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ملخص 

أب��واهب��ا ومباحثها  إب���راز  امل��ق��اص��د يف  ال�ّتأليف يف  س��اه��م 
وطرق  ورُتبها  أقسامها  وبيان  موضوعاهتا  وترتيب  ومج��ع 
توظيفها يف الّدعوة. وهتدف هذه الّدراسة إىل بيان دور 
العلماء يف وضع الّلبنات األوىل يف علم املقاصد وكيف 
حاولوا تنزيلها يف واقع احلياة اليومّية ومستجّداهتا وربطها 
ب��األح��ك��ام ال��ّش��رع��يّ��ة، ف��امل��ق��اص��د ه��ي ال���ي تُ����رز حماسن 
وصالحّيتها  وخصائصها  وأس��راره��ا  اإلس��الم��يّ��ة  الّشريعة 
لكّل زم���اٍن وم��ك��اٍن. ومبنهج االس��ت��ق��راء وال��وص��ف وتتَّبع 
جهود العلماء يف املقاصد يّتضح لنا تفاوت األساليب 
العلماء يف دراس��ة املقاصد فمنهم من اهتّم  اتّبعها  ال��ي 
الشَّريعة وحماسنها، ومنهم  أس��رار  والبحث عن  بالتَّعليل 
م��ن رب��ط امل��ق��اص��د ب��امل��ع��اين ال��ّروح��يّ��ة، ومنهم م��ن تعّمق 
يف الكشف عن املصاحل واملفاسد، ومنهم من اّت��ه إىل 
إىل  اّت��ه  من  ومنهم  املقاصد،  ألن��واع  والّتجزئة  الّتقسيم 
املقاصد، ومنهم  أب��واب  العام يف  الُكلِّي والبحث  النَّظر 
من وضع نظريّة متكاملة حول املقاصد وأبواهبا، ومنهم 
من اّته إىل تنزيل املقاصد ورِبطها بواقع احلياة وجماالهتا 
املختلفة للمجتمع اإلسالمي عاّمًة والكشف عن درجات 

أخرى للمقاصد.

امل��ق��اص��د،  ال��تَّ��أل��ي��ف،  ال��ب��داي��ة،  المفتاحية:   الكلمات 
الّتوظيف، الّتقسيم.

Abstract

The publication in maqasid has contributed 
in highlighting its chapters, research issues, 
collecting and ordering its topics. It plays role 
in explaining the sub-division of maqasid, 
its status, and the way of utilizing it in the 
preaching (da’wa). The objective of this study 
is to explain the role of scholars in putting 
the foundation in the field of maqasid, how 
they have attempted to make it practical in real 
life and how they have tried to link with rule 
of shariah. Maqasid is the one highlight the 
importance, the wisdom and the characteristics 
of shariah, and its compatibility with every place 
and time. Using the inductive and descriptive 
method, it is clear that there is a disparity in the 
approaches of scholars in studying maqasid. 
Some of them are interested in the explanatory 
approach by searching the importance of shariah 
and the wisdom behind it. On the other hand, 
some have linked maqasid with the concept of 
spiritual while others deeply investigated pros 
and cons. The other categories of scholars are 
turned to divide and categorize types of maqasid 
whilst others turned to the general point of view 
by searching in the chapters of maqasid. Among 
them some draw a complete theory of maqasid 
and its chapters. Likewise some are turned to 
link maqsid with the real social life for Muslim 
society and to investigate further about maqsid.
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publication, utilizing.

مقدِّمة

كانت املقاصد َتسري يف ُروح السَّلف وعقوهلم بفضل 
م��ع��لِّ��م��ه��م رس�����ول اهلل ف��ق��د اْك���تَ���َس���ب���وه���ا م���ن ال��نُّ��ص��وص 
على  ووقوفهم  الكرمي  القرآن  ن��زول  أسباب  ومشاهدهتم 
هبا  احتكاُكهم  فأْكَسبهم  النبويّة،  السُّنة  ُورود  أسباب 
هناك  يكن  فلم  يتحاكمون  وإل��ي��ه��ا  هب��ا حيكمون  َم��ل��ك��ًة 
حاجة إىل تدوينها وإفراد مباحثها وموضوعاهتا بالبحث 
والتأليف، وبعد وفاة الرسول وانقطاع الوحي واتِّساع الدَّولة 
اإلسالميَّة طرأت العديد من النَّوازل واملستجدات؛ فلجأ 
الّصحابة إىل االجتهاد والرأي والّنظر واملشورة فخّلفوا إرثاً 
مقاصدياً وتشبَّعوا هبدى الّتشريع وأنواره، وفهموا مقاصده 
وغايته وأسراره، ولقد سار الّتابعني وتابعيهم على نفس 

منهج صحابة رسول اهلل وكذلك األئمة األربعة.
فهٌم  ل��ل��صَّ��ح��اب��ة  أنَّ  ال��ب��ح��ث يف  وت��ك��م��ن مشكلة 
يف القرآن خيفى على أكثر املتأخرين كما أنَّ هلم 
ال��رَّس��ول اليعرفها  السَّنة وأح���وال  بأمور من  معرفة 
أك��ث��ر امل��ت��أخ��ري��ن، ف��إهن��م ش��ه��دوا ال���ّرس���ول وال��تّ��ن��زي��ل 
به  يستدلِّون  ما  وأفعاله  أقواله  من  وعرفوا  وعاينوه 
على مرادهم ومقاصدهم مامل يعرفه أكثر املتأخرين 
الذين )Ibnu Taimiyyah, 1995(. ومبا أّن هذه 
األم��ور قد انفرد هبا صَّحابة رَّس��ول اهلل خاصَّة ومل 
الالَّحقة ظهرت  ال��ق��رون  علماء  من  لغريهم  تتوفر 
الّشرعّية  املقاصد  الّتأليف يف مباحث  إىل  احلاجة 
وم��وض��وع��اهت��ا بسبب اخ��ت��الف األف��ه��ام يف تعيني 
املقاصد يف الّنصوص الشَّرعية وسّداً لباب اخلالف 

والّنزاع بني روَّاد الدَّعوة واإلصالح.
وهتدف هذه الّدراسة إىل بيان بداية ال�تَّأليف يف املقاصد 
له  مستقاًل  علًما  املقاصد  علم  فيها  ظهر  ال��ي  واملرحلة 
ُأسسه  ومناهجه الي يستند عليها، وبيان كيف وّظف 
العلماء املقاصد يف الّدعوة وربطها باألحكام من خالل 
تقتصر  وس��وف  احل��ي��اة ومستجداهتا،  واق��ع  على  تنزيلها 
هذه الّدراسة على تتَّبع جهود العلماء الذين كان هلا أثٌر 

واض��ٌح وحضوٌر مؤث�ٌِّر يف الكتابات املعاصرة يف مقاصد 
التَّشريع أو الفكر اإلسالمي املقاصدي عامَّة، وما قّدموه 
من إسهامات يف علم املقاصد ابتداًء من اإلمام الّتمذي 
يف القرن الرّابع اهلجري وصواًل إىل عاّلل الفاسي يف القرن 

الّسادس عشر.
وميكن لنا أن نشري إىل مباحث هذه الّدراسة يف تّأليف 

ودراسة املقاصد وفق الّتتيب اآليت:

أ - المقاصد عند حكيم الّترمذي
م���ذي امل��ت��وىف س��ن��ة 320ه؛ من  يُ��ع��ّد احل��ك��ي��م ال���تَّ
أس��رار  والبحث عن  بالتَّعليل  عنايًة  العلماء  أوائ��ل 
املقاصد حيث  للفظ  استعمااًل  وأقدمهم  الشَّريعة 
ال��صَّ��الة ومقاصدها، وأس��رار  وض��ع مؤلَّفات منها 
احل���ج وَع���لَّ���َل أح���ك���ام ال���ع���ب���ادات وب�َ������نيَّ أس���راره���ا، 
ف��ي��ق��ول يف ك��ت��اب ال���صَّ���الة وم��ق��اص��ده��ا »ال��صَّ��الة 
خمتلفة باختالف أحوال العبد، فمع الوقوف خيرج 
التَّوّل  القبلة خي��رج من  من اإلب��اق، وبالتَّوجيه إىل 
واإلعراض، وبالتَّكبري خيرج من الِكْر، وبالثَّناء خيرج 
للنَّفس وقبواًل  تسليًما  وبالتِّالوة جيدِّد  الغفلة،  من 
للعهد، وبالرُّكوع خيرج من اجلفاء، وبالسُّجود خيرج 
من الذنب، وباالنتصاب للتَّشهُّد خيرج من اخلطر 
العظيم )Al-Raisuni, 1995(. وهذه الّتفسريات 
والّتعليالت تدّل على عمق ورسوخ معاين الّشريعة 
الّدعوي لإلمام اجلويين فال  الفكر  ومقاصدها يف 
ميكن أن تصدر من دون النظر أو الّدراية بأسرار 

الّتشريع وِحَكمه.

