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Abstract:
The study of Maqāṣid sharīa is an important point in the discussion of Islamic
legal theory (ushūl al-fiqh). Serious debates began to emerge in the 19th century
among Islamic jurists concerning the position of maqāshid sharīa. At least, there
are three important debates in the history; first, whether maqāshid is part of the
discussion ushūl al-fiqh; second, is maqāshid sharīa built upon a foundation of
classical Islamic jurisprudence (fiqh); and third, whether the maqāshid sharīa
study is able to become an independent science that is separated from the study of
classical Islamic jurisprudence. This article tries to present a discussion of the
three paradigms by employing a descriptive-analytic method. The results of this
study uncover that the study of maqāshid sharīa is like two sides of one coin;
theoretically it is a distinctive study from ushūl al-fiqh, but it cannot be separated
from one another. Ushūl al-fiqh has become the foundation to find out more
details about the study of maqāṣid sharīa. The separation between classical
Islamic jurisprudence (fiqh) and maqāṣid sharīa study conducted by Islamic
jurists is a relative separation.
Keywords: Maqāṣid Al-Syarīah, uṣūl fiqh, controvertion of study of maqāshid alsyarī’ah

Abstrak:
Kajian maqāṣid syarīah adalah poin penting dalam pembahasan ushul fikih.
Perdebatan serius mulai muncul pada abad 19 di antara para sarjana ushul fikih
mengenai posisi kajian ilmu maqashid syariah. Paling tidak, terdapat tiga
perdebatan penting, pertama, apakah maqashid bagian dari pembahasan ushul
fiqih. Kedua apakah maqashid syariah dibangun di atas pondasi ushul fikih. Dan
ketiga, apakah ilmu maqashid syariah mampu menjadi suatu ilmu mandiri yang
lepas dari kajian ilmu fikih klasik. Artikel ini mencoba menghadirkan diskusi tiga
paradigm tersebut secara deskriptif-analitis. Hasil kajian ini mengatakan bahwa
kajian maqashid syariah adalah dua sisi pada satu mata uang, berbeda secara
teoritis, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ushul fikih menjadi pondasi
awal untuk mengetahui lebih mendetail mengenai kajian maqashid syariah.
Adapun pemisahan antara kajian ushul fikih dan maqashid syariah yang
dilakukan oleh sementara sarjana ushul fikih adalah pemisahan yang bersifat
nisbī dan bukan pemisahan haqīqi.
Kata kunci: maqāṣid syarīah, ushul fikih, perdebatan kajian maqāṣid syarīah
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أ .التمهيد
فقد كانت علة الكربى يف وضع الشريعة ىي ادلصلحة العامة للناس .وىذه
ادلصلحة ىي اليت كانت مقصودة من الشارع يف وضعها .كما قصد الشارع يف وجوب
الصالة والصوم ذلما ِح َكما أو عالت أو أسبابا سلتلفة ،منها تزكية األنفس وتنظيم
األوقات وصحة األبدان .ولكي نفهم ىذه العلة ضلتاج إىل علم يسمى مبقاصد الشريعة.
وخيصها يف جزء كامل من كتابو ادلوافقات يف علم
فقد راود ىذا العلم اإلمام الشاطيب ّ
أصول الفقو .مث جاء الشيخ زلمد الطاىر ابن عاشور بعد ذلك .ولو تأليف عظيم يف
ىذا العلم .وظهر اىتمامو الكبَت ذلذا العلم عندما صنف كتابا خاصا يف ىذا ادلوضوع.
فهذا حبث ودراسةٌ عن العالقة بُت مقاصد الشريعة وأصول الفقو والنظر إليهما
مع ختطيط النقاط يف ثالث إمكانيات العالقة بينهما .وىي إما مقاصد الشريعة قسما
من علم أصول الفقو ،وإما علم أصول الفقو يبٌت عليو علم ادلقاصد ،وإما استقالل علم
ادلقاصد عن علم أصول الفقو الذي كان معروفا بدعوة تأسيس علم ادلقاصد كعلم
مستقل.
ويكون البحث حتت مبحثُت ،مبحث للتعريف ادلختصر عن ىذين العلمُت،
ومبحث يف العالقة بينهما والنتيجة .إن شاء اهلل.
ب .التعريف المختصر بعلم أصول الفقه و مقاصد الشريعة.
 .1تعريف أصول الفقه
يعرف أصول الفقو باعتبارين ،أوال ،باعتبار مفرديو ،أي معٌت كلمة (أصول)
َّ
وكلمة (الفقو) .فكلمة األصول ىو رتع من أصل ،أي "ما يبٌت عليو غَته"ٔ مث كلمة
الفقة لغة "الفهم" ٕ.ويف االصطالح ،أصول الفقو ىو "معرفة األحكام الشرعية العملية
ٔزلمد ابن صاحل العثيمن ،شرح األصول من علم األصول( ،شللكة العربية السعودية :دار ابن اجلوزي،
ٖ٘ٗٔ ىـ) ،طٗ ،ص ٕٗ.
ٕادلرجع نفسو ،ص ٕ٘.
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ٖ
"علم يبحث عن أدلة الفقو
بأنو:
فيعرف
ا
لقب
كونو
باعتبار
،
ثانيا
و
بأدلتها التفصيلية".
ً
ٌ
ٗ

