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ملخص 

اإن لكل ن�س من الن�سو�س ال�رشعية والقانونية روحا ومق�سدا و�سع الأجله هذا الن�س، 
فالن�سو�س �رشعت حلماية م�سلحة معينة يتوخاها امل�رشع، وحتى يتم تطبيق الن�سو�س 
على النحو االأمثل ال بد من فهمها فهمًا �سليمًا، واإن من اأهم طرق فهم الن�سو�س فهمها يف 
�سوء املقا�سد وامل�سالح، ومن هذا املنطلق تناول الباحث هذا املو�سوع حتت عنوان: »فهم 

الن�سو�س درا�سة مقا�سدية«. 
التعريف  التحليلي، وحتدث يف بدايته عن  الو�سفي  الباحث يف بحثه املنهج  واتبع 
للمجتهد  بالن�سبة  الن�سو�س  فهم  اأهمية  عن  احلديث  تناول  ثم  للن�سو�س،  املقا�سدي 
ثم  الن�سو�س،  فهم  عملية  حتكم  التي  ال�سوابط  بني  كما  وامل�رشع،  والقا�سي  واملف�رش 
والتمثيل  بال�رشح  وو�سح  والقانونية،  ال�رشعية  الن�سو�س  فهم  طرق  عن  احلديث  تناول 
م�ساألة فهم ن�سو�س ال�رشعية والقانونية يف �سوء املقا�سد، وختم الباحث بحثه بخامتة 

خل�س فيها النتائج والتو�سيات. 
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Understanding the texts
«Use wit to reach purposes»

Abstract

For every text of the legal and Shariah texts, a themeand a purpose 
areput for this text. Thus, the texts are writtento protect a certain interest, 
that is what legislator seek to achieve it. Even texts are applied optimally, 
must be understood properly, so the most important ways for understand 
texts understand it with respect to the purposes and interests. From this 
perspective, the researcher dealt this issue under title “Understanding the 
texts, Use wit to reach purposes”. 

In his research, the researcher followed descriptiveand analyticalmethod. 
At the beginning of the search, he talked about definition of texts in terms 
of purpose. Then he dealt withthe importance of texts understandingby the 
diligentperson, the who explains it ,the judge and the legislator. He also 
dealt with the purposes that govern the process of understanding the texts. 
After that, he talked about ways of legal and shariah texts understanding, he 
illustrated this by explainingand representing the issue of legal and shariah 
texts understanding in the light of the purposes. The researcher has come up 
with some conclusions and recommendations. 
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مقدمة: 
احلمد هلل حمداً كثرياً طيبًا، اأحمده �سبحانه واأ�سكره، واأ�ساأله التوفيق وال�سداد، والهداية 
والر�ساد، فهو وحده املوفق والهادي اإيل �سواء ال�سبيل، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �رشيك 
له، واأ�سهد اأن حممداً ر�سول اهلل املر�سل رحمة للعاملني ب�سرياً، ونذيراً، وداعيًا اإىل اهلل باإذنه، 
و�رشاجًا منرياً، خري من علم واأعلم، وبلغ الر�سالة فاأحكم، �سلى اهلل عليه، وعلى اآله و�سحبه، 

وعلى من تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، اأما بعد؛ 
�ساملة  متكاملة،  كاملة  ربانية  �رشيعة  فهي  غراء،  �رشيعة  االإ�سالمية  ال�رشيعة  فاإن 
متوازنة، �ساحلة لكل زمان ومكان، ولكل الب�رش على اختالف األوانهم واأجنا�سهم ولغاتهم. 

م�ساحلهم،  وحتقيق  العباد،  اإ�سعاد  هو  واالأخري،  االأول  وهدفها  ال�رشيعة  هذه  جاءت 
وا�ستئ�سال  اإق�سائها  على  والعمل  بل  عنهم،  واملفا�سد  االأ�رشار  ودرء  عليها،  واملحافظة 
العاجل  العباد يف املعا�س واملعاد يف  اإمنا و�سعت الإقامة م�سالح  �ساأفتها، فهي �رشيعة 
وبكل مكوناتها وبكل حركاتها  وتف�سيلها  االإ�سالمية بجملتها  ال�رشيعة  واإن   ،  )1( واالآجل 

و�سكناتها ت�سهد بذلك. 
فلكل  امل�رشع،  يتوخاها  القانونية كذلك حلماية م�سلحة معينة  الن�سو�س  وو�سعت 

ن�س من الن�سو�س ال�رشعية والقانونية روح ومق�سد و�سع الأجله هذا الن�س. 
�سليمًا،  فهمًا  فهمها  من  بد  ال  االأمثل،  النحو  على  الن�سو�س  تطبيق  يتم  وحتى 
فكري  غلو  كل  من  العا�سم  هما  انتهاًء،  التجاوب  وح�سن  ابتداًء،  الن�سو�س  فهم  ف�سالمة 
مظاهر  من  املزيد  نحو  االإن�سانية  بانحطاط  موؤذن  �سلوكي،  وانحراف  فطري،  واعوجاج 
ال�سهواين  والتغالب  واملعاين،  للقيم  القاتل  اجلديل  وال�رشاع  واملادي،  الفكري  الرتف 

املثري للغرائز البهيمية )2( . 
وعليه فاإن جلميع الن�سو�س ال�رشعية والقانونية مقا�سد �سامية، وفوائد نبيلة، واأ�رشار 
بديعة ال بد من مراعاتها، واإال ترتب على ذلك الوقوع يف الزلل واخلطاأ. هذا ما دعاين اإىل 
اإجناز هذا البحث الذي اأُتّوجه بعنوان: » فهم الن�سو�س درا�سة مقا�سدية » راجيًا بذلك خدمة 

ال�رشيعة االإ�سالمية الغراء، واإثراء املكتبة ال�رشعية القانونية بالعلم النافع الرافع. 
أوالً: أهمية املوضوع: 

تكمن اأهمية املو�صوع يف النقاط التالية الآتية: 
اإمداد . 1 يف  كبري  ب�سكل  ت�سهم  فهي  عام،  ب�سكل  االإ�سالمية  ال�رشيعة  مقا�سد  اأهمية 
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املجتهد برثوة عظيمة تعينه يف عملية االجتهاد، وت�ساعده يف فهم الن�سو�س، وا�ستنباط 
االأحكام. 

الن�سو�س، . 2 تطبيق  عاتقه  على  يقع  الذي  للقا�سي  بالن�سبة  الن�سو�س  فهم  اأهمية 
فاإذا اأ�سكل عليه فهم الن�سو�س يقع اجلور والظلم. 

الن�سو�س . 3 فهم  على  املفا�سد  ودرء  امل�سالح،  جلب  يف  تتمثل  التي  املقا�سد  اأثر 
ال�رشعية والقانونية. 

ثانياً: مشكلة البحث:  
تكمن م�سكلة البحث يف اأن فهم الن�سو�س ال بد له من �سوابط حمددة ينبغي االلتزام 
اأو بعيداً  الن�سو�س من ظاهرها  ال�سليم وال�سحيح، ففهم  اإطاره  الفهم يف  بها، حتى يكون 
وعدم  امل�ستجدة،  الوقائع  ا�ستيعاب  عن  الن�س  بق�سور  القول  اإىل  يوؤدي  قد  مقا�سدها  عن 
دور  وما  الن�سو�س،  فهم  ما هي �سوابط  هنا:  الرئي�س  وال�سوؤال  للتطبيق،  الن�س  �سالحية 

املقا�سد بهذا ال�ساأن؟ 
ويتفرع عنه الأ�صئلة التالية الآتية: 

ما املق�سود بالفهم املقا�سدي للن�سو�س؟ . 1
ما اأهمية فهم الن�سو�س للمجتهد واملف�رش والقا�سي وامل�رشع؟ . 2
ما طرق فهم الن�سو�س يف ال�رشيعة اال�سالمية والقانون الو�سعي؟ . 3
هل ميكن للقا�سي تطبيق ن�سو�س القانون يف �سوء املقا�سد التي و�سعت الأجلها، . 4

اأم عليه االلتزام بحرفية الن�س؟ 

ثالثاً: منهجية البحث: 
املتعلقة  املعلومات  جتميع  يتم  بحيث  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  بحثي  يف  اتبعت 

للبحث وتكييفها وحتليلها والتعليق عليها. 

رابعاً: هيكلية البحث: 
املبحث االأول: حقيقة الفهم املقا�سدي للن�سو�س ●
املبحث الثاين: �سوابط فهم الن�سو�س وطرقها ●
املبحث الثالث: فهم الن�سو�س ال�رشعية والقانونية يف �سوء املقا�سد ●
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املبحث األول

حقيقة الفهم املقاصدي للنصوص 

املطلب األول: تعريف الفهم املقاصدي للنصوص: 

اأولً: تعريف الفهم:  ◄
Ú  اأي عقلته وعرفته وعلمته، ولهذا فاإن » فهم ال�سيء؛  اللغة: يقال فهمت  الفهم يف 

الن�س » بتعقل معناه وتفهم املعنى الذي يت�سمنه؛ الأن الفهم: العلم بال�سيء ومعرفته )3( . 
Ú  ،التذكر اأو  املعرفة  م�ستوى  يلي  م�ستوى  هو  الرتبية:  علماء  ا�سطالح  يف  الفهم 

ويتمثل بقدرة املتعلم على التف�سري، وعلى �سياغة املعلومات باأ�سلوبه دون التقيد بن�سها 
احلريف )4( . 

ثانياً: تعريف الن�صو�س:  ◄
Ú  الن�سو�س يف اللغة: الن�سو�س جمع ن�س، والن�س: رفع ال�سيء، يقال: ن�س احلديث

اأق�ساها،  اأظهر فهو ن�س، واأ�سل الن�س: منتهى االأ�سياء ومبلغ  ين�سه ن�سًا: رفعه. وكل ما 
وكذلك الن�س يف ال�سري اإمنا هو اأق�سى ما تقدر عليه الدابة )5( . 

