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 الفصل األول: أصول الفقه

 املبحث األول: مدخل إىل أصول الفقه ونشأته

 تعريف علم األصول

 لألصولني يف تعريف أصول الفقه نظراتن: 
 أوالمها: 

ركب . ومعىن هذا املقبل جعله َعَلما على الفن املخصوص ...فهو مركب إضايف من كلمتني مها: أصول، وفقه
 إىل الفقه.اإلضايف، األدلة املنسوبة 

 واثنيهما: 
 بعد جعله َعَلما على الفن املخصوص، وهو هبذا املعىن عبارة عن: 

 .1ة التفصيليةمن األدل املكتسبة إىل استنباط األحكام الشرعية العملية الفقيه العلم ابلقواعد اليت يتوصل هبا
 أمهية علم أصول الفقه

مينع علم أصول الفقه من الوقوع يف اخلطأ يف استنباط األحكام الشرعية؛ فهو ميثل ميزاان تصون مراعاته الفقهيه من 
الوقوع يف اخلطأ يف فهم النصوص واستخدام األدلة والقواعد عند الكشف عن أي حكم شرعي. وميكننا حصر أمهيته 

 والغاية منه فيما ذكره عبد الكرمي زيدان يف قوله:

...فهي تطبيق قواعده ونظرايته على األدلة التفصيلية للتوصل إىل األحكام الشرعية اليت تدل عليها. فبقواعده  « 
وحبوثه تفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدل عليه من األحكام ويعرف ما يزال به من خفاء اخلفي منها، وما يرجح 

أو غريها  احلكم ابلقياس أو االستحسان أو االستصحابمنها عند تعارض بعضها ببعض. وبقواعده وحبوثه يستنبط 
يف الواقعة اليت مل يرد نص حبكمها. وبقواعده وحبوثه يفهم ما استنبطه األئمة اجملتهدون حق فهمه، ويوازن بني 

مذاهبهم املختلفة يف حكم الواقعة الواحدة، ألن فهم احلكم على وجهه واملوازنة بني حكمني خمتلفني ال يكون إال 
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فقه ل الفقه فهو عماد الابلوقوف على دليل احلكم ووجه استمداد احلكم من دليله، وال يكون هذا إال بعلم أصو 
 .»1املقارن.

 وضوع علم أصول الفقهم
لقد ذكر األصوليون أن موضوع علم أصول الفقه هو: الدليل السمعي من حيث أن العلم أبحواله وأنواعه  

. فموضوعه : الدليل السمعي، واحلكم الشرعي، واملكلف. 2وأعراضه، توصل إىل قدرة إثبات األحكام ألفعال املكلفني

 أي أنواع الدليل، وأعراضه، وأنواع تلك األعراض.

بحث يف األدلة اإلمجالية الكلية، كالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، ومدى حجيتها وإفادهتا فأصول الفقه ي

للحكم قطعا أو ظنا. ويبحث يف أنواع األدلة، كقولنا األمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحرمي، وخرب الواحد يفيد 

ت، واإلمجاع ت احلكم قطعا ابالتفاق مىت ثباحلكم ظنا، والقياس منصوص العلة حجة ابالتفاق، واإلمجاع الصريح يثب

السكويت حجة عند البعض. ويبحث يف أعراض األدلة وأنواع تلك األعراض، كقولنا النص يدل على مدلوله داللة 

قطعية، وصيغة األمر تقتضي الوجوب إذا مل يصرفها عنه صارف، وقولنا: املطلق يدل على الفرد الشائع بغري قيد، 

 .3ذي خص منه البعض يدل على بقية أفراده داللة ظنيةوقولنا: العام ال

وعموما إذا أردان التبسيط واالختصار ـ كما ذكر بعض املتأخرين من علماء األصول ـ فإن موضوع علم أصول 

 .4الفقه هو: احلكم الشرعي، ودليله، وطرق استنباطه، واملستنِبط نفسه

 حباث علم األصول يف قوله:وإىل هذا أشار حممد اخلضري يف حديثه عن مضامني أ

رأوا أن القصد من هذا العلم الوصول إىل اقتباس األحكام من األدلة، فهناك حكم، ودليل، واستنباط،  «

 ومستنبط. فنظموا أحباثهم يف أبواب أربعة:
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ـ األحكام: من الوجوب واحلظر والندب والكراهة واإلابحة واحلسن والقبح واألداء والقضاء والصحة  1

 اد وغريها.والفس

 ـ األدلة: وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس. 2

 ـ طرق االستنباط: وهي وجوه داللة األدلة. 3

 1»ـ املستنبط: وهو اجملتهد. 4

 مضامني موضوع أصول الفقه مبا يلي:أهم وميكننا ـ إمجاال ـ أن نتعرض إىل 

 وتتناول احلكم، واحلاكم، واحملكوم فيه، واحملكوم عليه. :احلكمنظرية أوال: 

 وينقسم إىل: ـ احلكم؛ 1

 احلكم التكليفي: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح.أ ـ  

 احلكم الوضعي: سبب، وشرط، ومانع، وصحة أوبطالن.ب ـ  

 ان إال ابلشرع.حلاكم: وهو هللا تعاىل، وهل حسن األعمال وقبحها ذاتيان عقليان أم ال تعرفـ ا 2

احملكوم فيه: شروط صحة التكليف، وحق هللا وحق العبد، وما اجتمع فيه احلقان وحق هللا غالب، وما اجتمع فيه ـ  3
 احلقان وحق العبد غالب.

 احملكوم عليه: شروط صحة التكليف، األهلية وعوارضها. ـ  4

 : أدلة األحكاماثنيا

 واالمجاع، والقياس.املتفق عليها: الكتاب، والسنة، ـ  1

املختلف فيها: االستحسان، املصاحل املرسلة، االستصحاب، سد الذرائع، العرف، عمل أهل املدينة، قول ـ  2
 الصحايب، شرع من قبلنا.

 طرق وقواعد استنباط األحكاماثلثا: 
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 القواعد األصولية اللغويةـ  1

 ىن إىل أربعة اعتباراتتقسم مباحث األلفاظ عند األصوليني حبسب داللتها على املع

 ابعتبار وضع اللفظ للمعىن: أ ـ 

 ـ املؤول. 4أ،   .ـ املشرتك 3أ،  ـ العام. 2أ،   مر، النهي، املطلق، املقيد ..ـ اخلاص )األ 1أ، 

 ابعتبار استعمال اللفظ يف املعىنب ـ 

 ـ الصريح والكناية. 3ب،   ـ اجملاز.  2، ب  ـ احلقيقة. 1ب،  

 داللة اللفظ على املعىن حبسب الوضوح واخلفاءابعتبار ج ـ 

 ـ حبسب الوضوح 1ج، 

 ـ عند املتكلمني إىل: ظاهر، ونص.

 ـ عند الفقهاء إىل: ظاهر، ونص، ومفسر، وحمكم.

 ـ حبسب اخلفاء 2ج، 

 ـ عند املتكلمني إىل: جممل، ومتشابه.

 ـ عند الفقهاء إىل: خفي، ومشكل، وجممل، ومتشابه.

 ة داللة اللفظ على معناه، وطريقة فهم املعىن املراد منه.ـ ابعتبار كيفي د

 ـ عند املتكلمني إىل: منطوق، ومفهوم. واملنطوق إىل صريح وغري صريح. واملفهوم إىل مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة.

 ـ عند الفقهاء إىل: داللة العبارة، وداللة اإلشارة، وداللة النص، وداللة االقتضاء.

 تدوين علم أصول الفقهنشأة وتطور 

 نشأة علم أصول الفقه

أصول الفقه علم استحدث يف القرن الثاين اهلجري. وال يعين ذلك أن قبل هذا التاريخ مل يكن الفقهاء من الصحابة 
والتابعني أصوليني، بل كانوا يستنبطون األحكام الشرعية وفق قواعد أصولية دون أن يسموها بعلم األصول، فكانت 



 

م مسمى من غري اسم. إال أن املقصود بنشأة علم األصول، هو بداية التدوين يف هذا العلم. فكان أول من يف زماهن
هـ. يف أول مصنف له هو كتاب  204ـ  150صّنف يف أصول الفقه هو: اإلمام حممد بن إدريس الشافعي )

رسالة نقضا أو األصويل فيها حول كتاب المث كانت الفرتة اليت تلته إىل القرن اخلامس اهلجري، يدور النشاط  الرسالة.
 أتييدا أو شرحا.

 طرق التصنيف يف علم األصول

 ظهرت طريقتان يف تصنيف علم األصول؛ طريقة املتكلمني، وطريقة الفقهاء

 طريقة املتكلمني

النظر إىل  نوهم املالكية والشافعية واحلنابلة. اعتمدوا يف طريقة وضعهم لقواعد األصول على ما يقتضيه العقل، دو 
 فروع الفقهاء وأقواهلم. فكانوا يستخدمون االستدالالت والرباهني العقلية يف إثبات القواعد األصولية الكلية.

 طريقة الفقهاء

وهم األحناف. إذ بنوا قواعدهم األصولية طبقا ملا جاء يف الفروع الفقهية اليت نقلت عن أئمتهم؛ فكانوا يستخدمون 
لألحكام الشرعية يف وضع القواعد األصولية؛ أي كانوا يستخدمون النقل للمسائل الفرعية  استنباطات فقهائهم

 الفقهية أكثر من اعتمادهم الرباهني واالستدالالت العقلية يف إثبات القواعد األصولية.

 مصنفات األصوليني على الطريقتني

، وفيما لة للشافعي إال يف القرن اخلامس اهلجريكما سبق وأن ذكران أن املصنفات األصولية مل تظهر بعد كتاب الرسا
يلي ذكر ألمهات املصنفات األصولية املعتمدة عند الفريقني، واليت متثل الكتب األساسية واملصادر األصلية لكل ما  

 كتب بعدها من كتب حول أصول الفقه.

 التصنيف على طريقة املتكلمني

  1سيةظهرت يف القرن اخلامس اهلجري أربعة تصانيف أسا

 هـ. 415ـ العهد ) أو العضد. للقاضي عبد اجلبار املعتزيل )ت  1

 هـ. وكتابه تلخيص وشرح لكتاب العهد. 435ـ املعتمد أليب احلسني البصري املعتزيل )ت 2
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 هـ.. 478ـ الربهان إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويين األشعري الشافعي )ت 3

 هـ.. 505األشعري الشافعي )ت  ـ املستصفى لإلمام أيب حامد الغزايل 4

 مث خلصت هذه الكتب األربعة من طرف عاملني جليلني يف القرن السابع اهلجري يف كتابني مهمني

 هـ. 606أ ـ احملصول لفخر الدين الرازي )ت 

 هـ. 631ب ـ اإلحكام يف أصول األحكام لسيف الدين اآلمدي )ت 

هـ. يف كتابه منتهى السؤل واألمل يف علمي  646ابن احلاجب املالكي )ت  وقد اختصر كتاب اإلحكام لآلمدي
 األصول واجلدل.

 التصنيف على طريقة الفقهاء

 يوجد على طريقة الفقهاء كتاابن أساسيان صنفا يف القرن اخلامس اهلجري:

 هـ . 482أ ـ كنز الوصول إىل معرفة األصول لفخر اإلسالم البزدوي )ت 

 هـ.. 483لشمس األئمة السرخسي )ت  ب ـ أصول السرخسي

 حول التصنيف يف أصول الفقه مالحظة

نتتبع هنا أهم املؤلفات اليت كتبت يف أصول الفقه حبسب تصنيف طريقة ومنهج كتابتها، فمنهم من يرى أنه 

نسب متفاوتة. بال توجد إال طريقتني اثنتني فقط مها طريقة املتكلمني وطريقة الفقهاء، وكل ما سوامها متفرع عنهما 

 ومنهم من يرى أنه توجد طريقة اثلثة هي طريقة اجلمع. ومنهم من يرى وجود طرق أربعة أو مخسة. 

 ثالثة طرق للتصنيفـ  1
يرى البعض أنه يوجد طريق اثلث للتصنيف يف أصول الفقه، أي أن هناك من مجع بعد ذلك يف تصنيفه بني 

 هـ. 771مجع اجلوامع لتاج الدين السبكي الشافعي )ت ـ  مني وطريقة الفقهاء من أمثلتهم: طريقة املتكل

 هـ.. 794وهو تلخيص لكتاب البحر احمليط للزركشي )ت هـ. ،  1255 إرشاد الفحول لإلمام الشوكاين )تـ 



 

 مخسة طرق للتصنيفـ  2 
يرى البعض أنه يوجد مخسة طرق للتصنيف يف أصول الفقه؛ طرق املتكلمني، وطريق الفقهاء، وطريق اجلمع  

 بني الطريقتني، وطريق ختريج الفروع عن األصول، وطريق االستقراء املقاصدي.

 وإضافة إىل أمثلة الطرق الثالثة سابقة الذكر، هناك أمثلة حول الطريقتني املضافتني، نذكر منها:

 طريقة ختريج الفروع على األصول 
وفيها تذكر القواعد األصولية حمل االختالف، مث ميثل هلا ابملسائل الفروعية الفقهية اليت تعد أثرا لذلك 

 ومنها نذكر:االختالف؛ 

 .ه 656ريج الفروع على األصول، للزاجاين )ت خت ـ

 ومن أهم املؤلفات املعاصرة هبذه الطرقة:

 القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، للدكتور مصطفى سعيد اخلن.ـ أثر االختالف يف 

 ـ أثر األدلة املختلف فيها يف اختالف الفقهاء، للدكتور مصطفى ديب البغا.

 طريقة االستقراء املقاصدي 
 ىوهي تعتمد على استقراء األدلة اجلزئية للوصول إىل قواعد كلية متثل مقاصد الشريعة اإلسالمية، اعتمادا عل

هـ.، يف كتابه  790)ت وأول من كتب هبذه الطريقة هو اإلمام أبو إسحاق الشاطيب املالكي  األدلة الروائية والعقلية.

 املوافقات.

 يف أصول الفقه أهم املؤلفات املعاصرة

ظهرت يف العصراحلديث مؤلفات عديدة ودراسات كثيفة ودقيقة يف جمال أصول الفقه، اتسمت ابلشرح والتحقيق 
 تيسري واملنهجية واالختصار واجلدة والتمثيل وحنو ذلك، أشهر هذه املؤلفات:وال

 م..1927ـ أصول الفقه، للشيخ حممد اخلضري )ت 

 م..1955ـ علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خالف )ت 



 

 م..1974ـ أصول الفقه، للشيخ حممد أبو زهرة )ت 

 ـ أصول التشريع اإلسالمي، للشيخ علي حسب هللا.

 ـ أصول الفقه اإلسالمي، للدكتور وهبة الزحيلي.

 ـ  الوجيز يف أصول الفقه، للدكتور عبد الكرمي زيدان...وغريها كثري.

 املبحث الثاين: احلكم الشرعي

 احلكم الشرعيتعريف 
 عرف األصوليون احلكم الشرعي أبنه:

 خطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني اقتضاء أو ختيريا أو وضعا.

 طاب هللا تعاىل:خ
 ما يكشف عن حكمه تعاىل قرآان أو سنة أو إمجاعا أو قياسا أو غريها من األدلة الشرعية. 

 املتعلق أبفعال املكلفني: 
واحرتازا من اخلطاب املتعلق  1احرتازا من اخلطاب املتعلق بذات هللا تعاىل، كقوله تعاىل " هللا خالق كل شيء"

 .2، كقوله تعاىل: " وقيل اي أرض ابلعي ماءك واي مساء اقلعي"ببقية اخللق من غري املكلفني

 فعل املكلفني:
 هو الفعل الذي يدخل حتت قدرة املكلف. واملكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة هللا رب العاملني.
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 االقتضاء: 
به أو أن  املكلف أن أييتهو الطلب؛ سواء ابلفعل أو ابلرتك، اجلازم وغري اجلازم. أي ما يطلبه اخلطاب من 

يكف عنه بصورة جازمة أو غري جازمة. فهو اقتضاء اخلطاب، فيه طلب الفعل أو الرتك على سبيل اإللزام، أو طلب 

 الفعل أو الرتك على سبيل الرتجيح ال اإللزام. ويشمل الواجب واملندوب واملكروه واحلرام.

 لتخيري: ا
 الرتك، أي هو التسوية بني الفعل والرتك دون ترجيح بينهما. وهو املباح.هو حرية املكلف يف أن خيتار الفعل أو 

 الوضع:
أي من وضع الشرع وجعله الشيء خاصا بشيء آخر. كجعل الشرع شيئا سببا حلكم معني، أو مشرطا له،  

 أو مانعا عنه، أو موصوفا ابلصحة أو البطالن

ذه احلاالت؛  ا عن بقية خطاب هللا تعاىل غري املتعلق هبوقيد التعريف ابالقتضاء أو التخيري أو الوضع، احرتاز 

كإخبار هللا تعاىل أنه خالق الناس وأعماهلم يف قوله: " وهللا خلقكم وما تعملون " فهو خطاب يتضمن اإلخبار عن 

 حقيقة معينة ال تناسب االقتضاء وال التخيري وال الوضع.

 أقسام احلكم الشرعي

 احلكم التكليفي ، واحلكم الوضعي. ليني إىل قسمني:ينقسم احلكم الشرعي عند األصو 

 احلكم التكليفيـ  1
عاىل املتعلق أبفعال املكلفني من جهة اقتضائه طلب فعل أو طلب ترك للفعل، سواء على تهو خطاب هللا  

 اجلزم أم على غري وجه اجلزم. أو ختيري املكلفني بني الفعل والرتك. وجه

 السابق للحكم الشرعي التكليفي، تتضح أنواعه من عبارة االقتضاء والتخيري،من خالل تعريفنا : هأنواع

 وأنه يشمل مخسة أنواع عند اجلمهور وهي:



 

 الواجب، واملندوب، واملكروه، واحلرام، واملباح. 

 أما عند األحناف فيقسمونه إىل سبعة أنواع: 

 واحلرام، واملباح. الفرض، والواجب، واملندوب، واملكروه حترميا، واملكروه تنزيها،

 ني من اجلمهور.على خالف املتكلم ففرقوا بني الواجب والفرض، وبني الكراهة التحرميية والكراهة التنزيهية

 احلكم الوضعيـ  2
هو خطاب هللا تعاىل املتعلق جبعل الشيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا.  

 ا أو مانعا أو صحيحا أو ابطال.فالشرع من وضع هذا سببا أو شرط

 عة أنواع هي: السبب، والشرط، واملانع، والصحة والبطالن.يتضح من التعريف أنه لديه أرب أنواعه:

 التكليفي واحلكم الوضعي احلكمالفرق بني 
يوجه سلوك املكلف حنو احلكم مباشرة. بينما يوجه احلكم الوضعي املكلف حنو احلكم  احلكم التكليفيـ  1

اسطة غري مباشرة. فعندما نقول الصالة واجبة على املكلف، فهذا يعين أن املكلف يتوجه لالمتثال إبقامة الصالة بو 

ذاهتا، احلكم املطلوب بذاته مباشرة ألنه حكم تكليفي. أما يف احلكم الوضعي؛ فاملكلف مثال مطالب ابلوضوء ألداء 

ملكلف شرطا للصالة؛ فال يطلبه من املكلف لذاته، لكن ألن ا الصالة، فالوضوء ابلنسبة للمكلف جعله الشارع ووضعه

مطالب ابلصالة مباشرة كحكم تكليفي، وألنه يشرتط لصحة الصالة الوضوء، فلهذا أييت به املكلف، فهو أييت به لغريه 

 ال لذاته.

يتطلب فعل شيء أو تركه أو إابحته بني الفعل والرتك، أم احلكم الوضعي ما هو إال بيان  احلكم التكليفيـ  2

 ما وضعه الشارع وجعله سببا أو شرطا أو مانعا، ليعرف املكلف مىت يثبت احلكم، وكيف يصح، ومىت ينتفي.

و تركها، فال أ ـ احلكم التكليفي تتضمن موضوعاته أحكاما يشرتط فيها قدرة املكلف على اإلتيان هبا 3

 يكلف فيها مبا هو خارج عن مقدوره واستطاعته " فال تكليف إال مبقدور". 



 

أما احلكم الوضعي فال ليشرتط أن تتعلق كل موضوعاته مبقدور املكلف؛ فمنها ما قد يرتبط مبقدور املكلف، 

 ومنها ما هو خارج عن مقدوره متاما وليس له أي دخل فيه.

املقدور عليه السرقة اليت متثل سببا حلكم القطع. ومن أمثلة احلكم الوضعي اخلارج فمن أمثلة احلكم الوضعي 

 عن قدرة املكلف، حلول شهر رمضان سبب حلكم الصيام. 

 

 عند املتكلمني والفقهاء واإلهباممن حيث الوضوح  الثالث: داللة اللفظ على املعىن املبحث

 مراتب داللة النصوص من حيث الوضوح عند احلنفية ومدى حجيتها

لواضح عند احلنفية: ما دل على معناه بصيغته من غري توقف على أمر خارجي. وبعض الواضح أوضح من ا

بعض. ومراتبه أربعة: الظاهر، مث النص، مث املفسر، مث احملكم. حبسب درجة احتمال صرف اللفظ عن معناه، وقبوله 

 النسخ وعدم ذلك.

 لى درجات الوضوح يف معناه، ويسمى احملكم.فإن كان اللفظ ال حيتمل التأويل وال النسخ، كان أع

وإن كان ال حيتمل غري املراد وال جمال لتأويله، ويدل على معناه داللة قطعية؛ فال حيتمل التخصيص وال التأويل، لكنه 

 يقبل النسخ، فهو املفسر.

سوق إلفادة املعىن املراد كنه موإن كان اللفظ حيتمل غري املعىن املراد منه؛ فيحتمل التخصيص والتأويل، ويقبل النسخ، ل

 منه، فهو النص.

 أما إن كان اللفظ يدل على معىن متبادر منه، لكنه ليس مقصودا ابلسياق مع احتماله التأويل والنسخ، فهو الظاهر.



 

 أنواع واضح الداللة عند األحناف

ارجية أو أتمل. رينة خ: هو كل لفظ ظهر املعىن املراد به للسامع بصيغته. من غري توقف على قالظاهرـ  1

 مع احتماله للتخصيص والتأويل واحتماله النسخ يف عهد الرسالة. 

وقد عرّفه الدبوسي ابلقول: " ما ظهر للسامع بنفس السمع" وعرّفه البزدوي أبنه: " اسم لكل كالم ظهر املراد 

هو منه بنفس السماع من غري أتمل، و . وعرّفه السرخسي بقوله: " أما الظاهر فهو ما يعرف املراد 1به للسامع بصيغته"

. وكل هذه التعريفات آيلة إىل ما ذكرانه من تعريف 2الذي يسبق إىل العقول واألوهام لظهوره موضوعا فيما هو املراد"

 للظاهر.

