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 فهم السنة النبوية يف ضوء قواعد املقاصد الشرعية
  الدكتور نووي طرباين 

جلامعة اإلبراهيمية سيتوبوندو    االندونسية) جاوى الشرقية(حماضر 
nawawithabrani71@gmail.com 

 
:ملخص  

يكشف هذا البحث اللثام إىل بيان االرتباط الوثيق بني السنة النبوية على قواعد املقاصد الشرعية، 
ملقاصد  الشرعية قد تكون طريقا من طرق الكشف ملعرفة وذلك من خالل بيان أن السنة النبوية  

املقاصد الشرعية، وطريقا من طرق حتديد درجة املقاصد من القطعية والظنية، وطريقا من طرق تقوية 
 على اإلفراط والتفريطفبالسنة النبوية يستضيء الفقهاء يف فهم املقاصد الشرعية بني ، خرب الواحد

ملقاصد يبتعد فهم لغلو يف سنة عن مجود بعض املنتسبني هلا حىتال منهج وسطي، و  يتسم 
لظاهر لتساهل يف التمسك مبقاصد الشريعة، وغلو املهامجني هلا التمسك  وأما فهم ، حىت يتسم 

والقتال، السنة بدون املقاصد، فقد يساء استعماهلا ويوضع يف غري موضعها، وقد يصبح سببا للضرر
كما يتعلق بوحدة األمة من حفظ التسامح، ، أن يكون إال سببا للرمحة واحملبةبينما هو ال ميكن 

تمع التعددي حىت ال تفتح إمكانية الفكر اإلرهايب  حيث تقوم عليها احلياة اإلنسانية يف ا
لفهم الدقيق للسنة، والفهم الدقيق هلا ال :  خالصة القول،  والتطريف ال تفهم املقاصد الشرعية إال 

واملقاصد ، ى إال مبعرفة املقاصد الشرعية، فالعالقة بينهما عالقة تكاملية لكون السنة هي مبىنيتأت
 .الشرعية هي معىن

املقاصد الشرعية، قواعد، السنة النبوية، فهم: كلمات املفتاح  

 طليعة البحث

ًعا، وجعلها مبنية على حتقيق مصاحل وجعلها عامة للناس مجي ملسو هيلع هللا ىلص،  هللا شريعته اخلالدة على نبيه دمحمأنزل
مر إال مبا مصلحته خالصة أو راجحة، وال ينهى إال عما  العباد ودرء املفاسد عنهم يف الدنيا واآلخرة، فالشارع ال 

ويظن بعض الناس كثريا أن ما اعتقده مصلحة ليس مبصلحة، فإن بعض ما يراه الناس ، مفسدته خالصة أو راجحة
فإنه البد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإال فلو كان نفعه أعظم مل يهمله ،   إىل هللا ومل يشرعه هللاًمن األعمال مقر
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خللق، يعين أن رسالته جاءت و، الشارع لشريعة أن هللا ما بعث دمحما عليه الصالة والسالم إال رمحة  ًال يشك عارف 
َوما أَرسلناك إال رمحة للعالمني {: مبا ينفعهم ويدفع عنهم الضر يف الدارين، كما قال تعاىل ِ َ َ ْْ ِّْ ً َ ْ َ ََِّ َ َ َ   ١٠٧: األنبياء } َ

ن السنة الداعية والفقيه، فالفقيه الذي حيفظ املتون :  النبوية هي املنبع الذي يستقي منها كل منعلما 
ا، فهو فقيه جانبه سانيد األحاديث اليت يستشهد   الصواب يف رأيه، ولن الفقهية، وآراء املذاهب دون دراية منه 

يصل إىل احلق، ألن احلق يدور يف تعاليم االسالم مع الدليل، ال مع أقوال الرجال،فما أمهلت هذه الشريعة مصلحة 
ًوكل شر حذر منه، ونظرا لكثرة استعمال البعض هلذا املصطلح مع عدم  ملسو هيلع هللا ىلص، قط، إذ كل خري دلنا عليه النيب

  .اإلحاطة الكافية
فهم نصوص السنة النبوية إحدى أهم املشكالت املعاصرة؛ واليت تتمثل بني االقتصار على الفهم احلريف 
للحديث، أو الفهم البسيط الذي يغفل الواقع، أو الفهم املفرط يف اعتبار املقاصد إىل درجة إمهال األصول املعتربة يف 

يت هذه الورقة بعنوان، االسالم  وذلك "،فهم السنة النبوية يف ضوء قواعد املقاصد الشرعية": حلل هذه اإلشكالية 
إلبراز اجلهود املبذولة يف حتديد العروة الوثقى  بني احلديث النبوي واملقصد الشرعي، وحتديد الضوابط لفهم احلديث 

ز بعيدا عن الشريف، وإبراز أثر املقاصد الشرعية يف فهم السنة النبوية على أن يكون هذا الفهم فهما مشوليا متوا
  .ويل املتساهلني، وحتريف الغالني

ًلذلك كانت املقاصد الشرعية من أهم الوسائل اليت يعتمد عليها يف التشريع اإلسالمي، بصفتها منهجا يف 
ت الكربى من األحكام الشرعية، خصوصا لإلسهام يف التوعية ملواجهة  قراءة السنة النبوية، تسعى إىل بيان الغا

ت و ملفاسد وتكالبت على اإلسالم التحد ذه األمة يف زمن اختلطت فيه املصاحل  املشكالت املعاصرة، اليت حتيط 
مجعاء فيما يستجد من القضا يف عصر العوملة، وتعاليمه قوى الشر   .واإلجابة على تساؤالت املسلمني 

  طرق الكشف ملعرفة مقاصد الشريعة

الس نهتعرف املقاصد من السنة النبوية  أن تصفح جزئيات كثرية داخلة حتت معىن : "تقراء كما عرفه الغزايل 
تصفح اجلزئيات إلثبات :  ولذا هو١،حكم على ذلك الكلي به، حىت اذا وجدت حكما يف تلك اجلزئيات، كلي

م وهو تتبع مجيع اجلزئيات ما عدا صورة النزاعأوال  اس: حكم كلي وهو على نوعني وهذا دليل قطعي عند ، تقراء 
قص وهو تتبع أكثر اجلزئيات وهو دليل ظين: نيا، أكثر العلماء  .استقراء 

ا علل نصوص السنة النبوية بطريق مسالك العلة فمن ، واملقصود هنا أن االستقراء من الطرق اليت تعرف 
ا ضابطا حلكمة خالل ستقراء عللها  حيصل لنا العلم مبقاصد الشريعة ألننا إذا استقرينا علال كثرية متماثلة يف كو

