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Abstract 

Juristic deduction (Ijtihad) is considered one of the pillars of the Principles of Islamic 

Jurisprudence (Uṣūl al-fiqh), as it is tightly correlated to The Purposes of Sharia (Maqasid al-

Shariah) that it is indispensable for any who is  dedicated to  the art of the principles of 

jurisprudence authorship .For the jusrist (mujtahid) to obtain such a status, the detailed 

comprehension of the Purposes of Sharia is sine qua non so that the jusrist be able to apply them 

to deduct the aimed jurisprudential ruling for the situation on the ground. However, there still some 

views that tend to undermine the significance role of learning such a subtle knowledge or pushing 

to eliminate it away as the matter  of Juristic Deduction concern, an approach that could lead the 

Umma to go astray. Therefore, this research statement will be about tackling this issue. Since the 

essence, wonders and objectives of Sharia are the chief support for the mujtahid for the Juristic 

Deduction accomplishment in absence of the Quran and Sunnah versions, the author considers 

handling it as the significance of this research as the research targets to confirm the correlation 

between the Juristic Deduction and the Purposes of Sharia. As postulated that it is Illicit for Ijtihad 

to counteract the Text, it is logic that Itjtihad is not an obverse to The Purposes of Sharia because 

these Purposes are considered to be the spirit and secret meanings of the honorable Sharia itself. 

The author utilized the analytical approach to analyze the he Provisions of the Islamic Sharia 

besides the scholars’ views that corroborate the profound relationship between The Purposes of 

Sharia and the Juristic Deduction which consequently led to the following results: the Provisions 

of the Islamic Sharia represent the essence of objectives of Sharia as a whole, the updating issues 

with their accompanying circumstances urges further surveys that bind  the juristic deduction to 

The Purposes of Sharia and  thus, the close link between The Purposes of Sharia and  the Juristic 

Deduction manifests. 

Keyword: Purposes, Texts, Juristic Deduction, Sharia, the Quran, the Sunnah. 
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 ملخص البحث

منه مؤلَّف أصويل،  لوخي االجتهاد يعترب ركيزة من ركائز أصول الفقه، وله عالقة محيمة باملقاصد الشرعية، والذي ال يكاد

رفة هاد إال بفهم مقاصد الشريعة على كماهلا لكي يطبقها على الوقائع اليت يراد معواجملتهد ال يتحصل على درجة االجت

حكمها، إال أنه قد يوجد من يقلل من أمهية تعّلم هذا العلم الرصني، أو إبعاده عن مسألة االجتهاد، وإن أخذت األمة 

دها عمدة الشريعة وأسرارها ومقاص بذلك فقد ينتهي هبا األمر إىل الضياع، وهنا تكمن مشكلة البحث، وحيث إن روح

اجملتهد يف اجتهاده حيث ال نص من كتاب وال سنة، ومن هنا تظهر أمهية هذا البحث، والذي يهدف إىل التأكيد على 

العالقة بني االجتهاد واملقاصد الشرعية، وكما أنه ال اجتهاد يف مقابل النص فإنه أيضا ال اجتهاد يف مقابل املقاصد 

ك ألهنا روح وأسرار الشريعة اإلسالمية الغراء، واتبعت يف هذا البحث املنهج التحليلي لتحليل النصوص الشرعية؛ وذل

الشرعية وأقوال العلماء اليت ختلص إىل العالقة احلميمة بني املقاصد الشرعية واالجتهاد، وقد ظهرت النتائج التالية: أن 

ن األساسية، وجيب دراسة الوقائع املتجددة وما حيتف هبا م النصوص الشرعية مبجملها متثل روح الشريعة ومقاصدها

 مالبسات لكي يتم االجتهاد باالرتباط باملقاصد الشرعية، وبذا تظهر العالقة الوثيقة بني املقاصد الشرعية واالجتهاد.

 : املقاصد، النصوص، االجتهاد، الشريعة، القرآن، السنة.الكلمات المفتاحية
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 اللغويالتحديد المفاهيمي 

 تعريف املقاصد لغة.

