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ضبط الفقه وحسن الفهم 
 وتنزيل األحكام  

حسن العمل ومعرفة 
 احلدود ومراتبها

سيأيت تفصيل أمهية املقاصد 
 الشرعية

تسهل الفتوى واحلكم على 
 النوازل

ومن ضبط الفقه بقواعده استغىن عن حفظ "
 القرايف » الكلياتحتت  الندراجهاأكثر اجلزئيات 

اإلميان والقناعة وإبراز 
 حماسن الشريعة

توجيه املسار وضبط معامل 
 االجتهاد

كتاب علم املقاصد 
 52-51 الشرعية



جمتمعنا الذي أحوج ما قطع يد السارق يف ترى أن نُبقي على تطبيق النص بعقوبة فهل »*
 «   ..نكون فيه على سواعد أبنائه 

ما خري بني أمرين إال اختار )عليه الصالة والسالم األصل يف دين اإلسالم التيسري، ونبينا » *
أن حيرموا على الناس كل شيء فأقرب شيء إىل ألسنتهم وأقالمهم وهم يريدون ( أيسرمها

فعمل املرأة حرام والغناء حرام واملوسيقى حرام والتمثيل حرام والتلفزيون .. إطالق كلمة حرام 
 .  «حرامكله حرام واحلياة كلها اليوم حرام يف والتصوير  حرام 
أبن ترتك احلجاب وأن أيمر الرجل زوجته املرأة للرجل يف املقابالت العائلية، ال أبس مبصافحة *

، وصلة الرحم للوائموإفساٌد تشتيٌت للعائلة وتفريٌق هلذه اجَلْمَعة، احلجاب أمام إخوانه؛ ألن 
 .والتقارب بينهم أعظم

 تطبيق حد الردة يعارض حرية االعتقاد ويصادم حفظ النفس وهو من الضرورات اخلمس *

مناذج من االنفالت والتساهل يف العمل 
 ابملقاصد عند العصرانيني



 «الغاايت اليت جاءت أحكاُم الشريعة لتحقيقها»

كتاب علم املقاصد 
 17-13 الشرعية
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 السفر

 علة

التخفيف 
 ورفع احلرج

 «مقصد»حكمة 

 احلرمان

 حكم

الغياب عن 
 احملاضرات

 علة

االنضباط 
 ..واالستفادة

حكمة  
 ومقصد

كتاب علم املقاصد 
 20-19 الشرعية
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كتاب علم املقاصد 
 22-20 الشرعية

6 



كتاب علم املقاصد 
 25-24 الشرعية
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 .طرق الكشف عن املقاصد واالستدالل هلا

 .بيان املقاصد الشرعية، وأنواعها، ومراتبها

 .صفة إعمال املقاصد يف االجتهاد

كتاب علم املقاصد 
 29-27 الشرعية
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 :لدراسة مقاصد الشريعة فوائد كثرية تنتظم يف جهتني

فهم املقصد الشرعي الذي جاءت أحكام الباب لتحقيقه له أثٌر كبرٌي جًدا على فهم آحاد  -1*
 .نصوصه، وتنزيلها منزلَتها الالئقَة هبا، ومراتب األحكام الواردة فيها

 .ومدلولهبني خاصيت األخذ بظاهر النص وااللتفات إىل روحه التوفيق  -2*
عون املكلف على القيام ابلتكليف واالمتثال على أحسن الوجوه وأمتها ويعني على معرفة  -3*

 .ومراتبهاأحكام الشريعة، حدود 
 .فهم املقصود من احلكم الشرعي يضبط عملية تنزيله على الواقع والعمل به -4*
فهم املقاصد يعني أيًضا على حسن استعمال القواعد األصولية يف بناء األحكام الفقهية،  -5*

 .املختلفةوالرتجيح بني األدلة املتعارضة، واملذاهب 
 

 االجتهاد: األوىل

كتاب علم املقاصد 
 52-51 الشرعية
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 :لدراسة مقاصد الشريعة فوائد كثرية تنتظم يف جهتني

 :وهذا حيتاجه طالب العلم يف عدة نواحي*
 .اخلريوتثبيته واحلرص على عمل ترسيخ اإلميان   -1*
 .واجملادلة للخصوم ورد الشبهاتاإلقناع  -2*
حماسن الشريعة، وكماهلا، وتضمنها جلب املصاحل ودرء بيان : من وسائل الدعوة إىل هللا -3*

 .املفاسد ملن امتثل أحكامها

 اإلميان واإلقناع: الثانية

كتاب علم املقاصد 
 52-51 الشرعية
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 عالقة املقاصد ابلكتاب والسنة
أن املقاصد مهمة يف : الوجه الثاين

 .فهم وتفسري نصوص الكتاب والسنة
أن القرآن والسنة مها : الوجه األول

 .املصدر األساس إلدراك املقاصد

ذكر القرآن والسنة ألنواع  ( 1
 كثرية من املقاصد

ذكر القرآن والسنة ألمثلة جزئية ( 2
 للحكم والعلل والفوائد املنوطة أبحكامها

كتاب علم املقاصد 
 35- 31 الشرعية
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 وينبوع امللة، وعمدة الشريعة، كلية  أنه تقرر قد الكتاب إن» :الشاطيب يقول 
 وال بغريه، جناة وال سواه، هللا إىل طريق ال وأنه والبصائر، األبصار ونور الرسالة، وآية احلكمة،

 .األمة دين من معلوم ألنه عليه؛ واستدالل تقرير إىل حيتاج ال كله  وهذا خيالفه، بشيء متسك
 يف وطمع الشريعة كليات  على االطالع رام ملن ضرورة لزم كذلك؛  كان  وإذا 

 األايم مر على جليسه جيعله وأن وأنيسه، مسريه يتخذه أن أبهلها، واللحاق مقاصدها، إدراك
 ابلطلبة، يظفر وأن ابلبغية، يفوز أن فيوشك أحدمها؛ على اقتصارا ال وعمال، نظرا والليايل؛

 .األول الرعيل يف السابقني من نفسه وجيد
 من ذلك على يعينه ما زاول من إال عليه يقدر وال ذلك، على قادرا كان  فإن 

 هذا يف بيده آخذ املتقدمني والسلف السابقني، األئمة فكالم وإال؛ للكتاب، املبينة السنة
   .4/144 للشاطيب املوافقات «املنيفة واملرتبة الشريف، املقصد

كتاب علم املقاصد 
 31 الشرعية
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 .اإلمجاع يف إدراك املقاصدأمهية ( 1)
طريًقا إلدراك : فاإلمجاع مهم يف إدراك املقاصد من جهة كونه

 .املقاصد، وتقوية وتثبيت املقاصد الثابتة ابلكتاب والسنة

كتاب علم املقاصد 
 35 الشرعية

 .أمهية املقاصد يف وجود اإلمجاع( 2)
فاملقاصد شرط لالجتهاد الذي يكون سبًبا النعقاد اإلمجاع؛ إذ 
اإلمجاع هو اتفاق جمتهدي األمة على حكم شرعي، وال يكون 

 .الرجل عاملًا جمتهًدا إال إذا كان عاملًا ابملقاصد

14 



املناسبة، ومعىن مناسبة : أهم ما يستحضر يف دراسة العلل
حصول ما يصلح أن : أن يلزم من ترتيب احلكم عليها: العلة

يكون مقصوًدا للشارع يف ذلك احلكم من جلب مصلحة أو 
 .دفع مفسدة

فتستعمل املناسبة يف إدراك العلة واستنباطها، ويف تنقيحها، 
 .ويف استبعاد العلل الطردية وإفسادها، وغري ذلك

كتاب علم املقاصد 
 37-36 الشرعية

 فيتبني هبذا العالقة الوثيقة جًدا بني القياس واملقاصد؛ 
املقاصد هي لب املناسبة وعليها مدارها، واملناسبة أهم ما إذ 

يستعمل يف العلل وأكثر ما يقع فيه االجتهاد فيها، مث العلل 
 . هي أهم ما يف القياس وأجل ابٍب فيه
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يف كالم أهل العلم؛ ( املقاصد)كاملرادف للفظ ( املصاحل)لفظ 
إذ ما من مقصد إال وهو مصلحة للعبد يف الدنيا أو اآلخرة، 

وما من مصلحة معتربة يف الشريعة إال وهي مقصودة يف 
 .أحكامها

كتاب علم املقاصد 
 39-38 الشرعية

فكل عمل املصاحل، املرسلة نوع أخص من عموم املصاحل 
ابملصلحة املرسلة فهو عمل ابملقاصد، والعكس ليس 

 .بصحيح

16 



   :ابملقاصد االستحسان عالقة ووجه
 لالستحسان، مستنًدا كانت  رمبا املقاصد مراعاة أن1)

 .اخلفي كالقياس  إليه، ودافعة
 قياس بني وموازنة ترجيح فيه يكون االستحسان أن 2)

 الدليل وبني املسألة، تلك نظائر حكم ومثل الباب
 واملقاصد خاص، حكم إىل للعدول املوجب اخلاص

 .الرتجيح هذا مثل يف تستعمل

كتاب علم املقاصد 
 39-38 الشرعية
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 :تعليل األحكام يبحث يف مقامني

 :هذه املسألة ثالثة مذاهب مشهورةويف *
 .وجوب تعليل أفعال هللا جل وعال وأحكامه، وهو مذهب املعتزلة: أحدها*
منع تعليل أفعال هللا جل وعال، وأنه ال يفعل فعاًل وال يشرُع حكًما لتحقيق مقصٍد أو غايٍة بل حملض : واملذهب الثاين*

 .إرادته ومشيئته، وهو مذهب أكثر األشعرية
أن هللا جلَّ وعال حبكمته وعلمه ال يفعل فعاًل وال يشرع حكًما لعباده إال حلكمة شريفة ومقصد : واملذهب الثالث*

 .يليق به جلَّ وعال، وليس شيء من ذلك واجًبا عليه سبحانه، وهو مذهب أهل السنة وأكثر الفقهاء
إن أحكام الشريعة جاءت حمققًة مصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة، وأهنا شرعت : وهؤالء مجيًعا حىت األشعرية يقولون*

إن رعاية هذه املصاحل حمض تفضٍل من هللا جلَّ وعال، وليست : لتحقيق مقاصد معلومة ولكن األشعرية يقولون
 .رعايُتها هي الباعثَة له

 .وبناًء على ما تقدَّم فاالختالف يف هذا املقام غري مؤثٍر على البحث يف مقاصد الشرعية*

 تعليل أحكام هللا وأفعاله عند املتكلمني: املقام األول

كتاب علم املقاصد 
 50-45 الشرعية
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 :تعليل األحكام يبحث يف مقامني

القول أبن احلكم الفقهي معلٌَّق ومناٌط بوصٍف يدور معه وجوًدا : بتعليلواملراد *
وعدًما، وهذا أصل القياس ومداره، وعلى هذا الفقهاء من مجيع املذاهب ومل خيالف 

 .إال الظاهرية
والبحث يف علل األحكام الفقهية، وحترير مسالك استنباطها، وكشف عالقتها *

 .املقاصدابحلكمة واملصلحة، هو أساس البحث يف 

 تعليل األحكام الفقهية عند األصوليني: املقام الثاين

كتاب علم املقاصد 
 50-45 الشرعية
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 :علم مقاصد الشريعة فيه جانبان

الفقه -وهذا كان موجوًدا منذ وجد اإلسالم، مث ملَّا دو ِّنت املؤلفات يف العلوم الشرعية *
التنبيُه على تلك املقاصد والتذكرُي هبا  أثنائهادو ِّن يف  -والتفسري واحلديث واالعتقاد

 .وإبرازها، ال سيما يف كتب التفسري وشروح األحاديث، مث كتب الفقه والعقيدة
عاش يف القرن الثالث أو )الرتمذي احلكيم ( 1: وأوَّل من علمناه أفرد هذا الباب ابلتأليف*

الصالة ومقاصدها، : وهو كتاب مطبوع، وطبع له أيًضا( إثبات العلل: )، يف كتابه(الرابع
واحلج وأسراره، وقد كَتَب هذه الكتب بنَ َفٍس ذوقيٍ  صويفٍ  للوعظ واحلث على العبادة، 

 .اإلشاريأغرق هبا يف التفسري 

استخراج احلَِّكم واملقاصد من األحكام : أحدمها
والنصوص الشرعية والتنبيه عليها، سواء املقاصد واحلكم 

 .العامة أو اخلاصة ببعض األبواب أو األحكام

كتاب علم املقاصد 
 57 -53 الشرعية
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 :علم مقاصد الشريعة فيه جانبان

، (حماسن الشريعة)وهو من أئمة املتكلمني، ألَّف كتابه ( ه 365)الشاشي الكبري القفال ( 2*
ولكنه مع ذلك َمزََج فيه عرَض خالصةِّ املنحرفة، وهو يف سياق مناظراته مع الطوائف 

