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مــن املوضــوعات احلادثــة الــيت مل تــرد يف الكتــب األصــولية ... موضــوع دليليــة املقاصــد أو حجيتهــا
  املتقدمة؛ فهل يعين هذا أم كانوا غافلني عن هذا الدليل؟

خيفى علـى أي دارس لعلـم أصـول الفقـه أن املرتكـز الـذي تنطلـق منـه مجيـع مباحـث هـذا العلـم  ال
ســواًء كــان ذلــك مــن جهــة حجيتــه أم داللتــه، أم مثرتــه، أم (والــدائرة الــيت يتحــرك فيهــا هــي الــدليل الشــرعي 

بينهـــا دليـــل  ولكـــن عنـــد تتبـــع مباحـــث األدلـــة يف املصـــادر األصـــلية هلـــذا العلـــم ال جتـــد مـــن). املســـتثِمر لـــه
  !املقاصد الشرعية

الـيت هـي مظنـة لـذكر األدلـة الـيت ال  –ويف اجلانب املقابل عند التأمل يف مبحث شروط االجتهـاد 
يُلحـــظ أــا تـَـــُؤول إىل شـــرٍط رئـــيس، أال وهــو فهـــم اتهـــد ملـــراد الشـــارع  -يتحقــق االجتهـــاد إال بإدراكهـــا 

،  )هــ٧٩٠ت( ومقاصده وغاياته، وقد جاء التصـريح بـذلك عنـد بعـض األصـوليني، يف مقـدمتهم الشـاطيب
، ممــا )١(أيضــا بأنــه قــل أن يــورد مقصــًدا شــرعيا إال ويقرنــه بالــدليل الــذي يــنهض حبجيتــه طيبكمــا متيــز الشــا

واليت يف مقدمتها املقاصـد (يعين حجية ذلك املقصد، هذا فضال عن حديثه املسهب عن كليات الشريعة 
  ...)٢(، وأمهيتها يف بناء االجتهاد عليها)الشرعية

فلمــاذا عنــد تتبــع مباحــث األدلــة يف املصــادر األصــلية هلــذا العلــم ال جتــد مــن بينهــا دليــل املقاصــد 
  الشرعية؟

  أيعين هذا أم ال يرون حجيتها؟

  أم أا حجة عندهم ولكن ليس أصالة وإمنا تبًعا ملستندها، فاحلجية حينئذ للمستند؟ 

لـة، وإبـرازهم للمقاصـد عنـد احلـديث عـن وكيف نوفق بني إغفاهلم حلجية املقاصد يف مباحث األد
  شروط االجتهاد؟
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ميكــن تلمــس اجلــواب عــن هــذه األســئلة مــن خــالل اختيــار بعــض نصــوص األقــدمني واملعاصــرين؛ 
  :لتشكل قاعدة ميكن االنطالق منها يف بيان وجهة نظر الباحث يف حكم االحتجاج باملقاصد

، منهجـــه يف ترتيـــب )هــــ٢٠٤ت( عـــن اإلمـــام الشـــافعي) هــــ٤٧٨ت( اجلـــويين نقـــل إمـــام احلـــرمني .١
: ، وجعلهـا مقدمــة علـى القيـاس، حيـث قــالالعامـة األدلـة، وذكـر منهـا كليـات الشــريعة ومصـاحلها

إذا وقعت واقعة فـُأحوِج اتهـد إىل طلـب احلكـم : ترتيًبا حسًنا فقال) الرسالة(ذكر الشافعي يف «
راد، وإن أعــوزه فيُنظَــر أوًال يف نصـوص الكتــاب، فـإن وجــد مســلًكا داال علـى احلكــم فهـو املــ: فيهـا

  ...احندر إىل نصوص األخبار املتواترة، فإن وجده وإال احنط إىل أخبار اآلحاد

فــإن ُعــِدم املطلــوب يف هــذه الــدرجات مل خيــض يف القيــاس بعــد، ولكنــه ينظــر يف  :] إىل أن قــال[
من هـذا الفـن إجيـاب القصـاص باملثقـل، فـإن نفيـه  عيوعد الشاف. كليات الشرع ومصاحلها العامة

