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اإلضافات النوعیة � مسیرة علم مقاصد
الشریعة

 33 دقائق 195 0  2019-12-27 • دة. أم نائل بر�ا�ي 

وحدة اإلحياء

دراسات عامة

ل�س ��يبا أن �سا�م أك�� من مذ�ب لتأس�س وتأصيل و�لورة مباحث علم املقاصد،

ول�س غر�با أن ي�ون لعلماء �ل مذ�ب إضافة نوعية �� �ذا العلم، �ش�ل منعطفا

جديدا �� البحث �� املقاصد.

وقبل ا��ديث عن اإلضافات النوعية ال�� قدم�ا علماء من املذ�ب الشاف�� وا��نب��

واملال�ي �� املقاصد البد أن �ش�� إ�� أن اإلمام ا��و��� الذي �ان لھ الفضل ��� الت�بھ

إ�� املقاصد العامة وضبط�ا، وتص�يف�ا، حيث م�� ب�ن أنواع املقاصد �� تقسيمھ

ا��ما��� ألصول الشر�عة، ومن أ�م �ذه األقسام؛ الضرور�ات، ا��اجيات،

التحسي�يات. وقد �ان ذلك �� كتابھ ال���ان، و�� كتابھ غياث األمم حيث أنھ تحدث

عن القواعد ال�لية للشر�عة. و�ان مجمل ما قدمھ ا��و�نـي �� باب املقاصد، يمكن

حصره �� أمر�ن[1]:

http://www.arrabita.ma/blog/katib/dr-oumnail-berkani/
http://www.arrabita.ma/blog/markaz/alihyaa/
http://www.arrabita.ma/blog/category/dirasatwabhat/dirasatama/
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1. وضع املصط��ات املقاصدية، �الضرور�ات وا��اجيات والتحسي�يات، ومصط��

مقاصد الشر�عة، واالستصالح: و”مبا�� الشرع ومقاصده[2]” ومثل: املعا�ي[3]،

وال�ليات واملصا�� العامة[4].

2. املقاصد الشرعية املستقرأة غ�� املنصوصة، وال�� �ش�ل أصول املصا�� �� الشرع.

3. املقاصد الشرعية املستفادة من القرائن ال�� تحتف بالنصوص الشرعية.

�كتابھ” املستصفى “من علم كما �ان للغزا�� ا�تماما وا��ا باملقاصد من خالل 

األصول وكتاب” املنخول “من �عليقات، األصول، وكتابھ “شفاء الغليل �� بيان الشبھ

واملخيل ومسائل التعليل”، ” وإحياء علوم الدين، وغ���ا“. وحديثھ عن املقاصد من

جانب�ن:

أ. مقاصد الشر�عة كأصول مص��ية: فقد عّرف الغزا�� املص��ة �� إطار حديثھ عن

الضرور�ات ا��مس، فقال: “�ع�� باملص��ة املحافظة ع�� مقصود الشارع، ومقصود

الشارع خمسة، و�و أن يحفظ عل��م دي��م ونفس�م وعقل�م و�سل�م ومال�م. ف�ل ما

يتضمن حفظ �ذه األصول ا��مسة ف�و مص��ة، و�ل ما يفّوِت �ذه األصول ف�و

مفسدة ودفع�ا مص��ة[5].”

ب. مقاصد الشر�عة كدالالت مقصودة: و�نحصر �ذا النوع من املقاصد �� نظر

الغزا�� فيما �ستفاد من دالالت النصوص الشرعية، ف�� إما نصوص ال تقبل

االحتمال �� دالال��ا، فيتحدد القصد الشر�� م��ا بمعرفة وضع�ا اللغوي، وإما

نصوص تتطرق إل��ا االحتماالت، وال تكفي معرفة الوضع اللغوي �� تحديد قصد

ة ��ا من أجل ضبط معنا�ا املقصود[6]. الشارع م��ا، و�نا ُيلتفت إ�� القرائن املحتفَّ

املبحث األول: اإلضافة النوعیة األولی �
املقاصد: وتتمثل � تنظیم املقاصد

وتفریعها وتقعیدها والتمکین لها
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وتتج�� �ذه اإلضافة بما جاد بھ املذ�ب الشاف�� �� �ذا املجال، وأفضل وأحسن من

تناول املقاصد و�عد محدثا لطفرة ف��ا بحيث تم�� تم��ا كب��ا عمن سبقھ، واستفاد

منھ كث��ا من جاء �عده، بل أقر لھ كث�� م��م بالفضل والر�ادة �� �ذا الباب، و�و عز

الدين بن عبد السالم الشاف�� املتو�� سنة� (660ھ/1221م).

حيث �عد العز بن عبد السالم أ�م حلقة �� تناول املقاصد �� املذ�ب الشاف��، وقد

تم��ت ج�وده �� خدمة املقاصد من خالل كتابھ “قواعد األح�ام �� مصا�� األنام

“الذي لھ أثر كب�� �� املقاصد. وقد خص املقاصد بثالثة كتب أخرى يت�� من

عناو���ا مدى اال�تمام الذي �ان يوليھ ل�ذا املوضوع، و��: “الفوائد �� اختصار

املقاصد “و”مقاصد الصالة “و”مقاصد الصوم”.

كما أن العز بن عبد السالم �ان لھ الدور الرائد �� إرساء أسس علم املقاصد؛ إذ أنھ

تناول املصا�� واملفاسد بالدراسة، فوضع نظر�ة ف��ا ت�اد ت�ون مت�املة لم �سبق إ��

مثل�ا، كما أنھ لم يكتف بذلك بل تناول بالدراسة الوسائل املوصلة للمقاصد

واملصا��، ووضع ل�ا قواعد، ف�ان بذلك أول من أفرد الوسائل بالبحث.

ولقد تفطن العز بن عبد السالم لضرورة إيجاد مسالك للكشف عن املقاصد، فاختار

لنفسھ أر�عة مسالك و�� الشرع والعقل والطبيعة ال�شر�ة واالستقراء، فب�ن كيف

ي�ون �ل واحد م��ا �اشفا للمقاصد أثناء عملية االج��اد و مو��ا ل�ا.

أهم املباحث التي تناولها العز � املقاصد
1. حدیث العز عن املصالح

لقد ذكر العز بن عبد السالم �� فصل “بيان حقيقة املصا�� واملفاسد” بأن: “املصا��

أر�عة أنواع؛ اللذات وأسبا��ا، واألفراح وأسبا��ا، واملفاسد أر�عة أنواع؛ اآلالم

وأسبا��ا والغموم وأسبا��ا[7].” ثم قسم�ا إ�� دنيو�ة وأخرو�ة فقال: “و�� منقسمة إ��

دنيو�ة وأخرو�ة[8].”
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و�� موضع آخر قال: “املصا�� ضر�ان؛ أحد�ما حقيقي و�و األفراح واللذات، والثا�ي

مجازي و�و أسبا��ا، ور�ما �انت أسباب املصا�� مفاسد فيؤمر ��ا أو تباح ال ل�و��ا

مفاسد بل ل�و��ا مؤدية إ�� املصا��[9].”

وأيضا فالعز وضع معاي�� للمص��ة؛ ف�ل ما �ان فرحا ولذة وخ��ا ونفعا وحسنا ف�و

مص��ة، و�ل ما �ان شرا وأملا وس�ئا وغما وضارا ف�و مفسدة لذلك قال: “و�ع�� عن

املصا�� واملفاسد با���� والشر، والنفع والضر، وا��سنات والس�ئات[10].”

كما تناول العز بن عبد السالم مسألة املص��ة ا��الصة واملفسدة ا��الصة، فقد

ذ�ب إ�� أن املصا�� املحضة واملفاسد املحضة ت�اد ت�ون منعدمة، بل األمر الوا��

�و اختالط�ما �� نظام ا��ياة فيقول: “واعلم أن املصا�� ا��الصة عز�زة الوجود،

فإن املآ�ل واملشارب واملال�س واملناكح واملراكب واملساكن ال تحصل إال بنصب مق��ن

��ا، أو سابق، أو الحق، و أن الس�� �� تحصيل �ذه األشياء �ل�ا شاق ع�� معظم

ا��لق، ال ينال إال بكد و�عب، فإذا حصلت اق��ن ��ا من اآلفات ما ينكد�ا و ينغص�ا،

فتحصيل �ذه األشياء شاق[11].”

�وأكد �ذا املع�� �� موضع آخر بقولھ: “املصا�� املحضة قليلة، وكذلك املفاسد

املحضة، واألك�� م��ا اشتمل ع�� املصا�� واملفاسد و�دل عليھ قول الرسول ص�� هللا

عليھ وسلم: “حفت ا��نة بامل�اره و حفت النار بالش�وات”[12]“[13] ثم ب�ن وجھ

اختالط املصا�� باملفاسد فقال: “وامل�اره مفاسد من ج�ة �و��ا مكرو�ات مؤملات،

والش�وات مصا�� من ج�ة �و��ا ش�وات وملذات مش��يات، واإل�سان بطبعھ يؤثر ما

ر��ت مص��تھ ع�� مفسدتھ، و�نفر مما ر��ت مفسدتھ ع�� مص��تھ[14].”

كما فصل العز بن عبد السالم �� بيان مقاصد الشرع �� النصوص ا��زئية �� مجال

املعامالت والتصرفات فيقول: “اعلم أن هللا �عا�� شرع �� �ل تصرف من التصرفات ما

يحصل مقاصده و�وفر مصا��ھ؛ فشرع �� باب ما يحصل مصا��ھ العامة وا��اصة،

فإن عمت املص��ة جميع التصرفات شرعت تلك املص��ة �� �ل تصرف، وإن
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اختصت ببعض التصرفات شرعت فيما اختصت بھ دون ما لم تختص بھ، بل قد

�ش��ط �� �عض األبواب ما ي�ون مبطال �� غ��ه نظرا إ�� مص��ة الباب�ن[15].”