اإلرتالية ،وكيفية االستفادة منها وحال ادلستفيد".
وىناك تعريف آخر بأن أصول الفقو ىو "النظر يف الداللة الشرعية من
٘
توص ُل هبا إىل
حيث تأخذ منها األحكام والتكاليف ".أو"رلموعة القواعد والطرق اليت يُ َّ
استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ٙ".وقال ابن اخلوجة "وقد أضاف إىل

تعريف الفقو وأصولو :أن معظم مسائل أصول الفقو ال ترجع إىل خدمة حكمة الشريعة
ومقصدىا ،ولكنها تدور حول زلور استنباط األحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد
َّ
دتكن العارف هبا من انتزاع الفروع منها أو من انتزاع أوصاف تؤذن هبا تلك األلفاظ.
وديكن أن جتعل تلك األوصاف باعثاً على التشريع ،فتُقاس فروع كثَتة على مورد اللفظ
منها باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنو مراد من لفظ
ٚ
الشارع ،وىو الوصف ادلسمى بالعلة"
فبخالصة القول علم أصول الفقو ىو معرفة األحكام الشرعية بالنظر إىل أدلتها
التفصيلية أو معرفة كيفية استنباط األحكام من الداللة الشرعية ادلعتربة.
ٕ .تعريف مقاصد الشريعة

كان تعريف مقاصد الشريعة يف االصطالح عند األصوليُت ىو "ما يقصد
ٛ
الشارع بشرع احلكم ،وبعبارة أخرى مراد احلق سبحانو وتعاىل من اخللق".
ٖادلرجع نفسو.
ٗادلرجع نفسو ،ص ٖٗ.

٘ أيب علي الشاشي ،أصول الشاشي( ،لبنان :دار الكتاب العريبٕٔٗٓ ،ىـٜٕٔٛ/م) ،ص.ٛ
ٙ
ِ
اهر ابن َعا ُشور وكتابه م َق ِ
يخ ِْ
اصد
ُزلَ َّمد احلبيب ابْن اخلوجةَ ،ش ُ
اْل ْس َالِم ا ِْل َم ِام ْاألَ ْكبَ ِر ُم َح َّمد الطَّ ْ
َ
َ
الش ِريعة اْلسالمية(،قطر :وزارةِ ْاألَوقَاف و ِ
الشؤون اإلسالميَّة ٕٔٗ٘ ،هٕٓٓٗ/م) ،جـٕ ،ص.ٔٛ
َّ َ
ْ
ٚ
ِ
اهر ابن َعا ُشور وكتابه م َق ِ
يخ ِْ
اصد
ادلرجع القادم ،ابْن اخلوجةَ ،ش ُ
اْل ْس َالِم ا ِْل َم ِام ْاألَ ْكبَ ِر ُم َح َّمد الطَّ ْ
َ
َ
َّ
الش ِر َيعة اْلسالمية،جـٕ ،ص.ٜٔ
ٛعبد اهلل بن بيو ،عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه( ،مكة ادلكرمة :مركز دراسات مقاصد الشريعة

