


  
  
  
  
  

  حبث يف علم مقاصد الشريعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشيخ علي ونيس

 



  الشريعة مقاصد علم يف حبث
  

  :وبعد وااله، نوم وصحبه آله وعلى ،اهللا رسول على والسالم والصالة ،هللا احلمد
 بلغ نم إالَّ فيه خيوض ال ،العلم أنواع نم دقيق نوع اإلسالمية الشريعة مقاصد علم فإنَّ

أهم ما يعني  من وهو ،همالفَ واستقامة ،الذهن لطف نم اقدر ووهب ،العلم من درجة
  .األحكام للع معرفة بعد وذلك ،التشريع حيث من ،اإلسالمي لفقها على معرفة

 اهللا زلَأن ألجلها اليت الغايةُ ألا ،اإلسالمية الشريعة دمقاص معرفة نم للفقيه اإذً بد فال
ه.شريعت   

 وحاجي ت،ابِوث ومتغري لي،وكُ جزئي هو ما بني اخللط وعدم ،األولويات بفقه واإلحاطة
 ،الثوابت على املتغرياتو ،حملها وحتل ،الكليات على اجلزئيات حينئذ فتتغلب وضروري،

  .الفرائض على النوافل ورمبا ،الضروريات على احلاجيات وتتقدم
 ،األصول كتب نم واستنبطوها ،اإلسالمية الشريعة مقاصد مادة العلماء عتتب وقد

  .واحلديث ،والتفسري ،الفقه علم جانب إىل ،الفقهية والقواعد
 من طويلة مسرية ذلك إىل وصل حىت احتاج إمنا ،اومبسطً امهذب الفن هذا يكن ومل

  :كتابة مركزة الفن هذا يف كتب نم أبرزو وجمعت معاقده، ،هعدقوا تبذِّه حىت ،الزمن
  .»األنام مصاحل يف األحكام قواعد« :كتابه يف، وذلك السالم عبد نب العز اإلمام -
  .»الفقه أصول يف املستصفى« :كتابه يف حامد أبو الغزايل اإلمام -
 ،»املوافقات«ـب املوسوم كتابه فألَّ حيث ،األندلسي الشاطيب إسحاق أبو -
 هذا أصول بووب ،اإلسالمية الشريعة مقاصد موضوع فيهما لوتناو ،»االعتصام«و

 اليت ،اإلسالمية الشريعة كليات نم العديد ىلإ األنظار ولفت ،ثناياه يف وخاض ،العلم
 ،املصنف أخبار اآلفاق يف وطارت ،العلماء وكالم والسنة القرآن نصوص نم استنبطها

  .والتعليق راسةبالد العلم بوطالَّ ،العلماء وتناقله
 ،»ةاإلسالمي الشريعة مقاصد« :كتابه فألَّ - اهللا رمحه - التونسي عاشور بن الطاهر -

  ».التفسري علم يف والتنوير التحرير« :اآلخر مصنفه يف الفن هذا قواعد إىل أشار كما

 



 هبتكَ ما على والتحقيق بالتعليق تارة الفن هذا الباحثونَ تناول فقد ،احلاضر العصر يف أما
 جديدة اتكلي استخراج مبحاولة وتارة ،عاشور بن والطاهر ،الشاطيب :أمثال ؛األولون

ما كُتب يف  أمثلة ومن ،ذلك يف املصنفات من العديد صدرت وقد ،اإلسالمية عةللشري
  :هذا
  .املغريب الفاسي عاللل ؛»ومكارمها اإلسالمية الشريعة مقاصد« -
  .الريسوين أمحد :للدكتور ؛»الشاطيب اإلمام عند املقاصد نظرية« -
  .عبيديال محادي :للدكتور ؛»اإلسالمية الشريعة ومقاصد الشاطيب« -
  .العامل احلامد يوسف :للدكتور ؛»اإلسالمية للشريعة العامة املقاصد« -
   .الدهلوي اهللا ويل لشاه ؛»الشريعة أسرار كتاب« -
  .احلسين إمساعيل :لألستاذ ؛»عاشور بن الطاهر حممد اإلمام عند املقاصد نظرية« -
  .»عاشور بن الطاهر كتاب على امليساوي مقدمة« -
  .جغيم نعمان :للدكتور ؛»الشارع مقاصد عن الكشف طرق« -
اليت استفاضت بذكر هذه املقاصد مفصلة  الفقهية والقواعد ،األصول بتكُ جانب إىل

  :هؤالء ومنوجمملة، 
  ـ.ه 478 سنة ىاملتوفَّ اجلويين، اهللا عبد بن امللك عبد املعايل أبو احلرمني، إمام -
 :كتاب صاحب )،هـ 365ويف ت( الكبري الفَّبالقَ املعروف الشاشي، الفَّالقَ بكر أبو -
 أحكامها، يف ومقاصدها الشريعة مكْح بيان إىل اأساس يرمي والكتاب ،»الشريعة حماسن«

امبين واملصلحة ،الرمحة وجوه ذلك خالل نم، سروالي، الفَّالقَ اإلمام قال ،للعباد فعوالن 
 - التقدير وهللا -  قدرنا الذي تابالك غرض" كتابه: مقدمة يف - اهللا رمحه - الكبري
 ولصوقها السمحة، الفاضلة السياسة يف ودخوهلا الشريعة، حماسن على اللةالد يف تأليفه،

 الصواب موقع عللها عن سأل ملن ،اجلواب من نورده ووقوع السليمة، بالعقول
 .)1(..."واحلكمة

                                                             

  .90، ص: »حماسن الشريعة« )1(

 



 سنة يف اختلف وقد ،كيماحل بالترمذي املعروف الترمذي، علي بن حممد اهللا عبد أبو -
 أوائل إىل ورمبا اهلجري، الثالث القرن أواخر إىل عاش أنه والراجح ،اكبري ااختالفً هوفات

  الرابع. القرن
 أول -  نعرف فيما - أنه هو الترمذي، احلكيم عند التنويه ويستحق االنتباه يلفت ما وأول

 وهو ،»ومقاصدها الصالة« :ابهكت يف وذلك كتابه، عنوان يف "املقاصد" لفظ استعمل من
  .)2(واتسن عدة منذ ومطبوع حمقق كتاب
  املقاصد: تعريف
 :العرب كالم يف ومواقعها ،)د - ص - ق( أصل إىل "مقصد" كلمة تعود لغة: املقاصد
 احلقيقة يف أصله هذا ،جور أو كان اعتدال على الشيء، حنو والنهوض ،هوالتوج ،االعتزام

   .)3(امليل دون االستقامة بقصد املواضع بعض يف يخص كان وإن
تدا وإليه له الشيء فقَصددي وإليه ،بعينه طلبته :)ضرب( :باب من ،قَصقَص قْصديوم 

 القَصد مجع العلماء وبعض معني، دمقص :حنو ،بكسرها املكان واسم - الصاد بفتح -
 يف وقَصد مقَاصد، على جمعفي )املَقْصد( وأما ،السماع على واقع مجع وهو ،قُصود على
 وطريق رشد، :أي ؛قَصد على وهو ،احلد جياوز ومل ،األسد وطلب ،طتوس :قَصدا األمر
دأسهل، :أي ؛قَص تده وقَصد4(حنوه أي قَص(.  

  
داملقاص ااصطالح:  

 اإلمام أن ومع والفقهاء، ولينيصاُأل من منيدقَتاملُ عند للمقاصد ااصطالحي اتعريفً دجِن ملَ
 مل مبا فيها عوتوس بالتأليف، الشرعية املقاصد أفرد نم أول ديع - اهللا رمحه - الشاطيب

 ورفُن إىل اراجع ذلك كان ورمبا هلا، ااصطالحي اتعريفً يورد مل أنه إالَّ ،قبله أحد يفعله
 إىل يرنو كان بل ؛عنها ثحتد اليت ةياألصول املباحث يف بالتعريفات دالتقي من الشاطيب
 ال هنا ومن" :كتابه عن يقول حيث ،للعلماء هموج ،الفقه ألصول جتديدي مشروع

                                                             

  حقَّقه األستاذ حسين نصر زيدان، ونشر مبصر (دار الكتاب العريب). )2(
  .)7/355( ،»العرب لسان« )3(
  ). 2/504(، »املنري املصباح« )4(

 



 علوم يف ريان يكون حىت ،مستفيد أو مفيد نظر فيه ينظر أن الكتاب هذا يف للناظر يسمح
، )5("للمذهب بوالتعص ليدالتق إىل خملد غري ومعقوهلا، منقوهلا وفروعها، أصوهلا ؛الشريعة

لنظرية انتقاده ذلك دويؤي عند احلد 6(قةاملناط(.  
 بعد الشريعة مقاصد يف بتكَ نم أبرز ثاين ديع الذي ،عاشور بن الطاهر حممد الشيخ أما

