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علم مقاصد الشريعة يف مرآة التاريخ وحجة هللا البالغة

خليل الرمحن اللكهوي
Knowledge about intentions of sharia in the light of history
and hujjat ullah al-balghah.
Every rule and regulation has a particular goal and
significance. So sharia's rules and regulations have also its
objective, goals and significance.
In this article I discussed different meanings of maqasid and
different definitions of this word including other similar words
of maqasid which are used in same meaning. Highlighted three
objectives of sharia mentioned by some famous jurists like
preservation of necessities and these are five necessities:
protection of religion, protection of soul, protection of logic,
protection of offspring, and protection of property.
Preservation of requirements, preservation of betterments.
Then I discussed the philosophy of Shari Significance approved
by holy Quran and hadith, then I mentioned opinions of some
scholars Abu Al Hasan Al-Ashari, Imam Malik, Imam Shafi,
Imam Ahmed, Ibn-e-hazam, Ibn-e-Taimiyyah, with explanation
by shah wali ullah Al-Dahlwi, included the historical development
of this knowledge and described statement of some scholars of
this field like Abu Al-Maali Imam ul Haramain Abdul Malik Bin
Yusuf Al-Juwaini, Teacher Of Imam Al-Ghazali,Al-Imam AlGhazali,Imam Fakhar ud din Al-Raazi, Imam Al-Saalabi, known as
saif ud din Al-aamiddi, Imam Al-Izz Bin Abdul Salam, Allama
Ahmed Bin Idrees Bin Abdul Rehman Shahab ud din Al Qarafi.
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تعريف املقاصد لغة واصطالحا:
املقصد مصدر ميمي
املقاصد أصلها من الفعل الثَلثي (ؽ ص د) يقصد قصدا و َ
واس املكاف منو ِ
مقص ٌد وىو جيمع على مقاصد والقصد جيمع على قصود)i( .
استعماالت هذه الكلمة:
ىي تستعمل لعدة معاف:
-1

اإلعتزاـ  ،واإلعتماد  ،واْلـ  ،وطلب الشئ واتيانو يقاؿ قصدت
الشئ ولو وإليو قصدا.

-2

استقامة الطريق ،منو قولو تعاذل { وعلَى َِّ
السبِ ِيل } [النحل
ص ُد َّ
ََ
اّلِل قَ ْ
]9 :
العدؿ والوسط بٌن الطرفٌن ،ومنو قولو تعاذل{ وِمْنػه م ْقت ِ
ص ٌد }
َ ُْ ُ َ
[فاطر  ]32 :وقولو تعاذل { واقْ ِ
ك} [لقماف ]19 :
ص ْد ِ َم ْشيِ َ
َ
ِ
ِ
ضا قَريبًا َو َس َفًرا قَاص ًدا } [التوبة
القرب ،ومنو قولو تعاذل{ لَ ْو َكا َف َعَر ً
]42 :

-5

الكسر بأي وجو حسيا كاف أو معنويا ،يقاؿ "قصدت العود" أو
القسر يقاؿ "قصده" قسره أي "قهره".

-3
-4

-6

اإلكتناز
ْلما.

الشئ ،فيقاؿ "الناقة القصيد" :أي املكتنزة املمتلئة

اصطالحا:
قد

تعريف املقاصد اصطَلحا أقواَل متعددة منها:
-1

قاؿ الغزارل" :أما املصلحة فهي عبارة اْلصل عن جلب منفعة أو
دفع مضرة ولسنا نعين بو ذلك ،فإف جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد
اخللق وصَلح اخللق حتصيل مقاصدى لكن نعين باملصلحة:
احملافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من اخللق مخسة :وىو أف

حيفظ عليه دينه  ،ونفسه  ،وعقله  ،ونسله  ،وماهل ")ii( .
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-2
-3

قاؿ اآلمدي" :املقصود من شرع اْلك إما جلب مصلحة أو دفع
مضرة أو جمموع اْلمرين")iii( .
قاؿ العز بن عبدالسَلـ" :من تتبع مقاصد الشرع جلب املصاحل
ودرء املفاسد حصل لو من جمموع ذلك اعتقاد أو عرفاف بأف ىذه
املصلحة َل جيوز امهاهلا ،وأف ىذه املفسدة َل جيوز قرباهنا وإف دل يكن
فيها امجاع وَل نص وَل قياس خاص")iv( .

-4

قاؿ الشاطيب" :تكاليف الشريعة ترجع إذل حفظ مقاصدىا

اخللق

وىذه املقاصد َل تعدو ثَلثة أقساـ ،أحدىا :أف تكوف ضرورية،
والثاين :أف تكوف حاجية ،والثالث :أف تكوف حتسينية ،وقاؿ إف
الشارع قصد بالتشريع إقامة املصاحل اْلخروية والدنيوية")v( .

-5

قاؿ ابن تيمية" :فيها أقواَل عديدة ،خنلص إذل:
 -1أنو يستخدـ العواقب والغايات واملنافع واملقاصد واْلك واملطالب
واملصاحل واحملاسن مبعىن.
 -2إف هلل غايات ومقاصد

خلقو وأمره على حد سواء.

 -3إف ىذه الغايات مرادة هلل شرعا وُمبوبة لو سبحانو ْلهنا حتقق
العبودية لو وْلف فيها صَلح العباد

األلفاظ ذات الصلة باملقاصد:

املعاش واملعاد.

