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 مقدمة 

 ،هأرحلواصد مطاياه عبد للقو،هلل الذي شرفنا بمقام القصد الحمد 
م على الصالة والسالو، سبله لم يخيب للعبد نواياه والشكر له إذ و

على آله و ،األفئدة جوارهب قربه وجنوخير الورى كلما المست ال
 حلَّه وحرمه ~ ةوصحبه ما ترددت المسرات مستغرق

مراتب و ،تعلقا د : فإن للمقاصد الشرعية وجودا وأما بع
 تملقا . و الوجهة اعتذارارعي اعتبار تقليب النظم وتأنقا بو ضطراراا

المقاصد مناطها مواقع الوجود حيث مجاري  تحرير ذلك: أنو
 . عالشرخطاب حيث التعلق دات أوالعا

فباعتبار مواقع الوجود : فالقصد عل مقتضى موازنات شرعية 
 .الضرر غلبة لنفع وابين 

مع نفي التمحض في استظهارا للمعبود الشرعي المعتبر و
   .الجهتين

 ،لوبةغ: ففي هجر الجهة المتعلق الخطابأما النكتة في و
ول نظرية تمحض النفع يتبار بالجهة الغالبة عند تقرير ذواإلع
 .شرعا

تحاكمه وثم إن هذا التحرير ليحيل على قيم تحكم كل جزئي 
 .اإلذعان لمدرسة اإلمامالكلي مما يورث وجوب االحتكام و بقانونها

المقاصد  جنس أجناسسقفها  ،أركانوة وللمدرسة سقف وقاعد
في مسمى يمها قسوص الشرعية وقاعدتها النصسدرة منتهاها وو

وأركانها مسالك الكشف عن المقصود بشرط  ،تغاهامبو اإللحاق
 ما يراد لها . .رتباط الوثيق بين ما يقال فيها واال
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أشباه مثال وأو ،الناس أوزاع في تقرير المباحث و الفهارس و
 المجالس . . مة في النوادي ووصحال الخ

 ،ومحل اعتبار القصد ،الفن ةاستقاللي جماع خصوماتهم :و
 ،قوته وضوابطه حجيته و وفصل القول في ،تحقيق مناطاتهو

لكل و ، المشتغل به . .وأهلية الناظر و ،وطرائق االستدالل فيه 
  وجهة هو موليها.

 ة :ي المسلمات التاليفوالتشاجر ال يعتري الراسخين 

إن و ،قعتوالحصيل القطع من حيث اإلمكان وإمكانية ت  -1

  .الوقوع لوجود مانع أو انتفاء شرط أو ذهول تخلف من حيث

نصوص لعدم تصور صد للمقاال تتصور مزاحمة ال  -2
 جى .تورثها الحقائق عند أرباب الحمسلمة  هذهالنفكاك بينهما و

يات القات األسرار والغاإطفي دفع الشبه بين المقاصد و  -3
 .الظواهر والبواطن و

على نسب العموم  تخريجااألذواق لخصائص والعلل واو -4
 التباين . .و ،سميه قالخصوص بو

التجريد و ،والحصولوفي التفريق بين مقام التحصيل   -5

  .والوقوع

 ،أدواته ال يستلزم التشريكوأن االشتراك في مادة الفن و  -6
ها مسائل موحدة من ألن الفنون تترجم ،منع االستقاللية يعلى وجه 

  ومناهجها المنتخبة . توظيفهاحيث وسمها لكن الخلف في 

عدمه و فكاكاالن األصول على وجهيوأن المقاصد و  -7
 ،أصول دون مقاصدوال يتصور فقه  ،باعتبارين : فباعتبار الخلفية 

 فإن للمقاصد قراءة مستقلة . ،باعتبار منهج الترجمة و

 صوصنالعد الفن في فهم مال قواعأن مقصد القاصدين إو   -8
 و تنزيل ما تقتضيه على واقع يقتضيه .
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قوة والقرب الو فالشر تأن المقاصد على رتب باعتباراو  -9
 بع . .التصالة وواأل

 ل من الجهة المغلوبةحمن الجهة الغالبة تشوفا أولى بالأو -11
 المفاسد .على كفتي المصالح و

لى األشخاص عالمكان وثم إن القاصد بمقررات الزمان و
 نحاء :أ

 صد إلى تقرير األحكام دون ثمرات .اق  -1

 قاصد إلى بيان ثمرات امتثال األحكام .  -2

 قاصد إلى ترتيب مسالك الكشف عن المقاصد تنظيرا .  -3

  تنزيال .و تنظيراالكشف قاصد إلى ترتيب مسالك   -4

 عراقيأندلسي ومصري ومدني وربي وقاصد مغ  -5
 شامي .و

دفع الفساد ى ترميمها ولقاصد إقاصد إلى هدم الشريعة و  -6
 رفعه .وعنها 

 مقاصدي .فقهي وأصولي وقاصد   -7

 فإنه يخرج الفن تدوينا لقاعدة  ،أما القاصد في مدرسة اإلمام 
والمناهج والمدارس تمايز الفنون على قدر تميز الحقائق "
 ،حال التخيير  إعمال الفن أولى من التنظير له" وقاعدة  ،"المسالكو
  "الختيار ا حالالجمع أشوف و

 ) المنهج في التحديد (المقدمة األولى : حقيقة المقاصد : 

 . منطقيتقريبي وهج التحديد على نحوين : من

 ،لفظي و ،رسميو ،على أقسام ثالثة : حقيقي المنطقيو
اللفظي على مقتضى و ،كذا الرسمي و ،ناقص و ،والحقيقي التام 
 كثرة لوازمه .
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ضى المعهود تلحقائق على مق: فعمدته مالمسة ابيأما التقري
األحكام إنما بقدر تحصيل ن درك الحقيقة ال على التمام وأالفطري و

 االمتثال . مراحلوفهم الخطاب تربصا ب

 بين المنهجين باعتبارات . يجمعالراجح في دفع التعارض أن و

: معرفة المراد الشرعي بالنظر إلى المقاصد بالمنهج التقريبيو
الخطاب  ائن المعلومة التي احتف بهادبر النصوص وفق القر
 مذاهب السلف .بشهادة الوضع والتعليل و

