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 :مقدمة

من النعم التي ال تعد وال تحصى  إن الحمد هلل، نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن دمحما عبده ورسوله؛ وبعد فإن أحسن الحديث 

كتاب هللا وخير الهدي هدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 

 .هلل من ذلكوكل ضاللة صاحبها في النار والعياذ با

 اعلم رحمك هللا أنه لما كانت االستعاذة من النار وكل ما يؤدي إليها من طرق الضاللة من

البدع والمحدثات، أكبر هم وشاغال يشغل أهل العلم الشرعي وكل كادح إلى ربه المعاصي و

فمالقيه وراغب إلى ربه متشوفا إلى الهداية اإللهية طالبا جنان الرحمن متزودا بالشكر 

ثانيا ونعمة اإليمان ثالثا  بنعمة الحياة أوال ونعمة اإلسالمنان للخالق الديان الذي من عليه واالمت

بلوغ مرتبة اإلحسان التي تنال بها الدرجات العال من الجنة فقد شمر أهل العقل والحكمة  راجيا

عاذة بألسنتهم على سواعد الجد واتخذو التقوى لذاك الطريق زادا فلم يكتفوا بترديد هذه االست

وإنما شمروا على سواعد الجد وعزفوا عن الركون إلى ملذات النفوس واألبدان، علما منهم أنها 

عرض من الدنيا زائل ولذة آنية تعقبها الحسرات والزفرات، فكان أن سعوا بكل ما أوتوا من 

 بودية هللعزيمة وقوة من أجل الوصول إلى الموازين الدقيقة التي تعصم السالكين دروب الع

وال يزالون يحصنون جوانبها ويصلحون  تعالى وال يزالون يزيدونها تدقيقا وتوضيحا وبيانا،

مون اعوجاجها حتى كانت بحق وغدت حقيقة معاطبها ويردمون وهداتها ويذللون صعابها ويقو  

أو " المنهج األصولي"معالم ثابتة هادية إلى االستقامة على الصراط المستقيم ذلك الميزان هو 

علم "بعد  والدراية التأويلمميزة لهذه األمة في الذي يعد بحق ميزة وسمة  "م أصول الفقهعل"

من أجل أن يعصم هذه في الرواية وهذا من كرم هللا عز وجل لهذه األمة ومن لطفه بها، " السند

كتابه  األمة من التفرق والتفكك من جهة ويحفظ حبل هللا المتين الذي يضمن لها ذلك فكما حفظ

وهي " أصول الفقه"بالرواية المتواترة ألهم األمة إلى قواعد الفهم الموحد المنتظمة في مسمى 

عاصمة من قاصمة ظهر األمة التي حلت باألمم السابقة بعد قاصمة التحريف ثم قواصم فهم 

ني فأثر بفن المنطق اليوناف احتك علماء األديان السابقة الغالين وانتحال المبطلين فبعد التحري

التأويل العقلي الذي لم يراع مقاصد ومرامي النصوص خاصة بعد ث حملهم على يعليهم بح

تباعد الزمان بين عصر النزول والتدوين وانتقالها بين اللغات األساسية التي تكلم بها األنبياء مع 

وجدت أن األمر و أقوامهم بحيث كتبت بلغات أخرى كترجمات ثم سميت بعدها نصوص أصلية

نفسها وهذا ال يقل خطورة عن " منهج تأويل النصوص الدينية"يرجع في رأيي المتواضع إلى 

تحريف النصوص ذاتها، ولهذا نجد العلماء عندنا ينبهون إلى بعض القواعد التي تجعل طالب 

العلم ال يكتفي بحفظ النصوص وحدها، بل ال بد أن يحيط بقواعد فهمها وتفسيرها جريا على 

حيث شهدوا التنزيل وهم عرب أقحاح وصاحبوا الرسول  لصالح في التعامل معهاهدي السلف ا

" إن كان غرضه العمل أو التدين كما يسمى عند بعض المعاصرين، ومن تلك القواعد  ،ملسو هيلع هللا ىلص
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وهذه مقولة تنسب إلى ابن عباس في مناظراته مع الخوارج وقد جرت " القرآن حمال أوجه

مجرى القواعد عند الجمهور، ألن كل أصحاب البدع والمحدثات يستخدمون القرآن في تبرير ما 

يذهبون إليه من أباطيل، وعلى هذا األساس جاءت السنة النبوية الشريفة مبينة للقرآن؛ أي أنها 

وجه المقصود شرعا من عدة أوجه محتملة بمقتضى اتساع ألفاظ اللغة العربية للمعاني تحدد ال

الكثيرة، ولكن هذا أيضا غير كاف ألن القواعد العربية نفسها في فهم النصوص سواء كانت 

قرآنية أو حديثية هي قواعد ظنية، وبالتالي يستعان على ذلك بما تطابقت عليه الفهوم ومنه جاء 

، في عصر من العصورالفقهاء والعلماء من طرف " قطع بفهمه أطبق ووهو ما  ،"اإلجماع 

وهكذا يظل أهل العلم يطاردون الظن ويبحثون على تحصيل القطع واليقين في فتاواهم 

 سل والعقل وهذه هي الكليات الخمسوأحكامهم، احتياطا للدين والعرض والمال والن وأقضيتهم

يعمل، وكذلك وفق المنهج السابق الذكر جاء مصطلح يفهم و القطعية التي تراعى في جميع ما

والخالف بين هذين المعسكرين باألساس " أهل البدعة والفرقة"أهل السنة والجماعة مقابال ل

ألن السنة  فمن راعى مقاصد الشريعة كان من أهل السنة" منهج التأويل وطرائقه"راجع إلى 

وهو الغالب ألنه  ى عليه أن يكون من أهل البدعةومن أهملها كان ممن يخش ،كيفيات تطبيقية

أو ممن يعبدون هللا عن جهل  ،سيعطي العنان لعقله حتى ال يكاد يتمايز عن هواه في فهمه وعمله

تحسبن أخي الكريم طالما أن السلف الصالح لم يهتموا  وعلى خالف الوجه المقصود شرعا، وال

ائه، بل األمر خالف ذلك فالسلف كان هذا العلم بهذا الموضوع تدوينا وكتابة فال طائل من ور

فيهم سليقة لكثرة معايشتهم للرسول ملسو هيلع هللا ىلص ولتصرفاته في كل أحواله كما أن من جاء بعدهم من أهل 

العلم من التابعين وتابعي التابعين واألئمة كانت فيهم ملكة راسخة من كثرة الحفظ والقراءة 

من عدول هذه األمة ممن انعقدت لهم اإلمامة في  مء بمن قبلهاالقتداوالجد في العمل والسؤال و

 .العلم والعمل

بل وهناك من يعتقد أن هذه المقاصد بدأ الحديث عنها للتخلص من النصوص أو االستعاضة بها 

 الذين يفسرون النصوص تفسيرا غائياعند أهل الكتاب  لبعض الحداثيينعن النصوص مجاراة 

comprehensive interpretation  الذي يعتبر في جوهره تخلصا من النصوص في حد

تبهم وقد سمعت أحدهم لوا الربا وهو محرم في أديانهم وكحتى أجازوا الزواج المثلي وأح ذاتها

وهو زعيم طائفة إسالمية كبيرة في أمريكا يقول ال نتبع نصوص السنة وإنما مبادئها العامة 

، وإسقاط نظرية التأويل وهذا ينم عن جهل بمقاصد الشريعة في اإلسالم ،فقط

فبينما يرمي المنهج األول إلى  ،في التأويل على النظرية اإلسالمية" مونطيقارالهي"الكتابية

التخلص من القيم العليا للدين والنصوص يرمي المنهج الثاني اإلسالمي إلى االرتباط بها أشد 

 .االرتباط

على حد سواء، " الحداثيين العقالنيين"  وأمر  " الحرفيين"ين أمر  ني هذا العلم األمر  وهكذا يعا

اتخذ القرآن "وألن الهروب من الكليات هو السقوط في التجزيء والتبعيض فنكون كمن 
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ألن التجزيئ في المصدر ال يكون إال من التجزيء في منهج التلقي منه وبالتالي إهمال " عضين

.تقليد لآلخرين أو ليس في مدونات السلف ما هو إال سقوط في السجال العقيمالعلم بحجة أنه 
1
 

بقسم الفقه واألصول بالجامعة اإلسالمية العالمية تدريس  9111لقد اسند إلي في سنة  

وقد ،هذه المادة لطلبة التخرج ثم نفس األمر في كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة بعد ذلك

يسورا عليهم بسبب أن المادة جديدة وتحتاج إلى خلفية واسعة في الفقه وجدت أن األمر ليس م

وأصول الفقه وغيرها من العلوم اإلسالمية،فضال عن ذلك أن المكتبة اإلسالمية خالية من كتاب 

مبسط في هذا المجال حيث أنك ال تجد فيها إال أمهات الكتب المتخصصة في الفن ككتاب 

إلمام الشاطبي ومقاصد الشريعة لمحمد الطاهر بن عاشور أو الموافقات في أصول الشريعة ل

قواعد األحكام في مصالح األنام لإلمام عز الدين بن عبد السالم وهذه الكتب فيها من الصعوبة 

ما ال يخفى حتى على الباحثين المتقدمين في أطوار البحث العلمي أو تجد كتبا هي رسائل 

ولم تخرج  العلمية المتقدمة وتعالج إشكاليات محدودة جامعية باألساس روعيت فيها المقاييس

فقمت بإعداد ،وبالتالي يضيع الطالب بين هذه وتلكلعالم الطبع بعد أو التوزيع بالشكل الكافي 

مذكرة جامعة مبسطة في هذا الفن موجهة لهذا الصنف من الناس وبمرور الزمن كنت أظن أن 

نظر في هذه المذكرة وأحاول اري قررت أن أعيد الكتابا ما سيطبع لهذا الغرض ولما طال انتظ

