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ملخص البحث
ووجدت منذ عصر النيب  والصحابة والتابعني ،حىت عصران هذا .ومقاصد الشريعة مل تظهر إىل
علم مقاصد الشريعة علم عظيم األثر جليل القدرُ ،
الوجود دفعة واحدة ،ولكنها مرت مبراحل متتابعة ،حىت وصلت إىل مرحلة التدوين والتبويب ابلصورة املعهودة اآلن .ومل يبدأ النظر يف املقاصد مبعناه
العلمي املتعارف عليه إال يف القرن الرابع فما بعده عند ثلة من العلماء .وأبرز من كتب يف هذا الفن كتابة مركزة :إمام احلرمني اجلويين يف كتابه الربهان
يف أصول الفقه ،مث اإلمام الغزايل يف كتابه املستصفى يف أصول الفقه ،مث اإلمام العز بن عبد السالم يف كتابه قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،والشاطيب
يف املوافقات وهو العمدة يف مقاصد الشريعة ،مث ابن عاشور يف كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وهو رائد مقاصد الشريعة اإلسالمية يف العصر
احلديث .ويف إطار اجلهود التجديدية واملبادرات االجتهادية واإلصالحية للفكر اإلسالمي والعلوم اإلسالمية ،أييت االهتمام املتزايد مبقاصد الشريعة
اإلسالمية؛ ألهنا متثل ثوابت اإلسالم وأسسه العقدية والتشريعية .فهي متثل عنصر الثبات والوحدة واالنسجام حلركة الفكر اإلسالمي يف خمتلف قضاايه
وجوانبه .وما زالت العناية مبقاصد الشريعة واإلقبال على طلبها يف تزايد مستمر ،حىت إنه ميكن اليوم التحدث عن صحوة مقاصدية يف جمال العلوم
الشرعية والدراسات اإلسالمية والفكر اإلسالمي.
الكلمات املفتاحية :مقاصد الشريعة ،التاريخ اإلسالمي ،تطور العلم ،الفكر اإلسالمي
The Evolution of the Discipline of Maqāṣid al-SharīÑah in Islamic History
Abstract
The discipline of Maqāṣid al-SharīÑah is a body of knowledge that is both impactful and esteemed. It has existed in some
shape or form since the time of the Prophet s.a.w. and his companions until the modern era. It ought to be said that this
body of knowledge did not materialize at once. In fact, it has gone through various stages of evolution until it reached its
current form as a distinct body of knowledge and turned into an academic discipline. Scholars started looking at this body
of knowledge academically towards the beginning of the fourth century A. H. and beyond. Among the pioneers in this field
were: Imam of al- Ḥaramayn al-Juwaynī in his book, al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh, then Imam al-Ghazālī in his book, alMustaṣfā fī Uṣūl al-Fiqh, then Imam Al-‘Iz bin ‘Abd al-Salām in his book, Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, and alShāṭibī in al-Muwāfaqāt, who is considered the reference in this discipline. Then came Ibn ‘Ashūr and his book, Maqāṣid
al-SharīÑah al-Islāmiyyah; he is considered as the leader of this discipline in the modern age. In the context of the evolution
and revival of modern Islamic thought and its major Islamic disciplines, there is increasing interest in the study of the higher
objectives of SharīÑah (Maqāṣid al-SharīÑah) because it represents the fundamental values of Islam and its basic doctrines
and legislative principles. It comprises the basic ingredients of permanency, uniformity, and harmony of the revival of
Islamic thought in its myriad issues and dimensions. The interest in this field continues to rise to the extent that you can coin
the term Maqaṣidic Revival in the various Islamic disciplines and thought.
Keywords: Maqāṣid al-SharīÑah, Islamic History, Evolution of Knowledge, Islamic Thought
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املقدمة
احلمد هلل الذي راعى احلكم يف كل أفعاله ،واملقاصد يف كل
أحكامه ،والصالة والسالم على حممد بن عبد هللا ،الذي راعى

36

املقاصد يف كل ما صدر عنه من أحكام ،وعلى آله وأصحابه
وأتباعه الذين راعوا يف اجتهاداهتم حتقيق مقاصد الشارع.
أما بعد ،فإن علم مقاصد الشريعة علم جليل القدر ،فهو
علمي سلفي أصيل ،ومن خاصة الفقه يف الدين ،ويبحث فيه
عن مراد هللا عز وجل ،ولذا كتب فيه الفضالء ،ومازال حباجة
إىل كتابة واستقصاء.
ومقاصد الشريعة تتوىل وتتضمن البحث عن غرض
أتم ٌل ونظر وتدبر يف
الشارع وإرادته وحكمته يف شريعته ،فهي ُّ
فقه الشريعة ونصوصها ،وقد تزايد يف العصر احلايل االهتمام هبا
وااللتفات إليها على مستوى البحث والتأليف والتحقيق
والتدوين ،وعلى مستوى التدريس والتعليم والتوعية والتثقيف.
وقد كان سبب ذلك ابألساس احلاجة املاسة والضرورة
امللحة لعلم املقاصد على صعيد عملية االجتهاد واالستنباط
واإلفتاء والقضاء ،وعلى صعيد فهم التكليف وتعقله واستيعابه
حتمل خطاب التكاليف ،وأداء رسالة
وتطبيقه ،وعلى صعيد ُّ
االستخالف ،وإقامة واجب اإلصالح والتوجيه واإلرشاد يف
األرض.
ويف إطار اجلهود التجديدية واملبادرات االجتهادية
واإلصالحية للفكر اإلسالمي والعلوم اإلسالمية ،أييت االهتمام
املتزايد مبقاصد الشريعة اإلسالمية.
كتاَب الشاطيب "املوافقات"
هذا االهتمام الذي بدأ بنشر ي ْ
و"االعتصام" ،واإلقبال عليهما ،والرتويج هلما وملضامينهما ،مث
تتابع مبؤلفات ودراسات وأحباث جامعية وغري جامعية ،ومبا ال
حيصى من املقاالت والندوات واحملاضرات.
مث أصبحت "مقاصد الشريعة" مادة دراسية مستقلة يف
عدد من اجلامعات يف العامل اإلسالمي ،وما زالت العناية مبقاصد
الشريعة واإلقبال على طلبها يف تزايد مستمر ،حىت إنه ميكن اليوم
التحدث عن "صحوة مقاصدية" يف جمال العلوم الشرعية
والدراسات اإلسالمية والفكر اإلسالمي.

املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
املجلد  ،2العدد 1440 ،2ه2018/م

املبحث األول :املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية
املطلب األول :تعريف مقاصد الشريعة اإلسالمية
أ .تعريف املقاصد لغة واصطالحا
املقاصد لغة :تعود كلمة "مقصد" إىل أصل (ق ص د)،
التوجه ،والنهوض حنو
ومواقعها يف كالم العرب :االعتزام و ُّ
الشيء ،على اعتدال كان أو جور ،هذا أصله يف احلقيقة وإن
كان ُُيص يف بعض املواضع بقصد االستقامة دون امليل (ابن
ص ًدا :طلبته بعينه،
منظور .)355/7 ،فقصدت الشيء له وإليه قي ْ
صد) فيجمع
وبعض العلماء مجع ال يق ْ
صود ،وأما (ال يـم ْق ي
صد على قُ ُ
ِ
توسط ،ومل جياوز احلدَّ،
ص ًداَّ :
صد يف األمر قي ْ
على يم يقاصد ،وقي ي
وهو على قي ٍ
ت
ص ْد ُ
صد ،أي :رشد ،وطريق قي ْ
ْ
ص ٌد ،أي :أسهل ،وقي ي
ص يده أي حنوه (الفيومي.)504/2 ،
قي ي

