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 وأثره يف األحكام الفقهية -يف ضوء مقاصد الشريعة- يفهم احلديث النبو 
 

 د. مرمي حممد جنيب عليوة
 املدرس جبامعة األزهر الشريف

mariameliwa84@gmail.com 

 
 امللخص

     وللشارع سبحانه مقصود من تشريع  إن الشريعة اإلسالمية مبنية على أسس وقواعد عظيمة،-
     الشرعيعليها احلكم  ليبينحيتاج الفقيه اجملتهد لبذل اجلهد يف استنباط تلك املقاصد  األحكام،

 واحملقق للمصلحة يف كل زمان ومكان. الصحيح املوافق ملقصوده سبحانه من التشريع،
وملا كانت تلك املقاصد الشرعية هبذه الدرجة من األمهية فقد بذل العلماء قدمياً وحديثاً جهدهم -

وكذلك صنفوا الكثري من الكتب لبيان مفهوم املقاص يف فهم النصوص الشرعية يف ضوء املقاصد،
 ة املوائمة هلا.وختريج األحكام الشرعي،د وضوابطها وطرق استنباطها

     كما أهنا  الوحى الثاىن، فهي وملا كان للسنة الشريفة دور عظيم يف تشريع األحكام الفقهية،-
   مالزمة للقرآن الكرمي، وال ميكن َفْصُل أحدمها عن اآلخر، ألن القرآن كليٌّ هذه الشريعة، والسنة

والرد  وهلذا كان للعلماء اهتمام عظيم ابلعناية بنصوصها،وتفصيل جململه، وتوضيح ملبهمه.    بيان 
 هلدم الدين. وأتويلها على غري املراد منها؛ على املغرضني الذين حياولون تشويهها،

  ويف تلك الدراسة أردت أن ألقي الضوء يف عجالة على بيان أمهية فهم السنة ىف ضوء املقاصد،-
     رضوان هللا عليهم، ومن بعدهم سلف األمة وأئمة واستشهد بنماذج تطبيقية من فعل الصحابة

    وكذلك دور مث بيان دور املقاصد يف تطبيق فقه املوازانت وحتقيق املصاحل ودرأ املفاسد، الفقهاء،
 تفعيل املقاصد يف فهم النصوص يف استنباط األحكام للنوازل املعاصرة.

 
 
 
 

mailto:mariameliwa84@gmail.com
mailto:mariameliwa84@gmail.com


                                                   مصر -األزهر جامعة                       مرمي حممد عليوةد.                 ...فهم احلديث النبوي يف ضوء      

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly 
 

 املقدمة
 الرحيم الرمحن هللا بسم

سيدان حممد  ،واملرسلني اخللق أشرف على والسالم والصالة ،نستعني وبه ،العاملني رب هلل احلمد
 :وبعد.وعلى آله وصحبه أمجعني

وسعيها وراء  وحكمتها يف التشريعات، يف مقاصد الشريعة ومبادئها وحماسنها، املتأمل فإن -
 ،فهم النصوص يرى بوضوح مدى أمهية إعمال املقاصد يف ،حتقيق املصلحة للجميع يف كل زمان

وجيعل األحكام  وانعكاس ذلك على استنباط األحكام الفقهية استنباطًا حيقق روح الشريعة،
على  الفقهيففهم املقاصد من النصوص يرتتب عليه تنزيل احلكم  الفقهية تؤتى مثارها الطيبة،

 من أجلها جاءت الشريعة. اليتالوقائع واألحداث تنزيالً صحيحاً حمققاً للمصلحة 
 : حبثي موضوع يكون أن اخرتت فقد هنا ومن -

 الشريعة، وأثره يف األحكام الفقهية.( يف ضوء مقاصد النبويفهم احلديث )
 :البحث إشكالية:أولا -

 :التاىل السؤال على اإلجابة حماولة خالل من البحث مشكلة تظهر-
 يف فهم السنة الشريفة على األحكام الفقهية. ماهو أثر البعد املقاصدى -
 :منها إشكالت أخرى عدة الرئيس اإلشكال هذا حتت ويندرج_
 ماهو أثر فهم الصحابة رضوان هللا عليهم لنصوص السنة يف ضوء املقاصد؟-1
 وماضوابط إعمال املقاصد يف فهم السنة النبوية؟-2
 واالعتماد على ظواهر األلفاظ؟ وماهى اآلاثر السلبية إلمهال املقاصد،-3
 :املوضوع مهيةأ:اثنيا  -
 وما تنبع أمهية املوضوع من بيان وأتكيد العالقة الوطيدة بني السنة الشريفة وعلم املقاصد،-1

تالفياً وم باط األحكام الفقهية استنباطًا صحيحًا موافقًا ملقصود الشرع،نيرتتب عليه من است
 تنأى هبا عن حتقيق املقصود من التشريع. االستنباطات البعيدة اليت

 : املوضوع اختيار أسباب :اثلثاا 
مستند أهل االجتهاد يف استنباط األحكام الفقهية   يالتأكيد على أن مقاصد الشريعة ه -1

 الصحيحة من األحاديث النبوية.
جلب املصاحل ما ومراعاة  للسنة النبوية يف تفعيل فقه املوازانت، يإبراز أمهية الفهم املقاصد-2

 ودرأ املفاسد ما أمكن. والرتجيح بني املصاحل املتضاربة يف بعض املسائل، أمكن،
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 إبراز أثر مراعاة املقاصد  يف تنزيل األحكام الشرعية الصحيحة على القضااي والنوازل املعاصرة،-3
 الشريعة. مبادئويتوافق مع  مبا حيقق املصلحة،

الثاين فقه التعامل مع السنة النبوية: االجتاهات  الدويلمللتقى :ا ىف املقل جبهد املسامهة أردت-3
 م(2021-4-6م  إىل2021-4-5والضوابط واجلهود يف الفرتة من)

 :البحث منهج:رابعاا -
  :يف حبثي بني املناهج التالية مجعت-
 املنج االستنباطى التحليلي يف بيان أثر املقاصد يف فقه السنة النبوية.-
املنهج االستقرائي ابجلمع واإلحاطة ىف ذكر املسائل والقضااي الفقهية للتدليل على أثر تفعيل -

 املقاصد يف الوصول لألحكام الفقهية الصحيحة ىف نصوص الفقهاء قدمياً ويف الواقع املعاصر.
 خطة البحث: خامسا:

 :التايلوخامتة على النحو  ومبحثني، ومتهيد،،اشتمل حبثى على مقدمة
 يف البحث، ومنهجي وأسباب اختياره، وإشكاليته، وخطته،،أمهية املوضوع على وتشتمل املقدمة:

 وخطة البحث.
  وأمهيتها وحجيتها، يف التعريف ابملقاصد الشرعية، التمهيد:

 وفيه ثالثة مطالب. عالقة املقاصد ابلسنة الشريفة، املبحث األول:
 يف ضوء مقاصد الشريعة. األدلة على أمهية فهم السنة املطلب األول:
 رضي هللا عنهم لفهم السنة يف ضوء املقاصد الشرعية. مناذج من تطبيق الصحابة املطلب الثاىن:

 ضوابط إعمال مقاصد الشريعة يف فهم احلديث. املطلب الثالث:
 وفيه ثالثة مطالب. للسنة الشريفة يف األحكام الفقهية، يأثر الفهم املقاصد املبحث الثاىن: 
 فهم السنة يف ضوء املقاصد  عند الفقهاء األربعة. طلب األول:امل
 أثر فهم السنة يف ضوء املقاصد  يف تطبيق فقه املوازانت)مناذج تطبيقية( ملطلب الثاىن:ا 

 أثر فهم السنة يف ضوء املقاصد يف النوازل املعاصرة)مناذج تطبيقية( املطلب الثالث:
 والتوصيات.مث اخلامتة :وتشتمل على أهم النتائج 
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 .يف بيان مصطلحات البحث:التمهيد
 : النبويتعريف احلديث :أولا -

قال يف القاموس: احلديث:  احلديث لغة: ضد القدمي، ويستعمل يف اللغة أيضًا حقيقة يف اخلرب،
 1أوله وابتداؤه. وحداثن األمر ابلكسر: اجلديد واخلرب،

 2من قول، أو فعل أو تقرير، أو وصف ِخلقي أو ُخُلقي. ملسو هيلع هللا ىلصواصطالحاً: ما أضيف إىل النيب 
 :تعريف مقاصد الشريعة:اثنياا -
أمهها  والقصد له معاٍن كثرية يف اللغة: قصد، مشتقان من الفعل: املقصد والقصد يف اللغة:-

 والشريعة مشتقة من شرع، قصده إذا أمه وتوجه إليه عامداً، بقال: والتوجه إىل الشيء، االعتزام،
 3مث هى ماسن هللا لعباده من العقائد واألحكام. وهى يف أصل اللغة مورد الشاربة،

 4وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد. اليتالغاايت  واصطالحاً:-
 :وفقه فقاهة أى حسن إدراكه،:فقه الرجل فقهاً :يقال،الفهم والفطنة:تعريف الفقه يف اللغة:اثلثاً -

 5.العامل الفطن:والفقيه صار فقيهاً، أي:وتفقه صار فقيهاً، أي
 6”املكتسب من أدلتها التفصيلية العلم ابألحكام الشرعية العملية،-:تعريف الفقه اصطالحا-

 
 

                                                           

القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوز آابدى جمدالدين،احملقق:حممد نعيم العرقسوسي،الناشر:مؤسسة  1 
 مادة )حدث( 167م،ص2005-هـ1426الرسالة،سنة النشر 

شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر يف أصول احلديث،القارى:على بن سلطان حممد اهلروى،ط.دار  2
 .16م،ص1978-ه1398بريوت سنة -الكتب العلمية

حممد خلف هللا أمحد  -عطية الصواحلي  -عبد احلليم منتصر  -املعجم الوسيط  املؤلف: إبراهيم أنيس  3
 479مادة قصد،ص 738م،ص2004مكتبة الشروق الدولية سنة النشر  -،الناشر: جممع اللغة العربية 

 مادة شرع.
 - 1416: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، سنة النشر: نظرية املقاصد عندالشاطيب .أمحد الريسوىن ،الناشر 4

 .19ص 1995
 .،مادة فقه698املعجم الوسيط ص  5
بريوت،الطبعة األوىل،سنة -مؤسسة الرسالة.التمهيد يف ختريج الفروع على األصول،لعبدالرحيم اإلسنوى،ط  6

 .50حممد حسن هيتو،ص:هـ حتقيق1400
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 .مطالب ثالثة وفيه الشريفة، ابلسنة املقاصد عالقة :األول املبحث
 .الشريعة مقاصد ضوء يف السنة فهم أمهية على األدلة :األول املطلب

      وعدم مراعاة املقاصد قد يؤدى لضياع روح ،املباينإن التمسك حبرفية األلفاظ واجلمود على -
وكل فرقة من هذه الفرق سدوا على أنفسهم طريقاً من طريق ”:يقول ابن القيم الشريعة اإلسالمية،

   وهو من القياس ملا سدوا على أنفسهم ابب التمثيل والتعليل واعتبار احلكم واملصاحل، هفافن احلق،
فحملومها فوق احلاجة، احتاجوا إىل توسعة الظاهر واالستصحاب، امليزان والقسط الذى أنزله هللا،

     وحيث مل وراءه، ومل يبالوا مبا فحيث فهموا من النص حكمًا أثبتوه، وسعومها أكثر مايسعانه،و 
تقصريهم :ومنها.. ولكنهم أخطأوا من أربعة أوجه ،وأحسنوا يف اعتنائهم ابلنصوص..يفهموه نفوه

وسبب هذا اخلطأ حصر  ومل يفهموا داللته عليه، فكم من حكم دل عليه النص، يف فهم النصوص،
 7”هم الداللة يف جمرد ظاهر اللفظ

   لكن  وميكن خترجيه على األصول الثابتة، عرفت حديثًا صحيحًا إال وما”:ويقول ابن القيم أيضاً -
     فإن  خيفي على أفاضل العلماء فضاًل عمن هو دوهنم، التمييز بني صحيح القياس وفاسده مما

   علقت هبا األحكام من أشرف اليت املعاينومعرفة  ،إدراك الصفة املؤثرة يف األحكام على وجهها
 8”خواصهم يعرفه إال الذى ال:ومنه الدقيق س،الذى يعرفه أكثر النا اجلليفمنه  العلوم،

 :يما يليدل على صحة هذه القاعدة من األدلة الشرعية  ومما-
 .من القرآن الكرمي-
اأْلَ  أُوِل  َوِإىَلى  الرَُّسولِ  ِإىَل  َردُّوهُ  َوَلوْ  ۖ   ِبهِ  أََذاُعوا اخْلَْوفِ  َأوِ  اأْلَْمنِ  مِ نَ  أَْمر   َجاَءُهمْ  َوِإَذا”:قوله تعاىل-
ُهمْ  ْمرِ  ُهمْ  َيْسَتنِبطُونَهُ  الَِّذينَ  َلَعِلَمهُ  ِمنـْ  قَِلياًل  ِإالَّ  الشَّْيطَانَ  اَلتَـّبَـْعُتمُ  َوَرْْحَُتهُ  َعَلْيُكمْ  اّللَِّ  َفْضلُ  َوَلْواَل  ۖ   ِمنـْ
“9 
   يف اآلية الكرمية مدح هللا سبحانه وتعاىل من كان قادرًا على االستنباط ووصفهم :وجه الداللة-

    والوقوف على قواعد واحلكم الشرعية، واملعاينواالستنباط هو إدراك العلل  أبهنم من أهل العلم،
                                                           

دار .هـ، ط751أليب عبدهللا حممد بن أيب بكر املعروف اببن قيم اجلوزية تاملوقعني عن رب العاملني   إعالم 7
 .99-3/98هـ،1423الطبعة األوىل رجب سنة -اململكة العربية السعودية-ابن اجلوزى

 .3/237إعالم املوقعني املرجع السابق   8
 (83)سورة النساء االية  9
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     وكل هذا إمنا حيصل  يشاهبه يف علة احلكم، وإحلاق احلكم بنظائره وما ،الشريعة الكلية واجلزئية
 .بفهم النصوص يف ضوء املقاصد الشرعية

