البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله
الدكتور أحمد الريسوني-أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة محمد الخامسوبدار الحديث الحسنيـة -الربـاط -
*****
بحث مقدم لندوة مقاصد الشريعة ،التي نظمتها مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي بلندن ،من  1إلى  5مارس
2005
*****

إذا استثنينا بعض أفراد من املذهب الظاهري ،فإن األمة اإلسالمية جممعة على أن
الشريعة إمنا هي حكمة و رمحة ومصلحة للعباد يف دنياهم وآخرهتم ،وأن أحكامها كلها على
هذا املنوال ،ما علمنا من ذلك و ما مل نعلم.قال هللا عز وجل «وما أرسلناك إال رمحة
للعاملني» 1قال العالمة القرطيب يف تفسريه" وال خالف بني العقالء أن شرائع األنبياء قصد هبا
مصاحل اخللق الدينية والدنيوية" .2وقال اإلمام الشاطيب" :الشارع وضع الشريعة على اعتبار
3
املصاحل ابتفاق"
ومن هذا املنطلق جزم العالمة ابن القيم أبن "الشريعة مبناهاا وأساساها علاى امكام
ومصاااحل العباااد يف املعاااا واملعاااد .وهااي عاادل كلهااا و رمحااة كلهااا ومصاااحل كلهااا .فكاال مسا لة
خرجاان عاان العاادل إ ا ااور وعاان الرمحااة إ ضاادها ،وعاان املصاالحة إ املفسااد  ،وع ان
4
امكمة إ العبث ،فليسن من الشريعة وإن أدخلن فيها ابلت ويل"...
وهذا اإلمجاع عان األئماة وساائر العلمااء املعتانين ،قاد يرجاع إ الصاحابة رضاوان هللا
علا اايهم ،وه ا او ما ااا حققا ااه ودا اارا با ااه عا اادد ما اان العلما اااء ققا ااني ما اادققني يف فقا ااه الصا ااحابة
والساالا.قال العالمااة ش اااه وو هللا الدهلوي":وقااد يظاان أن األحك ااام الشاارعية ااري مت اامنة
5
لشيء من املصاحل...وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإمجاع القرون املشهود هلا ابخلري"

 1سورة [األنبياء.]107:
 2اجلامع ألحكام القرآن64/2
 3املوافقات 139/1

 - 4أعالم املوقعني3/3
 - 5حجة هللا البالغة ،27/1وانظر كذلك تعليل األحكام يف الشريعة اإلسالمية للشيخ حممد مصطفى شليب ،ص96
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وإذا كا ااان الصا ااحابة ها اام أول القا ااائلني –وأول اجملمعا ااني -أبن الش ا اريعة مصا االحة ،وأن
أحكامهااا ال تعاادو أن تكااون خلااري تلبااه أو لشاار تدفعااه ،فم ان الطبيعااي أن يكون اوا هاام أول
امللتفتااني وأول امل اراعني ملقادااد الشاارع ومكمااة هللا تعا .قااال اباان القيم"وقااد كاناان الصااحابة
6
أفهم األمة ملراد نبيه واتبع له.وإمنا كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده"
وإذا كان شيخ املقادد أبو سحاق الشاطيب قد أبدى ختوفه -يف زمان الركاود وا ماود-
من أن يتلقى فكاره املقادادي التيديادي ابالساتررا واإلنكاار ،فإناه وجاد ماالذه وحيتاه يف
كون ما جاء به هو"حبمد هللا أمر قررته اآلايت واألخبار ،وشاد معاقلاه سالا األخياار ،ورسام
معامله العلماء األحبار ،وشد أركانه أنظار النظار.وإذا وضح السبيل مل ياب اإلنكاار" .7وهاو
يصرا وينص بصفة خادة على الصاحابة ،فيصافهم أبهنم"عرفاوا مقاداد الشاريعة فحصالوها،
وأسس ااوا قواع اادها وأد االوها ،وجلا ان أفك ااارهم يف آايهت ااا ،و أعملا اوا ا ااد يف حتقي ااق مبادئه ااا
8
و اايهتا".
وعل ااى ه ااذا فمقاد ااد الشا اريعة ومعرفته ااا ومراعاهت ااا ،ل اايي ش اايشا اكتش اافه الالحق ااون أو
ابتك ااره املتا ا خرون ،با ال ه ااو م اان د ااميم ال اادين ،با ال ه ااو د ااميمه ،ما ان أول ي ااوم وم اان أول
فهم.والقاارآن الكاار والساانة النبويااة أااا أول مصاارا رقادااد الش اريعة وأول منبااه علااى أمثلتهااا
ومناذجها اإلمجالية والتفصيلية .فر م أن أحكام الوحي هلا من القداسة ومان الثقاة هباا والتساليم
هلا ما ال مزيد عليه عند املؤمنني هبا ،وماا ال حياوجهم إ بياان علاة وال حكماة وال مقصاد وال
مصاالحة ،فااإن القاارآن والساانة-ر اام ذلااك-قااد بينااا كث اريا ماان علاال األحكااام ومقاداادها ،يف
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
هااذا يف القاارآن والساانة ةااو مائااة موضااع أو مااائتني لسااقناها ،ولكن اه يزيااد علااى ألااا موضااع
9
بطرق متنوعة"
 - 6أعالم املوقعني
- 7املوافقات25/1
- 8املوافقات25/1

- 9مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،22/2وانظر كذلك "أعالم املوقعني"169/1إىل 200وشفاء
العليل537/2إىل 575
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ومثل هذا املوقا جنده  -قبال أكثار مان ةالةاة قارون مان ابان القايم -عناد ابان بطاال يف
شرحه النفيي على دحيح البخاري ،حيث قال عند حديث"إمنا جعال االساتشذان مان أجال
البصر".
وهذا حديث نا يارد قاول أهال الظااهر ،ويكشاا لطهام يف إنكاارهم العلال واملعااي،
وقاوهلم إن امكام لمساااء اخلاداة"؛ ألناه علياه الساالم علال االساتشذان أبنااه إمناا جعال مان قباال
البصار ،فادل ذلاك علاى أن الناايب دالى هللا علياه وسالم أوجاب أشااياء وحظار أشاياء مان أجاال
معااان علااق التحاار هبااا.ومن أ هااذا فقااد رد نااص الساانن .وقااد نطااق القاارآن رثاال هااذا كثاريا،
من ذلك قوله تعا (وجعلنا يف األرض رواسي أن متياد هبمووقال(ماا أفااء علاى رساوله مان أهال
القارىوإ قولاه(كي ال يكاون دولااة باني األ نيااء مانكمو وقااال تعا (ذلاك جزينااهم ببراايهمويف
10
مواضع كثري يكثر عددها ،فال يلتفن إ من خالا ذلكو
ور ااا أن الر اارض اآلن متي ااه إ رد ااد االهتم ااام رقاد ااد الشا اريعة ابعتباره ااا موض ااوعا
للبحاث والنظار والتصانيا ،وكياا باادأ ذلاك وكياا تطاور قاادثا وحاديثا ،فاال أطيال يف بيااان
أدالة النظر املقادادي وأسساه الواضاحة يف القارآن والسانة وفقاه الصاحابة ،خاداة ماع دارا
به عدد من العلماء من اإلمجاع على ذلك وبداهته ووضوحه للعيان.
مصطلحات متعددة وحلقات مفقودة
من أجل التعرف علاى ماا قبال وماا كتاب عان مقاداد الشاريعة يف صتلاا العصاور ،ويف
صتلااا املصاانفات والعلااوم اإلسااالمية ،البااد أن نعاارف-قباال ذلااك-أن مااا نعنيااه اليااوم رقادااد
الشاريعة قااد عاان عنااه العلماااء بتعااابري ومصااطلحات متعدد .فالبااد ماان معرفااة صتلااا املفااردات
املعاان هبااا ،حااى ال تقتصاار علااى م ااا ورد بعبااار مقادااد الش اريعة ،أو مقادااد الشاارع ،أو م ااا
يشتق منها.

- 10شرح ابن بطال ،19/9وابن بطال فقيه مالكي أندلسي( ،ت )449وشرحه هذا من أعظم شروح صحيح البخاري ،وقد
اعتمد عليه كثريا صاحب فتح الباري ،وخاصة يف الفقه.
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فمص ااطلحات :العل ااة والعل اال ،وامكما اة واملص االحة ،واملع ااى واملر اازى ،وما اراد الش اارع،
وأسارار الشاريعة ،كلهااا ريهااا اسااتعملن ومااا زالاان تسااتعمل للتعبااري عاان مقادااد الشاريعة ومااا
يندرج فيها.
وك ااذلك الب ااد أن نستح اار ،وةا ان نرد ااد ونس اايل م ااا نق ااا علي ااه م اان ك ااالم ح ااول
مقادااد الش اريعة ،أن هناااك الشاايء الكثااري ماان تراةنااا العلمااي القااد  ،وماان أق اوال عاادد ماان
العلماااء وآرائهاام ،إمااا مل ياادون أدااال-وخادااة منااه ت اراة الصااحابة والتااابعني وماان يل اوهنم ماان
املتقدمني-وإما ضاع ومل حيفظ لنا ،وإما أنه فوظ ومل يصل إ أيدينا بعاد ،أو مل تصال أيادينا
إليه ،وإما أنه بني أيادينا ولكان مل يستكشاا ومل يادرب بعد.وهاذا كلاه يبقاي اب االساتدراك
والتتميم مفتوحا .فال بد من أخذ هذا التحفظ يف االعتبار
األئمة الثالثة للفكر املقاصدي

الفكاار املقاداادي-كرااريه-باادأ ونش ا وتطااور عاان سلساالة طويلااة ،م ان العلماااء وآرائهاام
وكتاااابهتم ،ال حص ار ملقاهتااا وامتااداداهتا الفكريااة واملذهبيااة والزمانيااة واملكانيااة.إال أن ا أج ااد
ةالةااة م اان العلماااء امل اانزين يف ه ااذا اجملااال ،لك ال ماانهم مقام ااه املتمي ااز ،ورايدتااه وإمامت ااه مل ان
بعده.وثكن الت ريخ وردد التطورات الكنى للفكر املقاددي من خالل هؤالء الثالةة وهم:
1ـ إمام احلرمني ،أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين ،املتوىف سنة  478هـ
2ـ أبو إسحاق الشاطيب ،املتوىف سنة 790هـ
3ـ حممد الطاهر بن عاشور ،املتوىف 1379هـ1973/م
فمن خالل التوقا عند هؤالء األعالم الثالةة ،مع اإللتفات إ من سبقوهم ومان
مق ااوهم ،م ااؤةرين ومت ا ا ةرين ،نس ااتطيع أن نس اايل أه اام ااط ااات يف نش ا ا الفك اار املقاد اادي
وتطوره.
قبل اجلويين كان القفال الكبري