. فاملعىن الظاهر هو حل البيع وحرمة الراب. لكن اآلية مل تسق لبيان 3قوله: " وأحل هللا البيع وحّرم الراب"مثاله 

ملعىن، وإمنا سيقت للرد على القائلني أبن البيع مثل الراب، فنزلت اآلية تكذيبا هلم. فهي مسوقة لنفي املماثلة. كما هذا ا

 يالحظ أن كال من البيع والراب لفظ عام حيتمل التخصيص، وجيوز نسخه يف عهد الرسالة.

. دل بظاهره على إابحة الزواج، 4ومثال: قوله تعاىل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورابع"

 لكنه معىن مل يقصد من سوق اآلية، وإمنا سيقت لبيان إابحة التعدد. كما أن لفظ "ما " عام حيتمل التخصيص.

: جيب العمل مبعناه املتبادر منه، قطعا ويقينا، إال إذا قام الدليل املقتضي العدول عنه بتخصيص حكم الظاهر

 أو أتويل أو نسخ. 
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ن عاما حيتمل التخصيص، كتخصيص عموم قوله تعاىل " وأحل البيع" بنهي الرسول صلى هللا عليه فإذا كا

 وسلم عن بيع الغرر.

وإذا كان مطلقا احتمل التقييد، كتقييد قوله تعاىل: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" بعدم الزايدة على األربع بقوله 

 اجلمع بني املرأة وعمتها أو وخالتها.تعاىل: " مثىن وثالث ورابع". وكذلك حبديث النهي عن 

وهو ما ازداد وضوحا عن الظاهر بقرينة تقرتن ابللفظ من املتكلم، فال يكون الوضوح من نفس  ـ النص: 2

 صيغة الكالم، وإمنا مبعىن من املتكلم نفسه. حبيث يكون غرض املتكلم هو إيراد املعىن الزائد، وسوق الكالم إليه بقرينة.

ي يدل على معناه الذي سيق ألجله الكالم، داللة واضحة حتتمل التأويل والتخصيص، ويقبل فهو اللفظ الذ

 النسخ يف عهد الرسالة.

وقد عرّفه الدبوسي يف تقومي األدلة، أبنه: " هو الزائد على الظاهر بياان إذا قوبل به". وعرّفه البزدوي ابلقول: 

. وعرّفه السرخسي ابلقول: " وأما 1ن املتكلم ال يف نفس الصيغة"" وأما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر مبعىن م

 2النص فما يزداد وضوحا بقرينة تقرتن ابللفظ من املتكلم..."

مثال: قوله تعاىل: " وأحل هللا البيع وحرم الراب" فيكون املعىن ظاهرا يف حل البيع وحرمة الراب. لكن هذا معلوم 

هود يف التفرقة بينهما. وهو الذي سيق الكالم ألجله. بدليل أهنا وردت للرد على اليقبل نزول اآلية. ويكون املعىن نصا 

عندما قالوا فيما حكى القرآن: " إمنا البيع مثل الراب". وهذا املعىن من املتكلم ال من الصيغة بنفسها. حيث بنّي هللا 

 ثلة.لراب" فعرفنا أن الغرض هو نفي املماتعاىل ذلك بصيغة أخرى عندما قال: " ذلك أبهنم قالوا إمنا البيع مثل ا
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ومثال آخر: قوله تعاىل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورابع" ظاهر يف إابحة النكاح. 

وهو معلوم قبل اآلية. وهو نص يف إابحة تعدد الزوجات وقصره يف أربع.وهو املعىن الذي سيق من أجله بقرينة السياق 

 فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة" دل على إابحة التعدد مقصورة على أربع.يف قوله تعاىل: " 

ومثال آخر: قوله تعاىل: " فطلقوهن لعدهتن" يدل بظاهره على أال يزيد الرجل على طلقة واحدة. وهو نص 

: " ايف بيان مراعاة وقت السنة عند إرادة الطالق. ألن الكالم سيق لذلك. كما دل حديث ابن عمر رضي هللا عنهم

أنه طّلق إمرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: ُمْرُه فلرياجعها مث ليطلقها طاهرا أو 

 1حامال"

وجوب العمل مبعناه املتبادر منه املقصود ابلذات واألصالة قطعا. مع احتمال التأويل إذا كان  حكم النص:

 لنسخ يف عهد الرسالة.خاصا، والتخصيص إذا كان عاما، واحتمال ا

: هو اللفظ الذي دّل على معناه داللة أكثر وضوحا من الظاهر ومن النص؛ حبيث ال حيتمل املفّسرـ  3

 التأويل والتخصيص، لكنه يقبل النسخ يف عهد الرسالة.

وقد ذكر السرخسي تعريفا له جاء فيه: " اسم للمكشوف الذي يعرف املراد به مكشوفا على وجه ال يبقى 

. وقال البزدوي: " وأما املفسر فما ازداد وضوحا على النص سواء  2عه احتمال للتأويل فيكون فوق الظاهر والنص"م

كان مبعىن يف النص أو بغريه؛ أبن كان جممال فلحقه بيان قاطع فانسد به التأويل، أو كان عاما فلحقه ما انسد به ابب 

  3التخصيص"
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كقوله تعاىل "فسجد املالئكة كلهم أمجعون" فإن املالئكة مجع عام حمتمل التخصيص، سّده ذكر الكل. 

 والكل احتمل التأويل)كالتأويل ابلتفرقة. فسّده قوله أمجعون. فصار مفسرا.

 فبيان التقرير: يقطع احتمال ختصيص اللفظ إن كان عاما، ويقطع احتمال اجملاز والتأويل إن كان خاصا.

 بيان التفسري: بيان يزيل اخلفاء احمليط ابلكالم وجيعله واضحا.و 

ويف املثال السابق، اسم املالئكة عام حيتمل التخصيص لبعض املالئكة أهنم مل يسجدوا. فلما قال: "كلهم" 

 انتفى احتمال التخصيص. وهذا بيان تقرير.

الفرتاق. سجودهم وقطع احتمال أتويل اوملا قال: "أمجعون" انتفى احتمال سجودهم متفرقني. ففّسر كيفية 

 وهذا بيان تفسري.

مثال: قوله تعاىل: " والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة" " الزانية والزاين 

 فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"

 د ال يقبل الزايدة وال النقصان.فكلمة " مثانني" وكلمة " مائة" مفّسر؛ ألهنا عدد حمدد معنّي، والعد

واملفسر لفظ أو كالم حلقه بيان تقرير أو بيان تفسري، فأصبح أكثر وضوحا من النص؛ إذ يتبني به املراد 

 ابلصيغة ال ابملعىن من املتكلم.

وجوب العمل به قطعا على وجه ال يبقى معه احتمال التأويل أو التخصيص مع بقاء احتمال  حكم املفّسر:

 يف عهد الرسالة. النسخ

: هو اللفظ الذي دل بصيغته على معناه داللة واضحة ال حتتمل أتويال وال ختصيصا وال تقبل احملكمـ  4

 النسخ يف عهد الرسالة.



 

قال السرخسي: " فاحملكم ممتنع من احتمال التأويل، ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل، وهلذا مسى هللا تعاىل 

 1األصل الذي يكون املرجع إليه مبنزلة األم للولد..." احملكمات أم الكتاب؛ أي

وهذا يشمل أصول اإلميان، وأصول الفضائل وقواعد األخالق اليت يقرها العقل السليم، كالعدل والصدق 

والوفاء واألمانة وبر الوالدين وصلة األرحام وحنو ذلك. فقوله تعاىل: " إن هللا بكل شيء عليم" وصف دائم ال حيتمل 

 وط حبال.السق

 كما يشمل األحكام اجلزئية املتصفة بصفة التأبيد والدوام مثل قوله تعاىل: " وال تقبلوا هلم شهادة أبدا"

 أنواع احملكم

ما كان إحكامه من ذات النص مثل قوله تعاىل: " إن هللا بكل شيء عليم" صفة العلم أزلية أ ـ احملكم لذاته: 

 أبدية.

ر حمكما بسبب من خارج النص. كالنصوص اليت انقطع احتمال نسخها هو الذي صا ب ـ احملكم لغريه:

بسبب انقطاع الوحي، وانتهاء عهد الرسالة بوفاة النيب صلى هللا عليه وسلم. فاإلحكام جاء من خارج النص. وهذا 

 يشمل أنواع الواضح األربعة؛ الظاهر والنص واملفسر واحملكم.

  حيتمل غري معناه، وال يقبل النسخ واإلبطال مطلقا.جيب العمل به قطعا، ألنه الحكم احملكم: 

 مراتب داللة النصوص من حيث الوضوح عند املتكلمني ومدى حجيتها

الواضح عند مجهور املتكلمني يشمل كلمة املبنّي، وهو اللفظ الدال الذي ليس مبجمل، وله نوعان؛ ظاهر، 

 . 2ونص
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بل أو عدمه؛ فالنص ال يق التأويل حتمال الظاهر والنص، وهو مدى قبول ابني فاصال امعيار وقد وضعوا 

 تمال، بينما يقبله الظاهر.االح

هو اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته؛ يطلق على املعىن الذي يتبادر إىل الذهن عند إطالق  ـ الظاهر: 1

. فهو الذي حيتمل التأويل، ويدل على معناه داللة ظنية أي راجحة، سواء كانت هذه الداللة انشئة عن الوضع 1اللفظ

أنواعه. أم على العرف كداللة الصالة يف الشرع على األفعال واألقوال املخصوصة.  اللغوي، كداللة العام على مجيع

فإن صرف اللفظ عن املعىن الظاهر وأريد به املعىن املرجوح لقرينة، مسي مؤوال. فاللفظ ابلنسبة للمعىن الراجح هو 

 الظاهر، وابلنسبة للمعىن املرجوح هو املؤول.

يف الوجوب، مؤولة يف الندب واإلابحة. كما يف قوله تعاىل: " أييها  مثاله: مطلق صيغة األمر، هي ظاهر

.فظاهر األمر ابلكتابة عند 2الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه"وقوله تعاىل: " وأشهدوا إذا تبايعتم"

يف يف قوله ة للريب. للتخفاملداينة، وابإلشهاد عند البيع هو الوجوب. لكنه عند اجلمهور للندب حفظا للمال وإزال

 تعاىل: "فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤمتن أمانته".

 والظاهر عند املتكلمني يشمل كال من الظاهر والنص عند احلنفية.

: جيب العمل مبدلوله، وال جيوز تركه إال بتأويل صحيح. وال يعمل ابلظاهر فيما حيتاج إىل القطعي، حكمه

 3ألنه ظين غري مقطوع به

مل غريه.  ، وال حيتهو اللفظ الذي ال حيتمل التأويل، فهو الذي يدل على املعىن داللة قطعية ـ النص: 2

كداللة اسم حممد على ذات مشخصة أو علم. وكاخلمسة فهي نص يف معناها ال حتتمل الستة مثال. ومن أمثلة النص 
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. وقوله عليه الصالة 2وقوله: " وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق" 1يف القرآن قوله تعاىل: " وال تقربوا الزىن"

. )الذود ما بني الثالثة إىل العشرة من اإلبل.. والنص عند اجلمهور كاملفسر عند 3ة"والسالم: " يف مخس ذود شا

 احلنفية.

 : جيب العمل مبدلوله قطعا، وال يعدل عنه إال ابلنسخ.حكمه

احملكم  عند اجلمهور: ويشمل كال من الظاهر والنص؛ فهو الذي يدل على معناه داللة واضحة سواء كانت 

 756العضد: أبنه املتضح املعىن سواء أكان نصا أم ظاهرا. وقال السبكي ت يف رّفه القاضيظنية أم قطعية. فقد ع

 هـ.يف اإلهباج: احملكم جنس لنوعني: النص والظاهر.

 قال اآلمدي: احملكم أصح ما قيل فيه قوالن:

  تعاىل...ـ أن احملكم ما ظهر معناه وانكشف كشفا يزيل اإلشكال ويرفع االحتمال، وهو موجود يف كالم هللا 1

ـ أن احملكم ما انتظم وترتب على وجه يفيد إما من غري أتويل أو مع التأويل من غري تناقض أو اختالف  2

 4فيه

 مراتب داللة النصوص من حيث اإلهبام عند احلنفية ومدى حجيتها

ان من الشارع ياملبهم: هو اللفظ الذي خفيت داللته على احلكم خفاء لذاته، أو لعارض. ويزول هذا اخلفاء بب

 نفسه أو ابالجتهاد.
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وقد قسم األحناف املبهم إىل أربعة أقسام حبسب تفاوت مراتبها يف اخلفاء وعدم الوضوح؛ وهي: اخلفي، 

 واملشكل، واجململ، واملتشابه.

هـ.: " إذا خفي أي: املراد من اللفظ فخفاؤه إما لنفس اللفظ أو لعارض. الثاين  793)ت  قال التفتازاين

خفيا. واألول إما أن يدرك املراد ابلعقل أو ال، األول يسمى مشكال. والثاين إما أن يدرك املراد ابلنقل أو ال يسمى 

 1يدرك أصال، األول يسمى جممال، والثاين متشاهبا."

 ـ اخلفي 1

"هو اللفظ الظاهر يف داللته على معناه، لكن عرض له من خارج صيغته ما جعل يف انطباقه على بعض 

 2ه نوع غموض وخفاء، ال يزول إال ابلطلب واالجتهاد، فيعترب اللفظ خفيا ابلنسبة إىل هذا البعض من األفراد."أفراد

وقد عرّفه الدبوسي يف تقومب األدلة أنه: " ماخفي معناه بعارض دليل غري اللفظ يف نفسه، فبعد عن الفهم 

 بذلك العارض، حىت مل يوجد إال بطلب"

ه ابلقول: " اخلفي اسم ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غري الصيغة. ال ينال إال وعرّفه البزدوي يف أصول

 3ابلطلب."

ومل يبتعد السرخسي عن التعريفني حني قال يف أصوله: " هو اسم ملا اشتبه معناه وخفي املراد بعارض يف 

 4الصيغة. مينع نيل املراد هبا إال ابلطلب."
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 منشأ اإلهبام يف اخلفي

د تنطبق احلكم على فرد من األفراد، نصطدم بوجود مواصفات جتعلنا نشتبه يف مدى تناول اللفظ عندما نري

له، كوجود اسم خاص هبذا الفرد، أو نقصان صفة، أو زايدة صفة. فيصبح ذلك اللفظ الظاهر يف الداللة على معناه، 

 أبمر خارج اللفظ ابالجتهاد. خفيا ابلنسبة إىل هذا الفرد املراد معرفة حكمه. مما يتطلب التوصل إليه

 مثاله:

 .38يف قوله تعاىل: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" املائدة: 

 فلفظ السارق الظاهر معناه: هو آخذ املال املتقّوم اململوك للغري خفية من حرز.

 نباش.لفهل ميكن تطبيق احلكم على من زادت أو نقصت فيه هذه الصفات من خالل التعريف؛ كالطرار وا

فالطرار هو النشال الذي أيخذ مال الناس ابخلفة واملهارة يف يقظتهم ويف غفلة منهم. أي مل تتصف العملية 

 ابخلفية، وقد ال يكون املال خمفيا يف حرز.

 والنباش الذي أيخذ أكفان األموات من القبور بعد نبشها.

فاء م القاضي عليهما ابحلد. ومنشأ اخلفنجد أن لفظ السارق قد خفي يف كل من الطرار والنباش حىت حيك

والغموض، اختصاص كل من الطرار والنباش ابسم آخر غري املعىن الظاهر للسارق.فيحتاج إىل اجتهاد إلزالة هذا 

الغموض واخلفاء؛ فإن كانت أوصاف أحدمها تزيد عن السارق فيحّد، وإن كانت تنقص يعّزر ابلعقوبة لعدم استيفاء 

 ارق.شروط حد قطع يد الس

 هذا مثال للتوضيح، ولو أن العلماء اتفقوا يف حد الطرار، واختلفوا يف حد النباش.



 

 حكم اخلفي

وجوب النظر والتأمل للعلم فيما إذا كان الغموض انشئا عن زايدة أم عن نقص يف املعىن الذي كان اللفظ 

 حكمه. وإن كان عن نقص انشئ عنظاهر الداللة فيه. فإن كان عن زايدة يف املعىن أحلق بظاهر املعىن فيأخذ 

 اختصاص بعض األفراد ابسم معني أو أوصاف، حكم اجملتهد بعدم إحلاق هذا البعض أبفراد اللفظ، ومل يلحقه ابحلكم.

 ـ املشكل 2

"هو اسم ملا خفي املراد منه ابللفظ نفسه لدخوله يف أشكاله، حبيث ال يدرك ذلك املراد إال بقرينة متّيزه عن 

 .1يق البحث والتأمل بعد الطلب"غريه عن طر 

وقد عرّفه الدبوسي ابلقول: " وفوق اخلفي املشكل، وهو الذي أشكل على السامع طريق الوصول إىل املعىن 

 الذي وضعه له واضع اللغة، أو أراده املستعري، لدقة املعىن يف نفسه ال بعارض حيلة"

دليل يتمّيز له يف أشكاله على وجه ال يعرف املراد إال بوعرّفه السرخسي أبنه: " اسم ملا يشتبه املراد منه بدخو 

 2به من بني سائر األشكال"

 منشأ اإلشكال

ـ من غموض يف املعىن، فيحتمل اللفظ يف أصل وضعه معاين متعددة، فاحتاج إىل اجتهاد يف متييز املعىن املراد 

 بدليل. كما هو يف األلفاظ املشرتكة.

 حىت يشتهر به، مع أنه وضع يف أصل اللغة ملعىن آخر.ـ من استعمال معىن جمازي للفظ 

 لذلك يعمل اجملتهد على التأمل يف صيغة اللفظ ويف أشكاله ليجد دليال يثبت املعىن املراد.
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فاملشكل أشد إهباما من اخلفي. وهو يف مراتب املبهم يقابل النص يف مراتب الواضح. ومنشأ الغموض يف 

نشأ الغموض يف اخلفي من عارض خارجي. واخلفاء يف اللفظ أشد من اخلفاء يف املشكل من اللفظ نفسه، بينما م

 العارض.

: " وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف 237مثال: قوله تعاىل يف سورة البقرة: 

ل بينكم إن هللا مبا الفضوأن تعفوا أقرب للتقوى وال تنسوا  يعفو الذي بيده عقدة النكاحما فرضتم إال أن يعفون أو 

 تعملون بصري"

فاإلشكال يف املعىن املراد من قوله تعاىل: " الذي بيده عقدة النكاح" حيتمل أن يكون الزوج، وحيتمل أيضا 

 أن يكون الويل، فنحتاج إىل أتمل واجتهاد للخروج من هذا اإلشكال.

ال لقة قبل الدخول وجب هلا نصف املهر املفروض، إـ فإن كان املراد به الزوج، كان أتويل اآلية: أن املرأة املط

أن تعفو هي عن حقها فترتكه للزوج وال أتخذ شيئا، أو أن يعفو الزوج عن حّقه أي يعطي النصف املتبقي للمرأة 

 فيكون هلا بذلك املهر كله ال نصفه فقط.

ض، دخول وجب هلا نصف املهر املفرو ـ أما إن كان املراد به الويل، كان أتويل اآلية: أن املرأة املطلقة قبل ال

إال أن تعفو هي عن حقها فترتكه للزوج وال أتخذ شيئا إن مل تكن صغرية، وغري حمجور عليها، أو أن يعفو وليها 

 فيسقطه ويرتكه للزوج إن مل تكن هي أهال للتصرف.

بن  . وبه قال سعيدوقد قال ابلقول األول أي املراد هو الزوج كل من علي، وابن عباس، رضي هللا عنهما

وقال ابلقول الثاين أي املراد هو الويل كل من إبراهيم وعلقمة وعطاء وابن  ّيب وشريح وسعيد بن جبري وغريهم.املس

 ـ فقد قال ابلقول األول أي الزوج كل من أيب حنيفة والشافعي وأمحد. أما عن األئمة األربعة شهاب وغريهم.

 ك بن أنس.ـ وقال ابلقول الثاين أي الويل مال



 

 حكم املشكل

حكمه النظر أوال يف املعاين احملتملة للفظ، مث االجتهاد يف البحث عن القرائن اليت ترّجح معىن دون غريه من 

 املعاين بدليل.

 ـ اجململ 3

هو اللفظ الذي خفي من ذاته خفاء جعل املراد منه ال يدرك إال ببيان من اجململ، سواء كان اخلفاء النتقال 

معناه الظاهر يف اللغة إىل معىن خمصوص أراده الشارع أم كان لتزاحم املعاين املتساوية، أم كان لغرابة اللفظ  اللفظ من

 .1نفسه"

 وقد عرّفه الدبوسي أبنه: " الذي ال يعقل معناه أصال لتوحش يف اللغة وضعا أو املعىن استعارة"

لرجوع إىل راد اشتباها ال يدرك بنفس العبارة، بل ابوقال عنه البزدوي: " هو ما ازدمحت فيه املعاين واشتبه امل

 2االستفسار مث الطلب مث التأمل"

وعرّفه السرخسي أبنه: " لفظ ال يفهم املراد منه إال ابستفسار من اجملِمل وبيان من جهته يعرف به املراد، 

 3يبة"وذلك إما لتوحش يف معىن االستعارة أو يف صيغة عربية مما يسميه أهل األدب لغة غر 

فاجململ أشد خفاء من املشكل؛ ألن البيان يف اجململ ال يكون إال من اجملِمل نفسه، أما املشكل فيكون 

ابلبحث والطلب بعد التأمل. لذلك فاجململ يف مراتب املبهم يقابل املفّسر يف مراتب الواضح. ومع ذلك فيشرتك اجململ 

 نه بعارض كما يف اخلفي.مع املشكل يف كون الغموض من ذات اللفظ ال خارجا ع
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 أنواع اجململ

 تعود أنواعه إىل ثالثة أسباب؛ نقل اللفظ، تزاحم املعاين، غرابة اللفظ.

ـ ما كان إمجاله بسبب نقل اللفظ من معناه اللغوي الظاهر إىل معىن خاص غري معلوم أراده الشارع من  1

لسنة ا وتفصيلها ابلبحث واالجتهاد، وإمنا تكفلت اجديد. كالصالة والزكاة، وهي جمملة ال ميكن التوصل إىل بياهن

 ببياهنا.

