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امللخص
يتحدَّ ث البحث عن وظيفة مقاصد الرشيعة يف عمليات البيان األصولية من تفسري ،وتأويل ،وترجيح ،وختصيص ،وتقييد.
فللمقاصد ،وهي ُتبِّي النصوص الرشعية ،وظيفتان :ضبط تفسري النَّص؛ باستبعاد املعاين التي ُختالِف املقاصد من ٍ
جهة ،وتثوير
ن
ن
َّص؛ بإقرار معنى غري راجح لغ ًة إلرشاد املقاصد له ،من جهة ُأخرى.
الن ن
اخلاص وصوالً
أثر يف بيان دالالت األلفاظ .فالنظر يف املقصد اجلزئي ،ثم ربطه باملقصد
ن
وللمقاصد عا َّمة كانت أو َّ
خاصة ٌ

ِ
َّص عن ذهنه َ
حال اجتهاده.
الـمتع نلقة بالن ن
إىل املقصد العا نم يعطي رؤي ًة جتعل الفقيه ال ُُيطئ املعنى اإال ب َقدْ ر غياب حتديد املقاصد ُ
أن بيان نصوص الرشيعة يرتكز إىل أساسِّي م ِ
وقد أظهر البحث َّ
تعاضدين؛ َّأوهلام :مقتىض قواعد الداللة ،وثانيهام :مقاصد
ُ
الرشيعة.
أن كثري ًا من املسائل املعارصة املختلف فيها ،وكذلك القديمة منهاُ ،يمكِن لالجتهاد املقاصدي ْ
البحث إىل َّ
ُ
أن ُيقدن م
ص
وخ ُل َ
ٍ
وترجيحات قائم ًة عىل أساس علمي ُمنضبِطْ ،
للتطورات العلمية التي تتسارع اليوم
وأن ُيقدن م أيض ًا حلوالً رشعي ًة
فيها أحكام ًا
ُّ
أي عرص مىض.
بوترية أعىل من ن
َّص ،التأويل ،قواعد الداللة ،النصوص الرشعية.
الكلامت املفتاحية :مقاصد الرشيعة ،البيان ،التفسري ،تثوير الن ن
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مقدمة:
أن املقاصد ضابط من ضوابط االجتهاد التفسرييَ ،
ُي نبِّي هذا البحث َّ
بدل الظ نن الذي قد
يتبادر إىل أذهان بعض الباحثِّي من َّ
الـمنضبِط.
الـمو َّسع غري ُ
أن املقاصد باب مفتوح لالجتهاد ُ
ِ
أصله اإلمام الشافعي يف
السنَّة لت َُحدَّ من فضاءاته الداللية ،وهو ما َّ
فالنص احلَ اامل لألوجه تأيت ُّ
ٍ
ٍ
جانب
جانب .ومن
رسالته .ثم يأيت املقصد ليزيده ضبط ًا كام َب َّينه الشاطبي يف "املوافقات" ،هذا من
ٍ
آخرَّ ،
معان قد تكون غائب ًة عن الذهن
فإن للمقاصد دور ًا يف استنطاق ألفاظ القرآن الكريم ،وإثارة
بغياهبا؛ أي إ َّن املقاصد ُت ِ
رشد إىل معنى تثوير ًا للفظ ،ومن جهة الضبط تستبعد معنى ال يأيت عىل
املقاصد باإلبطال.
وتأيت أمهية هذا البحث من ََج ِْع ِه بِّي قواعد األصول وقواعد املقاصد ،وبيانه أثر الثانية يف
األُوىل ،عىل ٍ
نحو ُي ِربز دور املقاصد يف إنتاج احلكم الرشعي ،إىل جانب قواعد الداللة اللغوية ،وهو
أن الباحث يقرتح رؤي ًة لضبط االجتهاد املقاصدي بام ُي ِ
أمر مهم جد ًا ،ال س َّيام َّ
ظهر أداة هذا االجتهاد،
َّ
ولعل يف ذلك إضاف ًة تستفيد من تأصيل علامء املقاصد يف
وكيف تعمل يف االستنباط الرشعي،
الـمنضبِط يف عملية االستنباط الرشعي.
استثامرها احلقيقي ُ
و َّ
تتلخص إشكالية البحث يف السؤال اآليت :هل تكون املقاصد دلي ً
وضح ًا ملراد الشارع من
ال ُم ن
َّص؟
الن ن
ويتفرع من هذا السؤال أسئلة البحث ،مثل :هل تكون املقاصد ُُم نصصة لعا ٍّم؟ هل تكون ُمق نيدة
َّ

ٍ
ٍ
لِـمط َل ٍق؟ هل تكون تأوي ً
إلَجال؟
لظاهر؟ هل تكون رافع ًة
ال

وبعبارة ُأخرىَّ ،
فإن البحث سيتناول أثر املقاصد يف بيان النصوص الرشعية؛ تفسري ًا ،وتأويالً،
وترجيح ًا ،وختصيص ًا ،وتقييد ًا.
وهيدف البحث إىل بيان أثر املقاصد يف االستنباط من النصوص ،وهو بذلك هيدف إىل ما يأيت:
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حتملة للنصوص عىل سواها.
الـم َ
 .1بيان أثر املقاصد يف ترجيح بعض املعاين ُ
 .2بيان أثر املقاصد يف فهم النصوص الواضحة الداللة.
 .3بيان أثر املقاصد يف إزالة إَجال النصوص املجملة.
ومتثلت حدود البحث يف أنه حتدَّ ث عن املقاصد وعالقتها بالبيان ،لكنَّه ركَّز بصورة أساسية
يتعرض ُّ
قط ملا اص ُطلِح عىل تسميته "املقاصد العالية" ،يف حِّي أشار إىل
عىل املقاصد العا َّمة ،ومل َّ
املقاصد اخلاصة بوصفها قنطر ًة للوصول إىل املقاصد العامة ،ورأى َّ
أن املقاصد اجلزئ اية ُحتدن د املقصد
سري ِشد للمقصد العا نم عند توظيف املقاصد يف البيان .أ اما هيكل البحث فلم َي ْلحظ
َّ
اخلاص الذي ُ
تقسيم احلنفية للدالالت ،بل انطلق من تقسيم اجلمهور هلا ،إضاف ًة إىل ذكره نامذج ألكثر عمليات
البيان األصولية شهرةً ،وهي :التفسري ،والتأويل ،والرتجيح ،والتخصيص ،والتقييد.
واعتمد البحث املنهج التحلييل ،إضاف ًة إىل املنهج املقارن .ولـام كان البحث يف املقاصدِ ،
فم اام ال
ا
شك فيه َّ
َّ
أن االستقراء كان أداة منهجية حارضة يف البحث.
الدراسات السابقة وما يضيفه البحث:
سمى االجتهاد املقاصدي .وعىل الرغم من اختالف الباحثِّي يف
ينتمي هذا البحث إىل ما ُي ا
حتديد مضمون هذا املصطلحَّ ،
فإن كثريين جيعلون االجتهاد املقاصدي يف مقابل االجتهاد
َّص ،فيبدو االجتهاد املقاصدي قسي ًام لالجتهاد
َّص ومن الن ن
االستنباطي ،أو االجتهاد يف الن ن
االستنباطي القائم -يف غالبه -عىل مباحث الدالالت والبيان األصولية .غري َّ
أن عدد ًا من الباحثِّي
املعارصين رأوا َّ
أن االجتهاد املقاصدي ،أو توظيف املقاصد يف االجتهاد الرشعي ،ليس قسي ًام ُمقابِ ً
ال
ملباحث الدالالت ،وإنَّام قد تكون املقاصد أداة من أدوات البيان األصولية ،ف ُت ِ
ساهم يف جتلية املراد
ٍ
عدد من عمليات البيان ،مثل :التخصيص ،والتقييد،
َّص عن طريق توظيف املقاصد يف
من الن ن
والرتجيح ،والتأويل .ويف ما يأيت أمثلة عىل الدراسات التي ُكتِ َبت يف توظيف املقاصد يف عمليات
باركة التي ُب ِذ َلت يف
الـم َ
البيان األصولية ،ثم بيان ما امتاز به هذا البحث إضاف ًة أو إكامالً للجهود ُ
هذا املجال:

 160الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،103ربيع 1443ه2022/م

بحوث ودراسات

• كتاب "مشاهد من املقاصد" ،تأليف عبد الل بن الشيخ املحفوظ بن ب َّيه :صدرت الطبعة
اخلامسة من هذا الكتاب عن دار مسار للطباعة والنرش يف ديب عام 2018م .يتأ َّلف الكتاب من ستة
مشاهد -بحسب تصنيف الشيخ بن ب َّيه -تناول سادسها موضوع االستنجاد باملقاصد واستثامرها،
الـمؤ نلف "مناحي املقاصد ومداركها" ،وعَدَّ فيها أكثر من ثالثِّي منحى ،يتع َّلق
سامه ُ
وتضمن ما ا
َّ
بعضها هبذا البحث ،مثل :التخصيص باملقاصد ،وتبيِّي املجمل ،وتأويل الظاهر ،ومفهوم املخالفة،
الـمؤ نلف عىل كل منحى من هذه
الـمط َلق ،والرتجيح بِّي األدلة عند التعارض .وقد ع َّلق ُ
وتقييد ُ
املناحي ببيان موجز ،مع مثال يغلب أنَّه من األمثلة القديمةْ ،
عرج أحيان ًا عىل بعض املسائل
وإن َّ
َ
ضوابط هلذه العمليات األصولية باالستفادة من املقاصد ،وإنَّام ذكر
املعارصة .غري أنَّه مل ُي نبِّي آلي ًة أو
ذلك رسد ًا ،تارك ًا للباحثِّي دراس َة ذلك دراس ًة تفصيلي ًة.
• مقال "أثر املقاصد يف االجتهاد الرشعي" ،إعداد الدكتور عبد الل الزبري عبد الرمحن:
ُن ِرش هذا املقال يف جملة "جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية" ،العدد  ،9سنة 2004م ،وقد
سامه الباحث "مسالك االجتهاد املقاصدي" ،وعَدَّ من هذه
ُق نسم إىل مطلبِّي ،تناول ثانيهام ما ا
املسالك تسع ًة ،تع َّلق بعضها ببحثنا (حتقيق األقرب إىل املقصود)ْ ،
وإن كان عىل خالف الظاهر،
وهو أشبه ما يكون بتأويل الظاهر باملقصد ،والرتجيح باملقاصد ،عل ًام َّ
بأن أمثلة املقال كلها
َ
الحظ َّ
ضوابط لالستفادة من املقاصد يف عمليات
أن الباحث مل يقرتح آلي ًة أو
الـم َ
قديمة .ومن ُ
البيان األصولية ،ول َّ
عل سبب ذلك أنَّه أراد التنبيه عىل مفهوم االجتهاد املقاصدي ،ورسد أهم
صوره املقرتحة فقط.
َّص عىل داللته عند األصوليِّي" ،إعداد العبد خليل أبو عيد وأيمن
• مقال "تأثري تعليل الن ن
عيل عبد الرؤوفُ :ن ِرش هذا املقال يف جملة "دراسات :علوم الرشيعة والقانون" ،32/1 ،سنة 2005م.
عرب عنها ِ
ِ
الـم َّ ِ
بالعلل ،اإال أنَّه ُيمكِن ْ
أن ُيستفاد جد ًا من خطوات
واملقال وإن اعتنى باملقاصد اجلزئية ُ
ٍ
شك يف َّ
بحث عن عالقة التقصيد بالداللة ،وال َّ
أن التعليل من
الدراسة يف عالقة التعليل بالداللة ،يف
أن الباح ِ
الحظ َّ
ثِّي قد حتدَّ ثا عن ِعدَّ ة جماالت تشرتك مع ما يتحدَّ ث عنه هذا
الـم َ
التقصيد .ومن ُ
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البحث ،مثل :أثر التعليل يف تقوية املعنى الظاهر ،ويف تأويله ،ويف تبيِّي املجمل ،وختصيص العا نم،
الـمط َلق.
وتقييد ُ
تصور خلُ َّطة البحث ،ورأ ْي ُت َّ
أن املقاصد ُيمكِن
وقد أفدْ ُ
ت من هذه الدراسات الثالث يف وضع ُّ
ْ
األول :حماولة
ستثمر يف عمليات البيان األصولية املذكورة ،بيد َّأَّنا بحاجة إىل أمرين مهمِّي؛ َّ
أن ُت َ
تقديم آلية ُمنضبِطة لعمل املقاصد يف بيان النصوص َوفق املجاالت املذكورة؛ من :تأويل ،وتبيِّي،
فصل
وختصيص ،وتقييد  ،...والثاين :إضافة أمثلة معارصة إىل جانب األمثلة القديمة ،مع رشح ُم َّ
وضح تلك اآللية املقرتحة.
لكل مثال ُي ن