Ú  من املعنى  مفهوم  ملفوظ  كل  هو  بالن�س  املراد  االأ�سوليني:  عند  الن�سو�س 
املراد  هو  املعنى  وهذا  ظنية،  اأم  قطعية  الن�س  هذا  داللة  اأكانت  �سواًء  وال�سنة،  الكتاب 
الن�س،  واإ�سارة  الن�س،  وداللة  الن�س،  عبارة  للدالالت:  االأ�سوليني  تق�سيم  يف  بالن�س 

واقت�ساء الن�س )6( . 
الن�س على كل  كلمة  يطلق  الر�سالة، وكان  كتابه  الن�س يف  لفظ  ال�سافعي  اأورد  وقد 

خطاب جاء عن ال�سارع –وهو ن�س الكتاب وال�سنة- مقرراً حلكم من االأحكام )7( . 
حكم  على  به  امل�ستدل  وال�سنة  القراآن  يف  الوارد  اللفظ  هو  »الن�س  حزم:  ابن  ويقول 

االأ�سياء وهو الظاهر نف�سه، وقد ي�سمى كل كالم يورد كما قاله املتكلم به ن�سًا« )8( . 
Ú  الن�سو�س عند القانونيني: ترد كلمة الن�سو�س كثرياً يف كتب القانون، ويف املواد

القانونية، ويف القرارات الق�سائية كذلك، ذلك اأن القوانني كلها تاأتي على �سكل ن�سو�س، 
امل�رشع،  يريدها  التي  القانونية  القواعد  بها  تقدم  لغوية  قوالب  تعترب  الن�سو�س  وهذه 
فالقاعدة القانونية هي الفكرة املنظمة لو�سع معني. ويطلق الن�س على كل ملفوظ مفهوم 
املعنى، �سواًء اأكان مادة قانونية، اأم عقداً، فاملادة القانونية تاأتي للتعبري عن اإرادة امل�رشع، 
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و�سيغة العقد تاأتي للتعبري عن اإرادة املتعاقدين اأو النية امل�سرتكة لهما )9( . 
ثالثاً: تعريف املقا�صد ال�رشعية:  ◄

Ú  املقا�سد يف اللغة: الق�سد من الفعل الثالثي )ق�سد( ، وعند النظر والتمحي�س يف
بني  والو�سط  العدل،  منها:  نذكر  عدة  معاين  على  تدل  لغًة  املقا�سد  اأن  جند  اللغة  معاجم 
ال�سيء،  واإتيان  ال�سيء،  نحو  والتوجه  واالعتزام  الطريق،  وا�ستقامة  والك�رش،  الطرفني، 

واالعتماد )10( . 
Ú  ،وال�سبيل وامللَّة،  وال�سنة،  الدين  وال�رشع:  ال�رشع،  من  م�سدر  اللغة:  يف  ال�رشعية 

والظاهر امل�ستقيم من املذاهب، وياأتي ملعان غري ذلك )11( . 
Ú  املقا�سد واملحدثون  القدامى  الفقهاء  عرف  اال�سطالح:  يف  ال�رشعية  املقا�سد 

تعريفات متعددة، و�سنتطرق هنا اإىل تعريف كل منهم: 
تعريف الفقهاء القدامى للمقا�صد: أ. 

عرف االآمدي املقا�سد بقوله: »املق�سود من �رشع احلكم اإما جلب م�سلحة اأو دفع  �
م�رشة اأو جمموع االأمرين بالن�سبة اإىل العبد« )12( . 

تعريف ال�ساطبي: مل يعرف ال�ساطبي املقا�سد تعريفًا �رشيحًا، ولكن من خالل  �
على  تعريفًا  ي�ستنبطوا  اأن  ا�ستطاعوا  املوافقات  لكتاب  املعا�رشين  الباحثني  درا�سة 
االأحكام، واملعاين  املق�سودة من �رشع  امل�سلحية  املعاين  االآتي: »كل من  التايل  النحو 
ال�رشيعة  الأوامر  املكلف  امتثال  حتقق  عن  ترتتب  التي  اخلطاب،  من  املق�سودة  الداللية 

 .  )13( ونواهيها« 
تعريف العلماء املعا�رشين للمقا�صد: ب. 

كل  � ثم عرف  ق�سمني  اإىل  ال�رشعية  املقا�سد  عا�سور  ابن  ق�سم  عا�سور:  ابن  تعريف 
ق�سم منها على حدة: الق�سم االأول: مقا�سد الت�رشيع العامة وقد قال يف تعريفها: هي املعاين 
واحلكم امللحوظة لل�سارع يف جميع اأحوال الت�رشيع اأو معظمها، اأما الق�سم الثاين: مقا�سد 
الت�رشيع اخلا�سة، وعرفه بقوله: الكيفيات املق�سودة لل�سارع لتحقيق مقا�سد النا�س النافعة، 
اأو حلفظ م�ساحلهم العامة يف ت�رشفاتهم اخلا�سة، ويدخل يف ذلك كل حكمة روعيت يف 
ت�رشيع اأحكام ت�رشفات النا�س مثل: ق�سد التوثيق مع عقدة الرهن، واإقامة املنزل والعائلة 

يف عقدة النكاح )14( . 
حتقيقها  � الأجل  ال�رشيعة  و�سعت  التي  الغايات  هي  »املقا�سد  الري�سوين:  تعريف 

مل�سلحة العباد« )15( . 
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تعريف اخلادمي: »املقا�سد هي املعاين امللحوظة يف االأحكام ال�رشعية، واملرتتبة  �
عليه �سواًء اأكانت تلك املعاين حكمًا جزئية اأم م�سالح كلية اأم �سمات اإجمالية، وهي تتجمع 

�سمن هدف واحد هو تقرير العبودية هلل وم�سلحة االإن�سان يف الدارين« )16( . 
ويرى الباحث باأنه ميكن تعريف مقا�سد ال�رشيعة باأنها: غايات ومعان وِحكم اأتت بها 

ال�رشيعة الغراء، من اأجل حتقيق م�سالح العباد يف الدارين، ودرء املفا�سد عنهم. 
رابعاً: تعريف الفهم املقا�صدي للن�صو�س:  ◄

لقد اأ�رشنا �سابقًا عند حديثنا عن تعريف الفهم يف اللغة باأن » فهم الن�س » يكون باأن 
تعقل معناه، واأن تفهم املعنى الذي يت�سمنه؛ الأن الفهم: العلم بال�سيء ومعرفته. 

يف  للن�سو�س  املقا�سدي  الفهم  تعريف  اإىل  جرادة  القادر  عبد  الدكتور/  اأ�سار  وقد 
ذهنية  عملية  »هو  املالئم:  التف�سري  باأن  فقال  القانون،  ن�سو�س  تف�سري  عن  حديثه  اإطار 
الت�رشيعية، بحيث يتالءم  القاعدة  االإحاطة مب�سمون  املنطق، وغايته  اأ�سول  جتري على 
وذلك  وعباراته،  الن�س  األفاظ  املف�رش  فيه  فيتجاوز  املجتمع،  يحياه  الذي  الواقع  مع 
اأي البحث عن روح الن�س  بالبحث عن ق�سد امل�رشع واحلكمة التي الأجلها و�سع الن�س، 

ال يف �سكله وعباراته« )17( . 
ويرى الباحث باأنه ميكن تعريف الفهم املقا�سدي للن�سو�س باأنه: عملية عقلية علمية 
توؤدي باتباع قواعد معينة للك�سف عن امل�سلحة التي حتميها االإرادة الت�رشيعية، والبحث 

عن حكمة الت�رشيع من خالل روح الن�سو�س، ال من خالل األفاظها وعباراتها. 

املطلب الثاني: أهمية الفهم املقاصدي للنصوص: 

والقا�سي  واملف�رش  املجتهد  من  لكل  الهامة  امل�سائل  من  الن�سو�س  فهم  م�ساألة  تعد 
وامل�رشع، وبيان ذلك على النحو التايل الآتي: 

اأولً: اأهمية الفهم املقا�صدي للن�صو�س بالن�صبة للمجتهد:  ◄
ال ي�ستطيع املجتهد اأن يجتهد فيما يجد من نوازل بدون فهم للن�سو�س ودراية كاملة 
الن�سو�س يف �سوء  لديه ملكة متكنه من فهم  اأن يكون  ال�رشيعة، فاملجتهد البد  مبقا�سد 
مقا�سد ال�رشيعة ليكون اأداة بناء وتقومي، ال اأداة هدم لالأحكام ال�رشيعة واملقا�سد االإلهية، 
بينهم عند  الدين، ومرجعًا  للمتفقهني يف  لتكون نربا�سًا  اأهمية عظيمة  ال�رشيعة  فلمقا�سد 
اختالف االأنظار، وتبدل الع�سور، وتو�ساًل اإىل اإقالل االختالف بني فقهاء االأم�سار، ودربة 
 ،  )18( تطاير �رشر اخلالف  بع�س  االأقوال على  بع�س  ترجيح  االإن�ساف يف  التباعهم على 
اإمنا  واملفا�سد  امل�سالح  من  باملعاين  تعلق  اإن  »االجتهاد  يقول:  ال�ساطبي  االإمام  اأن  كما 
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يلزم العلم مبقا�سد ال�رشع من ال�رشيعة جملة وتف�سياًل« )19( . اأما العامل تقي الدين ال�سبكي 
رحمه اهلل تعاىل: »فقد اعترب اأن �رشوط املجتهد املمار�سة والتتبع ملقا�سد ال�رشيعة« )20( . 
وخال�سة القول، اإن املجتهد يتمكن من خالل مقا�سد ال�رشيعة من فهم الن�سو�س، واملعرفة 
الكاملة مبدلوالتها، االأمر الذي ميكنه من ا�ستنباط حكم لنازلة لي�س فيها ن�س، والرتجيح 

بني الن�سو�س املتعار�سة )21( . 
ثانياً: اأهمية الفهم املقا�صدي للن�صو�س بالن�صبة للمف�رش:  ◄

وتعترب م�ساألة الفهم املقا�سدي للن�سو�س ذات اأهمية بالغة للمف�رش؛ ذلك اأن املف�رش 
املقا�سد،  �سوء  يف  �سحيحًا  فهمًا  الن�سو�س  يفهم  اأن  من  البد  الن�سو�س  تف�سري  عند 
وامل�سالح، والغايات التي من اأجلها و�سعت هذه الن�سو�س، وحتى يكون التف�سري �سحيحًا، 
اأهمية  البد من معرفة امل�سالح التي الأجلها ولغاياتها و�سعت الن�سو�س، ومن هنا يربز 

الفهم املقا�سدي للن�سو�س بالن�سبة للمف�رش )22( . 
لدى  بالغة  اأهمية  لها  فاإن  ملهامه،  اأدائه  يف  ال�رشعي  املف�رش  املقا�سد  تفيد  وكما 
املف�رش القانوين؛ اإذ اإن امل�سلحة التي ق�سد امل�رشع حتقيقها اأو املف�سدة التي ق�سد دفعها 
تفيد املف�رش يف التعرف على معنى الن�س وبخا�سة اإذا مل تكن األفاظه وا�سحة الداللة على 

معنى معني )23( . 
غري اأن اأهل القانون يوجبون التحرز يف تف�سري الت�رشيعات اجلزائية والتزام الدقة يف 
ذلك، وعدم حتميلها فوق ما حتتمل، ومتى كانت عبارة الت�رشيع وا�سحة يف الداللة على 
مراد ال�سارع منها، فاإنه يتعني ق�رش تطبيقها على ما يتاأّدى من �رشيح ن�س القانون )24( . 

