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فنحن إذا أردنا أن ندون أصوال قطعية للتفقـه يف          ( 
الدين حق علينا أن نعمد إىل مسائل أصـول الفقـه           
املتعارفة ، و أن نعيد ذوا يف بوتقة التدوين ، ونعريها           
مبعيار النظر و النقد ، فننفي عنها األجزاء الغريبة اليت          
غلثت ا ، و نضع فيها أشرف معادن مدارك الفقـه            

علم : (ظر ، مث نعيد صوغ ذلك العلم ، ونسميه          و الن 

ونترك علم أصول الفقـه      ) مقاصد الشريعة اإلسـالمية   
على حاله تستمد منه طرق تركيب األدلة الفقهيـة،         
ونعمد إىل ما هو من مسائل أصول الفقه غري منـزوٍِِ          
حتت سرادق مقصدنا هذا مـن تـدوين مقاصـد          

علـم  : اجلليلالشريعة، فنجعل منه مبادئ هلذا العلم       

  ). مقاصد الشريعة
  .محمد الطاهر ابن عاشور 

                                                               مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص      
. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

 

  
 

 



  املقـــــــدمـة
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ب  

    
الْحمد ِللَِّه نحمده ونستِعينه ونستغِفره ونعوذُ ِباللَِّه ِمن شروِر أَنفُـِسنا           " ...ِإنَّ    

         مو ِضلَّ لَهفَلَا م ِدِه اللَّههي نا ماِلنمئَاِت أَعيس ِمنِإلَّا          و أَنْ لَا ِإلَه دهأَشو لَه اِديِللْ فَلَا هضي ن
 ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو لَه ِريكلَا ش هدحو صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم- 1..."اللَّه - .  

  :  وبعـد
ـ العلمية  اللجنة  ، أن أضع بني يدي      هيشرفين ويسعدين يف الوقت ذات      هـذه   وقرةامل

 مقاصد  هكتابيف    عاشور *اهر ابن ـعند اإلمام حممد الط    املقاصديالتنظري  " :بعنوانالدراسة  

  لذلك و  ، ما وسعين اجلهد   – إىل تسليط الضوء      من خاللـها  هدف أ و."  الشريعة اإلسالمية 
   :مها اثنني على أمرين –واتتين الظروف 

ما ميكن أن تسهم به دراسة املقاصد، مـن          وإبراز   وذلك لبيان موضوع املقاصد الشرعية،     -1
 من جتاوز لكثري من اإلشكاالت اليت حتاصر الفرد املسلم املعاصر،و تضغط            االختصاصقبل أهل   

 دون أن   لالجتـهاد والقضاء، يفتح اال واسعا     ،  ن اعتماد املقاصد يف اإلفتاء    إعليه، من حيث    
 مناقضة نصوصها، كما أن ضـبط        ذلك اخلروج عن روح الشريعة اإلسالمية، أو       لىيترتب ع 

يسد الطريق أمام الذين يريدون أن يكيدوا لإلسالم من الـداخل حتـت غطـاء                هذه املقاصد 
    . املعاصراالجتهاد

 الواجب   الذي من  ،ابن عاشور التعريف بشخصية وفكر اإلمام حممد الطاهر        - 2
     علينا كمتعلمني أن نلتفت إليه،و ن   لى دراسته، واالستفادة منه   بل ع ـقعىن بإنتاجه الفكري،و ن. 

 فإننا أحق به مـن غرينـا،        ،لعرب عامة، أما باعتبارنا من أبناء املغرب العريب       إىل ا هذا بالنسبة   

                                                 
و صحيح . 2613و مسند أمحد، مسند بين هاشم رقم . 1022أنظر سنن الترمدي، كتاب النكاح، رقم . 1882 ابن ماجة، سنن، كتاب النكاح، رقم احلديث  1

  .1436مسلم كتاب اجلمعة رقم 
هو اللقب العائلي ) ابن عاشور ( أن عبارة :، و ثانيهما )مقاصد الشريعة اإلسالمية( سم كما جاء يف مؤلفه نقل اال: يعزى إىل سببني ، أوهلما ) ابن(  إن إثبات كتابة ألف -  *

  .حممد :  للعالمة ، و ال يعين أن والد حممد هو عاشور  إذ الثابت أن اسم والده هو 
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ج  

 الى شبابه، وأفىن عمره يف خدمة قضايا املغرب العريب، وإذا نظرنا إليه باعتباره مفكر             ـب أَ لكونه
 قـدما   أسهموا بقوة يف دفع التفكري اإلسالمي     ،فإننا ملزمون باالحتفاء به، ألنه يعد ممن        ايإسالم

 ويكفيه فخـرا أنـه بعـث     .ا يف جماله   فذّ يعد" مقاصد الشريعة اإلسالمية  "وكتابه  . إىل األمام 
  اإلمام وفاةمنذ  أي   من اية القرن الثامن اهلجري،       ، وتوقفه متاما  ،التفكري املقاصدي بعد مخوده   

مـن رئاسـة جلـامع    ؛ ام املتنوعة اليت توالها يف حياته، مث إنه باعتبار امله    سحاق الشاطيب إ أيب
يضعنا أمام شخـصية    كل هذا   والقضاء، واإلشراف على املكتبات الكربى،      ،  واإلفتاءالزيتونة،  

  .متعددة الكفاءات، ميكن لدارسها أن يستلهم مواقفها، و ينهل من جتارا ومتنوعة اخلربة،
 تنبيه العاملني يف جمال اإلفتاء      عنيسري  ت هلذه الدراسة أن تسهم ولو بقدر        كما أرد 

ن الشريعة اإلسالمية تنطوي على مقومـات       أل،  والقضاء، والذين هلم عالقة بالعلوم اإلسالمية       
 هـو   ،حتصنها ضد أي اعتداء يستهدفها، وكل ما يتطلبه األمر من أعالم الفكـر اإلسـالمي              

ذلك مكانة الشريعة يف نفـوس       فتتعزز ب  .دو توظيفها ممكنا  غالكشف عن تلك املقومات حىت ي     
ا، واحترامهم هلا اس، والن حتظى باعترافهم.  

         زال تبذل،   ت ذلت واليت ال  فهذه الدراسة هي جهد متواضع، يضاف إىل اجلهود اليت ب
 به، يف إطـار العلـوم الـشرعية         الالئقةكي حيتل املكانة    ،يف إطار التمكني للتفكري املقاصدي    

 الـيت   ، ومقوماا ،يزات الشريعة اإلسالمية  مما النمط من التفكري من      باعتبار أن هذ  و   .اإلسالمية
  .تعزز حصانتها الذاتية، و ترسخ وجودها، وتكفل هلا االستمرار والبقاء

ومن هنا يكتسي موضوع هذه الدراسة أمهيته، ولعل القارئ الكرمي، سواء أكـان             
عي اختياري هلذا البحث، واألسباب      هلا، يتساءل عن دوا    اًممقوم  أ للدراسة   ذ ناق مجمرد مطلع، أ  

 ا يف هذا الصدد، أستطيع أن أورد مجيع األسباب، ولذا أراين مضطر           ينأظناليت حفزتين إليه، وال     
   :يلي للتركيز على أبرزها، ومن أمهها، ما

  : يةـع ذاتـدواف باب وـأس) 1   
عليه الثقافة  و تنشئيت أنتمي إىل أسرة وحميط اجتماعي يمن         ،  فأنا باعتبار مولدي    

جنذبت ، إضافة إىل أنين يف تعليمي اِ       اجلزائري  فأنا ابن اجلنوب   . ثقافة أخرى  ةالدينية أكثر من أي   
 بأهـل االختـصاص، و      إىل العلوم الشرعية، إذ انتسبت إىل كلية أصول الـدين، وباتـصايل           

ذيت احتكاكي م تفجرت لدي رغبة قوية يف االستزادة من املعارف الدينية، وكـان ألسـات              
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الفضل كل الفضل يف توجيهي إىل موضوع املقاصد، فاخترت لبحـث الدراسـات املعمقـة               
دراسة حتليلية، ألهم جوانب القسم الثاين لكتاب املقاصد من املوافقـات لإلمـام             : " موضوع
املقاصد الـشرعية   : " وعــرت موض ـر اخت ــ، ويف إعدادي لرسالة املاجستي    "الشاطيب  

 يل أن املقاصـد الـشرعية،       تأكـدي هلا،   ريوأثناء حتض " ديثا النووية   الضرورية يف األربعني ح   
بدراسة مستفيضة، وبعد حيازيت لشهادة املاجستري، واخنراطـي يف سـلك           أن حتظى   تستحق  

 عن حتـضريي  - التدريس باجلامعة، شاء اهللا يل أن أتوىل تدريس علوم القرآن الكرمي، فتعززت           
وضوع املقاصد، وكانت نتيجة ذلك، أن أصـدرت        ـ مب عالقيت أكثر فأكثر  - املقياس   ملفردات

،  "التوضيحات األولية لعلم مقاصد الشريعة اإلسالمية     : "  فـي املوضوع حتت عنوان    ابا  كت
ـ      ملفردات ا كان حتضريي   إذا  و اجنـذايب  ب سـببا يف     املقياس علوم القرآن، وإصدار ذلك الكت

ـ  ع مادة هذه الرسالة،     والعمل على مج  ،  للموضوع   فحفـزين ذلـك إىل اختيـار       ا،  من مظا
يت ـزت دراس ـركتو. " التنظري املقاصدي عند اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور       : " موضوع

 " تفسريهرض للموضوع يف    ـعتوإن كان قد    .  " قاصد الشريعة اإلسالمية  م"هذه على كتابه    
جتنبـا  ، وذلك   " المــأصول النظام االجتماعي يف اإلس     : "ابهـتـوك" التحرير والتنوير 

  .ن سيطريت، وتكلفين ما ال طاقة يل بهم فلتللتشعب ا، مبا جيعلها تن
   : األسباب املوضوعية) 2   

ن أبرز األسباب يف هذا اال، ما ملسته من صراع حاد ومؤمل، بني دعاة التساهل               م
ـ        صحاب التساهل   د؛ فأ الديين، ودعاة التشد   ة اندفعوا يف التماس الرخص والتوسع فيها إىل درج

بالغوا يف تشددهم حـىت     أصحاب التشدد فقد     أم   .أصبحت دد باخلروج عن أصول اإلسالم     
ق الدنيا  ،ويطلّزهدي عليه أن    دينهجعلوا الناشئة تعتقد أن اإلسالم رهبانية، ومن أراد احلفاظ على           

  .وبدون قصدأإساءة بالغة بقصد أساءا إىل اإلسالم، الفريقني  ، ومن مث فإن اًئنطالقا با
 إلرجاع  اخلصوص التدخل على وجه   ذا وضع يتطلب من أهل الفكر اإلسالمي        وه

، عن طريق دراسات أكادميية رصينة، تثبت بصورة قطعية، أن الدين اإلسالمي            هإىل نصاب األمر  
 وتسهم يف تقدمي احللول العملية ملا تفرضه علـيهم          ..يرفض التسيب، و ينبذ التشدد والتعصب       

احلاجات وجتددها وتنوعهـا، دون     كاثر   مواقف بفعل ت   يف ا إزاءه احلياة من مشاكل، و تضعهم    
  .اهمني ذلك تفريطهم يف دينهم و دلىأن يترتب ع
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يضاف إىل هذا السبب ما ملسته من خالل مشاركيت يف امللتقيات الوطنية والدولية             
بل ن من كيد معلن وخفي من ق      وله اإلسالم واملسلم    وما يتعرض  اإلسالمي ،  الفكر   تاليت تناول 

 ذلك  الكيد املنظم      - من قبل بعض املسلمني    -الدوائر االستشراقية اليهودية واملسيحية، و يقابل     
  .بفتور ال يتناسب مع شراسة احلملة وحدة اهلجوم

 العتقادي أنـه مـن      ،فحفزين ذلك لالهتمام باملوضوع والتركيز عليه أكثر فأكثر       
من حيث إن االجتهاد املقاصدي     ,  وهو حنصنه به ضد كيد عد     ،أفضل ما ندافع به عن اإلسالم     

 عن قـوس    ون اإلسالم والشريعة  ـاسم الذي يبطل دعوى اخلصوم الذين يرم      ـهو السالح احل  
  .العجز عن مسايرة التطور واحدة بالتحجر، و 

  .تلك هي جممل األسباب اليت حفزتين الختيار هذا املوضوع و تركيز دراسيت عليه
 جشمتين جهدا كبريا،    اأإىل   على هذه الدراسة،     نتباه املطلع اواآلن علي أن ألفت     

تشتت مادة البحث، وندرة املختصني يف جماهلا، يـضاف          وكبدتين مشاق مجة، لعل من أبرزها     
إىل هذا عدم استقرار اإلشراف و تغريه طيلة فترة إجراء الدراسة، و ال خيفى أن لكل مـشرف                  

 أسـتاذي الفاضـل     كـرم   لوال أن ت   يدي منها وأعدل عنها،      ضرأيه وموقفه، وقد كدت أنف    
  الدكتور عمار ساسي بقبول اإلشراف عليها،

 تبـدو    قد   و مما جتدر اإلشارة إليه أن املصادر و املراجع املعتمدة يف هذه الدراسة            
 ألنين ركزت على املؤلفات اليت هلا عالقة         . غري ذلك   األمر حقيقةيف  ول وهلة قليلة و لكنها      أل

و خاصة احلديثة و املعاصرة منها اليت تعترب نادرة إذا ما قورنت مع              ،مباشرة مبوضوع املقاصد    
مقاصـد  ( كتب أخرى، ألن موضوع املقاصد مل تظهر الكتابة فيه إال حديثا بظهور كتـاب               

 أما املؤلفات األخرى اليت مل أحتصل عليهـا         )لإلمام حممد الطاهر ابن عاشور     اإلسالمية   الشريعة
مت األسفار و التنقل إىل بلدان أخرى تتوفر على مكتبـات           شفتج ذلك  يف املكتبات الوطنية ل   

  . و سوريا و اململكة العربية السعودية،و مصر ،و تونس ، مثل املغرب األقصى،ثرية
، فأشرت إليها يف اهلامش     ،  و قد اعتمدت على املصادر و املراجع اليت أخذت منها           

 مقاصـد الـشريعة   (قرآن الكرمي، و كتـاب      ل أمهها ا  و. و أثبتها يف قائمة املصادر و املراجع        
 ألنه موضـوع    ، لإلمام حممد الطاهر ابن عاشور، و الذي عددته األساس يف الرسالة           )اإلسالمية

 لإلمام الشاطيب ) فقاتااملو( و كذا كتاب     ،التعليق عليه واألطروحة وال مناص يل من النقل منه        
) إصالح الفكر اإلسالمي    (  و كذا كتاب     – املقاصد -و خاصة الد الثاين     ؛   األربعة   هجلداتمب
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و  

نظرية املقاصد عند اإلمام    ( : املتخصصة مثل  ة و الدراسات األكادميي   .علوايناله جابر   طللدكتور  
،  إلمساعيل احلسين  )نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور       ( و   ،ريسوينلل) الشاطيب

مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتـها     ( و كتاب   ،  اليني للك )بن تيمية ااملقاصد الشرعية عند    (و  
 : و االت املتخصصة مثـل    ،  واألطروحات  ، لليويب و غريها من الدراسات       )باألدلة الشرعية 

 جبامعة األمري عبـد     )جملة العلوم اإلسالمية  (  و   ، ملعهد األصول جبامعة اجلزائر    )جملة املوافقات (
 قد استفدت كثريا من التكنولوجيا املعاصرة  الـيت          و...القادر بقسنطينة اجلزائر و غريها كثري     

سهلت علي عمليات البحث  مثل األقراص املضغوطة ممثلة يف موسوعة احلديث النبوي الشريف        
ملتقـى  ( والقرآن الكرمي ، و كما  استفدت  من شبكة اإلنترنت  يف عدة مواقع منها موقـع                   

وتين أن أذكر استفاديت من كثري من الكتب        وغريمها ، وال يف   ) إسالم أون الين  ( و موقع   ) نات
  .يف هذا اال 
أما منـهجها    ف ؛ يل أن أعرف القارئ على منهج الدراسة، وخطتها ونظامها         يبقو

، وذلك تبعا لألبواب الواردة فيهـا،         فيها عدة مناهج   بل اتبعت ،  فإنين مل اقتف منهجا واحدا      
لتعرف على املراحل اليت مـر ـا الفكـر          لاملناسب   ،فهناك ما تطلب اعتماد املنهج التارخيي     

لكشف عن  الذي يسمح با  التحليلي  و وهناك ما تطلب اعتماد املنهج       .املقاصدي و تتبع تطوره   
طبيعة العالقات القائمة بني املقاصد العامة واخلاصة، وهناك ما تطلـب اللجـوء إىل املنـهج                

 النتـائج   السـتخالص  ياجاالسـتنت االسـتقرائي   املنـهج   و،   الوظيفي   املنهجو،  اإلحصائي  
  .،وتعدد املناهج حفزين على إدراج توطئة لألطروحة بعنوان متهيد يف منهج البحثوضبطها

أنين قسمت املوضوع اىل مقدمة ، و توطئة بعنوان متهيـد يف            : أما خطة حبثي فهي     
اإلمام حممد الطاهر   :  عنوانا للباب األول منهج البحث ، ومخسة أبواب ، و خامتة ؛ وخصصت           

  .ابن عاشور و كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية ، و تناولت فيه بإجياز متهيدا و فصلني 
اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور و عوامـل الـتفكري          : فالفصل األول و موضوعه     

  :املقاصدي ويتضمن مبحثني مها
  .مؤثرات التفكري املقاصدي  -1
  . عوامل التفكري املقاصدي  -2
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ز  

وصف و فضل و أمهية كتاب مقاصـد الـشريعة          : نه  أما الفصل الثاين وكان عنوا    
  :اإلسالمية لإلمام حممد الطاهر ابن عاشور و يضم أربعة مباحث هي

  الوصف املادي للكتاب  -1
 فضل أمهية الكتاب  -2
 انقالب فكريحدثه من أالكتاب وأمهيته وما -3
  الكتابأهم اآلثار اليت أحدثها  -4

( بل اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور     الذي عنوانه الفكر املقاصدي ق    الباب الثاين   أما  
  . فيشتمل على فصلني ) النشأة  والتطور

الفصل األول تناولت فيه اإلرهاصات األوىل للفكر املقاصدي فيشتمل على ثالثـة            
  :مباحث

  اإلرهاصات واملعامل الدالة على بداية التفكري املقاصدي للقرآن -1
 أثر السنة النبوية يف نشأة الفكر املقاصدي  -2
  الجتهادات النبوية يف نشأة الفكر املقاصدي  أثر ا -3

أما الفصل الثاين فقد تناولت فيه مراحل نشأة و تطور الفكـر املقاصـدي مـن                
  :الترمذي احلكيم إىل اإلمام الشاطيب ، و يتضمن أربعة مباحث هي

  نشأة الفكر املقاصدي  -1
 ظهور الفكر املقاصدي  -2
 تطور الفكر املقاصدي -3
  خالصة الفصل يف جداول -4
التنظري املقاصدي عند اإلمام حممد الطاهر ابن       : فعنوانه   الباب الثالث    ا  أم -1

أقسامها ، و مراتبـها ، و       ( عاشور، املفاهيم و طرق الكشف عن املقاصد        
  :وحيتوي على فصلني ) أنواعها 

  :الفصل األول يتناول مفهوم التنظري ، و النظرية و مقاصد الشريعة ويضم مبحثني
  التنظري والنظرية -1
  ملقاصد الشرعيةا -2
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ح  

أقسامها، ( أما الفصل الثاين فيشتمل على مسالك و طرق الكشف عن املقاصد 
  .و يضم ثالثة مباحث ) مراتبها ، أنواعها 

  لك الكشف واأللفاظ الدالة على املقاصد امس -1
 الكشف عن املقاصد  -2
  أقسام املقاصد ومراتبها وأنواعها -3

 و أسس و قواعد و خصائص و مميزات التنظري          مبادئ:  فعنوانه  الباب الرابع    أما  
  .و يشتمل على فصلني . املقاصدي 

مبادئ و أسس و قواعد التنظري املقاصدي عند اإلمام حممد          : فالفصل األول فيضم    
  . مباحث ةالطاهر ابن عاشور و يشتمل على ثالث

  املبادئ املقاصدية  -1
 األسس املقاصدية -2
  القواعد املقاصدية -3

يضم خصائص و مميزات التنظري املقاصدي عند اإلمام حممد الطاهر          و الفصل الثاين ف   
  :فيه ثالثة مباحث وهيوابن عاشور 

   خصائص التنظري املقاصدي -1
   مميزات  التنظري املقاصدي-2
   التنظري املقاصدي-3

دور اللغة و موقف اإلمام ابن عاشـور منـها ، و            :  فعنوانه    الباب اخلامس    أما  
فقهية و األصولية ، و املقاصدية و تطبيقاا يف العبـادات و املعـامالت ،               استنباط القواعد ال  

  :مل على ثالثة فصولتويش
أما الفصل األول فيتناول دور اللغة و موقف اإلمام ابن عاشور منها يف االسـتنباط               

  :ويضم مبحثنيالشرعي والفقهي 
  صياغة النص الشرعي يف دور اللغة  -1
  ي دور اللغة يف االستنباط الفقه -2
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ط  

أما الفصل الثاين فيشتمل على تعريفات و تطبيقات للقواعد الفقهية و األصـولية             
  :واملقاصدية و يضم مبحثني مها

  تعريف القواعد األصولية والفقهية واملقاصد -1
  استنباط لبعض القواعد املقاصدية يف كتاب مقاصد الشريعة البن عاشور -2

قواعـد املقاصـدية املتعلقـة      أما الفصل الثالث فيشتمل على تطبيقات يف بعض ال        
  :بالعبادات واملعامالت ، و فيه أربعة مباحث هي

  القواعد املقاصدية يف العبادات -1
 املتعلقة بأحكام العائلة يف املعامالت القواعد املقاصدية  -2
  املتعلقة بالتصرف يف األموال كسبا وإنفاقايف املعامالتالقواعد املقاصدية  -3
  والعمال  املتعلقة بالعمل تيف املعامالالقواعد املقاصدية  -4

خالصة البحث ، و النتائج املتوصل إليهـا ، مث ذيلتـها             اخلامتة   وقد أوضحت يف    
  .مبلحق للتوصيات

و يف اخلتام اتقدم جبزيل الشكر ، و بالغ العرفان ألستاذي الفاضل الدكتور عمـار               
ن جهد على حـساب     بذلونه م يساسي ، كما أشكر أساتذيت األفاضل أعضاء جلنة املناقشة ملا           

  .                                                        وقتهم يف قراءة حبثي املتواضع هذا 
  

   و اهللا ويل التوفيق

  )أبو شهاب الدين( ني ـد حسـحمم
  

  2002 أكتوبر25 / 1423 شعبان 18:  ورقلـة يف                                                                                       

  



  

 

 

 

  تمهيد في منهج البحث

 :ويشمل على

  مقدمة-    

  .دالتجديـ منهج البحث بين التقليد و-1

  .ة ـالجديد في منهجية هذه األطروح-2
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  :املقدمـة
 جتاوزنا للمناهج الدراسية    لىهذه الدراسة دف إىل بيان ما ميكن أن يترتب ع         

واستخدام مناهج أخرى تقوم علـى التحليـل        ،  التقليدية املعتمدة يف دراسة العلوم الشرعية     
، ارخييـىل نتائج يصعب الوصول إليها باستخدام املنهج الت       تفضي إ  وكيف ميكن أن     ,والنقد

ولكن نعـدمها مبثابـة     ،دف إىل التقليل من مكانة هذين املنهجني        ،وال    الوصفي أو املنهج 
، و املنهج  االستقرائي، واملنهج الوظيفي، واملنهج        النقدياملنهج  و،وسائل للمنهج التحليلي    

  ...اإلحصائي وسواها 
   : منهج  البحث بني التقليد والتجديد-1

قصور العلوم الشرعية عن مـسايرة      قد ثبت فيما يراه الكثري من الدارسني أن         
طه جـابر   : ، فهذا األستاذ  ي يرجع أساسا إىل اعتمادها على املنهج التارخيي والوصف        ،التطور

 أن من بني األسباب الرئيسة اليت كانت وراء ختلف العلوم النقلية أو ما يسمى     :العلواين يرى 
علينا أن نـدرك أن    ":قائال ،ارخيية هو اعتماد أهلها على املعرفة الوصفية الت       ،بالعلوم الشرعية 

 علوم الوسائل وعلوم املقاصد يعانون من حاجة ماسة إىل فهم           :مجلة العلوم النقلية بقسميها   
 ،معرفة فترة اإلنتاج املعريف اإلسـالمي     : اجلانب األول   . جانبني أساسني من جوانب املعرفة    

 وكيف تعامل   ،ن وخالله وبعده  أعىن كيفية بناء وتأسيس املعرفة اإلسالمية قبل عصر التدوي        
 ومع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتراث الصدر            -تعاىل -املسلمون مع كتاب اهللا     

األول، وكيف بدأوا يتحولون ما من حالة األمية إىل احلالة املعرفية والثقافية اليت آلوا إليها،               
      .ا حضارم على أسس متينة منهامث بنو

يعتربون معرفتـهم بتلـك      - ويف مقدمتهم هؤالء     - املسلمني من   افـإن كثري 
 وقد يعترب   ؛وما صاحبها معرفة كاملة شاملة وذلك من خالل املعرفة الوصفية التارخيية           الفترة

يف احلقيقة غـري     - لكن األمر    ؛بعضهم أن هذا النوع من املعرفة ميكن أن يلحق بالبديهيات         
دون شـك أن املعرفـة      ب )1( "تبحث عن إجابات    فإن هناك أسئلة كثرية ال تزال       ، - ذلك

 ، فهي معرفة ناقصة على األقل     ،  ظنيحاطة كما   إلا  ليست من الشمول و    ،الوصفية التارخيية 

                                                 
  .70، 69،ص اجلزائر،دط،دت ،عني مليلة  للطباعة و النشر و التوزيع،دار اهلدىإلسالميإصالح الفكر االعلواين طه جابر ،   – )1(
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وال تساعدنا على التمييز بـني      ،  من جهة أا ال تكشف لنا عن ارتباط األسباب باملسببات         
  . يف ظاهرة ما تؤثر اليتةالعوامل املباشرة وغري املباشر

والعجز الـذي   ،ما السبيل إىل النهوض ا وجعلها تتجاوز هذا القصور         ف إذاًو
قد آن األوان لقراءة هذه     لو:". ال سبيل إىل ذلك إال باعتمادها املنهج التحليلي        .وقعت فيه ؟  

 بل مـن   ،املنهج الوصفي الذي يقوم عليه وأ" تاريخ التشريع أو الفقه"القضايا ال من خالل     
حياول أن يقوم بدراسة فاحصة تفكك قضايا تلك الفترة، وتعيد ترتيب            خالل منهج حتليلي  

 واآلثار اليت ترتب    ،ل قضية من تلك القضايا    ـالعالئق بينها بشكل يسمح مبعرفة ما وراء ك       
   .) 1(" ر منها ـالص الدروس والعبـعليها واستخ

 بل هـو  ،  واعتماد الدراسات الشرعية للمنهج التحليلي ليس بدعة من البدع          
ضرورة حتمية تتطلبها ضة هذه العلوم اليت تتوقف عليها أصال النهضة احلضارية برمتـها              

سك هذه العلوم باملناهج التقليدية جعل األمـة        منن  إ وذلك من حيث     .هلذه األمة اإلسالمية  
وهذا .   بأخرى يا إذ هي تفكر بطريقة وحت     ،اإلسالمية تعيش حالة فصام خطرية يف شخصيتها      

الصراع القائم بـني    :فرازات خطرية من أبرزها   إ بل هو الذي تسبب يف       ،ي البتة أثر غري طبيع  
لو مت التوافق بـني منـهج       له أن يظهر    دعاة األصالة ودعاة املعاصرة، وهذا الصراع ما كان         

األطر القائمـة علـى   "...:هذا التوافق مل حيدث بسبب أنو حقا إن  ، ومنهج العمل    ،الفكر
 حصرت ذاا يف األوقاف الـيت       ،ووسائلها،)العلوم الشرعية ب(روفة  تدريس العلوم النقلية املع   

ء واألجداد، ومل تسلم هذه األوقاف من اعتداء اخللف عليها باالستيالء الفردي            آلباتركها ا 
  .والرمسي فزاد ذلك يف عجزها عن أداء دورها
     ومتثل ،  كاة قائمة غالبا على التقليد واحملا     فيهادم  قَكما أن املناهج الدراسية اليت ت

باء واألجداد من اجتهادات من العسري جدا أن تؤدي إىل          يف معظمها ثقافة تراثية مما ترك اآل      
 اليت كانت قادرة على االتـصال بينـابيع املعرفـة           ،إجياد العقلية املسلمة املعاصرة اتهدة    

   .) 2(  " واإلفادة منها ملعاجلة الواقع وتقوميه دي الدين ،اإلسالمية

                                                 
  .70، ص مرجع سابق ،إصالح الفكر اإلسالمي،  طه جابر يناالعلو – )1(
  .85، ص  نفس املرجع  - ) 2(
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العلوم الشرعية كانت يف فتـرة      ذلك أن    ،هي قضية املنهج وإصالحه   : ةفالقضي
 املنـهج   ةَـمِزما كانت هذه العلوم متتلك أَ     ن حي ،منسجمة معه و   مسايرة للعصر    ن الفترات م

 وكذلك العلوم األخرى اليت شاعت وانتشرت يف العصور         ،وتتحكم يف إنتاجها حتكما كليا    
 األسبق إىل وضع املناهج، وتطويرها، وحتديد       همن  وسلمامللقد كان   و  :"اإلسالمية الزاهرة   

 ، وال تزال األصول املنهجية الـيت أسـسوها        ..وسائل املعرفة     و ، والتفكري ،طرائق البحث 
مناهج لكل علم من     اأو العقلية، حىت أرسو     العـلوم النقليـة   جمال  سواء ذلك يف   ،هاونودو 

   .) 1( " هالعلوم الشائعة يف عصرهم على حد
ق البحث، وبناء املناهج كان السمة املميزة للحـضارة العربيـة           ائتصميم طر ف

وكان ألهل العلوم الشرعية باع طويل يف هذا اال، فكيف وقعت اليوم يف هذا              ،  اإلسالمية
 العامل ومنه العامل اإلسالمي      مقاليد منذ أن أحكم الغرب قبضته على     ...:"إنه .العجز الفظيع ؟  

 .ضي مل ير الناس غري ثقافته، فاعتربت احملور واملقياس لكل فكر ومعرفـة            يف أواخر القرن املا   
ومع الغلبة اليت حققها الغرب، بدأ االجتياح والغزو الثقايف، وبـدأت احلـصون الفكريـة               

 - مبجموعها-  وعلى الرغم من أن األمة اإلسالمية      ..والثقافية لألمم األخرى تتهاوى أمامه      
 والتجأت إىل تارخيها الثقايف واحلضاري حتتمي به من االقـتالع،           مل تستسلم للثقافة الغازية،   

إال أن هذا االلتجاء إىل املواريث مع العجز عن التعامل املنهجي معها وإن حال دون ذوبان                
   .) 2("  النهوض والبناء احلضاري  عمليةاألمة إال أنه مل ميكنها من

اإلسالمية حال بينها وبني    يعىن ذلك أن القصور املنهجي الذي وقعت فيه األمة          
 وقد اجنر عـن هـذا       ،واستلهام املفيد منه يف مواجهة متطلبات العصر      ،  تثمني تراثها الثقايف    

إىل ظهور نزوع واضح يف     ،  القصور املنهجي مع إحلاح احلاجة إىل مسايرة تطورات العصر          
 بـدافع    وكان ذلـك   ، وظهر ذلك جليا يف اال األكادميي خصوصا       ،تقليد الطرف اآلخر  

 وهكـذا   . إن حنن أخذنا مبناهجهم وتقبلنا معارفهم دون حتفـظ         ،تدارك الفارق احلضاري  
دل أن يكون إمكانية حل الستعادة قـدرتنا        ب،  ال اإلطار األكادميي هو بذاته إىل عقبة        حاست

  .على اإلبداع املنهجي
                                                 

  . 91ص ،  مرجع سابق، إصالح الفكر اإلسالمي،  ين طه جابراالعلو   - )1(
  17،18ص  ،نفس املرجع  - )2(
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رعية  جمال العلوم الـش    يفاجة ملحة إىل تنبيه املؤسسات األكادميية خاصة        حب نناإ
ومحل الدارسني على البحث يف هذا اال الستعادة قدرتنا على          ،  إىل ضرورة التحرر املنهجي   

 واليت ختتلف متاما عن احلضارة الغربيـة مـن          ،ابتكار املناهج اليت تتالءم مع طبيعة حضارتنا      
:  مثال ترى أن     ربيةغفاحلضارة ال ؛ا قامت على أسس ختتلف عن األخرى      من كال منه  إ ؛حيث
 فهي تلحق كل ما يتعلق باهللا واألنبيـاء         عرفة كل معلوم خضع للحس والتجربة ، ومن مث        امل

املعرفـة كـل    :  ن   أ احلضارة اإلسالمية ترى  باخلرافة واألساطري وال تدرجه يف العلم بينما        
  .معلوم دل عليه الوحي واحلس والتجربة 

ري عـس األمر ال وذلك ليس ب  ،   الضرورة تدعو إىل العمل على استقاللية املنهج       نإ
 هذه  ...: "ألنأن املناهج اليت وضعها السلف ما زال الكثري منها صاحلا           حني يدرك   خاصة  

 لو استقام الناس على الطريقة، واستطاعوا التزود        ،املناهج متلك القدرة على استئناف دورها     
           رهم  الذي جـاء مثـرة لعـص       ،واإلفادة من العقلية املنهجية دون االرتباط بإنتاجها       بالرؤية

   .)1( "..ومشكالته
 إذا ما أرادت هذه املؤسسات األكادميية       .وال حميد عنه  ،  وهذا أمر المناص منه   

 الفكري وتتحول من دور التلقي إىل دور العطاء الفكري يف           اإلشعاعرا على   دأن تستعيد ق  
ـ       ي فالذي يعط  . ويف العامل  ,حميطها  وإمنـا هـو     ،ه للمؤسسة األكادميية قيمتها ليس ما تنتج

 إلنتاجها  ي هو الذي يعط   و,تميز به من جدة ودقة وضبط     ت يف حد ذاته وما      اإلنتاجأسلوب  
املنهج ضرورة يف كـل شـيء       ... :"تباع  إالذي تعيش فيه ألن      على احمليط،    اقيمة تفرضه 

إن ذلك يتأكد أكثر يف اإلطار األكادميي فهـو         ف ، واإلنتاج املعريف السليم   ،للتفكري الصحيح 
وإصـالح الفكـر    ،  م املسلم واملثقـف املـسلم       إلعـداد العالِ ... . ة ال مراء فيها   ضرور

   )2( ." وحتقيق إسالمية املعرفة،)وم األمةـعل( وبناء العلوم االجتماعية اإلسالمية ،اإلسالمي
وتلـك  ،  وال بد للمؤسسات األكادميية اإلسالمية أن تنفتح على خمتلف العلوم           

ارس العلوم الشرعية أن يفيد منها منهجا ومعرفة ويستعني بذلك ضرورة أكيدة حىت يتسىن لد   
 احلكم الشرعي عليه، وهذا ما أكد عليه الكثري من          رتل ويعرف كيف ي   ،على حتديات الواقع  

                                                 
  .85ص ، مرجع سابق ،إصالح الفكر اإلسالمي،  طه جابر يناالعلو - )1(
  .92 ،91 ص،نفس املرجع - )2(
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 أن يدرك املتخصصون يف العلوم الشرعية        أيضا  ال بد  ...: "إذ رأوا أنه   ،اخلرباء يف هذا اال   
 لكنها قطعـا غـري      ،)املراد اإلهلي (ة ملعرفة احلكم الشرعي     أن تلك العلوم قد تكون أداة فني      

كافية لترتيل احلكم على الواقع البشري الذي يقتضي إدراك هذا الواقع من خـالل أدوات                
 فمعرفـة    لـذا  يهفوأثرت   خاصة للتحليل والدراسة، ومعرفة العوامل االجتماعية اليت شكلته       

قل أمهية عن اكتساب العلوم النقلية أو الشرعية   وفكرية ال ت   العلوم االجتماعية ضرورة شرعية   
   )1( ."حىت ال يصبح الفقه والفكر اإلسالميان خارج إطار احلياة 

ليست املناهج والنظريات  إال وجهات نظر اجتهادية فيهـا          "...انطالقا من أنه    
 )2( ..."وأن التجدد يف حركة التنظري ظاهرة طبيعية وصحية       أ،  اخلط  الصواب وحمتمل فيها    

 حتقيـق   ...: "ىل حد بعيد حيث جنـد أن          إ  وهذا  صحيح  ,  وخاصة يف العلوم الشرعية    .
         والتطور املطلوب لتحقيق التنظري والشمولية لضوابط  املنهجية للخالفـات           التنظري الشمويل 

  )3(".الفكرية 
حقا وصدقا وقطعا ويقينا أن الفكر اإلسالمي املبدع الذي يـضع قواعـد             ! أجل  

هو  ملا كان     و ،الصحيح هو الذي يشكل لألمة اإلسالمية الفكر األساسي        : " ...  منهجية اسسوأ
ويوقظ فيها الطاقة احملركة القادرة     , ويستجيش ضمريها ,  ويصوغ وجداا  ،الذي ميثل روح األمة   

.  ""الفكر اإلسالمي "فإن الفكر الصحيح هو بالضرورة       على اإلبداع والتصدي واملقاومة والعطاء    
)4(   

هلذه املؤسسات األكادميية اإلسالمية أن تعيد النظر يف حمتويات مناهجها           دبفال
ـ  وأن تتـبىن طر    ، وتفسح اال فيها الستيعاب معارف عصرية      ،الدراسية ق جديـدة يف    ائ

 منهجا وفكرا حـىت  ، وحترر الطلبة والدارسني من اجترار املاضي وتقليده     ،التدريس والبحث 
، واإلتباع من أن يكتفي بالتقليد      الويبادر باإلبداع بد  ،  ته الفكرية ينشأ جيل يتحمل مسؤولي   

                                                 
  . 67ص سابق ،  ،مرجع إصالح الفكر اإلسالمي،  ين طه جابراالعلو - )1(

  .30ص , 2001 ، دط، اجلزائر ةبوفاريك البليد,  لالنتاج و التوزيعدار املعارف, اللسان العريب وقضايا العصر, ساسي عمار – (2)
-هـ1408 ، 1 اجلزائر ،ط,وقصر الكتاب البليدة, دار الضياء قسنطينة, ملعرفةاالوجيز يف إسالمية , ملعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ا - (3)

  .113ص ,  م1987
، ،  2 ط ,عني مليلة اجلزئر  , دار اهلدى , نحلميد أمحد أبو سليما   اعبد  ,)أزمة العقل املسلم  (كلمة تصدير لكتاب    , ين  طه جابر   ا العلو – (4)

  .6ص , م1992-هـ1413



  ثمتهيـد يف منهـج البحـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  15

 -هاؤفأعدااملعاصرة  وذلك ضروري إىل حد بعيد، بل عليه يتوقف مصري احلضارة اإلسالمية            
 . قد حتولوا من مهامجتها من اخلارج إىل مهامجتها من الداخل 

ـ    ،تلف عما يقصده اإلسالم     غرضهم خي  أن   انأدركو ديث عـن    ويف إطار احل
 يرجع إىل عدم استكمال أهل       يف عصرنا   أن يكون حترج ولوج هذا الباب      صعباالجتهاد ي 

واالجتهاد أمر قد ينادي بعضهم بـه،       ..."ف  العلوم الشرعية للوسائل واألدوات املساعدة      
عـة،   لذلك يرى يف التقليد راحة ود      ..ال ميلك أدواته       أو ، أو ال جيرؤ عليه    ،لكنه ال يطبقه  

  . )1( "رطا نصبا، وتعرضا ملشاق وخم مسؤولية وجتهادويف اال
ومن أهم  ،   ميكن أن يتحقق أو ينطلق إال بتوفر وسائله وأدواته           ن االجتهاد ال  إ

 مبا جيعل   ، وتفتح اتهد على معارف عصره     ،  دوات أصالة املنهج الفكري   األوسائل و هذه  ال  
 املؤسسات األكادميية   ب أن تعمل به   وهو ما جي   ،نظرته للقضية نظرة شاملة ومستوعبة ودقيقة     

ـ أقد تطورت علوم االجتماع واالقتصاد والتاريخ وظهرت   ل ،يف عاملنا اإلسالمي   ع مـن  وان
دوا مـن توظيفهـا أميـا       ـ وأن يستفي  ،املناهج اليت ميكن أن يتعلمها طالب العلوم الشرعية       

 ،والنفسية، تماعية  مثل املنهج اإلحصائي الذي ظهر أثره واضحا يف الدراسات االج    ،استفادة
، قد   اإلسالمية    والعلوم اللغوية اليت هلا ارتباط وثيق بالعلوم النقلية يف حضارتنا          ،واالقتصادية

تطورت إىل حد بعيد وظهرت هلا مناهج قد تفيد إىل حد كبري يف تعمق النص القـرآين أو                  
 املنهج اللغوي   قد استطاع بفضل مزاوجته بني    ،  عمار ساسي مثال    :النبوي، فاألستاذ الدكتور  

هـو  و  ، عن وجه جديد يف إعجاز القرآن الكـرمي       : واملنهج التحليلي أن يكشف    ،الوظيفي
اإلعجـاز البيـاين يف     ( نوعني من    "...أظهر  حيث  … اإلعجاز البياين يف آيات األحكام      

  ) : القرآن الكرمي
  .املعروف) البالغي( اإلعجاز البياين باملفهوم االصطالحي – األول
وهو الوضـوح   ) بيان( اإلعجاز البياين التفصيلي باملفهوم اللغوي األصلي لكلمة         – والثاين

   .)2( "الدقيق والتفصيل الشامل والكشف اجللي للشيء

                                                 
  .67ص, إصالح الفكر اإلسالمي ,  جابر  العلواين طه – (1)
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وثيقـا بآيـات     البياين التفصيلي ارتباطا مباشرا و     اإلعجازيرتبط مفهوم   "  و
 يف داللته ومفصل    ياألحكام اليت يقصد منها توصيل األحكام الشرعية يف لباس واضح وجل          
وهـذه الـصياغة    . يف عباراته حبيث ال خلل وال نقصان وال تأويل فيها عرب الزمان واملكان            

 ال يقصد يف خطاـا      ،التفصيلية احملكمة يف آيات األحكام اخلالية من الصور البيانية البالغية         
  . منهم والعامة اخلاصة -إمنا هي للناس كافة - ،الفئة اخلاصة العارفة من الناس دون غريها

واألحكام هي قوانني وقواعد عملية حتدد العالقات بني الناس كما أا تـضبط     
 فال اخـتالف وال  فهامألابينهم يف كافة ااالت، وهلذا كان الواجب أن تتوحد         نظام احلياة 

   .)1( " .تأويل ألن احلكم يشمل اجلميع
على أكثر من معىن وعلـى      اآليات املتشاات يف القرآن الكرمي حبكم مشوهلا        " 

تاج إىل تأويلها باسـتمرار  حتو… ) البالغي(أكثر من صورة بيانية يتعلق ا اإلعجاز البياين         
من قبـل الراسخني يف العلم لكشف معانيها اليت تثبت صالحية القرآن الكرمي لكل زمـان              

  3"ن شيٍء ما فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِم'' : بدليل قوله تعاىل . )2(" … ومكان 
عمـار  : دققنا النظر يف هذا الكشف الذي توصل إليه األستاذ الدكتور         وإذا    

 على قضايا فلسفية على ساحة    ا مباشر تأثرياله   ساسي فإنه وإن كان نتيجة حبث لغوي إال أن        
 وأهل التأويل مـن     ،الفكر الديين حيث أنه يسهم يف حل اخلالف املستحكم بني أهل النص           

 لكل جماله الذي يتحرك فيه، وهو من ناحية أخرى يلفت انتباه دارسي العلوم              حيث أنه حيدد  
 النصوص القرآنية املتضمنة لألحكام وتلك الـيت        بنيالشرعية إىل ما يستعينون به يف التمييز        

 وتعتمـد  ،ختلو منها، من حيث أن النصوص املتضمنة لألحكام تأيت جمردة عن الصور البيانية         
ال خاصتهم وهو مـن جهـة        ألا توجه اخلطاب لعموم املسلمني،       ،واضحالتعبري املباشر وال  

آليات املتشاات والتمعن فيهـا     للتفات  ال ا  ىلإأهل التفسري واملفكرين عامة     حيمل  , أخرى  
ألا تتضمن ما يثبت صالحية القرآن الكرمي لكل زمان ومكان، أي أن التدبر فيها قد ينتهي                

ويربهن علـى   ،مة الرب سبحانه وتعاىل ويؤكد صدق الوحي        م إىل اكتشاف ما يثبت عظ     
                                                 

  .216ص 1996دك الباب  جعفر النظرية اللغوية العربية احلديثة منشورات احتاد الكتاب العرب سوريا دط  -)1(
  6،7املقدمة،ص" يف إعجاز القرآن الكرمي" من رسالة املاجستري بعنوان  نقال عن عمار الساسي .216 ص  ،رجع نفس امل– )2(

  38 سورة األنعام ، اآلية - 3 
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 أهل العلوم الشرعية على حتديـد        بعض أي أنه أسهم يف مساعدة    , جالل الرسالة اإلسالمية  
ويعولـون  ,  فوضع بني أيديهم معامل يسترشدون ا      ،جماالت األحباث اخلاصة بكل فئة منهم     

  .  فئةعليها يف التعرف على اال املطلوب واملالئم لكل
 إىل أن أهل العلوم الشرعية لو استلهموا املناهج املـستخدمة يف            لصومن هنا خن  

 ولتمكنـت مـن     ،العلوم األخرى وحاولوا تسخريها ألدى ذلك إىل تطوير العلوم الشرعية         
وتنويع ،  اهجهم  نمسايرة تطورات احلياة املعاصرة، فال غىن ألهل العلوم الشرعية من تطوير م           

 من حيث   ،هاح على سائر التخصصات املعرفية مبا يف ذلك العلوم الغربية ذات          معارفهم واالنفتا 
   .ر هلا نكالتمكان إطالقا اإل بل مل يعد ب،ا أصبحت هي املهيمنة عامليا فال يصح جتاهلهاإ

يها، و أن نطرح    ئ ف  علينا أن نتعمقها لنقتبس النافع منها ونصحح اخلاط        ومن مث 
معتقداتنا اإلميانية املؤسـسة لتوجهاتنـا      مع   اىفيتن و ،ا يف احلياة  منها ما ال يتالءم مع فلسفتن     

، فقد يكون فيها املفيد النافع الذي حنن     غربلتها  الفكرية، ولكن ليس لنا احلق يف طرحها قبل         
 وجتاوز أزمتنا الفكرية اليت أوقعنا      ،يف حاجة ماسة إليه الستعادة قدرتنا على الفعل احلضاري        

   .ن التوقف عن اإلبداع لفترة طويلة من الزمنفيها التخلف الناجم ع
, كل اخلطإ االعتقاد بأن أسلمة املعرفة تقتضي االنغالق على الذات         إ  ومن اخلط 

بل األسلمة احلقة تقتضي من مؤسـساتنا األكادمييـة علـى           , واالمتناع عن االتصال بالغري   
 ،واإلضافة إليهـا  , ة منها واإلفاد،دف إىل اإلحاطة ذه العلوم       "...أن: اختالف مستوياا 

من خالل رؤية إسالمية ومنهج إمياين وصوال إىل حتقيق التربية اإلسالمية إلنشاء أو ختـريج               
  )1(".جيل يتصف بالعلم واإلميان معا يف مراحل التعليم املختلفة 

الضبط املنهجي واملعرفة املتفتحة خري ما يساعد الباحث مهما كـان           ذلك أن   
  . واالعتماد على الذات يف التعامل مع املوضوع،كريجماله يف التحرر الف

   :اجلديد يف منهجية هذه األطروحة -2
ن هنـاك إمكانيـة     أأردنا هلذه الدراسة أن تكون خطوة  يف طريق إثبات           لقد  

ـ قلد أو   ت دون أن     منهج البحث،  العتماد الذات املسلمة على نفسها يف        اكي الغـري يف    حت

                                                 
  .21ص, م1996-هـ1،1418ط,ريوت لبنانب,سدار النفائ, العلوم يف القرآن, ومقداد مرعي اجلواري, احلبال حممد مجيل  -  (1)
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 من املناهج ما يناسب املوضـوع، وإذا اقتـضت الـضرورة            ريختتاملاضي أو احلاضر، وإمنا     
، و رمبـا   مالئما تهاعتقد من املعاصر ما توأخذو مفيدا ،  صاحلا رأته من القدمي ما   تأخذ

  .كانت هذه الدراسة لبنة تضاف للمنهج التنظريي
  .ميز به تفقد وظفنا املنهج الوصفي يف إطار التعريف مبوضوع املقاصد وما ت

مـن حلظـة   ؛ نهج التارخيي للتعرف على املراحل التطورية اليت مر ا املوضـوع    ووظفنا امل 
، وظفنا املنهج التحليلي    وحممد الطاهر ابن عاشور،     اإلمام  ظهوره إىل اللحظة اليت انتهت إىل       

ـ     االستقرائي  املنهج  و،  النقدي  املنهج  و ،  إىل املوضـوع     ه  للتعرف على العوامل اليت وجهت
  .نكشف عن جوانب اجلدة واإلضافة فيهس متميزة، وقاصدلمل وجعلت دراسته

 تكون الدراسة من الناحية املنهجيـة       نأيف منهج البحث دف إىل      و دراستنا   
لدراسات اليت تعتمد توظيف مناهج عدة يف تغطية مطالب موضوع ال           إسهاما متواضعا يف ا   

املنـهج  هج التحليلـي و    استغالل إمكانيات املن   ، و ميكن دراسته باعتماد منهج واحد بذاته     
   ... و املنهج اإلحصائي ،قديـالن

  . فماذا عن الكتاب ؟ ،هذا عن الدراسة
بالذات يرجـع أصـال إىل      )  مقاصد الشريعة اإلسالمية     : (إن اختيارنا لكتاب  

الم الذين ارتبط فكـرهم بـالفكر       ألعهو علم من ا   و ، وإىل طبيعته كمصنف   هحقيقة مؤلف 
فكرا وعمال،   - مرحلة النهضة اإلصالحية     –وا هذه املرحلة    الذين عاش من  و،  اإلصـالحي  

، واإلفتـاء   ،توىل إدارة جامع الزيتونة     حيث إنه   واإلدارة  ،  والتدريس  ،فقد مجع بني التأليف     
غرب شرق وامل  امل يف برجال اإلصالح    اته عالق ل وكانت يف الفقه املالكي      ،ومشيخة اإلسالم 

  .معا
فقد مجع بني املعرفـة التخصـصية       ،عاديا  مفكرا  ن الرجل ليس    أ وهكذا نرى 

 إىل جانـب     مميزا  يعطيه ثقال  ا وهذا ما جيعل لرأيه وزن     ، واملمارسة امليدانية  ،واالنفتاح الثقايف 
    . واحلضارية، اآلراء والطروحات اليت تدعي تقدمي حلول ألزمتنا الفكرية 

ـ  ولك ، يتضمن دعوة جريئـة    افاختيارنا للكتاب يرجع إىل كونه مصن     ف  إىل  هن
هدف إىل تأسـيس    ي هنإتنا احلضارية، من حيث     كالمْشا حلل   قدم طرحا عملي  يجانب ذلك   
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 ألنه مل جيد املناخ الذي يساعده على التطور          بعد ،   يتطور  يْنم ومل   ولد ولكنه مل   ،علم جديد 
 وهو طرح   ،علـم املقاصد الشرعية  : ستكمال أسباب النضج وشروطه، ونعين بـذلك       او

 ألنه يضع بني يدي أهل العلوم الشرعية ما يساعدهم على تقريـب             رهسبق ذك عملي كما   
 هلم اال واسعا لباب االجتهاد الذي   تح فضال عن كونه يف    ،وجهات النظر وحسم اخلالفات   

 الفتقار أهل العلوم الشرعية لوسائل احلسم الفعلية فيما يعـرض           ،ظل موصدا لعهود طويلة   
لكل عـصر حاجاتـه ومتطلباتـه       " ... :لك أن وأساس ذ , للفصل فيها ،عليهم من قضايا    

فكان ال بد مـن     , وسائله املتنامية يف ضوء معطيات وظروف خمتلفة       و ومشكالته املستجدة 
, واقع البشرية املعاش    و ةصياغة فكرية معاصرة متجددة جتسد العالقة بني قيم الوحي املوحا         

يتها وشــموهلا وصـالحها     كون برهانا عمليا على خلود دعوة اإلسالم وربانيتها وعامل        تل
  )1( ."لكـل زمان ومكـان
 الفصل يف القضايا    ، يفسح للعلماء يف هذا اال     علم املقاصد الشرعية  فاعتماد  

    .وحتديدها،بردها إىل هذه املقاصد اليت يعول على هذا العلم يف بياا 
و خالصة األمر توجز يف عبارات مفادهـا أن األمـة اإلسـالمية إذا أرادت               "

فال بد هلا من بعث حركة االجتهاد بعثا قويا بنوايا خالـصة و عـزائم                هوض من كبوا  الن
 إىل التـنظري    –صادقة  والبد لذلك من معرفة نقاط الضعف اليت علقت باجلسور املوصـلة              

  ...  الفقه ، و علم الفقه  أهلإىل االجتهاد كأسباب تأخر علم أصول–املقاصدي و 
 "مقاصد الـشريعة    "ة و تدارك ما وقع إمهاله من العلوم كعلم          و دراسة هذه العلوم املختلف    

    )2(".ي ينبغي أن يتبوأ مرتلة خاصة بني العلوم اإلسالمية يف جامعاتنالذا
 ومن دراسة هـذا الكتـاب       ، هذه الدراسة عامة    خالل ه من يلإ ما دف  ذلك

  . خاصة وإن ذلك هلدف جليل
  

                                                 
, عـني مليلـة   , دار اهلدى , عمر عبيد حسنة  , ) يف الفكر والدعوة واحلركة      مراجعات(ه جابر يف كلمة تصدير لكتاب        ط العلواين - (1)

  .9 صم ،1991 دط ، ,اجلزائر
  .101 حممد الطاهر ابن عاشور ، د ط ، دت ، ص عظم الغايل بلقاسم ، شيخ اجلامع األ-2 
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  : متهيد 
  : سريته الذاتية  منالوقوف على موجزبنا  حيسن دخول  يف املوضوع لل           

 كمـا   ، الشخصية حلياة اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور       اتعتقد أننا لو رجعنا إىل الترمج     أ     
شيخ اجلامع االعظم حممد    ( بهابلقاسم يف كت   الغايل   :ةتذا أمثال األس  ،عرضها كثري من الدارسني   

املقاييس البالغية يف تفسري التحرير و التنوير        (  يف أطروحته  حواس بري و)) 1(الطاهر ابن عاشور    
)       3(تراجم املؤلفني التونـسيني   ( يف كتابه    حممد الفاضل ابن عاشور    و،)2(حملمد الطاهر ابن عاشور   

 يف   إمساعيل احلـسين   و ،)4(ات اللغوية يف التحرير و التنوير     يف رسالته الدراس   حممد بن نربي  ا و
، فإنه يتضح لنا أن هناك مجلـة مـن          )5 ()بن عاشور   انظرية املقاصد عند حممد الطاهر      ( كتابه

 هذه الوجهة    حممد الطاهر ابن عاشور    اإلمامافرت كلها على توجيه     ضالعوامل اخلاصة والعامة ت   
  : ه، وميكن حصر العوامل يف التايل العلمية يف دراسة املقاصد دون غري

  
    : ومؤلفاته، و اهتماماته العلمية، وأعماله،مولده ونشأته، وأهم األحداث التارخيية -

 نتناول ذلك على الطريقة الكالسيكية للترمجات والسري املعهودة يف ذكر كـل شـاردة         نل    
املقاصد يف عصره بـدون     عل الرجل صاحب    جل وإمنا سنذكر بتركيز كل ما له عالقة         ،وواردة

  :  كاآليت و تارخييةمنازع، وسنتناول ذلك يف دراسة حتليلية
1 

                                                 
  . الزيتونة، دت، دط و بدون مكان–بن عاشور شيخ اجلامع األعظم ا حممد الطاهر اثار  حياة و-كتاب صدر بتونس حديثا -1

  .1996 أطروحة دكتوراه جامعة اجلزائر 2-
  . تراجم املؤلفني التونسيني، صدر بتونس3-
  .1993، جامعة األمري عبد القادر اإلسالمية قسنطينة،  رسالة ماجيستار-4
  .م1995 -هـ 1416، 1 كتاب صدر عن املعهد العاملي اإلسالمي طبعة -5
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  :ل    و أل ل اـــصــــالف

ابن عاشور ومؤثرات وعوامل 

  التفكير المقاصدي

  :ويشتمل على المباحث التالية      

 :مقـــدمة   -

مؤثرات التفكير المقاصدي عند اإلمام  : المبحث األول -

 . .محمد الطاهر ابن عاشور

ل التفكير المقاصدي عند اإلمام  عوام :المبحث الثاني -

 .محمد الطاهر ابن عاشور
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   :مقدمة
جيدر بنا أن نتناول يف هذا الفصل مؤثرات و عوامل التفكري املقاصدي لإلمـام              

قدمها يف مبحثني، و كـل      حممد الطاهر ابن عاشور من خالل سريته الذاتية، اليت ارتأينا أن ن           
مبحث يتناول عدة نقاط، و كل نقطة تتناول عدة مطالب يف نقاط فرعية توضـح بدقـة                 
مؤثرات وعوامل التفكري املقاصدي عند اإلمام ابن عاشور من خـالل نـشأته يف حميطـه                

يف ... األسري واملؤثرات الذاتية يف االستعداد الفطري و التحـضري العلمـي والـوظيفي            
  : لتاليةاملباحث ا

  .مؤاثرت التفكيـر املقاصدي  ابن عاشور و : املبحث األول
  : مولده ونشأته.1-1
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عاشور بقصر جـده      حممد الطاهر ابن   :ولد فضيلة األستاذ الشيخ العالمة اإلمام     
  .م1879هـ املوافق لـ 1296لألم بضاحية املرسى يف مشال تونس، عام 

 –ألخري الذي مسى عليه شـيخنا       فأبوه حممد بن حممد الطاهر ابن عاشور هذا ا        
 و نطلق عليه حممد     –. …املقاصدي، الفقيه، األصويل، املفسر، اللغوي، األديب، النحوي        

  ).أي جده ألبيه ( ه1284/م1868الطاهر ابن عاشور األول املتوىف سنة 
  . باييبنت حممد العزيز بوعتور الوزير يف عهد علفهي فاطمة أما أمه 

 فاطمة بنت حممد بـن مـصطفى        –لطاهر ابن عاشور     حممد ا  –ا  نوتزوج شيخ 
  .)1(  حمسن، وآل حمسن أسرة معروفة بالعلم وبإمامتها للجامع األعظم

لى لم، فتلقى مبادئه منذ صباه ع     ت ع  حممد الطاهر ابن عاشور  يف بي       :نشأ الشيخ 
رحلة ، عايش شيخنا مرحلتني تارخييتني، األوىل م      )2( رتهأسعلماء كانوا من أسرته ومن غري       

ـ  1363هـ إىل   1298 (االحتالل العسكري الفرنسي املباشر     م1956م إىل   1881/ هـ
 /هــ   1393هـ إىل   1363 (الل  ــلة االستق ـاملرحلة الثانية هي مرح   و  .          )

   .)1()م1973م إىل1956
عن عمـر   م،  1973 أوت   12 /هـ  1393 رجب   3يوم األحد   -رمحه اهللا    -وتوىف      

  : لنا ذلك يف   و يتضحا علميا ونشاطكلها عمالاها قضسنة، ) 94(يناهز 

   :طبيعة منتماه األســري.1-2
إن حممد الطاهر ابن عاشور حبكم منتماه األسري ينحدر من أسرة مجعت بني 

 فهو من جهة ينتمي ألسرة اشتهرت بالعلم، وضربت بسهم وافر ،االهتمام بالعلم و بامللك
والعامل اإلسالمي، ، مية، أعالما يباهي م الوطن العريب جنبت هذه األسرة الكرأولقد : " فيه

لدورهم الريادي يف بعث الثقافة العربية وخدمة احلضارة اإلسالمية، وهلم بصمام البادية يف 
  .تونس ثقافة وأخالقا

                                                 
هريندن ، فريجينيا ، الواليات املتحدة       كر اإلسالمي مساعيل ، نظرية املقاصد عند حممد الطاهر بن عاشور، املعهد العاملي للف            ا احلسينينظر   -)1(

  .بتلخيص و تصرف. 80 – 76، ص  م 1995هـ 1416 ،1األمريكية ،ط



  "مقاصد الشريعة اإلسالمية"اشور وكتابه ـاإلمام ابن ع" يديـمته "اب األولـالب  
  

  25

ـ  الـشيخ أمحـد ابـن عاشـور املت    ،ومن أولئك األعالم الكرام نذكر         وىف سـنة  ــ
ـ .هـ1266/م1849د ابن عاشور املتوىف سنة      والشيخ حمم .هـ  1255/م1839  هومسي

 جده املذكور أعاله، وحفيـده      .هـ1276/م1868حممد الطاهر ابن عاشور املتوىف سنة       
   … هـ1390/م1970الشيخ حممد الفاضل ابن عاشور املتوىف سنة 

و ـه ه ــمألسرة مجعت بني العلم وامللك فجده أل      لأما من جهة أمه فإنه كذلك ينتمي            
    .)1( "  حممد العزيز بوعتور الوزير يف عهد علي باي: "
) سال(مث يضاف إىل هذا أن أسرة ابن عاشور تنحدر من أصل أندلسي نزحت إىل مدينة                    

هـذا  ل، ف 2من املغرب األقصى بعد سقوط احلكم اإلسالمي يف األندلس، خلوفها على دينها           
ثالثة عوامل هامة كان هلا أبلغ       خالل   مناملنتمى األسري، أثر على حممد الطاهر ابن عاشور         

  : األثر يف دفعه إىل العناية بالتفكري املقاصدي هي 
 والعودة إىل القوة والفاعليـة الـيت        ،احلنني الدائم إىل جتديد جمد اإلسالم الضائع       .2-1

اليت فقدوها بسبب احنـرافهم      تلك املكانة    تكفل للمسلمني استرجاع مكانتهم يف العامل     
بفعل جهلهم حلقيقة هذا الدين ومتـسكهم       ذلك  كان  و تضييعهم حلدوده،    عن الدين و  

  .للبابابالقشور دون 
كانت ترى نفسها   -على األقل -ابن عاشور من جهة أبيه      حممد الطاهر   نعم إن أسرة        

 حبكم منتماها األندلسي عن كارثة الفردوس املفقودة،وهذا ما جعلـها توجـه             مسئولة
 إىل حـد    مسئولة بذلك اعتقادها حبكم منتماها األندلسي أا        ، أعين دينية  اءها وجهة   بنأ
أن ترى أن عليها    قد كانت    ال أا تسببت فيها بشكل مباشر، ف       ، عن وقوع الكارثة   ،ما
  . قتل من املسلمني عن طريق إرجاعه إىل حالة من القوة والسطوةن لإلسالم، وملتثأر

الديين بالذات، فإن العالمة ابن عاشـور     ألسرة، ومنها اال    لأما من حيث اهتمامات     .2-2
 عليها من آثار سلبية على املسلمني، من        برتتبدأ متفطنا خلطورة االختالفات املذهبية، وما ي      

                                                 
، م1996  ،  اجلزائر  ، جامعة  دولةال دكتوراه   أطروحةحواس ، املقاييس البالغية يف تفسري التحرير و التنوير حملمد الطاهر بن عاشور،               بري-)1(

  . 15ص 
  25 شيخ اجلامع االعظم حممد الطاهر ابن عاشور ، مرجع سابق ، ص غايل بلقاسم ،ينظر  ال- (2)
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، وتفتت وحدم، ويف ذلك ضياع لقوة اإلسالم، فتولـدت          شوكتهم  متزق مشلهم، وتكسر    
فتقدوه من وحدة وانـسجام،     ملسلمني ما ا  إىل ا لديه الرغبة اجلاحمة يف البحث عن علم يعيد         

ويرجع إليهم وحدم املفقودة، و يؤسس للتفاهم بينهم ويضع حدا للتعصب املذهيب، الذي             
 املفاسد على النفوس والعقول، وضرب اإلسالم يف صميمه، وأضـعف قوتـه،             بأسوأارتد  

  .وقوض سلطانه
من أبلغ املـؤثرات    حممد الطاهر ابن عاشور يشري إىل أن هذه احلقيقة كانت           اإلمام  هو   وها

مقاصد " حيث جاء يف كتابه        اوع املقاصد والتركيز عليه   ــوضـاليت دعته إىل االهتمام مب    
هذا كتاب قصدت منه إىل إمالء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة           " : "الشريعة اإلسالمية   

رجعا بينهم  وم  إلثباا لتكون نرباسا للمتفقهني يف الدين       واالحتجاج   اإلسالمية و التمثيل هلا   
، وتوسال إىل إقالل االختالف بني فقهاء األمـصار،         اإلعصارعند اختالف األنظار، وتبدل     

 يف ترجيح بعض األقوال على بعـض عند تطـاير شـرر            ،نصافودربة ألتباعهم على اإل   
ئة إىل احلق إذا كـان      يالف ب بذلك ما أردناه غري مرة من نبذ التعصب و         تتس حىت ي  ،اخلالف
ـ     غاثة  إالقصد    احلـوادث و اشـتبكت   تاملسلمني بباللة تشريع مصاحلهم الطارئة مىت نزل
   )1("  …لالنواز

 الذي كان يشغل منصب وزيـر يف        ،حممد العزيز بوعتور  ،  نشأته يف كنف جده ألمه     .2-3
دولة علي باي يف تونس، فقد ثبت أنه الزمه، وال شك أن هذه املالزمة جعلته يطلـع                 

ضيه من تدابري للقيام بـشؤون      توم السلطان، وما يق   ب على مشاكل امللك ومه    ثعن ك 
الرعية وحفظ األمن، وانعاش االقتصاد، وحفظ االستقرار االجتماعي، وحشد أسباب          

  .القوة، واملنعة للدولة
 فاهتـدى إىل أن حتقـق االسـتقرار الـسياسي           ،حفزه ذلك للتأمل والتفكري   

  : آليت  وال ميكن إال عن طريق ا،ال يتأيتو الذي واالجتماعي، 
 ومقاومتها بالقضاء على أسـباا ومربراـا،        ،التحكم يف عوامل الصراع االجتماعي     •

  .وعزهلا عن التأثري يف مواقف األفراد واجلماعات
                                                 

  .05 ص مصدر سابق، ،  مقاصد الشريعة اإلسالمية،  ابن عاشور حممد الطاهر- )1(
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طريـق    وذلك عن  ،حترير املبادرات مبا يفتح لألفراد واجلماعات اإلسهام بقوة يف احلياة          •
حجرـا وكانـت سـببا يف شـل      و حتريرها من العقد اليت       ،تبسيط قواعد املعامالت  

اإلرادات، وقتل الطموح، فانعكس ذلك سلبا على احلركة االجتماعية، فأدى ذلك إىل             
ختلف علمي واقتصادي، ومن مث أصاب اتمع اإلسالمي ختلف رهيب ضربه يف صميم             

أضحوا يف حاجة حممد الطاهر ابن عاشور إىل أن املسلمني اإلمام وجوده، وهكذا اهتدى 
وهو من أدعى األسباب إىل     ،ىل علم يسهم، يف مقاومة التعصب الديين على األقل          إماسة  
عسر االحتجـاج بـني املخـتلفني يف        ... : " ه  ؤذي منش ـي ال ـراع االجتماع ـالص

عن ذ كانوا ال ينتهون يف حجاجهم إىل أدلة ضرورية أو قريبة منها ي            امسائل الشريعة إذ  
 كما يهتدي أهل العلوم العقلية يف حجاجهم املنطقي         إليها املكابر ويهتدي ا املشبه عليه     

قطع بني اجلميع   نوالفلسفي إىل األدلة الضروريات واملشاهدات واألصول املوضوعة، في       
 فيعود للمجتمع وئامـه،     )1( " ...احلجاج، ويرتفع من أهل اجلدل ما هم فيه من جلاج         

  .قضاء مطالبه وحاجاته إليه انسجامه فيمكن ذلك ألفراده ومجاعاته التآزر، وجعوير
، إىل حترير االجتهاد، وإعادة فتح بابه        ضرورة ملحة    واهتدى كذلك إىل أن هناك           

 ذلك اخلروج عن أصول اإلسالم      لىمن جديد، على مصراعيه، لكن دون أن يترتب ع        
ية، الـذي ميكـن     عوإطاره العام، ووجد أن خري ما يكفل ذلك هو علم املقاصد الشر           ،

ا جيعل اتهد ميضي يف     مم املعامل العامة، وتعيني الضوابط الشرعية بدقة،        بواسطته توضيح 
اجتهاده، وهو مطمئن الحترامه لروح اإلسالم و أصوله، وميكنه يف ذات الوقت مـن              
مساعدة األفراد واملؤسسات من حتقيق االنسجام بني ما متارسه من نشاط وما تقتـضيه              

  . من أحكامالشريعة
ن كثريا من املسلمني قد امتنعوا عن اإلسهام يف أنشطة إنتاجية بفعل            وال أحد جيهل أ       

ثـة  و شكلية متحجرة مور   ىمبعثه يف الغالب فتاو   هذا  كان  ولفتها للدين،   ااعتقادهم مبخ 
 ارمـو حمدثني قصروا عن االجتهاد وختوفـوا منـه، حـىت ال ي             أو عن علماء سابقني،  

  : ا ن مها سلبيتانعن ذلك ظاهرتنتج  و قد،باالبتداع
                                                 

  . 05، ص  مقاصد الشريعة اإلسالمية، ابن عاشور حممد الطاهر -)1(
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  .ظهور فئة من املسلمني ذات تعصب سليب )1
  .ظهور فئة من املسلمني ذات انفتاح متنصل ومتنكر )2
وال عالج هلذه الظاهرة إال بالعودة إىل االجتهاد الذي حيرر الفئـة األوىل مـن                   

ال بد أن ينصب االجتهاد على ضـبط        إذ  سلبيتها، ويبصر الفئة الثانية حبقيقة الدين،       
ـ املعامالت و اليت هي مظهر ما راعـاه         بأن ختص باسم الشريعة      ةاجلدير أا   ... " ل
 من تعاريف املصاحل واملفاسد و تراجيحها مما هو مظهر عظمـة الـشريعة             اإلسالم
 بني بقية الشرائع و القوانني و السياسات االجتماعية حلفظ نظـام العـامل              االسالمية

  .)1(" وإصالح اتمع 
 :اإلمام األسرية املؤثرة اليت كان هلا األثر البالغ يف توجيه اهتمام            تلكم هي أهم العوامل       

و ليست العوامل واملؤثرات    ،  حممد الطاهر ابن عاشور إىل الفكر املقاصدي، وتركيزه عليه          
  : حممد الطاهر ابن عاشور فهناك أيضا :اإلماماألسرية وحدها اليت وجهت تفكري 

  

   :املـؤثرات الذاتيـة - 3
 مكونات شخصيته، فاملتأمل يف سريته الذاتية من خـالل خمتلـف الترمجـات              ا ونعين    

  : الشخصية حلياته يكتشف اآليت 
  )2(" حفظ القرآن وهو مل يتجاوز بعد ست سنوات من العمر أنه بكر، إذ امل هنبوغ ".3-1
شهادة التطويع مـن جـامع      : " شديد للتفرد و التميز مما جعله حيصل على         ال هحب  .3-2

هذا يف   و  مجيع أقرانه، ونال أحسن الدرجات     فاقزيتونة، وليس ذلك فحسب، بل      ال
،  على طلبها مهما كانت عويـصة،      وجد،  حد ذاته يكشف عن م شديد للمعرفة        

 متفوقة مما هيأ لالنفتاح لـه علـى شـىت جمـاالت احليـاة وخمتلـف                 عقلية جد و
ملالحظة يف حياته اليومية،    ويظهر أن الشيخ ابن عاشور كان دقيق ا        " .)3(االهتمامات

                                                 
  .9مية ، املصدر السابق ، ص ابن عاشور حممد الطاهر  ، مقاصد الشريعة اإلسال-)1(
  .15، ص   حواس بري ، املقاييس البالغية يف تفسري التحرير والتنوير- )2(
  . 08 الدراسات اللغوية يف التحرير و التنوير، ص ،بن نربي أحممد ينظر  -)3(
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، كما هو بارز يف تفسريه املوسـوعي، حيـث          هاكثري التجريب حلوادثها وظواهر   
  .) 1(" … تعرض إىل أنواع احلوادث الكونية، واملخلوقات الربية والبحرية 

وجعله أقدر ، له للنبوغ العلمي علمي خالص، فرض عليه هذا املسلك وأه  خمنا  توفر    .3-3
يف هذا العلم اجلديد أكثر من غريه لكونه نشأ يف بيئة علمية خالـصة              على املغامرة   

 لـيس   له ذلك   مما جعله يتعلق بالعلم ويصرب عليه، فهيأ       ،نشأته إىل حني خترجه   ذ  من
إلفادة من معارف وخربات املعاصرين له، وإمنا يسر له اكتشاف اـاالت الـيت              ل

و هكذا يتضح    " ،خرآل لسبب أو    يعطيها اهتمامه، واجلوانب اليت وقع فيها التقصري      
 ظهورمها، بل جيب أن يتوفر هلما       ي فراغ، وال يكف   منأن النبوغ واملوهبة ال يلدان        

يف معة توفرت   ت جم  اخلصال   والتوجيه السديد، وهذه  ،  واحلياة الآلئقة   ،  اجلو املالئم   
د لألب  واجل ،حممد الطاهر ابن عاشور، فكان اجلد لألم عاملا وفقيها ووزيرا           اإلمام  

ئذ آية من آيات اإلشراف بعلمائه      ـفقيها وأديبا وشاعرا، وكان جامع الزيتونة ساعت      
   .)2( "…ومفكريه 

يسر الوصول إىل مصادر املادة العلمية و توفرها له بقدر مل يتح لغريه، فقد ثبت أن                " .3-4
قد وفـر   فالشيخ الوزير    )3(" جده ألمه الوزير و العامل الفقيه قد ترك له خزانة كتبه          

املفتـاح  '' حلفيده حممد الطاهر ابن عاشور عناية فائقة ، فكتب له خبطه نسخة من              
 و مجع له يف دفتر كبري نصوصا من عيون          ''منت البخاري   '' و نسخ له    " للسكاكي

األدب و أمهات الكتب ، فكان املرشد األمني و املوجه  الكبري يف شىت  اـاالت                 
ثبت أنـه    "  الذي جده ألبيه    شأنه شأن     )4(إلصالحية  و ا       العلمية و األدبية    

   .)5 ("والعبدلية واشتغل بفهرسة كتبهما ، كان يعتين بكتب املكتبتني األمحدية 

                                                 
  .نفس املصدر و صفحته -)1(
  . 16حواس بري ، املقاييس البالغية يف تفسري التحرير والتنوير، ص - )2(
  . 05 الدراسات اللغوية يف التحرير و التنوير، ص،بن نربي أحممد - )3(

 شيخ اجلامع االعظم و ينظر  الغايل بلقاسم  ،، .12 م ، ص 1978 ، سنة 03 بن خوجة  حممد احلبيب ، جملة جوهر االسالم ، عدد - 4
  31 مصدر سابق ، ص حممد الطاهر ابن عاشور، 

  . 21لبالغية يف تفسري التحرير والتنوير، ص حواس بري ، املقاييس ا -) 5(



  "مقاصد الشريعة اإلسالمية"اشور وكتابه ـاإلمام ابن ع" يديـمته "اب األولـالب  
  

  30

 و املكتبـتني العبدليـة            جـامع الزيتونـة   يف كل من     بضبط املخطوطات    ناؤهاعت " .3-5
ألستانة فكل ذلك جعله جيد نفـسه       وأنه كان يتردد على األزهر وا       ، )1("و الصادقية 

أمام مادة علمية شرعية غزيرة، أسهمت بطريقة مباشرة يف إثارة اهتمامه وحتـضريه             
 ألسباب  ، مث اجته فكره حنو التفكري املقاصدي      ،للبحث، فنشط يف كثري من ااالت     

أخـرى  امل  وقف عليها فيما بعد، ويضاف إىل ذلك ع       ندعمت عنده هذا االجتاه س    
   : يه

   ابن عاشور وعوامل التفكري املقاصدي : املبحث الثاين     
  : واإلصالحيي ـوجيـه العلمالت )1   

علـى   بـل أنه ج ،   حممد الطاهر ابن عاشور يالحظ بوضوح         الشيخ إن الدارس حلياة       
بالنظر ملسار   -  تستمرإالتوجيه اإلصالحي يف اال العلمي بالذات، و هذه اخلاصية فيه           

  .من لدن نشأته إىل حني رشده  -باعتبار خمتلف املؤثرات اليت أثرت عليه و، حياته 
 عليها صبغة االختصاص العلمـي،      ب تغل ، ويف جماالت كثرية   ،وتقلده  واليات عديدة        

 فالناظر إىل شخصيته املتفتحة على الثقافـة الغربيـة،          .ة منه ب وغري مستغر  جداتبدو طبيعية   
 على أسباب التقـدم يف      به أن يتعرف    ليقا  خ مما كان    ،غرهحيث كان يتقن الفرنسية منذ ص     

اتمعات غري اإلسالمية، فتاق إىل االستفادة منها يف تطوير اتمع اإلسالمي،وجتلى ذلـك             
واستطاع بذكاء  . عمد إىل تنظيم إدارته، وتطوير مناهجه     ف ، الزيتونة  جامع ه ملشيخة تعند تولي 
 أسهمت يف البالد بإطارات قياديـة يف جمـاالت          ،يةوله إىل جامعة إسالم   حيراجح أن   وعقل  

  .الفكر والسياسة والقضاء وغريها
لقد فله نزعته اإلصالحية واضحة،      دو ما ألفه حممد الطاهر ابن عاشور تب       فالناظر يف 

  : نذكر منها يف هذا الصدد جتماعي والنصبت أكثر مؤلفاته على اإلصالح الديين اا
  . و هو مطبوع"وط خمط" أصول التقدم يف اإلسالم   )أ 

                                                 
  .87احلسين امساعيل ، نظرية املقاصد عند حممد الطاهر بن عاشور،  ص - )1(
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أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم مطبوع، يبني فيه أسباب وض ومجود اتمـع        )ب 
  .اإلسالمي

   .  و هو مطبوع."طروحتنا أوهو موضوع " مقاصد الشريعة اإلسالمية  ) ج 
 و هـو    . الـوعظ الـديين    إصالحأصول اإلنشاء واخلطابة و يبدو أنه هدف به إىل            ) د 

  .مطبوع
و . ه هدف منه إىل الرقي بالكتابة العربية وختليصها من احلركات         موجز البالغة ولعل    ) ه 

   .هو مطبوع
  . "خمطوط " راء اجتهادية آ  )و 
 و هـو    .أليس الصبح بقريب و هو يتعلق بآرائه اإلصالحية اخلاصة جبامع الزيتونـة             )ز 

  .مطبوع
  . و هو مطبوع.قضايا وأحكام شرعية ) ح 
  . و هو مطبوع.األحكام عليها و يعول يف امسائل فقهية وعلمية تكثر احلاجة إليه )ط 
 . و هو مطبوع.، وهو أعظم هذه املؤلفاتتفسري التحرير والتنوير )ي 
 .و هو مطبوع. نقد علمي لكتاب اإلسالم و أصول احلكم )ك 
  .و هو مطبوع. حتقيقات و أنظار يف القرآن و السنة ) ل 
تـصانيف  مـن ال  و ، تتعلق بعلوم اللغة واألدب    اوهي كثرية فإ  ،أما املؤلفات األخرى         

 والتجديد العلمي، فمن الطبيعي      ، حنو اإلصالح االجتماعي   انزوع لإلمام   املذكورة سابقا أن  
أن يتوجه إىل الفكر املقاصدي على اعتبار أن العلم به ميثل أداة مـساعدة لـه يف خدمـة                   

   .)1(  خاصة يف جمال القضاء واإلفتاء،التوجيه اإلصالحي

   : العــامل التعليمــي )2

                                                 
 احلسين امساعيـل ، نظريـة        .51،52،53 الغايل بلقاسم ،شيخ اجلامع االعظم حممد الطاهر ابن عاشور، ص           ، : آالتية   ؤلفات  امل :نظري -)1(

 بري حواس ، املقاييس البالغية يف التحرير و التنوير، حملمد الطاهر بن عاشـور،   و.97 -89مد الطاهر بن عاشور،ص     حم املقاصد، عند اإلمام  
 ابن عاشور حممـد الفاضـل ، تـراجم املـؤلفني            و .11،14،صنويرحممد ، الدراسات اللغوية يف التحرير والت      ا  بن نربي و.  26– 22ص

  .309 -307، دط ،ص  دت ،التونسسني، الدار التونيسية للنشرص
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كـان  و داخل تونس وخارجها، ،جالءأمشايخ وأساتذة  على   ثبت كذلك أنه تتلمذ      فقد    
ديد التفكري اإلسالمي مبـا     من بينهم أعيان تسيطر عليهم الرتعة اإلصالحية والتوجيه حنو جت         

         نذكر من بينهم أولئك    و،  ايكفل لإلسالم استرجاع قوته و يتيح للمسلمني النهضة من كبو
  : واضح يف شخصيته وتوجيهه الفكري، ونوردهم حسب قوة تأثريهم الذين كان هلم األثر ال

  . حاجبالشيخ سامل أيب •
  . الشيخ عمر بن الشيخ •
  .الشيخ حممد النجـار •

ابن عاشور يف منهجه اإلصالحي      :اإلمام حاجب على    امل أيب س: الشيخ ريوقد كان تأث   .2-1
 " ن تلميـذا     و غريه من الكتب حيث كا       درس عليه شرح القسطالين    ، فقد   خاصة  

ولكن تبدو  بصمات بعـضهم باديـة يف حيـاة           ،  مع كبري من الشيوخ واألساتذة      جل
 ذلـك يف منهجـه الثـوري        اابن عاشور  م وبـد     ثر  أتاملتعلم، ومن هؤالء الذين     

الـشيخ   و حممد صاحل الـشاهد،      :لشيخو ا  )1("  حاجب    سامل أيب  :هاإلصالحي أستاذ 
  .ناس احملموديو أمحد :واألستاذ، بدر الكايف بن االشيخ أمحد وأمحد مجال الدين، 

 ، و تآلفت القلوب     وتواصلت الرسائل بينهما   ،تصاله مبحمد عبده يف تونس    ا وقد ثبت    .2-2
له شـفرة    كانت" احملبة إىل درجة أن ابن عاشور        أواصر متكن الود بينهما وتعززت   و

  )2(" ات اليت بينه وبني الشيخ حممد عبده اتبلغاز املكأخاصة حلل 
ن توجه حممد الطاهر ابن عاشور حنو التفكري املقاصدي قد جـاء            ا: ومن هنا يتضح لنا    .2-3

 يف االجتـاه  )3(عد ركنا ركينا ي الذي كان    . حاجب سامل أيب : شخصية الشيخ  ريبفعل تأث 
اإلصالحي بتونس واتصاله بالشيخ حممد عبده الذي كان علما يف املدارس اإلصالحية            

حممد الطـاهر ابـن عاشـور بـالفكر      :ام  مو طبيعيا اهتمام اإل   دبومن مث ي  ،  باملشرق  

                                                 
  .16 املقاييس البالغية يف التحرير و التنوير، ص ،حواس بري -)1(
  .77نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور، ص ،مساعيل إ احلسين-)2(
  .18 املقاييس البالغية يف التحرير و التنوير، ص ،ري  بحواسينظر  -) 3(
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 الذي كانت   االجتماعي،املقاصدي باعتباره من أهم األدوات املساعدة على اإلصالح         
  .تصبو إليه األمة اإلسالمية بشوق كبري

اإلمـام   أسهم بقدر كبري يف استقطاب اهتمام        آخرويعزز العوامل السابقة، عامل         
  :  هو ون عاشور بالفكر املقاصدي ابحممد الطاهر 

   : العامــل  الوظيفــي )3
يبدو من دراسة املهام اليت توالها، والوظائف اليت تقلدها منذ دخوله معترك احليـاة              
املهنية، أنه وجد نفسه يف مواجهة مباشرة مع مشاكل تنظيمية وقانونيـة خمتلفـة، جعلتـه                

إعادة ترتيب القيم يف اتمع اإلسالمي، بطريقة        و ،يكتشف احلاجة املاسة إىل تغيري الذهنيات     
عرقل  خاصة وأن معظم القيود اليت حتد من حرية العمل وت          ، وحترر الطاقات  ،تطلق املبادرات 

 إىل سوء فهم للشريعة ووظيفتها، فكـان ذلـك مـدعاة            ىلداع، ترجع يف أصوهلا األو    باإل
 على تفكريه يف    ريوكان هلا تأث  ،  ها  لالهتمام بالفكر املقاصدي، ومن مجلة الوظائف اليت مارس       

  : هذا اال 
 حيث تقلد .هـ1330/م1911خنرط يف هذا السلك منذ افقد ثبت أنه  : القضـاء .3-1

 مث .هـ1332/م1913 قاضي قضاة املالكية سنة بيف هذا اإلطار منص
مث نائب باش مفيت سنة .هـ 1342 /م1923مفتيا مالكيا سنة 

  .هـ1346/م1927يت سنة  وباش مف.هـ1344/ م 1925
 شغل منصب مستشار احلكومة للشؤون الدينية،ومنصب شـيخ اإلسـالم           هوثبت أن .3-2

توليه منصب مشيخة جامع الزيتونة     ضافة إىل   باإل،   هـ   1351/م1932املالكي سنة   
ـ  1364/م1944مث سـنة    ، هــ   1351/م1932األعظم سـنة     مث سـنة   ،  هـ

  )1(.  هـ1370/م1960إىل غاية ،   هـ1376/م1956
شتغل بالتدريس وقد أسهم يف ختريج رجال كان هلم األثر البـالغ يف العـامل               إكما أنه   .3-3

. اإلسالمي، منهم الشيخ عبد احلميد بن باديس، والشيخ حممد البشري اإلبراهيمـي           
  .ابن عاشوربنه حممد الفاضل او

                                                 
  .18 سابق، ص رجعم ، لتحرير و التنوير املقاييس البالغية يف ا،ري  بحواس -1



  "مقاصد الشريعة اإلسالمية"اشور وكتابه ـاإلمام ابن ع" يديـمته "اب األولـالب  
  

  34

ك بالناس   من احتكا  اوما تفرضه على صاحبه   ،  كم األعباء التنظيمية    حبفهذه املناصب   
  له تيح، مما ي  جنع الطرق وأيسرها  أعلى اختالف أصنافهم، جتر صاحبها إىل التفكري يف         

  . حتقيق غايات نبيلة، وأقدرها على اإلبقاء على سريورة املصاحل احليوية للمجتمع
 ،كشف له عن حاجة اتمع اإلسالمي إىل حترير االجتهاد        ،فاشتغاله بالقضاء واإلفتاء   .3-4

 دون أن يترتب عن     ، بسرعة وبفاعلية  لةللقاضي الفصل يف القضايا العاج    حىت يتسىن   
تأثري أما االفتاء فقد أظهرله     وتعدي حرماا،     ،الضوابط الشرعية   تخلي عن   ذلك ال 

 فتولدت لديه احلاجة إىل تطوير اإلفتاء وجعله قادرا         ،الشرع يف حياة اإلنسان املسلم    
ة التطور الطارئ، وال يعقـل أن تعـاجل          ومواكب االجتماعيةعلى مسايرة التحوالت    

 ماض سـحيق، اختلفـت ظروفـه        منذقضايا ومشاكل معاصرة بفتاوى وضعت      
  . وأحواله، عن ظروف وأحوال حياتنا املعاصرة

جعلتـه يكتـشف أن التغـيري واإلصـالح اإلداري          ،تقلده مشيخة اجلامع األعظم      .3-5
رير الذهنيات من أثر الـنظم       وال بد من حت    ،والتربوي يتطلب إجياد منظومة قانونية    

  .القانونية القدمية اليت ال تصلح ملواجهة املطالب اجلديدة
 مع العديـد مـن  املـشايخ         اته له من خالل حمادث    تممارسته للتعليم،كشف كما أن    
أن ارتباط  عرف  ، و  النرية القيم واألفكار علقه ب عمق ت اإلصالح  تالميذ الطاحمني إىل    الو

 ومن مث عجزه عن التكيف مع تطورات        ،مواقفهيف  تصلب  ينجر عنه   بذلك  اإلنسان  
  .احلياة
 أن حاجة الشريعة اإلسالمية إىل اكتـساب        : للعالمة ابن عاشور   جتلىومن هنا         

قدر ضروري من املرونة جتعلها قادرة على التكيف مع املطالب املتجددة لإلنـسان             
على البحث والدراسة   ر  اإلمام حممد الطاهر ابن عاشو     فعكف   .بفعل جتدده احلضاري  

يف خمتلف النصوص الدينية من قرآن وسنة، واآلثار الفكرية فاهتدى إىل موضـوع             
املوضوع الذي ينبغي أن يعكف عليه املفكـرون        و أنه     ،  املقاصد وجتلت له أمهيته     

تأسيسه لبناء علم جديد يكون نعم العون للمسلمني        من أجل   اإلسالميون ويسهرون   
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 ،إلدارة، والتنظيم االجتماعي، ألنه عن طريقه يتعمق فهم املسلم        يف جمال القضاء، وا   
  .يتهااخلدمتها  ورعإال  اليت ما جاءت الشرائع  ،املصاحل ودرء املفاسدجلب ملفهوم 

حممد الطاهر ابن عاشور كان هلا هي األخرى        إلمام  إن املمارسات الوظيفية املهنية ل    منه ف و   
  .قاصدي وعنايته به عناية بالغة  إىل الفكر املهأثر واضح يف توجيه

   : العامـل السياسـي والتارخيي )4
حممد الطاهر ابن عاشور عايش مرحلتني تارخييتني خمتلفـتني عـن            :اإلماممن الثابت أن        

  : مها و , بصبغة خاصة من الناحية السياسيةسمتاتا قد و,بعضهما البعض يف البالد التونسية
 الطلب العلمي، إذ انتمى إىل جـامع         يف مرحلة   وقتذاك    كان   وقد:  مرحلة االستعمار  .4-1

  عاما ودامـت      الرابعة عشر  وهو ابن   . م   1891/هـ1310الزيتونة األعظم سنة    
حرازه على شهادة التطويـع سـنة       إدراسته جبامع الزيتونة سبع سنوات ، انتهت ب       

 ظـل    يف ، تقلد وظائف خمتلفة   ،وبعد خترجه من الزيتونة    ، 1 م   1899/هـ  1317
  . االستعماريةاحلكومة 

 ألا صـادفت    ،وقد اضطلع يف هذه املرحلة مبسؤوليات عديدة      :  االستقاللمرحلة   .4-2
بتحوالت خطـرية علـى     سمت   ونضجه الفكري، وهي مرحلة ات     ، العلمي فوقه  ت

ـ        .واالجتماعي ،الصعيد الفكري   سياسـية   ة وإذا نظرنا إىل هاتني املرحلتني من زاوي
  : يتحمضة سوف جند اآل

 عليهـا،   االستعمارية وتكالب الدول    ،صادفت املرحلة األوىل ضعف األمة اإلسالمية      .4-3
 وتكـاتف اجلهـود الفكريـة       ،وظهور رغبة عارمة لإلصالح يف األمة اإلسـالمية       

 من الدول اإلسالمية، والسعي احلثيـث       تهستفاد ا ستفادة ما ميكن   ا والسياسية على   
 الشغل الشاغل الذي    ،ر البلدان العربية واإلسالمية   ، فكان حتري   واالستقاللللتحرير  

