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  المقاصد الشرعیة في األسرة ودورھا في تفعیل قوانین األسرة 

  في البالد اإلسالمیة 
  

  �1ات�ة جامعة  – جمیلة قارش الدكتورة

  :مقدمة

تعتبر األسرة في اإلسالم اللبنة األولى والنواة األساسیة لتكوین المجتمع، 
لسنة النبویة والمنشأ األول للعنصر اإلنساني ،لذلك فقد أكد القرآن الكریم و ا

على مكانتھا وأنھ بصالحھا یصلح المجتمع ، كما جعال دورھا منوطا بتحقیق 
وعلیھ فالتصور اإلسالمي  ،المقاصد الشرعیة التي وجدت و شرعت ألجلھا

لدور األسرة و كونھا المنطلق األساسي والوحید لالجتماع البشري لم یكن 
 .لیتحقق و یعمل بعیدا عن تلك المقاصد الشرعیة

ما ھي مقاصد : من ھنا تنطلق ھذه الدراسة من إشكالیة رئیسة ھي
 الشریعة في األسرة و ما دورھا في تفعیل قوانین األسرة في البالد اإلسالمیة؟

وتبرز أھمیة ھذه الدراسة من خالل أھمیة األسرة في الشریعة اإلسالمیة 
شرعت  خاصة مع ارتباط ھذه األھمیة بتحقیق جملة المقاصد الشرعیة التي

ألجلھا أحكام األسرة، ذلك أن اإللمام بھذه المقاصد وإدراكھا من شأنھ أن یساعد 
 .وتفّعلھا  في تقنین قوانین لألسرة تتبنى تلك المقاصد

ھذا وتھدف الدراسة إلى صبغة قوانین األسرة في البالد اإلسالمیة صبغة 
بعد كثیر  شرعیة و مقاصدیة تحقق غایات الشریعة وأھدافھا السامیة، خاصة

من التعدیالت التي مست قوانین األسرة في البالد اإلسالمیة، والتي عادت 
باإلبطال على كثیر من مقاصد الشریعة في إیجاد ھذا التنظیم والنواة في 

 .المجتمع 
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أما عن منھجیة الدراسة فاقتضت طبیعة الموضوع وعنوانھ االعتماد 
  :على منھج یقوم على القواعد التالیة

و ذلك عند تتبع و استقراء جملة المقاصد الشرعیة التي  :ستقراءاال -أ
 . ھدفت الشریعة اإلسالمیة إلى تحقیقھا من خالل تنظیم األسرة وتشریع أحكامھا

من خالل وصف واقع قوانین األسرة في البالد اإلسالمیة  :الوصف -ب
 . ومدى التزامھا بأحكام الشریعة اإلسالمیة

ء مقارنة واقع ھذه القوانین مع ما ینبغي أن تكون وذلك أثنا :المقارنة -ج
علیھ، من خالل محاولة تبني تحقیق مقاصد الشریعة اإلسالمیة في تقنینات 

 . األسرة

 :وقد اقتضت المنھجیة العلمیة تقسیم الدراسة إلى ثالثة محاور أساسیة

یتناول مفھوم المقاصد الشرعیة و أنواعھا مركزا على : المحور األول
التعریفات دون إطناب، مع التعرض ألنواع المقاصد التي لھا عالقة أشھر 

 .بمقاصد الشریعة في األسرة فقط

یبرز مقاصد الشریعة في األسرة من خالل بیان موقع  :المحور الثاني
ھذا النوع من المقاصد من جملة مقاصد الشریعة عموما، ثم تتبع المقاصد 

 .في اإلسالم األصلیة و التبعیة لتشریع أحكام األسرة

فیتناول تفعیل قوانین األسرة في البالد اإلسالمیة بما : المحور الثالثأما 
یخدم و یحقق مقاصد الشریعة من خالل الحدیث عن واقع ھذه القوانین أوال، 
وما مّسھا من تعدیالت وتغییرات مرّكزین على نموذجین من الدول اإلسالمیة، 

ن المشرق اإلسالمي، ثم بیان كیفیة الجزائر من المغرب اإلسالمي، ومصر م
تفعیلھا عن طریق محاولة تبني تلك المقاصد سواء عند السن والتقنین ابتداء، أو 

  . عند مراجعة التعدیالت وتقویمھا
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 تعریف المقاصد الشرعیة وأنواعھا       : أوال

 :التعریف اللغوي - 1

مقصد، من قصد یقصد قصدا، المقاصد جمع مفرده  :المقاصد لغة -أ
وھو مشتق من الفعل الثالثي قصد، فالقصد والمقصد بمعنى واحد، والقصد في 

، العدل، االعتماد واألم، استقامة الطریق :)1(اللغة یأتي على عدة معاني منھا
 .التوسط بین اإلسراف والتقتیر

من الفعل شرع یشرع وشروعا، وللشرع في اللغة عدة : الشریعة لغة -ب
ن والمناھج، ومورد الماء ، والشریعة و الشرعة ما سن هللا الدی :)2(معان منھا

َن اْألَْمِر فَاتَّبِْعَھالعباده من الدین وأمر بھ  : الجاثیة( ثُمَّ َجَعْلنَاَك َعلَٰى َشِریَعٍة مِّ
18( ،لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَھاًجا )وھو التعریف )48: المائدة ،

  .االصطالحي للشریعة

 :التعریف االصطالحي - 2

مقاصد الشارع، مقاصد الشریعة، المقاصد : یطلق على المقاصد
الشرعیة، وھي كلھا بمعنى واحد نسبة إلى الشریعة اإلسالمیة التي أثبتتھا 

 .وراعتھا

إن الفكرة المقاصدیة عمیقة ومتجذرة في تاریخ أصول الفقھ اإلسالمي ،   
یقي عند المتقدمین و المتأخرین ، بینما كان إال أنھا اقتصرت على الجانب التطب

مجال التنظیر والتأصیل لھا من صنیع المعاصرین، لذلك لم یحدد العلماء 
القدامى تعریفا دقیقا للمقاصد، وإن كانوا قد أشاروا إلى جملة منھا في مصنفاتھم 

والحاجیة،  ، خاصة منھا الكلیات الخمس، وكذا المصالح الضروریة
ل إن أغلب من عّرفوا المقاصد  ھم من المعاصرین وھذه جملة والتحسینیة، ب
 :من تعریفاتھم

ھي المعاني والحكم الملحوظة في " :عّرفھا محمد الطاھر بن عاشور بقولھ -
التشریع أو معظمھا، بحیث ال تختص مالحظتھا بالكون في نوع  جمیع أحوال

 . )3("خاص من أحكام الشریعة
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ھي الغایة منھا واألسرار التي وضعھا الشارع : "ھبقول  عالل الفاسي عّرفھا -
 . )4("عند كل حكم من أحكامھا

الغایات التي وضعت الشریعة ألجل تحقیقھا " :الریسوني بأنھا عّرفھا -
  .)5("لمصلحة العباد

المعاني والحكم ونحوھا التي راعاھا  الشارع في " :وعّرفھا الیوبي بأنھا -
 . )6("تحقیق مصالح العبادعموما وخصوصا من أجل  التشریع

  : أنواع المقاصد - 3

تتنوع المقاصد إلى عدة أنواع تبعا لعدة اعتبارات، إال أننا سنقتصر في 
 .ھذه األنواع على ما یرتبط بموضوعنا وھو المقاصد الشرعیة المتعلقة باألسرة

تتنوع إلى مقاصد عامة، وخاصة، : أنواع المقاصد باعتبار الشمول -أ
  :وجزئیة

ھي المقاصد الكلیة التي تعود على عموم أفراد األمة : )الكلیة(لمقاصد العامة ا -
متماثال، والمراد بھا مقاصد التشریع العامة، وھي التي تراعیھا   عودا

الشریعة وتعمل على تحقیقھا في كل أبوابھا التشریعیة أو في أكثرھا، وھذا 
 صد الشریعة، كمقصدالنوع ھو ما ینطبق علیھ ما یعنیھ المتحدثون عن مقا