اإلسالميةٕٔٗٚ،ىـٕٓٓٙ/م) ،صٗٔ.
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وعرفعها ابن اخلوجة أن علم مقاصد الشريعة ىو "عبارة عن الوقوف على ادلعاين
واحلكم ادللحوظة للشارع يف رتيع أحوال التشريع أو معظَ ِمها .وتدخل يف ذلك أوصاف

الشريعة وغاياهتا العامة ،وادلعاين اليت ال خيلو التشريع من مالحظتها .وكذلك ما يكون
من ٍ
معان من احلكم مل تكن ملحوظة يف سائر أنواع األحكام ،ولكنها ملحوظة يف أنواع
ٜ
كثَتة منها"
ج .علم أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة
 .1أصول الفقه
(أ)

مباحث علم األصول

جتتمع مباحث علم األصول يف أربعة أمور أساسية يقال أهنا أربعة أركانٓٔ يف
علم أصول الفقو ،ىي :احلكم الشرعي ،األدلة ،وكيفية داللة األدلة على األحكام؛ إما
نطقية أم إشارةً أم قياسيةً ،واالجتهاد .ويكون ادلوضوع فيو كما قال ابن اخلوعة ،كان

ىذا العلم البحثٔٔ عن األدلة ومتعلّقاهتا ،واالستصحاب واالستحسان ،واألحكام وما
يتعلق هبا كاحلاكم واحملكوم عليو واحملكوم بو.
(ب) القواعد في أصول الفقه

ٜ
ِ
اهر ابن َعا ُشور وكتابه م َق ِ
يخ ِْ
اصد َّ
الش ِر َيعة اْلسالمية( ،قطر:
ابْن اخلوجةَ ،ش ُ
اْل ْس َالِم ا ِْل َم ِام ْاألَ ْكبَ ِر ُم َح َّمد الطَّ ْ
َ
َ
وزارةِ ْاألَوقَاف و ِ
الشؤون اإلسالميَّة ٕٔٗ٘ ،هٕٓٓٗ/م) ،جـٕ ،صٕٔ.
ْ

ٓٔأنظر :زلمد سليمان عبد اهلل األشقار ،الواضح في أصول الفقه للمبتدئين مع أسئلة للمناقشة

وتمرينات( ،القاىرة :دار السالمٕٔٗ٘ ،ىـٕٓٓٗ/م) ،ط٘ ،صٖٔ.
ٔٔ
اْلس َالِم ا ِْلم ِام ْاألَ ْكب ِر مح َّمد الطَّ ِ
اهر ابن عَا ُشور وكتابه م َق ِ
اصد َّ
الش ِريعَة
ابْن اخلوجةَ ،ش ُ
ْ
يخ ِْ ْ
َ
َ َُ
َ
َ
اْلسالمية(،قطر :وزارةِ ْاألَوقَاف و ِ
الشؤون اإلسالميَّة ٕٔٗ٘ ،هٕٓٓٗ/م) .جـٕ ،ص.ٜٔ
ْ
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ىناك القواعدٕٔ ادلعروفة الستنباط األحكام يف علم أصول الفقو ،ىي :األمر
يقتضي الوجوب ،النهي يقتضي التحرمي ،السنة الفعلية حجة على العباد ،اإلرتاع
السكوت ال حيتاج بو ،األمر باألداء ليس أمراً بالقضاء.
وإلثبات ىذه القواعد األصولية حيتاج إىل األدلة ادلختلفة .فاألدلة اليت يستدل هبا
علماء األصول أربعةٖٔ :النصوص القرآنية والنبوية ،واللغة العربية وعلومها والعقل.
 .2علم مقاصد الشريعة
استقر يف الثقافة اإلسالمية
أقر النجار يف كتابو أن مصطلح الشريعة قد ّ
فكما ّ
أهنا مبعٌت األوامر والنواىي اإلذلية ادلتعلقة بالسلوك العملي ،وذلك يف مقابل العقيدة اليت
ىي ادلتعلقة باإلديان تصديقا قلبيا حبقائق الغيب ،فهذا ادلصطلح يتجو إىل مقاصد
األحكام ادلتعلقة بالسلوك .وتلك ادلتعلقة باإلديان فإهنا عقيدة ليست شريعة .ولكن
احلقيقة كان ىذا ادلصطلح مقاصد الشريعة ينبغي أن يكون متجهاً إىل كل أمر إذلي
وهنيو ،إما متعلقا باإلديان أو متعلقا بالتشريع .فكالعلا مقاصد يهدف حتقيقها من
النجار أن ادلقصود مبقاصد الشريعة
أجلها .فبناء عل ىذا ادلفهوم الوسيع ،وضع ّ
اإلسالمية " ىو الغاية اليت من أجلها وضعت تلك الشريعة يف كلياهتا وجزئياهتا متحريّة
ٗٔ
ادلشرع لو على ما فيو خَته وصالحو".
أن جتري حياة اإلنسان ّ
فبخالصة القول يف تعريف ادلقاصد ،نقول بقول اخلادمي أن "مقاصد الشريعة
٘ٔ
ىي رتلة ما أراده الشارع احلكيم من مصاحل تًتتب على األحكام الشريعة".

