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 المؤسسون للفكر المقاصدي

 

 

ليس في الطرح المقاصدي جديٌد لم يكن ُمضمرًا في أصل الشريعة الغّراء للّدين الخاتم، الذي     
 أخذ فيه التعّقُل والنظر مكانهما المرسومين.

ولقد كرّر الخطاُب القرآني نْعيُه على االنحراف عن المقصد والتمسك بظاهٍر الشعيرة في ذكر     
حياة بني إسرائيل، والسؤال عن صفات البقرة، مشيرًا إلى أن التدّين الصوري مفٍض إلى قسوة 

صارى القلوب؛ ومثل ذلك أمُرهم في شأن الحيتان والتسبيت، وكذلك نعى القرآُن الكريم على الن 
 رهبانيَّـتهم، التي جعلوها طقوسًا وما رّعوها حّق رعايتها.

يقول لمن   -صلى هللا عليه وسلم-واستنبطْت شعائُر اإلسالم مقاصد الشريعة، فها هو الرسول     
''، وُكتب الصيام على الناس ال إليذاء األبدان  فعندها -لم ُيحسن الصالة ''صلِّّ فإنك لم تصلِّّ

ّلهم يتَّقون. وُنهي عن الخروج للقاء الركبان، ألن في ذلك تحّكمًا باألسعار ولكن لع -يجب الفطر
وتفويتًا للمصلحة العاّمة لجمهور المسلمين. ونبَّه سبحانه وتعالى في شأن اأُلضحية أن لن يناله 

 لحوُمها وال دماؤها وإنما التقوى من المتعبِّّدين.

في واقع المسلمين. فانتشار اإلسالم من قبُل   وفي عهد عمربن الخطاب حدث أول تغّيٍر نوعيٍ    
كان محدودًا ضمن البيئة الثقافية الجغرافية نفسها، ثم أضحى يالمس الحضارات المجاورة، ناهيك 
خْت نباهُة عمر الرؤية المقصدية، سواء أكان هذا في الموقف من فيء  عن االتساع الشاسع، فرسَّ

ر، أو في ضرب الزكاة على الفرس بعد أن لم تُعْد العراق بعد استشارة الصحابة في هذا األم
 وسيلة للجهاد حصرًا.
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والحرص على حراسة مقاصد كبرى في أوائل مسيرة اإلسالم ظاهر في السلوك المبكِّر    
للمسلمين، فحين صار جمع القرآن حاجة أساسّية لحفظ الّدين، بعد تفّرق القّراء وموت الكثير 

ك. وفي مبتدأ األمر تحّرجوا من كتابة الحديث، ثم ارتأى ضمير منهم، سارع المسلمون إلى ذل
األمة أّن من واجبها تدوين الحديث، وتطّور علم الحديث حين أصبح ضبط روايته أمرًا مفصليًا، 
بعد مفارقة التلّقي المباشر عن النبّي واالعتماد على من يروي عنه. وكذلك كان تطور المدارس 

ستجابًة لتغّير أحوال المسلمين، واتساعِّ رقعة بالدهم، وتعّددِّ األقضية الفقهية أمرًا طبيعيًا وا
 واختالف الظروف. ثم ظهر علم األصول ليضبط صيرورَة العمل وتخريَج األحكام.

وكان التوجه المقاصدي راسخًا من البداية، وال تخفى على الناظر في الفقه وأقوال العلماء   
المتقّدمين روح المقاصد وإن لم تستقلَّ المقاصد يومها علمًا منفصاًل، مستخدمين عبارات علل 

في  الشريعة أو حكمتها وأسرارها ومحاسنها. ودراسة السنوسّي قامت بمسح شامل لألقوال الفقهية
المذاهب األربعة، وبّينت أّن فكرة المقاصد كانت مستنبطة في أقوالها، وأّن جميع الفقهاء كانوا 
يعتبرون المآل على نحو أو آخر. كما يمكننا اعتبار الفكرة المؤّسسة للقواعد األصولّية توّجهًا 

 مقاصديًا مبّكرًا.

مستقٍل مفهوٌم من باب الّتحّديات التي   والتأّخر النسبّي لظهور علم المقاصد على نحو مدرسيٍّ     
كانت تواجهها حركة تحقيق اإلسالم في واقع الحياة ذات التغّير المستمّر. ويعكس القول ب''تأخر'' 
ظهور علم المقاصد شعوَرنا المعاصر برجاحة التوّجه المقاصدي والحاجة الماّسة إليه. واألقوم 

ح وفق سّنة التدافع الفكرّي/ العلمّي، فصيغ يومها بما القول إنَّ علم المقاصد أتى في وقته الصحي 
يناسب احتياجات ذاك الزمان. وهذا الفهم ُيلقي المسؤولية على أكتافنا، لنقوم بمواجهة واقعنا بما 
يلزم من العّدة العلمّية، التي تعالج التياث الُظَلم في هذه األيام، تلك الُظَلم التي إْن شابهت ُظَلم 

 شّك في أنَّها مختلفة نوعّيًا.من قبلنا فال 
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 أوال: ثالثة معالم 

هي جهود:الجويني والغزالي -تكاد تكون الكتابات متفقًة على أن خمسة جهود مخصوصة     
ساهمت في بناء توّجه المقاصد حقاًل متميِّّزًا غير أّن الريسوني يذكّرنا  -والعّز والقرافي والشاطبي

لت  -م المصنِّّفينال من جهة أعال-بأنه من جهة المنهج  كان هناك ثالثة معالم تراثية بارزة تشكَّ
 من أستاذ وتلميذه.

وليس غرض هذا الكتاب التحقيق التفصيلي في تطور علم المقاصد، ولكن ال بّد من نبذة عن 
 معالم رئيسة من أجل إيضاح الصورة الكبيرة.

ه( في 478-419ة الجويني )المعّلم األول معّلم الجويني وتلميذه الغزالي. وظهرت مساهم   
كتابه ''البرهان في أصول الفقه''، الذي طرح مراتب خمسًا للمقاصد: الضروريات، والحاجة العامة، 
والمكرمات، والمندوبات، وما ال يمكن إرجاعه إلى العقل. وأتبع الجويني ذلك بكتابه الرائد >>غياث 

ياسة، وفيه رأى أّنه ال عاصم للّناس عند األمم في التياث الُظَلم<<، الذي يعالج مسائل في الس
غياب الفقه والفقهاء إاّل المقاصد التي ال ُيتصور فيها تضارب اآلراء. وتبعت ذلك مساهمُة أبي 

ه( الذي أتى بمصطلح الحفظ، ورّتب الضروريات التي تحّدث عنها 505-450حامد الغزالي )
ل. غير أّنه متابعًة للمذهب الشافعي رفَض الجويني في خمس: الّدين والنفس والعقل والنسل والما

إعطاء المقاصد أو المصلحة حجّية مستقّلة، ألنها قد تكون مصالح موهومة، وإن كان استعمل 
 القياس بناء على المقاصد، وأشار إلى أن المقاصد العليا أولى بالعناية مما تحتها.

ه( 660-577يذه القرافي. وطور العّز )وتمثل المعَلم الثاني في أعمال العزِّ بن عبد السالم وتلم
مفاهيم مقاصدية في رسالتي ''مقاصد الصالة'' و ''مقاصد الصوم''، واألهم من ذلك كتابه ''قواعد 
ل في بيان إشكالية المصلحة والضرر. يقول أحمد الريسوني:  األحكام في مصالح األنام'' الذي فصَّ



5 
 

ين بن عبد السَّ  الم إلى اآلن، الكالم في المصالح والمفاسد وتعاريفها ''على كلِّّ حال منذ عزِّ الدِّّ
وأنواعها وأصنافها ومراتبها وقواعد الّترجيح بينها... تقريبًا كل ما قيل في هذا المجال، مدين البن 

 عبد الّسالم ويبني عليه، وقد يضيف الشيء القليل وال يكاد يخرج عنه وعن تلميذه القرافي''. 

ه( رحلة أستاذه في المقاصد في كتاب >>الفروق<<. 684-626ي )وتابع شهاب الدين القراف 
ومن مساهماته التفريق بين أنواع أعمال الرسول صلى هللا عليه وسلم، بوصفه مبلِّغًا للوحي أو 
قاضيًا أو قائدًا، وأن األحكام المترّتبة على أفعاله تتعلق بهذا التفريق. وإلى جانب األخذ بمبدأ سّد 

إلى المفاسد، قال القرافي بوجوب فتح الذرائع المفضية إلى المكارم. ويجزم القرافي    الذرائع المفضية
في كتابه "اإلحكام" بأن أمر المقاصد هو الشائع المقبول به بال خالف: ''إن استمرار األحكام 
 التي  تدركها العوائد مع تغير تلك العوائد، خالَف اإلجماع وجهالًة في الّدين، بل كّل ما هو في

الشريعة يتبع العوائد، يتغّير الحكُم فيه عند تغّير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس 
هذا تجديدًا لالجتهاد من المقّلدين حتى ُيشترط فيه أهلية االجتهاد، بل هذه قاعدًة اجتهد فيها 

ير القرافي أّن هناك العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعُهم فيها من غير استئناف اجتهاد''. وفي تقر 
إجماعًا على ارتباط بعض األحكام بالعوائد داللة بالغة على استقرار هذا المعنى، حتى في زمنه 
المتأخر في القرن السابع، الذي قد ُيظن أنه انتفى فيه دور التدّبر العقلي في مسائل الّدين، لغلبة 

أن القرافي في أقواله ''يكاد ال يخرج  التقليد وكثرة التأليف على نحو الحواشي. ويؤّكد الريسوني
 عما قاله شيخه )يعني عبد السالم(، وإن فاقه ضبطًا وتحريرًا وتنظيمًا للقواعد والنظريات''.

ه( في كتابه >>الموافقات<<، الذي تبلورت على 790-720والمعَلم الثالث كان معَلم الشاطبي )
 ''مزج علم أصول الفقه وعجته بماء المقاصد''  يديه نظرية متكاملة. ولقد تمّيز نهج الشاطبي بأنه

فهو مؤسس لجديد وباٍن على القديم في آن واحد. وسيكون لنا مناقشات واسعة لمفاهيم الشاطبي 
في المقاصد، ويكفي في هذا الموضع إيراد إشادة الشاطبي بدور التّدبر العقلي في  فهم الشريعة، 
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في فهم األحكام وتنزيلها قاله الفحول األوائل على نحو ليتأكد المعنى من أن دور التفّكر العقلي 
صريح، أما ضبط تلك العملية فمسألة أخرى ال بّد وأن تختلف فيها العقول. يقول الشاطبي: ''إن 
االلتفات إلى المعاني قد كان معلومًا في الفترات، واعتمد عليه العقالء حتى جرت بذلك مصالحهم، 

فاطردت لهم، سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم..''. ويقول وأعملوا كلياتها على الجملة 
في مسألة الفرق بين االجتهاد الخاص بالعلماء والعام بجميع المكّلفين: ''إن المشروعات المّكية 
وهي األّولية كانت في غالب األحوال مطلقة غير مقّيدة، وجارية على ما تقتضيه مجاري العادات 

وعلى ما تحكمه قضايا مكارم األخالق من التلّبس من كل ما هو معروف في   عند أرباب العقول،
محاسن العادات، فيما سوى العقل معزول عن تقريره جملة من حدود الصلوات وما أشبهها، فكان 
أكثر ذلك موكواًل إلى أنظار المكّلفين في تلك العادات ومصروفًا إلى اجتهادهم، ليأخذ كّل بما 

ليه من تلك المحاسن الكّليات، وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها الق به وما قدر ع
 للواحد المعبود... على حسب ماتستحسنه العقول السليمة في ذلك الترتيب..''.

ويقول في سباق نظر الفقهاء إلى التسّبب والضمان: ''فمن التفت إلى المسبّبات من حيث كانت 
لفساد، ال من جهة أخرى، فقد حصل على قانون عظيم عالمة على األسباب في الصحة أو ا

يضبط به جريان األسباب على وزان ما ُشرع أو على خالف ذلك''. إن البحث في المقاصد ال 
ينفّك عن استحضار األمر بإعمال العقل، مع اإلدراك الكامل أن البشر يختلفون في االجتهاد 

 هذه العملية.وفي طريقة تعامل العقل مع النصوص وفي موقعه في 

 ثانيا: متعّلقات ظرفية بارزة

وعودًا على بدء، يحسن توضيع المساهمات المقصدية في سياقها التاريخي، لكي ال ينصرف     
النظر إلى تفّرد العالم وفذاذته فحسب، ولُيفهم األمر من وجهة حركة الرسالة اإلسالمية في واقع 

هم في صناعة الرجال، ويطبع توجههم بطابع بشري، فالتاريخ والمعن  والموقع هو الذي يسا
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ظروف المعاش. ومن المفيد أن نتدّبر وضع الخالفة واالستقرار السياسي عندما كان هؤالء العلماء 
صبيًة يافعين وفي مقتبل أعمارهم، باعتبار أن أحداث الحياة تترُك في الذاكرة ما ال ُينسى، وتصيُغ 

 مشاعر الفرد وأفكاره. 
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 الدين الطوفينجم 

 وإشكالية عالقة المصلحة بالنص

 

 

 أوال: ترجمة الطوفي

هو سليمان بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، الفقيه األصولي المتفنن، نجم الدين نسبه وعلمه: 
أبو الربيع، ولد سنة بضع وسبعين وسبعمائة بقرية طوفى، من أعمال صرصر، وحفظ بها مختصر 

بغداد سنة إحدى وتسعين فحفظ المحرر في الفقه، وقرأ العربية الخرقي في الفقه، ثم دخل 
والتصريف واألصول والفرائض والحديث، ثم سافر إلى دمشق فسمع بها الحديث ولقي جمعا من 
العلماء، ثم سافر إلى مصر وسمع بها، ثم حج وجاور بالحرمين الشريفين وسمع بها وقرأ بنفسه 

قاهرة اإلعادة بالمدرستين المنصورية والناصرية، وصنف كثيرا من الكتب واألجزاء، وولي بال
تصانيف كثيرة، منها "بغية السائل في أمهات المسائل في أصول الدين، وشرح مختصر الروضة 

 في أصول الفقه، واالنتصارات اإلسالمية في دفع شبه النصرانية".

ة، معتمدا على ما روي ذكر بعض من ترجم للطوفي أنه كان شيعيا منحرفا في االعتقاد عن السن 
عنه من قوله حنبلي رافضي أشعري هذه إحدى العبر بل ونسبوا إليه أن من دسائسه الخبيثة: أنه 
قال في شرح األربعين النووية: اعلم أن من أسباب الخالف الواقع بين العلماء تعارض الروايات 

ن الصحابة استأذونه والنصوص ، وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب وذلك أ
في تدوين السنة من ذلك الزمان فمنعهم من ذلك، على أن من ينسبه للتشيع قد اختلفوا في توبته 
عن ذلك فمنهم من اعتبرها مجرد تقية وفي الوقت الذي فَرغ بعض المعاصرين ممن بحثوا في 
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ي ضوابط المصلحة صفحات للتهجم على الطوفي وإثبات نسبته للشيعة كالدكتور البوطي ف
المصلحة، فَرغ آخرون صفحات مماثلة للرد عنه ونفي التهمة كالدكتور مصطفى زيد في بحثه 
الموسوم ب" المصلحة ونجم الدين الطوفي" في حين رأى آخرون كاإلمام أبو زهرة أنه " ال ينقص 

العميق من قدر الطوفي ان يكون شيعيا وال يزيد في علمه أن يكون سنيا فهو في الحالتين العالم 
والدارس الذي خاض في العلوم اإلسالمية خوض العارف بطرائقها، السابح فوق بحرها المتالطم، 
الغائص المستخرج لجواهرها، وإن ذل كقدر يعليه مهما تكن نزعته ومهما تكن نحلته" وإذ يتفق 

للشيعة هذا البحث مع ماذهب إليه الشيخ أبو زهرة فإنه يود أن يضيف أن نسبة الطوفي لو ثبتت  
فإن ذلك لن يغير من مسار البحث في دراسة طريقة تناول الطوفي للمصلحة، ومع ذلك يظهر 

 لي أن الطوفي لم يكن شيعيا وذلك من خالل: 

 أنه حنبلي درس كتب الحنابلة وتتلمذ عليها وحفظها وترجم له علماء الحنابلة في طبقاتهم.

ومصنفاتهم التي تهتم بعلم الرجال، مع ما نعلمه من حرص أن الشيعة لم يترجموا له في طبقاتهم  
 الشيعة لنسبة أي عالم مشهور لهم، فضال عن أن يكون هذا العالم سنيا ثم تشيع.

أن بحثه المذكور في المصلحة لم يقل به الشيعة في أصولهم فالشيعة اليحتجون بالمصلحة مقابل 
 ئمة حجة التضاهيها حجة.النص، بل إن المشهور عنهم أنهم يعتبرون نصوص األ

ومما يذكر أيضا أن تهمة والرفض كانت وال تزال حجة بيد من يريد مهاجمة عالم من أهل السنة 
بسبب بغضه له، وقد نسب الشافعي للرفض والتشيع وقال في ذلك شعر: إن كان رفضا حب آل 

 محمد فليشهد الثقالن أني رافضي.

بحق وبغير بحق، مما يجعلنا نشكك في   -  وال تزال  -ة  مما يدل على ان هذه التهمة كانت شائع
نسبة رجل للغلو في الرفض دون ذكر عباراته في ذلك ومن كتبه مباشرة وليس بالتناقل. مع 
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اإلشارة إلى أن الطوفي كان مطلعا على مذهب الشيعة ـ في األغلب ـ كما سيظهر من سرد األدلة 
عري رافضي هذه إحدى العبر. فهذه واضحة في أنه فيما بعد، وأما قوله فيما نقل عنه: حنبلي أش

اتهم بالمتناقضات فكيف يكون حنبليا ورافضيا في آن، فهو بال شك يرد على أولئك بأنهم يرمونه 
بما ال يستقيم. وكذا قوله: " وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب ...." 

ما يزعمون ومن يراجع شرح مختصر الروضة السابق، فليس فيه أكثر من رواية عن قوم يزعمون  
للطوفي يجده يذهب مذهب أهل السنة في عدالة الصحابة فهو يرى: " أن الصحابة رضي هللا 
عنهم عدول مطلقا ال حاجة إلى البحث عن عدالتهم" ويقول: "ولهذا سميت بيعة الرضوان ألن 

ن"، كما يسرد األدلة من الكتاب هللا عز وجل رضي عنهم ألجلها وهللا اليرضى عن القوم الفاسقي 
 والسنة على عدالة الصحابة ويرد على مخالفي هذا الرأي. 

توفي نجم الدين الطوفي سنة سبعمائة وستة عشرة في شهر رجب في بلد الخليل من أرض وفاته:  
 الشام المقدسة. 

  ثانيا: نظرية الطوفي في المصلحة

 خالصة نظرية الطوفي المصلحية: 

دين الطوفي موضوع المصلحة بطريقة مغايرة لما تم طرحه من قبل سابقيه، فقد أثار أثار نجم ال
موضوع التعارض بين المصلحة والنص، والمصلحة عنده ليس هي المصلحة المرسلة التي عرفها  
المذهب المالكي بل هي" أبلغ من ذلك وهي التعويل على النصوص واإلجماع في العادات 

 المصالح في المعامالت وباقي األحكام".والمقدرات، وعلى اعتبار 

ومن ثم فلم يعد وجود للمصلحة المرسلة والمعتبرة والملغاة في فكر الطوفي، بل ثمة مصلحة 
 واحدة معتبرة، ومجال عملها وإنتاجها هو" أحكام المعامالت".
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ين ممن وتصدى الطوفي لهذا البحث بجرأة كبيرة، وأدلى برأيه بشكل صريح مما أثار حفيظة اآلخر 
عاصره وممن لم يعاصره، وأتى الطوفي في رسالته المسماة "رعاية المصلحة" بنظرية جديدة 
أعرض فيها عن كل التقسيمات السابقة للمصلحة، ورسالته المذكورة عبارة عن شرح لحديث من 

 األربعين النووية وهو "الضرر وال ضرار".

، قال: "الضرر وال ضرار" حديث حسن عن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري، أن رسول هللا
رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهم مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه 

 عن النبيملسو هيلع هللا ىلص مرسال فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض.

ما والضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار إلحاق مفسدة به على جهة المقابلة أي كل منه
 يقصد ضرر صاحبه.

لقد وضع الطوفي هذا الحديث في موضع خاص من األهمية وهو جدير بذلك ليس ألنه حديث 
 شريف، بل أيضا ألنه يمثل قاعدة تستند إليها األحكام الشرعية وتوزن بميزانها. 

يقول الطوفي: >>وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة الشرع وتخصيصها 
في الضرر، وتحصيل المصلحة، ألن لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع تضمن ضررا فإن به في ن 

نفيناه بهذا الحديث كان عمال بالدليلين، وإن لم ننفيه به كان تعطيال ألحدهما وهو هذا الحديث، 
وال شك أن الجمع بين النصوص في العمل بها أولى من تعطيل بعضهما<<، وتكمن أهمية هذا 

في بأنه جعله دليال على القول بالمصالح وجعل المصالح أيضا تعدل األحكام الحديث عند الطو 
الشرعية وتقدم على النص واإلجماع في حالة اختالفهما مع المصالح. والنتيجة المباشرة هي أن 
الحديث يقدم على النص واإلجماع ألنه مقدم على المقدم، كما أن األقوى من األقوى أقوى حسب 

وفي: >>وهذه األدلة التسعة عشر أقواها النص واإلجماع ثم هما إما أن يوافقا عبارته. يقول الط
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رعاية المصلحة أو يخالفاها، فإن وافقاها فيها ونعمت، وال نزاع، إذ قد اتفقت األدلة الثالثة على 
 الحكم وهي النص واإلجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ال ضرر وال ضرار<<.

  المصلحة عند الطوفي ثالثا: تعريف 

لقد تناول الطوفي الحديث الثاني والثالثون من األربعين النووية، مستهدفا من خالله بسط نظرية 
متكاملة ومكتملة عن المصالح الشرعية، حيث إنه قال بأن مقصود الشارع هو المصلحة وحددها 

. فقال:>>أما لفظها فهي لفظا وعرفا واصطالحا تعريفا ال يخلو من ذرائعية وعقالنية تجريبية
مفعلة من الصالح وهو كون الشيء على ماهيته كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيء له كالقلم يكون 

 على هيئته الصالحة للكتابة به والسيف على هيئته الصالحة للضرب.

وأما حدها بحسب العرف فهي السبب المؤدي إلى الصالح والنفع، كالتجارة المؤدية إلى الربح، 
حسب الشرع السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة. ثم هي تنقسم إلى ما يقصده وب 

، وهكذا يكون <>الشارع لحقه كالعبادات وإلى ما يقصده لنفع المخلوقين وانتظام أحوالهم كالعادات
تعريف المصلحة لفظا هو تعريفها اصطالحا وهو أن يؤدي الشيء المقصود. فصالحية السيف 

قدرته على الضرب، وصالحية العبادات كالصالة مثال هو أن تؤدي المقصود منها وهو في 
 العبادة كما أن صالح العادات كالزكاة هو أن تؤدي المقصود منها وهو مصلحة البالد والعباد.

ويستعمل الطوفي االستقراء في االستدالل على المصالح فقد جاءت أدلتها مبثوثة في أدلة تفوق 
َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياُة القرآن والسنة واإلجماع والعقل. فمن الكتاب قوله تعالى: )الحصر من 

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما(،  وقوله: )َياُأوِلي اأَلْلَباِب(،   اِرُق والسَّ ثم يقول وبالجملة فما من آية من َوالسَّ
 كتاب هللا عز وجل إال وهي تشتمل على مصلحة أو مصالح.
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وأما السنة فنحو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: "اليبع بعضكم على بيع بعض، وال يبع حاضر لباد"، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "وال 
 تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها"... وهذا ونحوه في السنة كثير.

