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BEYAN 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlâk kurallarına uyulduğunu, baĢkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, 

kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu 

üniversite veya baĢka bir üniversitedeki baĢka bir tez çalıĢması olarak sunulmadığını 

beyan ederim. 

 

 

Rumeysa BAYRAKTAR 
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 انًهخص

عليها كقاموا ابلدراسات يف رلاؿ ادلقاصد، لكن عند  ازك ٌف كثَت من العلماء فقد أعلوا شأف أمهية ادلقاصد كركٌ إ

فهذا يعيد اىل األذىاف أسئلة؛  إلقاء النظر اىل كتب علم أصوؿ للحنفيُت ال ديكن أف نرل مثل عمليات العلماء اآلخرين.

دلقاصد؟ أك أمل يهتموا دلاذا ال يوجد يف كتبهم ىذه ادلوضوع ادلهم الذم يركز عليو اغلب العلماء؟ دلاذا احلنفيُت مل يهتموا اب

لت لنا أصبل ىذه النقطة ىي نقطة شكٌ إذا مل يكن موجودا يف كتبهم؟ مل يهتموا هبا هبا حقا؟ ىل ىو دليل على أهنم 

اخلطوة األكىل من موضوع األطركحة. كاخلطوة الثاين ىي البحث عن إجاابت ذلذه األسئلة، لذا تطرقنا اىل االستقراء 

 كاالستحساف.

 مقاصد الشريعة، االستقراء، االستحساف، الغرض، الكليات فتاحية:الكلمات ادل
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ÖZ 

Makasıd nazariyyesinin geliĢimine tarihi seyir içerisinde bakıldığında birçok alimin bu 

konuda önemli ve kıymetli çalıĢmaları olduğunu görürüz. Ancak mütekaddim 

Hanefiler’in usul kitapları incelendiğinde aynı Ģeyi söylemek pek mümkün 

gözükmüyor. Zira bu kitaplarda makasıda değinen herhangi bir baĢlık veya konu 

bulunmuyor. Bu durum akla Ģu soruları getiriyor: Ulemanın üzerinde bu kadar durduğu 

ve yoğun çalıĢmalar gerçekleĢtirdiği bu konu neden Hanefi usul kitaplarında mevcut 

değil? Neden Hanefiler bu konuya önem vermemiĢ? Ya da gerçekten önem vermemiĢler 

mi? Bu konunun kitaplarında bulunmaması onların bu konuya önem vermediğine delil 

olabilir mi? ĠĢte bu nokta tezimizin ilk adımını oluĢturmakta. Ġkinci adımda ise bu 

sorulara istikra ve istihsan konularıyla cevap aranmakta. 

Anahtar Kelimeler: Makasıdü’Ģ-ġeria, Ġstihsan, Ġstikra, Gaye, Külliyat 
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 كلمة الشكر

للمتقُت، كال عدكاف إال على الظادلُت، كالصبلة كالسبلـ على سيد اخللق دمحم كآلو احلمد  رب العادلُت، كالعاقبة 

 كأصحابو أمجعُت. أما بعد،

. قرأههللا أف يكوف ىذا البحث مفيدا يل كدلن أسأؿ  أمحد  الذم دتكنٍت من إجراء مثل ىذا البحث ادلتواضع.

مل حيجز يوجهٍت اىل ىذا ادلوضوع ك  دمحم أنس سرميٍت الذم ـ جزيل شكرم ألستاذم كمشريف الكرًن الفاضل الدكتورأقدٌ 

 عٍت من حتديد موضوع البحث حىت هناية البحث كأضاء طريقي بعلمو الواسع ككجهة نظره.أم مساعدة 

 عكأشكر كل من أستمع إىل أفكارم حوؿ البحث كمن انقشٍت
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نًقذيةا  

ُـّ عىلهى رىسيولًنىا زليىمَّدو كى عىلهى اهلًًو كىأىٍصحىاًبًو أىمٍجىًعُتى  حلٍىٍمدي لًِلٌهً رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى ا ةي كىالسَّبلى لىنىا ًإالَّ  سيٍبحىانىكى الى ًعٍلمى ، كىالصَّبلى

ٍر يل أىٍمرًم، إًنَّكى أىنتى اٍلعىًليمي احلٍىًكيمي  تػىنىا مىا عىلَّمٍ   .يػىٍفقىهيوا قػىٍويل  ٍحليٍل عيٍقدىةن مًٌن لًٌسىاين كىا رىبًٌ اٍشرىٍح يل صىٍدرًم كىيىسًٌ

 أما بعد:

نظاـ جليل كمل خيلق هللا تعاىل شيئا عبثا كال سببا بل خلق   يوجد إٌف يف كثَت من اآلايت تيشار اىل أٌف يف العامل

نىا الى تػيٍرجىعيوفى{ ]ادلؤمنوف: كل شيء لغاية، دلقصد. يقوؿ هللا عز كجل:  تيٍم أىَّنَّىا خىلىٍقنىاكيٍم عىبػىثنا كىأىنَّكيٍم إًلىيػٍ . [ُُٓ}أىفىحىًسبػٍ

اصد يف اخللق، ففٌكركا فيها كانقاشوا عليها ألنو ىو أىم طريق كإف العلماء ادلسلمُت كصولوا منها اىل أٌف هللا تعاىل لو مق

 لصبلح الدين كسليمتو، كالستمرار االجتهاد بدكف توقف، كلتامُت العدؿ، كلتقليل اخلبلؼ. 

عندما ننظر اىل تطور ادلقاصد الشرعية يف التاريخ نرل كثَت من الدراسات للمذاىب يف ىذا اجملاؿ. لكن ال 

دلذىب احلنفية. ألف ال نستطيع أف صلد الدراسات ادلقاصدية يف كتبهم. كأهنم مل يتحدثوا عن مقاصد  يكمن أف نقوؿ ىذا

نقولوا دراسات ادلذاىب اىل كتب األصوؿ فهذا بدأ يف القرف السابع اذلجرم اببن الساعايت  زماف طويل الشارع أبدا. بعد

ىذا األمر مثَتا للخَتة ألف أمهية ادلقاصد ال ديكن  ُ(.قُٖٔق(، كابن اذلماـ )ْٖٓ) دمحم بن محزة الفنارمق(، ْٗٔ)

إنكارىا، كال ديكن أف ييهمل عنو. إذف احلنفيوف دلاذا مل يدرسوا عن ادلقاصد؟ دلاذا ال يوجد يف كتبهم؟ أمل يهتموا هبا حقا؟ 

 ىل عدـ ادلقاصد يف كتبهم دليل على أهنم مل يهتموا هبا؟ 

جاابت ىذه األسئلة. كحاكلنا أف نعرض أٌكال أمهية ادلقاصد مث حٌدثنا عن إف يف ىذه الرسالة لقد حبثنا عن إ

 وضوع االستقراء كاالستحساف.مب انتهينا األطركحةتعريفها كاترخيها. مث تطرٌقنا اىل عبلقتها بعلم الكبلـ كبعلم أصوؿ الفقو ك 

                                           
1 Ali Pekcan, “Hanefi Ekolünde Makasıd Düşüncesi”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 

9,(2007):313-314 
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 األّول نًبحثا

 انًقاصذ انشرعيةأهًية  

. كتشريعو كإنزالو حكاموهللا تعاىل من أما يريد منتهى  ،عاىلغاية هنائية من إنزاؿ تشريع هللا ت ادلقاصد الشرعيةإف 

معظم عندما ننظر يف التاريخ نرل أف لذلك . إهنا أسرار الشريعة إهنا ركح اإلسبلـ إهنا لب الشريعة ادلقاصد الشرعيةيعٍت 

 إهنمدرجة االجتهاد ك تحصيل ىي شرط ل ،ىلية لبلجتهاديعتربكهنا ىي أيهتموف ابدلقاصد الشارع اىتماما ابلغا ك  العلماء

لية االجتهاد كإجراء رلتهدا. ألف ال ديكن إجراء عمكىو ليس مدركا هبا  ادلقاصد الشرعيةجملتهد الذم ال يعرؼ اباليعتربكف 

ظركؼ اجتماعية دائمة التطور يف  لو شرحنا ىذا بشكل سلتلف؛ إف ِ.لشرعيةادلقاصد اال بناء على نصوص الشرع إ

اليت يينجزىا اجملتهد؛ كأف يكوف ىذا  خبلؿ احلفاظ على حيويتها مرتبط ابلنشاطات االجتهاديةتطور احلقوؽ من ، غَتتكال

عٍت إف ادلقاصد كاالجتهاد مفهومُت الذاف . يادلقاصد الشرعيةالتطور احلي مناسبا دلراد هللا تعاىل كموافقا هبا مرتبط برعاية 

 ّاللذاف ال ينفصبلف.أحدمها يستلـز اآلخر ك 

ستمرار ال ادلقاصد كيضمن ،ديٌكن أف يقلل اخلبلؼ بُت اجملتهدينكمن أمهيتة ادلقاصد من انحية االجتهاد أهنا 

ماـ ادلستحداثت اليت مل تكن يف السابق. ىذا الدكر للشريعة يلعب أ اصةخ ،د هللا تعاىل دكف ما توقفد كفقا دلرااالجتها

 ْستمر صبلحية الشريعة.أف تكوف الشريعة ابؽو اىل األخرة كأف تيف دكرا مهما  

                                           
 Youtube ,(04.05.2020,17:00) "،األكىلاحللقة  -ادلقاصد يف دقائق" مع الفقيو ادلغريب أمحد الريسوين""العنق ادلغريب، ِ

3 Ahmet Yaman, Makasıd ve İctihad, (İstanbul:Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 

Yayınları,2017), 9 

 ٕٗ(، ََِٖ)بَتكت:مؤسسة رسالة  الناشركف، أمهية ادلقاصد يف الشرسعة االسبلمية كأثرىا يف فهم النص كاستنباط احلكم، اجلندم، مسيح عبدالوىاب ْ
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بصرؼ النظر عن كل ىذا إف كثَت من العلماء ادلسلمُت يتفقوف أف الشريعة مل أتت ببل تدقيق بل الشارع تعاىل 

 دلقاصد الشرعيةاب قد اىتموايف تشريعو. لذلك كألسباب اليت ذكران يف السابق العلماء لو غيات كمقاصد كأغراض 

  اشًتطوىا حلصوؿ درجة االجتهاد كما قلنا يف البداية.ك 

فيقوؿ: "ذكر الشافعي يف الرسالة ترتيبا حسنا  ق(َِْ)من الشافعي ق(ْٖٕ)اجلويٍت إماـ احلرمُت حيث يقتبس

فإف كجد مسلكا داال على  ،فينظر أكال يف نصوص الكتاب ،فقاؿ: إذا كقعت الواقعة فأحوج اجملتهد اىل طلب احلكم فيها

ادلطلوب ضلط اىل نصوص أخبار اآلحاد... فإف عدـ كإال أ ،كإف أعوزه اضلدر اىل نصوص األخبار ادلتواترة ،احلكم فهو ادلراد