مراعيا محتواياتها في ضوء ما استجد من كتابات ورسائل جامعية في هذا المجال وكذلك تبسيط 

مقتضيات التبسيط التعليمي مراعيا ما تنص عليه مفردات المساق الذي اعتمدته الوزارة بعد 

بيرة الحجم وكنت ألقيها على شكل أمالي وكم كانت العملية صعبة ألن المذكرة ك،المواءمة

مراعيا الظروف التعليمية والشروط التعليمية متجنبا النقاش المعرفي مكتفيا باإلشارة إلى بعض 

المقتضيات المعرفية في حدود مراعاة الحجم الساعي والمدى الزمني للمادة والدراسة ككل و 

 .التبسيط التعليمي بعيدا عن التعقيد البحثي

 

 

  

                                                           
1
منشور ضمن أعمال ملتقى " في الفضاء العربي اإلسالمي مسوغات التأليف في مقاصد الشريعة":انظر بحثنا المعنون- 

 .تجد بعض التفصيل في هذا" مقاصد الشريعة في السياق الكوني المعاصر"بالمغرب الرابطة المحمدية للعلماء 
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 المبحث األول

 ـ التعريف بمقاصد الشريعة اإلسالمية وأهميتها 1

 :تعريف المقاصد:أوال

وهو في اللغة يطلق على عدة قصدا،المقاصد جمع مقصد، والقصد والمقصد مصدر قصد : لغة

  :هي معان

عزم، أو االعتزام، والطلب، واإلتيان، والتوجه، والنهوض نحو الشيء، يقال قصدت الشيء، -أ

 .إليه إذا طلبته وأتيتهوقصدت 

 ﴾ على هللا قصد السبيل﴿ و :استقامة الطريق ومنه قوله تعالى-ب

وقصد في األمر قصدا  ﴾ واقصد في مشيك﴿  :التوسط بين اإلسراف والتقتير ومنه قوله تعالى-ج

 .توسط وطلب األسد  ولم يجاوز الحد

كما يطلق القصد أحيانا على العدل-د
2
. 

 :التعريف اإلصطالحي

 تعريف الجويني -1

السيما  ،ورد مصطلح مقاصد الشريعة، أو مقاصد التشريع عند كثير من العلماء القدامى 

منهم في مواضع مختلفة ضمن المباحث األصولية، غير أنهم لم يضعوا لها تعريفا  األصوليين

كاد قواعد كلية تخامر العقول من أصول الشريعة ال ت: " محد دا، عدا ما ذكره الجويني بقوله

وهي إشارة منه إلى وجود قواعد كلية ومعان عامة يجب " تخفى وإن درست تفاصيل المذاهب 

على كل من يخوض في هذه الشريعة أن يلتفت إليها، إذا ما أراد أن يفهمها، فتتفتح قريحته في 

مباحث المعاني، ويعرف القواعد والمباني، ويرقى إلى مرقى عظيم من الكليات ال يدركه من 

 .، ألنها قواطع في هذه الشريعةد على االعتماد عليهاتقاع

 :تعريف الشاطبي-2

إخراج المكلف عن داعية هواه ليكون عبدا هلل ":عرف الشاطبي مقاصد الشريعة بقوله

وهو كما يبدو تعريف كالمي وليس تعريفا فنيا تقنيا لصيق بفروع الفقه وقواعد " اضطرارا

األصول وإنما هو إشارة إلى أثر التزام الشريعة حيث تخلص الشريعة المكلف من أهوائه على 

المستى الشخصي وتعصمه من المعاصي واالنحرافات على المستوى العملي في المجتمع بحيث 

                                                           
2
الفيروز آبادي، القاموس  .353-353، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج: أنظر. اسم المكان( بكسر الصاد)و مقِصد  - 

 .223والرازي، مختار الصحاح، ص. 335-333، ص2الزبيدي، تاج العروس، ج .313المحيط، ص
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وال يعصون حتى يرقى إلى مستوى المالئكة المكلفين بالتسبيح كونيا  يتطابق مع المطلوب شرعا

 .هللا ما أمرهم

 :تعريفات المعاصرين

فاهتم بمقاصد الشريعة وقام كل  دي،وأما العلماء المعاصرون فمنهم من عنوا بالفكر المقاص

  .ضع تعريفا لها،واحد منهم بو

 :تعريف ابن عاشور

حيث قسمها إلى قسمين؛ مقاصد عامة،  إلمام ابن عاشوراأول من قدم تعريفا للمقاصد هو 

ف كال منهما كما يأتي  :ومقاصد خاصة وعر 

فها بقوله: مقاصد التشريع العامة- مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة : " وعر 

للشارع في جميع أحوال التشريع، أو معظمها بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص 

أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي ال يخلو : من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا

التشريع عن مالحظتها، ويدخل في هذا أيضا معان في الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع 

  ."األحكام، ولكن ها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

فها بقوله: مقاصد التشريع الخاصة- ت المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس الكيفيا: " عر 

ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت ... النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة

في تشريع أحكام تصرفات الناس، مثل قصد التوثق في عقدة الرهن، وإقامة نظام المنزل 

 حمادي لعبيديغير أن  ."قوالعائلة في عقدة النكاح ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطال

ألن التعريفات ال تكون بهذا " اعترض على تعريف ابن عاشور بل ال يعتبره تعريفا للمقاصد 

ويقترح أن " األسلوب، وإنما هو بيان وتفصيل للمواطن التي تتلمس فيها المقاصد من الشريعة 

جميع أحوال  إن المقاصد هي الحكم المقصودة للشارع في" يقتصر التعريف على القول 

  ." التشريع

المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، واألسرار التي وضعها الشارع : " تعريف عالل الفاسي-

في هذا التعريف هو المقصد العام للتشريع " بالغاية"و المقصود ".عند كل حكم من أحكامها 

المستخلفين فيها، عمارة األرض وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار صالحهما بصالح " وهو 

وقيامهم بما كل ِفوا به من عدل واستقامة، ومن صالح في العقل والعمل، وإصالح في األرض 

"واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميع 
3
في تعريف عالل الفاسي " باألسرار"أما المقصود . 

 .فهي الحكم الجزئية التي قصدها الشارع في أحكامه المختلفة

                                                           
3
 33، ص9113، 5الفاسي، عالل، مقاصد الشريعة و مكارمها، دار المغرب اإلسالمي، ط - 
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المراد "بعد أن أطلق على المقاصد أهداف الشريعة اإلسالمية : د العالمتعريف يوسف حام

بأهداف الشريعة مقاصدها التي شرعت األحكام لتحقيقها، ومقاصد الشارع هي المصالح التي 

تعود إلى العباد في دنياهم وأخراهم سواء كان تحصيلها من طريق جلب المصالح أو عن طريق 

 .ل لمقاصد الشارعو هو تعريف شام" دفع المضار 

المعاني واألهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها أو " :وعرفها وهبة الزحيلي 

وهذا  ."هي الغاية من الشريعة واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها 

ضمن التعريف جامع لتعريفي ابن عاشور الذي يتضمن المقاصد العامة، وعالل الفاسي الذي يت

 .المقاصد الخاصة

ونعني بالمقاصد القيم العليا التي تكمن وراء الصيغ والنصوص : " عرفها فتحي الدريني

 ." ويستهدفها التشريع جزئيات وكليات

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة ألجل ":بقوله وعرفها أحمد الريسوني

  ."تحقيقها لمصلحة العباد

إنها الغايات المصلحية المقصودة من األحكام والمعاني المقصودة من " :وعرفها الحسني

  .وهو تعريف شامل للمقاصد العامة والخاصة والجزئية ،"الخطاب 

معرفة الحكم والغايات واألسرار التشريعية الثابتة العامة "أما بعد؛ فإن  :"تعريف بكر أبو زيد

يق مصالح العباد في الدارين التي ُوضعت الشاملة، المقصودة في جنس التشريع العام لتحق

من جميع " علم مقاصد الشريعة: "حقيقة -الماصدق-هي من جهة التصديق " الشريعة من أجلها

جهات مقاصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ولإلفهام بها، وللتكليف بها، ولدخول المكلف 

الدين، والنفس، والعقل، : سالخم -الكليات: ويقال-تحت حكمها في دائرة حفظ الضروريات 

والمال، المبني حفظها وجودًا في جلب المصالح وتكثيرها؛ فكل طاعة ترجع إليها، , والعرض

: وعدًما في درء المفاسد وتقليلها؛ فكل مخالفة خارجة عنها، وذاك في أصنافها الثالثة

ثالثة  :؛ فيكون في كل كلية ستة جوانب"التحسينيات"، و"الحاجيات"، و"الضروريات"

الجميع ثالثون مقصدًا، عشرة ضرورية، وعشرة حاجية، وعشرة , وجودية، وثالثة عدمية

ْحَساِن }: سبحانه, قوله -تعالى-كتاب هللا  تحسينية، وأجمع آية لها في َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإْلِ إِنَّ َّللاَّ

كما  ،[13: النحل]{ ِر َواْلبَْغيِ َيِعُظُكْم َلعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَى َوَيْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنكَ 

رحمه هللا" قواعده"أشار إلى ذلك العالمة العز ابن عبد السالم في 
4
 

  :ويمكن إجمال تعريف مقاصد الشارع كما يأتي

                                                           
4
 .أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الموافقات للشاطبيانظر مقدمة تحقيق - 
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في األحكام  هي المصالح والمعاني والحكم المبثوثة والمراعاة :تعريف مقاصد الشارع 

قصد الشارع تحقيقها لمصلحة العباد في العاجل واآلجل سواء أكانت معاني جزئية أو  والتي

