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  المتقدمين والمتأخرين تعريفصد بين اقالممصطلح 

 از ب رو نلا دبع .د                                                

 أقدمية مصطلح المقاصد في الدرس األصولي. 1

اإلمام من األصوليني؛ عمله ولعل أول من استقدمي التداول يف الدرس األصويل؛  ؛1المقاصد مصطلح

ومن مل يتفطن لوقوع " ؛ " البرهان" يف كما يف غري ما موضع من مصنفاته؛   (ه  478: ت)  اجلويين

إذا فهَم ": "  نهاية المطلب" يف و  2".يف األوامر والنواهي؛ فليس على بصرية يف وضع الشريعة المقاصد

                                       

فريد : ؛ ميكن مراجعة( د. ص. ق : )املصطلحات املقاصدية املشتقة من مادةألخذ فكرة واضحة عن  -1
حبث لنيل شهادة  ،" منوذجا.( د. ص. ق)مادة " : مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات للشاطبي ،األنصاري

 ،وم اإلنسانيةكلية اآلداب والعل  ،جامعة حممد اخلامس، الشاهد البوشيخي .د: حتت إشراف. الدراسات اجلامعية العليا
 –0، ص م1891 -1891/ه1041 -1041 :اجلامعية سنةشعبة الدراسات اإلسالمية، تكوين املكونني، ال :الرباط
. دالعليا، حتت إشراف؛  دبلوم الدراساتلنيل  حبث ،مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات للشاطبيو .  53

سنة شعبة الدراسات اإلسالمية، لوم اإلنسانية، الرباط، الشاهد البوشيخي، جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والع
  .659 –641، ص م1014/1898-1884

 1، ج ه1019. 0ط. مصر. املنصورة. الوفاء. حتقيق عبد العظيم حممود الديب، البرهان عبد امللك اجلويين، -2
  .683ص 
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إىل غري ذلك من النصوص القاطعة  3".، مل خيَف عليِه قضايا األلفاظ وموجبات الصيغالمقاِصد  الفقيُه 

  4.أيب املعايلعند المصطلح  أقدمية هذاب

 

 " مصطلح المقاصد " لـدعوى عدم تعريف األصوليين . 2

: القائلةفإىل أي حد ميكن التسليم بالدعوى  ؛" مصطلح المقاصد" إذا تقررت أقدمية استعمال و  

من العلماء الذين تعرضوا  ن تعريف المقاصد ال وجود له عند شيخ المقاصد الشاطبي وال عند غيرهإ

  ؟ لذكر المقاصد قديما

 :أقولوجوابا عليه 

                                       

، 1ط. دار املنهاج. عبد العظيم حممود الّديب .قيقحت ،نهاية المطلب في دراية المذهب ،عبد امللك اجلويين -3
  .191ص  3، ج م6441.هـ1069

 والتعويل في فهم معاني التكليف على:" قولههناك نصوص كثرية ذكر فيها أبو املعايل لفظ املقاصد منها  -4
" .أن الغرض من احلد الزجر والتنكيل على قدٍر يقرب من الفهم، فيجب اعتباره مقصود الشرع، وقد ظهر من المقاصد

 .514ص  11، م س، ج نهاية المطلب
فجرت الدنيا من الدين جمرى القوام والنظام من الذرائع إىل  ...: "ما نصه " غياث األمم: " وجاء عنه يف كتابه

دار . فؤاد عبد املنعم أمحد و  حتقيق مصطفى حلمي. اهلل عبد امللك بن عبد ،غياث األمم" .مقاصد الشرائعحتصيل 
  .101، ص م1818. ط. د. اإلسكندرية. لتوزيعالدعوة للطباعة والنشر وا
 ".محصورة في كتاب اهلل وسنة نبيه، وال تعدوهما مقاصد األحكام" أن " التلخيص  : "وذكر يف كتابه

دار البشائر اإلسالمية،  حتقيق عبد اهلل جومل النبايل، وبشري أمحد العمري،جلويين، لعبد امللك ا التلخيص في أصول الفقه،
  .649ص  5م، ج 1881/ه 1011بريوت، د، ط، 
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أمحد بن . هو د ل بعدم تعريف املقاصد عند الشاطيب وغريه من العلماء قدمياأطلق القو لعل أول من  

؛ فإنه لم يحرص على إعطاء الشاطبي أما شيخ المقاصد أبو إسحاق" :فيما نصه عبد السالم الريسوين

 مزيد عليه بقراءة كتابه ا، ويزداد وضوحا مبا الضحاو ولعله اعترب األمر . حد وتعريف للمقاصد الشرعية

؛ بل للعلماءه كتب كتابه نو كولعل ما زهده في تعريف المقاصد  ، " املوافقات" املخصص للمقاصد من 

ومن كان هذا شأنه، فليس حباجة إىل إعطائه تعريفا ملعىن مقاصد الشريعة، .. . م الشريعةو لراسخين في علل

لم أجد تعريفا فيما اطلعت عليه وكذاك  .اطيب بقرونخاصة وأن املصطلح مستعمل ورائج قبل اإلمام الش