 ،هيمن على الطبقة الفكرية السياسية، فكانت تلك الفترة حافلة بالثورات العسكرية        
 والصراع الفكري، وظهر فيها كثري من الزعماء الـسياسيني،          ،والنضال السياسي 

                                                 
   .29 الغايل بلقاسم ،شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق ، ص - 1
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د العربيـة   اع الـبال  قع من أص  قوالرواد اإلصالحيني، واملفكرين اددين يف كل ص      
  . واإلسالمية

 الذين كـانوا جياهـدون يف إطـار         ،ابن عاشور من طبقة العلماء اددين     اإلمام  وكان      
له الفرصـة     وما وسعه اجلهد إىل ذلك وما مسحت       ،اإلصالح العلمي والديين واالجتماعي   

  . فرط يشهد له بذلك اخلاص والعامال وتوفرت له الوسائل، ما قصر و
ته معاناة تونس من التبعية الثقافية فرض كانت مرحلة صراع عارم    االستقالل، فإن مرحلة     

 اليت كانت ترمي إىل فصل تونس عن كياا العريب اإلسالمي،           ، والدسائس السياسية  ،خاصة
 ، الدخول يف صراع شديد وعنيـد      ، على الطبقة العلمية الدينية اإلسالمية     حتماألمر الذي   

، على احترام الواقع التارخيي واالجتمـاعي          احلبيب بورقيبة  حلمل احلكم التونسي يف عهد    
عالم الذين اسندت    يف هذه املرحلة، من األ     ،حممد الطاهر ابن عاشور    :اإلمام وكان   ،لتونس

  . وقيادة النضال يف هذا االجتاه،هلم مهمة محل عبء هذا الصراع
 :األستاذ األكرب الشيخ  : " مية   يشيد مبرتلته العل   اإلبراهيميقال عنه الشيخ حممد البشري          

خائره فهو إمام   ذ علم من األعالم الذين يعدهم التاريخ احلاضر من          ابن عاشور حممد الطاهر   
 هلا، واسع الثراء من كنوزهـا، فـسيح         االستداللمتبحر يف العلوم اإلسالمية، مستقل يف       

  .ل منهارع بتحملها، نافذ البصرية يف معقوهلا، وافر اإلطالع على املنقودال
رأ وأفاد، وخترجت عليه طبقات ممتازة يف التحقيق العلمي، وتفرد يف التوسع والتجديد                 أق

ج الزيتوين، وأبالها الركود الذهين، وأنزلتـها االعتبـارات         الفروع من العلم ضيقها املنه    
، ة وجـد  ة حيا هض عليها هذا اإلمام من روحه وأسلوب      ا فأف : دون مرتلتها مبراحل   ،التقليدية

 و مرتلتها يف االعتبـار      ،وأشاع فيها مائية ورونقا، حىت استرجعت بعض قيمتها يف النفوس         
 من عقل راجح ال خييس      ،وقد اجتمعت يف األستاذ وسائله، و تكاملت أدواته                 …  

وزنه، وبصرية نافذة إىل ما وراء املظاهر الغرارة،وفكر غواص على حقائق األشياء، وذكـاء              
 و اطالع على تارخينا العلمي يف مجيع أطواره، واستعداد قـوي مـتمكن      له احلجب،  تشف

للتجديد واإلصالح، ومن شأن هذه املواهب املتجمعة يف أمثال األستاذ أا تكمـن حـىت               
حلت كشفت عن رجل الساعة، وأخرجت القائم       أ إذا    و الضرورة، واحلاجة   تظهرها احلاجة 
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 كليتنا، فوجد الرجل املدخر، فكان األسـتاذ        املنتظر، وقد وجدت احلاجة إىل اإلصالح يف      
  .)1(" حممد الطاهر بن عاشور 

يكفي أـا   هذه شهادة صرحية على مكانة الرجل من شاهد عيان، عاش معه ودرس عليه، و              
  !  وما أدراك . الشيخ اإلبراهيميشهادة 

خر يف اهتمام    اآل مها السياسي والتارخيي أثر   نيكل ما ذكرنا، فقد كان للعامل       ىلإ ضافة  إ    
 إعطاء الشريعة ما حتتاج إليـه مـن         بغية ،حممد الطاهر ابن عاشور مبوضوع املقاصد      :اإلمام

مبا أمول، التطور احلضاري امل   واكبة   وم ،مرونة، مبا جيعلها قادرة على مسايرة النهضة احلديثة       
ريعة  ويعصف موقفهم الداعي إىل نبذ الش      ، ويبطل حجتهم  ،ريبغ دعاة الت  نيقطع الطريق ع  

  . حبجة عرقلتها للتقدم ومنافاا لروح العصر،اإلسالمية
   فمن معرفتنا لعوامل و مؤثرات  التفكري املقاصدي لدى اإلمام حممد الطاهر ابن عاشـور               
من خالل حياته جتلت لنا هذه احلقائق اليت جعلت الرجل حبق صاحب املقاصـد ، ولكـي                 

ومـا  " مقاصد الشريعة اإلسالمية "  كتابه نتعرف أكثر على ذلك، آن األوان أن نتكلم عن      
عن اآلثار اليت أحدثها يف فكرنـا املقاصـدي         لتكشف الغطاء   له من أمهية  و فضل عظيم        

  .اإلسالمي  املعاصر 
  . وذلك ما سنتطرق إليه يف الفصل املوايل 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
و جريدة البصائر ،مقـال      .628ص     الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، اجلزائر ،دط ، دت ،          ،2اإلبراهيمي حممد البشري ،عيون البصائر،ج    -)1(

   .1948، قسنطينة ، 44بن عاشور و عبد احلميد بن باديس ، العددالطاهر حممد ا:  بعنوان 
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  انيــــصل الثـفــال

وصف وفضل وأهمية وأثر كتاب مقاصد 

  لإلمام ابن عاشوراإلسالمية الشريعة 

  :تية ويشمل المباحث اآل    

  

   :مقـدمـــة -   

  .وصف المادي للكتاب ال : المبحث األول -

 .فضل الكتاب وأهميته  : المبحث الثاني -

 مـن انقـالب  و ما أحدثـه    أهمية الكتاب  : المبحث الثالث  -

 .فكري

 .ها الكتابأهم اآلثار التي أحدث : المبحث الرابع -
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   :مقدمة       
ـ ه،، وأقسامته  سنتعرض يف هذا الفصل إىل الوصف املادي للكتاب، وبني                ، ه  مث منهج

يف فكرنا اإلسالمي املعاصر و خاصة       قالب فكري إناه وفضله وأمهيته، وما أحدثه من       وحمتو
يف جمال املقاصد اليت رأى أا هي اليت توقظ األمة من سباا العميق و حترير الشريعة مـن                  

 لتساير العصر و جتد احلل الشرعي لكل القضايا املستجدة يف كل زمان             و اجلمود    التقليد  
و تأسيسه لعلم املقاصد من خالل كتابه، يرى أنـه          . و مكان،     و خاصة يف وقتنا احلاضر          

العلم الذي يعيد إىل الشريعة قدرا على االجتهاد و على مسايرة التطـور احلـضاري، و                
   ...  مواجهة التحديات

   : ملبحث األولا
  : الوصف املادي للكتاب   - 1
   : تابـنوع الك .1-1

الكتاب الذي بني أيدينا هو نسخة صادرة عن الشركة التونسية للنشر والتوزيع سـنة                  
 وتـسعمائة    ، ني مثانية وسـبع   ، جانفي 78-1-129 وهو طبعة أوىل حتمل رقم       .م1978
  . من مخسة إىل عشرة ومائتني امرقمعدد صفحاته إحدى عشرة ومائتني، و بلغت  .وألف
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   : الكتابورق .1-2
  . 17/24 كل صفحات الكتاب تأخذ القياس : قياس الورق -
  .ال نصاعة له و ورق عادي غري مصقول تشوبه اخلشونة  : نوع الورق -

سم املؤلـف، والـشركة الناشـرة        ا غالف مسيك، عليه عنوان الكتاب، و     :يفـالتغل -    
   ومزخرف 

   .،و بشكل مقوس بزخرفة نباتية بلون أخضر مجيل        
  : بنيـة الكتاب .1-3

و مل يدرج فيه خامتة كعادة كل املؤلفنيم املؤلف كتابه إىل مقدمة وثالثة أقسام    قس  :  
، مث النظـام   الشرعيةمية ودواعي البحث يف املقاصد    ـنها التعريف بأه  ـضم  :دمة  ـق امل -   

  الذي 
  .سعةاتالصفحة ال وتنتهي عند ،مسةااخلصفحة ال وتبدأ من .والغرض منه،اب اختاره للكت      

  
  

  : وقد عاجل فيه مخس نقاط هي  : القسم األول-أ
  .إثبات مقاصد الشريعة .1
  .حتياج الفقيه إىل معرفتهاا .2
  . الطريق الثاين ، الطريق الثالث،الطريق األول : طرق إثباا  .3
   .هاــمراتب .4
   .النظر إليهااخلطر العارض من إمهال  .5

 ،شرةاعال من الصفحة    امرقمهو   و   ،صفحة) 38(  ني مثان وثالث  ،وقد استغرق هذا القسم       
   .نيربعاألمنة واثالإىل الصفحة 

   :القسم الثاين-ب
   :فيه وبني ،حبث فيه مقاصد التشريع العامة      

  .األوصاف الضابطة للمقاصد الشرعية •
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  .ةحالفطرة ، السما: ا ارتباط املقاصد واألوصاف الشرعية ذا •
   .املقصد العام للتشريع وعالقته حبفظ النظام ، جبلب املصاحل ودرء املفاسد •
  .بني املصلحة واملفسدة •
  .طلب الشريعة للمصاحل •
  :أنواع املصلحة املقصودة من التشريع وتقسيمها باعتبارات ثالثة  •

  .باعتبار آثارها يف قوام األمة  - 
  .عموم األمة باعتبار تعلقها ب -     
  .باعتبار حتقق احلاجة إليها  -     

  :مث عرض فيه إىل عموم الشريعة 
  .املساواة وموانعها  •
   .عدم جميء الشريعة بالنكاية •
   .مقصد الشريعة من التشريع، تغيري وتقرير •
  .نوط األحكام مبعان وأوصاف ال بأمساء وأشكال  •

لقياس عليها باعتبار العلل واملقاصد القريبة      أحكام الشريعة قابلة ل    أن   مث التفت إىل النظر يف    
  :  والعالية، مث تطرق إىل

   .يلـالتح •
  .سد الذرائع •
  .نوط التشريع بالضبط والتحديد  •
  .نفوذ التشريع  •
  .بيان الرخصة  •
  .جبلية، ودينية، وسلطانية: مراتب الوازع  •
   .احلرية ومراتبها •
حلكمة املقصودة للشريعة   التمثيل على إظهار العمل يف صورة مشروعة مع سلبية ا          •

  . وما يف ذلك من سد للذرائع، 
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وعاجل ما يتصل ذا املوضوع كالرمحة، والزجر، والرخصة، واحلرية، وعالقة الـشريعة                
  . بةاببقاء األمة قوية مه

 وأمهيته، وقد اشتمل هذا القسم على ثالث        ،وختم قسمه هذا بتأكيد وجوب االجتهاد         
  .و مرقم من تسع وأربعني إىل واحد وأربعني ومائة وه،صفحة) 93(وتسعني 

  :  وقد حددها يف اآليت ،وقد عاجل فيه أنواع املقاصد اخلاصة : القسم الثالث-ج
  .مقاصد ووسائل : بيان أن املعامالت يف توجيه األحكام التشريعية، إليها مرتبتان  •
   .بيان معىن املقاصد والوسائل •

   :قسمنيإىل مث فرع املقاصد 
آصرة الصهر،  و  القرابة،وآصرة النسب   و  آصرة النكاح،  : صد أحكام العائلة  مقا •

  .احنالل األواصر الثالثةو
  .والفساد،الصحة وكسب، توال،امللك  : مقاصد التصرفات املالية •

  
  املقاصد املنعقدة على عمل األبدان ونظرها يف حال العملة 

  …ق األمانة حقو:مقاصد أحكام التربعات ، مقاصد القضاء والشهادة   •
 وتطور  ،التعجيل بإيصال احلقوق إىل أصحاا، والعقوبات     : وقد مشل هذا القسم     
 واشـتمل  ،مئة إىل سبع ومائتني     من صفحة ثالثة وأربعني و     ااملرافعات، وهو مرقم  

  .صفحة) 65(مخس وستني : هذا القسم على 
  :يـه  تناول ف  -وهو فهرس كتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية      : النص املوضوعي  •

 وهو مرقم من مثان     ،التعريف بأقسام الكتاب وتعريفاا وقد مشل صفحتني كاملتني       
 إىل تسع ومائتني، اشتمل الفهرس على صفحتني؛ وصفحة أخرية بـدون            ،ومائتني
  .و تارخيه،رقم اإليداع القانوينو   اسم املطبعة، وعدد الطبعة،رقم، ا

  : املنهج املعتمد يف الكتاب .4 – 1
 حيث يظهر   ،مركب من ثالث مناهج    إلمام يف كتابه على منهج االستقراء     عتمد ا ا

  : لنا أنه اعتمد فيه على 
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  )*(. االستنباط- االستقصاء،  -التحليل ،  •
  )**(وجمموعها تعتمد على املنهج األساسي وهو االستقراء

ها  واملنحى الذي حناه اضطره إىل ذلك ف       ،واحلقيقة أن طبيعة املوضوع الذي يعاجله         
مـن   إين قصدت يف هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصـد اإلسـالم           و ...:"هو يقول 

التشريع يف قوانني املعامالت واآلداب اليت أرى أا اجلديرة بأن ختص باسم الشريعة والـيت               
وتراجيحها مما هو مظهر عظمـة       هي مظهر ما راعاه اإلسالم من تعاريف املصاحل واملفاسد        

  ."…الشريعة اإلسالمية
فمصطلحي إذا أطلقت لفظ التشريع أين أريد به ما هو قانون لألمة            : "مث يضيف قائال    

  .…ا مبرادين يلسوال أريد به مطلق الشيء املشروع فاملندوب واملكروه لي
  )1("…كما أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن تسمى بالديانة وهلا أسرار أخرى

 مما ال يريـد،     ، ليربز ما يريد   ،التحليلهذا جانب يف املوضوع يفرض عليه اللجوء إىل         
يف هـذا   و  … :"ويفصل هذا عن ذلك، حىت يتجلى ويظهر أوضح ما يكون مث هاهو يقول            

 النابعـة   نابعمة املتقدمني لنضوب امل   ألئ مبباحث ا  االستعانةالتخصيص نالقي بعض الضيق يف      
عامالت وحنوها مما   وهلذا جتشمت إجياد أمثلة من امل     …من كالم أئمة الفقه وأصوله واجلدل       

  .يتاعلق بذهين واعترضين يف مطالع
 مبثل من مسائل الديانة والعبادات ملا يف تلك املثل من إميـاء             االستعانةوقد اضطر إىل    

  )4( "إىل مقصد عام للشارع أو إىل إفهام أئمة الشريعة يف مراده 

                                                 
 اىل الرسول و إىل أويل دوهو لو ر(  من قوله تعاىل ، اخلرب حاول استخراجه،يستنبط استنباطا ، أي قاعدة استخرجها من خالل السؤال- )* (

و  املنجد األجبدي ،     . 50 ص   ، دط، دت،  القاموس اجلديد، تونس  ، علي بن هادية و مجاعة    ) / األمر منكم لَعلمه الذين يستنبطونه منهم       
  . 73ص م، 1967 ، 5، ط بريوت شرقدار امل

استخرج الفقـه البـاطن بفهمـه و      :  و الفقيه    ا،، اخترعه، استنبط رأيا حسنا أو معىن صائب       فاءبط الشيء أظهره بعد خ    ن: استنبط  : نقول  
  .اجتهاده

  : و منهج االستقراء. 47أنظر القاموس اجلديد، علي بن هادية تونس ص / لرجل طلب من أن يقرأ الشيء أي تتبعهتتبع الشيء، ا: ستقراء ا- )**( 
فالن طلب إليه أن يقرا     ) قرأ(استقراء  : و يف اللغة     . بطرق مسالك العلة   ثبتة إىل استقراء تلك العلل امل     ئل اآل لها املعروفة عل  األحكامو هو استقراء    

  .70 ص م،1967 ،5، ط ، بريوت لبنانشرقدار امل، نظر املنجد األجبدي ي....هلا و خواصهااأحوملعرفة  األمور تتبعها... 
  .09ص بن عاشور حممد الطاهر ، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ا -  (1)

  .09، ص نفس املصدر -)4(
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  التدرج فيه   حيث يساعد  ،رتضاه ملعاجلة املوضوع  اوهذا املنهج هو األصلح الذي          
والتمييز بني عامها وخاصها، وهذا املنهج هو الذي أتاح له          ،  تشخيصها  وإثبات املقاصد   إىل  

  . وضع تعريف للمقاصد على من سبقه وأعان على فهم من حلقه
   :  عرض مركز حملتوى الكتاب .5 – 1

لى شكل   جند أن العالمة ابن عاشور يشري إىل أنه كتبه ع          ،إذا رجعنا إىل مقدمة الكتاب    
هـذا كتـاب    : "ستشف هذا من قولـه      و ن ومل يكتبه دفعة واحدة،     ،  حماضرات متسلسلة   

.  )1("…قصدت منه إىل إمالء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة اإلسالمية والتمثيل هلـا              
  . ومل ينجزه دفعة واحدة، يوحي بأنه تناوله على التدرج ) إمالء(و) مباحث(فقوله 

 وهي تتفق مع شخـصية      ،ستنتج أن دوافعه كانت موضوعية    ومن املقدمة كذلك ن       
 ودقة املالحظة، وممارساته املهنية اليت جتعله مـؤهال         ، وما امتاز به من عمق التفكري      ،املؤلف

جنذاب إليه، والتركيز عليه، فبالنظر الختـصاصه يف        اللتفات للموضوع وا  الأكثر من غريه ل   
 والقضاء واإلفتاء، جعله أكثر قربا من غـريه ملـا           وممارسته للتعليم الديين  ،  العلوم الدينية   

 ويعترض شيوعها من عقبات، ولـذلك  ،ويعلق ا من شوائب ،  حياصر الشريعة من ضغوط     
تفجرت لديه الرغبة يف العمل على ختليصها من ذلك والعودة ا إىل حيويتها، وقد أشار إىل                

  :  هي مقدمة كتابه مبينا أن دوافعه إليه ،من استخالص من ذلك 
   .االختالف التقليل من  •
  .نبذ التعصب  •
م يف ذلـك    شأ،متكني أهل الشريعة من أداة يرجعون إليها للفصل يف اختالفام          •

  .  أهل العلوم العقليةشأن
وما تسبب فيه من حتجر للـشريعة       ،سد اخللل الذي قصر علم األصول عن سده          •

  . عىنحيث ربط األحكام بالعلل اليت تستنبط من اللفظ ال امل
 باعتباره العلم الـذي يعيـد إىل        ،إظهار مسيس احلاجة إىل تأسيس علم املقاصد       •

 ، ومن مث القدرة على مسايرة التطـور احلـضاري         ،الشريعة قدرا على االجتهاد   
                                                 

  05، صنفس املصدر   -)1(
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التحوالت االجتماعية على الصعيد السياسي و ،هاضتعتر ومواجهة التحديات اليت   
  . واالجتماعي، والصناعي،واالقتصادي، 

  . أمهية املوضوع واحلاجة إليه-من خالل مقدمته- املؤلف يبني و      
  :  اليت حبثها وبذل جهدا بينا يف ةوإذا رجعنا إىل األقسام الثالث •

   : لقسم األولا
عرفتها، وطـرق   م إثبات احلاجة إىل معرفة املقاصد، وضرورا، وحاجة الفقيه إىل             

، وبيان عدم استغناء الشريعة باألدلة اللفظيـة        ها إلي إثباا، وأدلة رجوع الصحابة والسلف    
عن املقاصد الشرعية، وختم قسمه األول بتوضيح تفرع املقاصد الشرعية إىل مقاصد قطعية             

  .ن أحكام الشريعة منها ما هو معلل ومنها ما ليس مبعللإو. وأخرى ظنية
  
  
  

   : القسم الثاين
ة، وبني أن املقاصد الشرعية      التعريف مبقاصد التشريع العام    فيه إىل تطرق      

   :نوعان
 . ويشترط من مجيعها الثبات والظهور و االنضباط واالطراد        .حقيقية وعرفية   

 وجلـب   ، كالسماحة ،وأن املقاصد تتحدد من خالل أوصاف الشريعة ذاا       
أنواع املصاحل املقصودة من الشريعة، مث ركز       وضح  املصاحل ودرء املفاسد، مث     
 باملعاين واألوصاف ال باأللفاظ واألشكال، مث بـني         على أن تعرف األحكام   

 مث عرض بعد ذلك إىل بيان ما يف اعتماد          ,قابلية أحكام الشريعة للقياس عليها    
 من أنـواع سـد       ، وما يف ذلك     وجعله يف صورة مشروعة    التحيل يف العمل  

 تها وبني بدقة أن انضباط املقاصد ومراعاا هو غاية الشريعة، وغاي          ,للذرائع
 وجعلها مرهوبة اجلانب، وختم قسمه هذا ببيان أمهيـة          ،ه هي حفظ األمة   هذ

  .االجتهاد ووجوبه
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   : القسم الثالث
تناول فيه التعريف بأنواع املقاصد اخلاصة، ومعاجلة تفرعاا، وجماالـا، وبيـان                

 مث اسـتهل قـسمه ببيـان أن         ،احلاجة إىل معرفتها وذلك من خالل تقدمي تفصيالت       
أوضح أن املقاصد هي     إىل املقاصد عن طريق الوسائل، و     للوصول   واآلداب   املعامالت

 و  ،املتضمنة للمصاحل واملفاسد، وعرفها بكوا األعمال والتصرفات املقصودة لـذاا         
  . مقاصد للناس و ،مقاصد للمشرع :بني أا على نوعني

قاصد إىل أقسام، مث    وعرف الوسائل باعتبار الطريقة املؤدية إليها، وهي تنقسم كامل            
 بعد ذلك   ع ألنواع مستحقيها، مث فر    ، أن مقصد الشريعة تعيني أنواع احلقوق      ابني فيه 

  : و حصرها يف اآليت ،لبيان أنواع املقاصد اخلاصة
  : أا تعمدت إىل ضبط ما يلي فيها وبني : مقاصد أحكام العائلة - أ

  .آصرة النكاح  •
  .آصرة النسب والقرابة •
  .آصرة الصهر  •

  .ر ص بني طرق احنالل تلك األوامث
  : مقاصد التصرفات املالية -ب

ـ ا، واملقصود   م وحاجة األمة إليه   ، والثروة ،وفيها بني مفهوم املال         وحـدد   ،ام
والفساد يف املعامالت املالية،    ،  مث عرض إىل أوجه الصحة      .والتكسب  ،مفهوم امللك   

 هو ما استوىف مقاصد     :قد الصحيح وبني أن ذلك يرتبط مبراعاة مقاصد الشريعة، فالع       
  . هو ما أخل فيه ببعض مقاصدها: والعقد الفاسد .الشريعة

    :مقاصد الشريعة يف املعامالت املنعقدة على عمل األبدان-ج
عاجل احلاجة إىل العمل، ومن مث احلاجة إىل تنظيمه مبا حيفظ حق صاحب العمل من                   

وجيه التشريع اإلسالمي يف هذا اال      واستقصى ت . جهة وحق العامل من جهة أخرى       
  : وانتهى إىل اآليت 

  .تكثري املعامالت املنعقدة على عمل األبدان للحاجة إليه •
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  .الترخيص يف احتمال هذه املعامالت على الغرر •
  .التحرر عما يثقل  على العامل يف هذه العقود •
وعدم جـواز   عترب نافذة رد القول بل تصبح كذلك عند الشروع يف العمل            تال   •

  .تنقيل رب العمل
  .خري وال نظرة وال تأجيلأالعامل بدون تأجر التعجيل بإعطاء  •
  .إجياد وسائل إمتام العمل للعامل فال يلزم بإمتامه بنفسه •
 .العاملاستعباد االبتعاد عن كل شرط أو عقد يشبه  •

   : املبحث الثاين
   :"ابن عاشورحممد الطاهر إلمام ل" فضل كتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية 

يقوم عليه تأسـيس علـم      " فتحا جديدا،    كونهو اجلديد يف هذا الكتاب          
 حناول أن نبني فضل و أمهية هذا الكتـاب إال           ذ، و حنن إ    الشرعية   املقاصد

باحث أصويل عنها، كما أنـه      لملسامهتنا املتواضعة لتأكيد احلقيقة اليت ال غىن        
ية، و لكن تطـور األوضـاع، و        يعترب قفزة نوعية يف جنس البحوث األصول      

 أسس تعدد  املالبسات، تدعو إىل أن تكرم هذه الثروة بتزكيتها بالبحث لبناء    
 و نفسية   ةو يف مستجدات العلوم اليوم من لغوية     و اجتماعي            .  عليها متينة

الك الكشف عن مقاصـد     س على تطوير البحوث يف م     ، ما يعني  ةو اقتصادي 
نة على اإلرشاد إىل مصلحة اإلنسان،و ليست       الشريعة، ألن هذه العلوم معي    

  )1(" . هذه املصلحةفظح الإاملقاصد العليا للشريعة 
 بالغ  ،حممد الطاهر ابن عاشور   إلمام  إن كتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية ل      !أجل   

 والفكـر    ، وال يقدر قيمته إال الذين صاحبوا الفكر اإلسالمي عامة         قصد،الفضل وال 
 وذلك أثناء ما يضطلعون به من أحباث        مراحله  و تنظريه      شىت    يف ،املقاصدي خاصة 

                                                 
  .160 ص م،1992 ، 1، لبنان ، طغرب اإلسالمي بريوتالنجار عبد اجمليد ، فصول يف الفكر اإلسالمي ، دار ال -1
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 الكتـاب   فضلتجلى  ي حول هذا املوضوع، و    ،ون ا ـ ومن دراسات يقوم   ،جيروا
  : يف

   :إيقاظ الفكر املقاصدي بعد ركوده) 1
إن أهل الفكر املقاصدي يعرفون جيدا أن التفكري املقاصدي توقـف يف القـرن                  

هــ،  790 / م   1388 سـنة  ،سحاق الـشاطيب  إ مع وفاة أيب      أي ،الثامن اهلجري 
 وما جرأ أحد بعد الشاطيب علـى كـسر تلـك            ، وشدت عليه أقفاله   ،وأوصد بابه 

 إىل أن   ، وظل األمر على تلك احلال حينا من الـدهر         ، واقتحام عامل املقاصد   ،األقفال
 بعد  ،يه ودعا إل  ،حممد الطاهر ابن عاشور الذي حتركت نفسه للموضوع       اإلمام   جاء  

  .واإلفتاء و اإلدارة و التدريس  ، وممارسة للقضاء،طول دراسة
ه إىل كونه اجلسر الذي أمكن      فضلرجع  ي" مقاصد الشريعة اإلسالمية  "ن كتاب   إو    

وترغيب ،  وصل ماضي الفكر املقاصدي حباضره، وإعادة لفت االنتباه         ،عن طريقه   
مل أر بعد الشاطيب    "  و  املنقبة تلكري  كن له غ  ت ولو مل    ، وكفاه ذاك فخرا   ,الدارسني فيه 

:  من حبث املقاصد حبثا مستقال إىل أن جاء ابن عاشور فألف كتابه            -رمحه اهللا تعاىل  -
  . )1(" …تى فيه مبباحث جديدةأو "مقاصد الشريعة اإلسالمية"

ث هذا العلم من غفوته، ومقيله من عثرته، ومستنهض         ع يعترب حبق با   ابن عاشور و   
  . دولتهمهته، وباعث 

  
  

   :والدعوة إليهقاصدي اط جمال جديد للتفكري املبرتا )2
حممد الطاهر   :اإلمام حيث أن    ،وهذه منقبة ثانية ال تقل أمهية عن سابقتها           

احلديث جماال جديدا كـل     املقاصد  ابن عاشور زاد للفقهاء بكتابه موضوع       
 مباحث متناثرة    ا على أ  ا من حيث أم كانوا فيما سبق ينظرون إليه        ،اجلدة

 فكانوا ميرون عليهـا مـرور الكـرام، وال يولـون            ،يف ثنايا علم األصول   
                                                 

  . 70ص م،1998/م1418 ،1،طحممد سعد بن أمحد مسعود ،  مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، دار اهلجرةيب ويال-)1(
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حممد الطـاهر    :اإلمام ال قليال وال كثريا، فلما تصدى        ، من العناية  اموضوعه
 أثبت باحلجة والدليل أنه ميكن أن يترتـب         ا وأكمل الفكر فيه   اابن عاشور هل  

فقه وحده، بـل كـل احليـاة         يفيد منه ال ال    ،علم جليل املقاصد  عن تلك   
اإلسالمية يف شىت جماالا الفكرية واإلقتصادية والسياسية، وهذا ما مل يكـن            

 , أحد من الرجال، ولكن شاء اهللا أن تكون لكل حادثـة آجـال             طر ببال خي
ة اليت متيز ا الكتاب من حيث أنه يرتـاد ميـدانا جديـدا              بيؤكد هذه املنق  

تجديد علم األصول يف نظر ابن      ف ... : "  يف  لعلم ميكن أن يفيدنا    نيومؤسس
ألصول املقاصدية التشريعية، الـيت     ل إال بتمثل تام واستيعاب كامل       ،عاشور

يقتدر ا على التمييز الواضح بني القطعي والظين يف أدلة األحكام الشرعية،            
ولعل هذا النظر التجديدي املؤسس على تلك األصول هو الذي أدى بـابن             

ـ عاشور إىل التبش   ومل يترك لعلم األصول إال وظيفـة       ،  "علـم املقاصد " ري ب
 مثل بيان طرق تركيـب األدلـة        "اجلديد"حمددة يف  بيان مبادئ هذا العلم        

  )1(" ديد طرق االستنباط منها الفقهية وحت

  :حترير الشريعة من ربقة التقليد واجلمود ) 3
ذي أحاط من احلسناء جبيد،      ال ، هي مبثابة واسطة العقد النظري     ،وهذه منقبة ثالثة      

هـذا كتـاب    : " فيما قـال     ،ه صاحبه فإمنا أل " مقاصد الشريعة اإلسالمية    "فكتاب  
قصدت منه إىل إمالء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة اإلسالمية والتمثيـل هلـا              
واالحتجاج إلثباا لتكون نرباسا للمتفقهني يف الدين ومرجعا بينهم عند اخـتالف            

عصار، وتوسال إىل إقالل االختالف بني فقهاء األمصار، ودربـة          ألدل ا األنظار، وتب 
نصاف، يف ترجيح بعض األقوال على بعض عنـد تطـاير شـرر             اإلألتباعهم على   

ب  بذلك ما أردناه غري مرة من نبذ التعصب والفيئة إىل احلق إذا              تحىت يست ،اخلالف

                                                 
  . 120 ص  ،احلسين امساعيل ، نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور)1(
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ـة مىت نزلت احلـوادث     كان القصد إغاثة املسلمني بباللة تشريع مصاحلهم الطارئ       
  . )1(" واشتبكت النوازل

، قد انتبـه    واإلفتاءهذا يوضح جبالء أن الرجل من طول ممارسته للقضاء           قوله   و    
 كان من شر ما ابتلى به رجال الـشريعة          ، والتقليد للغري  ،إىل أن التعصب للمذهب   

د هذا مـا    الغراء، وكان أضر عليها من أعدائها الذين يترصدوا من خارجها؛ يؤك          
نظرية املقاصد عند اإلمـام  ( طه جابر العلواين فيما قدم به لكتاب  :ننقله عن األستاذ  

 حني من الدهر صـار      - يف معظمه  - ولقد أتى على فقهنا   : " فهو يقول    ، )الشاطيب
 ، فيما افتقـده   ،فيه أقرب إىل اجلمود والعجز منه إىل احلياة والفعالية، ذلك أنه افتقد           

وقد تعرض العالمة التونسي الشيخ حممد الطاهر ابن        . رية املقاصد روح املقاصد، ونظ  
إمهال النظر يف مقاصد الشريعة     : " عاشور ألسباب احنطاط الفقه وختلفه، فعد منها        

كان إمهال املقاصد سببا يف مجود كبري للفقهاء، ومعوال لنقض          و  ... )2( من أحكامها 
" ليت ولع ا الفقهاء بني مكثر ومقـل         أحكام نافعة وأشأم ما نشأ عنه مسألة احليل ا        

)3.(  

أوضـار حلقتـها،     فالكتاب جاء أصال لتطهري الشريعة من شوائب علقت ا، و            
فأثقلتها وأقعدا عن مسايرة احلياة يف فعاليتها وتطورها املستمر، وهذا لعمري جهد            

  .  واجتهاد لصاحبه حري أن يشكر،يذكر
ة وقدرا على جتديد نفسها بنفـسها النبثاقهـا علـى           يوية الشريعة اإلسالمي  حدليـل  ) 4

   : مقاصد عامة ومصاحل هامة
 ألنه يربز خاصية الشريعة اإلسالمية املتمثلة       ،وهذا اجلانب بالغ األمهية يف الكتاب         

يف املرونة، مما جيعلها قادرة على تكييف ذاا مع التحوالت املفاجئـة واالنقالبـات              
أو خمالفـة املنقـول،     ،عن ذلك خروجها عـن األصـول         دون أن يترتب     ،الطارئة

                                                 
  .05، ص ، مقاصد الشريعة اإلسالمية شور حممد الطاهر بن عا ا- )1(
  .1990نظرية املقاصد عند الشاطيب ألمحد الريسوين املكتبة السلفية الدار البيضاء املغرب،  العلواين طه جابر، مقدمة لكتاب – )2(
  .200م، ص 1988 ،2، أليس الصبح بقريب، الدار التونسية لفنون الرسم، تونس، طبن عاشور حممد الطاهر  ا– )3(
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 على دعاة التغريب الذين حيثون الناس للتخلـي         ا حامس ا رد ،والكتاب بكونه كذلك  
 بدعوى إعاقتها هلم عن التحضر،      ، واالستعاضة عنها بالقوانني الوضعية    ،عن الشريعة 

ـ       .والتطور،من التقدم   هلم   اومنعه د عامـة    فالكتاب جاء ليؤكد أن للشريعة مقاص
 واجتناب مـا    ،تنطوي حتتها مقاصد خاصة، وأن األساس فيها مراعاة هذه املصاحل         ،

سـتنوه مـن    ا و ، وال حرج على الناس فيما توسلوا به من ذرائع         ،يقابلها من مفاسد  
 أو انتشار للمفاسد املمنوعـة،      ،ضرار باملصاحل املشروعة  إ إذا مل يترتب عنها      ،شرائع

بقي على العالقـة     يوحي بأن مؤلفه إمنا أراد أن ي       ،تابوهذا اهلدف مسة بارزة يف الك     
 ) الدين يسـر  (ان أن   ـق بي ـن طري ـع،اليت تشد املسلمني إىل هذه الشريعة الغراء      

وإمنا تسبب فيـه التعـصب      ،  وأن اجلمود الذي حلق الشريعة ليست منه يف شيء          
لم يتيح التـرجيح     يف إجياد ع   لفاملبتدع، والتقليد املتبع، والذي دعا إليه تقصري اخل       

دعاين إىل صرف اهلمة إليه ما رأيت       : " إذ يقول          ويسمح حبسم العلة،     ،بني األدلة 
 كـانوا ال ينتـهون يف   ا بني املختلفني يف مـسائل الـشريعة إذ    االحتجاجمن عسر   

حجاجهم إىل أدلة ضرورية أو قريبة منها يذعن إليها املكابر ويهتدي ا املشبه عليه              
يات  العلوم العقلية يف حجاجهم املنطقي والفلسفي إىل األدلة الضرور         كما ينتهي أهل  

ن أهل اجلدل   مواملشاهدات واألصول املوضوعة فينقطع بني اجلميع احلجاج ويرتفع         
 على  ارض والتقليد السليب، اللذان فَ    ، ذلك التعصب األعمى   )1(" ما هم فيه من جلاج      

 باجلزئيات اليت أثرها حمدود، وعمرها       تقدمي املهم على األهـم، فانشغلوا     ،املسلمني
 بأمثـال هـذه     ,والعملية  حياتنا العلمية  ت أصيب  "...ائها أن  فكان من جر   ،معدود

اظ وتزايد القراء وضـعف     فَّكثر احلُ  واالنقالبات يف القيم واألولويات    االختالالت  
وضـيعت املعـاين واألحكـام،      ،بط الرسوم واأللفاظ  ضالفقهاء احلكماء وبولغ يف     

سيت ونتهر، وطغت اجلزئيات واروعيت املظاهر واألشكال، وأمهلت املقاصد واجلو و
  .)2(" وقدمت مبتدعات  الكليات وأميتت سنن 

                                                 
  .05بن عاشور حممد الطاهر ، مقاصد الشريعة اإلسالمية،  ص ا - )1(
  .العلواين طه جابر ، يف تقدميه لكتاب نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، أمحد الريسوين)2(
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حـىت يعـود   األولويات وهذا الكتاب يرجع إليه الفضل أساسا يف إعادة ترتيب            
عة هـي   أن املقاصد العامة يف الـشري     ذ   إ ،األمر إىل نصابه، وينتبه أهل الفقه وأربابه      

األصل، وهي أوىل باملراعاة من أية جزئية أخرى من اجلزئيات، وإننا إذا احتكمنا إىل              
  .  وأن تصلح ألي مصر،هذا املبدأ أمكن للشريعة اإلسالمية أن تساير أي عصر

  : جذب اهتمام العلماء املعاصرين إىل الفكر املقاصدي) 5
بمجرد ظهور فكتاب، ة أخرى تضاف إىل فضائل هذا البوهذه كذلك منق      

الكتاب يف اية السبعينات، تبنته دوائر البحث العلمي يف العامل العريب واإلسالمي، 
حبثه يف  فتوالت األحباث يف هذا اال، وتصدر -املقاصد–واجنذبت  إىل املوضوع 

 ،فيه املؤلفات، وكان االهتمام بهكتب وت، رجال، وبدأت تكرس له املصنفات 
هم حوله، بالغة ت وكانت دراس،وحات يف املاجستري والدكتوراهطرأفنوقشت فيه 

 وهي تعكس رغبة أكيدة يف استكمال الصرح الذي وضع ،األمهية، عظيمة النفع
عد من بني ما ظهر من األحباث ن وميكن أن ، حممد الطاهر ابن عاشور:أساسه الشيخ

الشريعة اإلسالمية  مقاصد " و " املوافقات "والدراسات عقب نشر الكتابني املهمني 
  : ما يلي " 

  .  عالل الفاسي:مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها لألستاذ .1
  .  أمحد الريسوين:ألستاذلنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب  .2
         حممد سـعد بـن أمحـد        :مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية لألستاذ       .3

  . بن مسعود اليويبا
  . اجلياليل املريين:ألصويل للدكتورالتقعيد ا .4
  . يوسف حامد العامل:املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية لألستاذ .5
  .حممد سعيد رمضان البوطي:ضوابط املصلحة للعالمة  .6
  . إمساعيل احلسين:نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور لألستاذ .7
  .يدي محادي العب:ألستاذلالشاطيب ومقاصد الشريعة،  .8
  . عز الدين بن زغيبة:ألستاذلثبات املقاصد عند الشاطيب، إ .9
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   . يوسف امحد حممد البدوي:بن تيمية للدكتورامقاصد الشريعة عند  .10
   .ألستاذ عبد الرمحان الكيالينلقواعد املقاصد عند الشاطيب ،  .11
   .ألستاذ حسن حامد حسانلفقه املصلحة وتطبيقاا املعاصرة ،  .12
   .ألستاذ حسن مرعي لالمية ،مقاصد الشريعة اإلس .13
  .ألستاذ مصطفى زيدلنظرية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية ،  .14
   .بابكر احلسن:ألستاذ لفلسفة مقاصد التشريع يف الفقه اإلسالمي،  .15
  . حممد الزحيلي :ألستاذ لمقاصد الشريعة اإلسالمية ، .16
  .عبد ايد النجار:ألستاذ لمسالك الكشف عن مقاصد الشريعة،  .17
  .عبد ايد النجار: ألستاذ ، لالتدين فقها وترتياله فق .18
  .  نور الدين بن خمتار اخلادمي:ألستاذ، ل)حجيته،ضوابطه،جماالته( املقاصدي االجتهاد .19
  .  علي العمريين:ألستاذ لجلب املصلحة ودرء املفسدة ، .20
   . حسن الترتوري:ألستاذ ل املقاصدي سالح ذو حدين ،االجتهاد .21
  .  أمحد الرفايعية:ألستاذ ل،االجتهاديعة يف أمهية مقاصد الشر .22
   إبراهيم سلقيين :ألستاذ لمقاصد الشريعة اإلسالمية ، .23
  حممد حسني :ألستاذ لالتوضيحات األولية لعلم مقاصد الشريعة اإلسالمية،  .24
 .أمحد الريسوين :ألستاذ ل،صدياالفكر املق .25
 .مجال الدين عطيه: ألستاذلفقه اإلسالمي، لاجتديد  .26
  .سالميالحممد املختار: ألستاذس و التطبيقات املعاصرة، لالقيا .27

  

حممد الطاهر ابـن    :أن كتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية لإلمام       وهكذا ميكننا القول        
 الستقطاب اهتمام الباحثني املعاصرين يف الشريعة اإلسـالمية         اعاشور كان سببا مباشر   

 ومن مثة ميكـن     ،دراسات يف هذا اال    األمر الذي أعطى دفعا قويا لل      ،ملوضوع املقاصد 
 من حيث أنه أعـاد      ، والفكر اإلسالمي عامة   ،أن نعده مفخرة للفكر املقاصدي خاصة     

ألن هذا الكتاب له     ولعل منافعه ستتواصل،   ،حيويته، وحرك فيه محاسته   اإلسالمي  لفكر  ل
 مفهـوم    التنظري، و ضبط   ناحيةمن   ... : "وخاصة  ،  والتجديد،أمهية كبرية يف التأسيس   
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، )1 ("كشف به عـن حـد احلـاجي           توفيقا   قاحلاجي، جند الشيخ ابن عاشور، قد وف      
 نشكره على اجلهد الذي بذله، وهللا احلمد الـذي   نترحم عليه و وبذلك وجب علينا أن   

  .هداه إىل املوضوع، ويسر له مبا اشتمل عليه من أصول وفروع
نقالب فكـري ، يف فكرنـا       اكتاب ، من    ما أحدثه ال      و مما سبق ذكره جيدر بنا أن نبني         

  .اإلسالمي املعاصر
  .نقالب فكري يف الفكر اإلسالمي املعاصرا من  و ما أحدثه الكتابأمهية : املبحث الثالث

 حممد الطاهر ابن عاشور مل مير مـرور         :لإلمام "  اإلسالمية مقاصد الشريعة " إن كتاب       
إىل انقالب حقيقي يف الفكر اإلسالمي، كان له         العصر   ا أدى ظهوره يف هذ    إذألمهيته   الكرام

ولو تساءلنا عن األسـباب     ،   وأهل االختصاص املعاصرين     ، يف أوساط الباحثني   صدى كبري 
لرأينا  أنه بسبب إحلاحـه      لكتاب، هذا االنتشار والذيوع واألثر،        لاجلوهرية اليت جعلت      

ط احلكم الـشرعي ملواجهـة      وجوب قيام علماء املسلمني بواجبهم يف جمال استنبا       : "على  
إىل جانب العمل على توضيح منـاهج       . القضايا والتحديات اليت تفرضها احلضارة املعاصرة     

وضرورة ارتفاع العلماء والقضاة واملفتني إىل مستوى األحداث والقضايا اليت          ... اتهدين  
"  كافة قوانينها    والدعوة إىل اعتماد الشريعة اإلسالمية مصدر التشريع يف       , يعيشها املسلمون 

)1(.  
جندها عند  , ودعوة كهذه تدعو إىل انقـالب فكري يف الفكر اإلسالمي املعاصر             

  :    ما يلي تتمثل يف -حممد الطاهر  ابن عاشور اإلمام 
   : الصـراع احلضاري بني األصالة واملعاصرة )1

،  عـسكريا  ر والعربية خاصة، بعد حتررها من االستعما      ،األمة اإلسالمية عامة      إن  
وجدت نفسها يف حاجة ماسة إىل التطور وبناء الذات، و مبا أن وضعيتها كبلـدان               
مستعمرة ترتب عنها أثناء احلقبة االستعمارية تعطيل العمل بالشريعة لفترة طويلـة،            

                                                 
اململكة العربيـة   ، البنك اإلسالمي للتنمية،   ، دار املعهد السعود للبحوث و التدريب        ، القياس و تطبيقاته املعاصرة     املختار حممد   ميالسال -) 1(

  .59 ص ،م1995، 1 طالسعودية ،
  .10،  9ص , م1985- هـ1405, 1ط , قسنطينة, دار البعث,  قضايا و آفاق االجتهاد الديين املعاصر,  أمحد أبو اجملد- (1)
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والشرعي ملواكبـة   ،  أدى ذلك عند حتررها إىل اكتشاف عدم قابلية الفكر الفقهي           
  : ضعها أمام خيارات منها األوضاع املستجدة، وهذا و

القوانني الوضعية، وهذا طريق ال حمالة يؤدي إىل         و األخذ ب   التخلي عن الشريعة     -
  .الب والذوبان يف الغيـرياالست

التمسك بالشريعة مهما كلف األمر، وهذا سيعرضها إىل صراع اجتماعي حـاد             -
ـ  بة  واالنسالخ، والثانية متشبث  ،بني فئتني األوىل تريد االنفتاح       -ةـاألصول ومنغلق

  :  هو –نطمح إىل حتقيقه ووالذي جيب أن يكون 
 وهكذا وجـدت    -التوفيق بني مقتضيات الشريعة ومتطلبات احلضارة املعاصرة،         -

 وتيـار املعاصـرة،     ،األمة اإلسالمية نفسها يف صراع بني تيارين اثنني، تيار األصالة         
 الصراع عن طريـق حتديـد       حلسم هذا " مقاصد الشريعة اإلسالمية    " فجاء كتاب   
ني أن الفقهاء مطالبون بتصحيح نظرم إىل الشريعة واستدراك ما وقع           فباملسؤولية،  

 وأم لو فعلـوا     ، علماء األصول من خلل، وما أغفلوه من جماالت البحث          بعض فيه
لـه،   ذلك لصارت الشريعة مساعدة على التطور والتقدم، بدال من أن تكون كاحبة           

  .ذلك حيسم الصراع بني األصالة واملعاصرةومانعة منه، وب
   :غلبة الرتعة املادية والنفعية وخطورا) 2

السياسة يف إن انتشار الفلسفة املادية والرتعة  النفعية، وتغلغلها     
 خطرا حقيقيا على العقيدة اإلسالمية، ونسخ الشريعة اواالقتصاد شكلت

  : يلي  فيما اإلسالمية، واتضح ذلك اخلطر
اختاذ إجراءات تنظيمية يف جمال احلياة االجتماعية ب البلدان، شىتكام يف حلم بعض اقيا -

واالقتصادية على اخلصوص، مل تراع فيها الضوابط الشرعية، وكان دافعهم إىل ذلك احلاجة 
 وحتقيق املنفعة دون اعتبار ملا يبيحه أو حيرمه ،املاسة إىل تلبية مطالب اتمع، وحفظ النظام

 ميكن مقاومته إال عن طريق تصويب النظرة إىل الشريعة اإلسالمية، الفهذا الوضع  !الشرع
وبيان أن املصاحل واملفاسد حتددها ضوابط جد دقيقة، وأا يف جوهرها وحقيقتها تشكل 

جتماعية، النفسية، و اال منها وادية املضمانا الستمرارية احلياة وسالمتها يف جماالا املختلفة، 



  "مقاصد الشريعة اإلسالمية"اشور وكتابه ـاإلمام ابن ع" يديـمته "اب األولـالب  
  

  58

م الصحيح هو وحده الكفيل بتحرير الفكر من تأثري الفلسفة املادية، والرتعة وهذا الفه
  .لإلمام حممد الطاهر ابن عاشور" مقاصد الشريعة"  ما تكفل به كتاب و وه،النفعية البحتة

   :  التعصب املذهيب)3
و مواكبة احلياة املعاصرة، نظرة     ،من بني األسباب اليت عرقلت الشريعة عن مسايرة         

 ممـا    للمذهب  القداسة املبالغ فيها   بسبب املغاالة و  لفقهاء يف بالدنا اإلسالمية     بعض ا 
 فترتب عن ذلك مجـود فكـري،        ،جعلهم يتحرجون من األخذ بأسباب االجتهاد     

رتعة التعصب املـذهيب جعلـت      فوحتجر خطري، كان سببا يف تعطيل الشريعة ذاا،         
ين، و مذاهب أخرى، األمر     ن علماء آخر  من االقتباس   ععلماء كل بلد يستنكفون     

 الذي أخ  وعرقلها  بصورة واضحة عن التكيف مـع        ، بعيد مرونة الشريعة     ر إىل حد
مقاصـد الـشريعة    "  كتاب   كشفاملستجدات، وهذا راجع إىل أسباب موضوعية       

 .عنها"  اإلسالمية 
   :فوضى االجتهاد الديين والتعسف فيه، و خطره على اإلسالم) 4

ك األمة اإلسالمية بعقيدة اإلسالم، وحرصها علـى العـيش يف           بالنظر إىل متس       
لفقهاء بفتح  لبعض ا   السياسية    ةنظم ذلك إغراء بعض األ    لىكنف الشريعة، ترتب ع   
 فأدى ذلك إىل    ،من خالله  وقوانينها حتت غطاء الدين      نظمها  باب االجتهاد، لتمرر    

 ونريظاهرة علماء كث   هلذه ال  ى تصد  ، إذ  خطورة كبرية ويف ذلك   على الدين   جلناية  ا
،  اإلسالمية، فبينوا أن االجتهاد ال يعين القول مبجرد الـرأي            لدوليف خمتلف أحناء ا   

بل هو رأي ينبين على أسس شرعية منضبطة إن مل يرعها كان الرأي خروجـا عـن       
  .  و مروقا منه،الدين
 إليهـا مـن     يوإن هذه األسس تلتمس يف مقاصد الشارع، اليت ميكن أن يهتد              

وتصرفات الرسول صـلى اهللا عليـه       ) الكتاب والسنة   (خالل استقراء النصوص    
يـن، ممـا ال     ري على أن تكون تصرفات الطـرفني األخ       .وسلم، والصحابة والعلماء  
إلمـام   وهذا ما بينه كتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية ل        ،يتعارض مع الكتاب والسنة   

  .ابن عاشورحممد الطاهر  
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  :مية لة العالتشبع الفكري واخلرب) 5
" مقاصد الـشريعة اإلسـالمية      " لعل من األسباب اجلوهرية اليت جعلت كتاب            
ابن عاشور يؤثر بقوة يف الفكر اإلسالمي املعاصر، إمنا يكمن يف كون العالمة              :إلمامل

 و أنه عايش فترة اإلصالح الديين يف العـامل       ،ذاته،  قد تشبع بالعلوم الشرعية     اإلمام  
صراع بـني دعـاة     الش يف تونس    يعاكما   حممد عبده،    :صل بالشيخ اإلسالمي، وات 

  .التغريب والعصرنة، وأنصار التشبث باألصالة
 ملدة طويلة مما جعله بالضرورة يعـايش، ويعـيش   ،و اإلفتاء ، مارس القضاء    كما    

أهل اجلمود الفكري مـن     ؛ اليت كانت حماصرة من طرفني     ،واقع الشريعة اإلسالمية  
 كما أن ممارسـته للقـضاء       .رر الفكري املتطرف من جهة أخرى     جهة، وأهل التح  

واإلفتاء أوقفته على عدم قابلية الكثري من آراء الفقهاء السابقني، اليت كان هلا أثر يف               
تنظيم احلياة االجتماعية، فتولدت لديه احلاجة للبحث عن بدائل تكفـل للـشريعة             

مقاصـد الـشريعة    " تابـه    ك يفاالنسجام مع التطور احلادث، وهذا ما عرب عنـه          
تلكم هي جممل األسباب اليت جعلت هذا الكتاب يلقـى مثـل هـذا              " اإلسالمية
  .الترحاب

 :لإلمام" اإلسالمية   مقاصد الشريعة " اليت أحدثها كتاب     اآلثارأهم   : املبحث الرابع 
  ابن عاشور

بـن  ا :إلمـام ل" مقاصد الشريعة اإلسالمية    " لعل من أهم اآلثار اليت أحدثها كتاب        
  :  فكرنا اإلسالمي املعاصر، ما يلي يف ،عاشور، وكان هلا عظيم النفع، وبالغ الفائدة

   :قدي يف جمال الفكر اإلسالميلنالتأصيل للفكر ا )1
ابن عاشور حبكم تبحره يف العلوم الشرعية وانشغاله بالتـدريس يف            :اإلمامإن        

اء، وجد نفسه يصطدم بآراء      وممارسته القضاء واإلفت   ،جامع الزيتونة األعظم بتونس   
  متخض عنها صراع فكري عنيـف بـني          كثريةً ا وأحداثً ومواقف، ويواجه ظواهر ،

  .املاضي واحلاضر
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فانكب على الدرس والبحث، مما كشف أن تراثنا الفكري الذي أضفينا عليـه                 
            أسـبابه   يطابع القداسة املبالغ فيها ال خيلو من نقص وخلل، فحفزه ذلك عن تقص 

خلل يف بناء علم أصول الفقـه       هو  بع آثاره ونتائجه، فاهتدى إىل أن مرد ذلك         وتت
ن علـم   كـا  ألن قواعد األصول انتزعوها من صفات تلك الفروع ، إذ            "...ذاته  

  األصول مل يكـان   املتفقهنيون إال بعد تدوين الفقه بزهاء قرنني؛ على أن مجعا من            د 
ل من ركب منت الفقه فدعيت نـزال،        هزيال يف األصول يسري فيها  وهو راجل، وق        

فكان أول نازل، لذلك مل يكن علم األصول منتهى ينتهي إىل حكمه املختلفـون يف               
   )1( ." وعسر أو تعذر الرجوع م إىل وحدة رأي أو تقريب حـال،الفقه

وهو يوضح سبب هذا اخللل يف علم األصول كونه دون بزهاء قرنني بعد تدوين                  
  :  مها ،لل عنده يف أمرين اثننيالفقه فمرد  اخل

 مما جعل علم األصـول ينـبين علـى          ،تأخر تدوين علم األصول على علم الفقه       -
  .اجلزئيات بدال من قيامه على الكليات

  .ضعف بعض الفقهاء يف علم األصول ذاته -
ويكشف يف نفس الصفحة من كتابه فيما معناه عن سبب ثالث ال خيلو من أمهية                    

د علم األصول املنتزعة من تلك الفروع تؤول إىل حمامـل ألفـاظ             قواع: وهو كون 
من ذكر مقاصد   جيد املطلع على كتب الفقه العالية       " الشارع ومعانيها، بينما ميكن أن      

   اليت أغفلها علم األصول ...  )2( "دكثريا من مهمات القواعالشريعة 
 ابن عاشور يف مقدمة      حممد الطاهر  :وهكذا كان هذا الرأي الذي خرج به اإلمام           

 إىل أهل االختصاص    ، دعوة صرحية و قوية و نافذة      ،"مقاصد الشريعة اإلسالمية  "كتابه  
 إىل التحرر من التقديس املبالغ فيه ، يف هذا اـال، وتـبين              ،يف الشريعة اإلسالمية  

ومن خالل هذا الكتاب تتضح قضية أخرى يف منهاج فهم نـصوص            "  النظرة النقدية 
هي أمهية االعتماد على الكليات التشريعية وحتكيمها يف فهم النـصوص            و ،الشريعة

                                                 
  .06-05 مقاصد الشرعية اإلسالمية، ص ،بن عاشور حممد الطاهر  ا– (1)
  .06صدر ص  نفس امل– (2)
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واجلزئيـات إىل   ،   وهو نوع من رد املتـشاات إىل احملكمـات           .اجلزئية وتوجيهها 
ولكـل   الكليات، فكليات الشريعة ومقاصدها العامة، هي أصول قطعية لكل اجتهاد         

د من وضعها يف املقـام األول، مث       تفكري إسالمي، فال بد من إعادة االعتبار إليها، والب        
يرتب ماعداها عليها، وهذه خطوة ضرورية إلعادة تشكيل العقل املـسلم وإلعـادة             

اختالل املوازين  : ذلك أن من أهم مظاهر أزمة العقل املسلم        .ترتيب موازينه وأولوياته  
 تقدمي  -على مر العصور  -  فوقع فيها  .الم يف نصاا  ــواألولويات اليت وضعها اإلس   

  ... وتأخري، وتضخيم وتقزمي، على خالف وضعها احلق
فهذه قضية كبرية أمام علماء اإلسالم و مفكريه ودعــاته، قضية إعادة ترتيب                

  )1("  وإعادة بناء منظومة املوازين والقيم ووضع كل يف نصابه ،األولويات
يكون قد فرض   ابن عاشور    :إلمام ل "مقاصد الشريعة اإلسالمية  " فإن كتاب    . ا إذً   

إرجاع له  على الفكر اإلسالمي مراجعة نفسه والقيام بنقد ذايت ملضمونه، حىت يتسىن            
  . كي يستطيع مسايرة التطور واملسامهة فيه،احليوية للعقل املسلم

 أحدث هذا االنقالب يف نظرة الفكر  قد "  اإلسالمية   مقاصد الشريعة " ن كتاب    إ    
روف أن البحث يف الفكر املقاصدي قد توقـف مـع           ع إذ من امل   اإلسالمي املعاصر ،  

سحاق الشاطيب، ومل يبعث االهتمام به من جديـد، إال مـع            إ أليب   "املوافقات"كتاب  
  . حممد الطاهر ابن عاشور :إلمام ل"مقاصد الشريعة اإلسالمية: "ظهور كتاب

  سـاد الـساحة البحثيـة يف العـامل         ،وهذا فكر متجدد  . نظرة جديدة   فهذه   اإذً    
 و ذلك فضل اهللا يوتيـه مـن         .يرجع الفضل فيه، إىل هذا الكتاب نفسه      واإلسالمي،  

  .يشاء و اهللا ذو الفضل العظيم
  : حل مشكلة التعصب املذهيب وذلك عن طريق البحث يف أسباا املوضوعية) 2

وذلك ،   الشريعة اإلسالمية    علىال شك أن التعصب املذهيب كان له أسوأ األثر               
  : جه منهـا من عدة أو

  .عرقلة قيام وحدة سياسة ظلت حلما يراود اجلميع -
                                                 

  .العلواين طه جابر ، يف تقدميه لكتاب نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، أمحد الريسوين – (1)
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جتماعي حاد داخل البلد الواحد، أضر باالستقرار الـسياسي         االتمكني لصراع    -
 مثل ما نعانيه حنن اآلن يف       – وانعكس سلبا على التنمية االقتصادية واالجتماعية     

 و يف جتميـد     ،ادسببا يف غلق باب االجته     وكان ذلك    -العامل العريب اإلسالمي    
  .الفكر الديين وحال بينه وبني التطور

جرد الشريعة اإلسالمية من مرونتها، وحدها من حيويتها، وحال بينـها وبـني              -
  .تجديد نفسه، مبا ال جيعلها قـادرة على مسايرة النهضة املعاصرةال

 إن حل مشكلة التعصب املذهيب قضية بالغة األمهية وجد حيوية، وهذا ما تنبه إليـه              
 إىل أن هذه القضية ال ترجع ،له الفضل يف التنبيه كان، الذي  اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور    

من ذلك كون علماء الـشريعة      و  إىل أسباب ذاتية حمضة، بل هلا أيضا أسباب موضوعية، ،           
 لتفصل بينـهم فيمـا      ،وأهل الفقه، يفتقرون إىل أداة معيارية يرجعون إليها عند االختالف         

هو يوضح ذلك بقولـه يف       ه، مثلما هو الشأن عند أصحاب العلوم العقلية، فها        اختلفوا في 
دعاين إىل صرف اهلمة إليه ما رأيت مـن عـسر            "  -موضوع األطروحة  -مقدمة كتابه   

 عبد ايد النجـار     : وهذا ما أكده األستاذ    )1(" االحتجاج بني املختلفني يف مسائل الشريعة       
يف مقاله الذي نشرته جملة     .بن عاشور   او، الشاطيب   :ني  ني اإلمام يف تلك املقارنة اليت عقدها ب     

مـسالك  : " العلوم اإلسالمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة، اجلزائر، حتت عنـوان            
أما ابن عاشور فإن    : "  يقول   إذ،  "الكشف عن مقاصد الشريعة بني الشاطيب وابن عاشور         

 عنه صراحة يف فاحتة كتابه ويف مواطن أخرى منه          وهو ما عرب   منطلقه كان غري هذا املنطلق    
حينما بني أن الغرض الذي رمسه هلذا العلم كما صاغه يف كتابه هو أن يـصل يف مقاصـد                   
الشريعة إىل تأسيس ما هو كلي عام يكون كفيال عندما يتحاكم إليه الفقهاء واألصـوليون               

التـشتت الفقهـي كانـت      بأن يقطع جدهلم و خيفف خالفهم أو يقطعه، ففكرة احلد من            
   .)2( ..." وما وضع كتابه إال هلذا الغرض،مسيطرة عليه

قـضية التعـصب    : التشتت الفقهي وهـي      حبسم   اابن عاشور كان مهتم    :اإلمام ف اإذً    
تلف مع رأي األستاذ عبد ايد النجار فيما ذهب إليه، من حيث خيي قد   ياملذهيب، ولكن رأ  

                                                 
  .العلواين طه جابر ، يف تقدميه لكتاب نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، أمحد الريسوين – (1)
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 – التعصب املـذهيب     – كتابه ذلك على حسم هذه القضية         قصر ،ابن عاشور  :اإلمامكون  
ابن عاشور  :اإلمامعلى حد تعبري - ىفأنا أراملقصد، ، ومع ما لتلك القضية من شرف قط  ف

مقاصد أخرى توخاها من تأليفه لكتابه، منها ما صرح به، ومنها ما يستشف مـن               فإن  : –
هو ما أشار إليه صراحة يف آخر مقدمة         ولعل من أبرز املقاصد اليت ركز عليها         ،قراءة كتابه 

إين قصدت يف هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد اإلسالم من            و   :" حيث قال  ،كتابه
    )1( (3) " اليت أرى أا جديرة بأن ختص باسم الشريعة ،التشريع يف قوانني املعامالت واآلداب

ب،إىل ضبط مفهـوم     على حسم مشكلة التعص    زيادةابن عاشور  يهدف      :كان اإلمام      
الشريعة ضبطا حمكما دفعا لاللتباس الذي وجده عند بعضهم، والذي ترتب عنه اخللط بني              

بالنظر إىل توسـعه يف     ،ما يتصل بالشريعة وما يتصل بالعقيدة هذا من جهة، ومن جهة ثانية             
 فإننا نستشف من وراء ذلك رغبة أكيدة يف تنبيه حكـام بلـده             كتابه  النظر يف املعامالت    

 أن التنظيمات اإلسالمية يف جمـال املعـامالت واآلداب، ال           ،خاصة، والعامل اإلسالمي عامة   
التطور يف شيء، وذلك رد عملي عليهم؛ ودعوة هلم إىل العودة إىل رحاب الـشريعة                تعيق  

  .  يف تشريعام اليت قد تضر أكثر مما تنفع، وتقليدهم،بدال من االندفاع وراء الغري
 وهو كونه أراد أن يضع بني يدي أهـل الفقـه والقـضاء    ،آخر له أمهيتهوهناك سبب      

 أداة يستلهموا يف اجتهادام، اليت قد يضطرون إليها حتت وطـأة املـستجدات              واإلفتاء،
 وذلك بتزويدهم مبعامل عامة يسترشدون ا يف طـريقهم فيـأمنون            ،املتالحقة حبكم التطور  
 ملس بقوة الفراغ الذي     واإلفتاء، خالل ممارسته للقضاء     ل، كما أنه من   لالزلل، ويتجنبون اخل  

أحدثه تعطيل الشريعة، وإخراجها من دائرة الفعل احلضاري، بسبب الظروف االستعمارية           
اليت عانت منها الدول اإلسالمية، فتاق إىل سد الثغرة احلادثة وتغطية الفـراغ القـانوين يف      

 قد هدف بعمله ذلك إىل اسـتقطاب انتبـاه   جمال املعامالت واآلداب، أو على األقل يكون 
 ليولوه اهتمـامهم، ويركـزوا      ،أهل االختصاص إىل الفراغ احلادث يف هذا اال بالذات        

ابن عاشور والذي أحـسن التعـبري عنـه          :اإلمام، فهذا املقصد الذي توخاه       عليه عنايتهم

                                                 
  .48قادر، مرجع سابق، ص اإلسالمية، جامعة األمري عبد ال النجار عبد اجمليد، جملة العلوم—)2(
  .09ابن عاشور حممد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، مصدر سابق، ص —)3(
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يات املنهجيـة لتطبيـق     املقتـض : "  عبد ايد النجار نفسه يف كتابه الذي عنوانه          :األستاذ
الصادر عن مركز دراسات املستقبل اإلسالمي، حيث       " الشريعة يف الواقع اإلسالمي الراهن      

وحينما آل العامل اإلسالمي منذ بعض الزمن إىل تعطيل أحكام الـشريعة عـن أن               : " يقول  
سة دي احلياة يف أكثر جماالا، وخاصة منها تلك اـاالت احليـة املتجـددة، كالـسيا               

ا من التراث لـيس لـه يف         وأصبح جزءً  ،واالقتصاد، انقطع سند االجتهاد التطبيقي وآدابه     
 ال يف النظر وال يف العمل، وإمنا هو تقليد جامد فيما بقي فيه للشريعة حكـم                 ،الواقع وجود 

  . وانسحاب يف ااالت األخرى لتحكمها قوانني الوضع،من جمال ضيق 
املـسلمون يف هـذه     تيقظ  ع االجتهاد التطبيقي لعهد طويل      وعلى هذه احلال من انقطا        

ادة القيومية العملية للشريعة    ا أساسيا هلا هو إع    الصحوة اإلسالمية املتصاعدة اليت جعلت مهً     
 وبعد مرحلة من الدعوة العقدية لشمولية الدين أوشكت أن تستنفد           .على كل شعاب احلياة   

وة اليوم ضرورة صياغة األحكـام الـشرعية        أغراضها وحتقق غاياا أصبحت تواجه الصح     
  )1(" اردة يف مشاريع عملية إلجرائها على أحوال الواقع الراهن 

 يف جمـال    ىابن عاشور كان يهدف من كتابه أيضا إىل تقدمي منـوذج يقتـد            اإلمام      إن  
ى دعاة  حلجة عل ارغبة يف إرجاع احليوية إىل الشريعة اإلسالمية، وإقامة         ،االجتهاد التطبيقي   

وأنصار استبداهلا بالقوانني الوضعية، وأهم من هذا وذاك أنه أسهم يف لفت االنتبـاه هلـذا                
عبـد  : أنظار أهل االختصاص بقوة، ومن مث فإننا نعجب لألستاذ الكرمي           وشد ،اال احليوي 

ايد النجار الذي ذهب إىل أن ابن عاشور قصر كتابه على غرض واحـد وهـو حـسم                  
غاب عنه أن الرجل    -رمبا  –و  املذهيب الذي عمق االختالف وشتت الفقه       مشكلة التعصب   

بفعل تعطيل  -حبكم ممارسته للقضاء واإلفتاء حري به أن يلمس ما عانته الشريعة اإلسالمية             
  ". األستاذ النجار "  والذي نادى به -االجتهاد التطبيقي لفترة طويلة من الزمن 

وضـع    و،واتمع اإلسالمي، بري، أربك حياة الفرد  وما أحدثه ذاك من فراغ هائل وك          
  .اجلميع أمام خيارات صعبة أشرنا إليها فيما سلف

                                                 
ار عبد اجمليد ، املقتضيات املنهجية لتطبيق الشريعة يف الواقع اإلسالمي الراهن، مركز دراسات املـستقبل اإلسـالمي، دار املـستقبل                     نجال-)1(

  .23 ص دت ، دط ،اجلزائر،
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غرض واحد بل صرفه إىل عدة أغراض كمـا بينـا           ل كتابه   ضعابن عاشور مل ي   اإلمام      إن  
يف  املعاصرة، أا تؤكد على االهتمام       ةاألكادمييات  و لعل ما يلفت اإلنتباه يف الدراس      . ذلك

جمال املقاصد اليت أصبحت عند الدارسني املختصني اليوم من املواضيع اجلديرة باالهتمـام،             
 مظاهر  ":كتب مقاال بعنوان    )  امللتقى نات    (: كما أن  الباحث إبراهيم الكيالين يف موقع         

 ابحث املقاصدي كان جزء    أحد يف أن امل    يال ميار :"  فقال   " .التجديد يف البحث املقاصدي   
 بل قسما من أقسامها، و ميكن القول أنـه إىل اليـوم مل              ،باحث املتعلقة بأصول الفقه   من امل 

 حممد الطاهر ابن عاشور     :رغم الدعوة االستقاللية اليت رفع لواءها اإلمام       يستقل عنه، على  
  .)1 (.يف بداية القرن العشرين، و لكن ال تزال املقاربات يف هذا املضمار متواضعة

   تتوصل إىل   ن هذا اال مازالت حتتاج إىل حبوث عميقة ودقيقة ميكنها أ          ن الدراسات يف      إ
  )2(."ضاف إىل األقسام األخرىنجعل املقاصد قسما متميزا من أصول الفقه ي" 

هذا العلم إىل مزيد     اهاضإنشاء صياغة جديدة ألصول الفقه، ينتقل مبقت      " و ميكننا أيضا        
  .)3("ضموين  املواالشتمال املنهجي اإلحكاممن 
و ميكن هلذه الدراسات بعد ذلك أن جتعل علم املقاصد علما جديدا مستقال عن علـم                    

 حممد الطاهر ابن عاشور     : لكل علم وظيفته، و هذا ما نادى به اإلمام           ددأصول الفقه، و حت   
  ." مقاصد الشريعة اإلسالمية"يف كتابه 

   :والتأصيل له كعلم مستقلالعودة بالعقل املسلم إىل التفكري املقاصدي ) 3
 " مقاصد الـشريعة اإلسـالمية     " اليت أحدثها كتاب   االنقالبيةلعل من أبرز اآلثار         
هو متكنه من بعث االهتمام مبجال املقاصد الذي كان قد توقـف            .ابن عاشور    :إلمامل

البحث فيه منذ عصر أيب إسحاق الشاطيب واستطاع عن طريق منهجه الذي اعتمـده              
مكانية التنظري يف هذا اال، وأسهم أيضا يف لفت االنتبـاه إىل املؤلفـات              أن يثبت إ  

                                                 
  A-20  -04-02 صفحة حتت رقم 13يف  املقاصدي التجديد يف البحث :بعنوان ملتقى نات مقال اإلنترنيت ،  إبراهيم ، الكيالين-)1(
  .97 ص م،1994 ،1ط لبنان ،بريوت،  يف تقومي التراث، املركز الثقايف العريب،نهجطه عبد الرمحان، جتديد امل - )2(
  . املرجع و الصفحة  نفس-)3(
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املقاصدية عن طريق النقد الذي وجهه يف هذا اال وترتب عن كتابه ذلك عدة نتائج               
   : نذكر منها

واالسـتدراك عليـه    غربلتـه   حتفيز أهل االختصاص إىل مراجعة علم األصول، و        -
  . واالستفادة منه

  . واالستفادة منها والبناء عليها، السابقة ة لتآليف املقاصدياإلقبال على ا -
استقطاب اهتمام الباحثني اجلامعيني مبجال املقاصد، األمر الذي ترتب عنه تـوايل             -

  .وقد سبقت اإلشارة إليه .صدور دراسات علمية أكادميية يف املوضوع
  . ملقاصديمتهيد السبيل أمام الباحثني والدارسني للتنظري يف هذا اال ا -
اإلسهام يف رسم معامل يهتدي ا السالكون يف جمال االجتهاد من حيث أا تكفل               -

هلم حرية االجتهاد وتضمن هلم يف ذات الوقت مراعاة اإلطـار العـام للـشريعة         
      الباب أمام الذين يريدون فتح باب       اإلسالمية، مبا جينبهم الوقوع يف احملظور، وسد 

  . االجتهاد دون قيد أو شرط
 وقدم منوذجا عمليا    ،م يف ضبط الكثري من املقاصد العامة واخلاصة واجلزئية        اسهاإل -

  . يف ضبطها والكشف عنها
مـا بـدأه    ضاف على م يف ضبط مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة فأ        اسهاإل -

  .الغزايل والشاطيب
  

ليل على   حممد الطاهر ابن عاشور، والد     :تلك هي أهم النتائج اليت أحدثها كتاب اإلمام            
 على مكمن   إصبعهبدعوته إىل تأسيس علم املقاصد الشرعية، اليت ضمنها كتابه قد وضع            ه  أن

 وعرب عن حاجة ضرورية أساسية كانت خبلد كل مفكر مـسلم            ،الداء يف الفكر اإلسالمي   
  .غيور على دينه

   :ائجــالنت
ـ ياسية ب  والـس  ، رجال الصحوة اإلسالمية، ورواد حركاا الفكرية      لقد متسك         ال ا

جتديد الفكـر   "يف رسالة ضمنها كتابه      :  الذي ذكر   حسن الترايب    :الدكتورمثل  ،ياملقاصد
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فـي  لإن العامل اإلسـالمي     : "  وقدم ا ملوضوع جتديد أصول الفقه اإلسالمي         ".اإلسالمي
وختلـص العقليـة     تثور على األوضاع التقليديـة       حاجة إىل ضة شاملة يف كل ااالت      

 ىتؤسس النظام اإلسالمي وتقيمه علـى هـد        و والواقع اإلسالمي من اجلمود     ميةاإلسال
  . الشريعة اإلسالمية وتسخر من أجل ذلك كل علوم العصر وتقنياته

 بانفعال عام باإلسـالم أو      و، أ وال ميكن أن تقوم هذه النهضة اإلسالمية على غري منهج              
 فال بد أن تقوم هذه النهضة على        ,ن الكلية ديل باجلزئيات دون النظر إىل مقاصد ا      باالنشغال

  .منهج أصويل مقدر
             تأثر  و عن واقع احلياة العامة    اعلما بأن منهج أصول الفقه الذي ورثناه بطبيعة نشأته بعيد 

ال يفي   - جعلته ضيقا    يتالة حنو الضبط وال   ي وبالرتعة اإلسالمية احملافظة امل    ،باملنطق الصوري 
  )1(." ستوعب حركة احلياة املعاصرةوال ي حباجتنا اليوم

 ، وزعيم سياسي، بالفكر املقاصدي    ، ورجل دين  ،لتفاتة حسن الترايب كمفكر جامعي    ا و    
 مـن   -  فيما يبدو يل   – ابن عاشور  حممد الطاهر    :إمنا هو نتيجة وأثر ملا أحدثه كتاب اإلمام       

تأتى  ي اإلسالمي ال    كرالف حيث كشف هلم أن إصالح       .انقالب يف التفكري اإلسالمي املعاصر    
إال بتأسيس علم املقاصد ليتكفل بالكشف عن الكليات الشرعية اليت ميكن أن يـستلهمها              

 كما يستلهمها رجل التطبيق، وحترر العقل يف ذات الوقت من الشكليات اليت             ،رجل الفكر 
  .عفتضر أكثر مما تن

ة، عندما تسابق الكـثري إىل   وحتديد املفهوم الدقيق للمصلحة يف الشريعة اإلسالمية خاص           
يف بيـان أن    الذي أسـهم    هذا الكتاب   نراه يف    على مصراعيه،  االجتهادالدعوة لفتح باب    

 قد حتددت مبقتضى نصوص شرعية،      ،جتهاد فيها ااملصاحل الشرعية منضبطة  مبقاصد عامة ال        
 شرع  حيث توجد املصلحة فثم   : "  حتت شعار    االجتهادوكان اخلطر الكامن وراء فتح باب       

 "  و إلسالم من داخله، وتعطيل شريعته    ل، هو أن يتحول االجتهاد ذاته إىل وسيلة  هدم           "اهللا  
فال ينبغـي أن    ، والرأي يف شؤون دينهم      االجتهادقالوا إن الشارع فتح أمام املسلمني باب        

 أساسـا  وقد جعل اهللا مبدأ املصاحل واملفاسد: مث قالوا .  فتحه اهللا أمامنا للولوج فيه انغلق باب 
                                                 

  .67م، ص1990، 1، جتديد الفكر اإلسالمي، دار اهلداية قسنطينة اجلزائر، طيعة   حسن الترايب-)1(
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 ...فحيثما وجدت املصلحة فثم شـرع اهللا،      . لشريعته، ومنارا للكشف عن حقيقة أحكامه     
 مث مجعوا املقـدمتني     .ة يف اإلسالم  تربواملصاحل مع : واستداروا إىل فقه اإلسالم وأصوله فقالوا     

إن مدنية الغـرب    :  منهما نتيجة من سفاح فقالوا     استولدواإىل بعضهما برباط غري شرعي، و     
  !!رها، ونظم الشرق مباديتها، وفسادها معتربة يف اإلسالماضبأو
بعـد أن   -ا للمصاحل املرعية فيه، وإمنا اهلدف    يف اإلسالم وال تبين    اجتهاداوليس هدفهم       

وتفريغـه مـن    ،هو التلصص إىل داخله      - الوسيلتني السابقتني    ل من تعذر هدم اإلسالم بك   
  )1(.... " عامة مبادئه وحقائقه

فهذا الطور اجلديد الذي بدأه أعداء املسلمني يف حرب اإلسالم،          … : " أردف قائال   مث      
وهذه املسؤولية اليت يتحملها املسلمون اليوم لصد هذه احلرب والكشف عنها جعالين منذ             

ضوابط املصلحة يف الـشريعة اإلسـالمية       " أفكر يف دراسة موضوع      ،فترة بعيدة من الزمن   
 "....)2(   

د السبيل لكتابة هذه االهتمامـات بدراسـة املقاصـد العامـة            ابن عاشور مه   :فاإلمام    
  . لذوي اإلختصاصللشريعة، حىت تتضح معاملها 

  :  من ناحية أخرى يف اآليت ،ابن عاشور :اإلمامكما أسهم كتاب 
  .إثارة االهتمام بضرورة فصل املقاصد عن علم أصول الفقه •
أو قريبة مـن  ، قطعية   ةاصد من أصول مقاصدي   ه إىل أمهية استخالص علم املق     يالتنب •

  . القطع يتوسل ا يف فقه الشريعة
استدراكه على األصوليني الذين فام  البحث عن ضوابط املصلحة  •

والعملية يف جمال املعامالت املدنية مبا جعله ينتهي إىل وضع ، العلمية 
  . تعريف رائد حلد الوصف الذي يعترب به الفعل صالحا أو فسادا

  . سهم كذلك يف إثراء وإرشاد عقلنة الفكر التشريعيأ •

                                                 
  .17 ضوابط املصلحة الشرعية اإلسالمية،ص  ،البوطي حممد سعيد رمضان - )1(
  .20صنفس املرجع،  -)2(
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 ،ابن عاشور بتأليفه لكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية      اإلمام  ن  إ: وخالصة القول 
   : من أمههاة أصعدة عد على ،نقالبا يف التفكري اإلسالمي املعاصراقد أحدث 

  . تفعيل البحث املقاصدي •
ءة جديدة تستلهم صاحله وتـصحح      التنبيه إىل ضرورة إخضاع التراث إىل قرا       •

  . اسدهــف
 ، لـسد الفـراغ    ،الدعوة إىل التفاتة الباحثني إىل جمال املعـامالت واآلداب         •

  .واستدراك اخللل
 معرفـة   انإثباته بطريقة غري مباشرة أن االجتهاد والبحث الديين الفقهي يتطلب          •

  .  املعاصرة ومتابعة لتطورات احلياة، والعلوم العقلية، واللغة،شاملة للشريعة
لبنة هامة يف صرح    " مقاصد الشريعة اإلسالمية    " باعتبار كتا  هل ميكن    ،وبعد هذا كله      

  .بناء مقاصد الشريعة اإلسالمية
" مقاصد الـشريعة اإلسـالمية      "ابن عاشور   حممد الطاهر         وهكذا فإن كتاب الشيخ     

بويـب و أبـرز أمهيتـه     الصغري احلجم أبان ما هلذا املبحث من ضجة من وضوح و دقة وت            
فاإلمام حممد الطـاهر     1" ليدرس كعلم مستقل من العلوم الشرعية يف اجلامعات اإلسالمية          

   جمدد للتفكري املقاصدي هلذا العصر بعد اإلمام الشاطيب ابن عاشور عامل
 ابـن   :لمراحل اليت مر ا الفكر املقاصدي قبل اإلمـام        ل بعد دراستنا     عليها عرفت سن    

 لعلـم املقاصـد      العالمـة هذا  ن حيث النشأة والتطور حىت يتبني لنا قيمة تنظري          عاشور م 
  : الشرعية يف الباب  املوايل 

  
  
  

  

  

                                                 
  101، 100 الغايل بلقاسم ، شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر ابن عاشور ، مرجع سابق ، ص - 1
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  ) اطبيالحكيم إلى الش الترمذي من (  عاشورابن:  نشأة و ظهور و تطور الفكر المقاصدي قبل اإلماممراحل "تأصيلي "الثاني الباب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  "تأصيلي "الباب الثاني
 تطور الفكر مراحل نشأة و ظهور و
  ابن عاشور: المقاصدي قبل اإلمام

  )من الترمذي الحكيم إلى الشاطبي( 

  :فصلين ويشتمل على      

  :تمهــيـد       

اإلرهاصات األولى للفكر المقاصدي: الفصل األول   

  مراحل نشأة و ظهور وتطور الفكر : الفصل الثاني  

  . المقاصدي من الترمذي الحكيم إلى اإلمام الشاطبي 
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    :متهيـد       
        قبل معاجلة  املوضوع  بشكل مستفيض جيدر يب أن أطرح األسئلة التالية ، مث أجيب عنها حىت                       

  : يتسىن يل بلورة األرضية اليت نشأ فيها الفكر املقاصدي ، و املراحل اليت مر ا  و األسئلة هي 

  . ؟ وكيف ذلك ؟ اصدياملقمىت نشأ الفكر  •
  .وإىل من يرجع الفضل يف الكشف عنه والدعوة إليه ؟  •
مـا   إىل ما هي املراحل األساسية اليت اجتازها يف تطـوره ؟ و          وكيف تطور ؟     •

  .انتهى إليه ؟ 
ـ  هذا الباب من  هذه أسئلة ال بد منها،  واإلجابة عليها ضرورية يف                  ا، قـصد   ـ دراستن

: من خـالل كتابـه    "  حممد الطاهر ابن عاشور      :املقاصدي عند اإلمام  التنظري  : " الوصول إىل   
حيث أن حتديد جوانب التنظري عند الشيخ يف كتابـه يتطلـب            ." مقاصد الشريعة اإلسالمية    "

معرفة آثار من سبقه يف هذا امليدان، ومدى تقدمه يف هذا اال، إذ مبعرفتنا التامة ملـا قدمـه                   
خطـوة  كتقدير ما جاء به اخللف، ومن هنا يأيت هذا الباب            نكون أقدر وأقوى على      ،السلف

واليت تتطلب معرفة تفصيلية لظروف      الزمة تفرضها منهجية البحث املعتمدة يف هذه األطروحة       
 حممـد   : وإىل غاية الـشيخ    ،نشأته  وظهور وتطور الفكر املقاصدي منذ اللحظة األوىل ل       ،نشأة  

يدعو فيه إىل ضرورة تأصيل املقاصـد اإلسـالمية،         ، الذي    الطاهر ابن عاشور يف مؤلفه القيم     
 إىل علم قائم بذاتـه مـستقل مبوضـوعه          ،والتحول ا من جمرد مبحث يف علم أصول الفقه        

تطلب دراسة حتليلية قائمة علـى      تسن تقدير هذه الدعوة واحلكم هلا، أو عليها         إن ح . ومنهجه
  :  حمددة من بينهاأساس معرفة عميقة وشاملة ، وذلك بغية الوصول إىل نتائج

عن علـم    التعرف على املربرات اليت تقف وراء دعوه الشيخ ومطالبته بفصل املقاصد           .1
أصول الفقه، والتحول ا من مبحث فرعي إىل علم مستقل استقالال تاما عن علـم               

  . هلا ما يربرها ن دعواه تلك أاألصول، والتأكد من 
 وما تفرد ومتيز بـه      ، التنظري املقاصدي   يف ، ابن عاشور  :املعرفة الدقيقة إلسهام الشيخ    .2

  . عن غريه يف هذا اال
لشيخ مقارنة مبن سبقه يتيح لنا التعرف بدقة        عند ا املقاصدي   التمكن من تقييم الفكر    .3

  . على مكانته
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    :ل و أل ل اـصـــالف

ر  األولى للفكـاإلرهاصات

لمقاصديا  

 

  :      و يشتمل على المباحث التالية 

  

  :مـقـدمـة  

  اإلرهاصات والمعالم الدالة على بداية : المبحث األول

  في القرآن الكريم لمقاصدي االتفكير                 

 في نشأة الفكر أثر السنة النبوية الشريفة: المبحث الثاني

  .المقاصدي 

  .جتهاد في نشــأة الفكر المقاصديأثر اال :المبحث الثالث
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   : مقــدمــة
 العودة إىل جذور تلك املسألة حث األكادميي عند تناوله لدراسة مسألة ما، منابد للب ال

 وكيف ظهرت إىل الوجود ؟ وما هي ،  الظروف واملالبسات اليت واكبت نشأاوالتعرف على
 تبل ؟ هل قُكيف كانت ردود الفعل .اجلوانب األوىل اليت ظهرت منها ولفتت االنتباه إليها ؟

 هل عطل .عل عليها ؟ مث ماذا كانت نتيجة رد الف. أم احتج عليها وعارضها ؟.وسلم ا ؟
 والتمكني ، مث ما هي أبرز العوامل اليت سامهت يف تعزيز وجودها.؟ أم عجل به.ذلك تطورها ؟

   وملاذا؟.؟هلا
 والبت  ،سألةاملإن معرفة الباحث لكل ذلك هو الذي جيعله قادرا على أن يتكفل بالنظر يف                    
له الوصول إىل بناء   مقدمات سليمة تتيحله املعطيات اليت تساعده على بناء  ألن ذلك يوفر   ,فيها

  . نتائج على جانب كبري من الصحة والدقة
وعمال ذه القاعدة العلمية اليت ال ينكرها باحث، خصصنا هذا الفصل للتعـرف علـى                   

اإلرهاصات األوىل اليت دلت على بداية ظهور وتطور الفكر املقاصدي، مركزين يف ذلك على              
ة وأهـدافها علـى وجـه       طروح هي ذات عالقة واضحة مبوضوع األ      ب والعوامل اليت  ناجلوا

 منها مـا    ياخلصوص، نعين بذلك أننا ال نلزم أنفسنا بتقصي كل العوامل واملؤثرات وإمنا سنبق            
  .دفهعنا ووكان له عالقة مبوض

  . ما هي اإلرهاصات األوىل الدالة على بداية نشأة الفكر املقاصدي ؟ .واآلن    

   : املبحث األول
  يف القرآن الكرمياإلرهاصات واملعامل الدالة على بداية التفكري املقاصدي 

وتأملنا يف بعض املواقف اليت عرضـت للرسـول         ،لو رجعنا إىل البدايات األوىل لإلسالم             
وأمعنا النظر، وقمنا بتحليل ما صدر عنهم إزاءها مـن آراء           .  وصحابته   ،صلى اهللا عليه وسلم   

 ذلك إىل التعرف على املؤشرات األوىل الدالة على بداية تشكل وتكوين الفكر              هلدانا ،وأحكام
 احلاسم من   -صلى اهللا عليه وسلم   - فموقف الرسول    ,املقاصدي، يف العصر األول لإلسالم ذاته     

 واليت تشفع قومها بأسامة بن زيد إلسقاط احلد عنها يدل           ، اليت سرقت  (*)يةومخز امل املرأةقضية  
 كان يعلم أن احلدود املفروضـة مـا         -صلى اهللا عليه وسلم   -الرسول  أن   ىعلداللة واضحة   
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صلى اهللا عليـه    - مفسدة، بدليل قوله     ِء إما لتحقيق مصلحة، أو در     ،فرضت إال لتحقيق مقاصد   

رق ِإنما ضلَّ من قَبلَكُم أَنهم كَانوا ِإذَا سرق الشِريف تركُوه وِإذَا س            ": ألسامة   -وسلم
      دِه الْحلَيوا عأَقَام ِفيِهم ِعيفإىل يهدف  فهو عليه الصالة والسالم يف موقفه ذلك        .  )1(" الض

د بعواقب وخيمـة    عو ت ،املقصد الذي إن مل يراع، تنتج عن عدم مراعاته، إهدار مصلحة أعظم           
 على علمـه  ،أفعاله دلت أقواله و، بدليل أن الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه  ،على اتمع كله  
  . وقوفه عندها، ومراعاته هلا ذه املقاصد و

وأن الوحي   -صلى اهللا عليه وسلم     - ال يستغرب من رسول اهللا       ،ن ذلك إ:وقد يقول القائل      
 من إن الفكر اإلسالمي قد توجـه        هو الذي دله على ذلك ونبهه إليه، فليس ذلك بدليل كافٍ          

ن إ:  واحتفل به، وعلى مثل هذا االعتراض نرد ونقـول    ،ديمنذ ذلك العصر إىل التفكري املقاص     
هناك مواقف للصحابة دلت على احتفاهلم باملقاصد وعنايتهم ا، منذ تلك الفترة، فهذا عمـر               

 -صلى اهللا عليه وسـلم    - خيالف كل من أشار على رسول اهللا         -رضي اهللا عنه  -بن اخلطاب   
ة من صبية املسلمني، ونزل القرآن مؤيدا عمـر         م عشر يباستبدال الفدية املالية ألسرى بدر بتعل     

         الذي كان يرى ضرورة قتل األسرى من املشركني، حىت ي  جانـب اإلسـالم،     رهب الكفـار 
 وعلى كل من حارب اإلسالم واملسلمني أن يتحمل تبعة موقفه           .ويعلمون أن ال حلول وسطى    

الـذي التفـت إىل      هو وحده    -رضي اهللا عنه  -ذلك ماليا وجسديا، وليس عمر بن اخلطاب        
رضـي اهللا   -الصديق  أبو بكر    فهذا   .أو يقول به من أحكام    ،  املقاصد فيما يصدر عنه من آراء       

صـلى اهللا   - ألنه اعترب الرسول     -رضي اهللا عنها  -ك لفاطمة الزهراء    فد امتنع عن تسليم     -عنه
ا للمسلمني، ومن  وإمنا باعتباره والي  .  اختص ا نفسه ال باعتباره حممد بن عبد اهللا           -عليه وسلم 

ها على مصاحل الدولة وحاجيـات      نمث ينبغي أن تبقى حتت يد احلاكم الذي خيلفه لكي ينفق م           
  . الرعية

                                                 
، القرص املضغوط، موسوعة احلديث الشريف، اإلصدار 6290من كتاب أحاديث األنبياء، رقم احلديث ري، ، صحيح البخا  البخاري - )1(
  . إحدى شركات جمموعة العاملية1996- 1991" لربامج احلاسب . ، شركة صخر1. 2أ

 األسد الصحايب اجلليل الذي كان و امسها فاطمة بنت األسود بن عبد األسد بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم و هي بنت أخ سلمة بن عبد.(*)
  .زوج أم سلمة قبل النيب صلى اهللا عليه و سلم، قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله محزة بن عبد املطلب
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له التعويل على رأيه     أحيق،   تساءل يف نفسه     -كرم اهللا وجهه  -بن أيب طالب    يا  عل كما أن    و    
فسأل رسول اهللا    غة احلكم   رفية التعليمات وصي  حبيف مواجهة املوقف العارض، أم عليه أن يلتزم         

يا رسول اهللا إذا بعثتين يف شيء أكون كالـسكة احملمـاة أم             : "   قائال    ،صلى اهللا عليه وسلم   
ا ال رى َم يَ اهدالَش: " فأجابه الرسول عليه الصالة والسالم      " الشاهد يرى ما ال يرى الغائب ؟        

 كـان مـن أبـرز       -كرم اهللا وجهه  -وقد أثبت التاريخ فيما بعد أن عليا        .  )1("ائب   الغَ ىرَي
وأفقههم بالدين، وأنه كان ممن يتجاوزون ظـاهر الـنص إىل جـوهره             ،  الصحابة يف القضاء    
  . ومكنون مضمونه

ـ األشتر النخ ' رسالة إىل واليه على مصر      ه قدم   وال أدل على ذلك من أن           تـصلح أن    (*)'يع
، الشريعة اإلسالمية من احلكم      كشف فيها عن مقصد      ،تكون دستورا لرواد السياسة الشرعية    

وبـسط  ،وأنه أبعد ما يكون عن التسلط على الناس وجباية لألموال، وإمنـا إقـرار للعـدل                 
 وإن اختلفت عقائـدها     ،عمار، وأن الرعية هلا احلق كل احلق على واليها         وسعي لإل  ،للطمأنينة

د قد جرت عليهـا دول      علم أين قد وجهتك إىل بال     ِامث  : " وتباينت أعراقها يقول لواليه فيها      
ح بـالنفس   فإن الـش  ،فاملك هواك وشح بنفسك عما ال حيل لك         …قبلك من عدل وجور     

ك الرمحة للرعية، واحملبة هلم، واللطف م، وال        لبت، وأشعر ق  هنصاف منها فيما أحبت أو كر     إ
  : م صنفان إف. تغتنم أكلهم ؛تكونن عليهم سبعا ضاريا

يفرط منهم الزلل، وتعرض هلم العلل، ويؤيت على        .  لك يف اخللق   إما أخ لك يف الدين أو نظري         
هم من عفوك وصفحك، مثل الذي حتب أن يعطيـك اهللا مـن             ظعأأيديهم يف العمد واخلطأ، ف    

  )2(."كان اهللا خصمه دون عباده عباد اهللا ظلم من  و، فإنك إال تفعل تظلم…عفوه وصفحه 

                                                 
، 1. 2، القرص املضغوط، موسوعة احلديث الشريف، اإلصدار أ594 كتاب مسند املبشرين باجلنة، رقم احلديث مسند أمحد، أمحد،- )1(

  . إحدى شركات جمموعة العاملية1996-1991" ج احلاسب لربام. شركة صخر
 و يف ه37 مصر عام –رضي اهللا عنه –والّه علي ...شهد وقعة اجلمل و صفني...األشتر النخعي هو مالك بن حارث النخعي الكويف(*). 