يطلق اْلصوليوف والفقهاء اطَلقات كثًنة ويريدوف هبا مقاصد الشريعة وذلك مثل:
اْلكمة واملعىن ،والعلة واملعىن املناسب ،والسر والغاية واهلدؼ والوصف املؤثر والباعث
والسبب والداعي واملستدعي واْلامل واملقتضى واملوجب واملعىن املَلئ  ،واملنفعة واملصلحة
ودرء املفسدة واحملاسن واملطالب اإلهلية والعاقبة.
أنواع املقاصد:

لو نظرنا إذل اآليات واْلحاديث حبسب تقسي الشريعة إذل عقائد وعبادات
ومعامَلت وأحكاـ أسرة وعقوبات وأخَلؽ كما عند الفقهاء ،أو نظرنا إليها حبسب تقسي
مقاصد الشريعة -كما عند اْلصوليٌن -إذل ضروريات وحاجيات وحتسينيات وىذه كلها
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ترجع إذل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملاؿْ ،للفينا رعاية النصوص الشرعية لتلك
املقاصد واضحة وصرحية وفيما يلي بياهنا:

 -1حفظ الضروريات:

أوال :حفظ الدين ،لقد جاءت اآليات القرآنية واْلحاديث النبوية لرتسيخ العقيدة
ت ِْ ِ
س
ودعوة الناس إذل توحيد هللا تعاذل وللتنفًن من الشرؾ فقولو تعاذل{ َوَما َخلَ ْق ُ
اْل َّن َو ْاإلنْ َ
إََِّل لِيػعب ُد ِ
وف} [الذاريات  ]56 :وقوؿ النيب صلى هللا عليو وسل حرمة الردة " ََل َِحي ُّل َد ُـ
َ ُْ
اّلِلِ إََِّل بِإِح َدى ثَََل ٍ
ث الثػَّيِّب َّ ِ
س
وؿ َّ
َين َر ُس ُ
ْام ِر ٍئ ُم ْسلِ ٍ يَ ْش َه ُد أَ ْف ََل إِلَوَ إََِّل َّ
اّلِلُ َوأِّ
ْ
ُ
الزاين َوالنَّػ ْف ُ
ِ
ِ ِ ِِ
بِالنَّػ ْف ِ
اع ِة ")vii( -)vi( .
س َوالتَّا ِرُؾ لدينو الْ ُم َفا ِر ُؽ للْ َ َم َ
ِ
ِ
اص َحيَاةٌ يَا أ ِ
ص ِ
ثانيا :حفظ النفس ،قاؿ تعاذل { َولَ ُك ْ ِ الْق َ
ُورل ْاْلَلْبَاب لَ َعلَّ ُك ْ
تَػتَّػ ُقو َف} [البقرة  ]179 :وقاؿ صلى هللا عليو وسل " َم ْن تَػَردَّى ِم ْن َجبَ ٍل فَػ َقتَ َل نَػ ْف َسوُ فَػ ُه َو
ِ
ِِ ِ
يها أَبَ ًدا ....اخل)viii( .
ِ نَا ِر َج َهنَّ َ يَػتَػَردَّى فيو َخال ًدا ُُمَلَّ ًدا ف َ
يد الشَّْيطَا ُف أَ ْف يُوقِ َع بَػْيػنَ ُك ُ الْ َع َد َاوَة
ثالثا :حفظ العقل ،كقولو تعاذل { إََِّّنَا يُِر ُ
ِ
الص ََلةِ فَػ َه ْل أَنْػتُ ْ ُمْنتَػ ُهو َف } [املائدة
ضاءَ ِ ْ
ص َّد ُك ْ َع ْن ِذ ْك ِر َّ
اّلِلِ َو َع ِن َّ
َوالْبَػ ْغ َ
اخلَ ْم ِر َوالْ َمْيس ِر َويَ ُ
 ]91 :وكقولو صلى هللا عليو وسل " ُك ُّل ُم ْسكِ ٍر مخٌَْر َوُك ُّل ُم ْسكِ ٍر َحَر ٌاـ .....اخل ()ix
ِ
ِ
ث
اب لَ ُك ْ ِم َن النِّ َساء َمثْػ َىن َوثََُل َ
حوا َما طَ َ
رابعا :حفظ النسل ،قاؿ تعاذل { فَانْك ُ
الزنَا إِنَّو َكا َف فَ ِ
اح َشةً َو َساءَ َسبِ ًيَل } [اإلسراء ]32 :
َوُربَ َ
اع} [النساء  ]3 :وقاؿ { َوََل تَػ ْقَربُوا ِّ ُ
اب من استطَ ِ
ج " ()xi ( - )x
وقاؿ صلى هللا عليو وسل " يَا َم ْع َشَر الشَّبَ ِ َ ْ ْ َ َ
اع مْن ُك ْ الْبَاءَ َة فَػ ْليَتَػَزَّو ْ
وقاؿ "ََل يػزِين َّ ِ
ٌن يَػ ْزِين َوُى َو ُم ْؤِم ٌن " ()xiii( - )xii
الزِاين ح َ
َْ
َّ
الس َف َهاءَ أ َْم َوالَ ُك ُ ال ِِت َج َع َل َّ
خامسا :حفظ املاؿ ،قاؿ تعاذل { َوََل تُػ ْؤتُوا ُّ
اّلِلُ لَ ُك ْ
ضةَ فَػتُػ ْقطَ ُع
قِيَ ًاما} [النساء  ]5 :وقاؿ صلى هللا عليو وسل " لَ َع َن َّ
اّلِلُ َّ
السا ِر َؽ يَ ْس ِر ُؽ الْبَػْي َ
يَ ُدهُ...اخل()xv( - )xiv
 -2حفظ احلاجيات:
لقد جاءت وأحاديث تفيد أف من مقاصد الشريعة التيسًن ورفع اْلرج واملشقة من
يد بِ ُك ُ الْعُ ْسَر } [البقرة ]185 :وقاؿَ {:وَما
يد َّ
اّلِلُ بِ ُك ُ الْيُ ْسَر َوََل يُِر ُ
ذلك قولو تعاذل { :يُِر ُ
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ِ ِ
ِ ِ
َج َع َل َعلَْي ُك ْ ِ ال ّدي ِن م ْن َحَرٍج } [اْلج ،]78:وقاؿ صلى هللا عليو وسل " ....فَإََّّنَا بُعثْتُ ْ
ِ
ِ
ين...اخل ()xvi
ين َوَدلْ تُػْبػ َعثُوا ُم َع ّس ِر َ
ُميَ ّس ِر َ
 -3حفظ التحسينيات:
اآليات الِت تدعوا إذل مكارـ اْلخَلؽ وُماسن العادات فوؽ اْلصر فمن ذلك
َّك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍ } [القل  ]4 :وقاؿ صلى هللا عليو وسل " إََِّّنَا
قولو تعاذل الشاملَ { :وإِن َ
بعِثْت ِْلَُتَِّ ِ
َخ ََل ِؽ" )xvii( .وىذا يشمل صَلح الدنيا والدين.
صال َح ْاْل ْ
ُ ُ َ َ
حكم مقاصد الشريعة:
معلوـ بالضرورة بأف أي حك من أحكاـ الكتاب والسنة َل خيلو من حكمة
ومصلحة ،وأف ىناؾ وراء مجيع اْلحكاـ الشريعة مقاصد عظيمة ومصاحل رائعة ِ
وحكماً بالغة.
ورغ أف ىناؾ من العلماء من يروف بأف أحكاـ الشرع ما شرعت إَل إلبتَلء العباد
فحسب ،كما يرى طائفة أخرى منه بأف اْلحكاـ الشرعية رغ أهنا مبنية اْلملة على
املقاصد واملصاحل إَل أف معرفة ىذه املقاصد وترتيب أصوهلا وفروعها مستحيل عقَل ،وأف
ُماولة إدراكها ممنوعة شرعا ،جبانب أهنا غائرة جدا

