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 املفهوم وطرق االستنباط واحلجية: مقاصد الرشيعة 

  )باط والحجيةالمفهوم وطرق االستن: مقاصد الشريعة(

 صاحل بن فاضل هزازي

 - جامعة امللك خالد - كلية الشريعة وأصول الدين  -  قسم أصول الفقه

  .اململكة العربية السعودية  –أ�ا 

 yaseen@hotmail.com: الربيد االلكرتوين

 ملخص البحث 

شرع اهللا األحكام لغايات ومقاصد �دف لتحقيق مصاحل الناس يف دنياهم 

، وملا كانت معرفة هذه املقاصد مهمة للمجتهد لضبط عملية وأخراهم

ً                                                                 االجتهاد كان لزاما أن يكون مفهوم تلك املقاصد واضحا للمجتهد، وكذا  ً

معرفة الطرق العملية اليت من خالهلا تستنبط املقاصد، ومىت تكون املقاصد 

حجة، وماهي الضوابط اليت جيب مراعا�ا عند استنباط املقصد، فجاء هذا 

مفهوم : األول: البحث لإلجابة عن هذه اإلشكاالت يف ثالثة مباحث

: والثالث. كيفية استنباط املقاصد الشرعية: الثاين. ً                   املقاصد لغة واصطالحا

العالقة العميقة بني : وتلخصت أبرز النتائج يف التايل. حجية املقاصد الشرعية

يت سلكها العلماء معاين املقاصد لغة ومعناها االصطالحي، اختالف الطرق ال



        
 
 

 

 

 
 

٧٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 املفهوم وطرق االستنباط واحلجية: مقاصد الرشيعة 

ً                                                                تبعا للعصر الذي عاشوا فيه، حجية املقاصد املستنبطة من نصوص قطعية، 

  .أمهية االجتهاد يف املقاصد بشكل مجاعي يف عصرنا احلاضر

  –         ضـــوابط–           اســـتنباط–        حجيـــة–               مقاصـــد الـــشريعة   :                 الكلمـــات المفتاحيـــة

     .     مفهوم
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 املفهوم وطرق االستنباط واحلجية: مقاصد الرشيعة 
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ABSTRACT: 

God has prescribed rulings for goals and objectives 

that aim to achieve the interests of people in their 

world and in the hereafter, and since knowledge of 

these objectives is important for the mujtahid to 

control the process of ijtihad, it is imperative that the 

concept of those objectives be clear to the mujtahid, 

as well as knowledge of the practical ways through 

which the objectives are derived, when the objectives 

are an argument, and what are the controls That must 

be taken into account when devising the intention, 
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and this research came to answer these problems in 

three sections: First: The concept of the objectives is 

a language and convention. The second: How to 

devise legal objectives. And the third: Authentic 

legitimate purposes. The most prominent results are 

summarized in the following: the deep relationship 

between the meanings of al-maqasid as a language 

and its idiomatic meaning, the difference in the paths 

taken by scholars according to the era in which they 

lived, the authenticity of the objectives deduced from 

peremptory texts, the importance of ijtihad in the 

collective intention of the present age. 

Keywords: Objectives of Sharia - authoritative - 

deduction - controls - concept. 
 



        
 
 

 

 

 
 

٧٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

 املفهوم وطرق االستنباط واحلجية: مقاصد الرشيعة 

  

 متهيد

ى آله احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعل

 :وصحبه أمجعني وبعد

فال خيفى ما للمصطلحات من أمهية يف العلوم من ناحية الضبط املوصل للفهم 

الصحيح، ولذا جند العلماء اهتموا مبصطلحات العلوم، وكتبوا يف بيان املصطلحات 

ُُ                                                                  الكتب حىت تكون داللة تلك املصطلحات واضحة للمتعلمني، وصياغة املصطلحات 

ُ                                                     مبا يتفق مع حاجات ا�تمع، وهذه سنة اهللا يف اإلنسان الذي تتطور من حني آلخر
َّ                                                                          يـغري ويـتغري، ولو اتفق اصطالح الناس النتهى كثري من خالف أهل األرض، ولكنها  َََّ َُ

   ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يـزالون خمتلفني، إال {﴿: حكمة اهللا حىت قال
  
                                                                                  َّ ِ َ

ِِ
َ َْ َُ ُ َََ ََ ًَ َ َ ََ ِ ً َّ ُُّ ََّ َ َ َ َ ْ

           من رحم ربك ولذلك خلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من اجلنة والناس 
                                                                                              ِ ََّّ َّ ََّ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َُ ََّ ْ ََ َ َ َِّ ُ َِ َِ ْ َ ْ َ َ ِ ُّ َّ

 أمجعني﴾
 
        َ

ِ
َْ  ). ١١٨- ١١٩: هود (َ

ومن هذه املصطلحات مصطلح مقاصد الشريعة الذي حيتاج إليضاح بعض األبعاد، 

 :مباحثوسيوضح الباحث هذا املوضوع من خالل ثالثة 

 مفهوم املقاصد : املبحث األول

 تعريف املقاصد لغة:                املطلب األول

 ً                     تعريف الشريعة اصطالحا:                املطلب الثاين

 ً                            تعريف املقاصد الشرعية اصطالحا:                املطلب الثالث

 كيفية استنباط املقاصد: املبحث الثاين

 طريقة الشاطيب: ول              الطلب األ
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 طريقة ابن عاشور:               املطلب الثاين

 مراحل الكشف عن املقاصد الشرعية:               املطلب الثالث

 حجية املقاصد الشرعية: املبحث الثالث

 اخلالف يف حجية املقاصد الشرعية:              املطلب األول

  املقاصدمراتب حجية:              املطلب الثاين

 ضوابط جيب توفرها يف املقصد:              املطلب الثالث
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 مفهوم املقاصد: املبحث األول
ويف هذا املبحث سنعرض ملفهوم املقاصد من خالل شقني مها التعريف اللغوي، 

  :واالصطالحي، ولنبدأ بالتعريف اللغوي يف املطلب التايل

 المقاصد لغة: المطلب األول

 قصد، وذكر علماء اللغة عدة معان لكلمة القصد سأقتصر منها على َ            املقاصد مجع م
                                                            ٍ
َ

 :املوافق للداللة االصطالحية كما يلي

َُّ                      األم واالعتماد والتوجه: القصد .١
١. 

 ٢ .استقامة الطريق: القصد- ٢

 ٣ .االعتدال والتوسط وعدم اإلفراط:  القصد- ٣

 ٤ ً.         تنزة حلمااملك: االكتناز يف الشيء، يقال الناقة القصيد:  القصد-٤

َّ                                                                     ويالحظ أن املعاين اللغوية الثالثة األوىل هلا داللة على املعىن االصطالحي للمقاصد 

. بشكل مباشر، ورغم كون املعىن الرابع داللته على املعىن االصطالحي غري مباشرة

ً                                                                       ولكن على وجه كون املقصود شرعا عاما فهو ممتلئ تدخل حتته جزئيات صغرية، ومن  ً
بطها باملعىن االصطالحي، وقد حاول بعض املعاصرين ربط املعاين اللغوية هنا ميكن ر

                                                           

ـــادي،  جمـــد الـــد١ اهليئـــة املـــصرية العامـــة : القـــاهرة (القـــاموس احملـــيطين حممـــد بـــن يعقـــوب الفـــريوز أب

 .٢٢٥، ص٢ج) ، مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األمريية)م١٩٨٠/ ـه١٤٠٠للكتاب،

 .٢٢٥، ص٢ املصدر السابق، ج٢

دار : اهرةالقــ(عبــد اهللا علــى الكبــري وآخــرون : ، حتقيــقلــسان العــرب حممــد بــن مكــرم بــن منظــور، ٣

 .٣٦٤٢، ص٥، ج)ت.ط، د. املعارف، د

دار : دمــشق(عبــد الــسالم هــارون : ، حتقيــقمعجــم مقــاييس اللغــة أمحــد بــن فــارس أبــو احلــسني، ٤

 .٩٥، ص٥، ج)ت.ط، د. الفكر، د
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ٍ                                                                     باملعىن االصطالحي عن طريق التعريف بالضد فجعل القصد مشرتكا بني ثالثة معان،  ً

 :١وملخص قوله كما يأيت

 يستعمل الفعل قصد مبعىن هو ضد الفعل لغا يلغو، فلما كان اللغو هو اخللو عن -١

لداللة، فإن املقصد يكون على العكس من ذلك، هو حصول الفائدة أو صرف ا

 . َّ                                                أو قل بإجياز إن املقصد مبعىن املقصود هو املضمون الداليل... الفائدة أو عقد الداللة

 يستعمل الفعل قصد مبعىن هو ضد الفعل سها يسهو، فلما كان السهو هو فقد -٢

 يكون على خالف ذلك، هو  فإن املقصد-  أو اخلطأ–التوجه أو الوقوع يف النسيان 

َّ                          أو قل بإجياز إن املقصد مبعىن ... -  واخلطأ–حصول التوجه واخلروج من النسيان 

 .القصد هو املضمون الشعوري

 يستعمل الفعل قصد مبعىن ضد الفعل هلا يلهو، فلما كان اللهو هو اخلروج عن -٣

 من ذلك، هو الغرض الصحيح وفقد الباعث املشروع، فإن املقصد يكون على العكس

َّ                               أو قل بإجياز إن املقصد �ذا املعىن ... حصول الغرض الصحيح وقيام الباعث املشروع

 .هو املضمون القيمي

  

َّ                                                               ويالحظ أن هذا املعىن جيد يف إبراز مضامني القصد اللغوي، وربطه باملعىن 

ً                                                                االصطالحي ملناقشة تداخل املقاصد مع غريها من العلوم وخصوصا علم األخالق 

اقشة تقسيم اإلمام الشاطيب للمقاصد حملاولة التوصل لتقسيم جديد للمقاصد ومن

تتوافق فيه النظرة األخالقية مع مقاصد الشريعة حبيث تكون األخالق ضرورية ال 

                                                           

، )ت.، د٢املركـــز الثقـــايف العـــريب، ط: بـــريوت (جتديـــد املـــنهج يف تقـــومي الـــرتاث عبـــد الـــرمحن طـــه، ١

 .٩٨ص
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وبعد التعرف على املعىن اللغوي ننتقل . ١حتسينية على رأي صاحب التعريف السابق

 .عيةلتعريفات العلماء االصطالحية للمقاصد الشر

 
 تعريف الشريعة لغة: المطلب الثاني

َشرع الشني والراء والعني أصل واحد، وجامع املعاين فيها هو شيء يفتح يف امتداد  َ َ

 :٢يكون فيه مثل

الشريعة، وهي مورد الشاربة املاء، ومسيت بذلك لوضوحها وظهورها ومجعها  -١

ُشرائع، وال تسمي العرب 
ِ
َ ُ         شريعةَ َ ِ ٌ املاء مشرعةَ َ َ ْ  حىت يكون املاء عدا ال َ

 .انقطاع له كماء األ�ار

ٌأشرعة وشرع السفينة اليت تساعدها على احلركة فوق املاء -٢ ُ ُ ٌ َ ِ ْ. 