                                                             
 ١٤٨دار الفكر، ص، بريوت، معيار العلم يف فن املنطق،  الغزايل: أنظر1
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: وطرق مسالك علة السنة النبوية على ما يلي، ميكن أن نستخلص منها حكمة واحدة وهي مقاصد الشريعة، متحدة
لوصف بلفظ موض"، النص وع له ىف اللغة من غري احتياج فيه هو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل 

  ٢"،اىل نظر واستدالل
هى تشمل على ،  فاذا دلت النصوص الشرعية على أن علة احلكم هي هذا الوصف يسمي علة منصوصة

يت أن :   فاملثال األول لفظ من أجل يف قوله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص٣.وإمياء، وظنية، قطعية:  ثالثة عناصر وما ذاك قالوا 
يتكم من أجل الدافة اليت دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ، واملراد هنا  تؤكل حلوم الضحا بعد ثالث فقال إمنا 

ف لو مل يكن علة احلكم لكان الكالم بعيدا عن فصاحة كالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكان من هو اقرتان احلكم بوص: إلمياء
أللفاظ يف غري موضعها وظنية وإمياء على وضع اللغة ، ومعيار كون الداللة   قطعية، ال يرث القاتل: مثال،  اإلتيان 

  .وسياق النص
: االختبار والتجربة، واصطالحا:  السرب لغة:السرب والتقسيموتعرف املقاصد من السنة النبوية من خالل طريق 

قيها ا صاحلة للتعليل وإلغاء  تهد والنظر يف كو ، التفريق: والتقسيم لغة،  اختبار األوصاف اليت حصرها ا
تهد األوصاف اليت تصلح للتعليل تهد يسلك ملعرفة علة احلكم املعني مسلك ال، واصطالحا أن حيصر ا سرب فا

ن يبحث يف األوصاف املوجودة يف األصل وسيتبقي ما هو علة ، ويستبعد مااليصلح أن يكون علة منها، والتقسيم 
حبيث ال ، وهاديه يف االستبعاد والستبقاء حتقق شروط العلة: "وقرر عبد الوهاب خالف، حسب رجحان ظنه

ذا يتبني أن املقاصد تعرف مبسلك ٤"،أنواع االعتباريستيقي اال وصفا ظاهرا منضبطا متعد مناسبا معتربا بنوع من   و
َِّقال رسول ا : كما يف السنة املشهورة، السرب والتقسيم ُ َُ َ لبـر ،  ":ملسو هيلع هللا ىلصَ لفضة ، والبـر  لذهب ، والفضة  ِالذهب  َّ َّّ ُُ ُْ ْ ْ ِْ ِ ُِّ َ َِ َّ َِّ ُِ ِ َ َ

َّوالش لملح مثال مبثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختـلفت هذه األصناف ، فبيعوا َ لتمر ، والملح  لشعري، والتمر  ُعري  ْ َِْ َُ َ ْ َْْ َ َّ َّ َّْ ْ ِْ ِ ٍَ ْ ََ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ َِ ًِ ٍ
َ َ َ ًُ ٍُ ِ ِ ِ ِِ ِ ًِ ِ ْ ُْ َ َِ ِ

ٍكيف شئـتم إذا كان يدا بيد َ َِ ً َ َ َ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ " .  
ا معرفة مقاصد ا   :لسنة النبوية من حيث التعبريات على قسمنيومن الطرق اليت ميكن 

إلرادة الشرعية وحنوها، كقوله عن َأيب هريرة عن النَّيب : أوال ّالتعبري  َ قالملسو هيلع هللا ىلصِ ُإن الدين يسر، ولن يشاد الدين   :َ ٌ َِ ِّ َّّ ْ ْ ُ َّ ِ
لغدوة والروحة وشي ْإال غلبه فسددوا وقاربوا وأَبشروا، واستعينوا  َ ُِ ِ َِّْ ِ ِْ َْ ِ ْ ُْ َ ُِ ُ ّ ََ ِء من الدجلةَّ ِْ ُّ َ وعن أَنس قال.)رواه البخاري( ٍ َ َدخل : ٍ َ َ

ُّالنَّيب  َ المسجد فإذا حبل ممدود بـني الساريـتـني فقالملسو هيلع هللا ىلصِ ِ ْ َْ ٌَ َِ َّ ََ ُ َْ ٌَ ْ َِ ِ ْ ُما هذا احلبل؟ :ْ ْ َْ َ ِِهذا حبل لزيـنب فإذا فرتت تـعلقت به : ُ قالواَ ْ َْ َََ َ َ ََ ِ َ َْ ْ ََِ ٌ
ُّفـقال النَّيب  ِ َ َ ُحلوه، لي  :ملسو هيلع هللا ىلصَ ُِ ُ ُْصل َأحدكم نشاطه، فإذا فرت فـلريقدّ َ َ َْ َْ ِ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ ِمتفق عليه( َ ََ ٌ(.  

                                                             
 ٢٧٧ص، ٣دار الفكر، ج، بريوت، حكام يف أصول األحكاماإل، األمدي2
 ٧٥ص ،  دار القلم، بريوت،  أصول الفقهعلم،  عبد الوهاب حالف3
 ٢٨ص ،  دار القلم، بريوت، علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف4
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 عن ابن عباس ملسو هيلع هللا ىلصّ بلفظ اخلري والشر والنفع والضر، وذلك مثل قول النَّيب   التعبري عن املصاحل واملفاسد: نيا
 جتده احفظ هللا، احفظ هللا حيفظك،  غالم، اين اعلمك كلمات: (فقال،  يوماملسو هيلع هللا ىلصكنت خلف الرسول : قال

واعلم ان االمة لو اجتمعت على ا ينفعوك بشيء مل ، واذا استعنت فاستعن  ، اذا سالت فاسال هللا ، جتاهك
رفعت ، ولو اجتمعوا علة ان يضروك بشيء مل يضروك اال بشيء قد كتبه هللا عليك، ينفعوك اال بشيء قد كتبه هللا لك

ا وذلك وردت السنة ا، )االقالم وجفت الصحف ملصاحل وأسبا لنبوية اليت تشمل حتقيق مجيع املصاحل، وهذا أمر 
سرها ا والزجر عن املفاسد  ي عن املفاسد وأسبا ي عن الفحشاء واملنكر وهذا    .و