جلب المصالح ودفع المفاسد ومقصد حفظ النظام وإقامة المساواة ومقصد 
 . )7(عمارة األرض وحفظ نظام التعایش فیھا 

ھي المقاصد التي تعود على فرد أو جماعة قلیلة من الناس : المقاصد الخاصة -
ن أو بالنفع، أو ھي المقاصد التي تھدف الشریعة إلى تحقیقھا في باب معی

مجال معین،أو في أبواب قلیلة متجانسة من أبواب التشریع، بینما عّرفھا ابن 
أو  الكیفیات  المقصودة للشارع لتحقیق مقاصد الناس النافعة،" :عاشور بأنھا

 .)8("لحفظ مصالحھم العامة في تصرفاتھم الخاصة

كمقاصد الشارع في أحكام العائلة، ومقاصد الشارع في التصرفات 
 .)9( الت المالیة، ومقاصد التبرعات، ومقاصد العقوبات وغیرھاوالتعام
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أو  وھي ما یقصده الشارع من كل حكم شرعي من إیجاب،: المقاصد الجزئیة -
" أو ندب، أو كراھة، أو إباحة، أو شرط، أو سبب، ھذا ویعتبر تحریم،

ھو من میّز بین  المقاصد الخاصة والمقاصد الجزئیة؛ إذ " الریسوني
مقاصد متعلقة بباب أو مجموعة من أبواب الفقھ أو الشریعة ، بینما  الخاصة

الجزئیة متعلقة بكل حكم من األحكام ؛ فتكون بذلك مندرجة ضمن المقاصد 
وأكثر من  الخاصة، ومجموع المقاصد الخاصة یكّون المقاصد العامة، ھذا

یعتني بالمقاصد الجزئیة ھم الفقھاء؛ ألنھم أصل التخصص في جزئیات 
الشریعة، ومن أمثلتھا كون عقدة الرھن مقصودھا التوثیق، وعقدة النكاح 
مقصودھا إقامة وتثبیت المؤسسة العائلیة، ومشروعیة الطالق لوضع حد 

 . )10( للضرر المستمر، وغیرھا

تنقسم إلى مقاصد : أنواع المقاصد باعتبار مراعاة حظ المكلف فیھا -ب
 ):تبعیة( أصلیة، ومقاصد تابعة

ھي المقاصد التي الحظ فیھا للمكلف، وھي الضرورات  :قاصد األصلیةالم -
كل ملة، وإنما ھي الحظ فیھا للعبد من حیث ھي ضروریة؛  المعتبرة في

ألنھا قیام بمصالح عامة مطلقة ال تختص بحال دون حال، وال بصورة دون 
صورة، وال بوقت دون وقت، ومثالھا كون الجھاد مشروع لحفظ الدین 

 . )11( صلي، وكون النكاح مشروعا للتناسل على القصد األولكمقصد أ

ھي المقاصد التي روعي فیھا حظ المكلف، فمن  ):التبعیة( المقاصد التابعة -
لھ مقتضى ما جبل علیھ من نیل الشھوات واالستمتاع  جھتھا یحصل

بالمباحات وسد الخالت، ذلك أن حكمة الحكیم الخبیر حكمت أن قیام الدین 
ا إنما یصلح ویستمر بدواع من قبل اإلنسان تحملھ على اكتساب ما والدنی

یحتاج إلیھ ھو وغیره، ومن أمثلة المقاصد التبعیة في الجھاد الحصول على 
الغنائم والفيء، ومن مقاصد النكاح التبعیة مثال التعاون على المصالح 

  .)12( الدنیویة واألخرویة، واالستمتاع بالحالل

وتنقسم : باعتبار المصالح التي جاءت لحفظھاأنواع المقاصد  -ج
 .المقاصد بھذا االعتبار إلى مقاصد ضروریة، مقاصد حاجیة، مقاصد تحسینیة
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وھي التي البد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث : المقاصد الضروریة -
تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتھارج وفوت  إذا فقدت لم

ي األخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران المبین، لذلك فقد حیاة، وف
 :حرصت الشریعة على حفظھا بأمرین

بإقامة األحكام الشرعیة التي تحفظ المصالح، ویكون ذلك  :من جانب الوجود
 .یحفظ أركانھا ویثبت قواعدھا بإقامة ما

سواء أكان من خالل دفع الضرر والفساد عن ھذه المصالح،  :من جانب العدم
 . )13( الضرر واقعا أو متوقعا فیھا

ھي التي یفتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع الضیق : المقاصد الحاجیة -
إلى الحرج والمشقة الالحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع  المؤدي في الغالب

الحرج والمشقة، ولكنھ لم یبلغ مبلغ الفساد  -على الجملة -دخل على المكلفین 
ي المتوقع في المصالح العامة، ومثالھا الرخص في العبادات، والتوسعة العاد

 .)14( في المبادالت المالیة وغیرھا

ومرتبة الحاجیات ال تقل أھمیة عن مرتبة الضروریات؛ فھي مكملة لھا 
 .باعتبارھا ترفع الحرج والمشقة عن المكلف

ات، وتجنب وھي األخذ بما یلیق من محاسن العاد: المقاصد التحسینیة -
: المدنسات التي تأنفھا العقول الراجحات، ویجمع ذلك مكارم األخالق، ومثالھا

 .)15(الطھارة في العبادات، ومنع الغرر في المعامالت

 المقاصد الشرعیة المتعلقة باألسرة: ثانیا

تعتبر األسرة الخلیة األساسیة والنواة األولى لتكوین المجتمع، لذلك جاء 
بتنظیم كیانھا وتشریع أحكامھا مستھدفة تحقیق جملة من اھتمام الشریعة 

المقاصد، سواء على مستوى آحاد األحكام المتعلقة بتشریعات  األسرة، أو على 
مستوى باب ومجال األسرة كأحد أبواب ومجاالت الشریعة والفقھ، خاصة وأن 

مالت أحكام األسرة قابلة للتعدیل والتقصید  باعتبارھا مندرجة ضمن قسم المعا
في الشریعة، ثم إن األحكام المتعلقة باألسرة تحكمھا في معرض شمولیتھا 
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وتفاصیلھا جملة من المقاصد التي ما من حكم من تلك األحكام إال وھو موضوع 
 . )16( من أجل تحقیقھا أو تحقیق بعض منھا

 موقع المقاصد المتعلقة باألسرة من بین مقاصد الشریعة – 1

 :ة باألسرة من المقاصد الخاصةالمقاصد المتعلق –أ 

إن جملة المقاصد التي توخت الشریعة اإلسالمیة تحقیقھا في مجال 
األسرة تعتبر من نوع المقاصد الخاصة المتعلقة بباب من أبواب الفقھ 

مقاصد " ابن عاشور"اإلسالمي، وھو باب األسرة والعائلة، لذلك فقد أدرج 
مل معھا بوصفھا موضوعا مكتمال، العائلة تحت نوع المقاصد الخاصة؛ فتعا

وخرج بھا من إطار التركیز على مقصد التناسل إلى تقدیم األسرة باعتبارھا 
ووصفھا مؤسسة اجتماعیة مھمة تبعث فیھا منظومة العالقات اإلنسانیة بمختلف 

 . )17( أواصرھا

ثم إن ھذه المقاصد الخاصة باألسرة قد تشكلت من مجموع المقاصد 
بطة بكل حكم من أحكامھا التفصیلیة المتعلقة بالنكاح، والطالق، الجزئیة المرت

قّدم نظام األسرة ومقاصدھا " ابن عاشور"والعدة، والحضانة  وغیرھا، إال أن 
كنموذج لنظام االجتماع اإلسالمي، فأخرجھا من الحصار الفقھي الضیق إلى 

 .)18( المنظور العمراني الواسع

 اصد العامة للشریعة مقاصد األسرة في خدمة المق –ب

إن مقاصد الشریعة في مجال األسرة وإن كانت من نوع المقاصد 
الخاصة باعتبار تعلقھا  بمجال معین وباب من أبواب الشریعة، إال أنھا بعد ذلك 

