واألساااااااارار المقاصاااااااادية التااااااااي نوردهااااااااا بليجااااااااا   يمااااااااا يلااااااااي : 

 
و المحا ظة على حق الحياو، الذي هو هبة إلهية عظمى ال يجو  ألي مخلاوق أـ _ إـ أجلى حكمة لمنع القتل ه

يضعه تحت تأثير التالعب واألمزجة والعوا ع،  قد جعل الخالقا العليما الحياَو حقًّاا  ارعيًا وإنساانيًا، يتصارف  ياه 
ذلك اعتبر قاتل الانفل الواحادو وحده، بداية ونهاية، صحة ومرًضا، وأمًرا مقدًسا ال يخضع لالستخفاف والالمباالو، ل

 كقاتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال النااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس جميًعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . 
 

_ إـ اآلجال بيد هللا تعالى، وإـ دور األ باء يتمثل  ي اتخاع األسباب والسنن التي توصل  ي الغالب إلاى نتائجهاا 
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ومسبباتها بحسب مشيئة هللا تبارك وتعالى، وإـ حكم الطبيب على صحة هذا المريض أو موته هو كذلك بحسب 
كام علايهم باالموت ممان ال ينطباق الظ اهر والظن الغالب، وقد يكوـ بعض المرضى الذين يائل مان  افائهم وحا

رضة للتالعب واإلجحاف والتعسع والحرماـ من  رصة الحياو، بموجب قرار إنسااني  عليهم علك الحكم،  يكونوـ عا
 قاصاااااااار ومتعجاااااااال وعااااااااام وأغلبااااااااي، وبمقتضااااااااى ادعاااااااااء وهمااااااااي ال  ائاااااااادو  يااااااااه . 

 
شريع هذا القتل عريعة إلى االستخفاف بصحة المريض، و ريق مفض إلى عدو أعمال وممارسات قد تتناقض _ إـ ت

مع  رف مهنة الطبيب وأرالقياته اإلنسانية النبيلة، ومع أيمانه المغلظة بأـ ال يبيح سرًّا للماريض وال يعطياه دواًء 
ويًا، بل إـ َقَصَد َقَتلبه ليعد من أكبر الكباائر  اي عاالم الجناياات قاتالً، وال يمعيه بأي نول من أنوال األعية، ماديًا أو معن

 والجاااااااااااااااارائم، هااااااااااااااااذا  ضااااااااااااااااالً عاااااااااااااااان تنفيااااااااااااااااذ علااااااااااااااااك و علااااااااااااااااه . 
 

_ إـ تمكين المريض الميموس من  فائه مبن أََرذب َحقمبه  ي العالا حتى  ي الفترات المستعصية دوـ تدرل لوضع 
 ثياااااااارو، منهاااااااااا : حااااااااد لحياتااااااااه وآالمااااااااه، إـ تمكينااااااااه مااااااااان علااااااااك  يااااااااه  وائااااااااد ك

 
_ تعميق البااحوث والخباارات والتجااارب الطبية التي ستحقق بال  ك التطاور الطباي المنشاود، إع إـ البقااء ماع 
المريض ومعا رته وبذل الجهد إلنقاعه حتى  ي الحاالت التي يظن أنها مستحيلة الشافاء واآلماال، كال علاك قاد 

وم ظنيات الغد،  يصير المر  الذي اعتبر اليوم هالًكا محقًقا مفضيًا يخدم المجال الطبي، وقد يجعل من قطعيات الي
 إلاااااااااااااااااااى الماااااااااااااااااااوت داًء عاديًاااااااااااااااااااا ساااااااااااااااااااهل العاااااااااااااااااااالا غاااااااااااااااااااًدا . 

 
_ تعميق معااني المواسااو والتضااااحية والصابر والو ااء والتضاامن باين أهال الماريض وأبنااء المجتماع،  يتماساك 
 المجتمااااااااااااااااااااااع وتتكاماااااااااااااااااااااال جهااااااااااااااااااااااوده وتزدهاااااااااااااااااااااار حضااااااااااااااااااااااارته. 

 
هذا النول من القتاال عاته،  لناه سايكوـ  ريًقاا ساهالً للفارار مان الواجاب اإلساااالمي واألدباي إ اء أما إعا  رل 

المريااض من قبل أهله وعويه، وهو  ي حاجة ماسة إلى عطفهم ومعاناتهم، هذا  ضالً عما سيكتب لهم من األجر 
 والثااااااااااواب والجاااااااااازاء الحساااااااااان عنااااااااااد هللا تعااااااااااالى نظياااااااااار صاااااااااابرهم وتضااااااااااحياتهم. 

 
طاء المريض  رصة للخروا من الدنيا بأقل الذنوب واألو ار، وعلك بما يعانيه من اآلالم المخففة للذنوب والعذاب، _ إع

 قد ورد أـ المريض أو المحتضر الذي يصارل آالم السقم أو النزل، له من األجر والخير العظيمين  ي الدنيا واآلررو، 
 ذاب وحااااث عليااااه، ولكنااااه واقااااع ال محالااااة. لكاااان ال ينبغااااي أـ يفهاااام هااااذا علااااى أنااااه تنويااااه بالعاااا

 
  رل األعضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء: 

 
التبرل بالعضو والتوصية به قبل الموت قصد االنتفال به، بزرعه بدل عضو معطل، أو التعلم به، أمر ارتلفت  يه أنظاار 

اساتعماالً، الفقهاء،  منهم من أجا ه لما  يه من المصالح الشرعية المقررو، ومنا ع االستفادو من العضاو تعلًماا أو 
مع وجوب استيفاء الشرو  الضرورية الشرعية لذلك، والتي منها : أـ ال يمرذ العضو من الميت إال بعد تحقق و اته، 
 وال ماان الحااي إال بعااد التأكااد ماان عاادم ضاارره عليااه، ويرجااى يقيًنااا نفعااه لماان ساايزرل لااه هااذا العضااو. 

 
على أـ الجسم ملك تعالى ال يجو  التصرف  يه بالبيع ومنهم من منعه محا ظة على حرمة الميت وكرامته، وبناء 

أو التبرل أو غير علك. وعلى أي حال،  لـ القول بجوا ه أو منعه مبناي  اي جازء كبيار مناه علاى مراعااو المقاصاد 
 وااللتفااااااااااااااات إليهااااااااااااااا والتعوياااااااااااااال عليهااااااااااااااا  ااااااااااااااي الجااااااااااااااوا  أو المنااااااااااااااع. 

 
 نقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادم: 

 
لى من يحتاجه إلجراء عملية جراحية أو تعويض الفقر الدموي وهو نقل الدم على سبيل التبرل من  خص صحيح إ

ونحوه،  هو جائز ومرغب  يه لما  يه من التعاوـ على البر والتقوى، وإدامة المعروف واإلحساـ، وإسهاًما  ي إنقاع 
فظ النفوس من الهالك والموت بسبب الحوادث واألمرا ،  هو بهذا االعتبار محقق لمقصد حفظ النفوس، ومقصد ح

الدين من ناحية تربية الناس على معاني التعاوـ والمواساو والتضحية ودرء األنانية والجشع، وتحبيبهم  ي أحكام 
 هللا ورساااااااااااااااااوله الداعياااااااااااااااااة إلاااااااااااااااااى  عااااااااااااااااال المعاااااااااااااااااروف وإدامتاااااااااااااااااه. 

 
 بيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادم: 

 
اـ التاي وهو األمر الذي ارتلع  ي حكمه،  منهم من منعه ألـ الدم المسفوع نجل، وألنه جزء من أجزاء اإلنسا

يمنع بيعها لحرمتها وكرامتها، ومنهم من أجا ه لما  يه من المنفعة المشروعة، وحتى لو كاـ نجًساا  لناه ال يمناع 
بيعه بناء على جوا  بيع النجاسات، إعا تعلقت بها مصالح ومنا ع، على نحو بيع الًزَبل وسائر النجاسات التي تتخاذ 

أـ يقاس على بيع لبن اآلدمية  ي أصح األقوال، وعلى أرذ األجرو  ي  سماًدا لألر  بغر  إرصابها، وكذلك يمكن
العبادات كاإلمامة واألعاـ ورعاية المساجد وغيرها، أضع إلى علك الضرورو القاهرو التي تحتم بيعه حفظًا لمصاالح 

س علاى  عال الناس وإحياء النفوس، وال سيما عند عزوف الناس عن التبرل والتطول، وهذا ال يغني عن حاث الناا
 المعااااااروف، وإدامااااااة التطااااااول واإلحساااااااـ، عوًضااااااا عاااااان بيااااااع الاااااادم وأرااااااذ عااااااو  عنااااااه. 
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 اإلجهااااااااااااااااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااااااااااااااي حالااااااااااااااااااااااااااااااااة االغتصاااااااااااااااااااااااااااااااااب: 
 

من أبشع الجرائم والمنكرات االغتصاب والتعدي على العر  الذي أقره هللا تعالى أصالً مقطوًعا به  ي كال الملال 
 والنحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال. 

