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 -الواقع و اآلفاق–الملتقى الوطني : مستقبل العلوم اإلسالمية في مؤسسات التعليم العالي 

 2017أفريل  24-23النعقد يومي 

 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

  ربط الدرس المقاصدي بكليات القرآن الكريمعنوان المداخلة : 

 تخصص الكتاب و السنة نموذجا

 -قسنطينة-جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةد.بعداش بوبكر 

تعترب العلوم و املعارف اليت وضعت خلدمة القرآن الكرمي، علي اختالف أنواعها ما بني علوم       
وسائلية و علوم مقاصدية غايتها استجالء املعاين و املضامني القرآنية، هذه العلوم و املعارف عرب 

هيمنة نسبية  إىلبه حتولت  التنويرعوض أن ختدم القرآن اجمليد و تسهم يف  ة،الزمن خلمن قرون 
 ىدته إيل مدركاهتا الظرفية و حمد داهتا الزمانية و املكانية، فأدقي   »ذلك املطلق  ىالعقل البشري عل

ذلك كل ه إيل ظهور تفسريات و تأويالت متناقضة أحيانا وفقه خمتلف، و كالم متعسف، و حتولت 
مقاصد كلية حبيث صارت تتحكم أحيانا يف لغة القرآن، و صارت تلك املعارف  إىلئل اللغوية الوسا

و العلوم مقصودة لذاهتا، أو صارت مرجعيات بديلة يستغين بالرجوع إليها عن الرجوع إيل القرآن إال 
و هذا ما ذكره صاحب كتاب: استدالل األصوليون بالكتاب و السنة  1.«سبيل االستشهاد ىعل
القواعد األصولية حيث أوضح كيف كان مجهرة األصوليني يتخذون من أدلة الكتاب و السنة يف  ىعل
  2.اإلمجاع و القياس ىعلكما يف االستدالل م األغلب معضدات ملا يتوصلون إليه  عاأل
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 طالقاتهــــــانالت دون ــــح إذالكتاب العزيز  ىة علــــــارف حاكمــــــوم و املعــــــعظم العلـــــــــذت مـــــــواختُ       
أو عينهم بقوم منحصرا يف  خطابا قوميا  وفسرته كما لو كان  ». اإلنساينفية و خطابه العاملي عر ملا

 حريفـــــــيني و تعطاــــال عنلط وابا كثريةـــــح أبـــــا فتـــــارخيية معينة ممــــــــــرة تـــــــــــدد أو فتـــــــحم رايفي ـــــــــــــحميط جغ
  1.«اهلني و انتحاالت املبطلنيـــــــأويالت اجلـــــــالغاليني و ت

عد هيمنت الكتاب و حاكميته علي كل املعارف و احنصرت خصائص و من هنا اختفي بُ        
ذي جيدونه مكتوبا ـــــالذين يتبعون الرسول النيب األمي  ال﴿أكدها القرآن يف قوله تعايلالشريعة اليت 

عندهم يف التوراة ة اإلجنيل يأمرهم باملعروف و ينهاهم عن املنكر و حيل هلم الطي بات و حيرم عليهم 
يف عناصر من  [157:األعراف]﴾اخلبائث و يضع عنهم إصرهم و األغالل اليت كانت عليهم

يكون يف تلك املعارف وينعكس  الذي كان ينبغي أنه رثألاهر ظالوسطية و الواقعية و الوضوح، و مل ي
 -قلتلنقلي و نصوصه كثريا من السمات السلبية، اليت نُ اجتلي واضحا يف تراثنا ها كما إجيابا علي

الشديد مع برامج الدراسة يف جامعاتنا العربية بصفة عامة و يف جامعات اجلزائر بصفة  -لألسف
ن التدقيق و التمحيص و التجديد. الدرس مخاصة. و من تلك الربامج اليت مل حتظ بالعناية الكافية 

بة الكتاب و السنة ، و لطلاإلسالميةاملقاصدي الذي يقدم لطلبة اجلامعات و املعاهد يف العلوم 
 .عرض الدرس بصفة جتريدية جافة، بعيدة الصلة عن نصوص كليات القرآن الكرميبصفة خاصة. فيُ 

 أوال: المفاهيم العامة: 

 يدين كبريين، يتحقق مبوجبها النظر الكلي الستخراج املعاين و األحكام قرقة يتضمن عنوان هذه الو    
فرد كال منهما بشيء أُ لذا اقتضى منهج الدراسة أن  و التصور العام للمسألة و اإلجابة عن اإلشكال