ُالرماح إذا رفعت لتسدد جلهة فهي شارعة وشوارع -٣ َِ َ ٌ ِ ُ
ِ

ُ ِّ. 

 واألصل محله على كل ما ميد يف رفعة كشراع السفينة والرماح حني رفعها مث محل على 

ُمث اصطلح على أن الشريعة. فعة وغريهاكل ما ميد يف ر َ َّ ِما شرع الله تعاىل لعباده : َّ ِ
ُ ّ َ َ َ

                                                           

، )م٢٠٠٠، ١املركـــز الثقـــايف العـــريب، ط: الـــدار البيـــضاء (ســـؤال يف األخـــالقطـــه،  عبـــد الـــرمحن ١

القـــيم فهمــي حممــد علــوان، : وملزيــد بيــان حــول فكــرة ربــط املقاصــد بــاألخالق انظــر. ١٥٤ص

، )م١٩٨٩اهليئــــة املــــصرية العامــــة للكتــــاب، : القــــاهرة (الــــضرورية ومقاصــــد التــــشريع اإلســــالمي

الفقــه املقاصــدي عنــد اإلمــام الــشاطيب وأثــره علــى ة، أحــسن حلــساسن: وكــذلك. ١٧٢-٩١ص

 .٢٠٦-١٩٩، ص)٢٠٠٨/، هـ١دار السالم، ط: القاهرة (مباحث أصول التشريع اإلسالمي

، ٣، جمعجـــــم مقـــــاييس اللغـــــةابـــــن فـــــارس، . ٤٢، ص٣، جالقـــــاموس احملـــــيط الفـــــريوز أبـــــادي، ٢

املطبعــة األمرييــة، : قــاهرةال (املــصباح املنــريأمحــد بــن حممــد بــن علــي املقــرئ الفيــومي، . ٢٦٢ص

 .٤٢١، ص١، ج)م١٩٢٢، ٥ط
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ُوالظاهر املستقيم من املذاهب قال اهللا تعاىل ُ
ِ ِ
َ ْ ُ

ًلكل جعلنا منكم شرعة ومنـهاجا﴿:  ََ َْ ِ ِ ِ
َ ً َ ْ ْ ُ َُ ٍّْ ِ ﴾

 ) ٤٨: املائدة(

ِو�ذا يتضح أن الشريعة هي الطريق املستقيم الواضح الذي ال عوج في ها أو خفاء، َّ

 مث حتقيق مصاحل وهي موصلة يف النهاية للغاية العظمى واملقصد األصلي رضا اهللا 

 .الناس يف الدنيا واآلخرة

 
 ً                        المقاصد الشرعية اصطالحا : المطلب الثالث

مل يهتم العلماء السابقون بتعريف املقاصد الشرعية كلقب اصطالحي حىت اإلمام 

 يف توضيح املقاصد والكتابة فيها باستقالل كما يف ١م األولالشاطيب الذي يعترب املعل

ّ                                                    مل يعرفها بوضع حد هلا، ولعل هذا راجع لوضوحها يف ذهنهاملوافقاتكتابه 
، أو ٢

، أو ألنه مل جيعل هذا الكتاب للمبتدئني ٣ملعارضته لنظرية احلد عند أصحاب املنطق

شريعة أصوهلا وفروعها، منقوهلا ريان من علم ال"وإمنا وضعه على حد عبارته ملن كان 

َّ                    أو ألن علم املقاصد يف . ٤"ومعقوهلا، غري خملد إىل التقليد، والتعصب للمذهب

بداياته حبيث مل يتبلور بشكل كاف مما دفع الشاطيب لعدم تعريفه؛ ألن تعريف 

                                                           

دار النفــائس، : عمــان(مقدمــة مقاصــد الـشريعة اإلســالمية البــن عاشــور  حممـد الطــاهر امليــساوي، ١

 .١٣٩، ص )م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ٢ط

املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي، : هـريدن (مقاصـد الـشريعة عنـد اإلمـام الـشاطيب أمحد الريـسوين، ٢

 .١٧، ص)م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ٤سائل اجلامعية، طسلسلة الر

، املقاصـدي عنـد اإلمـام الـشاطيب وأثـره علـى مباحـث أصـول التـشريع اإلسـالمي الفقـه حلـساسنة، ٣

 .١٣ص

دار ابن عفان، : ُاخلرب(حسن سلمان آل مشهور :  حتقيقاملوافقات، إبراهيم بن موسى الشاطيب، ٤

 .١٢٤، ص١، ج)م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ط
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املصطلحات العلمية يظهر يف أوقات متأخرة عن بدايات العلوم، فعلى سبيل املثال 

صول الفقه مل ينضبط إال يف عصور متأخرة عن عصر مؤسس علم األصول تعريف أ

َّ                                                                أما املعاصرون املهتمون باملقاصد فعرفوا املقاصد الشرعية بتعريفات من . اإلمام الشافعي

 :أبرزها ما يأيت

عرف املقاصد الشرعية بقسميها العامة : -رمحه اهللا– تعريف الطاهر بن عاشور :ً    أوال

 :واخلاصة

املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها، : " العامةفاملقاصد

حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع من أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا 

أوصاف الشريعة وغايتها العامة اليت ال خيلو التشريع من مالحظتها، ويدخل يف هذا 

  .١"ع كثرية منهاً                                     أيضا معان من احلكم ليست ملحوظة يف أنوا

الكيفيات املقصودة للشارع؛ لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو : "ّ              واملقاصد اخلاصة

حلفظ مصاحلهم العامة يف تصرفا�م اخلاصة كي ال يعود سعيهم يف مصاحلهم اخلاصة 

ً                                                                     بإبطال ما أسس هلم من حتصيل مصاحلهم العامة إبطاال عن غفلة أو استزالل هوى، 

خل يف ذلك كل حكمة روعيت يف تشريع أحكام تصرفات الناس، ويد. وباطل شهوة

مثل قصد التوثيق يف عقدة الرهن، وإقامة نظام املنزل والعائلة يف عقدة النكاح، ودفع 

  .٢"الضرر املستدام يف مشروعية الطالق

                                                           

 .٢٥١حممد الطاهر امليساوي، ص : ، حتقيقمقاصد الشريعة اإلسالمية  ابن عاشور،١

 .٤١٥، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور، ٢
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الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم : "تعريف عالل الفاسي: ً      ثانيا

 .١"هامن أحكام

الغايات اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة : " تعريف أمحد الريسوين: ً      ثالثا

 .٢"العباد

الغايات املصلحية املقصودة من األحكام واملعاين : "تعريف إمساعيل احلسين: ً      رابعا

 .٣"املقصودة من اخلطاب

ها الشارع يف ِ                           املعاين واحلكم وحنوها اليت راعا: "تعريف حممد سعد اليويب: ً      خامسا

ً                                                التشريع عموما وخصوصا، من أجل حتقيق مصلحة العباد ً"٤.  

املعاين الغائية، اليت اجتهت إرادة الشارع إىل :"  تعريف عبد الرمحن الكيالينً:      سادسا

 ٥"حتقيقها عن طريق أحكامه

َ                                              احلكم اليت أرادها اهللا من أوامره ونواهيه لتحقيق : "تعريف يوسف أمحد بدوي: ً      سابعا ِ

 .١"وديته وإصالح العباد يف املعاش واملعادعب

                                                           

، ٥دار الغـــرب اإلســـالمي، ط: بـــريوت (مقاصـــد الـــشريعة اإلســـالمية ومكارمهـــا عـــالل الفاســـي، ١

 .٧، ص)م١٩٩٣

 .١٩، صمقاصد الشريعة عند اإلمام الشاطيب الريسوين، ٢

املعهــد العــاملي : هــريدن (نظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام حممــد الطــاهر بــن عاشــورعيــل احلــسين،  إمسا٣

 .١١٩، ص)م١٩٩٥/ه ١٤١٦، ١، ط)١٥(للفكر اإلسالمي، سلسلة الرسائل اجلامعية

دار اهلجــرة، : الريــاض (مقاصــد الــشريعة اإلســالمية وعالقتهــا باألدلــة الــشرعية حممــد ســعد اليــويب، ٤

 .٣٧، ص)م١٩٩٨/ـه١٤١٨، ١ط

ًقواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب عرضا ودراسة وحتليال عبد الرمحن إبراهيم الكيالين، ٥ : دمشق (ً

ــــــــة  ، ١، ط)٣٥(دار الفكــــــــر، سلــــــــسلة املعهــــــــد العــــــــاملي للفكــــــــر اإلســــــــالمي للرســــــــائل اجلامعي

 .٤٧، ص )م٢٠٠٠/ـه١٤٢١
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، وهي حماوالت جيدة إلجياد ٢وهناك تعريفات كثرية للمعاصرين بني مطيل ومقصر

حممد سعد : تعريف منضبط ملقاصد الشريعة، وقد ناقش بعضهم هذه التعريفات مثل

وميكن حصر نقاط . ٥، ويوسف أمحد بدوي٤، وعبد الرمحن إبراهيم الكيالين٣اليويب

 :االعرتاض على التعريفات السابقة كما يأيت

 . طول التعريف-١

 . عدم مشول التعريف ألنواع املقاصد-٢

 . قصر املقاصد فيما يصلح العباد فقط-٣

وبعد عرض هذه التعريفات ومعرفة االعرتاضات عليها سنحاول تفاديها للخروج 

لتعريف آخر يكون بتعريف واضح الداللة على مصطلح املقاصد، ولعل احلاجة داعية 

ً                     جامعا مانعا كما يأيت ً: 

 

 .الغايات اليت أرادها اهللا من التشريع إلصالح اخللق يف الدارين

 :شرح التعريف

 .لفظ عام تدخل حتته احلكم واألسرار سواء أكانت الغاية قريبة أم عالية: الغايات -

                                                           

، )م٢٠٠٠، ١نفــائس، طدار ال: عمــان(مقاصــد الــشريعة عنــد ابــن تيميــة  يوسـف أمحــد البــدوي، ١

 .٥٤ص

ـــــن خمتـــــار اخلـــــادمي، ٢ ـــــاض (علـــــم املقاصـــــد الـــــشرعية نورالـــــدين ب ـــــ ه١٤٢١، ١العبيكـــــان، ط: الري ـ