َّأوالً :تعريف املقاصد ،وأهم تقسيامهتا
مقصد ،وهو مصدر ميمي ِمن َق َصدَ  ،ويكون عىل َم ْف ِعل ،للزمان واملكان
املقاصد لغ ًةَ :جع َ
واملصدر .فاملقصد (بفتح الصاد وكرسها) يأيت بمعنى ال َق ْصد ،وهو يف كالم العرب :االعتزام،
والتوجه ،والنهوض نحو اليشء .قال ابن جناي" :أصل "ق ص د" ومواقعها يف كالم العرب
ُّ
ٍ
ٍ
جور ،هذا أصله
اعتدال كان ذلك أو
والتوجه ،والنهود ،والنهوض نحو اليشء ،عىل
االعتزام،
ُّ
يف احلقيقةْ ،
َص يف بعض املواضع بقصد االستقامة دون امليل ،أال ترى أنَّك تقصد
وإن كان قد ُُي ُّ
والتوجه شامل هلام َجيع ًا" (ابن منظور ،د.ت،
اجلور تار ًة كام تقصد العدل ُأخرى؟ فاالعتزام
ُّ
ج ،3ص.)355
فعرف
أ اما اصطالح ًا ،فقد َّفرق حممد الطاهر بن عاشور بِّي نوعي املقاصد يف التعريفَّ ،
املقاصد العامة بأَّنا "املعاين ِ
واحلكَم امللحوظة للشارع يف َجيع أحوال الترشيع أو معظمها ،بحيث ال
َّ
خاص من أحكام الرشيعة ،فيدخل يف هذا أوصاف الرشيعة
ختتص مالحظتها بالكون يف نوع
ٍّ
ُّ
معان من ِ
ٍ
احلكَم
وغاياهتا العامة واملعاين التي ال ُيلو الترشيع من مالحظتها ،ويدخل يف هذا أيض ًا
ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام ،ولكنَّها ملحوظة يف أنواع كثرية منها" (ابن عاشور 2004 ،أ،
اخلاصة.
ص ،)165وقد جعل يف مقابلها املقاصد
َّ
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ال ال حاجة إليه ،واألصل ْ
شك َّ
وال َّ
أن يف هذا التعريف تطوي ً
قسم.
عرف املقاصد عا َّم ًة ،ثم ُت َّ
أن ُت َّ
أ اما ا
فعرف املقاصد بقوله" :املراد بمقاصد الرشيعة الغاية منها ،واألرسار التي وضعها
عالل الفايس َّ
الشارع عند كل حكم من أحكامه" (الفايس ،1993 ،ص ،)7وقد َجع هبذا التعريف بِّي املقاصد
العامة واملقاصد اجلزئية ،بيد َّ
أن إفراده للغاية فيه نظر؛ فلو استبدل بالغاية الغايات لكان َأ ْوىل.
مماا تقدَّ م ُيمكِن تعريف املقاصد بأ ََّّنا "الغايات التي استهدفها الرشع يف مجيع أحكامه أو
بعضها ".وهذا التعريف يلفت النظر إىل نوعِّي أساسيِّي للمقاصد ،مها :املقاصد العا َّمة؛ أي الغايات
الـمتع نلقة بباب من أبواب
الكربى التي راعتها الرشيعة يف عموم أحكامها ،واملقاصد
َّ
اخلاصة ُ
ويتفرع منها املقاصد اجلزئية املرتبطة بآحاد األحكام الرشعية (الريسوين ،1995 ،ص.)8-7
الترشيع،
َّ
وخاصة،
و َث َّمة تقسيامت ِعدَّ ة للمقاصد باعتبارات ُمتلفة ،إىل جانب تقسيمها الرئيس إىل عا َّمة،
َّ
وجزئية؛ والتقسيم املشهور بحسب رتب املصالح التي جاءت املقاصد لتلبيتها؛ إذ ُق نسمت إىل
رضوريات ،وحاجيات ،وحتسينيات .غري أنَّه من املهم اإلشارة إىل تقسيم أو تصنيف جديد
للمقاصد العامة يساعد يف هذا البحث ،وهو تصنيف يعتمد جماالت الوجود أساس ًا لتقسيم هذه
الـمتع نلق به الدين احلق ،والوجود التبعي َ
للخ ْلق،
املقاصد؛ فالوجود الذايت هو للخالق ،واملقصد ُ
ويتفرع منه خصوص البرشية ،وتتع َّلق هبا اهلداية ،ثم املسلمون،
الـمتع نلق به الرمحة العامة،
َّ
واملقصد ُ
ويقصد الرشع منهم وحدهتم يف دولة راشدة .فإذا انتقلنا إىل خصوص اإلنسان وجدنا الرشع يقصد
فالحه عرب صالحه وإصالحه ،وصوالً إىل األشياء؛ إذ يقصد الرشع إىل تنمية املال .واملقاصد العامة
تتفرع رعاية املصالح ودرء املفاسد،
(أو ال ُكلية) َوفق هذا التصنيف هي :الدين احلق ،والرمحة ،ومنها َّ
واهلداية ،ووحدة األُ َّمة ،وإقامة الدولة العادلة أو الراشدة ،وصالح اإلنسان عن طريق تزكية النفس،
وترشيد العقل ،وتطييب النسل ،وحفظ املال (مري عيل ،2009 ،ج ،1ص ،21-24ص.)213-214
إن هذا التقسيم يعرض صورة أوضح لفهم املقاصد العامة ،وهو ال ُي ِ
َّ
عارض تقسيمها املشهور
يف الرضوريات اخلمس ،بل يعضدها ،و ُيؤكندها ،لكنَّه ُي ِربزها عىل ٍ
نحو يرتبط بفلسفة الدين القائم
أن يقولَّ :
وإن كان لقائ ٍل ْ
عىل وجود اخلالق ووظيفة املخلوقْ .
إن إقامة الدولة وسيلة لتحقيق العدل،
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فإن املقصد هو العدلَّ ،
َّ
وإن إقامة الدولة من وسائله .وبذا تكون الوحدة مقصد ًا ُك الي ًا عىل صعيد
خل ْلق ،وما إقامة الدولة اإال وسيلة من وسائل حتقيق مقاصد
األُ َّمة ،والعدل فرع الرمحة عىل مستوى ا َ
الرشع ،وإبراز إرادة احلق يف اخلَ ْلق.

ثاني ًا :أثر املقاصد يف محل اللفظ عىل أحد معانيه
نص ،وظاهر ،وجممل (ابن قدامة،
قسم اجلمهور الدالالت -باعتبار درجة الوضوح -إىل ٍّ
َّ
َّص ما َد َّل عىل املقصود دالل ًة قاطع ًة ،أو ما أفاد معنى ال حيتمل غريه .وقد
 ،1985ج ،1ص .)506فالن ُّ
ؤجل احلديث عنها
تصور اإال يف احلدن من شموهلا؛ لذا سنُ ن
تقدَّ م أ َّن تعارض املقاصد مع النصوص ال ُي َّ
إىل حِّي الكالم يف التخصيص والتقييد.
والظاهر ما كانت داللته عىل املقصود دالل ًة غالب ًة ،أو ما َد َّل عىل ِعدَّ ة أمور هو يف أحدها أظهر.

ٍ
عندئذ املؤول .وهنا تدخل املقاصد يف التأويل ،وال يب ُعد ْ
أن
سمى
رتك هذه الداللة اإال لدليل ،ف ُي ا
وال ُت َ
يكون هلا أثر يف حتديد الداللة الظاهرة.
ِ
ٍ
سمى
وأ اما املجمل فهو ما َد َّل عىل عدَّ ة معان بالتساوي ،وال يصار إىل أحدها اإال بدليل ،ف ُي ا
ٍ
املبِّي .ومن صور اإلَجال االشرتاك ،وهنا تدخل املقاصد يف بيان املجمل كام دخلت يف تأويل
عندئذ ا
الظاهر؛ لذا سنرضب مثاالً عىل أثر املقاصد يف فهم الظاهر ،ثم ننتقل إىل احلديث عن أثرها يف بيان
املجمل بذكر مثال شائع من أمثلة املشرتك.

 .1أثر املقاصد يف فهم الظاهر أو تأويله:
عرف الغزايل -رمحه الل  -الظاهر بقوله" :اللفظ الذي يغلِب عىل الظن فهم معنى منه من غري
َّ
قطعٍ" (الغزايل ،2017 ،ج ،2ص .)685وظاهر التعريف هذا ال ُحيتنم ْ
أن تكون غلبة الظن بسبب لغوي
عرف
عرف الظاهر بأنَّه "ما ُي َ
أو سياقي ،وهو هبذا املفهوم ُيتلف عن الظاهر عند احلنفية؛ فالرسخيس َّ
املراد منه بالسامع نفسه من غري تأ ُّم ٍل ،وهو الذي يسبق إىل العقول واألوهام؛ لظهوره موضوع ًا يف ما
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هو املراد" (الرسخيس ،1993 ،ج ،1ص .)164-163فقوله" :بنفس السامع"؛ أي من غري تو ُّق ٍ
ف عىل أمر
ْ
خارجي .ونحن نميل إىل تعريف اجلمهور الذي حيتمل ْ
أن يكون سبب الظهور عقلي ًا ،وهو ما يتَّضح
عرف الظاهر بأنَّه ما احتمل أمرين ،هو يف أحدمها أظهر من اآلخر .ثم
من تقسيم الكلوذاين للظاهر؛ إذ َّ
قسمه إىل قسمِّي :ظاهر بالوضع ،وظاهر بالدليل" .أ اما الظاهر بالوضع فهو عىل رضبِّي :وضع
َّ
بالرشع ،ووضع باللغة .فأ اما الظاهر بوضع الرشع فهو مثل الصالة والصيام؛ َّ
فإن الصيام هو إمساك

ُمصوص يف زمان ُمصوص ،وكذلك الصالة .وأ اما وضع اللغة فهو ُيم َّثل مثل األمر حيتمل اإلجياب،
وحيتمل الندب واالستحباب ،اإال أنَّه يف اإلجياب أظهر ،ومثل النهي حيتمل التحريم ،وحيتمل الكراهة،
اإال أنَّه يف التحريم أظهر .وحكم هذا ْ
أن جيب املصري إليه ،وال جيوز العدول عنه اإال بدليل.
وأ اما الظاهر بالدليل فمثل قوله تعاىل :ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ومثل قوله عَزَّ

اسمه :ﱡ ﱉ ﱊ ﱋ

ﲞﱠ [البقرة،]233 :

ﱌ ﱍ ﱠ [الواقعة]79 :؛ َّ
فإن هذا ظاهره ظاهر اخلرب،

غري أناا محلناه عىل األمر بدليل أ انا لو محلناه عىل ظاهره أل ادى ْ
أن يكون خرب الل خالف ُُم ْ َ ِربه؛ ألناا نجد
يمسه الطاهر وغري
الوالدات يرضعن أوالدهن أكثر من حولِّي وأقل من حولِّي ،ونرى املصحف ُّ
أن ُت ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو َال َد ُه َّن ﱠ؛ أي جيب عىل الوالدة ْ
رضع الولد.
الطاهر ،فحملنا قوله :ﱡ َوا ْل َوالِدَ ُ
أي ال جيوز ْ
ـم َط َّه ُر َ
يمسه اإال املطهرون" (الكلوذاين،1985 ،
ون ﱠ؛ ْ
أن َّ
ومحلنا قوله :ﱡ َال َي َم ُّس ُه إِ َّال ال ُ
ج ،1ص.)8-7
وهذا القسم الذي أشار إليه الكلوذاين ٌّ
دال عىل َّ
أن ظهور الظاهر قد يكون ناَج ًا عن دليل،
ومتثيله بظهور اإلنشاء عىل اخلرب خالف ًا ملقتىض أصل الوضع اللغوي؛ الستحالة ْ
أن يكون خرب ًا،
بسبب استحالة ُمالفة خرب الل ملُ ْخ َ ِربه؛ ذلك َّ
أن صدق اخلرب اإلهلي قطعي ،وهو جيعلنا نحكم بظهور
معنى خالف ًا ملقتىض أصل الوضع اللغوي إذا خالف املقتىض قطعي َة املقاصد .ومن َث َّمُ ،يمكِن
للمقاصد ْ
َّص ،ويصبح محل الظاهر َوفق مقتىض الوضع
أن تكون مصدر ًا من مصادر ظهور الن ن
الوضع ال ُعريف حال
الوضع الرشعي أو
اللغوي هو املعنى البعيد ،كام لو خالف الوضع اللغوي
َ
َ
ظهورمها.
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غري َّ
أن األهم يف أثر املقاصد يف اللفظ الظاهر هو يف تأويله عند تعارض معناه الظاهري معها،
والتأويل "احتامل يعضده دليل ،يصري به أغلب عىل الظن من املعنى الذي ُّ
يدل عليه الظاهر"
ُ
حديث
أي تأويل الظاهر بسبب املقصد،
ؤصل هلذا األثر؛ ْ
(الغزايل ،2017 ،ج ،2ص .)286ومماا ُي ن
ِ
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َأ ْو َال ت َْس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْمﱠ،
خريين الل ،فقال :ﱡ ْ
استغفاره  لرأس املنافقِّي حِّي قال" :إنَّام َّ
وسأزيده عىل السبعِّي" (البخاري4393 ،1993 ،؛ مسلم .)2774 ،1996 ،فقول الل تعاىل:
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱡﱁ

ﱏﱠ [التوبة ]80 :يفيد يف الظاهر َّ
أن

االستغفار -يف هذه احلالة -ال فائدة منهَّ ،
وأن التخيري ليس عىل بابه ،بل هو بمعنى قول الشاعر كثري
عزة:
َأسيئي بنا أو َأ ْح ِسني ال ملومة

إن َت َق َّل ِ
لد ْينا وال َم ْقلِ اية ْ
ت

أن اآلية ُحم ِ
تمل ٌة التخيري ،وقد قدَّ مه  عىل الظاهر؛ َّ
بيد َّ
خل ْلق هو
ألن مقصد الرشيعة عىل صعيد ا َ
َّص؛ أي إنَّه َّأول النص بنا ًء عىل
فح َمله  عىل مقتضاها؛ تقدي ًام ملقصد الرمحة عىل ظاهر الن ن
الرمحةَ ،
مقصد الرشع.

أن الل َ ب َِّّي بعدها حرمة االستغفار نص ًا غري قابل للتأويل ،غري َّ
صحيح َّ
أن ذلك ُيثبِت قبول
ٌ
الظاهر للتأويل باملقصد ،وله جانب آخر يتع َّلق بالبحث ،وهو إعامل مفهوم املخالفة ،مماا سنتحدَّ ث
عنه الحق ًا (السعدي ،2017 ،ص.)272
ومن تطبيقات هذا األثر ،تفسري لفظة "أناى" يف قوله تعاىل :ﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ

ِ
ٍ
ﲵﱠ [البقرة]223 :؛ إذ َّ
ستعمل للزمان واملكان واحلال (بمعنى
إن هلذه اللفظة عدَّ ة معان ،فهي ُت َ

