طرق األصوليين في تقسيم مقاصد الشريعة

طـرق األصـولـيين في تقسيم مقـاصد الشريعة من حيث
قوتها
د .عثمان ميرغني علي بالل

()

ُمقَ ِّد َمة:
الحمد هلل رب العالمين ،بعثث روثولر رحمثة للعثالمين ،بشثيرا ي اًث يراي،
يتلو عليهم اآليات ،ايعلمهثم التتثاب الحتمثة ايثم،يهم ،اعلث صلثر اصثح ر
أجمعين.
لقثد للث ع تعثثال ال لث لع ادتثثر ،اكلثم أمثثر معلثثوو بالنثثرار مثثن
الدِّين ،اشرع جلب المصالح للع اد ادرء المفاود عنهم ،قثال تعثال
[ال اريات.]56 :
اله ا ،اًت الشريعة غ اء للراح االقلب ،االحاجة لها أشد مما وواها
مثثثن المعثثثاو االشثثثراب اغيرهثثثا ،تك هثثثي تتمثثثل اتثثثتمم حثثثاجتهم ل ثثثالقهم
امنشئهم.
اقد ًظر علماء الشريعة ادرووا ه ا الموضثوع فيمثا عثرم بمقاصثد
الشريعة اأهدافها ،في القديم االحثديث ،ا،تثب فيهثا ،ثيثران ،مثنهم :ا مثاو
الجثويني( ،)1ا مثثاو الامالثثي( ،)2ااآلمثثد ( ،)3االشثاط ي( ،)1االعثثم بثثن ع ثثد

) (أمين أماًة العالقات الثقافية اال ارجية بجامعة أو درمان ا والمية.
) (1الجويني :أبو المعالي ع د الملم ع د ع بن يووف بثن محمثد بثن ع ثد ع بثن حيويثة الجثويني،
ًس ة تل جوينة ،مثن ًثواحي ًيسثابور ،لثر مالفثات منهثا :ال رهثان ،الورقثات ،مايثث ال لث ،
الاياثي ،العقيد النظامية ،توف ونة 478هـ ،ط قات الشافعية البن الس تي ،165/5 ،ا[عثالو
للمر،لي.106/4 ،
) (2الامالثثي :محمثثد بثثن محمثثد بثثن محمثثد الامالثثي ال مووثثي ،الفقيثثر األصثثولي المثثتتلم فيلسثثوم،
متصثوم لثر ًحثو مثامتي مالثف منهثا :المستصثف  ،المن ثول ،تحيثاء علثوو الثدين ،المنقث مثن
النثثالل ،تثثوف وثثنة  506هثثـ .ط قثثات الشثثافعية البثثن الس ث تي ،191/6 ،األعثثالو للمر،لثثي،
.22/7
) (3اآلمد  :علي بن أبي علي بن محمد بن والم التال ي المشهور بسيف الدين اآلمد  ،األصولي،
المنمقثثي ،المثثتتلم ،مثثن مالفاتثثر :تحتثثاو األحتثثاو ،غايثثة المثثراو ،تثثوف وثثنة 631هثثـ ،ال دايثثة
االنهاية البن ،ثير.140/13 ،
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السالو( ،)2اابن تيمية( ،)3امحمد الماهر بن عاشثور( ،)4االثد،تور /يووثف
حامد العالم( ،)5اغيرهم.
ا،اًت لهاالء مناهج اتقسثيمات عديثد  ،بثدأت ،ايرهثا مثن العلثوو ثثم
اصثثلت مرحلثثة رفيعثثة فثثي عصثثرًا الحاضثثر ،ابثثاالطالع عل ث تقسثثيمات
األصوليين لمقاصد الشريعة من حيث قوتها اصثارها اجثدتهم يسثلتون عثد
طرق ،فوجدتني ااقفا ي عند كلم م يِّنا ي صراء ،ل اما فير مثن محاوثن اغيرهثا
مقارًا ي بينها مع تبداء اجهة ًظر في كك ،لحاجة الموضوع ـ في ًظر ـ
للدراوة التأصيلية ،اوأتناال كلم في طرق أربع ،طريقة ا مثاو الجثويني،
لس ث قر بثثل هثثو صثثاحب الفنثثل امثثن بعثثدا عالثثة عليثثر ،فالشثثاط ي ،فالشثثي
الحمثثو ( ،)6ثثثم الثثد،تور /ع ثثد الثثرحمن تثثا ( ،)7فثثرأ ًجثثم الثثدين المثثوفي.
لاتما ي كلم بوجهة ًظر بعد دراوثة هث ا المثرق ابيثان مثا فيهثا مثن اتفثاق
االتالم ،مع تناال المقاصد بمرات ها الثالث :النثراريات ،االحاجيثات،
االتحسثثينيات ،مثثدعما ي مثثا كه ثثت تليثثر فثثي كلثثم مثثع اعترافثثي بجهثثود هثثاالء
العلماء افنلهم.
) (1الشاط ي :أبو توحاق تبراهيم بن موو بن محمد الل مي الارًاطي المشهور بالشاط ي ،فقير،
أصولي ،من مالفاتر :الموافقات ،االعتصاو ،توف ونة  790هثـً ،يثل االبتهثا للتن تتثي،
 ،231محمد م لوم.
 ،46شجر الدر الم،ية،
) (2العم بن ع د السالو ع د العميم بن ع د العميم بن ع د السالو بن أبي القاوثم السثلمي الدمشثقي
الملقب بسلمان العلمثاء ،مثن مالفاتثر :قواعثد األحتثاو فثي مصثالح األًثاو ،التصثار المقاصثد
ال داية االنهاية.236/3 ،
) (3ابن تيمية :تقي الدين أبو الع اس أحمد بن المفتي شهاب الدين ع د الحليم بن ا ماو المجتهد جد
الدين ع د السالو الحراًي ،الدمشقي ،ال داية االنهاية البن ،ثير.135/14 ،
) (4محمد الماهر بن عاشور :محمد الماهر بن عاشثور ،رمثيا المفتثين المثالتيين بتثوًا ،اشثي
جامع الميتوًة افراعر ،من مصنفاتر :التحرير االتنوير في تفسير القرصن ،مقاصثد الشثريعة،
توف ونة 1393هـ ،األعالو للمر،لي.174/6 ،
) (5يووف حامد العالم :د .يووف العالم ،فقير اأصولي ،عرم بالتواضع ،عمل أوثتاكا ي بجامعثة أو
درمان ا والمية ،ثم مديرا ي لها، ،ان مهتما ي بالقرصن الر الفنل في تًشثاء ،ليثة القثرصن التثريم
التثثي صثثارت جامعثثة القثثرصن التثثريم االعلثثوو ا وثثالمية اآلن ،مثثن مالفاتثثر :المقاصثثد العامثثة
للشريعة ا والمية ،ط عة أال ً ،شر المعهد العالي للفتر ا والمي بأمريتا ،ونة 1991و.
) (6الحمثثثو  :صثثثاحب حاشثثثية الحمثثثو علثثث األشثثث اا االنظثثثامر ،البثثثن ًجثثثيم، .119/1 ،شثثثف
اصمالحات الفنون ، 880/1 ،لمحمد علي التهاًوًي ،ط عة ،لتتا بالهند.
) (7ع د الرحمن تا  :مالف التشريع ا والمي ،اًظر :السياوة الشرعية ،لمحثي الثدين قاوثم،
.7
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طريقة تماو الحرمين
قسم تماو الحرمين المقاصد من جهة قوتها اصثارها تل لمسة أقساو:
[ ]1النرار ،القصا .
[ ]2الحاجة العامة ،ا جار .
[ ]3مثثثا ،ثثثان القصثثثد منهثثثا غيثثثر حثثثاجي اال ضثثثرار  ،بثثثل مترمثثثة
،مهار األحداث ااألل اث.
[ ]4دان الثالثة تتمة مندابة ،التتابة.
[ ]5مثثثا ،ثثثان القصثثثد منهثثثا ال تلثثثوح فيثثثر مترمثثثة ،الع ثثثادات ال دًيثثثة
المحنة.
ايالحظ أن الجويني يتف مع مثا قثال بثر جمهثور األصثوليين بعثدا ،تك
هي ًفا المراحل :النثراريات االحاجيثات االتحسثينيات ،تال أًثر التلثف
معهم بمياد القسمين الرابع اال اما ،الم يتابعر أحد مثن األصثوليين فيمثا
ًعلم(.)1
ابالنظر في كلم ًجد أن القسم الرابثع مثا هثو تال تتملثة اتضثافة تث ،ر
المتمثل ،الهث ا فهثي جثمء
بعد ،ل قسم ،تتملة اتتمة ،ألًها شيء ااحد مع
ِّ
منر اليست مرحلة لاصة ،فتمثيلر بالتتابة ااعت ارها تتملة يعني أًها جمء
متمل ،تك يمتن تدلالهثا فثي حفثظ المثال علث أوثاس أًهثا بثدل للع ثد ،ابهثا
يتمثثل النثثرار  ،اقثثد يتثثون ًظثثر ا مثثاو لهثثا مثثن جهثثة المنثثداب تليثثر تك
رغ ثثت الشثثريعة ا وثثالمية تل ث التحريثثر ات لثثيا الرقي ث مثثن الع وديثثة،
اهي به ا النظر تعت ر من األمر التحسيني لحفثظ الثنفا ،اال ت ثر مثن
كلم فتعد من المرحلة الثالثة.
افي ،ال الحثالتين ال داعثي لث ،رها ،مرحلثة لاصثة ،تك يمتثن ضثمها
للمتمالت االتحسينيات.
أما القسم ال ثاما الث اعت ثرا قسثما ي لاصثا ي اأضثافر ،مرت ثة لاصثة
فتصريح ا ماو بأًر ما ال تلوح فير مترمة بمعن عدو عدا من التحسثينيات
بتع ير علماء األصول المتألرين فعدا دان التتملة ادان التحسينيات ،فهو
موضع ًظر ال ويما اأًر قد مثل لر بالع ادات المحنة ،اهو أمر ال يوافقر
فيثثر أحثثد تك تن الع ثثادات المحنثثة ال ت لثثو مثثن المترمثثة ،بثثل تن الع ثثادات
) (1ال رهان للجويني ،توزيع دار األًصار بالقاهر  923/2 ،اما بعدها.
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تشثتمل علث ،ثيثثر مثثن اآلداب امتثارو األلثثالق ،فالصثثال طهثثار اًظافثثة
اًهي عن الفحشثاء االمنتثر ،االم،ثا ًمثو اتم،يثة للثنفا ،االصثوو اقايثة
اتنقية ،افير ،ثير من اآلداب للفرد اللجماعة ،ا ،لم الحج ال رفث فير اال
فسوق اال جدال ،اغير كلم مما ال يسعر مجال ال حث.
المقاو تماو الحرمين اروولر في األصول امعرفتثر التاملثة لمقاصثد
الشريعة اقفنثا ً حثث عثن وث ب لث ،را لهث ا القسثم مثع تمتاًيثة تدلالثر فيمثا
ك،را من بعدا ابأن ما مثل بر من الع ادات يتجل في التثير من المترمات
ْ
تن لثثم تتثثن ،لهثثا ًقثثول :تن الجثثويني ـ رحمثثر ع ـ قثثد يتثثون ارد عليثثر
اعتراض اتحساس دعاا للقول ،ايمتن ْ
أن يقثال :تواصثل الوئثامف يوجثب
اًقياد الع اد اتجديد العهد باهلل تعثال  ،االنهثي عثن الفحشثاء االمنتثر ،اهثو
يقع عل الجملة ،اكلثم ا حسثاس الث حثا بثر امثا ارد عليثر حث  ،فث ن
القثثرصن قثثد صثثرح بثثأن الصثثال تنه ث عثثن الفحشثثاء االمنتثثر، ،مثثا قثثال
[العنت ثثوت ،]45 :ابثثأن الم،ثثا
تمهر المال اتم،ي ًفا المامن من الشح اال ثل
[التوبة ،]103 :اغير كلثم مثن أًثواع الع ثادات ،تال
أن التصثثريح بمثثا للع ثثادات مثثن حتثثم اصداب اته ث يب اتربيثثة للمثثامن عل ث
سثـنة الممهثر ،
ال نوع هلل اتجديد عهدا بر مما يرد في التتاب المجيد اال ُّ
ال ي ر عن مراتب المقاصد الثالثة :النرارية ،االحاجيثة ،االتحسثينية،
فما ال دعثا هث ا ا مثاو العظثيم لجعلهثا فثي مرت ثة لاصثة دان المثرت تين
الثالثة االرابعة؟
العل بعض علماء األصول فهم ما فهمناا ،ابعثض صلثر عثرم مثا لثم
ًعثثرم فلثثم يثثرض ه ث ا التقسثثيم ،ال ث لم ئثثل ه ث ا التقسثثيم اقف ثا ي عل ث ا مثثاو
الجثثويني احثثدا ،الثثم يتابعثثر فيثثر أحثثد مثثع االعتثثرام له ث ا القامثثة الشثثام ة
بالفنل االس في ه ا الميدان ،تك تن جمهور األصوليين منث عهثد ا مثاو
الامالثثي تلمي ث ا مثثاو الجثثويني حتثث عصثثرًا الحاضثثر اقفثثوا فثثي تقسثثيم
المقاصد عند ه ا المراتب الثثالث النثراريات االحاجيثات االتحسثينيات،
اقد أل اا ه ا التقسيم من تمثاو الحثرمين أال قامثل بهثا بحث  ،احتث الث ين
مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
ـــ 2006م