 .١٧-١٦، ص)م٢٠٠١/

ابــن : وكــذلك انظــر. ٣٨-٣٤ صمقاصــد الــشريعة اإلســالمية وعالقتهــا باألدلــة الــشرعية، اليــويب، ٣

 .٤٠٥ صمقاصد الشريعة اإلسالمية،عاشور، 

ًاعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب عرضا ودراسة وحتليال،قو الكيالين، ٤  .٤٧-٤٥ صً

 .٥٤-٤٧، صمقاصد الشريعة عند ابن تيمية البدوي، ٥
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ت هي مراده ألن اهللا عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل لغايا: اليت أردها اهللا -

 .ً                                                                   سبحانه من خلق الثقلني، فأراد اهللا تعاىل حتقيق هذه املقاصد دوما وباستمرار

حىت يشمل األوامر والنواهي والعلل املنصوص عليها وغريها مما ميكن : التشريع -

 .استثماره يف الوصول للمقصد الشرعي

وهي املقصد ضد اإلفساد، وذلك بتحقيق العبودية التامة هللا تعاىل، : اإلصالح -

       وما خلقت اجلن واإلنس إال ليـعبدون﴿: األعلى، قال اهللا تعاىل
   

 
                                        ِ ُ ُ َ َْ ُ

ِ َِّ
َ

ِْ َْ ََّ ِ َْ  ).٥٦: الذريات(﴾ َ

ِ                                               أمل تـروا أن الله سخر لكم ما يف ﴿: مجيع املخلوقات اليت قال اهللا تعاىل فيها: اخللق -  َّ ُ ََّ َ ََ َ َّ َّ َ َْ َ َْ
َ                                         السماوات وما يف األرض وأسبغ َ َْ ََ َ َ َِ َْ ْ ِ ِ      عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾َّ

     
                                  ً َِ ِ

َ َ ًََ
ِ َ َُ َ ْ ُ ْ  ).٢٠: لقمان (َ

 جلميع املخلوقات لإلنسان يف السماء واألرض يدل على طلب فتسخري اهللا  

اإلصالح هلا سواء بإجياد النفع واالستفادة منها، أو بدفع املضار عن كل هذه 

رر على اإلنسان املخلوقات؛ ألن حصول الضرر يف أي واحد من املخلوقات يعود بالض

 .ً                                                                 غالبا، و�ذا يتضح أن اإلصالح مطلوب للعامل أمجع بكل ما حيوي من املخلوقات

يف الدنيا واآلخرة، فمقاصد التشريع ال حتصر يف احلياة الدنيا، بل : يف الدارين - 

ً                                                                            تتعدى للحياة األخروية، فمثال مقاصد صلة األرحام منها ما هو متعلق باحلياة الدنيا 

ر، والزيادة يف الرزق على مستوى الفرد، والتكافل والتوحد على مستوى كطول العم

 . ا�تمع، ودخول اجلنة على املستوى األخروي

وبعد التعريف االصطالحي للمقاصد ال بد من معرفة الطريق اليت تسلك للكشف عن 

 . املقصد الشرعي، وهذا موضوع املبحث التايل
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  استنباط املقاصدكيفية: املبحث الثاين
، ١ال خالف بني العلماء أن املقاصد الشرعية جمال استنباطها نصوص الكتاب والسنة

وقد حاول العلماء رمحهم اهللا تعاىل وضع آليات وحتديد طرق معينة للكشف عن هذه 

ْ                                                                             املقاصد، كما وضحوا أن ا�تهد والناظر يف مقاصد الشريعة البد أن تتوفر فيه مجلة من  َّ

 :ً                                                            ، وهي عموما ترتكز حول شروط االجتهاد كما عند األصوليني وأمهها اآليتالشروط

 معرفة ا�تهد لنصوص الكتاب والسنة، وما يتعلق �ذه النصوص من علوم -١

 .  موضحة هلا كأقوال العلماء يف التفسري وشرح احلديث وحنوها من العلوم

ع من خالهلا ا�تهد يف علوم وهي العلوم اليت يستطي:  معرفة ا�تهد لعلوم اآللة-٢

 :الشريعة التوصل لفهم نصوص الكتاب والسنة، ويأيت يف مقدمة ذلك ما يلي

ًفإذا فرضنا مبتدئا يف . "  معرفته للغة العربية وقرائنها وسياقا�ا وأساليبها يف اخلطاب- 

 فهم العربية؛ فهو مبتدئ يف فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو متوسط يف فهم الشريعة،

                                                           

ْ وإن كانــت هنــاك دعــوى لتقــدمي املــصلحة وإن عارضــت الــنص واعتبارهــا حجــة؛ ألن الــنص جــاء ١

ًخادمـــا للمـــصلحة وســـاعيا لتحقيقهـــا، انظـــر ملزيـــد حـــول ذلـــك ً وحممـــد مجـــال أمحـــد الريـــسوين،: ً
، )م٢٠٠٠/ ـه١٤٢٠، ١دار الفكر، ط: دمشق (النص والواقع واملصلحة: االجتهادالباروت، 

" ختـــصيص الـــنص باملـــصلحة"أميـــن جـــربين جـــويلس، : وانظـــر كـــذلك ملزيـــد فائـــدة. ٣٨-٢٨ص

 ٢٠٠٠/ ـــه١٤٢٥جامعــة النجــاح، حبــث تكميلــي ملرحلــة املاجــستري يف الفقــه والتــشريع، : غــزة(

ًحيـــث نـــاقش الباحـــث قـــضية املـــصلحة وختصيـــصها بإســـهاب مبينـــا رأي . ٢٠٠-١٦٦، ص)م

الطـــويف يف تعـــارض املـــصلحة والـــنص وخلـــص إىل اتفـــاق الطـــويف يف اجلملـــة مـــع مـــذهب مجهـــور 

األصوليني من ختصيص النص الظين باملصلحة القطعية، وخلص يف �اية مناقـشته لقـول الطـويف 

صـولية الــسائدة يف عــصره، ولكــن ميكــن فهــم رأي أن رأيـه مل يفهــم لعــدم اســتخدامه لأللفــاظ األ

 . الطويف بقراءة مجيع كتبه
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واملتوسط مل يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إىل درجة الغاية يف العربية كان كذلك يف 

الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغريهم من الفصحاء الذين 

فهموا القرآن حجة، فمن مل يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة مبقدار التقصري 

 .١"ًد حجة، وال كان قوله فيها مقبوالعنهم، وكل من قصر فهمه مل يع

 معرفته بأصول الفقه، وما فيه من معرفة الناسخ من املنسوخ، ومعرفة التسلسل - 

التارخيي لتشريع األحكام، وأسباب ورود النص، ومواضع اإلمجاع واالختالف، وحنوها 

 .مما يلزم معرفته للباحث

 . اقع كعلم النفس واالجتماع وحنوها معرفة ا�تهد للعلوم اليت تساعده على فهم الو-٣

ُ                                                                       واخلالصة أنه البد من توفره شروط يف ا�تهد ذكر جمملها أعاله لكي يتوصل للمقصد  َّ

، وفيما يلي ٢ الشرعي بعد أناة وعدم تعجل؛ ألن اخلطأ يف تعيني املقصد خطر عظيم

 .نعرض ألهم الطرق يف الكشف عن مقاصد الشريعة

 
  

 اطبيطريقة الش: المطلب األول

ويف هذه الفقرة نتناول طريقة اإلمام الشاطيب يف الكشف عن املقاصد الشرعية، فقد 

، وهناك طريق خامس مل يذكره اإلمام الشاطيب ٣َّ                              عد اإلمام الشاطيب أربع طرق صرحية

ً                                                                             على أمهيته، وقد بىن كتابه املوافقات معتمدا عليه أال وهو االستقراء، والطرق الصرحية 

 :هي

                                                           

 .٥٣، ص٥، جاملوافقات الشاطيب، ١

 .٢٣١، صمقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور، ٢

 .١٣٤، ٣، جاملوافقات الشاطيب، ٣
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                      وجــاء هــذان القيــدان لكــي   :                               بــشرط أن يكونــا ابتــدائيني وتــصرحييني٢     النهــي   و١    األمــر - ١

  :ً                                                          ًخيرج من األمر والنهي ما جاء تعضيدا وكذا الضمين، ومثاله ما يلي

ً                                               ًاألمــر بالــسعي للــذكر جــاء ابتــداء وأصــالة كمــا يف قولــه   :                      مثــال االبتــدائي التــصرحيي -
َِّ﴿فاسعوا إىل ذكر الله  :     تعاىل ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ                    َِّ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ   . ) ٩  :      اجلمعة (  ﴾ َ

ً                         ً لألمـر األول وتابعــا لـه وهــو ً      ً تعــضيداً                                              ً، بينمـا النهــي عـن البيــع مل يكـن مبتــدأ هنـا بــل جـاء 

  .           السعي للذكر

ُّ﴿وللــه علــى النــاس حــج  :ً                               ًكــاألمر بــاحلج جــاء صــرحيا قــال اهللا تعــاىل  :            ومثــال الــضمين - ِ ِِ َّ ََ َِّ                   ُّ ِ ِِ َّ ََ َِّ
ِالبـيت

ْ َْ       ِ
   ).  ٩٧  :         آل عمران (  ﴾ َْْ

   .                              مين كاملال الالزم للتنقل واملعيشة                                           بينما االستعداد للحج والقيام مبستلزماته أمر ض

ُ                                                 ُتعتمـد يف عمليـة الكـشف عـن املقـصد مـع عـدم تعطيـل لظـواهر   :                علل األمـر والنهـي - ٢

                                                                      النـــصوص؛ ألن العلـــل مـــن األوامـــر والنـــواهي إمـــا أن تكـــون معلومـــة أو ال، فـــإن علمـــت 

   يــه                                                                     عمــل �ــا، وإال البــد مــن التوقــف إمــا لعــدم الــدليل أو ألن التعــدي لغــري املنــصوص عل

  .               غري مقصود للشارع

حترمي اخلمر وعلته معلومة وهي اإلسكار، واألمر بالنكاح لعلة : مثال املعلوم من العلل

 .التناسل

                                                           

مي عبــد الكــر: انظــر. اللفــظ املوضــوع لطلــب الفعــل علــى ســبيل االســتعالء:  األمــر عنــد األصــوليني١

 .٢٩٢، ص)م١٩٨٧ط، . الرسالة، د: بريوت (الوجيز يف أصول الفقهزيدان، 

الـوجيز يف زيـدان، : انظـر. طلـب الكـف عـن الفعـل علـى جهـة االسـتعالء:  النهي عنـد األصـوليني٢