: تصب مباشرة في خدمة مقاصد الشریعة العامة ، یقول عبد المجید النجار
یھات الشرعیة المتعلقة باألسرة والمستقرئ لمجمل األحكام والقواعد والتوج"

یجد أنھا محكومة كلھا بمقاصد یبغي الشارع تحققھا في ھذه المؤسسة 
االجتماعیة لتكون محققة ھي بدورھا للمقاصد العلیا للشریعة فیما یتعلق 

 .)19("باإلنسان والغایة من وجوده والدور المناط بعھدتھ  في الحیاة
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عتبار مقصد حفظ كیان األمة ثم إن علماء المقاصد قد نصوا على ا
ونظامھا العام من مقاصد الشریعة العامة، وھذا المقصد ال یتحقق إال بضمان 
حفظ مؤسسات األمة االجتماعیة والتي تعد األسرة النواة األساسیة لبنائھا، 
فبصالح  األسرة واستقرارھا یصلح كیان األمة ككل ویستقر، من ھنا تبرز معنا 

یق المقاصد الخاصة باألسرة  ألنھا حتما تؤول إلى تحقیق أھمیة السعي إلى تحق
 .مقصد من أعظم المقاصد وھو حفظ كیان األمة ونظامھا

كما أن اإلنسان ال تتحقق لھ  المصلحة على الوجھ األفضل إال إذا شملت 
دائرة الفرد، دائرة األسرة، دائرة المجتمع؛ ألن : أحوالھ الدوائر الثالثة األساسیة

نت أحكامھا على مقاصد تتعلق بكل دائرة من ھذه الدوائر، حتى إذا ما الشریعة ب
جرى التطبیق الفعلي لتلك األحكام تحقق لإلنسان النفع ودفع عنھ الضرر 
باعتباره فردا، وأسرة، ومجتمعا، ومعلوم أن جلب المنفعة ودفع المفسدة من 

  .مقاصد الشریعة العامة

على العدید من المقاصد كما أن مدار أحكام األسرة ھو الحفاظ 
الضروریة في اعتبار الشریعة، خاصة منھا ضرورة حفظ النسل التي یعد 
حفظھا من أسباب عمارة األرض، وفیھ تكمن قوة األمم وبھ تكون مرھوبة 
الجانب عزیزة القدر، تحمي أدیانھا وتحفظ نفوسھا وتصون أعراضھا 

  .وكلھا مقاصد عامة للشریعة ،)20(وأموالھا

ال شك أن األسرة التي تترسم في حیاتھا العائلیة ھدي السماء،  كما أنھ
وتتمسك بأسلوب التشریع اإلسالمي، ستتحقق لھا جمیع مقومات العزة والمنعة، 
وإذا تعدد ھذا  الصنف من األسر في دولة من الدول، أو في مجتمع من 

یادة، المجتمعات، أدى ذلك إلى استقرار حیاة الدولة ورقیھا وازدادت قوة وس
    .)21(وستنصرف إلى أبواب اإلنتاج والعمران

  المقاصد األصلیة والتبعیة الخاصة باألسرة  - 2

أنواع من المصالح الدینیة ) النكاح( یتعلق بھذا العقد" :یقول السرخسي  
والدنیویة، من ذلك حفظ النساء والقیام علیھن واإلنفاق، ومن ذلك صیانة النفس 

  .)")22عباد هللا وأمة الرسول  عن الزنا، ومن ذلك تكثیر
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النكاح مشروع للتناسل على القصد األول، ویلیھ طلب " :ویقول الشاطبي
السكن واالزدواج، والتعاون على المصالح الدنیویة واألخرویة من االستمتاع 
بالحالل والنظر إلى ما خلق هللا من المحاسن في النساء، والتجمل بمال المرأة، 

  .)23("لى أوالدهأو قیامھا علیھ وع

إن النكاح باعتباره الطریق الشرعي والوحید لتكوین األسرة في اإلسالم، 
فإن العلماء اعتبروا مقاصده ھي نفسھا مقاصد ما ینتج عنھ وھي األسرة، ثم إن 
جملة المقاصد المتعلقة باألسرة قد تضمنھا میثاق األسرة في اإلسالم والذي 

لمیة للمرأة والطفل، وذلك في الفصل الخامس نّصت علیھ اللجنة اإلسالمیة العا
وفیما یلي تفصیل  .)24()20(إلى المادة ) 16( من الباب األول، من المادة

  :للمقاصد الشرعیة المتعلقة  باألسرة في اإلسالم

إن المقصد األول واألصلي من مقاصد  :المقاصد األصلیة لألسرة - أ  
عنھ بحفظ النوع البشري، وقد اتفق األسرة في اإلسالم ھو حفظ النسل، ویُعبر 

علماء الشریعة على أن المقصد األصلي من النكاح ھو المحافظة على النسل 
إیجادا وإبقاء، ولم یخالف أحد منھم في ھذا؛ ألنھم أجمعوا على أن المحافظة 
على النسل من المقاصد الضروریة الخمسة والتي نصت الشریعة على حفظھا 

  :)25(ممن جانبي الوجود والعد

فحفظھا یكون بإقامة األحكام الشرعیة التي  أما من جانب الوجود -
تشریع النكاح : تضمن حفظ أركان ھذه الكلیة وتثبت قواعدھا، ولعل من أھمھا

والحث علیھ، والترغیب في الزواج بالولود، وكذا الترغیب في تعدد الزوجات 
  .وغیرھا

والخلل الواقع أو  فحفظھا یكون بدفع الضررأما من جانب العدم  -
  .المتوقع فیھا من خالل تشریع العقوبات كحد الزنا، والقذف، واللعان وغیرھا

ثم إن محافظة الشریعة على النسل كمقصد أول وأصلي لكل أحكام   
األسرة جاء باعتبار أن استمراریة ھذا النوع مثل كل األنواع الحیة ال تتم إال 

تتم استمراریة وجودھا بمجرد التزاوج بالتزاوج، وإذا كانت أنواع الحیوان 
الغریزي المرسل، فإن اإلنسان بالنظر إلى الدور المطلوب منھ، ال یمكن حفظ 
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نوعھ إال من خالل الزواج األسري، وأول تجلیات ھذا المقصد ھو التناسل في 
یَا أَیَُّھا  :نطاق األسرة، وقد دلت علیھ توجیھات قرآنیة كثیرة منھا قولھ تعالى

ن نَّفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمنَْھا َزْوَجَھا َوبَثَّ ِمْنھَُما النَّ  اُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ
َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِھ َواْألَْرَحامَ  فاآلیة ) 1: النساء( ِرَجاًال َكثِیًرا َونَِساًء ۚ َواتَّقُوا هللاَّ

نما الھدف األول منھ ھو التكاثر تومئ إلى أن الزواج وھو أساس األسرة إ
 )26(الستمراریة وجود النوع اإلنساني، وھو ما تدعمھ التوجیھات النبویة الكثیرة

  .)27( "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم: " كقولھ

وفي تحقیق مقصد حفظ النسل وإبقاء النوع اإلنساني یتحقق ھدف مزدوج 
  :)28( سالممن األھداف التي قصد إلیھا اإل

ذاتي نفسي وھو حب البقاء واالمتداد في شخص األبناء  :األول منھ
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُكم  :واألحفاد، وصدق هللا إذ یقول ُ َجَعَل لَُكم مِّ َوهللاَّ

ْن أَْزَواِجُكم بَنِیَن َوَحفََدةً    ).72: النحل( مِّ

ا وأعمق معنى أال وھو بقاء النوع اجتماعي رباني وھو أبعد أثر :والثاني
ن نَّْفٍس  :اإلنساني، وصدق هللا إذ یقول یَا أَیَُّھا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ

  ).1: النساء( ا ِرَجاًال َكثِیًرا َونَِساءً َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوبَثَّ ِمْنھُمَ 

