
"مدخل إلى مقاصد الشريعة"قراءة في كتاب   

 للدكتور أحمد الريسوني

 بقلم: محمد زاوي

البحث عن أحمد الريسوني في سياقه-1  

رفضا كما ُرِفض قبلها "علم  المقاصد""خاف بعضهم على النص من الضياع، فرفضوا 

مثال، ولكن الهاجس في رفضهما واحد.  علم المنطق""و "علم المقاصد"المنطق". ال يستوي 

. المهم هو علم آلة يكون الثاني ول علم غاية، وال أنأن يكون األ-ينالرافضعند –ليس مهما 

حماية النص من كل تدخل قد يتلفه، وإبقاء األحكام الثابتة بنصوص قطعية بعيدة عن كل تفكير 

 إنساني.

إلى النص إال على سبيل االستئناس،  ال يعودون وهؤالء د جعلوا مصالحهم أصال.قأما آخرون، ف

ليس امتثال الحكم الشرعي وحده هو محدد المصالح وال يبحثون عن "المقاصد" إال خارجه. 

ق يتحلل هؤالء من أحكام وحافظها، وذلك ألنها توجد خارجه وتتحقق به وبغيره. بهذا المنط

 المعامالت، ومن أحكام العبادات والعقائد أيضا )نموذج عبد الجواد ياسين مثال(.

للنص في مشروعه مسلكا يحفظ  لكمن الصنفين المذكورين، ولكنه يسليس أحمد الريسوني أحدا 

المقاصد دائما، وهذا ال يمنع من بلفظه على مقاصد فيه. ال يكون النص داال حقه ويبحث عن ال

داخل اإلطار الكلي للنص. "األحكام مقاصد"التفكير في   

إن هذه األطروحة هي التي تفرض نفسها على الباحث بقوة، وهي التي تجعلنا مطالبين بالحث 

 عن تفاصيلها وما تحتها في أعمال أحمد الريسوني. وهنا نطرح األسئلة التالية:

ي متفرد في مقاصديته؟هل الريسون  

 ومن أين يستمد تفرده هذا؟

يخي الذي ُوِجد فيه؟سياقه التار يستمده من متنه في حد ذاته أم من هل  

 وبعبارة أخرى:

البحث عن المقاصد "إنقاذا لها في زمن  المقاصد""مشروع الريسوني في هل يمكن اعتبار 

؟خارج النص"  

هل كادت المقاصد أن تتحول إلى "إصالح ديني إسالمي" يفكك النص من داخله لوال مجهودات 

ة وعبد المجيد النجار ه من أمثال: طه جابر العلواني وجمال الدين عطيأحمد الريسوني وغير

، شرحا أو تأليفا(؟"صداالمق"لموا في )وكلهم تك ...ومصطفى بن حمزة ومصطفى البحياوي  

أم أن المقاصد ستشهد هل مجهود هؤالء هو المجهود األخير الذي يجب العض عليه بالنواجد 

ذكرناهم؟منعطفا آخر كما أريد لها قبل أن يتدخل الذين   

... 

في مشروع الريسوني عامة-2  



لن نجيب على هذه األسئلة الملحة قبل قراءة مشروع أحمد الريسوني، ولن نتجرأ على قول أي 

؟كتاب بعد شيء ما لم ندرس كتبه كتابا  

 ريسوني كثيرة ومتعددة المواضيع، ولكنها تعود في األصل إلى منهج واحد هو:كتب أحمد ال

ف هذه المقاصدية في الكتب التي تناولت المقاصد وحدها، كَتشَ أحمد الريسوني". ال ت"مقاصدية 

ي ألف في ثالثة مجاالت كبرى، الريسون وإنما فيها وفي غيرها من الكتب األخرى. وأزعم أن

 هي:

عدة كتب، منها: نظرية المقاصد عند اإلمام  وفيها :أحمد الريسوني في علم المقاصد مساهمات -

الشاطبي، الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية، نظرية التقريب والتغليب، مدخل إلى مقاصد 

، مقاصد المقاصد، من أعالم الفكر المقاصدي، -قواعده وفوائده–الشريعة، الفكر المقاصدي 

عالل الفاسي عالما والواقع،  االجتهاد: النص والمصلحةمحاضرات في مقاصد الشريعة، 

كرا...ومف  

 ، من قبيل: التعددودراسات ومقاالت كتبوفيها عدة  اجتهاداته في توجيه العمل اإلسالمي: -

الحركة  مراجعات ومدافعات، ، ما قل ودل،-ما له وما عليه–التنظيمي للحركة اإلسالمية 

، ردوده على كتاب "األخطاء الستة للحركة اإلسالمية في -صعود أم أفول–اإلسالمية المغربية 

 المغرب" لفريد األنصاري... وغير ذلك من اللقاءات والتصريحات والمقاالت...

