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 مقاصد السنة النبوية غير التشريعية

MaqÉÎid of Non-Prophetic Legal Tradition 

MaqÉÎid Sunnah Nabi yang bukan Tasyri’ 

 **محمد ربي أحمد أكرم بنو*عبد الباري بن أوانج
 

 ص البحثملخ                                                 
 تفقونموالعلماء ، صيلة الستخراج األحكام الشرعيةمن املصادراألاحلديث النبوي 

خطأ بعض  وتُناقش هذه الدراسة، الكر  القرآنما يف العم  بل س ةحج لأن على
، العلماء سيفية التعام  مع احلديث النبويناقش فقد ، الناس يف فهم احلديث النبوي

، وأفعالل اله افاقال إىل تشريعات أو تصرفات من حيث تعل قل بأقوال الرسول 
ومن مث تتحرى الدراسة بيان هذا االفاا  يف سبي  الوصول إىل فهم ينسجم مع 

أو ما ، وال سيما ما تعل  منل بالتصرفات النبوية، البحث املقاصدي يف السنة النبوية
 السنة النبوية غري التشريعية(.) يُطل  عليل

، التصر فات النبوي ة، السن ة النبوي ة، التعام ، املصدر األساس: الكلمات الر يسة
 .مقاصد الشريعة

Abstract 

One of the primary resources in its Islamic jurisprudence to set a decree is 

the HadÊth. The Islamic scholars agree to place it on high priority such as the 

Holy Qur’an, in a general way, & make it as one of it primary resources 
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besides than the Holy Qur’an even they have differences in accepting a 

particular number of the HadÊth. This article is discussing a topic which 

related to the misunderstandings upon the HadÊth which are the results of 

mistakes in understanding the type of hadÊth narrated from the noble 

Prophet, Muhammad pbuh that were influenced by particular circumstances 

& surroundings at that time, also the cause of narration itself. Islamic 

scholars had discussed about this issue long before within the topic of ‘The 

Prophetic Acts & Behaviors’. By understanding them, we can differ the 

HadÊth’s characteristics & descriptions whether it is a commandment upon 

humanity or just solely a guidance without any decrees contained. On that 

purpose, this article was written based on an analytical comparison & critical 

analysis upon the opinions discussed between the scholars. The researcher 

will analyze the opinions gathered in this article to carry out comparisons 

between those & criticizing the opinions which are flawed in their particular 

ways. Thus, the most accurate opinion will be selected by the researcher. 

Apart from that, a good understandings & true commentary from the HadÊth 

will implicate a perfect deduction which indicates it was deducted 

accordingly to the Syari’ah Law & MaqÉÎid SharÊÑah hence the essence of 

SharÊÑah is not counteracted.  

Key words : Primary resource, interaction, hadeeth, the Prophetic of acts and 

behaviors, MaqÉÎid SharÊÑah. 

 
               Abstrak 

Hadis merupakan salah satu sumber utama dan asli untuk mengeluarkan 

hukum daripadanya. Para sarjana Islam bersetuju bahawa kedudukan hadis 

sama seperti al-Quran dari sisi kekuatannya dan keasliannya sebagai sumber 

hukum syarak meskipun mereka berbeza dalam isu penerimaan sesuatu hadis 

atau menolaknya, namun secara umumnya, mereka bersepakat bahawa hadis 

adalah sumber asli bagi hukum syarak. Artikel ini membincangkan isu salah 

faham sesetengah pihak terhadap hadis Nabi Muhammad S.A.W. Salah 

faham ini lahir daripada kesilapan mereka dalam memahami jenis-jenis hadis 

yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad S.A.W yang dipengaruhi oleh 

keadaan dan suasana tertentu, serta sebab-sebab hadis itu diriwayatkan. Para 

sarjana Islam membincangkan kaedah berinteraksi dengan hadis ini di bawah 

perbincangan taÎarrufÉt nabawiyah atau perilaku-perilaku Nabi Muhammad 

S.A.W. Dengan memahami perilaku-perilaku Nabi S.A.W, boleh 

membezakan sifat-sifat hadis itu sama ada ianya disyariatkan kepada umum 

manusia atau hadis itu bersifat bimbingan semata tanpa ada perintah wajib 

secara mutlak. Oleh hal yang demikian, artikel ini ditulis berdasarkan 

metodologi analisis perbandingan dan kritikan terhadap pandangan-

pandangan yang dibincangkan.Penulis menganalisis pandangan-pandangan 

sarjana yang dihimpunkan, melakukan perbandingan antara pandangan 

tersebut, melakukan kritikan ke atas pandangan-pandangan yang 

diketengahkan dan memilih pandangan yang tepat. Kefahaman dan tafsiran 

yang benar terhadap hadis-hadis memberikan natijah yang baik, iaitu hadis-

hadis itu difahami selari dengan apa yang yang dikehendaki syarak dan 

menepati Maqasid Syariah serta tidak merosakkan ruh SharÊÑah.  

Kata kunci : Sumber utama, hadis, interaksi, perilaku kenabian, MaqÉÎid 

SharÊÑah.. 
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    مقدمة 
؛ اتف  عامة علماء املسلمني على وجوب اإلميان بالكتاب والسنة واتباا ما جاء فيهما

ُلو ع ل ي ُكم  آي ات ن ا ويُدز سِّيُكم  : بنًيا على مث  قولل  ن ُكم  يد تد  ﴿س م ا أر س ل ن ا ف يُكم  ر ُسواًل م 
ة  ويُدع لُِّمُكم  م ا مل    م   .(505)البقرة:   ت ُكونُوا تد ع ل ُمون ﴾ويُدع لُِّمُكُم ال ك ت اب  واحل  ك 

إما جبلب مصلحة ، ومن املعروف أن بعض النصوص الشرعية معل لة وهلا مقاصدها
ولكن اختالفًا بني الفقهاء القدامى واملعاصرين حدث يف تعاملهم مع ، وإما بدرء مفسدة

النبوي ة لالستفادة  لذا تبحث هذه الدراسة سيفية تعام  العلماء مع السن ة؛ الدلي  الواحد
وال ، سواء أسانال أفعااًل أم أقواالً  من آراء العلماء يف تعيني مقاصد تصر فات الرسول 

ووقوا االختالف فيها يؤث ر يف ، سيما أن العلماء جعلو هذه التصر فات يف أقسام متنوعة
 احلُكم الشرعي املستنبط منها.

 

 مقاصد الشريعة اإلسالمية
وإمنا تضمنال ، يني القدامى تعريو مستق  بذاتل ملقاصد الشريعةمل يُنق  عن األصول

فقد قال: "ومقصود الشرا ، سما جند لدى الغزايل،  مصنفا م أبوابًا تتعل  هبذا املبحث
، وماهلم، ونسلهم، وعقلهم، ونفسهم، وهو أن ثفظ عليهم: دينهم، من ا ل  مخسة

وس  ما يفوت هذه األصول  ،فك  ما يتضمن حفظ هذه األصول ا مسة فهو مصلحة
 .2فاملقاصد عنده ما ثص  من رعايتل جلب مصلحة أو دفع مفسدة، 1فهو مفسدة"

وهذه ، وسذا قال الشاطي: "تكاليو الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف ا ل 
والثالث ، والثاين أن تكون حاجية، أحدها أن تكون  رورة؛ املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام

                                                 

الة، ، حتقي  حممد سليمان األشقر )بريوت: مؤسسة الرسالمستصمى من علم األصوأالغزايل، حممد بن حممد، 1 
 .050، ص5(، ج2012د.ط، 

، 5)بريوت: دار اهلجرة، ط مقاصد الشريعة ا سأمية وعأنتشا باألدلة الشرعيةيُنظر: اليويب، حممد سعد، 2 
 .00(، ص5998
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 .وإمنا وصٌو عاٌم ملو وا املقاصد، وسالمل هذا ليك تعريًفا خاص ا، 1ينية"أن تكون حتس
، أما يف العصر احلديث فقد و ع العلماء تعريفا م ملقاصد الشريعة وأهم مالحمها