ھو المقصد األصلي واألساسي لتشریع  ثم إن حفظ النسل وإن كان  
أحكام األسرة، إال أنھ ال ینحصر في ھذا المقصد فحسب، وإنما یضم معھ 

حفظ الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، لیضمن بذلك : المقاصد الخمسة
  .)29( حمایة الجنس البشري في مؤسسة األسرة

و المقصد األول إذا كان حفظ النسل ھ :المقاصد التبعیة لألسرة -ب
واألصلي من تكوین األسرة، فھناك جملة من المقاصد التبعیة التي تعتبر خادمة 

  :ومكملة للمقصد األصلي ھذه أھمھا

من أھم المقاصد  :مقصد تحقیق السكن والمودة واالستقرار األسري -
التي دل القرآن على أنھا معتبرة ومستھدفة من تكوین األسرة واجتماع الزوجین 

ق السكن والمودة والرحمة وبالتالي االستقرار األسري وذلك في قولھ تحقی
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجَعَل بَْینَُكم : تعالى َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ
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ةً َوَرْحَمةً  َودَّ ن نَّ : وقولھ تعالى ،)20: الروم( مَّ ْفٍس َواِحَدةٍ ھَُو الَِّذي َخلَقَُكم مِّ
  ).189: األعراف( َوَجَعَل ِمْنَھا َزْوَجَھا لِیَْسُكَن إِلَْیَھا

فتبین أن ھذا االجتماع المشروع والذي تمثلھ األسرة یوفر للزوجین وقایة 
داخلیة نفسیة وأخالقیة تتمثل في جملة من االحتیاجات الغریزیة، والعاطفیة، 

ھما، فتبنى الثقة بین الزوجین فیتحقق مقصد والنفسیة، والمادیة واالجتماعیة لكلی
  .)30( السكن الذي یؤدي إلى استقرار األسرة ومن ثم المجتمع

فاالستقرار النفسي عبر عنھ القرآن بلفظ السكن؛ ألن السكینة ھي 
الطمأنینة، بینما عبر عن االستقرار العاطفي بلفظ المودة، وال قوام للحیاة بین 

والمودة والرحمة، والتي تعد وسیلة مؤكدة وموصلة  الزوجین إال بتلك السكینة
  .لتحقیق المقصد األصلي وھو حفظ النسل والنوع اإلنساني

یعتبر ھذا المقصد من مكمالت حفظ  :مقصد حفظ األنساب والفروج -
النسل، باعتبار أن حفظ األخیر ھو الذي یرقى إلى مرتبة الضرورات العامة، 

 :، یقول محمد الزحیلي)31(كمال وتابعا لھبینما حفظ النسب یعتبر مقصدا م
ویتأكد وجود النسل والنسب بأحكام األسرة وإن الحفاظ على العرض مقصود "

بذاتھ من جھة، وھو وسیلة لحفظ النسل والذریة من جھة أخرى، حتى ال تختلط 
، ومعناه أن تكثیر النسل ال یكون )32("األنساب وتضیع الذریة ویشرد األطفال

  .ألنسابإال بحفظ ا

والحفاظ على النسب كمقصد یتضمن من المغازي االجتماعیة،  
والنفسیة، والصحیة ما یكون بھ النسل أقوى من حیث ذاتھ، وأقدر على 
االستمراریة والبقاء، إذ األنساب المحفوظة تُقوي من االنتماء االجتماعي للفرد، 

ناصر القوة كلھا ما كما تقوي نفسیا الشعور بالثقة بالنفس واالعتزاز، كما أن ع
  .)33( كانت لتحصل إذا اختلطت األنساب وُجھلت القرابات

وتحقیقا لھذا المقصد ُشّرعت الكثیر من األحكام األسریة كتحریم الزنا،   
  .ومنع الزواج من المحارم،وضبط أحكام الرضاعة وغیرھا
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یا معشر الشباب من ":  یقول الرسول :مقصد اإلحصان واإلعفاف -
الباءة فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع استطاع 

، مقررا أن من بین مقاصد الزواج وبناء )34("فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء
األسرة في اإلسالم تحصین النفس عن المحرمات ووقایتھا من الفواحش، والذي 

طبیعي ال یتم إال بقضاء الوطر وإشباع الغریزة وتھذیبھا من خالل الطریق ال
  .والحالل وھو طریق الزواج وتكوین األسرة

ذلك أن النكاح بقصد التحصن ودفع غائلة الشھوة مھم في الدین؛ ألن 
الشھوة إذا غلبت ولم تقاومھا قوة التقوى جّرت إلى اقتحام الفواحش، وھذا 
مقصد تبعي دون المقصد األصلي، إذ ال یجوز أن یُقال المقصود األصلي من 

والولد الزم منھا، بل الولد ھو المقصود بالفطرة والحكمة والشھوة النكاح اللذة 
  باعثة علیھ، فثبت أن قصد التحصن من الشیطان، وكسر التوقان

ودفع غوائل الشھوة، وغض البصر یعتبر خادما ومكمال للمقصد األصلي 
ال یخلو العالم ن والمقصود إبقاء النسل و أ" :یقول الغزالي .)35(وھو حفظ النسل

  .)36("ن جنس اإلنس، وإنما الشھوة ُخلقت باعثة مستحثةم

 :مقصد التدریب على تحمل المسؤولیة والتعاون على اقتسام األعباء -
یقصد اإلسالم من وراء بناء األسرة إلى نوع من التدریب على تحمل المسؤولیة 
 تحقیقا لسالمة ھذا البناء ودعما ألركانھ، فالرجل في األسرة حّدد لھ القرآن

مسؤولیتھ التي استحقھا بالقوامة من خالل السعي الدائب وراء الرزق ورعایة 
اُموَن َعلَى  :، یقول المولى عز وجل)37(األسرة والقیام بحقوقھا َجاُل قَوَّ الرِّ

ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعضٍ َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  َل هللاَّ  النَِّساِء بَِما فَضَّ
  .)34:النساء(

وإذا كانت مسؤولیة القوامة على الرجل؛ فإن للمرأة شطر من المسؤولیة 
من حیث قیامھا على زوجھا ورعایتھ، ورعایة أوالده  في األسرة أیضا

وتربیتھم، والقیام بشؤون األسرة والمنزل، فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل 
بین عون على الدین، وبذلك كفلت األسرة تنظیم وتوزیع المسؤولیة 

   .)38(الزوجین
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وانطالقا من مقصد تحمل المسؤولیة یتولد مقصد آخر یُعد أیضا من 
دعائم بناء األسرة وھو روح التعاون واإلحسان المشترك الذي یتم فیھ تكامل 

  .)39( األدوار وتقاسم األعباء إلنجاح كیان األسرة

مقصد تقویة ومد شبكة العالقات االجتماعیة وتحقیق التماسك  -
إذا كانت أحكام األسرة تھدف إلى تحقیق مقاصد في ذات األسرة  :جتماعياال

سعادة ألفرادھا في عیشھم المشترك، فإن لھا مقاصد تروم تحقیقھا في المجتمع 
من خاللھا، ذلك أن األسرة ھي الخلیة األولى من خالیا المجتمع، وبالتالي 

ادھا فحسب، وإنما فاألسرة في المفھوم اإلسالمي لیست شأنا شخصیا یھم أفر
ھي شأن اجتماعي ینبغي معھ بناء األحكام الشرعیة المنظمة لھا على ما یؤدي 
إلى مقاصدھا في المجتمع باإلضافة إلى ما یؤدي إلى مقاصدھا في ذاتھا، وھذا 

  .)40(من أبرز ما یدل على المقصد االجتماعي لألسرة في اإلسالم

َوھَُو الَِّذي َخلََق ِمَن  :الىویبرز معنا ھذا المقصد من خالل قولھ تع  
فاألصل في  ،)54: الفرقان( اْلَماِء بََشًرا فََجَعلَھُ نََسبًا َوِصْھًرا ۗ َوَكاَن َربَُّك قَِدیًرا