  رابعا: حقيقة موقف الطوفي من النص والمصلحة 

في تسعة عشر دليال بما لقد قال الطوفي بأن المصلحة تحكم وتتحكم في األدلة التي حصرها 
فيها القرآن والسنة واإلجماع. وقد تعرض الطوفي من أجل ذلك للمضايقة والهجوم عليه ونعته 
بمذهب الروافض، وفي الحقيقة أن هذا الموقف يقول به علماء المسلمين عن بكرة أبيهم، وبالتالي 

لغزالي والجويني، ويجب فال يجب أن يقف عثرة لإلعالء من شأن هذا العالم الذي يتسامى مع ا
أن يذكر قبل الشاطبي لما ثبت في هذا البحث بأنه كان ينقل عنه نقال مباشرا ومنتشرا، وكان 
مدينا له في نفس الوقت بكثير من آرائه المقاصدية التي اشتهر بها. لقد قدم الطوفي المصلحة 

عا ثم كانت ثم كانت على األدلة التي بلغ في إحصائها تسعة عشر دليال. فقدمها عليها جمي
حول تقديم  قاصمة الظهر العبارة التي اعتبر فيها النصوص متعارضة ومتآكلة. وهذه عباراته

المصالح قال:]وهذه األدلة التسعة عشر أقواها النص واإلجماع ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة 
لة الثالثة على الحكم وهي النص أو يخالفاها. فإن وافقاها فيها ونعمت، وال نزاع إذ قد اتفقت األد

ورعاية المصلحة المستفادة من قولهملسو هيلع هللا ىلص: ال ضرر وال ضرار. وإن خالفاها وجب تقديم رعاية 
المصلحة بطريق التخصيص والبيان لهما ال بطريق االفتيات عليهما والتعطيل لهما كما تقدم 

 السنة على القرآن بطريق البيان[. 

فة متعارضة فهي سبب الخالف في األحكام المذموم ويقول عن النصوص: >>النصوص مختل
شرعا ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه وال يختلف فيه فهو سبب االتفاق المطلوب فكان 

 اتباعه أولى<<. 
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وليس في األمر غرابة إذا فهم هذا التقديم على وجه معين كما ألح الطوفي على ذلك، وهو الوجه 
وهذا الموقف نجده أيضا عند األصوليين في مفهومي البيان  الذي تكون المصلحة بيان للنص

 والتخصيص عندهم. 

لم يقل الطوفي شيئا جديدا فيما يتعلق بمنهجية األصوليين فقد استلهم واستعاد المنهج األصولي 
القائل بالتخصيص والبيان، إال أن إضافة الطوفي هو أنه اعتبر مادة التخصيص والبيان هو 

نزل بهما األصوليون إلى األدلة الظنية حيث قالوا بأنها تخصص النصوص المصالح في حين 
القطعية. ومن أجل استجالء الموضوع يجب إرجاع عقارب الساعة قليال إلى الوراء لنرى ماهي 

 الميكانيزمات التي يقوم عليها المنهج األصولي.

العام، ويبنى عليه وأنه بهذه الطريقة نجد هذا المنهج عند الشافعي عندما اعتبر أن الخاص يبين 
يحافظ على العام والخاص. فقد قسم الشافعي األدلة إلى عام يراد به العام وعام يراد به الخاص، 
وقدم األمثلة التي تمثل السنة فيها الخاص ويمثل القرآن العام. وال يعني األمر أن هناك تغليب 

لمنا الكثير من األحكام الشرعية التي جاءت في للسنة على القرآن بل هو بيان وبهذا البيان ع
القرآن عناوين ثم بينتها السنة البيان الكافي. يقول الشافعي: >>ولوال االستدالل بالسنة، وحكمنا 
بالظواهر، قطعنا من لزمه اسم سرقة، وضربنا مائة كل من زنا حرا ثيبا، وأعطينا سهم ذي القربى 

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما( فقول هللا عز وجل: ،  >>كل من بينه وبين النبي قرابة اِرُق َوالسَّ )َوالسَّ
يعني أن نقطع كل سارق سرق تفاحة. لكن جاء في الحديث أن ال قطع في ثمر وال كثر، وليس 
بين الدليلين تعارض ألن األخذ بالعام والخاص مجتمعين هو صمام المحافظة على الدليلين، ومن 

ض بين الحديث واآلية هو مخطىء. يقول الشافعي في المحاورات ردا على يقول بوجود تعار 
محاوره الذي قال: >>حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما، ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن، 
وتحتمل أن تكون بخالف ظاهره، علمت أن السنة منسوخة بالقرآن؟ فقلت له: ال يقول هذا 
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لى أن الدليلين إذا تعارضا فإن إعمالهما معا هو الخيار عالم<<، تقوم منهجية األصوليين ع
األول، ألنه محافظة عليهما وذلك أولى من أخذ واحد واستبعاد اآلخر. وبهذه الطريقة يحافظ على 
األدلة جميعا بما في ذلك الجمع بين األدلة القطعية واألدلة الظنية. ومثال ذلك خبر الواحد إذا 

لفوا فيه ولكن لم يشنع على من يقول بأنه يخصص عموم القرآن. عارض عموم القرآن. فقد اخت 
خصص بما رواه أبو هريرة عن َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم( ومن األمثلة على ذلك قوله تعالى: )

ْم ُيوِصيُكُم ّللّاُ ِفي َأْواَلِدكُ النبيملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: "التنكح المرأة على عمتها وال خالتها"، وقوله تعالى: )
، خصص بقولهملسو هيلع هللا ىلص: "اليرث القاتل، وال يرث الكافر من المسلم، وال المسلم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلْنَثَيْيِن(

من الكافر"، وقولهملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه أبو بكر الصديق عنه: "نحن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه 
بما روي عن ِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك( َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتيْ صدفة"، وخصص قوله تعالى: )

النبيملسو هيلع هللا ىلص أنه جعل للجدة السدس، إذن تقوم اآللية البيانية للمعرفة الشرعية على التخصيص والبيان. 
ومعناهما عند األصوليين أن الذهاب من دليل إلى دليل إذا كان على جهة التخصيص والبيان 

ا ال يسمى بأنه إقصاء. يقول الشاطبي موضحا هو جمع للدليلين، وال يسمى بأنه تعارض كم
اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما( معنى االبيان: >> فإذا بينت السنة مثال معنى اآلية: ) اِرُق َوالسَّ بأن َوالسَّ

القطع من الكوع، وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز مثله، فذلك هو المعنى المراد من اآلية، 
ثبتت هذه األحكام دون الكتاب، كما إذا بيَّن لنا مالك أو غيره من المفسرين ال أن نقول إن السنة أ

معنى آية أو حديث فعملنا بمقتضاه، فال يصح لنا أن نقول إنا عملنا بقول المفسر الفالني دون 
 أن نقول عملنا بقول هللا وقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص<<. 

م عن المخصصات المتصلة وقد وضعوا ضوابط لكل من التخصيص والبيان وذلك في حديثه
 والمنفصلة وتقييد المطلق وتأويل المجمل إلى آخر القائمة.
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هذا بعينه ما قصده الطوفي في حديثه عن العالقة بين النص واإلجماع من جهة، وبين المصالح 
من جهة أخرى. فإن العالقة بينهما بيانية تخصيصية. وال فرق بين من يخصص النصوص 

ومن يخصصها بالمصالح، بل لعل الحق يكون أكثر مع هذا األخير.  باإلجماع وخبر الواحد
يقول الطوفي: >>وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة الشرع وتخصيصها 
به في نفي الضرر وتحصيل المصلحة. ألن لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع ضررا فإن نفيناه 

نفه به كان تعطيال ألحدهما. وهو هذا الحديث وال شك بهذا الحديث كان عمال بالدليلين، وإن لن ن 
أن الجمع بين النصوص في العمل أولى من تعطيل بعضهما<<، ويقول أيضا: >>وإن خالفاها 
وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما ال بطريق االفتيات عليهما 

البيان<<، ويقول أيضا: >>وإن كان الضرر  والتعطيل لهما كما تقدم السنة على القرآن بطريق
بعض مدلولهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل فيه وإن لم يقتضه دليل خاص وجب 

 تخصيصهما بقوله عليه الصالة والسالم ال ضرر وال ضرار جمعا بين األدلة<<. 

يه أن ينكر إن من ينكر على الطوفي تقديم المصلحة على النص في إطار البيان والتخصيص عل
على األصوليين كل منهجهم والنتائج التي توصلوا إليها ألنها تقوم على نفس اآللية كما مر آنفا. 
فكما ال تناقض في تخصيص اآلية بالحديث وباإلجماع ال تعارض في تخصيصها بالمصالح. 

و كقياس ولهذا يقول الطوفي: >>فإن قيل حاصل ما ذهبتم إليه تعطيل أدلة الشرع بقياس مجرد وه
إبليس فاسد الوضع واالعتبار، قلنا هذا وهم واشتباه من نائم يعيد اإلنتباه وإنما هو تقديم دليل 
شرعي على أقوى منه وهو متعين اإلجماع على وجوب العمل بالراجح كما قدمتم أنتم اإلجماع 

 على النص والنص على الظاهر<<. 
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لقد أخذ على الطوفي أنه لم يقدم أمثلة لهذه المصلحة التي دافع عنها، وأنه وقع في مثل ما وقع 
فيه هيغل بتعبير نيتشه وهو قوله بأن هيغل بنى قصرا رائعا، وبقي هو يعيش في كوخ. فهل هناك 

 ل؟ تبرير لعدم التمثيل بالمصلحة حتى تكون نظرية قابلة للمالحظة التجريبية وليس مجرد خيا

ومن جوانب القوة في هذه النظرية عدم اإلعتماد على األقوال السابقة بما فيها التقسيمات واألمثلة، 
فلم نر تكرارا في نظرية الطوفي ألفكار الغزالي واآلمدي وغيرهما على أهمية كالمهم في هذا 

كان هذا  الموضوع، ومن ثم يمكن وصف هذه النظرية بالجديدة حقا في الفقه اإلسالمي، وربما
سببا من األسباب في رفض هذه النظرية وعدم تقبلها من جمهرة األصوليين، إذ النفوس تألف 
المعتاد، خاصة وقد رأينا حجم التكرار وعدم التجديد واالبتكار واإلضافة بشكل يكاد يكون عبارة 

 مجرد نسخ ال أكثر وال أقل. 

المصلحة على النص على سبيل النسخ  لم يقدم -خالفا لما يشاع-ومن الحق تبيان أن الطوفي 
أو الطعن في النصوص واالفتئات عليها، وإنما قدمها على سبيل التخصيص والبيان كما صرح 
هو بذلك، وهذا التخصيص لم ينفرد به الطوفي، بل ذهب إليه الغزالي واآلمدي وغيرهما من 

عموم في جواز تخصيصه بالدليل، األصوليين، بل إن الغزالي قال: "ال نعرف خالفا بين القائلين بال
 إما بدليل العقل أو السمع أو غيرهما". 

وصرح الشاطبي بذلك فرأى "أن العموم إذا استمر والقياس إذا اضطرد فإن مالكا وأبا حنيفة يريان 
 تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى ويستحسن مالك أن يخصص بالمصلحة". 

المعاصرين إلى جواز تخصيص العام بالقياس والمصلحة كالدكتور كما ذهب جمع من األصوليين  
مصطفى شلبي والدكتور فتحي الدريني. وبالتالي يفترض حمل كالم الطوفي على هذا الوجه، 
ألنه قد صرح بذلك أوال، وألن حسن الظن بعالم مسلم يدعو للقول بذلك ثانيا ومن ثم فيفترض 

لمصلحة والنص القطعي، بل يقتصر ذلك على النص أيضا أن الطوفي ال يرى التعارض بين ا
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الظني، وإلى هذا ذهب الدكتور القرضاوي حيث قال: "وحين عدت إلى مقوالت الطوفي وقرأت 
كالمه بإمعان تبين لي بيقين أنه حين يذكر النص ال يريد به سوى النص الظني في سنده أو 

 ثبوته أو في متنه وداللته". 

دكتور حسين حامد حسن فرأى أن العبارات التي قدم بها الطوفي مذهبه وإلى ذات التفسير ذهب ال
تفيد أنه ال يرى فرض تعارض النص القطعي مع المصلحة، بل يقتصر ذلك على النص الظني 
ويساعد على هذا الفهم أن الطوفي لم ينطلق في بناء نظريته من العقل والنظريات الكالمية 

إليه وهو يشرح "نص حديث نبوي" سبق اإلشارة إليه. ومن الفلسفية، بل انطلق في كل ما ذهب 
 التجني والالموضوعية بعد ذلك أن ينسب للطوفي تقديم المصلحة على النص واإلجماع مطلقا. 

ومن المؤكد أن الطوفي وهو يبني نظريته قد استحضر قواعد تفيد بشكل تقريبي ما ذهب إليه ك 
غير األحكام بتغير األزمان"، وخاصة أنه قصر نظريته "الضرورات تبيح المحظورات" و "ال ينكر ت

على مجال المعامالت كما َذكر، وهي تخضع للكثير من التغيرات وفقا للزمان والمكان، كما أنها 
تعتبر مجاال واسعا ترك الشارع الحكيم للمجتهدين أن يستنبطوا فيها وفقا للمبادىء العامة 

حة، فالمصلحة بهذا الشكل تلتقي مع آراء علماء آخرين للتشريعات اإلسالمية وعلى رأسها المصل
في تطبيقاتها الفقهية، وقد ذهب إلى هذا الدكتور مصطفى شلبي فقال: "وهناك مذهب رابع 
خالصته أن المصلحة يعمل بها مرسلة وغير مرسلة ويعني بها تلك التي عارضت نصا أو 

لمعامالت وما شابهها" وهو رأي إجماعا متى كانت راجحة، لكن في صنف من األحكام وهي ا
 نجم الدين الطوفي وجماعة من العلماء لم يصرحوا به قوال ولكن فتواهم تؤيد ذلك.

ويمكننا أن نختم بتساؤل مشروع وهو هل لعب غياب مفهوم وتعريف واضح للمصلحة دورا في 
 .تفكير الطوفي؟ وهل كان لهذا الغياب تأثير في رفضها واستبدالها بما ذهب إليه؟
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 خامسا: جوانب الضعف في نظرية المصلحة عند الطوفي

أهم ما يؤخذ على الطوفي في طريقة تقديمه لنظريته أنه لم يقدم مثاال واحدا لما ذهب إليه من - 
 إمكانية التعارض بين النص والمصلحة، لتبقى نظريته بعد ذلك مجرد افتراض لم يقم عليه دليل.

مي بدت عبارات الطوفي غير متماسكة وبحثه غير متكامل، فلم يقدم بحثا بالمعنى األكادي-   
مبتدئا بالتعريف واألدلة واألمثلة ومناقشة االعتراضات والوصول للنتائج، مما أثر على فهم نظريته 
واتهامه بالخروج على اإلجماع والشذوذ على الجماعة. وهذا األمر توقعه الطوفي فقال: "فأوصيك 

ألفه وهمك وأحاط   أيها الناظر فيه المحيك طرفه في أثنائه ومطاويه أن ال تسارع فيه إلى إنكار ما
 به علمك، بل أجد النظر وجدده وأعد الفكر ثم عاوده، فإنك حينئذ جدير بحصول المراد". 

ولما كان الطوفي متوقعا لهذا األمر كان يتوجب عليه بدل مطالبة القراء بمعاودة البحث لربط 
شكل يزيل الشك أفكاره بعضها ببعض وتحصيل المراد، كان يتوجب عليه بيان مراده وربط أفكاره ب 

 والظنون وال يدعو لإلنكار.

أن الطوفي كتب رسالته على عجالة، وهو ما يتبين له في  -في الوهلة األولى-ويبدو للقارىء 
من الشهر   28ربيع اآلخر وفرغ منه يوم    13نهاية الرسالة، حيث يقول الطوفي أنه بدأ بحثه يوم  

فيها غير قليل من اإلشكال خاصة أنها  ه وهذه مدة غير كافية لتقديم نظرية713نفسه سنة 
 مسبوقة بنظرية مغايرة فكان من الواجب إعطاؤها وقتا أطول لتكون واضحة متكاملة.

بحث الطوفي مسألة أصولية في كتاب مخصص لشروح الحديث، في الوقت الذي خال كتابه -
بل سار في األصولي "شرح روضة الناظر" من التفصيل في هذه النظرية على ذات الطريقة، 

 شرح الروضة على طريقة مذهب الحنابلة الذي كان ينتسب إليه. 
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 الفكر المقاصدي عند اإلمام ولي هللا الدهلوي 

 تحليل وتقويم

 
 أوال: التعريف باإلمام الدهلوي 

ولد أحمد الشيخ أحمد بن عبد هللا الرحيم الملقب "شاه ولي هللا الدهلوي" يوم األربعاء خلت 
ه( في قرية "بهلت" في مديرية مظفر ذكر،بعد حياة حافلة ومليئة بجالئل 1114عام )من شوال 

أغسطس عام  21ه( الموافق لـــ: 1176من محرم الحرام عام ) 29األعمال توفي الشيخ يوم 
 سنة، ودفن في مقبرة "هندبان" قرب "المدرسة الرخيمية" دهلي. 62م( وكان عمره آنذاك 1162)

شتى،منها الحديث وأصول الدين و أصول الفقه والفلسفة...،ومن و قد ألف في علوم 
 مؤلفاته:

 اإلرشاد إلى أمهات اإلسناد. -
 شرح تراجم أبواب البخاري. -
 حجة هللا البالغة. -
 حسن العقيدة. -
 اإلنصاف في أسباب االختالف. -
 الفوز الكبير في أصول التفسير. -
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 انيا: جهود ولي هللا الدهلوي في االصالح و التجديد ث

الحظ اإلمام الدهلوي أن العالم اإلسالمي مقبل على تطور جديد وانه سوف يستقبل عصر 
يقوم بناؤه على العقل،فاجتهد في تجديد الفكر األصولي والمقاصدي عن طريق بيان اسرار الدين 
وحكمه وأصول التشريع اإلسالمي وأسسه في تنظيم الحياة والمجتمع، فكان كتابه )حجة هللا 

 ألرض الخصبة لغرس هذه المعالم.البالغة( ا

و ما ذكره في كتابه )حجة هللا البالغة( تأثر فيه بسابقيه و مؤلفاتهم كالقرافي والشوكاني من تقسيم 
السنة والنظر إلى حال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبيان صفته و تصرفاته، ... وهذا األمر قد يزيل  عن كثير 

عن الطبيعة وناموس الكون المتغير، فكم ممن يرون في فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص تقييدا للواقع أو انحرافا 
 تتغير الوسائل وتختلف الحاجات من عصر إلى عصر.

و قد نادى الدهلوي بإعمال العقل و حارب ا لتقليد لألقدمين في كل ما قالوا دون إمعان 
النظر والفكر،و عاب التعصب المذهبي،و يقول في هذا: "حين انقراض الدولة األموية لم يكن 

يدعو نفسه حنفيا أو شافعيا، وإنما كانوا يستنبطون المسائل باألدلة الشرعية على طريقة أحد 
أئمتهم وأسانيدهم، ولما كان زمان الدولة العباسية اتخذ كل واحد من المسلمين نسبة معّينة له ... 

 وبقي مدار عملهم اآلن على أن يخرجوا من المخرج، ويفرغوا عن المفرغ".

ة ألف كتابه )عقد الجيد في أحكام االجتهاد والتقليد( وأيضا كتب وعن هذه اإلشكالي 
 )االنصاف في أسباب االختالف( فبين فيه مغبة التقليد والتعصب وخطرها على المنظومة الدينية.

و دارت معركته التجديدية التي خاضها حول مفردات أصول التشريع )االجتهاد والتقليد(، 
الفكر اإلسالمي وبعثه، وقد ظهرت نتائج جهوده في تالميذه وكان لها أثر ملموس في تطوير 

 ومن تأثر بمنهجه .
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إن دائرة أعمال اإلمام الدهلوي اإلصالحية والتجديدية أوسع وأشمل من ذلك بكثير، فإنها تضم  
بين جوانبها إحياء العلوم اإلسالمية وتجديد الفكر اإلسالمي، والكشف عن أسرار الشريعة 

ثرة العلمية لعرض التعاليم الدينية والشريعة اإلسالمية في صورة متناسقة ومقاصدها، والمأ
شاملة، ومقاومة الجمود والتحجر العلمي والعصبية الشديدة للمذاهب الفقهية، والعمل االجتهادي 

للتطبيق بين العقل والنقل، والتوفيق بين المذاهب الفقهية األربعة، والمحاوالت الجادة للحفاظ 
اإلسالمية في الهند، والدراسة العميقة لألحاديث النبوية الشريفة والجهود التجديدية  على السلطة

لنشرها وتعميمها، والدعوة إليها، والدعوة إلى تزكية النفوس وإصالح القلوب، والوصول إلى 
درجة اإلحسان وتعليم طرقها ومناهجها، وتربية الرجال األكفاء، وكان يتميز اإلمام الدهلوي برقة 

كوجود ماء زمزم الرقيق  –على حد تعبير محمد إقبال الشعري  –حنان، وقوة عاطفة كانت و 
الفياض في أرض الحجاز الصلبة الحجرية، وبذلك يجمع بين صالبة عقيدة التوحيد وحنان 

 القلب، وهو أثر من آثار بيئة اإلمام الدهلوي وتربيته الروحية الخاصة.
 

د اإلمام الدهلوي ثالثا: مفهوم مقاصدية األحكام عن  
أثار اإلمام الدهلوي إشكالية التعليل والرد على المنكرين في معرض إثبات مقاصدية أحكام 
الشريعة في مقدمة )حجة هللا البالغة( إذ يقول: "وقد يظن أن األحكام الشرعية غير متضمنة 

وأن مثل التكليف   لشيء من المصالح،و أنه ليس بين األعمال وبين ما جعل هللا جزاء لها مناسبة،
بالشرائع كمثل سيد أراد أن يختبر طاعة عبده فأمره برفع حجر أو لمس شجرة ما ال فائدة فيه 
غير االختبار، فلما أطاع أو عصى جوزي بعمله" ومن خالل هذا النص نالحظ أن كالمه جاء 

تكليف بهذه في سياق تفنيد رأي الذين ينكرون تعليل األحكام الشرعية بالمصالح ويظنون أن ال
 األحكام الشرعية إنما هو تعبد محض ال فائدة فيه غير اختبار العباد.

وقبل التعرض إلشكالية التعليل وموقف اإلمام الدهلوي من مسألة التعليل وإثبات مقاصدية األحكام 
 يجب تبيين مفهوم التعليل في تصور الدهلوي.
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 مفهوم التعليل عند الدهلوي:-1 

وقد درجت كتب األصول على ذكر التعليل، ومقصودهم علة القياس الظاهرة المنضبطة، التي 
يدور الحكم عليها وجودا و عدما،وإنّ  هذا الحصر الذي حدده األصوليون جعل كثيرا منهم 

،و لكن مفهوم التعليل عند ينكر التعليل بالحكمة، فما لم تكن العلة ظاهرة فال يجوز التعليل بها
البعض اآلخر يشمل العلة الظاهرة، ويشمل الحكمة كذلك، والتعبير عن الحكمة هو المصلحة 

 .أو المنفعة

فاألحكام التي دلت عليها النصوص مقصود بها مصالح الناس أفرادا وجماعات، و ال ريب في 
وص التشريع ال تربط في أن هذه المصالح هي جلب النفع أو دفع الضرر أو الحرج، لكن نص

الغالب الحكم بالمصلحة نفسها المقصودة منه، و" قد اصطلح األصوليون على تسمية المصلحة 
المقصودة من تشريع الحكم، حكم الحكم، أو مئنته، واصطلحوا على تسمية األمر الظاهر الذي 

م، ومظنته؛ أي ربط الحكم به، ألن من شأن ربطه به أن يحقق حكمته، علة الحكم، ومناط الحك
 ما نيط به الحكم، وربطه به، ويظل تحقيق الحكمة بربطه به"

ومن هذا المحك بين الرافضين للتعليل بالحكمة، والمجوزين له، يأتي اإلمام الدهلوي حاسما 
 .المسألة ليجعل من التعليل آلية موسعة تشمل القياس، والحكمة، واألسرار

ائال: "إنه إذا أوحى إليه بحكم من أحكام الشرع، واطلع ويجسد المسألة اإلمام الدهلوي ق      
على حكمته وسببه، كان له أن يأخذ تلك المصلحة، وينصب لها علة، ويدير عليها ذلك الحكم، 

وهذا قياس النبي صلى هللا عليه وسلم. مثاله األذكار التي وقتها النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ 
 ه لما اطلع على حكمة شرع الصلوات اجتهد في ذلك"بالصبح والمساء، ووقت النوم، فإن 
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مع أن اإلمام الدهلوي ُيصر على القول بالضبط، وذلك لما آلت إليه األمور من اشتباه المعاني 
واألحوال على غرار ما كان عليه السلف، في عدم مراعاتهم للضبط؛ ألن ِّ حكم األحكام وأسرارها 

هف و إنما يعتبر عند السبر مظنات كانت في األمة كانت واضحة، يزودها ذوقهم وحسهم المر 
األولى أكثرية معروفة، وكان السفر والمرض بحيث ال يشتبه عليهم األمر فيهما، وإذا كان اليوم 
بعض االشتباه النقراض العرب األول، وتعمق الناس في االحتماالت حتى فسد ذوقهم السليم، 

  .ما  كان عليه السلف الذي يجده قح العرب "، إال إّنه يتطلع إلى

فكأني بصريح عبارة الدهلوي ينادي بإمكانية التعليل بالحكمة على األحكام، بعد أن كان له 
في هذا قدوة، وهم نظار الرعيل األول؛ لكن هذا بعد اكتساب الملكة التي تمكن صاحبها من 

  .المقدرة على النظر الحكمي والوقوف على األحكام و لمياتها

ي الحقيقة هي المصلحة أو المفسدة التي علق الحكم بها ال مظنتها، ويؤكد هذا ألن العلة ف
ولها العلة محال، ولوازم يتعلقان بها بالغرض، وينسبان إليها توسعا نظيره ما «"   :المعنى قائال

يقال من أن علة الشفاء تناول الدواء وّإنما العلة في الحقيقة نضج األخالط أو إخراجها، وهو 
 »قب الدواء في العادة، وليس هو هو، ويقال علة الحمى قد تكون الجلوس في الشمسشيء يع

 وقد أثبت الدهلوي مقاصدية األحكام من خالل:إثبات مقاصدية األحكام:  -2

يؤكد أن االستقراء كفيل بإثبات مقاصدية األحكام،  * استقراء النصوص )الكتاب والسنة(:
الداللة على مقاصدية األحكام بما في ذلك أحكام العبادات  فاستقراء اآليات واألحاديث كاف في 

 ٺ ٺچحيث يقول في )تعليل الصالة(: "وأن الصالة شرعت لذكر هللا ومناجاته كما قال تعالى: 
 [.14]طه: چ  ٺٿ
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وهو الدليل الثاني الذي استدل له اإلمام الدهلوي هو  * إجماع القرون المشهود لها بالخيرية:
إجماع الصحابة والسلف، حيث قال في ذلك: "وبّين ابن عباس رضي هللا عنه سر مشروعية 
غسل الجماعة وزيد بن ثابت سبب النهي عن بيع الثمار قبل نضجها ، قيل التابعون ثم من 

ويفهمون معانيها ويخرجون للحكم المنصوص   بعدهم العلماء المجتهدون يعللون األحكام بالمصالح
خيركم قرني، ثم الذين مناطا بما يدفع الضرر ويجلب النفع، واستدل في ذلك بقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: "

" واإلمام نفسه أورد في )حجة هللا البالغة( عن الصحابة والتابعون وآثار يلونهم، ثم الذين يلونهم
نحو التيسير والتخفيف والرفق وتجنب التشديد  متعددة تتعلق بمراعاة المقاصد الشرعية على

والمغاالة والتكلف والمبالغة في الورع، وال شك أن إجماع الصحابة قاعدة مسلم بها ودليل شرعي 
 ال يرده إال الظاهرية.