م ألصق الناس برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأعلمهم مبقاص، وتعرف مقاصد السنة النبوية أيضا  مبعرفة فهم الصحابة ده أل
مور سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال يعرفها أكثر  وحديثه وسريته، فهم يف القرآن خيفى على أكثر املتأخرين، كما أن هلم معرفة 

م شاهدوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وعاينوا التنزيل م قد نظروا إىل معاين النصوص ، املتأخرين فإ فامتاز فهمهم عن غريهم 
  .اصدها ال إىل صورها وأشكاهلاالشرعية ومق

  طرق حتديد قطعي املقاصد  وظنيها

ال خالف بني العلماء يف أن السنة هي املصدر الثاين املبني لكتاب هللا تعاىل، األمر الذي جعل العلماء ال 
لون جهدا يف خدمتها؛ حفظا، وفهما، ودحضا للشبهات، واستنباطا مبا يواكب مستجدات العصر يف ضوء ما 

منته السنة من قواعد ومقاصد مما يسهم يف جتديد الفهوم وفق الضوابط املعتربة، وحيقق التطور يف ركب احلضارة مع تض
لثقافات الدخيلة، ما دام فهم السنة ال يتناىف مع ما تقره العقول السليمة   .احملافظة على اهلوية اإلسالمية دون التأثر 

حكام وافي ٍوقد جاءت السنة النبوية  ت اخلمس وهيُّ ِّالدين، والنفس، والعقل، والنسل، : ة حلفظ هذه الضرور

منائها ومحايتها من  تمع، أو من حيث البقاء  واملال، سواء من حيث الوجود، إذ شرعت هلا ما حيقق وجودها يف ا
صلت يف الكتاب، تفصلت يف"أسباب الفساد، كما قال الشاطيب  ت اخلمس كما  َّفالضرور َّ ُ ْ َ ويف هذا " ،5ُّ السنةَّ

ٌالقول دليل على ما سبقت اإلشارة إليه من كون املقاصد الشرعية إمنا هي مستقاة من الكتاب والسنة بال فصل أو  ُ ٌ
نت، وهذا التال ْمتييز بينهما؛ فالقرآن أصل هلا وأسس، بينما السنة فصلت وأ ََّ ََّ ُّ َّ ن َ َّزم بني القرآن والسنة مدعاة للقول  ٌ

ت حتفظ : تقوم على أصلني، املقاصد الشرعية ما ارتبطت مصاحل الناس وحتققت من ضرور ٍمها القرآن والسنة، 

  .عليهم الدين، والنفس والنسل، واملال، والعقل
ذا ، )إمنا بعثتم ميسرين(، و)وايسروا وال تعسر: (يستدل بتكرار السنة النبوية على قطعي املقاصد الشرعية مثل

 التيسري، ألن األدلة املستقراة يف ذلك كله عمومات متكررة، ولذا اتفق العلماء على أن  :يتبني أن من مقاصد الشريعة

                                                             
 ٢٧ص ، ٤دار الفكر، ج، بريوت، املوافقات، الشاطيب5
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التيسري ورفع احلرج مقصد قطعي، وأن عدم العلم به يؤدي اىل احلرج للناس، وأنه أصل عظيم يف الدين، فلم حيمل 
ا على املقاصد، بل ،  ال كلفوا أمرا غري طاقتهم البشريةالناس إصرا، و وال يعين هذا أن أحاديث اآلحاد ال يستدل 

وما السنة النبوية إال ، هي دالة عليها، ولكنها ال ترتقي إىل مرتبة املقاصد القطعية بل تندرج يف مرتبة املقاصد الظنية
هي أصول الشريعة، وقد : "لك كما  قال به الشاطيبوذ، أحكام تنطوي على مقاصد، ومقاصد تنطوي على أحكام

بت  ا علم أصيل، راسخ األساس،  ُقام الربهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها، فال إشكال يف أ ُ ِ ٌ َ ٌ ُ ُ
  ٦."األركان

الهتمام ملا للمقاصد من والكالم على مقاصد السنة النبوية ال ميث ل جمرد كالم جديد، وإمنا هو مشروع جدير 
حلياة االجتماعية ت اخلمس إىل االستقراء التام يف السنة النبوية مع اتفاق ، ارتباط قوي  حيثمارجعت أدلة الضرور

ِْوحترمي تـفويت هذه األصول اخلمسة : "ََّقال أبو حامد الغزايل، العقول الصحيحة على ذلك ْ َّوالزجر عنها يستحيل أال َ ْ َ َّ
ا إصالح اخللق َْتشتمل عليه ملة من امللل، وشريعة من الشرائع اليت أُريد  ِْ َّ ِ ْ ا مقصودة ... َ لضرورة كو َّوقد علم  ُِ

دلة خارجة عن احلصر دلة كثرية ال ٧"للشرع؛ ال بدليل واحد وأصل معني، بل  ٍ بل علمت مالئمتها للشريعة  ُ ْ َ ُِ
ب واحد يف السنة النبوية   .ٍتنحصر يف 

ُّوكذا تربز السنة النبوية احلاجيات والتحسينيات مع أن السنة مبينة للقرأن َوإذا نظرت إىل : كما يقول الشاطيب، ُ
ُّ السنة، فلم يتخلف عنها شيء، احلاجيات، وكذلك التحسينيات، وقد كملت قواعد الشريعة يف القرآن، ويف

لكتاب والسنة، ولما كان السلف الصاحل كذلك قالوا به ونصوا  ُّواالستقراء يـبـني ذلك ويسهل على من هو عامل  َ َّ َ ُّ ٌ ِْ َ ُ َُِّ َ ِّ ُ
ِّعليه، ومن تشوف إىل مزيد فإن دوران احلاجيات على التوسعة، والتيسري، ورفع احلرج، والرفق َ َّ ٍ َّ ْ َ

 وذلك االستقراء .8
 .القطعي على أن األحكام الشرعية بنيت على حتصيل املصاحل وتكميلها ودفع املفاسد وتقليلها

 طرق الفهم  على مالمح الوسطية

ماء أهل  كثرية كما أن جمالت التسامح والتياسر ىف فكر ومناهج علواقعنان مظاهر الغلو والتطرف ىف إ
حلكم الشرعى ، السنة واجلماعة كثرية أيضا ومتعددة الذى هو درؤ - ومن أهم أسباب التطرف الرئيسة انزال االعالم 

إلضافة اىل قلة الفقه يف الدين وعدم النضج العقلى مبا يرتتب عليه -  الذى هو درؤ احلاكم- لزام به منزلة اإل- العامل   