الغموض واخلفاء.

واْلقيقة أف ىذا زع باطلَ ،ل يقوؿ بو إَل من دل حيظ بنصيب صاحل من العل ،
بل نقوؿ ىنا بأف الدين والشريعة وما اشتمل عليو القرآف الكرمي واْلديث الشريف كل
صغًن وكبًن من اْلحكاـ ،فإَّنا ىي كلها مبنية على فوائد ومصاحل وهلا علل ومقاصد أرادىا
هللا تعاذل لعباده املكلفٌن ،سواء تطرؽ إذل إدراكها أو إدراؾ بعضها العقل اإلنساف أو دل يوفق
لذلك ملصلحة قصدىا الرب عزوجل.
يذكر اإلماـ ابن تيمية رمحو هللا :إف للعلماء

تعليل أحكاـ الشرع قولٌن.

القول األول" :إف أفعاؿ هللا وأحكامو غًن معللة" وأصحاب ىذا القوؿ ى جه بن صفواف
وموافقوه كأيب اْلسن اْلشعري والظاىرية ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأمحد
وبو قاؿ الشيعة.

القول الثاين :إف أفعاؿ هللا وأحكامو معللة باْلك العظيمة والغايات املطلوبة واملقاصد
احملبوبة الِت فيها صَلح العباد
املسلمٌن)xviii( .

املعاشي واملعاد ،وأصحاهبا بالقوؿ ى أكثر الناس من
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أدلة القول األول واجلواب عنها:
يعرض اإلماـ ابن تيمية ح ج نفاة التعليل قائَل" :لكن الذين أنكروا ذلك -أي
التعليل -من أىل السنة احت وا حب تٌن:

إحدامها :أف ذلك يستلزـ التسلسل فإنو إذا فعل لعلة فتلك العلة أيضا حادثة فتفتقر إذل علة
إذ وجب أف يكوف لكل حادث علة وإف عقل اإلحداث بَل علة دل حيتج إذل إثبات علة فه
يقولوف  :إف أمكن اإلحداث بغًن علة دل حيتج إذل علة ودل يكن ذلك عبثا وإف دل يكن
وجود اإلحداث إَل لعلة فالقوؿ

حدوث العلة كالقوؿ

حدوث املعلوؿ ،وذلك يستلزـ

التسلسل.