 رابعا:أنواع التقصيد عند الدهلوي:

حكام وكشف عملية استجالء الحكم والعلل من النصوص واأل و التقصيد في عند الدهلوي هو  
 الغرض منها، و ينقسم إلى قسمين:

 . التقصيد الحكمي1

 هو بيان األسرار والحكم من النصوص، وتعقيلها وفق ما يتغياه الشارع الحكيم.

 و من أمثلة هذا النوع من التقصيدفي العبادات:

 الطهارة والصالة: ـــــ  

أصل الترخيص فيه أنه: >>لما كان مبنى الوضوء على غسل رخصة المسح على الخفين:  –
األعضاء الظاهرة التي تتسرع إليها األوساخ، وكانت الرجالن عند لبس الخفين في األعضاء 
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الباطنة، وكان لبسهما عادة متعارفة عندهم، وال يخلو األمر بخلعهما عند كل صالة من حرج 
 سقط غسلهما عند لبسهما في الجملة<<.

لما كان تعظيم الشعائر هللا واجبا، وكان أعظم وال الجنب والمحدث مع الشعائر العبادية: أح – 
التعظيم: ال يقرب منه اإلنسان إال بطهارة كاملة وال يدخل المسجد ُجُنب وحائض ألن المسجد 

 مهيأ للصالة والّذكر.

 و قد نوع في تبيين تقصيد المعمالت و اقتصرنا على األمثلة التالية:    

 التسعير في البيوع:  – 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا هو المسعر القابض، الباسط، الرازق وإني ألرجو أن ألقى هللا، وليس أحد يطلبني 
>>لما كان بمظلمة'' يذكر الدهلوي مقصد النبي من عدم التسعير رغم أنه قادر على ذلك، أنه: 

الحكم العدل بين مشترين وأصحاب السلع الذي ال يتضرر به أحدهما، أو يكون تضرر هما سواء 
 في غاية الصعوبة تورع منه ملسو هيلع هللا ىلص لئال يتخذه األمراء بعده سنة، <<.

 إحياء أرض الموات:  – 

أنها  يقول ملسو هيلع هللا ىلص: ''من أحيا أرضا ميتة فهي له'' يحدد الدهلوي المصلحة في ذلك، ألنها مما يشتبه
سلك بيت مال المسلمين فيقرر أن صاحب الحق هو لمن أحياها ألن األرض الميتة إذا عمرها 
رجل فقد سبقت يده إليها من غير مضارة، فمن حكم أال يصبح عنها، واألرض كلها في الحقيقة 

 بمنزلة مسجد، أو رباط جعل وقفا على أبناء السبيل، وهم شركاء فيه.

 . التقصيد االستداللي2
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و بيان الحكم والمعاني التي اشتملت األحكام والنصوص وجعلها المعيار األساس في التوفيق، ه
 أو الترجيح.

و من أمثلة التقصيد االستداللي للنصوص واألحكام في أبواب الفقه المختلفة،ذكر الدهلوي أمثلة 
 كثيرة نختار منها ما يلي:

 ــــ العبادات

 الطهارة والصالة: -

اختلفوا في غسل الرجلين فذهب الجمهور إلى وجوب الغسل وذهب الشيعة إلى صفة الوضوء:    -
 المسح وقد رّجح الدهلوي قول الجمهور.

روى الحفاظ التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثالثة أيام بلياليها للمسافر، توقيت المسح على الُخّفين:    -
إلى التوقيت وذهب مالك إلى أنه ال تقدير  من حديث علي رضي هللا عنه فذهب أكثر أهل العلم

لمدة المسح، بل له أن يمسح ما لم يلزمه الغسل، لكن التوقيت أولى، ومقصدية التعريف بين 
المقيم والمسافر، طاهرة كما قال الدهلوي:>> ولما كان من باب التيسير االحتيال بما ال تسترسل 

ثم إن التوقيت بيوم وليلة للمقيم، وثالثة أيام  معه النفس بترك المطلوب استعمله الشارع هنا...
ولياليها للمسافر، ألن اليوم بليلة مقدار صالح للتعهد يستعمله الناس في كثير من ما يريدون 

 تعهده، وكذلك ثالثة أيام بلياليها، فوزع المقداران على المقيم والمسافر، لمكانهما من الحرج<<

 ـــ المعامالت: 

 البيوع والنكاح: –
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قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ''المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إال البيع بالخيار:  – 
بيع الخيار'' اختلفوا في مدلول الحديث، فذهب المالكية إلى أن االفتراق هنا افتراق األقوال، ال 

ال أقوال، وقد  أبدان مستدال بعمل أهل المدينة، وذهب الجمهور إلى أن االفتراق هو افتراق أبدان
 رّجح الدهلوي قول الجمهور.

اختلف أهل العلم في العزل فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين، وكرهه العزل:  – 
جماعة منهم، وال شّك أن تركه أولى، لكن الكراهية من غير التحريم هو األولى بالترجيح، ألننا 

كما قال الدهلوي: ''أن المصالح متعارضة،  أعرنا المسألة إلى ميزان المصالح والمفاسد تبّين
فالمصلحة الخاصة بنفسه... مثال: أن يعزل، والمصلحة النوعية أال يعزل ليتحقق كثرة األوالد، 
وقيام النسل والنظر إلى المصلحة النوعية أرجح من النظر إلى المصلحة الشخصية في علم 

 أحكام هللا التشريعية والتكوينية''.

 نايات:الحدود والج – 

اختلفوا في ذلك: لكن ما يرجح هو أن الوالد ال يقاد بولده لقولهملسو هيلع هللا ىلص: >>ال قتل الوالد بولده:  –أ 
 يقاد الوالد بالولد<<. 

 رابعا: مقاصد االرتفاقات وأصول السياسات الملية:

الرتفاقات:هي االنتفاعات التي تالزم اإلنسان في حياته، وال يمكنه االنفكاك عنها، وال يقوم ا
 .عمران البشري، بكل ميادينه إال بهاال

ومقاصد االرتفاقات:ھي حكم االنتفاعات التي جاء الدين بحكم الفطرة ليظهرها، بعد أن كانت 
 .كامنة في نفوس البشر بمحض الجبلة، فيحقق فيها المصالح وينفي عنها المفاسد



29 
 

الناس، وتصلح معاشاتهم،وهذا فهذه االرتفاقات قد قصدتها الشرائع أصالة ألن بها تستقيم أحوال 
ما أشار إليه، وأكده اإلمام بقوله:"اعلم أن الرسوم من االرتفاقات هي بمترلة القلب من جسد 

 اإلنسان، وإياها قصدت الشرائع، أوال وبالذات، وعنها البحث في النواميس اإللهية"

واستدامة صالحه،  فالدين يتغيا هذه المقاصد، ويقيمها، وعن طريقها يتم حفظ نظام العالم،
والحفظ في هذا المقصد يشمل أحوال الناس وشؤونهم في .بصالح المهيمن عليه وهو اإلنسان 

 الحياة االجتماعية، ألن اإلصالح المنوه به هو »صالح األحوال الفردية والجماعية"

وقد أحصى اإلمام الدهلوي هذه المظاهر المختلفة، وحصرها في أربع مجاالت، ينضوي الدين 
 .بلمياته موجها لمقاصدها

 هو الذي ال يمكن أن ينفك عنه أهل االجتماعات القاصرة كأهل البدو. فاالرتفاق األول:

ما عليه أهل الحضر والقرى العامرة من األقاليم صالحة المستوحية أن ينشأ فيها   االرتفاق الثاني:
 أهل األخالق الفاضلة.

 قائم على نصب الوالة والقضاة وأمراء األقاليم. االرتفاق الثالث:

أنه لما تغرز كل ملك بمدينته اضطروا إلى إقامة الخليفة أو انقياد لمن تسلط  االرتفاق الرابع:
 عليهم.

 و مجاالت االرتفاقات هي خمس مجاالت منها:

م وهي الحكمة الباحثة عن كيفية من الحاجات المبنية، وتقو  مقاصد فن آداب المعاش: .1
 على أمرين: التشريع وأهل األمزجة الكاملة والعملية.
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وهي الحكمة الباحثة عن كيفية الربط وتتناول أربعة جمل: الزواج،  مقاصد تدبير األسرة: .2
 النسل، الصحة، الملكة.

 وهي الحكمة الباحثة عن كيفية إقامة المبادالت والمعاونات. مقاصد فن المعامالت: .3
الحكمة الباحثة عن كيفية حفظ واقع بين أهل المدينة، وأعني وهي    مقاصد سياسة المدينة: .4

 بالمدينة جماعة متقاربة تجري فيهم معامالت.
وهي الحكمة الباحثة عن سياسة حكام المدن وسلوكها  مقاصد سياسة الحكام والملوك: .5

 وكيفية حفظ الرابط بين أهل األقاليم.

تأثر بالقرافي واستفاد من   و في الختام نجد الدهلوي قلد في مواضع و جدد في أخرى، و قد
كتاباته ونجده يستشهد به في عدة مواضع، وكذا اإلمام العز بن عبد السالم الذي كان له فضل 

في تدوين وتأصيل عدد من قواعد المقاصد العامة والجزئية، ومن مظاهر استفادته ممن كبير 
سبقوه من علماء األصول ما يتعلق بمسالك الكشف عن المقاصد والعلل، وإن كان قد أضاف 

 شيئا إلى هذه المسالك كقول الصحابي الفقيه والحدس.

  .واستفادة الدهلوي من كتب الحكمة والمنطق وكتب التصوف

و  و من مظاهر التجديد التي أضافها اإلمام الدهلوي تقديم ثروة من القواعد المقاصدية، -
ابراز أهمية االرتفاقات ودورها في الحياة اإلنسانية، ومناداته إلى فتح باب االجتهاد 

  والتجديد.
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 الفكر المقاصدي عند الطاهر بن عاشور

 تحليل و تقويم

 

 أوال: التعريف بالشيخ محمد الطاهر بن عاشور: 

عالم تونسي من أبرز مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، ساهم في إصالح مناهج 
التعليم في جامع الزيتونة، عرف بالشدة في "الحق والجراءة على الّسلطان، واثر عنه قوله 

 الشهير: "صدق هللا وكذب بورقيبة" .

في ضاحية المرسى  1879أيلول /الطاهر بن عاشور في سبتمبرقبل عامين ولد محمد 
بالعاصمة من دخول المستعمر الفرنسي، ونشأ في أسرة علمية وسياسية عريقة تمتد أصولها إلى 

بالد األندلس، تقلد أبناؤها مناصب هامة في القضاء واإلفتاء والتدريس. وقد حفظ القرآن وتعّلم 
 ل الدين في سّن مبكرة جّدا. قواعد اللغة العربية ومداخل أصو 

حفظ القرآن في السادسة وأخذ العلم من أعيان علماء تونس وشيوخ جامع الزيتونة الذي التحق به 
ودرس فيه علوم القرآن والقراءات والحديث والفقه المالكي وأصوله والفرائض والسيرة   1893عام 

ا تعلم الفرنسية على يد أستاذه الخاص والتاريخ والنحو واللغة واألدب والبالغة وعلم المنطق. كم
 أحمد بن وّناس المحمودي.

ومن أشهر شيوخه الّشيخ محمد النجار، والّشيخ سالم بوحاجب، والشيخ محمد النخلي والشيخ 
 محمد بن يوسف، والشيخ عمر بن عاشور والشيخ صالح الشريف. 
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الزيتونة والّصادقية، وكان لتجربته عّين ابن عاشور في البداية مدّرسا من الدرجة األولى بجامع 
المبكرة في الّتدريس في جامع الزيتونة ذي المنهج الّتقليدي والمدرسة الّصادقية ذات التعليم 
العصري، دور كبير في وعيه بضرورة ردم القوة بين األصالة والمعاصرة والشروع في التخطيط 

 إلصالح التعليم في تونس.

 1911ثم التحق بسلك القضاء عام  1907لعلمي في الزيتونة أصبح نائبا أول لدى المجلس ا
 .1924فكبير المفتين  1923عضوا بالمحكمة العقارّية، ثم أصبح مفتيا مالكيا 

وكذلك في لجنة اإلصالح   1910اختير ابن عاشور في لجنة اصالح التعليم األولى بالزيتونة عام  
كنه سرعان ما استقال بسبب اعتراض بعض ، وُعّين شيخا لجامع الزيتونة ل1924الثانية عام 

 الشيوخ على اصالحاته للتعليم.

شيخا  1945، وأعيد تعيينه 1932تم تعيينه في منصب شيخ اإلسالم للمذهب المالكي سنة 
 لجامع الزيتونة، وفي هذه المرة أدخل اصالحات كبيرة في نظام التعليم الزيتوني.

 1960لية الزيتونية للشريعة وأصول الدين حتى عام شيخا عميدا للك 1956عّين بعد االستقالل 
حيث ُاحيل على التقاعد بسبب موقفه الرافض تجاه الحملة التي شّنها بورقيبة يومئذ ضّد فريضة 

 الصيام في رمضان.

ُعرف الشيخ الطاهر برغبته الكبيرة في إصالح التعليم وتحديد مناهجه ومحاربة الجمود والّتخلف 
 ي والحضاري، ومقاومة االستعمار.واإلنحالل األخالق

وقد اعتبر أن تخلي المسلمين عن االجتهاد أصابهم ويصيبهم بالتكاسل وتعطيل إعمال العقل 
 إليجاد الحلول للقضايا التي تجّد في حياتهم.
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بسبب رفضه القاطع إصدار فتوى في اإلذاعة تبيح الحبيب بورقيبة ساءت عالقته مع الرئيس 
ضان الذي حّل في فصل الصيف، فأحيل على التقاعد بعد مقولته الشهيرة الراحل "الفطر في رم

 "صدق هللا وكذب بورقيبة" .

أّلف الطاهر بن عاشور مؤّلفات مهمة ونوعية في اللغة العربية وآدابها والفكر اإلسالمي والعلوم 
ير والّتنوير" وهو الّدينية كشفت عن مدى تمّكنه العلمي وأفقه الّتجديدي، فألف في الّتفسير" الّتحر 

من أهم المراجع المتخصصة في فهم وتفسير القرءان. وألف في أصول الفقه كتاب "مقاصد 
الشريعة اإلسالمية" الذي جمع بين وضوح الفكر ودقة في التعبير وسالمة المنهج وروح التجديد، 

نشأة التعليم كما مّهد في كتابه "أليس الصبح بقريب؟" لمشروعه اإلصالحي للتعليم بحديثه عن 
 العربي وأطواره قبل اإلسالم وبعده.

من مؤلفاته أيضا "الوقف وآثاره في اإلسالم"، "التوضيح والتصحيح في أصول الفقه" و "أصول 
التقدم في اإلسالم" ، "حاشية التنقيح للقرافي" و "أصول العلم اإلجتماعي في اإلسالم" ، " نقد 

 طى في أحاديث الموطأ"، و"موجز البالغة". علمي لكتاب أصول الحكم" ، و "كشف المغ

باإلضافة إلى مؤلفات تركها مخطوطة، وقد اّتسمت كتاباته بعمق الّتحليل والمعالجة العلمية 
  وبالغة األسلوب .

عاما  94عن سن يناهز  1973أغسطس/ آب  12توفي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يوم 
 في مدينة المرسى في العاصمة تونس.
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 ثانيا: أسباب تأخر الفقه:

انطلق بن عاشور في مشروعه التجديدي من قراءة تاريخية للعلوم اإلسالمية في كتابه "اليس 
ضى نظر الّشيخ ابن عاشور في منهج أفو الصبح بقريب"، وحدد أسباب القوة و الضعف،

 ا المقام: االجتهاد وعملّية االستنباط، إلى تشخيص أسباب تأخر علم الفقه نذكر منها في هذ

صرف الفقهاء جّل هممهم إلى فقه العبادات، فأكثروا فيه من الّتخريج مع أن طريق  •
 العبادات الّتوقيف، وشؤونها أوغل في جانب األثر.

تقصيرهم في فقه المعامالت من األقضية والنوازل، فانعزل الفقه عن المجتمع وقضاياه،  •
 وعن الواقع ومتغّيراته.

ّية في االجتهاد الفقهي بانغماسهم في الفتاوى الفرعّية التي تعني سيطرة الّنظرة التجزيئ •
بقضايا األفراد الشعائرّية والشخصّية كالّزواج والطالق والحضانة والنفقة ... وإهمالهم قضايا 

 المجتمع واألمة.
إبطالهم الّنظر في الّترجيح والّتعليل، والغفلة عن المصالح والمفاسد، فحّولوا اإلسالم إلى  •

 شروع ُاخروّي ال عالقة له بقيم االستخالف وفعل اإلنسان في الحياة.م

ومنحه ذلك الّنظر، إمكانية تجاوز الّصعوبات اّلتي واجهها الفقه اإلسالمي بوضع نموذج علمّي 
جديد في موضوع المقاصد، ندرك حجم اإلضافة فيه بالمقارنة بين الجزء الثاني المخّصص 

للّشاطبي" ، وكتاب "مقاصد الشريعة"، ونقدر أن نرسم مالمحها في   للمقاصد من كتاب "الموافقات
 جانبين، أحدهما منهجي والثاني علمي: 

يبرز من خالل الخّطة التي اعتمدها في معالجة موضوع المقاصد، والتي تتوّزع الجانب المنهجي:  
 على ثالث مراحل: 
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األولى: أثبت فيها صدقّية نظرّية المقاصد، وحاجة الفقيه إلى معرفتها، قبل أن يضبط مسالك 
 إثباتها، ويبّين مراتبها، وينّبه إلى الخطر العارض من إهمال الّنظر إليها.

ل فيها الّنظرّية بضبط جملة من األصول القطعّية، تكون نبراسا للمتفّقهين في الّدين، الثانية: أّص 
 ومرجًعا بينهم عند االختالف، وتبّدل األعصار.

الثالثة: اعتنى فيها بمقاصد التشريع التي تختّص بأنواع المعامالت بين الّناس، خاّصة ببعض 
 اص بفقه المعامالت.أقسام المعامالت، وهذه المقاصد تكون الجزء الخ 

وبفضل هذا الجهد الّتنظيري، يضفي الّشيخ ابن عاشور على الفكر المقاصدي نزعة تجديدّية. 
 حيث أبرز ابتداء ذاتّية علم المقاصد، ثم فصل القسم الّنظري منه عن األقسام الّتطبيقّية.

ال ينحصر فضل الّشيخ ابن عاشور في اتمام كالم الّشاطبي في منهجه فحسب، الجانب العلمي:  
 بل تعّداه إلى المحتوى، حيث أدخل إضافات على جنس البحوث األصولّية من أهّمها: 

  ثالثا:تخصيص البحث عن مقاصد اإلسالم من الّتشريع في قوانين المعامالت واآلداب

كتابه أّنه سيهتّم بدراسة مقاصد الّتشريع في مجال  أعلن الّشيخ ابن عاشور من مقّدمة    
المعامالت ليظهر بعمله عظمة شريعة اإلسالم بين بقّية الّشرائع والقوانين االجتماعية، وما تتمّيز 
به من شمولّية في مقاصدها وأهدافها، باعتبارها نظام حياة اإلنسان فرًدا وأسرة ومجتمعًا ودولة... 

"إن المقصد العام من التشريع... دها صالح المجتمع وحفظ نظام العالم:ولذلك كان من أكد مقاص
هو حفظ نظام األّمة واستدامة صالحه بصالح المهيمن عليه، وهو نوع اإلنسان، ويشمل 
صالحه صالح عقله وصالح عمله، وصالح ما بين يديه من موجودات العالم اّلذي يعيش 

 فيه".
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يتقّدم بالّنظر في المقاصد من سياسة األفراد إلى سياسة  وواضح أن الّشيخ ابن عاشور أراد أن
األّمة، فأطلق على أحكام العبادات "الّديانة" ألّن أسرارها تتعّلق بسياسة الّنفس، وإصالح الفرد 

 ما هو قانون لألّمة" .اّلذي يصلح منه المجتمع، وأراد من إطالقه لفظ الّتشريع "

  د إلى ما يتعلق بأمور الّدنيا ال اآلخرةرابعا: صرف المصالح في موضوع المقاص

ُتثبت موارد الّشرع ومصادره أّن مقصد الّشريعة إّنما هو اإلصالح وإزالة الفساد، وذلك في 
تصاريف أعمال الّناس وشؤون حياتهم الّدنيوّية. مثل قوله تعالى حكاية عن شريعة شعيب ألهل 

  َّىثيثىفيفىقيقاكلكمكىكٹٱٹٱُّٱمدين:

٨٥األعراف:   

١٨٣الشعراء:  َّهبمتهتمثهثمس ٱُّٱٹٱٹوقوله:   

وقوله: 
ىفيفىقيق يثزتمتنتىتيترثزثمثنثىث ٹٱٹٱُّٱ

٢٠٥البقرة:  َّاك   

 والفساد المحّذر منه في اآليات هو إفساد موجودات العالم. 
وبما أّن االّتجاه في الّنصوص القرآنّية إلى تخصيص الصالح بالحياة الّدنيا بمنظور الّشيخ    

ابن عاشور، فإّن المقصود عنده بصالح البشر في العاجل: حاضر األمور، وفي األجل: 
للّناس سيرهم في  ألن الشرائع ال تحدد وليس المراد باآلجل أمور اآلخرة،عواقبها في الدنيا: "

خرة، ولكن اآلخرة جعلها هللا جزاء على األحوال التي كانوا عليها في الّدنيا".اآل  
وفي نظري إّن الّشيخ ابن عاشور بتفسيره الّظريف لمجال الصالح، يريد أن ينتقل بالعقل الفقهي 

واألصولي من دراسة الشريعة باعتبارها مشروًعا ُاخروًيا يرّكز على المجال التعّبدي، ويعنى 
ل الفردّية فقط، إلى دراستها على أساس أنها مشروع اإلنسان والجماعة واألمة، وأن بالمسائ 

مجال الفعل اإلنساني أفرادًا وجماعة، محدود بحدود الحياة الّدنيا، وأّما اآلخرة فإّنها دار الجزاء 
مثوبة وعقوبة لإلنسان الفرد، ألّنها شأن شخصّي بدليل قوله تعالى: 
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 - ٣٩النجم:  َّممجنحنخنمنهنجهمهٰهجيحيخيميهيمئهئمبُّٱ

٤١ 

٣٨المدثر:  َّجمحمخمممجنحنُّٱوقوله تعالى:   

٣٧عبس:  َّمنهنجهمهٰهجيحيُّٱوقوله تعالى:   

 خامسا: كونّية المقاصد وإنسانّيتها
بيّنا في موضع سابق من البحث، أّن الّشيخ وهو يعّين المراد بوصف اإلسالم بالفطرة، يثبت    

يعة قد توّجهت بخطابها إلى اإلنسان، فقد البعد اإلنسانّي في اإلسالم، ذلك أّنه لّما كانت الّشر 
أثبتت تعاليمها اعتبار الحكم والعلل اّلتي ال تختلف باختالف األمم والعوائد، كما جاءت منسجمة 

"فمعنى وصف اإلسالم في اآلية بالفطرة أّنه جار على مع واقع الّطبيعة التي خلقها هللا عليها: 
فطرة، فألجل تلّبسه بدالئل الفطرة كأّنه هو الفطرة ما أفطر عليه البشر عقال، فهو مقصود بال

 نفسها".
ومعنى الفطرة يقتضي أن يكون المقصد األعظم من الّشريعة جلب الّصالح ودرء الفساد، وال    

لّما كان هو المهيمن على هذا العالم كان يتّم ذلك إاّل بإصالح حال اإلنسان ودفع فساده و" 
ولذلك نرى اإلسالم عالج صالح اإلنسان بصالح أفراده اّلذين  فيصالحه صالح العالم وأحواله،

 .هم أجزاء نوعه، وبصالح مجموعه وهو الّنوع كّله"
 

ويضرب الّشيخ مثاال لمراعاة مصلحة نظام العالم بحياطة الّشريعة المصالح المألوفة المّطردة 
سائر جوانبها كما يقال في بسياج الحفظ الّدائم ولو في األحوال التي يظّن فوات المصلحة من 

الّشيخ الهرم المنهوك بالمرض، الفقير الجاهل، الذي لم يبق فيه رجاء نفع ما. فهو مع هذه 
األحوال محترم الّنفس محافظة على مصلحة بقاء النفوس؛ ألن مصلحة نظام العالم في احترام 

رار الالحقة لحياة بعض بقاء اّلنفوس في كّل حال من األمر بالّصبر على ما يلوح من شدة األض
األحياء كي ال يتطّرق الوهم واالستخفاف بالّنفوس إلى عقول الّناس، فتتفاوت في ذلك اعتباراتهم 

 تفاوتا رّبما يقضي إلى خرق سياج الّنظام.
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فالحفاظ على ذلك تأمين لألحياء من تالعب أهواء الّناس وأهواء نفوسهم بهم، وتأمين لنظام    
 العالم من دخول الّتساهل في خرم أصوله.

