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 مقاصد الشريعةبفي التعريف  قدمةم

 مسعود فلوسي. د.أ :إعداد

 

 :تحديد المصطلحات :أوال

مفاهيم  المنظم تحديد   يقتضي البحث المنهجيعند تناول موضوع علمي ما بالدراسة، 

مفردة أو ألقابا ، سواء كانت ألفاظا التي يتكون منها عنوان هذا الموضوع حاتالمصطلومعاني 

 .مركبة

من إدراكها وفهم أبعادها، واإلحاطة بعناصرها،  لنتمكنفيما يتعلق بمقاصد الشريعة، و

 مصطلح ، ثم نعرف(الشريعة) ومصطلح( المقاصد) مصطلحكال من  ف  ر   ع  يجدر بنا أوال أن ن  

 .لقبا قائما بذاته هباعتبار( مقاصد الشريعة)

 : أ ـ المقاصد

جمع مقصد، والمقصد مصدر ميمي مأخوذ من الفعل  - في اللسان العربي -المقاصد 

دا قصد يقصد قصدا : ، يقال"قصد"  .اد  ومقص  ومقص 

 المكان وإذا أردت. القصد: إذا أردت المصدر بمعنى -هر  آخ   ا قبلبفتح م-د فهو مقص  

، في  : بمعنى دكسر ما قبل آخره جهة  القصد  في اللغة العربية مفيدا  ل  م  ع  ت  س  ي  وهو  .ويقال مقص 

عدة معان
( )

: 

له،  ه، وقصد  قصد  : ه، تقول، وإتيان الشيء، والتوج  واألم   االعتماد: أ ـ فهو يأتي بمعنى

  .هتلقاء   ه  وتوج   هإليه، إذا أم   وقصد  

 .استقامة الطريق: ب ـ ويأتي بمعنى

د  الس ب يل  ﴿: ومنه قوله تعالى ل ى اَّلل   ق ص  ع   - 224) قال ابن جرير الطبري. [9: النحل] ﴾و 

 ".فيه الذي ال اعوجاج   لطريق؛ المستقيم  من ا والقصد  : "(م920 - 909/ هـ3 0

بيننا وبين الماء ليلة : رب، كانت العرب تقولالق  السهولة والي سر وج ـ ويأتي بمعنى 

سهل قريب، ومنه : وسفر قاصد. مستقيم   سهل  : قاصد   طريق  : ر، ويقالي  ة الس  ن قاصدة، أي هي   

س ف ر  ل و  ك ان  ع ر  ﴿: قوله تعالى يب ا و  ا ق ر  د اض   [.42: التوبة] ﴾الت ب ع وك   ا ق اص 

 :الشاعر ل، قول  فمن مجيئه بمعنى العد   .وعدم اإلفراط ،طل، والتوس  د  الع  : ـ ويأتي بمعنى د

 ويقصد   ه أن ال يجور  يوما إذا قضى         قضيت   ي   أت  الم   م  ك  على الح  

أي على القاضي أن ال يجور في حكمه، بل يقصد؛ أي يعدل
(2)

. 

تاب والسنة، من ذلك في الك اإلفراط، فكثير   عدم  و واالعتدال   ه بمعنى التوسط  ا مجيئ  وأم

وقوله صلى . أي توسط بين اإلسراع واإلبطاء، [9 : لقمان] ﴾في مشيك د  ص  واق  ﴿: قوله تعالى

(تبلغوا القصد   القصد  ): هللا عليه وسلم
(0)

. 

                                                 

لسان . 90: ، ص2: تهذيب األسماء واللغات، للنووي، ج. 95: ، ص5: جم مقاييس اللغة، البن فارس، جمع: ـ انظر  ( )

 .053ـ  050: ، ص0: العرب، البن منظور، ج

 .79 /  ، لسان العرب 9/09ـ تاج العروس   (2)

 .294/  ، 3430أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، حديث رقم ـ   (0)
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كنت أصلي : ) وخطبته، قالوعن جابر بن سمرة رضي هللا عنه يصف صالة النبي ملسو هيلع هللاىلص

(مع رسول هللا ملسو هيلع هللاىلص، فكانت صالته قصدا وخطبته قصدا
( )

 .؛ أي متوسطة بين الطول والقصر

وسميت . المكتنزة الممتلئة لحما ؛فالناقة القصيد. ؛ االكتناز في الشيءهـ ـ والقصد  

 .تكون أبياتها إال تامة األبنيةالقصيدة من الشعر قصيدة لتقصيد أبياتها، وال 

الكلمة، بينما المعاني  لهلت م  ع  يبدو أن المعنى األول هو المعنى األصلي الذي است  و

 أصل  : "(هـ092 – 022) ابن جني ، وفي ذلك يقولبعد ذلكقلت إليها األخرى كلها مجازية ن  

الشيء، على اعتدال  نحو   والنهوض والنهودوالتوجه  وموقعها في كالم العرب؛ االعتزام   د  ص  ق  

 به في بعض المواضع قصد   ص  في الحقيقة، وإن كان قد ي خ  هذا أصله . كان ذلك أو جور

 فاالعتزام  .. تارة كما تقصد العدل أخرى الجور   ل، أال ترى أنك تقصد  االستقامة دون المي  

"لهما جميعا شامل   ه  والتوج  
(2)

. 

 فهو نهوض ؛عن قعود، أما النهود فهو أعم   مياق؛ النهوض: هو النهوض، ويقال والنهود

كما في التاج واللسان في مادة نهد. على كل حال 
(0)

. 

 غويتحقيق ل (م ـ 944 ) وللدكتور طه عبد الرحمن الباحث والمفكر المغربي هذا،

 راعى فيه دالالت الكلمة من حيث أضدادها في اللغة العربية، ،(قصد)معاني كلمة خاص في 

مشترك بين معان ( المقصد)أن لفظ ذكر  فقد هنا لما فيه من فائدة علمية، التحقيق اذه نورد

 :، حيثثالثة

عن  هو الخلو   ا كان اللغو  ، لم  (لغا ـ يلغو)الفعل  ى هو ضد  بمعن  ( قصد)ستعمل لفظ ـ ي    

د هو حصول الفائدة أو عق -على العكس من ذلك-المقصد يكون  الفائدة أو صرف الداللة، فإن  

راد به المقصود بالكالم، وي  : ، فيقال(المقصود)بهذا المعنى باسم  المقصد   ص  الداللة، واخت  

جمع على مقصودات،  فيكون المقصد هنا بمعنى القصد بمعنى المقصود، مدلول الكالم، وقد ي  

 (.المضمون الداللي للكالم)وهو 

هو  ا كان السهو  ، لم  (يسهو سها ـ)أيضا بمعنى هو ضد الفعل ( قصد)ي ستعمل الفعل وـ  2

ه التوج   هو حصول   -على خالف ذلك-فإن المقصد يكون في النسيان،  ه أو الوقوع  التوج   د  ق  ف  

، (ودص  ق  )، وقد يجمع على (القصد)بهذا المعنى باسم  المقصد   ص  من النسيان، واخت   والخروج  

 (.يدالمضمون الشعوري أو اإلرا)صد هو فيكون المقصد بمعنى الق

ا كان اللهو هو ، لم  (لها ـ يلهو)هو ضد الفعل  كذلك بمعنى( قصد)ستعمل الفعل ي  وـ  0

 -على العكس من ذلك-المقصد يكون الباعث المشروع، فإن  عن الغرض الصحيح وفقد   الخلو  

ص المقصد بهذا المعنى باسم هو حصول الغرض الصحيح وقيام الباعث المشروع، واخت  

(المضمون القيمي)المقصد بهذا المعنى هو  ، فيكون(الحكمة)
(4)

. 

                                                 

 . 3/09، 2333ـ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والخطبة، حديث رقم   ( )
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، 994 ،  : ـ تجديد المنهج في تقويم التراث، لطه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ـ المغرب، ط  (4)

 .99: ص
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أن معنى القصد في اللغة العربية، إنما يدور حول التوجه صوب غاية أو  ؛والخالصة

 .هدف معين، والمقصد هو هذه الغاية أو هذا الهدف

ومنه  .الغاية أو الهدف المراد تحقيقه: وهو المعنى المراد في موضوعنا هنا، إذ نريد منه

الهدف الذي يتوخى الشارع تحقيقه من "يف المقصد في االصطالح الشرعي بأنه يمكن تعر

 ".وراء تشريع حكم أو عدة أحكام

 :الشريعةـ  ب

ت طلق الشريعة في أصل اللغة العربية على الطريق الظاهر الذي يسلكه الناس ليصلوا إلى 

 .ون منه ويستقونالماء، كما تطلق أيضا على مورد الماء الذي ينحدر إليه الناس فيشرب

ة؛ ع  ر  ش  ع والم  ر  الشريعة والش  : "(م  0  - 202 / هـ  7 - 303) ابن منظورقال 

ة والشريعة في كالم العرب شرعة الماء وهي ع  ر  والش   ... الماء منهاإلى نحدر المواضع التي ي  

حتى  ال تسميها شريعة والعرب.. ربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقونامورد الش

"ا، ال انقطاع لهد  يكون الماء ع  
( )

.. 

