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سيد محمد حسيني *
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فقه املقاصد والتنظري
(الصفحات )66 -75
ملخّص
فقه المقاصد يتجه نحو الخروج من األحكام المتفرقة للشريعة اإلسالممية لىال
تبيين المقاصد العليا لإلسمم.
وعملية االنتقالا مالن فقاله األحكالام لىال فقاله النير يالات يتًلالف هيالدا فقييالا
عييم الالام

م الالا يتًل الالف ت الالاو الذاتي الالة ليتج الاله المني الالر نح الالو مجموع الالة األحك الالام

المنسجمة التي تندرج في لطار نير ية واحدة.
هذه العملية ضرورية في حياتنا من أهل تقديم الصورة المنسالجمة والمتناسالبة
مع متًلبات واقعنا الراهن لإلسمم.
م الالا أني الالا ض الالرورية لمواهي الالة المس الالتجدات المتس الالارعة ف الالي الحق الالو التقني الالة
والسياسية واالهتماعيةم وضرورتيا تبدو أ ثر حين نر ى في الساحة من يرتكف
باسم اإلسمم ما يخالف أبسط قواعد الدين المبين وعل رأس ذلك حفظ دماء
المسلمين وأمواىهم وأهم من

ل ذلك

رامتيم.

متهيد
في عصرنا هذا الذي شاعت فيه فتالاوى التكفيالر وذبالل األفالراد باسالم اإلسالمم!!
* -أستاذ قسم الفقه في هامعة طيران.
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وانتياك الحرمالات تحالت رايالة «ال للاله لال ا
المقدسة عن هذا التدنيس).

محمالد رسالو ا »!! (هلالت هالذه الرايالة

في هذه الفترة العصيبة من حياة أمتنا التي اختلط فييا الحابل بالنابالل وضالاعت
القيم والمقاييس لدى قًاع ممن يدعون الدفاع عن شريعة ا !!.
في عصالرنا هالذا الالذي يشاليد ضالياع العدالالة السياسالية واالقتصالادية واالهتماعيالة
وتيدر فيه رامة اإلنسان وتصادر أدن حقوقه في بلدان تسم لسممية!!
وفالالي أيامنالالا هالالذه التالالي مي الالار باسالالم «االسالالمم» ضالالجيا الًايفيالالة ليمالالم ل المسالاللمين
ويشحن صدورهم بالحقد والبغضاء.
فالي م الالل هالالذه اليالالروم يصالالبل مالن الضالالروري والواهالالف الحتمالالي أن تتجالاله هيالالود
العلماء نحو بيان المشروع اإلسممي الكاماللم وبيالان ياياتاله ومقاصالدهم

الي يفيالم

المسلمون بالدرهة األوى ويير المسلمين من الالذين تشالوهت أمالاميم صالورة اإلسالممم
الصورة الحقيقية لإلسمم وأهدافه السالاميةم وعنديالذ يصالبل

الل توهاله مغالاير ىهالذه

الصورة شاذا ونشا ا ويير مقبو .
هالالذا مالالن هيالالةمومن هيالالة أخالالر ى نحالالن نعالالي

فالالي عصالالر تًالالورات علميالالة هايلالالة

دخلت لى عمقنا ال قالافيم وراحالت تم مالس هويتنالا وشتصاليتنا وتراثنالام لالذلك

الان

من الضروري أن نتعامل مع هذه المستجدات وفق رؤية منفتحة وأصيلة تسالتًيع أن
ت علنالالا منفتحالين دون ذوبالالان أو هميمالالةم وتبعالالدنا عالالن االنغالالمل الالالذي يكالالاد يكالالون
مستحيم في هذا العصر المتسارع في الم االت

ليا.