176

العــــدد الثــاني عشـــر 1427هـ

طرق األصوليين في تقسيم مقاصد الشريعة

وث قوا مثثن األحنثثام لثثم ي مثثر ب ثثالهم قولثثر فيمثثا علمنثثا ،فهثثو بهث ا صثثاحب
الفنل في كلم التقسيم ،ا،ل اآلتين بعدا عالة علير.
اال بُثثد ْ
أن ً ث ،ر أن ،ثثل العلثثوو االفنثثون االتقسثثيمات االجمميثثات ت ثثدأ
صثثاير ثثثم تنمثثو شثثيئا ي فشثثيئا ي ،مثثا ينمثثو الجنثثين ،تال أن ال ث ر األال ث التثثي
المالثثثف األال فيتعهثثدها مثثثن بعثثدا بالرعايثثثة االتهثث يب االحثثث م
ينثثعها
ِّ
االمياد االتعديل حت ت لغ درجة الننج االتمال بعد حين ،ايظثل فنثلها
األال لمن اضع ال ر أاالي موضع تعميم لحيازتر لفنيلتر الس .
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طريقة الشاط ي
قسم الشاط ي المقاصد من جهة قوتها اأثرها تل ثالث مراتب هي:
[ ]1النراريات.
[ ]2الحاجيات.
()1
[ ]3التحسينيات .
لتنر قصر المقاصثد اهثي الثدين ،االثنفا ،االعقثل ،االمثال ،االنسثل،
عل ث النثثراريات ،ممثثا يفيثثد ايفهثثم منثثر أن المقاصثثد ال تشثثمل الحاجيثثات
االتحسينيات مع أًها من المقاصد ْ
اتن ،اًت داًها في الدرجة(.)2
ايالحظ أن ما مثل بر للحاجيات االتحسينيات جميعا ي راجع تلث الثنفا
أا ِّالثثدين أا العقثثل( .)3فتيثثف اعت رهثثا مثثن الحاجيثثات االتحسثثينيات ،بينمثثا
قصرها فيما و عل النراريات ،ابه ا ي دا األمر مشتالي بين قصثرها
عل النراريات ااعت ارها في الحاجيات االتحسينيات ،اليتر صرح بثأن
ه ا النراريات هي األصل ،ما صرح من و قوا مثن األصثوليين( ،)4مثع
التن يثثر ال ث يميثثل ا شثثتال امثثن ًصوصثثهم فثثي كلثثم قثثولهم :ضثثرار
بحسثثب األصثثل تك تن معنثثاا عل ث و ث يل المثثثال فثثي الثثنفا أن أصثثل حفثثظ
النفا الدين معناا حفظها من الهالك بأ،ل ما يسثد الرمث  ،فهثو ضثرار ،
التن يميد علير األ،ل حت الش ع في مرحلة الحاجيات.
امما يالحظ أينا ي في طريقتر أًر أرجع قسم المقاصد تل الفقر ال تلث
األصول ،مع أن الموضوع يتعلث باألصثول ،أمثا األمثلثة مثن الفقثر فتتثون
لتوضثثثيح القاعثثثد فقثثثذ ،ابيثثثان كلثثثم أًثثثر مثثثثل للنثثثراريات االحاجيثثثات
االتحسثثثينيات فثثث ،ر األمثلثثثثة فثثثي الع ثثثادات افثثثثي العثثثادات االمعثثثثامالت
األالَ بر اهثو يراعثي تقسثيم المقاصثد ْ
أن ينثعها فثي
االجنايات( ،)5ا،ان ْ
موقعهثثثا مثثثن حفثثثظ الثثثدين االثثثنفا االعقثثثل ...الثثث  ،متمشثثثيا ي مثثثع المريقثثثة
) (1الموافقات للشاط ي ،دار المعرفة للم اعة االنشر ،بيرات ،ل نان.11-9/2 ،
) (2الموافقات للشاط ي.10/2 ،
) (3الموافقات للشاط ي.11/2 ،
) (4بثثديع النظثثاو الجثثامع بثثين ال ثثمدا اا حتثثاو ،لمظفثثر الثثدين الساعاتيثثـ م مثثوط بثثدار التتثثب
المصرية.
) (5السرا الهند في ،اشف معاًي ال ديع ،ارقة .151
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األصولية ،ألن فيهثا اوثتيعابا ي ألًثواع المقاصثد ااألحتثاو الفقهيثة لثئال يفوتثر
التمثيثثل لتثثل حتثثم مثثن ه ث ا األًثثواع ،تك أًثثر وثثي ،ر ،ثثل ًثثوع فثثي مرات ثثر
الم تلفثثثة مثثثن النثثثراريات ،االحاجيثثثات ،االتحسثثثينيات ،بأمثلتهثثثا ،اتلثثثم
طريقة تتمش مع العقل االمنم  ،ألًر وي دأ باألًواع ثم أقسامها ،فلعل ه ا
بن عل عدو ك،را لها في النقمة األال  ،حيث ك،ر األًواع أاالي الم يلتمو
بالتقسيم حس ها ثاًياي.
احت لو أًنا اافقناا عل المريقة التي ولتها مراعيا ي فيها أبواب الفقر
يوضثح المقاصثد فثي ،ثل فثراع الفقثر ،فقثد اقتصثر علث الع ثادات
ًجدا لثم ِّ
االعثثادات االعقوبثثات، ،مثثا و ث التنثثر تثثرك السياوثثة الشثثرعية اأبثثواب
القنثثاء االشثثهادات االثثدعااى مثثن فثثراع الفقثثر ،اهثثي تثثدلل تحثثت الفقثثر
المعرام حديثا ي بقسم المرافعات ،ما ترك أبواب الجهاد االسير امعامالت
ال ث ميين ااألجاًثثب المسثثتوطنين االمسثثتأمنين اغيثثر كلثثم ممثثا يثثدلل تحثثت
مسم القاًون الدالي العاو ،اومينا ه ا المريقة طريقة الشاط ي اًس ناها
لثثر رغثثم أن كلثثم لثثم ينس ث ر تليثثر أحثثد علمي ثاي ،بثثل قثثد و ث قر تل ث كلثثم ا مثثاو
الامالي( .)1اعدد من العلماء ق ثل تتيثان الشثاط ي فثي أاالثر القثرن الثثامن
الهجر  ،اومينا ه ا المريقة بمريقة الشاط ي متجوزين فيثر تلث أًثر زاد
في كلم افصل ما أجملر غيرا مع تنظيم دقي احسن امتاز بثر اتحثدث بثر
عن ًفسر :اتًصافا ي له ا ال حر الملار ف ًر قد شثيد بنثا يء ضث ما ي علث أوثا
اقواعثثد ااضثثحة ال ي مئهثثا النثثائر فثثي ،تابثثر عالموافقثثاتع عموم ثاي ،فثثي
المقاصد لصوصا ي مما جعلر يثني علير ثنا يء هو أهلر(.)2
امع ه ا ف ًنا ًرى تغفالر لمسألة مهمة هثي عثدو ك،ثرا أن ،ثل مقصثد
من المقاصد ال مسة حسب عدا لها يمتن ْ
أن يتون في مرحلة النراريات
أا الحاجيثثات أا التحسثثينيات ،اأ،ثثثر مثثن ه ث ا ك،ثثرا مثثا ي ثثالف كلثثم تمام ثا ي