 سادسا: بعد األّمة في الّدرس المقاصدي

ال يشّك الّناظر في المقاصد أّن أهّم مقصد للّشريعة انتظام أمر األمة وجلب الّصالح إليها،    
فع الضّر والفساد عنها، وأّن المجتهدين استشعروا هذا المعنى في خصوص صالح األفراد، ود

بمن فيهم اإلمام الّشاطبي اّلذي لم يتطرق إلى بيانه وإثباته في صالح المجموع العام، وجعل أنواع 
تضاها، أو مقاصد الّشريعة كّلها فردّية، ما تعّلق منها بوضعها ابتداء، أو لإلفهام، أو للتكليف بمق

لدخول المكلف تحت حكمها، فالمقاصد الضرورّية بأقسامها الّثالثة )الّضرورّية والحاجية 
والّتحسينّية( متعّلقة أساسا باألفراد، ومراعاتها من جانب الوجود والعدم موكول إلى المكّلفين 

ّنطف بالّشهادتين بأعيانهم، فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الّدين من جانب الوجود؛ كاإليمان وال
 والصالة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول المأكوالت والمشروبات 
 والملبوسات والمسكونات...

والمعاماالت راجعة إلى حفظ الّنسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، 
 لكن بواسطة العادات... 

وإذا كان صالح األفراد وانتظام أمورهم مقصًدا للّشريعة، فإن صالح أحوال المجموع وانتظام أمر 
الجامعة أسمى وأعظم عند الّشيخ ابن عاشور، فيكون معنى حفظ الضروريات الخمس: "حفظها 

 بالّنسبة آلحاد األمة وبالنسبة لعموم األمة باألولى".
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ّديم مثاًل، حفظ دين كّل أحد أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده وعمله الاّلحق بالّدين. ويكون حفظ ال
وحفظ الّدين بالّنسبة لعموم األمة، هو دفع كل ما شأنه أن ينقض أصول الّدين القطعية. ويدخل 
في ذلك حماية البيضة والّدب عن الحوزة اإلسالمية بإبقاء وسائل تلّقي الّدين من األمة حاضرها 

 وآتيها.

ويكون معنى حفظ النفوس حفظ األرواح من التلف أفرادا وعمومًا، ألّن العالم مركب من أفراد 
اإلنسان، وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم. وليس المراد حفظها بالقصاص 

، كما مّثل بها الفقهاء، بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس؛ ألنه تدارك بعد الفوات
 بل الحفظ أهمه حفظها عن الّتلف قبل وقوعه مثل مقاومة األمراض الّسارية.

ويكون معنى حفظ المال، حفظ أموال األمة من اإلتالف ومن الخروج إلى أيدي غير األمة بدون 
 عوض. وحفظ أجزاء المال المعتبرة  عن الّتلف بدون عوض.

وليس من الغريب أن يكون هاجس األمة قويا لدى الّشيخ ابن عاشور، فحيثما تكّلم نجد "األمة" 
حاضرة في كالمه، فهو اّلذي شهد تآمر أوروبا على دولة الخالفة، وعمَلها على اقتسام أطرافها، 

ما في وبسط هيمنتها على والياتها، واستعمارها في أوروبا والشرق العربي وشمال إفريقيا، وبذل 
وسعه  للبحث عن وسائل إصالح أحوال المسلمين ونهوضهم، وأبدى تفاعاًل مع حركة اإلصالح 

 بالمشرق إلعادة الجامعة اإلسالمّية. 

 سابعا: دراسة مسائل لم يلتفت إليها في جملتها من َسَبَق إلى بحث المقاصد، وهي: 

ة تعيين أنواع الحقوق ألنواع المعامالت في توّجه األحكام التشريعية إليها، ومقصد الشريع •
 مستحّقيها.
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مقاصد أحكام العائلة، وأواصر الّنكاح، والّنسب والقرابة، والّصهر، وطرق انحالل هذه  •
 األواصر الّثالث.

مقاصد التصّرفات المالية: وتشمل قضايا المال، والملك، والتكّسب، واإلنتاج ووسائل  •
المالية، والنقود، وما يتعّلق بكّل العقود   اإلستثمار من أرض وعمل ورأس مال، والمعامالت

َكم اّلتي عليها  من أسباب الصّحة والفساد، وضمان المصالح اّلتي من أجلها وضعت، والحِّ
 اثبتت.

 مقاصد الّشريعة في المعامالت المنعقدة على عمل األبدان. •
 مقاصد أحكام التبّرعات. •
 مقاصد أحكام القضاء والّشهادة. •
 المقصد من العقوبات. •
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 بن عاشور و تدشين القول في اشكالية استقالل المقاصدا
 
 

 لئن أفرد اإلمام الشاطبي مقاصد الشريعة بكتاب سماه: "كتاب المقاصد"، فإنه لم يصرح   
باستقاللها عن أصول الفقه، أما الشيخ ابن عاشور فيعتبر أول من دعا إلى تأسيس علم مستقل 

الفقه سّماه "علم مقاصد الشريعة"، وبّشر بهذه الدعوة في مقدمة كتابه فقال: "فنحن عن أصول 
إذا أردنا أن ندّون أصوال قطعية للتفّقه في الدين، حّق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه 

اء المتعارفة، وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين، ونعّينها بمعيار النظر والنقد، فننفي عنها األجز 
الغريبة التي َغلِّثت بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفقه والنظر، ثم نعيد صوغ ذلك العلم، 
ونسّميه علم مقاصد الشريعة، ونترك علم أصول الفقه على حاله، تستمد منه طرق تركيب األدلة 

 الفقهية.

تدوين مقاصد ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه غير منزو تحت ُسرادق مقصدنا هذا من  
 الشريعة، فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل، علم مقاصد الشريعة".

ويبدو أن مواقف الباحثين المعاصرين من هذه الدعوة وقيمتها العلمية والمنهجية، وأثرها في 
 مستقبل علم أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة، مختلفة من باحث إلى آخر.

ولو بشكل مقتضب، هو الدكتور أحمد الريسوني، في خاتمة فأول من بادر إلى نبش المسألة 
"هل سيفضي بنا التوسع في كتابه "نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي" حيث تساءل قائال: 

مباحث المقاصد إلى تحقيق ما دعا إليه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، من استخالص 
الشريعة"، أم أّن المقاصد جزء ال ينبغي مقاصد الدين وقطعياته، وتسميتها باسم "علم مقاصد 

 أن يتجزأ عن علم أصول الفقه، كما يرى عدد من األصوليين المعاصرين؟".
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وحاول الباحث إسماعيل الحسني أن يّتخذ موقفا وسطا من المسألة، بحيث تتكامل وظيفة علم 
مباحث أصول أصول الفقه مع وظيفة علم المقاصد، فاعتبر البحث في المقاصد ال ينفّك عن 

فال فعالّية لهذه الطرق دون استيعاب تام لمقامات األدلة الفقه؛ أي: عن طرق االستنباط، "
الّلفظية، وال مشروعية ألي استدالل إذا لم يتمّش مع المناسبات المصلحية المقصودة في 
الشرع. وفي ضوء هذه التكاملية بين المقاصد وطرق اإلستنباط نجعل من علم أصول الفقه 

 لما مقاصدًيا". ع

ويدرك الباحث صعوبة أن يكون التكامل بين العلمين على إطالقه، فينّبه إلى االستقاللية النسبية 
"لكن إذا كان على المرء أن يسّلم بالّتكاملية على مستوى الممارسة، فعليه في بينهما فيقول: 

ن درس مقاصد الشريعة الوقت نفسه أن ينتبه إلى اإلستقاللية الّنسبية بين علم األصول وبي
 سواءا على مستوى المنهج، أو على مستوى الموضوع، أو على مستوى الهدف". 

فهل يفقد السؤال الذي طرحه الباحثون المعاصرون أهميته إذا تمكن أهل المقاصد من إيالء علم 
 المقاصد مايستحق من عناية، وعملوا جاهدين على تطويره وتوسيع مباحثه؟ وهل تصبح المسألة 

وهل يؤّجل رأي الشيخ عبد هللا دراز، النظر  بعد ذلك هّينة باعتبارها متعلقة بالتسمية ليس إال؟
"إن الستنباط األحكام ركنين: أحدهما: علم لسان العرب، وثانيهما: فيها إلى حين، عندما قال: 

ا بدعوة وإذا سّلمن علم أسرار الشريعة ومقاصدها، ومن هذين العلمين يتكون علم أصول الفقه"،  
الشيخ ابن عاشور في استقالل علم المقاصد عن أصول الفقه، فهل سيؤول هذا االنفصال إلى 

إذ ُيجمد )علم المقاصد( األصول على حالها ويحرمها من روح المقاصد، اإلضرار بالعلمين معا '
 المقاصد عن الدور الوظيفي الذي تقوم به حاليا؟".د كما أنه ُيبع
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ى هذه األسئلة وغيرها، مّما يدور حول استقالل علم المقاصد عن أصول ولكي يّتضح الجواب عل
اإلضافة المرجّوة أحدهما: الفقه، وجدواه، نحاول أن ننظر في المسألة وأن نعالجها من جانبين: 

 الواقع الّراهن لعلم المقاصد.وثانيهما: من استقالل علم المقاصد عن علم أصول الفقه، 

 أوال: اإلضافة المرجّوة من الدعوة إلى استقالل علم المقاصد

درس الشيخ ابن عاشور واقع العلوم وأحوالها في المجتمعات العربّية اإلسالمّية، وفحص األدوار 
التي مّرت بها بدًءا بمراحلها الجنينّية، وانتهاء بحالتها في العصور األخيرة، ورّكز على عوامل 

ليبني على ضوء ذلك   ،ع واقع الحياة وحركة المجتمع، ونظر في أسباب تأخرهانمّوها، وتفاعلها م
 موقفا علمّيا متروّيا ودقيًقا، من العالقة بين أصول الفقه والمقاصد.

فعندما نظر في أصول الفقه نظرة الّناقد، انتهى إلى أّن أسباًبا نشأت فيه، أوجبت اختالال في 
 : اسببين رئيسين همتعاطيه، نذكر منها 

توسيعه بإدخال ما ال يحتاج إليه فيه، حيث قصد العلماء منه أن يكون علم آالت  •
االجتهاد، فأرادوا أن يضّمنوه كّل ما يحتاج إليه المجتهد، فاختلط بالمنطق واللغة والّنحو 

"وأما ما منه استمداده فعلم الكالم والعربية واألحكام والكالم... يقول اآلمدي: 
 الشرعية".

وهذه التوسعة على رأي الشيخ عمل غير محمود في الّصناعة؛ ألنها أدخلت في هذا العلم مسائل  
ال صلة لها بأصول الفقه، حيث ال تستخدم في استنباط األحكام، وال تعين على تحقيق غرض 

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه ال ينبني عليها فروع عملي، ومعلوم عند األصوليين أّن >>
أو آداب شرعية، أو ال تكون عوًنا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي فقهية، 

يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختّص بإضافته إلى الفقه، إاّل لكونه مفيًدا له، ومحّققا لالجتهاد 
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فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، وال يلزم على هذا أن يكون كّل ما انبنى عليه فرع فقهي 
ة أصول الفقه، وإاّل أّدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه، كعلم النحو من جمل

واللغة واالشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من 
 .العلوم<<

الغفلة عن مقاصد الشريعة حيث لم يدمجها العلماء في األصول، واقتصر عملهم في  •
الّتدوين على إثبات شيء قليل منها في مسالك العّلة، مثل مبحث المناسبة، واإلخالة، 

 والمصلحة المرسلة، وكان األولى أن تكون األصل األّول لألصول.

وكأّني بالشيخ ابن عاشور بدعوته إلى استقالل علم المقاصد عن أصول الفقه، يريد الفصل بين 
لة كان فيها منضويا تحت علم أصول الفقه، ومرحلة جديدة مرحلتين من تاريخ علم المقاصد، مرح 

وحاسمة، انطلقت من اللحظة اّلتي شّب فيها العلم الجديد عن الطوق، وأعلن استقالله وقيامه 
بنفسه بعد أن اّتضح موضوعه، وتحّدد هدفه، وارتسمت منهجيته انطالقًا من موضوعه وهدفه. 

تطّور مناهج البحث، ومواكًبا للتقدم العلمي حيث اّتجهت وبذلك يأتي مشروعه الجديد متساوقًا مع  
العلوم منذ القرن التاسع عشر أكثر إلى التخّصص، فانفصلت علوم الّطبيعة واإلنسان عن الفلسفة 

 وقامت بذاتها باعتبارها مجاالت اختصاص من حيث الموضوع والمنهج.

اصد الّشريعة ذات أهمية بالمنظور وتأسيسا على ما سبق، تكون دعوته إلى قيام علم مستقّل لمق
وتسميتها باسم علم "استخالص مقاصد الّدين وقطعياته" العلمي، وليست محصورة في مجّرد 

مقاصد الّشريعة؛ ألّنها تريد أن يكون نظر العالم إلى العلوم نظًرا نقديا بحيث يستوعب الجديد 
ختصاصه،  وال شّك أّن العلم والّطريف في مجال مناهج البحث العلمي، ويستثمره في مجال ا

>الجديد< بعد أن توّفر على المكّونات التي تجعل منه علما مستقاّل، سيحّدد أدواره، وسيترك للعلم 
 األّم وظيفته، فتتحّقق بذلك اإلضافة لكال العلمين: 
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بفصله عن المقاصد لن ُيهَمل، ولن يصيبه الوهن، إذا حافظ على وظيفته في فعلم أصول الفقه 
القواعد الالزمة لعمليات االستدالل الفقهي واستنباط األحكام الشرعّية، وعمل أهله على  ضبط

تخليصه مّما داخله من مسائل ُيتوهم أّنها في صورة العلم وما هي منه، وأزالوا عنه المباحث ذات 
ث العلمية، الّصلة بعلم الكالم والفلسفة وعلم المعاني والبيان... وواكبوا االكتشافات ونتائج البحو 

واجتهدوا في اتجاه تطوير الدراسات اللغوّية في المباحث األصولّية، باالستفادة من علوم العصر، 
فتعامُل األصوليين مثاًل، مع اللغة بالطريقة التقليدّية التي رسمها أسالفهم لم يعد مجديًا للتطّور 

بعد التزاوج بين علم اللغة وبقّية   >>الّدراسات األلسنّية، ودراسات علم الداللةالهائل الذي شهدته  
العلوم اإلنسانّية؛ كعلم الّنفس، وعلم االجتماع، وعلم اإلنسان وغيرها من العلوم اإلنسانّية، 
حتى باتت بعض المدارس المعاصرة في العلوم اإلنسانّية، وباألخّص المدرسة البنيوّية، ومدرسة 

سة الّنصوص؛ كأداة أساسّية في العلوم ما بعد البنيوّية، والتفكيكّية تعتمد اللغة ودرا
 اإلنسانّية<<.

وإذا كان المجتهدون يشكون ضعفًا في علوم االجتماع وحاجات األّمة، أفضى إلى إهمالهم أحكام 
صور كثيرة من المعامالت االجتماعّية واالقتصادّية، وتعطيل الّدور الوظيفي للعلوم الّشرعية في 

وّجهون إلى التمّكن من هذه العلوم، ثّم يعملون على استثمارها في الحياة االجتماعّية، فلِّم ال يت 
مجال اختصاصهم برصد مواضع االستفادة منها، فيضفون بذلك الحيوّية والجّدة على أصول الفقه 
في إطار وظائفه الخاّصة، فينعكس ذلك باإليجاب على الفقه؟ ولَِّم ال تتوّجه عنايتهم إلى وضع 

 ّهد لعملّية االستدالل الفقهي والّتشريع االجتماعي؟ قواعد أصولّية جديدة تم

والعلم الجديد سيستفيد بال شّك من المباحث األصولّية الرتباطه بوجه أو بآخر بعلم أصول الفقه، 
كما سيستفيد من العلوم األخرى، شأنه في ذلك شأن العلوم ذات االختصاص، ولكّنه سيضطلع 

 ا، عجز علم أصول الفقه عن القيام بها .بأدوار، ويؤّدي مهمات، ويحّقق أهدافً 
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إذن، فالدعوة إلى إنشاء علم مستقّل لمقاصد الّشريعة وترك علم أصول الفقه على حاله، ال يعني: 
أن يبقى هذا األخير على ما هو عليه من جمود وخلط، وال أن ُيتجاوز إلى غيره من العلوم في 

الفن )المقاصد( ال تقتصر على الّتعريف بالمقاصد مهّمة الدارس لهذا  قضاياه األساسّية؛ ألّن " 
وبيان أقسامها، بل تمتّد إلى الوقوف على أنحاء وطرق إثبات المقاصد من جهة، وإلى معرفة 
األدلة الّتفصيلّية التي تستنبط منها أحكام الشريعة من جهة ثانية. وهكذا تكون الّنظرة شاملة 

 ة، وتربط تلك األدلة بما تصّوره من مقاصد ومصالح".ودقيقة تصل األحكام بأدّلتها الّتفصيليّ 

  دثانيا: الواقع الّراهن لعلم المقاص

في أّي اّتجاه تسير البحوث والّدراسات والمؤّلفات المقاصدّية اليوم؟ هل حافظت على الموقع 
ن أبواب الّتقليدي لعلم المقاصد من علم األصول باعتباره قسًما منه، فُتَتناول مسائله وقضاياه ضم

أصول الفقه؟ أم أّنها انتهت بالمقاصد إلى وضع أصبحت فيه علًما قسيًما لعلم أصول الفقه؟ وهل 
 يظهر في البحوث والّدراسات المعاصرة، الدمُج بين العلمين؟ 

إّن المتتّبع لكتابات الباحثين في علم المقاصد، يالحظ دون كبير عناء أّنهم يفردون في مؤّلفاتهم 
ا لتاريخ علم المقاصد، ويقفون _مع تفاوت في الّتفصيل_ على المراحل التي مّر بها مبحًثا خاص  

 هذا العلم، ويكاد يحصل اإلجماع بينهم على أّنها ثالث: 

امتّدت ما يقارب أربعة قرون، وكانت االنطالقة من عهد الّصحابة والّتابعين من المرحلة األولى:  
بحث في المقاصد مع بداية الّتأليف في العلوم فجاءت التسميات خالل أقوالهم وأعمالهم، ثّم تمّيز ال

المتنوعة، والّتلميحات واإلشارات لحكمة الشريعة وعلل أحكامها في المسائل  المتناثرة، إلى أن 
دخلت مصطلحات: "أسرار الشريعة"، و "علل الّشريعة"، و "محاسن الّشريعة"، و "المقاصد" في 

ت تظهر في مؤّلفات خاّصة مثل: >>علل الّشريعة<<، و >>الّصالة المؤّلفات األصولّية، وبدأ
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ومقاصدها<<، و >>الحّج وأسراره<< للحكيم الترمذي، و >>مسألة الجواب والّدالئل والعلل<< 
 لألبهري، و >>األحكام والعلل<< للباقالني...

ها البحث المقاصدي بلغت حدود الّنصف األّول من القرن السابع، حيث تطّور في المرحلة الثانية:  
في المؤلفات األصولية، وتميزت فيها الكتابة بوضوح، وتجّلى فيها االهتمام بإبراز مسائل المقاصد 
وتجديدها، ومن األعالم المشهورين الذين ساهموا في هذا الجهد العلمي اإلمام الجويني 

ى<<، م( في >> المستصف1111-ه505م( في >> البرهان<<، والغزالي )ت1085-ه478)ت
 م( في >>اإلحكام<<. 1234-ه631م( في المحصول، واآلمدي )ت1209-ه606والّرازي )ت

استمرت إلى نهاية القرن الثامن، وتدّرج فيها البحث المقاصدي من تمّيزه في  المرحلة الثالثة:
أبواب كاملة خاصة في أصول الفقه إلى أن أصبح في مؤّلفاته مستقّلة، تؤذن بكونه أصبح علما 

الّذات قسيما لعلم األصول أو أوشك، وقد ابتدأت هذه المرحلة بالعّز بن عبد السالم  قائم
-ه685م( في >>قواعد األحكام في مصالح األنام<<، وتلميذه القرافي )ت1262-ه660)ت

-ه751م(، وتلميذه ابن القّيم )ت1327-ه728م( في >>الفروق<<، وابن تيمّية )ت1286
 و >>إعالم الموّقعين<<.م( في >>شفاء العليل<<، 1350

ثم يأتي اإلمام الشاطبي في نهاية القرن الثامن للهجرة ليخّصص الجزء الثاني من كتابه 
>>الموافقات<< لمقاصد الشريعة، وبعده يتوقف العطاء العلمي في الساحة العربية واإلسالمية 
قرورنا، حتى ُيظهر اإلمام األعظم لجامع الّزيتونة كتاب >>مقاصد الشريعة اإلسالمية<<، ويقّدم 

ن خالله علما جديدا >>جليال<<، متميزا عن غيره من العلوم في موضوعه ومنهجه وغايته، م
ويفصل إبيستيميًا بين مرحلتين من مراحل علم مقاصد الشريعة: مرحلة كان فيها هذا العلم مجّرد 
>>ظّل<< أو امتداد ألصول الفقه، ومرحلة جديدة تطور فيها الّنظر إليه، ليحوز منزلة علمية 

له لتوفير الحلول المناسبة لمشاغل المسلمين المعاصرة سواءا كانت نظرية كتلك التي تطرحها تؤهّ 
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الفلسفات والعلوم اإلنسانية الحديثة، أو عملية كتلك التي تفرضها التغييرات في حياة األسرة 
 والمجتمع وفي المعامالت...

العلم الجديد بصدور كتابه وانتشاره ومن اللحظة التي أعلن فيها الشيخ ابن عاشور دعوته إلى قيام  
في اآلفاق، تحّدد مسار االتجاه نحو االهتمام الخاص بخدمة علم المقاصد، وتزايدت العناية به 
في عصرنا الحاضر، فأصبح موضوع أبحاث ودراسات علمية معاصرة، ينجزها الباحثون 

 والّدارسون والمؤلفون، وتنجزها المؤسسات العلمية والجامعية...