ريعة تطلق على فالشهذا عن تعريف الشريعة في اللغة، أما تعريفها في االصطالح، 

، ولعل ذلك مأخوذ من األحكام التي سنها هللا تعالى لعباده وكلفهم أن يسيروا عليها ويلتزموا بها

ثم جعلناك على ﴿: قوله عز وجلو، [49: دةالمائ] ﴾لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴿: قوله تعالى

طلق ت  ": (م703 - 393 /هـ9   -  3) قال قتادة [.9 : الجاثية] ﴾شريعة من األمر فاتبعها

"الشريعة على األمر والنهي والحدود والفرائض ألنها طريق الجنة
(2)

. 

من  الشريعة ما سنه هللا لعباده: "(م200  - 33  / هـ 303 - 555) قال ابن األثير

"الدين وافترضه
(0)

. 

اسم الشريعة : "(م029  – 230 / هـ729 –  33) قال شيخ اإلسالم ابن تيميةو

"والشرع والشرعة فإنه ينتظم كل ما شرعه هللا من العقائد واألعمال
(4)

. 

ما : "معرفا الشريعة في االصطالح( م745 بعد / هـ59  بعد . ت)وقال التهانوي 

صلى هللا عليه وعلى نبينا وسلم،  م التي جاء بها نبي من األنبياءشرع هللا لعباده من األحكا

"سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية، أو بكيفية االعتقاد وتسمى أصلية
(5)

. 

به هداية  د  ص  فالشريعة إذن، عبارة عما جاءت به الرسل من عند هللا عز وجل مما ق  

المعنى والشريعة بهذا . الخير والبر في السلوك والمعاملةإلى و ،البشر إلى الحق في االعتقاد

 .تشمل الجانب االعتقادي والجانب العملي

، والمقصود هنا هي الشريعة اإلسالمية التي أنزلها ربنا عز وجل على نبينا دمحم ملسو هيلع هللاىلص

 .، بما تتضمنه من أحكام عقدية وعملية وأخالقيةوجعلها خاتمة الشرائع

                                                 

 .74 /9لسان العرب، ـ   ( )

 .3/205تفسير األلوسي، . 30 /3 تفسير القرطبي، . 25/99تفسير الطبري، : ـ انظر  (2)

 . 2/20ديث واألثر، ـ النهاية في غريب الح  (0)

 .9/033 مجموع الفتاوى، ـ   (4)

 .2/759كشاف اصطالحات الفنون، ـ   (5)
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من عادة العلماء أن يخصوا الشريعة  من الشريعة هو الدين كله، إال أن المراد ومع أن

يقابلون بينهما بما هو من األحكام العملية، بينما يطلقون على األحكام االعتقادية اسم العقيدة، ف

 .وهو االصطالح الشائع عند اإلطالق في عصرنا .يقولون العقيدة والشريعةو

، ولكن ما العالقة بين المعنى االصطالحي اصطالح العلماءهذا هو معنى الشريعة في 

 والمعنى اللغوي؟

الوجه الجامع بينهما؛ حصول المنفعة، فكما أن الشريعة في اللغة هي مورد الماء أو 

الطريق الذي يوصل إلى الماء ليشرب منه الناس، كذلك الشريعة في االصطالح هي األحكام 

 .التي سنها هللا لهداية البشر

عة والشريعة؛ الطريقة إلى ر  الش   : "(م574  – 490 / هـ992 - 999) ال أبو السعودق

 كما أن الماء سبب   للحياة األبدية، ال إلى ما هو سبب  لكونه سبيال موص بها الدين   ه  ب   الماء، ش  

"للحياة الفانية
( )

. 

جدان وسعادة رة الو  الماء فيها حياة األبدان، وشريعة هللا فيها حياة األرواح وطها فشريعة  

اإلنسان دينا ودنيا
(2)

. 

 :تعريف مقاصد الشريعةـ  ج

مفهوم ، نأتي إلى بيان (الشريعة)و (المقاصد)بعد أن بينا المعنى المراد من كل من 

تعريفات المؤلفين والباحثين وهنا ينبغي أن نتتبع (. مقاصد الشريعة)ب في جملته، أي ك  ر  الم  

وندرك  ،، حتى نتمكن من تكوين فكرة شاملة عن الموضوعفي الموضوع، قديما وحديثا

 .مفهومه وأبعاده

 :ـ عند قدامى األصوليين 1

دقيقة لمقاصد الشريعة، حتى أولئك  تمييزية ى تعريفاتام  د  ال نجد في كتب األصوليين الق  

قد فللبحث في المقاصد، كأبي حامد الغزالي وأبي إسحاق الشاطبي، خاصا الذين أولوا اهتماما 

 يكتفون باإلشارة إلى أمثلة ونماذج من مقاصد الشريعة، أو يذكرون أنواعها وتقسيماتها كانوا

 .وأدلتها وأمثلتها وبعض متعلقاتها

كثيرا بضبط الحدود والتعريفات،  ذلك إلى أن علماءنا القدامى لم يكونوا يهتمون د  ر  وم  

وإثرائها، خاصة وأن معاني وبنائها بقدر ما كان اهتمامهم ينصب حول تأسيس العلوم 

 .ومتعارفة فيما بينهم عندهم واضحةوالمصطلحات كانت بسيطة 

: مثال، يقول (م     - 359 / هـ535 - 453) الغزاليأبو حامد  اإلمام حجة اإلسالمف

 ،ن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم؛ وهو أومقصود الشرع من الخلق خمسة"

هذه األصول  ت  فو   حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما ي  ومالهم، فكل ما يتضمن 

"فهو مفسدة ودفعها مصلحة
(0)

. 

                                                 

 .59 /0ـ تفسير أبي السعود بهامش تفسير الرازي،   ( )

 . 2: ـ المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، يوسف حامد العالم، ص  (2)

 . 2/49ـ المستصفى،   (0)
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بقدر ما يجتهد في إثباتها وحصرها، وهو تعريف فهو هنا ال يعمل على تعريف المقاصد، 

 .ال بالتمييز بالتقسيم

والتحصيل فرعاية المقاصد عبارة حاوية لإلبقاء ودفع القواطع، : "وقال في كتاب آخر

"على سبيل االبتداء
( )

. 

 .ويقصد باإلبقاء دفع المضار، كما يعني بالتحصيل جلب المنافع

الذي جاء بعد الغزالي بأكثر  (م200  - 53  / هـ 30 -  55) اآلمديسيف الدين و

المقصود من شرع الحكم؛ إما جلب : "من قرن، أشار إلى المقاصد إشارة موجزة حين قال

"ة، أو مجموع األمرينمصلحة أو دفع مضر
(2)

، ويحصر قصد أيضاوهذا تعريف بالتقسيم  .

 .الشارع في جلب المصالح ودرء المفاسد

صد من تتبع مقا: "(م232  –  9  / هـ333 - 577) العز ابن عبد السالمبينما قال 

جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه  الشرع في

 ها، وإن لم يكن فيها إجماع وال نص  ان  ب  ر  ال يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة ال يجوز ق   المصلحة

"وال قياس خاص
(0)

في جلب المصالح ودرء المفاسد، وأنه  أيضا وهو كالم يلخص المقاصد .

د  الشارع منه إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، وهو ما ما من حكم من أحكام الشريعة إال وقص 

 .يه اآلمدي، كما مر  سبقه إل

، فعلى الرغم من الجهد الكبير الذي بذله (هـ793 – 723قبل ) الشاطبي أبو إسحاقأما 

لكن عند  .تعريفا محددا ودقيقا هافعرفي دراسة المقاصد وبيانها وتحرير القول فيها، إال أنه لم ي

فا للمقاصد، فهو عند التأمل في كالمه والتحري في عباراته، نجد بينها ما يمكن اعتباره تعري

إن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح : "حديثه عن مقاصد الشارع، جاء في كالمه قوله

"األخروية والدنيوية، وذلك على وجه ال يختل بها نظام، ال بحسب الكل وال بحسب الجزء
(4)

. 