ثالثاً: اأهمية الفهم املقا�صدي للن�صو�س بالن�صبة للقا�صي:  ◄
تعترب ق�سية فهم الن�سو�س بالن�سبة للقا�سي من اأهم الق�سايا بل هي �سلب عمله، فال 
ي�ستطيع القا�سي القيام مبهامه دون علم بالن�سو�س ومقا�سدها وغاياتها، فعندما ترفع 
الدعاوى اأمام الق�ساء، البد للقا�سي من اأن يتخذ خطوة قبل تطبيق ن�سو�س الت�رشيع على 
احلاالت املعرو�سة عليه، وهذه اخلطوة هي فهم الن�سو�س وتف�سريها، ففهم الن�سو�س واجب 
للقا�سي؛ الأن وظيفته اإنزال حكم القانون على وقائع النزاع املعرو�س عليه، ومن هنا ظهر 
ما ي�سمى يف القانون بالتف�سري الق�سائي )25( . وامل�رشع الفل�سطيني اأعطى �سالحية تف�سري 
الن�سو�س الت�رشيعية ملحكمة معينة ت�سمى »املحكمة الد�ستورية العليا« )26( ، ويعد التف�سري 
هنا كا�سفًا عن حقيقة مراد امل�رشع، ويكون ملزمًا للكافة �ساأنه �ساأن الت�رشيع االأ�سلي )27( . 
ويجب على القا�سي اأن يعتد بروح الن�س وفحواه عند قيامه بعملية الفهم )28( ، وهذا 
القانون على جميع  الفل�سطيني بقوله: »ت�رشي ن�سو�س هذا  القانون املدين  ما ن�س عليه 
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امل�سائل التي تتناولها يف لفظها اأو يف فحواها« )29( . 
املعرو�س  النزاع  على  ليطبقه  ت�رشيعيًا  ن�سًا  القا�سي  يجد  ال  االأحيان  بع�س  ويف 
اأمامه، مما ي�ستدعي منه االجتهاد الإيجاد حل، اأو حكم ليطبقه على النزاع املعرو�س اأمامه، 
واأحكامه قد ت�سبح بعد ذلك �سوابق ق�سائية، وحتى ي�سل القا�سي حلكم يف الق�سايا التي 
وامل�سالح،  املقا�سد  �سوء  يف  يجتهد  اأن  بد  ال  اأحكامها،  من  الت�رشيعية  الن�سو�س  خلت 
جليًا  االأمر  هذا  ويظهر  للقا�سي.  بالن�سبة  للن�سو�س  املقا�سدي  الفهم  اأهمية  يوؤكد  وهذا 
يف النظام القانوين االأجنلو�ساك�سوين الذي ي�ستمد جذوره من الرتاث القانوين االإجنليزي، 
ويعطي  للت�رشيع،  ملزم  كم�سدر  الق�سائية  ال�سوابق  على  االعتماد  �سماته  اأبرز  ومن 
الذي  االأمر  القانونية،  الن�سو�س  تف�سري  يف  الق�سائي  االجتهاد  يف  اأكرب  مرونة  للقا�سي 
احلاجة  من  ويقلل  التجارية،  امل�ستجدات  ا�ستيعاب  على  قدرة  اأكرث  القوانني  هذه  يجعل 
اإال  الالتيني.  القانوين  النظام  �سمة  هو  الذي  القانونية،  للن�سو�س  امل�ستمر  التعديل  اإىل 
اأن النظام القانوين االأجنلو�ساك�سوين يف الوقت نف�سه يتطلب من القا�سي تدريبًا متميزاً، 

وقدرة عالية على الفهم والتحليل واال�ستنباط )30( .  
رابعاً: اأهمية الفهم املقا�صدي للن�صو�س بالن�صبة للم�رشع:  ◄

�سن  مهمة  يتوىل  الذي  للم�رشع  بالن�سبة  للن�سو�س  املقا�سدي  الفهم  اأهمية  وتربز 
الن�سو�س  ب�سياغة  يقوم  ابتداًء  فامل�رشع  عمله،  مراحل  جميع  يف  الدولة  يف  الت�رشيعات 
القانونية لقانون ما، وذلك من خالل م�سادر ي�ستقى منها تلك الن�سو�س، ومن هذه امل�سادر 
الت�رشيع املكتوب الذي مت �سنه �سابقًا من اجلهات املخت�سة، وعليه فاإن على امل�رشع مهمة 
فهم الن�سو�س الت�رشيعية التي تعد م�سدراً له يف عمله. وفهمها يف �سوء املقا�سد لهو خري 

و�سيلة للو�سول اإىل حكمة الت�رشيع وغاياته ال�سامية )31( .  
كما اأن امل�رشع عندما يقوم بتعديل قانون معني اأو حتى اإلغائه، فاإنه البد له اأن ينظر 
حتقق  ال  وجدها  حال  يلغيها  اأو  الن�سو�س  فيعدل  مقا�سدية،  نظرة  الت�رشيعية  للن�سو�س 
امل�سالح التي و�سعت من اأجلها؛ الأن الن�س الت�رشيعي ما و�سع اأ�سا�سًا اإال جللب م�سلحة اأو 

درء مف�سدة. 
تاأخذ  التي  الدول  يف  للم�رشع  بالن�سبة  للن�سو�س  املقا�سدي  الفهم  اأهمية  وتظهر 
اأبرز  الروماين، ومن  القانون  ي�ستمد جذوره من  الذي  الفرن�سي  الالتيني  القانوين  بالنظام 
�سماته اعتبار الت�رشيع امل�سدر االأول للقانون، االأمر الذي يتطلب من امل�رشع التدخل دائمًا 
لتعديل الن�سو�س القانونية عند عدم مالءمتها مع الواقع وظروف احلال، بخالف النظام 

القانوين االأجنلو�ساك�سوين الذي يرتكز على ال�سوابق الق�سائية كما اأ�سلفنا )32( . 
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ومن اجلدير بالذكر اأنه يربز دور امل�رشع يف الفهم املقا�سدي للن�سو�س يف مو�سوع 
التف�سري الت�رشيعي كذلك، ففي حاالت معينة يقوم امل�رشع بذاته بتف�سري قانون ما عند وجود 
غمو�س يف الن�س يتطلب رفعه، اأو نق�س يف الن�س يتطلب ا�ستكماله اأو غلط مادي، اأو فني 

يف الن�س يتطلب معاجلته، اأو وجود تناق�س بني ن�سني اأو اأكرث يتطلب رفعه )33( . 
اأي جهة  القانون ال ت�ستطيع  لقانون جزءا ال يتجزاأ من هذا  الت�رشيعي  التف�سري  ويعد 
خمالفته، وي�سمى بالقانون التف�سريي اأو املف�رش )34( . ومن نافلة القول اإن امل�رشع يف �سوء 
اأن يف�رشها يف �سوء املقا�سد وامل�سالح التي جاءت هذه  تف�سريه للن�سو�س ينبغي عليه 

الن�سو�س لتحقيقها )35( . 

املبحث الثاني

ضوابط وطرق فهم النصوص

املطلب األول: ضوابط فهم النصوص: 

بل البد  ال�سخ�سية،  للرغبات  ووفقًا  للهوى  تبعًا  تكون  الن�سو�س ال  فهم  اإن عملية 
املعنى  اإىل  ن�سل  حتى  را�سخة  وقيود  حمكمة،  �سوابط  وفق  الن�سو�س  فهم  يكون  اأن 
باملعنى  اللفظ  عالقة  باإبراز  عا�سور  وابن  ال�ساطبي  اعتنى  وقد  الن�س،  من  املق�سود 

واختالف االآراء فيها )36( . 
وفيما يلي احلديث عن اأهم ال�صوابط التي حتكم عملية فهم الن�صو�س: 

اأولً: فهم الن�صو�س وفق قواعد اللغة العربية واأ�صاليبها:  ◄
وملعرفة  �سليمًا،  فهمًا  الكالم  فهم  الإمكانية  �رشوري  اأمر  العربية  باللغة  العلم  اإن 
العربية  اللغة  ، لذلك يرى ابن تيمية رحمه اهلل: »اأن تعلم   )37( الن�سو�س ومرادها  مقا�سد 
من الدين، واأنه فر�س واجب لفهم مقا�سد الكتاب، وال�سنة، ومراد ال�سارع من خطابه، فاإن 
فهم الكتاب وال�سنة فر�س وال يفهمان اإال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب اإال به فهو 
الن�سو�س، فال بد من  اإن تعلق باال�ستنباط من  ال�ساطبي: »االجتهاد  . ويقول   )38( واجب« 
ا�سرتاط العلم بالعربية« )39( . فالبد للمجتهد حتى يتمكن من فهم الن�سو�س اأن يعلم باللغة 

العربية وقواعدها واأ�ساليبها. 
ونظراً لكون عمل ال�سلطة الق�سائية، واأع�ساء النيابة يرتكز على فهم ن�سو�س القانون، 
ا�سرتط امل�رشع الفل�سطيني فيمن ُيوىّل الق�ساء والنيابة العاّمة اأن يتقن اللغة العربية )40( . 
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ثانياً: فهم الن�صو�س يف ظل دللة ال�صياق ومقام اخلطاب:  ◄
تبعًا  الكالم  من  ال�سامع  ويفهمها  املتكلم،  يق�سدها  التي  الداللة  هي  ال�سياق  داللة 

للظروف املحيطة )41( . 
واإن ل�سياق اخلطاب دوراً كبرياً يف معرفة مقا�سد ال�سارع، وذلك يف جمالني )42(: 

Ú  املجال االأول: فهم الكتاب وال�سنة، وتف�سريهما، ومعرفة املراد بهما، واال�ستنباط
منهما. 