ذا االتجاه في العناية بعلم المقاصد مستقال عن أصول الفقه له ارتباط وثيق بَمْشَغل آخر هو وه
وعلم أصول الفقه الّتقليدي عاجز عن الّتصدي لهذا  >>نظام االجتماع اإلسالمي<<البحث في 

 >>ألنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها، بلالنوع من المشاغل والقضايا الجديدة 
 بطبيعة القضايا الفقهّية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي<<.
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 الفكر المقاصدي عند طه جابر العلواني

 

 أوال: تعريف ب ''طه جابر العلواني'': 

، في العراق( هو رئيس المجلس الفقهي بأمريكا منذ م1935طه جابر العلواني )ولد عام      
( ورئيس جامعة العلوم SISS، بهرندن، فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية. )1988عام 

اإلسالمّية واالجتماعية حصل على الدكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة 
تاذا في أصول الفقه بجامعة اإلمام محمد بن . كان أس1973األزهر في القاهرة، مصر، عام 

 .1985حتى  1975سعود اإلسالمية بالرياض. المملكة العربية السعودية منذ عام 

شارك في تأسيس المعهد العالمي للفكر اإلسالمي في الواليات المّتحدة، كما كان 1981في عام  
عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة، وعضو مجمع الفقه اإلسالمي 

يرأس طه العلواني اآلن جامعة . 1983الدولي في جدة. هاجر إلى الواليات المتحدة في عام 
 في الواليات المتحدة. يسكن مع عائلته القاهرة. قرطبة اإلسالمية 

 من مؤّلفات طه جابر العلواني: 

 االجتهاد والتقليد في اإلسالم.-

 أدب اإلختالف في اإلسالم.-

 أصول الفقه اإلسالمي: منهج بحث ومعرفة.-

 إسالمية المعرفة بين األمس واليوم.-

 التعددية: أصول ومراجعات بين االستتباع واإلبداع.-
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 حاكمية القرآن.-

 األزمة الفكرية ومناهج التغيير.-

 ال إكراه في الدين.-

 ثانيا: تجاوز الصياغة األصولية والفقهية:

إن محاوالت فهم المقاصد واإلضافة عليها بقيْت محصورًة في أطر الفقه أو أصوله. وحيث     
كلَّ الحرص على أّن أكثر البحوث المقاصدية الجديدة لم تطّور مصطلحات جديدة، وحرصْت 

االلتزام بمقوالت األّولين مع شيء من التصرف، بقيْت هذه الجهود في دائرة التوسيع والتأويل، ال 
التطوير الّنوعّي. والفقرات التالية تسعى إلى مناقشة جهود تجاوزت المنهجّية القديمة المرتبطة 

 بالفقه وأصوله، ونّظرت في صعيد أعّم وأكثر تجريدًا.

ق الكالم في السياقات التاريخّية والمعرفّية لتطور علم أصول الفقه. يقول أبو بكر ولقد سب   
محمد إبراهيم: لقد الحظ عبد المجيد الصغير أّن ''مراعاة العالقة الجدلّية بين المعرفّي والمجتمعّي، 

ياسّية أمٌر في غاية األهمّية إلبراز العالقة الجدلّية المتبادلة بين علم األصول والظروف الس
العامة''. وعند الحديث عن تجاوز الحدود المعروفة لعلم ما، فإّن ذلك ال يعني نسيانه أو اعتباره 
عديم الفائدة، وإنما محاولة تجديده وتحرير مسائله، وعدم اإلنحصار في صياغته التاريخية، ثم 

على المرء أن يسّلم محاولة مكاملته مع المنتج الجديد. ويقول الَحَسني في هذا: ''لكْن إذا كان 
بالّتكاملية على مستوى الممارسة، فعليه في الوقت نفسه أن ينتبه إلى االستقاللية الّنسبّية بين علم 
األصول وبين درس مقاصد الشريعة، سواًء على مستوى المنهج أو على مستوى الموضوع أو 

ب الفقهي، محققًا للغاية على مستوى الهدف. فعلم األصول لم يُعْد بعد ارتباطه بمقتضيات المذه
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فاق بين المدارك، وال سبيل إلى ذلك إاّل باالستعانة  التي ُأنشَئ من أجلها والمتمّثلة في تحقيق الوِّ
 بدرس المقاصد الشرعية''.

ويطرح كل هذا إشكاليًة معروفة في الفكر اإلسالمي الُمعاصر عند الكالم عن الًتجديد وموقع 
ّبه إلى أّن المواقف تجاه التراث تتراوح تراوحا كبيرا، من تجاوز الُتراث منه، ومحمد بن نصر ين

التراث والقفز فوقه إلى توظيفه توظيفًا ايدولوجيًا، إذ يمكن لكل زاعٍم أن يجد فيه سندًا لما يّدعيه؛ 
ثم يقول: ''وفي تقديرنا ال سبيل إلى تجاوزها }أي مشكلة موضع التراث{ إال بالعودة إلى النص 

ستكشاف معانيه بشكل مباشر، فيتحول التراث إلى وسيلٍة مساعدٍة وليس مفتاحًا للفهم، القرآني وا
وأّيما عقل جعل من قراءٍة ما للنص بدياًل عن النص األصلي فقد حكم على نفسه بالعطالة 

 الذهنية''. 

ولقد كان طه جابر العلواني على رأس من يدعو إلى عدم اإلنحصار في المكتوب من التراث،   
كانت مساهمته في المقاصد أول مساهمة قّدمت تجديدًا منهجيًا على نحو جذريٍّ ابتعدت عن و 

كّل من الفقه ومقاصد الفقه باّتجاه أصول الّدين. ومسلك هذه الدراسة هو استلهام اآلفاق التي دعا 
 إليها العلواني، وفيما يلي سأعرض وجهته بالّتفصيل مع االلتزام بعباراته:

اني: ''عرفت أصولنا الفقهية "مقاصد الشريعة" في إطار السقف المعرفي الذي كان يقول العلو   
سائدًا في الماضي، وتكلم األصوليون فيها بوصفها غايات للحكم الشرعّي، أو فوائد تتحقق به 
َلاًل توظف في مجال القياس، أو حكمًا تثبِّّت القلوب وتزيد في اطمئنانها  وتترتب عليه، أو عِّ

شريعة، وأخذْت على أيدي إمام الحرمين والغزالي والعّز بن عبد السالم والّشاطبي لصالحية ال
صيغة "الكليات القطعية" التي ال تخرج األحكام عنها بحال، ولكّنها وألسباب عديدة لم تأخذ من 
حوارات أهل الفقه واألصول ما أخذه اإلجماع أو القياس أو االستحسان من االهتمام بحيث تؤّدي 

لحوارات إلى بلورتها وإنضاجها، وتحويلها إلى مصدر أساس للحكم الشرعي، ولتقييم الفعل تلك ا
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دة  اإلنسانّي، فبقيت المقاصد محدودة الّتداول في دائرة الفضائل، أو ُعدَّت نوعا من األدلة المعضِّ
 لِّما تنتجه أدّلَة أصولية أخرى''.

ن أن عناية الفقهاء السابرين بالمصطلحات وبعد مراجعاته الجادة للتراث األصولي والفقهي بيّ   
وبالتفريق بين األدلة في قضايا القطع والظن، واالستفادة من ترجمة المنطق والفلسفة في بناء 
المصطلحات الفقهية وتدوين كتب الفقه؛ مما أدى إلى التركيز على المصطلحات المقتبسة من 

ب أو مستحب، وحرام أو محظور، أو خالف الفلسفة والمنطق ليقال: ''هذا واجب أو فرض، ومندو 
األولى أو مباح''. لتربط هذه المصطلحات بمعاني الثواب والعقاب أو المدح والذم ونحوها ولتقوم 
على القطعية أو الظنية في الدليل. ومن هنا حدثت ثغرة في الفقه وأصوله، وغابت المقاصد أو 

 بمقاصد المكلفين انزوت لتظهر حين تظهر على يد الشاطبّي، ولتنحصر 

 حتى بدت وكأنها مفرعة عن "المصالح" وهي ليست كذلك. -عنده-

ومن هنا أكد في أطروحته على ضرورة "العودة إلى األمر األول" واالنطالق من المقاصد العليا   
والقيم الحاكمة لتقييم الفعل اإلنسانّي ثم إعطاءه الوصف المالئم له من كونه ''ينبغي أن يفعل'' 

قبل شيوع النظر إلى القضايا المنطقّية،   -كما كان كبار األئمة يعبرون -'ال يفعل'' ونحو ذلك  أو '
والمصطلحات الفلسفّية التي كان المتقدمون ينظرون إليها نظرة ثانوّية، فإنَّ الخطر في إهمال أو 

ت آياته تجاوز بعضها أقل بكثير من تجاوز المقاصد القرآنية العليا والقيم الحاكمة التي كرس
 إلرساء دعائمها.
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 : المقاصد العليا القرآنّية:لثاثا

العلواني بعد أن استوعب ماجاء قبله من األطروحات محاوال تجاوزها بأن استنبط بعد  فخلص  
استقراء تام للقرآن الكريم أن المقاصد المحورّية التي تدور حولها سور القرآن وآياته وما اتفقت 
عليه النبوات السابقة يمكن حصرها في ثالث: وهي )التوحيد والّتزكية والعمران( وهي تقوم على 
قاعدة أن هللا خالق الكون واستخلف اإلنسان في األرض لعمارتها فما يجري في األرض هو 
حاصل هذه العالقة بين هللا واإلنسان المستخلف والكون المسخر الذي هو ميدان الخلق اإللهي 
 والتسخير واإلرادة والعمران، وميدان الفعل اإلنساني لتحقيق ذلك العمران. فالّتوحيد يمثل حق هللا

على العباد وبدونه ال يتحقق شيء من المنظومة ولذلك جاء به جميع األنبياء، والتزكية تمثل أهم 
مؤهالت اإلنسان المستخلف وبدونها يفقد أهليته للقيام بدور الخليفة، كما يفقد مؤهالته للعمران، 

ادة وإذا والكون خلق ليعمر، ودارت سور القرآن حول هذه المقاصد التي إن ادمجت ساوت العب 
 فكك المفهوم سيصل إل ى هذه الثالثة. 

فخلص بذلك إلى أن الّتوحيد والتزكية والعمران هي المقاصد القرآنية العليا الحاكمة ألّنها انبثقت   
من استقراء تام آليات القرآن الكريم، ومن الممكن أن تتفرع عنها المقاصد األخرى بحسب مستوياتها 

على بناء قواعد أصولية، تمد المجتهد المعاصر والمفتي والمستفتّي  لتصبح المنظومة كلها قادرة
بالقدرة على الوصول إلى فقه قرآنّي نبوي قائم على القرآن إنشاءًا، وعلى السنن التي هي في 
حقيقتها ذات أصول وجذور قرآنّية، وتعد تأويال آليات الكتاب وتفعيال لها وتطبيقا عمليًا، يقترن 

وأقره، أو  ملسو هيلع هللا ىلصو يكون فعاًل مجردًا على القول، أو فعاًل حدث بين يدي رسول هللا بالقول أحيانا، أ
يكون قواًل يستدعي أو يقتضي فعاًل. فتكون مصادر أو أصول الفقه أصواًل قرآنية ينشأها القرآن  

في واقع يعيشه الّناس، ويتمكنون بالتأسي به صلى هللا عليه وسلم، باتباع  ملسو هيلع هللا ىلصويفّعلها رسول هللا 
 اب وحسن تأويله وتفعيله. الكت 



54 
 

ثم يقول: ''وسوف يكون حديثنا هنا عن المقاصد القرآنية العليا الحاكمة وهي الّتوحيد والّتزكية 
والعمران، بوصفها قيمًا عليا ومبادئ حاكمة، ال تقتصر على قضايا التكليف الّشرعي واألحكام 

أصول الفقه، وإنما تتجاوز ذلك إاى الجزئّية، أو تعالج المقاصد بوصفها بابًا مهمًا من أبواب 
استلهام الخطاب القرآني في بيان غاية الحّق من الخلق، وفهم حقيقة الفعل اإلنساني وعالقته 
بالخطاب المقاصدي. فالفعل اإلنساني في وجوده حاصُل تفاعٍل بين تقدير العزيز الحميد وعوالم 

يئته؛ أو هو حاصل التفاعل بين حركة الذي هو عالم تحقيق مش-أمره وإرادته، وعالم األشياء 
وعالم الّطبيعة المسخَّر. وهذا الفعل يتعلق به خطاب الشارع  -الغيب وحركة اإلنسان المستخلف

لتصويبه وتسديده وجعله مؤثرًا في قضايا الّتوحيد والتزكية والعمران وفقًا لمتطلبات محددة في 
إّن الخليق بمقاصد الشريعة أن ال ُتختزل في أي دوائر تلك المقاصد العليا''. ثم يتابع فيقول: ''

مكّون من مكّوناتها وأن تجّسد الرسالة اإلسالمية تجسيدًا يرصد أبعادها الكبرى فينسب بعضها 
 ببعض في رباط جامع شامل''. 

وفي بيان القصور في اكتشاف اآلفاق المقصدية يقول: "ويبدو أن فقه المقاصد واألولّيات لم يأخذ 
الفضاء الفقهّي والفكرّي اإلسالمّي، وإْن ُوجد لدى ثّلة من األعالم المجتهدين الذين تناولوا مداه في  

الموضوع بصورة نظرّية، لكّن النقلة المنهجّية واإلبستمولوجّية المنتظرة لم تتحقق، وربما حال دون 
 ذلك ظروف وأسباب، منها: 

ليل والغائّية، وهيمنة النظر الفقهي الجزئي هيمنة النظر الكالمّي المجّرد، واالختالف في التع-  
الباحث عن الدليل الجزئّي للفرع أو الواقعة، والتفكير اإلطالقّي الذي قد ال يراعي النسبّية الزمانّية 

 والمكانّية.

سيطرة اتجاه القراءة المنفردة للوحي، والتركيز على األدوات اللفظّية أو السياق اللغوي للخطاب -
 غراق في التنظير واالفتراضات، والبعد عن واقع الحياة العملّي وبروز "فقه األرايتيين".الشرعّي، واإل
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عدم اعتبار البعض خصائص الشريعة اإلسالمّية محّددات منهاجّية ملزمة منهاجيًا، واالقتصار   -
وتأثر البعض ببعض  !على اإلشادة بها بوصفها مناقب مجردة، وما أكبر الفرق بين اإلثنين

ع مساحة التعبدّيات فيها، وخاصة شريعة التوراة وما أضافه االتج  اهات والشرائع السابقة وتوسُّ
 اليهود إليها''.

 ويحّدد العلواني ستَّ خصائص للمقاصد القرآنّية الحاكمة: 

''المقاصد القرآنية العليا الحاكمة، كّليات مطلقة قطعية تنحصر مصادرها في المصدر األوحد -  
 قه وقطعّيته وكونّيته وإنشائه لألحكام، أال وهو القرآن المجيد..''في كّليته وإطال

 السنة النبوّية الصحيحة الثابتة المؤّطرة قرآنيًا والتي ترتبط به بعالقة ''البيان بالمبيَّن'' .-

''والمقاصد العليا ال تعّد مقاصد كلّية إذا لم ترْد بها رساالت األنبياء كافة، ذلك ألنها تعبير عن -
حدة الدين، ووحدة العقيدة، ووحدة المقاصد والغايات في جميع الرساالت، وإن تعددت بعض و 

جوانب التشريع وتنوعت، فليس كل ما الحْت فيه حكمة أو عّلة أو ظهرت له مناسبة أو مصلحة 
 عّد مقصدًا من المقاصد الشرعية العليا الحاكمة..'' .

عند -تكون قادرة على ضبط األحكام الجزئية، وتوليدها ''ومن شأن المقاصد العليا الحاكمة أن -
ليتحّقق ربط  -القلبي منها والعقلي، والوجداني والبدني-في سائر أنواع العقل اإلنساني  -الحاجة

 الجزئيات بالكلّيات ولتهتدي ''الكينونة اإلنسانية'' بكّليتها بهداية هللا..''

من حيث  -فيما يتعّلق بالجانب التشريعيّ -ستورية ''إن المقاصد العليا الحاكمة كالمبادئ الد-
 قدرتها على توليد المواد الدستورية والقواعد القانونية..'' .
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''والمقاصد العليا الحاكمة في "منظومتنا القرآنية هذه" لن تكون مجرد دليل من األدلة، أو أصال -
األساس إلعادة بناء قواعد  من أصول الفقه المختلف فيها أو المتفق عليها، بل ستكون المنطلق

 "أصول الفقه" وتجديدها، ولبناء "الفقه األكبر" عليها بعد ذلك إن شاء هللا..'' 

 ا: نحو تفعيل المقاصد العليا القرآنية:رابع

أما عن كيفية تفعيل هذه المقاصد فبين أّنها تعتمد على الّتجارب التي سيقوم بها العلماء      
سق وقد تكون من أهم العوامل المساعدة على بلورة منهج التفعيل. كما المعنيين بتفعيل هذا الن 

يؤكد على أن نقطة اإليجابية في مسائل إجراءات التفعيل قد تكون في استكمال أدوات )بناء فقه 
الواقع( فإذا استكملت هذه األدوات وكشف عن إجراءاتها فسوف تقدم العديد من الخطوات المنهجّية 

 اء وبلورة منهج التفعيل.التي تساعد في بن 

والعلواني ينّبه إلى أن عاّمة الباحثين اليوم يظّنون أن العلوم والمعارف اإلنسانّية واالجتماعّية     
هي حكر للعلوم الغربّية المعاصرة، غير أن هذا النوع من العلوم قد تّم احتواءه في الّتجربة 

وع الثاني من العلوم على األّول. وُيذكر اإلسالمّية ضمن الفقه وأصول الفقه، وهيمن هذا النّ 
بالمقولة المشهورة البن قّيم الجوزّية: "هكذا اشترطوا في الفقيه والمفتي والقاضي وعموم من يقوم 
بالحكم وجوب توافر نوعي الفهم: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 

، وفهم الواجب في الواقع". ولما كان هذا مما اتفق عليه واإلمارات والعالقات حتى يحيط بها علما
أهل العلم، يتابع العلواني قوله: ''وتفعياًل لذلك فالفقيه اليوم في حاجة إلى توظيف وإدراك 
األنثروبولوجي واللغات وعلم المجتمعات واالجتماع، وربما السياسة واالقتصاد، وعلم اجتماع 

االجتماعية. وقد يلجأ الفقيه إلى بعض العلوم الطبيعّية وخبرائها   الدين، وأي نوع من أنواع المعرفة
 وعلمائها حسب حاجته وما استجد عليها''.
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الذي وضع القواعد التي -وليس هذا في حّق الفقيه فقط، إذ يتابع العلواني قوله: "واألصولّي   
ت قبلها وقادت إلى تقود خطوات الفقيه سواء أكانت اسُتنبطت من الجزئيات الفقهّية، أو ُوضع

ال يستطيع أن يتجاهل المعارف السلوكية واالجتماعية والعقلية، بل والطبيعّية،  -الوصول إليها
ولذلك وجدنا جملة كبيرة من القواعد األصولّية مبنية على هذه المعارف والعلوم". ثم يشير العلواني 

الجتماعّية واإلنسانّية في التراث إلى أّن المفّكرين المسلمين كان لهم إسهام أوسع في العلوم ا
اإلسالمي من إسهام فالسفة التجريد والفقهاء واألصولّيين، وأشار إالى ابن خلدون والمقريزي وابن 

 أبي ربيع.

ويندرج هذا تحت المقولة المشهورة لطه جابر علواني بوجوب القراءة المزدوجة للقرآن وللكون،   
مُن قراءُة القرآن على قراءةِّ الكون. ولكي تستقيم هذه القراءة ال بّد وأّنهما ليستا متقابلتين وإّنما تهي 

هها الخطاُب القرآنيُّ والنسق اإلسالميُّ وال تترك إلى الخياالت  أن تنضبط بعلومِّ اجتماٍع يوجِّّ
 العرفانّية. 
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 إشكالية حصر الضرورّيات في الكلّيات الخمس

 

  اإلضافة على الكليات الخمس أوال:

إّن دعوى مراجعة حصر المصالح الضرورّية في الخمس المشهورة قديمة التداول في الدرس      
األصولي المقاصدي، لكّنها ما زالت بحاجة إلى المزيد من الّتحرير وتدقيق الّنظر فيها أكثر. وقبل 

أو تلك المراجعة الّتفصيلّية لهذه الدعوى يجدر اإلشارة أن اإلشكال ليس في كون هذه المصلحة 
 مصلحة شرعية، وإّنما هو: هل هذه المصلحة الشرعية أو تلك مصلحة شرعية ضرورية أو ال؟ 

من   -قديما وحديثا-وإذا وضح اإلشكال فلنجمل القول في عرض ومراجعة ما أضافه علماؤنا      
 مقاصد إلى مسمى المقاصد الضرورية في المباحث التالية: 

 ج عّما يلي:  الخمسة المعلومة، وجدناها ال تخر 

 ثانيا: مراجعة اإلضافات المقاصدية القديمة 

أهم ما أضافه علماؤنا القدامى إلى المقاصد الضرورية الخمسة: العرض والّنسب، وغيرهما مما 
 تفرد به ابن تيمّية وابن فرحون. ولنبدأ بمراجعة إضافة مقصد العرض.

 مراجعة إضافة مقصد العرض: -1

فأّما >>العرض<<، فهو من المقاصد الّشرعية التي استأثرت باهتمام كثير من األصوليين القدماء. 
فمنهم من لم يذكر >>األديان<< وذكر >>األعراض<<، كما قال اإلمام القرافي: ''الكلّيات 

ف العلماء في عددها. فبعضهم الخمس حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على اعتبارها... واختل
 يقول األديان عوض األعراض، وبعضهم يذكر األعراض وال يذكر األديان''.
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ومنهم من عّد العرض مقصدًا ضروريا سادسا، حسب ما حققه اإلمام القرافي أيضا، إذ قال:    
ألموال >>وفي التحقيق الكل متفق على تحريمه، فما أباح هللا تعالى العرض... وكذلك لم يبح ا

وال األنساب... وال العقول... وال الّنفوس... وال األديان<<. وهو ما ذهب إليه اإلمام ابن السبكي 
فقال: >>والمناسب: ضروري فحاجي فتحسيني، والضروري كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب 

 فالمال والعرض<<.

ه من حيث داللته على أهميتها وهذا الذي قرره هؤالء األعالم بشأن ''األعراض'' ال اعتراض علي 
ووجوب حمايتها بما هو أنفس وأغلى منها، لكن االعتراض على عدها من المقاصد الضرورية 

 التي متى انعدمت؛ انعدمت جميع متعلقاتها كما بيناه في ماهيتها ومعاييرها.

، هل ولذلك نقول: لو عمت البلوى بالقذف والسباب والشتيمة في ''األعراض'' بين الناس   
ستفضي هذه البلوى العامة بالبشر جميعا إلى نهايتهم العامة، أو أنها لن تزيد على شيوع الخصومة 
والعداوة والبغضاء والمشاجرة وتفريق ذات البين، وما إلى ذلك من المشاكل العائلية واالجتماعية 

 التي يعيش الناس معها في ضيق وحرج ومشقة وعسر حياة؟ 

تفضي إليه هذه البلوى هو سوء العالقات االجتماعية وتفككها. ولذلك ال شك أن أقصى ما    
كان حفظ >>العرض<< مما تحفظ به كرامة اإلنسان عن اإلهانة، ويصان به شرفه عن االمتهان، 
وكل ذلك يساعد على تمتين الروابط العائلّية، ويقلل من أسباب تفسيخ النسيج االجتماعي العام، 

واالئتالف، وما إلى ذلك من المصالح العامة الرافعة للحرج والعنت والعسر ويشيع المحّبة واأللفة  
 والمشّقة عن العالقات العاّمة.

والّصواب في المسألة ما ذهب إليه اإلمام ابن عاشور إذ قال: >>وأما عد<< العرض >>من   
 الضروري، فليس بصحيح... والصواب أنه من قبيل الحاجي<<.
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ض وأهميته، لكنه ال يرقى به إلى مرتبة المقاصد الضرورية، وإّنما يبقى فكالمه يقطع بقيمة العر 
 في حدود مرتبة المقاصد الحاجّية الخادمة للمقاصد الضرورية كما هو معلوم.