املقاصد اصطالحا :مل جند تعريفا اصطالحيا للمقاصد
عند املتقدمني من األصوليني والفقهاء ،وإمنا ُوِجدت كلمات
ومجل هلا تعلق ببعض أنواعها وأقسامها ،وببعض تعبرياهتا
ومرادفاهتا.
فقد ذكروا الكليات املقاصدية اخلمس (حفظ الدين،
والنفس ،والعقل ،والنسل ،واملال) ،وذكروا املصاحل الضرورية،
واحلاجية ،والتحسينية .وذكروا بعض احلِ يكم واألسرار والعلل
املتصلة أبحكامها وأدلتها.
كما أهنم عربوا عن املقاصد بتعبريات كثرية ،منها:
املصلحة ،واحلكمة ،والعلة ،واملنفعة ،واملفسدة ،واألغراض،
والغاايت ،واألهداف ،واملرامي ،واألسرار ،واملعاين ،واملراد،
والضرر ،واألذى ،وغري ذلك من التعبريات.
وجند اإلمام الشاطيب يعد أول من أفرد املقاصد الشرعية
ابلتأليف ،وتوسع فيها مبا مل يفعله أحد من قبله ،إال أنه مل يورد
تعريفا اصطالحيا هلا ،ورمبا كان ذلك راجعا إىل نفور الشاطيب
من التقيد ابلتعريفات يف املباحث األصولية اليت حتدث عنها ،بل
كان يرنو إىل مشروع جتديدي ألصول الفقه ،موجه للعلماء،
حيث يقول عن كتابه" :ومن هنا ال يسمح للناظر يف هذا
الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد ،حىت يكون راين يف
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علوم الشريعة ،أصوهلا وفروعها ،منقوهلا ومعقوهلا ،غري خملد إىل
التقليد والتعصب للمذهب" (الشاطيب.)87/1 ،
أما الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ،الذي يعد اثين أبرز
من كتب يف مقاصد الشريعة بعد الشاطيب ،فقد عرفها بقوله:
"مقاصد التشريع العامة هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف
مجيع أحوال التشريع أو معظمها" (ابن عاشور2001 ،م.)50 ،
وعرفها عالل الفاسي" :املراد مبقاصد الشريعة :الغاية
منها ،واألسرار اليت رمى إليها الشارع احلكيم ،عند تقريره كل
حكم من أحكامها" (الفاسي2013 ،م.)7 ،
وعرفها الريسوين بقوله" :إن مقاصد الشريعة هي الغاايت
اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد" (الريسوين،
2009م.)7 ،
وقال فتحي الدريين" :هي القيم العليا اليت تكمن وراء
الصيغ والنصوص يستهدفها التشريع كليات وجزئيات" (الدريين،
.)194
وعرفها أمحد بن مسعود اليوَب" :املقاصد هي املعاين
واحلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما وخصوصا
من أجل حتقيق مصاحل العباد" (اليوَب1998 ،م.)37 ،
ب .تعريف الشريعة لغة واصطالحا
الشريعة لغة :الشريعة يف اللغة تطلق على مورد املاء ومنبعه
ومصدره .كما تطلق على الدين وامللة والطريقة واملنهاج والسنة.
والشريعة والشرع و ِ
الش ْرعة مبعىن واحد.

الشريعة اصطالحا :هي االئتمار ابلتزام العبودية .وقيل:
الشريعة هي الطريق يف الدين (اجلرجاين .)167 ،ووجه إطالق
الشريعة على منبع املاء ومصدره أن املاء مصدر حياة اإلنسان
واحليوان والنبات ،وأن الدين اإلسالمي مصدر حياة النفوس
وصالحها وتقدمها وسالمتها يف الدنيا واآلخرة.

ج .تعريف اإلسالمية لغة واصطالحا
اإلسالمية لغة :لفظ اإلسالمية منسوب إىل اإلسالم ،واإلسالم
لغة :االنقياد واالستسالم هلل سبحانه تعاىل بتوحيده وعبادته
واالمتثال إىل أوامره واجتناب نواهيه.
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اإلسالمية اصطالحا :هو اخلضوع واالنقياد ملا أخرب به
رسول هللا ( اجلرجاين .)39 ،وإطالق اإلسالمية على املقاصد
دليل على أن هذه املقاصد مستندة إىل اإلسالم ،منبثقة منه
ومتفرعة عنه ،وليست مستقلة عنه أو خمالفة له.
ومن هذه التعريفات ،ميكن أن نستخلص املراد مبقاصد
الشريعة اإلسالمية ،وهي :املعاين السامية ،واحلكم اخلرية،
والغاايت احلميدة ،اليت ابتغى الشارع حتقيقها والوصول إليها من
النصوص اليت وردت عنه ،أو األحكام اليت شرعها لعباده.
املطلب الثاين :صلة املقاصد ببعض املصطلحات األصولية
للمقاصد صلة ببعض املصطلحات األصولية كمصطلح العلة
واحلكمة واملصلحة وسد الذرائع.
أ .صلة املقاصد ابلعلة
العلة لغة :املرض .واصطالحا :تطلق على الوصف الظاهر
املنضبط الذي حيصل من ترتيب احلكم عليه مصلحة .ومثاله:
اإلسكار ،فهو وصف ظاهر منضبط ترتب عليه حكم التحرمي
ملصلحة حفظ العقل واملال ،وهذا قولنا :حيصل من ترتيب احلكم
عليه مصلحة حفظ املال والعقل.
إن العلة هي الوصف ِ
املعرف للحكم واملؤدي إليه،
كاإلسكار فإنه يؤدي إىل التحرمي ملصلحة حفظ العقل واملال،
والسرقة تؤدي إىل قطع اليد ملصلحة حفظ املال ،والزىن يؤدي
إىل اجللد أو الرجم ملصلحة حفظ األنساب واألعراض ،والقتل
الع ْمد العدوان يؤدي إىل القصاص ملصلحة حفظ النفس.
ي
بناء على ما ذكر تكون العلة هي سبب احلكم وسبيله
الذي يؤدي إليه ،وتكون املقاصد هي املصاحل املرتتبة على احلكم
املبين على العلة.

