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لقدلة
األحكام.  روح  هي  اإلسالمية  الرشيعة  مقاصد 
واملصلحة  الترشيع  من  الغاية  معرفة  وحقيقتها: 
فأحكام  الرشعي،  الحكم  تكمن وراء  التي  املعتربة 
الرشيعة لها مقاصد وغايات مرجّوة ولم تأت عبثًا.

واليس،  الرحمة  مثل  كّلية  مقاصد  وللرشيعة 
ولألحكام مقاصد جزئية؛ فحينما أوجبت الرشيعة 
االستئذان عند دخول البيوت املسكونة غري اململوكة 
العورات،  حفظ  ذلك:  مقاصد  من  كان  لإلنسان؛ 
ولئاّل يقع نظر القادم عىل ما ال يُحبُّ صاحب البيت 
جعل  )إنما  الحديث:  يف  جاء  وقد  عليه،  يُطلع  أن 

البرص()1).  أجل  من  االستئذان 

خطيب وداعية.  )*(
صحيح البخاري ))624(، صحيح مسلم )56)2(.  )((

ر  ومعرفة املقاصد تُعني الداعية واملفتي واملتصدِّ
للشأن اإلسالمي العام يف وظيفته املنوطة به رشًعا، 
إىل  يؤّدي  الرشيعة  مقاصد  عن  الخروج  أنَّ  كما 
خلٍل يف الفتوى ويف تطبيق األحكام، وتَضُعُف ثمرُة 

العمل بها.

ونيخهوج عا نيتقلصد لكون بأحد وًهيا:
علم  	 توضيح  يكون  وحينها  املقاصد:  إهمال 

ملّحة  حاجة  وأسسه  قواعده  وتطبيق  املقاصد 
إىل  يؤّدي  الذي  التعّصب  مواجهة  يف  للعلماء 
مناقضة القصد من ترشيع األحكام، ورضوريًّا 
النصوص.  ظواهر  عند  املجّرد  الوقوف  لتجنّب 

الغلو يف الدين مذموم بالعموم، سواء كان ذلك يف جانب اإلفراط أو التفريط، 
واملقاصد الرشعية من جملة ما حصل فيه الغلو يف االتجاهني، فأهملها قوم 

ولم يعريوها حقها من النظر واالعتبار الرشعي، فوقفوا عند ظواهر النصوص 
لوها ما ال تحتمل،  وجعلوها عبارات جامدة ال روح لها، وغال فيها قوم فحمَّ

وعارضوا النصوص الرشعية القطعية بمقاصد ظنية، أدت يف النهاية إىل 
مناقضة كلِّيات ومسلَّمات ال خالف فيها، وهذه املقالة تتحدث عن الصنف 

الثاني من الغلو يف املقاصد.

 الغلو الغلو في فهم في فهم
وأثره وأثره مقاصد الشريعة   مقاصد الشريعة 

في االنحراف الفكريفي االنحراف الفكري
د. جمال الفرّا )*(
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خالل  	 من  وذلك  املقاصد:  تقرير  يف  الغلو 
تحميل املقاصد ما ال تحتمله تنظريًا وتطبيًقا، 
املبادئ  تناقض  فتاوى  ظهور  آثاره:  ومن 
مجالها  باقتحام  لإلسالم؛  الرشعية  واملسّلمات 

لذلك. أهالً  ليس  ممن  ضوابط  دون 

والوجه الثاني هو ما سيتناوله هذا املقال.

نيتقصود بليغاو في نيتقلصد:
الغلوُّ يف مقاصد الرشيعة: هو ُمجاوزة املعايري 
العلم  أهُل  عليها  اتَّفق  التي  والحدود  والضوابط 
مقاصد  من  أنّها  بزعم  الرشعية  األحكام  لتقرير 

الرشيعة.

بّث  يف  األهواء  أهل  يستخدُمه  الغلوُّ  وهذا 
والكّليات  الرشعية  املسّلمات  يف  والطعِن  سمومهم 

عليها. املتّفق 

مقاصد  فهم  يف  الغلو -سواء  أّدت ظاهرة  وقد 
الرشيعة اإلسالمية ودعوى تجديدها أو يف مجاالت 
هذا  يف  الظاهر  الفكري  االنحراف  إىل  تطبيقها- 
يف  النظر  تطوير  دعوى  مظاهرها:  ومن  الزمان، 
مقاصد الرشيعة شكالً ومضمونًا، والخلل يف فهم 
غائية الرشيعة والتأثر بالواقع، والجموح إىل التغيري 
املقاصدية. التغيري بالضوابط والقواعد  دون ربط 

هسبلب نيغاو في فهم لقلصد نيشهل ة:

نيسبم نألول: ساوك ُسبُظ غيه عاتية بدعوى 
تروله نياله في لقلصد نيشهعية:

ه. نألثه لا حيث نيتضتون:
تأويل  إىل  املضمون-  حيث  -من  هذا  أّدى 
ثوابت  والتعّدي عىل  فهمها،  والشطط يف  املقاصد، 
رشعية ال تحتمل هذا التأويل، ومن األمثلة عىل ذلك: 

أنَّ . 1 العلم  أهل  ذكر  الدين:  حفظ  مقصد  يف 
تكون  العدم)1)  جانب  يف  الدين  حفظ  مراعاة 

والعدم ويكون بنفي كل ما يخالفه وينقضه. حفظ الدين يكون بجانبين: اإليجاد ويكون بإثبات ما يقيمه ويرّسخ أسسه وقواعده.   )((
الموافقات، للشاطبي )6/2(.  )2(

أخرجه البخاري )7)30(.  )3(

بما يدرأ عنه االختالل الواقع أو املتوقع فيه كما 
ذكر ذلك اإلمام الشاطبي يف كتابه املوافقات)2)، 
األقوال  من  الدين  يخالف  ما  كل  رّد  يف  وكذلك 
واألفعال، ومن األحكام التي تندرج تحت ذلك: 
وإقامة  اإلسالم،  والذود عن حمى  الكفار  قتال 
الحّد عىل املرتّد عن اإلسالم حتى ال يُفتح الباب 

الله. بدين  للعبث 

الحديث  تعظيم  الباب:  هذا  يف  الغلو  ومن 
إىل  الدعوة  من  عنه  ينتج  وما  الحّرية،  مقصد  عن 
أدّلته بدعوى مخالفته  الرّدة والطعن يف  إلغاء حّد 
لتحقيق مقصد الحّرية؛ يف حني أّن دعواهم هذه يف 
الرّدة  فحّد  الدين،  حفظ  مقصد  تناقض  الحقيقة 
ورُشع  واالختالل،  الزوال  من  الدين  لحفظ  جاء 
بدل  )من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  بالدين،  التالعب  عدم  لضمان 
ويزجُر  رشه،  يمنع  املرتّد  فقتُل  فاقتلوه()3)،  دينه 

غريه. 

والغلو يف اعتبار مقصد الحّرية ممن زعم تطوير 
بالدعوة  املسلمني  لغري  السماح  إىل  يؤّدي  املقاصد 
لدينهم بني املسلمني؛ فهي يف حقيقتها دعوة للرّدة 
يف بالد املسلمني، انطالًقا من مقصد الحّرية الدينية 
ألنهم  باملثل؛  املعاملة  باب  ومن  يزعمون،  كما 
بالدعوة  املسلمني  للمسلمني يف بالد غري  يسمحون 

لدينهم!

من . 2 املال  حفظ  فإّن  املال:  حفظ  مقصد  ويف 
جانب العدم يكون بالدفاع عنه بدفع الصائل، 
الباري:  اق، جاء يف فتح  الُسّ الحدِّ عىل  وإقامة 
سارقها،  يِد  قطع  بإيجاب  األموال  هللا  »صان 
إليها  بالنسبة  عداها  ما  لقلة  السقة  وخّص 
البينة  إقامة  ولسهولة  والغصب،  االنتهاب  من 
العقوبة  وشّدد  بخالفها،  السقة  عدا  ما  عىل 

من صور الغلو يف املقاصد تعظيم الحديث 
عن مقصد الحّرية، وما ينتج عنه من 

الدعوة إىل إلغاء حّد الرّدة والطعن يف أدّلته؛ 
ألنَّ هذه الدعوة يف الحقيقة تناقض مقصد 
حفظ الدين، فحّد الرّدة جاء لحفظ الدين 

من الزوال واالختالل

معرفة املقاصد تُعني الداعية واملفتي 
واملتصدِّر للشأن العام يف وظيفته املنوطة 

به رشًعا، كما أنَّ الخروج عن مقاصد 
الرشيعة يؤّدي إىل خلٍل يف الفتوى ويف 

تطبيق األحكام، وتَضُعُف ثمرُة العمل بها
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فيها ليكون أبلغ يف الزجر«)1). بينما اقترص من 
أخذ بدعوى تطوير املقاصد بمجّرد حفظ املال 
بالتنمية االقتصادية وتطوير املال دون اعتبار 

املسائل. لهذه 

ب. نألثه لا حيث ني دد:
يف  الزيادة  إىل  العدد-  حيث  -من  أّدى  كما 
مىش  فقد  ضوابط:  دون  الرضورية  املقاصد 
عاّمة العلماء املتقّدمني عىل القول بمقاصد خمسة 
والعقل  والنفس  الدين  حفظ  وهي:  رضورية 
الله:  رحمه  الشاطبي  اإلمام  قال  واملال،  والنسل 
الرشيعة  أنَّ  عىل  امللل-  سائر  -بل  األّمة  »اتفقت 
ُوضعت للمحافظة عىل هذه الرضوريات الخمس، 
وهي: الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل«)2).