  5".عند األصوليين وغيرهم من العلماء الذين تعرضوا لذكر المقاصد قديما

 :، منهم-دون متحيص- غري واحد من املهتمني بالفكر املقاصدي يف هذه الدعوىتابعه قد و 

للمقاصد عند المتقدمين لم يرد تعريف اصطالحي مضبوط "  نص على أنهإذ  ؛نعمان جغيم. د 

  6".من األصوليين والفقهاء

لم يوجد عند العلماء األوائل تعريف واضح أو محدد أو "  :نور الدين اخلادمي فيما نصه. د و

  7".دقيق لمقاصد الشريعة

                                       

   .3م، ص 1881/ه1011، الرباط، دار األمان، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبيأمحد الريسوين،  -5
     ، م6446/ ه1066. 1ط. األردن. النفائسدار ، طرق الكشف عن مقاصد الشارع نعمان جغيم، -6

   .63ص 
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والشيخ حممد الطاهر  ...مل يضع الشاطيب تعريفا حمددا للمقاصد "  :قالمحادي العبيدي، إذ . د و

  8".بن عاشور هو الذي حاول أن يضع هلا تعريفا يستوعب أقسامها كلها

 

 صوليين األقدامى تعريف المقاصد عند . 3

علوم أن الدعوى بغري من املجمرد دعوى عارية عن الدليل، و  هوما ذكره هؤالء األفاضل احلقيقة أن و 

وكل ما قاله علماؤنا  .ميقد " المقاصد مصطلح"  فيعر ت أنلسبب بسيط وهو ذلك و  .دليل ال تصح

 :القدامى بشأنه؛ منهمنا يف تعريفه مل خيرج عما قرره علماؤ احملدثون أو املعاصرون 

                                                                                                                  

، 10م، ص 6441/هـ1061، 1، مكتبة العبيكان، طعلم المقاصد الشرعية، نور الدين بن خمتار اخلادمي -7
13. 

  .118م، ص 1886/ه1016، بريوت، دار قتيبة، الشاطبي ومقاصد الشريعةمحادي العبيدي،  -8
 : قد ترددت هذه الدعوى لدي كثري من املهتمني بالفكر املقاصدي منهمو 

، دار اهلجرة للنشر والتوزيع، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية: ، يف كتابهمحمد اليوبي
 .50م، ص 1889/ه1019، 1الرياض، ط
، 1الرسالة ناشرون، ط  ، مؤسسةمقاصد الشريعة اإلسالمية: يف كتابه، زياد محمد احميدانو 
    .66م، ص 6440/ه1063

، دار قاعدة ال ضرر وال ضرار، مقاصدها وتطبيقاتها الفقهية قديما وحديثا :، يف كتابهعبد اهلل الهالليو 
 .049ص  1م، ج 6443/ه1061، 1البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ط

، دار ابن حزم، الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوصمقاصد : يف كتاهبا، يمينة ساعد بوسعاديو 
      .61م، ص 6441/ه1069، 1ط

، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، الفقه المقاصدي عند الشاطبي: ، يف كتابهأحسن لحساسنةو
  .15، 16م، ص 6449/ه1068، 1مصر، القاهرة، ط
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يف سياق بيانه ملعاين الكلمات املكتسبة، وإيضاح ه فقد جاء عن ( ه141:ت )رازي الاإلمام 

 العلل وفصول الدالئل أصول عنالكاشف  :"كتابهمدلوالت األلفاظ اخلفية املندرسة يف القسم األول من  

  :ما نصهمبناسبة تعريفه للمصلحة الشرعية " 

ما دلت الدالئل الشرعية على وجوب تحصيله، والسعي في رعايته، : نريد بمقصود الشرع"... 

 9."وذلك كمصلحة حفظ النفوس والعقول والفروج واألموال واألعراض  ...واالعتناء بحفظه

المقصود من الحكم "  ق معىنيقأيضا يف معرض كالمه عن حت(  ه151:ت )اآلمدي اإلمام و 

إما جلب مصلحة أو دفع مضرة، أو مجموع األمرين : المقصود من شرع الحكم" :إذ قال؛ " الشرعي

 10".بالنسبة إلى العبد

إذ نص  " بني قاعدة املقاصد وقاعدة الوسائل" ؛ يف سياق تفريقه ( ه190 :ت )القرايف  اإلمامو 

المقاصد؛ وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في األوىل؛ : موارد األحكام على قسمني" على أن 

 11"...أنفسها

                                       

، حتقيق أمحد حجازي السقا، دار اجليل، عن أصول الدالئل وفصول العللالكاشف حممد بن عمر الرازي،  -9
 .35، 36م، ص  1992/ھ 1413 ،1بريوت، ط

، 1ب العريب، بريوت، ط، حتقيق، سيد اجلميلي، دار الكتااإلحكام في أصول األحكاماآلمدي،  -10
 .681ص  5، ج ه1040

           ، م1889/ه1019. ط. د: بريوت. العلميةدار الكتب . حتقيق خليل املنصور، الفروق القرايف، -11
  .38ص  6ج 
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      من خرج عن مضمونه يف تعريف  -يف حدود ما اطلعت عليه-؛ ال أعلم ةمئاأل ؤالءوما قرره ه

؛ إذ ال يوجد يف جمموع ما وصلنا من مصنفات القدامى، وال فيما هو قدميا وحديثا " المقاصدمصطلح " 