ثانيتهما :أهن قالوا من فعل لعلة كاف مستكمَل هبا ْلنو لودل يكن حصوؿ العلة أوذل من
عدمها دل تكن علة .واملستكمل بغًنه ناقص بنفسو وذلك ممتنع على هللا .وأوردوا على املعتزلة
ومن وافقه من الشيعة ح ة تقطعه على أصوهل فقالوا :العلة الِت فعل ْلجلها إف كاف
وجودىا وعدمها بالنسبة إليو سواء امتنع أف تكوف علة وإف كاف وجودىا أوذل فإف كانت
منفصلة عنو لزـ أف يستكمل بغًنه ،وإف كانت قائمة بو لزـ أف يكوف ُمَل للحوادث.
وىناؾ ح ة ثالثة ذكرىا ابن حزـ فقاؿ :قد قاؿ هللا تعاذل واصفا لنفسو { ََل يُ ْسأ َُؿ
َع َّما يَػ ْف َع ُل َوُى ْ يُ ْسأَلُو َف }[اْلنبياء ]23 :فأخرب تعاذل بالفرؽ بيننا وبينو ،وأف أفعالو َل جيري
فيها (دل؟) وإذا دل حيل لنا أف نسألو عن شيئ من أحكامو تعاذل وأفعالو (دل كاف ىذا؟) فقد

بطلت اْلسباب مجلة ،وسقطت العلل ألبتة ،إَل ما نص هللا تعاذل عليو أف فعل أمرا كذا
ْلجل كذا ،وىذا أيضا مما َل يسأؿ عنو ،فَل حيل جعل ىذا الشيئ سببا دوف أف يكوف غًنه
سببا أيضا ْلف من فعل ىذا السؤاؿ فقد عصى هللا عزوجل ،وأْلد الدين وخالف قولو
تعاذلََ{ :ل يُ ْسأ َُؿ َع َّما يَػ ْف َع ُل َوُى ْ يُ ْسأَلُو َف } [اْلنبياء  ،]23 :فمن سأؿ هللا عما يفعل فهو
فاسق ،فوجب أف تكوف العلة كلها منفية عن هللا تعاذل ضرورة)xix( .

قد رد اإلماـ ابن تيمية وابن القي على ىذه اْلدلة ردا قويا مفصَل)xxi( - )xx( .

وانتقد الشاه ورل هللا رمحو هللا على الذين َل يروف وراء أحكاـ الشرع أية مصلحة
أوحكمة إَل ابتَلء املكلفٌن (ىل ى يطيعوف أـ يعصوف ،فإف ى أطاعوا جوزوا ،وإف ى
عصوا عوقبوا ،مب رد حك اإلنقياد والطاعة ،أو التمرد واملعصية) ،ويقولوف :إف أحكاـ
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الشريعة شرعت إلبتَلء العباد فحسب ،وليست هلا مقاصد ومصاحل انتقادا مرا ،وقررى من
اْلهَلء غًن متحلٌن بالعل )xxii( .
وإنو أتى بأمثلة من آثار الصحابة بعد ما مثل أمثلة كثًنة ملقاصد اْلحكاـ،
وفوائدىا وأسرارىا من الكتاب والسنة ،مث س ل ما يأيت:
" مث دل يزؿ التابعوف مث من بعدى العلماء اجملتهدوف يعللوف اْلحكاـ باملصاحل
ويفهموف معانيها وخيرجوف للحك املنصوص مناطا مناسبا لدفع ضر أو جلب نفع ،كما ىو

مبسوط كتبه ومذاىبه ")xxiii( .

أدلة القول الثاين:

أوال :القرآن :قاؿ الشنقيطي -رمحو هللا -أي ليدؿ بذلك على أنو املستحق
ْلف يعبد وحده وأنو يكلف اخللق وجيازيه على أعماهل فدلت اآلية على أنو دل خيلق اخللق
عبثا وَل لعبا وَل باطَل )xxiv ( .وقد أوضح آيات كثًنة فذكرىا بعضها ،قاؿ تعاذلَ {:وَما
السماء و ْاْلَرض وما بػيػنَػهما ب ِ
اط ًَل ....اآلية}[ص ]27:وقاؿ { َوَما َخلَ ْقنَا َّ
َخلَ ْقنَا َّ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ َ
الس َماءَ
ِ
ِ َّ
ض َوَما بَػْيػنَػ ُه َما ََلعبِ َ
َو ْاْل َْر َ
ٌن } [اْلنبياء  ]16 :وقاؿ { أَفَ َحسْبتُ ْ أََّنَا َخلَ ْقنَا ُك ْ َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْ
ب ِْ
اإلنْ َسا ُف أَ ْف يػُْتػَرَؾ ُس ًدى [القيامة :
إِلَْيػنَا ََل تُػ ْر َجعُو َف } [املؤمنوف  ]115 :وقاؿ { أ َْ
َحي َس ُ
 ]36و ذلك رد على من زع أف هللا خلق اإلنساف سدى ومهَل ،وإنو َل يؤمر وَل ينهى،
وإنو َل حياسب وَل يسأؿ ،وبالتارل َل يبعث)xxv( .

قاؿ ابن تيمية :فاهلل تبارؾ وتعاذل منزه عن العبث وىو أف يعمل عمَل َل ْلكمة

فهذا من جنس اللعب)xxvi( .

وقاؿ ابن القي  :لو تتبعنا ما يفيد إثبات اْلسباب من القرآف والسنة لزاد على

عشرة آَلؼ موضع)xxvii( .

ثانيا :اْلديث :قاؿ ابن القي لقد ذكر النيب صلى هللا عليو وسل علل
اْلحكاـ واْلوصاؼ املؤثرة فيها ليدؿ على ارتباطها هبا وتعديها بتعدي أوصافها وعللها ومن
ذلك :قولو صلى هللا عليو وسل "إَّنا جعل اإلذف من أجل البصر" وقولو" :إَّنا هنيتك من
أجل الدافة" وقولو

اهلرة" :إهنا ليست بن س ،إهنا من الطوافٌن عليك والطوافات".