املقاصد لغة من القصد، والقاف والصاد والدال أصوٌل ثالثة، يدلُّ أحدها على إتياِن شيٍء وأَمِّه، والثاين: على 

 (.1اكتناٍز يف الشيء، والثالث: الناقة القصيد املكتنزة حلما)

 مقاصد الشريعة.

فظ المية، وهو مركب من لفظني: لفظ مقاصد، ولمقاصد الشريعة لقب يطلق على فن من فنون الشريعة اإلس

 الشريعة.

 ولتعريف هذا االسم املركَّب ينبغي التعريج على تعريف كّل من لفظيه.

 أواًل: املقاصد.

 تعريف املقاصد لغة.

املقاصد لغة: مجع مقصد، وهو من القْصد، و"القاف والصاد والدال أصول ثالثة، يدل أحدها على إتيان 

 (.2واآلخر على اكتناٍز يف الشيء" ... والثالث: الناقة القصيد: املكتِنزة املمتلئة حلماً)شيء وأَمِّه، 

 والقصد له معان لغوية كثرية ـ سأكتفي مبا له صلة مبوضوع البحث ـ:

 (.3)اأَلمُّ واالعتماد يقال: قصد الرجل األمر يقصده قصدا، إذا أَمَّه   -1

      "(4.)"واستقامة الطريق، قال تعاىل:   -2

 (.5أي: املستقيم الذي يؤمه السَّالك ال يعدل عنه)

 (.6وهو ما بني اإلسراف والتقتري)والتوسط يف الشيء،  -3
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 (.7" اآلية)...   "قال تعاىل: 

 (.8أي: "واسلك الطريقة الوسطى بني ذلك قواما")

حدا منكم عمله"، أ هريرة ـ رضي اهلل عنه ـ قال: قال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ: "لن ينجيوورد عن أيب 

قالوا: وال أنت يا رسول اهلل، قال: "وال أنا، إال أن يتغمدين اهلل برمحة، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدجلة، 

 (.9والقصد القصد تبلغوا")

 (.10: الناقة القصيد: املكتِنزة املمتلئة حلماً)يقالواالكتناز، وهو االمتالء  -4

والكسر يف َأّي وجه كان، تقول: قَصْدت  الع ود َقْصداً كَسْرت ه، ور ْمٌح َقِصٌد وَقِصيٌد مكسور وتـََقصََّدِت الرماح   -5

 (.11تكسرت)

 تعريف مقاصد الشريعة: 

ري ممن كتب يف تعريفه مركبا، وقد ذكر كثبعد التعريج على تعريف لفَظي االسم املركب مقاصد الشريعة جيب 

 هذا الفن تعريفات خمتلفة ملقاصد الشريعة، وقد خرجت منها هبذا التعريف:

هي املعاين املقصودة يف األحكام الشرعية كما أرادها الشارع وراعاها يف التشريع جلباً للمصاحل ودفعاً للمفاسد 

 (.12عاجاًل وآجاًل)

 تعريف االجتهاد

َمل عليه ما يقارِب ه، يقال: َجَهْدت  نفسي وأْجَهدت أواًل: االجت هاد لغة: اجليم واهلاء والدال أصل ه  املشقَّة، مث حي 

(، واجَلْهد  واجل ْهد  الطاقة، تقول: اْجَهد َجْهَدك، وقيل: اجَلْهد املشقة، واجل ْهد الطاقة، اجَلْهد  ما َجَهد 13واجل ْهد الطَّاَقة)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 128 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ر شاق فهو جمهود، واالجتهاد والتجاهد، بذل الوسع واجملهود، واالْجِتهاِد بذل الوسع يف طلب اإِلنسان من مرض أَو أَم

 (.14اأَلمر وهو افتعال من اجلهد، والطاقة)

 (.15فاالجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع يف حتقيق أمر من األمور مسلتزم للكلفة واملشقة)

 واالجتهاد ينقسم إىل اجتهاد ناقص، واجتهاد تام.

 فاالجتهاد الناقص: هو النظر املطلق يف تعرف احلكم، وختتلف مراتبه حبسب األحوال.