 .٣٠١، صأصول الفقه
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حتديد أوقات الصلوات اخلمس بوقت معني، وحد الزاين : مثال لغري املعلوم من العلل

دم الدليل وهنا البد من التوقف عن البحث يف العلل لع. غري احملصن مائة جلدة وغريها

 . يف األول، وألن التعدي لغري املنصوص عليه غري مراد يف الثاين

 عن إعطاء حكم مع توافر احلاجة للبيان هذا دليل على أن هذا سكوت الشارع -٣

 . مقصد الشارع دون زيادة أو نقصان، وهذا ظاهر يف العبادات

 ١ . الصلوات املفروضةًعدم جعل أذان وإقامة يف صالة العيدين قياسا هلا على: ومثاله

 أما سكوت الشارع عند عدم احلاجة للبيان كالنوازل اليت حدثت بعد رسول اهللا 

فهذه ينظر فيها أهل الشريعة على ما تقرر من كليات كجمع املصحف وحنوها من 

 .النوازل

وهذا يدل على أن للشارع مقاصد عليا تعترب : انقسام املقاصد إىل أصلية وتبعية -٤

األوىل من احلكم، وهناك مقاصد تابعة ومكملة مثل النكاح فمقصده األول الغاية 

التناسل، مث تكمله مقاصد أخرى كالسكن، واملودة، والتعاون، واالستمتاع احلالل 

 . وحنوها

وهو أهم الطرق يف الكشف عن مقاصد الشارع احلكيم، ومن خالل : ٢االستقراء -٥

ضرورية، وحاجيه، وحتسينية، مث : ة ثالثةاالستقراء جعل الشاطيب املقاصد الشرعي

                                                           

: لـدماما(أمحـد بـن حممـد اخلليـل : ، حتقيـقالقواعد النورانية الفقهية أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، ١

 .١٥٠، ص)ت.ط، د.دار ابن اجلوزي، د

" املقاصـد االسـتقرائية"اخلـادمي، : انظـر. تقوي أمر كلـي بتتبـع جزئياتـه:  االستقراء عند األصوليني٢

فهمـــي : وكـــذلك. ٦٣، ص)الريـــاض(ــــ، ه١٤٢٨، حمـــرم ٣٣، العـــدد جملـــة العـــدل الـــسعودية: يف

ــــوان،  ــــضرورية ومقاصــــد التــــشريع اإلســــالمحممــــد عل اهليئــــة املــــصرية العامــــة : القــــاهرة (يالقــــيم ال

ففـــي الكتـــاب األخـــري كـــالم جيـــد يف الفـــصل الرابـــع حـــول . ٦٦، ٦٢، ص)م١٩٨٩للكتـــاب، 

 .االستقراء املعنوي وربطه بالتواتر املعنوي والقياس الشرعي
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الدين،  (١"وهي احلد األدىن لقيام ا�تمع على مراد اهللا عز وجل"الضرورية مخسة 

،ويف ٢حيث ميكن الزيادة عليها كقول ابن تيمية) والنفس، والعقل، والنسل، واملال

، ٣ةعصرنا احلاضر يرى البعض الزيادة عليها كابن عاشور وخاصة فيما خيص األم

 وغريهم، ومع أن الشاطيب اعتمد االستقراء يف كتابه ولكنه مل يذكره يف الطرق ٤والنجار

الكاشفة عن املقاصد؛ وهلذا بسط الريسوين القول يف االستقراء، ونبه عليه مع ذكر 

                                                           

 . وهذه الفائدة مسعتها يف حماضرة صوتية لعبد الرحيم القرشي يف دورة ملقاصد الشريعة١

دار الكتـــب : بـــريوت(حممـــد ومـــصطفى عبـــد القـــادر عطـــا : ، حتقيـــقالفتـــاوى الكـــربى  ابـــن تيميـــة،٢

وقــوم مــن اخلائــضني يف : "نــص مــا قالــه. ٤٧٠-، ص٤، ج)م١٩٧٨/ـــه١٤٠٨، ١العلميــة، ط

أخرويــة ودنيويــة، جعلــوا : رأوا أن املــصلحة نوعــان... أصــول الفقــه، وتعليــل األحكــام الــشرعية 

وجعلـوا الدنيويـة مـا تـضمن حفـظ . يب األخـالق مـن احلكـماألخروية ما يف سياسة النفس و�ذ

ــــة  ــــدين الظــــاهر، وأعرضــــوا عمــــا يف العبــــادات الباطن الــــدماء، واألمــــوال، والفــــروج، والعقــــول، وال

... والظاهرة من أنواع املعارف باهللا تعاىل، ومالئكته، وكتبه، ورسـله، وأحـوال القلـوب وأعماهلـا 

العهود، وصلة األرحام وحقوق املماليك واجلريان وحقوق وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء ب

ويتبـــني أن هـــذا جـــزء مـــن أجـــزاء مـــا جـــاءت بـــه الـــشريعة مـــن ... املـــسلمني بعـــضهم علـــى بعـــض

 ".املصاحل

، حيث بني أن املقصد العام مـن التـشريع هـو ٢٧٣، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور، ٣

، ويف مقاصـــد التـــشريع ٣٩٠مقـــصد احلريـــة صحفـــظ نظـــام األمـــة واســـتدامة صـــالحه، وكـــذلك 

 .وغريها٤٥٠، مقاصد التصرفات املالية ص٤٣٠اخلاص مقاصد العائلة ص

، ١دار الغــــرب اإلســـــالمي، ط: بــــريوت (مقاصــــد الـــــشريعة بأبعــــاد جديــــدة عبــــد ا�يــــد النجــــار، ٤

، مقـــصد حفـــظ ٥١حيـــث ذكـــر مقـــصد حفـــظ إنـــسانية اإلنـــسان ص. ٥٦، ٥٠، ص)م٢٠٠٦

 .٥٣د حفظ ا�تمع ص، مقص٥٢البيئة ص
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ً                                                                      أمهية االستقراء للمقاصد متعجبا من عدم ذكر الشاطيب له صراحة يف موضع الكشف 

  .١عن مقاصد الشريعة

مع أنه أهم الطرق اليت اعتمد -ً                                           نرى أن اإلمام الشاطيب مل يذكر االستقراء تصرحيا و

ضمن خامتة املقاصد لكونه كتب الكتاب لطبقة - عليها يف التأسيس لعلم املقاصد 

عالية يف العلوم الشرعية كما سبق بيانه، فأراد القول بأن علم مقاصد الشريعة ال يقدر 

ً                                                      خصوصا فيما يتعلق باملقاصد العليا، فإذا استقرأنا كتابه عليه غري هذه الطبقة فقط، و

نرى أنه يؤكد أن االستقراء هو الطريقة الوحيدة للوصول للمقصد الشرعي، وقد تكلم 

 .٢الشاطيب عن كيفية استقراء النصوص يف مواضع متفرقة حتتاج للتتبع

ة يف الوصول وكل ما ذكره الشاطيب يف اخلامتة ما هو إال بعض من األمور املساعد

فاتصفت باجلزئية يف الغالب من حيث اجتهت إىل رسم الطريق يف "للمقصد الشرعي، 

 ٣"البحث عن املقاصد يف نطاق آحاد األحكام ال يف نطاق املقاصد الكلية العامة

                                                           

 .٣١٤، ٣٠٧، صمقاصد الشريعة عند اإلمام الشاطيب الريسوين، ١

 يف مواضع متفرقة من كتاب األدلة وخاصة يف املقـدمات كاملـسألة األوىل يف املوافقات، الشاطيب، ٢

، وحني كالمه عن دليل القرآن ١٨٣-١٧١، ص٣خطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كليا�ا ج

وهنـــاك . ١٨٣-١٨٠، ص٣امـــسة حـــول تعريـــف القـــرآن لألحكـــام أكثـــره كلـــي جكاملـــسألة اخل

رســالة ماجــستري باإلجنليزيــة يف اجلامعــة اإلســالمية مباليزيــا عــن االســتقراء عنــد اإلمــام الــشاطيب، 

 : عنوا�ا. م٩٤/١٩٩٥يونس الصواحلي، 

 AL-IMAM AL-SHATIBI'S INDUCTION: FROM MERE 
CONJETURES TO METHODIC STATUS  

جملـــة : ، حبـــث يف"مـــسالك الكـــشف عـــن مقاصـــد الـــشريعة بـــني الـــشاطيب وابـــن عاشـــور" النجـــار، ٣

وهــذا . ٤٨، ص)٢، العــدد ٢قـسطنطينية، الــسنة  (جامعـة األمــري عبــد القـادر للعلــوم اإلســالمية

حبــث جيــد فيــه أوجــه متعــددة للمقارنــة بــني مــسالك الكــشف عــن املقاصــد عنــد الــشاطيب وابــن 

 .ًال حبثي، فمن أراد الفائدة فلريجع للبحث كامالعاشور، وليس هذا جم
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وهذا طبيعي يف ظروف النشأة لعلم املقاصد، وكذلك استحضار الوقت الذي عاش فيه 

أراد التأصيل ملا يرد به على البدعة كما يف كتابه الشاطيب حيث كثرت البدعة ف

 .االعتصام مع فهم شامل للنصوص دون االقتصار على الظواهر فقط

 وبعد ننتقل �دد علم املقاصد الشرعية يف عصرنا احلديث ابن عاشور حيث نتحدث 

 .عن طريقته يف الكشف عن املقصد الشرعي يف املطلب اآليت

 
  

 بن عاشورطريقة ا: المطلب الثاني

                                                                          وبعــد مــضي فــرتة طويلــة مــن الــزمن يطــل علينــا ابــن عاشــور املعلــم الثــاين للمقاصــد بعــد 

                        حيــث جيــدد مــا قــرره الــشاطيب،   "                       مقاصــد الــشريعة اإلســالمية  "                       الــشاطيب بكتابــه املوســوم بـــ

 :١                                               ويف كتابه حيدد لنا ثالثة طرق إلثبات املقاصد الشرعية

 : على نوعنياالستقراء وهو أعظمها وهو: الطريق األول

 .استقراء العلل املعروفة يف األحكام - أ

 النهي عن املزابنة وعلته اجلهل مبقدار أحد العوضني، والنهي عن الغنب وعلته : ومثاله
                                                                    َ
ِ

 . بني األمة يدالن على مقصد واحد هو إبطال الغرر يف املعاوضات٢نفي اخلديعة

                                                           

 .١٩٥- ١٩٠، صمقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور، ١

َّوإذا علمنـا إباحـة القيـام بـالغنب وعلمنـا أن : "مقاصـد الـشريعة اإلسـالميةالعبارة عند ابن عاشور،  ٢