القصد الشرعي من وضع : "وحين تحدث عن مقاصد المكلف، ورد في كالمه قوله

شريعة؛ إخراج المكلف من داعية هواه، حتى يكون عبدا هلل اختيارا كما هو عبد هلل ال

"اضطرارا
(5)

. 

وقد استخرج الدكتور عز الدين بن زغيبة من كالم الشاطبي في الموضعين ما يمكن 

إقامة مصالح المكلفين الدنيوية واألخروية على نظام يكونون به "اعتباره تعريفا للمقاصد بأنها 

"هلل اختيارا كما هم اضطرارا عبادا
(3)

. 

 

 

                                                 

 ..59 : م، ص 97 هـ، 093 ، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  حمد عبيد الكبيسي، ط: حقيقالي، تشفاء الغليل، للغزـ   ( )

 . 0/27ـ اإلحكام في أصول األحكام،   (2)

 .33 /2ـ قواعد األحكام في مصالح األنام،   (0)

 .07/ 2ـ الموافقات،   (4)

 .39 / 2ـ المصدر نفسه،   (5)

: م، ص993 هـ، 7 4 ،  تور عز الدين بن زغيبة، دار الصفوة، مصر، طـ المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، للدك  (3)

09.. 
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 :الباحثين المعاصرينالعلماء وـ عند  2

الباحثون المعاصرون في مقاصد الشريعة العلماء واهتم خالف العلماء القدامى،  على

تعريفات لهذا المصطلح، وقد تنوعت عباراتهم في هذا الباب وتعددت، وهي في بوضع 

 .عمومها ذات معان متقاربة

 - 979 / هـ090 رجب  0  - 293 ) (تونس) دمحم الطاهر بن عاشور خالشيفهذا 

 :، وهو باعث الدرس المقاصدي الحديث والمعاصر، يقول(970 أغسطس  2 

كم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع المعاني والح   هي ؛مقاصد التشريع العامة"

"ن أحكام الشريعةها بالكون في نوع خاص مأو معظمها، بحيث ال تختص مالحظت  
( )

. 

وألن هذا التعريف ظاهر فيه أنه متعلق بمقاصد التشريع العامة دون الخاصة، فقد تدارك 

الكيفيات المقصودة "، بأنها في موضع آخر من كتابه المقاصد الخاصة ف  وعر   األمر   الشيخ

ال  خاصة، كي  للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم ال

هم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطاال سعي   يعود  

"عن غفلة أو استزالل هوى وباطل شهوة
(2)

. 

 .فهو قد عرف نوعي المقاصد، كال منهما على حدة، ولم يعرف المقاصد في جملتها

 23/ هـ094 ربيع الثاني  23 -هـ 029 محرم  9)( المغرب) األستاذ عالل الفاسيأما 

الغاية منها واألسرار التي "الشريعة بأنها  مقاصد   ت  ع  فقد ن   ،(م974  مايو 0  – 3 9 يناير 

"كم من أحكامهاوضعها الشارع عند كل ح  
(0)

. 

، "الغاية منها"وهو تعريف جامع للمقاصد العامة والخاصة، إذ أشار إلى األولى بقوله 

  ".األسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها" :وأشار إلى الثانية بقوله

 - 907 / هـ439  - 053 ( )السودان) الدكتور يوسف حامد العالمعرفها كما 

هي المصالح التي تعود إلى العباد في دنياهم وأخراهم، سواء أكان تحصيلها : "بقوله( م999 

"عن طريق جلب المنافع، أو عن طريق دفع المضار
(4)

. 

هي : "، أدلى بدلوه في تعريف المقاصد، فقال( -م 902 ) الدكتور وهبة الزحيليره بدو

هداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة المعاني واأل

"واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها
(5)

وهذا التعريف ال يعدو أن يكون  .

 .بن عاشور في شقه األول، وتعريف عالل الفاسي في شقه الثانيجمعا بين تعريف ا

، فزاد بعض العبارات على هذا التعريف إال (م ـ  94 ) الدكتور دمحم الزحيليأما شقيقه 

الغايات واألهداف والنتائج والمعاني "أنه لم يخرج عن معناه العام، حيث عرف المقاصد بأنها 

                                                 

 . 5: مقاصد الشريعة، صـ   ( )

 .43 : ، صالمرجع نفسهـ   (2)

 .0: ـ مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، ص  (0)

 .79: ـ المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، ص  (4)

 .7 3 /2ـ أصول الفقه اإلسالمي،   (5)
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األحكام وسعت إلى إيجادها والوصول إليها في كل زمان  التي أتت بها الشريعة وأثبتتها في

"ومكان
( )

 .وهو تعريف مطول وفيه تكرار وإطناب .

سبتمبر  9( )قطر –مصر ) يوسف القرضاويالدكتور تعريف الشيخ  كما أن هناك

الغايات التي تهدف إليها النصوص من األوامر والنواهي : "بأنها لمقاصدل(  -م 923 

ى األحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين، أفرادا وأسرا وجماعات واإلباحات، وتسع

"وأمة
(2)

. 

( المغرب) الدكتور أحمد الريسونيأما أشهر الباحثين المعاصرين في المقاصد، وهو 

 ها، فقد عرف المقاصد تعريفا لم يبتعد فيه عن تعريف عالل الفاسي، حيث عرف( -م 950 )

"الشريعة ألجل تحقيقها لمصلحة العباد ت  ع  ض  الغايات التي و  : "بأنها
(0)

. 

الدكتور نور وممن اجتهد في وضع تعريف لمقاصد الشريعة من الباحثين المعاصرين، 

هي المعاني الملحوظة في : "، الذي عرفها بقوله( -م 930 ماي  9 ( )تونس) الدين الخادمي

ك ما جزئية أم مصالح كلية أو األحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك الم عاني ح 

سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية هللا ومصلحة اإلنسان في 

"الدارين
(4)

. 

الدكتور من الباحثين المعاصرين كذلك الذين حاولوا وضع تعريف لمقاصد الشريعة؛ و

والحكم ونحوها التي راعاها هي المعاني : "، حيث عرفها بقوله(السعودية) دمحم سعد اليوبي

"الشارع في التشريع عموما وخصوصا، من أجل تحقيق مصالح العباد
(5)

. 

هذه التعريفات كلها وإن تباينت في ألفاظها، وتفاوتت فيما بينها من حيث كثرة ألفاظ كل 

اصد منها أو قلتها، إال أنها متقاربة في معانيها، ومتواردة على هدف واحد هو تحديد المراد بمق

وهي تتفق فيما بينها في عدة عناصر .الشريعة اإلسالمية
(3)

 :، هي

كلها ترى المقاصد تعبيرا عن مراد الشارع الحكيم من تشريع الحكام، وقد عبرت عن  - 

هذا المراد بمعان ذات مدلول واحد، وإن اختلفت العبارات والمصطلحات، كالمعاني 

 .والحكم واألهداف والغايات وما قاربها

ذه التعريفات مقاصد الشارع في تحقيق مصلحة المكلف، سواء كان ذلك تلخص ه -2

 .بجلب منفعة أو دفع مفسدة، وسواء كانت هذه المصلحة دنيوية أو أخروية

تميز التعريفات بين ما هو مقاصد عامة موجهة لألمة في عمومها، وما هو مقاصد  -0

 .خاصة تتعلق باألفراد ال بعموم األمة

                                                 

 .3: م، ص999 هـ، 9 4 ، !ـ مقاصد الشريعة، دمحم الزحيلي، دار المكتبي، دمشق، ط  ( )

هـ، 427 ،  ، دار الشروق، القاهرة، طـ دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية  (2)

 .23: م، ص2333

 .7: ـ نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، ص  (0)

 .50-52/ اد المقاصدي، ـ االجته  (4)

 ..20: م، ص2339هـ، 429 ،  مقاصد الشريعة اإلسالمية، دمحم زياد احميدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، طـ   (5)

 .07: ـ مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، ص  (3)
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للمقاصد، ما دام لن يخرج عن إطار هذه  جديد غة تعريفوعليه، فال داعي لصيا

 .العناصر الثالثة التي تكشف حقيقة المقاصد وتحدد دائرتها

 

 :والمصطلحات القريبة "المقصد"مصطلح بين  العالقة: ثانيا

 :بين المقصد والحكمة العالقةأ ـ 

ه صاحب حكمة متقن الحكمة في اللغة؛ اإلتقان واإلحكام، ومن هنا سمي العالم حكيما، ألن

العلم بحقائق األشياء على ما هي عليه في الوجود والعمل : وتأتي أيضا بمعنى .لألمور

بمقتضاها
( )

، ومن هنا سمي الرجل الذي حنكته التجارب واستفاد منها في حياته وفي تعامله 

 ..مع الناس؛ حكيما

رسول هللا ملسو هيلع هللاىلص في القرآن بمعنى النبوة والسنة أو سنة" الحكمة"جاءت كلمة قد و
(2)

من  .

