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 ومستقبله نشأته وتطوره مقاصد الشريعة البحث في
 -لدكتور أحمد الريسونيا-

 الخامس   بجامعة محمد ريعةأصول الفقه ومقاصد الش ذأستا- 
 -اطـالرب-ة ـوبدار الحديث الحسني

 
***** 

رس ما 5 إلى 1من  ، اإلسالمي بلندن رقان للتراثنظمتها مؤسسة الف يالت، بحث مقدم لندوة مقاصد الشريعة
2005 

***** 
 

األمة اإلسالمية جممعة على أن  نفإ ، إذا استثنينا بعض أفراد من املذهب الظاهري  
كلها على وأن أحكامها   ، الشريعة إمنا هي حكمة و رمحة ومصلحة للعباد يف دنياهم وآخرهتم

 وما أرسلناك إال رمحة» علمنا من ذلك و ما مل نعلم.قال هللا عز وجل ام ، هذا املنوال
وال خالف بني العقالء أن شرائع األنبياء قصد هبا  قال العالمة القرطيب يف تفسريه" 1«للعاملني

"الشارع وضع الشريعة على اعتبار : وقال اإلمام الشاطيب .2"مصاحل اخللق الدينية والدنيوية
 3املصاحل ابتفاق"

أساساها علاى امكام "الشريعة مبناهاا و  جزم العالمة ابن القيم أبنومن هذا املنطلق      
فكاال مساا لة  هااي عاادل كلهااا و رمحااة كلهااا ومصاااحل كلهااا.. و ومصاااحل العباااد يف املعاااا واملعاااد
 نوعااا ، وعااان املصااالحة إ  املفساااد  ، ضااادها وعااان الرمحاااة إ  خرجااان عااان العااادل إ  ا اااور

 4ة وإن أدخلن فيها ابلت ويل..."فليسن من الشريع ، امكمة إ  العبث
قاد  يرجاع إ  الصاحابة رضاوان هللا  ، العلمااء املعتانين ألئماة وساائروهذا اإلمجاع عان ا

مااااا حققااااه وداااارا بااااه عاااادد ماااان العلماااااء  ققااااني ماااادققني يف فقااااه الصااااحابة  ووهاااا ، علاااايهم
والسااالا.قال العالماااة شااااه وو هللا الدهلوي:"وقاااد يظااان أن األحكاااام الشااارعية  اااري مت ااامنة 

 5اع القرون املشهود هلا ابخلري"نة وإمجتكذبه السد لشيء من املصاحل...وهذا ظن فاس
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وأن  ، مصااااالحة أبن الشااااريعة -وأول اجملمعااااني– نيكااااان الصااااحابة هاااام أول القاااااائلوإذا  
الطبيعاااي أن يكوناااوا هااام أول  نفمااا ، أحكامهاااا ال تعااادو أن تكاااون خلاااري تلباااه أو لشااار تدفعاااه

يم"وقااد كاناان الصااحابة امللتفتااني وأول املااراعني ملقادااد الشاارع ومكمااة هللا تعا .قااال اباان الق
 6دنون حول معرفة مراده ومقصوده"أفهم األمة ملراد نبيه واتبع له.وإمنا كانوا يدن

 -ركاود وا ماوداليف زمان  -وإذا كان شيخ املقادد أبو سحاق الشاطيب قد أبدى ختوفه
فإناه وجاد ماالذه وحيتاه يف  ، واإلنكاار ابالساتررا من أن يتلقى فكاره املقادادي التيديادي 

ورسام ، لاه سالا األخيااروشاد معاق، ما جاء به هو"حبمد هللا أمر قررته اآلايت واألخبار كون
وهاو .  7اإلنكاار"ب ر.وإذا وضح السبيل مل ياوشد أركانه أنظار النظا، معامله العلماء األحبار

 ، أبهنم"عرفاوا مقاداد الشاريعة فحصالوها مفيصافه ، يصرا وينص بصفة خادة على الصاحابة
يف حتقياااق مبادئهااااا و أعملاااوا ا ااااد ، أفكااااارهم يف آايهتاااا نوجلااا ، ها وأداااالوهاقواعاااد اوأسساااو 

 8و اايهتا."
أو الالحقاااون  لااايي شااايشا اكتشااافه ، وعلاااى هاااذا فمقاداااد الشاااريعة ومعرفتهاااا ومراعاهتاااا

أول يااااوم وماااان أول  نمااا ، هاااو دااااميمه لباااا ، هااااو مااان دااااميم الااادين لبااا ، ابتكاااره املتاااا خرون
علاااى أمثلتهاااا بوياااة أاااا أول مصااارا رقاداااد الشاااريعة وأول منباااه والقااارآن الكااار  والسااانة النفهم.

فر م أن أحكام الوحي هلا من القداسة ومان الثقاة هباا والتساليم  ومناذجها اإلمجالية والتفصيلية.
ال حياوجهم إ  بياان علاة وال حكماة وال مقصاد وال  اوما ، هلا ما ال مزيد عليه عند املؤمنني هبا

 يف ، قااد بينااا كثااريا ماان علاال األحكااام ومقاداادها-ر اام ذلااك-ةالقاارآن والساان نفااإ ، مصاالحة
العبادات واملعامالت وسائر أبوا  التشريع.وأقول كما قال اإلمام ابان القايم رمحاه هللا:"والقارآن 
وسنة رساول هللا دالى هللا علياه وسالم نلاوآن مان تعليال األحكاام ابمكام واملصااحل...ولو كاان 

يزيااد علااى ألااا موضاااع  هولكنااا ، موضااع أو مااائتني لسااقناها هااذا يف القاارآن والساانة ةااو مائاااة
 9بطرق متنوعة"

                                                
 أعالم املوقعني - 6

 1/25املوافقات- 7

 1/25املوافقات- 8

وشفاء  200إىل1/169كذلك "أعالم املوقعني"  ر،  وانظ2/22ادةمفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلر - 9
 575إىل 2/537العليل
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عناد ابان بطاال يف  -القايمابان قبال أكثار مان ةالةاة قارون مان  -ومثل هذا املوقا جنده 
قال عند حديث"إمنا جعال االساتشذان مان أجال  ثحي ، شرحه النفيي على دحيح البخاري

 .البصر"
 ،  لطهام يف إنكاارهم العلال واملعااي اويكشا  ،وهذا حديث نا يارد قاول أهال الظااهر 
علياه الساالم علال االساتشذان أبنااه إمناا جعال مان قباال  ه؛ ألنااإن امكام لمساااء اخلاداة" موقاوهل
ذلاك علاى أن الناايب دالى هللا علياه وسالم أوجاب أشااياء وحظار أشاياء مان أجاال  لفاد ، البصار

 ، قااد نطااق القاارآن رثاال هااذا كثاارياو  رد نااص الساانن.فقااد  معااان علااق التحاار  هبااا.ومن أ  هااذا 
ض رواسي أن متياد هبمووقال)ماا أفااء علاى رساوله مان أهال ذلك قوله تعا )وجعلنا يف األر  نم

وقااال تعا )ذلاك جزينااهم ببراايهمويف  القارىوإ  قولاه)كي ال يكاون دولااة باني األ نيااء مانكمو
  10فال يلتفن إ  من خالا ذلكو، مواضع كثري  يكثر عددها

ن الراااارض اآلن متيااااه إ  ردااااد االهتمااااام رقادااااد الشااااريعة ابعتبارهااااا موضااااوعا ورااااا أ 
أطيال يف بيااان  فاال ، باادأ ذلاك وكياا تطاور قاادثا وحاديثا اوكيا ، للبحاث والنظار والتصانيا

ماع دارا  ةخادا ، أدالة النظر املقادادي وأسساه الواضاحة يف القارآن والسانة وفقاه الصاحابة
 ى ذلك وبداهته ووضوحه للعيان.به عدد من العلماء من اإلمجاع عل

 
 مصطلحات متعددة وحلقات مفقودة

 ويف ، من أجل التعرف علاى ماا قبال وماا كتاب عان مقاداد الشاريعة يف صتلاا العصاور
أن مااا نعنيااه اليااوم رقادااد -قباال ذلااك-أن نعاارف البااد ، صتلااا املصاانفات والعلااوم اإلسااالمية

متعدد .فالبااد ماان معرفااة صتلااا املفااردات الشااريعة قااد عاان عنااه العلماااء بتعااابري ومصااطلحات 
أو ماااا ، أو مقاداااد الشااارع، تقتصااار علاااى ماااا ورد بعباااار  مقاداااد الشاااريعة ال حاااى ، املعااان هباااا

 يشتق منها.

                                                
 دوشرحه هذا من أعظم شروح صحيح البخاري،  وق (449بطال فقيه مالكي أندلسي،  )ت ن،  واب9/19بطالشرح ابن - 10

 يف الفقه. ةاعتمد عليه كثريا صاحب فتح الباري،  وخاص
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4 

 ، الشااارع دومااارا ، واملرااازى واملعاااى ، واملصااالحة ةوامكمااا ، العلاااة والعلااال فمصاااطلحات:
للتعبااري عاان مقادااد الشااريعة ومااا كلهااا  ريهااا اسااتعملن ومااا زالاان تسااتعمل ،  الشااريعة روأساارا

 يندرج فيها.
نردااااد ونساااايل ماااا نقااااا عليااااه مااان كااااالم حااااول  نوةااا ، وكاااذلك البااااد أن نستح اااار

ومااان أقاااوال عااادد مااان ، القاااد  هنااااك الشااايء الكثاااري مااان تراةناااا العلماااي نأ ، مقاداااد الشاااريعة
وهنم مااان وخاداااة منااه تاااراة الصااحابة والتاااابعني وماان يلااا-إمااا مل يااادون أدااال، العلماااء وآرائهااام

أو مل تصال أيادينا ، وإما أنه  فوظ ومل يصل إ  أيدينا بعاد، وإما ضاع ومل حيفظ لنا-املتقدمني
اب  االساتدراك  ستكشاا ومل يادرب بعد.وهاذا كلاه يبقايوإما أنه بني أيادينا ولكان مل ي ، إليه

 فال بد من أخذ هذا التحفظ يف االعتبار والتتميم مفتوحا.
 ملقاصديفكر الاألئمة الثالثة ل

العلماااء وآرائهاام  نماا ، باادأ ونشاا  وتطااور عاان سلساالة طويلااة-كرااريه-الفكاار املقاداادي
ملقاهتاااا وامتاااداداهتا الفكرياااة واملذهبياااة والزمانياااة واملكانياااة.إال أنااا  أجاااد  رحصااا ال ، وكتااااابهتم

ن وإمامتاااه ملااا ورايدتاااه ، مااانهم مقاماااه املتمياااز للكااا ، ةالةاااة مااان العلمااااء املااانزين يف هاااذا اجملاااال
 الثالةة وهم: كنى للفكر املقاددي من خالل هؤالءوثكن الت ريخ وردد التطورات البعده.