قال: "مقاصد التشريع العامة هي املعاين واحلكم امللحو ة للشارا ؛ من مث  ابن عاشور
حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوا خاص  يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها

من أحكام التشريع... هي الكيفيات املقصودة للشارا لتحقي  مقاصد الناس النافعة أو 
حلفظ مصاحلهم العامة يف تصرفا م ا اصة سيال يعود سعيهم يف مصاحلهم ا اصة 

 .2بإبطال ما أسك هلم حتصي  مصاحلهم العامة..."
لفاسي املقاصد بأهنا "األسرار اله و عها الشارا عند س  وعرف العالمة عالل ا

 .3حكم من أحكامها"
ا "املعاين واألهداف امللحو ة يف مجيع  وأيًضا األستاذ وهبة الزحيلي عرَّفها بأهنَّ

أو هي الغاية من الشريعة واألسرار اله و عها الشارا عند س  ، أحكامل أو معظمها
 مرسب من تعريفي س  من ابن عاشور والفاسي.وهذا تعريو ، 4حكم من أحكامها"

قال: "املعاين واحلكم و وها اله راعاها ؛ واختلو قلياًل تعريو املقاصد لدى اليويب
 .5الشارا يف التشريع عموًما وخصوًصا من أج  حتقي  مصاحل العباد"

أو املعاين واحلكم يف ، مقاصد الشريعة اإلسالمي ة هي الغايات امللحو ة، إذن
من أج  حتقي  مصاحل العباد  من الضرورات ؛ تشريع إم ا عموًما وإما خصوًصاال

 واملال.، والنس ، والعق ، والنفك، ا مك: الدين
                                                 

، حتقي  عبد اهلل حممد دراز )القاهرة: دار احلديث، الموافقات في وصوأ الشريعةالشاطي، إبراهيم بن موسى،  1
 .010ص ،5(، ج2006د.ط، 

 .00(، ص2014)القاهرة: دار السالم، د.ط،  مقاصد الشريعة ا سأميةابن عاشور، حممد الطاهر،  2
، دراسة حتقي  د. إمساعي  احلسن )القاهرة: دار السالم، مقاصد الشريعة ا سأمية ومكارمشاالفاسي، عالل،  3

 .555(، ص2013د.ط، 
 .050، ص0(، ج0550)بريوت: دار الفكر، د.ط،  ميوصوأ المق  ا سأالزحيلي، وهبة مصطفى،  4
 .00، صمقاصد الشريعة ا سأمية وعأنتشا بيدلة الشرعيةاليويب،  5
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 السنة النبوية
م ن  س نَّ ُسنًَّة ح س ن ًة فد ل ُل : »وأصلها من قول الني ، 1السنة السرية والطريقة املعتادة
ُر م ن  ع م    هب  ا  ا وأج  ُره  وم ن  س نَّ ُسنًَّة س يِّئ ًة س ان  ع ل ي ل  و ز رُه ا وو ز ُر م ن  ، إىل يد و م  الق ي ام ة  أج 
 .2«ع م    هب  ا إىل يد و م  الق ي ام ة  

إن   ﴿وم ا يد ن ط ُ  ع ن  اهل  وى مبنزلة الوحي:  أن ما جاء بل رسول  وقد بني  
ٌي يُوح ى﴾  سن ة بني مصادر التشريع ثابتة ال إشكال حجية الف، (4-0النجم: )ُهو إالَّ وح 

ولكن اختلفوا يف قو ا من حيث ، فقد اتف  العلماء على أهنا من أدلة األحكام، فيها
قال د. مصطفى السباعي عن السنة ومكانتها: "هي من مصادر ؛ ثبو ا وداللتها

 . 3التشريع الذي ال غى ملتشرا عن الرجوا إليها يف معرفة احلالل واحلرام"
ولكن ليك من حيث االحتجاج لألحكام ، وال ش  يف أن الكتاب يفض  السنة

وقد حتد ث عبد الغن عبد ا ال  عن هذه القضية قائاًل: "من املعلوم أن ل ال ، الشرعية
متعبد ، بأن لفظل منزل من عند اهلل، نزاا يف أن الكتاب ميتاز عن السنة ويفض  عنها

فهي متأخرة عنل يف الفض  من  ]أي السنة[خبالفها ؛ ا مبثللمعجز للبشر عن أن يأتو ، بتالوتل
ولكن ذل  ال يوجب التفضي  بينهما من حيث احلجية بأن تكون ، هذه النواحي

فُتهدر أو يعم  بل وحده لو حص  ، مرتبتها التأخر عن الكتاب يف االعتبار واالحتجاج
منا جاءت من ناحية أنل ألن حجية الكتاب إ؛ وإمنا سان األمر سذل ، بينهما التعار 

فلو مل يكن الكتاب معجزًا وال متعبًدا ، وال دخ  لألمور املذسوة فيها، وحي من عند اهلل
لوجب القول حبجيتل سما سان األمر سذل  ؛ وثبتال الرسالة بغريه من املعجزات، بتالوتل

يجب ف، فإهنا وحي مثلل، والسنة مساوية للقرآن من هذه الناحية، يف الكتب السابقة
                                                 

 .055، ص5، جوصوأ المق  ا سأميالزحيلي، يُنظر:  1
( ستاب 2009، حتقي  أيب طاهر زبري علي زئي )الريا : دار السالم، د.ط، السننالامذي، حممد بن عيسى،  2
 .0100لم عن رسول اهلل، باب فيمن دعا إىل هدى فاتبع أو إىل  اللة، احلديث الع
 .000(، ص0555)القاهرة: دار السالم، د.ط،  السنة ومكانتشا في التشريع ا سأميالسباعي، مصطفى،  3
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 .1القول بعدم تأخرها عنل يف االعتبار"
قال ؛ ويف القرآن الكر  إشارات سثرية إىل أن السنة النبوية جزء ال يتجزأ من الشريعة

  ة م  ُلو ع ل ي ه م  آي ات    ويُدع لُِّمُهُم ال ك ت اب  واحل  ك  ُهم  يد تد  ند  : ﴿ر بدَّن ا وابد ع ث  ف يه م  ر ُسواًل م 
فمن اقاان سلمة )الكتاب( بكلمة ، (509أن ال  ال ع ز يُز احل  ك يُم﴾ )البقرة:  ويُدز سِّيه م  إنَّ   

وختص ص ، عرف العلماء أهنم )احلكمة( هي السنة اله تبني  جمم  القرآن؛ )احلكمة(
 وتسو  أحكاًما جديدة مل ترد فيل.، عمومل

فة وللعالمة يوسو القر اوي ستاب لطيو أمساه "السنة النبوية مصدر املعر 
؛ أو موقوفًا إىل الصحابة ، وسثريًا ما ورد يف السن ة موصواًل إىل الرسول ، واحلضارة"

عبد اهلل بن مسعود عن ف، يبني  أن صناعة احلضارة واألخال  ال تنف  عن اإلسالم ما
  أن رسول اهلل د ي إىل الد ِّ ، ع ل ي ُكم ب الصِّد    »: قال َّ وإنَّ ال، ف إنَّ الصِّد    يد ه  د 

د ي إىل اجل نَّة   يد ًقا، يد ه  دِّ ت ب  ع ن د  اهلل  ص  ، وم ا يد ز اُل الرَُّجُ  ي ص ُدُ  ويد ت ح رَّى الصِّد    ح ىتَّ يُك 
د ي إىل الُفُجو ر  ، وإيَّاُسم والك ذ ب   د ي إىل النَّار  ، ف إنَّ الك ذ ب  يد ه  وم ا ، وإنَّ الُفُجو ر  يد ه 

ذ ُب و  ابًايد ز اُل الرَُّج  ي ك  ت ب  ع ن د  اهلل  س ذَّ  .2«يد ت ح رَّى الك ذ ب  ح ىتَّ يُك 
فكانوا ، وقال الزحيلي: "إمجاا الصحابة يف حياتل وبعد وفاتل يف وجوب اتباا سنتل

وال يفرقون بني حكم من القرآن أو حكم ، ويتمثلون أوامره ونواهيل، مُيضون أحكامل
 .3صدر عن الرسول"