  .أواخر هذه السنة تويف مسموما بشربة عسل و دفن مبصر
  ]www.Egypt330.com:يل احلائري، عن موقع إنترنتحممد بن حسني بن حمسن بن علي اجلال:ينظر[
سعيد /دينظر و  .85-83 ص ، دط ، دت ،3ج,لبنان, بريوت, دار املعرفة, حتقيق الشيخ حممد عبدهعلى بن أيب طالب، ج البالغة،  - )2(
 حممد خلف اهللا أمحد، :ظر ينو. 227،228م، ص 1993هـ  1413، دط، ي مساعيل علي، أصول التربية اإلسالمية، دار الفكر العربإ

، جممع البحوث اإلسالمية ) يف اإلسالماالجتماعيالتوجيه (وثيقتان من األدب السياسي اإلسالمي، يف وظيفة الراعي و الرعية، ضمن حبوث
  .56 ص  دط ، دت ،، 1ج. القاهرة



  ) الحكيم إلى الشاطبي الترمذي من (  عاشورابن:  نشأة و ظهور و تطور الفكر المقاصدي قبل اإلماممراحل "تأصيلي "الثاني لبابا
  

  74

قصد من احلكم  يف اإلسالم، وأن اهللا ما أشـار إىل            فكالمه هذا يؤكد أنه قد انتهى إىل امل           
، ا فشى بينـهم مـن ظلـم         لـم والدول اليت زالت واحلضارات اليت اارت        ،األمم املنقرضة 

وتفشى فيهم من خبيـث     ، وما انتشر فيهم من فساد يف املعامالت         ،ربوتجوجور و ،وتسلط  
نوا شهداء على الناس من كل جنس       اخللق، إال ألنه يكره ذلك للمسلمني الذين اختارهم ليكو        

   :اىلعوملة فال يليق م إال أن ميتثلوا لقوله ت

  

                 )1(.  
  

 واملعامل اليت كانت مبثابة املقدمات الدالة على التفكري ،تلك هي اإلرهاصات األوىل    
  . املقاصدي

 ،يقه وترسيخهت على تعمل وعم،فما هي العوامل واملؤثرات اليت ساعدت على هذا التوجه    
  ؟شدوا إىل مضانه الرحال فواستنارت سبله،،حىت نشأ الفكر املقاصدي 

  :  سنتناوله يف اآليت ذا ما وه
  : أثـر القـرآن الكـرمي

املقرر شرعا وعقال، اعتقادا وعمال، نصا و اجتهادا، رأيا وإمجاعا، إمجاال وتفصيال،             " :إن     
صد وأكربها، وأعلى املصاحل وأعظمها، فهـو أصـل         أن القرآن الكرمي ينطوي على أرقى املقا      

األصول ومصدر املصادر، وأساس النقول والعقول، وقاعدة أي بناء حـضاري، يهـدف إىل              
 وغري ذلك من الغايات و املقاصد اليت ترنو مجيع          ،والصالح  والتقدم واالزدهار والتنمية   اإلعمار

  .و حتصيلهاالشعوب واألمم إىل حتقيقها 
قاصد الشرعية املعتربة و املعلومة واملقررة يف الدراسات الشرعية، إمنا هي راجعة يف             ومجيع امل     
  )2(" القرآن وتعاليمه وأسراره و توجيهاتهي ، تصرحيا أو تضمينا إىل هد أو تفصيلهامجلتها

                                                 
  .90 سورة النحل، آية - )1(
 مجادى األوىل هـ السنة الثامنة عشر، 65األمة، العدد كتاب ، جماالته . ضوابطه.ته  حجي نور الدين بن خمتار اخلادمي، االجتهاد املقاصدي)2(
, منشورات دار الفرقان, 1ج, تاب األمة املذكور أعالهك:وينظر., 2000 اإلمارات العربية املتحدة – ARABVESTAنترنات، موقع إو

  .69ص , 1998, الدار البيضاء
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ـ واحتفاله به وترك  ،إن التفات الفكر اإلسالمي إىل التفكري املقاصدي        ! أجل     زه عليـه مل    ي
شارات مقاصدية، كما   إ وما محله من     ،فة واتفاقا، وإمنا حدث بفضل القرآن الكرمي      حيدث صد 

اليت أسهمت بدرجات متفاوتة يف التأثري على الفكـر         ، من العوامل واملؤثرات     جمموعةتدخلت  
  .اإلسالمي ودفعته حنو هذا اال من التفكري

      
  
  
  
    : الشمولية والتنــوع-1

عرض إىل موضوعات شديدة    تاهتمامات اإلنسان الدينية والدنيوية و     رمي  القرآن الك     لقد مشل       
.  تنوع اهتمامات اإلنسان يف أبعاده البدنية والنفسية والروحية واالجتماعية          مع   التنوع وتطابق 

  : وقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك يف قوله تعاىل 

                  )1( 

  :وجاء فيه 

  
  

                 )2(  
   : طابـع احلواري عليهغلبـة ال-2

 ض ،  من الطابع السردي احمل    كالم اهللا تعاىل  املتأمل يف القرآن الكرمي تستوقفه ظاهرة جترد            إن  
وغلبة طابع احلوار واستخدام كثري من األلفاظ الدالة على أن الطابع اجلديل الغالب عليه قد جاء                

  :لتحقيق غاية بذاا من ذلك أننا جند األلفاظ اآلتية 
   

                                       )1(   
                                                 

  .38 سورة األنعام، اآلية )1(
  .58اآلية ,ة الروم  سور)2(
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                                   )2(   
                                  )3(  

به، وفيـه   طباغه   واص ،إىل غري ذلك من األلفاظ الدالة على شيوع احلوار يف القرآن الكرمي               
  : له تعاىل  قوتعابري دالة على احلوار واحلجاج من ذلك 

                                         )4(  
   و     

                            )5(  
  
3 (هناك و   القرآن الكرمي انتباه اإلنسان إىل خمتلف الظواهر الطبيعية والنفسية واالجتماعية،          شد

 فيها والتركيز   وإعمال فكره ،آيات كثرية نبهت اإلنسان إىل أمهية االلتفات إىل خمتلف الظواهر           
  :عليها، من ذلك قوله تعاىل 

   
                                          )6( 

  
   :وقوله تعاىل 

  
  
  

                                   

                                                                                                                                                 )1( 

                                                                                                                                                    
  .126سورة البقرة اآلية  - )1(
  .54سورة البقرة اآلية  - )2(
  .12، اآلية املائدةسورة  - )3(
  .15، اآلية الكهفسورة  - )4(
  .258، اآلية  البقرة سورة  - )5(
  20 ،19 ،18 ،17اآليات .الغاشيةسورة  - )6(

  :وقوله تعاىل
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   : وقولـه تعاىل 
               

                           
                             )2(  

  
   :وقوله تعاىل 

    
  

              
  

                              )3(  
          :وقوله تعاىل 

                          
                                                            )4(  

  
                     :وقوله تعاىل 

                                                                                        )5(  

  
وكيفما كانت، فأول ما نزل مـن       وجدت،   تركيزه على الدعوة إىل طلب املعرفة أينما         -4

ريا، ا أن أساس التطور اإلنساين اجتماعيا وحض       بقوة إىل  االنتباهالقرآن الكرمي استهل مبا يلفت      
   :رهن بطلب املعرفة، ويف ذلك يقول اهللا تعاىل 

                                                                                                                                                    
  191 ،190اآلية .آل عمران سورة )1(
  7 ، 6 ،5 ،الطارق سورة )2(
  14، 13، 12 اآلية .املؤمنون ة سور)3(
   .13اآلية .يونس سورة )4(
  .102 سورة هود، اآلية )5(
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                  ) 1(  
                 :وقوله تعاىل 

                                                                   ) 2(  
            :وجاء يف قوله تعاىل أيضا  

                                                 )3(  
   : وقوله تعاىل  أيضا 

                          )4(  
وحاجة اإلنسان إىل استخدامه، وعدم جواز تعطيله، فمن ذلـك          ،تنبيهه إىل أمهية العقل      -5

 والفطـر ،عقالنية املقاصد، وجرياا على وفق العقول الراجحة واألفهام الـسليمة           : "جند أن   
التأييد، ملا فيهـا    والعادية، فإن املقاصد الشرعية املقررة تتلقاها العقول العامة و اخلاصة بالقبول            

 ومطابقة األعراف ، ومناسبة املعقول، فمقاصد الكليات اخلمس، ومعاقبـة           ،من مسايرة الفطرة  
، الكـرب   والصدق، وتفـريج    ،اجلاين، واستنكار الظلم واخليانة و الغدر، وحمبة اخلري واألمانة        

 واإلعانة على املعروف والفضائل، ومنع الغـرر والـضرر يف      ،ننييوالشدائد عن املنكوبني واملد   
النفاس، وتأبيد الزواج ومنع توقيته وحتيينه، و احلث علـى          واملعامالت، ومنع الوطء يف احليض      

صد على  والقلب و النفس، وغري ذلك من املقا      ،طهارة املكان والبدن والثياب، وطهارة اللسان       
تنوعها و اختالف مراتبها، تتسم باملعقولية واملنطقية، وال جيحدها إال أصحاب العقول املختلـة      

   : والدليل على ذلك قوله تعاىل )5(" واألمزجة املهتزة 

                                                 
  .4- 1ات  سورة العلق، اآلي)1(
  .122، اآلية التوبة سورة )2(
  43:، و سورة النحل، اآلية07 :، اآلية األنبياء سورة  )3(
  .66، اآلية  الكهف سورة   )4(
نترنات، موقع إهـ، 1419 رجب 66ار اخلادمي، االجتهاد املقاصدي، تاريخ االجتهاد املقاصدي، األمة، العدد  نور الدين بن خمت)5(

ARABVESTA – م، طبعة خاصة باملغرب 1999/ه1419 اجلزء الثاين، 66:جملة كتاب األمة رقم.م2000 اإلمارات العربية املتحدة
  .32ص
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                     )1(  

  
 :وجاء فيه أيضا قوله تعاىل 

   
      )2(  

 : وجاء يف قوله تعاىل أيضا 
              )3(  
  
له، وعدم اإلكتفـاء      اهللا من كل وسائل املعرفة اليت أتاحها      ألن يستفيد    دعوته لإلنسان   -6

 فقد دعا القرآن الكرمي إىل اإلستفادة من املنهج احلـسي والنقلـي             ،والتعويل على منهج بذاته   
  : بدليل قوله تعاىل , والعقلي

                         )4(  
   :وقوله تعاىل 

                                                 
  .80 سورة األنعام، اآلية )1(
  .98ام، اآلية  سورة األنع)2(
  .176 سورة األعراف، اآلية )3
  .78ن، اآلية و سورة املؤمن)4(
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    )1(  
  

 و اللجوء إىل املنهج التجرييب      ،االستعانةبل يتعدى القرآن الكرمي ذلك إىل الدعوة لضرورة             
  :، فقد جاء يف قوله تعاىل  األمر ذاته إذا لزم

  

                   

                                                             

  

  

  

                                                             )2(  

  : وقال تعاىل أيضا 

  

  
  
  

                           
                                                 

  .44،43 يتان  سورة احلج، اآل)1(
  .112،113 تان  سورة املائدة، اآلي)2(
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                                                                                   )1(  
  
فقد جاء  . اهجها تكمل بعضها بعضا   ـومن،   إىل أن وسائل املعرفة      تنبيه القرآن الكرمي   -7

   :يف قـوله تعـاىل 

                )2(  
  

  : وقوله تعاىل 
                         )3(  

  
  

   :وقوله تعاىل 
  
  

                                          )4(  
له أثرا  واضحا يف توجيه الفكـر      هذه اخلصائص اليت ميزت القرآن الكرمي هي اليت جعلت           

  . اإلسالمي إىل االهتمام باملقاصد
ونعى علـى   ،  كز يف الكثري من آياته على الدعوة إىل استعمال العقل           ن القرآن الكرمي ر   ذ أ إ    

 إىل   االهتـداء  ر املعرفة العقليـة يف    ـالذين يركنون إىل التقليد فيعطلون بذلك عقوهلم، وبني أث        
ويلجأ إليها  ،  وأرشد إىل وسائلها ومناهجها اليت ميكن لإلنسان أن يستعني ا           ،  املعرفة اليقينية   

                                                 
  .260 سورة البقرة، اآلية )1(
  .06 سورة احلجرات، اآلية )2(
  .37 سورة ق، اآلية )3(
  .36 اآلية ،  سورة اإلسراء)4(
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والتأمـل  ،  ، جاء يف كثري من آياته يف سياق تعليمي إغراء للمسلم للـتمعن              وإضافة إىل ذلك  
واهر والعالقات إذ ال معلول بال علة، وال نتيجة بال مقدمة، هـذا مـا               ـوإعمال فكره يف الظ   

  :ه تعاىل ـولـن ذلك قـم، مـآليات اليت تضمنها القرآن الكري الـيفهم من جمم

ِإلَى َما أَنَزلَ اللَّه َوِإلَى الرسوِل قَالُوا َحسبَنا َما َوَجدَنا           َوِإذَا ِقيلَ لَهم َتَعالَوا     
    )1 ( َعلَيِه آَباَءَنا أََولَو كَانَ آَباؤهم لَا َيعلَمونَ َشيئًا َولَا َيهَتدونَ

  : وقوله تعاىل  
ا ِفي أَصِقلُ َما كُنَنع أَو َمعا َنسكُن ِعِري      َوقَالُوا لَو2( َحاِب الس(  

    :آيات صرحية يف استغالل الوسائل املعرفية واملناهج العلمية للوصول إىل الفكر  املقاصدي -8

  : ونستدل بآيات صرحية يف هذا اال نوردها كاآليت، يف نقاط 
  :قوله تعاىل  -1

الْأَفِْئَدةَ قَِليلًـا َمـا     قُلْ هَو الَِّذي أَنَشأَكُم َوَجَعلَ لَكُم السمَع َوالْأَبَصاَر وَ        
  )3(َتشكُرونَ 

  )4(  صم بكْم عمي فَهم لَا َيرِجعون: وقوله أيضا  -2

  
  

  : وقوله تعاىل )3
 َوِإذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعني فَِإني قَِريب أُِجيب َدعـَوةَ الـداِع ِإذَا َدَعـاِن              

  )5(َعلَّهم َيرشدونَ فَلَْيسَتِجيبوا ِلي َولْيؤِمنوا ِبي لَ

                                                 
  .104اآلية ، ملائدة  سورة ا- )1(
  .10اآلية ،  سورة امللك - )2(

  .23اآلية ،  سورة امللك - 3
  .18 البقرة ،االية  سورة - 4
  . 186سورة البقرة ، اآلية - 5
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  :وقوله تعاىل) 4

  )1(َواتقُوا اللََّه لََعلَّكُم تفِْلحونَ     
  :وقوله تعاىل)5

 َوِإذَا أََردَنا أَنْ نهِلَك قَرَيةً أََمرَنا متَرِفيَها فَفََسقُوا ِفيَها فََحق َعلَيَها الْقَـولُ             
  )2(فََدمرَناَها َتدِمريا  

  :وله عز و جل  وق)6

ضِرَبت َعلَيِهم الذِّلَّةُ أَيَن َما ثُِقفُوا ِإلَّا ِبَحبٍل ِمن اللَِّه َوَحبٍل ِمـن النـاِس                
َوَباُءوا ِبَغَضٍب ِمن اللَِّه َوضِرَبت َعلَيِهم الَْمسكََنةُ ذَِلَك ِبأَنهم كَانوا َيكْفُرونَ           

  .)3(  الْأَنِبَياَء ِبَغيِر َحق ذَِلَك ِبَما َعَصوا َوكَانوا َيعَتدونَِبآَياِت اللَِّه َوَيقْتلُونَ 

  
 ، أن اآلية األوىل تنعى عن املقلدين تقليدهميكتشف إن املتأمل يف هذه اآليات الصرحية س    

  .  على غري بينة وتبصر، للغري إتباعهمو، وإلغائهم لعقوهلم 
 ولو فعلـوا ألوصـلهم إىل       وحيلكافرين على عدم أخذهم بال    أما اآلية الثانية فهي تؤاخذ ا         

  . احلقيقة الدينية
 بل  ، فهي تلمح إىل أن االهتداء إىل احلق ال يعول فيه على جمرد العقل وحده              ،أما اآلية الثالثة      

  .البد أن يكون للعقل مرتكز من اإلميان حىت تتحقق اهلداية والرشد
 فال فالح يف الدنيا واآلخرة ، بالتالزم القائم بني التقوى والفالحهت فقد نو ،أما اآلية الرابعة      

  .  حبسب مراد الشارع،إال إذا وفق اإلنسان بني نواياه وأفعاله
بل البد أن يكون لذلك     ، فإا تربز أن احلضارة ال تنهار من تلقاء نفسها           ،أما اآلية اخلامسة      

  .  و هو الفسقأسباب ودواع، بينت سببا منها

                                                 
  .130 اآلية ، سورة آل عمران- 1
  .16 سورة اإلسراء، اآلية - 2
  .112 سورة آل عمران، اآلية - 3
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 ال خيرج هو اآلخر عـن قـانون         ،وتأيت اآلية األخرية لتسجل بقوة أن غضب اهللا ورضاه            
ستوجبته أسباب أوردا اآلية واحدا تلـو       ا حيث بينت أن غضبه على بين إسرائيل قد          ببية،الس

  . العدوان على الغريوعصيان اهللا، و قتل األنبياء، و وهي الكفر بآيات اهللا، ،اآلخر
أن -ال شك   ب-ا السياق التعليلي الذي صبغ الكثري من هذه اآليات وغريها ندرك            وإذا تأملن     

ولكن لينبه العقل املسلم إىل أن الظواهر إذا كانـت حتـدث            ،   وال اتفاقا    ،ذلك مل يأت صدفة   
 وإذا كان األمر كذلك فإن املسلم مـسؤول حبكـم           ،بفعل أسباب فإا بالتايل قابلة ألن تفهم      

 من حيث أن اهللا هيأ له األسباب اليت يتوصل ـا إىل             ،ا يعتقده وعما يفعله   إمكانية املعرفة عم  
الفهم الذي جيعله قادرا على حتديد موقفه واختاذ قراره، ولعل تأمل املسلمني األوائل يف القرآن               

 ظهـرت    حـىت    ،عقلية عليهم الطرة الرتعة   سي هو الذي انتهى م إىل       ، وتدبرهم آلياته  ،الكرمي
 وهو القـول الــذي      ، تارخييا أ ومن مث البد لنا أن نصحح خط       ، فرقة املعتزلة  لدىبكل جالء   

 وتردد بينهم حىت اعتقدوا أن املسلمني قد استفادوا من نزعتهم العقليـة مـن               ،أشيع يف الناس  
 اليونانية، فإذا كان من الثابت أن فرقة املعتزلـة قـد ذهبـت يف                الفارسية و  اتصاهلم بالفلسفة 

أن اإلنسان حىت وإن مل تصل إليه الرساالت السماوية مطالـب           : حد القول    تقديسها للعقل إىل  
 وحده إلرشاده إىل دالئل وجود       ألنه ثبت لديهم أن العقل كافٍ      ، وتوحيده ،باإلميان باهللا تعاىل  
  . اخلالق ووحدانيته

 قد نشأت وتطورت ابتداء من أواسط العصر األمـوي، وأن           ،ن الثابت أن فرقة املعتزلة        و م 
  وهذا دليل.وفلسفته مل يبدأ إال يف أواخر عصر هارون الرشيد، اتصال املسلمني بالفكر اليوناين   

  . له وزنه يف إثبات أن املسلمني قد استفادوا من نزعتهم العقلية تلك من القرآن 
 واإلحلـاح   ،وإذا رجعنا إىل ما ذكرناه عن اآليات الداعية إىل تأمل الظواهر على اختالفها                
والدعوة إىل طلب املعرفة، فإنه الشك أن القرآن الكـرمي قـد حفـز              ،   استخدام العقل    على

املسلمني إىل اإلقبال على التأمل والتفكري وانتهى م ذلك إىل اكتشاف أن للـشريعة مقاصـد    
وغايات، فسجلوا بعضا منها حتت أمساء خمتلفة كالغرض، والعلة، واحلكمـة، وبـدأ الفقـه               

…  كعلم القراءات، وعلـم التفـسري      ،تطور علوم القرآن الكرمي نفسها    املقاصدي يتطور مع    
   .واشتد ذلك التطور بعد ظهور املذاهب الفقهية، ودخول مرحلة التأليف 
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  . ؟ النبوية الشريفة  فما هو أثر السنة،هذا عن أثر القرآن الكرمي يف توجيه الفكر املقاصدي    
   : ريفـةأثر السنة النبويـة الش : املبحث الثاين

محلـهم  و،بالغ األثر يف تعميق فهم املسلمني للقـرآن الكرمي        النبوية الشريفة لقد كان للسنة         
 كما أا مثلت إطارا تدريبيا مكنهم من التعرف على ما جيـوز فيـه               ،على التأمل فيه وتدبره   

 ،جتهاد فيها ااالجتهاد وما ال جيوز، فمنها أدرك املسلمون أن العبادات والفرائض و احلدود ال              
 من  -صلى اهللا عليه وسلم   -و تبني هلم ذلك بوضوح من موقف احلسم الذي وقفه رسول اهللا             

 ،ية اليت سرقت وسعى قومها عنده إلعفائها من احلد فقال عليه الصالة والـسالم             موخزة امل أاملر
ثُم قَاَم فَاخَتطََب ثُم    أََتشفَع ِفي َحد ِمن حدوِد اللَِّه       : " ألسامة بن زيد الذي جاء يشفع عنده        

             َوِإذَا َسـَرَق ِفـيِهم َتَركُوه ِريفالش وا ِإذَا َسَرَق ِفيِهمكَان مهأَن لَكُملََك الَِّذيَن قَبَما أَهقَالَ ِإن
  )1("  ت لَقَطَعت َيَدَهاالضِعيف أَقَاموا َعلَيِه الَْحد َوايم اللَِّه لَو أَنَّ فَاِطَمةَ ِبنَت مَحمٍد َسَرقَ

والذي يعنينا بصورة أدق هنا أن السنة النبوية الشريفة تضمنت أحاديث كان هلا األثر البالغ                   
ومن بـني  .وكل ما يصدر عنه من تصرفات ،ير وعي املسلم مبسؤوليته يف كل ما يعتقده         نويف ت 

  : تلك األحاديث ما يلي 
   :صدياألحاديث اليت وجهت للتفكري املقا  - أ

 ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسـوله          ئمراإمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل       )1
فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته             

 )2( " إىل ما هاجر إليه

أَيَها الناس ِإنَّ   " َسلََّم  َعن أَِبي هَريَرةَ قَالَ قَالَ َرسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعلَيِه وَ           )2
اللََّه طَيب لَا َيقَْبلُ ِإلَّا طَيبا َوِإنَّ اللََّه أََمَر الْمؤِمِنَني ِبَما أََمَر ِبِه الْمرَسِلَني فَقَالَ               

 *)ِلـيم َيا أَيَها الرسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَباِت َواعَملُوا َصاِلحا ِإني ِبَما َتعَملُونَ عَ           (
                                                 

  . 1. 2، موسوعة احلديث الشريف، اإلصدار أ3216يث األنبياء، رقم احلديث  من كتاب أحاد، الصحيح ،البخاري – )1(
خالد البيطار، البيان يف شرح     : و انظر   ،  1. 2، موسوعة احلديث الشريف، اإلصدار أ     01 بدأ الوحي، رقم احلديث       الصحيح ،  البخاري،-)2(

ن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حـديث   اب و  .23م ، ص    1988 دط ، األربعني النووية، للنووي، دار الشهاب باتنة،     
  .7م، ص1980/هـ1400، 5من جوامع الكلمة، دار احلديث، جبوار إدارة األزهر، ط

  .51سورة املؤمنون آية   *
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 ثُم ذَكََر الرجلَ    **)َيا أَيَها الَِّذيَن آَمنوا كُلُوا ِمن طَيَباِت َما َرَزقَْناكُم          ( َوقَالَ  
              َحَرام هَوَمطَْعم َيا َرب َماِء َيا َربِه ِإلَى السَيَدي دَعثَ أَغَْبَر َيمفََر أَشِطيلُ السي

  )1(" .سه َحَرام َوغُِذَي ِبالَْحَراِم فَأَنى يسَتَجاب ِلذَِلَكَوَمشَربه َحَرام َوَملَْب
كُنت َمَع النِبي َصلَّى اللَّهم َعلَيِه َوَسلََّم ِفي        : " وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال          )3

ِه أَخِبرِني ِبَعَمٍل يدِخلُِني فَأَصَبحت َيوما قَِريبا ِمنه َوَنحن َنِسري فَقُلْت َيا َرسولَ اللَّ َسفٍَر
             اللَّـه َرهَيس َعلَى َمن لََيِسري هَعِظيٍم َوِإن َسأَلَْتِني َعن اِر قَالَ لَقَدِني َعِن النَباِعدةَ َويالَْجن

اةَ َوَتصوم َرَمَضانَ َوَتحج    َعلَيِه َتعبد اللََّه َولَا تشِرك ِبِه َشيئًا َوتِقيم الصلَاةَ َوتؤِتي الزكَ          
الَْبيَت ثُم قَالَ أَلَا أَدلَُّك َعلَى أَبَواِب الَْخيِر الصوم جنةٌ َوالصَدقَةُ تطِْفئُ الَْخِطيئَةَ كََما              

ى جنوبهم َعـِن    َتَتَجافَ( يطِْفئُ الَْماُء الناَر َوَصلَاةُ الرجِل ِمن َجوِف اللَّيِل قَالَ ثُم َتلَا            
ثُم قَالَ أَلَا أُخِبرَك ِبَرأِْس الْـأَمِر كُلِّـِه َوَعمـوِدِه           ) َيعَملُونَ  (  َحتى َبلَغَ    *)الَْمَضاِجِع  

 َوِذرَوِة َسَناِمِه قُلْت َبلَى َيا َرسولَ اللَِّه قَالَ َرأْس الْأَمِر الِْإسلَام َوَعموده الصلَاةُ َوِذرَوةُ             
َسَناِمِه الِْجَهاد ثُم قَالَ أَلَا أُخِبرَك ِبَملَاِك ذَِلَك كُلِِّه قُلْت َبلَى َيا َنِبي اللَِّه فَأََخذَ ِبِلَساِنِه                

َيا َنِبي َك َهذَا فَقُلْتَعلَي ـَك   قَالَ كُفِبِه فَقَالَ ثَِكلَت َؤاَخذُونَ ِبَما َنَتكَلَّما لَماللَِّه َوِإن
أُم               ِإلَّا َحَصاِئد َعلَى َمَناِخِرِهم أَو وِهِهمجاِر َعلَى واَس ِفي النالن َعاذُ َوَهلْ َيكُبَك َيا م

2(" أَلِْسَنِتِهم(  
 وجدنا أن أوهلا حيمل املسلم مسؤولية   واحدا واحدا ،  وإذا رجعنا إىل هذه األحاديث الثالث           

أمـا احلـديث     ،هات نفسه، مما حيفزه إىل مراقبة باطن       وجيعله مسؤوال حىت عن خطر     ،ما يعتقده 
 حـىت   ، باملقاصد العامة واخلاصة للشريعة    االهتمامالثاين، فإين أراه األساس يف توجيه املسلم إىل         

    .  يأمن الوقوع فيما حرمه اهللا وى عنهولكسب املشروع اتسىن له ضبط طرق ي

                                                 
  .172سورة البقرة آية   **

  .1. 2، موسوعة احلديث الشريف، اإلصدار أ1686 كتاب الزكاة، رقم احلديث الصحيح ، مسلم، - )1(
تتجاىف جنوم عن املضاجع يدعون رم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ، فال تعلم نفس ما ' :  ومتامها مايلي 16سورة السجدة آية   *

  . السجدة16،17' أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون 
  .1. 2ريف، اإلصدار أ موسوعة احلديث الش.2541كتاب االميان ، احلديث رقم  ،الترميديسنن  )2(
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  أن الفرد مسؤول عما يقوله ويـشيعه يف           بقوة يوضحوإذا جئنا للحديث الثالث وجدناه           
 وهو مسؤول عما يترتـب      ,هـ ميلك الكلمة ما مل ينطق ا، فإذا هو نطقها ملكت          ه  وسطه ألن 

  .  إىل اخلريهر أو حتفيزـعنها من الش
  . و أقواله حاديث الثالثة لتشعر الفرد املسلم بأنه مسؤول عن نواياهوهكذا تلتقي األ    
هو و  أن يلزم نفسه بقياس تصرفاته إىل مراد اهللا        ،جة املنطقية إلحساسه مبسؤوليته   فإن النتي  اإذً    

  .  باملقاصد الشرعيةاالهتمامبالضرورة ما يستوجب 
وهكذا تأيت السنة كعامل ثان ساهم يف حتفيز املسلم لالهتمام بالتفكري املقاصدي وانضافت                 

   : يه وا نكتفي بإبرازهإىل هذين العاملني عوامل أخرى 
   : وضـع الحديثمحاربة  - ب

  عثمان بن عفـان     اخلليفة حيث كان هلذه الظاهرة اليت نشأت بفعل الفتنة اليت حدثت أيام              
نقسم ا أن   -رضي اهللا عنه  –  بن أيب طالب   لإلمام ومناوأة معاوية    - رضي اهللا عنه   -ي النورين   ذ

ديث بفعل هـذا الـصراع       اخلوارج والشيعة، فتعرض احل    مهها  ن إىل تيارات سياسية أ    واملسلم
جتالب األنصار، وكان   او،  ف والوضع من التيارات السياسية لتربير املواقف        يالسياسي إىل التزي  

عتباره جزءا من الدين، مما ميكن أن يتسبب فيـه          الذلك أثر يف حتفيز املسلمني حلماية احلديث ب       
  . واخلروج م عن مقاصد الشارع، احلديث املوضوع من تضليل الناس 

واستعداده ابتداء مـن خالفـة      ،  كل حبسب اختصاصه    توجهوا  ظهر العلماء الذين        وهكذا  
يف، وبناء مناهج تـساعد     ي وما بعدها يف مكافحة الوضع وحماربة التز       -كرم اهللا وجهه    -علي

، فظهر علم الرواية وعلم الدراية، وظهرت مـن         فاسدةعلى التعرف على صحيح احلديث من       
واليت كانت غايتها العليا فهم القرآن لفظا ومعىن، وظهر الفقـه           ،  لقرآنية  جهة أخرى التفاسري ا   

 ألف يف املقاصد هو     اأول م  حيث أن    املؤدي إىل عامل املقاصد،   سبيل    ومدارسه، والذي كان ال   
أصـوليا بـاملعىن      كان يعد فقيهـا و     الذي  *"  احلكيم   الصالة ومقاصدها  للترمذي   " كتاب  
 لكتابه ذلك قد أدار املفتاح يف الباب املؤدي إىل عامل املقاصد الشرعية،              إال انه بتأليفه   ،الصحيح

                                                 
فنفي من ' ختم الوالية' فقيه ومتصوف وحمدث خرساين ، ألف كتاب جري،اهلوهو أبو عبد اهللا حممد بن علي الذي عاش يف القرن الثالث  - *

  ' الة ومقاصدها الص' و ' نوادر األصول يف معرفة أخبار الرسول ' و ' املنهج ' و ' الرياضة وأدب النفس ' : ذ وام بالزندقة ، له ترم
  .'احلج وأسراره ' و ' علل العبودية ' و ' علل الشريعة ' و ' العلل ' م ، و 932/هـ320 ت حوايل 
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وهو إذ فعل ذلك ألنه رأى أن الفقه ركز على أحكام الصالة من حيث صحتها وبطالا، وما                 
 إال أن أثره ال يتعـدى اجلانـب         ،يترتب على إقامتها أو تركها، وهذا اجلانب وإن كان مهما         

  :هره فهو ما عربت عنه اآلية الكرمية الشكلي من الدين، أما جو
 ِإنَّ الصلَاةَ َتنَهى َعن الْفَحَشاِء َوالْمنكَِر َولَِذكْر اللَِّه أَكَْبر َواللَّه َيعلَـم َمـا              

 )1(  َتصَنعونَ
ن نشأة التفكري املقاصدي ترجـع إىل       أوهذا العمل الذي قام به احلكيم الترمذي يثبت لنا               

  .  أصال وقد بينا ذلك مبا سقناه من أمثلةعهد قدمي
 إمنا يرجع إىل القـرن      ،وظهور مصطلح املقاصد  ،   بالتأليفأما اختصاص موضوع املقاصد         

  .نفاآاملشار إليه " مقاصد الصالة " الثالث اهلجري الذي ظهر فيه كتاب 
نـشأة  يف  يف اإلسـهام    وأثر الصحابة   ،  هذا عن أثر القرآن الكرمي و السنة النبوية الشريفة              

  .الفكر املقاصدي
  فهل هناك عوامل أخرى أسهمت يف ذلك ؟     

   :أثـر اإلجتهاد يف نشأة الفكر املقاصدي  :املبحث الثالث
تفات لمن العوامل واملؤثرات القوية اليت حفزت الفكر اإلسالمي يف اال    أيضا   االجتهاديعترب        

يـف  كى توايل مراحل منو الفكر اإلسالمي ذاته وتطوره،       إىل التفكري املقاصدي عرب الزمن، وعل     
  ذلك؟ 

 وشروعه يف التأثري وتقدمه تبعا لعوامل ومؤثرات أخرى         االجتهادالسبق الزمين لظهور     -1
   : كثرية

 مل يبدأ ومل يشرع يف التعبري عن ذاته         ،األثر الثقايف احلضاري على الفكر اإلسالمي      •
بينما االجتهاد ظهرت بدايته    ،صر العباسي   إال يف أواسط العصر األموي وبداية الع      

 وشرع يف اسـتخدامه كـأداة        -صلى اهللا عليه وسلم   -األوىل يف عهد الرسول     
  . لتنظيم احلياة العامة للمجتمع اإلسالمي يف عهد الصحابة مباشرة

                                                 
  .45 سورة العنكبوت، اآلية )1(
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 اليت أسهمت يف بعث الفكر       : إىل جانب القرآن والسنة من أهم العوامل       االجتهاديعترب   -2
  . تطويره يف شكله العام والتفكري املقاصدي بشكل خاصاإلسالمي و

  : ها  أمه شروط من جمموعةفممارسة االجتهاد تفترض •
  .معرفة الكتاب والسنة -
  .العلم باللغة العربية -

هذه الشروط أساسية تتلوها شروط مكملة استنتجها العلماء عن طريق وصايا عمر               و تعترب   
َحدثََنا آَدم َحـدثََنا     : مثل واستقراء السنة    -هللا عنه رضي ا –  وعلي بن أيب طالب    ،بن اخلطاب 

شعَبةُ َحدثََنا َعبدالَْمِلِك بن عَميٍر َسِمعت َعبَدالرحَمِن بَن أَِبي َبكَْرةَ قَالَ كََتَب أَبو َبكَْرةَ ِإلَـى   
َوأَنَت غَضَبانُ فَِإني َسِمعت النِبي َصلَّى اللَّهـم        ابِنِه َوكَانَ ِبِسِجسَتانَ ِبأَنْ لَا َتقِْضَي َبيَن اثَْنيِن         

وصايا عمر بن اخلطـاب      إن    و )1( َعلَيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َيقِْضَين َحكَم َبيَن اثَْنيِن َوهَو غَضَبان         
ضرورة ملعرفة اتهـد خبـصوصية      هو   واستقراء الواقع،    -رضي اهللا عنه  – وعلي بن أيب طالب   

فاالجتهاد كان من العوامل األساسية اليت فرضت على        . اجلماعة اليت جيتهد هلا يف حكمه وفتواه      
له أن يتـذكر األحكـام       اتهد البد وكاملنهج النقلي،   ،املسلم التمرس مبناهج معرفية متنوعة      

ستعني ويعرف دواعيها وعللها حىت يتسىن له أن يقيس عليها أمثاهلا، كما أن اتهد ي             ،  السابقة  
باملنهج العقلي النقدي التحليلي لكي يتبني مراد الشارع ومراد املكلف ، فيستنبط احلكم الذي              

وبذلك ينفي طابع احلرج عن الدين ويكفـل        ،ميتثل ملراد الشارع ويالئم املكلف فردا أو مجاعة       
  .ألفراد واجلماعاتا والتزام هستمراريته عن طريق تيسرياللدين 

، ي محل الفكر اإلسالمي علـى تطـوير منـاهج البحـث الوصـفية                هو الذ  واالجتهاد    
 ولذلك جند الفقهاء اتهدين يتحرون الدقة كل الدقة يف التعريف بالقـضية وال              واالستكشافية

بعد عرض كل املعطيات واألسباب اليت جتعل الـصادر         إال   أو عنها      ،يصدرون أحكامهم فيها  
ونـشأة  ،باقا عليها وهنا تربز العالقة بني أثر االجتهاد         منهم عليها أوفق من غريه، و األكثر انط       

  . الذي مهد لظهور وتطور الفكر املقاصدي بكل معطياته وأبعاده، التفكري املقاصدي 
                                                 

، 1دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط،1جلصنعاين، سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة  األحكام، حممد بن إمساعيل ا - )1(
، 7وصحيح مسلم، الباب  6625 احلديث رقم .9/82،   يف صحيح البخاري و .5/1303رقمه . 222ص .  م1988،  هـ1408
  .5/46وسنن أمحد ابن حنبل،  8/237وسنن النسائي،  .1334وسنن الترمذي، رقم  . من األقضية16احلديث 
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ن من علمائنا وفقهائنا هو الذي      و الذي خص به اتهد    واالستقصاءفهذا التحري والتدقيق        
ءت يف القرآن والسنة يمن عليها قواعد كلية عامة         انتهى م إىل أن الشريعة اإلسالمية كما جا       

  .هي األساس ملا تضمنته من أوامر ونواه وأحكام
والـسنة وارتفـاع   ، ومل يتم التفطن لتلك القواعد الكلية العامة إال بعد تطور علوم القرآن          

ملـذاهب  ومرورا بعصر أئمة ا   ،  وترية االجتهاد ابتداء من عصر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه            
الفقهية وانتهاء بظهور التيارات الفكرية السياسة والدينية اليت نشأت يف العصر العباسـي األول              

  . وأحكام يف قـضايا خطـرية      ى فصدرت فتاو  لالجتهادوالثاين وفتحت الباب على مصراعيه      
 يف فتح الباب على مصراعيه للتطفـل علـى           أثر فكان هلذا الصراع الفكري الديين والسياسي     

، دعياء الفقه والعلم، فحفز ذلك العلماء الفعليني إىل التصدي إىل هـذه الظـاهرة               ال جتهاداال
له أن يكون إال يف إطار مقنن حتكمه ضوابط وقواعـد            والتنبيه إىل أن اجتهاد اتهدين ال ميكن      

ـ              ك حتددها الشريعة بذاا، وهكذا اجتهد العلماء يف خمتلف البالد اإلسالمية لتحديد وتعيني تل
 وكان أول من ألف فيـه اإلمـام         – أصول الفقه    –الكليات والضوابط، فظهر علم األصول      

  ؟".الـرسالة : " الشافعي كتابه 
ليف الشرعية يف نطاق املذاهب الدينية ابتداء من اية العصر األموي، ولعـب             آوظهرت الت     

القياس، وأسـهم املـذهب     املذهب احلنفي دورا حامسا يف إذكاء الرتعة العقلية العتماده على           
 ومتكني اتهـد مـن النظـر        ، بفتح باب االجتهاد واسعا    ،ا عرف باملصاحل املرسلة   مباملالكي  
 لتقدير احلكم احملقق ملصلحة اتمع وإثباا أو نفيها ذلك أن املصاحل املرسلة إمنا مسيت               ،والقياس
ا يشترط فيها أن ال يكون      أو حيرمها، كم  ،  وسنة يبيحها   أ ألنه مل يأت نص من كتاب        ،كذلك

  .  إال فإا ال تعترب مصلحة على اإلطالق فيها ما يعارض كتابا أو سنة، و
يعترب من احلوافز اهلامـة     . مالك بسد الذرائع     وهو ما عرب عنه اإلمام     وكذلك درء املفاسد        

املـه وبنـاء    وضع قواعده ومتييز مع    اليت وجهت فكر اتهدين حنو العناية بالفكر املقاصدي و        
صرحه، وهكذا توالت جهود فقهائنا على اختالف املذاهب والعصور وعن طريـق حرصـهم              

آلياته لضمان مرونة الدين وقدرته على مسايرة اختالفات الزمان         و،  على توفري أسباب االجتهاد     
  . واملكان
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 ،عده ثانيا  أوال وصحابته من ب    -صلى اهللا عليه وسلم   -علينا أن نذكر بأن اجتهاد الرسول          و  
عية واملنـاخ الفكـري   ـأ البيئة الطبيـوأئمة املذاهب ثالثا، كل ذلك هي ،  وإسهامات التابعني   

  . املالئم لنشأة الفكر املقاصدي
  .)1("…ِنَما الْأَعَمالُ ِبالنيات  إ: " ول صلى اهللا عليه وسلم، املشهور       ـديث الرس ـفلوال ح     

مثل قتل اجلماعـة بالواحـد،       -رضي اهللا عنهما     -علي  ولوال اجتهادات عمر بن اخلطاب و     
 الصناع، ولوال اجتهادات أئمة املذاهب الفقهية كاإلمام أيب حنيفة الذي طور القياس             نيوتضم

له الفضل يف البحث على األقل يف        وأسس مذهبا كامال عرف مبذهب أهل الرأي، والذي كان        
  . املناطالعلل اجلزئية، والقريبة، أو مبا يعرف بتحقيق 

  . ولو ال فتح اإلمام مالك لباب القول باملصاحل املرسلة وسد الذرائع       
إدريس الشافعي يف وضع قواعد علم األصول، ملا يأ املنـاخ           بن  ولوال اجتهادات حممد          

للفكر اإلسالمي للكشف عن علم املقاصد، إذ نشأ يف إطار علم األصول حيث كان مبحثا من                
  .سمباحث القيا

ومن كل ما ذكر تبني أن البحث املقاصدي والتفكري يف هذا اال            : لقول  الصة ا وخ           
قد ظهرت مؤشراته ومعامله ابتداء من عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وصـحابته األول                 

  : وذلك ألسباب نلخصها يف اآليت 
  . املعريفأثر القرآن الكرمي يف التحفيز على النظر العقلي والبحث -1
أثر السنة النبوية الشريفة بشىت أبعادها وصورها يف تنبيه املسلمني إىل استقاللية الرأي، ومن              -2

مث ضرورة الفهم والتبيني وعدم االندفاع يف إصدار األحكام، مبا ينجر على األحكام املرجتلة              
  . من أخطاء تضر بالفرد واتمع، وآثام يتحمل وزرها أمام اهللا

 املذاهب الفقهية قد هيأت إطارا مالئما لنشأة البحث املقاصـدي يف نطاقهـا، وإن               بينا أن -3
توجهـت   تعدد املذاهب يف حد ذاته هيأ فرصا فريدة للجدل واحملاججة فتفتقت العقول و            

  .  يف هذا اجلانبفرجع ذلك بآثار إجيابية على موضوع املقاصدحنو البحث  ، 

                                                 
" لربامج احلاسب . ، شركة صخر1. 2ريف، اإلصدار أ، موسوعة احلديث الش01 بدأ الوحي، رقم احلديث الصحيح ،البخاري،) 1(

  سبق خترجيه.  إحدى شركات جمموعة العاملية1991-1996
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حكرا على رجال الفقه واألصول، بل أسهم فيه رجال         وبينا أن البحث يف املقاصد مل يكن        -4
  الفكر الديين عامة، كما تشرف باملسامهة فيه غريهم من أهل الفكر

وقد أحملنا إىل أن تتابع هذه العوامل، والتقاء هذه املؤثرات، واتفاق هذه األسباب، أدى إىل               -5 
املصطلح وتوحيده،  ، ودل على ذلك ظهور      بكل جالء   انبثاق البحث يف موضوع املقاصد،      

  . عملية التأليف يف موضوع املقاصدلقت مث انط
  نطالق عملية البحث والتأليف يف علم املقاصد ؟ افكيف كان أثر 

  . سنعرض له يف الفصل الثاين اإلجابة  على ذلك ما و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  ) الحكيم إلى الشاطبي الترمذي من (  عاشورابن:  نشأة و ظهور و تطور الفكر المقاصدي قبل اإلماممراحل "تأصيلي "الثاني لبابا
  

  93

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  الفصل الثاني
نشأة وظهور وتطور الفكر : مراحل

 من  قبل اإلمام ابن عاشورالمقاصدي

اإلمام  الترمذي الحكيم إلى اإلمام الشاطبي 

  

  

   :و يشتمل على المباحث التالية    

  :مـقـدمـة   ـ   

  .نشأة الفكر المقاصدي  : المبحث األول -

 .ظهور الفكر المقاصدي  : المبحث الثاني -

 .تطور الفكر المقاصدي  : المبحث الثالث -

  . جداول ورسم بيانيصلفالخالصة :المبحث الرابع  -
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     :مقـدمة      
ذ لفظ املقاصد من قبل اإلمام الترمذي احلكيم، قد قصر اسـتعماله علـى              لقد كان اختا        

ـ ،ه  ـيف مصنفات  كثر استعماله أة من اهللا أو املكلف، و     ـاالغايات املتوخ  : ة كتابـه    ـوخاص
ذلك ،   عتمد كسند يرجع إليه لتأريخ ظهور مصطلح املقاصد       الذي ي . " الصالة و مقاصدها      "

 كان مبثابة الكوة اليت فتحت يف       ،ال حمدد، وموضوع بذاته   ألن حتديد املصطلح واختصاصه مبج    
 بعد أن   ،و إذا بالناس الذين كانوا بداخله أو خارجه       . ،فمكنت من نفاذ النور إليه       كهف مظلم 

كانوا حيدسون ما بداخله حدسا اعتمدوا فيه على حاسة السمع ملن هو خارجه، وحاسة اللمس               
عني، فيسرت هلم هذه الرؤية     النافذ يرون حمتوياته، رأي     إذ هم بفضل النور ال    و  ملن هو بداخله،    

، وتعرفـوا   ه والرجوع بكل شيء إىل مادته األصلية، وجنس       ،املباشرة متييز ما بداخله و تصنيفه     
  . على أوجه استعماله

نعم لقد كان حتديد مصطلح املقاصد بالنسبة ملوضوع املقاصد، كالكوة اليت نفذ منها النور                  
  .كيف ؟  - كما سبق ذكره - املظلمفأنارت الكهف

للعقل األصويل من شتات الفكر وتضارب اآلراء       ،  كان ذلك بتحرير اإلمام الترمذي احلكيم         
 قبله يستخدمون ألفاظا شـىت للداللـة علـى          واإذ كان   ،يف عدم االتفاق على مصطلح بذاته     

بالضرورة وحدة املعىن، بل    املقاصد، وهي وإن كانت مترادفات، لكن الترادف يف اللغة ال يعىن            
 من حيث قوة وضعف الداللة على املعىن، وقد يدل لفظ شـيء             ،قد تتفاوت األلفاظ املترادفة   

املعاين، : ن السابقني قد استخدموا كلمات      أل, ر قد يدل على معىن آخ     ه بينما مرادف  ، معىن على
وعـدم  ،  لفهـم لتدل على املقاصد، وكان لذلك أثره يف اختالف ا        …  والغرض، واحلكمة،   

 حسم هذا املشكل عن طريق إلزامه       :االتفاق بينهم على املدلول عليه؛ فلما جاء اإلمام الترمذي        
 ،وبذلك ساعد العقل األصويل   .  باستخدام هذا اللفظ يف نطاق حمدد، وجمال معني          ،نفسه، أوال 

ا ليس منه،    مم ،على حتديد جمال املقاصد، ووضع معامل ومراسم حتدد أبعاده، حىت يعرف من منه            
وبعد هذه اخلطوة احلامسة اتضحت ألهل األصول نواحي البحث يف املقاصد، ودخـل علـم               

تطور الفكر املقاصدي يف مراحل     نشأة و ظهور و   املقاصد مرحلة النمو الفعلية، ونستطيع أن منيز        
  : وهي كاآليت .النشأة مث الظهور مث التطور: مباحث  هي ة مث نفصلها يف ثالث, متتاليةست 
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  .مرحلة ضبط داللة املصطلح واستعماله -1
  .مرحلة استقصاء املقاصد وضبط أنواعها -2
  .مرحلة التمكني للتوظيف التطبيقي للمقاصد -3
  .وتفريعها وتقعيدها و التمكني هلا، مرحلة تنظيم املقاصد  -4
   .واستجالء جماالا، مرحلة حتديد معامل املقاصد  -5
 .ميةمرحلة اصطباغ البحث املقاصدي بالصبغة العل -6

  

   :نشأة الفكر املقاصدي : املبحث األول
   : مرحلــة ضبط داللة املصطلح واستعماله )1   

هذه املرحلة تكفل ا اإلمام الترمذي احلكيم، وساهم بقوة يف التأسيس هلا، عـن طريـق                    
 جهود  تبد، وغري ذلك من التصانيف، وقد       "احلج وأسراره   " و  " الصالة ومقاصدها   "كتابه    
ام الترمذي احلكيم يف التأسيس لتوحيد املصطلح، وضبط استعماله، واستقطاب االهتمـام            اإلم
  : نذكر من بينهم ، وضوع املقاصد، وختصص علماء آخرون، كل حبسب جهدهمب

ـ 365 /م975 بكر القفال الشاشي املتوىف سنة     اأب • ، دعم موضـوع املقاصـد        ه
  .  " والدالئل والعللمسألة اجلواب " :  وكتاب"األصول: " بتأليف كتاب 

شجع على التأليف يف املقاصد،     و  هـ،  375 /م985 بكر األري املتوىف سنة    اأبو   •
  ." حماسن الشريعة": كتاب ،وأهم كتبه

هـ، كان ملزجه بني علـم      403 /م1012 بكر بن الطيب الباقالين املتوىف سنة      اأبو   •
: ، ومن أهـم كتبـه        أثر يف توجيه االهتمام مبوضوع املقاصد      ،الكالم وعلم األصول  

  ."  البيان عن فرائض الدين وشرائع اإلسالم: " وكتاب" األحكام والعلل:"باكت
إذا تأملنا هذه املرحلة سنجد أا استغرقت مدة من الزمن تصل إىل قرابة القرن، هذا إذا                 و    

فما هي  . هاترقنسترشد به يف حتديد املدة الزمنية اليت استغ       ،  اختذنا من تاريخ وفاة رجاهلا معلما       
  .املرحلة اليت تلتها ؟ 
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   : مرحلــة استقصاء املقاصد وضبط أنواعها )2   
بعد أن أسهمت املرحلة األوىل يف حتديد موضوع املقاصد، حتول االهتمام يف املرحلة الثانية                  

 . ويين اجل :لإلمام" الربهان  " إىل التعرف على املقاصد ذاا، وابتدأت هذه املرحلة بظهور كتاب           
، وقد كان له الفـضل يف التنبـه إىل           هـ478 /م1085املتوىف سنة  الشريفني   إمام احلرمني 

صول  أل ، حيث ميز بني أنواع املقاصد يف تقسيمه اخلماسي        وتصنيفها  ،  املقاصد العامة وضبطها    
 و كان تقسيمه على     .الشريعة، ومن أهم هذه األقسام ؛ الضروريات ، احلاجيات ، التحسينيات          

  :نحو التايل ال
 فهو معلل حلفظ الدماء املعـصومة       ،مثل القصاص ،  ما يتعلق بالضرورات   :  1القسم   •

  .والزجر عن التهجم عليها 
 وقد مثل باإلجيارات    .ما يتعلق باحلاجة العامة، و ال ينتهي إىل حد الضرورة         :  2القسم   •

  .بني الناس
هو مـن قبيـل التحلـي       إمنا   ال حاجيا حاجة عامة و       ما ليس ضروريا و    :  3القسم   •

   . والتخلي عن نقائضها وقد مثله بالطهارات ،باملكرمات
 ولكنه دون الثالث، حبيث ينحصر      ،هو أيضا ال يتعلق حباجة وال ضرورة      و   :  4القسم   •

 يف أن   ، الفراغ منـه   زانتج الذي   ،كالضرب الثالث  -يف األصل    -يف املندوبات، فهو    
 بـل ورد    ،مل يرد األمر على التصريح بإجياا      االستحثاث على مكرمة  : الغرض املخيل   

  .األمر بالندب إليها 
 ال من باب الضرورات،     ،وال مقصد حمدد   له تعليل واضح   هو ما ال يظهر    :  5القسم   •

  )1(" جدا ههذا يندر تصور: " وال من باب احلاجات، وال من باب املكرمات قال 
باملقاصد، من حيث أنه كان أول من جعـل       ولإلمام اجلويين فضل أكرب يف ترسيخ االهتمام            

ه فيها، من حيث كوـا أداة ضـرورية         قالعلم باملقاصد من ضرورات  العلم بالشريعة، والتف       
  .لفهمها والتصرف فيها

                                                 
  .35، 34  أمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ، ص - )1(
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قد أسهم يف هذه املرحلة اهلامة إىل جانب اإلمام اجلويين تلميذه أبوحامد الغزايل، وهلـذا               و    
  : األخري فضل جد متميز من وجهني 

من علم األصول   " املستصفى  " ومكّن ألثره، وكان كتابه     ،  أنه واصل جهد أستاذه      : أوال   
من تعليقات   "املنخول   "كتاب  ،  أهم كتبه والتوسع فيها، و  ،  مبثابة شرح وتوضيح آلراء أستاذه      

وإحياء علـوم    "،  " شفاء الغليل يف بيان الشبه و املخيل ومسائل التعليل        "األصول، وكتابه   
  . ، وغريها من الكتب اهلامة جدا" لدينا

   :  ثانيا
كونه أول من قسم الضروريات إىل مخسة أقسام، وهي اليت عرفت فيما بعد بالكليات               •

  . اخلمس
  .كونه أول من فكر يف التأسيس لطرق الكشف عن املقاصد •
 وضع للمقاصد قواعد عديدة كما      إذكونه أول من وصل به التفكري إىل تقعيد املقاصد           •

  .و واضح عند الكثري من الدارسني الذين عرضوا لهه
 كونه أول من أبرز ما بني املقاصد العامة من تفاضل واضـح أن هـذه املرحلـة قـد                •

استغرقت حوايل نصف قرن ولكنها على قصرها قد كانت مـن أخـصب املراحـل               
 :موالتأسيس هلا كفكر متميز، وقد انتهت بوفاة اإلمـا        ،وأشدها أثرا يف تأصيل املقاصد      

  . ؟  تليها  هـ، فما هي املرحلة اليت505 /م1160 سنة– رمحه اهللا –الغزايل 

   : ظهور الفكر املقاصدي : املبحث الثاين
   : مرحلة التمكني للتوظيف التطبيقي للمقاصد )1

  : قاد هذه املرحلة علمان من األعالم مها 
  ." احملصول" به  هـ، وأهم كت606 /م1209 فخر الدين الرازي املتوىف سنة:اإلمام •
اإلحكـام   " هـ، وأهم كتبه     631 /م1233مدي املتوىف سنة  آل سيف الدين ا   :اإلمام •

  ". يف أصول األحكام
 فإنه من خالل دفاعه عن فكرة التعليل ثبـت يف األذهـان احلاجـة إىل                :أما األول منهما       

  االهتمام باملقاصد أكثر فأكثر، 
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يف تعليل األحكام باعتبارها مدعاة لوجودهـا، وعلتـها         ا أنه من خالل جتويزه اعتماد املقاصد        
 أسهم يف لفت األنظار إىل جانب هام يف موضوع املقاصد، وهو املتمثل يف ضـرورة                ،احلقيقية

 فحسب أم   ،ضبط العالقة الكائنة بني املقاصد واألحكام، هل هي عالقة تفسر احلكم وتوضحه           
  .هي عالقة تربر ذلك احلكم وتعلله ؟ 

 نبهوا إىل الضرورة املاسة للترجيح بني ن حيث أنه من األوائل الذي    ،له فضل ثالث   كانكما       
الكليات اخلمس، وهذه اللفتة منه كانت مبثابة التوجيه للفكر املقاصدي إىل احلاجة لتـصنيف              
املقاصد وتنظيمها، مبعىن إذا كان البد من ترتيب الكليات اخلمس يف إطار املقاصد العامـة يف                

  . يف إطار الشريعة، وجب باملثل التمييز بني املقاصد العامة واملقاصد اخلاصة،رورياتقسم الض
 بنفس الدرجة من    ،ومن هنا التفت الفكر املقاصدي إىل العناية بالبحث يف املقاصد اخلاصة              

 اليت كان يوليها للبحث يف املقاصد العامة، واليت كان فيما مضى يقـصر جهـده                اتاالهتمام
  .عليها
ثاين العلمني فقد نزع نزعة تطبيقية عملية، حيث تـوىل          ،مدي  آل سيف الدين ا   :ما اإلمام وأ •

 وأا ميكـن    ، وبذلك أثبت وظيفية املقاصد    قياسات،إدخال املقاصد يف باب الترجيح بني ال      
أن تعتمد كآلة مساعدة على الفصل يف األحكام، من حيث أننا نستطيع أن نرجع إليها يف                

  .هالقياس أو فاسدالتمييز بني صحيح 
كما صرف جهده يف الترجيح بني الكليات اخلمس، و االحتجاج ملـا رآه مـن ترتيـب                     

  .وتسلسل بني تلك الكليات، وقد أجاد وأفاد
وذه املرحلة اليت رفع لواءها هذان العلمان، واليت اقتصرت على ثلث القرن من الناحيـة                   

ور، وخلت الساحة من علم جيرؤ علـى اقتحـام          الزمنية، اعترى البحث املقاصدي بعض الفت     
ساحته واختراقها، حبثا عن مكنون أسراره، ودرر أفكاره فكان البد من انتظار ردح من الزمن               

 العز بن عبد السالم يف منتصف القرن السابع للهجرة لتبدأ           :إىل حني بزوغ جنم سلطان العلماء     
  .ا ومباذا متيزت ؟املرحلة الرابعة لتطور الفكر املقاصدي، فما هو شأ
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   : ها و تقعيدها و التمكني هلاعمرحلـة تنظيم املقاصد وتفري )2
  : إن أبرز ما ميز هذه املرحلة اليت حنن بصدد دراستها 

  .التنويه بالعالقة الوثيقة بني املصاحل واملفاسد واملقاصد •
  .التوسع يف وضع القواعد الضابطة للمقاصد •
  .اصد وتقدميها على النص واإلمجاعالدعوة الصرحية العتبار املق •
تلك هي أهم املميزات اليت حددت مالمح هذه املرحلة، اليت قاد الفكر املقاصدي فيها      

  : هم و مكانتهم عند الناس وعند بعضهم البعض،  وفق ثالثة أعالم، نذكرهم 
ـ 660 /م1221 املتوىف سـنة   *عـز الدين بن عبد السالم     : العلم األول  وذلك مـن   ،هـ

  جـوه شىت فهوو
  .أبرز من اهتم بترسيخ الوعي، مبا للمقاصد من عالقة وطيدة بالشريعة اإلسالمية •
من السابقني إىل توضيح العالقة بني املصاحل واملفاسد، وما اصـطلح علـى تـسميته                •

  .باملقاصد
أوىل اهتماما خاصا لضبط مقاصد املكلفني، وهذا يعىن أنه جتاوز البحث يف املقاصـد               •

  . البحث يف املقاصد اخلاصة واجلزئيةالعامة إىل
 : توسع جدا يف وضع قواعد للمقاصد منها  •

  . تقدمي املصلحة األعم على األخص -
  . تقدمي املصلحة الضرورية على احلاجية -
  . تقدمي املصلحة القطعية على الظنية -
  .تقدمي درء املفسدة امع عليها على املفسدة املختلف فيها -
  .ي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهماإذا تعارضت مفسدتان روع -
  .يتحمل الضرر اخلاص بدفع الضرر العام -

                                                 
*
   .فكر املقاصديأو بائع السالطني، وهو من األعالم البارزين يف ال،  وهو أشهر من أن يعرف فهو سلطان العلماء - 



  ) الحكيم إلى الشاطبي الترمذي من (  عاشورابن:  نشأة و ظهور و تطور الفكر المقاصدي قبل اإلماممراحل "تأصيلي "الثاني لبابا
  

  100

قواعـد األحكـام يف     : " من أكثر من توسع يف التأليف يف املقاصد، وأهم كتبه           ويعد  
قـد خـص    و  . ا أثر كبري يف املقاصد      من هل االلذ" املصاحل واملفاسد   " وكتابه  " مصاحل األنام   
  .ن عناوينها مدى االهتمام الذي كان يوليه هلذا املوضوعتضح مي كتب أخرى ةاملقاصد بثالث

  " مقاصد الصوم  " و"مقاصد الصالة  " و"الفوائد يف اختصار املقاصد " :  هي و
 هو أول من افتتح بابا جديدا للبحث يف املقاصد وذلـك            ،ولعله باإلضافة إىل كل ذلك    

 .اد وعقل علمي، ال يترك شاردة      وهي لفتة تنم عن ذكاء ح      ،بتناوله وسائل املقاصد وأحكامها   
 من املفاسد عظيم، إذ ال يكفى أن يكون املقصد شريفا فحسب، بل             بإغالق باب بذلك تكفل   و

له واألحكام املرتبة عنه، فإن كانت تسبب مفاسـد وتـثري            ينبغي أن ننظر يف الوسائل املؤدية     
، على جلب املـصاحل   أن درء املفاسد يقدم     : با وجب التوقف، ألن القاعدة يف الشرع        ااضطر

  . من يشاء  اهللايوتيه وهذا يف حد ذاته، فتح مل يسبق إليه وهو فضل 
 ومسها مبيسمه   ،الذي ساهم يف قيادة الفكر املقاصدي يف هذه املرحلة         :  أما العلم الثاين  

دريس بن عبد الرمحن الـصنهاجي      إشهاب الدين أبو العباس أمحد بن       : هو  فوطبعها بطابعه،   
أنـوار الـربوق وأنـواء      : هـ، ومن أبرز كتبه     684 /م1285 املتوىف سنة  رايفاملعروف بالق 

قد و   . العز بن عبد السالم    :  وهو تلميذ  النفائس،  : وكتاب   تنقيح الفصول،  :الفروق، وكتاب 
 وتوسـع يف    ،له إسهام واضح يف إثراء قواعد املقاصـد        عزز جهد أستاذه، ومكن ألثره وكان     

 أبرز إسهاماته تتجلى يف نقله للفكر املقاصدي إىل املـذهب           البحث يف وسائل املقاصد، ولكن    
 من حيث أن املالكيني وجدوا فيها تدعيما لقوهلم باملصاحل املرسـلة، وسـد         ،املالكي يف عصره  

  .الذرائع
ويشغل القلوب هـو    ،وفكره حيري العقول    ، الذي مازال صدى ذكره      :أما العلم الثالث  

والغريب يف األمر أن أثره املتواصل      .هـ716 /م1316سنة املتوىف   جنم الـدين الطويف   :اإلمام
طر عليها واسـتقالل رأي     إىل عصرنا هذا، ما كان لكثرة تأليف يف اال بقدر ما كان جلرأة فُ             

ال "بسبب شرحه حلديث    ،عترب علما من علماء املقاصد      ا قدف.له ومتسك بالرأي ال مثيل   ،واضح  
ل جبواز تقدمي املصاحل على اإلمجاع والـنص، فكـان           واستناده إليه يف القو    1"ضرر وال ضرار    

                                                 
  .1. 2 موسوعة احلديث الشريف، اإلصدار أ،1494 مالك ، املوطأ ، كتاب األقضية ، باب القضاء يف املرفق ، رقم احلديث - 1
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لذلك أثر يف تأليب الناس عليه، من حيث اهتمامهم باملصاحل ما كان أصال إال لتعمـق الـنص                  
  .وتوجيه اإلمجاع

أما أن تصري املصاحل مقدمة على النصوص الشرعية واإلمجاع، فذلك ما مل يكن ليخطر              
ماء قبول هـذه    ــ يف العصر احلاضر، عز على العل       بل حىت  ،ببال أحد من العلماء يف املاضي     

حممد سعيد رمضان البوطي    " وهو     )1(اجلرأة إىل درجة أن تصدى لتفنيد رأيه بعض فطاحلهم          
 على مصراعيه إىل كل من      االجتهادزوع بعض الداعني إىل فتح باب       ـلضرورة تفنيد رأيه ن    " 

رون ا موقفهم ويؤيدون ا دعوم،       كحجة يرب  -الطويف–هب ودب، واختاذ رأي هذا العامل       
 بـه فهو ضرورة ال ينكرها أحد، ولكن ن      ،وأن اإلمام البوطي، ليس مقصوده معارضة لالجتهاد        

وخصائصه وااالت اليت جيوز    ،  إىل ضرورة وضع ضوابط تساعد على حتديد مؤهالت اتهد          
  .له أن جيتهد فيها

ا يظهر أكثر ما يظهر يف كونه أبقى االهتمام         إمن،فإن فضل جنم الدين الطويف بالنسبة لنا        
باملصاحل قائما حىت عصرنا هذا، وكان إلفراطه يف اجلرأة أثر يف توجيـه اهتمامـات العلمـاء                 
املعاصرين إىل جماالت هلا عالقة وطيدة باملقاصد، وفرض عليهم مراجعة األدلة الشرعية لتحديد             

  .وكفاه ذلك فضالغريه إىل وتعيني أمهية كل دليل وثقله بالنسبة 
إما أن يقع يف العبادات واملقـدرات       , إن الكالم يف أحكام الشرع    :"ومن ذلك جنده يقول         

أو يف املعامالت و العادات وشبهها؛ فإن وقع يف األوىل اعترب فيه الـنص واإلمجـاع                , وحنوها
  .)2( "وحنومها من األدلة 

أن املصلحة إمنا يؤخذ ـا كـدليل        يرى الطويف   "  :وكما يقول عنه حسني حامد حسان           
, أما العبادات واملقدرات فإن املصلحة ال تصلح دليال فيها        , شرعي يف جمال املعامالت والعادات    

  )3(" بل املتبع فيها النص واإلمجاع وبقية األدلة الشرعية

                                                 
  .214، 178ص ، رمضان البوطي حممد سعيد ، ضوابط املصلحة،  -) 1(
  .235 ص  لبنان ، دت،دط ،ار الفكر العريبد،"املصلحة يف التشريع اإلسالمي  "مصطفى زيد، الطويف جنم الدين ،  -) 2(
  .534، ص م1981مصر ، د ط ،    حسان حسني حامد ، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، مكتبة املتنيب، القاهرة-) 3(
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مـن حيـث    ، اعتربت هذه املرحلة من احملطات البارزة يف تطور الفكر املقاصـدي             لذلك    
ها يف جمال التنويع والتفريع، ويف جمال التأسيس والتقعيد، ويف جمـال التقـومي              ؤمها وإثرا إسها

  .والتصحيح
  

  .تطور الفكر املقاصدي :     املبحث الثالث 

   : و استجالء جماالا، مرحلـة حتديد معامل املقاصد  -1
 اتألا أسهمت بإضاف   ،ميزات  مبإن هـذه املرحلة ال تقل أمهية عن سابقاا، فهي تنفرد                

  :جديدة للفكر املقاصدي، تتمثل فيما يلي 
  .إىل العلم باملقاصد،  حاجة الفقيه ،أكدت بقوة •
  .أكدت حاجة القياس الفقهي إىل املقاصد •
  . والنهي عن املنكر، وهو جمال األمر باملعروف؛كشفت عن جمال جديد للمقاصد •
  .كشفت عن عالقة املقاصد بالسياسة الشرعية •
  . وتعليل األحكام، وسد الذرائع، بني املقاصد وبني البحث يف احليلربطت •
مـدى   مـا     و  .تلكم هي أهم إضافات هذه املرحلة للفكر املقاصدي، فمن هم رجاهلا ؟               

  إسهام كل واحد منهم فيها ؟ 
  :  إم ثالثة أعالم

راسم، وإبراز اآلثار؛   له فضل إجالء امل    كان : وثانيهمكان له فضل زرع األفكار؛       :   أوهلم    
  :هم و له فضل التنبيه إىل ضبط املصطلح، وتصحيح املسار،  كان : وثالثهم
 وىف سـنة  ـ تيمية املت  عبد احللـيم بن   تقي الدين أمحد بن   : خ اإلسالم   ـاإلمام شي  •

   :هـ728 /م 1327
من أن يعرف    وهو أشهر    ،   من األئمة األعالم اددين لعصرهم     عدي،  إن اإلمام ابن تيمية           

ويعترب من القلة القليلة، من العلماء الذين وفقوا بني العلم والعمل، وكان قدوة يف ضبط النفس،                
أو ،  وإلزامها باحترام ما تدعو إليه، ولعله يف جمال الفكر املقاصدي قد أسهم عمليا بنفس القدر                

  . والتقعيد هلا، كيف ذلك ؟ ،أكثر من إسهامه يف التنظري إليها
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 أنه كان يسترشد يف فتاويه باملقاصد، حيث كان يعتمد عليها يف تفسري             )*(رسيهاقد ثبت لد  ل    
آرائه وتعليل أحكامه، واالحتجاج ملواقفه؛ فكان فعله ذلك دليال عمليا على حاجة الفقيـه إىل               
العلم باملقاصد، أما من حيث التنظري فإن عكوفه على التأمل فيها هداه إىل اكتشاف جمـاالت                

  : للمقاصد من عالقة وثيقة باألدلة الشرعية من ذلك ما ة للبحث املقاصدي، فتنبه إىل واسع
  .التنبيه إىل أن العلم باملقاصد من خاصة الفقه يف الدين •
  .التنبيه إىل حاجة القياس الفقهي إىل معـرفة املقاصد •
قاصـد  والنهي عن املنكر ال ينهض إال عـن علـم بامل          ،  التنبيه إىل أن األمر باملعروف       •

  .الشرعية
  : التنبيه إىل أنواع من املقاصد مل يلتفت إليها سابقوه منها  •

   مقصد اجلهاد- مقصد خمالفة املشركني -مقصد الوالية  -
السياسة الـشرعية يف إصـالح الراعـي        " و  ." جمموع الفتاوى الكربى    "والدارس لكتابه       

وأنه من  ،  يل عنده مبوضوع املقاصد     له اهتمام راسخ وأص     يتجلى ."احلسبة  " وكتاب  ." والرعية
 أبرز العلماء واألئمة الذين تنبهوا إىل أمهية العلم باملقاصد، وأا اآللة الضرورية اليت ال غىن للعامل          

 ذلك اخلـروج عـن      لى املسلم عنها ملسايرة التطورات االجتماعية دون أن يترتب ع         الباحث  
  .احلدود الشرعية

  
  
ر بن أيوب بن سعد بن جرير مشس الدين أبو عبد اهللا بن قـيم               حممد بن أيب بك   : العالمة   -

  :هـ 751 /م 1350اجلوزية املتوىف سنة
من أهم إسهامات هذا اإلمام يف جمال الفكر املقاصدي كون جهوده تركزت أساسا إن 

 وشيخه ابن تيمية يف جمال املقاصد، ولذلك اهتم بالشرح ،يف التأكيد على ما كشف عنه أستاذه
شفاء "نفرد به من أثر يظهر واضحا يف كتبه اح واالحتجاج لرأي أستاذه، ولعل ما والتوضي
  :  ويف هذه الكتب." أعالم املوقعني عن رب العاملني"  و".مفتاح دار السعادة" و ".العليل

                                                 
*

  ."مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : "البدوي يوسف أمحد ، الذي كتب عنه دراسة مستفيضة بعنوان : و أمههم الدكتور  -
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  .هتم بإثبات املقاصدا -
  .هتم ببيان الطرق اليت يستفاد منها التعليلا -
  .مكلفني ونياأوىل اهتماما كبريا لبيان مقاصد امل -
  . هتم ببيان حكم األحكام ومقاصدهاا -

 االحتجاج والتعليل،   ىقيم اجلوزية هو براعته يف الشرح، وقدرته عل       ال ابن   هوأهم ما امتاز ب       
  .فأقبلوا عليها واهتموا ا، وكان لذلك أثره يف توطيد عالقات رجال الفكر الديين باملقاصد 

ن يبدو أقلهم إسهاما يف جمال الفكر املقاصدي، إال أن إصراره           إن كا و  أما ثالث هؤالء األعالم،     
 إىل الفكر املقاصدي، قد أسهم بطريقة غري مباشرة يف  لفت االنتباه             على إضافة شيء و لو قليال     

  :إىل ضرورة التحكم يف مصطلحات هذا العلم، وهو
   .هـ771 /م 1329املتوىف سنةالسبكي :   العالمة 

سهامه إلكن .  العـرضوهو  ،  ادسا إىل ما يعرف بالكليات اخلمس       أضاف مقصدا س  لقد      
 وضبط املـصطلحات،    ،ذلك على تواضعه قد محل العلماء على مراجعة هذه الكليات اخلمس          

  فجاءت إضافة السبكي لتنبههم إىل ضرورة التثبت         النسل والنسب حيث كانوا يترددون بني       
وضوعة هلا، وهكذا انتبهوا إىل أن النسل شـامل         يف عدد هذه املقاصد، ويف دقة املصطلحات امل       

وما عاد يكتنفهـا    .بذلك ضبطت كل مصطلحات الكليات بصورة ائية        و  للنسب والعرض،   
  .التردد واحلرية

 أنه مل ينته على تواضعه عند هـذا         " . مجع اجلوامع  : "  السبكي من خالل كتابه     :ولعل أثر     
  . أن هذه املقاصد قابلة لإلثراء والزيادة عليها من يرى، ظهر يف عصرنا احلاضربلاحلد، 

 إىل  ا قوي اوهكذا اعتربت هذه املرحلة من املراحل اليت أسهمت يف دفع الفكر املقاصدي دفع                
رحلة قادمة هي مبثابة الدرة اليتيمة اليت رصعت تاج تطور الفكـر      م وهي اليت هيأت إلى    ،ماماأل

  . وملاذا ؟ . ؟املقاصدي، كيف ذلك
   : الصبغة العلميةبحلة اصطباغ البحث املقاصدي مر -2

هـ، 790 / م 1388إن املراحل السابقة هلذه املرحلة اليت قادها اإلمام الشاطيب املتوىف سنة              
 وبالتايل  ، باعتباره فرعا من فروع علم األصول      ،كان البحث فيها حيوم حول موضوع املقاصد      
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 ولرمبا اسـتهوى موضـوع      ،مق قاعدة أصولية  فإن دراسته كانت تتم عندما تعرض احلاجة لتع       
 وتلميذه أبـو  ،املقاصد بعض الفقهاء فحاولوا التوسع فيه مثلما فعل الشيخ اجلويين إمام احلرمني         

و العز بن عبد السالم، غري أن معاجلتهم كانت معاجلة جزئيـة يف             ،   وابن تيمية    ،حامد الغزايل 
  .إطار كلي هو البحث األصويل

ظن بعـض   "دع جديد   تشاطيب فإننا جند موضوع املقاصد ظهر وكأنه علم مب        أما يف عصر ال       
 وذلك ألن معاجلة    )1("  تلقاء نفسه    من وجاء به    ،الناس أن اإلمام الشاطيب قد ابتدع هذا العلم       

 ذلك التحرر من النظرة اجلزئيـة الـيت         لىموضوع املقاصد اتسمت بالنظرة الشمولية فترتب ع      
 فاإلمام الشاطيب عـاجل     .لت بينه وبني إنضاج موضوع املقاصد     أخلت بالبحث املقاصدي وحا   

فتح  ف " يكون   ووضوع املقاصد،   مب أملاملشرع له، وبذلك    وموضوع املقاصد، بالنسبة للشارع     
وفصل جممله، وبسط مسائله، وشرح قواعـده، ورتـب         ،،  ه، وحل مشكل  همن هذا العلم مغلق   

  .)2("أبوابه، وأضاف له إضافات حسنة 
 ألن اإلمام الشاطيب حترر فيها من نظرة الـسابقني          ،ن هذه املعاجلة اتصفت بالتجديد    كما أ     

 أي اعتبار املقاصد جمرد وسيلة ملعرفـة علـل          ل،للمقاصد اليت كانت متأثرة إىل حد بعيد بالعل       
  .األحكام، واليت كانت تفرض على صاحبها الوقوف عند حدود ألفاظ النص وعدم جتاوزها

ن هذه األخرية بالنـسبة  إو، ن أن الشريعة كلها مبنية على املقاصد      يلشاطيب ليب فجاء اإلمام ا      
 هي بـذاا    ، مبرتلة الروح من اجلسد، والعقل من التفكري، وبالتايل فإن ألفاظ النص           ،ألوىلإىل ا 

  . وتظهر معانيها،حتتاج إىل العلم باملقاصد حىت تزول اشكاالا
لكن األسلم  أن نتعرف على ، قاصد واالقتراب منها إن األلفاظ قد تساعد على تأول امل 

 نفسر األلفاظ ونعني املعاين دون أن يعين ذلك أن اإلمام الشاطيب من أنصار املتأولني               ،املقاصد  
نا أو حديثا أو إمجاعا ال بد وأن يـستند إىل           آ أنه وضح بصورة ائية أن النص قر       بلوالباطنية،  

 مث يغدو ضروريا أن جنعل هذه املقاصد موافقـة ألدلتـها             ومن .مقصد من املقاصد ويرجع إليه    
: مقاصد املكلف فقال    عن  لحديث  ل ومؤيدة هلا، مما يتضح ذلك من قوله عند تعرضه           عيةالشر

                                                 
  .68، ص   ، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية سعيد بن أمحد بن مسعود ليويبا- )1(
  .68، ص  نفس املرجع  - )2(
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  واملقاصد معتربة يف التصرفات، من العبـادات، والعـادات           )1(..." ِإنَما الْأَعَمالُ ِبالنياتِ  ..."
قصد الشارع من املكلـف أن يكـون    : " ولذلك كان    )2("  تنحصر   واألدلة على هذا املعىن ال    

  .)3(" قصده يف العمل موافقا لقصده يف التشريع 
ذا الفهم السديد كشف اإلمام الشاطيب، ال على ضرورة العلم باملقاصد فحسب بـل               و    

ومقـصود   ، حىت ميكن التوفيق بني مقصود الشارع      ،على احلاجة إىل النظرة الشمولية للمقاصد     
  . ميكن أن تفهم األحكام وتلزم ا األنام،املشرع له، وذه النظرة الشاملة الدقيقة وحدها

غ بهذه املرحلة اليت قاد البحث فيها هذا اإلمام اجلليل أن البحث املقاصدي فيها قد اصـط                   و
نـهج   بذلك أن اإلمام الشاطيب درس موضوع املقاصد انطالقا مـن م            ونعين ,بالصبغة العلمية 

 فيقتصر على جمـرد    من سبقه ،   ومل يسلك سبيل     ،واضح يقوم على الوصف والتحليل واإلثبات     
 وكـان كلمـا     ، تامة يةالسرد التارخيي، وترديد أدلة وحجج غريه، بل عاجل املوضوع باستقالل         

 وبنـاء املقـدمات     ، ومجـع املعطيـات    ،اعترضته عقبة أو اصطدم بإشكال عمد إىل التحليل       
ثباتـه  إج، وذلك واضح من دراسته للمقاصد العامة للشريعة اإلسـالمية، و          واستخالص النتائ 

: لتكامل الضروريات و احلاجيات والتحسينيات، وتأثري بعضها يف بعض مثلما جـاء قولـه               
يف إبطـال     … -ويف قولـه  - )4(أصل للحاجية والتحـسينية   يف الشريعة   املقاصد الضرورية   "

 لإلخالل به، فصار األخف كأنه محـى لآلكـد          لكد منه، ومدخ  آاألخف جرأة على ما هو      
فاترئ على األخف باإلبطال معرض للتجرؤ على       … والراتع حول احلمى يوشك أن يقع فيه        

  ".… فإذا، قد يكون يف إبطال الكماالت بإطالق، إبطال الضروريات بوجه ما … ما سواه 
 هذه املرحلة واضحا من خالل      ويظهر البعد املنهجي يف معاجلة اإلمام الشاطيب للمقاصد يف            

نزعته للتنظيم، والترتيب، والتصنيف، والتقسيم، و التمييز بني األصل والفرع، وتلك نزعـة ال              
وأن لذلك أثـره    ، يعرف أن أهم ما مييز البحث العلمي هو التنظيم املعريف            ؛توجد إال عند عامل   

ىل التـشابه   إل العامل ينتبـه     على نتائج البحث، من حيث أن التنظيم والتصنيف، هو الذي جيع          

                                                 
  .93 سبق خترجيه يف الصفحة رقم  - )1(

  . 323 ص دار الفكر العريب ،دط،دت،,2ج، يف أصول الشريعة ، املوافقات أبو اسحاق الشاطيب – )2(
  .331ص ,2جاسحاق ، املوافقات،   الشاطيب أبو )3(

  .16 ص ،22،21ص  ,رجعنفس ال  )4(
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ن يعول عليها ويسري    إ واستخالص القواعد العامة، اليت ميكن       ،والتباين و يسهل عليه بناء النتائج     
  .على هديها يف حبثه

 إىل ، وأكثر ما تتجلى يف تنظيمه للمقاصد،وهذه الرتعة واضحة جلية عند اإلمام الشاطيب    
:   واهتمامه بتفريع األوىل والتمثيل للثانية،كلفمقاصد خاصة بالشارع و مقاصد خاصة بامل

 اآلخر يرجع ، وأحدمها رجع إىل قصد الشارع:  تلك املقاصد اليت حددها يف قسمني وهي"
قصد الشارع يف وضع : األول ؛نوع القسم األول إىل أربعة أنواع " )1(، "املكلفإىل قصد 
 قصده يف وضع الشريعة للتكليف : والثالث.  قصد الشارع يف وضعها لألفهام: والثاين.الشريعة
  . " قصده يف دخول املكلف حتت أحكامها: والرابع.مبقتضاها

واملقاصـد معتـربة يف       أن األعمال بالنيـات   " : أما قسم مقاصد املكلف فأكد فيه على            
قـصد  : " لذلك كان   "  التصرفات من العبادات والعادات، واألدلة على هذا املعىن ال تنحصر         

كـل  : " ألن … " )2(لشارع من املكلف أن يكون قصده يف العمل موافقا لقصده يف التشريع   ا
من ابتغى يف تكاليف الشريعة غري ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وكل من ناقضها فعمله يف                 

   .املناقضة باطل
  )3(" فمن ابتغى يف التكاليف ما مل تشرع لـه فعمله باطل     
  :  "بن تيمية امقاصد الشريعة عند " بدوي يف كتابه وكما عرب عن ذلك ال   

   :أقسام املقاصد
وهـي  , وأمره و نواهيـه    وهي املقاصد اليت قصدها الشارع من وراء أ         :مقاصد الشارع  -1

وهي جلـب املـصاحل ودرء      ,  اليت أراد اهللا حصوهلا    ،الغايات احلميدة واألهداف العظيمة   
  .املفاسد

                                                 
  . 05 ص دار الفكر العريب ،,2ج، يف أصول الشريعة ، املوافقات أبو اسحاق الشاطيب – )1(

  . 331 ص ،نفس املرجع، يف أصول الشريعة ، املوافقات أبو اسحاق الشاطيب – )2(
  .333 ، ص نفس املرجع  الشريعة يف أصولالشاطيب أبو اسحاق ، املوافقات- )3(

م ، 2000 - هـ1،1421ط األردن ،،دار النفائيس للنشر و التوزيع البدوي يوسف أمحد حممد،مقاصد الشريعة اإلسالمية عند ابن تيمية -)4(
  .5، ص 2نقال عن الشاطيب، املوافقات ج. 123ص 

  



  ) الحكيم إلى الشاطبي الترمذي من (  عاشورابن:  نشأة و ظهور و تطور الفكر المقاصدي قبل اإلماممراحل "تأصيلي "الثاني لبابا
  

  108

 يقصدها املكلف من تصرفاته واعتقاداتـه وأقوالـه         وهي األهداف اليت   : مقاصد املكلف  -2
وبني ماهو  , وبني العبادة والعادة  , وأفعاله وهي اليت متيز بني القصد الصحيح والقصد الفاسد        

   )4(. "هو رياء ومسعة وبني ما, خالص هللا
 أن اإلمام الشاطيب ما كان ليخـرج ذه األحكـام          تحليل و االستنباط  واضح من هذا ال   و  

 فالتنظيم والتصنيف خاصة منهجية ختـول       ،تصنيفه ملقاصد الشريعة على ذلك النحو     لو ال   
 وصياغة األحكام، والذي يعنينا هنـا بالدرجـة األوىل أن           االستنتاجلصاحبها القدرة على    

لمقاصد أثبت أن املوضوع جدير بالدراسة وأنه مـن         لاإلمام الشاطيب بالتزامه ذه املنهجية      
أن إخضاعه لدراسة منهجية تفضي بصاحبها حتما إىل الوصول إىل          األمهية مبكان، وكشف    

  . نتائج قيمة من الناحية العلمية
ومل تتوقف معاجلة اإلمام الشاطيب ملوضوع املقاصد عند هذا احلد من النتائج بـل أفـضت                    

 فقد توسع يف تفريع املقاصد واهتم كذلك فيما         ،كذلك إىل تكميل جهد السابقني ممن تقدموه      
:  قولـه    يفتفات إىل طرق الكشف عن املقاصد، مثلما يتضح ذلـك           اللره األستاذ اليويب با   ذك

ا أن  يقينن  و  )1( ".فقد ذكر طرقا هلا يف آخر اجلزء الثاين فيها زيادة فائدة عما ذكره الغـزايل               "
 ورغبة منـه يف     ،اهتمامه بالكشف عن الطرق املوصلة للمقاصد ناشئ عن إميان عميق باملقاصد          

صل البحث من بعده، لذلك أخذ  يشق الطريق تشجيعا منه للخلف للمضي يف هذا السبيل                توا
 لكن لألسف مل يظهر يف عصره وال بعده من يواصل جهده إال بعد مضي ما                –الذي مهده هلم    

ذه املرحلة ال تقل أمهية ال من الناحية املنهجيـة وال مـن             هل، وهناك ميزة    -ة قرون سنعن   يربو
 وهي تتمثل يف اختصاص هذا املوضوع بأضـخم         ،ملوضوع املقاصد ته  ة يف معاجل  الناحية العلمي 

 ، فلـذلك   "باملقاصد"  وهو اجلزء الثاين منه وأمساه    . "املوافقات"سم  اأجزاء مصنفه املعروف ب   
  : دالالت أمهها جمموعة من  ال

  . إن فكرة املقاصد قد نضجت وتبلورت متاما عند مفكري املسلمني •
،  دراسته بشكل جزئي     مكانباالد قد تشعب وتوسع حبيث مل يعد        إن موضوع املقاص   •

  . بل أصبح من الضروري إفراده بالتأليف حىت يتسىن للباحث تتبع تطورات املوضوع

                                                 
  .70 وعالقتها باألدلة الشرعية، ص  سعد بن أمحد بن مسعود ، مقاصد الشريعة اإلسالميةحممد اليويب )1(



  ) الحكيم إلى الشاطبي الترمذي من (  عاشورابن:  نشأة و ظهور و تطور الفكر المقاصدي قبل اإلماممراحل "تأصيلي "الثاني لبابا
  

  109

 واليت انتهى البحث املقاصدي فيها إىل نتائج جـد          ،هذه اخلصائص اليت ميزت هذه املرحلة         
لدرة اليت رصعت تاج الفكر املقاصـدي يف تـاريخ          معتربة، هو ما جعلنا ننظر إليها باعتبارها ا       

فكرنا اإلسالمي احلافل باملآثر واحملامد، ولعله من املفيد أن نقف على األسباب الـيت جعلـت                
 مثل هذا املستوى من التقدم والتطور، وجعلت اإلمام أيب          يفالبحث املقاصدي يف هذه املرحلة      
   : املعريالعالء  باإسحاق  الشاطيب حيقق مقولة أ

  )1(آلت مبا مل تستطعه األوائـل   ***   وإنـي وإن كنت األخري زمانـه 
  :  ويأيت مبا عجز عنه سابقوه، ولعل من أبرز األسباب يف ذلك، وأمهها ،يتفرد ذا التميز    
كان لذلك أثر يف توجيهـه إىل        حيث   كونه مالكي املذهب، وكونه تتلمذ على يد املقري             

باإلضافة إىل ما يف املذهب املالكي من أمـور         " والعناية ا على هذا النحو،       ،داالهتمام باملقاص 
: و مما جتدر اإلشـارة إليـه أن مـا            )2 (" كسد الذرائع، واملصلحة املرسلة    :متعلقة باملقاصد   

أن ...  استطاع هذا الفقيه أن حيل عددا من مشكالت األخالق والشريعة يف اجتاه جد أصيل               "
ة وراء كل جهود الفقهاء ليست إال التوصل إىل ذلكم املنبع الوحيد الذي جيب أن               الغاية النهائي 

حكم اهللا الذي يسجله القرآن يف املقـام األول         : يستقي منه الناس مجيعا من قريب أو من بعيد          
  )3("مباشرة ، مث يأيت احلديث أن ليبينه وحيدده 

، وإن مل يثبت اتصاله م مباشرة فـال         كونه كان معاصرا لعلماء كان هلم اهتمام باملوضوع           
هـذا  والطويف مـثال، و    قيمالبن  امن أولئك   وقد بلغت إليه،  ،  راءهم يف املقاصد  آشيء مينع أن    

على الـنص   مطلقا  األخري أثار زوبعة بني الفقهاء ملا ذهب إليه يف رأيه القاضي بتقدمي املصلحة              
ت يف الناس نزعة إىل التطرف، واجلرأة        ولد ،كونه عاش يف عصر تناوبته هزات عنيفة      ف.واإلمجاع