                                                             
 ٧٧ص ، ١دار الفكر، ج، ،بريوتاملوافقات، الشاطيب6
 ١٧٦ص  ، ١دار الفكر ، ج، املستصفى يف علم األصول، بريوت7
 ٢٩ًص  ، ٤ج، دار الفكر، ،بريوت املوافقات، الشاطيب8
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بل أهم أخطار التطرف مناقضته لألمن الذى ،  الستحالل دمائهم وأمواهلم وأعراضهمتكفري ويل األمر مث تكفري الرعية
  .الطمأنينة واإلستقرار والتحصني من اخلوف: يعين

فاإلسالم ، كان لتعدد املذاهب واختالف الفرق أثر سىيء خطري على اإلسالم واملسلمني، مع عجلة الزمان
لسماحة ل، الداعي اىل السالم، املرسوم  ويرون أن ، تاىل قد ابتدأت دماء املسلمني تسيل أول األمر على يد اخلوارجو

قى املسلمني ممن اليعتنقون مذهبهم جلهاد وقتل   الغلو والتطرفم بذور وعليه ميكن القول أ٩،اإلسالم  اليتم اال 
ريخ  اإلسالماألو   .ل منذ بداية 

َّال تـغلوا يف دينكم وال تـقولوا على ا إال احلق(وامعا ىف ذلك الغلو والتطرف فقد منعه هللا عز وجل  َّ َُْ َِّ ِ َِ َ ُ ََ ُ َ ََ ْ ُ ِ ِ ْ (
، يف كل شيء جماوزة حده الذي هو " الغلو "وأصل . اي ال جتاوزوا احلق يف دينكم فتفرطوا فيه) ١٧١: النساء(

،كذلك حتدثت السنة املشرفة حمذرة من الغلو والتنطع والتعمق " قد غال فهو يغلو غلوا " :يقال منه يف الدين. هّحد
تماعات ألفراد وا ُالقصد القصد تبلغوا: "كما قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، مبنية أن هذه الصفات تعد من األفات الىت تفتك  ُ َ َ "

  ).قاقِّرواه البخاري يف كتاب الر(
فاخلروج عن ،  وهى حفظ التسامح، الىت تستدعى ضرورة وحدة األمة، ولذا تتطلب مقاصد السنة النبوية

وبعض املصاحل الضرورة اليت :  "وقال الريسوين، طارحفظ التسامح يؤدى اىل الوقوع ىف أوحال التنازع والتقاطع والتشرمإ
ا ،  بعض الضرورات اخلمس مع أن العلم أن هذا احلصر اجتهادواليت قد تقل أمهية ومشولية عن، أعلى الدين شأ

دة على اخلمس أمر وارد منذ القدمي  وسائر األمم  ومن املعلوم ىف السنة النبوية أن األصل ىف هذه األمة١٠."الز
ا مالمح مقاصد الشريعة  الرئيسية أقرب اىل القطعيات،  الوحدة   .وذلك مبثابة أ

ويستبيحون ما حرم هللا من الدماء واألعراض ، وىف املقابل جند أن اإلرهابيني خيرجون على الشرع اإلهلي
غية، والبغي هو احملاربة - وبث الرعب والقلق واخلوف على ما الجيوز عرفا وشرعا، واألموال ، ال يصدر اال من فئة 

وأن ، أومجاعة خارجة عن امجاع األمة بتشددها وتطرفها والغائها احلقوق اإلنسانية يف احلياة االمنة وحرية التدين
م احلماس والغرور مبا يعتقدون اىل التشدد اىل درجة الدعوة اىل اجلهاد وتكفري املخالفني ، املتطرفني هم الذين قد يبلغ 

وتتوىل ، الذين فهموا أن اإلسالم هو جمرد التزام األحكام الشرعية،  ىف أبسط األمور وهؤالء هم معظم اإلسالمينيحىت
سم اإلسالم   . وهذا لب الني والتدين عنهم، تنفيذها سلطة تقوم 

لنظر اىل أراء املتطرفني من التدين م اليقومون على حفظ التسامح، و ائمهم على امنا تقوم دع، يتضح لنا أ
ويال فيما وقعوا فيه خبالف  تكفري املخالفني هلم من املسلمني بشكل أشد من تكفري اخلوارج القدامى ألن هلم شبهة و

                                                             
      ٥١٩ص  ، دار املصدرية للبنانية، لبنان، اسالم بالمذهب،   مصطفى الشكعة9

  ٣١٤م  ص١٩٩٢، املؤسسة اجلامعية، املهد العاملي للفكر اإلسالمي، نظرية املقاصد عند االمام الشاطيب،  أمحد الريسوين10
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ومن كفر غريه يكفره ، ومن املعلوم الضروري أن من استحل حمرما جممعا على حترميه فقد كفر على ظاهر الشرع، هؤالء
ا أحدمها : أميا رجل قال ألخيه  (:  قال أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :قال، الشرع ء    ١١).كافر 

ت اخلم تم به مزيد من الضرور سة هى حفظ التسامح ىف اطار حكيم يتمشى مع حكم ومما ينبغى ان 
لئال تكون ، وهذا التسامح قدجاءت به النصوص الشرعية واضحة الداللة التتعدد احتماالته،  الشريعة ومقاصدها

وذلك ينطبق على االكثرية  ىف جمتمع التعددي لغلبة الثقافات املتنوعة كما فعل النيب صلى هللا ، مثار خالف ىف األمة
 وذلك من خالل إبراز منهجه .،فهذا يساعد حتما على مكافحة اإلرهاب والتطرف، ه وسلم ىف املدينة املنورةعلي

ًاملتوازن يف فهم السنة فهما مقاصد بعيدا عن مجود الفكر  ً   .التطريفً
ى وهى تراعى يف الشريعة اإلسالمية عل، وال شك أن أدلة حفظ التسامح من السنة النبوية كثرية ال حتصى

ا شرعا أحد ممن ينتمي «أساس منهج االستقراء، فقد قال الشاطيب  ب يف ثبو وذلك أن هذه القواعد الثالث ال ير
ودليل ذلك استقراء الشريعة، والنظر يف أدلتها الكلية واجلزئية و ما انطوت عليه من . إىل اإلجتهاد من أهل الشرع

إمنا األدلة املعتربة هنا املستقرأة من مجلة . لذي ال يثبت بدليل خاصهذه األمور العامة، على حد االستقراء املعنوي ا
أدلة ظنية تضافرت على معىن واحد حىت أفادت فيه القطع، فإن لالجتماع من القوة ما ليس لالفرتاق، وألجله أفاد 