 و هذان القيدان مها: الدرس املقاصدي و كليات القرآن الكرمي ، من الكالم و التوضيح
 الدرس المقاصدي: -1
 لمية األكادميية،و الدراساتـالع ائلـالرساهج الدراسية و ــــــهي املن ؟ديـدرس املقاصــــــا املقصود بالـــم-أ
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ة بعدة مميزات ــــــــداغوجي يتميز من هذه الناحيــــــــــــلمي البيـــــــــــوي العـــــــــمن حيث احملت ، فهواثــــــــو األحب 
  :خصائص و

 الغموض و العموم يف األلفاظ. :امليزة األوىل
 جتريد املسائل ذات املنزع األصويل  امليزة الثانية:
 ثنائية املفاهيم. امليزة الثالثة:
 التداخل الثالثي الفقه، األصول، و املقاصد.  امليزة الرابعة:

و بعد استعراضنا املميزات األربع اليت متيز الدرس املقاصدي يف حمتواه العلمي حناول تفصيلها      
 علي النحو اآليت: 

فها الغموض، و العموم يف األلفاظ تنفاملباحث املقاصدية يك :الغموض في األلفاظ :ىالميزة األول
الدارسني يف فهم مراد املتكلم و مقصوده العام من حديثه، لدى إىل حصول االلتباس مما يؤدي 

طرق )لشاطيب يف اجلهات اليت يعرف هبا مقصود الشارع افالطالب جيد صعوبة كبرية يف فهم كالم 
لشاطيب يف خامتة كتاب املقاصد اجلهات اليت افقد ذكر اإلمام  (احلد األوسط ىإثبات املقاصد عل

أن -األمر و النهي  لاعتبار عل-لتصرحيي ااالبتدائي األمر و النهي  جمرد-»يعرف هبا مقصود الشارع 
السكوت عن شرع -األحكام العادية و العبادية مقاصد أصلية و مقاصد تابعة ع للشارع يف شر 

إذ ال عهد له بطرق إثبات العلة يف باب القياس و علم املقاصد كان قد نشأ ضمن علم  1«.التسبب
ضمن مباحث األصول بال خالف يف ذلك، و اخلالف يف هل علم املقاصد مستقل بنفسه أم داخل 

معرفة  علم األصول، كما جيد الطالب صعوبة يف فهم كالم ابن عاشور، يف مدي االحتياج إىل
 ف حسب تصرف اجملتهدين بفقههم يف الشريعة ــاجة إليها تقوى و تضعــــــــلشريعة، و أن احلاصد اـــــــــمق

  2مخسة أحناء ىو يقع ذلك عل

                                                           

  1- الشاطيب: املوافقات يف أصول الشريعة، دار املعرفة، بريوت، ط2. 1395هـ/1975م، 2/ 391 
م، 2008ه /  1421، 2ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حتقيق: حممد الطاهر امليساوى، دار النفائس األردن، ط -2
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 إذن نسقه املعريف اخلاص به بعيدا عن النسق األصويل، فالدرس املقاصدي مل يستطيع أن يكو        
 األمرلقرآن الكرمي اظلت أسس مقاصد الشريعة عبارة عن مباحث أصولية جمردة بعيدة عن كليات 

مجلة  ىالذي كر س الوثاقة املنهجية و املعرفية بني اجملالني، و قد كان هلذا اخللط اجملايل أثره الكبري عل
االستشكال يف الدرس  من القضايا ذات املنزع األصويل، إذ انتقلت عدد من املسائل األصولية إىل

  1املقاصدي املعاصر
 ز يالف الذي أثارته القضية بني مؤيد و معارض و جمــــــو اخل ،كال تعليل العباداتـومن بينها إش      

لشاطيب و غريه من أن التعليل يطرد يف الشريعة اهذا اإلشكال أكثر جبزم اإلمام  زو يتعز  ،و ناف  
 2أصوال و فروعا مجلة و تفصيال

،  أصولية: فأغلب املسائل يف مباحث املقاصد الميزة الثانية: تجريد المسائل ذات المنزع األصولي
مراتب املناسبات و منها ما  ىكأقسام املقاصد من حيث تعقل املعين املناسب فمنها ما هي يف أعل

و منها ما  ولاألاملراتب، و كذا باعتبار مرتبتها يف القصد فمنها ما هي مقصودة بالقصد  هي يف أدىن
 3هي مقصودة بالقصد الثاين