 وهو اإلمام ادد والغيور على      ,ى منه   ع وظهور الكثري من البدع، األمر الذي استد       ،على الدين 
ـ الشرع أن يأخذ على عاتقه التصدي باإلصالح والدفاع عن الشريعة يف كت             االعتـصام،    هب

  .مد أبو األجفان ت والفتاوى اليت حققها حم واالنشادااتاملوافقات، واإلفادو

                                                 
  .193ص ,  م1992 -  هـ1412,  لبنان ، دط، بريوت, دار صادر, ديوان سقط الزند, املعري أبو العالء -  (1) 

  .68، ص    اليويب سعيد بن أمحد بن مسعود ، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية-  (2)
  49،50م، ص 1985 ،6، ط لبنان عبد الصبور شاهني، دستور األخالق يف القرآن، مؤسسة الرسالة، بريوت عبد اهللا ، ترمجة ز درا– (3)
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وراحـوا  : "  فتاوى اإلمام الشاطيب فيقول   " وجند يف تقدمي مصطفى أمحد الزرقاء لكتاب            
 حبملها علـى معـان قبيحـة        ،يفتنون الناس ويضللوم يف معاين النصوص القطعية من القرآن        

   بـل مبـا حيـصل هلـم يف        , ال من مصدر علمي   , يزعمون أا هي احلقيقة اليت يفهموا هم      
وأما معانيها الظاهرة بطريق اللغة فهي جمازاة ال عربة هلـا وبـذلك يـستبيحون                !! دورهمص

 بغية التضليل السري لتهـدمي      ،ويعاقرون الفسق والفجور  ,  ويتحللون من الواجبات   ،احملرمات
  .1 "!!اإلسالم من الداخل 
املوضوع مثلمـا وضـح     ثراء  االستعداد الفطري والتكوين العلمي املؤهل إل         ولذلك جند أن    

 مل أزل منذ فتق للفهـم       – وهللا احلمد    –وذلك أين    : " حينما قال   ذلك اإلمام الشاطيب نفسه     
عقلي، ووجه شطر العلم طليب، أنظر يف عقلياته وشرعياته، وأصوله وفروعه، مل أقتصر منه على               

ن، وأعطته املنة   ن أنواعه دون آخر، حسبما اقتضاه الزمان واإلمكا       ععلم دون علم، وال أفردت      
املخلوقة يف أصل فطريت، بل خضت يف جلجه خوض احملسن للسباحة، وأقدمت يف ميادينه إقدام               

 الرؤوف الرحيم، فشرح يل من معاين الشريعة، ما مل          ، علي الرب الكرمي   إىل أن من   …يءاجلر
يـه،  ما يـسر اهللا ف    مبقدار  لك قويت نفسي على املشي يف طريقه        هنافمن  … حسايب   يكن يف 

  )2(".…فابتدأت بأصول الدين عمال واعتقادا، ثـم بفروعه املبنية على تلك األصـول
 يف جمال البحث املقاصدي     متميزةم هي جممل األسباب وأمهها اليت جعلت هذه املرحلة          لكت    

وجعلتها كما أسلفنا تصطبغ بصبغة علمية قوية، وقد وصفناها ذه الصفة دون غريهـا مـن                
قة، ألن أهم ما قدمه اإلمام الشاطيب فيها إمنا هو منهجه يف فهم الكتاب والـسنة،               املراحل الساب 

إن أهم ما قدمه لنا الشاطيب وبرز       : وال مبالغة إذا قلنا     " العلمية،  مهيته  أالذي كان على بينة من      
 داعه يف مقاصد  بفيه تربيـزا فريدا هو مناهج فهم الكتاب والسنة فهما سليما متينا، ومل يكن إ             

بينة متاما من أمهيـة منهجـه         الشريعة إال مثرة لتلك املناهج والقواعد ولقد كان الشاطيب على         
يلفت نظرنا إىل منهجه االستقرائي املـتني       " املوافقات  "وقيمته العلمية، فهو منذ تقدميه لكتاب       

  .)3(" املبين على فهم الكتاب و السنة  

                                                 
  10 ص  ،,حممد أيب األجفانحتقيق تقدمي لكتاب فتاوى اإلمام الشاطيب , مصطفى أمحد الزرقاء - 1

   الرياض، مكتبة الرياض احلديثة.25، 24ص  ،  هـ1402،دار املعرفة بريوت لبنان ـ دط ، 1ج  الشاطيب أبو اسحاق ، االعتصام،- )2(
  . العلواين طه جابر ، يف تقدميه لكتاب أمحد الريسوين، نظرية املقاصد، عند  اإلمام أبو اسحاق الشاطيب، من التقدمي بدون رقم- )3(
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مثلت ثورة على األسلوب التقليـدي يف معاجلـة         هذه املرحلة اليت تزعمها الشاطيب وحده           
–املقاصد، بل يف النظر العميق والدقيق إىل األدلة الشرعية يف عمومها ضد النظـرة املختلـة                 

ومـا أكثر ما أصيبت حياتنا العلمية والعمليـة        " اليت أضرت بفهمنا حلقيقة الشريعة،      -ديةيالتقل
 كثر احلفاظ وتزايد القراء وضـعف       .واألولوياتنقالبات يف القيم    البأمثال هذه االختالالت وا   

 وبولغ يف ضبط الرسوم واأللفاظ، وضيعت املعاين واألحكـام، وروعيـت            .الفقهاء واحلكماء 
 وأميتـت   .املظاهر واألشكال، وأمهلت املقاصد واجلواهر، وطغت اجلزئيات وتنوسيت الكليات        

  )1(".سنن وقدمت مبتدعات
 البحث املقاصـدي بالـصبغة العلميـة        غباطصاى مبرحلة   تستحق  أن تسم    فهذه املرحلة       

ولشمولية النظرة، وجتاوزه اجلزئية إىل الكلية، وال أدل على جسامة          ،الهتمامه باجلانب املنهجي    
 وانتهى إليه البحث املقاصدي يف عصره هو توقف البحث من بعـده،             مام الشاطيب اإلما قام به    

صـل  اليتومنواله، وتطلب األمر مرور عدة قـرون        وعجز اخللف عن اقتفاء أثره والنسج على        
اإلمام  حممد الطاهر ابن عاشـور هـذه          فترة ظهور    جهده ويستدرك عليه علمه، وأعين بذلك     

 وتطور البحـث يف     وظهور املراحل اليت مر ا الفكر املقاصدي نوضحها يف جداول تبني نشأة          
حلكيم إىل اإلمام الشاطيب مربزين مـا        اإلمام الترمذي ا   ابتداء من   املقاصد كما أشرنا إىل ذلك      

  : يلي 
  .  مصنفات أعالمها– أعالم املرحلة – عنوان املرحلة –رقم املرحلة  •
ه إىل أن بلـغ أوج      ن بروز املقاصدي م الفكر   وتطور    وظهور نشأةيوضح  ورسم بياين    •

  .تطوره يف عصر اإلمام الشاطيب إىل أن ظهر اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور
 
  

  :خالصة الفصل يف جداول :  لرابع املبحث ا

  مصنفات أعالمها  عالم املرحلةأ عنوان املرحلة ةرقم املرحل

                                                 
  . بدون رقم،نفس املرجعالعلواين طه جابر ، يف تقدميه لكتاب أمحد الريسوين، - )1(
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 اإلمام الترمذي احلكيم -
  هـ320/ م930

احلج – الصالة ومقاصدها -
  علل الشريعة–وأسراره 

أبو بكر القفال الشاسي -
  هـ365/م 975

 مسألة اجلواب والدالئل – األصول
  .اع أهل املدينةمجإ –والعلل 

 /م 985أبوبكر األري-
  هـ375

  حماسن الشريعة

وىل
األ

ـة 
حل
املر

  

اله
عم
ست
 وا
لح
صط
 امل
اللة
ط د
ضب

أبوبكر بن الطيب الباقالين -  
  هـ403/م 1012

البيان عن فرائض –األحكام والعلل 
  الدين وشرائع اإلسالم

ني اجلويين ـإمام احلرم
  هـ478/م1085

  الربهان يف أصول الفقه

نية
الثا

لة 
رح
امل

  

ستق
ا

عها
نوا
ط أ
ضب
د و
اص
املق

اء 
ص

  
 /م1111أبو حامد الغزايل

  هـ505
  املنخول من تعليقات األصول -

  املستصفى من علم األصول -
شفاء الغليل من بيان الشبه  -

  واملخيل ومسالك التعليل
ن الرازي ـفخر الدي-

  هـ606/م1209
  احملصول -

الثا
لة 
رح
امل

لثة
ف   
وظي
 للت
كني
لتم
ا

صد
مقا
ي لل
بيق
لتط
ا

  

دي ـ اآلم-
  هـ631/م1233

  حكام يف أصول األحكاماإل -

 العز بن عبد السالم -
  هـ660/م1261

 قواعد األحكام يف مصاحل األنام -
 الفوائد يف –املصاحل واملفاسد  -

مقاصد  - الصالة اختصار مقاصد
  ومـــالص

بعة
لرا
ة ا
حل
املر

  

ها 
عيد
وتق

ها 
ريع
وتف

صد 
ملقا
م ا
نظي
ت

 هلا
كني
لتم
وا

 شهاب الدين القرايف -  
  هـ684/ م1285

  نقيح الفصول ت–الفروق  -
  النفائس -
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 /م 1316ويفــالط-
  هـ716

ال ضرر وال " شرح حديث  -
  "ضرار

 اإلمام تقي الدين أمحد -
 ه728 /م1327 تيميةابن

   الكربىىجمموع الفتاو -
  احلسبة–السياسة الشرعية  -

وزية ـجـال قيمال ابن -
  هـ751/م1350

مفتاح دار –شفاء العليل  -
أعالم املوقعني عن رب –السعادة 

سة  العاملني
خلام
ة ا
حل
املر

  

الء 
تج
واس

صد 
ملقا
مل ا
معا

يد 
حتد

الا
جما

  

   منتمجع اجلوامع - ه771/م1369 السبكي-
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ث   
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اص
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املق
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 إسحاقأبو -
 / م1388الشاطيب

  هـ790

  املوافقات يف أصول الشريعة -
  االعتصام -

  
لتطور الذي عرفه الفكر املقاصدي مل يكن جيري بنسب متـساوية بـني       االحظ أن هذا          ن

مجيع املراحل، بل كان هناك تفاوت واضح يف سرعة وكمية التطور من مرحلة ألخرى، وقـد                
 يف مرحلة أخرى،    ، على جانب من املقاصد، وانصرافه إىل جانب آخر        االهتماميالحظ تركيز   

 هو أن هذا التطور توقف متاما مع وفاة اإلمام الشاطيب، فال ظهر علـم،               ، وذاك هم من هذا  األو
وال صدر مصنف، يشري إىل أدىن اهتمام باملقاصد إىل حني ظهور اإلمام حممد الطـاهر ابـن                 

ة قرون مثلما يظهر    ت، أي أن فترة الركود استمرت قرابة س       ةلهجرلعاشور يف القرن الرابع عشر      
  :  يف الشكل اآليت ذلك من الرسم البياين

  
  
  
  

 الشاطبي ثم عاد الى م يوضح تطور الفكر المقاصدي من نشأته إلى أن بلغ أوج تطوره في عصرا إلمارسم بياني

  الركود  واستمر ذلك أكثر من ستة قرون ثم عاد إلى التطور من جديد مع ظهور اإلمام ابن عاشور
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عالم هم من الفقهـاء     ألوا،ويالحظ كذلك أن جل من حبث موضوع املقاصد من الرجال               
غري أن معاجلته كانت دائما يف إطار علم        ،  األصوليني أساسا، وإم وإن أفرده بعضهم بالتأليف        

 يف تطـوير املوضـوع     إسـهاما عالم  األ الشاطيب، ومها من أكثر    األصول مبا يف ذلك الغزايل و     
وبلورته وحتديد معامله وأبعاده، ولكنهما مع ذلك ما فكرا يف جعله علما مـستقال مبوضـوعه    ،

حممد الطـاهر ابـن      ن هذه املبادرة إمنا يرجع شرف القيام ا إىل الشيخ العالمة            أ و .ومنهجه
  . عاشور

وانتزاعه من علم األصول الـذي      . ملقاصد  فما الذي جعله ينفرد بالدعوة إىل تأسيس علم ا            
   . ويف رحابه نشأ وترعرع ؟،عنه تفرع

لكي نعرف ذلك ال بد لنا من أن نتطرق إىل ما قام به العالمة ابن عاشور يف التـنظري هلـذا             
  :، يف الباب املوايل "مقاصد الشريعة اإلسالمية : "العلم من خالل كتابه 
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   )01 تنظيري ( الباب الثالث
  التنظير المقاصدي عند اإلمام ابن عاشور

  لمقاصد  و طرق الكشف عن االمفاهيم( 
  )أقسامها وأنواعها ومراتبها(

 
  

   

 

 

 

 

 

  
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ويشتمل على ما يلي  

  :      تمهــيـد 

 ظرية ــمفهوم التنظير والن : الفصل األول -

  .ريعةــد الشــاصـ                   ومق

 مسالك وطرق الكشف عن  : الفصل الثاني -

  سامـهـاـأق(قاصـد ـالم                  

  )اعـها و مراتـبـهـا                  و أنو
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   :متهــيد
تتطـاحن، وحتـاول     من أن احلضارات تتصارع و    يف الرأي   على ذوي احلصافة     ال خيفى       

، و قد كـشف     ةو يتم هذا الصراع بوسائل كثرية ومتنوع        الواحدة منها أن تسود على األخرى     
 كانـت  ذاإفاليت تتذرع بالعقل، وضارة اليت تتوسل بالفكر، لنا التاريخ أن الغلبة دوما تكون للح      

، فقد عادت وانتصرت عليها فكريا، وكذلك اـزم         )إسربطة(أمام   ازمت عسكريا قد   )أثينا(
  . عليهم حضارياوا فانتصروا أمام التتار واملغول عسكريا، مث عاداملسلمون

  بالتأكيد   فاحلياة صراع، و ما من أمة إال وهي مستهدفة،اإذً    
اوالت خمططـة لتـسريب     حملو ال خيفى على ذوي الفكر أننا كحضارة مستهدفة نتعرض            "    

 عن طريق االختراق االنتشاري     ،أمناط حياا وعوملة خصوصياا احلضارية    تعومي  القيم الغربية و    
وأصبحت هذه الوضعية مـن أهـم         و الفين و الفكري    اخلدمايتالكاسح اإلعالمي والسلعي و     

  .) 1("  تطوراتنا املستقبلية ات و حتدد مسار،التحديات اليت تؤثر على أوضاعنا احلالية
 ال ،اهلجوم الكاسح الشامل واملتنوعهذا أن هي واحلقيقة اليت ينبغي أن يعتربها كل واحد من     

دق  اليت كان يواجه ا بنا،البدائياإلنسان نواجهه إال بوسائل دفاعية أشبه ما تكون بأسلحة 
 يف أفريقيا ، والتوسع األورويب،ومدافع املغامرين االستعماريني يف عصر االستكشاف اجلغرايف

  .وآسيا والعامل اجلديد

                                                 
  ).كلمة العدد (م،1998هـ جانفي 1418رمضان العدد الثاين،الدار اخللدونية اجلزائر، ، للبحوث و الدراسات اإلنسانية جملة البصرية-1
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 أما حنن . مث تطبق نظرياا   ، وختترب ، وتضع النظريات  ،احلضارة الغربية املهامجة تفكر وتقدر        إن  
  .در على الصمود  غري قافكل ما نواجهه ا ال يعدو أن يكون وليد الساعة

تنامي العجز الفكري التنظريي، وتزايد القصور العلمي        " :إىلويرجع هذا العجز و القصور          
و انسحابنا من    كأبرز املظاهر الدالة على تراجعنا على مستوى صناعة الفكر البديل          واملفاهيمي

  .) 1(" …العاملة لة لدى النخب صساحة إنتاج املعرفة الذاتية املؤ
ن التفكري التنظريي هو داللة على النـضج العقلـي          إحيث  ،  هذا صحيح إىل أبعد احلدود      و    

ووصوله إىل  ،   واستقالل كل طرف منهما عن أية وصاية عليه          ،للفرد، والنضج احلضاري لألمة   
اته، والتوفر على اخلربة اليت تؤهله لتلبية املطالب واحلاجات مهمـا           ذمرحلة القدرة على التكفل ب    

 فإن التفكري التنظريي له داللة أدق من حيث كونـه           ،من جهة، ومن جهة ثانية    يمتها   ق كانت  
يعطى لألمة التحكم يف توجيه حركيتها مبا ينسجم مع أهدافها احلضارية والثقافية، وهلذا جعلنـا   

 الذي يعتمد على املفاهيم و طـرق الكـشف  عـن             حثنا هذا ـبهدف هذا الباب أساسيا يف      
 لتوضيح وبلورة أمهية التنظري عامة، والتنظري املقاصدي        و أنواعها و مراتبها ،    املقاصد و أقسامها    

خاصة، على اعتبار أننا يف حاجة إىل األول خلدمة حضارة األمة عامة، وإىل الثاين خلدمة الشريعة                
الطريق مـازال   :"... أنيف   )*()التنظري(  يف بلورة مفهوم     خاصة، أننا نرى  ومقاصدها  اإلسالمية  

لح يف بالدنا العربية من اضطراب يف االستعمال وتـشويه يف           ط نتيجة ملا يعرفه وضع املص     ،طويال
  .)2(..."   وسليم حوضعف يف التنسيق، وعدم اخلضوع ملنهج واض،الوضع 

 ومعارفنـا   ، ثقافتنـا املوروثـة    منفنحن يف حاجة ملحة فعال إىل منط من التفكري نستلهم               
ي يعطينـا   ري وتفاعالتنا مع غرينا، وصياغة كل ذلك يف إطار تنظ         ، وجتاربنا احلضارية  ،املكتسبة

 حىت نتحرك بثقة وقوة، وهذا النمط من الـتفكري          ، وحيدد لنا هدفا نصبو إليه     ،مرتكزا نعول عليه  
 الذي وإن كان ضروريا وهاما إال أنه ال يتوفر إال لنخبة            ،هو ضرب من التفكري اإلبداعي الراقي     

 ،أصل كل تطور حضاري، ألن التنظري قضية ليست من القضايا السهلة           وهو   ،مممن األفراد واأل  

                                                 
  .كلمة العدد بدون رقم صفحة، نفس املرجع  -)1(
  .وصا، وبذلك وضعنا التنظري بني معترضتنياملصطلح عموما ويف نظرنا، املصطلح التنظريي خص -)*(

اس، سـايس   فة ب ي الكلمة االفتتاحية، لعميد اجلامعة معهد الدراسات املصلح       ،1ج موسوعة ندوة الدراسات املصطلحية والعلوم اإلسالمية،      -)2(
  . 17م، ص 1993فاس،  ، فاس، وظهر املهراز، مطبعة املعارف اجلديدة الرباط
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 والسرب والغوص يف أعماق معاين ودالالت هـذا         ، والتؤدة والصرب  ،بل تتطلب منا الدقة والتمعن    
 تنظري املقاصـد    -املصطلح قصد الوصول إىل وضع أسس وقواعد ينبين عليها تنظرينا املقصود            

 أن نستهل حبثنا هذا بالنظر فيه والتعرف عليـه، وذلـك            رأيناغة  ، ونظرا ألمهيته البال   -الشرعية
  .بلورة أمهية التفكري التنظريي و مفهومه واحلاجة إليه - أ :ثنني مهاا نيلغرض

األول     ضبط املفاهيم واملصطلحات املرتبطة به وهذا ما سنركز عليه يف الفصل            -ب  
  .نظرييمن هذا الباب الت

ابن حممد الطاهر   اإلمام   إىل إبراز جوانب التنظري املقاصدي عند العالمة         توجه  ومبا أن حبثنا ي       
  :يف الفصول التالية لتنظري والنظرية ومقاصد الشريعة، كان لزاما علينا أن حندد مفهوم اعاشور

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل األول
مفهوم التنظير والنظرية 

  :و يشتمل على المباحث التالية
  

  

 :مقـدمـــة -

  .التنظير والنظرية: المبحث األول -

الثاني-   .مقاصد الشريعة:المبحث
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   : دمــةـمق 

علينا قبل كل شيء أن نعـرف أساسـا، أن   قبل الشروع يف حتديد املفاهيم واملصطلحات           
 كما هو جمسد يف     ،اإلنسان يف كل ما توصل إليه من تطور، وما انتهى إليه من مستوى حضاري             

واالجتماعي يف  ،له سلوكه الذايت     ، والنظام القيمي الذي خيضع    االجتماعيالتطور التقين والتنظيم    
أيت إليـه  يتاج صدفة، وال وليد اتفاق، بل   ن ليس   بداع عقله، و  إ إمنا هو نتاج فكره و     ،هذا العصر 

عن طريق صراع مع الذات والغري، مع املرئي والغييب، مع احلسي و ارد، وهذا الصراع املمتد                
ـ        فكره، وهيأ  طور هو الذي أنضج عقله، و     ،الطويل ـ  ـله أن يتحول مـن حي وف ـاة الكه

عن البساطة والرتابة، بل هي      إىل حياة التمدن واحلضارة، وهي حياة أبعد ما تكون           ،واألحراش
وهذا يعىن أا تفترض يف مـن حيياهـا نوعـا مـن      ،شديدة التعقيد، بالغة التنوع دائمة التغيري       

القدرات، وثراء يف اخلربات، وقابلية للتكيف مع املستجدات، ولذلك متيزت احليـاة احلـضارية        
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مية خمتلف أمنـاط الـتفكري عنـد        باالهتمام بالتعليم والتوسع فيه باعتباره الوسيلة األساسية لتن       
 ،اإلنسان، فحاجة اإلنسان املعاصر يف هذا الوقت أكيدة للفكر املفضي إىل استيعاب الظـواهر             

 والقادر على تنظيمها يف انسياق تساعده على فهمها وبالتايل توجه الفكر            ،واكتشاف العالقات 
 ومـا   ،ين أن احلياة املعاصـرة    كن من التحكم فيها واالستفادة منها، وهذا يع       متإىل وضع قوانني    

  إا بـصفة أخـص      ،تتميز به من تعقيد حضاري وإن كانت تفرض على اإلنسان ترقية فكره           
تتطلب منه ال جمرد القدرة على التفكري، بل تطالبه بالقدرة على التفكري اإلبداعي، ذلك              صارت  

  .؟ قصود بالتنظري صوره وأشكاله، فما املى يف أرق،النمط من التفكري الذي ميثله التنظري

  التنظير والنظرية     : المبحث األول 

  : مفهوم التنظير  -1
النظـر  ( ) ن ظ ر   (أي  ) نظر( هو مصدر الفعل الثالثي ارد      ''الذي  ،التنظري اسم مشتق من النظر          

 )نظري(، و … احلافظ   )الناظر( و   … إىل الشيء    )نظر( بفتحتني، تأمل الشيء بالعني، وقد        )والنظران
الذي نبحث عن معانيـه     أما  هذا لغة،   .  )1(  '' بوزن الترب لغة فيه كالنديد والند      )النظر(الشيء مثله، و    

  : جده يشري إىل معان عدة منها فن,  و يف السنة و يف القواميس واملعاجموداللته يف القرآن الكرمي
  

 : فوجه منها  : نظــر
 "كقوله تعاىل : الرمحة  -1
 

 
 )2(ال يرمحهم يعين و)1(       

  : أصابته نظرة أي عني، قال قيس بن امللوح : ومنها أيضا النقمة، يقال 
  .ولو عقلوا قالوا به نظرة اإلنس ***و قالوا به من أعني اجلن نظرة 

  )3(ونظره بعني النظرة أي الرمحة 
  )4(                   :كقوله تعاىل : االنتظار  -2

                                                 
  .667، 666 ص دط، دت،، خمتار الصحاح، طبعة دار املعارف، مصر،ي عبد القادر زالرا-)1(

  .77 سورة آل عمران آية رقم  (1)
  459 ص 05،1985 الدامغاين احلسني بن حممد، قاموس القرآن وإصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي ، حققه عبد العزيز سيد األمل، دار العلم للماليني بريوت، ط  (2)
  .1230 ص 1983 .04اجلديد للطالب ، تقدمي حممود املسعدي ، الشركة التونسية للتوزيع ، ط القاموس  (3)
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  )5(                       :وكقوله عز من قائل 

  

  : وكقوله تعاىل 
              )6(  

      
  
  
  

  : وكقوله تعاىل 
                                                              
              )7(    

  
    8                   :      وكقوله تعاىل يف قصة إبليس 

  
                    : وكقوله تعاىل . أي أجلين

                         
                                
                         1   

  
  2 اإلمهال والتأخري –والنظرة هي االنتظار 

 يعين 3                 : االعتبار ، كقوله تعاىل : النظر  -3
  4أفال يعتربون

                                                                                                                                                    
   49 سورة يس آية رقم  (4)
  15 سورة ص آية رقم  (5)
  280 سورة البقرة آية رقم  (6)
  .50 سورة البقرة، اآلية  (7)

  ".قال ريب أنظرين إىل يوم يبعثون  : " 14ية رقم  ومثلها يف سورة األعراف آ79 وسورة ص آية رقم 36 سورة احلجر آية رقم  8
  .13 سورة احلديد، اآلية  1
  .قاموس القرآن مرجع سابق  2
  .17 آية ، سورة الغاشية 3
  .459قاموس القرآن ، مرجع السابق، ص   4
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ِإنَّ : " أبصره وتأمله بعينه ، ويف احلديث الشريف        : ينظر ، نظرا ، ونظرا إىل الشيء        : نظـر  
       لَا ِإلَى صو اِدكُمسِإلَى أَج ظُرنلَا ي ـاِبِعِه        اللَّهِبأَص ارأَشو ِإلَى قُلُوِبكُم ظُرني لَِكنو ِركُمو

  1 "ِإلَى صدِرِه
  ...ويف األمر تدبر مليا 

ونظرا إىل كذا -يف هذا األمر نظر أي جمال للتفكري: يقال -البصرية- النظر هو البصري:نظـر 
  ...وبالنظر إليه ، أي مالحظته واعتبارا له

 واألمر النظري هو الذي تكون وسائل حبثه عن –املنسوب إىل النظر النظري هو : نظـري 
  .طريق الفكر ، والتخيل ، ويقابله العملي

  2نظريات) ج(النظرية هي القضية اليت حتتاج إىل برهان ، الثبات صحتها : نظـرية 
 
 
 
 
 
 
 قولــه عز ، مثلها يف 3:                                قوله تعاىل : الرؤية : النظر * -4
 

 :  وجل 
 
 
 
             

  
  

            1 

                                                 
  .4750، صحيح، كتاب الرب و الصلة و اآلداب، رقم احلديث مسلم  1
  .1231 مرجع سابق ص ،القاموس اجلديد  2
  .23، 22سورة القيامة آية   3
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  : كقوله عز من قائل 

                  2 " 3  
  

  :و قولــــــه تعــالــى 
  

  

)4(   
  

  )5(                                      : وجل  وقوله عز
  
  كلية عامة، ومن  استقراء الواقع و اجلزئيات، دف الوصول إىل حقائق : أيضاهينومـن معا    

  )6 (                        :ذلك قـوله سبحانه و تعاىل
    

  : التفكري و التحليل و النقد و احلكم من مثل قوله تعاىل : أيضانيهو من معا    
  
  
  
              )7(  
  

                                                                                                                                                    
  259 سورة البقرة، آية  1
  .50سورة البقرة، اآلية  2
  .459 قاموس القرآن، مرجع سابق ص  3

  ..18 آية غاشية، سورة ال)4(
  .05، آية الطارقسورة  - )5(

  .69، آية النمل  سورة -)6(
  .22-21-20-19-18، آية سورة املدثر  -)7(



أقسامها و أنواعها و ( و طرق الكشف عن املقاصد املفاهيم(ظري املقاصدي عند اإلمام ابن عاشورالتن) 01تنظريي(الباب الثالث
  ))مراتبها

  125

إن النظـر    "  :الرازيقول   مثلما ي  ،ومن معانيه أيضا ترتيب أمور معلومة لتؤدي إىل جمهول            
  )1(" ت يتوصل ا إىل تصديقات أخرى ترتيب تصديقا

ن إ آنفاوهناك من يرى أنه يعين البحث، وهو أعم من القياس نستخلص من كل ما ذكرناه                    
  )2(" … ت من املعلومات الستحصال اهوالصادر عن النفس فعل النظر كالفكر 

تيبا معينا يفرضه عليـه     ظر حتقيق ذلك إال إذا حصل على املعلومات املناسبة، تر         اوال ميكن للن      
له  املنهج املختار للبحث وفق شروط حتقق موضوعية البحث، وتكفل حياد الباحث، حىت يتسىن            

  .الوصول إىل معرفة اهول معرفة يرضاها العقل أو يصادق عليها الواقع
, قيعتمد على التحقيق والتدقي   علمي   بناء نسق من املعلومات على أساس منهج      فالتنظري معناه       

  .ويسهل علينا التحكم فيها, ويساعدنا على فهم قضية أو ظاهرة أو أكثر
التقصيد كلمات قريبة يف املعاين اليت توصلنا إىل تقعيد وتأسيس وتأصيل            فالتنظري والتعليل و      

  . وتقنني
قـروءة   امل  هـي القاعـدة      : فالنظرية ؛ أوسع وأعمق وأمشل من كلمة نظرية      :فكلمة التنظري     
،  أسس  وبناء ، وتقنني مسائل  ، وتأصيل أصول  ،فهو تقعيد قواعد  : أما التنظري    .طبقةاملبة غري   وكتامل

  جد لوضع التنظري و... أساسيا إلنشاء علم جديد  هأي انتقال من اجلزء إىل الكل، ولذا جند
، كـالتنظري   وإثباتاتـه سـسه وقواعـده      أ  تسمياته و  ديؤك  ،أسس وقواعد وأصول وكليات   

  .املقاصدي
  .لعل هذا الفهم للمدلول اللغوي سيتأكد و يتدعم أكثر بتعريفنا للنظريةو     

   : النظريـةومهفم -2  
  النظرية قضية تثبت بربهان: " لي ناك تعريفات عديدة و متنوعة للنظرية نستهلها مبا يه

دف إىل ربط النتائج    ،تركيب عقلي مؤلف من تصورات منسقة       :  الفالسفة   دوهي عن 
  . )3( باملبادئ

                                                 
  . نقال عن الرازي.473،ص م1973، 1، ط بريوت، دار الكتاب اللبناين2جم الفلسفي، جصليبا مجيل ، املع -) 1(

  . نفس املرجع و نفس الصفحة-)2(

  .477 ص ،م1973، 1، ط بريوت، دار الكتاب اللبناين2صليبا مجيل ، املعجم الفلسفي، ج-)3(



أقسامها و أنواعها و ( و طرق الكشف عن املقاصد املفاهيم(ظري املقاصدي عند اإلمام ابن عاشورالتن) 01تنظريي(الباب الثالث
  ))مراتبها

  126

وإن أطلقت على احلقائق العلمية اجلزئية دلت على تركيب عقلي واسع، يهـدف             : " وهي      
كثر العلماء يف وقته من جهة ما هو فرضية قريبة مـن            أإىل تفسري عدد كبري من الظواهر، ويقبله        

  )1(" احلقيقة 
 منهجي مـنظم    وإذا أطلقت على ما يقابل املعرفة العامية دلت على ما هو موضوع تصور            "    

  )2(" ضعات العلمية اليت جيهلها عامة الناس اومتناسق تابع يف صورته لبعض املو
 وهبة الزحيلي يف إطار حديثه عن النظرية الفقهية         :وهناك تعريف آخر للنظرية اقترحه األستاذ         

  )3(" النظرية بناء عام لقضايا ذات مفهوم واسع مشترك : " جاء فيه 
جمموعة من القضايا املترتبـة يف      : "  وه والنسـق   )4(" ية مرادفة للفظة النسق     النظر: " أن و    

  )5(" نظام معني 
 أو استمد   ، املنطقي يالفكربالتسلسل  تصور يقوم بالذهن سواء استنبط      :" و هي أيضــا        

  .)6("من استقراء األحكام الفرعية اجلزئية
  : و هلا معاين مخسة بني اجلزئيات ط ـالنظرية مبثابة بناء معريف للفكر الراب"    

  . ارتباطها مبقتضيات املمارسة اليوميةم النظرية تقابل املعرفة املنتفع ا لعد .1
  . واخلري الكاملظإا القانون أو النظام املتحكم يف احلق احمل .2
إا تدل على ما هو موضوع تصور منهجي متناسق، تابع يف صورته لبعض القرارات              .3

  .مية اليت جيهلها عامة الناسلعأو املواصفات ال
 فيلسوف حـول مـسألة    لإا معرفة يقينية ومعناها هنا بناء فرضي ورأي لعامل أو            .4

  .مشكلة
  )7(" إا تركيب عقلي واسع يتوسل به يف تفسري عدد كبري من اجلزئيات  .5

  

                                                 
  .478 ص ،م1973، 1، ط بريوت، دار الكتاب اللبناين2صليبا مجيل ، املعجم الفلسفي، ج-)1(

  .477 ، ص نفس املرجع -)2(

  . 7، ص م 1984، 2 سوريا ، طالفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر دمشق، الزحيلي وهبة   -) 3(

  . 447، ص م1979، 3وهبة مراد ، املعجم الفلسفي، دار الثقافة اجلديدة، ط-)4(
  . 447 ، ص نفس املرجع -)5(
  .9، ص م 1987 ،1ط،دينة اململكة العربية السعودية قهي،  مطبعة املعطية مجال الدين ، التنظري الف-)6(
  .26احلسين إمساعيل ، نظرية املقاصد عند بن عاشور، ص )7(
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ذلك  ة هي يمكننا أن نقول أن النظري    فوإذا ما حاولنا اآلن تركيز كل ما أسلفناه عن النظرية               
أو الظواهر مث التوصل إليها بعد      ،  البناء املعريف العام الذي يقترح علينا تفسريا لسلسلة من القضايا         

  . عن طريق التفكري املنهجي احملترم للمواصفات العلميةا، مث ضبطه ترتيبها يف شكل نسق حمدد
  " : التنظري "  لكلمة االصطالحيوهكذا يتسىن لنا أن حندد املدلول     

السياسية واالقتصادية   لتفاعالته   احلركيته وإدراك فهما   للواقع   ا  فكري  االتنظري تصور  و ملا كان     "  
 ومتكـن مـن     ،واملـصطلحات   تساعد على استنباط املفاهيم    ،ائل علمية سو بطرق منهجية و  

ـ            استخالص النظريات املعرفية    ةو القوانني العلمية اليت بواسطتها يتم التحكم يف توجيـه حركي
   .)1(" الثقافية وغاياته ألهدافه احلضارية وفقا  تمعا

واإلسالمية عامة، حاجـة    ،  والشك أن التنظري ذا املفهوم ميثل بالنسبة ألمتنا العربية خاصة               
حداث عملية التغـيري يف     إلأداة حامسة    التنظريحيوية ال غىن عنها،حيث أنه من هذا املنظور يعترب        

 يدفع ا إىل عامل االبتكـار       ،وإعطائها دفعا قويا  ،  ن قيد التبعية والتقليد     وحتريرها م ،  جمتمعاتنا  
ز يوتأكيد منعتها، وضمان استمرارها، وتعز    ،  واإلبداع، ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق عزا        
  .وجودها، ويكفل دميومتها مهما امتدت ا احلياة

 فهل هناك   . الذي نطمح إليه   ، اإلجيايب فنحن يف حاجة ماسة إىل التنظري كأداة إلحداث التغيري            
  . ؟و املقاصد الشرعية خاصة، عالقة بينه و بني املقاصد عامة 
  :اآليتاملبحث هذا ما نأمل أن نقف عليه يف  .وإن كانت فما هي طبيعتها ؟

  املقاصد الشرعية : املبحث الثاين
   :معىن املقاصد -1

فهي متداولة ال يف كتب أهل      ،  لمة متروكة   كب مهجورة وال    كلمةملقاصد ليست   كلمة ا إن      
، بل يف احلوار العادي بني الناس، و لكنها مع تداوهلا و رغم شيوعها               فقط الفكر و االختصاص  

 حبث علمي يفترض فيه     د صد  و حتديد جماهلا خاصة وحنن يف      ،إال أا يف حاجة إىل ضبط مدلوهلا      
 بالنسبة لنا تعتـرب  أا كما ، له أو جتاهلهالضبط والدقة، وذلك شرط منهجي ال سبيل إىل التنكر      

اصـطالحيا  و  وحتديد معامل املدلول لغويـا      ،  املفتاح العام هلذا البحث الشائك الذي خنوض فيه       
  .وحتديد معامل البحث ذاته وتعيني حلدوده ضبطلبصورة ما 

                                                 
  .كلمة العدد، العدد الثاين  للبحوث و الدراسات اإلنسانية  جملة البصرية)1(
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  فما تعين هذه الكلمة لغة و اصطالحا ؟ 
   :ن و السنةاملقاصد لغة و اصطالحا يف القرآمفهوم  -أ

،  قـصد :  يقال  ."قصد"در ميمي مأخوذ من الفعل      ـمص:و املقصد ،  مجع مقصد   :"املقاصد    
والنهوض حنو الشيء   ،  و هو فيما يرى ابن جين يعين االعتزام والتوجه          . يقصد، قصدا ، مقصدا     

  . على اعتدال كان ذلك أو جور
  :الشاعر   فمن جميئه مبعىن العدل قولوالتفريط،ة اإلفراطبجمان وقد يعىن العدل والتوسط و    

  
  )1( " )*(قضيته أال جيور و يقصد ***على احلكم املأيت يوما إذا قضى 

  
هكذا نستطيع أن نقول، أن الكلمة من الناحية اللغوية يتحدد مدلوهلا حول معان و
  :  أساسية هي

فإا ترجع   جيدا   ذا تأملناها التوجه، الغاية، التحكم، االعتدال، االستقامة، وكل هذه املعاين إ            
  : إىل معنيني مها 

  )الشارع (ومراد يرتع إليه. 2      )املشرع له(مريد ينــزع  .1
 )الشارع(               )املكلف(                               

  

كال املعنيني ركنان أساسيان يف املقاصد إذ ال مقاصد بدون طالا، وال طالب هلا إذا مل تكن                  و
 حنوها وتتوق إليها بغض النظر عن       تاإليرادا حىت ترتع    ،متنوعة وقابلة للتعرف عليها   موجودة و 

  .صعوبة جتليها وقابلية حتقيقها
وهي املطلب الذي نتخريه ونتحرك إىل      ،  هكذا ميكن أن خنلص إىل الكلمة من حيث اللغة           و    

نكف عن نشاطنا إال بعـد       يسريا كان أو عسريا، وال       .طلبه رغبة أو رهبة، ماديا كان أو معنويا       
  .حتصيله

  *يف القرآن الكرمي كالتايل حسب ترتيب املصحف الشريف ) ق ص د(وردت لفظة 
  

                                                 
  . 27 ص مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية،، اليويب:نظري. حلكمبن ا  التغليب اللحام ، ويروى لعبد الرمحان: ويروى أن البيت للشاعر)*(
  .353 ص دط،دت،، لبنانعداد يوسف اخلياط، دار لسان العرب، بريوتإ، 3كمال الدين حممد بن مكرم ابن منظور االفريقي ، لسان العرب، م-)1(

  .قصد: لفظة . رميحممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ،القرآن الك:  ينظر  *
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1-                                     
            1  

 
2-                                                               2  
3-                                  "3  
4-          "                                                 4  
5-  "              5 
6-   "                  

                  
                  
           6 

  
 ننظـر يف  – املقاصـد  –و من خالل هذه اآليات و االستدالل ا يف هذا املوضوع            

  :تفسريها للعالمة اآللوسي 
 كمـا روى    –مقصرة  أي طائفة عادلة غري عالية وال       " : ومنهم أمة مقتصدة    "  -1

 وهم الذين أسلموا منهم و تابعوا النيب ، صلى اهللا عليه وسـلم،              –عن الربيع   
  ...كما قال جماهد و غريه 

  7" وتفسري االقتصاد بالتوسط يف العداوة بعيد 
  "لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا "  -2

اآليـة علـى أن     واستدل ب ... أي متوسطا بني القرب والبعد     1القاصد هو السهل من األسفار      
  2" القدرة قبل الفعل 

                                                 
  .66، اآلية املائدة  1
  .42 سورة التوبة، اآلية  2
  .09 سورة النحل، اآلية  3
  .19لقمان، اآلية سورة   4
  .32 سورة لقمان، اآلية  5
  .32 سورة فاطر، اآلية  6
  .186-185 ط منريية ، د ط، دت،  ص 06 اآللوسي، روح املعاين، ج  7
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 ".وعلى اهللا قصد السبيل "  -3
سبيل قصد وقاصد أي مستقيم كأنه يقصد الوجـه         : القصد مصدر مبعىن الفاعل، يقال      

  .الذي يؤمه السالك وال يعدل عنه فهو حنو ر جار وطريق سائر
وحيد بنـصب األدلـة     هداية الطريق املستقيم املوصل ملن سلكه إىل احلق الذي هو الت          : وقيل  

  .وإرسال الرسل عليهم السالم وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه 
واجلملة على ما اختاره بعض احملققني اعتراضية جيء ا لبيان احلاجة إىل البيـان أو التعـديل                 
بنصب األدلة واإلرسال واإلنزال األمور املذكورة سابقا وإظهار جاللة  قدر النعمة  يف ذلـك                

هلداية املفسرة بالداللة على ما يوصل إىل املطلوب ال اهلداية املستلزمة لالهتداء إليـه              وذلك هو ا  
                        : فإن ذلك ليس على اهللا سبحانه أصال بل هو حمل جبكمته كما يشري إليه قوله تعاىل 

                                                                               * 3  
  

و طريـق قـصد أي   " ... " استقامة الطريـق  –و القصد هو نقيض اإلفراط يف األمر والنفقة    
  4" مستقيم 

  بعد االجتناب عن املرح فيه أي توسط فيه"  و أقصد يف مشيك -4
  .بني الدبيب واإلسراع من القصد وهو االعتدال  -

   :قال العقاد 
  5!ن سقامي، و يف السقامي دواين ** *ين و أقتصد، ففي الربء لوكا اداو

بقطع اهلمزة ونسبها ابن خلويه للحجازي من أقصد الرامي إذا سدد           } وأقصد{       وقرئ    
سهمه حنو الرمية ووجهه إليها ليصيبها أي  سدد يف مشيك واملراد امش مشيا حسنا ؛وكأنـه                 

  6.أريد التوسط بني املشيني  السريع و البطيء فتتوافق القراءتان
   !رماين بسهم، صائب النصل مقصد **** اقلين عثرة الدهر إنه !أقلين: و أنشد أبو فراس 

                                                                                                                                                    
  ...1983 – 4 حممود املسعدي، الشركة التونسية و اجلزائرية للتوزيع، طالقاموس اجلديد للطالب، تقدمي  1
  .106ص / 09 روحا املعاين مصدر سابق  ح 2
  .09 النحل آية رقم  *
  .104، 103، ص 13روح املعاين، مصدر سابق، ج   3
  .د.ص. القاموس اجلديد للطالب، مرجع سابق ص ، حرف ق 4
  .ق القاموس اجلديد، مرجع سابق حرف   5
  .91، 90، ص 21روح املعاين، مصدر سابق، ج   6
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سالك القصد أي الطريق املستقيم ال يعدل       " فلما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصد     "  -5
عنه لغريه و أصله استقامة الطريق مث أطلق عليه مبالغة، واملراد بالطريق املستقيم             

فمنهم مقيم على التوحيد، وقول احلـسن أي مـؤمن          :التوحيد جمازا فكأنه قيل   
مقتصد من االقتـصاد    :يعرف حق اهللا تعاىل يف هذه النعمة يرجع إىل هذا، وقيل          

  .                                                          مبعىن التوسط واالعتدال
وف و الرجـاء    متوسط يف أقواله و أفعاله بني اخل      : و املواد حينئذ، على ما قيل       

موف مبا عاهد عليه اهللا تعاىل يف البحر، و تفسريه مبوف بعهده مروي عن ابن               
  : عباس، رضي اهللا تعاىل عنهما 

و قيل متوسط يف اإلخالص الذي كان عليه يف البحر فإن اإلخالص احلـادث              
  1.عند اخلوف قلما يبقى ألحد عند زوال اخلوف

ردد بني العمل به و خمالفته فيعمل تارة        يت" فمنهم ظامل لنفسه و منهم مقتصد     "  -6
 2.و خيالف أخرى، و أصل معىن اإلقتصاد التوسط يف األمر

و قصد له و قصد إليه      " قصد  " إتيان الشيء و بابه ضرب تقول       " القصد  " و  
  .كله مبعىن واحد

  .قصده حنا حنوه" قصد " و 
و ... نفقـة   يف ال ) مقتـصد (بني اإلسراف و التقتري يقال فـالن        " القصد  " و  
  3.العدل) القصد(

  :عالقــة املقاصـد بالسنـة -ب
 القرآن الكرمي و حقائقه و أسراره ال تعرف إال عن طريق السنة اليت جاء               مقاصدإن      " 

ا الرسول صلى اهللا عليه و سلم، فاهلدية إىل مقاصد الدين ال تكون إال عن طريقه و إتبـاع                   
  .جه

 عليه و سلم من أقواله و أحكامه ضروري ملعرفة مقاصد           إن معرفة مراد الرسول صلى اهللا     
  .1" سنته، و اجلهل بذلك جهل مبقاصده 

                                                 
  .106، ص 21 روح املعاين، نفس الرجع،  ج  1
  195، ص 22 روح املعاين، نفس الرجع، ج  2
  .536ط ص .د.ت.ط دار املعارف مبصر د.  الرازي حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، خمتار الصحاح رتبه حممود خاطر  3
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الصواب أن يعرف مراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أقوالـه و               ( قال ابن تيمية    
 حكمه و علله اليت علق األحكام ا، فإن الغلط إمنا ينشأ من عدم املعرفة مبراده، صلى اهللا عليه                 

  2).و سلم
البخـاري،  : يف احلديث النبوي الشريف يف الكتب التسعة        ) : د.ص.ق(    و قد وردت لفظة     

مسلم، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجة، اإلمام أمحد، اإلمام مالك، الـدارمي، و هـي                
  : كاأليت 

  
 نص الحديث الراوي رقم الحديث الكتـــاب المخـرج الرقم
 ...ها فَأَلْقَى ثَوبهفَقَصد قَصد... أنس بن مالك 2856 اجلهاد و السري  البخاري .1
فَقَصدت ِلعثْمانَ حتى خرج    ...  عثمان بن عفان 3420 املناقب // .2

 ...ِإلَى الصلَاِة
 ...قَالَ هِذِه الْقَِصيدةَ... عائشة 3628 املناقب // .3
 ...هرماِني فَقَصدت لَه فَلَِحقْت... عبد اهللا 3979 املغازي // .4
 ...والْقَصد الْقَصد تبلُغوا... عبد الرمحان 5982 الرقاق // .5
 ...قَصد لَه فَقَتلَه... جندب 142 اإلميان مسلم .6
 ...صلَاته قَصدا وخطْبته قَصدا... جابر بن مسرة 1433 اجلمعة // .7
دا وخطْبتـه   فَكَانت صلَاته قَص  ... جابر بن مسرة 1434 اجلمعة // .8

 ...قَصدا
 ...كَانَ أَبيض مِليحا مقَصدا... عامر بن واثلة 4316 الفضائل // .9

 ...قَِصيدته هِذِه... عائشة 4544 فضائل الصحابة // .10
 ...فَقَصدت لَه فَلَِحقْته... عبداهللا 4554  فضائل الصحابة // .11
فَكَانت صلَاته قَصدا وخطْبته ... جابر بن مسرة 465 اجلمعة الترميدي .12

 ...قَصدا

                                                                                                                                                    
  .325م ص 2000/هـ1421 – 01ي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار النفائس األردن ط يوسف أمحد حممد البدو 1
، نقال عن املقاصد الشرعية، 533م، ص 1977 دار نشر الكتب اإلسالمية، باكستان، 01 إبن تيمية خمتصر الفتاوي املصرية، إختصرها بدر الدين حممد البعلي، ط  2

  .325مرجع سابق ص 
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والتؤدةُ واِلاقِْتصاد جزٌء ِمـن     ... عبد اهللا 1933 الرب و الصلة // .13
 ...أَربعٍة وِعشِرين جزًءا

  ..."وِمنهم مقْتِصد"  سعد بن مالك 3149 تفسري القرآن // .14
 ...   ـملَاِء كُلُّهؤِزلَـٍة   قَالَ هنِبم 
 ...واِحدٍة

 ..وأَسأَلُك الْقَصد ِفي الْفَقِْر..  عمار بن ياسر 1288 السهو النسائي .15
 وكَانت صلَاته قَصدا وخطْبتـه      جابر بن مسرة 1401 اجلمعة // .16

 قَصدا
 ا صلَاته قَصدا وخطْبته قَصد  //  //      1564 صالة العيدين // .17
 وكَانت صلَاته قَصدا وخطْبتـه       //  //      1566 صالة العيدين // .18

 قَصدا
كَانت صلَاةُ رسوِل اللَِّه صـلَّى      ..  //  //      928 الصالة أبو داود .19

      ـهتطْبخا ودقَص لَّمسِه ولَياللَّهم ع
 ..قَصدا

عمر بـن عبـد      3996 السنة // .20
 العزيز

أُوِصيك ِبتقْوى اللَِّه واِلاقِْتصاِد ِفي     
 أَمِرِه واتباِع سنِة نِبيِه

ِإنَّ الْهدى الـصاِلح والـسمت       ن عباسعبد اهللا ب 4146 األدب أبو داود .21
الصاِلح واِلاقِْتصاد جزٌء ِمن خمسٍة     

 وِعشِرين جزًءا ِمن النبوِة
فَقَالَ عمرو لَو قَصد ِفـي قَوِلـِه         عمرو بن العاص 4355 األدب // .22

ا لَهريلَكَانَ خ 
وكَانت خطْبته قَـصدا وصـلَاته       جابر بن مسرة 1096 إقامة الصالة ابن ماجة .23

 قَصدا
 ثَلَاثًا  يا أَيها الناس علَيكُم ِبالْقَصدِ     جابر بن عبد اهللا  4231 الزهد // .24

 فَِإنَّ اللَّه لَا يملُّ حتى تملُّوا
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ِإنَّ الْهدى الـصاِلح والـسمت      عبد اهللا بن عباس 2565 مسند بين هاشم أمحد .25
الصاِلح واِلاقِْتصاد جزٌء ِمن خمسٍة     

 وِعشِرين جزًءا ِمن النبوِة
مسند املكثـرين    // .26

 من الصحابة
عبد اهللا بن  4048

 مسعود
دصِن اقْتالَ ما عم 

مسند املكثـرين    // .27
 من الصحابة

فَمن كَانت فَترته ِإلَـى اقِْتـصاٍد        عبد اهللا بن عمرو 6253
وا هم ٍة فَِلأُمنسو 

ــاقي  // .28 ــسند ب م
 املكثرين

 والْقَصد الْقَصد تبلُغوا أيب هريرة 10261

ــسند  // .29 ــاقي  م ب
 املكثرين

  ..."وِمنهم مقْتِصد"  سعد بن مالك 11321
  كُلُّهم ِبمنِزلٍَة واِحدٍة وكُلُّهم ِفي

 الْجنة
 ..م قَصد املَرأَََة.. أنس بن مالك 12501  // .30
 ..والْقَصد ِفي الْفَقِْر والِْغنى..  عمار بن ياسر 17605  // .31
 علَيكُم الْقَصد.. عبد اهللا 18811  // .32
 ..ويقُولُ علَيكُم هديا قَاِصدا.. بريدة 18950  // .33
وكَانت خطْبةُ رسوِل اللَِّه صـلَّى       جابر بن مسرة 19930  // .34

 اللَّهم علَيِه وسلَّم وصلَاته قَصدا
 وخطْبته قَصدا /    ////   / 19957  // .35
36. //  19962 //    //    //       ـهتطْبخا ودقَـص هلَاتص تكَانو

 قَصدا
معاذ بن جبـل     1503  // .37

 )قدسي(
أَنه كَانَ يقُولُ الْقَصد والتـؤدةُ      ..

وحسن السمِت جزٌء ِمن خمسٍة     
 وِعشِرين جزًءا ِمن النبوة

ــن  219 اجلامع // .38 ــد اهللا ب عب
 مسعود

 الْقَصد ِفي السنِة خيـر ِمـن        قَالَ
 اِلاجِتهاِد ِفي الِْبدعِة
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 ما ازداد عبد ِعلْما ِإلَّا ازداد قَصدا حسان بن عطية 389 املقدمة // .39
عباد بـن عبـاد      647 املقدمة // .40

 ..اخلواص
ِفي سبٍل مختِلفٍَة جاِئرٍة عِن الْقَصِد      

  الْمستِقيِممفَاِرقٍَة ِللصراِط
فَكَانت صلَاته قَـصدا وخطْبتـه       جابر بن مسرة 1512 الصالة الدارمي .41

 قَصدا
ــرآنَ  .. عرمير بن مالك 3196 فضائل القرآن // .42 ــوا القُ ــرهم فَلْيعطُ مو

اِئِمِهملَـى      (*)ِخبزع ـمحيِملُه َ هفَِإن 
  بنجيولَة وهالسِد والْقَص  ورالْج مه

 والْحزونةَ 
  
  
  
  
  
  
   :عالقة املقاصد بالقرآن الكرمي -أ

بل يرد إىل عهد اإلسـالم      ،  على الرغم من أن البحث يف املقاصد الشرعية ليس وليد العصر                
رعية باعتبارها معللـة    املقاصد يف تصرفام الش   ب هتمونحيث ثبت أن الصحابة كانوا ي     ،  األول  

             لألحكام الشرعية، إال أنه ثبت ثبوتا قطعيا أن ال أحد من العلماء السابقني عنفـسه بـضبط     ن 
تفـى حبـصر املقاصـد دون      كفاألول ا ؛ وحتديد مفهومه، كالغزايل و الشاطيب     ،مدلول املصطلح 

ه يريد بذلك تعريفها    و يظهر أن  ، وأنواع املقاصد    ،ولكنه تكلم عن أقسام   ،  تعريفها تعريفا دقيقا    
 وهو أن حيفـظ دينـهم   ؛ومقصود الشرع من اخللق مخسة: " ما يلي"املستصفى"فقال يف كتابه    

 فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مـصلحة،           .ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم   

                                                 
  .شدة املالزمة: حلقة توضع يف أنف البعري ، واملراد  :  خزاِئِمِهم (*)
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والثاين علـى الـرغم مـن       .   )1(" وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة        
اكتفى باإلشارة إىل قـارئ     ذ   إ "املوافقات"وضوع املقاصد مبجلد من كتابه الضخم       مله  اختصاص

 ألنه كتبه ألهل االختصاص الراسـخني       ، ال حيتاج إىل تعريف املقاصد     "املوافقات"مصنفه اجلليل   
ال يسمح للناظر يف هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيـد أو             و  : يف العلم فيقول يف ذلك صراحة       

 غري خملـد إىل     ، أصوهلا وفروعها، منقوهلا ومعقوهلا    ، من علم الشريعة   احىت يكون ريان  مستفيد،  
  )  2( " .التقليد و التعصب للمذهب

 يساعد على حتديد كنـهها      ،وهذا ما حدا بالعلماء احملدثني إىل االجتهاد يف وضع تعريف هلا              
 هذا اال هو العالمة حممد       وتوضيح أبعادها، وأول من كان له شرف الريادة يف         ،ورسم معاملها 

  : وقد عرفها كاآليت,الطاهر ابن عاشور موضوع أطروحتنا هذه
ع أحوال التشريع   ــلشارع يف مجي  ل املعاين واحلكم امللحوظة     :شريع العامة هي  تمقاصد ال "     

  "أو معظمها، حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة 
فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، واملعاين اليت ال خيلو التشريع             ": - قال   مث -    
ن مالحظتها، و يدخل يف هذا أيضا معان من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكـام     ع

  )3(" ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منها 
بل اهـتم أيـضا     ، العامة مل يكتف الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور بتقدمي تعريف للمقاصد         و    

هي الكيفيات املقصودة للشارع لتحقيق     و  : "  فقال   ،بتعريف مقاصد الشريعة اإلسالمية اخلاصة    
 كي ال يعود سـعيهم يف       .أو حلفظ مصاحلهم العامة يف تصرفام اخلاصة      ،  مقاصد الناس النافعة    

عـن  عن غفلـة أو     بطاال  ، إ مصاحلهم اخلاصة بإبطال ما أسس هلم من حتصيل مصاحلهم العامة         
  )4(" ستزالل هوى و باطل شهوة ا

                                                 
و انظر . .251هـ، ص 1411 دط،، لبنان حامد ، املستصفى، حتقيق وتعليق حممد مصطفى أىب العالء، دار الكتب العلمية بربوتأبو  الغزايل - )1(

  . 51اليويب مقاصد الشريعة و عالقتها باألدلة الشرعية، مرجع سابق ص : 
  .87،  ص 1، املوافقات، ج أبو إسحاق اطيبالش-)2(
  .51ابن عاشور حممد الطاهر ، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص  -)3(
  .146ص ابن عاشور حممد الطاهر ، مقاصد الشريعة اإلسالمية، -)4(
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ويدخل يف ذلك كل حكمة روعيت يف تشريع أحكام تصرفات الناس، مثل قصد             ":     مث قال   
وإقامة نظام املرتل والعائلة يف عقد النكاح، ودفع الـضرر املـستدام يف             ،  التوثق يف عقد الرهن     

  )1("مشروعية الطالق
الطاهر ابن عاشور يف تعريف مقاصد الـشريعة العـام منـها            وقد حذا حذو الشيخ حممد          

املراد : "، فقال   "مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها   "يف كتابه   . األستاذ عالل الفاسي     ،واخلاص
  .)2(" و األسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها؛ الغاية منها؛مبقاصد الشريعة

لك املقاصد العامة، ويعين بـشطره الثـاين املقاصـد          ؛تيفه  وهو يعىن بالشطر األول من تعر         
  .اخلاصة

إن : " يقـول فيه    ا تعـريف "نظرية املقاصد عند الشاطيب   "مث أورد األستاذ الريسوين يف كتابه           
  )3(" مقاصد الشريعة هي الغايات اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها، ملصلحة العباد 

هي املعـاين   : "  بقوله   "أصول الفقه اإلسالمي  "زحيلي يف كتابه    كما عرفها األستاذ وهبة ال        
 و األسـرار الـيت      ،واألهداف امللحوظة يف مجيع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة           

  )4(" وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها 
ريعة مبناهـا    إن الـش   ": يف الشريعة ومجعها للمقاصد مـايلي        "قيم اجلوزية الابن  : "ويقول      

  . وأساسها على احلكم، ومصاحل العباد؛ وهي عدل كلها، ورمحة كلها، وحكمة كلها
 وعن احلكمة إىل ضـدها، وعـن املـصلحة إىل           ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور          

  . فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، وعن احلكمة إىل العبث،املفسدة
ذاء والدواء و النـور     ـاة و الغ  ـبني عباده، ورمحته بني خلقه، فهي احلي      فالشريعة عدل اهللا        

وكـل نقـص يف     ،  والشفاء والعصمة، وكل خري يف الوجود إمنا هو مستفاد منها، وحاصل ا           
  .الوجود سببه من إضاعتها

                                                 
  . 146، ص نفس املصدر -) 1(
  .7ص ،  م1991-هـ1411، 4ة الدار البيضاء املغرب ،طمطبعة النجاح اجلديدالفاسي عالل ، مقاصد الشريعة اإلسالمية و مكارمها،-)2(
  .7الريسوين أمحد ، نظرية املقاصد عند الشاطيب،  ص)3(
اليويب، مقاصـد   حممد سعد بن أمحد بن مسعود       نظر  ي و .07ص، نظرية املقاصد    ،نظر الريسوين ي، و 1017 ص   ،الزحيلي وهبة ، أصول الفقه اإلسالمي       )4(

  .36 باألدلة الشرعية،  ص الشريعة اإلسالمية وعالقاا
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 هي عمود العامل وقطب الفالح والسعادة يف الـدنيا        وفالشريعة هي اليت بعث اهللا ا رسوله،            
  )1(" واآلخرة 

: يقـول ف "مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية     "اليويب يف كتابه    :أما األستاذ     
 مـن   ، اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما و خصوصا        ااملقاصد هي املعاين واحلكم و حنوه     "

  .)2(" مصاحل العباد حتقيق أجل 
واصطالحها ، املقاصد يف لغة الشريعة اإلسالمية     أنبقة،  والذي يعنينا من كل التعريفات السا         

 املرتكزات  هتعىن جمموع األهداف والغايات اليت ألجلها كانت الشريعة، وهي متثل يف الوقت ذات            
األساسية واملبادئ العامة اليت تتخذ من خالهلا مقومات احلياة اإلنـسانية يف خمتلـف جماالـا                

خروية، واليت ميكن أن    ألوالروحية الذاتية واالجتماعية والدنيوية وا    والنفسية والعقلية   ،  البيولوجية  
وضبطها من خالل استنطاق وحتليل خمتلف النصوص الشرعية الـواردة يف           ،نتوصل إىل معرفتها    

و درء املفاسد   ، وحرص الشريعة على مراعاا إمنا يستهدف جلب مصاحل العباد           .القرآن والسنة 
  حيث يقـول   ، للكون متاشيا مع إرادة اهللا للخلق، ومراده منهم        امارعإو،   إلبقـاء احلياة    ،عنهم

                    : سبحانه وتعاىل
                  )3(  
   

وحىت يبتلى اخللق وخيترب األفراد واألمم، فيميز اخلبيث من الطيب، ويكون الثواب ويكـون                  
ته حيث قال سـبحانه      مثل ما أشار إىل ذلك يف حمكم آيا        ،العقاب، ويتحقق بذلك العدل اإلهلي    

  )4(                         :عز وجل 
تلك املقومات اجلوهرية للحياة اإلنسانية يف هذا : فاملقاصد الشرعية من هذا املنظور هي    

 واليت من أجلها كانت ،أو أشارت إليها خمتلف النصوص الشرعية، ا  الكون اليت صرحت
 وما ،ا الكلية واجلزئية، وا تربر ما تصدره منهاالشريعة، وإليها تتجه، وعليها تعول، يف أحكامه

                                                 
و عالل الفاسي، مقاصد الشريعة اإلسالمية .  1ص, لبنان ، دط، دت بريوت, دار اجليل، 3، إعالم املوقعني عن رب العاملني، ج اجلوزيةابن قيم -)1(

  .45م، ص 1997-هـ1418، 5، ط لبنانوهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، مؤسسة الرسالة بريوت/ دو .54ومكارمها، ، ص 
  .37، مقاصد الشريعة االسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، ص  حممد سعد بن أمحد بن مسعود اليويب-)2(
  .56 سورة الذاريات، آية )3(
  .115 سورة املؤمنون، آية )4(
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جتريه من تصرفات على أساسها، وهكذا ميكن لنا أن نتفق على اصطالح ملدلول املقاصد الشرعية 
والغايات العامة واخلاصة املقابلة ألحكام الشريعة واملفسرة ، من أا  هي جممل األهداف 

لك النصوص، اعتماد على لغة النص أو استناده إىل روحه واليت ميكن تعيينها بواسطة ت، لتصرفاا 
  .ومضمونه

ننـا  إ تفرضه طبيعة البحث من حيث       ،إن حرصنا على تعريف املقاصد الشرعية تعريفا دقيقا           
 ،مقاصد عامة وخاصة  هلا  نساير الشيخ العالمة حممد الطاهر ابن عاشور يف أن الشريعة اإلسالمية            

وترتب وفق أمهيتها وأولويتها يف نسق يوضح ارتباطها وانتظامها وهي جديرة بأن تعرف وتضبط      
 يفرض مراعاته واحترامه حىت يتيسر للشريعة اإلسـالمية إحـداث           ،وتسلسلها يف نظام متكامل   

التأثري املطلوب، مث إننا لسنا وحدنا الذين نذهب إىل انفراد الشريعة اإلسالمية مبقاصـد مميـزة                 
  .ائع يف مقاصد أخرىشتراكها مع غريها من الشرال

 "املقاصد العامـة للـشريعة اإلسـالمية      "يوسف حامد العامل يشري إىل ذلك يف كتابه         "فهذا      
وقد وردت آيات قرآنية تدل على عدم التباين يف طريقة األنبياء والرسل، وآيات أخرى              : "فيقول

  "على حصول التباين فيها، فكيف نوفق بني هذه اآليات  ؟ 
   )1(                     : قوله ] يف [ول آية الشورى املتقدمة فمن النوع األ

  
   )2(                                : ومن النـوع الثـاين آية املائدة 

أن يقال إن النـوع األول مـن اآليـات          : طريقة اجلمع بني النوعني     "و:  - إىل أن يقول   – 
  )3(".ف إىل ما يتعلق بفروع الدين والنوع الثاين  مصرو،مصروف إىل ما يتعلق بأصول الدين

منها ما ميتنع دخول النسخ والتغيري فيه بـل         : فمما تقدم نعلم أن الشرائع على قسمني        "
 والدوام يف مجيع الشرائع واألديان، ومنها ما خيتلف بـاختالف الـشرائع             ،يكون واجب البقاء  

  .)4(" واألديان 

                                                 
  .13 آية  ،  سورة الشورى)1(
  . 48 آية  ،  سورة املائدة)2(
  .22 ص م ،1993-هـ 2،1414دار اآلمان الرباط املغرب ،طللشريعة اإلسالمية،العامل يوسف حامد ،املقاصد العامة  )3(
  .82، ص ،مرجعنفس ، العامل يوسف حامد ،املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية  -)4(
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 وذلك ال مينع البتة     ،العامة مع ما سبقها من الشرائع     قد تلتقي الشريعة اإلسالمية يف املقاصد       .اإذً 
 خاصـة   ، هأن تكون هلا مقاصد خاصة تنفرد ا و ال توجد يف غريها، بل ذلك هو املنطق عين                

ك ال بد أن تتضمن إلغاء مقاصد وتعديل أخرى وإضافة          اوأا خامتة الرساالت، وهي باعتبارها ذ     
ات النظام الذي يكفل للبشر عامة أن حييوا حيـاة  مقاصد جديدة حىت يأيت استكمال كافة مقوم 

 ادة ــ سبحانه و تعاىل، و يتسىن لألمة اإلسالمية التكفل بدور القي          كرمية كما أرادها هلم املوىل    
                                                 :ا نص على ذلك قوله تعاىلـاليت انتدا اهللا إليها كم

                                 )1(     
   :وقيامها بدور الشهادة أيضا 

                               )2(  
ومن قبيل املقاصد العامة اليت تشترك فيها الشرائع مجيعا مبا يف ذلك الشريعة اإلسالمية    

واليت تنحصر يف أن يعبدوه وال يشركوا، به شيئا كما جاء يف قوله ."مقاصد اخلالق من اخللق
} 21{ناس اعبدواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ يا أَيُّها ال  :تعاىل 

  )الَِّذي جعلَ لَكُم اَألرض ِفراشاً والسماء ِبناء وأَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَأَخرج ِبِه ِمن الثَّمراِت 
(5 فَالَ ت قاً لَّكُمونَ ِرزلَمعت مأَنتاداً ولُواْ ِللِّه أَندع22{ج{)  

    
  )6(" وهذا املقصد عام يف مجيع الرساالت السماوية 

غري أنه ال بد لكل  شريعة من مقاصد متيزها عن غريها، ومن مث يقضي العقل واملنطـق أن                       
  .يكون للشريعة اإلسالمية مقاصدها

  )4("  للشارع يف مجيع أحوال التشريع إن املقاصد هي احلكم املقصودة: " و 
و ال يشك أحد أن كل شريعة شرعت للناس ال بد أن تكون أحكامهـا املـشروعة                 " 

  )5("إال كانت عبثا ترمي إىل مقاصد لشارعها و
                                                 

  .110 سورة آل عمران، آية -)1(
  .143 سورة البقرة، آية -)2(

  سورة البقرة  )  5
  .23ص مرجع سابق، ة للشريعة اإلسالمية، العامل يوسف حامد ، املقاصد العام-)3( 6

  .119 م ، ص1992 -هـ1،1416،بريوت ودمشق ، ط للطباعة و النشر، دار قتيبة  العبيدي محادي ، الشاطيب ومقاصد الشريعة-)4(
  .82، ص 2العامل يوسف حامد ، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ، ط -)5(
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األسـرار  وريع    ـاية اليت يرمي إليها التش    ـ ا الغ  مقاصد الشارع من التشريع و نعين     " ن  إ    
  )1(" ن األحكام عكل حكم لكيم اليت وضعها الشارع احل

 ليست افتراضية أو تصورية بل هي ما يتحدد مبقتضى كـل حكـم،أو              "فمقاصد الشريعة       
أن لكل حكم من أحكام اإلسالم وظيفة يؤديهـا و غايـة             "و  يستنتج من روحه و مضمونه،      

حقيـق  حيققها وعلة ظاهرة أو كامنة يعمل إلجيادها ومقصدا و هدفا يقـصده و يـستهدفه لت               
  .)2(" حة لإلنسان أو دفع مفسدة و مضرة عنهـمصل
فقد ثبت أن للشريعة اإلسالمية مقاصد خاصة ا مميزة هلا عن بقية الشرائع، و أن املقاصد قد           

  )3(" بعد استقرائهم ألحكام الشريعة " توصل إليها العلماء، 
  . ؟ اهي هذه املقاصد إذً فما     
املقصد العام للشريعة اإلسالمية    " : جند أن   بينما   )4( " مفسدة يدفعما حيقق مصلحة أو      "    هي

هو عمارة األرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صالحها بـصالح املـستخلفني فيهـا               
وقيامهم مبا كلفوا به من عدل واستقامة ومن صالح يف العقل و يف العمل وإصـالح يف األرض                  

  )5(" جلميع واستنباط خلرياا وتدبري ملنافع ا
إن املقاصد الشرعية غري منفصلة عن األحكام، و هي ملحوظـة يف جزئيـات الـشرع                ف    " 

وكلياته، ومبثوثة يف تصرفاته وتعاليمه، ومستحضرة يف أذهان العلماء واتهدين على مر تاريخ             
لقـرآين   ا ي اهلـد  نالتابعني وتابعيهم إىل العصر احلايل، هذا فضال ع       والفقه، منذ عصر الصحابة     

والنبوي الذي اتصف بصفة املقاصدية مجلة وتفصيال، و اتسم بطابع التعليل واملعقولية يف مواطن              
   6.ال حتصى كثرة وتنوعا

 الشرعية هي املقاصد الثابتة بالـشرع  ،كما تدل عليها صفتهاو املقاصد الشرعية  تبدأ  " 
لـشرع ومنـضبطة بقيـوده      اإلسالمي، أي بأدلته ونصوصه وتعاليمه وهديه، فهي مبنية على ا         

                                                 
  .83، ص نفس املرجع  -)1(
  . أول صفحة من املقدمةلريسوين، ل  عند االمام الشاطيب ، مقدمة لكتاب نظرية املقاصد،طه جابر العلواين -)2(
  .80م، ص 1،1982، طمكتبة الفالح، الكويت،  األشقر عمر سليمان ، خصائص الشريعة اإلسالمية -)3(
 -هـ 1،1403، العدد  نظرات يف مقاصد الشريعة: رعي  بعنوان سن حامد متصدر عن أعضاء هيئة التدريس بالكلية ،مقال حل   جملة الشريعة والقانون،  -)4(

  .246، دار االحتاد العريب للطباعة، القاهرة، ص  م، 1982
  .46، 45 ، ص االفاسي عالل ، مقاصد الشريعة و مكارمه-)5(

  .134 اجلزء األول ص 18 السنة 65 نور الدين بن خمتار اخلادمي، اإلجتهاد  املقاصدي، كتاب األمة رقم  6
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ومـا    ومعلوم أن ميزان احلكم على أن هذا الفعل مصلحة أو مفسدة إمنا هو الشرع              ..وقواعده  
املقاصـد  فإن   1...يتعلق بذلك الفعل من األدلة والقرائن واملعطيات الشرعية النصية واالجتهادية         
وأحكامـا وقـرائن    الشرعية هي املعاين املستخلصة من التصرفات الشرعية املتنوعة نـصوصا           

  )2( " .تارخيية وغري ذلكو ومعطيات لغوية  وتعليالت
 ما أشار إليـه إبـراهيم       ي    و من خالل هذه التعريفات و املفاهيم للمقاصد، جند أنفسنا نؤد          

يف مظاهر  : الكيالين يف تعليقه على طه عبد الرمحان يف الضبط االصطالحي املفاهيمي يف مقاله              
أما إذا عدنا إىل مفهوم املقاصد ذاتـه، ففـي          :" قال فيه   الذي  قاصدي،  التجديد يف املبحث امل   
طه عبد الرمحان تعترب فتحا جديدا يف هذا اال ، إذ مل يـسبقه أحـد إىل                /اعتقادنا أن مقاربة د   
  "وما ترتب عن ذلك من اكتشاف ثالث نظريات يشتمل عليها"قصد"التجديد الثالثي للفظ

حصل فائدة  " قد يكون مبعىن    " قصد  " ا، و على اجلملة فإن الفعل           علم املقاصد، و مضامينه   
إذ ذاك على ثالث    " علم املقاصد "فيشمل  " ... حصل غرضا   " أو مبعىن   " حصل نية   " أو مبعىن   " 

  )3 (: بينها انظريات أصولية متمايزة فيم
  .نظرية املقصودات،و هي تبحث يف املضامني الداللية للخطاب الشرعي: أوالها 

  .نظرية القصود، و هي تبحث يف املضامني الشعورية و اإلرادية:  الثانية و
  )4 ().نظرية املقصد، و هي تبحث يف املضامني القيمية للخطاب الشرعي: و الثالثة 

عبد الرمحن طه يف حتديده     .     و من خالل هذه النظريات األصولية املعاصرة اليت توصل إليها د          
 و إثراء للوصول إىل نتائج حتقق لنا ما نصبو إليه من هذه الدراسة وهو               و جتديده حيتاج إىل تزكية    

  .استقالل علم املقاصد عن علم األصول
ما مل نتعرف على طبيعـة وخـصائص        ، تتضح لنا صورة املقاصد بالشكل النهائي        لنولكن      

 والسهر علـى    ،ا اليت هي اإلطار العام الذي ينتظمها واألداة املكرسة خلدمته         ،الشريعة اإلسالمية 
  احترامها، فما معىن الشريعة؟ 

  : معىن الشريعة -2

                                                 
  .136 نفس املرجع،  اخلادمي، ص  1
  .2000اإلمارات العربية املتحدة  ،65 رقم – ARABVESTA، موقع اإلنترنت، و أنظر 137-136نفس املرجع، ص  – )2 (
  Almultaka.netالكيالين إبراهيم ، يف مظاهر التجديد يف البحث املقاصدي، اإلنترنت -)3(
  .Almultaka.netجديد يف البحث املقاصدي، اإلنترنت طه عبد الرمحان ، يف مظاهر الت -)4(
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   :لغــةًالشريعة  -أ
مصدر :  والتشريع، مصدر شرع بالتخفيف:الشرع يف اللغة  و،كلمة الشريعة من الشرع    

  .شرع بالتشديد
ـ        ،الشريعة والشرع :"وقد جاء يف اللسان        … ها واملشروعة املواضع اليت ينحدر إليها املاء من

 شرعة املاء وهي مورد الشاربة اليت شرعها الناس فيشربون          ،  والشرعة والشريعة يف كالم العرب    
والعرب ال تسميها شريعة حىت يكون املاء عدا ال انقطاع له ويكون ظاهرا             … منه و يسقون    

  )1(" معينا، ال يسقى بالرشاء 
.  املـستقيم  يضح، واملنهاج الـسو   الطريق البني الوا  :  لغة   -الشريعة، والشرعة، والشرع  "     

شرع يف كذا، إذا ابتدأ     : هو ما يبتدأ فيه إىل الشيء؛ من ذلك قوهلم          : وأصل معىن هذه املصادر     
مث اسـتعريت   . ومن هنا مسى الطريق املوصل إىل املاء شريعة، و مسي مورد الشاربة مشرعة            . فيه

احلياة األبدية، تشبيها باملاء الـذي      هذه املصادر للدين، لكونه سبيال موصال إىل ما هو سبب يف            
  )2("هو السبب يف احلياة الفانية 

  )3("الدين، وامللة، واملنهاج، والطريقة، والسنة، : والشريعة يف اللغة "     
" شـروع "يف األمر أي خاض، وبابه خضع، فهي        " شرع"الطريق األعظم، و    " الشارع  "  و    
أي سواء حيـرك    " شرع"الناس يف هذا األمر   : قوهلم  و" تشريعا" صاحبها  " شرعها" و" شرع"و

  )4(ويسكن ويستوي فيه الواحد واجلمع والذكر واألنثى

الشريعة " ش ر ع : "  اللغوي يف خمتار الصحاح ما يلياالصطالحكما جاء معىن الشريعة يف          
، وقد شرع هلم أيضا ما شرعه اهللا لعباده من الدين  " الشريعة"املاء و هو مورد الشاربة و     " مشرعة  

   )5 (.أي سن وبابه قطع
ما يبتدأ فيه إىل الشيء ويقال شرع يف        : الشرعة و الشريعة    : "و قد جاء يف تفسري ابن كثري            

  )6("كذا أي ابتدأ فيه 
                                                 

   174 ص، 8جملد  كمال الدين حممد بن مكرم ابن منظور االفريقي، لسان العرب، - )1(
  .29، ص 1989اجلزائري حممد بن عبد الكرمي، الدين اإلسالمي عقيدة و شريعة، الزيتونة لإلعالم و النشر، باتنة اجلزائر، د ط ،  – )2(
  .29 ص  نفس املرجع ا – )3(
  .174ص ، 8السابق، بن منظور، مج ملرجع ا– )4(
  .335الرازي، خمتار الصحاح، ص – )5(
  .) من سورة املائدة48تفسري آية رقم  (588، دار القلم بريوت، دط، دت، ص 1، ط 2تفسري القرآن العظيم، م ابن كثري، – )6(
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 إذا  ،شـرعت اإلبـل   : "  ما يلي    "التشريع والفقه اإلسالمي  "وقال مناع القطان يف كتابه          
   )1( "ه تاألمر مبعىن سنه وبني طريقوردت شرعة املاء، و شرع له 

 يف لغة العرب على الظهور و       –الشريعة  املادة  ومدار هذه   ... : "أنو قد جاء يف معىن الكلمة       
  )2( "البيان والوضوح 

  )3("هي يف أصل اللغة تطلق على الطريق الظاهر الذي يوصل منه إىل املاء : "و     
الوضوح والبيان والظهـور     : لص إىل أن الشريعة تعين    ختومن خالل هذه التعريفات اللغوية          

  .والبداية يف الشيء والوسع والتعيني والطريق املمنهج
  

   : االصطالحالشريعـة يف  -ب
واألخـالق   ما شرعه اهللا لعباده من العقائد والعبـادات        : اصطالحاوالشريعة اإلسالمية   : "    

هي لتحقيق سعادم يف الدنيا واآلخرة فشريعة اهللا         ، يف شعبها املختلفة   ،واملعامالت ونظم احلياة  
 و نوازع   ، وجينبها مزالق الشر   ، الذي يصون اإلنسانية من الزيغ واالحنراف      ،املنهج احلق املستقيم  

 وحييي نفوسها، وترتوي به عقوهلا، وهلذا كانت        ، غلتها ياهلوى، وهي املورد العذب الذي يشف     
  )4(" لينال عز الدنيا وسعادة اآلخرة ،ان على اجلادةالغاية من تشريع اهللا استقامة اإلنس

هي ائتمار بالتزام العبودية مبا أراده اهللا لعباده، وسنه وبينه هلم           : الشريعة يف عرف الدين     : "و      
  )5("من أمر الدين الثابت، الذي ال يعتريه نسخ وال تبديل إىل يوم املآب 

  )6(                                         :قال اهللا تعاىل 
  

  وجل  وقال عز
   
  

                                                 
  .15م، ص 1982هـ ، 1402، 2سسة الرسالة، بريوت لبنان، طمناع،  التشريع و الفقه اإلسالمي، مؤالقطان – )1(
  .11األشقر عمر سليمان، خصائص الشريعة اإلسالمية، ص – )2(
  .19 العامل يوسف حامد، املقاصد العامة، املرجع السابق، ص – )3(
  .15مناع،  التشريع و الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص القطان  – )4(
  .30 ،29د الكرمي ، الدين اإلسالمي عقيدة وشريعة،صاجلزائري حممد بن عب – )5(
  .48سورة املائدة، آية  – )6(



أقسامها و أنواعها و ( و طرق الكشف عن املقاصد املفاهيم(ظري املقاصدي عند اإلمام ابن عاشورالتن) 01تنظريي(الباب الثالث
  ))مراتبها

  145

ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة ِمن الْأَمِر فَاتِبعها ولَا تتِبع أَهواَء الَِّذين لَا             : وقوله أيضا   
  )1(  يعلَمونَ

والـشمول  ،والدوام والعمـوم    ، باعتبار كوا تتصف بصفات اخلامتية       اإلسالميةوالشريعة      
 و الصالحية، فهي واردة لتقرير نفس املبدأ وذات املعىن املتصل،           ،والتوازن واالعتدال ،الوسطيةو

،  وجـل  بتحقيق عبادة اهللا عز   ،بربط وتقييد كل أحوال الوجود، وإناطة مجيع تصاريف احلياة          
 وإفراده باأللوهية واحلاكمية، وتثبيت حقيقة االمتثال األكمل واخلضوع األمت بأحكامه وهديـه           

  )2(  وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِني  :ووحيه العزيز، قال تعاىل 

فالعبودية ذا املعىن املوسع تسخري لكل ما يف وسع اإلنسان ومقدوره بغية طاعـة اخلـالق                    
ومـراد  واجلماعة واألمة قائما وفق مبدأ العبودية اإلهلية،        ،وجلب مرضاته، فيكون فعل اإلنسان    

   .)3( "املعبود احلكيم، ومقاصد الوحي الكرمي 
شرعه اهللا لعباده من األحكام عن طريق نيب مـن أنبيائـه علـيهم              سنه  ما   :"   فالشريعة هي   

   .)4("السالم

  

  

الشريعة هي النظم اليت شرعها اهللا أو شرع أصوهلا ليأخذ اإلنسان ـا نفـسه يف                 ف : "       
  .)5(" وعالقته بأخيه اإلنسان، وعالقته بالكون وعالقته باحلياة،ه املسلمعالقته بربه، وعالقته بأخي

تطلق على األحكام التكليفية العملية ولعل علمـاء        :  الشريعة يف الشرع فإا      "...:و  
  الشريعة أخذوا هذا 

  )1 ( ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا: من قوله تعاىل )6 ("اإلطالق

                                                 
  .18 سورة اجلاثية، آية -)1(
  .56 سورة الذاريات، آية -)2(
 66 اخلادمي نور الدين بن خمتار ، االجتهاد املقاصدي، تاريخ االجتهاد املقاصدي، األمة، مجادي األوىل هـ السنة الثامنة عشرة، العـدد                   -)3(
  .2000 اإلمارات العربية املتحدة – ARABVESTA،أنترنات، موقع  26 فحةص

  .31، مقاصد الشريعة االسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، ص  حممد سعد بن أمحد بن مسعود ليويبا - )4(
  .10 ص ،م 1983 –هـ 1403، 12 ط  بريوت لبنان ،شلتوت حممود ، اإلسالم عقيدة و شريعة ، دار الشروق-)5(
  .19العامل يوسف حامد، املقاصد العامة، املرجع السابق، ص  )6(
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  )2( ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة ِمن الْأَمِر :تعاىل وقوله 

وضـبط اجلانـب االعتقـادي        جمموع األحكام اليت تتناول تنظيم       : هي إذا الشريعةف
 مكانـت األحكـام نـصية أ       أ    اتمع سواء    ،و  األخالقي من حياة الفرد     السلوكي  واجلانب  

  .هاستنباطية و اليت تتفق مع مقاصد الشارع ومراد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                    
  .48 سورة املائدة ، آية )1(
   .18 سورة اجلاثية، آية -)2(
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   :مقــدمة 
على الرغم من اتفاق أكثر العلماء، وعلماء األصول على اخلصوص، علـى أن للـشريعة                     

، وكان شـرف     عنها اإلسالمية مقاصد، إال أم اختلفوا فيما بينهم عن طرق ومناهج الكشف          
ل، غري أن مباحثهم تلك ظلت جزئية تناسبا يف ذلـك مـع             ماء األصو لالريادة يف هذا اال لع    

فرع مـن علـم     على أا    إليها   ون ينظر وا كان مإحيث  .جزئية حبثهم يف قضية املقاصد أصال       
لعل أرقى مظهر لذلك البحث ما ورد يف كتب األصول مـن طرائـق يف               و   " ،  األصول ككل 

سالك العلة، وقد رمسـت يف هـذا        ، وهو ما عرف مببحث م     اإلحلاقاستكشاف العلة ليتم ا     
  .)1(" املبحث أساليب متعددة يف الكشف عن علة احلكم أي عن مقصده القريب

واالرتقاء به إىل مـستوى     ،  الفضل كل الفضل يف القيام بأعباء البحث يف هذا اال           وولعل      
ا اللذان اختـصا    الشاطيب وابن عاشور، فهم   :  التأصيل والتنظري يرجع جله إىل اإلمامني اجلليلني      

 فالشاطيب أفرد أكرب أجـزاء مؤلفـه   ؛ومل جيعال حبثهما فيها جزئيا،  باملقاصد عامة مبؤلف منفرد     
ألـف    واإلمام ابن عاشـور      .وجعله أكرب أجزاء مؤلفه     ،  ملبحث املقاصد   " املوافقات" الضخم  
ألستاذ عالل الفاسي   ضم إليهما ا  ن، و ميكن أن ي    "مقاصد الشريعة اإلسالمية  " مستقال أمساه    اكتاب

كتاب مـستقل هـو كتابـه       ب - أقصد مقاصد الشريعة اإلسالمية    –الذي اختص هذا املبحث     
  ." مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها "املعروف 

سة املقاصد ومن ضمن ما ركزا ار الشاطيب وابن عاشور جهدا يف داإلمامني أفرغ كل من    
 إذ ال يكفى ،طية ملوضوع املقاصد من مجيع جوانبهعليه الكشف عن مقاصد الشريعة، وذلك تغ

  .بل إنه يتحتم إثبات أن الوصول إليها ممكن ومعرفتها قائمة، أن نعرف أن املقاصد موجودة 

                                                 
  .32النجار عبد ايد ، مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة جملة العلوم اإلسالمية،، ص -)1(
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من املعلوم صراحة وقطعا أن التشريع      :  " معرفة طرق الكشف عن املقاصد ضرورية إذ             إن  
كامه وتعاليمه، تلك احلقيقة اليت أمجع عليها كافة        اإلسالمي ال خيلو من إقرار حقيقة مقاصدية أح       

القـوانني يف كـل زمـان        و و العوائد   ،  الباحثني و الدارسني وأقرا خمتلف العقول واألعراف        
 فهو منطو على مقاصده يف اخللق وغاياته يف الوجود وأسراره وحكمه يف حياة النـاس                .ومكان
  .وأحواهلم

، اليت هي أمـر     "مبقاصد الشريعة   " يات واألسرار واحلكم    وقد اصطلح على تسمية تلك الغا         
و التسليم ـا ويلـزم استحـضارها        ،   اعتقادهاثابت وأصل مقطوع به، وحجة يقينية جيب        

  . الفقهي، ويف بيان األحكام وتطويرها والترجيح بينهااالجتهادوااللتفات إليها يف عملية 
 ملقاصدها وأغراضها، ومنطوية    ةة وتفصيال متضمن  فاألحكام الشرعية عند مجاهري العلماء مجل         

 ومعـاين جزئيـة     اسعادهم يف الدارين، سواء أكانت هذه املقاصد حكم       إعلى مصاحل اخللق و     
 كربى حتـيط بـأبواب      اتفصيلية، أم كانت مصاحل ومنافع كلية عامة، أم كانت مسات وأغراض          

رة النصوص نفسها، وإال ظل     ومن مث فهي ضرورية الزمة للفقيه وغريه كضرو       … وأحكام شىت   
  )1(" له وأهدافه ـل دالئـفارغا من ك، الفقه كيانا بدون روح 

ومن هنا تتضح لنا األمهية العلمية ملعرفة طرق الكشف عن املقاصد، ومن مثـة ينـتج لنـا                      
وننسجم معها ، أو قضاة أو إداريني أو سياسيني أو رجال فكر أن نسايرها ومناشيها       ستنبطني  كم
  .ادى اخلروج عنها أو خمالفتهاونتف
 الشاطيب يف خامتة كتابه الذي خص به املقاصد         :له اإلمام  وهذا العمل اجلليل هو الذي مهد         
  . من بعده اإلمام ابن عاشورىمث أت
  .؟ق املقررة للكشف عن املقاصد وإثبااائواآلن ما هي الطر    
 وهي ,"املسالك "  وقد أمساها ,أربعحدد اإلمام الشاطيب طرق الكشف عن املقاصد يف     

  :كاآليت
  
  

                                                 
 مجادي األوىل هـ السنة الثامنة      65 العدد   -األمـة-وطرق اثباا،   .. وفوائدها  .. حجية املقاصد   اخلادمي نور الدين بن خمتار ، االجتهاد املقاصدي،           -)1(

  .2000 اإلمارات العربية املتحدة – ARABVESTAعشرة، أنتـرنات،  موقع 
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  :عند اإلمام الشاطيب مسالك الكشف عن املقاصد واأللفاظ الدالة عليها : املبحث األول

   :مسالك الكشف عن املقاصد -1
والنهي الواردين يف النصوص، وقد وضع      *تبيني املقصد اإلهلي رد األمر      :  املسلك األول    -  

  : هلذا املسلك قيدين مها 
  . "يكون األمر و النهى ابتدائينيأن "   - أ
  .أن يكون ذلك تصرحيا  - ب

  
بل يتعدى ذلك إىل اعتبـار العلـل يف         ،ال يقتصر على جمرد األمر والنهي     : املسلك الثاين    -    

فـإذا  ،  فيقع البحث عن هذه العلل لتعيينها مبسالك العلة املعلومة يف أصول الفقه             ،  األمر والنهى   
  .قتضاها أينما وجدتع فيقع العمل مبما عرفت عرف ا مقصود الشر

له، مثل التناسل فهو  التابع املؤكدومنها ، إن املقاصد منها األصلي : املسلك الثالث  -    
  .والتعاون مقصد تابع يؤكده، مقصد أصلي للنكاح، والسكينة 

حكـام   يف واقع األ   اواألكثر وجود ،  وإذا كان املقصد األصلي معلوما فإن املقاصد املؤكدة له           
  .تعرف مبقايستها للمقصد األصلي

  .فما كان مؤكدا له مقويا حلكمته فهو مقصد شرعي

                                                 
 املاضي و املستقبل و احلال، و هذا ألن العبارات ال تقصر  إن املراد من أعظم املقاصد فال بد من أن يكون له لفظ موضوع هو حقيقة يعرف به إعتبارا بسائر املقاصد من *

 دار املعرفـة    1السرخسي، أصول السرخسي حققه أبو الوفاء األفغاين ج       . " عن املقاصد، و ال يتحقق اقتفاء القصور إال بعد أن يكون لكل مقصود عبارة هو خمصوص ا                
  .هـ1372 تاريخ 12ت ص .د.ط.بريوت لبنان د
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هو مسلك تعرف به مقاصد الشريعة يف عدم الفعل ال يف  الفعل، وذلك               :املسلك الرابع  -    
أنه إذا سكت الشرع عن حكم مع وجود معىن يقتضي ذلك احلكم، يكون ذلـك الـسكوت                 

 الـذي يقتـضيه،     يد الشارع يف عدم ذلك احلكم املظنون باملعىن النه        مسلكا يعلم منه أن مقص    
  . 1" ومثال هذا املسلك السكوت عن سجود الشكر على مذهب مالك 

وذلك ملدة ، بعد اإلمام الشاطيب توقف البحث يف املقاصد ناهيكم عن طرق الكشف عنها و     
القرن  من مي من ختلف واحنطاطقرون، بسبب ما وقع فيه العامل اإلسالقارب ستة تمن الزمن 

غريب، وبعد استرداد األمة اإلسالمية حلريتها التعمار  هـ  أدى اىل هيمنة االس08/م 13
إىل حني واستقالهلا عاد أهل العلم من جديد إىل اجلد والطلب على تفاوت بني األفراد والبلدان، 

 املغرب، يفستاذ عالل الفاسي  ، واأل يف تونس مام العالمة  حممد الطاهر ابن عاشورإلر اوظه
ق بالشريعة اإلسالمية بفعل املنظومة القانونية الوضعية اليت فرضها حل التدمري الذي هاهلما و

 يناضل من أجل , يف بالده, الرجلني من وأحلها حمل الشريعة فاندفع كل،  على األمة االستعمار
له أن  مام ابن عاشور تبنيلها، غري أن اإلأه و بني ،استعادة الشريعة اإلسالمية ملكانتها يف بالدها

 الالزمالشريعة اإلسالمية لن تستعيد مكانتها عند حكام املسلمني وعامتهم ما مل تكتسب القدر 
اليت تتيح هلا مسايرة التطور والنهضة احلضارية العارمة اليت امتدت إىل كل جماالت  من املرونة 

 يتأتىرك أنه من األمهية مبكان تيسري االجتهاد وذلك ال  جعله يدمماالنشاط اإلنساين، وتفكريه، 
 إذا اكتسب القدرة على إدراك أمهية املقاصد ا يغدو ممكنالذيإال إذا حترر اتهد من التقليد، 

النظام " :والتعرف عليها، فكان أن اجته جبهوده إىل هذا البحث، فأصدر كتابني جليلني مها 
ويف كتابه الثاين كان يرمي إىل عدة " صد الشريعة اإلسالمية مقا"و " االجتماعي يف اإلسالم 

، علماء  وأهل الفقه وسيلة تقرب الثقة بينهم الأغراض أهم ما فيها أنه أراد أن يضع بني أيدي 
ة سيكون مبثابة األداة عيوحتررهم من التعصب املذهيب، من حيث أن التعرف على املقاصد الشر

  . لقياس مدى قرم أو بعدهم عن احلق الذي هو مقصد الشارعاملعيارية اليت يرجعون إليها
 ويـأمن يف ذات     التقليد يتحرر من     العقل هو جعل ،   أن مراده يف كتابه ذلك       :وأضاف أيضا     

وذلـك  ،   الذي قد خيرج به عن حدود الـشرع       و   االندفاع وراء التأويل املبالغ فيه        من   الوقت

                                                 
 ،نظر عبد ايد النجار، مسالك الكشف عن مقاصد الـشريعة         ي، و 306، ص   2مج  ،  1969طبعة صحيح القاهرة،    ، املوافقات،    اسحاق    أبو الشاطيب-)1(

  . بتصرف41 ، 38ص
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احملتم عليه أن يبحث يف إطار كتابه ذلك طرق الكشف          رأى أنه من    ، الذي   شأنه شأن الشاطيب    
أضاف عليه  املقاصد، و عن املقاصد فالتقى مع الشاطيب حول مسالكه اليت اقترحها للكشف عن            

تلتمس من بني ظواهر النصوص وما حيف ا من سياق الكالم ومقام اخلطـاب              : " أن املقاصد   
  )1(" عني على تعيني املقاصد  فتلك كلها م،ومبينات من البساط وحافات القرائن

وما لقيه من صدى يف الوسط العلمي اجتهـت         ،  ل اجلهد الذي بذله هذا اإلمام اجلليل        ضوبف   
أبرز معاملـه وشـوقهم إىل       و  استنبط   الذي   ،اهتمامات  الكثري من الباحثني إىل هذا اال البكر        

 ورسائل  ، أعدوا أطروحات  الكشف على كنوزه وخباياه فظهر باحثون كثريون، وظهر منهم من         
علمية يف موضوع املقاصد، مثل األستاذ سعيد بن أمحد بن مسعود اليـويب، واألسـتاذ أمحـد                 
الريسوين، واألستاذ يوسف حامد العامل وغريهم من العلماء، وفحول البحث العلمي الرصـني،             

عن املقاصد ق الكشف ائولكنهم اهتموا بالبحث ال يف املقاصد فحسب، بـل نظروا أيضا يف طر  
  . والنظر يف أدلتها الكلية واجلزئية،ودليل ذلك استقراء الشريعة، 

 وال على وجه    ،فلم يعتمد الناس يف إثبات قصد الشارع يف هذه القواعد على دليل خمصوص                
واجلزئيات اخلاصة   واملطلقات واملقيدات ،   بل حصل هلم ذلك من الظواهر والعموميات       ،خمصوص

 حىت ألفوا   .ب الفقه، و كل نوع من أنواعه      اوقائع خمتلفة، يف كل باب من أبو      يف أعيان خمتلفة و   
ضاف إىل ذلك من قرائن أحوال      نأدلة الشريعة كلها دائرة على حفظ تلك القواعد، هذا مع ما ي           

  . )2(" منقولة وغري منقولة
  . طرائق الكشف عن املقاصد عند العلماء احملدثني-أ

   :على املقاصد الدالة - العلل –األلفاظ  -2
  :  ما يلي اليت تعيننا عند قراءة النص يف التعرف على العلةنا جند يف اإلشارات اللغوية ولعل    
 :اللفظ األول  -

   )3(   ِحكْمةٌ باِلغةٌ فَما تغِن النُّذُر :التصريح بلفظ احلكمة كما يف قوله تعاىل  

  : و قوله تعاىل 

                                                 
  .37ص جملة العلوم اإلسالمية، جامعة قسنطينة، النجار عبد ايد ، مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة، -)1(
  .51 ص ،2الشاطيب، املوافقات، ج – )2(
  .05، آية القمر سورة -)3(
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             )1(  
  

   :اللفـظ الثاينـ 

ِمـن   :كما يف قوله تعاىل     " ألجل  "  أو  " من أجل   : "  ذكر ما هو من صرائح التعليل مثل        
أَجِل ذَِلك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفي               

   )2(  ها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعاالْأَرِض فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعا ومن أَحيا

  
   
  

  3"  ِإنما جِعلَ اِلاسِتئْذَانُ ِمن أَجِل الْبصِر" : و قوله صلى اهللا عليه و سلم    
  :مثل قوله تعاىل" كي " : اللفظ الثالث 

رسـوِل وِلـِذي الْقُربـى       ما أَفَاَء اللَّه علَى رسوِلِه ِمن أَهِل الْقُرى فَِللَِّه وِلل         
والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغِْنياِء ِمنكُم وما            

اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُمآت    ـِديدش ِإنَّ اللَّـه قُوا اللَّهاتوا وهتفَان هنع
   )4(  الِْعقَاِب

ب و قد قال    ـكما يف قوله صلى اهللا عليه و سلم أليب بن كع          " إذن  " : اللفظ الرابع   ـ  
أَرأَيت ِإنْ جعلْت صلَاِتي كُلَّها علَيك قَالَ ِإذَنْ يكِْفيك اللَّه تبارك وتعالَى ما أَهمك       : " له  

 ِتكآِخرو اكيند 5("ِمن(  

                                                 
  .269 آية البقرة، سورة -)1(
  .32آية ،  سورة املائدة -)2(
  .1. 2، موسوعة احلديث الشريف، اإلصدار أ5772 كتاب االستئذان، رقم احلديث الصحيح ،   البخاري،-)3(

  .7 سورة احلشر، آية -) (4
  ..20290احلديث مسند األنصار، رقم  ه، أخرجه األمام أمحد يف مسند)5(
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:  إن املكسورة اهلمزة املشددة النون كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم             :  س  اللفظ اخلام ـ  
"... ا ِركْسه1(" ...ِإن(.  