ب .صلة املقاصد ابحلكمة
احلكمة :هي ما يرتتب على التشريع من جلب مصلحة
وتكميلها ،أو دفع مفسدة وتقليلها.
وتطلق احلكمة أحياان على املقصد اجلزئي كحكمة جتنب
األذى ابعتزال احلائض ،وحكمة النظر إىل وجه املخطوبة ،وهي
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حصول األلفة وإدامة العشرة وحتقيق االرتياح لضمان النجاح
وإدراك الفالح.
كما تطلق احلكمة للداللة على املقصد الكلي أو
املصلحة اإلمجالية كمصلحة حفظ النفس ،وحتقيق التيسري ورفع
احلرج ،وتقرير عبادة هللا واالمتثال إليه ،فنقول أبن احلكمة من
إرسال الرسل وإنزال الشرائع وهي :عبادة هللا واجتناب الطاغوت،
ونعين بتلك احلكمة مجلة املصاحل العامة واملقاصد الكلية.
وبناء على ما ذكر فإن احلكمة واملقاصد يرتادفان
ويتماثالن يف اإلطالق والتعبري يف أغلب األحيان.
ج .صلة املقاصد ابملصلحة
املصلحة كاملنفعة وزان ومعىن ،وهي ضد املفسدة واملضرة ،ويعرب
عنها ابخلري والشر ،ابلنفع والضرر ،ابحلسنات والسيئات.
يقول عز الدين بن عبد السالم :املصاحل هي اللذات
وأسباهبا .واملفاسد :اآلالم وأسباهبا أو األضرار وأسباهبا ،فتكون
املصلحة متمثلة يف جلب املنافع وما يوصل إليها ،وتكون املفسدة
متمثلة يف درء اآلالم واألضرار وما يوصل إليها (ابن عبد السالم،
.)10 ،1
أنواع املصلحة :تتنوع املصاحل تنوعات كثرية ابعتبارات
وحيثيات كثرية ،إذ تقسم هبذا االعتبار إىل املصاحل الشرعية
واملصاحل غري الشرعية.
املصاحل الشرعية :وهي املصاحل اليت تستند إىل الشرع
وتنبثق منه وتتفرع عنه ،وال تعارض نصا وال دليال وال إمجاعا.
ومثاهلا :مصلحة حفظ الدين إبقامة شعائره وفرائضه وإحياء
معامله وتعاليمه ،وكذلك مصلحة حفظ العرض مبنع الزان واخللوة
وعاقبة الزانة.
املصاحل غري الشرعية :وهي املصاحل اليت ال تستند إىل
الشرع وال تنبثق منه ،وإمنا حتدد يف ضوء نزوات النفس وأهواء
العقل وميول الغرائز ،فليس هلا ضابط وال رابط ،وليس هلا حدود
وال قيود ،فهي إذا مصلحة ذاتية وجسدية دنيوية وظرفية ال متتد
إىل عامل اآلخرة واجلزاء.
يتبني مما ذكران أن املصاحل الشرعية هي مقاصد الشارع
ومراده ،أي أن الشارع قد قصد تلك املصاحل وأراد حتصيلها
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ابلنسبة للمكلف من خالل القيام ابألحكام الشرعية ،فالقيام
ابلفرائض والتعاليم الدينية يؤدي إىل حتقيق مصاحل عبادة هللا
وجلب مرضاته والفوز جبناته وإراحة وطمأنة نفس املكلف.
د .صلة املقاصد بسد الذرائع
تعريف الذرائع :هي مجع ذريعة ،والذريعة هي الوسيلة إىل الشيء.
منع ما جيوز حىت ال يتوصل به إىل ماال جيوز ،وقد قال مجهور
العلماء :إهنا أصل شرعي يعمل به ويعول عليه يف معرفة األحكام
واستنباطها.
سد الذرائع :هي سد الوسائل املفضية إىل تعطيل
املقاصد وتضييعها .أمثلتها :اخللوة ابألجنبية ذريعة إىل الزان،
لذلك حرمت .وبيع السالح زمن احلرب وسيلة إىل زايدة الفتنة
والقتل والتخريب ،لذلك منع .والبيع وقت اجلمعة وسيلة لرتك
َّ ِ
آمنُوا إِذاا
ين ا
اجلمعة ،لذلك هني عنه لقوله تعاىل ﴿ :اَي أايُّ اها الذ ا
لص االةِ ِمن ي وِم ا ْْلمع ِة فااسعوا إِ اَل ِذ ْك ِر َِّ
ِ
اَّلل اوذا ُروا الْبا ْي اع
ي لِ َّ
ا ْ ُُ ا ْ ا ْ
نُود ا
اذلِ ُك ْم اخ ْْيٌ لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تا ْعلا ُمو ان﴾ [اجلمعة.]9:
املطلب الثالث :فوائد مقاصد الشريعة
لعلم مقاصد الشريعة فوائد مجة ،نذكر منها:
 .1أن العلم هبا يشري إىل الكمال يف التشريع واألحكام :أن
معرفة املقاصد تزيد املؤمن إمياان بكمال هللا سبحانه وتعاىل
ومن مث تزيده إمياان بكمال الشريعة وأهنا مصلحة لكل زمان
ومكان .قال ابن القيم رمحه هللا" :إنه سبحانه حكيم ال
يفعل شيئا عبثا وال لغري معىن ومصلحة وحكمة ،هي
الغاية املقصودة ابلفعل ،بل أفعاله سبحانه صادرة عن
حكمة ابلغة ألجلها فعل كما فعل ،كما هي انشئة عن
أسباب هبا فعل ،وقد دل كالمه وكالم رسوله على هذا"
(ابن القيم.)190 ،
 .2أن العلم ابملقاصد يفيد معرفة مراتب املصاحل واملفاسد،
ودرجات األعمال يف الشرع والواقع ،وهذا مهم عند املوازنة
بني األحكام :أن من يعرف املقاصد يعرف مراتب املصاحل
يف ذاهتا ومراتب املفاسد يف ذاهتا ومراتب املصاحل واملفاسد
عند تزامحها فيحصل منه االمتثال للشرع على الوجه الذي
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يريده هللا .يقول ابن تيمية" :واملؤمن ينبغي له أن يعرف
الشرور الواقعة ،ومراتبها يف الكتاب والسنة ،كما يعرف
اخلريات الواقعة ،ومراتبها يف الكتاب والسنة ،فيفرق بني
أحكام األمور الواقعة الكائنة ،واليت يراد إيقاعها يف
الكتاب والسنة ،ليقدم ما هو أكثر خريا ،وأقل شرا على
ما هو دونه ،ويدفع أعظم الشرين ابحتمال أدانمها،
وجيتلب أعظم اخلريين بفوات أدانمها ،فإن مل يعرف الواقع
يف اخللق ،والواجب يف الدين ،مل يعرف أحكام هللا يف
عباده ،وإذا مل يعرف ذلك كان قوله وعمله جبهل ،ومن
عبد هللا بغري علم ،كان ما يفسد أكثر مما يصلح" (ابن
تيمية.)305/2 ،
 .3إبراز علل التشريع وحكمه وأغراضه ومراميه اجلزئية
والكلية ،العامة واخلاصة ،يف شىت جماالت احلياة ،ويف
خمتلف أبواب الشريعة .ومتكني الفقيه من االستنباط يف
ضوء املقصد الذي سيعينه على فهم احلكم وحتديده
وتطبيقه (ابن عاشور2001 ،م.)8 ،
 .4إثراء املباحث األصولية ذات الصلة ابملقاصد ،على حنو
املصاحل ،والقياس ،والعرف ،والقواعد ،والذرائع وغريها.
 .5التقليل من االختالف والنزاع الفقهي ،والتعصب املذهيب،
وذلك ابعتماد علم املقاصد يف عملية بناء احلكم ،وتنسيق
اآلراء املختلفة ،ودرء التعارض بينها.
 .6التوفيق بني خاصيت األخذ بظاهر النص ،وااللتفات إىل
روحه ومدلوله ،على وجه ال ُيل فيه املعىن ابلنص ،وال
ابلعكس ،لتجري الشريعة على نظام واحد ال اختالف
فيه وال تناقض (الشاطيب.)392/2 ،
 .7عون املكلف على القيام ابلتكليف واالمتثال على أحسن
الوجوه وأمتها ،ذلك أن املكلف إذا علم مثال أن املقصد
من احلج التأدب الكامل مع الناس ،والتحلي أبخالق
اإلسالم العليا فإنه إذا علم ذلك فسيعمل جاهدا وجمتهدا
قصد حتصيل تلك املرتبة العليا ،اليت جتعل صاحبها عائدا
بعد حجه كيوم ولدته أمه.
 .8عون اخلطيب ،والداعية ،واملدرس ،والقاضي ،واملفيت،
واملرشد ،واحلاكم ،وغريهم على أداء وظائفهم وأعماهلم
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على وفق مراد الشارع ومقصود األمر والنهي ،وليس على
وفق حرفيات النصوص ،وظواهر اخلطاب ،ومباين
األلفاظ.
 .9أن معرفة مقاصد الشريعة تساعد يف تنمية امللكة الفقهية
لدى طالب العلم فيكون طالب العلم قادرا على فهم
املسائل فهما صحيحا وعلى تنزيلها على وقائع الناس
تنزيال سليما وتنمية امللكة الفقهية من أعظم األمور اليت
ينبغي أن يعتىن هبا عند تعلم الفقه وتعليمه.
املبحث الثاني :نشأة املقاصد اإلسالمية وتطورها
املطلب األول :اتريخ املقاصد قبل متيزها يف املؤلفات
األصولية

مقاصد الشريعة اإلسالمية كغريها من العلوم الشرعية األخرى ،مل
تظهر إىل الوجود دفعة واحدة ،ولكنها مرت مبراحل متتابعة حىت
وصلت إىل مرحلة التدوين والتبويب ابلصورة املعهودة اآلن،
واملتتبع لتاريخ مقاصد الشريعة قبل ظهورها ومتيزها يف املباحث
األصولية جيد أن هناك بعض القواعد املقاصدية املقررة يف الكتاب
والسنة ،وأقوال الصحابة ،وكتب العلماء.
واالهتمام ابملقاصد بشكل صريح يف التصانيف املكتوبة
الواصلة إلينا ،جنده بشكل ملموس وقوي ومتعدد يف القرن الرابع.
وفيما يلي نبذ عن رواد هذا القرن وبعض آاثرهم:
أ .احلكيم الرتمذي
هو أبو عبد هللا حممد بن علي الرتمذي ،وكان صوفيا وفقيها
وحكيما – احلكيم تعين تقريبا الفيلسوف – هذه هي أبرز صفاته
العلمية ،وهو املعروف ابلرتمذي احلكيم ،ولد سنة 255ه ،قيل:
تويف مقتوال سنة 295ه .واألصح أنه كان حياً سنة 318ه،
وقد كانت له عناية ابرزة مبقاصد الشريعة وعللها وأسرارها.
تكلم عن أسرار الشريعة يف كتابه "الصالة ومقاصدها"،
وأشار فيه إىل مقاصد الصالة ،ولكن ال على طريقة الفقهاء ،وال
على طريقة علماء األصول ،وإمنا اعتمد طريقة أخرى حيث حنى
منحى أهل الذوق ،فاعتمد اإلشارة بدال من تعليل احلكم بطريقة
العقل.
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وأول ما يلفت االنتباه ويستحق التنويه عند احلكيم
الرتمذي ،هو أنه أول من استعمل لفظ "املقاصد" يف عنوان
كتابه ،وذلك يف كتابه" :الصالة ومقاصدها" ،وهو كتاب حمقق
ومطبوع منذ عدة سنوات.
كما تكلم عن املقاصد يف كتابه "احلج وأسراره" ،وكذلك
كتابه "العلل" الذي حتدث فيه عن علل الشريعة وعلل العبودية،
وسلك يف التعليل يف هذا الكتاب مسلك الفقهاء واألصوليني
يف تعليل األحكام ،حيث اعتمد العقل ،ومل يلجأ إىل اإلشارة
كما فعل يف كتابه السابق ،وهو أيضا حقق ونشر.
ومن مؤلفات احلكيم الرتمذي ،اليت تؤكد رايدته بصفة
عامة ،كتابه "الفروق" ،قال عنه السبكي" :ليس يف اببه مثله،
يفرق فيه بني املداراة واملداهنة ،واحملاجة واجملادلة ،واملناظرة
واملغالبة ،واالنتصار واالنتقام ،وهلم جرا من أمور متقاربة املعىن
(السبكي.)20/2 ،
ب .أبو بكر القفال الشاشي (ت 365ه)
هو أبو بكر القفال الشاشي ،املعروف بـ"القفال الكبري" ،من
كبار أئمة الشافعية ،بل ميكن أن نقول :من كبار أئمة الفقه
اإلسالمي ،صاحب كتاب "حماسن الشريعة".
والكتاب يرمي أساسا إىل بيان ِح يكم الشريعة ومقاصدها
يف أحكامها ،مبينا من خالل ذلك وجوه الرمحة ،واملصلحة،
واليُسر ،والنَّفع للعباد .فموضوع الكتاب الفقه يف فروع الشافعية،
مع بيان حماسن أحكام الشريعة ،واشتمل على أبواب الفقه كلها،
وصنف كتابه هذا جوااب ملن سأله عن علل األحكام ،وبياان
حملاسن الشريعة وسياستها الفاضلة السمحة ،ومالئمتها للعقول
السليمة ،هذا ما صرح هو بنفسه يف مقدمة الكتاب.