وقد ظهرت الدعوة إىل إضافة مقاصد جديدة إىل 
هذه الخمسة مراعاًة )ملبادئ اإلنسانية( دون النظر 
والنظر  األدّلة  استقراء  من  الرشعي  اعتبارها  إىل 
مبادئ  إدخال  إىل  كالدعوة  الرشيعة،  أحكام  يف 
وحقوق  والتكافل  واملساواة  واإلخاء  الحرية  مثل 
اإلنسان، إىل أن زادها بعضهم عن عرشين مقصًدا.

الحرص  اّدعاء  يمكن  ال  أنّه  البعض  يرى  بينما 
يمكن  ال  كاملسائل  فاملقاصد  الرشيعة،  مقاصد  يف 
وجعلوها  مفتوحة  عناوين  وأضافوا  حرصها، 
مقاصد مثل: السالم العاملي، والتقّدم االقتصادي، 
وحفظ  الدستورية،  والحقوق  العلمي،  والبحث 
واإلبداع  والعلم  والرفاهية،  الكرامة  وتطوير 
والعدالة  والحّرية  والتطور واملساواة  واالستقاللية 
يخص  وفيما  والتنّوع؛  والتضامن  والحّب  واألخّوة 
الصّحة  مثل:  مبادئ  أضافوا  اإلنسان بغريه  عالقة 
أّما  والجرية،  واالنتماء  والعمل  واإلنجاب  والذكاء 
وتطوير  حفظ  فمنها:  باملجتمع  املتعلِّقة  املقاصد 
والتعّددية  والشورى  واالستقالل  القانون  سيادة 

والرتاث. واألديان  والثقافات  والتطور 

الكليات الخمس إىل  الزيادة عىل  الغلو يف  وهذا 
إىل  أّدى  الرشعية)3)  الضوابط  اعتبار  دون  غريها 
لون من االنحراف الفكري استغّله أصحاب الهوى 
وأتباع املذاهب الحداثية ملحاولة التغيري يف مسّلمات 

الرشع.

فتح الباري )2)/98(.  )((
الموافقات، للشاطبي ))/)3(.  )2(

وثابتة، وظاهرة، ومنضبطة، وُمطَِّرَدة. مثل أن تكون المقاصد: ضرورية، وكلية، وقطعية، ومطلقة، وعامة، ودائمة،   )3(
مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص )38)(.  )4(

إّن الزيادة عىل املقاصد الخمسة ال تكون بمجّرد 
دون  الدولية  التوّجهات  ومراعاة  والتشّهي  الرأي 

تحّقق رشوط اعتبارها مقصًدا.

يقول ابن عاشور رحمه الله: »فعليه – الباحث 
رشعيًا  مقصًدا  يعنّي  ال  أن   - الرشيعة  مقاصد  يف 
الذي  النوع  يف  الرشيعة  فات  استقراء ترصُّ بعد  إال 
يريد انتزاع املقصد الرشعي منه، وبعد اقتفاء آثار 
أئمة الفقه ليستيضء بأفهامهم، وما حصل لهم من 

الرشع«)4). قواعد  ممارسة 

ومن أمثلة الزيادة غري املنضبطة يف املقاصد: ما 
أن يكون  ينبغي  البنوك  ربا  أّن  ذكره بعضهم من 
هي  فالدولة  الدولة؛  حفظ  مقصد  بدعوى  حالالً 
محّدًدا  نصيبًا  وتعطي  املال  استثمار  تطرح  التي 

تجويزه. فينبغي  الدولة؛  بقاء  الستمرار  لألفراد 

لكن هذا الطرح يخالف ُمحرًَّما تحريًما قطعيًا 
من  أو  الدولة  خالل  من  كان  سواء  الربا،  وهو  أال 
االفراد، كما أنّه يناقض مقصًدا رشعيًّا كّليًا معتربًا 
يف املحافظة عىل املال من خالل تحريم الربا، ثم إن 
بقاء الدولة ليس مقصًدا مستقالً حتى يُضاف إىل 

الرضورية. املقاصد 

نيسبم نيثلني: نيخاظ في فهم نيغلئية في لقلصد 
نيشهل ة:

علل  لها  أحكامها  أنَّ  بمعنى  مغيّاة  فالرشيعة 
وليست عبثًا، وهذا مقتىض الحكمة اإللهية؛ فاسم 
ِبُمجَمله  سبحانه  رشعه  أّن  يقتيض  )الحكيم(  الله 
الغاية  تظهر  وقد  غاية،  من  يخلو  ال  وتفصيالته 
الخمر  رشب  فحرمة  بالنّص،  جليّة  الترشيع  من 
اإلسكار،  الخمر  تحريم  وعّلة  العقل،  إلسكارها 