م��ذي ه��ذا املنهج يف ال��ّدع��وة إىل اهلل  وق��د هنج ال��تَّ
من خالل ِذكر األحكام وربطها بِعَلِلها وأسرارها 
األحكام  العديد من  املنهّيات(   ( فذكر يف كتابه 
الشَّرعية املّتصلة حِبَكِمها وِعَلِلها فكّل ما هنى عنه 
الّرسول جند أنَّ َض��َررِه راج��ٌع إىل ب�ُ��ْع��ِده عن سبيل 
اهلُدى واالستقامة الي تقرِّب العبد إىل ربِّه سبحانه 
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وتعاىل فيقول عن األكل بالشِّمال:« فإنَّ الشِّمال 
��ي��ط��ان، وال��ي��م��ني ل��ل��م��لِ��ك، وك��ات��ب احل��س��ن��ات  ل��ل��شَّ
وغ��ًدا  الشِّمال،  السَّيئات عن  اليمني وكاتب  عن 
ص��ف��وف أه���ُل اجل��نَّ��ة ع��ن ال��ي��م��ني، وص��ف��وف أه��ل 
ال��نَّ��ار عن الشِّمال واجل��نَّ��ة عن اليمني، وال��نَّ��ار عن 
الشِّمال؛ فمختار اهلل من األشياء والبقاع اليمني« 
م��ذي يف ك��لِّ فصول  ، وه��ك��ذا ميضي احلكيم ال��تَّ
ال��ك��ت��اب ي��ذك��ر األم����ور ال���ي هن��ى عنها رس���ول اهلل 
قاطًعا  النَّهي  وراء  الكامنة  وِحَكِمها  ِعَلِلها  ويبنيِّ 
الطَّريق أمام أولئك املشكّكني يف أحكام الشَّريعة 

.)Al-Tirmizi, 1986(
وبالّنظر إىل تعليالت واختيارات اجلويين جند أهنا بّينت 
ِحَكًما كثرية يف أبواب املنهّيات وقرّبت الفهم إىل عقول 
لبعض  ت��ف��س��رياٍت مقبولة  ع��ن  يبحثون  ال��ذي��ن  امل��ك��لّ��ف��ني 
األح��ك��ام وإن ك��ان األص���ل فيها ال��تّ��ع��بّ��د هلل ت��ع��اىل دون 

البحث عن أسباهبا.

ب – المقاصد عند القّفال الّشاشي 
تويف القّفال الّشاشي سنة 365 ه، وهو صاحب 
كتاب حماسن الّشريعة يف فروع الّشافعّية وهو كتاب 
الّشريعة  ِعلل  ببيان  فيه  اهتم  الّشريعة  مقاصد  يف 
وحماسنها واحلكمة من وضع الّشارع األحكام هبذه 
الكيفّية يف الّطهارة والعبادات واملعامالت وأحكام 
األس����رة وال��ق��ض��اء واجل��ن��اي��ات وال��ف��رائ��ض واآلداب 
ومدى مالئمتها لعقول املكّلفني، فالّشرائع معانيها 
العليم اخلبري مبا يصلح  ال��ّش��ارع  كّلها مضافة إىل 
ع����ب����اده، ف��ي��ق��ول يف أه������داف ال���ك���ت���اب: »غ���رض 
الكتاب الذي قّدرنا وهلل الّتقدير تأليفه، يف الدَّاللة 
على حماسن الّشريعة ودخوهلا يف الّسياسة الفاضلة 
الّسمحة، ولصوقها بالعقول الّسليمة، ووقوع نورده 
م��َن اجل��واب، ملن س��أل عن ِعللها موقع الّصواب 
بىن  ول��ق��د   )Al-Shashi, 2007( واحل��ك��م��ة...« 

منهجه على ثالث قواعد ُمهّمة هي:

أن كثريًا من أحكام الّشريعة ومسائلها قد   .1
ُت��ف��ى احلكمة م��ن ورائ��ه��ا ف��ال نُ��ط��ال��ب بالكشف 
عنها ولكن العمل هب��ا واإلمي���ان بأهنا ج��اءت من 

حكيم عليم.
احُلْكم  أن  على  مبيٌن  الّشريعة  أس��اس  أن   .2

لألغلب. 
بالكثري كُحرمة  حكمه  يلحق  القليل  أن   .3

املسكر قليله وكثريه.
   

ومجيع الّشرائع الّسماوية عقلّية ومعلومة املعاين مجلًة 
أّما يف تفاصيلها وفروعها فهي جمهولة املعاين حلكم 
أرادها اهلل تعاىل، ولو وقعت على غري ما هي عليه 
متنوعة بني  خلرجت عن احلكمة واملصلحة وه��ي 
 Al-Shashi,( عبادات األبدان وعبادات األموال

.)2007
ال��ّص��الة  يف ك��ون  تظهر  الّتكاليف  م��ع��اين  فجملة 
معناها الّتذلل للخالق وشكره على نعمائه، والزكاة 
تتجّلى معانيها يف مواساة احملتاجني وعدم تركهم 
بصورة  للخالق  الّصائم  انقطاع  وال��ّص��وم  للضياع، 
م��ن ال ح��اج��ة ل��ه إالّ رض����اه، واحل����ّج وم���ا ف��ي��ه من 
الّتوبة،  قبول  يف  وال��رغ��ب��ة  للخالق  التقصري  إظ��ه��ار 
واجلهاد وما فيه من بذل النفس واملال ألقامة حّق 
اهلل تعاىل، واملطاعم وامل��ش��ارب فيها ق��وام األب��دان 
اجلنايات  وأّم��ا  الطّاعة،  أثقال  حتّمل  على  لتقوى 
ف��وِض��ع��ت ردًع���ا ل��ل��نّ��اس ع��ن ال��ظّ��ل��م وأك���ل احلقوق 
بالباطل، فهذه كّلها واجب يف العقول ال تستقيم 

.)Al-Shashi, 2007( احلياة الفاضلة إالّ به
وأّم��ا تفاصيل ه��ذه األح��ك��ام وأس��راره��ا كثرية منها 
ي��ع��ق��ل م��ع��ن��اه وج��ن��س��ه ول��ك��ن خي��ف��ي وج���ه احلكمة 
فيه؛ كعدد ركعات الّصالة وكون السجود ركعتان 
وج��ع��ل ال��رك��وع م��رة واح���دة ف��ه��ذه أح��ك��ام ال يضر 
ال��زك��اة فكّلها  ال��وج��ه فيه واخ��ت��الف مقادير  خفاء 
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ال ت���رج ع��ن م��ع��ىن ال��ع��ام وه���و امل���واس���اة، وك��ذل��ك 
اليعقل سبب اخ��ت��الف احل���دود ب��ني ق��ط��ٍع وجلٍد 
امل��ع��ىن العام  ورج���ٍم وق��ت��ٍل ولكنها كّلها داخ��ل��ة يف 
وهو الردع والّزجر، وهكذا الّشرائع فمنها ما ظهر 
وجه احلكمة يف مجلها وأصوهلا وخيفى يف تفصيلها 

.)Al-Shashi, 2007( وفروعها
واحلقيقة أن ما قام به الّشاشي هو تقريب الّشرائع من 
العقول يف قبوهلا وج��وازه��ا كما ج��اءت من ل��دن حكيٍم 
عليٍم، فمثاًل حترمي العمل الكثري يف الّصالة ألن الّضرورة 
الحتتاج إليه، بينما أُبيح العمل القليل للضرورة ألن املصّلي 
الّثوب واحلركة لبعض اجلهات،  له منه من تسوية  الب��ّد 
ينسب  ملا  والقليل لالجتهاد  الكثري  العمل  تقدير  وت��رك 
املعىن  معقول  وه��ذا كّله  قليل  أو  بأنه عمل كثري  فاعله 
الفاضلة  والّسياسة  الّشريعة  م��ن حماسن  ب��أن  ن��رى  وهل��ذا 
من اهلل تعاىل احلكيم العليم مبا يصلح به عباده اقتضت 
الناس على  حكمته أن حيسم كثريًا من األب���واب حبمل 
سنن واحدة بزجرهم عن األمر املباح الذي ال ضرورة فيه 
خشية أن يقعوا يف احملظورات ومينع عنهم الشيئ القليل 
ال��ّص��الح يف هذا  الكثري منه فتمام  ح��ى ال يتطرقوا إىل 

والفساد يقع بضّده.