 واالجتهاد التام: هو استفراغ القوة النظرية حىت حيس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب.

ومثال ذلك: كمن ضاع منه درهم يف الرتاب، فقلب الرتاب برجله، فلم جيد شيئا، فرتك الدرهم وذهب. وآخر 

إذا جرى له ذلك، جاء بغربال، فغربل الرتاب حىت جيد الدرهم، أو يغلب على ظنه أنه ما عاد يلقاه. فاألول: اجتهاد 

 (.16ناقص أو قاصر، والثاين: اجتهاد تام)

 (".17االجتهاد شرعاً: هو "بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي ظين)

ة استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكام الشرعيفاالجتهاد يف اصطالح األصوليني: هو عبارة عن "

 (".18على وجه حيس من النفس العجز عن املزيد فيه)

 المطلب األول: أهمية المقاصد الشرعية بالنسبة لالجتهاد.

مبحث االجتهاد هو من املباحث اليت تعترب ركيزة من ركائز أصول الفقه وله عالقة محيمة باملقاصد الشرعية، 

  يكاد خيلو منه مؤلَّف أصويل.والذي ال
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قال اإلمام الشاطيب ـ رمحه اهلل ـ "إمنا حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني، أحدمها: فهم مقاصد الشريعة 

 (".19على كماهلا، والثاين: التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها)

قاصد ألساسي يف توفر صفة االجتهاد فهم مويعترب اإلمام الشاطيب ـ رمحه اهلل ـ "أّول أصويل جيعل الشرط ا

 (".20الشريعة على كماهلا)

فيظهر أمهية معرفة املقاصد الشرعية يف تطبيق اجملتهد هلا يف الوقائع اليت يراد معرفة حكمها وقد ورد فيها نص 

حكمها أصال  علىظين الورود والداللة أو أحدمها ظين فقط ففيهما لالجتهاد جمال، وكذا معرفة الوقائع اليت ال نص 

 (.21ففيها جمال متسع لالجتهاد، واجملتهد يف احلالتني حيتاج ملعرفة مقاصد الشريعة لتعينه يف اجتهاده)

فاجملتهد يهتدي ـ بعد توفيق اهلل ـ يف اجتهاده ويستنري بالقواعد األصولية اللغوية، ومقاصد الشارع ومبادئها 

حيث إن روح الشريعة وأسرارها "ومقاصدها عمدة اجملتهد يف اجتهاده  (؛22العامة، وسائر نصوصه اليت بّينت أحكاماً)

 (".23حيث ال نص من كتاب وال سنة)

 المطلب الثاني: أهمية معرفة المجتهد للمقاصد الشرعية.

الصحابة كانوا أفهم األمة ملراد النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ وأتبع له فإهنم كانوا يدندنون حول معرفة مراده 

(، وكانت املصلحة لديهم هي القاعدة اليت كانوا حيتكمون إليها، واحملكِّمة آلرائهم، والطابعة الجتهاداهتم؛ 24ومقصوده)

ه ذلك بفضل رفقتهم للنيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ فروح اإلسالم ومقصوده اليت بـ ثَّت فيهم، بل وتشرُّهبم لتلك الروح من

تهم أقدر الناس على فهم مقاصد الشريعة وأعلمهم مبراد الرسول ـ صلى اهلل عليه مباشرة، وإدراكهم لعصر التنزيل جعل

 (.25وسلم ـ)
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وطبيعة االجتهاد بالرأي ـ الصحيح ـ "يبني أن مقصد املشرع من التشريع، هو التكليف الذي ينبغي أن يتجه 

 (".26تشريع)فيه املكلف إىل أن يكون مقصده يف العمل والنتائج متفقاً مع مقصد املشرع يف ال

قال اإلمام الشاطيب ـ رمحه اهلل ـ: "قصد الشارع من املكلف أن يكون قصده يف العمل موافقا لقصده يف 

التشريع، والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة ... فهي موضوعة ملصاحل العباد على اإلطالق والعموم، واملطلوب 