متى ،ومن أين ،وكيف) (أبو حيان ،1993 ،ج ،2ص .)171-170غري َّأَّنا أظهر يف املكان كام يف قوله
أول ما يتبادر يف ُمتع َّلقه،
تعاىل :ﱡ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱠ [آل عمران]37:؛ أ ْي من أين؟ واإلتيان َّ
ِ
وهو املكان ،غري َّ
األول ملراعاة املقصد
أن هذا الظاهر يتعارض مع مقصد موافقة الف ْطرة ،وهو املظهر َّ
الرشعي عىل صعيد اإلنسان من جانب الوجود (مري عيل ،2009 ،ج ،2ص )621ويتعارض مع درء
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خل ْلق من جانب العدم (مري عيل،
املفسدة ،وهو املظهر الثاين ملراعاة املقصد الرشعي عىل صعيد ا َ
 ،2009ج ،2ص .)471وهذا ما أوضحه األلويس يف ر نده عىل املستدلِّي باآلية الكريمة عىل جواز إتيان
النساء يف أدبارهن؛ إذ قال" :ال س َّيام وقد تقدَّ م ُ
قبل وجوب االعتزال يف املحيض ،و ُع نلل بأنَّه أذى
ُم َ
ستقذر تنفر الطباع السليمة عنه ،وهو يقتيض وجوب االعتزال عن اإلتيان يف األدبار؛ الشرتاك
ِ
الع َّلة ... ،لظهور االستقذار والنفرة مماا يف املحاش" (األلويس ،2014 ،ج ،1ص.)518
دال عىل وظيفة املقاصد يف ضبط التفسري؛ ُّ
وهذا املثال ٌّ
فكل معنى ترفضه املقاصد جيب
وإن أجازته اللغة ،وهو وظيف ٌة للمقاصد ليست َّ
استبعادهْ ،
أقل أمهية من وظيفتها يف تثوير املعاين،
ْ
الـمتقدن مِّي موقف ابن العريب من لفظة
وإن كان جانب التثوير مه ًام أيض ًا .ومن أمثلته عند ُ
الـمع َّلق" :ليكونن من ُأ َّمتي أقوام يستح الون احلر واحلرير واخلمر
"يستح الون" يف حديث البخاري ُ
ٍ
حلاجة،
واملعازف ،ولينـزلن أقوام إىل جنب علم يروح عليهم بسارحة هلم يأتيهم (يعني الفقري)
فيقولون ارجع إلينا غد ًا ،ف ُيب نيتهم الل ،ويضع العلم ،ويمسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة"
(العسقالين ،2005 ،ج ،10ص.)53
تمل ْ
تمل ْ
أن
أن يكون املعنى :يعتقدون ذلك حالالًُ ،
قال ابن العريب كام نقله ابن حجرُ :
وحي َ
"حي َ
أي يسرتسلون يف رشهبا كاالسرتسال يف احلالل ،وقد سمعنا ورأينا َم ْن
يكون جماز ًا عىل االسرتسال؛ ْ
شك يف َّ
يفعل ذلك ".وال َّ
األول هو الظاهر ،واحلمل عىل املجاز تأويل .وقد مال ابن العريب
أن املعنى َّ
ِ
إىل التأويل هنا لِـام يراه من َّ
"وإن
أن حتريم املعازف ُُيالِف مقتىض مقاصد الرشيعة العا َّمة؛ إذ قال:
فإَّنا كلها آالت تتع َّلق هبا قلوب الضعفاء ،وللنفس
اتصل نقر طنبور به فال ُيؤ نثر أيض ًا يف حتريمه؛ َّ
عليها اسرتاحة ،وطرح لثقل اجلدن الذي ال حتتمله كل َن ْف ٍ
س ،وال يتع َّلق به قلبْ ،
فإن تع َّلقت به نفس
فقد سمح الرشع هلا فيه" (العسقالين ،2005 ،ج ،10ص.)57
ومن أشهر أمثلة تأويل الظاهر بسبب املقصد ُ
قول احلنفية بأداء القيمة يف الزكاة ،وهو تأويل
ملقصد جزئي ،واملقصد اجلزئي أضعف أثر ًا من املقاصد العا َّمة؛ لذا ال ُبدَّ للمجتهد عند تأويل الظاهر
من االنتباه إىل املقاصد العا َّمة ،وتقديمها عىل املقصد
اخلاص عند التعارض .ومن َث َّم ،فقد اشتدَّ
ن

أثر مقاصد الرشيعة يف بيان نصوصها

أمحد حممد سعيد السعدي 167

إنكار ٍ
كثري من األصوليِّي عىل عالِـم األندلس حييى بن حييى الليثي (تلميذ اإلمام مالك) حِّي أفتى
ُ
أحدَ خلفاء بني ُأ َم َّية يف األندلس ،وقد َوطِئ زوجته يف َّنار رمضان ،بصيام شهرين متتابعِّي؛ ُمع نل ً
ال
ذلك بسهولة إعتاق الرقاب عليه ،وقد أغلظ اإلمام الغزايل اإلنكار عليه حتى قال" :هذا عندنا
خروج عن الرشع بال ُكلية ،وانسالل عن ربقة الدين ،وهو متدا ٍع إىل هدم قواعد الرشع" (الغزايل،
 ،1971ص.)219
َّص الذي اجتهد فيه الليثي لوجدناه ظاهر ًا يف الداللة عىل الرتتيب يف ال َك افارة؛
ولو نظرنا يف الن ن
فقد روى أبو هريرة  ،قال" :بينام نحن جلوس عند النبي ؛ إذ جاء رجل فقال :يا رسول الل،
ْت ،قال :ما لك؟ قال :وق ْع ُت عىل امرأيت وأنا صائم ،فقال رسول الل  :هل جتد رقبة تعتقها؟
هلك ُ
قال :ال ،قال :فهل تستطيع ْ
أن تصوم شهرين متتابعِّي؟ قال :ال ،فقال :فهل جتد إطعام ستِّي
واضح من احلديث َّ
أن
مسكين ًا؟ قال :ال ( "...البخاري1834 ،1993 ،؛ مسلم .)1111 ،1996 ،إ ْذ
ٌ
النبي  قدَّ م اإلعتاق عىل صيام شهرين ،والقول بتقديم صيام الشهرين مع إمكانية اإلعتاق خالف
َّص .والذي دفع الليثي إىل تأويل هذا الظاهر ،من الرتتيب إىل التخيري ،ثم َمح ُْل اخلليفة
الظاهر من الن ن
اخلاص بباب ال َك افارات؛ إذ مقصود الشارع من
نظر ُه يف املقصد
ن
عىل إحدى خصال التخيري؛ ُ
أن إعتاق الرقاب يف ُس َّلم املقاصد ُمقدَّ م عىل زجر اخلليفة؛ ذلك َّ
ال َك افارات الزجر والردع ،غري َّ
أن
ِ
وأهم مظاهر مراعاة املقصد الرشعي
فرع موافقة الفطرة،
إعتاق العبيد داخ ٌل يف مقصد احلرية ،وهو ُ
ُّ
عىل صعيد اإلنسان من جانب الوجود كام تقدَّ م ِ
ت اإلشارة إليه.
َ

 .2أثر املقاصد يف محل املشرتك عىل أحد معانيه:
ع َّرف األصوليون املشرتك بأنَّه "اللفظ املوضوع حلقيقتِّي ُمتلفتِّي أو أكثر ،وضع ًا َّأوالً من
وظاهر من التعريف َّ
أن حتديد املشرتك مصدره
حيث مها كذلك" (الرازي ،1997 ،ج ،1ص.)261
ٌ
استعامل العرب؛ أي إنَّه من مباحث اللغة ،وال أثر فيه لعوامل خارجية ،من حيث أصل وجوده ،غري
َّ
أن حتديد املعنى املراد منه يعتمد قواعد الرتجيح ،ومنها -بطبيعة احلال -مقاصد الرشيعة التي ُيمكِن
ْ ِ
عِّي.
أن ُترشد إىل املعنى املقصود من املشرتك يف ٍّ
نص ُم َّ
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نوع من املجمل؛ لذا حيسن التمثيل به عليه .قال القرايف يف ذلك" :واملجمل هو الدائر
واملشرتك ٌ
كالـمتواطِئ بالنسبة إىل
بِّي احتاملِّي فصاعد ًا؛ إ اما بسبب الوضع ،وهو املشرتك ،أو من جهة العقل،
ُ
فكل مشرتك جممل ،وليس ُّ
جزئياتهُّ ،
كل جممل مشرتك ًا" (القرايف ،1994 ،ج ،1ص.)103
أ .كيف ت ِ
ُساهم املقاصد يف ترجيح أحد معنيي "ال ُق ْرء"؟
من أشهر أمثلة املشرتك يف اللغة عند األصوليِّي لفظة "ال ُق ْرء" ،واخلالف يف بيان معناها
معروف ،وقد رشح ذلك ابن رشد يف "بداية املجتهد وَّناية املقتصد" بتفصيل ج نيد (ابن رشد،1995 ،
ولكن الظن َّ
أن هذا
التعرض لتفصيل ذلك؛ فاملثال قديم معروف،
َّ
ص .)468-466وليس املراد هنا ُّ
املثال -عىل الرغم من اشتهاره -ال جيوز جتاوزه عند احلديث عن أثر املقاصد يف بيان املجمل؛ َّ
ألن
رجح هنا ليس املقصدَ اجلزئي؛ َّ
اإلَجال هنا ُمستحكِم .والذي نراه َّ
ألن الفريقِّي استطاعا
الـم ن
أن ُ
الرتجيح بهٌّ ،
كل باعتباره ،وإنَّام هو املقاصد العا َّمة التي ينبغي النظر يف إمكان الرتجيح هبا انتقاالً من
ولكن ،لو نظرنا يف مقصد جزئي
الر ِحم مقصد جزئي.
املقصد اجلزئي إىل
ْ
ن
اخلاص إىل العا نم؛ فرباءة َّ
ِ
السنَّة ،لوجدنا َّ
أن رسول الل 
آخر ملوضوع ُمتَّص ٍل هبذا الباب اتنصاالً وثيق ًا ،وهو موضوع طالق ُّ
قد بِّي ارتباط ِ
العدَّ ة به ارتباط ًا وثيق ًا؛ فحتى يكون الطالق ُسنني ًا ،ال ُبدَّ ْ
أن تبدأ ال ِعدَّ ة يف أثناء ال ُّط ْهر،
َ َّ
ملاذا؟
قال ابن قدامة يف ذلك" :احليضة التي ُتط َّلق فيها ال ُحت َسب من ِعدَّ هتا بغري خالف بِّي أهل
العلم؛ َّ
يبق منها ما تتم به مع
ألن الل تعاىل أمر بثالثة قروء ،فتناول ثالثة كاملة ،والتي ط َّلق فيها مل َ
وألن الطالق إنَّام حرم يف احليض؛ لِـام فيه من تطويل ِ
َّ
العدَّ ة عليها،
اثنتِّي ثالثة كاملة ،فال ُيعتَدُّ هبا.
ُن
فلو احتسبت بتلك احليضة قرء ًا كان أقرص ِ
لعدَّ هتا ،وأنفع هلا ،فلم يكن ُحم َّرم ًا" (ابن قدامة،1985 ،
خاص من مقاصد الرشع
ج ،8ص .)83وهذا الذي قاله ابن قدامة هو مقصد جزئي يشري إىل مقصد
ٍّ
يف باب النكاح ،وقد ورد ذكره يف قوله تعاىل :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ ﱠ [النور ،]32 :وهو تيسري الزواج ،وتيسريه

يكون بتقصري مدَّ ة ِ
شك ،غري َّ
العدَّ ة بال ٍّ
أن حفظ النسل مقصد عام ُمقدَّ م عىل هذا املقصد اخلاص.
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رشعت ِ
ومن هنا ُ ِ
ولكن االحتياط ال ُيؤ نثر فيه ألبتة انتظار َّناية احليضة؛ َّ
ألن
العدَّ ة ،واالحتياط فيها،
َّ
هر ال معنى له،
جمرد حدوث احليض هو املشري إىل عدم اختالط األنساب ،واالنتظار حتى وقت ال ُّط ْ
َّ
ِ
ْ
أثره بِّي رأيه وظاهر ما تقدَّ م .فلو انتقلنا
إن كناا سنراعي املعنى الذي أشار إليه ابن رشد ،وإن اختلف ُ
اخلاص هذا (تيسري الزواج) إىل مقصد عا ٍّم (درء املفاسد ونفي الرضر) هو من أهم
من املقصد
ن
أن يف تقصري ِ
مظاهر رعاية مقصد الرمحة من جانب العدم ،لوجدنا َّ
العدَّ ة عىل املرأة درء ًا لرضر بقائها
حبيسة املنـزل ،وممنوعة من الزواج ،من غري حتقيق هدف معترب ،ومقصد م ِ
تناغم مع مقاصد الرشع
ُ
ُ َ
بأن املقصود بال ُق ْرء هو ال ُّط ْهر ،ال س َّيام َّ
رجح القول َّ
أن الطالق صادر
اخلاصة هبذا الباب ،وهو ما ُي ن
َّ
باإلرادة املنفردة من الزوج ،وهو الذي اختار إيقاف استمرار احلياة الزوجية ،و ُأعطِي فرصة
فإن طالت كانت عىل حساب املرأة التي من حقها ْ
لرتاجعهْ ،
أن تعيش حياة مستقرة غري َقلِقة.
ب .توسيع أثر املقاصد يف رفع اإلمجال:
 االختالف يف معنى الكالئ ،وأثره يف املعامالت االقتصادية املعارصة:الـمتقدن م مثال عىل وظيفة املقاصد يف رفع إَجال اللفظ املشرتك ،وهو مثال مشهور،
املثال ُ
حاولنا ربطه بسياق البحث عىل ٍ
ولكن ،جيب إعادة
نحو ُيثبِت أمهية توظيف املقاصد يف رفع اإلَجال.
ْ
ٍ
التذكري بأنَّه ليس ُّ
جممل مشرتك ًا ،وال نريد تفصيل احلديث يف أسباب اإلَجال؛ فذلك ُيرج بنا
كل
عن موضوعنا إىل تش ُّعبات ال حيتملها هذا املقال ،غري أنَّنا نود التمثيل بم ٍ
شتهر احلديث عنه يف
ثال ال ُي َ
نحو ي ِ
ساهم يف
هذا الباب ،ونرى أنَّه ُيم نثل جانب ًا مه ًام من اإلَجال ،و ُي ن
وضح أثر املقاصد يف رفعه عىل ٍ ُ
إبرازه مرتبط ًا بواقعنا ،وهذا املثال هو َّني رسول الل  عن بيع الكالئ بالكالئ (البيهقي،2003 ،
فرسه اجلمهور ببيع الدَّ ْين بالدَّ ْين( ،محاد ،1986 ،ص.)10
 .)10536والكالئ يف اللغة النسيئة ،وقد َّ
ولكن ابن تيمية قال" :ولفظ النهي عن بيع الدَّ ْين بالدَّ ْين مل ُي ْر َو عن النبي  ال بإسناد صحيح وال
َّ
بالـم َّ
الـم َّ
ؤخر .وأ اما بيع
ؤخر
ُ
ضعيف ،وإنَّام يف حديث منقطع أنَّه َّنى عن بيع الكالئ بالكالئ؛ أي ُ

إَجاع ،وذلك مثل ْ
أن ُي ْسلِف إليه شيئ ًا
ولكن هو
يصح فيه حديث،
الدَّ ْين بالدَّ ْين ،فقال أمحد :مل
ٌ
ْ
َّ
ؤج ً
ؤجل ،فهذا الذي ال جيوز باإلَجاع" (ابن تيمية1368 ،ه ،ص.)235
ال يف يشء ُم َّ
ُم َّ