ذل  ؛ لماء يف تفسري السن ة النبوي ة قائًما إىل يومنا هذاوال يزال االختالف بني الع
يفهمون النصوص من زوايا خمتلفة ال من زاوية ؛ ألن العلماء مع قدر م على االستنباط

                                                 
 .080(، ص5990املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، د.ط، هرندن: ) زجية السنةعبد ا ال ، عبد الغن،  1
( ستاب األدب، باب من قولل 5999)الريا : دار السالم، د.ط،  الجامع الصحيحالبخاري، حممد بن إمساعي ،  2

نُوا م ع  الصَّاد ق ني   ﴿تعاىل:  ا الَّذ ي ن  آم ُنوا اتدَُّقوا اهلل  وُسو  فتح البار  ؛ العسقالين، أمحد بن علي، 1590، احلديث ﴾ي ا أيد ه 
 .100ص، 55(، ج0555فؤاد عبد الباقي )الريا : دار السالم، د.ط،  ، حتقي شرل صحيح البخار 

 .008، ص5، ج، وصوأ المق  ا سأميالزحيلي 3
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فمنهم من يتوق و عند تفسري بعض األفعال الواردة يف السنة على  اهر اللفظ ، واحدة
ومنهم من يفس ر النصوص ، يفس ره أو ثل لل فال جمال للعق  يف أن، واعتبار الفع  تعبدي ا

فيفسر النصوص من دون أن ، ومنهم من يتوسط بني فئتني، بعيًدا من مرادها احلقيقي
ورمبا هذا ما دفع الشاطي إىل أن و ع قاعدة مهمة يف ،  رج عن صيغتها يف العريية
ل  بعيٌد عن مقصود قال: "العم  بالظواهر على تتب ع وتغا؛ التعام  يف النصوص الشرعية

وقد عل   د. عبد الرمحن الكيالين على هذه القاعدة ، وإمهاهلا إسراف أيًضا"، الشارا
قائاًل: "هذه القاعدة سما هو  اهر منها تلزم املكلو جتنب املنقوالت دون إمعان النظر 

ذل  أن األحكام سما تقدم وسائ  شرعال ، يف معانيها والتدقي  يف مقاصدها وغايا ا
أو سما تقدم عليها ، فينبغي واحلال أال تعزل الوسائ  عن غايا ا، حقي  غاياتلت

باالعتبار... فاملطلوب من التهد يف عملية اجتهاده أن يكون على الو ع الوسط بني 
 .1واعتبار املعاين"، هذين الطرفني: اعتبار املباين

وقد ، درجات متنو عةوإمنا على ، نفهم أن السنة ال تأيت على درجة واحدة؛ ومن مث
ومن ، يف السن ة النبوي ة جع  العلماء هذا ُنصب أعينهم يف البحث عن تصرفات الني 

وجاء بعده ، أوائ  من حت دث يف هذا ابن قتيبة الدينوري يف ستابل "تأوي  خمتلو احلديث"
ن  فقال: "اعلم أ، وو ع يف ستابل "الفرو " قاعدة للتعام  مع هذه التصرفات، القرايف

، إمام األئمة فهو ، واملفه األعلم، والقا ي األحكم، الرسول هو اإلمام األعظم
، فجميع املناصب الدينية فو ها اهلل تعاىل إليل يف رسالتل، وعامل العلماء، وقا ي القضاة

فما من ، وهو أعظم من س  من توىل منصًبا منها يف ذل  املنصب إىل يوم القيامة
ألن ؛ بالتبليا غري أن غالب تصرفل ، صو بل يف أعلى رتبةمنصب دين إال وهو مت

، منها ما يكون بالتبليا والفتوى إمجاعا؛ مث تقع تصرفاتل ، وصو الرسالة غالب عليل

                                                 
)هرندن: املعهد العاملي الفكر اإلسالمي، د.ط،  نواعد المقاصد عند ا مام الشاطبيالكيالين، عبد الرمحن،  1

 .000(، ص0555
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ومنها ما ، ومنها ما زمع الناس أنل باإلمامة، ومنها ما زمع الناس على أنل بالقضاء
ومنهم من ، فمنهم من يغلب عليل رتبة، الادده بني رتبتني فصاعدً ؛  تلو العلماء فيل
 .1يغلب عليل أخرى"

إىل ها بعضهم إذ يقسم؛ وللعلماء من األصوليني والفقهاء تفصي  يف السنة النبوية
السنة غري ، و ية يُقصد منها االتباا واالقتداءتصر فات نبو وهي ؛ السنة التشريعية :2قسمني
 ا االقتداء واالتباا.تصر فات نبوية ال يُقصد منهوهي ؛ التشريعية
أو ل من أقر   الصحابة علما بأن ، أن السنة سلها تشريعية هم يرىأن بعض سما

يف فهم احلديث قد  تلفون إذ تشريعية وغري تشريعية، ؛ أن السنة تنقسم إىل قسمنيب
م توس عوا يف االجتهاد  من فهمهم إياه، الواحد  ومثالل ما ورد عنل ، مما دلَّ على أهن 

فمنهم من ، فاختلفوا يف تفسري هذا النهي، عن الصالة إال يف بن قريظة هناهم  أنل
، وأخ روها حىت وصلوا إىل بن قريظة، فامتنعوا عن الصالة، فهم أنل يفيد مطل  النهي

من ورائل إىل أن يستعجلهم  ولكن قد قصد ، ومنهم من فهم أنل ليك على  اهره
 إىل املكان املطلوب. 
فهم النصوص الشرعية سبي  إىل إفساد روح التشريع الذي يت صو والضي  يف 

وقد بني  العالمة القر اوي قائاًل: "فئة تريد أن ، باملرونة والصالحي ة لك  زمان ومكان
، ويف س  األقطار، جتع  من س  ما ورد يف السنة تشريًعا ملزًما لك  الناس يف س  األزمان

وما صدر عن ، وما صدر عن العادة، در عن اجلبلَّةمع أهنا فيها ما ص، ويف س  األحوال
وخصوًصا بالنظر إىل ، وما جاء بطري  االتفا  ال القصد عن العبادة، جتربة البيئة وخد ا

ولذا رأى ا ققون من علماء األصول أهنا ال تدل على ، أفعالل عليل الصالة والسالم
 . 3د القربة إىل اهلل تعاىل"إال إذا  هر فيها قص، أسثر من اإلباحة أو املشروعة

                                                 
 .000، ص5(، ج2014عمر حسن القيام )بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ط،  ، حتقي المرويالقرايف، أمحد بن إدريك،  1
 .47(، ص0550، 5)املنصورة: دار الكلمة، ط الدين والسياسية؛ تميي  ال فصلالعثماين، سعد الدين،  2
 .59(، ص1998)عمان: دار الشرو ، د.ط،  السنة مصدر للمعرفة والحضار القر اوي،  3
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 وقال الدهلوي: "اعلم أن ما روي عن الني ودو ن يف ستب احلديث على قسمني:
وفيل قولل سبحانل: ﴿م ا أف اء  اللَُّل ع ل ى ر ُسول ل  م ن  ، أحدمها ما سبيلل تبليا الرسالة -

وال م س اس ني  واب ن  السَّب ي   س يال ي ُكون  ُدول ًة بد ني    أه    ال ُقر ى ف ل لَّل  ول لرَُّسول  ول ذ ي ال ُقر َب  وال ي ت ام ى
يُد األغ ن ي اء  م ن ُكم  وم ا آت اُسُم الرَُّسوُل ف ُخُذوُه وم ا ند ه اُسم  ع ن ُل ف اند تد ُهوا واتدَُّقوا اللَّل  إنَّ اللَّل  ش د  

﴾  .1 الوحيفمنل علوم املعاد وعجائب امللكوت. وهذا سلل مستند إىل، ال ع ق اب 
إذ ا أم ر ُتُكم ، إمنَّ ا أن ا ب ش رٌ »: وفيل قولل ، ما ليك من باب تبليا الرسالةوالثاين  -

ء  م ن  د ي ن ُكم ف ُخُذو هُ  ء  م ن  ر أ ي  ف إمنَّ ا أن ا ب ش رٌ ، ب ش ي  ويف الثاين ما ، 2«وإذ ا أم ر ُتُكم ب ش ي 
ة يومئذ وليك من األمور الالزمة وما قصد بل مصلحة جزئي، ذسره سما سان يذسر قومل

وإمنا سان يتبع ، وحكم بقضاء خاص، وتعيني العشار، مث  جتبية اجليوش، جلميع األمة
وما سبيلل ، 3«ع ل ي ُكم ب األد ه م  واألقد ر ح  »ومنل الطب مث  قولل: ، فيل البينات واألميان
 .4العادة دون العبادة"

؛ بة من حيث النظر إىل مقاصد الشريعة فيهاوا الصة أن معاين السنة النبوي ة متشع
وال سيما أن فيها من املرونة ما ، وال تفريط، فال إفراط، لذا يلزم أن تو ع يف مكاهنا

 زعلها صاحلة لك  زمان ومكان وحال.
 