 .مصالح كلية

 :أهميتها

 :ذكر كل مؤلف من المؤسسين لهذا العلم أهمية هذا العلم ف

قواعد كلية  ":قولهمن كتابه الغياثي افتراض خلو الزمان عن المفتين "يرى في باب  الجويني

وهنا يتصور "أصول الشريعة ال تكاد تخفى وإن درست تفاصيل المذاهب  تخامر العقول من

مشهدا مستقبليا يخلو فيه الزمان عن نقلة أقوال العلماء واأليمة واإلفتاء في مسائل معينة 

وفروعها على حد سواء وهو ما يفعله الظاهرية ومن في حكمهم ممن ال يرى التمذهب 

عنه من يدله على الحكم في مسألة ال نظائر لها في والرجوع إلى النص مباشرة أو من غاب 

 التراث اإلسالمي 

عنوان التعريف " ايرى أن الغرض من تأليف سفره الموافقات الذي عنونه سابقوالشاطبي 

هو رفع الخالف أو وهي عكس المفارقات واالختالفات الذي سماه الموافقات " بأسرار التكليف

مساهمة منه في توحيد األمة وتقليص دائرة الخالف  الجمع بين مذهب األحناف والجمهور

 .بإرجاع الخالف إلى كليات قطعيةوالتعصب المذهبي 

ولقد بين ابن عاشور الغرض من علم المقاصد  ":يساير الشاطبي في قصده بقوله وابن عاشور

هذا كتاب قصدت منه إلى إمالء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة : " في أول كتابه بقوله

اإلسالمية و التمثيل لها و االحتجاج إلثباتها لتكون نبراسا للمتفقهين في الدين و مرجعا بينهم 

عند اختالف األنظار، و تبدل األعصار، و توسال إلى إقالل االختالف بين فقهاء األمصار، و 

دربة ألتباعهم على اإلنصاف، في ترجيح بعض األقوال على بعض عند تطاير شرر الخالف، 

يستتب بذلك ما أردناه غير مرة من نبذ التعصب و الفيئة إلى الحق إذا كان القصد إغاثة حتى 

شريعة اإلسالم جاءت لما فيه صالح البشر في العاجل " كما بين ابن عاشور أن  ."…المسلمين

و عواقبها و ليس المراد باآلجل أمور اآلخرة، ألن الشرائع ال  و اآلجل، أي في حاضر األمور

ناس سيرهم في اآلخرة، و لكن اآلخرة جعلها هللا جزاء على األحوال التي كانوا عليها في تحدد لل

"الدنيا 
5
. 

   

 

 
                                                           

5
 .93ابن عاشور، المرجع السابق، ص - 
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 :الفرق بين الوسائل والمقاصد

 :هناك فروق عديدة بين الوسائل والمقاصد، أهمها

المقاصد هي المتضمنة في ذاتها على المصالح، وأما الوسائل فهي الطرق المفضية إلى هذه -1

المقاصد لتحقيق المصالح، وإن تضمنت مصالح، لكنها ليست مقصودة لذاتها، بل تضمنها 

 .مصالح من أجل حسن التوصل بها إلى المقاصد

المقاصد هي مقصود الشارع من التشريع، لذلك فهي أشرف وأهم، وأما الوسائل، فليست هي -2

فهي أقل أهمية من المقاصد، المقصودة لذاتها، وإنما القصد منها هو تحصيل المقاصد، لذلك 

 .ألنها وإن كانت مقصودة، فهي مقصودة بالقصد الثاني تحصيال للقصد األول من التشريع

المقاصد تستمد أهميتها من ذاتها لما تحققه من مصالح، أما الوسائل فأهميتها مستمدة من -3

 .أهمية المقاصد، ألنها خادمة لها

رعا وعقال وأهمية ورتبة، ألنها هي المطلوبة، أما المقاصد مقدمة دائما على الوسائل ش-4

  .الوسائل فهي تابعة لها، وال تكون المقاصد تابعة للوسائل

 

 :أنواع المقاصد:ثالثا

لقد لجأ معظم الذين كتبوا في مقاصد الشريعة كتابة مستقلة إلى تقسيمات عديدة للمقاصد وفق 

 :اعتبارات معينة منها

 :باعتبار محل صدورها إلى قسمينتقسيم المقاصد :األول

و هي التي وضعها الشارع و بت فيها حكم و أسرار، و هي تستهدف جلب : مقاصد الشارع-1

 .المصالح و درء المفاسد

 و هي التي يقصدها المكلف في سائر تصرفاته القولية و الفعلية و االعتقادية: مقاصد المكلف-2

 :إليهاتقسيم المقاصد باعتبار الحاجة :الثاني

و هي التي تتوقف عليها حياة الناس بحيث إذا فقدت اختل نظام الحياة و : المقاصد الضرورية-1

تعطلت مصالح الناس، و هذه الضروريات هي الدين و النفس و النسل و العقل و المال، و هي 

  مراعاة في كل الشرائع

المشقة عنهم، و إذا فاتت ال  و هي التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج و: المقاصد الحاجية-2

يختل نظام الحياة، لكن يلحق بهم الضيق و الحرج، و مثال ذلك الرخص في العبادات كالتيمم و 
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الجمع بين صالتين في السفر، و مثالها في المعامالت إباحة السلم و االستصناع و اإلجارات و 

 . المزارعة و غيرها

اآلداب و األخالق و المروءات، و إذا فاتت ال يختل و هي التي تتعلق ب: المقاصد التحسينية-3

نظام الحياة، و ال يلحق الناس المشقة و الحرج، و لكن ذلك خالف ما تقتضيه المروءة و مكارم 

األخالق و الفطرة السليمة، و لقد راعت الشريعة هذه التحسينيات في العبادات و المعامالت و 

  .العادات

 :ار عموم األمة و خصوصهاتقسيم المقاصد باعتب:الثالث

و هي المالحظة في كل أو أغلب أبواب الشريعة و مجاالتها، بحيث ال  :المقاصد العامة-1

تختص مالحظتها بنوع واحد معين و إنما تعد بمثابة األوصاف العامة للشريعة، و من غاياتها 

ن مقاصدها العامة الكبرى كقولنا الشريعة السمحاء، فالسماحة وصف لها و بالتالي فهي مقصد م

 .و كذلك العدل و الحرية و التزكية و غيرها

و هي المقاصد التي تتعلق بباب معين من أبواب الشريعة كمقاصد : المقاصد الخاصة-2

التصرفات المالية، و مقاصد المعامالت، و مقاصد العائلة و مقاصد القضاء و الشهادة و 

 …غيرها

إن الصالة : " و هي المقاصد الملحوظة في كل دليل جزئي، كقوله تعالى :المقاصد الجزئية-3

: و قوله تعالى. فمقصد الصالة هو االنتهاء عن الفحشاء و المنكر" تنهى عن الفحشاء و المنكر 

و قوله . فمقصد الزكاة هو التطهير و التزكية" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم " 

فمقصد الصيام هنا هو  "ام كما كتب على الذين من قيلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصي: " تعالى

  .تحقيق التقوى

 

 ـ تاريخ علم المقاصد وأهم مصادره وأعالمه 02

على أن  -"مقاصد الشريعة"وال سيما في علم -أجمع مترجمو الشاطبي والباحثون المتأخرون 

أهله للتطلع إلى أسرار الشريعة وحكمها، الشاطبي هو اإلمام الذي فتح الباب واسعا لطلبة العلم و

 ومهد لهم طريق التعامل مع مقاصدها وكلياتها، جنبا إلى جنب مع نصوصها وجزئياتها، بل يكاد

دع سيبويه علم النحو، كما اب" المقاصد"هؤالء أن يتفقوا على أن الشاطبي هو مبدع هذا العلم 

.وابتدع الخليل بن أحمد علم العروض
6
 

                                                           
6
 .23للشاطبي، ص سلمان الموافقاتأبو عبيدة مشهور بن حسن آل - 
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هذه االلتفاتة النفيسة ملحوظة في كتابات الشاطبي، فإن محط الرحل فيها هو كتابه وإذا كانت 

 :، وقد حوى بين دفتيه بعد خطبته خمسة أقسام"الموافقات: "الفريد الفارد

 .وفيه ثالث عشرة مقدمة: القسم األول -

المكروه، الواجب، المستحب، المحرم، : أحكام التكليف الخمسة: في األحكام: القسم الثاني -

 .السبب، الشرط، المانع، الصحة والفساد، والعزيمة والرخصة: المباح، وأحكام الوضع الخمسة

 .في مقاصد الشريعة: القسم الثالث -

 .في األدلة، وقصر بحثه فيها على الكتاب والسنة: القسم الرابع -

 .في أحكام االجتهاد والتقليد: القسم الخامس -

كتب أصول : "عمدة مباحث األصوليين في -الجملة-وجدناها في , اموإذا نظرنا إلى هذه األقس

، وأنها قد أفردت بالتأليف من عدد من علماء "مقاصد الشريعة: "، وأن من مباحثهم"الفقه

 .المشرق

فلماذا إذًا اشتهر هذا اإلمام بها واشتهرت به، وال يكاد تُعرف إال من طريقه، وشغف الناس 

نظما واختصارا، وصار ألهل عصرنا من النصف الثاني من القرن  "الموافقات: "بكتابه هذا

 الرابع عشر فما بعد، توجه عظيم إلى

 ـ المقصد العام للشريعة اإلسالمية 03

 :اختلف األصوليون في تحديد المقصد الشرعي العام من الشريعة اإلسالمية ف

مستدال بقوله  العبادةابن تيمية المقصد الشرعي العام من الشريعة اإلسالمية هو  -9

"وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون"تعالى 
7

 