 
ة ويتكوـ  ي بطنها جنين بسبب علك،  تبقى  اي حيارو ال نهاياة لهاا وقد تتعر  المرأو إلى تلك الجريمة البشع

وتظل  ي تردد بين إسقا ه وما يستااتبع علك من  عااور بلثم الجناااااية على مخلوق، وبين إبقائه وماا يساتتبع 
 علاااااااااااك مااااااااااان  اااااااااااعور باااااااااااالخزي، وحصاااااااااااول أمااااااااااارا  نفساااااااااااية وجسااااااااااامية  

 
ت مدو الحمل أقل من أربعة أ هر يجو  اإلسقا  على أساس وحكم اإلسقا  يختلع بارتالف مدو الحمل،  لعا كان

أنه لم يتخلق، والمقصد من علك هو درء المشكالت النفساية والحااالت المرضاية للمعتادى عليهاا، وتمكينهاا مان 
 الاااااااااااااااااااااااااتخلص مااااااااااااااااااااااااان آثاااااااااااااااااااااااااار الجريماااااااااااااااااااااااااة البشاااااااااااااااااااااااااعة. 

 
كد  بيًا قبل مرور هذه المدو من حملها أما إعا كانت مدو الحمل قد تجاو ت أربعة أ هر،  لـ المرأو عليها أوالً أـ تتأ

مبا رو إثر اغتصابها، وعليها اإلسقا  إعا تأكدت من علك الحمل قبل مرور األ هر األربعة، وإعا لم تتمكن مان علاك 
لعذر  رعي كحالة قيام الحروب، كما وقع  ي حرب البوسنة والهرسك، وبلا  الجناين مائاة وعشارين يوًماا، ) الـ 

 ع لجااوا  اإلسااقا  كحالااة ماان حاااالت الضاارورو مااع د ااع الكفااارو، والضاارورو لهااا أحكامهااا(. قواعااد الشااريعة تتساا
 

بمر  نفسي يمدي إلى مر   - ي الغالب واألعم  -وتدرك الضرورو  ي حالة االغتصاب بأـ المعتدى عليها تصاب 
ك الضرورو أيًضا من وجاود جسماني قد يودي بحياتها،  لسقا  الجنين  ي هذه الحالة أرع ضرًرا من موتها .. وتدر

 فل غير  رعي يحتاا إلى نفقة وإلى َمن يقوم بتربيته، ناهيك بأـ المجتماااع المحا ظ كمااااا هاو الحااااال  اي 
المجتمعااات اإلسالميااة ال يقبل  ي الغالب وجود أ فال غير  رعيين، األمر الذي قد ينتج عنه أضرار لهم أنفسهم 
  وللمجتمااااااااااااااااااااااااااااااااع الااااااااااااااااااااااااااااااااذي يعيشااااااااااااااااااااااااااااااااوـ  يااااااااااااااااااااااااااااااااه.

 
وإعا أرادت المعتدى عليها إبقاء جنينها ولم توجد ضرورو قاهرو وحرا أقصاى، وجاب عليهاا عندئاذ المحا ظاة علياه 
ورعايته، وإرراجه إنسانًا صالًحا، ) المسألة ليست مجرد رغبة جامحة أو اساتخفاف بمخلاوق مان مخلوقاات هللا ، 

 ا هو أكبر منه، وإال  ال(.ولكنها مسألة ضرورو إعا وجدت جا  ارتكاب المحظور لد ع م

 « المبحث الثالث : المشكالت المالية  ي ضوء االجتهاد المقاصدي

  كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو المساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتغالت: 

لى أصحابها بفوائد وأرباع بواسطة تأجير عينها أو بيع ما يحصال مان إنتاجهاا، المستغالت هي األموال التي تعود ع
ومثالها : العمارات والمصانع والفنادق وقاعات األ راع والسيارات والطائرات والسفن وسائر وسائل النقل التي تنقل 
 البضااااااااااااااااااااااااااااااااائع واأل ااااااااااااااااااااااااااااااااخاص، وغياااااااااااااااااااااااااااااااار علااااااااااااااااااااااااااااااااك. 

 
ه األصناف المالية،  منهم من مال إلى عدم الزكاو  يها، بنااًء وقد ارتلفت أنظار الفقهاء حيال مسألة الزكاو  ي هذ

 على أنها ليست من األصناف التي تحددت الزكاو  يها، ومنهم من أوجب الزكاو  يها، بناًء علاى عادو أماور، منهاا: 
 

 ااااااااااااااا أنهاااااااااااااا مااااااااااااان األماااااااااااااوال التاااااااااااااي أوجاااااااااااااب هللا  يهاااااااااااااا الزكااااااااااااااو . 
 

نماء والزيادو، وهذه األموال توجد  يها هاذه العلاة،  يكاوـ حكمهاا اا أـ علة وجوب الزكاو معقولة المعنى، وهي ال
 الوجاااااااااااااااوب لااااااااااااااادوراـ العلاااااااااااااااة ماااااااااااااااع المعلاااااااااااااااول، وجاااااااااااااااوًدا وعااااااااااااااادًما . 

 
اا أـ حكمة تشريع الزكاو هي التزكية والتطهير ألرباب المال أنفسهم، ومساعدو المحتاجين، واإلسهام  ي حماية 

َكم واألسرار التي تجعال الزكااو  اي هاذه األصاناف أولاى  دين اإلسالم وتقوية الدولة المسلمة، وغير علك من الحب

وأنسب. وإعا كانت الزكاو واجبة على صاحب الزرل والثمر القليل،  كيع ال تكوـ واجبة على مالك العمائر والمصانع 
 والسااااااااااااافن والشااااااااااااااحنات، التاااااااااااااي يكاااااااااااااوـ درلهاااااااااااااا أضاااااااااااااعاً ا مضااااااااااااااعفةا  

 
 المسااااااااااااااتفاد:  كاااااااااااااااو الرواتااااااااااااااب واألجااااااااااااااور ومختلااااااااااااااع أنااااااااااااااوال المااااااااااااااال 

 
المال المستفاد إعا حصلت  رو  الزكاو  يه مثل النماء والنصاب وغيره، وجبت  يه الزكاو، وعلك مثل أجرو الطبيب 
 والمحااامي والمهناادس والصااانع واألسااتاع والمقاااول ورجاال األعمااال والموظااع والحر ااي وغياارهم، ودلياال علااك : 

 
 اااااااااااااااااا درااااااااااااااااولهم  ااااااااااااااااي عمااااااااااااااااوم الاااااااااااااااانص الموجااااااااااااااااب للزكاااااااااااااااااو . 

 
عا كاـ الشارل ا تر  الزكاو على الفالع الذي يملك رمسة أ دنة،  لنه مان األنساب واألولاى أـ تجاب الزكااو اا إ

على صاحب حر ة كبيرو كالمحاماو والطب والهندسة، الذي تدر عليه رمسين  دانًا، بل إـ ما يكسااابه الطبيااب 
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 وال سنة بحالها، وهذا الرأي هو األقرب إلى   ي يوم واحد والمحااامي  ي قضاااية واحدو يعدل ما يكسبه الفالع
روع التشريع ومقاصد الشرل، وأنسب لصاحب المال، من حيث تطهير نفساه ومالاه، ولصااحب الحاجاة مان حياث 
 مواساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااته ومساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعدته . 

 
 د اااااااااااااااااااااااااااااااااااع القيماااااااااااااااااااااااااااااااااااة  اااااااااااااااااااااااااااااااااااي الزكااااااااااااااااااااااااااااااااااااو: 

 
رباة أكثار منهاا ارتلع العلماء  ي علك،  منهم من منع إرراا القيمة استناًدا باألساس إلى اعتبار ا لزكاو عباادو وقا

معاملة غايتها المواساو واإلحساـ وسد الحاجة، ومنهم من أجا  إرراا القيمة بدالً عن العين، بناًء على عدو أمور، 
منها ما يتصل بالمقاصد والتعليل، ويتمثل باألساس  ي أـ إرراا القيمة هاو األلياق بالعصار وأهاوـ علاى النااس، 

 لاااااام يكاااااان  ااااااي علااااااك ضاااااارر بااااااالفقراء أو أصااااااحاب المااااااال. وأيساااااار  ااااااي الحساااااااب، مااااااا 
 

 في  كاو الفطر مثالً يكوـ إرراا قيمتهاا أقارب إلاى روع التشاريع ومصالحة الفقاراء، مان حياث التوساعة علايهم 
وإغنائهم عن الحاجة  ي يوم العيد، وال سيما  يما يتعلق باقتناء بعض حاجات اللباس والطعام )مثل حلويات العياد 

ك من الحاجات التي يكوـ الفقراء  ي أ د الشوق إليها، والتي ال يمكن أـ يعادوها ويحضاروها إال  اي (، وغير عل
 وقااااااااااااااااااااااات متساااااااااااااااااااااااع، وإعا أراااااااااااااااااااااااذوها نقاااااااااااااااااااااااًدا وقيماااااااااااااااااااااااة . 

 
 البيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع بالتقساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايط: 

 
حكمه الجوا ، ألـ األصل  ي األ ياء اإلباحة، ولم يرد نص على تحريمه، وللبائع أـ يزيد  ي الثمن العتبارات يراها 

 لااااااااااااااااااااااااااام تصاااااااااااااااااااااااااااال إلاااااااااااااااااااااااااااى الفحااااااااااااااااااااااااااااش.  ماااااااااااااااااااااااااااا
 

أما الذين اعتبروه  بيًها بالربا من جهة أنه  يادو  ي المال  ي مقابل الزمن،  هو غيار عي وجاهاة معتبارو، لقياام 
 الفااااارق باااااين الزياااااادو بسااااابب الااااازمن  اااااي القااااار ، وباااااين الزياااااادو بسااااابب البياااااع والتجاااااارو . 