علم من أهم املباحث األصولية يف باب القياس، وهي استنباط األوصاف نكما   ةو املناسب      
 4بطريق االجتهاد. الصاحلة للتعليل، اليت شرع احلكم ألجلها أو املصلحة اليت قصد هبا حتصيلها

اليت تفرض  –أو التشريعية -املقصود بالثنائية تلك الثنائية املنهجية :و الميزة الثالثة: ثنائية المفاهيم
نفسها علي املشتغل بالدرس املقاصدي. و هي ثنائية كانت حاضرة بصورة أو بأخرى منذ النشأة 

لعلم أصول الفقه، و تسمي الثنائيات ألهنا مفاهيم ضدية أو تكاملية ال يستقيم العمل  األوىل
 احث األصول ــــــــرتسخة يف كثري من مضامني مبـــــــــــارها، ألهنا مـــــــتشريعي دون استحضادي و الــــــاالجته

                                                           

 80، العدد: 20 ، مقاربة أصولية، جملة إسالمية املعرفة و السنة:دبني التعليل و التعبمجيلة تلوت، مقال: العبادات  -3
. 44م ص/2015ه/1436  

  2 44مجيلة تلوت، املرجع السابق: ص/  -
  3 397-396/ 2: املوافقات الشاطيب-

سالمي فرجينيا، الواليات املتحدة نور الدين اخلادمي: املناسبة الشرعية و تطبيقاهتا املعاصرة، املعهد العاملي للفكر اإل -3
  49-48 ص/م،2006ه / 1427 ،1األمريكية، دار ابن حزم، بريوت،ط
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 رد املقابل له أو املكمل ملفهومه ـــــرادها حىت يذكر الفــــــــاحث يذكر أحد أفـــــــاد البــــــــاصد، فال يكــــــــو املق
 1و مضمونه

ل آالنص و امل ةالتشريعية كثرية و متعددة منها ثنائية القطع و الظن و ثنائيإن الثنائيات املنهجية      
و ال يسع املقام 2،و ثنائية الثابت و املتغري، و ثنائية الفهم و التنزيل ئيو ثنائية الكلى و اجلز 

الستجالء معاين كلها يف هذه الورقات، و إمنا نكتفي بالتنبيه علي بعضها قدر ما يتناسب مع عنوان 
 .هذه املداخلة

و كثر : وهي الثنائية اليت أخذت حيزا كبريا يف كتب أصول الفقه و املقاصد، القطعي و الظني -
إن أصول الفقه  »لشاطيب بالقول: احوهلا اخلالف حىت بلغ ذروته يف املوافقات فقد صرح اإلمام 

كليات   أهنا راجعة إىلقطعية ال ظنية سواء ثبتت بالعقل أو باالستقرار الكلي و الدليل علي ذلك 
قابل أ ي بكر الباقالين و الشوكاين و كثري من املو يف  «فهو قطعي  كذلكالشريعة و ما كان  

   .األصوليني الذين قالوا إهنا ظنية
البحث املقاصدي اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور، و ذلك حني   و الذي نقل هذا اإلشكال إىل    

، حمتجا عليهم بندرة ما هو أصوهلاالشريعة و  أدلة كان بصدد الرد علي ما ذهب إليه من قال بقطعية
 يقولأصول الفقه،  قطعيةقطعي يف أصول الفقه، مقرتحا املخرج من احلرية اليت وقع  من رام تقرير 

مسائل  إيلنعمد  إنيف الدين حق علينا  فقةتللندون أصوال قطعية  أنأردنا  ذاإفنحن  »رمحه اهلل: 
قة التدين  و نعريها مبعيار النظر و النقد، فننفي عنها تبو  ذوهبا يفه املتعارفة، و أن نعيد أصول الفق

شرف معادن مدارك الفقه و النظر، مث نعيد صوغ ذلك العلم أاألجزاء اليت غلثت هبا،  و نضع فيها 

                                                           

يوسف محيتو: إشكاالت يف طريق البحث املقاصدي املعاصر، مقال علي ألنت موقعك مركز مناء للبحوث و الدراسات،  -4
  15/11/2012بتاريخ 

يف لعلم املقاصد، ندوة مقاصد الشريعة و سبل عر ألشاطيب دراسة يف بنية التشكل املبدرا بلحسن، نظرية املقاصد عند اإلمام  -5
  1/108, حتقيقها يف اجملتمعات املعاصرة
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ستمد منه طرق تركيب األدلة حاله تُ على و نسميه علم مقاصد الشريعة، و نرتك علم أصول الفقه 
  1.«..الفقهية .