ج – المقاصد عند الحسن العامري
 إّن احلسن العامري  املتوىف سنة381ه؛ ك��ان له 
الفضُل يف وضع اللَّبنة األوىل لعلم املقاصد حيث 
اّته يف تفكريه إىل النَّظر الُكلِّي والبحث العام يف 
الشَّريعة  فقاده ذل��ك إىل استنباط مفهوم  أب��واب 
ال��ّض��روري��ات اخلمس من خ��الل النَّظر إىل األم��ور 
الي رُتِّبت عليها العقوبات يف الشَّريعة اإلسالميَّة 
فيقول :«وأّم��ا املزاجر فمدارها عند ذوي األديان 
الستَّة قائمٌة على أرك���اٍن مخ��ٍس ه��ي: مزجرة خلع 
النَّفس كالُقود  قتل  وال���رِّدة، ومزجرة  البيعة كالقتل 
ية، ومزجرة هتك السَّت اجللد والرَّجم، ومزجرة  والدِّ
أخذ املال كالقطع والصَّلب، وهي الي يُعرِّ عنها 
Al-( »حبفظ الدِّين والنَّفس والعقل واملال والِعْرض

.)‘Amiri, 1988
وتظهر معامل التَّجديد عند احلسن العامري يف كونه 
أوَّل من أشار إىل مواضع استنباط املقاصد الكلّية 
ودفع علم املقاصد إىل التَّقعيد والتَّنظري يف املقاصد 
الكلّية والبحث يف أبواهبا لدى رواد املقاصد من 
الكلّيات  يف  املتمثِّلة  املقاصد  ُأص��ول  فبنّي  بعده، 
اخلمس وِح��َك��م ال��ع��ب��ادات يف اإلس���الم ومكارمها 
ومتيِّزها عن نظرياهتا يف الّديانات األخ��رى، فيقول 
ع��ن ال��تَّ��ديّ��ن:« إنَّ أح��قَّ األدي���ان بطول البقاء ما 
وج��دت أح��وال��ه ب��ني ال��ش��دِّة وال��لِّ��ني ليجد ك��لَّ من 
ذوي الطَّوابع املختلفة ما ُيصِلح أحواهلم يف معاشهم 
فيه  توجد  ال  دي��ٍن  فكلَّ    )Al-‘Amiri, 1988(
هذه الصِّفة فإنَّه يعود باهلالك على احلرث والنَّسل 
وهذه إشارة إىل ما عليه ُرهباُن النَّصارى من حبس 
النَّفس عن املباحات والنِّكاح واالنفراد يف الصَّوامع 
يانة  وترك الطَّيبات من الرِّزق، وما عليه أرباب الدِّ
الكسب احلالل  وت��رُك  الطيِّبات  املانويَّة من حت��رمي 
والزَّواج وامتالك قوت يوٍم واحد وكسوًة عاٍم واحد، 
��ارع ال��ذي  ف��ه��ذه كلُّها أم���وٌر ِخ���الف مقصود ال��شَّ
نيا واآلخ��رة،  وضع الشَّريعة إلصالح النَّاس يف الدُّ
فاهلل تعاىل لو أراد أن يُهلك عباده ملا علَّمهم ما 
ُيصلح حاهلم يف السِّْلم واحلرب، واحلرِّ والرد، وما 
Al-( اذ عقاقري دواًءا ألم��راض��ه��م��� ه��داه��م إىل اتِّ

.)‘Amiri, 1988
واحلقيقة أنَّ م��ا ق��ام ب��ه ال��ع��ام��ري يُ��ع��ّد م��ق��ارن��ة بني 
أس����رار وم��ق��اص��د ال��ع��ب��ادات يف اإلس����الم م��ع غ��ريه 
يانات السَّابقة من حيث الكميِّة والكيفيِّة   من الدَّ
فيقول عن الصِّيام:« فمن حيث الكميِّة جند أن 
يَ��طُ��ل فُيمّل كصوم ُرهبان  ال��صِّ��ي��ام يف اإلس���الم مل 
النَّصارى وعبدة األصنام، ومل يقُصر فيقّل كصوم 
اجملوس الذي يف األصل ليس بصيام، ومن حيث 
ال��ك��ي��ف��يَّ��ة جن���د أن اإلس�����الم مل حي����رِّم ال��ط��يِّ��ب��ات إال 
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وقت اإلمساك وهو االمتناع عن شهوات الطَّعام 
والشَّراب والنِّكاح، وليس االمتناع عن اللُّحوم فقط 
ك��ص��وم ال��نَّ��ص��ارى، وج��ع��ل اإلس���الم وق��ت الصِّيام 
معلوم للعموم املسلمني وهو شهر رمضان وربطه 
ب��رؤي��ة اهل���الل ال��ظَّ��اه��ر ل��ك��لِّ ال��ع��ي��ان ل��ي��س ك��م��ا يف 
أيَّ��ام الصِّيام على  اليهوديَّة الي تُفرَّق فيها  يانة  الدَّ
ط���وال ال��ع��ام وال ي��ع��رف أوق��اهت��ا إال خ���واصَّ رج��ال 

.)Al-‘Amiri, 1988( »الدِّين منهم

د – المقاصد عند اإلمام الجويني
 يعتر اإلمام اجلويين املتوىف سنة 478 ه؛ من الذين 
كان هلم السَّبق يف التنبيه إىل أقسام مقاصد الشَّريعة 
فكان يكثر من استعمال لفظ املقاصد واشتقاقاهتا، 
واملعاين  ومرادفاهتا كاألغراض  واملقُصود  كالَقْصد 
املقاصد يف  لوقوع  يتفطَّن  مل  ويقول:«من  والِعَلل 
األوام�����ر وال���نَّ���واه���ي ف��ل��ي��س ع��ل��ى ب���ص���ريٍة م���ن وض��ع 

.)Al-Juwaini, 1997( « الشَّريعة
وترز مظاهر التَّجديد عند اإلمام اجلويين يف كتابه 
الُرهان لكثرة اهتمامه بالتَّعِليل فذكر بعض أحكام 
الطَّهارة والغرض منها فيقول عن القصد الشَّرعي 
للتيمُّم » أن��ه أُق��ي��م ب��دي��اًل غ��ري م��ق��ص��وًدا يف نفسه 
والغرض منه إدامة الدُّربة، فلو أقام الرَّجل الصَّالة 
من غري طهارة والنَّفس ما عودهتا تتعود، فإن ذلك 
يفضي إىل ركون النَّفس إىل هواها وانصرافها عن 
 Al-Juwaini,( وم��غ��زاه��ا«  ال��تَّ��ك��ل��ي��ف  م���ص���اِرف 

.)1997
التَّقسيم  ت��ام بأمهية  ولقد ك��ان اجلويين على وع��ٍي 
إدراك��ه��ا  ليسهل  ال��ع��ل��وم  يف  والتَّصنيف  والتَّجزئية 
ف��ي��ق��ول:«ح��قَّ على  املختلفة  واإلح���اط���ة جب��وان��ب��ه��ا 
كلِّ من حياول اخلوض يف فنٍّ من فنون العلوم أن 
حُييط باملقصود منه، وباملواد الي يستمد منها ذلك 
الفّن، وحبقيقته وحدَّه، فإن أمكنت عبارة سديدة 

على إقامة احلدِّ وإن َعُسَر فعليه أن حياول الدَّرك 
 .)Al-Juwaini, 1997( مبسلك التَّقسيم

��ب��ق يف وض���ع ال��تَّ��ق��اس��ي��م  ول��ق��د ك���ان ل��ل��ج��وي��ين ال��سَّ
جاء  م��ن  عليها  استند  ال��ي  املقاصد  لعلم  األوىل 
ق��ول��ه:«  بيَّنها يف  املقاصد والّ���ي  م��ن علماء  ب��ع��ده 
الضروريَّة  باألشياء  ومتعّلقة  معناه  يُعقل  ما  فمنها 
ومسّاها  البشريَّة،  احل��ي��اة  منها الستمرار  الب��دَّ  ال��ي 
يتعلَّق  ما  ومنها  والبيع،  بالضَّروريات كالِقَصاص 
باملصلحة العامَّة ولكن مل يبلغ حدَّ الضَّرورة وهي 
يتعلَّق بضرورة  احلاجيَّات ك��اإلج��ارة، ومنها ما ال 
أو  أو مصلحة عامَّة ولكن جيلب مكرمة  خاصَّة 
Al-( يدفع نقيضها والي نطلق عليها التَّحسينات

.)Juwaini, 1997

ه – المقاصد عند أبي حامد الغزالي
 الغزال املتوىّف سنة 505 ه يرجع تفوقه يف املقاصد 
إىل اعتماده على منهج شيخه اإلمام اجلويين، إالّ 
أنَّه زاد عليه وطوَّره حيث أضاف مسلك املناسبة 
وهو من مسالك التَّعليل الذي يقوم على أساس 
تعليل األحكام الشَّرعية من حيث ما  تتضمَّنه و 
دف��ع مفسدة،  أو  إليه من جلب مصلحة  تفضي 
فيقول »املعاين املناسبة ما تشري إىل وجوه املصاحل 
وأماراهتا ...، واملصلحة ترجع إىل جلب منفعة أو 
دف��ع م��ض��رَّة، أي أن املناسبة ترجع إىل رعاية أمر 

 .)Al-Ghazali, 1971( »مقصود
فتحرمي اخلمر لكونه مزياًل للعقل وسبًبا إلثارة العداوة 
والبغضاء وقياس النبيذ عليه لعّلة اإلسكار هي عّلة 
مناسبة للحكم، فالعقل هو مناط التَّكليف وبقاؤه 
مصلحة مقصودة وذهابه مفسدة َفُحرِّم ملا فيه من 
مفسدة، واحلقيقة أنَّ هذه املناسبة ترجع إىل رعاية 