 للشارع امللحوظة واحلكم املعاين هي ةالعام التشريع مقاصد" بقوله: هافَرع فقد - الشاطيب
  .)7("معظمها أو التشريع أحوال مجيع يف

 إليها رمى اليت واألسرار منها، الغاية الشريعة: مبقاصد املراد" :)8(بقوله غريه وعرفها
  ."أحكامها من حكم كل تقريره عند ،احلكيم الشارع

 :التشريع يستهدفها والنصوص غيالص وراء نمكْت اليت العليا ميالق هي" :)9(بعضهم وقال
  ."وجزئيات اتكلي
 السامية، املعاين :وهي ،الشريعة مبقاصد املراد نستخلص أن مكني ،التعريفات هذه ومن
اخلَ كمواحلإليها والوصول حتقيقها الشارع ابتغى اليت ،احلميدة والغايات رة،ي النصوص من 
  لعباده. شرعها اليت األحكام أو ،عنه وردت اليت
  

 :عةالشري مقاصد علم وأمهية فوائد
 رى:بكُ فوائد أربع يف ومجعها هاإمجالُ ميكن مجة، فوائد الشريعة مقاصد لعلمِ

  :واألحكام ريعشالت يف مالالكَ إىل شريي ا العلم نَّأ أوهلا:
 ومصلحة معىن لغري وال ،اثًبع اشيئً يفعل ال ،حكيم -  سبحانه -  هإن" القيم: ابن قال

 ةغبال حكمة عن رةصاد - سبحانه - هأفعالُ بل ؛فعلبال املقصودة الغاية هي وحكمة،
 رسوله وكالم هكالم لَّد وقد فعل، ا أسباب عن ناشئة هي كما ،كما فعل فعل ألجلها

                                                             

  ).1/87(، »املوافقات« )5(
  ).2/249)، (1/58( »املوافقات«انظر:  )6(
  ).50(ص/ »مقاصد الشريعة اإلسالمية« )7(
  ).7(ص/ »مقاصد الشريعة ومكارمها«يف كتابه:  - رمحه اهللا -هو األستاذ عالل الفاسي  )8(
  ).194(ص/ »خصائص التشريع اإلسالمي« :ور فتحي الدريين، يف كتابههو الدكت )9(

 



 باهرة؛ وآيات بالغة، حكمة فيه فله به: وأمر خلقه ما كل إنَّ" وقال: ،)10("هذا على
  .)11("به وأمر خلقه ألجلها
 يف األعمال ودرجات د،واملفاس حاملصال مراتب معرفة فيدي قاصدبامل العلم نأ :ثانيها
الشوهذا والواقع، عر هِمعند م األحكام بني نةاملواز:  

 ة،نوالس الكتاب يف ومراتبها ،الواقعة الشرور يعرف أن له ينبغي واملؤمن" :ةتيمي ابن يقول
 الواقعة األمور أحكام بني فيفَرق والسنة، تابالك يف ومراتبها الواقعة، اخلريات يعرف كما

 ما على اشر وأقل ،اخري أكثر هو ما ليقدم والسنة، الكتاب يف هاإيقاع يراد واليت الكائنة،
 أدنامها، اتوفَبِ اخلريين أعظم ويجتلب أدنامها، باحتمال نِيرالش أعظم ويدفع دونه، هو
 وإذا عباده، يف اهللا أحكام يعرف مل ،الدين يف والواجب اخللق، يف الواقع يعرف مل من فإنَّ
 مما أكثر يفِْسد ما كان ،ملْع بغري اهللا دبع نوم ،جبهلٍ وعمله هقولُ كان ذلك يعرف مل

  .)12("يصلح
 ومن الفروع، إىل األصول نم األحكام، تعدية يف نافع باملقاصد العلم نَّأ :ثالثها

  :التفريعات إىل القواعد ومن اجلزئيات، إىل الكليات
  نوعان: الشرع جهة من الثابت احلكم" ايل:الغز يقول

 يف -  اجلماع وجعل ،للحد اموجب الزنا كجعل لألحكام، علالً األسباب نصب :أحدمها
 األسباب من ذلك غري إىل للقطع، موجبة السرقة لعوج للكفارة، اموجب - رمضان ار
  .لألحكام علالً نصبها الشرع من قلع اليت

  .بالسبب ربط غري من ابتداًء األحكام إثبات :الثاين والنوع
  .)13("املتعدية العلة ظهرت مهما والتعدية، للتعليل قابلٌ النوعنيِ من واحد وكل

 ىعل مجبولة والنفس وأحكامها، بالشريعة أنينةطم النفس يزيد باملقاصد العلم نأ :رابعها
 عند ةمعلل - مجلتها يف - اإلسالمية الشريعة وأحكام ،علَّته عرفت الذي للحكم التسليم

                                                             

  .)190ص(، »شفاء العليل« )10(
  .)3/16(، »مفتاح دار السعادة« )11(
  .)2/305(، »جامع الرسائل« )12(
  .)603ص (، »شفاء الغليل« )13(

 



 واحلكَم املقاصد وهذه شرعته، ما كلِّ يف دمقاص وهلا ،)14(العلم أهل من اجلماهري
 ديةالتعب األحكام بعض يف إال تفصيالً ةومفهوم معقولة بل ؛اجلملة يف ومفهومة معقولة
 األحكام يف درو ما مثل معقوالً، ظاهراً الًمفص تعليالً تعليلها يصعب اليت ،)15(احملضة

 كل يف الركعات وعدد ،الصلوات كعدد ومقادير، وهيئات حتديدات من والعبادات
 علنطَّ ومل ه،ملْعبِ اهللا استأثر مما ذلك وغري معني، شهر ويف ،اشهر الصيام وجعل صالة،
 أصلها يف معللة هي كانت وإن بالتفصيل، تعليلها يصعب ديةالتعب األحكام فهذه عليه،

 ال ،أسرار العبادات أحكام يف عارِفللش ،وباجلملة" :- اهللا رمحه - ميالقَ ابن قال ،ومجلتها
  .)16("مجلة أدركتها وإن التفصيل، وجه على إدراكها إىل العقول تدي

ظَ عليهم نكروأ التعليل، منكري الدهلوي اهللا ويل انتقد وقدالشريعة أنَّ همن سوى ليست 
تعببشيء هلا اهتمام ال واختبار، د فاسد ظن وهذا" قائالً: ،املصاحل من، ذِّكَتالسنة هب 

  .)17("باخلري هلا املشهود القرون وإمجاع

 علم - العلم هلذا الكربى األمهية -  ومتأخرين متقدمني - العلماء من مجلةٌ ررقَ وقد
 واآلخرة الدنيا يف وسعادم ،العباد مصلحة نوبكَ مصرحة همأقوالُ وجاءت ،-  اصداملق
   .شرعي نص كل غاية هي
 مصاحل ظفْح هو الشريعة من الغرض أنَّ على تدلُّ ،كثرية إشارات تعاىل اهللا كتاب ويف

 موسى وقَالَ{ وقوله: ،)18(}استطَعت ما الْإِصلَاح إِلَّا أُرِيد إِنْ{ :تعاىل قوله منها ؛العباد
يهأَخونَ لارلُفْنِي هي اخي فمقَو حلأَصلَا وو بِعتبِيلَ تس ينفِْسدوقوله تعاىل: ، )19(}الْم

 يحب لَا واللَّه والنسلَ الْحرثَ ويهلك فيها ليفِْسد الْأَرضِ في سعى تولَّى وإِذَا{
الْفَساإلمياء قبل من أدلة وتتبعها، )20(}اد، مالعالَ هذا يف احلال صالح أن على دالة جاءت 

                                                             

  ).2/6( »املوافقات«انظر:  )14(
  ).58-57لقرضاوي (ص/؛ د. ا»املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية«انظر:  )15(
  ).2/88( »إعالم املوقعني« )16(
  ).1/50( »حجة اهللا البالغة« )17(
  .88هود:  )18(
  .142األعراف:  )19(
  .205البقرة:  )20(

 



كربى ةمن، ا اهللا مين تعاىل كقوله ،الصاحلني على: }لَقَدا ونبي كَتورِ فبالز نم دعالذِّكْرِ ب 
 وعملُوا منكُم َآمنوا الَّذين اللَّه وعد{ وقوله:، )21(}الصالحونَ عبادي يرِثُها الْأَرض أَنَّ

اتحالالص مهفَنلختسي لَيضِ ف22(}الْأَر(.  
 املصاحل إقامة شريعبالت قصد قد الشارع أنَّ ثبت إذا" :- اهللا رمحه - الشاطيب يقولو

 حبسب وال ،كلال حبسب ال نظام، به هلا خيتل ال وجه على وذلك والدنيوية، األخروية
 فال ...التحسينات أو ،احلاجيات أو ،الضروريات قبيل من كان ما ذلك يف وسواء اجلزء،