ٕٔ أنظر :األشقار ،الواضح في أصول الفقه للمبتدئين مع أسئلة للمناقشة وتمرينات ،ط٘ ،ص.ٛ
ٖٔأنظر :ادلرجع نفسو :ط٘ ،صٔٔ.

ٗٔعبد اجمليد النجار ،مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة( ،بَتوت :دار الغرب اإلسالميٕٓٓٛ ،م)،
طٕ ،صٗٔ.
ص.ٔٚ

٘ٔأنظر :نور الدين سلتار اخلادمي ،علم مقاصد الشريعة( ،الرياض :مكتبة العبيكانٕٔٗٔ ،ىـ)،
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وبعد ذكر ارتباط ادلقاصد الشريعة بتحقيق اإلنسان من خالل بعديو الفردي
واجلماعي قال النجار أن ادلقصد األعلى للشريعة إذن "دتكُت اإلنسان من حتقيق ما فيو
خَته ومصلحتو بتحقيق غاية وجوده ،وذلك بصالح الذات الفردية واذليئة االجتماعية مبا
ٔٙ
يفضى إىل سعادة يف الدنيا واآلخرة".
ومن أعلية علم ادلقاصد ادلذكور يف كتابو ،قال الدكتور النجار أن ادلقاصد يساعد
على حصول األحكام الشريعة ،من حيث أن تكون ادلقاصد ادلعلومة مرجحة حلكم على
آخر عند النظر يف النصوص اليت باألدلة الظنية ،وكذلك مفيدة جدا يف استخراج
ٔٚ
األحكام بطريقة القياس ،وأن ذلا دور كبَت ومفيد ج ّدا يف االجتهاد.
(أ)

تقسيمات المقاصد

ىناك تقسيمات كثَتة ذكرىا النجار يف كتابو لعلم ادلقاصد ،كما يلي:
قسمت ادلقاصد إىل ثالثة أنواع:
ٔ .من حيث قوة ثبوتهاّ .

ٔٛ

أوال :المقاصد القطعية ،ىي اليت تواترت نصوص كثَتة يف الداللة عليها .مث

الظن .وثالثا:
ثانيا :المقاصد الظنية ،ىي اليت حتصل عليها على سبيل ّ
المقاصد الوهمية ،ىي اليت تبدو ظواىر بعد النصوص أن فيها خَتا وصالحا أو
ليس فيها مصلحة ،أو أن الضرر فيها يغلب على ادلنفعة ،وىذا النوع غَت معتربة
يف الشرع.
كل
ٕ .وحبسب المناط ،ينقسم ادلقاصد إىل المقاصد الكلّية؛ اليت تلتقي عندىا ّ
أحكام الشريعة ،حبيث ال يكون حكم منها إالّ وىو منتو يف غايتو البعيدة إىل