هو الذي بعث في األميين رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ﴿: ذلك قوله تعالى

 [.2: الجمعة] ﴾الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين

 ،يدةإنها ما تعلقت به عاقبة حم: اللغوية إلى معناها االصطالحي قولهم المعانيوأقرب 

األخالق ورذائلألنها تمنع صاحبها من المفاسد  هف  وهي بخالف الس  
(0)

. 

 :إلفادة معنيين متكاملين( الحكمة)يستعمل األصوليون كلمة أما في االصطالح ف

المعنى المقصود من شرع الحكم، وذلك هو المصلحة التي قصد الشارع بتشريع : األول

 .ها أو تقليلهاتي قصد الشارع بتشريع الحكم درأالالحكم جلبها أو تكميلها، أو المفسدة 

عل المعنى المناسب لتشريع الحكم، أي المقتضي لتشريعه، أو األمر الذي ألجله ج  : الثاني

وذلك كالمشقة بالنسبة للسفر، فإنها مناسبة لجعل السفر علة لتشريع  ،الوصف الظاهر علة

في الصالة القصر
(4)

. 

 .كمله ويصب في خدمتهوالمعنى الثاني يتمم األول وي

 - 259 / هـ3 7 - 357) الطوفي الدين نجميقول بالمقصد،  ةوحول عالقة الحكم

د و  موال بشرع الق  ه، كحفظ األنفس واألبشرع   طلوبة  مال كم  الح   الحكمة غاية  : "(م3 0 

"ع  ط  والق  
(5)

والحكمة في اصطالح : "(م539  - 403 /هـ4 9 - 904) يقول الونشريسيو .

 واإلفطار   القصر   ع  ر  كم أو نفيه، وذلك كالمشقة التي ش  من إثبات الح   عين هي المقصود  ر   ش  ت  الم  

"أي ألجل رفعها ،ألجلها
(3)

. 

                                                 

 . 27/ 0ـ لسان العرب ،   ( )

ت، ص .ط، د.لبنان، المكتبة العلمية، د-للشافعي، تحقيق أحمد شاكر، بيروت الرسالة،. 403/ ـ جامع البيان للطبري،   (2)

02. 

م، 993 ،  لبنان، دار البشائر، ط -عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي، مباحث العلة في القياس عند األصوليين، بيروتـ   (0)

 .34 ص 

عبدالعزيز . 03 م، ص   99 ، 2لنهضة العربية، ط لبنان، دار ا-شلبي، دمحم مصطفى، تعليل األحكام، بيروت: ـ انظر  (4)

الموسوعة الفقهية . 22/2م،  993 ،  السعودية، جامعة اإلمام، ط -الربيعة، السبب عند األصوليين، الرياض

 .229أبو زهرة، دمحم أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، ص . 9/37 الكويتية، 

 .0/093ـ شرح مختصر الروضة،   (5)

 .049/ المعيار المعرب،  ـ  (3)
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 ماال فرق بين الحكمة والمقصد، فهما عندهالونشريسي؛ و كل من الطوفي فبحسب رأي

جلب "حكمة بأنها حيث عرف ال البناني العالمة وهو الرأي نفسه الذي ذهب إليه .بمعنى واحد

"مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها
( )

. 

 :بين المقصد والمصلحة العالقةب ـ 

 ن أصلح  الصالح، والمصلحة واحدة المصالح، كالمنفعة لفظا ومعنى، م  "المصلحة لغة؛ 

ب وتطلق المصلحة على الفعل الذي فيه صالح بمعنى النفع، من با. الشيء بعد فساده إذا أقامه

"إطالق اسم السبب على المسبب
(2)

. 

أما المصلحة فهي : "الغزالي المصلحة فقال أبو حامدعرف أما في االصطالح، فقد 

"عبارة في األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة
(0)

. 

المنفعة التي قصدها "بأنها  (م239  – 49  / هـ333 – 540) وعرفها الفخر الرازي

والمنفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة إليها، . ضرورات الخمسالشارع الحكيم لعباده من حفظ ال

: فالمراد بالتحصيل. وبتعبير آخر هي اللذة تحصيال أو إبقاء، ودفع األلم أو ما كان وسيلة إليه

"والمراد باإلبقاء هي الحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابها. جلب اللذة مباشرة
(4)

.  

بب المؤدي إلى مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الس"وعرفها نجم الدين الطوفي بأنها 

"الخلق
(5)

. 

هي  ؛المصلحة هي سبب المنفعة ووسيلتها، وعلى رأي الغزالي ؛فعلى رأي الطوفي

 .وعلى وسيلتها في آن واحد على رأي الرازيالمنفعة ذاتها، بينما تطلق على المنفعة 

يقها من خالل امتثال لشارع يهدف إلى تحقالمصالح هي مقاصد ليتبين أن  ومن ذلك

المكلف لألحكام الشرعية، ذلك أن القيام بالمأمورات وترك المنهيات من شأنه أن يؤدي إلى 

تحقيق مصالح السعادة في الدنيا والفوز بالجنة في اآلخرة، وهذه المصالح أرادها الشارع 

 .رادةالحكيم بتشريعه األحكام، فهي مقصودة وم  

مستقلتين عن بعضهما، بل هما حلقتان تتكرران فيما  فليس المقصد والمصلحة حلقتين

بقدر  ،بينهما، ويعزز كل منهما اآلخر، بشكل تكون فيه المصلحة المضمون الملموس للمقصد

ومن هنا، تبين أن المصلحة هي جزء ال . ما يكون المقصد الشكل الكلي أو بتعبير آخر العام

 .ى وجه العموم والخصوصيتجزأ من مقاصد الشارع، وال فرق بينهما إال عل

 :بين المقصد والعلة العالقةج ـ 

الشيء بحصوله، مأخوذ من  والعلة اسم لما يتغير حكم   .العلة في اللغة العربية؛ السبب

العلة التي هي المرض، إذ أن تأثير العلة في الحكم كتأثير المرض في الجسم
(3)

. 

 :ستعمل في معنيينفت  أما في اصطالح األصوليين، 

                                                 

 .2/203ـ حاشية البناني   ( )

 .0/095ـ لسان العرب، البن منظور،   (2)

 .09 / ـ  المستصفى،   (0)

 .9 2/2، ـ  المحصول  (4)

 .م933 ـ  رسالة الطوفي في المصلحة، طبع مطبعة األزهار سنة   (5)

 .305 : ـ القاموس المحيط، ص  (3)
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مصلحة، أو دفع مفسدة، كالذي يترتب على  جلب ما يترتب على تشريع الحكم من: لاألو

 .، وعلى تحريم الربا من دفع الضررتحصيل النفعإباحة البيع من 

 0 - 934 / هـ423 ربيع األول  9  - 022 )رحمه هللا قال األستاذ مصطفى الزرقا 

ريعية في الحكم المشروع، أي على طلق العلة على معنى الحكمة التشقد ت  : "(م999 جويلية 

"المصالح والمفاسد التي تتعلق بها األوامر والنواهي الشرعية فتكون بمعنى الغاية
( )

. 

وهو الوصف الظاهر المنضبط، الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة : الثاني

باعتبارها ركنا وهذا هو معناها في باب القياس عند الحديث عنها  .للعباد، كنفس الزنا والقتل

 .من أركانه

ومعنى كونه منضبطا؛ أي أنه ال يتغير . ومعنى كونه وصفا ظاهرا؛ أي أنه ليس خفيا

ومعنى كونه وصفا مناسبا؛ أي أن من شأن ترتيب . بتغير األشخاص أو األحوال أو الظروف

الحكم عليه أن يفضي ذلك إلى مصلحة مقصودة للشارع مثل رفع الحرج عن المكلف 

أناطه الشارع به من أحكام  ما وأما كونه موجبا للحكم؛ فهو أنه يستدعي. فيف عنهوالتخ

وأما كونه معرفا للحكم فانتصابه عالمة . بحيث يدور الحكم معها وجودا وعدمابه وربطها 

على وجود الحكم عند تحققه في الفرع
(2)

. 