    عين شيئا آخر غري ي " المقاصد مصطلح "متداول من كتابات احملدثني يف الفقه املقاصدي؛ ما يفيد أن 

  ".داسالفب ا ملا يعود عليهادفع وا هلا أجلب رعاية مصاحل العباد؛ "

تهى إليه مشاهري علماء املقاصد يف عصرنا، وأكدوه من خالل انلحظ مما هذا املال أدل على صحة و 

  :ويف مقدمتهم؛ " مصطلح المقاصد" ـتعريفاهتم ل

الغايات اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها، : مقاصد الشريعة هي" :إذ قال أمحد الريسوين أستاذنا

 12".ملصلحة العباد

املصاحل اليت تعود على العباد يف  :مقاصد الشارع هي" ( ه1048:ت)يوسف حامد العامل . و د

 13" .دنياهم وأخراهم

؛ جلبا هلا أو دفعا ملا يناقضها من الناس مصاحلرعاية " عما يفيد  انخيرج ال انالتعريف انهذف

 .وهو حمصل ما تقرر يف تعاريف قدامى األصوليني  ".املفاسد

                                       

 .1صم س، ، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي -12
      ، م1885/هــــــ6.1010ط . دار األمـــــان. المقاصـــــد العامـــــة للشـــــريعة اإلســـــالمية. العـــــامل يوســـــف حامـــــد -13

 .18ص 
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مقاصد " نه؛ فقد عرف فقد تعمدت تأخري الكالم ع( ه1585:ت)الطاهر بن عاشور  الشيخوأما 

وجمموع هذه  14".املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها "بـالتشريع العامة 

املعاين واحلكم ال خترج عما جاءت به الشريعة من جلب للمصاحل ودرء للمفاسد عن نوع اإلنسان؛ كما هو 

حفظ نظام األمة واستدامة صالحه بصالح املهيمن  ":فيدمبا ياملستفاد من شرحه للمقصد العام من التشريع 

وصالح ما بني يديه من موجودات . وصالح عمله. ويشمل صالحه صالح عقله. عليه، وهو نوع اإلنسان

  15".العامل الذي يعيش فيه

إن هذا يف الواقع ليس " : األستاذ محادي العبيديوهذا يف احلقيقة ليسا تعريفا للمقاصد؛ كما قال 

تعريفا للمقاصد؛ ألن التعريفات ال تكون هبذا األسلوب؛ وإمنا هو بيان وتفصيل للمواطن اليت تلتمس فيها 

  16 ".املقاصد من الشريعة

من ( ابن عاشور)ويالحظ فيما ساقه الشيخ " :ما الحظه األستاذ الكيالين أيضا؛ إذ قال ذاوه

قاصد، أكثر من صفة التعريف الذي يكون عادة تعريف، أنه يغلب عليه صفة البيان والتوضيح حلقيقة امل

                                       

. 1ط. دار الفجر ،حتقيق ودراسة حممد الطاهر امليساوي مقاصد الشريعة اإلسالمية،ابن عاشور،  -14
  .195ص ، م1888/ه1064

                                                         .   644ص م س، ، مقاصد الشريعة اإلسالمية -15
 .118ص  م س، ،الشاطبي ومقاصد الشريعة -16
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وال ه مل يأت جبديد هذا فضال عن كون 17".حمدودة، تصور حقيقة املعرف جامعا مانعا، وحمددا بألفاظ

عن حفظ نظام العيش البشري مبا يشتمل عليه ته خيرج يف حمصل الكل ما قاله إذ   ؛هلا ةبقاس ال ةنوعيبإضافة 

 .من مصاحل إنسانية

 

 تعريف المقاصد عند الشاطبي. 4

فماذا قال ؛ الشاطيب إذا سلم هذا البيان؛ فإىل النظر يف تعريف مصطلح املقاصد عند أيب إسحاق 

 فيه رمحه اهلل ؟ 

له، فقد  نظيروسلك فيه مسلكا ال  " المقاصد" عريف تب عناية خاصةهذا اإلمام الفذ عني قد ل

أن " ؛ وذلك لقناعته بـإلى أنه يرفض التعريف بالحد المنطقي أصال -بما ال مزيد عليه-نبه منذ البداية 

احلدود على ما شرط أرباب احلدود يتعذر اإلتيان هبا، ومثل هذا ال ُُيعل من العلوم الشرعية اليت يستعان هبا 

 .هذا من جهة 18"...فيها

                                       

، 1سورية، ط: دار الفكر، دمشق ،عند اإلمام الشاطبيقواعد المقاصد عبد الرمحن إبراهيم الكيالين،  -17
  .01ص  ،م6444/ه1061

     . ه1061. 1ط. دار ابن عفان. لمانحتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل س ،الموافقاتالشاطيب،  -18

 .16 – 18ص  1ج 
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ب أن تكون يف متناول مجيع املكلفني ُياملصطلحات األصولية والقضايا املقاصدية ومن جهة؛ ف

على مبقتضى عموم التكليف؛ سواء على مستوى التعريفات النظرية، أو على مستوى التطبيقات العملية؛ 

إن ما يتوقف عليه معرفة " :قائال من املوافقات؛ بوضوح يف فاحتة املقدمة السادسة -رمحه اهلل-ما قرره حد 