2. تعلیل األحکام

وأول ظ�ور ل�ذه املسألة �ان �� علم الكالم، فقد وقع ا��الف ف��ا تبعا ل��الف الواقع

�� �عليل أفعال هللا، وانتقل إ�� علم أصول الفقھ[16]، فم��م من أنكر التعليل

�الظا�ر�ة، و�ذلك نفوا القياس ووقفوا عند ظوا�ر ألفاظ الشر�عة. وم��م من أث�ت

التعليل و�م جم�ور العلماء ألنھ مسلك القرآن، والسنة و�ذا ما أو��ھ العز بن عبد

السالم بقولھ: “ولو ت�بعنا مقاصد ما �� الكتاب والسنة، لعلمنا أن هللا أمر ب�ل خ��

ھ، فإن ا���� �ع�� بھ عن جلب املصا�� ودرء
ّ
ھ وجل

ّ
ھ، وزجر عن �ل شر دق

ّ
ھ وجل

ّ
دق

املفاسد، والشر �ع�� بھ عن جلب املفاسد ودرء املصا��[17].”

�فالشر�عة �ل�ا �علل باملصا�� من غ�� تقييد إلرادة هللا �عا��، ف�� إما تدرأ مفاسد أو

تجلب مصا�� “فإذا سمعت هللا يقول: ﴿يا أ��ا الذين ءامنوا﴾ فتأمل وص�تھ �عد

ندائھ، فال تجد إال خ��ا يحثك عليھ أو شرا يزجرك عنھ، أو جمعا ب�ن ا��ث والزجر،

وقد أبان �� كتابھ ما �� �عض األح�ام من املفاسد حثا ع�� اجتناب املفاسد، وما ��

�عض األح�ام من املصا�� حثا ع�� إتيان املصا��[18].”

والعز بن عبد السالم وإن �ان يرى أن أح�ام العبادات معللة، إال أنھ ال يجد حرجا ��

أن ت�ون �ذه األح�ام غ�� معللة فيقول: “يجوز أن تتجرد التعبدات عن جلب املصا��

ودرء املفاسد[19]“، والس�ب �� ذلك أنھ يرى وإن لم تكن معللة بجلب املصا�� و درء

املفاسد، ف�� معللة بما �و أ�م من ذلك و�و اإلذعان �، عّز وجّل والطواعية لھ،

و�و أر�� مستوى �� التعليل عنده فيقول: “واملقصود من العبادات �ل�ا إجالل اإللھ،

و�عظيمھ، وم�ابتھ، والتو�ل عليھ، والتفو�ض إليھ[20].”

وعليھ فالعز بن عبد السالم يرى أن األح�ام املعللة أو املعقولة املع�� �� مجال

العبادات كث��ة جدا، و�و األصل فيقول: “أح�ام هللا �ل�ا مضبوطة با��كم محالة

ع�� األسباب والشرائط ال�� شرع�ا[21]“، وأن القليل م��ا �و الذي قد يتعذر �عليلھ
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�عليال وا��ا، ثم إن التعليل عموما ال ي�نا�� مع التعبد؛ ألن التعبد [حق هللا] ال يخلو

منھ حكم من األح�ام الشرعية، سواء أ�ان �عبديا أو معلال، وسواء أ�ان �� العبادات

أو �� غ���ا، بل إن التعبد �� األح�ام �و نفسھ ضرب من التعليل املصل�� الذي ال

يخلو عنھ حكم من األح�ام، ف�ل حكم �علم الناس و�در��م ع�� االنقياد للشرع، وع��

ا��ضوع � ففيھ مص��ة.

إال أن األصل �� أح�ام املعامالت �و التعليل، واعتبار املصا�� ف��ا، يقول العز بن

عبد السالم: “الشر�عة �ل�ا مصا��، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصا��”، و�قول ��

موضع آخر أن الغاية من �ل الت�اليف تحقيق مصا�� العباد �� الدنيا واآلخرة و أن

هللا، عّز� وجّل، ال �عود عليھ من ذلك ���ء و�و غ�� عن العامل�ن “الت�اليف �ل�ا

راجعة إ�� مصا�� العباد �� دنيا�م وأخرا�م وهللا غ�� عن عبادة ال�ل…[22]“، و�عت��

العز بن عبد السالم �ذا األصل مسلم بھ و �ستدل ع�� ذلك باالستقراء فيقول: “ولو

ھ، وزجر عن
ّ
ھ و جل

ّ
ت�بعنا مقاصد ما �� الكتاب والسنة، لعلمنا أن هللا أمر ب�ل خ�� دق

ھ، فإن ا���� �ع�� بھ عن جلب املصا�� و درء املفاسد، والشر �ع��
ّ
ھ و جل

ّ
�ل شّر دق

بھ عن جلب املفاسد ودرء املصا��[23].”

3. أقسام املصالح واملفاسد عند العز بن عبد السالم
ـ أقسام املصالح

لقد أورد العز بن عبد السالم تقسيمات متعددة للمصا�� وذلك باعتبارات مختلفة،

و�ذه التقسيمات ��:

1. أقسام املصا�� باعتبار رت��ا: تقسم املصا�� ��ذا االعتبار إ�� ثالثة أقسام و��:

أ. املصا�� الضرور�ة: و�� عند العز �شمل املصا�� الدنيو�ة واملصا�� األخرو�ة؛ أما

املصا�� الضرور�ة الدنيو�ة ف�� �املآ�ل واملشارب، واملال�س واملساكن، واملناكح

واملراكب ا��والب لألقوات، وغ���ا مما تمس إليھ الضرور�ات، وحد الضروري عند

العز �و أقل املجزئ من ذلك[24].
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أما مصا�� اآلخرة الضروري م��ا، فالعز بن عبد السالم �عت���ا واسعة، وأ��ا جميع ما

أمر هللا بھ، ون�� عنھ، وذلك �� قولھ: “وأما مصا�� اآلخرة ففعل الواجبات، واجتناب

املحرمات من الضرور�ات”.

� ب. املصا�� ا��اجية: عرف�ا العز بقولھ ��: “ما توسط ب�ن الضرور�ات والتتمات

والتكميالت[25]“، �ذا بال�سبة ملصا�� الدنيا، أما مصا�� اآلخرة ال�� تقع �� مرتبة

ا��اجيات، ف�� الس�ن املؤ�ات الفاضالت[26].

ج. املصا�� املكملة: و�� ما أطلق عليھ العز بالتتمات والتكميالت، ومثل لھ باملآ�ل

الطيبات، واملال�س الناعمات، والغرف العاليات، والقصور الواسعات واملراكب

النف�سات، ون�اح ا��واري الفاتنات، والسراري الفائقات[27]. و�ذه املتممات من

مصا�� الدنيا، أما ما �ان م��ا من مصا�� اآلخرة ف�� املندو�ات التا�عة للفرائض،

واملستقالت[28].

2. أقسام املصا�� باعتبار حكم تحصيل�ا: قسم�ا العز إ�� ثالثة أقسام[29] و��:

أ. املصا�� الواجبة التحصيل: و�� ما عظمت املص��ة فيھ فوجبت �� �ل شر�عة،

و�� ثالث مراتب[30]:

ـ أفضل املصا��؛ و�و ما �ان شر�فا �� نفسھ، دافعا ألقبح املفاسد، جالبا ألر��

املصا��.

ـ متوسط املصا�� ب�ن األفضل والفاضل.

ـ فاضل املصا��.

ب. املصا�� املندو�ة التحصيل: و�� ما ندب هللا عباده إليھ إصالحا ل�م، وأع�� رتب

مصا�� الندب دون أد�ى مصا�� الواجب، وتتفاوت إ�� أن ت�ت�� إ�� مص��ة �س��ة لو

فاتت لصادفنا مصا�� املباح.
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ج. املصا�� املباحة التحصيل: يقول العز ع��ا: “مصا�� املباح عاجلة �عض�ا أنفع

وأك�� من �عض، وال أجر عل��ا، فمن أ�ل شق تمرة �ان محسنا إ�� نفسھ بمص��ة

عاجلة، ومن تصدق �شق تمرة �ان محسنا بمص��ة آجلة، وإ�� الفقراء بمص��ة

عاجلة، ومن أ�ى مص��ة أخرو�ة قاصرة عليھ �ان لھ أجر�ا وذخر�ا، ومن أ�ى

مص��ة متعدية �ان لھ أجر�ا وملن �عدت إليھ أجر�ا اآلجل إن �انت �� دينھ، و�ان

نفع�ا العاجل إن �انت �� دنياه[31].”

3. تقسيم املصا�� باعتبار الثواب والعقاب: يقسم العز املصا�� ��ذا االعتبار إ��

قسم�ن[32]:

أ. ما يثاب ع�� فعلھ لعظم املص��ة �� فعلھ، و�عاقب ع�� تركھ لعظم املفسدة ��

تركھ: و�و ضر�ان:

ـ الضرب األول: فرض ع�� الكفاية؛ واملقصود بھ تحصيل املصا�� ودرء املفاسد دون

ابتالء األعيان بت�ليفھ، و�سقط فرض الكفاية بفعل القائم�ن بھ دون من �لف بھ ��

ابتداء األمر[33].

ـ الضرب الثا�ي: فرض ع�� األعيان؛ واملقصود بھ حصول املص��ة ل�ل واحد من

املت�لف�ن ع�� حدتھ، لتظ�ر طاعتھ أو معص�تھ، فلذلك ال �سقط فرض الع�ن إال

بفعل امل�لف بھ[34].

ب. ما يثاب ع�� فعلھ وال �عاقب ع�� تركھ: و�و ضر�ان:

الضرب األول: سنة ع�� الكفاية.

الضرب الثا�ي: سنة ع�� األعيان.

4. تقسيم املصا�� باعتبار توقع حصول�ا: و�� ثالثة أقسام[35]:

أ. املصا�� املتوقعة ا��صول.
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ب. املصا�� الناجزة ا��صول.

ج. املصا�� املش��كة ب�ن القطع والظن.

5. أقسام املصا�� باعتبار معرف��ا: قسم�ا العز ��ذا االعتبار إ�� ثالثة أقسام[36]:

أ. ما �ش��ك �� معرف��ا ا��اصة والعامة، و�و ما ع�� عنھ العز بما �عرفھ األذكياء

واألغبياء.