 ٓكلكنو ينظر يف كليات الشرع كمصاحلها العامة." ،يف ىذه الدرجات مل خيض يف القياس بعد

ٍلًب اٍلمىصىاًلًح كىدىٍرًء أمهية ادلقاصد يف كتابو:"  ق(ٕٕٓ)كييظهر العز بن عبد السبلـ كىمىٍن تػىتػىبَّعى مىقىاًصدى الشَّرًٍع يًف جى

ًذًه اٍلمىٍفسىدىةى الى َيىيو  اٍلمىفىاًسًد، حىصىلى لىوي ًمٍن رلىٍميوعً  ًذًه اٍلمىٍصلىحىةى الى َيىيوزي إمٍهىاذليىا، كىأىفَّ ىى زي ذىًلكى اٍعًتقىاده أىٍك ًعٍرفىافه ِبًىفَّ ىى

نػيهىا، كىًإٍف ملىٍ يىكيٍن ًفيهىا إمٍجىاعه كىالى نىصٌّ كىالى ًقيىاسه خىاصٌّ، فىًإفَّ فػىٍهمى نػىٍفًس الشَّرًٍع ييوًجبي ذى  .لً قػيٍرابى  ٔكى

 ٕيف كتابو اإلهباج شلارسةى كتتبعى اجملتهد دلقاصد الشريعة من شركط اجملتهد. ق(ّٕٗ)يذكر السبكيك 

ااًلٍجًتهىادي ًإٍف قاصد الشريعة: "عن أمهية م -اء يف علم ادلقاصد كىو أئمة العلم – ق(َٕٗ)كيقوؿ الشاطيب 

بىاًط ًمنى النُّصيوًص، فىبلى بيدَّ ًمنى اٍشًتىاًط اٍلًعٍلًم اًبٍلعىرىبًيًَّة، كىًإٍف تػىعىلَّقى اًبٍلمى   كىاٍلمىفىاًسًد رليىرَّدىةن عىنً عىاين ًمنى اٍلمىصىاًلًح تػىعىلَّقى اًباًلٍسًتنػٍ

ـي اٍلًعٍلمي اٍقًتضىاًء النُّصيوًص ذلىىا أىٍك مسلَّمة ًمٍن صىاًحًب ا اًلٍجًتهىاًد يف النُّصيوًص؛ فىبلى يػىٍلزىـي يف ذىًلكى اٍلًعٍلمي اًبٍلعىرىبًيًَّة، كىًإَّنَّىا يػىٍلزى

                                           
 ٕٖٓ - ْٕٖ/ ِ (،ُٕٗٗ، دار الكتب العلمية لبناف:-، )بَتكتالربىاف يف أصوؿ الفقو، دمحم اجلويٍتعبد هللا بن يوسف بن  ٓ
 ُٖٗ/ ِ(،  ُُٗٗ، )القاىرة:مكتبة الكليات األزىرية، األحكاـ يف مصاحل األانـ قواعد العز بن عبد السبلـ،ٔ
 ٖ/ ُ (،ُٓٗٗ، )بَتكت:دار الكتب العلمية، اإلهباج يف شرح ادلنهاجتقي الدين السبكي،  ٕ
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 ًإَّنَّىا حتىٍصيلي دىرىجىةي كييؤكد الشاطيب ضركرية علم ادلقاصد للمجتهد:" ٖ"مبىقىاًصًد الشَّرًٍع ًمنى الشَّرًيعىًة مجيٍلىةن كىتػىٍفًصيبلن خىاصَّةن.

اًد ًلمىًن اتَّصىفى ًبوىٍصفىٍُتً:  ٗ".كالثاين.. أىحىديمهيىا: فػىٍهمي مىقىاًصًد الشَّرًيعىًة عىلىى كماذلا ااًلٍجًتهى

 

كتابو أدرج يف   ـ(ُّٕٗ)دمحم الطاىر بن عاشوركأحده من العلماء ادلعاصرين ادلتخصصُت بعلم ادلقاصد كىو 

ة احتياج الفقيو اىل معرفة ىذا العلم. كىو يقوؿ أف اجملتهد يتصرؼ يف مخس ،يف القسم األكؿ سبلميةاإل الشريعة مقاصد

إعطاءي حكم لفعل أك حادث " خاصة يف النحو الرابع كىو:تهد معرفة ادلقاصد الشرعية قطعا أضلاء كيف كل النحو لـز للمج

فاحتياج الفقيو فيو  َُ."عليوالشريعة، كال لو نظَته يقاس حدث للناس ال يعرؼ حكمو فيما الح للمجتهدين من أدلة 

 ُُ.أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ستمرارابألنو يتكفل  ،ظاىر

أف ذلا أمهية عظيمة كفوائد كثَتة ابلنسبة للطالب   يقوؿ عن ادلقاصد الشرعية ـ(َُِٓ) الزحيليإف دمحم

 ُِة معاصرة.موسوعة قضااي إسبلميكللمجتهد. كيسرد أربع فوائد للطالب كمخسة فوائد للمجتهد يف كتابو 

أف عن أمهيتها للمسلم العادم كرأكا  بعض الكتب حتدثحىت اآلف حتدثنا عن أمهمية ادلقاصد للمجتهد. لكن 

حتقيق العبودية... طبعا ىناؾ جهة ضدة ىذا  ،كًتسيخ العقيدة  ،ِبمور عديدة علم ادلقاصد حق لكل مسلم عادم اك فقيو

مهمة إلظهار أمهية  نقطةه ىي لكن أف يكوف ىذا القوؿ موجودا  -ألهنم يركف ىذا العلم نوع دقيق من أنواع العلم–القوؿ 

 ُّادلوضوع مرة أخرل.

                                           
 ُِْ/ ٓ ،ادلوافقاتالشاطيب،  ٖ
 ُْ/ ٓ، ادلوافقاتالشاطيب،  ٗ

 ُْ/ ّ (،ََِْ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، )قطر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،دمحم الطاىر بن عاشور التونسيَُ
 ُْ-َْ/ ّ ،مقاصد الشريعة اإلسبلميةابن عاشور،  ُُ
 ّْٔ-ُّٔ/ٓ، )دار ادلكتيب(، موسوعة قضااي إسبلميةدمحم الزحيلي،  ُِ
 َُِ-َُُ، أمهية ادلقاصد اجلندم، ُّ
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فالعلماء قالوا "األمور مبقاصدىا". ىذا التعبَت قاعدة فقهية عند العلماء كىو يوٌضح فوائد ادلقاصد كأمهيتها بكل 

 موجز يف كلمتُت.

مهالو ليس من لسبلمة. ألف عند إابستمرار ىذا العلم ابلصبلحية ك دا عظيما الالعلماء قد بذلوا جه نا افلقد رأي

 ديكن أف يؤدم اىل عدـ معرفة كأيضاالشريعة ما ليس منها  إدخاؿ يف ، مثلادلخاطر اليت قد حتدثالصعوبة أف يتصٌور 

 كل األخطار اليت ذكرانىا كمل نذكران أخطاره   ُْدالالت النصوص كاستنباط األحكاـ كأيضا الضيق كاحلرج على ادلكلفُت.

  عند عدـ الرعاية ابدلقاصد.أمة اإلسبلـ  تنتظر

 

 انثاني ًبحثان

 انًقاصذ انشرعيةتعريف  

 "قصد، يقصد، قصدا."ثبلثي كلمة ادلقاصد مجع مقصد، ككلمة ادلقصد ىي من مشتقات فعل لغة:   تعريفها

﴿ كىعىلىى الِلًَّ قىٍصدي السًَّبيًل ﴾  :قولو تعاىلاستقامة الطريق، ك منها:لمة ذلا استعماالت كمعافو عديدة، كىذه الك

كىيًف   ،كىىيوى اٍلوىسىطي بػىٍُتى الطَّرىفػىٍُتً  العىٍدؿ القصد:. ك ٍصدان قىصىدىه يػىٍقًصديه قى  يقاؿ: ،االعتمادي كاألىُـّ القصد: ك . [ٗلنحل:]ا

: قصىٍدتيو كقصٍدتي لىوي  ،ًإتياف الشٍَّيءً  القصد: عاىنكمن م كاف صبلتيو قىٍصدان كخيطبتو قىٍصدان. احلديث:  ُٓ.تػىقيوؿي

تعريفها أف نذكر  من الضركرم  أف نذكر عملية تكٌوف كلمة "ادلقاصد" يف االصطبلح قبل  :ايتعريفها اصطبلح

 نفع.أألف ىذا الطريق أعود ك االصطبلحية 

يؤدم اىل تركيز العلماء على أغراض  كىذا  .من عهد الصحابة العلماء اختذكا موقفا يهتموف ِبىداؼ األحكاـ 

شريعة على اإلمجاؿ. يف نتيجة ىذا الوضع شيٌكلت اصطبلحات عديدة يف ىذا أغراض العلى كل كاحد من األحكاـ ك 
                                           

 ُِّ-ُُْ، أمهية ادلقاصد اجلندم، ُْ
 ّّٓ/ ّ ق(،1414, )بَتكت: دار صادر،لساف العرب ابن منظور، ُٓ
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اثر. كاىل جانب أبواب القياس ديرسوا ىذا اآلاجملاؿ خاصة يف ابب القياس. لكن مقاصد الشريعة مل تشغل مكاان معينا يف 

ماء ادلتقدمُت مل يعيٌنوا تعريفا العلإف   ُٔتدالؿ، االستصبلح كاالستحساف.ادلوضوع يف األبواب اليت ييتناكؿ فيها االس

كانت تيستخدـ من من التعبَتات اليت  كلها "معٌت"، "علة"، "حكمة"   ُٕسلتلفة. اتَت بللمقاصد بل يعربكهنا بتع كاضحا

 سبب أف ال ييعٌرؼ العلماء السابقُت ادلقاصدى أٌف يف أذىاهنم مفهـو الكلمة   ُٖيف آاثر علماء ادلتقدمُت.ىذا القبيل 

 كانوا يفهموهنا لذلك مل حيددكا ذلا التعريف.كاضح، ىم  

قد استخدـ كلمات "مقصود"، "مقصد"،  كىو الذم يدكر دكرا قياداي يف نظرية ادلقاصد اما إماـ احلرمُت اجلويٍت

 ُٗأت كاصطبلح أصويل.بعد اجلويٍت قد ايستخدمت كلمة "ادلقاصد" هبذا ادلعٌت كتبوٌ ك  "مقاصد" مبعٌت "أغراض الشريعة".

مل يعىٌرؼ ادلقاصد. حىت إماـ الشاطيب الذم لو موقع مهم خاص يف علم ادلقاصد مل يشعر حباجة اىل  عاشورلكن حىت ابن 

ليس لكل الناس بل كالثاين إف كتابو "ادلوافقات"عريف ادلقاصد. يبُت الريسوين ىذا سببُت: أكال إنو اعترب األمر كاضحا، ت

  َِللراسخوف يف علـو الشريعة.