العقل. عن  املفسدة  درء  الخمر  تحريم  ومقصد 

الغلو يف الزيادة عىل الكليات الخمس دون 
اعتبار الضوابط الرشعية أّدى إىل لون من 
االنحراف الفكري استغّله أصحاب الهوى 
وأتباع املذاهب الحداثية ملحاولة التغيري يف 

مسّلمات الرشع
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أو  األحكام  ترشيع  من  الغاية  تخفى  وقد   
تبقى  وقد  واستنباط،  بحث  إىل  فتحتاج  العبادات 
خفيّة وإن اجتهد الناس يف استنباط الِحكمة منها، 
أوامره  بتنفيذ  تعاىل  لله  التعبّد  غاية  تبقى  لكن 
إّن  مثالً:  الفقهاء  قال  فحني  نواهيه؛  واجتناب 
زواج  زوا  يجوِّ لم  الرحم،  براءة  هي  العدَّة  حكمة 
الرحم  براءة  استيقنت  لو  حتى  عّدتها  يف  ة  املعتدَّ
األصل  ألنَّ  الحديثة؛  واألجهزة  الدقيقة  بالتحاليل 
يف هذا الحكم التعبُد ال التعّقل، فال تكون الحكمة 
نعلم  »فإنّا  الشاطبي:  قال  مقصًدا،  هنا  املظنونة 
والصداق  الويل  من  النكاح  يف  املعتربة  الرشوط  أّن 
وشبه ذلك لتمييز النكاح عن السفاح، وأّن فروض 
القربى من امليت، وأّن  املواريث ترتّبت عىل ترتيب 
الِعَدد واالسترباءات املراُد بها استرباء الرحم خوًفا 
من اختالط املياه، ولكنّها أمور ُجملية … ال يُقىض 
إذا  يقال:  بحيث  فيها؛  األصل  عىل  القياس  بصحة 
حصل الفرق بني النكاح والسفاح بأمور أُخر مثالً 
الرحم  براءة  ُعلم  ومتى  الرشوط،  تلك  تشرتط  لم 
أشبه  ما  باألشهر، وال  باألقراء وال  ة  العدَّ لم ترُشع 

ذلك«)1).

فمن الغلّو يف فهم الغاية هنا: االقتصار يف العّدة 
عىل مقصد استرباء الرحم، واالستعاضة عن القروء 

أو األشهر بالفحوصات الطبية!

فالعّدة من املحكمات ال يصّح االجتهاد يف عدد 
شائبُة  عليها  يَغلُب  ُة  »الِعدَّ القرايف:  قال  أيّامها، 
التعبُِّد من حيث الجملُة وإن كانت معقولَة املعنى 
َعت لرباءِة الرَِّحِم وعدِم  من حيُث الجملُة؛ ألنَّها رُشِ
معقولُة  هي  الوجِه  هذا  فِمن  األنساِب؛  اختالِط 
َة تِجُب يف الوفاِة عىل بنِت  املعنى، ومن جهِة أنَّ الِعدَّ
املهِد، وتجُب يف الطالِق والوفاِة عىل الكبريِة املعلوِم 
التعبُِّد،  شائبُة  هذه  وغريِها:  الَغيبِة  بَسبَِب  براءتُها 
بعد  ِفعلُها  التعبُِّد وجب  ِة شائبُة  الِعدَّ يف  كان  ا  فلمَّ
أم  الرباءُة  ُعِلَمت  َوِر؛  الصُّ جميع  يف  ُمطلًقا  َسبَِبها 

ال«)2).

هثه نيغاو في نسمابلط حكم ني بلدنت:
ظاهرة التكلُّف يف البحث عن حكمة لكّل عبادة 
لإلقناع بااللتزام بها نوٌع من االنحراف، ففي حني 
الناس  لحثِّ  كافيًا  تعاىل  لله  التعبّد  مفهوم  كان 

الموافقات، للشاطبي )525/2(.  )((
الفروق، للقرافي )204/3(.  )2(

تفسير السعدي، ص )632(.  )3(

هذا  -مع  االلتزام  أصبح  بالعبادات،  االلتزام  عىل 
إثباٍت عقيلٍّ ألهمية  إىل  الفكري- بحاجة  االنحراف 
هذه  انترشت  وقد  والحياة،  للمجتمع  عبادة  كّل 

الناس. عوام  بني  الظاهرة 

الرشيعة  مقاصد  إعمال  يف  ع  التوسُّ يف  فالخلل 
من خالل إلغاء أو تقليص مجال التعبّد يف الرشيعة 
علٍل  عىل  مبنيًة  جميعها  األحكام  تصري  بحيث 
واضحة ومنطقية يستطيع العقل البرشي الحديث 
الطاعة  اإللهي  األمر  يفهمها؛ بحيث ال يستلزم  أن 
املطلقة بنفسه من دون فهم وتعليل أو تسويغ هو 