ب. ما ينفرد بمعرفتھ ا��اصة، و�و ما ع�� عنھ بما يختص بمعرفتھ األذكياء.

ج. ما ينفرد بمعرفتھ خاصة ا��اصة، و�و ما ع�� عنھ بما يختص بمعرفتھ األولياء؛

ألن هللا �عا�� ضمن ملن جا�د �� س�يلھ أن ��ديھ إ�� س�يلھ، فقال: ﴿والذين جا�دوا

فينا ل��دي��م سبلنا﴾.

6. تقسيم املصا�� باعتبار العاجل م��ا واآلجل: تقسم إ�� ثالثة أقسام[37]:

أ. مصا�� أخرو�ة: و�� املتوقعة ا��صول؛ إذ ال �عرف أحد بما يختم لھ؟ ولو عرف

ذلك لم يقطع بالقبول، ولو قطع بالقبول لم يقطع بحصول ثوا��ا ومصا���ا، ��واز

ذ�ا��ا باملوازنة واملقاصة.

ب. مصا�� دنيو�ة: وم��ا الناجز كمصا�� املآ�ل واملشارب واملال�س واملساكن. وم��ا

متوقع ا��صول، �االتجار لتحصيل األر�اح وغ���ا.

ج. ما ي�ون لھ مص��تان إحدا�ما عاجلة واألخرى آجلة، �الكفارات والعبادات املالية.

ـ أقسام املفاسد

لقد ب�ن العز بن عبد السالم كما أن للدار�ن مصا��، فإن ل�ا أيضا مفاسد، إذا

تحققت �لك أ�ل�ا، و�انت س�با ل��سران �� الدنيا واآلخرة. فمفاسد الدنيا فوات ما

تدعو إليھ الضرور�ات أو ا��اجات أو التتمات والتكميالت با��صول ع�� أضداد�ا.

ومفاسد اآلخرة ا��صول ع�� العقاب، وفوات الثواب، وخلود الن��ان و��ط الديان،
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مع ا���ب عن النظر إ�� وج�ھ الكر�م[38]. واملفاسد ع�� رتب متفاوتة، فم��ا ما �و

�� أعال�ا، وم��ا ما �و �� أدنا�ا، وم��ا ما يتوسط بي��ما[39].

1. تقسيم املفاسد باعتبار رت��ا: قسم�ا العز ��ذا االعتبار إ��[40]:

الكبائر: قال ع��ا العز: و�� منقسمة إ�� الكب�� واألك�� واملتوسط بي��ما؛ فاألك��

أعظم الكبائر مفسدة. وكذلك األنقص فاألنقص.

الصغائر: وقال ع��ا العز: وال تزال مفاسد الكبائر ت�ناقص إ�� أن ت�ت�� إ��

مفسدة لو نقصت لوقعت �� أعظم رتب مفاسد الصغائر. ثم ال تزال مفاسد

الصغائر ت�ناقص إ�� أن ت�ت�� إ�� مفسدة لو فاتت الن��ت إ�� أع�� رتب مفاسد

املكرو�ات. 2

2. تقسيم املفاسد باعتبار حكم در��ا: قسم�ا العز ��ذا االعتبار إ�� ثالثة أقسام[41]:

أ. ما يجب درؤه فإن عظمت مفسدتھ وجب درؤه �� �ل شر�عة.

ب. ما تختلف فيھ الشرا�ع فيحظر �� الشرع و�باح �� آخر �شديدا ع�� من حرم عليھ،

وتخفيفا ع�� من أبيح لھ.

ج. ما تدرؤه الشرا�ع كرا�ية لھ.

3. تقسيم املفاسد باعتبار الثواب والعقاب: قسم�ا العز بن عبد السالم ��ذا االعتبار

إ�� قسم�ن[42]:

أ. ما �عاقب ع�� فعلھ و�ؤجر ع�� تركھ إذا نوى ب��كھ القر�ة؛ �التعرض للدماء

واألبضاع واألعراض واألموال.

ب. ما ال �عاقب ع�� فعلھ وتفوتھ مص��ة ب��كھ؛ �الصالة �� األوقات املكرو�ات،

وغمس اليدين �� اإلناء قبل غسل�ما ملن قام من املنام، وترك الس�ن املشروعات ��

الصلوات.
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4. تقسيم املفاسد باعتبار توقع حصول�ا: قسم�ا العز ��ذا االعتبار إ�� ثالثة

أقسام[43]:

أ. املفاسد املتوقعة ا��صول: سواء �انت دنيو�ة أو أخرو�ة؛ أما املفاسد األخرو�ة فإ��ا

متوقعة ا��صول ال يقطع بتحقق�ا أل��ا قد �سقط بالتو�ة، أو العفو أو الشفاعة أو

املوازنة. أما املفاسد الدنيو�ة فإن م��ا ما �و متوقع ا��صول غ�� مقطوع بھ؛ كقتال

من يقصدنا من الكفار والبغاة وأ�ل الصيال.

ب. املفاسد الناجزة ا��صول: و�� املفاسد املقطوع بحصول�ا �الكفر وا���ل الواجب

اإلزالة، و�ا��وع والعري وضرر الصيال والقتال.

ج. املفاسد املش��كة ب�ن القطع والظن: و�و ما ي�ون لھ مفسدتان: إحدا�ما عاجلة

واألخرى آجلة، �الكفر؛ فالعاجلة ناجزة ا��صول، واآلجلة متوقعة ا��صول. وأما ما

ي�ون مفسدتھ عاجلة ومص��تھ آجلة �الصيال ع�� الدماء واألبضاع واألموال، فإن

درء مفسدتھ عاجلة حاصل ملن درئت عنھ، ومص��ة درئھ آجلة ملن درأه.

5. تقسيم املفاسد باعتبار معرف��ا: كما قسم العز املصا�� ��ذا االعتبار، فقد قسم

املفاسد بھ، وذلك ألن من املفاسد ما �و ج��، وم��ا ما �و خفي، و�تفاوت الناس ��

معرف��ا ع�� قدر تفاو��م �� سالمة ف�م�م واستقامة طبع�م، وجعل�ا ثالثة

أقسام[44]:

أ. ما �ش��ك �� معرفتھ ا��اصة والعامة، و�و ما ع�� عنھ بما �عرفھ األذكياء واألغبياء.

ب. ما ينفرد بمعرفتھ ا��اصة، و�و ما ع�� عنھ بما �عرفھ األذكياء.

ج. ما ينفرد بمعرفتھ خاصة ا��اصة، و�و ما ع�� عنھ بما �عرفھ األولياء.

ـ الوسائل

1. حکم الوسائل
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يقول العز: “وللوسائل أح�ام املقاصد، فالوسيلة إ�� أفضل املقاصد �� أفضل

الوسائل، والوسيلة إ�� أرذل املقاصد �� أرذل الوسائل[45]“، كما أن “للمصا��

واملفاسد أسباب ووسائل، وللوسائل أح�ام املقاصد من الندب واإليجاب والتحر�م

والكرا�ة واإلباحة، ورّب وسيلة أفضل من مقصود�ا؛ �املعارف واألحوال و�عض

الطاعات فإ��ا أقل من ثوا��ا واإلعانة إ�� املباح أفضل من املباح؛ ألن اإلعانة عليھ

موجبة لثواب اآلخرة و�و خ�� وأبقى من منافع املباح[46].”

�لم يكتف العز بن عبد السالم ب�يان حكم الوسائل، بل ب�ن أيضا كيف ي��تب ا��زاء

والثواب ع�� الوسائل فقال: “يختلف أجر وسائل الطاعات باختالف فضائل املقاصد

ومصا���ا، فالوسيلة إ��� املقاصد أفضل من سائر الوسائل، فالتوسل إ�� معرفة هللا

�عا�� ومعرفة ذاتھ وصفاتھ أفضل من التوسل إ�� معرفة أح�امھ، والتوسل إ�� معرفة

أح�امھ أفضل من التوسل إ�� معرفة آياتھ، والتوسل� بالس�� إ�� ا���اد أفضل من

التوسل بالس�� إ�� ا��معات… و�لما قو�ت الوسيلة �� األداء إ�� املص��ة �ان أجر�ا

أعظم من أجر ما نقص ع��ا[47]“، كما ي��تب اإلثم والعقاب “�لما قو�ت الوسيلة ��

األداء إ�� املفسدة �ان إثم�ا أعظم من إثم ما نقص ع��ا[48].”

كما ب�ن العز بن عبد السالم أن األجر ع�� الوسائل� يتوقف أيضا ع�� مدى املشقة

املتعلقة ��ا وقت تحصيل�ا “وكذلك مشاق الوسائل �� من يقصد املساجد وا���

والغزو من مسافة قر�بة، وآخر يقصد �ذه العبادات من مسافة �عيدة، فإن ثوا��ما

يتفاوت بتفاوت الوسيلة، و��ساو�ان من ج�ة القيام �س�ن �ذه العبادات وشرائط�ا

وأر�ا��ا، فإن الشرع يث�ب ع�� الوسائل إ�� الطاعات كما يث�ب ع�� املقاصد مع تفاوت

أجور الوسائل واملقاصد[49].”

2. شروط اعتبار الوسائل و شروط إلغائها
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إذا سقط اعتبار املقصد سقطت الوسيلة املفضية إليھ؛ أل��ا تا�عة للمقصد

فل�ست �� املطلو�ة أصالة، وإنما طل��ا متعلق بطلب املقصد لذلك “الوسائل

�سقط �سقوط املقاصد[50]“، إال �� حاالت است�نائية كما ب�ن ذلك العز

بقولھ: “�لما سقط اعتبار املقصد سقط اعتبار الوسيلة، فإ��ا تبع لھ ��

ا��كم، وقد خولفت �ذه القاعدة �� ا��� �� إمرار املو��� ع�� رأس من ال شعر

لھ مع أنھ وسيلة إ�� إزالة الشعر فيحتاج إ�� دليل يدل ع�� أنھ مقصود ��

نفسھ[51].”