إنو قد قٌسم ادلقاصد اىل قسمُت ابلعاـ كابخلاص شور. ك اىو طاىر ابن ع اصطبلحيا  ؿ من عٌرؼ ادلقاصدأكٌ إف ف

ادلعاين كاحلكم ادللحوظة للشارع يف مجيع أحواؿ التشريع " :عاشوركشرحهما كاحدا إثرى كاحد. أما ادلقاصد العامة عند ابن 

خاص من أحكاـ الشريعة. فيدخل يف ىذا أكصاؼ الشريعة أك معظمها، حبيث ال ختتٌص مبلحظتيها ابلكوف يف نوع 

كغايتها العامة كادلعاين اليت ال خيلو التشريع عن مبلحظتها، كيدخل يف ىذا أيضان معاف من احًلكم ليست ملحوظة يف سائر 

 ُِ"أنواع األحكاـ، كلكنها ملحوظة يف أنواع كثَتة منها.

                                           
16  Ertuğrul Boynukalın, “Makasıdü’ş-Şeria”,  DİA, (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 27/424 

 ِٔ, أمهية ادلقاصد اجلندم، ُٕ
18 Abdurrrahman Haçkalı, Şatıbi’de Makasıd ve Fıkıh Usülü, (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2010), 55 

19   Ertuğrul Boynukalın, İslam Hukukunda Gaye Problemi, (Doktora Tezi, Maramara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998), 32 

 ٓ(، ُِٗٗ، الدار العادلية للكتاب اإلسبلمي، )نظرية ادلقاصد عند اإلماـ الشاطيبأمحد الريسوين،  َِ
 ُٓٔ/ ّ ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية ابن عاشور, ُِ
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ادلقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أك حلفظ مصاحلهم كىي الكيفيات اخلاصة عنده: "كادلقاصد 

 ِِ..."العامة يف تصرٌفاهتم اخلاصة

ألف ديكن أف ييستخدـ  إف يف مصطبلحات احلقوؽ اإلسبلمية ييقصىد من تعبَت مقاصد الشريعة ادلقاصد العامة.

ن ادلمكن أف ييستعمل أم تعبَت بدال من "علة" ك"حكمة" كمثل ذلك التعبَتات بدال من ادلقاصد اخلاصة كلكن ليس م

 ِّادلقاصد العامة.

الغاية منها، كاألسرار اليت كضعها الشارع عند كل حكم من : "ادلقاصد الشرعية ـ(ُْٕٗ)كيعٌرؼ عبلؿ الفاسي

 ِْ".أحكامها

، الفاسية لكل من ابن عاشور كعبلؿ كبناء على ىذه التعريفات كالتوضيحات دلقاصد الشريع" كيقوؿ الريسوين:

كبناء على سلتلف االستعماالت كالبياانت الواردة عند العلماء الذين حتدثوا يف موضوع ادلقاصد، ديكن القوؿ: إف مقاصد 

 ِٓ"الشريعة ىي الغاايت اليت كضعت الشريعة ألجل حتقيقها، دلصلحة العباد.

ُت ال يوجد ادلقاصد يف اآلاثر  ىذا السَت؛ يف عهد ادلتقدم صناىذا سَت مفهـو ادلقاصد يف التاريخ. إذا خلٌ 

تتخذ موقفها يف الكتب كلكن ليس   ادلقاصديف عهد ادلتأخرين بدأت ك كتػعريف، كاسم الباب كلكن كانت يف األذىاف. 

ماء يفكركف أف ادلقاصد يعرفها كل نا أمهية مقاصد الشريعة. ألف العل. كل ىذا يظهر لالطاىر بن عاشوركتعريف حىت  

 كالشمع...الرؤية، ك ىذا شيء عادم لذلك مل يعرفوهنا كما ال ييعرؼ امَّ إنساف عادم األكل، من خيوض يف الفقو ك 

                                           
 َِْ/ ّ ،مقاصد الشريعة اإلسبلميةابن عاشور,  ِِ

23  Boynukalın, “Makasıdü’ş-Şeria”,27/ 425 

 ٕ(،ُّٗٗ)دار الغرب اإلسبلمي،   ،مقاصد الشريعة االسبلمية كمكارمهاعبلؿ الفاسي،  ِْ
 ٕ، نظرية ادلقاصد عند اإلماـ الشاطيبالريسوين،  ِٓ
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 انثانث ًبحثان

 بعهى انكالو وبعهى أصول انفقه انًقاصذ انشرعيةعالقة  

لق عبثا كأف    أف ىناؾ الًتتيب يف الكوفييذكر آايت كثَتة من القرآف الكرًن يف إف  كأف كل شيء لو غرض كمل خيي

احلقيقة الكونية فقط بل اىل مل تيطرَّؽ يف ىنا  فالعلماء كصلوا من ىذه اآلايت أفٌ   ادلوجودات كيضعت حتت قيادة اإلنساف.

مع ذلك قد  تيطٌرؽ يف ىنا قد ىيدؼ اىل ايقاظ الوعي األخبلقي لدل اإلنساف الذم كيضع يف موضع معُت يف الكوف.

اىل ظهور االجتاىات ادلختلفة يف فقد أدىل سائل الكبلمية كىذا اكلت اجلهة الغائية لؤلكامر اإلذلية للعباد مع بعض ادلتن

كاالجتاىات اليت ظهرت يف مسائل "األصبلح"  موضوع أىداؼ البياانت الدينية اليت يف رلاؿ العبادات كاحلقوؽ.

ابإلمجاؿ يقوؿ  ية ادلقاصد.عليل كىو أساس نظر حوؿ موضوع الت يف أتثَت إرشادم لآلراءالقبح" قد تسبب -ك"احلسن

ادلعتزلة كادلاتريدية أف أفعاؿ هللا معللة كدلناسبة أحكامو معللة كمها ينفصبلف يف كجوبية تعليل أفعاؿ هللا. ادلعتزلة تقوؿ ىذا 

ترل ذكر ىذا عباده. كإف األشعرية على تعاىل من لطف هللا  تعاىل  كاجب على هللا كادلاتريدية تقوؿ ىذا من حكمة هللا

علم الكبلـ أصبحت عملية التعليل يفة يف الكثعلى الرغم من االختبلفات  من اظورات مستندا اىل االعتبارات الكبلمية.

فقيبل ادلبدأ "األحكاـ معللة" من قبل    عنصرا ال غٌت عنو يف دراسات فقهية.اليت تفيد أف ييكشف أىداؼ األحكاـ 

 حل منهج التعليل يفمت تطبيق ىذه ك  -كالظاىريُتدتامنا   التعليل  ابستثناء الذين يعارضوف فكرة –العلماء بشكل عاـ 

 ِٔمسائل الفقو اجلديدة.

ن كالقبيح؟ كادلوضوع اآلخر يف علم الكبلـ للنقاش ىو "احلسن كالقبح". ما مكاف العقل كالدين يف تثبيت احلس

ما حكم دتضية نتيجة القرار؟ ىذه األمسلة قد نوًقشت بُت ؟ قرريىل من الضركرم أف ؟ ديكن للعقل أف يقرر كحدهىل 

                                           
26 Boynukalın, “Makasıdü’ş-Şeria”, 27/423 



َُ 
 

كي ال نتجاكز حدكد ل ِٕالعلماء كثَتا. كال شك يف أف دراسات ادلقاصد ترتبط ارتباطا كثيقا هبذه القضااي الكبلمية.

 .كتفي هبذه البياانتاألطركحة، ن

األصولية على  الكتب يف يف ادلنهجُت ادلعركفُت يف علم أصوؿ الفقو بشكل سلتلف.فكرة ادلقاصد قد ظهرت 

كعلى ىذا  كاحد من طرؽ حتديد العلة ىو رد نظرية ادلقاصد حتت عنوانُت سلتلفُت. أٌكذلما ادلقاصدتي ادلنهج ادلتكلمُت 

يضا حتت عناكين االستدالؿ، أ لكتبصلد ادلقاصد يف ىذه ا ادلقاصد لقد ييعمل  يف إطار مفهـو "ادلناسبة". كالثاين

نرل مفهـو ادلصلحة لكن ال ديكن األفادة ِبف ادلقاصد على ادلنهج الفقهاء  الكتب. أما يف استصبلح كمصاحل مرسلة

   ِٖ.عند احلنفيُتاالستحساف  أمهية سبب ىذاف يكوف ديكن أ. الكتبكاحد من طرؽ حتديد اللعلة يف ىذه 

 ادلقاصد الشرعيةما كيفية ارتباط كىناؾ النقاش بُت العلماء كىو متعلق أيضا بعلم أصوؿ الفقو كمقاصد الشريعة. 

 . ختبلؼ بُت العلماءالا يوجد بعلم أصوؿ الفقو؟ ىل ادلقاصد من داخل علم األصوؿ اـ من خارجو؟ يف ىذا ادلوضوع

هبذا مبادئ علم الفقو ىو ديكن أف يكوف االختبلؼ بُت العلماء بشرط أف ال يكوف ضد النص.  كاحد من

لتحقيق . أف يكوف االجتهادات متوازنة كلتقليل االخنبلفات السبب قد أيٌسس علم أصوؿ الفقو من ًقبل العلماء هبدؼ

. لكن الذين احتدكا يف ىذا اذلدؼ قد اختلفوا يف ةف قاطعقو أنو لـز أف تكو وؿ الفىذا اذلدؼ قاؿ بعض العلماء لعلم أص

ىو  ق(ُٕٔ)الطويفكنا كسيلة ىي ظواىر النص،   ق(ْٔٓ)الوسائل اليت توصل اليو. مثبل بينما كاف كسيلة ابن حـز

ليست قاطعة من أصوؿ ال يعد الدالئلى الىت يُت كايب احلسُت البصرم كاجلويٍت بعض األصول تطرؼ يف ادلصلحة.ال

  ِٗالفقو.
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يف ادلواففقات أف أصوؿ الفقو قطعية كليست ىي ظنية ألهنا ىي راجعة اىل  إماـ ادلقاصد الشاطيب ك يقوؿ 

  َّ.كليات الشريعة

عاشور مع أف ىدؼ ابن يع علماء أصوؿ الفقو مبن فيهم الشاطيب يف ىذا ادلوضوع. شور انتقد مجاأما ابن ع

ايٌسس قد علم األصوؿ  أف بسببم مل ينجحوا ذلك رأل أهنٌ كىو نفس ىدؼ األصليُت كىو أتمُت القطعية يف األصوؿ 

. كىو يقوؿ أيضا أف معظم ادلسائل أصوؿ الفقو ال خيدـ اىل مقاصد مل يستغن من االختبلفاتلذلك خلدمة الفقو ك 

 زء صغَت جدا من علم األصوؿ.م  استطعوا فقط أتمُت القطعية يف  جيرل أهنور عاشلذلك ابن  الشريعة.