 .ِرَض حتقيقايليق باجلمهور، وقد يكون له طريق ال يليق باجلمهور، وإن فُ  املطلوب، قد يكون له طريق تقرييب

فيحصل فهم اخلطاب مع هذا الفهم التقرييب حىت ميكن ...  فأما األول؛ فهو املطلوب، املنبَّه عليه

متثال إفهام ال يتبعه اتعريف وال يف ألن االمتثال هو مقصد املقاصد كلها، ولذلك؛ ال فائدة يف  19".االمتثال

 .عملي

عند (  بيان المصطلح ):" بقوله -رمحه اهلل-فريد األنصاري . امللحظ هو ما أشار إليه دوهذا 

األول؛ هو اإلفهام التقرييب، املربأ من السقوط يف اإلفهامات املنطقية، : الشاطيب يقوم على عنصرين أساسيني

 . اليت تتعمق يف فهم اجلواهر واملاهيات، وهو ما رفضه كما تقدم

وذلك احرتازا من أي إفهام ال ميكن من االمتثال والتنفيذ؛ إذ هذا هو . والعنصر الثاين؛ هو االمتثال

 20".فكل ما ليس حتته عمل فهو باطل كما تقرر. مدار علم أصول الفقه وهنايته

                                       

 .11 ص 1، م س، ج الموافقات -19
للفكر معهد الدراسات املصطلحية واملعهد العاملي ، المصطلح األصولي عند الشاطبي. فريد األنصاري -20
 .بتصرف .196، ص م6440/ه1060. 1ط. اإلسالمي
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 تعريفه واعتمد على ؛لحد المنطقيبا" المقاصد مصطلح "  الشاطبي تعريفولهذا أهمل 

وغالب استعمال الشاطيب هلذا الصنف من التعريفات، إمنا يكون " :فريد األنصاري .دكما قال ؛بالتقسيم

       نحو تعريفه لمصطلح ...  ( أنواعه )بتقسيمه إلى ما، وذلك (  جنس )حيث يتعلق األمر بتعريف 

أن تكون : ينوالثا. أن تكون ضرورية: أحدها :املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام" :، حيث قال" المقاصد" 

كما يف  21".مث شرع بعد ذلك يف رسم هذه املصطلحات الثالث ".أن تكون حتسينية: والثالث. حاجية

 .اهلامش أدناه

، هو املسلك العلمي األقدر " المقاصدمصطلح " وهذا املسلك الذي اختاره الشاطيب يف تعريف 

مشرتك مفردا خاصا مبعىن معني؛ بل هو مصطلح  امصطلحليس "  المقاصد" ن أل. هعلى الوفاء بتعريف

 . مبختلف أنواعهما "مقاصد المكلف" ، و" مقاصد الشارع" مقاصد شىت من جامع بني 

                                       

  .649، م س، ص المصطلح األصولي عند الشاطبي -21
أهنا ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث إذا فقدت مل جتر : ؛ فمعناهاالضروريةفأما :" قال رمحه اهلل     
" .على استقامة، بل على فساد وهتارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع باخلسران املبنيمصاحل الدنيا 

  .19، 11ص  6، م س، ج الموافقات
أهنا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة : ؛ فمعناهاالحاجياتوأما "    

املطلوب، فإذا مل تراع دخل على املكلفني ،على اجلملة، احلرج واملشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي الالحقة بفوت 
 .61ص  6، م س، ج الموافقات" .املتوقع يف املصاحل العامة

، األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنب املدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات: ؛ فمعناهاالتحسيناتوأما " 
   .60ص  6، م س، ج الموافقات" .وُيمع ذلك قسم مكارم األخالق
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 املقاصد التحسينية" ، و" املقاصد احلاجية" ، و" املقاصد الضرورية" : تشمل؛ " مقاصد الشارع" فـ

املقاصد " ، و" املقاصد التبعية" ، و" املقاصد األصلية" ، و" املقاصد اجلزئية" ، و" املقاصد الكلية" ، و"

 ".املقاصد األخروية" ، و" املقاصد الدنيوية" و"  املقاصد اخلاصة" ، و" العامة

              ،  " املقاصد املوافقة" و، " املقاصد الكفائية" ، و" املقاصد العينية" : متض؛ " مقاصد المكلف" و

  ".املقاصد املناقضة" و، " املقاصد املطابقة" و ،" املقاصد املخالفة"  و

الكثافة من المعاني؛ سواء كان مجردا، أو مضافا إلى  ذهها االكتناز، و فإن مصطلحا بهذوعليه؛ 

ال يصلح له إال التعريف يستحيل تعريفه بالحد الجامع المانع، ولذلك ضمائمه المتعددة والمختلفة؛ 

       : بنوعيها 22" لمقاصد األصليةا" لمصطلح  في تعريفهأيضا  بو إسحاقوهو ما نهجه أ .بالتقسيم

  25".المقاصد التبعية" وما يخدمها من  ،24" المقاصد الكفائية"  و ،23" المقاصد العينية" 

                                       

؛ فهي اليت ال حظ فيها للمكلَّف، وهي الضروريات املعتربة يف كل المقاصد األصليةفأما :" قال الشاطيب -22
حبال دون حال، وال ملة، وإمنا قلنا، إهنا ال حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية، ألهنا قيام مبصاحل عامة مطلقة، ال ختتص 