من الشريعة أن يحفظ على الناس نفوسهم وأديانهم  مقصود الشارع" :الجويني -2

 "وأموالهم وعقولهم ونسلهم وعقولهم

و  "يقول  " هي حفظ الضروريات وتوابعها"الغزالي نفس الشيء متابعة لشيخه  -3

و هو أن يحفظ عليهم دينهم و نفسهم، و عقلهم، و : خمسةمقصود الشرع من الخلق 

فكل ما : " ثم اعتبر هذه األصول الخمسة معيارا للمصلحة فقال" نسلهم، و مالهم 

فهو مصلحة، و كل ما يفوتها فهو مفسدة و دفعها مصلحة [ الكليات الخمسة ]يحفظها 

"  

وقد خرج  "المفاسد هو جلب المصالح ودرؤ"والعز بن عبد السالم مقصود الشارع  -3

 .كل فروع الشريعة على هذه القاعدة في كتابة القواعد الكبرى

                                                           
7
 .مقاصد الشريعة اإلسالمية:الرحمن عبد الخالقينظر عبد - 
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إخراج المكلف عن داعية هواه ليكون عبدا هلل ":والشاطبي مقاصد الشريعة هي -5

حفظ الضروريات الخمس ومكمالتها في والمتمثلة " اختيارا كما هو عبد هلل اضطرار

 .تهاوالحاجيات ومكمالتها والتحسينيات ومكمال

"العبادة والخالفة والعمارة" هي بأن المقاصد الذريعة واألصفهاني في كتابه -3
8

 

وحفظ الكون  حفظ بيضة األمة"الشيخ ابن عاشور يرى أن المقصد العام للشريعة هو  -7

بباقي القضايا كالعدل والحرية ثم اتبعها " المهيمن على الكونوحفظ اإلنسان وهو 

 "اإلنسان"عاشور هو  وبالتالي فالمقصد العام عند ابن

  "العمران"عالل الفاسي يعتبر أكبر مقصد للشريعة هو  -8

التوحيد والعمران "ثم طه جابر العلواني الذي اعتبر مقاصد الشارع العليا هي ثالث  -1

 " والتزكية

وال شك أن هذه كلها ال تندرج ضمن مقاصد الشريعة بالمعنى الفني الذي يستكمل 

الضرورية مجتمعة وهي االستقراء والعمومات الشرائط المنطقية والمسالك 

مختلف مجاالتها كما هي القواعد  واالنبثاث في الشريعة أو في غالب فروعها وفي

الفقهية أو أكثر وتكون في األحكام والنصوص والفقه والفتيا والقضاء وإذا لم تكن 

 .قواعد هي فليست بمقاصد وأنما هكذا

 

 أو مراتب المقاصد ـ الكليات الخمس 04

 الضروريات-1:

لقد سبق تعريف الضروريات في أكثر من موضع، لذلك سيتم بحث ما يندرج تحت هذه 

 .الضروريات

و كما هو معلوم فالضروريات تشمل المحافظة على الكليات الخمس و هي الدين و النفس و 

 .النسل و العقل و المال، لذلك سيتم بحث كل كلية بنوع من التفصيل

  :المحافظة على مصلحة الدين

 :و يتم ذلك من جانبين

لقد شرع هللا عز و جل طرقا كثيرة للمحافظة على الدين من جانب تحصيله : جانب الوجود

 :ابتداء منها

                                                           
8
 الذريعة إلى مكارم الشريعة تحقيق أبو اليزيد العجمي طبعة دار السالم /الراغب األصفهاني - 
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الدعوة إلى اإليمان باهلل و اليوم اآلخر، و المالئكة و الرسل و الكتب المنزلة، و القدر خيره و -

بالجنان و اإلقرار باللسان، و العمل باألركان، و من بدل إيمانه فقد  شره، و يكون ذلك بالتصديق

 ."و من يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه: " بدل دينه، و ابتغ غير اإلسالم دينا، قال هللا تعالى

سنريهم آياتنا في : " إرشاد عقل اإلنسان إلى معرفة آيات هللا في اآلفاق و األنفس، قال هللا تعالى-

 .)"آلفاق و في أنفسهم حتى يتبين أنه الحقا

االلتزام بالعبادات بأداء الشعائر التي يظهر فيها العبد خضوعه و طاعته هلل، لذلك شرعت -

األركان الخمسة؛ من شهادتين و صالة و زكاة و صوم وحج، إذ من خاللها يربط اإلنسان نفسه 

  .باهلل عز  و جل  

 :جل  أحكاما من أجل المحافظة على الدين حتى ال ينعدم منهالقد شرع هللا عز  و  :جانب العدم

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و : " وجوب الدعوة إلى هللا و ذلك لقوله-1

 ." جادلهم بالتي هي أحسن

مقاتلة المرتدين و محاربة الزنادقة، ألن الردة فيها معنى اإلهتزاء بالدين، و اإلسالم ما جاء -2

 ." من بدل دينه فاقتلوه: " ا، قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلمعبث

تحريم المعاصي و معاقبة من يقترفها حدا و تعزيرا،و المعاصي إما كبائر أو صغائر؛ فأما -3

الكبائر كالزنى و القتل و القذف و غيرها و قد رتب على ذلك عقوبات بدنية أو مالية، و أما 

 .التوبة للناس و رغبهم فيه و شوقهم إليهالصغائر فقد فتح باب 

 :المحافظة على مصلحة النفس

و المقصود به هو وضع الضمانات الكافية الستمرار وجود النفس و بقائها و :من جانب الوجود

 :و يتضح ذلك من عدة أوجه.بيان مصالحها و مضارها

 - :فمن جهة الوجود

النفوس لتعمر العالم وتشكل بذرة الحياة شرع الزواج من أجل التناسل والتكاثر وإيجاد *

وقد نوه اإلسالم بالعالقة المقدسة بين الزوجين واعتبرها آية من  ،اإلنسانية في الجيل الخالف

 {َرْحَمةً َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْينَُكْم َمَودَّةً وَ } آيات هللا 

 .فقد شرع عدة وسائل لحفظ النفس :أما من جهة االستمرار والدوام -

أوجب على اإلنسان أن يمد نفسه بوسائل اإلبقاء على حياته من تناول للطعام والشراب  -1

فيحرم على المسلم أن يمتنع عن هذه الضروريات إلى الحد الذي يهدد  ،وتوفير اللباس والمسكن

اعتبر الحصول على هذه الضروريات هو الحد األدنى الذي يلزم المجتمع ممثال كما  .بقاء حياته
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إذا وجد نفسه -بل أوجب على اإلنسان  ،في الدولة بتوفيره لألفراد العاجزين عن توفيره ألنفسهم

 .أن يدفع عن نفسه الهالك بأكل مال غيره بقدر الضرورة -مهددة

ومنع الحد من نشاط اإلنسان من  ،قذف والسبأوجب المحافظة على كرامة اآلدمي بمنع ال2-

}  :وبهذا حمى حريات الفكر والعمل والرأي واإلقامة والتنقل وكفلها قال هللا تعالى ،غير مبرر

 .{ا َوالَِّذيَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَانًا َوِإثًْما ُمِبينً 

 ،تشريع الرخص بسبب األعذار الموجبة للمشقة التي تلحق النفس فينشأ منها ضرر عليها-3

 .وقصر الصالة في السفر ،رخص الفطر في رمضان بسبب المرض والسفر :ومن ذلك

َواَل تَْقتُلُوا }  :حرم اإلسالم قتل النفس سواء قتل اإلنسان نفسه أم قتله غيره قال هللا تعالى -4 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما أَْنفُسَ  بمثابة قتل  :وشنع على هذه الجريمة فاعتبر قتل نفس واحدة{ ُكْم إِنَّ َّللاَّ

َمْن قَتََل نَْفًسا ِبغَْيِر َنْفٍس أَْو فََساٍد فِي اأْلَْرِض َفَكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعًا }  :قال تعالى ،الناس جميعا

ِ }  ،{ْحيَا النَّاَس َجِميعًا َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَ  ُ إِالَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ َوَمْن }  ،{َواَل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

ُ َعلَْيِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَ  دًا َفَجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلدًا فِيَها َوَغِضَب َّللاَّ   {ابًا َعِظيًما يَْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتَعَم ِ

 :ومن جانب العدم

يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا }  :والدية والكفارة في القتل خطأ قال تعالى ،أوجب القصاص في القتل العمد

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمنًا إِالَّ َخَطأً َوَمْن قَتََل }  :قال تعالى{ ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتْلَى 

دَّقُوا فَإِْن َكاَن ِمْن قَوْ ُمْؤمِ  ٍ لَُكْم نًا َخَطأً َفتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إاِلَّ أَْن يَصَّ ٍم َعدُو 

ةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه َوُهَو ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرقََبٍة ُمْؤِمنٍَة َوإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َبْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق فَِديَ 

 ُ ِ َوَكاَن َّللاَّ  .{َعِليًما َحِكيًما  َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َفَمْن لَْم َيِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن تَْوبَةً ِمَن َّللاَّ

ِ َوَما لَُكْم اَل تُقَاتِلُوَن فِي } إعالن الجهاد حفظا للنفوس وحماية للمستضعفين  َسبِيِل َّللاَّ

َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلدَاِن   .{َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ

 حفظ العقل

وبه كرم اإلنسان وفضل على سائر  ،للعقل في اإلسالم أهمية كبرى فهو مناط المسؤولية

ا إِنَّ }  :قال تعالى ،وتهيأ للقيام بالخالفة في األرض وحمل األمانة من عند هللا ،المخلوقات

ْنَساُن َعَرْضنَا اأْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَْن يَْحِمْلَنَها َوأَْشفَْقَن ِمْنَها َوَحمَ  َلَها اإْلِ