 
 بياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع المااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازاد العلناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي: 

 
والحيوانات ومختلع األمتعة، التي تعر  للبيع، ويتزاياد النااس  اي ساعرها،  وهو بيع جائز، كما  ي بيع السيارات

 إلاااااااى أـ يرضاااااااى الباااااااائع عااااااان ساااااااعر معاااااااين،  يبيعهاااااااا لمااااااان اقتااااااارع علاااااااك الساااااااعر . 
 

وهو نول من أنوال التعامل المشرول الملبي لحاجيات السوق ومصالح الناس، مع ما ينبغي مان اساتيفاء للشارو  
 يخاااال بحقيقااااة العقااااد ومشااااروعية البيااااع ومصاااالحة أحااااد الطاااار ين. والضااااوابط الشاااارعية، حتااااى ال 

 
 ربااااااااااااااااط الااااااااااااااااديوـ والقاااااااااااااااارو  والمعااااااااااااااااامالت بمسااااااااااااااااتوى األسااااااااااااااااعار: 

 
حكمه المنع والتحريم، ألنه يمدى إلى الغرر الفاحش بمقدار الثمن، ويقلب األوضال،  تقوم النقود بالسلع بادالً مان 

لج مشكلة التضخم، ويعمق نفل علل الربا مان الجهالاة والنازال أـ تقوم السلع بالنقود، وال يحقق العدالة، وال يعا
والفحش الفادع بين المتعاملين، ويفضي إلى مزيد الظلم واإلجحاف، ألنه يحمي الدائنين على حساب المادينين، 

 ذلك . الذين ليسوا سببًا  ي ارتفال التضخم، والدائنوـ هم األثرياء  ي الغالب، والمدينوـ هم الفقراء  ي الغالب كا
 

ومن ثم  هو لوـ من ألواـ التعامل المفضية إلى تعميق األحقاد والضغائن، والتحامل بين المتعاملين بسبب التحايل 
والغرر والجهالة والضاااارر، وقد جاء قرار مجمع الفااااقه اإلسالمي بجدو مانًعا لاذلك  يماا يلاي : )العبارو  اي و ااء 

وليل بالقيمة، ألـ الديوـ تقضى بأمثالهاا،  اال يجاو  رباط الاديوـ الثابتاة  اي الديوـ الثابتة بعملة ما هي بالمثل 
 الذماااااااااااااااااااة أيًّاااااااااااااااااااا كااااااااااااااااااااـ مصااااااااااااااااااادرها بمساااااااااااااااااااتوى األساااااااااااااااااااعار(. 

 
 التاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأمين التعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوني: 

 
وهو عقد بين جماعة كالتجار والمدرسين والجيراـ على د ع مقادير مالية، قصد االستفادو منها عند حدوث مصيبة 

صاحبه إلى المساعدو والمواساو، والغر  من هذا التاأمين هاو تخفياع المصايبة ود اع  أو ظرف معين، يحتاا  يه
آثارها، وليل الربح، وهو واضح الجوا  والحلية لما  يه من مراعاو المباادئ والقايم اإلساالمية النبيلاة علاى نحاو : 

والتضاامن والتقاارب باين أ اراد  التعاوـ على البر والتقوى، وتفريج الكرب، وتخفيع النوائب، وتعميق معاني التكاتع
 البلااااااااااااااااااااااااااااااادو الواحااااااااااااااااااااااااااااااادو والمجتماااااااااااااااااااااااااااااااع الواحاااااااااااااااااااااااااااااااد. 

 
ويمكن أـ يكوـ الغر  منه كذلك الربح الذي سيعود نفعه علاى المشاتركين المصاابين، وعلاك باساتثمار األماوال 
المد وعة  ي األعمال المشروعة كالمضاربة والمزارعة، مع ضرورو استحضاار  ارو  علاك مان معر اة رأس الماال 

 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااربح وكيفياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة تو يعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه. و
 

 الربح هنا ليل هو مجرد كسب المال وحيا ته لشخص واحد، بل هو محقاق لهادف التعااوـ، ألناه سايعود علاى 
الكل،  كأنه  يادو للمقادير المالية المد وعة الموضوعة، لمواجهة النوائب والشدائد، كما أنه واقاع بممارساة  ارق 
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 مشاااااااااااااااااااااااااااااااروعة  اااااااااااااااااااااااااااااااي اساااااااااااااااااااااااااااااااتثماره وتنيمتاااااااااااااااااااااااااااااااه. 
 

 ن التجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري: التااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأمي
 

وهو عقد بين  ر ين : ممممبن وممًمن له، يقوم الممممبن بد ع مال للممًمن له عند حلول رطر به، وقاد عاده الفقهااء 
عقد غرر من قببَل المممن لاه، ألناه قاد يأراذ العاو  إـ حصال الحاادث وقاد ال يأراذه إـ لام يحصال .. ومان قبال 

متفاق عليه وقد ال يأرذه، وهو غير متعادل غالبًا. وقد عده بعضهم بأناه عقاد الممماااان، ألنه قد يأرذ المباااالاا  ال
جهالة وقمار وربا وضماـ بجعل ورهاـ محرم، وهو منهي عنه لتلك االعتبارات ولما يافضي إليه مان التناا ل والغابن 

ياة المرتبطاة بالشاركات والضرر بأحد المتعاملين أو بكليهما، أضع إلى علك  لـ هنااك الكثيار مان التأميناات التجار
 األوربيااااة والصااااهيونية المتعاملااااة بالربااااا، والتااااي تسااااخمر علااااك لمزيااااد اإلعالل واالسااااتغالل والهيمنااااة. 

 
وقد أصدر المجمع الفقهي بمكة المكرمة قراًرا باإلجمال، يقضي بتحريم التأمين التجاري بكال أنواعاه، ساواء علاى 

على الغرر الفاحش، وألنه ضرب من ضروب المقامرو، وألنه مشتمل النفل أو البضائع أو غيره، وعلك ألنه مشتمل 
على ربا الفضل والنساء،  لـ الشركة إعا د عت للمستأمن أو لورثته أكثر مما د عه مان نقاود لهاا،  هاو رباا  ضال، 

رباا  والمممن يد ع علك للمستأمن بعد مدو  يكوـ ربا نساء، وإعا د عت الشركة للمستأمن مثل ما د عه لها يكاوـ
نساء  قط، وكالهما محرم بالنص واإلجمال، وهو كذلك مشتمل على الرهاـ المحرم، وسبيل ألرذ أموال الغير باال 

 وجه  رعي.

 «  امالً لمعالجة مشكالت العصر الحالي اعتبار المقاصد إ اًرا

تعد المقاصد كما هو معلوم إحدى المعطيات التي يستند إليها المجتهدوـ  ي معر ة أحكام القضايا والحوادث،  قد 
ا تر  العلماء قديًما وحديًثا وجوب معر ة و هم المقاصد ولزوم االستنبا  على و قها، قال الشا بي: )إنما تحصل 

هاد لمن اتصع بوصفين: أحدهما  هم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكمن من االستنبا  بنااء درجة االجت
ـ والسنة لما كانا عربيين لما يكن لينظر  يهما إال عربي، كما أـ  على  همه  يها(. وجاء عنه قوله كذلك: ) لـ القرآ

له نظر حتى يكوـ عالًما بهما،  لنه إعا كااـ كاذلك، من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أـ يتكلم  يهما، إع ال يصح 
لم يختلع عليه  يء من الشريعة( وعكر كذلك أـ: )االجتهاد إـ تعلق باالستنبا  من النصوص  ال بد من ا ترا  
العلم بالعربية، وإـ تعلق بالمعاني من المصالح مجردو عن اقتضاء النصوص لها أو مسلمة من صاحب االجتهاد  ي 

  اال يلازم  اي علاك العلاام بالعربياة، وإنماا يلازم العلام بمقاصااد الشارل مان الشاريعة جملاة وتفصاايالً(. النصاوص 
 

وجاااااء عن ابن تيماااااية قااااوله: ) لـ االستااادالل بكالم الشاااارل يتوقاع علاى أـ يعارف ثباااااوت اللفاظ عناه، 
 وعلاااااااااااااااااااااااااى أـ يعااااااااااااااااااااااااارف ماااااااااااااااااااااااااراده مااااااااااااااااااااااااان اللفاااااااااااااااااااااااااظ (. 

 
ر بن عا ور: ) الفقيه بحاجة إلى معر ة مقاصد الشريعة  ي هذه األنحاء كلها، أما  اي وعكر العالمة محمد الطاه

النحو الرابع  احتياجه  يه ظاهر، وهو الكفيل بدوام أحكام الشريعة اإلسالمية للعصور واألجيال التي أتت بعد عصار 
حجية المصالح المرسلة، و يه أيًضا قال الشارل والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا، و ي هذا النحو أثبت مالك رحمه هللا 

األئمة بمراعاو الكليات الشرعية الضرورية وألحقوا بها الحاجية والتحسينية، وسمموا الجميع بالمناسب، وهاو مقارر 
  ااااااااااااااااي مسااااااااااااااااالك العلااااااااااااااااة ماااااااااااااااان علاااااااااااااااام أصااااااااااااااااول الفقااااااااااااااااه(. 