عالقة النسب والمصاھرة ھو توسعة شبكة العالقات اإلنسانیة وبناؤھا على 
المصاھرة أساس منظومة قیمیة تقوي أواصرھا وتمنحھا القوة، وتنشأ آصرة 

من خالل النكاح وتكوین األسرة والتي بھا وّسع اإلسالم معنى األسرة وامتد بھ 
من الجانب الحصري المقتصر على االرتباط بنفس العقیدة إلى مداه اإلنساني 

  .)41( من خالل إباحة الزواج بالكتابیة

حین جعل مقاصد العائلة مجموعة في إحكام آصرة " ابن عاشور"ولعل   
، وإحكام آصرة النسب والقرابة، وإحكام آصرة الصھر، وطرق انحالل النكاح

األواصر الثالث بسالم، إنما قصد المحافظة على شبكة العالقات االجتماعیة 
وتقویتھا حفاظا على كیان المجتمع واألمة؛ ألن المتأمل في أحكام األسرة من 

عمل على تقویة الخطبة إلى الطالق وما یتبعھ یجد رابطا بینھا جمیعا ھو ال
الرابطة االجتماعیة في أوسع مدى ممكن من الدوائر، والعمل على نزع أسباب 

  .)42( التنافر والتنازع
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إن السّر في نجاح األسرة : مقصد التربیة الصحیحة والنشأة السویة -
واستقرارھا ھو النشأة السویة المبنیة على تعالیم اإلسالم ومبادئھ، حیث یشب 

الحین في ثنایا المجتمع، وكذلك توفر األسرة ضمانات األوالد أعضاء ص
    .)43(معنویة ومادیة إلتمام عملیة التنشئة الصحیحة لصغار الجنس البشري

ولعل ضیاع األبناء وفقدانھم للتنشئة السویة الكاملة غالبا ما یكون وراءه 
م تشتت األسرة وعدم استقرارھا، لذلك فاإلسالم قد أرشد إلى جملة من األحكا

والتشریعات التي تضمن تحقیق ھذا المقصد من األسرة، حین جعل صالح 
الزوجین أساسا لتكوین األسرة وشرطا للتنشئة السویة للذریة، وفي ذلك حفظ 

  .لكلیة الدین أیضا

تفعیل قوانین األسرة في البالد اإلسالمیة بما یخدم مقاصد الشریعة في : ثالثا
  األسرة

والتي تم  -صد الشرعیة في أحكام األسرةقبل أن نتحدث عن دور المقا
في تفعیل قوانین األسرة في البالد اإلسالمیة، ینبغي أن نقّدم  -التطرق إلیھا

وصفا موجزا لواقع ھذه القوانین وما مّسھا من تعدیالت، إال أننا سنكتفي في 
والمشرق ) الجزائر( مسألة التعدیالت ببعض النماذج فقط من المغرب اإلسالمي

  ). مصر( اإلسالمي

أغلب الدول اإلسالمیة : واقع قوانین األسرة في البالد اإلسالمیة - 1
والعربیة جعلت من الشریعة اإلسالمیة المصدر األساسي والرئیس لتقنینات 
األسرة، وبذلك ظلت أحكام نظام األسرة وال تزال في أنحاء العالم اإلسالمي 

المي على اختالف مذاھبھ وتخصیص الشریعة بھذا مأخوذة من الفقھ اإلس
اإلطار أعطاھا منزلة تفضیلیة على ما سواھا، غیر أن ذلك لم یستبعد المصادر 
التشریعیة األخرى؛ ألن نصوص القوانین الدستوریة لم تجعلھا المصدر الوحید 
للتشریع، فالمشرع یرجع ابتداء إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة، وإذا رجع إلى 

  .)44( یرھا فعلیھ أن یُشّرع من األحكام ما ال یتناقض معھاغ

ثم إن الشریعة قد جعلت مبنى األسرة مرتكزا على تحقیق جملة المقاصد 
المفّصلة في المحور السابق، وھذا لم یرق للقوى المعادیة لإلسالم التي عملت 
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سرة جاھدة على ضرب أنظمة األسر في البالد اإلسالمیة من طریق قوانین األ
  .زاعمة مرافعتھا عن مكانة المرأة وحمایة حقوقھا في المجتمعات اإلسالمیة

قوانین األسرة من ممانعة شدیدة لعملیة علمنة القوانین سواء  ومع ما أبدتھ
في فترة االستعمار أو ما تالھا، إال أنھا لم تصمد أمام حركات التحرر التي 

بل إن بعض المطالب بالتعدیل طالبت بتغییر مواد قوانین األحوال الشخصیة، 
تعّدت حدود المعقول كالمطالبة بالمساواة بین الرجل والمرأة في المیراث، 

، مما دفع بكثیر من )45(والمطالبة بتعدد األزواج أو منع تعدد الزوجات وغیرھا
الدول العربیة واإلسالمیة إلى مراجعة قوانینھا وتعدیلھا بدعوى مسایرة 

الدولیة، لذلك فقد جاءت ھذه التعدیالت كنتیجة حتمیة التحوالت اإلقلیمیة و
لمصادقة ھذه الدول على االتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي طالبتھم بإعادة 

، ورغم بعض التحفظات )46("سیداو"النظر في حقوق المرأة خاصة منھا اتفاقیة 
 أن التي قدمتھا  بعض الدول اإلسالمیة على بعض قیود ھذه االتفاقیات، إال

  . أكثرھا أجرى تعدیالت على قوانین األسرة التزاما بھذه االتفاقیات

مثال كان قانون األسرة  الجزائرففي من الشریعة اإلسالمیة، وذلك  
م ثم تقلصت ھذه النسبة مع 1984 في القانون الصادر عام  %90مستمدا بنسبة 

أكد قانونیون  م، وقد تتقلص أكثر مع تعدیالت أخرى مرتقبة، إذ2005تعدیالت 
أن ھذه التعدیالت ضربت استقرار األسرة الجزائریة في الصمیم خالفا لقانون 

   .)47(م، والذي كان أكثر توازنا1984

تحدید ورفع سن الزواج، وتقیید : م2005وأھم ما مستھ تعدیالت سنة 
تعدد الزوجات وجعل السماح بھ للزوج بید القاضي، وعدم اشتراط موافقة 

د الزواج، وعدم اشتراط حضوره، وكذا جعل القاضي ھو من یقّرر الولي في عق
من ستؤول إلیھ حضانة األطفال مع إلغاء مبدأ التدرج في الوالیة، وإعطاء 

  .)48(المرأة حق الخلع دون ضوابط وحصره فقط في المقابل المادي

وفي الواقع أغلب ھذه التعدیالت تقوم على محو كل ما لھ عالقة  
المیة كما تقوم على مبدأ النزعة الفردیة التي تحمل في ثنایاھا بالشریعة اإلس

الحریة المطلقة ومبدأ المساواة  المطلقة، ھذه القیم  تؤدي إلى تفكیك وتشتیت 
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العالقات األسریة واالجتماعیة بصورة عامة ألنھا تعمل على تقلیص حجم 
باعتبار أن ، )49(التفاعل االجتماعي الذي یؤدي بدوره إلى خلق مجتمع مفكك
انتشار ظاھرة : ھذه التعدیالت ترتبت عنھا آثار سلبیھ وخیمة كان من أبرزھا

الزواج العرفي، واتساع حاالت الخلع، وانتشار ظاھرة العزوبة واألمھات 
  .)50(العازبات، وكذا انتشار ظاھرة اإلجھاض

لألحوال الشخصیة یعد من أقدم القوانین إذ  فقانونھا؛ في مصروأما   
م 1979م، ثم توالت علیھ التعدیالت واإلضافات بدءا من عام 1920 عامصدر 

م، والذي 2000لسنة  1م إلى غایة صدور القانون رقم 1985مرورا بعام 
م، وقد مس التعدیل  2005م و2004طرأت علیھ بعض التعدیالت الجزئیة سنة 