وهناك سبب آخر لتأليفه هذا الكتاب على هذا النمط
الفريد ،وهو ظهور الظاهرية والفرقة اإلمساعيلية بصورة قوية يف
عصره ،واليت تزعم أن القرآن ابطنه ُيالف ظاهره.
وهنج املؤلف يف كتابه منهجا فريدا متميزا عن غريه مما
ألف يف كتب الفقه ،وذلك حيث مجع بني ذكر األحكام ،وذكر
حماسنه ،وذكر حكمة التشريع يف حدود ما تدركه عقول البشر،
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وبني أن أحكام الشريعة يف مجلتها معقولة املعىن ،وأهنا شرعت
ملصاحل العباد.
وقد أثىن على هذا الكتاب كثري من العلماء األجالء
أمثال اإلمام النووي ،واإلمام ابن القيم وغريمها .كما حظي اإلمام
القفال بثناء كثري من العلماء املعاصرين له.
قال عنه أبو إسحاق الشريازي" :كان إماما وله
مصنفات كثرية ليس ألحد مثلها ،وهو أول من صنف اجلدل
احلسن من الفقهاء وله كتاب يف أصول الفقه وله شرح الرسالة
وعنه انتشر فقه الشافعي مبا وراء النهر" (الشريازي.)32-31 ،
وقال أبو سعيد السمعاين" :القفال الشاشي الفقيه
الشافعي من أهل الشاش ،إمام عصره بال مدافعة كان فقيها
أصوليا حمداث لغواي شاعرا سار ذكره يف الشرق والغرب له تصانيف
مشهورة" (السمعاين.)244/7 ،
قال اإلمام السبكي" :هو اإلمام اجلليل أحد أئمة الدهر
ذو الباع الواسع يف العلوم واليد الباسطة واجلاللة التامة ،والعظمة
الوافرة كان إماما يف التفسري إماما يف احلديث إماما يف الكالم
إماما يف األصول إماما يف الفروع إماما يف الزهد والورع إماما يف
اللغة والشعر ذاكرا للعلوم حمققا ملا يورده حسن التصرف فيما
عنده فردا من أفراد الزمان" (السبكي.)200/3 ،
قال اإلمام النووي" :له مصنفات من أجل املصنفات
وهو أول من صنف اجلدل ،وشرح رسالة الشافعي ورأيت له كتااب
نفيسا يف دالئل النبوة وكتااب جليال يف حماسن الشريعة" (النووي،
.)282/2
قال احلاكم النيسابوري" :هو الفقيه األديب إمام عصره
مبا وراء النهر وأعلمهم ابألصول وأكثرهم رحلة يف طلب احلديث"
(احلسيين.)182 ،
قال ابن األثري" :أبوبكر حممد بن علي بن إمساعيل
القفال الشاشي أحد أئمة الدنيا يف التفسري واحلديث والفقه
واللغة" (ابن األثري.)174/2 ،
وهذه شهادة عدول تكفي للداللة على مكانته العلمية
بني أهل العلم وعلى علو قدره بني العامة واخلاصة.
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ج .أبو احلسن العامري (ت381ه)
هو أبو احلسن حممد بن أَب يوسف العامري النيسابوري ،صاحب
الكتاب القيم والنفيس "اإلعالم مبناقب اإلسالم" ،وهو أيضا
حمقق مطبوع .ذكر فيه ما عرف فيما بعد ابسم الضرورايت
اخلمس ،ولو ببعض االختالف الطفيف يف تسميتها ،وتبعه غريه
إىل القول أبن هذه الضرورايت اخلمس – أي :حفظ الدين
والنفس والنسل والعقل واملال – حمفوظة ومراعاة يف مجيع امللل،
وأهنا من التشريعات واألسس املشرتكة بني مجيع امللل والشرائع
اليت أنزهلا هللا تبارك وتعاىل ،وهذا ما قرره الحقا اإلمام الغزايل.
فأول من نص على هذا هو أبو حسن العامري رمحه هللا.
كان للعامري اهتمام ابلفلسفة ابإلضافة إىل علم الكالم
والتشريع ،أي العقيدة والفقه ،فهو يعترب من الفالسفة اإلسالميني
الذين درسوا الفلسفة ودرسوا الفكر الفلسفي ،مبا فيه الفكر
اليوانين.
ونشأ العامري بنيسابور اليت مثلت يف زمنه مركز خراسان
الثقايف ومعدن الفضالء ومنبع العلماء .ودرس الفلسفة على يد
أَب زيد البلخي ،وكان حمبًّا للسفر والرتحال ومالحظة أحوال
األمم والشعوب .وقد دفعه شغفه ابلعلم إىل الرتدد على املراكز
الثقافية الكربى ،مثل بغداد والري وخبارى.
وألَب احلسن العامري قائمة طويلة من املؤلفات مشلت
علم العقيدة ،واألداين املقارنة ،وتفسري القرآن ،واألخالق،
والرتبية "كتاب اإلمتام لفضائل األانم" ،وعلم النفس "كتاب
الفصول الرابنية يف املباحث النفسانية" ،ومؤلفات أخرى يف
العلوم الطبيعية كعلم النبات والبصرايت .ويتضح من خالل
مؤلفاته ،سعة االطالع والثقافة املوسوعية الشاملة ،وال غرابة يف
سعة ِ
اطالع الرجل ابعتباره سليل مدرسة الكندي الفلسفية اليت
هنلت من أقدم الثقافات اإلنسانية مثل اليواننية واهلندية
والفارسية ،وأعطت هلذا التلون الفكري طابعاً إسالميًّا.
املطلب الثاين :اتريخ املقاصد بعد متيزها يف املؤلفات األصولية
وأما يف القرن اخلامس فقد انتقلت حركة االهتمام ابملقاصد
والكتابة فيها من طور التعليالت اجلزئية والتفصيلية إىل طور
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التأصيل والتنظري للمقاصد بصفة عامة وإمجالية ،مما أمثر فيما بعد
ما نعرفه اليوم من مقاصد ومصطلحات وتقسيمات وضرورايت
مخس ،وغري ذلك مما سنأيت على ذكره.
أ .املقاصد عند إمام احلرمني (ت478ه ) ،وتلميذه الغزايل

(ت505ه)