 

للناس ال يعارف حكماه  يماا الع والناحاااو الرابع الذي عكره ابن عا ااااااور: )هو إعاطاء حكم لفعل أو حادث حدث 
للمجاااتهدين من أدلة الشااااريعة وال له نظير يقاااااس عليه(. )والمقاصد إدراك لحكمة الشارل من التشريع، وهاو 
 األليااااااااااااااااااق باالجتهاااااااااااااااااااد والساااااااااااااااااابيل إلااااااااااااااااااى اإلصااااااااااااااااااابة  يااااااااااااااااااه(. 

 
زماـ وأحواله، وال سيما  اي  المقاصد الشرعية من المعطيات الضرورية التي يعاد إليها  ي معر ة أحكام حوادث ال

عصرنا الحالي الذي تكاثرت قضاياه، وتضخمت مستجداته وتشابكت ظواهره وأوضاعه، وتدارلت مصالحه وحاجياته، 
وليل لذلك من سبيل سوى بجعل المقاصد إ اًرا جامًعا، وميدانًا عاًما يمكن أـ ندرا  يه  ائفة مهماة مان أوضاال 

 ماااع ماااراد الشاااارل ومقصاااوده، وماااا هاااو بعياااد عااان علاااك.  عصااارنا، لمعر اااة ماااا هاااو  ااارعي ومتفاااق
 

وجعل المقاصد إ اًرا جامًعا لمشكالت العصر، ال يعني كما عكرنا علك  ي أكثر من مو ن استقالل تلك المقاصد عن 
األدلة، وجعلها تضااهي الوحي الكريم وتهيامن عليه كما قد يفهم باااعضهم علك، أو يريد أـ يصل إلى علاك، وإنماا 

ني استخدام المقاصد باعتبار كونهاا معااني وقواعاد مستخلصاة مان عماوم األدلاة وساائر التصار ات واألماارات يع
الشرعية المبثوثة  ي الكتااب والسانة واآلثاار الشارعية المتعاددو، وباعتباار أـ تلاك المقاصاد يالحاظ  يهاا  ادو 

من األدلة والقرائن الشرعية، على الرغم االلتصاق والتعلق بالوضع المدروس والمبحوث عن حكمه أكثر من غيرها 
من أـ تلك األدلة والقرائن هي التي  كلت أساس انبناء تلك المقاصد وقيامها وتحكيمهاا . وناذكر بأوضاح  ااهد 
هنا ما عكره الغزالي بقوله : )... إـ من ظن أنه أصال راامل  قاد أرطاأ، ألناا رددناا المصالحة إلاى حفاظ مقاصاد 

 عااااااااااااارف بالكتااااااااااااااب والسااااااااااااانة واإلجماااااااااااااال(. الشااااااااااااارل، ومقاصاااااااااااااد الشااااااااااااارل تا 
 

 بياـ حكم وضع أو حال معاصر يتم بلعمال المقاصد واألدلة مًعا: بلعماال المقاصاد بصافة مبا ارو وبصافتها قواعاد 
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 مستنتجة من األدلة، وبلعمال األدلة بصفة غير مبا رو بصفتها الشارعية، وباعتباار كونهاا أسااس تلاك المقاصاد. 
 

ك هو االستنساخ الذي منعه العلماء  ي ضوء المقاصد الشرعية، وعلك ألنه مخل بمقصد ولعل أوضح مثال على عل
حفظ النسل والنسب وغيره من المعتبرات المقاصادية األرارى التاي مناع االستنسااخ  اي ضوئاااااها، غيااااار أـ 

األدلاة والقارائن الشارعية القاااول بماااانع االستناااساخ  ي ضاااوء المقاااااصد ال يعني بداهة عادم الرجاول إلاى 
المتعلقة بذلك، وإنما يعني الرجول إليها عن  ريق استخدام مقصد حفظ النسل والنسب باألساس، والذي توالات 
 نصاااااااااااااااوص وأدلاااااااااااااااة  ااااااااااااااارعية كثيااااااااااااااارو علاااااااااااااااى إثباتاااااااااااااااه وتقرياااااااااااااااره. 

 
 واللجااااااااااااااوء إلااااااااااااااى المقاصااااااااااااااد لمعالجااااااااااااااة مشااااااااااااااكالت العصاااااااااااااار يكااااااااااااااوـ: 

 
نية، التي يعود إليها العلماء والمجتهدوـ  ي حسم الخالف وتحديد حكم اا إما بوضع ثلة من المقاصد القطعية اليقي

معين  ي قضية معينة لم ينص أو يجمع عليها، وهذا الذي دعا إليه بالخصوص العالمة ابان عا اور بقولاه: )وكياع 
 نصل إلى االستدالل على تعيين مقصاد ماا مان تلاك المقاصاد اساتدالالً يجعلاه بعاد اساتنبا ه محال و ااق باين
المتفقهين، سواء  ي علك من استنبطه ومان بلغاه،  يكاوـ علاك بابااً لحصاول الو ااق  اي مادارك المجتهادين أو 
التو يق بين المختلفين من المقلدين( .. وجاء عنه قوله كذلك عن غر  المقاصد: )لتكوـ نبراًسا للمتفقهاين  اي 

الً إلاى إقاالل االراتالف باين  قهااء األمصاار، ودرباة الدين ومرجًعا بينهم عند ارتالف األنظار، وتبدل األعصار، وتوس
 ألتبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعهم علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى اإلنصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف(. 

 
ونجد من قبيل المقاصد القطعية اليقينية، الكليات الخمل الشهيرو كحفظ الدين والعقل والمال، ومقصاد التيساير 

والتعبد الصاحيح، وارتباا  ور ع الضرر، ومقصد د ع الضرورو القصوى والحاجة القاهرو، ومقصد تقرير االمتثال األكمل 
 المقاصااااد بوسااااائلها، ومقصااااد العاااادل والمساااااواو واألمانااااة، وسااااائر قاااايم األعمااااال و ضااااائل األرااااالق . 

 
اا أو باعتماد المقاااااصد  ي الترجاايح عندما يكوـ هنااك تعاار  وال يمكان الجماع، إع يقاع االلتجااء إلاى االرتياار 

اصدية . قال القرضاوي: )وهناك اجتهاد آرر أسميه االجتهاد االنتقائي، واالنتقاء  ي ضوء المرجحات الشرعية والمق
وهو ارتيار أرجح األقوال من تراثنا الفقهي العظيم، مما نراه أقرب إلى تحقيق مقاصد الشرل ومصالح الخلق، وأليق 
 بظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروف العصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار(. 

 
ية كالمحاماو والطب والهندسة، وغير علك ومن أمثله علك :  كاو العمارات والمصانع والسفن والفنادق والرواتب العال

من األصناف المالية المستفادو بطارق غيار الطارق التاي نصات عليهاا األدلاة جملاة، كالتجاارو والزراعاة والاذهب 
والفضة، والتي أوجبت  يها الزكاو إعا بلغت  رو ها المعرو ة،  لـ هذه األصناف المستحدثة ولئن لم يانص علاى 

ة،  لنها تأرذ حكم الوجوب عمالً بالمقاصد الشرعية  ي الزكاو، والمتمثلة  ي تطهير المال وجوب الزكاو  يها صراح
وتزكية المزكي ومواساو الفقير، وتقليل الفوارق بين األغنياء والفقراء، وتحقيق العدل بين أ راد المجتمع وغير علك، 

كوـ أكثر مالحظة وحضاوًرا بالنسابة إلاى  لـ هذه المقاصد نجدها ملحوظة  ي الزكاو على هذه األصناف، بل قد ت
األصناف المقررو كالغنم والحبوب والثمر، إع ال يكوـ من العدل الذي أقاره اإلساالم كمقصاد معتبار قطعاي أـ ياممر 
صاحب القطيع من األغنام بالزكاااو ويتارك صااااحب الدراال القااوي الاذي يكااسب  اي الياوم الواحاد ماا يكسابه 

 كلهاااااااااااااااااااااااااا .  صااااااااااااااااااااااااااحب القطياااااااااااااااااااااااااع  اااااااااااااااااااااااااي السااااااااااااااااااااااااانة
 

والمهم من هذا المثال هو اللجوء إلى المقاصاد لتارجيح حكام الوجاوب علاى عادم الوجاوب، الاذي قاال باه بعاض 
 الفقهاء، اللتزامهم بعموم النصوص واألدلة وظواهرها.