األبواب الفقهية وزبدةِّ أحكامها على مذهب الشافعي ابلتنبيهِّ على مقاصد تلك األحكام، 
 .واملقاصدوقد أحسن فيه يف استنباط احلَِّكم 

حملمد بن عبد ( حماسن اإلسالم وشرائع اإلسالم: )املؤلفات على هذه الطريقةومن ( 3*
، التمس فيه حماسن اإلميان واإلسالم أواًل، مث حماسن عقد الذمة، (ه 546)الرمحن البخاري 

 .عبادات وغريهامن مث حماسن شرائع اإلسالم 

استخراج احلَِّكم واملقاصد من األحكام : أحدمها
والنصوص الشرعية والتنبيه عليها، سواء املقاصد واحلكم 

 .العامة أو اخلاصة ببعض األبواب أو األحكام

كتاب علم املقاصد 
 57 -53 الشرعية
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 :علم مقاصد الشريعة فيه جانبان

 :الدينواستعمال احلكم واملقاصد يف االجتهاد والقياس موجوٌد منذ وجد *
رأى أبو بكٍر رضي هللا عنه كثرَة من قتل من القرَّاء يوم اليمامة مجع القرآن؛ ألن فحني * *

من مقاصد الشريعة حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه وإبالغه للناس، ورأى من متام ذلك مجعه 
 . مصحفيف 
ال يصلني أحد : )اختالف الصحابة املعروف حني قال النيب صلى هللا عليه وسلموكذلك *

 .يرجع إىل املوازنة بني مقصود النص وظاهره( العصر إال يف بين قريظة

التأصيل لعلم املقاصد، والستعمال : اجلانب اآلخر
 .املقاصد واملصاحل يف االجتهاد

كتاب علم املقاصد 
 57 -53 الشرعية
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 :علم مقاصد الشريعة فيه جانبان

مث ملا ظهر التدوين األصويل ظهر فيه التأصيل لقضية مراعاة املصاحل واملفاسد يف االجتهاد، ومراعاة *
 .احلَِّكم واملناسبات يف تعليل األحكام والقياس

ومن أبرز التحريرات يف أبواب القياس واملصاحل املرسلة اليت مثَّلت بعد ذلك جزًءا مهًما من علم *
 .ما كتبه أبو املعايل اجلويين، مث أبو حامد الغزايل= املقاصد اليوم 

يف كتابه الربهان، حني تكلَّم عمَّا ( ه 478)فأبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين *
ما يتعلق ابلضرورايت، ( 1: )يدخله التعليل من األحكام، قسَّم أحكام الشريعة إىل مخسة أقسام

والرابع من جنس ( 4)وما هو من قبيل التحلي ابلكرامات، ( 3)وما يتعلق ابحلاجة العامة، ( 2)
 .واخلامس ما ال يدخله التعليل( 5)الثالث لكنه دونه حبيث ينحصر يف املندوابت، 

التأصيل لعلم املقاصد، والستعمال : اجلانب اآلخر
 .املقاصد واملصاحل يف االجتهاد

كتاب علم املقاصد 
 57 -53 الشرعية
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 :علم مقاصد الشريعة فيه جانبان

فحرَّر األقسام الثالثة األوىل، ونقَّحها، ( ه 505)مث جاء أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي *
وجوَّد أمثلتها، وحصَر الضرورايت يف الضرورايت اخلمس املعروفة، وذكر أيًضا مكمالت املقاصد 

ومتمماهتا، وتكلَّم يف إعمال هذه املقاصد يف االجتهاد بكالم حسٍن حمرٍَّر مشبع، وذلك كله حتت 
 .املرسلةابب املصلحة 

، وغريمها من  لآلمديمث َسَرت هذه التقسيمات يف املدوانت األصولية، كاحملصول للرازي، واإلحكام *
 .كتب األصوليني، فزادوا يف حتريرها والكالم عليها

فأفرد املصاحل ابلكالم يف  ( 660)عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي : مث جاء بعد ذلك*
، وحرَّر كثريًا من قواعدها، ال سيما املتعلقة ابملوازنة بني (قواعد األحكام يف مصاحل األانم: )كتابه

 .إنه أول أتليف مفرٍد جيمع التأصيل والتطبيق للمقاصد: املصاحل واملفاسد، وميكن أن يقال

التأصيل لعلم املقاصد، والستعمال : اجلانب اآلخر
 .املقاصد واملصاحل يف االجتهاد

كتاب علم املقاصد 
 57 -53 الشرعية
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 :علم مقاصد الشريعة فيه جانبان

، (790)أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي الشاطيب : مث بعد هؤالء مجيًعا، جاء*
، الذي عين فيه (املوافقات: )فأشبع املقاصد ابلتحرير والتنقيح، وبسط الكالم فيها، وذلك يف كتابه

 .عناية ابلغة بعلم املقاصد
وبقي األمر على ذلك حىت جاء القرن الرابع عشر، فظهر االشتغال بعلم املقاصد، وعلى رأس *

، وألَّف فيه  (1393)حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي : املشتغلني به
 (.مقاصد الشريعة اإلسالمية: )كتابه املشهور

 .هنافهؤالء هم أبرز من أثَّر يف علم املقاصد، وميثلون مراحل تطوره ونشأته، وهذا هو املقصود *

التأصيل لعلم املقاصد، والستعمال : اجلانب اآلخر
 .املقاصد واملصاحل يف االجتهاد

كتاب علم املقاصد 
 57 -53 الشرعية
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أبرز مظان البحث يف 
املقاصد يف كتب األصول 

 :موضعان

املصلحة : واآلخر
 .املرسلة

التعليل : أحدمها
 .يف القياس

حينما تكلَّم يف  اآلمديوقد يقع الكالم على املقاصد يف غري هذين املوضعني، كما صنع 
الرتجيح بني العلل على ترجيح العلة املتعلقة مبقصد ضروري على العلة املتعلقة مبقصد غري 

 .ضروري، وتبعه على ذلك من خلَّص عنه وأفاد منه من األصوليني

كتاب علم املقاصد 
 65-62 الشرعية
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كتاب علم املقاصد 
 59-57 الشرعية



كتاب علم املقاصد 
 59-57 الشرعية



النص على املقصد الشرعي : الطريق األول
 الشرعيوهو أول الطرق وأوثقها يف الداللة على املقصد 

 النص على مراعاة معىًن كليٍ  يف الشريعة : الطريق الثاين
؛ ابعتباره ومراعاته، فإذا  جاء التصريح يف آية أو حديٍث مبعىن كليٍ 

علمنا بذلك أنه مقصٌد ألحكاٍم شرعية جزئية، وأن تلك األحكام 
 .جاءت لتحقيقه

كتاب علم املقاصد 
 69-67 الشرعية
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سياقات النصوص : الطريق الثالث
 واألحكام

 النظر يف علل األحكام الشرعية: الطريق الرابع

كتاب علم املقاصد 
 69-67 الشرعية

30 



استقراء أدلة الشريعة : الطريق اخلامس
 وأحكامها

كتاب علم املقاصد 
 69-67 الشرعية
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ما الفرق بني هذين 
 املصطلحني؟

 املقاصد الشرعية مقاصد املكلفني
واحلكم واملصاحل اليت املعاين 

 جاءت الشريعة بتحقيقها 

يف عباداته ومعامالته، وهي تؤثر وغاايته نياته 
على كثرٍي من أحكام أفعاله، فتتميز هبا العبادة 

عن غريها، ويرتتب عليها احلكم ابلصحة 
 .والفساد، وغري ذلك

كتاب علم املقاصد 
 71 الشرعية
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حبيث حيصل بفواهتا والدنيا، املصاحل اليت ال بد منها لقيام الدين 
 الضروريات ابحلفاظ على الضرورايت اخلمسعظيم، وذلك فساد 

 احلاجيات

 التحسينيات

حيتاج إليها ألجل التوسعة ورفع احلرج، وال حيصل بفواهتا 
 .فساد عظيم

 .كاإلجارة، والسلم، واملساقاة

تليق مبحاسن العادات ومكارم األخالق، وال : وهي املقاصد اليت
 واملشقةيؤدي تركها غالًبا إىل الضيق 

 .ما شرعت ألجله الطهارة، وسرت العورة، وآداب األكلمثل 

 الدين

 النفس

 العقل

 النسل

 المال

كتاب علم املقاصد 
 72-71 الشرعية



ما الفرق بني املقاصد 
 العامة واخلاصة واجلزئية؟

 املقاصد العامة املقاصد اخلاصة املقاصد اجلزئية
وهي املقاصد اليت تالحظ يف مجيع أو 

 .أغلب أبواب الشريعة وجماالهتا

كتاب علم املقاصد 
 73-72 الشرعية

الضرورايت اخلمس، فهي مقاصد كلية : ومثاهلا
 .عامة مراعاة يف مجيع أو أغلب أبواب الشريعة

وهي املقاصد اخلاصة ببعض أبواب 
الشريعة، كأبواب املعامالت املالية، 

 .، والعبادات، وحنو ذلكواألنكحة
مقصد النظافة يف أحكام الطهارة، : ومثاهلا

ومقصد استدامة عقد النكاح يف أبواب النكاح 
 .والطالق

وهي اخلاصة ببعض األحكام، فهي 
املقاصد اخلاصة حبكم شرعي واحد أو 

 .حكمني أو عدد قليل حمصور

كمقصد مراعاة خصوصية املسلم يف مشروعية 
 .االستئذان

34 



املؤمترات هذه االختالط يف مثل )
العلمية مطلوب شرعاً ألن هذا يعترب 

لرؤية شاب فتاة فيعجب هبا ، فرصة 
ويسأل عنها ويفتح هللا قلبيهما 

ويكون من وراء ذلك تكوين أسرة 
 (مسلمة

انقش هذا يف ضوء فهمك ألنواع املقاصد 
 !! وتراتيبهاالشرعية 



ما الفرق بني املقاصد 
 القطعية والظنية؟

 : النوع الثالث

 املقاصد الومهية

 : النوع الثاين

 املقاصد الظنية

 : النوع األول

 املقاصد القطعية
وهي اليت يقطع بثبوهتا لتواتر أدلة 
 .الشريعة وأحكامها بتقريرها وإثباهتا

كتاب علم املقاصد 
 74-73 الشرعية

 .اخلمسالضرورايت : ومثاهلا

املقاصد اليت يقع اختالف يف إثباهتا وهي 
 .لنزوهلا عن رتبة القطع

احلكمة من مشروعية العدة للمطلقة : ومثاهلا
واملتوىف عنها زوجها، أو احلكمة يف حترمي األكل 
والشرب يف آنية الذهب والفضة، فقد قيل يف 

احلكمة املقصودة يف كل واحد من هذين احلكمني 
 .أقوااًل كثرية، وال ميكن القطع فيها بشيء

وهي اليت خييل إىل بعض الناس كوهنا مقصًدا 
معتربًا ومصلحة مرعية، وقد جاءت الشريعة 

 .إببطاهلا وردها، وهي املصاحل امللغاة

مثل مصلحة االختالط يف اجلامعات واللقاءات 
 ملصلحة التعارف لتكوين أسرة مسلمة

36 



تقسم املقاصد ابلنظر إىل 
 عالقتها حبظ املكلف

 :إىل نوعني

 : النوع الثاين

 املقاصد التابعة

 : النوع األول

 املقاصد األصلية
حظ ليس للمكلف فيها ما وهي 
مباشر، وهي املقاصد الراجعة دنيوي 

 .اخلمسالضرورايت إىل حفظ 

ما روعي فيها حظ املكلَّف الدنيوي وهي 
املباشر، بتحصيل ما جبل عليه من شهوات 

واستمتاع ابملباحات، أبن يطعم املباح استمتاًعا 
 .به، وحنو ذلك

كتاب علم املقاصد 
 71 الشرعية

155- 163 

أن حيفظ املرء دينه اعتقاًدا وعماًل، وحيفظ : فمن ذلك
نفسه أبن يقوم مبا فيه حفظ حياهتا، وحيفظ عقله حفظًا 
ملورد اخلطاب من ربه، وحيفظ نسله التفاًًت إىل عمارة 
األرض وحفظ األنساب، وحيفظ ماله استعانة به على 

 .حفظ الضرورايت األربع األخرى

: وهي مكملة للمقاصد األصلية ًتبعة هلا، وبيان ذلك
أن اإلنسان خلقت له شهوة الطعام والشراب لتحركه 

إىل حتصيله وفعل أسبابه، وكذلك خلقت له شهوة 
النكاح لتحركه إىل حتصيل أسبابه، وحنو ذلك، فمن 

هذه اجلهة صارت هذه املقاصد الدنيوية اليت هي حلظ 
 .املكلف مكملة للمقاصد األصلية، وًتبعة هلا

إذا قصد املكلف العمل 
بدافع من املقاصد التبعية؛ 
فإن هذا القصد مشروط 
أبن يكون مصحوابً بقصد 