حيثثث قثثال :عامجمثثوع النثثراريات لمثثا ،اهثثي :حفثثظ الثثدين ،االثثنفا،
االنسل ،االمال ،االعقلع(.)3
يعثرم المقاصثد الثم ي ِّينهثا مثن حيثث
ابالتأ ُّمل في ،المر ًثرى أًثر لثم ِّ
النثثوع ،اا،تف ث بالحثثديث عنهثثا مثثن حيثثث قوتهثثا اأثرهثثا ،أ النثثراريات
) (1المستصف للامالي ،دار تحياء التراث العربي ،بيرات ،ل نان.287/1 ،
) (2الموافقات للشاط ي ،دار المعرفة للم اعة االنشر ،بيرات ،ل نان.25/2 ،
) (3الموافقات للشاط ي.10/2 ،
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االحاجيات االتحسثينيات ،مثع أن هث ا ال مسثة أ مجمثوع النثراريات ـ
،ما قال عنها ـ هثي أًثواع المقاصثد ،فتأًثر ك،ثر هث ا األًثواع اعثدها قسثما ي
لاصا ي هي النراريات.
اال بُثثد ْ
أن ً ث ،ر أن الش ثاط ي قثثد اًتفثثع بمريقثثة الامالثثي امسثثلتر فثثي
التعثرم تلث المقصثد
المقاصد األ عنر طريقة االوتن اط ااالوثتقراء فثي
ُّ
االقمع بر الم ًعرم من العلماء من ًحثا هث ا المنحث  ،فلعلثر حسثب علمنثا
حيثث صثرح بثأن مقصثثد الشثارع مثن ال لث ينحصثثر فثي لمسثة ،اهثثو ْ
أن
يحفظ عليهم دينهم ،اًفسهم ،اعقلهم ،اًسلهم ،امالهم.
ايتنح من كلم أن ُحجة ا والو بين حقيقة المقاصثد بمريقثة التقسثيم
أا األًثثواع ،ا،أًثثر قثثال المقاصثثد فثثي الشثثرع هثثي :حفثثظ الثثدين ،االثثنفا،
االعقل ،االنسل ،االمال.
ايالحظ أن ا ماو أبا حامد الامالي ك،ثر أن هث ا األشثياء ال مسثة هثي
مقاصد الشريعة ،فأطلقها بيد أًر جعل تلم المقاصد الثالثة أقسثاما ي امراتثب
لها ،عندما ك،ر ا ماو الامالي كلم فثي ،تابثر :عالمستصثف ع(، ،)1مثا ك،ثرا
قثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث الي فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي
عالشفاءع( ،)2ق ل تأليفر للمستصف .اااضح من ه ا أًر قد فعل كلم ااعت ثر
ه ا المقاصد أعم من ْ
أن تتون ااقعة في مرت ة النثراريات أا الحاجيثات
أا التحسثثينيات ،لتنثثر اوثثتن ذ مثثن كلثثم مقدمثثة قيمثثة اضثثافية للتشثثف عثثن
أن ي ثثدأ فثثي الحثثديث عثثن التقسثثيم م اشثثر مفثثردا ي لهثثا وثثفرا ي
المقاصثثد ق ثثل ْ
ض ماي، .ان يمتنثر ْ
أن يتجنثب تفثراد هث ا ال مسثة بأًهثا هثي النثراريات،
اقثثد رأى الامالثثي قثثد اعت رهثثا مقاصثثد عامثثة ،القثثد قثثال فثثي عالموافقثثاتع،
تتاليف الشريعة ترجع تل حفظ مقاصدها في ال لث ( ،)3فمثاكا يعنثي بتلمثة
عمقاصدع ،أليست ه ا المقاصد هي ال مسة التثي وث قر تليهثا ُحجثة ا وثالو
الامالي ،اتابعر في كلم جمهور عظيم من العلماء ،فأ شثيء دعثاا لث لم،
اقثثد جثثاء متثثألرا ي حت ث تجاهثثل حثثديث النثثاس ق لثثر اقصثثر ال مسثثة عل ث
النراريات؟
) (1المستصف للامالي ،ط عة دار تحياء التراث العربي ،بيرات ،ل نان.287-286/1 ،
.22
) (2شفاء العليل ،مرجع واب ،
) (3الموافقات للشاط ي ،مرجع واب .10/2 ،
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طريقة الشي  /الحمو
ئهر الشي  /الحمو من المتألرين بمريقتر بعد ْ
أن و قر األصوليون
بالته يب االتنسي  ،ااوتقر رأيهم عل أقساو المقاصد الثالثة.
اقد قال بأقساو لمسة لثم تعهثد عنثد السثابقين اقفثت عنثدا دان متابعثة
أحد لما كهب تلير ،اقد ومر كلم في حاشيتر عل عاألش اا االنظامرع البن
ًجيم ،حيث قثال :عهاهنثا لمثا مراتثب ضثرارية احاجيثة امنفعثة ازينثة
افنثثول ،فالنثثرار بلوغثثر حثثدا ي ْ
تن لثثم يتنثثاال الممنثثوع هلثثم أا قثثارب
الهالك ،اه ا ي يح تناال الحراو االحاجة ،الجامع ال لو لثم يجثد مثا يأ،لثر
لم يهلم غير أًر يتون في جهد امشثقة ،اهث ا ال ي ثيح تنثاال الحثراو اي ثيح
الفمر في الصوو ،االمنفعة ،ال يشتهي ل ثم ال ثر الحثم الاثنم االمعثاو..
وثثثع بأ،ثثثل الحثثثراو
االمينثثثة ،المشثثثتهي بثثثالحلوى االسثثثتر االفنثثثول التو ُّ
االش هةع( )1اًته .
اًست ين من ،الو الشي  /الحمو أًر لم يقصر المراتثب علث مقاصثد
الشريعة فقذ ،اكلم ب ضافتر مرت ثة لارجثة عنهثا اهثي المرت ثة ال امسثة،
مرت ة الفنول ،تك هي ليست من مقاصد الشريعة قمعاي ،اال تقرها شثريعة
وثع بأ،ثل الحثراو أا
ا والو ،او حان من تنما عن النقا ،يف يتثون التو ُّ
الشثث هة مثثثن مقاصثثد الشثثثريعة ،أمثثثا بقيثثة المقاصثثثد اهثثي األالثثث االثاًيثثثة
االرابعة التي ك،رها ف ًها متفقة مع ما علير جمهور األصوليين.
امثثن مالحظاتنثثا علثث تقسثثيم الشثثي  /الحمثثو أًثثر جعثثل الحاجيثثثات
مرت تين :الثاًية اهي الحاجيات ،االثالثثة اهثي المنفعثة ،ا،الهمثا مثن قسثم
الحاجيثثات ،تك هثثو دان النثثراريات افثثوق التحسثثينيات ،الس ثت أدر مثثا
ال ث دعثثاا لث لم حت ث ي ثثالف مسثثلم السثثابقين مثثن األصثثوليين تك لثثم يثثأت
بنظرية جديد ت الف ًظثرتهم أا تمورهثا تعثديالي أا توضثيحا ي أا تصثحيحا ي
حت يسوغ لر جعل المرت ة الواحد مثرت تين ،تضثافة تلث أن تقسثيمر غيثر
دقي اتعوزا الصناعة العلمية الدقيقة.