 هـ 478ـ إمام احلرمني، أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين، املتوىف سنة 1
 هـ790ـ أبو إسحاق الشاطيب، املتوىف سنة 2
 م1973هـ/1379ـ حممد الطاهر بن عاشور، املتوىف 3

مع اإللتفات إ  من سبقوهم ومان ، من خالل التوقا عند هؤالء األعالم الثالةةف     
نسااااتطيع أن نساااايل أهاااام ااطااااات يف نشاااا   الفكاااار املقاداااادي ، مااااؤةرين ومتاااا ةرين، مقااااوهم

 وتطوره.  
 قبل اجلويين كان القفال الكبري

الفكاااار إ  التطااااوير النااااوعي الااااذي أحدةااااه يف جمااااال و  قبااال أن نصاااال إ  اإلمااااام ا ااااوي 
 اري مقادر حاق قادره -علاى األقال-أ، ال يازال مرماورا، إماما مقادداي جلايال دجن ، املقاددي

 ، يبدو مزامحا ومنافسا لإلمام ا اوي  يف إمامتاه ورايدتاه يف جماال املقاداد اإلمام مد اآلن .هذا
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 )حماسنداحب كتا ، و365املعروف ابلقفال الكبري)ت، به أاب بكر القفال الشاشي وأع 
 الشريعة(

حد مان العلمااء الاذين اطلعاوا علياه واساتفادوا منه.فالقاضاي وا وقد نوه هبذا الكتا   ري
 ،ذكره يف سياق حديثه عن تعليل الشريعة وانبنائها على املقاداد واملصااحل، أبو بكر بن العريب

)أي  قال:"ولقاااد انتهااان امالاااة ابلشااايخ املعظااام أيب بكااار الشاشاااي القفاااال إ  أن يطااارد حيااث
وداااانا يف ذلاااااك كتااااااب كبااااريا أااه) اسااااان ، ذلاااااك حااااى يف العبااااادات جعلااااه مطااااردا عاماااااو

 11الشريعةو..."
وكاااذلك ذكاااره ابااان القااايم يف ساااياق دفاعاااه الطويااال املمتاااع عااان القاااول ابمسااان والقااابح 

، لاااعيااافقاااال :"واختااااره مااان أئماااة الشاااافعية اإلماااام أباااو بكااار  ماااد بااان علاااي بااان ، الاااذاتيني
 12وأحسن  فيه ما شاء"، وعليهريعةوابلغ يف إةباته وبى كتابه) اسن الش، القفال الكبري

 
نساااخة مناااه ب كياااا  فتعااار  ، وةماااد هللا تعاااا  علاااى كاااون هاااذا الكتاااا  اليااازال  فوظاااا

الااادكتور كماااال امااااج  لتاااول  األساااتاذحققاااه  13ى ابملرر .كماااا أن جااازءا مااان الكتاااا وأخااار 
 ، ماااااان جامعااااااة أم القااااارى ماااااان مكااااااة املكرمااااااة العروساااااي وتقاااااادم بااااااه لنياااااال الااااادكتوراه يف الفقااااااه

 .1412/1992سنة
وقااد علماان أن الباحااث ا زائاااري الاادكتور  مااد السااليماي يعمااال علااى حتقيقااه ونشاااره  

 كامال.
ماان  امبيناا ، إ  بيااان حكاام الشااريعة ومقاداادها يف أحكامهااا-أساسااا–والكتااا  يرمااي 

يف  اإلماام القفاال الكباري رمحاه هللا وجوه الرمحة واملصلحة واليسر والنفع للعباد.قاال خالل ذلك
يف الداللااااة علااااى  اسااااان ، وهلل التقدير.أتليفااااه–:" رض الكتااااا  الااااذي قاااادر  مقدمااااة كتابااااه

ووقااوع نااورده ، ولصااوقها ابلعقااول السااليمة ، الفاضاالة الساامحةودخوهلااا يف السياسااة  ، الشااريعة
كاد أن"املقصاد فياه)أي يؤ  مث ،  14موقع الصوا  وامكماة..." عللها من ا وا  ملن س ل عن

                                                
 2/802لك بن أنس ـ كتاب القبس في شرح موطإ ما 11
 91ـ نفسه ص  12
 ـ من القسم األول إلى آخر كتاب النكاح 13
 90محاسن الشريعة، القسم المحقق، ص:  14
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وقااوع السياسااة فيهااا ملااا بينااا أهنااا  زوجااوا ، تقريااب الشاارائع يف العقااول يف األداال يف الكتااا و
 15وقعن من حكيم عليم ابلعواقب مستصلح"

وإن  يعتقادون دااحة ماا تاارد باه الشاارائع. أن أهال امااق واإلثاان" -رمحااه هللا -وهاو يقارر
ى العااااام الااااذي هااااو املصاااالحة ماااان املتعبااااد الااااذي هااااه...مث وراء ذلااااك يربطونااااه ابملعااااججهلااااوا و 

 16"نفراده ابلعلم ابلريب والشهاد وا، و ناه وجوده، تقدسن حكمته ورأفته
ويسااتمر أتسيسااه العقاادي والفكااري للبعااد املقاداادي االستصااالحي للشاارائع املنزلااة ماان 

دااانعا أن يقااول هلاام:"إن كنااتم تثبتااون لمسشااياء  إ  ، خااالل رده علااى بعااض الفشااات املشوشااة
لفاضاالة العائااد  جماازاي هلاام علااى السياسااة ا، فهااو اليكااون إال مرياادا للخااري لعباااده، حكيماا قااادرا

 17ابستصالحهم..."
مت يتطاااارق إ  مااااا قااااد يعاااا ض بااااه ماااان أحكااااام شاااارعية ال يظهاااار للناااااب وجااااه امكمااااة 

ا فيبني أن ةبوت دافة امكماة واالستصاال، واملصلحة فيها أو يف نسخها واستبدال  ريها هبا
 ير  عن معرفة ذلك يف كل أحكامها وتفاديلها.، يف مجلة الشريعة 

أن أحااادهم يااادبر األماااور ويسوساااها  واساااتقر عنااادهم فحاااى النااااب فيماااا بيااانهم إذا عرفاااوا
يادبر باه نفساه أو فيماا ، حبكمة وعدل وتعقل"كفى ذلك عن تتبع مقاداده ران ياوو أو يعازل

، بلراااا ال يوجاااد لفعلاااه منفاااذ ومساااا  يف املصااالحةإال أن يبلاااغ األمااار يف ذلاااك م، وأهلاااه ورعيتاااه
 18فحينشذ خيرج داحبه الفاعل عن استحقاق دفة امكيم."

العلاة يف الشاايء اخلاايف عليناا معناااه اخلاا  بااه  عاانوهباذا"يكون ا اوا  عمااا يسا ل عناه 
 19لعلة العامة اليت هي املصلحة"أنه معلول اب، يف نفسه

إ  الشاااارائع ت سيسااااة قااااال:"وةن اآلن نصااااري ة الوبعااااد اسااااتيفاء هااااذه املقاااادمات النظرياااا
 على األدول اليت تقدم ذكرها..."، ونقر  معانيها من العقل

يباااني  -وفاااق التبوياااب الفقهااي املعهاااود-مث م ااى رمحاااه هللا مااع تفادااايل أحكاااام الشااريعة
ماكااه يف التعلاايالت ا زئيااة  ري أن خوضااه واهنعللهااا ومصااامها ووجااوه اللطااا وامكمااة فيهااا.

                                                
 91نفسه - 15

 94نفسه - 16

 708ـ نفسه  17
 111ـ نفسه  18
 111ـ نفسه  19

This file was downloaded from QuranicThought.com



 7 

الكلية للشريعة اإلسالمية،  ليقرر املقادد العامة واألسي، عه من التوقا من حني آلخرال ثن
كمااا نااارى يف قوله"وقاااد ةبتااان الداللااة علاااى  اااى هللا وانتفااااء اماجاااة ،  عنهااااليااذكر راااا ذكاااره  و

فهااو ال حيلاال وال حياارم  واسااتحالة ال اارر واسااتيال  النفااع إ  نفسااه عااز وجاال.، والفاقااة عنااه
وإمناااا يفعااال ذلاااك ملناااافع عبااااده ، أو دفاااع ال ااار عنهاااا أو اساااتيال  نفاااع إليهااااماجاااة نفساااه 
فقد تاري السياساة فياه علاى حظار ماا خيااف  ابحتاه ، وما سبيله االستصالا واستصالحهم.

 20إ  استباحة ما الصالا يف حظره"
يتباااني لناااا كثاااار  ، وأخااارا مل أنقلهاااا، ونصاااو  أخااارى تقااادمن، ومااان خاااالل هاااذا الااانص

وهااااام يف ذلاااااك -صاااااطلحات املصااااالحة علاااااى أأيته.وقاااااد ذهاااااب بعاااااض الدارسااااانياساااااتعماله مل
مث ظهاااار أن ، إ  أن اإلمااااام الراااازاو هااااو أول ماااان اسااااتعمل مصطلح"االستصااااالا"-معااااذورون

كماا سااي   -لكا  كشافن عان أهنماا مسابوقان معاا، شايخه اإلماام ا اوي  قاد سابقه يف ذلاك
بتوفياق -ه.وهاا أناذا اآلن417املتاويف سانة ، املعتازو، ابلقاضي عبد ا بار اهلماذاي-بعد قليل
لعلنااا نصاال ، ومن ياادريهلاام مجيعااا.، أكتشااا وأكشااا ساابق اإلمااام القفااال الكبااري-هللا تعااا 

.وها هاااو القفاااال نفساااه يقاااول لناااا:"ويف ابتعااااة الرسااال مااان امكماااة إ  أبعاااد مااان هاااذا وأقااادم
 21هي موجودة يف كتب العلماء"، واملصلحة وجوه كثري 

وما هي كتبهم اي ترى؟فمما شك فياه أن هاؤالء  ء العلماء السابقون عليه؟هؤالهم فمن 
مثلمااااا لااااه وهلاااام الف اااال علااااى ، علااااى اإلمااااام الشاشااااي القفااااالتقاااادمني األولااااني هلاااام ف اااالهم امل

باني ،  اري ماا مار  عان تشاابه وتطاابق كباريين ، الالحقني.وقد نبه  قق كتا ) اسن الشاريعةو
رحاام ، 22كتااا  )مفتاااا دار السااعاد والبن القاايم ا وزيااةنصااو  ماان هااذا الكتااا  وأخاارى يف  

 زاهم خريا.ع وجهللا ا مي
 الرتمذي احلكيم

وقباااال القفااااال الكبااااري جنااااد علمااااا آخاااار كاناااان لااااه عنايااااة ابرز  رقادااااد الشااااريعة وعللهااااا 
املعااروف ابل مااذي امكيم.وقااد اختلااا ، وهااو أبااو عبااد هللا  مااد باان علااي ال مااذي، وأسارارها

ورراا إ  أوائال ، الثالاث اهلياريوالراجح أنه عاا إ  أواخر القرن ه اختالفا  ريبا يف سنة وفات
 .القرن الرابع

                                                
 505، 504ـ محاسن الشريعة، ص  20
 122ـ نفسه ص:  21
 112و 109ـ انظر الهوامش في ص  22
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-فيمااا نعاارف–هااو أنااه ، وأول مااا يلفاان االنتباااه ويسااتحق التنويااه عنااد امكاايم ال مااذي
وهااو  ، وذلااك يف كتابه)الصااال  ومقاداادهاو، أول ماان اسااتعمل لفظ"املقادااد" يف عنااوان كتابااه

وهذا منوذج منه يعلل فيه أفعال الصال  وما ظهر لاه  . 23ومطبوع منذ عد  سنني ا   ققكت
قااااال رمحااااه هللا:"ف فعااااال الصااااال  صتلفااااة علااااى اخااااتالف األحااااوال ماااان العبااااد: ، ماااان أساااارارها

وابلتكباري خيارج مان  فبالوقوف خيرج من اإلابق.وابلتوجه إ  القبلة خيارج مان التاوو واإلعاراض.
يادد تساليما للانفي وقباوال للعهاد.وابلركوع خيارج مان مان الرفلاة.وابلتالو  الكن.وابلثناء خيرج 

وابلساايود خياارج ماان الذنب.وابالنتصااا  للتشااهد خياارج ماان اخلسران.وابلسااالم خياارج ، ا فاااء
 .مث راا يفصل هذه اإلشارات يف بقية فصول الكتا .24من اخلطر العظيم..."