 التكاليف أنواع مجيع يف اوعام اوكليَ اأبدي الوجه ذلك على وضعها يكونَ أن بد
  .)23("هللا واحلمد ،فيها األمر وجدنا وكذلك األحوال، ومجيع واملكلفني

 وقال:، )24(ا"مع واآلجل العاجل يف العباد حملصال هو إمنا الشرائع عوض إن" :اأيض ويقول
 معانيها، هي أخرى أمور ا قُصد وإمنا لذاا، مقصودة ليست الشرعية األعمال ألنَّ"

  .)25("ألجلها شرعت اليت واملصاحل
 تفهيم املكلفني على الوارد اخلطاب من الشرعي املقصود إن" :اأيض الشاطيب اإلمام وقال

  .ـه ا ."وأخراهم دنياهم يف هلم مصلحة هو مما ،عليهم وما هلم ما
 كان سواًء ؛الشارع قصد هلمع نم املكلف قصد موافقة وجوب يف - اهللا رمحه -  وقال
أو امتعلم اجمتهد: "الشارعِ قصد يكونَ أن املكلف نم اموافقً العمل يف هقصد يف هلقصد 

 على جيري أن املكلف من واملطلوب ،الشريعة وضع من ظاهر لكذ على والدليل ؛التشريع
  .)26("الشارع قصد ما خيالف وال ،أفعاله يف ذلك

 :الشارع ملقصد عمله يف داتهِ وافقةم بيان يف - اهللا رمحه - دراز اهللا عبد الشيخ يقولو

 مسألة كل محك يف الشرعي املقصد حيدد أن عليه فإن ؛خاص بوجه للمجتهد بالنسبة أما"
 اجتهت اليت ،للتشريع ةالعام املقاصد يف اندراجها دقة أو صحة نيتب من ليتمكن ؛ةحد على

                                                             

  .105األنبياء:  )21(
 .55النور:  )22(

  ).2/37( »املوافقات« )23(
  .اوقد كرر هذا املعىن يف كتابه كثري ،)2/6( »املوافقات« )24(
  ).2/385( »اتاملوافق« )25(
  .)24 ،3/23( »املوافقات«) 26(

 



 العقلي دهاجلُ من لونٌ وهذا بالكلي، للجزئي ااعتبار ؛حتقيقها إىل التكاليف مجلة
  .)27("االجتهادي

 يف العباد ومصاحل كماحل على وأساسها مبناها اإلسالمية الشريعة إنَّ" القيم: ابن ويقول
 عن خرجت مسألة فكلُّ كلها، وحكمة كلها، ورمحة كلها، لعد وهي واملعاد، املعاش
 إىل احلكمة وعن املفسدة، إىل املصلحة وعن ،ضدها إىل الرمحة وعنِ اجلور، إىل العدل

  .)28("بالتأويل فيها تلَخدأُ وإنْ ،الشريعة من فليست العبث،
 على احملافظة املصلحة" :)29( تتضمنه وما املصلحة امبين -  اهللا رمحه - الغزايل اإلمام وقال

 ونفسهم دينهم عليهم حيفظ أن وهو ،مخسة اخللق من الشرع ومقصود الشرع، مقصود
 مصلحة، فهو ،اخلمسة األصول هذه ظفْح نيتضم ما فكل ،وماهلم لهمسون وعقلهم

   ـ.اه ".مصلحة عهفْود ،دةسمفْ األصول هذه يفوت ما وكل
  :الترجيح أوِ ضالتعار لمسائ يف دباملقاص االستعانة خامسها:

 نهذ يف ينقدح ما مبقدار ،فويضع ىوقْي املعارض عند ثحالب على الباعث نَّأل -
 غري أو الشارع دملقاص امناسب كونه من ،يديه بني الذي الدليل يف النظر وقت ،اتهد

  .هلا مناسب
 الدليل مناسبة كانت مافكلَّ ،املعارض عن البحث بعد يكون الفقيه اطمئنان ىمدوألن  -

وبالعكس ،أقوى املعارض وجود عدم إىل الفقيه اطمئنان كان ،أقوى الشريعة دملقاص.   
 ،للمقاصد قاحملقِّ الدليل فريجح ،املقاصد إىل ااستناد ؛املتعارضة ةاألدلَّ بني الترجيحوألن  -

  .حتقيقها عن يقصر أو ،أصالً هاميالئ ال الذي الدليل على قيقهاحت إىل واألقرب

                                                             

  .)3/24( »حاشية املوافقات«) 27(
  ).3/3( »إعالم املوقعني« )28(

).174(ص  »املستصفي«)  29)  

 



  ة:الشرعي األحكام على الشريعة دمبقاص لهاجلَ أثر
 باملقاصد اجلهل بأنَّ يشعر مما الشريعة، مقاصد وأشهر د،باملقاص العلم أمهية سبق فيما بينا
إىل ييؤد اجلهلَ ألنَّ"و املفيت، قبل من األحكام وءس يدفع قد ،الشرعي احلكم دمبقص 

 اأفراد - قلْاخلَ ملصلحة إال اشيئً يشرع ال الشارع أن العتقادهم ؛إنكاره إىل الناس بعض
 ذلك اعترب للمصلحة، امنافي كان أو معتربة، مصلحة باحلكم قيتعلَّ مل فإذا - ومجاعات

 باالجتهاد الشريعة يف اسالن هلَخأد مما هو وإمنا ،شرعي حبكمٍ ليس أنه على دليالً
 العطِّواال ،النظر مقوع ،والبصرية ،اليقظة من له الفقيه يكونَ أن وجيب ،)30("والتأويل
 أن شك وال احلكم، من املقصودة واحلكمة املناسبة، ةالعلَّ استنباط من ميكنه ما ،الشامل

 منه بالتهر ألنَّ ؛العلم يف الراسخني انينيالرب للعلماء منه مفر ال ولكن ؛صعب مرتقى هذا
قد االجتهاد أبواب من الباب هذا وإغالق كمها،وح الشريعة مقاصد غياب إىل ييؤد 

 لألعداء اباب ويفتح ،املباركة مبسريته ويضر اإلسالمي، الفقه يتسبب يف ارتباك شديد يف
 هاصدر يتسع ال مة،صارِ دةجام اإلسالمية الشريعة إن ليقولوا: ؛باألمة املتربصني احلاقدين
 من اهلدف كان وملا عنه، املضرة عودفْ اإلنسان، مصلحة وحتقيق البشري، رالتطو ملسايرة
 واملقاصد املستفتني، آحاد يف الشارع دمقاص وحتقيق الوقائع، على النصوص ترتيل الفتوى
 الةحل خيضع املقاصد هذه حتقيق مدى وكان الظروف، خمتلف ويف املستفتني، جلميع واحدة

 تلك قحيقِّ مبا فتواه يف فرصتي أن املفيت على زمالالَّ من كانَ - الفتوى وظروف املستفيت،
 ظروف ربتغي لتتغري ؛الفتوى يف املرونة مراعاة وجب مثَ نوم واملشتركة، الثابتة املقاصد

 لناس،ا مجيع بني ومشترك ثابت فاملقصد ،الفتوى حمل والواقعة املستفيت، ومالبسات
  املقصد. ذلك قحيقِّ مبا رهاتغي ويكون الفتوى، هو الظرف أو الشخص ربتغي يتغري والذي

 توبة؟ أللقاتل :استفتاه الذي الرجل مع -رضي اهللا عنه  -  عباس ابن قصة ذلك أمثلة ومن
 إال ال، قال: توبة؟ امتعمد امؤمن قتل نملأَ فقال: عباس ابن إىل رجل جاء أنه ثبت فقد
 توبة قتل ملن أن تفتينا: كنت تفتينا؟ كنت أهكذا جلساؤه: قال ذهب فلما قال: ،النار

                                                             

  ).240للدكتور القرضاوي (ص/ ؛»املرجعية العليا يف اإلسالم« )30(

 



 فوجدوه أثره يف فبعثوا قال: ،امؤمن يقتلَ أن ريدي امغضب ألحسبه إين :قال ،مقبولة
  .)31(كذلك

 الناس، وسفُن تطهري هو ،فيها والترغيب التوبة على احلض من الشارع دقص كان فلما
 الرجل ذلك وكان واملعاصي، الذنوب من وتنفريهم والصواب، احلق طريق إىل مورده
 -رضي اهللا عنه  - عباس ابن أفتاه منها، الشارع قصد ما نقيض إىل بالتوبة لالتوس يريد
  .)32(الصواب طريق إىل ويرده عليه، اإلقدام يريد عما يردعه ذلك لعل ؛له توبة بأالَّ
 ،والزلل اخلطأ إىل بصاحبه ييؤد الشريعة مبقاصد لهاجلَ أنَّ على يجل حواض مثال فهذا