هذه اىهواهس دفعتني ألهد ما يعيننالي فالي تراثنالا الفقيالي علال مواهيالة الموقالفم
فما وه دت أفضل من (فقه المقاصد)م فيو الالذي يسالتًيع أن يبلالور المشالروع ويبالين
األهدامم ويفتل الباب أمام اهتيالاد يتناسالف مالع األهالدام اإلسالممية ومالع ضالرورات
الواقع الراهن.
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تاريخ علم املقاصد
من الًبيعي أن ينتقل ذهالن علمالاء اإلسالمم منالذ أقالدم العصالور لىال تقالديم العلالل
التي تقوم علييا أحكام الدينمفذلك هيد عقلي يستدعيه السؤا الذي ميًرح في

الساحة بشأن علة هذا الحكم الشرعي أو ذاكم والذي ي عالل هالذا الحكالم متفقالا
مع ساير أحكام الشريعة.

ونالذ ر هنالا بعالا مالا صالدر مالن

القرن ال امن.1 :

تالف فالي هالذا الم الا مالن القالرن الرابالع حتال

تاب علل الشرايع واالحكام للشيخ الصدول (المتوف سنة 181هالال) و تالاب

لثبالالات العل الل للحكالاليم الترمالالذي (عالالال فالالي القالالرن ال ال ال اىهجالالري) ثالالم هالالاء لمالالام

الحرمين ال ويني فًرح الموضوع في
و اهتم الغزاىي (707هال) باله فالي

تابه البرهان في أصو الفقه (عام 454هال)

تابياله المستصالف وشالفاء الغليالل واآلمالدي (611هالال)

في تابه األحكام في أصو األحكام والعز بن عبدالسمم في تابه لحكالام
األحكام والقرافي في تاب األحكام ثم الشييد األو محمد بن مكي العاملي
المتوفي سنة 586هال م في تابه القواعد والفوايد.
ولكالالن الالالذي اعًالالاه بعالالدا علميالالا متسالالقا هالالو الشالالاطبي (590هالالال) فالالي

الموافقات في أصو الشريعة.
وييي الالالر أن تال الالونس

تالالاب

ان الالالت س الالالباقة ف الالالي العص الالالر الح الالالدي نحال الالو بلال الالورة (فق الالاله

المقاصالالد)مربما بسالالبف مالالا واهيتالاله فالالي وقالالت مبكالالر مالالن تحالالديات حضالالارية بسالالبف
االسالالتعمار الفرنسالاليم لذ اقترنالالت النيضالالة اإلصالالمحية فالالي هالالذا البلالالد باالهتمالالام بيالالذا

التوهه الفقييمفنر ى م م أن الشيخ محمد الخضر حسين التونسي الذي توى لزمن
مشالاليتة األ هالالر الشالالريف ميالدىي بالالدلوه فالالي هالالذا الم الالا م وتمالالت فالالي هالالذا البلالالد طباعالالة

تالاب الموافقالالاتم ثالالم لن الشالاليخ العالالالم الفقياله والمفسالالر واألديالالف محمالالد الًالاهر بالالن

عاش الالور (1996ه ال ال 1859م – 1191هال الال 1951م) .ق الالد ق الالدم ف الالي تاب الاله مقاص الالد
الشريعة دراسة علمية وافية ىهذا التوهه الفقيي.9 .
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وحذا حذو بن عاشور عم الفاسي في

تابه مقاصد الشريعة الذي

ان هو

أيض الا «قمالالة فالالي اس التيعاب مفيالالوم المقاصالالد ولعًاييالالا تعريفالالا دقيقالالا وتبويبيالالا تبويب الا
هيدا».1

تعريف علم املقاصد
القدماء لالم يبلالوروا تعريفالا محالددا للمقاصالدم ييالر أن للمتالأخرين محالاوالت فالي

ذلك نذ ر منيا:

تعريف الشيخ محمد الًاهر بن عاشور حي قا :

«مقاصالالد التشالالريع العامالالة هالالي :المعالالاني والحكالالم الملحولالالة للشالالارع فالالي هميالالع

أحوا التشريع أو معيميام بحي ال تختص ممحيتيا بالكون في نوع خاص مالن
أحكام الشريعة .فيدخل في هذا أوصام الشريعة وياياتيا العامة والمعالاني التالي ال

يخلالالو التشالالريع عالالن ممحيتيالالام و يالالدخل فالالي هالالذا أيض الا معالالان مالالن الحكالالم ليسالالت