ل�ي ت�ون الوسيلة معت��ة والثواب عل��ا عظيما البد أن ت�ون قو�ة �� األداء إ��

املص��ة يقول العز: “�لما قو�ت الوسيلة �� األداء إ�� املص��ة �ان أجر�ا

أعظم من أجر ما نقص ع��ا، فتبليغ رساالت هللا من أفضل الوسائل ألدائھ إ��

جلب �ل صالح دعت إليھ الرسل، وإ�� درء �ل فاسد زجرت عنھ الرسل،

واإلنذار وسيلة إ�� درء مفاسد الكفر والعصيان، والت�ش�� وسيلة إ�� جلب

مصا�� الطاعة و اإليمان[52].”

ج. الوسائل ت�ون دائما أخفض من املقاصد و �ذا إجماعا، فم�ما �عارضتا �ع�ن

تقديم املقاصد ع�� الوسائل، ولذلك قدمت الصالة ع�� التوجھ إ�� الكعبة ل�ونھ

شرطا ووسيلة، والصالة مقصدا[53] و�دخل �� الوسائل األسباب املعرفات لألح�ام،

والشروط، وانتفاء املوا�ع ف�� �ل�ا وسائل موضوعة لتحقيق مقاصد[54].

ـ مقاصد امل�لف فيقول: “لو تحققت األسباب والشرائط واألر�ان �� الباطن، فإن ث�ت

�� الظا�ر ما يوافق الباطن من تحقق األسباب والشرائط واألر�ان فقد حصل مقصود

الشرع ظا�را و�اطنا من جلب املصا�� ودرء املفاسد وترتب عليھ ثواب اآلخرة[55].”

ملخص ما تناوله العز � املقاصد:
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1. وضع شبھ نظر�ھ �� املصا�� واملفاسد، و�� املوازنة بي��ما، حيث �ل من جاء

�عده لم يضف عل��ا ش�ئا.

2. تناول �عليل األح�ام �� العبادات واملعامالت.

3. أّصل لوسائل املقاصد بما لم �سبق إليھ بل وح�� من جاء �عده اكتفى بما ذكره

العز.

4. تناول مقاصد امل�لف �� مواضع مختلفة من كتبھ.

5. تناول مسالك الكشف عن املقاصد و�� �� الشرع والعقل والطبيعة ال�شر�ة

واالستقراء.

املبحث الثاني: اإلضافة النوعیة الثانیة
وتتمثل � مرحلة تحدید معالم املقاصد
واستجالء مجاالته ویمثل هذه املرحلة ابن
قیم الجوزیة املتوفی سنة (751ه/1350م) من

املذهب الحنبلي

لقد ا�تم ابن القيم بمراعاتھ للمقاصد واعتبار�ا، ف�ان لھ الفضل �� �عميق النظر

إ�� املقاصد، ومؤلفاتھ �ش�د لھ بذلك، أمثال كتاب “شفاء العليل” و”مفتاح دار

السعادة” و”أعالم املوقع�ن عن رب العامل�ن”. ولقد ا�تم ع�� وجھ ا��صوص

�بطر�قة تطبيقية، فقد اعتمد التطبيقات باملصا�� وفصل ف��ا تفصيال دقيقا، بل 

العملية للمص��ة �� مختلف األح�ام ا��زئية، كما أو�� عناية كب��ة ملسالة �عليل

أح�ام الشر�عة باملصا�� ورد ع�� نفاة التعليل و��ن أن الشر�عة اإلسالمية جاءت

لتحقيق مصا�� العباد �� العاجل واآلجل �� قولھ: “أن الشر�عة مبنا�ا وأساس�ا ع��

ا��كم واملصا�� �� اآلجل والعاجل، و�� عدل �ل�ا ورحمة �ل�ا و�ل مص��ة خرجت

من العدل إ�� ا��ور وعن الرحمة إ�� ضد�ا، وعن املص��ة إ�� املفسدة وعن ا��كمة

“، كما أنھ ا�تم �ش�ل إ�� العبث فل�ست من الشر�عة، وإن أدخلت ف��ا بالتأو�ل

متم�� بقاعد�ي سد الذرا�ع وإبطال ا��يل وتوسع �� عرض�ما أل��ما من أك�� الوسائل

ال�� تضيع ��ا مقاصد الشر�عة ودعا الفق�اء لال�تمام ��ما.

1. املصلحة

[56]

[57]
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�عرف�ا بقولھ: “املص��ة؛ �� اللذة والنعيم وما يف��� إليھ. واملفسدة؛ �� العذاب

واأللم وما يف��� إليھ[58].”

 قال ابن القيم “وإذا تأملت شرا�ع دينھ ال�� وضع�ا ب�ن عباده وجد��ا ال تخرج عن

تحصيل املصا�� ا��الصة أو الرا��ة بحسب اإلم�ان، وإن تزاحمت قدم أ�م�ا

وأجل�ا وإن فات أدنا�ا، و�عطيل املفاسد ا��الصة أو الرا��ة بحسب اإلم�ان، وإن

 باحتمال أدنا�ا.
ً
تزاحمت عطل أعظم�ا فسادا

 لھ بكمال علمھ
ً
 عليھ، شا�دة

ً
وع�� �ذا وضع أحكم ا��اكم�ن شرا�ع دينھ دالة

وحكمتھ ولطفھ �عباده وإحسانھ إل��م. و�ذه ا��ملة ال �س��يب ف��ا من لھ ذوق من

الشر�عة وارتضاع من ثد��ا وورود من صفو حوض�ا، و�لما �ان تضلعھ م��ا أعظم �ان

ش�وده ملحاس��ا ومصا���ا أكمل… والقرآن مملوء من أولھ إ�� آخره بذكر حكم ا��لق

واألمر ومصا���ا ومنافع�ا، وما تضمناه من اآليات الشا�دة الدالة عليھ…

وإذا تأملت الشر�عة ال�� �عث هللا ��ا رسولھ حق التأمل وجد��ا من أول�ا إ�� آخر�ا

 ع��
ً
شا�دة بذلك ناطقة بھ، ووجدت ا��كمة واملص��ة والعدل والرحمة باديا

 عل��ا، يدعو العقول واأللباب إل��ا[59].”
ً
صفحا��ا، مناديا

2. التعلیل

 تناول ابن القيم �عليل األح�ام بتفصيل كب�� بحيث لم �سبق إ�� مثلھ، بل استفاد

منھ كث�� ممن جاء �عده، و�قول عنھ أنھ من أجل األبواب، وناقش كث��ا من�ي

� ا��نايات فيقول: “و�ل يمكن فق��ا ع�� وجھ التعليل، بل اعت�� ان�اره من أعظم

األرض أن يت�لم �� الفقھ مع اعتقاده بطالن ا��كمة واملناسبة والتعليل وقصد الشارع

باألح�ام مصا�� العباد وجناية �ذا القول ع�� الشرا�ع من أعظم ا��نايات، فإن

العقالء ال يمك��م إن�ار األسباب وا��كم واملصا�� والعلل الغائية[60].”

ولقد ذكر ابن القيم أمثلة كث��ة من �عليالت القرآن والسنة[61] وجاء عنھ �� كتاب

مفتاح دار السعادة: “والقرآن وسنة رسول هللا، ص�� هللا عليھ وسلم، مملوءان من

�عليل األح�ام با��كم واملصا�� و�عليل ا��لق ��ا، والتن�يھ ع�� وجوه ا��كم ال��
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ألجل�ا شرع تلك األح�ام وألجل�ا خلق تلك األعيان، ولو �ان �ذا �� القرآن والسنة نحو

مائة موضع أو مائت�ن لسقنا�ا، ولكنھ يز�د ع�� ألف موضع بطرق متنوعة[62].”

3. الوسائل

ابن القيم عند تناولھ لقاعدة سد الذرا�ع فقال: “ملا �انت املقاصد ال يتوصل إل��ا إال

بأسباب وطرق تف��� إل��ا، �انت أسبا��ا تا�عة ل�ا معت��ة ��ا، فوسائل املحرمات

واملعا��� �� كرا���ا واملنع م��ا بحسب إفضا��ا إ�� غايا��ا وارتباطا��ا ��ا، ووسائل

الطاعات والقر�ات �� محب��ا واإلذن ف��ا بحسب إفضا��ا إ�� غايا��ا، فوسيلة املقصود

تا�عة للمقصود، وكال�ما مقصود، لكنھ مقصود قصد الغايات، و�� مقصودة قصد

الوسائل[63].”

4. مسالك الکشف عن املقاصد عند ابن القیم

 اعتمد ابن القيم ثالثة مسالك إلثبات املقاصد، بركن��ا املص��ة والتعليل و��:

أ. الشرع: يقول ابن القيم: “القرآن وسنة رسول هللا، ص�� هللا عليھ وسلم، مملوءان

من �عليل األح�ام با��كم واملصا�� و�عليل ا��لق ��ما والتن�يھ ع�� وجوه ا��كم ال��

ألجل�ا شرع تلك األح�ام وألجل�ا خلق تلك األعيان ولو �ان �ذا �� القرآن والسنة ��

نحو مائة موضع أو مائت�ن لسقنا�ا ولكن يز�د ع�� ألف موضع بطرق متنوعة[64].”

ب. العقل: يقول ابن القيم: “إن فعل ال�� العالم االختياري ال لغاية وال لغرض يدعوه

إ�� فعلھ ال �عقل، بل �و من املمتنعات، ول�ذا ال يصدر إال من مجنون أو نائم أو زائل

العقل؛ فإن ا��كمة والعلة الغائية �� ال�� تجعل املر�د مر�دا،ً فإنھ إذا علم بمص��ة

الفعل ونفعھ وغايتھ انبعث إرادتھ إليھ، فإذا لم �علم �� الفعل مص��ة وال �ان فيھ

غرض ��يح وال داع يدعوه إليھ فال يقع منھ إال ع�� س�يل العبث �ذا الذي ال �عقل

العقالء سواه، وحي�ئذ فنفي ا��كمة والعلة والغاية عن فعل أحكم ا��اكم�ن نفي

لفعلھ االختياري �� ا��قيقة وذلك أنقص النقص[65].”

ج. االستقراء: وقد اعتمده ابن القيم إلثبات كث�� من املسائل، ك�ون الشر�عة جاءت

لتحصيل مصا�� الناس �� العاجل واآلجل، وأن التعليل مبثوث �� نصوص الشر�عة،
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وأن سد الذر�عة معت��ة، وأث�تھ باالستقراء.