نحن إذا أردان أف ندكف أصوالن مستقبل ِبلفاظ "ف يقًتح حلل ىذه ادلشكلة أف ييتأٌسس  علم ادلقاصدعاشور أبن ف

ىا  قطعية للتفٌقو يف الدين حٌق علينا أف نعمد إىل مسائل أصوؿ الفقو ادلتعارفة، كأف نعيد ذىٍكهبا يف بيوتػىقىًة التدكين، كنػيعىَتًٌ

لغريبة اليت غلثت هبا، كنضع فيها أشرؼ معادف مدارؾ الفقو كالنظر، مٌث نعيد مبعيار النظر كالنقد، فننفي عنها األجزاء ا

صوغ ذلك العلم كنسٌميو "علم مقاصد الشريعة"، كنًتؾ علم أصوؿ الفقو على حالو نىستمد منو طرؽ تركيب األدلة 

دكين مقاصد الشريعة، الفقهية، كنعمد إىل ما ىو من مسائل أصوؿ الفقو غَت مينػٍزىكو حتت سرادؽ مقصدان ىذا من ت

 ُّعلم مقاصد الشريعة"ل منو مبادئ ذلذا العلم اجلليل: فنجع

فنحن كبعضهم مل يتفقوا معو كبعضهم سكنوا.  معو واقشوا ىذا ادلوضوع فبعضهم اتفقالعلماء ان عاشوربعد ابن 

شٌق طريقا مهما يف أف  عاشوربسس أننا لسنا متضلعا من ىذه العلـو ال نبادم رأينا يف ىذه ادلسألة لكن نرل أف ابن 

 يبدك علم ادلقاصد للعياف من جديد كأظهر أمهيتها أيضا قاـ ابلتوجو للناس اىل ىذه العلم القيم.

                                           
 ُٖ/ ُ، ادلوافقاتالشاطيب،   َّ
 ِِ/ ّ، مقاصد الشريعة اإلسبلميةابن عاشور،   ُّ
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 انرابع ًبحثان

 انًقاصذ انشرعيةتاريخ  

يب السؤ مل نداألبواب السابقة اليت تناكلناىا حيت اآلف يف   اؿ "دلاذا اخًتان ىذاخل يف منبع مسألتنا الذم َيي

الشريعة كلتفهيم سؤالنا الرئيسية كىو دلاذا ال يوجد يف  جدا لتفهيم مقاصد ذلا دكر كبَت لكل ىذه األبواب  ادلوضوع؟".

كيف كاف كتب فكتب علم أصوؿ الفقو للحنفيُت ادلتقدمُت مقاصد الشريعة؟ دلاذا مل يهتموا هبا؟ اك أمل يهتموا هبا حقا؟ 

لؤلجابة على ىذه األسئلة بشكل أفضل كأمجل من الضركرم مذىب احلنفية ىكذا؟ ادلذاىب اآلخرل عندما كانت كتب 

 يف سَت التاريخ.  ادلقاصد الشرعيةلعلم كل اخلدمات األعماؿ  ك كل   معرفة 

 والسنة ادلقاصد يف القرآن الكرمي -1

قاصد كإف مل يكن غَت مباشر. كاآلايت االصطبلحات اليت متعلقة بنظرية ادليف القرآف الكرًن كسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص إف 

كىو -كيقوؿ أمحد الريسوين  ِّل ابلعبث تشكل أساس نظرية ادلقاصد. غتال يش واليت تفيد من حكمة أفعاؿ هللا تعاىل كأن

يف علم مقاصد يف علم أصوؿ الفقو خاصة يف كلو دراسات عديدة  عضو مؤسس كرئيس االحتاد العادلي لعلماء ادلسلمُت

فنحن كالناس كالعباد  أف ادلقاصد تبدأ بصفات عامة بسؤاؿ "دلاذا؟" ألف أييت جواب ادلقاصد هبذا السؤاؿ. -ةالشريع

ىذه األسئلة الوجودية، الفلسفية ىي أسئلة  ؟نسأؿ دلاذا خلقنا هللا تعاىل؟ دلاذا جعلنا مكلفُت؟ دلاذا اإلنساف مبتل؟ دلاذا...

}كىمىا خىلىٍقتي اجلًٍنَّ ىذه األسئلة يف آايت كثَتة. قاؿ هللا تعاىل: أجابفالقرآف الكرًن  مقاصدية كىي أسس ادلقاصد.

ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف{ ]الذارايت:   فنفهم من اآلية اآلخرل أف عبادة هللا معللة .إف ىذه اآلية كاحدة من اإلجاابت .[ٔٓكىاإٍلً

ـي كىمىا كيًتبى عىلىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقي  ابلتقول: يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي الصًٌ  [ُّٖوفى { ]البقرة: } ايى
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أيكيل اأٍلىٍلبىاًب  كالتقول ىي العلة اليت كراء العبادة كلها فالتقول توصلنا اىل الفبلح: لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى{ ]ادلائدة: }فىاتػَّقيوا الِلَّى ايى

 إف يف القرآف يوجد آايت كثَتة مثل ىذه اآلايت اليت جتيب لنا األسئلة ادلقاصدية.   ّّ[ََُ

كيقوؿ إماـ الشاطيب أف القرآف الكرًن ىو كلية الشريعة ىو ينبوع احلكمة فإذف من راـ على كليات الشريعة لـز 

إف إماـ الشاطيب يبُت مكاف ادلقاصد يف القرآف الكرًن كيشرح أمهية القرآف  ّْسو.أنيسو كَيعلو جليلو أف يتخذ القرآف 

 خبلصة أف ادلقاصد يف القرآف الكرًن إمجالية. الكرًن لعلم ادلقاصد.

متعلقة  السابقُت بعثة النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع بعثة الرسل التذكَت عنمن ادلفيد قبل أف نتحدث عن ادلقاصد عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

األنبياء كل البعثة ككل لتحقيق مقاصد الشريعة كأف   عن البعثة أهنا ىي بعثةه  . يقوؿ أمحد الريسويندلقاصد الشرعيةاب

مقاصد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىي نفس مقاصد األنبياء  إذف إف ادلقاصد األزلية يف حكم هللا تعاىل.ىذه ادلرسلُت إَّنا ىم مجيعا لتحقيق 

  ّٓمن قبلو

فهناؾ أحاديث تدعم كاصطبلحا لكن على الرغم من ذلك تيذكر  مل  ادلقاصد الشرعيةكيف أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص  

 مبعٌت تغبيط اليسر كحتظَت الصعوبة أف أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلصمثبل يف ىذا اإلطار  مفهـو ادلقاصد بشكل غَت مباشر.زلتول 

ىمىٍرتػيهيٍم " ّٕ"الى ضىرىرى كىالى ًضرىارى " ّٔ"ًإفَّ الدًٌينى ييٍسره حيث " وىاًؾ مىعى كيلًٌ صىبلىةو لىٍوالى أىٍف أىشيقَّ عىلىى أيمَّيًت أىٍك عىلىى النَّاًس ألى   ّٖ"اًبلسًٌ

 ّٗ.كلها يظهر نظرية ادلقاصد يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص

                                           
 Youtube ,(29.05.2020,17:00) "،احللقة الثالثة -أمحد الريسوينادلقاصد يف دقائق" مع الفقيو ادلغريب العنق ادلغريب، "" ّّ

  ُْْ/ ْ، ادلوافقات الشاطيب، ّْ
 Youtube ,(29.05.2020,22:30) "،السادسةاحللقة  -ادلقاصد يف دقائق" مع الفقيو ادلغريب أمحد الريسوينالعنق ادلغريب، "" ّٓ
 َّْٓ، كالنسائي:ّٗأخرجو البخارم: ّٔ
 ِٖٕٓ، إماـ مالك:ِٖٓٔ، كأمحد:ُِّْماجو:أخرجو ابن  ّٕ
 ِْكمسلم: ٕٖٖأخرجو البخارم: ّٖ
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 ادلقاصد يف عهد الصحابة -٩

 أيضا كرعوا ادلقاصدى نو يف كل أعماذلم كشؤكهنم أسوةن ففي ىذا ادلوضوع اتبعوه إف أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يتخذك 

  بسهولة. رعايتهم عليها كاىتمامهم هباعند النظرة على شلارسات الصحابة لقد ييفهم كإىتموا هبا. 

ملسو هيلع هللا ىلص كلكن بعد كفاتو ملسو هيلع هللا ىلص أصبحوا كاف الصحابة يطرحوف أسئلتهم كمعضبلهتم على النيب   لرسالةيف عهد ا

اختيار ادلسلمُت أليب بكر خليفة ذلم، مجع القرآف، أمر عثماف رضي  َيتهدكف كيبحثوف كيشاكركف كأيضا يراعوف ادلقاصد.

لة ... كل ىذه األمثَْادلؤلفة قلوهبم من الزكاة، تعزير الصحابة لشارب اخلمر هللا عنو عن التقاط ضالة اإلبل، كقطع سهم

 تلقي الضوء لتفهيم مكاف ادلقاصد عند الصحابة.

 ادلقاصد عند األصوليني ادلتقدمني-3

فادلعاين ييدرس يف ابب القياس.  .كبلـ يف علم األصوؿ عن األلفاظ كادلعاينالإف اجلويٍت يقوؿ أف أكثر 

يف أصوؿ الفقو ادلنهجاف لبلجتهاد كمها ادلنهج على ؛ اجلويٍت شٌكبل يف األصوؿ منهجافالذاف أشار اليهما ادلوضوعاف 

هم جدا من حيث ادلوضوع ألف ىذه االجتهادات منفوذةه بناء على العلة أك مفالثاين  ُْ.األلفاظ كادلنهج على ادلعٌت

 ة.يف الكتب خبلؿ ىذه الفًت  فكل ذلك يشَت لنا أف نظرية ادلقاصد قد تطور ضمن ابب القياس ِْادلقاصد.

يف علم األصوؿ عندما ييذكر "القياس" ييقصد عادة القياس التمثيلي كلكن مع ذلك قد كمن ادلهم ادلعرفة أف 

 ّْ.على القواعد الكليةحتديد أحكاـ الفقو بناء  يتضٌمن أيضا معٌتىو بشكل أكسع ك  ايستعمل ىذا ادلفهـو

                                           
 ُْ-ّٖ, أمهية ادلقاصداجلندم،  َْ

41 Abdurrahman Haçkalı, İslam Hukuk Tarihinde Gayeci İçtihat Metodunun Gelişimi, (İstanbul: 

Etüt Yayınları, 2004), 16 

 ّْ/ُ، الربىافاجلويٍت،  ِْ
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كإَّنا يف  كتطورت فيها. خاصة يف موضوع ادلناسبة يف ىذا الدكر ظهرت يف ابب القياس نظرية ادلقاصدخبلصة، 

 ْْلمات "ادلعٌت"، "احلكمة"، "العلة" قد ايستعمل مبعى ادلقاصد.كىذه الكتب  

 ادلقاصد عند اجلويين -4

يف كتابو الربىاف بُت األصوليُت  مفهـو ادلقاصد كقواعدىا اجلويٍت ىو أكؿ من طرؽ اىلبقدر ما ىو معركؼ أف 

مفهومُت منفصلُت عند اجلويٍت كىو يرد ادلصلحة يف ابب االستدالؿ  ادلقاصد كادلصلحة  يف ابب تقسيم القياس كاألصوؿ.