 « العمل على تأكيد الثوابت اإلسالمية

يحتم االجتهاد المقاصدي المعاصر العمل على تأكيد الثوابت اإلسالمية، وجعلها غير قابلة للتغييار والتعاديل تحات 
ية ضغو  الواقع المعاصر وبموجب تغيراته وتقلباته .. وتلك الثوابت واألساسيات تتمثل  اي جملاة القوا اع الشارع

على نحو العقائد والعبادات والمقدرات وأصول الفضائل والمعامالت، وتتمثل  ي جملة أمور منهجية تتعلق بخصائص 

منهج التغيير اإلسالمي وأسلوب التوعية اإلسالمية، وبياـ األحكام، وإقاماة وحاي هللا تعاالى وتثبيتاه  اي الحيااو 
 اإلنساااااااااااااااااااااااانية .. ومااااااااااااااااااااااان تلاااااااااااااااااااااااك القوا اااااااااااااااااااااااع المنهجياااااااااااااااااااااااة: 

 
 بااااااااااااااااااااااااين الكليااااااااااااااااااااااااات والجزئيااااااااااااااااااااااااات مًعااااااااااااااااااااااااا:  الجمااااااااااااااااااااااااع -

 
ومفاده أـ دراسة ما يستجد من أوضال العصر ينبغي أـ تكوـ واقعة ضمن دائرو  مولية وكلية وعامة، تأرذ بعاين 
االعتبار جملة الكليات والجزئيات الشرعية، حتى يكوـ الحكم المتوصل إليه متطابًقا مع المقصود الشرعي أو قريبًا 

) من الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء األدلة الخاصة من الكتاب والسانة منه . قال الشا بي: 
واإلجمال والقياس، إع محال أـ تكوـ الجزئيات مستغنية عن كلياتها،  من أرذ بنص ماثالً  اي جزئاي معرًضاا عان 

أرذ بالكلي معرًضا عن جزئية(.. كلية  قد أرطأ، وكما أـ من أرذ بالجزئي معرًضا عن كلية  هو مخطئ، كذلك من 
وإـ أي معالجة لجزئية معينة بمعزل عما يلتصق بها من كليات وأصول، يعد مخالً بلحدى الثوابت الشرعية المقررو، 
 ومفضيًا إلى نول من االرتالل واالضطراب  ي سالمة حصول األ عاال وآثارهاا علاى و اق ماا أراد الشاارل الحكايم. 
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يه قديًما وحديًثا أ هام وتأويالت كثيرو را ئة، القتصارها  يما تبحث عنه على آحااد األدلاة وهذا الذي وقعت وتقع  

 وجزئيات الشريعة وظواهر النصوص، مما يوقعها  ي سوء التقدير ورطأ االجتهاد ومناقضة المقاصد ومعارضة األصول. 
 

بعًضا، ولذلك كاـ النظر المقاصدي قائًما  الشريعة اإلسالمية نظام متكامل ونسيج يكمل بعضه بعًضا، ويفسر بعضه 
على هذا االعتبار، إع ال يمكن مراعاو مقصد معين ومصلحة جزئية إال إعا كاـ غير عائد على ماا هاو أهام باإلبطاال 
والتعطيل، وأـ يكوـ رادًما للنظام المقاصدي كله، ومن قبيل علك تبينت حقيقة تعاار  المصاالح والتارجيح بينهاا، 

ساس على هذا االعتبار ..  المصلحة الخاصة ال يمرذ بها إعا تعارضت مع المصالحة العاماة، والمصالحة المبنية باأل
الظنية تتفاوت درجات ظنيتها بحسب تواتر األدلة عليها، إع واجاب المجتهاد إعا أراد الحكام علاى ظنياة المقصاد أو 

من  هام متكامال ومتناساق لتلاك األدلاة.. قطعيته، النظر  ي أكثر ما يمكن مان األدلاة، وأـ يكاوـ نظاره دائاًرا ضا
والمقصد ال يعتبر إعا تركت وسيلته الشرعية المتعيناة، وكاذلك الوسايلة تارد إعا لام تامد إلاى مقصادها الشارعي 
المعلوم، وغير علك من المسالك الشرعية والمقاصدية، التي يتمظهر  يها بحق البعد التكاملي والطابع الشمولي 

 دث، وتحدياااااد أحكامهاااااا علاااااى و اااااق المقاصاااااد والضاااااوابط الشااااارعية. لدراساااااة الظاااااواهر والحاااااوا
 

ومن أوضح األمثلة  ي علك مثال التأمين، الذي إعا أرذ على أناه معاملاة مالياة تحركهاا بعاض الادوائر السياساية 
ة والفكرية لتمكين الغير من  يادو الهيمنة واالستغالل واإلعالل للمسلمين والمساكين، وتقوية للممسساات الربويا

وتعزيزها ونصرها على البنوك اإلسالمية وعلى االقتصاد اإلسالمي والتحضر اإلسالمي وغير علك،  الـ التاأمين إعا 
ناظر إليه بهذا االعتبار الذي راعى اإل ار العام الذي يتنزل  يه  ي الوقت الراهن،  لنه يعد بال مجال للشك أو التردد 

 ي وجوب إضعاف االقتصاد الربوي  - ي سياقنا هذا  -رعية المتمثلة من المعامالت المحظورو، ردمة للمقاصد الش
التسلطي، وعدم الوقول  ي  خ المتحاملين الساعين إلى تعزياز قاوى الهيمناة االساتعمارية واالبتزا ياة والمادياة 
 علااااااااااااااااى حساااااااااااااااااب األماااااااااااااااام المنكوبااااااااااااااااة والجماااااااااااااااااهير المستضااااااااااااااااعفة. 

 
ة، تعاز  قايم الخيار والمعاروف واإلحسااـ، وتعمماق رواباط األراوو أما إعا أرذ التأمين على أنه رطة تعاونية تضاامني

والمحبة واأللفة، وتصحح ما  وهته الحضارو المادية وما تركته من مظاهر األنانية القاتلة والجشاع الهالاك والشاح 
ات المطال والهوى المتبع وغير علك،  لـ التاأمين بحساب تلاك االعتباارات يعاد مان أنبال األعماال وأعظام المنجاز

 اإلنساااااانية واالقتصاااااادية والحضاااااارية، التاااااي تجلاااااب ماااااا ينفاااااع البشااااارية  اااااي عاجلهاااااا وآجلهاااااا. 
 

إـ هذا الضرب من االجتهاد هو  عالً صميم االجتهاد وصورته الحية، التي تمكد راصية التكامل والشامول والواقعياة 
قتها وماهيتها، بواعثها ورفاياها، والخلود لشريعة اإلسالم، وهو الذي يأتي على القضية المدروسة لينظر  ي حقي

نتائجها وم التها، مالبساتها وظرو ها، رلفياتها السياسية والفكرية واأليديولوجية والعالمية .. وهو ليل غريبًاا عان 
منهج االجتهاد منذ نشوئه وبعثه، وهو الذي يعبر عنه بتعبيرات  رعية متنوعة على نحو اعتبار الكلي مع جزئياته، 

ع، واعتبار الم ل، وتحقيق المنا  العام والخااص، ومناسابات النازول والاورود، والعلام باالواقع، ومعر اة وقصد المكل
 العصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار وغيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك. 

 
والدعوو إلى جعل المقاصد إ اًرا  امالً لواقع العصر الحالي دوـ  ذوع أو استقالل عن المنظومة الشرعية، ليل 

مقاصد ككليات للمشكالت، والحوادث التي تمثل جزئيات و روًعا لتلك سوى تأكيد لمبدأ اعتبار الجمع بين مراعاو ال
 الكلياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات العاماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. 

 
 اعتماااااااااااااااااااااااد التاااااااااااااااااااااادرا والمرحليااااااااااااااااااااااة والفقااااااااااااااااااااااه األولوياااااااااااااااااااااااتي: 

 
تعد هذه الخاصية من الثوابت المهمة  ي عملية اإلصالع والتغيير وتنزيال األحكاام، وهاي عات أصاول ممتادو إلاى 

موضول مناسبات النزول والنسخ وبعض مباحث التعار  والترجيح  ي األربار العصر النبوي وعصر السلع .. وليل 
والمعاني وغير علك، إال دليالً على تقرير هذا المبدأ العظيم، ووجوب االلتفات إليه  ي عملية تنزيل األحكام، وإصالع 
 النااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس، وتحقياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق المقاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد. 

 
هم على المهم، وترجيح األصلح على الصالح، ودرء وعصرنا  ي أ د الحاجة إلى  روحات ومناهج تعتمد تقديم األ

األ سد على الفاسد،  عصرنا قد سادت  يه أنوال من الفساد االعتقادي والمالي واالجتماعي واألرالقاي، ولايل 
 يه من بد سوى باعتماد ما يراه المصلحوـ والمجتهدوـ  ريًقا أوليًّا  ي العالا والتوجيه ..  ترى مثالً حصول أ هام 

ئة عن اإلسالم بموجب التحامل واالحتكاك بالحضارو المادية، أو بموجاب اهتاراء الناحياة العقائدياة وضاعفها .. را 
وهللا المستعاـ  -وتلك األ هام تمثر بال  ك  ي تطبيق بعض األحكام وتنزيلها، بل  ي اعتقادها والتسليم بها أحيانًا 

لك األ هام الخا ئة، حتى تاعاد صياغة الشخصاية اإلساالمية  لنه يتعين عند هذا األمر بحث السبل المصححة لت -
 التااااااااااي سااااااااااتتقبل تنفيااااااااااذ مااااااااااا أماااااااااارت بااااااااااه، وتتهيااااااااااأ لقبولااااااااااه واعتقاااااااااااده . 