: هي آراء عديدة نجدها في مجموعة من كتب الشيخ، أهمها: وطن واألمةآراؤه في قضايا ال -

األمة هي األصل، الشورى في معركة البناء، ما قل ودل، الفكر اإلسالمي وقضايانا السياسية 

المعاصرة، أبحاث في الميدان، التجديد والتجويد، فقه الثورة، فقه االحتجاج والتغيير، 

...ن والتمذهب، مقصد السالم في اإلسالماالختيارات المغربية في التدي  

إلى مقاصد الشريعة" وبعض التعليقات  ملخص "مدخل-3  

بمناقشة الكتب التي تنتمي إلى المجال  أ دراستنا لمشروع أحمد الريسونيأن نبد اآلن حسبناو

بحث عنها بل أن نقاصد" عند أحمد الريسوني قنتعرف على "نظرية المساألول، إذ من خاللها 

ل والثاني(.المجالين: األوفي بيقاته )في تط  

، دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، "مدخل إلى مقاصد الشريعة"بكتابه:  فلنبدأ إذن

4102.  

 على مستوى الشكل:

: في مصطلح مقاصد الشريعة/حاجتنا لتانصفحة، وفيه: كلمة الناشر، ومسأ 38يقع الكتاب في 

. : الشريعة بين التعبد والتعليل/جلب المصلحة ودرء المفسدة، وفصالنإلى مقاصد الشريعة

وضوحا وبيانا.تزيد موضوع الفصل  قضايا متعددة ، يجد القارئصلف تحت كلو  

قسيم في قراءتنا، ولكننا سنقسمها إلى محاور شتى.لن نتقيد بهذا الت  

يخرج عن المحاور التالية: لن كل من قرأ الكتاب سيجد أنهف  

 المحور األول: التقسيم األول للمقاصد.

".األحكام"، ومقاصد "الخطاب"ا قسم أحمد الريسوني المقاصد إلى: مقاصد وهن  



، سواء كان ظاهرا أو لم يكن.مقصود النص""تعني  األولى  

من وراء العمل باألحكام الشرعية"، يقول الريسوني:  المتوخاة عني "الفوائد والنتائجوالثانية ت

ريعة"."هو عادة ما يقصده المتحدثون عن مقاصد الش  

(04-00-01)الصفحات:   

 المحور الثاني: التقسيم الثاني للمقاصد.

نا قسم أحمد الريسوني المقاصد إلى:وه  

تحقيقها من خالل أغلب  إلى وتسعىوهي الغايات التي تراعيها الشريعة كلها  مقاصد عامة:

الحرج...". ورفع الضرر، ورفع ،أحكامها. ومنها: "حفظ الضروريات الخمس  

لى حدة )في مجال المعامالت وهي مقاصد كل مجال من مجاالت التشريع ع مقاصد خاصة:

 المالية، أو في مجال األسرة، أو في مجال العبادات...(.

النكاح،  ليله الشرعي، ومنها: مقصد الصداق فيوهي مقصد كل حكم في د مقاصد جزئية:

قدة النكاح فيه...ومقصد تثبيت ع مقصد اإلشهاد فيه،و  

(01-02-08)الصفحات:   

 تطبيق لبيان ما قيل:

 حكم الصداق من مجال األسرة، وهذا من الشريعة.

هو مقصد ، و)مقصد جزئي( وجة"زهو "إحداث المودة بين الزوج وال مقصد الصداق في النكاح

، وهذه مشمولة )مقاصد خاصة( اصد المتعلقة بمجال األسرةوهي المق صد أعم منهامشمول بمق

سل" )مقصد عام(.حفظ النبدورها بمقصد أعم هو مقصد "  

 ولهذا سيجد القارئ أن الريسوني يقول مختصرا:

"ال يمكن الحديث عن المقاصد العامة للشريعة من غير إدراك لمقاصدها في كل باب من 

بواب وال المقاصد العامة إال بفحص المقاصد الجزئية أبوابها، وال يمكن إدراك مقاصد األ

ي ف وتتبعها واستخراج دالالتها المشتركة، كما ال يصح تقرير العلل والمقاصد الجزئية لألحكام

(01)ص  معزل عن المقاصد العامة".  