رضا م قانون الخلع الذي جعل للمرأة الحق فیھ دون 2000لسنة 1األخیر رقم 
وھي قضیة غیر  - الزوج أو علمھ، وكذا إجازة سفر الزوجة دون إذن الزوج 

سنة، وكذا تقنین العالقة 15ورفع سن الحضانة إلى  -جائزة  باالتفاق بین الفقھاء
غیر الشرعیة والسماح للزوجة التي أنجبت بدون زوجھا من تسجیل الطفل دون 

، وكذا تعدیل سن الزواج، اسم األب؛ مما فیھ اعتراف بمولود تلك العالقة
وبعد " سیداو"وغیرھا من التعدیالت التي جاءت في الواقع تطبیقا التفاقیة 

توقیع المجلس القومي للمرأة على وثیقة حمایة المرأة من العنف في األمم 
    .)51(المتحدة

إن ھذه التعدیالت التي مست قانون األحوال الشخصیة في مصر وفقا 
علماء الشریعة ھي مخالفة في العدید من أحكامھا لنظرة رجال القانون و

للشریعة اإلسالمیة نصا وروحا؛ ألنھا تؤدي إلى تفكیك األسرة المصریة، 
 م  كتاب بعنوان2011 وبسبب نقد اللجان الشرعیة لھذه التعدیالت صدرعام

اإلفساد التشریعي في مجال األسرة من خالل تغییر القوانین خالل العقود "
من طرف لجنة علماء الجمعیة الشرعیة بالتعاون مع اللجنة " خیرةالثالثة األ

  .)52(اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل

من : تبني وخدمة المقاصد الشرعیة في سن قوانین األسرة وتعدیلھا - 2
خالل وقوفنا على واقع قوانین األسرة في البالد اإلسالمیة، والتعدیالت التي 

والمعاھدات الدولیة، تبرز معنا  ضرورة استحضار  جاءت التزاما باالتفاقیات
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وتبني مقاصد الشریعة المتعلقة باألسرة سواء على مستوى تشریع وسن 
  .القوانین ابتداء، أو مراجعتھا وتقویمھا بعد التعدیل

إن استحضار وتبني : تبني المقاصد الشرعیة في سن قوانین األسرة -أ
ن قوانین جدیدة ضرورة یتطلبھا مقاصد الشریعة في أحكام األسرة عند س

استقرار المجتمع واألمة، ولقد نّص العلماء على دور مراعاة المقاصد 
والمصالح في التشریع، ذلك أن الحدیث عن ھذا الدور ھو بحث عن الدور الذي 
یمارسھ المشّرع المعاصر عند إصداره للقوانین، وما یجب علیھ في ھذا الشأن 

تھا العامة الجماعیة، دون الوقوف عند االھتمام من اعتبار للمصالح في صور
  .)53(بھا في صورتھا الخاصة الفردیة

فھذه المقاصد ھي المعول علیھا في إعمال مدى اتفاق التشریع مع مبادئ 
الشریعة اإلسالمیة المعتبرة، فالتشریع المعاصر عندما یستند إلى كلیات 

لن یكون أداة ھدم للحیاة  -فیما لیس فیھ نص جزئي خاص - الشریعة ومقاصدھا 
ولكنھ سیكون أداة تصویب وتصحیح ...االجتماعیة، أو السیاسیة، أو االقتصادیة

لما یحتاج إلى ذلك، وسوف یتغیا تحقیق المصالح  ودرأ المفاسد في كل قانون 
جدید تنشئھ المجالس النیابیة أو التشریعیة الملتزمة دستوریا بأحكام الشریعة 

العامة؛ ألن في ذلك صالح أحوال الناس وشؤونھم وعدم  اإلسالمیة ومبادئھا
   .)54(إفساد موجودات ھذا العالم

حفظ (من ھنا یتّضح دور تفعیل مقاصد األسرة سواء األصلیة منھا 
، أو التبعیة المرتبطة أساسا باستقرار األسرة، وحفظ األنساب، وتماسك )النسل

ھم، عند سن قوانین وتشریعات المجتمع والتنشئة الصالحة ألفراده، وتحصین دین
جدیدة، إذ ال بد للمشرع في البالد العربیة واإلسالمیة من مراعاة تحقق ھذه 
المقاصد وخدمتھا، متجنبا سن وتشریع ما یعود علیھا باإلبطال واإلفساد، ذلك 
أن عدم استحضار مقاصد الشریعة وعدم وعي المشرعین بھا وبأھمیتھا ھو 

في حیاة األفراد والجماعات، لذلك فنحن في أشد سبب ھذا االنفصام النكد 
الحاجة إلى المقاصد الشرعیة لتمییز الخبیث من الطیب من ھذه القوانین، 

    .)55( وإعادة ترتیب العالقة بین الشریعة والقانون في ضوء كلیات الشریعة
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ولعل واقع قوانین األسرة في كل البالد العربیة واإلسالمیة قبل خضوعھا 
ات واالتفاقیات الدولیة كانت تراعي نصوص الشریعة ومقاصدھا في للمعاھد

تشریعات األسرة، غیر أنھ وبعد موجة التعدیالت التي مست قوانین أغلب ھذه 
الدول، ُوجدت الكثیر من التغییرات والتعدیالت مخالفة لروح الشریعة 

نددون ومقاصدھا، مما جعل الكثیر من المنظمات اإلسالمیة واللجان الشرعیة ی
  .بھا، ویطالبون بإلغائھا أو تقویمھا

كما طالبوا باعتماد میثاق األسرة في اإلسالم كمرجعیة تشریعیة لقوانینھا 
مع رفض كل االتفاقیات التي تخالف تعالیم اإلسالم بشكل صریح أو ضمني، 
وقد كانت ھذه توصیة الملتقى األول لحمایة األسرة  الذي عقدتھ اللجنة العالمیة 

األسرة باالتحاد العالمي للعلماء المسلمین بمشاركة العدید من  لشؤون
المؤسسات النسائیة الدولیة ورجال الدین، كرد على وثیقة المرأة التي أصدرتھا 

القضاء على كافة أشكال العنف "م بعنوان 2013األمم المتحدة في مارس
  .)56("اوسید"والتي تعد امتدادا التفاقیة " والتمییز ضد النساء والفتیات

لقد : مراجعة وتقویم  التعدیالت بما یوافق ویخدم مقاصد الشریعة -ب
ثبت واقعا وبشھادة الخبراء من علماء القانون وعلماء الشریعة أن أغلب 
التعدیالت التي مست قوانین األسرة في البالد اإلسالمیة جاءت مخالفة للشریعة 

ة إلى تقویمھا ومقاصدھا، وسنقتصر على عرض ھذه المخالفة والحاج
ومراجعتھا في قانوني األسرة للجزائر ومصر كنموذج، ألن أمر التعدیالت یكاد 

  .یكون متشابھا في أغلب الدول اإلسالمیة 

لقانون األسرة بشھادة رجال  2005تعدیل  ثبت فشلففي الجزائر   
القانون أنفسھم الذین أكدوا أنھ أُحدث بشكل متسّرع وغیر جدي، حیث خلّف 

مدمرة على المجتمع تجلت في ارتفاع نسبة حاالت الطالق، مما ضرب  آثارا
ألف  65استقرار األسرة الجزائریة في الصمیم؛ حیث كانت النتیجة تسجیل 

ألف حالة خلع، كما أنتج التعدیل استفحال ظاھرة  12حالة طالق سنویا منھا 
سرة التحرش وانتشار دائرة الزواج العرفي، إضافة إلى ترعرع أبناء األ

المفككة في غیاھب االنحراف، وكل ھذه النتائج من فعل تعدیل المواد المتعلقة 
بإعطاء المرأة حق الخلع دون ضوابط، وكذا تحدید سن الزواج، وتقیید التعدد 
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وغیرھا من التعدیالت التي كانت عواقبھا وخیمة على األسرة وتمس بالشریعة 
   .)57(ومقاصدھا