كثير قيام حيث : زوجي كثير صيام وقول الظعينة :بيانه تمثيالو
إن صرحت الصيغة بنعم الزوج و ،قصدت اإلهمال الالزم قصدا 

حال وجود ما يقتضي . .  ،؛ فالمقاصد ما يراد ال ما يقال لفظا. .
: الصيغ الظاهرة ن مقرراتمرأة على العدول عحرض الوالذي 

 احترام مقام القضاء بإشارات دون العبارات .و ،حفظ ود ِّ زوجها 

الفصول و األجناسلمنهج المنطقي على مقتضى سوق هي باو
 ،اظ بدل ألفاظ هي أشهر عند السامعاستبدال ألفأو ،والخاصة

ول غيره فيه المانع من دخ ،ويشترط التحديد الجامع لجملة المحدود 
و أخفى هبما في الجهالة أو مساوييحترز فيه عند التحديد بالو ،
زها .االاإلجمال أوأو  شتراك أوالمجاز إال بقرائنها عند من جوَّ

ن المنهجين يار الجمع بيتاخ ، القدر الذي يهوي إليه القاصدو
ار بالمعصم اإلحاطة بالحقائق إحاطة السوترديدا لدفع السآمة و

 . أهل الصناعاتناهج تأليفا لمو
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 أذكر منها : ،التعريف المنطقي جملة من المسائلويحد 

 المسألة األولى : تعريفات المتقدمين و المتأخرين :

مدعي الوجود فيه متكلف و ،تعريف المقاصد سلفا عزيز الوجود 
الساعي إلى تبرير عدم الوجدان متعسف في تعليل المواقف مما و ،

 ب . .تخلف عن الركميوهم ال

: أن الناس في معالجة هذه المسألة سلكوا القاصي على معنى
 والداني من تلكم التحريرات :

المقاصد لكونها من علوم : لم تعرف ت طائفة فقال  -
 .الراسخين

: بل عرفت في حد  رعاية المقاصد في حدود قالت أخرىو  -
 لة على حجة اإلسالم .ااإلح

د من بذلت جماعة عرق القربة في تخريج حدوو  -
 .المدونات

 الحق تعتريه االحتماالت :و

الذي  قسيمبمنهج المناطقة و تقريبه بال إما إهمال الحد    -
 .يشاركه

 و إما إرجاء الحدود إلى حين نسج المقصود . .  -

يع الفحول في المبتكرات كما فعل األئمة في صنهذا و
صناعة إلى الوالموافقات . . إلى أن ارتقت  الرسالةوقواعد ال

 ضبط الحدود .و معرفاتسوق ال د األبواب ويتشي

 و الَخلُف في التحديد على نوعين :
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فجلب  ،قسم ساق التعريف على وجه االستدراك   -
فحصر المقاصد في  ،عبارةاإليجاز بما هو معهود عند السلف 
 األسرار و الغايات و المعاني و الحكم .

ين سلكت فرقة مسالك التحسين و تزيين الحقائق كما تز و  -
المادة في  صهرفحام حول الحمى بإعادة  ،فها الحسناء ليلة زفا
 بوتقة جديدة .

 و الجامع في نقد الفرقتين : 

ي الجهالة أو بما هو أنها استبدلت ألفاظا بألفاظ مساوية ف -
 المقاصد بالحكم .كتعريف أخفى ؛ 

كتعريف الفن  ،محظورا بطريق اللوازم تأنها ورث أو  -
أو بالمعاني حيث التلبس  ،ق و التوسم يث الذوحباألسرار 

 بمدرسة الباطن . .

أو أنها حرضت على معرفة الغايات دون مسالك   -
 الوصول .

أو أنها انتخبت من كل حد  قيداً فكانت كحاطب ليل جمعت   -
 حيث ألقت رحلها . . !

 و الحد المقتنص على وجهين :

 اء: و فيه تذكر أجزحد بالهيئة االجتماعية :الوجه األول

 المقاصد

: خلة فيها ؛ كاألحكام وثمراتها وأوصافها ؛ لتكون المقاصدالدا
 عبارة حاوية لألحكام و ثمرات األحكام و أوصاف الشريعة .
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الوضعي ( قراءة  لتكليفي واعلى أن تقرأ األحكام بقسميها ) 
القاصد 
(1)

و تخرج ثمراتها وفق ميزان المصالح والمفاسد  ، 
 ات كلية يحظر تجاوزها .عرض األوصاف كعالمتوتس

سوق مرادف أشهر عند السامع من لفظ  والوجه الثاني :
دون قيد التفضل؛ " الباعث على تشريع األحكام"المقاصد كمصطلح 

 . بداهتهل

 تعريف المقاصد بذكر األقسام :  المسألة الثانية :

 المقاصد على أقسام باعتبارات :

 التبعية ( ،ة لي) األصه تأصالة القصد و تبعي االعتبار األول :
 ،الغالبة  ،ي : التمحض و الغلبة ) المتمحضة االعتبار الثان

 ( المغلوبة
 الخاصة ( ،االعتبار الثالث : العموم و الخصوص ) العامة 

 الجزئية ( ، ةالخاص ،رابع : العلو و النزول ) العامة االعتبار ال
 ( ريةأث ،نبوية  ،س : المصدر ) قرآنية االعتبار الخام

 و الفقه ( ،بواب ) مقاصد العقائد االعتبار السادس : الفقه و األ
 ظنية ( ،االعتبار السابع : القطع و الظن ) قطعية 

 الوهمية ( ،) الحقيقية  التخيلاالعتبار الثامن : الحقيقة و 
 ،حاجية  ،ضرورية االعتبار التاسع : المراتب و األحكام ) 

 ( تحسينية مع ذكر األحكام الخمس
 متغيرة ( ،االعتبار العاشر : الثبوت و التغير ) ثابتة 

 ، ملغاة ،االعتبار الحادي عشر : االعتبار و اإلرسال ) معتبرة
  مرسلة (

 عالقة المقاصد بما يشبهها المسألة الثالثة : 

                                                           
(

1
 بأن يبين القاصد هيئة االمتثال التي قصدها الشارع في األحكام . (
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الواردة على  مبانيقة بين المقاصد و جملة من الإن ثمة عال
 لفروق بينها يجلي حقيقة الفن . .و الفصل ببيان ا ،الحذاق . .   ألسنة

 * عالقة المقاصد بالحكم : 

الحكمة مناط خفي للتكليف دونه عالمات وقتها التشريع فحازت 
المقصودة و تحقيقها  المئناتالتشريف من حيث داللتها على  مقام

 لمسالك الوصول المحمودة . . 