ملحولة في ساير أنواع األحكامم ولكنيا ملحولة في أنواع

ثيرة منيا».4

وعرفيالالا المرحالالوم عالالم الفاسالالي فقالالا « :المالالراد بمقاصالالد الشالالريعةم الغايالالة منيالالا

واألسرار التي وضعيا الشارع عنالد

الل حكالم مالن أحكاميالا.ثم قالا  :وقالد اعتنال

العلماء بتجليتيا ليمانا منيم بأن الديانة اإلسممية مبنية عل العقلم وعل النير».7

وقد تناو الشيخ الحبيف بن الخوهة تعريف المقصالد بقر يالف مالن تعر يالف الشاليخ

الًاهرملذ رتبه ترتيبا اد في وضوحه فقا :

«أما علم مقاصد الشريعة فيو عبارة عن الوقوم عل المعاني والحكم الملحولة

للشالارع فالي هميالع أحالوا التشالريع أو معيميالام وتالدخل فالي ذلالك أوصالام الشالريعة
ويايتيا العامةم والمعاني التي ال يخلو التشريع من ممحيتيام و ذلك ما يكون من

معان من الحكم لالم تكالن ملحولالة فالي سالاير أنالواع األحكالامم ولكنيالا ملحولالة
في أنواع

ثيرة منيا».6
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التنظري وعلم املقاصد
عملي الالة ا تشالالالام النير يالالالة اإلس الالممية فالالالي أي مجالالالا م الالن مجالالالاالت التشالالالريع

تستيدم التوصل لى مقصد الشريعة في ذلك الم ا .

العلم الالاء المس الاللمون ال الالذين يعيش الالون احتياه الالات الواق الالع ال الالراهن ات ي الالوا ات اه الالا

مقاصديا أو بعبارة أخر ى تنيير يام وأمامنا محاولة ضتمة في مجا االقتصادم قالام
بيا الشييد محمد بالاقر الصالدرم فالي ال الزء ال الاني مالن

تالاب اقتصالادنا حيال يبالدأ

بالتأ يالالد علالال أن اإلسالالمم يحمالالل نير يالالة خاصالالة فالالي مجالالا االقتصالالاد ويسالالميه

(المذهف االقتصادي اإلسممي) ويوضل الفرل بينه وبين علم االقتصالاد علال النحالو

التاىي:

املذهب والعلم
يوضل السيد الشييد العمقة بين المذهف االقتصادي وعلم االقتصاد لذ يقو :

«فالمذهف اال قتصادي يشمل

بفكرة (العدالة االهتماعية).
والعلم يشالمل

ل قاعدة أساسية في الحياة االقتصادية تتصل

الل نيريالة تفسالر واقعالا مالن الحيالاة االقتصالادية بصالورة منفصاللة

عن فكرة مسبقة أو م ل أعل للعدالة».5
ويقو :

«فالعدالالالة لذن ليسالالت فكالالرة علميالالة بالالذاتيام وهالالي لالالذلك ح الين تن الدما بفكالالرة

تالالدمغيا بالًالالابع المالالذهبي وتميزهالالا عالالن التفكيالالر العلمي.فمبالالدأ الملكيالالة الخاصالالة أو

الحرية االقتصادية أو للغاء الفايالدة أو تالأميم وسالايل اإلنتالاج..

الل ذلالك ينالدرج فالي

المالالذهف :ألنالاله يالالرتبط بفكالالرة العدالالالةم وأمالالا قالالانون تنالالاقا الغلالالة وقالالانون العالالر

والًلف أو القانون الحديدي لألهور..فيي قوانين علميةم ألنيا ليسالت بصالدد تقالويم
تلك اليواهر االقتصادية».8
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ثالالالم يتجالالاله الشالالالييد الصالالالدر لىال ال ا تشالالالام المالالالذهف االقتصالالالادي أو (النير يالالالة

االقتصادية) ليمانا منه بأن «األحكام بناء علوي ي ف أن نتجاو ه لى مالا هالو أعمالق
وأشملم وتخًيه لى األسس التي يقوم علييا هذا البناء العلوي وينسجم معيام ويعبالر
عن عمومياتيا في

ل تفصيمته وتفريعاته دون تناقا أو نشا ».