 :من السنة الشريفة:اثنياا -
يَوَم األْحزَاِب: ال ُيَصلِ نَيَّ أَحد  الَعْصَر إالَّ يف َبِِن قـَُرْيظََة فأْدَرَك بـَْعُضُهُم الَعْصَر يف  ملسو هيلع هللا ىلصقول النيبُّ -

ِكَر الطَّرِيِق، فـََقاَل بـَْعُضُهْم: ال ُنَصلِ ي حَّتَّ ََنْتِيَـَها، وقَاَل بـَْعُضُهْم: َبْل ُنَصلِ ي، ملَْ يُرِْد ِمنَّا ذلَك، َفذُ 
 10”فـََلْم يـَُعنِ ْف واِحًدا منهْم. ملسو هيلع هللا ىلصللنيبِ   ذلكَ 
وعد ،إلعمال املقاصد يف فهم احلديث ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث الشريف يتضح تقرير  النيب : وجه الداللة-

   فقاَل بَعُضهم: "ال   فقد اختلف الصحابة رضي هللا عنهم يف فهم املراد، م اجلمود على ظاهره،
    لألمِر اخلاصِ     ُنصلِ ي حَّتَّ ََنتَيها" َعماًل بظاِهر قولِه: "ال ُيصلِ نيَّ َأحد "؛ ألنَّ النُّزوَل َمعصية  

، وأن مُيَتثل أَمُر َرسوِل اّللَِّ  ابإلسراِع؛ فخصُّوا ُعموَم األمِر ابلصَّالِة أوََّل وقَتِها مبا إذا مل َيُكن ُعذر 
، "وقال ملسو هيلع هللا ىلصنُطِق رسوِل اّللَّ     عن َفضيلِتها يف أوَِّل الوقِت ََتسًُّكا حُبدودِ ، وإن أتخَّرت الصَّالُة ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصبعُضهم: بل ُنصلِ ي"؛ نظرًا إىل املعىن ال إىل ظاِهِر اللَّفِظ، "مل يُرِْد منَّا ذلك"، أي: إنَّ وصيَّته 
ا هي على َسبيِل احَلث ِ  ا أََمَر به، فلمَّا َدَخل عليهم وقهلُم يف السَّري كما ُفِهَم ابمتثاٍل م   بذلك إمنَّ

ِمن ذلك، رَأوا أن يَنالوا َفضيلَة الصَّالِة يف وقِتها، وأْن َيذ ملسو هيلع هللا ىلصُت الَعصِر، وَعَرفوا َمقصوَد َرسوِل اّللَِّ 
ذكوُر ِمن  ملسو هيلع هللا ىلصمُمَتثلنَي أْمَر َرسوِل اّللَِّ    هبوا إىل َبِن قـَُرْيظةَ 

َ
يف الُوصوِل إليها، "فذُِكَر ذلك" الِفعُل امل

كناية  عن العَ      فَلم يُعنِ ف واحًدا منُهم"، ال التَّاركنَي وال الَّذين َفِهموا أنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلصِفعِل الطَّائفتني "للنَّيبِ  
 َجلِة;؛ألنَـُّهم جُمتِهدون.

وأنه  ة فهم املقاصد من النصوص،بيان فضيل:يف معرض االستدالل ابحلديث على:يقول ابن القيم-
   وحازت أجر الفضيلتني، تلك الطائفة كانت أسعد الفريقني،:” خري من التمسك بظاهر النص

   بل مأجورون أجراً  وأما املؤخرون هلا فغايتهم أهنم معذورون، املصيبة  يف اجتهادها، هيو كانت 
والذين  ،ىف نفس األمر فحاشا وكال وأما أن يكونوا هم املصيبني واحدًا لتمسكهم بظاهر النص،

 11”صلوا يف الطريق مجعوا بني األدلة وحازوا الفضيلتني فلهم أجران

                                                           

حديث  من األحزاب وخمرجه إىل بىن قريظة وحماصرته إايهم، ملسو هيلع هللا ىلصابب مرجع النيب -البخارى كتاب املغازى  10
(4119) 

زاد املعاد  يف هدى خري العباد لإلمام مشس الدين عبدهللا بن حممد بن أيب بكر املعروف اببن قيم اجلوزية ت   11
 .371م،2009 -هـ1430الطبعة األوىل سنة .مؤسسة الرسالة .هـ،ط751
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 :الدليل الثاىن من السنة الشريفة-
َسرِيًَّة فَاْستَـْعَمَل َرُجاًل ِمَن األْنَصاِر  ملسو هيلع هللا ىلصبـََعَث النيبُّ :عن على بن أيب طالب رضي هللا عنه قال-

أْن ُتِطيُعوِن؟ قالوا: بـََلى، قاَل: فَاْْجَُعوا  ملسو هيلع هللا ىلصوأََمَرُهْم أْن يُِطيُعوُه، فـََغِضَب، َفقاَل: أليَس أَمرَُكُم النيبُّ 
ل َحطًَبا، َفَجَمُعوا، َفقاَل: أْوِقُدوا اَنرًا، فأْوَقُدوَها، َفقاَل: اْدُخُلوَها، فـََهمُّوا وَجَعَل بـَْعُضُهْم مُيِْسُك 

ِت النَّاُر، َفَسَكَن َغَضُبُه، فـَبَـَلَغ ِمَن النَّاِر، َفما زَاُلوا حَّتَّ ََخَدَ  ملسو هيلع هللا ىلصبـَْعًضا، ويقولوَن: فـََرْراَن إىل النيبِ  
عروِف.ملسو هيلع هللا ىلصالنيبَّ 

َ
 12”، َفقاَل: لو َدَخُلوَها ما َخَرُجوا منها إىل يَوِم الِقَياَمِة، الطَّاَعُة يف امل

 ألنه كان أبعد ما أن التمسك بظاهر اللفظ واجلمود عليه كان سيؤدى خلطر عظيم،:وجه الداللة-
   وهو من أوضح األدلة يف بيان أمهية ءت بسد أبواب اهلالك،جا اليتيكون عن مقاصد الشريعة 

 .فهم املقاصد عند تفسري النصوص
وتعصيته،  املخطئذم املقصر :دخلتموها يدل على لو أي:القول األول”:يقول أبوعباس القرطيب-

   الشريعةلكنهم قصروا حيث مل ينظروا يف قواعد  ،مع أنه ما كان تقدم هلم يف مثل تلك النازلة نص
 13”ومقاصدها املعلومة اجللية الكلية،

 :الدليل الثالث من السنة الشريفة-
، فَشجَّه  -:14عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه قال - خَرْجنا يف سَفٍر، فأصاَب رُجاًل منَّا حَجر 

    يف رأِسه، مثَّ احَتلَم، فسَأل أصحابَه فقال: هل جِتدوَن ل ُرْخصًة يف التَيمُِّم؟ فقالوا: ما جِنُد لَك 
    ل:ُأخِبَ بذلَك، فقا ملسو هيلع هللا ىلصُرْخصًة وأنَت تقِدُر على املاِء. فاغتَسَل فمات، فلمَّا قِدْمنا على النيبِ  

ا كان َيْكفيه أْن يتَيمََّم ويـَْعِصرَ  ا ِشفاُء الِعيِ  السؤاُل، إمنَّ  قَتلوه، قتَـَلهم هللاُ، أاَل سألوا إذ مل يـَْعَلموا؛ فإمنَّ
 على ُجْرِحه ِخْرقًة، مثَّ ميَسَح عليها، ويغِسَل سائَر جَسِده. -شكَّ موسى-أو يعِصَب 

                                                           

 (1840وجوب طاعة األمراء يف غري معصية حديث رقم) ابب -رواه امسلم كتاب اإلمارة  12
حمي :هـ،حتقيق656أليب العباس أْحد بن عمر القرطيب ت..املفهم ملا أشكل من  تلخيص كتاب مسلم  13

 .4/40م، 1996هـ1417دمشق،الطبعة األوىل سنة -دار ابن كثري.الدين مستو وآخرين،ط
دار الرسالة العلمية .ط(336)ابب اجملدور يتيمم  حديث رقم -رواه أبو داوود يف سننه كتاب الطهارة  14

 .األلباىن يف سنن أيب داوودحسنه هـ،و1430-م2009
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احلكم وأفتوا عن   قد ذم ذلك الفعل ودعى عليهم لكوهنم شددوا يف ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  :وجه الداللة-
 وحفظًا ألرواحهم   جاءت ابلرخص تيسريًا على الناس ورْحة هبم، اليت غري علم مبقاصد الشريعة،

 .ويف هذا داللة على مكانة املقاصد الشرعية يف فهم النص من اهللكة،
        املقاصد ضوء يف السنة لفهم عنهم هللا رضي الصحابة تطبيق من مناذج :الثاين املطلب

 .الشرعية
    كانوا “ :يف معرض احلديث عن الصحابة رضي هللا عنهم-عنه هللا  ضيابن مسعود ر يقول-

رضي هللا عنهم  أبر هذه األمة قلوابً، وأعمقها علماً, وأقلها تكلفاً, وأقومها هدايً, وأحسنها حاالً 
  ، وإقامة دينه، فاعرفوا هلم فضلهم, واتبعوهم يف آاثرهم, فإهنمملسو هيلع هللا ىلص، قوم اختارهم هللا لصحبة نبيه 

 15”كانوا على اهلدى املستقيم
   رضي هللا عنهم أحكامها من -رضي هللا عنهم-ومن أمثلة القضااي الىت استنبط الصحابة -

 :السنة النبوية يف ضوء املقاصد 
    الزكاة حتقيقًا ملقصد الشريعة يف حفظ االستقرار  واألمن  يقتال أيب بكر رضي هللا عنه مانع-أ

 .وسد ذريعة التمرد على األحكام الشرعية
قال عليه الصالة والسالم: "أمرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا  :رضي هللا عنه قالعن ابن عمر -

أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا مِن  
 16دماءهم إال حبق اإلسالم وحساهبم على هللا".

  وإدراكه أبن الشريعة  األحكام،ولفهم أيب بكر رضي هللا عنه الدقيق ملقصد الشريعة يف تشريع -
   حقوق الفقراء واملساكني يف مال الزكاة،حلماية و وسد ذرائع الفساد، ،جاءت لتحصيل املصاحل

  رأى أنه البد من  ورد األحكام  واخلروج على الوالة وأوىل األمر، ،وإغالقًا لباب الفنت والنزاعات
 .ردعاً هلم وزجراً لغريهم:الزكاة  مانعي   قتال
، وَكاَن أَبُو َبْكر، وََكَفَر َمْن َكَفَر ِمَن ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: ملَّا تـُُويف َرُسوُل اّللَِّ  ة رضي هللا عنهَعْن َأيب ُهرير-

أُِمرُت َأْن أُقاِتل ملسو هيلع هللا ىلص: كيَف تـَُقاِتُل النَّاَس َوقْد قَاَل رُسوُل اّللَِّ :رضي هللا عنه العرِب، فـََقاَل ُعمرُ 
؟ النَّاَس حَّتَّ يـَُقوُلوا اَل ِإلَه ِإالَّ اّللَّ َفَمْن قَاهلَا، فَقْد َعَصَم ِمِن َماَلُه َونـَْفَسُه ِإالَّ حِبَقِ ه، َوِحسَ  ابُُه َعلى اّللَِّ

                                                           

 (.2/946أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله ) 15
(ومسلم  25ابب قوله تعاىل "فإن اتبوا وأقاموا الصالة" حديث رقم)-رواه البخارى  كتاب اإلميان احلديث   16

 (33ابب االمر بقتال الناس حتىى يقولوا الإله إال هللا وأن حممداً رسول هللا حديث رقم)-ب اإلميانكتا
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َاِل. واّللَِّ َلو َمنُعوِن فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: واّللَِّ ألُقَ 
اتَِلنَّ َمْن فـَرََّق بـَنْيَ الصَّالِة والزَّكاِة، فِإن الزََّكاَة َحقُّ امل

َواّللَِّ َما ُهو ف :رضي هللا عنه  َلَقاتـَْلتـُُهْم َعَلى منِعِه، قَاَل ُعمرملسو هيلع هللا ىلص ِعَقااًل كانَوا يـَُؤدونَُه ِإىل َرُسوِل اّللَِّ 
.ِإالَّ َأن َرأَْيُت اّللَّ   17”َقْد َشرََح َصْدَر َأيب َبْكٍر للِقَتاِل، فـََعرْفُت أَنَُّه احَلقُّ

       مبقصد الفطع الذى حتقق من  ًا احلد عام اجملاعة متسكارضي هللا عنه  يقاف عمر إ-ب
 انعدامه من السراق اجلائعني

     وهو أحد  رعاية ملقصد حفظ املال، السرقة وهو قطع اليد؛ لقد جاءت الشريعة بتطبيق حد-
      حرصت الشريعة  على إحاطتها ابحلماية والضمان على مستوى الفرد  اليتالكليات اخلمس 

 واجلماعة
 :من السنة النبوية وقد دلت على ذلك الكثري من األدلة منها،-
       بسارق قد سرق مشلة، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصعن حممد بن عبد الرْحن بن ثوابن قال: أتى رسول هللا -

" اقطعوه مث احسموه "، فقطعوه، مث  ملسو هيلع هللا ىلص"أسرقت ما أخاله سرق". قال: بلى، فقال رسول هللا 
 18: " تب "، فقال: تبت إىل هللا، قال: " اللهم تب عليه ".ملسو هيلع هللا ىلصحسموه، فقال له النيب 

يتماشى مع املقاصد الشرعية   لكن عمر رضي هللا عنه رأى إيقاف احلد السرقة عام اجملاعة هو ما-
 .غاية من تشريع األحكاموحيقق ال

وقد  عام اجلدب واجملاعة، أي19”اليقطع يف عذق والعام السنة”فقد ورد أنه رضي هللا عنه أمر-
       فقد قضى بذلك رضي هللا عنه من خالل فهمه الدقيق للنصوص الشرعية يف ضوء املقاصد،

    ويف السنة النبوية جاء ” ابلشبهاتتسقط  احلدود “أسقط احلد متاشيًا مع املبدأ العام يف التشريع 
    ما املسلمني عن احلدودَ  اْدَرؤوا:”قال ملسو هيلع هللا ىلصيؤكد هذا عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  ما

                                                           

حديث  ملسو هيلع هللا ىلصابب االقتداء بسنن رسول هللا -رواه البخارى كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة   17
سول هللا ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إالهللا حممد ر -(ومسلم كتاب اإلميان7285رقم)