الكـالم فيـه شـيء مـن ..." علته نفي اخلديعة بني األمة بنص قول الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم

َّالتناقض فكيف يباح الغنب وتكون علته نفي اخلديعـة إذ أن نفـي اخلديعـة يف األمـة تقـوم بالـضد 

وهــو النهــي عــن الغــنب؛ ولعــل العبــارة الــصحيحة فيهــا ســقط فتــصح بإضــافة كلمــة عــدم، فتكــون 

 بني األمة بـنص قـول َّوإذا علمنا عدم إباحة القيام بالغنب وعلمنا أن علته نفي اخلديعة: "العبارة

     .١٩١، ص..."الرسول 
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لنا اليقني أن تلك العلة  حبيث حيصل استقراء أدلة أحكام اشرتكت يف علة واحدة - ب

 .مقصد ومراد الشارع

النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والنهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة، والنهي : ومثاله

عن االحتكار للطعام يتبني لنا من استقراء كل هذا أن علة النهي من كل ما سبق هي 

 .طلب رواج الطعام وتيسري تناوله وهذا مقصد من مقاصد الشريعة

 اليت يضعف احتمال كون املراد منها غري أدلة القرآن الواضحة الداللة :الطريق الثاين

 .ظاهرها حبسب االستعمال العريب

         ﴿كتب عليكم الصيام﴾:آيات كثرية يف كتاب اهللا مثل قوله تعاىل: ومثاله
                    ُ َِّ ُ ُ ََْ َ
: البقرة (ُِ

١٨٣.( 

 قصد الصوم أ، فاهللا  مبعىن أوجب ال مبعىن الصيام مكتوب على الورق فهذا خط

ُ                                                                           حني فرضه على الناس بداية علما أن هناك مقاصد أخرى ترتتب على الصيام كالتقوى  َّ ً
ً                                                                           ومعرفة حاجة الفقري وحنوها، وهناك من اآليات اليت تصرح مبقصد شرعي ابتدأ لذاته أو 

  .تنبه إليه

 :وهذا ال يوجد إال يف حالتنيالسنة املتواترة  :الطريق الثالث

 فيحصل ً                                                      واتر املعنوي احلاصل من مشاهدة عموم الصحابة عمال من النيب  الت- أ

 .جلميع الصحابة علم بالتشريع

َّ                                                                      املعلوم من الدين بالضرورة أو ما يقاربه كمشروعية الصدقة اجلارية املعرب عن : ومثاله

 .بعضها باحلبس وهو الوقف

 حبيث  اهللا ُّ                                                    تواتر عملي آلحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول- ب

 .يستخلص من جمموعها مقصد شرعي
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 من قطع الصالة واللحاق بفرسه، وذكره ما رأى ما فعله أبو برزة األسلمي : ومثاله

 .١من تيسري الرسول عليه الصالة والسالم أثناء صحبته له

ومما سبق تظهر نظرة اإلمام ابن عاشور لطريقة الوصول للمقصد الشرعي فهي نظرة 

دعاين إىل صرف اهلمة : "صد الشرعي أكدها يف مقدمة كتابه حيث قالعمومية للمق

 ما رأيت من عسر االحتجاج بني املختلفني يف - التأليف يف علم املقاصد -إليه 

مسائل الشريعة، إذ كانوا ال ينتهون يف حجاجهم إىل أدلة ضرورية، أو قريبة منها، 

ُ                                          يذعن إليها املكابر، ويهتدي �ا املشبه عليه ، كما ينتهي أهل العلوم العقلية يف ََّ

حجاجهم املنطقي والفلسفي إىل األدلة الضروريات واملشاهدات واألصول املوضوعة، 

ورأيت علماء . فينقطع بني اجلميع احلجاج، ويرتفع من أهل اجلدل ما هم فيه من جلاج

 .٢"الشريعة بذلك أوىل

أكد يف الطريق األول على   وعند النظر يف الطرق اليت عدها ابن عاشور جند أنه 

 فقد قصد �ا ابن عاشور الوصول -  أدلة القرآن الواضحة-أما الطريق الثاين . االستقراء

املباشر للمقصد الشرعي يف حالة كون الدليل قطعي الثبوت والداللة فقط، وحىت يف 

                                                           

طـوق : بـريوت(حممـد زهـري الناصـر : ، حتقيـق اجلـامع املـسند الـصحيح حممد بن إمساعيل البخاري،١

 يــسروا وال تعــسروا وكــان حيــب التخفيــف واليــسر ، بــاب قــول النــيب )ـــه١٤٢٤، ١النجــاة، ط

عن األزرق بن قيس قال كنا : "ولفظه. ٦١٢٧، رقم احلديث٣٠، ص٨، ج٤على الناس، مج 

على شاطئ �ر باألهواز قد نضب عنه املاء فجاء أبو برزة األسـلمي علـى فـرس فـصلى، وخلـى 

فرسـه، فانطلقــت الفــرس، فـرتك صــالته، وتبعهــا حـىت أدركهــا، فأخــذها، مث جـاء فقــضى صــالته، 

: فأقبـل فقـالانظروا إىل هذا الشيخ ترك صالته من أجل فـرس، : وفينا رجل له رأي فأقبل يقول

 وقال إن منزيل مـرتاخ فلـو صـليت وتركتـه مل آت أهلـي إىل الليـل، ما عنفين أحد منذ فارقت 

 ". فرأى من تيسريهوذكر أنه قد صحب النيب 

 .١٦٦-١٦٥، صمقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور، ٢
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هذه الطريقة قد يطرأ شيء خارجي يؤثر يف داللة النص مثل النسخ،  فإذا اختل شرط 

ً                                                                      ال ميكن الوصول للمقصد الشرعي عن طريق دليل واحد ولو كان واضحا بل البد من ف

ً                                                                  استقراء لنصوص كثرية حىت حنكم بكونه مقصدا شرعيا، وكذا الطريق الثالث   السنة –ً

 حني تأمله يعود إىل االستقراء لعمل كثري من الصحابة أو استقراء صحايب - املتواترة

 ، و�ذا يتضح جبالء أمهية االستقراء يف الكشف  لكثري من مشاهداته مع رسول اهللا
                                       ِ
َ

  .عن املقاصد

مث جاء املعاصرون من املهتمني بدراسة املقاصد مستفيدين مما وصلهم من السابقني، 

ْ                                    وإن كان بعض املعاصرين جعل بعض الشروط
 أدوات لطرق الكشف عن مقاصد ١

 واخلطاب مما هو من الشروط اليت الشريعة مثل الفهم لسياق اللغة العربية، ومعرفة املقام

جتب معرفتها على الباحث للمقاصد الشرعية، ولكن من زاوية أخرى قد تكون أداة، 

كاللغة –وخاصة عند مباشرة الباحث الستنباط املقصد فاستخدام الباحث كل معارفه 

 حال االستنباط حينها تكون هذه العلوم أدوات تساعد لفهم -واألصول وغريها

ً                                                                إن كان جعل املعرفة �ذه العلوم شروطا أقوى، ومن البديهي أنه سيحصل النصوص، و

  . االستخدام هلا من قبل الباحث عن املقاصد الشرعية

 

 
  

  

 

                                                           

اصــد عنــد ابــن يف نظريــة املق، واحلــسين ٢٩٥، صنظريــة املقاصــد عنــد الــشاطيب مثــل الريــسوين يف ١

 .٣٢٥، صعاشور
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 مراحل الكشف عن مقاصد الشريعة: المطلب الثالث

وبعد تأمل ميكن القول عموما أن عملية الكشف عن املقاصد الشرعية متر مبراحل 

 لدليل عملي يف كيفية الكشف عن املقاصد وهي ثالث كما ً                      ميكن عدها نقاطا إمجالية

 :يلي

 وهذا ما جنده يف النصوص قطعية الثبوت والداللة اليت االستنباط املباشر :املرحلة األوىل

ال حتتمل التأويل؛ ألن ما أمرنا اهللا عز وجل به يف الشريعة فهو مقصود هللا سبحانه 

 .يل ويصل للمقصد العايل بتضافر أدلة كثريةوتعاىل، وهذا ميكن أن نسميه املقصد األو

 وهذا يكون يف األدلة الظنية الداللة أو الثبوت ويف االستنباط غري املباشر :املرحلة الثانية

 :هذه احلالة يستعان بأمور كثرية قبل الوصول للمقصد الشرعي

د  معرفة العلل من األوامر والنواهي يف نصوص الوحي عن طريق مسالك العلة عن-١

 ١.األصوليني

 معرفة فهم الصحابة والقرون املفضلة وغريهم من العلماء؛ لكون األوائل عايشوا -٢

خري الناس قرين مث الذين : التنزيل و من بعدهم من القرون املفضلة ملدح الرسول 

 ١ .َّ                                                                 وغريهم من العلماء الربانيني على مر العصور؛ ألن العلماء ورثة األنبياء... ٢يلو�م

                                                           

دار البشائر : بريوت (مباحث العلة يف القياس عند األصوليني عبد احلكيم عبد الرمحن السعدي، ١

 .٥٢٤-٣٣٩، ص)م٢٠٠٠/ ـه١٤٢٠، ٢اإلسالمية، ط

، بـاب مـا حيـذر مـن  اجلامع املسند الصحيح جزء من حديث أخرجه حممد بن إمساعيل البخاري،٢

وكذلك عند مسلم بن . ٦٤٢٩، رقم احلديث ١٠، ص٨، ج٤ فيها، مج زهرة الدنيا والتنافس

بيـــت األفكـــار : الريـــاض(أبـــو صـــهيب الكرمـــي : ، اعتـــىن بـــهصـــحيح مـــسلماحلجـــاج القـــشريي، 

، بــاب فــضل الـصحابة مث الــذين يلــو�م مث الــذين يلــو�م، )م١٩٩٨/ ـــه١٤١٩ط، . الدوليـة، د

خري الناس قرين مث الذين : "بخاريولفظ احلديث عند ال. ٢٥٣٣، رقم احلديث ١٠٢٤ج، ص

 ."يلو�م مث الذين يلو�م مث جييء من بعدهم قوم تسبق شهاد�م أميا�م وأميا�م شهاد�م
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                                                                نظـــر العقلـــي يف املـــصاحل واملفاســـد ومـــا تـــؤول األمـــور إليـــه، فتتـــضح املـــصلحة مـــن     ال- ٣

  .      املفسدة

ـــــادات؛ ألن العبـــــادات - ٤ ـــــشارع عمـــــا دعـــــت إليـــــه احلاجـــــة وخاصـــــة يف العب َّ                                                             َّســـــكوت ال