املقاصد. الغلو يف فهم  انحراف فكري مبني عىل 

النص،  مع  تدور  توقيفية  العبادة  أّن  واألصل 
وإن كان للعبادات غايات توّخاها الرشع، لكّن هذه 
الغايات إن تخّلف العلم بها ال يتخّلف الحكم، إذ ال 
قياس يف العبادات؛ فتارك الصالة ال يصّح أن يحتج 
الفحشاء واملنكر، ومانع  لم تنهه عن  بأنّها  لرتكها 
أنّه لم يشعر بنماء ماله  الزكاة ال يصّح أن يحتّج 

الزكاة! بعد 

واملنكر  الفحشاء  عن  النهي  الصالة  فوظيفة 
 ﴾ لَاةَ  َتنَْهى  َعِن  الَْفْحَشاِء  َوالُْمنَْكرِ لقوله تعاىل: ﴿ إِنَّ  الصَّ
فعل  من  أّن  ذلك  معنى  وليس   ،]45 ]العنكبوت: 
تفسري  يف  جاء  بطلت،  فقد  صالته  بعد  ُمنكًرا 
عن  تنهى  الصالة  كون  »ووجه  لآلية:  السعدي 
َم ألركانها  الفحشاء واملنكر: أّن العبد املقيم لها، املتمِّ
ورشوطها وخشوعها؛ يستنري قلبه، ويتطّهر فؤاده، 
وتقّل  الخري،  يف  رغبته  وتقوى  إيمانه،  ويزداد 
مداومتها  فبالرضورة  الرش،  يف  رغبته  تعدم  أو 
واملحافظة عليها عىل هذا الوجه تنهى عن الفحشاء 
وثمراتها«)3). مقاصدها  أعظم  من  فهذا  واملنكر، 

قد تظهر الغاية من ترشيع العبادات 
بالنص أو االستنباط؛ وقد تبقى خفيّة، 

فتبقى غاية التعبّد لله تعاىل مطلبًا 
بحد ذاته، ومن الغلو يف املقاصد تكلُّف 
علل وِحكم واضحة ومنطقية لجميع 

األحكام بحيث يستطيع العقل البرشي 
الحديث أن يفهمها بما يضيِّق من 

مساحة التعبُّد املحض
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نيسبم نيثليث: نيغاو في نيتقلصد تحا تأثيه 
ضغط نيونقج:

فوقوع الرّش وعموم البلوى به يؤثر عىل الدعوة 
إىل مدافعته، من خالل إدراج صور من املقاصد ال 

تندرج تحته أصالً.

البلدان  من  كثري  يف  الواقع  أّن  يخفى  فال 
اإلسالمية يغلب عليه االستبداد وسلب الحريات، أو 
إهمال مبدأ الشورى وإحالل نُُظم مفروضة باسم 
الديمقراطية؛ فالسعي ملدافعة هذا الرّش مع التأثّر 

املقاصد. فهم  يف  الغلّو  يف  يوقع  قد  بالواقع 

استخدام  محاولة  املثال:  سبيل  عىل  ذلك  من 
الدولة  عىل  القائمني  سلطات  من  للحدِّ  املقاصد 
االنتماء  وحرية  التعبري  »حّرية  إضافة  خالل  من 
السيايس«، و»الحّق يف انتخاب الحاكمني وتغيريهم« 
واقع  تأثري  عن  ناتج  وهذا  الرشيعة!  مقاصد  إىل 
البعض؛  يعيشه  الذي  والظلم  والقهر  االضطهاد 
فريى الحاجة ماّسًة إىل التأكيد عىل مفهوم الحرية 

الرشيعة! مقاصد  من  مقصٌد  أنه  عىل 

-وإن  واالستبداد  الظلم  ومقاومة  الحرية  لكّن 
كانت مطلبًا من مطالب الرشيعة)1)- لكنّها ليست 

الرضورية.  املقاصد  إىل  يضاف  مقصًدا 

حّد  إىل  الغلو  أحيانًا:  الواقع  ضغط  آثار  ومن 
إىل  بالنظر  متناقضني  حكمني  إدراج  يف  التناقض 
جهة معتربة يف املقاصد، فالفطرة مثالً مصدٌر من 
لكن  الرشيعة،  مقاصد  إىل  توصل  التي  املصادر 
مسألة  يف  اعتبارها  يف  متناقضان  قوالن  يوجد  قد 

واحدة.

الفطرة يف تحقيق  اعتبار  ذلك:  األمثلة عىل  من 
مقاصد الرشيعة يف مشاركة املرأة يف املناصب العليا 
جهة  من  األسة  شؤون  عىل  قيامها  ويف  جهة  من 

أخرى.