  .544ص  6، م س، ج الموافقات" .بصورة دون صورة، وال بوقت دون وقت
؛ فعلى كل مكلَّف يف نفسه، فهو مأمور حبفظ دينه اعتقادا وعمال، وحبفظ كونها عينيةفأما :" قال الشاطيب -23

نسله التفاتا إىل بقاء عوضه يف عمارة نفسه قياما بضروريات حياته، وحبفظ عقله حفظا ملورد اخلطاب من ربه إليه، وحبفظ 
هذه الدار، ورعًيا له عن وضعه يف مضيعة اختالط األنساب العاطفة بالرمحة على املخلوق من مائة، وحبفظ ماله استعانة 

      .544ص  6، م س، ج الموافقات" .على إقامة تلك األوجه األربعة
منوطة بالغري أن يقوم هبا على العموم يف مجيع  ؛ فمن حيث كانتكونها كفائيةوأما :" قال الشاطيب -24

املكلفني، لتستقيم األحوال العامة اليت ال تقوم اخلاصة إال هبا، إال أن هذا القسم مكمل لألول، فهو الحق به يف كونه 
      .541ص  6، م س، ج الموافقات" .ضروريا، إذ ال يقوم العيين إال بالكفائي
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واضحا جدا بالنسبة جلمهور  " المقاصد صطلحم "وهبذه الطريقة البسيطة الفطرية يف التعريف أصبح 

املخاطبني؛ فضال عن العلماء الراسخني؛ وهبذا يكون الشاطيب قد وىف مبا شرطه من تقريب يف التعريف، 

تعريف ب لم يعنلماذا : شأنه عن السؤال الذي طاملا شغل معظم الباحثني؛ وهوبوتفرد فيه، وأجاب مبا قرره 

 ؟  المقاصد

من دمي التداول بني أئمة السلف، وأن الشاطيب قد عين به كغريه وهبذا يظهر أن تعريف املقاصد ق

على الرغم من وضوح معانيها عنده، وتوجهه هبا للراسخني يف العلم،  قاصدية،املصولية و األصطلحات امل

، كما هو واضح مما ذكرناه من وللطالب الناهبني، ومنها ما هو رائج قبل ظهور مصطلح املقاصد نفسه

ولذلك؛ ال يعقل أن يهتم أبو إسحاق بتعريف مصطلحات شائعة ومتداولة بني عموم  26!امش أدناهمصطلحات يف اهل

  !!؟. األصوليني، ويغفل تعريف املصطلح املركزي يف مشروعه العلمي كله وهو مصطلح املقاصد

                                                                                                                  

؛ فهي اليت روعي فيها حظ املكلف، فمن جهتها حيصل له مقتضى ما صد التابعةالمقاوأما :" قال الشاطيب -25
    .546ص  6، ج الموافقاتم س، " .جبل عليه من نيل الشهوات واالستمتاع باملباحات، وسد اخلالت

، هذه عينة منها مع الموافقاتلقد عرف اإلمام الشاطيب مصطلحات أصولية ومقاصدية كثرية يف كتاب  -26
 1جـ المانع  014ص 1جـ العلة  014ص 1جـ السبب  041ص 1جـ الشرط  116ص 1جالمباح إحاالهتا، وهي، 

ـ المقاصد  011ص 1جالرخصة ـ 010ص 1جـ العزيمة  036ص 1جالبطالن  ـ 031ص 1جـ الصحة  011ص
 ـ00ص 6جالمصالح  ـ66ص 6ج ـ المقاصد التحسينية 61ص 6جـ المقاصد الحاجية  19، 11ص 6جالضرورية 

ـ المقاصد  544ص 6جـ المقاصد الضرورية العينية  546ص 6جـ المقاصد التابعة  544ص 6جالمقاصد األصلية 
 0جـ االستقراء  65ص 0جـ العام  513ص 5جالمتشابه  ـ 543ص 5جـ المحكم  541ص 6جالضرورية الكفائية 

ـ قاعدة الذرائع  141ص 3جقاعدة مراعاة الخالف ـ  31ص 3جاالجتهاد،ـ  16ص 3جتحقيق المناط  ـ 31ص
  .إخل ...180ص 3جـ قاعدة االستحسان  191ص 3جـ  قاعدة الحيل  195ص 3ج
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إذا  -يف جممله-رج خي ال؛ " المقاصد مصطلح "يف تعريف علماؤنا القدامىما قرره ؛ فإن باجلملةو 

؛ ية الخاصة والعامةمصالح اإلنسانالرعاية " :وملاذا جاءت الشريعة ؟ وه: ن اإلجابة عن سؤالع أطلق

من خرج  وال أعلم .منذ بدء الكالم فيها إىل اليوم ".في الدارين الفسادعود عليها بجلبا لها أو دفعا لما ي

 . يف هذا الباب من قدمي وحديث -يف حدود ما اطلعت عليه- ىنعهذا املعن 

 .املصاحل واملقاصد داللة احلد الفاصل بنيبضميمة يف بيان  أن نشفع هذا التوضيح املفيد ومن

 