هااذا املنحااى الرماازي -ية وشاايوخهاكشاا ن علماااء الصااوف–ال مااذي امكاايم يرلااب عليااه 
يف كتااب تعليلياة مقادادية أخاارى يف تعليال أحكاام الشااريعة وتكاليفها.وهاذا ماا جناده ، الاذوقي

 26وكتا "امج وأسراره" 25مثل كتا  إةبات العلل"، له
ال تكماان يف تعليالتاه الايت الان الكثاري ماان ، فاإن القيماة اكانى لل ماذي، ويف تقاديري
بقدر ما تكمن يف منحاه التعليلي الذي اليكااد يساتث  شايشا.فهو ، شرعيةالعقائد واألحكام ال

ف اال عمان ، قد خادم فكار  التعليال والتقصايد ألحكاام الشاريعة بشاكل قال نظاريه فايمن بعاده
 قبله.

 الشيخ الصدوق
 ، وشرفوا ابلبحث والتقصي لعلل الشريعة وأحكامهاونن جاؤوا بعد ال مذي 

املعااروف ، أبااو جعفاار  مااد باان علااي، اباان اببويااة القماايالمااة هااو الع، جنااد إمامااا إماميااا
"علــــل وأهااام كتاااا  ياااذكر لاااه يف هاااذا الباااا  هاااو .اهااا381املتاااويف سااانة ، ابلشااايخ الصااادوق 

، الذي مجع فيه ةرو  كبري  مان األقاوال التعليلياة املروياة عان أئماة الشايعة وعلماائهم 27الشرايع"
باال كافااة ، الت تشاامل كافااة أبااوا  الشااريعة.وهي تعلاايابتااداء ماان الصااحابة املعتماادين عناادهم

                                                
 ستاذ حسني نصر زيدان، ونشر بمصر)دار الكتاب العربي(حققه األ-ـ  23

 12الصالة ومقاصدها، ص - 24
 حققه الدكتور خالد زهري، ونشرته كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباطـ  25

 
 (1970حققه األستاذ حسني نصر زيدان، ونشر بمصر)-ـ  26
 مطبوع في مجلد واحد من جزأين 27
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 أساااتبعد أن يكاااون الشااايخ الصااادوق قاااد أتةااار راااا فيهاااا العقائاااد واألخباااار.وال ، أباااوا  الااادين
 28ة.منهيه ونزعته التعليلية ا ا  يف، ابلشيخ امكيم
براض  النظار عان ، ي هاذه النزعاة التعليلياةن القيمة الكنى لل مذي امكايم هاوإذا كان

مااة الكاانى للشاايخ الصاادوق هااي هااذه اآلالف ماان الاارواايت التعليليااة يفااإن الق، اهتاااتعليالتااه ذ
عن توساع كباري يف التعليال والتقصايد  -من حيث املبدأ -من حيث كوهنا تكشا، اليت مجعها

نااا يظهاار بوضااوا إثاااهنم الراسااخ بكااون الشاارائع كلهااا مبنيااة علااى علاال وحكاام ، عنااد املتقاادمني
وال ماذي ، الثالةاة )القفاال الكباري ا لناا مؤلفاات هاؤالء األعاالمكما تكشا  ومقادد ومصاحل.

 واملقاداد امكيم والشيخ الصادوقوعن مادى اهنمااك علمااء هاذه امقباة يف تقصاي التعلايالت
 ا زئية التفصيلية بصفة خادة.

 
 أبو احلسن العامري والتفكري الفلسفي يف املقاصد
آخاار ماان أعااالم الفكاار املقاداادي يف هااذه امقبااة أي ااا نقااا عنااد حكاايم آخاار وعلاام 

 كذلك.  اه381املتويف سنة ، أبو امسن العامريوالبحث املقاددي وهو الفيلسوف 
فااإن ، الثالةااة السااابقون فقهاااء فااروعيني شاارلتهم العلاال وامكاام ا زئيااةوإذا كااان األعااالم 

رؤية الكلياة جاء فكره املقاددي متسما ابلنزوع ةو ال، مالفيلسوف املتكل، أاب امسن العامري
 واالستنتاجات العامة.

اإلعــــالم بناقــــب " وأهاااام منااااوذج بااااني أياااادينا اآلن ماااان إنتاجااااه وفكااااره هااااو كتابااااه الفااااذ
وأقار  فصاوله إ  موضاوعنا هاو الفصال  األداين" ةيادخل يف"علام مقارناوهو كتا   اإلسالم"
علااى نظراهتااا يف وبيااان متيزهااا وتفوقهااا ، املتعلااق حبكاام العبااادات اإلسااالمية ومكارمهااا، الساادب

 الداي ت األخرى.
اليت أدبحن  ،بقه إ  ذكر ال رورايت اخلميولعل أهم سبق حظي به العامري هو س

كاااذلك إ  التنبياااه علاااى منباااع ور الكاااالم يف مقاداااد الشريعة.وسااابقه   ااا-علاااى مااار العصاااور–
  العقوابت الشرعية اليت وضعن مفظ أركان اميا  استنباطها من خالل

                                                
 أنظر"تعليل الشريعة بين السنة والشيعة، الحكيم الترمذي وابن بابوي القمي نموذجين"لخالد الزهريللمقارنة بين الرجلين،   28
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األداين الساتة وي عناد ذ جتماعياة.قال رمحاه هللا:"وأماا املزاجار فمادارها أي ااالفردية واال
 وهي:، مخسةلن يكون إال على أركان 

 مزجر  قتل النفي كالقود والدية -
 كالقطع والصلب،  ومزجر  أخد املال -
 كا لد والرجم،  ومزجر  هتك الس -
 كا لد مع التفسيق،  لب العرضومزجر  ة-
 29كالقتل عن الرد "،   ةومزجر  خلع البي-

الاااايت جاااارى تنقيحهااااا وضااااب  مصااااطلحاهتا ، الكليااااات التشااااريعيةأدااااول فهااااذه هااااي 
 واشتهرت ابسم ال رورايت اخلمي.، على يد ا وي  والرزاو، الحقا

وهاو ، يظهار مان عنواناه أناه يف داميم مقاداد الشاريعة، على أن للعامري كتااب آخر
إ  هذه امقبة.واسام الكتاا  هو:)اإلابناة عان علال املنتمية ، يشبه بعض العناوين السابقة

أدري ماد اآلن ماا مصاري  وال 30ه أحكام الشريعة يف املعاامالت.ذكر أنه علل في الداينةو.
 لعا  الباحثني يف مقادد الشريعة. له هذا الكتا  الذي يسيل

ويباااادو و أن العااااامري و أمثالاااااه ماااان املتكلماااااني واملتفلساااافني قاااااد أسااااهموا يف دفاااااع 
ويف هاذا الساياق  .كلياةبحث املقاددي ةو مرحلاة التنظاري والتقعياد والتمااب املقاداد الال

حياث يبادو أن املقااالت االعتزالياة عان العادل ، ثكن أن ندرج بعض اإلساهامات املعتزلياة
قااد شااكلن ، وامساان والقاابح الااذاتيني، األداالحوفعاال الصااالا و  اإلهلاايواللطااا ، ياإلهلاا

أو لااادى صاااالفيهم ولعااال ، ساااواء لااادى املعتزلاااة أنفساااهم، ديمصااادر إ نااااء للنظااار املقادااا
وختمااه هلااا ، االسااتدالالت العقليااة املطولااة للفخاار الاارازي علااى تعلياال الشااريعة ومصاالحيتها

وقالوا:إناه يقابح مان ، بقوله:"أما املعتزلة فقد درحوا حبقيقاة هاذا املقاام وكشافوا الرطااء عناه
مشاتمال علاى جهاة مصالحة ب أن يكاون فعلاه بال يا، هللا تعا  فعل القبايح وفعال العباث

 31و رض..."

                                                
 125اإلعالم بمناقب اإلسالم.صـ  29
 150المصدر نفسه، صـ  30
ين . وسيأتي قريبا استعمال القاضي عبد الجبار لمصطلح" االستصالح "و سبقه بذلك للجويني والغزالي الذ2/242-2المحصول ـ  31

 اشتهرا باستعماله.
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لعاال ذلاااك واضاااح الداللاااة علاااى ح ااور املقااااالت االعتزالياااة ومسااااأتها يف أتسااايي 
النظر املقادادي.ويف هاذا الساياق أضاع إماام امارمني وإساهاماته الفكرياة يف جماال مقاداد 

 .ا زئي.التنظري الكلي، بعد مرحلة  نية ابلتعليل حيث انتقلن من ، الشريعة
 

 إمام احلرمني وإماماته يف مقاصد الشريعة
 

إذا تاااوز  اإلمااام أاب إسااحاق الشاااطيب الااذي قاادر لااه أن ي بااع علااى عاارا مقادااد 
فاإن العاارفني هبااذا الشا ن يمعاون علااى أن ، و790الشاريعة مناذ القارن الثااامن اهلياري)ت

 ا وي .، هو إمام امرمني، داحب والرايد  يف هذا الفن
كمااا ،  كااان إمااا اماارمني مل يفاارد مقادااد الشااريعة رؤلااا خااا  أو شاابه خااا   وإذا

،  فااإن مؤلفاتااه جاااءت مشااحونة بق ااااي مقادااد الشااريعة، فعاال علماااء آخاارون قبلااه وبعااده
جاااااااءت شاااااااهد  علااااااى نظاااااار مقاداااااادي  قااااااب وفكاااااار مقاداااااادي و  هتااااااا.شاكلياهتااااااا وجزي

، فكاارروا مااا قاارره، ماان بعااده .وتلك هااي اإلمامااة الاايت ائااتم بااه فيهااا كبااار املقادااديني ضااج
 وداروا على هنيه ونسيوا على منواله.، وأمتوا ما بدأه

 إسهامات أتسيسية إلمام احلرمني يف الفكر املقاصدي
و مهماا يكاان مان قصاورها و عاادم   ، األعماال الت سيساية مهماا تكاان قلتهاا و  ادوديتها

ا تظاال أعماااال عظيمااة ال فإهناا ، و مهمااا ياارد عليهااا ماان مالحظااات و اسااتدراكات  ، كفايتهااا
و ماااان هااااؤالء إمااااام اماااارمني.و يف مااااا يلااااي بعااااض إسااااهاماته  .املباااادعونأي  هبااااا إال العظماااااء 

 املقاددية اليت متتاز ابلسبق و اإلبتكار يف هذا امل مار.
 ت و احلاجياتايالضرور -1

و  ، لقااد أداابح مااان املعتاااد تقسااايم املقادااد الشاارعية و مصاااامها املرعيااة إ  ضااارورايت
أداابح ماان املعتاااد الليااوء و االحتكااام إ  هااذا التقساايم لتمييااز  وحتسااينات. كمااا ، حاجيااات

و ماا  ، و ما يعتان فياه ال خايص و ماا ال يعتان ، مراتب املصاحل و معرفة ما يقدم و ما يؤ خر
ثكااان تفويتااااه و مااااا ال ثكااان...إ   ااااري ذلااااك ناااا  ي تااااب علااااى هاااذا التقساااايم ماااان قواعااااد و 

، عند إمام امرمني-أول ما جند-ولية و فقهية...هذا التقسيم جنده و جند أساسهتطبيقات أد
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و ذلك يف اب  تقاسيم العلل و األدول من كتا  القياب يف )النهانو. فبعد أن عارض آراء 
و أةاار كااال  ، و ذكااار مناااذج لتعلاايالهتم ، العلماااء فيمااا يعلاال و مااا ال يعلااال ماان أحكااام الشاارع

. و ةاان يف األحكام...قال:"هااذا الااذي ذكااره هااؤالء أدااول الشااريعة ذلااك يف إجااراء األقيسااة
 32نقسمها مخسة أقسام..."

