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ية المقاصديّة عند ابن عاشور   الرّؤ
يعة الإسلاميّة" :من خلال كتابه  "مقاصد الشّر

 * ثينة قراويب                                                           
 مقّدمة:

يعة الإسلاميّة" وتطوّرهاـ يهتمّ بحثُنا ب ول الفقه نحو من فرع ينتمي إلى علم أص ؛"مقاصد الشّر
يعة، ،علم مستقلّ  محمّد الّطاهر بن يخ الشهذا العلم الذي تبلورت معالمُه على يد  هو علم مقاصد الشّر

يعة الإسلاميّة" :صاحب كتاب ،عاشور   ."مقاصد الشّر
يْن يعود اهتمامنا بهذا المبحث إلى أمر ية المصلحيّة المبنيّة على :أوّلهما: و أساس  انتشار الرّؤ

ية فهمت الاجتهاد الاقتصادي فهم  المقاصد في فهم النّوازل ومستجّدات   ،اخاطئ   االحياة، هذه الرّؤ
ا مبرّر   ،مضانبورقيبة في الأمر بإفطار رأمن ذلك ما فعله الحبيب  على النّص، فغلّبت المصلحة  

فأردنا أن نعود إلى  ،""الجهاد الاقتصاديـ ومرور البلاد بما سمّاه ب ،ذلك بما اقتضته المصلحة العامّة
يعةمنابع مقاصد  ية المقاصديّة للواقع. ؛الشّر   لنُصّحح الفهم الخاطئ للرؤ

وقدرة  ،جّدةوإيجاد حلول لقضاياه المست ،فهو أهميّة هذا البحث في فهم الواقع: أمّا الأمر الثّاني
يعة الإسلاميّة ،الاجتهاد المقاصدّي على تقليل الاختلافات بين المذاهب  صالحة لكلّ  وجعل الشّر

 . زمان ومكان
يعة الإسلاميّة" ولمّا التنظير لعلم بين مع ا يجكتاب   لمحمّد الّطاهر بن عاشور كان كتاب "مقاصد الشّر

ب ،البحث فقد اخترناه ليكون مدوّنة   ؛المقاصد وتطبيقه  :أطلق اسم أّن صاحبه هو أوّل من خاّصة  و
يعة يعة" على مقاصد الشّر ّ   ،"علم مقاصد الشّر ية ا افكان اهتمامنا منصب وقد ، مقاصديّة عندهلعلى الرؤ

يعة ابنُ  وضعهاالأفكار التي  نا أهمّ تناول  ينها العناصر التالية: ، ومن بعاشور لتأسيس علم مقاصد الشّر
 :"علم المقاصد" عنده مفهوم المقاصد عند ابن عاشور ومنهج تأسيس -1

 : مفهوم المقاصد عند ابن عاشور -1-1
يف   يعة،ا لمقاصد ضبط محمّد الّطاهر بن عاشور تعر ّ  الشّر "مقاصد  ـر عنها بهذه المقاصد التي عب

يع العامّة" ّ  :-هوصفعلى حّد -وهي  ،التشر يع "المعاني والحكم الملحوظة للّشارع في جميع أحوال الت شر
يعة" بحيث لا ،أو معظمها : وفي قوله ،(1)تختّص ملاحظتها بالـكون في نوع خاّص من أحكام الشّر

                                                           

 ، تونس.الحضارة الحديثةباحثة في   *

بيّة للكتاب،  - 1 يعة الإسلاميّة، تونس، الدار العر  .82، ص: م8002محمد الّطاهر بن عاشور، مقاصد الشّر
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يع أو معظمها" ّ   "جميع أحوال التّشر يعة كل والجانب  ،ة  ها معلّليُشير ابن عاشور إلى أّن أحكام الشّر
يعة ،التّعبدي فيها ضئيل ب ،وهو بذلك يقول بجواز التعليل المطلق لأحكام الشّر في مجال  خاّصة  و

يع المعاملات فهو يرى أنّه لا وجود لأحكام   المعاملات، ام خفِي ت وإنّما هي أحك ،تعبديّة في تشر
أمّا ابن عاشور  ،وفي هذا ردّ على قول الّشاطبي بوجود الجانب التعبّدي في مجال المعاملات ،عِل لُها

 ا للمقصد.وليس هو غياب   ،فيقول بخفاء العلّة
يحذو ابنُ  يعة الإسلاميّة هو  و عاشور حذو الّشاطبي في القول بأّن المقصد الأعظم للشّر

الأعظم  قد انتظم لنا الآن أّن المقصد": وروفي ذلك يقول ابن عاش ،جلب المصالح ودرء المفاسد
يعة هو جلب الصلاح ودرء الفساد" يعة  وهو ما يعني أّن كّل حكم   ،(1)من الشّر من أحكام الشّر

ْ "ج   فهذا المقصد ،"الأعظم" دلّت على الّشمول والكليّة :وكلمة ينضوي ضمن هذا المقصد،  بُ ل
ُ رْ الصلاح ود   يعة ء  :وهو ما يتوافق مع قول الّشاطبي ،الفساد" مقصد يشمل كّل أحكام الشّر

وهذا المقصد الأعظم تنتهي  ،(2)ا"أو لهما مع   ،وإمّا لجلب مصلحة ،"التّكليف كلّه إمّا لدرء مفسدة
يعة هو ذاتُه المقصد العامّ  إليه كّل مقاصد الأحكام، كّن الثّاني لـ ،وليس المقصد الأعظم للشر

يعة ؛نهعفهو فرع  ؛إلى الأوّل يُنسب هو حفظ نظام  -كما بيّنه ابن عاشور- إذ المقصد العامّ للشّر
العامّ  لذلك يكون المقصد ؛أو بدرء مفسدة   وهذا الّصلاح يكون بجلب مصلحة   ا،الأمّة وصلاحه

يعة هو مقصد تابع للمقصد الأعظم، ُ إحتّى  ،نفسها ولا يّتخذان الدّرجة للشّر نطلق على مكن أن نّه ي
يعة اسم "القاعدة الكليّة" يعة: وفي ذلك قال ابن عاشور ،المقصد الأعظم للشر متطلّبة لجلب  "الشّر

يعة" ،المصالح ودرء المفاسد  .(3)واعتبرنا هذا قاعدة كليّة في الشّر
يع عند ابن عاشور تتجلّى بوضوح   ّن الرّجل وجّه إى حت ،في مجال المعاملات ومقاصد التّشر

ن "إنّي قصدُت في هذا الكتاب خصوص البحث ع: وهو القائل ،المقاصدي إلى هذا المجالبحثه 
يع ُتخّص  والآداب التي أرى أّنها الجديرة بأن ،في قوانين المعاملات ،مقاصد الإسلام في التّشر

يعة"  .(4)باسم الشّر

                                                           

يعة مقاصد عاشور، بن الّطاهر محمد - 1  .791ص:  الإسلاميّة، الشّر
بي،  - 2 يعة، دار الفكر العر  .7/799الّشاطبي، الموافقات في أصول الشّر
يعة الإسلاميّة، ص:  - 3  .791محمد الّطاهر بن عاشور، مقاصد الشّر
  .88المرجع السابق، ص:  - 4
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بالعودة إلى مفهوم المقاصد عند ابن عاشور يمكن أن نميّز بين ثلاثة  هي:  ،طلحاتمصو
ّ  ،هذه الكلمات ليست مترادفة   ،"والوسيلة ،والمصلحة ،المقصد"  ،احية المفهوميّةفهي تختلف من الن

"المقاصد : ن عاشورونتبيّن هذا في قول اب ،وتحكمها علاقات تبعيّة ،ولـكنّها تتكامل في حقل المقاصد
د ص، وفي بيان الفرق بين المق(1)إليها" والوسائل هي الّطرق المُفضية ،هي المتضمّنة للمصالح والمفاسد

ّن المصلحة إو ،"إّن المقصد هو المبدأ النّظرّي أو القاعدة العامّة: المصلحة يقول نور الدّين بوثوريو
 .(2)"يتحوّل إلى فعل   :أي ،هي المقصد حين يتجّسد

هو مفهوم  ،إّن اهتمام ابن عاشور بمفهوم المقاصد هو نوع من التنظير العلمي لمفهوم جديد
 .فماذا يعني بعلم المقاصد؟ علم المقاصد.