Ú  ،املجال الثاين: معرفة اال�ستدالل لهما، واالعرتا�س، واجلواب، وطرد الدليل، ونق�سه
وهذا نافع يف كل علم خربي اأو اإن�سائي، ويف كل ا�ستدالل، اأو معار�سة من الكتاب وال�سنة. 

وكما اأن �سياق اخلطاب يوؤدي اإىل فهم ن�سو�س الكتاب وال�سنة، فكذلك االأمر بالن�سبة 
لن�سو�س القانون، فداللة ال�سياق ومقام اخلطاب يوؤدي اإىل حتديد املراد من الن�س القانوين، 

وبيان امل�سلحة التي حتميها االإرادة الت�رشيعية. 
ثالثاً: فهم الن�صو�س يف اإطار ما حتتمله من معاين:  ◄

املعنى  اأكان  �سواًء  حتتملها  حمدودة  معان  لها  معينة،  باألفاظ  جاءت  فالن�سو�س 
واحداً اأو متعدداً، ولكن تظل معاين كل لفظ حم�سورة، واإذا كانت الن�سو�س تدل على معاين 
حم�سورة، فال ي�سح اأن حتمل معانيها على غري تلك املعاين التي حتتملها حقيقة اأو جمازاً، 
لغة اأو �رشعًا، وحملها على غري ما حتتمله باطل، وما يرتتب عليه من فهم اأو ا�ستنباط يكون 
باطل، ومن هنا قلنا ب�رشورة اأن يكون فهم الن�سو�س يف اإطار ما حتتمله من معاين )43( . 
اأن تكون  اأن االأ�سل يف الن�سو�س ال�رشعية والقانونية  جاء يف ك�سف االأ�رشار: »ذلك 
معربة بذاتها عما نتناوله من معاٍن، وال يجوز اإ�سافة لفظ اأو اإ�سمار معنى اإليها، فتقدير 
لفظ زائد اأو اإ�سافة معنى على الن�س ال�رشعي خالف االأ�سل، وال ي�سار اإليه اإال اإذا اقت�سى 

ذلك �رشورة ما�سة لي�ستقيم معناه واقعًا اأو عقاًل اأو �رشعًا« )44( . 
رابعاً: مراعاة مقا�صدية الن�صو�س:  ◄

جاءت الن�سو�س ال�رشعية لتحقيق مقا�سد ال�سارع الراجعة اإىل احلفاظ على م�سلحة 
اأو منفكة عن نطاق الن�سو�س  اخللق، ودفع املف�سدة عنهم. وهذه املقا�سد لي�ست بخارجة 
عن  بعيد  بتاأويل  توؤول  اأو  تفهم  اأن  ينبغي  فال  لتحقيقها،  جاءت  الن�سو�س  اإن  بل  ذاتها، 
تلك املقا�سد واالأهداف العامة. واإال اأدى ذلك اإىل احليدة، والزيغ يف الفهم واالنحراف يف 
التاأويل. فالن�س ال�رشعي جت�سيد الإرادة ال�سارع يف حتقيق مق�سد معني، وهنا على املتلقي 
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ال�سارع  ق�سد  لتحديد  ال�رشعية  الن�سو�س  التدبر يف  و�سعه وجهده يف  ا�ستفراغ  املوؤول  اأو 
منها )45( . 

اأهداف  لتحقيق  و�سيلة  ذاته، بل هو  لي�س غاية يف  القانون  اأن  القانوين يجمع على 
معينة، فالغر�س من القواعد القانونية كما يجمع الفقهاء، هو اإقامة التوازن بني حريات 
وحتقيق  واال�ستقرار،  النظام،  و�سمان  املختلفة،  وم�ساحلهم  املتعار�سة،  اجلماعة  اأفراد 

العدالة )46( . 
االإطالق وعدم  الن�سو�س، ال تعني  الن�سو�س ومراعاتها يف فهم  واعتبار مقا�سدية 
وفق  عليها  ال�سري  واملوؤول  املتلقي  من  ي�ستلزم  الن�سو�س  مقا�سدية  يف  فالبحث  التقييد، 
اأن تكون مت�سمة باالطراد والثبات  ال�سوابط وال�رشوط املو�سوعة لها، التي يفرت�س فيها 
واالن�سباط، فالتو�سع املقا�سدي يف فهم الن�سو�س دون �سوابط منهجية وثوابت �رشعية، 
ميكن اأن ي�سكل منزلقًا خطرياً، ينتهي اإىل التحلل من اأحكام ال�رشع، اأو تعطيلها با�سم امل�سالح 

واملقا�سد، فتحا�رش الن�سو�س، وتوقف االأحكام ال�رشعية با�سم امل�سالح والغايات )47( . 
وكما ال يجوز جتاوز حدود املقا�سد يف فهم الن�سو�س ال�رشعية، فكذلك االأمر بالن�سبة 
اأن  ميكن  املقا�سد  اإعمال  بحجة  القانون  ن�سو�س  فهم  يف  فالغلو  القانونية،  للن�سو�س 
ي�سوق اإىل ت�سييع الهدف، واملق�سد من هذه الن�سو�س، فلو تو�سع القا�سي يف فهم ن�سو�س 
القانون اجلنائي مثاًل، فاإنه قد ُيدخل فيها ما لي�س منها، ويخالف املبداأ القانوين القائل: ال 
جرمية وال عقوبة اإال بن�س قانوين )48( ، ولكل ما �سبق لي�س للمجتهد، اأو املف�رش، اأو القا�سي، 

اأو امل�رشع اأن يهمل املقا�سد، وكذلك لي�س له الغلو يف اإعمالها. 
خام�صاً: مراعاة �صبط موقع العقل من الن�صو�س:  ◄

والنظر  املقا�سد فيها،  اإعمال  اأن هناك ن�سو�س �رشعية ميكن  ال�سابط  بهذا  ويق�سد 
فيها اإىل روح الن�س، وحكمة الت�رشيع، كالن�سو�س املتعلقة مبتغريات دنيوية، فاأحكامها 
وهناك  غيابها.  اأو  الن�سو�س  تلك  يف  القائمة  العلة  وجود  بح�سب  والتبديل  للتغيري  قابلة 
ن�سو�س متعلقة بالثوابت من عقيدة، واأمور غيبية، وهذه الن�سو�س ال يجوز تغيري االأحكام 
قطعية  ن�سو�سًا  لكونها  نق�سان؛  اأو  بزيادة  حتريفها  وال  تبديلها،  وال  منها،  امل�ستنبطة 
الثبوت ال يجوز تغيريها وال جتاوزها، فاالجتهاد فيها يعني جتاوز حدود الفهم ال�سحيح 
)49( . هذا فيما يخ�س الن�سو�س ال�رشعية، اأما فيما يتعلق بالن�سو�س القانونية فهي دائمًا 

قابلة للتغيري والتبديل، وعليه دومًا ميكن اإعمال املقا�سد يف فهمها. 
�صاد�صاً: مراعاة العرف يف فهم الن�صو�س:  ◄

اإن العرف له اأثر واعتبار يف فهم الن�سو�س وبناء االأحكام، اإال اأنه ال بد من االإ�سارة 
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اإىل اأنه لي�س كل عرف معترب يف ال�رشع والقانون، فالعرف املعترب وال�سحيح يف ال�رشيعة 
هو الذي ال يخالف ن�سًا �رشعيًا وال قاعدة اأ�سا�سية، واالأمر كذلك يف القانون، فالعرف الذي 

يخالف ن�سًا قانونيًا ال يعتد به. 
وملا كانت االأعراف والعادات تتغري بتغري البيئات وتقلب االأزمان، فاإن االأحكام 
اأو  املكان  باختالف  تختلف  االأحكام  من  فكثري  اأي�سًا،  تتغري  العرف  على  املبنية 

 .  )50( الزمان 
ومن اأمثلة اأثر العرف يف فهم الن�س ال�رشعي، اأن القراآن الكرمي اأوجب النفقة للزوجة 
دون حتديد، تاركًا االأمر للعرف، فحال املو�رش يف زمان يختلف عن غريه، وحال املع�رش يف 

وقت يختلف عن غريه، فقال تعاىل: {ِلُيْنِفْق ُذو �َصَعٍة ِمْن �َصَعِتِه} )51( . 
فعل  ارتكاب  �سلوك  امل�رشع جرم  اأن  القانوين،  الن�س  فهم  العرف يف  اأثر  اأمثلة  ومن 
مناف للحياء علنًا )52( ، وحتديد هذا االأمر مناطه العرف، فهو يختلف من زمان اإىل زمان، 
ومن مكان اإىل مكان، فمثاًل: لب�س الن�ساء مالب�س مك�سوفة على �سواطئ قطاع غزة قد يعد 
فعالً منافياً للحياء، ولكن لب�س مثل تلك املالب�س يف �سواطئ اأي دولة اأجنبية ال يعد كذلك. 