) (1األش اا االنظامر البن ًجيم.119/1 ،
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ايتجل ه ا في حديثر عن المراتب االتمثيل لها ،فال يمثل لها يجب
علير ْ
أن يمثثل بأحتثاو شثرعية تتجلث فيهثا المقاصثد ،لتنثا ال ًجثد كلثم عنثد
تمثيلر تك مثل للمشثته ب ثم ال ثر الحثم النثأن االحلثوى االسثتر اليسثت
ه ا أحتاما ي شرعية، ،ما أن تمثيلر من أال األمر صريح في حالة الش ا
اليست فثي األحتثاو الشثرعية ادرجثة احتيثا الشث ا لهثا اي ثدا هث ا فثي
قولر :عبلوغر حدا ي اقولر ع،الجامعع اقولر ع،الث يشثتهي فتثل كلثم راعث
فير حالة الش ا ال الحتم الشرعي ال يحتا تلير ا ًسان في حياترع.
ابالتت ع لجميع من تعرضوا ل يان المراتب عند األصوليين في األزمنة
الم تلفثة لثم ًجثثد مثن مثثثل لهثا تال باألحتثثاو الشثرعية ،اكلثثم هثو الصثثحيح،
ألًهم يمثلون للمقاصد الشرعية ،اهي أهم أهدام األحتاو الشرعية.
امن المالحظ علير أن ك،ر النرار االحاجثة االمينثة ،اهث ا ليسثت
مقاصد بل هي أقساو للمنفعة الشرعية ،فتيف عاد بعثد كلثم تلث قسثم وثماا
المنفعة؟ السنا ًدر ماكا يريثد بالمنفعثة؟ فهثو تمثا ْ
أن يريثد بالمنفعثة معنث
ي بالثالثة
ماايرا ي لهدم الثالثة ،احينئ ال معن لها تال المفسد أا يتون َ
ع ِّن َ
المفسد  ،اه ا ال يقر علير ْ
اتن قصد من المنفعة ًفا ه ا الثالثة فال داعي
ل ،رها مر ثاًيةْ ،
اتن قصد بها معن أعم من المنفعة التي تقرها الشثريعة
االتي ال تقرهثا فث ن كلثم ي ثالف التقسثيم المثراد هنثا ،اهثو التقسثيم للمنفعثة
الشرعية فقذ ،العلر بعد ،ل مثا ك،رًثا مثا ،ثان ين اثي لثر أا يصثح ك،رهثا.
افي صلر عرض لمريقة الحمو ًقول :تن ًظر األصوليين بعثين الرضثا
االق ول للتقسيم ال مشث عليثر العلمثاء السثابقون للشثي الحمثو حملثتهم
عل عدو ات اعر الم ًسمع أحدا ي من علماء األصول ،قلد الحمثو فيمثا قالثر
اكهب تلير أا اقتدى بر.
طريقة الد،تور /ع د الرحمن تا
بالنظر لمريقة الشاط ي اطريقثة الثد،تور /ع ثد الثرحمن تثا ًجثد أن
الد،تور /ع د الرحمن تا ي الف الشثاط ي محثااالي ال ثرا علث طريقتثر
م تثثدما ي بتفصثثيل المقاصثثثد علثث طريقثثة األصثثثوليين ال الفقهثثاء ،التنثثر لثثثم
يستوعب ،ل األًثواع باألمثلثة االتوضثيح، ،مثا ابتعثدت عثن التقليثد متسثرا ي
القيد ال ولتر ،ثير من األصثوليين ت عثا ي لمثن وث قهم ،ف ثدأ بث ،ر المقاصثد
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مع التمثيل لمعظمها بأحتاو فقهية مناو ة اجعلها أصالي لتقسيم المقاصد تل
النراريات االحاجيات االتحسينيات ،ال لم ًجا من ال مأ ال اقثع فيثر
السابقون من اعت ار المقاصد ال مسة هي النراريات فقذ ،بينما المقاصد
تشمل الحاجيات االتحسينيات أيناي ،بيد أًر عند بدايتر لتقسيم المقاصثد تلث
ضثثراريات احاجيثثات اتحسثثينيات لثثم يلتثثمو مثثا بثثدأ بثثر فثثي األًثثواع مثثن
األالَث
التفاصثثيل تال فثثي الحاجيثثات االتحسثثينيات ،بينمثثا النثثراريات هثثي ْ
ااألصثثل لتثثل مثثن الحاجيثثثات االتحسثثينيات ،مثثا قثثثال الشثثاط ي فثثي قسثثثم
النثثثراريات فأجراهثثثا فثثثي الع ثثثادات االعثثثادات االمعثثثامالت االجنايثثثات،
اعندما بدأ في بيان رت ة الحاجيثات اتفصثيلها لثا المحافظثة علث الثدين
االمثثال بأمثلثثة جامعثثة بثثين حفثثظ النسثثب االمثثال االعقثثل ممثثثالي لهثثا بقولثثر:
عاكلثثم ،مثثا فثثي السثثثلم ،االشثثفعة ،االمنثثاربة ،االممارعثثة ،االمسثثثاقا ،
االتمثثثوع بثثثأًواع المي ثثثات باأل،ثثثل االشثثثرب االسثثثتن
ا ،باحثثثة الصثثثيد
ُّ
االل ثثاسع( ،)1لتنثثر لثثم يثث ،ر مثثثاالي ااحثثدا ي لحفثثظ النسثثب الواقثثع فثثي رت ثثة
الحاجيات ،أما أًواع المعامالت التي ك،رها فيجب ك،رها فثي حفثظ المثال،
العلر قد اوتدرك كلم تك عندما احتثا ْ
أن يمثثل لحفثظ المثال بعثد كلثم قثال:
عما قدمنا قري ا ي من المعثامالتع ،اهث ا صثحيح الثيا موضثع لثالم ،ألن
المعامالت مآلها تل حفظ النفا ،التنها ت ،ر في حفظ المال م اشثر  ،أمثا
المقاصد ،لها بعد حفظ الدين يمتن ْ
أن تاال تل حفظ النفا ،بيد أن ه ا لم
ي حر أحد من األصوليين لنفسر ،اال قثال بثر الثم يعتمثد عليثر ،فيمثثل لحفثظ
العقل االمال مثالي بما يمثل بثر لمقصثد حفثظ الثنفا ،ابنثاء عليثر فلثيا مثن
أن يمم أمثلة حفظ المال بسواا ما داو قد عدا مقصدا ي مسثتقالي
ح الد،تور ْ
عن غيرا من مقصد النفا االعقل االنسل.
اممثا يالحثظ عليثر التع يثر بتلمثة عالنسثبع ،افثي عثد أًثواع المقاصثثد
ك،ر متان النسب النسل ،مما يعني اعت ار التلمتين مترادفتين ،افثي ًظرًثا
أن بينها فرقاي ،تك ال تالزو بينهما .امما يال عليثر أًثر عثد المقاصثد لمسثة
منهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا ال ِّعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرض
ـ بتسر العين ـ التنر عندما عرض لتفصيل النراريات ك،ر العرض تل
جاًثثب النسثثل ،امعن ث كلثثم اعت ثثار المقاصثثد وثثتة ال لمسثثة ،ا،ثثان عليثثر
)، (1شام تصالحات الفنون ،مرجع واب ،
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التوفي ث بثثين التمثيثثل االقاعثثد ْ ،
اأن يعثثدها وثثتة مثثن أال األمثثر ال لمسثثة،
اممثثا ألثثث عليثثثر عثثثدو ك،ثثثرا للمتمثثثالت مثثثع أهميتهثثثا اعثثثدو تشثثثارتر تلثثث
التعارض االترجيح بين ه ا األًواع بعنها ال عض ابين المراتب أيناي.
اقد تابع األوتاك /محمد هاشثم برهثاًي الثد،تور /ع ثد الثرحمن تثا (،)1
الثثث فصثثثل المقاصثثثد بأًواعهثثثا اقسثثثمها بحسثثثب مرات هثثثا :ضثثثراريات
احاجيات اتحسينيات ،اات ع كلم في جمع المقاصد ال مسة ،اأتث بهثا فثي
أغلثب المقاصثثد اتثرك بعنثثها ،غيثر أًثثر تثدارك الموضثثوع فثي شثثيء مثثن
ا جمال االمم في األقساو مما ااقع فير الد،تور /ع د الرحمن تثا ْ ،
اتن
أغفثثل ك،ثثر المتمثثالت مثثع أهميتهثثا الثثماو ك،رهثثا ،ممثثا دعثثا األصثثوليين
لمالحظتها من عهد ُحجة ا والو الامالي حت اآلن.
امما يالحظ علير أًر عند بياًر تفاات المصالح االترجيح لم ينهج ًهج
الشثثثثاط ي امثثثثن وثثثثار عليثثثثر فثثثثي مالحظثثثثة النثثثثراريات االحاجيثثثثات
االتحسينيات امتمالتها ،اتًما ًظر تل المصالح من جهة الوجوب االندب
اا باحة ،افاضل بينها مت عا ي في كلم طريقة ا ماو العثم بثين ع ثد السثالو،
امما يال علير أن طريقة ابن ع د السالو طريقة فقهيثة ال أصثولية ،اهثي
ليست منن مة اال ُمعقد تعقيدا ي علميا ي(.)2
ال ا ف ن األصوليين عدلوا عنهثا ،ا،ثان األمثر ميسثورا ي لثو أًثر صثنف
القواعثثثد الفقهيثثثة تلثثث قواعثثثد أصثثثولية ااصثثثفها تحثثثت المراتثثثب الثثثثالث:
النراريات ،االحاجيات ،االتحسينيات.
()3