 مراجعة إضافة مقصد النسب: -2

وأما حفظ "النسب" فهو كذلك مما يجب االعتناء به والمحافظة التامة عليه من االختالط    
كما قال إمام الزيتونة: >>فحرص الشريعة على حفظ النسب وتحقيقه ورفع الشك عنه؛ والريب، 

ناظر إلى معنى نفساني عظيم من أسرار التكوين اإللهي، عالوة على ما في ظاهره من إقراره  
نظام العائلة ودرء أسباب الخصومات الّناشئة عن الغيرة المجبولة عليها النفوس، وعن تطرق 

 في انتساب النسل إليها والعكس<<. الشك من األصول

وكل هذا ال خالف فيه، ومع ذلك؛ ال يمكن اعتبار حفظ ''النسب'' من المقاصد الضرورية. إذ   
على فرض عموم البلوى باختالط األنساب، حتى تصير المجتمعات البشرية مشاتل لتفريخ اللقطاء، 

 أكانت هذه المجتمعات تهلك عن آخرها بسبب ذلك؟ 

ن لقيط مجهولِّ نسبِّ أحد األبوين أو كَِّليهما، حي يرزق، ال يبالي من أين جاء، وإن ألم فكم م  
به ما ألم من الحزن والحسرة والمعاناة النفسية واالجتماعية، واإلحساس بالنقص في مجتمع 
محافظ، فال يبلغ به كل ذلك مبلغ فقدان الحياة. بل إن مجتمعات بكاملها أصبحت ال تعير أنسابها 

اهتمام، وإن أصابها من ذلك ما أصابها من أزمات ومشاكل اجتماعّية، فإّنها لم تبلغ بها مبلغ   أي
 الهالك الّتام، كما هو واقع الحال في كثير من المجتمعات الغربية.

ولذلك اعتبر المحققون حفظ ''النسب'' من المقاصد الحاجية المساعدة على انتظام مؤسسة   
العائلية، وإشاعة التكافل االجتماعي بين أفراد العائلة، ودفع اإلحساس األسرة، وتوثيق الروابط 

 بالدونية والمعاناة النفسية وسوء العالقات.



61 
 

 مراجعة ابن تيمّية: -3

اعترض ابن تيمّية على األصوليين في كالمهم عن المقاصد، ولسنا هنا بصدد بيان جميع    
 تلكم االعتراضات ومناقشتها، بيد أن ما يتعلق بموضوع حصر المقاصد الضرورية أمران: 

األّول: اعترض ابن تيمّية على األصوليين إعراضهم عن العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع   
اهلل تعالى ومالئكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحّبة هللا وخشيته وإخالص المعارف ب 
 الدين له.

ثم إّنه أضاف جملة من المقاصد وقد أوصلها يوسف البدوي في كتابه )مقاصد الشريعة عند ابن  
 تيمّية( إلى سبعة مقاصد أخرى، وهي كاآلتي: 

 مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم.-1

 خالفة الشياطين ومن لم يكمل دينه.م-2

 خلق السماحة والصبر والشجاعة والكرم.-3

 االئتالف وعدم االختالف.-4

 الدعوة إلى هللا والجهاد في سبيله والتعاون على ذلك.-5

 العدل وعدم الظلم.-6

 مخالفة المكلف هواه حتى يكون عبدا هلل طوعا، كما هو عبٌد هلل كرها.-7

 راض من ابن تيمّية ليس في محله، وذلك لما يأتي: أقول بأّن هذا االعت 
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إن األصوليين لم يهملوا العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف باهلّل تعالى ومالئكته وكتبه 
ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحّبة هللا وخشيته وإخالص الدين له، بدليل أنهم قسموا المقاصد 

نيوّية، ثم ذكروا بـأن المقصود من المصالح األخروية مثل تزكية إلى مقاصد آخروّية وأخرى د
النفس عن الرذائل ورياضتها وتهذيب األخالق، وقد يتعلق المقصد اآلخروي بالدنيا كإيجاب الكفارة 
بالمال فتعلقه األخروي ما يحصل للمكفر من الثواب، وتعلقه الدنيوي ما يعود على الفقراء من 

 انتفاعهم بالمال.  

يقول الرازي: ''وأما الذي يكون مناسبا لمصلحة تتعلق باآلخرة فهي الحكم المذكورة في رياضة  
 النفس وتهذيب األخالق فإن منفعتها في سعادة اآلخرة''.

ويقول السبكي: ''وأما المتعلق باآلخرة فكتزكية النفس ورياضتها وتهذيب األخالق المؤدي إلى   
 ي الموصل إلى رضا الرحمان سبحانه وتعالى''. امتثال األوامر واجتناب الّنواه

أما بالنسبة للمقاصد السبعة التي أضافها ابن تيمّية فإّنها في الحقيقة مندرجة تحت الضروريات 
 الخمس وال ينِّدُّ عنها مقصد واحد منها، وبعضها وسائل للمقاصد األخرى أو جزئيات وفروع لها.

الفة الشياطين ومن لم يكمل دينه واالئتالف وعدم فمخالفة المشركين وعدم التشّبه بهم ومخ 
االختالف والدعوة إلى هللا والجهاد في سبيله والتعاون على ذلك والعدل وعدم الظلم ومخالفة 
 المكلف هواه وخلق السماحة والصبر والشجاعة والكرم كل ذلك جزئيات للدين الذي يجب محافظته.

 دين فهو وسيلة لحفظ النفس والعقل والمال والنسل.والعدل وعدم الظلم كما هو وسيلة لحفظ ال

 ثالثا: مجمل اإلضافات المقاصدية الحديثة

الكالم في انحصار الضرورّيات في خمٍس أو عدمه ال يّتصل بجهة تقرير المقاصد بقدر اّتصاله 
 بخيار صياغة النظرّية المقاصدّية. ويتركز خيار الجهد التنظيريِّّ في تقليب الفكر في رجاحة
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إدراج مقصٍد داخل آخر بوصفه فرعًا من فروعه. ولعلَّ في اإلبقاء على خمٍس بركُة سهولةِّ 
روه، وإال فليس هناك مانٌع عقلي من الزيادة  اإلرجاع إلى ما كتبه المتقدمون واالستفادة مما حرَّ
عليها إذا ظهر عدم استيفائها. يقول أحمد الريسوني في كتابه القيِّم: ''وعلى كل فحصر 
الضروريات في هذه الخمس، وإن كان قد حصل فيه ما يشبه اإلجماع، يحتاج إلى إعادة النظر 
والمراجعة''. ويؤكد الريسوني هذا في خاتمة الكتاب في التوصية الثالثة، أنه مما ُينتظر من 
البحوث البّت فيه: ''إعادة النظر في حصر الضروريات في الخمس المعروفة. ألن هذه 

هيبة وسلطان، فال ينبغي أن نحرم من هذه المنزلة، بعض -بحق-بحت لهاالضروريات أص
المصالح الضرورية التي أعلن الّدين شأنها، والتي ال تقّل أهمية وشمولية عن بعض الضروريات 
الخمس. مع العلم أن هذا الحصر اجتهادّي. وأن الزيادة على الخمس. أمر وارد منذ القديم كما 

ريسوني إلى ''مزيد من الدراسة التفصيلية للضرورّيات المكّملة، والحاجّيات رأينا''. وكذا يدعو ال
والتحسينّيات، والعمل على وضع ضوابط واضحة للتفريق بين مراتب المصالح كلها، وحدود الثبات 

 والتغّير في ذلك''.

محمد ثم يتساءل ''هل سيفضي بنا التوّسع في مباحث المقاصد إلى تحقيق ما دعا إليه الشيخ   
الطاهر بن عاشور، من استخالص مقاصد الدين وقطعياته، وتسميتها ''علم مقاصد الشريعة''أم 
أن المقاصد جزء ال ينبغي أن يتجّزأ من علم أصول الفقه كما يرى عدد من األصوليين 

 المعاصرين''. 

ستقراء ويعترض عبد النور بزا على دعوات تجاوز مبدأ  الحصر الخماسي بأنها لم تستوفِّ ''اال
المستفيض لمصادر الشريعة ومواردها، والنظر في الواقع ومجاري العادات، ومراجعة ما قاله أهل 
العلم بشأنها''. غير أن هذا االعتراض جائٌز إذا سّلمنا بأن طريقة األّولين في تخريج المقاصد هي 

 من أكبر العوائق التي حالت الطريقة المثالية، وأنه ال يمكن أن يكون لها رافد. أما حامد فيؤكِّد أنَّ 
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دون المقاصد أْن تأخذ موقعها المركزّي هو ''حصر الكلّيات في خمس أو سبع أو عدد آخر، 
األمر الذي أّدى إلى اإلعتساف في إدخال كثير من األحكام ضمن هذه الكلّيات أو تحتها. ومن 

لمدرسي، والبحث مباشرة في هنا نرى أّن الخطوة األولى يجب أن تتمثل في التنازل عن التقسيم ا
 نصوص األحكام عن المقاصد الكلّية والجزئية في إطار الفرع المعرفي الذي يشتغل عليه الباحث''.

أما الحسنّي فيدعو إلى توسيع نوعّي في فهمنا للفكر المقاصدي فهو ''عّدة علمية نتوّسل بها في 
قصودة من خطابها، أو تمثلت في التوّصل إلى مقاصد الشريعة، سواء تمثّلت في المعاني الم

 الغابات المصلحية المقصودة من تشريع أحكامها العملية واالعتقادية''.

ويؤكد الريسونّي في كتاباته الالحقة تجاوَز مفهوم الضروريات للمعاني المباشرة، وشمولها ''المحاور 
المعاني الكّلية في القرآن، مثل الكبرى في حياة الناس، أفرادًا وجماعات''، ويورد أمثلة عدة من 

إقامة العدل واإلحسان، والتعاون العام، ومسؤولية الفرد عن عمله، ويقول في مفهوم اآليات 
المحكمات: ''هي أصول وأمهات لغيرها، مما يندرج فيها أو يتفرغ عنها أو يخضع لها، من 

حكمات الكلّيات ونابع التفصيالت والجزئيات والتطبيقات. فُمجمل الدين مؤسس على هذه الم
منها''. وكذلك يورد أمثلة لما يقتضيه حفظ الكلّيات الخمس من تحريم المساعدة على القتل، 
وتحريم ما يعّطل العقل، وصيانة مؤسسة الزوجية، وتحريم الرشوة والغش، ثم يقول: ''فهذه األحكام 

مستقرة ومستمرة من شريعة ألخرى العملّية التفصيلّية رغم طابعها الجزئّي التطبيقي، فإننا نجدها 
ومن كتاب آلخر، ولذلك يعّدها كثيٌر من العلماء ضمن الكليات واألصول''، ويمكن فهمها على 
أنها من ''الكليات الصغرى أو الجزئيات الكبرى''. ويؤكد أن الضروريات الخمس جارية وفق 

 وظة في جميع الملل''.اعتبارين: ''األول أنها من كليات الشريعة. والثاني هو أنها محف

 ويزيد الريسوني في التركيز على شمول معنى الكليات، فيضّم إليها الخُلق. 
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وينّص جازمًا: ''ال أظن أننا نحتاج إلى أي استثناء أو استدراك إذا قلنا: كل ماهو ُخلق، أو صفة 
 ريعة آفاقا عالمية.خُلقية، فهو كلّي، فاألخالق بطبيعتها قضايا كّلية''؛ وبهذا التوسيع تكتسب الش

وباإلضافة إلى ميل الريسوني إلى التوسيع، وكذا طه عبد الرحمن، فإّن جمال الدين عطّية وّسع 
في المقاصد توسيعًا كبيرًا فأوصلها إلى أربعة وعشرين موّزعة على أربعة مجاالت: الفرد واألسرة 

 واألمة واإلنسانية.

تصنيفات المقاصد وأنها مما اقتضته تّطورات البحث  وكذلك فإن النّجار كان جازمًا في اجتهادّية
ال أكثر، وأنه ال حرج ''أن يجتهد الالحقون في هذه األصناف وتفاريعها وأعدادها ومصطلحاتها 
بما تقتضيه مستجّدات البحث ومقتضياته. وتشكّلت صياغة النّجار من تحديد مقاصد كبرى في 

 يوصل المجموع إلى ثمانية. أربعة أوجه، وكل يحوي مقصدين أساسين، مما 

ومن ناحية اإلحكام التنظيري وسهولة الفهم واستقامته، من األنفع االكتفاء ببضعة مقاصد وعدم    
تكثيرها، ثمَّ تفّحص انعكاساتها على المستويات الثالثة: الضرورّي والحاجّي والتحسينّي. وال شّك 

ون في التراث في أنَّ أّي دعوٍة إلى الزيادة في هذا الزمن سوف تلقى االعتراض الشديد ممن ير 
مالذًا آمنًا يجب أن ال ُيمسَّ وحال األمة على ماهو، بل وحال أهل العلم على ماهو من الّتفرق 
وفقدان الحيلة وقّلة مجالس الحوار والمراجعة، وفي مثل هذا الوضع الحضاري الحزين، مهما جّدد 

ما الجديد، ولو  - بماٍض تليدتخندقاً -العلماء ووّضحوا فسُيقابل بالتشّكك والحذر والريبة، ثم ُيقال 
ُأتي بكل جديد. أما توّجه طه جابر العلواني فهو االتجاه الوحيد الذي تجاوز االنحصار في 

د ثالث مقاصد كبرى  -زيادة أو نقصانا-الصياغة التاريخية   -التوحيد والتزكية والعمران-إذ حدَّ
ين. ضمن منهجيٍة ال ترتهن إلى االستقراء على طريقة األصوليين  وترتفع إلى كليات أصول الدِّّ

ويواجه الدارس للمقاصد خيارين، أحدهما محاولة إجراء توسيع للمفاهيم السائدة المستقّرة في    
التراث لتستوعب أقضية العصر. وإذا كان لهذا المدخل مّيزة صورة االرتباط بالتراث والبعد عن 
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ل، فإنه ُيوقع الباحث في حرج، بحيث ينصّب ج  هده نحو اختراع تأويالت ُيؤمل أن تكون التقوُّ
جائزة ويحتملها النصُّ التراثّي األصلّي، وُيقيِّّد الباحث بما قد سبق تقريره، مما يغلب أن يفتقر إلى 
القّوة التي تمكِّنه من استيعاب المستحدثات والتغّيرات النوعّية. وكذلك، فإن هذا المدخل ُيلزم 

ة لمن سبق، فليس نتاٌج بشرٌي إاّل وفيه طرف من قصورهم الباحث بمحدودّية الصياغة النظريّ 
 اإلنسانّي.
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 الفكر المقاصدي عند االتجاهات الحداثية

 

 

 أوال: مفهوم الحداثة والحداثيون:

 تعريف الحداثة لغة واصطالحا: -1

 الحداثة لغة:-أ 

 الحداثة هي مصدر الفعل َحَدَث، ومن معانيه:

 يكن.كون الشيء بعد أن لم  -1
 نقيض القديم.   -2

 الحداثة اصطالحا:-ب 

يقول صاحب معجم اللغة العربية المعاصرة: مصطلح أطلق على عدد من الحركات الفكرية    
الداعية إلى التجديد والثائرة على القديم في اآلداب الغربية وكان لها صداها في اآلدب العربي 

''هي حالة خروج من صيف أن الحداثة:  الحديث خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، ويرى نا
يسمى بالتقليد   التقاليد وحالة تجديد وتحدد الحداثي في هذا المعنى بعالقتها التناقضية مع ما

 .أو التراث أو الماضي''

ومن خالل هذا التعريف نجد الحداثة تعني محاربة التقليد والسعي للتجديد بعيدًا عن    
الحياة ومستجداتها دون أي مراعاة للثوابت والتقاليد،  الموروث الماضي والوعي بمتغيرات

وإطالق الحريات دون ضوابط من دين أو أخالق أو أعراف وتقاليد، كما أن فكرة الحداثة 
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الرئيسية هي الثورة على التراث وفعل كل ما هو مرغوب دون النظر إلى الحكم الشرعي من 
يظهر ذلك جلّيًا في وصف الحداثة حالل أو حرام. وهي حركة فصل وتجديد في العالم و 

لكمـــال أبو ديـــب إذ يقول: '' الحداثة انقطاع معرفي ذلك أن مصادره المعرفية ال تكمن في 
المصادر المعرفية للتراث في كتب ابن خلدون األربعة أو في اللغة المؤسساتية، والفكر الديني 

شاط الفني وكون الفن محاكاة للعالم وكون هللا مركز الوجود وكون السلطة السياسية مركز الن 
الخارجي، الحداثة انقطاع ألن مصادرها المعرفية هي اللغة البكر والفكر العلماني وكون 

 اإلنسان مركز الوجود وكون الشعب الخاضع للسلطة مدار النشاط الفني''.

ة وهذا يعني أن مصادر المعرفة التراثية اإلسالمية قاصرة عن الوعي بمتغيرات الحيا
ومستجداتها من خالل رفض اللغة التي تخضع للقواعد التي اتفق عليها علماء اللغة، ورفض 

 الفكر الديني...

رفض الفكر الديني وإحالل الفكر الالديني من خالل اإلنسان الذي هو مركز الوجود في  -1
الكون وهو المسير لحياته وله إرادة مستقلة عن إرادة هللا عز وجل، يقول حسن حنفي: 

'إذا كانت بعض المقدمات اإليمانية تبدأ فقط: باسم هللا الرحمن الرحيم، فأنا نبدأ باسم '
 األمة؛ فاهلّل واألمة واجهتان لشيء واحد بنص القرآن''.

الحداثة العربية تحارب التراث بجميع أشكاله وخاصة الموروث الديني، وترى أن التراث   -2
ا ال بد من االنسالخ من هويتنا اإلسالمية وتراثنا العائق األساسي أمام التقدم والحضارة؛ فلذ

اإلسالمي، ويرى زكي نجيب أن هذا التراث فقد مكانه في عصرنا الحاضر، ألنه يدور 
أساسا على محور العالقة بين هللا واإلنسان، في حين أن محور العالقة في عصرنا يدور 

العلمية المطلوبة، بل يجب بين اإلنسان واإلنسان، وأن التراث ال يشكل مصدر الثقافة 
علينا أن نبحث عن قيم هذه الثقافة ومعاييرها في ثقافة الغرب المعاصرة وأن ننهل منها 
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ما استطعنا إلى ذلك سبيال، ولهذا اندفع الحداثيون العرب إلى تحقيق قطيعة مع الماضي 
 واحتقار التراث والوصول بالتبعية الثقافية للغرب إلى أبعد نقطة. 

د بالحداثيين: المفكرون والكتاب والسياسيون الذين يتبنون منظومة الحداثة الغربية والمقصو 
وقيمها وفكرها وأنظمتها، وينادون بالسير في طريقها لتحقيق التقدم، ولكنني أتحدث اآلن بصفة 

 خاصة عن الحداثيين الذين اشتغلوا بقضايا الدين والتراث الديني اإلسالمي..

 لحداثيثانيا: مبادئ الفكر ا

 يحاول الحداثيون أن يستندوا لمبادئ يمكن اختصارها في النقاط التالية: 

وتعني التاريخية حصر النص الديني بمكان معين ووقت معين، بحث ال يتعدى التاريخية:  -1
هذا النص إلى غير زمن نزوله، ويرون النص القرآني كأي نص تاريخي وأن أحكام القرآن 

 ليست ثابتة وأزلية.
وتتمثل العقالنية باستقالل العقل وتقديمه على النصوص بحيث يصبح العقل العقالنية: -2

هو المفسر لكل شيء، ويحاول الحداثيون من توظيف العقالنية لقراءة النص الديني أن 
 يرفعوا عائق الغيبية عن القرآن الكريم؛ فال توجد آية تمتنع على اجتهاد العقل.

 تعريفهما في محاضرات سابقة.وقد سبق المقاصد والمصالح: -3

 ثالثا: سبب اهتمام الحداثيين بمقاصد الشريعة وفقه المصالح

حاول الحداثيون توظيف المقاصد لخدمة المبادئ التي يرتكزون إليها في تعاملهم مع نصوص  
الشريعة من التاريخية والمصلحة والعقل؛ فحاولوا من خالل المقاصد ممارسة هذه الركائز على 

الشرعية مما يؤدي إلى إيطالها وعدم استمرارها وفي ذلك يقول الدكتور عبد المجيد  النصوص
الشــــــرفي: ''فنظرية المقاصد يحتفظ بها ال محالة من حيث المبدأ ولكن ال بالمعنى الذي ورد عند 
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الشاطبي وال حتى بالمعنى الذي ورد عند عالل الفاسي ومحمد الطاهر ابن عاشور، بل بما هي 
 انية تجاوز الفهم الحرفي للنصوص والنظر إلى ما وراء هذه النصوص من حكمة ومقاصد''.إمك

كما يدور اهتمام الحداثيين حول علم المقاصد ليكون بديال عن علم أصول الفقه، وذلك فيما اّدعاه 
القديم قد الجابري على اإلمام الشاطبي إذ قال: لقد وعى الشاطبي بعمٍق أن االجتهاد باألسلوب 

استنفذ كل امكانياته وأن انفتاح باب االجتهاد من جديد أصبح يتطلب تأصيل األصول،وذلك 
باعتماد كليات الشريعة ومقاصدها بدل االقتصار على تفهم معنى ألفاظ النصوص واستنباط 

 األحكام منها أو على قياس حادثة على حادثة فيما ال نص فيه''.

مقصودة في ذاتها، وأن النصوص ووسائل لتحقيقها؛ فال حرج من فيرى الحداثيون أن المقاصد 
تجاوز هذه النصوص وممارسة أي وسائل قابلة لتحقيق هذه المقاصد؛ مما يؤدي إلى إفساد 
الشريعة ورفض النصوص ألنها غير قادرة على تحقيق المقاصد، واستبدال أصول الفقه بمقاصد 

أن المقصد من هذا القول هو ''نقل السيادة من هللا إلى الشريعة، ويبّين الدكتور محمد كمال إمام 
اإلنسان وذلك بتأسيس علم للمقاصد يكون بديال عن علم أصول الفقه، ويحكم السلوك البشري 
بعيدًا عن صبغة األحكام الفقهية الخمسة الذي يثبت بها علم أصول الفقه المفهوم الديني اإلسالمي 

 للحالل والحرام''.

فالجهل في استعمال مقاصد الشريعة يؤدي إلى مفاسد من أهمها إلغاء الشريعة وهدم النصوص 
وتجاوز الجزئيات وتحكيم الهوى، وقد قال اإلمام الشاطبي: ''أنَّ من لم يتفقه في مقاصد الشريعة 

 فهمها على غير وجهها''. 
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 التوظيف الحداثي للمصلحة رابعا:

 يين:حقيقة المصلحة عند الحداث -1

يّتخذ الحداثيون من المصلحة أصاًل مستقاًل للتشريع وليس فرعًا ثابتًا مما يؤكد اعتبارها لبناء 
األحكام وإن خالفت نصًا شرعيًا، ويؤكد ذلك حسن حنفي عندما يقول: ''ال سلطة إال لضرورة 

ينظرون إلى الواقع بمعزل الواقع''، وهذا ما يجعل الحداثيين ينظرون إلى الواقع في االجتهاد ولكن  
عن النصوص من قرآن وسنة وإجماع ويقدرون المصالح عن طريق العقل، ألن النصوص بنظر 
الحداثيين ثابته والحاجات اإلنسانية متغيرة، والثابت ال يدرك المتغير، لذا البد من إعمال القوانين 

ية مرنة وتناسب حاجات اإلنسان الوضعية بداًل من األحكام الشرعية الثابتة، ألن القوانين الوضع
وهي متغيرة وتدور مع مصلحة اإلنسان أما األحكام الشرعية فهي نصوص ثابتة، وهذه حجة 
واهية إذ من المعلوم أنَّ األحكام الشرعية صالحة لكل زمان ومكان ولكن الحداثيين ال يؤمنون 

يعتبرون أن معالم النص بديمومة األحكام والخالف في األصل عندهم هو حول النص الشرعي إذ  
 الشرعي قاصرة على وقت نزولها وال تستمر إلى عصر آخر فضاًل عن هذا العصر.

 يبّين الدكتور الريسوني أن مجال اعمال المصلحة واالحتكام إليها يندرج تحت مجالين: 

مجال القضايا والمسائل التي يتناولها النصوص وقررت لها أحكامها بتفصيل  .1
 ووضوح.