يعي :هو القائمة على جلب مصالح العباد أو  ،"كّل ما يكشف عن وجوه الإعجاز التّشر
ا لبعض الأحكام تعليل   ا أوأو يُفيد بيان   ودفع المفاسد عنهم أو تقليلها، في دينهم ودنياهم، تكميلها،

يعيّة ،الجزئية ع ما يظهر من وهو ما يُستعان به على دف ،أو العلّة المناسبة له... ،بذكر حكمته التشر
وإلحاح ابن عاشور على ضبط المفاهيم تبرّره النّزعة التّأسيسيّة  ،(3)التّعارض بين أدلّة الكتاب والسنّة"

يعة. ولتأسيس هذا العلم اعتمد هذا الفقيه منهج   يّنه من خلال ا يمكن تبا محّدد  لعلم مقاصد الشر
يعة الإسلاميّة" :ابهكت  .ففيم يتمثّل هذا المنهج؟ ،"مقاصد الشّر
 : "علم المقاصد" عند ابن عاشور :منهج تأسيس -1-2

ّ  ا، وسعى إلى أن يجعل هذا العلم قطعلم   وصفهان عاشور أوّل م ن قّدم المقاصد بابيعّد   ،اعي
ّ   ،الذي رأى أنّه علم ظنيّ  ،بخلاف علم أصول الفقه قهاء، وما كما يدّعي بعض الف ،اوليس قطعي

نحن إذا أردنا أن "ف :هو القائلف ،فعله ابن عاشور هو استخلاص علم المقاصد من علم أصول الفقه
أن و للتفّقه في الدّين، حّق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارضة، ا قطعيّة  نُدوّن أصول  

ين ونُعيّرها بمعيا بها في بوْتقة التدو يبة عنها التّي غُلِّثت فننفي عنها الأجزاء ا ،ر النّظر والنّقدنُعيد ذو لغر
علم مقاصد  :مّيهونس ،ثمّ نُعيد صوْغ ذلك العلم ،بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفقه والنّظر

يعة"  .(4)الشّر
                                                           

يعة مقاصد عاشور، بن الّطاهر محمد -1  .000ص:  الإسلاميّة، الشّر
يع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد وقصور الاجتهاد، بيروت، دار الّطليعة للطباعة  -2 يعة، التشر نور الدّين بوثوري، مقاصد الشّر

 .89، ص: م8000، سبتمبر، 7:والنّشر، ط
يعة الإسلاميّة، ص:  -3  .82-88محمد الّطاهر بن عاشور، مقاصد الشّر
 .88المرجع السابق، ص:  -4
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لى تأسيس عاشور إ فقد دعا ابنُ  ،ومن هنا نتبيّن أّن مُنطلق علم المقاصد هو أصول الفقه
لى تصفية هذا وع ،علم المقاصد من داخل أصول الفقه، وهذا التأسيس يعتمد على النّظر العقليّ 

ّ  ولئن كانت أصول الفقه مصدر   العلم من الّشوائب التي داخ ل ته، فقد  ،س علم المقاصدا لتأسيا أساسي
 ذلك أنّه عاد إلى المصنّفات من ،اعتمد محمد الّطاهر بن عاشور مصادر أخرى لِصوْغ هذا العلم

ومن  ،نّقد والمناقشةوإمّا بال ،وهذه العودة تكون إمّا بالتأييد ،القديمة التي ُكتِبت في فّن المقاصد
اثي لأقوال الرّسول التقسيم الثل في -مثلا- ذلك أّن ابن عاشور عاد إلى فروق القرافي فاستفاد منها

وقد نوّه الفقيه بسبق القرافي في هذا  ،(1)والإمامة ،والفتوى أو التبليغ ،القضاء: وهي ،وأفعاله
 ّ "وأوّل من اهتدى إلى النّظر في هذا التمييز والتعيين العلّامة شهاب الدّين أحمد : قسيم فيقولالت

يس القرافي في كتابه ل مث ؛أخرى لـكنّه ينقده في مناسبات   ،(2)"أنوار البروق في أنواء الفروق" :إدر
يعة الفساد ثلاثة أقسام ي هو مُجمع على عدم سّده كزراعة العنب والتجاور ف وهي )ما ،تقسيم ذر

يق المارّة، ومختلف فيه مثل بيوع الآجال(، ،البيوت مؤلّف ف ومُجمع على سّده كحفر الآبار في طر
ّ  المقاصد وإن أيّد القرافيّ   اد ببعض يعتب عليه عدم البحث عن وجوب الاعتد فهوقسيم في هذا الت

ّ  ومن أهّم المُصنّفات التي عاد إليها وكانت مرجع   .هذه الذّرائع دون بعض   تأسيس علم  ا فيا أساسي
ين المقاصدفقد نوّه صاحب المقاصد بفضل الّشاطبي في ت ،"الموافقات" للّشاطبي :المقاصد كتاب  ،دو

ذي أفرد هذا "والرّجل الفّذ ال: وهو يقول في ذلك ،بعض المسائلوناقشه في  -اأيض  –ولـكنّه نقده 
 ّ يلاتالفّن بالت براهيم بن موسى الّشاطبي... ولـكنّه تطوّح في مسائله إلى تطو ين هو: أبو إسحاق إ  دو

واستشهد ابن  (3)بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود" ،من المقاصد وخلط، وغفل عن مهمّات  
ُ استشهاد   ،ة  عاشور بالّشاطبي غير مرّ  اب المقاصد "ولقد جاء الّشاطبي في آخر كت :ا من قبيلفنجد

 . (4)أرى من المهّم إثبات خلاصته باختصار" "الموافقات" بكلام   :من تأليفه
ين مرتكز  تُسهم في تل وتتعّدد الاستشهادات من المصنّفات التي اهتمت بالمقاصد من  كو

 مرتكزات تأسيس علم المقاصد عند ابن عاشور. 

                                                           

  بعدها.وما  ،7/084انظر الفروق، للقرافي، 1- 
يعة الإسلاميّة، ص:  -2  .21محمد الّطاهر بن عاشور، مقاصد الشّر
 .82المرجع السابق، ص:  -3
 .40المرجع السابق، ص:  -4
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يُع ،الاستقراء -اأيض  –ومن طرق تأسيس علم المقاصد عنده نذكر  رق التي من أهّم الطّ  دّ و
يعة هذا المنهج وهو يُصرّح ب ،اعتمدها المؤلّف مث لُه في ذلك م ث ل الّشاطبي في استقراء الشّر

ي: فيقول ،الاستقرائي يعة الإسلاميّة الدّالة على مقاصدها من التشر يْنا موارد الشّر ع "إذا نحن استقر
فيها هو يع أّن المقصد العامّ من التّشر  -ومن جزئياتها المستقراة من كليّات دلائلها،–استبان لنا 

 .(1)"وهو الإنسان ،واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه ،حفظ نظام الأمة
 ،من القرآن والسنّة ة  واضح حيث يأتي المؤلّف بأدّلة   ،في الاستدلال بالنّّص  والاستقراء واضح  

ب وهو يُصرّح بذلك فيقول: "واستقراء أدلّة كثيرة من القرآن والسنّة الّصحيحة يوج ،تُثبت المقاصد
يعة الإسلاميّة م نوطة بحِكم   ع لمجتملاح العام لراجعة للصّ  ،وعِلل   لنا اليقين بأّن أحكام الشّر

 .(2)والأفراد"
 ِ  اصد،من الواقع تتحّقق فيها المق ن مرتكزات منهج صاحب المقاصد كذلك سوْق أمثلة  وم

 به.عر ضها المؤلّف في القسم الثّالث من كتا ،وأغلب هذه الأمثلة هي مسائل من فقه المعاملات
 ِ يفاتول يب ال ،ضبط معالم علم المقاصد نزع ابن عاشور إلى وضع التّعر وتقعيد  ،مسائلوتبو

   ا مستقلّا عن أصول الفقه.حتى يستوي علم المقاصد علم   ؛القواعد
ُلّخص منهج ابن عاشور في تأسيس علم المقاصد نقول استخلاص نّه بدأ ب: إوإذا أردنا أن ن

يّدها اُكتبت في المقاصد ينتقي منها أفكار   وعاد إلى مصنّفات   ،المقاصد من أصول الفقه وأخرى  ،يُؤ
ينقدها ذلك المنهج ك فكانت ثنائيّة التأييد والمناقشة إحدى مرتكزات علم المقاصد عنده، ،يُناقشها و

مّ نجد سوْق الأمثلة ث ،في تأسيس هذا العلم بارز وإسهام ،الاستقرائي له حضور واضح في الكتاب
يب المسائل وتقعيد القواعد. ،والحرص على وضع المفاهيم  وتبو

يعة المحّققة لهاالمقاصد:  -2  : أقسامُها وميزات الشّر
 : أقسام المقاصد-2-1

ّ  فهيمنتْ  ،أراد ابن عاشور تأسيس علم المقاصد يب والتّقسيم قعيدعلى الكتاب نزعة الت  ،والتبو
 ،رةنلجأ إليه عند الاختلاف والمكاب "إنّما أردُت أن تكون ثلّة من القواعد ملجأ  : وفي ذلك يقول
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يعة" :القواعد هو ما نسمّيه وأن ما يحصل من تلك  وما فعله ابن عاشور هو ،(1)علم مقاصد الشّر
 .فما مراتب المقاصد؟ وما أنواعها؟ ،تقسيم المقاصد إلى مراتب وأنواع

 مراتب المقاصد: -2-1-1
يعة مرتبتان: مقاصد قطعيّة  ومقاصد ظنيّة. ،يرى ابن عاشور أّن مقاصد الشّر

 ّ ُ من متكرّر أدلّة القرآن تكرار  : القطعيّة فهيرعيّة أمّا المقاصد الش نفي احتمال ا ي"ما يؤخذ
ّ ه تعالى ،قصد المجاز والمبالغة، نحو كون مقصد الّشارع التيسير ّ ه بِكُْم اليُسْر  }: فقد قال الل ِيدُ الل يُر