 عالقة السنة بمقاصد الشريعة
هي  قال ا ادمي: "السنة؛ يف السنة على أدلة شرعية تدعو إىل حتقي  مقاصد الشريعة
وذل  من خالل تأسيدها ، املصدر التشريعي الثاين لبيان املقاصد والغايات الشرعية

                                                 
ليك لالجتهاد فيها مدخ ، فهي من أمور الغيب، وهلذا يسميها العلماء )العقائد قال القر اوي مو ًحا: "أي  1

 .59، صالسنة مصدر للمعرفة والحضار  السمعيات(، مبعى أن مستندها هو السمع والوحي ال غري".
من  ، ستاب الفضائ ، باب وجوب امتثال ما قالل شرًعا دون ما ذسره الصحيح المسندمسلم بن احلجاج،  2
 ..0010ايش الدنيا، احلديث مع
حتقي  حممد حميي الدين عبد احلميد )صيدا؛ بريوت: املكتبة العصرية، ، السننأبو داود، سليمان بن األشعث،  0

  .0000ستاب اجلهاد، باب فيما يستحب من ألوان ا ي ، احلديث   د.ط، د.ت(
 .000، ص5(، ج0550، 5قاهرة: دار اجلي ، ط، حتقي  سيد ساب  )الزجة ا  البال ةالدهلوي، شاه ويل اهلل،  4
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ومن خالل ما استقلال ببيانل وانفردت بل عن ، للمقاصد اله ذسرها القرآن وأشار إليها
القرآن الكر  إزاء ذسر بعض احلكم واألسرار لبعض األحكام اله مل يرد ذسرمها يف 

 ومن ذل ، 1يف القرآن دون بيان مقاصدها وأسرارها" أو اله ذسرت، القرآن
ن ُكُم الب اء ة  فد ل ي تد ز وَّج  ؛ ي ا م ع ش ر  الشَّب اب  »: قولل  - ت ط اا  م  ف إنَُّل أغ ض  ، م ن  اس 

ت ط ع  فد ع ل ي ل  ب الصَّو م  ، ل لب ص ر  وأح ص ُن ل لف ر ج    .2«ف إنَُّل ل ُل ُوج اءٌ ، وم ن  مل   ي س 
ي ُتُكم ع ن  ز ي ار ة  الُقبُدو ر  »:  وقولل - ُد يف ، فد ُزو ُروا الُقبُدو ر  ، ُسن اُل ند ه  ا تُدز ه  ف إندَّه 
ند ي ا ر ة  ، الد   .3«وتُذ سُِّر يف اآلخ 

ي فد و    ث الث  »: وقولل  - ي ُتُكم ع ن  حلُُو م  األ  اح  ع  ُذو الطَّو ل  ؛ ُسن اُل ند ه  ل ي تَّس 
ا ل  ، ل لُ  ُروا، وأط ع ُموا، ُكمف ُكُلوا م ا ب د   .4«وادَّخ 

 :5وتتجل ى عالقة السنة مبقاصد الشريعة من ُوجهات
واملقصود مبقاصد الشريعة مقاصد ، أن الشريعة مبناها على الكتاب والسنة إزداها

فإذا أغف  النا ر يف املقاصد النظر يف السنة فقد أغف  جزًءا من ، الكتاب والسنة
ألنل ال يستطيع معرفة القواعد العامة واملقاصد الكلية ؛ دهومل يتعرف على مقاص، الشريعة

 إال بعد النظر إليها ساملة ستابًا وسنة.
ل ق ُكم  سما قال ،  أن  السن ة مبينة املراد من الكتاب والثانية : ﴿وم ن  آي ات ل  أن  خ 
ُرون ﴾ م ن  تُدر اب  مُثَّ  بيان مقاصد بعض األحكام  وذا يشم ، (05الروم: )إذ ا أند ُتم  ب ش ٌر تد ن ت ش 

سما يشم  زيادة ،  وسذل  بعض ما مل تبني  غايتل، اله مل ينص القرآن على بيان مقاصدها
                                                 

 .00(، ص2001)الريا : مكتبة العبيكان، د.ط،  علم مقاصد الشريعةا ادمي، نور الدين خمتار،  1
، ستاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقال نفسل إليل ووجد مؤنة واشتغال صحيح مسلم مسلم بن احلجاج، 2

 .5055من عجز عن املؤن بالصوم، احلديث 
( ستاب اجلنائز، 2009، حتقي  أبو طاهر زبري علي زئي )الريا : دار السالم، السنن، حممد بن يزيد، ةابن ماج 3

 .5005باب ما جاء يف زيارة القد، احلديث 
 .5055، باب ما جاء يف الرخصة يف أسلها بعد ثالث، احلديث ، ستاب األ احي عن رسول اهلل سنن الترمذ  الامذي، 4
 .37(، ص2001)القاهرة: دار السالم، د.ط،  مقاصد الشريعة عند ا مام الشافعييُنظر: بن خمتار، أمحد وفا ،  5
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ومن األحكام اله وردت ، وذسر مقاصد أخرى لل، إيضاح وبيان للمقاصد اله ذسرها القرآن
،  مقاصده فقد جاء يف القرآن بيان بعض، يف القرآن وبي نال السن ة مقاصدها حكم النكاح

ُكُنوا إل يد ه ا وج ع     سما يف قولل ُكم  أز واًجا ل ت س  : ﴿وم ن  آي ات ل  أن  خ ل    ل ُكم  م ن  أند ُفس 
ن ُكم  م ودًَّة ور مح  ًة إنَّ يف  ذ ل    آلي ات  ل ق و م  يد تد ف كَُّرون ﴾   (.05الروم: )بد يد 

عليل سانال احلاجة ماسة إىل و ، أعلم الناس مبقاصد القرآن ومراميل أنل  والثالثة
 ملعرفة مقاصدها.؛ املبينة لنصوص الكتاب االطالا على أقوالل 

واحلاجة يف ، أن  السن ة استقلال يف بعض األحكام اله ليسال يف القرآن والرابعة
، ألهنا جاءت بأحكام جديدة ليسال يف القرآن؛ مث  هذا النوا ماسة يف معرفة املقاصد

حث يف املقاصد ثتاج إىل أن يعرف األحكام اله وردت يف فالبا، وبينال مقاصدها
سما ثتاج إىل البحث عن مقاصد األحكام األخرى ،  السنة املستقلة مقرونة مبقاصدها
 اله مل ينص على مقاصدها.