يعترب إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين حلقة
كبرية ،وحمطة ابرزة ،يف مسرية علم أصول الفقه ،فهو إمام كبري
وعامل فذ ،يف تبحره وتعمقه وقدراته الفكرية .وتكلم عن املقاصد
يف كتابني من كتبه احملققة واملطبوعة ومها كتاب "الربهان يف أصول
الفقه" ،وكتاب "غياث األمم يف التياث الظُّليم" املشهور ابلغياثي،
معناه منقذ األمم من الوقوع يف الظلم.
ويعترب كتابه "الربهان يف أصول الفقه" انطالقة لنظرايت
علم املقاصد ،ومنطلق الكتابة والتأليف يف أصول الفقه ملن بعده،
مثلما كانت (الرسالة) لإلمام الشافعي منطلق الكتاابت األصولية
خالل القرنني الثالث والرابع.
وحسبنا من أمهية إمام احلرمني يف علم أصول الفقه ،أنه
صاحب أكثر أتثري وأعمقه ،على تلميذه اإلمام أَب حامد
الغزايل ،الذي فاق شيخه شهرة ومكانة .وأول املؤلفات األصولية
للغزايل  -املنخول  -ليس إال ملخصات أمينة آلراء أَب املعايل.
ورايدة اجلويين يف موضوع املقاصد تتجلى يف كثرة ذكره
هلا ،وتنبيهه عليها ،فقد استعمل لفظ املقاصد ،واملقصود،
والقصد ،يف كتابه الربهان ،كما أنه كثريا ما يعرب عن املقاصد
بلفظ الغرض ،واألغراض .وأهم ما ميكن أن يعترب عنده يف
املقاصد ما يلي:
 .1أنه نبه على تقسيم املقاصد إىل (ضرورية ،وحاجية،
وحتسينية) ،حيث قسم أصول الشريعة إىل مخسة أقسام.
القسم األول :ما يتعلق ابلضرورايت ،مثل القصاص،
فهو معلل حبفظ الدماء املعصومة ،والزجر عن التهجم
عليها .القسم الثاين :ما يتعلق ابحلاجة العامة ،وال ينتهي
إىل حد الضرورة .وقد مثله ابإلجارات بني الناس .القسم
الثالث :ما ليس ضروراي وال حاجيا حاجة عامة .وإمنا
هو من قبيل التحلي ابملكرمات ،والتخلي عن نقائضها.
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وقد مثله ابلطهارات .القسم الرابع :وهو أيضا ال يتعلق
حباجة وال ضرورة ،ولكنه دون الثالث ،حبيث ينحصر يف
املندوابت .القسم اخلامس :هو ماال يظهر له تعليل
واضح وال مقصد حمدد ،ال من ابب الضرورايت ،وال
من ابب احلاجيات ،وال من ابب املكرمات ،قال" :وهذا
يندر تصوره جدا" أي أن هذا الصنف اندر جدا يف
الشريعة؛ ألن كل أحكامها هلا مقاصد واضحة وفوائد
ملموسة (اجلويين .)926-923/2 ،فالقسم األول
عنده هو الضروري ،والثاين :هو احلاجي ،والثالث،
والرابع :مها التحسيين بقسميه :حيث إن العلماء فيما
بعد جعلوا التحسيين قسمني :ما ال يقع يف معارضة
قاعدة شرعية كالطهارة ،وما يقع يف معارضة قاعدة
شرعية ومثلوا له ابملكاتبة .وهذه األقسام وإن تبلورت
بعد ذلك عند العلماء بصورة أوضح فقد أخذوها عن
إمام احلرمني.
 .2أنه نبه على بعض الضرورايت وأشار إىل أهنا كلية حيث
قال" :وهذا يتأتى بضبط ِ
ورد نظ ٍر إىل الكليات،
فالشريعة متضمنها مأمور به ومنهي عنه ...وابجلملة
الدم معصوم ابلقصاص ...والفروج معصومة ابحلدود...
واألموال معصومة عن السراق ابلقطع( "...اجلويين،
.)1150/2
 .3أنه ذكر بعض مقاصد األحكام ،مثل :مقصد العبادات،
ومقصد القصاص ،واحلدود كما سبق ،ومقصد التكبري،
والبيع ،واإلجارة ،ومقصد التيمم.
 .4أنه اعترب معرفة املقاصد من البصرية يف الدين ،حيث
قال" :ومن مل يتفطن لوقوع املقاصد يف األوامر والنواهي
فليس على بصرية يف وضع الشريعة" (اجلويين،
.)295/1
 .5وكثري من املصطلحات املعروفة اليوم يف التعبري عن
مقاصد الشريعة ترجع إىل اجلويين ،ويرجع الفضل إليه يف
وضعها وبثِها ،من ذلك :مباغي الشرع ،ومقاصده،
املعاين ،الكليات ،املصاحل العامة ،االستصالح،
واالستدالل ،وما إىل ذلك .ومن التعابري اللطيفة اجلامعة
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اليت استعملها اجلويين للداللة على جممل مقاصد الشريعة
عبارة "األغراض الدفعية والنفعية" ،أي أن الشريعة هلا
أغراض نفعية وأغراض دفعية .وهذه الكلمة هلا أمهية
كبرية؛ ألهنا سبقت التعبري الذي شاع فيما بعد ،وهو:
"جلب املصاحل ودرء املفاسد" .فاملعىن واحد ،ولكن
عبارة اجلويين أسبق وأوجز ،مع زايدة يف املعىن .فالدفع
والنفع يساواين جلب املصاحل ودرء املفاسد ،مث كلمة
األغراض تعرب عن القصد الشرعي.
وملخص القول إن اإلمام احلرمني صاحب الفضل
والسبق يف التقسيم الثالثي ملقاصد الشارع (الضرورايت –
احلاجيات  -التحسينيات) ،وهو التقسيم الذي سيصبح من
أسس الكالم يف املقاصد.
كما أنه صاحب فضل وسبق يف اإلشارة إىل الضرورايت
الكربى يف الشريعة ،وهي اليت سيتم حصرها فيما بعد حتت اسم
(الضرورايت اخلمس :الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،واملال).
فقد كتب عنه الشيخ القرضاوي يقول" :كان إمام
احلرمني عبقري زمانه يف العلوم اليت جتمع بني العقل والنقل ،وهي:
علم الكالم ،وأصول الفقه ،والفقه ،واخلالف .ورمبا يظن كثري
من الناس أن علم الفقه علم نقلي حبت ،وهو كذلك عند
الكثريين ،ولكنه عند اإلمام احلرمني ومن جرى جمراه ،له ارتباط
وثيق ابلعقل ،يف التأصيل والتدليل ،والتقرير والتعليل ،وربط
املسائل جبذورها ،ورد الفروع إىل أصوهلا ،وقياس األشباه
أبشباهها ،ومراعاة اجلوامع والفوارق ،ورعاية العلل واملقاصد".
وحتت عنوان "االستقالل يف التفكري واالستقالل يف التعبري"،
كتب القرضاوي قائال" :متيز إمام احلرمني ابالستقالل يف
التفكري ،واالستقالل يف التعبري ،وهو واضع اللمسات األوىل يف
مقاصد الشريعة" (القرضاوي2000 ،م.)58 ،
وجاء بعد إمام احلرمني تلميذه أبو حامد الغزايل ،وقد
متيزت كتابته يف املقاصد ابلوضوح ،ويعد الغزايل امتداداً لشيخه
اجلويين يف علمي املقاصد واألصول ،فكان أتثره بشيخه واضحاً
حيث إنه استعمل نفس التقاسيم واألمثلة تقريباً اليت ذكرها إمام

تطور علم مقاصد الشريعة عبر التاريخ اإلسالمي
حنان ساري ،محمد أبو الليث الخيرآبادي

احلرمني ،غري أن كالم الغزايل كان أوضح وأكثر تفصيالً من كالم
شيخه ،وهذه هي النقطة املميزة للغزايل.
وأما حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل فقد كتب عنه
الشيخ القرضاوي دراسة مستقلة مساها "الغزايل بني مادحيه
وانقديه" ،وكتب الشيخ يف مقدمة الدراسة يقول" :كان يف
تقديري أن أكتب يف ذلك عشر صفحات ،أو بضع عشرة
صفحة على األكثر .فلما شرعت أكتب إذا ابملوضوع يتسع
أمامي ،وإذا الغزايل يفرض نفسه علي بقوة ،وكأنه كان يعاتبين
من عامل الروح كيف أكتب عنه صفحات معدودة ،وأان الذي
تتلمذت عليه ،وغرفت من حبره ،منذ عهد الصبا؟!" (القرضاوي،
2004م).
وتكلم الغزايل عن املقاصد يف كتبه "املنخول من تعليقات
األصول" ،و"شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك
التعليل" ،و"املستصفى من علم األصول".
وللغزايل اهتمام كبري بقضية املقاصد اجلزئية والكلية،
وللمقاصد اجلزئية أيضا حضور قوي يف كتاب "اإلحياء" ،فهو
من أقوى املعللني لكافة األحكام ،من عبادات ومعامالت.
وأما التنظري املختصر املركز ،فنجده يف كتابيه األصوليني
"املستصفى" و"شفاء الغليل" ،ولعل من أبرز ما ميكن أن يسجل
فيه السبق للغزايل ،أنه على يده وبقلمه استقرت الضرورايت
اخلمس .فقد استقرت على يده أمساؤها واستقر ترتيبها تقريبا،
فقد ذكر هذه الضرورايت اخلمس هبذه األمساء اليت نتداوهلا اليوم،
وهي :حفظ الدين ،وحفظ النفس ،والعقل ،والنسل ،واملال.
وكانت عند من قبله تذكر أبمساء ختتلف من عامل آلخر ،وقد
ُيتلف الرتتيب أيضا ،ولكن منذ الغزايل صار معظم العلماء
يذكروهنا على هذا الرتتيب ويرون أن هذا الرتتيب هو الصحيح،
فتسميتها وترتيبها استقرا إىل حد كبري مع اإلمام أَب حامد
الغزايل.
وإذا كان اإلمام الغزايل مل أيت جبديد يذكر ،يف مؤلفه
األصويل األول "املنخول" فإنه قد تقدم كثريا يف التنقيح والتطوير،
يف كتابه "شفاء الغليل" مث انتهى إىل ما هو أوضح وأنضج يف
كتاب "املستصفى".
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أما "شفاء الغليل" فقد تناول فيه مسلك املناسبة
كمسلك من املسالك التعليلية يف مبحث العلة ،وهذا املسلك
يقوم على أساس تعليل األحكام الشرعية مبا تتضمنه وتفضي إليه
من جلب مصلحة أو دفع مفسدة .وفيه كما يف "املستصفى"،
حدد لنا أمهات املقاصد الشرعية ،اليت عليها مدار كل مقصود
شرعي ،وكل مصلحة شرعية ،ففي الكتاب األول جنده يقسم
مقصود الشرع إىل ديين ودنيوي (الغزايل ،)159 ،مث ينص على
أنه "قد علم على القطع أن حفظ النفس ،والعقل ،والبضع،
واملال ،مقصود يف الشرع" (الغزايل.)160 ،
ويف "املستصفى" أعاد هذه املقاصد اجلامعة ،ولكن
بشكل أكثر إحكاما وتنقيحا ،فلم يقسمها إىل دينية ودنيوية.
كما أنه عدل عن لفظ "البضع" الذي استعمله يف "شفاء الغليل"
إىل لفظ أكثر دقة ووضوحا ،وهو لفظ "النسل" ،مث نص صراحة
على اتفاق مجيع الشرائع على مراعاة املقاصد.
وسريا على خطى شيخه إمام احلرمني ،فقد قسم املصاحل
الشرعية حسب درجة قوهتا ووضوحها .منها ما هي يف رتبة
الضرورايت ،ومنها ما هي يف رتبة احلاجات ،ومنها ما هي يف
رتبة التحسينات والتزيينات ،ولكل مرتبة مكمالت (الغزايل،
.)171-162
وقد جاء هذا التقسيم عند اإلمام الغزايل ،على درجة
كبرية من الوضوح واالستقرار ،مع إبرازه ملا بني املراتب الثالث
من تفاضل وتكامل ،وإعطائه األمثلة الكافية لكل مرتبة،
وملكمالت كل مرتبة من املراتب الثالث.
واخلالصة أن الغزايل قد أبدع وأضاف إىل ما جاء به
اجلويين فكان عمله إبداعا مقاصدايً عظيماً.