وهكذا يف كثري من نصوص القرآن املتعلقة ابألحكام التكليفية جاءت جمملة البيان هلا وال تفصيل إال من 

 خالل القرآن نفسه أو السنة النبوية الشريفة.

  دون آخر.لفظ واختيار القرينة املرجحة ملعىنـ ما كان إمجاله بسبب تعدد املعاين املتساوية وتزامحها على ال 2

كاملشرتك الذي ال ترجيح فيه ظاهرا. كلفظ "املوايل" املشرتك بني املعِتقني واملعَتقني. فعند األحناف لو مات 

شخص وقد أوصى ملواليه دون بيان أو قرينة؛ أيقصد من أعتقهم أو من أعتقوه، بطلت الوصية لغموض يف املوصى له 

 وجهل به. 

لكن املالحظ أن هذا النوع من اجململ ال وجود له يف نصوص األحكام من الكتاب أو السنة. فرسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم مل ينتقل إىل جوار ربّه حىت أدى األمانة وبنّي كل شيء، وما كان ليخالف أمر هللا تعاىل " وأنزلنا 

 إليك الذكر لتبنّي للناس ما نّزل إليهم". 

تم بيانه من اجملِمل لذلك ال نتصور انعدام البيان منه حبيث ينسد ابب الرتجيح يف املشرتك، فإن فاجململ ي

 وجدت هذه احلالة فهو املشكل وليس اجململ، كون املشكل حيتاج إىل أتمل واجتهاد يف معرفة القرائن املرجحة.

 ـ ما كان إمجاله انشئا عن غرابة اللفظ يف املعىن املستعمل له. 3



 

ه، قوله تعاىل: " إن اإلنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه اخلري منوعا" فاهللوع يف اللغة مثال

هو شديد احلرص قليل الصرب، لكن استعمال هذا اللفظ يف هذا املعىن غريب ال ميكن فهمه دون بيان. فجاء البيان 

 هر اجلزع عند الشر، ومينع الناس عند اخلري.من هللا تعاىل على مراده من اهللوع؛ أنه ذاك اإلنسان الذي يظ

ومثال آخر: لفظ "الرويبضة" الذي ذكر يف عالمات الساعة يف قوله عليه الصالة والسالم: " أن تنطق 

  1الرويبضة يف أمر العامة"

فمعىن الرويبضة يف اللغة هو العاجز الذي ربض عن معايل األمور وقعد عن طلبها. لكن استعماله يف هذا 

عىن يف احلديث غريب. لذلك سأل الصحابة رضي هللا عنهم رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم، ما الرويبضة اي رسول امل

هللا؟ فجاء بيان اإلمجال يف اللفظ من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه: " الرجل التافه )أو السفيه يف رواية. 

 ينطق يف أمر العامة.

 حكم اجململ

حىت يرد بيان املراد منه من اجملِمل نفسه. قال السرخسي عن حكم اجململ: " وحكمه اعتقاد  عدم العمل به

 احلقية فيما هو املراد، والتوقف فيه إىل أن يتبني بيان اجململ، مث استفساره ليبينه"

 أن اللكن التوقف عن العمل قبل البيان يكون يف عهد الرسالة، أما بعده فالبيان حاصل ال جمال للتوقف. إ

البيان قد يكون شافيا كما يف الصالة والزكاة وحنومها، أو يكون غري شايف فينتقل اللفظ من رتبة اجململ إىل رتبة املشكل 

 فيحتاج إىل نظر وأتمل واجتهاد.
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 املتشابهـ  4

 االشتباه والتشابه من التماثل وااللتباس 

من  القرن الرابع اهلجري، جيري اجملرى اللغويوقد كان مفهوم املتشابه عند األحناف يف بداية األمر حىت 

االلتباس والتماثل والتشابه؛ فقد قال أبو احلسن الكرخي: " احملكم ما ال حيتمل إال وجها واحدا، املتشابه ما حيتمل 

وجهني أو أكثر". وقد تبعه تلميذه اجلصاص. واملتشابه ابملعىن الذي أراده الكرخي واجلصاص موجود يف نصوص 

 م.األحكا

 واملتشابه هبذا التعريف يزال إهبامه حبمله على احملكم.

: " ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا 89مثال: لفظ "عّقدمت" يف قوله تعاىل سورة املائدة، 

 عّقدمت األميان...". فاالشتباه بني قراءة التشديد "َعقَّدمُتُ" وقراءة التخفيف "عقدمت". 

خفيف حتتمل عقد اليمني قوال، وحتتمل عقد القلب من عزمية وقصد. بينما قراءة التشديد تفيد فقراءة الت

احتماال واحدا، وهو اليمني املعقود. فتحمل قراءة التخفيف اليت حتتمل وجهني على قراءة التشديد اليت ال حتتمل إال 

 قوال، وهو تشابه إىل احملكم. فيكون املعىن عقد اليمنيوجها واحدا، ألن األوىل من املتشابه، والثانية من احملكم، فريد امل

 اليمني املنعقدة املوجبة للكفارة.

لكن بعد ذلك ويف القرن اخلامس اهلجري أصبح لألحناف تعريفا آخر للمتشابه؛ فهو عندهم نوع من اخلفاء 

يفّسر بكتاب أو  فاء من نفسه، وملانقطع رجاء معرفته يف الدنيا. فقد عرفوه أبنه: " اللفظ الذي خفي معناه املراد خ



 

. وهذا ماذهب إليه كل 1سنة، فال ترجى معرفته يف الدنيا ألحد من األمة، أو ال ترجى معرفته إال للراسخني يف العلم"

 من الدبوسي والسرخسي والبزدوي، مث تبعهم من بعدهم يف ذلك.

املتشابه  يل وال التخصيص وال النسخ، فإنولشدة خفائه جعلوه مقابل احملكم؛ فإن كان احملكم ال يقبل التأو 

 ال ترجى معرفة خفائه إال للراسخني يف العلم.

: "هو الذي 7وهذا حبسب الوقف يف لفظ "والراسخون يف العلم" يف قراءة قوله تعاىل يف سورة آل عمران،

عون ما تشابه زيغ فيتبأنزل عليك الكتاب منه آايت حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم 

ر إال وابتغاء أتويله وما يعلم أتويله إال هللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذّك منه ابتغاء الفتنة

 أولو األلباب".

 فقول األكثرين على الوقف يف قوله "إال هللا" دون عطف "والراسخون"، فيكون املتشابه قد استأثر هللا بعلمه

 دون غريه.

وهناك من مل يتوقف، وجعل القول موصوال بعطف "والراسخون يف العلم" على لفظ اجلاللة "إال هللا". فيكون 

 املتشابه مما يعلم أتويله هللا والراسخون يف العلم.

واملتشابه هبذا التعريف ال ينسجم مع األحكام التكليفية، ألنه ال ميكن أن يكون هناك تكليف دون بيان 

 ضاح. إمنا جمال وجوده بعض مسائل العقيدة وأصول الدين اليت ال تؤثر يف أصل اإلميان.وإي

ومن املتشابه هبذا املعىن: أوائل بعض سور القرآن الكرمي من حروف مقطعة مثل: آمل، آملر، حم، عسق،  

 كهيعص، ص، ن، ق...فال تدل بنفسها على املراد منها.
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 دون خلقه، كقيام الساعة وفناء الدنيا، وحنو ذلكومن املتشابه ما استأثر هللا بعلمه 

ومن املتشابه ماذكرته النصوص من بعض الصفات واألفعال اإلهلية كالسمع والبصر والعني واليد والوجه، وما 

 إىل ذلك، فظاهرها يوهم احلدوث ومشاهبة اخللق، وهللا منزّه عن ذلك " ليس كمثله شيء وهو السميع البصري".

 حكم املتشابه

قال أبو زيد الدبوسي: " وأما املتشابه، فحكمه التوقف أبدا على اعتقاد احلّقية للمراد به فيكون العبد مبتلى 

ث ملتشابه الذي حّدده أصوليو احلنفية بعد القرن الرابع اهلجري، ال ينتسب إىل مباحفا. به بنفس االعتقاد ال غري"

 املبهم.أصول الفقه، وإمنا أدرج فيها لتميم مراتب 

 نتيجــة

 فاخلفي عرض له الغموض من غري ذاته ويزول ابلتأمل. 

 واملشكل خفاؤه من ذاته ويزول ابلبحث واالجتهاد بعد الطلب.

 واجململ خفاؤه من ذاته يزول ببيان من اجملِمل نفسه.

 ت منه.سواملتشابه خفاؤه من ذاته وال ترجى معرفة املراد منه يف الدنيا. كما أن نصوص األحكام التكليفية لي



 

 مراتب داللة النصوص من حيث اإلهبام عند املتكلمني 

مل يتعرض علماء األصول يف مدرسة املتكلمني إىل تفصيل احلنفية يف املبهم؛ إذ اكتفوا بتصنيفه بني اجململ 

يرى آخرون أن ل. و واملتشابه. بل يرى أكثرهم أهنما شيئ واحد. بينما يرى البعض أن املتشابه نوع من أنواع اجملم

 املتشابه مشرتك بني اجململ واملؤول.

 اجململ تعريف

 ذكر أصوليو املتكلمني تعريفات عديدة للمجمل منها:

 .1ما ذكره أبو اسحاق الشريازي من أن: " اجململ ما ال يعقل معناه من لفظه ويفتقر يف معرفة املراد إىل غريه"

ح األصوليني هو املبهم، واملبهم هو الذي ال يعقل معناه، وال وما ذكره اجلويين من أن: " اجململ يف اصطال

 .2يدرك منه مقصود الالفظ ومبتغاه"

وما ذكره اآلمدي يف قوله: " اجململ هو ما له داللة على أحد أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر ابلنسبة 

واملالحظ أن مآل كل هذه التعريفات واحد  .4وما أمجله  ابن احلاجب ابلقول: " اجململ هو ما مل تتضح داللته".3إليه"

بّينه ابن احلاجب، وهو ما يتعلق بعدم وضوح اللفظ يف داللته على املعىن. وقد ذكر حممد أديب صاحل تعريفا جاء فيه: 

ابعتبار أن الداللة واقعة حتما وإن كان جممال، .5لة غري واضحة "اجململ هو اللفظ الذي دّل على املعىن املراد دال" 

 غري أهنا غامضة حتتاج إىل توضيح.
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 أسباب اإلمجال عند اآلمدي

أ ـ االشرتاك يف اللفظ املفرد عند القائلني ابمتناع تعميمه. كقوله تعاىل: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" 

 فهي مرتددة بني الزوج والويل.

صيص العموم بصور جمهولة. مثال لوقال " اقتلوا املشركني"، مث تبنّي قوله " أن بعضهم غري مراد يل من ب ـ خت

 .1لفظي"، يصبح قوله " اقتلوا املشركني" جممال

ج ـ  إخراج اللفظ يف عرف الشرع عما وضع له يف اللغة قبل بيانه، كألفاظ الصالة، والزكاة، واحلج. فهذا  

 كله جممل.

 املتشابه

األكثرون على أن املتشابه واجململ سواء؛ فهو غري املتضح املعىن قال الشريازي: " وأما املتشابه، فاختلف 

أصحابنا فيه فمنهم من قال هو واجململ واحد، ومنهم من قال املتشابه ما استأثر هللا تعايل بعلمه وما مل يطلع عليه أحدا 

واألمثال واحلكم واحلالل واحلرام، ومنهم من قال   املتشابه احلروف  من خلقه، ومن الناس من قال املتشابه  هو القصص

اجملموعة يف أوائل السور املص و املر وغري ذلك. والصحيح هو األول؛ ألن حقيقة املتشابه ما اشتبه معناه، وأما ما 

بذلك هو  ، فيصبحفنجد أن الشريازي قد محل املتشابه على معناه اللغوي من التشابه .2ذكروه فال يوصف بذلك "

وإىل هذا ذهب اجلويين يف قوله: "املختار عندان أن احملكم كل ما علم معناه وأدرك فحواه، واملتشابه هو  واجململ واحد.

 3اجململ"
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أما اآلمدي فعنده املتشابه أعم من اجململ؛ فيكون اجململ بذلك نوعا من أنواع املتشابه؛ فذكر أن املتشابه ما 

ل من جهتني؛ األوىل، من جهة التساوي كاأللفاظ اجململة، كما يف القرء الحتماله السوية بني الطهر تعارض فيه االحتما

واحليض، أو الذي بيده عقدة النكاح الحتماله السوية بني الزوج والويل. أو اللمس يف "المستم النساء" الحتماله 

 السوية بني اللمس والوطء.

وي؛ كاألمساء اجملازية، ظاهرها يوهم ابلتشبيه وهو مفتقر إىل التأويل  أما اجلهة الثاين، فمن جهة عدم التسا

 كما يف قوله تعاىل: " ويبقى وجه ربك" وحنوها.

فاملالحظ عند اآلمدي ـ وإن مل يصرح بذلك ـ  أن اجململ جهة من جهات املتشابه، أي نوع من أنواعه. فكل 

 مل، أي بينهما عموم وخصوص مطلق.جممل متشابه، وبعض املتشابه جم

 واملتكلمني يف املبهم نفيةاحلأوجه املقارنة بني 

ـ اجململ عند املتكلمني يشمل أنواع املبهم عند احلنفية ما عدا املتشابه؛ فهو أعم عند املتكلمني. فاجململ  1

عند احلنفية جممل عند املتكلمني، بينما العكس غري صحيح. فمثال اجد " الذي بيده عقدة النكاح" مثلت له احلنفية 

 ه املتكلمون يف اجململ.يف املشكل، بينما مثل ل

ـ من مثرات االختالف يف املصطلح، أن بيان اجململ عند املتكلمني ال ينحصر يف اجملِمل نفسه كما عند  2

 األحناف، بل ميكن إدراكه ابلقرائن واالجتهاد. ومنه ما يتطابق مع رؤية احلنفية فيدرك من اجملِمل.

املتكلمني ومنهم اجلويين، من يرى أن كل ما يوجب  ـ هل ميكن لإلمجال أن يستمر أم ال؟ من علماء 3

التكليف العلم به، يستحيل استمرار اإلمجال فيه؛ ألن ذلك جير إىل تكليف احملال. أما ما ال يتعلق أبحكام التكليف 

 ألحكام.  اب ال يبعد استمرار اإلمجال فيه، واستئثار هللا تعاىل بعلمه. فال إمجال بعد الرسالة، وال تشابه فيما له عالقة

 



 

 الرابع: طرق داللة األلفاظ على األحكام عند املتكلمني والفقهاء املبحث

 

 طرق داللة األلفاظ على األحكام من حيث الكيفية عند احلنفية 

قّسم األحناف طرق داللة األلفاظ على األحكام إىل أربعة أقسام؛ داللة العبارة، وداللة اإلشارة، وداللة 

 النص، وداللة االقتضاء.

نظم إما أن جه ضبطه ... أن احلكم املستفاد من الوقد ضبط التفتازاين يف التلويح طرق الداللة ابلقول: " وو 

يكون اثبتا بنفس النظم أم ال، واألول إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة، وإال فهو اإلشارة. والثاين إن كان احلكم 

 .1مفهوما منه لغة فهي الداللة، أو شرعا فهو االقتضاء، وإال فهو التمّسكات الفاسدة"

 م إن ثبتت ابللفظ نفسه وكانت مقصودة من سياقه فهي داللة العبارة، أو عبارة النص.فداللة النص على احلك

 وإن كانت اثبتة ابللفظ نفسه لكنها غري مقصودة من سياقه، فهي داللة اإلشارة، أو إشارة النص.

 نص.لأما إن كانت الداللة ال تثبت ابللفظ نفسه، وإمنا تفهم منه لغة، فهي داللة الداللة، أو داللة ا

 وإن كانت ال تثبت ابللفظ نفسه، وإمنا تفهم منه شرعا أو عقال، فهي داللة االقتضاء. أو اقتضاء النص.

 أما مفهوم املخالفة فهي من الطرق الفاسدة.

 واحلكم الثابت أبي طريق من هذه الطرق يكون اثبتا بظاهر النص، دون حاجة إىل قياس أو رأي.
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 العبارةداللة 

 .1اللفظ على احلكم املسوق له الكالم أصالة أو تبعا، بال أتملتعريف: هي داللة 

فما يفهم من تعريف أصوليي احلنفية أن النص إن دّل ابللفظ نفسه على حكم مقصود أصالة، ودل على 

 حكم آخر مقصود تبعا، فكال الداللتني على احلكمني هي داللة العبارة.

مثال: قوله تعاىل: " فإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورابع 

 .3فت أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت اميانكم" النساء،فإن خ

 نلحظ يف هذا النص ثالثة أحكام

 احلكم األول يتعلق إبابحة الزواج. " فانكحوا ما طاب لكم من النساء"

 احلكم الثاين يتعلق إبابحة التعدد منحصرا يف األربعة مع اشرتاط العدل بينهن وعدم ظلمهن. " مثىن وثالث ورابع"

 الثالث يتعلق بوجوب االقتصار على واحدة عند اخلوف من عدم العدل بينهن. " فغن خفتم أال تعدلوا فواحدة"احلكم 

فنجد هذه األحكام مستفادة من اللفظ نفسه بشكل واضح وقد قصدها اللفظ من سوقه، لكنها ليست على درجة 

ة، فاحلكمان الثاين والثالث، أي إابحة األربع واحدة من القصد؛ فمنها ما هو مقصود أصالة، ومنها ما هو مقصود تبعا؛

ووجوب االقتصار على واحدة عند خوف الظلم، مها حكمان مقصودان أصالة بدليل سبب النزول، ابعتبار أن القوم  

كانوا خيافون اجلور يف أموال اليتامى، وال يتحرجون منه يف النساء. أما احلكم األول أي إابحة الزواج، فهو مقصود 

ثة هي داللة فداللة النص القرآين السابق على األحكام الثال وإمنا ذكر للتوصل به إىل احلكمني الثاين والثالث.، ابلتبع

 العبارة. أي دلت اآلية على األحكام بعبارة النص.
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 اإلشارةداللة 

تعريف: هي داللة اللفظ على حكم غري مقصود وال سيق له النص، ولكنه الزم للحكم الذي سيق الكالم 

 إلفادته، وليس بظاهر من كل وجه.

قال البزدوي عن إشارة النص: " واالستدالل إبشارته هو العمل مبا ثبت بنظمه لغة، لكنه غري مقصود وال 

 .1سيق له النص وليس بظاهر من كل وجه"

 قوالثابت ابإلشارة كالثابت ابلعبارة هو اثبت ابلنص، إمنا يظهر التفاوت عند التعارض؛ ففي العبارة سي

 الكالم من أجله، أما يف اإلشارة فلم ُيسق الكالم من أجله.

مثال: يف قوله تعاىل: " والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة وعلى املولود له 

 .232رزقهن وكسوهتن ابملعروف".البقرة، 

ن ء؛ فهذا ظاهر اللفظ وهو ما سيق مدلت اآلية ابلعبارة على حكم وجوب النفقة من رزق وكسوة على اآلاب

 أجله الكالم.

لكنها تدل ابإلشارة على حكم النسب؛ أي اختصاص األب بنسبة الولد دون أمه، فينسب الولد إىل أبيه؛ 

 ألن يف قوله تعاىل: "وعلى املولود له" إضافة الولد إىل األب حبرف الالم اليت هي لالختصاص.

إلشارة مل يكن مقصودا وال سيق الكالم ألجله، لكنه الزم حلكم وجوب مع مالحظة أن هذا احلكم الثابت اب

 النفقة الذي سيق ألجله.

                                                           
 1/11البزدوي، أصول البزدوي،  1



 

. دل بعبارة النص يف كل اآلية من 15وكمثال آخر ما ورد يف قوله تعاىل: " ومحله وفصاله ثالثون شهرا" األحقاف، 

ة يدل إبشارة النص إىل أن أقل مدة احلمل ست سياقها إظهار املنة للوالد على الولد، ووجوب اإلحسان للوالدين. لكنه

 . وقد درأ هذا االعتبار احلد على إمرأة.14أشهر. ابعتبار فرتة الرضاعة حولني كاملني " وفصاله يف عامني". لقمان، 

لكن اإلشارات يف خمتلف النصوص تتفاوت بني الظهور واخلفاء؛ فمنها ما ميكن إدراكه أبدىن أتمل. ومنها 

 عة ومدلوالت اللغة. ألفاظ الشري كثري من التأمل والنظر كوهنا تتضمن معان التزامية حتتاج إىل حتّكم يفما حيتاج إىل

 داللة النص

: داللة النص هي داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه الشرتاكهما يف معىن يدرك كل تعريف

 عارف ابللغة أنه مناط احلكم من غري حاجة إىل نظر واجتهاد. سواء كان املسكوت عنه أوىل ابحلكم أو مساواي له.

 ملفهوم اللغوي، ال بطريق االجتهاد واالستنباط.فاحلكم الثابت بداللة النص، هو حكم اثبت بطريق ا

 ومثله قاله السرخسي. 1قال البزدوي: " وأما الثابت بداللة النص فما ثبت مبعىن النص لغة ال اجتهادا وال استنباطا"

ولذلك يسميه بعضهم داللة الداللة. أو فحوى اخلطاب أو حلن اخلطاب؛ ألنه يؤخد من معىن النص ال من لفظه. 

 لة والفحوى واللحن تفيد كلها املعىن، أي معىن النص.والدال

مثال: قوله تعاىل: "وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساان إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل 

ف حترمي التأفي دل قوله تعاىل "فال تقل هلما أف" على حكم .23هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا" اإلسراء، 

كما يدرك كل عارف ابللغة العربية أن هذا اللفظ يدل أيضا على حكم حترمي الشتم والضرب وكل ما بداللة العبارة.

 جرى جمراها من اإليذاء، يدل على ذلك بداللة النص.
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 االقتضاءداللة 

حته شرعا أو ق الكالم أو ص:داللة االقتضاء هي داللة اللفظ على معىن خارج عنه، يتوقف على تقديره صدتعريف

 عقال.  

تقيم إال . والداللة على كون الكالم ال يساملقتَضى. واملزيد هو املقتِضيفاحلامل على التقدير والزايدة هو 

 حكم املقتَضى.وما ثبت به هو االقتضاء.بذاك التقدير والزايدة هو 

 1عقلية "يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو القال التفتازاين: " إّن االقتضاء هو داللة اللفظ على معىن خارج 

 واملعىن املتوقف صدق الكالم أو صحته على تقديره ثالثة أقسام:

ـ ما وجب تقديره لتوقف صدق الكالم عليه؛ كحديث "رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"  1

وقف صدق وال يتصور ارتفاع العمل بعد وقوعه. فيت فال يتصور ارتفاع ذات اخلطأ والنسيان بدليل وقوع األمة فيه،

 الكالم على تقدير حمذوف كالقول: "رفع إمث اخلطأ أو حكمه"، فيكون الكالم صادقا متفقا مع الواقع.