 32حديث رقم
 (3139)حديث رقم  2/82اخرجه الدار قطىن يف سننه كتاب احلدود والدايت وغريه   18
دار . ط(19265)ابب القطع يف عام سنة  حديث رقم-كتاب اللقطة-أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه  19

 .م2010الكتب العلمية سنة 



                                                   مصر -األزهر جامعة                       مرمي حممد عليوةد.                 ...فهم احلديث النبوي يف ضوء      

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly 
 

الُعقوب يف خُيِطئَ  أن من خري   العفوِ  يف خُيِطئ إن اإلمامَ  فإنَّ  سبيَله فَخلُّوا خمرج   له كان فإن استطعُتم
 20”ةِ 
يكاد  غلب على الناس اجملاعة واحلاجة فال فإن السنة إذا كانت جماعة وشدة،:” يقول ابن القيم-

    وهى شبهة قوية تدرأ القطع عن احملتاج،...يسد به رمقه يسلم السارق من ضرورة تدعوه إىل ما
    السيما وهو مأذون له يف مغالبة صاحب ..يذكرها الفقهاء، أقوى من كثري من الشبه اليت يوه

    يتميز املستغىن  وال وعام اجملاعة يكثر به احملاويج واملضطرون، يسد به رمقه، أخذ مااملال على 
 21”فدريء جيب عليه، فاشتبه من جيب عليه احلد مبن ال منهم والسارق لغري حاجة من غريه،

 .تعليق سهم املؤلفة قلوهبم-ج
 .السنة بتقرير ذلكوقد جاءت  ،لقد شرع سبحانه وتعاىل للمؤلفة قلوهبم نصيب من الزكاة-
مبَن معُه  ملسو هيلع هللا ىلصَغْزَوَة الَفْتِح، فـَْتِح َمكََّة، مُثَّ َخرََج َرسوُل هللِا  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن اْبِن ِشَهاٍب، قاَل: َغزَا َرسوُل هللِا -

ُ ِديَنُه َواْلُمْسِلِمنَي، َوَأْعَطى َرسوُل هللِا  ُْسِلِمنَي، فَاقْـتَـتَـُلوا حُبنَـنْيٍ، فـََنَصَر اّللَّ
يَوَمئٍذ َصْفَواَن بَن  ملسو هيلع هللا ىلصِمَن امل

َُسيِ ِب، أنَّ َصْفوَ 
  اَن قاَل:أَُميََّة ِمَئًة ِمَن النـََّعِم، مُثَّ ِمَئًة، مُثَّ ِمَئًة. قاَل ابُن ِشَهاٍب: حدََّثِن َسِعيُد بُن امل

    بَرَِح يـُْعِطيِِن حَّتَّ إنَّهما َأْعطَاِن، وإنَّه ألَبـَْغُض النَّاِس إَلَّ، َفما  ملسو هيلع هللا ىلصَواّللَِّ لَقْد َأْعطَاِن َرسوُل هللِا 
 22”أَلَحبُّ النَّاِس إَلَّ.

إما مشركو :قلوهبم   و املؤلفة ،أعطى املؤلفة قلوهبم  من مصارف الزكاة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب :وجه الداللة-
أو مسلم حديث عهد ابإل ،ن يرجى بعطيتهم منع أذاهم عن اإلسالم أو رجاء منفعتهم كإسالمهم

املنفعة أيضاً، حلسن إسالمه أو إسالم نظريه، أو جباية املال ممن ال يعطيه إال يرجى بعطيته سالم 
 .ذلك وحنو خلوف أو لنكاية يف العدو،

وصدر خالفة أيب بكر رضي  ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد استمر العمل إبعطاء سهم املؤلفة قلوهبم يف حياة النيب -
حابس عطاء وأرادا  األقرع بنملا أعطى لعيينة بن حصن و  -رضي هللا عنه-أاب بكر مث إن  هللا عنه،

   مث تفل فيه وحماه، ،يف الكتاب تناوله من أيديهما فلما مسع عمر ما ،أن يشهدا عمر على ذلك
                                                           

) ابب ماجاء يف درأ احلدود حديث رقم-ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الرتمذى يف سننه كتاب احلدود عن رسول هللا   20
 .م2015-هـ1436دار احلضارة للنشر والتوزيع،الطبعة الثانية .ط( 1424

دار .هـ، ط751إعالم املوقعني عن رب العاملني  أليب عبدهللا حممد بن أيب بكر املعروف ابن قيم اجلوزية ت   21
 .4/352هـ،1423سنة-اململكة العربية السعودية،الطبعة األوىل-ابن اجلوزى 

شيئا فقال:ال،وكثرة عطائه،حديث  ملسو هيلع هللا ىلصابب ماسئل رسول هللا -أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل  22
 (2313رقم)
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  يومئٍذ قليل، وإن  هللا قد أعز  اإلسالم،  كان يتأل فكما واإلسالمُ   -ملسو هيلع هللا ىلص-وقال هلما: إن رسول هللا 
   -رضي هللا عنه-فأقبال إىل أيب بكر   رعيتما،يرعى هللا عليكما إن  ال اذهبا فاجهدا جهدكما! 

رضي هللا عنه: ال، بل هو  فقال أبوبكر ومها يتذمران فقاال: ما ندري وهللا: أأنت اخلليفة أو عمر؟ 
 23لو كان شاء.

من إعطاء سهم املؤلفة قلوهبم  التشريعيوالناظر إىل إعطاء الزكاة إىل املؤلفة قلوهبم جيد أن املقصد -
 مصلحة الدين على مستوى األمة واألفراد،حفظ :هو

  وإعطاؤهم  فيه مصلحة عامة، يتمثل يف إعطاء من خيشى شره من الكفار ترغيباً هلم،:ففي األمة
 .حفظ كيان املسلمني وتقويته عن طريق كسبهم وإبعاد خطرهم يوه

 من املسلمني حبفظيتمثل يف املصلحة الفردية هلؤالء الناس من الكفار وضعاف اإلميان :ويف الفرد
 24.أرواحهم ومهجهم من النار 
وجد أن سهم املؤلفة قلوهبم مل يعد له حاجة؛ وعمر رضي هللا عنه لفقهه وعلمه مبقاصد التشريع،-

فقد صار اإلسالم قوايً وانتشر  ألن احلاجة من اإلعطاء وهى تقوية شوكة اإلسالم مل تعد موجودة،
 إبنفاقه يف  عمر رضي هللا عنه مقصد حفظ املال لألمة، وهبذا حقق ت الفتوحات يف ربوع العامل،

 .حلاجة املسلمني  هوإغالق أبواب هدر املال وتوفري  حتقق املصلحة وتعود ابخلري عليها، اليتالوجوه 
 قتل اجلماعة ابلواحد مقصد حفظ النفوس وقمع اجلناة وزجر الناس-د
    اِبْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  اِبحْلُر ِ  احْلُرُّ  ۖ   اْلَقتـَْلى يف  اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها ايَ :”قال تعاىل-

ِلكَ  ۖ   إبِِْحَسانٍ  إِلَْيهِ  َوأََداء   اِبْلَمْعُروفِ  فَات َِباع   َشْيء   َأِخيهِ  ِمنْ  َلهُ  ُعِفيَ  َفَمنْ  ۖ   اِبأْلُنَثىى  َواأْلُنَثىى       ذَى
ِلكَ  بـَْعدَ  اْعَتَدىى  َفَمنِ  ۖ   َوَرْْحَة   رَّبِ ُكمْ  مِ ن خَتِْفيف    25”أَلِيم   َعَذاب   فـََلهُ  ذَى

فماذا لو اجتمعت أكثر من نفس  فإزهاق نفس القاتل حبد القصاص تكون مقابل نفس املقتول،-
 على قتل واحد؟

 .األصل يف القصاص هو التكافؤ بني الدماء-

                                                           

دار الكتب .هـ،،ط370أحكام القران لإلمام حجة اإلسالم أيب بكر أْحد بن على الرازى اجلصاص ت  23
 .3/161م 2012بريوت،-العلمية

 .153-152م،1992األردن سنة . أْحد حممد الرفايعة.  تهادأمهية مقاصد الشريعة يف االج  24
 (178)سورة البقرة االية رقم  25
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  ،أن رجاًل قتل عبده متعمداً  الدارقطىن مرفوعاً روى ”فقد وردت السنة أبنه اليقتل احلر ابلعبد، -
     يف التساوي  فإذا كان  26”ونفاه سنة، وحما سهمه من املسلمني ومل يقده به ملسو هيلع هللا ىلصفجلده النيب 

 27.فالتفاوت يف العدد أوىل كما ذهب إليه بعض الفقهاء األوصاف مينع القصاص،
       وحرصه على حتقيق  ،؛لفقهه العميقلكن عمر رضي هللا عنه قضى بقتل اجلماعة ابلواحد -

    أن عمر رضي هللا عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا:روى سعيد بن املسيب مقاصد الشريعة،
 28”لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعاً :”رجالً وقال

رتاك يكون االش لكي ال فعمر رضي هللا عنه  قضى هبذا حتقيقًا ملقصد حفظ النفوس وإبقائها؛-
ال     ويتجرأ أصحاب ،وهبذا يهرب اجلناة من العدالة يف القتل ذريعة للخالص من حد القصاص،

 .فال يتحقق املقصود من تشريع احلدود نفوس الضعيفة على القتل لعلمهم بسقوط احلد،
 
 التقاط ضالة اإلبل-ه
ِعفَ  اْعِرفْ : فـََقالَ     اللَُّقطَِة، َعنِ  َفَسأََلهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرسولِ  إىل َرُجل   َجاءَ :”اجلهينعن زيد بن خالد -

 هي: قَالَ  الَغَنِم؟   َفَضالَّةُ : قَالَ  هبَا، َفَشْأَنكَ  وإالَّ  َصاِحبـَُها َجاءَ  فإنْ  َسَنًة، َعر ِفْـَها مُثَّ  ووَِكاَءَها، اَصَها
ْئِب، أوْ  ألِخيكَ  أوْ  لكَ  ا َترِدُ  وِحَذاُؤَها، ِسَقاُؤَها معَها! وهَلَا؟ لكَ  ما: قَالَ  اإلِبِل؟ َفَضالَّةُ : قَالَ  لِلذِ 

َ
امل

 29”.َربُـَّها يـَْلَقاَها حَّتَّ  الشََّجرَ  وأَتُْكلُ  َء،
ألنَّ اإلِبَل  احلديث الشريف واضح الداللة يف ترك ضالة اإلبل حَّت جيدها صاحبها؛:وجه الداللة-

ا إْن ََتِْلُك ِمن الُقوَِّة ما َتستطيُع به احلفاَظ على َحياِِتا  َدها صاحُبها، خِبالِف الَغَنِم؛ فإهنَّ إىل أْن جيَِ
 َشَرَدت عن راِعيها وَقطيِعها َهَلَكت.

                                                           

،ط دار الكتب ( 3255)،حديث رقم2/105احلديث أخرجه الدارقطىن يف كتاب احلدود والدايت وغريه   26
الكبري  لشهاب الدين أيب  م،راجع تلخيص  احلبري يف ختريج أحاديث الرافعى2011بريوت سنة -العلمية

م، 2014بريوت سنة -دار الكتب العلمية .هـ،ط852الفضل أْحد ابن حجر الكناىن العسقالىن ت 
4/50. 

-دار الفكر.املغىن ىف فقه اإلمام أْحد بن حنبل ، أليب حممد عبدهللا بن أْحد بن قدامة املقدسي،ط  27
 .9/367هـ،1405سنة-بريوت،الطبعة األوىل 

ابب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم حديث -لبخارى كتاب الدايتأخرجه ا  28
 (6896رقم)

 (3427ابب ضالة اإلبل حديث رقم)-كتاب اللقطة-أخرجه البخارى   29
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 قد أمر ابلتقاط ضالة اإلبل وتعريفها لكن عثمان رضي هللا عنه،-
    أخِبان ابن شهاب الزهري : أن ضوال اإلبل كانت يف زمن عمر  :قال مالكورد يف موطأ   -

   مرسلة تناتج ال ميسها أحد حَّت إذا كان من زمن عثمان بن عفان أمر مبعرفتها رضي هللا عنه إبال 
 30”وتعريفها مث تباع فإذا جاء صاحبها  أعطي مثنها

 ،ملسو هيلع هللا ىلصيف األمر برتك ضوال اإلبل يف عهد النيب  الشرعيفقد تفطن عثمان رضي هللا عنه للمقصد -
   ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد حتقق هذا املقصد برتكها حىت جيدها صاحبها يف عهد النيب  ،حفظ أموال الناس:وهو

   وهبذا وجد أن األمر برتكها سيؤدى إىل  ،لكن يف عهد عثمان رضي هللا عنه رأى خراب الذمم
وهو حفظ   النبوياملفهوم من النص  الشرعي فأمر ابلتقاطها ؛حتقيقًا للمقصد ،ضياع أموال الرعية

 .ذريعة للتسلط على مال الغريتكون  حىت ال ،املال
 .احلديث فهم يف الشريعة مقاصد إعمال ضوابط :الثالث املطلب-

يتعلق به من جرح وتعديل  وما وهو علم أصول احلديث، التحقق من ثبوت النص،:الضابط األول
 31.منه شرط يف استنباط املقاصد النبويفصحة احلديث  وذلك شرط قبول املقصد منها، ،وحنوه
   وهو املراد مبنهج اجلمع بني  ،يف ضوء األدلة الشرعية األخرى النبويفهم النص :الثاين الضابط-

       للوصول دليل واحد؛أو االقتصار على  وترك األخرى، ،جيوز اجتزاء بعض األدلة فال األدلة،
 .ملقاصد الشريعة وحكمها

 رواايت ْجع :فينبغي ،عليهْجع حديث الباب الواحد قبل احلكم وجوب فقد نص العلماء على -
   إغفالوإيراد الشواهد واملتابعات يف الرواايت املختلفة، ألن  الواحد، الباب يف املختلفة احلديث

 اإلمام يقول املراد، غري على معناه وْحل الشريف، احلديث من املراد فهم لسوء يؤدى الضابط هذا

                                                           

 دمشق -الناشر : دار القلم (848)أخرجه مالك يف املوطأ  كتاب اللقطة حديث رقم  30
 .م 1991 -هـ  1413الطبعة : األوىل 