خالصة ما أضافه ابن القیم � املقاصد:

نھ �� أخرى.. ع �� الكالم ع�� املقاصد؛ وذلك بما أفرده من كتب، وما ضمَّ ـ �توسَّ

م؛ كما
َ

ـ ا�تمامھ بإثبات مقاصد الشارع، و�عليل األح�ام، وطرائق التعليل، و�يان ا�ِ�ك

 �� علم
ً
�� كتابيھ: “شفاء العليل” و”مفتاح دار السعادة” وجاء بما �عت�� جديدا

املقاصد..

ـ تناولھ ملسائل م�مة �� مقاصد الشر�عة؛ كسد الذرا�ع، وا��يل وأ�ى ف��ما بكالم أوسع

من العز بن عبد السالم؛ ألن ل�ما ارتباط كب�� بمآالت األفعال..

ـ توّسعھ �� الكالم ع�� املص��ة، وتقسيمھ للمصا�� واملفاسد، وتمحض�ما،

و�ساو��ما، وترجيح إحدا�ما ع�� األخرى؛ كما �� كتابھ “مفتاح دار السعادة”..

ف�ن ونّيا��م كما �� كتابھ: “إعالم املوقع�ن عن رب العامل�ن”..
ّ
ـ كالمھ عن مقاصد امل�ل

م كث�� من األح�ام ومقاصد�ا �� ثنايا كتبھ؛ وم��ا: “شفاء العليل”،
َ

ـ بيانھ �ِ�ك

و”مفتاح دار السعادة”، و”زاد املعاد”..

املبحث الثالث: اإلضافة النوعیة الثالثة وهي
مرحلة اصطباغ البحث املقاصدي بالصبغة
العلمیة ویمثلها املذهب املالکي بعلمیه؛
اإلمام الشاطبي املتوفی سنة 790ه/1388م

وابن عاشور (ت 1393ه).
أوال: الشاطبي

�إن ج�ود اإلمام الشاط�� �� مجال املقاصد متم��ة جدا؛ إذ أنھ أفرد�ا بالتأليف و

خصص ل�ا جزءا �امال من كتابھ “املوافقات”، وأعطى للمقاصد دفعا نوعيا متم��ا،

فقد توسع و�عمق ف��ا وقسم�ا إ�� أر�عة أنواع، وفصل �ل نوع م��ا، و�ّ�ن بجالء كيف
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أن الشر�عة مب�ية ع�� مراعاة املصا��. كما أنھ جعل املقاصد ركنا أساسيا �� ب�ية

الفكر اإلسالمي ورتب ع�� ذلك أمورا م��ا: “أنھ جعل الشرط األول واألعظم لبلوغ

”. مرتبة االج��اد �و معرفة املقاصد ع�� كمال�ا

�و��ن اإلمام الشاط�� س�ب اش��اطھ ل�ذا الشرط بقولھ: “فإذا بلغ اإل�سان مبلغا ف�م

عن الشارع فيھ قصده �� �ل مسألة من مسائل الشر�عة و�� �ل باب من أبوا��ا، فقد

حصل لھ وصف �و الس�ب �� ت��يلھ م��لة ا��ليفة للن��، ص�� هللا عليھ وسلم، ��

“، وعليھ من ج�ل املقاصد أو غفل ع��ا فال التعليم والفتيا وا��كم بما أراه هللا

قيمة الج��اده �� ف�م الشر�عة؛ ألنھ “يأخذ ببعض جزئيا��ا �� �دم �ليا��ا، ح�� يص��

� االفتقار � م��ا إ�� ما ظ�ر بھ ببادئ رأيھ من غ�� إحاطة بمعان��ا وال راجع رجوع

”. إل��ا

1. تقسیمه للمقاصد من حیث هي إلی قسمین:
القسم األول: ما یرجع إلی قصد الشارع

و�ذا القسم ينقسم إ�� أر�عة أنواع:

ر�عة ابتداًء. ارع �� وضع الشَّ النوع األول: قصد الشَّ

ر�عة لإلف�ام. ارع �� وضع الشَّ النوع الثا�ي: قصد الشَّ

�ليف بمقتضا�ا. ر�عة للتَّ ارع �� وضع الشَّ النوع الثالث: قصد الشَّ

ف تحت حكم�ا.
َّ
ارع �� دخول امل�ل النوع الرا�ع: قصد الشَّ

القسم الثاني: ما یرجع إلی قصد املکلَّف

ص ل�ا ھ خصَّ ن قبلھ؛ مع أنَّ ف بصورة أوسع عمَّ
َّ
ر�طھ ملقاصد الشر�عة بأفعال امل�ل

ا��زء الثا�ي من كتابھ “املوافقات”؛ إال أنھ لم يخل األجزاء األخرى من الكالم عن

املقاصد.

[66]

[67]

[68]
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�عت�� مقاصد امل�لف �� الت�ليف عنصرا حيو�ا وجب البحث فيھ ح�� ال تظل مقاصد

الشارع ح��ا ع�� ورق وقد تناولھ الشاط�� من خالل عدة مسائل نوجز�ا فيما ي��:

1. األعمال بالنيات واملقاصد معت��ة �� التصرفات من العبادات والعادات. ذلك أن

قصد امل�لف من فعلھ �و الذي يجعل فعلھ ��يحا أو باطال، عبدة أو ر�اء،

فرضا أو نافلة، إيمانا أو كفرا.

2. قصد الشارع من امل�لف أن ي�ون قصده من عملھ موافقا لقصده �� ال�شر�ع.

ذلك أنھ إذا �ان قصد الشارع املحافظة ع�� الضرور�ات إضافة إ�� تحقيق

مص��ة العباد فع�� �ذا يجب أن يأ�ي ت�ليف العبد الذي وجب عليھ أن ي�ون

قائما ع�� ما استخلفھ الشارع عليھ إذ �عت�� خليفة لھ ولن يتأ�ى لھ ذلك إال

باتباع أح�ام ومقاصد الشارع.

ول�ي يتأ�ى ل�ل امل�لف�ن معرفة قصد الشارع �� أعمال�م، وضع الشاط�� أمام�م ثالثة

خيارات إما:

ـ أن ي�ون قصد امل�لف من عملھ ما ف�مھ من قصد الشارع من غ�� إغفال لقصد

التعبد.

ـ أن يقصد ما ع��� أن ي�ون الشارع قصده من غ�� تحديد.

ـ أن يقصد مجرد امتثال ألمر الشارع وا��ضوع ��كمھ.

وحصر ا��االت املوافقة واملخالفة ب�ن امل�لف والشارع فيما يأ�ي:

ـ أن ي�ون امل�لف موافقا للشارع �� القصد والفعل و�ذا �و املطلوب من امل�لف.

ـ أن ي�ون مخالفا للشارع قصدا وفعال و�و باطل.

ـ أن ي�ون موافقا للشارع �� الفعل ولكن مخالفا لھ �� القصد و�نا التمي�� ب�ن عدم

علمھ باملوافقة الفعلية مع قصد الشارع في�ون آثما �� حق الشارع “هللا” و��ن علمھ
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باملوافقة الفعلية و�نا يدخل امل�لف تحت إثم الر�اء والنفاق والتحايل ع�� أح�ام هللا

في�ون أشد.

ـ أن ي�ون مخالفا للشارع �� الفعل موافقا لھ �� القصد و�نا نم�� ب�ن علمھ باملخالفة

الفعلية حيث ي�ون �� غالب األحيان متأوال معتمدا ع�� حسن القصد و�م املبتدع�ن

و�ي�� عدم علمھ باملخالفة الفعلية و�نا وج�تان نظر:

 األو��؛ النظر إ�� �ونھ موافقا �� ن�تھ وقصده (إنما األعمال بالنيات) وأما مخالفتھ

فجاءت عن غ�� قصد وعن غ�� علم منھ.

الثانية؛ النظر إ�� �ونھ مخالفا عمليا للشارع ول�ذا فإن قصده لم يحقق قصد الشارع

حيث أن قصد الشارع إنما يتحقق بالفعل والفعل �نا مخالف.

2. املصلحة

وعرف�ا الشاط�� بقولھ: “وأع�� باملصا�� ما يرجع إ�� قيام حياة اإل�سان وتمام ع�شھ،

ًما ع�� ونيلھ ما تقتضيھ أوصافھ الش�وانية والعقلية ع�� اإلطالق، ح�� ي�ون ُمَنعَّ

اإلطالق[69].” و�ذا التعر�ف �ش�� إ�� مراتب املصا��، وأن املص��ة ال تتوقف ع��

مجرد قيام حياة اإل�سان [الضرور�ات]، بل إضافة إ�� ذلك تمام الع�ش والتنعم

[ا��اجيات، والتحس�نات] و�� املراتب الثالثة للمصا�� املقصودة شرعا.

3. التعلیل

اإلمام الشاط�� �سلم بالتعليل �� املعامالت، ومس�نده االستقراء أيضا و�يان األمثلة

ال�� توسع الشارع �� بيان علل�ا وحكم�ا �� باب العادات “فإنا وجدنا الشارع قاصدا

ملصا�� العباد، واألح�ام العادية تدور مع�ا حيث دارت، ف��ى ال���ء الواحد يمنع ��

حال ال ت�ون فيھ مص��ة، فإذا �ان فيھ مص��ة جاز…[70]” و�و ما ذ�ب إليھ ابن

عاشور بقولھ: “فالشرا�ع �ل�ا و�خاصة شر�عة اإلسالم جاءت ملا فيھ صالح ال�شر ��

العاجل واآلجل … واستقراء أدلة كث��ة من القرآن والسنة ال��يحة يوجب لنا اليق�ن

بأن أح�ام الشر�عة اإلسالمية منوطة بحكم وعلل راجعة للصالح العام للمجتمع

واألفراد[71].”
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عرض ل�ذا اإلش�ال �� املسألة ا��امسة من النوع األول من كتاب املقاصد [وضع

الشر�عة��� ابتداء] ونظر إل��ا من خالل ج�ت�ن:

النظر األول: من حيث مواقع الوجود.