أن السنة املوافقة أو املؤسدة فتفيد يف معرفة املقاصد من جهة أن تكاثر  والخامسة
، ويزيد تقوية وتأسيدا، واحد يعطي أمهية لذل  املعىالنصوص وتواردها على معى 

 .ويظهر قصد الشارا إليل
 

 أمثلة مقاصد الشريعة في السنة النبوية غير التشريعية
 :ا رشادية  تصرفات  .1

 أن رسول اهلل  فعن أيب هريرة ، بالتداوي باحلبة السوداء من أمثلتها ترغيبل 
ف اٌء م ن  ُس ِّ د اء   يف احل بَّة  السَّو د اء  »: قال  .1«إالَّ السَّامُ ؛ ش 

يف حني يراه آخرون إرشاًدا ، فهذا احلديث ثملل بعضهم على أن ل تعب دي ُملزم
وقالوا إن مهم ة الرسول ليسال ، مقانًا بالتجربة ال ينايف أخذ دواء آخر غري احلبة السوداء

يف جمال الطب  الرسول قال القر ه داغي: "وصفات ؛ وإمنا هداية الناس، للتطبيب
                                                 

 .0050، ستاب السالم، احلديث صحيح مسلم ؛ مسلم بن احلجاج،0188، ستاب الطب، احلديث البخار  صحيحالبخاري،  1
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ونق  عن ، 1ليسال مث  أقوالل وبيانل لألحكام الشرعية اله تأخذ طابع التشريع العام"
 ال للتشريع.، ابن قتيبة أن هناك سنة لإلرشاد فقط

؛ من العام الذي يراد بل ا اص؛ «من س  داء» :قال العسقالين: "قال ا طايب: قولل
ا زمع مجيع األمور اله تقاب  الطبائع يف معاجلة ألنل ليك يف طبع شيء من النبات م

وإمنا املراد أهنا شفاء من س  داء ثدث من الرطوبة... وقال ابن العريب: ، األدواء مبقابلها
ومع ذل  فإن ، العس  عند األطباء إىل أن يكون دواء من س  داء أفض  من احلبة السوداء

فإن سان املراد بقولل يف العس : ﴿ف ي ل  ، من األمرا  ما لو شرب صاحبل العس  لتأذى بل
﴾ األسثر األغلب ف اٌء ل لنَّاس  فحم  احلبة السوداء على ذل ... ]قال العسقالين:[ ، ش 

ب  رمبا ، ويؤخذ من ذل  أن معى سون احلبة السوداء شفاء أهنا ال تستعم  يف س  داء صرفًا
ورمبا ، مسحوقة وغري مسحوقةورمبا استعملال ، ورمبا استعملال مرسبة، استعملال مفردة

تقديره ؛ «س  داء»وقي  إن قولل: ، وغري ذل ، استعملال أساًل وشربًا وسعوطًا و ماًدا
وأما احلارة فال... نعم قد تدخ  يف بعض ، فإهنا تنفع من األمرا  الباردة، يقب  العالج هبا

 .2"ليها بسرعة تنفيذهافتوص  قوى األدوية الرطبة الباردة إ، األمرا  احلارة اليابسة بالعر 
جتربة ؛ جمال الطب من التصر فات اإلرشادي ة يف السنة النبوية يعود إىل التجربة؛ إذن

 وال عالقة ألحكام التشريع بذل .، وزمانل، وبيئتل،  من وقائعل
 

 :با مامة  تصّرفات . 2
 يف سياسة األمور ومعاجلة القضايا بتحري ُحكم اهلل هي التزام خط تل ومبدئل 

 و ع العلماء عدة ؛ وعليل، 3فيما ال شاهد قاطًعا فيل بالوسائ  واألسباب احلكيمة
ه إمام الدولة  وابط لفهم عبارتل   :4بعدِّ

                                                 
)بريوت: دار البشائر  ضايا الطبية المعاصر فق  القالقرة داغي، علي حميي الدين؛ حممدي، علي يوسو،  1

 .500(  ص2005، 1اإلسالمية، ط
 .180، 509، ص55، جفتح البار  شرل صحيح البخار العسقالين،  2
 .585(، ص2006)بريوت: دار الفكر، د.ط،   وابط المصلحة في الشريعة ا سأميةالبوطي، سعيد رمضان،  3
 .00، 08، د.ت، صسلسلة المبازث األصولية مجلةت النبوية"، جبل جي، عمر حممد، "مقامات التصرفا 4
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أي يهدف إىل رعاية ، أن مقام اإلمامة مقام رعاية املقاصد العامة وزدها
، الطغاة وقت ، وزجر الرمني، والدفاا عن األمة، ودفع الفساد عنها، مصلحة األمة

وهذه املصلحة تتغري بتغري حال األمة زمانًا ، وليك تصرًفا يف مصلحة خاصة فقط
لذل  و ع العلماء قاعدة: "تصرفات اإلمام منوطة مبصلحة ، ومكانًا وحاالً 

 ."الرعية
 وهذا شيء ال ميلكل القا ي أو املفه.، أن  اإلمام ال ميل  قوة التنفيذ والثاني
فات مرتبطة مبصاحل جزئية حبسب مصلحة األمة متليها  روف أن هذه التصر   والثالث

ومن مث ، وميكن أن ختتلو تبًعا هلذه الظروف نفسها، حمددة من حيث الزمان واملكان واحلال
، وعلى والة أمر األمة أال زمدوا عليها، ليسال شرًعا عام ا ملزًما لألمة إىل قيام الساعة

وأن يراعوا املصاحل الباعثة على ذل  ، كمل أو تصرفلالذي بى فيل ح ولكن يتبعوا منهجل 
 ويدخ  يف ذل  أمور احلرب وتربياتل ورأيل.، احلكم وراعاها 
 .أهنا تصر فات اجتهادية لل  والرابع

أهنا تصر فات مرتبطة مباشرة بأحوال الدولة اإلسالمية ونظامها الكلي  والخامس
 ية.من النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصاد

، عن هدم الكعبة من مث  امتناعل ، مراعاة التدرج يف تنزي  األحكام والسادس
 عن زيارة القبور وهنيل 

أهنا تصر فات يف أمور مباحة تراعي املصاحل الدنيوية لألمة يف ذل  الزمان  والسابع
 أو املكان أو احلال.

، رفع احلرجمن مث : ، عدم خروج هذه التصرفات عن الثوابال الشرعية والثامن
 واالرتباط بالعقيدة واألخال .، والعدل، والتيسري

من مث  النهي عن ، ومراعاة الظروف الطارئة، مراعاة تغري أحوال الناس والتاسع
 وسذا أخذ شطر مال مانع الزساة. ، مث اإلذن باالدخار، ادخار حلوم األ احي

ي ا » :قال أن رسول اهلل  ويقوي ما ذسرناه حديث سعيد بن زيد  م ن  أح 
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 فقد اختلو العلماء يف حتقي  التصرفات النبوية فيل:، 1«أر ً ا م ي ت ًة ف ه ي  ل لُ 
فال زوز ألحد أن ثيي ، باإلمامة فذهب احلنفية إىل أنل من قبي  تصرفل  -

 أرً ا إال بإذن اإلمام.
من ألنل الغالب ؛ وذهب مجهور الشافعية واملالكية إىل أن هذا من تصرفل بالفتيا -
 لذا ال ُيشاط يف ذل  إذن اإلمام. ؛ تصرفاتل 

وقادر ، وهو إمام ألم ة، يف احلديث يقضي بني شخصني فقد سان ، والراجح األول
 .2على رؤية املصلحة لرعيتل ورعايتهم يف  وء جلب املصاحل هلم ودفع املفاسد عنهم

 

 :بالمتيا  تصّرفات  .3
من ، تبدي  أو حتريو فيل إىل يوم الدينهي التزام العم  مبدلوهلا من دون أي 
وهذا املعى هو املرعي يف الغالب من ، غري أي اعتبار حلكم حاسم أو إذن إمام

سنتل 
3. 