ولهذه األهمية الخاصة حافظ اإلسالم على العقل وسن من التشريعات ما يضمن سالمته { 

 :وحيويته ومن ذلك

ما من شأنه أن يؤثر على العقل ويضر به أو يعطل طاقته كالخمر والحشيش  أنه حرم كل -1

يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل }  :وغيرها قال تعالى

 .{الشَّْيَطاِن فَاْجتَِنبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن 
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نه ربى العقل على روح االستقالل في الفهم والنظر واتباع البرهان ونبذ التقليد غير القائم -2

َوَمْن يَْدعُ َمَع }  ،{أَِم اتََّخذُوا ِمْن دُونِِه آِلَهةً قُْل َهاتُوا بُْرَهاَنُكْم }  :على الحجة كما في قوله تعالى

ِ إِلًَها آَخَر اَل بُْرَهاَن لَهُ بِِه فَإِنَّ   .{قُْل َهاتُوا بُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن }  ،{َما ِحَسابُهُ ِعْندَ َرب ِِه َّللاَّ

ماديا بالغذاء الجيد الذي يقوي الجسم وينشط  :كما دعا إلى تنمية العقل ماديا ومعنويا  -3

وفضل تقديم الطعام على الصالة إذا حضرا  ،ومن هنا كره للقاضي أن يقضي وهو جائع ،الذهن

َ }  :قال تعالى ،أما معنويا فبالتأكيد على طلب العلم واعتباره أساس اإليمان .معا إِنََّما َيْخَشى َّللاَّ

ِ ِزْدنِي ِعْلًما }  ،{ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء  كما أتاح فرصة التعليم للجميع وجعله حقا مشاعا { َوقُْل َرب 

 .بل جعل حدا أدنى منه واجبا على كل مسلم ومسلمة ،اد المجتمعبين أفر

 :قال هللا تعالى ،رفع مكانة العقل وتكريم أولي العقول ففي أكثر من آية من القرآن الكريم  -4

ْر ِعبَاِدي }  ُ َوأُولَئَِك ُهْم أُولُو الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتَِّبعُوَن أَْحَسنَهُ أُولَِئَك الَِّذيَن َهدَا{} فَبَش ِ ُهُم َّللاَّ

}  ،{إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختِاَلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آَليَاٍت أِلُوِلي اأْلَْلبَاِب }  ،{اأْلَْلبَاِب 

 {ُر أُولُو اأْلَْلبَاِب قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعلَُموَن إِنََّما يَتَذَكَّ 

شرع العقوبة الرادعة على تناول المسكرات وذلك لخطورتها وأثرها البالغ :ومن جانب العدم

 .الضرر على الفرد والمجتمع

 حفظ النسل

ويراد به حفظ النوع اإلنساني على األرض بواسطة التناسل ذلك أن اإلسالم يسعى إلى استمرار 

ومن أجل  .ض حتى يأذن هللا بفناء العالم ويرث األرض ومن عليهاالمسيرة اإلنسانية على األر

 :تحقيق هذا المقصد شرع اإلسالم المبادئ والتشريعات التالية

فقد شرع اإلسالم الزواج ورغب فيه واعتبره الطريق الفطري النظيف الذي  :شريعة الزواج -1

يلتقيان من  ،فة إلى تلك الدوافعيلتقي فيه الرجل بالمرأة ال بدوافع غريزية محضة ولكن باإلضا

أجل تحقيق هدف سام نبيل هو حفظ النوع اإلنساني وابتغاء الذرية الصالحة التي تعمر العالم 

وتبني الحياة اإلنسانية وتتسلم أعباء الخالفة في األرض لتسلمها إلى من يخلف بعدها حتى 

 .ادئ النبيلة والقيم الفاضلةيستمر العطاء اإلنساني وتزدهر الحضارة اإلنسانية في ظل المب

إلزام األبوين برعاية أوالدهما واإلنفاق عليهم  :العناية بتربية النشء وتعميق روابط األلفة -2

 .حتى يتحقق لألوالد االستغناء عن نفقة األبوين

العناية باألسرة وإقامتها على أسس سليمة باعتبارها الحصن الذي يحتضن جيل المستقبل  -3

 ،فقد جعل اإلسالم عالقة الزواج قائمة على االختيار الحر والتراضي بين الطرفين ،ويتربى فيه

وسعي كل من  ،وعلى االنسجام والتشاور في كافة الشؤون بحيث تشيع روح المودة والتفاهم



16 
 

ِلتَْسُكنُوا إِلَْيَها  َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا}  :قال تعالى ،الزوجين في سعادة اآلخر

 {َوَجعََل َبْيَنُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً 

وحدد  ،ولذا حرم هللا الزنا كما حرم القذف ،تحريم االعتداء على األعراض: ومن جانب العدم

انِي فَاْجِلدُوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ جَ }  :لكل منها عقوبة رادعة قال تعالى انِيَةُ َوالزَّ ْلدَةٍ َواَل الزَّ

 ِ َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربَعَِة ُشَهدَاَء }  ،{تَأُْخْذُكْم ِبِهَما َرأْفَةٌ فِي ِديِن َّللاَّ

 {فَاْجِلدُوُهْم ثََمانِيَن َجْلدَةً َواَل تَْقبَلُوا لَُهْم َشَهادَةً أَبَدًا 

وإن ألحق بالضروريات حفظ .. .: ))ال الشاطبيهل العرض كلي مستقل عن النسل ؟ ق

، وقال ابن 331/  3الموافقات (( العرض؛ فله في الكتاب أصٌل شرَحتْه السنة في اللعان والقذف

وأما عدُّ حفظ العرض في الضروري فليس بصحيح، والصواب أنه من قبيل : ))عاشور

.. (( .تفويته حد ونحن ال نلتزم المالزمة بين الضروري وبين ما في.. .الحاجي
9
 

 حفظ المال

فقد أباح الملكية الفردية وشرع في ذات الوقت من النظم والتدابير ما يتدارك اآلثار الضارة التي 

وتداول للمال بين فئة قليلة من  ،قد تنجم عن طغيان هذه النزعة من فقدان للتوازن االجتماعي

ومن ثم  ،ومن النظم التي وضعها ألجل ذلك نظم الزكاة واإلرث والضمان االجتماعي ،المجتمع

وشرع من التشريعات  ،اعتبر اإلسالم المال ضرورة من ضروريات الحياة اإلنسانية

وذلك على النحو  ،ويكفل صيانته وحفظه وتنميته ،والتوجيهات ما يشجع على اكتسابه وتحصيله

 :التالي

 :المال إيجادا وتحصيالوسائل الحفاظ على 

الحث على السعي لكسب الرزق وتحصيل المعاش فقد حث اإلسالم على كسب األموال -1

إذا توفرت النية الصالحة وكان من -باعتبارها قوام الحياة اإلنسانية واعتبر السعي لكسب المال 

ُهَو الَِّذي َجعََل }  :ضربا من ضروب العبادة وطريقا للتقرب إلى هللا قال تعالى -الطرق المباحة

اَلةُ }  :وقال تعالى{ لَُكُم اأْلَْرَض ذَلُواًل فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه  فَإِذَا قُِضيَِت الصَّ

 ِ  .{فَاْنتَِشُروا فِي اأْلَْرِض َواْبتَغُوا ِمْن فَْضِل َّللاَّ

ما أكل أحد طعاما قط »  :ول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رس ،أنه رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار العمال - 2

وقرر حق العمل  ،حديث صحيح« خيرا من عمل يده وإن نبي هللا داود كان يأكل من عمل يده 

كما قرر كرامة العامل وأوجب  ،لكل إنسان وجعل من واجب الدولة توفير العمل لمن ال يجده

 .أعطوا األجير حقه قبل أن يجف عرقه»  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص ،الوفاء بحقوقه المادية والمعنوية

                                                           
9
 89مقاصد الشريعة ص  - 
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ومن أجل ذلك  ،إباحة المعامالت العادلة التي ال ظلم فيها وال اعتداء على حقوق اآلخرين - 3

وذلك  ،أقر اإلسالم أنواعا من العقود كانت موجودة بعد أن نقاها مما كانت تحمله من الظلم

 .هاكالبيع واإلجارة والرهن والشركة وغير

 :وسائل المحافظة على المال بقاء واستمرارا

ضبط التصرف في المال بحدود المصلحة العامة ومن ثم حرم اكتساب المال بالوسائل غير  - 1

قال  ،ومنها الربا لما له من آثار تخل بالتوازن االجتماعي ،المشروعة والتي تضر باآلخرين

ُ اْلَبْيَع }  :تعالى بَا َوأََحلَّ َّللاَّ َم الر ِ   {َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم بِاْلبَاِطِل }  :وقال{ َوَحرَّ

  :وحفظه من جانب العدم

تحرم االعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل وشرع العقوبة على ذلك قال -2

وأوجب الضمان على من أتلف مال غيره قال  {َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِدَيُهَما }  :تعالى

 .« كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»  :ملسو هيلع هللا ىلص

وذلك مبني على  ،وحث على إنفاقه في سبل الخير ،ومنع إنفاق المال في الوجوه غير المشروعة

وأن الفرد مستخلف فيه  قاعدة من أهم قواعد النظام االقتصادي اإلسالمي وهي أن المال مال هللا

ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفيَن فِيِه }  :ووكيل قال تعالى ِ الَِّذي آتَاُكْم }  ،{َوأَْنِفقُوا ِممَّ  {َوآتُوُهْم ِمْن َماِل َّللاَّ

و هي التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج و المشقة عنهم، و إذا فاتت ال : المقاصد الحاجية -2

ن يلحق بهم الضيق و الحرج، و مثال ذلك الرخص في العبادات كالتيمم و يختل نظام الحياة، لك

الجمع بين صالتين في السفر، و مثالها في المعامالت إباحة السلم و االستصناع و اإلجارات و 

 . المزارعة و غيرها

و هي التي تتعلق باآلداب و األخالق و المروءات، و إذا فاتت ال يختل : المقاصد التحسينية-3