قب اال أن نص اال إ اإلم ااام ا ااوي وإ التط ااوير الن ااوعي ال ااذي أحدة ااه يف جم ااال الفك اار
املقاددي ،جند إماما مقادداي جلايال ،ال يازال مرماورا ،أ-علاى األقال -اري مقادر حاق قادره
مد اآلن .هذا اإلمام يبدو مزامحا ومنافسا لإلمام ا اوي يف إمامتاه ورايدتاه يف جماال املقاداد،
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وأع به أاب بكر القفال الشاشي ،املعروف ابلقفال الكبري(ت365و ،داحب كتا (حماسن
الشريعة)
وقد نوه هبذا الكتا ري واحد مان العلمااء الاذين اطلعاوا علياه واساتفادوا منه.فالقاضاي
أبو بكر بن العريب ،ذكره يف سياق حديثه عن تعليل الشريعة وانبنائها على املقاداد واملصااحل،
حيااث قال":ولقااد انتهاان امالااة ابلشاايخ املعظاام أيب بكاار الشاشااي القفااال إ أن يطاارد (أي
جعلا ااه مطا ااردا عاما اااو ذلا ااك حا ااى يف العبا ااادات ،ودا اانا يف ذلا ااك كتا ااااب كب ا اريا أااه( اسا اان
11
الشريعةو"...
وك ااذلك ذك ااره اب اان الق اايم يف س ااياق دفاع ااه الطوي اال املمت ااع ع اان الق ااول ابمس اان والق اابح
الااذاتيني ،فقااال ":واختاااره ماان أئمااة الشااافعية اإلمااام أبااو بكاار مااد باان علااي باان اااعي ال،
القفال الكبري ،وابلغ يف إةباته وبى كتابه( اسن الشريعةوعليه ،وأحسن فيه ما شاء"

12

وةم ااد هللا تع ااا عل ااى ك ااون ه ااذا الكت ااا الي ازال فوظ ااا ،تع اارف نس ااخة من ااه ب كي ااا
وأخاارى ابملرر .كم ااا أن ج اازءا م اان الكت ااا  13حققااه األس ااتاذ ال اادكتور كم ااال ام اااج لت ااول
العروس ا ااي وتق ا اادم ب ا ااه لني ا اال ال ا اادكتوراه يف الفق ا ااه م ا اان جامع ا ااة أم الق ا اارى م ا اان مك ا ااة املكرم ا ااة،
سنة.1992/1412
وقااد علماان أن الباحااث ا زائااري الاادكتور مااد السااليماي يعماال علااى حتقيقااه ونشااره
كامال.
والكتااا يرمااي –أساسااا-إ بيااان حكاام الش اريعة ومقاداادها يف أحكامهااا ،مبيناا ماان
خالل ذلك وجوه الرمحة واملصلحة واليسر والنفع للعباد.قاال اإلماام القفاال الكباري رمحاه هللا يف
مقدما ااة كتابا ااه ":رض الكتا ااا الا ااذي قا اادر –وهلل التقدير.أتليفا ااه ،يف الداللا ااة علا ااى اسا اان
الشاريعة ،ودخوهلااا يف السياسااة الفاضاالة الساامحة ،ولصااوقها ابلعقااول السااليمة ،ووقااوع نااورده
من ا وا ملن س ل عن عللها موقع الصوا وامكماة ، 14"...مث يؤكاد أن"املقصاد فياه(أي

 11ـ كتاب القبس في شرح موطإ مالك بن أنس 802/2
 12ـ نفسه ص 91
 13ـ من القسم األول إلى آخر كتاب النكاح
 14محاسن الشريعة ،القسم المحقق ،ص90 :
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يف الكتااا و تقريااب الش ارائع يف العقااول يف األداال ،وج اواز وقااوع السياسااة فيهااا ملااا بينااا أهنااا
15
وقعن من حكيم عليم ابلعواقب مستصلح"
وهاو يقارر -رمحااه هللا -أن أهال امااق واإلثاان" يعتقادون دااحة ماا تاارد باه الشارائع .وإن
جهلا اوا وجه ااه...مث وراء ذل ااك يربطون ااه ابملعا اى الع ااام ال ااذي ه ااو املص االحة م اان املتعب ااد ال ااذي
16
تقدسن حكمته ورأفته ،و ناه وجوده ،وانفراده ابلعلم ابلريب والشهاد "
ويسااتمر أتسيسااه العقاادي والفكااري للبعااد املقاداادي االستصااالحي للشارائع املنزلااة ماان
خااالل رده علااى بعااض الفشااات املشوشااة ،إ أن يقااول هلاام":إن كنااتم تثبتااون لمسشااياء دااانعا
حكيماا قااادرا ،فهااو اليكااون إال مرياادا للخااري لعباااده ،جمازاي هلاام علااى السياسااة الفاضاالة العائااد
17
ابستصالحهم"...
مت يتط اارق إ م ااا ق ااد يع ا ا ض ب ااه م اان أحك ااام ش اارعية ال يظه اار للن اااب وج ااه امكم ااة
واملصلحة فيها أو يف نسخها واستبدال ريها هبا ،فيبني أن ةبوت دافة امكماة واالستصاالا
يف مجلة الشريعة  ،ير عن معرفة ذلك يف كل أحكامها وتفاديلها.
فحااى الناااب فيمااا بياانهم إذا عرف اوا واسااتقر عناادهم أن أحاادهم ياادبر األمااور ويسوسااها
حبكمة وعدل وتعقل"كفى ذلك عن تتبع مقاداده ران ياوو أو يعازل ،أو فيماا يادبر باه نفساه
وأهلااه ورعيتااه ،إال أن يبلااغ األماار يف ذلااك مبلرااا ال يوجااد لفعلااه منفااذ ومسااا يف املصاالحة،
18
فحينشذ خيرج داحبه الفاعل عن استحقاق دفة امكيم".
بااه

وهباذا"يكون ا اوا عمااا يسا ل عناه عاان العلاة يف الشاايء اخلاايف عليناا معناااه اخلاا
19
يف نفسه ،أنه معلول ابلعلة العامة اليت هي املصلحة"
وبع ااد اس ااتيفاء ه ااذه املق اادمات النظريا اة الت سيس ااة ق ااال":وةن اآلن نص ااري إ الش ا ارائع
ونقر معانيها من العقل ،على األدول اليت تقدم ذكرها"...
مث م ااى رمحااه هللا مااع تفاداايل أحكااام الش اريعة-وفااق التبويااب الفقهااي املعهااود -يبااني
عللهااا ومصااامها ووجااوه اللطااا وامكمااة فيهااا .ري أن خوضااه واهنماكااه يف التعلاايالت ا زئيااة
- 15نفسه 91
- 16نفسه 94
 17ـ نفسه 708
 18ـ نفسه 111
 19ـ نفسه 111
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ال ثنعه من التوقا من حني آلخر ،ليقرر املقادد العامة واألسي الكلية للشريعة اإلسالمية،
و ليااذكر رااا ذكااره عنهااا ،كمااا ناارى يف قوله"وقااد ةبتاان الداللااة علااى ااى هللا وانتفاااء اماجااة
والفاقااة عنااه ،واسااتحالة ال اارر واسااتيال النفااع إ نفسااه عااز وجاال .فهااو ال حيلاال وال حياارم
ماج ااة نفس ااه أو دف ااع ال اار عنه ااا أو اس ااتيال نف ااع إليه ااا ،وإمن ااا يفع اال ذل ااك ملن ااافع عب اااده
واستصالحهم .وما سبيله االستصالا ،فقد تاري السياساة فياه علاى حظار ماا خيااف ابحتاه
20
إ استباحة ما الصالا يف حظره"
وم اان خ ااالل ه ااذا ال اانص ،ونص ااو أخ اارى تق اادمن ،وأخا ارا مل أنقله ااا ،يتب ااني لن ااا كث اار
اسا ااتعماله ملصا ااطلحات املصا االحة علا ااى أأيته.وقا ااد ذها ااب بعا ااض الدارسا ااني-وها اام يف ذلا ااك
مع ااذورون-إ أن اإلم ااام الرا ازاو ه ااو أول م اان اس ااتعمل مصطلح"االستص ااالا" ،مث ظه اار أن
شايخه اإلماام ا اوي قاد سابقه يف ذلاك ،لكا كشافن عان أهنماا مسابوقان معاا-كماا سااي
بعد قليل-ابلقاضي عبد ا بار اهلماذاي ،املعتازو ،املتاويف سانة 417ه.وهاا أناذا اآلن-بتوفياق
هللا تعااا -أكتشااا وأكشااا ساابق اإلمااام القفااال الكبااري ،هلاام مجيعااا.ومن ياادري ،لعلنااا نصاال
إ أبعااد م اان هااذا وأق اادم.وها هااو القف ااال نفسااه يق ااول لنااا":ويف ابتع اااة الرساال م اان امكم ااة
واملصلحة وجوه كثري  ،هي موجودة يف كتب العلماء"

21

فمن هم هؤالء العلماء السابقون عليه؟ وما هي كتبهم اي ترى؟فمما شك فياه أن هاؤالء
املتق اادمني األول ااني هل اام ف االهم عل ااى اإلم ااام الشاش ااي القف ااال ،مثلم ااا ل ااه وهل اام الف اال عل ااى
الالحقني.وقد نبه قق كتا ( اسن الشاريعةو ،اري ماا مار عان تشاابه وتطاابق كباريين ،باني
نصااو ماان هااذا الكتااا وأخاارى يف كتااا (مفتاااا دار السااعاد والبن القاايم ا وزيااة ،22رحاام
هللا ا ميع وجزاهم خريا.
الرتمذي احلكيم