وتتضم ن هذه التصر فات أحكاًما متنو عة منها أحكام العبادات وبعض األحكام 
، "مر الُ  قال: فعن سعد بن أيب وقاص ، وقد اختلو العلماء يف سيفي تها، املالي ة

: فقال ، ادُا اهلل أال يردَّين على عقي؛ فقلاُل: يا رسول اهلل، فعادين الني  
ف ُع   ن اًسا» قلاُل: ؛ وإمنا يل ابنة، قلاُل: إين أُريد أن أُوصي، «ل ع  َّ اهلل  يد ر فد ُع   ويد ند 

رٌ »أُوصي بالنصون قال:  ث يد  والثد ُلُث   الثد ُلُثن»قلاُل: فالثد ُلثن قال: ، «النِّص ُو س 
رٌ  ث يد  رٌ ، س  ب يد   .4وجاز ذل  هلم"، فأوصى الناُس بالثد ُلث، «أو  س 

أزوز أن ؛ واختالف العلماء يف معى احلديث خبصوص إذا سان لإلنسان وارث
                                                 

أبو ؛ 5009، ستاب األحكام عن رسول اهلل، باب ما ذسر من إحياء أر  املوت، احلديث سنن الترمذ  الامذي، 1
 .0500، ستاب اإلخراج واإلمارات والفيء، باب يف إحياء أر  املوت، احلديث سنن وبي داودداود، 

 .580، ص وابط المصلحة في الشريعة ا سأميةي، يُنظر: البوط 2
 .585، ص وابط المصلحة في الشريعة ا سأميةالبوطي،  3
 .0000، ستاب الوصايا، باب الوصية للثلث، احلديث صحيح البخار البخاري،  4
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 1يوصي زيادة عن الثلثن
فقد فهم ، وهو قول األوزاعي، متس ًكا باحلديث؛ فذهب مال  إىل أنل ال زوز -

وال ، وهو الزم جلميع الناس إىل يوم الدين، بالفتيا نب تصر فل مال  أنل ورد من جا
 يف احلديث. زوز أن زاوز القدر الذي حده 

أما احلنفية فقالوا إنل زوز لإلنسان أن يوصي بأسثر من الثلث إذا مل يكن لل  -
والقضاء ال يلزم ، بالقضاء ورأوا أن احلديث من تصرفل ، وهو قول ابن مسعود، وارث
وال يلزم على اآلخرين أن يلتزموا احلكم نفسل إذا ، شخًصا معيًنا يف واقع معني إال

إذ إن القا ي ال يقضي إال لاجيح جانب جلب املصلحة ودفع ؛ اختلو حاهلم
إنَّ   أن  ت د ا  و ر ثد ت    أغ ن ي اء  » يف رواية ُأخرى: أما قولل ، املفسدة وف  مقاصد الشارا

ٌر م ن  أن  ت د   يد  هنى أن يوصي  فدلي  أنل ، 2«ع ُهم ع ات ًة يد تد ف كَُّكو ن  النَّاس  يف أي د ي ه مخ 
وإذا مل يكن للموصي أوالد يرثون يف ، بأسثر من الثلث من أج  رعاية ح  الولد

 أمواهلجاز أن يوصي بأسثر من الثلث.
م أ، وسبب ا الف: ه  هذا احلكم خاص بالعلة اله عللل الشارا"قال ابن رشد: 

 .3ليك خباصن"
ولو مل ، والراجح قول اجلمهور يف أن ل ال زوز لإلنسان أن يوصي بأسثر من الثلث

فأوصى "يف احلديث الساب :  ملا روي عن سعد بن أيب وقاص ؛ يكن لل وارث لل
 . "وجاز ذل  هلم، الناُس بالثد ُلث

 

 :بمقتضى الجبّلة البشرية  تصّرفات . 4
ثد ُلُكم  أن ل قد أوحي إليل سما قال إال ؛ بشر مثلنا الني  : ﴿ُق   إمنَّ ا أن ا ب ش ٌر م 

                                                 
 ..5005، ص0(، ج1320)بريوت: دار ابن حزم، د.ط،  بداية المجتشد وهداية المقتصديُنظر: ابن رشد، حممد بن أمحد،  1
 .0100، ستاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، احلديث سنن النسا ي النسائي، 5
 .5005ص، 0جبداية المجتشد وهداية المقتصد، ابن رشد،  3
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ٌد﴾ )الكهو:  ُُكم  إل ٌل واح  يرغب يف النعم سما  سان ؛  وعليل، (555يُوح ى إيل َّ أمنَّ ا إهل 
وغري ذل  مما ، فكان يتزوج ويأس  ويشرب ويفرح وثزن ويغضب، يرغب الناس فيها

  ُجب  عليل البشر واتصفوا بل.
وال سيما أه  ، وتل  عادة الناس، 1ثب احللوى والعس سان   وقد ورد أنل 

فه  يفيد مث  هذا أن أس  احللوى مشروان وه  يُعد  تارًسا للسنة من مل ، البالد احلارة
 ثب احللوياتن

، ألن  الشريعة و عال  وابط ومقاييك لألطعمة املباحة وا ر مة؛ واجلواب: ال
فاملهم أن تأس  ما ، وإن مل تشأ ترسال، إن شئال أسلال، املباحةواألس  من األمور 

 أجاز الشارا ل  من دون جماوزة حدوده.
خالتهما  أخده أن ل قد دخ  مع رسول اهلل  وعن ابن عباس خالد بن الوليد 

، ال يأسلل وسان ، يده حني علم أنل الضب فرفع ، الضب فقدمال لل ، ميمونة
ُدين  ، ول ك ن  مل   ي ُكن  ب أر    قد و م ي، ال»: لن أهو حرامن فقال مل   ترس فسألل خالد  ف أج 

 . 2"فلم ينهن، ورسول اهلل ينظر إيل، فأسلُتل، فاجتززتُل": وقال خالد ، «أع افُلُ 
يلزم أن يكون من  دلي  على أن ليك س  ما ترسل ؛ يأس  خالًدا  فاُسل 

 الواجب أن يُاك. 
 

 3في ضوء المقاصدة فوائد فهم السن
فقد جاءت لرفع احلرج واملشقة على ، مما ال ش  فيل أن  الشريعة سلها مصلحة

وذا ما ينطب  ، وأمواهلم، وأنساهلم، وعقوهلم، ونفوسهم، ورعايتهم حبفظ دينهم، الناس
وياتب عليل ، على السنة النبوية ما دامال مصدًرا أصياًل يف مصادر التشريع اإلسالمي

                                                 
 .0005، ستاب األطعمة، باب احللوى والعس ، احلديث صحيح البخار البخاري،  1
 .5391املصدر الساب ، احلديث  2
 . 0550، 9، العد الحديث مجلةفهم احلديث يف  وء مقاصد الشريعة"، مد روزميي، "يُنظر: رملي، حم 0
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 همها فهًما مقاصدي ا فوائد أبرزها:أن يكون لف
 تحقيق المصالح ودر  المماسد: .1

م ن  ت ش بَّل  ب ق و م  فد ُهو  »: أن ل رسول اهلل  - ر ي اهلل عنهما -روي عن ابن عمر 
وقد يفهم منل منع ، "يدل  اهر احلديث على عدم جواز التشبل بالكفار مطلًقا .1«م ند ُهم

وهو أن مقصد خمالفل ، إال أن البن تيمية فهًما مقاصدي ا لل؛ حوالالتشبل بالكفار يف مجيع األ
أما إذا  ، وهذا يشرا عند سون املسلمني أقوياء، الكفار إمنا ُشرا إلبرازه عزة الدين أمام الذميني

 .2خمالفة ملا قد ياتب عليل املفاسد"؛ مل يشرا؛ سان املسلمون  عفاء
 

 تحقيق مراد الشارع: .2
زساة الفطر صاًعا من  "فر  رسول اهلل  :-ر ي اهلل عنهما  -قال ابن عمر 

، أو صاًعا من شعري على العبد واحلر والذسر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني، متر
 . 3وأمر هبا أن أن تؤدى قب  خروج الناس إىل الصالة"

ج الناس إليل يف يُفهم من احلديث أن التمر أو الشعري ميث الن املاد ة اله هي مما ثتا 
عندما تغري املكان والزمان  -ر ي اهلل عنهما  -ولكن معاوية بن أيب سفيان ، عهده 

والناس حينها ال حاجة هلم بالتمر والشعري اللذين مل يعودا يستوفيان حاجة ، واألحوال
 رأى أن  نصو صاا بر  يعدل صاًعا من الشعري. ؛ الناس

فقال: أدوا زساة ، قال: "خطبنا عثمان؛ ثونق  العسقالين من طري  أيب األشع
 .4الفطر ُمدَّين من حنطة"