نظام الحياة، و ال يلحق الناس المشقة و الحرج، و لكن ذلك خالف ما تقتضيه المروءة و مكارم 

األخالق و الفطرة السليمة، و لقد راعت الشريعة هذه التحسينيات في العبادات و المعامالت و 

 .العادات

 

 ـ تعليل األحكام 05

في تحريره وبسطه بشكل قل التعليل مبحث جليل في علم أصول الفقه وقد أبدع األصوليون 

نظيره في العالم فكان أول األمر مسألة كالمية متعلقة بتعليل أفعال هللا ثم انفصل مبحث تعليل 

كالم هللا عن أفعاله وأصبح تعليل كالم هللا في باب األقيسة حيث ال حظوا أن الحكم الشرعي 

الحكمة من تشريع ذلك يكون له سبب أو علة منصوص عليها أو مستنبطة اجتهاديا إلدراك 
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المناسبة والمالئمة الحكم الشرعي ومن هنا بدأ التفصيل في العلة من حيث البحث عن المصلحة 

من الشريعة أن يحفظ  مقصود الشارع :"لتشريع حكم معين وقد استقرأ ذلك الجويني حيث قال

 "في لغزالي بقوله ثم يتابعه ا" على الناس نفوسهم وأديانهم وأموالهم وعقولهم ونسلهم وعقولهم

 عند تعرضه لمسالك التعليل فذكر أن الشريعة قائمة على أساس تعليل األحكام"شفاء الغليل 

المعاني المناسبة ما تشير إلى وجوه المصالح و ":حيث قال.بجلب المصالح أو دفع المفاسد

أن المناسبة :والعبارة العادية لها. والمصلحة ترجع إلى جلب منفعة أو دفع مضرة.…أماراتها 

وما انفك عن رعاية أمر مقصود فليس مناسبا وما أشار إلى  ترجع إلى رعاية أمر مقصود

"رعاية أمر مقصود فهو مناسب 
10
. 

ومن هنا جمعوا المناسبات كلها استقراء أو استنباطا وشكلوا منظومة مقاصد الشريعة واهتدوا 

 .إلى مسالك وطرق إلثباتها كما يتبين في المبحث القادم

 

 :مسالك الكشف عن المقاصد عند العلماء:ـ 07

المراد بمسالك الكشف عن المقاصد هو معرفة الطرق التي نستطيع أن نبلغ بها إلى إثبات أعيان 

المقاصد الشرعية في مختلف التشريعات، و كيف نصل إلى االستدالل على تعيين مقصد ما من 

وفاق بين المتفقهين سواء في ذلك من استنبطه، تلك المقاصد استدالال يجعله بعد استنباطه محل 

و من بلغه فيكون ذلك بابا لحصول الوفاق في مدارك المجتهدين، أو التوفيق بين المختلفين من 

 .المقلدين

إذ أن المسالك  ،إن من أهم المباحث في مقاصد الشريعة مبحث الكشف عن هذه المقاصد  

ية كبيرة، ألن اإلصابة فيها تعني سالمة البناء و السبل الموصلة إلى هذه المقاصد ذات أهم

  .الفقهي و سداده، فغيابها أو الخلل فيها يؤدي إلى نتائج غير صحيحة، و اختالل في البناء الفقهي

 :تعريف المسالك

لقد وردت لفظة المسالك بصيغ مختلفة سواء كانت فعال أو مصدرا أو اسما؛ كالسلوك، و : لغة

لكة و  ما سلككم في و منه قوله تعالى ،فالمسلك معناه الطريق. المسلك و السَّلكالسَّلك و الس ِ

من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك هللا به : " و قول الرسول صلى هللا عليه و سلم ، صقر

 ." طريقا إلى الجنة

                                                           
10

اإلرشاد، بغداد، ، مطبعة 9179الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه و المخيل و مسالك التعليل، تحقيق دمحم الكبيسي، ط - 

 .951ص
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و سلك الشيء . و السلك هو إدخال شيء أي سلكه فيه، كما يدخل الرمح فيسلك جسم المطعون

و اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من و منه قوله تعالى .الشيء إذا أنفذه فيه و أدخلهفي 

 . غير سوء

 

 :اصطالحا

لقد ورد مصطلح المسلك عند األصوليين في مبحث القياس، و ذلك عند بحث مسالك العلة 

ريفا محددا، و إنما أما مسالك المقاصد فلم يذكر العلماء لها تع. بمختلف أقسامها النقلية و العقلية

عبروا عنها بما تعرف به المصالح و المفاسد كما ذهب إلى ذلك العز بن عبد السالم حيث وضع 

مصالح الدارين و مفاسدها فال : " فقال فصال عنونه فيما تعرف به مصالح الدارين و مفاسدهما

و : " حيث قال و منهم من عبر عنها بالجهات كما ذهب إلى ذلك الشاطبي "تعرف إال بالشرع 

لكن البد من خاتمة تكر على كتاب المقاصد بالبيان، و تعرف بتمام المقصود فيه بحول هللا، فإن 

للقائل أن يقول إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبني على المعرفة بمقصود الشارع فبماذا 

 ."من جهات  فنقول و باهلل التوفيق إنه يعرف… يعرف ماهو مقصود له مما ليس بمقصود

" و أطلق عليها ابن عاشور الطرق بدال من المسالك فقال . بالجهات فسمى الشاطبي المسالك

فتطلعت اآلن إلى معرفة الطرق التي تستطيع أن تبلغ بها إلى إثبات أعيان المقاصد الشرعية … 

يصطلح على تسمية هذا : " و عبر عنه الخادمي بالطرق و قال ."في مختلف التشريعات 

 المطلب بمسالك الكشف عن المقاصد أو سبل إثبات و طرق كشف و تعيين المقاصد و غير ذلك

"  

و لعل أول من اصطلح عليها بالمسالك هو عبد المجيد النجار في مقال له نشر بمجلة العلوم 

إن مسالك : " اإلسالمية التي تصدرها جامعة األمير عبد القادر للعوم اإلسالمية بالجزائر، فقال

 ." الكشف عن مقاصد الشريعة هي سبل توصل الفقيه إلى معرفة مقاصد الشارع

 :و لقد اختلفت أنظار العلماء في تحقيق و تقرير المسالك الموصلة إلى المقاصد إلى ثالثة أقسام

قرر أن السبيل إلى استكشاف المقاصد منحصرة في ظواهر النصوص، فهي المعبرة  قسم منهم

، و منها تستقى األحكام و كل بحث عنها في مستوى آخر يؤول إلى وحدها عن مقاصد الشرع

و لقد أشار اإلمام  ،ابتداع في الدين، و تحكم في صياغة أحكامه و إلى هذا ذهب الظاهرية

أن يقال إن مقصد الشارع غائب عن ا حتى يأتينا ما يعرفنا به و : " الشاطبي إلى هذه الفئة بقوله

مي مجردا عن تتبع المعاني التي يقتضيها االستقراء، و ال تقتضيها ليس ذلك إال بالتصريح الكال

األلفاظ لوضعها اللغوي، إما مع القول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على حال، و إما 

مع القول بمنع وجوب مراعاة المصالح و إن وقعت في بعض فوجهها غير معروف لنا على 

 ." التمام، أو غير معروف البتة
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ثم يذكر اإلمام الشاطبي بصراحة أن هذا موقف الظاهرية الذين نفوا القياس و بالتالي نفي تعليل  

و يبالغ في هذا حتى يمنع القول بالقياس و يؤكده ما جاء في ذم الرأي و : " األحكام فيقول

 القياس، و حاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقا، و هو رأي الظاهرية الذين يحصرون

فإن القول به بإطالق أخذ في طرق … مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر و النصوص

"  :و يقول عالل الفاسي مؤيدا الشاطبي في ذلك" .تشهد الشريعة بأنه ليس على إطالقه كما قالوا

إن مقاصد الشريعة هي المرجع األبدي الستقاء ما يتوقف عليه التشريع و القضاء في الفقه 

   ".، و أنها ليست مصدرا خارجا عن الشرع اإلسالمي و لكنها من صميمهاإلسالمي

فقد انتهج وجهة مناقضة لوجهة القسم األول، فقد ذهبوا إلى أن للنصوص أما القسم الثاني 

ظواهر و بواطن، و المقاصد الحقيقية إنما هي قائمة في معان باطنة ال تدل عليها ظواهر 

و الحقيقة أن . عاني الباطنة و ال رجوع إلى األلفاظ بأي حالالنصوص، و إنما تستخرج من الم

وقد  .هذا االتجاه يروم قاصدا إبطال النص معنى و مبنى، و هذه هي وجهة الباطنية بأنواعها

دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر، و ال ما : " علق الشاطبي على هذا القسم بقوله

وراءه، و يطرد هذا في جميع الشريعة حتى ال يبقى في  يفهم منها و إنما المقصود أمر آخر

و بين الشاطبي أن غرض هؤالء  "ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع 

و هذا رأي كل قاصد إلبطال الشريعة، و : " هو هدم الشريعة و هو ما ذهب إليه الباطنية فيقول

 وم لم يمكنهم ذلك إال بالقدح في النصوص و الظواهرهم الباطنية فإنهم لما قالوا باإلمام المعص

الشرعية لكي يفتقر إليه على زعمهم، و مآل هذا الرأي إلى الكفر و العياذ باهلل، و األولى أن ال 

  ".يلتفت لقول هؤالء

قد يقال أن هاتين الفئتين قد اندثرتا، و ال قيمة آلرائها، غير أن المتأمل في الواقع  

هاتين الفئتين لم تنقرضا، بل غيرت أثوابها بما يالئم كل عصر، إذ أن الجمود المعاصر يجد أن 