يخالف الريسوني كل أولئك الذين أرادوا أن يتحدثوا في المقاصد العامة بعيدا عن  ،ذاوبه

ر فيه لك هو موقفه في سياقه الذي كثتلك هي مدرسته، وذ خاصة ونظيرتها الجزئية.للمقاصد اا

التداعي على النص وترك المعيار للهوى. ليست هي دراسة شرعية فقط، ولكنها معركة في 

على النص. المعركة هي إذن في وجه التفكيك، وهذا باب -باطال–وجه من أن يتداعى بالمقاصد 

أعمال الريسوني بطريقة أخرى. واسع من خالله يمكن أن نتناول  

لمتدين إلى المقاصد.جة الفقيه والداعي واالمحور الثالث: حا  

يهتم الفقيه بالمقاصد لسببين: معرفة أسرار الشريعة، والنأي بالفقه عن الجمود والتقليد. -  

(01-01)ص   الدهلوي، والثانية للطاهر بن عاشور.ألولى لشاه ولي هللاا  



نقف عند الطاهر بن عاشور في دراسات أخرى الحقة، وحسبنا أن نقف هنا عند ولي هللا س

الدهلوي. وذلك، ألن اعتماده كمرجع ثورة في المقاصد. لن يخالفني الرأي من قرأ "حجة هللا 

عن  البالغة"، ولن يخالفني الرأي من اطلع على اجتهادات شاه ولي هللا الدهلوي في البحث

 أسرار الشريعة.

وغاياتها  ة بأسرار الشريعةإلى هللا بحكمة، أي على بصيربالمقاصد ليدعو  ويهتم الداعي -

رين: تيار ات الفكرية تياوهو أكثر أهمية في زمن الصراع الكبرى. لذلك أهميته،

(44-40)ص  الصالبة/المعيار. وتيار المعيارالسيولة/ال  

فهم، االستمرار ية: حسن اللألسباب التالأما المتدين فهو مطالب باالهتمام بالمقاصد  -

(40-41-01-03-01... )الصفحات: والتعلق به ستدامة، اإلتقان، االطمئنان لالمتثالاالو  

االقتداء بالرسول العظيم في تعليل األحكام بالمصالح.لمحور الرابع: ا  

الختبار وتحقيق ما يقره في المسألة هو: التكليف لهناك من ال يرى لألحكام تعليال، وكل 

...العبودية  

ضه الريسوني قائال:وهذا ما رف  

 ىفي الدنيا واآلخرة معا، أمر ال يحتاج إل"والحقيقة أن إثبات كون الشريعة معللة بمصالح العباد 

عه يات الصريحة القاطعة متضافرة على إفادة هذا المعنى بشكل ال يبقى مر بحث، فاآلعناء وكبي

(41شك أو التردد". )ص أدنى مجال لل  

 لريسوني خمسذلك، يسرد اوفي  الح نفسها، ليست أخروية فقط، وإنما دنيوية أيضا.والمص

آيات مهمة )آية المقصد من اتباع الهدى وذكر هللا، آية منافع الحديد، آية المقصد من إرسال 

ليدافع عن وجهة  قصد من البعثة المحمدية(، آية المالرسول العظيم، آية المقصد من إنزال الغيث

(41إلى ص  41لمصالح الدنيوية واألخرية معا. )الصفحات: من ص نظره: تعليل األحكام با  

ا، وإنما أحكام "العبادات" أيضا.هي المعللة وحده النكاح والجنايات"المعامالت و"ليست أحكام و  

الصالة، الزكاة،  فهي معللة في أصولها العامة، وهذا ما بينه الريسوني من خالل عدة أمثلة:

ا، وكذا الملموس في الواقع من . فذكرها بنصوصها الدالة على مصالحه، الدعاءالحج الصوم،

 نفعها الذي ال يمكن إنكاره.

لية والعامة على الجزئيات، يان األحكام الكوهي معللة في جزئياتها أيضا، وذلك باآلتي: سر

ودة لغايات كبرى )الحركات مقص در ما هيكثير من األحكام الجزئية ليست مقصودة لذاتها بق

فق ما ال الجزئيات وبة تعليل ء لعقام بعض الفقهااقتحوما تحمل اإلنسان عليه من انضباط(، 

 (81-81)ص  ، الذي ذكر له الريسوني مقطعاشريعة )ومنهم شهاب الدين القرافييخالف ال

ضرب المثل، وكل ذلك بحفظ ستلهام و، فهو درس في التأمل واالوجب حفظه وتحفيظه

(21إلى ص  41)الصفحات: من ص  الشريعة(.  