منشور مبجلة كلية  فاطمة حافظ إرشاداحلق،-مقاصد الشريعة يف فقه احلديث،عبدهللا حممد جربكو أثر 31 
-هـ1440،شوال(1)العدد(16)الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الشارقة،جملد

حسن عبدهللا :إعداد ،البعد املقاصدى للحديث الشريف وتطبيقاته عند الفقهاء،35م،ص2019يونيو
انبلس فلسطني -جامعة النجاح الوطنية -رسالة ماجستري  انصر الدين الشاعر،/إشراف د ،حسن معتوق

 .94م،ص2018عام 
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      على بن ويقول،32”يفسر بعضه بعضاً واحلديث  تفهمه مل طرقه جتمع مل إذا احلديث” :أْحد 
 ،33”الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه” :املديىن

   ميكن االكتفاء أبلفاظ احلديث  يف فهم املراد بل البد إذ ال:وكذلك معرفة سبب ورود احلديث-
 .من الوقوف على الظروف واملالبسات الىت حتيط به ؛إلدراك حكمة التشريع

     لتظهر  ،للجمع بني األدلة النظر إىل األدلة الشرعية األخرى يف سياق املسألة، ينبغيوكذلك -
  واحد حرف على هو إمنا الفصل هذا يف الغلط ومدار:”يقول الشاطيب الصورة الصحيحة كاملة،

         األئمة عند األدلة مأخذ فإن .لبعض بعضها أطرافه ضم وعدم ،الشرع مبقاصد اجلهل وهو
   وجزئياِتا كلياِتا من ثبت ما حبسب الواحدة كالصورة الشريعة تؤخذ أن على هو إمنا الراسخني

 ،بينهما املفسر وجمملها ،مقيدها على احملمول ومطلقها ،خاصها على املرتب وعامها ،عليها املرتبة
  الذي فلذلك  األحكام من حكم ْجلتها من للناظر حصل فإذا ،مناحيها من ذلك سوى ما إىل

 .استنبطت حني به نظمت
 فال يستنطق حَّت إنساانً  يكون ال اإلنسان أن فكما ،السوي الصحيح اإلنسان مثل إال مثلها وما

  مسي اليت جبملته بل ،وحده ابللسان زال وحده ابلرأس وال وحدها ابلرجل وال وحدها ابليد ينطق
 34”جبملتها إال االستنباط حقيقة على احلكم منها يطلب ال الشريعة كذلك .إنساانً  هبا

     الشريعةقواعد أو  ،جيوز أتويل احلديث على معىن خيالف النصوص القطعية ال :لثالثالضابط ا
مركبة  األدلة العقلية إذا استعملت يف هذا العلم فإهنا تستعمل:”يقول الشاطيب العامة املتفق عليها،

 ابلداللة؛   مستقلة ال وما أشبه ذلك،أو حمققة ملناطها  أو معينة يف طريقها، على األدلة السمعية،
األدلة الشرعية :فاملعتمد يف القصد األول والعقل ليس بشارع، ،يألن النظر فيها نظر يف أمر شرع

”35 

                                                           

 ،البغداديأليب بكر أْحد بن على بن اثبت املعروف ابخلطيب  وآداب السامع، الراوياجلامع ألخالق   32
 .2/212م،1996-هـ1416سنة الناشر مؤسسة الرسالة، حتقيق حممد عجاج اخلطيب،

لتقي الدين عثمان بن عبدالرْحن الشهروزى املعروف اببن ( معرفة أنواع علوم احلديث)مقدمة ابن الصالح   33
 .91م، ص1986هـت1406سنة بريوت،-دار الفكر املعاصر.ط نور الدين عرت،:حتقيق  الصالح،

هشام  - آل ْحيد سعد بن عبد هللا -أليب إسحاق الشاطيب، احملقق: حممد بن عبد الرْحن الشقري  االعتصام 34
 .2/62م،2008 - 1429سنة النشر: ،الناشر: دار ابن اجلوزيى،بن إمساعيل الصني

دار ابن عفان :هـ، الناشر790املوافقات  للعالمة احملقق أيب إسحاق إبراهني بن موسى الشاطيب ت   35
 .1/27م1997هـ/ 1417،الطبعة: الطبعة األوىل 
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    للمجتهد شروطاً  الفقهاء وضع وقد االجتهاد، أهل من له املتصدي يكون أن لرابع:ا الضابط-
      وجه على املقاصد يف ابلبحثيتعلق  ما  والسيما ،لألحكام الصحيح االستنباط من ليتمكن

 فيه ينظر أن الكتاب هذا يف للناظر ُيسمح ال” :الشاطيب يقول دقيق، لفهم حيتاج فهو اخلصوص،
  غري ومعقوهلا، منقوهلا وفروعها، أصوهلا الشريعة علم من راين يكون حَّت مستفيد، أو مفيد نظر
فإنه إن كان هكذا أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة ابلعرض ،للمذهب والتعصب التقليد إىل خُمْلد

 36”وإن كان حكمة ابلذات ،
    يقول يؤدى فهم احلديث يف ضوء املقاصد إىل إمهال لفظه وإبطاله، أن ال اخلامس:  الضابط-

  معناه عن،فال خيرج احلديث ”جيوز أن يستنبط من النص معىن يعود عليه ابإلبطال ال:”السبكى
 37األصل يف الكالم محله على احلقيقة:فقد قرر  العلماء أن بقرينة معتربة لدى الشارع، إال الظاهر

     إن الواجب فيما علق عليه الشارع:”يقول ابن القيم شرعيجيوز اخلروج عن ذلك إال مبربر  وال
 ويعطى اللفظ حقه،يقصر هبا  يتجاوز أبلفاظها ومعانيها وال أن ال ،واملعايناألحكام من األلفاظ 

 38”واملعىن حقه
  وعند  ،عظمفهم احلديث يف ضوء املقاصد إىل تفويت مقصد أ يال يؤدأن ” :لسادسا الضابط

     من  بينها، فعلى اجملتهد أن يراعى تفاوت مراتب املقاصد فيما التعارض يرجح املصلحة األعلى،
     فيقدم  حبسب الرتتيب الشرعى، يراعى أقسامها، والتحسينات،كما الضرورايت، واحلاجيات،

 وجاز قدم حفظ النفس، ،فإذا تعارض حفظ العقل مع حفظ النفس مثالً  األوىل عند التعارض،
 .شرب اخلمر للغصة وحنوها وهكذا

 
 

                                                           

 .1/124مرجع سابق .للشاطيب  املوافقات 36
 الشريعة كلية عميد .الزحيلي مصطفى حممد .د :املؤلف األربعة املذاهب يف وتطبيقاِتا الفقهية لقواعد 37
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 .1/367، م 2006

 .2/397إعالم املوقعني مرجع سابق   38
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       وفيه الفقهية، األحكام يف الشريفة للسنة ياملقاصد الفهم أثر :الثاين املبحث
 .مطالب ثالثة

 .األربعة الفقهاء عند  املقاصد ضوء يف السنة فهم:األول املطلب
 -عند احلنفية-مراعاة املقاصد يف الستدلل ابألحاديث النبوية على األحكام الشرعية-أ

     حىت مسوا  واحلكم التشريعية عند استنباط األحكام، املعاينلقد راعى اإلمام أبوحنيفة وأصحابه   -
 أن مذهب احلنفية هو أكثر املذاهب أخذاً ابالستحسان،:ومن املقرر عند الفقهاء  ،الرأيمدرسة 
  لوجه أقوى أن يعدل اجملتهد أن حيكم يف املسألة مبثل ماحكم به يف نظائرها إىل خالفه؛: واملراد به

     هذا العدول إال لعلمهم أن للشريعة مقاصد وغاايت من وما39”. يقتضى العدول عن األول
  ألن ذلك اجلمود لن جيعل  وعدم اجلمود على ظواهر النصوص، جيب مراعاهتا، تشريع األحكام،

 .األحكام الفقهية تؤتى مثارها املرجوة منها
     وتطبيق  احلنفية لقاعدة االستحسان عند تنزيل األحكام الفقهية يعد تطبيقًا وحتقيقًا ملقاصد-

         خمالفة القياسهو  :فالعمل ابالستحسان يف حقيقة األمر الشرع يف حفظ مصاحل املكلفني،
أو دفعاً للحرج ،سداً للحاجة إىل حكم آخر ؛نظراً  إىل ضرورة ملجئة أو مصلحة مقتضية،  اجللى

 .وهبذا خترج األحكام الفقهية مطابقة ملقاصد الشريعة ،
 :أمثلة على تفسري األحناف لنصوص السنة النبوية يف ضوء املقاصد-
  أو الثالثة إىل  ،ألحد املتعاقدين يف أتخري تعيني أحد الشيئنيحق يثبت :واملراد به خيار التعيني،-

 40.إذا شرط ذلك يف العقد أجل معلوم،
 :وقد أجازه احلنفية بضوابط -
فيكتفي  ألنه شرع للحاجة، يتجاوزها، ال هأن يكون بني اثنتني أو ثالثة من السلع املشرتا :األول-
 .والوسط والرديءألهنا تشمل اجليد  والثالثة كافية، ،حيققها مبا

 والتفاوت إمنا حيصل يف األموال  أن يكون السلع املخري فيها متفاوتة ؛ليكون للتخيري معىن،:الثاين
 .أو املثلية املختلفة اجلنس القيمية،

                                                           

 .292-3/291بريوت،-دار الكتب العلمية.ط.سيف الدين اآلمدى.أصول األحكاماإلحكام يف   39
الرائق شرح كنز الدقائق يف فروع احلنفية، للشيخ اإلمام أيب الِبكات عبدهللا بن أْحد املعروف حبافظ  البحر 40

، م1997هـ1418بريوت،الطبعة األوىل سنة -دار الكتب العلمية.هـ،ط710الدين النسفي املتويف سنة 
6/34-36. 
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   ليختار  أن اخليار شرع للحاجة إىل دفع الغنب؛:ووجه االستحسان وأجازه احلنفية استحساانً،-
   ألنه حيتاج إىل اختيار من يثق واحلاجة إىل هذا النوع من اخليار متحققة؛ األرفق واألوفق،هو  ما
  ورد به الشرع فكان يف معىن ما ميكنه البائع من احلمل إليه، أو اختيار من يشرتيه ألجله وال ،به

   ربعة إال  أنوكذلك يف األ لتعيني من له اخليار، ،تفضي للمنازعة واجلهالة هنا ال اخليارات،  من
 41.”والرخصة ثبوهتا ابحلاجة احلاجة إليها غري متحققة،

  واحلكمة  ،النبويواستحسان احلنفية خليار الغنب إمنا جاء من خالل فهمهم لنصوص احلديث -
كاَن رجاًل قد أصابتو      منقُذ بُن عمرٍوقال ل ملسو هيلع هللا ىلصفقد روي أن رسول هللا  من تشريع اخليارات،

 ملسو هيلع هللا ىلصُه آمَّة  يف رأِسه َفكسرت لسانَه وَكاَن ال يدُع عَلى ذِلك التِ جارَة وَكاَن ال يزاُل يغنُب فأتى النَّيبَّ 
   فذَكَر ذِلك َله فقاَل َله إذا أنَت ابيعَت فقل ال خالبَة مثَّ أنَت يف كلِ  سلعٍة ابتعَتها ابخلياِر ثالثَ 

 42”رددها عَلى صاحِبهاأوإن سخطَت فٍل فإن رضيَت فأمِسك ليا
ومتاشياً  ومراعاة دفع الضرر عن العاقدين،،ففهم من احلديث الشريف كون اخليار شرع لدفع الغنب

      هو إال إعمال املقاصد يف تفسري نصوص وهذا كله ما مع مبدأ الشريعة يف التيسري ورفع احلرج،
 .احلديث الشريف

 .الشريعة يف استنباط األحكام من السنة النبويةمراعاة املالكية ملقاصد -ب
عن مراعاة املقاصد يف كل االستنباطات واالجتهادات  ألبتهإن مذهب املالكية  مل يغفل  -

فهو  ،املالكيوإن التعليل ابملقاصد واضح جلى يف كثري من املسائل الفقهية يف املذهب  ،الفقهية
ضوء املقاصد على أساس جلب املصاحل ودرأ وعلى فهم النصوص يف  قائم على االستصالح،

وقد قرر اإلمام الشاطيب  ويعد أكثر املذاهب الفقهية عماًل ابملصلحة املرسلة، ،املفاسد ما أمكن
هذه احلقيقة بقوله: "وقد اسرتسل مالك فيه اسرتسال املدل العريق يف فهم املعاِن املصلحية مع 

 43يناقض أصال من أصوله" مراعاة مقصود الشارع، أن ال خيرج عنه وال 

                                                           

 .4/35الرائق املرجع السابق  البحر 41
(( 1921)ابب احلجر على من يفسد ماله حديث رقم  -رواه ابن ماجة يف صحيحه، كتاب األحكام  42

 .حديث حسن:وقال األلباىن
 .3/39للشاطيب مرجع سابق  االعتصام، 43
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     يراعى يف كل  فهو أكثرها عمالً بسد الذرائع، ،وكما كان أكثر املذاهب أخذًا ابالستصالح-
 "سد  يقول األستاذ "حممد هشام الِبهاِن ،أحكامه ما كان منها قد يفضى إىل الفساد فيسد اببه

       يف املذاهب الفقهية األربعة  الفقهي املهمة عند املالكية، وليس االستنباطالذرائع من أصول 
     املنتشرة، وال يف غريها من بلغ يف أخذه هبذا األصل مبلغ املذهب املالكي، وهبذا كان العمل 
 ابملصلحة املرسلة أصال مستقال من أصول التشريع عنده، وليس سد الذرائع إال تطبيقا عمليا من 
تطبيقات العمل ابملصلحة، ولذلك عدوه ضمن أصوهلم وأعملوه يف استنباطاِتم وخترجياِتم يف ْجيع 

 44”أبواب الفقه، ويف كثري من املسائل العلمية
     والناظر يف أمهات مصادر الفقه املالكي ال يرتدد يف نسبة الرايدة يف مراعاة مقاصد املكلفني-

  رغم أن و  ،الدكتور أْحد الريسوِنيقول صوهلم االستداللية، للمالكية، حَّت إهنم جعلوا ذلك من أ
   تعتِب يف كل املذاهب الفقهية إحدى أمهات القواعد، وقد افتتحت” األمور مبقاصدها“قاعدة 
العِبة ” قواعدها التسعة والتسعني هبذه القاعدة، مث أتبعتها ببنتها وهي:” األحكام العدلية“جملة 