أننا غري ملتزمني  ىعل»و هذا الذي حاوله ابن عاشور، ودعا إليه سرعان ما استدرك عليه بقوله:      
دت أن تكون ثلة من القواعد اأردت أر  إمناما يقرب منه يف التشريع، إذ هو منوط بالظن، للقطع و 

د هو ما نسميه القطعية ملجأ نلجأ إليه عند االختالف و املكابرة ، و أن ما حيصل من تلك، القواع
فكأنه يقول إذا تعذرت الغاية القصوى من   2.«علم مقاصد الشريعة، و ليس ذلك بعلم أصول الفقه

القواطع، فال أقل من أن يستفاد مما هو دوهنا من الغايات مع بقاء السعي إليها أمرا مشروعا ألن 
انتقاء املقاصد القطعية غري وارد  إطالقا، و املقاصد الظنية غالبة و حتصيلها سهل ال حيتاج كبري 

 ليهكون املقاصد القطعية مبثابة احملكم من النصوص الكلية ترد إو من مث ت 3.استقراء لتصرفات الشارع
ن أعظم ما يهم إو »املكابرة وهو ما يعنيه يقوله:  املتشاهبات، و يلجأ إليها عند االختالف و

 4.«اجلدلو القطعية ليجعلوها أصال يصار إليه يف الفقه  ثلة من املقاصد إجياداملتفقهني 
و قد  »لشاطيب يف املوافقات فقال: ايف كتابة الربهان و  اجلويين ىعلو قد حاول أن يستدرك       

حاول بعض النظار من علماء أصول الفقه أنه جيعلوا أصوال للفقه قطعية فطفحت بذلك كلمات 
اإلبطال ملا مسألة القطع بشيء من على لكنه عاد  5.«طريقة ذلك تعينيكوا يف بلكنهم ارت ،منهم

تعلم إمكان استخالص قواعد حتصل بالقطع أو لو إمنا قصدت منه التنور بأضواء إفهامهم   »قال: 
 6«.القريب من القطع و لو كان قليلةالظن 

و من خالل نقاش هذه الثنائية جيد الطالب إشكاال كبريا يف فهم أبعادها و معانيها وهو ما        
 لص منها القطعيات األساسية الكلية يف التشريع.يدعو إيل النظر يف كليات القرآن املتكررة ليستخ

                                                           

  1- ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص/ 172.

  2- ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص/ 235-234.

  3- ابن عاشور: مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص/ 235 
  4- ابن عاشور: مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص/ 232 

  5 - ابن عاشور: مقاصد الشريعة، املرجع السابق،232.

  6- ابن عاشور: مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص/ 232
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و يشكل هذا الثالثي » :الميزة الرابعة: التداخل الثالثي بين الفقه الفرعي و األصول و المقاصد
ق بينهما من حيث يف الفقه و األصول و املقاصد نسقا علميا منسجما متكامال يصعب التفريعر امل

فائه يالعامل  الفقيه ختريج األحكام الشرعية دون است ىعل، إذ يستحيل والعملي االشتغال العلمي
ومن هنا صعب الدرس املقاصدي لقصور   1،«إحداها الشرطي للمعارف الثالث أو افتقاره إىل

 فية التكاملية بني العلوم الشرعية، فالطالب يف ختصص الكتاب عر افة املـــدراسية و غياب الثقـــــــــالربامج ال
 فقه ـــول و الـــإيل برامج األص ط و ال يلتفتــــه فقـــــــدعم ختصصـــــــــرامج اليت تــــــــالب ىيقتصر عل نةـــــــو الس

 ذا.كهو و املقاصد، و طالب األصول يقتصر علي الربامج اليت تدعم ختصصه 

 املقاصد  يتغي الدرس املقاصدي جبملة منداف و الغايات ــــ: من حيث األهالدرس المقاصدي -ب

درجة استخدام املقاصد ففي استنباط األحكام  و استخراجها  رقي بالطالب إىلـــــــو األهداف ال ت
 بد منها يف مداخل العلوم: علي النحو اآليت:   الفالدرس  يقدم للطالب بعض األساسيات اليت 