.  حتقيق املقاصد األصلية
وأما إذا كان العمل فقط 
ألجل نيل املتعة؛ فهو 
عمل مبجرد اهلوى، فال 
قيمة له وال ثواب يف 

   .اآلخرة

مع أن عمل املكلفني مبقتضى 
املقاصد األصلية جيلب هلم 

وحيقق املقاصد التبعية، وأيضا 
عملهم مبقتضى املقاصد 

:  التبعية خيدم املقاصد األصلية
فإن األفضل أن يقع العمل 

مبقتضى املقاصد األصلية؛ ألن 
البناء عليها أقرب إىل 

اإلخالص، ويصي ِّـُر تصرفـات 
املكلفني كلها عبادات، وألنه 
يتضمن حتقيق املقاصد التبعية 

 .بشكل تلقائي

أثر مراعاة املكلف هلذه املقاصد يف 
 العمل

 .الضرورايت العينية: وتشمل 
كالقيام ابملصاحل العامة اليت هبا   الكفائيةوالضرورات 

استقامة نظام اجملتمع املسلم كالوالايت العامة مثل 
 . القضاء واإلفتاء

37 
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 تطبيقات على املقاصد األصلية والتبعية

 طلب املغنم يف اجلهاد
 الدراسة يف كلية الشريعة لقصد الشهادة اجلامعية والوظيفة

 طلب التجارة مع احلج
 الصيام من أجل كسر الشهوة

 األذكار يف الصباح واملساء حلفظ النفس من الشرور الدنيوية
 قصد رايضة البدن أبداء الصالة
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 املقاصد تلخيص إمجايل لتقسيمات 
 أنواعها ابلنظر إىل كل تقسيم وبيان 

املقاصد  -1
 .الضرورية

املقاصد  -2
 .التحسينية

املقاصد  -3
 .احلاجية

وهذا التقسيم هو )
املراد عند اإلطالق؛ 
هلذا سبق يف النوع 

 (.األول

أقسام املقاصد ابلنظر إىل 
 عالقتها حبظ املكلف

أقسام املقاصد ابلنظر 
  إىل مدى القطع هبا

أقسام املقاصد ابلنظر 
إىل مشوهلا جملاالت 

  التشريع

أقسام املقاصد ابلنظر 
 إىل قوهتا يف  ذاهتا

املقاصد األصلية، وهي اليت مل يراَع  -1
فيها حظ املكلفني كأفراد ابلقصد 

األول، وإمنا روعي فيها أصالة إقامة 
حياهتم واستقامتها ابلقيام ابلضرورايت 

ووجه كونه ال حظ فيها . اخلمس
للمكلف؛ لكونه ملزما حبفظها رضي 

 .بذلك أو مل يرضَ 
التبعية وهي اليت روعي فيها حظ  -2

املكلف ابلقصد األول، فمن جهتها 
حيصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل 

  ...الشهوات واالستمتاع ابملباحات

املقاصد القطعية،  -1
وهي ما ثبتت بطريق 
قطعي؛ كاستقراء أدلة 
كثرية، أو دليل واحد 
لكنه قطعي الثبوت 

والداللة، أو دل العقل 
والتجربة عليه داللة 

 .قطعية
الظنية، وهي ما -2

   .ثبتت بطريق ظين

املقاصد العامة، ويراد هبا ما -1
يشمل مجيع التكاليف أو أكثرها؛ 
مثل التيسري والعدل ورفع الضرر 

 .ومنع ما يؤدي إىل البغضاء
اخلاصة، ويراد هبا ما كان متناواًل -2

لباب معني أو جمموعة من األبواب 
املتجانسة؛ ككون املقصود من 

 .الصيام حتقيق التقوى
اجلزئية، ويراد هبا ما كان متناوال -3

حلكم جزئي؛ ككون املقصود من 
  .االستئذان هو البصر



 

 حفظ الدين

حفظ 

 النفس

 حفظ العقل
 حفظ النسل

 حفظ املال
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 حفظ املصاحل الضرورية 
 من جانب الوجود والعدم

 واملال -5والعقل  -4والنسل -3والنفس  . 2

حترمي اجلناية عليها من قبل : ويف حفظ النفس
املكلف نفسه أو من قبل غريه ابالنتحار، أو القتل، 

 .على ذلك واألخرويةوترتيب العقوابت الدنيوية 
حترمي شرب املسكر، وترتيب : ويف حفظ العقل

العقوبة على ذلك، وكذلك محايته من اجلانب 
 .املعنوي برد الشبه وجمادلة اخلصوم

حترمي الزان، وإجياب احلد على من : ويف حفظ النسل
فعله، وصيانة األعراض عن القذف، وترتيب احلد 

على ذلك أيًضا، وحترمي التبين وانتساب اإلنسان إىل 
 .غري أبيه

حترمي االعتداء عليه وأخذه بغري : ويف حفظ املال
وجه حقٍ ، وتشريع حد ِّ السرقة وضمان املال املأخوذ 

 .بغري حق، وحترمي إضاعة املال وتبذيره، وغري ذلك

الطعام، : حفظ النفس والعقليف 
واللباس، واملسكن، بتحصيل املرء 

ذلك لنفسه، وملن جتب عليه 
 .نفقتهم
مشروعية : ويف حفظ النسل

الزواج، واحلث عليه، وإابحة 
 .التعدد
احلث على : ويف حفظ املال

 .اكتسابه، وفتح السبل لتحصيله

يكون إببعاد ما يؤدي إىل )
إزالة الدين أو تعطيله؛ 
 (سواء كان واقعا أو متوقعا

وخيالفه يضاد الدين ما برد 
من االعتقادات الفاسدة 

واألقوال واألفعال، 
ذلك اجلهاد ويدخل يف 

 .وحدُّ الردة ومنع االبتداع

  من جانب العدم

يكون إبثبات ما حيفظ )
الدين ويقيم أركانه 

 (ويثبت قواعده
كوجوب اإلميان 

والشهادتني والصالة 
واحلج والزكاة والصيام 

وكذلك احلكم ابلدين، 
والدعوة إليه، وغري 

 .ذلك

  من جانب الوجود

 حفـظ الدين. 1

  من جانب العدم  من جانب الوجود
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 (حفظ املصاحل احلاجية)مرتبة احلاجيات 

هي اليت يفتقر املكلفون إليها 
افتقارا ملحا؛ حبيث يرتتب على 
تفويتها دخول املشقة واحلرج 
عليهم، ولكنه ال خيشى منه 

فوات احلياة يف الدنيا أو فوات 
 .النجاة يف اآلخرة

 :وهي جارية يف أركان الفقه األربعة
o  (.الدين)ففي العبادات كرخص السفر واملرض 
o  النفس )ويف العادات كالتمتع ابلطيبات

 (.والعقل
o  ويف املعامالت كالقرض والسلم واإلجارة

 (.املال والنسب)واخلطبة 
o  ويف اجلناايت كالقسامة وضرب الدية على

العاقلة وتضمني الصناع واحلكم مبوت املفقود 
 (.اجلميع)

 املرتبة الثانية من مراتب املقاصد 
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 مرتبة التحسينيات 
 (حفظ املصاحل التحسينية)

 . وحرج مشقة تفويتها على يرتتب ال ولكن جتنبها، أو حتصيلها حيسن ما هي  
  :أيضا الفقه أركان يف جارية وهي واآلداب، األخالق ومكارم العادات حماسن ذلك وجيمع

o (الدين)..للمساجد الذهاب عند الزينة وأخذ والصدقات كالطهارة  :العبادات ففي. 
o والشارب      املآكل من النفوس تقبله ال ما وجتنب الشرب و األكل كآداب  :العادات ويف 

 .(والعقل النفس)  ... اإلسراف وترك
o  (.املال والنسب) نفسهاويف املعامالت كمنع بيع النجاسات ومنع املرأة من تزويج 
o واملثلة واخليانة     الغدر وكمنع اجلهاد، يف والرهبان والصبيان النساء قتل كمنع  :اجلناايت ويف 
   .(اجلميع)

 املرتبة الثالثة من مراتب املقاصد 
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أهم األسس اليت تضبط العالقة بني هذه 
 املراتب وبني كل مرتبة وما تعلق هبا

ينبغي يف . 4
احملافظة على 
كل تكملة أن 

تساهم يف 
احملافظة على 
ما هو أصل 
هلا، ويشرتط 

أال يرتتب على 
احملافظة عليها 

 .ضياع األصل

كل . 2
حاجة 

وحتسيين إمنا 
هو خادم 
لألصل 

الضروري 
وحمسن 
لصورته 

اخلاصة، إما 
مقدمة له، أو 
مقارانً له، أو 

 «ًتبعاً 
 الشاطيب

اختالل .1
الضروري 
يلزم منـه 
اختالل 
احلاجي 
 .والتحسيين

 .تقدمي حفظ الدين على غريه من الضرورايت
 واألخرى الدين، حفظ إىل ترجع إحدامها مصلحتان عندان تعارض فإذا

 حلفظ الراجعة املصلحة فتقدم النفس كحفظ  آخر مقصد إىل ترجع
 القيام أجل من النفوس على واحملافظة األعظم، املقصود ألنه الدين؛
 .وطاعته هللا بعبادة

 :ذلك من ويستثىن
 كرتك  . بدل هللا حلق وكان هللا حق مع النفس حفظ تعارض إذا -1

 ألن حريق؛ يف عائلة ختليص أو غريق إنقاذ أجل من الوقت يف الصالة
 تفوت، صلحةم ألهنا النفس حفظ فقدم قضاء، سيصليها الصالة

 .املصلحتان فحصلت تداركها، ميكن بل تفوت ال مصلحة هنا والصالة
 بكلمة كالنطق  .النفس حلفظ معىن ال صورة الدين حفظ يفوت أن -2

 .(ابإلميان مطمئن وقلبه أكره من إال) القلب اطمئنان مع للمكره الكفر

يلزم من ال .3
اختالل 
احلاجي 

والتحسيين 
اختالل 

الضروري 
إبطالق، 
ولكن قد 
يلزم من 
اختالهلما 

اختالله بوجه 
 .ما
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 عالقة األحكام ابملقاصد الشرعية 
 (  املكم ِّالت واملتم ِّمات)وبيان معىن 

 األحكام املكملة واملتممة

كراهة االستنجاء ابليمني، 
وحترمي االستجمار مبا له 

حرمة، والبداءة ابليمني يف 
الوضوء والغسل، وغسل 

العضو ثالًًث، وحنو ذلك من 
اآلداب املكملة ملقصد 

الطهارة، وهو متحق ٌِّق مبجرد 
 الغسل والتنظيف

اشرتاط األمن من احليف 
يف القصاص، وحترمي 
القليل من املسكر، 

وحترمي النظر إىل األجنبية، 
فهذه لو فرض عدمها مل 
يذهب املقصد الضروري 
مجلة، لكن يدخل عليه 

 .اخللل والنقص

األحكام : الرتبة األوىل
احملققة للمقصد الشرعي 
حتقيًقا مباشًرا، كمشروعية 

القصاص يف حفظ 
النفس، وحترمي شرب 

اخلمر يف حفظ العقل، 
 .وحنو ذلك

 األصلية

 مكمالت التحسيين مكمالت احلاجي

 .األحكام املكم ِّلة للمقصد الشرعي املتممة له، ليكون على أفضل الوجوه وأحسنها وأكملها: والرتبة الثانية
 .وإمنا يدخل عليه بفواهتا النقص والضعف، (األصليهي اليت لو فرض فواهتا مل يفت املقصود : )املكمالتضابط 

 مكمالت الضروري

اخليار يف عقد مشروعية 
البيع، فعقد البيع حمق ٌِّق 
للمقصود منه لو فرض 
عدم هذا املكم ِّل فيه، 
لكن يدخل عليه حينئٍذ 

 .نقص

كتاب علم املقاصد 
 99-94 الشرعية
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 شروط مكم ِّالت املقاصد الشرعية

 شرط اعتبار املكم ِّالت
 (أن ال يعود اعتبار املكم ِّل على أصله ابإلبطال)

كتاب علم املقاصد 
 99-94 الشرعية

 :واحتج الشاطيب هلذا الشرط بوجهني
فة مع املوصوف، فإذا كان اعتبار : أحدمها» أن يف إبطال األصل إبطاُل التَّكملة، ألنَّ التَّكملة مع ما كمَّلته كالص ِّ

فة أيًضا، فاعتبار هذه التكَّملة على هذا الوجه مؤٍد إىل  فة يؤدي إىل ارتفاع املوصوف، لزم من ذلك ارتفاع الص ِّ الص ِّ
 .عدم اعتبارها، وهذا حماٌل ال يتصور، وإذا مل يتصور مل تعترب التَّكملة، واعترب األصل من غري مزيدٍ 

أان لو قدَّران تقديًرا أن املصلحة التكميلية حتصل مع فوات املصلحة األصلية، لكان حصول األصلية أوىل ملا : والثاين
 14/ 2املوافقات « بينهما من التفاوت