لماء في الشریعة أن تعدیالت قانون وع قانونیون أكدوفي مصر   
األحوال الشخصیة ھي مخالفة في العدید من أحكامھا للشریعة نصا وروحا، كما 
أنھا تمثل حلقة من مسلسل التغریب للمجتمع واألمة، الرتباطھا بمنھج عام 
لمحاربة التدین، وألنھ ترتب علیھا آثار سلبیة ومدمرة لألسرة كعزوف الشباب 

للزیجات التي لم تتعد السنة  تفاع نسبة الطالق؛ حیث بلغتعن الزواج، وار
العنوسة، وزیادة   %36م، وكذا تزاید نسبة 2010األولى، حسب إحصائیة لعام 

الزواج العرفي، وبالتالي خراب األسرة المصریة، وھذا كلھ بسبب قانون الخلع، 
ي حرم ، وقانون الرؤیة الذ)سنة15(وقانون المراجعة، وقانون سن الحضانة 

األب من رعایة أبنائھ، وعدم اشتراط موافقة الزوج لسفر الزوجة، والسماح 
للزوجة التي أنجبت بدون زوجھا من تسجیل الطفل بدون اسم األب، فتبیّن أن 

  .)58(أكثر ھذه القوانین مخالفة للشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا

ھا تعود على وإذا تمّعنا في ما ترتب على ھذه التعدیالت؛ فإننا نجدھا كل
مقاصد الشریعة اإلسالمیة المتعلقة باألسرة باإلبطال، فارتفاع نسب الطالق بما 
فیھا الخلع یھّدد مقصد االستقرار األسري، وبالتالي استقرار المجتمع واألمة، 
وتوجھ أبناء األسر المفككة إلى غیاھب االنحراف والجریمة یھدد مقصد التنشئة 

والذي یعد من أھم مقاصد وأھداف األسرة في  الصالحة والسلیمة لألفراد،
  . اإلسالم، فضال عن تھدید سالمة المجتمع وتماسكھ

وأما انتشار الزواج العرفي، وكذا تقنین العالقات غیر الشرعیة، 
واالعتراف بالمولود الناتج عنھا من شأنھ تضییع مقصد حفظ األنساب، وقد 

حفظ النسل؛ إذ األول خادم ومؤكد علمنا الترابط الوثیق بین حفظ النسب وكلیة 
للثاني، وأما انتشار التحرش والعالقات غیر الشرعیة وكذا ارتفاع نسبة العنوسة 

  .بسبب تقیید التعدد؛ فیعود على مقصد التحصین واإلعفاف باإلخالل
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من ھنا جاءت  دعوة رجال القانون فضال عن علماء الشریعة إلى 
بما یوافق نصوص الشریعة اإلسالمیة  ضرورة مراجعة وتقویم ھذه التعدیالت

  .ومقاصدھا، ویخدم المصلحة العلیا لألسرة والمجتمع

أكد قانونیون على أنھ یفترض أن یكون التعدیل بما یخدم  ففي الجزائر
مصالح المجتمع واألسرة ال أن یحقق مصالح المرأة فقط، بل ال بد وأن تكون 

حة األسرة، ومصالح األسرة ھي المراجعة والتعدیل تأخذ  بعین االعتبار مصل
مقاصدھا التي ھدفت إلیھا الشریعة وتوخت تحقیقھا فیھا، لذلك ال بد من مراجعة 
التعدیالت الجدیدة وبخاصة المواد التي بسببھا ارتفعت نسب الطالق، وفتحت 

  .)59(باب الزواج العرفي، وسھّلت طلب الخلع دون ضوابط

الشریعة ھذه التعدیالت بمثابة اعتبر أیضا قانونیون وعلماء  وفي مصر
إفساد تشریعي لقانون األحوال الشخصیة  بدءا من تسمیتھ التي ال تمت للفقھ 

على أحكام وتقنینات " األحوال الشخصیة" اإلسالمي بصلة، فإطالق مصطلح
األسرة ھي محاولة  لعزل مفھوم األسرة وبلبلة المعاني والمفاھیم الشرعیة، 

ئة، ألن األسرة لیست شأنا شخصیا ولكنھا شأن فاإلسالم ال یعرف التجز
مجتمعي، مرورا بكل مواده المعدلة والتي جاءت تطبیقا عملیا التفاقیة 

 ، لذلك القت نقد الھیئات الشرعیة والتي توجت ذلك بإصدار كتاب"سیداو"
اإلفساد التشریعي في مجال األسرة من خالل تغییر القوانین خالل العقود "

  .)60(والذي سبقت اإلشارة إلیھ" الثالثة األخیرة

من ھنا تأكدت معنا ضرورة مراجعة تعدیالت قوانین األسرة في البالد 
اإلسالمیة، ومحاولة تقویمھا بما یحقق المقاصد الشرعیة التي ُشّرعت ألجلھا 
أحكام األسرة في اإلسالم، وضرورة مراعاة تبني ھذه المقاصد في أي تعدیالت 

سیر ھذه الدول في حلقات مسلسل التغریب واالنسالخ من جدیدة مرتقبة، ال أن ت
الھویة اإلسالمیة  بدعوى االلتزام ببنود االتفاقیات الدولیة التي لن تتوقف عن 

  .ھذا المسلسل إال بعد أن  ترد كل ھذه الدول عن ملتھا

" شائعة جعفري"وفي ھذا الصدد أكدت رئیسة المرصد الجزائري للمرأة 
ثین سنة مقبلة، حیث یجّر الدول إلى المصادقة على تلك أن الغرب یخطط لثال
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االتفاقیات الدولیة ویقبل تحفظاتھا في بادئ األمر، ومع مرور السنوات یرغمھا 
بطریقة غیر مباشرة على التراجع عن تحفظاتھا بحجة مواكبة التطورات، وھنا 

ومع یكمن الخطر الذي یھدد المجتمعات في عمقھا وھذا ما حدث مع الجزائر 
كثیر من الدول العربیة واإلسالمیة ، كما أن مثل ھذه االتفاقیات ھي ما ساعد 
الجمعیات النسویة المتحررة على المطالبة بتعدیالت أخرى تمس اإللغاء النھائي 
للولي، ومنع التعدد، والمساواة في المیراث، وغیرھا وھي كلھا تمثل بنودا في 

  .)61("سیداو"اتفاقیة 

  :الخاتمة

  :ام ھذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج أھمھافي خت

إذا كانت مقاصد الشریعة ھي الحكم واألسرار واألھداف التي سعت  - 1
الشریعة إلى تحقیقھا رعایة لمصالح العباد في الدنیا واآلخرة؛ فإن ھذه المقاصد 
 ارتبطت ارتباطا وثیقا بتشریعات األسرة في اإلسالم باعتبارھا نواة المجتمع

  .وخلیتھ األولى، وبصالحھا یصلح المجتمع ویتحقق استقراره

تعتبر المقاصد التي توخت الشریعة اإلسالمیة تحقیقھا في كل أحكام  - 2
األسرة من نوع المقاصد الخاصة المرتبطة بمجال من مجاالت الفقھ اإلسالمي 
وباب من أبوابھ، إال أنھا تصب مباشرة في خدمة المقاصد العامة والعلیا 

  .للشریعة

ھناك مقاصد أصلیة ألحكام األسرة في اإلسالم یمثلھا حفظ النسل  - 3
وبالتالي حفظ النوع البشري، وذلك باعتبار األسرة ھي المؤسسة االجتماعیة 
الشرعیة للتكاثر ودوام النسل، ھذا المقصد األصلي یمثل كلیة من كلیات 

  .الشریعة التي ضمنت حفظھا من جانبي الوجود والعدم

ولتشریع أحكام األسرة في اإلسالم مقاصد تبعیة تؤكد وتخدم المقصد  - 4
مقصد : ال أن مردھا إلى المقاصد التالیةاألصلي السابق وتعددت عند العلماء إ