 زئياتاجلُ بتتضار ال حىت ؛به العلم بةلَطَ اهتمام وإثارة الناس، بني قهالف هذا إشاعة فينبغي
 إذ ؛الشارع دملقاص خالفةم مقاصدهم تكون ال وحىت الكليات، إىل ردها لعدم أيديهم يف

  الشارع. قصد هقصد فقيوا أن املكلف على
  

للمقاصد: املعتربة روطالش 
 سهتؤس الذي الكبري الدور ذا معل وقد -  اهللا رمحه -  عاشور بن الطاهر اإلمام قام

 ،بالوسيلة املقصد خيتلطَ ال حىت ؛املقاصد ضبط حماولة إىل ،العقل يةنبِ يف املقاصد وتعمقه
 رهاتوافُ نم بد ال ،شروط أربعة املعترب للمقصد - اهللا رمحه -  فجعل ،باجلزئية الكلية وال

  وهي:
 إليه جاهاالت يف اتهدين أنظار فختتل ال ،اواضح املقصد يكونَ أن مبعىن الظهور: -أ

 القصاص تشريع على فاقهمات مثل وذلك مشاة، أو التباسٍ كلِّ عن ابعيد وتشخيصه
لالنفوس. ظفْح  

 اقريب اظن ودهاجوبِ انونظْم أو ،بتحققها اجمزوم املعاين تلك نَتكو نأ مبعىن الثبوت: - ب
اجلَ منم.ز  

                                                             

  ).5/435، كتاب الديات، باب من قال للقاتل توبة (»مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف  )31(
  ).49د.نعمان جغيم (ص/ ؛»طرق الكشف عن مقاصد الشارع«انظر:  )32(

 



 فال يتجاوزه، ال معني وقدر ،معترب حد الشرعي للمقصد يكونَ أن أي االنضباط: -ج
 يفيؤد ،عنه تقصري وال ،التشريع من البشر ونفور ،اشرع املرفوع احلرج وعقُو إىل يؤدي

  اخللق. على وسلطاا هليبتها الشريعة وفقدان ،النفوس يف يينالد الوازع فعض إىل
 ،والقبائل ،األفكار أحوال باختالف اخمتلفً املعىن يكونَ أالَّ مبعىن االطراد: -د

 .)33(واإلعصار
  

  :مقاصد على نيةًبم الشريعة كون إثبات
 :ذلك على دلَّ ومما عليها، يتبن مقاصد ذات الشريعة كون على القاطعة األدلةُ قامت لقد

  والعقل. والنظر والنقل، اخلرب
  نوعان: وهو ؛الدليل النقلي أوالً:

 ،)34(»ضرار وال ضرر ال« :- صلى اهللا عليه وسلم  -  اهللا رسول قول مثل ؛عام أوهلما -
 يف ريعةالش مقاصد نم صدمقْ على فدلَّ الشرع، أحكام يف واإلضرار ررالض نفي وفيه
  .)35(كاماألح

 ينيةالد األحكام إثبات وفيها ،»مبقاصدها األمور« عليها: املتفق الكربى ةالفقهي والقاعدة
  والغاية. ،والقصد ،النية على بناًء
 للعقل؛ ِإلفسادها اخلمر؛ حترمي ومنها: مقاصد، هلا ذُكر مبسائل قيتعلَّ ؛خاص هماثانيو -

 مسكر وكلُّ مخر، كرسم كلُّ« :-صلى اهللا عليه وسلم  - قوله ذلك أدلة ومن
  .)36(»حرام
 - وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول وسنة "والقرآن :-  اهللا رمحه - القيم ابن اإلمام قال
 مائة حنو والسنة القرآن يف هذا كان لوو ،واملصاحل باحلكم األحكام تعليل نم نءامملو

  .)37(متنوعة" قبطر موضع ألف على يزيد هولكن ؛لسقناها مائتني أو موضع

                                                             

  .52 - 50؛ للطاهر بن عاشور ص »مقاصد الشريعة«انظر:  )33(
  .2340، برقم: )2/784(، »السنن«، وابن ماجه يف )5/326(، »املسند«أخرجه أمحد يف:  )34(
  .)20/53(، »ىجمموع الفتاو«ينظر:  )35(
  ).2003، برقم: ()3/1587(» صحيحه« أخرجه مسلم يف )36(

 



 - واجلمود الركود زمن يف - ختوفه أبدى قد الشاطيب سحاقإ أبو املقاصد شيخ كان وإذا
 وحجته مالذه وجد فإنه واإلنكار، باالستغراب التجديدي املقاصدي فكره يتلقى أن من
 يار،األخ سلف معاقله وشد واألخبار، اآليات هتررقَ رمأَ اهللا "حبمد هو به جاء ما كون يف

 جيب مل السبيل وضح وإذا، النظار أنظار أركانه وشد األحبار، العلماُء مهمعال ورسم
 "عرفوا بأم مفيصفه الصحابة، على خاصة بصفة وينص حرصي وهو ،)38(اإلنكار"
 آياا، يف أفكارهم توجل وأصلوها، قواعدها اسوسوأَ فحصلوها، الشريعة مقاصد
  .)39(وغاياا" مبادئها قحتقي يف اجلد وأعملوا

وجهان: وله ؛الدليل العقلي :اثاني  
 شرع سبحانه اهللا أن على دلَّ االستقراء إنَّ" البيضاوي: قال ؛)40(االستقراء :األول

  .)41("بادالع ملصاحل أحكامه
 راعى قد يكونَ أن اإم تشريعه؛ يف الشارع :)42(يقال أن ومنها ،ةالعقلي الداللة :الثاين
 لعدم أو للتشريع، السابق العلم لعدم إما ألنه باطل؛ والثاين ،ال أَو التشريع عند دمقاص

                                                                                                                                                                     

» أعالم املوقعني«كذلك  ر، وانظ)2/22(» ومنشور والية العلم واإلرادة ،مفتاح دار السعادة« )37(
  .)575إىل  2/537(» شفاء العليل«و ،)200إىل 1/169(
  .)1/25(» املوافقات« )38(
  .)1/25(» املوافقات« )39(
  يقَسم إىل قسمني::إلثبات حكْم كُلي.أقسام االستقراء ؛يات الشيءتعريف االستقراء: وهو تتبع جزئ )40(
- إلثبات حكم كُلّي، وهذا حجة عند مجاهري العلماء  ؛ع مجيع جزئيات الشيءاألول: استقراء تام، وهو: تتب

  رمي).إال ما كان يف النصوص الشرعية احملددة (القرآن الك ،وأكثرهم، وإن كان يندر حدوث االستقراء التام
إلثبات حكم كُلِّي، وهذا خمتلف يف  ؛والثاين: استقراء ناقص، وهو: تتبع جملَة من جزئيات الشيء -

وإمكانية االستقراء  ،ولكنه من الناحية األكادميية العلمية البحثية هو املطلوب؛ لتعذر االستقراء التام ؛حجيته
  الناقص.

  
، )2/160(للعز بن عبد السالم،  ؛»األحكامقواعد «، وينظر: )233ص: (، »املنهاج« )41(
  .)2/6( »املوافقات«و
  .)429ص ( »شفاء العليل« )42(

 



 دةفاس لةباط وكلها املقاصد، مراعاة نم الشارع منع ملانعٍ أو التشريع، عند احلكمة
  بد. وال -  التشريع عند املقاصد راعى قد الشارع أن وهو - األول فتعين باإلمجاع؛

  
  :قاصدامل معرفة طرق -

 مفرداا، على فةواملُوق إليها، لةاملُوص الطُّرق يف اختلف لكن للشريعة؛ مقاصد ثَمة أن ثَبت
  .ةالشرعي واألدلة قراء،االست طريقان: ذلك جِماع أن إال

  :االستقراء أوالً:
  :املقاصد علم يف االستقراء أنواع

   نوعان: لالستقراء
 ميكن املتماثلة الكثرية للالع استقراء يف ألنه ؛علَلها رفتع اليت األحكام استقراء :األول -
 نهإ :املنطق علماء يقول كما شرعي، مقصد بأا فنجزم ،واحدة حكمة نستخلص أن

  .)43(اجلزئيات استقراء خالل من كلي مفهوم حتصيل ميكن
 لحي فال املؤمن، أخو املؤمن« :-صلى اهللا عليه وسلم  - اهللا رسول قول ذلك: مثال

  .)44(»يذَر حىت أخيه خطبة على خيطب وال أخيه، بيع على يبتاع أن للمؤمن
 ،اآلخر حرمان يف السعي عنِ تنشأ اليت الوحشة من ذلك يف ما هو ،النهي هذا يف والعلَّة

  املسلمني. بني ةوخاُأل دوام هو ،شرعي مقصد ذلك من فيستخلص مبتغاة، منفعة من
 اجلهالة، الغرر: معاين ومن الغرر، عن -صلى اهللا عليه وسلم  -  اهللا رسول ىهن وكذلك
 نزاع؛ إىل تفضي جهالة كل« تقول: الفقهية والقاعدة نزاع، إىل تفضي قد واجلهالة
 على املسلمني صدور سالمة املالية: املعامالت يف التشريع ومقصد ،»للعقد مفسدةٌ

 البيان على املالية املعامالت أحكام بناء مت ولذا ؛الكراهية أو احلقد من خالية بعضهم؛
  وض.موالغ شوالغ التدليس على ال والوضوح،

                                                             

  .()ينظر: ابن عاشور  )43(
 من واشتغالِ مؤنةً ووجد إِلَيه نفْسه تاقَت لمن النكَاحِ استحبابِ باب )3464(برقم أخرجه مسلم  )44(

زجنِ عع نؤمِ الْموبِالص.  