وقب اال القف ااال الكب ااري جن ااد علم ااا آخ اار كان اان ل ااه عناي ااة ابرز رقاد ااد الشا اريعة وعلله ااا
وأسارارها ،وهااو أبااو عبااد هللا مااد باان علااي ال مااذي ،املعااروف ابل مااذي امكيم.وقااد اختلااا
يف سنة وفاته اختالفا ريبا والراجح أنه عاا إ أواخر القرن الثالاث اهلياري ،ورراا إ أوائال
القرن الرابع.
 20ـ محاسن الشريعة ،ص 505 ،504
 21ـ نفسه ص122 :
 22ـ انظر الهوامش في ص  109و112
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وأول مااا يلفاان االنتباااه ويسااتحق التنويااه عنااد امكاايم ال مااذي ،هااو أنااه –فيمااا نعاارف-
أول ماان اسااتعمل لفظ"املقادااد" يف عن اوان كتابااه ،وذلااك يف كتابه(الصااال ومقاداادهاو ،وهااو
كتا قق ومطبوع منذ عد سنني .23وهذا منوذج منه يعلل فيه أفعال الصال وما ظهر لاه
م اان أس ا ارارها ،قا ااال رمحا ااه هللا":ف فعا ااال الصا ااال صتلف ااة علا ااى اخا ااتالف األح ا اوال ما اان العبا ااد:
فبالوقوف خيرج من اإلابق.وابلتوجه إ القبلة خيارج مان التاوو واإلعاراض .وابلتكباري خيارج مان
الكن.وابلثناء خيرج مان الرفلاة.وابلتالو يادد تساليما للانفي وقباوال للعهاد.وابلركوع خيارج مان
ا فاااء ،وابلساايود خياارج ماان الذنب.وابالنتصااا للتشااهد خياارج ماان اخلسران.وابلسااالم خياارج
من اخلطر العظيم.24"...مث راا يفصل هذه اإلشارات يف بقية فصول الكتا .
ال مااذي امكاايم يرلااب عليااه –كش ا ن علماااء الصااوفية وشاايوخها-هااذا املنحااى الرماازي
الاذوقي ،يف تعليال أحكاام الشاريعة وتكاليفها.وهاذا ماا جناده يف كتااب تعليلياة مقادادية أخاارى
26
له ،مثل كتا إةبات العلل" 25وكتا "امج وأسراره"
ويف تقاديري ،فاإن القيماة اكانى لل ماذي ،ال تكماان يف تعليالتاه الايت الان الكثاري ماان
العقائد واألحكام الشرعية ،بقدر ما تكمن يف منحاه التعليلي الذي اليكااد يساتث شايشا.فهو
قد خادم فكار التعليال والتقصايد ألحكاام الشاريعة بشاكل قال نظاريه فايمن بعاده ،ف اال عمان
قبله.
الشيخ الصدوق

ونن جاؤوا بعد ال مذي وشرفوا ابلبحث والتقصي لعلل الشريعة وأحكامها،
جنااد إمامااا إماميااا ،هااو العالمااة اباان اببويااة القمااي ،أبااو جعفاار مااد باان علااي ،املعااروف

ابلش اايخ الص اادوق  ،املت ااويف س اانة 381ه ا ا .وأه اام كت ااا ي ااذكر ل ااه يف ه ااذا الب ااا ه ااو"عل ــل
الشرايع" 27الذي مجع فيه ةرو كبري مان األقاوال التعليلياة املروياة عان أئماة الشايعة وعلماائهم،
ابتااداء ماان الصااحابة املعتماادين عناادهم.وهي تعلاايالت تشاامل كافااة أب اوا الش اريعة ،باال كافااة

 23ـ -حققه األستاذ حسني نصر زيدان ،ونشر بمصر(دار الكتاب العربي)
 - 24الصالة ومقاصدها ،ص12
 25ـ حققه الدكتور خالد زهري ،ونشرته كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
 26ـ -حققه األستاذ حسني نصر زيدان ،ونشر بمصر()1970
 27مطبوع في مجلد واحد من جزأين
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أب اوا ال اادين ،ر ااا فيه ااا العقائ ااد واألخب ااار.وال أس ااتبعد أن يك ااون الش اايخ الص اادوق ق ااد أتة اار
28
ابلشيخ امكيم ،يف منهيه ونزعته التعليلية ا ا ة.
وإذا كانن القيمة الكنى لل مذي امكايم هاي هاذه النزعاة التعليلياة ،براض النظار عان
تعليالتااه ذاهتااا ،فااإن القيمااة الكاانى للشاايخ الصاادوق هااي هااذه اآلالف ماان الاارواايت التعليليااة
اليت مجعها ،من حيث كوهنا تكشا -من حيث املبدأ -عن توساع كباري يف التعليال والتقصايد
عنااد املتقاادمني ،نااا يظهاار بوضااوا إثاااهنم الراسااخ بكااون الشارائع كلهااا مبنيااة علااى علاال وحكاام
ومقادد ومصاحل .كما تكشاا لناا مؤلفاات هاؤالء األعاالم الثالةاة (القفاال الكباري ،وال ماذي
امكيم والشيخ الصادوقوعن مادى اهنمااك علمااء هاذه امقباة يف تقصاي التعلايالت واملقاداد
ا زئية التفصيلية بصفة خادة.
أبو احلسن العامري والتفكري الفلسفي يف املقاصد
يف هااذه امقبااة أي ااا نقااا عنااد حكاايم آخاار وعلاام آخاار ماان أعااالم الفكاار املقاداادي
والبحث املقاددي وهو الفيلسوف أبو امسن العامري ،املتويف سنة 381ها كذلك.
وإذا كااان األعااالم الثالةااة السااابقون فقهاااء فااروعيني شاارلتهم العلاال وامكاام ا زئيااة ،فااإن
أاب امسن العامري ،الفيلسوف املتكلم ،جاء فكره املقاددي متسما ابلنزوع ةو الرؤية الكلياة
واالستنتاجات العامة.
وأه اام من ااوذج ب ااني أي اادينا اآلن م اان إنتاج ااه وفك ااره ه ااو كتاب ااه الف ااذ "اإلعـ ــالم بناقـ ــب

اإلسالم" وهو كتا يادخل يف"علام مقارناة األداين" وأقار فصاوله إ موضاوعنا هاو الفصال
الساادب ،املتعلااق حبكاام العبااادات اإلسااالمية ومكارمهااا ،وبيااان متيزهااا وتفوقهااا علااى نظراهتااا يف
الداي ت األخرى.
ولعل أهم سبق حظي به العامري هو سبقه إ ذكر ال رورايت اخلمي ،اليت أدبحن
–عل ااى م اار العص ااور -اور الك ااالم يف مقاد ااد الشريعة.وس اابقه ك ااذلك إ التنبي ااه عل ااى منب ااع
استنباطها من خالل العقوابت الشرعية اليت وضعن مفظ أركان اميا

 28للمقارنة بين الرجلين ،أنظر"تعليل الشريعة بين السنة والشيعة ،الحكيم الترمذي وابن بابوي القمي نموذجين"لخالد الزهري
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الفردية واالجتماعياة.قال رمحاه هللا":وأماا املزاجار فمادارها أي اا عناد ذوي األداين الساتة
لن يكون إال على أركان مخسة ،وهي:
 مزجر قتل النفي كالقود والدية ومزجر أخد املال ،كالقطع والصلبومزجر هتك الس  ،كا لد والرجمومزجر ةلب العرض ،كا لد مع التفسيق29

ومزجر خلع البي ة ،كالقتل عن الرد "فه ااذه ه ااي أد ااول الكلي ااات التشا اريعية ،ال اايت ج اارى تنقيحه ااا وض ااب مص ااطلحاهتا
الحقا ،على يد ا وي والرزاو ،واشتهرت ابسم ال رورايت اخلمي.
على أن للعامري كتااب آخر ،يظهار مان عنواناه أناه يف داميم مقاداد الشاريعة ،وهاو
يشبه بعض العناوين السابقة ،املنتمية إ هذه امقبة.واسام الكتاا هو(:اإلابناة عان علال
الداينةو .ذكر أنه علل فيه أحكام الشريعة يف املعاامالت 30.وال أدري ماد اآلن ماا مصاري
هذا الكتا الذي يسيل له لعا الباحثني يف مقادد الشريعة.
ويبا اادو و أن العا ااامري و أمثالا ااه ما اان املتكلما ااني واملتفلسا اافني قا ااد أسا ااهموا يف دفا ااع
البحث املقاددي ةو مرحلاة التنظاري والتقعياد والتمااب املقاداد الكلياة .ويف هاذا الساياق
ثكن أن ندرج بعض اإلساهامات املعتزلياة ،حياث يبادو أن املقااالت االعتزالياة عان العادل
اإلهلاي ،واللطااا اإلهلااي وفعاال الصااالا واألداالح ،وامساان والقاابح الااذاتيني ،قااد شااكلن
مص اادر إ ن اااء للنظ اار املقادا ادي ،سا اواء ل اادى املعتزل ااة أنفس ااهم ،أو ل اادى ص ااالفيهم ولع اال
االسااتدالالت العقليااة املطولااة للفخاار الارازي علااى تعلياال الشاريعة ومصاالحيتها ،وختمااه هلااا
بقوله":أما املعتزلة فقد درحوا حبقيقاة هاذا املقاام وكشافوا الرطااء عناه ،وقالوا:إناه يقابح مان
هللا تعا فعل القبايح وفعال العباث ،بال ياب أن يكاون فعلاه مشاتمال علاى جهاة مصالحة
31
و رض"...

 29ـ اإلعالم بمناقب اإلسالم.ص125
 30ـ المصدر نفسه ،ص150
 31ـ المحصول  . 242/2-2وسيأتي قريبا استعمال القاضي عبد الجبار لمصطلح" االستصالح "و سبقه بذلك للجويني والغزالي الذين
اشتهرا باستعماله.

10
This file was downloaded from QuranicThought.com

لعاال ذلااك واضااح الداللااة علااى ح ااور املقاااالت االعتزاليااة ومساااأتها يف أتساايي
النظر املقادادي.ويف هاذا الساياق أضاع إماام امارمني وإساهاماته الفكرياة يف جماال مقاداد
الشريعة ،حيث انتقلن من التنظري الكلي ،بعد مرحلة نية ابلتعليل ا زئي..
إمام احلرمني وإماماته يف مقاصد الشريعة
إذا تاااوز اإلمااام أاب إسااحاق الشاااطيب الااذي قاادر لااه أن ي بااع علااى عاارا مقادااد
الشاريعة مناذ القارن الثااامن اهلياري(ت790و ،فاإن العاارفني هبااذا الشا ن يمعاون علااى أن
داحب والرايد يف هذا الفن ،هو إمام امرمني ،ا وي .
وإذا كااان إمااا اماارمني مل يفاارد مقادااد الش اريعة رؤلااا خااا أو شاابه خااا  ،كمااا
فعاال علماااء آخاارون قبلااه وبعااده ،فااإن مؤلفاتااه جاااءت مشااحونة بق ااااي مقادااد الش اريعة،
كلياهت ا ااا وجزيشاهت ا ااا .وج ا اااءت ش ا اااهد عل ا ااى نظ ا اار مقاد ا اادي ق ا ااب وفك ا اار مقاد ا اادي
ضااج.وتلك هااي اإلمامااة الاايت ائااتم بااه فيهااا كبااار املقادااديني ماان بعااده ،فكاارروا مااا قاارره،
وأمتوا ما بدأه ،وداروا على هنيه ونسيوا على منواله.
إسهامات أتسيسية إلمام احلرمني يف الفكر املقاصدي