 التعريف بعلم املقاصد  -
 ملؤلفة فيه عرب العصور، و الكتب ا هالتعريف بنشأته و تطور  -
 العلم جبملة كبرية من مقاصد التشريع العامة و اخلاصة  -
 حماولة بيان وجه احلصر يف الضروريات و احلاجيات و التحسينات  -
تضيف مادة املقاصد بعض املعارف العامة األخرى اليت متكن الطالب من القدرة علي الرتجيح بني  -

 املصاحل و املفاسد 
 القيد الثاين يف هذه الورقة: 

 كليات القرآن الكريم:  -2
 املقصود بكليات القرآن الكرمي:  -أ

                                                           

اململكة  -لرباطا  -التنزيل الطبع مطبعة املعارف اجلديدة ىلدراسات يف الفكر املقاصدي من التأصيل إ :احلسان شهيد -5
159م ص/ 2014/  1436  -1املغربية، ط   
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و كل كلمة كل اسم جلميع أجزاء الشيء  ،اجلمع كلياتو الكليات: لغة: مصدر صناعي من كل  -
  ﴾كل امرئ مبا كسب رهني  ﴿: للمذكر و املؤنث، و كل اسم الستغراق أفراد املنكر. حنو قوله تعاىل

املعرف بالالم  و إذا أضيفت"كل" إىل «كل العاملني حادث  ». و املعرف اجملموع حنو: [21الطور: ]
وقد  [84اإلسراء ]﴾كل يعمل علي شاكلته ﴿تفيد عموم األجزاء و إذا قطعت عن اإلضافة حنو 

من كل و جاءهم املوج ﴿: تكون كل للتكثري و املبالغة دون اإلحاطة و كمال التعميم لقوله تعاىل
 1[22يونس: ]﴾مكان

ى  و الكلية: هي احلكم عل «كل بين متيم حيملون الصخرة»و الكل  هو احلكم علي اجملموع كقولنا: 
طق هي: ـــــــس عند أرباب املنـــــــوالكليات اخلم  2،«لون الرغيفـــــــــم يأكــــــــــكل بين متي»كل فرد حنو 

والعرض العام. وهي احلقائق اجملردة اليت ال تقع حتت حكم احلواس والنوع و الفصل واخلاصة  اجلنس
 اطقة لإلنسان، انية و الفصل كالن  ـــــــوانات و النوع كاإلنســــــــبل تدرك بالعقل و هي مخس: اجلنس كاحلي

فكرة و ال يريدون بالناطقة ما يفهمه عوام الناس من أنه النطق بالكالم، و إمنا يريدون هبا القوة امل
غاء و الناطق هو فصل اإلنسان بد اإلنسان، و خرج عنه البحو الطفل يف  سخر هذا دخل األى فعل

ة، ألهنا يو اخلاصة كالكتابة ألهنا ختص ببعض النوع، و العرض العام كالضاحك ،عن سائر احليوان
 3.عامة جبميع النوع

  4تها اجلزئيات الكثريةالكليات اصطالحا: هي املعاين األساسية اجلامعة، اليت تندرج حت-
و يبين أما كليات القرآن الكرمي: فهي املعاين و القواعد العامة اجملردة اليت تشكل أساسا ملا ينبثق منها 

  5و عليه فمصطلح الكليات هو املصطلح املقابل ملصطلح اجلزئيات ،عليها من اجلزئيات
                                                           

1- أبو البقاء الكفوي: الكليات معجم يف املصطلحات و الفروق اللغوية، حتقيق عدنان درويش، حممد املصري مؤسسة الرسالة، 

. 628 -627 – 626م ص 2011ه/1432 ،2بريوت، ط  

  2- الكفوى: الكليات، املرجع السابق، ص/ 628 
  3- الكفوى: الكليات، املرجع السابق، ص/ 628

م، 2010ه/1431، 1الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية، دار ابن حزم بريوت، دار األمة، جدة ط:الريسوين أمحد -3
72ص/   

  5- بريك  بن سعيد القرين:  كليات األلفاظ يف التفسري- دراسة نظرية تطبيقية 
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أسلوب بأنه يأيت يف القرآن علي معين  فاملراد بكليات القرآن ما يطلقه بعض املفسرين علي لفظ أو
 2«هي أصول كلية حيتكم إليها » ـهليات بقولـو عرف بعضهم الك .عاين التوحيد و التزكيةــــــكم  1مطرد