فيها من . ولقرآن بعضا من تعليل السنةتعليل ايسوني لالريضيف ودعم رأيه،  وإلغناء بحثه

إلى  11)الصفحات: من ص  م: ما علله الرسول العظيم ابتداًء، وما علله بعد استفسار.األحكا

(12ص   

 الريسوني إذن يجد نفسه ضد ثالثة أقوال:



ال يعلل. من -  

ال بالمصالح األخروية.من ال يعلل إ -  

ام المعامالت دون أحكام العبادات.يعلل إال أحك من ال -  

ور الخامس: مفهوم المصلحة وجلبها / مفهوم المفسدة ودرؤها.لمحا  

جامع للمصلحة، نصل إلى تعريف -عن غيرهنقال –تي ذكرها الريسوني باستقراء التعاريف ال

 لها هو:

أو ترك األمر متاحا  ح وما يفضي إليها، مما دعا الشارع إلى جلبهاللذات واألفرا هي لحاالمص

روهي  )في منطقة العفو( بجلبه. وتنظر  اآلجل قبل العاجل،التي تدرك  بالشريعة أو تحاط ُتَقدَّ

 إلى المصالح متجاوزة بها هوى اإلنسان.

تتضرر  فقدهاالحاجيات التي بتي بفقدها ُتعَدم الحياة، ضروريات ال :والمصالح ثالثة أقسام

ينيات التي تزداد بوجودها جمالية الحياة.لتحسا، والحياة  

نجد أن وباالستقراء أيضا،  

إلى تجنبه. ه الشارع ودعام وما يفضي إليها، مما أنكرم والغمواآلال هي: سدافمال  

 وفيها أقسام، قد نذكرها في دراسات الحقة.

(10إلى ص  11)الصفحات: من ص   

: حفظ الضروريات الخمس.المحور السادس  

ريات؟ما هي هذه الضرو  

ظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال.هي: حفظ الدين، وحف  

في االختالف الذي دار بين العلماء وقد ذكرها الريسوني ببعض ما يدل عليها، دون أن يخوض 

ن عطية في أحد كتبه عن "المقاصد"(.ألمر الذي اهتم به جمال الديحول ترتيبها )ا  

ى الذي دها األدن"ويراد بحفظ الضروريات إيجادها وصيانتها في ح وفي حفظها يقول الريسوني:

حد األدنى الضروري، فذلك يدخل التوسع في حفظها بما يزيد على الال تقوم وال تدوم بدونه، أما 

(11علماء بالحاجيات والتحسينيات". )ص فيما سماه ال  

روريات، هو أنها ُتْحَفظ حفظين:بخصوص هذه الضره ومما ذك  

ل مصلحة ال تصل إلى حد الضرورة، فينتج عن فقدها الضرر.ك تدخل فيه حفظا حاجيا: -  

...، واالستمتاع بالطيبات المتاحةومنها: كيفيات الشعائر التعبدية وتفاصيلها  

إلى حد الضرورة أو الحاجة، فينتج عن فقدها  تدخل فيه كل مصلحة ال تصل وحفظا تحسينيا: -

 إفادات كثيرة ال ضرر معها وال فقدان للمصالح الضرورية.

 ومنها: النوافل في العبادات، واآلداب في المعامالت...

(14إلى ص  14ص )الصفحات: من   



 

خالصة-1  

  :تاب أنْ مالك الك

نزرا قليال. ال سواء لفقه أو دعوة أو تدين من لم يعلم من مقاصد الشريعة ولو -  

من ثم في بيان وليها في االستنباط من: األدلة المتفق ع لك المقاصد من لم ينطلقال يسلك مس -

وعملوا على  ودوضعوا الحدالذين مقاصد ما اسُتْنبِط من أحكام، كتب "المقاصديين" السابقين 

 استنباط المقاصد وترتيبها وتقسيمها.

في  من: ال يعلل، ال يعلل بالمصالح في الدنيا واآلخرة معا، ال يعلل كما يجب ليس مقاصديا -

ا المعامالت.العبادات كم  

رة أن نعلل بما ورد في النص عينه، وإنما بما يتحقق من مصالح توافق الشريعة ليس بالضرو -

 وتشملها نصوص أخرى.

لنظر في إطارها.التحلل من النصوص، وإنما اعتمادها وا المقاصد""ال تعني  -  

   تأمل، وهو ما سنخصص له مقالة غير هذه.لفي الكتاب نوادر عديدة تستحق ا -

 

     