الهجر حيث و ،ورعدم الظهو من خصائص الحكم: الخفاء و
إهانة ألصل تشريفا للمكلف من غير  ،و الثبوت  طراداإل انتفاء

 ، تعلقت الحكمة فيه بمقام التشريفه على وجه عنوتخفيفا  ،التكليف
 إال مسدد . . رغائبها ال ينالو ،نمؤيد إال فر بها ظفال ي

العلل ال يرقيها و ،الخفاء اعلى معنى : أن الحكم ال يرهقه
 على الحكمة . . ألن شرف العلة في داللتها ،الظهور

 * أما وجه العالقة بين المقاصد و الحكم فمن وجوه :

 الوجه األول : من حيث المشتغل بهما :

الحكيم األصولي يكفيه و ،فالقاصد ملزم بتخريج القصد بمسالكه 
 االستدالل على الحكمة بما يدل عليها من علل و أمارات .

 الوجه الثاني : من حيث حقيقتهما :

المقامات المسالك وعليها كم ألحت األصل حالمقاصد في  -
 لتدفع عنها مفسدة الخفاء . . ،تكلم  حتى

 إليهما : فالوجه الثالث : من حيث التشو
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 ،وفهمها متوقف على درك المقصد هاترتيب األحكام و استنباط
و يكفي تحقق فرد  ،ك على معرفة الحكمة إال استئناسالوال يتوقف ذ

 وجودها . ةمظن هو فيعند تخليص ما  منها

 عالقة المقاصد بالعلل الشرعية :  

منهج القدر المشترك حال وجود بالعلة ذريعة كاشفة عن القصد 
و غياب العلل ال  ،البواطن  مقتضى العدول من الظواهر إلى

قد يعبر عن المقاصد بالعلل بطريق و ،تغييب المقاصد  يستلزم
 المجاز باعتبارها المستدعي لألحكام .

 خصوص مطلق .ن المقاصد والعلل عموم وبيإذا 

 (فقه الحكم  )عالقة المقاصد باألسرار : 

و تنفك عنها من  ،قد تشترك المقاصد باألسرار إذا كانت خفية 
النهي األمر و فطرق المقاصد : مجرد ،حيث طرق الكشف عنها 

المقتضي وجودا و ،والمناسبة ،اعتبار العللو ،البتداء التصريح 
 سكوت . .عدما حال الو

التوسم و الذوق وف عن األسرار: طرق الكشف أما
 اإلشارات.

 عالقة المقاصد بالغايات :

صد العام ون القتكدون أن  الغاية الشرعية داخلة في المقصود
إذ القصد وصول المكلف إلى الغايات بعد  ،الذي يهوي إليه التشريع

 معرفتها.

 ة الشرعية .وصول التكليف إلى الغايو عليه : فإن المقاصد 

 و الغاية : تحقيق التعبد امتثاال و فهما و تنزيال . .
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 عالقة المقاصد باألصول :

رتباط و هذا اال ،األصول ثمة ارتباطا موثقا بين المقاصد وإن 
شنشنة عرفت من هو و ،ضارب بأصوله عبر األزمنة واألمكنة

تخريجا و ،و التابع بين األصل  النظرعلى وجه تردد فيه  أقدم
 و التبعية . . أالستقاللية ل

 .فقال األصولي : ال زالت المقاصد في رحم األصول

 على االستقاللية .ألح و خالف القاصد : حيث 

ر االعتبار توريثا لالعتذار: و ذلك بأن ك: أن نفرق بذوالراجح
 الوضع لالعتبار .نميز بين التدوين و

د قصماري أحد في تحويز األصول ال ي: فمن حيث التدوين
 .السبق

ن المقاصد تسبق : فإأما من حيث وضع المسائل لالعتبار
دليل اشتراط االعتبار في العلل ب ،الفقهي العمل األصولي أو

 وجود خالف في اإلرسال .و ،االستدالل و

 .: أن تكون العلة مقصودة للشارع بأدلةو معنى االعتبار

: االختالف في القصد حين غياب سلرو معنى الخالف الم
 ليل الجزئي المعتبر .الد

أو العتبار  االستدالل أو أجناس: فإن المقاصد جنس عليهو
 .اإلرسال

مناهجه د بفن مستقل إذا اكتملت حقائقه وأن تفرد المقاصو
 . . ومدارسه و مسالكه و مصطلحاته . 

 عالقة المقاصد باألوصاف التعبدية :
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ة لكونها ثابت ،المقاصد أعم مطلقا من األوصاف التعبدية 
يستلزم انتفاء المقاصد على  نفي األوصاف الو ،بثبوتها أو عدمها 

فحيث غاب  ،عليل تأو ال: أن للتشريع مقاصد حال التعبد معنى
 .ى مقتضى المشيئة دون تشريك علةالتعليل فالتعبد عل

 لفظ المقاصد من المعاني : ثيره* ما ي

 ،امواالعتز ،النهوض ،ة المالزمة للمقاصدمن المعاني اللغوي
 ،إثارة بارك و ،و الطريق المستقيم ،و الكسر ،التوجه نحو الشيءو

 والتوسط . . 

 ،حصيل الغايات الشرعية ببذل الوسعو في المقاصد توجه نحو ت
 . . دون انحراف أو حيف على وجه يثير فيه جني الثمرات باركا

 و الطريق المستقيم توصيف للمسلك القويم . . 

 "القصدَ تبلغوا  القصد "و في التوسط إحالة على 

 ،إن مراتب العلوم على قدر همومها  أهمية علم المقاصد : -
فمن كانت هجرته على وفق ما  ،و تحمل الهموم على قدر الهمم 

 ومن كانت هجرته إلى تحصيل ،فهجرته تحقق مراده  ،ه أرا
هجرته إلى ف ،أو جلب متوهم أو متخيَّل  ،حاصل أو دفع محصَّل 

 .ما هاجر إليه 

 أن المقاصد أشرف العلوم باعتبارات : و القدر المعلوم :

 ،و القصد فيها إلى دفع الخالف  ،من حيث نسبتها إلى الشارع 
موانع و فتح  ،تب الفساد في كل باب و تقليل مرا ،درئه  وورفعه 

 االجتهاد بإثارة مدارك أولي األلباب ..