 170الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،103ربيع 1443ه2022/م

بحوث ودراسات

إن احلديث عىل ضعفه ُح َّجة لتل اقي العلامء له بالقبول ،أو قلنا َّ
وسوا ٌء قلنا َّ
إن احلُ َّجة يف اإلَجاع،
ٍ
َّ
معان ُمتعدن دة ،ومل ُي َّت َفق عىل معنى من هذه املعاين أنَّه هو
فإن "بيع الدَّ ْين بالدَّ ْين لفظ جممل يصدق عىل
املقصود" (الالحم ،2012 ،ج ،1ص)143؛ إذ يوجد خالف واسع بِّي العلامء يف ما يصدق عليه هذا
توسع ابن الق نيم يف القول بجواز بعض صوره ،يف حِّي ض َّيق اجلمهور (محاد،
النهي من الصور ،وقد َّ
 ،1986ص .)12والذي يتَّجه يف مثل هذا املوقف الرتجيح باملقاصد انطالق ًا من املقصد اجلزئي
وصوالً إىل املقصد العام.
الحظ َّ
أن النهي عن بيع الدَّ ْين بالدَّ ْين يف غالب صوره ،إنَّام ُح نرم الحتامل إفضائه إىل
الـم َ
ومن ُ
ربا النسيئة 1،فإذا جتاوزنا ،يف أ اية صورة ،هذا االحتامل مع حتقيق مقاصد املال -املقاصد اخلاصة-
وصوالً إىل التيسري ورفع احلرج واملحافظة عىل التنمية وحركة االقتصاد ،فإنَّه ينبغي القول بجوازها،
وسنرضب مثاالً عىل حل مشكلة من مشكالت عمل البنوك اإلسالمية اليوم عن طريق رعاية
املقاصد مع القول بتحريم كل ما ُيمكِن إفضاؤه إىل أحد نوعي الربا.
كثري من املصارف اإلسالمية مشكل َة عد ِم التزام العمالء بوفاء ديوَّنم عند حلول آجاهلا،
تعاين ٌ
وقد أفتى بعض املعارصين بجواز إحدى صور بيع الدَّ ْين بالدَّ ْين التي ذهب ابن الق نيم إىل القول
ِ
بجوازهاُ ،م ِ
أي احتامل
قرتح ًا تطبيق الفتوى حلل هذه املشكلة .ونحن نقول :إن استطعنا جتنُّب ن
اخلاصة
لإلفضاء إىل أحد نوعي الربا (املقصد اجلزئي من حتريم بيع الدَّ ْين بالدَّ ْين) ،وراعينا املقاصد
َّ
للمعامالت االقتصادية يف اإلسالم ،مع مالحظة طبيعة املعامالت املالية يف عرصنا ،مماا يساعد
األفراد عىل إخفاء الثروة وا ندعاء ال ُع ْرسة ،مع ضعف يف ن
الذمم ،وهو ما قد يتس َّبب يف زعزعة النظام
املرصيف اإلسالمي ،وتعريضه للفشل واإلخفاق (محاد ،2010 ،صُ ،)136مؤ نثر ًا يف مقصد حفظ املال

 1ذكر الدكتور نـزيه محاد يف تعليل حتريم الصورة األُوىل من بيع الكالئ بالكالئ مخسة أقوال ،منها أنَّه ذريعة لربا النسيئة ،وض َّعف
هذا التعليل (محااد ،1986 ،ص 16وما بعدها) .أ اما بالنسبة إىل الصورة الثانية فقد ذكر ِع َّلة واحدة واضحة هي َّأَّنا ذريعة لربا
النسيئة (ص .)20وأما الصورة الثالثة فهي ربا النسيئة عينها .وأما الصورة الرابعة ِ
فع َّلتها الغرر (ص ،)22وكذا ِع َّلة الصورة
ا
ا
أن املقصد اجلزئي من التحريم غياب الرواج أو التداول ،وإبراء ن
اخلامسة (ص .)23يف حِّي ذهب سامي السويلم إىل َّ
الذ َّمة.
انظر( :السويلم ،2001 ،ص.)50-49
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عىل مستوى األُ َّمة؛ فإ َّن من الواجب إجياد صورة ُحت نقق حصول املرصف عىل أمواله عند استحقاقها؛
ٍ
ٍ
تعامل فيه
تعامل ربوي ،أو
أي
الرتباط ذلك باستحقاقات عليه غري قابلة للتأجيل ،مع االبتعاد عن ن
ُشبهة ربا مثل بيع ِ
العينة ،ومن ذلك ما اقرتحه الدكتور نـزيه محااد من ْ
"أن تعمد املؤسسة املالية
ْ
عجلة) َت ْع ِدل
اإلسالمية إىل االتنفاق مع العميل عىل ترتيب أمر حصوله عىل سيولة مالية (نقود ُم َّ
الس َلم ،أو
مقدار َد ْينه الذي َح َّل أجله؛ ليوفيه هبا دون تأخري ،وذلك عن طريق
التورق ،أو بيع َّ
ُّ
االستصناع ،أو غري ذلك ،ولو ك َّلفه ذلك زيادة عىل املبلغ الذي سيحصل عليه من أجل وفاء َد ْينه؛
ٍ
بوجه من الوجوه إىل الدائن (املؤسسة املالية اإلسالمية)ْ ،
وأن تنتفي يف
برشط اأال تعود هذه الزيادة
الـمتَّبع لبلوغ هذا الغرض هتمة الذريعة الربوية ،أو احليلة إىل ربا النسيئة" (محاد،2010 ،
الرتتيب ُ
ص.)137-138
 مسامهة املقاصد يف إزالة اإلمجال يف قوله تعاىل ضمن مصارف الزكاة :ﱡويف َس ِبيل اهللِﱠ،
وتطبيقاته املعارصة:
اختلف العلامء يف املقصود من مرصف الزكاة يف سبيل الل يف قوله تعاىل:

ﱡﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ

كثري من املعارصين إىل
ﲨ ﲩﱠ [التوبة .]60 :وقد ذهب ٌ

الرب( 2الريسوين ،2014 ،ص.)161
القول بعموم اللفظ ،ليشمل َجيع أعامل ِ ن
وبِغ نَض النظر عن تفصيل أقوال العلامء يف هذه املسألةَّ ،
فإن َجهور الفقهاء محلوا املرصف عىل
ألن هذا التعبري أكثر ما ُيط َلق يف القرآن الكريم عىل اجلهاد والغزو ،غري َّ
اجلهاد يف سبيل الل؛ َّ
أن الذي
جيعل الباحث يرى إَجاالً يف هذا التعبري هو وروده بأكثر من معنى يف كتاب الل؛ فقد ورد مقرون ًا
باإلنفاق يف القرآن الكريم بمعنيِّي:
 معنى عام ،مثل قوله تعاىل :ﱡ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇﱠ [البقرة.]261 :

 2أشار إىل ذلك قرار املجمع الفقهي يف دورته الثامنة .انظر :قرارات املجمع الفقهي ،عدد( 3ص ،)211قرار (.)4
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 معنى خاص ،وهو نرصة اإلسالم كام يف قوله تعاىل :ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞ ﲟﱠ [البقرة( ]195 :القرضاوي ،2006 ،ج ،1ص.)623-622

شك يف َّ
وهذا يعني أنَّه ال ُيمكِن اجلزم بأحد املعنيِّي اإال بأدلة أو قرائن ،وال َّ
أن للمقاصد دور ًا يف
حتديد املقصود يف آية املصارف عىل ٍ
خاص.
نحو
ٍّ
ِ
أن يكون ُّ
أن يكون املعنى عا ام ًا يف آية املصارف أنَّه َيلزم منه ْ
ومماا ُي ْب ِعد ْ
كل ُم َص ٍّل وصائ ٍم
ومتصدن ٍق م ِ
ستحق ًا بعمله للزكاة ،ومل يقل هبذا العموم أحد من السلف ،أو العلامء املعروفِّي
ُ
ُ
إن هذا التعميم كان ُيغني عن تعداد املصارف السبعة الباقية ،التي يظهر َّ
(الغفييل1439 ،ه) ،ثم َّ
أن
القرآن الكريم أراد حتديدها بدقة حتى متتاز الزكاة يف مصارفها من بقية اإلنفاق اخلريي ،وهذا

يعني وجوب النظر يف مقاصد الزكاة للمساعدة عىل معرفة املراد من هذا املرصف عىل وجه
الـمؤ َّلفة
التحديد.
ٌ
وواضح من هذه املصارف َّأَّنا أحد صنفِّي :حمتاج مثل الفقري ،وحمتاج إليه مثل ُ
قصد من الزكاة سدُّ َخ َّل ِة املحتاجِّي فقط ،وإنَّام متتد أوجه إنفاقها
قلوهبم (الغفييل1439 ،ه)؛ فال ُي َ
شك يف َّ
لتشمل ما حيتاج إليه املسلمون ،لنرش دينهم ومحايته أيض ًا ،وال َّ
أن املرصف يف سبيل الل
ُحي نقق هذا املقصد الثاين.
فإذا كان املقصد من الزكاة تلبية حاجة املحتاجِّي يف املجتمع اإلسالمي من جانب ،وتوسيع
الـمؤ َّلفة قلوهبم من الزكاةَّ ،
فإن هذا
الدعوة ومحايتها من جانب آخر ،وهو املفهوم من ترشيع إعطاء ُ
اخلاص (دعم الدعوة اإلسالمية وتوسيعها) هو الذي يتناسب مع املرصف يف سبيل الل ،وهو
املقصد
َّ
من مراعاة مقصد الدين من جانب الوجود (مري عيل ،2009 ،ج ،1ص .)295وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
فإن
شك -هبذا املرصف ،بيد أنَّه غري مقترص عىل الغزو ،ال س َّيام يف زمننا؛ َّ
اجلهاد مقصود -بال ٍّ
فإن اجلهاد
اليومْ ،
وإن بقي اجلانب القتايل فيه حارض ًا ،اإال أنَّه حمصور يف جانب ض نيق أمام صور اجلهاد األُخرى،
التي غدت اليوم أكثر أمهية ،وبخاصة َّ
أن للقتال يف هذا العرص وزارات ُين َفق عليها من ميزانيات
الدول" ،بخالف اجلهاد بالدعوة؛ فإنَّه ال يوجد له يف ميزانيات غالب الدول مساعدة وال عون"
(الريسوين ،2014 ،ص.)162-161
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بنا ًء عىل ذلكَّ ،
فإن الراجح يف حتديد املقصود من املرصف يف سبيل الل هو اجلهاد بمعناه الواسع
الذي َّقرره الفقهاء" ،بام مفاده حفظ الدين ،وإعالء كلمة الل ،ويشمل مع القتال الدعوة إىل
شك يف َّ
قررته الندوة األُوىل لقضايا الزكاة املعارصة (الغفييل1439 ،ه) ،وال َّ
أن
اإلسالم ".وهذا ما َّ
التطبيقات املعارصة هلذا املعنى واسعة جد ًا؛ إذ ُتعطى من الزكاة مراكزُ الدعوةُ ،
ومت َّول منها مواقع
الدعوة يف الشابكة ،وكذا القنوات الفضائية اهلادفة إىل نرش الدين ،وصدن الشبهات حوله.
 مسامهة املقاصد يف ترجيح َّ ِالـمختلِعة حيضة واحدة:
أن عدَّ ة ُ
ِ
خل ِف َّي.
الـمتك نلمِّي ،ما اصطلح أصوليو احلنفية عىل تسميته ا َ
مماا ُي َ
لحق باملجمل يف اصطالح ُ
بعارض ِ
ٍ
خل ِف ُّي عندهم هو "ما اش ُتبِه معناهَ ،
غري الصيغة ،ال ُينال اإال بالطلب"
وخ ِفي مرا ُده
وا َ
(البخاري ،1993 ،ج ،1ص)82؛ أي إ َّن داللته عىل معناه -يف األصل -ظاهرة ،غري َّ
أن يف انطباق
معناه عىل بعض أفراده نوع ًا من الغموض ،فيحتاج دلي ً
ال أو اجتهاد ًا لتحديد انطباقه عىل هؤالء
األفراد ،أو عدم انطباقه عليهم .وهنا يمكِن للمقاصد أ ْن ُت ِ
ساهم يف إزالة هذا الغموض ،ف ُتحدن د
ُ
شمول اللفظ هلذا الفرد ،أو عدم شمولهَّ .
ولعل ِمماا ُيمكِن التمثيل به عىل ذلك من املسائل القديمة
ِ
ِ
الـمختلِعة؛
املستجدة يف كل عرص؛ لتع ُّلقها بناحية اجتامعية شائعة ،ازدادت وتريهتا يف عرصنا؛ عدَّ ة ُ
ٌ
ذلك َّ
ص باس ٍم رشعي نظر ًا إىل ُمالفته الطالق من جهة تقديم
أن اخلُ ْلع يف ظاهره
طالق ،ولكنَّه ُخ َّ
الفراقِ .
للعوض مقابل ِ
ِ
ومم َّ ْن لفت االنتباه إىل َّ
أن سبب اخلالف يف هذه املسألة خفاء اللفظ من
املرأة َ
جهة انطباق لفظة "الطالق" عليه ،أو عدم انطباقه ،يقول ابن رشد" :فسبب اخلالف :هل اقرتان
ِ
الع َوض هبذه الفرقة ُُي ِرجها من نوع فرقة الطالق إىل نوع الفسخ أم ليس ُُي ِرجها؟" (ابن رشد،
طالقِ ،
ٌ
 ،1995ج ،3ص .)1059وقد ذهب اجلمهور إىل َّ
وعدَّ ته ثالثة قروء لـ ِم ْن حتيض،
أن اخلُ ْلع
وذهب بعض العلامء إىل َّ
أن ِعدَّ هتا حيضة واحدة احتجاج ًا بأحاديث تشهد بمجموعها بذلك؛ فام
قيل يف بعض رواياهتا ال يقدح يف صالحية احلديث لالحتجاج ،وأشهرها حديث ابن عباس ريض
"أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ،فأمرها النبي ْ 
الل عنهامَّ :
أن تعتدَّ بحيضة" (أبو داود،
2229 ،2009؛ الرتمذي.)1185 ،1968 ،
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ولـ اام كان القول َّ
بأن ِعدَّ هتا حيضة ُموافِق ًا للحديث ،فقد ُعدَّ ذلك مذهب ًا قوي ًا كام نقل الرتمذي

وإن خالف َ
ٌ
قول اجلمهور من َّ
عن إسحاق (الرتمذيْ ،)1185 ،1968 ،
طالق ،وعضده النظر
أن اخلُ ْلع
طول زمن الر ِ
"ألن ِ
ثالث ِح َي ٍ
ض؛ ل َي َ
َ
َّ
جعة،
العدَّ ة إنَّام ُج ِعلت
يف املقاصد .قال ابن الق نيم يف ذلك:
ُ َّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
براءة
جمر ُد
فيرتوى
ُ
َّ
الرجعة يف ُمدَّ ة العدَّ ة ،فإذا مل ت ُك ْن عليها َرجع ٌة ،فاملقصو ُد َّ
ويتمكَّن م َن َّ
الزوجَ ،
مل ،وذلك يكفي فيه حيض ٌة ،كاالست ِ
َر ِمحِها من احلَ ِ
رباء" (ابن الق نيم ،1998 ،ج ،5ص .)179ولو
َ
استحرضنا ما تقدَّ م يف تفسري ال ُق ْرء لوجدنا ترجيح قول ابن الق نيم من جهة املقاصد؛ فقد أشار ابن
قدامة إىل مقصد عدم تطويل ِ
خاص
العدَّ ة عىل املرأة ،وسبق القول :إنَّه مقصد جزئي يشري إىل مقصد
ٍّ
من مقاصد الرشع يف باب النكاح ،وهو تيسري الزواج ،وتيسريه يكون بتقصري مدَّ ة ِ
العدَّ ة .ثم َّ
جمرد
إن َّ
اخلاص هذا (تيسري
حدوث احليض هو املشري إىل عدم اختالط األنساب؛ فلو انتقلنا من املقصد
ن
الزواج) إىل مقصد عا ٍّم (درء املفاسد ونفي الرضر) هو من أهم مظاهر رعاية مقصد الرمحة من
أن يف تقصري ِ
جانب العدم ،لوجدنا َّ
العدَّ ة عىل املرأة درء ًا لرضر بقائها حبيسة املنـزل ،وممنوعة من
عترب.
الزواج ،من غري حتقيق هدف ُم َ