حتقيقها .وإىل المقاصد النوعية؛ اليت يلتقي عليها رتلة من األحكام الشرعية
ٔٙعبد اجمليد النجار ،مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ،طٕ ،ص.ٔٙ
ٔٚأنظر :ادلرجع نفسو :طٕ ،ص.ٕٓ-ٔٚ

ٔٛأنظر :ادلرجع القادم :عبد اجمليد النجار ،مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ،طٕ ،ص.ٕٓ-ٔٚ
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اليت تنتمي إىل نوع وحد من أنواع رلاالت احلياة .وإىل المقاصد الجزئية اليت
خاصة هبا ،حبيث يكون ادلقصد
هتدف إىل حتقيقها آحاد األحكام الشرعية ّ
ٜٔ
سلتصا هبا أفرادا.
ّ

ٖ .وحبسب الشمولٕٓ،تنقسم ادلقاصد إىل المقاصد العامة اليت تشمل ما تضمنو
األمة ،والمقاصد الخاصة اليت تشمل ما تتضمنو من
كل أفراد ّ
من ادلصلحة ّ
مصلحة الفرقة اخلاصة من اجملتمع ،أو األفراد ادلعُت منو.

ٕٔ
قسم بعض الدارسُت ادلقاصد إىل األصول ،اليت جاءت
فقد
ٗ .وحبسب األصلية
ّ

األحكام هتدف إىل حتقيقها باعتبار ذاهتا ،وإىل الوسائل ،اليت ىي مصاحل

ولكنّها ليست مصاحل يف ذاهتاـ

٘ .وحبسب قوة المصلحةٕٕتنقسم ادلقاصد إىل المقاصد الضرورية اليت يتوقف
عليها قيام اإلنسان مبهمة اخلالفة يف األرض .وإىل المقاصد الحاجية اليت ال
يؤدي تعطّلها إىل تعطّل اإلنسان عن القيام مبهمة اخلالفة مثلما ىو شأن
ّ
ادلقاصد الضرورية .وإىل المقاصد التحسينية اليت إذا ما ختلّف حت ّققها ال يكون

ختلّو سببا يف توقّف مسَتة اخلالفة يف األرض.
(ب) ضوابط المقاصد

كانت ضوابط ادلقاصد نوعُت ،إما عامة وإما خاصة .فالضوابط العامة تشتمل
على ضابط إسالمية المقاصد وشرعيتها وربانيتها وعقديتها ،وضابط شمولية
المقاصد وواقعيتها وأخالقيتها وعقالنيتها .قال اخلادمي

ٖٕ

بأن ادلقصود من ىذا

 ٜٔأنظر :ادلرجع نفسو :طٕ ،صٓٗ.ٖٗ-
ٕٓ أنظر :ادلرجع نفسو:طٕ ،صٖٗ.ٗٗ-

ٕٔ أنظر :ادلرجع القادم :مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ،طٕ ،ص٘ٗ.
ٕٕأنظر :ادلرجع نفسو :طٕ ،ص.ٗٛ-ٗٚ

ٖٕأنظر :نور الدين سلتار اخلادمي ،المقاصد الشريعة ،ضوابطها-تارخها-تطبيقاتها( ،الرياض :دار

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعٕٔٗٚ ،ىـٕٓٓٚ/م) ،طٔ ،صٕٗ.
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الضابط العام "بأن تكون ادلقاصد منبثقة من ىذا ادلفهوم الشامل للعبودية ،متصفة
بصفات الشرعية والربانية والعقدية ،وأال يطرأ عليها مبرور األزمنة وتعاقب األمم وتراكم
احلوادث وتنامي احلضرات ما يسلب منها مساهتا وجوىرىا ،ويقدح يف حقيقتها ٕٗ".وبعد
ذلك "نعرض إىل ادلقاصد اليت ترتكز على الطابع الشمويل وليست مقتصرة على ناحية