  .       توقيفية

ً                                                                               واملرحلة الثانية تفيدنا يف استخراج العلل واحلكم واملعاين اليت تكون جماال لالستقراء كما 

 .لتاليةيف املرحلة ا

، وهو ٢ وهو الطريقة الوحيدة املوصلة للمقاصد العليا واملتوسطةاالستقراء: املرحلة الثالثة

 :١ثالثة أقسام

                                                           

اجلـامع ذكـره حممـد بـن عيـسى الرتمـذي، .  جزء من حديث طويـل رواه عاصـم بـن رجـاء بـن حيـوة١

ــــــصحيح ــــــقال ــــــاين احللــــــيب: القــــــاهرة(إبــــــراهيم عطــــــوة عــــــوض : ، حتقي  ١٣٩٥، ٢، طمطبعــــــة الب

. ٢٦٨٢، رقـم احلـديث ٤٨، ص٥، باب ما جاء يف فضل الفقه علـى العبـادة، ج)م١٩٧٥/ـه

بيـت األفكـار الدوليـة للتوزيـع والنـشر، : الريـاض (سـنن أيب داودسليمان بن األشعث أبـو داود، 

، رقــم احلــديث ٤٠٣، بــاب احلــث علــى طلــب العلــم، ص)ت.طبعــة حممــد الراجحــي اخلرييــة، د

دار : بـريوت(حممد فؤاد عبد الباقي : ، حتقيقسنن ابن ماجهبن يزيد بن ماجة، حممد . ٣٦٤١

ولفـظ احلـديث عنـد . ٢٢٣، رقـم احلـديث ٨١، ص١، ج)ت.ط، د. إحياء الكتب العربيـة، د

مـن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـا " ابن ماجه على خالف يسري مـع روايـة أيب داود والرتمـذي 

وإن طالــب . َّ وإن املالئكــة لتـضع أجنحتهــا رضــا لطالـب العلــم.سـهل اهللا لــه بــه طريقـا إىل اجلنــة

وإن فــضل العــامل علــى العابــد . حــىت احليتــان يف املــاء. العلــم يــستغفر لــه مــن يف الــسماء واألرض

َّإمنا ورثـوا . َّإن العلماء ورثة األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها. كفضل القمر على سائر الكواكب

 ". حبظ وافرفمن أخذه أخذ. العلم

 املقـــصد األويل وهـــو مـــا يـــستنبط مـــن الـــنص -١:  ويـــرى الباحـــث تقـــسيم املقاصـــد لثالثـــة أقـــسام٢

ُ املقـصد العـايل وهـو مـا يـستقرأ -٣.  املقـصد املتوسـط وهـو املتعلـق بـاحلكم واملعـاين-٢. مباشـرة
 . من نصوص وعلل ومعاين كثرية
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ً                               نعلم أن احلكمة غري منضبطة دائما .  استقراء علل األحكام الضابطة حلكمة واحدة- أ
 . مثل حترمي الغرر يف املعامالت٢فإذا انضبطت جاز التعليل باحلكمة

اء أدلة األحكام املشرتكة يف علة واحدة مثل حترمي االحتكار والبيع قبل  استقر- ب

 .القبض وحنوه مما علته جعل الطعام ال يتوفر يف األسواق

 استقراء جمموعة من النصوص املشرتكة يف معىن واحد مثل معىن التيسري يف نصوص - ج

 .الشريعة

شاف املقاصد الشرعية، أما وهذه املراحل الثالث حماولة لبيان املنهج العملي الكت

، وملا كان الناس هم ٣تنزيلها على الواقع فله آليات وطرق ترتكز على معرفة ا�تمع

احملققني ملقاصد اهللا تعاىل والبد هلم ممن يصلحهم كاألنبياء الذين بلغوا وحي اهللا هلم 

ن ال بد مبا يناسب فهمهم وبيئتهم بتدرج بديع، مث بعد ذلك التبعة على العلماء الذي

هلم من التدرج والتفهم �تمعا�م يف سعيهم لإلصالح للعامل أمجع بكل ما حيوي حىت 

 . تكون العقىب الطيبة يف الدنيا واآلخرة

وهنا البد أن نلفت االنتباه الختالف عقول الناس يف الفهم لداللة اخلطاب 

ف فهم الصحابة ، وهذه ملكات يوزعها اهللا تعاىل على عباده، وال ننسى اختال٤الواحد

                                                           

اجلامعــة اإلســالمية العامليــة : الملبــوركوا" (مــسالك الكــشف عــن مقاصــد الــشارع" نعمــان جغــيم، ١

 . ٢٧٠، ٢٣٨، ص)م٢٠٠٠مباليزيا، حبث تكميلي للدكتوراه، 

جامعـــــة النجـــــاح : غـــــزة(حبـــــث تكميلـــــي للماجـــــستري " التعليـــــل باحلكمـــــة" رائـــــد ســـــبيت ســـــليمان، ٢

 .١٠٠، ص)م٢٠٠٣/ ه١٤٢٤بفلسطني، 

 :كواالملبــور" (ة نقديــةمــسالك الكــشف عــن مقاصــد الــشريعة دراســة حتليليــ" عفــاف أمحــد عــودة، ٣

-١٠٢ ص ،)م٢٠٠٠اجلامعــة اإلســالمية العامليــة مباليزيــا، حبــث تكميلــي ملرحلــة املاجــستري، 

١٠٩. 

املعهـــــد العـــــاملي للفكـــــر : فرجينيـــــا (املقاصـــــد العامـــــة للـــــشريعة اإلســـــالمية يوســـــف حامـــــد العـــــامل، ٤

، ٢اإلســـــالمي، طدار العامليــــة للكتـــــاب : الريـــــاض) ٥(اإلســــالمي، سلـــــسلة الرســــائل اجلامعيـــــة 

 .١١١، ص)م١٩٩٤/ـه١٤١٥
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، فمنهم من فهم األمر على ظاهره فلم ١يف بين قريظة  هلم بالصالةألمر رسول اهللا 

ِ                                                                     يصل العصر إال يف بين قريظة بعد غروب الشمس، ومنهم من فهم املقصد من األمر  ُ
وهو اإلسراع للخروج لبين قريظة، وإذا كان هذا حال الصحابة رضوان اهللا عليهم 

 الذي عاشوا معه، والصحابة أعرف خطاب الرسول اهللا واختالفهم يف فهم 

بأساليب اللغة العربية فما هو حال من خلفهم ممن عاشوا يف قرون متأخرة؛ وألجل 

ِ                                                                             ذلك فاالجتهاد املقاصدي يتطور بتطور ا�تمع وتوسع احتياجاته، وتغري النظر وتركزه  ُ َ
ً                           اطيب فرض عليه تصورا معينا ً                                                 حنو فهم تصورات معينة تبعا للزمان واملكان، فزمن الش ً

للمقاصد الشرعية فاألندلس حينئذ دول متفرقة، واملسلمون مستضعفون، وأعداؤهم 

ِّ                                                                      أقوياء وغري ذلك مما جعله يركز على اجلانب الفردي، وحصر الضرورات يف أقل ما 
، وكذا ابن عاشور زمنه ومكانه فرضا عليه ميكن أن يقوم ا�تمع فيه على مراد اهللا 

ً                                                                       ورا وتركيزا على بعض املقاصد الشرعية، فأغلب األراضي اإلسالمية كانت يف قبضة تص ً
ِّ                                                                        الدول االستعمارية وهذه احلال جعلته يركز على مقاصد يستطيع املسلمون من خالهلا 

حفظ أقل حقوقهم كالعدل واحلرية، وكل هذا ال يلغي أن هناك مقاصد شرعية كثرية، 

، وهذا دليل قاطع على صالحية شريعة اإلسالم لكل ولكن استنباطها هو تبع للحاجة

 .زمان ومكان

 
 

                                                           

عن ابن عمر " نص احلديث. ٤١١٩، رقم احلديث ١١٢، ص٣ مجاجلامع الصحيح، البخاري، ١

 يـــوم األحـــزاب ال يـــصلني أحـــد العـــصر إال يف بـــين قريظـــة قـــال النـــيب : رضـــي اهللا عنهمـــا قـــال

ضهم بل نصلي مل فأدرك بعضهم العصر يف الطريق فقال بعضهم ال نصلي حىت نأتيها وقال بع

 ". فلم يعنف واحدا منهميرد منا ذلك فذكر ذلك للنيب 
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 حجية املقاصد الشرعية: املبحث الثالث
يف هذا املبحث سنتناول املقاصد الشرعية من ناحية كو�ا حجة، وسيتضح هذا بعد 

عرض أساس اخلالف الذي ترتب عليه اخلالف يف حجية املقاصد مث نعرض للقول 

ية مع توضيح ملراتب املقاصد اليت تكون حجة عند االستدالل، الراجح يف هذه القض

وبيان للمخرج من تعارض النص مع املقصد، مث ذكر للضوابط اليت جيب توفرها يف 

 .املقصد، وعرض ألهم األعمال املعاصرة يف قضية ضبط املقاصد

 
 الخالف في حجية مقاصد الشريعة: المطلب األول

 من األقطار، ودخل يف دين اهللا أجناس وشعوب خمتلفة         انتشر اإلسالم يف كثري

حيث درس بعض . لكل منها ثقافته وحضارته، ومن هنا بدأ تأثر املسلمني بغريهم

وخصوصا يف عهد املأمون املسلمني معارف وعلوم هذه الشعوب كاملنطق والفلسفة، 

َّ                                                                          الذي شجع الرتمجة من اليونانية والفارسية وغريها من اللغات، وحينئذ ظهرت مسائل 

منها اخلالف يف مسألة التحسني والتقبيح . وإشكاليات مل تكن معروفة من قبل

فكانت هناك آراء ومذاهب . ١، واليت ترتب عليها اخلالف يف مسألة التعليل١العقلي

                                                           

جامعـة أم : مكـة(، رسـالة ماجـستري "احلكمـة والتعليـل يف أفعـال اهللا تعـاىل"  حممد ربيع املدخلي، ١

تعليــل األحكــام يف الــشريعة عــادل الــشويخ، : وانظــر كــذلك. ٩٢-٦٨، ص )ـــه١٣٩٨القــرى، 

. ٣٠-٢٢، ص)م٢٠٠٠/ـــــــه١٤٢٠، ١ري للثقافــــــة والعلــــــوم، طدار البــــــش: طنطــــــا (اإلســــــالمية

ــــة يــــدرك العقــــل حــــسنها  وصــــورة املــــسألة هــــل األفعــــال قبحهــــا وحــــسنها ذايت أم لــــصفة خارجي

وقبحهــا؟، مث هــل ترتــب األحكــام الــشرعية عائــد ملــا فيهــا مــن حــسن وقــبح؟ والــصواب مــذهب 