 
إـ ما َوربثَه العالم اإلسالمي من )الغير(  ي مجاالت حياتية مختلفة، على نحو النظام اإلداري والمالي والسياسي 

بياته ومحاسنه، إـ علك أثمر على عقول كثيرو بقصد أو بغير قصاد، وهاو والتربوي واالقتصادي، وعلى الرغم من إيجا
يحتاا بصورو أكيدو وملحة إلى  قه أولوياتي مرحلي تدرجي، قصد اإلصالع والتحسين، وكي ال تصب المعالجااااات 

اء القاانوني والحلول د عة واحدو،  الزمن نفسه جزء من العالا .. وما أصيب به المسلموـ من تحامل أثمر  اي البنا
واالقتصادي واألرالقي وغيره، ال يمكن أـ يتغير بين عشية وضحاها.. وما تاراه  ئاة إساالمية ضارورياً وال ًماا، ياراه 
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غيرها جديًرا بالتأرير والتريث حتى تتو ر ظرو ه وأرضيته، وحتى يطبق على أحسن وجه، وحتى يحقق ما أراده هللا 
عض العلماء  ي  من ما مخلًصا  رعيًا، يراه غيرهم  ي  من آرر مأ ًقاا دينيًاا تعالى من مقاصد وغايات .. وما يراه ب

 رطيااااااًرا يجااااااب تركااااااه، وهكااااااذا تحاااااادث للناااااااس أقضااااااية بقاااااادر مااااااا أحاااااادثوا ماااااان أنزعااااااة. 
 

وما أردتاه  ي  رع هذه القطعية المنهجية ليل هو اإل ناب  ي بياـ  بيعتها ورصائصها وتطبيقاتها وصورها، وإنما 
ا عموًما بما يتما ى واالرتصار المفيد، وهي نفسها مما تخضع إلاى االعتباارات الميدانياة العملياة هو تأكيد عليه

التي تتحدد كيفياتها ومالمحها على و ق ما يراه أرباب اإلصالع وأهل االجتهاد مناسبًا وضاروريًا لزماانهم وعصارهم 
 ومشكالت حياتهم.

 «  يادو تحقيق وتدقيق مسميات  رعية مقاصدية

هناك الكثير من المسميات والمصطلحات األصولية المقاصادية، التاي لهاا أهميتهاا القصاوى  اي عملياة االجتهااد 
قيااس الكلاي أو الموساع، والضارورو الخاصاة والعاماة، والمناسابة واالستنبا  الفقهي، ومن تلك المصطلحات : ال

وترتيب الحكم عليها، وغير علك، وتلك المصطلحات ولئن كااـ الساابقوـ قاد درساوها بماا يعطايهم  ضال السابق 
والتأسيل، غير أنها ال تزال  ي حاجة ملحة لزيادو درساها وتحقيقهاا وال سايما  يماا يتعلاق بتطبيقاتهاا و روعهاا 

 اصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارو . المع
 

 القياس الكلي أو الموسع هو قياس النظير بنظيره ألمر جامع بينهما، كمقصد عال أو مصلحة كلية، أي أنه اإللحاق 
بجامع المصلحة الكلية أو عموم الحكمة . جاء عن الرا ي أـ الفقهاء قد ارتلفوا  ي علك كثيًرا واألقرب جوا ه.. وجاء 

ياااال بالحكم حاصال  اي صاور كثيارو... الوصاع ال يكاوـ مامثًرا  اي الحكام إال عنه قوله : )قلنا ال نسلم، بل التعل
ال تااماله على جلب نفع أو د ع مضرو ( وجاء عن ابن عا اور : )أـ األصال  اي األحكاام الشااارعية كلهاا قباول 

لقيااس قليلاة القياس عليها ما قامت منها معاـ ملحوظة للشارل،  يجب أـ تكوـ أنوال األحكام التي يجري  يهاا ا
جًدا(، وأـ )أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل والمقاصاد القريباة والعالياة(، ) تكفاي الفقياه مموناة 
االنتشار  ي البحث عن المعنى من أجناسه العالية بما  يها من التمثيل والضبط، وتنتقل بالمجتهاد إلاى المعناى 

كمه،  يلحقه  ي الحكم بحكم كلياته القريبة ثم بحكم كلياته العالية إع ال الذي ا تمل عليه النظير غير المعروف ح
يعسر عليه علك االنتقال حينئذ  تتجلى له المراتب الثالث(، )نقاااول بحجيااة قياس مصلحااااة كليااة حادثااة  اي 

عة(.. ويبدو أـ ابان عا اور األمااااة ال يعرف لها حكم، على كلية ثابت اعتبارها  ي الشريعة، باستقراء أدلة الشري
لم ينطلق من  راا بال انطلاق مماا علماه مان أعاالم المالكياة باعتباار تشابعه باالتكوين الماالكي األصايل، ومماا 
استوعبه من آثار غير المالكية .. وقال ابن عبد البر : )ومن أ كل عليه  يء لزمه الوقوف، ولم يجاز لاه أـ يحيال 

له من أصل وال هو  ي معنى أصل، وهو الذي ال رالف  يه بين أئمة األمصار قديًما على هللا قوالً  ي دينه ال نظير 
 وحااديًثا،  تاادبر(. )... وقااد جاااء عاان الصااحابة ماان اجتهاااد الاارأي والقااول بالقياااس علااى األصااول عنااد عاادمها(. 

 
ة المتنوعاة الادكتور ونجد من بين المعاصرين الداعين إلى إجراء هذا النول من القياس  ي دراسة الحوادث الحياتيا

الترابي، الذي أ لق عليه اسم القياس الواساع، حياث قاال : )ولربماا يجادينا أيًضاا أـ نتساع  اي القيااس علاى 
الجزئيات لنعتبر الطائفة من النصوص، ونستنبط من جملتها مقصًدا معيًنا من مقاصاد الادين أو مصالحة معيناة مان 

الظروف والحادثات الجدياادو. وهااذا  قااه يقربنااا من  قه عمار بن مصالحه، ثم نتورى علك المقصد حيثما كاـ  ي 
 -الخطاااب رضي هللا عنه، ألنه  قه مصالاااح عاماااة واسعاااة، ال يلاتمل تكيياع الواقعااااات الجاااازئية تفصاااايالً 

اتجااااااهات ساااايرو بال يركاب مغااااازى  - يحااكم عاالى الواقاااعة قيااااًسا على ما يشابهها من واقعاة ساالفة 

 الشاااااااااريعة األولاااااااااى، ويحااااااااااول  اااااااااي ضاااااااااوء علاااااااااك توجياااااااااه الحيااااااااااو الحاضااااااااارو...(. 
 

والقياس الجزئي أو الفرعي، على الرغم من أهميته ومكانه  ي االستنبا ، إال أنه يبقى  ي بعض األحوال عااجًزا 
يالً على لزوم العادول عان القيااس عن معر ة أحكام بعض النوا ل والوقائع، وليل تقرير االستحساـ بأنواعه إال دل

الجزئي  ي بعض األحوال إلى الحلول االستحسانية وإلى تقرير القياس الموسع الكلي،  التضاييق أحيانًاا يحصال 
بلجراء األقيسة، والتوسع يأتي  ي مقابله بلجراء القياس الكلي واإللحاق باألصول والقواعد التي لها نفال أحكاام 

 وضاااااااااااااااااااااااااااااة والملحقاااااااااااااااااااااااااااااة. الفااااااااااااااااااااااااااااارول والجزئياااااااااااااااااااااااااااااات المعر

 
وتعود قلة اهتمام األوائل بالقياس الكلي، وتركيزهم كثيًرا على القياس الجزئي والمضيق، يعود إلى أـ داللة النظير 
على نظيره  ي القياس الجزئي أقرب إر اًدا إلى المعنى الذي صرمع الشارل باعتباره  ي نظياره، أو أومااااااأ إلاى 

ظن بأـ الشارل ما راعى  ي حكم النظير إال علك المعنى،  لـ داللة النظير على المعنى اعتبااااره  يااه، أو أوصل ال
 المرعي للشارل حين حكم له بحكم ما، داللة مضبو ة ظاهرو مصحوبة بمثالها(.

 «  يادو تحقيق مسمى المناسبة وتطبيقاتها

المناسبة هي المسألة المهمة جدًّا  اي القيااس بنوعياه الجزئاي والكلاي. )والمناسابة تفياد العلياة إعا اعتبرهاا 
الشارل... ألـ الشارل دل على أـ هللا  رل أحكامه لمصالح العباد تفضالً وإحسانًا،  حيث ثبت حكم وهنااك وصاع 

لم يوجد غيره، ظن كونه علة وإـ لم تعتبر، وهو المناسب المرسل( ، ومعنى المناساب: )الاذي يفضاي إلاى ماا و
يوا ق اإلنساـ تحصيالً وإبقاًء (. أي تحصيل المصالح ود ع المفاسد، وهي بهذه المعاني حقيقة بالعناية واالهتمام، 
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والمفاسد تجنبًا، ومن ثم كاـ ينبغي علاى أهال العلام   لنها لب القياس وجوهره، والتي تعتبر  يها المصالح حفظًا
واالجتهاد مزيد من اإلقبال علاى دراساة المناسابة وتمحايص متعلقاتهاا وتادقيق تطبيقاتهاا وتجلياتهاا  اي الواقاع 

 المعاصر.