و يف يمكنه ذلك وأن االحكام الموهودة لدى الفقيالاء قالد تكالون متعارضالة

ومتتلفالالة مالالع بعضالاليام وهالالذه حقيقالالة تفرضالاليا طبيعالالة عمليالالة االهتيالالاد القايمالالة عل ال

أساس فيم بشري لنصوص القرآن والسنة.

وهنالالا يضالالع الشالالييد الصالالدر قاعالالدة عييمالالة للغايالالة يسالالتًيع بموهبيالالا ا تشالالام

النيرية من خم االحكام التي تبدو «متنافرة» عل الصعيد النيري .يقو :

«وأمالالا حالالين ير يالالد هالالذا الفقيالاله أن يتتًالال فقالاله األحكالالام لى ال فقالاله النير يالالاتم

ويمالالارس عمليالالة ا تشالالام المالالذهف االقتصالالادي فالالي اإلسالالمم ف ال ن طبيعالالة العمليالالة
تفالالر

عليالاله نالالوع األحكالالام التالالي ي الالف أن ينًلالالق منيالالاموتحتم أن تكالالون نقًالالة

االنًالالمل مجموعالالة متسالالقة ومنسالالجمة مالالن األحكالالامم ف ال ن اسالالتًاع أن ي الالد هالالذه

الم موعالالة فيمالالا يضالالمه اهتيالالاده الشتصالالي مالالن أحكالالامم وينًلالالق منيالالا فالالي عمليالالة
اال تشام لفيم األسس العامة لمقتصاد اإلسممي دون أن يعن بتناقا أو تنافر

بين عناصر تلك الم موعةم فيالي فرصالة ثمينالة تتحالد فييالا شتصالية الممالارس بوصالفه

فقييا يستنبط األحكام مع شتصيته بوصفه مكتشفا للنيريات.

وأما لذا لم يسعد بيذه الفرصة ولم يسعفه اهتياده بنقًة االنًمل المناسبة ف ن

هذا لن يؤثر عل تصميمه فالي العمليالة وال علال ليماناله بالأن واقالع التشالريل اإلسالممي
يمكالالن أن يفسالالر تفسالاليرا نيريالالا متسالالقا شالالامم .والسالالبيل الوحيالالد الالالذي يتحالالتم عل ال

الممارس سلو ه في هذه الحالة :أن يستعين باألحكام التي أدت للييالا اهتيالادات
ييره من الم تيدينمألن في

الل اهتيالاد مجموعالة مالن األحكالام تختلالف لىال حالد

بير من الم اميع التي تشتمل علييا االهتيادات األخر ى».9
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بيالالذه القالالدرة العلميالالة الفايقالة اسالالتًاع الشالالييد الصالالدر أن ي بالالت أصالالالة االقتصالالاد

اإلسممي واختمفه البين مع المدارس االقتصادية األخر ى.

ا تشالالام (النير يالالة) عل ال الصالالعيد االقتصالالادي يعنالالي فالالي رأينالالا فيالالم مقاصالالد

اإلسالالمم العامالالة مالالن ال الالروة وتالالداوىها ومالالن العدالالالة االهتماعيالالةم وهكالالذا ا تشالالام

النيرية اإلسممية في أي مجا من مجاالت الحياة.
املقاصد عامة وخاصة

10

أما العامة فقد ذ ر الغزاىي منيالا حفالظ الالدينم والالنفسم والعقالل والنسالل والمالا

وبعد أن رتف المصالل مراتف ثمث هي الضروريات والحاهيات والتحسالينيات هعالل

المقاصالالد الخمسالالة فالالي الضالالروريات 11وأض الالام السالالبكي مسالالألة (المحافيالالة علال ال

الكرامة) .19

وهناك مجالا مفتالوح للبحال واالضالافة تبعالا أل نالواع حقالول اإلنسالان العامالة

يتصورها اإلسمم ( الحرية والمساواة) .11

مالا

وق الالد اعتب الالر بع الالا الب الالاح ين أن قض الالية حق الالول اإلنس الالان ه الالي (مح الالور مقاص الالد