ثالث ًا :أثر املقاصد يف إعامل مفهوم املخالفة أو عدم األخذ به:
مفهوم املخالفة هو إثبات نقيض حكم املنطوق للمسكوت (الزركيش ،1992 ،ج ،5ص)132؛
الـمتك نلم لليشء وحده بالذكر ،ونفي احلكم عن غري املذكور
ْ
أي فهم السامع أو القارئ من ختصيص ُ
(خالف ،1983 ،ص .)153وقد اختلف األصوليون يف ذلك اختالف ًا واسع ًا (القرايف،1973 ،
ص ،)270وما يعنينا منه مسألتان اثنتان:
 .1هل مفهوم املخالفة ُح َّجة من حيث اللغة أو الرشع؟
يف ذ لك وجهان للشافعية ،حكامها املازري والروياين .قال ابن السمعاين" :والصحيح أ َّنه ُح َّجة
يدل عىل النفي بحسب اللغة ،لكنَّه ُّ
من حيث اللغة ".وقال الفخر الرازي" :ال ُّ
يدل عليه بحسب
العرف العام ".وذكر يف "املحصول" يف باب "العموم"" :أنَّه ُّ
يدل عليه العقل" (الشوكاين ،2000 ،ج،2
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ص .)523-522ففي هذه املسـألة أربعة أقوال :مفهوم املخالفة ُح َّجة من جهة اللغة ،أو الرشع ،أو
العرف ،أو العقل.
َّ
ولعل القول باعتباره من جهة اللغة أصح ،وبقية اجلهات تعضده ،وهنا يأيت حديث االستغفار
للمنافقِّي داع ًام القول باالعتداد به لغ ًة ورشع ًا (االعتداد به ال يعني ُح نجيته) ،وقد تقدَّ م معنا لفظ
احلديث عند البخاري" :وسأزيده عىل السبعِّي ".فلوال َّ
أن مفهوم املخالفة ُمعتَرب عندهم -أ ِي
ُ
فلام َّنى القرآن الكريم عن االستغفار للمنافقِّي ُمط َلق ًا َد َّل
العرب -ما أثبت مقتضاه هذا
احلديث ،ا
أن مفهوم املخالفة مل يكن مقصود ًا؛ ما يعني َّ
ذلك عىل َّ
أن مفهوم املخالفة إنَّام يكون ُح َّج ًة بالقرائن،
ٍ
َّص عىل عدم ُح نجية مفهوم املخالفة فيها ،وورود العكس كذلك ،ومن
بدليل ورود قيود كثرية َد َّل الن ُّ
َّص؛ لِـام اقرتن به من مراعاة مقاصد الرشع.
رجح النبي  األخذ به يف هذا الن ن
َث َّم َّ
مهها عدم تعارضه مع د ٍ
ليل أقوى منه:
 .2وضع األصوليون رشوط ًا لألخذ بمفهوم املخالفة ،أ ُّ
فصل الشوكاين هذا الرشط عىل ٍ
نحو ُي ِربز حاجتنا إىل املقاصد ،يف تأييد األخذ بمقتىض مفهوم
َّ
أي من رشوط األخذ بمفهوم
املخالفة يف مواضع ،وترك العمل بمقتضاه يف ُأخرى؛ إذ قال:
"األول؛ ْ
َّ
املخالفة :أال يعارضه ما هو أرجح منه ،من منطوق أو مفهوم موافقة ،وأ اما إذا عارضه قياس فلم
ُجي نوز القايض أبو بكر الباقالين َ
ترك املفهوم به ،مع جتويزه ترك العموم بالقياس ،كذا قال .وال َّ
شك
أن القياس املعمول به ُُيصص عموم املفهوم ،كام ُُيصص عموم املنطوق ،وإذا تعارضا عىل ٍ
َّ
وجه ال
ن
ن
ُيمكِن اجلمع بينهام ،وكان كل واحد منهام معموالً به ،فاملجتهد ال ُيفى عليه الراجح منهام من
قوية له"
الـم ن
املرجوح ،وذلك ُيتلف باختالف املقامات ،وبام يصاحب كل واحد منهام من القرائن ُ
(الشوكاين ،2000 ،ج ،2ص )524ثم َن َقل عن شارح "اللمع" َّ
أن مفهوم املخالفة يكون ُح َّجة إذا مل
خل ِف ُّي؛ ْ
ْ
يعارضه ما هو أقوى منه ،إىل ْ
فإن جعلناه
أن قال:
"وإن عارضه قياس جيل ُقدن م القياس ،وأ اما ا َ
ُح َّجة كالنطق ُقدن م دليل اخلطاب (مفهوم املخالفة)ْ ،
وإن جعلناه كالقياس فقد رأيت بعض أصحابنا
ُيقدن مون كثري ًا القياس يف كتب اخلالف ،والذي يقتضيه املذهب َّأَّنام يتعارضان" (الشوكاين،2000 ،
ج ،2ص.)524
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وواضح من هذين النقلِّي َّ
أن معارضة مفهوم املخالفة ملقاصد الرشع تقتيض تقديم املقاصد،
ٌ
وهذا يعني َّ
أن من موانع األخذ بمفهوم املخالفة معارضته للمقاصد؛ فإذا انتفت املوانع املذكورة يف
ؤخذ به ،بل َّ
كتب األصول ،وكان مقتىض املقاصد عدم األخذ باملفهوم ،فإ َّنه ال ُي َ
إن ُمالفة املقاصد
دا َّلة عىل َّ
أمر آخر غري الداللة عىل املفهوم؛ فحكاية احلال والتشنيع
أن املراد بالقيد املذكور يف الن ن
َّص ٌ
ِ
فرسون للداللة عىل َّ
أن القيد مقصو ٌد به غري املفهوم ،إنَّام حيكم
الـم ن
واالمتنان إىل غري ذلك مماا يذكره ُ
بصحته نفي املقصد إلرادة املفهوم بالدرجة األُوىل.
ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل :ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ

أن الربا ْ
ﳃ ﳄﱠ [آل عمران .]130 :فمفهوم اآلية الكريمة َّ
إن كان قلي ً
ال فال بأس به،

وقد ذكر العلامء َّ
أن هذا القيد ألمر آخر غري إفادة نفي احلكم عند غياب الوصف .قال ابن عاشور:
ألن رشط استفادة املفهوم من القيود ْ
"فاحلال واردة حلكاية الواقع فال تفيد مفهوم ًا؛ َّ
أن ال يكون القيد
امللفوظ به جرى حلكاية الواقعْ ،
وإن كان الثاين فاحلال واردة لقصد التشنيع وإرادة هذه العاقبة
الفاسدة .وإذ قد كان غالب املدينِّي تستمر حاجتهم آجاالً طويل ًة ،كان الوقوع يف هذه العاقبة
ُم َّطرد ًا ،وحينئ ٍذ فاحلال ال تفيد مفهوم ًا كذلك؛ إذ ليس القصد منها التقييد بل التشنيع ،فال يقترص
التحريم هبذه اآلية عىل الربا البالغ أضعاف ًا كثريةً ،حتى يقول قائل :إذا كان الربا أقل من ضعف رأس
توهم أ َّنه ْ
إن كان
حرم .فليس هذا احلال هو
مصب النهي عن أكل الربا حتى يتوهم ُم ن
ُّ
بم َّ
املال فليس ُ
دون الضعف مل يكن حرام ًا" (ابن عاشور ،1984 ،ج ،4ص .)85وعىل الرغم من ِذك ِْر ابن عاشور
هلذين الغرضِّي اللذين َيستدل هبام أو بأحدمها كثري من العلامء لنفي إفادة املفهوم هنا ،فإ َّنه مل
أن القيد مقصود يف اآلية املذكورة آنف ًاَّ ،
يرتضهام ،بل ذهب إىل َّ
وأن الربا القليل مسكوت عنه يف هذه
اآلية ،إىل ْ
أن َب َّين ْت ُه آية البقرة؛ إذ قال" :ويكون وصف الربا بـ ﱡأضعا ًفا مضاعف ًةﱠ َّني ًا عن الربا
عام دون ذلك ِمماا ال يبلغ مبلغ األضعاف ،ثم نـزلت اآلية التي يف سورة البقرة"
الفاحش ،وسكت ا
رفض ْ
أن يكون
(ابن عاشور ،1984 ،ج ،4ص .)85ويف االحتامالت الثالثة التي يذكرها ابن عاشورَ ،
قيد ﱡأضعا ًفا مضاعف ًةﱠ مفيد ًا للقول بجواز قليل الربا أخذ ًا بمفهوم اآلية الكريمة؛ ما يعني أنَّه َّقرر
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ٍ
ولقائل ْ
أن يقول :ال ُأس نلم هبذا كله؛ فهو اجتهاد
سوغ صنيعه.
عدم األخذ باملفهوم ،ثم ذكر وجوه ًا ُت ن
َّص ،وظاهر اآلية هو َّ
أن الربا القليل جائز .فنر ُّد عليه
حيتمل الصواب واخلطأ؛ إذ ال دليل عليه من الن ن
يدل عىل أنَّه ال يفيد مفهو َمه ،والذي نراه أ َّن َّ
ألن هناك ما ُّ
إن البحث يف سبب القيد؛ َّ
بالقولَّ :
الدال
ٍ
الحتامل تَقبله اللغة ،وال
َّص؛ إبعاد ًا
عىل ذلك هو مقاصد الرشيعة ،واملقاصد هنا ضابطة لتفسري الن ن
َيت َِّفق معها (ال َيت َِّفق مع املقاصد).
ولكن ،ملاذا ترفض املقاصد القول بجواز القليل من الربا؟
ْ
ذكر العلامء مقاصدَ جزئي ًة ِعدَّ ًة لتحريم الربا ،منها َّ
أن التعامل فيها قد يؤدي إىل تعطيل
خاص باملعامالت املالية -يعني اأال ُيو نلد ُ
املكاسب؛ َّ
املال
ألن استثامر املال -الذي هو مقصد رشعي
ٌّ
ماالً دون وسيط .فالزمن ُجم َّرد ًا ال يصلح -يف املنظور اإلسالمي -ل ُيقا َبل باملال؛ ذلك َّ
أن توليد املال
عن طريق الزمن يغني عن توليده يف االستثامر احلقيقي .فقد جيلس املرايب يف بيته ،ليأتيه الربح من
الربا دون بذل جهد أو ُماطرة .ومن َث َّم ،قال بعض العلامء" :إنَّام ُح نرم الربا من حيث إنَّه يمنع الناس
عن االشتغال باملكاسب ،وذلك َّ
ألن صاحب الدرهم إذا متكَّن بواسطة عقد الربا من حتصيل
يتحمل مشقة الكسب
خف عليه اكتساب وجه املعيشة ،فال يكاد
الدرهم الزائد نقد ًا كان أو نسيئ ًةَّ ،
َّ
أن مصالح َ
خل ْلق .ومن املعلوم َّ
العامل ال
والتجارة والصناعات الشاقة ،وذلك يفيض إىل انقطاع منافع ا َ
تنتظم اإال بالتجارات واحلرف والعامرات" (الرازي ،1981 ،ج ،7ص.)94
وإذا انتقلنا إىل املقصد اخلاص بالباب ،فإناا نجد اإلسالم ُحي نرم حتصيل املال من غري سبب
عرب القرآن الكريم عن هذا املقصد بمنع أكل أموال الناس بالباطل .والربا -يف املنظور
مرشوع ،وقد َّ
الرشعي -صورة من صور أكل املال بالباطل؛ َّ
ألن الربا كام يقول ابن العريب" :ك ُّل زيادة مل يقابلها
ِ
ع َوض" (ابن العريب ،2003 ،ج ،1ص .)323والباطل يف قوله تعاىل :ﱡ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ [النساء" ]29 :تناول املال بغري ِعوض يف صورة ِ
الع َوض" (ابن العريب،
َ
 ،2003ج ،1ص .)323ومنع أكل أموال الناس بالباطل أحد أهم مقاصد املعامالت املالية اخلاصة كام
أشار إىل ذلك القرآن الكريم يف مواضع ِعدَّ ة .فلو رسنا إىل مقاصد الرشيعة العامة ،لوجدنا َّ
أن حتريم
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الربا يف اإلسالم قد جاء مراعا ًة ملقصد حفظ املال من جانب العدم ،ومن املعلوم َّ
أن حفظ املال من
املقاصد العامة القطعيةَّ ،
وأن حفظه يكون باستثامره ،ومنع َج يع صور املعامالت املفضية إىل تعطيله،
ويكون أيض ًا بمنع حتصيله من غري وجه مرشوع؛ َّ
ألن ْ
أخ َذ بعض الناس أموال آخرين بغري وجه حق
ٌ
أكل هلا بالباطل ،وهو ضد حفظه ألهله .فحفظ مال األفراد مقصد كام هو حفظ مال األُ َّمة ،والتفريط
ِ
أرزاقها.
يف أموال األفراد تفريط بامل األُ َّمة؛ لِـام يرتتَّب عليه من اختالل سعي الناس لتحصيل
َّ
اخلاص،
تدرج يف عالقة املقاصد بتحريم الربا ،بدء ًا باملقصد اجلزئي إىل
ن
إن هذا النظر الـ ُم ن
وانتها ًء باملقصد العامُ ،م ْف ٍ
ض إىل القول بتحريم قليل الربا كام َح ُرم كثريه؛ َّ
ألن كل زيادة مل يقابلها
ِع َوض من الباطل ،ق َّلت أو َك ُثرت ،وهي ال َت َّت ِفق مع مقصد حفظ املال ،الذي هو مقصد عا ٌّم قطعي
ال عن أ َّن قليل الربا ُم ْف ٍ
ض إىل كثريه؛ َّ
يف الرشيعة اإلسالمية ،فض ً
ألن َم ْن عجز عن تأمِّي املال فهو
عن تأمِّي فوائده الربوية أكثر عجز ًا .وقد دأب املرابون عىل زيادة هذه الفوائد مع ازدياد عجز
الـمدين ،ورأينا ذلك يف اجلاهلية األُوىل ،وما تزال األنظمة املالية املعارصة تَسري املسرية نفسها؛ لذا
َ
جاء ظاهر آية البقرة مفيد ًا لتحريم الرباَّ ،
قل أو َك ُثر ،وهذا الظاهر ُمت َِّفق مع مقاصد الرشع يف حفظ
أموال الناس ،فيجب املصري إليه.
َّ
َّص ،ورفض
إن مقاصد َّ
الرشيعة -التي عىل رأسها املقاصد العا َّمة -أسهمت يف ضبط تفسري الن ن
القول بمقتىض مفهوم املخالفة يف هذا املوضع ،مع احتامله لغ ًة ،وهو؛ أي الضبط وظيفة من وظائف
بخاصها،
تدرج يف املقاصد انطالق ًا من جزئ نيها ،ومرور ًا
ن
الـم ن
املقاصد مع الدالالتَ ،د َّل عليها النظر ُ
نص رشعي ٍّ
دال عىل حكم فقهي.
أي ٍّ
وانتها ًء باملقاصد العا َّمة القطعية التي جيب حتكيمها يف فهم ن
أن نقيس عىل ذلك َّ ٍ
َ
إعامل مقتضاه ْ
و ُيمكِننا ْ
إن خالف
فهم منه مفهوم ُُمالِف ،ونرفض
كل قيد قد ُي َ
فيهنﱠ يف قوله تعاىل:
مقتىض املقاصد؛ فقيد ﱡ َّ

ﱡﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

فهم منه :اظلموها يف غري األشهر احلُ ُرم؛ ملخالفة ذلك مقصد النهي عن
ﲮﱠ [التوبة ]36 :ال ُي َ
ظلم النَّ ْف ِ
س ،الذي يتح َّقق يف األشهر احلُ ُرم وغريها ،فد َّلت املقاصد عىل َّ
أن القيد وارد لتعظيم هذا
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حلام طر ًّياﱠ ،فال يقال:
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ [النحل]14 :؛ إذ ال مفهوم ُمالفة لقوله تعاىل :ﱡ ً
فهم من التقييد بكونه طري ًا َّ
أن اليابس كالقديد ِمماا يف البحر ال جيوز أكله ،بل جيوز أكل القديد ِمماا يف
ُي َ
البحر بإَجاع العلامء.
تقرر يف األصول َّ
"أن من موانع اعتبار مفهوم املخالفة كون النص مسوق ًا لالمتنان؛ فإنَّه إنَّام
وقد َّ
أتم" (الشنقيطي ،د.ت ،ج ،3ص .)279-278والذي
ُق نيد بالطري؛ ألنَّه أحسن من غريه فاالمتنان به ا
الـمخالِف مقصد احلكم؛ َّ
َد َّل عىل َّ
ألن أصل حتريم أكل امليتة
أن هذا القيد ال ُي َ
قصد به مفهومه ُ
للرضر ،وإنَّام جاز أكل ميتة البحر النتفائه ،وال فرق -من هذه اجلهة -بِّي طري ويابس .وقد أشار
ابن الق نيم إىل هذا املقصد بقوله" :امليتة إنَّام ُح نرمت الحتقان الرطوبات والفضالت والدم اخلبيث
فيها ،والذكاة لـ اام كانت تزيل ذلك الدم والفضالت كانت سبب احلل ،ا
وإال فاملوت ال يقتيض
التحريم ،فإنَّه حاصل بالذكاة كام حيصل بغريها ،وإذا مل يكن يف احليوان دم وفضالت تزيلها الذكاة مل
حيرم باملوت ،ومل يشرتط حلله كاجلراد ،وهلذا ال ينجس باملوت ما ال نفس له سائلة ،كالذباب
والس َم ُك من هذا الرضب؛ فإنَّه لو كان له دم وفضالت حتتقن بموته مل حي َّل ملوته
والنحلة ونحومهاَّ ،
بغري ذكاة" (ابن الق نيم ،1998 ،ج ،3ص.)347
َّ
فرس لنا
إن إعامل املقاصد يف فهم الن ن
َّص؛ تثوير ًا وضبط ًا ،وإجياب ًا وسلب ًا ،وتوسيع ًا وتضييق ًاُ ،ي ن
موقف رسول الل  يف إعامله مفهوم املخالفة حين ًا ،وعدم اعتباره حين ًا آخر؛ فحِّي اقتىض مقصد
َّص ،وهو جانب
الرمحة إعامل مقتىض مفهوم املخالفة يف آية االستغفار ،أعمله  بخالف ظاهر الن ن
تثوير واضح ،يف مقابل رفض إعامل هذا املقتىض منه  يف حديث يعىل بن ُأ َم َّية ،قال" :قلت لعمر بن
اخلطاب "ليس عليكم جناح أن تقرصوا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد أمن
الناس ،فقال :عج ْب ُت ِمم اا عج ْب َت منه ،فسألت رسول الل  عن ذلك ،فقال" :صدق ٌة تصدَّ ق الل هبا
عليكم ،فاقبلوا صد َقتَه" (مسلم ،)686 ،1996 ،فرتك العمل بمقتىض مفهوم املخالفة؛ تغليب ًا ملقصد
السامحة والتيسري ،وهو مظهر من مظاهر رعاية مقصد الرمحة من جانب الوجود كام تقدَّ م آنف ًا.
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رابع ًا :أثر املقاصد يف احلدِّ من شمول اللفظ
َّص نص ًا -باملعنى األصويل -كام
يقع ذلك يف العا نم ختصيص ًا،
والـمط َلق تقييد ًا ،حتى لو كان الن ُّ
ُ
قسم احلديث عن هذه النقطة يف مسألتِّي؛ األُوىل :أثر املقاصد يف ختصيص
ذكرنا مبدأ البحث؛ لذا سنُ ن
الـمط َلق.
العا نم ،والثانية :أثر املقاصد يف تقييد ُ

 .1أثر املقاصد يف ختصيص العا ِّم:
العا ُّم هو "اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له من غري حرص" (الزركيش ،1992 ،ج ،4ص.)5
ِ
ِ
ـمت َِّصل فقد جعله اجلمهور أربعة أقسام ،هي:
الـم ن
خصص نوعانُ :متَّصل و ُمنفصل؛ فأ اما ال ُ
و ُ
الـمت َِّصل ،والرشط ،والصفة ،والغاية (الشوكاين ،2000 ،ج ،2ص .)640-639وأ اما
االستثناء ُ
الـم ِ
نفصل فكالتخصيص باحلس ،والعقل ،والدليل السمعي ،والقياس ،والعوائد (الشوكاين،
ُ
 ،2000ج ،2ص .)678والذي يعنينا هنا ختصيص العام باملقاصد العا َّمة ،وهو موضوع يتصل بجملة
ِ
الـمستن َبطة منه ،أو باملقصد اجلزئي ،أو
مباحث تك َّلم فيها العلامء ،مثل ختصيص العا نم بالع َّلة ُ
اخلاص ،أو املصلحة .والبحث يف هذه املسألة من ُمتلف جوانبها ُم ْف ٍ
عام ُخ نصص
ن
ض إىل اخلروج ا
البحث له ،وقد كتب يف هذا املوضوع كثريون ،فنُحيل عليهم ،وسنُبِّي اجلانب الذي ي ِ
ناسب هذا
ُ
ن
البحث من حيث تأكيد تأثري املقاصد يف ختصيص العام (ابن بيه ،2018 ،ص.)257
قال ابن دقيق العيد يف كتابه "إحكام األحكام رشح عمدة األحكام" ،يف معرض رشحه
حديث" :وال يبيع حارض ٍ
لباد"" :واعلم َّ
أن أكثر هذه األحكام قد تدور بِّي اعتبار املعنى واتنباع
ولكن ينبغي ْ
أن ُين َظر يف املعنى إىل الظهور واخلفاء؛ فحيث يظهر ظهور ًا كثري ًا فال بأس
اللفظ،
ْ
َّص به ،أو تعميمه عىل قواعد القياسيِّي ،وحيث ُيفى أو ال يظهر ظهور ًا قوي ًا،
باتنباعه ،وختصيص الن ن
وواضح يف كالم ابن دقيق العيد َّ
أن ظهور
فاتنباع اللفظ َأ ْوىل" (ابن دقيق العيد ،2005 ،ج ،3ص.)90
ٌ
املعنى -يقصد املعنى الباعث عىل ترشيع احلكم؛ ِ
أي احلكمة ،أو املقصد اجلزئي -ووضوحه ُُي نصص
شك يف َّ
العا َّم .وال َّ
اخلاص ،وصوالً إىل املقصد العام
أن االنتقال من املقصد اجلزئي إىل املقصد
ن
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املناسب ،وهو انتقال ُم ْف ٍ
قوي املعنى املفيد للتخصيص .وهلذا،
ض إىل القول بالتخصيص؛ ُي ا
َّص .وباملقابل َّ
فإن
فتخصيص العا نم يف هذه احلال َأ ْوىل من التخصيص
بمجرد ظهور احلكمة يف الن ن
َّ
نص وهو يقتيض ختصيص عا نمه ،وليس
املعنى (احلكمة أو املقصد
اجلزئي) الذي قد ُيستن َبط من ٍّ
ا
ِ
َّص
قربه من املقاصد العا َّمة ،ال يقوى عىل الت
ثم جيب القول ببقاء الن ن
َّخصيص ،ومن َّ
بالوضوح الذي ُي ن
قوي
َّص عن طريق إعامل مقتىض املقاصد الذي ُي ا
عىل عمومه ،ورفض ختصيصه؛ ضبط ًا لتفسري الن ن
َّص العا نم.
ظاهر الن ن
أ .مسامهة املقاصد يف بيان املقصود بالنهي عن النَّمص:
أمثلة ختصيص العا نم باملقصد اجلزئي كثرية يف كالم األصوليِّي ،غري أنَّنا سنقف عىل ٍ
مثال لِ َع َل ٍم من
َص اختلفت أقوال العلامء يف إعامل
أعالم املقاصد ،يتجاوز ذلك إىل حتكيم املقاصد العامة يف فهم ن ٍّ
َص النهي عن الوصل والوشم والنَّمص ونحو ذلك.
مقتىض عمومه ،أو يف حدود ختصيصه ،وهو ن ُّ
قال ابن عاشور" :ومن معنى محل القبيلة عىل عوائدها يف الترشيع إذا روعي يف تلك العوائد
يش ٌء يقتيض ِ
اإلجياب أو التحريم  ،يتضح لنا دفع حرية وإشكال عظيم يعرضان للعلامء يف فهم كثري
ٍ
بحال ،مثل حتريم وصل الشعر للمرأة ،وتفليج
من َّني الرشيعة عن أشياء ال نجد فيها وجه مفسدة
األسنان ،والوشم يف حديث ابن مسعودَّ :
"أن رسول الل  لعن الواصالت واملستوصالت
غريات َخ ْلق اللَّ ".
فإن الفهم يكاد
الـم ن
والواشامت واملستوشامت واملتنمصات واملتفلجات للحسن ُ
يضل يف هذا؛ إذ يرى ذلك صنف ًا من أصناف التز ُّين املأذون يف جنسه للمرأة ...؛ فيتعجب من النهي
الغليظ عنه .ووجهه عندي الذي مل َأر َم ْن أفصح عنه َّ
أن تلك األحوال كانت يف العرب أمارات
ِ
التعرض هلتك ال ِع ْرض بسببها"
َّني عن الباعث عليها ،أو عن ُّ
ضعف حصانة املرأة ،فالنهي عنها ٌ
(ابن عاشور 2004 ،ب ،ص  .)269وقد أشار ابن عاشور يف فتاويه إىل مقصد السامحة الذي دفعه إىل
الـمتقدن مِّي يف حكم وصل الشعر للمرأة ذات الزوج.... ،
هذا التخصيص ،فقال" :قد أخطأ بعض ُ
ظواهر ٍ
ِ
أثر يروى عن رسول الل
متسك ًا ب
فجعل لذلك من التغليظ يف اإلثم ما ينفي سامحة اإلسالم؛ ُّ
( "ابن عاشور 2004 ،ب ،ص.)354
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الـمتع نلقة هبذا احلكم ،خلرجنا بام يفيد ختصيص عا نم احلديث،
تدرجنا يف رؤية املقاصد ُ
ولو َّ
الـمتقدن مِّي ،لكنَّهم اختلفوا يف مقصد التحريم ،وقد وقعنا يف
والقول بأصل ختصيصه
مشهور عند ُ
ٌ
"رشح النووي عىل مسلم" عىل ثالثة مقاصد؛ َّأوهلا :التجميل والتحسِّي؛ إذ قال" :وفيه إشارة إىل َّ
أن
احلرام هو املفعول لطلب احلُ ْسن" (النووي ،2000 ،ج ،4ص .)289وير ُّد هذا قول القايض الذي
أورده النووي قبل صفحات حِّي قال" :قال القايض :فأ اما ربط خيوط احلرير امللونة ونحوها ِمماا ال
ٍ
للتجمل
بوصل ،وال هو يف معنى مقصود الوصل ،إنَّام هو
منهي عنه؛ ألنَّه ليس
ُّ
ُيشبِه الشعر فليس ب ٍّ
والتحسِّي" (النووي ،2000 ،ج ،4ص .)286فدَ َّل ذلك عىل َّ
رصح
أن النهي ليس هلذا املقصد .وقد َّ
القرطبي بذلك حِّي قال" :وال يدخل يف النهي ما ُربِط منه بخيوط احلرير امللونة عىل وجه الزينة
والتجميل" (القرطبي ،2000 ،ج ،3ص .)253وثانيها :أ َّنه تغيري خلَ ْلق الل ،وثالثها :أ َّنه تدليس وتزوير
ونوع ِغ ٍّش وكذب؛ فقد قال" :حرام عىل الفاعلة واملفعول هبا هلذه األحاديث ،وألنَّه تغيري خلَ ْلق الل
تعاىل ،وألنَّه تزوير ،وألنَّه تدليس" (النووي ،2000 ،ج ،4ص .)289وقد ذكر هذين املقصدين
ِ
ألَّنا من باب التدليس.
القرطبي يف "التفسري"؛ إذ قال" :واخ ُتلف يف املعنى الذي ُ َِّني ألجلها ،فقيلَّ :
ُّ
األول .ثم
وقيل :من باب تغيري َخ ْلق الل تعاىل كام قال ابن مسعود ،وهو أصح ،وهو
يتضمن املعنى َّ
َّ
املنهي عنه إنَّام هو يف ما يكون باقي ًا؛ ألنَّه من باب تغيري َخ ْلق الل تعاىل ،فأ اما ما ال يكون
قيل :هذا
ُّ
مالك وغريه  ،...وأجاز مالك أيض ًا ْ
ٌ
أن
باقي ًا ،كالكحل والتز ُّين به للنساء ،فقد أجاز العلامء ذلك؛
تيش املرأة يدهيا ِ
باحلنااء" (القرطبي ،2000 ،ج ،3ص.)252
ِ
املنع من تغيري َخ ْلق الل .وليس كل ما ظاهره التغيري
إذن،
فأصح ما ُذكر من مقاصد جزئيةُ ،
ُّ
منهي ًا عنه؛ فتزين املرأة يف غياب األجانب غري منهي عنه باتنفاق ،وخصال ِ
صور من
الف ْطرة املأمور هبا
ُّ
ٌ
ٍّ
تغيري شكل اإلنسان املخلوق ،مثل االختتان؛ فال ُبدَّ من تقييد هذا املقصد .وقد نقل القرطبي عن
بعض العلامء َّ
أن كل ما كان ُمؤ َّقت ًا فليس من تغيري َخ ْلق الل ،فإذا ُأضيف إىل ذلك قول ابن عطية:
أن كل تغيري ضار فهو ِ
"ومالك تفسري هذه اآلية َّ
داخ ٌل يف اآلية ،وكل تغيري نافع فهو مباح" (ابن
أن نقولَّ :
عطية ،2001 ،ج ،2ص .)215استطعنا ْ
املنهي عنه من صور التحسِّي والتجميل للمرأة
إن
َّ
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تغيري للخلقة ،ما مل يكن عيب ًا ُيمكِن إزالته بال
هو ما كان مثري ًا للفتنة ،أو دائ ًام بحيث يصدق عليه أنَّه
ٌ
رضرُّ ،
ضار فهو ُحم َّرم .فإذا أردنا ْ
اخلاص فيه،
خل ْلق الل ،واملقصد
ن
أن ننظر يف باب التغيري َ
وكل تغيري ٍّ
أن نعود إىل اآلية التي أشار إليها ابن عطية؛ إذ فيها َّ
وجب علينا ْ
أن الشيطان هو الذي يأمر بتغيري
َخ ْلق الل :ﱡﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩﱠ

[النساء .]119:وسياق اآلية حيتمل َّ
أن املراد تغيري َخ ْلق احليوان ببعض ما كان يفعله أهل

فرسين ،مثل ابن العريب (ابن العريب ،2003 ،ج،1
الـم ن
اجلاهلية ،وقد أشار إىل ذلك عدد من ُ
ص ،)629وإنَّام ُ َِّني عنه ألمرين :الرضر باحليوان ،وتقليد املرشكِّي يف ما كانوا عليه يف اجلاهلية.
منهي عنه .ويف املقابلَّ ،
فظهر َّ
الـمؤ َّقت،
الضار ،أو ما كان فيه تقليد لل ُك افار
أن التغيري
فإن التغيري ُ
ٌّ
َّ
وغري الضار ِمماا ليس فيه تش ُّب ٌه بغري املسلمِّيَ ،يت ِ
َّجه القول بِح نل ِه ،وختصيص النامصة وغريها ِمماا ُذكِر
ن
يف احلديث به.
بتجمل النساء ،هو إبعادهن عن الفتنة ،وذلك يعود إىل مقصد
خاص
و َث َّمة مقصد
ٌّ
ُّ
حفظ ِ
الع ْرض.
ٍ
فاملقاصد العا َّمة تتم َّثل عىل مستوى اخلَ ْلق بالرمحة؛ ُّ
منهي عنه ،وعىل
حتسِّي فيه رضر
فكل
ٌّ
ٍ
مستوى اإلنسان بصالحه ،ومن ذلك تطييب نسله ،وهو ما يستوجب حفظ ِع ْرضه؛ ُّ
حتسِّي يثري
فكل
فإن َّ
فتنة إذا ُأ ِبرز َح ُرم إبرازهْ ،
تعذر سرته َح ُرم التحسِّي نفسه .ومن َث َّم ،فقد ذهب الشافعية إىل حتريم
جتميل املرأة اخلل َّية (غري املخطوبة أو املتزوجة) ،ومن قبل كل ذلك حفظ الدين الذي يقتيض مت ُّيز
املسلم ،وتركه تقليد أهل الكفر ،ال س َّيام إذا كان له داللة ُختالِف أحكام الرشيعة ،كام كانت تفعل
حرم ما َّ
أحل الل ،وهو املعنى الذي أشار إليه ابن عاشور حِّي محل النهي
العرب ببعض احليوانات؛ ل ُت ن
جانب منه عىل مقصد حفظ ِ
عىل ترص ٍ
ف له دالل ٌة ُت ِ
ٍ
الع ْرض.
وخرج ذلك يف
عارض أحكام الرشعَّ ،
ُّ
ب .مسامهة املقاصد يف بيان حكم تعديل العقود املرتاخية التنفيذ بسبب الظروف الطارئة:
ُ
تعديل العقود املرتاخية التنفيذ بسبب الظروف الطارئة؛
من األمثلة املعارصة املطروحة اليوم
أي هل للظروف الطارئة أثر يف االلتزامات العقدية يف املقاوالت والعقود التي يستغرق تنفيذها غالب ًا
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مدَّ ة طويلة األمد ،مثل بناء مستشفى واسع ،أو تزويده بام يلزم من معدا ٍ
ات طبية؛ ذلك أنَّه يف ٍ
كثري من
َ
األحيان يتفق الطرفان يف بداية العقد عىل أجرة ُمع َّينة ،ثم تقع أمور طارئة مل تكن ُمتو َّقعةُ ،حت ِدث

الـم َّت َفق عىل توريدها .ومقتىض عموم قوله تعاىل:
فروق ًا كبرية جد ًا يف أسعار مواد البناء أو املعدا ات ُ
ﱡﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾﱠ [املائدة ،]1 :وجوب الوفاء بجميع العقود ،بام يف ذلك العقود

املرتاخية التنفيذ ،دون ٍ
نظر إىل الطوارئ؛ ذلك َّ
عرف بأل اجلنسية ،وهي من
أن لفظة "العقود" ٌ
َجع ُم َّ
ألفاظ العموم ،واألصل فيها إجراؤها عىل مقتىض العموم ،وال جيوز ختصيصها اإال بدليل.
بأن للمقاصد دور ًا يف ختصيص العام َوفق اآللية املقرتحة ،أمكننا ْ
فإذا س َّلمنا َّ
أن ننظر يف إمكانية
الـمتع نلق هبذه الصورة.
تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة ،وختصيص الن ن
َّص باملقصد ُ
كون العقد عقد ًا؛ ُّ
ُ
فكل عقد صحيح جيب الوفاء به،
والظاهر أ َّن ِع َّلة وجوب الوفاء هي
وهذا مقصد جزئي .أ اما ِع َّلة التخصيص (جواز تعديل االتنفاق أو لزومه بحكم القايض) فمر ُّدها
ٍ
قاول الذي يترضر ِ
للم ِ
ظروف طارئة مل تكن
بشدَّ ٍة بسبب تغيري األسعار نتيجة
الرضر احلاصل ُ
َّ
حتقيق للعدالة والتوازن االقتصادي،
ٌ
ُمتو َّقعة (صديقي ،2016 ،ص )102ويف إزالة الرضر عنه
خاص باملعامالت املاليةَ ،عدَّ ُه الدكتور إحسان مري عيل اجلانب الثالث من جوانب
وهو مقصد
ٌّ
مراعاة مقصد املال من جانب الوجود (مري عيل ،2009 ،ج ،2ص .)795ومقصد حتقيق العدالة
االقتصادية صدى ملقصد العدل الذي ُي َعدُّ عنوان ًا ملوقف اإلسالم من َجيع صور السلوك
والعالقات اإلنسانية؛ فاإلسالم رشيعة العدل (مري عيل ،2009 ،ج ،2ص .)795واشرتاط حكم
اخلاص ووظيفة دولة
القايض بالتعديل يشري إىل هذا املقصد بوضوح ،ويربط بِّي هذا املقصد
ن
اإلسالم يف حتقيق العدل.
اص بمقصد حفظ املال ،وجدنا َّ
أن وجود قانون ُُي نول القايض تعديل
فإذا ربطنا هذا املقصد اخل َّ
ِ
االستثامر بغرض التنمية،
شجع
شجع املقاولِّي ،و ُيطمئنهم؛ ما ُي ن
العقد بسبب الظروف الطارئةُ ،ي ن
َ
وهو اجلانب الثاين ملراعاة مقصد حفظ املال من جانب الوجود (مري عيل ،2009 ،ج ،2ص،)789
ِ
حصلة.
الـم ن
ووضع اجلوائح رشع ًا صورة من صور هذه املراعاة ،مماا ُي َ
قصد به حفظ املال يف ُ
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الـم ِ
عترب ًا رشع ًا ،وكانت هذه اإلزالة حمُ نقق ًة ملقصد
قاول مقصد ًا جزئي ًا ُم َ
فإذا كانت إزالة الرضر عن ُ
العدالة يف املعامالت املاليةِ ،مماا أشار إليه حديث النبي " :لو بعت من أخيك ثمرة ،فأصابته جائحة،
أن تأخذ منه شيئ ًا ،بِم تأخذ مال أخيك بغري حق؟" (مسلمِ ،)1554 ،1996 ،مماا ُي ِ
فال حيل لك ْ
ساهم يف
َ
فيتعِّي ختصيص العا نم به ،وهو ما ذهب إليه
التنمية واالستثامر حفظ ًا للامل (وهو من املقاصد العا َّمة)؛
َّ
جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي؛ إذ أجاز للقايض يف هذه احلالة برشوطها "بنا ًء عىل
َ
تعديل احلقوق وااللتزامات العقدية  ...كام جيوز له ْ
أن يفسخ العقد ".وقد ع َّلل ذلك بقوله:
الطلب
وإن جملس املجمع الفقهي يرى يف هذا ا
"هذاَّ ،
احلل املستمد من أصول الرشيعة حتقيق ًا للعدل الواجب
بِّي طريف العقد ،ومنع ًا للرضر الـم ِ
ٍ
بسبب ال يد له فيهَّ ،
وأن هذا احلل أشبه بالفقه
رهق ألحد العاقدين
ُ
الرشعي احلكيم ،وأقرب إىل قواعد الرشيعة ومقاصدها العامة"( 3صديقي ،2016 ،ص.)103

الـمط َلق:
 .2أثر املقاصد يف تقييد ُ
والـمق َّيد هو ما َد َّل
الـمط َلق هو ما َد َّل عىل شائع يف جنسه (الشوكاين ،2000 ،ج ،2ص.)709
ُ
ُ
عىل املاهية ٍ
بقيد من قيودها (الشوكاين ،2000 ،ج ،2ص )710واألصل َّ
أن اخلطاب إذا ورد ُمط َلق ًا ال
ُمق نيد له ُمحِل عىل إطالقه ،أو ُمق َّيد ًا ال ُمط َلق له ُمحِل عىل تقييده (الزركيش ،1992 ،ج ،8ص.)5
فالـمط َلق الذي أطلقه الرشع هو لوجوب العمل بإطالقه؛ فقول الل تعاىل يف حتريم نكاح ُأ نم الزوجة:
ُ
ﱡﲄ

ﲅ ﱠ [النساء ،]23 :يفيد َّ
جرد العقد عىل
بم َّ
بأن ُأ َّم الزوجة َحت ُْرم عىل زوج ابنتها ُ

ابنتها؛ َّ
َّص ورد ُمط َلق ًا من غري تقييد بالدخول أو عدمه ،يف حِّي ق َّيد حتريم الربيبة بالدخول
ألن الن َّ
عىل ُأ نمها يف قوله تعاىل :ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

بالـمط َلق عىل إطالقه،
عمل
ُ
ﲖ ﱠ [النساء .]23 :ف ُي َ

ِ
لـمط َلق باملقاصد كام ُخ نصص العا ُّم هبا؟
وبالـمق َّيد َوفق قيده.
ْ
ولكن ،هل ُيمكن تقييد ا ُ
ُ

الـمتقدن مِّي جييب باإلجياب عن هذا السؤال ،وأمثلته تفوق ساب َقه حتى
الناظر يف عمل األئمة ُ
"الـمط َلق" يف جنسه ،وسنذكر بعض أمثلته التي ُّ
للمتأ نمل َّ
تدل عىل ما
شيوع لفظة
شائع
أن هذا
َ
ٌ
ُ
يظهر ُ
 3قرارات جملس املجمع ،الدورة اخلامسة ،القرار رقم  ،7بتاريخ 1402 /4/16ه.
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وراءها .فمن ذلك ما رواه البخاري عن أيب أمامة الباهيل  ،أنَّه رأى ِس َّك ًة وشيئ ًا من آلة احلرث،
بيت قو ٍم اإال أدخله الل َّ
الذل" (البخاري،1993 ،
فقال :سمعت رسول الل  يقول" :ال يدخل هذا َ

السكَّة ،وهي حديدة احلرث ،وليس املقصود ُمط َلق أدوات
 .)2096فلفظة "هذا" ُأشري هبا إىل ن
الزراعة ،وإنَّام املقصود ِسكَّة ُمق َّيدة؛ َّ
ألن إطالقها يقتيض كراهة استعامل أدوات الزراعة ،وهو يفيض
إىل القول بالنهي عن العمل بالزراعة ،وهذا ُُيالِف مقاصد الرشع يف إحياء األرض؛ إذ املظهر الثاين
ملراعاة مقصد الرشع عىل صعيد اإلنسانية أدا ُء أمانة االستخالف (مري عيل ،2009 ،ج ،2ص.)503
قال تعاىل :ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

أي َط َلب إليكم عامرهتا .وقد تن َّبه
ﳏ ﱠ [هود]61 :؛ ْ

حي َّذر من عواقب االشتغال بآلة الزرع،
الب خاري (راوي احلديث) لذلك ،فعنون هلذا احلديث بـ" :ما ُ َ
املنهي عنها هي التي تشغل عن العبادة ،أو تلك التي يكثر
أو جماوزة احلدن الذي أمر به ".فآلة الزرع
ُّ
استعامهلا ،حتى تصبح َه َّم صاحبها األ َّولْ ،
وإن مل تشغله عن العبادة .ويف هذا البيان قال ابن حجر:
"وقد أشار البخاري بالرتَجة إىل اجلمع بِّي حديث أيب أمامة واحلديث املايض يف فضل الزرع
والغرس ،وذلك بأحد أمرين :إ اما ْ
أن ُحي َمل ما ورد من الذ نم عىل عاقبة ذلك ،وحمله ما إذا اشتغل به
فض َّيع بسببه ما ُأ ِمر بحفظه ،وإ اما ْ
أن ُحي َمل عىل ما إذا مل ُيض َّيع ،اإال أنَّه جاوز احلدَّ فيه" (العسقالين،
 ،2005ج ،6ص .)113وقريب من هذا أحاديث النهي عن البناء ،مثل حديث" :إذا أراد الل بعبد رش ًا
خرض له يف الطِّي واللبن حتى يبني" (الطرباين .)9369 ،1995 ،إذ ال َيت َِّفق النهي عن البناء مع مقصد
َّ
العمران ،وال ُبدَّ من تقييد ذلكْ ،
كأن يقال :إنَّام النَّهي عن بناء ُي َ
تفاخر به ،أو يكون أكثر من احلاجة،
أو ال َيت َِّفق مع ظرف قائم ،أ اما اإلطالق فال (السعدي ،2010 ،ص.)74
ُ
حديث
الـمط َلق الذي ينايف إطال ُقه مقاصدَ الرشع
ومن األمثلة املشهورة عىل وجوب تقييد ُ
الشيخِّي" :أل ْن يمتلئ جوف رجل قيح ًا يريه خري من ْ
أن يمتلئ ِشعر ًا" (البخاري5802 ،1993 ،؛
ِ
الـمط َلق عند األصوليِّي ،فإذا
مسلم ،)2258 ،1996 ،فقوله "شعر ًا" نكرة يف سياق اإلثبات ،وهو ُ
أجريناه عىل إطالقهُّ ،
الشعر كراهته ،وليس مراد ًا؛ ذلك َّ
أن ن
فأقل ما ُحيكَم به عىل ن
الشعر من جت نليات
أقرها اإلسالم ،وسعى لتقريرها يف الواقع ،وهو ثالث
اجلامل ،واجلامل من القيم األساسية العليا التي َّ
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املعاين السامية التي ينبغي ْ
ترصفات الناس (احلق ،واخلري ،واجلامل) ،والتزام هذه القيم من
أن حتكم ُّ
اتنباع الرشيعة ،وهو املظهر الثالث من مظاهر مراعاة مقصد الدين من جانب الوجود (مري عيل،
 ،2009ج ،1ص.)239
ِ
وتأسيس ًا عىل ذلك ،جيب تقييد ن
ف لألحكام الرشعية.
عر ُُمالِ ٌ
هي عنه ،مثل قولنا :ش ٌ
الشعر املن ن
وقد ن َّبه ابن قدامة هلذا بقوله" :وليس يف إباحة ن
الشعر خالف ،وقد قاله الصحابة والعلامء …؛ أ اما اآلية
ﱡﲧ ﲨ ﲩﲪﱠ