 ايا المستجدة التي ال يتناولها نص خاص وبشكل محدد ومباشر.مجال القض .2

فالمجال الثاني الخالف فيه يسير والتنازع فيه قليل، أّما المجال األول فهو الذي حاول الحداثيون 
أن يقدموا المصلحة فيه على النصوص باعتبار أولوية المصلحة على النص وجعل النصوص 

ذلك بقوله: ''والمصلحة ال تتغير بتغير األزمان فيما ال نص  خادمة للمعالم، وبّين جمال سلطان
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فيما نص فيه''، وكتبهم وكتاباتهم تنص على ذلك، بل إن  –أيضا  –فيه فقط وإّنما قد تتغّير 
المصلحة عند الحداثيين هي المصدر األول للتشريع وفي ذلك يقول حسن حنفي: ''تقوم مصادر 

لمصلحة باعتبارها المصدر األول للتشريع؛ فالكتاب يقوم التشريع كّلها على مصدر واحد هو ا
على المصلحة والسنة أيضًا تقوم على المصلحة''، ونحن نثبت أن الشرع كله قائم على مصالح 
العباد وقد نص كبار العلماء على أّن الشريعة مصلحة للعباد في العاجل واآلجل. لكن السبيل 

الشرعية الكلية والجزئّية، أما الحداثيون فإّن السبيل   إلى معرفة المصلحة هو الشرع أي النصوص
لديهم في معرفة المصلحة هو العقل دون مراعاة للتفريق بين المصالح الضرورية أو الملغاة؛ فهم 

 يطلقون القول بالمصلحة حتى ولو كانت مصلحة موهومة.

أي أن المصلحة  كما يحاول الحداثيون بناء األحكام على المصلحة من خالل أسباب النزول،
كانت سببا لنزول األحكام والمصالح متجددة في كل عصر وينبغي تجديد الفقه وتفعيل روح 
االجتهاد من خالل إعادة بناء الحكم الشرعي على أساس المصلحة اآلنية لوجود أسباب نزول 

ية الحكم جديدة، وهذا ما يدعو له الجابري ب''تأسيس معقولية األحكام'' إذ يقول: ''بناء معقول
الشرعي على أسباب النزول في إطار اعتبار المصلحة يفسح المجال لبناء معقوليات أخرى عندما 
يتعلق األمر ألسباب نزول أخرى أي بوضعيات جديدة، وبذلك تتجدد الحياة في الفقه وتنبعث 

أن  الروح في االجتهاد وتصبح الشريعة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان''، ويحاول الجابري 
يبّين طرق تطبيق الشريعة في هذا العصر ألننا نقف محتارين أمام معرفة علل األحكام فالّشارع 
لم يبّين بنٍص صريح وجه المعقولية والحكمة، واألحكام الواردة في الكتاب والسنة ال تستغرق جميع 

يحتاج إلى  الجزئيات والنوازل والحاالت التي تظهر وتستجد بفعل التطور، فإن تطبيق الشريعة
مرونة في األحكام وهذا ال يكون إال من خالل مقاصد الشريعة فالمقاصد تتسع للمستجدات 
والظروف المختلفة ألن أساس المقاصد "المصلحة" فالمصالح هي التي تؤسس معقولية األحكام 

خير بعيدًا عن البحث عن العلل واطرادها والقياس إذ يقول: ''ولما كان مقصد الشارع األول واأل
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هو مصلحة الناس فاهلّل غني عن العالمين، فإن اعتبار المصلحة هو الذي يؤسس معقولية األحكام 
 الشرعية فبالتالي فهو أصل األصول كلها''.

ويسعى الحداثيون من خالل تفعيل دور المقاصد والمصلحة بشكل رئيسي لتطبيق الشريعة إلغاء 
يها األحكام الفقهية، فهم يدعون لفقه جديد يبنى النصوص إلغاء النصوص الجزةئية التي قامت عل

على المقاصد دون الفروع، وكأن المقاصد تؤخذ بمعزل عن النصوص، بل إن الحداثيين يحاولون 
أن يؤكدوا أن المنهج المقاصدي ذو مرونة حيوية متجددة خالف المنهج الفقهي القديم القائم على 

 د.االستنباط وأخد العلة فهو منهج سكوني جام

إن الدارس لمقاصد الشريعة دراسة استقرائية يرى أن هناك ترابط واضح بين المقاصد والنظر 
الفقهي، بل إن المقاصد هي روح النصوص، فال سبيل لمعرفة المقاصد الشرعية إال من خالل 
النصوص الجزئية إذ أن المقاصد هي خالصة الفروع الفقهية وليست هي سبيل للهروب من ضيق 

وخطأ الحداثيون أنهم يرون أن المقاصد قادرة على تغيير أحكام كثيرة منعتها النصوص   األحكام.
ورفضتها، بحكم أن المصالح متجددة؛ فهم يحاولون ربط المقاصد بالواقع ال بالنصوص وإخضاع 
المقاصد لروح العصر ال لروح النصوص فدور المقاصد هو الكشف عن مراد الشارع من خالل 

الكلية والنصوص الجزئية، أما المقاصد عند الحداثيين فيبرز دورها في بناء أحكام استقراء األدلة  
شرعية جديدة مدارها على المصلحة والواقع، يقول الجابري: ''أما دوران األحكام مع المصالح 
فشيء يفرض نفسه ما دمنا نقرر أن المصلحة هي األصل في التشريع''، فالواقع هو الحاكم على 

جعل المسلم خليفة  –عزوجل  –يغفلون أن الشريعة جاءت لتحكم الواقع، إن هللا  النصوص؛ فهم
في األرض ليطبق مراد الشارع، وأن يجعل واقعه وفق األحكام الشرعية، ال يجعل الشريعة وفق 

 واقعه، وإن كانت الشريعة راعت الواقع في العرف والضرورة في تطبيق أحكامها.
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 حداثيةخامسا: تطبيقات 

من خالل تأمل األدلة التي استدل بها الحداثيون لتجديد المقاصد بوجه عام والمصالح بوجٍه خاص 
في إعماله المصلحة  –رضي هللا عنه -نجد أن مدار استداللهم حول فعل عمر بن الخطاب  

 مقابل النص، وكالم الطوفي في تقديمه للمصلحة على النص

 ت العمرية: استدالل الحداثيين باإلجتهادا-1

ألنها تمثل  –رضي هللا عنه  -يتمسك الحداثيون باجتهادات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
األساس الذي يرتكزون عليه في تقديم المصلحة على النص وكالمهم صريح في هذا فلو تأملنا 

 بعض أقوالهم:

 ألغى عمر حصة المؤلفة قلوبهم اتباعا لمقاصد الشرع. -
 آيتين من القرآن وهي حد السرقة، وسهم المؤلفة قلوبهم.لقد أبطل عمر مفعول  -
''والذي يحل مشاكلنا هو: فتح باب االجتهاد، بعد أن أغلقه العلماء، واالجتهاد الذي نريده  -

هو االجتهاد المطلق ال االجتهاد في المذهب فهو يشمل كل شيء حتى تقييد النص ووقف 
 ضي هللا عنه''.العمل به... وإمامنا في ذلك عمر بن الخطاب ر 

ومّمن استند إلى االجتهادات الُعَمرِّية  في تقديم المصلحة على النص الديني ودوران الحكم 
عليها: محمد عابد الجابري؛ فقد أّكد أن المرجعية األصل السابقة على كل المرجعيات في 
التجربة التاريخية العربية اإلسالمية هي عمل الصحابة على عهد الخلفاء الراشدين، ثم شرع في 

ن المبدأ الوحيد المعتَمد عندهم، وانتهى إلى أنه المصلحة فقط، وقرر أنها مقّدمة عندهم على بيا
المبدأ الوحيد الذي كانوا يراعونه دومًا هو )كل شيء حتى على النص القطعي؛ حيث يقول: 

المصلحة وال شيء غيرها، وهكذا فكثيرا ما نجدهم يتصرفون بحسب ما تمليه المصلحة، صارفين 
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عن النص حتى ولو كان صريحًا قطعيًا؛ إذا كانت الظروف الخاصة تقتضي مثل ذلك  النظر
ومن هذه االجتهادات التي يتكئ عليها الحداثيون لتعطيل النصوص بدعوى معارضتها (،  التأجيل

 للمصالح أو مخالفتها للواقع اجتهاده رضي هللا عنه بـــ: 

 إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم:-أ

يزعم الحداثيون أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قد منع المؤلفة قلوبهم من حقهم الذي     
 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ٹٱٹٱُّٱجاء به النص في قوله تعالى: 

 متهت خت حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ
٦٠التوبة:  َّ جح مج حج مث  

عددًا منهم، وفي خالفة أبي بكر الصديق  ملسو هيلع هللا ىلصفنصيبهم ثابت بالنص القطعي، وقد أعطى النبي
رأى عمر أن يوقف ما كانوا يأخذونه من الّزكاة، فاشتكى بعضهم، عيينة بن حصين واألقرع بن 

اجتهاده فقال: )إن  –رضي هللا عنه  -ذلك، وعّلل عمر -رضي هللا عنه-حابس إلى أبي بكر 
فاذهبا   مئٍذ ذليل، وإن هللا قد أعز اإلسالمرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتألفكما واإلسالم يو 

قّدم  –رضي هللا عنه -فحاول الحداثيون هنا أن يثبتوا أن عمر بن الخطاب   اجهدا جهدكما(.
 المصلحة على النص القطعي بعد أن عّطل النص.

في الحقيقة أن عمر رضي هللا عنه لم يعّطل النص ولم ينسخه، وإّنما عمل بمناط الحكم الجواب:  
كان متبعًا للنص أشد االتباع، فلو تأملنا األصناف الثمانية التي وجبت لها الزكاة لوجدنا أن هذه و 

الصفات التي استحقوا ألجلها الصدقة صفات عارضة وليست أصلية ومن شأن هذه الصفات أنها 
مجردة، ربما تزول؛ فإذا زالت زال الحكم المتعلق بها فالصدقة كانت لهذه األوصاف ال ألعيانهم ال

كما أن التأليف ليس وصفًا طبيعيًا وإّنما يقصد له ولي األمر إن وجد األمة في حاجة إليه، ويتركه 
إن كانت غير محتاجة إليه وإذا عرفنا ذلك تبّين لنا أّن النص لم ُيعّلق ولم ُيعّطل وإنما أوقفه عمر 

اننا، ويبّين هذا المعنى رضي هللا عنه النعدام وجود الوصف المؤثر كانعدام وصف الرّق في زم
'' شرعًا معلقًا بسبب ''إنما يكون –صلى هللا عليه وسلم -شيخ اإلسالم إذ يقول: ''ما شرعه النبي 
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مشروعا عند وجود السبب: كإعطاء المؤّلفة قلوبهم؛ فإّنه ثابٌت بالكتاب والسّنة. وبعض الناس 
التألف فمن شاء فليؤمن ومن  ظن أن هذا ُنسخ لما روي عن عمر: أنه ذكر أن هللا أغنى عن

شاء فليكفر وهذا الظّن غلط؛ ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم فترك ذلك 
لعدم الحاجة إليه؛ ال لنسخه كما لو فرض أنه عدم في بعض األوقات ابن السبيل والغارم ونحو 

 ذلك.
 إيقاف حد السرقة عام المجاعة: -ب

خالف النص القطعي في  –رضي هللا عنه -أن عمر بن الخّطاب   وذهب الحداثّيون إلى    
 يه ىه مه   جه  ين  ىن  ٹٱٹٱُّٱقطع يد الّسارق، وهو قوله تعالى: 

٣٨المائدة:  َّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  

فلم ينفذ هذا الحكم في عالم الرمادة ألجل المصلحة وهو ما يقتضي عدم القطع، فها هو عمر 
يلغي الحكم القطعي ألجل المصلحة، وهذا النص القرآني عام إذ يشمل قطع يد الّسارق والّسارقة  

)والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لآلية إذ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأيا كانوا بدليل فهم النبي 
فهذا الحديث لم يبّين أن القطع يتقّيد بحال الّسارق إن كان في يسر أم عسر  قطع محمد يدها(؛ل

 بل هو مطلق.
إّن هذه اآلية من قبيل العام الذي له مخصصات كأن يكون المال فيه شبهة أو لم يبلغ الجواب: 

حد القطع؛ فال تؤخذ اآلية على عمومها بل ال بّد من توّفر شروٍط كثيرة وانتفاء الموانع حتى يمكن 
)ادرءوا الحدود عن : ملسو هيلع هللا ىلصتطبيق الحد، وقد حّثت السّنة على درء الّشبهات؛ حيث يقول النبي 

فوجود الّشبهة هو أحد موانع لمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجًا فخلوا سبيله(، المس
هذا  –رضي هللا عنه -تطبيق الحكم، ولو نظرنا إلى الظرف الذي أوقف فيه عمر بن الخطاب 

الحد لعلمنا أّنها كانت سنة مجاعة شديدة مما يدل على وجود حاالت اضطرار وهذه شبهة تمنع 
لم ُيقِّم حّد السرقة ألنه لم يثبت أصاًل ولم تتحقق  -رضي هللا عنه-لحكم، فعمرمن تطبيق ا

شروطه، ال ألّنه يرى إلغاءه، ولكن لو سرق ولم تكن هناك ضرورة ولم تكن هناك حاجة إلى 
السرقة لطّبق الحّد وإن كانت سنة مجاعة، لذلك يقول ابن القّيم: "ومقتضى قواعد الّشرع؛ فإن 
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سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فال يكاد يسلم السارق من   السنة إذا كانت
ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير 
من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء"، كما أنه تقدم معنا أن المصلحة ال يمكن أن تعارض 

لة والثبوت، وهذه اآلية قطعية الثبوت والداللة، فال نسلم بتعارض المصلحة نص قطعي الدال
القطعية لآلية، إال في حالة الضرورة أو منزلة الضرورة فتقدم حينئذ عماًل بالقواعد الشرعية كقاعدة 

 "الضرورات تبيح المحظورات" وقاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة" .
 ت الحداثيين بالّطوفي:استدالال- 2

وقد سبق أن بيننا موقف الطوفي من المصلحة في المحاضرات السابقة، وبّيننا أّنه لم يقدم 
 المصلحة على النص، وإنما قال بتخصيص النص بالمصلحة.
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 المقاصد و روح القانون 

 

إن ما يرمي إليه كل تشريع، سواء كان قانونيا وضعيا أم شريعة رّبانية، هو تحقيق غايات وأهداف، 
وإن اختلفت في مقدار قيمتها، وفي وسائل تحقيقها، وسواء كانت تسعى إلى ما تدعو إليه، أم 

أجزاء   أّنها حيال تستغل الشعوب من خاللها، إال أّنه يبقى دائما كل تشريع يحمل في مجمله، وفي
 تفاصيله، أهدافا تتوق كل شريعة دينية إلى تحقيقها وكل قانون وضعي إلى بلوغها. 

من أهم هذه التشريعات التشريع الحقوقي، فقد سعى كل من النظام الشرعي والوضعي إلى بلوغ 
أهدافه الفردية والجماعية. ففي الشريعة اإلسالمّية اعتبرت واجبات يلزم على الفرد األخذ بها، 

ضروريات يجب العمل للمحافظة عليها، وأصول البّد للحياة أن تقوم على أساسها، وصنفت إلى و 
خمسة أبواب وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. كما أن ''مصالح اإلنسان'' في الشريعة 

 اإلسالمية عّبر عنها ''بحقوق اإلنسان في القوانين الوضعية'' .

النفس، العقل، النسل، المال( هي أصول للحقوق األساسية،  هذه الضروريات الخمس )الدين،
ويطلق عليها في القوانين الوضعية )حق التدين، حق الحياة، الحق في العلم والتعليم، الحق في 
الزواج، والحقوق االقتصادية(، وهي من قبيل الواجبات واألصول التي ال يمكن التنازل عنها، 

قانون الوضعي فهذه الحقوق وإن كانت من قبيل الحقوق ويجب المحافظة عليها، أما في ال
األساسية فهي حقوق طبيعية وحريات لصاحبها بشأنها الحرية المطلقة في االلتزام بها أو عدم 

 االلتزام.
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وهذه الحقوق األساسية أو الضروريات الخمس بما فيها ''حفظ الدين'' جاءمحققا لمقاصد الشريعة 
مم وضابط الدول، وهو المنطلق لتحديد األهداف األخرى، وحفظه أخذ اإلسالمية، فهو الموجه لأل

صبغة الوجوب، حيث فوضت حرية االختيار لألفراد، هذا التفويض كان مقترنا بضوابط وهي 
عدم العبث به، إذ الدين هو المؤيد لالستقرار، والمنشط للتعمير والموجه لألمم، والمنمي للعقول 

 وهو ضابط الغرائز. 

اختلفت النظرية الوضعية ورأت أن الدين مجرد حرية فكرية لصاحبها أن يعتنقه متى شاء من هنا  
ويستبدله متى أراد، فكان محصور األحداث ومنفصل عن باقي المجاالت، واعتبر ملغيا إذا 
تعارض مع النظام العام، وهكذا ارتقى بالنظام العام ودنا بالدين، وغايته في ذلك هو توسيع الحرية 

 ية.الفرد

كما أن حفظ النفس وتحقيق الحياة البشرية في الشريعة اإلسالمية اقترنت بما بمعنيين اثنين، هما: 
حق الحياة وحفظ الكرامة اإلنسانية، هذان الحقان إذا اقترنا استطاعت النفس أن تصل إلى معان 

ال نسل، وال متعددة، ألنها أصل ومنبع للحقوق األخرى، فمن ال نفس له ال دين له، وال عقل، و 
مال، في حين نجد القانون الوضعي هو اآلخر رأى أن النفس تحمى من زاويتين: حق الحياة 
وحق الكرامة اإلنسانية، لكنه لم يرتقي بهذين الحقين ليكونا منبعا للحقوق األخرى، وإنما هما من 

 قبيل الحقوق الطبيعية.

ة مرموقة في النظر الشرعي والوضعي، ولذا هذا وللقدرات العلمية او الحق في العلم والتعليم مكان 
سعت الجهتين إلى حفظه وتوجيهه بالعلم والتعليم، وجعلت له مكانة خاصة في االعتبار فشرعت 
ألجله األحكام وأنشأت له المنظمات ألن بحفظه تحفظ األرواح، وتصان األنفس، وتنمى األموال، 

 ة لتقدم الدول ورقّيها.هذا في الشريعة، أما في القوانين الوضعية فهو أدا 
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ولقد كان لحفظ النسل في الشريعة اإلسالمية القانون الوضعي جملة من المعاني واألهداف 
 األساسية، ومن تلك المعاني تجدد األجيال، وحفظ المجتمع، وتحقيق االقتصاد.

جتماعي. والنسل هو الممهد األساسي لتحقيق حياة اجتماعية مستمرة يحدوها التقدم االقتصادي واال
إال أنه ومع ذلك فالنظرة القانونية لحفظ النسل مرتكزة أساسا على الجانب المادي؛ أو على وجه 
الخصوص الناحية االقتصادية منه، فأجيال المجتمع هم األداة الوحيدة لحفظ الكيان االقتصادي 

النسل إلى  للفرد وضمان االستمرارية له. في حين نجد الشريعة اإلسالمية كانت رامية في حفظ
أبعاد وغايات كبرى جماعية وفردية، مادية ومعنوية، وهي جملة من األهداف التي يقوم عليها 
خلق هللا تعالى في هذا الكون الفسيح، ومن تلك الغايات والمعاني: اإلصالح واإلعمار والتعارف 

ا ألداء وظيفة اإلجتماعي والتطور واإلنماء واإلتصال بين المجتمعات، وهذا كله تحقيقا وتيسير 
 الخالفة التي هي محور العبودية هلل عّز وجّل.

ومما ال شك فيه أن االنتعاش االقتصادي له دوره الفّعال في مختلف المجاالت بما في ذلك 
المجال السياسي، إذ االستقرار االقتصادي مؤّداه استقرار سياسي، والثورات الشعبية اليوم 

ون لوال الضغط المعيشي والتدّني االقتصادي. وإن ما يحدث واالنقالبات الطائفية ما كانت لتك
اليوم في البلدان العربية على وجه الخصوص كان نتيجة لتدهور الحياة االقتصادية، فهذه األزمات 
خلقت مشاكل في مختلف المجاالت، وخاصة منها المجال السياسي، فإذا ما أحس الفرد استقرارا 

 للنظام.في معيشته فإنه سيخضع ال محال 

ولهذا فلقد اتحدت النظرة الشرعية مع النظرة الوضعية في مجال حفظ المال في أوجه، لكنها 
تباينت في أخرى ومن أجل أوجه االقتراب هو تحقيق الرفاهية لألفراد، وإن لم تنتقل إلى الترجمة 

القانوني، العلمية العملية فبقيت مجرد أحكام في النظام اإلسالمي، ومجرد شعارات في النظام 
وكما أن الغاية كانت في تقرير كرامة اإلنسان من خالل حفظ ماله، إال أن هذا الحفظ اعتبر حقا 
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وواجبا وغريزة وفترة في الشريعة اإلسالمية. أما في القانون الوضعي فقد صّنف من ضمن الحقوق 
 الطبيعية المتماشية مع الغريزة اإلنسانية ولم ترتق به إلى الوجوب.

الشريعة اإلسالمية بوجه آخر ومقصد آخر، وهو جعل المال وسيلة لتحقيق سعادة الفرد وتميزت 
والمجتمع في العاجل واآلجل )اآلخرة(، على خالف القوانين الوضعية المادية التي ترتكز على 
أهميته في هذه الحياة فقط، ما يجعل العمل ألجل جمعه وحفظه وتوزيعه ذو محفزات قليلة وأبعاد 

ودوافع ضعيفة، خاصة إذا ماتقرر عندنا أن اإلنسان جسم وروح أو بعبارة أخرى مادة محدودة 
 ومعنى.

على بعض المقاصد والغايات، إال أن )وهكذا استطاعت حقوق اإلنسان أن تتفق في 
الكفتين)الشرعية والقانونية الشريعة كانت دائما متعمقة في أهدافها متنوعة في أبعادها فكان 

من كل الغايات هو حسن األداء ألعظم وظيفة إنسانية وهي الخالفة. أما القانون مقصدها األسمى  
الوضعي فمقصده من كل هذه الحقوق هو إعطاء أكبر قدر من الحرية، وذلك تحقيقا منه لحقوق 
اإلنسان الطبيعية(. ومن هنا نستطيع القول إن الشريعة هي المرجعية العلمية الواقعية المفعمة 

 ن بأبعادها الفردية والجماعية المادية(. بمصالح اإلنسا

وهذا ما أثبتته الضروريات الخمس، وهي من أعظم مقاصد الشرع، وأرقى مصالح اإلنسان، فعليها 
ينبني العمران، وتستمر بموجبها الحضارة البشرية، وهذا هو منتهى مقاصد الشرع في أبعاده 

 النظرية والعملية.
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 المقاصد وحقوق اإلنسان 

 

جاءت الشريعة اإلسالمية لتأمين المصالح جميعها، بأن نّصت على كلٍّ منها، وبينت أهميتها    
 في تحقيق السعادة لإلنسان، ثم شرعت األحكام لتحقيقها.

ويدل اإلستقراء والبحث بأن الشرع الحنيف جاء لتحقيق مصالح الّناس الضرورية والحاجية    
إال قصد به تحقيق أحد هذه المصالح أو أكثر، بحيث يكُفل والتحسينية، وأنه ما من حكٍم شرعي 

 التشريع جميع المصالح بأقسامها الثالثة.

تشريع األول: وكان منهج التشريع اإلسالمي لرعاية هذه المصالح باتباع طريقين أساسين:    
فظ تشريع األحكام التي تح  الثاني:األحكام التي تؤمن تكوين هذه المصالح وتوفر وجودها.. 

هذه المصالح وترعاها وتصونها، وتمنع االعتداء عليها أو االخالل بها، وتؤمن الضمان 
والتعويض عنها عند اتالفها أو االعتداء عليها، وبذلك ُتصان حقوق اإلنسان، وتحفظ، وينعم 

 الناس بها، ويتمتعون بإقرارها عملي ا في الحياة.

 أوال: حفظ الّدين، وحق الّتدّين: 

 ين:حفظ الد-1

الدين الحق مصلحة ضرورية للناس، ألنه ينظم عالقة اإلنسان بربه، وعالقة اإلنسان بنفسه،   
وعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ومجتمعه، والدين الحق يعطي التصور الرشيد عن الخالق، 

والكون، والحياة، واإلنسان. والدين الذي نقصده هو اإلسالم بمعناه الكامل، الذي يعني 
آل   َّمب  زب  رب يئ ىئ ٹٱٹٱُّٱٱالم هلل سبحانه وتعالى، وخصه ربنا بقوله:االستس

١٩عمران:   
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فبّين الشرع أحكام العقيدة واإليمان كاملة في آيات كثيرة، وشرع اإلسالم أركان الدين الخمسة،   
وبّين أنواع العبادات وكيفيتها، لتنمية الدين في النفوس، وترسيخه في القلوب، وإيجاده في الحياة 

 والمجتمع.