  المصالح والمقاصدداللة الحد الفاصل بين ضميمة في  .5

ال بد من النظر إليها حبسب إضافة كل "  المقاصد"  و" المصالح " لضبط احلد الفاصل بني 

، فقط يضاف إىل املكلف " المصالح" مصطلح ومن الثابت باالستقراء أن . منهما إىل الشارع أو املكلف

أن يف حني  ".مصالح الشارع" : ، وال يقال" مصالح المكلف" : يقالفال يضاف إىل الشارع مطلقا؛ و 

ال ه مع أن، " مقاصد المكلف" ، و" مقاصد الشارع" :ال؛ فيقمعا يهمايضاف إل"  المقاصد"  مصطلح

  .مقاصده اليت تليق بهلكل  ؛ إذمتاثل بينهما يف النسبة

 " األغراض" و"  المصالح" هلل تعاىل عن امن تنزيه  توحيدوهذا الفرق يرجع إىل ما تقرر يف علم ال
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الَعْبِدية، وليس من مستحقات الربوبية؛ كما هو ؛ من ضروريات " المصالح" ألن االفتقار إىل  27.باالتفاق

فال يرجع شيء من جلب المصالح ودرء المفاسد وأشباههما إلى وعلى اجلملة؛ " :املستفاد من كالم العز

  28".، وإمنا يعود نفعهما وضرمها على اإلنسانالدَّيَّان تعالى؛ الستغنائه عن األكوان

القاعدة املقررة؛ أن الشرائع إمنا " :طيب أيضا؛ إذ قالوهذا املقتضى العقدي هو ما استحضره الشا

اهلل غني جيء هبا ملصاحل العباد؛ فاألمر، والنهي، والتخيري، مجيعا راجعة إىل حظ املكلف ومصاحله؛ ألن 

 29".عن الحظوظ، منزه عن األغراض

ستعمل مصطلح ؛ وجدنا العز ي-على سبيل املثال-عز والشاطيب ال عندوعليه؛ إذا رصدنا هذا املعىن 

؛ على حد عن اإلنسان مبا ينصرف دالليا إىل ما جتلبه من مصاحل وتدفعه من مفاسد"  مقاصد الشرع" 

يف جلب املصاحل ودرء املفاسد، حصل له من جمموع ذلك اعتقاد أو  " مقاصد الشرع"  ومن تتبع" : قوله

                                       

للوقوف على اتفاق علماء املسلمني من خمتلف املدارس الكالمية واألصولية على تنزيه اهلل تعاىل عن املصاحل  -27
لعبد النور بزا، املعهد نظرية التعليل في الفكرين الكالمي واألصولي، توصيف ومراجعة، عة، ر واألغراض، ميكن مراج

 .م6411/ه 1056، 1لبنان، ط: العاملي للفكر اإلسالمي، بريوت
، فهي ضرورية " المقاصد الضرورية" عن مصطلح يقال "  المصالح"  و" المقاصد "  مصطلحيوما قيل عن 

لدوران مصاحله عليها وجودا وعدما، حبيث إذا فقدت مل يبق للجنس البشري وجود، وهذا بالنسبة إىل جنس اإلنسان، 
امللحظ، ال بد من أخذه بعني االعتبار، وبه تنتفي كل احملاذير العقدية من استعمال مصطلح املقاصد واملصاحل، أو مصطلح 

 .املقاصد الضرورية
، حتقيق إياد خالد الطباع، دار الفكر املعاصر، اصدالفوائد في اختصار المقعز الدين بن عبد السالم،  -28

     .89بريوت، ودار الفكر، دمشق، سورية، ص 
 .650ص  1، م س، ج الموافقات -29
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وجاء عنه يف سياق آخر ما  30".قرباهنا عرفان بأن هذه املصلحة ال ُيوز إمهاهلا، وأن هذه املفسدة ال ُيوز

من جلب املصاحل  " مقصود الشرع" فإن صدق الظن املستفاد مع مجيع األدلة املذكورة، فقد حصل " :نصه

مقصود " ودرء املفاسد ظاهرا وباطنا، وإن كذب الظن؛ فقد فاتت املصاحل وحتققت املفاسد ومل حيصل 

 32.عماالت باالستقراءوهكذا؛ يف باقي االست 31".من ذلك " الشرع

                                       

عثمان مجعة . نزيه كمال محاد، ود. حتقيق د. عز الدين بن عبد السالم، في إصالح األنام قواعد األحكام -30
 .510ص  6، ج م6444/ه1061. 1ط: بريوت. شاميةو الدار ال: دمشق. ضمريية، دار القلم

  .141ص  6، م س، ج قواعد األحكام -31
العز كلما استعمل مصطلح املقاصد؛ أضافه إىل ما له عالقة بالشارع؛ كالصالة والصيام من املالحظ أن  -32

مقاصد الرعاية لحقوق اهلل عز " و "مقاصد الصيام " و" مقاصد الصالة " واجلهاد وحقوق اهلل تعاىل، وما عناوين كتبه، 
الفوائد في اختصار " و"  قواعد األحكام" يف كتابيه، إال دليل على صحة هذا التوجيه، هذا باإلضافة إىل ما " وجل 