.)Al-Ghazali, 1971( املقاصد
وأكثر الغزال يف الكالم على املصاحل وهو أوَّل من 
ذكر ضوابط املصلحة وهي أن تكون ضروريَّة أو 
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قطعيَّة أو كليَّة، وذكر أُّمهات املقاصد الي عليها 
مدار ُكلِّ مقصوٍد شرعّي ومصلحة شرعيَّة، بطريقة 
أكثر دقَّة ووضوح من سابقيه :«حفظ النَّفس يدلُّ 
ي��دلُّ  العقل  وحفظ  بالقتل،  الِقصاص  ش��رع  عليه 
الِبْضع واض��ٌح من حترمي  عليه حت��رمي اخلمر وحفظ 
التَّعدي  مبنع  حم��ف��وٌظ  وامل���ال  عليه،  والعقوبة  ال���زِّىن 
 Al-Ghazali,(»رق�����ة����� وال��ضَّ��م��ان وال��ق��ط��ع يف ال�����سَّ

.)1971
وجاء تقسيمه للمقاصد على ُخطى إمامه حبسب 
ا على درجة كبرية من الوضوح  درجتها وقوهتا، إال أهنَّ
واالستقرار، وهو أوَّل من ذكر التَّكِمالت للمراتب 
التَّحسينيات  احل��اج��يَّ��ات،  )ال��ضَّ��روري��ات،  ال��ثَّ��الث 
وما بينها من تفاضٍل وتكامٍل مع إعطاءها لكلِّ 
تقسيماته  وج����اءت  التَّمثيل  يف  ح��قَّ��ه  منها  ق��س��ٍم 
تتوجًيا جلهود من سبقه، بدرجه عاليَّة من التَّنقيح 
ت��ي��ب وال���وض���وح ومج��ع��ه��ا يف ق��ول��ه:«وم��ق��ص��ود  وال��تَّ
��رع م��ن اخلَ��ْل��ِق مخ��س��ة: وه��و أن حيفظ عليهم  ال��شَّ
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكلُّ ما 
يتضمَّن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، 
وكلُّ ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها 
مصلحة... وه��ذه األص��ول اخلمسة حفظها واقٌع 
الكافر  ال��شَّ��رع بقتل  ال���ضَّ���رورات، فقضاء  يف رت��ب��ة 
وقضاؤه  دينهم،  اخللق  على  يفوت  لكيال  املضلُّ 
بإجياب الِقَصاص أدبه حفظ النفوس، وإجياب حدَّ 
الشُّرب إذ به حفظ العقول، وإجياب حدَّ الزِّنا إذ 
به حفظ النَّسل واألنساب، وإجياب زجر الُغصَّاب 
Al-Ghaza-(  والسُّراق به حيصل حفظ األموال«

.)li, 1971
وما يقع يف رتبة احلاجيَّات من املصاحل واملناسبات، 
كتسليط الول على تزويج الصَّغرية والصَّغري، فذلك 
ال ض��رورة إليه لكنَّه حُمتاج إليه يف اقتناء املصاحل، 
وأمَّ��ا ما ال يرجع إىل ض��رورة وال إىل حاجة ولكن 

يقع موقع التَّحسني والتَّزيني والتَّيسري للمزايا واملزائد 
ورع��اي��ة أحسن املناهج يف ال��ع��ادات وامل��ع��ام��الت؛ 
كتقييد النِّكاح بالشَّهادة لو أمكن تعليله باإلثبات 
عند النِّزاع لكان من قبيل احلاجات، ولكن سقوط 
���ه���ادة ع��ل��ى رض���اه���ا ي��ض��ع��ف ه���ذا امل��ع��ىن فهو  ال���شَّ
السِّفاح باإلعالن  النِّكاح ومتييزه عن  لتفخيم أمر 
واإلظ���ه���ار ع��ن��د م��ن ل��ه رت��ب��ة وم��ن��زل��ة ع��ل��ى اجلملة، 
.)Al-Ghazali, 1971( فليلحق برتبة التِّحسينات

و – المقاصد عند العّز بن عبد السالم
يُ��ع��ّد ال��ع��ّز ب��ن عبد ال��ّس��الم امل��ت��وىف س��ن��ة  660 ه 
من أبرز العلماء اعتناًءا مبقاصد الشَّريعة يف الدَّعوة 
العلماء جريًا  بسلطان  لُّقب  تعاىل، حى  اهلل  إىل 
على عادة عصره النتشار األلقاب املتعلِّقة برجال 
الدِّين لشدَّة اعتناء النَّاس به، وأوَّل من لقَّبه بذلك 
تلميذه ابن دقيق العيد لكثرة إنكاره على السَّالطني 
فهو حبق سلطان  وال��راه��ني  باحلجَّة  ومناظرته هلم 
ال��ع��ل��م��اء إم����ام ع��ص��ره ب���ال م��داف��ع��ة ال��ق��ائ��م ب��األم��ر 
باملعروف والنَّهي عن املنكر يف زمانه املطَّلع على 
Al-(حقائق الشَّريعة وغوامضها العاِرف مبقاصدها

.)Subki, 1993
ومن أهم األمور الي ُتظهر مدى اهتمام العّز ابن 
عبدالسَّالم بتحقيق مقاصد الشَّريعة يف حياة النَّاس 
سعيه إىل تصحيح العقائد والسُّنن وردِّ النَّاس إىل 
دينهم من خالل إزال��ة الكثري من الِبدَع الي كان 
يفعلها اخلطباء يف دمشق كدقِّ السَّيف على املنر، 
ولبس السَّواد، والسَّجع املتكلِّف، وأبطاله ص�اليْت 
ال��رَّغ�����ائ��ب والنَّص�ف م��ن ش��ع��ب��ان، وك��ذل��ك إن��ك��اره 
على ك��لِّ من يستعني ب��أع��داء اإلس��الم يف مقاتلة 

.)Al-Subki, 1993( إخوانه املسلمني
ي��ن رمح��ه اهلل عندما  وق��د استشاروا الشَّيخ ع��زِّ ال��دِّ
دمهت الّتتار مصر فقال ُأخرجوا وأنا أضمن لكم 
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على اهلل ال��نَّ��ص��ر، ف��ق��ال ل��ه السُّلطان إَن امل���ال يف 
خزاني قليٌل وأنا أريد أن أقتض من أموال التُّجار، 
فقال له الشَّيخ عزَّ الدِّين:«إذا أحضرت ما عندك 
وعند حرميك وأحضر األمراء ما عندهم من احلُِلي 
احلرام وضربته ِسّكة ونقًدا وفرَّقته يف اجليش ومل يقم 
بكفايتهم ذل��ك ال��وق��ت اط��ل��ب ال��ق��رض وأمَّ���ا قبل 
ما  والعسكر كلُّهم  السُّلطان  فأحضر  ف��ال،  ذل��ك 
عندهم من ذلك بني يدْي الشَّيخ وكان الشَّيخ له 
عظمة عندهم وهيبة حبيث ال يستطيعون خمالفته، 

.)Al-Subki,1993( فامتثلوا أمره فانتصروا
واحلقيقة أن العزَّ بن عبدالسَّالم يعدُّ مدرسة شاخمة 
واملفاسد  املصاحل  وفقه  الشَّريعة،  مقاصد  فهم  يف 
والعقائد،  الشَّرعيَّة  السِّياسة  ب��ني  االشتباك  وف��ّك 
فقد ساهم يف هنضة األُّمة فقهّياً وفكريّاً، وجهاديّاً 
وس��ي��اس��يّ��اً، وأخ���الق���يّ���اً، ف��م��ن خ���الل ك��ت��اب��ه ق��واع��د 
األحكام يف مصاحل األنام تتضح مالمح التَّجديد 
البحث ع��ن كيفّية معرفة  تناوله  م��ن خ��الل  عنده 
املصاحل وجلبها ومعرفة املفاسد ودفعها، و هذا هو 
صميم موضوع املقاصد وأساسها الي تدور حوله 
فقال: معظم  ذل��ك يف مقدِّمة كتابه  إىل  نّبه  فقد 
مقاصد القرآن تدور حول األمر باكتساب املصاحل 
وأسباهبا  املفاسد  اكتساب  عن  وال��زَّج��ر  وأسباهبا، 

.)Al-‘Izz, 2000(
مفاسد  ت��درأ  إمَّ��ا  م��ص��احل،  ويقول:«الشَّريعة ُكلَّها 
أو تلب مصاحل فإذا مسعت قوله تعاىل: ﴿يَأَي�َْها 
َءاَم��نُ��وْا﴾ فتأّمل وصيته من بعده فإّما خريًا  اّلِذيَن 
يأمرك به أو ش��ًرا يزجرك عنه، أو مجًعا بني احلثِّ 

.)Al-‘Izz, 2000( »والزَّجر
���الم م���ص���احل اآلخ�����رة مبا  ف��ق��د رب����ط اب�����ُن ع��ب��د ال���سَّ
حيصل به الثَّواب والنَّجاة من العقاب، بينما ربط 
الثَّواب،  به  ويُفوت  العقاب  يُوجب  مبا  مفاسدها 
ن��ي��ا فيما ت��دع��و إل��ي��ه ال��ضَّ��رورات  ورب���ط م��ص��احل ال��دُّ