العلة متضمنة ، وذلك من حيث كون قائم وجه االتصال والعالقة بين العلة والمقصدو

لمقصد شرعي، ومفضية إلى ذلك المقصد عند ترتب الحكم عليها، فباتت بذلك الوسيلة إلقامة 

لحكم وامتثالهالمقصد الشرعي بعد تنفيذ ا
(0)

. 

ث ه الغضب من  د  فمن ع  القاضي مثال من القضاء في حالة الغضب إنما هو لعلة هي ما ي ح 

حجج، والمنع  من القضاء لهذه العلة ي قصد منه إيقاع  تشويش الخاطر والحيلولة دون استيفاء ال

ه من القاضي على وجه صحيح يحقق العدالة الشرعية المطلوبة الحكم وصدور 
(4)

. 

 :د ـ العالقة بين المقصد والمعنى

 (.المقصد)للتعبير عن ( المعنى)شاع في عبارات علمائنا المتقدمين استعمال مصطلح 

: إن هللا جعل الصدقة في معنيين: "م دمحم بن جرير الطبريمن ذلك ما جاء في قول اإلما

احدهما سد خلة المسلمين، واآلخر معونة اإلسالم وتقويته
(5)

. 

المفهوم من الصحابة؛ اتباع المعاني، : "ومن ذلك أيضا قول اإلمام أبي حامد الغزالي

"واالقتصاد في درك المعاني على الرأي الغالب دون اشتراط درك اليقين
(3)

. 

األعمال الشرعية ليست مقصودة ألنفسها، : "مام أبي إسحاق الشاطبيكذلك قول اإلومنه 

ع ت ألجلها "وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي ش ر 
(7)

. 
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استعمال في كالم العلماء إلفادة ( المعنى)و( القصد)فتبين من هذه النقول أن مصطلحي 

من ق ب ل الشارع الحكيم من وراء تشريع حكم ما او أحكام  اد تحقيقهمدلول واحد هو الهدف المر

 .عديدة

ولذلك فإن التعبير بأحد المصطلحين يغني عن استعمال اآلخر، وإذا استعمال معا في ىن 

 .واحد كان ذلك حشوا ال مبرر له

 

 :موقع المقاصد من الشريعة وأحكامها: ثالثا

قة الروح بالجسد، فكما أن الجسد ال يقوم بدون عالقة المقاصد بالشريعة وأحكامها كعال

كمها  .روح، كذلك الشريعة وأحكامها ال تقوم وال تحيا إال بروحها وهي مقاصدها وأسرارها وح 

فالشريعة إنما أنزلت لتحكم حياة الناس فتربطهم بربهم وتنظم عالقاتهم ومعامالتهم فيما 

على ما فيه تحقيق مصالح هؤالء الناس  بينهم، ويقتضي هذا أن تنطوي أحكام هذه الشريعة

إذ لو تصورنا أن الشريعة ال أهداف لها وال مقاصد وراء أحكامها، لكان  .ودفع المفاسد عنهم

 .ذلك عبثا يتنزه عنه الباري  المشرع سبحانه وتعالى

، وقد ذكر هذا االسم في كتابه الكريم أكثر من (الحكيم)فاهلل عز وجل من أسمائه الحسنى 

لم عباده أن سبحانه وتعالى حكيم فيما خلق وفيما شرع، فلم يخلق شيئا لعبا وال ع  ن مرة، لي  تسعي

 .باطال، كما أنه لم يشرع شيئا عبثا وال اعتباطا

ري في نما هي روح تسإن المقاصد الشرعية ليست أحكاما يطلب تنفيذها والعمل بها، وإ

تصور أن ألحكام وجودا وعدما، فال ي  األحكام، وهذه الروح لها مواصفات محددة تدور مع ا

يوجد الحكم إال مقترنا بمقصده، إذ لو خال من مقصده لفقد صفته الشرعية ولصار كالجسد 

ومن الواجب مراعاة هذه المقاصد عند استنباط  .الذي فقد روحه، فضرره حينئذ أكبر من نفعه

كلفين، حتى ال تفقد األحكام األحكام من أدلتها، وعند العمل بها وتنفيذها في واقع حياة الم

 .جوهرها، وال تخلو األعمال من روحها وهو تحقيق المقاصد الشرعية من تشريعها

أعالم "في كتابه  (م049  - 292 / هـ 75 -  39) الجوزية قيميقول اإلمام ابن 

 ":الموقعين

عدل وهي  ،إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد"

 .وحكمة كلها ،ومصالح كلها ،ورحمة كلها ،كلها

وعن المصلحة إلى  ،فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها

 .لشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويلفليست من ا ،المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث

ه الدالة عليه تفالشريعة عدل هللا بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكم

 . أتم داللة وأصدقهاوعلى صدق رسوله ملسو هيلع هللاىلص

المبصرون، وهداه الذي اهتدى به المهتدون، وشفاؤه التام الذي به وهي نوره الذي أبصر 

 .من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيلالذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم 

فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور  ،ولذة األرواح ون وحياة القلوبفهي قرة العي

 .والشفاء والعصمة
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وكل شر ونقص في الوجود . وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها، وحاصل بها

 .بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم ولوال رسوم قد. فسببه إضاعتها

فإذا أراد . األرض أن تزوالوهي عصمة للناس وقوام للعالم، وبها يمسك هللا السموات و

 .من رسومها يلدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقهللا خراب ا

فالح والسعادة في الدنيا وقطب ال ،هي قطب العالمـ التي بعث هللا بها رسوله ـ فالشريعة 

"واآلخرة
( )

. 

 وما كانت الشريعة لتتبوأ هذه المكانة، لوال ما تنطوي عليه أحكامها من مقاصد وأهداف

كم وأسرار، تتلخص في جلب المصالح للمكلفين ودرء المفاسد عنهم  .وغايات وح 

 

 :وقواعدها العامة هاعلومة المقاصد بعناصر الشريعة وعالق: رابعا

إذا كانت علوم الشريعة، إنما تهدف كلها إلى استجالء جوانب البناء التشريعي اإلسالمي 

لعلوم متينا، وصلتها بها االمقاصد بهذه  ن يكون رباطأفي عمومه وفي تفاصيله، فال غرو 

وثيقة، باعتبار أن كل جانب من جوانب الشريعة، والذي اختص بدراسته علم من العلوم 

 .قصد الشارع إلى تحقيقها صد وغايات وأسراراالشرعية، ينطوي على مق

وبين سائر علوم الشريعة  مقاصد الشريعةونؤشر هنا على ما تجلى لنا من عالقة بين 

 :قواعدها العامةو

 :أ ـ عالقة المقاصد بالعقيدة

إلسالمي في عمومه، وهذه امعلوم أن العقيدة هي الركن الركين الذي يقوم عليه البنيان 

في التصديق القلبي بها في حد ذاتها،  اليست مجرد مفاهيم تنحصر قيمته - في حقيقتها -ة العقيد

الثاني من تلك القيمة هو ما يحدثه اإليمان  وإنما ذلك هو جزء من اإليمان بها فحسب، والجزء

 .يةملل في حياة اإلنسان الفكرية والعبالعقيدة من أثر شام

وفي نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف تأكيد مستمر لهذه الحقيقة، وإرشاد دائم 

ع  ﴿: إليها، وذلك مثل قوله تعالى ق ع ود ا و  ا و  ون  اَّلل   ق ي ام  ين  ي ذ ك ر  ل ق  ال ذ  ون  ف ي خ  ي ت ف ك ر  م  و  ن وب ه  ل ى ج 

ان ك  ف ق ن ا ع ذ اب  الن ار   ال  س ب ح  ل ق ت  ه ذ ا ب اط  ا خ  ب ن ا م  ض  ر  األ  ر  ات  و  او  ، [ 9 : آل عمران]﴾ الس م 

وقوله . به عز وجلعدا من أبعاد اإليمان الكون ب   قالتفكر في خل سبحانه وتعالى جعلحيث 