 كشرح كلها.  ْٔكىو قسم أصوؿ الشريعة اىل مخسة أقساـ ْٓبينما يرد ادلقاصد يف ابب القياس.

 ه(5٢5)ادلقاصد عند الغزايل -5

خاصة يف معاجلتو ادلنهجية. إنو استند اىل أساسية يف كضوح كبركز علم ادلقاصد  إف لدراسات الغزايل قيمة

 دراسات اجلويٍت مع ذلك قد أملٌ ابدلناقشات ادلهمة كابلدراسات التحليلية.

ىو خيتلف من اجلويٍت يف استخداـ  كلكن تصبلح كأستاذهكاالسايل موضوع ادلقاصد يف ابب القياس درس الغز 

ال أيخذ ادلعٌت العريف للمصلحة كىو "جلب  كيربط بينهما. كىوال يفٌرؽ ىذاف ادلفهومُت  ف الغزايلادلقاصد كادلصلحة أل

كالشرع كللخلق مخسة:حفظ  كيقوؿ إف قصده من ادلصلحة ىو اافظة على مقصود الشارع ْٕادلنفعة كدفع ادلفسدة"

 ْٖالعقل، النسل كادلاؿ فكل ما يشمل ىذه اخلمسة ىو ادلصلحة ككل ما يفٌوت ىذه اخلمسة فهو ادلفسدة.الدين، النفس، 

 ْٗقد جتاكز فكرة ادلنفعة كماثل ادلقاصد.عند الغزايل أف ادلصلحة ديكن أف يقاؿ 

                                           
44

 Haçkalı, Gayeci İçtihat Metodu, 54 

45
 Haçkalı, Gayeci İçtihat Metodu, 02 

 ٕٗ/ ِ ،الربىافاجلويٍت،  ْٔ
47 Haçkalı, Gayeci İçtihat Metodu,  02 

 ُْٕ(، ُّٗٗ، )دار الكتب اذللمية، ادلستصفىالغزاىل،  ْٖ
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مث ينقسم ادلقاصد اىل  ادلناسبات ترجع إىل رعاية ادلقاصد إف كلالغزايل موضوع ادلناسبة يقوؿ كعندما درس 

إف ففهكذا ينزؿ الغزاىل تقيسم اجلويٍت اىل ثبلث.  َٓ : الضركرات كاحلاجات كالتحسينات كلكل ىذه مكمبلت.ثبلث

 دراسات الغزايل يف ىذا اجملاؿ قد ايتٌبعت بعده من قبل األصليُت.ىذه 

 ادلقاصد عند الشاطيب-6

ر اىل الذىن ىو الشاطيب ِبنو خٌصص أكرب ادلكاف للمقاصد يف علم األصوؿ عندما ذيكر ادلقاصد أكؿ من يتباد

حىت الشاطيب ادلقاصد ديرس يف كتب أصوؿ  يف كتابو ادلوافقات كضٌم موضوع ادلقاصد اىل أصوؿ الفقو كعنواف مستقل.

كشدد خٌصص ادلقاصد كحصر القسم الثاين للمقاصد من األقساـ اخلمسة يف كتابو الفقو حتت ابب القياس لكن الشاطيب 

 فهكذا الشاطيب شق طريقا جديدا يف علم أصوؿ الفقو.على أمهية ادلوضوع. 

قد استخدـ الشاطيب كلمة ادلقاصد مبعٌت "غاية، غرض" على االمجاؿ. كىو قٌسم ابب ادلقاصد اىل قسمُت: 

 قصد الشارع كقصد ادلكلف كبٌُت ادلوضوعات على نطاؽ كاسع.

مل يكن تطور مهم يف ىذا اجملاؿ ككيٌررت اآلراء د يف فًتة التوقف ك بعد الشاطيب دخلت الدراسات حوؿ ادلقاص

فيهم قيمة حياء الفقو اإلسبلمي كجتديده تعاىل اىل جدكؿ األعماؿ إكلكن يف عصران حُت  يف كتب األصوؿ. التقليدية

 ُٓالشاطيب كطيبع كتابو القيم ادلوافقات.

 ادلقاصد عند الطاهر ابن عاشور -7

لو مكاف خاص يف علم مقاصد من حيث ىو أٌكؿ   "سبلمية"مقاصد الشريعة اإل عاشور إف كتاب الطاىر ابن

 كىذا الكتاب لو أتثَت كبَت جدا يف اشتهار ادلوافقات كيف انتشاره. كتاب مستقل عن علم ادلقاصد.

                                           
 ُُٔ(، ُُٕٗ، )بغداد: مطبعة اإلرشاد، شفاء الغليل يف بياف الشبو كادلخيل كمسالك التعليلالغزايل،  َٓ
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كطرؽ  ،اريعة كاحتياج الفقيو إىل معرفتهيف إثبات مقاصد الشاألٌكؿ كتابو اىل ثبلثة أقساـ؛ عاشور ينقسم ابن 

  .يف مقاصد التشريع اليت ختتص ِبنواع ادلعامبلت بُت الناسكالثالث  يف مقاصد التشريع العامةكالثاين  إثباهتا كمراتبها

السبلـ،  ديكن أف يقاؿ أف ابن عاشور قد استفاد من أفكار اجلويٍت، الغوايل، ابن عبدعند الفحص عن كتابو ك 

 ِٓالشاطيب كمع ذلك من فلسفة اإلسبلـ.

مبا ىذا ما ىو تطور ادلقاصد يف سَت التاريخ كلكن من الضركرم أف يقاؿ أف تطور علم ادلقاصد ليس زلدكد 

سيف الدين يذكر كبعلماء ادلذكورين. إف ىناؾ الكثَت من العلماء قد أسهموا يف ادلقاصد كأدرجوىا يف كتبهم مثل 

، أمحد عبلؿ الفاسي، دمحم عبده كمن عصران ق(ْٖٔ)شهاب الدين القرايف ،العز بن عبد السبلـ ،ق(ُّٔ)اآلمدم

سَت ادلقاصد حتداث كجيزا اف غرضنا يف ىذا الباب التحدث عن ىنا بسبب ك ىملكن مل نستطيع أف نذكر الريسوين... 

 إظهار نيقاط التحوؿ لعلم ادلقاصد.ك 

 

 انخايس ًبحثان

 ؟انشريعة قاصذكيف يوصم انى ي 

كديكن أف نقوؿ للخطوة وتُت ادلهمتُت للجواب على مسألة األطركحة. اخلطأحد إف جواب ىذا السؤاؿ ىو 

. مقاصد الشريعةالشريعة، أهنا شرطه حتميٌّ لل طريق األىم يف إثبات مقاصد الشريعة أهنا تٌشكل مقاصدال ىوك األكىل 

 الباب األخَت اف شاء هللا.يف ىذا الطريق األىم دلقاصد الشريعة، فسيأيت يف متقدمي احلنفية كاخلطوة الثاين ىو مكاف 
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 االستقراء

حتدثوا عن أنواع من ادلقاصد، كادلقاصد اجلزئية للعبادات إف العلماء الذين تكلموا يف إثبات مقاصد الشريعة قد 

ية اليت حلظوىا يف الشريعة كلها. كفيما يتصل ابلنوع الثاين الذم ىو مدار اىتمامي لكادلعامبلت اإلسبلمية، كادلقاصد الك

ىو االستقراء. كمن ادلعركؼ أف اجلويٍت كالغزايل مث ابن  ادلقاصدىذه أىم مسلك يف إثبات أف رأكا ىذه الدراسة فإهنم يف 

لكن دكر الشاطيب خاص يف االستقراء من  الذين أنسبوا اىل االستقراء أكال يف تثبيت ادلقاصد. األكائل عبد السبلـ ىم

 ّٓيب أيضا دكر ابن عاشور مهم جدا يف االستقراء.حيث بذؿ جهده فيو كحرصو عليو. كبعد الشاط

التذكَت أف االستقراء يف الفقهيات ادلبحث يف ىذه ادلسائل الىت تطرقنا اليها يف بداية  أف نتعمققبل يستحسن 

كألجل أف نفهم ىذا الفرؽ لزًـ تناكؿ تعريف االستقراء يف األصوؿ  .مقاصد الشريعةخيتلف قليبل من االستقراء يف إثبات 

 كأنواعو.

 تعريف االستقراء

كقػىرىٍأتي الشيءى قػيٍرآانن: مجىىٍعتيو كضىمىٍمتي بعضىو ًإىلى  ي "قرأ"، يقوؿ ابن منظور "لغة: االستقراء من فعل ثبلث

كجاء  ٓٓى كزف استفعاؿ كمن معاين ىذا الوزف ىو الطلب.كأما االستقراء عل اجلمع كالضم من معاين "قرأ".إذف  ْٓ"بػىٍعضو 

كىاٍستػىٍقرىٍأتي اأٍلىٍشيىاءى تػىتػىبػٍَّعتي أىفٍػرىادىىىا ًلمىٍعرًفىًة أىٍحوىاذًلىا  كقوؿ الفيومي " ٔٓ"كاٍستػىٍقرىأىه: طىلىبى إًلىٍيًو أىف يػىٍقرىأى.يف لساف العرب "

هىا.  ٕٓ"كىخىوىاصًٌ
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 ُِٖ/ ُ، العربلساف  ابن منظور، ْٓ

  ََِ ،(َُِْدار النفائس للنشر كالتوزيع، :األردف) ،طرؽ الكشف عن مقاصد الشارع، نعماف جغيم ٓٓ
 ُِٗ/ ُ، لساف العربابن منظور،  ٔٓ

 َِٓ/ ِ(، ادلكتبة العلمية :بَتكت) ،ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت ،علي الفيومي ٕٓ



ُٗ 
 

أىمَّا ااًلٍسًتٍقرىاءي فػىهيوى ًعبىارىةه عىٍن تىصىفًُّح أيميورو جيٍزئًيَّةو لًنىٍحكيمى حًبيٍكًمهىا عىلىى بقولو " االستقراء الغزايليعٌرؼ اصطبلحا: 

ىناؾ كثَت من العلماء عرٌفوا االستقراء لكن نكتفي بتعريف الغزايل كديكن أف نقوؿ أف  ٖٓ"أىٍمرو يىٍشمىلي تًٍلكى اجلٍيٍزئًيَّاتً 

 االستقراء يف أصوؿ الفقو ىو الوصوؿ اىل أحكاـ كلية بتتبع جزئياهتا.