الثــواب والعقــاب بعــد ورود الــسلف يف إثبــات احلــسن والقــبح يف األفعــال لــذوا�ا مــع اســتحقاق 

 . ًالشرع ال قبله و�ذا يكون مذهبهم وسطا بني األشاعرة واملعتزلة
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سألتني يرجع فيها لكتب علم الكالم والعقائد وليس جمال حبثها هنا، وإن يف هاتني امل

كان هناك من نفى التعليل يف مسائل العقيدة وأثبته يف الفقه واألصول ويتضح هذا يف 

، والبحث منصب هنا على أقسام الناس يف تعليل األحكام ٢مذهب بعض األشاعرة

 فيها أقسام الناس من زاوية حجية املقاصد  اليت يتبني٣الشرعية من ناحية الفقه وأصوله

 :وهم على العموم ثالثة أقسام

.  حصرت مقاصد الشريعة يف الظواهر من النصوص كالظاهريةمدرسة الظاهر -١

حيث نفوا التعليل املطلق مع إثبا�م العلل املنصوص عليها، وما اجتمعت أدلة كثرية 

 .٤ على اعتباره مقصد فقط

ت مقاصد الشريعة احلقيقية كما يزعمون يف بواطن النصوص،  حصرمدرسة الباطن -٢

واملعاين اخلفية كالباطنية وهم من غاىل يف التعليل حىت عطل النصوص باسم املصاحل 

  .٥واملقاصد

َّ                                                           جلمهور األمة وهم من توسطوا فأثبتوا أن أحكام اهللا تعاىل معللة مدرسة الوسط -٣

ى العباد باملصاحل واملنافع العظيمة، وربطوا باحلكم والغايات احلميدة اليت تعود عل

                                                           

تعليــل الــشويخ، : وانظــر كــذلك. ٦٧-٢٤، ص احلكمــة والتعليــل يف أفعــال اهللا تعــاىل املــدخلي، ١

 .  ٥٩-٣١، صاألحكام يف الشريعة اإلسالمية

 .ومن هؤالء الغزايل واآلمدي. ٤١-٣٨ص، تعليل األحكام يف الشريعة اإلسالمية الشويخ، ٢

 .١٣٤-١٣٣، ص٣ جاملوافقات، الشاطيب، ٣

ــــرمحن ربيعــــة، ٤ ــــن عبــــد ال ــــز ب ــــشارع عبــــد العزي ــــة العبيكــــان، ط: الريــــاض (علــــم مقاصــــد ال ، ١مكتب

 .١٠٣، ص)م٢٠٠٢/ـه١٤٢٣

، )م٢٠٠٨، ٣دار الــــشروق، ط: القـــاهرة (دراســــة يف فقـــه مقاصـــد الــــشريعة يوســـف القرضـــاوي، ٥

 .١٣٤، ٨٥ص
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وكما يقول الشاطيب يف كيفية التعامل الوسط مع . ١النصوص اجلزئية باملقاصد الكلية

ٍ                                                                   فالعمل بالظواهر أيضا على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع، كما أن : " النصوص ً

فهوم من علة األمر ً                                                        إمهاهلا إسراف أيضا، فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى امل

   والنهي؛ فهو جار على السنن القومي، موافق لقصد الشارع يف ورده وصدره
                                                                ِ ََ
ٍ"٢. 

      هذا من ناحية أساس االختالف يف هذه القضية، وما يهمنا هو الرأي الراجح 

جلمهور األمة يف إثبات حجية املقاصد الشرعية املعتمدة على نصوص الكتاب والسنة 

 يا ترى أي مراتب املقاصد حجة عند االستدالل هذا ما سيتناوله ولكن. دون مبالغة

 .الباحث يف املطلب التايل

 
  

 مراتب حجية المقاصد: المطلب الثاني

      بعد عرض اآلراء يف حجية املقاصد، وأساس اخلالف يف املسألة نعرض لقضية 

 مجهور األمة، احلجية يف مراتب مقاصد الشريعة من ناحية االستدالل عند املثبتني من

 :فدرجة حجية املقاصد راجعة إىل كيفية استنباطها، وفيما يأيت درجات املقاصد

 تكون حجية املقاصد قطعية عند استخراجها من نصوص -١

 .قطعية الثبوت والداللة وكذا حال االستقراء التام

 وتكون حجية املقاصد قريبة من القطعية، وهذا يف حالة غلبة -٢

 استخراجها من خالل نصوص ظنية الداللة أو الظن الراجح عند

                                                           

 .٢١٧-١٣٧ املرجع السابق، ص١

 .٤٢١، ص ٣، جاملوافقات الشاطيب، ٢
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الثبوت أو يف االستقراء الناقص الذي يعين غلبة الظن وهذا معترب 

 ١ .شرعا

وال تكون املقاصد حجة يف حالة استخراجها عن طريق الظن  -٤

 .الضعيف، والشك من باب أوىل

 
  

 ضوابط يجب توفرها في المقصد: المطلب الثالث

مخرج عند تعارض مقصد شرعي بنص مع عدم إمكانية وقبل ذكر الضوابط نعرض لل

ً                                                                           اجلمع بينهما، ففي هذه احلالة يكون النص مقصدا شرعيا حبد ذاته كجميع املستثنيات  ً

َ                                                                                اليت ال تتفق مع القياس مثل السلم والعرايا وحنوها، وهذا ما يعرب عنه عند بعض العلماء 
 : " اجلمع كما يقول الشاطيبولكن إذا أمكن اجلمع بينهما نلجأ إىل. ٢خبالف األصل

فإذا ثبت باالستقراء قاعدة كلية، مث أتى النص على جزئي خيالف القاعدة بوجه من 

وجوه املخالفة؛ فال بد من اجلمع يف النظر بينهما؛ ألن الشارع مل ينص على ذلك 

اجلزئي إال مع احلفظ على تلك القواعد، إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد اإلحاطة 

 الشريعة؛ فال ميكن واحلالة هذه أن خترم القواعد بإلغاء ما اعتربه الشارع، وإذا مبقاصد

 ٣" .ثبت هذا؛ مل ميكن أن يعترب الكلي ويلغى اجلزئي

                                                           

 ٢٣٨-٢٣٧، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور، ١

، ١املعهـــد العـــاملي للفكـــر اإلســـالمي، ط: فرجينيـــا (مفهـــوم خـــالف األصـــل حممـــد البـــشري ســـامل، ٢

ناء من قواعد االستث: وتعريف مفهوم خالف األصل.  وما بعدها٤٧، ص)م٢٠٠٨/ـ ه١٤٢٩

 .٤١انظر ص. التشريع العامة

 .١٧٦، ص٣، جاملوافقات الشاطيب، ٣
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 :َّ                                 والبد من ضوابط العتبار املقاصد أمهها

ً                                                                           أن يكون املقصد ثابتا شرعا واملعاين اليت حيققها يقينية أو ظنية قريبة من اليقني-١ ً. 

 .يكون يف املقصد مصلحة حقيقية معقولة املعىن أن -٢

 . أن يكون املقصد ظاهر املعىن ال اختالف يف تشخيصه-٣

 . أن يكون املقصد له حد منضبط ال ميكن جتاوزه-٤

ً                                             أن يكون املقصد مطردا ال خيتص بزمن أو حالة معينة-٥
١. 

طرحه نور ومن أحسن الطرق للوصول لضبط حمتوى املقاصد الشرعية بطرق علمية ما 

  :٢، وملخص قوله ما يلي"مشروع املوسوعة املقاصدية"الدين اخلادمي يف حبثه املسمى بـ

  

 التحلي وااللتزام بالطابع الشرعي األصيل يف مجيع املراحل من طرح، وتدوين، -١

ومعاجلة، وحتليل، وحتقيق، وتفعيل للمقاصد بناء على األساس اإلسالمي، واملرجعية 

 .وسوعةالشرعية هلذه امل

 العمل على االستدالل بنصوص الكتاب والسنة، واالستشهاد بأقوال الصحابة -٢

 .والتابعني وتابعيهم حبسب االستطاعة واحلاجة

 تتبع واستقراء مجيع املظان الشرعية والعلمية يف خمتلف العصور لتحقيق معاين -٣

 .اإلحاطة والعمق واإلضافة

                                                           

حممـــد عبـــد العـــاطي علــــي، : وانظـــر كـــذلك. ١١٠-١٠٧، ص"املقاصـــد االســـتقرائية" اخلـــادمي، ١

، )م٢٠٠٧/ـ ه١٤٢٨ط،.دار احلديث، د: القاهرة (املقاصد الشرعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي

 .٢٥٣-٢٥٢، صقاصد الشريعة اإلسالميةموكذا ابن عاشور، . ٦٥-٦٣ص

 حبث مقدم يف الندوة العاملية عن مقاصد الشريعة وسبل ،"مشروع املوسوعة املقاصدية" اخلادمي، ٢

ـــــ، باجلامعـــــة اإلســــالمية العامليـــــة ه١٤٢٧ رجــــب ١٦ – ١٤حتقيقهــــا يف ا�تمعــــات املعاصـــــرة، 

 .١٦، ١١، ص١مباليزيا، ج
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 بنيت على استقراء وحتليل ومقارنة واستنتاج  االستعانة بالدراسات واملدونات اليت-٤

ُ                                                                     كسبا للوقت واجلهد، ويفضل االعتماد على ما خضع ملعايري منهج البحث العلمي  ً

 .اليت ميكن االنطالق منها يف صياغة مضامني املوسوعة ومفردا�ا ومسائلها

ترتيب ويكون العمل يف هذه املوسوعة من خالل تكوين جلنة عاملية أو إقليمية تتوىل 

اللجان وحتديد اخلرباء للبدء يف مشروع املوسوعة املقاصدية، واحملاور اإلمجالية هلذا 

 :املشروع تتمثل يف

 . كالتعاريف وحنوهااملادة األساسية للمقاصد  - أ

 .  كعالقة املقاصد ببعض األدلة، والعلوم املختلفةاملادة املتعلقة باملقاصد - ب

 .دراسة األداء املقاصدي عرب العصور املختلفةمن حيث املقاصد عرب التاريخ  - ج

 حيث الرتكيز على التجميع للمنتج العلمي للمقاصد مكتبة املقاصد وأعالمها -د

ورصد التطور والنماء واالبتكار، وكذا دراسة تراجم األعالم الذين هلم دور يف البناء 

 .املقاصدي وتأمل مناهجهم

يع األصعدة كالتدريس، والتأليف، واإلفتاء  على مجاملقاصد يف العصر احلايل حال - ر

واالجتهاد، والرتبية، واإلعالم، وكل صعيد من شأنه النهوض احلضاري باألمة، وكذا 

 .استحضار املقاصد يف معاجلة النوازل ودراسة االجتاهات الفكرية واملذهبية والفلسفية

ما يؤل إليه،  من خالل وضع التصورات لكل مقصد، وآفاق املقاصد يف املستقبل - س

وآثاره املستقبلية يف مجيع ا�االت على سبيل اخلطط االسرتاتيجية اليت مارسها بعض 

 .قدماء الفقهاء فيما عرف بالفقه االفرتاضي
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َّ                                               دور جديد يف عصرنا احلاضر حيث يرتكز االهتمام على ١وملركز دراسة مقاصد الشريعة