  .  )٣(»...خيرم قاعدة الزجر

الـــيت هـــي ( بكليـــات الشـــريعة ومصـــاحلها العامـــة فهـــذا النقـــل يـــدل علـــى احتجـــاج اإلمـــام الشـــافعي
إذا مل يرد النص، وأـا مقدمـة علـى القيـاس، وقـد وضـح ذلـك باملثـال وهـو القتـل ) املقاصد الكلية

للهروب  الختذ املثقل وسيلة: باملثقل، فلو مل جيب القصاص به؛ لعدم وجود آلة القتل وهي احملدد
مــن القصــاص، ومل حتصــل قاعــدة الزجــر الــيت هــي مقصــود الشــارع مــن القصــاص، ومــن مث تفــوت 

  .)٤(مصلحة ضرورية وهي حفظ النفس
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ومـن مل يـتفطن لوقـوع املقاصـد يف ... «: -عرًضـا  –) هــ٤٧٨ت( اجلويين كما قال إمام احلرمني .٢
  .)٥(»األوامر والنواهي فليس على بصرية يف وضع الشريعة

ويف هـــذا تنبيـــه ألمهيـــة فهـــم املقاصـــد اجلزئيـــة لألحكـــام، إذ بـــدوا ال يكـــون اإلنســـان ذا بصـــرية يف 
  .)٦(وضع الشريعة، ومن مث ال يكون من أهل االجتهاد

  :ختمها بقوله شروط اتهدل) هـ٧٥٦ت( السبكي وعند ذكر تقي الدين .٣

بـع ملقاصـد الشـريعة مـا يكسـبه قـوة يفهـم منهـا مـراد تالثالث أن يكون لـه مـن املمارسـة والت«
  .ا له يف ذلك احملل وإن مل يصرح بهن حكمً الشرع من ذلك وما يناسب أن يكو 

 ،ا ومـارس أحوالـه وخـرب أمـورهًكـلِ كما أن من عاشـر مَ :] مث وضح هذا الشرط مبثال مهم قال فيه[
لكـن  ،يغلـب علـى ظنـه مـا يقولـه فيهـا وإن مل يصـرح لـه بـه :ئل عـن رأيـه يف القضـية الفالنيـةإذا سُ 

   . )٧(»وما يناسبها من تلك القضية ،مبعرفته بأخالقه
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وهـــذا الـــنص يفيـــد أن الدربـــة علـــى االجتهـــاد واملمارســـة لـــه وتتبـــع مقاصـــد الشـــرع توســـع املـــدارك، 
وتعطي اتهد ثقة واطمئنانًا بصحة اجتهـاده؛ النسـجامه مـع مقاصـد الشـرع، وبـدون ذلـك يبقـى 

  .الفتوى واالجتهاد مرتدًدا وغري قادر على إصدار

نصوص كثرية تؤكد أمهية املقاصد للمجتهد، من أخصرها ) هـ٧٢٨ت( ولشيخ اإلسالم ابن تيمية .٤
  .)٨(»فمن فهم حكمة الشارع منهم كان هو الفقيه حقا«: وأدقها قوله

االجتهــاد أقــرب إىل مــراد الشــارع فــالفهم العميــق ملقاصــد الشــريعة هــو الفقــه احلقيقــي؛ ألنــه جيعــل 
  .ومقصوده

فقـــد اختصـــر شـــروط االجتهـــاد يف شـــرطني، بـــل جعـــل الثـــاين كاخلـــادم ) هــــ٧٩٠ت( أمـــا الشـــاطيب .٥
 درجــة حتصــل إمنــا«: املقاصــد؛ فممــا قــاللــألول، ممــا يعــين أن لالجتهــاد شــرطًا رئيًســا وهــو فهــم 

 مــن الــتمكن والثــاين ،كماهلــا علــى الشــريعة مقاصــد فهــم أحــدمها :بوصــفني اتصــف ملــن االجتهــاد
  .فيها فهمه على بناءً  االستنباط

 هـذه بلـوغ يف السـبب هـو األول كـان وإمنـا... لـألول كاخلـادم فهـو الثـاين وأما :]إىل أن قال[...
 .)٩(»وسيلة والثاين املقصود ألنه ؛املرتبة


ص�א���������
ص�א������������������
ص�א������������������
ص�א������������������ ، َأصـَرُحها مـا أفـاده إمـام احلـرمني�
ل�א�����ل�����������
ل�א�����ل�����������
ل�א�����ل�����������
ل�א�����ل�����������������������
االحتجـــاج بكليــــات : يف ترتيـــب األدلــــة)  هــــ٢٠٤ت( مـــن أن مــــن مـــنهج اإلمـــام الشــــافعي) هــــ٤٧٨ت(