���الت وأس��ب��اب  واحل���اج���يّ���ات وال��ت��تَّ��م��ي��م��ات وامل���ك���مَّ
حتصيلها، وأمَّ��ا مفاسدها فتكون بفواهتا وحصول 
أضدَّادها ...وعلَّل العبادات بقوله:«واملقصود من 
العبادات هو تعظيم اإلله و إجالله ومهابته والتوكُّل 

.)Al-‘Izz, 2000( »عليه، وتفويض األمر إليه
املوازنة والّتجيح  ابن عبدالّسالم واض��ع فقه  ويعّد 
ب���ني امل���ص���احل وامل���ف���اس���د إذا ت���س���اوت أو ت��ع��ارض 
امل��وازن��ة بني املصاحل  البعض فيقول يف  بعضها مع 
»إذا اجتمعت املصاحل وأمكن حتصيلها حصَّلناها، 
وإن تعّذر حصَّلنا األصلح فاألصلح، وإن تعارضت 
وتعذَّر مجعها ينبغي تقدمي املصلحة املرجوحة على 
الرَّاجحة عند تعّذر الوصول إىل املصلحة الرّاجحة 
بينها  اجل��م��ع  وت��ع��ّذر  ت��س��اوت��ا  للمشقَّة، وإذا  دف��ًع��ا 
ترينا بناء على اجتهاد العلماء، فالذي صار إىل 
املصلحة الرَّاجحة مصيٌب للحق، والذي صار إىل 
الجتهاده،  عنه  ومعفًوا  خمطئ  املرجوحة  املصلحة 
فمن ملك نفقة زوجه وله زوجتان متساويتان سوى 
بينهما، وإذا كان له ابننْي متساوينْي من كّل وجٍه 
وال يقدر إالّ على نفقة أحدمها فليوّزعها بينهما.« 

.)Al-‘Izz, 2000(
فإننا نلجأ إىل  أّم��ا عند تساوي املصاحل واملفاسد 
القرعة بينهما يقول ابن عبد الّسالم« إذا تساوت 
املصاحل واملفاسد أو احلقوق فإننا نلجأ إىل القرعة 
دفًعا للّضغائن واألح��ق��اد، فمن ذل��ك اإلق��راع بني 
ومن  اخل��الف��ة،  مقاصد  يف  تساويهم  عند  اخللفاء 
ذلك اإلقراع بني األئّمة عند تساويهم يف مقاصد 
اإلم����ام����ة، وت��ق��ارع��ه��م ع��ل��ى األذان ع��ن��د ت��س��اوي 
املؤّذنني، وكذلك اإلقراع يف الّسفر بني الّزوجات؛ 
مل���ا يف ت���رّي ال�����ّزوج م���ن إي���غ���ار ص���دوره���ّن وإحي���اش 

.)Al-‘Izz, 2000(( .»قلوهبّن
 وأّما عند اجتماع املفاسد مع بعضها البعض فإننا 
حناول درأها مجيعا إن استطعنا أو نتخرّي ما أمكن 
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ذل��ك، ف��إذا اجتمعت املفاسد احملضة، فإن أمكن 
درأها درأناها، وإن تعذَّر درأ اجلميع درأنا األفسد 
فاألفسد، واألرذل ف��األرذل، وإذا تساوت نتوقَّف 
ون��ت��خ��رّي، وال ف��رق يف ذل��ك ب��ني مفاسد احمل��رَّم��ات 
وامل��ك��روه��ات ف��إذا ُأك���ره شخٌص على قتل مسلم 
حبيث لو امتنع عن قتله قُتل، فليزمه درأ مفسدة 
القتل بالصَّر على القتل، ألن صره على القتل أقلَّ 
مفسدٍة من إقدامه عليه، لكون القتل مفسدة نصَّ 

.)Al-‘Izz, 2000( »الشَّرع على حرمتها

ز – المقاصد عند ابن تيمّية
إن ابن تيمّية رمحه اهلل تعاىل املتوىف سنة 728 ه 
كان ممَّن هلم اعتناٌء خاصٌّ مبقاصد الشَّريعة فكالمه 
ال يكاد خيرج عن أحكام الشَّريعة وبيان ِحكِمها 
وم��ق��اص��ده��ا وم��ص��احل��ه��ا وم��ف��اس��ده��ا ف��ي��ق��ول:«إّن 
ال���ّش���ري���ع���ة ج�����اءت ل��ت��ح��ص��ي��ل امل���ص���احل وت��ك��م��ي��ل��ه��ا 
اخلريين  خ��ري  وتُ��رّج��ح  وتقليلها،  املفاسد  وتفويت 
بتفويت  املصلحتني  الشَّرين  وحُتصِّل أعظم  وش��رَّ 
أدنامها، وتدفع أعظم املفسدتني باحتمال أدنامها« 

.)Ibnu Taimiyyah, 1995(
ولقد وضع ابُن تيمية شروطًا مهمَّة ملن أراد القيام 
��ارع يف األمر  بواجب ال��دَّع��وة وحتقيق مقاصد ال��شَّ
قوله:«  يف  حصرها  املنكر  ع��ن  والنَّهي  باملعروف 
إن��ك��ار املنكر ل��ه أرب��عُ درج����اٍت؛ األوىل: أن ي��زول 
وخيلفه ِضدَّه، الثَّانية: أن يقلَّ وإن مل يُزل جبملته، 
أن خيلفه  ال��رَّاب��ع��ة:  مثله،  ما هو  أن خيلفه  الثَّالثة: 
مشروعتان،  األوليان  فالدَّرجتان  منه؛  هو شرٌّ  ما 
-lA unbI( والثَّالثة موضع اجتهاد، والرَّابعة حمّرمة

.)1991 ,miyyaQ
وقد مّثل هلذه الدَّرجات يف قوله:« فإذا رأيت أهل 
إنكارك  بالشطرنج كان  يلعبون  والفسوق  الفجور 
عليهم من عدم الفقه والبصرية إال إذا نقلتهم منه 
إىل ط��اع��ة اهلل أو م��احي��بَّ��ه وي��رض��اه كسباق اخليل، 

وإالَّ تركهم على ما هم عليه خريًا من أن تُفرِّغهم 
مل��ا ه��و أعظم م��ن ذل��ك فكان م��ا ه��م فيه شاغاًل 
هلم عن ذلك، وقد مرَّ ابُن تيمية وبعض تالميذه 
يف زمن الّتتار بقوٍم يشربون اخلمر، فأنكر عليهم 
هلهم:«  وق��ال  تيمية،  اب��ن  عليهم  فأنكر  تالميذه 
��ا ح��رَّم اهلل اخلمر ألهنا تصدُّ عن ذكر اهلل وعن  إنَّ
النَّفوس  الّصالة، وه��ؤالء يصدُّهم اخلمر عن قتل 
Ibnu al-( »وس��ي ال��ذُّريَّ��ة وأخ��ذ األم���وال فدعهم

.)Qayyim, 1991
 ويستدّل ابن تيمّية على ذلك بقوله إنَّ الواليات 
إنا مقصودها أن يكون الدِّين كلَّه هلل، وأن تكون 
كلمة اهلل هي العليا، فاهلل خلق اخللق لذلك وبه 
أرَسل الّرُسل، وأنزل الكتب، وعليه جاهد الرسول 
وامل��ؤم��ن��ون، وم��ق��اص��د ه��ذه ال��والي��ات ه��ي مقاصد 
بِاْلب�َي�َِّناِت  ُرُسَلَنا  أَْرَسْلَنا  تعاىل: ﴿َلَقْد  قال  الشارع 
َوأَن���َزلْ���نَ���ا َم��َع��ُه��ُم الْ���ِك���تَ���اَب َوالْ���ِم���ي���زَاَن لِ���ي�َ���ُق���وَم ال��نَّ��اُس 
على  وب��ن��اًءا    )Al-Quran 57:25( بِ��الْ��ِق��ْس��ِط ﴾ 
للوالية  األصلح  اختيار  يتم  الشَّرع  مقاصد  معرفة 
لتحقيق هذه املقاصد  فإذا كانت مقاصد احُلكَّام 
ُه��دًى  ��م سيسريون على  ف��إهنَّ ال��شَّ��رع  ه��ي مقاصد 
وبّينة، وإذا اختلفت مقاصدهم عن مقاصد الشَّرع 
م سوف يُقدِّمون من خيدم مقاصدهم الدُّنيوية  فإهنَّ

 .)Ibnu Taymiyah, 1995(
وموقف ابن تيمية يف مسألة تعليل األحكام يتَّضح 
العباد إىل  نوعان عباداٌت  يف تقسيمه لتصرُّفات 
يصُلح هبا دينهم، وعاداٌت حيتاجون هلا يف دنياهم، 
الي  العبادات  أنَّ  نعلم  الشَّريعة  أص��ول  وباستقراء 
أوجبها اهلل وأحبَّها ال يثبت األمر هبا إال بالشَّرع، 
وأمَّا العادات فهي ما اعتاده النَّاس يف دنياهم مما 
حي��ت��اج��ون إل��ي��ه، واألص���ل فيها ع��دم احل��ظ��ر إال ما 
 Ibnu Taymiyah,( وت��ع��اىل  سبحانه  اهلل  حظره 