 :  ومن أمثلة فوات هذا الشرط
صالة الفريضة أصٌل مقصود للشارع، والقيام فيها مكم ٌِّل هلا، فلو عجز عن القيام جازت الصالة جالًسا؛ ألانَّ لو اشرتطنا القيام أن * 

 .يف هذه احلال ألدى ذلك إىل إلغاء الصالة وإبطاهلا
البيع؛ ألنه ال خيلو بيع  الحنسامالبيع أصل مقصود للشارع، ومنع الغرر مكمل هلذا املقصد، ولو منع الغرر مجلة ألدى ذلك أن •

 .من غرر، فجاز اليسري منه
التضحية هبذا  وألبيحتلو دعت الضرورة إىل كشف العورة والنظر إليها بقصد العالج؛ حلفظ النفس من اهلالك جلاز كشفها •

 .املكمل من أجل بقاء األصل الضروري
مع أئمة إقامة اجلهاد مصلحة ضرورية حلفظ الدين، وإقامته مع أئمة العدل مكمل لتلك املصلحة، فريى العلماء إقامة اجلهاد * •

 .  اجلور؛ حىت ال تفوت مصلحة اجلهاد



 قواعد مهمة 
 مقاصد الشريعةيف 
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 وفق على موضوعةٌ  الشريعة أحكامَ  أن يف اختالف ال أنه وتقدم والسنة، الكتاب أبدلة ًثبتة حمكمة القاعدة وهذه
 .تقدَّم كما  كالميٌ   حبثٌ  وهو وإرادته، املعىن هذا وجل عز هللا قصد يف وقع إمنا اخلالف وأن العباد، مصاحل

   :القاعدة هذه على األدلة ومن
 .[107 :األنبياء] {للعاملني رمحة إال أرسلناك وما} :الرسول بعثة يف تعاىل هللا قول
 ولكن حرج من عليكم ليجعل هللا يريد ما} :الوضوء آية آخر يف تعاىل هللا يقول جًدا، فكثريٌ  األحكام آحاد تعليل وأما
  ،[6 :املائدة] {عليكم نعمته وليتم ليطهركم يريد

   ،[45 :العنكبوت] {واملنكر الفحشاء عن تنهى الصالة إن} :الصالة يف ويقول
   ،[183 :البقرة] {تتقون لعلكم قبلكم من الذين على كتب  كما  الصيام عليكم كتب} :الصيام يف ويقول
 .[179 :البقرة] {األلباب أويل اي حياة القصاص يف ولكم} :القصاص يف ويقول
 هذا على العلم أهل أمجع فقد كذلك وهو العلم، يفيد استقراءً  الشريعة، ابستقراء قطًعا متحصلٌ  هذا أن الشاطيب وذكر
 .تقدم كما  املعىن

كتاب علم املقاصد 
 78-77 الشرعية

قصد الشارع من وضع أحكام : القاعدة األوىل
 الشريعة حتقيق مصاحل اخللق يف الدنيا واآلخرة

ٌّ َعَلى   لِّْلَقَبائِّحِّ يفِّ َجْلبَِّها َوالدَّْرءِّ    اْلَمَصالِّحِّ الد ِّيُن َمْبينِّ
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 من شرعه مبا ودفعها رفعها إىل الشارع قصد اليت الدنيوية املفاسد وكذلك أحكام، من شرعه مبا حتقيقها إىل الشارع قصد اليت الدنيوية املصاحل
 :ابعتبارين إليها ينظر أحكام،
 .الواقع يف وجودها ابعتبار :األول االعتبار
 .تلحقها أو تسبقها أو ومشاق تكاليف هبا تقرتن بل خالصة، حمضة مصلحة تكون وال مبفاسد، دائًما مشوبة االعتبار هبذا الدنيوية فاملصاحل
 .فيه العقالء خيتلف ال والعادة، ابلتجربة مدركٌ  أمرٌ  وهذا الواقع، يف موجودة هي حيث من مصلحة من ختلو ال الدنيوية املفاسد وكذلك

 جهة غلبت وإذا شرًعا، املطلوبة املصلحة فهي املصلحة جهة غلبت فإذا اجلهتني، وأرجح اجلانبني أغلب إىل ينظر فإمنا كذلك  األمر كان  وإذا
 .شرًعا املدفوعة املفسدة فهي املفسدة
 .هبا الشرع خطاب تعلُّق ابعتبار :الثاين االعتبار

 من يتبعها وما العباد، على الطلب وقع املصلحة تلك ولتحصيل املفاسد، من شاهبا ما دون منها املصلحة جبانب املصلحة يف اخلطاب يتعلق فإمنا
 .للشارع مقصوًدا فليس مفسدة أو مشقة

 فليس لذة أو مصلحة من يتبعها ما وأما النهي، وقع وألجله شرًعا، املقصود هو فرفعها املصلحة إىل ابلنظر الغالبة هي كانت  إذا املفسدة وكذلك
 .املفسدة تلك عن ابلنهي مقصوًدا

 103-102 ص املؤلف ذكرها :أمثلة

كتاب علم املقاصد 
 104-101 الشرعية

املصاحل الدنيوية املقصودة هي املصاحل الغالبة، : القاعدة الثانية
 .واملقصود منها جانب املصلحة فيها، واملفاسد بعكس ذلك

ٌّ َعَلى   لِّْلَقَبائِّحِّ يفِّ َجْلبَِّها َوالدَّْرءِّ    اْلَمَصالِّحِّ الد ِّيُن َمْبينِّ
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قواعد يف تزاحم املصاحل 

 واملفاسد

ينُ  ُاْلَمَصالِّحَُُِّعلَىَُمْبنِّيُ ُالد ِّ
 

ْرءَُُِّجْلبَِّهاُفِّي ُ ُلِّْلَقبَائِّحَُُِّوالدَّ
 

ُاْلَمَصالِّحَُُِّعَددُ ُتََزاَحمَُُْفإِّنُْ
 

مُ  ُ ُُُاْلَمَصالِّحُُِّمِّنَُُاألَْعلَىُي َقدَّ
 

هُ  دُّ مُ َُوضِّ دُُِّتََزاح  ُاْلَمَفاسِّ
 

دُمِّنَُُاألَْدنَىُي ْرتََكبُ  ُ ُُاْلَمَفاسِّ
 



  املصاحلفإن تزاحم عدد املصاحل               يقدم األعلى من 
 [أن الشرع يقدم أعلى املصلحتني]تزامحت املصاحل على اإلنسان فلم يقدر أن جيمع بينها فالقـاعـدة يف هذا إذا 

 الشرع جاء بتحصيل املصاحل وتكثريها 

 ومنع املفاسد وتقليلها 

 .«الشرينالعاقل الذي يعلم خري اخلريين، وشر إمنا ؛ ليس العاقل الذي يعلم اخلري من الشر»



 

 : وإذا مل ميكن حتصيلها مجيعاً وال اجلمع بينها فهناك طرق ملعرفة الراجح منها وهي 
.   التحسينيهمقدمة على  واحلاجية،  احلاجيةالنظر إىل ذات املصلحة وقيمتها ، فالضرورية مقدمة على  ( أ

 ..ومن الضرورايت املصلحة الدينية مقدمة على غريها 
فاملصلحة العامة مقدمة على املصلحة اخلاصة ، إذ  ال يعقل إهدار .  النظر إىل مشول املصلحة   ( ب

مصلحة حتصل لعموم الناس ومجهورهم من أجل حفظ ما تتحقق به فائدة شخص  واحد أو فئة قليلة من   الناس  
 . ومن نظر يف الشريعة وجد اعتنائها ابملصاحل العامة أوفر وأكثر من اعتنائها ابملصاحل اخلاصة  

إذ املصاحل متفاوتة يف احتمال الوقوع فمنها القطعية ، ومنها الظنية . النظر إىل مدى توقع حصوهلا  ( ج
 .      الراجحة الوقوع ، ومنها املوهومة 

 .  فاملصلحة القطعية مقدمة على غريها ، والظنية ظناً غالباً مقدمة على املوهومة أو املشكوك فيها 



فإن الشريعة  مبناها على حتصيل املصاحل قدر : )أمكن حتصيل املصلحتني مجيعاً فهو األوىل، يقول ابن القيمفإن  
اإلمكان، وأن ال يفو ت منها شيء، فإن أمكن  حتصيلها كلها ُحص لت، وإن مل يكن حتصيل بعضها إال بتفويت 

 (.  البعض، ُقد م  أكملها وأمهها وأشدها طلباً للشارع
كأذكار الصلوات ، والوتر ، والتشهد : ذلك استحباب التنويع يف أداء  العبادات اليت وردت على عدة أوجهومن 

 . بينهافإذا مل ميكن اجلمع بني املصاحل صران إىل الرتجيح .. ،  وصفات التورك ، وأدعية االستفتاح 

 ..  عند تعارضهما التحسينياتفالضرورايت مقدمة على احلاجيات عند تعارضهما واحلاجيات مقدمة على  –
فإن  تساوت الرتب كأن يكون كالمها من الضرورايت فيقدم الضروري املقصود حلفظ  الدين على بقية  –

 . الضرورايت األربع األخرى ، مث يقدم املتعلق حبفظ النفس مث  العقل مث النسل مث املال
 .والشمولفإن كان التعارض بني مصلحتني متعلقتني بضروريني من نفس النوع انتقلنا إىل الرتجيح ابلعموم  –

 ".أفضل األعمال يتنوع حبسب أجناس العبادة، وابختالف األزمنة واألمكنة واألحوال: ""قاعدة
ًرا ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اَبطًِّنا َوظَاهِّ َالِّ النَّيبِّ ِّ َصلَّى اَّللَّ  .َواأْلَْفَضُل اْلُمْطَلُق َما َكاَن َأْشَبَه حبِّ

إيثار مرضاة هللا يف ذلك الوقت واحلال، واالشتغال بواجب ذلك الوقت : وحالاألفضل يف كل وقت : )قاعدة 
 .( ووظيفته ومقتضاه 



تقدمي حفظ عقول الناس من الزيغ على مصلحة الفرد يف   –مسألة الترتس  –حترمي االحتكار : أمثلة ذلكومن 
 تعارضهماإبداء حرية الرأي عند  

والظن  . فلو تعارضت مصلحتان أو مفسدًتن أو مصلحة ومفسدة إحدامها قطعية واألخرى ظنية فتقدم القطعية  –
إذا مل جيد املصلي ماًء يف أول  الوقت فإذا كان يقطع أو يغلب على : الغالب هنا يقوم مقام القطع ، ومن األمثلة

ظنه أنه سيجد ماء فاألفضل االنتظار، أما  إذا كان يظن أنه سيحصل على املاء وال جيزم حبصول ذلك فاألفضل 
 .التيمم  والصالة يف أول الوقت، فتقدم مصلحة إقامة الصالة يف وقتها قطعية على مصلحة  الوضوء اليت هي ظنية



مصلحة مطلوبة شرعاً لكن إذا ترتب على ذلك تفويت اخلشوع   -للرجال-األولاجلماعة والصف حتصيل   –
فهنا تعارضت مصلحة متعلقة ابملكان يرتك اجلماعة أو يتأخر عن الصف األول، فاألفضل للمصلي أن معني بسبب 

 .مصلحة متعلقة ابلعمل ذاتهمع 
 . أفضلاألفضل لإلنسان أن يطوف قريباً من الكعبة ما مل يكن هناك زحام خيل ابخلشوع فيكون البعد  –

أن  ما كان حمرماً حترمي مقاصد فإنه ال يُباح إال عند الضرورة، : ، وهي –هنا -بعض أهل العلم قاعدة ُأخرى ذكر 
و الضرورة هنا هي احلالة اليت خيشى . وما كان حمرماً  حترمي وسائل فإنه يُباح عند احلاجة أو عند املصلحة الراجحة

أما احلاجة فهي أن يقع اإلنسان يف حرج ومشقة دون . اإلنسان على نفسه فيها اهلالك أو تلف عضو من أعضائه 
جواز لبس احلرير للرجال عند احلاجة، فإن لبس احلرير حمرم  -1: أن خيشى على نفسه اهلالك ، ومن أمثلة ذلك

.  حترمي وسائل ألنه  يؤدي إىل الكرب، وقد أذن النيب لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام  بلبسه حلكة كانت هبما
ومن هنا يتبني اخللط الذي وقع فيه .ال جيوز استعمال الذهب إال عند الضرورة لكونه حمرماً حترمي مقاصد  -2

 ..جملرد احلاجة ليس إال ( كبعض قول الباطل)البعض عندما أجاز ما هو حمرم حترمي مقاصد 



يف نفعها  التتجاوزابملصلحة  املتعدية أي اليت تتعدى فاعلها إىل غريه ، أما املصلحة القاصرة فهي اليت  واملقصود 
 أمشي مع أخي املسلم يف حاجةوألن )).. كطلب العلم والدعوة وحسن اخللق. فاعلها 