للتشريع، فال بد  و املرجع األعلى األولو هي احملكمات اليت جاءت يف القرآن الكرمي باعتباره األصل 
  اتـــــد أن تكون هذه الكليـــها )مفصلها( وال بمُ و منج   ألساسيةاأن يكون هو مستودع هذه الكليات 

 

 3.ذلك اآليتان من سورة هود و سورة آل عمران كما تشري إىل  االعتباريف الرتتيب و ة مقدم  
وقد  [1:هود]﴾مث فصلت من لدن حكيم خبري أحكمت آياتهآلر كتاب ﴿فقد جاء يف سورة هود:

ن آيات القرآن منها آيات حمكمات و إهنا هي عمدة الكتاب العزيز، وذلك يف قوله أ ذكر اهلل تعاىل
 [7 :آل عمران] ﴾وأخر متشاهبات آيات حمكمات هن أم الكتابمنه  ﴿تعايل: 

 له ــــه، أي أصـــــــنزلة أمي ـــــزل من الكتاب مـــــف احملكمات يتنــــصن»وير: ــــــجاء يف تفسري التحرير و التن    
احملكمات هي أصول االعتقاد »وقال أيضا: 4،«و مرجعه الذي يرجع إليه يف فهم الكتاب و مقاصده

 5.«و التشريع و اآلداب و املواعظ
وهذه الكليات هي أصل التشريع كله فقد جاءت اآليات احملكمة الكلية سابقة علي آيات     

الكليات و املبادئ و األحكام  ىعل األوىلاألحكام التفصيلية، فالقرآن املكي بدأ برتكيز بالدرجة 
العامة، مث بدأ يتطرق إيل بعض األحكام العملية غري املفصلة أواخر املرحلة املكية و أما األحكام 

القرآن املدين، مث  املرحلة املدنية و إىل التفصيلية و التطبيقية فقد تأخر نزول معظمها أو كلها قريبا إىل
اعلم أن »دد: صلشاطيب يف هذا  الايقول اإلمام  6جاءت بدرجة أكثر تفصيال يف السنة النبوية.

                                                           

  1 - بريك  بن سعيد القرين:  كليات األلفاظ يف التفسري
مة و أساس الثبات -6 / 2نشر، بريوت طالشبكة العربية لألحباث و ال ،الشريف حامت بن عارف العوين، احملكمات صمام أمن األ 

23، ص/ 2013   
  3- الر يسوين أمحد: الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية ص/ 28

  4- ابن عاشور: تفسري التحرير و التنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس،ج155/2،3.
  5- ابن عاشور: تفسري التحرير و التنوير املرجع نفسه،ج2، 155/3.

  6- الرسوين أمحد: الكليات األساسية املرجع السابق ص 28
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مبكة  مث تبعها أشياء باملدينة،   و الذي نزل هبا القرآن علي النيب ،القواعد الكلية هي املوضوعة  أوال
اإلميان باهلل و رسوله و اليوم اآلخر، مث  و كان أوهلا ،كملت هبا تلك القواعد اليت وضع أصلها مبكة

ي عن كل ما هو كفر أو و هنُ  ،تبعه ما هو من األصول العامة كالصالة و إنفاق املال و غري ذلك
األصول الكلية كانت يف النزول والتشريع و إمنا كانت اجلزئيات املشروعات مبكة قليلة، ...تابع للكفر

  1أكثر.
 
  أنواع الكليات القرآنية: -ج

جاء هبا نص القرآن الكرمي  كليات نصية إحداهما:الكليات القرآنية ال تكاد خترج علي نوعني:
 2ووردت هبا بعض آيات الذكر احلكيم

 [38 -37النجم: ] ﴾وأال تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس لإلنسان إال ما سعى ﴿:لقوله تعاىل

وكل أمىرىء  مبا كسب  ﴿وكقوله تعاىل:  [38]املدثر: ﴾كل نفس  مبا كسبت رهينة    ﴿:كقوله تعاىل
إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان إيتاء ذي القرىب وينهى عن  ﴿:كقوله تعاىل[21]الطور:﴾رهني

 :اــــتني كليتني كبريتني مهيضقر بــــاألماألخرية جند يف هذه اآلية [90:النحل] ﴾الفحشاء واملنكر والبغي
ال و ما ــــــــــل شيء فما من جمـــــــيف ك نو تدخال يءـــــكل ش  نشمالتا ــــــ. إذ مه«دل و اإلحساســـــالع»