   أقول: رغم هذا وذاك، فإن املذهب املالكي . ”عاِن، ال لأللفاظ واملباِنوامل يف العقود للمقاصد
 45.يظل رائد املذاهب يف مراعاة مقاصد املكلفني وبناء األحكام عليها

 ومن األمثلة الفقهية الىت توضح عناية اإلمام مالك ابلنظر املقاصدى يف فهم نصوص السنة-
 :ومن األمثلة على ذلك حتقيقاً للمصلحة، وجه؛مراعاة اخلالف وتصحيح املنهى عنه من -
      ومع ذلك  خالفًا للجمهور، الويلفقد ذهب األحناف إىل عدم اشرتاط ،النكاح بال وىل-

  فتستحق املرأة هبذا فاملالكية يرون  تصحيح بعض آاثر احلكم  مراعاة للخالف وجلبًا للمصلحة،
    وقد استنبط املالكية  تفوق مفسدة النهى، اليتفرارًا من املفسدة الكبرية  النكاح املهر واملرياث،

ا”:ملسو هيلع هللا ىلصحلديث رسول هللا  ذلك من خالل فهمهم الدقيق  فِنكاُحها َوليِ ها إذنِ  بغريِ  نُِكَحتْ  امرأةٍ  أميُّ
هرُ  هبا دَخلَ  فإنْ  ابطل ، فِنكاُحها ابطل ، فِنكاُحها ابطل ،

َ
  رواجاَتش فإنْ  منها، أصابَ  مبا هلا فامل

  46”.له َولَّ  ال َمن َولُّ  فالسُّلطانُ 
  على الرغم من احلكم  قد أوجب هلا املهر وهو من آاثر النكاح، ،ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب:جه الداللةو -

                                                           

سنة -دمشق،الطبعة األوىل-دار الفكر.سد الذرائع يف الشريعة اإلسالمية،حممد هشام الِبهاىن،ط  44
 .615هـ،ص1406

 :2 ط املغرب،  الرابط، األمان، دار .الريسوِن أْحد للدكتور الشاطيب، اإلمام عند املقاصد نظرية  45
 .97،ص.م2003/هـ1424

 (1102)حديث رقم-النكاح إال بوىل:ابب ماجاء -رواه الرتمذى يف سننه كتاب النكاح   46
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 وهذا ”:إىل النظر املقاصدى يف ذلك بقوله -وهو من أعالم املالكية-وقد أملح الشاطيب ببطالنه،
 وإجراؤهم للنكاح  ولذلك يقع فيه املرياث ويثبت النسب للولد، وجه،   تصحيح للمنهى عنه من
  وإال كان يف حكم الزان، دليل على صحته يف اجلملة، هذه األحكام،  الفاسد جمرى الصحيح يف
    يؤول إليه ترتب احلكم ابلنقض واإلبطال من  وهذا كله نظر إىل ما  ..وليس يف حكمه ابتفاق

 47”هى أو تزيدإفضائه إىل مفسدة توازى الن
 :يقاصد الشرعية عند اإلمام الشافعفهم السنة النبوية يف ضوء امل-
وبيان وجه احلكمة واملصلحة من التشريع كثرياً  يعلى التعليل املقاصد الشافعيلقد نص اإلمام -

 وأن فيها توسعة على املكلف  من ذلك إشارته إىل مقصد الشرع من اإلابحة، ،عند ذكر األحكام
  ما أحل منا ابلتوسعة -القرآن :أي-وبني لنا:”يقول ويف ذلك ختفيف عنه أميا ختفيف، به،ورمحة 

 48”على خلقه
   وأول من وضع ضوابط  هو أول من نبه على منهج مقاصد الشريعة، الشافعيبل يعترب اإلمام -

  الشارع يف وضع  وهو بيان قصد:من املقاصد الثاينالنوع :”يقول الشاطيب لفهم مقاصد الشريعة،
    لتعضيد مذهبه من أن من أراد تفهم القرآن فعليه أن  للشافعيمث ساق كالمًا  الشريعة لإلفهام،

والذى نبه على هذا املذهب :”مث عقب ذلك بقوله سبيل إىل غري لك، وال يتقن اللسان العريب،
 49”جب التنبيه لذلكفي،يف أصول الفقه ةيف رسالته املوضوع اإلمام، الشافعييف املسألة هو 

  وهو علم من،جند أن اإلمام الغزاىل ولشدة عناية أصحاب املذهب الشافعية ابملقاصد الشرعية،-
 50”من توجه إىل جهة منها أصاب احلق وإمنا قبلة اجملتهد مقاصد الشرع،:”أعالم الشافعية يقول

   ،والغزايل ،اجلويينومنهم  من أكثر الناس أخذًا ابملقاصد، ،الشافعيو الشك أن أتباع مذهب -
 51.وهذا يثبت أن إمام املذهب كان مقاصدايً  بن عبدالسالم، والعز

                                                           

 .192-5/191.املوافقات مرجع سابق  47
 .17بريوت، ص-املكتبة العلمية.أْحد حممد شاكر،ط:الرسالة لإلمام حممد بن إدريس الشافعى،حتقيق  48
دار ابن عفان الطبعة األوىل .هـ،ط790املوافقات  للعالمة إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمى الشاطيب ت  49

 .2/104م، 1997-هـ1417سنة
 فؤاد .د :حتقيق ،حامد الغزاىل ،أبوفرض عصر كل يف االجتهاد أن لوجه األرض إىل أخلد من على الرد 50

  182 ص م،1985 -هـ1405 ،(ط.د) مصر، اجلامعة، شباب مؤسسة النمر، املنعم عبد
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 ومن األمثلة الفقهية الىت توضح عناية اإلمام الشافعى بتفعيل املقاصد يف نصوص السنة-
عند احلديث عن الزايدة احلاصلة -53،وحديث املصراة52”أنه مجع بني حديث اخلراج ابلضمان-

والثمر  اخلراج ليس من العبد،:أرأيت قولك:”فقال:وكشف عن قصد الشرع يف احلديثني -املبيعيف 
  مل تقع عليه  أليسا جيتمعان يف أن كاًل منها وقع يف ملك املشرتى، والولد من اجلارية، من الشجر،
   فولد اجلارية واملاشية  وصل السيد منهما مفرتق، بلى ولكن يفرتقان يف أن ما:قال صفقة البيع؟

وصفت  يكون إال مبا واخلراج ال..إمنا هو شيء  حترف فيه فاكتسبه وكسب الغالم ليس منه؛ منها،
  كذلك الثمرة  فيأخذ اخلراج ابلعوض عن اخلدمة؛ وذلك يشغله عن خدمة مواله، من التحرف،

تباع الثمرة والتتبعها  فقد ها،والثمرة إذا ابينت النخلة فليست من والنتاج حادث يف ملك املشرتى،
     خرج من مثر حائط أو ولد  فكل ما...وكذلك نتاج املاشية تتبعها الثمرة، والنخلة وال النخلة،
وقلنا يف املصراة اتباعاً ألمر  فهو مثل اخلراج ؛ألنه حدث يف ملك مشرتيه اليف ملك ابئعه، ماشية،

    مث ظهر منها على عيب  ا شهرًا بعد حلبها،أمالو أمسك املصر ...ومل نقس عليه ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
صفقة البيع   ألنه مل يقع عليه كان له ردها وكان اللنب له بغري شيء مبنزلة اخلراج؛ ،يدلسه املشرت 

   يبني فهم  وهذا 54” ولنب التصرية مفارق للنب احلادث بعده هو حادث يف ملك املشرتى، وإمنا
 الدقيق لعلة الشارع من تشريع األحكام كيف مجع بني املسائل املتشاهبة وأحلق كل منها  الشافعي
 .وفرق يف احلكم بينها حتقيقاً ملقاصد الشرع ،بنظائره

 :لنصوص السنة عند احلنابلة يالفهم املقاصد-

                                                                                                                                                            

مؤسسة الفرقان للرتاث .حممد كمال الدين إمام،حترير حممد سليم العوا،ط.الشريعة وقضااي العصر مقاصد 51
 .24-23م،ص2007لندن سنة -اإلسالمى

أن رجالً اشرتى عبداً  ”:أخرجه ابن ماجة يف صحيحه عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها احلديث 52
اخلراج  ملسو هيلع هللا ىلصايرسول هللا إنه قد استغل غالمى،فقال رسول هللا ”:فاستغله،مث وجد به عيباً،فرده،فقال

حسن،صحيح سنن :األلباىنوقال (1835)ابلضمان،صجيح ابن ماجة ابب اخلراج ابلضمان  حديث رقم
مكتبة .هـ،أتليف حممد انصر الدين األلباىن،ط275ابن ماجة لألمام أيب عبدهللا حممد بن يزيد القزويىن ت

 .م1997هـ1417الرايض،الطبعة األوىل سنة -املعارف 
من اشرتى غنماً مصراة فاحتلبها،فإن رضيها ”:قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا :عن أيب هريرة رضي هللا عنه  53

 .متفق عليه”سكها،وإن سخطها ففي حلبتها صاع من َترأم
،مقاصد الشريعة بني الشافعى والشاطيب دراسة حتليلية ،حسن إبراهيم .558-556الرسالة للشافعى ص  54

 .80م،ص2016سنة (20)مباليزاي،اجمللد رقم-اهلنداوى،منشور مبجلة التجديد اجلامعة اإلسالمية العاملية
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 خيلو  فال املقاصدية املبثوثة يف نصوص كتبهم، املعاينوتتجلى عناية احلنابلة ابملقاصد من خالل -
تعد تنبيهاً  واليت كالمهم أثناء تفريغ املسائل الفقهية من التنبيه على احلكم املفهومة من األحكام،

 .على مقاصد التشريع اخلاصة والعامة
   يف  ين كانت هلم اليد الطويلواجلدير ابلذكر أن املذهب احلنبلي قد حظى بكثري من أبنائه الذ-

ا     وهو من أكثر،وعلى رأسهم ابن تيمية، وهو من أعالم املذهب احلنبلي  العناية بعلم املقاصد،
  إن مقاصد الشريعة تسري يف” :البدوى.يقول د وبرعوا فيها، ،لعلماء الذين اهتموا بعلم املقاصد
 جاءت إال هبذه  ويرى أن الشريعة ما يفارقها، تفارقه وال ال يفه ابن تيمية سراين الدم يف العروق،

من فهم :” ،ويقول ابن تيمية55”ويرى أهنا القاعدة لبناء التشريع أبصوله وفروعه د واملصاحل،املقاص
 56”حكمة الشارع كان هو الفقيه حقاً 

    فإن :”فيقول للمجتهد، وكذلك اعتىن تلميذه ابن القيم ابملقاصد ونبه على أمهيتها واشرتاطها-
فهذا شرع هللا وقدره ووحيه  ...يف املعاش واملعادالشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد 

    وهلذا يذكر الشارع العلل  وهو إحلاق النظري ابلنظري واعتبار املثل ابملثل، كله قائم هبذا األصل،
ليدل بذلك على تعلق  واجلزائية؛ والشرعية، املعتربة يف األحكام القدرية، واملعاين واألوصاف املؤثرة،

 57”وعدم خمالفتها إال ملانع يعارض اقتضائها واقتضائها ألحكامها، ،احلكم هبا أين وجدت
 
 :ومن الفروع الفقهية الىت يتبني فيها فهم احلنابلة للنصوص النبوية يف ضوء املقاصد-
    وال يؤتى مثاره، وأن زواج احمللل ابطل ال فهمهم الدقيق للمعىن من حترمي  التحليل يف النكاح،-

 َواْلُمَحلَّلَ  اْلُمَحلِ لَ  اّللَُّ  َلَعنَ ):ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،فقد أشارت السنة النبوية لذلك ،ييرتتب عليه حكم شرع
 58.(َلهُ 

                                                           

األردن،سنة النشر  -دار النفائس.ط-يوسف حممد أْحد البدوى.مقاصد الشريعة عند ابن تيمية،د  55
 .108م، ص2000

 .109املرجع السابق ص  56
 .2/333املوقعني مرجع سابق  إعالم 57
 .(  2076)ابب يف التحليل حديث رقم-رواه أبو داوود يف سننه  كتاب النكاح  58
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    فإذا ”:الشرعية واملقاصد الدقيقة من حترمي زواج التحليل بقوله املعاينوقد أشار ابن تيمية إىل -
وهذا املقصود  ،ةفيكون هذا مقصود مل يقصد النكاح وإمنا قصد زوال أثر النكاح، نكحها ليحلها؛

وداً له بل احلل فال يكون النكاح مقص ،الثاينوإمنا أثبته عند زوال النكاح  مل يقصده الشارع ابتداًء،
  تتفق إرادة الشارع واحمللل على واحد  فال وليس هذا هو مقصود الشارع، ،ةللمطلق هو مقصود

”تطابق مقصود الشارع غري معتِبة ال ألن اإلرادة اليت من األمرين، فيكون عبثًا من جهة الشارع؛
لكثري من األنكحة املستحدثة  الشرعيوفهمهم الدقيق لتلك املقاصد  جيعلنا نقف على احلكم ،59
 .للنصوص يقاصدوهذا من آاثر الفهم امل توافق مقصود الشارع، ال اليت

 تطبيقيةمناذج )املوازانت فقه تطبيق يف  املقاصد ضوء يف السنة فهم أثر :الثاين املطلب
تضبط عملية املوازنة بني املصاحل املتعارضة، هو جمموعة األسس واملعايري اليت:املراد بفقه املوازانت-

      املصلحتني أرجح أيليتبني من ذلك  أو املصاحل املتعارضة مع املفاسد؛ أو املفاسد املتعارضة،
       كما يعرف به الغلبة ألى من  املفسدتني أعظم خطرًا فيقدم درؤها، وأي فتقدم على غريها،
 60ليحكم بناًء على تلك الغلبة بصالح هذا األمر أو فساده-تعارضهما عند-املصلحة أو املفسدة

      أو ،للسنة يف معرفة قواعد الرتجيح عند تزاحم املصاحل يبيان أثر الفهم املقاصد:واملراد هنا -
 .أو تعارض املفاسد مع املصاحل املفاسد،