 يف العلوم الشرعية وغريها من دراسة مقاصد الشريعة من قبل جمموعة من املتخصصني

 .العلوم اإلنسانية اليت تساعد على فهم الواقع

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .م٢٠٠٥ابع ملؤسسة الفرقان، تأسس يف لندن شهر مارس  مركز متخصص يف دراسة املقاصد ت١
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 :اخلالصة
ً                                                                        أن هناك ارتباطا وثيقا بني معاين املقاصد اللغوية واالصطالحية، وهذا يساعد  -١ ً َّ

 .على فهم أعمق للمقاصد الشرعية

ء لتنظيم حياة َّ                                                         إن مقاصد الشريعة واسعة باتساع هذا الدين العظيم الذي جا -٢

 .البشر يف كل جماالت احلياة

ً                                                                      إن للعلماء طرقا يف استنباط املقاصد، وأهم هذه الطرق االستقراء بأنواعه  -٣ َّ

 .كما سبق

 اختالف العلماء يف النظر للمقاصد تبع حلالة العصر الذي يعيشه العامل، ويف  -٤

 .هذا داللة على صالحية الشريعة لكل زمان ومكان

 مجهور األمة إذا استخرجت من النصوص القطعية أو  املقاصد حجة عند -٥

 .القريبة من القطعية

 أمهية االجتهاد املقاصدي اجلماعي يف عصرنا احلاضر؛ ألن مقاصد الشريعة  -٦

 .حتتاج جلهود كثرية من متخصصني يف جماالت خمتلفة

 

 .مت حبمد اهللا

 

 



        
 
 

 

 

 
 

٨٢٣
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 :الكتب واملراجع

َ                       حممد ومصطفى عبد القادر : ، حتقيقلكربىالفتاوى اابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، 
 ).م١٩٧٨/ ـه١٤٠٨، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(عطا 

اخلليل، أمحد بن : ، حتقيقالقواعد النورانية الفقهيةابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، 

 ).ت.ط، د.دار ابن اجلوزي، د: الدمام(حممد 

َ                        عامر اجلزار وأنور الباز :  عناية،جمموع الفتاوىابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، 
 ). م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٣دار الوفاء، ط: املنصورة(

حممد الطاهر امليساوي : ، حتقيقمقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، حممد الطاهر، 

 ).م٢٠٠١/ـه١٤٢١، ٢دار النفائس، ط: عمان(

دار : بريوت(ي حممد فؤاد عبد الباق: ، حتقيقسنن ابن ماجهابن ماجه، حممد بن يزيد، 

 ). ت.ط، د. إحياء الكتب العربية، د

َ                         عبد اهللا على الكبري وآخرون : ، حتقيقلسان العربت، .ابن منظور، حممد بن مكرم، د
 ).ت.ط، د. دار املعارف، د: القاهرة(

عبد السالم هارون : ، حتقيقمعجم مقاييس اللغةت، .أبو احلسني، أمحد بن فارس، د

 ).ت.، دط. دار الفكر، د: دمشق(

بيت األفكار الدولية : ، عنايةسنن أيب داودت، .أبو داود، سليمان بن األشعث، د

 ).ت.الطبعة اخلريية حملمد صاحل الراجحي، د: الرياض(

بيت األفكار الدولية للتوزيع : الرياض (سنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث، 

 ).ت.والنشر، طبعة حممد الراجحي اخلريية، د
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الناصر، حممد زهري : ، حتقيقاجلامع املسند الصحيحري، حممد بن إمساعيل، البخا

 ).ـه١٤٢٤، ١طوق النجاة، ط: بريوت(

، ١دار النفائس، ط: عمان (مقاصد الشريعة عند ابن تيميةالبدوي، يوسف أمحد، 

 ). م٢٠٠٠

مصطفى : القاهرة(إبراهيم عطوة : ، حتقيق سنن الرتمذيالرتمذي، عيسى بن حممد،

 ).م١٩٦٢/هـ١٣٨٢، ١ليب، طاحل

اجلامعة اإلسالمية : كواالملبور" (مسالك الكشف عن مقاصد الشارع"جغيم، نعمان، 

 ). م٢٠٠٠العاملية مباليزيا، حبث تكميلي للدكتوراه، 

جامعة النجاح، حبث تكميلي : غزة" (ختصيص النص باملصلحة"جويلس، أمين جربين، 

 ). م٢٠٠٠/ـه١٤٢٥ملرحلة املاجستري يف الفقه والتشريع، 

املعهد : هريدن (نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشوراحلسين، إمساعيل، 

 ).م١٩٩٥/ـه١٤١٦، ١، ط١٥العاملي للفكر اإلسالمي، سلسلة الرسائل اجلامعية 

، ١العبيكان، ط: الرياض (علم املقاصد الشرعيةاخلادمي، نورالدين بن خمتار، 

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١

مكتبة العبيكان، : الرياض (علم مقاصد الشارع عبد العزيز بن عبد الرمحن، ربيعة،

 ).م٢٠٠٢/ـه١٤٢٣، ١ط

املعهد العاملي للفكر : هريدن (مقاصد الشريعة عند اإلمام الشاطيبالريسوين، أمحد، 

 ).م١٩٩٥/ـه١٤١٥، ٤، ط١اإلسالمي، سلسلة الرسائل اجلامعية 

: دمشق (النص والواقع واملصلحة: االجتهاد، الريسوين، أمحد، والباروت، حممد مجال

 ).م٢٠٠٠/ ـه١٤٢٠، ١دار الفكر، ط

 ).م١٩٨٧ط، . الرسالة، د: بريوت (الوجيز يف أصول الفقهزيدان، عبد الكرمي، 
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املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : فرجينيا (مفهوم خالف األصلسامل، حممد البشري، 

 ).م٢٠٠٨/ـه١٤٢٩، ١ط

: بريوت (مباحث العلة يف القياس عند األصولينيم عبد الرمحن، السعدي، عبد احلكي

 ).م٢٠٠٠/ ـه١٤٢٠، ٢دار البشائر اإلسالمية، ط 

جامعة النجاح، حبث تكميلي : غزة" (التعليل باحلكمة"سليمان، رائد سبيت، 

 ).م٢٠٠٣/ ـه١٤٢٤للماجستري، 

دار : ُ    اخلرب(لمان آل مشهور، حسن س: ، حتقيقاملوافقاتالشاطيب، إبراهيم بن موسى، 

 ).م١٩٩٧/ ـه١٤١٧، ١ابن عفان، ط

دار البشري للثقافة : طنطا (تعليل األحكام يف الشريعة اإلسالميةالشويخ، عادل، 

 ). م٢٠٠٠/ـه١٤٢٠، ١والعلوم، ط

، ١املركز الثقايف العريب، ط: الدار البيضاء (سؤال يف األخالقطه، عبد الرمحن، 

 ).م٢٠٠٠

، املعهد العاملي للفكر قاصد العامة للشريعة اإلسالميةاملالعامل، يوسف حامد، 

، ٢دار العاملية للكتاب اإلسالمي، ط: الرياض (٥اإلسالمي، سلسلة الرسائل اجلامعية 

 ).م١٩٩٤/ـه١٤١٥

، ٢املركز الثقايف العريب، ط: بريوت (جتديد املنهج يف تقومي الرتاثعبد الرمحن، طه، 

 ). ت.د

اهليئة املصرية : القاهرة ( الضرورية ومقاصد التشريع اإلسالميالقيمعلوان، فهمي حممد، 

 ). م١٩٨٩ط، . العامة للكتاب، د

دار : القاهرة (املقاصد الشرعية وأثرها يف الفقه اإلسالميعلي، حممد عبد العاطي، 

 ).م٢٠٠٧/ـه١٤٢٨ط، . احلديث، د
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" نقديةمسالك الكشف عن مقاصد الشريعة دراسة حتليلية "عودة، عفاف أمحد، 

اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا، حبث تكميلي ملرحلة : كواالملبور(

 ). م٢٠٠٠املاجستري،

دار الغرب اإلسالمي، : بريوت (مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمهاالفاسي، عالل، 

 ). م١٩٩٣، ٥ط

ملصرية اهليئة ا: القاهرة(، القاموس احمليطالفريوز أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، 

 ).م١٩٨٠/ـه١٤٠٠ للمطبعة األمريية، ٣مصورة عن ط(العامة للكتاب، 

، ٥املطبعة األمريية، ط: القاهرة (املصباح املنريالفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقرئ، 

 ).م١٩٢٢

، ٣دار الشروق، ط: القاهرة (دراسة يف فقه مقاصد الشريعةالقرضاوي، يوسف، 

 ). م٢٠٠٨

بيت األفكار : الرياض(الكرمي، أبو صهيب : حلجاج، عنايةالقشريي، مسلم بن ا

 ).م١٩٩٨/ ـه١٤١٩ط، . الدولية، د

ً                                           قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب عرضا ودراسة الكيالين، عبد الرمحن إبراهيم، 

دار الفكر، سلسلة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي للرسائل اجلامعية : دمشق (ً      وحتليال

 ).م٢٠٠٠/ـه١٤٢١، ١، ط٣٥

، ١القاهرة، دار السالم، ط (الفقه املقاصدي عند اإلمام الشاطيبحلساسنة، أحسن، 

 ).م٢٠٠٨/ ـه١٤٢٩

" مسالك الكشف عن املقاصد"، حبث جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 .٢)، العدد ٢قسطنطينية، السنة (

جامعة أم القرى، : ، مكة"عاىلاحلكمة والتعليل يف أفعال اهللا ت"املدخلي، حممد ربيع، 

 ).هـ١٣٩٨رسالة ماجستري، 
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دار الغرب اإلسالمي، : بريوت (مقاصد الشريعة بأبعاد جديدةالنجار، عبد ا�يد، 

 ).م٢٠٠٦، ١ط

 دار: الرياض (مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعيةاليويب، حممد سعد، 

 ).م١٩٩٨/ـه١٤١٨، ١اهلجرة، ط

 
  