ِيدُ بِكُْم العُسْر   ّ  ،(2){و ل ا يُر   .(3)فيّة الّسْمحة"ي"بُعِثُت بالحن:  بيوقول الن
يف المقاصد القطعيّة جميع اعتمده في  الذي نفسه سار ابن عاشور على النّهج ،ولضبط تعر

في احتمال قصد ا ين"ما يؤخذُ من متكرّر أدلّة القرآن تكرار   ا للمقاصد القطعيّةضع مفهوم  و ،الكتاب
ّ  ا لهذه المقاصدثمّ يذكر مثال   ،المجاز والمبالغة" ثمّ يستدّل على ذلك  ،"يسير"نحو كون مقصد الّشارع الت

 نّة. من القرآن ومن السّ 
 ّ يف للمقاصد القطعيّة نستنتج أّن القطعيّ هو ما أثبت الاستقراء أنّه ومن خلال هذا الت عر

ّ  ،في الأدلّة القطعيّة متكرّر    ؛لمقصد القطعيّ ل يسير هو مثال  وهي القرآن والأحاديث الّصحيحة، والت
لأّنها من  ؛لّه عمومات متكرّرة، وكلّها قطعيّة النسبة إلى الّشارع"لأّن الأدلّة المُستقراة في ذلك ك

ّ  (4)وهو قطعيّ المتن" ،القرآن بذلك ينفي ابن عاشور قطعيّة أص ،ا. فالقطعيّ ما كان دليله قطعي ول و
يُبطل الادّعاء بقطعيّة مسائله ،الفقه فيها ما هو  ،وذلك لأّن الأدلّة في أصول الفقه متنوّعة ؛و

وابن عاشور عندما ينفي قطعيّة مسائل الأصول يخلخل المسلّمات الرّاسخة في  ،وما هو ظنيّ  ،قطعيّ 
قد عمِل و التي عبّرت عنها أطروحة الّشاطبيّ في كون أصول الفقه قطعيّة، ،المنظومة الفقهيّة القديمة

ليل على "الدّ : هالمقاصد قول   قل عنه صاحبُ ون   ،صاحب "الموافقات" على إثبات هذه الأطروحة
يعة، يّات  ذلك أّنها راجعة إلى كُليّات الشّر وما كان كذلك فهو قطعيّ، وأعني بالكليّات: الضّرور

 ّ ط "مدخول ومخلو :وقد وصف ابن عاشور استدلال الّشاطبي بأنّه ،(5)ات"يحسينوالحاجيات والت
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احب اعتمدها صومناقشة آراء علماء المقاصد الّسابقين هي إحدى الّطرق التي  ،(1)غير منخول"
ّن يغلِب ظيرى أّن الو  ،فهو يُبطل الادّعاء بقطعيّة أصول الفقه ،المقاصد في تأسيس علم المقاصد

 ،اخله علم جديدحتّى يظهر من د ؛لذلك وجب تصفيتُه من الّشوائب التي علِقت به ؛على هذا العلم
يعة" :هو ،ا بالقطعيّةيتّصف فعل    ."علم مقاصد الشّر

بير "تحصيلها سهل من استقراء غير ك أنّ : ابن عاشور عنهاأمّا المقاصد الظنيّة فقد قال 
يعة يع"ا باصطلاح الّشارع وما يُراعيه فلأّن ذلك الاستقراء يُكسبُنا علم   ؛لتصرّفات الشّر  .(2)ي التّشر

يعة لتحصيل المقاصد الظنيّة يستدّل ابن عاشور كلام ب ولبيان جدوى استقراء تصرّفات الشّر
ثره وما وفهِم ما يؤ ،ا من الفضلاء الحكماء العقلاءومفادُه أّن م ن عاشر إنسان   ،ابن عبد الّسلام

ا اعتاده من حسب م -لا يعرف قول ذلك الحكيم فيها- يستطيع أن يحكم في مسألة ما ،يكرهه
معنى المقاصد لوقد أورد ابن عاشور نّص ابن عبد الّسلام في نهاية تفسيره  تصرّفات ذلك الحكيم.

يقة أخرى في صوْغ علم المقاصد ،نّما ذلك ليُؤكّد ما ذهب إليه هووإ ،الظنيّة وهي  ،وهذه طر
 صفووهو نوع من "التنوّر بأضواء أفهامهم" على حّد  ،الاستدلال بكلام علماء المقاصد وتأييده

ّن في المقاصد: ظولعّل أعلى درجات ال ،درجات الّظّن في المقاصد تختلف صاحب المقاصد. ولـكنّ 
يبة من القطعيّ. فإذا كانت المقاصد القطعيّة هي ما كانت أدلّتها قطعيّة وإذا كانت  ،الظنيّة القر

يعة وغياب دليل قطعيّ  ّن المقاصد الظنيّة فإ ،المقاصد الظنيّة هي حاصل استقراء تصرّفات الشّر
يبة من القطع هي ما كان دلي ّ القر يورد ابن عاشور لهذ ،ةلها الظنيّ موافقا لأدلّة قطعي ه المرتبة من و

: "لا ضرر ولا -عليه الصلاة والّسلام-ودليله الظنّيّ هو قول النبيّ  ،وهو رفع الضّرر ،االمقاصد مثال  
ة غير لأّن الّسن ؛وليس بقطعيّ النّقل عن الّشارع ،"خبر آحاد ؛وهذا دليل ظنيّ لأنّه ،(3)ضرار"

 ،قرآنيّة هي آياتفأمّا الأدلّة القطعيّة الموافقة لهذا الدّليل الظنّي  ،(4)المتواترة ليست قطعيّة الظّن"
ُمِْسكُ } :من قبيل ،فيها منع للضرر والضّرار  .(5){هُّن  ضِر ار ا لِت عْت دُواوو لا  ت
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يبة م وما نستنتجه من تفاوت مراتب المقاصد )مقاصد ظنيّة،  ن القطع،مقاصد ظنيّة قر
يعةهو تفاوت  مقاصد قطعيّة( تقراء وتفاوت بتفاوت الاس ،مراتب الظنون في فهم مقاصد الشّر

يعة تبقى ظنيّة تخضع إلى التّرجيحوهذا  ،الأدلّة رف به محمد وهو ما اعت ،يعني أّن مقاصد الشّر
أقرّه في المقّدمة  على خلاف ما ،وظنيّة ،الّطاهر بن عاشور عندما قسّم المقاصد إلى مرتبتيْن: قطعيّة

 بقطعيّة المقاصد.
فما هي هذه  ،ا تختلف باختلاف معايير التّقسيمومهما كانت مرتبة المقاصد فإّن لها أنواع  

 .الأنواع؟
 أنواع المقاصد:  -2-1-2

يعة نوعان  ،يقيّةالمعاني الحق: هذان النّوعان هما، تتفرّع عنهما أنواع أخرى ،مقاصد الشّر
يُشترُط في جميعها أن يكون ثابت  ، ني العرفيّة العامّةوالمعا بِط ا مّطرِد  ا ظاهر  "و ، وهذه (1)ا"ا مُنْض 

ُمثّل ضوابط المقاصد يعني ،وهي: الثّبوت ،الشّروط ت ّ   ،الجزم بتحّقق المعاني :و يب  أو الظّن ظن ا من ا قر
 ،وعدم الاختلاف بين الفقهاء في تشخيص المعنى، والانضباط وهو الاتّضاح ،الجزم، والّظهور

ُ عنه" ،لمعنى حّد معتبرل" أن يكون : وهو هو الاّطراد  :، والشّرط الرّابع(2)لا يتجاوزه ولا يقصُر
يكون استنباط  ،(3)ا باختلاف أحوال الأقطار والقبائل والأعصار""أن لا يكون مختلف  : ومعناه و

اذا قصد ابن فم، معان  حقيقيّة كانت أو معان  عرفيّة عامّة ،ق هذه الّضوابطفالمقاصد الشّرعيّة و  
 .حين قسّم المقاصد الشّرعيّة إلى هذيْن النوعيْن؟ ،عاشور بمعان  حقيقيّة ومعاِن عرفيّة عامّة

حيث تُدرك "التّي لا تحّقق في نفسها ب: هي -كما عّرفها صاحب المقاصد-المعاني الحقيقيّة 
إدراك ا  ا،ا عامّ  ضرّ   ا أوا عامّ  تكون جالبة نفع   :أي؛ الّسليمة ملاءمتها للمصلحة أو منافرتها لهاالعقول 

ّ ا عن التّوقّف على معرفة عادة أو قانون لى ا وكون الاعتداء عكإدراك كون العون نافع   ،مستقل
 .(4)ا لصلاح المجتمع"وكون الأخذ على يدِ الّظالم نافع   ،االنّاس ضارّ  
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ّبات التي ألفتها نفوس الجماهير واستحسنتها استحس أمّا انا المعاني العرفيّة العامّة "فهي المجر
بة ملاءمتها لصلاح الجمهور كإدراك كون الإحسان معنى ينبغي تعامل الأمّة به...  ،ناشئا عن تجر