األعماال الت سيساية مهماا تكاان قلتهاا و ادوديتها ،و مهماا يكاان مان قصاورها و عاادم
كفايتهااا ،و مهمااا ياارد عليهااا ماان مالحظااات و اسااتدراكات  ،فإهناا تظاال أعماااال عظيمااة ال
أي هب ااا إال العظم اااء املب اادعون .و م اان ه ااؤالء إم ااام ام اارمني.و يف م ااا يل ااي بع ااض إس ااهاماته
املقاددية اليت متتاز ابلسبق و اإلبتكار يف هذا امل مار.
-1الضرورايت و احلاجيات
لقااد أداابح ماان املعتاااد تقساايم املقادااد الشاارعية و مصااامها املرعيااة إ ضاارورايت ،و
حاجيااات ،وحتسااينات .كمااا أداابح ماان املعتاااد الليااوء و االحتكااام إ هااذا التقساايم لتمييااز
مراتب املصاحل و معرفة ما يقدم و ما يؤ خر ،و ما يعتان فياه ال خايص و ماا ال يعتان ،و ماا
ثك اان تفويت ااه و م ااا ال ثك اان...إ ااري ذل ااك ن ااا ي ت ااب عل ااى ه ااذا التقس اايم م اان قواع ااد و
تطبيقات أدولية و فقهية...هذا التقسيم جنده و جند أساسه-أول ما جند-عند إمام امرمني،
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و ذلك يف اب تقاسيم العلل و األدول من كتا القياب يف (النهانو .فبعد أن عارض آراء
العلماااء فيمااا يعلاال و مااا ال يعلاال ماان أحكااام الشاارع ،و ذكاار مناااذج لتعلاايالهتم ،و أةاار كاال
ذلااك يف إج اراء األقيسااة يف األحكام...قال":هااذا الااذي ذكااره هااؤالء أدااول الش اريعة .و ةاان
32
نقسمها مخسة أقسام"...
و ظاهر من عبارته اإلشعار أبن هذا التقسيم من وضعه ،و أناه اري مسابوق باه.و قبال
أن أذكار تقسايمه للعلال و املقاداد الشاارعية ،أشاري إ أناه أتاى باه ليبااني مان خاللاه ماا يصااح
إجا اراء القي اااب فيا اه و م ااا ال يص ااح .أم ااا األقس ااام اخلمس ااة للعل اال –أو التعل اايالت -الش اارعية،
فهي:
القس ــم األول :م ااا يتعل ااق ابل اارورات  ،مث اال القص ااا  ،فه ااو معل اال حبف ااظ ال اادماء

املعصومة ،و الزجر عن التهيم عليها.

33

القس ــم الثـ ــا  :م ااا يتعل ااق ابماج ااة العام ااة ،وال ينته ااي إ ح ااد ال اارور  .و ق ااد مثل ااه

ابإلجارات بني الناب.

34

القسم الثالث:ما لايي ضاروراي و ال حاجياا حاجاة عاماة ،و إمناا هاو مان قبيال التحلاي

ابملكرمات ،و التخلي عن نقائ ها.و قد مثله ابلطهارات

35

القسم الرابع :و هو أي ا ال يتعلاق حباجاة و ال ضارور  ،و لكناه دون الثالاث ،حبياث

ينحصر يف املندوابت . 36فهو –يف األدل-كال ر الثالاث ،الاذي انتياز الفارا مناه ،يف
أن الراارض املخيل:االسااتحثاة علااى املكرمااة مل ياارد األماار ياهبااا ،باال ور د األماار ابلنااد
37
إليها"...
القسـ ــم ا:ـ ــام :ه ااو م ااا ال يظها اار ل ااه تعلي اال واضا ااح وال مقص ااد اادد ،ال ما اان اب

ال ا اارورات  ،و ال ما اان اب اماجا ااات ،وال ما اان اب املكرما ااات ،قال":وها ااذا ينا ااذر تصا ااويره
جاادا 38أي أن ه ااذا الص اانا در ج اادا يف الش اريعة؛ ألن كاال أحكامه ااا-تقريب ااا-هل ااا مقاد ااد
 32ـ البرهان923/2 ،
 33ـ البرهان923/2 ،و927
 34ـ البرهان924/2 ،و937
 35البرهان 924/2 ،و937
 36ـ البرهان925/2 ،و.94
 37ـ البرهان.947/2 ،
 38ـ البرهان.926/2 ،
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واضااحة وفوائااد ملموسااة.وهلذا فإنااه ر اام متثيلااه هااذا القساام الااذي اليعلاال  ،ابلعبااادات البدنيااة
اا اانة  ،الاايت"ال يتعل اق هبااا أ اراض دفعيااة وال نفعيااة" ،39أي ال يظهاار فيهااا درء مفسااد وال
جلب مصلحة ،فإنه سرعان ماا نباه علاى أن هاذه العباادات ثكان تعليلهاا تعلايال إمجالياا ،وهاو
أهنااا متاارن العباااد علااى االنقياااد هلل تعااا  ،وتديااد العهااد بااذكره ،نااا ينااتج النهااي عاان الفحشاااء
واملنكاار ،وخيفااا يف املراااال يف اتباااع مطالااب الاادنيا ،ويااذكر االسااتعداد لرخاار  .قااال" :فهااذه
أمااور كليااة ،ال ننكاار علااى ا ملااة أهنااا اارض الشااارع يف التعبااد ابلعبااادات البدنيااة .وقااد أشااعر
بااذلك :بنص ااو م اان الق اارآن العظاايم يف مث اال قول ااه تع ااا " :إن الص اال تنه ااى ع اان الفحش اااء
واملنكر"(40العنكبوت45:و
فل اام يب ااق إذن إال بع ااض أحكامه ااا التفص اايلية ،ن ااا يعس اار تعليل ااه فيتع ااذر القي اااب علي ااه،
41
كهيآت الصال  ،وأعداد ركعاهتا ،وكتحديد شهر الصوم ووقته...
ولنعد إ التقسيم اخلماسي للعلل واملقادد الشرعية ،فقد سبق التنبيه -واعتماادا علاى
كااالم اإلمااام نفسااه -علااى أن القساامني الثالااث والرابااع ،ثكاان دجمهمااا يف قساام واحد.ويؤكااد
ه ااذا أن ااه عن اادما ذك اار القس اام اخل ااامي ن ااص عل ااى أن ااه ال ي اادخل ال يف ال اارورايت ،و ال يف
اماجيات ،و ال يف اااسن.فحصر األقسام األخرى يف ةالة.
مث إذا جشنااا إ هااذا القساام اخلااامي ،جنااد أنااه قااد قساامه –ضاامنيا -إ مااا يعلاال تعلاايال
إمجاليااا وإ مااا ال تعلياال لااه ،فييااب إماقااه أبحااد األقسااام الثالةااة ،فهااو إمااا ماان ال اارورايت،
وإمااا ماان اماجيااات ،وإمااا ماان اااساان.وما تعااذر تعليلااه ،فهااو لاايي نااا ةاان فيااه ،أي تقساايم
العلل.فال يبقى عند التحقيق إال ةالةة أقسام...
والذي أريد أن أخلص إليه من هذا:هو أن إمام امرمني رمحاه هللا ،هاو دااحب الف ال
و الساابق يف التقساايم الثالةااي ملقادااد الشااارع (ال اارورايت-اماجيااات-التحسااينياتو ،وهااو
التقسيم الذي أدبح من أسي الكالم يف املصاحل الشرعية.

-2الضرورايت ا:م
 39ـ البرهان.926/2 ،
 40ـ البرهان.958/2 ،
 41ـ البرهان.958/2 ،
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لقا ا ااد دأ العلما ا اااء عاما ا ااة-واملقادا ا ااديون ما ا اانهم خادا ا ااة-علا ا ااى اعتبا ا ااار ال ا ا اارورايت
اخلمي(ال اادين ،وال اانفي ،والنس اال ،والعق اال ،واملالوأس ااي الشا اريعة ومص ااامها الكلي ااة .وق ااد
حتاددت هاذه ال ارورايت اةصارت واساتقرت علااى هاذا النحاو مناذ اإلماام الرازاو ،وأداابحن
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
ما جاء يف قوله":فالشريعة مت منها م مور به ،ومنهي عنه ،ومباا.
ف مااا املا مور بااه  :فمعظمااه العبااادات ...وأمااا املنهيااات ف ةباان الشاارع يف املوبقااات منهااا
زواجر...واب ملة :الدم معصاوم ابلقصاا ...والفروج معصاومة ابمادود...واألموال معصاومة
42
عن السراق ابلقطع...
فها ااو يف ها ااذا ال ا اانص قا ااد نبا ااه عل ا ااى حفا ااظ الا اادين ابلعب ا ااادات ،وعلا ااى حفا ااظ ال ا اانفي
ابلقصا ااا  ،وعلا ااى حف ا اظ النسا اال والعا اارض حب ا ااد الا ااز وحا ااد الق ا ااذف ،وعلا ااى حفا ااظ امل ا ااال
ابلقطع.وهب ااذا أي ا ااوي يف الدرج ااة الثاني ااة بع ااد الع ااامري -زمن ااا ووض ااوحا-يف حتدي ااد ه ااذه
ال رورايت والتنبيه على أساسها.
وإن مااا عرفتااه هااذه ال اارورايت ماان تتماايم وهتااذيب ،وماان أتداايل وتفصاايل ،علااى يااد
الالحقني-الرزاو فمن بعده-مهما كانن قيمته يبقى مدينا للارواد األوائال-العاامري وا اوي ،
وررا ريأا -الذين تفتقن فطنتهم ونباهتهم عن هذه املالحظات واالستنتاجات الرائد .
-3وضع املصطلحات املقاصدية وإغناؤها
ابتكار املصطلحات وضبطها وتطويعها هو نوع من األعمال الت سيسية يف أي علم مان
العلا ااوم ،ذلا ااك أن"العلا اام ،ما اان حيا ااث كونا ااه(علماوينب علا ااى ةالةا ااة أركا ااان ها ااي :املصا ااطلح،
والقاعاد  ،واملنهج.والركنااان األخاريان ينطلقااان ماان املصاطلح ويعااودان إلياه...إذ أول مااا يولااد-
عاد -من العلم هو(املفهاومو ،أي (املعاى العلماي البساي والذي يشاكل م امون املصاطلح يف
مرحلتااه ا نينيااة ...إن اماجااة العلميااة تاادعو إ وجااود املفهااوم ،مث ي ا دد ويتااداول بلفااظ ،أو
43
عد ألفاظ ،إ أن يستقر يف مصلح ما؛فيسيل بذلك أول بداية العلم"
 42ـ البرهان
 43ـ الدكتور فريد األنصاري:المصطلح األصولي عند الشاطبي( ،38/1 ،أطروحة دكتوراه بخزانة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالمحمدية-المغرب)
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وإمااام اماارمني بعقليتااه الت سيسااية الرايديااة داااحب عطاااء و ناااء يف جمااال املصااطلحات
وضعا وتطويرا.ومن ذلك املصطلحات اآلتية:
تق اادم قب اال قلي اال اس ااتعماله ملصطلي:ال اارورات واماج ااات  .كم ااا جن ااده يتح اادة ع اان
"اماجة العامة"أو"حاجاة ا اني"يف مقابال حاجاة اآلحااد ،أي األفاراد . 44ولسان أدري هال
سبقه سابق إ تقرير قاعد "اماجة تنزل منزلة ال ارور "؟وعلى كال فهاو يقول":البياع مساتنده
ال اارور  ،أو اماج ااة النازل ااة منزل ااة ال اارور " 45ويقول":اماج ااة العام ااة تن اازل منزل ااة ال اارور
اخلادا ا ا ااة 46"...وأ أورد اآلن ها ا ا ااذه القاعا ا ا ااد اآلن ابلدرجا ا ا ااة األو ما ا ا اان حيا ا ا ااث األوعيا ا ا ااة
االدطالحية اليت حتملها.
ورااا أن مصااطلح اماجااة -خالفااا ملصااطلح ال اارور  -يكتنفااه الرمااوض واإلهبااام ،فقااد
عمال علااى ضابطه وحتديااد م امونه ،خادااة وأن األمار يتعلاق بتنزياال اماجاة منزلااة ال اارور يف
ال خصااات واسااتباحة اارمااات .قااال رمحااه هللا" :فااإذا تقاارر أن املرعااي اماجااة ،فااإن اماجااة
لفظااة مبهمااة ال ي ااب فيهااا قااول .واملقاادار الااذي ابن أن ال اارور وخااوف الااروا(أي خااوف
املااوتو لاايي مشااروطا فيمااا ةاان فيااه كمااا يش ا ر يف تفاداايل الشاارع يف اآلحاااد (أي يف حااق
األفارادو ،يف إابحااة امليتااة وطعااام الرري.ولاايي ماان املمكاان أن بعبااار عاان اماجااة ت اابطها
ضب التخصيص والتنصايص ،كماا تتمياز املساميات وامللقباات باذكر أاائهاا و ألقاهباا ،ولكان
47
أقصى اإلمكان يف ذلك من البيان تقريب وحسن ترتيب ينبه عن الررض"...
وامقيقة أنه ضاب هاذا املصاطلح ضابطا علمياا كماا ،أكثار ضابطا وإحكاماا حاى مان
الااذين جاااؤوا بع ااده كااالرزو والشاااطيب ،فقال":لس اانا نع ا ابماجااة تش ااوق الناااب إ الطع ااام
وتشوفها إليه ،فر مشته لشيء ال ي ره االنكفاف عنه ،فال معتن ابلتشهي والتشوف.
ف اااملرعي إذا دف ااع ال اارر واس ااتمرار الن اااب عل ااى م ااا يق اايم قواهم...فاقتطعن ااا م اان اإلهب ااام
التشااوف والتشااهي ااااض ماان ااري فاارض ضارار ماان االنكفاااف عاان الطعااام وقااد ال يسااتعقب
ضاعفا ووهناا عاااجزا عان التقلاب يف امااال ،ولكان إذا تكارر الصاان علاى ذلاك امااد مان ا ااوع