الحياة  يف  املرأة  اندماج  أّن  البعض  يرى  حيث 
الشورى  يف  مشاركتها  خالل  من  السياسية 
لإلسالم؛  الرشعية  املقاصد  تحقيق  وسائل  من 
لتحقيق  وأداة  اجتماعية  ألّن الشورى فطرة وسنّة 

اإلسالمية. الرشيعة  مقاصد 

يف  املرأة  مشاركة  عدم  آخرون  يرى  حني  يف 
الشورى، ألّن خروجها من البيت لهذا الغرض يتناف 

قال محمد الطاهر بن عاشور عن الحرية: »إنّها خاطر غريزي في النفوس البشرية، فيها نماء القوى اإلنسانية من تفكير وقول وعمل، وبها تنطلق   )((
والتدقيق« أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، ص )62)(. ر  المواهب العقلية متسابقة في ميادين االبتكا

مع فطرتها التي تتطلَّب بقاءها يف البيت، ورعايتها 
ألستها وأطفالها، وبما أّن هذا مناٍف للفطرة فهو 

متناقٌض مع مقاصد الرشيعة.

فال  املقاصد،  مع  األحكام  اتِّساق  واألصل 
العتباِر  النظر  ُوجهاُت  الواحد  الحكم  يف  تتناقض 

واحد. رشعيٍّ  مقصٍد 

نيسبم نيهنبج: نيغاّو في نعمبلر لهنتم لقلصد 
نيشهل ة:

الرشيعة:  مقاصد  فهم  يف  الغلّو  أسباب  من 
الخلل يف اعتبار مراتب املقاصد الكّلية املتّفق عليها، 
الكّلية،  املقاصد  عىل  الجزئية  املقاصد  وتقديم 
إعماالً  الجزئيات  بعض  يف  الوارد  النّص  وإغفال 

كيّل. ملقصد 

ه. نيخاظ في تهتيم نيتقلصد نيكاية نيختسة:
الرشيعة  مقاصد  ترتيب  يف  العلماء  اختلف 
عىل  العلماء  ومعظم  األهمية،  حيث  من  الخمسة 
ترتيبها بحيث ال يتقدم أحد هذه الرضوريات عىل 
اآلخر، وهي: الدين والنفس والعقل والنسل واملال، 
مع  وتتوافق  املقاصد  أمر  ينتظم  الرتتيب  وبهذا 
غريه،  عىل  باالعتبار  األوىل  وتقديم  الرشع،  اهتمام 
الرتبة  التأخري يف  والخلل ينشأ من تقديم ما حّقه 
اعتباًطا من غري نظر فيما قّدمه الرشع من املقاصد 

غريه. عىل 

الطالب  ذلك: تجويُز مشاركِة  األمثلة عىل  ومن 
الدول؛  املسلمني يف بعض  املسلمني يف شعائر غري 
يف  العلم  طلب  يف  املتمثِّل  العقل  عىل  للحفاظ 
املدارس. ويف هذا تقديُم حفِظ العقِل بالتعليِم عىل 
حفِظ الديِن بتجنِّب هذه املدارس أو تجنّب القيام 

لإلسالم. املخالفة  والشعائر  األنشطة  بهذه 

من الغلو يف املقاصد الرضوخ لضغط 
الواقع؛ من خالل إقرار مقاصد ليست من 

املقاصد الرضورية للرشيعة وإن كانت 
مطلبًا لها، كإضافة »حّرية التعبري وحرية 

االنتماء السيايس«، و»الحّق يف انتخاب 
الحاكمني وتغيريهم«، بسبب االضطهاد 

والقهر والظلم يف واقعنا الحايل
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ب. نالعمتلد عىل نيكاي وإغفلل نيعزئي:
املقاصد:  فهم  يف  الفكري  الخلل  صور  ومن 
للرشيعة  والرضورية  الكلية  املقاصد  عىل  االعتماد 
بها  ورد  التي  املستثناة  الجزئية  املقاصد  وإغفال 
النّص؛ مما يجعلها خارج نطاق القصد الكيل املستمّد 
من االستقراء؛ ألّن املقاصد الكلية أُخذت باالستقراء 
من مقاصد األحكام الجزئية، مع مالحظة استثناء ما 

ورد فيه النص الذي ال يحتمل املعنى الكيل.

الرجل يف  املرأة مع  بتساوي  قال  َمْن  ذلك:  من 
املرياث انطالًقا ِمن زعم تاريخيّة نزول الحكم زمن 
كان  املرياث  يف  التفرقة  إّن  قالوا:  حيث  الترشيع، 
النّص، ألّن  بها  التي نزل  الزمنية  للمرحلة  مناسبًا 
جاء  ثم  الجاهلية،  يف  شيئًا  تُعطى  ال  كانت  املرأة 
اإلسالم فأعطاها نصف الذكر، فزعم أّن هذا املعنى 
مقصود زمن الترشيع، أّما بعد ذلك فالنص تعليم 
لنا وإشارة أن نعطيها يف املستقبل مثل حظ الذكر!