السكینة والمودة واالستقرار األسري، مقصد حفظ األنساب، مقصد التحصین 
األعباء، مقصد  واالعفاف، مقصد التدریب على المسؤولیة والتعاون على تقاسم
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تقویة شبكة العالقات االجتماعیة  وتحقیق التماسك االجتماعي، وأخیرا مقصد 
  .التربیة الصحیحة والنشأة السویة

إن واقع قوانین األسرة في البالد اإلسالمیة یؤكد اعتماد ھذه الدول  - 5
الشریعة اإلسالمیة مصدرا أساسیا في تشریع قوانین األسرة، غیر أنھ وتحت 

 -الظروف  اإلقلیمیة والدولیة، ورضوخا لالتفاقیات والمعاھدات الدولیة ضغط 
تم تعدیل الكثیر من مواد ھذه القوانین بما یخالف  - "سیداو"خاصة منھا اتفاقیة 

الشریعة اإلسالمیة ویعود على مقاصدھا باإلبطال وقد تبین ذلك من خالل 
سالمیة والتي شھد التعدیالت في كل من الجزائر ومصر كنموذجین للدول اإل

لھا خبراء القانون وعلماء الشریعة بعدم موافقتھا لروح الشریعة، وأنھا تھدد 
استقرار األسرة والمجتمع، وتساعد على تفشي االنحراف والجریمة، وكل ذلك 

  .مناف للمقاصد التي ھدفت إلیھا الشریعة  في تشریعات وأحكام األسرة

بتة في أحكام األسرة سواء عند ضرورة تبني المقاصد الشرعیة المث - 6
سن القوانین ابتداء لما لھا من دور في تمحیص الخبیث من الطیب في ھذه 
القوانین، أو عند مراجعة وتقویم التعدیالت التي مست القوانین التي تم سنھا 
مراجعة تضمن خدمة وتفعیل مقاصد الشریعة وھي الدعوة التي التف حولھا 

  .رجال الشرع والقانون

  :وامشالھ
  

الفیروز آبادي، .  12/113جمال الدین بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، دط، دت،  )1( 
  . 396م، ص 1996، 5القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 

  .946، الفیروز آبادي، المصدر نفسھ، ص 8/59ابن منظور،المصدر نفسھ،  )2(
یعة اإلسالمیة، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، دط، دت، محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشر )3(

  .50ص
عالل الفاسي، مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومكارمھا، مكتبة الوحدة العربیة، الدار البیضاء،  )4( 

  .3المغرب، دط، دت، ص
، م1991 -ه1،1411أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، دار األمان، الرباط، ط )5(

  .7ص 
محمد سعد الیوبي، مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا باألدلة الشرعیة، دار الھجرة، الریاض،  )6(

  .37م، ص1998 -ه1418، 1ط
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وھبة الزحیلي، . 7الریسوني، نظریة المقاصد، ص. 86ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص: اُنظر )7(
  .1029- 2/1028أصول الفقھ اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، دط، دت، 

  .154ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص )8(
وھبة الزحیلي، أصول الفقھ اإلسالمي، .8الریسوني، نظریة المقاصد، ص.86المرجع نفسھ، ص )9(

2/1028 -1029.  
  .8الریسوني، المرجع نفسھ، ص )10(
كر، أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول األحكام، تعلیق محمد حسنین مخلوف، دار الف )11(

  .2/120دط، دت، 
  .2/122المصدر نفسھ،  )12(
  .2/4نفسھ )13(
  .5- 2/4نفسھ )14(
  .2/5نفسھ )15(
عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة في أحكام األسرة، المجلة العلمیة للمجلس األوروبي لإلفتاء  )16(

  .69ه، ص1426م، ربیع الثاني 2005یونیو -، حزیران7والبحوث، دبلن، آیرلندا، العدد 
 - قراءة في قضایا الزواج والطالق في أمریكا –زینب طھ العلواني، األسرة في مقاصد الشریعة  )17(

  .143م، ص2012 -ه1432، 1المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، الوالیات المتحدة األمریكیة، ط
  .144المرجع نفسھ، ص )18(
  .76عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة في أحكام األسرة، ص) 19(
نور الدین الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، مكتبة . 257محمد الیوبي، مقاصد الشریعة، ص )20(

  ،1العبیكان، الریاض، ط
  84- 83م، ص ص2001 -ه1421

بلقاسم شتوان، مقاصد اإلسالم في تكوین األسرة، مجلة المعیار، كلیة أصول الدین، جامعة األمیر  )21(
  260، ص11اإلسالمیة، قسنطینة، الجزائر، العدد www.asjp.cerist.dz عبد القادر للعلوم 

  .4/193م، 1993شمس الدین السرخسي، المبسوط، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )22( 
الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، تحقیق محمد عبدهللا دراز، دار المعرفة للطباعة  )23(

  2/396م، 1975، 2لنشر، طوا
   www.iicwc.org:یُراجع ھذا المیثاق ومواده على موقع اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل )24(
یوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة، دار الحدیث، القاھرة، الدار السودانیة  )25( 

  .وما بعدھا 445، ص405لخرطوم، دط،دت،صللكتب، ا
  .76،77عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة في أحكام األسرة، ص ص )26(
، 1رواه أبو داود، السنن، تحقیق شعیب األرنؤوط، محمد كامل قره یللي، دار الرسالة العالمیة، ط )27(

  .3/395م، 2009 -ه1430
  .258ن األسرة، صبلقاسم شتوان، مقاصد اإلسالم في تكوی )28(
  .116زینب العلواني، األسرة في مقاصد الشریعة، ص )29(
  .92-91 المرجع نفسھ، ص  )30(
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  .254الیوبي، مقاصد الشریعة، ص.42أحمد الریسوني، نظریة المقاصد، ص )31(
م، 2006 -ه1427، 2محمد الزحیلي، الوجیز في أصول الفقھ اإلسالمي، دار الخیر، دمشق، ط )32(

1/117.  
  .77عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة في أحكام األسرة، ص )33(
رواه البخاري، صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب من لم یستطع الباءة فلیصم، شركة الشھاب،  )34(

  .6/117الجزائر،دط، دت، 
  .406،407یوسف العالم، المقاصد العامة للشریعة، ص ص )35(
  .2/24، 1982وم الدین، دار المعرفة، بیروت، طأبو حامد الغزالي، إحیاء عل )36(
  .  266بلقاسم شتوان، مقاصد اإلسالم في تكوین األسرة، ص )37(
بلقاسم شتوان، مقاصد اإلسالم في تكوین األسرة، . 407یوسف العالم، المقاصد العامة، ص: اُنظر )38(

  .267ص
  .بلقاسم شتوان، المرجع نفسھ )39(
  .82قاصد الشریعة في أحكام األسرة، ص عبد المجید النجار، م )40(
  .109،110زینب العلواني، األسرة في مقاصد الشریعة، ص ص )41(
  .                       83عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة في أحكام األسرة، ص )42(
  .86زینب العلواني، األسرة في مقاصد الشریعة، ص )43(
محمد . 402، دت، ص4التشریع اإلسالمي، مكتبة وھبة، القاھرة، ط مناع القطان، تاریخ: اُنظر )44(

عبد الجواد محمد، تشریعات البالد العربیة بین القوانین الوضعیة والشریعة اإلسالمیة، معھد 
  .15، ص1966الدراسات اإلضافیة، جامعة الخرطوم، ط

مشروع  -ة ومتطلبات العصرقوانین األحوال الشخصیة في الوطن العربي بین المرجعیات الدینی  )45(
   www.mominoun.com :على الموقع  م،2015أكتوبر 27منشور بتاریخ  -بحثي

على  م،2006 دیسمبر 10 ھدى عبد المنعم، إطاللة على قوانین األحوال الشخصیة، منشور بتاریخ
   www.lahaonline.com :الموقع

دار  -الحقوق المحمیة –محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، القانون الدولي لحقوق اإلنسان  )46( 
  .507م، ص2014، 4الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، ط

سلمى حراز، محمد الفاتح عثماني، قانون األسرة یقسم الجزائریین من جدید، منشور في جریدة  )47(
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