على ظواهر النصوص عند معالجة النوازل المستجدة الستنباط حكم فقهي، أو توهم مقاصد 

تشتق من معان ال صلة لها بالنصوص تنبني عليها أحكام تؤول إلى إهدار ما هو معلوم من 

 .وجودهما في هذا العصرالدين بالضرورة، لدليل على 

و هم جمهور العلماء الذين تجنبوا مواقع اإلفراط و التفريط فوقفوا أما القسم الثالث  

: " وسطا، ال إخالل بالمعنى و ال بالمبنى حيث أنزلوا كل واحد في مكانه يقول الشاطبي في ذلك

بالعكس، لتجري  أن يقال اعتبار األمرين جميعا على وجه ال يخل فيه المعنى بالنص، و ال

ه أكثر العلماء الراسخين  الشريعة على نظام واحد ال اختالف فيه و ال تناقض، و هو الذي أم 

 ".فعليه االعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع
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 :المسلك األول

الشارع و المراد به التطبيق و االمتثال لما أمر به : مجرد األمر و النهي االبتدائي و التصريحي

ي أن المأمور به، و المنهي عنه مقصود أ،ابتداء و أصالة دون النظر إلى العلل و المصالح،

فاسعوا إلى ذكر هللا و ذروا البيع " قوله تعالى : بالقصد األول ال بالقصد الثاني، و مثال ذلك

تدائي، أما فالقصد األول من هذه اآلية هو السعي إلى ذكر هللا و هو األمر االب"ذلكم خير لكم 

القصد الثاني من اآلية و هو أمر تبعي هو النهي عن البيع، لذلك ال يمكن االستدالل بهذه اآلية 

 .على حرمة البيع

و المراد باألمر و النهي التصريحي، أي أن ال يكون ضمنيا بحيث يفهم بالقصد الثاني، و مثال 

، و كذا القاعدة األصولية "و واجب ما ال يتم الواجب إال به فه" ذلك ما يكون مطلوبا من باب 

و هو ما أطلق عليه العز بن عبد . إلى غير ذلك" هل األمر بالشيء نهي عن ضده : " المعروفة

السنة السالم بالشرع و أدلته، و ابن عاشور بأدلة القرآن أو االستخالص المباشر من القرآن و 

ر و النواهي، فليس على بصيرة في و من لم يتفطن لوقوع المقاصد في األوام:" يقول الجويني

.." وضع الشريعة
11

 

 :المسلك الثاني

و هو ما يعرف بمسالك العلة، فإما أن تكون العلة معروفة أو : اعتبار علل األمر و النهي

مجهولة، فإذا كانت غير معروفة و لم تعلم بعد البحث و االجتهاد فإن المقصد الشرعي يبقى 

عدم التجرؤ بالقطع على الشارع أنه قصد كذا أو كذا، بل  غير معلوم، لذلك يجب التوقف و

أما إذا كانت معلومة فينبغي على المجتهد أن . يستمر في البحث و التنقيب عسى أن يظفر بدليل

من سبر و تقسيم، و  يبحث عن هذه العلل لتعيينها بمسالك العلة المعروفة في علم أصول الفقه،

و بالتالي يعرف بها مقصد الشرع فيقع العمل بمقتضاها أينما تخريج للمناط و تحقيقه و تنقيحه،

 .وجدت

 :المسلك الثالث

، و لقد مثل الشاطبي ومقصدا تابعا له ،مقصدا أصليا: أن للشارع في تشريعه لألحكام مقصدين

لهذا بالنكاح فإنه مشروع للتناسل بالقصد األول، و أما السكينة و التعاون فهو مقصد تابع لألول 

د له، و يحميه و يمنعه من االنخرام، لذلك فاإلمام الشاطبي اعتبر التوابع طريقا الثبات و مؤك

المقصد األصلي و تثبيته في الوجود حاال، و البقاء على استمراره مستقبال، كما أن كل ما يؤدي 

ألن ذلك سيؤدي حتما إلى إلحاق االنخرام بالمقاصد  ،إلى انخرام المقاصد التبعية مرفوض

 :و المقاصد التبعية ثالثة أصناف. ليةاألص

                                                           
11
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ما يقتضي تأكيد المقاصد األصلية و ما هو مرتبط بها ارتباطا وثيقا فهو بمثابة السبب -1

 .للمسبب، فهذا مقصود للشارع و مطلوب كالمقصد األصلي

 .ما يقتضي زوال المقصد األصلي فهذا ال إشكال أنه مخالف لقصد الشارع-2

و ال ربطا، و ال يؤثر في المقاصد األصلية تأثيرا سلبيا، فهذا يصح ما ال يقتضي تأكيدا -3

 . وقوعه في العادات دون العبادات

  المسلك الرابع 

يعد االستقراء من أهم المسالك للكشف عن المقاصد، فهو أحد الطرق االستداللية : االستقـــراء 

ويعد مسلكا جديدا،  الستقراء ليسوا. نتقال من أحكام جزئية إلى حكم كليالذي من خالله يتم اال

روح المقاصد  والتي هي ذ أنه أثبت الكليات الخمسالجويني من أوائل من اعتمد عليه، إ اإلمام

والذي على دربه الغزالي لالستدالل على المناسب المرسل،  وقد سار. باستقراء أدلة الشريعة

  .به المصالح الكل ية التي تستفاد من طريق استقراء نصوص الشريعة يراد

المفاسد األصوليون في درك المصالح و و االستقراء يمثل أحد المسالك التي اعتمدها  

قد ذكر أن استقراء مقاصد الشرع في أحكامه من شأنه أن يكون الشاطبي وابن عاشور و ويعد

ى التمييز بين المصالح المقصودة شرعا بالجلب، وبين لدى الباحث في الشرع ملكة تساعده عل

و من تتبع مقاصد الشرع في جلب : " العز المفاسد المقصودة شرعا بالدرء و في هذا يقول

المصالح و درء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة ال يجوز 

إن لم يكن فيها إجماع و ال نص و ال قياس خاص إهمالها، و أن هذه المفسدة ال يجوز قربانها، و 

ومعظم مقاصد القرآن األمر باكتساب : " و يقول أيضا ،"فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك 

كما بين العز أنه باالستقراء ثبت  ."المصالح و أسبابها، و الزجر عن اكتساب المفاسد و أسبابها 

و :" و جلبه، أو نهي عن الشر و درئه فيقول أن كل نداء في القرآن يعقبه إما دعوة إلى الخير

 يا أيها الذين آمنوا :يقول الشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فإذا سمعت هللا

؛ فتأمل وصيته بعد ندائه، فال تجد إال خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين 

للمصلحة، و ما من نهي إال و فيه درء للمفسدة  و ما من أمر إال و فيه جلب ،" الحث و الزجر 

فكل مأمور به ففيه مصلحة الدارين أو إحداهما، و كل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو : " فيقول

 ." في إحداهما

" و لقد ركز العز كثيرا على مسلك االستقراء و تناوله في مواضع مختلفة من كتابه  

"قواعد األحكام 
12
هميته، ولبيان حجية المصلحة، و أن شريعة هللا قائمة و ذلك لبيان مدى أ 

عليها، و جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل و اآلجل، و أن الثابت باالستقراء أن القرآن و 

                                                           
12

 .2333ط  مطبوعة عند دار الفجر بماليزيا:أم نائل بركاني.لد" االجتهاد المقاصدي عند العز بن عبد السالم"انظر في هذا - 
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السن ة يشتمالن على األمر بكل ما فيه خير و مصلحة و النهي عن كل ما هو شر و مفسدة، 

األمر بالمصالح كلها، دق ها و جل ها، و على النهي عن و الكتاب و السنة يشتمالن على " : فيقول

و لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب و السن ة، لعلمنا : " و يقول أيضا ،"المفاسد كلها، دق ها و جل ها 

ر عن كل شر دق ه و جل ه، فإن الخير يعبر به عن جلب  أن هللا أمر بكل خير دق ه و جل ه، و زج

  الشر يعبر به عن جلب المفاسد و درء المصالح المصالح و درء المفاسد، و

 :لمسلك الخامسا

مع وجود  ،،و المقصود به سكوت الشارع عن وضع تشريع أو إعطاء حكم :سكوت الشارع

معنى يقتضي ذلك الحكم، بل اكتفى بما كان موجودا في ذلك الزمان، و لم يقرر فيه حكما عند 

نزول النازلة، فيكون ذلك السكوت مسلكا يعلم منه أن مقصد الشارع في عدم ذلك الحكم 

و هذا المسلك يتعلق بصفة خاصة بمجال العبادات و االبتداع . المضنون بالمعنى الذي يقتضيه

  .ي الدين و قد بحثه اإلمام الشاطبي بشكل جيد خاصة عند تصديه للبدع و المبتدعة في كتبهف

 

  مقاصد الشريعة وأحكام المباحـ  09

َمةُ أَبُو إِْسَحاَق فِي ُمَوافَقَاتِهِ   اْعلَْم أَنَّ اْلُمبَاَح بِاْعتِبَاِرِه فِي نَْفِسِه اَل بِاأْلُُموِر اْلَخاِرَجِة َعْنهُ : قَاَل اْلعَالَّ

ى   ُهَو اْلُمَسمَّ

 بِاْلُجْزِء بِاْلُمبَاحِ _9

ى بِاْلَمْطلُوِب بَوبِاْعتِبَاِرِه بِاأْلُُموِر اْلَخاِرَجِة َعْنهُ ُهَو اْلُمسَ _2  اْلُكل ِ مَّ