.) 1995
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فألصل يف العادات العفو فالشَّريعة جاءت لنفي 
احل����رج ع���ن ال���نَّ���اس وج��ل��ب ال��ت��ي��س��ري هل���م ف��ي��ق��ول« 
مما  واللِّباس وغريها  واهلبة واإلج���ارة واألك��ل  البيع 
ب���آداب احلسنة  الشَّريعة  ال��نَّ��اس؛ ج��اءت  حيتاجه 
حل��ف��ظ��ه��ا، ف��ح��ّرم��ت م��ا ف��ي��ه��ا م��ن ف��س��اد وأوج��ب��ت 
ما الب��دَّ منه، وكرَّهت ما ال ينبغي واستحبَّت ما 
فيه مصلحة راجحة من أنواع العادات ومقاديرها 
وصفاهتا، فالنَّاس يتصرَّفون فيها كيفما شاؤوا مامل 
Al-(»متنع الشَّريعة شيًئا منها أو حتُ��دَّ هلا حدوًدا

.)Badawi, 2000
أمَّا العبادات  فإنَّ املقصود منها معرفة اهلل تعاىل 
أو  لذاته، وال جيوز عبادة  بالعبادة  وحمّبته وقصده 
حبَّ غريه لذاته، وأنَّ اهلل حيبُّ عباده ويرضى عنهم 
ويغضب  الكافرين  وميقت  التَّائيبني،  بتوبة  ويفرح 
عليهم ويلعنهم، واألصل يف العبادات التوقيف فال 
يُ��ْش��رَع منها إال ما شرعه اهلل تعاىل وأنَّ نعبده مبا 

.)Ibnu Taimiyyah,1995( َشرع فقط
ومن هذا كلُّه نلحظ أّن ابن تيمية يستدلُّ على أنَّ 
األصل يف العبادات التوقيف والتزام ما شرعه اهلل 
تعاىل دون زيادة أو نقصان، واألصل يف املعامالت 
ُمعلَّلة جبلب  احل��ظ��ر فهي  العفو وع���دم  وال��ع��ادات 
امل��ص��احل للنَّاس والتيسري وال��رِّف��ق هب��م ودف��ع املشّقة 

عنهم.
وم����ن ب��ع��ض ت��ع��ل��ي��الت اب����ن ت��يّ��م��يّ��ة يف ال��ع��ب��ادات 
ق��ول��ه:«ال��وض��وء م��ن م��سِّ امل���رأة يُ��راع��ى فيه حقيقة 
احلكمة، وهو أن يكون املسَّ بشهوٍة، كما يُراعى 
مُس  ذلك يف اإلحرام واالعتكاف، فحيث َوَجد االَّ
الشَّهوة انتقض وضوءه ولو كانت أُّمه أو ُأخته أو 
ابنته أو األْمَرد، فالَّلمس اجملرَّد مل يُعلِّق اهلل تعاىل به 
شئًيا من األحكام، وكذلك يُعلِّل األمر بالوضوء من 
القهقهة يف الصَّالة لكوهنا ذنٌب، وُيشرَع لكلِّ من 
  .)Ibnu Taimiyyah, 1995( »أذنب أن يتوضأ

والب����ن ت��ي��م��ي��ة اس���ت���دراك���ات وان���ت���ق���ادات ع��ل��ى ك��لِّ 
ال��ضَّ��رورات اخلْمس  الُكّلية يف  من حصر املقاصد 
ع��ن��د ك���ث���رٍي م���ن ع��ل��م��اء األص������ول، ف��ي��ق��ول« ك��ث��ريًا 
م��ن ال��نَّ��اس يَ��ق��ُص��ر نظرهم ع��ن معرفة م��ا حي��بِّ��ه اهلل 
ومفاسدها  والنَّفوس  القلوب  مصاحل  من  ورس��ول��ه 
وما ينفعها ويضرُّها من الغفلة والشَّهوة، وال يرون 
من األحكام واملصاحل واملفاسد إالَّ ما كان عائًدا 
على املال والبدن...وهم هبذا أعرضوا عن مقاصد 
��ة يف ال��ع��ب��ادات ظ��اه��رة وب��اط��ن��ة؛ كمحّبة اهلل  م��ه��مَّ
وخشيته والّتوكل عليه، وإخالص الدَّين له، ورجاء 
رمحته، والوفاء بالعهود وصلة األرحام، واإلحسان 
ببعض،  بعضهم  املسلمني  وح��ق��وق  اجل����ريان،  إىل 

وهتذيب األخالق
          .)(Ibnu Taimiyyah, 1995 

وكثريًا ما يذكر األصوليني أن املقاصد تنقسم إىل 
أخ���رويَّ���ة، فاملقصود من  دن��ي��ويَّ��ة وم��ق��اص��د  مقاصد 
املصاحل األخرويَّة تزكية النَّفوس وهتذيب األخالق 
وأنَّ  العقاب  من  ال��ثَّ��واب وجناهتم  على  وحصوهلم 
ن��ي��ا حتصل مب��ا يعود على اإلن��س��ان من  مصاحل ال��دُّ
نيا عن طريق هدايتهم لوسائل  نفع وسعادة يف الدُّ
املعاش وطرق اهلناء فيها، وهبذا يرون بأنَّ املقصد 
��ا ج��اءت ملصاحل العباد فقط يف  العام للشَّريعة أهنَّ
��ا ترجع إىل العباد فحسب وال  نيا واآلخ��رة وأهنَّ الدَّ
ترجع إىل اهلل تعاىل بشئ، وهذه الدَّعوة هي الي 
Al-( مت��سَّ��ك هب��ا امل��ت��أخ��ري��ن م��ن ع��ل��م��اء امل��ق��اص��د

.)Badawi, 2000
وي����ردُّ اب���ن تيمية ع��ل��ى ك���لِّ م��ن ال يُ��ث��ب��ت احلكمة 
الرَّاجعة إىل اهلل تعاىل بقوله:« ال يلزم من إثبات 
احلكمة إىل اهلل تعاىل أن يكون مفتقًرا إىل غريه، 
أو ي��ك��ون م��س��ت��ك��م��اًل ب��ف��ع��ل غ����ريه، ب���ل ه���و احل���يُّ 
ال��ف��ّع��ال مل��ا ي��ش��اء، العليم ال��ق��دي��ر احل��ك��ي��م، ال إله 
العباد نفعه  إل��ي��ه،..ال يبلغ  إال هو، والُكّل مفتقٌر 
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فينفعوه، وال ضرِّه فيضروه، بل هو خالق األسباب 
واملسببات، وهو الذي يُلهم العبد الدَّعاء مث جييبه، 
التَّوبة ويفرح  يثيبه ويلهمه  العمل، مث  ويُيسَّر عليه 
بتوبته، فاهلل تعاىل هو وحده املستحق للعبادة وإّن 
مل خي��ل��ق ج��نّ��ة أو ن���ار، أو مل يُ��رتّ��ب عليها ث��واب 
أو ع��ق��اب، وع��ب��ادة اهلل ه��و غ��اي��ة س��ع��ادة الّنفس 
وكماهلا، ولو فقدت العبادة كانت مبنزلة اجلسد بال 
 Al-Badawi,( روح، فال صالح هلا إال بعبادة اهلل
تيمّية أن قصر حت��رمي اخلمر  اب��ُن  2000(. وي��ق��ول 
املادي  الفساد  وامليسر والكثري من احملرَّمات على 
أو أكل أموال النَّاس بالباطل مجيعها تعتر مقاصد 
تابعة، واملقصد األص��ل��ي يف ال��تَّ��ح��رمي ه��و إص��الح 
التَّكيز  وينبغي  والّروحية  اإلميانية  باملعارف  القلب 
عليه، وهذا يدلُّ على ُعمق ورسوخ املقاصد لدى 
واهتمامه  والعمليَّة،  النَّظريَّة  النَّاحية  يف  تيمية  ابن 
أكثر من غريه من األصوليني  املقاصدي  باجلوهر 
وبنظرة  للمقاصد  الشَّكلية  بالنَّاحية  اعتنوا  الذين 
أدقُّ وأكثر عمًقا يف الفكر متجاوزًا النَّظرة الضيِّقة 
األحكام  املقاصد يف  حي��ص��رون  ال��ذي��ن  لألصولينيِّ 
الشَّرعية على حفظ العبادات الظَّاهرة، واإلعراض 
القلبيَّة واإلمي��ان��يَّ��ة، فهو يأخذ الشَّريعة  عن األم��ور 
الظَّاهرة  املصاحل  مراعًيا  بينها  فيما  متابطة  كاملة 
Al-( والباطنة وينظر يف مصلحة الرُّوح واجلسد مًعا

.)Badawi, 2000
للضَّروريّات  تيمّية  اب��ن  أضافها  ال��ي  املقاصد  أه��م  وم��ن 

اخلمس:

خمالفة املشركني وعدم التشبُّه هبم.  .1
خمالفة الشَّياطني ومن مل يكُمل دينه.  .2
السَّماحة والصَّر والشَّجاعة والكرم.  .3

االئتالف وعدم االختالف.  .4
الدَّعوة إىل اهلل واجلهاد يف سبيله والتَّعاون   .5

على ذلك.
العدل وعدم الظُّلم.  .6

خمالفة املكلِّف ه��واه حى يكون عبًدا هلل   .7
طوًعا، كما هو عبًدا هلل كرًها.