 .(1)وإدراك كون القذارة تقتضي التّّطهر"
تصلُُح أن  لـكنّها لا ،ور إلى وجود معان وهميّةوفي مقابل المعاني الحقيقيّة أشار ابن عاش  

ق في الخارج ،تكون مقاصد شرعيّة، وهي معان  يخ ترعها الوهم والخيال توهّم أّن ك ،دون أن تحّق 
ة لأن ولئن كانت هذه المعاني الوهميّة غير صالح ،عنى يوجب النّفور عنه والخوف منهفي الميّت م

ق المقاصد "صالحة لأن يُستعان بها في تحقي :المقاصد يرى أّنهاتكون مقاصد شرعيّة فإّن صاحب 
يقا للدّعوة والموعظة ترغيبا وترهيبا" ؛الشّرعيّة ُل بعض الأحكام بأّنها أمور ، وقد تُؤوّ  (2)فتكون طر

ُمكن تعليلها مثل: التيمّم واستلام الحجر الأسود ،وهميّة ّ  ،ولا ي ُلْح ق بالقسم الت والواجب  ،عبديفت
 ها كما هي.إثباتُ 

يعة ال ومن أنواع المقاصد أيضا المقاصد العامّة والمقاصد الخاّصة. عامّة التي أمّا مقاصد الشّر
وإقامة  ،اسدودرء المف ،وجلب المصالح ،حفظ النّظام :ذكرها ابن عاشور في كتاب المقاصد فهي

يعة مُهابة مُطاعة نافذة ،المساواة بين النّاس بة الجانب م ،وجعل الشّر يّة مرهو طمئنّة وجعل الأمّة قو
 البال. 

ائلة في قصد التوثّق في عقد الرّهن، وإقامة نظام المنزل والع :أمّا المقاصد الخاّصة فمِن أمثلتِها
  عقد النّكاح، وغيرها من المقاصد التي تخّص الأفراد دون الجماعات.

يعة هو حفظ مصالو ّشاطبي وهذا ما أقرّه ال- ح العبادلمّا كان قصد الّشارع في وضع الشّر
يعة هي طلب المصالح -وأيّده ابن عاشور في "المقاصد" ،في "الموافقات" فإّن  لذاو ،فإّن مقاصد الشّر

 .شور؟فما هي أنواع المصالح كما ضبطها ابن عا ،ح هي بشكل أو بآخر أنواع للمقاصدأنواع المصال
النّفع منه  :أي ،فعل يحُصل به الّصلاحيُعرّف ابن عاشور المصلحة فيقول: "هي وصف لل

يف نتبيّن قسميْن للمصلحة(3)دائما أو غالبا للجمهور أو الآحاد" صلحة الم :وهي ،، ومن هذا التّعر
أما  أو ما عبّر عنها صاحب المقاصد بالمصلحة الكليّة والمصلحة الجزئيّة، ،والمصلحة الخاّصة ،العامّة

ئية( فهي وأمّا المصلحة الخاّصة)الجز ،فيه صلاح الأمّة أو الجمهورالمصلحة العامّة)الكليّة( فهي ما 
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لتعلّقها بعموم  فوصفيه  "وكليّة ،جزئية" :وتقسيم المصلحة إلى ما فيه صلاح للآحاد أو الأفراد،
 الأمّة أو الأفراد.

يرى ابن عاشور أّن "المصلحة العامّة لجميع الأمّة قليلة الأمثلة ظ البيضة، وهي مثل حف ،و
 .(1)"إلخ..وحفظ الدّين من الزّوال و. وحفظ الجماعة من التّفرّق،

 ،واع ومراتبوهي أن "مصلحة الفرد أو الأفراد القليلة. :أمّا المصلحة الجُزئية الخاّصة فهي
يعة في المعاملات"  .(2)وقد تكّفلت بحفظها أحكام الشّر

ُمكُن أن تُقسّم المصلحة ب ي  ،قطعيّة :تحّقق الاحتياج إليها في قوام الأمّة والأفراد إلى وصفو
يعة  :أمّا القطعيّة فهي .ووهميّة ،وظنيّة ّ  :مثل ،أّنها كذلكعلى ما دّل استقراء الشّر يات الض رور

 :مثل ،عظم ضرّه عند تركه لىأو ع ،أو ما دّل العقل على عِظِم صلاحه عند التّحصيل ،الخمس
ّ ه عنه–الصديق  قتال مانعي الزّكاة في عهد أبي بكر  .-رضي الل

اضِي ب يْن  ل ا ي ْقضِي الْق  " :مثل حديث ،أمّا الظنيّة فهي: "ما دّل عليه دليل ظنيّ من الشّرع
 اّتخاذ كلاب الحِراسة في الحضر. :مثل ، أو ما ظنّه العقل صلاحا  (3)"اثْن يْنِ و هُو  غ ْضب انُ 
والمثال الذي ساقه ، (4)وهو عند التأمّل ضرّ" ،"فهي التي يُتخيّل فيها صلاح وخير أمّا الوهمية

ين،  ابن عاشور لهذا القسم من المصالح هو تناول المخّدرات من الأفيون والحشيشة والـكوكايين والهرو
بذلك يج ،وهو مثال من الواقع المعاصر يجعله الفقيه في قسم المصلحة الوهميّة فسدة عله في حكم المو

 التي يُتخيّل أّنها مصلحة.
يفات الثلاثة وجدنا حّظ  و يعة وحّظ  إذا تأمّلنا التعر مع  ،ذه المصالحا للعقل في تقدير ها للشر

يعة يّة الشّر ِلعقل أن يُقّدر المصلحة في حدود المقاصد الشّرعية ،أولو لأّن  ؛ولـكن إذا غاب النّص فل
 ،لوهميّةوهو ما سمّاه ابن عاشور بالمصلحة ا لتأمّل،ما قد يراه العقل مصلحة قد يكون مفسدة عند ا

 التي جعل مصدرها الخيال والوهم.
يعة أوّل ا حث إشكاليّ ثمّ العقل ثاني ا، وتقدير المصالح مب ،على أّن تقدير المصالح راجع للشّر

  ّ "كون : ل الّشاطبيّ وفي هذا يقو ،التّحسين والتّقبيح العقلي يْنِ  :ا ضمن ما يُعر ُف بقاعدةُطرِح كلامي

                                                           

 .812المرجع السابق، ص:  -1
 .810المرجع السابق، ص:  -2
 .1/077 :السنن الـكبرى، للنسائي، باب الحال التي ينبغي للحاكم اجتناب القضاء فيها -3
يعة الإسلاميّة، -4  .811ص:  محمد الّطاهر بن عاشور، مقاصد الشّر
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جال للعقل فيه يختّص بالّشارع، لا م  هوالمصلحة مصلحة تقصد بالحكم، والمفسدة مفسدة كذلك، 
هو الواضع لها فإذا كان الّشارع قد شرّع الحكم لمصلحة ما ف نفي التحسين والتّقبيح، :بناء على قاعدة

ُمكن  ، وقد وافقه صاحب المقاصد فيما (1)"أن لا تكون كذلك -عقلا-مصلحة، وإلّا فكان ي
ّ  ولـكنّه رأى أّن تقدير العقل للمصالح يكون ممكنا   ،ذهب إليه  ة.في إطار المقاصد الشّرعي

يّة :آثارها في قوام الأمّة إلى وصفتُقسّم المصلحة ب وهذا  ،نيّةوتحسي ،وحاجيّة ،ضرور
افظ ابن عاشور فيه ح التّقسيم الثّلاثي للمصالح هو تقسيم متعارف عليه في المنظومة الفقهيّة القديمة،

يبا   نفسها الأمثلةو ها،المفاهيم نفسو ها،نفس على المصطلحات لمفاهيم إنّما هو لأجل وإعادة هذه ا ،تقر
 )علم المقاصد(. وهو ما يتطلّبه تأسيس العلم الجديد ،وضبط حدودها ،ترسيخها

يّة جموعها "التي تكون الأمّة بم :هي -كما عّرفها محمد الّطاهر بن عاشور- والمصالح الضّرور
في حفظ  اوتتمثّل أساس   ،(2)بحيث لا يستقيم النّظام باختلالها" ،وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها

ليّات وحفظ هذه الك، والعقل ،والمال ،والنّسل ،والنّفس ،حفظ الدّين :وهي ،الكُليّات الخمس
بالنسبة إلى عموم الأمّة ،يجب أن يكون بالنسبة إلى الأفراد ْ  ،و ي : ما الأول :نوحفظها يكون بأمر

يعةدفع ما يُعدمها :والثّاني ،يُقيم أصل وجودها اتّفق  قدو ،، وهذه الكليّات الخمس ثابتة في الشّر
فه وناقشه لـكن ابن عاشور خال ،هو حفظ العرض ،سادسا   وزاد القرافي أصلا   ،عليها علماء المقاصد

يح، "وأمّا حفظ العرض في الضّرورّي فليس بصح: فقال ،وجعله في قسم الحاجيّ  ،في هذا الأمر
وقد سلك في ذلك "منهج الغزالي وابن الحاجب في القول ، (3)والّصواب أنّه من قبيل الحاجيّ"