ع  ﴿: تعالى يو  ل ف  ال ذ  ت خ  ا اس  ض  ك م  م  ف ي األ  ر  ل ف ن ه  ت خ  ات  ل ي س  ال ح  ل وا الص  ع م  ن ك م  و  ن وا م  ين  آ م  ن  د  اَّلل   ال ذ 

ن ا م  أ م  ف ه  و  ن  ب ع د  خ  م  م  ل ن ه  ل ي ب د   م  و  ت ض ى ل ه  ي ار  م  ال ذ  ين ه  م  د  ن ن  ل ه  ك   ل ي م  م  و  ل ه  ن  ق ب  ع ب د ون ن ي ال  ي   م 

ق ون   ن  ك ف ر  ب ع د  ذ ل ك  ف أ ول ئ ك  ه م  ال ف اس  م  ك ون  ب ي ش ي ئ ا و  ، حيث يقرن اإليمان [55: النور] ﴾ي ش ر 

 يمان بالعقيدة في اآليتين هو إيمان يمتد  ان تالزم يترتب عليه الجزاء، فاإلبالعمل الصالح إقر

 .عالكي تكتمل قيمته إلى الفكر والسلوك م

 .أن تصبغ العقيدة فكر المسلم وسلوكه في آن واحد ومقتضى هذا؛ ضرورة  

                                                 

 . ، ص0ـ اعالم الموقعين عن رب العالمين، ج  ( )
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درا عنه، ويتم ذلك بأن ان موصوال باالعتقاد، صاففكر المسلم ال يكون رشيدا، إال إذا ك

يكون المسلم في كل ما يفكر فيه، مستحضرا للعقيدة اإلسالمية استحضارا تكون به تلك العقيدة 

 .نهجرد مفردات يحملها ذهمؤطرا دائما له، ال م

الفكر هو أصل السلوك العملي، فإن التأطير العقدي للفكر ال ي غني عن التأطير  وبما أن

ن العمل إذا لم يكن موجها توجيها عقديا مباشرا فإنه قد يطرأ عليه ألعقدي للعمل أيضا؛ ذلك ا

يا بناء عقديا، فما أيسر ما لفكر الذي هو امتداد له مبنان اانقطاع عن مفاهيم العقيدة حتى وإن ك

ينحرف السلوك العملي عن الصورة لذهنية الحاصلة بالفكر حتى وإن كانت صورة مؤطرة 

 .تأطيرا عقديا

جريان األعمال على : )ويمكن التعبير عن هذا المعنى من التأطير العقدي للعمل بتعبير

ال أنها تعود في مجملها لمقاصد، وإن تفرعت فروعا، إا، ذلك أن هذه (مقتضى مقاصد الشريعة

إلى المقصد األعلى وهو تحقيق خير اإلنسان وصالحه بالتزام أوامر هللا ونواهيه، وهو حقيقة 

عن الصلة بين العمل  ان األعمال على تحقيق مقاصد الشريعة تعبيراعقدية كلية، فيكون جري

جهة وعلم الفقه الذي  ر مقاصد الشريعة رابطا بين علم العقيدة مناولذا فيمكن اعتب. والعقيدة

 .يضبط األعمال من جهة أخرى

 راعىينه وبين العقيدة، يقتضي أن ت  ودوران العمل على مقاصد الشريعة بوصفها رابطا ب

بنى بحسب تلك المآالت، وتتعدل وتتكيف في األعمال كلها مآالتها من المصلحة أو المفسدة فت  

ساني والبيئي الذي ال يضبطه منطق مطرد بحسبها أيضا، ذلك أن العمل له صلة بالواقع اإلن

لمنطق الذي يحكم األفكار، ولذلك فإن األعمال ربما أجريت على صورة ق در اصارم كصرامة 

أنها تحقق مقصد الشريعة فتكون موصولة إذن بمقتضيات العقيدة، ولكن يتبين خالل اإلنجاز أو 

ت إلى ما لم يتحقق فيه المقصد، سلفا، أنها آل تكن في الحسبانبعده، لمالبسات واقعية لم 

ن ت عدل إلى ما فيه تحقيق مقصدها لترتبط أفانقطعت صلتها إذن بالمعتقد، وحينئذ فإنها ينبغي 

من جديد بموجبها العقدي، على نحو ما يكون في بناء مصنع ي قدر أنه يوفر الخير للناس 

سبب من التلوث البيئي ما فيه ألرض، ولكن يتبين في أثناء العمل فيه أنه ياويحقق التعمير في 

 .ل إذن بحسب ما فيه حفظ للبيئة الكونية وخير لإلنسانفساد كبير، في عد  

وهكذا يكون المقصد، وهو معنى عقدي كما ذكرنا، المؤشر الدائم الذي تتجه باتجاهه 

األعمال، وتتكيف بحسبه كل نشاطات اإلنسان المسلم
( )

. 

 :هب ـ عالقة المقاصد بالقرآن وتفسير

ن القرآن يمثل المصدر األول لشريعة، من حيث إيرتبط القرآن الكريم وتفسيره بمقاصد ا

لمعرفة مقاصد الشريعة وحكمها وأسرار أحكامها وعلل شرائعها، فمن خالل البحث في آيات 

القرآن الكريم، يتم استكشاف مقاصد األحكام القرآنية التي وقع النص عليها أحيانا، أو اإلشارة 

 .في أحيان أخرى إليها

 :وفي ذلك يقول اإلمام الشاطبي رحمه هللا

                                                 

معرفة، ماليزيا، السنة دور اإلصالح العقدي في النهضة اإلسالمية، بحث لعبد المجيد النجار، مجلة إسالمية ال: ـ انظر  ( )

 .، بتلخيص ونوع تصرف93ـ  70: م، ص993 هـ، جوان  3 4 األولى، العدد األول، محرم 
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لرسالة، ونور اإن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمدة الملة وينبوع الحكمة، وآية "

األبصار والبصائر، وأنه ال طريق إلى هللا سواه وال نجاة بغيره، وال تمسك بشيء يخالفه، 

ل عليه ألنه معلوم من دين األمة، وإذا كان كذلك لزم وهذا كله ال يحتاج إلى تقرير واستدال

ضرورة لمن رام االطالع على كليات الشريعة، وطمع في إدراك مقاصدها، واللحاق بأهلها، 

"الليالي واأليام ر   أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على م  
( )

. 

يلت بتعليالت تبين مة قد ذ  ونحن نعلم من واقع القرآن الكريم، أن كثيرا من آياته الحكي

 .أسرار ومقاصد األحكام الشرعية التي تضمنتها

ش اء  ﴿: لىامن ذلك قوله تع ي ن ه ى ع ن  ال ف ح  ب ى و  ي ال ق ر  إ يت اء  ذ  س ان  و  ح  اإل   ر  ب ال ع د ل  و  م 
إ ن  اَّلل   ي أ 

ظ ك م  ل ع ل ك م   ال ب غ ي  ي ع  ن ك ر  و  ال م  ون  و  يد  ب ك م  ﴿: ، وقوله[93: النحل] ﴾ت ذ ك ر  ال  ي ر  يد  اَّلل   ب ك م  ال ي س ر  و  ي ر 

ي ت م  ﴿: ، وقوله[95 : البقرة] ﴾ال ع س ر   ل  ك م  و  ر  يد  ل ي ط ه   ن  ي ر  ل ك  جٍ و  ر  ن  ح  ل ي ك م  م  ع ل  ع  يد  اَّلل   ل ي ج  ا ي ر  م 

ون   ك ر  ل ي ك م  ل ع ل ك م  ت ش  ت ه  ع  ي اة  ي ا أ ول ي األ  ل ب اب  ﴿: ، وقوله[33: المائدة] ﴾ن ع م  ل ك م  ف ي ال ق ص اص  ح  و 

 [.79 : البقرة] ﴾ل ع ل ك م  ت ت ق ون  

ه، حيث يحتاج المفسر إلى معرفة كما ترتبط المقاصد أيضا بالقرآن من حيث تفسير   

 يتعرض في تفسيره ال كيالمقاصد حتى يتسنى له تتبع أسرار األحكام التشريعية ومالحظتها 

أو في محاولته مالحظة األحكام التي انطوت عليها اآليات القرآنية إلى الخلط والضالل، من 

 .راد الوصول إلى الحق والصوابأحيث 

وتتدخل معرفة المقاصد أيضا في التفسير، من حيث ينبغي على المفسر أن يحرص على 

قرآنية المنطوية على إشارات إلى حكم إبراز هذه المقاصد وإجالئها عند تعرضه لآليات ال