بقوله:

[الشعراء ،]224 :فاملراد هبا َم ْن أرسف َّ
وكذب ،بدليل وصفه هلم

ﱡﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

َّ
وألن
ﲱ ﲲﱠ [الشعراء ،]224 :ثم استثنى املؤمنِّي …

ْ
"ألن
الغالب عىل الشعراء ِق َّلة الدين ،والكذب ،وقذف املحصنات ،وهجاء األبرياء … وأ اما اخلرب:
يمتلئ …" فقال أبو عبيد :معناه ْ
أن يغلب عليه ن
الشعر حتى يشغله عن القرآن والفقه ،وقيل املراد به ما

كان هجا ًء وفحش ًا ،فام كان من ن
يتضمن هجو املسلمِّي ،والقدح يف أعراضهم ،أو التشبيب
الشعر
َّ
بامرأة بعينها ،واإلفراط يف وصفها ،فذكر أصحابنا أنَّه ُحم َّرم ،وهذا ْ
إن ُأريد به أنَّه ُحم َّرم عىل قائله فهو
صحيح ،وأ اما عىل راويه فال يصح" (ابن قدامة ،1985 ،ج ،10ص)177-176
حكم السبق إىل غرف العناية
الـمط َلق باملقصد يف املسائل املعارصة
ُ
ومن تطبيقات تقييد ُ
الـمركَّزة ،أو أجهزة األكسجِّي يف املشايف العامة يف ن
ظل جائحة كورونا (كوفيد  .)19فمن املعلوم َّ
أن
ُ
القاعدة الفقهية تفيد بأنَّه " َم ْن سبق إىل ٍ
أحق به" .ويف احلديثَ " :م ْن سبق إىل ما مل يسبق إليه
مباح فهو ُّ
أحق به" (أبو داود .)3071 ،2009 ،ويف رواية البيهقي" :من سبق إىل ٍ
ماء ( "....البيهقي،
مسلم فهو ُّ
َ ْ
وإن كان يف سنده مقال ،اإال َّ
 .)2183 ،1989وهو ْ
أن عدد ًا من النصوص ُتؤ نيدهِ ،مماا يفيد بأحقية
السابق يف امللكية العا َّمة يف ما سبق إليه ،ولو كان ملك منفعة ،مثل حديث البخاريَ " :م ْن أعمر
ٍ
ٍ
جملس ،ثم
أحق" (البخاري )2238 ،1993 ،وحديث مسلمَ " :م ْن قام من
ألحد فهو ُّ
أرض ًا ليست
حق به" (مسلم.)2279 ،1996 ،
رجع إليه فهو أ ُّ
فاأللفاظ "أرض ًاٍ ،
ٍ
جملس" نكرات يف سياق اإلثبات ،واألصل إجراؤها -وما قيس عليها-
ماء،
عىل إطالقها .ومن َث َّم جاء اإلطالق يف القاعدة الفقهية يف لفظة "مباحٍ " من قوهلمَ " :م ْن سبق إىل مباحٍ
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صحح عدد من العلامء َّ
أن اختصاص السابق هو عىل الوجوب ال عىل النَّدب ،ومن ذلك قول
 "....وقد َّ
األول .قال بعض
النووي" :هذا هو الصحيح عند أصحابنا ،وأنَّه جيب عىل َم ْن قعد فيه مفارقته إذا رجع َّ
األول" (النووي ،2000 ،ص.)1363
العلامء :هذا مستحب ،وال جيب ،وهو مذهب مالك ،والصواب َّ
وقال القرطبي" :هذا ُّ
يدل عىل صحة القول بوجوب اختصاص اجلالس بموضعه إىل ْ
أن يقوم منه؛ ألنَّه
إذا كان َأ ْوىل به بعد قيامه فقبله أوىل به وأحرى ".وذهب آخرون إىل َّ
أن ذلك عىل النَّدب؛ ألنَّه موضع
غري ُمتم َّلك ألحد ،ال قبل اجللوس وال بعده ،وهذا فيه نظر ،وهو ْ
أن يقال" :س َّل ْمنا أنَّه غري ُمتم نلك له،
أن يفرغ غرضه منه ،فصار كأنَّه يملك منفعته؛ إذ قد منع غريه من ْ
تص به إىل ْ
أن يزامحه عليه.
لكنَّه ُي ُّ
ومحله مالك عىل النَّدب إذا كانت رجعته قريبة" (القرطبي ،1996 ،ج ،5ص.)511
واملستشفيات العا َّمة هي ِمماا هو مباح ملَ ْن حيتاج إليه .وهلذا ،فعند وضع مريض ما عىل جهاز
ٍ
ملريض غريه َّ
تأخر عنه
الـمركَّزة ،فإنَّه ال جيوز إزاحته عن موضعه
التَّن افس
االصطناعي ،أو يف العناية ُ
ا
شاهد يف عدد من البلدان ،يف ن
ظل جائحة كورونا .غري َّ
أن هذا اإلطالق
إذا حصل التزاحم كام هو ُم َ
ُمق َّيد باملقاصد؛ فإذا تو َّقفت حياة إنسان عىل دخوله املستشفى ،وكان َث َّم َم ْن سبق دون وجود حاجة
الـم ن
الـم ن
تأخر َأ ْوىل ،بل أوجب؛ أل َّن حفظ النفس
تأخر؛ كان تقديم ُ
بمبلغ الرضورة التي وصل إليها ُ
ٍ
عضو ،وتقليل آالمٍ ،ونحو ذلك.
ُمقدَّ م عىل ما سواه ،مثل :حفظ

خامتة:
أثبت البحث َّ
وأَّنا تسري يف
أن للمقاصد -عا َّمة كانت أو َّ
خاصة -أثر ًا يف بيان دالالت األلفاظَّ ،
ٍ
شك يف َّ
جنب مع فقه اللغة ومعطيات متنها الداليل .وال َّ
أن توظيف املقاصد يف
هدهيا جنب ًا إىل
استنباط األحكام من النصوص ،إىل جانب الدالالت اللغوية ،بل بالتعاضد معهاُ ،ي َعدُّ استفادة
عملية تطبيقية من مباحث املقاصد التي بذل فيها العلامء جهود ًا كبري ًة خالل مسرية تاريخ البحوث
سمى
اإلسالمية ،وقد حاول كثريون نقلها من اجلانب التنظريي إىل اجلانب التطبيقي ،عن طريق ما ُي ا
عرض بوصفه اجتهاد ًا موازي ًا لالجتهاد االستنباطي .وقد
االجتهاد املقاصدي ،الذي كان غالب ًا ُي َ
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أثبت البحث وجود عالقة وطيدة بِّي االجتهاد املقاصدي واالجتهاد االستنباطي ،ال بوصفهام
متوازيِّي ،بل بوصفهام متعاضدين مرتابطِّي ،ي ِ
سامهان يف جالء احلكم الرشعي من املصادر الن نَّصية؛
ُ
إذ ُت ِ
ساهم املقاصد يف التفسري ،والتأويل ،والتخصيص ،والتقييد ،والرتجيح ،ومتتاز بوظيفتِّي ،مها:
ِ
َّص برتجيح بيان إضايف
َّص باستبعاد املعاين التي ال َتتَّفق مع املقاصد ،وتثوير الن ن
ضبط تفسري الن ن
َّص وغناه؛ سواء أكان قرآني ًا أم نبوي ًا.
حيتمله ثراء الن ن
ومن َث َّم ،فقد أوصلنا البحث إىل النتائج اآلتية:
 ارتكاز بيان نصوص الرشيعة إىل أساسِّي متعاضدين ،مها :مقتىض قواعد الداللة ومعهودٍ
جهة ،ومقاصد الرشيعة التي ُتوجه معاين النصوص إىل ٍ
العرب يف كالمها من ٍ
واحدة من بِّي
جهة
ن
احتامالت يقدن مها الغنى اللغوي للعربية من ٍ
ٍ
جهة ُأخرى.
ُ
ِ
أي ربطه باملقاصد هو مهمة ال ُحي ِسنها
َّص الذي س ُتساهم املقاصد يف بيانه هبا؛ ْ
 ربط الن ناجلميع؛ لذا نقرتح ْ
َّص ،ثم يس َت ْب ِعد منها
حتملة للن ن
الـم َ
فرس أو الفقيه من املقاصد اجلزئية ُ
الـم ن
أن يسري ُ
اخلاص ،الذي
ما ال َيت َِّفق مع السياق أو النصوص األُخرى ،ثم يربط ما بقي منها بمقصد الباب
ن
اخلاص املناسب نسبه إىل املقصد العا نم الذي ينطوي
يتناسب مع املقاصد اجلزئية ،فإذا حدَّ د املقصد
َّ
حتته ،ويمتاز بسلطة تفسريية تتعاضد مع معطيات اللغة ،لكنَّها؛ أي املقاصد حاكمة عليها.
َّص باستبعاد املعاين
 للمقاصد يف أثناء تبيان النصوص الرشعية وظيفتان ،مها :ضبط تفسري الن نِ
التي حيتملها لغ ًة ،لكنَّها ُختالِفها؛ ِ
َّص عن طريق
أي استبعاد املعاين التي ُختالف املقاصد ،وتثوير الن ن
ٍ
أي إقرار معنى غري
االهتداء باملقاصد إىل معان قد تكون ُمستب َعدة من جهة اللغة ،لكنَّها ُحت نققها؛ ْ
راجح لغ ًة إلرشاد املقاصد له.
كثري من املسائل املعارصة املختلف فيها ،وكذلك القديمة منهاُ ،يمكِن لالجتهاد املقاصدي
 ٌٍ
وترجيحات قائم ًة عىل أساس علمي ُمنضبِطْ ،
ْ
وأن ُيقدن م أيض ًا حلوالً رشعي ًة
أن ُيقدن م فيها أحكام ًا
أي عرص مىض.
لتطورات العلمية التي تتسارع اليوم بوترية أعىل من ن
ل ُّ
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لة من التوصياتُ ،ن ِ
َج ٍ
ويف َّناية هذا البحث ،ال بدَّ من تأك ِ
جملها يف ما يأيت:
يد ُ ْ
ُ

• رضورة العمل الدؤوب عىل نقل املقاصد من جانب التنظري إىل جانب التطبيق ،بعمل
الـم َّت َفق عليها ،و ُتغنيها باالستفادة
دراسات جا َّدة حتافظ عىل معطيات األصول ،ومصادر الترشيع ُ
الـمنضبِطة من مباحث مقاصد الرشيعة ،وتنـزيلها عىل الوقائع.
ُ
• تضمِّي الدرس األصويل البحث املقاصدي؛ إلعطاء املقاصد وظيفة يف االجتهاد الرشعي
الـمنضبِط ،وإجياد حلول رشعية ملسائل تعتاص أمام الباحثِّي املستغرقِّي يف االجتهاد االستنباطي.
ُ
علمي األصول واملقاصد تنظري ًا
• رضورة العمل عىل بحوث إضافية جا َّدة وعميقة يف ربط
ْ
وتنـزيالً.
• االهتامم يف مباحث األصول واملقاصد باألمثلة والتطبيقات املعارصة.
• كتابة رسائل جامعية يف التأصيل لالجتهاد املقاصدي ،واإلكثار من تطبيقاته املعارصة.
فص ً
ال يف ذلك ،وطارح ًا
وقد عرض البحث أمثلة متنوعة عىل آثار املقاصد يف بيان النصوصُ ،م ن
البحث ،ليكون أطروحة أكاديميةَّ ،
َ
مزيد ًا من األمثلة؛ ما ُي ن
لعل باحث ًا يتبنااها ،فيضبط البحث،
رشح
ٍ
بمزيد من األمثلة اهلادية.
و ُيق نعده ،و ُيغنيه
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The Impact of the Higher Purposes of Shariʿah (Maqāṣid al-Sharīʿah) on the
Explanation of Its Texts
Ahmed Mohammed Saeed Al Saadi
Abstract
The study discusses the function of the higher purposes of Shariʿah (maqāṣid alSharīʿah) in the fundamental processes of tafsīr (exegesis), ta’wīl (allegorical
interpretation), tarjīḥ (establishment of preponderance), takhṣīṣ (specification), and taqyīd
(restriction). The function of maqāṣid al-Sharīʿah in the explanation of religious texts is
twofold: controlling the interpretation of the text by excluding meanings that contradict
these maqāṣid, on the one hand, and expanding the text’s interpretation by adopting a
linguistically non-preponderant meaning because it is indicated by maqāṣid, on the other
hand. Maqāṣid, whether general (ʿāmm) or specific (khāṣṣ), impact the semantics of the
words: for looking at the partial intent (al-maqṣid al-juz’ī), then linking it to the specific
intent (al-maqṣid al-khāṣṣ), leading to the general intent (al-maqṣid al-ʿāmm), produces a
vision that allows no error in perceiving the meaning, except to the extent of the jurist’s
lack of awareness of maqāṣid. The study shows that the explanation of religious texts rests
on two mutually supportive principles: muqtaḍā qawāʿid al-dalālah (the mandatory rules of
semantics) and the maqāṣid al-Sharīʿah. The study concludes that maqāṣidī ijtihād can
provide disciplined, scientific rulings and plausible views regarding many controversial
issues, whether contemporary or past. It can also provide Islamic solutions to the fast
accelerating scientific developments.
Keywords: purposes of Shariʿah, maqāṣid al-Sharīʿah, tafsīr, exegesis, ta’wīl,
allegorical interpretation, tarjīḥ, preponderance, takhṣīṣ, specification, taqyīd, restriction,
semantic rules, religious texts.