ـ ما وجب تقديره لتوقف صحة الكالم عليه عقال؛ كقوله تعاىل: " واسأل القرية اليت كنا فيها، والعري اليت  2

. فال بد أن يكون املسؤول من أهل البيان، والقرية ليست كذلك، فالكالم إذن ال يصح عقال 82، أقبلنا فيها" يوسف

 إال ابقتضاء تقدير "األهل" فيصح بتقدير القول: "واسأل أهل القرية"

ـ ما وجب تقديره لتوقف صحة الكالم عليه شرعا؛ كما يف قوله تعاىل: " فتحرير رقبة" فاألمر هنا مقتض  3

من ميلك هذه الرقبة، ألن احلر ال يتصور حتريره، وملك الغري ال حق لنا يف قرار حتريره. فكأمنا مسألة ملك  للملك، أي

الرقبة أمر اثبت ابلنص، إال أن هذا الثبوت صار ابالقتضاء. فيصبح تقدير الكالم: " فتحرير رقبة مملوكة". فتكون داللة 
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لى و كمثال قول القائل ملالكعبد: "أعتق عبدك عين أبلف"فهذا يدل عاألمر ابلتحرير على التملك هي داللة اقتضاء. أ

التمليك؛ إذ ال يصح العتق إال به؛ فكأمنا قال: ملكين أايه أبلف مث أعتقه عين. فداللة التمليك هي داللة اقتضاء 

 شرعا.

 حجية داللة االقتضاء

؛ ألن احلكم ة، والنص. إال أهنا أقل قوة منهايثبت احلكم شرعا بداللة االقتضاء كثبوته بداللة العبارة، واإلشار 

 فيها مل يدل عليه اللفظ بصيغته، وال مبعناه، وإمنا مبا اقتضاه صدق الكالم أو صحته.

فاحلكم الثابت أبي داللة من الدالالت األربعة هو حكم اثبت بظاهر النص دون القياس والرأي كما ذكر 

 السرخسي إال أهنا تتفاوت يف قوة داللتها.



 

 طرق داللة األلفاظ على األحكام من حيث الكيفية عند املتكلمني ومدى حجيتها

 قسم املتكلمون طرق داللة األلفاظ على األحكام إىل قسمني؛ داللة املنطوق، وداللة املفهوم.ي

 داللة املنطوق؛ هي داللة اللفظ على احلكم من اللفظ نفسه، داللة تطابقية أو تضمنية أو إلتزامية.

اللة التطابقية للفظ على احلكم هي داللة على انطباق متام اللفظ على املعىن. والداللة التضمنية هي داللة انطباق فالد

اللفظ ابلوضع على جزء من املعىن. والداللة اإللتزامية هي داللة انطباق اللفظ على معىن خارج ما وضع له اللفظ لكنه 

 لة املفهوم؛ فهي داللة اللفظ على حكم مل يذكره اللفظ ومل ينطق به.أما دال الزم له؛ كداللة البحر على العامل.

 أوال: داللة املنطوق

 .1قّسم املتكلمون املنطوق إىل قسمني؛ صريح وغري صريح

 ـ املنطوق الصريح 1

 هو داللة اللفظ على احلكم مبا وضع له مطابقة أو تضمنا. وهو نفسه عبارة النص عند احلنفية

 " وأحل هللا البيع وحّرم الراب" دل النص مبنطوقه الصريح على حكم إابحة البيع وحرمة الراب. مثال: قوله تعالة

 ـ املنطوق غري الصريح 2

 هو داللة اللفظ على احلكم بطريق االلتزام؛ فاللفظ مل يوضع لذلك املعىن للحكم، لكن يستلزمه.

نفقة على " فاللفظ وضع إلفادة حكم وجوب المثال: قوله تعاىل " وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف

الزوجة، أهنا تكون على الوالد ابملنطوق الصريح، لكنه قوله "املولود له"، فله، يفيد ابللزوم ثبوت النسب لألب دون 
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األم،  ووجوب نفقة الولد على األب دون األم، يدل على ذلك داللة التزامية، فيكون منطوقا هبذا احلكم نطقا غري 

 .صريح

وللمنطوق غري الصريح ثالثة أنواع يف داللته على األحكام؛ داللة االقتضاء، وداللة اإلمياء، وداللة اإلشارة. 

 حبسب املدلول عليه اباللتزام، أيكون مقصودا للمتكلم أم غري مقصود ؟

 أ ـ إن كان مقصودا للمتكلم؛ فهو قسمان:

داللة به العقلية أو الشرعية. فنسمي الداللة عندها ـ أن يتوقف على ذلك املدلول صدق الكالم أو صحت 1أ،

؛ فالنص ليس منطوقا صرحيا بذلك املدلول، وإمنا يقتضيه الكالم؛ فهو نوع من منطوق لكنه ليس صرحيا. االقتضاء

 مثل تقدير رفع اإلمث يف حديث رفع عن أميت اخلطأ،...

فيقرتن  .بداللة اإلمياءمي الداللة عندها ـ أن ال يتوقف على ذلك املدلول صدق الكالم أوصحته. فنس 2أ،

 مقصود املتكلم فيه بوصف يومئ إىل أنه علة للحكم؛ كفاء التعقيب، أو كاقرتان علة إعتاق رقبة، ابلوقاع يف رمضان...

 بداللة اإلشارة.ب ـ إن مل يكن املدلول عليه اباللتزام مقصودا للمتكلم، فنسمي الداللة عندها 

 املنطوق إىل أربع دالالت:إذن ميكننا أن نقسم 

ـ داللة املنطوق الصريح؛ وهي داللة اللفظ على احلكم بطريق املطابقة أو التضمن. وهي عبارة النص عند  1

 األحناف.

ـ داللة االقتضاء؛ وهي داللة اللفظ على الزم مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكالم أو صحته العقلية  2

فعدة من  رفأفطيضا أو على سفر فعدة من أايم أخر" تقدير الكالم يقتضي القول: أو الشرعية. "فمن كان منكم مر 

 أايم أخر



 

 ـ داللة اإلمياء؛ وهي داللة اللفظ على الزم مقصود للمتكلم ال يتوقف عليه صدق الكالم وال صحته عقال أو شرعا. 3

 م السببية.ء يف اللغة ظاهرة يف التعقيب تلز أ ـ فمثال يكون ما رُّتب عليه احلكم بـ "الفاء" عّلة لذلك احلكم؛ فالفا

مثال يف قوله عليه الصالة والسالم: " من أحيا أرضا مّيتة فهي له"؛ ففي قوله " فهي له" داللة إمياء على أن اإلحياء 

 لألرض امليتة هو عّلة للتملك.

إلمياء على ذلك يدل بداللة ا ب ـ ومثال ما لو حدثت حادثة فحكم رسول هللا صلى اله عليه وسلم عقبها حبكم؛ فإن

 أن تلك الواقعة احلادثة هي علة ذلك احلكم.

مثاله؛ حديث األعرايب الذي جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: هلكت اي رسول هللا، قال ما أهلكك؟ قال: 

هذا يدل بطريق اإلمياء .." فوقعت على امرأيت وأان صائم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم: هل جتد رقبة تعتقها؟..

 على أن الوقاع هو عّلة حكم وجوب الكفارة.

 ـ داللة اإلشارة؛ وهي داللة اللفظ على الزم غري مقصود للمتكلم، ال يتوقف عليه صدق الكالم أو صحته. 4

يه؛ فكما أن لقال الغزايل: " ما يؤخذ من إشارة اللفظ ال من اللفظ، ونعين به ما يتسع اللفظ من غري جتريد قصد إ

املتكلم قد يفهم إبشارته وحركته يف أثناء كالمه ما ال يدل عليه نفس اللفظ فيسمى إشارة، فكذلك قد يتبع اللفظ ما 

 .1مل يقصد به ويبين عليه"

مثال قوله تعاىل "ومحله وفصاله ثالثون شهرا" مع قوله تعاىل " وفصاله يف عامني" يدل ابإلشارة على أن أقل 

 تة أشهر. ولو أن هذا ليس مبقصود من اآليتني، لكنه الزم هلما.مدة احلمل س
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 اثنيا: داللة املفهوم

األول  1قّسم املتكلمون داللة املفهوم إىل قسمني؛ مفهوم املوافقة، ومفهوم املخالفة. وقد مسى "ابن فورك"

 مبفهوم اخلطاب، والثاين بدليل اخلطاب.

 ـ مفهوم املوافقة 1

وت حكم املنطوق به للمسكوت عنه، وموافقته له نفيا أو إثباات. يدرك لغة دون حاجة هو داللة اللفظ على ثب

 الجتهاد.

 وهو ما يسمى عند احلنفية بداللة النص، أو داللة الداللة.

ويرى كل من السبكي والشوكاين، أن املسكوت عنه إن كان أوىل ابحلكم من املنطوق به مسي فحوى اخلطاب. 

 . 2بينما إن كان املسكوت عنه مساواي للمنطوق به مسي حلن اخلطاب

 وقد مّر بنا أمثلة حول هذا املوضوع؛ منها:

 . ابحلكم، وهو فحوى اخلطاب" فال تقل هلما أف"، دل مبفهوم املوافقة على حترمي الضرب، وهو أوىل

وقوله تعاىل: " إن الذين أيكلون أموال اليتامى ظلما إمنا أيكلون يف بطوهنم انرا" دل مبنطوقه على حكم حترمي 

أكل أموال اليتامى، ويدل مبفهومه املوافق على حكم حترمي إحراق أموال اليتامى مثال. واإلحراق مساوي لألكل يف 

 بلحن اخلطاب. اإلتالف. وهذا ما يسمى 
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 ـ مفهوم املخالفة 2

هو داللة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه خمالف ملدلول املنطوق به، النتفاء قيد من القيود املعتربة 

 يف احلكم.

 ويسمى دليل اخلطاب؛ ألن دليله من جنس اخلطاب، أي اخلطاب داّل عليه.

 ة، ويسمونه بـ"املخصوص ابلذكر".وهو ما ال ترتضيه احلنفية، وتعتربه من التمسكات الفاسد

 أنواع مفهوم املخالفة

ا ملفهوم املخالفة عند املتكلمني أنواع كثرية اختلفوا يف تنوعها حبسب تنوع القيود املعتربة يف احلكم، وأبرزها مم

 تناوله أكثر األصوليني، نذكر: مفهوم الصفة، والشرط، والغاية، والعدد، واللقب.

 ـ مفهوم الصفة 1

 لة اللفظ املقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا احلكم للمسكوت عنه، الذي انتفى عنه ذلك الوصف.هو دال

مثال: قوله تعاىل: " اي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنيإ فتبيّنوا". دل اللفظ مبنطوقه على حكم وجوب 

در النبإ م وجوب التبنّي إن كان مصالتبنّي إن كان مصدر النبإ من فاسق. كما يدل اللفظ مبفهومه املخالف على عد

 من عدل.

وأيضا يف قوله صلى هللا عليه وسّلم: " يف الغنم السائمة زكاة" دل مبنطوقه على حكم وجوب الزكاة يف الغنم 

السائمة. وهو أيضا يدل مبفهومه املخالف على انتفاء الزكاة يف الغنم املعلوفة، النتفاء صفة السوم اليت قّيدت هبا الزكاة 

 يف الغنم.



 

 ـ مفهوم الشرط 2

هو داللة اللفظ الذي علق احلكم فيه بشرط على ثبوت نقيض هذا احلكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك 

 الشرط.

 مثال: قوله تعاىل: " وإن كن أوالت محل فانفقوا عليهن حىت يضعن محلهن"

 حامال، أي بشرط احلمل.دل مبنطوقه على وجوب النفقة للمطلقة طالقا ابئنا )املبتوتة. إن كانت 

ويدل مبفهومه املخالف على عدم وجوب النفقة على املبتوتة غري احلامل. النتفاء الشرط الذي علق عليه 

 احلكم يف املنطوق. فانتفى حكم وجوب النفقة، ابنتفاء شرط احلمل.

 ـ مفهوم الغاية 3

 هو داللة النص مقيد احلكم بغاية على حكم خمالف للمسكوت بعد هذه الغاية. 

مثاله: قوله تعاىل: " فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه". دل اللفظ مبنطوقه على حترمي 

 ا آخر.جاملطلقة ثالاث على زوجها حىت تتزوج برجل آخر. ويدل مبفهومه املخالف على حلّيتها، إذا نكحت زو 

 ـ مفهوم العدد 4

هو داللة النص الذي قيد احلكم فيه بعدد خمصوص، على ثبوت حكم خمالف له للمسكوت عنه، النتفاء 

 القيد.

مثاله: قوله تعاىل: " والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة". فيدل مبفهومه 

 الثمانني.املخالف على عدم وجوب الزايدة على 



 

 ـ مفهوم اللقب 5

وهو داللة النص على انتفاء احلكم املتعلق ابللقب عن غريه، وثبوت نقيضه لغريه. فعند القول حممد رسول 

هللا، فهل يعين هذا أن غري حممد ال يكون رسول هللا ؟ فهذا ابطل وال ميكن االستفادة من هذا النوع من مفهوم 

 .1وم اللقب ليس حبجةاملخالفة، لذلك اتفق األصوليون ـ ما عدا الدقاق ـ على أن مفه

 ـ مفهوم احلصر 6

هو انتفاء احملصور عن غري ما حصر فيه، وثبوت نقيضه له كقوله صلى هللا عليه وسلم: " إمنا األعمال 

ابلنيات"فإنه يدل مبنطوقه على حصر األعمال يف املنوي، ويدل مبفهومه املخالف على عدم اعتبار غري املنوي. وقد 

ه فذهب األحناف وأبو بكر القاضي، ومجاعة من املتكلمني إىل أنه ال يدل على احلصر، اختلف األصوليون يف حجيت

 بينما ذهب الغزايل وبعض الفقهاء إىل أنه يدل على احلصر.

وملا كان مفهوم اللقب غري معتد به، ومفهوم احلصر خمتلف فيه، ميكننا عدم االعتماد عليهما يف تقسيم أنواع 

 لمني، واالكتفاء أبربع؛ هي مفهوم الصفة، والشرط، والغاية، والعدد.مفهوم املخالفة عند املتك

                                                           
 . 2/39. والشوكاين، إرشاد الفحول، 3/104انظر: اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام،  1



 

 مقارنة بني منهج األحناف ومنهج املتكلمني يف طرق الداللة

ـ طرق الداللة عند األحناف أربعة، هي ابلرتتيب حبسب األقوى عند التعارض؛ داللة العبارة، مث اإلشارة،  1

مث غري الصريح الذي  ،املنطوق الصريحد املتكلمني ستة، هي ابلرتتيب؛ داللة مث الداللة، مث االقتضاء. بينما هي عن

اخلطاب.،  األوىل )فحوى اخلطاب. واملساوي )حلن املفهوم املوافق؛ . مث داللةمث اإلشارة مث اإلمياء، االقتضاء،يتضمن 

 )دليل اخلطاب..مث املفهوم املخالف 

 اللة التطابقية والتضمنية، وهو عند احلنفية داللة العبارة.ـ املنطوق الصريح عند املتكلمني يشمل الد 2

ـ املنطوق غري الصريح الذي خيتص ابلداللة اإللتزامية يشمل االقتضاء واإلمياء واإلشارة، وهو عند احلنفية  3

ملتكلمون  ا ميثل كل من داللة اإلشارة وداللة االقتضاء. فما يسميه احلنفية داللة اإلشارة، وداللة االقتضاء، يسميه

كذلك. وما يسميه احلنفية داللة النص، يسميه املتكلمون مفهوم املوافقة. أما داللة اإلمياء فتمثل عند احلنفية عبارة 

 النص.

ـ املفهوم املوافق عند املتكلمني بشقيه؛ األوىل واملساوي، أي فحوى اخلطاب وحلن اخلطاب، ميثل عند  4

 احلنفية داللة النص.

كلمون ابلقول مبفهوم املخالفة، بينما يراه األحناف من التمسكات الفاسدة. مع مالحظة أن ـ ينفرد املت 5

األحناف يعتربون مفهوم املخالفة يف كالم الناس، حجة يعمل به، خبالف كالم الشارع احلكيم فال جيوز العمل مبفهوم 

 املخالفة.

لمني واألحناف متفقون عموما على مسميات إذن ما نالحظه أن ـ ماعدا مفهوم املخالفة ـ فإن كل من املتك

 الدالالت، حىت مع التمثيل هلا مبختلف النصوص، وإن اختلفوا يف تسمية مصطلحاهتا.



 

 الفصل الثاين: مقاصد الشريعة

 األول: مدخل إىل مقاصد الشريعة ونشأهتا املبحث

 املقاصد الشرعية معىن

 املعىن اللغويوال: أ
املقاصد الشرعية لفظان يقتضيان التطرق إىل معنييهما اللغوي، لذلك سنتعرض إىل كل من معىن "املقاصد"، 

 ومعىن "الشرعية" لغة.

 معىن املقاصد لغة -1
َقاِصُد لغة: مجع َمقَصد

َ
قَصُد: مصدر ميمي على زنة َمفعل مأخوذ من الفعل )َقَصَد. يقال: قص ،امل

َ
 دوامل

 وللقصد معاين عدة نذكر منها: يقصد قصداً ومقصداً. فالقصد واملقصد مبعىن واحد.

. أي: على هللا تبيني 1َوَعَلى اَّللِه َقْصُد السهِبيلِ أييت الَقصُد مبعىن: استقامة الطريق كما يف قوله تعاىل: 

طريق قاصد: سهل استقامة الطريق. و  ،َقَصدَ  فالقصد: بفتح فسكون )مص. ،الطريق املستقيم إليه ابحلجج والرباهني

وأييت مبعىن اإلرادة  .2َلْو َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا َوَسَفًرا قَاِصًدا اَلتـهبَـُعوكَ وسفر قاصد: سهل قريب ويف التنزيل:  ،مستقيم

أو  إلفراطاوالتوسط وعدم  3االعتدالوأييت مبعىن  أي اختارها وتعمدها. ،أي التعمد ومنه: قصد اجلرمية واالختيار

                                                           
 .9 :اآلية ،سورة النحل 1
 .42اآلية  ،سورة التوبة 2
 ،دار الكتب العلمية ،عبد احلميد هنداوي  حتقيق: هـ..458احملكم واحمليط األعظم أليب احلسن علي بن سيده املرسى املعروف اببن سيده )ت :نظرا 3

 ،1988 ،2ط ،لبنان،ريوتب ،لنفائسدار ا ،و حامد صادق قنييب ،حممد رواس قلعه جي ،إاجليزي.-نظر: معجم لغة الفقهاء )عريبا. و 185ص ،بريوت
 .364ص ،6ج



 

َواْقِصْد واالقتصاد فيما له طرفان إفراط و تفريط حممود على اإلطالق وعليه قوله تعاىل:  ،التفريط. ومنه لفظ االقتصاد 

 وأييت القصد مبعىن التوجه ومبعىن االعتزام ومبعىن االعتماد.  .2كإطالقه على التوسط بني اإلسراف والتقتري  1يف َمْشِيكَ 

ض حنو والنهو  ،والنهود ،ومواقعها يف كالم العرب: االعتزام والتوجه« ق ص د» أصل مادة: »جين"ابن "قال 

 .3«على اعتدال كان ذلك أو جور  ،الشيء

ومقصود  ،وأييت القصد واَلمقصود )بفتح امليم اسم مفعول من قصد إليه. مبعىن الغاية اليت يريدها املتصرف

 .4الشارع غايته وهدفه

 هذا البحث. الذي نريده يف االصطالحياين فإهنا ترتبط من قريب أو بعيد ابملعىن وكيفما كانت هذه املع

 ة:ـد الشرعيـقاصط املعاين اللغوية مبصطلح املـوهو يرب "اليويب"فلفظ املقاصد الشرعية يتضمن ُجّل هذه املعاين. قال 

 .5«لتوسط...والطريق القومي والعدل وا االستقامةوأيضاً مقاصد الشريعة مالحظ فيها  »...

 من هذه املعاين ميكننا أن نصل إىل املعىن اللغوي الذي خيدم حبثنا هذا. و

مجع َمقَصد أو َقصد وهي مبعىن: األهداف واألغراض والغاايت اليت يرمي إليها املتصرف : فاملقاصد
 بتصرفاته.