 أنواع االستقراء

 يقٌسم ادلنطقيوف كاألصوليوف االستقراء اىل قسمُت:

بناء على تعريف الغزايل ىو يعٍت االستقراء  ٗٓى الكل"اجلزئيات كحيكم عل رلميع"أف يستدؿ  استقراء اتـ:

 تفصح مجيع جزئيات الكلي.

  َٔ"ىو أف يستدؿ ِبكثر اجلزئيات فقط، كحيكم من خبلذلا على الكل" استقراء انقص:

ا العلماء حجية االستقراء ا اتفقوا على قطعية االستقراء التاـ ألنو يشمل مجيع جزئياتو فلذلك سٌلمو إف العلماء ك 

فالعلماء يركف حجيتو  .بعضها كذلذا تفيد الظن يع جزئياتو بل  ىو تتبع أغلبها أك. أما االستقراء الناقص ال يشمل مجالتاـ

كأف االستقراء  ،حبيث يقوؿ الغزايل لبلستقراء التاـ أنو صلح للقطعيات ُٔأيضا ألف العمل بغلبة الظن كاجب يف الفقو.

 ِٔالناقص ال يصلح إال للفقهيات.

  يف ىذا اجملاؿقليبل كما قلنا كَيب علينا أف نستمع اىل ما قالو الشاطيب عنو الستقراء ادلقاصدم سلتلف ا فأما

 كأشار اىل أمهيتو يف ادلوافقات. كثَتا عن االستقراء  كلمبطريق أفضل ألنو ت كي نفهم ىذا ادلفهـو

                                           
 ُْ، ادلستصفىالغزايل،  ٖٓ

 ُِّ، طرؽ الكشف عن مقاصد الشارعنعماف جغيم،  ٗٓ
 ُِٔ، ، طرؽ الكشف عن مقاصد الشارعنعماف جغيم َٔ
 ِِ-ُِ، (ََِٕانشركف، -، )الرايض، مكتبة الرشداالستقراء كدكره يف معرفة ادلقاصد الشرعيةنورالدين سلتار اخلادمي،  ُٔ
 ُْ، ادلستصفىالغزايل،  ِٔ
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 اىل كليات هنا ترجعقطعيتها ِببُت ييف ادلقدمة االكىل عن قطعية أصوؿ الفقو ك اإلماـ الشاطيب  يتحدثال أكٌ 

يبيوف قطعية ما يرجع اىل كليات الشريعة ك  -كىو يقصد بكليات الشريعة الضركرايت، احلاجيات كالتحسينيات– الشريعة

االستقراء الكلي من أدلة الشريعة ككبلمها كإما مبنية على مبنية على أصوؿ عقلية إما ِبف الكليات  -فهنا أصوؿ الفقو–

استحالتها أف مبنهج مفهـو ادلخالفة كيثبت  قطعيتها أيضاالشاطيب كيبُت  ٌت عليهما قطعي فهذا أصوؿ الفقو.كما يبي قطعية 

  ّٔتكوف ظنية كيقارهنا ِبصوؿ الدين.

أصوؿ الفقو ىو االستقراء. كالشاطيب أفرد مكاف  بعد كل ىذا ديكن أف نقوؿ إف النقطة الرئيسية يف إثبات قطعية

يف كتاب ادلقاصد من ادلوافقات. كىو يقوؿ أف الشارع كونو قاصدا للمحافظة على الضركرية كاحلاجية  ءااالستقر  بيُتلت

كىدىلًيلي ذىًلكى اٍسًتٍقرىاءي ادلعنوم. بقوؿ الشاطيب:" ءل ركح ادلسألة كىو االستقرايثٌبت ىذا ابلدليل الذم يشكٌ ك  كالتحسينية

ًذًه اأٍليميوًر اٍلعىامًَّة عىلىى حىدًٌ ااًلٍسًتٍقرىاًء اٍلمى  الشَّرًيعىًة، كىالنَّظىري يف أىًدلًَّتهىا ٍعنىًومًٌ الًَّذم الى اٍلكيلًٌيًَّة كىاجلٍيٍزئًيًَّة، كىمىا اٍنطىوىٍت عىلىٍيًو ًمٍن ىى

، سليٍتىًلفىًة اأٍلىٍغرىاًض، حًبى  ، بىٍل ِبًىًدلَّةو ميٍنضىاؼو بػىٍعضيهىا ًإىلى بػىٍعضو لًيلو خىاصٌو ٍيثي يػىنػٍتىًظمي ًمٍن رلىٍميوًعهىا أىٍمره كىاًحده جتىٍتىًمعي يػيثٍػبىتي ًبدى

 ْٔ"عىلىٍيًو تًٍلكى اأٍلىًدلَّةي 

ة حصوؿ االستقراء أف العلماء مل يعتمدكا على دليل سلصوص إلثبات قصد الشارع بل كيقوؿ الشاطيب يف كيفيٌ 

. حىت رأكا أف كل أبواب الفقو كل  ئع سلتلفة منكصلوا اليو من الظواىر كادلطلقات كادلقيدات كاجلوئيات...يف أعياف ككقا

كيرل الشاطيب إفادة خرب التواتر العلم على ىذا السبيل  أدلة الشريعة من كل أبواب تدكر حوؿ احلفظ على تلك القواعد.

تمع حىت حيصل القطع.    ٓٔألف فيو أيضا االخبار الظنية جتي

ابت يرفعها ختلف اجلزئيات. مثبل العقو كليات اليت شيرعت لتأمُت ادلصاحل ال بعد ىذا يتحدث الشاطيب عن ال

مشركعة لبلزدجار كلكن مازلنا نرل من عاقب فلم يزدجر عما عوقب عليو. كأيضا الطهارة كذلك، إهنا شيرعت للنظافة 

                                           
 َِ/ ُ ،ادلوافقاتالشاطيب،  ّٔ
 ُٖ/ ِ ،دلوافقاتاطيب، الشا ْٔ
 ِٖ-ُٖ /ِ ،ادلوافقاتالشاطيب،  ٓٔ
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يات عن مقتضى الكلي فهو مع أٌف كل ذلك ال يفسد أصلى ادلشركعية ألف إذا ختلف بعض اجلزئكلكن التيمم ليس ىكذا. 

يف الشريعة. كأيضا ال ديكن إظهار الكلي من ىذه اثبته كليا ال خيرجو عن كونو كليا ألف الغالب األكثرم معترب 

ادلتخلفات اجلزئية الذم يعارض الكليات الثابتة. كعبلكة أٌف ديكن أف يكوف ختٌلف اجلزئيات حلكم خارجة عن مقتضى 

مثبل كلكن ليس كذلك.  لنا داخل كلي، أك داخل يف إطاره كلكن مل يظهر دخولو أك يبدكفهذا ليس من إطار ال الكلي

على ىذا االعتبار إف  قلنا يف العقوابت أهٌنا مل يزدجر صاحبها كلكن إف ادلصلحة ليست االزدجار فقط  بل الكفارة منها.

 ٔٔالكليات كضعت للمصاحل كال اعتبار مبعارضة اجلزئيات فيها.

كىذا  مع اجلهات األربع اليت تعرؼ هبا مقاصد الشارعن تركيز الشاطيب على االستقراء مل يذكره على الرغم م

 ٕٔو مل َيد جوااب يراتح اليو.نٌ الريسوين أف يشرح ذلك كلكن يقوؿ أاألمر يثَت الدىشة للجميع. حىت حياكؿ أمحد 

يف الشاطيب بسبب اعتباره الكث كإف الغزايل أيضا يتحدث عن االستقراء يف ىذا اجلماؿ كلكن ضلن قٌدمنا

لًيلو كىاًحدو بىٍل ِبًىًدلَّةو كىًثَتىةو الى حىٍصرى ذلىىا ًمٍن اٍلكً ابالستقراء، كىو يقوؿ: " ًذًه اٍلمىعىاين مىٍقصيودىةن عيرًفىٍت الى ًبدى تىاًب كىالسُّنًَّة كىكىٍوفي ىى

ًلذىًلكى مىٍصلىحىةن ميٍرسىلىةن، كىًإذىا فىسٍَّرانى اٍلمىٍصلىحىةى اًبٍلميحىافىظىًة عىلىى مىٍقصيوًد الشَّرًٍع فىبلى  كىقػىرىائًني اأٍلىٍحوىاًؿ كىتػىفىارًيقي اأٍلىمىارىاًت تيسىمَّى

بي اٍلقىٍطعي ًبكىٍوهًنىا حيجَّةن. ًؼ يف اتًٌبىاًعهىا بىٍل َيًى  ٖٔ"كىٍجوى لًٍلًخبلى

نو ال تو دائما كال االستقراء الناقص ألجزئياإذف االستقراء ادلقاصدم ليس االستقراء اتما ألنو ال يشمل مجيع 

 يفيد الظن بل يفيد القطع.

كلو مل يكن يف الكتب بدايةن. كاالستقراء أيضا  لقد قلنا يف الباب السابق أف ادلقاصد من عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص يوجد

الستقراء. كعملية االستقراء كانت جترم يعٍت ادلقاصد ملتصق ابألنو شرط ضركرم لتثبيت ادلقاصد كىذا أمر طبيعي ىكذا 

                                           
 ٖٓ-ّٖ /ِ، ادلوافقاتالشاطيب،  ٔٔ
 ِّٖ، نظرية ادلقاصد عند اإلماـ الشاطيبالريسوين،  ٕٔ
 ُٕٗ، ادلستصفىالغزايل،  ٖٔ
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يف كتابو ادلوافقات فهكذا كالشاطيب جاء بشركح ىذا ادلنهج  .يف أذىاف العلماء بعد الدراسات ادلكثفة كادلدخرات العلمية

  أعطى االستقراءى بدانن كأخرجو على حياة كأظهر أمهيتو.إف الشاطيب شلكن أف نقوؿ 

قلب ادلقاصد، أنو لب ادلقاصد، كىو االستقراء  أف نظهر أفٌ ىو ع االستقراء كاف اذلدؼ يف أف نرٌكز على موضو 

كي نعرؼ ادلقاصد عند احلنفيُت عبلمة ادلقاصد. لذلك االستقراء ىو الطريق الذم يوصلنا اىل حٌل مسألة األطركحة. يعٍت  

 كىذا اخلطوة الثاين اليت حتٌدثنا يف بداية ادلوضوع. .االستقراء عندىمادلدرج ىو البحث عن  ،ادلتقدمُت

عندما ننظر عملية االستقراء عند احلنفيُت صلد أف االستقراء لو مكاف مهم يف منهج الفقهاء. ألهنم ذىبوا من 

 اليت كانتبناء على الفركع بطريق االستقراء. كأيضا حٌددكا القواعد الكلية يف مذىبهم صوؿ كشٌكلوا أصوذلم فركع اىل األال

إذف شلكن أف نقوؿ االستقراء ىو مسة منهج الفقهاء يعٍت مسة مذىب  ٗٔسمى ب"األصل" قببل ابستخداـ االستقراء.تي 

 احلنفية. 