و أناه  اري مسابوق باه.و قبال  ، و ظاهر من عبارته اإلشعار أبن هذا التقسيم من وضعه
أشاري إ  أناه أتاى باه ليبااني مان خاللاه ماا يصااح  ، أن أذكار تقسايمه للعلال و املقاداد الشاارعية

 ، الشااارعية -أو التعلااايالت–ه و ماااا ال يصاااح. أماااا األقساااام اخلمساااة للعلااال إجاااراء القيااااب فيااا
 فهي:

فهااااو معلاااال حبفااااظ الاااادماء  ، مثاااال القصااااا  ، مااااا يتعلااااق ابل اااارورات  القســــم األول:
 33و الزجر عن التهيم عليها. ، املعصومة

قااااد مثلااااه  وال ينتهااااي إ  حااااد ال اااارور . و، مااااا يتعلااااق ابماجااااة العامااااة القســــم الثــــا :
 34ارات بني الناب.ابإلج

و إمناا هاو مان قبيال التحلاي  ، ما لايي ضاروراي و ال حاجياا حاجاة عاماةالقسم الثالث:
 35ها.و قد مثله ابلطهاراتو التخلي عن نقائ  ، ابملكرمات

حبياث  ، و لكناه دون الثالاث ، و هو أي ا ال يتعلاق حباجاة و ال ضارور  القسم الرابع:
يف  ، الاذي انتياز الفارا  مناه ، كال ر  الثالاث-ليف األد–. فهو  36ينحصر يف املندوابت

بااال ور د األمااار ابلناااد   ، أن الرااارض املخيل:االساااتحثاة علاااى املكرماااة مل يااارد األمااار  ياهباااا
 37"إليها...

ال ماااان اب  ، هااااو مااااا ال يظهاااار لااااه تعلياااال واضااااح وال مقصااااد  ااااددالقســــم ا:ــــام :
 تصاااااويرهقال:"وهااااذا ينااااذر ، وال ماااان اب  املكرمااااات، و ال ماااان اب  اماجااااات، ال اااارورات 

هلاااا مقاداااد -تقريباااا-ألن كااال أحكامهاااا جااادا يف الشاااريعة؛ ن هاااذا الصااانا  درأي أ 38جااادا

                                                
 2/923البرهان، ـ  32
 927و2/923البرهان،  ـ  33

 
 937و2/924البرهان،  ـ  34
 937و 2/924البرهان،   35
 .94و2/925البرهان، ـ  36
 .2/947البرهان، ـ  37
 .2/926البرهان، ـ  38
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ابلعبااادات البدنيااة ، واضااحة وفوائااد ملموسااة.وهلذا فإنااه ر اام متثيلااه هااذا القساام الااذي اليعلاال 
 فساااد  واليظهااار فيهااا درء م أي ال، 39ق هبااا أ اااراض دفعيااة وال نفعيااة"يتعلااا الاايت"ال، اا اانة 

وهاو ، فإنه سرعان ماا نباه علاى أن هاذه العباادات ثكان تعليلهاا تعلايال إمجالياا، جلب مصلحة
نااا ينااتج النهااي عاان الفحشاااء ، وتديااد العهااد بااذكره، أهنااا متاارن العباااد علااى االنقياااد هلل تعااا 

فهااذه " قااال: .السااتعداد لرخاار ويااذكر ا، وخيفااا يف املراااال  يف اتباااع مطالااب الاادنيا، واملنكاار
وقااد أشااعر  ال ننكاار علااى ا ملااة أهنااا  اارض الشااارع يف التعبااد ابلعبااادات البدنيااة.، أمااور كليااة

ال  تنهاااى عااان الفحشااااء "إن الصااا باااذلك: بنصاااو  مااان القااارآن العظااايم يف مثااال قولاااه تعاااا :
 و45)العنكبوت:40واملنكر"

،  ب علياااهناااا يعسااار تعليلاااه فيتعاااذر القياااا، التفصااايليةفلااام يباااق إذن إال بعاااض أحكامهاااا 
 41وكتحديد شهر الصوم ووقته...، وأعداد ركعاهتا، كهيآت الصال 

واعتماادا علاى   -فقد سبق التنبيه ، ولنعد إ  التقسيم اخلماسي للعلل واملقادد الشرعية
ثكاان دجمهمااا يف قساام واحد.ويؤكااد ، علااى أن القساامني الثالااث والرابااع -كااالم اإلمااام نفسااه

و ال يف ، نااااص علااااى أنااااه ال ياااادخل ال يف ال اااارورايت هاااذا أنااااه عناااادما ذكاااار القساااام اخلااااامي
 و ال يف اااسن.فحصر األقسام األخرى يف ةالة.، اماجيات

إ  مااا يعلاال تعلاايال  -ضاامنيا–جنااد أنااه قااد قساامه ، مث إذا جشنااا إ  هااذا القساام اخلااامي
، رايتفهااو إمااا ماان ال اارو ، فييااب إماقااه أبحااد األقسااام الثالةااة، إمجاليااا وإ  مااا ال تعلياال لااه

أي تقساايم ، فهااو لاايي نااا ةاان فيااه، وإمااا ماان اااساان.وما تعااذر تعليلااه، وإمااا ماان اماجيااات
 العلل.فال يبقى عند التحقيق إال ةالةة أقسام...
هاو دااحب الف ال ، أن إمام امرمني رمحاه هللا والذي أريد أن أخلص إليه من هذا:هو
وهاااو ، التحساااينياتو-اماجياااات-ايت)ال ااارور  و السااابق يف التقسااايم الثالةاااي ملقاداااد الشاااارع

 .التقسيم الذي أدبح من أسي الكالم يف املصاحل الشرعية
 
 
 الضرورايت ا:م -2

                                                
 .2/926البرهان، ـ  39
 .2/958البرهان، ـ  40
 .2/958البرهان، ـ  41
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علاااااااى اعتباااااااار ال ااااااارورايت -واملقاداااااااديون مااااااانهم خاداااااااة-لقاااااااد دأ  العلمااااااااء عاماااااااة
الكليااااة .وقااااد واملالوأسااااي الشااااريعة ومصااااامها ، والعقاااال، والنساااال، والاااانفي، اخلمي)الاااادين

وأداابحن ، اةصارت واساتقرت علااى هاذا النحاو مناذ اإلماام الرازاورورايت حتاددت هاذه ال ا
 مند ئذ أسسا من أسي أي كالم يف مقادد الشريعة.

وإمام امرمني هو أحد السباقني إ  إدراكهاا والتنبياه عليهاا.ومن إشاارته يف هاذه املسا لة 
 ومباا.، ومنهي عنه، ما جاء يف قوله:"فالشريعة مت منها م مور به

: فمعظمااه العبااادات... وأمااا املنهيااات ف ةباان الشاارع يف املوبقااات منهااا املاا مور بااه  ف مااا
الدم معصاوم ابلقصاا ...والفروج معصاومة ابمادود...واألموال معصاومة  زواجر...واب ملة:

 42ابلقطع... عن السراق
وعلاااااى حفاااااظ الااااانفي ، فهاااااو يف هاااااذا الااااانص قاااااد نباااااه علاااااى حفاااااظ الااااادين ابلعباااااادات

وعلاااااى حفاااااظ املاااااال ، وحاااااد القاااااذف ظ النسااااال والعااااارض حباااااد الاااااز وعلاااااى حفااااا، ابلقصاااااا 
يف حتدياااد هاااذه -زمناااا ووضاااوحا -ابلقطع.وهباااذا أي  ا اااوي  يف الدرجاااة الثانياااة بعاااد العاااامري

 ال رورايت والتنبيه على أساسها.
علاااى ياااد ، ومااان أتدااايل وتفصااايل، وإن ماااا عرفتاااه هاااذه ال ااارورايت مااان تتمااايم وهتاااذيب

، العاامري وا اوي -مهما كانن قيمته يبقى مدينا للارواد األوائال-دهالرزاو فمن بع-الالحقني
 الذين تفتقن فطنتهم ونباهتهم عن هذه املالحظات واالستنتاجات الرائد . -ريأا وررا 

 وضع املصطلحات املقاصدية وإغناؤها-3
هو نوع من األعمال الت سيسية يف أي علم مان  وتطويعهااملصطلحات وضبطها  ابتكار

، املصاااااطلح هااااي: ماااان حياااااث كونااااه)علماوينب  علاااااى ةالةااااة أركاااااان، ذلااااك أن"العلااااام، لااااومالع
-واملنهج.والركنااان األخاريان ينطلقااان ماان املصاطلح ويعااودان إلياه...إذ أول مااا يولااد، والقاعاد 

)املعاى العلماي البساي والذي يشاكل م امون املصاطلح يف  أي، من العلم هو)املفهاومو-عاد 
أو ، مث ياا دد ويتااداول بلفاااظ، اماجااة العلميااة تاادعو إ  وجااود املفهااوم إن مرحلتااه ا نينيااة...

 43؛فيسيل بذلك أول بداية العلم"إ  أن يستقر يف مصلح ما، عد  ألفاظ

                                                
 البرهانـ  42
، )أطروحة دكتوراه بخزانة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 1/38ور فريد األنصاري:المصطلح األصولي عند الشاطبي، الدكتـ  43

 المغرب(-بالمحمدية
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وإمااام اماارمني بعقليتااه الت سيسااية الرايديااة داااحب عطاااء و ناااء يف جمااال املصااطلحات 
 :اآلتيةوضعا وتطويرا.ومن ذلك املصطلحات 

عااان   ااارورات واماجاااات . كماااا جناااده يتحااادةاساااتعماله ملصطلي:ال تقااادم قبااال قليااال
ولسان أدري هال  . 44أي األفاراد، "اماجة العامة"أو"حاجاة ا اني"يف مقابال حاجاة اآلحااد
؟وعلى كال فهاو يقول:"البياع مساتنده سبقه سابق إ  تقرير قاعد "اماجة تنزل منزلة ال ارور "

ناااازل منزلااااة ال اااارور  ت ويقول:"اماجااااة العامااااة  45 "ماجااااة النازلااااة منزلااااة ال اااارور أو ا، ال اااارور 
وأ  أورد اآلن هاااااااااذه القاعاااااااااد  اآلن ابلدرجاااااااااة األو  مااااااااان حياااااااااث األوعياااااااااة  46اخلادااااااااة..."

 االدطالحية اليت حتملها.
فقاااد ، يكتنفااه الرماااوض واإلهبااام -خالفاااا ملصااطلح ال ااارور  -ورااا أن مصاااطلح اماجااة

ر يتعلاق بتنزياال اماجاة منزلااة ال اارور  يف خادااة وأن األماا، عمال علااى ضابطه وحتديااد م امونه
فاااإن اماجاااة  ، "فااإذا تقااارر أن املرعاااي اماجااة قاااال رمحاااه هللا: ال خصااات واساااتباحة اارمااات.