يّته، مُعلّلا اّتجاهه بنفي التّلاز بين ما يترتّببعدم ضرور يته  م بين عدّ الأمر من الضّرورّي، و على تفو
 . (4)من حّد"

                                                           

يعة -1  .8/271 :الّشاطبي، الموافقات في أصول الشّر
يعة الإسلاميّة، ص:  -2   .828محمد الّطاهر بن عاشور، مقاصد الشّر
  ُثبتها :أي ،ومن جهة العدم ،يجب حفظ الكليّات الخمس من جهة الوجود ي يُعدمها  وإزالة كّل ما ،بشرع كّل ما يحقّق وجودها و

ُبطلُها، فأحكام العبادات والمعاملات تؤدّي إلى حفظ مصالح العباد من حيث الوجود ي ير ي ،و يع الحدود والتّعز ؤدّي إلى حفظ وتشر
يع العبادات ا ،هذه المصالح من جهة العدم أمّا  ،الزّكاة...لأساسيّة كالّصلاة والّصوم ومثال حفظ الدّين يتحّقق من جهة الوجود بتشر

 والقضاء على البدع. ،والجهاد ،من جهة العدم فحفظ الدّين يتحقّق بقتل المرتدّ
يعة الإسلاميّة، ص:  -3  .800محمد الّطاهر بن عاشور، مقاصد الشّر
يعة الإسلاميّة، ا -4 بيّة للكتاب سنة محمّد الحبيب بن الخوجة، بين علمْي أصول الفقه ومقاصد الشّر ، ص: 7، ط/م8002لدار العر

700. 
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مصالحها وانتظام  لاقتناء ؛"ما تحتاج الأمّة إليه :أمّا المصالح الحاجيّة فعرّفها ابن عاشور بأّنها
وهي ما يدخُل في باب رفع  ،(1)ولـكنّه لا يبلغ مبلغ الضّرورّي" ،أمورها على وجه حسن...

باب الرّخص ،الحرج قاعدة  وقد وضع صاحب المقاصد ،البيوع والإجارات والمساقاة :من قبيل ،و
يظهر أّن معظم قسم المباح في المعاملات راجع إلى الحاجيّ": لاستنباط الحاجيّ في قوله  ،(2)"و

يعة بالحاجيّ تقرُب من عنايتها  ي ؛بالضّروريّ و"عناية الشّر ت بعض أنواعه لذلك رتّب الحّد على تفو
حفظ العرض من الحاجيّ الذّي يُكمّل أصل حفظ النّسل في قسم لـكون  ؛(3)كحّد القذف"
يّات.  الضرور

عيش آمنة حتّى ت ؛"ما كان بها كمال حال الأمّة في نظامها :أمّا المصالح التحسينيّة فهي
وهذه المصالح إذا فُقِدت تُصبح حياة  ،(4)ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقيّة الأمم" ،مطمئنّة

 النّاس مستقبحة.
يكون الضّرورّي فيها هو الأصل ،وتتكامل هذه الأنواع الثلاثة فيما بينها يكون الحاجيّ  ،و و

يّا لإقامة الضّرورّي.  والتحسينيّ ضرور
بيّن ،ذكر ابن عاشور أنواع المصالح  .ذلك؟ فما هو غرضه من وساق لها أمثلة. ،مفاهيمها و

بالاجتهاد المقاصدي لهبيان أنواع المصالح  يعة و وفي هذا يقول  ،علاقة بتأسيس علم مقاصد الشّر
 ،ا من صور المصالح المختلفة الأنواع"غرضنا من ذلك أن نعرف كثير   :محمد الّطاهر بن عاشور

يّاها يعة إ ه حتّى يحصل لنا من تلك المعرفة يقين بصور كليّة من أنواع هات ؛المعروف قصد الشّر
ر ذات أحكام متلّقاة ولها نظائ فمتى حلّت الحوادث التي لم يسبق حلولها في زمن الّشارع، ،المصالح

منه، عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الّصور الكليّة، فنُثبت لها من الأحكام أمثال ما ثبت لكليّاتها، 
 ّ  .(5)ا شرعيّة إسلاميّة"نا في ذلك مثبتون أحكام  ونطمئّن بأن

يّة والحاجيّة والتكميليّة معتبرة شرعا دّل عليها استقراء النّصوص  ،ولمّا كانت المصالح الضّرور
ير الأحكام عند غياب النّص،مقياس   دّ فإّن المصلحة عند ابن عاشور تع ان اعتبار و"إذا ك ا لتقر

يّات والحاجيات  يعالنّصوص للضّرور فإنّه  ،والتحسينات هو نوع من اعتبار المصلحة أساسا للتشر
                                                           

يعة الإسلاميّة، ص:  -1  .807محمد الّطاهر بن عاشور، مقاصد الشّر
 .807المرجع السابق، ص:  -2
يعة مقاصد عاشور، بن الّطاهر محمد -3  .808، ص: الإسلاميّة الشّر

  .802ص:  المرجع السابق، 4-
 .800 :المرجع السابق، ص -5
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نّص  اهر الّشمول يتحّقق معه تطبيق هذه القاعدة في كّل ما لم يرد فيهظفي الوقت نفسه مظهر من م
 .(1)مخصوص"

يعة بميزات حّققت هذه المقاصد الشّرعيّة.وقد   .؟فماهي هذه الميزات تميّزت الشّر
ُحّققة للمقاصد:  ميزات -2-2 يعة الم  الشّر

يعة الإسلاميّة ميزات تتناسب مع تحقيق المقاصد الشّرعيّة ميزات تتلاحم وهذه ال ،للشّر
يعة نوتُعبّر الواحدة منها ع ،فيما بينها يمكن إرجاع هذه الميزات إلى صفتيْن للشّر  :هما :الأخرى، و

ّ  ،المساواة :هما :وإلى مطلبين لها ،والّسماحة ،الفطرة بعة تميّز الش يّة. فهذه الأركان الأر يعة والحر ر
يعة ،الإسلاميّة ا شرعيّا مقصد   دّ يُع بل لعّل بعضها ،وتتآلف مع بعضها في التّعبير عن مقاصد الشّر

 في حّد ذاته.
ّ  هي يهتمّ فيه بالفطرة بما اخّصص ابن عاشور في كتاب المقاصد فصل   يعة، وسم  ىصفة للشّر

يعة الأعظم"ابتناء ـ هذا الفصل ب يعة على وصف الشّر بدأه بهذه  ،وهو الفطرة" ،مقاصد الشّر و
ې  ې  ې    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇ :الآية

ائەئ  ائ  ى ى
يل ،(2) بها وذكر تأو ّ أعر ين من أمثال ابن  ثم بعض المفسّر

ُ  ،والزّمخشري ،عطيّة ينفاد معنى الفطرة في كلام هؤلاء وم ّ ه خلق نْفس :المفسّر الإنسان  أّن الل
بذلك يكون دين الإسلام فطرة ُجبِل عليها الإنسان ،مهيّأة ومُعّدة لقبول التّوحيد والإسلام  ،و

ين ،الإسلام فطرة :وهذا معنى قولنا رأى  :ولـكّن ابن عاشور بعد استعراضه لآراء هؤلاء المفسّر
 ،"الخلقة :فعرّف الفطرة بأّنها، الفطرةدين لإسلام أنّه ما مِْن أحد أتقن الإفصاح عن معنى كون ا

ّ ه في كّل مخلوق، :أي عليه  -ما خُلق  :أي – ففطرة الإنسان هي ما فُطر النّظام الذي أوجده الل
باطن  الإنسان ظاهر    ؛"فطرة عقليّة :وفسّر معنى الإسلام الفطرة بأنّه ،(3)"اا وعقل  جسد   :أي ا،ا و

يعات، ية على و   لأّن الإسلام عقائد وتشر يشوكلّها أمور عقليّة أو جار هدُ فق ما يُدركه العقل و
 .(4)به"

                                                           

ياني، الحكم الشّرعي بين النّقل والعقل، دار الغرب الإسلامي، بيروت -1  .729ص:  م:7929، لبنان -الصادق عبد الرّحمان الغر
 .20سورة الرّوم، الآية:  -2
يعة الإسلاميّة، ص:  -3  .719محمد الّطاهر بن عاشور، مقاصد الشّر
 .720 :المرجع السابق، ص -4
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يعات الإسلام وعدم النّفور منهاا ومتأهّب  فإذا كان العقل مستعّد   فإنّما ذلك  ،ا لقبول تشر
يعات مع الفطرة، بل ونهت عن كّل عمل ُيخالف الفطرة أباحت و ،لعدم تعارض هذه التّشر

هت عن من ذلك أّنها ن ودعت إلى الحفاظ عليها، وشرّعت الحدود لحفظ بعضها، ،أعمال الفطرة
ينتميان إلى القسم ا ،وهما من الفطرة ،وفي المقابل أباحت الزّواج والإرضاع ،التّرهّب لحاجيّ في و

مت قتل النّفس ،إقامة أصل حفظ النّسل بذلك يكون  ،إذ من الفطرة الحفاظ على الحياة ؛وحرّ  و
ف مستجيب    ّ يعات الإسلام قدر استجابته للفطرة التي فُطِر  علْيهاالمكل يعة فتكون مقاصد ا ،ا لتشر لشّر