اك يف حتديد ة واشرت وقد عرفت املقاصد ابألهداف واألغراض والغاايت ملا تتضمنه هذه املصطلحات من دق
 .معىن املقاصد

                                                           
 .19اآلية  ،سورة لقمان 1
ط  ،لبنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،هـ.1094الكليات )معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية. أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي )ت 2
 .160-158ص ،1993 2

 .353ص ،3اجمللد ،لبنان ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،بن منظور اإلفريقي املصريمجال الدين حممد بن مكرم ا ،لسان العرب :نظرا 3
 .454ص ،قلعه جي ،معجم لغة الفقهاء 4
 .29ص اليويب  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية 5



 

ويطلق  ،أو جبل ،كل مرتفع عظيم من بناء أو كثيب رمل»هو:  -كما جاء يف القاموس احمليط-اهلدف ف
  .1«على الغرض ومجعه أهداف كغرض وأغراض

وهو الفائدة املقصودة  ،2واهلدف الذي يُرمى ،والغرض: ابلتحريك من غرض مجع أغراض: احلاجة والقصد
 .3دة إىل الفاعل اليت ال ميكن حتصيلها إال بذلك الفعلالعائ

ومنفعة  ،وقد تسمى غرضاً من حيث إنه يطلب ابلفعل ،والغاية هي: ما يؤدي إليه الشيء ويرتتب هو عليه
  .4إن كان مما يتشوفه الكل طبعاً 

 د.والغاايت على معىن املقاص ،واألغراض ،فبهذه االعتبارات ميكننا أن نطلق لفظ األهداف

 لغة  "الشرعية"معىن  -2
ي مبا لذلك ينبغي أن حندد املعىن اللغوي للشرع، ومتيزها وتنعتها هنا كصفة للمقاصد حتددها انهاوأورد
 الذي نريده. االصطالحيخيدم الحقاً املعىن 

 ،الشرع نسبة إىل»والشرعي:  ،«الشرعية: حالة ما أصبح شرعياً...»ورد يف معجم لغة الفقهاء أن: فقد 
ومن معاين الشرع  .5 «َبَدأ ،هو ما كان مطابقاً ملقتضيات الشرع. والشَّرع: بفتح أوله وسكون اثنيه )مص. َشرََع: سنَّ و 

يف املاء تشرع  وشرعت الدواب ،شرع: شرع الوارد يشرع شرعاً وشروعاً: تناول املاء بفيه»أيضاً ما جاء يف لسان العرب: 
راُع واملشرعة: املواضع اليت يُنحدر إىلشرعاً وشروعاً أي دخلت ودواب ُشروٌع   و ُشرٌَّع: شرعت حنو املاء. والشريعة والشِّ

رعة والشريعة  املاء منها. قال الليث: وهبا مسي ما شرع هللا للعباد شريعة من الصوم والصالة واحلج والنكاح وغريه. والشِّ
يها شريعة اس فيشربون منها ويستقون...والعرب ال تسميف كالم العرب: َمشَرعة املاء وهي مورد الشاربة اليت يشرعها الن

رعة: ما سّن هللا من الدين وأَمَر به كالصوم والصالة واحلج و الزكاة  حىت يكون املاء ِعدًا ال انقطاع له والشريعة والشِّ
ألحكام قهاء بيان اواملراد ابلشرع املذكور على لسان الف ،وجاء الشرع مبعىن: البيان واإلظهار .6«وسائر أعمال الربِّ 

                                                           
 .الفريوز آابدي، مادة هدف ،القاموس احمليطنظر: ا 1
 .330ص ،قلعه جي ،معجم لغة الفقهاء 2
 .670ص أليب البقاء، ،الكليات 3

 .669ص ،نفسه رجعامل 4
 .260ص ،قلعه جي ،معجم لغة الفقهاء 5

 .176، 175ص ،8اجمللد البن منظور،  ،لسان العرب 6



 

مث استعري لكل طريقة موضوعة بوضع إهلي اثبت من نيب من  ،الشرعية. والشريعة هي مورد اإلبل إىل املاء اجلاري
وقد  .2أصل اللغة تطلق على الطريق الظاهر الذي يوصل منه إىل املاء أن الشريعة يف "يوسف العامل"وذكر  .1األنبياء
 .3والطريقة والسنة ،وامللة واملنهاج ،الدين معناها اللغوي يف "اليويب"مجع 

قول أن ال ميكننا ، أي وَشرِعٌي مبعىن واحد ،وَشرِيَعة ،ما تقدم من املعاين اللغوية ميكننا القول: أن َشرعٌ مف
 ىنهذا األمر شرع أو شريعة أو شرعي. كما ميكننا أن نصيغ املعىن اللغوي للشرع من خالل املعاين السابقة مبا خيدم املع

ل إىل مورد صفة للطريق واملنهاج الظاهر البني املوص الشرعية، فنقول : إن  حبثنا الحقاً  نريده يفاالصطالحي الذي 
فظ من هو موضوع بوضع إهلي اثبت عن األنبياء. فيمكن اعتبار الل فيمااستعري اللفظ  وقد. املاء الذي ال انقطاع له

 األلفاظ املنقولة.

للمقاصد وايً ولفظ الشرعية ميكننا أن نقرتح تعريفاً لغ ،ن معاين لغوية للفظ املقاصدعلى إثر كل ما تقدم م و
هي األهداف والغاايت الظاهرة البينة املوثوقة اليت يرمي املتصرف الوصول إليها من خالل  :فنقول الشرعية
 .تصرفاته

 اثنيا: املعىن االصطالحي
شريعة الشرعية يؤدي إىل نفس املعىن ملصطلح مقاصد النشري يف البداية إىل أن استعمال مصطلح املقاصد 

ارات ومقاصد الشريعة واملقاصد الشرعية كلها عب ،مقاصد الشرع»أو مقاصد الشرع، وهذا مأكده "الريسوين" يف قوله : 
  .4«تستعمل يف معىن واحد

املعىن  رضوعندما نريد التحدث عن املعىن االصطالحي للمقاصد الشرعية يتحدد املعىن ويتوجه بع

 .املعىن االصطالحي للشريعة تطرق أوال إىلن ااالصطالحي للشريعة أو الشرع أي ما هو شرعي مما جيعلن

                                                           
 .524ص أليب البقاء، ،الكليات انظر 1
 .19ص يوسف العامل ،املقاصد العامة للشريعة اإلسالميةانظر  2
 .29ص اليويب،  ،إلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعيةمقاصد الشريعة اانظر  3

  .15ص ،1995 ،4ط  ،السعودية،الرايض ،سالميالدار العاملية للكتاب اإل ،سوينيأمحد الر  ،نظر: نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيبا 4



 

 .1«أهنا ما سّنه هللا لعباده من األحكام عن طريق نيب من أنبيائه عليهم السالم: »"اليويب"عرفها فقد 
فهي النصوص املقدسة اليت تضمنها  ،ًيا من كتاب هللا أو سنةَوح ما أنزل هللا تعاىل على نبيه »أهنا:  "الدريين"وعرفها 

 .2«الكتاب العزيز والسنة الثابتة املطهرة

 ،اسم لألحكام اجلزئية اليت يتهذب هبا املكلف معاشًا ومعاداً »وجاء يف معجم لغة الفقهاء أن الشريعة: 
رحيا أو ترك خمصوص من نيب من األنبياء ص سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه. والشرع كالشريعة كل فعل

ع  له إال من الشر  االسموإن كان شائعا والشرعي ما ال يستند وضع  ،أو داللة فإطالقه على األصول الكلية جماز
أي طلبه  ،عهوشر  ،كالصالة ذات الركوع والسجود. وقد يطلق على املندوب واملباح يقال: شرع هللا الشيء: أي أابحه

قال تعاىل:  ،لشرعي تصبح املقاصد الشرعية حقا للشارع احلكيم وراجعة إليه دون سواها. فبهذا املعىن 3«وجواب أو نداب
َهاًجا تطلق : »"قتادة". قال 5مثُه َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعةٍّ ِمَن اأْلَْمرِ وقال تعاىل:  .4ِلُكلٍّّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

 . 6«هي واحلدود والفرائض ألهنا طريق إىل احلقالشريعة على األمر والن

أن الشرع يرد  اينب و ، من املعىن اللغوي لربطه ابملعىن االصطالحي االستفادةريد ن نناسابقًا أ ذكرانوقد 
ما سنه هللا لعباده : »هواملعىن االصطالحي للشريعة  أن وقد جاء يف كتاب النهاية البن األثري ،مبعىن الظهور والبيان

 .7«وقد شرع هللا الدين شرعا إذا أظهره وبينه ،يقال شرع هلم يشرع شرعا فهو شارع ،الدين وافرتضه عليهم من

ذي يوصل أو الطريق ال ،أهنا مورد املاء الذي ال انقطاع له ، املعاين اللغوية للشريعةبني من  ا أنكما بين
ل ي وهو مورد اهلداية ومورد احلياة والطريق املوصإليه فنجد أن هذا املعىن مناسب ومالئم للشرع مبعناه االصطالح

يال موصال الشرعة والشريعة: الطريقة إىل املاء شّبه هبا الدين لكونه سب: »"تفسري أيب السعود"للهداية وللحياة. جاء يف 
 .8«إىل ما هو سبب للحياة األبدية كما أن املاء سبب للحياة الفانية
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 .524ص ،قلعه جي ،معجم لغة الفقهاء 3
 .48اآلية  ،سورة املائدة 4
 .18اآلية  ،سورة اجلاثية 5
 .19ص ،يوسف العامل ،لعامة للشريعة اإلسالميةاملقاصد ا :نظرا 6
 .20ص ،نفسه رجعامل 7
 .20ص ،نفسه رجعامل 8



 

ميكننا أن نتطرق إىل املعىن االصطالحي للمقاصد الشرعية من خالل ما ورد من إشارات و مفاهيم وهبذا 
 ذكرها بعض األصوليني املتقدمني منهم واملتأخرين.

أن جل من تعرض للتعريف االصطالحي للمقاصد الشرعية قد استعمل لفظ املعىن أو احِلكمة أو الغاية أو  ،واملالحظ
والحظوا  .إىل جلب املصاحل ودرء املفاسد توجههاب مصدرها للشارع احلكيم، و كما أشار جلهم إىل انتسا  .اهلدف

 -ه دقيقًا وشامالً نظن-ميكننا أن نقرتح تعريفًا  ذلك وبناء على فيها قسمًا للمقاصد العامة وقسمًا للمقاصد اخلاصة.
 للمقاصد الشرعية كما يلي: 

يم اايت الواضحة اليت وضعها أو راعاها الشارع احلكواحِلكم واألهداف والغ والعلل هي املعاين: املقاصد الشرعية
 قحقيق سعادة أو إىل أحكامه اجلزئية املوصلة إىل أو ما خيتص ببعض أبوابه أو ترجع إليه استنادا إىل عموم تشريعه

 اإلنسان احلقيقية يف العاجل واآلجل جبلب املصاحل ودرء املفاسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نشأة املقاصد الشرعية

 
علوم  متضمنة يفبل تكون يف البدء  ،ال تظهر بشكل مستقل كامل دفعة واحدة -عادة-إن جل العلوم 

 ن الفلسفة.هتا املستقلة كما هو احلال يف الكثري من العلوم اليت تفرعت عأسبقتها مث تتبلور شيئاً فشيئاً لتأخذ هي

لقياس ا خصوصاً يف مباحث ،وهكذا فإن مقاصد الشريعة اإلسالمية كانت متضمنة يف علم أصول الفقه
انت كذلك حىت أهنا ك "طه جابر العلواين"وبشكل أدق ضمن مباحث العلة واملناسبة واملصلحة وما يرتبط هبا. إذ يرى 

ولكن املقاصد مل أتخذ شكلها ابعتبارها علما مستقال عن أصول الفقه...وذلك ملصادرة »حيث قال:  "الشاطيب"جميء 
 .1«...حىت جاء اإلمام أبو إسحاق الشاطيب ،ة واملناسبة واملصلحة وحنوهاوانشغال العلماء مبباحث العل ،القياس عليه

 ،إذن أخذت املقاصد الشرعية تتطور شيئًا فشيئًا يف علم أصول الفقه حىت برزت بشكلها املستقل اليوم
ولكنها  ،احدةو  مل تظهر إىل الوجود دفعة ،مقاصد الشريعة اإلسالمية كغريها من العلوم الشرعية األخرى: »"اليويب"قال 

 . 2«مرت مبراحل متتابعة حىت وصلت إىل مرحلة التدوين والتبويب ابلصورة املعهودة اآلن...

وحناول يف هذا املطلب أن نلقي الظالل على املراحل اليت مرت هبا حبوث املقاصد الشرعية كإشارات 
ن غري مرحلة وجودها كمسمى م ،احلأي ميكن أن حندد لنشأهتا ثالث مر  ،مث كعلم مستقل ،مث تصرحيية ،تلميحية

 اسمكمث تليها مرحلة وجودها   ،الفقهاءالصحابة و  وعند بعض وهذا ما اجده يف القرآن الكرمي وأحاديث الرسول  ،اسم
يفات كعلم مستقل ضمن تصنيفات وأتل  بروزهاوآخر مرحلة  ،ومسمى تناولتها حبوث خاصة ضمن علم أصول الفقه

ة كتابه: وهو يذكر يف خامت "اليويب"وهذا ما ذهب إليه  يف اجلامعات كوحدة خاصة.خاصة هبا حىت أصبحت تدرس 
ها يف كتب املرحلة األوىل: اقرتاهنا بغري  ،أن مقاصد الشريعة يف تدوينها وبروزها علما مستقال قد مرت بثالث مراحل»

يصها مبباحث ن غريها وذلك بتخصالتفسري وشروح األحاديث والكتب الفقهية واألصولية. املرحلة الثانية متيزها ع
 .3«املرحلة الثالثة: ختصيصها ابلتأليف ،مستقلة يف الكتب األصولية

                                                           
العدد  ،د الشريعةعدد خاص مبقاص ،عن جملة: قضااي إسالمية معاصرة ،طه جابر العلواين ،إغفال املقاصد واألولوايت وأثره السليب على العقل املسلم 1
 .7، صبريوت ،1990السنة  8
 .41ص اليويب ،  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية 2
 .628ص ،نفسه رجعامل 3



 

 املرحلة األوىل: وجودها كمسمى من غري اسم
 .من نزول الوحي إىل القرن الثالث اهلجريوتبدأ 

 يف القرآن الكرمي -1
مه ملقاصد اليت وردت صراحة سواء يف أحكاا احلكم و اين وـقد مر بنا سابقا أن القرآن الكرمي حافل ابملع

يُرِيُد اَّللهُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم ...ورفع احلرج:  التيسريفقد قال تعاىل معربًا عن إرادته يف  ،العامة أو اجلزئية
رَُكْم َولِيُتِ َما يُرِيُد اَّللهُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرجٍّ َوَلكِ ... وقال:  ،1...اْلُعْسرَ  مه نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلهُكْم ْن يُرِيُد لُِيَطهِّ

  ،تشريعه لبعض أبواب الفقه . بل وذكر بعض مقاصده حىت يف3يُرِيُد اَّللهُ َأْن خُيَفَِّف َعْنُكمْ  وقوله:  ،2َتْشُكُرونَ 
َهى َعِن اْلَفْحَشا كقوله تعاىل يف الصالة:  ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِِْم َصَدَقًة  وقوله يف الزكاة:  ،4...ِء َواْلُمْنَكرِ ِإنه الصهاَلَة تـَنـْ

ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم هِبَا مٍّ َمْعُلوَماتٍّ  وقوله يف احلج:  ،5...ُتَطهِّ إىل غري   ،6...لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َِلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اَّللِه يف َأايه
 .يف القرآن الكرميذلك من املقاصد اليت ذكرت 

 يف السنة النبوية الشريفة -2
َوَما يـَْنِطُق الذي قال فيه تعاىل:  ومبثل القرآن الكرمي جاءت السنة النبوية الشريفة على لسان نبينا حممد 

إمنا ف» قال: عن مقصد التيسري ورفع الضرر واحلرج ف إذ حتدث رسول هللا  ،7ِإْن ُهَو ِإاله َوْحٌي يُوَحى  َعِن اِْلََوى
ال ضرر »وقوله:  ،10«وضع هللا احلرج...»وقال:  ،9«إن الدين يسر...»وقوله:  ،8«بعثتم مّيسرين ومل تبعثوا معسرين

من أجل  ئذاناالستإمنا جعل ». ويف ذكر املقاصد يف األحكام اجلزئية كما يف قوله عليه الصالة والسالم: 11«وال ضرار
                                                           

 .185اآلية  ،سورة البقرة 1
 .6اآلية  ،سورة املائدة 2
 .28اآلية  ،سورة النساء 3
 .45اآلية  ،سورة العنكبوت 4
 .103اآلية  ،سورة التوبة 5
 .28اآلية  ،سورة احلج 6
 .4-3آليتان ا ،سورة النجم 7
 ابب صب املاء على البول يف املسجد. ،كتاب الوضوء  ،أخرجه البخاري يف صحيحه 8
 .ابب: الدين يسر ،كتاب اإلميان  ،أخرجه البخاري يف صحيحه 9

 .ابب: ما أنزل هللا من داء إال أنزل له شفاء ،كتاب الطب  ،يف سننه أخرجه ابن ماجة 10
 وغريه. ،أمحد يف مسندهأخرجه  11



 

 ،ض للبصرـإنه أغزوج فتالباءة فلي منكم ر الشباب من استطاعـمعش اي »اصد الزواج: وقوله خمرباً عن بعض مق ،1«البصر
وما إليها من األحاديث الكثرية اليت تضمنت صراحة  .2«وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء

 على مقاصد يريدها الشارع احلكيم من تشريعه.

 عند الصحابة -3
من تصرفاته. ذلك  جعلتهم أكثر فهماً ملقاصد القرآن ومقاصد النيب  ول هللا إن معاشرة الصحابة لرس

قال وقد وعى  ،من رد ابن عباس ملا سئل عن جواز اجلمع بني الصالتني يف احلضر -على سبيل املثال-ما يتضح 
ضوان هللا عليهم جُيِمعون . وإدراك مقاصد الشريعة جعل الصحابة ر 3«أراد هللا أال حيرج أحداً من أمته» املقصد وبينه:

ن استحر يف صحف بعد إ آن ،جيمع القر  أنن الصحابة رأوا إ: » "اليويب"قال  ،على مَجع القرآن ملقصد حفظ الدين
وحفظًا للدين واعتمادهم يف ذلك على مقصد من مقاصد  ،القتل يوم اليمامة بقراء القرآن خوفًا عليه من الضياع

كما اعتمد الصحابة املقاصد الشرعية يف تضمني   .4«علقة ابلدين ودرء املفسدة عنهالشريعة وهو جلب املصلحة املت
قال  ،ناعإن اخللفاء الراشدين قضوا بتضمني الص:»"الشاطيب"قال  ،لتفااتً منهم إىل ضرورة حفظ أموال الناساالصناع 

 .5« علي رضي هللا عنه: ال يصلح الناس إال بذلك

 .رعية غائباً عن الصحابة رضوان هللا عليهم بعد وفاة الرسول إذن مل يكن اعتبار املقاصد الش

 عند الفقهاء واألصوليني  -4
 ،لح املعىنإذ كانت عندهم مبصط ،املقاصد الشرعية بغري امسها موضوع األصوليون لقد تناول أئمة الفقه و

و وجودها يف  ،ا يدل على مراعاهتم هلامم -كما أشران إىل ذلك سابقاً -وحنوها  ،واملصلحة ،واملناسبة ،والعلة ،واحلكمة
ل حكموا ن العلماء تكلموا يف القياس قبل التأليف يف أصول الفقه وبعده بإ: »"اليويب"قال  يتهاسمتاعتبارهم من غري 

 ،وبياهنا وما يصلح أن يكون علة وما ال يصلح ،واستخراج علل األحكام ،اإلمجاع على حجيته والقياس مبناه العلة

                                                           
 جه البخاري يف صحيحه، كتاب االستئذان، ابب االستئذان من أجل البصر.أخر  1
  .زوجتابب من استطاع الباءة فلي ،كتاب النكاح  ،أخرجه البخاري يف صحيحه 2

 .ابب اجلمع بني الصالتني يف احلضر ،كتاب صالة املسافرين وقصرها  ،أخرجه مسلم يف صحيحه 3
 .601ص ،اليويب  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية 4
 .602ص ،نفسه رجعنظر: املا 5



 

يف إن كالم العلماء  ». وقال: 1«وطرق التعليل كل ذلك آيل إىل الكالم عن مقاصد التشريع ، املناسبةوالبحث يف
املسائل الفقهية يف أي عصر قبل التميز ال خيلو من التنبيه على احِلكم املفهومة من األحكام وذلك يعترب تنبيهًا على 

 .2«مقاصد التشريع اخلاصة املتعلقة مبسائل معينة

بقرنني من الزمن  ا سبق أن املقاصد الشرعية مل تكن غائبة يف بداية التشريع وال بعد وفاة الرسول اجد مم
 واضح مستقل. بشكل إال أهنا كانت كمعاين وحكم تراعى دون أن تتميز مبحتوى ومصطلح

 اسماملرحلة الثانية: وجودها كمسمى و 
 ي.ومتتد من القرن الثالث اهلجري إىل القرن الثامن اهلجر 

 يف القرنني الثالث والرابع اِلجريني -1
هـ. الذي  285)ت  "احلكيم الرتمذي"لعل أبرز من اهتم ابملقاصد من علماء القرن الثالث اهلجري هو 

فهو أكثر يف مقدمة العلماء الذين اعتنوا مبقاصد الشريعة...»أنه:  "الريسوين"قال عنه  ،اهتم بذكر املقاصد لفظاً ومعىن
 ،وهم من أقدم العلماء الذين استعملوا لفظ "املقاصد" ،ية بتعليل أحكام الشريعة وابلبحث عن أسرارهاالعلماء عنا

 ،ولقد ذكر له أتليف يف املقاصد مثل: الصالة ومقاصدها ،3«ولعله أقدم من وضع كتاابً خاصاً يف املقاصد الشرعية...
أول  » حيث قال:  ،"احلكيم الرتمذي"يف املقاصد إىل  أول أتليف "اليويب"وعلل الشريعة. حىت نسب  ،واحلج وأسراره

هـ تقريبًا "الصالة ومقاصدها"  285كتاب قدمي محل عنوان املقاصد فيما أعلم كتاب احلكيم الرتمذي املتويف سنة 
حلكم ويعترب داخال يف بيان ا ،)مطبوع. والكتاب يتحدث عن حكم الصالة وفوائد أجزائها من قيام وركوع وحنوه

 .4«اصد اجلزئيةواملق

 333سنة  املتوىف "أيب منصور املاتريدي"ظهر هناك من اهتم ابملقاصد أيضاً مثل  "الرتمذي"وإىل جانب 
هـ من خالل كتابه 365سنة  ىف)القفال الكبري. املتو  "أيب بكر القفال الشاشي" و ،هـ من خالل كتابه "مأخذ الشرائع"

                                                           
 .44ص ،السابق رجعامل 1
 .45ص ،نفسه رجعامل 2
 .40صالريسوين ، ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب 3

 .47ص ،اليويب ،مقاصد الشريعة اإلسالمية 4



 

من خالل كتابه "األحكام والعلل" وكتاب "البيان عن فرائض الدين  403سنة  املتوىف "الباقالين" "حماسن الشريعة" و
 .1فيما قيل بعد ذلك عن مقاصد الشريعة اأن هلا صلة وأتثري  "الريسوين"وشرائع اإلسالم" اليت قال عنها 

 يف القرن اخلامس اِلجري  -2
 "اجلويين" مها إمام احلرمني -همبل وأكثر من سابقي- ولعل أبرز الذين اهتموا ابملقاصد يف هذه الفرتة

 ."أبو حامد الغزايل"وتلميذه 

قال عنه  ،هـ. يبدو أنه أول الداعني إىل فكرة املقاصد ببحوث صرحية 478فإمام احلرمني )ت  -أ
" كتابه "الربهان  يف كثرة ذكره هلا وتنبيهه عليها يف -أوال-و رايدة اجلويين يف موضوع املقاصد تتجلى: »..."الريسوين"

 ،...ومن تنبيهاته على أمهية مراعاة املقاصد أنه يف سياق الرد على الكعيب املعتزيل الذي اشتهر ابنكار املباح يف الشريعة
وبذلك يكون  ،2.««..فليس على بصرية يف وضع الشريعة ،ومن مل يتفطن لوقوع املقاصد يف األوامر والنواهي»قال: 

الشرعية وبدأت عندهم تربز بعض القواعد والتصنيفات للمقاصد . قال  األشاعرة أول من اهتموا مبباحث املقاصد
رمحه -لعل من العلماء الذين بدأت تتميز يف كتاابهتم بعض قواعد مقاصد الشريعة وأقسامها إمام احلرمني : »"اليويب"

 سياق كالم يففقد أشار يف "الربهان" يف مواضع متعددة إىل مقاصد الشريعة ولكن إبشارات مقتضبة ترد  -هللا
ففي جمال  ،متميزة إىل مقاصد الشريعة حىت يف أحكامها اجلزئية لفتاتوفعال جيد املتتبع لكتاب الربهان  .3«آخر...