 



 ،بالتعليل امقرون معظمها جيد ،األحكام وأحاديث ،القرآن يف التشريع آليات املتتبع إن
 القرآنية اآليات من واضح هوو ،اإلسالمية الشريعة مقاصد إلدراك ؛عواس طريق وهذا

 ومن قُوة من استطَعتم ما لَهم {وأَعدوا :تعاىل هقول حنو القرآن منف ،النبوية والنصوص
اطلِ رِبيونَ الْخبهرت بِه ودع اللَّه {كُمودع45(و(. 
، 46لَهم} ىأَزكَ ذَلك فُروجهم ويحفَظُوا أَبصارِهم من يغضوا للْمؤمنِني قُلْ{ :تعاىل وقوله
 للبصر ضغأ فإنه ،يتزوجفلْ الباءة منكم استطاع نم ،الشباب رمعش يا« :ةنالس ومن

 اهللا صلى -  وقوله، )47(»وجاء له فإنه ،بالصوم فعليه ،يستطع مل نوم ،للفرج وأحصن
 ،الناس اأيه يا« :الناس يؤمون الذين ،األئمة من الصالة يف املطولني زجر يف - وسلم عليه
 وذا ،والضعيف ،املريض فيهم فإن ؛خففيفلْ بالناس ىلَّص نفم ،منفرون إنكم

  .)48(»احلاجة
 ،(االحتكار) عن يهالن أحاديث ومثاله: ،علة يف اشتركت أحكام أدلة استقراُء :والثاين -

  ملستقرئها. واحدة علة يف تشترك حيث قبضه)، قبل الطعام و(بيع ،الركبان) و(تلقّي
 ارتفاع وعدم ه،لوتداو تناوله وتيسري الطعام، رواج بأنَّ العلم حيصل االستقراء فبهذا

  الشريعة. دمقاص من مقصد -  واملستهلك املنتج بني السلسلة حلقات بتقليل سعره؛
  

                                                             

  .60األنفال:  )45(
  .30النور:  )46(
  .يترك أَو يأْذَنَ حتى أَخيه خطْبة علَى الْخطْبة تحرِميِ باب - 6أخرجه مسلم كتاب النكاح )47(
 ،90[ ،يكره ما رأى إذا والتعليم املوعظة يف الغضب باب -)28(-صحيح البخاري كتاب العلم )48(

670 ، 672 ، 5759 ، 6740[  

 



  الشرعية: األدلة :ثانيا
  :األدلة تعريف
  .)49(خربي بمطلو إىل فيه النظر بصحيح لوصالت ميكن ما وهو دليل، مجع :األدلة
  األدلة: أقسام

  :قسمنيِ إىل قسمنت - املقاصد ملعرفة كطريق - ا االحتجاج حيث من
  .»السنة«و ،»الكتاب«ـك عليها، فقمت نصية ةأدلَّ :األول
 هذه يف الشارع مقصد إثبات يف الناس يعتمد فلم" :- اهللا رمحه -  الشاطيب اإلمام يقول

 الظواهر من ذلك هلم حصل بل ؛خمصوص هوج لىع وال ،خمصوص دليل على )50(القواعد
والعيف خمتلفة ووقائع خمتلفة، أعيان يف ،اخلاصة واجلزئيات ،واملقيدات واملطلقات ،وماتم 
 على دائرة كلها الشريعة أدلة ألفوا حىت ،أنواعه من نوع وكلِّ ،الفقه أبواب نم بابٍ كل

 وغري ،منقولة أحوال قرائن نم ذلك إىل ينضاف ما مع هذا ،القواعد تلك حفظ
  .)51("منقولة

األدلة أمثلة نوم ةالنصي لَّ{ تعاىل: هقولُ - الكتاب منأَحو اللَّه عياهللا شرعه وقد ،)52(}الْب 
  بالتبادل. العباد مصاحل لتحقيق

 تناكحوا« :-صلى اهللا عليه وسلم  - اهللا رسول قول - السنة من النصية األدلة أمثلة ومن
 النوع واستمرار ،االستقرار يف العباد مصلحة لتحقيق النكاح شرع وقد ،)واتناسل

  البشري.
  :»القياس«و ،»اإلمجاع«كـ اجتهادية، ةأدلَّ :والثاين

 بيان يف الفقهاء أقوال اختلفت وإن معلَّل، الربا حترمي أن على االتفاق اإلمجاع أمثلة ومن
  العلة. حترمي على

                                                             

12ص األصولعلم  ، انظر: تسهيل الوصول إىل) وهذا هو تعريف اجلمهور 49) 
/ 2( »حاشية املوافقات«انظر:  ؛والتحسينيات ،واحلاجيات ،) املقصود بالقواعد هنا: الضروريات50(

79(.  
  .)82/ 2( »املوافقات«) 51(
  .275البقرة:  )52(

 



 يدخله ما كل أنَّ ومبعىن ن،زوالو ليالكَ الربا حترمي ةعلَّ احلنابلة:و ةاحلنفي هاءقَفُ فعند
 وإذا والتقابض، ،التماثل :شرطان وجب جبنسه مبادلته تمت وإذا با،الر يف جيري القياس

تالتقابض. وهو: واحد، شرط وجب ،جنسه بغري مبادلته تم  
 جيب ،اطعام أو امثن كان ما فكل والطعم، الثمنية الربا حترمي ةعلَّ الشافعية: قهاءفُ وعند
 شرطٌ وجب جنسه بغري همبادلت وعند والتقابض، ،التماثل شرطان: جبنسه مبادلته عند

  ض.التقاب وهو: واحد،
 ،يدخر اقوت أو امثن كان ما فكل والقوت، الثمنية باالر حترمي ةعلَّ املالكية: فقهاء وعند
 وجب ،جنسه بغري مبادلته وعند والتقابض، ،التماثل شرطان: سهجبن مبادلته عند جيب
  التقابض. وهو: واحد، شرط
 متفق والعلة ،اشرع عنه املنهي واإلضرار الضرر لعلة التدخني حترمي القياس: أمثلة ومن

 وثبت ،الضرر حتقق أن بعد ،الزمان هذا يف عليه متفق فيها التدخني ضرر واندارج عليها،
  م.العل طريق عن
 

  :املقاصد مراتب
 حظيت فقد وترتيله، الشرعي احلكم متفه يف قصوى أمهية من ةالشرعي للمقاصد امل نظرا

 بني واملوازنة ،األويل النظر على عنيي مبا ،مراتبها وبيان تقسيمها حيث من العلماء بعناية
 ومن أخرى، جهة نم ذاا يف املفاسد أوِ املصاحل مراتب وبني جهة، من واملفاسد املصاحل

  :يلي كما ؛خمتلفة باعتبارات املقاصد تقسيم حصل فقد ،مثَ
  .وحتسينية وحاجية، ضرورية، :إىل إليها، احلاجة مدى حيث من -1
 غالبيتها، أو األمة جمموع إىل العائدة وهي :كلية :إىل واخلصوص، العموم حيث من -2

   .األفراد إىل العائدة وهي :وجزئية
  .وومهية وظنية، قطعية، :إىل ذاا، يف قوا حيث من -3
  .ومرسلة وملغاة، معتربة، :إىل اإللغاء، أو باالعتبار هلا الشرع شهادة حيث من -4
 على قتصرفسن وعليه التطبيقي، االجتهاد جبانب وألصق وأمجع أهم األول التقسيم أن بيد

   .اجةاحل عند األخرى التقسيمات إىل اإلشارة مع ،التقسيم هذا بيان

 



 تكملة منها قسم ولكل التحسيين، مث ،احلاجي مث ،الضروري من قوة تصنف املراتب وهذه
  .ألغيت وإال ،باإلبطال أصلها على العودة بعدم مشروطة

  
  :الشريعة مقاصد مراتب
 واستقر مراتب، على العلماء جعلها لذا آثارها؛ نلتباي هامراتب تتتفاو الشرعية املقاصد

  ثالث: مراتب أا لىع االصطالح
  يأيت: كما فيها والكالم ،اتالضروري مرتبة :الهاأُو

 فقدت إذا حبيث ؛والدنيا الدين مصاحل قيام يف منها بد ال ما وهي الضروريات: تعريف
 فوت األخرى ويف حياة، وفوت وارج فساد على بل ؛استقامة على الدنيا مصاحل جتر ملَ

   .)53(املبني انباخلسر والرجوع والنعيم النجاة
 هي" عاشور: ابن ويقول ،)54("الضرورة حد إىل إليه احلاجة تصل ما هي" املَحلِّي: يقول
  .)55("لهاتحصي إىل ضرورة يف وآحادها مبجموعها األمة تكون اليت
 حصرها ذلك يف حماولني اخلمس، بالكليات القسم هلذا ولصاُأل علماء مجاهري لثَّم وقد
 البعض إضافة ايفرالقَ وحكى واملال، ،والنسل ،والعقل ،والنفس ،الدين حفظ وهي: ؛فيها
اقسم وهو ا،سادس 57(السبكي ابن وتبناه ،)56(العرض ظفْح(.  