نضمام غريها: "فق وما قاله الشيخ زكر األنصارى وذلك يت١٢،التواتر القطع   ١٣."ان أدلة النقلية قد تفيد اليقني 
ا عنيت بتحقيق التواصل احلضاري بني الشعوب واألمم عناية  يدلنا استقراء نصوص السنة النبوية على أ

م احلضارية واملذهبية والثقافية والدينية، ويف بناء القيم اإلنسانية املشرتكة اليت تعزز من على اختالف انتماءا، كبريا
ا اخلري واملقصد العام للمجتمع اإلنساين كله ، التعاون والتفاعل بينهم، والتأسيس للكليات اجلامعة اليت يتحقق 

تمع عندما حييد ويبتعد عن قيم التعاون والتفاعل بينهم فان ذلك مدعاة لسقوطه ، نح اىل احلياة االفراديةوجي، وا
ياره   . فقد كان ذلك يدمر املقاصد الشرعية القصوى، وا

وهكذا يف غياب فهم اإلرهابيني اىل السنة النبوية حول العالقات اإلنسانية على وفق هذه األية التفاعل ال 
فضال عن هذا اإلهتمام الذي عين به ، عدوان والبغي والقهرالتقاتل، والتعاون وال التصادم، والود والسماحة والرب، ال ال

تمع التعددي،القرآن الكرمي يف التأسيس لطبيعة العالقة مع اآلخر لعالقات اإلنسانية ىف ا فاحلياة تؤدي اىل ، وبدو
 ألنه ١٤،"نمؤدن خبراب العمرا: "فهذا كما يرى ابن خلدون، ومها خطريان على احلضارة والعمران، اهلالك والتخرب

                                                             
 )٦١٠٤( أخرجه البخاري ىف صحيحه 11
 . ٢٩ ص ١ج، دار الفكر، بريوت، املوافقات يف علم االصول،  الشاطيب12
 ٣٦ص ، طه فوترا، مسارنج، غاية الوصول،  زكر األنصاري13
 ٢ ٨٨ص ،  دار الفكر، بريوت، املقدمة،  ابن خلدون14
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ملقاصد الشرعية وما هذه املقاصد إال مقومات احلياة اإلنسانية ىف ، اليت أمر الشارع  بضرورة احملافظة عليها، يضر 
تمع التعددى   .ا

الذي يستخدم ، امح ال متكن أن تتحقق إال حبفظ التس العالقات اإلنسانيةوكان من الطبيعي أن تلك
روى البخاري ومسلم عن النعمان بن وقد ، اليت هي أهداف ومقاصد أمسى،  اجلماعياتوحدةلالشارة اىل صيانة 

ِمثل المؤمنني يف تـوادهم، وتـرامحهم، وتـعاطفهم مثل اجلسد : "بشري  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ِ ِ َِ َ ََ َ َْ ُْ َُ َْ ْ ِْ ُِ َ َ َ ََ َ ُُِ ّ ِ َ ِ ِ َإذا اشتكى منه عضو تداعى ْ َُ َْ ٌ ُ ْ ِْ َ َ َ ِ
لسهر واحلمى َُّله سائر اجلسد  َ َْ َْ ِ َ َّ ِ ِ َ ُِ ُ ألن التفرقة مفسدة ، وصفة هذا احلديث كالم خرب مبعىن الطلب املفيد للوجوب، ."َ

  .وما مينع احلرام يكون واجبا، فهى بدل التفرقة وهى حرام، والوحدة مصلحة
املسلمني أن اإلسالم دين التسامح  حقا كما  منا شك من املفكرين غريلقد شهد العديد دو، على كل حال

إن املسلمني وحدهم هم الذين مجعوا بني روح التسامح حنو أتباع : "ومنهم غوستاف لوبون  بقوله، فعل به النيب ملسو هيلع هللا ىلص
م مع محلهم السيف فقد تركوا الناس أحرارا يف متسكهم بدي ن األخرى وا وقال أيضا تشارلز ويل عهد ." نهماألد

فاإلسالم يرفض ، األمر الذي فقدته املسيحة، ان اإلسالم ميكن أن يعلمنا طريقة للتفاهم والعيش يف العامل: "بريطانيا
 ١٥."والعقل واملادة، والدين والعلم، الفصل بني اإلنسان والطبعية

ا متاما لفعل أن اإلرهابيني ال يعرفون السنة النبوية بل جيهلو واحلق أن اإلسالم ، يتضح كل الوضوح  
تمع التعددي  وتشمل هذه احلرية املشاكل املشرتكة، بتعاليمه  يكفل حرية تعبري االفكار للجميع دون استثناء يف ا

ملعروف والنهى عن املنكر  يدل على أن اإلسالم  يقلق جدا حول ، مثل األخالق، واملصاحل، والقانون ومفهوم آالمر 
تمع البشر واحلد من حرية التعبري لفرد له ما يربره من أجل احلفاظ على حياة الناس من العداء ، مدى أخالقية 

بري اليت كفلها القرآن إذا كانت ال توافق حول شيء ما، مث العودة الناجم عن كلمات قذرة،  وكذلك حرية الفكر والتع
أو اختالف يف الرأي يدل على حرية الفكر والرأي وبطبيعة احلال ميكن أن  "خمتلف" والبيان ، إىل هللا ورسوله 

  16.حتدث يف جمموعة متنوعة من األشكال
وواضح أن املساواة يف السنة النبوية هي تتمثل فيها جتليات العالقة بني املسلمني وغريهم  من حيث 

هو يكرس ،  بعد جميئه اىل املدينةاملساواة  تروم مراعاة حفظ التسامح،  وهناك نؤكد أن أول عمل قام به النيب 
تمع اجلديد ء وضعفاء، وال أشرف وسوقة، فال سادة وعبيد، وهى  عالقة أخوة، العالقة بني اإلنسان ىف ا ، وال أقو

فهذا نص ،  اذن١٧. والعقيدةبل اجلميع إخوة الدين، أو طائفية أو عصبية، وال طبقية أو فئوية، وال أغنياء وفقراء

                                                             
 ٩ص ، ستاد التفسري وعلو القران املشارك جبامعة األزهرأ، صور من مساحة اإلسالم"مقالة  ،  أمحد بن دمحم الشرقاوي15