فصل فيما يعلل وفيما ال يعلل:  ،من كتاب القياس 891مقاصد التيمم حني قال يف املسألة  "اجلويين"العبادات ذكر 
تيمم ومن أمعن النظر و وفاه حقه تبني أن الغرض من ال ،بدال غري مقصود يف نفسهأن التيمم أقيم  والوجه اآلخر:»...

على إقامة  لتمرنت نفسه ،إدامة الدربة يف إقامة وظيفة الطهارة...فلو أقام الرجل الصالة من غري طهارة وال بدل عنها
مراسم  ىل هواها وانصرافها عنضي ذلك إىل ركون النفس إفوقد ي ،الصالة من غري طهارة والنفس ما عودهتا تتعود

ن النكاح شرع لتحصني إ»...قائال:  892ويف جمال املعامالت ذكر مقاصد النكاح يف املسألة  .4«التكليف ومغزاها...
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ومن » قائالً: 893. كما ذكر املقاصد احلاجية يف البيع يف املسألة 1«الزوجني من فاحشة الزان وغريه من املقاصد...
 .2« ذلك أن البيع إمنا جوزه الشرع مليس احلاجات إىل التبادل يف األعواض...األصول الشاهدة يف

أول من نبه إىل تقسيم املقاصد يف ابب خاص جعله الثالث يف كتاب القياس أمساه:  "اجلويين"وامللفت أن 
نقسمها مخسة  وحنن ،هذا الذي ذكره هؤالء أصول الشريعة : »901إذ قال يف املسألة  يف تقاسيم العلل واألصول.

قد أشار و  واملتأمل يف تقسيماته اخلمسة جيدها تدور حول أقسام املقاصد الضرورية واحلاجية والتحسينية. ،3«أقسام...
 إىل ابدرة إمام احلرمني وذكر أن عرضه ملوضوع املقاصد متميز ببعض اخلصوصيات نذكر منها: 4"اليويب"

 اجية وحتسينية.ه على تقسيم املقاصد إىل ضرورية وحأنه نبّ  -

 ه على بعض الضرورايت وأشار إىل أهنا كلية.أنه نبّ  -

 أنه أشار إىل بعض قواعد املقاصد. -

 أنه ذكر بعض مقاصد األحكام. -

إىل  النتباهاغري أن أهم ما أسهم به أبو املعايل يف لفت »...حىت قال:  "الريسوين"وقد لفت هذا انتباه 
 .5«اسمن كتاب القي ،فيها هو ما أورده يف ابب: تقاسيم العلل واألصول ويف حتريك الكالم ،مقاصد الشريعة

قاصد فقد متيزت كتاابته يف امل ،"اجلويين"لشيخه  اهـ. الذي يعترب امتداد 505)ت  "الغزايل"أما  -ب
يف علم اب "املستصفى ويف كت ،" بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليلليل يف غابلفيض والوضوح كما هو يف "شفاء ال

فاظ من حيث ذكر يف الفن الثاين فيما يقتبس من األل ،األصول" الذي ذكر فيه صراحة أمهية املقاصد يف فهم األحكام
فهم غري »حيث الفحوى واإلشارة مخسة أضرب ذكر يف الضرب الرابع منها: فهم غري املنطوق به من املنطوق قائال: 

َفاَل تـَُقْل  كفهم حترمي الشتم والقتل والضرب من قوله تعاىل:  ،مقصودهاملنطوق به من املنطوق بداللة سياق الكالم و 
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َهْرمُهَا ِإنه الهِذيَن َيَُْكُلوَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمى وفهم حترمي مال اليتيم وإحراقه وإهالكه من قوله تعاىل:  ،1َِلَُما ُأفٍّّ َواَل تـَنـْ
ًرا يـََرهُ تعاىل: وفهم ما وراء الذرة والدينار من قوله  ،2ظُْلًما ُهْم َمْن وقوله تعاىل:  ،3َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرهةٍّ َخيـْ َوِمنـْ

ِه ِإلَْيكَ    .4»...5ِإْن ََتَْمْنُه ِبِديَنارٍّ اَل يـَُؤدِّ

أول من نبه إىل األصول اخلمسة أو الضرورات اخلمس اليت يعترب حفظها مقصود  "الغزايل"وامللفت أن 
...أما »يف األصل الرابع قوله:  االستصالحالقطب الثاين يف أدلة األحكام وهو يتحدث عن  الشرع فقد ذكر يف

دفع املضرة فإن جلب املنفعة و  ،ولسنا نعين به ذلك ،املصلحة فهي عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة
ومقصود الشرع  ،ى مقصود الشرعلكنا نعين ابملصلحة احملافظة عل ،مقاصد اخللق وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم 

من اخللق مخسة: وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم. فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول 
 .6«اخلمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

كالم إمام   اخلمس مل يسبق يف فحصر املقاصد الضرورية يف: »..."الغزايل"عن ابدرة  "اليويب" لذلك قال
 :8منه يف املقاصد و "أيب حامد"ما متيز به عرض  "اليويب" أيضا كما ذكر  .7«احلرمني

 أنه ذكر الضرورايت اخلمس وذكر أهنا مقصود الشرع. -

 أنه أضاف املكمالت والتتمات إىل كل قسم من أقسام املقاصد. -

 أنه ذكر الطرق اليت تعرف به املقاصد. -
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 القرنني السادس والسابع اِلجريني  يف -3
 و ،"ابن احلاجب" و ،"اآلمدي" و ،"الرازي"وقد برز ممن تعرضوا لبحث املقاصد يف هذه الفرتة: 

 ."القرايف" و ،"العز بن عبد السالم" و ،"البيضاوي"

أن  "الريسوين"كما ذكر   ،هـ. يتضح ذلك جليا يف كتابه احملصول 606)ت "فخر الدين الرازي"عند  -أ
وأجاد يف  هو أنه أطال -رمحه هللا- على أن مما ميكن أن يذكر للرازي» :"الغزايل" و "اجلويين"فيه كل ما سبق عند 

ائال: ق "اليويب"وأدخل بعض التعديالت على موضوع املقاصد كما علق على ذلك  ،1«الدفاع عن تعليل األحكام...
 وذكر املقاصد اخلمسة إال أنه قسم التحسينات إىل ،التحسيناتوذكر ما ذكره الغزايل من الضرورايت واحلاجيات و »

 إمام المك  وقد سبق أن هذا التقسيم مستفاد من ،رضة قاعدةااليقع يف معماو  ،قاعدة قسمني: مايقع يف معارضة
 .2«قطفوأدخل املقاصد يف ابب الرتجيح بني األقيسة بعد أن كانت تذكر يف ابب املناسبة واملصاحل املرسلة  ،احلرمني

فرجح الضرورايت  ،والذي توسع وأجاد يف الرتجيحات هـ.631)ت "سيف الدين اآلمدي"عند  -ب
إال  ،كما بني الرتجيحات يف الضرورايت اخلمس  ،وهذه على مكمالهتا ،على احلاجيات واحلاجيات على التحسينات

ند ترجيح وذكر ما ذكره الغزايل إال أنه ع: »"اليويب"قال عنه  ،"الغزايل" و "اجلويين"أنه مل يبتعد كثريا عما جاء به 
حكام "اإل وكتاب اآلمدي: »"الريسوين". وقال عنه 3«الضرورايت اخلمس ذكر ما يقدم منها و وسع الكالم يف ذلك

د املفيد عند إال أن اجلدي.؛ املعتمد والربهان واملستصفى)يف أصول األحكام" هو تلخيص للكتب الثالثة السابقة 
قد نص على ترجيح ف ،أنه أدخل املقاصد يف ابب الرتجيحات وابلذات يف الرتجيح بني األقيسة املتعارضةاآلمدي هو 

وترجح  ،كما ترجح املصاحل األصلية على مكمالهتا  ،املقاصد الضرورية على احلاجية وترجيح هذه على التحسينية
 .4«مكمالت الضرورايت على مكمالت احلاجيات...

ملباحث املقاصد إال أنه مل يزد عما جاء به  "ابن احلاجب"هـ. تعرض  646)ت  "ابن احلاجب"عند  -ج
ى واملقاصد ضرابن: ضروري يف أصله وهي أعل»يقول:  ،وهو دائر يف فلك اآلمدي» :"الريسوين"قال عنه  ،"اآلمدي"
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ري ضروري وهو وغ ،..املراتب كاملقاصد اخلمسة اليت روعيت يف كل ملة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال..
 .1«...«ما تدعو احلاجة إليه يف أصله كالبيع واإلجارة...

وال شك أنه استفاد منه يف مباحث  "لآلمدي"هـ. وهو تلميذ 660)ت "العز بن عبد السالم"عند  -د
هور "قواعد شإال أن العز بن عبد السالم قد انتقل ابملقاصد نقلة عظيمة تتجلى يف كتابه امل ،املقاصد استفادة كبرية

. وما 2«وهو كتاب يكاد يكون خاصا يف مقاصد الشريعة »... :"الريسوين"األحكام يف مصاحل األانم" الذي قال عنه 
دا يف ابب فيكون العز بذلك قد فتح اباًب جدي»بيان مسهب حلقيقة املصلحة وتقسيماهتا ومراتبها  من  تعرض له

ساب ومعظم مقاصد القرآن األمر ابكت»كتابه ربط املقاصد ابملصاحل قال:   ففي .3«املقاصد هنل منه الدارسون والباحثون
. كما تعرض إىل الضرورات اخلمس والرتجيح فيها يف 4«والزجر عن اكتساب املفاسد وأسباهبا... ،املصاحل وأسباهبا

كذلك الشرائع على و  ،واتفق احلكماء على ذلك»...حيث قال:  ، املصاحل واملفاسد ويف تفاوهتاه فيما تعرف بـ :فصل
. كما ربط 5«وعلى حتصيل األفضل فاألفضل من األقوال واألعمال... ،حترمي الدماء واألبضاع واألموال واألعراض

اسد جعل فصال يف انقسام جلب املصاحل ودرء املف و ،املقاصد ابألحكام وتعرض للمقاصد العامة واجلزئية وللوسائل
أحدمها: ما  واملفاسد ضرابن»كم احلرمة مثال يف قوله: حل اء يف توضيحه،كما جاايت وفروض أعيان فإىل فروض ك

 .6«ضاع واألعراض واألموال...و يعاقب على فعله ويؤجر على تركه إذا نوى القربة كالتعرض للدماء واأل

 ،اب مليء هبافالكت ،املقاصد اجلزئية لألحكام الشرعية و وأما التعليالت: »..."الريسوين"قال عن كتابه 
لتجد  "قاعدة يف اختالف أحكام التصرفات الختالف مصاحلها"نظر يف ذلك بصفة خاصة الفصل الذي مساه: ا

 . 7«ولرتى كيف تدور األحكام مع مقاصدها ومصاحلها ،عشرات من املقاصد اجلزئية
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 ،1«ة...واخلاص ،وأيضا مل يغفل العز التنبيه على مقاصد الشريعة العامة: »..."اليويب"وقال عنه الدكتور 
 ،هادوذكر يف كتابه مقاصد جزئية مثل: مقاصد ومصاحل اجل: »...عنه وعن ذكره للمقاصد اجلزئية وربطها ابألحكام قال

وأيضا أشار إىل قواعد كلية كثرية خصوصا فيما يتعلق  واإلميان واحلج واملندوب واملباح ومقاصد الصالة...
م ومن اإلضافات اجلديدة عند العز بن عبد السالم الكال»ملقاصد قال: . وعن متيزه ابلتطرق إىل وسائل ا2«ابملصاحل...

العز بن عبد ". فيعترب 3«وأيضا الكالم عن وسائل املقاصد وأحكامها ،عن مقاصد املكلفني بصورة واضحة وموسعة
ن أرضية متينة ملن و البارز يف اتريخ املقاصد الشرعية الذي زادها ثراء وإثراء وتوسعة وتعمقاً لتك -حىت عصره- "السالم

ا وهبذا يكون العز بن عبد السالم قد أحدث حتوال كبريا يف دراسة مقاصد الشريعة مب: »"اليويب"قال عنه  ،أييت بعده
 .4«أضافه إليها من أحباث نفيسة

هـ. والذي ذكر بعض القواعد املتعلقة ابملقاصد إال أنه يبدو أنه مل يضف كثريا  684)ت "القرايف"هـ عند 
"الفروق"  وقد ذكر من خالل كتابه ،مث جاء بعد العز تلميذه القرايف»قال عنه اليويب:  ،ما جاء به أستاذه العز إىل

بعض القواعد املتعلقة ابملقاصد وهي مستفادة من شيخه مثل قاعدة املقاصد وقاعدة الوسائل وقاعدة املشقة املسقطة 
ة وذكر "شرح تنقيح الفصول" ذكر الضرورايت وذكر املقاصد اخلمسللعبادة واملشقة اليت ال تسقطها. وأيضا يف كتابه 

 .5«اخلالف يف العرض...

هـ. يف كتابه "منهاج الوصول إىل  685)ت "كالبيضاوي"غريهم ممن تناولوا املقاصد ابلبحث والدراسة  و
يف كتابه "قواعد  "عبد السالمالعز بن "هو  علم األصول" وغريه إال أن األبرز يف هذه الفرتة ممن ملع يف مباحث املقاصد

 األحكام".

 يف القرن الثامن اِلجري  -4
ومنهم:  ،وسوف نذكر أبرز العلماء املنتسبني إىل هذه املرحلة يف هذه الفرتة ممن اهتموا مبباحث املقاصد

 ."ابن القيم"وتلميذه  "ابن تيمية"وشيخ اإلسالم  ،"الطويف"
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 قال عنه ،د اهتم ابملصاحل وحتدث عن الضرورايت اخلمسهـ. وق 716)ت "اجم الدين الطويف"عند  -أ
ة: قوله يف شرحه ملختصر الروضة بعد أن ذكر الضرورايت واملقاصد اخلمس لحةومما يدل على اهتمامه ابملص: »"اليويب"
وذكر توسعه يف بيان املصلحة حيث  . 1« . «وقد بينت وجه ضرورية هذه األشياء يف القواعد الصغرى مستقصى...»

كان له اهتمام أيضًا ابملصاحل وقد توسع عند شرحه للحديث الثاين والثالثني من األحاديث النووية يف   و»...قال: 
 .2«املصلحة...

هـ. وقد اهتم كثريا مبقاصد الشريعة صراحة أو من خالل أتكيده على 728 )ت "ابن تيمية"عند  -ب
ملصاحل و ال يفتأ يؤكد ويثبت أن الشريعة جاءت بتحصيل افه: »"الريسوين"حتصيل املصاحل ورد املفاسد. قال عنه 

 ،ني بتفويت أدانهاوحتصل أعظم املصلحت ،وشر الشرين ،وأهنا ترجح خري اخلريين ،وتعطيل املفاسد وتقليلها ،وتكميلها
إذ  ،ةرعي. وذكر له كالما يف بيان املقاصد عند حتدثه عن الوالايت الش3«وتدفع أعظم املفسدتني ابحتمال أدانها...

فعهم ما نعموا به ومل ين ،الذي مىت فاهتم خسروا خسراان مبينا ،إصالح دين اخللق فاملقصود الواجب ابلوالايت:» قال:
ومن اهتمامه ابملقاصد الشرعية أن جعلها من خاصة  .4«وإصالح ما ال يقوم الدين إال به من أمر دنياهم... ،يف الدنيا

حيسن إال  ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية مل»فقال يف جمموع الفتاوي:  ،هبامن ال يقول عالفقه و أنكر كثريا 
 ،واملفاسد فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من املصاحل ،وأن األحكام مبجرد نسبة اخلطاب إىل الفعل فقط ،لتعلق األمر به

عرفة خاصة الفقه يف الدين الذي هو مواملعروف واملنكر وما يف الشريعة من املناسبات بني األحكام وعللها و أنكر 
كما بني أن العلم مبقاصد الشريعة أمر ضروري يعترب معيار التمييز بني   .5«ِحكمة الشريعة ومقاصدها وحماسنها...

لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجلِّ العلوم وإمنا يعرف ذلك من   »...صحيح القياس وفاسده. حيث قال: 
أنه عاجل مسائل ذات أمهية يف مقاصد الشريعة مثل : »"اليويب". وذكر عنه 6«رع ومقاصده...كان خبريا أبسرار الش

 .7«وتعليل األحكام ،وسد الذرائع ،مسألة احليل
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شفاء " . اهتم هذا األخري حِبكم األحكام وتعليلها يف بعض كتبه كـهـ 751)ت "ابن القيم"عند  -ج
 "ابن القيم" من خالل ما هو موجود يف كتب "اليويب"الشرعية. وقد بنّي ذلك العليل" وغريه مما يربز اهتمامه ابملقاصد 

اهتمامه ابثبات مقاصد الشريعة وتعليل األحكام وبيان الطرق اليت يستفاد منها التعليل وبيان احِلكم...وأنه » :فذكر
ار السعادة" و لعليل" و "مفتاح دبنّي كثريا من ِحكم األحكام ومقاصدها وهذا مبثوث يف كتبه يف "زاد املعاد" "شفاء ا

 .1«"شرح هتذيب السنن"وغريها

هـ. 771)ت "السبكي"كما يوجد آخرون من علماء هذا القرن ممن ميكن تصنيفهم يف هذه املرحلة أمثال 
 هـ. وغريمها. 772)ت2"اإلسنوي"وأمثال  ،والذي أضاف إىل الضرورايت اخلمس حفظ الِعرض

ين أثروا مباحث املقاصد و عملوا على تطويرها بشكل ملفت يف هذه ومما جيدر مالحظته أن أبرز الذ
يف كتابه "قواعد  "المالعز بن عبد الس" يف كتابه "املستصفى" و "الغزايل" ويف كتابه "الربهان"  "اجلويين"املرحلة هم: 
 ربعني النووية. شرح األيف شرحه حلديث ال ضرر وال ضرار ضمن  "الطويف" يف كتابه "الفروق" و "القرايف" األحكام" و

 مرحلة التأليف والتصنيفاملرحلة الثالثة: 
ث مستقلة وهي مرحلة تبلور فيها علم املقاصد كبحو . متتد من هناية القرن الثامن اهلجري إىل عصران احلايلو 

 ومن فطاحلة علماء املقاصد هلذه املرحلة: ،خاصة مرتبة منسقة يف عرض حبوث أصول الفقه األخرى

 هـ( 790)ت "إسحاق الشاطيب أبو" -1
بينما كان  الذين كانوا ابملشرق العريب "الطويف" و "ابن القيم" و "ابن تيمية"كال من   "الشاطيب"لقد عاصر 

ذلك ما  ،غري أن امسه ارتبط ابملقاصد الشرعية ملا أواله هلا من أمهية ابلغة كبحث مستقل مرتب ،هو ابملغرب العريب
 ،رعيةملوافقات يف أصول الفقه" الذي تضمن يف ثنااي حبوثه املتعددة احلديث عن املقاصد الشايظهر يف كتابه املشهور "

بل خصص هلا فيه كتااب أمساه كتاب املقاصد ليكون أول من جعله ضمن دراسة مستقلة صرحية شاملة حددها بقوله: 
ألول يعترب من فا ،إىل قصد املكلف واملقاصد اليت ينظر فيها قسمان: أحدمها يرجع إىل قصد الشارع واآلخر يرجع»

ا للتكليف ومن جهة قصده يف وضعه ،لإلفهامومن جهة قصده يف وضعها  ،جهة قصد الشارع يف وضع الشريعة ابتداء
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وقد : »..."سرمد الطائي"وقال عنه  ،1«ومن جهة قصده يف دخول املكلف حتت حكمها فهذه أربعة أنواع ،مبقتضاها
فيه الستدالل  سوم ابملوافقات حيث سعىو امل "أيب إسحاق الشاطيب"ت يف هذا اجملال كتاب برز ضمن احملاوالت اليت مت

. وقال عنه طه 2«ومجع الفروع املقاصدية من أبواب أصول الفقه وبنائها كأحد األركان املستقلة يف علم األصول...
مام أبو لم أصول الفقه...حىت جاء اإلولكن املقاصد مل أتخذ شكلها ابعتبارها علمًا مستقال عن ع»جابر العلواين: 

ى استقرائيا وقد حنى فيه منح ،الذي يعترب كتابه "املوافقات" أهم مصدر لفقه املقاصد هـ. 790ت)" إسحاق الشاطيب"
 .3«يزاوج بني العقل والنقل...