و ما من قول يقوله اإلنسان إال يدخله  نمن عمل قليب أو حسي، إال و يدخله العدل و اإلحسا
كل ى  و مها مطلوبان و مأمور هبما يف كل اجملاالت و يف كل احلاالت و عل نالعدل و اإلحسا

 3.األحوال

                                                           

  1-الشاطيب: املوافقات، املرجع السابق،3/ 103-102. 
  2-الريسوين: الكليات األساسية للشريعة اإلسالميةص/ 32

عبد احلميد العلمي، منهج الدرس الداليل عند اإلمام ألشاطيب، دون دار الطبع، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية  -3 
  123 /ص -م 2001ه / 1422
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حبه، وهو األصل اجلامع للحقوق الراجعة إىل الضروري واحلاجي من فالعدل إعطاء احلق إىل صا    
احلقوق الذاتية وحقوق املعامالت، ومن هنا تفرعت شعب نظام املعامالت االجتماعية من آداب 

عة ، ومرجع تفاصيل العدل إىل أدلة الشريعة، فالعدل هنا كلمة جمملة جاموحقوق وأقضية وشهادات
 1وهي بإمجاهلا مناسبة إىل أحوال املسلمني حني كانوا مبكة.

إىل من هو أهلها...فإىل حقيقة اإلحسان ترجع  واإلحسان فهو معاملة باحلسىن ممن ال يلزمه    
 2أصول  وفروع آداب املعاشرة كلها يف العائلة والصحبة

أهنا داخلة يف العدل واإلحسان، فإيتاء قضية جزئية، بدليل وهي  «بإيتاء ذي القرىب»مث جند األمر     
ضمن العدل وضمن اإلحسان. ولكن هذا اجلزئي ميثل قضية كلية  -أو جزئي-ذي القرىب هو جزء

 3بالنسبة إىل ما ينبثق عنه ويندرج فيه، مثل بر الوالدين، وصلة األرحام...
ومها  «الفحشاء و املنكر» :كبريتني مها  قضتني: جند يف اآلية النهي عن األخرىو يف اجلهة     
 ادات ـــــــدات و العبــــــــــن يف املعتقـــــا و ما بطـــــــــر منهـــــــــــا ظهـــــــــــاسد مـــــــرور و املفـــــــــــة الشــــــــــــان كافــــــــــــــجتمع
  4اجلماعات ن األفراد وـــــــمالت بياــــــــو املع
فالفحشاء اسم جامع لكل عمل أو قول تستفظعه النفوس لفساده من اآلثام اليت تفسد نفس       

؛ من اعتقاد باطل أو عمل مفسد للخلق، واليت تضر بأفراد الناس حبيث تلقي فيهم الفساد من املرء
يف قتل أو سرقة...، أو تضر حبال اجملتمع وتدخل عليه االضطراب، من حرابة أو زىن...، فدخل 

  5الفحشاء كل ما يوجب اختالل املناسب الضروري، وقد مسها اهلل الفواحش.

                                                           

  1- ابن عاشور: تفسري التحرير و التنوير املرجع نفسه،ج6، 255-254/14.

  2- ابن عاشور: تفسري التحرير و التنوير املرجع نفسه،ج6، 256-255/14.

  3- الرسوين: الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية، املرجع السابق،/32.

  4- الرسوين: الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية، املرجع السابق،/33
  5- ابن عاشور: تفسري التحرير و التنوير املرجع نفسه،ج6، 257/14.
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وأما املنكر فهو ما تستنكره النفوس املعتدلة وتكرهه الشريعة من فعل أو قول، واالستنكار      
فإنه منهي عنه ومشل املنكر كل ما يفضي إىل اإلخالل  مراتب، منها مرتبة احلرام، ومنها مرتبة املكروه

 1باملناسب احلاجي، وكذلك ما يعطل املناسب التحسيين بدون ما بفضي منه إىل ضر.
والبغي هو االعتداء يف املعاملة، إما بدون مقابلة ذنب كالغارة اليت كانت وسيلة كسب يف      

كاإلفراض يف املؤاخذة. فهذه اآلية مجعت أصول الشريعة اجلاهلية، وإما مبجاوزة احلد يف مقابلة الذنب  
 2يف األمر بثالثة، والنهي عن ثالثة، بل يف األمر بشيئني تكملة، والنهي عن شيئني وتكملة.