رأ ًجم الدين الموفي

الشي ً /جم الدين الموفي ًظر أقوال األصوليين عل مر العصور في
سثف االتتلُّثف ،حيثث قثال:
تقسيماتهم للمصلحة ،احمل عليهم ارماهم بالتع ُّ
عاعلثثثم أن هثثثاالء الثثث ين قسثثثموا المصثثثلحة تلثثث معت ثثثر املاثثثا امروثثثلة
اضرارية اغير ضرارية تعسفوا اتتلفواع(.)4
) (1ود ال رامع في الشريعة ا والمية ،محمد هاشم برهاًي ،ط عة صلة ،ات ة.
.357-352
) (2قواعد األحتاو في مصالح األًاو ،للعم بن ع د السالو،
)ً (3جم الدين وليمان بن ع د القو بن ع د التريم.
.138
) (4المصلحة اًجم الدين الموفي ،ط عة دار الفتر العربي ،ط،2/
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ايالحظ أًني ألرت الحديث عل الموفي عن الد،تور /ع ثد الثرحمن
تا  ،مع و قر زمناي ،ألن حديثثر غيثر علمثي حتث يوضثع مثع المثرق التثي
ك،رت ،الث لم اضثعتها تحثت عنثوان :عرأ الشثي المثوفيع ،العثل كلثم
يتنح من لالل بيان أقوالثر التثي هثاجم فيهثا األصثوليين فثي ،ثل العصثور
لتقسيمهم للمقاصد ،اهو رأ ال ًوافقر علير تك تن األصثوليين فثي أزمثاًهم
الم تلفثثة حثثين قسثثموها تل ث ضثثرارية احاجيثثة اتحسثثينية ًظثثراا لدرجثثة
حاجات الناس تل المقاصد ااوتمداا ه ا التقسيمات مثن الواقثع ،الثم ي ْنُثوا
حتمهم عل العقل حت يتون ما رأاا موضعا ي لألل االرد ،اتًما هو حتم
بني عل الواقع المحسوس الملموس ،ف ن ترتب عل المقصد توقُّف الحيثا
وموا ضراريايْ ،
اتن ترتب عليثر يسثر ارفثع حثر اضثي وثموا حاجيثاي،
ْ
سف االتتلُّف
اتن ترتب علير تحسين للحيا ازينة وموا تحسينياي ،فأين التع ُّ
في كلم التقسيم؟ اهو قامم عل ااقع ملموس ،ما زعم الموفي؟! تن صثنيع
هثثاالء مثثا هثثو تال تقريثثر للواقثثع الملمثثوس الث أجمثثع جمهثثور األصثثوليين
علير من قران عديد اهو تجماع يعمي درجة القمع أا ما قاربر ،لاصثة
تكا توالت العصور مع القول بر دان ْ
أن يُنقض ه ا ا جمثاع ،بثل تن األمثر
تجثثااز مرحلثثة تجمثثاع العلمثثاء ًظيثثر مثثا صثثرح بثثر  ،ثثار علمثثاء الشثثريعة
باالوتقراء بتلم النتيجثة أينثاي ،افثي صثدار هثاالء ا مثاو الشثاط ي الث
بثثثرهن علثثث داران المقاصثثثد علثثث هثثث ا الثالثثثثة المقاصثثثد النثثثرارية،
االحاجيثثة االتحسثثينية ،بثثل تأ،ثثد لهثثم مثثن الظثثواهر االعمومثثات االمملقثثات
االمقيثدات االجمميثات ال اصثثة فثي أعيثثان متعثدد ااقثامع م تلفثثة فثي ،ثثل
أبواب الفقر اأًواعر حت ألفوا الشثريعة ،لهثا دامثر علث الحفثظ علث هث ا
المقاصد مع ما ينام ل لم من قرامن أحوال معقولة اغير معقولة ،اعل
ه ا الس يل أفاد ل ر التواتر العلم(.)1
سثفا ي اتتلُّفثا ي ـ أًثر
امن محاوثن هث ا التقسثيم ـ الث اعت ثرا المثوفي تع ُّ
يحدد للمقاصد ااألحتاو التي تث ت درجتها الحقيقية من القثو ليتثون طريقثا ي
لمعرفة الراجح من المراتب عند التعارض ،فأ عيب في ه ا التقسيم عابر
الموفي ،اهو به ا الدرجة من المحاون احل ،ثيرا ي من المشا،ل؟