16 Masykuri Abdillah, 1999, Demokrasi di Persimpangan Makna, Yogya: PT. Tiara Wacana, hlm. 141 
 ١٤٧ص ٢٠٠٩، املؤسسة العريبة للدراسات والنشر، بريوت، حترير اإلنسان وجتريد الطغيان،  حاكم املطريي17
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فال ، وبدون صحيح فهم املساواة. صريح على أن املساواة تراعي التسامح والتعايش السلمي بيننا و غري املسلمني
تمع التعدديميكن حتقيق التسامح والتعايش السلم   .ي ىف ا

، فعلى املستوى العلمي يبدو أنه من الصحيح فعال أن حفظ التسامح قد طبقه القدماء ملراعاة مصاحل األمة
فاملعروف كما يف احلديث أن ،  وقد فعل به معاوية هو الذي سن اخلرق الواضح للشريعة اإلسالمية: على سبيل املثال

ن وكانت دية الذمي ، عاوية جعل املسلم يرث الكافر ال العكس خالفا للشرع احلنيفلكن م، الكافر واملسلم ال يتوار
خذ النصف االخر لنفسه وال  مساوية لدية املسلم فخفضها معاوية اىل النصف مبدال به سنة النيب  حينما كان 

  ١٨. والته الذين كانوا يقطعون أيدي املسلمني بغيا و عدواوكذا رفض معاوية القصاص  من، يضعه يف بيت املال
وقد يكون من املفيد هنا أن نشري اىل أن حفظ التسامح  يف اطار أقليات املسلمني رخصة لتنفيذ  األحكام 

م يعيشون يف بلدان غري املسلمني وذلك يدل على نزول ، ختتلف عن تلك البلدان ذات أغلبية املسلمني، الشرعية أل
ولذا تتطلب القواعد والضوابط ، ى السماحة والرخصةألن الشريعة قد بنيت عل، املثل األعلى اىل الواقع األدىن

و قواعد تنزيل احلاجة منزلة ، وقواعد تغري الفتوى بتغري الزمان، قواعد التيسري ورفع احلرج: األصولية لألقليات كما يلى
  ١٩.وقواعد قيام مجاعات املسلمني مقام القاضى، و قواعد النظر يف املائالت، وقواعد العرف، الضرورة

واحلق أن الفكر التطريف مضاد لالسالم يف هذا االطار اذ أن أدلة التسامح من القران والسنة قد كثرت 
،  عةوذلك يدل على أن حفظ التسامح يف الدين قطعي إلنه راجع اىل كليات الشري، نصوصه صراحة أو غريصراحة

ا راجعة اىل كليات الشريعة: "كما قال الشاطيب  ومبا أن ٢٠"،وما كان كذلك فهو قطعي، والدليل على ذلك أ
م بطبيعهم عادة ما خيتلفون يف ، املقاصد من التسامح هي نشر روح احملبة واملودة بني الناس فكل هذه ،  أمور شىتفا
وفناءه فناء ، ألن بقاءه بقاء األمم كلهم، فالتسامح ضروري، املسائل يتم من خالهلا احملافظةعلى ضروري وهو التسامح

وهذا التسامح  كان وسيلة حلمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي و ، للتنازع والقتال حىت إسفاك الدماء، هلم
فأما الفكر اإلرهايب والتطريف ولغة التكفري تطول اجلميع من دون إستئناء يف ،  وال حرال عدوا، العقلي ىف وحدة األمة

  .ومبا يعارض تعاليمه السمحة، ولكن غري قواعد اإلسالم، هو يلتبس اجلهاد،الزمن احلاضر
ملالحظة أن التوازن من مالمح أمثولة اإلسالم الذي جاء به النيب  ويتضح الفرق جليا بني ، وجدير 

نه دين وسطي يف متعدد اجلوانب، اإلسالم وغريه أن الناس قبل اإلسالم : "كما رأى رشيد رضا، قد شهد التاريخ 

                                                             
دي18   ".اخلطاب الديين بني األدجلة واالندنسة"،  عبد القادر ر

Program Pascasarjana-Lembaga Studi Agama dan Sosial IAIIN Surabaya, Volume 04, Number 02, December 2010, 
Journal of Indonesia Islam- 383-384.  

يهعبدهللا19   ١٧٠ص ،  دار املنهاج:  بريوت، صناعة الفتاوى و فقه االقليات،  
 ٣٥ص ، دار الفكر، بريوت، ديب املوافقات،  دمحم بن حسني اجليزاين20
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، الدنياوروحانيون تركوا ، واملتع الدنيوية كاليهود واملشركني، ماديون ال هم هلم إال احلظوظ اجلسدية: انقسم اىل فرقني
فإن هللا تعاىل قد ميزها عن غريها من ،  خبالف األمة اإلسالمية٢١"،وما فيها من املتع املالية كالنصارى والصابئني

و من عناصر املقاصد اليت وذلك ه، ومها حق الروح وحق اجلسد، األمم السابقة متييزا واضحا على التواسط بني احلقني
وهذا اليعىن أيضا التفريط والتساهل والتهاون ىف ،  تعطي الكيان البشري املزدوج على مستوى االعتدال والتوازن

بسا فتكسر، ال تكن رطبا فتعصر: وقال بعض احلكماء، بل  أن قضيته منهج متكامل، اإلسالم ولذا حنن اليوم ، وال 
، بعيدا عن كل املعوقات اليت حتول دون هذا الفهم، مع يف حاجة إىل بناء عقلية تف هم السنة النبوية فهما مشوليا متواز

  .ضرورة اجتناب الفكر التطريف واالرهايب

 العالقة بينهما عالقة تكاملية

ا يف رتبة اخلرب الواحد ال ميكن االستنباط به  قد كثرت السنة النبوية حول األحكام الشرعية ولكن درجا
حتفاظ النسل من خالل : على سبيل املثال، املقاصد تقوي هذا اخلرب الواحد، ذفحينئ جاءت الشريعة اإلسالمية 

وهو قد لعب دورا  مبساره التارخيي من لدن أدم عليه السالم اىل األن لبقاء الناس عن استئصاهلم من ،  نظام النكاح
تمع حيث االستمرار على وجه التمام حبمايته من الفساد أو من ، حيث الوجود اذ شرع له ما حيفظ وجوده ىف ا

ا الرائعة،  والزوال ومقاصد النكاح السائدة توليد ، ًوإمنا شرع  النكاح تبعا لوضع الشارع وفقا للمقاصد الشرعية وغا
بيبها املستقرة، النسل َتـزوجوا الو: (وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص، والنسل كثمرة نبتت من أ ْ ُ َلود الودود؛ فإين مكاثر بكم األمم يـوم َََّ ْ َْ َ َُ َُ ُ َِ ٌِ ّ َ ُ ََِِ ْ ُ
ِالقيامة َ َِ.(  