التشريع وأسراره وخيريته على اإلنسان، فيجلي فضل الشارع على المكلفين ويبين عنايته 

بتحقيق مصالحهم ودفع المفاسد عن أن تلحق بحياتهم فتفسدها عليهم وتعمها بالفوضى 

 .واالضطراب

في فهم القرآن، هي من ويرى الدكتور دمحم سعد اليوبي أن أهمية المقاصد الشرعية 

 :وجهين

ها    ـ أن القرآن قد اشتمل على آيات متشابهات، والمتشابه هو ما احتمل من التأويل أوج 

وهو حمل  ؛فعلى المعنى األول. بعضها مراد وبعضها غير مراد، أو هو ما لم تتضح داللته

ألخرى المبينة عند اللفظ المتشابه على المعنى المراد للشارع، يحتاج إلى رد إلى النصوص ا

وجودها، أو إلى ما يفهم من نصوص الشريعة األخرى مجتمعة، فيحمل اللفظ المحتمل على ما 

يوافق نصوص الشريعة ومقاصدها، وإذا كان عندنا تفسيران للفظ أحدهما يوافق مقاصد 

 .الشريعة واآلخر يناقضها حملناه على ما يوافق مقاصدها

 .مقاصدها؛ أنه باطل شرعية وأبطلها وناقضالنصوص الوبهذا ي علم أن كل تأويل خالف 

ـ أنه في بعض آيات القرآن مقاصد شرعية كثيرة، وبعضها مرتب على بعض، بعضها  2

إلى غير ذلك، وهذا .. مقصود قصدا أصليا، وأخرى مقصودة بالت ب ع، وبعضها مقيد في السنة

 :يحتاج إلى أمور
                                                 

 .043: ، ص0: ـ الموافقات، ج  ( )
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 .أ ـ جمع مقاصد الحكم الواحد في القرآن

 .ب ـ المعرفة بدرجات ورتب المقاصد

 .ج ـ ضم مقاصد السنة إلى مقاصد القرآن

صد الحكم الواحد فائدة، وهي تحقيق ذلك الحكم على اع مقجمفي ، فإن ففي األمر األول

 .أفضل الوجوه كما أراده هللا سبحانه بشرعه

بما كان أهم منها  ة برتب المقاصد يجعل المكلف ي عنى؛ فإن المعرفوأما في األمر الثاني

بقدر استطاعته، وإذا علم القصد األصلي من التابع، فإنه يسعى في تحقيق األصلي، وبه يستقيم 

 .فهم النصوص القرآنية

، فإن علم المقاصد المطلوب هنا هو العلم بمقاصد الكتاب والسنة، وأما األمر الثالث

فإذا نظر الناظر في . والسنة مفسرة للقرآن، ومؤكدة له، ومنشئة ألحكام ليست في القرآن

حصل الخلل في فهمه من هذا  ،ولم يكن على دراية بمقاصد الشريعة كاملة كتابا وسنة ،القرآن

الباب
( )

. 

 :لحديث وعلومهج ـ عالقة المقاصد با

عالقة المقاصد بالحديث وعلومه ال تقل أهمية عن عالقتها بالقرآن وتفسيره، فالسنة 

النبوية الشريفة تمثل هي األخرى مصدرا ثرا ومعينا ال ينضب لمقاصد الشريعة، فالنبي صلى 

ومرشدا، وقد انطوت بعثته على مختلف معاني الخيرية  هادياعث هللا عليه وسلم إنما ب  

ة  ﴿ :فضل، حتى لقد امتن هللا به على اإلنسانية، فقال عز وجلوال م  ح  ل ن اك  إ ال  ر  س  ا أ ر  م  و 

ين   ل ع ال م  م  آ ي ات ه  ه  ﴿: ، وقال[37  :األنبياء] ﴾ل  ل ي ه  م  ي ت ل و ع  ن ه  س وال  م  ي  ين  ر  ي ب ع ث  ف ي األ  م   و  ال ذ 

ت ا م  ال ك  ه  ي ع ل  م  م  و  يه  ك   ي ز  ب ينٍ و  ٍل م  ن  ق ب ل  ل ف ي ض ال  إ ن  ك ان وا م  ة  و  م  ك  ال ح   [.34 : آل عمران] ﴾ب  و 

حياة النبي ملسو هيلع هللاىلص، بوصفه رسوال إلى اإلنسانية، كلها في أفعاله وأقواله وتقريراته  قامتولقد 

 .على جلب كل ما فيه خير وصالح، ودفع كل ما فيه شر وضرر وفساد

اء السنة النبوية، يتضح بجالء البعد المقاصدي في السيرة النبوية، فكل ما من استقر"فـ 

صدر عنه ملسو هيلع هللاىلص يقع في دوائر التيسير والرحمة والعدل ورفع اآلصار واألغالل، ويهدف إلى 

وحياتهم المعاشية .. حفظ مصالح الخلق المتعلقة بحياتهم الفردية، والجماعية، واإلنسانية

فمنهجية الرسول عليه الصالة والسالم، المضمنة في أقواله وأفعاله وتقريراته .. والروحية

"وأخالقه وشمائله، مصبوغة بالمنطق المقاصدي الهادف
(2)

. 

 :فالسنة ال بد منها لفهم المقاصد الشرعية، وبيان ذلك من الوجوه اآلتية

المقاصد النظر في  ـ أن الشريعة مبناها على الكتاب والسنة، فإذا أغفل الناظر في  

 .السنة فقد أغفل جزءا من الشريعة لم يتعرف على مقاصده

                                                 

: م، ص999 هـ،  439 ، دار الهجرة، الرياض،  : ـ مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية، لدمحم سعد اليوبي، ط  ( )

 .ف وتلخيص، بتصر 49ـ  497

 .53: ، ص40ـ المنهج النبوي والتغيير الحضاري، لعبد العزيز برغوث، كتاب األمة   (2)
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ة للمراد من الكتاب، وذلك يشمل بيان مقاصد بعض األحكام التي لم ـ أن السنة مبين 2

كما يشمل زيادة إيضاح وبيان للمقاصد التي . ينص القرآن على مقاصدها ولم يبين غايتها

 .اله ذكرها القرآن وذكر مقاصد أخرى

فمن األحكام التي وردت في القرآن، وبينت السنة مقاصدها؛ حكم النكاح، فقد جاء في 

ا ﴿: بعض مقاصده، كما في قوله تعالىالقرآن بيان  اج  و  ك م  أ ز  ن  أ ن ف س  ل ق  ل ك م  م  ن  آ ي ات ه  أ ن  خ  م  و 

ة   م  ح  ر  د ة  و  و  ع ل  ب ي ن ك م  م  ج  ا و  ك ن وا إ ل ي ه  ون  ل ت س  ٍم ي ت ف ك ر  وجاءت [. 23/الروم] ﴾إ ن  ف ي ذ ل ك  آل  ي اٍت ل ق و 

يا معشر الشباب من : "السنة ببيان مقاصد أخرى لم ت ذكر في القرآن، حيث قال رسول هللا ملسو هيلع هللاىلص

.."استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
( )

. 