واملقاادار الااذي ابن أن ال اارور  وخااوف الااروا)أي خااوف  لفظااة مبهمااة ال ي ااب  فيهااا قااول.
)أي يف حااق  يف اآلحااادلاايي مشااروطا فيمااا ةاان فيااه كمااا يشاا ر يف تفاداايل الشاارع  املااوتو
اجااة ت اابطها يف إابحااة امليتااة وطعااام الرري.ولاايي ماان املمكاان أن    بعبااار  عاان ام، األفاارادو

ولكان ، هاا و ألقاهبااياز املساميات وامللقباات باذكر أاائكماا تتم،  ضب  التخصيص والتنصايص
 47وحسن ترتيب ينبه عن الررض..."أقصى اإلمكان يف ذلك من البيان تقريب 

أكثار ضابطا وإحكاماا حاى مان ، يقة أنه ضاب  هاذا املصاطلح ضابطا علمياا  كمااوامق
النااااب إ  الطعاااام  قتشاااو فقال:"لسااانا نعااا  ابماجاااة ، الاااذين جااااؤوا بعاااده كاااالرزو والشااااطيب

 فال معتن ابلتشهي والتشوف.، فر  مشته لشيء ال ي ره االنكفاف عنه، وتشوفها إليه
النااااب علاااى ماااا يقااايم قواهم...فاقتطعناااا مااان اإلهباااام ر واساااتمرار إذا دفاااع ال ااار  فااااملرعي

التشااوف والتشااهي ااااض ماان  ااري فاارض ضاارار ماان االنكفاااف عاان الطعااام وقااد ال يسااتعقب 
ولكان إذا تكارر الصاان علاى ذلاك امااد مان ا ااوع ، ضاعفا ووهناا عاااجزا عان التقلاب يف امااال

                                                
 .2/602البرهان, ـ  44
 2/607البرهان, ـ  45
 .295و الغياثي:  2/606البرهان, ـ  46
 296 – 295الغياثي: ـ  47
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مااا نفينااا وأةبتنااا أن  فااال نكلااا هااذا ال ار  ماان االمتناع.ويتحصاال ماان جمماوع ، أورة ضاعفا
 48ت رروا يف امال أو املآل..."الناب أيخدون ما لو تركوه ل

فاإن أقادم  -هبذين اللفظاني أو هباذا اللقاب اإلضاايف -وحى مصطلح" مقادد الشريعة"
 .و أذكره هو استعمال ا وي استعمال له أعرفه 

لتكباااري ويااارى أن ففاااي رده علاااى أيب حنيفاااة الاااذي ياااوز اإلحااارام يف الصاااال  براااري لفاااظ ا
ختصااااايص اإلحااااارام بلفاااااظ)هللا أكنولااااايي باااااالزم قاااااال:"فمن قاااااال وامالاااااة هاااااذه:ال أةااااار هلاااااذا 

 49نفسه اب هل رقادد الشريعة" فقد  دى على، وإمنا هو أمر وفاقي، االختصا 
وحاجة الدين إ  الادنيا يقاول:"ولكن هللا تعاا  ، ويف بيان مدى حاجة الدنيا إ  الدين

فتعلقااااان ، و  ر بقااااااء املكلفاااااني ببلراااااة وساااااداد، علاااااى التشاااااوف للشاااااهواتفطااااار ا ااااابالت 
التكاليا مان هاذه ا ملاة اباافظاة  علاى متهيال املطالاب واملكاساب ومتيياز اماالل مان امارام 

فياارت الاادنيا ماان الاادين جماارى القااوام و النظااام  ، األ موهتااذيب مسااالك األحكااام علااى فاارق 
ائع, و مان العباادات الرائقااة الفائقاة املرضاية, يف اإلعاارا  مان الاذرائع إ  حتصايل مقادااد الشار 

 50عن املقادد الكلية يف الق ااي الشرعية"...
 
, كمااا أن اإلماااام اسااتعمل برااازار  عااددا مااان املصااطلحات املعااان  عاان مقاداااد الشاااريعة   

 53و الكليات, واملصاحل العامة.  52و مثل: املعاي، 51مثل:"مبا ي الشرع و مقادده"
الاايت اسااتعملها للداللااة علااى جمماال مقادااد الشااريعة عااابري اللطيفااة ا امعااة وماان الت  

فهااي تفيااد أن مقادااد الشااريعة ذات وجهااني: دفاااع  .54عبااار  :األ ااراض الدفعيااة والنفعيااة
وعان عناه ، جلـب املصـاو ودرء املفاسـدونفع.وهو املعى الذي عن عنه فيماا بعاد بعباار  

وهااو الااذي تبناااه الرااازاو  55وحفااظ مااا حصاال"، ا ااوي  نفسااه بقولااه:"طلب مااا مل حيصاال

                                                
 296نفسه، ـ  48

 
 2/624البرهان، ـ  49
 147الغياثي:ـ  50
 49الغياثي:ـ  51

 
 726-2/724النظر على سبيل المثال:البرهان ـ  52
 2/875والبرهان:253النظر على سبيل المثال:الغياثي:ـ  53
 2/604البرهانـ  54
 158الغياثي:ـ  55
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صيل و كل واحد ينقسم إ  حت فينقسم إ  دي  ودنيوي. ، أما املقصود وعن عنه بقوله:"
 56 عن اإلبقاء بدفع امل ر ..."وقد يعن، جبلب املنفعة وإبقاء .وقد يعن عن التحصيل

وياااااااااع ومااااااااان املصاااااااااطلحات الباااااااااارز  الااااااااايت أكثااااااااار إماااااااااام امااااااااارمني مااااااااان ذكرهاااااااااا وتن
وعيااة الفكاار املقاداادي. فهااو معاان كبااري مان أ  ءاستعماهلا:مصاطلح االستصااالا .وهااو وعااا

وأااااااا مجااااااااع مقادااااااد الشاااااااريعة ، ماااااان جلاااااااب املصاااااااحل ودرء املفاسااااااادمااااااا تقاااااادم ذكاااااااره ع
وأ راضااااها.كما يعاااان بااااه عاااان مراعااااا  املصاااااحل املرساااالة وإعماهلااااا واعتمادهااااا يف االجتهاااااد 

ولكافاااة ، نحاااى اإلداااالحي العاااام لإلساااالم وشاااريعتهكماااا يعااان باااه عااان ذلاااك امل،  والتشاااريع
إن أريـد اإلصـالح كما جاء على لسان شاعيب علياه الساالم:)،  الرساالت والشرائع املنزلة

اصــلح وال و وعلاى لسااان موسااى خطااااب ألخيااه هااارون عليهمااا الساالم:) 57ومــا اســتطع 
 58وتتبع سبيل املفسدين

فهاو يقارر أن  ملصطلح)االستصاالاو؛وإمام امرمني عن عن هذه املعاي كلهاا هباذا ا
ويااارى أن هاااذا األسااااب االستصاااالحي للشاااريعة   59لشاااريعة مبنياااة علاااى االستصاااالا ""ا

 واسااع وشااامل ومطاارد يف أحكامهااا وتفاداايلها إ  درجااة أن "تفاداايل االستصااالحات ال
ولذلك لايي ألحاد أن ي ااهي الشاريعة يف استصاالحاهتا ويرخاي  .60تطلع عليها العقول"

 .إذ ليي أحد معصوما كعصمة، العنان لنفسه ولعقله يف حرية االستصالا
االستصااااالا ومسااااالك  ولااااذلك فهااااو يرفض"االس سااااال يف مجيااااع وجااااوه، الشااااريعة
من نصب اإلمام استصاالا أن "الررض -مثال–فهو وإن كان يقر ويقرر  61االستصوا "

فهااو ينكاار علااى امكااام متاااديهم يف نارسااة كاال مااا يرونااه استصااالحا علااى  اااري  62مااة"األ
 هدى من هللا وال سند من شرعه.

هااذه بعااض األمثلااة ماان االسااتعماالت الكثااري  واملتنوعااة ملصااطلح االستصااالا عنااد 
حااى إن ، واساتعماله هلااذا املصااطلح مان أقاادم االساتعماالت املعروفااة إ  اآلن إماام اماارين.

، ماا ماال إلياه كال مان الشايخ اخل اريأنه أول من اساتعمله.وهذا  الدارسني اعتقدوا بعض
                                                

 159شفاء الغليلـ  56
 88سورة هود:ـ  57
 142سورة األعراف ـ  58
 2/800البرهانـ  59
 2/610البرهانـ  60
 270-269ياثيالغـ  61
 140ص:  الغياثيـ  62
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وبعاااده الااادكتور عباااد العظااايم الاااديب الاااذي يقول:"ولعااال إماااام امااارمني هاااو أول مااان ااااى 
 -303-فااااإن اخل ااااري رمحااااه هللا يف كتابه)أدااااول الفقااااهو، املصاااالحة املرساااالة استصااااالحا

ى أن أول ماان ااااه بااذلك الرزاو.وملااا كااان إمااام يقول:"يسااميه الراازاو االستصااالا"أي:ير 
و أخااذ هااذا عاان إمااام فااال شااك أن الراازا، ووجااد ه يسااميه بااذلك، اماارمني شاايخ الراازاو

 63امرمني."
وامقيقااة أن مصااطلح االستصااالا مسااتعمل قباال ا ااوي  عنااد القاضااي عبااد ا بااار 

ا  التوحيد والعدلو:"فصل يف فقد جاء يف كتابه)املر  يف أبو ، اه415املعتزو املتويف سنة
معااااى ودااااا اللطااااا أبنااااه دااااالا ومصاااالحة واستصااااالا..."مث قال:"ف مااااا وداااافه أبنااااه 

فإناااه يفياااد أن  اااريه قصاااد بفعلاااه داااالحه...وعلى هاااذا الوجاااه نصاااا القاااد  ، استصاااالا
 64ح املكلا ابأللطاف و ريها..."تعا  أبنه قد استصل

يف الفقاار  املخصصااة  مااا تقاادمكبااري كالوقبلهمااا معااا ورد اسااتعماله كثااريا عنااد القفااال 
 .له

 
 ين وقبل الشاطيبيبعد اجلو 

، جعلااان هاااذه   ، وإ  الشااااطيبيالكتااااابت عااان مقاداااد الشاااريعة فيماااا بعاااد ا اااو 
املرحلة مكشوفة و م ااء  بدرجاة جياد  بف ال األحبااة و الدراساات الكثاري  الايت أجنازت 

، الشاااطيب او و انتهاااء أبيب إساحاق حاول هااذه امقباة و أعالمهااا، ابتاداء أبيب حامااد الراز 
وأيب بكاار باان العااريب، و فخاار الاادين الاارازي، و ساايا الاادين  ماارورا أبيب الوليااد باان رشااد،

اآلمدي، و عاز الادين بان عباد الساالم، و شاها  الادين القارايف، و جنام الادين الطاويف، و 
 ابن تيمية، و ابن قيم ا وزية.

هم وأفكااارهم وإسااهاماهتم املقاداادية، فهااؤالء مجيعااا نشاارت و ذاعاان ودرساان كتااب  
 على ما بينها من تفاوت كبري، كما و كيفا.

                                                
 262فقه إمام الحرمينـ  63
 13/20المغني ـ  64
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الاايت أعاادها الاادكتور  مااد كمااال إمااام و نشاارها يف   رافيااةيو ليولعاال يف القائمااة البي 
هلاذا ال أطيال يف اماديث عان و العدد اخلا  من جملة )املسلم املعادارو بياا  وافياا لاذلك. 