مييز المصالح من وفي ت ،للفطرة دور في ترجيح بعضها عن بعض ؛محفوظة بقدر صفاء الفطرة
يميّز ب ،و"هكذا فإّن الإنسان بفطرته يستطيع أن يفهم المصالح ،المفاسد بين المفاسديو فيميل  ،نها و

إلى المصالح ما صفت فِطرته ونجت من عوامل التّرذّل، والتّعيّب، كما يستطيع بها ترجيح أفضلها 
يستدّل عبد الّسلام الرّفعي بما قاله ابن عبد الّسلام في ترجيح الفطرة بين المص ،(1)عن فاضلها"  الحو

ا لهم من رّب ظر  ن ؛مركوز في طبائع العباد ،ودرء الأفسد فالأفسد ،"تقديم الأصلح فالأصلح
باب" يعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد(2)الأر تلاءم كان هذا المقصد ي ،، ولمّا كان مقصد الشّر

ف المودعة فيه بالفطرة.، مع الفطرة الإنسانيّة  ّ  وكان التّكليف على قدر طاقة المُكل
يعة فهي الّسماحة يعة "أوّل أوصاف ال :ابن عاشور عّدهاوقد  ،أمّا الّصفة الثانية للشر شّر

ييق فهي وسط بين التض "سهولة المعاملة في اعتدال، :والّسماحة عنده هي ،(3)وأكبر مقاصدها"
يط ،(4)وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتّوّسط" ،والتّساهل وقد  ،فلا إفراط ولا تفر

يعة بآيات قر يّةاستدّل صاحب المقاصد على سماحة الشّر ا تدعو إلى التوّسط كلّه ،آنيّة وأحاديث نبو
ّ والتّشديد. يعة أّن  وعدم الغلو يعة، وقد دّل استقراء الشّر واليُسر مقصد تدّل عليْه سماحة الشّر

يعة ومقصد   ،الّسماحة واليسر من مقاصد الدّين بذلك تكون الّسماحة صفة للشر لها في آن، ولعّل  او
ذاب ع صفة الفطرة، فالإنسان مفطور على اختيار اليُسر والانجصفة الّسماحة في علاقة وطيدة م

يُبيّن ابن عاشور العلاقة بين الّصفتيْن المذكورتيْن والنّفور من الّشدة والتّعسير. ،إليه " إّن : فيقول ،و
يعة دين الفطرة. وأمور الفطرة راجعة إلى  ّ ه جعل هذه الشّر يعة أّن الل حكمة الّسماحة في الشّر
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يعة سمحة تطلب التيسير  .(1)فهي كائنة في النّفوس سهْل عليها قبولها" ،الجِبِلّة ولمّا كانت الشّر
يعة  ،ول تعاليمهاوسهولة قب ،والتوّسط، ومن الفطرة حّب اليُسر فإّن ذلك ساعد على انتشار الشّر

وهذا  ،تضييقا عن التشّدد والبعيد   ،وكان للسماحة دور كبير في إقامة المقاصد الشّرعية وحفظها
يؤكّد مقص ،يظهر أساسا في قسم المقاصد الحاجيّة الذي يشمل التّوسعة والرّخص د التّيسير في و

يعة الإسلاميّة.  الشّر
يعة للمساواةفأمّا الرّكن الثّالث الذي يسهم في إقامة المقاصد  هو مقصد و ،هو طلب الشّر

يعة يع أّن المسلمين سواء :ومعناه ،شرعيّ نشأ من عموم الشّر ل ة في الشّر  ّ ُخ و ة، دون "في الحقوق الم
يّة ،(2)ّنهم مسلمون"إمن حيث  ،تفاوت فيما لا أثر فيه بين المسلمين وحدة و ،فهم سواء في البشر

نّه من لأ ؛والألوان والأماكن فهو غير معتبر أمّا الاختلاف في الأعراق  ،وحّق الحياة ،الدّين
 :أي ،اةكالتّساوي في حّق الوجود والحي ،ولـكّن التساوي بينهم كان في الأصول ،الأمور العارضة

ّق ملك والتّساوي في ح ،حفظ الدّين :أي ،والاّتحاد في الدّين ،وحفظ النّسل ،حفظ النّفس
حفظ  :أي ،والتّساوي في حفظ أسباب البقاء على حالة نافعة ،حفظ المال :أي ،وسائل الحياة

يع في الضّروري والحاجيّ""فظهر تساو ،العقل ، وهذا التّساوي راجع (3)ي النّاس في نظر التّشر
 ن المسلمين،فكّل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بي ،أّن "الإسلام دين فطرة وصفإلى الفطرة على 

فيما يجلب  :أي ،لذلك فقد تمتنع المساواة فيما تقتضيه الفطرة ،(4)يُفرض فيه التّساوي بينهم"
اواة غير المسلم منع مس :مثل ،أو ُيحّقق مفسدة عند إجراء المساواة ،مصلحة عند امتناع المساواة فيه

مد الّطاهر بن عاشور ورأى مح ،اة العبد للحرّ في قبول الشّهادةوكذلك منع مساو ،لمسلم في الميراثمع ا
يعة الإسلاميّة بعض  ّققها هو من الأشياء العارضة فيوامتناع تح ،أّن المساواة متأّصلة في الشّر

ّ  ،أو اجتماعيّة ،أو شرعيّة ،الأحكام، وهذه العوارض المانعة إمّا أن تكون جبليّة ة، أو سياسي
ف وحفظ الحكومة الإسلاميّة من الّضع ،الآخرواحترام حّق  ،وتتعلّق الموانع الثلاث بالأخلاق

 والوهن.
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يعة  يّةفوأمّا الرّكن الرّابع لإقامة مقاصد الشّر اة مساوو"لمّا تحّقق فيما مضى أّن ال :هو الحر
يعة الإسلاميّة لزم أن يتفرّع على ذلك أّن استواء أفراد الأمّة في تصرّفهم في  من مقاصد الشّر

يعة يّة" ،أنفسهم مقصد أصليّ من مقاصد الشّر يّة أمر فطريّ  ،(1)وذلك هو المُراد بالحر  ،والحر
يّة يقتيْن ا،إذ وُلِدوا أحرار   ،والنّاس متساوون في الحر يّة قد تمتنع بطر يكون  أن إمّا :ولـكّن الحر

يد سيّدهفيكون تصرّفه و   ،الإنسان عبدا لتصرّف كما ولـكن لا يستطيع ا ،أو يكون حُرّا ،فق ما يُر
أمّا  ،ك من الأمثلةإلى غير ذل ،يره في مالهفيتصرّف غ ،يشاء، مثال ذلك الّسفيه الذي ُيحجرُ عليه

يعة الإسلاميّة إلى القضاء على نظام الاسترقاق، يّة فيما يُعرُف بالعبوديّة فقد سعت الشّر  امتناع الحر
يّة"، وهي تعطيل ا :وقد أورد ابن عاشور تطبيقات للقاعدة الفقهيّة يعة "الّشارع مُتش وِّف  للحر لشّر

من ذلك  ،لعبيدوالتّرغيب في عتق ا ،بتكثير أسباب رفعه ،رّق الموجودومعالجتها لل ،للاسترقاق
جعل بعض مصارف الزكاة في شراء العبيد وعتقهم، وجعل العتق من أنواع الـكّفارات الواجبة 

 ،ا ذلكوالأمر بمكاتبة العبيد إذا طلبو ،اأو الحِنث والّظِهار وإفطار رمضان عمد   أفي القتل الخط
يّة لأمّ الولد يّة بال ،ن التّشديد على العبيد في الخدمةوالنّهي ع ،ومنح الحر  :معنى الثاني أيأمّا الحر

يّة  فذلك أن يتصرّف الإنسان العاقل في شؤونه تصرّفا غير متوقّف على رِضا أحد، يظهر في حر
يّة  يعة وذلك بنفي الإكراه في الدّين، وحر ي التّصريح بالرّأي الأقوال فاختيار الدّين الذي أقرّته الشّر

يّة الأعمال المباحة :والاعتقاد في منطقة الإذن الشّرعي، ومنها يّة العلم وال :ومنها ،حر تّعليم حر
 والتّأليف.