 44ـ البرهان.602/2 ,
 45ـ البرهان607/2 ,
 46ـ البرهان 606/2 ,و الغياثي.295 :
 47ـ الغياثي296 – 295 :
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أورة ضاعفا ،فااال نكلااا هااذا ال ار ماان االمتناع.ويتحصاال ماان جمماوع مااا نفينااا وأةبتنااا أن
48
الناب أيخدون ما لو تركوه لت رروا يف امال أو املآل"...
وحى مصطلح" مقادد الشريعة" -هبذين اللفظاني أو هباذا اللقاب اإلضاايف -فاإن أقادم
استعمال له أعرفه و أذكره هو استعمال ا وي .
ففااي رده علااى أيب حنيفااة الااذي يااوز اإلح ارام يف الصااال برااري لفااظ التكبااري وياارى أن
ختصا اايص اإلح ا ارام بلف ا ااظ(هللا أكنولا اايي با ااالزم ق ا ااال":فمن قا ااال وامالا ااة ه ا ااذه:ال أةا اار هل ا ااذا
49

االختصا  ،وإمنا هو أمر وفاقي ،فقد دى على نفسه اب هل رقادد الشريعة"
ويف بيان مدى حاجة الدنيا إ الدين ،وحاجة الدين إ الادنيا يقاول":ولكن هللا تعاا
فطا اار ا ا اابالت عل ا ااى التشا ااوف للش ا ااهوات ،و ر بقا اااء املكلفا ااني ببلر ا ااة وسا ااداد ،فتعلق ا اان
التكاليا مان هاذه ا ملاة اباافظاة علاى متهيال املطالاب واملكاساب ومتيياز اماالل مان امارام
وهتااذيب مسااالك األحكااام علااى فاارق األ م ،فياارت الاادنيا ماان الاادين جماارى القاوام و النظااام
مان الاذرائع إ حتصايل مقادااد الشارائع ,و مان العباادات الرائقااة الفائقاة املرضاية ,يف اإلعارا
50
عن املقادد الكلية يف الق ااي الشرعية"...
كمااا أن اإلمااام اسااتعمل بر ازار عااددا ماان املصااطلحات املعاان عاان مقادااد الش اريعة ,
53
مثل":مبا ي الشرع و مقادده" 51و مثل :املعاي 52،و الكليات ,واملصاحل العامة.
وماان التعااابري اللطيفااة ا امعااة الاايت اسااتعملها للداللااة علااى جمماال مقادااد الشاريعة
عبااار :األ اراض الدفعيااة والنفعيااة .54فهااي تفيااد أن مقادااد الش اريعة ذات وجهااني :دفااع

ونفع.وهو املعى الذي عن عنه فيماا بعاد بعباار جلـب املصـاو ودرء املفاسـد ،وعان عناه
ا ااوي نفسااه بقولااه":طلب مااا مل حيصاال ،وحفااظ مااا حصاال" 55وهااو الااذي تبناااه الر ازاو
 48ـ نفسه296 ،
 49ـ البرهان624/2 ،
 50ـ الغياثي147:
 51ـ الغياثي49:
 52ـ النظر على سبيل المثال:البرهان 726-724/2
 53ـ النظر على سبيل المثال:الغياثي253:والبرهان875/2:
 54ـ البرهان604/2
 55ـ الغياثي158:
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وعن عنه بقوله ":أما املقصود ،فينقسم إ دي ودنيوي .و كل واحد ينقسم إ حتصيل
56
وإبقاء .وقد يعن عن التحصيل جبلب املنفعة ،وقد يعن عن اإلبقاء بدفع امل ر "...
وما ا ا اان املصا ا ا ااطلحات البا ا ا ااارز الا ا ا اايت أكثا ا ا اار إما ا ا ااام اما ا ا اارمني ما ا ا اان ذكرها ا ا ااا وتنويا ا ا ااع
استعماهلا:مصاطلح االستصااالا .وهااو وعاااء كبااري مان أوعيااة الفكاار املقاداادي .فهااو معاان
عما ا ااا تقا ا اادم ذكا ا ااره ما ا اان جلا ا ااب املصا ا اااحل ودرء املفاسا ا ااد ،وأا ا ااا مجا ا اااع مقادا ا ااد الش ا ا اريعة
وأ راض ااها.كما يع اان ب ااه ع اان مراعا ااا املص اااحل املرس االة وإعماهل ااا واعتماده ااا يف االجتها اااد
والتش اريع ،كمااا يعاان بااه عاان ذلااك املنحااى اإلدااالحي العااام لإلسااالم وش اريعته ،ولكافااة
الرساالت والشرائع املنزلة ،كما جاء على لسان شاعيب علياه الساالم(:إن أريـد اإلصـالح

مــا اســتطع و 57وعلاى لسااان موسااى خطااااب ألخيااه هااارون عليهمااا الساالم(:واصــلح وال
تتبع سبيل املفسدينو

58

وإمام امرمني عن عن هذه املعاي كلهاا هباذا املصطلح(االستصاالاو؛ فهاو يقارر أن
"الش اريعة مبني ااة عل ااى االستص ااالا " 59وي اارى أن ه ااذا األس اااب االستص ااالحي للشا اريعة
واسااع وشااامل ومطاارد يف أحكامهااا وتفاداايلها إ درجااة أن "تفاداايل االستصااالحات ال
تطلع عليها العقول" .60ولذلك لايي ألحاد أن ي ااهي الشاريعة يف استصاالحاهتا ويرخاي
العنان لنفسه ولعقله يف حرية االستصالا ،إذ ليي أحد معصوما كعصمة.
الشا اريعة ،ول ااذلك فه ااو يرفض"االس س ااال يف مجي ااع وج ااوه االستص ااالا ومس ااالك
االستصوا " 61فهو وإن كان يقر ويقرر –مثال-أن "الررض من نصب اإلمام استصاالا
األمااة" 62فهااو ينكاار علااى امكااام متاااديهم يف نارسااة كاال مااا يرونااه استصااالحا علااى ااري
هدى من هللا وال سند من شرعه.
هااذه بعااض األمثلااة ماان االسااتعماالت الكثااري واملتنوعااة ملصااطلح االستصااالا عنااد
إماام امارين .واساتعماله هلااذا املصااطلح مان أقاادم االساتعماالت املعروفااة إ اآلن ،حااى إن
بعض الدارسني اعتقدوا أنه أول من اساتعمله.وهذا ماا ماال إلياه كال مان الشايخ اخل اري،
 56ـ شفاء الغليل159
 57ـ سورة هود88:
 58ـ سورة األعراف 142
 59ـ البرهان800/2
 60ـ البرهان610/2
 61ـ الغياثي270-269
 62ـ الغياثي ص140 :
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وبعااده الاادكتور عبااد العظاايم الااديب الااذي يقول":ولعاال إمااام اماارمني هااو أول ماان اااى
املص االحة املرس االة استص ااالحا ،ف ااإن اخل ااري رمح ااه هللا يف كتابه(أد ااول الفق ااهو-303-
يقول":يسااميه الرازاو االستصااالا"أي:يرى أن أول ماان ااااه بااذلك الرزاو.وملااا كااان إمااام
اماارمني شاايخ الر ازاو ،ووجااد ه يسااميه بااذلك ،فااال شااك أن الر ازاو أخااذ هااذا عاان إمااام
63
امرمني".
وامقيقااة أن مصااطلح االستصااالا مسااتعمل قباال ا ااوي عنااد القاضااي عبااد ا بااار
املعتزو املتويف سنة415ها ،فقد جاء يف كتابه(املر يف أبوا التوحيد والعدلو":فصل يف
مع ااى ود ااا اللط ااا أبن ااه د ااالا ومص االحة واستص ااالا"...مث قال":ف م ااا ود اافه أبن ااه
استصااالا ،فإنااه يفيااد أن ااريه قصااد بفعلااه دااالحه...وعلى هااذا الوجااه نصااا القااد
64
تعا أبنه قد استصلح املكلا ابأللطاف و ريها"...
وقبلهمااا معااا ورد اسااتعماله كثاريا عنااد القفااال الكبااري كمااا تقاادم يف الفقاار املخصصااة
له.
بعد اجلويين وقبل الشاطيب
الكت اااابت ع اان مقاد ااد الش اريعة فيم ااا بع ااد ا ااوي  ،وإ الش اااطيب  ،جعل اان ه ااذه
املرحلة مكشوفة و م ااء بدرجاة جياد بف ال األحبااة و الدراساات الكثاري الايت أجنازت
حاول هااذه امقباة و أعالمهااا ،ابتاداء أبيب حامااد الرازاو و انتهاااء أبيب إساحاق الشاااطيب،
ماارورا أبيب الوليااد باان رشااد ،وأيب بكاار باان العااريب ،و فخاار الاادين ال ارازي ،و ساايا الاادين
اآلمدي ،و عاز الادين بان عباد الساالم ،و شاها الادين القارايف ،و جنام الادين الطاويف ،و
ابن تيمية ،و ابن قيم ا وزية.
فهااؤالء مجيعااا نشاارت و ذاعاان ودرساان كتاابهم وأفكااارهم وإسااهاماهتم املقاداادية،
على ما بينها من تفاوت كبري ،كما و كيفا.