جند فيه قضية كلية  [23:اإلسراء] ﴾وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه ﴿: و إذا أخذنا قوله تعاىل     
  3ع إفراده وحده هبذه العبادةكربى: و هي لزوم عبادة اهلل م

و حتت هذه القضية الكلية تندرج قضايا جزئية هلا، تتمثل يف العبادات و التكاليف العبادية،       
 اله من أشكال العبادة ـــــــا مت إبطــــــل مــــــاهتا كـــــــدخل يف جزئيــــــــا يــــــو صوم حج...كممن صالة و زكاة 

 4لغري اهلل، سواء كانت قلبية أو قوليه أو فعليةو العبودية 
الكلي و اجلزئي يف الدرس  معىن ىومن خالل هذه الكليات النصية يتدرب الطالب عل       

و أن الكليات و احملكمات القرآنية قد تكلفت بإرساء األساس الفلسفي املرجعي الذي  ،املقاصدي
إلسالمية قد تفصلت فروعها و جزئياهتا بعد ما تأصلت ينبثق منه التشريع اإلسالمي، و أن الشريعة ا

 .و ميكن تصنيفها وفق مضامني حمددة[ 1]هود: 5،﴾أحكمت مث فصلت﴿أصوهلا و كلياهتا 
كم املنتظمة من جزئيات كثرية و أدلة مبثوثة يف وهي املعاين و احل   استقرائية:الثاني: كليات  -

 ها الشارع كالضروريات ـــــاملقاصد اليت وضع ىيندرج يف أعل ـــــــامواطن خمتلفة من أبواب الشريعة فمنها م

                                                           

  1- ابن عاشور: تفسري التحرير و التنوير املرجع نفسه،ج6، 257/14.

  2- ابن عاشور: تفسري التحرير و التنوير املرجع نفسه،ج6، 258/14.

  3- الرسوين: الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية، املرجع السابق،/33 
  4- الرسوين : الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية، املرجع السابق،ص/33 
  5- الرسوين الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص/ 31 
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وغريها و منها ما يندرج فيما أخذ معناه من جنس األدلة و كان مالئما لتصرفات الشرع كاالستدالل 
 ىاملرسل، و منها ما يندرج يف خدمة مبادئ اليسر ورفع احلرج عن املكلفني فهذا و غريه مما دلت عل

  1.يات كثريةاعتباره آ
فاملقاصد الشرعية من ضروريات و حاجيات و حتسينات قصد الشارع يف احملافظة عليها مل يؤخذ      

عن طريق استقرائها من مواطن متعددة، جاء يف املوافقات ل العلم هبا ــــحص اــــــــإمنو  ،من دليل واحد
 2.«وأعين بالكليات هنا بالضروريات و احلاجيات و التحسينات »

 الكليات العامة. و من هنا يتعلم الطالب يف الدرس املقاصدي كيفية استقراء اجلزئيات ليصل إىل     

هذا الربط الدكتور: طه جابر العلوين ملا حاول تسطري مقاصد عليا  إىلسبق محاوالت هذا الربط: -
  ةـــــــــالتزكيو  دــــــــالتوحي »هي:و ة ـــــــــا يف مخســـــــــــــأمجلهات مطلقة قطعية ـــدها كليــــــــــــــكن عــــــــــة ميــــــــحاكم

فهذه مقاصد عليا للقرآن الكرمي تليها يف املرتبة الثانية من مستويات  الدعوةو األمة و  العمرانو 
مثل العدل و احلرية و املساواة أما املستوى الثالث من املقاصد فهو مقاصد  املقاصد وهو القيم:

  3.«مبقاصد الشريعة أي الضروريات واحلاجيات والتحسينات...املكلفني و هي اليت مساها األصوليون 
الغايات العلمية والعملية "كما حاول هذا الربط الدكتور: أمحد الريسوين يف كتابيه مقاصد املقاصد،   -

فقد حاول وضع ما يسمي بكليات  "الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية" ، وكتابه"ملقاصد الشريعة
القرآن يف عالقاهتا بالدرس املقاصدي، و خاصة ملا تناول صنف الكليات املقاصدية اليت جاء هبا 

 القرآن الكرمي.

 

 

                                                           

  1- عبد احلميد العلمي، منهج الدرس الداليل عند اإلمام الشاطيب، ص/ 123- 124 
  2- الشاطيب، املوافقات، 30/1- 7-6-5/3 

  3- تطور املنهج املقاصدي عند املعاصرين، مدارسة مع الشيخ طه جابر العلوىن حوار، زينب العلوين ص/15 
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