 األعراض؛ فظح وهو ،اسادس املتأخرين بعض زاد وقد" فقال: ،الشوكاين هذا عن ودافع
 فهو بالضروري فدي ماو أعراضهم، دون وأمواهلم نفوسهم لبذْ العقالء عادة فإن

 فإن غريه، نم باحلفظ أحق وهو احلد، بالقذف عليه اجلناية يف شرع وقد أوىل، بالضرورة

                                                             

  .)2/8( »املوافقات« )53(
 األدلة من)  القياس(  يف الرابع الكتاب »اجلوامع  مجع على احمللي اجلالل شرح ىعل العطار حاشية « )54(

  العلة مسالك من : اخلامس -الشرعية
  .»شرح مجع اجلوامع« )55(
  . )391ص( لقرايف؛ ل»الفصول تنقيح شرح« )56(
  .)2/280( »البناين حاشية مع اجلوامع مجع شرح« )57(

 



 ىنج عمن يتجاوز أن أحد يكاد وال ماله، أو نفسه على جىن عمن يتجاوز قد اإلنسان
  القائل: يقول وهلذا ؛عرضه على

  )58(وعقُولُ لَنا أعراض موتسلَ=  جسومنا ابتص أنْ علَينا يهونُ
 هو بل ؛الضروري من ليس األعراض حفظ امعترب ،الدعوى هذه على عاشور ابن رد وقد

 يف القذف حد ورود من رأوه ما ،اضروري هعد على العلماء بعض محل ما وأن ،حاجي
  .)59(حد تفويته يف ما وبني ،الضروري بني املالزمة بذلك ارافض الشريعة،

 اخلمس هذه إيفاء عدم وادعاء املعروفة، اخلمس يف ةالضروري املقاصد احنصار ادعاءو
 االختصار أردنا فإذا ،آخر وجه من للنقاش وقابل ،وجه من صحيح ةالضروري باملقاصد
 إىل إضافته املتأخرين بعض رام ما وكل باملطلوب، ويفي اخلمس يف فاحلصر ،واإلمجال

 وتفصيالً اتفريع يكون أن يعدو ال فهو عنها، التحقيق عند خيرج ال ،اخلمس الضروريات
 ملعاجلة الضروريات بعض على الضوء تسليط أو التفصيل قصدنا إذا أما ،اخلمس للكليات

 أو املبادئ من مبدأ وترسيخ األنظار للفت أو جمتمعاتنا، يف تتفش اليت الظواهر من ظاهرة
 االصطالح يف مشاحة وال ذلك، من وأكثر ،سابعو سادس إضافة فيمكن ،القيم من قيمة

 املتقدمون هركَذَ ما وأن ،جديد اكتشاف أضيف ما أن عاءاالد دون ولكن والتقسيم،
  قاصر.

هذه على حافظةوللم الشرع أقام رورياتالض احدود العقوبات: من 
دمقابل يف الردة فح الدين. فظح 
دالقتل وح مقابل يف اقصاص فظح س.فْالن 
دمقابل يف االزن وح النسل. أو النسب ظفْح 
دوح مقابل يف اخلمر ربش العقل. فظح 
داملال. حفظ مقابل يف السرقة وح 
دض. حفظ مقابل يف القذف وحرالع 

                                                             

  .)366ص( »الفحول إرشاد« )58(
  . )82 - 81ص( »اإلسالمية الشريعة صدمقا« )59(

 



 العقول فاقات مع عليها املُتفَق الشريعة ألدلة التام االستقراء إىل ويرجع الضروريات: دليل
  ذلك. على الصحيحة

 وال ملَّة عليه تشتمل أالَّ يستحيل اخلمسة األصول هذه تتفوي وحترمي: الغزايل: يقول
 بدليل ال للشرع مقصودة كوا بالضرورة علم وقد ،اخلَلْق إصالح ا أُرِيد - شريعة
  .)60("احلصر عن خارجة بأدلة بل ؛معني وأصل واحد
 على حافظةللم وضعت الشريعة أن على امللل سائر بل األمة قَتاتفَ قد" الشاطيب: وقال

 األمة عند وعلْمها والعقل، واملال، والنسل، والنفس، الدين، وهي: ،اخلمس الضروريات
 إليه، برجوعها ميتاز معني أصل لنا شهد وال معني، بدليل ذلك لنا يثبت ومل كالضروري،

  .)61("واحد باب يف تنحصر ال أدلة مبجموعة للشريعة مالئمتها علمت بل
 علمت بل ؛نمعي بدليل ذلك يثبت ومل به، امقطوع صار الضروريات هذه وعلم" وقال:

 املعنوي التواتر يف يتعني ال فكما ،واحد باب يف تنحصر ال أدلة مبجموع للشريعة مالئمتها
 هنا؛ نيتعي ال كذلك األخبار، سائر دون األخبار من اواحد اخرب للعلم املفيد يكون أن

  .)62("انفرادها على الظن إفادة يف األدلة مجيع الستواء
 يفإن وبالتايل اإلسالمي، اتمع أهداف :الست أو اخلمس الضروريات هذه على وسأطلق

 اليت ةالبشري األهداف عنِ ابعيد اتمعات؛ كلِّ يف األهداف هذه رونش تعميم إىل أدعو
 بناء قيتحقَّ ،عليها للمحافظة حدودها وإقامة األهداف هذه وبتحقيق ،هناك أو هنا تطلق

  .افكري واتمع اإلنسان
  

                                                             

  .»شرح مجع اجلوامع« )60(
  .»شرح مجع اجلوامع« )61(
  .)1/38(» املوافقات« )62(

 



  الست: أو اخلمس الضروريات بيان
 يف الصالح إىل إياه باختيارهم العقول لذوي سائق إهلي وضع االصطالح: يف :الدين
  .)63(املآل يف والفالح احلال

صلى اهللا عليه  - حممد الرسل خامت على لزناملُ سالمياإل الدين :هنا بالدين واملقصود
  .)64(}الْإِسلَام اللَّه عند الدين إِنَّ{ :-  تعاىل - قال -وسلم 

  وحفظ الدين يكون من جانبني:
  األول: جانب الوجود: 

باحملافظة على ما يقيم أركانه ويثبت قواعده؛ وذلك بالعمل به واحلكم به والدعوة إليه 
  هاد من أجله واآليات واألحاديث يف ذلك كثرية جداً.واجل

  الثاين: من جانب العدم: 
وذلك برد كل ما خيالفه من األقوال واألعمال، ومن أهم من يتوجه عليه ذلك: العلماء 
واحلكّام، فالعلماء هم حراس الشريعة ومحاا، واحلكّام هم املنفذون ألحكام اهللا يف أهل 

جيني عن الدين ومن أعظمها قتل املرتد وقتاهلم كما فعل الصديق األهواء والبدع اخلار
  رضي اهللا عنه.