 ((.  شهراً أحب إيلَّ من أن أعتكف يف املسجد 

أن املصلحة قد تقيد حبال او بوقت أو بشخص ، فيكون أداؤها يف ذلك الوقت  أفضل من املصلحة املطلقة ذلك  
قد يعرتي املفضول ما جيعله :، وإن كانت املصلحة املطلقة أفضل منها عند اإلطالق  ، وهلذا يقول أهل العلم 

أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل ، لكن أداء األذكار  املقيدة يف : ومن  ذلك .أفضل من الفاضل 
 . ذلكحينها أفضل من قراءة القرآن يف ذلك الوقت ، كأذكار أدابر  الصلوات ومتابعة املؤذن وحنو 



أن يستطيع اجلمع  

 بني املصلحتني

: أن ال يستطيع اجلمع

 فيقدم أعلى املصاحل

 واجبتني إن كانت املصلحتان 
 أوجبهما،فيقدم 

 يتزاحم واجب وسنة أن 
قضاء دين، صدقة: مثل الواجب،فيقدم 

 سنتان تتزاحم أن 
  وأنفعهما، آكدمهافيقدم 

 .«من شغل نفسه بغري املهم أضرَّ ابملهم » : أبو عبيدة قال 



 وضده تزاحم املفاسد          يرتكب األدىن من املفاسد
  

 (تعارضت مفسدًتن روعي أعظمهما ضرراً ابرتكاب أخفهماإذا ): قاعدة

إذا اجتمعت املفاسد احملضة فإن أمكن درؤها درأانها ، وإن تعذر درء اجلميع  درأان 
 .  فاألرذلاألفسد فاألفسد ، واألرذل 

 : وذلك بناًء على قواعد مقررة عند العلماء وهي 
 .تقدمي املفسدة اجملمع عليها على املفسدة املختلف فيها  ( أ

 .إذا تعارضت مفسدًتن روعي أعظمهما ضرراً ابرتكاب أخفهما   ( ب
 .  العاميتحمل الضرر اخلاص بدفع الضرر  ( ج



املفسدة الصغرى 
ترتكب لدفع ما هو 

 أعلى منها

 أن يتزاحم حمرمان، 
أخفهما فيقدم 

فيقدم املكروه: إذا تزاحم مكروه وحمرم 

 أن يتزاحم مكروهان 
أخفهمافيقدم 



 



رِّ ُقْل فِّيهَِّما إمْثٌ َكبِّرٌي َوَمَنافُِّع لِّلنَّاسِّ }: اخلمر وامليسـر أعظـم من النفـــع فيهما ولذا ُحر ِّمتامفسدة  َيْسأَُلوَنَك َعنِّ الْـَخْمرِّ َوالْـَمْيسِّ
 [.219: البقرة]{ َوإْْثُُهَما َأْكبَـُر مِّن نَـّْفعِّهَِّما
 

لوال أن قومك حديٌث عهُدهم جباهلية، هلدمت »: أن النيب عليه الصالة والسالم قال -رضي هللا عنها  -وعن عائشة 
 .«الكعبة وجلعلتها على قواعد إبراهيم

 
 (ابملوعظة خمافة السآمة علينا يتخولناصلى هللا عليه وسلم كان رسول هللا : )قال -رضي هللا عنه  -وعن ابن مسعود 

 .فرتك مصلحة كثرة الوعظ والتعليم، خوفاً من مفسدة الفتور وامللل
 

 :احلديبية منوذج ظاهر يف تطبيق ذلك قصة 
 ليس كل تنازل لألعداء مرفوضاً ، وليست كل استجابة ملطالبهم أمراً منَكراً ؛
 والفقه يف ذلك حتقيق أعلى املكاسب أبدىن التنازالت ، والوصول إىل اخلري

 احملبوب وإن مر  ببوابة املبَغض املكروه 
 

الغيبة مفسدة حمرَّمة، لكنها جائزة إذا : وقد ذكر العز بن عبد السالم أمثلة هلذا التعارض بلغت ثالثة وستني مثااًل، منها
عليه الصالة والسالم تضمََّنت مصلحة واجبة التحصيل مثل أن يشاور يف مصاهرة إنسان، فيذكره مبا يكره، كما قال النيب 

 «إن أاب جهم ضراب للناس، ومعاوية ال مال له»: بنت قيس ملا خطبها أبو جهم ومعاويةلفاطمة 
 .وكذلك القدح يف الرواة

 وكذلك كشف العورات والنظر إليها مفسدًتن حمرمتان وجيوزان ملا يتضمنانه من مصلحة اخلتان، أو املداواة

 مواقف يف املوازانت بني املصاحل واملفاسد



، أنه قـال ألبيـه ملـا ولـي -رمحهم اللـه  -ما نُقل عن عبد امللك بن عمر ابن عبد العزيز : ومن تطبيقات هذه القاعدة
ال تعجل اي بين، فإنَّ هللا ذم : ما أابيل لو أن القـدور غلـت يب وبك فـي احلق، قال فوهللاما لك ال تنفذ األمور، : اخلـالفة

 .مجلةاخلمر يف آيتني وحرمهما يف الثالثة، وإين أخاف أن أمحل الناس على احلق مجلة فيدعوه 
 

نشره وبثَّه بني الناس إذا كان بعض الناس يقصر فهمه عنه فيكون  -تعاىل  -ومن ذلك أيضاً كتمان العلم الذي أوجب هللا 
 .فتنة، أو حيمله على غري حمله

 
 (حد ِّثوا الناس مبا يعرفون؛ أحتبون أن يكذب هللا ورسوله: )-رضي هللا عنه  -ولذا قال علي 

ر الناس؟ قال: قال. «من لقي هللا ال يشرك به شيئاً دخل اجلنة»: ملعاذصلى هللا عليه وسلم وملا قال النيب  ال، إين »: أال أبش ِّ
 «أخاف أن يتكلوا

 مواقف يف املوازانت بني املصاحل واملفاسد



 ينتظم ال اجلزئية املتخلفات ألن كلًيا؛  كونه  عن خيرجه ال مقتضاه عن جزئياته بعض فتخلُّفُ  كل ًِّيا  ثبت إذا الكليُّ  فاألمر
 .الثابتَ  الكليَّ  هذا يعارض كليٌ   منها
 وًثلثة، ًثنية إليها يعود بل هبا، ينزجر ال يعاقب من بعض جند مث للزجر، مشروعة العقوابت أن :ذلك أمثلة ومن

 .رجله فتقطع فيسرق يعود مث يده، فتقطع فيسرق
 .متنعم مرتفٌ  فيه هو سفر يف يقصر من وجند واملشقة، للحاجة السفر يف مباح فالقصر احلاجيات، يف وكذلك

 .املقصد هذا عن خارج والتيمم النظافة، ملقصد مشروعة فالطهارة التحسينيات ويف
 .الواقع يف وحتققاته احلكم جزئيات غالب يف الكلي وجود يكفي بل الكلي، يف يقدح ال فهذا
 الكلي؟ حكم عن اجلزئي هذا ختلَّف ملاذا :وهو سؤال، يرد وهنا

 للتخفيف شرع كالتيمم  آخر، كلي ٍ   يف لدخوله ختلُّفه يكون قد الكلي ِّ  ذلك عن اجلزئيات من املتخل ِّف هذا إن :فيقال
 .هلا هتيؤٍ  من خاليةً  وقتها يف أقيمت أو وقتها، عن الصالة ألخرت ولواله الوضوء، عن بداًل  والتيسري

 كانت  وإن فالعقوبة بعض، دون بعضها عن فيتخلف الكلية، املقاصد من لعددٍ  مشروًعا أصله يف احلكمُ  يكون وقد
 .لغريه ورادعةٌ  له، كفارةٌ   أيًضا فهي للمعاقب، زجًرا

كتاب علم املقاصد 
 106-105 الشرعية

 ختلُف املقصدِّ الكلي ِّ يف بعض جزئياته ال يقدح فيه: القاعدة الثالثة
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 يف تكون أن بد فال الناس هبا يكلَّف أن الشريعة وضع يف مقصوًدا كان  وإذا
 .واستطاعته املكلف قدرة يف داخلةٌ  كلُّها  فالشريعة هلا، االمتثال ليمكنهم مقدورهم؛

 أو مبحال تكليف أنه على الشارع خطاب من شيء يفهم ال أن :ذلك على وينبين
 وهمٌ  فهو واألحاديث اآلايت بعض يف ذلك متوه ِّم توهَّم وإن فعله، على يقدر ال مبا

 .مردود خاطئٌ 
 يف عليكم جعل وما} :تعاىل هللا يقول واإلمجاع، والسنة ابلكتاب ًثبتة القاعدة وهذه
 ال} :ويقول ،{العسر بكم يريد وال اليسر بكم هللا يريد} :ويقول ،{حرج من الدين

 .{وسعها إال نفسا هللا يكلف
 .الفقه أبواب يف جًدا كثريةٌ   األصل هذا وفروع

كتاب علم املقاصد 
 106-105 الشرعية

د بوضع الشريعة التكليُف مبقتضاها: الرابعةالقاعدة   ُقصِّ
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ريُ :  الشريعةُ  قـََواعِّدْ َومِّْن  ريُ يفِّ ُكل ِّ َأْمٍر اَنبَُه  التـَّْيسِّ  تـَْعسِّ
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 التكليف مبا ال يطاق -أ

 منفي يف الشريعة/ حكمه
 أقسام التكاليف ابلنظر إىل القدرة

ما مل يكن داخال حتت 
وهذا )قدرة العبد قطعا 

 (.قليل
وال متوتن إال :ومثاله

.  وأنتم مسلمون
أن التكليف : وحكمه

مصروف إىل ما تعلق 
به، وهو هنا اإلسالم  

  .والثبات عليه

ما كان داخال حتت 
وهذا . قدرة العبد قطعا

يتناول أغلب 
 .التكاليف

أن التكليف : وحكمه
مصروف إليها ذاهتا؛ 
سواء كانت مطلوبة 

 .لنفسها أم لغريها

ومثاله احلب الفطري والبغض والغضب وما يف . ما يشتبه يف أمره
النظر يف حقيقته؛ فإن كان أقرب إىل القسم األول : وحكمه.معناها

 .أحلق به وإن ظهر أنه أقرب إىل الثاين أحلق به
والراجح يف األمور القلبية أهنا من األول؛ فالتكليف فيها مصروف 

كاألمر ابحملبة أمر مبا يؤدي )إىل ما تعلق هبا سواء كان سابقا هلا 
كالنهي عن الغضب هني عن ما ينتج عنه )، أم كان الحقا هلا (إليها

 (.من االنتقام وحنوه
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 التكليف مبا فيه مشقة -ب

 
 معىن املشقة: أوال

 
 
 لغة  معناها
 

 التعب

 معناها اصطالحا

أن تكون : االستعمال العام 
 .شاملة للمقدور وغريه

 

 
أهنا خاصة : االستعمال اخلاص 

 . ابملقدور عليه
  .  وهذا املراد هنا
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  أقسام املشقة: ًثنيا

تقسيمها من جهة مدى االعتياد : التقسيم األول
 عليها

املشقة غري 
 :املعتادة 

وهي ما كان 
العمل معها 
يؤدي الدوام 

عليه إىل االنقطاع 
عنه، أو عن 

بعضه، وإىل وقوع 
خلل يف صاحبه 
يف نفسه أو ماله 

أو حال من 
   .أحواله

ما ضبطه الشارع وربطه   ما مل يضبطه الشارع
 أبسباب معينه

 :املشقة املعتادة
وهي ما مل يكن فيها 
شيء من ذلك يف 

كمشقة . الغالب
 .  خمالفة اهلوى

فهذه ال تعد مشقة 
وإن مسيت كلفة؛ 
فأحوال اإلنسان  

كلها كلفة يف هذه 
الدار يف أكله 
وشربه وسائر 

 .تصرفاته

من أقسام املشقة ( يف حماولة ضبط ذلك)انطلق الشاطيب  
حيث تكون املشقة الواقعة : "من جهة االعتياد فقال

ابملكلف خارجة عن معتاد املشقات يف األعمال العادية، 
حيث حيصل هبا فساد ديين أو دنيوي؛ فمقصود الشرع فيه 

..  وأما إذا مل تكن خارجة عن املعتاد.. الرفع على اجلملة
مث ".فالشارع وإن مل يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضا

نبه على أمر هام مفاده أن قياس املشاق  أمر نسيب ينظر فيه 
 .ومصلحتـه.3.    وضرورتـه.2طبيعة العمل .1: إىل

 .  وإىل حال املكلف.4  
 .وبناء على هذا كله يكون الرتخيص أو ال يكون

حصرها كثري من العلماء 
 :يف ْثانية أسباب

 .السفر -1
 .  املرض -2
 .اخلطأ -3
 .النسيان -4
 .اإلكراه -5
 .اجلهل -6
العسر وعموم  -7

 .البلوى
 .النقص -8
 

 من جهة مدى ضبط الشارع هلا :التقسيم الثاين
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 بيان األسباب اخلمسة األوىل اليت ضبطها الشارع