) (1الموافقات للشاط ي.49/2 ،
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ابنا يء عل ما ت ين لال ًقد الموفي من ْ
أن يتون ًقدا ي علميا ي قاممثا ي علث
أوثثا اقواعثثد الثثم يثثمد عل ث ْ
أن يتثثون رمي ثا ي ألصثثحاب التقسثثيم الم ث ،ور
سف دان ك،ر عيوبثر امجافاتثر للواقثع أا المسثلم بثر االثابثت
بالتتلُّف االتع ُّ
من النظريات العلمية ،بل ا،تف بأن اومر لم يعج ر ،اهو في كلم أقرب ما
تعرضا ي لش صية العالم دان علمر.
يتون ُّ
المصادر التي ،اًت مرجعي في كلثم ،ثيثر  ،بعنثها لثدى أوثات فثي
علثثثم األصثثثول ،ابعنثثثها فثثثي متت تثثثي ال اصثثثة ،ابعنثثثها فثثثي متت ثثثات
الجامعثثات االمتت ثثات العامثثة ،اقثثد ا،تفيثثت بنقلهثثا حسثثب فهمثثي دان ًقثثل
ع اراتها ،امن تلم المراجع:
()1
[ ]1فثثثواتح الرحمثثثوت شثثثرح مسثثثلم الث ثثثوت  ،262-261/2 ،مثثثع
المستصثف للامالثثي ،ط عثة تحيثثاء التثراث العربثثي ،بيثرات ،ل نثثان ،ط عثثة
أال  ،المم عة األميرية ب والق ،مصر.
()2
[ ]2بثديع النظثثاو الجثثامع بثثين أصثثول ال ثثمدا اا حتثثاو  ،م مثثوط
 ،30أصول فقر1324 ،هــ  116ارقة، ،اشف
بدار التتب المصرية،
معاًي ال ديع ،ارقة .151
()3
[، ]3اشف معاًي ال ديع  ،ارقة .151
()4
ُّ
التصرم  ،ارقة .102
التلمف في الوصول تل
[ ]4
ُّ
()5
[ً ]5فاما األصول في شرح المحصول  ،لإلماو القرافي.161/3 ،
[ ]6ا حتاو في أصول األحتاو لآلمد ( 393/3 ،)6اما بعدها ،ط عثة
دار المعارم.
()7
 ،201ط عثثثثة دار السثثثثعاد
[ ]7ترشثثثثاد الفحثثثثول للشثثثثو،اًي ،
االمنيرية.
) (1فواتح الرحموت شرح مسلم الث وت ،262-261/2 ،مع المستصف للامالي ،ط عثة دار تحيثاء
التراث العربي ،االمم عة األميرية ب والق ،مصر ،ط عة أال .
) (2بديع النظاو الجامع بين أصول ال ماد اا حتاو ،م موط بدار التتب المصرية 30 ،أصثول
فقر ،1324 ،ارقة .116
)، (3اشف معاًي ال ديع ،ارقة .151
ُّ
التصرم ،ارقة .102
التلمف في الوصول تل
)(4
ُّ
)ً (5فاما األصول في شرح المحصول للقرافي.161/3 ،
) (6ا حتاو في أصول األحتاو لآلمد  ،ط عة دار المعارم 393/3 ،اما يليها.
.201
) (7ترشاد الفحول للشو،اًي ،ط عة دار السعاد المنيرية،
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[ ]8حاشثية التوضثثيح( )1للشثي  /محمثثد المثاهر عاشثثور 160/2 ،امثثا
بعدها.
()2
[ ]9المدلل تل م هب ا ماو أحمد بن حن ل  ،البن بدران الدمشقي،
.138-137
()3
[ ]10الموافقات للشاط ي  8/2 ،اما بعثدها ،دار المعرفثة ،بيثرات،
ل نان.
()4
[ ]11المستصثثف للامالثثي  287/1 ،امثثا بعثثدها ،ط عثثة دار تحيثثاء
التراث العربي ،بيرات ،ل نان.
ه ا ًظر عامة في طرق بعض األصوليين في بيان مراتثب المقاصثد
عرضثتها توضثثيحا ي لمثرق األصثثوليين ألث ا ي بمثثا ارد عثن أصثحابها ،بينثثت
فيها م اه هم ،مايدا ي لما رأيتر أهالي للتأييثدً ،اقثدا ي ًقثدا ي علميثا ي لمثا رأيتثر غيثر
كلثثم ،علم ثا ي بثثأًني لثثم صل ث طريقثثة عثثن ااحثثد مثثنهم ،لتنثثي رأيثثت طريقثثة
الد،تور /ع د الرحمن تا أًسب اأقرب لرأيْي ،فسلتت طريقتر مع تفصيل
ما أجملر اتعديل ما يستح التعديل ،متمالي ما غفثل الحثديث عنثر ،اتابعثت
ُحجة ا والو الامالي ق لثر فثي ك،ثر األًثواعْ ،
اتن لالفتثر فثي عثدها ،حيثث
اعت رهثثا لمسثثة اعثثددتها وثثتة ،اكلثثم ب ضثثافة العثثرض ،مقصثثد مسثثتقل
مستندا ي في كلم لعد أدلة(.)5
مثثع اعترافثثي التامثثل باوثثتفادتي ممثثا قالثثر األصثثوليون جميعثاي ،ايقينثثي
أًني وامر في فلتهثم ،امننث تو تحثت لثوامهم ،امثدين لهثم بالفنثل اعرفثان
الجميثثل ،امثثثع كلثثثم فثث ًني عممثثثت علثثث بيثثثان اجهثثة ًظثثثر فثثثي تقسثثثيم
األصوليين بعد عرضي لمناهجهم اطرقهم في التقسيم.
رؤية ال احث في تقسيم األصوليين للمقاصد:
) (1حاشية التوضيح للشي  /محمد الماهر بن عاشور 160/2 ،اما بعدها.
.138-137
) (2المدلل تل م هب ا ماو أحمد بن حن ل ،البن بدران الدمشقي،
) (3الموافقات للشاط ي ،مرجع واب .8/2 ،
) (4المستصف للامالي ،ط عة دار تحياء التراث العربي ،بيرات ،ل نان.287/1 ،
)ً (5ظر في مثنهج األصثوليين فثي مقاصثد الشثريعة مثن جهثة أًواعهثا ،بحثث مم ثوع ،د .عثمثان
ميرغني علي ،عميد ،لية الشريعة االقاًون وابقاي ،أمين العالقات الثقافيثة اال ارجيثة بجامعثة
أو درمان ا والمية.
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تدار رؤيتي له ا الموضوع في النظر لألحتاو الشرعية اتفااتها ،مع
بيان كلم باألمثلة المالممة ،ابيان أهم المقاصد اما يليها ،االمحافظة عليهثا
امتمالتها ب طالق ،كا،را ي بأن رتب المقاصد بدرجاتها الثالث :النرارية،
االحاجية ،االتحسينية ،اوتقاها العلماء األصوليون مثن ًظثرهم لواقثع حيثا
الناس ادرجة الحاجة ضعفا ي اقو .
ه ا هي الرؤية تجماالي ،أما تفصيالي ف ن األحتاو الشثرعية تتفثاات بثين
النثثثرار االحثثثاجي االتحسثثثيني ،فأهمهثثثا اأعالهثثثا النثثثراريات تليهثثثا
الحاجيات ثم التحسينيات( ،)1ألن فقد النراريات يترتب علير التالل ًظاو
الحيثثا اضثثياع المصثثالح اشثثيوع الفوض ث بثثين النثثاس ،ابفقثثد الحاجيثثات
يصاب الناس بالنثي االحثر  ،ايعثاًون مثن المشثقات التثي ال تحتمثل تال
عل منض اضجرْ ،
اتن حققت لهم مصلحة ف ًها تقثرن بالمشثقة ،الث لم
،اًثثت تاليثثة للنثثراريات ،بينمثثا التحسثثينيات ال يترتثثب عليهثثا فقثثد الحيثثا
اشيوع الفوض  ،اال يقع الناس في ضي اضنم ،اتًمثا يترتثب عليهثا مثا
يجافي ما تستحسنر العقثول الراجحثة ،ابعثد الشثريعة عثن التمثال ا ًسثاًي
بجمال الشريعة ا،مالها ،حتث يتثون كلثم مواممثا ي للفمثر السثليمة ااألكااق
المستقيمة ،اهو ما توجر تلير الشريعة ا والمية ،الئال يثدع التشثريع ثُاثر
أا ًقصثا ي جثثاءت الشثثريعة بثثالمتمالت ،الموصثثوم مثثع الصثثفة ابثثر يتحقث
الهثثدم تحقُّق ثا ي ،ثثامالي ،ل ث ا ،اًثثت المتمثثالت تاليثثة للمراتثثب امثثع ،ثثل رت ثثة
متمالتها مع تقديم متمثل األهثم فمتمثل النثرار مقثدو علث مثا يليثر مثن
الحاجيات االتحسينات ،اب لم ملئثت الهثو االفجثو الفاصثلة بثين المراتثب
ااضعت المتمالت مرت ة اقري ا ي من الدرجة التي عليها ،حت جعثل ،ثيثر
من العلماء متمل النرار في موضع الحاجي ،اموضثع الحثاجي متثان
التحسثثثيني ،مثثثع تجمثثثاع العلمثثثاء علثثث أن التحسثثثينيات متملثثثة فثثثي جملتهثثثا
للحاجيات ،االحاجيات ،متملة في جملتها للنراريات.
اتأ،يدا ي له ا ف ن المتمل يسقذ تكا تعارض مع األصل ،ايعت ر األصل
ألًر تابع ااصف لر ،اائيفتر ْ
أن يتملر ايقوير ،اال يتحق كلم تال بوجود
األصثثل ،اعليثثثر فثثث ن اجثثود المعثثثارض يتثثثون عنصثثرا ي غري ثثثا ي ال يعت ثثثرا

) (1الموافقات للشاط ي ،مرجع واب .
مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
ـــ 2006م