 أنفس: ثالثة وهي اإلزهاق، من واحملمية ،لالقت من املعصومة النفس ا: يقصد :النفس
 الكتاب ألهل وتكون ،باجلزية معصومة ونفس ،نيللمسلم وتكون باإلسالم معصومة نفس

 يطلب الذي للحريب وتكون ،باألمان معصومة ونفس واحد، بلد يف املسلمني مع املقيمني
  .)65(مدنية ألغراض أرضهم إىل الدخول املسلمني من

  ومما شرع حلفظ النفس ما يلي: 
  حترمي االعتداء عليها. -1
  سد الذرائع املؤدية إىل القتل. -2
  القصاص. -3

                                                             

  .»التوقيف على مهمات التعاريف« )63(
  .19عمران:  آل )64(
  .للنووي ؛»الروضة« )65(

 



  ضرورة إقامة البينة يف قتل النفس. -4
  و دية فال يذهب دمه هدرا.ضمان النفس إما بقصاص أ -5
  تأخري القصاص إذا خشي الضرر بالغري كالقصاص من احلامل.  -6
  العفو عن القصاص من باب استبقاء نفس القاتل واحلرص عليها.  -7
  إباحة احملظورات عند الضرورة وغري ذلك مما شرع حلفظها. -8
  وجوب إقامة النفس بالطعام والشراب. -9

  .)66(والفعل القول ذميم نع ساحلابِ هو: :والعقل
 مناط وكونه ذكره يف النصوص كثرة من معلوم وذلك عليه باحملافظة الشرائع جاءت وقد

 شاها وما واملخدرات كاخلمور حسية مفسدات كانت سواء يفسده ما وحترمي التكليف،
  .وغريها وحمدثات وبدع هدامة وأفكار فاسدة تصورات من املعنوية املفسدات من أم

 القلم رفع الذي انون بني ا يفرق ،ضرورية علوم أحدها: أمور: فهنا" ة:تيمي ابن يقول
  التكليف. مناط فهو العقل، عليه جرى الذي العاقل وبني عنه،

 نزاع ال اأيض فهذا يضره، ما وترك ،ينفعه ما فعل إىل اإلنسان تدعو مكتسبة علوم :والثاين
 يف يدخل بالعلم، العمل والثالث:، العقل من اهللا عند ا حيمد فيما داخل وهو وجوده، يف

 الغريزة :والرابع، املمدوح العقل اسم يف يدخل ما أخص نم هو بل ،اأيض العقل مسمى
  .)67("وجودها يف تنوزِع مما فهذه اإلنسان، يعقل ا اليت

ي: وقد تكلم أهل العلم يف هذه الضرورة حول ثالثة مقاصد وه :النسل أو والنسب
حفظ النسب والنسل والفرج، ويعترب حفظ النسل من االنقطاع أمهّها، وحفظ النسب 
مكمل له، وأما حفظ الفرج فمنهم من جعله من حفظ النسب، ومنهم من جعله مقصداً 

  مستقالً وقيل غري ذلك. 
حفظ النسل من الركائز األساسية يف احلياة ومن أسباب عمارة األرض وفيه تكمن قوة 

به تكون مرهوبة اجلانب، عزيزة القدر حتمي دينها ونفوسها، وتصون أعراضها  األمم و
  وأمواهلا وعناية الشريعة حبفظ النسل من جانبني:

                                                             

  البن فارس. ؛»مقاييس اللغة« )66(
 .)1/260(البن تيمية  ؛»بغية املرتاد« )67(

 



  األول: جانب الوجود: 
  وذلك باحلث على النكاح والترغيب فيه ونكاح املرأة الولود وإباحة التعدد. 

  الثاين: جانب العدم: 
أو يعدمه بعد وجوده سواء يف ذلك ترك النكاح أو اإلعراض  مبنع ما يقطعه كلية أو يقلله

عنه أو منع احلمل أو ممارسة اإلجهاض ومما يدخل يف حفظ النسب أو النسل حفظ 
  العرض. 

إذا املال عصب احلياة وقيام مصاحلها قال سبحانه: [ولَا تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُم  :واملال
}، واحلاجة إليه ماسة للفرد واجلماعة خاصة إذا 5م قياما ..] {النساء:الَّتي جعلَ اُهللا لَكُ

كان املقصود من املال كل ما يتموله اإلنسان من متاع أو نقد أو غريه وليس خاصاً 
بالنقدين، فاملال الزم لتوفري متطلبات الشخص اخلاصة به وبأسرته، وكذلك حاجة األمة 

 واستغناء األمة عن أعدائها وتسلّطهم عليها لفقرهم، العامة، وكذلك الدفاع عن دين اهللا
ومقصود املال هو قيام مصاحل الدين والدنيا وليس املفاخرة به وكرته وحصول املباهاة، 

  وحفظه من جانبني:
  األول: من جانب الوجود: 

  وذلك باحلث على الكسب والعمل يف سائر أصناف املداخل املباحة.
  الثاين: من جانب العدم: 

ذلك باحملافظة على املال بعد احلصول عليه بدرء الفساد الواقع عليه أو املتوقع بتحرمي و
االعتداء على املال، وحترمي إضاعته وتبذيره، وحترمي الربا والرشوة، وإقامة حد السارق 
واحملارب والتعزير، وضمان املتلفات، وتوثيق الديون واإلشهاد عليها، وتعريف اللقطة 

  وأداء األمانات وغري ذلك. وحفظ الودائع 
 من يصونه الذي الرجل وجانب اجلَسد، منها: معىن، من أكثر على ويأيت :والعرض

  ويثْلَب. ينتقَص أن يقبل وال ،نفسه
  أمرين: على الفقهاء اتفق ترتيبها يف الضروريات: ترتيب

 



 بتقدمي العلماء بعض لقا وإن النفس، ومنها: ،الضروريات باقي على نالدي تقدمي :أوهلما
 بلسانه ينطق أن باإلميان مطمئن هوقلب الكفر على أُكره لمن وأجازوا ين،الد على النفس

  اإلميان. من قلبه يف ما أعلن ،عنه اإلكراه زال إذا حىت القتل، من خيلِّصه مبا
  ن.الدي سوى الضروريات باقي على سفْالن تقدمي :والثاين

  
  :شيئنيِ يف الفقهاء واختلف
 على النسل بتقدمي جزم ،»اإلحكام« كتابه يف فاآلمدي ؟يقَدم أيهما والعقل النسل أوهلما:
  النسب. على العقل تقدمي إىل »اجلوامع مجع« يف السبكي ابن وذهب العقل،

 املال، على قَدمه والنسل بالنسب العرض أحلق فمن ؟يقَدم أيهما واملال رضالع والثاين:
م مستقالً منفصالً جعله نومعليه. املال قَد  

  يأيت: كما فيها والكالم ،احلَاجِيات مرتبة :وثانيها
 حد إىل ينتهي وال ،العامة باحلاجة يتعلَّق ما هي" احلرمني: إمام يقول احلاجيات: تعريف

 مع املساكن إىل احلاجة سمِسي على ةمبنِي فإا اإلجارة، تصحيح مثل وهذا الضرورة،
 نيض فاملالك - ا كهامال ةورض تملُّكها عن - احكم أو حقيقة العجز أي - القصور

 الضرورة مبلَغ بالغة غري ظاهرة حاجة فهذه ة،العاري سبيل على - األشياء إعطاء يف
  .)68("وغريه البيع يف املفروضة

 يف املؤدي الضيق ورفع ،التوسعةُ :حيث من ؛إليه يفْتقر ما هو :احلَاجِي" الشاطيب: وقال
 -  املكلَّفني على دخل تراع مل فإذا املطلوب، بفوت الالحقة واملشقة احلرج إىل الغالب

 املصاحل يف املُتوقَّع العادي الفساد مبلغ يبلغ ال ولكنه واملشقةُ؛ احلَرج - اجلملة على
  .69"العامة
 السفر، أو املرض بسبب ؛الصيام وجوب زمن كالفطر ة؛املخفف الرخص أمثلتها: ومن

  حالل. هو مما باتبالطي عوالتمت الصيد إباحة ومثل:

                                                             

 .)2/602( »الربهان« )68(

  .)5 - 4/ 2( »املوافقات« )69(

 



  شيئني: إىل ترجع احلاجيات: من احلكمة
 والتيسري، التوسعة على: احلاجيات دوران إذ ؛املكلفني عن واملشقة احلرج رفْع أوهلما:
  .)70(واحلرج الضيق ورفْع والرفق
 حائمة هي إمنا :احلاجية األمور" الشاطيب: يقول وحمايتها، الضروريات تكميل :والثاين
 ا القيام يف ترتفع حبيث تكَملها، الضروريات على تتردد هي إذ ؛احلمى هذه حول

 جارية تكون حىت األمور، يف واالعتدال طالتوس إىل فيها م ومتيل املَشقّات، واكتساا:
 الريب من -  يرتب مل هذا فهم فإذا" قال: مث ،)71("وتفريط إفراط إىل مييل ال وجه على

 ،)72("الضرورية األمور حول دائرةٌ فروع احلاجية األمور هذه أن يف العاقل - والشك
  .)74("الضروري يخدم احلاجي" :اأيض وقال ،)73("للضروري مكمل احلاجي" :اأيض وقال

  يأيت: كما فيها والكالم ،نِياتالتحِسي مرتبة :وثالثها
  التحسينيات: تعريف
 اليت املدنسات األحوال وتجنب العادات، محاسن من يليق مبا األخذ هي" الشاطيب: يقول
 على أمثلة وذَكَر ،)75("األخالق مكارم قسم ذلك: ويجمع الراجحات، العقول تأنفها
 يف والشرب األكل آداب ومثل اخلريات، وافلبن اهللا إىل والتقرب ،الزينة أخذ مثل: ذلك،

  (املعامالت). يف النجاسات بيع ومنع (العادات)،
 إىل راجعة األمور فهذه معناها، يف هو مما سواها ما على يدلّ األمثلة وقليل" قال: مث