مية في فهم النصوص و تخريج هللمقاصد أ -
 و تنقيحها تباعا أو على حد سواء . . تحقيقها  مناطاتها و
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و هي تستغرق مراحل النظر من حيث الوضع و االستعمال و 
 ة أو ترديدا . .حمل خلفلا

و دون التكلف رفع المالم تحقيقا  ،و عل كل رتبة منهج إمام 
 لمصالح األنام . 

 ج اإلمام :هالمن

يث عرض التواتر و الترديد و التقريب حمنهج  ديؤم المقاص
 تشاجردفع و ،و ترتيب النتائج  ، و سوق االستدالالت ،الحقائق 

قاء من و القصد إلى االرت ،الحجج و تنافر العلل و المناسبات 
  النظريات الحاكمة . . بلهالجزئيات إلى الكليات 

 ( أهل السنة ،العلل  ،االعتبار )  المصطلحات :

، ليق بمسائله و لغة ت ،إن للفن لمصطلحات على وفق منهجه 
 يحد ها المقام و االعتبار و العلل و أهل السنة و الجماعة . .

نظر في النصوص لو المقام : عبارة حاوية لإلقامة و إدامة ا* 
سبر توسم و الأو هو نصب خيمة  ،زم و النوافلوالمنازل و اللوا

 المخبآت . غور

ود حيث إلى المفق معهود و العبور بهالعبرة من ال * االعتبار أخذ
 الوضع لالعتبار .

 * العلل : أدلة على الحكم حال هجر الظواهر شرط اجتماعها 

العدول حال  جوزوا اهر ووجمعوا عقيدة الظن * أهل السنة : م
 المقتضي بشرط تواتره .

 مدارس المقاصد :

 : أنحاءالمدارس على ثالثة 
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و  ،و مدرسة القصد الباطني  ،* مدرسة القصد الظاهري 
ظهر  ا على مقتضى مامأصله ،الجامعة بين إحالتين  المدرسة
 حال وجود ما يقضي و تواتره . .عنه و تجويز العدول  ،أصالة 

 مسالك الكشف عن المقاصد :

وقت الحذاق طرقا لتخريج المقاصد حيث توزعت تدوينا على 
 نحوين 

 المسالك الشاطبية :

 تصريحيد األمر و النهي االبتدائي المجر   -1

 عتبار علل األوامر و النواهي ا   -2

 المقاصد األصلية و التابعة    -3

 السكوت    -4

 أن طرق الشاطبي على قسمين :و التحقيق :  -

طرق الكشف عن المقاصد حال الخطاب باعتبار مجرد    -1
 و باعتبار العلل و المناسبات . . ،األوامر و النواهي 

 

ار ل السكوت على اعتبطرق الكشف عن المقاصد حا    -2
 أو انتفائه . يوجود المقتض

 و من طرقه : مسالك ابن عاشور :

االستقراء : و هو على اعتبار القدر المشترك بين   -1
 المعللة بعلة واحدة .أو األحكام  ،العلل 

 النصوص الواضحة   -2
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 النصوص المتواترة : معنى و عمالً   -3

 : المقامات الكاشفة عن المقاصد

ربوة  علىابن عاشور ر بمسالك الشاطبي و ارتقى النظ
 على المراد دون تكلف أو تعسف . .تستوعب طرائق االستدالل 

موازين معالم التجديد في فقه المقاصد تخريجها على خمسة  و
 :فيما ظهر لي 

 و هي على التبع : االول : المقامات الكاشفة :يزان الم 

 مقام لسان العرب :

ة معهود مراعاإن من لوازم مراعاة الفطرة ومظاهرها ، 
فقد تنزلت األحكام على مقتضى األميين في أزمنة تنزيل الخطاب ، 

 لسان يفقهه العموم والخصوص ، وبألفاظ حوتها السطور

و الطروس، فكان ديوان العرب مصدراً من مصادر درك 
البيان وتقييده وتخصيصه، وذلك فضل يؤتيه هللا من يشاء من عباده 

 ، و حيث شاء من أزمنته وأمصاره.

فكانت العربية بفنونها الوعاء الذي ارتضاه الخالق لحمل هذه  
الرسالة، ولسان التواصل بين الشارع والمكلف ، والحكم الذي 
ً ، والقصد من كل  ً أو ترجيحا تتحاكم عنده الفحول والعقالء جمعا
ذلك : ضمان لشطر مهم من مقاصد التشريع ، والمتمثل في فهم 

المكلف بتربص في دورة لغة  الخطاب دون عنت أو تكلف يلزم
بأكاديمية أو مركز أو جامعة،وإنما جعل في غنية عن تحصيل ذلك، 
ألنَّ الشرع فض له بتقرير أصول لغته وفروعها ، واحتكم إلى 

 قواعده .
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ومن مقاصد اإلحالة على معهود العرب تسهيل اإلقبال على 
جعل  التشريع دون حدو أو إكراه عليه ما لم يكن ذلك من اإلثم،و

 ذلك وسيلة للفهم دون تلبيس أو تعقيد. 

رضي هللا  –و من شواهد االعتبار باللسان قول عمر   -
يا أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم؛ فإن  ": -عنه 

"فيه تفسير كتابكم 
(2)

.  

إن  الشرع أحال على منظومة العرب العرفية  ثم   -
وتخصيصه وبيان الوضعية متفضال لتفسير الخطاب وتقييده 

 مقاصده .

مسمى العوائد منحصر في أوعية  و مقام عوائد العرب :    -
زمنية ومكانية سيقت لتحتضن النص القرآني والنبوي، على وجه 
يستقي التشريع فيه من الواقع ما يبرر به أحكامه محاكمة 

 واحتكاما.
ومقام العوائد يراد من جهتين، جهة تحصل الوعاء     -

ني الذي سيق فيهما النص الشرعي أي قبل تنزيل الزماني والمكا
الخطاب، وجهة تقتضي استعراضا لبيئة تنزيل النص أي عند 

 وجود النازلة.