 63ـ فقه إمام الحرمين262
 64ـ المغني 20/13
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ولعاال يف القائمااة البييليو رافيااة الاايت أعاادها الاادكتور مااد كمااال إمااام و نشاارها يف
العدد اخلا من جملة (املسلم املعادارو بياا وافياا لاذلك .وهلاذا ال أطيال يف اماديث عان
هذه امقبة اليت متتد أربعة قرون ،و أقتصر منها على تسييل النق اآلتية:
 لإلمااام أيب حامااد الر ازاو( 505تو مكانااة عاليااة وأتةااري بليااغ يف مسااار الفكااراملقاددي منذ زمناه وإ اآلن ،و لاه إبداعاتاه و ساوابقه يف التطاوير واالرتقااء هباذا الفكار.
و لو أن معظم ذلك جند أدوله و بذوره عند شيخه اإلمام ا وي .
و قد استقص الباحث املرريب األستاذ مد عبدو عنادر ا د و السبق يف الفكار
املقاددي أليب حامد ،نا تكرر الحقا عند الشاطيب ،فذكر من ذلك:65
 -1تقسيم املصاحل إ ضرورية وحاجية وحتسينية.
 -2مقاداد الشارع يااتم حفظهاا ماان جهايت الوجاود و العاادم (امفاظ الوجااودي
وامفظ العدميو.
-3املصااحل التحساينية تنعطاا علاى ال ارورية و اماجياة انعطااف التتماة و
التكملة
 -4فقدان املصاحل التحسينية ال يلزم منه فقدان ال رورية و ال اماجية.
 -5كل قسم من األقسام الثالةة له أذايله و مكمالته.
 -6املصاحل املكملة لرريها إمنا تعتن بشرر أال تعود على أدلها ابإلبطال.
 -7قص ااد الش ااارع م اان املكل ااا أن يك ااون قص ااده يف العم اال موافق ااا لقص ااد
الشارع يف التشريع.
وما ا اان أها ا اام أوائا ا اال اإلما ا ااام الر ا ا ازاو كا ا ااذلك ،ما ا ااا قا ا اارره وكا ا اارره ما ا اان كا ا ااون املصا ا اااحل
ال رورية(ال ا اارورايت اخلما اايو فوظا ااة يف كافا ااة الش ا ارائع املنزلا ااة ،وأنا ااه "يسا ااتحيل أن ال
تشااتمل علي اه ملااة ماان امللاال وش اريعة ماان الش ارائع الاايت أريااد هبااا إدااالا اخللااق .ولااذلك مل
66
ختتلا الشرائع يف حتر الكفر ،والقتل ،والز  ،والسرقة ،شر السكر"

 65ـ أنظر (الفكر المقاصدي عند اإلماام الغزالاي ،الفصال األخيار) رساالة جامعياة بكلياة اآلداب و العلاوم اإلنساانية
بالرباط.
 66ـ المستصفى288/1

19
This file was downloaded from QuranicThought.com

إذا كان اإلمام الرزاو قد حتدة كثريا عن ال رورايت اخلماي ،واشاتهرت علاى ياده
تسميتها وأمثلتها ومكمالهتا ،وكذلك ترتيبها ،على هذا النحاو( :الادين والانفي ،والعقال،
والنسل ،واملالوفإن سيا الدين اآلماري قاد يكاون األول الاذي توقاا عناد مسا لة ترتياب
ال رورايت اخلمي ،فناقش وعلل وعدل .وقد اختاار تقاد النسال علاى العقال 67،خالفاا
للرزاو الذي دأ على تقد العقل على النسل.
أمااا بقيااة األدااوليني التقليااديني ماان صتلااا املااذاهب ،فااال نكاااد جنااد عناادهم شاايشا
يسااتحق التسااييل والااذكر.بل جنااد مصاانفاهتم -علااى العمااوم -متثاال تراجعااا وناازوال مسااتمرا
ةااو الصااورية والعقاام واالةطااار عاان املسااتوى األدااوو واملقاداادي الااذي ودااله ا ااوي
والرزاو.
لكان جباناب هاذا اخلا األداوو التقليادي ،ورراا خروجااا علياه ،جناد يف هاذه امقبااة
عاددا مان فطاحال العلمااء املتحاررين اجملاددين.فبعض هاؤالء اساتمر معهام النماو واالزدهاار
للفكر املقاددي تنظريا وتطبيقا ،حى ودل األمر إ الشاطيب.
وأذكر من هؤالء على وجه اخلصو :ابن عباد الساالم و تلمياذه القارايف ،ابان تيمياة
وتلميذه ابن القيم.
ومن بني هؤالء ،يتميز اإلمام عاز الادين بان عباد الساالم ،بشايء مل يفعلاه أحاد قبلاه
وال بعااده يف العصااور السااابقة ،وهااو تناولااه املفصاال واملعمااق ا النظااري والتطبيقااي -ملوضااوع
املصاحل واملفاسد ،وذلك يف كتابه"قواعد األحكـام يف مصـاو األ"م" ،وهاو قاق مطباوع
68

متداول ،فال أطيل يف التعريا به وال يف حتليل م امينه.
ويف ه ااذه امقب ااة أي ااا جن ااد تص اانيا كت ااااب آخ اار عل ااى ال اانم الفقه ااي التعليلا ااي،
وهو( اساان االسااالم وش ارائع االسااالموللفقيه امنفااي أيب عبااد هللا مااد باان عبااد الرمحااان
البخاري(ت546و ،وهو يشبه-ااا وم مو  -كتا ( اسان الشاريعةو للقفاال الكباري،
إال أنه مت خر عنه زمنا ومستوى.
الشاطيب مؤس

علم املقاصد

 67ـ اإلحكام 380/4
 68ـ وانظر أطروحة الدكتور عمر بن صالح بن عمر(مقاصد الشريعة عند اإلمام عز الدين بن عبد السالم)
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إذا كااان اإلمااام مااد باان إدريااي الشااافعي قااد اعتاان مؤسااي"علم أدااول الفقااه"،
ابلر م من أناه مل يادع ذلاك ،بال ماات رمحاه هللا ،وهاو ال يعارف حاى مصاطلح"علم أداول
الفقه"فكااذلك الش ا ن مااع إمامنااا أيب اسااحاق الشاااطيب الرر طااي ،الااذي اعتاانه الكثااريون
مؤسي"علم مقادد الشريعة"ابلر م من أنه مل يدع ذلك ،وال استعمل هذا اللقب.
اإلمام الشاطيب أدبح رديفا ملقادد الشريعة ،فال يكااد ياذكر إال ذكارت معاه ،و ال
تذكر إال ذكر معها.
وقااد طااارت شااهرته وذاع داايته ،وكتااب عنااه يف زمننااا ماان املؤلفااات وماان األحباااة
واملقاالت ما ال يكاد حيصى .فلذلك لايي مان الالئاق أن أطيال وأفصال يف اماديث عناه
69
وعن مكانته يف الشريعة ،السيما وأن أحد الذين كتبوا كتبا عن الشاطيب.
ولكن هذا ال ثنع من ذكر رؤوب بعض املسائل
املس لة األو ما جاء يف عنوان هذه الفقر  ،وهو أتسيي"علم مقادد الشريعة".فكال الااذين يؤمناون ابنبثاااق هاذا العلاام ومتيازه ،أو يؤمنااون ب ارور ذلااك وفائدتااه ،أو
أنه آخذ طريقه ةو التبلور واالستقالل  ،كل هؤالء يعتانون أن عمال الشااطيب كاان عماال
أتسيسيا يف هذا امل مار.
وقااد اشااتهر العالمااة مااد الطاااهر اباان عاشااور أبنااه أول ماان دعااا إ أتساايي علاام
جدياد ،يسااتقل عاان علاام أداول الفقااه ويتكاماال معااه ،هاو (علاام مقادااد الشاريعةو .ولكنااه
هو نفسه يردف قائال بعد دعوته تلك:
"والرجاال الفااذ الااذي أفاارد هااذا الفاان ابلتاادوين هااو أبااو إسااحاق إب اراهيم باان موسااى
الشاطيب املالكي ،إذ ع برازه يف القسم الثاي من كتابه املسامى(عنوان التعرياا أبداول
71
التكليا يف أدول الفقهو ،70وعنون ذلك القسم بكتا املقادد"
املسا لة الثانيااة ،هااي أن الشاااطيب مجااع مااا تفاارق عنااد ااريه ومااا ت اراكم وتطااور عناادسااابقيه ،لكاان مجعااه هااذا كااان عمااال بنائيااا منسااقا ،مااع مزيااد ماان البيااان والتتماايم ،ليخاارج
ذلك كله على شكل نظرية متكاملة يف مقادد الشريعة.
 69ـ أعني بذلك كتابي(نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي)
 70ـ يقصد كتاب(الموافقات) الذي كان الشاطبي قد اختار له في البداية اسم(عنوان التعريف بأسرار التكليف)بهذه الصيغة وليس كما ورد
عند الشيخ بن عاشور ،دون أن يصححه أو ينبه على خطئه أحد من الناشرين وال من المحققين.
 71ـ مقاصد الشريعة اإلسالمية ،بتحقيق الميساوي ،ص129-128
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املسا لة الثالثااة :نااا هي ا الكتمااال هااذا البناااء علااى يااد الشاااطيب ،إ حااد أداابحنامعه اليوم نتحدة-ىمتفقني أو صتلفني -عن"علم املقادد" ،كونه افتتح الكالم يف أبوا
جديد تتعلق رقادد الشريعة ،منها:
مقادد املكلا يف عالقتها رقادد الشارع،
ومنها عالقة املقادد ابالجتهاد ومدى توقفه عليها،
ومنها طرق إةبات املقادد.
72