  .إذا مل يرد النص، وأا مقدمة على القياس) اليت هي املقاصد الكلية( الشريعة ومصاحلها العامة

بعيًدا عن هذا املعىن؛ ألا جعلت فهـم املقاصـد آكـد شـروط االجتهـاد،  ومل تذهب النقول األَخرُ 
  ...وال يتحقق هذا الشرط إال باإلملام بالشروط األَخر، اليت يف مقدمتها األدلة، كالكتاب والسنة واإلمجاع

������� ������א�+���ون،�)���'&�و#
א�د#"�"��א�������!������ ������א�+���ون،�)���'&�و#
א�د#"�"��א�������!������ ������א�+���ون،�)���'&�و#
א�د#"�"��א�������!������ �  :����א�+���ون،�)���'&�و#
א�د#"�"��א�������!

                                 
F٨E8،�ص��P��)))ن�א��)))P&و�א��(((�٣٥١�،�Wم�z)))6א���P)))��nو�)))Z!ع��)))O��)))&5א)))POPY�:�،١١L٣٤٤�،٣٥٤،�١٩L٢٠٣،�
٢٠L٥٨٣�K� �
F٩E��، ��!٢א��אL٧٦K� �



 

٦ 

 

 مطلًقـــا وتقـــدميها علـــىنـــاء األحكـــام الشـــرعية علـــى املقاصـــد إذ مـــنهم مـــن ذهـــب بعيـــًدا، وأجـــاز ب •
حكــم تقــدمي املقصــد الكلــي وهــو (وهــذا القــول ســيأيت التعــرض لــه يف املطلــب القــادم  – النصــوص

  .-) على داللة اللفظ

ومنهم من أجاز بناء احلكم عليها صراحة، ولكـن إذا مل يـرد الـنص، وكثـري مـن هـؤالء جعـل ذلـك  •
 .)١٠(ح، أو ما يسمى باملصلحة املرسلةمن االحتجاج باالستصال

؛ فقـــد تتبـــع موضـــوع االجتهـــاد املقاصـــدي يف كتابـــات بعـــض مجـــال الـــدين عطيـــة. ومـــن هـــؤالء د
املعاصرين، ومل جيد فيهـا مـا يقـوى علـى إثبـات دليـل جديـد خيـرج عمـا ذكـره األصـوليون يف حجيـة 

أن هذا البحث اجلاد يفتقد اآلليات : واخلالصة«: يف اية حبثه للمسألةاالستصالح، حيث قال 
  .الواضحة الستخدام املقاصد يف العملية االجتهادية، ولكنه خطوة على الطريق على أي حال

)-�����,���)-�����,���)-�����,���)-�����,���ال تستحق هذا املصطلح، .. وخنلص إىل أن االجتهاد املقاصدي بالصورة اليت عرضناها

ن��&���������1א�0"���/��א���.��א�1א�0"���/��א���.��א�1א�0"���/��א���.��א�1א�0"���/��א���.��א"#

ن��&���������������و�א����;:،�#�9"�7�8�6,�'�4��5)"��3א��2"#

ن��&���������������و�א����;:،�#�9"�7�8�6,�'�4��5)"��3א��2"#

ن��&���������������و�א����;:،�#�9"�7�8�6,�'�4��5)"��3א��2"#
������و�א����;:،�#�9"�7�8�6,�'�4��5)"��3א��2�


א�وא#=&�>��6"3=�9����� 

א�وא#=&�>��6"3א#��م،�و���6-�&��)"�3/��א#�!=�9����� 

א�وא#=&�>��6"3א#��م،�و���6-�&��)"�3/��א#�!=�9����� 

א�وא#=&�>��6"3א#��م،�و���6-�&��)"�3/��א#�!=�9����� 
  .  )١١(»א#��م،�و���6-�&��)"�3/��א#�!