 :على تسييل النق  اآلتية منها تصرقبعة قرون، و أهذه امقبة اليت متتد أر 
بليااغ يف مساااار الفكااار  وأتةاااريمكانااة عالياااة و ت505 )لإلمااام أيب حاماااد الرااازاو -

. الفكار هباذا واالرتقااءإبداعاتاه و ساوابقه يف التطاوير  إ  اآلن، و لاهزمناه و  ذاملقاددي من
 . يو و لو أن معظم ذلك جند أدوله و بذوره عند شيخه اإلمام ا 

و قد استقص الباحث املرريب األستاذ  مد عبدو عنادر ا د  و السبق يف الفكار 
 :65ذكر من ذلكف ،املقاددي أليب حامد، نا تكرر الحقا عند الشاطيب

 .حل إ  ضرورية وحاجية وحتسينيةتقسيم املصا -1
يااتم حفظهاا ماان جهايت الوجاود و العاادم )امفاظ الوجااودي  مقاداد الشارع  -2

 .ظ العدميووامف
املصااحل التحساينية تنعطاا علاى ال ارورية و اماجياة انعطااف التتماة و -3
 التكملة 
 فقدان املصاحل التحسينية ال يلزم منه فقدان ال رورية و ال اماجية. -4   
 .سام الثالةة له أذايله و مكمالتهكل قسم من األق  -5   
  تعود على أدلها ابإلبطال.املصاحل املكملة لرريها إمنا تعتن بشرر أال -6   
قصااااد الشااااارع ماااان املكلااااا أن يكااااون قصااااده يف العماااال موافقااااا لقصااااد  -7  

 الشارع يف التشريع.
مااااااا قااااااارره وكاااااارره مااااااان كااااااون املصااااااااحل ، وماااااان أهااااااام أوائاااااال اإلماااااااام الراااااازاو كاااااااذلك

وأنااااه "يساااااتحيل أن ال ،  فوظااااة يف كافااااة الشاااارائع املنزلااااة ال رورية)ال اااارورايت اخلماااايو
ولااذلك مل  ه ملااة ماان امللاال وشااريعة ماان الشاارائع الاايت أريااد هبااا إدااالا اخللااق.تشااتمل علياا

 66شر  السكر"، والسرقة، والز ، والقتل، ختتلا الشرائع يف حتر  الكفر

                                                
ـ أنظر )الفكر المقاصدي عند اإلماام الغزالاي، الفصال األخيار( رساالة جامعياة بكلياة اآلداب و العلاوم اإلنساانية  65

   بالرباط.    
 

 1/288المستصفىـ  66
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واشاتهرت علاى ياده ، إذا كان اإلمام الرزاو قد حتدة كثريا عن ال رورايت اخلماي
، والعقال، الادين والانفي) هذا النحاو:على ، وكذلك ترتيبها، ومكمالهتا مثلتهاتسميتها وأ

واملالوفإن سيا الدين اآلماري قاد يكاون األول الاذي توقاا عناد مسا لة ترتياب ، والنسل
خالفاا  67،النسال علاى العقال تقاد وقد اختاار  ل.فناقش وعلل وعد، ال رورايت اخلمي

 للرزاو الذي دأ  على تقد  العقل على النسل.
فاااال نكاااد جنااد عناادهم شااايشا ،  ماان صتلااا املااذاهبأمااا بقيااة األدااوليني التقلياااديني

ناازوال مسااتمرا تراجعااا و  متثاال -علااى العمااوم- يسااتحق التسااييل والااذكر.بل جنااد مصاانفاهتم
ةاااو الصاااورية والعقااام واالةطاااار عااان املساااتوى األداااوو واملقادااادي الاااذي وداااله ا اااوي  

 والرزاو.
 يف هاذه امقبااة جناد، لياهورراا خروجااا ع، جباناب هاذا اخلاا  األداوو التقلياديلكان 

عاددا مان فطاحال العلمااء املتحاررين اجملاددين.فبعض هاؤالء اساتمر معهام النماو واالزدهاار 
 حى ودل األمر إ  الشاطيب.، للفكر املقاددي تنظريا وتطبيقا

ابان تيمياة ، تلمياذه القارايف و وأذكر من هؤالء على وجه اخلصو :ابن عباد الساالم
 وتلميذه ابن القيم.

بشايء مل يفعلاه أحاد قبلاه ، يتميز اإلمام عاز الادين بان عباد الساالم، بني هؤالءومن 
ملوضااوع  -النظااري والتطبيقاايا وهااو تناولااه املفصاال واملعمااق ، وال بعااده يف العصااور السااابقة

وهاو  قاق مطباوع  ،"قواعد األحكـام يف مصـاو األ"م"وذلك يف كتابه، املصاحل واملفاسد
  68يا به وال يف حتليل م امينه.فال أطيل يف التعر ، متداول

، ويف هااااذه امقبااااة أي ااااا جنااااد تصاااانيا كتااااااب آخاااار علااااى الاااانم  الفقهااااي التعليلااااي
وللفقيه امنفااي أيب عبااد هللا  مااد باان عبااد الرمحااان وهو) اساان االسااالم وشاارائع االسااالم

، للقفاال الكباري كتا  ) اسان الشاريعةو  -ااا وم مو -يشبهوهو ، و546البخاري)ت
 نه مت خر عنه زمنا ومستوى.إال أ

 املقاصدالشاطيب مؤس  علم 

                                                
 4/380اإلحكام ـ  67
 بن صالح بن عمر)مقاصد الشريعة عند اإلمام عز الدين بن عبد السالم( وانظر أطروحة الدكتور عمرـ  68
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، الشاااافعي قاااد اعتااان مؤساااي"علم أداااول الفقاااه" إدريااايإذا كاااان اإلماااام  ماااد بااان 
وهاو ال يعارف حاى مصاطلح"علم أداول ، بال ماات رمحاه هللا، ابلر م من أناه مل يادع ذلاك

عتاانه الكثاااريون الااذي ا، الفقه"فكااذلك الشاا ن مااع إمامنااا أيب اسااحاق الشاااطيب الرر طااي
 وال استعمل هذا اللقب.، مؤسي"علم مقادد الشريعة"ابلر م من أنه مل يدع ذلك

و ال ، فال يكااد ياذكر إال ذكارت معاه، اإلمام الشاطيب أدبح رديفا ملقادد الشريعة
 تذكر إال ذكر معها.

ومااان األحبااااة وكتاااب عناااه يف زمنناااا مااان املؤلفاااات ، اع دااايتهذوقاااد طاااارت شاااهرته و 
أطيال وأفصال يف اماديث عناه  أن لايي مان الالئاق  فلذلك ت ما ال يكاد حيصى.واملقاال

 69الذين كتبوا كتبا عن الشاطيب. السيما وأن  أحد، وعن مكانته يف الشريعة
 ولكن هذا ال ثنع من ذكر رؤوب بعض املسائل

 وهو أتسيي"علم مقادد الشريعة".، يف عنوان هذه الفقر ما جاء  املس لة األو -
 و، أأو يؤمنااون ب ارور  ذلااك وفائدتااه، يؤمناون ابنبثاااق هاذا العلاام ومتيازهالااذين  فكال

كل هؤالء يعتانون أن عمال الشااطيب كاان عماال ،  طريقه ةو التبلور واالستقالل  آخذأنه 
 أتسيسيا يف هذا امل مار.

إ  أتساايي علاام  دعاااوقااد اشااتهر العالمااة  مااد الطاااهر اباان عاشااور أبنااه أول ماان 
ولكنااه  .وعلاام مقادااد الشااريعة) ، هاوقل عاان علاام أداول الفقااه ويتكاماال معااهيساات، جدياد

 هو نفسه يردف قائال بعد دعوته تلك:
"والرجاال الفااذ الااذي أفاارد هااذا الفاان ابلتاادوين هااو أبااو إسااحاق إبااراهيم باان موسااى 

أبداول  إذ ع   برازه يف القسم الثاي من كتابه املسامى)عنوان التعرياا، الشاطيب املالكي
 71ن ذلك القسم بكتا  املقادد"، وعنو 70ليا يف أدول الفقهوالتك

هااي أن الشاااطيب مجااع مااا تفاارق عنااد  ااريه ومااا تااراكم وتطااور عنااد ، املساا لة الثانيااة-
ليخاارج ، مااع مزيااد ماان البيااان والتتماايم، لكاان مجعااه هااذا كااان عمااال بنائيااا منسااقا، سااابقيه

 .ذلك كله على شكل نظرية متكاملة يف مقادد الشريعة

                                                
 عند اإلمام الشاطبي( ذلك كتابي)نظرية المقاصد أعني بـ  69
الذي كان الشاطبي قد اختار له في البداية اسم)عنوان التعريف بأسرار التكليف(بهذه الصيغة وليس كما ورد  يقصد كتاب)الموافقات(ـ  70

 عاشور، دون أن يصححه أو ينبه على خطئه أحد من الناشرين وال من المحققين.عند الشيخ بن 
 129-128مقاصد الشريعة اإلسالمية، بتحقيق الميساوي، صـ  71
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إ  حااد أداابحنا ، نااا هياا  الكتمااال هااذا البناااء علااى يااد الشاااطيبساا لة الثالثااة: امل-
أبوا  كونه افتتح الكالم يف ،  عن"علم املقادد" -متفقني أو صتلفنيى-معه اليوم نتحدة

  منها:، تتعلق رقادد الشريعة جديد  
 ،مقادد املكلا يف عالقتها رقادد الشارع

 ،ومدى توقفه عليها ومنها عالقة املقادد ابالجتهاد 
 ومنها طرق إةبات املقادد. 
 72باحث كلها مبتكر و جمدد ومؤسي.فهو يف هذه امل 
إن االستفاد  من عمال الشااطيب مل حتصال ال يف زمان الشااطيب وال  :املس لة الرابعة-

إ  أن حتاارك مااان ، ألن الاازمن اإلسااالمي كاااان قااد توقااا و تمااد، يف القاارون الاايت أعقبتااه
 يزيد أو ينقص...، قرن م ى جديد يف  صون

 
 ابن عاشور يستأنف البناء

واساتوعبن ، منذ أن تعرفن على ال اة العلمي للعالماة  ماد الطااهر ابان عاشاور 
وأ  أعر  عن أسفي ملا أدابه من حيا وإأال.وكثريا ماا كنان أقول:مااذا ، قيمته وأأيته

 لو كان ابن عاشور مصراي أو شاميا أو سعوداي؟
فهاااي ،  مااان املشاااكلة التونساااي واملراااريب اإلفريقااي عموماااا، هاااو نفساااه جاازء فاالنتماااء

 .مشكلة اترخيية جررافية قدثة
االنقااال  الكبااري والشااامل الااذي  هااو مااا جناام عاانولكاان ا اازء األكاان يف املشااكلة 

، وخادااة يف الوضااع الاادي  والثقااايف والفكااري، مااا بعااد االسااتقالل مرحلااةعرفتااه تااوني يف 
 .البن عاشور وأمثاله وال مكانةمكان  فيه الذي مل يبق

لعاااملي هااو الااذي أداادره املعهااد ،  ولعاال أول كتااا  كاماال يصاادر حااول اباان عاشااور
 إااعيال امسا  للادكتور وهو)نظرية املقاداد عناد اإلماام ابان عاشاورو،  الفكر اإلسالمي

د عظاام  ماامث تبعااه كتااا  الاادكتور بلقاساام الراو)شاايخ ا ااامع األ، و1995)داادر ساانة 
ودادرت مان 2004ويف السنة املاضية)و 1996يف لبنان سنة  الطاهر ابن عاشورو)نشر

                                                
 ـ راجع تفصيل ذلك في )نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي(، وخاصة الباب الرابع، األخير. 72
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 لكتاااا  ابااان عاشور)مقادااد الشاااريعة اإلساااالميةو، لناادن طبعاااة جديااد  ماااع دراساااة جيااد 
  مد الطاهر امليساوي. لمسستاذ

وهو لتلمياذه العالماة  ماد امبياب  ، ددر أهم عمل علمي عن ابن عاشوروأخريا 
ولمسمني العام جملمع الفقه اإلسالمي.وقد طبع على نفقة أمري دولة قطر.هذا  ، ةابن اخلوج

الكتااا  حيماال اساام) مد الطاااهر اباان عاشااور وكتابااه مقادااد الشااريعة اإلسااالميةووهو يف 
 هي:، ةالةة جملدات ضخمة

 ا زء األول:شيخ اإلسالم  مد الطاهر ابن عاشور.-
 املقادد.ا زء الثاي:بني علمي أدول الفقه و -
اإلماااام األكااان  ماااد ، لشااايخ اإلساااالم، ا ااازء الثالث:مقاداااد الشاااريعة اإلساااالمية-