ِإنها لَيست ِبنجٍس ِإنما ِهي ِمن الطَّواِفني علَيكُم أَِو         : " وقـوله صلى اهللا عليه وسلم يف اهلرة        
  )2(" الطَّوافَاِت 

فَِبظُلٍْم ِمن الَِّذين هادوا حرمنـا       :مثل قوله تعاىل    " الباء" : اللفظ السادس    -
  )3 (علَيِهم طَيباٍت أُِحلَّت لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل اللَِّه كَِثريا

  

 وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسـطًا      :كما يف قوله تعـاىل      " م  الالَّ" : اللفظ السابع    -
 شهداَء علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيدا وما جعلْنا الِْقبلَةَ           ِلتكُونوا

 الَِّتي كُنت علَيها ِإلَّا ِلنعلَم من يتِبع الرسولَ ِممن ينقَِلب علَى عِقبيـِه وِإنْ 
  )4 (لَّه وما كَانَ اللَّه ِليِضيع ِإميانكُم ْ كَانت لَكَِبريةً ِإلَّا علَى الَِّذين هدى ال

  )5(  عتلٍّ بعد ذَِلك زِنيم،  أَنْ كَانَ ذَا ماٍل وبِننيٍ  :  ومقدرة يف مثل قوله تعاىل

  . )6( "أي  ألن كان
  …,حىت، إذا، لعل: وهناك ألفاظ أخرى، مثل     

   :عند اليويب ق ائمخس طرنا جندها تنحصر يف وخالصة القول أن
    .   االستقراء" -
  .معرفة علل األمر و النهي  -
   .جمرد األمر و النهي االبتدائي والتصرحيي -
  .التعبريات اليت يستفاد منها معرفة املقاصد -

                                                 
  .17الترمدي، سنن، كتاب الطهارة، حديث رقم  )1(
  .2381الترمدي، سنن، كتاب صفة القيامة و الرقائق، رقم احلديث )2(
  160 سورة النساء، آية، )3(
  143 سورة البقرة، آية، )4(
  14، 13 سورة القلم، آية، -)5(
  .133، 132، 131إلسالمية وعالقتها باألدلة، ص  مقاصد الشريعة ا, حممد سعد بن أمحد بن مسعودليويبا-)6(
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سكوت الشارع عن السبب أو عن شرعية العمل مع قيام املعين املقتضي له وانتفاء               -
  .)1(  "  املانع منه

   :وجندها أيضا تتمثل يف
  .النص الصريح املعلل .1
  . استقراء تصرفات الشارع .2
وهو بذلك يكون قـد     ،   )2(االهتداء بالصحابة يف معرفة مقاصد الشارع من التشريع        .3

  .أغفل أو أسقط بعض املسالك اليت قال ا الشاطيب واإلمام ابن عاشور
 فيها  ةاإلصاب السبل املوصلة إىل هذه املقاصد على درجة قصوى من األمهية ألن             تأصبح  "وقد

 الفقهي وهشاشة   ،عوجاج البناء ا كما أن الزلل فيها يعىن        سهاتعىن سالمة البناء الفقهي ومتانة أس     
حياة اتمع حنو السلب أو اإلجياب حسب كيفية البناء على أحد األساسني            ي  أساسه وذا تسر  
  )3(" السالفي الذكر 

التدرج يف التشريع،   :  هي   الكربى ثالث عة جيعل مقاصدها    ييف سياق فهم للشر   "  جاء   ماو    
  )4(" وقلة التكاليف، ورفع احلرج 

  : يلي ثبات املقاصد الشرعية نلخصها فيماإ ابن عاشور جبليل من القول بطرق :وقد جاء اإلمام  
  : وجودها مثبت بأدلة قطعية وهي على قسمني و املقاصد موجودة،   - أ

  .أدلة حسية واقعية  .1
 . أدلة نصية .2

  : ود املقاصد واحلاجة إليها مربرات وج  - ب
  .حفظ النظام وتيسريه .1
  .دفع الفساد  .2
  .رفع احلرج  .3

                                                 
   .394 ، ص 2، مج  املوافقاتالشاطيب ، :  و ينظر ، 129، ص   مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة, حممد سعد بن أمحد بن مسعودليويب ا  -)1(
  .119، 112 العامل يوسف حامد ، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، ص ينظر  – )2(
 م، 1992 -هــ   1412ذو احلجـة     ،   01العدد  ،  1بن زغيبة عز الدين ،  جملة املوافقات، يصدرها املعهد الوطين العايل ألصول الدين، اجلزائر، ج               -)3(

  .171ة دار األمة، برج الكيفان اجلزائر، ص شرك
 ، قـسنطينة، اجلزائـر   ،02جملد  للفكر اإلسـالمي، 17، امللتقى هاداالجتامليس خليل ، القواعد الشرعية و مقاصد الشريعة اإلسالمية، جملدات ملتقى    -)4(

  .133م،  مؤسسة العصر للمنشورات اإلسالمية اجلزائر، وزارة الشؤون الدينية اجلزائر، ص 1983
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  . حفظ النفاذ .4
فعلينا أن نرسم طرائق االستدالل على مقاصد       :" وعند رجوعنا إىل كالمه حرفيا جنده يقول          

  . العلماء مبا بلغنا إليه بالتأمل وبالرجوع إىل كالم أساطني،الشريعة
 األعظم للفقيه يف هذا املسلك هو اإلنصاف و نبذ التعصب لبادئ ئدالرجيب أن يكون ا و    

  - ": طرق وقد حصرها يف ثالث"  -جتهاد، أو لقول إمام االالرأي، أو لسابق 

  
  
  
  
  
  

   طرائق الكشف عن املقاصد : املبحث الثاين
  ابن عاشوراإلمام  طرائق الكشف عن املقاصد عند -ب
   : تصرفاا وهو على نوعنييف  الشريعة  استقراء.وهو أعظمها : الطريق األول -

استقراء األحكام املعروفة عللها اآلئل إىل استقراء تلك العلـل          .أعظمها    :النوع األول 
  … املثبتة بطرق مسالك العلة، فإن باستقراء العلل حصول العلم مبقاصد الشريعة بسهولة

ك اإلمياء يف قول رسول اهللا عليه       زابنة الثابتة مبسل   أننا إذا علمنا علة النهي عن امل       :مثاله  
أَينقُص الرُّطَب  " الصالة والسالم يف احلديث الصحيح ملن سأله عن بيع التمر بالرطب            

      ذَِلك نى عهفَن معقَالُوا ن ِبسفحصل لنا أن علة حترمي املزابنة هـي اجلهـل      . 1 " ِإذَا ي 
  …ليابس وهو الرطب منهما املبيع با، مبقدار أحد العوضني 

 عن أن خيطب املسلم على خطبة مسلم آخر، والنهى          ي وهو أننا نعلم النه    :ومثال آخر   

و حدثَِني عن ماِلك عن ناِفٍع      ( :، لقوله صلى اهللا عليه و سلم        أن يسوم على سومه     

                                                 
  .1146، السنن، كتاب البيوع، رقم احلديث  الترمذي- 1
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           لَّمسِه ولَيلَّى اللَّهم عولَ اللَِّه صسأَنَّ ر رمِن عِد اللَِّه ببع نع    طُبخقَالَ لَا ي 
  1 )أَحدكُم علَى ِخطْبِة أَِخيِه 

استقراء أدلة أحكام اشتركت يف علة حبيث حيصل لنا اليقني بأن : النوع الثاين 
  .تلك العلة مقصد مراد للشارع

  …النهى عن بيع الطعام قبل قبضه، علته طلب رواج الطعام يف األسواق : مثاله 
اليت يضعف احتمال أن يكون املراد منها غري مـا          ورآن الواضحة الداللة    أدلة الق :  الطريق الثاين 

هو ظاهرها حبسب االستعمال العريب، حبيث ال يشك يف املراد منها إال من شاء أن يدخل علـى                  

  . أن اهللا أوجبه2 كُِتب علَيكُم الصيام جنزم بأن معىن اي ال يعتد به أال ترى أانفسه شك

  … ظاهر هذا اللفظ أن الصيام مكتوب يف الورق جلاء خطأ من القول لو قال أحد إن  و
  
  

  :  السنة املتواترة وهذا الطريق ال يوجد له مثال إال يف حالني  :الطريق الثالث
 املتواتر املعنوي احلاصل من مشاهدة عموم الصحابة عمال من النيب صلى             :احلال األول 

  يف ذلك يستوي فيه مجيع املشاهدين يحصل هلم علم بتشريع ، فاهللا عليه وسلم 
املعلوم من الدين بالضرورة، وقسم العمل الشرعي القريب        قسم  إىل هذا احلال يرجع      و

  …من املعلوم ضرورة مثل مشروعية الصدقة اجلارية املعرب عن بعضها باحلبس 
ر مشاهدة أعمال رسول اهللا     ا الصحابة من تكر   ألحدتواتر عملي حيصل     : احلال الثاين 

  )1("  من جمموعها مقصدا شرعيا )*(لى اهللا عليه وسلم حبيث يستخلصص

                                                 
  .  965م  اإلمام مالك ،املوطأ ، باب النكاح ،القرص املضغوط ، حديث رق- 1
  .183سورة البقرة، آية  - 2

كنا على شاطئ ر باألهواز قد نضب عنه املـاء،          :  عن األزرق ابن قيس قال      : " عن ابن عاشور يف كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية أورد هذا املثال             -)*(
حىت أدركها فأخذها مث جاء فقضى صالته، وفينا رجل له          فجاء برزة األسلمي على فرس، فقام يصلي، وخلى فرسه فانطلقت الفرس، فترك صالته، وتبعها               

إن : ما عنفين أحد منذ فارقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال : ، فأقبل فقال  ترك صالته من أجل  فرس ،  أنظروا إىل هذا الشيخ     : رأي فأقبل يقول    
مشاهدته أفعـال   إذ أن    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرأى من تيسريه،           مرتيل متراخ، فلوصلت وتركت الفرس مل آت أهلي إىل الليل، وذكر أنه صحب            

ستئناف ا إىل   ةرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املتعددة، استخلص منها أن من مقاصد الشريعة التيسري، فرأى أن قطع الصالة من أجل إدراك فرسه، مث العود                       
رجوع إىل أهله راجال، فهذا املقصد بالنسبة إىل أيب برزة مظنون ظنا قريبا من القطع، ولكنه بالنسبة                  صالته، مع جتشم مشقة ال     يف من استمراره     أوىل ةصالال

  .22، ص   "لغريه الذين يروى إليهم خربه مقصد حمتمل ألنه يتلقى منه على وجه التقليد وحسن الظن به 
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ومسالك اهتدى ،  أن معرفة املقاصد أمر ممكن بدليل وجود طرق ،وهكذا يتأكد لنا    
املسالك جتاوزت السبع، مع أن ون، وأن هذه الطرق ودثاحملو قدماء الإليها العلماء 

وتوفر الرجال لرمبا تيسر ،لو أمتد به الزمان البحث يف هذا اال ال يزال يف بدايته، و
 ولكن حىت وإن اقتصر األمر على هذه ،و مسالك جديدة، الكشف عن طرق أخرى 

 ،والتعرف عليها فإن مما ال شك فيه أن املقاصد ميكن الوصول إليها ، الطرق وحدها 
هو ممكن وتعيينها صعب أو مستحيل، بل ، ومن مث ال حجة ملن يرى أن حتديد املقاصد 

ومتيسر، وليس على جمتهدينا يف احلكم أو القضاء أو اإلدارة إال توظيف هذه الطرق 
  .واالستعانة ا عند احلاجة

واآلن بقى لنا بعد التعرف على طرق الكشف عن املقاصد أن نتعرف على طبيعـة هـذه                      
 املقاصد منها الكلي ومن حيث أقسامها ومراتبها وأنواعها، ألن ذلك من األمهية مبكان،   ،املقاصد
 ألننـا   ،حنن يف حاجة إىل معرفة ذلك تفصيال      و ، و املطلق و املقيد    ، و األصلي و التبعي    ،واجلزئي

 قد نقدم يف املقاصد ما جيب تأخريه، ونؤخر ما جيـب            ، أو سن التشريعات   ،عند ترتيل األحكام  
 أن نبني يف هذا     رأينا ،خطاء وتفاديا للوقوع يف مثل هذه األ      . ملراد اهللا  اعتراض ويف ذلك    ،تقدميه

، املوضوع بالذات أن هذا النوع من الفقه هو الذي خيرج لألمة رجاال حيسنون صياغة القرارات                
 أن هذا النوع من املعرفة هو الـذي كـان           ،وسن القوانني وتنفيذ األحكام، و الدليل على ذلك       

 ،قلوم من مال املسلمني    يف إسقاط حق املؤلفة       -رضي اهللا عنه  -وراء موقف عمر بن اخلطاب      
  . الذي كان وراء موقفه يف رفض تقسيم أراضي السواد بفارس على الفاحتنيهوهو عين

فهذا أصح ما جاء عن عمر يف ذلك، و هو قولنا، فإنه مل يوقف حىت استطاب                : (قال ابن حزم    
  .2) نفوس الغامنني  و ورثة من مات منهم 

 قبله إىل إصراره على     - اهللا عنه  يرض- بكر   والذي دفع أب   هو   ،كما أن هذا النوع من املعرفة         

باب ما جاَء ِفي أَخِذ الصدقَاِت والتشِديِد ِفيها         ففي    حىت يؤدوها،  ،حماربة ما نعي الزكاة   
لًـا  حدثَِني يحيى عن ماِلك أَنهم بلَغهم أَنَّ أَبا بكٍْر الصديق قَالَ لَـو منعـوِني ِعقَا               

                                                                                                                                                    
  .21-19ص  ، بن عاشور حممد الطاهر ، مقاصد الشريعة اإلسالميةينظر ا -)1(

  .81م ، ص 1981/ هـ1401 ، 04 رواس حممد ، موسوعة فقه عمر بن اخلطاب ، دار النفائس بريوت لبنان ، ط - 2
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 قراره جبمع القرآن الكرمي الذي تفرق يف الصدور، يف مصحف واحد          كذا   و 1لَجاهدتهم علَيِه   

اللَِّه بِن أَِبي حسيٍن حدثَنا      ِ حدثَنا أَبو الْيماِن أَخبرنا شعيب عن عبد      بعد معركة اليمامة    
      اٍس ربِن عِن ابٍر عيبج نب اِفعـولَ          نسةَ أَنَّ رريرو هِني أَبربا قَالََ أَخهمنِضي اللَّهم ع

بينما أَنا ناِئم رأَيت ِفي يدي ِسواريِن ِمن ذَهـٍب          : اللَِّه صلَّى اللَّهم علَيِه وسلَّم قَالَ       
       اِم أَِن اننِفي الْم ِإلَي ا فَأُوِحيمهأْنِني شمِن     فَأَهيا كَذَّابمهلْتا فَأَوا فَطَارمهتفَخا فَنمهفُخ

  .2يخرجاِن بعِدي فَكَانَ أَحدهما الْعنِسي والْآخر مسيِلمةَ الْكَذَّاب صاِحب الْيمامِة
ق اخلالفـة      فلما انتقل الرسول صلى اهللا عليه و سلم إىل الدار اآلخرة ، و ويل أبو بكر الصدي                

وارتدت قبائل من العرب  فأظهر مسيلمة إىل أيب بكر  ما كان سبب هالكه فجهز له أبو بكـر                  
مائة ألف من املسلمني ذات بأس شديد  و أمر عليها سيف اهللا خالدا بن الوليد  فسارت إليـه                    

 و  فلما التقت الفئتان  و استعرت نار احلرب بينهما و تأخر الفتح ومات من املـسلمني ألـف                 
 منهم سبعمائة من محلة القرآن ، فثار الرباء بن مالك مع من سلم من املـسلمني  علـى                    نمائتا

و تبعهم املسلمون حىت أدخلوهم حديقـة فـأغلق         . مسيلمة وجيشه و جاء نصر اهللا فازموا        
أصحاب مسيلمة  باا فحمل الرباء بن مالك درقته و ألقى نفسه عليهم حىت صـار معهـم يف                   

 فتح الباب للمسلمني فدخلوها و قتلوا مسيلمة و أصحابه و مات من املشركني زهاء               احلديقة و 
  .)3(عشرة آالف فسميت حديقة املوت 

 املقاصد وتسلسلها، واألهم من ذلك      فهم هو الذي يتيح لنا      ،إن هذا النوع من املعرفة    . نعم      
 املقاصد اليت ال تسامح فيها،      ترتيبها، وعن طريق ذلك الترتيب نعرف نوعية      على   أنه يعرفنا    ،كله

  . وتلك اليت تقبل التكيف أو اإلرجاء
   ما هي أقسام املقاصد ومراتبها ؟.ا إذً

                                                 
  613مالك ، املوطأ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء يف أخذ الصدقات و التشديد فيها ، القرص املضغوط، احلديث رقم - 1

رقـم  . ما جاء يف أخذ الصدقات و التشديد فيهـا : الزكاة، ب: ك: أخرجه مالك  .3351 حديث رقم  البخاري ، الصحيح ،  كتاب املناقب القرص املضغوط ،- 2
ال إله إال اهللا حممد رسـول       : " األمر بقتال الناس حىت يقولوا      : اإلميان، ب   : و مسلم، ك    . 1400وجواب الزكاة، رقم    : الزكاة، ب   : و البخاري ، ك   . 616-30/1
أمرت أن أقاتل النـاس حـىت       : " ما جاء   : اإلميان، ب : الترمذي، ك   . 1556يف أن الزكاة ركن من أركان اإلسالم، رقم         : الزكاة ، ب  : كأبو داود،   . 124، رقم   "اهللا

  .2442مانع الزكاة، رقم : الزكاة، ب: النسائي، ك . 2607، رقم "ال إله إال اهللا: يقولون 
   17 ، ص 1986 الضمآن ، دار الكتب،دط،  املارغين ابراهيم بن أمحد ، دليل احلريان على مورد- 3
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    .أقسام املقاصد ومراتبها وأنواعها : املبحث الثالث
، وحتديد املقاصد ،ن أميا اجتهاد يف تنظيم وقد اجتهد علماؤنا قدماء وحمدثل  :أقسامهاأوال ـ   

يليق ا، واألنـسب هلـا، كمـا        الذي  وإدراج كل طائفة منها يف القسم       ،بها  وتصنيفها وترتي 
اجتهدوا يف توضيح معامل وحدود كل صنف منها فقسموها العتبار ذلك إىل أربعة أقسام عامة               

  : و هي 
مسعت النيب، صلى اهللا عليه و سلم، : "  قال – رضي اهللا عنهما – عبد اهللا بن عمرو عنف

  1" دونَ ماِلِه فَهو شِهيد من قُِتلَ" : يقول
من قُِتلَ دونَ ماِلِه فَهو شـِهيد       " : عن سعيد بن زيد، عن النيب، صلى اهللا عليه و سلم، قال             و

                    ـوِلـِه فَهونَ أَهقُِتـلَ د نمو ِهيدش وِمِه فَهونَ دقُِتلَ د نمو ِهيدش وونَ ِديِنِه فَهقُِتلَ د نمو
  2".دشِهي

  
  
  
  
و هـي    ،املصاحل اليت تتضمن حفظ مقصود من املقاصد اخلمـسة          " وهي   : الضروريات -1

  )3(" حفظ الدين، والنفس، و العقل، واملال، والنسب 

مسعت النيب صلى اهللا عليه و سـلم        :  قال   – رضي اهللا عنهما     –عن عبد اهللا بن عمرو      
  4 " من قُِتلَ دونَ ماِلِه فَهو شِهيد" : يقول 

حدثَنا هارونُ بن عبِد اللَِّه حدثَنا أَبو داود الطَّياِلِسيُّ وسلَيمانُ بن داود يعِنـي أَبـا                
أَيُّوب الْهاِشِمي عن ِإبراِهيم بِن سعٍد عن أَِبيِه عن أَِبي عبيدةَ بِن محمِد بِن عماِر بـِن                 

عن طَلْحةَ بِن عبِد اللَِّه بِن عوٍف عن سِعيِد بِن زيٍد عِن النِبي صلَّى اللَّهم علَيِه  ياِسٍر

                                                 
  .141رقم .. الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه : اإلميان،ب : ، أخرجه مسلم يف، ك 2348من قاتل دون ماله، رقم : املظامل، ب :  أخرجه البخاري، ك  1
  .1341 الترمدي، السنن، كتاب الديات، رقم احلديث  2

اليويب، مقاصد الشريعة   و  . 55 ص   ،3، ج ، و االبتهاج    82 ص   4 و اية السول ج      230، ص   2نظر احملصول ج    يو. 251 ص   ،لغزايل، املستصفى ا-)3(
  182: االسالمية و عالقتها باألدلة، ص 

  .141ريه رقم الدليل على أن من قصد أخد مال غ: اإلميان، ب: ، و أخرجه مسلم يف ك .2348من قاتل دون ماله، رقم : املظامل، ب: أخرجه البخاري، ك 4
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وسلَّم قَالَ من قُِتلَ دونَ ماِلِه فَهو شِهيد ومن قُِتلَ دونَ أَهِلِه أَو دونَ دِمـِه أَو دونَ                  
ِهيدش و1* ِديِنِه فَه  

  : يف جوهرة التوحيد قال
   و مثلها عقل و عرض قد وجب     ***     و حفظ دين مث نفس مال نسب 

و الدين هو ما شرعه اهللا تعاىل لعباده من األحكام ، و حفظة صـيانة عـن الفكـر ،                    
وانتهاك حرمة احملرمات و وجوب الواجبات ، بأن يفعل احملرمات غري مبال حبرمتـها              

 بوجوا و حلفظة شرع قتال الكفـار احلـربيني و غريهـم          ويترك الواجبات غري مبال   
كاملرتدين و حلفظ النفس العاقلة شرع القصاص ، و حلفظ املال شرع حد السرقة وحد               
قطع الطريق و حلفظ النسب شرع حد الزنا ، و حلفظ العقل شرع حد شرب اخلمر و                 

 عفيف ، و قد     حلفظ العرض شرع حد القذف  ملن قذف عفيفا و التعزير ملن قذف غري             
  2  "وجب حفظ مجيع ما قد ذكر

و الدنيا حبيث إذا فقـدت مل       ،ما ال بد منها يف قيام مصاحل الدين       :"وعرفها الشاطيب بأا  
 فوت ةخراآلو ارج وفوت حياة، ويف ،  د  اجتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فس       

لضرورية هي اليت تبىن عليهـا      ملقاصد ا فا  )3(" النجاة والنعيم والرجوع باخلسران املبني      
حياة األمم واألفراد و اجلماعات، فمىت اخنرمت هذه الضروريات كلها أو جزء منها أو              

          ذلك قطعا إىل اختالل مباشر      مواحدة منها إال وتأثرت حياة الناس تأثرا بليغا فيؤدي 
 واالضـطراب وتعمهم الفوضـى    ،  وتفسد عقوهلم وتتعطل أمورهم ومترض أفئدم       ،  
 ،طاط واخلراب ــحنالأو ا ،   العصيب   االيار على أقواهلم وأفعاهلم     ويستويل،  الفساد  و

ـ   هـذا ال   و.و يتجلى ذلك يف أخالقهم وسلوكام وحيام بصفة عامة          اهلـالك   ينيع
 ولكن الذي أعنيه أن حيام تصري كحياة األنعـام          ، لفقد هذه الضروريات   ،النهائي هلم 
 هلم، فتواتيه الفرصة    ا فريسة ملن كان عدو    واأو يصبح ،    بعضهم بعضا   وقد يفين  ،الضالة

  …للقضاء عليهم 

                                                 
  .4772يف قتال اللصوص، رقم : السنة، ب: أخرجه أبو داود، ك 1
  453هـ ، دط ، دت ، ص 1391، مؤسسة انس بن مالك للطباعة و النشر ،بريوت لبنان ، 127 الباجوري ابراهيم ، شرح جوهرة التوحيد، بيت - 2

   .8، ص 2مج الشاطيب، املوافقات، -)3(
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والنتيجة احلتمية أن يستوىل عليهم اخلراب والفساد، وختتل موازين حيام فيسودهم               
  .واالزدهار ظاهرهم التطور ناوإن كان أحيا، البؤس والشقاء 

  : أمرين ال تتم إال باليت وللمحافظة على املقاصد الضرورية     
أي احلفاظ علـى أصـوهلا،واألمر بإجيادهـا        ،احملافظة عليها من ناحية الوجود     : أوهلما

  .وحتقيقها
و السبل اليت تـؤدي إىل      ،   وذلك بسد كل الذرائع      ،مراعاا من ناحية العدم   : ثانيهما  

  .فسادها أو القضاء عليها
لحفـاظ علـى   لماء،  درج معظم العل  – الوجود و العدم     -: وعلى هذين احملورين        

  :اآليت دول اجل يف هاملقاصد الضرورية، و ليتبني لنا ذلك جليا ندرج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مراتبهاثانيا ـ  
  
  

  
  

  احلكم الشرعي  املمنوع به  الواجب به  تعريفه املقصد

   وجوداً ومراعاتها عدماالمحافظة عليها:)الكليات الخمس(المقاصد الضرورية
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املقصد 
  األول

  
  

  :الدين 
وهو ما شرع 
اهللا لعباده من 

  األحكام

  
  

  :اإلميان 
باهللا ومالئكته وكتبه 

  ..ورسله

  
  

فال يباح، الكفر أو 
  العصيان أو الردة

شرع قتل احلربيني باجلهاد يف سبيل اهللا       
وعقوبة اخلارجني واملرتدين عن الدين،     

والذين حيللون احلرام   والداعني إىل البدع    
  و حيرمون احلاللأ

  
  

املقصد 
  الثاين

  : النفس 
وهي النفس 

اإلنسانية عاقلة أو 
  غري عاقلة

ــاول   ــب تن واج
مأكل : الضروري من 

ومــشرب للحفــاظ 
  عليها

ـ     ها أو  فال يبـاح قتل
تعذيبها أو قطع عـضو     

أو جتويعها   من أعضائها 
  أو إهانتها أو استعبادها

شرع القصاص يف النفس واألطـراف      
  والزجر وغريه يف الشتم واملماثلة

  
  

املقصد 
  الثالث

  : العقل 
وهو مناط 

التكليف 
  واملسؤولية

أوجب مـا يزيـد     
نشاطه وتزكيته بالعلم   

  …واملعرفة والتربية 

فال يباح لـه املفـسد      
به مطلقا مـن    واملخل  

ــدر أو  ــسكر أو خم م
وشعوذة كهانة أو سحر    

  …أو خرافة 

شرع حد املسكر واملخدر وكل ما 
  يؤدي إىل تعطيله

  
  

  
  

املقصد 
  الرابع

  :النسل 
 وهو ما يرجع 
  إىل والدة اآلباء

ــزواج  ــرع ال : ش
الــشرعي للتوالــد و 

  لنشئ ذرية طيبة

شرع احلد فيه لغري احملـصن باجللـد،          و تبينفال يباح بزىن أ
والنفي وللمحصن بالرجم باحلجارة حىت     

  املوت

  
املقصد 
  ساخلام

ا  وهو م :املال 
حيل متلكه شرعا، 

  ولو قل

أوجب السعي والعمل   
وشرع أصول املعامالت   

  …من بيع وفالحة 

فال يبـاح سـرقه أو      
غصبه بربا أو غـش أو      

  …رشوة

شرع حد السرقة، وحد قطع الطريـق       
  واحلرابة

على أن الـضروريات    , الناس قد اتفقوا يف كل زمان ومكان      :" ولتحقيق ذلك كله جند أن          
وأن هذه قيم وسيلية دف إىل      , والنسل،واملال  ،والعقل  ،والنفس  ،تتمثل يف احملافظة على الدين      

  .يعاوهذه الغاية هي حياة صاحلة للناس مج, حتقيق غاية
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, وهذه الغاية تضفي على القيم اخلمس الوسيلة معناها لكي حتقق كمال الوجـود البـشري                  
ولكن هذا األمر يتطلب طبيعة إنسانية مشتركة لألفراد مجيعا         , وبذلك تصبح قيمة خلقية معيارية    

هي و, وهذه الغاية مستخلصة من ضروريات إنسانية لبقاء احلياة       ... حىت يطلبوا  ذات الغايات      
فوجود هذه الضروريات كأساس للمـصلحة هـو غايـة          , مستقلة عن آرائنا ورغباتنا الفردية    

   .1 "األحكام املعيارية 
 ألا تسهل له أمور احليـاة       ،وهي اليت يكون اتمع اإلنساين حباجة ماسة إليها        : احلاجيات) 2

  .وترفع عنه الضيق واحلرج واملشقة
فمعناها أا مفتقر إليها من حيث التوسـعة        : أما احلاجيات   و":وقد عرفها الشاطيب  بقوله        

فإذا مل تراع دخـل       بفوت املطلوب  الالحقةاملشقة   و ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج      
لعادي املتوقـع يف     ا لكنه ال يبلغ مبلغ الفساد     احلرج و املشقة،و   – على اجلملة    –على املكلفني   
   .)2("واجلنايات ، واملعامالت ، والعادات ،  العبادات ة يفريوهي جا املصاحل العامة،

اعتبار الكفء ومهر املثل يف الصغرية، فإن ذلك        ... "  :ومن مكمالت املقاصد احلاجية مثل        
   .3" كله ال تدعو إليه حاجة مثل احلاجة إىل أصل النكاح يف الصغرية 

ملقاصد الضرورية اخلمس املـذكورة      احلاجية ما يدخل يف ا     – املصاحل   –ومن هذه املقاصد        
و من ذلك عندما جنمـع جزئيـات   ، سلفا، إال أن ذلك ال يبلغ ما بلغت إليه املقاصد الضرورية         

درجة الدنيا من املقاصد الضرورية، ألن احلاجي يكمل الضروري،         ال إىل   ياملقاصد احلاجية فترتق  
 عند مجع جزئياته، ألن املقاصد      ، درجاته يكون يف أعلى درجة التحسيين      ىندومكمل احلاجي يف أ   

 : االتحسينية بدورها تكمل املقاصد احلاجية، وهناك مكمل للمقاصد التحسينية أيضا فهـو إذً             
ل هيك تكمل بعضها البعض، ونلخص ذلك كله يف         ةية اخلمس رمكمل للمكمل، واملقاصد الضرو   

  : التايل كيوضح ما قلناه عن املقاصد احلاجية وهو 
  
  
  

                                                 
  .11ص, م 1985دط، ,مصر, اهليئة املصرية العامة للكتاب,  ومقاصد التشريع اإلسالميةيم الضروريالق,  علوان فهمي حممد - 1

  .11، 10، ص 2، ج   املوافقات، الشاطيب  -)2(
  .13، ص نفس املرجع  -)3(

     د                                   ج                 ب                           أأ    
 

 العقوبات  المعامالت العادات العبادات

التيمم عند العجز-  
جعل األرض مسجدا-  
إباحة اإلفطار في رمضان -

  والمريضللمسافر
قصر الصالة للمسافر والجمع -

 بين الصالتين

 لغير الحاج إباحة الصيد-
  .المحرم

إباحة ميتة البحر-  
: التمتع بالطيبات من الرزق -

…مشرب، ملبس   

إباحة السلم والمساقاة -  
شرع الطالق عند الحاجة إليه-  
… النهي عن الغش و التدليس-  
 

  جعل الدية في القتل الخطأ  -
  …و عند القصاص العف-
 

يةصد الحاجاالمق

     د                 ج               ب                                                         أأ    
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وحتسن وتكمل أمور احلياة اليت يتمناها كل إنسان        ،  وهي املقاصد اليت جتمل     :  التحسينيات )3

  … و تطور و طمأنينة ،  وتقدم رازدهايف هذه الدنيا من 
وإمنا  تقع موقع الرعايـة      ،  وال من احلاجيات    ،  وهذه التحسينيات  ال تعد من الضروريات            

… وكمال املروءات   ،   و الذوق السليم وحماسن العادات       لنظام احلياة يف ظل األخالق الكرمية،     
وأما التحسينيات فمعناها األخذ مبا يليق من حماسـن         :" وذلك ما عرب عنه اإلمام الشاطيب بقوله        

وجتنب األحوال املدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات وجيمع ذلك قسم مكـارم            ،  العادات  
  )1(" ان ما جرت فيه األوليياألخالق وهي جارية ف

  : وهذا النوع من املقاصد ينقسم إىل قسمني مها     
 فاخلمر وضع لشارا    ؛و اخلمر ،ماال يقع يف معارضة قاعدة شرعية، مثل حترمي النجاسة            - أ

  . حد، بينما النجاسة مل يرتب هلا حد لنفرة الطباع منها حبسب اجلبلة
و لكنها شرعت   ،حمتاج إليها   مثل املكاتبة، فإا غري     . ما يقع يف معارضة قاعدة شرعية       - ب

  .ملا فيها من تكرمي بين آدم ، وفك رقبته من الرق وذلك مستحسن عادة
فـال  ،  الذوق السليم، وإن فاتت هذه املصاحل يف وهي ما يتعلق مبكارم األخالق، والبعد عما ينا 

األذواق و، هم ضيق وحرج، ولكن خترج حيام عن اآلداب العالية يبخيتل نظام حيام، و ال يص 

                                                 
  .11، ص  مرجع سابق ،  املوافقات، الشاطيب  -)1(
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غسل يوم اجلمعة، وأخـذ     ال و ،سات، وتقليم األظافر  ا وإزالة النج  ،رةاالطه: السليمة ومن أمثلتها    
  )1(" الزينة عند كل مسجد 

 حصر الطهارة يف املقاصـد التحـسينية فقـط، ألن           ي عن هذا التعريف أنه ال ينبغ      وأالحظ    
 - الطهـارة  – ا وقـد تكـون       الطهارة تعترب ضرورية يف بعض العبادات وال تصح الصالة إال         

 هـذه املقاصـد التحـسينية       تنوع  و ت … حتسينية عند قراءة القرآن أو عند النوم أو التدريس          
من عبادات وعادات ومعامالت وجنايات أو      ،  كاملقاصد احلاجية والضرورية على أبواب الفقه       

  : التايليكل عقوبات، نلخصها يف اهل
  
  
  
  
  
  
  
  

  
             ب                                ج                            دأ                     

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .103 ص ،1988دار الشهاب باتنة اجلزائر، دط، ، ةالتميمي عز الدين اخلطيب ، نظرات يف الثقافة اإلسالمي-)1(

 
نوافل الطاعات من صيام -

…  وصالة وصدقات   

 
)التبذير(منع اإلسراف -  
 

…)الشح(منع التقتير -  

 
منع النجاسات-  
 

 خطبة األخ على خطبة ي عن النه
 أخيه

 
اإلمساك بالمعروف أو التفريق -

 بإحسان
 

 
النهى عن التمثيل -  
 

النهى عن الغدر -  
 

النهى عن التعذيب-  
 

  .قطع األشجار في الحربالنهى -
 

 المعامالت العادات العبادات

 المقاصد التحسينية

 العقوبات
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احلاجي  وأ ،ما يتم به املقصود أو احلكمة من الضروري       ... : "  وهي عبارة عن      :املكمالت) 4
سد ذريعـة تـؤدي إىل اإلخـالل        بالتحسيين على أحسن الوجوه وأكملها سواء كان ذلك          أو

  .)1( " .، أم بتكميله حبكم يظهر به املقصد و يتقوىماه باحلكمة بوج

   : واعهاـأن -ثالثا 
   : مقاصد أصلية )1

  )2(.املقصود ا هنا القيام باملصاحل اليت ا نظام اتمع اإلسالميوهي      
 هي الـيت    – األصلية   –فالقطعية  " :  قوله   حممد الطاهر ابن عاشور يف    اإلمام  ومما أشار إليه        

  :  حنو، دلت عليها أدلـة من قبيل النص الذي ال حيتمل تأويالً
                                                           )3(   
  

ثل الكليات الضرورية م الشريعة ءاستقراافرت األدلة الكثرية عليها مما مستنده ضوما ت    
 أو يف حصول ضده ضر عظيم على ما عظيا أو ما دل العقل على أن يف حتصيله صالح،املتقدمة

  )4(" األمة مثل قتال مانعي الزكاة يف زمن أيب بكر رضي اهللا عنه يف الضروري
أو تكون مطلوبة باعتبارها جزءا من املطلوب  مطلوبة طلب الوسائل" وهي  : مقاصد تابعة) 2

إن طلبها يقتضي طلب وذلك كالصالة ف،  بكل جزء من أجزائها رألن األمر باملاهية املركبة أم
  .)5( ." أو تكون الحقة للمطلوب وكالثمرة له وذلك مقصود للشارع،كل ركن من أركاا

  :   أقسامةعة تنقسم بدورها إىل ثالثباتواملقاصد ال    

                                                 
  .339، مقاصد الشريعية اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ، ص  حممد سعد بن امحد بن مسعود ليويبا-)1(
  .354، ص   نفسهرجعامل  -)2(
  .97 سورة آل عمران، آية -)3(
  .86ابن عاشور حممد الطاهر ، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص -)4(
  .358، مقاصد الشرعية اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ، ص  حممد سعد بن امحد بن مسعود ليويب ا– )5(



أقسامها و أنواعها و ( و طرق الكشف عن املقاصد املفاهيم(ظري املقاصدي عند اإلمام ابن عاشورالتن) 01تنظريي(الباب الثالث
  ))مراتبها

  168

وحـصول  ، و تقويتها وربطها و الوثوق ـا     ،ما يقتضي تأكيد املقاصد األصلية        -أ 
 ويليـه   ،روع للتناسل على القصد األول    فإنه مش  وذلك كالنكاح، " الرغبة فيها،   

  .)1( "األخروية  والتعاون على املصاحل الدنيوية و،طلب السكن واالزدواج
 واملتعـة فإمـا     ،ما يقتضي زوال املقاصد األصلية عينا وذلك كنكاح التحليل        "   -ب 

الذي هو النسل ودوام النكـاح      عينا  يقتضيان زوال املقصود األصلي من النكاح       
،  الناكح للتحليل مل يرد نسال وإمنا قصد حتليل املرأة لزوجها الـسابق             ألن ،وبقاؤه

وكذلك نكاح املتعة، خمالف لقصد الشارع من حيث إن املتمتع بذلك ال يريـد              
  .)2(" ...نسال، و إمنا يريد اإلستمتاع فقط

  .)3( " و ال ربطا ولكنه ال يقتضي رفع املقاصد األصلية عينا،ما ال يقتضي تأكيدا   -ج 
هو جزئـي ووضـعوا      هو خاص، وما   و ما ،   ميز أهل العلم املقاصد بني ما هو عام منها           كما

  .حدودا وضوابط هلا
    .؟ و ما هي املقاصد اخلاصة . فما هي املقاصد العامة ؟     

   :املقاصد العامـة -1
ال يف مجيع أحـو   للشارع  مقاصد التشريع العامة هي  املعاين واحلكم امللحوظة         " وهي            

التشريع أو معظمها حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكـام الـشريعة،                
ن مالحظتـها،   ع التشريع   لوخيو غاياا العامة، واملعاين اليت ال        فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة    

ويدخل يف هذا أيضا معان من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام، ولكنها ملحوظة               
   )4("  كثرية منها يف أنواع

حظ أيضا أن هذه املقاصد العامة تتفاوت فيما بينها، وبعلو بعضها بعضا، فبعضها أمت              نالوقد      
  :  مها نيمن بعض ،و ميكن أن نستدل عليها مبثال

   : جلب املصاحل ودرء املفاسـد -

                                                 
  .360 نفس املرجع، ص  -)1(
  .361، .360، مقاصد الشرعية اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ، ص  حممد سعد بن امحد بن مسعود ليويبا -) 2(
  .361، 360، ص نفس املرجع -) 3(
  51 ابن عاشور حممد الطاهر ، مقاصد الشرعية اإلسالمية  ، ص)3(
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واملـصلحة  أو درء مفسدة، هو من املقاصد العامة،        ،  حتقيق مصلحة   على  فكل مقصد يعني        
املقصودة هنا هي ما حيقق قصد الشارع من أمر بفعل أو ي عنه، وغين عن البيـان أن أوامـر                    

 وأن نواهيـه    ،الشارع إمنا استهدفت حتقيق منافع اخللق دنيا وأخرى ، و حتقيقها يف هذه و تلك              
  . كانت لتجنيبهم املفاسد واملضار اليت ددهم يف هذه وتلك

   : جالتيسيـر و رفع احلـر -
الدنيويـة دون   و،  من املقاصد إىل مساعدة اإلنسان على القيام بواجباته الدينية         يفكل ما يرم      

  :  هو أيضا من املقاصد العامة، بدليل قوله تعاىل.مشقة وعنت
)1(  

وجل   وقوله عز:  
                                                        )2(  

  
  : وقوله تعاىل   

 )3(  
  
  : وقوله تعاىل   

   )4(  
  

  )5( " ...ِإنَّ هذَا الدين يسر..." : وبدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  . العامةالشرعية فالتيسري ورفع احلرج هو من املقاصد .اإذً  
   :املقاصد اخلاصة -2

                                                 
  .78 سورة احلج، آية -)1(
  185 سورة البقرة، آية -)2(
  .06 سورة املائدة، آية -)3(
  .28 سورة النساء، آية -)4(
  .4348النسائي، سنن، كتاب اإلميان و شرائعه، رقم احلديث  -)5(
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شريعة األهداف والغايات واملعاين اخلاصة بباب معني من أبواب ال        : " يقصد باملقاصد اخلاصة      
و أبواب متجانسة منها أو جمال معني من جماالا، وذلك كمقاصد العبادات مجيعا، ومقاصـد               

اب من أبواب الشريعة كاملقاصد املتعلقـة ببـاب         باملعامالت، ومقاصد اجلنايات، أو مقاصد ب     
  .)1(" … الطهارة كله أو باب البيوع

احلدود حيث جند أن العقوبات املقررة      و،  ومن أمثلة هذا النوع من املقاصد مقصد اجلنايات             
يراعى فيها أن تساعد على حفظ املقصد العام ال أن تعطله، كما أن املقاصـد اخلاصـة جيـوز                   
تعطيلها إذا كان توقيعها يترتب عنه تعطيل مقصد عام مثلما حدث يف عهد اخلليفة عمـر بـن                  

 ح وقد وض  ، أضرت بالناس  عندما عطل حد السرقة بسبب ااعة اليت      ،  اخلطاب رضي اهللا عنـه     
فكان من بعض حكمته سـبحانه ورمحتـه أن شـرع           : " ذلك ابن قيم اجلوزية فــي قوله       

واألعـراض  ،  واألبدان  ،  العقوبات يف اجلنايات الواقعة بني الناس بعضهم على بعض يف النفوس            
ن هـذه   م سبحانه وجوه الزجر الرادعة ع     حكوالسرقة، فأ والقذف  ح  ا، كالقتل واجلر   واألموال

وشرعها على أكمل الوجوه املتضمنة ملصلحة الردع والزجر، مع عدم          ،  حكام  إلاجلنايات غاية ا  
الكذب قطع اللسان وال القتل وال يف الزنا        يف  ع  شريفلم  ،  ااوزة ملا يستحقه اجلاين من الردع       

 وصـفاته   اخلصاء، و ال يف السرقة إعدام النفس، وإمنا شرع هلم يف ذلك ما هو موجب أمسائـه                
مل والعدوان،  ا عن التظ  األطماعوائب وتنقطع   نلتزول ال  وحكمته ورمحته ولطفه وإحسانه وعدله،    
  )2(" ه، فال مطمع يف استالب  غريه حقهفويقتنع كل إنسان مبا أتاه مالكه و خال

   : املقاصد اجلزئية -3
املسائل اخلاصة بالوضوء أو مثلما يتصل ب.  )3("املقاصد املتعلقة مبسألة معينة دون غريها    "وهي      

وصنفوا فيه تـصنيفات    ،  أو البيوع، وهذا النوع من املقاصد قد توسع يف حبثه العلماء            ،  الصالة  
  .كثرية
  : اجلدول التايلو ميكن أن منثل لذلك التنظيم للمقاصد ب    

  
  

                                                 
  .411 ص ،، مقاصد  الشريعة و عالقاا باألدلة ن مسعود  حممد سعد بن امحد باليويب-)1(
  .114، ص 2جاجلوزية ابن قيم ، إعالم املوقعني عن رب العاملني، م-)2(
  .415، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، ص  حممد سعد بن امحد بن مسعود اليويب)3(
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   :أقسام املقاصد ومراتبها وأنواعها
 املكمالت التحسينات احلاجيات  تالضروريا قسامهاأ
          
  

  :مراتبها
  

  املال– النسل – العقل – النفس –الدين 
  
  داتعبا

 عــادات
  معامالت

  
  اتداعب

  عادات
  معامالت

  

    عقوبات  عقوبات    
  تبعيـة      أصلية  

  عامة  أنواعها 
 

  خاصة    

  جزئية      كلية  
  

سيمها لنتعرف على اهلدف     وتق ، املقاصد رتيبأن نتوقف عند اهتمام العلماء بت     لنا  وهنا ينبغي       
 التنظيم هو تيسري عملية التعرف علـى        اذهمن تلك الغاية، وبديهي أن أول ما يتبادر للذهن من           

 ،املقاصد الواجبة التقدمي، فال نقدم املرجوح على الراجح، ولكن لذلك التنظيم أهداف أخـرى             
 واملنفـذ   باحثعالقة مساعد لل   وبيان هذه ال   ،من أبرزها توضيح العالقة القائمة بني املقاصد ذاا       

 قانونا يناقض مقصدا عاما، وال حيصرها       يسن الباحث  على أكمل وجه، فال      ،على القيام مبهامهم  
 ذلك النص مـا يعرقـل       نفقط يف حل مشكلة آنية بنص قانوين، ولكنه يتوخى أن ال يترتب ع            
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تـوخى مـن    كما أن امل  … أو يناقض ويعطل مصلحة حيوية قائمة       ،  ويعطل تشريعات سابقة    
ة العجلة يف القيام باملهام والتزام التثبت والدقة،        ب املنفذ إىل جمان   و باحثتنظيم هذه املقاصد تنبيه ال    

 أو  حبثا  وأدينا ما علينا    ،  وذلك عن طريق اعتماد النظرة الشمولية اليت ال تومهنا أننا قمنا بعملنا             
  .ا يف مشاكل أننا حللنا مشكلة أوقعنا أنفسننا عتقدحينما ا وتنفيذا 

والتطورات، ذلك ، كما أن هذا التنظيم يرمي إىل متكني الشريعة من مسايرة خمتلف التغريات             
و التنفيذي وفق ما يعرض لألمة من ظروف الرخاء         ،   واملنفذ يكيفان النظام القانوين      باحثأن ال 

ـ    ، والسلم واحلرب، ففي ظروف الشدة والفقر واحلرب       ،والشدة ى التمـسك    ينبغي التركيز عل
إال كان يف مراعـاة    واألصلية دون التبعية، و  ،باملقاصد العامة دون اخلاصة؛ والكلية دون اجلزئية      

  .مجيع املقاصد عنت ومشقة على اخللق، قد تفضي م إىل نبذ الشريعة واخلروج عنها بالكلية
 وظيفية ال بد من     وغايات،   هلا أهداف     و أنواع    فإن تنظيم املقاصد إىل أقسام ومراتب     . اإذً    

  .االلتفات إليها والعناية ا واالتفاق عليها
 أنواعها  الكشف عنها ونا طرقفوعر أن للشريعة مقاصد،  الفصل  واآلن بعد أن عرفنا يف هذا           
وقواعـد و خـصائص     ،  مبادئ وأسس   ق لنا أن نتعرف بعد ذلك على        حيأقسامها ومراتبها،   و  

   .ام ابن عاشور يف الباب الرابع املوايل ومميزات التنظري املقاصدي عند اإلم
  



 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  )02تنظيري (الباب الرابع 

وخصائص ومميزات مبادئ و أسس و قواعد 

   اإلمام ابن عاشور عندالتنظير المقاصدي

  :الفصول التالية و يشتمل على 

   تمهيد-    
   التنظير و أسس و قواعد مبادئ : الفصل األول -

  خصائص و مميزات التنظير : الثانيالفصل  -

  ن عاشور  عند اإلمام ابالمقاصدي                 
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  متهيــد
ت ال بد له أن يلم إملاما         إن الدارس ألي علم من العلوم يف ميادين املعرفة يف مجيع ااال

مبادئ وأسس وقواعد وخصائص ومميزات هذا العلم ليتعرف على : عاما ولو جزئيا يف نقاط بـ 
مقاصده وليتمكن من االستفادة منه ، ومبا أن هدف وغاية ومقصد كل دارس أن يستفيد ويفيد 

رفة جوانب التنظري فيه  ومبا أن علم املقاصد الشرعية الذي حنن بصدد معرفته ، فال بد لنا من مع
مبادئ، وأسس، وقواعد وخصائص ومميزات تنظري علم  : وهذه اجلوانب اليت يعتد ا هي 

مقاصد الشريعة ، وهذا ما سنتناوله يف هذا الباب ، والذي يعترب احملور الرئيسي هلذه األطروحة، 
  .يف الفصول التالية 
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  الفصــــل األول
مبادئ و أسس و قواعد التنظير 

   عند اإلمام ابن عاشورالمقاصدي
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  :مقـدمة     
يدرك مباشرة أن ،حملمد الطاهر ابن عاشور " مقاصد الشريعة اإلسالمية "إن الدارس لكتاب       

 من جمموعة يف الشريعة اإلسالمية أن الدين اإلسالمي قد استند إىل هالرجل قد استخلص من نظر
عمال الفكر فيها إض هذه املبادئ وعرة فإن ومن مث، هي اليت يرتكز عليها حكم الشارع ، واملبادئ 

  إليه ن يشاد عليها صرح العلم اجلديد الذي دعاأ من األسس تصلح جمموعةال بد أن يفضي إىل 
وهذا عني ما فعله يف كتابه املشار إليه أعاله، فما هي تلك املبادئ " علم املقاصد الشرعية " وهو 

   . عول عليها يف تنظريه هلذا العلم اجلديد ؟استخرج منها األسس اليتو ، اليت اعتمدها 

   :ويشمل المباحث اآلتية         
  المقدمة       

ــث األول ـــادئ  : المبحـ المبـ
  المقاصدية 

  
  األسس  المقاصدية : المبحث الثاني

  
  المقاصدية القواعد:  المبحث الثالث
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  املبادئ املقاصدية  : املبحث األول
  :مبــدأ القصديـة )1

 يـذهب   ، إذ يستدل اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور على مبدأ القصدية يف الشريعة اإلسالمية                 
أن اهللا ما خلق    إىل أن كثريا من آيات القرآن الكرمي قد صرحت ذا املنحى الشرعي حيث بينت               

 فـذلك   , وليس من شأنه العبث واللهو     ، وال يهزل   فاهللا جيد  ،بث فيها من الكائنات عبثا    واألكوان  
 ودل  ،و مقصد،  فما من شيء أوجده اهللا إال و انطوى على حكمة          ،مما ال يتفق مع طبيعة األلوهية     

  )1(  "كُم َعَبثًاأَفََحِسبتم أَنَما َخلَقَْنا: "  يؤكد ذلك قوله تعاىل ،على غاية
 وإميانا منه ذا املبدأ الـذي       )2(  "َوَما َخلَقَْنا السَماَء َوالْأَرَض َوَما َبيَنهَما لَاِعِبنيَ       : "وقوله    
ال ميتري أحد يف أن كل شريعة شرعت للناس أن أحكامها           : "  قال   - اإلمام ابن عاشور   -اعتقده

ة أن اهللا ال يفعل األشـياء       عي ثبت باألدلة القط    قد ىل، إذ  ملشرعها احلكيم تعا   ةترمي إىل مقاصد مراد   
اآلجـل   و جاءت ملا فيه صالح البشر يف العاجل        ،فالشرائع كلها و خباصة شريعة اإلسالم       " .عبثا

 األمور وعواقبها،وليس املراد باآلجل أمور اآلخرة ألن الشرائع ال حتدد للناس سريهم             رأي يف حاض  
ريد أن من   ن وإمنا   .ء على األحوال اليت كانوا عليها يف الدنيا       اها اهللا جز  يف اآلخرة ولكن اآلخرة جعل    

كتحرمي شـرب   عليهم   مصاحل   فويتة ما قد يبدو فيه حرج وإضرار للمكلفني وت        عيالتكاليف الشر 
له مـصاحلها يف عواقـب        تدبر يف تلك التشريعات ظهرت     ذا ولكن املتدبر إ   .وحترمي بيعها  اخلمر  
   .)3(" األمور

 أي أن لكل حكم فيها      ، مبعىن أن أحكامها معللة     ،  فهو يرى أن الشريعة اإلسالمية قصدية      .ا  ذًإ    
 وأن األحكام الشرعية عامة ترمـي إىل حتقيـق املـصاحل ودرء             ،ويرتكز عليها ،  علة يرجع إليها    

  .ني حكمتها وإن تعذر علينا مجيعا أو على بعضنا إدراك عللها وتب،املفاسد
  :ـة مبدأ املسؤولي) 2

 يف جماله  واجلماعة كالفرد ،  حممد الطاهر ابن عاشور أن الشريعة اإلسالمية تعترب ال     :يرى اإلمام     
، ه من أحكـام تفـصل يف الـدماء          ت وذلك واضح مما تضمن    ، أفعاله عن مسؤوال مسؤولية كاملة  

 .الـه مسؤولية الفرد عـن أفع      والقصاص والتعويض كل ذلك يدل على اعتبار       دفالقو؛واألموال  
 ا الشريعة اإلسالمية على مبدأ املسؤولية ترتب أساس        تأسيس واعتبار اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور     
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ة وأن غايتها هـي حتقيـق       ي دامت الشريعة غائ   ذلك أنه ما    القصدية إ على مبد  بتأسيسهاعن قوله   
 و  الق سـبحانه   واستمرار الوجود على النحو الذي أراده اخل       ،املصاحل ودرء املفاسد النتظام احلياة    

  الفـرد  وليس املراد من حتميـل    ،ويهدد الوجود   ،   القيام مبا يفسد احلياة      منع   فاستوجب   تعاىل ، 
لتضييق عليه، وإمنا القصد هو حفظ النظام العام الذي ارتضاه اهللا لعباده والذي يكفـل               لاملسؤولية  

و يوضح تـالزم القـصدية      وه، اآلخرة   يفالسعادة يف الدنيا والفوز   من أجل   استقراره، واستمراره   
وه بـه   ند من اإلصالح امل   اولقد علمنا أن الشارع ما أر      :"واملسؤولية يف الشريعة اإلسالمية فيقول    

وصالح العمل كما قد يتوهم بل أراد منه صالح أحوال الناس وشؤوم يف              جمرد صالح العقيدة    
 الْأَرِض ِليفِْسَد ِفيَها َويهِلـَك الَْحـرثَ        َوِإذَا َتَولَّى َسَعى ِفي   :" احلياة االجتماعية فإن قوله تعاىل    
أن الفساد احملذر منه هنالك هو إفساد موجودات هذا         بأنبأنا    )1(  "َوالنسلَ َواللَّه لَا يِحب الْفََسادَ    

: " عبثا وهو يقول     قانون بقائه ال يظن فعله ذلك        وأن الذي أوجد هذا العامل وأوجد فيه        ،    العامل
لوال إرادة انتظامه ملا شرع الشرائع       و.  )2(  "بتم أَنَما َخلَقَْناكُم َعَبثًا َوأَنكُم ِإلَيَنا لَا ترَجعونَ       أَفََحِس

 .تالف األرواح وعلى قطع األطراف    إاجلزئية الرادعة للناس عن اإلفساد فقد شرع القصاص على          
  )3(" لقرى ويغرقون السلع قيمة املتلفات والعقوبة على الذين حيرقون اغرم وشرع 

ون الشريعة قصدية يقتضي ضرورة وجود املسؤولية كمبدأ أساسي فيها باإلضـافة إىل أن              لكو    
 هو حبد ذاته مطلوب يف الشريعة حىت تنتظم غائيتها ألنه أداة ضرورية حلمل اإلنسان على           املبدأهذا  

 ، جاء لتزكية اإلنسان وصالحه    اسؤولية إذً فمبدأ امل . اهو الذي جيعل فعله إجيابي      و ،وعي ذاته وعامله  
 يوضح ذلـك    -االمام ابن عاشور    -ومن خالله يتم حتقيق صالح اموع والكون بكليته وهاهو        

، ن املقصد األعظم من الشريعة هو جلب الصالح ودرء الفـساد            افقد انتظم لنا اآلن     : " فيقول  
ن هو املهيمن على هذا العامل كان يف        وذلك حيصل بإصالح حال اإلنسان ودفع فساده فإنه ملا كا         

 م نرى اإلسالم عاجل صالح اإلنسان بصالح أفراده الذين ه          ولذلك صالحه صالح العامل وأحواله   
صـالح  إ فابتدأ الدعوة بإصالح االعتقاد الذي هو  . وهو النوع كله   هأجزاء نوعه، وبصالح جمموع   

 مث عاجل اإلنسان بتزكيـة      . أحوال هذا العامل   مبدأ التفكري اإلنساين الذي يسوقه إىل التفكري احلق يف        
َحدثََنا :   كما ورد يف احلديث    ، ألن الباطن حمرك اإلنسان إىل األعمال الصاحلة       هنفسه وتصفية باطن  

لَِّه َصلَّى  أَبو نَعيٍم َحدثََنا َزكَِرياُء َعن َعاِمٍر قَالَ َسِمعت النعَمانَ بَن َبِشٍري َيقُولُ َسِمعت َرسولَ ال              
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اللَّهم َعلَيِه َوَسلََّم َيقُولُ الَْحلَالُ َبين َوالَْحَرام َبين َوَبيَنهَما مَشبَهات لَا َيعلَمَها كَِثري ِمَن النـاِس                
َيرَعى َحولَ الِْحَمـى    فََمِن اتقَى الْمَشبَهاِت اسَتبَرأَ ِلِديِنِه َوِعرِضِه َوَمن َوقََع ِفي الشبَهاِت كََراٍع            

يوِشك أَنْ يَواِقَعه أَلَا َوِإنَّ ِلكُلِّ َمِلٍك ِحمى أَلَا ِإنَّ ِحَمى اللَِّه ِفي أَرِضِه َمَحاِرمـه أَلَـا َوِإنَّ ِفـي               
 )1(لَا َوِهَي الْقَلْب  الَْجَسِد مضَغةً ِإذَا َصلََحت َصلََح الَْجَسد كُلُّه َوِإذَا فََسَدت فََسَد الَْجَسد كُلُّه أَ            

  .اإلنسان عقل ختدمه األعضاء: وقد قال احلكماء 
التشريعات كلها فاستعداد اإلنسان للكمال     نن  فوذلك بت ،  مث عاجل بعد ذلك إصالح العمل        ب   

مث إن إقرار مبدأ املسؤولية يف الـشريعة        .  )2 ( "وسعيه إليه حيصل بالتدريج يف مدارج تزكية النفس       
 أن   جيب  وهو أن مقاصد الشريعة    ،ق مقصد شرعي عظيم   يتوقف حتق يعليه   ألنروري  ضاإلسالمية  

وهذا ،  وال ميكن أن تكون كذلك إال إذا محل الناس على احترام ضوابطها             ،  تكون نافذة يف األمة     
تكسبك املباحث املتقدمة أن من مقاصد الشريعة أن تكون          : " هابن عاشور بقول  :  اإلمام ما وضحه 

 فطاعة األمة الشريعة غرض     . ال حتصل املنفعة املقصودة منها كاملة بدون نفوذه        ذ إ ،مةنافذة يف األ  
 فامتثال األمة   .ونفوذها أا خطاب اهللا تعاىل لألمة     ،  ن أعظم باعث على احترام الشريعة       ا و .عظيم

واختيار ألا ترضي بـذلك رـا        س املسلمني عن طواعية   واعتقادي تنساق إليه نف   أمر  للشريعة  
قَد َجاَءكُم ِمن اللَِّه نور     : " قد قال اهللا تعاىل      فوزها يف الدنيا واآلخرة    و تستجلب به رمحته إياها   و

ِبنيم 3(  "َوِكَتاب(.    
  .ا مجيعاممسلكني سلكته واستتب للشريعة أن تسلك لتحصيل ذلك… : " إىل أن يقول 

  .مسلك احلزم يف إقامة الشريعة: املسلك األول 
، وإلكمال  …رام مقاصد الشريعة     إىل اخن  ي والرمحة بقدر ال يفض    يسريمسلك الت :  الثاين   املسلكو

ـ      - يعين املسلك األول     -الوصول إىل الغاية من هذا املسلك         ة أقام نظام الشريعة أمنـاء ووزعـ
  )4(" لتنفيـذ أحكامها ومقاصدها يف الناس بالرغبة والرهبة أعىن باملوعظة والقوة 

، نه مترتب عن مقاصدها العامة الكربى     املسؤولية مبدأ أصيل يف الشريعة اإلسالمية أل      فإن مبدأ       
  .وهو ضروري لتحقيق تلك املقاصد، ومنع اخنرامها

  : مبـدأ االستخالف )  3 
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 وهو يفضي إىل أن اإلنسان إمنـا        ، يف الشريعة اإلسالمية   صليةمبدأ االستخالف من املبادئ األ        
ة اهللا يف األرض    فخالواليت هي    تعمريها وتثمريها    لفه يف خي و،   فيها عن اهللا     أنزل إىل األرض لينوب   

 َوِإذْ  :"عمل على استمرارها، وهذا واضح من قوله تعـاىل          نو،  فنحرص على صيانة أسباب احلياة      
 َوَعـَد اللَّـه     " : ومن قوله يف حق األمم       )1( " قَالَ َربَك ِللَْملَاِئكَِة ِإني َجاِعلٌ ِفي الْأَرِض َخِليفَةً       

                  لََف الَّـِذيَن ِمـنـَتخِض كََما اسم  ِفي الْأَرهِلفَنَتخاِلَحاِت لََيسَوَعِملُوا الص كُموا ِمنالَِّذيَن آَمن
ِلِهم2(  "قَب(.   
وذلك لكوا تدين باإلسالم الذي هـيمن بـشريعته   ،  األمم إىل أمة اإلسالم ةوقد آلت خالف     

َوَمن َيبَتِغ غَيَر الِْإسلَاِم ِدينا فَلَن يقَْبـلَ        " : لشرائع ونسخ الشرائع األخرى بقوله تعاىل       على مجيع ا  
كُنتم : " وألن اهللا قد شهد هلذه األمة باخلريية حيث قال      . )3(" ِمنه َوهَو ِفي الْآِخَرِة ِمن الَْخاِسِرينَ     

اِس َتأْمِللن ِرَجتٍة أُخَر أُمونَ ِباللَِّه َخيِمنؤنكَِر َوتالْم نَ َعنَهووِف َوَتنرونَ ِبالَْمع4( "ر(.  
  . من املواصفات  أبرزهاجمموعةيترتب عن هذا املبدأ أن تتوفر يف الشريعة اإلسالمية  و    

ويتحقق ذلك بأن تكون أحكامهـا موافقـة للفطـرة          ،  صالحيتها لكل زمان ومكان      −
  .ل عليهاب اليت جإنسانيته ختاطب يف اإلنسان اإلنسانية العامة ألا

 ألن اختالل الفطـرة هـو       ،وقايتها من الفساد    أحكامها إىل إصالح الفطرة و     يأن ترم  −
  .واختالفهم وتنافرهم بدل تعاوم وتآلفهم، الل الناس ضالسبب يف 

وجوده ألن ذلك هو الدافع األساسـي        و، متكن اإلنسان من امتالك الوعي بنفسه        كما −
 وهـي مجيعهـا حمققـة يف الـشريعة          ، قبل نفسه وغريه     تهجيعله يتحمل مسؤولي  ذي  ال

   .اإلسالمية
إذا حنن اسـتقرينا مـوارد      : "  قوله   يفومبدأ االستخالف يستخلص من أقوال اإلمام ابن عاشور         

الئلها ومن جزئياـا     د استبان لنا من كليات    الشريعة اإلسالمية الدالة على مقاصدها من التشريع        
 صالحه بصالح املهمني    استدامةملستقراة أن املقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام األمة و           ا

وصالح ما بني يديه مـن       عمله   صالح    ويشمل صالحه صالح عقله و     .عليه وهو نوع اإلنسان   
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.                                                               )1("   الذي يعيش فيه     املموجودات الع 
 صالح احلال يف هذا العامل منة كربى        أنوتتبعها أدلة من قبيل اإلمياء جاءت دالة على       : "  قوله   ويف
َوَعَد اللَّه الَِّذيَن آَمنوا ِمنكُم َوَعِملُوا      (: هلم ، قال تعاىل     الصاحلني من عباده جزاء     ا على   اهللا   مين

  )3("   .)2( )رِض كََما اسَتخلََف الَِّذيَن ِمن قَبِلِهمالصاِلَحاِت لََيسَتخِلفَنهم ِفي الْأَ
 قد أراد اهللا حبكمته أن يكون اإلسالم آخر األديان اليت خاطب اهللا ا              ذوإ: " كذلك    قوله يفو    

عباده تعني أن يكون أصله الذي ينبين عليه وصفا مشتركا بني سائر البشر ومستقرا يف نفوسـهم                 
 الشريعة مقبولـة     أحكام عقول السليمة منهم، أال وهو وصف الفطرة حىت تكون        ومرتاضة عليه ال  

هم منـها بنفـوس     تييستطيعون فهم مغزاها فيتقبلوا ما يأ     الذين   من الناس    اجحةعند أهل اآلراء الر   
وحىت يتسىن ألرفعهم قدرا يف الفهم حماذاة ،ثلجة فيتبعوها دون تردد وال انقطاع نمطمئنة وصدور م

 بقية طبقات األمة الذين مل يبلغوا مـستوى أهـل           يفريعات فروعها، وحىت يكون تلق    نظائرها وت 
  )4(" اآلراء الراجحة إياها تلقيا عن طيب نفس ويسهل امتثاهلم ملا يؤمرون به منها 

واليت عليهـا   ،   الفرد املسلم وعلى اموع اإلسالمي النهوض بأعباء خالفة اهللا يف أرضه                 على
ن عاشور ألن   ب ومن مثة فإن االستخالف مبدأ أساسي يف نظر اإلمام ا          ،ظام العامل املعول يف حفظ ن   

 . اعن اهللاستخلفمانتشار الدين وبقاء تأثريه يتطلب شعور اإلنسان بكونه 
 أن بنـاء  يرى اإلمام ابن عاشور أن هذا املبدأ الذي يستخلص من قولـه                  : مبدأ املساواة   ) 4

 كما أنـه    ،واستمرارية وجودها وتأثريها  ،   ضروري لنفوذ الشريعة     الشريعة على الفطرة واملساواة   
ة للقادة أداة الستـشعار     سب كما أنه بالن   ،ضروري حيث يسهم يف متتني أواصر األمة وشد حلمتها        

وال يكلفون الناس   ،  ها من التحمل فريفقون ا      تستطاعا والتعرف على حدود     ،حاجات أفراد األمة  
َحدثََنا ِعيَسى بن يونَس َحـدثََنا الْـأَعَمش َعـِن          (( : هللا عليه و سلم   لقوله صلى ا  ون،  قما ال يطي  

الَْمعروِر بِن سَويٍد قَالَ َدَخلَْنا َعلَى أَِبي ذَر ِبالرَبذَِة فَِإذَا َعلَيِه برد َوَعلَى غُلَاِمِه ِمثْلُه فَقُلَْنا َيا أََبـا                   
ِمَك ِإلَى برِدَك فَكَاَنت حلَّةً َوكََسوَته ثَوبا غَيَره قَالَ َسِمعت َرسولَ اللَّـِه             ذَر لَو أََخذَْت برَد غُلَا    

َصلَّى اللَّهم َعلَيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِإخَوانكُم َجَعلَهم اللَّه َتحَت أَيِديكُم فََمن كَانَ أَخوه َتحَت َيَديـِه                

                                                 
  .63ص  ،  مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ابن عاشور حممد الطاهر -1
  . 55  سورة  النور ،اآلية -2
  .64ص  ،  مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ابن عاشور حممد الطاهر -3
  .88نفس املصدر، ص  -4



  ابن عاشور:  عند اإلمامتنظري املقاصديالوخصائص ومميزات  مبادئ و أسس و قواعد ) 02تنظريي (الباب الرابع 
  

  180

وكون  .1))كُلُ َولَْيكْسه ِمما َيلَْبس َولَا يكَلِّفْه َما َيغِلبه فَِإنْ كَلَّفَه َما َيغِلبه فَلْيِعنه              فَلْيطِْعمه ِمما َيأْ  
  . هذا املبدأ من أساسيات الشريعة اإلسالمية ثابت بالقرآن والسنة

قَْناكُم ِمن ذَكٍَر َوأُنثَـى َوَجَعلَْنـاكُم       َيا أَيَها الناس ِإنا َخلَ    : قوله تعاىل   يف   أما القرآن فقد جاء        
           َخِبري ِإنَّ اللََّه َعِليم قَاكُمَد اللَِّه أَتِعن ا َوقََباِئلَ ِلَتَعاَرفُوا ِإنَّ أَكَْرَمكُموبعِإنَّ :"  وله تعـاىل  وقـ)2( ش

  )3( ".َهِذِه أُمتكُم أُمةً َواِحَدةً َوأََنا َربكُم فَاعبدوِن
واحتاد الدين حتققنا أم أحقاء بالتساوي يف تعلق ، فإذا علمنا أن املسلمني سواء بأصل اخللقة "    

 فال تكون عزة العزيز ،من قوة أو ضعف ال يؤثر على ذلك التساوي مؤثر.م خطاب الشريعة 
   .....لتشريعا غريه يف آثار ةليل حائال بينه وبني مساواذوال ضعف ال،  آثار التشريع منزائدة له 

 فاملـساواة يف         "ف ختالف بـاأللوان والـصور    االالعامل حبسب الفطرة وال أثر ملا بينهم من         
 .ة وفروعها مما ال يؤثر التمايز فيه أثرا ي صالح العامل          قالتشريع لألمة ناظرة إىل تساويهم يف اخلل      

فـال  . واملـواطن  سالئلويف حقوق احلياة يف هذا وال     )  آدم  من كلكم(فالناس سواء يف البشرية     
جرم نشأ عن هذا االستواء فيما ذكر تساويهم يف أصول التشريع مثل حق الوجود املعرب عنـه                 

وأعظم ذلك حـق    … يف وسائل احلياة املعرب عنها حبفظ املال        و. حفظ النسب و حبفظ النفس   
  )4( ."االنتساب إىل اجلامعة الدينية املعرب عنها حبفظ الدين 

املقاصـد العامـة يف صـالح       ترتب عنه   ت األساس الذي هو  ،  واخللق   املساواة   بدأ  إن اإلقرار مب      
فراد العبودية هللا   ار للشريعة اإلسالمية حتقيق مقاصدها اليت من بينها         يس والقول ا ي   ،وجودهم  

ن املخالف إىل غري ذلك مـن املقاصـد         م وصيانة الشريعة    ،ضادوترتيهه عن الشريك وامل    ذاته  
  . الكربى

   : سماحة و اليسر مبدأ ال) 5
 واجتهت إىل   ،وعلى أساسه اتصفت الشريعة بالسماحة    ،  هذا املبدأ مثبت يف الشريعة اإلسالمية           
 ومن  ، أن اإلنسان خلق من ضعف     بدإ إذ ال مربر لذلك لو مل تأخذ الشريعة اإلسالمية مب          ،سرييالت

ـ  الت  ا إىل  امثة فإن إقرارها املسبق بضعف اإلنسان هو الذي حد         سري واصـطباغ أحكامهـا     ي
. ن اهللا جعل هذه الشريعة دين الفطـرة         أ إن حكمة السماحة يف الشريعة        :وأقول "احةمبالس

                                                 
  ..1. 2 القرص املضغوط، موسوعة احلديث الشريف، اإلصدار أ،4491 ، رقم احلديثأخرجه أبو داود ، سنن ،  كتاب األدب - 1
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 ومن الفطرة النفور من     .وأمور الفطرة راجعة إىل اجلبلة فهي كائنة يف النفوس سهل عليها قبوهلا           
 وقـد أراد    )1()كُم َوخِلَق الِْإنَسانُ َضِعيفًا     يِريد اللَّه أَنْ يَخفَِّف َعن     (تعاىل نات قال العواالشدة  

فاقتضى ذلك أن يكون تنفيـذها بـني    عامة ودائمة شريعة  اهللا تعاىل أن تكون شريعة اإلسالم       
   .)2(.. " …عنات إلى عنها اف وال يكون ذلك إال إذا انت.األمة سهال

القرآن الكرمي   ودل على ذلك     ،علم اهللا بضعف اإلنسان   لاحة ما كان إال     لسمصاف الشريعة با  اتن  إ
  .ماحة حىت تقبل من اجلميعساتصافها بالو عمومية الشريعة  وضحالذي

  : مبدأ العمومية ) 6
فقد تواترت الشواهد على عمومية الشريعة اإلسالمية حـىت         ،  ثنان  اإن هذا املبدأ ال خيتلف فيه           

   .بلغت حد التواتر
وقد اقتضته حقيقة كون الـشريعة      اإلسالمية، الشريعة   بدأ العمومية مبدأ أصيل وأساسي يف         وم

 وهي باعتبارها كذلك استلزم     ،ومهيمنة على الشرائع السابقة   ،  اإلسالمية جاءت خامتة لألديان     
 وأن تكون من ناحيـة      ،وعموميتها تقتضي أن تكون يف متناول البشر مجيعهم       ،أن تكون عامة    

 وال نقصد باملرونة والطواعية قابليـة       العصور، أخرى مرنة طيعة حبيث ميكن أن تتكيف مع تغري        
بدال من التركيز علـى      أا ينبغي أن ترتع إىل وضع األصول العامة           وإمنا نعين  ،أحكامها للتغيري 

معلوم "و ،هو بالضبط ما ركزت عليه الشريعة اإلسالمية      اجلزئيات التشريعية والتفاصيل، وهذا     
 ألا ملا   اتباعهات شريعة عامة داعية مجيع البشر إىل        بالضرورة من الدين أن شريعة اإلسالم جاء      

ويف سائر أزمنة هـذا      كانت خامتة الشرائع استلزم ذلك عمومها ال حمالة سائر أقطار املعمور            
مبلغ التـواتر    على ذلك كثرية من نصوص القرآن والسنة الصحيحة حبيث بلغت            واألدلة. العامل

  )3( ."املعنوي 
 ،هذه العمومية هي اليت اقتضت الشريعة التسوية يف أحكامها بني اجلميـع           ا بعد أن    لنضح  توي    

ومن أعظم ما يقتضيه عموم الشريعة أن تكون أحكامها سواء لـسائر            " ومراعاة مستطاع البشر    
 على حـصول    ن ألن التماثل يف إجراء األحكام والقوانني عو        ، األمم املتبعني هلا بقدر االستطاعة    

   .)4( "  األمةالوحدة االجتماعية يف
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 ومعـاين ال    ،ضح أن من مقتضيات عمومية الشريعة أن تساق أحكامها يف شكل كليـات            توي    
 شريعة اإلسالم لكـل زمـان أن تكـون          صلوحيةفتعني أن يكون معىن     : "  تفريعات وجزئيات 
ومعاين مشتملة على حكم ومصاحل صاحلة ألن تتفرع منها أحكـام خمتلفـة             ،  أحكامها كليات   

   .)1("  متحدة املقاصدالصور 
 اقتضته حقيقة الشريعة اإلسالمية باعتبارها      ذاتهب قائم فإن العمومية يف الشريعة مبدأ متأصل        .اإذً    

  . مهيمنة عليها وخامتة الشرائع
 و هذا يقتضي أن تكون ,ة هلاو مكملة وخامت،  عامة مستوعبة للديانات السابقة ةن اإلسالم ديانإ   

  .، و العصور ية موافقة لإلنسان على اختالف األجناس واألمصار أحكامها التشريع
و الطاعة ،  على االمتثال اإلنسانو املدقق يف األحكام الشرعية يالحظ فيها توخيها قدرة     

لَا يكَلِّف اللَّه : والعنف واملشقة وذلك واضح من قوله تعاىل ، وحرصها على اجتناب التشدد 
  )2(َها لََها َما كََسَبت َوَعلَيَها َما اكَْتَسَبت َنفْسا ِإلَّا وسَع

       اإلسالم نادى ا تلك هي بعض املبادئ اليت  3)) َوَما َجَعلَ َعلَيكُم ِفي الديِن ِمن َحَرٍج وقوله 
 و ,اها على سبيل التمثيل ال احلصرنسق. و حتددت من خالهلا املالمح األساسية لشريعته السمحة 

ذه املبادئ وتلك اليت مل نأت على ذكرها استخرج األمام ابن عاشور جمموعة من األسس من ه
  :  ومنها  "مقاصد الشريعة اإلسالمية  " هنها كتابضمت

  األسس املقاصدية: املبحث الثاين 
   :األساس الفطــري -1

ه احلديث النبـوي    نضمتو ما   ،  الكرمي  اعتمادا على ما جاء يف القرآن           تأكد لإلمام ابن عاشور     
 ومن مثة ال بد لتشريعاته      , أن الدين اإلسالمي جاء ليساير الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها           ،الشريف

  : ويف بالشروط اآلتيةتأن 
نـصاع  يقبلها اإلنسان و  ، ي  مسايرة هلا  ،مةيأن تكون يف أحكامها مطابقة للفطرة السل        -أ 

  . مقدرة حدود طاقته وجهده،ية مليوله مراع، ملبية حلاجاته، ألا موافقة لطبعه،هلا
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 ألن ذلك مما يكفل و يـضمن ركـون   ،أن تتكفل حبفظ الفطرة واإلبقاء عليها ساملة     -ب 
  . ومسايرته إلرادة اخلالق، اإلنسان إىل الطاعة 

 ، إىل الفطـرة اإلنـسانية     ،أن توصد بإحكام كل املنافذ اليت قد يتطرق منها الفساد           -ج 
 من هـذا أن       ويتضح لنا     :,يؤثر على عالقتها خبالقها    و   ،عها من القيام بدورها   نفيم

 ما  ءو إحيا  ، و احلفاظ على أعماهلا    الشريعة اإلسالمية داعية أهلها إىل تقومي الفطرة        
وشـواهده ظـاهرة يف      رضاع من الفطرة    إلج و ا  اواختلط ا، فالزو  ،  درس منها   نا

امها التعاون على البقـاء ،      ض وآداب املعاشرة من الفطرة ألما اقتض      و و التعا  ،ةقاخلل
  .وحفظ األنفس و األنساب من الفطرة 

 و أنـواع    ،واحلضارة احلق من الفطرة ألا من آثار العقل  الذي هو مـن الفطـرة                  
املخترعات و  ،هاـالقح العقول و تفاوض   تاملعارف الصاحلة من الفطرة ألا نشأت عن          
  .رة حب ظهور ما تولد عن اخللقةمن الفطرة ألا متولدة عن التفكري ويف الفط

ثه جنده ال يعـدو أن      حبلتشريع الذي سيأيت    من ا نا النظر يف املقصد العام      جدحنن إذا أ    و
 ولعل ما أفضى إىل خرق عظيم فيها        .و احلذر من خرقها و اختالهلا      يساير حفظ الفطرة    

ـ ، وما أفضى إىل حفظ كياا يعد واجبا, الشرع حمذورا وممنوعا يفيعد   ا كـان دون   وم
    )1(."ها مباحـسو ماال مي ذلك فـي األمرين فهو منهي أو مطلوب يف اجلملة

ن الفطرة اإلنسانية أسـاس يف      إ .2 ))ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتي فَطََر الناَس َعلَيَها       ((  : و قوله تعاىل    
 العلم  : ( ـنظري ل تال يف إطار     حىت ميكن هلا مسايرة احلياة املعاصرة     ،  اشتقاق القواعد الضرورية  
  : القواعد اآلتية  نذكر على سبيل املثال ال احلصر و  )اجلديد علم مقاصد الشريعة

بقاها على  أأوالها و  ترجع    ، اجلمع بينها  استحالو  ،   تعارضت مقتضيات الفطرة     ذاإ  -أ 
 انقاذ احلياة مر إذا مل جيد ماء ألن        اللقمة للغاص باخل   غ كتجويز تسوي  ،استقامة الفطرة 

  . لفطرةمن ا
 ألـا حتـت     ، للشرع ةيف ما مل تكن منا    ،مراعاة العوائد يف األحكام مناسب للفطرة       -ب 

  .حكم اإلباحة ومراعاة ذلك ييسر نفاذها
  :   السماحة و اليسر أســاس  -2
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 ونفوره من ،على مراعاة ميل اإلنسان لليسرالنبوية الشريفة والسنة ، الكرمي  القرآن     لقد ركز
 ولذلك جاءت أحكام الشريعة سهلة , وحمدودية طاقته ، الضعف الذي جبل عليه ومراعاة,العسر
تسع دائرة العمل ا ألكرب قدر من الناس على اعتبار أن الشريعة ت وحىت ,الفطرة ة متماشية مع يسري

ن أل" , والسهولة املطلقة،ة املفرطةشدأن تكون وسطا بني التقتضي  و ,اإلسالمية هي شريعة عامة
وأمور الفطرة راجعة إلـى ، لسماحة يف الشريعة أن اهللا جعل هذه الشريعة دين الفطرة حكمة ا

   )1("واإلعنات ومن الفطرة النفور من الشدة .اجلبلـة فهـي كـائنة يف النفوس سهل عليها قبوهلا

   2                     : وقوله تعاىل 
  
)3 (                                       :قـال تعـاىل ((

  

  

  )4(                                                          " : " وقوله تعاىل 
عامة ودائمة فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها       اإلسالم شريعة   وقد أراد اهللا تعاىل أن تكون شريعة           "

للنفوس مة  ءفكانت بسماحتها أشد مال    عنات  ال يكون ذلك إال إذا انتفى عنها اإل        و بني األمة سهال  
  )5(  " وجمتمعها  خويصتهايالَألن فيها إراحة النفوس يف ح

  : أساس مراعاة املصاحل ومناهضة املفاسـد-3
والشريعة اإلسالمية خاصـة، إمنا جاءت حلفـظ       ،   أن الشرائع عامة     يفخالف  ال  

ال النتـشار    ومن مثة فإن األحكام اليت تعطل املصاحل، وتلك اليت تفتح ا           ، ودرء املفاسد  ، املصاحل
 وتعمل على تكريسها تناقض الشرائع برمتها مجلة وتفصيال؛ وهذا أمر جممع عليه ، إمنـا                ،املفاسد

 أن  ، وهذا يرجع يف أصـله     ،و املفاسد احملظورة شرعا   ،  اخلالف حول ماهية املصاحل املراعاة شرعا       
مطلق املالئم وال    هيومنه نعلم أن ليست املصلحة      :"   حمضة ةوال مفسد ،  ليس هناك مصلحة حمضة     

مطلق املنافر واملشقة فإن بني املصلحة واملفسدة وبني ما ذكرناه عمومـا وخـصوصا              هي  املفسدة  
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 ِفيِهَما ِإثْم كَـِبري َوَمَنـاِفع       :  يف اخلمر وامليسر منافع إذ قـال      أنا، ولذلك أثبت القرآن     يوجه
  )1(  ِللناِس

  )2( "مباحا أو واجبا (*)ت مصاحل لكان تناوله و ليست تلك املنافع مبصاحل ألا لو كان " 
 وهذا  , املفاسد يفوتال،  لتعرف على املصاحل    امن هنا احتاج األمر إىل وضع ضوابط دقيقة تساعد           و 

 األسس الـيت     بتوضيح وقد استطاع أن يضع ضوابط تسمح        , ابن عاشور جهده    اإلمام ما أفرغ له  
   :نلخصها فيما يلي

  . حمققا مطرداالضرر وأأن يكون النفع   -أ 
تنساق إليه عقول العقالء واحلكماء حبيـث      ،   غالبا واضحا    الضر  أو أن يكون النفع    -ب 

   ...ال يقاومه ضده عند التأمل
  ...أن ال ميكن االجتزاء عنه بغريه يف حتصيل الصالح وحصول الفساد  -ج 
أن يكون أحد األمرين من النفع أو الضر مع كونه مساويا لضده معضودا مبـرجح                 -د 

   ...من جنسه
  )3(.أن يكون أحدمها منضبطا حمققا و اآلخر مضطربا  -ه 

 ابن عاشور بوضع هذه الضوابط يـدل علـى          : اإلمام واجلدير باملالحظة أن اهتمام    -
  :أمرين هامني مها 