يعتري التعليل طائفة من الل وازم غير منفكة و مقام التعليل :  
و تتجاذبه على السواء مسل مات و إشكاالت ملح ة و حيث تعليق ،

و العدول من الظواهر إلى  ، العلل بنظرية اإللحاق و القياس
و ترديد النظر بين دف تي  ،ومن الجالء إلى اإلخفاء  ،البواطن 

                                                           
(2)

": "لم أقف عليه", وقال ابن 642/ رقم 755/ 2قال المناوي في "الفتح السماوي" " - 

/ ب": 194همات في كتابه "تحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي" "ق 

/ 14جه، لكن أخرج ابن جرير ]في "التفسير" ""قال السيوطي: ال يحضرني اآلن تخري

 . " وذكر نحوه...."[ عن عمر أنه سألهم عن هذه اآلية113
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وإقامة األدل ة على البديهيات الختالف  ،الجزئيات و الكل يات 
و التأكيد على مناهج القدر  ،االعتبارات أزمنة و أمكنة و أحواالً...

ترد دًا ، ى و المرسل و الجزم بالتعليل المعتبر و الملغ ،المشترك ....
و بين ما  ،بين ما دل ت عليه النصوص الجزئية قبوالً أو رفًضا 

اعتبره النظر إرسااًل و إطالقًا حال التوكؤ على المناسبات الموافقة 
 لمقاصد الشرع على وجه تتوق ع عقيب االحتكام إليها مصلحة ..

 و من خصائص هذا المقام : -

 إلى التعليل الكل ي._ اإلرتقاء من التعليل الجزئي 1 -

_ توظيف منظومة التعليل توظيفًا آخر، حيث اعتبرت 2  -

 العلة دليال على األحكام لتؤول إلى تخليص الحكم.
 المقام على نحوين: تعليل جزئي و كلي على ما سيقرر.و  -
 مقام المعاشرين : و   -
عنده سنحيل على المعاشرين في تخريج المقاصد ، و و  -

استعراضا لجملة المعاني ال تي انقدحت في  ذلك يقتضي من الن اظر
أذهان ال ذين الزموا الت شريع و أدركوا موارد الت نزيل و أسبابه و 

 قرائنه ، 
و جلبا للمدركات المقصودة على هامش المرويات القولية  -

 أو الفعلية.
 مقام التعبد :و  -
شتركا و جنس أجناس هو أبو المقامات ، لكونه قدرا مو -

االبتهال ، إذ عنده يتملق العبد ليتأنق االستدالل ، ومسماه التضرع  و
قهراً أواختياًرا عند محراب العبودية لتحصيل ما يحقق النفع 
للمكل فين بإحاالت ربَّانية على المقامات المتقدمة، ألنَّ هذا المقام ال 

يئٍة إلحالة مرتقبٍة عنده يتنج بذاته األحكام والحكم، وإنَّما هو مقام ته
 ال به بشروط وضوابط معلومة.

و لن تجد ـ فيما أحسب ـ جزئية استداللية تخرج عن  -
هذه المقامات ، كما أن  قيمة هذا الحصر تتجلى في كونه يحقق 

 تواترا ، وهم المقصد المنشود ألهل التجديد المقاصدي.
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  :المسلك الثاني : األوصاف الكلية 

المة المعرفة للشيء و إن غاب جوهره ، : العالوصف لغة 

 ومنه : بيع المواصفة حيث يباع الشيء من غير رؤية.

العالمة الظاهرة المنضبطة حيث توجد و في االصطالح : 
الحكمة عندها ال بها ، و يشترط أن يشهد لها شاهد باالعتبار و إن 
 كان مرسال..

اف ثم إن هناك قدرا مشترك بين األوصاف الكلية و األوص
الجزئية من حيث كونها عالمة ، و من حيث سوقهما لمقصد 

 اإللحاق و القياس ، و من حيث اشتراط االعتبار في كل منهما..

أما الفرق بينهما ؛ فمن حيث الكلية و الجزئية ، و باعتبار 
 المصدر ؛ فمصدر الوصف الكلي المعاشرة الحقيقية أو الحكمية.

ائفة من المناهج والقواعد ال يماري أحد في مشروعية تحكيم ط
في االستنباط أو االجتهاد ، كما أنه ال ضير في معرفة متعلقات 
منهج سوق األحكام ، وال يضر الناظر عدم الوجدان إذا تقرر 
وجودها من خالل اقتفاء ما يهدي إليها من القرائن واألحوال أو 

ً إلى العوائد ، إلى و اإلذعان لها؛لكونها في مظنة الوجود احتكاما
انتظام أمر التشريع على نسق ال تتخلف فيه الجزئيات عن كلياتها 

 وهو الشأن في عرف الشرع .  ،وال تضطرب األبواب والفصول ،

وعليه : فإن األوصاف صفات بارزة تعلق بها المنهج 
وأذن في االحتكام إليها حال  التشريعي العام في محاكمة الوقائع ،

ً في الفتيا تعدد األزمنة واألمكنة واألشخ اص؛ لتكون قانونا عاما
 واالستدالل ، وال يتحقق ذلك إالَّ بالممارسة والمالزمة .

والبد لتلك العالمات أن تعكس مقاصد الشريعة وإن كانت 
مستفادة من حيث تتبع موارد التشريع ومَؤي ِّدة لمسمى الفطرة  التي 
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عدم  جبل عليها المكلف ، ومراعية لمعهود المخاطبين تقريرا ًمع
االلتفات إلى ما يخالف االستعداد الذي خلقت عليه ، بل تسعى إلى 
تغييره ليوافق المقصود .ويأتي وصف الفطرة و رعيها في المقام 
الذي تنعكس منه األوصاف األخرى التي راعاها الشارع وحثَّ 

 القاصدين إلى التعلق بها.

 تخريج أحكام النوازل على مقتضى األوصاف الكلية :

ررت أهمية التوكأ على منظومة الوصف الكلي في تخريج قد تق
األحكام ، و أنها سيقت بدليل االستقراء لتفيد قطعا ، حيث يقف 
النظر عندها مترددا بين جهتين ؛ بين العـموم و الخصوص ، و 
العزائم و الرخص ، و القواعد و االستثناءات ، و التيسير و 

ـتياط ، و رعي التشريع و حظوظ الم كلف على وجه يحقق االح
 المصلحة و يدفع المفسدة..