كتابو ب"التعريف ِبسرار التكليف" مٌث يستبدؿ ىذا العنواف مٌسى  قد  كتابو أنودخل  ميف  يقوؿ الشاطيبك 

 َٕادلوافقات أنو كٌفق بُت مذىيب ابن القاسم كأيب حنيفة. كتابو  كيشرح اسم ب"ادلوافقات" بسبب الرؤاي اليت رآىا شيخو

من حيث لكن  ُٕمذىبو.ك  ايب حنيفة   حنيفة ابالستقراء الذم مسة فقومذىب ايبذكر عسى أف يقصد الشاطيب من 

 القواعد الكلية يف مذىبهم.النتائج خيتلف الشاطيب من احلنفية، ألنو ابالستقراء يصل اىل ادلقاصد كاحلنفية قد كصلوا اىل 

؟ ىل كانوا يستخدموف االستقراء كي يصلوا اىل ادلقاصد؟ لئلجاابت على ىذه األسئلة َيب أف عندىم كلكن اين ادلقاصد

 ملية االستقراء.ع مظاىرأحد أىم نبحث عن االستحساف الذم 
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 انسادس ًبحثان

 ٌاالستحسا 

 ِٕاستحسن إٌَّنا يرجع اىل ما علم من قصد الشارع يف اجلملة.ماـ الشاطيب عن االستحساف أنٌو من اإليتحدث 

معرفة مقاصد الشريعة، أٌف أىل الرأم )احلنفية( يف ىذا نقاط اليت حيتاج الفقيو اليها للاليقوؿ ابن عاشور بعدما ذكر ك 

كيف فعلوا ىذا اف ىو ادلكاف الذم ظهر فيو ادلقاصد عند احلنفيُت. أٌما  إذف االستحس ّٕالنحو ىرع اىل االستحساف.

 العمل؟ كيف حيدث ىذا؟ لذلك ضلوج اىل الفحص عن االستحساف.

 تعريف االستحسان

استحسن الشيء أم عٌده كمن ، القيبح كنقيضو ضدٌ االستحساف من فعل الثبلثي "حسن"، كاحلسن ىو  لغة:

  ْٕحسنا.

ادلفيد التناكؿ ىذا ادلوضوع يف ختلفة اليت كردىا العلماء. لذلك من ادلتعاريف الإف لبلستحساف عدة  اصطبلحا:

  العملية التارخيية.

إال أف دخولو إىل ادلصطلحات الفقهية كاف   نذ زمن طويلعلى الرغم من أف األسس الفكرية لبلستحساف م

لكن    كمنهج االستدالؿ  ق(َُٓ)تشَت اىل أف االستحساف بدأ ِبيب حنيفة ادلصادر بقيادة أبو حنيف يف القرف الثاين.

                                           
 ُْٗ/ ٓ، ادلوافقاتالشاطيب،  ِٕ
 ّْ/ ّ، مقاصد الشريعة اإلسبلميةابن عاشور،  ّٕ

 ُُٕ-ُُْ/ ُّ، لساف العربابن منظور،  ْٕ
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أىفَّ ااًلٍسًتٍحسىافى ىيوى أىٍف : "ٕٓق(َّْ)ؿ من عرٌفو ىو ابو احلسن الكرخيكٌ حىت القرف الرابع مل ييعرؼ العلماء االستحساف. أ

ًفًو ًلوىٍجوو  ٍنسىافي عىٍن أىٍف حيىٍكيمى يًف اٍلمىٍسأىلىًة مبًٍثًل مىا حىكىمى بًًو يًف نىظىائًرًىىا إىلى ًخبلى  ٕٔ"ل يػىٍقتىًضي اٍلعيديكؿى عىٍن اأٍلىكَّؿً أىقٍػوى يػىٍعًدؿى اإٍلً

 ق(َّْ)كيقوؿ الدبوسي  ٕٕ"تػىٍرؾي اٍلًقيىاًس إىلى مىا ىيوى أىٍكىلى ًمٍنوي : "واالستحساف بقول ق(ُّّ)ؼ اجلصاصكيعرٌ 

أصبل تعريف اجلصاص كالدبوسي يوٌضح أٌف االستحساف  ٖٕ"فاسم لضرب دليل يعارض القياس اجلليعن االستحساف "

 ٕٗ. كىذا يرٌد على االنتقادات اليت تقوؿ أٌف االستحساف ىو ترؾ القياس بدكف الديل.القياس عمليةىو نوع من 

" مث ااًلٍسًتٍحسىافي تػىٍرؾي اٍلًقيىاًس كىاأٍلىٍخذي مبىا ىيوى أىٍكفىقي لًلنَّاسً قوؿ شيخو "يف كتابو أكال يرد  ق(َْٗ)كالسرخسي

ُّ كىًقيلى: اأٍلىٍخذي اًبلسَّعىًة كىابًٍتغىاءي الدَّعىًة كىًقيلى: اًلٍسًتٍحسىافي طىلىبي السُّهيولىًة يًف يقوؿ: " تػىلىى ًفيًو اخلٍىاصُّ كىاٍلعىا اـً ًفيمىا يػيبػٍ  اأٍلىٍحكى

ًذًه اٍلًعبىارىاًت أىنَّوي تػىٍرؾي اٍلعيٍسًر لًٍلييٍسرً  لكن  َٖ"أىٍصله يف الدًٌينً  كىىيوى  اأٍلىٍخذي اًبلسَّمىاحىًة كىابًٍتغىاءي مىا ًفيًو الرَّاحىةي كىحىاًصلي ىى

فالقياس ىو جلٌي كضعيف  ،قةس كاالستحساف مها قياساف يف احلقيذكر أٌف القياعن السرخسي بعد ىذا البياف ال يغفل 

كديكن أف يكوف سبب  ُٖفالًتجيح ال ابخلفاء بل ابألثر. .أثره أما االستحساف ام قياسا مستحسنا ىو خفٌي كقوٌم أثره

األكؿ عرضة للنقد،  عٌرؼ االستحساف أكال قد تكوف التعريفات اليت كردىا احتياج السرخسي اىل البياف مرة أخرل بعدما

 ِٖلذلك شرح االستحساف اثنية.
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، كىميٍقتىضىاهي اأٍلىٍخذي مبىٍصلىحىةو جيٍزئًيَّةو يًف ميقىابػىلىًة دى تعريف االستحساف يف مذىب إماـ مالك: "كالشاطيب يرد  لًيلو كيلًٌيٌو

ًؿ اٍلميٍرسىًل عىلىى اٍلًقيىاسً     ّٖ"الرُّجيوعي ًإىلى تػىٍقًدًًن ااًلٍسًتٍدالى

هبذه شدة ىو اإلشارة اىل ادلناقشات اليت تدكر حوؿ على تعريف االستحساف كاف غرضنا يف الًتكيز 

كالتعريفات خيتلف من عامل اىل عامل من فًتة اىل  ،يتغَت العبارات اليت تيستخدـ يف تعريف االستحساف االستحساف. ألف

الثاين العدكؿ عن قياس اىل قياس أقول ك  أٌكذلما؛ يربز تعريفاف رئيسياف يف احلنفية ذ ألقينا نظرة عامة اىل التعريفاتكإ  فًتة.

ع كأيضا عن أنوا  كوف االستحساف ِبنو منهج عميق ككسيعككل ىذا يصدر عن  .ىو ختصيص قياس ِبقول منو

. لذلك مٌست احلاجة اىل التعريف الشامل بناء على النقاط ادلشًتكة يف التعريفات. فيمكن أف يقاؿ: االستحساف

الدليل  ْٖقول.األد يف مسألة عن مثل ما حكم بو يف نظائرىا اىل خبلفو مستندا اىل الدليل االستحساف ىو عدكؿ اجملته

ل ك اليت ختتلف حبسب كجهة النظر اجملتهد.  ركرة، ركح النص، ادلقاصدكالعرؼ، كادلنفعة العامة كاخلاصة، الض  القول ىنا

ىذه األدلة قد كٌصفت  لكخر، لذكٌَيهو اىل البحث عن احلل اآل  رجع اجملتهدى احلل األكؿ الذم يتبادر اىل الذىنه تي ىذ

لذا قد أفاد العلماء  ،هاتيف صياغرج اجملتهد حتي احلكم قد  أدلةىذه كأيضا ِبكصاؼ ؾ"الدليل القوم" ك"خفٌي كأثره قوٌم". 

فهذا الوجو لبلستحساف ىو أكثر مقابل  ٖٓ"دليل ينقدح يف نفس اجملتهد لكن تقصر عنو عبارتو" كالغزاىل.ىذا األمر 

 ٖٔلبلنتقادات. 
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 الفرق بني االستحسان والقياس

هار حكم كاقعة يف من ادلفيد النظر اىل الفرؽ بينهما لفهم االستحساف بشكل أفضل. إف القياس يتحقق إبظ

الشًتاكهما يف علة احلكم. أما االستحساف يتحقق يف كاقعة دٌؿ على حكمها كلكن يعدؿ عن ىذا  انزلة ال نص فيها

 ٕٖاحلكم اىل حكم آخر لوجود دليل خاص يقتضيو ىذا العدكؿ.

 أنواع االستحسان

من حيث غرضنا إف موضوع أنواع االستحساف ذلا أمهية كبَتة، ألف عبلقة االستحساف ابدلقاصد ستكوف أكضح 

 من أنواع االستحساف.  ةأمثلمع 

الثاين االستحساف بطريق ك أحدمها االستحساف ابلقياس اخلفي بداية االستحساف ينقسم اىل قسمُت رئيسيُت: 

 االستثناء.

 اخلفيالقياس على  االستحسان -أ

يف ىذا النوع يوجد القياساف ادلعارضاف حلل ادلسألة، كأحدمها ظاىر يتبادر اىل الذىن مباشرة كأثره ضعيف  

أٌف مثبل؛ القاعدة ىي  ؿ ىو القياس كالثاين ىو االستحساف.كاآلخر أثره قوم لكن حيتاج اىل التأمل. يقوؿ احلنفيُت لؤلكٌ 

لكن يف عقد اإلجارة داخلة ال حتتاج اىل  ،ست داخلة يف العقد بدكف قيدلياإلرتفاؽ يف بيع األرض الزراعية، حقوؽ 

موقوؼ لو. فالظاىر التصريح. أما يف كقف األرض الزراعية يشبو ابلبيع من حيث الواقف كيشبو ابإلجارة من حيث 

كبعدـ ادلرافقة ال ديكن حلاؿ كادلتبادر ىو األكؿ لكن عند التفكَت يف الغرض أنٌو ليس نقل ادللكية بل أنٌو االنتفاع بو يف ا

ال شك يف أٌف السبب الذم  االنتفاع كىذا قياس خفٌي كأثره قوٌم لذا قاؿ احلنفييوف تيرؾ القياس كأيخذ االستحساف ىنا.