املــذكورة  وهــو مــا  هــو مــا ميكــن أن حتمــل عليــه نصــوص املتقــدمني -يف اجلملــة  –واالجتــاه الثــاين 
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 :يده األدلة، ولكن املقام حيتاج إىل تفصيل، على النحو اآليتتؤ 

  :بأن يُقال حكم االستدالل بالمقاصديمكن تحرير 

وصـف احلكـم بأنـه شـرعي  –باتفـاق  –إن املقصد الشرعي كـاحلكم الشـرعي؛ فكمـا أنـه ال جيـوز 
أو إضافته للشارع إال بدليل، فكذلك املقصد الشرعي؛ ألنه بـدون الـدليل يف كـل منهمـا يكـون ذلـك مـن 

��z��y��x��w���v}��{ :تعـاىلالتقول على اهللا بغري علم، وهذا من أعظم البغي ؛ قـال اهللا 
g�f��e��d��c��b��a`������_��~��}��|{)١٢(.  

ـــدليل يف الغالـــب هـــو االســـتقراء، وهـــذا وإذا كانـــت املقاصـــد ا لشـــرعية البـــد هلـــا مـــن دليـــل فهـــذا ال
�6�A�6-�"��א�@�?�د�����?�يكسب املقاصد قوة وعموما جيعلها -"?'�?����6�A�6-�"��א�@�?�د��-"?'�?����6�A�6-�"��א�@�?�د��-"?'�?����6�A�6-�"��א�@�?�د��-"?'FFFF١٣١٣١٣١٣EEEE�1�8��F'ن��دون��،�و5#�دون��ن�'�1�8��F،�و5#�دون��ن�'�1�8��F،�و5#�دون��ن�'�1�8��F،�و5#

,6�G#א�450א�H�=I/,6�G#א�450א�H�=I/,6�G#א�450א�H�=I/,6�G#א�450א�H�=I/>>>>� �� �� �� �

K#ذ�A�6ل�� ��MوK#ذ�A�6ل�� ��MوK#ذ�A�6ل�� ��MوK#ذ�A�6ل�� ��MوWWWW� �� �� �� �

ـــة مـــن هـــذا احلكـــم  أن املقصـــد .١ ـــان احلكـــم الشـــرعي أصـــالة، وإمنـــا لبيـــان الغاي الشـــرعي مل ُيَســـْق لبي
والنتيجة اليت يهدف التكليف إىل حتقيقها؛ ويف ذلك تنبيه للمكلف بأن يكون قصـده مـن الفعـل 

ومـن املسـلم أن النتيجـة قـد تتحقـق وقـد ال تتحقـق، فـال . FFFF١٤EEEEموافًقا ملقصد الشارع مـن التكليـف
 .حتققها سقوط التكليف يلزم من عدم
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�������Z����Y��X��W�������V��U��T��S]��\���{: تعـــاىلقولـــه : فمـــثالً 
`��_���^��]{)١٥(.  

اآليــة تثبــت احلكــم وهــو وجــوب الصــيام، وتثبــت املقصــد الكلــي منــه وهــو حتقيــق التقــوى،  فهــذه
ولكــن إذا مل تتحقــق التقــوى، أو حتققـــت التقــوى بــدون الصــيام فـــال يعــين هــذا ســقوط التكليـــف 

 . بالصيام

لنـــتج عـــن ذلـــك ثالثـــة لـــوازم  يف إثبـــات احلكـــم الشـــرعياملقاصـــد الكليـــة أن تســـتقل لـــو جـــاز  .٢
 :)١٦(باطلة

����������������������������WWWW  ميشــها عــن أن تــنهض مبــا وضــعت لــه، وهــو بيــان احلكــم حتييــد األدلــة التفصــيلية أو
الشرعي؛ ألن كثريًا من املقاصد الشرعية الكلية فيها من العموم، ما جيعلها تتناول مجيـع األحكـام 

  .وهذا يغري الناظر بأن يستغين ا عن األدلة التفصيلية! الشرعية، أو أكثرها

,��O#א,��O#א,��O#א,��O#אWWWW  السبل إىل حتصيل املصلحة بغري الطريق املشروع فيها، وهـذا منـاقض ملقصـد الشـارع فتح
؛ ألن املقصــد الشــرعي كمــا يرجــع يف حتديــده إىل الشــارع، فــإن هــذا املقصــد ال يــتم ويتحقــق إال 

  .بالسبل املوافقة للشرع املبسوطة يف األدلة التفصيلية

P#�O#אP#�O#אP#�O#אP#�O#אWWWW حبيـث وجعلهـم مبثابـة األنبيـاء احلكمـاء فتح طريـق االستحسـان العقلـي واقتفـاء حكمـة ،
مث إن هذا يؤدي إىل . يعرفون من الشريعة مقاصدها الكلية، مث يُعِملون الرأي يف حتديد ما حيققها

وممـا ال شـك فيـه أن . بـاختالف الزمـان واملكـان وأصـناف اخللـق أن ختتلف مجيـع األحكـام وتتغـري
ة الشريعة، ومصري إىل أن كال يفعل ما يراه« ١٧(»هذا ذريعة يف احلقيقة إىل إبطال أ(.  