ب .املقاصد عند عز الدين بن عبد السالم
(ت660ه ) ،وتلميذه القرايف (ت684ه)
العز بن عبد السالم وهو تلميذ لآلمدي (ت631ه) ،انتقل
ابملقاصد نقلة عظيمة إىل األمام ،وذلك مبا ألفه من كتب يف
املصاحل .وقد اشتهر بكتابه الفريد "قواعد األحكام يف مصاحل
األانم" ،وهو كتاب يعىن ابملصاحل ،فهو أول كتاب يف "قواعد
املصاحل" ،والذي يعنيه العز هو قواعد املفاضلة والرتجيح والتقدمي
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والتأخري بني املصاحل واملفاسد .فهو يف الكتاب كله يتحدث عن
املصاحل واملفاسد ،طبعا ابمليزان الشرعي ،ويضع القواعد ملا يقدَّم
وما يؤخر من مراتبها وأنواعها...فهو كتاب يف املوازنة والرتجيح
بني املصاحل واملفاسد .ومعلوم ما للمصاحل من عالقة مبقاصد
الشريعة ،حيث إن الغزايل جعل املصلحة هي احملافظة على
مقصود الشارع ،وجعل كالمه يف املقاصد من خالل الكالم عن
املصلحة املرسلة.
والشاطيب حني تناول املقاصد ابلبيان والتحرير تناوهلا من
وض َّم ين كتابه كثريا مما ذكره العز بن عبد السالم
خالل املصاحل ي
وتلميذه القرايف من حقيقة املصلحة وتقسيماهتا ومراتبها.
فيكون العز بذلك قد فتح اباب جديدا يف ابب املقاصد
هنل منه الدارسون والباحثون.
وأيضا مل يغفل العز التنبيه على مقاصد الشريعة العامة
واخلاصة ،فمن أقواله يف مقاصد الشريعة :قوله" :معظم مقاصد
القرآن األمر ابكتساب املصاحل وأسباهبا ،والزجر عن اكتساب
املفاسد وأسباهبا  ،"...وقوله" :والشريعة كلها مصاحل :إما تدرأ
مفاسد أو جتلب مصاحل  ،"...وقوله" :واملقصود ابلشرائع إرفاق
العباد  ،"...وقوله" :اعلم أن هللا تعاىل شرع يف كل تصرف من
التصرفات ما حيصل مقاصده ويوفر مصاحله  ،"...وقوله:
"فأحكام اإلله كلها مضبوطة ابحلِ يكم حمالة على األسباب
والشرائط اليت شرعها  ،"...وقوله" :ومن تتبع مقاصد الشرع يف
جلب املصاحل ودرء املفاسد حصل له من جمموع ذلك اعتقاد أو
ِعرفيان أبن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلا وأن هذه املفسدة ال جيوز
قرابهنا وإن مل يكن فيها إمجاع وال نص وال قياس خاص ."...
وابإلضافة إىل هذه األقوال قد ذكر يف كتابه:
الضرورايت ،واحلاجيات ،والتحسينيات ،والتتمات ،كما ذكر
املقاصد اخلمسة.
وتعرض أيضا للرتجيح بني الضرورايت وبيان ما يرتتب
على التفاوت بينها.
وذكر يف كتابه كثريا من املقاصد اجلزئية مثل :مقاصد
ومصاحل اجلهاد ،واإلميان ،واحلج ،ومقاصد الصالة.
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ومن اإلضافات اجلديدة عند العز بن عبد السالم،
الكالم عن مقاصد املكلفني بصورة واضحة وموسعة ،وأيضا
الكالم عن وسائل املقاصد وأحكامها.
ومما يدل على اهتمامه ابملقاصد أنه اختصر كتاب قواعد
األحكام يف كتاب امسه" :الفوائد يف اختصار املقاصد".
كما أن للعز كتااب آخر "شجرة املعارف واألحوال وصاحل
األقوال واألعمال" ،فقد استوحى كتابه وعنوان كتابه من قوله
ب َّ
ش اج ارةٍ طايِِّبا ٍة
اَّللُ امثااال اكلِ امةا طايِِّباةا اك ا
تعاىل﴿ :أااَلْ تا ار اك ْي ا
ف ا
ض ار ا
الس ام ِاء﴾ [إبراهيم .]۲4:لقد اهتم يف
ت اوفا ْر ُع اها ِيف َّ
اصلُ اها اَثبِ ٌ
أْ
كتاب "الشجرة" أبمر نفيس وعزيز ،وهو مقاصد صفات هللا،
فبني رمحه هللا أن معرفتنا لصفات هللا وذكر هللا ،الذي هو ذكر
هلذه الصفات واألمساء ،هلا مقاصد وفوائد وغاايت.
وهبذا يكون العز قد أحدث حتوال كبريا يف دراسة مقاصد
الشريعة مبا أضافه إليها من أحباث نفيسة.
مث جاء بعد العز تلميذه اإلمام شهاب الدين القرايف،
فهو مكمل لرسالته ،ومتمم ألفكاره ،وصائغ صياغات جديدة
لقواعده ،فأفكار العز تقريبا معظمها توجد يف كتب القرايف
وخاصة يف كتابه "الفروق" ،فهو مل يكد ُيرج يف جممله عن كنف
شيخه العز .وقد يكون يف بعض األحيان أقوى استدالال ،وأجود
عرضا ،وأكثر تدقيقا.
وقد ذكر من خالل كتابه "الفروق" بعض القواعد
املتعلقة ابملقاصد ،وهي مستفادة من شيخه مثل قاعدة املقاصد،
وقاعدة الوسائل (القرايف )32/2 ،وقاعدة املشقة املسقطة
للعبادة ،واملشقة اليت ال تسقطها (القرايف.)118/1 ،
وأيضا يف كتابه "شرح تنقيح الفصول" :ذكر الضرورايت
واملقاصد اخلمسة ،وذكر اخلالف يف العرض (القرايف،)391 ،
وكذلك جند اهتمامه ابملقاصد يف كتابه "النفائس" أكثر وأكثر،
فقد ذكر مجلة من القواعد والفوائد املتعلقة ابملقاصد.
والشيخ القرضاوي يوافق اإلمام القرايف يف إضافة
"العرض" إىل الضرورايت اخلمسة ليكون سادسها ،وكتب يف
ذلك يقول" :وقد أضاف القرايف وغريه إىل هذه اخلمسة عنصرا
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سادسا ،وهو "حفظ العرض" ...وهي إضافة صحيحة جيب
اعتبارها" (القرضاوي.)40 ،
وامللخص أن اهتمام القرايف ابملصاحل واملقاصد؛ وإن كان
من خالل كالم من سبقه والسيما شيخه ،مع إضافة إىل ذلك
من ترتيب وتنسيق ،كان من العوامل املؤثرة يف انتقال فكرة
املقاصد إىل املذهب املالكي (الريسوين2009 ،م.)63 ،
ج .املقاصد عند اإلمام الشاطيب (ت790ه)
تطور االهتمام مبقاصد الشريعة وتقرير قواعدها على يد اإلمام
الشاطيب يف كتابه "املوافقات" والذي كان امسه يف بداية األمر
"عنوان التعريف أبسرار التكليف" ،ومتيز رمحه هللا بربط أصول
الفقه أبسرار التشريع ،وبناء أصول الفقه على االستقراء ،فكان
له اجتاه مستقل يف تقرير أصول الفقه.
إن الشاطيب رمحه هللا قد أسهم إسهاما كبريا يف إبراز هذا
العلم ،وإظهاره بقواعده وأقسامه وأحكامه ،حىت ظن بعض الناس
أن الشاطيب قد ابتدع هذا العلم وجاء به من تلقاء نفسه
(العبيدي1992 ،م ،)131 ،وليس األمر كذلك بل سبق ذلك
مراحل كثرية حىت انتهت إىل أَب إسحاق الشاطيب ،الذي بسط
مسائله ،وشرح قواعده ،ورتب أبوابه ،وأضاف له إضافات
حسنة ،والشاطيب يف ذلك متأثر مبن سبقه من العلماء السيما
الغزايل والعز بن عبد السالم وتلميذه القرايف.
ابإلضافة إىل ما يف املذهب املالكي من أمور متعلقة
ابملقاصد ،كسد الذرائع ،واملصلحة املرسلة (الريسوين2009 ،م،
 )295كل هذا شكل اهتماما للشاطيب مبقاصد الشريعة وعناية
هبا ،هذا ابإلضافة إىل اهتمام شيخه املقري هبذا اجلانب.
قال أبو األجفان عن املقري" :وهو من شيوخ الشاطيب
املؤثرين يف تكوين شخصيته املفجرين لنبع نبوغه".
ومن أضافات الشاطيب على من سبقوه ما أييت:
 .1الرتتيب والنسيق للمقاصد ،حيث جعل املقاصد
قسمني :أحدها :يرجع إىل قصد الشارع .واآلخر :يرجع
إىل قصد املكلف.
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 .2إضافة بعض املباحث اهلامة يف املقاصد مثل :طرق معرفة
املقاصد ،فقد ذكر طرقا هلا فيها زايدة فائدة عما ذكره
الغزايل.
 .3التوسع يف التفريع على مقاصد الشريعة ،وذكر الوجوه
واألقسام مما يعطي صورة واضحة عن املقاصد.
 .4نص بشكل صريح وواضح ،على أنه ال اجتهاد إال بعد
التمكن يف املقاصد ،بل شروط االجتهاد اليت أطال
األصوليون يف ذكرها ،هو دجمها واختصرها يف أمرين:
املعرفة التامة مبقاصد الشريعة ،مث التمكن من االستنباط
على أساس املقاصد ،ألن هناك من قد يعرف املقاصد،
لكن ال يعرف التصرف فيها وتنزيلها وإدخاهلا يف
استنباط األحكام .وعن أثر العلم ابملقاصد يف عملية
االجتهاد ،كتب الشيخ القرضاوي يقول" :ومن الشرائط
املهمة لالجتهاد :ما نبه عليه اإلمام أبو إسحاق الشاطيب
يف "موافقاته" ،وهو :العلم مبقاصد الشريعة ،ولقد اهتم
الشاطيب هبذا الشرط ونوه به ،حىت جعله هو سبب
االجتهاد ،ال جمرد شرط" (القرضاوي.)57-54 ،
 .5أضاف الشاطيب ثروة من القواعد املقاصدية ،فهو عادة
ما يفتتح مسائله بعبارات جامعة هي صيغ تقعيدية.
فنجد املسألة اليت قد يبحثها يف عشرين صفحة أو عشر
صفحات يضعها أوال يف شكل قاعدة جامعة ،مث ينطلق
يف الشرح والبيان.
وملخص القول إن مرحلة االكتمال والنضج ،تتمثل مبا
قام به اإلمام الشاطيب ،يف كتابه "املوافقات" ،حيث مجع مسائل
هذا العلم ،وأصل قواعده ،وحقق مباحثه ،حىت قيل" :هو خمرتع
علم املقاصد".
د .املقاصد عند حممد الطاهر بن عاشور (ت 1393ه)
إذا كان اإلمام الشاطيب خامتة املتقدمني من علماء املقاصد ،فمن
غريب األقدار أن يكون هو نفسه فاحتتهم يف العصر احلديث،
إذ شكل نشر كتابه "املوافقات" بداية االهتمام مبقاصد الشريعة
يف هذا العصر ،ففي مطلع القرن الثالث عشر اهلجري طبع كتاب
"املوافقات" يف تونس أوىل طبعاته سنة 1302ه ،فكانت هذه
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هي الوالدة الثانية للشاطيب وكتابه وفكره ،وكانت هي البداية
واالنطالقة للفكر املقاصدي احلديث واملعاصر.