املطلب الثاني: طرق فهم النصوص: 

اأولً: طرق فهم الن�صو�س ال�رشعية:  ◄
اإىل:  ق�سمهم  حيث  ال�رشعية،  الن�سو�س  فهم  طرق  اإىل  باخت�سار  ال�ساطبي  اأ�سار  لقد 
الظاهرية، والباطنية، واملتعمقني يف القيا�س، والعلماء الرا�سخني )53( ، وفيما يلي بيانهم: 

الظاهرية: . 1
وهوؤالء مت�سكوا بظواهر الن�سو�س، وح�رش املعاين فيما دلت عليه الن�سو�س ظاهراً 
من دون النظر اإىل املعاين اخلفية، فهم رف�سوا املعرفة العقلية للن�س، واقت�رشوا على اإدراك 
الظواهر دون اخلو�س يف املعاين، وبذلك �ساق منهجهم يف ا�ستيعاب امل�سالح االإن�سانية 
املتجددة، فاأدى بهم ذلك اإىل الغفلة عن مقا�سد ال�رشيعة، ومناق�ستها اأحيانًا، واخلطاأ يف 
فهم الن�سو�س، وا�ستنباط االأحكام )54( . وقد بني ال�سيخ القر�ساوي اأن الظاهرية واإن ظهرت 
يف القدمي، اإال اأنها ما زالت م�ستمرة حتى يومنا هذا، وهي تدعو اإىل التم�سك بظاهر الن�سو�س 

من دون زيادة اأو نق�سان، وهوؤالء هم الظاهرية اجلدد )55( . 
الباطنية: . 2

الباطنية ا�سم لفرق عدة ظهرت بالتاريخ االإ�سالمي الأول مرة يف زمن املاأمون، وقد 
ذكر كثري من اأهل العلم اأن الذين و�سعوا اأ�س�سها من املجو�س، و�سبب ت�سميتها بالباطنية اأن 
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اأتباعها يزعمون اأن لل�رشيعة ظاهراً وباطنًا، واأن النا�س يعلمون علم الظاهر، واالإمام يعلم 
علم الباطن. وهم يرون اأن مق�سد ال�سارع لي�س فيما يتبادر اإىل الذهن من املعاين الظاهرة 
التي تدل عليها القواعد اللغوية و�سياق الن�سو�س، وقرائن االأحوال، بل املق�سد فيما وراء 

الظاهر من املعاين الباطنية )56( .  
وقد ُعِرفت هذه الفرقة يف التاريخ االإ�سالمي بعداوتها لالإ�سالم؛ لذلك جلاأت اإىل الطعن 
يف ال�رشيعة االإ�سالمية، وملا مل جتد يف ظواهر الن�سو�س ما يوؤيد فكرتها جلاأت اإىل القول 
باالإمام املع�سوم، وقدحت يف ظواهر الن�سو�س ُمّدعية باأن احلقيقة عند االإمام املع�سوم، 
مما اأدى اإىل هدم الن�سو�س وتقوي�س بنيان ال�رشيعة؛ و�سبب ذلك يعود اإىل نواياهم الفا�سدة 
ال�رشيعة،  نق�سان  ودعوى  الن�سو�س،  تف�سري  باأدوات  واجلهل  ال�رشيعة،  اإبطال  اإىل  الداعية 
الديني،  للن�س  التاأويل  الغلو يف  اإىل  واأدى بهم ذلك  الهوى،  الظن بالعقل واتباع  وحت�سني 
متكئني عليه يف ن�رشة نزعاتهم املتطرفة واآرائهم الباطلة )57( . وقد بني ال�سيخ القر�ساوي 
ال�رشيعة يف جمال  اإلغاء  اإىل  تدعو  زالت موجودة حتى ع�رشنا هذا، وهي  الباطنية ال  اأن 
احلكم والق�ساء والت�رشيع، بدعوى جتاوز الزمن لها، وعدم تالوؤمها مع الع�رشنة، والتقدم 

احلا�سل يف العلوم واملعارف، وهوؤالء هم الباطنية اجلدد )58( . 
املتعمقون يف القيا�س: . 3

ال�سارع  مق�سود  اأن  على  مبني  هوؤالء  وراأي  العقلي،  النظر  على  اعتمدوا  الذين  وهم 
االلتفات اإىل معاين االألفاظ، بحيث ال تعترب الظواهر والن�سو�س اإال بها على االإطالق، وهذا 
راأي فيه �سطط، وميل عن  االإطالق، وهو  املذهب مبني على وجوب مراعاة امل�سالح على 
العادات،  امل�سالح يف جمال  اإدراك  العقل يف  با�ستقالل  ادعاوؤهم  ذلك  و�سبب  ؛   )59( احلق 
وقد تبني ف�ساد دعواهم؛ لكون العقل تابعًا لل�رشع ال العك�س، والأن يف امل�سالح العادية ما 
اإال بالن�س، ولكون ال�رشيعة ال تنايف العقول وال  هو معقول، وما هو غري معقول ال يدرك 

تعار�سها )60( . 
العلماء الرا�صخون: . 4

وهو راأي اجلمهور واالأئمة من اأهل التحقيق، فهو خري راأي وخري مر�سد لفهم الن�سو�س، 
فُهم جمعوا بني ظواهر الن�سو�س ومعانيها يف اعتدال دون غلو وال تق�سري، فاأعطوا للظاهر 
حقه وللمعنى حقه، معتمدين على قواعد البيان العربي، وعرف اخلطاب، والفهم اجلمهوري، 
وتعليل الن�سو�س، والتمييز بني مقامات اخلطاب ال�رشعي، واإدراك املقا�سد ال�رشعية قطعًا 
اأو  اأو ظنًا، فجاء منهجهم وافيًا، وم�ستوعبًا مل�سالح النا�س �سواًء دل عليه الن�س بعبارته 

بروحه )61( . 
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التي  ال�رشعية،  باملقا�سد  االعتداد  فيه من  اجلمهور ملا  راأي  �سك  بال  الباحث  ويوؤيد 
حتقق امل�سالح وتدراأ املفا�سد، وتنظر اإىل روح الن�س وحكمة الت�رشيع. 

ثانياً: طرق فهم الن�صو�س القانونية:  ◄
ظهرت اجتاهات عدة لفهم الن�سو�س القانونية، نبينها على النحو التايل االآتي: 

ظاهر الن�س: . 1
اأول طريقة ظهرت لفهم الن�سو�س، كانت طريقة التزام الن�س وتقدي�س الن�سو�س، وكانت 
تعترب هذه الطريقة الن�س مبثابة األفاظ مقد�سة، واأنه عند الفهم يجب الرجوع اإىل األفاظ الن�س 
وظاهره، ويجب على الفقيه والقا�سي اأن ي�ستعر�س ن�سو�س الت�رشيع ويف�رشها واحداً واحداً 
بحثًا عن احلكم الواجب التطبيق، اأما اإذا عجز عن ا�ستخال�س القاعدة حلل امل�ساألة املعروفة، 
فالعيب لي�س عيب امل�رشع، بل عيب الفقيه اأو القا�سي الذي مل يح�سن الفهم والتف�سري )62( . 

وت�سمى اجلهة املتبعة لهذه الطريقة مبدر�سة تقدي�س الن�سو�س )63( . 
الأ�صول التاريخية للن�س: . 2

للن�س، فيجب على  التاريخية  االأ�سول  الن�سو�س من خالل  اإىل فهم  هناك من اجته 
املف�رش عند فهم الن�س درا�سة القاعدة القانونية من حيث اأ�سلها التاريخي، اإذ للتعرف على 
اإرادة الت�رشيع البد من تعقب االأ�سل التاريخي للن�س، ودرا�سة منوه وتطوره، وهذا يوؤدي اإىل 
فهم الن�س فهمًا عميقًا كاماًل على اأ�سا�س و�سعه النهائي الذي ا�ستقر عليه، وت�سمى اجلهة 
امل�رشي  القانون  يف  مثاًل  فريجع  املتبعة لهذه الطريقة باملدر�سة التاريخية )64( .  
اإىل ال�رشيعة االإ�سالمية لتفهم الن�سو�س اخلا�سة بال�سفعة، واملرياث، والو�سية باعتبارها 
م�سدرها التاريخي، ويرجع اإىل القانون الفرن�سي لتفهم كثري من الن�سو�س، التي ا�ستقاها 

امل�رشع امل�رشي يف الكثري من قوانينه )65( . 
البحث العلمي احلر: . 3

هناك من اجته اإىل فهم الن�سو�س من خالل طريق البحث العلمي احلر، وهذه الطريقة ال 
تفر�س على القا�سي اأ�سلوبًا معينًا عند فهم الن�س؛ ولذا �سميت بالبحث احلر، و�سميت علمية؛ 
لقيامها على اأ�س�س علمية مو�سوعية، ولكن جتدر االإ�سارة اإىل اأن احلرية تكون للقا�سي يف 
اإرادة  وتطبيق  بالت�رشيع،  التقيد  القا�سي  على  يجب  الن�س  وجد  فاإذا  الن�س،  فقدان  حال 

امل�رشع، وت�سمى اجلهة املتبعة لهذه الطريقة مبدر�سة البحث العلمي احلر )66( . 
حكمة الت�رشيع وروحه: . 4

هناك من اجته اإىل فهم الن�سو�س من خالل حكمة الت�رشيع وروحه، م�ستنداً اإىل اأن لكل 
قاعدة قانونية هدفًا ترمي اإىل حتقيقه، وهذا الهدف ميثل احلكمة من و�سعها )67( . 
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فعملية فهم الن�سو�س وتف�سريها من خالل حكمة الت�رشيع، تعد عملية ذهنية جتري 
على اأ�سول املنطق، وغايته االإحاطة مب�سمون القاعدة الت�رشيعية، بحيث يتالءم مع الواقع 
الذي يحياه املجتمع، فيتجاوز فيه املف�رش األفاظ الن�س وعباراته، وذلك بالبحث عن ق�سد 
امل�رشع واحلكمة التي الأجلها و�سع الن�س، اأي البحث عن روح الن�س ال يف �سكله وعباراته 
)68( . وت�سمى اجلهة املتبعة لهذه الطريقة مبدر�سة فقه امل�سالح. ومن اأمثلة فهم الن�س وفق 

قول مدر�سة فقه امل�سالح، فهم لفظ الليل يف جرمية ال�رشقة التي جعلها امل�رشع ظرفًا م�سدداً 
لعقوبة ال�رشقة اإذا ارتكبت يف الليل، فهل ق�سد امل�رشع الليل مبعنى غياب ال�سم�س؟ اأم الوقت 
الذي ميتد من �ساعة معينة يف امل�ساء اإىل �ساعة معينة يف ال�سباح؟ عند البحث عن احلكمة 
الت�رشيعية، وعن روح الن�س، يت�سح اأن املق�سود بالليل يف هذه احلالة لتحقيق ت�سديد العقوبة 

لل�رشقة، هي اأن تتم يف الظالم فيكون الليل املق�سود به هبوط الظالم )69( . 
ويتفق الباحث مع راأي مدر�سة فقه امل�سالح فيما ترتئي اإليه؛ نظراً الأهدافها وغاياتها 
وروح  الت�رشيع،  حكمة  يف  النظر  خالل  من  املفا�سد  ودرء  امل�سالح،  جلب  اإىل  ترمي  التي 

الن�سو�س. 