تاريخ مقاصد الشريعة:
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إف عل املقاصد مر بأطوار متعاقبة ومتتالية حىت أصبح على ماىو عليو اآلف
فالكتاب والسنة مها أوؿ من غرس مقاصد الشريعة وأوجدىا وحفظها ،وجاءت اآليات
واْلحاديث بتنميتها وتثبيتها ،واستمر على ذلك الصحابة والتابعوف هل بإحساف ،وىكذا
استمر اْلئمة واجملتهدوف والعلماء التأليف ىذا العل وتوسيعو وبسطو على مراحل،
وىكذا مر ىذا العل بٌن مد وجزر ،إذل أف أصحى اآلف على ىذا النحو الذي سيتضح فيما
يلي.
ورغ أف حظ تدوين عل مقاصد الشريعة والكتابة حوهلا ليس بوافر

التاريخ ،إَل

أف ذلك َل يعين بأف ىذا اجملاؿ دل يعنت بو العلماء أبدا.
بل أف ىناؾ من العلماء من دل يغفلوا ىذا اْلانب العلمي العظي بل قد أولوا
اىتمامه بتدوين عل مقاصد الشريعة ،وإرشاد اْلمة إذل علل ومقاصد ومصاحل ترمي إليها
أحكاـ الشرع اْلنيف.
وفيما أسفلو نتناوؿ ذكر أشهر ىؤَلء املصنفٌن وبياف ماقاموا بو من خدمة علمية
مشكورة ىذا الباب.
بعض املصنفني العظام والكتب املهمة يف مقاصد الشريعة:

 اإلماـ ُممد بن إدريس بن العباس الشافعي(ـ204 /ىػ) :إف اإلماـ الشافعي ىو
أوؿ من ألف أصوؿ الفقو -على املشهور -فهو مؤسس عل املقاصد ْلنو من
املتكلمٌن تعليل اْلحكاـ وتقسيمها إذل ما يعقل وماَل يعقل ،وإنو من القائلٌن
بضرورة مراعاة القواعد الكلية للشريعة ومصاْلها باب اإلجتها واستنباط
اْلحكاـ ،وقد التفت إذل مقاصد اْلحكاـ وغاياهتا وأىدافها فقد أشار إذل مقاصد
الطهارة والزكاة والصوـ واْلج والقصاص واْلدود والقضاء ،وبعض املقاصد الكلية
كحفظة النفس والنسب واملاؿ .ومن مؤلفاتو :اْلـ ،والرسالة ،وغًنمها.

 أبو املعارل إماـ اْلرمٌن عبد امللك بن عبدهللا بن يوسف اْلويين ،أستاذ اإلماـ
الغزارل (ـ478 /ىػ)حبث

مقاصد الشريعة حبثا أصوليا ،وحاز

ىذا اجملاؿ

قصب السبق ،إنو عرؼ الضروريات واْلاجيات والتحسينيات وحددىا،وجاءت
كتابيو القيمٌن" :الربىاف أصوؿ الفقو" و"غياث اْلم التياث الظل "
املعروؼ بػ"الغياثي" نظرياتَ ،نو مقاصد الشريعة موضحة ومتحلية بالدَلئل
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والرباىٌن ،وإف معظ الكتاب املعاصرين مقاصد الشريعة ،قد استفادوا من
كتابو" :الربىاف أصوؿ الفقو" إذل حد كبًن ،ولكن معظمه ليسوا مطلعٌن على
أمهية "الغياثي" ،ودوره مقاصد الشريعة مع أف إماـ اْلرمٌن ،قد تعرض فيو
ملسائل مقاصد الشريعة بالتفصيل والتحقيق والت زية أكثر مما تعرض هلا الربىاف.
 اإلماـ ُممد بن ُممد الغزارل (ـ505 /ىػ)؛ قد عرض مصنفاتو نظريات أستاذه
وأفكاره بأسلوب أكثر سهَل ،وخطا خطوات سريعة متينة عل مصاحل الشريعة
ومقاصدىا ،وجاءت كتبو املستصفى ،املنخوؿ ،شفاء الغليل ،إحياء علوـ
الدين ،نظرية املقاصد أكثر جلية ووضوحا ،ولعل اإلماـ الغزارل حاز قصب السبق
تقسي مقاصد الشريعة إذل الكليات اخلمس:حفظ الدين ،والنفس ،والنسب،
والعقل ،واملاؿ ،وحبث فيها حبثا تفصيليا ،وكذلك أبدع وأجاد حتديد مراتب
أحكاـ الشرع.

 اإلماـ ُممد بن عمر بن اْلسن املعروؼ بػ فخر الدين الرازي(ـ/
دراسة الرازي

606ىػ) ،إف

ىذا املقاـ مهمة نظرا ْلف كتابو احملصوؿ إختصارا لثَلثة كتب

أصولية هلا من الصدارة ماهلا وىي :املعتمد ْليب اْلسٌن البصري ،والربىاف لل ويين
 ،واملستصفى للغزارل.