اليقظة وحماوالت النهضة والتجديد ،اليت كانت تنتشر يومئذ يف
العامل اإلسالمي.

وملا طبع الكتاب ذاع وانتشر بعد ذلك مشرقا ومغراب.
ففي املشرق تلقفه الشيخ حممد عبده ،وكان قد زار تونس يف هذا
الوقت ،فصار حيث على قراءة الكتاب ونشره .وكان من أثر
ذلك قيام تلميذه الشيخ عبد هللا دراز بنشر كتاب "املوافقات"
يف مصر ،وقيام تلميذه اآلخر رشيد رضا بنشر كتاب "االعتصام"
الذي هو مثرة كفاح الشاطيب يف تقومي الدين وقمع البدع ،ومن
مصر انتشر الكتاابن وشاع تداوهلما يف عدد من األقطار العربية.

ففي هذه احلقبة ظهر عالمة اهلند الكبري شاه ويل هللا
الدهلوي الذي كان له اهتمام بليغ ابملقاصد وألف كتابه "حجة
هللا البالغة".

ويف املغرب تلقفه الشيخ ماء العينني حممد فاضل بن
مامني ،وقام بنظمه ،ومسى منظومته "موافق املوافقات" ،مث قام
بشرح النظم يف كتاب آخر مساه "املرافق على املوافق" ،وطبع يف
حياته سنة 1324ه بفاس .مث مؤخرا طبع طبعة حمققة.
ويف تونس البلد الذي طبع فيها الكتاب أول مرة ،كان
التجاوب مع كتاب "املوافقات" كبريا جدا عند علماء الزيتونة
ودرسوه وأخذوا منه الشيء الكثري .ولذلك ظهرت
درسوه َّ
الذين ي
يف تونس كتاابت عديدة ،ومن أشهر من كتبوا يف املقاصد الشيخ
عبد العزيز الثعاليب وعبد العزيز جعيط وسامل بوحاجب وابن أَب
الضياف ،فبدأ هؤالء يتكلمون عن مقاصد الشريعة وحكمتها
وأهدافها ،ويدعون إىل إعادة النظر يف الفقه اإلسالمي ،ألجل
القدرة على االستجابة ملتطلبات العصر واإلجابة على
اإلشكاالت والتحدايت اليت دخلت فيها األمة .ففي هذه
األجواء جاء ابن عاشور.
والشيخ حممد الطاهر ابن عاشور ،توىل خالل عمره
املديد أعلى املناصب العلمية اإلسالمية يف تونس ،يف القضاء
واإلفتاء ومشيخة اجلامعة الزيتونية ،وكان عضوا يف جممعي اللغة
درس كتاب " املوافقات"
العربية بدمشق والقاهرة .فهو أول من َّ
يف اجلامعة الزيتونية ،وهذا التدريس الذي استمر عدة سنوات،
أفضى به إىل أن تكون له إضافات واستدراكات وتتمات لعمل
الشاطيب.
وقد نشأ الطاهر بن عاشور يف أجواء من االهتمام
واالحتفاء بكتاب الشاطيب والتأثر به ،وأيضا يف أجواء جهود

كما جند يف هذه احلقبة العديد من علماء األزهر وغريه،
ألفوا عدة مؤلفات يف حكمة التشريع وتعليل أحكام الشريعة
منها" :أسرار الشريعة اإلسالمية" إلبراهيم أبوعلي ،و"املسلك
البديع يف حكمة التشريع" لعبد الرمحن خلف ،و"حكمة التشريع
وفلسفته" لعلي اجلرجاوي ،و"األسرار اإلهلية واحلكم التشريعية"
لعبد الرمحن راضي.
هذه احلركية اليت سبقت ورافقت ظهور الشيخ ابن
عاشور ال شك أهنا أفادته ويسرت له جوا عاما من االهتمام
مبقاصد الشريعة .وأول ما ظهر من اهتمامه ابملقاصد كان يف
كتابه الفريد "أليس الصبح بقريب" ،يدرس يف قضية واحدة هي
مناهج التعليم يف املؤسسات اإلسالمية ،أو مناهج التعليم املوروثة
واملتبعة يومئذ عند املسلمني ،كما يف األزهر والزيتونة والقرويني.
ويف هذا الكتيب تناول أول ما تناول قضية املقاصد،
فقد انتقد الطريقة املتبعة يف عرض الفقه اإلسالمي ،الذي أيصبح
يقدم بدون مقاصد ،أي بدون تعليله وبيان أبعاده ومراميه،
فأصبح منهج تدريسه يقتصر على األشكال والرسوم ،وال ينفذ
إىل معرفة مقاصد الشريعة يف تلك األحكام.
وبعد ذلك ألف ابن عاشور كتابه القيم "مقاصد الشريعة
اإلسالمية" ،وأتى فيه مبباحث جديدة منها :أنه تكلم عن
املقاصد العامة وذكر ما يندرج حتتها من مقاصد الشريعة الكلية،
وذكر املقاصد اخلاصة وأدرج فيها مقاصد خاصة ببعض األبواب
الفقهية مثل مقاصد أحكام العائلة (النكاح – املصاهرة –
النسب) ومقاصد التصرفات املالية.
ومقاصد التربعات ،وأحكام القضاء ،ومقاصد التعجيل
إبيصال احلقوق إىل أصحاهبا ،واملقصد من العقوابت .وقد نبه
يف أول كتابه على أنه يعين جبانب املعامالت حيث يقول" :وإين
قصدت يف هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد اإلسالم
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من التشريع يف قوانني املعامالت واآلداب اليت أرى أهنا اجلديرة
ـخص ابسم الشريعة واليت هي مظهر ما راعاه اإلسالم من
أبن تُ ي
تعاريف املصاحل واملفاسد وتراجيحها مما هو مظهر عظمة الشريعة
بني بقية الشرائع والقوانني والسياسات االجتماعية حلفظ نظام
العامل وإصالح اجملتمع ( "...ابن عاشور2001 ،م.)9 ،
هذا والكتاب مليء ابلفوائد واملباحث املبتكرة وليس هو
تلخيصا للموافقات كما قد يظن بل له منهج متميز يف عرض
مسائل املقاصد وقد نبه رمحه هللا على هذا حيث قال" :فأان
أقتفي آاثره  -يعين الشاطيب  -وال أمهل مهماته ولكن ال أقصد
نقله واختصاره " (ابن عاشور2001 ،م.)8 ،
واإلضافات املقاصدية اليت متيز هبا ابن عاشور:
 .1أنه اتبع وأكمل موضوعا فتحه الشاطيب ،وهو طرق
إثبات املقاصد .والبن عاشور يف هذا الباب إضافات
مهمة ،وخاصة يف تطبيق استقراء الواقع يف السنة وعمل
الصحابة ،إلثبات مقاصد الشرع من جمموعة من
األحكام .وابن عاشور كالشاطيب ،نص على أن اجملتهد
ال ميكنه االستغناء عن املقاصد ،يف أي وجه من وجوه
االجتهاد.
 .2كذلك حتدث ابن عاشور يف موضوع املصاحل واملفاسد
وخلص وأعاد ما سبق عند العز ابن عبد السالم والقرايف
والشاطيب .ولكن أيضا كانت له إضافات يف هذا الباب،
أمهها عنايته الفائقة مبصاحل األمة واملقاصد اجلماعية
واملقاصد العامة .وابن عاشور طيلة كتابه ،كلما صنف
أو عرف شيئا من املقاصد واملصاحل واملفاسد ،كان اعتبار
األمة ماثال ومعيارا معتمدا .ولقد أصيب تراثه فيما بعد
بنوع من اإلمهال ،لكن يف تسعينات القرن املاضي
ظهرت دراسات متعددة حوله ،ولعل أول كتاب كامل
يصدر حول ابن عاشور ،هو الذي أصدره املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،وهو "نظرية املقاصد عند اإلمام ابن
عاشور" للدكتور إمساعيل احلسين ،صدر سنة 1995م.
مث تبعه كتاب الدكتور بلقاسم الغايل "شيخ اجلامع
األعظم حممد الطاهر ابن عاشور" ،نشر يف لبنان سنة
1996م .ويف سنة 2004م ،صدرت من لندن طبعة