وفقارات ف اال عان أحبااة ومقااالت  ، هاذه املؤلفاات الطاهر ابن عاشور)حتقيق ومراجعةو
ويصااابح أكثااار  ، قاااد جعلااان الشااايخ ابااان عاشاااور يتباااوأ اآلن شااايشا فشااايشا مكانتاااه ، أخااارى

فلهاااااذه  . ادااااة منهااااا كتابه)مقادااااد الشااااريعة اإلسااااالميةووخ ، فاااا كثر معروفااااا هااااو وكتبااااه
 ، يف  ااااى عاااان التطوياااال والتفصاااايل يف امااااديث عنااااه ، ماااار  أخاااارى ، أجاااادي ، األساااابا 

 وأقتصر على العنادر األكثر جدار  ابلذكر يف هذا السياق.
مااان  ، عمااال ابااان عاشاااور يف جماااال الدراساااات املقادااادية شااابيه بعمااال الشااااطيب -1

 ، ويباا  علااى مااا أسسااه ، يقتفااي أةااره -كمااا داارا بنفسااه  -فهااو ، يساايت سال هحياث طابعاا
حني ودا ابان عاشاور   مث ي يا ما عنده.ولقد أحسن األستاذ  مد الطاهر امليساوي

 .73الذي هو الشاطيببعد "املعلم األول"  أبنه "املعلم الثاي"
اد الفقهاي اج الفقه واالجتهفابن عاشور وادل الكالم يف أأية املقادد ومدى احتي

 .إليها
.ابإلضاااافة إ  مزياااد مااان التعماااق يف ، كماااا وادااال الكاااالم يف طااارق إةباااات املقاداااد

 كاملصاحل وأقسامها...  ، الق ااي امل لوفة
خصاص لاه من أبرزها ما أضافه ابن عاشور, هو ذلك الناوع مان املقاداد الاذي -2

و أدرج  ، "امالت القسااام الثالاااث مااان كتاباااه, و ااه"مقاداااد التشاااريع اخلاداااة أبناااوع املعااا
 حتته:

                                                
 310مقاصد الشريعة اإلسالمية، مقدمة المحقق صـ  73
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 مقادد أحكام العائلة.-
 مقادد التصرفات املالية .-
 مقادد الشريعة يف املعامالت املنعقد  على األبدان-
 أحكام الق اء والشهاد  مقادد-
 املقصد من العقوابت  -

، لقااد كاااان الكاااالم يف مقادااد الشاااريعة قبااال اباان عاشاااور ينصااارف إمااا إ  املقاداااد العاماااة
وإمااا إ  مقادااد ، وااهااا "مقادااد التشااريع العامااة"، خصااص هلااا القساام الثااايوهااي الاايت 

جااء ابان عاشاور كشاا عان مساتوى آخار لماا ف، أي املفادل ا زئية، األحكام التفصيلية
،  يتعلااااق ريااااال تشااااريعي معااااني مااااا  وهااااو ، يتوساااا  بااااني العامااااة وا زئيااااة، ماااان املقادااااد

 كاجملاالت اليت ذكرها.
 ، 74"علاام املقادااد"علاام جديااد هااو  ل ماان  دى دااراحة بت ساايياباان عاشااور هااو أو  -3

 لا كتابه على هذا األساب.ويبدو أنه كان يؤ 
 ، الطفاار  الاايت أحاادةها اباان عاشااور يف جمااال مقادااد الشااريعةال بااد ماان االعاا اف أبن  -4

وأي اا يف كوناه أدخال الدراساة املقادادية يف الان مج  ، الساابقة الثالةاة متمثلة يف العنادر
يف عاماة إنتاجاه الفقهاي واألداوو  املبثاوت فكاره املقادادي ويف ، الدراسي  امعة الزيتونة

باال هااي  ، ومل أتت برتااة ، هااذه الطفاار  مل تنباان ماان فاارا ، والتفسااريي وامااديثي والفكااري
لااادى مااال آناااذاك تابمركاااة اإلداااالحية التيديدياااة الشااااملة الااايت كانااان تع ومعااازز مسااابوقة 

 بنشااار كتا )املواقفااااتووتعاااززت كاااذلك  .زائااار واملرااار  و اااريهمر وتاااوني وا علمااااء مصااا
 الزيتاونينيوقاام هاو نفساه بتدريساه للطلباة ، الذي طبع يف حياته عد  مارات بتاوني ومصار

 فابن عاشور مدين لكل هذه العوامل اليت جى مثرهتا. .
 

 الصحوة املقاصدية املعاصرة.
وبعااد ساانوات ماان داادور كتااا  ، لسااابقةيف سااياق العناداار املشااار إليهااا يف الفقاارات اااا 1

 و1974جند الزعيم والعالمة املرريب عالل الفاسي)ت، ابن عاشور

                                                
 127مقاصد الشريعة، بتحقيق الميساوي، صـ  74
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حيمال راياة املقاداد والفكار املقادادي علااى نطااق واساع يف عادد مان املؤسساات ا امعيااة 
وهاو الكتاا   ، ومكارمهااو ويتوج ذلك بت ليا كتابه)مقادد الشاريعة اإلساالمية ، املرربية

عنااه:"وكان أدااله  اضاارات ألقيتهااا علااى كاال ماان طلبااة امقااوق جبامعااة  مااد  الااذي يقااول
معااة وطلبااة كليااة الشااريعة جبا ، وطلبااة كليااة امقااوق باانفي ا امعااة بفاااب، اخلااامي ابلاارابر

 75القرويني من نفي املدينة "
ونشااار  مقاداااد الشاااريعة وتلقاااني ق ااااايهاتااادريي توساااع كباااري يف  -خيفاااى كماااا الا  وهاااذا 
 -يف أحسااان اماااااالت -يتياااااوز وإخاااراج هلااااا مااان اميااااز ال ااايق الااااذي كاااان ال ، ةقافتهاااا

 خادة اخلادة.
بال اساتمر وترساخ وت ااعا أضاعافا كثاري . فبعاد سانوات  ، ومل يقا األمر عند هذا امد

جناااح بعاااض رفاقااااه وتالمياااذه يف افتتااااا أقسااااام  ، قليلاااة مااان وفااااا  عاااالل الفاساااي رمحااااه هللا
وهاي الكلياات الايت توجااد يف  ، اآلدا  والعلاوم اإلنسااانية للدراساات اإلساالمية يف كلياات

د الشاااريعة" مااااد  دراساااة مساااتقلة جعلااان فيهاااا "مقاداااحياااث  ، مجياااع ا امعاااات املرربياااة
لبثن أن  . هذه السنة امسنة ماها آالف الطلبة بصفة منتظمة طيلة سنتهم ا امعيةسر يد

أخاارى ابملراار  وخاااارج  وعماال هبااا يف مسااتوايت ومؤسسااات جامعيااة ، انتقلاان واتسااعن
. وهــذا هــو التطــور التــار ي األعظـم الــذي عرفتــه مقاصــد الشــريعة والدراســات املرار 

. باال إن هااذا التطااور أداابح خياادم مقادااد الشااريعة يف ساانة واحااد  املقاصــدية منــذ كانــ 
. ذلك أن األمر مل يقا عناد تادريي عما كان حيصل على مدى قرونأبضعاف م اعفة 
 ، بال امتاد إ  البحان العلماي ، يف عدد من ا امعات عن العااملال  املقادد أللوف الط

وامتااد إ  اجملاااالت والناادوات  ، وامتااد إ  حركااة التاا ليا والنشاار ، ا اامعي و ااري ا ااامعي
 املتخصصة.

سااايي "مركاااز دراساااات لت  ، هاااي األو  يف ابهباااا ، ةااان الياااوم نتااادارب مباااادر  كرثاااة وهاااا 
 مقادد الشريعة".

 .أعنيه ابلصحو  املقاددية املعادر  افهذا م

                                                
     )تقديم الكتاب(مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، ـ  75
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 مستقبل البحث يف مقاصد الشريعة 
البحث يف مقادد أضحى اليوم ينمو ويتسع باوتري  مل يسابق هلاا مثيال، ساواء يف ا امعاات 
أو خارجهاا.  ااري أن ذلااك يااري بكثاري ماان العفويااة أو العشااوائية، ناا يؤكااد اماجااة امللحااة 

التوجيااه، ماان أجاال ترشاايد البحااث املقاداادي. بااني ياادي لكثااري ماان التفكااري والتخطااي  و 
 ذلك أضع فيما يلي بعض اخلطور العري ة اليت ثكن اعتمادها يف هذا اجملال.

 أوال ا الدراسة املقاددية للقرآن والسنة: 
لقد حتقق قدر معتن من النشر والدراساة للمؤلفاات واإلساهامات املقادادية لعادد مان  

يني ومتكلمااااني و ااااريهم. ولقااااد أداااابح اآلن لزامااااا التوجااااه إ  علمائنااااا، ماااان فقهاااااء وأدااااول
الدراسااة املقاداادية املباشاار  لنصااو  القاارآن والساانة، ألن مقادااد الشااريعة ا يف الباادء ويف 
النهاياااة ا  إمناااا هاااي مقاداااد الكتاااا  والسااانة ال أقااال وال أكثااار، فاااإذا كناااا نلاااتمي املقاداااد 

فااااا و  بناااااا اآلن أن نلتمسااااااها ونساااااتخرجها مااااان كتاااااب الفقااااااه وكتاااااب األداااااول و ريهااااااا، 
ونساااتخرجها مااان القااارآن الكااار  والسااانة النبوياااة. فإمناااا املقاداااد مقادااادأا، وإمناااا األداااول 
أدااااااااوهلما. قااااااااال اإلمااااااااام الشاااااااااطيب وهااااااااو حيكااااااااي رحلتااااااااه مااااااااع املقادااااااااد ومااااااااع كتااااااااا  

وملااا بادا ماان مكناون الساار مااا بادا، ووفااق هللا الكار  ملااا شااء منااه وهاادى،مل  » )املوافقااتو:
أقيااد ماان أوابااده، وأضاام ماان شااوارده تفاداايل ومجااال، وأسااوق ماان شااواهده يف مصااادر أزل 

، معتمدا على االستقراءات الكلية،  ري مقتصار علاى األفاراد امكم وموارده مبينا ال جممال
ا زئية، ومبينا أدوهلا النقلية أبطراف من الق ااي العقلية، حسبما أعطته االستطاعة واملناة 

 76كتا  والسنة"يف بيان مقادد ال
مث قال رمحه هللا يف موضع آخر"إن الكتا  قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمد  امللة، وينبوع 
امكمة، وآية الرسالة، ونور األبصار والبصائر... وإذا كان كذلك، لزم ضرور  ملن رام 
ه االطالع على كليات الشريعة وطمع يف إدراك مقاددها، واللحاق أبهلها، أن يتخذه اري 

                                                
 1417/1997طبعة دار ابن عفان 9 /1الموافقات ـ  76
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وأنيسه، وأن يعله جليسه على مر اللياو واألايم... وال يقدر على ذلك إال من زاول ما 
 "77يعينه على ذلك من السنة املبينة للكتا .

على أن مقادد القرآن والسنة ليسن  صور  يف آايت األحكام وأحاديث األحكام.      
. فالقصص رقاددها دها،ويب أن تدرب وتفهمبل كل اآلايت واألحاديث هلا مقاد

، وضر  األمثال يف القرآن 78القرآي له مقادده، واألدعية القرآنية والنبوية هلا مقاددها
والسنة له مقادده، كما لرايت واألحاديث التشريعية مقاددها. وما ذكره ابن بطال وابن 

ب استقصاؤه القيم من كون القرآن والسنة مليشني آبالف التعليالت والتنبيهات املقاددية، ي
 واستخراجه ودراسته ابلكامل، وهذا وحده يتطلب عد  أحباة ومؤلفات.