                                                 
  .0505، ستاب اللباس، باب فيل لبك الشهرة، احلديث سنن وبي داودأبو داود،  0
  .50، صفشم الحديث في  و  مقاصد الشريعةرملي،  0
أمحد بن شعيب، النسائي، ؛ 5050ديث ، ستاب الزساة، باب فر  صدقة الفطر، احلصحيح البخار البخاري،  3

( ستاب الزساة، باب فر  زساة 2009، حتقي  أيب طاهر زبري علي زئي )الريا : دار السالم، د.ط، السنن الكبرى
 .0051رمضان على املسلمني دون املعاهد، احلديث 

 .019ص ،0، جفتح البار  شرل صحيح البخار العسقالين، 4 
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ويرون املقصد ، سانوا ثق قون مقاصد الشريعة يف السن ة النبوي ة  أي إن  الصحابة 
أفتوا مبا يستويف ؛ لذا ملا وجدوا التغري  يف حاجة الناس؛ يف فر  الزساة سد  حاجة الناس

وإمنا يواف  ما فعلل ، ال ال يتعار  مع السنة أصالً ورأي الصحابة يف هذا ال، حاجا م
 فك  شيء يتحق   منل مراد الشارا مبا يناسب مقاصد الشريعة ، لرفع احلرج عن أمتل

 تراعيل السن ة.؛ وحاجة الناس
قال بوبكر بعداش: "ذل  ألن النشاط العقلي لإلنسان ال يكون علًما تام ا باملعى 

ومن هنا اختذ سثري من ،  البحث عن األسباب والعل  والغاياتالصحيح إال إذا ارتقى إىل
، املؤرخني لفلسفة العلوم من آراء الفالسفة اليونانية القدماء نقطة بداية للعلم احلديث

ويف البحث عن ، وما ذل  إال ألن هؤالء الفالسفة قد تفوقوا على غريهم يف التساؤل
أو ، ن إجابات قد تكون ساجذة أحيانًاوليك مهم ا هنا ما وصلوا إليل م، األسباب

، ولكن املهم أن يكون البحث عن األسباب عن طري  السؤال، قاصرة أحيانًا ُأخرى
 .1فتل  ا طوة األوىل يف طري  العلم"

 

 :تمسير السنة تمسير ا معقوال  . 3
ائ م  »قال:  أن الرسول  عن أيب هريرة  اء  الدَّ

 
مُثَّ  ،ال يد بُدو ل نَّ أح دُُسم يف امل

ن لُ  ُ  م  ن لُ »ويف رواية: ، 2«يد غ ت س   .3«مُثَّ يد تد و  َّأُ م 
فقال جبواز االغتسال أو الو وء من ، فقد فهم بعضهم من احلديث  اهر اللفظ

، ألن التغو ط ليك من البول؛ وهو قول ابن حزم الظاهري، املاء الدائم الذي تُغوِّط فيل
أن ينهى عن ذل  من غري البائ  ملا   قال: "فلو أراد؛ واحلديث يرد فيل البول

، سكال عن ذل  عجزًا وال نسيانًا وال تعنيًتا لنا أن يكلفنا علم ما مل يُبده من الغيب
                                                 

 .005(، ص2017)املنصورة: دار الكلمة، د.ط،   ف في التعليل في المق  ا سأميوثر االختأبعداش، بوبكر، 1 
 .080، ستاب الطهارة، باب النهي عن البول يف املاء الراسد، احلديث صحيح مسلم مسلم بن احلجاج، 2
 .18، ستاب أبواب الطهارة، باب ما جاء يف سراهية البول، احلديث الترمذ  سنن الامذي، 3
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مث صب ، من بال يف اإلناء، وزاد على ذل ، 1فأما أمر الكلب فقد مضى الكالم فيل"
بول من فع  البول سما ألن ل مل يصبَّ ال؛ زوز لل أن يغتس  بل أو يتو أ؛ يف املاء الدائم

 روي يف احلديث.
ورأي الظاهرية مبن على جمرد النظر إىل  اهر اللفظ من ، وهذا فهم غريب منل

تفسريهم للحديث بعيد من مقاصد الشريعة ، ويف احلقيقة، دون معاين احلديث
إىل حد ، والتمس   حبرفي تها، فقد بالا الظاهرية يف األخذ بظواهر النصوص، اإلسالمية

لذا ال ؛ ينكرها الشارا والعق  مجيعا، وآراء غريبة، نتهى هبم إىل القول بأقوال عجيبةا
يستطيع من لل عق  سليم أن يقب  عبارا م واستدالال م من هذا اجلانب الضي  يف 

 فهم النصوص الذي يفسد روح التشريع اإلسالمي.
ويف غاية ، وقد قال النووي بعد أن سا  رأي الظاهرية: "وهذا مذهب عجيب

، وفساده ُمغن  عن االحتجاج عليل -رمحل اهلل -فهو أشنع من أن ينق  إن صح ، الفساد
وهلذا أعر  مجاعة من أصحابنا املعتنني يذسر ا الف عن الرد عليل بعد حكايتهم 

إذ مل ؛ وقد خر  اإلمجاا يف قولل: من الغائط، وقالوا: فساده مغن  عن إفساده، مذهبل
مث صب يف ، مث فر  بني البول يف نفك املاء والبول يف إناء، ني البوليفر  أحد بينل وب

 .2املاء من أعجب األشياء"
 

  خاتمة
 أمهها: ؛ سجلال هذه الدراسة مجلة من النتائج

، تلي القرآن الكر  يف املصدرية؛ للسن ة النبوي ة مكانتها يف التشريع اإلسالمي -
 ومنها ما ال يرد فيل. ، ومنها ما بني  جمملل، املألن منها ما واف  أحك؛ وتعدلل يف احلجية

وس   خالف يف حتديد نوا التصر فات ، ليسال السن ة النبوي ة يف مرتبة واحدة -
                                                 

 .500، ص5(، ج0550)بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط،  المحلى باآلثار، علي بن أمحد، ابن حزم 1
 .090، ص5(، ج0555)القاهرة: دار احلديث، د.ط،  المجموع شرل المشذبالنووي، 2 
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 يفضي إىل خالف يف احلكم من حيث اإللزام أو عدمل.
ومقتضى ، والفتيا، واإلمامة، باإلرشاد من أمثلة التصر فات النبوي ة تصر فل : -

 ية.اجلبل ة البشر 
، من فوائد فهم السن ة النبوي ة مبراعاة مقاصد الشريعة: حتقي  املصاحل ودرء املفاسد -

وبناء على هذا ال ينبغي أن يُعم  ، وتفسري السن ة تفسريًا معقوالً ، وحتقي  املراد الشارا
 لئال  الو مراد الشارا.؛ وأسباب وروده، وداللتل، حبديث ما من دون النظر إىل سياقل

             

  References:  :المرا ع 
 

        

ʿAbd al-Kḥāliq, ʿAbd al-Ghanī, ×ujjiyyat al-Sunnah, (Herndon: al-Maʾhad al-Ālamī li al-

Fikr al-Islāmī, 1995). 

Abū Dawud, Sulaymān bin al-Ashʿath, al-Sunan, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-

 Ḥ amīd, (Sidon: Beirut: Maktabah al-ʿAsriyyah, no date). 

Al-ʿAsqalānī, Aḥmad bin ʿAlī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-BukhÉrī, ed. Fuʽād ʿAbd al-

Bāqī, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000). 

Al-Bukharī, Muḥammad bin Ismaʿīl. Al-Jāmiʾ al-Ṣaḥiḥ, (Riyadh: Dār al-Salām, 1999). 

Al-Būṭī, Saʿīd Ramaḍān, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharīʾah al-IslÉmiyyah, ( Beirut: Dār 

al-Fikr, 2006). 

Al-Dahlawī, Shāh Walī Allāh, ×ujjat Allāh al-Bālighah, ed. Sayyid Sābiq, (Cairo: Dār al-

Jīl, 1st Edition, 2005). 

Al-Fāsī, ʿīlal, Maqāsid al-Sharīʿah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā, ed. Ismaʿīl al-Ḥusnī, 

(Cairo: Dār al-Salām, 2013). 