.  السفر-1
 :وشروطه 

أن تكون .1
املسافة واملدة 
 .معتربتني شرعاً 

أن يقصد .2
 .موضعًا معلوماً 

أن جياوز عامر .3
 .البلد

 . املرض-2
وضابط معرفة  

املرض املعترب يف 
أن يكون : التخفيف

ذلك ابجتهاد 
املريض، حبيث يغلب 

على ظنه أن حالته 
الصحية تستدعي 

التخفيف؛ أبن 
يستند يف ذلك على 

أمارة أو جتربة أو 
إخبار طبيب مسلم 

 .  غري ظاهر الفسق

 .  اخلطأ-3
وخيتلف أثره ابختالف ما تعلق 

 :  به
فإن تعلق حبق من حقوق هللا 
سقط عنه اإلمث وقد تسقط 

مطالبة الشارع له ابإلعادة كمن 
اجتهد يف القبلة فأخطأ، وقد ال 

تسقط كما لو توضأ مباء جنس 
 .يظنه طهوراً 

وإن تعلق حبق للعباد فإنه يسقط 
عنه اإلمث أيضا لكن يبقى حق 
العباد؛ فإن كان جناية وجبت 

الدية، وإن كان ماال متلفا وجب 
 .ضمانه

 . النسيان-4
ما قيل يف التفريق بني 

اخلطأ يف حقوق هللا تعاىل 
ويف حقوق العباد ميكن 
أن يقال هنا يف اجلملة، 

إال أهنما يتفقان يف احلكم 
عند التذكر؛ فإن كاان مما 

ال يقبل التدارك  
كاجلمعات وإسكان 

الزوجات سقطا 
ابلفوات، وإال فال؛  

 .كالصالة والديون

 .  اإلكراه-5
 :وشروطه

أن يكون املكرِّه قادرا .1
على تنفيذ ما هدد به 

عاجزا عن  واملستكَره
 .الدفع

أن يغلب على ظن .2
أنه إذا مل يستجب  املستكَره

 .حتقق ما هدد به
أن يكون ما هدد به مما .3

يعسر حتمله؛ كالقتل أو 
قطع الطرف أو الضرب 

 .املؤمل
 أن يكون عاجال -4
 . بال حق -5
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 :وهو على أنواع. اجلهل -6
اجلهل ابهلل وما جيب له من العبادة فهذا . 1

 .ال يعذر به من كان عاملا إبرسال الرسل
اجلهل مبا هو معلوم من الدين ابلضرورة .2

فهذا ال يعذر به من عاش بني املسلمني، 
ويعذر به من عاش يف البالد الكافرة أو كان 

حديث عهد إبسالم، ولكن يلزم معه استدراك 
 .ما ميكن استدراكه

اجلهل يف مواضع االجتهاد أو االشتباه  . 3
فهذا يسقط اإلمث ولكن يلزم معه استدراك ما 

 .  ميكن استدراكه

:  العسر وعموم البلوى -7
سبب املشقة يكون داخال 
يف ذلك إذا حتققت فيه 

 :الشروط اآليت
أن يكون سبب املشقة . 1

 مما يعسر التخلص منه
أن يكون هذا السبب مما .2

 .البد للفرد أن يتعرض له
أن يكون عاما يف . 3

األفراد أو يف أوقات الفرد 
 .  الواحد

 :  النقص-8
النقص منه ما هو عقلي يشمل 
الصغر واجلنون والعته  والنوم 

واإلغماء والسكر ، ومنه ما هو 
عضوي غري العقل، وهذا منه ما 
هو خلقي طبيعي ويشمل األنوثة، 
ومنه ما هو غري طبيعي ويدخل 

فيه خمتلف أنواع العاهات كالعمى 
 ..واخلرس والعرج 

ولكل سبب من هذه األسباب 
 .ختفيفات ختصه

 بيان ابقي األسباب اليت ضبطها الشارع
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األصل يف التشريع 

أن ينزل على الطريق 
األعدل اآلخذ من 
الطرفني بقسط ال 
ميل فيه، لكن إذا 
جاء ملعاجلة احنراف 

إىل أحد الطرفني رده 
إىل الوسط بوجه 

مييل به إىل الطرف 
اآلخر؛ ليحصل 

 .التوازن

  أهم املقاصد املتعلقة ابملشقة: ًثلثا

إذا كان رفع 
احلرج مقصودا 
للشارع فإن 

مقصود مقصوده 
هذا هو 

املداومة على .1
العمل 

والتوازن بني .2
  .الواجبات

التكاليف 
الشرعية فيها 
كلفة و مشقة 
ما، ولكن ال 
تسمى يف 

العادة 
املستمرة 

 .مشقة

الشارع مل 
يقصد يف 
تكاليفه 

اإلعنات،  
واملشقة على 

 .املكلفني

املشقة ليس 
للمكلف أن 
يقصدها يف 

التكليف نظرا إىل 
عظم أجرها، وله 
أن يقصد العمل 
الذي يعظم أجره 
لعظم مشقته من 

 .  حيث هو عمل

وإن  -خمالفة اهلوى 
كانت شاقة يف جماري 

إال أهنا  -العادات
ليست من املشقات 
املعتربة يف التكليف، 
ألن الشارع إمنا قصد 
بوضع الشريعة إخراج 

املكلف عن اتباع 
  .اهلوى ال العكس



 إسقاط

 تنقيص

 إبدال

 تقديم/ تأخري 

 ترخيص

 تغيير



 
 ضوابط اليسر في اإلسالم

 أن يكون التيسير ثابتاً بالكتاب أو السنة

 السنّةأن ال يعارض التيسير نصّاً من الكتاب أو 

 عدم مجاوزة النص في األخذ بالتيسير 

 الشريعةأن يكون التيسير مقيّداً بمقاصد 



 .مقيداً مبقاصد الشريعة من ضوابط التيسري أن يكون : ملحظ مهم*
 .أن اليسر ال بد أن يكون داخاًل ضمن املقاصد اليت جاء الشرع لتحقيقها : ومعىن هذا *
فال التفات لتيسري حيكم به العقل وحده ، بل ال بد أن يكون راجعاً إىل حفظ مقصد *

شرعي ، فإذا انقضه فليس بتيسري وإن توهم متوهم أنه كذلك ، وأتمل هذه األعذار 
 ..اليت ساقها هللا 

﴾ فالتيسري مل يعترب هنا ، ألن اجللوس ..﴿إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم *
 .مناف للعزة اليت ينبغي ملسلم أن يصطبغ هبا 

﴿وقالوا ال تنفروا يف احلر﴾ فقد يسبق إىل الوهم أن شدة احلر قد تسبب : ويف قوله *
ولكن هذا يتناىف مع مقصد شرعي وهو سيادة اإلسالم ولن .. التخفيف إن وقعت 

 . تكون له سيادة مع الركون إىل الدعة والتخفيف 



أصول منهج  
 التيسير المعاصر

جعل الخالف 
 :دليالً 

تعميم قاعدة 
عموم البلوى 
 :في التخفيف

 :تتبع الرخص 
ترك المحكم 

وإتباع المتشابه 
: 

التوّسع في فهم 
خاصية اليسر 
 :في اإلسالم 

النظر إلى 
المقاصد دون 

 :النصوص 



 

أسباب ظهور 
منهج التيسير 

 المعاصر

المؤثرات البيئية 
: 

األسباب 
 -:الخارجية 

األسباب 
 -:الداخلية 

المؤثراتُ
 :العلمية

المؤثراتُ
 :العرفيةُ

المؤثراتُ
 :الزمانية

المؤثراتُ
 :المكانية

 مسايرة الواقع 

 ( :ضغط الواقع ) 
ترغيب الناس  :اتباع الهوى 

 :في الدين 
ردة فعل لظاهرة 

 :الغلو 

الجهل بأحكام 
الشريعة 
 :ومقاصدها 

الجهلُبماُ
تؤولُإليهُ
 :  األحكام

الجهلُبمقاصدُ
   الشريعة

سوءُفهمُ
النصوصُ
 :  الشرعية

الجهلُ
بالنصوصُ
 :  الشرعية



 

آثار ظهور منهج 
التيسير 
 المعاصر

اآلثار : ثالثاً 
 الفكرية

اآلثار / ثانياً 
 :السلوكية 

التقليد والتبعية 
 :للغرب 

النيل من 
شعائر اإلسالم 

 :وعلمائه 

الوقوع في 
 :المحظورات 

 :التفرّق 

اآلثار / أوالً 
 :التشريعية 

اإلخالل بمقاصد 
 :الشريعة 

التفلّت من 
بعض األحكام 

 :الشرعية



 عربية، والسنة عريب، القرآن إذ ؛«العجمية لأللسن فيها مدخل ال عربية، املباركة الشريعة هذه أن» :األوىل املسألة
 .بعدهم واألئمة والتابعني الصحابة فقه وكذلك الشريعة، منبع ومها

 معانيه ومجاعَ  وجوهه، وكثرةَ  العرب، لسانِّ  سعةَ  جهلَ  أحدٌ  الكتاب علم مجل إيضاح من يعلم ال» ذلك فألجل
 .«لساهنا جهل من على دخلت اليت الشبه عنه انتفت علمه ومن وتفرَُّقها،

 :معانيها من تعرف مما وكان معانيها، من تعرف ما على بلساهنا، العرب بكتابه هللا خاطب إمنا»و
 .آخره عن منه هذا أبول ويستغىن الظاهر، العام به يراد ظاهرا عاما، منه ابلشيء خياطب أن فطرته وأن لساهنا، اتساع
 .اخلاص به يراد ظاهرا وعاما .فيه به خوطب ما ببعض هذا على فيستدل اخلاص، ويدخله العام به يراد ظاهرا وعاما

 .آخره أو وسطه، أو الكالم، أول يف علمه موجود هذا فكل .ظاهره غري به يراد أنه سياقه يف يعرف وظاهرا
 .أوله عن منه لفظها آخر يبني الشيء وتبتدئ .آخره عن فيه لفظها أول يبني كالمها  من الشيء وتبتدئ
 النفراد كالمها،  أعلى من عندها هذا يكون مث اإلشارة، تعرف كما  ابللفظ، اإليضاح دون ابملعىن تعرفه ابلشيء وتكلم

 .جهالتها أهل دون به، علمها أهل
 .الكثرية املعاين الواحد ابالسم وتسمي الكثرية، ابألمساء الواحد الشيء وتسمي
 معرفةً  :-معرفتها أسباب اختلفت وإن- به منها العلم أهل معرفة يف اجتماعها وصفت اليت الوجوه هذه وكانت

 «السنة وجاءت الكتاب، نزل وبلساهنا لساهنا، من هذا جهل ممن غريها، عند ومستنكًرا عندها، واضحةً 
كتاب علم املقاصد 
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  {منهم رسوال األميني يف بعث الذي هو} :تعاىل هللا يقول «كذلك  أهلها ألن أمية؛ املباركة الشريعة هذه» أن :الثانية املسألة
 عليه هللا صلى النيب ويقول ،[158 :األعراف] {وكلماته ابهلل يؤمن الذي األمي النيب ورسوله ابهلل فآمنوا} :ويقول ،[2 :اجلمعة]

 .(نكتب وال حنسب ال أمية، أمة حنن) :وسلم
 احلساب أو والكتابة القراءة تعلم إىل حاجة غري من هبا، العمل ويستطيع األمي، يفهمها حبيث وضعها :أميةً  الشريعة بكون واملراد
 .األمية حال عن الناقلة العلوم من ذلك وغري

 :املسألتني هاتني عن ويتفرَّع
 يف للعرب كان  فإن بلساهنم، القرآن نزل الذين العرب وهم األميني، معهود اتباع من الشريعة فهم يف بد ال أنه» -

 تعرفه، ال ما على فهمها يف جيرى أن يصح فال عرف، مث يكن مل وإن الشريعة، فهم يف عنه العدول يصح فال مستمر، عرف لساهنم
 .أساليبهم وبعض الكالم، يف العرب معهود بعض ذكر مث «واألساليب واأللفاظ املعاين يف جار وهذا

 .مجيعهم أو العرب عامة عند واإلدراك الفهم يف مشرتكة معانيها تكون حبيث جتيء والسنة القرآن ألفاظ أن -
 ليست اليت األلفاظ يف والتدقيق التعمق دون منه، املقصود هي اليت اخلطاب يف املبثوثة ابملعاين االعتناء يكون أن -

 ومشيه َمْعَمل، غري يف فعمله ينبغي ما غري على الدقيقة واملعاين الغرائب تلمس فمن املعىن، وسيلة هي وإمنا نفسها، يف مقصودة
 .طريق غري على

 وعن القرآن يف أيت مل ذلك فألجل وفهمه، تعقَُّله األمي العريب يسع مما والعملية االعتقادية التكاليف تكون أن -
 مل والتابعون الصحابة وكذلك العامة، على فهمه يسهل ما إال وعال جل هللا وصفات العقيدة أمور من وسلم عليه هللا صلى النيب