ال يظهر وكأنه لو  "الشاطيب"على ما جاء به  -ممن كتب يف املقاصد- ومن خالل اعتماد املتأخرين
ن إ»...قوله:  يف "اليويب"وهذا ما يراه  ،بحث املقاصد الشرعية كعلم مستقل لدى األصولينيمملا برز  "الشاطيب"

يث خصص له ح ،وإظهاره بقواعده وأقسامه وأحكامه ،براز هذا العلمإقد أسهم إسهاما كبريا يف  -رمحه هللا- الشاطيب
ن مؤلفات العلماء يتعرضون له أثناء كالمهم عن القياس أو جزءا من كتابه "املوافقات" وكان قبل ذلك مغمورا ضم

تلك الصورة عرفه وأبرزه ب "الشاطيب"فلما أظهره  ،ورمبا ال يتفطن له إال من كان له عناية بعلم أصول الفقه ،املصلحة
 .4«قد ابتدع هذا العلم وجاء به من تلقاء نفسه... "الشاطيب"حىت ظن بعض الناس أن  ،األصوليون وغريهم

وإضافته  ،يف ترتيبه وتنسيقه للمقاصد وجعلها ضمن حبث مستقل "لشاطيب"لإذن فريجع الفضل الكبري 
والتعرض  ،وربط مقاصد الشريعة أبفعال املكلف ،هلا الكثري من املباحث أمهها: قصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهام

 قل.تمعة حىت برزت بشكلها املتكامل املستوغريها من البحوث اليت ميزت املقاصد جم ،إىل طرق معرفة املقاصد

 هـ(1393)ت"حممد الطاهر بن عاشور" -2
ابن "لدى األصوليني كعلم مستقل قرابة ستة قرون كاملة حىت جاء  "الشاطيب"مل حيظ حبث املقاصد بعد 

هذا الكتاب »فأشبعه ابلدراسة وصنف له أتليفا خاصا أمساه "مقاصد الشريعة اإلسالمية" الذي قال عنه:  "عاشور
قصدت منه إىل إمالء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة اإلسالمية والتمثيل هلا واالحتجاج إلثباهتا لتكون نرباساً 
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وإين قصدت يف هذا الكتاب »وقال:  ،1«للمتفقهني يف الدين ومرجعا بينهم عند اختالف األنظار وتبادل األعصار...
ع يف قوانني املعامالت واآلداب اليت أرى أهنا اجلديرة أبن ختص ابسم خصوص البحث عن مقاصد اإلسالم من التشري

الشريعة واليت هي مظهر ما راعاه اإلسالم من تعاريف املصاحل واملفاسد وتراجيحها مما هو مظهر عظمة الشريعة 
 "العلواين". وقد أشار 2«اإلسالمية بني بقية الشرائع والقوانني و السياسات االجتماعية حلفظ نظام العامل وإصالح اجملتمع

نطبع وكذلك مل ت »...حيث قال:  ،مدة طويلة "الشاطيب"إىل ذلك الركود يف علم املقاصد الذي ساد فرتة ما بعد 
شفها بل ظلت أفكاره جمهولة حىت اكت ،أفكار الشاطيب يف العقل املسلم الذي كان يعيش بداية احنطاطه يومذاك

لعالمتان حممد وا ،والدكتور عبد هللا دراز يف املشرق ،والشيخ رشيد رضا ،بدهاملصلحون املعاصرون: الشيخ حممد ع
 .3«الطاهر بن عاشور وعالل الفاسي يف املغرب...

 مل يكن يف الفكر اإلسالمي من قوة الدفع ما يستطيع به»يف قوله:  "سرمد الطائي"وذكر قريبا من ذلك 
حىت جاء  ،والنضج. فقد أمهلت جتربة املوافقات وانتظرت قروانً طويلةأن يطور مبادرة الشاطيب ويرتقي هبا إىل التكامل 

يث قام بتوجيه األنظار ح ،)الشيخ حممد عبده. لينبه على أمهية حماولة الشاطيب وضرورة العناية هبا وحتقيقها وتكميلها
شيخ حممد عبده ا وصية املرحوم الكثريا ما مسعن: »"عبد هللا دراز"يقول  ،إليه أواخر القرن لتاسع و أوائل القرن العشرين

قى وصية غري أن أبرز من تل«. لطالب العلم بتناول الكتاب وكنت إذ ذاك من احلريصني على تنفيذ هذه الوصية 
م. الذي قام 1973-1879)"حممد الطاهر بن عاشور"كما يظهر هو شيخ الزيتونة وفقيه املالكية يف تونس   "عبده"

رج املقاصد من  وأخ "الشاطيب"ن سائر املساعي األصولية األخرى جتاوز هبا ما صنعه بطرح حماولة منهجية مستقلة ع
در عام وذلك يف كتابه"مقاصد الشريعة اإلسالمية"الذي ص ،كوهنا مبحثًا يف أصول الفقه إىل علم مستقل قائم بذاته

وى واملنهجية ديد يف احملتالبن عاشور يلمس اجل "مقاصد الشريعة"فعاًل فإن املتتبع لكتاب  و .4«م1946هـ/1366
قسيماهتا ابعتبارات وأبدع يف ت ،املقاصد اخلاصة ببعض أبواب الفقه وبني ،إذ تعرض إىل مفهوم املقاصد العامة واخلاصة

اطيب رمحه هللا تعاىل مل أر بعد الش: »"اليويب"حىت قال عنه  ،وطرق إثباهتا وغريها من املباحث الدقيقة والشاملة ،خمتلفة
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املقاصد حبثًا مستقاًل إىل أن جاء ابن عاشور فألف كتابه "مقاصد الشريعة اإلسالمية" وأتى فيه مبباحث من حبث 
 .1«جديدة...

 هـ(1394)ت"عالل الفاسي" -3
مل  "اليويب" لكنه وحسب ،وقد اهتم مبقاصد الشريعة وأشتهر مبؤلفه "مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها"

وهو أوىل  وأكثر ما كتبه يف هذا الكتاب ال عالقة له ابملقاصد»...لغرض حيث قال عنه: يشبع حبث املقاصد مبا يفي ا
ولكنه تطوح يف مسائله إىل تطويالت وخلط وغفل عن مهمات من املقاصد حبيث مل حيصل منه » "ابن عاشور"بقول 

 فضل اإلسالم على أنه يريد أن يبنيإذ أثره مما يتعلق ابلقوانني احلديثة والنظم الغربية وبال شك  ،«الغرض املقصود...
ولكن ذلك جعل حبثه بعيدا عن مقاصد الشريعة أو ابألحرى عن البحث الدقيق العلمي يف  ،هذه النظم والقوانني

 .2«مقاصد الشريعة

الكثري من املعاصرين ممن ألفوا يف املقاصد الشرعية بشكل خاص واشتهروا ببحوثهم  ذلك، يوجد إضافة إىل
يف كتابه  "عيل احلسينإمسا" و ،يف كتابه "نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب" "الريسوين"خصصة من أمثاهلم: العلمية املت

 ،مية"يف كتابه "املقاصد العامة للشريعة اإلسال "يوسف العامل"و  ،"نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور"
 مية وعالقتها ابألدلة الشرعية" وغريهم.يف كتابه"مقاصد الشريعة اإلسال "حممد اليويب"و 

 وأب" :إال أن املالحظ أنه من الذين متيزوا بكتابتهم يف املقاصد الشرعية من القرن الثامن اهلجري إىل عصران احلايل مها
إذ مل أيت من بعدمها جبديد متميز سوى أنه اعتمد أكثر على حبثيهما  ،"حممد الطاهر بن عاشور" و "إسحاق الشاطيب

ني واآلخرين  القول أنه مل يكتب يف املقاصد الشرعية من األول ننابل ميك ؛نقدا و حتليال ، املقاصد وتوسع فيهما أكثريف
 عمدة األصوليني يف املقاصد الشرعية. يعتربكالذي كتبه وصنفه الشيخ ابن عاشور الذي 
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 الثاين: طرق معرفة املقاصد الشرعية املبحث

 
أنه ال سبيل إىل معرفة مقاصد الشرع إال من خالل النص الصريح  -ممن جانبوا الصواب-يعتقد البعض 

كما يقف البعض اآلخر منهم على طرف نقيض وهم يعتقدون أن ظواهر النصوص ال تشكل أداة   ،من الشارع نفسه
 ه.ا ما تغيب عنا حقائقوكثري  ،ملعرفة مقاصد الشرع، بل مقاصد الشارع شيئاً آخر يتضمنه ابطن النصوص

كما اعترب آخرون منهم أنه ال سبيل إىل معرفة علل األحكام ومعانيها، وابلتايل ال منلك أداة ملعرفة مقاصد 
 إال أن البعض اآلخر ابلغ يف اعتباره للعلل واملعاين واستخدام القياس حىت قدموه على بعض النصوص. ،الشرع

وفطاحلتها هو اعتبار النصوص وظواهرها مع النظر إىل معانيها إال أن الذي عليه سواد علماء األمة 
 ،...وهو الذي أمه أكثر العلماء الراسخني»وِحكمها وعللها كما عّلق على ذلك الشاطيب يف قوله عن هذا االجتاه: 

اه . ولذلك سوف نورد آراء بعض علماء هذا االجت1«فعليه االعتماد يف الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع...
 :ور، الشاطيب، وابن عاشاملعتمد يف حتديدهم لطرق معرفة املقاصد الشرعية وكيفية فهمها ومن هؤالء نذكر

 طرق معرفة املقاصد عند "الشاطيب" -1
إن املتأمل يف معاجلة "الشاطيب" هلذا املوضوع سّيما يف املسألتني: التاسعة للنوع األول و الثانية عشر للقسم 

 له لطرق إثبات املقاصد وأدوات فهمها يف النقاط األربعة التالية:الثاين من كتاب املقاصد ميكنه أن جيمع تناو 

أنه بعد أن قّسم املقاصد الشرعية إىل ضرورية وحاجية وحتسينية جعل قصد الشارع للمحافظة على  -أ
-بعد أن بني ذلك-هذه القواعد الثالث أصل أصول الشريعة مما يقتضي قطعية داللتها وقطعية دليلها حيث قال عنها 

ا قطعية وهذا ابطل. فالبد أن تكون قطعية. فأدلته ،...ولو جاز إثباهتا ابلظن لكانت الشريعة مظنونة أصال وفرعـا» :
 .2«بال بد...
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كما   ،أنه اعتمد يف معرفتها على النقل دون العقل وابلتحديد على النصوص املتواترة أو شبه املتواترة -ب
...ال ميكن االعتماد يف إثبات هذا األصل املهم على »ملسألة قائال: وّضح دراز رأي الشاطيب هذا يف هامش هذه ا
 .1«وتوصل بذلك إىل أنه ال بد من الرجوع لشبه التواتر ،العقل وال على النقل األحادي وال على اإلمجاع

أنه صّنف النظر فيما يعرف مبقصود للشرع مما ليس هو مقصود له يف ثالث تصنيفات: َمن ال يعترب  -ج
عىن ومن ومن يتعمق يف مدلول النص وابطنه مبالغا يف التعليل واعتبار امل ،الشرع إال من التصريح اللفظي للنص مقاصد

يتوسط الصنفني فيأخذ منها مجيعا ابلقدر الذي يتالءم وأصول الشريعة اإلسالمية ومبادئها. وهو الذي اختاره الشاطيب 
 أن يكون ضابطا ملعرفة املقاصد الشرعية.

صود يعرف ما هو مقصود له مما ليس مبق افبماذ…»يف بيانه للمسألة الثانية عشرة إذ يقول:  جاء ذلك
 ينقسم حبسب التقسيم العقلي ثالثة أقسام:  اله ؟ واجلواب أن النظر هاهن

لكالمي وليس ذلك إال ابلتصريح ا ،أحدمها: أن يقال: إن مقصد الشارع غائب عنا حىت أيتينا ما يعرف به
 تبع املعاين اليت يقتضيها االستقراء وال تقتضيها األلفاظ بوضعها اللغوي.جمردا عن ت

إال أنه ضرابن؛ األول: دعوى أن مقصد الشارع ليس يف هذه الظواهر  ،والثاين: يف الطرف اآلخر من هذا
الضرب الثاين: أبن يقال: إن مقصود الشارع االلتفات إىل معاين …وال ما يفهم منها. وإمنا املقصود أمر آخر وراءه

م املعىن النظري دحبيث ال تعترب الظواهر والنصوص إال هبا على اإلطالق. فإن خالف النص املعىن أطّرح وق ،األلفاظ
 …وهو رأي"املتعمقني يف القياس" املقدمني له على النصوص

وهو الذي …وال ابلعكس ،والثالث: أن يقال ابعتبار األمرين مجيعا على وجه ال خيل فيه املعىن ابلنص
 .2«…أّمه أكثر "العلماء الراسخني". فعليه االعتماد يف الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع

ل األمر ومن اعتبار عل ،أربعة طرق ملعرفة مقاصد الشرع : من جمرد التصريح ابألمر والنهي أنه حدد -د
ومن اعتبار األصلي والتابعي يف مقاصد الشرع ، ومن سكوت الشارع. ذلك ما يتضح من اجلهات اليت وضعها  ،والنهي
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 -ابهلل التوفيقو -فنقول »قال:  ،ارعاإلمام الشاطيب بعد أن ذكر القسم الذي ميثل الضابط الذي به يعرف مقصد الش
 إنه يعرف من جهات:

إحداها: جمرد األمر والنهي االبتدائي التصرحيي...وإمنا قيد ابالبتدائي حترزا من األمر أو النهي الذي قصد 
ي الثاين؛ وإمنا قيد ابلتصرحي ...فهو من النهي املقصود ابلقصدفَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللِه َوَذُروا اْلبَـْيعَ به غريه كقوله تعاىل: 

 حترزا من األمر أو النهي الضمين الذي ليس مبصرح به...

وملاذا أمر هبذا الفعل؟ وملاذا هنى عن هذا اآلخر؟ والعلة إما أن تكون  ،والثانية: اعتبار علل األمر والنهي
القصد أو عدمه كالنكاح فحيث وجدت وجد مقتضى األمر والنهي من  ،معلومة أو ال. فإن كانت معلومة اتبعت

الكها املعلومة واحلدود ملصلحة االزدجار. وتعرف العلة هنا مبس ،والبيع ملصلحة االنتفاع ابملعقود عليه ،ملصلحة التناسل
 يف أصول الفقه...

واجلهة الثالثة: أن للشارع يف شرح األحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد اتبعة.مثال ذلك 
نيوية والتعاون على املصاحل الد ،واالزدواج ،ويليه طلب السكن ،ه مشروع للتناسل على القصد األولالنكاح؛ فإن

وص عليه فمنه منص ،واألخروية؛ من االستمتاع ابحلالل...وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح
  أو مشار إليه. ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلك املنصوص.

ستدع وم ،ومقو حلكمته ،وذلك أن ما نص عليه من هذه املقاصد التوابع هو مثبت للمقصد األصلي
 ومستجلب لتوايل الرتاحم والتواصل والتعاطف الذي حيصل به مقصد الشارع األصلي من التناسل. ،لطلبه وإدامته

ع قيام شرعية العمل م أو عن ،السكوت عن شرع التسبب -مما يعرف به مقصد الشارع-واجلهة الرابعة: 
 املعىن املقتضي له. وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن احلكم على ضربني:

وال موجب يقدر ألجله؛ كالنوازل اليت حدثت بعد  ،أحدمها: أن يسكت عنه ألنه ال داعية له تقتضيه
النظر  هل الشريعة إىلوإمنا حدثت بعد ذلك فاحتاج أ ،فإهنا مل تكن موجودة مث سكت عنها مع وجودها رسول هللا 

فيها وإجرائها على ما تقرر يف كلياهتا. وما أحدثه السلف الصاحل راجع إىل هذا القسم كجمع املصحف و تدوين 
 العلم...



 

ا كان فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على م ،والثاين: أن يسكت عنه وموجبه املقتضي له قائم
ت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن ال يزاد فيه وال ينقص...ومثال هذا سجود يف ذلك الزمان. فهذا الضرب السكو 

وهو الذي قرر هذا املعىن يف العتبية من مساع أشهب وابن انفع؛ قال فيها: وسئل مالك عن  ،الشكر يف مذهب مالك
 .1«الناس. ليس هذا مما مضى من أمر ،الرجل أيتيه األمر حيبه فيسجد هلل عز وجل شكرا. فقال: ال يفعل

 طرق معرفة املقاصد عند "ابن عاشور" -2
 ،نالحظ أن "ابن عاشور" قد اعتمد منهج الرتكيب الذي تتجمع به العناصر اجلزئية إىل القواعد الكلية

فجمع بذلك شتات املوضوع خصوصا ما جاء به "الشاطيب" ليجعل منه كليا مقننا جممعا يف عناصر حمدودة واضحة. 
 لشرعية حنو مرحلة جديدة أكثر عمقا وتقنينا كما ذكر عنه النجار يف قوله: فيكون بذلك قد دفع ابملقاصد ا

 ،وهي مرحلة تنحو منحى التنظري والتقنني ،2...وما رمسه ابن عاشور يعترب مرحلة اثنية مبنية على األوىل»
 .3«وهكذا العلوم فإهنا تتجه من اجلزئية إىل الكلية ومن التشتت إىل التقنن.

 ما جاء به "ابن عاشور" لطرق معرفة املقاصد وكيفية فهمها يف النقاط اآلتية:وميكننا أن حندد 

 إلثبات مقاصد الشريعة رتب "ابن عاشور" علل األحكام من حيث ظهورها وخفاؤها إىل ثالث مراتب: -أ

 مرتبة تكون فيها العلل أعلى مرتبة من الظهور حبيث يُنص عليها أو يشار إليها. -

 خفية إال أهنا تستنبط ابالجتهاد. ومرتبة تكون فيها -

 . 4ومرتبة تكون فيها خفية إىل درجة أن ال يهتدى إليها -

بنّي "ابن عاشور" أن مقاصد الشرع منها ما هو قطعي أو قريب من القطعي ومنها ما هو ظين ؛  -ب
 ،ثور عليهاوفرة العقوة اجلزم بكون الشيء مقصدا شرعيا تتفاوت مبقدار ينابيع األدلة ونضوهبا ومبقدار »ألن 

 .5«واختفائها
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وقد اشرتط "ابن عاشور" القطع يف املقاصد لكي تكون أصال يعتمد عليه الفقهاء، يتضح ذلك يف قوله: 
 .1«وإن أعظم ما يهم املتفقهني إجياد ثلة من املقاصد القطعية ليجعلوها أصال يضار إليه يف الفقه واجلدل.»

قاصد على الباحث يف م»فقال:  ،خلطأ يف إثبات مقاصد الشرعولذلك نّبه على خطورة التساهل أو ا
ألن تعيني مقصد  ،وإايه والتساهل والتسرع يف ذلك ،الشريعة أن يطيل التأمل وجييد التثبت يف إثبات مقصد شرعي

 .2«خفي اخلطأ فيه خطر عظيم ،شرعي كلي أو جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثرية يف االستنباط

ا من وهي: استقراء الشريعة يف تصرفاهت ،ن عاشور" ثالثة طرق هبا تعرف مقاصد الشريعةأورد "اب -ج
واالستخالص  ،واالستخالص املباشر ملقاصد الشريعة من التصرحيات النصية للقرآن الكرمي ،خالل استقراء أدلة أحكامها

 كر:قاصد الشرعية حيث ذ املباشر لنصوص السنة املتواترة. و يتضح ذلك جليا يف تطرقه لطرق إثبات امل

الطريق األول: وهو أعظمها استقراء الشريعة يف تصرفاهتا وهو على نوعني أعظمها: استقراء األحكام »
لم مبقاصد فإن استقراء العلل حصول الع ،املعروفة عللها اآلئل إىل استقراء تلك العلل املثبتة بطرق مسالك العلة

هو أننا نعلم ومثال آخر: و …ت حتصيل مفهوم كلي حسب قواعد املنطقكما يستنتج من استقراء اجلزئيا…الشريعة
النهي عن أن خيطب املسلم على خطبة مسلم آخر والنهي عن أن يسوم على سومه ونعلم أن علة ذلك هو ما يف ذلك 

فنستخلص من ذلك مقصدا هو دوام األخوة بني  ،من الوحشة اليت تنشأ عن السعي يف احلرمان من منفعة مبتغاة
إذا كان اخلاطب  ،املسلمني فنستخدم ذلك املقصد إلثبات اجلزم ابنتفاء حرمة اخلطبة بعد اخلطبة والسوم بعد السوم

األول والسائم األول قد أعرضا عما رغبا فيه. النوع الثاين من هذا الطريق: استقراء أدلة أحكام اشرتكت يف علة حبيث 
 شارع...ومن هذا القبيل كثرة األمر بعتق الرقاب الذي دلنا على أن منحيصل لنا اليقني أبن تلك العلة مقصد مراد لل

 مقاصد الشريعة حصول احلرية.

الطريق الثاين: أدلة القرآن الواضحة الداللة...فالقرآن لكونه متواتر اللفظ قطعيَّة حيصل اليقني بنسبة ما 
ند اجلدل يف أخذ مقصد شرعي منه يرفع اخلالف عحيتوي عليه إىل الشارع تعاىل. ولكنه لكونه ظيّن الداللة تسىن لنا 

 الفقه...
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 وهذا الطريق ال يوجد له مثال إال يف حالتني: ،الطريق الثالث: السنة املتواترة

فيحصل هلم علم  احلال األول: املتواتر املعنوي احلاصل من مشاهدة عموم الصحابة عمال من النيب 
وقّسم العلم الشرعي  ،وإىل هذا احلال يرجع قسم املعلوم من الدين ابلضرورةبتشريع يف ذلك يستوي فيه مجيع املشاهدين 

القريب من املعلوم ضرورة مثل مشروعية الصدقة اجلارية املعرب عن بعضها ابحلُُبس...وأمثلة هذا العلم يف العبادات كثرية  
رسول  من تكرر مشاهدة أعمال ككون خطبة العيدين بعد الصالة. احلال الثاين: تواتر عملي حيصل آلحاد الصحابة

 . 1«حبيث يستخلص من جمموعها مقصدا شرعيا... هللا 
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 الثالث: تقسيم املقاصد الشرعية املبحث

 ـ التقسيم عند "اجلويين" 1
لعل "اجلويين" هو أول من تطرق إىل تقسيم املقاصد الشرعية، إذ ُيستخلص أنه قسمها إىل ضرورية وحاجية 

هان" كتاب القياس فقد ذكر يف كتابه"الرب  ، أنه قد جعله يف مخسة أقسامولو أن هذا التقسيم يبدو ثالثيا إال ،وحتسينية
 ة أقسام:وحنن نقسمها مخس ،هذا الذي ذكره هؤالء أصول الشريعة»الباب الثالث يف تقاسيم العلل واألصول قوله: 

ية ر غااملعىن املعقول منه إىل أمر ضروري ال بد منه مع تقري 1ويئول ،: ما يعقل معناه وهو أصلأحدها
العصمة يف  فهو معلل بتحقق ،اإلايلة الكلية والسياسية العامة. وهذا مبنزلة قضاء الشرع بوجوب القصاص يف أوانه

 ،د الضرورةوال ينتهي إىل ح ،: ما يتعلق ابحلاجة العامةوالضرب الثاينوالزجر عن التهجم عليها... ،الدماء املصونة
: رب الثالثوالضى مسيس احلاجة إىل املساكن مع القصور عن متلكها...فإهنا مبنية عل ،وهذا مثل تصحيح اإلجارة
وجيوز  ،ولكن يلوح فيه غرض يف جلب مكرمة أو يف نفي نقيض هلا ،وال ]حاجة[ عامة ،ما ال يتعلق بضرورة]حاقة[

ضح الندب و وإن أحببنا عربان عن هذا الضرب وقلنا: ما الح و  ،وإزالة اخلبث ،أن يلتحق هبذا اجلنس طهارة احلدث
ب إليه تصرحيا وحتصيل املقصود فيه مندو  ،: ما ال يستند إىل حاجة وضرورةوالضرب الرابعإليه تصرحيا كالتنظيف...