فهو يف هذه املباحث كلها مبتكر و جمدد ومؤسي.
املس لة الرابعة :إن االستفاد من عمال الشااطيب مل حتصال ال يف زمان الشااطيب واليف القاارون الاايت أعقبتااه ،ألن الاازمن اإلسااالمي كااان قااد توقااا و تمااد ،إ أن حتاارك ماان
جديد يف صون قرن م ى ،يزيد أو ينقص...
ابن عاشور يستأنف البناء
منذ أن تعرفن على ال اة العلمي للعالماة ماد الطااهر ابان عاشاور ،واساتوعبن
قيمته وأأيته ،وأ أعر عن أسفي ملا أدابه من حيا وإأال.وكثريا ماا كنان أقول:مااذا
لو كان ابن عاشور مصراي أو شاميا أو سعوداي؟
فاالنتماااء التونسااي واملرااريب اإلفريقااي عمومااا ،هااو نفسااه جاازء ماان املشااكلة ،فهااي
مشكلة اترخيية جررافية قدثة.
ولكاان ا اازء األكاان يف املشااكلة هااو مااا جناام عاان االنقااال الكبااري والشااامل الااذي
عرفتااه تااوني يف مرحلااة مااا بعااد االسااتقالل ،وخادااة يف الوضااع الاادي والثقااايف والفكااري،
الذي مل يبق فيه مكان وال مكانة البن عاشور وأمثاله.
ولعاال أول كتااا كاماال يصاادر حااول اباان عاشااور ،هااو الااذي أداادره املعهااد لعاااملي
الفكر اإلسالمي ،وهو(نظرية املقاداد عناد اإلماام ابان عاشاورو للادكتور إااعيال امسا
(داادر ساانة 1995و ،مث تبعااه كتااا الاادكتور بلقاساام الراو(شاايخ ا ااامع األعظاام ماد
الطاهر ابن عاشورو(نشر يف لبنان سنة 1996و ويف السنة املاضية(2004ودادرت مان
 72ـ راجع تفصيل ذلك في (نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي) ،وخاصة الباب الرابع ،األخير.
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لناادن طبعااة جديااد مااع دراسااة جيااد  ،لكتااا اباان عاشور(مقادااد الش اريعة اإلسااالميةو
لمسستاذ مد الطاهر امليساوي.
وأخريا ددر أهم عمل علمي عن ابن عاشور ،وهو لتلمياذه العالماة ماد امبياب
ابن اخلوجة ،ولمسمني العام جملمع الفقه اإلسالمي.وقد طبع على نفقة أمري دولة قطر.هذا
الكتااا حيماال اساام( مد الطاااهر اباان عاشااور وكتابااه مقادااد الش اريعة اإلسااالميةووهو يف
ةالةة جملدات ضخمة ،هي:
ا زء األول:شيخ اإلسالم مد الطاهر ابن عاشور.ا زء الثاي:بني علمي أدول الفقه واملقادد.ا اازء الثالث:مقادااد الش اريعة اإلسااالمية ،لشاايخ اإلسااالم ،اإلمااام األكاان ماادالطاهر ابن عاشور(حتقيق ومراجعةو هاذه املؤلفاات ،ف اال عان أحبااة ومقااالت وفقارات
أخاارى ،قااد جعلاان الشاايخ اباان عاشااور يتب اوأ اآلن شاايشا فشاايشا مكانتااه ،ويصاابح أكثاار
ف ا ا كثر معروفا ااا ها ااو وكتبا ااه ،وخادا ااة منها ااا كتابه(مقادا ااد الش ا اريعة اإلسا ااالميةو .فلها ااذه
األس اابا  ،أج اادي ،م اار أخ اارى ،يف ااى ع اان التطوي اال والتفص اايل يف ام ااديث عن ااه،
وأقتصر على العنادر األكثر جدار ابلذكر يف هذا السياق.
 -1عماال اباان عاشااور يف جمااال الدراسااات املقاداادية شاابيه بعماال الشاااطيب ،ماان
حياث طابعاه الت سيسااي ،فهااو -كمااا داارا بنفسااه -يقتفااي أةااره ،ويبا علااى مااا أسسااه،
مث ي يا ما عنده.ولقد أحسن األستاذ مد الطاهر امليساوي حني ودا ابان عاشاور
أبنه "املعلم الثاي" بعد "املعلم األول" الذي هو الشاطيب.73
فابن عاشور وادل الكالم يف أأية املقادد ومدى احتياج الفقه واالجتهاد الفقهاي
إليها.
كمااا واداال الكااالم يف طاارق إةبااات املقادااد. ،ابإلضااافة إ مزيااد ماان التعمااق يف
الق ااي امل لوفة ،كاملصاحل وأقسامها...
-2من أبرزها ما أضافه ابن عاشور ,هو ذلك الناوع مان املقاداد الاذي خصاص لاه
القساام الثالااث ماان كتابااه ,و ااه"مقادااد التش اريع اخلادااة أبنااوع املع اامالت " ،و أدرج
حتته:
 73ـ مقاصد الشريعة اإلسالمية ،مقدمة المحقق ص103
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مقادد أحكام العائلة.مقادد التصرفات املالية .مقادد الشريعة يف املعامالت املنعقد على األبدانمقادد أحكام الق اء والشهاد املقصد من العقوابتلقااد كااان الكااالم يف مقادااد الش اريعة قباال اباان عاشااور ينصاارف إمااا إ املقادااد العامااة،
وهااي الاايت خصااص هلااا القساام الثاااي ،وااهااا "مقادااد التشاريع العامااة" ،وإمااا إ مقادااد
األحكام التفصيلية ،أي املفادل ا زئية ،فلماا جااء ابان عاشاور كشاا عان مساتوى آخار
م اان املقادا ااد ،يتوس ا ا با ااني العاما ااة وا زئيا ااة ،وها ااو ما ااا يتعلا ااق ريا ااال تش ا اريعي معا ااني،
كاجملاالت اليت ذكرها.
 -3اباان عاشااور هااو أول ماان دى د اراحة بت ساايي علاام جديااد هااو "علاام املقادااد"،74
ويبدو أنه كان يؤلا كتابه على هذا األساب.
 -4ال بااد ماان االعا اف أبن الطفاار الاايت أحاادةها اباان عاشااور يف جمااال مقادااد الش اريعة،
متمثلة يف العنادر الثالةاة الساابقة ،وأي اا يف كوناه أدخال الدراساة املقادادية يف الان مج
الدراسي امعة الزيتونة ،ويف فكاره املقادادي املبثاوت يف عاماة إنتاجاه الفقهاي واألداوو
والتفسااريي وامااديثي والفكااري ،هااذه الطفاار مل تنباان ماان ف ارا  ،ومل أتت برتااة ،باال هااي
مساابوقة ومعاازز ابمركااة اإلدااالحية التيديديااة الشاااملة الاايت كاناان تعتماال آنااذاك لاادى
علماااء مص ار وتااوني وا زائاار واملراار و ااريهم .وتعااززت كااذلك بنشاار كتا (املواقفاااتو
الذي طبع يف حياته عد مارات بتاوني ومصار ،وقاام هاو نفساه بتدريساه للطلباة الزيتاونيني
 .فابن عاشور مدين لكل هذه العوامل اليت جى مثرهتا.
الصحوة املقاصدية املعاصرة.
 1ا يف سااياق العناداار املشااار إليهااا يف الفقارات السااابقة ،وبعااد ساانوات ماان داادور كتااا
ابن عاشور ،جند الزعيم والعالمة املرريب عالل الفاسي(ت1974و
 74ـ مقاصد الشريعة ،بتحقيق الميساوي ،ص127
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حيمال راياة املقاداد والفكار املقادادي علااى نطااق واساع يف عادد مان املؤسساات ا امعيااة
املرربية ،ويتوج ذلك بت ليا كتابه(مقادد الشاريعة اإلساالمية ومكارمهااو ،وهاو الكتاا
الااذي يقااول عنااه":وكان أدااله اضارات ألقيتهااا علااى كاال ماان طلبااة امقااوق جبامعااة مااد
اخلااامي ابلارابر ،وطلبااة كليااة امقااوق باانفي ا امعااة بفاااب ،وطلبااة كليااة الشاريعة جبامعااة
75
القرويني من نفي املدينة "
وهااذا ا كم ااا ال خيفااى -توس ااع كب ااري يف تاادريي مقاد ااد الش اريعة وتلقااني ق اااايها ونش اار
ةقافته ااا ،وإخا اراج هل ااا م اان امي ااز ال اايق ال ااذي ك ااان ال يتي اااوز -يف أحس اان ام اااالت-
خادة اخلادة.
ومل يقا األمر عند هذا امد ،بال اساتمر وترساخ وت ااعا أضاعافا كثاري  .فبعاد سانوات
قليل ااة م اان وف ااا ع ااالل الفاس ااي رمح ااه هللا ،جن ااح بع ااض رفاق ااه وتالمي ااذه يف افتت اااا أقس ااام
للدراساات اإلساالمية يف كلياات اآلدا والعلاوم اإلنسااانية ،وهاي الكلياات الايت توجااد يف
مجي ااع ا امع ااات املرربي ااة ،حي ااث جعل اان فيه ااا "مقادا اد الش اريعة" م اااد دراس ااة مس ااتقلة
يدرسها آالف الطلبة بصفة منتظمة طيلة سنتهم ا امعية .هذه السنة امسنة ما لبثن أن
انتقلاان واتسااعن ،وعماال هبااا يف مسااتوايت ومؤسسااات جامعيااة أخاارى ابملراار وخااارج
املرار  .وهــذا هــو التطــور التــار ي األعظـم الــذي عرفتــه مقاصــد الشـريعة والدراســات
املقاصــدية منــذ كانـ  .باال إن هااذا التطااور أداابح خياادم مقادااد الشاريعة يف ساانة واحااد
أبضعاف م اعفة عما كان حيصل على مدى قرون .ذلك أن األمر مل يقا عناد تادريي
املقادد أللوف الطال يف عدد من ا امعات عن العاامل ،بال امتاد إ البحان العلماي،
ا اامعي و ااري ا ااامعي ،وامتااد إ حركااة التا ليا والنشاار ،وامتااد إ اجملاااالت والناادوات
املتخصصة.
وهااا ة اان اليااوم نت اادارب مب ااادر كرثااة ،ه ااي األو يف ابهب ااا ،لت ساايي "مرك ااز دراس ااات
مقادد الشريعة".
فهذا ما أعنيه ابلصحو املقاددية املعادر .