ط – المقاصد عند اإلمام الّشاطبي
��اط��ي املتوىف  م��ا أح��دث��ه شيخ امل��ق��اص��د اإلم���ام ال��شَّ
يُ��ع��دُّ نقلة نوعية  امل��ق��اص��د   سنة 790 ه يف علم 
��ق يف  يف أب�����واب امل��ق��اص��د وم��وض��وع��اهت��ا ف��ق��د ع��مَّ
مباحث املقاصد معتمًدا على االستقراء يف مجيع 
مسائله وأفرد املقاصد بكتاٍب خاصٌّ هبا يف اجلزء 
ال��ثَّ��اين م��ن كتابه امل��واف��ق��ات خ��الفً��ا مل��ن سبقه من 
إليها  علماء األص��ول الذين اكتفوا فقط باإلشارة 
الفرق  للنَّاس إخراًجا واضًحا، فكان  ومل خيرِّجوها 
العمارة  ب��ني  وال��ذي��ن سبقوه كالفرق  الشَّاطي  ب��ني 
واإلشارة، فقد مجع ُكلَّ ما تفرَّق عندهم ليقدِّمه يف 
نظرية متكاملة ومنهج منضبط مل يتعرَّض له أحٌد 
من قبله، وكان له الفضل يف مراعاة أسرار الشَّريعة 
الي هي موضوع املقاصد فجعلها تسري يف الفقه 
وعامله وذلك بإدخاهلا يف اإلجتهاد الفقهي وفهم 
النُّصوص وتفسريها واالستنباط ملا مل يرد النَّص. 

وهبذا يُعدُّ الشَّاطي أوَّل من نادى بضرورة اعتماد 
املقاصد يف االج��ت��ه��اد، يف ال��وق��ت ال���ذي رك���زَّ فيه 
العلماء على العلم بالقواعد الفقهيَّة فقط، ويرى أنَّ 
العلم باملقاصد ضرورة تؤهِّل كلَّ من أراد االجتهاد 
يف النُّصوص الي تُرمجت إىل لغته أكثر من علمه 
باللَّغة العربيَّة، ففهم املقاصد واالستنباط فيها هي 
الشَّرط األوَّل واألخري لبلوغ درجة االجتهاد ويقول 
يف ذلك: »إذا بلغ اإلنسان مبلغ الفهم عن الشَّارع  
فيما قصده يف كلِّ مسألة من مسائل الشَّريعة، ويف 
ك��لِّ ب��اٍب م��ن أب��واهب��ا، فقد حصل ل��ه وص��ٌف هو 
التَّعليم  السَّبُب يف تنزيله منزلة اخلليفة  للنيِّ  يف 
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.)Al-Shatibi, 1997( »والُفتيا مبا أراه اهلل
ومن أهم املباحث الي تعّرض هلا الشَّاطي تقسيمه 

املقاصد إىل:
��ارع  ���ارع ال���ي ب���نيَّ فيها أنَّ ل��ل��شَّ أ – م��ق��اص��د ال���شَّ
مقاصٌد من وضع الشَّريعة، وكلُّها جاءت لتحقيق 
مصاحل العباد يف العاجل واآلج��ل معاً، وباستقراء 
الشَّارع إىل مقاصد  الشَّرعية قسَّم مقاصد  األدلَّ��ة 
ضروريَّة وهي الي البدَّ منها من قيام مصاحل الدِّين 
نيا، ومقاصد حاجيَّة وهي الي تضيف التَّوسعة  والدُّ
النَّاس وترفع احلرج والضِّيق وال تبلغ فقداهنا  على 
ال���ضَّ���رر وال��ف��س��اد ال���ع���ام، وم��ق��اص��د حتسينيَّة وه��ي 
املتعلِّقة مبحاسن العادات ومكارم األخ��الق، وقد 
النبويَّة  السُّنة  وفصَّلتها  الكرمي  القرآن  يف  تأصَّلت 

.)7991 ,ibitahS-lA(
فيبنّي الشَّاطي أنَّ املقصد الشَّرعي من وضع الشَّريعة 
هو إخراج املكلَّف من داعية هواه ليكون عبًدا هلل 
اختيارًا، فالشَّريعة ُوِضَعت لتكون أهواء العباد تابعة 
ملقصود الشَّارع فمشقَّة اهلوى ليست من املشاق 
فيها ألح��د، واملستفي ال خُيرّي  املعترة وال رخصة 
ات��بّ��اع اهل��وى والبحث عمَّا  ب��اب  ألن تيريه يفتح 

.)Al-Shatibi, 1997( يوافق هواه

ب - مقاصد املكلَّف
 املقاصد والنيِّات هي أرواح األعمال وهي معترة 
يف العبادات والعادات، وكلُّ عمٍل يفعله املكلَّف 
البدَّ أن يكون موافًقا لقصد الشَّارع، وأيُّ مصلحة 
للوصول  ال��شَّ��رع  يسلك طريق  أن  جي��ب  يقصدها 
إليها ولو سلك غري طريق الشَّرع لكان ضدَّ تلك 
املصلحة املقصودة، وال جيوز للمكلَّف أن يقصد 
��ارع؛ ف��اهلل مل  املشقَّة ألن ذل��ك خمالٌف لقصد ال��شَّ
وال��ف��وز  إل��ي��ه  للتقرُّب  سبًبا  ال��نَّ��ف��وس  تعذيب  جيعل 

.)Al-Shatibi, 1997( برضوانه
 ومن أهم اجلهود الي قام هبا الشَّاطي وضعه ملنهج 

منضبط يتم من خالله التعرُّف على املقاصد ويقوم 
هذا املنهج على عّدة قواعد أمّهها: 

ال��ت��م��اس امل��ق��ص��د يف ع��لَّ��ة احل���ك���م، ف��ألم��ر   .1
بالفعل يستلزم قصد الشَّارع لوقوع ذلك، والنَّهي 
يستلزم منع وقوعه، ومدح الفعل وذمَّه دليالٌ على 

قصد ايقاعه أو عدم قصده.
التماس علَّة املقصد يف علَّة احلكم فوضع   .2
األسباب يستلزم قصد الشَّارع من وضعها، وِعَلل 
األحكام تدلُّ على قصد الشَّارع فحيثما ُوِجدْت 

أُتِبَعْت.
ف��إذا  ��ارع  ال��شَّ يتَّضح مقصد  التوقُّف ح��ى   .3
��ارع ع��ن أم��ٍر م��ع وج��ود داع��ي الكالم  سكت ال��شَّ
فيه دّل سكوته على قصده الوقوف عند ما حدَّ 

وشرع.
ومن أهم املباحث الي أضافها الّشاطي يف علم املقاصد 
وسوء  األف��ع��ال  يف  القصد  ونظريَّة  وضوابطها،  املصلحة 
استعمال احل���قِّ وال��نَّ��واي��ا ب��ني األح��ك��ام وامل��ق��اص��د وصلة 

املقاصد بالعقل واملقاصد واالجتهاد.

ط – المقاصد عند اإلمام الطّاهر بن عاشور
برز اإلمام حممد الطّاهر بن عاشور املتوىف سنة 1973 م، 
بعد اإلمام الشًّاطي فعمل يف جمال الدِّراسات املقاصديَّة 
عماًل شبيهاً بعمل الشَّاطي فقد قال هو بنفسه بأنَّه كان 
يقتفي أث��ره،  ويبين على ما أسَّسه مث يضيف ما عنده، 
فواصل الكالم يف أمهيَّة املقاصد ومدى احتياج الفقيه هلا 
يف االجتهاد وطرق إثبات املقاصد، باإلضافة إىل مزيد 
من التعمُّق يف قضايا املقاصد كاملصاحل وأقسامها...ولقد 
كان الكالم يف مقاصد الشَّريعة قبل ابن عاشور ينصرف 
إمِّ��ا إىل املقاصد ال��ع��امَّ��ة، وه��ي ال��ي خصَّص هل��ا القسم 
الثَّاين يف كتابه ومسّاها مقاصد التَّشريع العامَّة، وإمِّا إىل 

مقاصد األحكام التفصيليَّة.
���ا ج�����اء اب������ُن ع����اش����ور ك���ش���ف ع����ن م��س��ت��وى   ف���ل���مَّ
آخ���ر م��ن امل��ق��اص��د، ي��ت��وّس��ط ب��ني امل��ق��اص��د ال��ع��اّم��ة 
و امل��ق��اص��د اجل���زئ���ي���ة، وه����ي امل��ق��اص��د ال����ي ت��ت��ع��لَّ��ق 
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الشريعة ومسّ��اه��ا  أب���واب  تشريعي معني يف  مب��ج��ال 
وأدرج  املعامالت  بأنوع  اخل��اصَّ��ة  التَّشريع  مقاصد 
حتتها مقاصد أحكام العائلة، ومقاصد التَّصرفات 
املنعقدة  امل��ع��ام��الت  يف  الشَّريعة  ومقاصد  امل��ال��يَّ��ة، 
والشَّهادة  القضاء  أحكام  ومقاصد  األب��دان  على 