املبحث الثالث

فهم النصوص الشرعية والقانونية يف ضوء املقاصد

املطلب األول: فهم النصوص الشرعية يف ضوء املقاصد: 

اإال  اأحكامه  ي�رشع  مل  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأن  يف  العلماء  جمهور  بني  خالف  ال 
عنهم،  املفا�سد  ودفع  للنا�س،  املنافع  جلب  اإىل  ترجع  املقا�سد  وهذه  عامة،  ملقا�سد 
وتوفري  �رشورياتهم،  بكفالة  النا�س  م�سالح  حتقيق  هو  احلكيم  ال�سارع  فمق�سد 

 .  )70( وحت�سيناتهم  حاجياتهم 
ونتناول بع�س التطبيقات على فهم الن�صو�س ال�رشعية يف �صوء املقا�صد وفق 

التايل الآتي: 
يف عهد النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم( : . 1

االأحكام  بني  الوثيق  االرتباط  واأفعاله،  الكرمي  الر�سول  اأقوال  يف  للمتاأمل  يت�سح 
ال�رشعية التي تك�سف عنها ن�سو�س ال�سنة النبوية من جهة، وم�سالح االأمة احليوية التي 
من  العديد  تتبع  خالل  من  ظاهرة  جلية  احلقيقة  هذه  فتجد  االأحكام،  تلك  مقا�سد  متثل 
الر�سول  تعليل  من  بها  اقرتن  وما  ومقا�سد،  حكم  من  اإليه  تومئ  وما  الكرمية،  االأحاديث 
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. ومن ذلك على �سبيل املثال ال احل�رش،   )71( لالأحكام باملق�سد امل�سلحي املرتتب عليها 
نهيه )�س( عن ادخار حلوم االأ�ساحي بعد ثالثة اأيام ثم �سماحه بذلك، فعن �سلمة بن االأكوع 
قال: قال النبي )�س( : » من �سحى منكم فال ي�سبحن بعد ثالثة ويف بيته من �سيء، فلما 
العام املا�سي؟ قال: كلوا واأطعموا  العام املقبل، قالوا يا ر�سول اهلل نفعل كما فعلنا  كان 
. فقد بني �سلى   )72( اأن تعينوا فيها«  العام كان بالنا�س جهد فاأردت  وادخروا، فاإن ذلك 
اأيام؛ ملعاجلة  اأكرث من ثالثة  اهلل عليه و�سلم احلكمة من نهيه عن ادخار حلوم االأ�ساحي 
اإىل املدينة املنورة،  الفقراء  م�سكلة اجتماعية طارئة؛ ب�سبب و�سول جمموعة من االأعراب 
فالن�سو�س مبنية على م�سالح، ومقا�سد حتتاج اإىل فهم ودقة نظر من اأجل تقرير احلكم، 
وقد تغري احلكم بانتهاء امل�سلحة، وهذا فهم عميق لطبيعة ن�سو�س ال�رشيعة ومقا�سدها، 

وكيفية تطبيق اأحكامها. 
يف عهد ال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم: . 2

كان ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني يتحرون مقا�سد ال�رشيعة يف فهم الن�سو�س 
وتطبيقها، ومن ذلك: 

اأبي بكر ال�سديق- ر�سي اهلل عنه- من قتال من امتنع عن دفع الزكاة وهو  موقف 
ي�سهد بكلمة التوحيد، فا�ست�سار اأبو بكر ال�سحابة، فراأى عمر بن اخلطاب- ر�سي اهلل عنه- 
اأال يقاتلوا معتمداً على ن�س حديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فيما يرويه اأبو هريرة: 
»اأمرت اأن اأقاتل النا�س حتى يقولوا ال اإله اإال اهلل، فمن قالها فقد ع�سم مني ماله ونف�سه اإال 

بحقه، وح�سابه على اهلل« )73( . 
االأمني على  الن�س نظرة تدقيق وتعمق، ونظر نظرة امل�سئول  اأبا بكر نظر يف  ولكن 
دفع  عن  امتنع  من  مقاتلة  عدم  من  اإليه  ذهب  فيما  عمر  يوافق  فلم  امل�سلمني،  م�سالح 
راأى فيه ما يدل على �رشورة مقاتلتهم،  الن�س ما يدل على ذلك، بل  يَر يف  الزكاة، ومل 
فقال: اأبو بكر: اأمل يقل اإال بحقها؟ وذلك كما فهم من حديث اأبي هريرة عن اأبي بكر عندما 
قال تعقيبًا على كالم عمر: »واهلل الأقاتلن من فرق بني ال�سالة والزكاة، فاإن الزكاة حق 
املال، واهلل لو منعوين عناقًا كانوا يوؤدونها اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لقاتلتهم 
فقد  وفهمه.  ال�سديق  بكر  اأبي  لراأي  عمر  �سدر  اهلل  �رشح  ذلك  وبعد   .  )74( منعها«  على 
اأبو بكر ال�سديق بنظره العميق، وفهمه الثاقب اإىل الن�س على حقيقته، وفهمه فهمًا  نظر 
تتحقق فيه م�سالح امل�سلمني، فهو يدرك اأن يف مقاتلة املمتنعني عن دفع الزكاة م�سلحة 

تتمثل يف احلفاظ على الدين )75( . 
اجتهاد عمر بن اخلطاب- ر�سي اهلل عنه- يف اإ�سقاط حد ال�رشقة يف عام املجاعة، مع 
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اأن اهلل �سبحانه وتعاىل ذكر �رشاحة حد ال�رشقة يف قوله: {وال�صارق وال�صارقة فاقطعوا 
اأيديهما جزاًء مبا ك�صبا نكالً من اهلل واهلل عزيز حكيم} )76( . 

ومن اجلدير بالذكر اأن عمر بن اخلطاب- ر�سي اهلل عنه- مل يقطع يد من �رشق يف عام 
املجاعة لي�س الأنه حمتاج اأو م�سطر، واإال للزم القول باأن من ي�رشق يف اأي وقت وهو حمتاج 
ال تقطع يده، واإمنا الأن من م�سئوليات احلاكم توفري حوائج النا�س، ومبا اأن احلاكم مل يقم 
بواجبه، فال يجوز له طلب حقه وهو توقيع العقاب على من �رشق، فاحلق يقابله واجب فلما 

اختل الواجب اختل مقابله احلق. 
للفقراء  ال�صدقات  {اإمنا  تعاىل:  قال  فقد  قلوبهم،  املوؤلفة  �سهم  يف  عمر  اجتهاد 
�صبيل  ويف  والغارمني  الرقاب  ويف  قلوبهم  واملوؤلفة  عليها  والعاملني  وامل�صاكني 
اهلل وابن ال�صبيل فري�صة من اهلل واهلل عليم حكيم} )77( . وتنفيذاً الأمر اهلل تعاىل كان 
قلبه  تاأليف  يف  يرغب  ملن  �سهمًا  ال�سدقات  من  يعطى  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول- 
نحو االإ�سالم، ويف عهد اأبي بكر ر�سي اهلل عنه كتب الثنني من االأفراد قطعة اأر�س تاأليفًا 
اإن ر�سول اهلل كان يتاألف  لقلبيهما، وملا علم عمر- ر�سي اهلل عنه- اعرت�س وقال لهم: 
كما واالإ�سالم يومئذ قليل، واأن اهلل قد اأعز االإ�سالم واأغنى االإ�سالم واأغنى عنكم، فاإن ثبتم 
على االإ�سالم واإال فبيننا وبينكم ال�سيف. ومل ينكر اخلليفة اأبو بكر على عمر واأم�سى راأيه، 

ووافقه على ذلك ال�سحابة )78( . 
يف عهد التابعني ر�صى اهلل عنهم: . 3

اجتهاد  ذلك  ومن  ال�رشيعة،  مقا�سد  �سوء  يف  الن�سو�س  فهم  يف  التابعون  اجتهد 
واقد بن عبد اهلل بن عمر- ر�سي اهلل عنهم- يف فهم حديث النبي )�س( ، الذي يرويه عبد 
اهلل بن عمر- ر�سي اهلل عنهما- قال النبي )�س( : »ائذنوا للن�ساء اإىل امل�ساجد بالليل«، 
وبعد اأن روى ابن عمر احلديث قال ابن له –ويدعى واقد- اإذن يتخذونه دغاًل« )79( ، اأي 

ف�ساداً وخداعًا. 
وهنا رف�س ابن عبد اهلل بن عمر االأخذ بظاهر احلديث، وما يدل عليه من عدم جواز 
منع الن�ساء من اخلروج من امل�ساجد لياًل، وذلك الأنه راأى اأن ظرف النا�س وما عمه من فتنة 
وف�ساد يقت�سي منع خروج الن�ساء لياًل حتى لل�سالة يف امل�ساجد، خ�سية اأن يتخذن من ذلك 
و�سيلة للمخادعة والف�ساد، ولي�س راأي ابن عبد اهلل بن عمر هذا خمالفة للحديث، واإمنا هو 

فهم عميق للحديث يف �سوء مقا�سد ال�رشيعة )80( . 
يظهر مما تقدم اأن امل�سلحة هي اأ�سا�س االأحكام ال�رشعية، واأن لكل ن�س مق�سدا �رشعيا، 
ولتحقيق عملية فهم ن�سو�س ال�رشيعة يف اإطارها ال�سليم وال�سحيح ال بد من حتري اإرادة 
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ال�سارع احلكيم، والك�سف عن امل�سلحة التي يت�سمنها الن�س ال�رشعي )81( . 
ويخل�س الباحث من كل ما �سبق ذكره اأنه يجب مراعاة مقا�سد املقا�سد ال�رشعية عند 
فهم الن�سو�س، وينبغي النظر اإىل حكمة الت�رشيع وروح الن�سو�س، والرتجيح بني الن�سو�س 
املتعار�سة وفقًا للمقا�سد، وكذلك احلكم وفق املقا�سد يف حالة فقدان الن�س، فاإذا حدث 

ذلك تتحقق العدالة يف املجتمع، ويعي�س اأفراد املجتمع يف طماأنينة وهدوء وا�ستقرار. 