دون ناحيةٕ٘".والضوابط الخاصة إظلا ىي تتولد وتتفرع من الضوابط العامة ٕٙاليت
تشتمل على ضوابط مصلحة المرسلة ،وضوابط العرف ،وضوابط التأويل والتعليل
بوجه عام.
(ج) مقاصد الشريعة عند الشاطبي
كما قال الريسوين يف كتابو ،كانت ادلقاصد عند الشاطيب مقسمة إىل قصد
الشارع ،وقصد المكلف .وقسم قصد الشارع إىل قصد الشارع يف وضع الشريعة،
وقصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهام ،وقصد الشارع يف وضع الشريعة للتكليف
مبقتضاىا ،وقصد الشارع يف دخول ادلكلف حتت أحكام الشريعة .ومل يقسم الشاطيب

قصد الكلف إىل األحكام ولكن حبثو يف مسائل فقط.

ٕٚ

(د) مقاصد الشريعة عند ابن عاشور
فمقاصد الشريعة عند ابن عاشور يتناول إىل مقاصد العامة من التشريع ومقاصد
اخلاصة بفقو ادلعامالت ٕٛمث عرف كل قسم منهما على ضلو التايل:
ٕٗ أنظر :ادلرجع نفسو.
ٕ٘أنظر :ادلرجع نفسو :طٔ ،ص.ٕٙ
ٕٙأنظر :ادلرجع نفسو :طٔ ،صٖٓ.

ٕٚأنظر :أزتد الريسوين ،نظرية المقاصد عند اْلمام الشاطبي( ،فَتجينيا :ادلعهد العادلي للفكر

اإلسالمئٗٔ٘ ،ىـٜٜٔ٘/م) ،طٗ ،صٕٗٔ.ٔٗٗ-
ٕٛ
ِ
اهر ابن َعا ُشور وكتابه م َق ِ
يخ ِْ
اصد
ُزلَ َّمد احلبيب ابْن اخلوجةَ ،ش ُ
اْل ْس َالِم ا ِْل َم ِام ْاألَ ْكبَ ِر ُم َح َّمد الطَّ ْ
َ
َ
َّ
الش ِر َيعة اْلسالمية،جـٕ ،ص.ٜ
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أوال ،مقاصد العامة ىي " ادلعاين واحلكم ادللحوظة للشارع يف رتيع أحوال التشريع أو
ٕٜ
معظمها ،حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة".
ٖٓ

ويكون حتت ىذا القسم:
ٔ .أوصاف الشريعة وغايتها العامة وادلعاين اليت ال خيلو التشريع عن مالحظتها.
ٕ .ومعان من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام ،ولكنها ملحوظة يف
أنواع كثَتة منها.
ٖ .وقبول األحكام الشريعة للقياس باعتبار العلل وادلقاصد القريبة والعالية.
ٗ .وأحكام الشريعة معاين وأوصاف ال أمساء وأشكال ،ومنع التحيل وسد الذرائع.
ثانيا ،المقاصد الخاصة ،وىي "الكيفيات ادلقصودة للشارع لتحقيق مقاصد النافعة أو
حلفظ مصاحلهم العامة يف تصرفاهتم اخلاصة ٖٔ".ويكون حتت ىذا القسم كل حكمة
موجودة يف أحكام ادلعامالت.
وقال النجار كان اإلمامان الشاطيب وابن عاشور قد حددا ادلسالك اليت تعلم هبا

مقاصد الشريعة إىل مسلك األمر اْللهي اليت تقدم لنا أن الشريعة اإلسالمية باعتبارىا
متكامال دلقصد يتعلق بتحقيق مصلحة اإلنسان إما طلبا للفعل أو طلبا للًتك .وإىل

مسلك البيان النصي؛ ألن ادلقاصد زلدودة يف كل النصوص ،والنصوص تشمل على
تفاوت ادلقاصد ال كلها .وإىل مسلك االستقراء الذي يتم بتتبع ادلفردات الكثَتة من
األحكام ،وىذا ادلسلك ىو ما يقع فيو تتبع تصرفات الشريعة من خالل أحكامها .وإىل

مسلك العمل النبوي الذي ديكن أن يعرف منو ادلقصد الشرعي.