 مشاهدة أبمور واملناسك والشهور الصلوات مواقيت جاءت وكذلك الباب، هذا يف يتعمقوا

كتاب علم املقاصد 
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أن الشريعة -1
ال يفهمها حق 
الفهم إال من 

فهم اللغة 
العربية حق 

  .الفهم

أن تكون التكاليف  -4
االعتقادية والعملية املأخوذة من 
األدلة مما يسع األمي تعق لها؛ 
.  ليسعه الدخول حتت أحكامها

وعلى هذا فالتعمق يف البحث 
فيها وتطلُّب ما ال يشتـــرك 

اجلمهور يف فهمه خروج عن 
مقتضى كون الشريعة نزلت على 

   .قوم أميني

أن يكون  -3
االعتناء ابملعاين 

املبثوثة يف اخلطاب 
هو املقصود األعظم، 

وقد حيصل هذا 
املقصود ابملعىن 
الرتكييب دون 

اإلفرادي، فال يعبأ 
   .ابإلفرادي حينئذ

ال بد يف فهم  -2
أدلة الشريعة من 
اتباع ما عهده 

وتعارف عليه العرب 
الذين نزل القرآن 

الكرمي بلساهنم؛ فال 
يصـح أن جُيرى يف  
فهمها على ما ال 

 .تعرفه

أن الشارع عندما 
وضع أحكامه قصد 
أن تكون مفهومة 
للمكلفني، وقد 
نزلت على عرب 

أميني؛ فال سبيل إىل 
فهمها إال من خالل 

 .لغتهم وحاهلم

 املراد هبذا النوع   ما يبىن على كون الشريعة نزلت على عرب أميني من شروط لفهمها

الشارع يف وضع الشريعة قصد : ملخص
  لإلفهام



 :أمرين تتضمن القاعدة وهذه
 .هلا وامتثاله أحكامها، حتت املكلف دخول الشريعة بوضع قصد أنه :أحدمها

 اي} :وقوله ،[56 :الذارايت] {ليعبدون إال واإلنس اجلن خلقت وما} :تعاىل هللا قول :منها كثرية،  آايت املعىن هذا على ويدل
 {شيئا به تشركوا وال هللا واعبدوا} :وقوله ،[21 :البقرة] {تتقون لعلكم قبلكم من والذين خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس أيها

 .ذلك وغري ،[36 :النساء]
 من كثريٍ   يف احلق ِّ  التباع مضادٌ  هو الذي الزائلة، والشهوات العاجلة، لألغراض واالنقياد اهلوى، اتباع عن إخراجه :اآلخر واألمر

 .واملواضع األحوال
 الذين إن هللا سبيل عن فيضلك اهلوى تتبع وال ابحلق الناس بني فاحكم األرض يف خليفة جعلناك إان داود اي} :وعال جلَّ  هللا يقول

 .[26 :ص] {احلساب يوم نسوا مبا شديد عذاب هلم هللا سبيل عن يضلون
 ربه مقام خاف من وأما} :قال مث ،[39-37 :النازعات] {املأوى هي اجلحيم فإن الدنيا، احلياة وآثر طغى، من فأما} :ويقول
 .له قسيًما فجعله ،[41-40 :النازعات] {املأوى هي اجلنة فإن اهلوى، عن النفس وهنى
 .[4-3 :النجم] {يوحى وحي إال هو إن * اهلوى عن ينطق وما} :نبيه عن تعاىل وقال
 هواه إهله اختذ من أفرأيت} :وقال ،[71 :املؤمنون] {فيهن ومن واألرض السماوات لفسدت أهواءهم احلق اتبع ولو} :وقال

 كان  أفمن} :وقال ،[16 :حممد] {أهواءهم واتبعوا قلوهبم على هللا طبع الذين} :وقال ،[23 :اجلاثية] {علم على هللا وأضله
 .[14 :حممد] {أهواءهم واتبعوا عمله سوء له زين كمن  ربه من بينة على

 «عباس ابن عن املعىن هذا روي وقد وملتبعيه، له الذم معرض يف به جاء فإمنا اهلوى، فيه تعاىل هللا ذكر موضع فكل وأتمل،»

كتاب علم املقاصد 
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د بوضع الشريعة دخول املكلف حتت أحكامها، وامتثاله هلا، : القاعدة السادسة ُقصِّ
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81 



 :أمهها من أمور، املقصد هذا على ويتفرَّع
 ابطل فهو التخيري، أو النهي أو األمر إىل التفات غري من إبطالق اهلوى فيه املتبع كان  عمل كل  أن» -

 ... إبطالق
  له املوضوع طريقه من أتى قد ألنه وحق؛ صحيح فهو التخيري، أو النهي أو األمر إبطالق فيه املتبع كان  فعل وكل»

... 
 .( )«والسابق للغالب فاحلكم هبما، معموال فكان األمران، فيه امتزج إن وأما

 كقوله  واضح، ذلك على والدليل عليها، املكلف دوام األعمال يف الشارع مقصود من» أن :ومنها -
 هللا إىل العمل أحب) :احلديث ويف .... [23-22 :املعارج] {دائمون صالهتم على هم الذين املصلني، إال} :تعاىل

 .( )«(متلوا حىت ميل لن هللا فإن تطيقون، ما العمل من خذوا) :وقال ،(قل وإن صاحبه عليه داوم ما
 الطلبية أحكامها من حبكم ابخلطاب خيتص ال أنه مبعىن عامة، كلية  املكلفني حبسب الشريعة» أن :ومنها -

 .( )«البتة مكلف أحكامها حتت الدخول من حياشى وال بعض، دون بعض
 ،[28 :سبأ] {ونذيرا بشريا للناس كافة  إال أرسلناك وما} :تعاىل هللا قول :منها معروفة، كثرية  ذلك على واألدلة

 .[158 :األعراف] {مجيعا إليكم هللا رسول إين الناس أيها اي قل} :وقوله
 .وسلم عليه هللا صلى النيب خصائص ذلك ومن فيه، اخلصوصية على الدليل قام ما إال هذا من يستثىن وال
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وكما أنه قصد أن تكون عقوهلم قادرة على فهم التكاليف؛ فقد قصد أيضا أن ( 3)     
  .تكون جوارحهم قادرة على تطبيقها

فقد قصد : وإذا كانت التكاليف الشرعية وفق مصاحلهم، وقادرون على فهمها، وتطبيقها( 4)
 .  الشارع أن يدخلوا حتتها عمليًا؛ عبودية هلل تعاىل

ولكي يتمكنوا من القيام هبذه التكاليف قصد أن تكون ( 2)
 .  مفهومة

  .قصد ابتداء حتقيق مصاحلهم يف الداريني( 1)

   :أن الشـارع عندما وضع تكـاليفه لعبـــــاده



 األُُمورِّ  مِّنَ  َمْشُروًعا َولَْيسَ 
 

رُ       َمْذُكورِّ  َشْرعَِّنا يفِّ  الَّذِّي َغيـْ
 

األصل يف العبادات التوقيف وأهنا غري : السابعةالقاعدة 
 التفصيلمعقولة املعىن على 

كتاب علم املقاصد 
 174-165 الشرعية



َكمها ختفى قد الشريعة أحكام بعض  استثناء تعترب وهذه التعبدية، ابألحكام عليها املصطلح وهي التفصيلية، ومصاحلها اجلزئية حِّ
 .املعىن معقولة مناسبة أبوصاف األحكام ربط من تشريعه يف الشارع عليه مضى الذي العام األصل من

 
 والصيام الصالة من تعاىل هللا إىل التقرب بقصد تفعل اليت املخصوصة اهليئات ذات األفعال :القاعدة هذه يف ابلعبادات واملقصود

 قبل من هبا االمتثال تفصيالهتا ومجيع وشروطها أركاهنا ويف األفعال هذه جزئيات يف األصل أن :القاعدة ومفاد واحلج، والزكاة
َكمها إىل التفات دون الشريعة بي ِّنته الذي وشكلها وهيئتها صورهتا وفق على املكلفني  عن اخلفية اجلزئية ومصاحلها ومعانيها حِّ
 وفهمها تعقلها ميكن اليت العامة اإلمجالية معانيها خبالف وهذا معقولة، جزئية مبصاحل إانطتها وعدم التعبد فيها الغالب ألن مداركنا؛
 .وإدراكها

 
 :تطبيقات

  يف رابعة أو ًثلثة سجدة تضاف فإنه تعاىل هلل والذُّل اخلضوع الصالة يف السجود من احلكمة دامت ما إنه :مثال يقال أن يصح ال
 الصالة يف التكبري من احلكمة دامت ما إنه :أيضا يقال ال كما  ،وآكد أقوى بشكل وحكمته السجود معىن لتحقيق ركعة كل

 ألفاظ اتباع والصواب " : القيم ابن قال ؛مقصوده وحيقق التكبري معىن يؤدي آخر لفظ أبي ِّ  أداؤه ميكن فإنه سبحانه هللا تعظيم
 التعبد لنا ورسوله هللا يشرع مل إذ كان،  لفظ أبي منها واملراد مقاصدها يتبع فإمنا واملعامالت العقود وأما معها، والوقوف العبادات

 [1/292 املوقعني إعالم ] "نتعداها ال معينة أبلفاظ

ْلتَِّفاتِّ إِّىَل املََعاينِّ " قاعدة   " اأَلْصُل يفِّ العَِّباَداتِّ التـََّعبُُّد ُدوَن االِّ
 [   2/300املوافقات للشاطيب ] 

كتاب علم املقاصد 
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 يدمي الوظائف تواصل :يقال أن يبعد ال ولكن نفعية وال دفعية أغراض هبا يتعلق ال فإنه احملضة البدنية العبادات" : اجلويين يقول *
 انتهى إذا مث اجلملة، على يقع وهذا واملنكر، الفحشاء عن ينهى تعاىل هللا بذكر العهد وجتديد االنقياد، حكم على العباد مرون

 ينقاس ال فيما التقدير يقتضي معىن استنباط يف القايس يطمع مل معناها يف وما الركعات كأعداد  تقديرات إىل القسم هذا يف الكالم
 .اجلزئية التفصيلية دون العامة اإلمجالية ومصاحلها معانيها تفهم أن ميكن العبادات أن أي [ 2/604 الربهان ] " .أصله

 العبادات، عدا وما والضماانت؛ واجلناايت واملعامالت املناكحات من اخللق مبصاحل األحكام من يتعلق ما " :الغزايل ويقول *
 [ 203 ص الغليل شفاء ] "اندر املعىن واتباع غالبة، فيها فالتحكمات واملقدَّرات؛ العبادات وأما اندر، فيها فالتحكم

 عليها تغلب اليت اجملاالت أن إىل ونبَّه والتعبد، املعقولية حيث من الشرعية األحكام بني أيضا عبدالسالم بن العز مي ز وقد *
 كانت  وإن تفصياًل، وحكمها معانيها تعقل ال اليت العبادات هي التعبد عليها يغلب اليت وأن واملعامالت، العادات هي املعقولية
 السالم عبد بن للعز األحكام قواعد] .تعاىل هلل واإلذعان واالنقياد الطاعة حيث من ومدركة معقولة إمجااًل  ومصلحتها حكمتها
1/18] 

 ال كنا  وإن األوقات هذه عليها اشتملت األمر نفس يف ملصاحل أهنا نعتقد فنحن العبادات أوقات تعيني وأما" : القرايف قال *
 العباد مصاحل رعاية يف عادته يف الشرع لقاعدة طردا مصلحة فيه ليس أنه ال مصلحة، نعلم ال أان معناه تعبدي كل  وهكذا نعلمها،

   ، 1/67 الذخرية ] " التفضيل سبيل على

 :  علمية يف توضيح قاعدة نقوالت
ْلتَِّفاتِّ إِّىَل املََعاينِّ "   " اأَلْصُل يفِّ العَِّباَداتِّ التـََّعبُُّد ُدوَن االِّ

 [   2/300املوافقات للشاطيب ] 
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 يرتفع وال جسده نظافة مبجرد املكلف عن تسقط ال األحداث من الطهارة فإن ولذا تعبدية؛ أمور منها التطهر وكيفية األحداث أسباب أن -1
 الفرج من املين خروج يناسب كيف  إذ" : عبدالسالم بن العز قال الغسل، أو الوضوء من املكلفني به هللا تعبد اليت ابلطهارات ابلتطهر إال احلدث

 واللمس املس بني- ومفهومة معقولة أي- مناسبة وال البدن، أعضاء مجيع لغسل والنفاس احليض خروج أو اآلخر يف الفرجني أحد إيالج أو
 واخلفاف، واجلبائر والعصائب العمائم على للمسح وال اخلروج، حمل جناسة عن العفو مع األربعة، تطهري إلجياب السبيلني إحدى بني اخلارج وخروج
 يفعل الذي الرقاب ومالك األرابب رب من تعبد ذلك بل ابلرتاب، واليدين الوجه مسح إلجياب واألكرب األصغر احلدث ألسباب مناسبة ال وكذلك