فإن املقاصد الكلية لو استقّلت يف إثبات احلكم الشرعي، وساغ االستغناء ـا : ومن جهة أخرى .٣
لنــتج عــن ذلــك ضــياع املقاصــد الكليــة نفســها؛ وذلــك بســبب : هاعــن األدلــة التفصــيلية الــيت حتــدد

غموضــها حينئــٍذ والتبــاس حقيقتهــا علــى النــاس، وبســبب اخــتالفهم فيمــا حيققهــا ويوصــل إليهــا، 
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االستغناء باملقاصد (احملصلة النهائية ينتج عن  ، ويفFFFF١٨EEEE...وبسبب اوم ومماطلتهم يف تنفيذها
 ! تعذُر الرجوع إىل أصل شرعي) عن األدلة التفصيلية

بـادات أيضـا وأمـا العاديـات وكثـري مـن الع«: ؛ حيـث قـال)هــ٧٩٠ت( وهذا مـا صـرح بـه الشـاطيب
و'+��Qو'+��Qو'+��Qو'+��Qشر ومل ينضـبط تنال: إذ لو ترك الناس والنظر ؛املصاحل وهو ضبط وجوه ،فلها معىن مفهوم

��,6���7�8�����R/ع�
��@���7�8�6,��א#�����R/ع�
��@���7�8�6,��א#�����R/ع�
��@���7�8�6,��א#�����R/ع�
��@�فجعــل الشــارع  .نقيــاد مــا وجــد إليــه ســبيلوالضــبط أقــرب إىل اال .א#
العــام ئــة وتغريــب ا، كالثمــانني يف القــذف، واملىمعلومــة ال تتعــد اوأســبابً  للحــدود مقــادير معلومــة،

عـل مغيـب احلشـفة النصـاب املعـني، وجَ  قطـع اليـد بـالكوع ويف ص صـان، وَخـحيف الزنا علـى غـري إ
حــدا يف أحكــام كثــرية، وكــذلك األشــهر والقــروء يف العــدد، والنصــاب واحلــول يف الزكــوات، ومــا ال 

  .FFFF١٩EEEE»...عنه بالسرائر، رُ ، وهو املعبـ إىل أمانات املكلفني د ينضبط رُ 

أن املقاصــــد الكليـــــة فيهـــــا مـــــن العمـــــوم واالتســـــاع يف الداللــــة مـــــا جيعلهـــــا ال تســـــتغين عـــــن األدلـــــة  .٤
  .التفصيلية

ــــؤدي إىل النــــزاع : فمــــثالً  رفــــع احلــــرج، وحتقيــــق العــــدل، وحفــــظ الضــــروريات اخلمــــس، ومنــــع مــــا ي
إخل، هـــذه كلهـــا مقاصـــد عامـــة ... العقوبـــات، واخلصـــومة يف املعـــامالت، وحتقـــق الـــردع والزجـــر يف

يصعب بناء احلكم عليها دون حتديِد وتقييٍد وتفصيٍل، إذ بدون ذلك تعم الفوضى يف االجتهاد، 
  .وتتباين التقديرات، وقد تتداخل املصاحل، وتتنازع األهواء

٥. ا أكثر حتديًدا من املقاصد الكلية، إال أا أيضا ال ميكن أن أن املقاصد اجلزئية على الرغم من أ
 :تستقل عن األدلة التفصيلية؛ لسببني

أننــا قــد نعــرف املقصــد اجلزئــي بوجــه جممــل، ولكــن تبقــى كثــري مــن تفاصــيله غائبــة عنــا؛  WWWWא2ولא2ولא2ولא2ول
ولكـن ال نعقـل «ندرك أن املقصد واملصلحة واحلكمة من رجـم الـزاين احملصـن هـي الزجـر، : فمثال