 
 مقاصد العقائداثنيا: 
وهذا اجملال يف تقديري هو أهم اجملاالت واآلفاق اليت على البحث املقاددي  ارتيادها      

ميةو، وإماقها رياالت الدراسات املقاددية، وأع  به البحث يف )مقادد العقيد  اإلسال
متاما مثلما حبث السابقون ويبحث املعادرون يف)مقادد الشريعة اإلسالميةو. وليسن شرائع 
اإلسالم أو  ابلعناية وابلبحث عن مقاددها من عقائد اإلسالم. فلماذا جند امديث ينمو 

  ! ويتكاةر عن مقادد األحكام وال جند شيشا عن مقادد العقائد؟
ن مقادد األحكام حاضر  ومؤةر  يف الفهم واالستنبار ففي الفقه والتشريع كان     

واالجتهاد والتطبيق، نا جعل امديث عن مقصود الشرع، ومقصود امكم، وحكمة الشريعة 
 ومقادد الشريعة، حديثا م لوفا ومعتمدا عند عامة علماء الفقه وعلماء أدول الفقه.

خال تقريبا من النظر املقاددي، وك ن أما جمال العقائد)علم التوحيد وعلم الكالمو فقد      
عقائد اإلسالم ليي هلا مقصد وال  رض وال مثر  ترجى، وأن على املكلا أن يعتقدها ويعقد 
عليها قلبه ليي إال. ولين األمر وقا عند هذا امد، فإنه قد يهون، ولكن الذي حصل 

دها من اخلصوم ونتج عن ترييب مقادد العقائد هو اختاذ مقادد  ري مقاددها،مت تنفي

                                                
 4/144الموافقات ـ  77
يق مضمونها من هللا مقصودها واضح معروف،وهو ابتغاء االستجابة وتحق -على سبيل المثال–قد يرى البعض أن األدعية ـ  78

تعالى.وهذا مسلم الشك أنه المقصود األول والمباشر للدعاء.لكن الدعاء يتضمن قضايا ومقاصد عقدية وتعليمية وتربوية وتشريعية. فهذا 

م أن أحدا ما أدعو إلى دراسته وبيانه واستثماره.ومنذ مدة وأنا أقترح على بعض الطلبة الباحثين موضوع )فقه الدعاء ومقاصده( وال أعل

 قد بحثه.
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يف  -تلك البسيطة النيشة -املناوئني، والرد عليها را ي ادها. وأدخلن العقائد اإلسالمية
 متاهات ذهنية خيالية أفقدهتا قيمتها وفائدهتا، ودرفتها عن مقاددها وعن بعدها العلمي.

اؤه أ  أنطلق من أن لكل عقيد  من عقائد اإلسالم)اإلثان ابهلل،دفات هللا وأا     
امسى،النبوات،الق اء والقدر، املالئكة، اليوم اآلخر، ا نة،النار، الصرار،الثوا ، 
العذا ...و كل عقيد  من هذه العقائد، وضمنها عقائد جزئية، هلا مقصودها الشرعي أو 

مصرا ببع ها، أو موم  إ  بع ها، -كمقادد األحكام التشريعية-مقاددها. وهي مقادد
داهة والفطر ، أو يدرك ابلنظر والرب  واالستنتاج. بل إن مقادد العقائد وبع ها يدرك ابلب

تدرك أي ا من خالل مقادد الشريعة مثلما العكي أي ا. فإن الشرائع والعقائد ملة واحد  
 ذات مقادد واحد .

: لكي تستعيد عقائد  وجهها امقيقي وتؤدي دورها امقيقي، وتستعيد موقعها املهم     
 حياتنا وعلومنا وةقافتنا، البد من البحث يف مقاددها الشرعية، ودراستها األساسي يف

 والتعامل معها يف ضوء مقاددها تلك.
فهذا جمال كبري وبكر من جماالت)علم املقاددو، حيتاج إ  ابحثني أفذاذ ومستكشفني      
 رواد.
 بعض وقد انشرلن هبذا املوضوع وهتممن به منذ عد  سنوات، حيث عرجن يب     

الناسبات على نقاشات وقراءات يف بعض الق ااي العقدية. وكنن فيما قبل قد تعاملن ك ي 
طالب علم مع هذا اجملال وق اايه وتقبلته على ما هو عليه، مث م ين إ  شيء من 

 التخصص وال كيز يف جماو األدول واملقادد و ريأا. فلما 
لعقدية، هال  أن أجد العقائد بال عدت مؤخرا إ  بعض املراجعات واملناقشات ا

ومنا يف نفسي هم وقلق شبيه بذلك الذي عن عنه أبو الوليد بن رشد رمحه هللا بقولااه ! مقادد
: " فإن النفي نا ختلل هذه الشريعة من األهواء الفاسد  واالعتقادات اارفة يف  اية امزن 

 "79والت مل
ظهر يف املسلمني)علم مقادد الشريعةو ومل يظهر وأ  إ  اآلن أتعيب وأتساءل: كيا      

 ؟! فيهم)علم مقادد العقيد و

                                                
 .57/58فصل المقال، صـ 79
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ولقد كدت أستسلم ملقولة )الواقع ال يرتفعو، ولكن نظرا ألأية الق ية وخطورهتا وشد       
إماحها علي، بدأت أفكر وأقتنع أبن هذا الواقع البد أن يرتفع . فإذا مل أكن أ  متخصصا 

وال قادرا على التفر  له، فمسكن فيه داعيا ومناداي. ويف هذا السياق أت  يف جمال العقائد 
 إ ر  هلذه الق ية ودعو  إ  حبثها ومعا تها فيما يستقبل من مسري  البحث املقاددي. 

 
 طرق إثبات املقاصد اثلثا: 
 ا هو مفتاا الكشا واإلةبات ملقادد الشريعة. وهو أي ىهذا املوضوع كما ال خيف     

املفتاا الذي به نرلق البا  على أدعياء املقادد واملتقولني على املقادد، واملتقولني على 
 الشريعة وأحكامها ابسم املقادد.

فحينما يصبح القول يف مقادد الشريعة وحتديدها وتعيينها وترتيبها عمال علميا دقيقا 
قة يف مزيد من الكشا عن وم بوطا له أدوله ومسالكه وقواعده، ثكننا أن نتقدم بثبات وة

ملا قام به أسالفنا من فقهاء و ريهم. على مر  -ولررا تصحيحا -مقادد األحكام، إمتاما
 .رالعصو 
كما أن هذا سيرلق البا  على الطفيليني ودعا  التسيب ابسم املقادد واالجتهاد،الذين       

صلحة" و"حيثما اته أدبح شعارهم" ال نص مع االجتهاد" و"حيثما كان رأينا فتلك هي امل
 أتويلنا و رضنا فتلك هي مقادد الشريعة ".

نعم لقد بذلن جمهودات، وكتبن أحباة وفصول ومقاالت يف هذا املوضوع، من ذلك      
حبث األستاذ فريد شكري، املقدم هبذه الكلية، وحبث الدكتور نعمان جريم، وهو مطبوع 

ظل حى اآلن قادر  كما وكيفا عن سد بعنوان)طرق الكشا عن مقادد الشارعو،ولكنها ت
 هذه الثرر  وإيفائها حقها، را يتناسب مع أأيتها وخطورهتا.

 
 

 إعمال املقاصد واعتمادها يف قضااي الفكر اإلسالمي املعاصر.رابعا: 
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متثل ةوابن اإلسالم ومراميه وأسسه العقدية  -العامة منها وا زئية -إن مقادد الشريعة      
ولذلك فهي متثل عنصر الثبات والوحد  واالنسيام مركة الفكر اإلسالمي يف  والتشريعية

 صتلا ق اايه وجوانبه.
أكثر من أي وقن  -ومن جهة  نية فإن الفكر اإلسالمي املعادر قد أدبح عرضة     

لت ةريات قوية  فذ  من الفكر الرريب امديث، نا يوسع من احتماالت االختالف  -م ى 
ليي بني رواده ومدارسه فحسب، ولكن التباعد حى عن بعض ضواب  اإلسالم  والتباعد،

 ومقت ياته وعن دبرته وطبيعته.
ومقادد الشريعة را تت منه وتنزه من كليات وةوابن، ومن اولية وتناسق يف النظر إ       

مي األمور، ورا تت منه من مراتب وأولوايت، هي خري مؤسي وموجه وموحد للفكر اإلسال
يف صتلا الق ااي اليت يواجهها ويعا ها اليوم، سواء منها العقدية أو السياسية أو االقتصادية 
أو االجتماعية أو ال بوية...، وال نبالغ إذا قلنا إن"الفكر اإلسالمي"ال يكون جديرا هبذه 

لق ااي الصفة إال بقدر ما يتمثل مقادد الشريعة ويصطبغ هبا، وي مجها إ  إجاابت وحلول 
 العصر وإشكاالته وحتدايته.

وعلى هذا األساب ثكن أي تناول أي ق ية من الق ااي اليت تشرل الفكر املعادر، والفكر 
اإلسالمي خادة،ودراستها من عد  زوااي يكون من بينها أو يف مقدمتها زاوية مقادد 

 اإلسالم ومقادد شريعته، حبيث تتخذ معيارا وحكما.
 
 

 فيق واممد هلل ر  العاملني.وابهلل تعا  التو 
 1425ذي امية 14الرابر 

 2005يناير 24
 ـ ملحق ـ 

 رسائل وأطروحات جامعية في مقاصد الشريعة بإشراف الدكتور أحمد الريسوني
 

 تاريخ المناقشة ومكانها صاحبه عنوان البحث

 لعلوم اإلنسانية بالرباطبكلية اآلداب وا 24/07/1996 امحمد عبدو الفكر المقاصدي عند اإلمام الغزالي

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 07/05/1997 بوشعيب  لمدى   الفكر المقاصدي عند ابن تيمية

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 01/06/1998 كمال  راشد عالقة الكليات بالجزئيات وأثرها في االجتهاد الفقهي

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 02/11/1999 أحمد  الغزالي  بن الخطاب رعاية المقاصد في فقه عمر

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 04/12/1999محمد منصيف  النظر المقاصدي عند اإلمام مالك
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 العسري

 اإلنسانية بالرباطبكلية اآلداب والعلوم  02/06/1994 الحسن  السافري  رعاية المقاصد في المذهب الحنفي

تعليل األحكام بين أهل السنة والشيعة اإلمامية: الحكيم 
 الترمذي وابن بابويه القمي نموذجين

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 18/04/2001 خالد زهري

 والعلوم اإلنسانية بالرباطبكلية اآلداب  22/07/2002 محمد  اللياوي  مراعاة المقاصد عند الخلفاء الراشدين تطبيقا ومنهجا

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 18/12/2002 امحمد عبدو مقاصد العقائد عند اإلمام الغزالي

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 16/01/2003 أمينة سعدي تعليل األحكام في القرآن والسنة دراسة فقهية أصولية

لشريعة عند اإلمام فخر الدين مقاصد العقيدة ومقاصد ا
 الرازي

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 19/03/2003 يامنة  هموري 

التصوف عند اإلمام زروق البرنسي في ضوء مقاصد 
 الشريعة

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 27/05/2003 بوشعيب  لمدى 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة 14/07/2003 ة شمميلود المقاصد التربوي للشريعة اإلسالمية

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 26/09/2003 عبد السالم  آيت سعيد  االجتهاد المقاصدي مجاالته وضوابطه

 نية بالرباطبكلية اآلداب والعلوم اإلنسا 15/03/2004 مصطفى ليه مراتب المصالح بين ضوابط التفريق ومرجحات التطبيق

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 19/04/2004 حبيبة أحادوش الفكر المقاصدي عند اإلمام شهاب الدين القرافي

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 12/01/2005 حفيظة بوكراع النص والمصلحة بين التطابق والتعارض
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