يقصد خالف ما قصد الشارع، وألن املكلف خلق لعبادة اهلل، وذلك من املكلف أن جيري على ذلك يف أفعاله، وأن ال 

خرة ... ؛ فينال بذلك اجلزاء يف الدنيا واآل-هذا حمصول العبادة-راجع إىل العمل على وفق القصد يف وضع الشريعة 

عبد، فال بد لوقصد الشارع احملافظة على الضروريات وما رجع إليها من احلاجيات والتحسينات، وهو عني ما كلف به ا

 (".27أن يكون مطلوبا بالقصد إىل ذلك، وإال مل يكن عامال على احملافظة)

فأقول بناء على ماسبق: إن األحكام مقصودة باملصاحل الراجعة للمكلف قطعاً وتستهدف غايات معينة قصدها 

 الشارع احلكيم.

 احملمدية معجز، وهو مشتمل على أمسىومن أجل أن الدستور اجمليد ـ القرآن الكرمي ـ الذي تستقي منه األمة 

طراز من البالغة، اجته أهل االجتهاد إىل فهم النص من منطلق اللغة العربية، وعليه فيجب أن يكون منطلق اللغة متكّيفا 

بإرادة غايتها البحث عن املصلحة حيث إهنا معتربة يف األحكام، وهي مل تشرع لذاهتا وإمنا ملعان أخر ومصاحل مرجوة 

رائها، فإذا واجه اجملتهد بعض النصوص اليت اعرتاها نوع من اخلفاء يف الداللة على معانيها، بذل طاقته يف استنباط من ج

معاين النصوص؛ ليتبنّي روحها املهيمنة عليها، فاستنبط تلك املعاين اليت من أجلها ش رعت النصوص، فاجملتهد ال يقف 

 (.28رة للذهن؛ إذ الوقوف عند حرفية النصوص منهج غري سديد)عند ظواهر املعاين اللغوية األوىل املتباد
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 المطلب الثالث: عالقة المقاصد الشرعية باالجتهاد.

اجملتهد ال يقف فقط على استبطان معىن النص، وحتديده إلرادة الشارع منه، مستعينا باللغة العربية، وأسرارها 

ستثمار رود النص، وإمنا ينبغي ، أو جيب ـ أن يتجاوز ذلك إىل ايف البيان، وظروف التنزيل، وأسباب التنزيل، وتاريخ و 

طاقات النص يف داللته على كافة ما حيتمله من معان بطرق الدالالت املشتقة من اللغة وخصائصها يف البيان، ومنها 

ي الذي قد ر إشارة النص، ويف هذا متسع للمجتهد "لالجتهاد بالرأي يف نطاق النص حتريا إلرادة الشارع، ذلك التح

 (".29حيدو باجملتهد ـ بناء على دليل قوي ـ إىل عدم األخذ بظاهر النص)

وورد يف اخلرب عن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ أنه جاءه رجل فقال: ملن قتل مؤمنا توبة؟ قال: "ال، إال النار"، 

اليوم؟ قال: "إين  وبة مقبولة، فما بالفلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أن ملن قتل مؤمنا ت

 (.30أحسبه رجال مغضباً يريد أن يقتل مؤمنا"، قال: فبعثوا يف أثره فوجدوه كذلك)

وهذا وإن كان مراد ابن عّباس ـ رضي اهلل عنهما ـ حممول "على قصد التهويل والزجر؛ لئال جيرتيء الناس على 

 (".31قتل النفس عمداً، ويرجون التوبة)

هذا يعترب من الفقه يف الدين الذي كان يتمتع به عبد اهلل بن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ حيث نظر  فأقول أن

إىل املآل قبل إصدار اجلواب للسائل الذي يظهر من حاله البحث عن خمرج بعد جرمية سريتكبها، مث تفّكر هل سيؤول 

 إىل طاعة أو معصية، أو إىل منكر أو معروف.