، الً كــان ميكــن الزجــر بضــرب العنــق أو اجللــد حــىت ميــوت مــثملــاذا تعــني هــذا طريًقــا للزجــر، مــع أنــه  

                                 
F١٨Eא������W
���٢٢٠K،�ص�����51א����������א���م�א� �
F١٩E��، ��!٢א��אL٢٣٤��K� �



 

١٠ 

 

وهكــذا؛ فهــذا املقــدار مــن العلــم اإلمجــايل باملصــلحة ال يصــح أن يبــىن عليــه شــيء قــد يكــون فيــه 
  .FFFF٢٠EEEE»إهدار األمر والنهي

,��O#وא,��O#وא,��O#وא,��O#وאWWWW  منه  نفهمكثريًا ما  لألمر أو النهيأنه يف بادئ النظر لنا خطـأ  مث يتبني ،امعىن مصلحي
مصـلحة  نفهـم بـهعلمـي حـديث بسبب وقوفنا على نص آخر، أو بسـبب اكتشـاف  هذا الفهم؛

  .FFFF٢١EEEE...، أو لسبب آخرللحكم الشرعي غري ما كنا نفهمها

*  *  * 

ومن خالل األدلة السابقة ندرك أن املقاصد الشرعية ال تستقل يف إثبات األحكام الشرعية؛ ألنه 
وهـذا التحديـد نفسـه مقصـد شـرعي عـام يف ديـن اإلسـالم، تفصـيلية، البد مـن حتديـدها باألدلـة ال

� AAAA�U=��V#���W: التعبـري عــن هـذا املقصـد بأنــه) هــ١٣٩٤ت( وقـد ارتضـى ابـن عاشــور��G�#ط�א
����U=��V#���W ���G�#ط�א
����U=��V#���W ���G�#ط�א
����U=��V#���W ���G�#ط�א
���
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االستصـالح إن كـان املقصـد كليـا، وقـد  وهذا الدليل التفصيلي الذي تسهم يف إنشـائه قـد يكـون

א��Uيكون القياس إن كان املقصد جزئيا، حبيث ميثل كل منهما الدليل املباشر للحكم، l�m(و�Uא�
l�m(و�Uא�
l�m(و�Uא�
l�m(و

ل بينهمـا وبـني األدلـة النقليـة الـيت اسـتند املقصـد وميثـل املقصـد حلقـة الوصـ وn#"��א�����ل��3،وn#"��א�����ل��3،وn#"��א�����ل��3،وn#"��א�����ل��3،
5
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لــه دلــيًال جزئيــا، ومــن مث فــاحلكم مســتفاد مــن ذلــك الــدليل، أمــا جزئيــا؛ فهــذا  يعــين أن  فــإن كــان •
املقصـــد فيفيـــد يف فهـــم ذلـــك الـــدليل وتوجيهـــه، ولكـــن إذا كانـــت الواقعـــة جديـــدة يتناوهلـــا املقصـــد 
ـــدليل، فهنـــا نـــأيت إىل تعديـــة احلكـــم إىل هـــذه الواقعـــة اجلديـــدة  واحلكمـــة مـــن احلكـــم دون لفـــظ ال

، وعلــى القــول جبــوازه )٢٣(ملشــهور يف حكــم التعليــل باحلكمــةباحلكمــة، وجيــري يف ذلــك اخلــالف ا
فاحلجة أيضا إمنا تكون يف القياس الذي أنشأته احلكمُة واملقصُد اجلزئـي، ولـيس يف ذات احلكمـة 

 .واملقصد

  :ومثال الواقعة اليت يتناوهلا لفظ الدليل -

  .)٢٤( )ةَ ِيف َبِين قـَُرْيظَ  ال َصلَني َأَحٌد اْلَعْصَر إِ يُ  الَ : (‘قوله 

  .والواقعة هي فوات وقت صالة العصر قبل الوصول إىل بين قريظة  

العصــر يف الطريــق، فهمــوا مــن القــرائن احلاليــة أنــه لــيس املقصــود مــن  فعنــدما صــلى بعــض الصــحابة  
احلـــديث هـــو ظـــاهر اللفـــظ، وإمنـــا التعجيـــل، فحرصـــوا علـــى اإلســـراع، ولكـــن ملـــا مل يتمكنـــوا مـــن 
الوصول قبـل خـروج الوقـت؛ أدوا الصـالة يف وقتهـا، ومسـتندهم يف ذلـك هـو ذات احلـديث الـذي 