النظر الثا�ي: من حيث �علق ا��طاب ��ا شرعا.

من خالل النظر األول: فإنھ ال توجد مص��ة محضة، وال مفسدة محضة، وعليھ فإن

املصا�� واملفاسد ال�� ترجع إ�� الدنيا إنما تف�م ع�� مقت��� ما غلب، فإذا �انت ج�ة

املص��ة �� الغالبة ف�� املص��ة املف�ومة عرفا، وإذا غلبت ا���ة األخرى ف��

املفسدة املف�ومة عرفا “و�ان الفعل ذو الوج��ن م�سو�ا إ�� ا���ة الرا��ة، فإن

ر��ت املص��ة فمطلوب، و�قال فيھ أنھ مص��ة، وإذا غلبت ج�ة املفسدة فم�روب

عنھ، و�قال أنھ مفسدة[72].”

أما النظر الثا�ي: فخالصتھ أن املص��ة إذا اختلطت مع املفسدة، فإن املقصود من

طلب الفعل �و تلك املص��ة ال ذلك القدر من املفسدة، وأن املفسدة ال�� ف��ا قدر

من املص��ة فإن املقصود كمن طلب ال��ك �و تلك املفسدة ال ذلك القدر من

املص��ة، يقول الشاط��: “فاملص��ة إذا �انت �� الغالبة عند مناظر��ا مع املفسدة

�� حكم االعتياد، ف�� املقصودة شرعا ولتحصيل�ا وقع الطلب ع�� العباد… فإن تبع�ا

مفسدة أو مشقة فل�ست بمقصودة �� شرعية ذلك الفعل و طلبھ، وكذلك املفسدة

إذا �انت �� الغالبة بالنظر إ�� املص��ة �� حكم االعتياد، فرفع�ا �و املقصود شرعا

ة فل�ست �� املقصودة بالن�� عن ذلك
ّ

وألجلھ وقع الن��… فإن تبع��ا مص��ة أو لذ

الفعل، بل املقصود ما غلب �� املحل… فا��اصل من ذلك أن املصا�� املعت��ة شرعا

أو املفاسد املعت��ة شرعا �� خالصة، غ�� مشو�ة ����ء من املفاسد ال قليال و ال

كث��ا[73].”

4. االستقراء عند اإلمام الشاطبي

يتم�� كتاب “املوافقات” لإلمام الشاط�� باعتماده املن�� االستقرا�ي لالستدالل ع��

د منذ بداية كتابھ املن�� القواعد واملسائل األصولية واملقاصدية، واإلمام الشاط�� حدَّ
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ق هللا الكر�م ملا
َّ
ا بدا من مكنون السّرِ ما بدا، ووف

ّ
الذي س�سلكھ و�عتمده فقال: “ومل

شاء منھ و�دى، ولم أزل أقيد من أوابده، وأضّم شوا�ده تفاصيال وجمال، وأسوق من

، معتِمًدا ع�� االستقراءات ال�لية،
ً

ًنا ال مجِمال شوا�ده �� مصادر ا��كم وموارده؛ مبّ�ِ

غ�� مقتصر ع�� األفراد ا��زئية، ومب�نا أصول�ا النقلية بأطراف من القضايا العقلية،

حسبما أعطتھ االستطاعة و اِملّنة، �� بيان مقاصد الكتاب والسنة”.

واملت�بع لكتاب املوافقات يظ�ر لھ، بَجالء، ال��ام اإلمام الشاط�� باملن�� االستقرا�ي،

ح�� إننا ال ن�اد نجد قاعدة من القواعد العامة أو �لية من ال�ليات ال�� بح��ا �� كتابھ

ل ل�ا، من جملة أدلتھ، باالستقراء. سواء اكتفى �� ذلك بالقول بأن
َّ
�ذا، إال وقد دل

تلك القاعدة أو ال�لية، محّل االستدالل، قد ثب�ت باستقراء موارد الشر�عة

ومصادر�ا، من غ�� إيراد ا��زئيات املستقرأة، أو إيراد طرف من تلك اآلحاد املستقرأة.

5. مسالك الکشف عن املقاصد عند الشاطبي

لقد أورد اإلمام الشاط�� خمسة مسالك الكشف عن املقاصد و��[74]:

أ. مجرد األمر والن�� االبتدا�ي التصر���.

ب. اعتبار علل األمر والن��.

ج. املقاصد األصلية واملقاصد التا�عة.

د. س�وت الشارع.

ھ. االستقراء.

والوا�� من املسالك ال�� ارتضا�ا الشاط�� لنفسھ، أ��ا تتعلق باملقاصد املوج�ة

آلحاد ا��زئيات واألح�ام ا��اصة، وال�� من خالل�ا يمكن استخالص املقصد الك��

والعام.

خالصة ما أضافه الشاطبي � املقاصد:
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،
ً
 من كتابھ “املوافقات”، وقد �انت ال تذكر استقالال

ً
1. تخصيصھ للمقاصد جزءا

وإنما تذكر عند الكالم ع�� املص��ة أو الوصف املناسب.

2. تفصيلھ ملقاصد الشارع، وكذا مقاصد امل�لف وعالقتھ بمقاصد الشارع.

3. تناولھ ملباحث أصول الفقھ �� ظل مقاصد الشر�عة، وخاصة مباحث املباح

واألسباب.

4. تناول العالقة ب�ن املقاصد باالج��اد.

5. اعتمد االستقراء �� تناولھ للمقاصد، و�صرح بذلك �� مواضع كث��ة.

6. تناول مسالك الكشف عن املقاصد صراحة و��:

أ. مجرد األمر و الن�� االبتدا�ي التصر���.

ب. اعتبار علل األمر و الن��.

ج. املقاصد األصلية و املقاصد التا�عة.

د. س�وت الشارع.

ھ. االستقراء.

والوا�� من املسالك ال�� ارتضا�ا الشاط�� لنفسھ، أ��ا تتعلق باملقاصد املوج�ة

آلحاد ا��زئيات واألح�ام ا��اصة، وال�� من خالل�ا يمكن استخالص املقصد الك��

والعام.

ثانیا: ابن عاشور (ت 1393ه)

  �عد اإلمام ابن عاشور من رواد ومؤس��� علم املقاصد �� �ذا العصر، وصاحب

الدعوة إ�� إ�شاء علم املقاصد الشرعية املستقل عن أصول الفقھ، فقد تناول

مقاصد الشر�عة من جوانب عديدة؛ من �عر�ف، ومشروعي��ا �� فقھ الشر�عة، ومن

ج�ة طرق إثبا��ا، ومن حيث مرات��ا، وفصل الكالم �� املقاصد الشرعية العامة

واملقاصد الشرعية ا��اصة باملعامالت، �ل �ذه املواضيع وغ���ا تناول�ا من الناحية
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النظر�ة، ثم تناول املقاصد من الناحية التطبيقية �� جانب املعامالت وأو�� ل�ا

ا�تماما خاصا.

�ولقد ب�ن ابن عاشور الغرض من علم املقاصد �� أول كتابھ بقولھ: “�ذا كتاب

قصدت منھ إ�� إمالء مباحث جليلة من مقاصد الشر�عة اإلسالمية والتمثيل ل�ا

واالحتجاج إلثبا��ا لت�ون ن��اسا للمتفق��ن �� الدين ومرجعا بي��م عند اختالف

األنظار، وتبدل األعصار، وتوسال إ�� إقالل االختالف ب�ن فق�اء األمصار، ودر�ة

ألتباع�م ع�� اإلنصاف، �� ترجيح �عض األقوال ع�� �عض عند تطاير شرر ا��الف،

� غ�� مرة من نبذ التعصب والفيئة إ�� ا��ق إذا �ان ح�� �ست�ب بذلك ما أردناه

”. القصد إغاثة املسلم�ن…

كما ب�ن ابن عاشور أن “شر�عة اإلسالم جاءت ملا فيھ صالح ال�شر �� العاجل واآلجل؛

أي �� حاضر األمور وعواق��ا ول�س املراد باآلجل أمور اآلخرة؛ ألن الشرا�ع ال تحدد

للناس س���م �� اآلخرة، لكن اآلخرة جعل�ا هللا جزاء ع�� األحوال ال�� �انوا عل��ا ��

”. الدنيا

1. املصلحة

أما ابن عاشور فعرف املص��ة بقولھ: “وصف للفعل يحصل بھ الصالح؛ أي النفع

منھ دائما أو غالبا ل��م�ور واآلحاد[77].” يالحظ من �ذا التعر�ف أن ابن عاشور نزع

إ�� اإلطالق املجازي؛ أي إطالق الس�ب وإرادة املس�ب، فالفعل الذي حصل بھ النفع

أو الصالح �و س�ب املص��ة، وأما نفس املص��ة ف�� أثر للفعل؛ أي ن�يجة للس�ب.

وقد قام ابن عاشور �شرح التعر�ف الذي اق��حھ للمص��ة “فقو�� “دائما” �ش�� إ��

املص��ة ا��الصة واملطردة، وقو�� “أو غالبا” �ش�� إ�� املص��ة الرا��ة �� غالب

األحوال. وقو�� “ل��م�ور أو اآلحاد” إشارة إ�� أ��ا قسمان”، باعتبار العموم

وا��صوص، وتقييد الصالح أو النفع بـ “دائما” أو “غالبا” إشارة إ�� النوع املعت��

شرعا؛ إذ ل�س �ل نفع معت�� شرعا.

[75]

[76]
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وعرف ابن عاشور املفسدة بقولھ: “وأما املفسدة ف�� ما قابل املص��ة و�� وصف

للفعل يحصل بھ الفساد؛ أي الضرر دائما أو غالبا ل��م�ور أو اآلحاد”.