األمر باكتساب املصاحل وأسباهبا، والزجر عن  مقاصد القرآنومعظم :" املعىن، كقولهمن نصوص يف هذا  ".المقاصد
 .16، 11ص  1ج  ، م س، قواعد األحكام" .هبااكتساب املفاسد وأسبا

" .، لعلمنا أن اهلل أمر بكل خري دقه وجله، وزجر عن كل شر دقه وجلهمقاصد ما في الكتاب والسنةولو تتبعنا " 
 .513ص  6، م س، ج قواعد األحكام

 ... لصلواتأكمل من املفسدة احلاصلة من استصحاب األحداث يف ا مقاصد الصالةاملصاحل احلاصلة من " و
 رعاية  مقاصد الصالةو ... العظمى أوىل من رعاية الطهارة اليت هي مبثابة التتمات والتكمالت مقاصد الصالةحتصيل و 

     .158ص  1، م س، ج قواعد األحكام" .أوىل من حتصيل مصلحة الطهارتني، أو من دفع مفسدة احلدث واخلبث
، وسيلة إىل اجلهاد الذي هو وسيلة إىل (اخليل)التأهب للجهاد بالسفر إليه، وإعداد الُكراع والسالح واجْلَُنِن " و

 .111ص  1، م س، ج قواعد األحكام" .مقاصد الجهادإعزاز الدين، وغري ذلك من 
: بريوت. الفكر املعاصردار . حتقيق إياد خالد الطباع، الفوائد في اختصار المقاصد .عز الدين بن عبد السالم

 .35، ص م1881/ه1011. 1ط . سورية: دمشق .ودار الفكر
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عند العز؛ هو ما نبه إليه األستاذ أمحد "  المصالح" و"  المقاصد" وهذا التوافق الداليل بني 

: بكتابه الفريد -أكثر ما اشتهر-وقد اشتهر اإلمام ابن عبد السالم " :الريسوين يف سياق كالمه عنه؛ إذ قال

يكون خاصا يف مقاصد الشريعة، سواء باعتبار   وهو كتاب يكاد"  33األنام قواعد األحكام في مصالح" 

الكالم في المصالح والمفاسد؛كالم في مقاصد كالمه الصريح يف مقاصد األحكام، أو باعتبار أن 

 34."الشريعة التي تتلخص في جلب المصالح ودرء المفاسد

يف  " الشارع" إىل  " صدمقاال" أدق وأوضح من العز يف إضافة مصطلح هو وأما الشاطيب؛ ف

املقاصد اليت " : قائال "  املوافقات" من"  كتاب المقاصد" سياقات متعددة؛ منها ما نص عليه يف افتتاحية 

وما يعود  35".قصد المكلف، واآلخر يرجع إىل "  قصد الشارع" أحدمها يرجع إىل : ينظر فيها قسمان

 القصد االبتدائي" : د؛ وهياملقاص ال خيرج عما ميكن أن نصطلح عليه برباعية"  قصد الشارع" إىل 

 .القصد االمتثايل التعبدي" ، و" القصد التكليفي التشريعي" ، و" القصد اإلفهامي التعليمي" ، و"املصلحي 

اليت ما فتئ أهل العلم يتوسلون هبا يف إرساء  36" مقاصد الشارع"  صد األربعة؛ هي مجاعاقوهذه امل "

                                       

هذا هو الشائع بكثرة يف عنوان هذا الكتاب، بينما النسخة احملققة "  األنام مصالحقواعد األحكام في "  -33
وهي النسخة  ضمريية،بتحقيق د، نزيه كمال محاد، ود، عثمان مجعة  ،األنام إصالحقواعد األحكام في  :هي بعنوان

 .املعتمدة يف هذا الكتاب
 .34، م س، ص نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي -34
  .9، 1ص  6، م س، ج الموافقات -35
   .9ص  6، م س، ج الموافقات -36
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فمن كان من محلة " : بكل سهولة؛ كما هو املستفاد من نص أيب إسحاقيف أبعادها الكلية قواعد املصاحل 

يف إثبات  " مقاصد الشارع" الشريعة الناظرين يف مقتضاها، واملتأملني ملعانيها، سهل عليه التصديق بإثبات 

عاين يعين؛ ثالثية املصاحل الضرورية واحلاجية والتحسينية بكل ما تشتمل عليه من م 37".هذه القواعد الثالث

" اإلطالق والعموم واالطراد الذي ال يتخلف عنه كلي وال جزئي من كليات الشريعة وجزئياهتا؛ ذلك أن 

، ال ختتص بباب دون باب، وال تكون مطلقة عامة؛ أن في بث المصالح في التشريع مقاصد الشارع

مطلقا يف كليات الشريعة مبحل دون حمل، وال مبحل وفاق دون حمل خالف، وباجلملة األمر يف املصاحل مطرد 

 38".وجزئياهتا

؛ فقد عين هبا كل من اإلمامني، لكن " المكلف" إىل "  المقاصد" وكذلك هو األمر يف إضافة 

 39".التكاليف كلها؛ مببدأ العزوم والقصود والنيات" عناية العز بقيت جمملة يف حدود التنصيص على ربط 

أول ولعله . والوضوح والتوسع يف البحث مبا ال مثيل له عند غريه بينما ظلت عناية الشاطيب هبا متميزة بالدقة