لُ   :يُْطلَُق بِإِْطاَلقَْينِ  َواأْلَوَّ

لُ  -   ِمْن َحْيُث ُهَو ُمَخيٌَّر فِيِه َبْيَن اْلِفْعِل َوالتَّْرِك  اأْلَوَّ

 َواآْلَخُر ِمْن َحْيُث يُقَاُل اَل َحَرَج فِيِه، - 

 : َعلَى أَْرَبعَِة أَْقَسامٍ  َوالثَّانِي

 يَُكوَن َخاِدًما أِلَْمٍر َمْطلُوِب اْلِفْعِل،  أَنْ  :أََحُدَها 

 أَْن يَُكوَن َخاِدًما أِلَْمٍر َمْطلُوِب التَّْرِك، و: الثَّانِيو 

 أَْن َيُكوَن َخاِدًما ِلُمَخيٍَّر فِيِه،  :الثَّاِلثُ  

ابِعُ    .أَْن اَل َيُكوَن فِيِه َشْيٌء ِمْن ذَِلكَ  :َوالرَّ

ا  ُل فَأَمَّ  اْلُمبَاُح بِاْلُجْزِء بِاْعِتبَاِرِه فِي نَْفِسِه اْلَمْطلُوَب اْلِفْعَل بِاْلُكل ِ بِاْعِتبَاِر َما ُهَو َخاِدٌم لَهُ،فَُهَو اأْلَوَّ
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ا    فَُهَو اْلُمبَاُح بِاْلُجْزِء اْلَمْطلُوِب التَّْرِك بِاْلُكل ِ بِااِلْعتِبَاَرْيِن اْلَمْذُكوَرْيِن بَِمْعَنى أَنَّ  الثَّانِيَوأَمَّ

ا  اِبعُ اْلُمدَاَوَمةَ َعلَْيِه َمْنِهيٌّ َعْنَها، َوأَمَّ فََراِجعَاِن إلَى َهذَا اْلقََسِم الثَّانِي َوذَِلَك أَنَّ اْلُمبَاَح إْن  الثَّاِلُث َوالرَّ

ِه َكاَن َخاِدًما يُْعتَبَُر ِبَما َيُكوُن َخاِدًما لَهُ َواْلِخْدَمةُ إْن َكانَْت فِي ُطُرِق التَّْرِك َكتَ  ْرِك الدََّواِم َعلَى التَّنَزُّ

َحْيُث ُهَو  فِي اْلبََساتِيِن َوَسَماعِ تَْغِريِد اْلَحَماِم َواْلِغنَاِء اْلُمبَاحِ َكاَن تَْرُك الدََّواِم فِيِه ُهَو اْلَمْطلُوُب ِمنْ 

ُروِريَّاِت َوُهَو اْلفََراغُ ِمْن ااِلْشتِغَاِل ِبَها َوإِْن َكاَنْت فِي َطَرِف اْلِفْعِل  َخاِدٌم ِلَما يَُضادُّ الضَّ

ْمَكاِن ِمْن َغْيِر َسَرٍف ُهَو اْلَمطْ  لُوُب ِمْن َكااِلْسِتْمتَاعِ بِاْلَحاَلِل ِمْن الطَّي ِبَاِت َكاَن الدََّواُم ِفيِه ِبَحَسِب اإْلِ

ُروِريَّاِت  ؛ أِلَنَّهُ َخاِدٌم لَهُ َخيَِّر فِيِه َعَلى ُحْكِمهِ َواْلَخاِدُم ِلْلمُ َحْيُث ُهَو َخاِدُم اْلَمْطلُوِب َوُهَو أَْصُل الضَّ

َماِن فِي َغْيِر َمْصلََحِة ِديٍن َواَل دُْنيَا فَ  ُهَو إذًا فََصاَر َمْطلُوَب التَّْرِك أَْيًضا؛ أِلَنَّهُ َصاَر َخاِدًما ِلقَْطعِ الزَّ

ا . ل ِ فََصاَر َمْطلُوَب التَّْرِك بِاْلكُ َخاِدُم اْلَمْطلُوِب التَّْرِك  ابُِع َوأَمَّ ا َكاَن َغْيَر َخاِدٍم ِلَشْيٍء يُْعتَدُّ بِِه الرَّ فَلَمَّ

َماِن فِي َكاَن َعبَثًا أَْو َكاْلعَبَِث ِعْندَ اْلعُقَاَلِء فََصاَر َمْطلُوَب التَّْرِك أَْيًضا؛ أِلَنَّهُ َصاَر َخاِدًما ِلقَْطعِ الزَّ 

َص أَنَّ َغْيِر َمْصلََحِة ِديٍن َواَل دُْنَيا فَ  ُهَو إذًا َخاِدُم اْلَمْطلُوِب التَّْرِك فََصاَر َمْطلُوَب التَّْرِك بِاْلُكل ِ َوتََلخَّ

ا َمْطلُوُب اْلِفْعلِ  ُكلَّ ُمبَاح   ا بِاْلُكل ِ فَُهَو إمَّ ةً َوأَمَّ  أَْو لَْيَس بُِمبَاح  بِِإْطاَلق  َوإِنََّما ُهَو ُمبَاٌح بِاْلُجْزِء َخاصَّ

ْد اْستََوى فِي نََظِر الشَّْرعِ فِْعلُهُ َوتَْرُكهُ فَاَل َمْطلُوُب ال
تَّْرِك َمثاًَل َهذَا الثَّْوُب اْلَحَسُن ُمبَاُح اللُّْبِس قَ

"قَْصَد لَهُ فِي أََحِد اأْلَْمَرْينِ 
13

 ال لكل المباحات مثل األكل والشربوقد يضرب لذلك مثا

 :اموغيره

 األكل أصله مباح -

 الموت فهو واجبومن أكل حفظا لنفسه من  -

 ومن أكل تخمة فهو مكروه -

 .من أكل أطايب المأكوالت دون إسراف فهو مندوب ويحمد هللا عليها -

 من أكل مال غيره فهو ممنوع مطلوب الترك كمال اليتيم -

 .ومن أكل تطببا أو تبركا لجبر نقص في بدنه فهو بحسب درجة الجبر -

فية كابن خلدون وهو من فقهاء كأحد األحكام التكلي وهناك من أنكر مرتبة المباح

حكام الوضع كالرخصة والعزيمة والشروط والموانع فكلها وقد يضاف لهذا أ،المالكية

 .ستؤثر على المباح
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المالكية بمكة المكرمة للشيخ دمحم بن علي بن حسين مفتى « تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية»نقال عن - 

 (هـ9337)
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 مقاصد الشريعة واالجتهادـ  10

فهم  أحدهما: إنما تحصل درجة االجتهاد لمن اتصف بوصفين"يعتبر الشاطبي شرطي االجتهاد 

"التمكن من االستنباط بناًء على فهمه فيها والثانيمقاصد الشريعة على كمالها، 
14
. 

وإنما يضيف إلى كل ما ال يعبر الشاطبي من المخففين في شروط االجتهاد كما يعتقد البعض 

والعلم باللغة العربية  سبق من شروط من العلم بالكتاب والسنة وناسخها ومنسوخها واإلجماعات

ن كل هذه غير كافية إال إذا كان ىالمجتهد عالما بمقاصد الشريعة بوصفها كليات قطعية فيرى أ

 .تمنع التنازع واالختالف

 

 ـ ثمرات معرفة مقاصد الشريعة 11

ليعرف الطالب اإلطار العام للشريعة، ويكون التصور الكامل لإلسالم، فتتكون لديه النظرة -1

وما ال  ،وفروعها، وتتحدد لديه بشكل عام ما يدخل في الشريعةالكلية اإلجمالية ألحكام الشريعة 

ينتمي إليها؛ فكل ما يحقق مصالح الناس في العاجل واآلجل فهو من الشريعة، ومطلوب من 

 .المسلم، وكل ما يؤدي إلى الفساد والضرر، واالضطراب والمشقة، فهو ليس منها

التي ترمي إليها الشريعة في األحكام،  المقاصد تعين الطالب على معرفة األهداف السامية-2

وتوضح له الغايات الجليلة التي من أجلها بُعث الرسل، وأُنزلت الكتب، فيزداد إيمانا وقناعة 

 .ومحبة لهذه الشريعة الغراء، وتمسكا بها ودفاعا عليها

مرجح، يعين طالب العلم على الترجيح بالمقاصد في الدراسات المقارنة عند تعذر وجود نص -3

 .فيكون الترجيح بناء على جلب المصالح ودرء المفاسد

تزويد الطالب بمتانة المدارك وتخليصه من النظر الجزئي الذي يؤدي إلى التدين المغشوش  -3

وعدم الدقة في البحث عن القضايا والحلول الناجعة والشاملة للنوازل العاملة تنشئة الطالب في 

 .ة سواء كان باحثا أو إماما أو مربيا في مختلف أطوار التعليمحياته العملية على منهج الوسطي

 

 ـ آفاق البحث في مقاصد الشريعة 19

لقد اتسع البحث في مقاصد الشريعة اإلسالمية في العقدين األخيرين فال تخلو كلية شرعية وال 

بل  جامعة إسالمية في كل سنة من عدد مهتبر من بحوث متعلقة بمقاصد الشريعة تفوق الحصر

" مؤسسة الفرقان"ونشأت مراكز أبحاث متخصصة في هذا كما في تركيا وابريطانيا من خالل 
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 ,92لمقاصد عند اإلمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية، محمود عبد الهادي فاعور صا - 
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بالمائة سواء في المجال 13بل وفي بعض الجامعات تزيد عدد األطروحات في دفعاتها عن 

النظري أو في المجال التطبيقي كمقاصد األمن ومقاصد االقتصاد ومقاصد السياسة ومقاصد 

الفنون ومقاصد القرآن الكريم ومقاصد السنة النبوية حتى دخلنا في التكرار  التربية ومقاصد

واالجترار في كل قطر وهذا من عالمات الصحوة التجديدية أن نلجأ إلى مقاصد الشريعة حتى 

 .نحفظ الدين ومناهجه من التحريف والغلو وسواها من اآلفات

 وهللا أعلم 

 

 

 :بمشجر مقاصد الشريعة-1-ملحق 
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