أما عن املصلحة الخالص واملفسدة الخالصة:

�عد ابن عاشور من الذين يرون إم�انية وجود املصا�� ا��الصة واملفاسد ا��الصة،

ف�و مع إيمانھ بندرة املصا�� ا��الصة واملفاسد ا��الصة، لكنھ يرى أنھ باملقدور

وجود�ا فيقول: “النفع ا��الص والضر ا��الص وإن �انا موجودين إال أ��ما بال�سبة

للنفع والضر املشو��ن �عت��ان عز�ز�ن[78]“، ثم �عد أن أورد ما قالھ العز بن عبد

السالم بخصوص املصا�� ا��الصة واملفاسد ا��الصة، وما قرره الشاط�� �� املسألة

ا��امسة من أول كتاب املقاصد، قال ابن عاشور: “وإياك أن تتو�م من كالم�ما

اليأس من وجود النفع ا��الص والضر ا��الص، فإن التعاون ب�ن ال��ص�ن �و

مص��ة ل�ما ول�س فيھ أد�ى ضر، وإن إحراق مال أحد إضرار خالص، ع�� أننا ال

نلزم فرض األمر�ن �� خصوص �عامل ��ص�ن أو أك�� بل إذا صورناه �� فعل

ال��ص الواحد �ستطيع أن نك�� من أمثلتھ. ع�� أن �عض املضرة قد ي�ون لضعفھ

مغفوال عنھ ممن ي��قھ فذلك ُم�ّ�ل م��لة العدم، مثل املضرة الالحقة للقادر ع��

ا��مل الذي يناول متاعا لراكب دابة سقط م��ا متاعھ فإن فعلھ ذلك مص��ة

محضة للراكب، و إن ما �عرض للمناول من العمل ال أثر لھ �� جلب الضر إليھ “[79].

2. التعلیل عند ابن عاشور

أما ابن عاشور فعنده أن ا��كم بتعبدية أح�ام العبادات ال ي�ون إال �عد استفراغ

ا���د �� تب�ن علة �ذه األح�ام، فم�� آل ذلك االستفراغ إ�� التحقق من �عبدية

األح�ام وجب ع�� الفقيھ املحافظة ع�� صورتھ ال يز�د �� �عبدي��ا كما ال يضيع أصل

التعبدية[80] يقول ابن عاشور: “وجملة القول أن لنا اليق�ن بأن أح�ام الشر�عة �ل�ا

مشتملة ع�� مقاصد الشارع، و�� حكم ومصا�� ومنافع ولذلك �ان الواجب ع��

علمائنا �عرف علل ال�شر�ع ومقاصده ظا�ر�ا وخف��ا، فإن �عض ا��كم قد ي�ون

خفيا وإن أف�ام العلماء متفاوتة �� التفطن ل�ا، فإذا أعوز �� �عض العصور اإلطالع

ع�� ���ء م��ا فإن ذلك قد ال �عوز من �عد ذلك، ع�� أن من �عوزه ذلك يحق عليھ أن
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يدعو نظراءه للمفاوضة �� ذلك مشاف�ة ومراسلة ليمكن ل�م تحديد مقادير األح�ام

املتفرعة من كالم الشارع[81].”

3. أما �� مجال الوسائل فقد ذكر ابن عاشور أن ما قدمھ العز بن عبد السالم ف��ا

جامع و�اف، واكتفى بإضافة واحدة �� �ذا املجل و�� �عدد الوسائل إ�� مقصد

واحد، ومثل ابن عاشور لتعدد الوسائل و�ساو��ا مع إفضا��ا ملقصد واحد بقولھ

�عا��: ﴿فإن ش�دوا فامس�و�ن �� البيوت﴾ (ال�ساء: 15) ف�ذا خطاب للناس

واملقصود منھ حصول �ذا العقاب، فإذا قام بھ و�� املرأة أو قام بھ زوج�ا أو قام بھ

القا���، �ان ذلك سواء، فإذا عرضت أحوال �� الناس أضعفت سلطة و�� املرأة أو

سلطة الزوج �ان ت�ليف القضاة بمباشرة ذلك متعينا؛ ألنھ أوقع �� دوام ذلك

اإلمساك و���يلھ وعدم اختاللھ[82].

فإذا �عددت الوسائل إ�� املقصد الواحد تختار األقوى م��ا �� اإلفضاء إ�� املقصد

و�و�� ذلك ابن عاشور بقولھ: “قد تتعدد الوسائل إ�� املقصد الواحد فتعت��

الشر�عة �� الت�ليف بتحصيل�ا أقوى تلك الوسائل تحصيال للمقصد املتوسل إليھ

بحيث يحصل �امال، را��ا، عاجال، م�سورا، فنقدم�ا ع�� وسيلة �� دو��ا �� �ذا

التحصيل، فإذا قدرنا وسائل م�ساو�ة �� اإلفضاء إ�� املقصد باعتبار أحوالھ �ل�ا

سوت الشر�عة �� اعتبار�ا، وتخ�� امل�لف �� تحصيل �عض�ا دون اآلخر؛ إذ الوسائل

ل�ست مقصودة لذا��ا[83]“، و �ذه ا��الة ذكر�ا ابن عاشور، وأشار إ�� أن ال أحد

تفطن إل��ا، و�� اإلضافة ال�� يقدم�ا �� باب الوسائل.

4- مسالك الکشف عن املقاصد عند ابن عاشور[84]:

1-استقراء الشر�عة �� تصرفا��ا بنوعيھ.

2-أدلة القرآن الوا��ة الداللة.

3-نصوص السنة املتواترة.
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و يبدو أن الغرض من تحديد �ذه املسالك عند ابن عاشور، و حصر�ا �� �ذا العدد

�و سعيھ إ�� تحقيق مقاصد قطعية أو قر�بة من القطع، و ال يتأ�ى لھ ذلك إال من

خالل اختيار الطرق املوصلة إ�� تحقيق �دفھ و �و تأس�س علم مقاصد الشر�عة.

5. ما تفرد به � باب املقاصد

الفطرة، ال�� ُب�� عل��ا اإلسالم، �� أْصُل أصول الشر�عة، و�� ال�� ُب�� عل��ا اإل�سان.

وقد َجاءت �ّل األح�ام الشرعية تؤكَد حكم الفطرة، وتصو��ا، وتمنع إفساد�ا،

م مواِرُد�ا.
ّ
وتنظ

مقصد السماحة؛ �� مقصد من أعظم مقاصد الشر�عة، يجد�ا من استقرأ

أح�ام�ا، من�شرة �� �افة األح�ام الشرعية والتوج��ات النبو�ة، و�� مع�� الوسطية
ً
ة مَّ

ُ
ُم أ

ُ
َناك

ْ
ِلَك َجَعل

ٰ
 
َ

ذ
َ

واالعتدال �� الشرع، ومع�� ال�سر �� الدين، قال �عا��: ﴿َوك

ا﴾ (البقرة: 142)، وال ��ب، إذ الدين �و الفطرة، والفطرة ال �ستقل عن
ً
َوَسط

السماحة، والسماحة تأ�ي من مع�� الرحمة، ال�� �� مقصود �عثة رسول هللا ص�� هللا

عليھ وسلم.

مقصد املساواة؛ �� مقصد عام لل�شر�ع، و�� األصل �� املعامالت وإقامة ا�ُ�دود؛ إذ

القصد من القصاص العدل ب�ن الناس، الذي يقوم ع�� أ��م سواسية بال فرق، إال ما

 طارئ ع�� األصل �العبودية، أو الِصغر، أو فساد العقيدة.
ٌ

فرَضھ ظرف

مقصد ا��ر�ة؛ وأ��ا مب�ية ع�� أن “استواء أفراد األمة �� تصرف�م �� أنفس�م مقصد

أص�� من مقاصد الشر�عة، وذلك �و املراد با��ر�ة[85].”

خالصة ما أضافه ابن عاشور:

ع دائرة البحث �� املقاصد، وأعطاه وج�ة جديدة تتجاوز ُي��ظ أنَّ ابن عاشور وسَّ
ً
حدود الس�� لتأس�س مجرد أصول �شر�عية عقلية �لية قطعية، حيث فتح أفقا

أرحب للتنظ�� االجتما�� بمعناه الواسع، من حيث �و س�� لل�شر�ع والتخطيط

 من اس�يعاب معطيات ا��اضر وتحليل�ا وتمحيص عناصر�ا وفق
ً
للمستقبل، انطالقا
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 لتحقيق مقاصده، وفق أولو�ات
ً
 لقيمھ وأح�امھ، توخيا

ً
بصائر الو��، وتوج���ا طبقا

م��اتبة مت�املة[86].

وقد ي�ون من أ�م ما امتاز بھ ج�د ابن عاشور كما يقول طھ جابر العلوا�ي: “�و

،
ً
العمل ع�� تقديم من�� للكشف عن املقاصد، جعلھ يضيف مقصدين �ام�ن جدا

و�ما: مقصد املساواة، ومقصد ا��ر�ة، وتلك خطوة اج��ادية �امة البّد من متا�ع��ا

والبناء عل��ا[87].”

كما أنھ حاول القيام بتطبيقات نا��ة موفقة للمقاصد �� دوائر املعامالت

ن املشتغل�ن
ّ

 بذاتھ، يمك
ً
 قائما

ً
د بذلك �لھ ��عل املقاصد علما والسلوكيات، وم�َّ

بالعلوم النقلية من اقتحام العقبة ال�� ال تزال تحول بي��م و��ن التجديد واالج��اد

ن. فقال رحمھ هللا: و�لورة وت�س�� فقھ التديُّ

 قطعية للتفقھ �� الدين حق علينا أن �عمد إ�� مسائل
ً
“إذا أردنا أْن ندّون أصوال

أصول الفقھ املتعارضة، وأن �عيد ذو��ا �� بوتقة التدو�ن، و�ع���ا بمعيار النظر

والنقد، فننفي ع��ا األجزاء الغر�بة ال�� عاشت ��ا، ونضع ف��ا أشرف معادن مدارك

الفقھ والنظر، ثم �عيد صوغ ذلك العلم و�سميھ علم مقاصد الشر�عة، ون��ك علم

أصول الفقھ ع�� حالة �ستمد منھ طرق تركيب األدلة الفق�ية[88].”

و�مكن إيجاز�ا �� ما يأ�ي:

1. واصل الكالم �� طرق إثبات املقاصد،.باإلضافة إ�� مز�د من التعمق �� القضايا

املألوفة، �املصا�� وأقسام�ا.