47

جديدة مع دراسة جيدة ،لكتاب ابن عاشور "مقاصد
الشريعة اإلسالمية" للدكتور حممد الطاهر امليساوي.
وأخريا صدر أهم عمل علمي عن ابن عاشور ،وهو
لتلميذه العالمة حممد احلبيب ابن اخلوجة ،ولألمني العام
جملمع الفقه اإلسالمي .وقد طبع على نفقة أمري دولة
قطر ،هذا الكتاب حيمل اسم "حممد الطاهر ابن عاشور
وكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية" ،ابإلضافة إىل
البحوث والرسائل اجلامعية.
 .3فعمل ابن عاشور يف جمال الدراسات املقاصدية شبيه
بعمل الشاطيب ،من حيث طابعه التأسيسي ،فهو -كما
صرح بنفسه -يقتفي أثره ،ويبين على ما أسسه ،مث
يضيف ما عنده .ولقد أحسن الدكتور حممد الطاهر
امليساوي حني وصف ابن عاشور أبنه "املعلم الثاين" بعد
"املعلم األول" الذي هو الشاطيب.
وهذا هو التطور التارُيي األعظم الذي عرفته مقاصد
الشريعة والدراسات املقاصدية منذ كانت .بل إن هذا التطور
أصبح ُيدم مقاصد الشريعة يف سنة واحدة أبضعاف مضاعفة
عما كان حيصل على مدى قرون ،ذلك أن األمر مل يقف عند
تدريس املقاصد أللوف الطالب يف عدد من اجلامعات عرب
العامل ،بل امتد إىل البحت العلمي ،اجلامعي وغري اجلامعي ،وامتد
إىل حركة التأليف والنشر ،والندوات املتخصصة.
خالصة واستنتاج:
مما ذكرانه يف اتريخ علم املقاصد ،هو أن هذا العلم مر يف اترُيه
بثالث مراحل:
املرحلة األوىل :مرحلة نشأته :تتميز هذه املرحلة أبنه مل
يتميز عن غريه ،ومل يفرد بكالم خاص به يبني حقيقته وأقسامه
وقواعده وخصائصه ،بل إنه اقرتن بغريه من النصوص الشرعية،
وأقوال الصحابة وأعماهلم ،وأقوال السلف والعلماء .وهذه املرحلة
امتدت من عصر الوحي إىل رسول هللا  إىل عصر إمام احلرمني
أَب املعايل اجلويين.

املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
املجلد  ،2العدد 1440 ،2ه2018/م
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املرحلة الثانية :مرحلة متيُّ ِزه عن غريه ،دون إفراده بكالم
خاص به يف أتليف مستقل :وتتميز هذه املرحلة أبنه متيز عن
غريه ،حبيث صار يكتب يف بعض مسائله على سبيل القصد،
وإن كانت هذه الكتابة مل تفرد بتأليف مستقل هبا ،بل جاءت
ضمن املؤلفات األصولية .وهذه املرحلة بدأت من إمام احلرمني
إىل عصر العز بن عبد السالم.
املرحلة الثالثة :مرحلة متيزه عن غريه ،وإفراده بكالم خاص
به يف أتليف مستقل :وتتميز هذه املرحلة أبنه متيز عن غريه،
وأبنه أفرد ابلتأليف ،وأنه حددت معامله ،من حيث بيان حقيقته،
وأقسامه ،وقواعده ،وخصائصه ،وعالقته بغريه .وهذه املرحلة
بدأت من العز بن عبد السالم مث الشاطيب ،مث من جاء بعدمها
كابن عاشور وعالل الفاسي وغريمها.
اخلامتة
إن علم مقاصد الشريعة اإلسالمية نوع دقيق من أنواع العلم ،ال
ُيوض فيه إال من بلغ درجة من العلم ،ووهب قدرا من لطف
الذهن ،واستقامة الفهم ،وهو من أهم ما يعني على معرفة الفقه
اإلسالمي ،من حيث التشريع ،وذلك بعد معرفة علل األحكام.
وقد تتبع العلماء مادة مقاصد الشريعة اإلسالمية ،واستنبطوها
من كتب األصول ،والقواعد الفقهية ،إىل جانب علم الفقه،
والتفسري ،واحلديث.
ومل يكن هذا الفن مهذاب ومبسطا ،إمنا احتاج حىت وصل
إىل ذلك مسرية طويلة من الزمن ،حىت هذبت قواعده ،ومجعت
معاقده ،وأبرز من كتب يف هذا الفن كتابة مركزة:
 .1اإلمام العز بن عبد السالم ،وذلك يف كتابه" :قواعد
األحكام يف مصاحل األانم".
 .2اإلمام الغزايل يف كتابه" :املستصفى يف أصول الفقه".
 .3أبو إسحاق الشاطيب األندلسي ،حيث ألف كتابه
"املوافقات" ،و"االعتصام" ،وتناول فيهما موضوع مقاصد
الشريعة اإلسالمية ،وبوب أصول هذا العلم ،وخاض يف
ثناايه ،ولفت األنظار إىل العديد من كليات الشريعة

اإلسالمية ،اليت استنبطها من نصوص القرآن والسنة وكالم
العلماء.
 .4الطاهر بن عاشور التونسي ،ألف كتابه" :مقاصد الشريعة
اإلسالمية" ،كما أشار إىل قواعد هذا الفن يف مصنفه
اآلخر" :التحرير والتنوير يف علم التفسري".
أما يف العصر احلاضر ،فقد تناول الباحثون هذا الفن اترة
ابلتعليق والتحقيق على ما كتبه األولون ،أمثال :الشاطيب،
والطاهر بن عاشور ،واترة مبحاولة استخراج كليات جديدة
للشريعة اإلسالمية.
ونظرا إىل مكانة املقاصد الشرعية يف العصر احلايل
ابخلصوص ،ويف معاجلة كثري من نوازله وحوادثه ،تعاقب الباحثون
وطالب العلم على تناول موضوعها ابلدرس والبحث والتأليف،
سواء على مستوى البحوث واملؤلفات اخلاصة ،أو على مستوى
حبوث الدراسات العليا والرتقيات واجلوائز ،وحبوث اجملامع
واهليئات الفقهية الشرعية واملراكز البحثية والدراسية.
وختاما أسأل هللا العلي القدير أن يعلي من شأن األمة
احملمدية ،وأن جيعل األجيال القادمة خري خلف خلري سلف ،كما
أرجو من هللا أن يوفقنا خلدمة كتابه وأن يلهمنا الرشاد والسداد
يف أمران كله إنه تعاىل مسيع جميب الدعاء وآخر دعواان أن احلمد
هلل رب العاملني.
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