188

العــــدد الثــاني عشـــر 1427هـ

طرق األصوليين في تقسيم مقاصد الشريعة

الشارع ،اتكا افترضنا اعت ارا امراعاتر في حالة يعود فيها ب بمال األصل
ف ًثثر ي مثثل هثثو ًفسثثر أين ثاي ،تك بمثثالن األصثثل يثثاد تل ث بمثثالن التثثابع،
المياد ا يناح اال يان ف ًا ًنع األمثلة اآلتيثة بثين يثد القثارس تروثي ا ي
للرؤية ااالطمئنان عليها بدءا ي بر،ن عماد الدين ،اهو الصال .
فالصثثال ضثثرارية لحفثثظ الثثدين ،ااوثثتق ال الق لثثة متمثثل لهثثا ،اوثثتر
العور أمر تحسيني لها ،فعند عجم المتلف عثن االوثتق ال بعث ر حثال بينثر
أا ف قدا ما يستر بر عورتر ال يجعل الشثريعة تحتثم بعثدو أداء الصثال حتث
يثثتمتن مثثن االوثثتق ال اوثثتر العثثور  ،اتًمثثا تحتثثم بجثثواز صثثالتر الثثو لثثم
يستق ل الق لة ايسثتر العثور  ،اكلثم محافظثة علث األمثر النثرار اهثو
الصال  ،ايُفهم من ه ا أن المحافظة علث المتمثل االتحسثيني ملاثا اغيثر
معت ر تكا عادت عل األصل با بمال ،امن كلم الجهاد مع أممثة الجثور،
ألًثثر ضثثرار لحفثثظ الثثدين االعدالثثة ،ااجثثود األممثثة مثثن الحاجيثثات ،ف ث كا
عدمنا ا ماو العادل يلممنا ال ثرا مثع ا مثاو الجثامر اتحثت قيادتثر حفظثا ي
لألمثثر النثثرار  ،اهثثو الثثدفاع عثثن الثثدين اصثثياًة األاطثثان ا وثثالمية،
أقول :تن ه ا األمر فير بعد ًظر اتقدير لألمور من الشريعة ا والمية.
امن األمثلة  ،لم تناال المستق ر من المعثاو تكا اقتنث حفثظ الثنفا
تناالثثر مثثع اجثثود النجاوثثة ،تك حفثثظ الثثنفا ضثثرار ااجتنثثاب النجاوثثة
تحسيني ،ف كا لم يجد المتلف تال ما حرو من النجاوة االميتة جثاز لثر أ،لهثا
مع ضياع التحسيني لسقوط التحسيني عنثد تعارضثر مثع النثرار  ،امثن
ه ا بيع المعداو ،ما في السلم ااالوتصناع ،ف ًر جامم ْ
اتن ،ثان فيثر تهثدار
ألمر تتميلي اهو العلم بالم يع اعدو الجهالة فير ،ال ا اغتفرت الجهالة في
المساقا االممارعة ابيع الاامب ،ااغتفر بعض الاثرر فثي ا جثار  ،امثن
كلم أينا ي اجتماع التحسيني مع التتميلي ،أداء الصال للثف تمثاو جثامر أا
فاوث  ،ألن أداءهثا فثي جماعثة مثن األمثور الحاجيثة ،اأداؤهثا للثف ا مثثاو
الفاضثثل دينثثا ي اعلمثثا ي أفنثثل اأ،مثثل ،اهثثو أمثثر تحسثثيني ،فتثثادى صثثال
الجماعة للف الفاو تقديما ي للحاجي علث التحسثيني محافظثة علث األهثم،
اهو الحاجي.
العلثثر قثثد بثثان به ث ا أن المقاصثثد درجثثات أهمهثثا النثثراريات ،تليهثثا
الحاجيات ،ثم التحسينيات ،اأن الحفائ عل ،ل مرت ة ااجب الو أدى كلم
تل عدو مراعا ما بعدا ،اال يراع التحسيني تكا ،ان في مراعاتر تلثالل
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بالحاجي اال الحاجي تكا ألثل بالنثرار  ،امعنث كلثم أن المقاصثد ،لهثا
تدار بال دمة حول النرار اتتمر ،ايستفاد من كلم أًر تجب المحافظة
عل ،ل المراتب ،ألن ،ل مرت ة ت دو ما ق لها اتقويها.
أما التفاصيل التي ك،رًاها ،ف ًما تتون في حالة التعارض فقذ ،اال بُد
من التن ير تل أن الحاجيات شرعت لرفع الحر االتيسير ،فعند اًنثمامها
للنراريات يتحق للمتلفين حفظ الحيا بسهولة ايسر ،مع التن ير تلث أًثر
ال يجثثثوز فثثثي غيثثثر حثثثاالت التعثثثارض ادعثثثاء اجثثثوب المحافظثثثة علثثث
النراريات ،ألًها األصل اتهمال الحاجيات ألًها ،الفرع لها ،اتن تهمال
فرد ااحد أا حرمان فرد من حاجياتثر يعثود بالنثي االحثر عليثر ،فثرد،
لتن ضياع الحاجي بالتلية الجميع الناس يوشم ْ
أن ي ل بالنرار  ،امن
ثي العلمثاء بالحثديث عثن هث ا المسثألة اً هثوا لهثا ،اًث ،ر مثنهم علث
ثم َ
ع ِّن َ
و يل المثال ا ماو الشاط ي تك قالوا تن ا لالل بالحاجي ب طالق يلمو منثر
ا لالل بالنرار بوجر ما ،االتم ي له ا القاعد ممرد في ،ل أصول
الشريعة افراعها ،امن كلم اوتعمال الرفض عند األع ار(.)1
اهتثثث ا ًجثثثد األمثثثر بثثثين التحسثثثيني االتتميلثثثي ،اًثثثود ْ
أن ً ثثثتم هثثث ا
الموضوع في الصال  ،اهي عمود ا والو ار،نر األواوي بعد الشهاد .
فالصال مفراضة ،الها متمالت امحسنات ،ثير  ،اهي تتم لو أُديت
عل أحسن األحوال اأ،ملها ،ات تل تكا فقدت كلم األداء ،ف كا هيأ المصلي
ًفسثثر ق ثثل أداء الصثثال فنظثثف ثوبثثر ابدًثثر امتاًثثر عاهثثي تمثثثل الصثثحة
الوقامية ،تك لو ًظثف ،ثل تًسثان ثوبثر ابدًثر امتاًثر افنثاءا الوثتمتع بحيثا
صثثحية وثثليمة ،اهثثي أمنيثثة اغايثثة يثثدعوا لهثثا ا وثثالو الحنيثثفع ،ااوثثتق ل
الق لة مدر،ا ي لمعاًي االوتق ال مع وتر عورتر األ زينتر ،اهيأ ًفسر لهث ا
األمر العظيم ،ااوتعد الوتق ال أمر لمير ،اهثو مناجثا ال ثال االوقثوم
بين يدير ،فه ا األمور من شأًها تهيئة المصلي ًفسيا ي اتشعارا بالقداو عل
أمر يجب علير ْ
أن يعد ًفسر لما في كلم من ال شية االره ة االهي ة ،العل
ه ا ما يشير تلير قولر ( :أرحنا بها يا بالل)(.)2

.51
) (1الموافقات للشاط ي ،مرجع واب ،
) (2الموافقات للشاط ي ،مرجع واب .8/2 ،
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فث كا بثثدأ صثثالتر به ث ا الحالثثة النفسثثية االتهيئثثة التاملثثة ثثثم  ،ثثر تت يثثر
ا حراو ،أحست ًفسر عظمثة ع ،اشثعر بجاللثر اعظمتثر ،اأًثر أ ،ثر مثن
،ثثل  ،يثثر ،اأن جميثثع األشثثياء بجاً ثثر فقيثثر تليثثر محتاجثثة لثثر ،ال تسثثتح
ال نوع االتقديا، ،ما قال و حاًر
[فاطر.]15 :
فثث كا قثثرأ الفاتحثثثة اأو التتثثاب بادمثثا ي بحمثثثد ع االثنثثاء عليثثر اتقديسثثثر
اتمجيدا زادت هي تر هلل ،املئت ًفسر لشية اره ة من الح تعال .
ف كا أضام المصلي ألو التتاب وور من وثور التتثاب المجيثد تملتثر
ال شثثوع ،ف نثثع لثثرب العثثالمين ،اهت ث ا يثثمداد هي ثثة النثثوعا ي الشثثوعا ي
،لمثا تتابعثثت أعمثال الصثثال عليثر مثثن ر،ثوع اوثثجود اتشث ُّهد حتث تنتهثثي
الصثثال ،لهثثا ،اباًتهامهثثا ينتهثثي المصثثلي مثثن ،ثثل األلمثثار االووثثااس،
اي ر من أدراًر الظثاهر اال اطنثة متأدبثا ي منتهيثا ي عثن الفحشثاء االمنتثر،
العثثثل هثثث ا مثثثا تشثثثير تليثثثر اآليثثثة
[العنت وت.]45 :
ف كا للت صال المسلم من ه ا المتمالت االمحسنات أصث حت جسثدا ي
ال راح فيثثثر ،افقثثثدت هثثثدفها اتجثثثردت عثثثن ال نثثثوع ،افقثثثدت حصثثثنها
ابهاءها ،اأص حت أقرب تل اللعب احر،ات األطفال ال الية من المعن ،
اله ا تقول لفاعلهثا :ضثيعتني ضثيعم ع ،ثثم تُلَثف ،مثا يلثف الثثوب ال لث
اتُمرح في اجر صاح ها.
اقثثد قسثثم العلمثثاء المقاصثثد تل ث مراتثثب ثثثالثً ،ظثثرا ي لحاجثثة النثثاس
عثثد ضثثراريا ي
ادرجتهثثا ضثثعفا ي اقثثو  ،فثث كا اشثثتدت الحاجثثة تلثث المقصثثد ُ
االزماي ،اتكا قلت الحاجة تلير ،ان أقل من مرت ة النراريات ،حت يصل
درجة التماليثات االتحسثينيات ،الهث ا اجثدًا العلمثاء األصثوليين يقسثموًها
تل ث ثثثالث مراتثثب :النثثراريات ،االحاجيثثات ،االتحسثثينيات .اوثثنتحدث
عنها فيما يلي ب يجاز:
[ ]1الضروريات:
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اهي التي ال تسثتقيم الحيثا بثداًها ،ايتوقثف عليهثا بقاؤهثا اوثالمتها،
افقداًها ياد تل الثتالل النظثاو ،اتعثم الفوضث  ،اتهثدد وثالمة ال شثرية
بالدمار االدماء ،امثال كلم في الدين .التماو الدين أصالي ف ن اًعدامر ينمع
من ًفوس الناس ال شية ،اتكا ًمعت ال شية مثن ع اوثت اح ،ثل تًسثان مثا
يريد من مال اعرض أا دو دان لوم من قو قاهر أا حياء من رقيثب،
اعند كلم تصاب ال شرية بالفساد االهثر  ،ايتثون مصثير ال شثرية ضثياع
الحياتين :الدًيا ،ااآللر .
[ ]2الحاجيات:
االحاجيات هي ما تحتاجر الحيا لدرجثة ال توقفهثا أا تتوقثف السثالمة
عليها ،اتقل الحاجة تليها بدرجة أقل من رت ثة النثرار  ،فوجودهثا يثدفع
عن الناس ما ينالهم مثن ضثي احثر اعسثر امشثقة ،ايجثر الحيثا فثي
وهولة ايسر ،افقداًها يس ب للناس حرجا ي اضثيقاي ،التنثر ال يفقثدهم الحيثا
اال ي ل بها ،امثال كلم ت صيا علماء للدين ي حثون فير ايتعمقون ،ف ن
ه ا مما يحتا لر الناس لحل مشا،لهم لتل ما يجثد مثن أقنثية ايحثدث مثن
ًوازل ،فعند فقدان العالم المجتهد ال يفرغ جهدا ليحل المشا،ل ايفتي في
النوازل يُصاب الناس بالحر االني ال وثيما فثي المسثامل المسثتجد فثي
عثثالم تعقثثدت فيثثر الحثثوادث ،ااتسثثعت المعثثارم ،اتصثثارعت فيثثر األقمثثار
االحنارات.
[ ]3التحسي يات:
اهثثي مرت ثثة تلثثي النثثراريات االحاجيثثات ،اعليثثر فهثثي مثثا التصثثل
الحاجثثة فيهثثا لدرجثثة االلثثتالل ،مثثا هثثو فثثي النثثراريات ،اال ت لثثغ درجثثة
الجهثثثد االنثثثي ، ،مثثثا هثثثو فثثثي فقثثثد الحاجيثثثات ،فهثثثي تكا دان درجتثثثي
النراريات االحاجيات ،اهي أمور تتعل بمتارو األلالق امثا اوتحسثن
في مجار العادات اعد حسنا ي عند كا العقول الراجحة.
امثال كلم في حفظ الدين أل المينثة عنثد أداء الصثال  ،االمشثي تلث
ثثرب بنوافثثثل ال يثثثرات :صثثثال  ،اصثثثياماي،
الصثثثال بسثثثتينة ااقثثثار ،االتقث ُّ
()1
اصدقات .ايلح به ا األقساو الثالثة ما يعت ر تتملة اتتمة لها .