2. من أبرز�ا ما أضافھ ابن عاشور “مقاصد ال�شر�ع ا��اصة بأنواع املعامالت”.

ـ مقاصد أح�ام العائلة؛

ـ مقاصد التصرفات املالية؛

ـ مقاصد الشر�عة �� املعامالت املنعقدة ع�� األبدان؛
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ـ مقاصد أح�ام القضاء والش�ادة؛

ـ املقصد من العقو�ات؛

ـ مقاصد املساواة والسماحة وا��ر�ة؛

ـ الدعوة إ�� تأس�س علم املقاصد املستقل عن أصول الفقھ.

3. ابن عاشور �و أول من نادى صراحة بتأس�س علم جديد �و “علم املقاصد”،

و�بدو أنھ �ان يؤلف كتابھ ع�� �ذا األساس.

خاتمة

لقد تناولت الدراسة أ�م أر�عة أعالم �� املقاصد، لثالثة مذا�ب فق�ية معتمدة،

حيث �انت املقاصد ا��امع بي��ا، و���تي��ا الزم��، فا�تمام علماء الشافعية باملقاصد

بدا وا��ا عند�م أثناء تناول�م ملسائل �� أصول الفقھ، لكن املنعطف الرئ���� ��

� العز بن عبد السالم، فلم يكتف املذ�ب �� مجال املقاصد �ان ع�� يد اإلمام

بإشارات كما �و شأن من قبلھ، بل خّص املقاصد بالتأليف، �� كتاب�ن مستقل�ن،

وحاول أن يجمع ف��ا أ�م دعائم �ذا العلم، و�� املصا�� والوسائل والتعليل

واملسالك.

فلقد ا�تم اإلمام العز بموضوع “املصا�� واملفاسد” باعتبار�ا لب املقاصد، بصورة لم

ُ�ع�د ل�ا مثيل لدى السابق�ن من األصولي�ن والفق�اء، وال ح�� الالحق�ن، وسبق إ��

إفراد ذلك بالتأليف �� كتابيھ: “قواعد األح�ام �� مصا�� األنام” و“الفوائد �� اختصار

 ملا يمكن أْن �سميھ بـ “علم املصا�� واملفاسد”، كما ا�تم
ً
املقاصد”، ف�ان مؤسسا

بوسائل املقاصد فتناول�ا بتفصيل دقيق. وا�تم ابن القيم بالتعليل ا�تماما لم �سبق

إليھ، و�و أحد دعائم املقاصد. ب�نما ا�تم اإلمام الشاط�� بالقدر نفسھ بموضوع

“املقاصد الشرعية” فحّرر مواضيع�ا بطر�قة بد�عة متم��ة تنظ��ا وتنظيما، حيث

ف كتابھ: “املوافقات”، وخّصص ا��زء الثا�ي منھ للمقاصد، مع �يمنة الفكر
َّ
أل

 لعلم املقاصد. أما ابن
ً
املقاصدي ع�� سائر أجزائھ، فأمكن بذلك اعتباره مؤسسا
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عاشور فواصل البناء مع مز�د من التعمق مع إضافة نوع من املقاصد الذي خصص

لھ القسم الثالث من كتابھ، و سماه”مقاصد ال�شر�ع ا��اصة بأنواع املعامالت”،

بحيث من سبقھ لم يتعرض ل�ذا النوع من املقاصد.

إن الناظر �� املسالك ال�� أورد�ا العز بن عبد السالم، وابن القيم ثم �عده الشاط��

وابن عاشور يالحظ أن �ناك نقاط اتفاق تجمع بي��م، كما أن �ناك نقاط اختالف

تم�� مسالك �ل واحد عن اآلخر.

أما أوجه االتفاق واالشتراك فهي:

1. اتفاق ا��ميع ع�� أن مصا�� اآلخرة ال �عرف إال بالشرع، وال مجال للعقل ��

إدراك�ا.

2. مصا�� الدنيا م��ا ما �عرف بالشرع وم��ا ما �عرف بالعقل[89] والطبيعة

ال�شر�ة باعتبار أن مصا�� الدنيا �� أغل��ا تتعلق بمقاصد امل�لف، فبإم�انھ أن

يدرك ذلك بالعقل والتجارب والضرورات، وأما ما �علق بمقاصد الشارع فال

�عرف إال بالشرع.

3. اتفاق ا��ميع أن االستقراء مسلك من مسالك الكشف ع�� املقاصد، وإن

اختلفوا �� كيفية توظيفھ، فالعز وابن القيم و الشاط�� لم يصرحوا بأنھ مسلك

من مسلك الكشف ع�� املقاصد، وإنما اعتمدوا عليھ �� بحث املقاصد جملة،

أما ابن عاشور فعده املسلك األول من مسالك الكشف عن املقاصد.

4. ا��ميع أدرك أ�مية بحث املسالك للتعرف ع�� املقاصد، لذلك أوردو�ا أثناء

بح��م للمقاصد.

أما ما اختلفوا فیه فهو:

1. ما تناولھ العز بخصوص املقاصد عامة واملسالك خاصة، ع�� أ�ميتھ البالغة لكن يبقى أنھ بداية وتم�يد وتوجيھ

لألنظار إ�� أ�مية �ذا العلم، الذي ست�بلور قواعده ع�� أيدي من سيأتون �عده، و�و ما قام بھ �ل من ابن القيم

والشاط�� وابن عاشور. لذلك فاملسالك عند العز وابن القيم ا�سمت باإلجمال والعموم.
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أما الشاط�� وابن عاشور فقد وصل�م تراث ثري خاص باملقاصد ف�ان من الس�ل

البناء عليھ، واالستمرار إ�� األمام، فمسالك�م جاءت مفصلة، تنحوا نحو ا��زئيات

عند الشاط��، وإ�� ال�ليات عند ابن عاشور.

2. أورد العز بن عبد السالم مسالكھ �� أول الكتاب و�و شأن ابن عاشور أيضا، ملا

ير�انھ من أن �ذه املسالك �� مقدمات �ذا العلم. وابن القيم أورد�ا ضمنا عند

ا��ديث عن املصا�� والتعليل، أما الشاط�� فجعل�ا �� آخر كتابھ؛ ألنھ �عت���ا ثمرة

للبحث الذي قام بھ حول املقاصد.

3. املسالك عند العز جاءت مجملة دون تفصيل، لك��ا تنحو من�� ال�ليات وا��زئيات

معا و�و شأن ابن القيم، أما الشاط�� فاملسالك عنده تنحو من�� ا��زئيات؛ أي

إثبات مقاصد آحاد األح�ام لتأس�س ال�ليات، لذلك لم �عد االستقراء[90] مسل�ا من

مسالكھ ألنھ ال �ساير الوج�ة ال�� رسم�ا من تفصيل و ت�سيط و تدقيق، ع�� أنھ

اعتمد االستقراء من��ا �� دراسة و بحث املقاصد. أما ابن عاشور فاملسالك عنده

تنحو من�� ال�ليات، تحقيقا ل�دفھ الذي �س�� إليھ و�و بناء أصول قطعية �لية

تم�يدا لتأس�س علم املقاصد.

4. مسالك العز وابن القيم عامة وشاملة ملسالك الكشف عن مقاصد الشارع،

ومسالك الكشف عن مقاصد امل�لف، أما املسالك عند الشاط�� ف�� خاصة بمقاصد

الشارع كما أشار إ�� ذلك بنفسھ عندما قال: “… فإن للقائل أن يقول إن ما تقدم من

املسائل �� �ذا الكتاب مب�� ع�� املعرفة بمقصود الشارع، فبماذا �عرف ما �و

مقصود لھ مما ل�س بمقصود …[91]“، أما ابن عاشور فقد ن�� من�� التأصيل فا�تم

باالستقراء واعت��ه أ�م طر�ق للتوصل إ�� املقاصد القطعية لفظ ا��الفات وال��اعات

الفق�ية.

5. املالحظ أن بحث املسالك عند العلماء األر�عة ا�سم بالتطور، وعدم التكرار، فما

�ان من تن�يھ عند العز بن عبد السالم وابن القيم ع�� أ�مية املسالك، تلقفھ

الشاط�� و�حثھ �� تحقيق املقاصد �� آحاد األح�ام، �� إطار تأس�س علم املقاصد، ثم
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ت�بھ ابن عاشور ملا أورده الشاط�� فن�� من�� ال�لية والتقن�ن والتقعيد، و�و استمرار

و�ناء ع�� ما بدأه الشاط�� قبلھ، وقبل�ما العز بن عبد السالم وابن القيم.

وعليھ فما �ان إشارات من العز تناول�ا ابن لقيم ببعض من التوضيح، وفصل�ا

الشاط��، فأثب��ا ابن عاشور كعناصر ومباحث لعلم ملقاصد، أما ما فصلھ العز

�املصا�� واملفاسد والوسائل، فمن جاء �عده إكتفى بم ذكره العز، إال ما �ان ع��

س�يل اإلشارة.

 6. عرض العز مباحث املقاصد؛ و�� مقاصد الشارع، مقاصد امل�لف، املصا��

واملفاسد التعليل، الوسائل ومسالك الكشف عن املقاصد. وا�تم ا�تماما متم��ا

بمبحث�ن و�ما املصا�� واملفاسد والوسائل، وسار ع�� در�ھ ابن القيم، لكنھ ا�تم

بمبحث�ن و�ما مقاصد امل�لف، والتفصيل املتم�� �� مبحث التعليل. أما الشاط��،

فتفرغ للتأليف املستقل �� املقاصد وجمع مباحثھ �� كتاب واحد، واال�تمام الدقيق

بمقاصد الشارع ومقاصد امل�لف، واملسالك.أما ابن عاشور فاستفاد من ا��ميع

لذلك �انت أ�م إنجازاتھ �� املقاصد �� التأليف املستقل ف��ا، وجمع �ل مباحثھ،

والدعوة إ�� جعلھ علما مستقال عن أصول الفقھ، مع اال�تمام بمسالك الكشف عن

املقاصد، وإضافة مقاصد جديدة إ�� مباحث �ذا العلم.
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