  وإمنا إعمال جهده  معرفة املصلحة واملفسدة فإهنا ليست ابألمر الذى يعسر على اجملتهد،وأما -
   :يقول العز بن عبد السالم ،وأخطر املفاسد دائما يف معرفة أعظم املصاحل فتكون أوىل ابلتقدمي،

    وخمتلف فيه ومتفق ومتوقع وواقع، ودقيق وجليل، تنقسم املصاحل واملفاسد إىل نفيس وخسيس،
  وأسعد منه من ضم إىل اتفق على فساده، وترك ما تفق على صالحه،ا فالسعيد من فعل ما عليه،

يشرتك يف  فمن املصاحل واملفاسد ما اختلف يف فساده، وترك ما اختلف يف صالحه، ذلك فعل ما
 يقف على اخلفي من ذلك إال  وال ينفرد مبعرفته خاصة اخلاصة، ومنها ما معرفته اخلاصة والعامة،

 61...من وفقه هللا تعاىل بنور يقذفه يف قلبه
                                                           

بريوت،الطبعة األوىل -دار القلم.هـ،ط728تقي الدين ابن تيمية احلراىن ت الفتاوى الكِبى لشيخ اإلسالم  59
 150/ 5-1م،1999-هـ1420سنة 

-هـ425دار القلم،الطبعة األوىل سنة .عبد اجمليد السوسوة،ط.املوازانت يف الشريعة اإلسالمية،د فقه 60
 .13م،ص2004

األحكام يف مصاحل األانم لإلمام سلطان العلماء أيب حممد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسالم ت  قواعد 61
 .58-1/57،.هـ1414مكتبة الكليات األزهرية سنة ,هـ،ط660
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 :التعارض بني املصاحل:أولا -
     وإمنا تعارضا  غري متعارضني يف األصل، تزاحم ورود املصاحل يف حديثني خمتلفني،:واملراد هنا-

 62وتزامحا يف العمل هبما
 . املصاحل عند تعارضها وتعذر اجلمعوقد وضع الفقهاء معايري لضبط عملية الرتجيح بني-
 ترجيح أعلى املصلحتني حكماً :املعيار األول-
  تعارض مصلحة حج التطوع املشار إىل فضلها يف حديث رسول هللا :ومن األمثلة على ذلك-

َماَذا؟ قَاَل: مُثَّ اجلَِْهاُد يف  َأيُّ اأْلَْعَماِل أَْفَضُل؟ فَقاَل: إميَان  اِبّللَِّ َوِبَرُسولِِه، قَاَل: مُثَّ :عندما سئل ملسو هيلع هللا ىلص
ُرور   ، ِقيَل: مُثَّ َماَذا؟ قَاَل: مُثَّ َحجٌّ َمبـْ َسِبيِل اّللَِّ

       الواجبة على من يعول،  مع مصلحة النفقة ،63
ْرءِ  َكَفى":ملسو هيلع هللا ىلصاملشار إليها يف حديث رسول هللا 

َ
 64".ُقوتَهُ  مَيِْلكُ  َعمَّنْ  حَيِْبَس، َأنْ    إمْثًا ابمل

 .ترجيح أعلى املصلحتني رتبة:الثايناملعيار -
 ومن األمثلة على ترجيح  (67،وحتسينات66،وحاجيات65ضرورايت )ومراتب املصاحل تنقسم إىل -

  رتغيب هبا يف السنة النبوية يف الزواج وهو مصلحة ضرورية  ورد التعارض  :أعلى املصلحتني رتبة
   مصلحة إقامة وليمة الزواج مع68فـَْليَـتَـَزوَّجْ  الَباَءةَ  ِمْنُكمُ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  الشََّباِب، َمْعَشرَ  اي:”ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

                                                           

 .49مرجع سابق ص.أثر مقاصد الشريعة يف فقه احلديث  62
 .عليه متفق 63
لعيال واململوك وإمث من ضيعهم أوحبس ابب فضل النفقة على ا-أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة 64

 (996نفقتهم عنهم حديث رقم)
املستصفى من علم األصول ،حلجة اإلسالم أيب ”املصاحل الَّت البد منها لقيام مصاحل الدين والدنيا وهى 65

 2/482حامد حممد بن حممد الغزاىل ،حتقيق ْحزة بن زهري حافظ،ط شركة املدينة املنورة للطباعة،
هى املصاحل الَّت تعمل على رعاية الكليات اخلمس،مباحيتاج إليه الناس للتيسري عليهم ورفع :حلاجياتاب واملراد 66

 .22-2/21مرجع سابق .املوافقات ,احلرج عنهم
 مااليرجع إىل ضرورة والحاجة،ولكن يقع موقع التحسيني والتزيني والتيسري للمزااي واملزائد:ابلتحسينات واملراد 67

 .2/485املستصفي مرجع سابق ”،ورعاية أحسن املناهج يف العادات واملعامالت
:من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن ملسو هيلع هللا ىلصابب قول النيب -البخارى كتاب النكاح  رواه 68

 (5065للفرج ،وهل يتزوج من ال إرب له يف النكاح حديث رقم)
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 ويتم الزواج بغري  ،التحسيينعلى  الضروري  ،فيقدم69”.ِبشاةٍ  ولو أْوملِْ ” :ملسو هيلع هللا ىلصاملشار إليها يف قوله 
 .حتقيقاً ملقصد الشارع يف حفظ النسل وليمة؛

 .نوعاً  املصلحتني أعلى رجيح:تاملعيار الثالث-
   والعقل، والنفس، الدين، :وهى اخلمس، الكليات اعتبار ضرورة على تقوم الشريعة مقاصد إن-

فإذا تعارضت إحدى  وكل واحدة من هذه الكليات متثل نوعًا من أنواع املصلحة،،واملال ،والنسل
 مع مصلحة أخرى أقل منها نوعًا غلبنا املصلحة األعلى حتقيقاً  هذه املصاحلة الواردة يف حديث،

 .ملقاصد الشرع
    ورد التأكيد عليها يف الكثري من اليتتعارض مصلحة حفظ النفس : ومن األمثلة على ذلك-

    مع مصلحة حفظ 70”ضرار ضرر وال ال:” ملسو هيلع هللا ىلصوالنهى عن الضرر منها قوله ،ألحاديث الشريفة
 األنبياءَ  بكم ُمَكاثِر   فإِن ،الَولودَ  الَوُدودَ   تـََزوَُّجوا -”ملسو هيلع هللا ىلصالنسل واحلث على تكثريه الواردة يف قوله 

 .فيجوز منع احلمل عند خوف اهللكة حتقيقاً ملقاصد الشرع،71.”.القيامةِ  يومَ 
 .ترجيح أعم املصلحتني:املعيار الرابع-
      النظر يف فينبغي ورتبة املصلحة ونوعها، احلكم،فإذا تعارضت مصلحتان متساويتان يف رتبة -

 72املصلحتني من حيث عمومها وخصوصها
   نـََهى :”النهى عن تلقي الركبان يف البيع عن ابن عباس رضي هللا عنه :ومن األمثلة على ذلك-

 ”.لَِبادٍ  َحاِضر   يَِبيعَ  واَل  الرُّْكَباُن، يـُتَـَلقَّى أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرسولُ 
 منهم فَيشرِتيَ  األسواِق، يف لَبيِعها بِتجاَرِِتم ََيتُون الذين التُّجَّارَ  يُقاِبلَ  أنْ  هو:الركبان بتلقي:واملراد-

 ألنَّه البائِع؛ على َضَرر   فيه وهذا به، اْشتَـرَاها ممَّا أِبكثرَ  هو يَِبيَعها مُثَّ  السُّوَق، ُدخوهِلم قْبلَ  ِبضاعَتهم
    ألنَّ  البلِد؛ أبهلِ  َيُضرُّ  قد ذلك أنَّ  كما البلِد، هذا أسواقِ  يف احلقيقي ِ  مَثَِنها ِمن أبقلَّ  يَِبيُعها قد
    ،األسواقِ  يف َيشاءُ  كما ويَزِيُده ِسعرِها يف فَيتحكَّمُ  السِ لعِة، احتكارُ  له يَتحقَّقُ  قد املشرِتيَ  هذا

   حىت لو أدى هذا لتفويت مصلحة  ،النظر يف املصلحة العامة ينبغيوهلذا حتقيقًا ملقصد الشارع 
 .التاجر اخلاصة

                                                           

 (5167الوليمة ولوبشاة حديث رقم)ابب -البخارى يف صحيحه كتاب النكاح  رواه 69
 (2341)ابب من بىن يف حقه مايضر جباره،حديث رقم-كتاب األحكام رواه ابن ماجة يف صحيحه  70
حسن :،قال األلباىن (2050)رواه أبو داوود يف سننه،كتاب أول النكاح،اب تزويج األبكار حديث رقم  71

 صحيح
 .56مرجع سابق ص.املوازاات السوسوة فقه 72
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    فمن القواعد الفقهية املقررة عند تعارض املصاحل ،ترجيح أكرب املصلحتني قدراً :املعيار اخلامس-
 73.ترجح أعظم املصلحتني قدراً عند تعذر اجلمع بينهما

تعذر اجلمع، غريمها عندتقدمي الصدقة على األقارب وذوى األرحام على :ومن األمثلة على ذلك-
 74”الصدقة على الفقري صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة.ملسو هيلع هللا ىلص: يقول النيب 

 .تقدمي أدوم املصلحتني نفعاً :املعيار السادس-
 ِمن ِإالَّ : َثاَلثَةٍ  ِمن ِإالَّ  َعَمُلهُ  عْنه انـَْقَطعَ  اإلْنَسانُ  َماتَ  ِإَذا:”ملسو هيلع هللا ىلصذلك املقصد من قوله وقد فهم -

تَـَفعُ  ِعْلمٍ  أَوْ  َجارِيٍَة، َصَدَقةٍ   75”.له يَْدُعو َصاِلحٍ  َوَلدٍ  أَوْ  ِبِه، يـُنـْ
    ؛منقطعاكان أثره  كان أثره مستمرًا على ما دل احلديث الشريف على تقدمي ما:وجه الداللة-

 76”َقلَّ  إن و أْدوُمها هللاِ  إىل األعمالِ  َأَحبُّ  ”:ملسو هيلع هللا ىلصلعظيم نفعه وبقاء أثره ويؤكد هذا قوله 
 (رجحان الوقوع.)كد املصلحتني حتققاً أ:املعيار السابع-
وكذلك  إذا تعارضت مصلحتان أحدمها يقينية واألخرى ظنية قدمت املصلحة املتيقنة،:واملعىن-

 .تقدم املظنونة على املتومهة
 .التعارض بني املفاسد:اثنياا -
 .للسنة النبوية يرء املفاسد يف ضوء الفهم املقاصدالعمل على د:واملراد هنا-
ابن تيمية: )التعارض بني سيئتني ال ميكن اخللو منهما فيدفع أسوأمها ابحتمال أدانمها...  يقول -

وكتقدمي  ،كتقدمي املرأة املهاجرة لسفر اهلجرة بال حمرم على بقائها بدار احلرب، كما فعلت أم كلثوم
                                                           

دار :األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية،جلالل الدين عبدالرْحن بن أيب بكر السيوطى،الناشر  73
 .87م،ص1983-هـ1403الكتب العلمية سنة 

والنسائى  (658)ابب ماجاء يف الصدقة على ذى القرابة،حديث رقم-الرتمذى يف سننه كتاب الزكاة أخرجه 74
احملقق حسن عبد املنعم ( 2374)حديث رقم-ب الصدقة على األقارباب-يف السنن الكِبى كتاب الزكاة
 شليب الناشر: مؤسسة الرسالة

( 1844)ابب فضل الصدقة حديث رقم-،وابن ماجة يف سننه كتاب الزكاة 2001 - 1421سنة النشر:  
 (16278)وأْحد يف مسنده 

 (1631بعد وفاته حديث رقم) ابب مايلحق اإلنسان من الثواب-.كتاب الوصيةرواه مسلم يف صحيحه  75
(ومسلم كتاب صالة 6465ابب القصد واملداومة على العمل حديث رقم)-البخارى  كتاب الرقاق رواه 76

 (783ابب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغريه حديث رقم)-املسافرين وقصرها
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قطع السارق ورجم الزاِن وجلد الشارب على مضرة السرقة والزان والشرب، وكذلك سائر العقوابت 
  لدفع ما هو أعظم ضررًا منها،  -مع أهنا يف األصل سيئة وفيها ضرر  -املأمور هبا؛ فإمنا أمر هبا 

 77”وهي جرائمها؛ إذ ال ميكن دفع ذلك الفساد الكبري إال هبذا الفساد الصغري.
 ذكرها الفقهاء يف املفاضلة بني املصاحل  اسد املتعارضة بنفس املعايري اليتعد الرتجيح بني املفوقوا-

 .املتفاوتة
     للسنة يف درء املفاسد عند تعارضها، يكر مثال واحد ألثر الفهم املقاصدوسأكتفي هنا بذ -

 .يتسع املقام هنا لإلطناب حيث ال
لكنها ،وفساد ذات البني مفسدة  الشك مفسدة، فالكذب الكذب لإلصالح بني الناس،:وهو-

    : قال بلى،: قالوا ؟ والصدقةِ  والصالةِ  الصيامِ  درجةِ  من أبفضلِ  أخِبُكم أال”:ملسو هيلع هللا ىلصيقول  ،أعظم
 من جذوره، حتلق كل شيء وتقطعه  اليت أي :78”.احلاِلقةُ  البنيِ  ذاتِ  وفسادُ  ،البنيِ  ذاتِ  إصالحُ 

 .ولذا كانت أوىل ابلدرء وهى داللة على عظم تلك املفسدة، سواء من أمور الدين أو الدنيا،
   ليس”قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا :عن أم كلثوم بنت عقبة رضي هللا عنها:جاء يف احلديث الشريف-

رًا، فَيقولُ  النَّاسِ  بنْي  ُيْصِلحُ  الَّذي الَكذَّابُ   ممَّا شيءٍ  يف يـَُرخِ صُ  َأمْسَْعهُ  ومل: قالتْ . خريًا يـَْنِمي أو َخيـْ
 املرأةِ  وحديثِ  امرأتَُه،  الرَُّجلِ  وحديثِ  النَّاِس، بنْي  اإلصالحِ : ثالثٍ  يف إالَّ  الَكِذبِ  ِمنَ  النَّاسُ  يقولُ 
 79”.َزْوَجها

   فإن  البني، بني أن مفسدة الكذب إذا تعارضت مع مفسدة فساد ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  :وجه الداللة-
   وجيوز الكذب عظيمة الضرر أوىل ابلدرء فتقدم،يرتتب عليها من آاثر  البني لعظمها وما فساد

 .إلصالح ذات البني
 املبالغة يف املضمضة واالستنشاق للصائم كراهية :املوازنة بني املصاحل واملفاسد املتعارضة-

                                                           

د هللا بن أيب القاسم اخلضر جمموع الفتاوى،شيخ اإلسالم،أْحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عب  77
: وزارة الشؤون اإلسالمية لناشرالنمريي احلراِن الدمشقي احلنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية ا

 - 1425جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف سنة النشر:  -والدعوة واإلرشاد السعودية 
200420/51-52. 