يعة )الفطرة، أسهمت بع للشّر يّة( الّسماحة، هذه الميزات الأر ي إقامة ف المساواة، الحر
يّةالمقاصد الشّرعيّة وِحفظها، فالنّاس قد فُطِر رتهم حّب وهم متساوون فيها، ومن فط ،وا على الحر

يعة الإسلاميّة سمحة وسهلة القبول والتّلاؤم مع نفوسهم، وكانت ملائمة  ،التّيسير فكانت الشّر
يّة والمساواة.  لفطرتهم في طلبها للحر

ا هو لأجل وإنّم ،إّن تعرّض ابن عاشور لأقسام المقاصد ليس من باب التّفّقه في الأحكام
دي عند ابن فكيف يتجلّى الاجتهاد المقاص ،اد المقاصديلفتح باب الاجته ؛عرفة وجوه المصالحم

 .عاشور؟
 :الدّعوة إلى الاجتهاد المقاصدي وتوسيع دائرة المصلحة -3
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إلى إقامة مجمع  والدّعوة ،لعّل غاية ابن عاشور من كتاب المقاصد فتح باب الاجتهاد المقاصدي
يه موحّدة.  فقهي تكون فتاو

 :أسس الاجتهاد المقاصدي -3-1
ير الأحكامالمصلحة معيار   عدّ يعتمد هذا الاجتهاد على   :رى أنّ ي  فابن عاشور ،ا في تقر

يق يسلـكه الفقيه يق المصالح هو أوسع طر ا إذا التبست في تدبير أمور الأمّة عند نوازلها ونوائبه ،"طر
 وأنّه إن لم يتّبع هذا المسلك الواضح والمحجّة البيضاء فقد عّطل الإسلام من أن يكون ،عليه المسالك

باقي  ا عامّ  دين   د أو المصالح ا على المقاصاعتماد   ،فإذا غاب النّص يلتجئ الفقيه إلى الفتوى ،(1)ا"ا و
"ينطوي  مقاصدكتاب البن عاشور في االمرسلة، وهذا الاّتجاه المقاصدّي الذي عبّر عنه محمد الّطاهر 

ولات وإنّما هي من مشم ،على وعي تامّ بأّن شؤون الحياة وأحوالها ليست مُتضمّنة داخل النّص
بحث   ،واستجلاء ،العقل البشري استقراء  .(2)نباط الأحكام"إلى است وصولا  ، اا وتركيب  وتحليل   ،او

ة تقدير ولا يمنح العقل وظيف ،اا تامّ  ولـكّن هذا الاّتجاه المقاصدي لا يقطع مع النّص قطع  
ّ  ،إنّما يُراعى في ذلك المقاصد الشّرعيّة ،امطلق   المصالح منحا    ات الخمس،بما في ذلك حفظ الكُلي

ّ  ،أو دفع مفسدة ،فكّل حكم هادف إلى جلب مصلحة لذلك  ؛ما هو لغاية حفظ الكليّات الخمسفإن
يعة للأمور المُتغيّرة في الأحكام   الجزئيّة دون الأصول.تكون مُسايرة الشّر

إّن الاجتهاد المقاصدي عند ابن عاشور في علاقة وطيدة مع فقه النّوازل ومتغيّرات الحياة، 
يرى صاحب المقاصد أنّ   ،"الاجتهاد فرض كفاية على الأمّة بمقدار حاجة أقطارها وأحوالها :و

يط فيه مع الاستطاعة ومِْكن ةِ الأسباب والآ فأهميّة الاجتهاد في  ،(3)لات"وقد أثِمت الأمّة بالتّفر
يجاد حلول للحوادث المُستجّدة يجعل الأمّة آثمة عند غيابه، وقد اتّفق علّال الفاسي، احب ص إ

يعة ومكارمها" مع ابن عاشور في هذا الرّأي، فهو يقول في كتابه المذكور :كتاب "الأمّة  :"مقاصد الشّر
 .(4)ليد والجمود"ورِضي ت بالتّق ،تأثمُ إذا انقطع عنها الاجتهاد

يرى ابن عاشور أّن المجال الأنسب للاجتهاد المقاصدّي هو مجال المعاملات المجال الذي ف" ،و
به المصلحة  ائله وإكراهاته إنّما هو مجال الفعل البشرّي بوس حسب تصوّر ابن عاشوربتتحّدد فيه و
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يعة  ،(1)ونسبيته" يع على شموليّة هذه المقاصد وصلوحيّة الشّر وقد دلّت مراعاة المقاصد في التّشر
يعي ،لكل زمان ومكان يُفسّر صاحب المقاصد معنى  ،(2)وهو ما ُيحّقق توازن النّظام التشر و

يعة الإسلام لكل زمان ومكان بقوله لى "أن تكون أحكامها كليّات ومعاني مشتملة ع :صلوحيّة شر
. هذه المقاصد التي (3)ومصالح صالحة لأن تتفرّع منها أحكام مختلفة الّصور مُتّحدة المقاصد"ِحكم 

راط ولا وتقدير المصالح في إطارها بلا إف ،ستُمّكن العقل البشرّي من مواجهة الحياة ومُتغيّراتها
يط يّة  علىلا تُهيمن النّزعة النّصيّة  :أي ،تفر لمطلقة في تقدير افهم الواقع ولا يُترك للعقل الحر

 المصالح. 
"التّوجّه المقاصدّي الذي انتهجه الأستاذ الإمام محمد الّطاهر ابن  :وما نخلص إليه أنّ 

وعلى هاجس  ،ينطوي على وعي نقدّي للأسس التي انبنى عليها العقل الفقهي القديم ،عاشور...
يعيّة الإسلاميّة... ير البناء الفكرّي للمنظومة التشر تّعارض والّصدام بين المسلم عواقب ال ُيجنّب ،تطو

 . (4)النّص والواقع"
يكون الاجتهاد المقاصدي وفق ثلاثة أبعاد:  يعة ومقاصدها، )و الإحاطة بأحكام الشّر

 . (والخ برة بأحوال الأمّة ومتطلّباتها، والنّظر العقليّ 
ُجتهدا الشّروط التي اشترطها ابن عاشور في -في الحقيقة-وهذه الأبعاد الثلاثة هي   ،لفقيه الم

يرى صاحب المقاصد أّن وظيفة المقاصد تظهر أساس    ،كثر من غيرها في علاقتها بالفقيه المجتهد أو
أمّا ابن  ،وهو بذلك يردّ على موقف الّشاطبي من أّن المكلّف في حاجة إلى معرفة المقاصد الشّرعيّة

يعة وإنّما ي ،المقاصد الشّرعيّةا إلى معرفة عاشور فيرى أّن المُكلّف العاميّ ليس محتاج   كتفي بتلّقي الشّر
  لأّن علم المقاصد علم دقيق لا يرقى إليه فهم العوامّ. ؛كما هي

النّظري  :بقسميْه ،دعوة ابن عاشور إلى توسيع دائرة المصلحة شملت كّل الكتابإن 
شمل الأصول ت ولا ،وتوسيع دائرة المصلحة عنده يكون ناجعا في مجال المعاملات ،والتطبيقيّ 

يعة، وهذا ما عبّر عنه موقف ابن عاشور من مس ان التي لة إفطار رمضأوالأمور القطعيّة في الشّر
ّ بأزمة ا تقتضيه مصلحة البلحُكم   "بورقيبةأالحبيب الرئيس التونسي السابق "جعلها  اد التي تمر
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المصلحة عنده ُيج يز  أفمُراعاة مبد وعبّر عنها الرّئيس التّونسي آنذاك بالجهاد الاقتصادي، اقتصاديّة،
فكان موقف ابن عاشور هو الّصمت والاكتفاء بالقول أّن صيام رمضان  إفطار شهر رمضان،

ينتصر للواقع المتطوّر ،"يقبل المصلحة :فصاحب المقاصد ،ض أثبته القرآنفر لـكن  وللاجتهاد، و
المقاصدي ثلاث مسائل: مسألة  وقد اخترنا من أمثلة الاجتهاد ،(1)في حدود ما يسمح به النّص"

كم في المنظومة ومسألة معاصرة مستجّدة لا يوجد لها ح ،ومسألة مختلف فيها ،متّفق عليها بين الفقهاء
 الفقهيّة القديمة.

حكمها في منظومة  المسألة
 الفقه القديمة

حكمها عند ابن 
 عاشور

 الّصفحة المقصد

البيع والإجار 
 والّسلم

 041-019 الأموالحفظ  الجواز الجواز

المُغارسة 
 والمُزارعة

تجوز عند المالـكيّة 
ولا تجوز  ،والحنابلة

 عند الّشافعيّة والحنفيّة

 تكثير المعاملات المُنعقدة على الجواز
 الأبدان

091-091 

يم --- تناول المخّدرات  811 حفظ العقل التّحر
 

ي مسائل في إعادة النّظر ف من خلال هذه المسائل الثلاث نتبيّن دور الاجتهاد المقاصدي
ير أحكام ل ،والتّوّصل إلى أحكام قد تُوافق الأحكام القديمة ،قديمة قضايا وقد لا تُوافق، أو تقر

 مستجّدة ليس لها حُكم في المنظومة الفقهيّة القديمة. 
وفي القسم التّطبيقي لكتاب المقاصد اعتنى ابن عاشور بمسائل تهّم جانب المُعاملات وأعْمل 

ها الاجتهاد المقاصدي ولـكنّه اعتنى ببعض الأحكام التي لا تتعلّق بواقع المجتمع الإسلامي أو في
ية ،أحكام العبيد :مثل ،المجتمع التّونسي تجّدة تنعدم وأهل الذّمة، وتكاد المسائل المس ،وأحكام الجِز
ّ  فإذا كان ابن عاشور قد بذل ُجهد   ،من هذا القسم ي ّ بالمقاصد ا تنظير سم الأوّل من في القا يهتم
والمحافظة على الأحكام  ،فإنّه في مستوى التطبيق اكتفى باستبدال العلّة بالمقصد ،كتاب المقاصد

                                                           

يع والواقع عند الّشيخ محمد الّطاهر بن عاشور، منشورات كليّة الآداب والعلوم -1 م: 8070 ،صفاقسلإنسانيّة با عارف عليمي، التّشر
 .700ص: 
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في مستوى معالجة  اوهو ما جعل مشروعه مبتور   ،التي تناولتها أصول الفقه نفسها للأمثلةنفسها 
 النّوازل المُستجّدة على أساس المقاصد.