  يادو تحقيق مسمى الضرورو وتطبيقاتها

الضرورو الشرعية سبب من أسباب التخفيع والتيسير، وقد أقبل الدارسوـ عليها تحقيًقا وتمثايالً وتادليالً وتطبيًقاا 
الملفات وتقعيًدا، وقد ترتبت عليها عدو أحكام  قهياة  اهدت لهاا األصاول والقواعاد والمباادئ الشارعية، غيار أـ 

لالنتباه هو اإل را   ي استخدامها ومجااااو و الحدود بها،  لنك تلحااااظ معي أحيااااانًا تجويًزا مبالًغا  يه لما يدعى 
أنه ضروري وهو على رالف علك، األمر الذي أورث التوهم لدى بعضهم بأنهم  ي حالة ضرورو تبيح لهم ما ال يبااع 

ير الضرورو القاهرو والحاجة القصوى،  تراهم يفتوـ أنفسهم أو غيرهم بمزاولاة عادو، وتزيل عنهم ما ال يازال  ي غ
 المحظاااااااور وبأقااااااادار غيااااااار محااااااادودو تحااااااات غطااااااااء الضااااااارورو واإل اااااااراف علاااااااى الهاااااااالك. 

 
ومن المضحكات  ي هذا الساااياق تجويز أرذ الربا لتاالبية حاجات كمالية أو تر يهية أو حتى حاجية لم تبل  درجة 

اااااوى، كل علك يفعل تحت هذا الغاطااااااااء الذي صار يسااااتعمل بال حد وال ضاابط.  الواجاب يحاتم الضرورو القص
حسم هذه المسألة وبياـ ما تدرله الضرورو وما ال تدرله، وراصة  يماا يتعلاق بضارورات األماة عاماة،  ضاالً عان 

 ضرورات  ردية درا العلماء على بيانها وتحديدها.

 إعادو صياغة العقل العربي واإلسالمي«  إعادو صياغة العقل العربي واإلسالمي

عرباي واإلساالمي  اي العقل هو أداو  هم األحكام، وتنزيل المقاصد، و عل التكليع جملاة، وقاد علقات بالعقال ال
عصرنا هذا  وائب وعلل و بهات عطلته كليًا أو جزئاًا عان القياام بادوره التشاريعي واالساتخال ي علاى الوجاه 
المطلوب، وقد كاـ علك حاصالً بموجب عدو عوامل وأسباب عاتية وموضوعية تتصل إجماالً بظواهر الركاود والجماود 

ساتقالة وغيرهاا، وتتصال كاذلك بحماالت الفكار واالستشاراق والتغرياب، والكسل والتقييد والالمباالو والتقليد واال

 والتنصاااااااااااااااااااااااااااااير والتهوياااااااااااااااااااااااااااااد، والتميياااااااااااااااااااااااااااااع والتهمااااااااااااااااااااااااااااايش. 
 

وقد أدى علك كله إلى إحداث عقلية عربية وإسالمية عامة متفاوتة من حيث التفاعل مع المشرول اإلسالمي  ي 
ارتلفت بعض التصورات واآلراء إ اء بعض الحقاائق  تى نواحيه ونظمه ورصائصه،  تبعثرت بعض األ هام واألنظار، و

اإلسالمية،  صار بعضهم ممن تأثروا بتلك الممثرات يناقشوـ ماا هاو معلاوم مان الادين بالضارورو، ويشاككوـ  اي 
القطعي أحيانًا، ويستخفوـ بالمحظور أحيانًا أررى، تحت غطااء االجتهااد، وهام ماع علاك يعلناوـ أنهام مسالموـ 

 جااوـ وأنهاام يفعلااوـ علااك لاايل عناااًدا أو تحااامالً، وإنمااا  قًهااا واسااتنبا ًا واجتهاااًدا وتااأويالً. يصاالوـ ويصااوموـ ويح

 
إـ واجب العلماء والمصلحين والمفكرين والساسة، إصالع العقول قبل إصالع األعمال، وتغيير األ هاام قبال تشاريع 

ام  امل وواقعي، وإنسااني ومتاوا ـ، وبااق األحكام، حتى تتهيأ العقلية العامة لقبول دين هللا تعالى على أنه نظ
إلى يوم القيامة، وليل كونه ديًنا يخا ب الروع على حساب الجسد، أو العائلة على حساب الدولة، أو التعبمد على 
 حسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب التقناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين والتشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريع. 

 
أما تارك العقال  إـ إعادو صياغة العقل يساعد كثيًرا على تطبيق االجتهاد المقاصدي الوسطي بال إ را  وال تفريط،

 بمااا عليااه ماان  ااوائب وارااتالالت ساايمدي غالبًااا إلااى إحاادى حااالتي التناااقض المقاصاادي، أي إلااى حااالتي: 
 

_ اإل را   ي اعتبار المقاصد، بسبب ما ورثه العقل من دعوات الفكر المعاصر إلى التخلي عان الضاوابط والشارو  
 لتفاااااااتح وغيااااااار علاااااااك . الشااااااارعية، والتعويااااااال المباااااااال   ياااااااه علاااااااى العقااااااال والواقاااااااع وا

 
_ التفريط  ي اعتبار المقاصد، بسبب تأصل الميل إلى الظاهرية الحر ية والشكلية، والبعاد عان الفهام الحقيقاي 

 الشمولي المقاصدي ألحكام اإلسالم.

 « االستئناس بعلوم االجتمال والنفل واالقتصاد وغيرها

علم االجتمال باألساس من الفنوـ المعر ية المهماة  اي تنظايم حركاة المجتماع ودراساة ظواهرهاا ومتعلقاتهاا، 
وره وغير والعمل على تحقيق أ ضل النظم والمعامالت، وال نريد  ي هذا السياق أـ نبحث عن نشأو هذا العلم وتط

علك مما ال يسعه مجال هذا البحث، غير أننا نريد التأكيد على أـ أول من نبه إلى وجود هذا العلم واستقالله عان 
 غيااااااااااااره هااااااااااااو العالمااااااااااااة المساااااااااااالم عبااااااااااااد الاااااااااااارحمن باااااااااااان رلاااااااااااادوـ . 

 
ااااااي وغيااااره، وقد اعتبااار بعضااااهم أـ تاريخ علم االجتااامال المعاااااصر بدأ مع ) أوغاااست كاااااونت ( الفرنس

وقد أهمااالوا عكر ابن رلدوـ الواضع األول لفكرو هذا العلااااام واساتقالله وموضاوعه كماا أ ارنا قبال قليال،  قاد 
نشاااأ إعـ علم االجتاامال المعاصر  ي الحضاارو الغربياة  اي أوروباا، وقاد تطاور اساتجابة للتطاورات والمشاكالت 

ام القديم إلاى النظاام الجدياد، وقاد  ار  نفساه علاى العاالم بمقتضاى االجتماعية  ي مرحلة االنتقال من النظ
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 ارتبا ااااااااااااااااااااااااااااااه بالحضااااااااااااااااااااااااااااااارو الغربيااااااااااااااااااااااااااااااة المساااااااااااااااااااااااااااااايطرو. 
 

ومن هناك كاـ ينبغي أـ تكوـ االستفادو من تلك العلوم على حذر حتى ال نقع  يما ال يتما ى و بيعة المنظومة 
 بًا بالفلسفة الغربية واالتجاه الفكري والمادي األوروبي. الدينية التي نتعبد ونتدين بها، وعلك الرتبا  تلك العلوم غال

 
) ومن البين أـ المعارف العقلية التي تستخدم  ي  هم المراد اإللهي، ينبغي أـ تكوـ علاى درجاة مان الوثاوق، 
 تنأى بها عن الفرضيات االحتمالية الضعيفة،  لـ إقحام هذه الفرضيات الضعيفة  ي تحديد الماراد اإللهاي، يسايء
إلى النص الديني حينما يظهر رطمها، وقد عدت مادلوالت له، كما أنه يجر إرهاًقا وحااارًجا  ي  ااااموـ الحياااااااو 
لما تصبح جارية على أساسه، وهذا ما يدعو إلى االقتصاد  ي استخدام المعااااارف العقلياة  اي  هام الادين بماا 

ن قبيل علك، التسوية المطلقة بين الرجل والمرأو التي ياروا يضمن إصابة الحق  ي أقصى درجات اإلمااكاـ ..( وم
لها علم االجتمال المعاصر، وأـ الواحد نسخة مطابقة لألصل اآلرر، وهذا اقتضى أـ يعمل كال مان الرجال والمارأو 

ل،  ي مجال واحد بدوـ تمييز أو تفريق، وقد ترتبت على علك مخا ر كثيرو منها التدني التربوي والعا في لأل فاا
 وحرماااااااااااااااـ الكبااااااااااااااار والمساااااااااااااانين ماااااااااااااان رعايااااااااااااااة األقرباااااااااااااااء واألو ياااااااااااااااء. 