،وقال (4919)ابب يف إصالح ذات البني حديث رقم-األدبأبو داوود يف سننه أول كتاب  أخرجه 78
 صحيح:األلباىن

 .2605مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الكذب وبيان املباح منه، برقم  رواه 79
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"أسبغ الوضوء، وخلل بني األصابع،  قال 80ملسو هيلع هللا ىلصعن لقيط بن صربة رضي هللا عنه أن رسول هللا  -
 أن تكون صائماً"وابلغ يف االستنشاق إال 

  احلديث الشريف وضع قاعدة لكون درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة عند :وجه الداللة-
    لكنها فاملبالغة يف املضمضة واالستنشاق مستحبة، السيما إن كانت املفسدة أعظم، التعارض،

 .املصلحةفدرئت املفسدة بتفويت تلك ،تعارضت مع مفسدة )احتمالية وصول املاء للجوف(
 تطبيقية مناذج.)املعاصرة النوازل يف املقاصد ضوء يف السنة فهم أثر:لثالثا املطلب

 -:الزواج بنية الطالق-
وبينت مقاصده العظيمة يف   لقد بينت السنة الشريفة أن عقد الزواج يف الشريعة له أولوية خاصة،-

 :ومن تلك املقاصد كثري من األحاديث الشريفة،
  انظُرْ :”للمغرية بن شعبة ملسو هيلع هللا ىلصويدل على ذلك قوله  واالستقرار الكامل يف احلياة،السكن واملودة -

والشك  82”تدوم املودة أي :يؤدم بينكما”:قال ابن حجر  ،81“بينكما يُؤَدمَ  أن أحرى فإنه إليها
 .حيقق هذا املقصد أن الزواج بنية الطالق ال

     حثت عليها السنة احلرص على الذرية وإجناب األوالد ؛بغية تكثري  ن مقاصد النكاح اليتوم-
فإِن ُمَكاثِر  بكم األنبياَء  ،تـََزوَُّجوا الَوُدوَد الَولودَ  -”:جاء يف احلديث  ،ملسو هيلع هللا ىلصومباهاة النيب  املسلمني،
  املتعةغالبًا مطلبه  فهو يتحقق ابلنكاح الذى يراد به الطالق، والشك أن هذا ال83”.يوَم القيامةِ 
 .فحسب

                                                           

ابب ذكر الدليل على أن السعوط ومايصل إىل  -رواه األربعة وصححه ابن خزمية يف صحيحه كتاب الصوم  80
املكتب .حممد مصطفى األعظمى ،ط/،حتقيق د(1985) نخرين يفطر الصائم،حديث رقماألنواف من امل

 .2003 - 1424سنة النشر:  ،اإلسالمي
،وأْحد ( 1866)ابب النظر للمرأة إذا أرادأن يتزوجها حديث رقم-رواه ابن ماجة يف سننه كتاب النكاح   81

 (18162)يف مسنده
 حجرالعسقالىن ابن الدين، شهاب الفضل، أبو العسقالِن، الكناِن حممد بن علي بن أْحد:تلخص احلبري   82

 .3/305، 1995 - 1416 النشر سنة ،قرطبة مؤسسة :الناشر ،قطب بن عباس بن حسن ،حتقيق
 سبق خترجيه احلديث 83
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دوام العشرة واإلبقاء على احملبة واملودة واحلرص على االستمرارية :ومن مقاصد النكاح يف الشريعة-
  ُمْؤِمَنًة ِإْن َكرَِه    اَل يـَْفَرْك ُمْؤِمن  : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  عن الزالت، والتغاضييف العالقة الزوجية 

َها آَخرَ  َها ُخُلًقا َرِضَي ِمنـْ    شرة من يتزوجها بنية الطالق ليس من املعاشرة ابملعروف،،ومعا84”ِمنـْ
 .والحتقق هذا املقصد

وأمهية تكوين  (االجتماعيمقصد التماسك :)دلت عليها السنة الشريفة اليتومن مقاصد النكاح -
 فهى اللبنة األساسية يف بناء اجملتمع  األسرة يف اإلسالم واحلرص على ضمان استقرارها ومتاسكها،

        وهذا هو أكثر فبها تنشأ صالت وروابط اجتماعية متعددة كالنسب واملصاهرة، ،اإلسالمي
وهذا  فهو يتهرب من تكوين األسرة واالستقرار، يضيعها املتزوج بنية الطالق بالشك، اليتاملقاصد 

  ر والشهوةوهو قضاء الوط ألن املقصود منهما واحد عند العقد، النكاح أشبه بنكاح املتعة احملرم؛
      هيأبن تكون تلك  ىال يرضوالشك أن الشارع احلكيم سبحانه  مث إهناء العالقة، فرتة زمنية،

 .وحثهم على العمل على التعاون على الرب والتقوى من أجلها خلق اخللق، اليتالعالقة السامية 
وليها بنية العاقد رمبا علمت الزوجة أو  ؛إذ لو 85الشتمال هذا العقد على الغش والتدليس:وأيضاً -

    :ملسو هيلع هللا ىلصحثت على الصدق واألمانة يقول  اليتوالغش خمالف ملقاصد الشريعة  مل تستجب غالباً،
 86“ ِمنَّا فـََلْيسَ  ،َغشََّنا َوَمنْ ”
:يقول الشاطيب غري حمقق ملراد الشارع،،وهبذا يتبني بوضوح أن هذا الزواج خمالف ملقاصد الشريعة-
   النكاح ذلك مثال اتبعة ومقاصد أصلية مقاصد والعبادية العادية األحكام شرع يف للشارع ان”
       املصاحل على والتعاون،واإلزدواج السكن طلب ويليه، األول القصد على للتناسل مشروع فإنه

 والتجمل، النساء يف احملاسن من هللا خلق ما إىل والنظر ابحلالل االستمتاع من واألخروية الدنيوية
 احملظور يف الوقوع من والتحفظ إخوته أو، غريها من أو منها أوالده وعلى عليه قيامها أو املرأة مبال
    ذلك أشبه وما ،العبد على هللا من النعم مبزيد الشكر من واالزدايد العني ونظر الفرج شهوة من

    علم ما ومنه إليه مشار أو ،عليه منصوص فمنه ،النكاح شرع من للشارع مقصود هذا فجميع
       املقاصد هذه من عليه نص ما أن وذلك، املنصوص ذلك من استقرئ ومسلك ،آخر بدليل

                                                           

 (1469ابلنساء حديث رقم) الوصية ابب -الرضاع كتاب -مسلم رواه 84
-10يف دورته الثامنة عشرة مبكة املكرمة يف الفرتة من قرارات جملس جممع الفقه اإلسالمى  85

 .م2006سنة12/4-8هـ،املوافق 1427سنة14/3
 (101من غشنا فليس منا حديث رقم) ملسو هيلع هللا ىلصابب قول النيب -مسلم كتاب اإلميان رواه 86
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       لتوال ومستجلب وإدامته لطلبه ومستدع حلكمتهٍٍ ومقو األصلي للمقصد مثبت هو التوابع
 87.“ التناسل من األصلي الشارع مقصد به حيصل الذي والتعاطف ،والتواصل ،الرتاحم

      خوفًا من حتمل  ؛الشرعيكما أن القول ابجلواز وفتح هذا الباب قد يؤدى لتعطيل النكاح -
 88.املسئولية وحنو ذلك

  فمن نظر وهبذا يتبني جليًا كيف أن فهم النصوص النبوية البد أن يكون وفق املقاصد الشرعية،-
   وال ،ترتتب عليها اليتعلى الرغم من تلك املفاسد اجلمة  لظاهر األدلة حكم بصحة هذا العقد،

 .يرتضيها الشارع سبحانه وتعاىل
 (البيتكوين منوذجاا )العمالت املشفرة -
وتتميز بغياب  وحدات تعامل تتواجد بوحدات إلكرتونية مشفرة، هي: واملراد  ابلعمالت املشفرة-

     فحقيقة هذه العمالت أهنا جمموعة من البنكية،كالقطع املعدنية أو البطاقات  الدعامة املادية،
عمالت رقمية  مشفرة  فهي جتمع على شكل خوارزميات معينة، األحرف واألرقام بلغة احلاسوب،

 89.ليس هلا وجود فيزايئي على أرض الواقع
 :ومنها ،وابلنظر يف طبيعة التعامل ابلعمالت املشفرة جند أهنا خالفت مقاصد الشريعة يف األموال-
     وحترمي الكسب اخلبيث وسد احلث على إنتاج املال وكسبه ابلطرق املشروعة، :املقصد األول-

    من َيكلَ  أنْ  من خريًا ،قطُّ  طعاًما أحد   أكلَ  ما ” :يدل على ذلك يف السنة مما الذرائع إليه،
   تشجع على الكسب السريع الذى  فهيوالعملة املشفرة ليست من هذا القبيل  ،90“يِدهِ  عَملِ 

 كما أن دخوهلا يف عدم الرقابة جيعل منها وسيلة سهلة للكسب  غري املشروع  يشبه املقامرة احملرمة،

                                                           

 .2/375للشاطيب مرجع سابق  املوافقات 87
صاحل بن /لشريعة اإلسالمية  للشيخ دالزواج بنية الطالق  من خالل أدلة الكتاب والسنة ومقاصد ا  88

 .81هـ،ص1428دار ابن اجلوزى،الطبعة األوىل سنة .عبدالعزيز آل منصور،ط
-حبث مقدم للمؤَتر الدوىل الثامن(سوق العمالت االفرتاضية)التحدايت الَّت تواجه املصارف اإلسالمية من 89

حممد /إعداد د”فلسطني بني الواقع واملأمولالصريفة اإلسالمية يف ”كلية الشريعة جامعة النجاح الوطنية
 .4ص.م2018-هـ1439مطلق عساف عساف سنة 

 (2072حديث رقم )-ابب كسب الرجل وعمله بيده-البخارى كتاب البيوع رواه  90
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اص غري معروفني يتنكرون السيما وهى تصدر من أشخ وغسيل األموال والتجارات املمنوعة دولياً،
 .ميكن أن تطاهلم يد القانون وال أبمساء مستعارة،

      وسد ذرائع  ن يكون مقتصرًا على جمموعة من الناس،أرة مقصد رواج املال وإخراجه من دائ-
    91“من احتكر فهو خاطئ ” :ملسو هيلع هللا ىلصاكتناز املال بغري وجه حق يدل على ذلك من السنة قوله 

 القدرة، وابلنظر للعمالت املشفرة جند أهنا ترتكز يف أيدى جمموعة ممن ميلكون أجهزة تعدين عالية 
      يف ا،وتبقى الثروة يف يد تلك القلة دون تداوهل92وجييدون استخدام تقنية تكنولوجيا املعلومات

 .اجملتمع بشكل  عادل
   هنى :”حلديث  وقد دلت عليه السنة الشرية، مقصد حفظ املال والنهى عن املخاطرة والغرر،-

أهنا حتتوى على نسبة عالية من املخاطرةوابلنظر للعمالت املشفرة جند 93”عن بيع الغرر ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
جهة رمسية أيألهنا غري مدعومة من  عملية الضامن هلا؛ فهيمنها االخرتاق والقرصنة وحنوه،     ،
      واهلدف من اخرتاعها ضمان عدم تدخل البنوك املركزية وحنوها من اهليئات يف تنظيمها     ،

 94.قبها وتضمنهاسلطة تنظيمية ترا فليس هلا واإلشراف عليها،
  الوضوح واحلرص على توثيق املعامالت ابلكتابة واإلشهاد وخنو :ومن مقاصد الشريعة يف املال -

     ل كتَبهُ  كتاابً  أُقرئكم أال:”ذلك يدل على ذلك من السنة الشريفة ماورد عن العداء بن خالد
اءُ  اشرتى ما   هذا ،الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  هللاِ  ِبْسمِ :  مكتوب   فيهِ  فإذا ،بلى:  فقلنا ؟ ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  رسولُ    العدَّ
    بيعَ  أو بياعةً  - عثمانُ  شكَّ – أََمةً  أو عبًدا منهُ  اشرتى ،هللاِ  رسولِ  حممدٍ  من هوذةَ  بنِ  خالدِ  بنُ 

    جيعلها  املخاطر ما ،أما العمالت املشفرة ففيها من95”ِخبثةَ  وال غائلةَ  وال داءَ  ال املسلمَ  املسلمِ 
    التعامل  أما فاألمر ابلتوثيق والشهادة جاء حفظًا لألموال من الضياع، تتناىف مع هذا املقصد،

                                                           

 (1605ابب حترمي االحتكار يف األقوات حديث رقم) -مسلم كتاب املساقاة واملزارعة رواه 91
-لعمالت االلكرتونية،عبدهللا بن حممد العقيل،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورةاألحكام الفقهية املتعلقة اب  92

 .20عمادة البحث العلمى،ص
 (1513ابب بطالن بيع احلصاة والبيع الذى فيه غرر حديث رقم)-رواه مسلم كتاب البيوع   93
مد مطلق عساف،حبث حمل( منوذجاً Bitcoinعملة)العمالت املشفرة يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية   94

ص (م2019-هـ1440سنة(2العدد-36اجمللد)منشور بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  جامعة قطر
 .ثروات العرب تلهث خلف بيتكوين ألْحد طلب “،نقاًل عن 27

 ابب إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا.-البخارى كتاب البيوعرواه  95
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    لعدم وجود  وفقد حمتوايت حمفظاهتم االلكرتونية؛ ابلعمالت املشفرة فقد يؤذى لضرر املتعاملني
 .الرقابة