ٕٖ

ٕٜإمساعيل احلسٍت ،نظرية المقاصد عند اْلمام محمد الطاهر ابن عاشور( ،ادلعهد العادلي للفكر
اإلسالمئٗٔٙ ،ىـٜٜٔ٘/م) ،طٔ ،ص.ٔٔٚ
ٖٓادلرجع نفسو.
ٖٔادلرجع نفسو :طٔ ،صٕٗٔ.

ٕٖ أنظر :عبد اجمليد النجار ،مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ،طٕ ،صٕٕ.ٖ٘-
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د .العالقة بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه.
فمن النظر إىل ما قد أحطنا يف التعريف والقواعد وادلباحث وجدنا أن ىناك
نقاط التقاطع بُت ىذين العلمُت اليت ديكن أن طللصها يف ثالث نقاط كما يلي:
(أوال) مقاصد الشريعة قِ ْس ًما من أقسام أصول الفقو.
ىذا الذي قد سلكو اإلمام الشاطيب يف كتابو الموافقات ،من حيث جعل

ادلقاصد الشريعة جزئاً من علم أصول الفقو وقسما منو .وخصص يف بيانو يف اجلزء الثاين
من كتابو .وقال يف مسئلة التعليل على أن "وضع الشرائع إظلا ىو دلصاحل العباد يف
العاجل واآلجل معا ٖٖ".فالشرائع ىي األحكام ادلستنبطة من األدلة بطريقة االجتهاد اليت
اليت ىي من مباحث أصول الفقو وربطها الشاطيب بادلصلحة اليت ىي من قصد الشارع
يف وضعها.
ويف مسألة أحكام التكليفي ،قال الشاطيب أن "تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ
ٖٗ
مقاصدىا يف اخللق ،وىذا ادلقاصد ال تعدو ثالثة أقسام ،ضرورية وحاجية وحتسينية"
وقد ربط الشاطيب أحكام التكليفي اليت من مباحث علم األصول مبقاصد الشارع مث
ّنوعها إىل األقسام .وشرح بأن وضعت الشريعة إظلا ىي للحفظ على ىذه ادلقاصد
الثالثة ٖ٘.وكما شرح الريسوين عن نظرية ادلقاصد عند الشاطيب ،عندما يتكلم عن
ٖٙ
األحكام الوضعي ،يربط الشاطيب بُت الشروط اليت البد التوفَت هبا إىل قصد الشارع.

ٖٖأنظر :أزتد الريسوين ،نظرية المقاصد عند اْلمام الشاطبي ،طٗ ،صٕٗٔ.ٔٗٗ-
ٖٗأنظر :ادلرجع نفسو :طٗ ،صٗٗٔ.

ٖ٘عبد اهلل بن بيو ،عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه ،ص.ٕٙ

 ٖٙأنظر :أزتد الريسوين ،نظرية المقاصد عند اْلمام الشاطبي ،طٗ ،ص.ٔٗٚ
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وأيضا يف مسألة االجتهاد ،قال "فهم مقاصد الشريعة على كماذلا" ٖٚيربط
الشاطيب مبقاصد الشريعة من حيث قال أن معرفة ادلقاصد من شروط االجتهاد .وقال
ٖٛ
الريسوين أن الشاطيب مسبوق باشًتاط العلم مبقاصد الشريعة يف االجتهاد.
مث صلد قول اخلادمي الذي وضع مسألة صلة ادلقاصد ببعض ادلصطلحات

األصولية يف كتابو علم المقاصد الشريعة ،فيها يتكلم عن صلة ادلقاصد بالعلة واحلكمة
وادلصلحة وبسد الذرائع.

الفقو.