Al-Ghazalī, Muḥammad bin Muḥammad, al-Mustaṣfā min ʿIlm al-Usūl, ed. Muḥammad 

Sulaymān al-Ashqar, (Beirut: Muʽassasah al-Risālah, 2012). 

Al-Khādimī, Nūr al-Dīn Mukhtār, ʿIlm Maqāsid al-Sharīʿah, (Riyadh: Maktabah al-Ubikān, 

2001). 

Al-Kīlānī, ʿAbd al-Raḥman, Qawāʿid Maqāsid ʿindā al-Imām al-Shāṭibī, (Herndon: al-

Maʾhad al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2000). 

Al-Nasāʽī, Aḥmad bin Shuʿayb, al-Sunan al-Kubrā, ed. Abū Ṭāhir Zubayr ʿAlī Zaʽī, 

(Riyadh: Dār al-Salām, 2009). 

Al-Nawawī, YaÍyÉ bin Sharaf, al-Majmūʾ Sharḥ al-Mudhahhab, (Caitro, Dār al-Ḥadīth, 

2010). 

Al-Qaradāghi,  ʿAli Muḥyī al-Ḍīn: Muḥammadī ʿAli Yūsuf, Fiqh al-Qadāyā al-Ṭibbiyyah 

al-Muʿāṣirah, (Beirut: Dār al-Bashāʽir al-Islāmiyyah, 1st Edition, 2005). 

Al-QarÌÉwī, al-Sunnah Maṣdar li Maʾrifah wa al-Ḥaḍarah, (Oman: Dār al-Shurūq, 1998). 

Al-Qarāfī, Aḥmad bin Idrīs, al-Furūq, ed. ʿUmar Ḥasan al-Qiyām, (Beirut: Muʽassasah al-



 017  مقاصد السنة النبوية غير التشريعيةـــ   وأحمد أكرم بن محمد ربي عبد الباري بن أوانج  

 

Risālah, 2014). 

Al-Shāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā, al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharīʿah, ed. ʿAbd Allāh 

Muḥammad Dirāz, (Cairo: Dār al-Ḥadīth, 2006). 

Al-Sibāʿī, Muṣṭafā, al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrīʾ al-Islāmī, (Cairo: Dār al-Salām, 

2010). 

Al-Tirmidhī, Muḥammad bin ÑÔsa, al-Sunan, ed. Abū Ṭāhir Zubayr ʿAlī Zaʽī, (Riyadh: Dār 

al-Salām, 2009). 

Al-Uthmānī, Saʿad al-Dīn, al-Dīn wa al-Siyāsah: Tamyīz la Faṣl, (Mansoura: Dār al-

Kalimah, 5th Edition, 2013). 

Al-Yūbī, Muḥammad Saʿad, Maqāsid al-Sharīʿah al-Islāmiyyah wa ʿAlāqatuhÉ bi al-

Adillah al- al-Sharīʿah, (Beirut: Dār al-Hijrah, 1998). 

Al-Zūhaylī, Wahbah Muṣṭafā, Usūl al-Fiqh al-Islāmī, (Beirut: Dār al-Fikr, 2015). 

Baʾdāsh, Abū Bakr, Athar al-Ikhtilāf fī Taʾlīl fī Fiqh al-Islāmī, (Mansoura: Dār al-Kalimah, 

2017). 

Bin Mukhtār, Aḥmad Wafā’, Maqāsid al-Sharīʿah ʿinda al-Imām al-Shāfiʿī, (Cairo: Dār al-

Salām, 2001). 

Ibn ʿĀshūr, Muḥammad bin Aḥmad, al-MuḥallÉ bi al-Óthār, (Beirut: Dār al-Kutub al-

ʿIlmiyyah, 2003). 

Ibn Majah, Muḥammad bin Yazīd, al-Sunan, ed. Abū Ṭāhir Zubayr ʿAlī Zaʽī, (Riyadh: Dār 

al-Salām, 1999). 

Ibn Rushd, Muḥammad bin Aḥmad, Bidāyat al-Mujtahid wa NihÉyat al-MuqtaÎid, (Beirut: 

Dār al-Salām, 2013). 

Jabbah Jī, ʿUmar Muḥammad bin Īsa, “Maqāmāt al-Taṣarrufāt al-Nabawiyyah”, Majallat 

Silsilah al-Mabāhith al-Usūliyyah, no date. 

Ramlī, Muḥammad Rūzaymī, “Fahm al-Hadīth fī Daw’ Maqāsid al-Sharīʿah” Majallat al-

Ḥadith, Isssue 9, 2015. 

. 

 



 

 

Guidelines to Contributors 
 

At-Tajdid is a refereed journal published twice a year (June and December) by the 

International Islamic University Malaysia (IIUM). Articles are published based on 

recommendation by at least two specialized peer reviewers. Submissions must 

strictly abide by the following rules and terms: 

Be the author’s original work. Simultaneous submissions to other journals as well 

as previous publication thereof in any format (as journal articles or book chapters) 

are not accepted. (Should this happen, the author is duty bound to refund the 

honorarium paid to the reviewers.) 

Be between 5000 and 7000 words including the footnotes (articles); book reviews 

between 1500 and 4000 words; conference reports between 1000 and 2500 words. 

Include a 200-250 abstract both in Arabic and English. 

Cite all biographical information in footnotes when the source is mentioned for the 

first time (e.g., full name[s] of the author[s], complete title of the source, place of 

publication, publisher, date of publication, and the specific page[s] being cited). 

For subsequent citations of the source, list the author’s last name, abbreviate the 

title, and give the relevant page number(s). 

Provide a separate full bibliographical list of all sources cited at the end of the 

article. 

Qur’anic references (e.g. name of surah and number of verse[s]) must be given in the 

main text immediately after the verse[s] cited as follows: Al-Baqarah: 25). 

Hadith citations must be according to the following format: Al-Bukhāri, 

MuÍammad ibn Ismā‛Êl, al-Jāmi‛ al-ØaÍÊÍ (Beirut: Dār IÍyā’ al-Turāth al-‛ArabÊ, 

1404/1988), “Kitāb al-Zakāh”, ÍadÊth no. x, vol. y, p. z.  

Titles of Arabic books and encyclopedias as well as names of Arabic journals cited 

must be in bold characters. Counterparts of all these in English and other non-

Arabic languages using Latin script must be italicized. Titles of journal articles, 

encyclopedia entries, and chapters in collective books in any language must be put 

between inverted commas (“….”). 

Traditional Arabic should be used for main text (16 points) and footnotes (12 

points) of articles/book reviews and conference reports. Simplified Arabic must be 

used for main title (20 points) and subtitles (18 points). 

Include a cover sheet with author’s full name, current university or professional 

affiliation, mailing address, phone/fax number(s), and current e-mail address. 

Provide a two-sentence biography. 

The editor and editorial Board retain the right to return material accepted for 

publication to the author for any changes, stylistic and otherwise, deemed 

necessary to preserve the quality standard of the journal.  

Submissions should saved in Rich Text Format (RTF) and sent to 

tajdidiium@iium.edu.my  

mailto:tajdidiium@iium.edu.my


 

 

 
A Refereed Arabic Biannual  

Published by International Islamic University Malaysia 
 

Issue No. 44 2018/1440 Volume 22 
 
 

 Editor-in-Chief  

Prof. Dr. Majdi Haji Ibrahim 
   

 Assistant Editor  

Dr. Muntaha Artalim Zaim 
  

 

 

 Editorial Board  

Prof. Dr. Ahmed Ibrahim Abu Shouk 

Prof. Dr. Muhammed Saadu al-Jarf 

   Prof. Dr. Waleed Fikry Faris 

Ibrahim Ahmed Hussein Nasr El DinProf. Dr.  

Badi Ahmed Bashier Jamal. Prof. Dr    

  Assoc. Prof. Dr. Salih Mahgoub Mohamed Eltingari 

Dr. Abdulrahman Helali 

  

 

 

Language Reviser 

Dr. Adham Muhammad Ali Hamawiya 
 

Layout 

Dr. Muntaha Artalim Zaim 