الكيّل  تقديم  النظر يف  نتج عن  االنحراف  وهذا 
هنا  وهو  الجزئي  عىل  »املساواة«  هنا  وهو  مطلًقا 
معه يف  لم يشرتك  ولو  املرياث  مقدار  االختالف يف 
املقصد، والقاعدة املقاصدية التي ذكرها الشاطبي 
تتضمن من حيث املعنى: »أّن سكوت الشارع عن 
إىل  قصده  عىل  يدلُّ  الكالِم  داعي  وجود  مع  أمر 

يتعّداه«)1). فال  رُشع،  ما  حّد  عند  الوقوف 

واألجزاء مرتبطة بالكّل، والكلُّ يشهد لألجزاء، 
»فالجزئيات  بقوله:  الشاطبي  يوضحه  ما  وهو 
يتخّلف  ال  أن  الكيّل:  إقامة  يف  معتربة  مقصودة 
 … بالترشيع  املقصودة  مصلحته  فتتخّلف  الكيّل 
الجزئيات،  حصول  إىل  القصد  صّحة  من  بّد  فال 
فانحتم  البعض،  من  أوىل  ذلك  يف  البعض  وليس 
القصد إىل الجميع وهو املطلوب... ال بّد من اعتبار 
خصوص الجزئيات مع اعتبار كّلياتها وبالعكس، 
وهو منتهى نظر املجتهدين بإطالق، وإليه ينتهي 

االجتهاد«)2). مرامي  يف  َطْلقهم 

ومعنى ذلك: أّن الكيل تندرج تحته كّل الجزئيات 
مع رضورة اعتبار الجزئيات ودخولها تحت ذلك الكيل 
من كّل الوجوه، فإذا انخرم وجه من وجوه االعتبار 
ال يندرج حينئذ تحت ذلك الكيل؛ مثل: املستثنيات من 
َلم)3)  القواعد املانعة كالعرايا والقراض واملساقاة والسَّ

الموافقات، للشاطبي )4-409/2)4(.  )((
الموافقات )96/2(.  )2(

ربة، وهي أن تعطي إنسانًا من مالك ما يتاجر فيه عىل  العرايا: بيع الرطب عىل رؤوس النخل بتمر، أو العنب في الشجر بزبيب. والقراض: هي المضا  )3(
والَسلَم: هو بيع آجل بعاجل. والمساقاة: دفع الشجر إىل من يصلحه بجزء من ثمره.  أن يكون الربح بينكما، 

وأشباه ذلك، فهذه ال تندرج تحت الكيل الستثنائها 
قتل  يف  الجماعة  اشرتاك  يف  الحكم  وكذلك  بالنص، 
الواحد فيقتص منهم جميًعا وليس من واحٍد منهم.

عىل  املحافظة  املطلوب  أّن  لنا  يؤّكد  كّله  وهذا 
إىل  حقيقته  ترجع  إنّما  الكيّل  ألّن  الشارع،  قصد 
اعتبارهما  من  بّد  فال  أيًضا،  كذلك  والجزئي  ذلك، 

مسألة. كّل  يف 

ج. إغفلل نياّص نيونرد في ب ض نيعزئيلت إعتلالت 
يتقصد تاّي:

ومن الغلّو يف هذا الجانب: ما زعمه بعضهم أّن 
يشء  كل  يف  الرحمة  إعمال  يعني  الرشيعة  تطبيق 
منهج  عىل  يقوم  القرآن  ألّن  كيل-  مطلب  -وهو 
فتحريم  املنهج،  هي  الرحمة  دامت  وما  الرحمة، 
باملدين،  رحمة  رُشع  اإلسالم  يف  جزئي  وهو  الربا 
استغالالً  كان  كما  األمر  يعد  ولم  الحال  تغري  فقد 
لحاجة املدين، فربا البنوك الحكومية لم يعد يشبه 
الربا السابق، وإنّما هو نظام لحساب الفوائد عىل 
الرقابة  بدور  املرّشع  فيه  يقوم  مجتمع  يف  الديون 
عىل املعامالت، ويحّدد الفائدة بحيث ال تغني الدائن 

بزعمهم! الرحمة  فتتحقق  املدين،  تستغل  وال 

 وهذا االنحراف الفكري مبني عىل تغليب النظر 
يف املقاصد العاّمة وإغفال النّص يف املقاصد الجزئية 
يف  القطعي  فالنّص  رتبة،  األعىل  تحت  تندرج  فال 
تحريم الربا ومقصده املحافظة عىل املال ال يُعاَرض 

بالكيل من دعوى الرحمة التي جاء بها اإلسالم.