  السـتخالص  إن مراعاة املصاحل ومناهضة املفاسد أساس ال غىن عنه يف حتديد املقاصد            .1
  .األحكام

  .هـ قد يهدم التشريع ذات،ريع دون ضوابط حتددهاإن اعتماد املصلحة كأساس للتش .2
 املصلحة ودرء املفسدة يف    جلبأن الداعي إىل وجود ضوابط تساعدنا على التأكد من              و

 بني كوا صـالحا تـارة        معان تتردد " ... بوجود بعض املعاين اليت      رمربنطاق املقاصد الشرعية    
 مقاصد شرعية علـى  العتبارهاح لفهذه ال تص  وصف االطراد،     منها ختلاأخرى، أي بأن     وفسادا  
بل املقصد الشرعي فيها أن توكل إىل نظر علماء األمـة ووالة             و ال لعدم اعتبارها كذلك     اإلطالق

                                                 
       .219 اآليةبقرة ، السورة  )1(
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نوا هلا الوصف اجلدير باالعتبار يف أحـد        ليعيو العقد     من أهل احلل     أمورها األمناء على مصاحلها   
  .)1("   دون غريهاألحوال

حب عليها معان   تنسن كثريا من املصاحل واملفاسد      ، أ اجة إىل وجود مثل هذه الضوابط       ويربر احل     
 من وجود ضوابط نستطيع     ا فال بد إذً   ,  ومعان ختترعها قوة اخليال مبعونة الوهم      , اعتبارية أو عرفية  

 حىت يتأكـد    أو املفاسد ،  وغريها اليت تلحق املصاحل     ،  أن نعتمد عليها يف التمييز بني املعاين احلقيقية         
حيصل اليقني بأا مقاصد    هذه  مثل هذه املعاين بشروطها     ب ف  ": ها حتت املقاصد الشرعية   ؤلنا انضوا 
فإن دلت أدلة شرعية على أن اعتربت الشريعة من مقاصدها معاين اعتبارية أو معاين عرفية                 .شرعية

صيل صالح عام أو دفـع      خاصة احتاجت الشريعة إىل اعتبارها يف مقاصدها ملا تشتمل عليه من حت           
  .)2(" ضر كذلك 

 اإلسـالم   ا ميـز  ن الذي والتيسري،  درج على مراعاة أسس السماحة      نضرورة وجود ضوابط ي   ال ومن
  : بقوله تعاىل الكرمي القرآن بههنوو
     )3(    يِريد اللَّه ِبكُم الْيسَر َولَا يِريد ِبكُم الْعسَر 

  : وقوله تعاىل 
  
  

    )4(   

أو تتسبب يف انتشارها اعتبارات عرفيـة أو        ،  إمنا تعطلها    حيث أن كثريا من املصاحل واملفاسد           
 و التخيالت وتـأمر بنبـذها      وجدناها ال تراعي األوهام     فإننا استقرينا الشريعة    :" أوهام  و يةخيال

 وهام غري صاحلة   فقضينا بأن األ   ،ن البناء على األوهام مرفوض يف الشريعة إال عند الضرورة         أفعلمنا  
  .ن تكون مقاصد شرعيةأل
  . ..ا ومهيارويف صدر اإلسالم لكونه أم، بطل اإلسالم أحكام التبين اليت كانت يف اجلاهلية  أ -
إىل يف شغل عن التفرغ     ألن علة النهي هي أن الناس       ... النهي عن غسل الشهيد يف اجلهاد ختفيفا       "

  )4(." اجلهاد غسل موتى
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ري مل يغب عن ذهنه أبدا إمكانية اختـاذه         س أن ابن عاشور يف أخذ أساس التي       لص إىل خنومن هنا       
, يف أخذه بأساس مراعاة املصاحل ومناهضة املفاسد        , ى ولذلك راع  ,مركبا لضرب اإلسالم باإلسالم   

 بل ال   ,ودرء املفاسد ال يؤخذ به على إطالقه      ،  احلرص على أن جلب املصاحل       التأكيد على ضرورة  
  .ة واجتناب املفاسد احملظور,ة الضوابط اليت ا ميكن حتديد وتعيني املصاحل املقصودبد من اعتبار

    :أساس تقدمي العام على اخلاص والكلي على اجلزئي -4
 بل إصالح االعتقاد  و  هال بد لنا قبل مناقشة هذا األساس من التنبيه إىل أن اهلدف من الشريعة                   

ولقد علمنا أن الشارع ما أراد من         ",لناس يف حيام االجتماعية   ىل تنظيم أحوال ا   أا دف أيضا إ   
العمل كما قد يتوهم بل أراد منه صـالح أحـوال        صالح  ة و يداإلصالح املنوه به جمرد صالح العق     

اصة شريعة اإلسالم جاءت ملا فيـه       وخبالشرائع كلها   ف "  )1(" الناس وشؤوم يف احلياة االجتماعية      
يس املراد باآلجل أمور اآلخرة     ول. و اآلجل أي يف حاضر األمور وعواقبها       ل  صالح البشر يف العاج   

و لكن اآلخرة جعلها اهللا جزاء على األحوال الـيت          ،  هم يف اآلخرة    ريألن الشرائع ال حتدد للناس س     
  . )2(" كانوا عليها يف الدنيا

ن أل ذلك   ،كلي على اجلزئي   و ال  ، للشريعة فإن تقدم العام على اخلاص      ومهاملف هذا  وانطالقا من       
 كما  عنهم  العام يكفل حفظ  املصاحل املشتركة للغالبية العظمي من الناس أو بدرء  املفاسد الكربى                

 الشاطيب من حيث أا ترتب إىل عامة وخاصـة وأـا            اأننا لو راعينا ترتيب املقاصد كما وضعه      
 الضروري منها إمنا يتعلق مبا به بقاء         فإن , وحتسينية ، وحاجية ، تصنف يف إطارها العام إىل ضرورية     

 .واملال لوالنس، النفس و العقل     و، الدين   كحفظ؛الناس إذ هو يشمل ما يعرف بالكليات اخلمس         
 إىل هذا األساس مـن      ، لتعلق حاجات معظم الناس به     ، لذلك يلزم تقدم العام على اخلاص      اواعتبار

 وحرصـه علـى     ،مصاحل األمة بسياج حمكم   حاطة  إ إىل   ، من خالل تشريعاته    الكرمي تركيز القرآن 
 أو زعزعته أو اإلضرار به يالحظ ذلك من         ،الل بالنظام العام  ختغليظ العقوبة على من يتسبب يف اإل      

  : قوله تعاىل يف اآليات التالية 

 اللَِّه َواللَّـه    َوالساِرق َوالساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِدَيهَما َجَزاًء ِبَما كََسَبا َنكَالًا ِمن         :تعاىلقوله  
َحِكيم 3(   َعِزيز(  

                                                 
  .64ص نفس املصدر، -)1(
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َوِإنْ طَاِئفََتاِن ِمن الْمؤِمِنَني اقَْتَتلُوا فَأَصِلحوا َبيَنهَما فَِإنْ َبَغت ِإحـَداهَما َعلَـى              :وقوله  
           فَأَص ِر اللَِّه فَِإنْ فَاَءتى َتِفيَء ِإلَى أَمِغي َحتَرى فَقَاِتلُوا الَِّتي َتبِل    الْأُخَما ِبالَْعـدَنهوا َبيِلح

    )1(َوأَقِْسطُوا ِإنَّ اللََّه يِحب الْمقِْسِطني

َوِإذَا َتَولَّى َسَعى ِفي الْأَرِض ِليفِْسَد ِفيَها َويهِلَك الَْحرثَ َوالنسلَ َواللَّه لَا يِحب              :وقوله  
  )2(  الْفََساَد

كُونَ ِفتَنةٌ َوَيكُونَ الدين ِللَِّه فَِإنْ انَتَهوا فَلَا عدَوانَ ِإلَّا َعلَى           َوقَاِتلُوهم َحتى لَا تَ    :وقـوله  
  )3(  الظَّاِلِمَني

ِإنَما َجَزاُء الَِّذيَن يَحاِربونَ اللََّه َوَرسولَه َوَيسَعونَ ِفي الْأَرِض فََسادا أَنْ يقَتلُوا أَو        : و قوله   
َع أَيِديِهم َوأَرجلُهم ِمن ِخلَاٍف أَو ينفَوا ِمن الْأَرِض ذَِلَك لَهم ِخزي ِفـي              يَصلَّبوا أَو تقَطَّ  

  )4( الدنَيا َولَهم ِفي الْآِخَرِة َعذَاب َعِظيم

      )5(  َولَكُم ِفي الِْقَصاِص َحَياةٌ َياأُوِلي الْأَلَْباِب لََعلَّكُم َتتقُونَ :ه ـوقول

أَيَها الَِّذيَن آَمنوا اتقُوا اللََّه َوذَروا َما َبِقَي ِمن الرَبا ِإنْ كُنتم مؤِمِنَني فَِإنْ               َيا: ه  ـولـوق  
لَم َتفَْعلُوا فَأْذَنوا ِبَحرٍب ِمن اللَِّه َوَرسوِلِه َوِإنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَمَواِلكُم لَا َتظِْلمـونَ               

فهذه اآليات مجيعها تؤكد بقوة أن ال تسامح فيما خيل بالنظام العام لكونه                 .  )6(  َولَا تظْلَمونَ 
فـالقطع  فاحملافظة على الكليـات الـضرورية       , يكفل حفظ الضروريات اليت ا قوام حياة الناس       

لناس  والقتال ملن يريد قلب النظام العام حلمل ا        ،النفي ألهل احلرابة   و التنكيل و     و القتل   ،للسارق
 أو الـذي    ، والوعيد الشديد لكل من يتسبب يف إشاعة الفساد يف اتمع          ،على رأيه هو دون غريه    

 أن تشريع   و ,ة   العام ةصلحميريد أن خيضع احلياة االقتصادية ويصرفها خلدمة مصاحله دون اعتبار لل          
شكل رادعا ملن    من حيث كونه ي    ،القصاص جاء يتضمن استمرارية احلياة املنضبطة املنظمة املستقرة       

ضـرار باسـتقرارها    إل اليت يؤدي املساس ا إىل ا      ،وله نفسه العبث بضوابطها وقوانينها     قد تسول 
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 ، من أن الشريعة يف أحكامها تقدم العام على اخلـاص          يؤكد اتـالنظر يف هذه اآلي   إن   ف ،وتوازا
َحدثََنا يونس قَـالَ     " : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          أثر عن  فقد   ,والكلي على اجلزئي  

َحدثََنا لَيثٌ َعن أَِبي َوهٍب الَْخولَاِني َعن َرجٍل قَد َسماه َعن أَِبي َبصَرةَ الِْغفَاِري َصاِحِب َرسـوِل            
الَ َسأَلْت َربي َعز َوَجـلَّ      اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعلَيِه َوَسلََّم أَنَّ َرسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعلَيِه َوَسلََّم قَ            

أَرَبعا فَأَعطَاِني ثَلَاثًا َوَمَنَعِني َواِحَدةً َسأَلْت اللََّه َعز َوَجلَّ أَنْ لَا َيجَمَع أُمِتي َعلَى َضلَالٍَة فَأَعطَاِنيَها                
         ِنَني كََما أَهِبالس مِلكَههَوَجلَّ أَنْ لَا ي اللََّه َعز َوَسأَلْت       اللََّه َعز طَاِنيَها َوَسأَلْتفَأَع ملَهلََك الْأَُمَم قَب

 أثر عنه صلى اهللا عليـه       كما و )1("َوَجلَّ أَنْ لَا َيلِْبَسهم ِشَيعا َويِذيَق َبعَضهم َبأَْس َبعٍض فََمَنَعِنيَها           
 ،ه تعمدا أو جهال    والعبث ب  ، النظام العام  زعزعةوسلم أنه كان يعارض بشدة كل تصرف يرمي إىل          

وأنه عليه الصالة والسالم كان أحرص ما كان على حفظ املقاصد العامـة وإعطائهـا األولويـة                 
له  أسامة بن زيد يشفع للمـرأة          من ذلك ما بدر عنه حينما تقدم       ،وتقدميها على املقاصد اخلاصة   

ا اللَّيثُ َعِن ابِن ِشَهاٍب َعن عرَوةَ َعـن          َحدثََنا َسِعيد بن سلَيَمانَ َحدثَنَ     ية اليت سرقت  فقد    ومخزامل
َعاِئَشةَ َرِضي الَّهم َعنَها أَنَّ قَُريشا أََهمتهم الَْمرأَةُ الَْمخزوِميةُ الَِّتي َسَرقَت فَقَالُوا َمن يكَلِّم َرسولَ               

       َعلَي َتِرئَيج ِه َوَسلََّم َوَمنوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهـم           اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعلَيَرس ٍد ِحبَزي نِه ِإلَّا أَُساَمةُ ب
َعلَيِه َوَسلََّم فَكَلََّم رسَولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعلَيِه َوَسلََّم فَقَالَ أََتشفَع ِفي َحد ِمن حدوِد اللَِّه ثُم قَاَم                  

 َضلَّ َمن قَبلَكُم أَنهم كَانوا ِإذَا َسَرَق الشِريف َتَركُوه َوِإذَا َسَرَق            فََخطََب قَالَ َيا أَيَها الناس ِإنَما     
الضِعيف ِفيِهم أَقَاموا َعلَيِه الَْحد َوايم اللَِّه لَو أَنَّ فَاِطَمةَ ِبنَت مَحمٍد َصلَّى اللَّهم َعلَيـِه َوَسـلََّم                  

  )2(اَهَسَرقَت لَقَطََع مَحمد َيَد
واملقصورة ،  ن اإلسالم قد أباح لألفراد التنازل عن حقوقهم املتعلقة م           أويدل على ذلك    

 سقط حقهم يف التنازل عنها مثـل ذلـك          ، واشتبكت معها  هم إن تداخلت مع حقوق غري     ,عليهم
 أراد أن خيرج مالـه كلـه      رضي اهللا عنه     بن أيب وقاص     ا فقد ثبت أن سعد    ,التنازل عن امللك باهلبة   

 إىل أن انتهى إىل الثلث فقـال        ، فالنصف ،فعرض سعد التنازل عن الثلثني    . فنهاه الرسول عن ذلك     
 َوجٍه َعن َسعِد بِن أَِبي َوقَّاٍص َوالَْعَملُ َعلَى َهذَا ِعنـَد أَهـِل              ": رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

                                                 
  .25966، رقم احلديث مسند أمحد )1(
  .6290البخاري، كتاب احلدود، رقم احلديث صحيح  )2(
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 ِمَن الثُّلُِث َوقَِد اسَتَحب َبعض أَهِل الِْعلِْم أَنْ َينقَُص ِمـَن            الِْعلِْم أَنه لَيَس ِللرجِل أَنْ يوِصَي ِبأَكْثَرَ      
ِه َوَسلََّم َوالثُّلُثُ كَِثريوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعلَيِل َرس1( " الثُّلُِث ِلقَو(  

رجـل  خرب  رضي اهللا عنه عندما انتهى إليه       وحيضرنا يف هذا الصدد ما أثر عن عمر بن اخلطاب               
 ، مرض املوت فطلقهن حرمانا هلـن مـن اإلرث         هفمرض فوقع يف نفسه أن    ،  كان حتته عدة نسوة     

 فأجربه عمر بن اخلطاب على ردهن إىل عصمته مع          ,ده إىل يد غريهم   والأرج ماله عن    خيوحىت ال   
 ، ولكنه هنا اتصل حبق األبناء و الزوجات         ,أن التصرف يف املال أو يف احلياة الزوجية حق شخصي         

  .فسقط حق هذا وذاك
   : أساس تعلق الشريعة باألوصاف واملعاين ال باأللفاظ واملباين -5

 من حيـث أن     ته   وبيان أمهي  ، والتأكيد عليه  ،براز هذا األساس  إابن عاشور يف     :اإلماملقد اهتم       
يعة  وأصاب الشر  ،إهداره من قبل بعض الفقهاء السابقني هو الذي تسبب يف التضييق على املسلمني            

 وحال بينها وبني مسايرة التطور وجماراة التقدم فال بد مـن جتـاوز              ،اإلسالمية بالتحجر و اجلمود   
 وإن مل نفعل قد نصدر أحكاما تتناىف مع         ،و ال بد من جتاوز الظاهر  إىل اجلوهر        ،  اللفظ إىل املعىن    

ـ      " : وضح ذلك بقوله   قد    و ،الشرع وتعارض مقاصده   ام منـوط   فإياك أن تتوهم أن بعض األحك
 مثل قول   ،عاين الشرعية فتقع يف أخطاء يف الفقه      ملبأمساء األشياء أو بأشكاهلا الصورية غري املستوفاة        

  .)2(" بعض الفقهاء يف صنف من احليتان يسميه البعض خرتير البحر أنه حيرم أكله ألنه خرتير 
 يف  ة باملعاين ال باملباين   ابن عاشور يف ضبط هذا األساس و حتديده على أن العرب           :اإلماموقد اعتمد   

ِإنْ ِهَي ِإلَّا أَسَماٌء َسميتموَها أَنتم َوآَباؤكُم َما أَنَزلَ اللَّـه ِبَهـا ِمـن                 :  قوله تعاىل مثال  
  .)3( سلْطَاٍن

ويسموا ،  بأنه سيأيت قوم من أمته يشربون اخلمر        صلى اهللا عليه و سلم      وكذلك حذر الرسول        
 فكذلك ينبغي أن ال يكون مـؤثرا يف         ، فكما أن تغيري االسم غري مؤثر يف حتليل احلرام         ,بغري امسها 

 ال  ،األوصاف هي مناط األحكـام    سالم على   اإل و هكذا يثبت أن مناط األحكام يف         ،حترمي احلالل 
مسه بل  ا ال بتغيري    , فالشيء الواحد قد حيل مرة وحيرم أخرى       ، أو الشكل  ،جمرد االسم أو املظهر   على  

 مل يتغري ولكن    فامسه , اختمر وأصبح مسببا للسكر حرم شربه     فإن  حالل،   شربه   نب فالل ,لتغري وصفه 

                                                 
  .2042سنن الترمدي، كتاب الوصايا، رقم احلديث )1(
  .105ص   مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ،ابن عاشور حممد الطاهر -)2(
  ."أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان : " ... قوله تعاىل 40، ومثلها يف سورة يوسف آية 23 اآلية ، سورة النجم-)3(
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 ألن األحكام الشرعية تتغري بتغري أوصاف       ، تغري فغريت أوصافه فاستوجب ذلك تغري حكمه       هتركيب
  .الشيء موضوع احلكم 

 ومن أهم ما    ،ال باأللفاظ واملباين  واملعاين  ،  حكام واألوصاف   باألإن الشريعة اإلسالمية تناط           
ابن عاشور العتماد هذا األساس هو ما رآه من توجه بعض الناس وميلهم إىل إظهـار                 :اإلماموجه  

با قويا لقطع   بالعمل يف صورة مشروعة تسويقا ألهوائهم وجماراة لشهوام فرأى يف هذا األساس س            
ذين يسمون اخلمر بغري امسها حىت يستحلوا       مثل ال ،  السبيل عمن حتدثه نفسه بالتحايل على الشرع        

 أو يسمون التصرفات الربوية بغـري     ،  يف وقتنا احلاضر    ) مالطا( يمن مثل ما مسي الذي مس     ،  شرا  
 فاهتمام الفقيه بالتثبت من املعاين و األوصـاف وحتقيقهـا يف            ،مسها حيلوا ألنفسهم التعامل بالربا    ا

 وسـد الطريـق     ، واحلد منه  ،ف التحايـل على الشرع   املوضوع الذي ينظر فيه يعينه على اكتشا      
 شرعا  ة إمنا تعترب باعتبار مطابقتها للمعاين امللحوظ      . األمساء الشرعية  " : يف    ذلك ألن األصل     ،أمامه

 )1(".يف مسمياا عند وضع املصطلحات الشرعية فإذا تغري املسمى مل يكن لوجود االسـم اعتبـار            
و التثبت من مطابقة األحكـام ملقاصـد        ،   ضروري ملنع التحايل     فالتركيز على املعاين واألوصاف   

فنجد أنفسنا أمام   ،  ن اللغة أحيانا تضللنا     إ بل   ،وعدم خروجها عنها وليس هذا فحسب     ،  الشريعة  
ن أل ,ن العربة فيها باملقصد أكثر من أي شيء آخر        ، أل أو ألفاظ حتتمل عدة معان      ،  تراكيب معقدة   

السامعني علـى الفهـم     كما تتفاوت قدرات    ,  التعبري وإيضاح مرادهم   علىالناس تتفاوت قدرام    
ثبت مـن صـحة     ن ولذلك ال بد من أن       ،واإلدراك للمراد من احلديث امللفوظ أو النص املكتوب       

ك يتعـزز   اباملقابلة ما بني هذا وذ     هألن ظواستقصاء ما وراء اللف   ،   املعاين   يفمدلول األلفاظ بالغوص    
ستغن املتكلمون و السامعون عن أن حتف بالكالم مالمح مـن           يو بذلك مل    :" تأكد الرأي يالفهم و 

ات من البساط، لتتظافر تلك األشياء احلافة بالكالم على إزالة          ن ومبي ، ومقام اخلطاب  ،سياق الكالم 
ضرورة حرص الفقيه عنـد     ن  إ.    )2(" احتماالت كانت تعرض للسامع يف مراد املتكلم من كالمه        

و ،  صدار حكم أو إبداء فتوى أن ال يقتصر على املدلول املباشر للـنص              إ يدعالنظر يف قضية تست   
وتتعدد املعاين وجند   ،   باملعاين القريبة لأللفاظ خاصة يف األحوال اليت تتعدد فيها االحتماالت            ييكتف

ا مـا   وكثري،   النص وتذهب يف حتديد معناه ومدلوله مذاهب شىت          ختتلف يف مضمون    أمامنا آراء   
ا للفقيه عند التعامل مع نص احلديث الشريف ذلك ألن منه ما هو مكمـل للـوحي أو                  يعرض هذ 

                                                 
  .106، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية ، مد الطاهر ابن عاشور حم-)1(
  .106ص مقاصد الشريعة اإلسالمية، ،  ابن عاشور حممد الطاهر  –) 2(
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 عـن اهللا وإمنـا      ا إمنا هو تصرف من الرسول ال باعتباره مبلغ        ، ومنه ما ال يتعلق بالتشريع     .ه ل مفسر
صد فالناظر يف مقا  : "  من اعتبار املقام الذي ورد فيه احلديث          اً فال بد إذ   ،أو إنسانا ،  حاكما  كونه  

و أول من اهتدى إىل النظر      ،  اجة إىل تطلع تعيني الصفة اليت عنها صدر منه قول أو فعل           حبالشريعة  
نواء الـربوق يف    أ" محد بن إدريس القرايف يف كتابه       أ العالمة شهاب الدين     والتعينييف هذا التمييز    

لى اهللا عليه وسلم    ، فإنه جعل الفرق السادس والثالثني بني قاعدة تصرف رسول اهللا ص           (*)" الفروق
إن رسول اهللا صلى    : " وقال مامةوقاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وقاعدة تصرفه باإل       ،  بالقضاء  

 إمام األئمة وقاضي    (**) والقاضي األحكم، واملفيت األعلم، فهو    ،  اهللا عليه وسلم هو اإلمام األعظم       
صف به يف أعلى رتبة، غري أن غالـب         تصب ديين إال وهو م    ن فما من م   (***)...القضاة وعامل العلماء  

 منها ما يكون    .تصرفه صلى اهللا عليه وسلم بالتبليغ ألن وصف الرسالة غالب عليه مث تقع تصرفاته             
ومنها ما جيمع الناس علـى أنـه        ،   ومنها ما جيمع الناس على أنه بالقضاء         ،بالتبليغ والفتوى إمجاعا  

بتني فصاعدا فمنهم من يغلب عليه رتبة ومنـهم مـن           فيه لتردده بني رت   )ϑباإلمامة، ومنها ما خيتلف   
 فكل  ؛ مث تصرفاته صلى اهللا عليه وسلم ذه األوصاف ختتلف آثارها يف الشريعة            .يغلب عليه أخرى  

 فإن كان مأمورا     . أو فعله على سبيل التبليغ كان حكما عاما على الثقلني إىل يوم القيامة             ϑϑما قاله 
مـا   وكل . وإن كان منهيا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه,لك املباحبه أقدم عليه كل أحد بنفسه وكذ 

 اقتداء به عليـه     مامن يقدم عليه إال بإذن اإل     أوصف اإلمامة ال جيوز ألحد      عليه السالم ب  تصرف فيه   
 صلى اهللا   ما تصرف فيه    و .امة دون التبليغ يقتضي ذلك    م اإل فألن سبب تصرفه فيه بوص    السالم و 

 اقتداء به صلى اهللا عليـه        جيوز ألحد أن يقدم عليه إال حبكم حاكم         بوصف القضاء ال   عليه وسلم 
  )1( "وصف القضاء يقتضي ذلكب ألن السبب الذي ألجله تصرف فيه وسلم
 فقد كـانوا يتحـرون أقـوال        ,السلف كانوا يعتربونه ويعولون عليه    ف ، أمهية هذا األساس   إنو    

ذلك  متهد قبل التأكد من املقصد الذي جاء خل       وأفعاله و ال يندفعون يف تطبيق احلديث      ،  ρالرسول  
ثار الرسول صـلى    من آ وكانوا يف عصر التابعني و تابعيهم يشدون الرحال إىل املدينة ليتبصروا            : " 

تبني هلم ما يدفع عنـهم      يوأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعني هنالك          اهللا عليه وسلم  
                                                 

   ، عامل الكتب بريوت206 ،205ص /01ج:  الفروق  (*)
   صلى اهللا عليه وسلم (**)

   من توىل منصبا منها يف ذلك املنصب على يوم القيامة فجميع املناصب الدينية فوضها اهللا تعاىل إليه يف رسالته وهو أعظم من كل (***)
ϑ  خيتلف العلماء فيه  

ϑϑ  صلى اهللا عليه وسلم  
 ، مقاصـد الـشريعة   ابن عاشور حممد الطاهر  وانظر 205،206 ، د ط، د ت ـ ص  1 القرايف ، الفروق ، دار الكتاب بريوت، ج  )1(

   بتصرف29 ،28  فحة، صاإلسالمية



  ابن عاشور:  عند اإلمامتنظري املقاصديالوخصائص ومميزات  مبادئ و أسس و قواعد ) 02تنظريي (الباب الرابع 
  

  193

     بط من العلـل تبعـا ملعرفـة احلكـم         نتضح هلم ما يست   احتماالت كثرية يف دالالت األلفاظ و لي      
  )1(" واملقاصد 

 به إىل إصدار حكم وإبداء فتوى ال تـستند إىل           يضفن اقتصار الفقيه على جمرد اللفظ قد ي       إبل      
حني يقتصر يف استنباط أحكام الشريعة على اعتصار        : "بل قد تكون مناقضة للشرع    ،  دليل شرعي   

ه وحيلله ويأمل أن يستخرج لبه ويهمـل مـا          بإىل اللفظ مقتنعا به فال يزال يقل      األلفاظ ويوجه رأيه    
 وإن أدق مقام    .قدمناه من االستعانة مبا حيف بالكالم من حافات القرائن و االصطالحات والسياق           

  . ) 2(" يف الداللة وأحوجه إىل االستعانة عليها مقام التشريع 
وال يعين ذلك البتـة     ،   عنه   مندوحةا كان أو حديثا أمر ال       لتفات إىل مقاصد النص قرآن    ال فإن ا  اإذً
 وإمنا الغرض هو احلـذر      ,رع النص وا عرفناه   ها ش ب ف , بل البد من اعتبارها    ,م اعتبار لغة النص   دع

هناك وسائل كـثرية    حيث إن   , نفاذ ملكنون النص ولبه    لل من اعتبار الداللة اللغوية الوسيلة الوحيدة     
ونفيا للغموض خاصة يف احلـاالت      ،  جوع إليها واالستعانة ا دفعا لاللتباس       ومتنوعة ال بد من الر    

 كما أن االستعانة بالوسائل األخرى يـساعد علـى   ،وتتنوع دالالته، اليت تتعدد فيها معاين اللفظ      
 صـريح   هالتأكد أن ما صرحت به األلفاظ هو عني مراد الشارع، على أن النص قد ال يريد حبكم                

 أن عبد اهللا بن عمر كفن ابنه واقدا       : ري احملرم وجهه    م يف خت  إأخرج مالك يف املوط   " :الشاهدواللفظ  
: لوال أنا حرم لطيبناه قال مالك : ومخر رأسه ووجهـه وقال ) ومات باجلحفة حمرما ( بن عبد اهللا    ا
ا كان   إشارة إىل أن احملرم إذا مات يطيب إذ        )وإمنا يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات انقضى العمل         (

له مس الطيب وأشار إىل تأويل احلديث املروى يف صحيح البخـاري             معه من الناس غري حمرم جيوز     
َولَا َتَمسوه ِبِطيٍب َولَـا     " :  م قال ـيف احملرم الذي وقصته ناقته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل           

      لَبَم الِْقَياَمِة مَعثُ َيوبي هفَِإن وا َرأَْسهرَخماتال متـسوه  ( به عليه قوله    ت والظاهر أن الراوي اش    )3( " ي 
 وعلة الرد علـى أن      , أو هي خصوصية   ,بأنه ألجل امليت وإمنا هو ألجل األحياء الذين معه        ) بطيب

       )4( "ذلك خمالف لقواعد الشريعة وليس لورود خرب يعارضه إذا مل يرو غري ذلك 

                                                 
  .27،28 ص  نفس املرجع،مقاصد الشريعة االسالمية ، ابن عاشور ،   -)1(

   نفس املصدر و الصفحة-3
 ، سنن النسائي ، كتاب مناسـك  2096 ، صحيح مسلم ، كتاب احلج ،حديث رقم 1719 صحيح البخاري كتاب احلج ، حديث رقم -  3

  1753، و مسند اإلمام أمحد ، كتاب مسند بين هاشم ، حديث رقم 2804احلج،حديث رقم 
  بتصرف 54ص  اإلسالمية  ، مقاصد الشريعة, بن عاشورانظر  حممد الطاهر ي - 4
  .  بتصرف59  ص اإلسالمية، نفس املصدر، مقاصد الشريعة, ابن عاشور حممد الطاهر -3



  ابن عاشور:  عند اإلمامتنظري املقاصديالوخصائص ومميزات  مبادئ و أسس و قواعد ) 02تنظريي (الباب الرابع 
  

  194

 البد من   و شرعى جمرد اللفظ جلاء حكمه خمالفا لقواعد ال       لو اقتصر الفقيه يف صياغة احلكم عل          
 باالستناد يف أحكامنا على جمرد داللة اللفظ        ين ال نكتف   أ  و ،النظر إىل النص يف ضوء املقاصد ذاا      

لعيش يف كنف   لواحملكوم على السواء    ،   من مراد الشارع فيكفل للحاكم       تبتث ملا فيه من ال    ،وحده
 ويشد من العزم لدى احلاكم يف إمضاء األحكـام ويرضـي            ، حدودها  وعدم اخلروج عن   ،الشريعة

 علم   تلكم هي بعض األسس يف تنظري      .رادة اهللا فيمتثل ويطيع   إاحملكوم باألحكام لتأكده من أا من       
اهلامة بالنـسبة لكـل      لة من القواعد  مجستخرج   ن عتماد على هذه األسس   باال و  ، املقاصد الشرعية 

    .أساس

  القواعـد املقاصدية  :املبحث الثالث
   :ـطريفالقـواعد املتعلقة باألساس ال -1

  : ابن عاشور على هذا األساس قاعدتني هامتني مها  حممد الطاهر :اإلماملقد بىن       
   :طرة واجبفاعتبـار أثر احلكم على ال  -أ 

الحنراف  وصيانتها من ا   ،  طرةفففي هذا الصدد تقرر أن الشريعة تستهدف احلفاظ على سالمة ال              
ولعل ما  :"  يعترب غري شرعي     ، ويترتب عنه احنرافها   ،ومن مثة فإن أي حكم ينايف صالحها      ،  والفساد  

 ,أفضى إىل خرق عظيم فيها يعد يف الشرع حمذورا وممنوعا، وما أفضى إىل حفظ كياا يعد واجبا                
  )1("حفهو منهي أو مطلوب يف اجلملة وما ال ميسها مبايف األمرين وما كان دون ذلك 

   :اإلبقاء على استقامة الفطرة مقدم يف احلكم على أي اعتبار آخر  -ب 
األحكام الشرعية تدور دوما على صيانة الفطـرة        استقراء  الشريعة أن      لنا من خالل  لقد تأكد       

ومل ميكن اجلمـع     إذا تعارضت مقتضيات الفطرة     : " ،ستقامتهااان  ـ واحلرص على ضم   ،وحفظها
ستدل على ذلك بـأن     نو) 1( " الفطرة   إىل ترجيح أوالها وأبقاها على استقامة     ها يف العمل يصار     نبي

 وجنايات ألا منافية للفطرة السليمة اليت ترتع إىل         ،القتل، واخلصاء والترهب اعتربها الشرع ذنوبا     
  . نسال واالجتماعحب البقاء واال

  :سري والسماحـةيالقـواعد املتعلقة بأساس الت -2

                                                 
  
  60عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص  ابن –1
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 ذلك ألن   , يف الشرع  امن األسس اهلامة الواجب اعتباره     ا احلرج على الناس أساس     التيسري ورفع  يعد
بأدلة قطعيـة مـن     ذلك    وقد استبان  ,مناعإالتخفيف على الناس وعدم      الدين جعل من مقاصده   

    )2(يِريد اللَّه ِبكُم الْيسَر َولَا يِريد ِبكُم الْعسر   : القرآن والسنة من مثل قوله تعاىل 

    )3( َوَما َجَعلَ َعلَيكُم ِفي الديِن ِمن َحَرٍج  : وقوله سبحانه
َحدثََنا آَدم َحدثََنا شعَبةُ َعن أَِبي التيـاِح قَـالَ           ":وسلم  وبالنسبة للسنة قوله صلى اهللا عليه           

         ِبيهم قَالَ قَالَ النَن َماِلٍك َرِضي اللَّهم َعنأََنَس ب توا َولَـا         َسِمعرِه َوَسلََّم َيـسَصلَّى اللَّهم َعلَي 

  : ةيتآلاالقاعدة  التايلب ستنتج ون )4( "تَعسروا َوَسكِّنوا َولَا تَنفِّروا 
   : السماحة واليسر واجب شرعيجتنب ما يناقض

ومـن  ،  ة  اقتضاه كون اإلسالم دين الفطـر     ،  وميله إىل التخفيف    ،  ن نزعة اإلسالم إىل اليسر          إ
 كما أن الـشريعة اإلسـالمية    ، ونفورهم من الشدة والعسر    ،الفطرة ميل الناس إىل السهولة واليسر     

وهذه ،كما أراد هلا أن تـدوم وتـستمر       ، باعتبارها آخر الشرائع أرادها اهللا أن تكون عامة للناس        
 ويرضو بالعيش   ،ها حىت يستريح الناس إلي    ، ميالة إىل التخفيف   ،ريساحلقيقة تقتضي أن تكون نزاعة لل     

ل الكتاب  ـ أه ىالكرمي   على صحة هذه القاعدة أن القرآن        ،ستدللن واالنتظام فيها، و   ،يف كنفها 

  .)5( َيا أَهلَ الِْكَتاِب لَا َتغلُوا ِفي ِديِنكُم :  وتعاىل  فقال سبحانه,عن الغلو يف الدين

أن هذا اخلطاب الذي     و 1ي ِديِنكُم غَيَر الَْحق     قُلْ َيا أَهلَ الِْكَتاِب لَا َتغلُوا فِ      :  وقوله تعاىل   
إىل الغلو يف الدين وانتهوا       إذ أم قد خرجوا    ,يراد به أهل الكتاب خاصة     الالكرمي  جاء يف القرآن    

  . وسخطهغضب اهللاتنب  لتج، وإمنا جاء يراد منه موعظة هذه األمة,من ذلك

 ىل ذلك سبيال، إذ كان اليـسر مـن مقاصـد           ما كان إ   ا شرعي ارفع احلرج واجب  لذلك كان      و  

  2  يِريد اللَّه أَنْ يَخفَِّف َعنكُم َوخِلَق الِْإنَسانُ َضِعيفًا:تعاىل بدليل قوله  ،الشريعة
   :راعاة املصاحل ومناهضة املفاسدمبالقـواعد املتعلقة   -3

 

                                                 
   .185سورة البقرة ، االية   –2

  .78 ، اآلية  سورة احلج- 3
  .3264، كتاب اجلهاد و اليسر ، حديث رقم مسلم صحيح اإلمام و . 5660 ، كتاب األدب ، احلديث رقم البخارييح صح - 4
  .171 اآلية ، سورة النساء- 5
  .77سورة املائدة ، االية   1
  .28 اآلية النساء سورة   2
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 ذلك يفـضي إىل     و ،هائد ودر وجلبها ومناهضة املفاس  ،   إىل مراعاة املصاحل     دف  ن الشريعة       إ
  : اعتبار القواعد اآلتية 

  . حاد فهو مصلحة جيب حتصيلها شرعاكل فعل ينتج نفعا دائما أو غالبا للجمهور واآل •

  1 .حاد هو مفسده جيب دفعها شرعاكل فعل ينتج ضرا دائما أو غالبا للجمهور واآل •
 دائمـة النفـع أو      ،اصةأن املصاحل إما عامة أو خ     ،  ن هذين القاعدتني    عويترتب      

 النفع مطلق   ن املصلحة ال تعين   أل ،أو جزئية دائمة الضرر أو مؤقتة     ،  ن املفاسد كلية    ا و ،مؤقتة النفع 
 ,ضار املالئم بامل  ,ر واملشقة، فقد متتزج املصلحة باملفسدة أي      الضركما أن املفسدة ال تعىن مطلق       , 

َيسأَلُوَنَك َعن الَْخمِر َوالَْميـِسِر قُـلْ       :  فقال  يف وصفه للخمر   القرآن الكرمي    ذلك   حسممثلما  
ِفيِهَما ِإثْم كَِبري َوَمَناِفع ِللناِس َوِإثْمهَما أَكَْبر ِمن َنفِْعِهَما َوَيسأَلُوَنَك َماذَا ينِفقُونَ قُلْ الَْعفْـَو               

  2كَذَِلَك يَبين اللَّه لَكُم الْآَياِت لََعلَّكُم َتَتفَكَّرونَ
 أو  ،نفاذهاا فإن الفقيه ال بدله عند النظر يف األفعال أن يقدر ويقارن بني نسبة ما ينتج عن                  اإذً    

 كـان ن غلب جانب الضر     إ و , فإن غلب جانب النفع كان الفعل مصلحة       ,تركها من نفع وضر   
 وال املفـسدة   ،  هي مطلق املالئم    ،ومنه نعلم أن ليست املصلحة      : "  وقضى بتركه  ة،الفعل مفسد 

 (*)يا  وبني ما ذكره عموما وخصوصا وجه     ،  واملشقة فإن بني املصلحة واملفسدة      ،  ر  فهي مطلق املنا  
   3  ِفيِهَما ِإثْم كَِبري َوَمَناِفع ِللناِس: قال ذن يف اخلمر وامليسر منافع إأولذلك أثبت القرآن 

  .4" ا أو واجباوليست تلك املنافع مبصاحل ألا لو كانت مصاحل لكان تناوله مباح    
وإمنا لكون ضررمها ، بأن اخلمر وامليسر مفسدة ال لكوما خاليني من النفع           اهللا  وهكذا قضى   .  اإذُ

   .عتربه ضررا حمضا أي مفسدة فحرمتا لذلكارجح نفعهما فأهدر ذلك النفع و

  : تشريع جلب املصاحل ليس فيه حتصيل مفسدة -4
 القاعدتني السابقتني بقوة    نن تدعما ان القاعدت اهات : ةشريع درء املفاسد ليس فيه إضاعة مصلح      ت

أو ،   على الفقيه عند النظر يف القضايا لزوم الدقة يف تقدير نسبة النفـع               نرضاف ت كومامن حيث   
وازه تكون نـسبة    وهو متيقن متاما من أن الفعل الذي قضى جب        ،   ذلك    على الضرر ليصدر حكمه  

                                                 
  .باختصار 71، 70 ص  مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ابن عاشور حممد الطاهر ،  1
  .219سورة البقرة ن آية   2
  ).وجيها(لعل الصواب * 
  219 اآلية البقرة ،  سورة)  3
  .71، ص  مقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور حممد الطاهر ،  4
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ألن  " :ث أن النفع الكثري يلغي بالضرورة أثر الضرر القليل          النفع فيه أعلى من نسبة الضرر من حي       
   غمور يف جانب املصلحة الغامرةطرف املفسدة امل

  1"الغامرة ال يؤثر يف نظام العامل شيئا  جانب املفسدة يف         أو طرف املصلحة املغمور 
  :درؤهااملنهيات كلها مشتملة على املفاسد الواجب  -5

الضرر، وهذا ينتهي بنا إىل أن الفقيه       فاوتة  وإن كانت هذه املفاسد مت    ،  لى مفاسد   ا مشتملة ع     أل
ا بعـني   مدعو إىل الترجيح يف أنواع املفاسد مثلما هو مدعو إىل الترجيح بني أنواع املصاحل آخـذً               

متفاوتـة يف    جنـدها    " أن الشريعة دف دوما إىل صالح العامل وتقليص نسبة الفساد فيه             االعتبار
والكليات ،م املقاصد الشرعية   تنبئ عنه آثار  األفعال املشتملة على املفاسد يف خرها تفاوتا بيناجنس

وتنبئ عنه أيضا مقادير أثرهـا مـن        .  أو بعض التحسينية القريبة من احلاجية      ةأو احلاجي  الضرورية  
دته وقصرها مـع  نزوائه وطول م انتشاره و ا وقلته و   ضرار واإلخالل يف أحوال األمة بكثرة ذلك      اإل

  2"اختالف العصور واألحوال 
   : الشريعة حتافظ أبدا على املصلحة) 6

  : قتني اثنتني ي وهي تفعل ذلك بطر,ن الشريعة حتافظ أبدا على املصلحة     إ
  . كل مصلحة ظاهرة النفع توخت الشريعة يف احلفاظ عليها بإزالة موانع حتصيلها   -أ 

لكل مـن قـسمي    و " : الشريعة لتاركي حتصيلها عقوبات كل مصلحة خفية النفع استنت-ب  
 فالقسم األول ليس من شأن الشارع أن يتعرض له بالطلب           .املصلحة خصائص من عناية الشارع    

وإمنا شأا أن تزيل عنه موانـع        هتمامها لتحصيله   اه  يلة يكفي الشريعة مؤونة توج    بألن داعي اجل  
 إلزالـة  وكتحديد كيفية عقد النكاح      ،طعامه ولباسه فتكاك  اعتداء على أحد ب   الحصوله، كمنع ا  

  له التشريع بالتأكيد ويرتب العقوبة  والقسم الثاين يتعرض...  موانع التناسل كالغرية والعضل
عتداء عليه، وقد أوجب بعضه على األعيان وبعضه على الكفايات حبـسب حمـل              على تركه واال  

  .3"املصلحة 
   :لحة العظمىحت املصج إذا تعارضت مصلحتان ر)7

 يف حالة كهـذه عليـه أن حيـدد          ,قد جيد الفقيه نفسه عند النظر يف قضية ما إزاء مصلحتني              
وصـفها    و ,عتبار أن املصلحة العظمى مقدمة على ما دوا من املـصاحل          ا ا ب  يأعظمهما ويقض 

                                                 
  .72 ، ص نفس املصدر ابن عاشور حممد الطاهر ،  - 1
  72 ص ، نفس املصدر،ابن عاشور ، مقاصد الشريعة  2
  73، ص  سابقصدرعة اإلسالمية، م مقاصد الشريابن عاشور ،   3
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ي املصلحتني   فأ ،نفاذها من نفع أو عن تركها من ضرر       إعتبار ما يترتب عن     ابالعظمى إمنا يتحدد ب   
 و هلذا :" استجوبت هذا الوصف وقضى ا    ،  نفاذها أو أعم ضررا عند تركها       إكانت أعم نفعا عند     

قدم القصاص على احترام نفس املقتص منه ألن مصلحة القصاص عظيمة يف تسكني ثائرة أوليـاء                [
  1"ريرة من اتمعزالة نفس شإنزجار اجلناة عن القتل، ويف االقتيل لتقع السالمة من الثارات، ويف 

 صحيح ما مل تترتـب  , وال تعلق هلا بغري تصرفه فيها باإلسقاط       احلقوق الثابتة لإلنسان يف نفسه    ) 8
  . عنه مفسدة

سقاطه يترتب عنه مفـسدة     إعتبار أن   اسقاطه ب إان حبق غريه سقط حقه يف       نسإذا تعلق حق إ   ) 9
  2 . وإضرار مبصاحلههلغري
 فرضتها ،ت على أسسن و انب، أن الشريعة دارت حول مبادئ إىلبحث ص يف اية هذا امللوخن    

صدار الفتوى إختصاص من وضعها لتسهيل الهل األ ومن مثة فإن القواعد اليت البد ،تلك املبادئ
قع التوافق ي وبذلك , وتنسجم مع تلك املبادئ، ينبغي أن حتترم تلك األسس،وإصدار األحكام

ا خمالفة الشرع وضمنا عدم منَّأ فإذا حتقق ،توى واملقصود الشرعيوالتطابق بني منطوق األحكام والف
 كبرية احلفاظ على ةدرجبيؤكد بقوة أن استمرارية العمل بالشريعة هو ما و ,اخلروج عن حدوده

  . اعتبار مقاصدها اليت جاءت أساسا خلدمتهاو ،روحها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                 
  75  ص نفس املصدر، ابن عاشور،  )  1
  بتصرف75ص نفس املصدر،  ظر، ابن عاشور ،ين  2
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  :و يشتمل على المباحث التالية

  : مقــدمة ـ 

  .خصائص التنظير المقاصدي:المبحث األول -

  .مميزات التنظير المقاصدي: المبحث الثاني -

  .التنظير المقاصدي: المبحث الثالث -

  الثانيالفصل
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     :   املقدمـة 
 حممد الطاهر ابن عاشور يالحظ      : لإلمام ).مقاصد الشريعة اإلسالمية  (إن الدارس لكتاب    

أن التنظري لعلم املقاصد الشرعية الذي دعا إليه يتمثل يف ضبط املفاهيم وتصحيحها باعتبـار أـا     
 خطوة جوهرية ومعول عليها يف التنظري هلذا العلم اجلديد ، حيث أن ترسيخ املفـاهيم الـصحية                
والدقيقة للتشريع تيسر وتوصل مباشرة إىل نقل ما إىل متثل ما ميكن أن ينشأ  من عالقات بني تلك                   
املفاهيم يف قيام الشريعة على الفطرة والسماحة واليسر وإقرار النظام وحفظه وحتقيق املصاحل ودرء              

  ...املفاسد
  .االتنظري املقاصدي يف ضبط املفاهيم وتصحيحهخصائص  :  املبحث األول

إن اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور ركز يف تنظريه على توضيح املفاهيم األساسية اليت انبنت           
و تتوضح غاياا، وقد    ،  املفاهيم اليت على ضوئها تتحدد مقاصدها       عليها الشريعة اإلسالمية ، تلك      

 ،تـها ي يف ذلك حرصا منه على تثب      ، وبذل جهدا كبريا   ، ووضحها وعللها  ،عرض هلا واحدا واحدا   
 واخلاصة اليت   ، ليسهل عليه بعد ذلك االستعانة ا يف اقتراح املقاصد العامة          ،وترسيخها يف األذهان  

  : تنتج عنها وتنبين عليها، ومن مجلة املفاهيم األساسية اليت ركز عليها هي 
   : الشريعة اإلسالمية على الفطرةقيام ) 1

تتأثر به مجيـع    ،  ساسي يف الشريعة اإلسالمية الذي            و مفهوم الفطرة على اعتبار أنه احملور األ       
ن الـشريعة   أل.  إذ هي مجيعا تدور حوله وتـسبح يف فلكـه          البعيدة، القريبة أو  ،املفاهيم األخرى 

جنده ...وحنن إذا أجدنا النظر يف املقصد العام من التشريع          ":اإلسالمية ترمي إىل مسايرة الفطرة ذاا     
   .)1( " واحلذر من خرقها واختالهلا،  ال يعدو أن يساير حفظ الفطرة

     ففطرة اإلنسان هي ما فطر. اخللقة، أي النظام الذي أوجده اهللا يف كل خملوق :الفطرة"     و
  )2(  "..فطرة جسدية  اإلنسان برجليهيفمش.جسدا وعقالأي أي خلق عليه اإلنسان ظاهرا وباطنا 

                                                 
  .59  ص ،  مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور حممد الطاهر ، -)1(
  .57 نفس املصدر، ص -)2(
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   :ة اإلسالميةالسماحة واليسر نزعة واضحة جلية يف الشريع) 2
و تنفـر مـن الـشدة       ، حيث إن هذه متيل بالطبع إىل اليسر       ،ة مالزمة للفطرة  يفالسماحة خاص     

 لتؤكد أن السماحة واليسر مـن       ،والعسر، ولذلك تضافرت النصوص القرآنية، واألحاديث النبوية      
وري حىت ينتبـه     أمر ضر  ، فتوضيح هذه اخلاصية يف الشريعة اإلسالمية      ،املبادئ الراسخة يف اإلسالم   

 حكمة السماحة يف الشريعة أن اهللا جعل هذه          ...":  ويتجنبوا يف أحكامهم التشديد ألن       ،ناؤفقها
   )1 (.فهي كائنة يف النفوس سهل عليها قبوهلا. وأمور الفطرة راجعة إىل اجلبلة. الشريعة دين الفطرة

يد اللَّه أَنْ يَخفَِّف َعنكُم َوخِلـَق        يرِ :ومن الفطرة النفور من الشدة واإلعنات ، قال اهللا تعاىل           
  .)2 (الِْإنَسانُ َضِعيفًا 

   :زوع الشريعة اإلسالمية إىل إقرار النظام و حفظهـن) 3
 و هذا يستلزم من اإلسالم إقرار نظام يكفل صيانة هذه الفطـرة   ،إن  اإلسالم ينبين على الفطرة         

مناهـضة  ) نا وسنة آقر(ة اإلسالمية تضمنت نصوصا     ولذلك جند الشريع  ،   واالختالل ،من االحنراف 
لنظام حياة الفرد     ملا يف ذلك من خطر على الفطرة و ديد         ،لفوضى واالضطراب ل ةقاومملفساد، و ل

 وهذا  املفهوم البد من أن يعيه الفقهاء حىت يتفادوا ما ميكن أن يدفع للعصيان والتمرد، إذ                  ،واألمة
ع فيها هو حفظ نظام األمة واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه           أن املقصد العـام من التشري    ..."

 ويشمل صالحه صالح عقله وصالح عمله وصالح ما بني يديه من موجودات             وهو نوع اإلنسان  
  .)3( "العامل الذي يعيش فيه

   : الشريعة اإلسالمية جاءت لتمكني النوع اإلنساين من حتقيق املصاحل ودرء املفاسد )4
  وأحاديث ، نية آله نصوص قر شهدتأا هوم أساسي  يف الشريعة اإلسالمية خاصة وهذا مف    

الشريعة كلها مصاحل  إما تدرأ مفاسد أو جتلب مصاحل، فـإذا مسعـت اهللا               ... : " ألن ،نبوية كثرية 
أمل وصيته بعد ندائه، فال جتد إال خريا حيثك عليـه، أو شـرا              ــفت(*) يا أيها الذين آمنوا   :يقول  

و مجعا بني احلث والزجر؛ وقد أبان يف كتابه ما يف بعض األحكام من املفاسد حثـا                 أعنه،  يزجرك  
  .)4(" على اجتناب املفاسد، وما يف بعض األحكام من املصاحل حثا على إتيان املصاحل 

                                                 
  .61 ص ،  مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور حممد الطاهر ،   -)1(
  .28 آية ، سورة النساء -)2(
  .63 ص  ،ابن عاشور، مصدر سابق -)3(

   مرة افردها بالتصنيف الشيخ أبو بكر اجلزائري89 تكررت يف القرآن الكرمي  (*)
  . 09 ص  دط ، دت،، دار املعرفة، بريوت لبنان،1العز بن عبد السالم ، قواعد األحكام يف مصاحل األنام، ج -)4(
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، وعلماء الشريعة إن اإلسالم ينبين على طلب املـصاحل          ،  واملهم يف هذا اال أن يتبني الفقهاء            
 على ذلك أمكن هلم االهتداء إىل التصرفات واألحكام         وا فإن اتفق  ، ظاهرها وباطنها  ،رء  املفاسد  ود

   .اليت تنسجم وتتطابق مع مراد الشارع
وليس غرضنا من بيان هذه األنواع جمرد معرفة مراعاة الشريعة إياها يف أحكامها املتلقاة عنها ألن                 "

، وال أن نقيس النظائر على      علم مقاصد الشريعة   من   ذلك جمرد تفقه يف األحكام وهو دون غرضنا       
وهو من غرض الفقهاء وإمنا غرضنا من ذلـك أن           جزئيات تلك املصاحل ألن ذلك ملحق بالقياس        

نعرف كثريا من صور املصاحل املختلفة األنواع املعروف قصد الشريعة إياها حىت حيصل لنا من تلك                
ملصاحل فمىت حلت احلوادث اليت مل يسبق حلوهلا يف زمـن           املعرفة يقني بصور كلية من أنواع هاته ا       

الشارع وال هلا نظائر ذات أحكام متلقاة منه عرفنا كيف ندخلها حتت تلك الصور الكلية فنثبت هلا                 
  )1("أننا يف ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسالميةب ونطمئن ،من األحكام أمثال ما ثبت لكلياا

   :بالعموميةاصطباغ الشريعة  اإلسالمية ) 5
وإمنا هـي تـشرع     ،   يف الشريعة اإلسالمية حيث أا ال تشرع مللة بعينها           يوهذا مفهوم رئيس      

، ومن مث البد أن تكفل لتـشريعاته          إذ  أن اهللا جعل اإلسالم مهيمنا على الدين كله          للناس كافة، 
، نبين على الفطرة     وبكون اإلسالم ي   .التالؤم مع ظروف الناس وحاجام مهما اختلفت أمصارهم       

 ألن الفطـرة    ،فإن ذلك يترتب عنه أن تكون أحكامه موافقة جلميع الناس ومقبولة منهم يف مجلتهم             
أو ما يصيبها من اعتالل،  ،  وال ختتلف فيما بينهم إال مبقدار ما يطرأ عليها من اختالل            ؛  واحدة فيهم 

مر أن تكون أحكـام اإلسـالم        األ يقتضيذلك  ، وب أما إذا كانت سليمة فهي متماثلة عند اجلميع       
  .مقبولة من اجلميع ، لكوا مطابقة للفطرة ومنسجمة معها ومستجيبة هلا

وإذ قد أراد اهللا حبكمته أن يكون اإلسالم آخر األديان اليت خاطب اهللا ا عباده تعني أن يكون                  "    
مرتاضة عليه العقـول    ومستقرا يف نفوسهم و    أصله الذي ينبين عليه وصفا مشتركا بني سائر البشر          

السليمة منهم، أال وهو وصف الفطرة حىت تكون أحكام الشريعة مقبولة عند أهل اآلراء الراجحـة                
ثلجـة  ن بنفوس مطمئنة وصـدور م      منها  فيتقبلوا ما يأتيهم   ،من الناس الذين يستطيعون فهم مغزاها     

اذاة نظائرهـا وتفريعـات     فيتبعوها دون تردد وال انقطاع، وحىت يتسىن ألرفعهم قدرا يف الفهم حم           

                                                 
  .83   ص، مقاصد الشريعة اإلسالمية الطاهر ، ابن عاشور حممد-)1(
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فروعها، وحىت يكون تلقي بقية طبقات األمة الذين مل يبلغوا مستوى أهل اآلراء الراجحة إياها تلقيا                
   .)1(" ويسهل امتثاهلم ملا يؤمرون به منها،عن طيب نفس

  
  
  

   مميزات التنظري املقاصدي : املبحث الثاين
مية ابتعادها عن النكاب وقرا من الرمحة ، وترتع         ومن مميزات التنظري املقاصدي يف الشريعة اإلسال      

  :إىل التنظيم والتصنيف والتنظري والفصل العلمي وتكاملها وهذا ما سنتناوله يف هذا املبحث  
   :ابتعاد الشريعة اإلسالمية عن النكاية ونزوعها إىل الرمحة -1

لعـام لروحهـا،  فاحلـدود       وهو يندرج يف النسق ا    ،وهذا مفهوم أصيل يف الشريعة اإلسالمية         
 ، والقطـع  ،والقصاص والعقوبات البدنية أو املالية املنصوص عليها يف الشريعة اإلسالمية كالقتـل           

 وحاجة الشارع ،قتل القاتل أملته الرمحة باموع    نكتشف أن  ؛ عند تأملها  ، والتعويض املايل  ،واجللد
 احلاجة إىل تأمني الناس على أمـواهلم        إىل حفظ نفوسهم من االستهتار ا، وقطع يد السارق أملته         

حىت ال تنقطع أسبام يف حتصيل الرزق واالكتساب، وحىت هذه العقوبات قد أمر الشارع بالتوقف               
َعن َعاِئَشةَ قَالَت قَالَ َرسولُ      "صلى اهللا عليه وسلم     عن تنفيذها إذا وجدت شبهة تدفعها فقد قال         

لََّم ادَرُءوا الْحدوَد َعِن الْمسِلِمَني َما اسَتطَعتم فَِإنْ كَانَ لَـه َمخـَرج             اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعلَيِه َوسَ    
  )2(" فََخلُّوا َسِبيلَه فَِإنَّ الِْإَماَم أَنْ يخِطئَ ِفي الَْعفِْو َخير ِمن أَنْ يخِطئَ ِفي الْعقُوَبِة

وخاصة مـن ميـارس   ، ل العلوم الشرعية وتوضيح هذا املفهوم ضروري وأساسي لكي ينتبه أه          
 وإن  ، لكي يرتع إىل اللني ويتجنب الشدة ، إذا كان لذلك مندوحـة            ، منهم مهنة القضاء واإلفتاء   
 ال جمرد مصلحة    ، فينبغي أن يكون الداعي هلا مصلحة راجحة وأساسية        ،اقتضى األمر توقيع العقوبة   

 وكل ما دف إليه     ، خمول له  إسقاط احلدود     ظرفية عابرة، وال ينبغي أن يفهم من ذلك أن القاضي         
 ألن  ، من ضرورة توقيع العقوبة علـى اجلـاين        ،هو أن القاضي ملزم بالتثبت بطريق القطع ال الظن        

  .حرمتها وقداستها، فال ينبغي أن جنازف ا رد الظن وأعضائه، لروح اإلنسان 
  مد الطاهر ابن عاشور التركيز على هذه وهذا املذهب الذي نتبناه هو الذي أملى على اإلمام حم    

                                                 
   .88 ص  ، نفس املصدرابن عاشور حممد الطاهر ، -)1(

  .، عن عائشة أم املؤمنني رضى اهللا عنها1344 سنن الترمذي، كتاب احلدود، رقم احلديث  (2)
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شريع هو  تاء النكاية عن ال   فوأحسب أن انت   ": وتوضيح هذا البعد يف الشريعة اإلسالمية     ،  ة  صصياخل
النكاية ببعض األمم يف تشريع هلـا       أوقع  من خصائص شريعة اإلسالم ملا دل عليه القرآن من أنه قد            

 َهادوا َحرمَنا َعلَيِهم طَيَباٍت أُِحلَّت لَهم َوِبَصدِهم َعـن          فَِبظُلٍْم ِمن الَِّذينَ  :  قال اهللا تعاىل  
  )1( َسِبيِل اللَِّه كَِثريا َوأَخِذهم الرَبا َوقَد نهوا َعنه َوأَكِْلِهم أَمَوالَ الناِس ِبالَباِطلْ

م على ما صدر منهم من فدل على أن حترمي بعض الطيبات على بين إسرائيل كان عقابا هل     
  وهو ما بينه  ،وبالتايل فإن العقوبات يراد ا اإلصالح ال التنكيل) . 2( "التوغل يف خمالفة الشريعة 

   )3( َولَكُم ِفي الِْقَصاِص َحَياةٌ َياأُوِلي الْأَلَْباِب لََعلَّكُم َتتقُونَ: قوله تعاىل
 وتنفيـذ   ،واإلفتاء يف سـن العقوبـات     ،  والقضاء  ،  يع  هذا ما ينبغي أن ينتبه إليه رجال التشر            

 مـن وراء    ة ألن ذلك هو املقصد العام للشريع      ،األحكام إذ عليهم أن يتوخوا يف كل ذلك اإلصالح        
 وشرعته من عقوبات  حيث أن الشريعة اإلسالمية مل تـرم أبـدا للتنكيـل                ،دودـما سنته من ح   

  )4(   لَّا َرحَمةً ِللَْعالَِمَنيَوَما أَرَسلَْناَك ِإ :ل قوله تعاىل ـبدلي
وقابلية أحكامها  ،   ونفوذ الشريعة    ،مث تناول االمام ابن عاشور مفاهيم أخرى منها معىن املساواة             

 وسد الذرائع ، ومعىن الرخصة إىل غري ذلك من املفاهيم،           ،للقياس عليها، مث مفهوم املصاحل املرسلة     
 حىت يتسىن لذوي االختصاص االطمئنـان       ،هايناتدقيق مع وقد عاجلها رغبة منه يف ضبط حدودها و       

  . أو عامة إمنا تقوم عليها وتصب يف جمراها،إذ أن املقاصد اليت ينتهي إليها خاصة عليها 
ح على تصحيح املفاهيم وضبط التصورات      ـو قد امتاز التنظري عنده يف كتابه هذا باحلرص الواض         

 وهذا ملحوظ يف سائر ما عرض له يف مجيـع           ،تناهيةوضبط معانيها بدقة م   ،  وتوضيح املصطلحات   
ريد مبصطلح التشريع معىن خاصا جدا قد يغيب        ـه ي ـفنجده يف املقدمة مثال ينبهنا إىل أن      . كتابه  

مة وال أريد   أل أريد به ما هو قانون ل      فمصطلحي إذا أطلقت لفظ التشريع أين      ":  فيقول   ،عن البعض 
   )5( "  مبرادين يلاملكروه ليسبه مطلق الشيء املشروع فاملندوب وا

 وإزالة ما ميكن أن يعلق ا من        ، وجيتهد لضبطها  ،هظهو يف هوامش كتابه يدقق معاين ألفا       وها    
أردت باإللغاء النسخ أو الترجيح ألحد   ":  ما يلي  مسة عشرة البس فهو يذكر يف هامش الصفحة اخل      

                                                 
  .160 سورة النساء، آية )1(
  .100ص   ،  مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور حممد الطاهر ، )2(
  .179: سورة البقرة، آية) 3(
  .107: سورة األنبياء، آية) 4(
   .09 ص ، مصدر سابقابن عاشور حممد الطاهر ،  - )5(
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وكذلك يفعل يف الصفحة    .  )1("خصيص والتقييد الدليلني أو ظهور فساد االجتهاد، وبالتنقيح حنو الت       
، ومل يكتف اإلمام ابن عاشور يف حرصه على         ائةبعد امل مسة  ويف الصفحة اخل  ،   و اخلمسني    ةالواحد

 إذا توقع يف نفـسه      ،  ومل يقتصر على اال االصطالحي بل تعداه إىل املعاين اللغوية          ،تدقيق املعاين 
لفظ آخر، وتراه يرجع إىل اهلامش وصحح ووضـح حـىت           سوء فهم أو اختالف معىن لفظ مبعىن        

  . الدالالت اللغوية احملضة
 وأن  ،و هذا املنحى الذي حناه نابع من حرصه على إثبات أن الشريعة اإلسالمية ذات مقاصـد                   

 و ألننا إذا فهمنا روح اإلسـالم        ، هذه املقاصد تنشأ وتتولد بصورة طبيعية عن روح اإلسالم ذاته         
  .يت يقوم عليها تيسر االهتداء إىل املقاصد الشرعية ومبادئه ال

   : التنظيم والتصنيف والفصل والتمييز -2
ابن عاشور حـرص علـى      -يالحظ أن صاحبه  " مقاصد الشريعة اإلسالمية  "إن القارئ لكتاب        

    مـن ممارسـته للقـضاء       ملا يبدو لنـا،   أمر طبيعي   وهو  ،   وإبراز املعامل بني املفاهيم      ،وضع احلدود 
 وبذلك حرص يف    ،والفتاوى إمنا يرجع إىل اخللط بني املفاهيم      ،  أن اختالل األحكام    له  واإلفتاء تبني   

 وبني املقاصد اليت تقوم على معـان        ،هو وسيلة  كتابه على أن مييز يف املقاصد بني ما هو غاية وما          
 وبني مـا هـو      ،ين وما هو ظ   ، وبني ما هو قطعي    ،وتلك اليت تقوم على حقائق اختيارية     ،  اعتبارية
  وقد نبه إىل ذلـك     ،أو املفيت ،  ما هو فرعي، وفعله هذا له أثره يف توجيه تصرف القاضي            و ،أصلي

وإيـاه   ، وجييد التثبت يف إثبات مقصد شرعي      على الباحث يف مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل         "
ه أدلة وأحكـام    ألن تعيني مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر تتفرع عن         . والتساهل والتسرع يف ذلك   

  .)2( "، ففي اخلطإ فيه خطر عظيم  كثرية يف االستنباط
 له ابن عاشور طويال عند مواقف الرسول صلى اهللا عليه وسلم حىت يتبني              :لذلك توقف اإلمام      

 بل إن له مواقف هـي       ،هو تشريع حمض  صلى اهللا عليه وسلم     أن ليس كل ما صدر عن رسول اهللا         
 ولذلك وجب التمييز يف مواقفه فيما يصلح أن يرجع          … ،  اإلرشاد وأ ،حمن قبيل اإلفتاء أو النص    

 واالستناد إليهـا إال     ، واملواقف اليت ال ميكن االعتماد عليها      ، ويستعان به لضبط مقصد شرعي     ،إليه
  . أو العظة واالعتبار، والترهيب، أو الترغيب، واإلرشاد،على سبيل الوعظ

                                                 
    يف اهلامش15  ص،صدرنفس امل  ابن عاشور حممد الطاهر ، - )1(
  .  40، ص ابن عاشور، مصدر سابق )2(
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وتوسم القرائن احلافـة    ،   للفقيه من استقراء األحوال      فال بدَّ " : وهذا ما نبه إليه بقوة حيث قال          
 ،بالتصرفات النبوية ، فمن قرائن التشريع االهتمام بإبالغ النيب صلى اهللا عليه وسـلم إىل العامـة                

 مثل قول رسول اهللا     ، و إبرازه يف صورة القضايا الكلية     ،  واحلرص على العمل به واإلعالم باحلكم         
    ).2( " ...فَِإنَما الَْولَاُء ِلَمن أَعَتَق  ... ":  وقوله )1( "...فَلَا َوِصيةَ ِلَواِرٍث " م صلى عليه وسل

   
 واملكونات الداخلة يف تركيبه واملنبثة      ،وقد تقصى من خالل تنظريه هلذا العلم اجلديد كل العناصر            

  ويبني حدودها بوضوح   ،عاملها بدقة يحدد م ل ، وراح يقلب فيها النظر ويعمل فيها الفكر       ،يف نسيجه 
 كما يتعني أثرها بصورة تنفي أي خالف، ولذلك وجدناه حيرص يف كتابـه علـى توضـيح ال                 ،

 ولذلك وجدناه عند تعرضه     ،بل تتبع الوسائل والكيفيات اليت تنضبط ا املقاصد       فحسب،  املقاصد  
ال بد مـن حتديـد مفهـوم         ردها إىل اعتبارها للمصاحل وما دامت كذلك         ،للحديث عن املقاصد  

 ، فانصرف يف كتابه إىل بيان وتفسري مفهوم املصلحة من منظور الشريعة اإلسـالمية             ،املصلحة ذاا 
  : فأوضح أنه يتحدد من خالل

أو يدرأ املضار عنهم    ،  املصلحة يف الشريعة اإلسالمية اليت يتحقق ا النفع للمسلمني يف الدنيا              ) أ 
ية جاءت لتنظيم وضبط نظام احلياة اإلسالمية يف الدنيا، أمـا           ، ذلك أن الشريعة اإلسالم     فيها

فالشرائع كلـها وخباصـة     " :  ال دار عمل وهاهو يوضح هذا بقوله         ،اآلخرة فهي دار جزاء   
 أي يف حاضر األمور وعواقبها      ،شريعة اإلسالم جاءت ملا فيه صالح البشر يف العاجل واآلجل         

ولكن اآلخرة   رائع ال حتدد للناس سريهم يف اآلخرة      جل أمور اآلخرة ألن الش    آلوليس املراد با  
  . )3("جعلها اهللا جزاء على األحوال اليت كانوا عليها يف الدنيا

واخلاص يف جمال احلياة االجتماعية     ،  ورأى أن املصلحة تكون فيما حيقق النفع العام         
ويثبـت  ،  فرد والنوع    وإمنا يقصد ا ما حيفظ حياة ال       ، وال يقصد باملصلحة حتقيق النفع احملض     ،  

ولقد علمنا أن الشارع ما أراد من اإلصالح املنوه به جمرد صالح العقيـدة وصـالح                ". نظامها
وشؤوم يف احلياة االجتماعية، فإن قوله       العمل كما قد يتوهم بل أراد منه صالح أحوال الناس           

                                                 
  .ن أيب أمامة الباهلي، ع2046سنن الترمذي، كتاب الوصاية، رقم احلديث  -)1(
  . اهللا عنهاي عن عائشة أم املؤمنني رض2375 رقم احلديث  العتق ،صحيح البخاري، كتاب -)2(
  .13 ص  ، مقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور حممد الطاهر ،-)3(
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يهِلَك الَْحرثَ َوالنسلَ َواللَّـه لَـا        َوِإذَا َتَولَّى َسَعى ِفي الْأَرِض ِليفِْسَد ِفيَها وَ          :تعاىل
  )1( يِحب الْفََساَد 

 هو إفساد موجودات هذا العامل وأن الـذي         كلاأن الفساد احملذر منه هن    بولقد أنبأنا   

أَفََحـِسبتم أَنَمـا    :  وأوجد فيه قانون بقائه ال يظن فعله ذلك عبثا وهو يقول              أوجد هذا العامل  
  )2( َبثًا َوأَنكُم ِإلَيَنا لَا ترَجعونَخلَقَْناكُم َع

ولوال إرادة انتظامه ملا شرع الشرائع اجلزئية الرادعة للناس عن اإلفساد فقد شرع القصاص على                   
والعقوبة على الـذين حيرقـون        وشرع غرم قيمة املتلفات       وعلى قطع األطراف   إتالف األرواح   

  .القرى ويغرقون السلع 
 وأقامت الشريعة إلصالح معاملة الناس بعضهم مع بعض نظام           ةنياح تناول الطيبات والز   وملا أب     

   : الفساد قطعا كما صرح به قوله تعاىلفعاحلق وهو لد
                                                               )3(  

   .)4(" فجعل احلق ممانعا للفساد 
،  هو أن تكون هذه املصلحة حمققة للنفع العام           ، لحة املقصودة شرعا     فاحلد الثاين ملفهوم املص        
 حائلة دون اخـتالل  ، مانعا للتطرف والفساد للفرد واتمع، يف جمال احلياة االجتماعية، اصاخلأو  

  قد ختلو  ، ال مبعىن أن تكون حمققة رد اللذة، فمقاتلة العدو         ،النظام العام الذي أراده اهللا هلذا العامل      
  .لكنها مع ذلك تعترب من أوكد املصاحل ألا ضرورية حلفظ مصاحل أخرى متصلة اومن اللذة 

  : كقولـه تعالـى 
  
  

    ) 5(  
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 و ذلك يظهـر جليـا يف الـشريعة          ، املصاحل العامة أكثر من اخلاصة     نيىل تقن إتتجه الشريعة    )ب 
ون انتظام حياة األمـة     اإلسالمية من حيث إن مفهوم املصلحة عندها يقوم أساسا على ما يص           

 فإن الظاهر منها غالبا ما يـرتبط        ،ومنها ما هو خفي   ،   املصاحل منها ما هو ظاهر       أنو،كاملة
وال حيتاج إىل دافع يدفعـه      ،   ومن مث فإن الفرد يطلبه حبكم الرتوع الطبيعي          ،بالدواعي اجلبلية 

وهذا النوع  ،  وحسن التدبري   وإمنا يتطلبه العقل    ،  خبالف النوع اخلفي الذي ال أثر للغريزة فيه         
وانتظامها ورعاية أسباب بقائهـا     ،  بالذات هو الذي يعول عليه يف دميومة احلياة االجتماعية          

وتطورها مثل فرض ضرائب على عامة الناس لتغذية خزينة الدولة قصد اإلنفاق على ترقيـة               
 شـيء مـن   فقد يرى املواطن أن هذه الضرائب فيهـا ... قطاع اخلدمات كالنقل والصحة  

 يتضح أن هلا نفعا يعود عليه وعلـى غـريه           ، ولكنها بالنظر ألبواب إنفاقها    ،التعسف واجلور 
 هـي  ، فاحلد الثالث ملفهوم املصلحة اليت تتجه الشريعة إىل العناية ـا  ا  بفائدة عظيمة ، و إذ    

أدق وأخفى  من اهتمامها وذلك ألا     ،   فهي ترتكز عليها وجتعل هلا احملل األول       ،املصاحل العامة 
  . وألن أثرها ميتد إىل كل الناس أو جلهم ،  من املصاحل اخلاصة

سمي املصلحة خـصائص مـن عنايـة        قولكل من    ":  ومن مث فهي أوىل بالتقدمي  إذ يقول       
  .الشارع

له بالطلب ألن داعي اجلبلة يكفـي الـشريعة          فالقسم األول ليس من شأن الشارع أن يتعرض           
لتحصيله وإمنا شأا أن تزيل عنه موانع حصوله، كمنع االعتداء على أحـد             مؤونة توجيه اهتمامها    

. و العـضل   فتكاك طعامه ولباسه، وكتحديد كيفية عقد النكاح إلزالة موانع التناسل كـالغرية             اب
النكاح يف قسم اإلباحة وإن كانا مصلحتني مهمتني يقتـضيان هلمـا حكـم               ولذلك جند البيع و   

  .الوجوب
واالعتداء عليـه وقـد      ويرتب العقوبة على تركه      له التشريع بالتأكيد     اين يتعرض والقسم الث     

فالذي مصلحته ال تتحقق    . سب حمل املصلحة  حبوبعضه على الكفايات    ،أوجب بعضه على األعيان   
والذي مصلحته تتحقق بـأن     ،  إال بأن يقوم به اجلميع مثل حفظ النفس يكون واجبا على األعيان             

 كإنقاذ الغريق أو إطفاء النريان     ،أو على اجلماعة   ائفة جيب على الكفاية على الفرد       يقوم به فرد أو ط    
   )1("  امللتهمة الديار

   :غلبة الرتعة العلمية والبعد التطبيقي على تنظري اإلمام ابن عاشور -3   
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 ابن عاشـور نـزع يف       : أن اإلمام  )مقاصد الشريعة اإلسالمية  (يالحظ من خالل قراءة كتاب          
 إىل   "الـشرعية  علم املقاصـد  "تنظريه ملقاصد الشريعة اإلسالمية يف إطار العلم اجلديد الذي مساه           

 فإنه مل يرم من تأليف كتابه هذا جمرد كتاب يثري املكتبـة             ،ومسه بالطابع العملي والبعد التطبيقي    
الكـشف   أو،  مية   وإمنا أراده دليال عمليا يعتمد عليه سواء يف فهم روح الشريعة اإلسال            ،اإلسالمية

 أو يف استخدام املقاصد اليت يهتدى إليها كوسائل تساعد على إسـتنباط واسـتنتاج               ،عن املقاصد 
  : وهذا الرأي الذي انتهينا إليه يؤكد ما يلي ، وتشكيل املواقف، واختاذ القرارات،األحكام

   وتتبع يف هذا ،امالتتركيزه يف كتابه على املقاصد اليت تتعلق باحلياة املدنية أي مبجال املع -
 ، والتكـسب  ، وامللـك  ، والتصرفات املاليـة   ، والقرابة ،اال املقاصد اليت تتعلق ببناء العائلة     

  .  مث العقوبات، مث التربعات والقضاء والشهادة،واملعامالت املنعقدة على األبدان
 على أنه يريد هلذا العلـم أن          دليل  ،وهذا االهتمام الذي أواله للحياة املدنية يف جماالا املتنوعة            

دون أن يترتب   ،  يكون أداة لتشكيل واقع املسلمني يف اإلطار الذي أراده هلم الشارع سبحانه وتعاىل            
  .عن ذلك إفراط أو تفريط

 بأن عليهم   ،ة والقانون   عي أن يبلغ رسالة جلمهور علماء الشر      يولعله أراد ذا األسلوب التنظري        
 ترجع بالنفع السريع واملباشر علـى مجهـور         ،ة أهداف عملية واضحة   أن يكرسوا جهودهم خلدم   

  .األمة
أحبـاثهم  ،   على البعد الديين األخروي عند حتديدهم ملفهوم املصلحة        وسم تأكيد األصوليني  "   وقد  

فيها بالطابع العمومي الذي يكتفي بالكشف عن التصور التشريعي اإلسالمي، دون البحـث عـن         
وهنا تكمن خصوصية الدرس املصلحي     . يف جمال املعامالت املدنية    ة العملية ضوابط املصلحة العلمي  

ولعل أبـرز مظهـر لتلـك       . عند ابن عاشور، حيث اجته حبثه األصيل إىل أبواب املعامالت املدنية          
  )1(" األصالة تعريفه الرائد حلد الوصف الذي نعترب به الفعل صالحا أوفسادا 

أو ،  ه على بيان أن ضبط املصاحل اليت تتجه إليها املقاصد عامـة             وهذا معناه أنه  ركز يف تنظري          
  .خاصة، ممكن من الوجهة اإلجرائية العملية

   :ترابط النسق وانسجام عناصره وتكاملها -4
 م حيث استغرق  املفاهي،نه قد اتسم بالشموليةأ،  ابن عاشور :يالحظ على التنظري عند اإلمام    
 وقد بىن ، بعضها البعضمعاملفاهيم قد انتظمت يف شكل جيعلها تنسجم  وأن هذه ، من جهة،العامة
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 مث راح يتتبع ما تفرع ،و املفاهيم العامة اليت تقوم عليها الشريعة، نظريته أوال على استقصاء املبادئ 
 واملفاهيم اليت تنتظمها، وهذا ما جعل ، تبعا للمبادئ اليت تقوم عليها،ن مقاصد ويصنفهامعنها 
له به كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية   وهذا ما شهد،ومنظم متاما،  يف شكل بناء متماسك تنظريه

  .موضوع الدراسة
 مبل استفاد منه،  جند أنه مل يغفل جهد من سبقه من علماء األصول ه قراءاتمن حيث أن     
الوسائل و،  راعى االنسجام بني املوقف الفلسفي  أنه من جهة، ومن جهة ثانيةمعليهأضاف و

 ابن عاشور :تقدم نظرية  "  وقد ، يف املقاصد متماسكة متينة البناءته وبذلك جاءت نظري،املنهجية
حماولة ممتازة يف تأسيس توجيه املقاصد للمنهجية األصولية، ألنه ال ميكن أن يسلم مبواكبة التشريع 

ه وضوابطه من ضبط  بشروط،لهاملؤسس ميكن االستيعاب . للتطور دون هيمنة الفكر املقاصدي
املقاصد الشرعية من اخلطاب ومن األحكام ومن ترتيل األحكام عند اختالف األحوال واألوقات 

  :النظرية ذلك يف مستويني جسدت وقد 
مستوى الوسائل املنهجية يف إثبات املقاصد كاملقام واالستقراء والتمييز بني الوسيلة واملقصد 

ف الفلسفي التشريعي إزاء أبرز املفاهيم املؤسسة للتفكري يف فقه ترتيل األحكام ومستوى املوق
  )1( ."التشريعي مثل الفطرة واملصلحة والتعليل

   التنظري املقاصدي : املبحث الثالث
 ابن عاشور للتنظري لعلم املقاصد يف مساعدة الباحثني على تفهم التفكري :سهم تصدي اإلمامألقد     

ما ينهض عليه من أسس وما لنا وبني ، ى مكانته وخطورته دل علفقد  ،املقاصدي  بصورة أوضح
إذ ميكن يف ضوئها التحليل املفصل . الفعالية اإلجرائية ملكونات النظرية ":من مثل   به من قواننيطحيي

 ابن عاشور، واالستخراج املوضوعي لقوانينه الضابطة وألسسه :للفكر املقاصدي السابق على
  )2(" الفلسفية التشريعية 

  :  حترير التنظري املقاصدي من االعتماد على الظن -1
على أصول قطعية أو قريبة "  الشرعية علم املقاصد" تأسيس يف  ابن عاشور :لقد ركز اإلمام    

 اعتمد على أصول تشوبه املسائل اخلالفية ألنه  ألنه رأى أن الذي جعل علم األصول ،من القطع
ف األصوليني يف تقييد األدلة بالقواطع هو احلرية بني ما ألفوه   سبب اختال"ظنية يف غالب أحواله و 
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من أدلة األحكام وبني ما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية  كأصول الدين السمعية 
فهم قد أقدموا على جعلها قطعية فلما دونوها ومجعوها ألفوا القطعي فيها نادرا ندرة كادت تذهب 

  ." كيف ويف معظم أصول الفقه اختالف بني علمائه. سائل علم األصول باعتباره يف عداد م
إذا أردنا أن ندون أصوال قطعية للتفقه يف الدين، حق علينا أن نعمد إىل مسائل أصول      فنحن  "      

وأن نعيد ذوا يف بوتقة التدوين ونعريها مبعيار النظر و النقد فننفي عنها األجـزاء     ،  الفقه املتعارفة   
يبة اليت غلثت ا، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفقه و النظر مث نعيد صوغ ذلك العلـم                  الغر

  و نترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منه طـرق تركيـب               علم مقاصد الشريعة  ونسميه    
األدلة الفقهية، ونعمد إىل ما هو من مسائل أصول الفقه غري مرتو حتت سرادق مقصدنا هذا مـن                  

   " الشريعة مقاصد علم اجلليل العلم الشريعة فنجعل منه مبادئ هلذا تدوين مقاصد
 يف أصول الفقه، إال مـا       وا  أصول الفقه جيب أن تكون قطعية، أي أن من حق العلماء أن ال يدون             

  )1(" … هو قطعي إما بالضرورة أو بالنظر القوي و هذه املسألة مل تزل معترك األنظار 
 على أصول قطعية    اجلديدالشرعية  علم املقاصد    اجته بتنظريه لتأسيس      فهو دفع لالختالف احملتمل   

علـم  " شكال بدعوا إىل تأسيس     إلطرحت النظرية يف هذا اإلطار مقاربة ل       ": قريبة من القطع   أو
  )2(" عة يأو قريبة من القطع يتوسل ا يف فقه الشر  قطعيةيةاستخالصا من أصول مقاصد" املقاصد

خمتلف احملاور اليت   يف   اليت نادى ا يف مستهل كتابه        ة  ابن عاشور هذه الدعو     وقد جسد الشيخ      
 فحاول أن يربز مقاصده اليت عرضها  من أصول قطعية أو قريبة من القطع ما اسـتطاع إىل                   ،تناوهلا

، ولذلك رأيناه ال يكتفي يف بناء استنتاجه على مصدر واحد بل جيمع بني عدة مصادر                ذلك سبيال 
 ،و إثباته أن دفـع الغـرر      ،   مث يبين عليها استنتاجه مثلما فعل يف قضية حترمي الغرر            ،ينهاويقارب ب 

  .مقصد شرعي 
   :تفرد بالتأصيل السياسيال واالهتمام -2

املصاحل  ترمي أكثـر مـا       إىل أن    ، الشرعية علم املقاصد  يرجع االهتمام ذا اجلانب يف تنظري           
 وهذا يعين أن االهتمام     ،ري اجلزئي ما هو إال وسيلة للخري الكلي        فاخل ، ترمي إىل حتقيق جمتمع صاحل    

مل يبق للشك جمال خياجل بـه نفـس         " فاضل فالفرد وسيلة       ،وسيلة لتحقيق جمتمع  إال  هو  ما  بالفرد  
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ودفع الـضر   إليها  وجلب الصاحل     أمر األمة    (*)الناظر يف أن أهم مقصد للشريعة من التشريع انتظام          
  .)1(" والفساد عنها 

إننا إزاء   " املمثلة يف والة أمورها، و       ،وهذه احلقيقة تفترض توضيح مسؤولية  اهليئة االجتماعية           
عاين حفظها عند ابن    ملستقرئ  اململعاين حفظ الضروريات الواردة يف الشرع، ألن        " سياسي"تأصيل  

فهذه السلطة بإجراءاـا    .  حتقيقها هو السلطة السياسية يف نظام اتمع       توىليبني أن الذي    تعاشور ي 
تيها، وبرفعها كل ما من شأنه نقـض         آ القائمة على إبقاء وسائل تلقي الدين من األمة حاضرها و         

ي املسؤولة األوىل على حفظ دين اإلسالم، حفظه على مستوى األفراد           ه... أصول الدين القطعية    
   )2("  ها والذب عن حوزافظ  بيضتحب وعلى مستوى عموم األمة ،بتجلية ما يفسد اعتقاد الناس

   :تأطري املساواة واحلرية يف التنظري املقاصدي -3
إليه الشريعة، فكان البد أن يوضح مفهـوم  أصل من األصول اليت تستند  إن تأطري املساواة و احلرية      

   .وملاذا ؟. ومىت ترتفع ؟ . املساواة يف نطاق الشريعة اإلسالمية ومىت تكون ؟ 
 التشريع لألمة ناظرة إىل تساويهم يف اخللقة وفروعها مما ال يؤثر التمايز فيه أثرا يف                فاملساواة يف  "   

ويف حقوق   3"َوالناس َبنو آَدَم َوَخلََق اللَّه آَدَم ِمن تَراٍب          "فالناس سواء يف البشرية     . صالح العامل 
باأللوان والـصور والـسالئل     وال أثر ملا بينهم من االختالف        احلياة يف هذا العامل حبسب الفطرة       

  . واملواطن
تساويهم يف أصول التشريع مثل حق الوجود املعـرب          فيما ذكر      فال جرم نشأ عن هذا االستواء       

ذلك حقـوق   أول  ويف وسائل احلياة املعرب عنها حبفظ املال ومن         . عنه حبفظ النفس وحفظ النسب    
 ويف أسباب البقاء على حالـة       ،مواطن القبائل  فيها مثل    أواأو نش  القرار يف األرض اليت اكتسبوها      

  .وحفظ العرض وهو املعرب عنه حبفظ العقل  نافعة 
ووسـائل كـل ذلـك      . وأعظم ذلك حق االنتساب إىل اجلامعة الدينية املعرب عنه حبفظ الدين              

فظهر تساوي الناس يف نظر التـشريع يف الـضروري          . وباملكمل ومكمالته الحقة باملتوسل إليه     

                                                 
  .ونرى أا انتظام" انظام :" وردت يف املصدر  (*)

  .139 ص  ،  مقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور حممد الطاهر ، -1
  .298، 297 ص، نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشورامساعيل ،   احلسين - 2
  .95 ص  ، ". كلكم من آدم "  و قد ورد احلديث  عند ابن عاشور – 3193سنن الترمدي، كتاب تفسري القرآن، رقم احلديث   3
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 مثل سلب العبد أهليـة  ي وقلما جند فروقا يف احلاج،وال جند  بينهم فروقا  يف الضروري        .اجيواحل
   )1("وإمنا تنشأ الفروق عند وجود موانع معتربة متنع اعتبار املساواة. التصرف يف املال إال بإذن سيده

 من الضروري   نكاف،  ة  ا أصل تنبين عليه الشريعة اإلسالمي     أوقد عاجل مفهوم احلرية انطالقا من           
 ، واحلاكم والرعيـة   ،بلورة مفهومها يف نطاق الشريعة حىت يتحدد بذلك اال للقاضي واملتقاضي          

 وقصده من ذلك هو التصدي للعقول املتحجرة الـيت مل تفقـه              .حده ال يتعداه  منهما   لويلزم ك 
ـ -واحلرية من جهة، ومن جهة أخرى تنبيه أهل الـشريعة           ،  موقف اإلسالم    ا كـان جمـال     مهم
ولكي . وصونه   انتهاك حرمة هذا املقصد العظيم الذي جاء اإلسالم حلفظه          عدم   من   -اختصاصهم

 من خمتلف جوانبه فشرح احلريـة باعتبارهـا ضـد           ، هذا املفهوم تناوله بالشرح والتفسري     ىجلتي
 لينتهي  ،  والقول  وتناوهلا باعتبارها القدرة على االعتقاد     ،العبودية، وباعتبارها القدرة على التصرف    

: ،كـد واجبـات والة األمـور      من أو  ذاه احلرية واحلفاظ عليها،     ذهمن كل ذلك إىل أن صون ه      
متحيص مقدار ما خيول    أن يكون   ولذلك لزم   . وأعلم أن االعتداء على احلرية نوع من أنواع الظلم         "

  .)2( " لقضاء بني الناسللمرء من احلرية يف نظر الشارع موكوال إىل والة األمور املنصوبني لفصل ا
رتبـاط  ا اإلسالم للمجتمع اإلسالمي وله مزيـد        ه هذا مقصد مهم من أصول النظام الذي سن            و

بأصل احلرية إطالقا وحتديدا ألن استعمال احلرية حموط بسياج احلقوق و حتديد احلرية مرجعـه إىل                
   )3(" يشاء يف استعمال املرء حريته كما االنطالقمراعاة احلقوق اليت تدحض 

  : يف النقاط التالية من نتائج نا حوصلة ما جاء يف هذا الفصل وهكذا ميكن  
 .التركيز على بلورة املفاهيم وتوضيح عالقاا -
  .و السماحة واليسر يف الشريعة اإلسالمية، أمهية الفطرة  -
تمـع يف إطـار     وحفظ املصاحل العامة، وأمهية املساواة واحلرية للفرد وا       ،  إقرار النظام    -

  .التأصيل السياسي
  .عمومية الشريعة اإلسالمية ونزوعها إىل الرمحة، وابتعادها عن النكاية  -
  .لي املعاين واحلدود القائمة بينهامييز مبا جيو التصنيف والفصل والت نظيم التركيز على الت-
 التنظري  داخل النسق الذي انصب فيه    وتكامل العناصر   ساق واالنسجام   تاحلرص على اال   -

  .املقاصدي
                                                 

  .96، 95 ص  ،  مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور حممد الطاهر ، -)1(
  .135 ص   ،مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور حممد الطاهر ، -)2(
  .178م، ص  1979  دط ،، تونس، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، الشركة التونيسية للتوزيع ابن عاشور حممد الطاهر ، -)3(
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  .أمر ممكن من تنظري ه يلإاحلرص على تقدمي املثال إثباتا أن ما يدعو  -
  . لتأسيس علم مقاصد الشريعة اإلسالمية ملسايرة التطور ومواكبة احلضارة مشولية النظرة-
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

 

 
  "تطبيقي "الخامس الباب 

دور اللغة و موقف اإلمام ابن عاشور منها و استنباط 

و تعريفاتها صولية و المقاصدية القواعد الفقهية و األ

  بعض العبادات و المعامالت عليها في وتطبيقات

  :و يشتمل على الفصول التالية 

     :تمهـــيد -    

اإلمام ابن عاشور منها  دور اللغة و موقف  : الفصل األول -

  .في صياغة النص الشرعي و االستنباط الفقهي

تعريفات للقواعد الفقهية واألصولية  : الفصل الثاني -

  .و استنباط لبعض القواعد المقاصدية والمقاصدية

 في بعض القواعد المقاصديةلتطبيقات  : الفصل الثالث -

  .العبادات و المعامالت
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  : متهيـد      
 حممد الطاهر ابن عاشور قد يتبادر :لإلمام )مقاصد الشريعة اإلسالمية( الدارس لكتاب إن      