الشريعة) مر زا علال أ ن القيمالة الكبالر ى فالي حقالول اإلنسالان تكمالن فالي احتالرام
(لرادته الحرة) و(عقله المميز) فقتل اإلرادة أشد من قتل ال سد.14

وأ الالد الالالبعا اآلخالالر عل ال أن الغالالرب ينيالالر لحقالالول اإلنسالالان نيالالرة مقلوبالالة فيالالو

ير الالز علال ال حق الالول اإلنسالالان م الالع لهم الالا ل الالوهر اإلنسالالان وواهبات الاله ت الالاه خالق الاله

ومجتمعه ونفسه وتكامليا.17

وهذا الرأي صحيل تماما ف ن الشريعة لذ وفرت لإلنسان حقوقه أعلمته بواهباتهم

وحينئالالذ تتكامالالل عمليالالة تالالوفير الحقالالول و لعالالمن الواهبالالات لتحقيالالق سالاليره الًبيعالالي

المتوازن عل خط التكامل والتوازن للوصو لى هدم خلقته.

ومالالن هنالالا ن الالد اإلمالالام علالالي بالالن الحسالالين ز يالالن العابالالدين(ع) ير الالز فالالي رسالالالة
الحق الالول والص الالحيفة الس الالجادية اللت الالين نقليم الالا الت الالاريخ عنال اله علال ال امت الالزاج الحق الالول
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والواهبات بأروع صورة وأسم أسلوب .وقد وصالفه الشالييد الصالدر بقولاله «اسالتًاع
هالالذا اإلمالالام العيالاليم بمالالا أوتالالي مالالن بم يالالة فر يالالدة وقالالدرة فايقالالة عل ال أسالالاليف التعبيالالر

العربي ومن ذهنيالة ربانيالة تتفتالق عالن أروع المعالاني وأدقيالا فالي تصالوير صاللة اإلنسالان

بر به و وهده بخالقه وتعلقه بمبديه ومعاده وت سيد ما يعبر عن ذلك من قيم خلقية
وحقول وواهبات» .16

أمالالا المقاصالالد الخاصالالة فيالالي تالالدخل فالالي لطالالار المقاصالالد العامالالة ولكنيالالا تخالالتص

بأبواب خاصة فيناك:

مقاصد النيام العبادي.

ومقاصد النيام التربوي.

ومقاصد النيام االقتصادي.

ويير ذلك.

مقصد احملافظة على الكرامة
ذ رنا أن السبكي هعل مسألة (المحافية عل الكرامة) من مقاصد الشريعة

العامة.

لنيا في رأينا مقصد المقاصدم لما يلي:

 – 1تأ يالالد القالالرآن الكالالريم عل ال

رامالالة اإلنسالالان حي ال قالالا سالالبحانه ولقالالد

رمن الالا بن الالي آدم .وه الالذه الكرام الالة وراء م الالا ش الالرعه اإلس الالمم ف الالي مج الالا العقي الالدة

واألحكالالام لإلنسالالان المسالاللم.حت التوحيالالد يسالالتيدم حفالالظ

أهل من أن يسجد لصنم.

رامالالة اإلنسالالانم فيالالو

وهذه الكرامة هي وراء حرمة ايتياب المسلم و وراء حرمة دماله وعرضاله ومالالهم و

وراء حرمة التم يل ب سدهم بل هالي وراء حرمالة اإلنسالان بمالا هالو انسالان بغالا النيالر

عن دينه وهنسه ولونه.

__________________________________
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● محمد حسيني

 -9هذه الكرامة تتجل في نوع الخًاب القرآني لإلنسالانم حيال يخاطالف رب
العالمين الكاين البشري بأرل العبارات حي يقو   :يا أ مييا اإل نس م
ان ما يالرك بر بالك
ٌ
الكر يم وفي نوع الخًاب اإل ىهي للمميكة  :لني هاعل فالي األر خليفالة
م
 ف ذا سو ي مت مه ونفت مت فيه من ر وحي فق معوا ل مه ساهدين. 
فو

وفالالي النيالالي عمالالا يتعالالار
ا

لإلنسان أموره

مالالع هالالذه الكرامالالةم

ليا لال أن يكون ذليم».