يلحق ، وهلذا كان الز حمرما قطعيا ألنه يقطع على النسل، كل ما يتناىف املقاصد الشرعية حرمه الشارع
ذلك عروة وإسحاق ورأى اجلمهور على أن ولد الز ال ينسب إىل الزاين حبال، وخالف يف ، ضررا للمجتمع الفوضوي

لزانية لزاين يف حال زواجه  ال أرى  :قال أبو حنيفة، بن راهويه وسليمان بن يسار وأبوحنيفة فأجازوا إحلاق الولد 
ملرأة فحملت منه أن يتزوجها ويسرت عليها، والولد ولد له ألنه أقرب ، و ذلك أصح القول، ًسا إذا زىن الرجل 

ماملصاحل الولد حيث كان الولد    .مع أنه يولد على فطرة بغري ذنب، حيتاج اىل أمهية األبوة والعطوف وما يتعلق 
ًإن فهم السنة النبوية يف ضوء املقاصد تؤكد مواكبتها لروح العصر ومستجداته، وتقرب إىل الناس بدال من 

ولذا حنتاج اىل فهم احليث ،  سهتلك األفهام والتأويالت واهلرمنيتكية اليت تنفر الناس من تلك السنة ، بل من الدين نف
ٍال تسافر المرأَة إال مع ذي حمرم: "قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص : ملقاصد على سبيل املثال

َ ََْ ُِ َِ َ َّ ِ ُ َْ َْ فظاهر هذا احلديث حرمة سفر املرأة "  ،ْ
احبة  احملرم؛ ألنه من قبيل  ففرار املرأة املسلمة من دار الكفر إىل دار اإلسالم جيوز من غريمص،  ًدون حمرم مطلقا

                                                             
 ٥٠٤ص ، ٢دار الفكر ج ، بريوت، تفسري املنار،  دمحم رشيد رضا21
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وكذا  جيوز سفر املرأة دون مصاحبة حمرمها للضرورة أو احلاجة ، حفظ دينها، وحفظ الدين من أهم املقاصد الشرعية
  .ألنه من حفظ نفسها وعرضهما وماهلا وغري ذلك وهي من دائرة الكليات اخلمس

ى }، ال ضرر وال ضرار{: قد جاءت السنة النبوية بقواعد عامة مثل قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لكن يف وجه آخر 
هي منقضا األعيان، ، الذى هو مبثابة األدلة اجلزئية} ال تكتبوا عين غري القرآن{: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن كتابته فقال

لقرأن يف فج، حتتمل أن يراد تعميمها، وحتتمل أن يراد ختصيصها فهناك ،  ر التشريع األولخشية أن تلتبس السنة 
امن  ملقاصد الشرعية مع أن كتابة احلديث يف معصر هذا مهمة جدا أل حتري الضبط والتحديد الذي من شأنه 

ألن ما ال يتم الواجب اال به فهو ، ولذا كتابته واجبة يف نظر املقاصد الشرعية برغم هذا احليث منعها، حفظ الدين
  .واجب

صحيحا هو مبثابة رد على احلركات اإلسالمية اليت اختذت " ت بني يدي الساعةبعث": إذن، يكون حديث
عتبارها مرجعيات تسوغ ما تقوم به من أعمال ، ّطريق العمل املسلح يف التغيري الداخلي، وكانت ترفعاألحاديث 

لكفر لكان الرهبان  لقتال، ومل يفرق ًوليس الكفر هي علة القتال يف اإلسالم، معتربا أنه لو كانت العربة  أوىل الناس 
جلهاد والقتال يف سبيل هللا يف ضوء املقاصد ،  اإلسالم بني رجل وامرأة فال بد لنا ضرورة فهم األحاديث اليت تتعلق 

وتلك األفكار املتشددة ينقل صورة مشوهة إىل العامل عن اإلسالم واملسلمني، بينما حنن نريد أن نفتح قلوب ، الشرعية
لسيف، معتربا أن املسلمني مل يقوموا بواحد يف األلف من اجلهد املطلوب لدعوة غري العامل  لسماحة، وليس  ًحملبة و

  .املسلمني إىل اإلسالم
َجند أن مشول السنة النبوية استوعبت كافة املقاصد العامة ، وحنن اذا أجد النظر يف عالقة السنة واملقاصد َّ ُ

أو يطلبها الواقع، أو يفرضها احلال، وذلك يف كافة األزمنة، وخمتلف األمكنة، فليس واخلاصة، اليت يدركها العقل، 
ا ملا حيقق مصاحل الناس يف كل زمان  ٍهناك مقصد من املقاصد العامة أو اخلاصة، مما يؤكد مشول السنة واستيعا ِّ ِّ َّ

  .ومكان
لقرآن، وبفهم مقاصدمها نقف على يتضح لنا أن املقاصد للسنة النبوية تتسق كل االتساق مع املقاصد ل

ًاملقاصد العامة لديننا احلنيف، وذلك بال شك كله عدل ورمحة ومساحة وتيسري، واتفق العلماء قدميا وحديثا على أن  ً
ته ومقاصده  ا إمنا يتصادم مع اإلسالم وغا ت الكربى هو من صميم اإلسالم، وما يصطدم  كل ما حيقق هذه الغا

  .نقيةوفطرته السمحة ال
ُالسنة النبوية أيضا تربز  تـعدية األحكام املنصوصة اىل غري املنصوصة؛ كقياس فرع على أصل عرفت علته،  َّْ ِِ ُ ٍ ٍ ْ َ

ْنصب  :أحدمها:احلكم الثابت من جهة الشرع نوعان: "َّويف ذلك قال الغزايل،  والعلة هي مظنة احلكمة أو املقصد َ
ُاألسباب علال لألحكام؛ كجعل الز موجب ً ًا للحد، وجعل اجلماع موجبا للكفارة، وجعل السرقة موجبة للقطع، إىل ِ ً

ًغري ذلك من األسباب اليت عقل من الشرع نصبها علال لألحكام ٍإثبات األحكام ابتداء من غري ربط  :والنوع الثاين  .ُِ ً
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ِوكل واحد من النوعني قابل للتعليل والتـعدية، مهما ظهرت العلة املتعد. لسبب ٍّ ْ ْ َّ ُالقرآن وسنَّة : "، وقال ابن القيم22"يةُّ ُ ُ
ِرسول هللا  ما، والتنبيه على وجوه احلكم اليت -  ملسو هيلع هللا ىلص -ِ حلكم واملصاحل وتعليل اخللق  َ مملوءان من تعليل األحكام  َِ ِ