  .  أثر املقصد يف فهمه

 :قعة اليت ال يتناوهلا لفظ الدليلومثال الوا  -

  .)٢٥( )يـَْقِضَني َحَكٌم بني اثـْنَـْنيِ وهو َغْضَبانُ  ال: (‘قوله 

  :هذا احلديث له حكم مستفاد منه، وعلة، وحكمة
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  .هو حترمي القضاء أثناء الغضب: فاحلكم

  .)٢٦(هي الغضب: وعلة التحرمي

املرتتبـــة علـــى تشـــويش الـــذهن، وهـــي عـــدم دفـــع املفســـدة : واحلكمـــة واملقصـــد اجلزئـــي مـــن التحـــرمي
  .)٢٧(استيفاء احلجج

فلو حصل للقاضي حـادث مـروري مـروع وهـو يف طريـق عملـه، وامتـد أثـره أثنـاء العمـل، ممـا جعلـه 
  مشوش الذهن؛ فهل له أن يفصل بني اخلصوم؟

اًسـا علـى هذه واقعة جديدة يتناوهلا املقصد واحلكمة، دون لفظ احلديث، فُيمَنُع من القضاء فيهـا قي
  .     الغضبان؛ جبامع تشويش الذهن يف كل منهما وما ينتج عنه من مفسدة عدم استيفاء احلجج

املســـتند أيضـــا إىل أدلـــة  )٢٨(كليـــا، فهـــذا يـَُعـــّدّ◌ُ◌ مـــن قبيـــل العمـــوم املعنـــوي أمـــا إن كـــان املقصـــد •
تعريف القرآن الكـرمي «أن : متضافرة، ولكنه ال يغين عن األدلة التفصيلية؛ ألنه من القواعد املقررة

 باألحكام الشرعية أكثره كلـي  ـال جزئـيا ال يسـوغ االكتفـاء بـه يف إدراك  األحكـام ، ومـا كـان كلي
مــن بــاب أوىل مــا اســُتفيد منــه أو مــن الســنة ، وإذا كــان هــذا شــأن القــرآن الكــرمي ف)٢٩(»التفصــيلية

 .النبوية من مقاصد كلية

مث إن العموم والشمول املتحقق يف املقاصد الكلية ليست أفراده منحصـرة يف األحكـام التفصـيلية، 
  .بل يتجاوزها إىل عملية االجتهاد برمتها

  :ومن األمثلة اليت توّضح افتقار املقاصد الكلية إىل األدلة التفصيلية
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التــذلل واخلضــوع واالنقيــاد ألوامــر اهللا، ولكــن ال ميكــن أن يتحقــق هــذا : أن مــن مقاصــد العبــادات   -
ولـو تُـرِك ذلـك لالجتهـاد يف ... املقصد بدون أدلة تفصيلية تبني أنواع العبادات وأوقاا وصـفاا،

  .ضوء املقصد فقط لفات املقصد نفسه

لــو ســاغ االكتفــاء بــه جلــاز لقــاٍض أن حيكــم بقتــل الــردع والزجــر، ولكــن : ومــن مقاصــد العقوبــات   -
ورمبـا ادعـى آخـر أن ردع السـارق ! السارق، وباملثلة بالقاتل بدعوى أن ذلك أبلغ يف الـردع والزجـر

  !...  والقاتل حيصل مبا دون القطع والقصاص

 ويف حال تعذر الدليل الشرعي التفصيلي املباشر يلجأ اتهد إىل توظيف املقاصد الكلية •
يف إنشـاء دليــل االستصــالح، حبيــث تكــون املقاصــد الكليــة حلقــة الوصــل بينــه وبــني عمــوم 
ا ما فيه مصلحة، وال شاهد هلـا بعينهـا يف الكتـاب  األدلة النقلية، إذ يدرك اتهد أن شيًئ
أو السنة أو اإلمجاع، ولكنها منسجمة مع املقاصـد الكليـة الـيت هـي بـدورها مسـتفادة مـن 

دلة، فيبين احلكم حينئٍذ على هذه املصلحة الـيت تشـكل املقاصـُد الكليـُة استقراء عموم األ
 . اجلامَع والرابَط بينها وبني األدلة النقلية