ونيتيظ  َوْرُم لونتبة نيحدنثة  نيسبم نيخللس: 
إىل تقدلم ني قظ:

الحجاب  أّن  الحداثيون  زعمه  ما  الغلّو  فمن 
وتحّررها  املرأة  ملكانة  وال  للعرص،  مالئًما  يُعد  لم 

املقاصد ليست كلمة تُقال أو شعاًرا يُرفع 
وإنّما هي مبدأ أصويل له ضوابطه ومعايريه 
التي تحكمه حتى ال تصبح سببًا لالنحراف 
الفكري والتعّدي عىل املسّلمات الرشعية، 

ونقض أصول اإلسالم، وجعل األحكام 
عرضة للعبث بيد كل صاحب هوى
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واقتحامها لكاّفة مجاالت الحياة العاّمة من مدراس 
هذا  ألنَّ  وتجارات؛  وإدارات  ومعامل  وجامعات 
الحجاب يعوق حركة املرأة ويعرقل مصالحها التي 
ال تتعارض مع مقاصد الرشيعة! وتطبيق مقصد 
الحجاب  فرض  لوازمه  من  والذي  النسل)1)  حفظ 
عليها ال يتّفق يف هذا الزمان مع معطيات العرص.

صفات  من  فإّن  مردود؛  التطبيق  يف  الخلل  وهذا 
ألنّها  كّلها؛  واألمكنة  كّلها  األزمنة  يف  االطراد  املقاصد 
كّليات، والكّليات يشرتط فيها هذا املعنى، فال تأثري ملا 
يسّمى مواكبة العرص يف تطبيق مقاصد الرشيعة. يقول 
يكون  ال  أن  باالطِّراد:  »املقصود  عاشور:  بن  الطاهر 
املعنى مختلًفا باختالف األقطار والقبائل واألعصار«)2).

وكذلك من زعم أّن املقصود من تذكية الذبيحة 
تعقيُمها من الجراثيم، فيقوم مقاَم التذكية التعقيُم 

باملواد واألدوات الحديثة!

مواكبة  ُمسّمى  تحت  الفكر  يف  االنحراف  وهذا 
العرص هو يف حقيقته متصادم مع مفهوم املقاصد 

والوقاية من الفاحشة، ومن طرق تحقيق ذلك: الحجاب.  وحفظ النسل يتضّمن: حفظ العورة، ودرء الفتنة،   )((
مقاصد الشريعة، البن عاشور، ص )253(.  )2(

الموافقات، للشاطبي )295/2(.  )3(

مظّلة  تحت  والرُّزوح  لألهواء،  امليل  مع  ويتماىش 
مستقيمة. غري  بدوافَع  الغربي  للفكر  التبعية 

يقول الشاطبي: »... أَنَّ كلَّ عمل كان املتَّبع فيه 
الهوى بإطالق من غري التفات إىل األمر أو النهي أو 
للعمل من  بدَّ  ال  ألنّه  بإطالق؛  باطل  فهو  التخيري؛ 
يكن  لم  فإذا  إليه،  يدعو  وداٍع  عليه،  يُحمل  حامل 
مقتىض  إال  فليس  مدخل  ذلك  يف  الشارع  لتلبية 
الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو باطٌل ِبِإطالٍق؛ 

ِبِإطالٍق«.)3) الحقِّ  ألنَّه ِخالف 

ل: وخمللت
يُرفع  شعاًرا  أو  تُقال  كلمة  ليست  املقاصد  إّن 
وإنّما هي مبدأ أصويل له ضوابطه ومعايريه التي 
الفكري  لالنحراف  سببًا  تصبح  ال  حتى  تحكمه 
أصول  ونقض  الرشعية،  املسّلمات  عىل  والتعّدي 
كلِّ  بيد  للعبث  عرضة  األحكام  وجعل  اإلسالم، 

هواه. حسب  هوًى  صاحب 

أسباب الغلو في فهم مقاصد الشريعة
سلوك ُسبُل غير علمية بدعوى تطوير النظر في مقاصد الشرعية ١

والتعّدي عىل ثوابت شرعية ال تحتمل التأويل تأويل المقاصد، والشطط في فهمها، 

الزيادة في عدد المقاصد الضرورية دون ضوابط

الخلل في فهم الغائية في مقاصد الشريعة: ٢
الغلو في استنباط حكم العبادات

الغلو في المقاصد تحت تأثير ضغط الواقع: ٣
ر مقاصد في مصاف الضروريات محاولة إصالح مشكالت قائمة بابتكا

والميل إىل تقديم العقل: َوهم مواكبة الحداثة  ٥
انحراف فكري متصادم مع المقاصد وهو في حقيقته ميل مع األهواء

ر مراتب مقاصد الشريعة: الغلّو في اعتبا ٤
الخلل في ترتيب المقاصد الكلية الخمسة

االعتماد عىل الكلي وإغفال الجزئي

إغفال النّص الوارد في بعض الجزئيات إعماالً لمقصد كلّي
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