 تقوم فلسفة التخريج على مسالك تحصيل األحكام منها :

 ـ االرتقاء من التعصب إلى التجرد

 ـ التخريج على أصول التشريع

 ـ التخريج على أصول المذهب

 ـ التخريج على فروع المذهب

بين  ـ التخريج على األوصاف الكلية : و قد تـردد هذا المـقام
اإلعـالم و اإلعـمال و اإلهمال على ثالث مدارس ، و القدر 
المشترك استدالال االحتياط جلبا أو دفعا ، و سد  المسالك دون دخول 

 األدعياء .

التخريج على األوصاف الكلية من أزمنة التشريع: و هي على 
 رتب :
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و هو  "افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم"الرتبة األولى : 
  ."لعل هللا اطلع على أهل بدر . "لالزم عن قول التشريع الشق ا

و إني ألسخر من داللة اللفظ عندك ، إذا ادعيت الحاق هذه 
األمة بتلك المزية ، و أطلقت الحبل على الغارب..، و لكني ال أجد 

إلى االلتفات عدة تقديم العفو على اإلدانة ، وحرجا في التماس قا
 التذكير بالفضل قبل اإلهانة.و خلفية النصوص في اإلبانة ،

لمن تحامل على  "أما إن ه من أهل النار  "سوق  الرتبة الثانية :

 نفسه فقتلها دون رحمة.

و المحصل منها : أن الحكم الشرعي إذا تسبب في إزهاق 
 المهج ، وجب تعديله بما يحفظ النفوس و الكليات.

عرابي الذي الرحمة التي تجلت في محاكمة األالرتبة الثالثة : 
 واقع أهله في شهر رمضان.

 : تخريج فقه االستثناء من متون السنة النبوية :الرتبة الرابعة

قد ورد في شرعنا استثناء بعض المكلفين من العمومات و 
 القواعد العامة :

 .ـ كتخصيص األعرابي الذي واقع ، و القاعدة بخالفه

 بخالفه ـ تخصيص خزيمة بحكم اإلشهاد الفد  ، و القاعدة

ـ تخصيص حبان بن منقذ حيث كان يغبن في البياعات....و 
 أقول : يغبن بالعمومات

 له و ليس لغيره "بل إن سيد الخلق خص بجملة من األحكام ...
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عليه : فإن الناظر إلى هذه التقريرات الشرعية يهوي إلى و
  االحتماالت التالية :

 ـ أن كل مذكور يحمل على الخصوصية.

 لة فيه : رفع العنت و دفع النكاية عن أهل التكليفـ و أن الع

ـ أما االحتمال المغي ب عن مناهجنا الدراسية ، هو أن يلتفت 
النظر إلى المقصد من هذه المخصصات..، و ال يحصل هذا القصد 

 إال بالنظر إلى القدر المشترك بين المذكورات السابقة.

المكلفين  و ترجمة هذا االحتمال : أن تخصيص الشارع لبعض
 ، يؤذن بالمشروعية ؛

فكأن الشرع قال بلسان حاله :إذا ألحق العموم مفسدة بخاصة 
أهل التكليف ، فاعدل عنه ؛تحصيال للمصلحة التي أنيط بها المنهج 

 التشريعي

 المبحث الثاني : نطاق االستدالل باألوصاف الكلية :

 يتوزع االستدالل باألوصاف الكلية على نحوين : 

 العبادات :أوال : 

ـتياط ، و الحكم فيها على مقتضى التردد بين التيسير و االح
رخص ، و الخصوصية و التعدية.. عزائم و اـل  واـل

 ثانيا : المعامالت :

لعمومات رعيا لحظوظ الحكم فيها على مقتضى العدول من او
تعميم األحكام من حيث سوق منظومة التخصيص ؛ المكلفين ، و

 النهي عن عسب الفحل.. ودونك في البيان حديث
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يرى مالك جواز استئجار الفحول لإلنزاء مدة معلومة، تعويال   
على ما عليه عمل أهل المدينة، أما استئجارها حتى العلوق، فذلك 

، وال يجوز. وعلى هذا التأويل حمل مالك النهي الوارد في  فاسد
ل ؛ ألنه ذكر أنه العم إنما جوزه مالك"الحديث.قال في المدونة:

"عندهم، وأدرك الناس يجيزونه بينهم؛ فلذلك جوزه مالك
(3

 
)
. 

في ترجيح العمل على الخبر، قياس  أدلة المالكيةومن      
استئجار الفحل لإلنزاء على سائر المنافع.
(4

 
)

 

 ولم يجز ذلك أبو حنيفة، وال الشافعي؛ تمسكا بظاهر الحديث.  

هل المدينة ومن أسباب الخالف في هذا القدر، تعارض عمل أ
 مع األخبار اآلتية:

راب  -صلى هللا عليه وسلم-نهى رسول هللا "  -1 عن بيع ضِّ
"الحمل

(5
 
)
. 

عن عسب  -صلى هللا عليه وسلم -ى رسول هللانه"  -2
"الفحل

(6)
          . 

 مسالك تحصيل المراد لرفع الخالف: 

من المقررات في هذا الباب مقام التعليل واللسان؛ حيث   
إبراز المقاصد الخاصة بالمنافع واألعيان، وجعلها االعتكاف على 

 حاكمة على النزاع، وذلك على النحو اآلتي:

أوال : تجويز العارية: وهي هبة المنافع
(7

 
)
. 