و           الفقهاء بعض يقوم بثورة على إمنا"  الشرعية املقاصد علم"إىل فهمه أنه يف دعواه إلقامة 
 يف الرجوع إليهمع . وجتنبوا التأويل ، وقفوا عند حدوده  و،  تقيدوا بالنص لذينااألصوليني 

مادام يف نظرهم فإنه  هم النص الشرعي منوط بفهم لغتهف، وذلك ألم رأوا أن   كثريةأحيان
   .فهو بذلك خمول الستخراج مدلول النص الشرعي  من اللغة امتمكناإلنسان 

 والقدرة على فهم الداللة اللغوية ولذلك يرى ابن  االستنباط علىالقدرةفهم يربطون بني    
علم املقاصد " أمساه صول  و يدعو إىل إقامة علم جديد عاشور نقده لبعض  رجال علم األ

 ذلك نرمي من خالل و  هذا الباب التطبيقي يف األطروحة إدراج هو الذي دعانا إىل و"الشرعية 
  : إىل هدفني اثنني مها 

 ودورها يف االستنباط الفقهيةكأداة لصياغة األحكام لغة من ابن عاشور اإلمام  موقف  يحتوض-1
  .الشرعي 

مكانية استخدام اللغة كوسيلة  الستنباط مقاصد شرعية ، وقواعد فقهية إلتقدمي أمثلة تطبيقية -2
  . و أصولية ، ومقاصدية يف بعض  األحكام للعبادات  و املعامالت 

ما هو موقف اإلمام ابن عاشور من اللغة و دورها يف           : تمهيد هلذا الباب  لنا أن نسأل        وبعد هذا ال  
  ؟ واالستنباط الفقهي  الشرعي صياغة النص 
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  الفصل األول 

دور اللغة و موقف االمام ابن عاشور منها في 

   الشرعي واالستنباط  صياغة النص 

  
  :الية  و يشتمل على المباحث الت

     :مقـــدمة -    

  دور اللغة في صياغة  النص الشرعي   : المبحث األول -

  

  ودورها موقف اإلمام ابن عاشور من اللغة      : المبحث الثاني  -

  في االستنباط الفقهي 

لمباحث التاليةويشتمل على ا  
 

  مقدمة-
دور اللغة في صياغة :   المبحث األول -          

 النص الشرعي 
دور اللغة في االستنباط الفقهي :  المبحث الثاني -

   عند اإلمام ابن عاشور 
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  :   مقــدمة  

 املقصد الشرعي ال نبتدعه وال فإنوحده، ومن مثة   هو النص،  مصدر املقاصد الشرعيةن     إ
 كان أو خفيا ويقتصر دورنا حنن جلياشفه أي أنه متضمن يف النص الشرعي تولكننا نك، تلقه خن

 املعامل والدالئل اليت منها من عن طريق االستدالل عليه من مجلة  واستنباطه على استنتاجهالعلماء 
 أو قول الرسول صلى اهللا ،اآلية ومنها ما يكون خارجه كمناسبة نزول ذاته ، ما جنده يف النص

،  اخلارجية يتضح املعىن املقصود والدالئل،  وباجلمع بني ما يتضمنه النص أفعاله ،ليه وسلم أو ع
 ، خارج النصا شرعيا فال مقصدا إذً. أو ذاكاملقصدفنحكم بانصراف النص إىل هذا به،  زويتعز

  والدليل على ذلك أن اخللفاء الراشدين، غري ذلكاألحوالوليس ألحد أن يدعي بأي حال من 
وأصدرا فيها ، ا يف قضايا كثرية   عنهما قد اجتهداهللارضى -بن اخلطاب كأيب بكر الصديق وعمر 

 اهللا رضىنصوص تقضى خبالف ما ذهبوا إليه، فأبو بكر الصديق   مث عدلوا عنها ملا بلغتهمأحكاما
 عليه  اهللاصلى-وملا أبلغه أحد الصحابة أن رسول اهللا ، ألم من املرياث لعنه قد حرم اجلدة 

عن قَِبيصةَ ابِن ذُؤيٍب أَنه قَالَ جاَءِت الْجدةُ (( ذلك جع عن ارت قضى هلا بالسدس -وسلم
ِإلَى أَِبي بكٍْر الصديِق تسأَلُه ِمرياثَها فَقَالَ لَها أَبو بكٍْر ما لَِك ِفي ِكتاِب اللَِّه شيٌء وما 

ِة رنلَِك ِفي س تِلمأَلَ عى أَستِجِعي حئًا فَاريش لَّمسِه ولَيلَّى اللَّهم عوِل اللَِّه صس
 لَّمسِه ولَيلَّى اللَّهم عولَ اللَِّه صسر ترضةَ حبعش نةُ بِغريفَقَالَ الْم اسأَلَ النفَس اسالن

علْ مكٍْر هو بفَقَالَ أَب سدا السطَاهفَقَالَ أَع اِريصةَ الْأَنلَمسم نب دمحم فَقَام كرغَي ك
ِمثْلَ ما قَالَ الْمِغريةُ فَأَنفَذَه لَها أَبو بكٍْر الصديق ثُم جاَءِت الْجدةُ الْأُخرى ِإلَى عمر بِن 

ِفي ِكتاِب اللَِّه شيٌء وما كَانَ الْقَضاُء الَِّذي الْخطَّاِب تسأَلُه ِمرياثَها فَقَالَ لَها ما لَِك 
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قُِضي ِبِه ِإلَّا ِلغيِرِك وما أَنا ِبزاِئٍد ِفي الْفَراِئِض شيئًا ولَِكنه ذَِلك السدس فَِإِن اجتمعتما 
  1))  فَهو بينكُما وأَيتكُما خلَت ِبِه فَهو لَها

وليس ،  قد اشتهر بكثرة تعديله ألحكامه      - اهللا عنه    يرض- بن اخلطاب    عمر ذاوه    
خذ مبا    بفعل جتدد فهمه نتيجة وقوفه على آثار تدفعه إىل األ           هووإمنا  ،  ذلك عن تردد    

  . أكثر تطابقا مع النصوص الشرعيةجيعله
  

 قد -اهللا عنهما رضي - بلغه أن عمر بن اخلطاب-كرم اهللا وجهه- بن أيب طالب يعل هذا    و 
 فذهب إىل عمر بن  فقط ستة أشهرأجنبت بعد  ألا ىنالزب جها زورماها مرأة احكم برجم 

والْواِلدات  : تعاىل وقوله) 2( وحملُه وِفصالُه ثَلَاثُونَ شهًرا   : بقوله تعاىلوذكرهاخلطاب 
 نِن ِلمِن كَاِملَيلَيوح نهلَادأَو نِضعرةَ ياعضالر ِتمأَنْ ي اد3( أَر(  

 حكمـه  ستة أشهر فيعـدل عـن     يف   عمر باملقابلة بني النصني إىل جواز أن يولد املولود           فينتهي
  (*).األول

والتوصـل   ،للكشف عنها إذا   األقوم فما السبيل    ،املقاصد الشرعية متضمنة يف النصوص             ف
  .؟إىل استخراجها 

  . النص الشرعيصياغةلغة يف دور ال :  األولاملبحث
هو صياغة لغوية   ،   حديثا نبويا شريفا     مقرآنا  أ   سواء أ كان      على أن النص الشرعي      خالف ال    

 املتضمن يف الـنص   الشرعي ومن مثة فإن االهتداء إىل املقصد ، صريح أو مضمر   معىنتنطوي على   
 يف  املوجودة فايا  عله يتنبه إىل خمتلف اخل    مبا جي  هو قادر  على التحكم يف هذه اللغة           يتسىن إال ملن     ال

  يهله املعىن وترشده إل النص اليت ترجح
واستخدمها الرسول  ،   علم املقاصد الشرعية، ألن الوحي نزل هبا         لدارس ضروريةفاللغة أداة         

ومـا    :تعـاىل  وهذا طبقا لقوله     ،رح والتبسيط ـالش و غ  ــيف التبلي  -صلى اهللا عليه وسلم   -

                                                 
  بب.1. 2،  موسوعة احلديث الشريف، اإلصدار أ953، رقم احلديث  الفرائض من كتاب  مالك ، املوطأ،  - 1
  .15 اآلية ،  سورة األحقاف 2
  .233اآلية ، سورة البقرة  3

  40 ،ص6هـ ،ج1314ملأثور ، طبعة ، دار املعرفة لبنان عبد الرمجن جالل الدين السيوطي ، الدر املأثور يف التفسري ا:  ينظر  (*)
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اُء                أَرـشي نِدي مهياُء وشي نم ِضلُّ اللَّهفَي ملَه نيبِمِه ِلياِن قَووٍل ِإلَّا ِبِلسسر ا ِمنلْنس
  ِكيمالْح ِزيزالْع وه1(و  (و قوله  : ِبنيم ِبيرانٌ عذَا ِلسهو) 2 (  

  *)*(ِإنا أَنزلْناه قُرآناً عرِبياً : وقوله 
وكَذَِلك أَنزلْناه قُرآًنا عرِبيا وصرفْنا ِفيِه ِمن الْوِعيِد لَعلَّهـم يتقُـونَ أَو             : وقوله تعاىل   

  )3( يحِدثُ لَهم ِذكًْرا
 

  )2(ِكتاب فُصلَت آياته قُرآناً عرِبياً ِلقَوٍم يعلَمون : وقوله تعاىل 
 مـع   جـوا  أويت( فقـد    البيان  رسول صلوات اهللا وسالمه عليه من فصاحة         ملا اشتهر به ال    وطبقا
  .)الكلم
إن لسان العرب هو املترجم     " : و اسحاق الشاطيب عند قوله       أب : نبه إليه بوضوح اإلمام    ما وهذا    

:     وهو  يرى أن اللغة ضمن األدوات اهلامة اليت تعرف هبـا املقاصـد                . )3(" عن مقاصد الشارع    
أن ال يتكلم يف شـيء      :  الناظر يف الشريعة ، و املتكلم فيها أصوال و فروعا أمران أحدمها              فعلى" 

فال يقدم على القـول فيـه دون دون أن          :  ، األمر الثاين     العريبمن ذلك حىت يكون عربيا أو ك      
لعلوم  بضرورة إتقان اللغة اتقانا كامال ملن خيوض يف ا         منوها)4( "يستظهر بغريه ممن له علم بالعربية     

: " إذ بإمكانـه أن يـسلك سـاعتها يف          ،   من القرآن والسنة     املقاصدالشرعية ويعىن باستخراج    
      به مسلك كالم العرب يف تقرير معانيهـا، ومنازعهـا يف خماطباـا             واالستدالل منه   االستنباط
يف  - وسـلم  صلى اهللا عليه   -هبا الرسول   تكلم  و،   العربية اليت نزل هبا الوحي       فاللغة  )5( "خاصة

 الـشرعي   املقصودقد ينجم عن ذلك خمالفة      فأساء التأويل   و إن   ،   وأحكامهاالتبليغ ، هلا قواعدها     

                                                 
  .04، اآلية سورة  ابراهيم  -1
  .103 اآلية النحل، سورة  -2

  2 سورة يوسف آية  (**)
 113 سورة طه ، االية -  3
  
  .3سورة فصلت، اآلية   - )4(

  .324، ص 4املوافقات ، ج،  أبو اسحاق لشاطيبا  (3)
  . وما بعدها64ص } 2 ، وينظر املوافقات ، ج299،297، ص 2تصام، جاالع،  أبو اسحاق لشاطيبا (4)
  .44، ص 1املوافقات ، ج،  أبو اسحاق لشاطيبا  (5)
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حبسب ما يفهـم    ال  ،   فيها أدلة القرآن حبسب ما يعطيه العقل        يأخذون كثريا من الناس     فإن" ذاته  
    .)6( " كبري وخروج عن مقصود الشارع فسادمن طريق الوضع ويف ذلك 

 الذي ال تقال عثرته وال      الزلل إىل   هينتهي بصاحب   و ، إىل العقل الصرف ال تؤمن مغبته      لركونفا    
  .تستدرك كبوته

 ،  يف كثري من آيات القرآن الكـرمي إىل اعتمـاد العقـل            ادع أن اهللا سبحانه وتعاىل      وصحيح    
 وإىل مثل   ،واألخطاروتوقي املهالك   ، يف استشفاف احلقائق     الفائقةواستغالل قدرته   ،واالستعانة به   

   قيدبل ، الرسول الكرمي ولكن تلك الدعوة إىل استخدام العقل مل تكن مطلقة من القيد ادعذلك 
  
  

 فمـا  ،وما ينص عليه الوحي    ،العقلاستخدامنا للعقل واستغالل قدراته باملقابلة بني ما ينتهي إليه          
 وما دام النص هو األصـل و         ، هناضرف ،وافقه أخذناه وعملنا به، وأي رأي خالف ظاهر النص          

ليـه ، و األدوات     إاملصدر للمقصد  الشرعي فإن ذلك يقضي بضرورة  امتالك الوسائل النافـذة              
 إىل التأويل العقلي بغري ضرورة  وال حاجـة          ءاملساعدة على  استخراج مكنونه حىت يتجنبوا اللجو       

  .ويندفعوا يف طريقة ال تؤمن مغبتها 
  ما هلك و باء بغضب من اهللا إال لكونه اعتمد العقل وحده               -نه اهللا    لع –  ابليس أن    وقد روي 

 إىل مادة خلقـه     فنظر)1()) أنا خري ِمنه    ((   :و عمل بالرأي  والقياس  ومل ينظر اىل الصانع فقال          
 الطاعـة ملـا وقـع يف        واجبوأن عليه   ،   ولو أنه تذكر أنه مأمور       ،ومادة خلق آدم عليه السالم    

 هو العمل بالرأي احملـض      هالكهفإن سبب   ،  وكذلك قالوا يف شأن فرعون      ،   أهلكته   املخالفة اليت 

   )2( ما أُِريكُم ِإلَّا ما أَرى  :أما قال
   وتطبيقا ملا ذكر  فإننا جند أثر حركة االعراب  تغري املعىن  املراد ، و دليلنا على ذلـك باملثـال          

  : التايل 
  : ب  اختصم مع اجلريان فجاء أحدهم اىل أبيه وقال له لو افترضنا رجال كان له ولد مشاغ

صومة ثانية ، وقتل الغالم فعال ، وجاء رجل         خ ولدك ، مث بعد ذلك وقعت        – بضمتني   – قاتلٌأنا  
 جانب ذلك جهل والـد      إىل فترضنااو. ولدك – بضمة واحدة    – أنا قاتلُ :  أبيه وقال له     ثان إىل 

                                                 
  44 نفس الرجع ، ص (6)
   .76سورة ص ، اآلية - 1

  .29 اآلية   سورة غافر- )2(
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 فريفـع األمـر إىل      ، الـرجلني  يفيع أن يتعرف عن قاتل ولده        فإنه ال يستط   ،الغالم بالنحو العريب  
 ينسب جرمية، القتـل إىل الرجـل        فقد ، وإن مل يكن القاضي عاملا بالنحو متمرسا باللغة        ،القاضي
،  بتصرحيه ذلك كان يتوعد فقـط        أنه حيث   ، وهو خطأ  ،ألنه حيمل تصرحيه على اإلقرار    ،األول  

 والدليل على ذلك جتريد لفظة      ، للغالم هو الرجل الثاين    فعليال والقاتل،  والدليل على ذلك التنوين   
حىت .  والتمرس هبا  ، من أساليب اللغة وأسرارها اليت ينبغي التعرف عليها        وهذا،  القاتل من التنوين    

  . عليها ونستفيد منها أكرب الفائدة يف جمال العلوم الشرعيةسيطرتناحنكم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هـحة بدليل قول  ـى الشريعة اإلسالمية السم   ـذلك هو مقتض  ارع و ـ الش مرادذا عني   ـوه    

 يِريد اللَّه   : تعاىل كذلك    ولقوله )1( ِيد اللَّه ِبكُم الْيسر ولَا يِريد ِبكُم الْعسر         ير " :اىلـتع
  )2(" أَنْ يخفِّف عنكُم وخِلق الِْإنسانُ ضِعيفًا

 اللغـة ملزم مبعرفة   ،   وعلم املقاصد خاصة     ،وم الشرعية عامة   أن الباحث يف العل    :  القول وخالصة
معرفة تكفل له القدرة الفعلية على فهم النصوص والوصول إىل معانيهـا            أصوال و فروعا،    العربية  
 وال يكون   ،ال يكون بالرأي املرسل   و أحكامه    الشرع   تقصيد" ذلك أن      :  خفية م كانت أ  ظاهرة

                                                 
  .185، اآلية   سورة البقرة -1
  .28، اآلية   سورة النساء -2
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 ومـن أبـرز     ،وسـائل وأدوات   و،   منهج   فلذلك )1(" لتمين   وال بالتخمني وا   التشهيباهلوى و   
   .اللغة العربية ناحية متالكها هي ااألدوات اليت عليه 

  . عاشور من اللغة ودورها يف االستنباط الفقهي ابن :موقف اإلمام :  الثايناملبحث
مد الطاهر ابن  حم:لإلمام " اإلسالمية الشريعة مقاصد"  يتبادر إىل ذهن املطلع على كتاب قد    

والكشف عنها، واالهتداء، ،  يف استنباط املقاصد الشرعية وأثرها، عاشور أنه يقلل من أمهية اللغة 
 هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل يف ومن:"  اإلمام ابن عاشور بقول إىل ذلك تأنسنسو، إليها 

 األلفاظ ويوجه رأيه  استنباط أحكام الشريعة على اعتصاريفحني يقتصر ، األغالط من خضخاض 
 ومن هنا نرى خالف ما  )2(." ويأمل أن يستخرج لبه،  يقلبه وحيلله يزالإىل اللفظ مقتنعا به، فال 

أو جتاهل ماهلا من ، أبعد الناس عن التنكر للغة ن  اإلمام ابن عاشور كان  إيبدو من النص إذ 
 جمرد الشرعي العربية باعتبارها لغة النص ذلك من باب التنبيه، إىل أن معرفة اللغة ذكرإمنا  ، أمهية 

 أن يكون قد تشرهبا ملستخدمهاوإمنا ينبغي ، معرفة قاموسية ال يكفى يف استنباط املقاصد الشرعية 
  .خلفيا املعىن الصريح واملعىن بنيومترس مبختلف أساليبها حىت يستطيع أن مييز ، وتشبع هبا 

 يف التعبري عن دالالا التعبري املباشر       تعتمدىل أن اللغة ال      ابن عاشور برأيه ذلك يرمى إ      : فاإلمام   
   إىل أغراضها إذ قد تستخدم لفظا ال تريد به اإلشارة بل قد تستخدم أساليب متعددة يف ،وحده

  
  
  
  
  

 ال يهتدي إليه ا وإمنا تريد به معىن آخر بعيد، مساعهفورلذهن ا إىلمعناه القريب الذي يتبادر 
كسياق الكالم أو بوسائل خارجها ،  بوسائل من اللغة ذاا باالستعانة القارئ أو السامع إال

 اللغة كالم تفاوت داللة ألفاظ اللغات وداللة أنواع ولكن" الكالم هذا  فيهكاملقام الذي قيل 
 يتطرقه احتمال الكالم فبعض أنواع ،الواحدة تفاوتا يف تطرق االحتمال إىل املراد بذلك الكالم

                                                 
  .60ص ،1999منشورات جريدة الزمن ، دط،  وفوائده ،قواعده املقاصدي فكر ال أمحد ،لريسوينا- )1(
  .27 الشريعة اإلسالمية، ص مقاصد ابن عاشور حممد الطاهر ،  - )2(
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  يف كالمه على مرادهالعالمات بعض آخر، وبعض املتكلمني أقدر على نصب أكثر مما يتطرق إىل
  )1(" من بعض آخرمنه

وجود تفاوت يف القـدرة       بالضرورة وهذا يقتضي    ، فهناك تفاوت يف القدرة على التعبري والتبليغ      
ـ  االسـتفادة  أن حظ السامعني للكالم يف مقدار        على" على الفهم واالهتداء إىل مراد السامع      ه  من
 صـنف وممارستهم ألساليب لغة ذلك الكالم وألسـاليب         متفاوت أيضا حبسب تفاوت أذهام      

   )2( "املتكلم بذلك الكالم 
 إىل أصناف وألوان    -إىل جانب معرفته باللغة وتضلعه فيها     - حاجة الفقيه اتهد  يف      ولذا جند أن    

نـصوص الـشرعية، كـالعلم      ويتجنب اخلطأ يف تأول ال    ،   يأمن الزلل    حىتمن املعارف األخرى    
وآثار ،  والعمل مبصطلح احلديث والسرية النبوية      ،  والناسخ واملنسوخ   ،   الرتولبالقراءات وأسباب   

وآثاره عن معرفته باللغة ألا تسهم إىل       ،   أمهيته تقل   ال وإن معرفة ذلك كله        والتابعني،الصحابة  
أو حديثا  كان  كرميا  نا  آالشرعي قر  األلفاظ للنص    دالالت فهم  حد كبري يف مساعدته على حسن       

أو بأشكاهلا الصورية غـري       بأمساء األشياء    منوط أن تتوهم أن بعض األحكام       فإياك " نبويا شريفا 
  (*)" يف الفقهأخطاءين الشرعية فتقع يف ااملستوفاة املع

نه  أنه حيرم أكله أل    البحريسميه البعض خرتير      قول بعض الفقهاء يف صنف من احليتان         مثل "     
  ) 3("خرتير

  
 
 
 
  

 دور اللغة يف االستنباط إطالقا حممد الطاهر ابن عاشور ال يلغي الشيخ هنا يتبني لنا أن ومن   
 إىل تعزيز فهم الداللة اللغوية باالستعانة يدعو، ووضحهي بل يؤكد هذا الدور ويدعمه ويفقهال

  أعجز أن حتيط مبراد فيها فإا نوع أساليب التعبري  تتنوع بت ألنه يرى أن اللغة ،بوسائل أخرى

                                                 
  .27 الشريعة اإلسالمية، ص  مقاصدابن عاشور حممد الطاهر ،  - )1(
  .27، ص  صدر  نفس امل - )2(

إن مالكا سئل أحيل خرتير املاء ؟ فقال أنتم : ماجاء يف الصدق والكذب من كتابه القبس على موطأ مالك :  ابن العريب يف باب قال.  قد كره مالك أن يسمى خرتير البحر  (*)
  .اهـ)  هامش 105/ عن ابن عاشور ،مقاصد الشريعة االسالمية ص. ( تعقولون خرتير ، وإنه إمنا كره إطالق هذا االسم على ما حيل أكله

  .105 ص   ،نفس املصدر  - )3(
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 وغـري  مبا يفرض االستعانة بوسائل لغوية       ، ولذلك قد يشحن النص القصري باملعىن الكثري       ،الشارع
  .لغوية للوصول إليه والكشف عنه

 يف عالقتـها    اللغةحممد الطاهر ابن عاشور من      اإلمام  بوضوح موقف   مما سبق ذكره يتبني لنا      و    
   واألصـولية   ، القواعد الفقهية  استنباط ننظر إىل كيفية توظيفه هلا يف         بذلك   و ،يالفقهباالستنباط  

  . إن شاء اهللاحقني يف الفصلني الآلواملعامالت، وتطبيقاا يف جمال العبادات ،املقاصديةو 
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  الفصـــل الثانـي
تعـريفات للقـواعد الفقهية 

واستنباط األصولية و المقاصدية 

  لبعض القواعد المقاصدية

  :و يشتمل على المباحث التالية    
  

  

  :مقـــدمة 

  . األصولية و المقاصديةوتعريف القواعد الفقهية، : المبحث األول

بعض القواعد المقاصدية التي تضمنها استنباط ل : المبحث الثاني

  .كتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية لإلمام محمد الطاهر ابن عاشور
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  :قدمة م

مستجداته    صار ال يواكب متطلبات العصر و      ن بقاء علم أصول الفقه على ما هو عليه               إ
 اختاذ مبادرة تتيح االستفادة مما انتهى إليه علم أصـول           ل ملشكالت املسلم املعاصر استلزم      حل

ونفخ الروح فيـه عـن طريـق        ، وتسهم يف ذات الوقت يف حتديد هذا العلم          ،الفقه من نتائج  
 وذلك عـن طريـق التمييـز يف         ، مبا يساعد على حتقيق قدر أكرب من الدقة العلمية         وسيعه ، ت

 ..  بني موضوع وآخراالختصاص
  : ثنني مها ااحلل يكمن يف تفريعه إىل علمني و 
سـتنباطها مـن    ا  و ،وخيتص بالكشف عن الكليات العامة للشريعة      : األصول معل - .1

سم بالقطع تتإىل أحكام عامة ليتحول وليتها وإثبات عموميتها ومش، اا ضمصادرها وم
  .  ألنوتسهم يف حسم كل خالف

  حتقيق فتـواه على إتقـــان  *  علم األصول هو األساس لطالب 
  )1(يف حبث حكم الشرع بالتبيان  *  علم األصول جمـالـه حمــدد

سـتخراج   اتص بالبحث يف املبـادئ املعتمـدة يف   خيو   :علم مقاصد الشريعة -2
   .ستنباطهاا وكيفيات ،وطرق التماس األدلة وتركيبها، صد املقا

                                                 
م،  1991-هـ1،1412 عمان األردن،ط للنشر و التوزيع،شرح احملققة النونية، دار احلسنحتقيق الوصول إىل علم األصول  شكري مراد ،  - )1(

  .05ص 
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و خاصة ، و حنن من خالل ما يقدم لنا حاليا من دراسات تنادي بالتجديد يف كل شيء         
ميكن استثمارها كمتممات لعلم أصول الفقه تعمق جوانبه "  اليت و مناهجه، يف الفقه و أصوله 

، من حتقيق معاين النصوص، راسات الفقهية إىل أعلى مدى املتعلقة هبذه اجلوانب للمضي بالد
و اجلمود و تأثري الفلسفات اليونانية ،و ختليص الفقه من آثار مراحل التقليد ،ومقاصد الشريعة 

   و الصوفية، غري أن ممارسة هذا النوع من الدراسات النقدية حمفوف مبخاطر منهجية،والفارسية 
 يستحيل جتاهل تلك املناهج لكوا وسيلة فعالة من وسائل يصعب جتاوزها دفعة واحدة، كما

   )1("و تعميق معرفة نظمها و كيفية استثمارها ،متكني الشريعة 
      و وضعها يف صياغة قواعد تنظيمية فقهية مقاصدية يف جمال املعامالت على وجه اخلصوص 

  . قصدية الشريعة •
 
  . والصحابةρول إن املقاصد الشرعية معتربة بدليل تصرفات الرس •
 ىلإبدليل أن الكثري من العلماء قد نبه  ولو عرضا             ممكن   رن الكشف عن املقاصد أم    إ •

بل جتاوزوا ذلك إىل اقتراح طـرق ومـسالك للوصـول إليهـا             ،  بعضها يف كتبهم    
  .والكشف عنها

ن الضبط املقاصدي يساعد على بناء قواعد شرعية تسهم يف تنظيم حياة املـسلمني              إ •
  .  خاصةحسم املشاكل اليت تطرحها املعامالتألا متكن من 

 السبيل األمثل لصيانة يواعتبارها عند صياغة القواعد الشرعية ه، إن معرفة املقاصد  •
 ،وهذا هبدف إثبات وظيفية علم املقاصد حرمة الشريعة ومتكني املسلمني من التطور

، مة أفرادا ومجاعات له انعكاساته العملية على حياة األ  بل علما نظريارفتوأنه ليس 
  . شعوبا وأنظمة

 ،تتبع آثارهـا التطبيقيـة    نو،  وحنن نرمي يف هذا املبحث إىل الكشف عن بعض تلك القواعد                
 القاعـدة   ولكننا قبل أن نفعل ذلك علينا أن نعرف أوال ما املقصود بالقاعدة عامة ؟ وماذا تعـين                

 وذلـك حـىت     . وما هي مـصادرها ؟     . ؟ قروف وما بينها من     .املقاصدية األصولية و الفقهية و   
  . قدره حق قدرهنابن عاشور يف بناء القواعد اليت توصل إليها و :اإلمامستوعب اجلهد الذي بذله ن

  

                                                 
 ،إنترنت، م 2001هـ ديسمرب 1422رمضان ،  169 العدد ،جملة البيان، القاسم عبد العزيز بن حممد ، اإلصالح التشريعي يف مصر - )1(

  . 07كوم،ص.موقع هتماي
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  املقاصدية  األصولية ووالقواعد الفقهيـة تعريف  : املبحث األول
  

  : تعـريف القاعدة لغـة )1
و دليلنا على ذلك ما جاء يف القرآن . متنوعة ةويلغ و دالالت له عدة معانٍِِِ، القاعدة لفظ إن 

  )1(          :                                                         الكرمي، يف قوله تعاىل
    : و قوله تعاىل

          )2( 
  
  
  

ى ، و من الداللة عل    )3("و أساسه الذي يعمده     ،القواعد هي أساطني البيت     " و من ذلك جند أن        
خشبات أربـع معترضـة يف      : و يقصد به    " قواعد اهلودج " هذا املعىن يف لغتنا العربية جند كلمة        

، و كذلك قوهلم املرأة اليت قعدت عن احلـيض و الـزواج             )4("أسفله، تركب عليه عيدان اهلودج    
    : قاعد، و دليل ذلك قوله تعاىل

  
  
  

                                   )5(  
    

                                                 
  .127، اآلية لبقرةا سورة -1
  . 26ية ، اآلسورة النحل  -2
 مطبعة االستقامة ، ،02جحتقيق مصطفى حسني أمحد،،الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل و عيون األقاويل يف وجوه التأويل، الزخمشري  -3

  .602م، ص 1948هـ 1365 ، 1مصر ،  طالقاهرة 
  .679الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ، لسان العرب، صابن منظور أبو  -4
  .60اآلية ، النور  سورة -5
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األساس الذي يبىن عليه غريه على أنه        "مؤداه أا   د أمجع اللغويون على أن القاعدة هلا معىن         و ق     
ينبغي أن أشري إىل  أن هذا األساس قد يكون ماديا كما يف قواعد البيت، وقواعد اهلودج، و قـد                    

  . )1("يكون معنويا كما يف قواعد الفقه و قواعد اللغة العربية وقواعد املنطق، وقواعد املقاصد
 إىل أن معىن القاعدة هي األصل، و األصل قد يكون ماديا لفت االنتباهو عليه جيب علينا أن ن    
  . كما أشرنا إليه سابقا، معنوياد يكونقو

و الدوام مـا دامـت   ، الثبات و الرسوخ ، و من ذلك جند أن القاعدة تتضمن منطقا و عقال           
  .أصال لغريها

  : اصطالحاتعـريف القاعدة  )2
  : ح عدة تعريفات متنوعة، و لكنها متقاربة نذكر من أمهها     و للقاعدة يف االصطال

قضية كلية من حيث اشتماله بالقوة على أحكام جزئياا وموضوعها و اسـتخرجها             " •
 .)2("  تفريعا

 .)3("القضايا الكلية اليت تعرف بالنظر يف قضايا جزئية"  •
 من العقود و مجلة      وأعم ،كل كلي هو أخص من األصل و سائر املعاين العقلية العامة          "  •

 .)4("الضوابط الفقهية اخلاصة 
 .)5("أصل كل أصل من علوم الدنيا و الدين "  •
 .)6("أمر كلي ينطبق على جزئيات كثرية، تفهم أحكامها منه " •
 .)7("القاعدة قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياا"  •
 8"ا وعالفاعل مرف: ر كلي ينطبق على مجيع جزئياته، مثل قول النحاة أم"  •

                                                 
  .26،ص م1،2000ط،سوريا، ، دار الفكر دمشق عند اإلمام الشاطيب عرضا و دراسة و حتليالالكيالين عبد الرمحن إبراهيم ،قواعد املقاصد -1
  26نقال عن الكيالين، مرجع سابق، ص . 171ص ، م 1988هـ 1408 ،مصر، ، التعريفات،  دار الكتب العلمية علي بن حممد اجلرجاين -2
 ،1،بريوت لبنان ، ط مؤسس الرسالة،عبد اهللا التركي/د، شرح خمتصر الروضة، حتقيق جنم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي  الطويف-3

  26نقال عن الكيالين، مرجع سابق، ص . 120م، ص 1987هـ1408
. 212صالسعودية،دط،دت،جامعة أم القرى مكة،،1ج،القواعد،حتقيق أمحد بن عبد اهللا بن محيد، أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن امحد  املقري-4

  .26نقال عن الكيالين، مرجع سابق، ص 
  . 46،  ص م1987 -هـ1،1407ط، املطابع املوحدة ، تونس، 77زروق أمحد ، قواعد التصوف القاعدة -5
نقال . 1/11،م1991هـ 1،1411، مصر، ط، األشباه و النظائر، حققه عادل أمحد، دار الكتب العلمية لدين عبد الوهابالسبكي تاج ا -6

  .193الزحيلي وهبة، نظرية الضرورة الشرعية، ص   و انظر .27عن الكيالين، مرجع سابق، ص 
   .178، ص 2 صليبا مجيل، املعجم الفلسفي، ج-6
  .193ص م، 1997هـ ، 1418، 5مؤسسة الرسالة، طورة الشرعية،  الزحيلي وهبة، نظرية الضر-7
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إن اختلفت يف العبارات  حيث تفيد مجيعها و متقاربة و متحدة يف املعىنهذه التعريفات          
القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام اجلزئيات اليت تندرج حتت "  أن

 ."موضوعها و تنطبق عليها 
   : تعريف القواعد الفقهية  -3

و إن أردنا أن نعرف القاعدة ، تعرفنا على مدلول القاعدة عموما يف اللغة و يف االصطالح لقد    
 تتضمن أحكاما تشريعية عامة يف ، يف نصوص موجزة دستورية،أصول فقهية كلية" :هيالفقهية، و

  .)1(..."احلوادث اليت تدخل حتت موضوعاا 
  .)2("ها أحكام ما دخل حتتها  يتعرف من،حكم شرعي يف قضية أغلبية" : و هي      

بـل  ،  من خالل هذه التعريفات نتوصل إىل أن القواعد الفقهية ليست حمصورة أو حمددة                     و  
  .جندها مبثوثة  يف كتب الفقه بشكل كثري، و خاصة يف كتب الفتاوى عند كل املذاهب

 سعة اسـتعماهلا للمـسائل      و،أا متتاز بإجياز عباراا مع عموم معناها        :" و من خصوصياا        
  .)3("أو بضع كلمات من ألفاظ العموم،اجلزئية إذ تصاغ القاعدة يف مجلة مفيدة مكونة من كلمتني

أصل فقهي كلي يف نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة          "  : و القاعدة الفقهية هي       
  :حسمها، فقولنا يف كثرية من احلوادث اليت تدخل حتت موضوعها متكن من الفصل فيها و 

 .نعين أن تكون قابلة ألن تبىن عليها قواعد فرعية أخرى تتم هبا بعالقة أو بسبب:أصل •
 .نعين أا مستمدة من املصادر الفقهية املتعارف عليها و املسلم هبا: فقهي  •
نعين لزوم العمومية هلا فال جيوز أن تكون جزئية بل ينبغي أن تكون شاملة عامة، ميكن                : كلي   •

 .حتمل يف طياا قواعد فرعية كثرية، وتستوجب الكثري من اجلزئيات و احلوادثأن 
نعين أن تسبك و تصاغ، صياغة لغوية جتعلها مفهومة واضحة قابلة ألن            : يف نصوص موجزة     •

 . و يسهل تذكرها مبا يتيح الرجوع إليها، تستوعب و حتفظ 

                                                 
  .947ص ،  2ج،  العام، املدخل الفقهي الزرقاء  مصطفى  -1
  .31 نقال عن الكيالين ص .43ص ، م 1986هـ 1406 ، 1، ط، القواعد الفقهية،  دار القلم  علي امحد  الندوي-2
  .23 ص م،1998-هـ1419 ، 5مؤسسة الرسالة،ط إيضاح قواعد الفقه الكلية ،البورنو حممد صدقي بن أمحد بن حممد ،الوجيز يف -3
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دالة على أحكام شرعية واضحة     نعين بذلك أن تكون النصوص      : تتضمن أحكاما شرعية عامة      •
خيتلف حوهلا، و أن تكون عامة، نعين بذلك أن تكـون قابلـة السـتيعاب               ال  الداللة حبيث   

 ..... جزئيات كثرية و حوادث
نعين هبا كل ما يستخدم من قضايا بفعل ما يقرره التطور من حوادث             : يف كثري من احلوادث      •

 .ل فيهاو يظهر من مشاكل تتحول إىل قضايا يتطلب الفص
و نعين به وجوب قيام العالقة بني احلكم العام و احلادثة اجلزئية، وأنه             : تدخل حتت موضوعها     •

 .ال يستغرق إال ما اندرج يف موضوعها الذي جاء ألجله
نعين بذلك أن غاية احلكم الشرعي هي حل القـــضايا         : متكن من الفصل فيها و حسمها        •

عيد احلق إىل نصابه والطمأنينة إىل نفوس املعنيــني هبا،         و مبا ي  ،  و حسمها مبا يزيل اخلالف      
 .و هذا يقتضي ضرورة أن احلكم الشرعي أداة فصل و حسم

و السعة العظيمة للفروع يندرج     ،  و نأيت بأمثلة تطبيقية على هذه القواعد ذات الشمول العام               
  :قواعد ست هي و مسائله و أفعال املكلفني وهذه ال،حتت كل منها جل أبواب الفقه 

  .إمنا األعمال بالنيات، أو األمور مبقاصدها: قاعدة  .1
  . بالشك- أو ال يرفع –اليقني ال يزول : قاعدة  .2
  .املشقة جتلب التيسري: قاعدة  .3
  .ال ضرر و ال ضرار، أو الضرر يزال: قاعدة  .4
  .العادة حمكمة: قاعدة  .5
  )1 (.إكمال الكالم أوىل من إمهاله: قاعدة  .6
 أن القواعد الفقهية مصدرها ذلك،  القواعد الفقهية جيب علينا أن نعرف مصادرها  و لتتضح أمهية

  يـاس ـماع وقـاج ة وـو منبع ورودها النصوص الشرعية من كتاب و سن، األساس 
   : فمثال هناك كثري من اآليات جرت جمرى القواعد الفقهية كقوله تعاىل     
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                                                                                                                                               )1(  
و ما هو حرام، عدا ما كان يف االسـتثناء          ،  دلت على أنواع البيوع ما هو حالل        اآلية  فهذه      
  : جاءت بعبارات موجزة يف قوله تعاىل و

                          )2(  
  
 تضمنت قواعـد الـشريعة      – أي مجل    –هذه اآلية من ثالث كلمات      :"    فكما قال القرطيب      

  .املأمورات و املنهيات
 و الرفق ، و العفو عن املذنبني، دخل فيه صلة القاطعني  "       : " قوله تعاىل ف    

  .عنييو غري ذلك من أخالق املط، باملؤمنني 
  
  

،  ألرحام و تقوى اهللا يف احلالل و احلـرام          صلة ا  "       : " و دخل يف قوله     
احلـث    تعين    :                       و غض األبصار واالستعداد لدار القرار، و يف قوله 

وغري ذلك مـن    ... على التعلق بالعلم، و اإلعراض عن أهل الظلم،و  الترته عن منازعة السفهاء،              
   )3(".ية هي اجلامعة ملكارم األخالق و هذه اآل، األخالق احلميدة و األفعال الرشيدة 

أَنَّ رسولَ اللَِّه : " قواعد فقهية أساسية و منها قوله هي  أقواله صلى اهللا عليه و سلم نأكما     
 ارلَا ِضرو ررى أَنْ لَا ضقَض لَّمسِه ولَيلَّى اللَّهم عفهي قاعدة كلية كربى، ألنه أمر بترك كل )4("ص 

الرغم من أن احلديث عن  القاعدة جاء بصفة على  ضرار وحترمي الضرر بأنواعه وكل، الضرر 
  .اخلرب
 فهو قاعدة عامـة     )5(... "ِإنما الْأَعمالُ ِبالنياِت وِإنما ِلكُلِّ امِرٍئ ما نوى       : " وكذلك حديث       
  .كلية

و السنة واإلمجاع و أعمال         و كذلك جند أن القواعد الست املذكورة أعاله مصدرها الكتاب           
  الصحابة باالجتهاد 

                                                 
  .275 اآلية ، سورة البقرة -1

  .199سورة األعراف، اآلية  -2
  .344هـ ، ص1387 ، دط، تصوير عن دار الكتب املصريةلبنان،ريب بريوت، دار الكتاب الع،7جالقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، - 3

  .2331ابن ماجة، كتاب األحكام، رقم احلديث  - 4
  .01صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، رقم احلديث  - 5
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مستندة على حديث الرسول صـلى اهللا       " األمور مبقاصدها   : " و الدليل على ذلك أن قاعدة           
  ".إمنا األعمال بالنيات : " عليه و سلم من 

م ِفـي   ِإذَا شك أَحدكُ  "  بن عمر     مستندة على قول   "اليقني ال يزول بالشك   : "     و منها قاعدة    
  )1( "صلَاِتِه فَلْيتوخ الَِّذي يظُن أَنه نِسي ِمن صلَاِتِه

 ، هذه القاعدة مستندة إىل قاعدة رفع الضيق و احلرج" املشقة، جتلب التيسري " و مثل قاعدة     

ا ِإلَّا لَا يكَلِّف اللَّه نفْس: " من ذلك قوله تعاىل مستمدة  و قاعدة الرخص الشرعية، و املشقة 
 تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعس2("و(    

  )3(يِريد اللَّه ِبكُم الْيسر ولَا يِريد ِبكُم الْعسر  :و قوله عز و جل 

ـ       )4( يِريد اللَّه ِليجعلَ علَيكُم ِمن حرجٍ     ما :و قوله تعاىل        إن : " لم و قوله صلى اهللا عليه وس
    )5("هذا الدين يسر 

أدلتها و هي قاعدة العرف و حتكيمه فيما ال نص فيه و " العادة حمكمة "  قاعدة أنويالحظ     

 خذْ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف وأَعِرض : منها قوله تعاىل )6(من الكتاب و السنة و اإلمجاع كثرية 
 اِهِلنيالْج نوِف : "   عليه و سلم هلند  و قوله صلى اهللا )7(  عرعِك ِبالْملَدوكِْفيِك وا يِذي مخ

يستند أساسا من أدلة اآلية الكرمية يف " أعمال الكالم أوىل من إمهاله " و منها أيضا قاعدة  )8("

  )9(   ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد:قوله تعاىل 
 ومن أمثلة هذه ني ومتأخرنيهية أخرى استنبطها الفقهاء اتهدون متقدمو هناك قواعد فق    

  : القواعد الفقهية املستنبطة و املعلل هبا نذكر منها 
  ." و إمنا يثبت احلكم بثبوت السبب "  •
 .و إذا و جبت خمالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل املخالفة ما أمكن •

                                                 
  .199 مالك، املوطأ، كتاب النداء للصالة، رقم احلديث  اإلمام -1

  .286 اآلية ، سورة البقرة-2
  .185اآلية بقرة، ال سورة -3

  .06 اآلية ، سورة املائدة-4
  .، 1. 2، ، موسوعة احلديث الشريف، اإلصدار أ4849رقم احلديث   و شرائعه كتاب اإلميان النسائي ، السنن ،  -5

  .34 البورنو حممد صدقي بن أمحد بن حممد ، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية،  ص -6
  .199اآلية ، سورة األعراف -7

، موسوعة احلديث  5325 ، النسائي ، السنن،كتاب أدب القضاء ، حديث رقم 4945،الصحيح ، كتاب النفقات ، حديث رقم  البخاري-8
  .1. 2الشريف، اإلصدار أ

  .17اآلية ،  سورة ق -9
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 )1( "قة ـرج و املشـلرافعة للح فهذه القواعد مستنبطة من معقول النصوص ا •

 و مثل قوله صلى اهللا عليه )2 ( لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإلَّا وسعها: اىل ـمثل قوله تع
 )3( "فَِإذَا أَمرتكُم ِبشيٍء فَخذُوا ِمنه ما استطَعتم : " و سلم 

   : تعريف القواعد األصولية -4
أمهية القواعد الفقهية ، و لكن لكل نوع ما  هلا أمهية كربى كما رأينا يفإن القواعد األصولية     

 العام على ،قضية كلية ينطبق حكمها: "  الرغم من اشتراكهما يف كوماعلى مييزه عن غريه 
  )4(".اجلزئيات الفقهية   الفروع واو تتخرج عليه، مجيع أفرادها 

اطب هبا  ـعال اليت خ  ـ الشرعي لكثري من األف    فإن هذه القاعدة األصولية تكشف عن احلكم           
ر ـيد فعل األم  ـ حيث يف  )5(              : ارع بصيغة األمر منها قوله تعاىل ـالش
: و منها قوله صلى اهللا عليه و سلم         ... إباحة الصيد بعد التحلل من اإلحرام           "       "هنا
بوِر فَزوروها ولْتِزدكُم ِزيارتها خيرا ونهيتكُم عن لُحـوِم         كُنت نهيتكُم عن ثَلَاٍث عن ِزيارِة الْقُ      " 

         ما ِشئْتِسكُوا مأَما وهثَلَاٍث فَكُلُوا ِمن دعب اِحيفاألمر باالدخار يفيد اإلباحة لوروده بعـد        )6("الْأَض 
  : ي و من تعريفات القواعد األصولية ما يل )7("النهي عنه و حظره 

 .و دالالا على األحكام يف غالب أحواهلا، قواعد األصول تتعلق باأللفاظ  •
و ترسم للفقيـه    ،قواعد األصول وضعت لضبط اتهد طريقة االستنباط واستدالل          •

  .و النظر يف استخراج األحكام الكلية من األدلة اإلمجالية،وللقضية مناهج البحث 
و عن طريقها يستنبط الفقيه أحكـام       ،مجالية  قواعد األصول تبىن عليها األحكام اإل      •

 .ةاملسائل اجلزئية من األدلة التفصيلي
 .و مواضعه و مسائله ،قواعد األصول حمصورة يف أبواب األصول  •
 
 
 

                                                 
   37، 36البورنو حممد صدقي بن أمحد بن حممد ،الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص  - 1

  .286 اآلية ، بقرةسورة ال- 2
 موسوعة ،1025،و اإلمام امحد، املسند،كتاب باقي مسند املكثرين ، حديث رقم 02، السنن، كتاب املقدمة،حديث رقم  ابن ماجه  -3

  .1. 2احلديث الشريف، اإلصدار أ
  .35 ص  عند اإلمام الشاطيب ، ، قواعد املقاصد عبد الرمحن إبراهيم  الكيالين-4

  02، اآلية  سورة املائدة- 5
  .4353رقم احلديث كتاب الضحايا،  سنن النسائي،  - 6

  .33 ،  ص  عند اإلمام الشاطيب، قواعد املقاصد عبد الرمحن إبراهيم  الكيالين-7
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إن قواعد األصول إذا اتفق على مضموا ال يستثىن منها شيء فهي قواعـد كليـة                 •
 )1( بال خالف-مطردة كقواعد العربية

   )2("علم الفقه،علم العربية , علم الكالم :"ةولية تستمد من علوم ثالثفالقاعدة األص •
  

" النهي املطلـق يفيـد التحـرمي      " و  " األمر املطلق يفيد الوجوب   : "و القواعد األصولية مثل         
  "العربة لعموم اللفظ ال خبصوص السبب " و " العام حجة بعد ختصيصه "و

وهي وسيلة للكشف عن احلكم ولـيس ذات        ,  فقهية كلية    فهذه قواعد استداللية ال أحكام    "     
  )3("وال تتضمن التعبري عنه أصال , احلكم 

إذ أن ارتبـاط القاعـدة      , القاعدة األصولية أسبق يف الوجود من القاعدة الفقهية         " وجند أن       
   )4(" قدم عليه و الدليل سابق ملدلوله و مت, األصولية بالقاعدة الفقهية هو ارتباط الدليل باملدلول 

القاعدة الفقهية و القاعدة األصولية، و ذلك مثل :  فإننا جند قواعد مشتركة بني العلمنيمنهو    
  :القواعد التالية 

  ".    وهذه مستمدة من قاعدة سد الذرائع 
  :تعريف القاعدة املقاصدية -5

و األصولية ال ، اعد الفقهية     إن القاعدة املقاصدية يف تعريفها العام ال ختتلف عن تعريفات القو
 ولكن ال يعين البتة أن القاعدة املقاصدية هي ،من حيث مصادرها وال من حيث الكشف عنها

  : أن القاعدة املقاصدية هيأساس ذلكو الفقهية، و القاعدة األصولية 
 إقامتـه  اجتهت إرادة الشارع إىل,  مستفاد من أدلة الشريعة املختلفة   ،ما يعرب به عن معىن عام     "     

   .)5("  من خالل ما بىن  عليه من أحكام
ىل أما ما يضاف إومناقشتها ، قواعد فقهية و أصولية , وبعد إطالعنا على التعريفات املذكورة     

  :هي إا التعرف عليها فنقول حنن بصدد  اليت املقاصدية
  "أصل كلي يعرفنا بالغايات املصلحية لألحكام الشرعية واملعاين املقصودة من اخلطاب الشرعي " 

  :نـا  و قول

                                                 
  .21، 20البورنو حممد صدقي بن أمحد بن حممد ، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية،  ص - 1

  .28 ص  الزركشي، البحر احمليط ،2
  .36لكيالين عبد الرمحن إبراهيم ، قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب، قواعد املقاصد،  ص  ا3

  .37املرجع، ص نفس   -4
  .55 الكيالين عبد الرمحن إبراهيم ، قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب،  ص -5
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و جنـد   ،  يعين أن القاعدة املقاصدية جيب أن تكون قابلة ألن ترد إليها القضايا اجلزئيـة               : أصل    

  .حلها فيها
وترجع إليهـا   ،  ونعين بذلك وجوب تفسريها لكل القضايا اجلزئية اليت تندرج يف إطارها            : كلي  

  .دون استثناء

ة وتوضيحية تكشف لنا عن علـة احلكـم،         و نعين بذلك إا تعليلي    : يعرفنا بالغايات املصلحية    
  .أم من جهة املشرع له، وتبني وجه املصلحة فيه سواء أكان من جهة الشارع 

أو صدرت ، أو شهدت هبا السنة ، األحكام اليت نص عليها الكتاب : األحكام الشرعية بنقصد و
  .صل شرعيأالنهاية إىل و هي مجيعها تؤول يف ،ا  تعضد بعضها بعضا أ على اعتبار .عن اإلمجاع

 تفسري و توضيح ما ينصرف إليه خطاب شرعي         افنعين هب : املعاين املقصودة من اخلطاب الشرعي     -
  .بذاته من معىن خاص به ال يشاركه فيه خطاب آخر ألنه مقصور عليه

  :ومن خالل هذا التعريف و شرحنا له نستنتج ما يلي    
و هي تعبري عن    " توخاها الشارع من أجل تشريع احلكم       بيان للحكمة اليت   :القاعدة املقاصدية      

  )1("احلكمة و الغاية 
, "املشقة جتلب التيسري  " و رفع احلرج قررا القاعدة الفقهية        ،    فمثال قاعدة التخفيف و التيسري      

  يف و حكمته من أجل التخف،غاية هذا احلكم الكلي فالقاعدة املقاصدية من هذا املثال تقصد 
 الشاطيب  :و هي مقصد شرعي ساقه اإلمام،و املشقة عليه ، و التيسري على املكلف يف رفع املعاناة 

أن مقصود الشارع من مشروعية الرخص الرفق باملكلف من حتمل  "يف القاعدة املقاصدية التالية 
  )2( "املشاق 

ن الغايات   أل. لقاعدة الفقهية   قدمة على ا  ، م     و هذا ما جيعلنا نؤكد على أن القاعدة املقاصدية          
و القاعدة املقاصدية تعرب عن غاية،      ،  و القاعدة الفقهية عادة تعرب عن حكم        ،  مقدمة على الوسائل    

بصراحة على أن مراعاة املقاصد مقدمة على غايـة الوسـائل           ال تنص   وإن القواعد الفقهية ذاا     
     )3(".أبدا

                                                 
  .68، ص  عبد الرمحن إبراهيم ، قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب  الكيالين-1

  .341، ص 1 ، املوافقات،ج أبو اسحاق الشاطيب -2
  .2/33و أنظر القرايف، الفروق . 71، ص  عبد الرمحن إبراهيم ، قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب  الكيالين3
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 كل قاعدة فقهية أو أصولية نصل إىل أن و ،عامةلقاعدة  لاالصطالحيوهذا هو جوهر املعىن     
  :تشترك يف اآليت أو مقاصدية 

  . عمومية حكمها أي أن حكمها يعم كل اجلزئيات املرتبطة هبا بعالقة ما .1
 تنظيميا يسمح لنا بتصنيف اجلزئيات إىل فئات جتمع كل فئة منـها             اأا تشكل إطار   .2

  . خصائص ومميزات مشتركة
اإلسكار   ةصصيفكل سائل توفرت فيه خ" مسكر حرام"مثل قاعدة كل أا جمردة  .3

 . ادته أو أصلهم إىلحكمنا حبرمته دون أن نلتفت 
أي إلزامية فكل جزئية عرضناها على القاعدة فوافقتها انطبق عليهـا           ،  اجبة التطبيق   و .4

  . حكم القاعدة ضرورة
اليت اشتركت يف مجلة ية و املقاصدية الفقهية و االصول من القواعد ةغري أن تلك األمناط الثالث    

هبا ا تتوفر على خصائص يتميز إأا متماثلة متام التماثل بل لى عيها لينظر إ من اخلصائص ال
   : فمثال، مصادر القاعدة املقاصدية هي كاآليتبعضها عن بعض، 

   :مصادر القاعدة املقاصديـة
لية غري أا تتميز عنـها يف       ال ختتلف القاعدة املقاصدية من حيث مصادرها عن القاعدة األصو             

  : والكشف عنها وبالتايل فإن مصادرها هي ، ترتيب تلك املصادر وطرق االستدالل عليها 
.  و املـصاحل املرسـلة     ياسالقو. اإلمجاعو. قولية أو فعلية أو تقريرية    : السنة  و  . القرآن الكرمي 

  حوهلا  األدلة املختلف: خر هو أوتزيد عليها مبصدر 
ض عللبو،  ينةباتومصادر م، ان خمتلفة ظستخلصنا تعريفاا من ما كما ةثالث القواعد اتلكم هي    

إذ جيب  ، وهذا غري صحيح،أا تكرار لبعضها البعض بل قد يرى ،ا ضربا من التماثلهأن يرى في
  :  ) املقاصديةاألصولية، و، والفقهية  (:ة  بني القواعد الثالثواالختالفأوجه الشبه علينا أن نبني 

   : ةبني القـواعد الثالثاالختالف وأوجـه الشبـه 
  :أوجه الشبه بني القواعد الثالثة -أ     

  :  يالحظ أا تلتقي يف اآليت ةإن الدارس املدقق يف القواعد الثالث 
ا من جزئيات وهي قابلة ألن تتفرع       هفهي تتصف بالكلية قياسا ملا يندرج حتت      :  الكلية   -1

  . عنها قواعد عديدة أخرى
   .ستوعب الكثري من اجلزئيات واحلوادثفهي مجيعا عامة ت: العمومية  -2
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وذلك مما جيعلها مهيئة الستيعاب احلاالت      ،  أا مجيعا تأيت يف صيغة جمردة       : التجريد   -3
 . اجلزئية

  .ن اختلفت درجااإ و،فهي مجيعا شرعية ألا تستمد من مصادر شرعية: الشرعية  -4
د هدفه صـون حرمـة       ترمي يف جمموعها إىل مقصد واح      ةإن القواعد الثالث  : اهلدف   -5

 . واإلبقاء عليها نافذة حمترمة، الشريعة 
إذ ترجع مجيعها إىل ، ستنباطها ا تشترك يف الوسيلة املعتمدة يف ةفالقواعد الثالث:الوسيلة -6

 . )* ( قياسأو،ماعـجإ وأثر و،وسنة ،ستقراء النصوص من قرآن اعلى ين االجتهاد املب
  
  

    :ةثـالث بيـن القواعـد الاالختالفأوجـه ) ب
  :  لوجدناها ختتلف فيما يوضحه اجلدول اآليت هاان لو تأملةإن القواعد الثالث

  
  التفسري والشرح  وجه االختالف  نوع القاعدة
  مثل  القاعدة الفقهية

ما اشترط فيه عدة 
 بانتفاءي فشرائط ينت

  : أحدها ومثل 
 ملك ريجتنمن ملك ال
  التعليق

تتعلق بأحكام متشاهبة  -1
 تؤول إىل قياس واحد

هي نتيجة وليست  -2
  سببا 

تركز على فعل  -3
  املكلف 

تركز على األدلة  -4
  اجلزئية 

  التأخر -5
  
  

أو ضابط ، مبعىن أا ترجع إىل قياس واحد جيمعها
  .فقهي يربطها كقواعد امللكية يف الشريعة مثال 

هي بذاا مبعىن أا ال تنتج عنها قواعد غريها ألا 
يبحث فيما   إذ الفقيه، مثرة للقواعد األصولية

لتزامات ايصدر عن اإلنسان من أقوال وأفعال و
  . كبيع وشراء وكراء

مبعىن أن جمال القواعد الفقهية الدليل اجلزئي وما 
  . يدل عليه من حكم جزئي فقط

مبعىن أا تترتب على القواعد األصولية واملقاصدية 
  . هلمامبثابة النتيجةها ألا لغيوال ت

القاعدة األصولية 
األمر املطلق : ثلم

  منهجية  -1
  أصلية  -2

 الفقه اتهد لتفادي اخلطأ تعرب عن منهج يعتمده
عند استئناف األحكام مبعىن أا قابلة ألن تبين 

                                                 
  .فقهية ، أصولية ، مقاصدية : مستنبط مما سبق ذكره من قواعد   )  *
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ومثل ، يد الوجوب في
النهي املطلق يفيد 

  التحرمي 
  
  
  
  
  
  

  تشريعية كلية  -3
  تعين باألدلة الكلية  -4
  التقدمي  -5

  . عليها أحكام فقهية
مبعىن أا تستلهم القرآن والسنة واإلمجاع والقياس 

للكشف عن أدلة تثبت هبا أحكام شرعية عامة 
  . تغدو واجبة التطبيق عند حلول التوازن

وإمنا تركز على مبعىن أا ال تم باألدلة اجلزئية 
ثبت هبا األحكام العامة مبعىن أا تاألدلة الكلية اليت 

سابقة على القواعد الفقهية ومتقدمة عليها والفقيه 
وظفها يف اليت ييعول عليها يف استنباط القواعد 

  . معاجلة احلوادث
  
  

  ة املقاصدية القاعد
 يرتفع التحرمي -

بارتفاع أسبابه ومثل 
ة بة املبالغة جملاملشق
  سرييللت

   ئيةغا -1
  تركيبية ترتيبية  -2
  كشفية تفسريية -3
  كلية -4
  توجيهية  -5
  

مبعىن أا تم بتوضيح الغايات اليت ألجلها قامت 
  . يعة الشر

ات الشريعة باعتبار ارتباط يمبعىن أا تركب غا
بعضها ببعض كما تنظمها حبسب أمهيتها بالنسبة 

  . للشارع
اعيه دوشريع وتفسر مبعىن أا تكشف عن أسرار الت

  . وأسبابه
مبعىن أا تعين باألسس العامة اليت قام عليها التشريع 

 عليها واالستناد ماجتهادا حىت يراعيها الفقهاء يف 
 اتهد إىل املعاين الشرعية اليت جيب جهمبعىن أا تو
  . اعتبارها

 
 

، ومن مثة فإن كل قاعدة أو جمموعة قواعد أصولية قواعد مقاصدية، كما أن وراء كل قاعدة                     
 العالقة يف شـكل     أو قواعد أصولية، وميكن لنا أن نتصور تلك       ،    أو جمموعة قواعد فقهية قاعدة      

  : هرمي على النحو التايل 
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 :كما نبه إىل ذلك اإلمام،ن الفقه كان أسبق يف الوجود من علم األصول إ: وقد يقول قائل    
 كان علم األصول مل يدون إال بعد تدوين الفقه بزهاء ذإ: " حممد الطاهر ابن عاشور حيث قال 

  .)1(" قرنني 
 ، تكامليةال أن تطبيق املنهج االستقرائي يثبت قطعا وجود تلك العالقة نتباهلإلوالالفت     

  .واالرتباطية بني أصناف القواعد املشار إليها آنفا
القواعد املقاصدية اليت تضمنها كتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية        استنباط لبعض   :  ـياملبحث الثان 

  لإلمام  ابن عاشور
 كما كان له  أقرانه من أهل العلوم الشرعية فاقطاهر ابن عاشور قد  كان اإلمام حممد الذاإ    

توقف البحث فيه من عهد فقد الفضل يف بعث علم املقاصد من بعد أن كاد يدرس وتندثر معامله 
، هذا العلم يف نه وفق بفضل اهللا إىل الكشف عن أسباب التخلف إأيب اسحاق الشاطيب حىت 

يف تفقه فنحن إذا أردنا أن ندون أصوال قطعية لل:" يف قوله، ف واقترح طريقة لعالج ذلك التخل
، أن نعيد ذوهبا يف بوتقة التدوين  و، الدين حق علينا أن نعمد إىل مسائل أصول الفقه املتعارفة 

ونضع فيها أشرف ، اليت غلثت هبا الغريبة  في عنها األجزاء نن، فوالنقد ، ونعريها مبعيار النظر 
 ونترك علم .علم مقاصد الشريعة: مث نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه ،والنظر قه معادن مدارك الف

تستمد منه طرق تركيب األدلة الفقهية، ونعمد إىل ما هو من مسائل ، أصول الفقه على حاله 
فنجعل منه مبادئ ،من تدوين مقاصد الشريعة ؛ أصول الفقه غري مرتو حتت سرادق مقصدنا هذا 

  وهي طريقة تقوم على خنل علم أصول الفقه مبا )2(".علم مقاصد الشريعة ،هلذا العلم اجلليل 
ن       وما كان كذلك أدرج يف علم أصول الفقه أل، يفضي إىل التعرف على ما هو قطعي ثابت 

أصول الفقه جيب أن تكون قطعية ، أي من حق العلماء أن ال يدونوا يف أصول الفقه إال ما هو " 
:  ومن خالل ذلك صيغت مبادئ لعلم جديد هو . )3("أو بالنظر القوي، قطعي إما بالضرورة 
  دد موضوعه ح اإلمام أن كل علم جديد ال يكفي أن يتلتفطن وتبعا .علم مقاصد الشريعة 

  
 

                                                 
  .06، ص  اإلسالمية  ابن عاشور حممد الطاهر ، مقاصد الشربعة-1
  . 08 ص  نفس املصدر، - )2(
  . 08 ص ،املصدر نفس -)3(
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وىل هـذا   أو تضبط طرق البحث فيه، ولذا فإنـه         ،  و أساليبه    أن توضح مناهجه      أيضا   بل ينبغي 
القواعد املنهجية اليت تضبط أساليب وطرق البحث عـن         تنباط  اساجلانب عناية خاصة فركز على      

  :  وميكن أن منثل لذلك بالقواعد اآلتية اليت تضمنها اجلدول املوايل ،املقاصد
    على استخراج املقاصد والتمييز بني مراتبهاةاملساعد : جدول القواعد املنهجية) 1
  

  نص القاعدة  نوع القاعدة
لتعــرف علــى لقاعــدة 

  املقاصد الشرعية القطعية 
ما يؤخذ من متكرر أدلة القرآن تكـررا         : املقاصد الشرعية القطعية  

 حنـو كـون مقـصد الـشارع         ،  ااز واملبالغة قصد  حتمال  اينفي  
، ألن األدلة املستقراة يف ذلك كله عمومـات متكـررة           …التسيري

  1" وهو قطعي املنت وكلها قطعية النسبة إىل الشارع ألا من القرآن
قاعــدة للتعــرف علــى 

ملقاصد الظنية القريبة من    ا
  القطع 

املقاصد الظنية القريبة من القطعي ما قال الـشاطيب يف املـسألة            …"
إمـا أن   : الدليل الظين    " : الثانية من الطرف األول من كتاب األدلة      

ال "  -الـسالم  الـصالة    عليه–يرجع إىل أصل قطعي مثل قول النيب        
فإنه داخل حتت أصل قطعي يف هذا املعـين، فـإن           " ضرر وال ضرار  
 منعه يف الشريعة كلها يف وقـائع جزئيـات          ث،مبثوالضرر والضرار   
عن التعدي على النفوس واألموال     النهي  ، ومنها   …وقواعد كليات   

وعن الغصب والظلم وكل ما هو يف املعين إضرار وضرار           واألعراض
 عىناملال فهو م   أو أو العقل أو النسل    ويدخل حتته اجلناية على النفس    

 فإن األدلة املذكورة    2يه وال شك  يف غاية العموم يف الشريعة ال مراء ف       
يف كالم الشاطيب وإن كانت كثرية إال أا أدلة جزئية والدليل العـام             

" ال ضرر وال ضرار     " منها وهو قول الرسول  صلى اهللا عليه وسلم          
حاد وليس بقطعي النقل عن الشارع ألن السنة غري املتواترة          آهو خرب   

  . ليست قطعية املنت
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وأعلم أن مراتب الظنون يف فهم مقاصد الشريعة متفاوتة حبسب    

 املستند إىل مقدار ما بني يدي الناظر من األدلة، االستقراءتفاوت 
لة وقوا فإن داللة حترمي اخلمر على كون مقصد الدالوحبسب خفاء 

وأما …لة واضحة، الشريعة حفظ العقول عن الفساد العارض دال
مقصد الشريعة سد ذريعة إفساد العقل حىت أن داللة حترمي اخلمر على 

نأخذ من ذلك املقصد حترمي القليل من اخلمر وحترمي النبيد الذي ال 
  ". …يغلب إفضاؤه إىل اإلسكار فتلك داللة خفية 

شواهد استقراء الفقيه أثرا بينا يف ، ل قيام املعارضاتالحتمالعلى أن "
فإن صاحب هذا املقام تلوح له عند النظر … دار قوة ظنه وضعفه مق

، أو إال شيئا قليال فإن قصر  شواهد األدلة بينة ال يشذ عليه منها شيء
  1 ."االستقراء وامتد احتمال املعارض ضعف الظن باملقصد الشرعي

قاعدة للتعرف على 
  .املقاصد الظنية

فأما املقاصد الظنية فتحصيلها سهل من استقراء غري كبري لتـصرفات           
ومـا    الشارع باصطالح يكسبنا علما    االستقراء ألن ذلك    الشريعة،

بن عبد السالم يف قواعده الفقهية يف       الدين  قال عز   . يراعيه يف التشريع  
مبحث ما خالف القياس من املعاوضات بعد ذكر املثـال احلـادي            

   2.والعشرين
وفهم ما يؤثره   ،   العقالء    انا من الفضالء احلكماء   سنإإن من عاشر    "

له مـصلحة أو مفـسدة مل         كل ورد وصدر مث سنحت     ويكرهه يف 
يعرف قوله فيها فإنه يعرف مبجموع ما عهده من طريقته وألفه مـن             

  3 " عادته أنه يؤثر تلك املصلحة ويكره تلك املفسدة
  

ر ابن عاشور ليستعان هبا     بالنظر إىل القواعد املنهجية الثالثة اليت تقدم هبا اإلمام حممد الطاه              
  . يف التعرف على أنواع املقاصد الشرعية فإننا نالحظ اآليت
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  : مميزات املقاصد : أوال

ومبا أن القرآن قطعـي املـنت       ،  املقاصد الشرعية القطعية ترجع يف أصلها إىل القرآن          )1
  . عتبار ثبوت نسبته إىل الشارع فهي بالضرورة قطعيةاب

  .من القطعي ترجع يف أصلها إىل السنةاملقاصد الظنية القريبة  )2
فإن قـوة   ،   نسبتها إىل الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه كما قد متتنع            ثبتتومبا أن السنة قد         

. حسب قوة احلديث أو األحاديث اليت اعتمدت يف الداللـة عليهـا  ، القطع فيها تقوى وتضعف    
كمـا  . ار اآلحاد فتجعلها قريبة منه فقط     بأخأما  ،  فاألحاديث املتواترة ترفعها إىل مستوى القطعي       

له أثره يف االقتراب هبا مـن القطعـي أو          ت  وقلأ،   تأن نسبة ما يتوصل إليه الفقيه من أدلة كثر        
  . إبعادها عنه
وإمنا يعـول   ،  املقاصد الشرعية الظنية يعتمد الفقيه يف التوصل إليها ال على نص بذاته              )3

طالعه على األحكام فإن ذلك يكسبه القدرة على        وكثرة ا ،  فيها على ممارسته الطويلة     
 ،  وإمنا هو استشعار حيسه    ،متييز ما هو موافق ملراد الشارع دون أن يكون له دليل ثابت           

 فقطع  ،ويرتاح إليه مثلما وقع اليب برزه اإلسلمي الذي أحرم للصالة فانطلقت فرسه           
باح لنفسه ذلك   أقد   و ،مث عاد للصالة  ،  وربطها   وسعى خلفها حىت أمسكها     ،  صالته  

  . لكثرة ما شاهده من تصرفات الرسول اليت تدل على التيسري ال على نص ثابت
  : وظيفة هذه القواعد : ثانيا

متتاز هذه القواعد الثالث بأا تضع بني يدي الباحث معامل يستطيع أن يرجع                 
وهذا ،  مراتبها  والتمييز بني   ،   ويعتمد يف التعرف على أنواع املقاصد الشرعية         ،إليها

فإذا كانت ترجع إىل مقاصد     .وأساليبها   مهم ألنه يساعده يف ضبط لغة األحكام        
شرعية قطعية صاغها صياغة جزم وتأكيد، وإن كانت ترجع إىل مقاصـد ظنيـة              

وإن كانت ترجع إىل مقاصد ظنية فقـط قـدمها يف           . قدمها يف قالب ختيري وحتبيذ    
  .  * إطار املقترح احملتمل القبول

  
  
  

                                                 
  .42-41/ بتصرف ، ص اإلسالمية ،ابن عاشور حممد الطاهر ، مقاصد الشربعة )   *



  ...دور اللغة و موقف ابن عاشور و استنباط القواعد الفقهية و األصولية و املقاصدية و تعريفاا و تطبيقات عليها" تطبيقي"اخلامس الباب   

  244

   :لقــواعد اخلاصة بضبط مفهوم املقاصد وتعريفااا )2
  

  نص القاعدة ومضموا  نوع القاعدة
قاعدة ضابطة ملفهوم   

  املقاصد عامة
 واليت تسعى النفـوس إىل  ،املقاصد هي األعمال والتصرفات املقصودة لذاا  "

  )1( " أو حتمل على السعي إليها امتثاال حتصيلها مبساع شىت
قاعد ضابطة ملفهـوم    
ــشرعية  املقاصــد ال

 مقاصد التشريع   العامة
    .العامة

لعامة هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال مقاصد التشريع ا"
أو معظمها حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من  التشريع

  : أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا 
أوصاف الشريعة وغايتها العامة واملعاين اليت ال خيلو التشريع عن 

حوظة يف سائر ويدخل يف هذا أيضا معان من احلكم ليست مل مالحظتها
  )2 (."أنواع األحكام ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منها

ــبط  ــدة يف ض قاع
ــد   ــوم املقاص مفه

  الشرعية اخلاصة

ي الكيفيات املقصودة   يف أبواب املعامالت وه   املقاصد الشرعية اخلاصة    …"
يف تصرفام  للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو حلفظ مصاحلهم العامة          

 بإبطال ما أسس هلم مـن       .اخلاصة كي ال يعود سعيهم يف مصاحلهم اخلاصة       
حتصيل مصاحلهم العامة، إبطاال عن غفلة أو عن استزالل هـوى وباطـل             

 روعيت يف تشريع أحكـام تـصرفات        ةويدخل يف ذلك كل حكم    . شهوة
 يف عقدة    وإقامة نظام املرتل والعائلة    ، الرهن ة مثل قصد التوثق يف عقد     ،الناس

  )3 (."النكاح، ودفع الضرر املستدام يف مشروعية الطالق
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   املصطلحات اخلاصة اهوفق، وتصنيفاا ، قواعد ضابطة لتقسيمات املقاصد ) 3

 
  نصها ومضموا  نوع القاعدة

قاعدة للتمييز بـني    
ــام   ــواع األحك أن

  ملقاصد املتعلقة با

والفاسدة وإن   الم الصاحلة إن األحكام املنوطة بتصرفات الناس يف معام      "
كانت قد توجد متماثلة يف الرتب املعرب عنها يف الفقه وأصـوله بأقـسام              

 الشرعي متفاوتة حبسب كون مناطها مـن  االعتباراحلكم الشرعي هي يف  
   )1 (.نظر الناسيف التصرفات مقصدا أو وسيلة يف نظر الشرع أو 

ــبط  ــدة يف ض قاع
ــوم امل ــد مفه قاص

  وأقسامها 

وهـي األعمـال     نفـسه أهي املتضمنة للمصاحل واملفاسـد يف       :املقاصد
 واليت تسعى النفوس إىل حتصيلها مبساع شىت      ،  والتصرفات املقصودة لذاا    

وتلك تنقـسم إىل قـسمني مقاصـد        . أو حتمل على السعي إليها امتثاال     
   )2 (.رع، ومقاصد للناس يف تصرفاماللش

ــبط  ــدة يف ض قاع
ــيلة   ــوم الوس مفه

  .وأقسامها

. وأما الوسائل فهي األحكام اليت شرعت ألن هبا حتصيل أحكام أخـرى           "
الوجـه املطلـوب     بل لتحصيل غريهـا علـى      فهي غري مقصودة لذاا   

 لالخـتالل ال حيصل املقصد أو حيـصل معرضـا         قد  ا  إذ بدو ..األكمل
منا وإ وشهرته غري مقصودين لذاما    شهاد يف عقد النكاح   فاال. واالحنالل

  .بعاد صورة النكاح عن شوائب السفاح واملخادنةشرعا ألما وسيلة إل
يدخل يف الوسائل األسباب  و...وتنقسم الوسائل كانقسام املقاصد "

ويدخل أيضا ما يفيد معىن . املعرفات لألحكام والشروط وانتفاء املوانع
يما كصيغ العقود وألفاظ الواقفني يف كوا وسائل إىل تعرف مقاصدهم ف

  . عقدوه أو شرطوه
الوسائل جمعولة يف الدرجة الثانية من املقاصد، فلذلك كان من قواعد …"

   )3 (.املقصد سقط اعتبار الوسيلة الفقه أنه إذا سقط اعتبار
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قاعدة للترجيح بـني    
ــائل  ــضل  الوس أف

ــا  أدوات باعتبارهـ
ــد  ــق املقاص لتحقي

  وحتصيلها

وقد تتعدد الوسائل إىل املقصد الواحد فتعتـرب الـشريعة يف التكليـف             "
ا أقوى تلك الوسائل حتصيال للمقصد املتوسل إليه حبيث حيـصل           بتحصيله

 على وسيلة هي دوا يف هـذا        اكامال، راسخا، عاجال، ميسورا، فتقدمه    
  " ... التحصيل

 إىل املقصد باعتبار أحوالـه كلـها        اإلفضاءفإذا قدرنا وسائل متساوية يف      
 اآلخر،  وختري املكلف يف حتصيل بعضها دون     . سوت الشريعة يف اعتبارها   

  )1(."إذ الوسائل ليست مقصودة لذاا
لتعامل اقاعدة ضبط   

 باعتبارهامع الوسائل   
مسببات مفـضية إىل    

  مقاصد

التـسبب  الوسائل باعتبار تسببها يف حصول املقصد إذا حصل ذلك          …"
تفاوا يف كيفية حتصيل املقـصد     إىل  لتفات  اوترتب عليه حصول أثره فال      

 ترتب آثاره عليه ولذلك كان الراجح اعتبار حكم شرب          ويف املتوسل إليه 
حكما متحدا يف التحرمي     ونبيذ التمر وغريه من األنبذة املسكرة      مخر العنب 

ـ أو نفيا، إذ ال فرق بينها عند حصول األثر املتو         ،  ثباتا  إقامة احلد   إو ل س
  )2 (."إليه
  

  
 أو  ،  سواء تلك اليت تعلقت بضبط مفهوم املقاصد ومراتبها       ،  سابقة الذكر   البالنظر إىل القواعد        

حظ أن جهد   عنه، فإنه يال  وما تنقسم إليه وتتفرع     ،  تلك اليت انصبت على متييز املقاصد وأحكامها        
 ،املناهج وصـياغتها   ابن عاشور قد انصب على ضبط املفاهيم وتلك خطوة أولية يف بناء              :اإلمام

وما هو خمالف له ،وذلك جيعل الباحث أقدر على التمييز فيما ينظر فيه بني ما ينسجم مع املوضوع      
 واالهتمام الذي صبه اإلمـام      ، فضبط مفهوم املقاصد هو خطوة منهجية أساسية       .اذًإ  و ،بعيد عنه 

   ،وما هو غاية لذاته، ة ومقاصد خاص، نواعها من مقاصد عامة أعلى حتديد معامل املقاصد حبسب 
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فإن ذلك يهدف إىل مساعدة الدارسني الذين يتصدرون للبحث يف املوضوع على ، أو وسيلة لغريه    
 ألن ما تتميز به املعرفة العلمية على املعرفة العامية إمنا هو الـضبط              ،التحكم يف املعارف وتنظيمها   

واهلدف الذي يرمي إليه اإلمام  هو جتنب      ،فهي متتاز بأا معرفة دقيقة واضحة ومنظمة        ،  والتنظيم  
   ألن ذلك يترتب عنه ال حمالة إهدار مصاحل كثرية، حيث أن ،معاملة املقاصد معاملة متساوية

  
وال جيوز بأي حال من األحوال إهدارها على خالف         ،املقاصد العامة هي على قلتها مطلوبة لذاا        

هذا من اجلهـة    . ئل يتوسل هبا إىل مقاصد أهم     املقاصد اخلاصة على كثرا، هي يف معظمها وسا       
  .األوىل

 ،فإن األحكام الشرعية املنوطة بتصرفات الناس الصاحل منـها والفاسـد          ،  أما من اجلهة الثانية         
      :مثل قوله تعاىل  ليست يف رتبة واحدة فمنها ما هو مرتب عن مقصد عام

                                                                     )1(                        
وإن توجه الفرد هبا إىل غريه فلن تقبل منه، فهذا احلكـم ال             ،  العبادة ال تكون إال هللا وحده           ف

 مقصد  يسقط وال يتغري بتغري الزمان واملكان، أما حكم كتابة الدين وتوثيقه فهو وسيلة لغريه أعىن              
وحفظ األمانات ومن هنا إن توفرت األمانة يف الطرفني املتـداينني           ،  محل الناس على أداء احلقوق      

     : لقولـه تعاىل  أمكن هلما االستغناء عن كتابة الدين
                                             )2(  

، ا لتـصنيف األحكـام      قسام املقاصد وأنواعها مهم جـد     أومن هنا نصل إىل أن التمييز بني            
  . وترتيبها وفق قوا ودوام أثرها

 قواعد تتعلق بضبط وتنظيم البحث يف املوضوع املقاصدي         جمموعة  واآلن ميكن أن نتعرض إىل          
  .  حممد الطاهر ابن عاشور:حبسب ما يراه اإلمام
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   :جـدول القـواعد الضابطة للبحث املنهجي يف علم املقاصد الشرعية) 4

 
 رجعها من الكتابم  نص القاعدة أو مضمواشرح   نوع القاعدة

قاعــدة ضــابطة 
ــن  ــث ع للبح
املقاصد والكشف  
عن تلك األحكام   
وكيفية تعامـل   
ــع  ــث م الباح
األحكام اهولة  

  العلة 

أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد الشارع       " 
ومنافع ولذلك كان الواجـب      ومصاحل   وهي حكم   

ومقاصده ظاهرها   على علمائها تعرف علل التشريع      
ض احلكم قد يكون خفيا وإن أفهـام        وخفيها فإن بع  

 أعـوز يف بعـض      ذاالعلماء متفاوتة يف التفطن هلا فإ     
فإن ذلـك قـد ال       العصور اإلطالع على شيء منها      

سـتمر  ا فإن هم فعلوا ذلك ف     …بعد ذلك   من  يعوز  
وز الكشف عن مراد الشارع وجب علـيهم أن ال          ع

 يتجاوزوا املقدار املأثور عن الشارع يف ذلك احلكـم        
 يفرعوا على صورته وال يقيسوا فال ينتزعوا منـه          وال

 ألن فوارق األحوال املانعـة مـن        ،وصفا والضابطا 
 ومـن   ،القياس ختفى عند عدم اإلطالع على العلـة       

  ".الفوارق مؤثر وغري مؤثر 

  
  
  
  
  

مقاصد الشريعة 
اإلسالمية حممد 

الطاهر ابن عاشور  
  48ص 

قاعــدة ضــابطة 
ــات  لالحتياطـ
الواجب اختاذهـا   
ــصدى  ــد ت عن
ــث  الباحـــ
الســــتخراج 

 املقاصد الشرعية 

، على الباحث يف مقاصد الشريعة أن يطيل التأمـل          " 
وجييد التثبت يف إثبات مقصد شرعي، وإياه والتساهل        

 ألن تعيني مقصد شرعي كلي أو       ،يف ذلك و التسرع   
 أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثرية يف االستنباط         ئيجز

فعليه أن ال يعني مقـصدا      . عظيمخطر  فيه   إففي اخلط 
شرعيا إال بعد استقراء تصرفات الـشريعة يف النـوع          

 وبعد اقتفـاء    .الذي يريد انتزاع املقصد الشرعي منه     
يستضيء بأفهامهم وما حصل هلم من      لآثار أئمة الفقه    

فإن هو فعل ذلك اكتـسب      ،  ممارسة قواعد الشرع    
  ". قـوة استنباط يفهم هبا مقصود الشارع 

  
  
  
  

مقاصد الشريعة 
اإلسالمية حممد 

الطاهر ابن عاشور 
  .40ص 
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ابطة قاعــدة ضــ

للعوامل املـؤثرة   
يف ظهور وخفاء   

 ،املقاصد الشرعية 
والقطع بوجودها  

  .أو عدمها 

كون الشيء مقصدا شرعيا تتفاوت     بألن قوة اجلزم    " 
مبقدار فيض ينابيع األدلة ونضوهبا، ومبقدار وفرة العثور        

 وضده بعالة على    ريوليس هذا التوف   .اعليها واختفائه 
واستكمال نشاطه،   .مقدار استفراغ جهد الفقيه الناظر    

 أنواع  يف ذلك متفاوتة الكثرة والقلة      علىن األدلة   إبل  
التشريعات حبسب سعة وضيق الزمان الذي عرض يف        

وحبسب كثرة وقلة األحـوال الـيت        .وقت التشريع 
  "وقت التشريع يف عرضت لألمة 

  
  

 مقاصد الشريعة 
 حممد ،اإلسالمية

الطاهر ابن عاشور 
  .40ص 

قاعــدة ضــابطة 
ألنواع املعاين اليت   
ــا   ــع إليه ترج

 املقاصد الشرعية 

ـ معان حقيق : املقاصد الشرعية نوعان    "  ة، ومعـان   ي
 ويشترط يف مجيعها أن يكون ثابتا ظاهرا        .عرفية عامة 

حتقق هلا  ة فهي اليت    ياملعاين احلقيق فأما  . منضبطا مطردا 
 حبيث تدرك  العقول الـسليمة مالءمتـها         *يف نفسها 

للمصلحة أو منافرا هلا، أي تكون جالبة نفعا عاما أو          
ضررا عاما، إدراكا مستقال عن التوقف على معرفـة         

إدراك كون العدل نافعـا وكـون        ك عادة أو قانون،  
علـى يـد    االعتداء على النفوس ضارا وكون األخذ       

  ".الظامل نافعا لصالح اتمع
وأما املعاين العرفية العامة فهي اربات اليت ألفتـها         " 

نفوس اجلماهري واستحسنتها استحسانا ناشئا عن جتربة 
مالءمتها لصالح اجلمهور كإدراك كـون اإلحـسان      
معىن ينبغي تعامل األمة به، وكإدراك كـون عقوبـة          

 ورادعـة   ، مثل جنايته  اجلاين رادعة إياه عن العود إىل     
 ،ريهماثك يؤثر ضد أ   ذينغريه عن اإلجرام وكون ضد      

  "وإدراك كون القذارة تقتضي التطهر 

  
  
  
  
  
  
  
  

مقاصد الشريعة 
اإلسالمية حممد 

الطاهر ابن عاشور 
  .52 ،51ص 

                                                 
 اليت املعاين ليس املراد هنا باحلقيقي معناه يف احلكمة أعين ما له وجود يف اخلارج و نفس األمر، و هو األمر الذي يقابل األمر االعتباري بل املراد ما يشمل االعتبارات و هي  *

نفس املصدر ص . وجود حقيقة أو حقيقتني و يدخل حتت هذه األمور النسبية الزمان و املكان و األمور اإلضافية كالبنوة و األخوةتوجد يف اعتبار املعترب، و لكن وجودها تابع ب
  ).هامش  ( 51
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قاعدة يف ضـبط    
أوصاف املعـاين   
اليت ترجع إليهـا    
  املقاصد الشرعية

القاعدة هذه قصد باألوصاف األربعة اليت تضمنتها ي
  : لالعترا ف بشرعية املقصد ما يلي 

فاملراد بالثبوت أن تكون تلك املعاين جمزوما "  -1
  ".أو مظنونا ظنا قريبا من اجلزم  بتحققها

واملراد بالظهور االتضاح حبيث ال خيتلف الفقهاء       " -2
وال يلتبس علـى معظمهـم       يف تشخيص املعىن  

 مثل حفظ النسب الذي هو املقصد من        ،مبشاهبة
عية النكاح فهو معىن ظـاهر وال يلتـبس         مشرو

حبفظه الذي حيصل باملخادنة أو باإلالطة وهـي        
إلصاق املرأة البغي احلمل الذي تعلقه برجل معني        

  ".ن ضاجعوها مم
د معترب ال   حواملراد باالنضباط أن يكون للمعين      " -3

وال يقصر عنه حبيث يكـون القـدر         ،يتجاوزه
ـ        درا غـري   الصاحل منه ألن يعترب مقصدا شرعيا ق

مشكك، مثل حفظ العقل إىل القدر الذي خيرج        
به العاقل عن تصرفات العقالء الذي هو املقـصد     

  ".من مشروعية التعزير بالضرب عند االسكار 
خمتلفـا    واملراد باالطراد أن ال يكـون املعـىن       " -4

والقبائل واالعـصار   ،  باختالف أحوال األقطار    
  يف اإلنفـاق  والقدرة على    ،مثل وصف اإلسالم  

حتقيق مقصد املالءمة للمعاشرة املسماة بالكفاءة      
املشروطة يف النكاح يف قول مالك ومجاعة مـن         

  "ة يالفقهاء خبالف التماثل يف اإلثراء أو يف القبيل

  
  

مقاصد الشريعة 
اإلسالمية حممد 

الطاهر ابن عاشور 
  .52ص 
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قاعــدة ضــابطة 
إلرشاد الفقيـه   
حلسم املوقف إذا   
وجد نفـسه إزاء    
معان متداخلـة   

د بني الصالح   دتتر
  والفساد  

 وقد تتردد معان بني كوا صالحا تـارة وفـسادا           "
 فهذه ال   .االطرادتل منها وصف    اخأي بأن   ،  أخرى  

وال  تصلح العتبارها مقاصد شرعية علـى اإلطـالق       
لعدم اعتبارها كذلك بل املقصد الـشرعي فيهـا أن          
توكل إىل نظر علماء األمة ووالة أمورها األمناء على         

ينوا هلـا الوصـف     يعلمصاحلها من أهل احلل والعقد      
  .اجلدير باالعتبار يف أحد األحوال دون غريه

  
مقاصد الشريعة 
اإلسالمية حممد 

الطاهر ابن عاشور 
  .52ص 

قاعــدة ضــابطة 
ــع   ــل م للتعام
املقاصد اليت يتعذر   

  تعليلها 

 وقد تأيت أحكام منوطة مبعان مل جند هلا متـأوال إال          " 
لصالة ومثـل   يف ا أا أمور ومهية، مثل استقبال القبلة       

 فعلينا أن نثبتها كمـا      ،التيمم واستالم احلجر األسود   
  ي  التعبد قسم هي وجنعلها من

  
مقاصد الشريعة 
اإلسالمية حممد 

الطاهر ابن عاشور 
  55ص 

قاعــدة ضــابطة 
للتمييز بني مـا    
يصلح أن يكـون    
مقصدا شرعيا مما   

  ال يصلح 

ام وهي املعاين اليت خيترعها الـوهم مـن         فأما األوه " 
اخلـارج  يف   نفسه دون أن تصل إليه من شيء حمقـق        

يف امليت معـىن يوجـب      أن  كتوهم كثري من الناس     
، وكـذلك   …اخلوف منه أو النفور عنه عند اخللوة        

التخيالت وهي املعاين اليت ختترعها قوة اخليال مبعونـة         
ـ          سوسة الوهم بأن يركبها اخليال من عدة معـان حم

حمفوظة يف احلافظة كتمثيل صنف من احلـوت أنـه          
  .خرتير حبري

  .هذين بصاحل ألن يعد مقصدا شرعيا فليس شيء من
مث إننا استقرينا الشريعة فوجدناها ال تراعي األوهام 

ها، فعلمنا أن البناء على األوهام بذوالتخيالت وتأمر بن
 فقضينا بأن ،مرفوض يف الشريعة إال عند الضرورة

  ".ألن تكون مقاصد شرعية وهام غري صاحلة األ

  
  
  
  
  
  
  

ــشريعة  مقاصــد ال
ــد  ــالمية حمم اإلس
الطاهر ابن عاشـور    

  .54-53ص 
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قاعــدة ضــابطة 
لتعامل الفقيه مع   
ما قـد يرجـع     
ألمور ومهيـة أو    

  .متخيلة 

ومن حق الفقيه مهما الح له ما يوهم جعل الوهم           " 
مدرك حكم شرعي أن يتعمق يف التأمـل عـسى أن           

ويرى أن مثة معىن حقيقيـا       زيل ذلك الوهم  يظفر مبا ي  
ى عليـه يف  ط قد قارنه أمر ومهي فغ.هو مناط التشريع  

  "نظر عموم الناس ألم ألفوا املصري إىل األوهام 

  
مقاصد الشريعة 
اإلسالمية حممد 

الطاهر ابن عاشور 
  .54ص 

أعلم أن األمور الومهية وإن كانـت ال تـصلح          و   "  
للكون مقصدا شرعيا للتشريع فهي صاحلة ألن يستعان        
هبا يف حتقيق املقاصد الشرعية فتكون طريقا للـدعوة         

  .واملوعظة ترغيبا أو ترهيبا

  
مقاصد الشريعة 
اإلسالمية حممد 

الطاهر ابن عاشور 
  .55ص 

قاعــدة ضــابطة 
حلمل الفقيه على   
ــاء   ــب بن جتن
األحكام علـى   

  األمور الومهية 

فعلى الفقيه أن يفرق بني املقامني فال يذهب يفـرع          " 
ـ      ة كمـن تـوهم أن      على تلك املواعظ أحكاما فقهي

  .الصائم إذا أغتاب أحدا أفطر ألنه قد أكل حلم أخيه

 55نفس املرجع ص 

قاعــدة ضــابطة 
لوجوب جتنـب   
ــتعانة  االســ

 مــا بالومهيــات
   .أمكن

  
 مستعانا هبـا    ةوقد تكون الومهيات يف أحوال نادر     " 

  "عذر غريها على حتقيق مقصد شرعي حني يت

ــشريعة  مقاصــد ال
ــد  ــالمية حمم اإلس
الطاهر ابن عاشـور    

  .55ص 

ــابطة  ــد ض قاع
لضرورة اجتـهاد   
الفقيه يف التدقيق   
وإجادة النظر يف   
ــيت  األحكــام ال

  خفيت عللها 
  

 منها  ىوعلى الفقيه أن جييد النظر يف اآلثار اليت يتراء        " 
أحكام خفيت عللها ومقاصدها وميحص أمرها فإن مل        