 اإلماـ على بن أيب علي بن ُممد الثعليب الشهًن بػ سيف الدين

اآلمدي(ـ631/ىػ) ،من مؤلفاتو :إحكاـ اْلحكاـ ،وغاية املراـ.
 اإلماـ العز بن عبدالسَلـ (ـ660 /ىػ) الذي نقح ىذا املوضوع أكثر تنقيح بكتبو
العديدة

ىذا املوضوع ،اشتهر كتابو الرائع البديع" :قواعد اْلحكاـ

مصاحل

اْلناـ" اْلوساط العلمية مع أف كتابو" :ش رة املعارؼ واْلحواؿ؛ وصاحل
اْلقواؿ واْلعماؿ" مباحث وإفادات تتعلق مبقاصد الشريعة  ،وىذا الكتاب يليق
بأف يػُ َع ّد من كتب املقاصد التطبيقية ،وكذا كتابو" :الفوائد
"القواعد الصغرى" كتاب ذو معلومات مجة ومثًن للتفكًن.

اختصار املقاصد" أو

 قد اعتىن العَلمة أمحد بن إدريس بن عبدالرمحن شهاب الدين القرا (ـ685 /ىػ)
أشهر تَلميذ سلطاف العلماء عزالدين بن عبدالسَلـ مبوضوع مقاصد الشريعة
اعتناءً َل يستهاف بو ،إنو حبث كتابو" :شرح تنقيح الفصوؿ" مقاصد الشريعة
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مقاصد

بعض حبوث أصولية ،و كتابو الشهًن" :الفروؽ" أشياء كثًنة غالية
الشريعة ،وأسرار أحكامها.
 مث برزت ىذا اجملاؿ بعد العَلمة القرا شخصية العَلمة سليماف بن عبدالقوي
بن سعيد جن الدين الطو (ـ716 /ىػ) الذي حتث عنها شرح حديث َ :ل
ضرر وَل ضرار ،بالتفصيل ،ورجع املصاحل على النصوص واإلمجاع املعامَلت
والعادات ،وكذا حتدث عنها كتابو" :شرح ُمتصر الروضة" ،إف شخصية الطو
شخصية منازغ فيها من البدء ،وانتقد على نظريتو َنو املصاحل ،خاصة عده العاملة
ابن رجب اْلنبلي (ـ795/ىػ) وغًنه من املرتمجٌن لو من الروافض.
دافع عن الطو بعض املصنفٌن العصر الراىن ،وقالوا  :إف اهتامو
بالرفض سببو املعاصرة" ،املعاصرة سبب املنافرة" ،ولكن ىذا الدفاع عن الطو ؛ َل
يقوـ على قدـ وساؽ مع نصريح عدد من املرتمجٌن لو اإلثبات برفضو وتشيعو،
عَلوة على ذلك أف الشهادات الداخلية كتبو ومصنفاتو كادت تقطع بنزعتو
الشيعية ،وإف مجهور العلماء العصر اْلاضر يردوف على وجهة نظره؛ َنو
املصاحل وترجيحو املصاحل على النصوص واإلمجاع.
َ نن نَلحظ

مصنفات العَلمة ابن تيمية (ـ/

727ىػ) وفتاواه روح مقاصد

الشريعة ،ومصاحل اْلحكاـ ،جارية ،إنو انتقد على حتديد املقاصد الشرعية
اْلشياء اخلمسة فتاواه ،وتظهر صبغة اإلجتهاد املقاصدي عند تلميذه العَلمة
ابن القي أكثر ظهوراً ووضوحاً وتنقيحاً  ،إنو أثبت كثًناً من اْلحكاـ الشرعية كثًن
من اْلحكاـ ومقاصدىا الِت جعلها معظ الفقهاء من اْلحكاـ الِت َل تدرؾ
بالقياس ،والعَلمة ابن القي كتب بصددىا بأكثر وضوع وجَلء ،وىو يقوؿ:
" إف الشريعة مبناىا وأساسها على اْلك ومصاحل العباد ،وىي عدؿ
كلها ومصاحل كلها وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدؿ إذل
ْلور ،وعن الرمحة إذل ضدىا ،وعن املصلحة إذل املفسدة وعن اْلكمة
إذل البعث ،فليست من الشريعة ،وإف أدخلت فيها بالتأويل ،فالشريعة

عدؿ هللا بٌن عباده")xxviii( .
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 اإلماـ ُممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي املشهور بابن قي اْلوزية(ـ751 /ىػ)
ومن مصنفاتو :إعَلـ املوقعٌن ،وشفاء العليل ،ومفتاح دارالسعادة ،وإغاثة اللهفاف،
قد اىت مصنافاتو بالتعليل وأساليبو الكتاب والسنة ،ومناقشة منكريو،
والتشنيع عليه  ،واعتىن بإبراز أسرار الشريعة وحكمها ،وعاْلو لسد الذرائع
واْليل ،ودافع عن تعارض الشريعة وعدـ القوؿ بوجود ما خالف القياس وغًنىا.
 اإلماـ ُممد بن ُممد بن أمحد التلمساين الشهًن باملقري(ـ )758 /ومن مؤلفاتو:
القواعد ،إنو دل يسه كثًنا عل املقاصد.
 برزت القرف الثامن اهل ري شخصية فريدة ىذا اجملاؿ ركزت جهوده على ىذا
املوضوع  ،وجعل مقاصد الشريعة موضوعاً رئيسياً لو ،واستنبط نكات جديدة رائعة
ضؤلت أمامها نكات املتقدمٌن ،أعين هبذه الشخصية شخصية اإلماـ أيب إسحاؽ
الشاطيب (ـ790 /ىػ) الذي أتى بعل املقاصد إذل طريق جديد بوضع كتابو القي
الفريد الفذ" :املوافقات أصوؿ الشريعة" ،وفتح للعلماء أبواب ىذا العل  ،وىذا
الكتاب وحده يكفي لتخليد ذكر ىذا اإلماـ ،وإثبات عبقريتو العلوـ
اإلسَلمية.
 توفقت سلسلة املصنفات