 ضروري بأمر مبخلٍّ فقداا ليس إذ ة؛واحلاجي الضرورية املصاحل أصل على زائدة حماسن
  .)76("والتزيني التحسني جمرى جرت وإمنا حاجي، وال

                                                             

  .)5 - 4/ 2( »املوافقات« )70(
  .)2/9( »املوافقات« )71(
  .)2/9( »املوافقات« )72(
  .)2/5( »املوافقات« )73(
 .)2/8( »املوافقات« )74(

  .)2/5( »املوافقات« )75(
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  :شيئنيِ إىل وترجع ،التحسينيات من احلكمة
 هذه من واحدة كل" الشاطيب: يقول ؛ومحايتها واحلاجيات الضروريات تكميل أوهلما:
 احلاجيات تليها مث ،آكدها فالضروريات - االعتبار تأكُّد يف خمتلفة كانت ملا املراتب
 هو ما على جرأة األخف إبطال يف كان ببعض، بعضها امرتبطً وكان - سينياتوالتح
 احلمى حول والراتع لآلكد، حمى كأنه األخف فصار به، لإلخالل ومدخل منه، آكد

 لألصل خادم هو إمنا وتحسيين حاجي كل إنَّ" :اأيض وقال ،)77("فيه يقع أن يوشك
 وعلى ،اتابع أو ،امقارن أو له، مقدمة إما ؛اخلاصة هلصورت ومحسن به، ومؤنس الضروري

 أحسن على الضروري به ىيتأد أن أحرى فهو حوالَيه، باخلدمة يدور فهو تقدير كلِّ
  .)78("حاالته
 يف اتمع منظر جة وهلا طمئنة،م آمنة أمة تعيش حىت ،نظامها يف األمة كمال" والثاين:

 التقرب يف أو ،فيها االندماج يف امرغوب اإلسالمية األمة كونت حىت ؛األمم ةبقي مرأى
  .)79("منها

مع قرار صدر فقد ،ذكرنا ملا اوتقريروالذي ،اإلسالمي مترؤامل منظمة من املنبثق الفقهي ا 
  ونصه: ،جدة مقره

" آله وعلى ،النبيني خامت حممد سيدنا على والسالم والصالة ،العاملني رب هللا احلمد 
  .أمجعني حبهوص

 دورته يف املنعقد اإلسالمي املؤمتر منظمة عن املنبثق الدويل اإلسالمي الفقه جممع جملس إنف
 املوافق ،ـه1428 اآلخرة مجادى 29 إىل 24 من ،)ماليزيا( بوتراجايا يف عشرة الثامنة

   .م2007 )يوليو( متوز 14 -  9
 ودورها ،الشرعية املقاصد وعموض خبصوص امع إىل الواردة البحوث على اطالعه بعد
   .حوله دارت اليت املناقشات إىل استماعه وبعد األحكام، استنباط يف

   :يأيت ما قرر

                                                             

 .)13 -2/12( »املوافقات« )77(

 .)2/14( »املوافقات« )78(

  .)2/14( »املوافقات« )79(

 



 حتقيقها إىل الشارع قصد اليت والغايات ،العامة واحلكم املعاين هي الشريعة مقاصد :أوالً
   .واآلخرة الدنيا يف ادبالع ملصاحل اجلب ؛األحكام تشريع من
   :منها عدة وظائف االجتهاد، يف املقاصد اعتبار يؤدي :ثانيا
   .وأحكامها الشريعة لنصوص الشمويل النظر -1
   .الفقهاء اختالف يف مراعاا ينبغي اليت املرجحات من الشريعة مقاصد اعتبار -2
3- عليها الشرعية األحكام وتطبيق ،املكلفني أفعال مبآالت رالتبص.   

   .اإلنسان حلقوق واملناسب األساسي اإلطار املختلفة مبراتبها الشرعية صداملقا اعتبار :ثالثًا
   .االجتهاد يف الشرعية املقاصد استحضار أمهية :رابعا

 واإلمجاعات الشرعية النصوص داللة ليعطِّ ال للمقاصد الصحيح اإلعمال :خامسا
   .الصحيحة

واالقتصادية االجتماعية النواحي يف الشريعة ملقاصد املختلفة األبعاد دراسة أمهية :اسادس 
   .وغريها والسياسية والتربوية

الفَ يف الشرعية املقاصد استحضار أثر :اسابعالشرعي للخطاب السديد مه.   
األحكام ترتيل يف الشريعة مقاصد إعمال أمهية :اثامن والنوازل الواقعات على ةالشرعي 

 ،اإلسالمية واملنتجات يغالص يف زالتمي قلتحقي ؛وغريها املعاصرة املالية للمعامالت
   .التقليدية الصيغ عن واستقالهلا

   بـ: ويوصي
 الشريعة مبقاصد التعريف أجل من ؛األحباث من املزيد استكتاب إىل امع أمانة دعوة -1

   .فيها والباحثني العلماء وجهود
  .التعليمية مناهجها يف ريعةالش مقاصد تدريس إىل العلمية واملراكز ساتاملؤس دعوة -2

وبعد هذه التطوافة العجلى حول بيان مقاصد الشريعة، نوصي القائمني على املؤسسات 
الرمسية ببيان هذه املقاصد وتوضيحها للعوام وطلبة العلم على وجه السواء، فبها يستقيم 
 الفهم وحتصل للطالب جودة الذهن ويعيش عصره الذي يوجد فيه، وآخر دعوانا ان

   احلمد هللا رب العاملني.
  .أعلم واهللا

 



  
  ـ ملحق ـ

  رسائل وأطروحات جامعية يف مقاصد الشريعة

  

 تاريخ املناقشة ومكاا صاحبه عنوان البحث

بكلية اآلداب والعلوم  24:07:1996 احممد عبدو  الفكر املقاصدي عند اإلمام الغزايل

 اإلنسانية بالرباط

بكلية اآلداب والعلوم  07:05:1997 ملدى  بوشعيب  الفكر املقاصدي عند ابن تيمية

 اإلنسانية بالرباط

عالقة الكليات باجلزئيات وأثرها يف االجتهاد 

 الفقهي

بكلية اآلداب والعلوم  01:06:1998 راشد كمال

 اإلنسانية بالرباط

بكلية اآلداب والعلوم  02:11:1999 الغزايل  أمحد رعاية املقاصد يف فقه عمر بن اخلطاب

 اإلنسانية بالرباط

حممد منصيف  النظر املقاصدي عند اإلمام مالك

 العسري

بكلية اآلداب والعلوم  04:12:1999

 اإلنسانية بالرباط

بكلية اآلداب والعلوم  02:06:1994 السافري  احلسن رعاية املقاصد يف املذهب احلنفي

 اإلنسانية بالرباط

بكلية اآلداب والعلوم  18:04:2001 خالد زهريامية: تعليل األحكام بني أهل السنة والشيعة اإلم

 



 اإلنسانية بالرباط احلكيم الترمذي وابن بابويه القمي منوذجني

مراعاة املقاصد عند اخللفاء الراشدين تطبيقا 

 ومنهجا

بكلية اآلداب والعلوم  22:07:2002 اللياوي  حممد

 اإلنسانية بالرباط

بكلية اآلداب والعلوم  18:12:2002 احممد عبدو مقاصد العقائد عند اإلمام الغزايل

 اإلنسانية بالرباط

تعليل األحكام يف القرآن والسنة دراسة فقهية 

 أصولية

بكلية اآلداب والعلوم  16:01:2003 أمينة سعدي

 اإلنسانية بالرباط

مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة عند اإلمام فخر 

 الدين الرازي

كلية اآلداب والعلوم ب 19:03:2003 مهوري  يامنة

 اإلنسانية بالرباط

التصوف عند اإلمام زروق الربنسي يف ضوء 

 مقاصد الشريعة

بكلية اآلداب والعلوم  27:05:2003 ملدى  بوشعيب

 اإلنسانية بالرباط

كلية اآلداب والعلوم  14:07:2003 ميلودة شم املقاصد التربوي للشريعة اإلسالمية

 اإلنسانية بوجدة

آيت  عبد السالم املقاصدي جماالته وضوابطهاالجتهاد 

 سعيد 

بكلية اآلداب والعلوم  26:09:2003

 اإلنسانية بالرباط

مراتب املصاحل بني ضوابط التفريق ومرجحات 

 التطبيق

بكلية اآلداب والعلوم  15:03:2004 مصطفى ليه

 اإلنسانية بالرباط

بكلية اآلداب والعلوم  19:04:2004 أحادوش حبيبة الفكر املقاصدي عند اإلمام شهاب الدين القرايف

 



 اإلنسانية بالرباط

بكلية اآلداب والعلوم  12:01:2005 حفيظة بوكراع  النص واملصلحة بني التطابق والتعارض

 اإلنسانية بالرباط

 

  
  

 