: القسم الثاين من الكتاب" :؛ إذ قال" المقاصد" : بقسم خاص من كتاب"  مقاصد المكلف" من أفرد 

                                       

 .96ص  6، م س، ج الموافقات -37
 .91ص  6ج م س،  ،الموافقات -38
 .510، 511، 180ص  1، م س، ج قواعد األحكام -39
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يف فقه أيب إسحاق؛ ال خترج  " مقاصد المكلف" و 40".يف التكليف"  مقاصد المكلف" فيما يرجع إىل 

 43.أو عما يقصد إليه من املصاحل أو املفاسد 42همنأو عن نيته الغائية  41عن نيته احلالية يف العمل

فإذا . وهذه املقاصد كلها تتقوم يف حمصلتها النهائية، مبدى موافقتها أو مناقضتها لقصد الشارع

قصد " ليس املراد بالتكليف إال مطابقة " ء؛ إذ وافقتها؛ فهي منها، وإذا ناقضتها؛ فليست منها يف شي

كل قصد "و 44".فباطل"  قصد الشارع" وكل تكليف قد خالف القصد فيه ...  لقصد الشارع " المكلف

 45" .فباطل"  قصد الشارع"  ناقض

                                       

 .1ص  5، م س، ج الموافقات -40
والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر، فال يكون كذلك، بل :" قال الشاطيب -41

يقصد به شيء فيكون إميانا، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا، كالسجود هلل أو للصنم، وأيضا، فالعمل إذا تعلق به القصد 
، م الموافقات" .وإذا عري عن القصد مل يتعلق به شيء منها، كفعل النائم والغافل واجملنونتعلقت به األحكام التكليفية، 

 .8 ، 9ص  5س، ج 
فإذا مل يكن من قصد الشارع التشديد على النفس،كان قصد املكلف إليه مضادا ملا قصد :" قال الشاطيب -42

، م س، الموافقات" .رع، بطل ومل يصح، وهذا واضحفإذا خالف قصده قصد الشا الشارع من التخفيف املعلوم املقطوع به،
 .83ص  5ج  وينظر ، 511ص 1ج

 6، م س، ج الموافقات" .فإذا كان قصد املكلف إيقاع املشقة، فقد خالف قصد الشارع:" قال الشاطيب -43
   .101، 144ص  5وينظر، ج   .666ص 

مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات ، ميكن مراجعة، " قصد المكلف" وملزيد من التوسع يف ماهية 
 .610، 615ص  م س،للشاطبي، 
 .511ص  1، م س، ج الموافقات -44
 .504ص  1، م س، ج الموافقات -45
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وال عند غريمها من العلماء  -؛ فال جنده يضاف عند اإلمامني " المصالح" وهذا خبالف مصطلح 

ويف  ".الخلق" أو إىل  "  العباد" مطلقا، وإمنا يضاف إىل  " الشارع" إىل  -ملدارس اإلسالميةمن خمتلف ا

واهلل غني عن يف دنياهم وأخراهم،  " مصالح العباد" التكاليف كلها راجعة إىل "  :هذا املعىن يقول العز

يف  " مصالح العباد" قد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إمنا هو " و 46".عبادة الكل

  48"..." مصالح الخلق" فإن البيع لو مل يشرعه الشرع لفاتت " :وجاء عنه ما نصه 47".دينهم ودنياهم

ودرء "  مصالح العباد" الشريعة كلها ترجع إىل حفظ " وهذا ما أكده الشاطيب؛ إذ ذكر أن 

كافية يف ...  احملافظة على املراتب الثالث من الضروريات واحلاجيات والتحسينات"      وأن 49".مفاسدهم

  50".عموما وخصوصا"  مصالح الخلق" 

 مآيل كالدنيوية، وإما َحايلي  إما ضرر؛ دفع أو نفع جلب من احلي إىل يعود ما" وهكذا؛ فكل 

 النفع عن تنـزُّهه اعتقاد مع...  تعالى اهلل إلى تسند وال للمخلوق، إال المصلحة تكون وال... كالدينية 

 51".الضرر ودفع

                                       

  .161ص  6ج م س، ، قواعد األحكام -46
 .35ص  1، م س، ج قواعد األحكام -47
 .501ص  6، م س، ج قواعد األحكام -48
 .654ص  3، م س، ج الموافقات -49
 .116، 111ص  5، م س، ج الموافقات -50
مؤسسـة اإلمـام زيـد بـن علـي عمـان،  الكاشـف األمـين عـن جـواهر العقـد الثمـين،مداعس، حممد بـن حيـ ،  -51
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ضاف إلى تأن المقاصد ؛ " المقاصد" و"  المصالح" ي مصطلحفاحلد الفاصل بني ؛ بالجملةو

فال تضاف إال  ؛افع واألغراضنموأما المصالح وكل ما في معناها من ال. معاالمكلفين وإلى الشارع 

ومنه . منزه عنها بإطالق؛ ولذلك ال تضاف إليه باالتفاقفهو  ؛الشارع الحكيموأما  .للمكلفين فقط

 .تأصيال وتنظريا... مة فقه مصاحل األ ننتقل إىل النظر يف

 

                                                                                                                  

 .06ص  6ج  الثقافية، د، ت،