) (1الموافقات ،مرجع واب .11/2 ،
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ااألمثلثثثة لهثثث ا ،ثيثثثر  ،فمثالثثثر فثثثي حفثثثظ الثثثدين مثثثا يقثثثع فثثثي رت ثثثة
النراريات ،شرعية اآلكان اا قامة ااألداء في جماعة ،امثالثر فيمثا يقثع
مثن درجثة الحاجيثات تباحثة القصثر للمسثافر تيسثيرا ي عليثر ات فيفثاي ،امثالثر
فيما يقع في درجة التحسينيات الحث عل ا لال في الصدقة اتلراجها
بميب ًفا ادان َم تن أا أكى ،اقد تجد تترارا ي بين علماء األصول فيمثلون
لمتمل النراريات بما يمثثل بثر للحاجيثات، ،تمثثيلهم لمتمثالت الحاجيثات
بمثثا يمثثثل بثثر للتحسثثينيات ،تك الفثثرق بينهمثثا ضثثئيل ،حتثث جعلهثثم بعثثض
األصثثوليين فثثي درجثثة ااحثثد دان ْ
أن يترتثثب عل ث كلثثم لمثثأ علمثثي ،ألن
هنثثاك مثثثا يصثثثلح ْ
أن يتثثثون تجماعثثثا ي مثثن العلمثثثاء بثثثأن التحسثثثينيات متملثثثة
للحاجيات ،االحاجيات متملة للنراريات ،بمعن أن ،ل مرحلة تتمثل مثا
ق لها اتتمها.
أما مثالر في النفا فقد يقع في درجة النراريات مثل اجوب المقدار
النرار من المعاو االشراب الالزمين ل قاء الحيا  ،اقد يقع فثي مرحلثة
الحاجيات مثل تباحة األ،ل االشرب لدرجة الش ع االتمتُّع بالمي ات مما فير
زياد عل النراريات ،امثالر ما يقع لحفظ النفا في درجثة التحسثينيات
صداب األ،ل االشرب اال ُعد عن المآ،ل النجسة ،ات ُّجنب ا ورام االت ث ير
فثي المتنثثااالت ،امثثال المتمثثل الحثاجي فثثي حفثظ الثثنفا ال يثار فثثي ال يثثع
ال شرع للترا لسالمة الم يع من الا ن ،امثلر في التحسيني النهي عن
اوتعمال صًية التفار لعدو ابتعادهم عن النجاوثات ،ا،ث لم فثي حفثظ العقثل،
ف ًر ،حفظ الدين االنفا ،امن كلم تحريم ال مثر فثي درجثة النثراريات
االت فيف من الحر في الحاجيات منع ال ميين من تعالن ال مر في درجة
التحسينيات ،امن متمالتثر فثي العقثل شثرب القليثل مثن ال مثر فثي مرحلثة
النثثراريات ،امنثثع المسثثلم مثثن ت ميثثر العنثثب امثثا شثثابهر تكا ،ثثان كريعثثة
للحراو في الحاجيات اقياو الثي األمثر بمراق ثة المم وعثات ادار ا كاعثة
لئال يتاح للناس ما ينر بعقولهم ايفسدها.
أما حفظ ال ِّعرض فمنر ما يقع في رت ة النراريات ،الق م عقابا ي لمن
رم محصنة ،امنر ما هو في مرت ة الحاجيات ،شرعية التعمير لمن وب
تًسثثاًا ي دان رميثثر بالمًثثا ،امنثثر مثثا يقثثع فثثي رت ثثة التحسثثينيات ،ثثاالعترام
بالفنل ألهلر ،اتًمال الناس منثازلهم احترامثا ي لهثم اتتريمثاي ،أمثا متمثالت
العرض فهي ،ايرا بعنر في رت ة النراريات ،صياًة المثرء لعرضثر،
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اعدو ال لو باألجن ية المسثها اتق يلهثا ،تك تن كلثم امثا شثابهر مثن اوثامل
التهمة ابعنر يقع في درجة الحاجيات، ،أل المرء ًفسر بالمظهر الحسثن
اتجنُّثثب وفاوثثثف األمثثور ،امنثثثر مثثثا يقثثع فثثثي درجثثة االوتحسثثثان ،شثثثرع
االوثثتئ ان عنثثد الثثدلول أل ث ا ي بالحيمثثة ،احفثثظ النسثثل مثلثثر مثثثل المقاصثثد
األلرى ،فمنر ما يقع فثي مرحلثة النثراريات ،تحثريم قتثل األطفثال ااأد
ال نات ،امنر ما يتون فثي رت ثة الحاجيثات ،عثدو تباحثة ترضثاع األو لمفثل
غيرها عل حساب اليدها الرضيع ،امنر مثا يتثون فثي درجثة التحسثينيات
،الرحمة بالنسل االشفقة علير ،الحفظ النسل متمالت ،ايرا من المقاصد،
فممثثثا يتثثثون فثثثي درجثثثة النثثثراريات ،ثثثأمر الثثثماجين بحسثثثن المعاشثثثر
بالمعرام ،احسن ت عُّل المرأ لماجها ،امنر ما يتون في رت ة الحاجيات
،التفاء في مهر المثل ،امنر ما يتون في رت ثة التحسثينيات ،تربيثة النسثل
تربية صالحة اوليمة اتبعادا عن ،ل ما ينرا.
امن المقاصد حفظ المثال ،اهثو يتثون فثي درجثة النثراريات مثالثر
وثع فثثي تباحثة العقثثود
تحثريم السثرقة، ،مثثا يتثون فثثي رت ثة الحاجيثثات ،التو ُّ
،الشر،ات اا جارات اغيرها .امثالر في التحسينيات المنع من النجاوثات
ا،ثثل مثثا ينثثر النثثاس فثثي أبثثداًهم اعقثثولهم ،امثثن تتمثثيالت المقاصثثد فثثي
النراريات جعلثت الشثريعة قمثع اليثد مثن حثرز حثثا ي علث حفثظ األمثوال
اصياًتها االتث ُّت من تع ُّمد السارق تل السرقة ،افي الحاجيات النهي عثن
وع في تحراز المال اتث يتثر بمثا زاد عثن
الجهالة االارر ت،ماالي باحة التو ُّ
النثثرار بمثثا شثثرعتر الشثثريعة مثثن المنثثاربات االشثثر،ات اا جثثارات،
افي التحسينيات ًدب الشريعة التجار تل مراعا حاجة الناس في ئثرام
المجاعات ااشتداد األزمات ب ل المعاو اوثامر السثلع مجاًثا ي لمحتاجيهثا أا
التنازل عثن شثيء مثن أوثعارها ،امثن ًثداء الروثول  للتجثار( :يثا معشثر
التجار ،تن ه ا ال يثع يحنثرا التث ب االيمثين فتشثوبوا بالصثدقة)( .)1اهثي
،ثيثثر منهثثا رد مثثا زاد عثثن السثثلعة ًفسثثها ،امنثثر أال يرض ث لايثثرا تال مثثا
يرضاا لنفسر(.)2
) (1المستدرك عل الصحيحين للحا،م النيسابور  ،عثن قثيا ـ أبثي عثمر  ،ط عثة ممثابع النصثر
الحديثة ،الرياض ،السعودية.
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) (2العدالة االجتماعية لسيد قمب ،ط عة دار الشراق1394 ،هـ ـ 1974و،
العــــدد الثــاني عشـــر 1427هـ
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