 ىئ  نئ  مئ ٱٹٱُّٱٹومن أجل حفظ الدين ورعايته، شرع اإلسالم الجهاد في سبيل هللا،   

١٩٣البقرة:  َّ ىبنب  مب  زب  رب يئ   

  مم  ام ٹٱٹٱّٰٱوشرع اإلسالم عقوبة المرتّد، ألن رّدته عبث في الدين والمقّدسات،   
 جئ  ييىي  ني مي زي   ري ٰى ين  ىن نن من  زن  رن

٢١٧البقرة:  ِّ حب  جب هئ  مئخئ  حئ  

 >>من بّدل دينه فاقتلوه<<.: ملسو هيلع هللا ىلصواتفق الفقهاء على وجوب قتل المرتد لقوله 

عقوبة المبتدع، والمنحرف عن دينه، وطلب األخذ على يد  -لحماية الدين-اإلسالم وشرع    
تارك الصالة، ومانع الزكاة، والمفطر في رمضان، والمنكر لما ُعلم من الدين بالضرورة، وحتى 
ال يسفَّ العقل في تأليه الطواغيت وعبادتها، فينقذ البشرية من االعتقادات الباطلة، والعبادات  

 .ة، والترانيم السخيفةالمزيف

ولم يقتصر اإلسالم على أحكام إيجاد الدين وحفظه، بل شرع األحكام الحاجية لصيانة الدين،     
فشرع الرخص في العبادات والعقيدة لرفع الحرج والمشقة، فأجاز النطف بالكفر عند اإلكراه، وأباح 

الحاج، وأجاز للعاجز صالة الفطر في رمضان لألعذار، وشرع قصر الصالة وجمعها للمسافر و 
 الفرض قاعدا أو مستلقيًا على جنب، وأباح التيمم والمسح على الجبيرة، والمسح على الخفين.

ثم شرع اإلسالم األحكام التحسينية للناس للحفاظ على الدين، فشرع هللا في العبادات أحكامًا       
العورة، وأخذ الزينة عند كل مسجد، متنوعًة، لتكون العبادة على أقوم السبل، كالطهارة وستر 
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والتطوع بنوافل العبادات، وإقامة المساجد، والنداء للصالة باآلذان، وهو شعار اإلسالم إلعالن 
التوحيد الخالص.. وشرع صالة الجماعة، وترتيب الصفوف للصالة، وخطبة الجمعة والعيدين.. 

 و حق التدين.وهذا يقودنا للتفصيل في أهم حقوق اإلنسان األساسية، وه

 حق التدين:-2

يعتبر حق التدين، أو حرية اإلعتقاد، من أهم حقوق اإلنسان بعد حق الحياة، ألن الدين أحد    
الضروريات الخمس، وهو أهم الضروريات، ويقدم على حق الحياة، لذلك ُشرع الجهاد في سبيل 

لكريمة العزيزة، منسجمًا مع الدين، لضمان حرية العقيدة، وحق التدين، ليحيا اإلنسان الحياة ا
 معتقده ودينه.

وحق التدين مرتبط بالعقل والفكر، وحرية اإلرادة واالختيار والقناعة الشخصية لإلنسان، والعقيدة    
 تنبع من القلب، وال سلطان ألحد عليها إال هللا تعالى.

حذير من الضالل لذلك نص القرءان الكريم على حرية اإلعتقاد وحق التدين صراحة، مع الت     
٢٥٦البقرة:  ِّجه هن  من خن حن جنمم  خم حم جم ٹٱٹٱّٰٱوالفساد،   

 خس حسجس  مخ جخ مح جح مج ٹٱٹٱّٰٱوأرشد القرءان إلى الدين الحق، وهو دين الفطرة، 
٣٠الروم:  ِّ خض حض جض مصخص   حص  مس  

 مئزئ رئ ّٰ ِّ ٹٱٹٱّٰٱثم هدد القرءان من أعرض عن اإليمان الصحيح باهلل تعالى،    

٢٩الكهف:  ِّمب زب  رب يئ ىئ نئ  

: ملسو هيلع هللا ىلصألن اإلنسان يولد أصال على الفطرة، حتى يبّدلها بفعل إنساني، أو إيحاء شيطاني، فقال    
 >>كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه<<.
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 التسامح الديني ثانيا: 

إّن اإلسالم ضمن حرية االعتقاد للمسلمين أواًل، ومنع اإلكراه على الدين ثانيًا، وقرر التسامح    
 الديني مع سائر األديان، مما ال يعرف التاريخ له مثياًل، ويظهر ذلك في المبادئ التالية: 

 حرية االعتقاد لغير المسلم: .1

لدخول في اإلسالم، مع القناعة واليقين إن اإلسالم ال يلزم اإلنسان البالغ العاقل على ا       
ترك لإلنسان البالغ حرية االعتقاد، واختيار الدين أن اإلسالم هو الدين الحق المبين، ومع ذلك ي

 حم جم ٹٱٹٱّٰٱالذي يريده، على أن يتحمل نتيجة هذا االختيار، لما ورد في اآلية السابقة: 

 مب هئ  مئ  هي مي خي حي  جي  ٰه مهجه  هن  من  خن حن جنمم  خم

٢٥٦البقرة:  ِّهت مت هب  

وبالتالي فإن اإلسالم يترك لإلنسان حريته واختياره في العقيدة؛ ألن اإليمان أساسه إقرار        
 القلب وتسليمه، وليس مجرد كلمة تلفظ باللسان، أو طقوس وحركات تؤدى باألبدان.

 احترام بيوت العبادة:  .2

 يختارها اإلنسان، لذلك يترك اإلسالم لغيروهذا فرع من حرية االعتقاد واحترام للعقيدة التي  

المسلم حرية ممارسة العبادات التي تتفق مع عقيدته، ثم يأمر بالمحافظة على بيوت العبادة التي 
يمارس فيها شعائره، ويحرم على المسلمين االعتداء على بيوت العبادة أو هدمها أو تخريبها، أو 

 تي السلم والحرب..االعتداء على القائمين فيها، سواء في حال
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 المعاملة اإلنسانية من المسلم لغير المسلمين:  .3

يطلب اإلسالم من المسلم أن يعامل الناس جميعًا باألخالق الفاضلة، والمعاملة الحسنة،وحسن 
المعاشرة، ورعاية الجوار، والمشاركة بالمشاعر اإلنسانية في البر والرحمةواإلحسان، وهي 

ة وذات تأثير نفسي كبير، بدءا من معاملة األبوين المشركين، أمور يومية وشخصية وحساس
 إلى اإلحسان لألسير، إلى اإلنفاق على األقارب وصلة الرحم والجيران غير المسلمين. 

يزور أهل الكتاب، ويكرمهم، ويحسن إليهم، ويعود مرضاهم، وسار المسلمون   ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا  
ذا السلوك القويم أحسن وسيلة للدعوة لإلسالم، والترغيب على سنته ونهجه طوال التاريخ.. وكان ه

 فيه، والتحبيب بأحكامه، مما دفع الماليين إلى اعتناقه.

وإن منهج اإلسالم في المعاملة اإلنسانية ال يفرق بين الناس في الدين والعقيدة، لذلك أوجب 
 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ٹٱٹٱّٰٱإقامة العدل بين جميع الناس، 

  حص مسخس حس  جسمخ  جخ مح جح  مجحج  مث  هت مت خت حت  جت  هبمب 

٨المائدة:   ِّ خض حض  جض مص خص  

>>من ظلم ُمعاهدًا، أو انتقصه حقًا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا :  ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا  
 بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة<<.

وكان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يسأل القادمين من األقاليم عن حال أهل الذمة، كما يسأل 
>>إنما بذلوا عن المسلمين والوالة والقضاة، وكان علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، يقول: 

 ، وسار على هذا المنهج الخلفاء والوالة.الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا<<
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 المعاملة المالية بين المسلمين وغيرهم:  .4

قرر الشرع اإلسالمي أن غير المسلم له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، وبالتالي أجاز اإلسالم    
التعامل الكامل مع غير المسلمين، وقرر لهم الحقوق والواجبات نفسها التي وضعها للمسلمين، 

 وكفلها لجميع المواطنين في دار اإلسالم.

ونتيجة لذلك عاش غير المسلمين في أحضان المجتمع اإلسالمي، وكانوا ينعمون باألمن    
واألمان، والعدل واإلحسان، والحرية الدينية، والمشاركة في شؤون الحياة المالية والعلمية والوظائف 

 كما ينعم المسلمون.

ه مثياًل وال نظيرًا في وعرف التسامح اإلسالمي في التاريخ بصورة مشرقة لم تعرف البشرية ل   
 القديم والحديث، وشهادات المستشرقين والمؤرخين تؤكد ذلك.

 ا: حفظ النفس وحق الحياة: الثث

 حفظ النفس:-1

المراد بها النفس اإلنسانية، وهي ذات اإلنسان، وهي مقصودة بذاتها في اإليجاد والتكوين،     
 وفي الحفظ والرعاية.

وحمايتها، وعدم اإلعتداء عليها، وجوب تناول الطعام والشراب  وشرع اإلسالم لحفظ النفس    
واللباس والمسكن، وأوجب القصاص والدية والكفارة، وجعل الدّية على العاقلة في القتل الخطأ، 
تخفيفا على القاتل، وأن الحدود تدرأ بالشبهات، ورغب ولي القتيل بالعفو عن القصاص واإلحسان 

 إلى الجاني.
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اية النفس، حرم اإلسالم االنتحار، ألنه اعتداء على النفس اإلنسانية، وشرع وفي سبيل حم  
القصاص في النفس واألعضاء والجروح لحماية الّنفس من جهة، وإبقائها على أحسن صورة 

 هت مت خت ٹٱٹٱّٰٱخلقها هللا تعالى، ونص القرآن الكريم على الحكمة من القصاص، 

١٧٩البقرة:  ِّ جخ مح جح  مج حج   مث  

 حق الحياة: -2

يعتبر حق الحياة أول الحقوق األساسية وأهمها بين حقوق اإلنسان، وهو الحق األول لإلنسان، 
 وبعده تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق بقية لحقوق، وعند انتهائه تنعدم الحقوق.

 تعالى الخالق البارئ، وحق الحياة هو حق لإلنسان في الظاهر، ولكّنه في الحقيقة منحة من هللا
 وليس لإلنسان فضل في إيجاده، وكل اعتداء عليه يعتبر جريمة في نظر اإلسالم.

ثم جاءت المواثيق المعاصرة تؤّكد على حق الحياة، فنّص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على 
اإلعالن (، ونّص  3)المادة/>>لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه<<  ذلك، فقال:  

اإلسالمي لحقوق اإلنسان على هذا الحق بصيغة إسالمّية، فقال: >>الحياة هبة هللا، وهي مكفولة 
لكل إنسان، وعلى األفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، وال يجوز 

 إزهاق روح دون مقتضى شرعي<< .

فحق الحياة حق مقّدس ومحترم في نظر الّشريعة اإلسالمّية، ويجب حفظه ورعايته وعدم االعتداء 
وجاء في >>كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه<<، : ملسو هيلع هللا ىلصعليه، قال رسول هللا 

>>إّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، خطبة الوداع:  
  لدكم هذا<<.في ب
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وحق الحياة مكفول في الشريعة لكل إنسان حّتى للجنين.. ويجب على سائر األفراد أّواًل،     
والمجتمع ثانيًا، والّدولة ثالثًا، حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل الالزمة 

على ذلك عّدة أحكام شرعّية   لضمانه، من الغذاء والطعام والّدواء واألمن، وعدم االنحراف. وينبني
 نذكرها باختصار شديد: 

 إاّل ألسباب محّددة، ألن حق الحياة مصون ومقّدس.تحريم قتل اإلنسان:  -أ

ألّن الحياة ليست في الحقيقة ملكًا لصاحبها، بل هي هبة من هللا تعالى، تحريم االنتحار:  -ب
ولذلك اعتبر اإلسالم اإلنتحار والّروح أمانة في يد صاحبها، فال يحل له االعتداء عليها، 

جريمة شنيعة، وأن لصاحبه أشد اإلثم والعقاب في اآلخرة، لما روى الشافعي رحمه هللا، أن 
 >>من قتل نفسه بشيء من الّدنيا ُعّذب به يوم القيامة<<.ـ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

وللمؤذون له إن وهذا فرع عن األمر السابق، ويثبت اإلثم لآلذن تحريم اإلذن بالقتل:  -ج
 نفذ، ألن حق الحياة ال يجوز التصرف فيه إال هلل تعالى المحيي المميت.

وهي االقتتال بين شخصين إلثبات حٍق، أو لدفع العار واإلهانة، لقوله تحريم المبارزة: -د
قالوا: يارسول هللا، ما بال  >>إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار،: ملسو هيلع هللا ىلص

 كان حريصًا على قتل صاحبه<<.ول؟ قال: المقت 

وذلك باتفاق الفقهاء للقاعدة: >>الضرورات تبيح إباحة المحظورات للحفاظ على الحياة: -ه
 المحظورات<<.

وذلك عندما يستعر القتال بين قبيلتين أو شعبين، أو تكتل حرمة إفناء النوع البشري: -و
عالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان على دولي ضد آخر، أو ضد شعب أو أمة، ولذلك حرص اإل
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التحذير من هذا الوباء، وخاصة في عصرنا الحاضر الذي تطورت فيه األسلحة الفتاكة 
 والمدّمرة، كالقنابل الذرية أو النووية أو الجرثومية أو الكيميائية أو المشعة.

يه الحياة، ويلحق بحق الحياة وجوب المحافظة على الكرامة اإلنسانية، ألن اإلنسان جسد ف
وروح تتسامى في العلياء، وعقل يقدر األشياء، فال يقتصر حق الحياة على الجسد مع المهانة 
والمذلة، وهللا سبحانه كّرم بني آدم، كما سبق، وخلقه في أحسن تقويٍم.. كما يتصل بحق 

الجلوس  الحياة احترام اإلنسان المّيت، فُيكرم بالغسل والّتكفين والصالة عليه ودفنه، وُيحرم
 على القبر، ونبشه، مع وجوب وفاء ذمة الميت قبل توزيع الّتركة.

 : حفظ العقل، وحق التفكير والحريةرابعا

 حفظ العقل:- 1

العقل أسمى شيء في اإلنسان، وهو أعظم منحة من رّب العالمين لإلنسان، لُيرشده إلى الخير، 
 ومعينًا.وُيبعده عن الّشر، ويكون معه ُمرشدًا 

والعقل هو مناط التكريم والتفضيل لإلنسان، قال القرطبي رحمه هللا: >>والّصحيح الذي يعول 
 عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي ُعمدة التكيف، وبه يعرف هللا، ويفهم كالمه<<. 

تعالى  وليس للعقل أحكام خاصة به بالذات، وإنما أحكامه أحكام النفس والجسم عامة، وربط هللا
 به الّتكليف، مع الصلة الوثيقة بين النفس والعقل، أو الجسد والعقل والّروح.

ولكن الحفاظ على العقل يختلف عن الحفاظ على النفس، ويختص بوسائل خاصة، فشرع اإلسالم 
أحكاما للحفاظ على العقل، مع أحكام الحفاظ على النفس، فدعا اإلسالم من الصحة الكاملة في 

مين العقل الكامل، فالعقل السليم في الجسم السليم، وحّرم اإلسالم الخمر وجميع الجسم، لتأ
 المسكرات التي تضر سائر الجسم، ثم تزيل العقل خاصة، وتلغي وجوده، وتؤثر عليه.
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وشرع اإلسالم حّد الخمر لمن يتناول هذه المشروبات الكحولية الّنجسة الضارة، ألن الحفاظ على 
 ضرورية لإلنسان، وإال فقد أعز ما يملك.العقل ُيمثل مصلحة 

 حق الّتفكير، وحرية الرأي والتعبير:  -2

ويرتبط بالعقل فاإلسالم جعل التفكير فريضة دينّية، إلعمال العقل، وحثه على اإلنطالق    
والعمل، والنظر في الكون والحياة، ومنحه حرية الّتفكير المرتبط بالبحث واالختيار لكشف الحقائق، 

رفة أسرار الكون، واالستفادة مما فيه، وحرية الّتعبير والدعوة إلى الخير، وحرية العمل، ومع
 والمسكن، واالنتقال، وغيره.

الملكة الخاصة التي تميز الكائن الّناطق عن غيره، وتمنحه السلطة  –عادة -وتعني الحرية    
في التصرف واألفعال، عن إرادة وروية ورضى، دون إجبار، أو إكراه، أو قسر خارجي، وذلك 
بإعمال العقل، والتفكير في األسباب والنتائج، والوسائل والغايات، ألن اإلنسان يختار أفعاله عن 

مل أو االمتناع عنه، دون ضغط خارجي ودون الوقوع تحت تأثير القوى قدرة واستطاعة على الع
األجنبية عنه، فالحرية هي حرية اإلنسان تجاه أخيه اإلنسان من جهة، وبما يصدر عنه اختياره 

 من جهة أخرى.

أن تتوّقف األول: ولكن هذه الحرّية ليست مطلقة، بل يجب تقييدها، ولها قيدان أساسيان،    
أن تقييد حرية التفكير في حدود العقل وإمكانّياته والثاني: عند حرية اآلخرين،  حرية الشخص

 المادية، دون الغيبية.

وتظهر حرية الرأي جلية بما قرره اإلسالم من حق االجتهاد في أمور الدين والدنيا، وتظهر    
ومشاركتهم أيضا في باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي مراقبة الحكام، ونصحهم، 

 في اتخاذ القرار بالشورى، دون استبداد أو تحكم أو تسلط، مع ممارسة الحرية السياسية.
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 : حفظ العرض أو النسل، وحقوق األسرةخامسا

  حفظ العرض أو النسل: - 1

العرض فرع عن النفس اإلسالمية، واألمر الضروري فيه حفظ النسل من الّتعطيل، ويأتي حفظ    
أمرًا حاجي ا ووسيلًة له.. وهو ماحرص عليه العرب، وجاء اإلسالم فأقّره، وصار  النسب أو العرض  

 حفظ النسل من الضروريات، والقصد حفظه بأرقى الوسائل وأشرف الطرق. 

وإن وجود النسل فرع عن وجود النفس التي شرع هللا تعالى لوجودها الزواج، وإن الحفاظ على    
النسل مقصود لذاته من جهة، ويعتمد على وسيلة حفظ العرض، ورعاية الذرية من جهة أخرى، 
حتى ال تختلط األنساب، وتضيع الذرية، ويتشّرد األطفال، فتحل باإلنسانية الّنكبات والويالت 

 األمراض اإلجتماعية والجنسية.و 

وشرع اإلسالم للحفاظ على النسل والعرض أحكامًا كثيرة تبدأ من غض البصر، ومنع القذف،    
واإلساءة للعرض.. وأقام الّشرع حّد القذف، وحّد الزنا على المعتدي على العرض والنسل ماديًا 

 وعملّيًا.

ية، ألنها ذريعة للزنى، وإشاعة للفاحشة، وسوء الظن وحّرم اإلسالم التبّني، ومنع الخلوة باألجنب   
 واالتهام في العرض.. كما حّرم هللا الخصاء الذي يؤّدي إلى قطع النسل، كما حّرم تحديد الّنسل.

 حقوق األسرة: -2

يرتبط حفظ النسل والعرض بتكوين األسرة التي تعتبر الخلية األولى في المجتمع اإلنساني،    
ه، ألن اإلنسان يولد فيها، وينشأ في أحضانها، وتغرس فيه بذور الخير والشّر، وهي نواته وعماد

 أو الفضيلة والّرذيلة، أو االستقامة واالنحراف، ثم يخرج إلى المجتمع متأثرًا بأسرته وتربيتة األولى.
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 وتشمل األسرة األبوين واألوالد واإلخوة الذين ينضمون تحت اسم العائلة الصغرى، ثم تتوسع   
 لتشمل األقارب من جهتي األب واألم، والجد والجدة.

لذلك شرع اإلسالم الزواج، وجعله سنة ومندوًبا لألفراد، وواجبًا لألمة عامة، ونظم الشرع    
الحنيف شؤون الزواج، وخّصه بمجموعة كبيرة من اآليات واألحاديث، وأفرده الفقهاء في جميع 

 ي األحوال الشخصية. المذاهب بأبواب مستقلة، ويدرس اليوم ف

وجاء اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان، فنظم بعض أحكام األسرة والزواج باختصار شديد    
 في المادة الخامسة، وأحال بالّتوسع إلى كتب الفقه اإلسالمي.

 : حفظ المالسادسا

، وهو المال شقيق الروح كما يقولون، وهو مايقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره   
الوسيلة األساسية التي تساعد الناس على تأمين العيش وتبادل المنافع واالستفادة من جوانب 
 الحياة الكثيرة، وهو ما سخره هللا تعالى لإلنسان في هذا الكون، ولذلك كان المال مصلحة ضرورية.

وشرع اإلسالم إليجاد المال وتحصيله السعي في مناكب األرض والكسب المشروع وإحياء    
 الموات واالصطياد في البر والبحر، واستخراج كنوز األرض.

وشرع اإلسالم في سبيل اإلنتفاع بالمال المعامالت الشرعية التي تكفل الحصول عليه، وتوفيره    
 هبة، والشركات، واإلجارة وسائر العقود المالية.للمسلم، والتبادل به، كالبيوع، وال

وشرع اإلسالم لحفظه وحمايته ومنع االعتداء عليه أحكامًا كثيرًة، فحّرم السرقة، وأقام الحّد    
على السارق، وحّرم قطع الطريق، وسمى فاعليه بالمحاربين هلل، وأقام لهم حّدًا متميزًا، وهو حّد 

أجاز تقويم األموال، وحّرم أكل أموال الناس بالباطل، واعتبر العقد المحاربين أو قّطاع الطريق، و 
 عليها باطاًل، ومنع إتالف أموال اآلخرين، وشرع الضمان والتعويض على المتلف والمعتدي.
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البيوع، والشركات، واإلجارة، لتأمين التعامل الصحيح  -لتنمية المال وتداوله-وشرع اإلسالم    
لى القواعد السليمة واألسس العادلة في التبادل واألخذ والعطاء، لتأمين بين الناس، وإرشادهم إ

 حاجات الّناس، وجلب النفع لهم، ودفع الضرر عنهم.

كما حّرم اإلسالم الغش والّتدليس واالحتكار، وحّرم اإلسراف والتقتير في االنفاق، وإضاعة    
على بيع أخيه، ونهى عن بيع المال، ونهى عن بيع اإلنسان ما ليس عنده، وبيع اإلنسان 

الّنجاسات، ولم يعتبرها مااًل، لضررها على اإلنسان، ونهى عن الغرر، والجهالة في البدلين، وكلُّ 
ما يؤدي إلى التخاصم، لتتم مصالح الناس دون الوقوع في الخصومات والخالفات واألحقاد 

 والضغائن بين األفراد.

 حق التملك: 

حقوق من حقوق اإلنسان، وأبرزها وأهمها حق التملك، ويعني االعتراف   ويتعلق بحفظ المال عدة   
بحق الملكية الفردية لإلنسان، وتمكين المالك سلطة التصرف بالشيء، واالستفادة منه واستغالله.. 

 واألصل أن يكون في األعيان، ثم قرر في المنافع والحقوق، واليوم شمل الحقوق األدبية.

يقع على المال، الذي هو أحد الضروريات الخمس في اإلسالم، ويعتبر والتمّلك في األصل    
المال أحد الدعائم األساسية في التعامل، ويلعب رأس المال دورًا مهمًا في الحياة، وهو أحد 

 عناصر اإلنتاج، مع العمل والموارد الطبيعية، ويشكل حجر الزاوية في نظام الدول.

ورسم الشارع لذلك نظامًا محكمًا لصرف المال واالنتفاع به، وإّن حق التملك، وحرمة الملك،    
وصرفه في طرقه المشروعة، وتعلق حق اآلخرين فيه، وهي واجبات على المالك، وحقوق لغيره، 

 ومنها:

 إخراج الزكاة والّصدقات.- 1
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 الّنفقة على النفس واألهل واألوالد واألقارب.- 2

عًا، فيجب استثماره، وخاصة مال اليتيم والمحجور عليه، استثمار المال في الوجوه المباحة شر -  3
 ويحرم ادخاره واكتنازه وتعطيل منافعه.

 تطبيق نظام الميراث على الّتركة بعد الموت.- 4

إن التطبيق الحقيقي لحقوق اإلنسان يكمن في التطبيق العملي للدين الحق، وهذا ما يستدعي    
حيحة، والتدين الكامل الشامل، دون االقتصار على الدعاية العودة الجاّدة لاللتزام بالعقيدة الص

والشعارات والمتاجرة بحقوق اإلنسان ألهداف استعمارية: سياسية، واقتصادية، وفكرية، وتربوّية، 
 وثقافية، ومصالح ذاتية. 

 