عل مقاصد الشريعة بعد اإلماـ الشاطيب إذل مدة

طويلة؛ حىت ملع جن اإلماـ ورل هللا الدىلوي

القرف الثامن عشر اهل ري

(ـ1176/ىػ) ،وظهر على منصة الشهود كتابو القي " :ح ة هللا البالغة" ،إنو
عرض فيو سائر شعب الدين ميزاف العقل والربىاف ،وألقى الضوء على مصاحل
اْلحكاـ الشرعية ومقاصدىا بالبَلغة والتفصيل ،وانتشرت حبوث املصاحل واملقاصد
مواضع ُمتلفة
"التفهيمات اإلهلية".

املصنفات اْلخرى لو؛ كػ "إزالة اخلفاء" ،و "البدور البازغة" ،و

حجة هللا البالغة:
من أشهر مصنفات اإلماـ احملدث الدىلوي رمحو هللا ،وأرفعها منزلة ،وأعَلىا قدرا،
وأعظمها نفعا ،وأدقها علما ،وأعمقها أثرا ،كتابو القي "ح ة هللا البالغة" الذي كشف
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فيو عن أسرار اْلحكاـ اإلهلية وكوامن اْلسباب والعلل مسائل شرعية ،واملقاصد
الرفيعة مصاحل العباد الدينية والدنيوية من التشريع الشريعة اإلسَلمية.
وكاف رمحو هللا أقدـ على تصنيف ىذا الكتاب بتحريض من أخيو وصديقو اْلمي

موَلنا ُممد عاشق)xxix( .

يبدي نواب صديق اْلسن رأيو عن كتاب "ح ة هللا البالغة" فيقوؿ" :ىذا الكتاب
وإف دل يكن موضوعو اْلديث وعلومو إَل أف حظ اْلحاديث الشريفة ،والبياف باْلسرار
واْلك الِت تنبين عليها اْلحكاـ الشرعية املستنبطة منها كبًن جدا ،وكاف ىذا أسبق
التصانيف موضوعو حيث دل يأت مبثلو أحد من علماء العرب والع
عشر قرنا املاضية")xxx( .

خَلؿ اثين

ويكتب موَلنا شبلي نعماين عن ىذا الكتاب ويقوؿ:
" إف كتاب ح ة هللا البالغة الذي يكشف فيو الشاه ورل هللا احملدث الدىلوي عن أسرار
الشرعية وحقائقها إَّنا يتناوؿ اْلقيقة روح عل الكَلـ ،وأف عل الكَلـ يعين :إثبات
أف الدين اإلسَلمي إَّنا ىو منزؿ من هللا تعاذل ،وأف الدين يتكوف من عنصرين
أساسيٌن :العقائد واْلحكاـ ،وأف كل ما مت فيو التصنيف إذل عهد الشاه ورل هللا كاف
مقتصرا على العنصر اْلوؿ -العقائد -فحسب ،أما العنصر اآلخر وىو -اْلحكاـ-
فل يلق نصيبو حبظ يؤثر ،وإف أوؿ من صنف فيو كتابا مستقَل إَّنا ىو اإلماـ احملدث
الشاه ورل هللا".
أقدـ الشاه ورل هللا على تصنيف ىذا الكتاب بتحريض من أخيو وصديقو اْلمي موَلنا
ُممد عاشق)xxxi( .
وصدر الشاه رمحو هللا كتابو مبقدمة ذكر فيها اْلىداؼ الِت قصد الوصوؿ إليها،
وبٌن الغاية منو بأهنا تدور حوؿ إيضاح أسرار عل الدين وبياف حكمة التشريع
الشريعة اإلسَلمية.
كما تناوؿ مقدمة الكتاب بذكر ُمتلف طبقات احملدثٌن ،وكذا ُمتلف جوانب عل
اْلديث الشريف أيضا ،وذكر بأف ىناؾ من العلماء من اعتنوا ببياف صحة اْلديث
وضعفو أو بياف درجة اْلديث من الشهرة أو الغرابة وما شابو ذلك ،وأف ىناؾ طائفة
أخرى اقتصرت جهودى على شرح مشكل اْلديث وغريبو فحسب ،حيث توجد ىناؾ
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مجاعة من الفقهاء واحملدثٌن من يعكفوف على استخراج املعاين الشرعية ،وعلى استنباط
اْلحكاـ الفرعية ،والقياس على اْلك املنصوص العبارة ،واَلستدَلؿ باإلدياء
واإلشارة ،ومعرفة املنسوخ ،واحملك  ،واملرجوح واملربـ .--
وإذ كانت ىناؾ لعل اْلديث الشريف جوانب أخرى كثًنة فإف الشاه ورل هللا رمحو
هللا يرى بأف اْلانب الذي جزوره أعمق وأنو أدؽ الفنوف اْلديثية بأسرىا ،والذي يراه
رمحو هللا بأنو أرفع شأنا وأعلى قدرا علوـ الشرع إَّنا عل أسرار الدين اإلسَلمي،
والذي يبحث عن حك اْلحكاـ وملياهتا ،ويتناوؿ بياف أسرار خواص اْلعماؿ ونكاهتا،
ويذكر اْلسرار الكامنة وراءكل حك شرعي كلف بو العباد ،فألف كتابو "ح ة هللا
البالغة" الذي ىو كتاب عل أسرار الدين ،فكشف فيو الشاه رمحو هللا تلك املقاصد
العظيمة واْلك البالغة واْلسرار واملصاحل للعباد الِت ىي املرادة
وأحكامو ،يقوؿ السيد سابق:

مجيع عقائد اإلسَلـ

"ومن مصنفاتو أصوؿ الدين وأسرار الشريعة "ح ة هللا البالغة" عل أسرار
الشريعة ودل يتكل ىذا العل أحد قبلو على ىذا الوجو من تأصيل اْلصوؿ وتفريع

الفروع وَتهيد املقدمات واملبادئ واستنتا ج املقاصد")xxxii( .

مث ظهرت التأليفات

عل مقاصد الشريعة إذل ما َل حيصى.
وصلى هللا تعاذل على نبينا ُممد وآلو وصحبو أمجعٌن .آمٌن

 -iلساف العربْ -)353/3( :ليب الفضل مجاؿ الدين ُممد بن مكرـ الشهًن بابن منظور
اْلفريقي .طبعة :دارالفكر بًنوت.
 -iiاملستصفىْ -)481/2( :ليب حامد ُممد بن محد الغزارل .طبعة :دار الكتب العلمية بًنوت‘
عاـ1413 :ىػ.
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 -iiiاإلحكاـْ -)271/3( :ليب اْلسن علي بن أيب علي بن ُممد اآلمدي .طبعة :مؤسسة النور
بالرياض.
 -ivقواعد اْلحكاـ -)160/2( :العز بن عبدالسَلـ .طبعة :دار املعارؼ بًنوت.
 -vاملوافقاتْ -)8/2( :ليب إسحاؽ إبراىي بن موسى الشاطيب .طبعة :املكتبة الت ارية الكربى
بالقاىرة.
 -viصحيح البخاري مع الفتحْ -)201/12( :ليب عبدهللا ُممد بن إمساعيل البخاري -طبعة
"رئاسة ادارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالرياض".
 -viiصحيح مسل ْ -)1303-1302/3( :ليب اْلسٌن مسل بن اْل اج القشًني -بتحقيق
ُممد فؤاد عبدالباقي -طبعة" :رئاسة ادارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالرياض"
عاـ1400:ىػ.
 -viiiصحيح البخاري)247/10( :
 -ixصحيح مسل )1587/4( :
 -xصحيح البخاري)119/4( :
 -xiصحيح مسل )1018/2( :
 -xiiصحيح البخاري)30/1( :
 -xiiiصحيح مسل )76/1( :
 -xivصحيح البخاري)97/12( :
 -xvصحيح مسل )1314/3( :
 -xviصحيح البخاري)323/1( :
 -xviiمسند أمحدْ -)381/2( :ليب عبد هللا أمحد بن ُممد بن حنبل الشيباين -طبعة" :املكتب
اإلسَلمي" بًنوت‘عاـ1398 :ىػ.
 -xviiiجمموع فتاوى شيخ اإلسَلـ ابن تيمية -)39-37/8( :مجع وترتيب :عبدالرمحن بن ُممد
بن قاس ‘ طبعة :دار العربية بًنوت .عاـ 1398ىػ.
 -xixاإلحكاـْ -)1130/8( :ليب ُممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزـ الظاىري .طبعة:
املكتبة اْلثرية سانغلو ىل باكستاف.
 -xxجمموع الفتاوى)381-380 ،152/8( :
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 -xxiشفاء العليل( :ص -)457-453/حملمد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي الشهًن بابن قي
اْلوزية(ـ751/ىػ) طبعة :دار الكتاب العريب بًنوت‘ عاـ1415:ىػ.
 -xxiiح ة هللا البالغة -)3-2/1( :للشاه ورل هللا الدىلوي‘ طبعة :املكتبة السلفية بَلىور.
 -xxiiiح ة هللا البالغة)6/1( :
 -xxivأضواء البياف -)173/3( :للشيخ ُممد اْلمٌن بن ُممد املختار الشنقيطي .طبعة :عادل
الكتب بًنوت.
 -xxvأضواء البياف)643/8( :
 -xxviجمموع الفتاوى)174/17( :
 -xxviiمدارج السالكٌن -)417/3( :حملمد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي الشهًن بابن قي
اْلوزية(ـ751/ىػ) طبعة :دار الباز مكة املكرمة‘ عاـ1403:ىػ.
 -xxviiiمفتاح دار السعادة ومنشور وَلية العل واإلرادة -)2/2( :حملمد بن أيب بكر بن أيوب
الدمشقي الشهًن بابن قي اْلوزية(ـ751/ىػ) طبعة :دارالكتب العلمية بًنوت.
 -xxixرود كوثر( :ص -)567/للسيد شيخ ُممد إكراـ -طبعة :إدارة ثقافت إسَلميو
َلىور.عاـ1997:ـ.
 -xxxاحتاؼ( :ص -)71/نقَل عن "اصوؿ فقو اور شاه ورل هللا" د/مظهر بقاء( -ص.)67 /
 -xxxiرود كوثر( :ص)567/
( -xxxiiمقدمة حتقيق ح ة هللا البالغة -للسيد سابق:ص/س) -طبعة :املكتبة اْلثرية سانغلو ىل
باكستاف.