ما عنده من دليل قوي من نص، أو قاعدة عامة، أو حكمة التشريع، مع اعتبار كل ذلك فاجملتهد جيتهد على 

يف التأويل، فيتم صرف "اللفظ عن ظاهره إىل معىن آخر أرشده الدليل إىل أنه هو املعىن املراد، أو هو احلكم الذي ميثل 

"بني النص  ة، بل يسري على منهج اجلمعإرادة املشرع يف غالب ظنه"، فال يقف اجملتهد عند ظاهر منطق اللغة العربي
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وامللكة الفكرية املقتدرة اليت تدبر األمر يف النص، على أساس من قواعد حتدد معامل االجتهاد بالرأي ... فكل من 

املنهج اللغوي احملض، واملنهج العقلي احملض، ال يتفق مع طبيعة التشريع مبا هو نصوص ودالالت وإرادة وروح 

 (".32ومقاصد)

الجتهاد ال يستند على النصوص فقط ـ كما مر ـ بل يتم استثماره استثمارا مضبوطا بالقواعد األصولية املعروفة فا

عند أهل األصول، على أن يكون اشتقاقه من منطق اللغة العربية، ومنطق التشريع بوجه عام، وكذا من منطق العقل، 

نيت د هبا نص من قرآن أو سنة، وال انعقد عليها إمجاع، وال ب  وكل هذا يستهدي به "اجملتهد يف استنباط، وأحكام مل ير 

 (".33على قياس خاص)

وكذلك مبحث دالالت النصوص وكيفية تكييف املعاين عليها، وهو مبحث يعترب من أهم املباحث األصولية 

يفية تقعيد هذه ك  اللغوية اليت متيزت بالعمق، وتفتقر إىل كبري تأمل، يليه حكم بتأين؛ حيث إن دوراهنا كائن حول

الدالالت الستنباط األحكام من األدلة الشرعية؛ حيث إن الوصول إىل استنباط األحكام من النصوص الشرعية البد 

وأن مير مبراحل عدة، كالتعرف على أنواع األلفاظ بالنسبة ملعانيها، وكيفية االستعمال اللفظي هلذا املعىن بالذات، مث 

اط األحكام الشرعية من النصوص عن طريق الدالالت، "وملَـّا كان النص قد يدل على أكثر يؤول األمر إىل كيفية استنب

من معىن بطرق خمتلفة، فقد أضحى ضروريا حبث طرق داللة النصوص على معانيها اليت تعترب قواعد أصولية لغوية ترسم 

ها استنباط أهم البحوث اليت يقوم علي منهج االجتهاد يف استثمار كافة طاقات النص يف الداللة على معانيه، وهو من

 (".34األحكام يف الشريعة ...)

فاملعاين املقاصدية مبثوثة يف قوالب األلفاظ، وتتسع وتضيق حسب نوعية الداللة، وهي كلها مرادة ومقصودة 

 هي املعاين املرادة؛ يتمن الشارع احلكيم، وال ينبغي إمهاهلا حبال، وإال يقع اجملتهد يف تعطيل املراد من قوالب األلفاظ ال

ألن استعمال املقاصد الشرعية يف استدرار املعاين واستنباط األحكام جيعل اجملتهد يتوخى املقصود شرعا، وحيث إن 
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، الكثري من املعاين واألحكام تغيب عن اجملتهد؛ لضيق العبارة احلرفية، فإنه ال يستنبط إال بتنزيل املقاصد الشرعية وإعماهلا

 (.35على املكلفني من جهة، ويوّسع أفق اجملتهد من جهة أخرى) وهذا يوّسع

 الخاتمة

احلديث عن املقاصد الشرعية ومدى عالقتها باالجتهاد، واستنادا على نصوص القرآن والسنة، خالل من 

 لنتائج التالية:اهذا البحث ظهرت يف 

 النصوص الشرعية مبجملها متثل روح الشريعة ومقاصدها األساسية. -1

 اسة الوقائع املتجددة وما حيتف هبا من مالبسات لكي يتم االجتهاد باالرتباط باملقاصد الشرعية.جيب در  -2

 العالقة بني املقاصد الشرعية واالجتهاد عالقة وثيقة ال ينفك أحدمها عن اآلخر. -3
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