 
وتتمثل ضروب االستئناس بتلك العلوم  ي االستفادو من مناهج البحث والتوثيق والتفسير والتخريج، و اي إجاراء 

هاا تمثال المقارنات والمالحظة، واإلحصاء واالستبيانات، وارتبار العينات، أو المقابلاة، وهاذه كلهاا يساتعاـ بهاا، ألن
قاسًما مشترًكا بين جميع البحوث أينما أجريت، ) هاي مان العناصار الشاائعة التاي يختاار بينهاا حساب الظاروف 
واإلمكانات(.. وهي تهدف إلى إعطاء نتائج قريبة من الصحة أو صحيحة،  يدرك باإلحصاء واالستقراء الانمط األ ضال 

اانية االحتاااامالية التي لم يتحادد موقفهاا الشارعي علاى  ي التعامل،  يعمل به  ي المجاالت الشاااارعية الظا
سبيل القطع واليقين، علك أـ )من الحصيلة البشرية من العلوم والمعارف، ما  يه عوـ على تبين ما  ياه مصالحة 
من أوضال المسلمين المستجدو،  علام االقتصااد وعلام االجتماال وعلام الانفل وغيرهاا مان العلاوم اإلنساانية، 

ى قوانين هي أقرب إلى الحقيقة العلمية الموضوعية، وهو ما ير حها ألـ تكوـ وسيلة صالحة لتحديد تشتمل عل
ما  يه رير اإلنساـ ونفعه، ومن ثم  لنها تصبح أداو مهمة للمسلم  ي اجتهاده لتقدير مصلحة اإلنساـ  ي رضم 

 األوضال التي انقلبت إليها حياته اليوم(.

 إنجا  التقنية اإلسالمية وأسلمة العلوم اإلنسانية«  إنجا  التقنية اإلسالمية وأسلمة العلوم اإلنسانية

مية من جديد، وإعادو تمكين الدور العالمي لعل هذا الهدف يعد من األهداف الرئيسة جًدا  ي قيام الحضارو اإلسال
والسمة الكونية لرسالة اإلسالم، الذي يتوقع تحقيقه وتحصيله على مراعاو سنن هللا  ي الكوـ، وامتالك الشرو  
الضرورية للنهضة والتنمية والتحضر، وتساخير جمياع األساباب الذاتياة والموضاوعية بغياة حياا و المباادرو العلمياة 

بناء التقنية اإلسالمية، وامتالك معلوماتها ودقائقها، واساتثمارها  اي البنااء الحضااري العاام، و اي  والحضارية  ي

تحريك الدورو التنموية وتعميمها وتفعيلها وتأييدها حتى يتحقق أمن المسلمين  ي غذائهم وأماوالهم ونفوساهم، 
الجاول الشاديد والفقار الاذي كااد أـ يكاوـ ويبعدوا مفاسد ارتمائهم  ي أحضاـ التنصير والتكفير والتضليل بسبب 

كفًرا، بل إنه  ي هذه األحوال صار كفًرا وجحوًدا بوقول آالف وماليين الجائعين  ي  لك العاملين على تأليع قلوبهم، 
واستجالبهم لحظيرو عقائدهم، وإرراجهم من دينهم و طرتهم، وحتى يتحقق حفظ عقولهم وأعهانهم من الجهال 

الفكرية والسياسية، ومناولة المخدرات الحشيشية والتضليلية، وحتى يتحقاق حفاظ أعراضاهم  واألمية والسفاهة
وكرامتهم من الشذوع واإلثارو والتحر  والدونية واإلهانة، وحتى يتحقق األمن العام لألمة وسعادتها الدائماة  اي 
 العاجااااااااااااال الااااااااااااادنيوي و اااااااااااااي مصاااااااااااااير اآلرااااااااااااارو بجاااااااااااااوار هللا رب العاااااااااااااالمين. 

 
التقنية العلمية واالكتفاء االقتصادي الغذائي، وجعل المسلمين أغنياء متعففين وليسوا كالًّ على  إـ امتالك  رو 

إـ كل علاك وغياره يعتبار مان  - هم مشكوروـ وجزاهم هللا ريًرا  -األمم والمنظمات اإلنسانية والجمعيات الخيرية 
 الساماء ال  -ن يتكاوـ بمجارد التمناي والتحلاي قبيل المقاصد المقررو والمأمولة  ي واقع الحياو المعاصرو، وهو ل

ولكن يصير واقًعا ملموًسا، إعا تهيأت النفاوس، وعزمات اإلرادات، وكادحت األجياال، وجاهادت  -تمطر عهبًا وال  ضة 
 الشااااااااااااااااااااااااااااااااعوب  ااااااااااااااااااااااااااااااااي هللا حااااااااااااااااااااااااااااااااق جهاااااااااااااااااااااااااااااااااده. 

 

ن الفكر اإلساالمي، ثم إـ قيام علوم إنسانية إسالمية سيعود نفعه على سائر األمم والشعوب، باعتبارها نابعة م
الذي يتسم بسمات العالمية والكونية والواقعية والمصلحية، وليل متصًفا بما يكرس االنعزالية واالنطوائية والقبلية 
والجهوية، كما هو الحال  ي كثير من التصورات والفلسفات الوضعية ..  اإلسالم وعلومه ومعار ه و نونه، ينبغي أـ 

بين مختلع الطوائع والملل والجماعات، قصد إصالحهم بالحسنى ودعوتهم لما  يه تشيع  ي  تى أنحاء األر  و
 ريري الدنيا واآلررو، وانطالًقا من وجوب الشهادو على الناس وإرادو الرحمة بكا ة أ راد العالمين

 ضرورو االجتهاد الجماعي«  ضرورو االجتهاد الجماعي

االجتهاد الجماعي  ي العصر الحالي ضرورو قصوى ومقصد جليل  ي حد عاتاه، لايل لكثارو المشاكالت والوقاائع 
هي  اوق جزئياات تلاك الجزئية التي ليست لها أحكامها  قط، وإنما لوجود الظواهر المعقدو واألوضال العامة التي 

المشكالت والوقائع، ولضخامة حجم الهيمنة األجنبية التي تركت آثارهاا  اي بعاض أنماا  التفكيار والسالوك لادى 
 عوب اإلسالم وأمته، التي هي  ي أ د الحاجة إلى استفراا منقطع النظير، ومتابعات قد تفني أعماًرا وأحقابًاا 
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 لااااااااااااااااااااااااااو تركاااااااااااااااااااااااااات أل ااااااااااااااااااااااااااراد وأعااااااااااااااااااااااااااالم معينااااااااااااااااااااااااااين. 
 

ناك من سبياااال سوى اعتااماد الجمااااعية االجتهادية، القائمة على عمل الخبراء واستنااابا  الفقاااهاء،  ليل ه
 ودور الممسسااااااااات العلمياااااة والجااااااامعية والشااااارعية، واالساااااتئناس باااااالعلوم والمعاااااارف العصااااارية. 

 
زئية بقدر ما هو بحاث  اي  باائع وألـ الغر  من االجتهاد المعاصر ليل هو بياـ أحكام بعض النوا ل الخاصة والج

العصر وظواهره المعقدو ورصائصه العامة، وتدارل عالقاته، وتشابك مصالحه، التي لها تاأثير ماا باالنوا ل واألوضاال 
المعروضة لالجتهاد،  قد ولمى عصر االجتهاد الفردي وعلماء الموسوعات، وحل محله عصار الممسساات والمجاامع 

مدوناة ال الموساوعات اآلدمياة ( والتخصصاات، وقاد دعاا إلاى هاذا الكثيار مان العلمااء واالتصاالت والموسوعات )ال
والفقهاء والمصلحين الذين رأوا  ي االجتهاد الفردي عجزه عن المعالجة الشمولية للعصر وأحواله، على الرغم من 

ة والتي ال تحتاا إلى مجهود كبيار أهميته المعتبرو  ي اإل تاااااااء واالحتاااكام  ي بعض النااواحااي الفردية والعام
 وغياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار يسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااير. 

 
إـ دور االجتهاد الفردي يبقى محصوًرا ضمن حدوده ومجاالته، كأـ تطغى عليه جوانب اإل تاء والنقول ومعالجة بعض 

اد األحوال الفردية وغير المعقدو، أو أـ يكوـ دوره متمثالً  ي إعداد الرؤى والمقترحات والخوا ر التي يجعلها االجته
الجماعي منطلًقا ومدرالً ألعماله ونتائجه، أما أـ يتولى عالم بمفرده أو قلة من الفقهاء اإل تاء  ي قضية من قضايا 
األمة أو نا لة من نوا ل المحدثات المعقدو،  هذا ما ال يوصل إلى المراد من تحصايل صاحيح المقصاود الشارعي أو 

والضرورو نفسها، وهو الذي باركه هللا تعالى وأثنى على أربابه وأهله، القريب منه ..  اجتهاد األمة هو الصواب عينه 
وهو الذي له أصوله وجذوره،  قد مورس  ي سقيفة بني سااعدو الرتياار رليفاة للمسالمين بعاد و ااو الرساول 

هام  يماا صلى هللا عليه و سلم ، ومارسه عمر رضى هللا عنه كثيًرا، بل ومنع الفقهاء من مغادرو المدينة ليأرذ رأي
يستجد من مشكالت الدولة، ومارسه  بقة الحكام واألئمة  ي مختلع العصاور والظاروف، وهاو األجادر باالتطبيق 

 واألليق بطبيعة العصر وتطوراته، واألنسب لتعاليم الشرل ومقاصده.
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