.)Al-Raisuni, 2005( ومقاصد العقوبات
لألّمة  أن يكون  الّشريعة  إّن من مقاصد  فيقول« 
ساسة ووالٌة يقيمون العدل فيها وينفذون أحكامها 
وي��������رّدون احل���ق���وق ألص���ح���اهب���ا،...ف���أه���م م��ق��اص��د 
وتنفيذها وحراستها،  إقامتها  تبليغها  بعد  الّشريعة 
ولذلك كان املقصد من تشريع القصاص واحلدود 
واجلنايات هو تأديب اجلاين، وإرضاء اجملين عليه، 

.)Ibnu Ashur, 2001( »وزجر املقتدي باجلُناة
ول��ق��د ك��ش��ف اب���ن ع��اش��ور ع��ن م��س��ت��وى آخ���ر من 
املقاصد وهي إّما أن تكون قطعّية أو ظنّية فاملقاصد 
ت��واف��رت األدلّ���ة حوهلا وتكررت  ال��ي  القطعّية ه��ي 
فكلها  الّتيسري  واملبالغة ك��أدلّ��ة  اجمل��از  تنفي  بدرجة 
ال���ّدالل���ة، أم��ا املقاصد  ع��م��وم��ات م��ت��ك��ررة وقطعية 
الظنّية تتضح يف استقراء أدلّ��ة الشريعة حيث جند 
أن الّشارع مل يؤكد عليها أوحيرص على حتصيلها. 

.)Ibnu Ashur, 2001(
ويُعدُّ ابُن عاشور أوَّل من اعتمد املقاصد كمنهج 
دراس�����ي يف ج��ام��ع��ة ال��زَّي��ت��ون��ة ح��ي��ث أش����رف على 
تدريس كتاب املوافقات بنفسه، وهبذا يكون ابن 
ال��ذي��ن اعتمدت عليهم  أب��رز العلماء  ع��اش��ور م��ن 

.)Ibnu Harzu Allah, 2005( .دراسات

ي - المقاصد عند عاّلل الفاسي.
يُعّد اإلمام عاّلل الفاسي املتوىف سنة 1394 ه، عاملا 
جمدًدا يف كّل شيء، فكره وحياته وسريته ومؤّلفاته 
كلَّها مطبوعة بطابع التَّجديد، ويعدُّ أحد علَمْي 
الفكر املقاصدي املعاصر، إىل جانب الطَّاهر ابن 
التَّجديد عنده من خالل  عاشور، وتتَّضح معامل 

منهجه ال��ذي مج��ع ب��ني امل��دارس��ة وامل��م��ارس��ة، ومها 
عنصرين قلَّ ما جيتمعان يف علمائنا وزعمائنا، وكان 
نوذًجا لرجل الدَّولة والعامل املنخرط يف مهوم شعبه 

ووطنه وأمته وصاحب مشروع هنضة بامتياز.
وق��د ك��ان ع��اّلل الفاسي ُمبدًعا يف كتابه مقاصد 
مادة  ميثل  ال��ذي  ومكارمها،   اإلسالميَّة  الشَّريعة 
تدريسيَّة كانت عبارة عن حماضرات جامعيَّة ألقاها 
Al-( يف كلِّية احلقوق بالرِّباط وكليِّة الشَّريعة بفاس

.)Raisuni, 2015
وتديده دائًما يظهر يف طريقة تعامله مع النُّصوص 
الي يستشهد هبا ويقف عندها يستنبط  الشَّرعية 
ال��رِّس��ال��ة  فاعلة ح��اض��رة يف  ب��أس��ل��وب تعلها  منها 
اإلص��الح��ي��ة ال���ي ك���ان م��ن��خ��رط��اً ف��ي��ه��ا، ف��ق��د ك��ان 
فهم النُّصوص عند العلماء قاصًرا ال يراعون فيها 
قضايا الواقع؛ إذ مل يكونوا مهمومني بقضايا األُمَّة 
وقضايا اإلصالح والنهضة والتَّجديد،  فكان العامل 
منهم ميّر على النَّص ويشرحه لغويًا ويستنبط منه 
شيًئا ال عالقة له بالواقع بينما كان عاّلل الفاسي 
مشغواًل بقضايا واقعه فأيُّ نصٍّ مّر به يضعه فوق 
��ر وي���رى ه��ذا ال��واق��ع من  ه��ذا ال��واق��ع ويفهم وي��ف��سِّ
خ��الل��ه، كما ي��رى ال��ن��صَّ م��ن خ��الل ال��واق��ع، ففي 
ْحَساِن ﴾  قوله تعاىل: ﴿ ِإنَّ اللَّ�َه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

.)Al-Quran 15:90(
ي���ق���ول ال���ف���اس���ي »ف���ال���ع���دال���ة امل���ق���ص���ودة ه���ن���ا ه��ي 
االستقامة بأن يسري كل ش��يٍء وفق املنهج الذي 
الّناس  له وال ينحرف عنه، حبيث يتساوى  وض��ع 
تفريق،  امل��ش��ط دون  ال��ق��ان��ون كأسنان  أم���ام  مجيًعا 
وهذه العدالة ُكلِّف اإلنسان أن ميتثلها يف الظَّاهر 
والباطن بأن يقيمها يف نفسه أواًل فقد يكون الناس 
أمام القانون أقوى حجة على بعضهم البعض وإن 
ك��ان��وا على الباطل، لذلك ح��رص اإلس���الم على 
Al-( النفس وال���ذات اإلنسانية تقوية اإلمي��ان يف 
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Fasi, 1983(. وبإسهامات عاّلل الفاسي وأفكاره 
التجديديَّة، يعد صاحب رؤية ورجل هنضة وضع 
لألّمة اإلسالميَّة عامَّة ولدولة املغرب خاّصة اخلطط 
الكاملة يف السِّياسة الدَّاخلية واخلارجيَّة والسَّياسيَّة 
االقتصاديَّة والتعليميَّة، ويف كلِّ ذلك له وجهة نظر 
وله حلول وإبداعات، فهو حبق رجل هنضة يف علم 

.)Al-Raisuni, 2015( املقاصد

الخاتمة 
ق����ّدم ال��ع��ل��م��اء ج���ه���وًدا ك��ب��رية يف دراس�����ة امل��ق��اص��د 
وال��ب��ح��ث يف م��وض��وع��اهت��ا ل��ك��وهن��ا م��ن أه���م العلوم 
الي ينبغي أن يعتىن هبا رجال الدَّعوة واإلصالح، 
فهم  على  ُتساعد  فكريَّة  َمَلكة  تُ��ك��َون  فاملقاصد 
يف  ورُتبتها  مكاهنا  يف  ووضعها  الشَّريعة  ن��ص��وص 
االس��ت��دالل واالج��ت��ه��اد والتَّوقيع ع��ن اهلل ورس��ول��ه، 
��ارع  ومب��ع��رف��ت��ه��ا تُ����درك أس����رار ال��تَّ��ش��ري��ع وِح��ك��م ال��شَّ
سّد  بالّتأليف  وإف���راده���ا  التَّكليف،  وراء  الكامنة 
الّشريعة  مقاصد  تعيني  وال���نّ���زاع يف  اخل���الف  ب��اب 
الكليَّة وأنواعها ورُتبها، فخلَّفوا إرثًا مقاصديًّا كبريًا 
ساهم يف فهم حقائق الشَّريعة اإلسالميَّة وِعلِلها 
وطُرق استنباط األحكام وتنزيلها على واقع احلياة 
الّدراسة  توّصلت  ولقد  اإلسالميَّة،  اجملتمعات  يف 
إىل أن العلماء اتّبعوا مناهج خمتلفة يف دراسة وبيان 
عن  والبحث  بالتَّعليل  اه��ت��ّم  م��ن  فمنهم  املقاصد 
أسرار الشَّريعة وبيان حماسنها، ومنهم من اّته إىل 
ال��نَّ��ظ��ر ال��ُك��لِّ��ي وال��ب��ح��ث ال��ع��ام يف أب���واب املقاصد 
ومنهم اعتىن بالّتقسيم والتجزئية، ومنهم من اعتىن 
مبعرفة املصاحل وجلبها وبيان املفاسد ودرأها ومنهم 
من ربط املقاصد باملعاين الّروحية، ومنهم من قام 
بالكشف عن درجات جديدة للمقاصد، ومنهم 
م��ن اّت���ه إىل تنزيل امل��ق��اص��د ورب��ط��ه��ا ب��واق��ع احلياة 
وجماالهتا يف اجملتمع اإلسالمي عاّمًة. وجيب علينا 

ال��ع��ن��اي��ة مب��ب��اح��ث امل��ق��اص��د يف ك��ت��اب��ات ال��ّس��اب��ق��ني 
والكشف عن مناهجهم واالستفادة منها، وإفراد 
يف  توظيفها  طُ��رق  ومعرفة  بالّتأليف  جزئياهتا  ك��ل 
خ��دم��ة ال��ّدع��وة اإلس��الم��يّ��ة يف ال��وق��ت احل��دي��ث يف 

خمتلف جماالت احلياة.
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