املطلب الثاني

فهم نصوص القانون يف ضوء املقاصد

اإن لكل قاعدة قانونية هدفًا ترمي اإىل حتقيقه، وهذا الهدف ميثل احلكمة من و�سعها، 
وذلك عماًل باملبداأ الروماين القائل: » اإن املعرفة بالقوانني لي�ست اإملامًا باألفاظها، واإمنا 
وراء  امل�رشع من  ابتغاها  ت�رشيعي حكمة  ولكل ن�س   ،  )82( قوتها ومفعولها«  وقوفًا على 
و�سعه، وتتج�سد هذه احلكمة يف الغر�س الذي هدف اإليه امل�رشع من و�سع الن�س، اأو العلة 
التي اقت�ست احلكم، وعن طريق اإدراك الغر�س اأو العلة ميكن يف اأحيان كثرية الك�سف عن 
اأكرث من  اأن دالالت االألفاظ على املعاين قد حتتمل  دالالت الن�س، وبيان املراد منه، ذلك 
وجه، وخري مرجح لوجه منه على االآخر، هو الوقوف على حكمة الت�رشيع، وفهم املقا�سد 

العامة من الت�رشيع )83( . 
عليها  والبناء  بتاأ�سيلها،  الت�رشيعية:  ن�سو�سهم  مبقا�سد  الفقهاء  عناية  اأن  غري 
مل  ال�رشيعة  فقهاء  عند  قام  الذي  الداعي  الأن  وذلك  القانون؛  اأهل  عند  هو  مما  بكثري  اأكرث 
الو�سعي قابٌل للتعديل والتغيري با�ستمرار،  الت�رشيع  اأن  القانون، وبيان ذلك  اأهل  يقم عند 
ة اإىل نظرة مقا�سدية، جمالها يف التعليل من اأجل القيا�س، ويف تف�سري  فلي�س بحاجة ما�سَّ
الن�سو�س، فمثل هذه النظرة �رشورية يف الت�رشيع الثابت، وهو ت�رشيع القراآن وال�سنة )84( . 
ى بروح  وهذا ال يعني عدم حاجة اأهل القانون ملقا�سد ت�رشيعهم، واإال مل يكن ما ُي�َسمَّ
َطرُّ اإليه َمن تكون  القانون، الذي يحُكم تف�سري الن�سو�س، ثم اإن الرجوع لروح القانون َي�سْ

ال�سوابق الق�سائية يف ُعْرف بلده ت�رشيعًا، ال ُيْنَق�س )85( . 
»القواعد  اأن:  القانون  مبادئ  كتابه  يف  االأ�سيوطي  اأني�س  ثروت  الدكتور  بني  وقد 
القانونية ت�ستمد م�سمونها من امل�سالح الغلبة يف املجتمع، فم�سالح العباد هي امل�سدر 
الفعلي للقاعدة القانونية، اأو امل�سدر املادي الذي ت�ستمد منه القواعد القانونية م�سمونها، 
القاعدة،  الر�سمي لهذه  الت�رشيع هو امل�سدر  فاإذا وردت قاعدة يف ن�س ت�رشيعي كان هذا 

بينما امل�سلحة التي اأراد امل�رشع تغليبها هي امل�سدر الفعلي لها« )86( . 
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وعليه ينبغي فهم ن�صو�س القانون يف �صوء املقا�صد، ومن تطبيقات ذلك: 
الت�رشيعات الو�صعية املراعية للمقا�صد وامل�صالح: . 1

املقا�سد،  ت�سهد مبراعاة  القانون املدين  ا�ستعمال احلقوق يف  التع�سف يف  اإن نظرية 
فاإذا كانت م�سلحة املالك حماًل للحماية، وهذه امل�سلحة تقت�سي توفري عدة مكنات للمالك 
لال�ستمتاع مبلكه، وهي حق االنتفاع، واال�ستعمال، والت�رشف، ومتنع وقوع اأي تعدي على 
اأر�س  اإذا غر�س �ساحب  ا�ستعمال حقه، فمثاًل  اأن يتع�سف يف  له  اأنه ال يجوز  ملكيته. غري 
وال�سوء عن جاره  الروؤية  اأقام حائطًا مرتفعًا علي حدود ملكيته ملجرد حجب  اأو  اأ�سجار 
اأنه: »ال  الفل�سطيني على  يكون متع�سفًا يف حقه، وال يجوز له ذلك، فين�س القانون املدين 

يجوز التع�سف يف ا�ستعمال احلق« )87( . 
اجلزائية  القوانني  يف  التجرميية  للقاعدة  و�سعه  عند  الو�سعي  امل�رشع  اأن  كما 
الهدف املراد حتقيقه بحمايته  اأو  اأواًل من حيث عالقته بالغاية،  االإجرامي  ال�سلوك  يقيم 
مل�سلحة معينة، ثم بعد ذلك ياأمر املخاطبني بالقاعدة باإتيانه، اأو االمتناع عنه حتقيقًا 
للحماية املطلوبة، وترتيبًا على ذلك فاإن اإتيان ال�سلوك املادي املكون للجرمية مع انعدام 
امل�رشوعة  غري  ال�سفة  الفعل  عن  ينفي  القاعدة،  من  للغاية  املكونة  بامل�سالح  االإ�رشار 
التي  االإباحة  اأ�سباب  يف�رش  ما  وهذا  للواقعة،  االإجرامي  للنموذج  ال�سكلية  مطابقته  رغم 
واأهداف  اأن جتعله غري متعار�س  املادي  ال�سلوك  اإذا ما �ساحبت  �ساأنها  هي ظروف من 
يعد يف  ما  �سلوك  بارتكاب  ما  �سخ�س  فيها  يقوم  االإباحة هي حاالت  واأ�سباب  امل�رشع، 
وذلك  الفعل،  هذا  امل�رشع  اأباح  معني  وظرف  معني،  �سبب  لوجود  اأنه  اإال  جرمية،  اأ�سله 
النتفاء االعتداء على امل�سلحة التي يحميها القانون، ومثال ذلك القتل يف حالة الدفاع 
ال�سخ�س يف  اأن  فبالرغم من  ال�سائل،  االإ�سالمية دفع  ال�رشيعة  ي�سمى يف  الذي  ال�رشعي، 
اجلرمية  �سلوك  ويعد  العقاب،  من  يعفيه  امل�رشع  اأن  اإال  يقتل  قد  ال�رشعي،  الدفاع  حالة 
ولعدم  الن�س،  من  احلكمة  النتفاء  ال�رشعي-  الدفاع  �رشوط  توفر  عند  مباحًا-  �سلوكًا 

االعتداء على امل�سلحة التي يحميها القانون )88( . 
وامل�سالح، عدم  للمقا�سد  ت�رشيعاته  الو�سعي يف  امل�رشع  االأمثلة على مراعاة  ومن 
جترمي فعل اإ�سدار �سيك من غري ر�سيد، من قبل �سخ�س رغمًا عنه كنتيجة اإكراه مثاًل؛ نظراً 
لتخلف املق�سد الذي اأراد امل�رشع حتقيقه من جترمي فعل اإ�سدار �سيك بدون ر�سيد، واملتمثل 
يف درء مف�سدة فقدان الثقة املفرت�سة يف ال�سيك، باعتباره اأداة وفاء تقوم مقام النقود يف 

املعامالت )89( . 
ومن االأمثلة كذلك عدم جترمي فعل من قلد توقيع �سخ�س اآخر بغر�س اإظهار براعته، 
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دون ا�ستخدام هذا التوقيع على حمرر من اأجل تغيري احلقيقة؛ وذلك الأنه بفعله هذا مل يعتَد 
على املق�سد الذي جاء الن�س الأجله، واملتمثل يف درء مف�سدة فقدان الثقة العامة يف �سحة 

املظهر القانوين للم�ستندات )90( . 
الأحكام الق�صائية املراعية للمقا�صد وامل�صالح: . 2

يقع على عاتق القا�سي عند تطبيقه للقاعدة القانونية، اأن ي�سع ن�سب عينيه امل�سالح 
التي اأراد امل�رشع معاجلتها؛ اأي يجب اأن يكون دليل القا�سي امل�سالح، ويتعني على القا�سي 
طبقًا لفقه امل�سالح اأن يتدخل لت�سحيح اخلطاب الت�رشيعي ال معتمداً على اإح�سا�سه الذاتي، 
بل م�ستوحيًا روح القانون )91( ، ومثال ذلك: لو اأن �سابطًا يف املعركة �سدرت اإليه االأوامر 
العدو  اأن هرب  العدو، واال�ستمرار يف ق�سفه حتى ت�سدر تعليمات جديدة، ثم كان  ب�رشب 
من املوقع ودخله جي�س حليف، هل ي�ستمر ال�سابط يف ق�سف املوقع معتمداً على االأوامر 