ٖٜ

قسما أو مبحثا أو جزئا من أصول
فمن ىذه األمثلة قد ّبُت لنا أن ادلقاصد ىي ً

(ثانيا) بناء أصول الفقو على مقاصد الشريعة.
ويف تعريف أصول الفقو الذي ذكر أزتد حلمي يف رسالتو ،قال أنو "العلم
بالقواعد اليت يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية" ٗٓ.وبناء
على ىذا التعريف قال أن أصول الفقو ىو علم يبحث يف القواعد اليت يتوصل هبا إىل
الفقو مع قواعده الكربى والصغرى للحصول عند استداللو إىل ادلسائل الفقهية ٗٔ.فمن
مباحثو أيضا ،نعرف أن أصول الفقو يبحث عن االجتهاد وضوابطها .مث تطور الزمان
وتكون حاجة اإلنسان إىل ىذا العلم قد تطورت وتزيد حىت يكون ادلباحث يف أصول
تطورت وتكون ادلقاصد من ضمنها .فبالنسبة إىل ىذا ،يكون علم
الفقو أيضا قد ّ
األصول كأساس وأصل وعلم ادلقاصد من فروعو أو ذترة منو.
 ٖٚأنظر :ادلرجع نفسو :طٗ ،صٖٖ٘.
ٖٛأنظر :ادلرجع نفسو :طٗ ،صٖٗ٘.

 ٖٜأنظر :نور الدين سلتار اخلادمي ،علم مقاصد الشريعة ،ص.ٕٗ-ٜٔ

ٓٗ أزتد حلمي حسن حرب ،مقاصد أصول الفقه ومبانيه( ،جامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا،
ٕٓٓٙم) ،صٔٔ.
ٔٗادلرجع نفسو.
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(ثالثا) إنفصال مقاصد الشريعة من علم أصول الفقو.
ىذه الدعوة إلى تأسيس علم المقاصد اليت دعا إليها ابن عاشور بأن يكون
علم ادلقاصد ِع ْل ًما مستقال من علم األصول .فقد ذكر الدكتور نعمان التاريخ يف تأسيس
علم ادلقاصد ِع ْل ًما مستقال عن أصول الفقو يف مقالتو أنو مل ينفرد ابن عاشور يف ىذه
الفكرة ،وإظلا يرى عبد اجمليد الصغَت أنو قد أشار إليها إمام احلرمُت اجلويٍت على ىذا
التأسيس ويصلح عليو ،ولكن نقد الدكتور نعمان بعد ذلك قول عبد اجمليد الصغَت بأن
يف الواقع "مل يصرح إمام اجلويٍت بسعيو إىل تأسيس علم مستقل بادلقاصد الشريعة ،ولكنو
صرح بأنو يسعى إىل وضع قواعد كلية تتصف باليقُت والقطع ألهنا مبنية على مقاصد
ٕٗ
شرعية عامة".
وبعد ذلك يعود الدكتور نعمان إىل الدعوة الصرحية اليت دعا إليها الشيخ ابن
عاشور يف مقدمة كتابو أن مقصوده بتأسيس علم خاص يطلق عليو علم مقاصد الشريعة
يعٍت بيان حكمة الشريعة العامة ومقاصدىا العامة واخلاصة اليت قد قصروا عنها ادلؤلفون
يف علم أصول الفقو ،فعزم الشيخ ابن عاشور بذلك بتحقيق ما قد عجز يف حتقيقها علم
ٖٗ
أصول الفقو يف تأسيس علم ادلقاصد.
ه .الخاتمة
فالنتيجة األخَتة بعد ذكر ىذه اإلمكانيات الثالثة ،فعلم مقاصد الشريعة ىو
جزء ال يتجزأ من علم أصول الفقو ،وإظلا إنفصالو من أصول الفقو ،إنفصاال نسبياً ال
رب العادلُت ،واهلل أعلم بالصواب.
حقيقياً .فقد متّ البحث هبذه النتيجة ،احلمد هلل ّ

ٕٗنعمان جغيم ،العالقة بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه( ،مالزيا :رللة اإلسالم يف آسيا رللة دولية
نصف سنويةٕٓٓٚ ،م) ،جـٗ ،ص.ٜٙ
ٖٗادلرجع نفسو :جـٗ ،صٔ.ٚ
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