  ملا للتالعب هبا من آاثر ملشكلة إصدار النقود والعمالت؛ العالجيوقد بني الفقهاء األسلوب -
   الدراهم إال يف دارضرب  النبغى:” يقول اإلمام أمحد ال طائل هلا، فادحة ومشاكل اقتصادية ال

 96”ألن الناس إن رخص هلم ركبوا العظائم ،الضرب إبذن السلطان
 ،والثمن هو املعيار الذي يتم به تقومي األموال ،الدراهم والداننري أمثان املبيعات :”قال ابن القيمو-

إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض السلع  ،ال يرتفع وال ينخفض ،فيجب أن يكون حمدودا منضبطا
املبيعات حاجة   وحاجة الناس إىل مثن يعتِبون به ،بل الكل سلع ،مل يكن لنا مثن نعتِب به املبيعات

وال يقو م هو  ،واحدة  وذلك ال ميكن إال بسعر تعرف به القيمة ويستمر على حالة ،ضرورية عامة
 97”.فتفسد معامالت الناس ويقع اخللف ،إذ يصري سلعة يرتفع وينخفض ،بغريه

 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة
 .والتوصيات النتائج أهم على وتشتمل:
 :أهم النتائج-

                                                           

بريوت سنة -دار الكتب العلمية.الفراء،تصحيح حممد حامد الفقى ،طالسلطانية أليب يعلى  األحكام 96
 .1/181هـ،الطبعة الثانية1421

 .2/105مرجع سابق  املوقعني إعالم 97
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   الصحيح ياجملتهد للتوصل للحكم الشرعء به النِباس الذى يستضي هياملقاصد الشرعية -1-
وهو احلد الفاصل بني اجلمود على األلفاظ والتمسك بظاهرية  من خالل استنباطه لألدلة الشرعية،

 .وبني البعد يف التأويل عن املراد من النصوص الشرعية النص،
    رز يف تطبيقلقد كان للصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم وعلى رأسهم اخللفاء الراشدون دور اب-

  وقد كان االستدالل  وأعمقهم فقهاً، فهم أدق الناس أفهاماً، للنصوص النبوية، يالفهم املقاصد
 .سندهم يف احلكم على الوقائع ياملقاصد

      والرتجيح بني املصاحل  للسنة النبوية له دور كبري يف املوازانت الفقهية، يالفهم املقاصد-2-
 .الصحيح املوافق ملقصود الشارع الشرعيوصوالً  للحكم  واملفاسد،

      وتنزيل  ميكن احلكم على املستجدات والقضااي املعاصرة، يمن خالل االجتهاد املقاصد-3
 .لعامة املنضبطة بضوابط الشريعةحة احتقق املصل اليتاألحكام الصحيحة 

 :أهم التوصيات:اثنياً -
وإعداد دورات تدريبية منظمة  وتدريب الدعاة والفقهاء، أوصى ابالهتمام بعلم املقاصد،-1

وبيان دورها يف النوازل  وإعماهلا يف فهم النصوص، تنظمها وزارات األوقاف ؛لبيان أمهية املقاصد،
 للقضاء على تفشي ظاهرة الغلو والتطرف يف فهم النصوص واجلمود على ظاهرها، املعاصرة،
أيضًا ألصحاب التيار احلداثي ومن سار على درهبم ممن يريدون إعالء دور املصاحل  والتصدى

 .املوهومة على النصوص الشرعية
وأوصي بتشجيع الرسائل العلمية الَّت تعىن بدراسة املقاصد وتفعيل دورها اهلام يف االستنباط -2

 .الصحيح لألحكام الفقهية
ودورها يف لتوضيح أمهية املقاصد، أوصي بعقد ندوات ومؤَترات علمية بشكل دورى،-3

يقع  حىت ال وبيان أحكام النوازل املعاصرة يف ضوء فقه املقاصد، االستنباط الصحيح لألحكام،
العامة يف براثن املضللني ممن يشرعون األحكام وفقًا للمصاحل املوهومة واحلكم املزعومة ويعلوهنا 

الذى يتمسك ابجلمود على  رف املغايلجرفوا وراء الفكر املتطوحىت الين على شأ النصوص،
 النصوص.
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 .واملراجع املصادر
    احلق، فاطمة حافظ إرشاد-عبدهللا حممد جربكو أثر مقاصد الشريعة يف فقه احلديث،  -1

(،شوال1(العدد)16جملد) منشور مبجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الشارقة،
 م.2019يونيو-هـ1440

ط.دار الكتب العلمي،تصحيح حممد حامد الفقى األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء،  -2
 هـ،الطبعة الثانية. 1421بريوت سنة -ة
      اجلامعة  عبدهللا بن حممد العقيل، األحكام الفقهية املتعلقة ابلعمالت االلكرتونية،  -3

 .العلميعمادة البحث -اإلسالمية ابملدينة املنورة
هـ370أحكام القران لإلمام حجة اإلسالم أيب بكر أمحد بن على الرازى اجلصاص ت   -4

 م2012بريوت،-،،ط.دار الكتب العلمية
 بريوت.-اإلحكام يف أصول األحكام.سيف الدين اآلمدى.ط.دار الكتب العلمية   -5
     بكر جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية،   -6

 م.1983-هـ1403السيوطى،الناشر:دار الكتب العلمية سنة 
سعد بن عبد  -االعتصام أليب إسحاق الشاطيب، احملقق: حممد بن عبد الرمحن الشقري   -7

2 - 1429هشام بن إمساعيل الصيىن،الناشر: دار ابن اجلوزي،سنة النشر:  -هللا آل محيد 
 م.008

أليب عبدهللا حممد بن أيب بكر املعروف اببن قيم اجلوزية   إعالم املوقعني عن رب العاملني  -8
 هـ1423الطبعة األوىل رجب سنة -اململكة العربية السعودية-هـ، ط.دار ابن اجلوزى751ت
 م.1992أمهية مقاصد الشريعة يف االجتهاد.  أمحد حممد الرفايعة. األردن سنة    -9

 ، للشيخ اإلمام أيب الربكات عبدهللا بن البحر الرائق شرح كنز الدقائق يف فروع احلنفية  -10
      بريوت،-هـ،ط.دار الكتب العلمية710أمحد املعروف حبافظ الدين النسفي املتويف سنة 

 م 1997هـ1418الطبعة األوىل سنة 
  البعد املقاصدى للحديث الشريف وتطبيقاته عند الفقهاء،إعداد:حسن عبدهللا حسن-11

    انبلس–جامعة النجاح الوطنية -ر،رسالة ماجستري معتوق،إشراف د/انصر الدين الشاع
 م.2018فلسطني عام 
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     تلخص احلبري :أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب    -12
حتقيقق حسن بن عباس بن قطب، الناشر: مؤسسة قرطبة، سنة ا،الدين، ابن حجرالعسقالىن

  1995 - 1416لنشر 
    -الفروع على األصول،لعبدالرحيم اإلسنوى،ط.مؤسسة الرسالة التمهيد يف ختريج   -13

 هـ حتقيق:حممد حسن هيتو.1400بريوت،الطبعة األوىل،سنة 
 اجلامع ألخالق الراوى وآداب السامع،أليب بكر أمحد بن على بن اثبت املعروف    -14

199-هـ1416ابخلطيب البغدادى،حتقيق حممد عجاج اخلطيب،الناشر مؤسسة الرسالة،سنة
 م.6

     الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض،أبو حامد  -15
هـ1405الغزاىل، حتقيق: د. فؤاد عبد املنعم النمر، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، )د.ط(، 

 م.1985 -
الرسالة لإلمام حممد بن إدريس الشافعى،حتقيق:أمحد حممد شاكر،ط.املكتبة العلمية   -16

 .17بريوت، ص-
      زاد املعاد  يف هدى خري العباد لإلمام مشس الدين عبدهللا بن حممد بن أيب بكر   -17

20 -هـ1430الطبعة األوىل سنة .هـ،ط.مؤسسة الرسالة751املعروف اببن قيم اجلوزية ت 
 م.09
      الزواج بنية الطالق  من خالل أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة اإلسالمية  -18

 هـ.1428للشيخ د/صاحل بن عبدالعزيز آل منصور،ط.دار ابن اجلوزى،الطبعة األوىل سنة 
دمشق،الطبعة -سد الذرائع يف الشريعة اإلسالمية،حممد هشام الربهاىن،ط.دار الفكر   -19

 هـ.1406سنة -األوىل
     هـ،أتليف حممد275سنن ابن ماجة لألمام أيب عبدهللا حممد بن يزيد القزويىن ت  -20

 م.1997هـ1417الرايض،الطبعة األوىل سنة -انصر الدين األلباىن،ط.مكتبة املعارف 
سنن أبوداوود لسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين،احملقق   -21

 هـ.1430-م2009: شعيب األرانؤوط وآخرو.دار الرسالة العلمية 
   ة بن موسى السلمي البوغي سنن الرتمذى)اجلامع الكبري( حملمد بن عيسى بن سور   -22

 م.2015-هـ1436الرتمذي، أبو عيسى ط.دار احلضارة للنشر والتوزيع،الطبعة الثانية 
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لعلي بن عمر بن أمحد بن مهدي، أبو احلسن الدارقطين الشافعي ط ،سنن الدارقطىن   -23
 م.2011بريوت سنة -دار الكتب العلمية

ل احلديث،القارى:على بن سلطان شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر يف أصو -24
 م.1978-ه1398بريوت سنة -حممد اهلروى،ط.دار الكتب العلمية

    صحيح  البخاري؛ حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا،   -25
 2002 - 1423سنة النشر: ،دمشق -الناشر: دار ابن كثري 

ط.املكتب اإلسالمي، سنة النشر،ظمىصحيح ابن خزمية حتقيق د/حممد مصطفى األع-26
 م.2003 – 1424: 

صحيح مسلم؛ مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابورى، أبو احلسني، احملقق:  -27
 م.2006 – 1427نظر بن حممد الفاراييب أبو قتيبة،الناشر: دار طيبة،سنة النشر: 

منوذجاً( حملمد Bitcoinالعمالت املشفرة يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية)عملة    -28
    -36مطلق عساف،حبث منشور بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  جامعة قطر)اجمللد

 م(2019-هـ1440(سنة2العدد
هـ،ط.دار القلم728الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية احلراىن ت   -29

 م.1999-هـ1420بريوت،الطبعة األوىل سنة -
لشريعة اإلسالمية،د.عبد اجمليد السوسوة،ط.دار القلم،الطبعة األوىل فقه املوازانت يف ا  -30
 م.2004-هـ425سنة 
القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوز آابدى جمدالدين،احملقق:حممد نعيم العرقسوسي-31

 م.2005-هـ1426،الناشر:مؤسسة الرسالة،سنة النشر 
  اء أيب حممد عزالدين عبدالعزيزقواعد األحكام يف مصاحل األانم لإلمام سلطان العلم  -32

 هـ.1414هـ،ط,مكتبة الكليات األزهرية سنة 660بن عبدالسالم ت 
   القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة املؤلف: د. حممد مصطفى الزحيلي.  -33

    دمشق  -جامعة الشارقة الناشر: دار الفكر  -عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 .م 2006 -هـ  1427بعة: األوىل، الط
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أمحد بن عبد احلليم تقي الدين ابن تيمية الناشر: وزا شيخ اإلسالم، جمموع الفتاوى،   -34
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشري -رة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد السعودية 

 هـ 1425ف سنة النشر: 
محز  حتقيق ،اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد الغزاىل حلجة،املستصفى من علم األصول-35

 ط شركة املدينة املنورة للطباعة، ة بن زهري حافظ،
ط. دار الكتب العلمية س،لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين أبو بكر ،مصنف عبدالرزاق   -36
 م.2010نة 

   -ي عطية الصواحل -عبد احلليم منتصر  -املعجم الوسيط  املؤلف: إبراهيم أنيس   -37
2004مكتبة الشروق الدولية سنة النشر  -الناشر: جممع اللغة العربية ،حممد خلف هللا أمحد

 م.
أليب حممد عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، ،املغىن ىف فقه اإلمام أمحد بن حنبل   -38

 هـ.1405سنة-بريوت،الطبعة األوىل -ط.دار الفكر
6أليب العباس أمحد بن عمر القرطيب تاملفهم ملا أشكل من  تلخيص كتاب مسلم..  -39
ه1417دمشق،الطبعة األوىل سنة -هـ،حتقيق:حمي الدين مستو وآخرين،ط.دار ابن كثري56

. 
مب حسن إبراهيم اهلنداوى،منشور ،مقاصد الشريعة بني الشافعى والشاطيب دراسة حتليلية-40

 م.2016 (سنة20مباليزاي،اجمللد رقم)-جلة التجديد اجلامعة اإلسالمية العاملية
األردن -ط.دار النفائس-مقاصد الشريعة عند ابن تيمية،د.يوسف حممد أمحد البدوى -41

 م.2000،سنة النشر 
    مقاصد الشريعة وقضااي العصر.حممد كمال الدين إمام،حترير حممد سليم العوا،ط.  -42

 م.2007لندن سنة -مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمى
    علوم احلديث( لتقي الدين عثمان بن عبدالرمحن مقدمة ابن الصالح )معرفة أنواع   -43

     1بريوت،سنة-الشهروزى املعروف اببن الصالح،حتقيق :نور الدين عرت،ط.دار الفكر املعاصر
 م.1986هـت406
 من التحدايت الىت تواجه املصارف اإلسالمية)سوق العمالت االفرتاضية(حبث مقدم   -44

   الصريفة اإلسالمية يف فلسطني”جامعة النجاح الوطنيةكلية الشريعة -للمؤمتر الدوىل الثامن
 م.2018-هـ1439إعداد د/حممد مطلق عساف عساف سنة ”بني الواقع واملأمول
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 هـ،ط.دار 790املوافقات  للعالمة إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمى الشاطيب ت   -45
 م.1997-هـ1417ابن عفان الطبعة األوىل سنة

 –ط دار القلم ،موطأ مالك : مالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي، أبو عبد هللا-46
 م. 1991 -هـ  1413دمشق،الطبعة : األوىل 

سن ،الناشر: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،أمحد الريسوىن.نظرية املقاصد عندالشاطيب -47
 .1995 - 1416ة النشر: 

 
 