 [ 2/4 السالم عبد بن للعز األحكام قواعد ] "يريد ما وحيكم يشاء ما
 ركعتني إىل ركعاهتا عدد تنويع ومن والليلة، اليوم يف مخساً  املفروضة الصلوات جعل من التفصيلية واملصلحة احلكمة تعرف ال الصالة عبادة يف -2

  األخرى، يف القراءة وجهرية بعضها يف القراءة سري ة ومن والعشاء، واملغرب والعصر والظهر الفجر يف املختلفة مواقيتها حتديد ومن وأربع، وثالث
 الشارع قدره الذي احلد عند كله  ذلك يف التوقف جيب فإنه ولذا والسجود، والركوع والقراءة التكبري من أركاهنا ترتيب من احلكمة تعلم ال كما
 .عليه تعديل أي دون

 يف التكبري لفظة يتعني" فإنه ولذا وسلم، عليه هللا صلى الرسول عن وردت اليت والصفة اهليئة على فيها يتوقف تعبدية أمور الصالة أفعال -3
  األصول على الفروع ختريج ] " مقامها معناها يف ما يقوم وال اختتامها، يف التسليم لفظة ويتعني مقامها، معناها يف ما يقوم وال الصالة، افتتاح

 [ 51 ص للزجناين
 القراءة وكذلك .عندها التوقف ينبغي اليت التعبدية األمور من ألنه عليها، قادرًا كان  ملن العربية ابللغة يكون أن يتعني للصالة األذان رفع -4

 ، 1/282 للزركشي املنثور الدر انظر ] .عليها التعبد لغلبة عليها قادرًا كان  ملن العربية بغري تصح ال فإهنا الصالة يف والتشهد السالم و والتكبري
 [320 و 277و 1/132 قدامة بن ال املغين

 :  تطبيقات على قاعدة
ْلتَِّفاتِّ إِّىَل املََعاينِّ "   " اأَلْصُل يفِّ العَِّباَداتِّ التـََّعبُُّد ُدوَن االِّ
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 فإنه ولذا منه، التفصيلية احلكمة تدرك وال معناه يعقل ال تعبدي أمر هو خمصوصة، حمددة أبوقات والصيام احلج فريضة من كل ٍ   توقيت إن -5
 ! السنة فصول يف الطقس حسب على العبادات هذه أشهر تغيري مطلًقا جيوز وال وقدره، الشارع حدده الذي الوقت يف به االلتزام جيب

 
 إحدى رمىَ  فإنَّ " ولذا وسلم، عليه هللا صلى الرسول بينه الذي احلد عند فيها يتوقف اليت التعبدية األمور من احلج يف اجلمرات رمي كيفية  أن -6

 وجب قد الرميَ  ألن اعتباره، فوجب الرميات بتفريق ورد التوقيف ألن أخرى؛ ستة ويرمي واحدة عن فهي واحدة دفعة مجيعاً  حصيات بسبع اجلمار
 [ 2/158 للكاساين الصنائع بدائع ] " .عليه فيقتصر ابلتفريق ورد وأنه التعبد، مورد فيه فرياعى حمضاً  تعبًدا

 
 املصاحل أصل وإن تشرع، ال فإهنا الشارع من نص العبادة يف يثبت مل فما واملصاحل، املعاين ابتباع ال ابلشرع إال هبا األمر يثبت ال العبادات أن -7

  :تيمية ابن قال املعاين؛ اتباع ال التوقيف هو فيها األصل ألن العبادات جمال يف يطبق ال واملعامالت، العادات جمال يف عليه يعتمد الذي املرسلة
 عدم فيه األصل إليه حيتاجون مما دنياهم يف الناس اعتاده ما فهي العادات وأما ابلشرع، إال هبا األمر يثبت ال أحبها أو هللا أوجبها اليت العبادات"

 مأمور أنه يثبت مل فما هبا، مأموراً  تكون أن البد والعبادة هللا، شرع مها والنهي األمر ألن وذلك وتعاىل، سبحانه هللا حظره ما إال منه حيظر فال احلظر
 احلديث أهل فقهاء من وغريه أمحد كان  وهلذا حمظور، أنه على حيكم كيف  عنه منهي أنه العبادات من يثبت مل وما عبادة، أبنه عليه حيكم كيف  به

 ملَْ  َما الد ِّينِّ  مِّنَ  هَلُمْ  َشَرُعوا ُشرََكاءُ  هَلُمْ  أمْ } :قوله معىن يف دخلنا وإال تعاىل هللا شرعه ما إال منها يشرع فال التوقيف العبادات يف األصل إن :يقولون
يَ  اْلَفْصلِّ  َكلَِّمةُ   َوَلْواَل  اَّللَُّ  بِّهِّ  أيََْذنْ  نَـُهمْ  َلُقضِّ   ما إال منها حيظر فال العفو فيها األصل العادات و . [1 الشورى] {َألِّيمٌ  َعَذابٌ  هَلُمْ  الظَّالِّمِّنيَ  َوإِّنَّ  بـَيـْ
 [ 17-29/16 الفتاوى جمموع ].«حرمه

 :  تطبيقات على قاعدة
ْلتَِّفاتِّ إِّىَل املََعاينِّ "   " اأَلْصُل يفِّ العَِّباَداتِّ التـََّعبُُّد ُدوَن االِّ
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دِّ َوَسائُِّل األُُمورِّ   ََذا احْلُْكمِّ    َكاْلَمَقاصِّ  لِّلزََّوائِّدِّ َواْحُكْم هبِّ

 هلا أحكام املقاصدالوسائل : القاعدة الثامنة



 قاعدة الوسائل هلا أحكام املقاصد



هل جيوز تعدد 
النيات يف العمل 

 الواحد؟

إذا كانت إحدى 
العبادتني غري 
 مقصودة لذاهتا

تتداخل األعمال وجيوز 
 التعدد يف النيات

إذا كانت العبادًتن 
مستقلتني، وكل منهما 

 مقصود لذاهتا

فإن العبادتني ال 
 تتداخالن
 

 سنة الضحى 

 مع السنة الراتبة

غسل اجلمعة مع  

 اجلنابة

حتية املسجد مع 

 سنة الوضوء

زكاة مع 

 كفارة

 تداخل العبادات: القاعدة التاسعة
إذا اجتمع عمالن من جنس واحد وكانت أعماهلما متفقة فإنه يكتفى 

 إبحدامها عن اآلخر إذا مل يكن مقصودًا لذاته

يصح اجلمع 
 :بينهما بشرطني



املواقف واآلراء يف دور املقاصد 
 :الشرعية يف االجتهاد الفقهي

 على ثالث اجتاهات
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هذا املوقف هو األقرب 
للصحة واألليق بسنن 

الشريعة ومقررات العقل 
ومتطلبات الواقع 

 ومصاحل الناس



 .الفقهي االجتهاد يف الشرعية املقاصد مراعاة :(االجتهاد يف املقاصد إعمال)بـ املراد
 ويف وتفسريه، الدليل فهم يف الشرعية املقاصد يـُْعمِّل اجملتهد فإن ؛إمجاع أو سنةٌ  أو كتابٌ  املسألة يف كان فإنأ-

 .خمتلفة وأشكال كثرية  أوجه على يكون وذلك الواقع؛ على حكمه تنزيل
 املقاصد يـُْعمِّل فإنه ؛ابلقياس به إحلاقها كنمي األخبار يف نظري للمسألة وكان خرب، املسألة يف يكن مل وإن ب-

 وغري املختلفة، األقيسة وترجيح املناسبة، الشبه أوجه والتماس وتنقيحها، العلة استنباط يف حينئذٍ  الشرعية
 .املقاصد إعمال يف األبواب أوسع من القياس وابب ذلك،

 وهذا ،وكلياهتا وقواعدها الشريعة عمومات إىل احلكم يـَُردُّ  حينئذٍ  فإنه قياس، وال خرب املسألة يف يكن مل وإن ت-
 األحكام؛ إليها ترد اليت الكليات مجلة من الشرعية واملقاصد أيًضا، املقاصد إعمال أبواب أوسع من

 كقاعدة  ذلك، دون أو ابلشك، يزول ال اليقني كقاعدة  كربى  قاعدة كانت  سواء- فقهية قاعدة إىل احلكم ردَّ  فإنْ  *
 .وتنزيلها هبا العمل ويف وحدودها، القاعدة حقيقة فهم يف ابملقاصد استعان -استقالاًل  يثبت ال ما تبًعا يثبت

 كجمع  املرسلة، ابملصلحة العمل هو وهذا مباشًرا، بناء عليه احلكم بىن فقد شرعي مقصد إىل احلكم رد وإن *
 .للناس وتبليغه القرآن حفظ مقصد أو ملصلحة مراعاة للمصحف الصحابة
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 إعمال املقاصد يف االجتهاد
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 .اإلمجاع وال للنصوص، القطعية الدالالت خيالف ال أن :األول الضابط
 .ظاهر وهذا والسنة، الكتاب أدلة من الثبوت القطعيةَ  الداللة القطعيةَ  النصوصَ  ابجتهاده خيالف فال 

 .خبطئه مقطوع فهذا املقاصد، من ملقصد مراعاةً  اللغة حتتمله ال معىن على حديثًا أو آية يتأوَّل كأن  الظنية؛ النصوص من به املقطوع خيالف وال
 .قطعي دليلٌ  اإلمجاع ألن أيًضا؛ اإلمجاع خيالف وال
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 ضوابط إعمال املقاصد يف االجتهاد
أن يراعي املقاصد الشرعية يف  -الذي استوىف شروط االجتهاد-إذا أراد اجملتهد 

 :اجتهاده؛ فإنه يضبط هذه املراعاة مبا يلي

 .والقياس األخبار، ظواهر من منها أقوى هو ما على املقاصد يقد ِّم ال أن :الثاين الضابط
 .الظاهر هذا من أضعف هو مقصد مبراعاة ابطن معىن إىل ظاهره عن وصرفه أتويله يسوغ فال ظاهرة، احلكم على داللته خربٌ  املسألة يف كان  فإذا

 .منه أضعف هو مبقصدٍ  الواضح اجللي القياس يرتك ال وكذلك
 .العام ِّ  على اخلاص ِّ  لفضل مستنبطة؛ أو منصوصة املقاصد كانت  سواء الكلية، املقاصد من أقوى اجلزئية واألقيسةَ  التفصيلية األخبار ظواهرَ  أن واألصل
 كذلك،  العام ِّ  القياس على مقدَّمٌ  اخلاصُّ  والقياسُ  املراد، على دااًل  ًثبًتا دام ما وداللًة، ثبوًتً  منه أقل كان  وإن العام ِّ  على مقدَّمٌ  اخلاصَّ  اخلرب أن ومعلوم
 .وعمومه املقصد كلية  على مقدَّم فخاصُّهما املقاصد، من االستدالل يف وأوثق احلجية يف أقوى كالمها  والقياس واخلرب

 عليه قدَّمها ورمبا للمقاصد، مراعاةً  اجملتهد عنه يتزحزح فقد بعيد، فيه والتشبيه َوَهٌن، القياس يف أو ضعف، ثبوته يف أو تردٌُّد، اخلرب فهم يف كان  لو أما
 .وأوثق أقوى ورآها
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 .املقصد هلذا الشريعة اعتبار من التثبت :الثالث الضابط
 درجة يعرف ولكي موهوم، مبقصدٍ  يستدل ال حىت له، الشريعة اعتبار على الدالة واألدلة ثبوته، طريق عن ابلفحص وذلك

 .عليه املبنية األحكام على أثرٍ  من لذلك ملا الثبوت، يف ورتبته املقصد هذا
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 ضوابط إعمال املقاصد يف االجتهاد
أن يراعي املقاصد الشرعية يف  -الذي استوىف شروط االجتهاد-إذا أراد اجملتهد 

 :اجتهاده؛ فإنه يضبط هذه املراعاة مبا يلي

 .له الشريعة مراعاة وكيفية املقصد لطبيعة التفهُّم :الرابع الضابط
  كيف  :ويتدبر والسنة، الكتاب يف الواردة جزئياته يف ينظر أبن املقصد، هلذا الشريعة اعتبار من التثبت بعد يكون وهذا
 له، الشريعة واعتبار املقصد أصل إدراك يف أحسن رمبا فإنه املقصد؛ هذا مراعاة وجه ليعرف فيها؟ الشريعة حكم كان

 .إعماله لطريقة الشارحة حلدوده، املبينة هي وجزئياته الشريعة، يف املقصد هذا جبزئيات جلهله إعماله يف وأساء
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َوامِّ يفِّ اْلَبْدءِّ َواخلَِّتامِّ  التََّمامِّ َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ َعَلى   َوالدَّ
ْ َوَصْحبِّهِّ    َشائِّعِّ مثَّ الصَّالُة َمْع َسالٍم   َوالتَّابِّعِّ َعَلى النَّيبِّ
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