ال�سابقة؟ )92( 
اإن فقه امل�سالح ينادي باأن على القا�سي البحث وا�ستنباط امل�سلحة التي ت�سمنها 
اأو حمايتها، ففي مثال ال�سابط املاأمور  الن�س، والتي ق�سدت االإرادة الت�رشيعية حتقيقها 
هي  وهذه  اإجالوؤه،  اأو  العدو  اإ�سابة  به  مق�سود  بال�رشب  االأمر  فاإن  العدو،  موقع  ب�رشب 
فتوقف  الن�سحابه،  املوقع  يف  يوجد  ال  العدو  اأن  وطاملا  االأمر،  ا�ستهدفها  التي  امل�سلحة 
ال�سابط عن �رشب املوقع لي�س فيه خمالفة لالأوامر ال�سادرة، واإمنا كان؛ الأن �رشوط تنفيذ 

االأمر مل تتحقق ومل تتوافر )93( . 
دور  فيه  يو�سح  عمليًا  مثااًل  القانون(  )مبادئ  كتابه  يف  االأ�سيوطي  اأورد  وقد 
املقا�سد يف فهم ن�سو�س القانون، م�ستمداً ذلك من حكم حمكمة القاهرة االبتدائية بعدم 
بالرغم  الأخيه،  امل�ستاأجرة  ال�سقة  عن  م�ستاأجر  بتنازل  متعلقة  دعوى  امل�ستاأجر يف  اإخالء 
لكون  وذلك  ؛   )94( الباطن  من  التاأجري  يحظر  1947م  ل�سنة   )121( رقم  القانون  اأن  من 
امل�سلحة من الن�س منع ا�ستغالل امل�ستاأجر لل�سقة، وتاأجريها لالآخر باإيجار فاح�س لي�رش 
املوؤجر،  املالك  ح�ساب  على  حق  بغري  امل�ستاأجر  اإثراء  وعدم  للمجتمع،  العامة  بامل�سلحة 
ومبا اأن امل�ستاأجر قد اأجر ال�سقة الأخيه ومل يكن هدفه اال�ستغالل، اأي اأنه مل يتم االعتداء على 
امل�سلحة التي اأراد امل�رشع حمايتها، مل يحكم القا�سي باإخالء امل�ستاأجر واأخيه، فالقا�سي 

هنا فهم الن�س يف �سوء املقا�سد وامل�سالح. 
ولقد �سيد الق�ساء االإداري مراعاة للمقا�سد نظريات عامة يف القانون االإداري، تعترب 
يف  التع�سف  نظرية  منها  الو�سعي،  الت�رشيع  فل�سفة  يف  القانون  ملقا�سد  العملي  التطبيق 
اإدارية، بهدف  قرارات  اإ�سدار  لها �سالحية  الدولة  االإدارية يف  فال�سلطة  ال�سلطة،  ا�ستعمال 
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حتقيق  عن  بعيدة  غاية  قرارها  اإ�سدار  من  االإدارة  ا�ستهدفت  فاإذا  العام،  ال�سالح  حتقيق 
قاباًل  بالتايل  ويكون  ال�سلطة،  ا�ستعمال  اإ�ساءة  بعيب  م�سوبًا  القرار  كان  العامة،  امل�سلحة 

لالإبطال )95( . 
مراعاة  اأهمية  مبا�رش  ب�سكل  يظهر  الذي  املثال،  هذا  ذكر  مبكان  االأهمية  من  واإنه 
املقا�سد عند فهم ن�سو�س القانون، فين�س قانون العقوبات الفل�سطيني على اأنه: » كل من 
قتل حيوانًا... ق�سداً وبوجه غري م�رشوع يعترب اأنه ارتكب جنحة، فاإذا كان احليوان املبحوث 
عنه ح�سانًا، اأو فر�سا، ً اأو كدي�سًا، اأو حمارا، ً اأو بغاًل، اأو جماًل، اأو ثوراً، اأو بقرة، اأو جامو�سًا... 

يعترب املجرم مرتكب جناية، ويعاقب باحلب�س مدة ع�رش �سنوات... « )96( . 
املعقول  من  فهل  2014م،  عام  يف  حمار  بقتل  قام  �سخ�سًا  اأن  مثاًل  افرت�سنا  ولو 
املنطقي  غري  من  بالطبع  �سنوات؟  ع�رش  ملدة  بح�سبه  حكمًا  القا�سي  ي�سدر  اأن  واملنطقي 
واملعقول اأن يحدث هذا االأمر، وذلك لكون الن�س �سالف الذكر �سدر يف عام 1936م، ويف 
ع�رش  احلا�رش  ع�رشنا  مع  مقارنة  كبرية،  مف�سدة  احلمار  قتل  من  املف�سدة  كانت  وقتها 
هذا  القا�سي  يطبق  اأن  وامل�ست�ساغ  املعقول  غري  من  وعليه  العلمية،  والثورة  التكنولوجيا 

الن�س على ظاهره من غري نظر اإىل روحه ومق�سده. 
ومن هنا ندعو امل�رشع الفل�سطيني اإىل اإعادة النظر يف القوانني املطبقة يف فل�سطني، 
فغالبيتها قوانني قدمية منها ما �سدر يف عهد االنتداب الربيطاين، ومنها ما �سدر يف عهد 
احلكم العثماين، ومن املعلوم اأن ما كان م�سلحة قدميًا قد ال يكون م�سلحة حاليًا، كما اأن 
اآخر، فال�سيا�سة الت�رشيعية التي انتهجها امل�رشع  اإىل  الفل�سفة الت�رشيعية تتغري من م�رشع 
الربيطاين عند و�سع قوانني االأرا�سي مثاًل، كانت تتما�سى مع م�سالح بريطانيا التي من 
�سمنها اإن�ساء وطن قومي لليهود يف فل�سطني، ولذا كانت ن�سو�س قوانني االأرا�سي حتقق 

هذه الغاية، ومن غري املعقول، وال حتى املقبول اإبقاء هذه القوانني حتى االآن. 

اخلامتة
البحث،  هذا  �سفحات  يف  مقا�سدية  درا�سة  الن�سو�س  فهم  مو�سوع  ا�ستعرا�س  بعد 
واحلديث عن حقيقة الفهم املقا�سدي للن�سو�س، وتناول �سوابط فهم الن�سو�س وطرقها، 
وكذلك احلديث عن فهم الن�سو�س ال�رشعية والقانونية يف �سوء املقا�سد. تو�سل الباحث 
اأهمها  و�صنورد  فيها،  االعتبار  بعني  االأخذ  ناأمل  التي  والتو�سيات  النتائج  اإىل جملة من 

على نحو ما هو تاٍل اآت: 
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أواًل: النتائج: 

معينة؛ . 1 قواعد  باتباع  توؤدي  علمية  عقلية  عملية  هو  للن�سو�س  املقا�سدي  الفهم 
للك�سف عن امل�سلحة التي حتميها االإرادة الت�رشيعية، والبحث عن حكمة الت�رشيع من خالل 

روح الن�سو�س ال من خالل األفاظها وعباراتها. 
تعد م�ساألة الفهم املقا�سدي للن�سو�س من امل�سائل الهامة للمجتهد يف ال�رشيعة . 2

االإ�سالمية، واملف�رش للن�سو�س ال�رشعية اأو القانونية، فال ي�ستطيع اأي منهم اأن يقوم بعمله 
بدونها. 

اإنزال . 3 ي�ستطيع  حتى  وذلك  الن�سو�س؛  فهم  �رشورة  منه  يتطلب  القا�سي  عمل  اإن 
بالن�سبة  الن�سو�س  فهم  �سوابط  اأهم  من  واإن  اأمامه،  املعرو�سة  الوقائع  على  اأحكامها 
والغايات  وامل�سالح  املقا�سد  �سوء  يف  الن�سو�س  وفهم  الن�س،  بروح  االعتداد  للقا�سي 

ال�سامية. 
عليه . 4 تعر�س  حينما  للقا�سي  بالن�سبة  للن�سو�س  املقا�سدي  الفهم  اأهمية  تظهر 

الإيجاد  االجتهاد  منه  ي�ستدعي  مما  اأحكامها،  على  املكتوبة  الت�رشيعات  تن�س  مل  وقائع 
القانوين  النظام  يف  جليًا  االأمر  هذا  ويظهر  اأمامه،  املعرو�س  النزاع  على  ليطبقه  حكم 

االأجنلو�ساك�سوين. 
تربز اأهمية الفهم املقا�سدي للن�سو�س بالن�سبة للم�رشع يف جميع مراحل عمله، . 5

عند �سياغته للن�سو�س القانونية، وعند تعديله للت�رشيعات اأو اإلغائها، وكذلك عندما يقوم 
باإ�سدار تف�سري ت�رشيعي لقانون ما- القانون التف�سريي- ، ويظهر ذلك جليًا يف الدول التي 

تاأخذ بالنظام القانوين الالتيني، الذي يعترب الت�رشيع امل�سدر االأول للقانون. 
خري طريقة لفهم الن�سو�س ال�رشعية والقانونية، فهمها من خالل حكمة الت�رشيع، . 6

الن�س  �سكل  يف  ال  الن�س  و�سع  الأجلها  التي  واحلكمة،  امل�رشع  ق�سد  عن  بالبحث  وذلك 
وعباراته. 

ثانياً: التوصيات: 

يو�صي الباحث مبا يلي ياأتي: 
له من . 1 الباحثني؛ ملا  قبل  فائقة من  بكل ق�ساياه عناية  املو�سوع  ياأخذ هذا  اأن 
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عمل  على  تاأثريه  على  والوقوف  به،  املتعلقة  االأحكام  بيان  يتم  بحيث  البالغة؛  االأهمية 
�سلطتي الت�رشيع والق�ساء. 

يتم . 2 العامة،  النيابة  واأع�ساء  للق�ساة،  ودورات  وندوات،  لقاءات،  اإعداد  �رشورة 
القانون  ن�سو�س  فهم  املقا�سد يف  ودور  الت�رشيع،  على حكمة  ال�سوء  ت�سليط  من خاللها 

وتف�سريها. 
العمل على قيام ثورة ت�رشيعية على القوانني املطبقة يف فل�سطني، وتعديلها مبا . 3

يتنا�سب مع الواقع الفل�سطيني. 
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