 75ـ مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها( ،تقديم الكتاب)
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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 العشاوائية ،ناا يؤكااد اماجااة امللحااة
لكثااري ماان التفكااري والتخطااي والتوجيااه ،ماان أجاال ترشاايد البحااث املقاداادي .بااني ياادي
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
علمائن ااا ،م اان فقه اااء وأد ااوليني ومتكلم ااني و ااريهم .ولق ااد أد اابح اآلن لزام ااا التوج ااه إ
الدراسااة املقاداادية املباشاار لنصااو القاارآن والساانة ،ألن مقادااد الش اريعة ا يف الباادء ويف
النهايااة ا إمنااا هااي مقادااد الكتااا والساانة ال أقاال وال أكثاار ،فااإذا كنااا نلااتمي املقادااد
ونس ا ااتخرجها م ا اان كت ا ااب الفق ا ااه وكت ا ااب األد ا ااول و ريه ا ااا ،فا ا ا و بن ا ااا اآلن أن نلتمس ا ااها
ونسااتخرجها ماان القاارآن الكاار والساانة النبويااة .فإمنااا املقادااد مقاداادأا ،وإمنااا األدااول
أد ا ا ااوهلما .ق ا ا ااال اإلم ا ا ااام الش ا ا اااطيب وه ا ا ااو حيك ا ا ااي رحلت ا ا ااه م ا ا ااع املقاد ا ا ااد وم ا ا ااع كت ا ا ااا
(املوافقااتو « :وملااا بادا ماان مكناون الساار مااا بادا ،ووفااق هللا الكار ملااا شااء منااه وهاادى،مل
أزل أقيااد ماان أوابااده ،وأضاام ماان شاوارده تفاداايل ومجااال ،وأسااوق ماان شاواهده يف مصااادر
امكم وموارده مبينا ال جممال ،معتمدا على االستقراءات الكلية ،ري مقتصار علاى األفاراد
ا زئية ،ومبينا أدوهلا النقلية أبطراف من الق ااي العقلية ،حسبما أعطته االستطاعة واملناة
76
يف بيان مقادد الكتا والسنة"
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
االطالع على كليات الشريعة وطمع يف إدراك مقاددها ،واللحاق أبهلها ،أن يتخذه اريه

 76ـ الموافقات  9 /1طبعة دار ابن عفان1997/1417
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وأنيسه ،وأن يعله جليسه على مر اللياو واألايم ...وال يقدر على ذلك إال من زاول ما
يعينه على ذلك من السنة املبينة للكتا "77.
على أن مقادد القرآن والسنة ليسن صور يف آايت األحكام وأحاديث األحكام.
بل كل اآلايت واألحاديث هلا مقاددها،ويب أن تدرب وتفهم رقاددها .فالقصص
القرآي له مقادده ،واألدعية القرآنية والنبوية هلا مقاددها ،78وضر األمثال يف القرآن
والسنة له مقادده ،كما لرايت واألحاديث التشريعية مقاددها .وما ذكره ابن بطال وابن
القيم من كون القرآن والسنة مليشني آبالف التعليالت والتنبيهات املقاددية ،يب استقصاؤه
واستخراجه ودراسته ابلكامل ،وهذا وحده يتطلب عد أحباة ومؤلفات.
اثنيا :مقاصد العقائد
وهذا اجملال يف تقديري هو أهم اجملاالت واآلفاق اليت على البحث املقاددي ارتيادها
وإماقها رياالت الدراسات املقاددية ،وأع به البحث يف (مقادد العقيد اإلسالميةو،
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؟ !
ففي الفقه والتشريع كانن مقادد األحكام حاضر ومؤةر يف الفهم واالستنبار
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.
أما جمال العقائد(علم التوحيد وعلم الكالمو فقد خال تقريبا من النظر املقاددي ،وك ن
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
ونتج عن ترييب مقادد العقائد هو اختاذ مقادد ري مقاددها،مت تنفيدها من اخلصوم

 77ـ الموافقات 144/4
 78ـ قد يرى البعض أن األدعية –على سبيل المثال -مقصودها واضح معروف،وهو ابتغاء االستجابة وتحقيق مضمونها من هللا
تعالى.وهذا مسلم الشك أنه المقصود األول والمباشر للدعاء.لكن الدعاء يتضمن قضايا ومقاصد عقدية وتعليمية وتربوية وتشريعية .فهذا
ما أدعو إلى دراسته وبيانه واستثماره.ومنذ مدة وأنا أقترح على بعض الطلبة الباحثين موضوع (فقه الدعاء ومقاصده) وال أعلم أن أحدا
قد بحثه.
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املناوئني ،والرد عليها را ي ادها .وأدخلن العقائد اإلسالمية -تلك البسيطة النيشة -يف
متاهات ذهنية خيالية أفقدهتا قيمتها وفائدهتا ،ودرفتها عن مقاددها وعن بعدها العلمي.
أ أنطلق من أن لكل عقيد من عقائد اإلسالم(اإلثان ابهلل،دفات هللا وأااؤه
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
مقاددها .وهي مقادد-كمقادد األحكام التشريعية-مصرا ببع ها ،أو موم إ بع ها،
وبع ها يدرك ابلب داهة والفطر  ،أو يدرك ابلنظر والرب واالستنتاج .بل إن مقادد العقائد
تدرك أي ا من خالل مقادد الشريعة مثلما العكي أي ا .فإن الشرائع والعقائد ملة واحد
ذات مقادد واحد .
املهم  :لكي تستعيد عقائد وجهها امقيقي وتؤدي دورها امقيقي ،وتستعيد موقعها

األساسي يف حياتنا وعلومنا وةقافتنا ،البد من البحث يف مقاددها الشرعية ،ودراستها
والتعامل معها يف ضوء مقاددها تلك.
فهذا جمال كبري وبكر من جماالت(علم املقاددو ،حيتاج إ ابحثني أفذاذ ومستكشفني
رواد.
وقد انشرلن هبذا املوضوع وهتممن به منذ عد سنوات ،حيث عرجن يب بعض
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
عدت مؤخرا إ بعض املراجعات واملناقشات العقدية ،هال أن أجد العقائد بال
مقادد !ومنا يف نفسي هم وقلق شبيه بذلك الذي عن عنه أبو الوليد بن رشد رمحه هللا بقولااه
 " :فإن النفي نا ختلل هذه الشريعة من األهواء الفاسد واالعتقادات اارفة يف اية امزن
والت مل"79
وأ إ اآلن أتعيب وأتساءل :كيا ظهر يف املسلمني(علم مقادد الشريعةو ومل يظهر
فيهم(علم مقادد العقيد و !؟
 79ـفصل المقال ،ص.58/57
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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
يف جمال العقائد وال قادرا على التفر له ،فمسكن فيه داعيا ومناداي .ويف هذا السياق أت
إ ر هلذه الق ية ودعو إ حبثها ومعا تها فيما يستقبل من مسري البحث املقاددي.
اثلثا :طرق إثبات املقاصد
هذا املوضوع كما ال خيفى هو مفتاا الكشا واإلةبات ملقادد الشريعة .وهو أي ا
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
وم بوطا له أدوله ومسالكه وقواعده ،ثكننا أن نتقدم بثبات وةقة يف مزيد من الكشا عن
مقادد األحكام ،إمتاما  -ولررا تصحيحا -ملا قام به أسالفنا من فقهاء و ريهم .على مر
العصور.
كما أن هذا سيرلق البا على الطفيليني ودعا التسيب ابسم املقادد واالجتهاد،الذين
أدبح شعارهم" ال نص مع االجتهاد" و"حيثما كان رأينا فتلك هي املصلحة" و"حيثما اته
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
بعنوان(طرق الكشا عن مقادد الشارعو،ولكنها تظل حى اآلن قادر كما وكيفا عن سد
هذه الثرر وإيفائها حقها ،را يتناسب مع أأيتها وخطورهتا.

رابعا :إعمال املقاصد واعتمادها يف قضااي الفكر اإلسالمي املعاصر.
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إن مقادد الشريعة  -العامة منها وا زئية -متثل ةوابن اإلسالم ومراميه وأسسه العقدية
والتشريعية ولذلك فهي متثل عنصر الثبات والوحد واالنسيام مركة الفكر اإلسالمي يف
صتلا ق اايه وجوانبه.
ومن جهة نية فإن الفكر اإلسالمي املعادر قد أدبح عرضة -أكثر من أي وقن
م ى  -لت ةريات قوية فذ من الفكر الرريب امديث ،نا يوسع من احتماالت االختالف
والتباعد ،ليي بني رواده ومدارسه فحسب ،ولكن التباعد حى عن بعض ضواب اإلسالم
ومقت ياته وعن دبرته وطبيعته.
ومقادد الشريعة را تت منه وتنزه من كليات وةوابن ،ومن اولية وتناسق يف النظر إ
األمور ،ورا تت منه من مراتب وأولوايت ،هي خري مؤسي وموجه وموحد للفكر اإلسالمي
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
الصفة إال بقدر ما يتمثل مقادد الشريعة ويصطبغ هبا ،وي مجها إ إجاابت وحلول لق ااي
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.

وابهلل تعا التوفيق واممد هلل ر العاملني.
الرابر  14ذي امية1425
 24يناير2005
ـ ملحق ـ
رسائل وأطروحات جامعية في مقاصد الشريعة بإشراف الدكتور أحمد الريسوني
عنوان البحث
الفكر المقاصدي عند اإلمام الغزالي
الفكر المقاصدي عند ابن تيمية
عالقة الكليات بالجزئيات وأثرها في االجتهاد الفقهي
رعاية المقاصد في فقه عمر بن الخطاب
النظر المقاصدي عند اإلمام مالك

صاحبه
امحمد عبدو
بوشعيب لمدى
كمال راشد
أحمد الغزالي
محمد منصيف

تاريخ المناقشة ومكانها
 1996/07/24بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
 1997/05/07بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
 1998/06/01بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
 1999/11/02بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
 1999/12/04بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط

30
This file was downloaded from QuranicThought.com

رعاية المقاصد في المذهب الحنفي
تعليل األحكام بين أهل السنة والشيعة اإلمامية :الحكيم
الترمذي وابن بابويه القمي نموذجين
مراعاة المقاصد عند الخلفاء الراشدين تطبيقا ومنهجا
مقاصد العقائد عند اإلمام الغزالي
تعليل األحكام في القرآن والسنة دراسة فقهية أصولية
مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة عند اإلمام فخر الدين
الرازي
التصوف عند اإلمام زروق البرنسي في ضوء مقاصد
الشريعة
المقاصد التربوي للشريعة اإلسالمية
االجتهاد المقاصدي مجاالته وضوابطه
مراتب المصالح بين ضوابط التفريق ومرجحات التطبيق
الفكر المقاصدي عند اإلمام شهاب الدين القرافي
النص والمصلحة بين التطابق والتعارض

العسري
الحسن السافري
خالد زهري

 1994/06/02بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
 2001/04/18بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط

محمد اللياوي
امحمد عبدو
أمينة سعدي
يامنة هموري

 2002/07/22بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
 2002/12/18بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
 2003/01/16بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
 2003/03/19بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط

بوشعيب لمدى

 2003/05/27بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط

 2003/07/14كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة
ميلودة شم
عبد السالم آيت سعيد  2003/09/26بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
 2004/03/15بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
مصطفى ليه
 2004/04/19بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
حبيبة أحادوش
 2005/01/12بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
حفيظة بوكراع

31
This file was downloaded from QuranicThought.com