ضة سببا يف حتصيل والكتابة املنته ،وهو مندوب إليه ،ابتداء...وبيان ذلك ابملثال: أن الغرض من الكتابة حتصيل العتق
لمستنبط : ما ال يلوح فيه لوالضرب اخلامسة الكلية كمعاملة السيد عبده...العتق تتضمن أمورا خارجة عن األقيس

معىن أصال وال مقتضي من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة. وهذا يندر تصويره جدا...ومثال هذا القسم 
اصل الوظائف يدمي مرون و ولكن ال يبعد أن يقال: ت ،فإنه ال يتعلق هبا أغراض دفعية وال نفعية ،العبادات البدنية احملضة

 .2«ينهى عن الفحشاء واملنكر...-تعاىل-]وجتديد العهد بذكر[هللا ،العباد على حكم االنقياد

 و إمجاال ميكن أن نلخص ما جاء به إمام احلرمني من جديد يف تقسيم املقاصد ضمن النقاط التالية:

مث  ،وسالضروري ومثل له حبفظ النففذكر  ،ذكر التقسيمات الثالث للمصاحل املقصودة لدى الشارع -1
هارة رابطا وذكر املكرمي أو التحسيين ممثال له ابلط ،وذكر احلاجي ممثال له ببعض العقود ،ربطه ببعض أحكام الوجوب
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إايه ببعض أحكام الندب. ولعله أول من اصطلح ابلضرورات واحلاجات واحملاسن على أقسام مقاصد الشارع ابعتبار 
 ،والضرب اخلامس: متضمنة العبادات ]البدنية[ اليت ال يلوح فيها معىن خمصوص» :945يف الفقرة  فقد قال ،املصاحل

 .1«ال من مآخذ الضرورات وال من مسالك احلاجات وال من مدارك احملاسن...

خر من وإمنا ميكن اعتباره مثاال آ ،نالحظ أن الضرب الرابع الذي أورده ال خيتلف عن الضرب الثالث -2
 التحسينات.أمثلة 

يف  لكن املتأمل ،نالحظ أنه جعل للعبادات البدنية احملضة قسما خاصا موسوما ابلضرب اخلامس -3
قصد الشارع من وضع هذه العبادات جيد أهنا قد تندرج يف الضرورات ابعتبار أن أتديتها واحملافظة عليها هي حمافظة 

و أ حتت احلاجات كبعض أحكام الرخص بغرض التيسري،أو تندرج  ،على الدين وهذا من الضرورات يف قصد الشارع
والتحسينات  وذلك من املكرمات ،اجد أهنا تندرج حتت التحسينات كأحكام الطهارة مثال اليت هبا حنافظ على طهارتنا

 يف قصد الشارع.

اجد أن إمام احلرمني قد سبق إىل اإلشارة إىل بعض الضرورايت الكلية مثل: حفظ النفس وحفظ  -4
ه فمعظمه ومباح. فأما املأمور ب ،ومنهي عنه ،فالرابعة متضمنها: مأمور به »سل وحفظ املال ذلك ما جاء يف قوله: الن

العبادات...أما املنهيات: فأثبت الشرع يف املوبقات منها زواجر...وابجلملة: الدم معصوم ابلقصاص...والفروج معصومة 
 .2«..ابحلدود...واألموال معصومة عن السراق ابلقطع.

وكأنه بذلك خيرج عما اقره أصحاب مذهبه من األشاعرة من  ،جعل للعقل حظا يف معرفة الضرورات -5
 اعتبار الشرع دون العقل يف إدراك معاين احلسن والقبح يف األفعال.

ولو أن هذه النقطة األخرية ال ختدم مطلبنا هذا كثريا إال أن الذي ينبغي التنبيه إليه فيما يستخلص من 
لرابع واخلامس وحتسينية مع اعتبار أن الضربني ا ،وحاجية ،ض إمام احلرمني يف تقسيم املقاصد أنه قسمها إىل ضروريةعر 

مما أورده ما مها إال تفريع عن األقسام الثالثة اليت ذكرها. وهذا ما خلص إليه "الريسوين" معلقاً على تقسيم "اجلويين" 
إليه من هذا: هو أن إمام احلرمني رمحه هللا هو صاحب الفضل والسبق يف  والذي أريد أن أخلص»للمقاصد يف قوله: 
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لكالم يف وهو التقسيم الذي أصبح من أسس ا ،التحسينات.-احلاجيات-التقسيم الثالثي ملقاصد الشارع )الضرورايت
 .1 «املقاصد.

 ـ التقسيم عند "الغزايل"  2
ة. فبعد أن قّسم وحتسيني ،وحاجية ،وهتا إىل ضروريةاعتمد "الغزايل" هو اآلخر تقسيم املصلحة ابعتبار ق

ر يف وما شهد الشرع لبطالهنا، ذك ،ما شهد الشرع العتبارها ،إىل ثالثة أقسام -نسبة إىل شهادة الشرع-املصلحة 
 ةالقسم الثالث الذي مل يشهد الشرع لبطالهنا وال العتبارها تقسيما للمصلحة احملافظة على مقصود الشرع، إىل ضروري

عتبار نص القسم الثالث: ما مل يشهد له من الشرع ابلبطالن وال ابال»وحاجية وحتسينية؛ فقد ذكر يف"املستصفى"قوله :
نقسم إىل ما هي وهو أمن املصلحة ابعتبار قوهتا يف ذاهتا ت ،فلنقدم على متثيله تقسيما آخر ،وهذا يف حمل النظر ،معني

اعد أيضا عن رتبة وتتق ،حلاجات إىل ما يتعلق ابلتحسينات والتزييناتيف رتبة الضرورات وإىل ما هي يف رتبة ا
 .2«احلاجات...

ولعله أول من أضاف  ،كما أن "الغزايل" أحلق بكل قسم من هذه األقسام الثالث ما يكمله ويتمه
ألقسام ما ا...ويتعلق أبذايل كل قسم من »املكمالت والتتمات فأكد يف "املستصفى" بعد أن ذكر األقسام الثالث: 

حىت قال عنه  ،. وفّصل وأجاد يف ذكر األمثلة العديدة لكل قسم مع مكمله3«جيري منها جمرى التكملة والتتمة هلا.
ذكر على والتحسينات حبيث مل أيت من جاء بعده بزايدة ت ،واحلاجيات ،...وأيضا وّسع األمثلة للضرورايت»"اليويب": 

ر الضرورايت الكلية اخلمس بشكل كامل وصريح ليُتم ما تطرق إليه شيخه . ولعّله أول من ذك4«ما ذكره يف ذلك.
رها يف وجعلها من األصول فقد ذك ،حبيث أصبح ذلك معتمدا عند من اهتم ابملقاصد إىل يوم الناس هذا ،"اجلويين"

 ،لى مقصود الشرعع ...لكنا نعين ابملصلحة احملافظة»"املستصفى" وهو يضبط معىن املصلحة املرادة من الشارع قائال: 
تضمن حفظ فكل ما ي ،ومقصود الشرع من اخللق مخسة: وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم

                                                           
 املرجع نفسه والصفحة نفسها. 1
 .174الغزايل، املستصفى، ص  2
 .174ص  ،املرجع نفسه 3
 .51اليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية، ص 4



 

وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة...وهذه األصول اخلمسة  ،هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة
 .1«ب يف املصاحل...فهي أقوى املرات ،حفظها واقع يف رتبة الضرورات

 ـ  التقسيم عند "الشاطيب" 4
إن أول ما بدأ به "الشاطيب" يف كتاب املقاصد من كتابه املوافقات هو تقسيمه للمقاصد ابدئ ذي بدء 

 والقسم الثاين الذي راعاه وهو مقاصد املكلف يف ،قصد الشارع وقصد املكلف ،ابعتبار اجلهة القاصدة إىل قسمني
حبثنا هذا مما جيعل هذا التقسيم غري وظيفي يف هذا املبحث، إمنا بنصب اهتمامنا على القسم األول التكليف ال خيدم 
 وهو قصد الشارع.

داء، جعل األول يف بيان قصد الشارع يف وضع الشريعة ابت ،وقد قسم "الشاطيب" هذا القسم إىل أربعة أنواع
لتكليف الثالث يف بيان قصد الشارع يف وضع الشريعة لوالثاين يف بيان قصد الشارع يف وضع الشريعة لالفهام، و 

م الذي نريد البحث أما تعرضه للتقسي ،مبقتضاها، والرابع يف بيان قصد الشارع يف دخول املكلف حتت أحكام الشريعة
 فيه فلقد كان يف النوعني األول والرابع. 

فريى يف املسألة  ،وحتسينية ،وحاجية ،ضرورية ،أما يف النوع األول فقد اعتمد التقسيم الثالثي للمقاصد
تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق. وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام: أحدها: أن »األوىل أن: 

وفصل يف معاين هذه التقسيمات ممثال هلا  ،2«والثالث: أن تكون حتسينية. ،تكون ضرورية. والثاين: أن تكون حاجية
جمموع الضرورات »لة الشرعية كما اعتمد حفظ الكليات اخلمس يف الضرورايت جاء ذلك يف قوله أن: ابلعديد من األمث

. وذكر أمثلة ترجع إىل ذلك من جانب الوجود ومن 3«وهي: حفظ الدين والنفس والنسل واملال والعقل... ،مخسة
م إليها ما مرتبة من هذه املراتب ينض كل»جانب العدم. مث ذكر لكل قسم ما يكمله ويتمه فقال يف املسألة الثانية: 

. ومثل ملكمالت كل مرتبة ابلعديد من األمثلة 4«مما لو فرضنا فقده مل خيل حبكمتها األصلية. ،هو كالتتمة والتكملة
.فهذه مطالب ..»الشرعية مستخرجا بعد ذلك بعض القواعد املقاصدية كما هو واضح يف املسألة الرابعة يف قوله: 
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أحدها: أن الضروري أصل ملا سواه من احلاجي والتكميلي؛ والثاين: أن اختالل الضروري يلزم  ،بياهنا مخسة البد من
منه اختالل الباقيني إبطالق؛ والثالث: أنه ال يلزم من اختالل الباقيني اختالل الضروري؛ والرابع : أنه قد يلزم من 

اجي بوجه ما؛ واخلامس: أنه ينبغي احملافظة على احل اختالل التحسيين إبطالق أو احلاجي إبطالق اختالل الضروري
 .1«وعلى التحسيين للضروري.

ّسم املقاصد فقد ق -وهو بيان قصد الشارع يف دخول املكلف حتت أحكام الشريعة-وأما يف النوع الرابع 
ف وهي الضرورايت لمعتربا أن املقاصد األصلية هي اليت ال حّظ فيها للمك ،الشرعية إىل مقاصد أصلية ومقاصد اتبعة

واليت قسمها هي األخرى إىل ضرورية عينية وضرورية كفائية ابعتبار املصلحة العامة واملصلحة  ،املعتربة يف كل ملة
 اخلاصة.

أما املقاصد التابعة فقد اعترب أهنا اليت تتضمن حظّا للمكلف فمن جهة قد اعتربها الشرع لكن ابلتبع ال 
يطلبه الناس ملصاحلهم. كما اعترب أن املقاصد التابعة هي خادمة ومكملة للمقاصد ومن جهة أخرى هي مما  ،ابألصل
أن املكلف حني يعمل على حفظ نفسه ونسله )ومها من املقاصد »ومما ذكره "الريسوين" يف هذا الصدد:  ،األصلية

قاصد التبعيـة. بل حىت ملجيين يف نفس الوقت متعا وحظوظا تعترب من قبيل ا ،األصلية اليت مل يراع يف حفظها حظه.
وائد تبعية من ف -إىل جانب املقصد األصلي منها-فإهنا حتقق  -وهي أبعد التكاليف عن مراعاة احلظوظ -العبادات

 .2«كاحرتام الناس وثقتهم  ،قبيل احلظوظ

كما اعتمد "الشاطيب" تقسيما للضرورايت اعترب فيه احلظ العاجل كأساس للتقسيم إذ أورد قسمني 
حظ عاجل  وما ليس فيه ،ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود كاملعامالت اليت حتقق مصاحل الناس ،ايتللضرور 

مقصود ومّثل له ببعض العبادات وببعض الشؤون العامة اليت حتفظ نظام األمة. مث ذكر تفريعا هلذه املسألة بوضعه 
قسم مل  ،ة أقسامة إىل قسم الكفاية فجعله ثالثتقسيما ابلنظر إىل العموم واخلصوص يف اعتبار حظوظ املكلف ابلنسب

فيه ذلك   وقسم اعترب ،يعترب فيه حظ املكلف ابلقصد األول كالوالايت العامة واملناصب العامة للمصاحل العامة
 كوالية األيتام واألحباس والصدقات.  ،وقسم يتوسط بينهما ،كالصناعات واحلرف
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 من عرض "الشاطيب" يف النقاط التالية:  و إمجاال ميكننا أن اجمع التقسيم املستفاد

ولكل قسم من  ،أن مقاصد الشرع ابعتبار املصاحل اليت حتققها ثالثة أقسام ضرورية وحاجية وحتسينية -1
 وأن الضروري أصلي ملا سواه. ،هذه األقسام ما يكمله ويتمه

مقاصد و  ،صد أصليةأن مقاصد الشرع ابعتبار وجود حظ املكلف أو عدمه تنقسم إىل قسمني: مقا -2
 اتبعة.

أن مقاصد الشرع ابعتبار تعلقها ابلناس تنقسم إىل مقاصد تتعلق بعموم الناس ومقاصد تتعلق  -3
 آبحادهم.

 ـ التقسيم عند "ابن عاشور"  5
واجتناب املفاسد  ،لقد اعترب "ابن عاشور" أن مقاصد الشرع لن تتحقق إال بتحصيل املصاحل املعتربة شرعا

سمها ابعتبارات ثالث وقد ق ،لذلك نرى تقسيم املقاصد الشرعية عند ابن عاشور ترتبط بتقسيم املصاحل ،عااحملظورة شر 
 إىل ما يلي: 

 وحتسينية. ،وحاجية ،ابعتبار آاثرها يف قوام أمر األمة إىل ثالثة أقسام: ضرورية -

  أو أفرادها إىل: كلية وجزئية. ،وابعتبار تعلقها بعموم األمة ومجاعاهتا -

 . 1وابعتبار حتقق االحتياج إليها يف قوام أمر األمة أو األفراد إىل قطعية أو ظنية أو ومهية -

 أقسام املقاصد موضحا معانيها وممثال هلا. -حسب كل اعتبار-مث ذكر 

رورية هي اليت تكون املصاحل الض»فقد قسم ابالعتبار األول املصاحل إىل ضرورية وحاجية وحتسينية وبنّي أن: 
ألمة مبجموعها وآحادها يف ضرورة إىل حتصيلها حبيث ال يستقيم النظام إبخالهلا حبيث إذا اخنرمت تؤول األمة إىل ا

. مث تبىن الكليات اخلمس املقصودة للشرع يف قسم الضروري واليت أوردها سابقوه مع تعرضه لبعض 2«فساد وتالش.
ه تفصيال وحفظ األنساب الذي يرى في ،ثاال صاحلا هلااملالحظات خصوصا يف حفظ النفوس اليت ال يرى القصاص م
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ه حفظ انتساب وإن أريد ب ،مل يتطرق إليه العلماء؛ فإن أريد به حفظ األنساب أي النسل من التعطيل فهو من الكليات
ها وانتظام احل...ما حتتاج األمة إليه القتناء مص»النسل إىل أصله فليس هو من الضرورات.مث بني املصاحل احلاجية أهنا: 

حبيث لوال مراعاته ملا فسد النظام ولكنه كان على حالة غري منتظمة فلذلك كان ال يبلغ مبلغ  ،أمورها على وجه حسن
كما   ،. وجعل قسم املباح يف املعامالت راجع إليه4واملساقاة ،3والقراض ،2واالجارات ،. مث مّثل له ابلبيوع1«الضروري.

 ساب مبعىن إحلاق األوالد آبابئهم إىل غري ذلك...ضم إليه حفظ األعراض وحفظ األن

...ما كان هبا كمال حال األمة يف نظامها حىت تعيش آمنة مطمئنة وهلا » مث بنّي املصاحل التحسينية أهنا:
فإن  ،حىت تكون األمة اإلسالمية مرغواب يف االندماج فيها أو يف التقرب منها ،هبجة منظر اجملتمع يف مرأى بقية األمم

أم خاصة ببعض األمم كخصال الفطرة وإعفاء  ،اسن العادات مدخال يف ذلك سواء كانت عادات عامة كسرت العورةحمل
 .5«اللحية واحلاصل أهنا مما تراعى فيها املدارك الراقية البشرية.

مة عودا وم األ...ما كان عائدا على عم» إىل كلية وجزئية معتربا الكلية: -ابالعتبار الثاين-وقّسم املصاحل 
متماثال وما كان عائدا على مجاعة عظيمة من األمة أو قطر...فاملصلحة العامة جلميع األمة قليلة األمثلة وهي مثل 

ه ومحاية احلرمني...وحنو ذلك مما صالحه وفساد ،وحفظ الدين من الزوال ،وحفظ اجلماعة من التفرق ،محاية البيضة
ان ور الضروري واحلاجي مما يتعلق جبميع األمة. وأما املصلحة واملفسدة اللتوبعض ص ،وكل فرد منها ،يتناول مجيع األمة

تعودان على اجلماعات العظيمة فهي الضرورايت واحلاجيات والتحسينات املتعلقة ابألمصار والقبائل واألقطار على 
بني ملوك األمم سلمني و حسب مبلغ حاجاهتا مثل التشريعات القضائية لفصل النوازل والعهود املنعقدة بني أمراء امل

 .6«املخالفة...
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املصلحة اجلزئية اخلاصة هي مصلحة الفرد أو األفراد القليلة وهي أنواع ومراتب وقد  » كما اعترب أن:
 .1«تكفلت حبفظها أحكام الشريعة يف املعامالت.

عليها أدلة من  تفالقطعية هي اليت دل»و ومهية:  ،وظنية ،إىل قطعية -ابالعتبار الثالث-وقّسم املصاحل 
وما تظافرت األدلة  ،2َوَّلِلِه َعَلى النهاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل حنو  ،قبيل النص الذي ال حيتمل أتويال

حا صيله صالأو ما دل العقل على أن يف حت ،الكثرية عليها مما مستنده استقراء الشريعة مثل الكليات الضرورية املتقدمة
 عظيما أو يف حصول ضده ضر عظيم على األمة مثل قتال ما نعي الزكاة يف زمن أيب بكر رضي هللا عنه يف الضروري.

 مثل اختاذ كالب احلراسة يف الدور يف احلضر يف زمن اخلوف يف ،وأما الظنية فمنها ما اقتضى العقل ظنه
 . 3«ي القاضي وهو غضبانال يقض»القريوان...أو دل عليه دليل ظين من الشرع مثل حديث 

وأما الومهية فهي اليت يتخيل فيها صالح وخري وهو عند التأمل ضر؛ إما خلفاء ضره مثل تناول 
فساد كما وإما لكون الصالح مغمورا ب ،املخدرات...فإن احلاصل هبا ملتنا وليها مالئم لنفوسهم وليس هو بصالح هلم

. 4بَـُر ِمْن نـَْفِعِهَمااخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنهاِس َوِإْْثُُهَما َأكْ  َيْسأَُلوَنَك َعنِ أنبأان عنه قوله تعاىل: 
»5. 

واملتأمل يف كتاب "املقاصد" البن عاشور يستخلص بعض التقسيمات للمقاصد يف مواضع أخرى؛ ففي 
شارع يف القياس ، ذكر أبن فقهاء األمة اعتربوها مقصود السياق حديثه عن األوصاف اليت تعترب سبب نوط احلكم 

...فإن كانت تلك األوصاف فرعية قريبة »من أحكامه ، مث قسمها إىل علل ومقاصد قريبة ومقاصد عالية فقال: 
 وإن كانت كليات مسيناها مقاصد قريبة مثل حفظ العقل. وإن كانت كليات عالية مسيناها ،مسيناها علال مثل اإلسكار

 .-فيما اطلعت عليه-وأرى أنه تقسيم انفرد به "ابن عاشور"  ،6«وهي نوعان مصلحة ومفسدة... ،مقاصد عالية
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اصة هي تقسيمه للمقاصد إىل عامة وخ -كصاحب سبق فيها-ومن التقسيمات اليت تظهر يف كتابه 
اشور يف ب "املقاصد" البن عجاعال لكل منهما تعريفا وأمثلة وضوابط. وقد أكد ذلك "اليويب" وهو يتحدث عن كتا

...وأتى فيه مبباحث جديدة منها : أنه تكلم عن املقاصد العامة وذكر ما يندرج حتتها من مقاصد الشريعة » قوله:
-وذكر املقاصد اخلاصة وأدرج فيها مقاصد خاصة ببعض األبواب الفقهية مثل مقاصد أحكام العائلة )النكاح ،الكلية 

التصرفات املالية. ومقاصد التربعات وأحكام القضاء ومقاصد التعجيل إبيصال احلقوق إىل النسب. ومقاصد -املصاهرة
 .1«واملقصد من العقوابت. ،أصحاهبا

 مما تقدم ميكننا أن نستخلص أهم التقسيمات اليت جاء هبا "ابن عاشور" يف النقاط التالية:

 بار آاثرها يف قوام األمة.وحتسينية ابعت ،وحاجية ،قّسم املقاصد الشرعية إىل: ضرورية -1

 قّسم املقاصد الشرعية إىل: كلية وجزئية ابعتبار تعلقها بعموم األمة أو أفرادها. -2

قّسم املقاصد الشرعية إىل: قطعية وظنية ابعتبار حجيتها مع إمهال قسم الومهية؛ ألن الومهي ال ميكن  -3
 .طع أو رتبة الظن املتفاوتني يف درجة احلجيةفمقصد الشرع قد يرقى إىل رتبة الق ،اعتباره مقصدا للشرع

قّسم املقاصد الشرعية إىل: مقاصد قريبة ومقاصد عالية ابعتبار األوصاف اليت تعترب سبب نوط  -4
 احلكم.

قّسم املقاصد الشرعية إىل: مقاصد عامة ومقاصد خاصة ابعتبار كليات الشريعة أو بعض أبواهبا  -5
 الفقهية.

 

 

 

 

 

                                                           
 .71اليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية، ص  1