َألجلها شرع تلك األحكام، وألجلها  ٍخلق تلك األعيان، ولو كان هذا يف القرآن والسنة يف حنو مائة موضع أو مائتني َ ِ ُّ َ َ
ٍلسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة ٍ ِ ُ َ.23"  

ٌّهذا مهم عند ربط نصوص ًليس من املبالغة قولنا أن السنة النبوية  تفيد معرفة قطعي املقاصد  وظنيها، و ِ ُ
ْأن املسلم ينبغي له أن يـعرف الشرور الواقعة ومراتبها يف السنة، كما يـعرف اخلريات ، عندئذ،  السنة ايل مقاصدها َْ َُّ ُّ ْ

ِالواقعة ومراتبهاالسنة، فيـفرق بني أحكام األمور الواقعة الكائنة، واليت يراد إيقاعها السنة؛ ليـقدم ما هو أك ِّ َ َُ ُ ُُّ ُّثر خريا وأقل ُِّّ ً ُ
مها، فإن من مل يـعرف  مها، وجيتلب أعظم اخلريين بفوات أد حتمال أد ْشرا على ما هو دونه، ويدفع أعظم الشرين  َ َ َْ َّ َْ ْ ًَّ َّ

ْ مل يـعرف األحكام الشرعية، وإذا مل يـعرف حقيقتها :الواقع يف اخللق، والواجب يف االسالم َْ ُكان قوله وعمله ،  َ ُ
ِن عمله أكثر فسادا مما يصلحوكا، بغريعلم ْ ُ.  

فمن املعلوم، أن نصوص السنة النبوية شديدة االرتباط واالندماج مع مقاصدها الشرعية، فالغفلة عنها 
تسبب إىل كثري من االضطراب يف الدين واحلرج على املسلمني، وهو ما أوقع يف مشكالت كثرية تعنت اخللق وتشجي 

 : ط بني املقاصد والسنة النبوية كما تليأوجه االرتبا واحلاصل أن ، احللق
مر إال مبا   .١ أن السنة النبوية مبنية على حتقيق مصاحل العباد ودرء املفاسد عنهم يف الدارين، فالشارع ال 

وهذا األصل شامل ،  مصلحته خالصة أو راجحة، وال ينهى إال عما مفسدته خالصة أو راجحة
 .اجلميع السنة ال يشذ عنه شيء من أحكامه

مل مصلحة قط، فما من خري إال وقد حثنا عليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وما من شر إال وحذر   .٢ أن السنة مل 
ً كما جاءت به الشريعة احملمدية رمحة للعباد وحفظا ملصاحلهم، فمقصود الشارع من اخللق وذلك ، منه

 . أن حيفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم وأمواهلم
ُ علم ذلك فال ميكن أن يقع تعارض بني السنة واملقاصد، إذ ال يتصور أن ينهى الشارع عما إذا  .٣

مر مبا مفسدته راجحة أو خالصة  وتقوم السنة على تسهيل ، مصلحته راجحة أو خالصة، وال أن 
 .أحوال العباد وتيسريه، يف كل زمان مبا حيفظ عليهم مصاحلهم، ويدفع املفاسد عنهم

  

                                                             
 ١٧٤ص، ٢ج، دار الفكر، املستصفى يف علم األصول، بريوت22
  ٢٢ص ، ٢ج، دار الفكر، مفتاح دار السعادة، بريوت23
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، فال بد لنا أن نفهم مقصد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ إذ قد يقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مبنصب اإلمامة، ه املقاصدتقريرا هلذ
تهدين مراعاة  فيكون مصلحة لألمة يف ذلك الوقت وذلك املكان وعلى تلك احلال، فيلزم من بعده من األئمة  ا

والغفلة عن حتديد نوع تصرف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد يرتتب ،  زما ومكاذلك على حسب املصاحل اليت راعاها النيب ملسو هيلع هللا ىلص
لفهم الدقيق للنص النبوي، والفهم الدقيق  عليه أغالط فقهية كثرية، وبتحري دقة الفهم إذ اليفهم املقصد الشرعي إال 

جيب علينا جتنب األوهام والتعمق ،  بينهما عالقة تكامليةللنص النبوي ال يتأتى إال مبعرفة املقصد الشرعي، فالعالقة
الستقراء أن الشريعة ال تراعي األوهام والتخيالت ومن هنا شدد ، يف فهم مقاصد النصوص الشرعية؛ إذ اتضح 

ا الشريعة، فإن التمس ًالعلماء قدميا وحديثا على ضرورة أن تفهم النصوص اجلزئية يف ضوء املقاصد اليت جاءت  ك ً
ا ًحبرفية السنة أحيا ال يكون تنفيذا لروح السنة ، بل يكون مضادا هلا، وإن كان ظاهره التمسك  ً ً.  

  
  النتائج والتوصيات

بدو االرتباط الوثيق بني السنة النبوية على قواعد املقاصد الشرعية، وذلك من خالل بيان أن السنة النبوية ي
الكشف ملعرفة املقاصد الشرعية، وطريقا من طرق حتديد درجة املقاصد ملقاصد الشرعية قد تكون طريقا من طرق 

فبالسنة النبوية يستضيء الفقهاء  يف فهم املقاصد الشرعية ، من القطعية والظنية، وطريقا من طرق تقوية خرب الواحد
لغلو  على منهج وسطي، يبتعد عن مجود بعض املنتسبني للسنة حىتاإلفراط والتفريطبني  يف التمسك  يتسم 

لتساهل يف التمسك مبقاصد الشريعة، وغلو املهامجني هلا لظاهر و فهم السنة بدون املقاصد، قد يساء ، حىت يتسم 
كما يتعلق ، استعماهلا ويوضع يف غري موضعها، وقد يصبح سببا الضرر، بينما هو ال ميكن أن يكون إال سببا للرمحة

تمع التعددي حىت ال تفتح إمكانية الفكر بوحدة األمة من حفظ التسامح، حيث تقوم  عليها احلياة اإلنسانية يف ا
لفهم الدقيق للسنة، والفهم الدقيق هلا ال يتأتى إال :  خالصة القول،  اإلرهايب والتطريف ال تفهم املقاصد الشرعية إال 

  . واملقاصد الشرعية هي معىن،مبعرفة املقاصد الشرعية، فالعالقة بينهما عالقة تكاملية لكون السنة هي مبىن
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