                                                           
(3)

 -4/427. 
(4)

 .4/09: ،تهذيب الفروق2/169،بداية المجتهد: 5/442 انظر: إكمال المعلم: - 
(5)

رواه و (،1565)رقم (،8)باب تحريم فضل بيع المياه (،22)رواه مسلم: كتاب المساقاة - 

 عن جابر. (4684)، رقم(94)، باب: بيع ضراب الحمل(44)النسائي: كتاب البيوع
(6)

، والترمذي: كتاب (3249)، رقم(21)رواه البخاري: كتاب اإلجارة، باب : عسب الفحل- 

 .(6485)، رقم(94)البيوع، باب : بيع ضراب الحمل
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 ومن أدلة الجواز:

 ."العارية مؤداة"حديث أبي داوود:  -
 استعار أدرعا يوم حنين.-صلى هللا عليه وسلم  -وأن النبي -

 جة الناسوعلة الجواز: الرفق وحا. 
ثانيا: تجويز اإلجارة: وهي بيع منفعة ما أمكن نقله، غير 
سفينة، وال حيوان ال يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض 

بتبعيضها، أو هي تمليك المنفعة بعوض
(8

 
)

 
 ومن أدلة المشروعية:

 جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٹٱٹٱ: قوله تعالى

 خض حض جض مص خصحص مس خس  حس جس مخ

  مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ  حطمض

٢٧القصص:  َّ حك جك

قال: -صلى هللا عليه وسلم-ري؛ أن رسول هللاما أخرجه البخا 
رجل استأجر أجيرا "، وفيه: "ثالثة أنا خصيمهم يوم القيامة"

 ."فاستوفى عمله ولم يوفه أجره
 ألن هللا تعالى إنما شرع العقود لحوائج وعلة الجواز :

العباد، وحاجتهم إلى اإلجارة ماسة، فجوزت اإلجارة، بخالف 
لم تشرع، لما وجد العبد لدفع هذه الحاجة  القياس؛ لحاجة الناس، ولو

 من سبيل.
ثالثا: تجويز العُمرى: وهي تمليك منفعة  ذات مملوكة بال 

عوض مدة حياة المعم ر  بصيغة، تدل على هبة المنفعة
 (9

 
)
. 

                                                                                                                         
 .220خضري:انظر : المفيد في العبادات والمعامالت ، للدكتور األ - (7)
(8)

 .190المرجع نفسه:  - 
 .230المرجع السابق: األخضري: - (9)
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-ودليل جوازها: ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة
: أن -رضي هللا عنه-، وصحيح مسلم عن جابر -رضي هللا عنه

 ."العمرى جائزة"قال: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا

  الرفق وحاجة الناس.وعلة الجواز : 
رابعا: تجويز الهبة: وهي تمليك  من له التبرع بال عوض ذاتا، 

 تنقل شرعا ألهل بصيغة، أو ما يدل عليها من قول أو فعل.
 ودليل مشروعيتها:

 يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱ: ما جاء في قوله تعالى

 ىن نن من زن  رن مم ام

٧٧الحج:  َّ زي  ري ٰى ين

، -رضي هللا عنه-وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة -
يا نساء المسلمات: ال "قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا

 ."تحقرن جارة لجارتها، ولو فِّرسِّن شاة
 الرفق بالمكلفين.وعلة الجواز : 

وعليه؛ فإن المقصد الجامع لتلك العلل اإلرفاق بالمكلفين في 
ارتقت تلك العلل من التوصيف إلى كونها  المنافع واألعيان، حيث

 دليال على المراد داللة متواترة.
ولتأكيد هذا القصد باللسان العربي؛ فإن العرب وضعت ألنواع 
اإلرفاق أسماء مختلفة: العارية، اإلجارة، الرقبى، العمرى، اإلفقار، 

 اإلسكان...
 وفي األعيان: الهبة، الصدقة، المنحة، العرية، الوصية...،
فاجتمع التعليل وعوائد العرب على تحرير هذا القصد، وكذا الشرع 
من حيث عدوله عن سنن القياس، وتكرس القواعد إلى تجويز ما 

 أصله المنع ؛ مراعاة لحظوظ المكلفين ، ومصالحهم.                                                                           
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يرجح مذهب مالك في إجارة الفحول مع دفع وهو القصد الذي 
الجهالة، باشتراط المدة المعلومة، وهو المرجح لتجويز قفيز 

 الطحان، وبيع الدجاج الحي بالميزان.                                                 
: أن هذا التوجيه ترجمة للقانون الذي انتخبه ابن والحاصل  
 به الرائد )مقاصد  الشريعة(                                                                                                 في كتا-رحمه هللا-عاشور

: تنزيل فقه الموازنة بين األوصاف الكلية و النصوص على 
 نازلة الطالق :

 توصيف النازلة :

جريا مع  طلق زوجه الطلقة الثالثة ؛ فأفتيته بحرمتها عليه ؛
القواعد العامة في شرعنا..و ظل وليه يراحعني في الفتوى خشية 
على المطلق من ذهاب عقله.. أن أحضره إلى مجلس اإلفتاء و هو 
في خالة مزرية، يتصرف فيها تصرف المجانين..و كنت على 
دراية قبل النكبة على الرجل تنتابه حاالت نفسية معقدة...مما 

ا بأسداس ؛ ألحص ل لحالته ما حرضني على أن أضرب أخماس
يرفع عنه العنت..حتى اهتديت إلى تخريج المسألة على مقتضى 
األوصاف الكلية، و نشرت الفتوي في موقعنا الشبكة الفقهية ، فلقيت 

 رفضا و قبوال.. و هذا آوان البيان : 

قصدت في االبتداء أن نجتمع على إناء واحد ، و نعمل في 
ق االستدالل..، و ال يضر الخلف استعراض النازلة المناهج و طرائ

 الدليل
اعتمدت في الفتوى على القواعد العامة و مقاصد الشريعة اإلسالمية 

 ، مكللة بأوصافها المعهودة...
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 الثالث : المناسبات : يزانالم

التعليل بالمناسبة هو اإلحالة على ميزان المصالح والمفاسد 
به مصلحة وإن لم يدل  وضابطه التوكؤ على كل وصف تتحق ق عقي

 عليها دليل جزئي.
إذا تعذ رت العلل الشرعية على الباذل، تعل ق بقش ة وارتقى إلى -

جنس أجناس األحكام وغايات االستدالل حرًصا منه على استنطاق 
 التشريع بموافقات التأييد الرب اني.

على معنى: أن  الن اظر حال غياب التعليل الجزئي يتوجه إلى 
فات الشارع، فيرفق علم الميز ان والمكيال المعهود من تصر 

بالمصلحة جلبًا، ويعنت بدرء الفساد خشية الوقوع فيه، ليوافق 
 مقصوده مقصود خالقه

-. 

 (_ إذا تعذ رت العلل الشرعية على القاصد: تعل ق بقش ة.1) 

 االرتقاء بجنس أجناس األحكام.      