بنـــاًء علـــى مـــا ســـبق يكـــون للحكـــم دليـــل تفصـــيلي، خيضـــع االســـتدالل بـــه إىل : أو بعبـــارة أخـــرى
دلـــة عامـــة، ال خيـــرج ولـــه قواعـــد كليـــة وأ. )٣٠(ضـــوابط حتـــدد احلكـــم وتشخصـــه، وهـــو االستصـــالح

  .احلكم عن نطاقها، وهي املقاصد الكلية، وما استندت عليه من النصوص العامة
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�د�/�57ل، ��i��&د�/�57ل،و�� ��i��&د�/�57ل،و�� ��i��&د�/�57ل،و�� ��i��&كثريًا ما حيصل بينها تعارض، فإذا كـان   أن هذه النصوص العامة يتمثل يف و�
  أحدها يبني أن هذه املصلحة مقصودة شرًعا، واآلخر ينفيها، فبأيهما نعمل؟

rא
uوאrא
uوאrא
uوאrא
uوאWWWW  أن الذي يُعمل به هو ما كان أقـرب إىل نطـاق املصـلحة، فـإذا كانـت املصـلحة تتعلـق
، وآخر يف )يؤدي للنزاع كالنصوص اليت متنع مما(باملعامالت مثًال، وهناك نص عام يف املعامالت 

  .)٣١(، وبينهما تعارض فيقدم ما يف املعامالت)كنصوص التيسري مثالً (عموم الشريعة 

*  *  * 

�א#�&="���3��F^��#v��Fم�������א�������א#�&="���3و�1��F^��#v��Fم�������א�������א#�&="���3و�1��F^��#v��Fم�������א�������א#�&="���3و�1��F^��#v��Fم�������א������علــى أن الــربط بــني احلــديث عــن حجيــة املقاصــد ودليــل  و�1
االستصالح، ينبغي أن ال جير للحديث عن اخلالف يف حجيـة االستصـالح، وهـل هـو خـالف لفظـي أو 

  ...)٣٢(حقيقي؟

يُعــد مــن أكثــر املمــانعني حلجيــة املصــلحة املرســلة؛ ) هـــ٥٠٥ت( وحســبنا يف ذلــك أن الغــزايل
أجاب بأن هـذه ! أنه عمليا حيتج ا: هلذا حبثها ضمن األدلة املوهومة، ولكن عندما اسُتدِرك عليه
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تج ـــا ال باعتبارهـــا دلـــيال مســـتقال، وإمنـــا باعتبارهـــا ترجـــع إىل حفـــظ مقاصـــد  املصـــلحة إمنـــا كـــان َحيـــ
  .وهذا ما يعنينا هنا. الكتاب والسنة واإلمجاعالشرع؛ ومقاصد الشرع تعرف ب

مث أوردمت  ،يف أكثــر هـذه املســائل إىل القــول باملصــاحل مْ فقــد ملــتُ  :فــإن قيـل«: ’ونـص كالمــه 
ا بعـد خامسًـ  ليصـري أصـالً  ؛فليلحق هذا باألصول الصحيحة ،هذا األصل يف مجلة األصول املوهومة

  !الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل
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وكانـــت مـــن املصـــاحل  ،مـــن الكتـــاب والســـنة واإلمجـــاع مَ ِهـــ مصـــلحة ال ترجـــع إىل حفـــظ مقصـــود فُ 
كمــا أن   ،عَ ومــن صــار إليهــا فقــد شــر  ،باطلــة مطرحــة فهــي :الغريبــة الــيت ال تالئــم تصــرفات الشــرع
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وكــون هــذه املعــاين مقصــودة عرفــت ال بــدليل واحــد بــل  ،إذ القيــاس أصــل معــني ؛مصــلحة مرســلة
مـــارات تســـمى لـــذلك بأدلـــة كثـــرية ال حصـــر هلـــا مـــن الكتـــاب والســـنة وقـــرائن األحـــوال وتفـــاريق األ

  .مصلحة مرسلة
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  .)٣٣(»ذلك جيب ترجيح األقوى

ُفِهَم فنحن هنا نتبع املصلحة بناء على أن فيها حمافظة على مقصود الشارع، وهذا املقصود 
  .، فلم خيرج احلكم يف النهاية عن هذه األدلة النقليةمن الكتاب والسنة واإلمجاع
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