 خمتلـف   جيد هلا حممال من املقصد الشرعي  نظـر يف         
الروايات لعله أن يظفر مبسلك الوهم الذي دخل على         
بعض الرواة فأبرز مرويه يف صورة تؤذن  بأن حكمه          

  " مسلوب احلكمة واملقصد 

  
مقاصد الشريعة 
اإلسالمية حممد 

الطاهر ابن عاشور 
  .47ص 
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لتثبت من سلب   ل
أو عدم سـلب    
حكمتـــــها 

  ومقصدها
ــابطة  ــد ض قاع
لتصرف الفقيـه   
ــة  ــد مواجه عن
مقاصد يـصعب   
اعتبارها قطعية أو   

  قريبة من القطع 

لباحث عن املقاصد الشرعية قد لوعلى هذا فاحلاصل   " 
 من القطع وقد يكون ظنا      .قطعيا أو قريبا  علما  يكون  

وال يعترب ما حصل للناظر من ظن   ضعيف أو دونـه             
فإن مل حيصل له من عمله سوى هذا الضعيف فليفرضه       

لناظر يأيت بعده كما أوصـى      فرضا جمردا ليكون يئة     
فَرب حاِمِل  " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ قال         

 هِمن أَفْقَه وه نِفقٍْه ِإلَى م" *  

ــشريعة مقاصــد  ال
ــد  ــالمية حمم اإلس
الطاهر ابن عاشـور    

  40ص 

قاعــدة ضــابطة 
لتوجيه الفقيه إىل   
كيفية التعامل مع   
املقاصد الشرعية  
العائدة إىل معاين   
اعتبارية أو معاين   

  عرفية خاصة 

فإن دلت أدلة شرعية على أن اعتربت الشريعة مـن          " 
مقاصدها معاين اعتبارية أو معـاين عرفيـة خاصـة          

مل تاحتاجت الشريعة إىل اعتبارها يف مقاصدها ملا تش       
عليه مـن حتـصيل صـالح عـام أو دفـع ضـر              

كاعتبار الرضاع سببا لتحرمي التزوج باألخت      ،كذلك
وكاعتبـار  ته معاملة النسب يف ذلـك،       لمنه و معام  

القرشية يف شرط اخلليفة، وجب على الفقيه سرب تلك         
االعتبارات فإن حصل له الظن يف اجلملة بأا مقصودة         
للشارع أثبتها كمسائل فرعية قريبة من األصـول وال         

 ين قـو  و إ  . على أن يتجاوز مواقع ورودها     ءجيتري
الظن بأا مقاصد شرعية مطردة فله حينئذ تأصـيلها         

كاعتبار الذكورة شـرطا يف      ع ورودها وجماوزة مواق 
الواليات القضائية واإلمارة بناء على العـرف العـام         

  "املطرد يف العامل يومئذ

  
  
  
  
  

ــشريعة  مقاصــد ال
ــد  ــالمية حمم اإلس
الطاهر ابن عاشـور    

  .53ص 

  
                                                 

  .2582 سنن الترمدي، كتاب العلم، حديث رقم  *
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   : نتـائـج املبحث )5

ركز فيها على   حممد الطاهر ابن عاشور      اإلمامسابقة الذكر نالحظ أن     ال القواعد   إذا نظرنا إىل      
  : حمورين أساسني مها 

كيفيات وأساليب الكشف عن املقاصد الشرعية مبا يف ذلك اإلجراءات اليت  ينبغي اتباعهـا               ) أوال
  .عند البحث عنها

 أو ،لكشف عن املقـصد الـشرعي  ما يترتب على الفقيه من مسؤوليات يف حالة متكنه من ا         ) ثانيا
 وقد وضح يف احملور األول أن املقاصد الشرعية موجودة وميكن التوصـل             ،عجزه عن ذلك  

 بل خيضع أيـضا  ، غري أن ذلك ال يتوقف على جمرد جهد الفقيه وحده  ،إليها والكشف عنها  
ر عص ويتيسر يف    ، فقد يتعذر الوصول إىل مقاصد شرعية يف عصر        ،للتطور الفكري احلضاري  

 ألن ظروفه تكون مساعدة لعلمائه يف االنتباه إىل العلل الدقيقة اخلفية اليت مل يتوصـل                ،آخر
  .ابقون إليها الس

 وقد ركز يف احملور الثاين على تنبيه الفقيه إىل أمور هامة ال بد من أخذها بعني االعتبار يف تعامله                      
  : هويف ذلك و هدفه  ، واملعاين اليت ترجع إليها،مع املقاصد
أن وذلـك     فيزيل الوهم الذي قد يعترضه       يستفرغ جهده يف البحث عن املقاصد     أن   )1

  . يف التأملهيتعمق
 عليه أن يثبتها كما هي ويلحقها بالقسم        ،إذا تعذر عليه تأويل املعاين املنوطة باألحكام       )2

  .التعبدي
مـا   وال يرتب أحكاما على      ، وما جاء للتشريع   ،أن يتجنب اخللط بني ما جاء للوعظ       )3

 فيشدد على الناس كأن حيكم على الذي يغتاب أحدا يف رمضان وهو             ،يتعلق بالوعظ 
  . أفطر ألنه أكل حلم أخيهأنه صائم 

تكون  نأل ألا وإن كانت غري صاحلة ، واألمور الومهية،أن ال يغفل ما جاء للوعظ )4
  .ا أحيانا قد يستعان هبا يف حتقيق مقاصد شرعية مثل التيممفإمقاصد شرعية 

أن هذه القواعد تنظم عمل الباحث يف علم املقاصد الشرعية من جهة أساليب إىل خنلص مما سبق   
 ولذلك اعتربناها قواعد خاصة بضبط منهجية .البحث، ومن جهة توظيف واستغالل نتائج البحث

  .)قاعدة 14(  يف  و استطردنا يف هذه القواعد لتوضيحها.البحث املتعلق باملقاصد الشرعية
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  الفصــل الثـالث

  المقاصدية بعض القواعدلتطبيقات 

  في العبادات و المعامالت

  :و يشتمل على المباحث التالية     

   : مقــدمة  -

 .القواعد المقاصدية في بعض العبادات : المبحث األول -

 .ل العباداتبعض القواعد المقاصدية المتعلقة بمجا  )أ 

  . بعض األحكام التعبديةلتعلي )ب 

في بعـض المعـامالت     القواعد المقاصدية    : المبحث الثاني  -

 .المتعلقة بأحكام العائلة

في بعـض المعـامالت     القواعد المقاصدية    : المبحث الثالث  -

  .با و إنفاقاسالمتعلقة بالتصرف في األموال ك

مالت في بعـض المعـا    القواعد المقاصدية    : المبحث الرابع  -

  .األبدانالمتعلقة بالعمل والعمال المنعقدة على 
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  : مقــدمة 
الدواعي النظرية اليت و حممد الطاهر ابن عاشور الكشف عن األسباب :بعد أن تأكد لإلمام      

له عن للباحثني  كشف اله أن اإلقناع ال يكتمل إال إذ علم املقاصد الشرعية تبنيبتربر قيام ما أمساه 
 ، أبعد ما تكون عن الترف الفكري، العلمهذا ه لبناء مثل حىت يقتنعوا أن دعوت،الدواعي العملية
واالجتماعية مبا يقتضيه من أنشطة ، وأسباب عملية تفرضها طبيعة احلياة الدينية ،وإمنا تربرها دواع

ويف ، ولذلك صرف اهتمامه إىل دراسة املقاصد الضابطة للنظام العام ،خمتلفة على املسلم املعاصر
 واملقاصد املتعلقة باملعامالت ، ومقاصد التصرفات املالية،كام العائلةإطارها عرض ملقاصد أح
 واملتأمل . إىل غري ذلك من املقاصد،والشهادة، ومقاصد أحكام القضاء ،املنعقدة على عمل األبدان

فادة  مبا جيعل قيامه واإل،فيها يدرك أنه اختارها عن قصد حىت يكشف عن األبعاد العملية هلذا العلم
وباجلمع بني آرائه من بداية الكتاب إىل هذا القسم ضرورية، ،  يف هذا العصر اإلسالمبناء منه أل
 ،خدمها يف جمايل العبادات واملعامالتتسا اليت ة يعثر على جمموعة من القواعد املقاصديريخاأل

  .احلصرال وهذه مناذج منها نسوقها على سبيل التمثيل 
   : املبحث األول
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   :املتعلقة مبجال العباداتدية املقاصبعض القواعد   )أ 
ركز يف كتابه هذا على جمال املعامالت أكثر من  حممد الطاهر ابن عاشور :مام اإلنأنا يبلقد     

قصد يف هذا أوإين : "صرح بذلك فقال يف مقدمة كتابه حيث  توالعباداعنايته يف جمال العقائد 
 ىرأنني املعامالت واآلداب اليت سالم من التشريع يف قواالكتاب خصوص البحث عن مقاصد اإل

 كما أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن تسمى بالديانة ...أا اجلديرة بأن ختص باسم الشريعة 
اصطلحنا قد  لذلك .ر أخرى تتعلق بسياسة النفس وإصالح الفرد الذي يلتئم منه اتمعاوهلا أسر

   أصول نظام اتمع "ليف مسيتهوقد خصصتها بتأ على تسميتها بنظام اتمع اإلسالمي
  )1( "االسالمي

 ومل يركز عليه وال أواله االهتمام الـذي         ،فهو لذلك مل يلتفت إىل اجلانب التعبدي إال عرضا            
 ، ولكننا مع ذلك نعثرله يف كتابه موضوع الدراسة على لفتات هنا وهنـاك             ، جانب املعامالت  هنال

   . عباداتيف جمال المقاصدية قواعد نستخلص منها 
  
  .ب امليت احلاج إذا تكفل بغسله من مل حيرم باحلجيجواز ختمري و تطي) 1

فقـال  .أن رجال وقصته ناقته وهو حمرم فمات        ،صلى اهللا عليه وسلم       ثبت عن رسول اهللا        لقد
فيظن البعض أن ذلك ألجـل      .   )2( " (*) فَِإنَّ اللَّه يبعثُه يوم الِْقيامِة ملَبيا     : " عليه الصالة والسالم    

وإمنا هو ألجل األحياء الذين لكوم أحرموا باحلج أمتنع عليهم مس الطيب إال أن يتحللوا               ،  امليت  
  : وقد دلل على صحة هذه القاعدة باآليت ، من حجهم 

وجعـل   فالنهى ألجل األحياء ال ألجل امليـت        ،   يتلطخ حمنطوه  ئال ل  عنده   ن ذلك أ"  •
  )3( "…سببا حلشره ملبيا تنويها بشأن احلج حرمانه من احلنوط 

وهو حمرم وقال     بن عبد اهللا حني مات  باجلحفة       ادقن عبد اهللا بن عمر كفن ابنه وا       أ"  •
 حمرمون ال جيوز    اجلماعة كلهم   أن   ما منعهم من تطييبه إال       يلوال أننا حرم لطيبناه أ    : 

  )4( . هلم مس الطيب

                                                 
  . 9مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ص  ابن عاشور حممد الطاهر ،  -1

  .54ص " ال ختمروا وجهه وال متسوه بطيب " :  ، وقد ورد يف كتاب املقاصد البن عاشور بلفظ 1188اب اجلنائز ، حديث رقم  أخرجه البخاري ، كت (*)
  .54 ص ،مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور حممد الطاهر ،   - )2(
  . 54صينظر نفس املصدر، – )3(
   .54 صنفس املصدر ،   - )4(
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لقد اعتقد الكثري من ف ،وال يسبب حرجا للمقاتلني، ا جواز غسل الشهيد إذا كان ذلك ممكن) 2
ِإلَّا جاَء يوم ...: "  يف حقه -صلى اهللا عليه وسلم-الناس أنه ال جيوز غسل الشهيد لقوله 

أن علة ترك غسله فيتوهم كثري من الناس  )1( "...الِْقيامِة اللَّونُ لَونُ الدِم والريح ِريح الِْمسِك
 أو كذلك ألنه لو غسل جهال األمر  وليس . دمه يف جروحه يبعث هبا يوم القيامةهي بقاء
وجلعل اهللا له يف جرحه دما يثعب شهادة له بني أهل  بطلت تلك املزية ما ا أو عمد نسيانا 
أن الناس يف شغل عن التفرغ إىل غسل موتى اجلهاد، فلما علم   ولكن علة النهى هي ،احملشر

ومن ، صابتهم باجلراح من بقاء جراحتهم إر خواطر أهل الصف حني من انكساما حيصل اهللا 
. هم اهللا تلك املزية اجلليلةضوعيهم  ذونكسار خواطر أهليهم واوعلم ، دفنهم على تلك احلالة 

    )2("و املسبب هو السبب أي السبب هو املسبب فالسبب يف احلقيقة معكوسة، 
إذا مل يكن يف ،  إنه ال مانع شرعي من غسل الشهيد : استنتجنا أنه وإذا اعتربنا حتليله ذلك    

  .غسله مشغلة للمقاتلني عن القيام بواجب أوىل
  
قد يرى بعض الناس ،  لدرء االستخفاف بالعبادة إمنا كان  ،األمر بستر العورة ملن يصلى خمتليا) 3

ا هنا ال ناظر فه، إلذا جاز ذلك يف املإ و. خمتليا شيئا من التشديديالعورة للمصل ستربيف األمر 
  :  وهؤالء غاب عنهم قول البصريي رمحه اهللا ،وال منظور

  )3(حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم * * * *والنفس كالطفل إن مله شب على      
والتفسخ فيدخلـها   ،  وتساهلت معها مالت إىل التحلل      ،   فإن النفس إن أرخيت هلا احلبل        .ا  إذً  

 هو من بـاب أخـذ       ، االلتزام يف اخللوة مبا يلتزم به يف العلن         ومن هنا فإن   ،االستهتار بكل مقدس  
  . بالعبادةمباالةوالآل ، حىت ال جتنح إىل االستهتار،النفس باحلزم

 أو خلوفه على نفسه من ، واألمر به ملن مل جيد ماء،إن التيمم ال يغين يف الطهارة عن املاء) 4
 أما إذا حضر املاء وتوفر فال ،ر هلاوالتطه، حلمل الفرد على تقديس العبادة إمنا هو  ،التلف

ومن مثة نستنتج ، إذا حضرت  ففرض التيمم هو التطهر للصالة  .جيوز االستخفاف بالعبادة
  : القاعدة التالية

                                                 
  .1580جلهاد ، حديث رقم  سنن الترمذي ، كتاب فضائل ا- 1

  55 ، 54 ص، مصدر سابقابن عاشور حممد الطاهر ،    - )2(
هـ، 1366طبع التجاين حممدي، مطبعة املنار ،  قصيدة الربدة،شرف الدين حممد البصريي ا شرف الدين حممد البصريي ،  الدرة اليتيمة،- )3(

   . 05 ص تونس،
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وإمنا شرع لتثبيت واجـب ضـروري       ،   لذاته   اليس كل ما شرع من أعمال اجلوارح مقصود       "   
  " إذا توفرت أسباب القيام به  ، ومنعا لتركه، أو االستهتار به،هيودفعا لتناس

 ،ة ملن أفطر يف رمضانظوالكفارات املغل، نفهم ملاذا شرع القضاء يف صوم الفرض : ومن هنا      
 إذا ،واإلطعام جاء حلملهم على أداء فريضة الصوم، زام األفراد املفطرين بالقضاء تلإن إمن حيث 

يشرع القضاء والكفارات لسقطت فريضة  ولو مل ،حل وقتها بالتزام وانضباط واحترام وإجالل
ماء هو من باب اإلبقاء على عادة التعبد ولو باإل،  وكذلك إلزام املريض الفذ بالصالة ،الصوم ذاا

  . حىت ال يتأخر عن أدائها ساعة الرخاء واألمن والعافية،لديه
 :قاصدية اليت أقرهـا اإلمـام  إمنا تستند إىل القاعدة امل، والقواعد يف فقه العبادة ، وهذه املعاين      

أحكـام الـشريعة    : "  واليت نصها    )مقاصد الشريعة االسالمية  (حممد الطاهر ابن عاشور يف كتابه       
  .1" كلها مشتملة على مقاصد الشارع 

  
  
  

   :تعليل بعض األحكام التعبدية )ب 
عسر تعليلها  وإن كان يرى أن بعض األحكام التعبدية قد ي        ،   حممد الطاهر ابن عاشور      : فاإلمام    

جتهاد الفقيه يف التعرف    ا فإنه مع ذلك يرى ضرورة       ،ما جاءت عليه  على  ومن مثة جيب القبول هبا      
 إذ حبسب القاعدة العامة اليت سـقناها،        ،ستتر من مقاصد   ا و،   ما خفي من عللها      لىوالكشف ع 

  . وال فرض أو تشريع بال مقصد،فإنه ال حكم بال علة
  وهى وإن خفيت على البعض فقد تنكشف للبعض، هلا علل ومقاصدألحكام التعبديةاف اإذً    

كم احلفإن بعض  " والتعرف على مقاصدها ، ومن مثة فإنه جيب االجتهاد يف التماس عللهااآلخر ،
طالع الا روصبعض العفإذا أعوز يف ، فهام العلماء متفاوتة يف التفطـن هلا أوإن ، قد يكون خفيا 

  .)2( " ال يعوز من بعد ذلكعلى شيء منها فإن ذلك قد
 حممد الطاهر ابن عاشور من القائلني بتجرد وخلـو األحكـام            :مامأن اإل ومن اخلطأ اعتقاد        

وقد تأيت أحكام منوطة مبعان مل : " لقوله يف كتابه موضوع الدراسة     . واملقاصد   التعبدية من العلل    
واسـتالم احلجـر     ومثل التيمم    لة يف الصالة    جند هلا متأوال إال أا أمور ومهية، مثل استقبال القب         

                                                 
  .48ص  ، إلسالميةمقاصد الشريعة ا ابن عاشور حممد الطاهر ، -1
  .48 ، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور حممد الطاهر ، -2
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وكذلك األمر بستر العـورة للـذي       " فذلك ليس مذهبه بدليل قوله قبل ذلك مباشرة          1 "األسود  
 فإن ذلك للحرص على عدم االستخفاف بالعادات الصاحلة حتقيقا ملعىن املـروءة             ،يصلي يف خلوته  
   : وقوله . ) 2(" وتعويدا عليها 

مكاننا حىت  إمثل طهارة احلدث فنعاجل ب     ميكن له تأويل خيرجه عن الوهم       مبا  منوطة   أحكام   يتوتأ" 
والتأكد من ذلك ألن إطـالق       والتحقيق    بل هو يدعو إىل التثبت       3 "الكون و مهيا    ن  عخنرجه  

على أئمة الفقه    "و،  على حكم خلفاء علته قد يترتب عنه مشقة وعنت على املسلمني             صفة التعبد 
ن يوقنوا بأن ما أدعي التعبد      أ و ،ود األحكام التعبدية يف تشريع املعامالت     يساعدوا على وج  ال  أن  
 الـيت تلقاهـا     خفيت عللها أو دقت، فإن كثريا من أحكام املعامالت        قد  إمنا هو أحكام    منها  فيه  

  )4(" األحكام التعبدية قد عاىن املسلمون من جرائها متاعب مجة يف معامالميبعض األئمة تلق
 علل األحكام التعبدية ما أمكن يفوالتقصي ، ده يلح ويدعو إىل ضرورة التحقيق ولذلك جن    

 ثار اليت يتراءى منها أحكام خفيت عللها ومقاصدها وعلى الفقيه أن جييد النظر يف اآل:"ذلك 
 الروايات لعله أن يظفر خمتلفوميحص أمرها فإن مل جيد هلا حممال من املقصد الشرعي نظر يف 

فأبرز مرويه يف صورة تؤذن بأن حكمه مسلوب  ل على بعض الرواة دخ الذي مبسلك الوهم
   )5(".احلكمة واملقصد

 كذلك  جعلناه   من بعض األحكام قد      ا أو ما نعده تعبدي    ،وهكذا يتأكد لنا أن األحكام التعبدية         
 ال يف ، ومن مثة فمن واجبنا أن جنتهد يف البحث عن العلـل واملقاصـد          ، ودقة مقصده  ،خلفاء علته 

بل حىت يف جمال األحكام التعبديـة الـيت أوردناهـا آنفـا والـيت        فقط،  جمال أحكام املعامالت    
  .حممد الطاهر ابن عاشور :ماماستخلصناها من قراءتنا لكتاب اإل

 وما ، وبقدر ما نكشف عليه من علل، من تعليلن أحكام العبادات هي األخرى ال ختلوإحيث 
 وحفظ ، ونكون أقدر على صيانة أحكامه، ما نتفقه يف الدين بقدر،تدي إليه من مقاصد

  .حدوده
  :املتعلقة بأحكام العائلة يف بعض املعامالت املقاصدية القواعد  :  الثايناملبحث     
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، ت بتثبيت أسسها نتعت الشريعة اإلسالمية بضمان استقرار احلياة العائلية حيث ااهتملقد      
 وهذا بتحديد حقوق والتزامات كل ،ريق تنظيم عالقاا وضبطها وذلك عن ط،ومتتني أواصرها

 على أكثر املوضوعات اليت حازت يف الشريعة اإلسالمية،هو طرف فيها ولعل موضوع العائلة 
 وهذا يكشف عن أن الشريعة اإلسالمية ترى أن استقرار احلياة العائلية ،أكرب قدر من التشريعات

 يهدد ، وأن كل ما يهدد العائلة،ة اجتماعية سليمة وقارةهو األصل يف التمكني لقيام حيا
 وهذا علم النفس يكشف عن أن األفراد الذين .بالضرورة احلياة االجتماعية لألمة اإلسالمية

 إمنا أوتوا من قبل عائالم ،وممارسات خاطئة، ينساقون يف احلياة االجتماعية إىل سلوكات شاذة 
  . ا يف أحضااوأاليت نش

 موضوع )مقاصد الشريعة اإلسالمية( هيف كتابخص  ، حممد الطاهر ابن عاشور:اإلمامو    
   : من أمهها  القواعدينتهي اىل جمموعة  والناظر فيه .باالهتمام مبا هو جدير ،العائلة

  
  
كل نكاح ال يفضي إىل ثقة الرجل يف انتساب نسل املرأة إليه ليس نكاحا شـرعيا                 )أ

  .  اإلسالميف
   ألن تأكد الرجل من ثبوت انتساب نسل املرأة إليه هو الذي جيعله يتحمل كامل التزاماته وذلك

 مما يكفل لذلك النسل نشأة سليمة يف ظل عائلـة           ،قبل ذلك النسل عن طيب خاطر ورضى نفس       
  . ترعاه رعاية نابعة من اإلقرار ال من االضطرار

بن عاشور يف هدم صور النكاح اليت كانـت         ا حممد الطاهر    :وهذا هو األصل فيما يرى اإلمام         
 األمر الذي جيعله    ،ثبات انتساب نسل املرأة إىل الرجل     إ لكوا ال تساعد على      ،سائدة يف اجلاهلية  

  . صل من مسؤولياته قبلهنيت
عتناء الشريعة بأمر النكاح من أمسى مقاصدها ألن النكاح جذم نظـام            افكان   :" يقول       حيث
ـ               وأن مقصده . العائلة  يف  يا منه قصر األمة على هذا الصنف من الزواج دون ما عداه ممـا حك

مرأة أو نساء هن قرارات نسله حىت يثق من جراء          إ وحقيقته هو اختصاص الرجل ب     .حديث عائشة 
  )1(".ذلك االختصاص بثبوت انتساب نسلها إليه

  . كل نكاح خيلو من حسن املعاشرة ودوامها ال ترتضيه الشريعة اإلسالمية) ب
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قتسام األعباء العائلة هو ضمان التكافل بني أفرادها وتعاوم على هدف إقامة صرح اإن        
بطلت الشريعة اإلسالمية أولذلك . هم يف مواجهة صعوبات احلياة من مرض وفاقة وخوفتآزرو

توثيق ذلك أن احلياة العائلية يف اإلسالم هي إطار ل.  نكاح املتعة ألنه يتناىف مع دوام املعاشرة
 وحسن املعاشرة يف حالة قيام رابطة الزواج  أمر ضروري لينتظم شأن األمة ،الروابط اإلجتماعية

ولذلك راعت الشريعة اإلسالمية أن تقوم آصرة الزواج على الرضى املتبادل بني . ويستقر حاهلا
ق ة بعضهما البعض يف كل الظروف وأباحت الطالرالطرفني واقتناعهما بقدرما على معاش
آلخر تكون له عونا على لن رغبة كل طرف إ من حيث ،للطرفني إذا تبني هلما انطفاء تلك الرغبة

 وارتد ، فإذا ما اختلت تلك الرغبة وحل حملها النفور انعدم حسن املعاشرة،لزوم حسن معاشرته
  رج خيا ذه و. من بغضاء وعداوة، بأضرار جسيمة،ذلك على خمتلف أطراف العائلة اخلاصة والعامة

مل تزل الشرائع تعىن بضبط أصل نظام تكوين العائلة الـذي            " واليت   ،الزواج عن مقاصده الشرعية   
  هو اقتران الذكر باألنثى املعرب عنه بالزواج أو النكاح فإنه أصل تكوين النسل وتفريع القرابة 

ليل يف تكوين    واستتبع ذلك ضبط نظام الصهر فلم يلبث أن كان لذلك األثر اجل            .بفروعها وأصوهلا 
  )1(." نظام العشرية فالقبيلة فاألمة 

و إن أي شكل من أشكال الزواج الذي ال يكفل املناخ املالئم لنمو الروابط االجتماعية        
 يف نطاق األسرة العامة هو زواج ال ترتضيه الشريعة من حيث ،داخل األسرة اخلاصة وخارجها

    .كونه يعتمد املصلحة اآلنية
ن هنا نفهم ملاذا منع اإلسالم اجلمع بني األختني أو بني األم وإبنتها حتت رجل واحد ملـا                  وم      

ومنه نفهم كذلك   .  وما يفضي إليه من سوء املعاشرة      ،يترتب عن ذلك من إهدار لعالقات القرابة      
عدم مشروعية ما يسمى يف املشرق العريب بالزواج العريف حىت وإن كانت له صيغة ومهر وشهود،                

 فهو يتعارض مع املقصد الشرعي الذي يرمي مـن الـزواج إىل دوام العالقـة                ،مؤقتنه زواج   أل
وقد ظهر من مجيع ما تقدم أن صورة التعاقد يف تكوين صلة النكاح على               "  الزوجية واستمرارها 

الوجه األكمل صورة عرضت له من احلرص يف حتقق معىن رضى املرأة وأهلها بذلك االجتمـاع،                
  )2(" سن قصد الرجل معها من دوام املعاشرة وإخالص احملبة ويف حتقق ح

 كان قصدهما جاء لينتقص من أهلية املرأة بل  يالحظ أنه : اشتراط الويل يف عقد النكاح) ج
  .  وحفظ حقوقها املترتبة على هذا العقد،تكرميها ودفع الشبهة عنها
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 هلا من تعليم يؤهلها ألن نسمع اليوم من دعاة العصرنة من يرى أن حال املرأة اليوم مبا أتيحو      
تكون ولية نفسها يف الزواج، ويأخذ دعاته على الشريعة اإلسالمية اشتراطها الويل يف عقد 

 وغاب . وتقييدا حلريتها، وانتقاصا من قدرها، ويعتربون ذلك ضربا من احلجر على املرأة،النكاح
 هذا الويل مسؤولية املشاركة يف حتميل هدفه عنهم أن قصد الشريعة من اشتراط الوالية على املرأة 

مساعدة هذه العائلة الناشئة على جتنب كل العقبات والصعاب اليت قد دد استقرارها وتعرض 
   تعزيز موقف الزوجة لدى الزوج حىت ال يتنكر ه كما أن غرض؛عالقتها إىل االنفصام عامة

وامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ اللَّـه       الرجالُ قَ : ((  بدليل قوله تعاىل     حلقوقها وحقوق نسله منها   
  . )1()) بعضهم علَى بعٍض 

   وهو مشترط أيضا لدفع الشبهة عنها حىت يعلم الناس أن زواجها اختيار ال اضـطرار              
  . إذ القصد تكرميها وإظهارها مبظهر املرأة الشريفة

واج ألن غرضه التأكد من قدرة املرشح للـزواج         الفقهاء اشترطوا الوالية على املرأة يف الز           إن  
 على حتمل أعباء ما يترتب من حقوق على انعقاد عقد النكـاح حيـث أن         ، وماال ،عقال وعاطفة 

بتنه ا ويشري على    ، وسرب أغواره  ،بنته ممن يتقدم هلا إال بعد تقصى أحواله       إالويل ال يقدم على تزويج      
  . وينصح هلا

 بل دعم لقدرا على اختاذ القرار السليم الذي يكفل هلا سعادا            وليس يف ذلك حجر عليها          
 كما أن والية الويل جتعله حريصا على الذب عنها ومحايتها والتـدخل             ،واستقرار حياا الزوجية  

أن يتوىل عقد املرأة ويل هلا خاص إن        " و   ،بطال كل ما من شأنه أن يفسد عليها حياا الزوجية         إل
 ذويها، ألن ذلـك أول       علم ن املرأة مل تتول الركون إىل الرجل وحدها دون         أ  ليظهر ،كان أو عام  

ة والبغاء واالستبضاع فإا ال يرضى هبا األولياء يف عـرف           نالزنا واملخاد بني  الفروق بني النكاح و   
ـ                   االناس الغالب عليهم، وألن تويل الويل عقد موالته يهيئه إىل أن يكون عونا على حراسـة حاهل

  )2(. وأن تكون عشريته وأنصاره وغاشيته وجريته عونا له يف الذب عن ذلك.وحصانتها
وهذه احلياة تكشف لنا يوميا عن معاناة املرأة أكثر من الرجل من ضـروب الـزواج                

 وحقوق بنيها، فاشتراط    ، وإهدار حلقوقها  ، وما تتعرض له من إهانة وقسوة      ،الذي يغيب عنه الويل   
  . ما ينجم عن زواج تنعدم فيه الكفاءة دينا ومكانة وماالالويل إمنا جاء لتجنيب املرأة 
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النكاح للتمييز بينه وبـني     ب خاصوإمنا هو شعار    :  املهر يف اإلسالم ليس عوضا عن البضع      ) د
  . النكاح غري الشرعي

املهر شعار النكاح ألنه أثر من املعامالت القدمية عند البشر اليت كان النكاح فيها شـبيها                "    فـ
   )1( ".بامللك

  .  "بوجت ولو كان عوضا عن لروعي فيه مقدار املنفعة املعوض عنها"  •
ستغرقته املنافع احلاصلة للرجل يف     اجتدد مقدار من املال كلما حتقق أن املقدار املبذول قد            

  .  الزوجة يف عصمته، مثل عوض اإلجارةمدد بقاء مدة من 
   )2 (."د الطالق عن للزوجلو كان مثن املرأة لوجب إرجاعها إياهو •

أنه البد من املهر يف النكاح الشرعي ال لكـونه عـوضا عن البضع ما يبني لتلك األدلة ف       
وإمنا هو ضروري لتمييز النكاح الشـرعي عن غريه وذلك الستيفاء مقاصد الزواج يف اإلسالم 

   :واليت من بينها فيما نرى
بذول قل أو أكثر هو وسيلة      إثبات استعداد الرجل للتضحية من أجل املرأة فاملهر امل         •

  .  رغبة الرجل يف املرأة وإعالن منه على استعداده لإلنفاق عليهاإلثبات
املهر وسيلة لترغيب املرأة يف معاشرة الرجل وطمأنتها على رغبته األكيـدة يف              و •

  . معاشرا باملعروف ومحلها على أن تعاشره باملثل
هبا ولذلك قال العلماء    اهتمامه  الرجل عن   واملهر هو وسيلة لتكرمي املرأة وتعبري من         •

 وحمل التكرمي الذي هو     )3("النكاح مبين على املكارمة والبيع مبين على املكايسة          "
يف املهر إمنا يكمن يف متييز النكاح الشرعي عن النكاح غري الشرعي مثل املخادنـة             

  . اللتباسه بنكاح املخادنة رم نكاح الشغار خللوه من املهرحولذلك 
واملهر هو وسيلة حلمل الرجل على حسن معاشرته للمرأة واحلرص عليها وعـدم              •

التفريط فيها بسهولة وأنه ال يستطيع أن يصل إىل املرأة يف كل حني ومىت شاء بل                
إذا ما تزوجها   . إن ذلك يتطلب منه تضحيات من أجل مجع مهرها ومن هنا عليه           

تضحيات جديدة من أجل مجع     أن حيرص عليها وال يفرط فيها حىت ال يضطر إىل           
  .  أخرىامرأةمهر 
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واملهر هو وسيلة لطمأنة أهل الزوجة وعشريا من أا صارت إىل رجل راغـب               •
تبدد خماوفهم ويتحملون أمل فراقها تفيها قادر على اإلنفاق عليها فتسكن نفوسهم و

  . وانفصاهلا عنهم
لقوله صلى اهللا عليـه      الشهرة هي الفارق بني النكاح املشروع وغريه من األنكحة         •

أَعِلنوا هذَا النكَاح واجعلُوه ِفي الْمساِجِد واضِربوا علَيِه ِبالدفُوِف         (( وسلم  
 (()1( .  

 
 به حيول بني الناس وبني الـذب        اإلسرارألن اإلسرار بالنكاح يقربه من الزنا، وألن        "  

    )2(."حصانة املرأةمعىن  من  وينقص،عنه واحترامه ويعرض النسل إىل اشتباه أمره
وحنن نرى أن شهرة الزواج مشترطة لتحقيق مقاصد النكاح كما أرادته الشريعة واليت              

  : من بينها 
ترغيب الشباب يف الزواج وحثهم عليه مبا تضفيه شهرة الزواج من مرح وتكـرمي               •

  . للزوجني
دم التعلـق   صرف اهتمام الفتيات عن الرجل الذي تزوج إىل غريه من الرجال وع            •

مرأة رجال وتقف نفسها عليه وتعلل عدم تقدمـه  إبأمل كاذب إذ حيدث أن حتب       
هر زواجه علمت أن ال رغبة له       تشاإليها بأعذار خمتلفة إال عدم الرغبة فيها، فإذا ما          

  .  إىل غريهاهتمامها فتحول ،فيها
 ليهـا رجـل   محاية املرأة ذاا من الوقوع يف حبائل الرجال املتزوجني فقد يتقدم إ            •

، ويطلب منها الزواج، فإن كانت ممن ال حيتملن الضرة احتاطت لنفسها            متزوج  
  . وامتنعت عنه

 
 
 ،بعضا فاحلرة كما ال حتب أن تـضار       ن  محل النساء على االمتناع عن إيذاء بعضه       •

  . أن تكون ضرة لغريهاوال تريد 
 تكـون هـذه     املرأة املتزوجة إىل غريها من النساء فقد      عن  صرف اهتمام الشباب     •

  . املرأة حمل اهتمام رجل فإذا ما علم بزواجها حتول عنها إىل غريها
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محل اتمع على التكافل مع األسرة اجلديدة ماديا وأخالقيا إذ النكاح مـسؤولية              •
وتبعات والفرد قد يعجز وعلم اتمع بالزواج حيفزه إىل املساعدة عنـد الـزواج              

  .وبعده
ي إليها شهرة الزواج فيما نرى وال شك أن هناك  املقاصد اليت ترمبعضتلك هي  •

 فيما يتعلق ببعض القواعد ، وأجل مما ذكرناه،مقاصد أخرى ولعلها أعظم
 نبني لبعضن أن آل ولنا ا.املتعلقة بالنكاح واملقاصد الشرعية اليت توجبهااملقاصدية 

 العالقة  قيامعلى اليت حتكم آصرة النسب باعتباره نتيجة تترتب املقاصديةلقواعد ا
 .الزوجية

   فما هي تلك القواعد ؟ وما  املقاصد اليت تفرضها ؟  •

 وما كان من .ما كان من نسب قبل اإلسالم فهو موكول إىل ثقة أهله به  - أ
 اتصال الزوجني بعقدة لىنسب بعد اإلسالم فال اعتراف ببنوة إال إذا ترتب ع

  . اليت حددها اإلسالمه النكاح وفق قواعد
فترضنا دخول رجل أورويب أو وثين إىل اإلسالم يف عصرنا  ا لوهدة فإنوطبقا هلذه القاع

وكان قد سبق له اإلجناب فإن صلة القرابة بينه وبني نسله ال در بدخوله اإلسالم بل تبقى قائمة 
لكن ذلك ال يعين بقاء حقهم يف .  األصليهن ثقته يف نسله موكولة إىل عادات جمتمعإمن حيث 

 ألن ذلك يتطلب اشتراكهم يف امللة فإن أسلموا حق هلم إرثه حبكم البنوة وإن االستفادة من كسبه
مل تتم وفق قواعد النكاح الشرعي يف اإلسالم ألنه أجنبهم وهو جاهل هبا فحكمه هنا حكم 

 ".ال توارث بني ملتني : " رث بينهم ألن القاعدة تقول إوإن بقوا على ديانتهم فال . اجلاهلية

  )1(  ))  لَا يِرثُ الْمسِلم الْكَاِفر ولَا الْكَاِفر الْمسِلم((:  عليه و سلم لقوله صلى اهللاو
 قواعد النكاح ا لعد اإلسالم على اتصال الزوجني بعقدة النكاح وفقبأما تعليق صحة النسب      

حفظ النسب الراجع إىل صدق انتساب النسل إىل أصله سائق النسل إىل " :فمرده إىل أن الشرعية 
 بأصله واألصل إىل الرأفة واحلنو على نسله سوقا جبليا وليس أمرا ومهيا فحرص الشريعة على الرب

اإلهلي ين كوتحفظ النسب وحتقيقه ورفع الشك عنه ناظرا إىل معىن عظيم نفساين من أسرار ال
ولة عالوة  على ما يف ظاهره من إقرار نظام العائلة ودرء أسباب اخلصومات الناشئة عن الغرية اب

  2."عليها النفوس وعن تطرق الشك من األصول يف انتساب النسل إليها والعكس
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رتب تيف كل ما ذهب إليه من املقاصد الشرعية اليت تابن عاشور وقد أصاب اإلمام 
قواعد اليت سنها اإلسالم ونضيف إليها البعقدة النكاح وفق  ربط صحة النسب يف اإلسالم ىلع

 مسؤولية حتصني زوجته فلو حدث أن زلت زوجته فليس له أن يتنكـر حتميل الزوج .كذلك
الْولَد ِللِْفراِش وِللْعاِهِر : " ملـا أجنبتـه ولـو مل يكن منه ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال 

 رجوبذلك يتحمل مسؤوليته  فزللها من تقصريه هو يف الذب عنها )1("الْح.  
 أنه ال شريك له يف نسله ن قتيبوة احلقة قبل نسله فمىت حتميل الزوج مسؤولية األ •

  . أخلص نيته يف تربيته وبذل قصارى جهده يف توفري أسباب احلياة الكرمية له
  .تأمني حق الزوجة ونسله  يف النفقة  •
 .تثبيت حق النسل فيما جيب له من مرياث  •
أجره لقولـه   محل الزوج على االجتهاد يف حسن تربية النسل ليحي ذكره وحيصل             •

ِإذَا مات الِْإنسانُ انقَطَع عنه عملُه ِإلَّا ِمن ثَلَاثٍَة ِإلَّـا ِمـن             :" صلى اهللا عليه وسلم     
 و لَهعداِلٍح يلٍَد صو ِبِه أَو فَعتنِعلٍْم ي ٍة أَواِريقٍَة جد2(".ص(  

ثق الرجل يف   و فإذا ما    تأمني حق اتمع اإلسالمي يف احلصول على أعضاء صاحلني         •
بنون ي أحسن تربيته وكانت نتيجة ذلك حصول اتمع  على أعضاء صاحلني             نسله

  . جمده ويرفعون ذكره

 والذهاب بقدسيتها وخيل حبياء الزوجني ه إهدار رابطة القرابةليحيرم كل زواج يترتب ع) ب
  . وذلك حفاظا على هيبة القرابة وصلة النسب

  : حترمي الزواج باحملرمات بالنسب من األصول والفروع  كان  يفوفقا هلذه القاعدة و
 فقررت الشريعة معـىن احملرميـة       .هاب احلرمة والوقار  إكساؤها  إصرة القرابة   آنشأ عن قداسة     "و

بالنسب وهو حترمي األصول والفروع يف النكاح حىت تكون القرابة التامة مرموقة بعني ملؤها عظمة               
    )3( ." يء من معىن اللهو والشهوة جبالل ال خيالطه شووقار وحب

حيث كان معظم القصد من النكاح االستمتاع كانت خمالطة الزوجني غري خالية            " •
 ألحد اجلانبني و اإلحتشام     من نبذ احلياء، وذلك ينايف ما تقتضيه القرابة من الوقار         
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 وذلك ظاهر يف أصول الشخص وفروعه ويف صنوان أصوله مـن عمـة            .لكليهما
قصد إجياد معىن الوقـار     لخوة واألخوات ف  وان الشخص وهم اإل   نما ص  وأ .وخالةأ

 لكننا نرى أن هذه القاعدة تتعدى ذلك إىل مقاصد شـرعية أخـرى    )1(".بينهما  
  : نذكر منهاكثرية 

احلفاظ على جودة النسل وسالمته فقد أدرك العرب يف جاهليتـهم أن الـزواج               •
  . الطب احلديث وأكده  يضوي النسل ويضعفهكبرية بالقرابة ال

احلفاظ على متاسك األسرة اخلاصة والعامة وقطعا لألسباب اليت تؤدي إىل حدوث             •
أو جيمع  ،   بته  وهو خطر جد حمتمل حينما يتزوج الرجل من ربي         والشقاق   التنافر  

   .األختنيبني الزوجة وعمتها أو بني 
 ، واملصاحل فيكون  ،لى الرتوات عها على قيم ال تستند      ؤوبنا السمو بالرابطة العائلية     •

  .  جمردا عن اهلوى والنفعية،بنته واألب ال،حب األخ ألخته
   .السابقةة هذه  بعض املقاصد اليت تنصرف إىل خدمتها القاعدة املقاصدي             

  
  . يف األموال كسبا وإنفاقاتصرف املتعلقة باليف بعض املعامالت  ةالقواعد املقاصدي : لثاملبحث الثا

الناظر فيما بسطه اإلمام ابن عاشور من كالم يف كتابه موضـوع األطروحـة يـستنتج                     إن  
  :القاعدتني التاليتني 

   مجع املال من حله يف الشرع مطلوب -1
اإلقبال عليه بالكلية فغري مرغوب ، وإن كانت الشريعة مل تلح يف             -2

أو ،  فليس ذلك من باب الدعوة إىل الزهد فيه         ،  احلث على طلبه    
ولكن لعلمها بأن اإلنسان حبكم     ،  وائد اليت تترتب عليه     جلهل بالف 

ميل إليه، والرتوع إىل حتصيله دون  دافع خـارجي          للفطرته جمبول   
  . يستنهضه إليه، وحيثه عليه

فال يعين  ،  هذه القاعدة تصحح فهم الناس ملوقف الشريعة اإلسالمية يف حتصيل املال من مضانه                  
  وتتنكر حلاجات ، أا ال ترى للمال فائدة أو ى طلب الثروة عدم إحلاحها يف حث اإلنسان عل

 واليت تتوقف يف كثري منها على وجود املال ذاته، وإمنـا الـشريعة              واالجتماعية،اإلنسان الفردية   
  االنسان ندفعيحىت ال   ،   باعتبارها صادرة عن اهللا ؛ اكتفت يف احلث عما حيتاج إىل حتفيز وحتريض            
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 ال يـورد نفـسه مـوارد         كي وكيفما كانت الوسيلة  ،  املال بأية طريقة    حبكم غريزته إىل طلب     
  .التهلكة
  . )1( "إلسالماألموال ثالثة لقواعد ازكاة : " فكانت 

  . الدعوة إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا" 
  . اإلشادة مبن يضربون يف األرض طلبا للمال

  . الدعوة الصرحية للتنقل من أجل الكسب والتحصيل •
  )2( . "ة بعد قضاء مناسك احلجإباحة التجار •
والتمـاس أسـباب    ،  حث الرسول صلى اهللا عليه وسلم املسلمني على الكسب           •

  ما ((  قال الرسوِل اللَِّه صلَّى اللَّهم علَيِه وسلَّم حتصيل املال يف أكثر من مناسبة
يِدِه وِإنَّ نِبي اللَّـِه داود علَيـِه        أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خيرا ِمن أَنْ يأْكُلَ ِمن عمِل            •

  3 ))السلَام كَانَ يأْكُلُ ِمن عمِل يِده
  

 ابن عاشـور    :فذلك راجع فيما يرى اإلمام    ،  أما كون الشريعة مل تبالغ يف احلث على حتصيله              
ألدلة إلزالة ما   إمنا أفضت يف ذكر ا    و  " : حيث قال   إىل كوا وكلت ذلك إىل رغبته الفطرية فيه         

غضا، وأنه  إ إليه بعني الشريعة  إال       اخامر نفوس كثري من أهل العلم من توهم أن املال ليس منظور           
لكن اجلانب الروحاين من الشريعة املنبه على جعل انصراف اهلمة          .  معاملتها إال رفضا     نغري الق م  

الداعي الشيطاين العـارض غالبـا      و. الكماالت اخللقية يف الدرجة األوىل     إىل الفضائل النفسانية و   
ق دون وضـعها يف     اواملال بوضع ذلك يف أساليب كفران نعمة الرز        للمستدرجني من أهل الثروة     

ويف بيـان     شكره ، قد صرفا أقوال الشريعة عن الصراحة يف احلث على اكتساب املـال               مواضع
ـ ــام السع ــه يف مق  ــام نفس ــابه ملن أق  ـن اكتس ــاســحم  لكيـال  د،ـي والك
  .رص على املالــــة النفـوس من احلـــداعي ا يفـها إلـى مــم حثــــينض

  :تلك الداعية اليت أشار إليها قوله تعاىل  
   1   
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  1             : وقوله
من أن حيصل من اجتماع الداعيتني تكالب األمة على اكتساب املـال واالفتتـان بـه                حذار      

  )2(" …لمعرضني عما خال ذلك من أسباب الكما
 عدم إحلاحها على احلـث      إىلوميكن أن نضيف مقصدا آخر يف انصراف الشريعة اإلسالمية                

ولو تشددت الـشريعة يف احلـث علـى         ،   وهو أن مصادر الثروة قليلة وحمدودة        ،لتحصيل املال 
كمـا هـو    اكتساب املال ألفضى  ذلك إىل إذكاء الصراع بني أفراد األمة وتقاتلهم على حتصيله               

  . !!حلال اليوم ا
وألن ، نوائبها على قضاء  الو،  ألن به قوام أمر األمة      : حفظ املال عاما أو خاصا ضرورة شرعية         -

  .  جتمعه من مالقوا ومنعتها تتوقف على نسبة ما
وتنظيم تداوله بني الناس    ،  ليس هناك شريعة من الشرائع اعتنت بضبط أوجه إنفاق املال           إنه  مث      

نه وإن توزع علـى  و إة إذ تعتربه ملكية عامة مسخرة لتحقيق النفع العام لألم  اإلسالمية   كالشريعة
وال ميلكون  ،فليس هلم فيه إال حق االنتفاع       ،  أفراد األمة فإن ملكيتهم له هي ملكية اعتبارية فقط          

وقضت بالوصـاية علـى     ،  حق التصرف املطلق فيه بدليل أا قضت باحلجر على أموال السفهاء            
 مجاال على أنه  إ فالشريعة اإلسالمية تنظر إىل املال       .ويرشد الثاين ،  يب حىت يشفى األول     انون والص 

إذا استقرينا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالـة         و  "  ،وتفصيال على أنه مال خاص    ،  مال عام   
 ذلك أدلـة    جند من  قوام أعماهلا وقضاء نوائبها   به  أن  املشرية إىل   و  على العناية مبال األمة وثروا      

 3"قينا بأن للمال يف نظر الشريعة حظا ال يستهان بهيكثرية تفيدنا كثرا 
فهو علـى وجـه    فاملال الذي يدال بني األمة ينظر إليه على وجه اجلملة وعلى وجه التفصيل  "   

   فمن شأن الشريعة أن تضبط نظام إدارته بأسلوب ، عن الغرياجلملة حق لألمة عائد عليها بالغىن
 بقطع النظر عـن     بأعواضه يف نفسه أو     ه وتعني على منائ   . موزعا بني األمة بقدر املستطاع     ،فظهحي

وينظر إليه على وجه    . كون املنتفع به مباشرة أفرادا خاصة أو طوائف أو مجاعات صغرى أو كربى            
ـ           االتفصيل ب  ة عتبار كل جزء منه حقا راجعا ملكتسبه ومعاجله من أفراد أو طوائف أو مجاعات معين

 4 " أو غري معينة
  : عتباره ماال عاماامنا ترمي به إىل حفظ حق األمة فيه بإن تدخل الشريعة حلفظ املال اخلاص     إ

                                                 
  .14 ، اآلية مرانآل ع سورة - 1
   .169،  168 ، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور حممد الطاهر ، - 2
  .167ص  ،نفس املصدر  -3
  170ص   ، مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور حممد الطاهر ،  -4
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وان مال األمة ملا كان كال جمموعيا فحصول حفظه يكون بضبط أسـاليب إدارة عمومـه،                "    
توقف علـى حفـظ     وبضبط أساليب حفظ أموال األفراد وأساليب إدارا، فإن حفظ اموع ي          

آئلة إىل حفظ مال األمـة،      ووإن معظم قواعد التشريع املايل متعلقة حبفظ أموال األفراد          ،  جزئياته  
  .1" ألن منفعة املال اخلاص عائدة إىل املنفعة العامة لثروة األمة

والعمل يف نظر الشريعة    :  ومن العمل ) وسائل+ املال  (تقوم من املتموالت    تالثروة يف اإلسالم      )  أ
، وحـث عليـه     ،   إليه اإلسالم    ىولذلك دع ، هو الركن األساسي يف تنمية الثروة        ،سالميةاإل
، قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّهـم        أو إهدارها  ،حرم على أصحاب األموال إنكار حقوق العامل      و

     لَّمسِه ولَيقُه      ((عرع ِجفلَ أَنْ يقَب هرأَج طُوا الْأَِجرييترتب عن ذلك من تعطيل اإلنتاج     ملا   2))أَع 
  . فتختل احلياة االجتماعية لألمة برمتها، ثروة األمة بدل تناميهاصعنه تناقر الذي ينج

 اإلسالم يلحظ يف هذا حاجة نفسية ، و حاجة واقعية يف حياة العامل ، فأمـا احلاجـة                    "فـ  
ر حتمل هذا املعىن فيشعر بأن      النفسية فهي إشعاره بالعناية  و االهتمام و السرعة  يف أداء األج            

جهده مقدر  و بأن مكانه يف اتمع حمسوب ، وأما احلاجة الواقعية فألن العامل  غالبـا مـا                    
يكون حمتاجا ألجرة أوال بأول ، يسد به ضرورياته هو و أهله و عياله ، و تأخري أدائه  يؤذيه،                    

  . من نشاطه و رغبته يف العمل و حيرمه مثرة  جهده و عرقه يف أنسب  أوقاا عنده و يقلل 
  واالسالم  حريص على أن يعمل كل من يستطيع بأقصى  ما يستطيع متمتعا بالرضى النفسي        

  نتاج الثروة إالشريعة قصدت من تشريعها يف التصرفات املالية " ... و   3 "و االكتفاء املادي 
 فالعمل أحـد    ؛ومن العمل  تموالتتقوم من امل  ت وقد مضى أن الثروة      .موع األمة و  لألفراد  

  )4" (أركان الثروة وآلة استخدام ركنيها اآلخرين 
املتعلقة بالعمـل   املقاصدية يف بعض املعامالت     القواعد   : الرابعاملبحث      

   والعمال املنعقدة على األبدان
العمل هو كل جهد أو نشاط يقوم به فرد من األفراد أو             : تعريف العمل عند ابن عاشور    

ليحصل بنشاطه ذاك على جزء من إنتاج مال اسـتعمله           من اجلماعات غري صاحب املال    :  مجاعة
  )5 (.صاحبه لتحصيل جزء مثله معه

                                                 
  .170 ص   ، نفس املصدر  -1

  .1. 2 موسوعة احلديث الشريف، اإلصدار أ،2434 ، رقم احلديث األحكام  من كتاب  ابن ماجه  ،  السنن  ، - 2
   .123 م ، ص 1964/ هـ 1383، 06سيد قطب ، العدالة االجتماعية يف اإلسالم ، مطبعة  عيسى اليايب احلليب و شركاؤه ، ط - 3
  .184ص ،  مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور حممد الطاهر ،  -4
  .184ص  نفس املصدر،  ينظر -5
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والعامل الذي ، يوجب احترام العمل عامة ، ىل أن العمل أصل من أصول الثروة إالتنبيه  •
ال أن يقوم بـه خاصة ألنه بدونه ال ميكن أن ينمو من تلقاء نفسه، فليس لصاحب امل

  .العامل األجري ىيترفع عل
وأمانتـه  ، خالق العامـل  ألتفات إىل استقامة تنبيه أصحاب األمـوال إىل ضرورة اال   •

نتاجيـة وأـم    إوأنه بالفعل ميكن أن يضمن هلم كفاءة        ،  وقدرته الفعلية على العمل     
  . أمواهلممكان وضعن مبعرفة وملزم

وذلك بتسليمها إىل   ،  ا يسهم يف تنميتها     دعوة أصحاب األموال إىل استثمار أمواهلم مب       •
عمال نزهاء أكفاء يتعاقدون معهم يف إطار القواعد الشرعية اليت سنتها الشريعة هلـذا              

. الغرض، وجتنب تعطيلها حىت ال يرتد سلبا عليهم كأفراد وعلى األمـة كمجمـوع             
  .ولذلك فهي واجبة التنويه هبا ، وهذه كلها مقاصد شرعية من األمهية مبكان 

من كالم نستشفها موعة من املفاهيم جم من القواعد السابقة استخلصناه ونستنتج مما 
   : نذكر منهاجديرة باالعتبار اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور هي 

  .إن املستخِدم هو وحده املكلف بتوفري رأس املال •
  .إن األجرة اليت يدفعها للعامل هي حق مشروع للعامل جيب عليه أداؤها له •
ن اجلزء املستحق غري حمدد مبعىن أنه ترك مطلقا تسهيال للمعامالت حىت ال يقع العنت               إ •

  .على طرف من األطراف وحىت يتم التعاقد بالتراضي بني الطرفني
  .إن أجرة العمل ختضع التفاق مسبق بني املستخِدم واملستخدم •
 البدين وحـده    إن النشاط ترك مطلقا دون تقييد حىت ال ينحصر معىن العمل يف اجلهد             •

  .و غريه بل ميكن أن يتوسع ليستوعب النشاط الفكري 
  . )* (أجره ولذلك استحق العامل ،ن العمل هو األساس يف تنمية املالإ •

اعد فهو فيما نرى حث صاحب املال من و هذه القةنصرف إىل خدميأما املقصد الشرعي الذي قد 
 ماله، وتنبيه زاد يف  حتقيق الربح الذي جهة على الوفاء حبق العامل ألنه لوال جهده ملا تسىن له

حىت ال يترتب عن وعدم ادخار أي جهد ، له العامل إىل ضرورة االجتهاد يف تنمية املال املسلم
  : ما يلي ذلك 

  .حرمان الكثري من أفراد األمة فوائد السعي واالكتساب •
  .شجرأو املزارعة فلم يثمر ال، ما يلحق العامل من أضرار إذا عمل يف املساقاة جتنب  •

                                                 
  . وما بعدها 148/يص ، صإلسالمية ، بتصرف وتلخصد الشريعة ا، مقاابن عاشور  )  *
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  .تضييع العامل جلهده ووقته دون مقابل •
تعرض أهل العمل للبطالة إذ تشددت الشريعة يف شروط  التعاقد بني صاحب العمـل                •

  .والعامل
مـا  األخرى  غري أننا نرى من املقاصد الشرعية       فيما يرى ابن عاشور     وهذه كلها أسباب مقبولة      

   :يلي 
ل علـى   إن تيسري املعامالت املنعقدة على األبدان إمنا جاء لتشجيع أصحاب األمـوا            •

  . على األمة االنتفاع هباوااالستثمار حىت ال تتحجر أمواهلم فيفوت
سلبية تعود بنتائج   توفري فرص العمل للعملة وذلك جتنبا لتفشي البطالة يف اتمع واليت             •

  . إخل…والرشوة ،  والتسول ،والسرقة، مثل قطع السبيل ، برمته عليه 
 ، حىت ال تتعطل احلياة االقتصادية لألمة      نتاجاإليئة الظروف املالئمة الستمرار عملية       •

  . سلبا على سيادا السياسيةؤثر ألن ذلك ي
يتحولـون  إىل    ف العمال مـن كـسبهم       ، مبا يدخره    تنويع موارد بيت مال املسلمني     •

  . )* ( عليهم الزكاة تفرضأصحاب أموال 
 يف هر ابن عاشور الشيخ حممد الطااملستخلصة من كتاب  ببعض القواعد السابقة يناكتفا     لقد 

يف هذه الدراسة التطبيقية مبا أوردناه من  ،جمال املعامالت سقناها على سبيل التمثيل ال احلصر
  مقاصد التشريع اخلاصة بأنواع املعامالت بني الناس، غري متطرقني ألحكام التربعات ، و القضاء، 

 تعترب تكملة ملا قلناه يف مبحث نفاذ العقوبات، ألننا نرى أاإو الشهادة ،و إيصال احلقوق ، و 
  ، حىت نثبت أن الرجوع إىل املقاصد هو السبيل إىل بعث احليوية يف العلوم الشرعية و . املعامالت

والرجوع إىل ،  هلا السبيل للنهوض من جديد يسهلوتيسري وضعها يف خدمة أمتنا اإلسالمية مبا 
من جديد ويسمح ،  حيرر الفكر اإلسالمي وأن مراعاة املقاصد الشرعية، حالة العطاء احلضاري 

 دورها جمتمعة يف احلياة االجتماعية لألمة لتؤديوالشرع ، والسياسة ، بالتقاء القانون واالقتصاد 
  .اإلسالمية

  : وخالصة القول 
  

  : ستشف صيحته املدوية فيما يلي تمن خالل كتابه املذكور ن اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور     إ

                                                 
  . وما بعدها 148/يص ، صصد الشريعة اإلسالمية ، بتصرف وتلخ، مقاابن عاشور  )  *
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    . أين علمكم ؟.؟  ماذا تصنعون .؟ يا علماء  أمتنا اإلسالمية أين أنتم         
 اهلجـري دون أن حتركـوا       مناثأيتوقف االجتهاد مع أيب إسحاق الشاطيب منذ القرن ال         −

 .؟ لكمالناس  انتقاد أختشون .  ؟ ساكنا
حبا وفا أو   خ وال أفعل ذلك     ، وال بأس أن تنقدوين    ،وأمحل عنكم ذلك  ،   أفعل   اأنا إذً  ها −

 .  ولكن ألمهد لكم السبيل، الشهرةيف
  . ؟ فهال واصلتم اجلهد وسعيتم إىل حتقيق القصد −
تألوا   وال ،فعليكم وحدكم تتوقف عودة احلياة الفاعلة احلقة إىل أمة اإلسالم فال تقصروا            −

 .جهدا يف سبيل ذلك ولكم من اهللا األجر، ومين الشكر
 فليس من باب الصدفة أن ركز فيـه   ،ها من كتابه  تلك هي الرسالة اليت ميكن أن نستشف       −

 ألن ما طرأ على املعامالت يف احلياة اإلسـالمية املعاصـرة بفعـل          ،على فقه املعامالت  
مر الذي جعل أفراد األمة بني      األ ، مل تفصل فيه الشريعة برأي     ،تعاملها احلضاري مع الغري   

  .صاحل األمةاإلحجام واإلقدام يف قبوله أو رفضه، فعطلهم ذلك وعطل م
  . وحتريره من قيوده،لذا فإن احلاجة ماسة إىل إطالق االجتهاد اإلسالمي من إساره و −
 علم مقاصد الشريعة اإلسـالمية  – هي إنشاء هذا العلم ،وقد رأى أن خري وسيلة لذلك   −

  . الذي يدعو إليه
 
م ، وإمنا أهل العلوم الـشرعية وحـده         ذلك أمر ال نقرره حنن     .؟  أم أصاب  ،هل أخطأ  −

  .املطالبون بذلك
لعديـد مـن إشـكالياتنا      عن ا  ةإجابا يف حماولته تلك من      إىل م أن ننبه   علينا  أما حنن ف   −

  . وهبذا نأيت على ختام هذه األطروحة،وما ميكن أن جينيه الفكر منها من فوائداملعاصرة، 
  

  .لـد السبيــو على اهللا قص          
  .وهللا احلمد والشكر أوال وأخريا          

  . على سيدنا حممد و آله و صحبه و سلمو صلى اهللا
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التنظري املقاصدي، عند اإلمام حممد الطاهر ابـن         " لقد اخترت ملوضوع حبثي عنوان      
 و ال أزعم يف هذه األطروحة أين قـد أحطـت    ،"مقاصد الشريعة اإلسالمية ": كتابه  يف  عاشور  

 أن دراسـيت    ،ين ألعلم علم اليقني   إواردة، و  و ال    املوضوع من مجيع أطرافه، ومل أترك منه شاردة         
ـ  مما هي عل   ، وكان ميكن أن تكون أمشل وأعمق وأضبط وأدق        ،ها بعض الثغرات  تهذه قد شاب    ،هي

حيث تغري املشرفون عليها تباعا، ولكـل       ؛  والسبب يف ذلك يرجع إىل اضطراب مسرية اإلشراف         
 بقبول اإلشراف   يألستاذ الدكتور عمار ساس   تفضل ا ب، ولوال أن أسعفين اهللا      هوموقفه  مشرف رؤيت 

  . لرمبا كنت نفضت يدي منها وصرفت عزمي عنها،عليها
 اهللا سبحانه و تعاىل،     يف هذا املوضوع إىل   ويرجع الفضل يف مواصلة حبثي و دراسيت        

 فكانت تبعث يفّ األمل وحتفـزين      ،ي الفاضل   اليت كنت أتلقاها من أساتذ    السديدة   النصائحمث إىل   
  . العملعلىدوما 

 ا قد استغرقت جـزء    ،و ال شك أن الدراسة التمهيدية يف هذه األطروحة        ومما يالحظ   
 وعدم توازن بني الدراستني التمهيدية      ، يدفع إىل التوهم بوجود خلل     هذاولعل   ،هاما من البحث    

لتنظري  إذ ما كان ميكن إبراز مميزات ا        هي اليت استلزمت ذلك ،      ضرورة املنهجية  غري أن  ،والتحليلية
إال عن طريق مسح شامل ملا مت قبله        ،  بن عاشور يف جمال املقاصد الشرعية     اإلمام حممد الطاهر ا   عند  

  ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هي  يف هذا اال،
  : نتائج الدراسة التمهيدية )أوال

  :  لنا ما يلي إتضحمن خالل الدراسة التمهيدية هلذا البحث 
واالهتداء ، واعتمادها كمصدر للتعرف على األحكام الشرعية       ،  صد  إن االهتمام باملقا   )1

 مث تعززت احلاجة إليه مع توسـع الفـتح          ، بدأ مبكرا منذ العهد األول لإلسالم      ،إليها
 ويتضح ذلك خاصـة يف الفقـه        ،الصحابة فيها  انتشار    و ، وتنوع األمصار  ،اإلسالمي
 - رضي اهللا عنـهم  -بن مسعودوعبد اهللا ا ،   بن أيب طالب     يواجتهادات عل  ،العمري

كانـت  إذ  ،  ويتداول بـني النـاس      ،    وإن كان لفظ املقاصد مل يتحدد كمصطلح        
  .تستخدم ألفاظ أخرى للداللة على معناه كاحلكمة والغرض واملعىن 
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سهموا يف وضع أسسه    أو،وعملوا على بلورته    ،   التفكري املقاصدي    درسوا  ن أبرز من    إ )2
اجلويين و اإلمام ابـن     إمام احلرمني    مثل   ،  أصول الفقه   علم  هل  أو إرساء دعائمه هم     

 ...بن القيم و القرايف و الشاطيبا و،و العز بن عبد السالم ، تيمية 
 كان له أكرب األثـر يف       ،ن اهتداء احلكيم الترمذي إىل وضع مصطلح املقاصد و تثبيته         إ )3

  . ليتخذ من املقاصد موضوعا لتفكريه،متهيد السبيل ملن جاء بعده
 ،عطاء دفعة قوية للتفكري املقاصدي    إأسهم بقسط وافر يف     ،  ن ظهور املدارس الفقهية     إ )4

  .و االهتمام به، و محل الناس على اإلقبال عليه 
 إذا مـا    ،إن التفكري املقاصدي كان دوما يشكل جزءا من اهتمام علماء أصول الفقه            )5

 وهـذا   ، باسـتمرار  ةتجدداملياة  احلمشكالت   مواجهة   اعتربنا أن الفقيه جيد نفسه يف     
و ،  الوضع يفرض عليه التفكري يف الضوابط اليت جيب اعتمادها للفـصل يف القـضايا               

  .صياغة الفتاوى
الـصالة  ( و إن كان قد بدأ باحلكيم الترمذي وكتابـه           ،إن تدوين الفكر املقاصدي    )6

 إال أن تـواتر  ، الذي يعترب إرهاصا لبداية التدوين يف الفكـر املقاصـدي     )ومقاصدها
. التعرف على املقاصد وأنواعهـا ووسـائلها      حيتم   ،وين وتزايده بصورة ملحوظة   التد

ولعله أول من وضـع أسـاس       ،   )الربهان(وكتابه  ،  إمام احلرمني اجلويين    انطالقا من   
 وذلك بفضل اهتمامه بوضع التقسيم اخلماسي ألصـول         ،الدراسة املنهجية للمقاصد  

  .الشريعة
 خص موضوع املقاصد بأكرب جزء مـن كتابـه          إن اإلمام أبا إسحاق الشاطيب الذي      )7

ان أول من أبرز بعمله ذلك قابليـة        وهو قسم املقاصد، ك    )املوافقات(املعروف باسم   
ابـن  حممد الطـاهر     للشيخاملقاصد للدراسة كموضوع مستقل، ولعله هو الذي مهد         

ابن عاشور   –  وبذلك أضحى الشيخ     . عاشور أن ينظر إىل املقاصد على هذا األساس       
  .  للفكر املقاصدي حبق يف هذا العصر ، بعد  اإلمام الشاطيباجمدد -

 ،إن تأخر استقاللية البحث يف موضوع املقاصد وبروزه كعلم مستقل يرجع يف نظرنا               )8
  :  إىل سببني جوهريني بعد االستقصاء 

  . كان سببا يف ظهور املقاصد علم أصول الفقه )1
  . مام مبوضوع املقاصد  هو أساس االهت علم الكالم واجلدلكما كان  )2
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ـ  اآلخر، فلم حيظ من      طرفمن اختصاص ال  ويرى كل من  الطرفني أن املقاصد          ذا ه
 والكشف عن أمهيته البالغـة،      ، للتعمق يف املوضوع   كثريا  إال باهتمام جزئي عابر ال يفيد       وذاك  

 التقليـد   ام  من ربقـة التـز      على تطور العلوم الشرعية خاصة، وحترير العقل املسلم        هوانعكاسات
  .واجلمود
، ن البحث يف املقاصد توقف بعد الشاطيب مباشرة         أكشفت هذه الدراسة التمهيدية      )9

خاصة وأن اجلهـد     نتيجة احنطاط العامل اإلسالمي      ،ة قرون   لفترة سبت واستمر توقفه   
 فقد شـق    ، ذلك متاما  خالف كان يفترض    )املوافقات(الذي بذله الشاطيب يف كتابه      

  كان جيـب للبحـث أن يتواصـل    و من مثّ، و أزال العقبات   ،بيلالطريق ومهد الس  
  .حىت ظهر الشيخ ابن عاشور فبعث املقاصد من جديد ويتدعم ال أن يتوقف 

  

: " ملوضـوع    جمموعة من النتائج توصلنا إليها  من خالل هذه الدراسـة             تلكم هي   
  :  كما يلي"  حممد الطاهر ابن عاشور لشيخ التنظري املقاصدي عند ا

يف توجيه   من املسامهة      مكن    ،اتساع الفتوحات اإلسالمية  و  ،   األمصار   إن اختالف   -أ 
  . الفكر حنو االهتمام مبوضوع املقاصد

  .توسع مع اية القرن الرابع اهلجريو التدوين يف موضوع املقاصد ر وظه  -ب 
الفضل الكبري يف إرساء قواعد     كان هلم    و    يف موضوع املقاصد   ون األعالم املربز  روظه  -ج 

بينهم قواسم  مجعت  و  ،   أنظار غريهم من العلماء      م  جذب إليه لبحث يف هذا اال مما      ا
  : مشتركة هي 

  .  الفتيا والقضاء و، كلهم أئمة أعالم مارسوا التدريس  .1
  .  رهموو جمددين بالنسبة لعص، كانوا علماء مصلحني  .2
  . قيمون يف أهم حواضر البالد اإلسالميةيكانوا  .3
  . ، داخلي وخارجي ديينو فكري واع سياسي فترة صر اعيصادف مج .4
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كما يعترب الـشاطيب حبـق      ، إمام احلرمني اجلويين  أول من وضع أسس املقاصد هو       و
 هي أن هؤالء األعالم قد رأوا يف        ،ضي بنا إىل نتيجة هامة أخرى     فوهذه احلقيقة املنطقية ت   رائدها ،   

حىت لـسياسية والتنـاحر االجتمـاعي،    واخلالفات ا،املقاصد خري أداة لتجاوز الصراعات املذهبية 
 يف الوقت احلايل كثريا بـسبب       و التقليد األبله، ولعلنا ال خنتلف عنهم      ،  يواجهوا التعصب األعمى    

  .ومن هنا يصبح اهتمامنا حنن باملقاصد نابعا عن حاجة يربزها هذا الواقع املتغريواقعنا املضطرب ،
  .الشريعة اإلسالمية  نتائج الدراسة التحليلية لكتاب مقاصد )ثانيا

  

 من االهتـداء إىل     ) مقاصد الشريعة اإلسالمية   (لقد مكنتنا الدراسة التحليلية لكتاب      
  :  نوردها فيما يلي  من النتائججمموعة

ق لوالتقليد الذي شاع يف األمة اإلسالمية كان سببا يف غ         ،  إن املذهبية والتعصب     )1
إىل افتقار علماء الشريعة    ترجع  و  ،  موضوعية ،الذي يعود إىل عوامل     باب االجتهاد 

  .أو قريبة من الضرورية، إىل أدلة ضرورية 
 تدور حول اسـتنباط   اليتسائلهي املإن من أبرز أسباب اختالف علماء األصول         )2

ومقـصدها أي   ،  على حكمة الشريعة    بنائهااألحكام من ألفاظ الشارع بدال من       
هـذه  نبنت عليهـا    ااين اليت   وعلى املع ،  أم قصروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة       

  . خاصة ما تعلق منها مبقاصد التشريع العامو ، األلفاظ
 ،  و ينقطع هبا احلجاج    ،  افتقار علم أصول الفقه إىل أدلة قطعية ينحسم هبا اجلدل          )3

  مثلما هو الشأن بالنسبة ألصول الدين السمعية، كما أن علم أصول الفقه ظهـر             
  . املدارس الفقهية فيما بينهاف  اختال، و ظهور الفقه وتدوينهبعد 

 يتطلب التمييـز    ، وعلم املقاصد الشرعية خاصة    ،إن تقدم علم أصول الفقه عامة      )4
 ذلك أن أحكام املعامالت ميكن أن       ، وأحكام الديانة  ،الدقيق بني أحكام املعامالت   

وهي أكثر قابلية للتعليل واالحتجاج هلا خبالف أحكام الديانة         ،  تضبط مقاصدها   
يني حكمها وضبط مقاصدها أمر عسري قد خيرج بالعقل إىل حد التعسف يف     فإن تع 
 .التأويل

  . ضرورة تقتضيها احلاجة إىل تنظيم حياة اتمع املسلم علم املقاصد الشرعيةإن قيام 
  :و من ذلك جند أن النتائج تتمحور يف 

  . قصدية الشريعة •



  اخلــــاتـمــــة
  

  279

  . حابةإن املقاصد الشرعية معتربة بدليل تصرفات الرسول والص •
بدليل أن الكثري من العلماء قد نبه  ولو عرضا            ممكن   رن الكشف عن املقاصد أم    إ •

بل جتاوزوا ذلك إىل اقتراح طرق ومسالك للوصـول إليهـا           ،  لبعضها يف كتبهم    
  .والكشف عنها

ن الضبط املقاصدي يساعد على بناء قواعد شرعية تسهم يف تنظيم حياة املـسلمني              إ •
  .  خاصةشاكل اليت تطرحها املعامالتألا متكن من حسم امل

 السبيل األمثل لصيانة    يواعتبارها عند صياغة القواعد الشرعية ه     ،  إن معرفة املقاصد     •
  .حرمة الشريعة ومتكني املسلمني من التطور

يف  وضـعها    و،  الكشف عن املقاصد العامة واخلاصة      يف  توسع  أن ال يثبت ذلك   مما   و
هبـدف  و ذلـك     ،يف جمال املعامالت على وجه اخلصوص     دية  فقهية مقاص صياغة قواعد تنظيمية    

له انعكاساته العملية على حيـاة األمـة          بل علم  ا نظري ارفت وأنه ليس    ،إثبات وظيفية علم املقاصد   
  . شعوبا وأنظمة، أفرادا ومجاعات

هذا ما توصلت إليه من استنتاجات أسفرت عليها دراسيت ملوضوع املقاصد الشرعية            
   .لشيخ العالمة ابن عاشورمن خالل كتاب ا

  
  .واهللا من وراء القصد وعليه توكلت وإليه أنيب               
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 تسهم يف بناء مستقبل  أن أتقدم ببعض التوصيات اليت أراها املقام وال يفوتين يف هذا 
  : ومن أمهها  علم املقاصد الشرعية  

 ميكن أن يسهم الذي هود املبذولة لبناء صرح هذا العلم اجلديد مواصلة اجل  - أ
  :فيما يلي  إجيابيا 

التقريب بني املذاهب، و ذلك من شأنه أن يقضي على التعصب ، أو خيفف من حدته ، و يف  )1
 .ذلك مكسب عظيم لألمة اإلسالمية
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ال التشريع للقوانني تزويد األمة اإلسالمية بقواعد عامة تسهم يف حتريرها من تبعيتها يف جم )2
 الغربية ،    

من تدارك الثغرات ميكن هلذا العلم أن يسهم حبق يف متكني رجال القانون يف البالد اإلسالمية  )3
يف التشريع وجتاوز الفتاوى و األحكام اليت مل تعد صاحلة لتنظيم املعامالت بني املسلمني يف 

  . احلاضرالوقت 
علم أصول  اجلديد  يناقض صد الشرعية ال ينبغي أن ننظر إىل أن علم املقا  - ب

  . ولذا نوصى بالعكوف على دراسة و تطوير العلمني معا،الفقه 
  .عدم فتح باب االجتهاد لغري املتمكنني من علم املقاصد  -د 
أصاهبا الركود و احملصورة بني اإلمامني الشاطيب  وابن  نوصى مبواصلة البحث يف الفترة اليت  -ه 

  . مازالت جمهولةعاشور علنا نعثر على دراسات
نوصي بإنشاء جممع علمي خاص باملقاصد من مجيع املداهب للتمكن من توحيد املواقف   -و 

  . يف إطار علم املقاصد الشرعية حلل املسائل و املشاكل اليت بقيت عالقة
   .نوصي أيضا بفتح قسم خاص بعلم املقاصد الشرعية يف كليات العلوم اإلسالمية  -ز 

، اليت نرى أن العمل هبا قد يساعد على تطوير هذا العلم  التوصيات جمموعة تلكم هي 
  ... و العلمية و تعزيز اجلهود العمليةاإلسالمويقضي إىل خدمة 
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      النحــــــل  
  130  09   »..  …ء لهداكم أجمعينولو شا. … وعلى اهللا قصد السبيل«   .66
  226  26   »……  قد مكر الذين من قبلهم«   .67
  78  43   »..  فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون«   .68
  74  90   ».. … إن اهللا يأمر بالعدل و اإلحسان«   .69
  217  103   ». … وهذا لسان عربي مبين«   .70
      اإلســــــراء  
  83  16   ». … وإذا أردنا أن نهلك قرية«   .71
  247  23   ». … وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه«   .72
  82  36   »……  وال تقف ما ليس لك به علم«   .73
     الكهــــــف  
  76  15   »…  لوال يأتون عليهم بسلطان بين«   .74
  78  66   »…  هل اتبعك على أن تعلمن«   .75
     طـــــه  
  218  113   »… . وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا«   .76
     األنبيـــاء  
  78  07   »… .فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون «   .77
  174  17-16   »…  وما خلقنا السموات و األرض وما بينهما«   .78
  179  92   »……  وأن هذه أمتكم أمة واحدة«   .79
  203  107   »… .. وما أرسلناك إال رحمة للعالمين«   .80
      الحــــــج  
  80  44-43   »…  فكأين من قرية أهلكناها«   .81
  194-181-169  78   »…  وما جعل عليكم في الدين من حرج«   .82
     المؤمنـــــون  
  77  14-13-12   »……  من ساللة من طينان ولقد خلقنا اإلنس«   .83
  206  71   »… . ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات«   .84
  115   »……  أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا«   .85

140-174-
175-206  

  80  78  »...وهو الذي أنشأ لكم السمع «   .86
     النـــــور  
  178-177  55   »… .. وعد اهللا الذين آمنوا منكم«   .87
  226  60   »……  والقواعد من النساء التي ال يرجون نكاحا«   .88
     النمـــــل  
  126  69   »… .. قل سيروا في األرض فانظروا كيف«   .89
     العنكبـــــوت  
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  88  45   »… . إن الصالة تنهى عن الفحشاء و المنكر«   .90
     رومالـــــ  
  182  30   »…  فطرت اهللا التي فطر الناس عليها«   .91
  76  58   »… .… ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل«   .92
      مـــــانقل  
  130  19   »… .. واقصد في مشيك«   .93
  130  32   »…  فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد«   .94
     فـاطــــر  
 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم .. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا«   .95

  130  32   »مقتصد 

     ص  
  123  15   »… .. وما ينظر هؤالء إال صيحة واحدة«   .96
  219  76   »… .. أنا خير منه خلقتني من نار«   .97
  123  79   »…  قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون«   .98
      غـافــــر  

  219  29   »……  قال فرعون ما أريكم إال ما أرى«   .99
     فصلت  

  218  03   »… ..تاب فصلت آياته قرآنا عربيا ك«   .100
     الشـــــورى  

    07   »……  وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا«   .101
شرع لكم من الدين ما … .. أن أقيموا الدين وال تفرقوا فيه«   .102

  146-140  13   »… ىوص

      )سورة الشريعة ( الجاثية و تدعى   
  147-146  18   »… .. ثم جعلناك على شريعة من األمر«   .103

     األحقـــــاف  
  217  15   »… .... وحمله وفصاله ثالثون شهرا«   .104

      الحجــرات  
   219– 81  06   »… ... يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق«   .105
  187  09   »… .. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا«   .106
  179  13   »… .. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر«   .107

     ق  
  231  17   »… ...ن قول ما يلفظ م«   .108
  81  37   »… .. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب«   .109
      مرة ) 89( تكررت في القرآن  »… .. يا أيها الذين آمنوا«   .110

     الذاريـــات  
  146-141-139  56   »… .. وما خلقت الجن و اإلنس إال ليعبدون«   .111

     النجـــــم  
  190  23   »… ..م إن هي إال أسماء سميتموها أنتم و آباؤك«   .112
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     القمـــــر  
  153  05   »… .... حكمة بالغة«   .113

     الحــديــد  
  124  13   »… .. انظرونا نقتبس من نوركم«   .114

     الحشــــر  
  183-154  07   »… .. ما أفاء اهللا على رسوله«   .115

     الطــــــالق  
  183  07   »… ..هاا ال يكلف اهللا نفسا إال ما أت«   .116

     الملــــك  
  82  10   »… ...قالوا لو كنا نسمع أو نعقل و«   .117
  83  23   »… .. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع«   .118

     القلــــم  
    14-13   »… .. عتل بعد ذلك زنيم«   .119

     المدثر  
  155-126  22-18  » إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر «   .120

     القيامـــة  
  125  23-22   »… .. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة«   .121

     لـطـــــارقا  
  125-77  7-6-5   »… ... مم خلقان فلينظر اإلنس«   .122

     الـغـاشيـــة  
  125-124-77  20-17   »… .. أفال ينظرون إلى اإلبل«   .123

      الـفجــــر  
  270  20   »… .... وتحبون المال حبا جما«   .124

     العلـــــق  
  78  4-01   »… ... اقرأ باسم ربك الذي خلق«   .125

  
  
  
  
  
  
  
  

  رس األحاديثفه
  

 ةــــــصفح ديثــــــــالح
  265   » أعلنوا هذا النكاح «   .1
  271   ».…قبل أن يجف عرقهأجره  أعطوا األجير «   .2
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3.   »  تُمتَطَعا اسم ِلِمينسِن الْمع وددوا الْحءر202 » ...اد  
  188-85   ».. …… أتشفع في حد من حدود اهللا «   .4
  204   ».. …ال وصية لوارثف «   .5
  176   ». …… أال و إن في الجسد مضغة«   .6
  154   »..أذن يغفر اهللا لك :  أجعل ذلك صالتي كلها ؟ قال«   .7
  230   »… .. إذا شك أحدكم في صالته «   .8
  267   ».. … إذا مات اإلنسان انقطع عمله«   .9
  179   »..… إخوانكم جعلهم اهللا تحت أيديكم«   .10
  230-106-91-86   ». ….… إنما األعمال بالنيات«   .11
  72   ».. … ِإنَّما ضلَّ من قَبلَكُم َأنَّهم كَانُوا ِإذَا سرقَ «   .12
  205   »..  إنما الوالء لمن أعتق«   .13
  189   ».. … إنما ضل من قبلكم«   .14
  154   ». … إنما جعل االستئذان من أجل البصر«   .15
  124   ». …كمد إن اهللا ال ينظر إلى أجسا«   .16
  169   ».. …يسر إن هذا الدين «   .17
  86   »…  إن اهللا طيب«   .18
  ب  ». … إن الحمد هللا«   .19

  257   » … ِإلَّا جاء يوم الِْقيامِة اللَّون لَون الدِم والريح ِريح الِْمسِك «   .20
  154   »… نها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكمإ «   .21
  154   »… .… إنها ركس«   .22
  157   ». ……نعم: قال  أينقص الرطب إذا جف ؟ «   .23
  135-133   »……  القصد القصد تبلغوا«   .24
  189   »… . الثلث والثلث كثير ولئن تترك«   .25
  159   ».. …… بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين«   .26
  73   ».. …… الشاهد يرى ما ال يرى الغائب«   .27
  267   ».. ……لحجرالعاهر ل الولد للفراش و«   .28
  194   ».. …… يسروا و ال تعسروا«   .29
  211   »… آدم من تراب...  «   .30
  232   ».. …… كنت نهيتكم عن ادخار لحوم األضاحي«   .31
  136-135-134   ».. …… كنت أصلي مع رسول اهللا ، فكانت صالته قصدا«   .32
  241-230   ».. …… ال ضرر وال ضرار«   .33
  188   ».. …… ال تجتمع أمتي على ضاللة«   .34
  193   ».. …… ال تخمروا وجهه وال تمسوه بطيب«   .35
  266   ».. …… ال يرث المسلم الكافر و ال الكافر«   .36
  157   ».. …… ال يخطب أحدكم على خطبة أخيه«   .37
  90   ».. ……ين حكم بين اثنين و هو غضبانض ال يق«   .38
  159   ».. …… لو منعوني عقاال لجاهدتم عليه«   .39
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  269   ».. …… ما أكل أحدكم طعاما قط خيرا«   .40
  161-160   ».. ……له فهو شهيد ، و من قتل دون أهله من قتل دون ما«   .41

  216 »……قَاَل جاءِت الْجدةُ ِإلَى َأِبي بكٍْر الصديِق تَسَألُه ِميراثَها  «: ميراث للجدة    .42
  232   ».. …… وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم«   .43
  253   »…… رب حامل فقه إلى من هو افقه منه«   .44
   »……ه يبعثُه يوم الِْقيامِة ملَبيا فَِإن اللَّ «   .45

  86   ».. …… قلت يا رسول اهللا ، أخبرني بعمل يدخلني الجنة «   .46
  231   ».. …… خذي ما يكفيك و ولدك«   .47
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  112-98-97  ).ف الديـن يس( اآلمـدي    .1

  85-72  .أسامة بن زيـد   .2

  31  ).سالــم ( حاجب أبو    .3

  216-159-73  .بكـر الصديق أبو   .4

  92  ).اإلمـام( حنفية يأب   .5

  110  ).محمـد(أبو األجفـان    .6

  36-35-32  ).محمد البشير(اإلبراهيمي    .7

  112-95  ).أبو بكـر(األبهـري    .8

  مذكور في أغلب صفحات األطروحة  .ابن عـاشـور محمد الطـاهـر   .9

  32-24-21  ).لفاضلمحمد ا(ابن عـاشـور    .10

  24  .األب) محمد(ابن عـاشـور    .11

  23  .الجـد) محمد الطاهر(ابن عـاشـور    .12

  24  ).أحمـد(ابن عـاشـور    .13

  32  ).عبد الحميد(ابن باديس    .14

  51  ).عز الدين ( ابن زغيبة    .15

  31  . ابن الشيخ عمـر   .16

  133-113-108-105-104-103-51  ).تقي الدين أحمد بن عبد الحليم(ابن تيميـة    .17

  170-138-113-104  ).الجوزيـة (- قيم–ابن القيم    .18

  ب

  112-95  ).أبو بكـر بن الطيب(الباقالنـي    .19

  101-51  ).محمد سعيد رمضان(البوطـي    .20

  26-24-23  ).علـي(ي ابـ   .21

  21  ).حواس(بـري    .22

  23  ).فاطمة بنت محمد العزيز(بوعتور    .23

  26-24  ).محمد العزيز(بوعتور    .24

  35  .)الحبيب(بورقيبة    .25

  21  ).الغالي(بلقاسم    .26

  108-51  ).يوسف أحمد محمـد(البدوي    .27
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  ج

  31  .جمـال الدين أحمـد   .28

  112-105-97-96  ).عبد الملك بن عبد اهللا أبو المعالي(الجويني    .29

  و

  127138-52  . وهبـة الزحيلي   .30

  ز

  51  .زيـد مصطفـي   .31

  52  .الزحيلي محمـد   .32

  ح

  21-51  ).اسماعيل(الحسني    .33

  102-51  ).حسن حامد(حسـان    .34

  52  ).بابكــر(الحسن    .35

  طـ

  49-10  ).جابر العلوانـي(طـه    .36

  143  ).عبد الرحمن(طـه    .37

  113-110-102-101  ).نجم الدين(الطوفي    .38

  ي

  153-140-51  ).حامد العالم(يوسف    .39

  155-152-139-108-51  ).محمد سعد بن أحمد بن مسعود(اليوبي    .40

  ك

  31  ).بـدرأحمـد بن (الكـافي    .41

  143-61  ).إبراهيـم(الكيالني    .42

  51  ).عبد الرحمن(الكيالني    .43

  م

  133  ).اإلمـام(مالك    .44

  56-31  ).عبده(محمد    .45

  23  ).فاطمة بنت محمد بن مصطفى(محسن    .46

  109  ).أبو عبد اهللا(المقرى    .47



  292

  51  ).الجاللي(المريني    .48

  51  ).حسن(مرعـي    .49

  31  ).أحمد وناس(المحمودي    .50

  88  ).بن أبي سفيان(ة معاوي   .51

  109  ).أبو العالء(المعري    .52

  ن

  31  ).محمد(النجـار    .53

  61-60-59-52  ).عبد المجيد(النجـار    .54

  ع

  16-15-ح-هـ  ).ساسي(عمـار    .55

-159-91-90-89-73-72  ).بن الخطاب(عمـر    .56

170-216-217  

  52  ).علي(العمريني    .57

  51  ).حمـادي(العبيدي    .58

  217-90-89  -اإلمـام–) بلبن أبي طا(علي    .59

  152-149-138-51  ).الفاسـي(عالل    .60

  113-105-100-99  ).العز بن عبد السالم(عز الدين    .61

  ف

  73  -صلى اهللا عليه وسلم–بنت الرسول ) الزهـراء(فاطمة    .62

  ق

  113-100  ).شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس(القرافي    .63

  145  ).منـاع(القطـان    .64

  ر

  153-138-52-51  ).أحمـد(ريسوني ال   .65

  52  ).أحمد(عية يالرفا   .66

  126-113-97  ).فخر الدين(الرازي    .67
  

  س

  113-105-104  ).تاج الدين(السبكـي    .68
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  52  ).إبراهيـم(سلقيني    .69

  52  ).محمد المختار(السالمـي    .70

  ت

  112-95-94-89-88  ).الحكيم(الترمذي    .71

  51  ).حسن(الترتوري    .72

  64-63  ).حسن(الترابي    .73

  خ

  52  ).نور الدين بن مختـار(الخادمـي    .74

  غ

  112-105  - أبوحـامد–) محمد بن محمد(الغـزالي    .75

  ش

  مذكور في أغلب صفحات األطروحة  ).أبو اسحاق(الشاطبي    .76

  92-91  .اإلمام) محمد بن إدريس الشافعي(الشافعي    .77

  95  ).أبو بكر القفـال(الشاشي    .78

  73  ).مالك التخعـي(األشتـر    .79
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  فهــرس اآلبيات الشعـريـة
  

  123  ولو عقلوا قالوا به نظرة اإلنس ***و قالوا به من أعين الجن نظرة    .1

  29  قضية أال يجور ويقصد *** على الحكم المتأتي يوما إذا قضى    .2

  132   !سقامي وفي السقام دوائي ن ***داوني واقتصد ففي البرء لوكا    .3

  132  ! رماني بسهم صائب النصل مقصد***ه أقلني عثرة الدهر إن! أقلني   .4

  161  و مثلها عقل و عرض قد وجب***  وحفظ دين ثم نفس مال نسب   .5

  158   و إن تفطمه ينفطمعحب الرضا  *** والنفس كالطفل إن تهمله شب على   .6

  224  تحقيق فتواه على إتقان*** علم األصول هو األساس لطالب    .7

  224  .حث حكم الشرع بالتبيانفي ب*** علم األصول مجاله محدد    .8

  109  آلت بما لم تستطعه األوائل*** و إني و إن كنت األخير زمانه    .9
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  فهــرس الجـداول والهياكل والرسوم البيانية
  

  112  مراحل تطور الفكر المقاصديخالصة الفصل في   

  114  رسم بياني لتطور الفكر المقاصدي في جميع المراحل   

  163  . جدول الكليات الخمس  

  165  .هيكل المقاصد الحاجية  

  166  . هيكل المقاصد التحسينية  

  171  .جدول أقسام المقاصد ومراتبها وأنواعها  

  237  .جدول أوجه االختالف بين القواعد  

  239  .هـرم القواعـد  

  241  .جدول القواعـد المنهجية  

  244  . المقاصدجدول القواعـد الخاصة بضبط مفهوم  

  245  .جدول قـواعد ضابطة لتقسيمات المقاصد  

  248  .جدول قـواعد الضابطة للبحث المنهجي في علم المقاصد  
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  فهـرس المصـادر والمراجـع والدوريــات
  . مرتبة بحسب األهمية: المصــادر )أوال

  .القـرآن الكريـم  )1(-أ
  . األحاديث النبوية  ب

  .لبخاريصحيح ا-  2

  .صحيح مسلم-  3

  .جامع الترمذي-  4

  .سنن النسائي-  5

  .سنن ابن داود-  6

  .سنن ابن ماجه-  7

  .مسند اإلمام أحمد-  8

  .موطأ مالك-  9

  .مسند الدرامي-  10
  .المصدر المعتمد  ج

11  
ابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الـشركة التونـسية، للتوزيـع             -
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