 :إلى إقامة مجمع فقهيّ  الدّعوة -3-2
وهذا الاجتهاد يكون جماعيّا، فرأى أّن علماء  ،دعا ابن عاشور إلى الاجتهاد المقاصدي

في كّل قطر  ،الأمّة يجب "أن يسع وْا إلى جمع م جمع علمّي يحضُره من أكبر العلماء بالعلوم الشّرعيّة
يبسطوا بي ،على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطار ،إسلاميّ  يُصدروا  ،نهم حاجات الأمّةو و

يُعلِموا أقطار الإسلام بمقرّراتهم" فيها عن وفاق فيما يتعيّن عمل الأمّة عليه، هذا المجمع  ،(1)و
يجاد حلول للقضايا المُستجّدة يُعيد النّظر في قض ،الفقهّي العلمّي سيتكّفل بإ  ،ايا اجتهاديّة قديمةو

 وإعادة النّظر هذه تكون على أساس المقاصداختلف فيها القُضاة بسبب اختلاف المذاهب، 
أرض بما ومسألة كراء ال ،ومسائل بيوع الآجال ،ومن هذه المسائل: مسائل بيع الّطعام ،الشّرعيّة

 المذاهب. ا من قبلإلى غير ذلك من المسائل التي رأى فيها ابن عاشور تضيّيق   ،يخرج منها
الأوسع  أن يكونوا ،اء المجمع الفقهيومن الشّروط التّي حّددها صاحب المقاصد في علم

يعةوالأصدق نظر   ،اعِلم   يعة ،ا في فهم الشّر وأن يجمعوا  ،وأن يُشهد لهم بالتأهّل للاجتهاد في الشّر
بذلك يكون الاجتهاد المقاصدي في إطار المجمع الفقهّي مسهم   ،بين العلم والعدالة في إقلال  او

بة بين أحكام ستكون متقالاجتهاد هو المقاصد، فالخاّصة وأّن أساس  الاختلاف بين العلماء، ار
بيّة ،العلماء ُلغي الاختلاف بين الأقطار العر فلكّل منها واقع معيش  ،ولـكّن فتاوى المجمع الفقهي ست

جمع فقهّي بل إّن إقامة م ولا يصّح على الآخر، ،فقد يصّح حكم ما على قُطر ،مختلف عن الأخرى
ن وواقعهم وهو الخ ِبرة بأحوال المكلّفي ،د شروط الاجتهاد المقاصديّ مُتّحد الفتاوى يتعارض مع أح

ّ لكانت هذه الفتاوى مسقطة على واقعهم إسقاط   ،المعيش  ولـكّن دعوة ابن عاشور إلى ا،وإلا
مر تأسيس مجمع فقهّي بدأت تتحّقق فعليّا خاّصة في إنشاء مجمع الفقه الإسلامي التّابع لمنّظمة المؤت

 ه من المجامع الفقهيّة الأخرى.وغير ،الإسلامي
 خاتمة: 

ُمكن   :في نهاية هذا البحث استنتاجهما ي

                                                           

يعة الإسلاميّة، ص:  -1  .291محمد الّطاهر بن عاشور، مقاصد الشّر
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ّ  أنّ  -7 يعة في كلي يّة المقاصد كما وّظفها ابن عاشور تهتمّ بالشّر  ،غاياتها الإجماليّة...تها وا"نظر
يع بشكل كبير بذلك تتوّسع دائرة التّشر يُصبح مدار إجراء الأحكام ما تلاءم مع المق ،و اصد و

يع"  .(1)العامّة للتشر
كانت أفكارهم ف أفاد ابن عاشور في تأسيس علم المقاصد من علماء المقاصد القدامى، -8

يعة الإسلاميّة" ه:ومواقفهم حاضرة في كتاب  .معهم اأو اختلاف   ،اإمّا تأييد   ،"مقاصد الشّر
الذي أراده  ،صاغ ابن عاشور علم المقاصد على النّظر العقلي ومنهج الاستقراء ااعتماد   -2

يع الإسلاميليكون أساس   ؛أن يكون قطعيّا عا إلى تأسيس مجمع فد ،لـكنّه لم ينجح في ذلك ،ا للتشر
 ،يريتقلّص فيه الاختلاف بين الفقهاء، فمحدوديّة مشروع ابن عاشور تظهر في مستوى التنظ ،فقهي

في تعارض الغاية من البحث مع نتيجة البحث المتوّصل إليها، فهذا الفقيه أراد تأسيس قواعد 
يع ،قطعيّة   وأقرّ بتفاوت مراتب الّظنون. ،لـكنّه توّصل إلى الظّن في قواعد التّشر

في القسم التطبيقي من كتاب المقاصد أغلب المسائل التي عالجها هي مسائل استوفت  -0
ّ  كتبالـالبحث فيها في   مع ،اصد، ولـكّن الجديد هو تعليل أحكامها على أساس المقةالقديم ةالفقهي

  التي توّصل إليها الفقهاء. نفسها أنّه حافظ على الأحكام
يّة في ،إّن مبحث المقاصد هو بحث جدير بالاهتمام -1  :هكتاب رّسخ ابن عاشور ُأُسسه النّظر

يعة الإسلاميّة"، وتواصل  حتى ذاع صيت  ؛اه المقاصدي عنده في كتبه الأخرىالاّتج"مقاصد الشّر
يعة الإسلاميّة"  "مقاصد ه:لاهتمامه بالمقاصد واقترن اسمه بعلم المقاصد، وصار كتاب ؛ابن عاشور  الشّر

ّ   مرجعا   يّة المقاصدأساسي ولم تستوِف  ،لـكّن الدّراسات العلميّة التي تطرّقت إليه قليلة ،ا لفهم نظر
ولـكنّها محاولة  ،ونحن لا ندّعي استيفاء بحث المقاصد في هذا الكتاب ،واضيعهالبحث في كّل م

 الأنظار إلى أهميّة هذا المبحث في هذه المدوّنة. لجذب
 
 

  

                                                           

يع والواقع عند الّشيخ محمد الّطاهر بن عاشور، ص:  -1  .711عارف عليمي، التّشر
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 :المصادر والمراجع
يم. -  القرآن الـكر

يعة، الّشاطبي -7 بي )أبو إسحاق(: الموافقات في أصول الشّر  .، د.تدار الفكر العر
يعة الإسلاميّة، ابن -8 بيّة ا الخوجة )محمّد الحبيب(: بين علمْي أصول الفقه ومقاصد الشّر لدار العر

  م.8002 :، سنة7/ط للكتاب،
يعة الإسلاميّة، تحقيق ابن عاشور -2  لخوجة تونس،محمد الحبيب بن ا :)محمد الّطاهر(: مقاصد الشّر

بيّة للكتاب،  م.8002 :7/ط الدار العر
أحمد )أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني(، المسند، تحقيق: السيد أبو المعاطي النوري،  الإمام -0

 م.7992-هـ7079 :7لبنان، ط/-عالم الـكتب، بيروت
الإمام مالك )مالك بن أنس الأصبحي(، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  -1

بي، مصر  .، د.تالتراث العر
يقيا الشّرق المقاصد وأثره في الفكر النّوازلي، هق)عبد الّسلام(: ف الرّفعي -4  .م8000 :إفر
ياني -1  )الصادق عبد الرّحمان(: الحكم الشّرعي بين النّقل والعقل، دار الغرب الإسلامي، الغر

 .م7929 :لبنان-بيروت
يعة ومكارمها، دار الغرب الإسلامي،  الفاسي -2  .م7992: 1/ط)علّال(: مقاصد الشّر
ية-، دمشق8)شهاب الدين أبي العباس القرافي(، الفروق، الرسالة العالمية، ط/ القرافي -9  :سور

 م.8070هـ، 7028
النسائي )أحمد بن شعيب الخراساني(، السنن الـكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي،  -70

 م.8007-هـ7087 :7بيروت، ط/-مؤسسة الرسالة
يعة، بوثوري -77 يع الإسلامي المعاصر بين طموح المجته )نور الدّين(: مقاصد الشّر د وقصور التشر

 .م8000 :سبتمبر ،7/دار الّطليعة للطباعة والنّشر، ط بيروت، الاجتهاد،
يل -78 لالاته د )جمال الدّين(: الاّتجاه المقاصدي لدى الأستاذ محمد الّطاهر بن عاشور، دراو

يل ،مجلّة الحياة الثقافيّة واستحقاقاته،  .م8001 :أفر
يع والواقع عند الّشيخ محمد الّطاهر بن عاشور، منشورات كليّة الآداب  )عارف(: عليمي -72 التّشر

 .م8070 :والعلوم الإنسانيّة بصفاقس
 