الالأن يالالذ اإلنسالالان نفسالاله «لقالالد

 -1المبادئ االهتماعية لإلسمم م ل رفا اليلم والتمييالزم ومكافحالة االسالتبداد

واالستضالالعامم وضالالرورة اىهجالالرة مالالن أر االستضالالعامم والنيالالي عالالن انحصالالار المالالا
كالالون مدولالالة بالالين األينيالالاء مال م
بالالين األينيالالاء  :الالي ال ي م
النكم ومبالالادئ التكافالالل
االهتماعيم وتكافؤ الفرص..

ليا تتجه نحو صيانة

رامة اإلنسان.

بعد هذه ال ولة فالي فقاله المقاصالد نالر ى أوال ضالرورة أن تكالون مقاصالد اإلسالمم

نصف أعين الفقياء ومجالس التقنين والتشريع في عالمنالا اإلسالممي

مالا ي الف أن

تتحو لى ثقافة عامة راستة في أعمال المسلمين عامة وفالي نفالوس دعالاة اإلسالمم
خاصة لنعًي لم تمعاتنا والم تمعات العالمية الصورة الصحيحة عن اإلسممم وننفالي

عنه ما ران عليه من الممارسات الخاطئة في التاريخ وفي عصرنا الراهن.

اهلوامش:
 1ال مقا  :المنيا االقتصادي ومدى حجيتهم محمد علي التستيريم منيمة المؤتمر اإلسالمميم الالدورة ال امنالة
عشرةم ماليميام المؤتمر الخاص بفقه المقاصد.
 9ال أنشئ أخيرا مر ز لدراسة مقاصالد الشالريعةم وهالو مر الز متتصالص تالابع لالدار الفرقالان فالي لنالدن التالي
يملكيا ويشرم علييا أحمد ي يماني.
 1ال مقا  :دور المقاصد في سن القواعد الشرعيةم حمداتي شالبيينا مالاء العينالينم الالدورة ال امنالة ل مالع الفقاله
اإلسمميم ماليميا.
 4ال انير مقاصد الشريعة اإلسالمميةم لمحمالد الًالاهر بالن عاشالورم تحقيالق محمالد الحبيالف بالن الخوهالةم طبعالة
_______________________________
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ثقافتنا

●

فقه المقاصد والشريعة

و ارة االوقام والشؤون اإلسممية قًر م 1497هال  9004م.
 7ال انير مقاصد الشريعةم لعم الفاسيم طبعة المغرب.
 6ال مقاصد الشريعة اإلسممية م مقدمة الحبيف بلتوهةم مصدر مذ ور.
 5ال اقتصادنا مج 9م ص 491م طبعة قم.
 8ال المصدر نفسهم ص .499
 9ال اقتصادنام ج 9م ص 466م طبعة قمم 1499هال .
 10ال التستيريم مصدر مذ ور.
 11ال قالا اإلمالام الغزاىالي «وهالالذه األصالو الخمسالة حفييالا واقالع فالي رتبالالة الضالرورات فيالي أقالوى المراتالف فالالي
المصالل المستضفي ج  1ص .986
 19ال المنتقي للباهي ج  4ص .989
 11ال راهع تاب العممة ابن الخوهة عن نيرية المقاصد  110 – 191ما يراهع االعمن اإلسممي لحقول
اإلنسان وقد وافق عليه مجمع الفقه اإلسممي الدوىي.
 14ال حقول اإلنسان محور مقاصد الشريعة :مقا األستاذ عمر عبيد حسنة ص  18في مؤتمر ماليميا.
 17ال المصدر نفسه مقا األستاذ الريسوني ص .40
 16ال راهع تاب األبعاد اإل نسانية والحضارية في الصحيفة السجادية ص 19م طبع دمشق 1497هال.
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