 ٖٖاالمتثاؿ لطبيعة الواقعة كالرعاية بركح الفقو.َيرب اجملتهدكف اىل ىذا الًتجيح ىو 
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 االستحسان بطريق االستثناء -ب

لٌخص ىذا النوع ىو االستثناء جزئي من أصل كلي لدليل خاص يقتضيو ىذا االستثناء. كىو ينقسم شلكن أف ن

 أيٌدل اىل االستثناء.اىل مخسة حبسب األدلة اليت 

 االستدالل ابلنص -0ب 

ىو العدكؿ عن احلكم يف مسألة مبثل ما حكم بو يف نظائرىا اىل خبلفو لنص يقتضيو ىذا العدكؿ. فادلثاؿ عليو 

عملية التمليك اىل ما بعده ادلوت فهذا ليس جائز حبسب القياس لكن النصوص يف القرآف كالسنة أتت ىو الوصية. ألنو 

مثلة ىذا النوع، جواز عقد السلم، كيف الصـو ال يبطل األكل ابالستثناء ىذا االمر فأصبح جائزا ابالستحساف. كمن أ

 ٖٗانسيا.الصـو كالشرب 

 ابإلمجاع  االستحسان -٩ب

يف ىذا  حكم بو يف نظائرىا اىل خبلفو إلمجاع يقتضيو ىذا العدكؿ.لعدكؿ عن احلكم يف مسألة مبثل ما ىو ا

. ىنا موضوع العقد ىو عمل ما نظَت أجر معُت للصانع فهذا يف ادلصادر ىو عقد االستصناعأبرز ادلثاؿ النوع أمثلة قليلة. 

جٌوز مناقض للقاعدة؛ بيع ادلعدـك ابطل كىو معدـك لكن بسبب تعامل األمة كمل يكن معارضة عليو من قبل العلماء 

  َٗاستحساان.

 االستحسان ابلعرف-3ب

مثبل حلف  يقتضيو ىذا العدكؿ. ؼعر ىو العدكؿ عن احلكم يف مسألة مبثل ما حكم بو يف نظائرىا اىل خبلفو ل

ادلرء أنو ال أيكل حلما، ىل حينث ِبكل السمك أك ال؟ أصبل حينث ألف السمك يعٌد من اللحم حىت يف القرآف يقوؿ ىذا 

 ُٗكلكن يف العرؼ ال يسمى السمك حلما لذلك ال حينث استحساان.
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 االستحسان ابلضرورة-4ب

فادلثاؿ  بو يف نظائرىا اىل خبلفو لضركرة يقتضيو ىذا العدكؿ.ىو العدكؿ عن احلكم يف مسألة مبثل ما حكم 

دخوؿ الغبار أك دخاف اك ذاببة يف حلق الصائم ال يفطر استحساان كاألصل ىو يفطر. لكن ال ديكن االمتناع عليو؛ ىو 

 ِٗعنها. لذلك ال يفطر استحساان.

 االستحسان ابدلصلحة -5ب

تضمُت األجَت ادلشًتؾ  كأف الدليل لتحقيق ادلصلحة عامة. ذلذا النوع أمولة كثَتة، كاحد منها؛ ىو العدكؿ عن 

مل يكن صانعا. ىذا خبلؼ لؤلصل كىو عدـ تضمينو النو مؤدتن لكن بزايدة اخليانة مع مركر الزمن كبدأ الناس حيتاجوف 

 ّٗاىل حفظ ماذلم قاكلوا بتضمينو استحساان.

عملية يتٌحقق هبا مصاحل ستحساف كأنواعو قد تبُت أٌف عملية االستحساف ىي ريفات االمن خبلؿ النظر اىل تع

فاجملتهد  ..كإىدار ادلصلحة.كأيضا منع تعديل العدؿ افظة على العرؼ، اك الناس، كرفع احلرج كالعنت، كاليسر ابدلكلف، 

دلة نرل أٌف كلها أصبل يف إطار ادلقاصد كعندما ننظر اىل ىذه اال يذىب اىل االستحساف للرعاية على ىذه األدلة.

 ة. سقف مقاصد الشريعحتت األدلة شلكن أف صلمع كل ىذه  ابدلناسبة إذفالشرعية. 

أٌف االستحساف ىو منهج يىظهر فيو أكثر تقدير اجملتهد من لو نظران اىل عملية االستحساف هبذا االعتبار؛ 

 . هبذه األسباب ىناؾ الكثَت من ادلناقشات حوؿ االستحساف.مناىج االجتهاد لذلك الذاتية من أكصاؼ االستحساف

يل ينقدح يف نفس اجملتهد" قد ييفهم كأٌف اجملتد يف الشك كال يستند اىل الدليل الشرعي ألف عندما عيربًٌ يف التعاريف "الدل

إنٌو يقف حياؿ احلكم؛ كلك. لو نصف اجملتهد كإَّنا يرجع اىل ىواه كذكقو، فهذا ال يقبل ابالتفاؽ. لكن األمر ليس كذ

، كإف متسائبل ىل ىذا احلكم حيقق مقاصد الشارع اك ال حيقق؟ لو قٌرر أنٌو حيقق أيخذ القياس أك القاعدة العامة للشرع

قٌرر أنٌو ال حيٌقق مقاصد الشارع، يًتؾ القياس كأيخذ االستحساف. يعٍت كجو االستحساف ىو ادلقاصد الشارع على 
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إٌف شدة ىذه القوة تتناسب مع أف يكوف احلكم  يب. كيف التعاريف كاف ىناؾ التعبَت "أثره قوم"،اإلمجاؿ كما قاؿ الشاط

 ْٗموافقا لقصد الشارع.

كاالستحساف من حيث الغرض يشبو ابالستصبلح، ألف الفكرة الرئيسة يف كراء ىذاف ادلنهجاف نفس الشيء 

ق ابالستثناء من القاعدة لكن يف ادلصلحة اجملتهد يذىب اىل كالفرؽ بينهما ىو أٌف االستحساف حتقكىو ادلقاصد الشريعة. 

فكرة ادلنفعة مباشرة. لذا مذىب ادلالكية ىو أقرب مذىب دلنهج االستحساف. يف ىذا ادلوقف يستحسن أف يرد قوؿ 

يظهر أمهية االستحساف إف اإلماـ مالك بقولو ىذا  ًٓٗتٍسعىةي أىٍعشىاًر اٍلًعٍلًم ااًلٍسًتٍحسىافي"اإلماـ مالك عن االستحساف: "

 عبلقتو مبقاصد الشريعة، ألف لعلم ادلقاصد َيب العمق يف الفقو كما رأينا يف أٌكؿ القسم.كيشَت اىل 

يصل اجملتهد  كما قلنا يف القسم السابق أفٌ خبلصة أف العلة اليت تيلـز اجملتهد ابالستحساف ىو مقاصد الشريعة، ك 

االستحساف ىو مظهر ادلقاصد الشرعية عند مذىب احلنفية. كىم مبنهج إٌف و. إذف بعملية االستتقراء يف ذىناىل ادلقاصد 

يستطعوف استمرار الفقو كعملية االجتهاد دكف ما توقف كاافظة على نشاطات الفقو كعادليتو كأتمُت االستحساف 

 فهذه النتائج كلها نفس النتائج ادلقاصد. العدؿ... 

حنفيُت كاف ال يوجد ادلقاصد كعنواع لكن ىذا ال يعٍت أهٌنم مل يهتموا ابدلقاصد أٌف يف كتب األصوؿ لليف الناىية 

  على الرغم من أهنم قد تعٌرضوا اىل النقاشات.بل أىتموا هبا 
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 انخاتًة

كانت تشكل لتجديد الفقو  ادلتجهة يف يومنا ىذا ابلدراسات  خاصة أمهيتها ظهرتإف ادلقاصد الشرعية اليت 

جاء حىت عند األكائل ادلقاصد الشريعة مكاف يف كتب علم األصوؿ مل جتد أسس عمليات االجتهاد من عهد الصحابة. 

كأصل ذلا أتصيلها جعلها إماـ احلرمُت اجلويٍت. لكن الشاطيب أعطى ادلقاصدى ادلكاف اخلاص ادلستقل يف كتابو ادلوافقات 

مل يتم العثور على . لكن ادلعاصرين يف كتب العلماءعلم جديد، كظهرت مفرداتو تتحوؿ من مسألة يف أصوؿ الفقو إىل 

دلقاصد. مل يهتموا اباحلنفية كرمبا ىذا َيعل الدارس يظن ِبف احلنفية. يف مذىب ادلقاصد الشرعية يف كتب علم األصوؿ 

أك دلاذا مل   قاصد عند احلنفية؟ادلكجود لذلك سألنا يف البداية ىل األمر كذلك يف احلقيقة؟ ىل ىذا دليل على عدـ 

 األطركحة.  لقد حبثنا عن إجاابت ذلذه األسئلة طواؿ؟ اليهاحيتاجوا اىل 

عبلقتها بعلم أكضحنا كبعده كما ىو يف عنواف الدراسة، اىل تعريفها  نتقلنا اأمهية ادلقاصد مث ابتدأان بتوضيح  أكال

علم األصوؿ. حىت اآلف قمنا مث دلٌحنا اىل مكاهنا يف التاريخ إلظهار كيفية تطورىا يف كتب أصوؿ الفقو كبعلم الكبلـ. 

تشكل القسم األكؿ ِبهنا ادلباحث عن ىذه ك شلكن أف نقوؿ اىل أف نسأؿ ىذه األسئلة. لذلتؤدم القضااي الىت بتحليل 

  القسم الثاين متعل إبجاابت األسئلة.أف لؤلطركحة. ك 

ادلقاصد عند حضور االستقراء ألنو أىم طريق يف إثبات مقاصد الشريعة. مث حبثنا عن أكال درسنا  الثاينيف القسم 

عن ادلقاصد عند احلنفيُت َيب علينا أف ننظر اىل  ثُتادلقاصد، كضلن كباحثاستنتاج احلنفيُت ألف بدكف االستقراء ال ديكن 

. يف نواح معينة خيتلف عن ادلقاصدأظهرت أنو ية لكن النتائج أف االستقراء ىو مسة مذىب احلنفاالستقراء عندىم. فرأينا 

كالنص كالعرؼ كادلصلحة للقياس  ؾ اجملتهد بًت تسبب تالحظنا أٌف األدلة الىت كقد فلذلك حولنا اجتاىنا اىل االستحساف. 

 .يعٍت اجملتهد يًتؾ القياس رعاية ابدلقاصد مقاصد الشريعة يف اإلمجاؿ.منضبطة كغَت ذلك أصبل ىي 

مل مكن أف نقوؿ إٌف متقدمي احلنفية كانوا يراعوف ادلقاصد الشرعية لكن ما أحدثوا ذلا اباب يف كتبهم ألف ديذا كذل

 حيتاجوا اليها بسبب االستحساف الذم يتوىل مهٌممة مقاصد الشريعة.
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