 (_جنس األجناس: المكيال المعهود.2)

 : المصلحة جلبًا..المفسدة درءا....." المكيال "ميزان(_ال3)

 (_الميزان: المناسبة:4)

 : من النسب: القرابة بين: "الشرعية ال العقلية" المناسبة

 العلة والحكم.ـ 
 بين  العلة والحكمة                      ـ 
 بين الحكم والحكمة   ـ      

ضار والغامر وعلم الميزان معيار يعدل بين المنافع والم
 والمغمور مرج حا ومرجوًحا.

ليندرج الميزان ضمن مقام التعليل حال التشوف على معرفة 
القصد تفسيرا ومحاكمة والعمدة التي أتوكأ عليها في تقرير ذيول 

 -رحمه هللا -علم الميزان تنظيًرا وتطبيقا: كتاب العز بن عبد السالم
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اسد الكبائر _ تأسيس األحكام: عرض مفسدة الذنب على مف
المنصوص عليها، أو على صغائرها، فالمساوي للكبير ينبغي أن 

 :فهم التشريع يكون كبيرا.
 االعراض عن المفسدة المحضة وجلب المصلحة المحضة.

 من مثله:

 _ شتم الرب  أوالرسول.1

 _ االستهانة بالرسل أو تكذيب واحد منهم.2

 _ تضميخ الكعبة بالعذرة.3

 القاذورات._ إلقاء المصحف في 4

 فهذا من أكبر الكبائر ولم يصرح الشرع بأن ه كبيرة.
يتوقف على فهم المناسبات)مسالك الوضع واالستعمال _ 

 والحمل باعتبار تأمالت السلف في الوضع الشرعي(.
 :دفع التعارض في التشريع_ 

_قسم  المصالح: تجلب أعلى المراتب )العليا والوسطى 1

 والدنيا(.

 تدفع أعلى المفاسد|)العليا والوسطى والدنيا(. _ قسم المفاسد:2

_ حال التعارض بين المفاسد والمصالح: نعتمد على علم 3

الميزان حيث تقديم الراجح وتأخير المرجوح، وحال التساوي تلتمس 
 القرائن.

 المسالك: معرفة

 ._ طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات1

 _ وعدم االستهانة بتحصيل أدناها.2

 اء من حيث الطلب على خالف من حيث التقديم._ فهما سو3

 _طلب الشرع دفع أعظم المفاسد.4

 _ وعدم االستهانة بأقله.5
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 _ فهما سواء من حيث الترك على خالف من حيث التقديم.6

 تطبيقات علم المناسبة
والمسلك فيها التقنين لمن ألقى السمع وهو شهيد، بحيث تصنع 

سبة لمعهود التشريع ثم  يمثل لها القواعد والكليات المقصودة والمنا
 بطائفة مهمة من المثل.

 الرابع : المعهودات الشرعية: يزانالم

 إن  للتشريع سيرة ال يخلفها أصالة أو عدوال ، و منهجا ال
مراوحة ال يختل عندها المعيار يتهافت ميزانه حال أو ترحال ، و

لحكمة ركوبا أو ترجال، فحيث ألقى القوس بسهام النظر ، ظفر با
حال التأسيس أو التشاجر..  و دونكم لالعتبار حفظ األموال و إن 
بإتالف األعضاء حين أرخصها ، على وجه قد يهين فيه المال 
لصيانة المتلفات حين أغالها ، و يهريق دم حيوان خسيس صونا 
لمهجة حيوان نفيس ، يحفظ األنفس باألنفس ، و يجبر الكسر عفوا 

 سكوت المقدرات والحدود يجلب التعزير..بالمال الوفير ، وعند 

ثم إن  التشريع جعل لكل باب ميزانا ، ليرفع القاصدُ بنيانه على 
 مقتضاه ، و يستظل الراكُب بما اعتاله..

و عليه : فإن مجتهد األبواب ملزم بأصولها و مقاصدها لئال 
يأتي على البنيان بالهدم ، و مقيد بعوائد الشرائع و كلياتها حتى ال 
يُتبع الحفر بالردم.. ، فإذا انعقد إلزالة النجاسة مقدار معلوم و هيئة 

داهن بالتراب توقفا و مخصوصة ، فإن  في األمر بغسلها سبعا إح
حين يحدث التشريع بأن ثمة إبال يوشك أن تضرب تحي را ، و

لتحصيل العلوم ، فإن  في أويس القرني و مشاهد الفتن شاهدا على 
ث الشرع على ما هو آت ، من أجل ذلك ال يرد معهود باعتبار حدي

حمل األثر على إمام دار الهجرة ، و ال يستغرب المرتاب فيما آل 
 إليه حال األمة.
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المفاسد سدا ال يدفع و ا أن  الحمل على المصالح جلبا ،كم
االجتهاد بفساد االعتبار حال اإلرسال بله االعتبار ، ألنه جنس 

 معهود و حوض مورود.

الممعن في السلم الشرعي ليجزم بموافقات فقهية  ثم إن  
رتقاء من لمقررات األثار و السنن و القرآن باعتبار قانون اال

حيث انتفى التعادل جلب المقتضيات الجزئيات إلى الكلي ، و
 المتواترة لعلة العدول عن األصول.

 الخامس : نظرية االرتقاء : يزانالم 

ن المقاصد الجزئية إلى و على هذا المنهج يرتقي السالك م
الخاصة فالكليات العامة ثم ينصب خيمة النظر عند الريد دركا و 

 تحقيقا للمناطات...و التمثيل بفقه البيوع في محله...

 خاتمة : 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبعلومه تحصل اللذات ، 
تح و عند محرابه تسكب العبرات على وجه يتقرب فيه السالك  و تف

 العلل المدبجةجم باآليات ، و، مسالك الذوق المتردونه المسالك..
زينة حيث التفت الساق العوائد المباالعتبار و مناسبات الحذاق ، و

ديدن التشريع على بالساق ، وعند السكوت يجلب التوصيف و
 اتساق...

 هللا أسأل اإلخالص و التأييد حتى يوم الفراق...و

 

 قاصد إلى بيت هللا األخضريكتبه : ال             
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 -دار ابن كثير -جمع و ترتيب -"مسند الموطأ  " -8

دار ابن -) فقه مالكي (" المفيد في العبادات و المعامالت " -9

 -كثير
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