األحكام التي لم توجد في القرآن، والحاجة إلى مثل هذا ـ أن السنة استقلت ببعض  0

النوع ماسة في معرفة المقاصد، ألنها جاءت بأحكام ليست موجودة في القرآن، وبينت 

 .مقاصدها

ـ وهناك السنة الموافقة أو المؤكدة، وهي تفيد في معرفة المقاصد من جهة أن تكاثر  4

 .لذلك المعنى ويزيده قوة وتأكيدا النصوص وتواردها على معنى واحد يعطي أهمية

 .هذا من حيث كون السنة النبوية مصدرا الستكشاف المقاصد

وهناك جانب آخر نالحظ من خالله العالقة الوثيقة التي تربط المقاصد بالحديث وعلومه، 

المروي عن النبي متن الحديث  تمحيصحيث يمكن أن يكون لمقاصد الشريعة دخل كبير في 

ذلك أن العناية بالسند وحده ال تكفي في تنقية السنة من األحاديث التي   والتأكد من صحته؛ملسو هيلع هللاىلص

حديث ال ترقى نسبتها إلى النبي ملسو هيلع هللاىلص إلى درجة الصحة، بل ال بد من النظر إلى مضمون ال

نى وال ة مقاصد الشريعة الكلية هو حديث غير صحيح المعأيضا، فالحديث المتضمن مناقض

باعتبار عدالة الرواة وضبطهم، إذ قد  ، حتى وإن بدا أنه صحيحتجوز نسبته إلى النبي ملسو هيلع هللاىلص

فمقاصد الشريعة ينبغي . يتطرق التصحيف أو السقوط إلى لفظ الحديث فال ينتبه الرواة إلى ذلك

 .تهأن تكون أحد المقاييس المعتمدة في الكشف عن مدى صحة الحديث أو عدم صح

ويمكن أن نجد سندا لذلك فيما روي في كتب السنة من أن عمر بن الخطاب رضي هللا 

عنه، رفض حديث فاطمة بنت قيس
(2)

لما أخبرت أن رسول هللا ملسو هيلع هللاىلص لم يقض لها بالنفقة وال  

نبينا  ال نترك كتاب هللا وسنة: "بالسكنى في الطالق البائن بينونة كبرى، وقال قولته المشهورة

"ملسو هيلع هللاىلص لقول امرأة ال ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة
(0)

، وهو هنا يعني بكتاب 

هللا وسنة رسوله ما ي فهم من فحواهما معا من حفظ مصالح العباد وعدم السماح بنشوء التظالم 

لى ظلم الطالق الواقع بينهم، فإن حرمان المبتوتة من النفقة والسكنى هو ظلم ثان ي ضاف إ

 .عليها

اشتكى سعد بن عبادة شكوى : قال -رضي هللا عنهما  -حديث عبدهللا بن عمر ومن ذلك؛ 

يعوده مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدهللا بن مسعود  -ملسو هيلع هللاىلص  -له فأتاه النبي 

                                                 

 .متفق عليه من رواية ابن مسعودـ   ( )

 .ـ حديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم في كتاب الطالق من صحيحه  (2)

 .9   / 2صحيح مسلم، ـ   (0)
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ال يا رسول : ، قالوا"قد قضى: "لرضي هللا عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقا

؟ إ ن  اَّلل   ال  »: بكوا فقال -ملسو هيلع هللاىلص  -فلما رأى القوم بكاء النبي  -ملسو هيلع هللاىلص  -هللا، فبكى النبي  ع ون  م  أ ال  ت س 

ذ ا  ب  ب ه  ن  ي ع ذ   ل ك  ن  ال ق ل ب ، و  ز  ال  ب ح  ، و  ع  ال ع ي ن  ب  ب د م  إ ن   -أ ش ار  إ ل ى ل س ان ه  و   -ي ع ذ   م ، و  ح  أ و  ي ر 

ل ي ه   ل ه  ع  ي  ت  ي ع ذ ب  ب ب ك اء  أ ه  «ال م 
( )

. 

فقد ورد عن عائشة رضي هللا عنها أنها اعترضت على رواية ابن عمر للحديث، حيث 

 عن رسول هللا ر رضي هللا عنهماعمابن دة عائشة رضي هللا عنها حديث سيدنا ذكر عند السي

رحم هللا عمر وهللا ما حدث رسول : "فقالت ،((إن الميت يعذب ببعض ببكاء أهله عليه: ))ملسو هيلع هللاىلص

: رضي هللا عنها وقالت((" إن هللا يزيد الكافر عذابا  ببكاء أهله عليه)) :ولكن قالملسو هيلع هللاىلص، هللا 

ر  أ خ   :حسبكم القرآن" ز  ة  و  ر  از  ر  و  ال ت ز  "[34 : األنعام] ﴾ىر  ﴿و 
(2)

. 

إن : ))ملسو هيلع هللاىلص ر رضي هللا عنهما يرفع إلى النبيوفي رواية ذ كر عندها إن سيدنا ابن عم

وهل: "تفقال(( الميت يعذب في قبره ببكاء أهله
(0)

إنه ليعذب )): ملسو هيلع هللاىلص إنما قال رسول هللا ،

(("بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه
 (4)

. 

 :د ـ عالقة المقاصد باالجتهاد ومناهجه

يرتبط االجتهاد ارتباطا وثيقا بمقاصد الشريعة، فالمجتهد الذي يريد استنباط األحكام وهو 

ال يتوفر على اطالع كاف على مقاصد الشارع، من شأن اجتهاداته أن ال تكون قويمة 

يفتي بما يتعارض مع مصلحة  صد، فقداومتكاملة، ألن من الممكن أن يجتهد وال يراعي المق

و يفتي بمقتضى تقديم مصلحة خاصة أالمكلف أو يتناقض مع مقصد عام من مقاصد التشريع، 

 ضر  ألحاالت يكون قد اوفي كل هذه . على مصلحة عامة، أو مصلحة جزئية على مصلحة كلية

 ..دخل في الدين ما ليس من أحكامهمن حيث أراد أن يصلح، وأ

ي لبيان هذه األحكام لمن يطلبها، في إدراك أحكامها، المتصد    المجتهد  الشريعة،  س  رفدا

الحاجة لمعرفة هذه  بحاجة ماسة إلى معرفة المقاصد والعلل لألحكام الشرعية، وهو بأمس   

ى لها، ذلك أن االجتهاد ال يتوقف ع االجتهاد التي يمكن أن يتصد  االمقاصد في كل نوع من أنو

إنما له أبعاده المتعددة وطرقه ور البحث عن الحكم الشرعي، على صورة واحدة من صو

المتنوعة، وفي كل منها يحتاج المجتهد إلى إدراك المقاصد الشرعية والوقوف على علل 

 .األحكام

                                                 

، وأخرجه مسلم (034 :برقم 0/527 الفتح)، باب البكاء عند المريض: ئزكتاب الجناأخرجه البخاري في صحيحه، ـ   ( )

 (.924:برقم 2/303) باب البكاء على الميت ،كتاب الجنائز صحيحه،  في

: يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته: ملسو هيلع هللاىلصأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب قول النبي ـ   (2)

في حديث طويل واللفظ  0/42: ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 3 /2

  .له

 [.4/200: النهاية البن األثير: ينظر] .أي ذهب وهمه  إلى ذلك، ويجوز أن يكون بمعنى سها وغلط: وهلـ   (0)

: rقال رسول هللا "،وفي لفظ ألحمد وابن أبي شيبة 0/44: ه عليهأخرجه مسلم كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهلـ   (4)

،مصنف ابن 9 245رقم  7/093 : €مسند أحمد في مسند عائشة (( إن أهل الميت يبكون عليه وانه ليعذب بجرمه))

 .4/309: أبي شيبة

. 
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أ ـ فهناك االجتهاد في فهم نصوص الشريعة في كافة دالالتها على معانيها، بحسب 

ال سيما في الدالالت العقلية التي هي من لوازم االستعمال اللغوي، وبحسب النقل الشرعي، و

ب، وداللة اعبارات النصوص الشرعية، كداللة اإلشارة، وداللة النص أو فحوى الخط

 .ف في علم أصول الفقهوهو معر ااالقتضاء، وداللة مفهوم المخالفة، مم

يعة مقاصد الشر"والمجتهد في هذا اإلطار بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة، ذلك أن 

لكلية والجزئية من أدلتها التفصيلية والفرعية اتنير الطريق في معرفة األحكام الشرعية 

لى فهم النصوص الشرعية وتفسيرها عحث والمجتهد والفقيه االمنصوص عليها، وتعين الب

ترشد إلى الصواب في تحديد مدلوالت األلفاظ  ابشكل صحيح عند تطبيقها على الوقائع، كم

 ايها، لتعيين المعنى المقصود منها، ألن األلفاظ والعبارات قد تتعدد معانيهالشرعية ومعان

"لمقاصد لتحديد المعنى المقصود منهااوتختلف مدلوالتها، فتأتي 
( )

. 

المقاصد تفيد المجتهدين في فهم النصوص وتفسيرها، وإذا لم يتحقق لدى المجتهد إن 

والزلل؛ حتى لتجده آخذ ا ببعض جزئيات  مراعاة مقاصد الشريعة وقع في التخبط واالضطراب

الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها 

فزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار : "قال الشاطبي .وال رسوخ في فهم مقاصدها

 ".مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه

اك االجتهاد القائم على رد النظير إلى نظيره، لعلة جامعة بينهما، في حكم على ـ وهن ب

كم به على نظيره الذي ورد فيه نص، قياسا شرعيا قائما  النظير الذي ال نص فيه بمثل ما ح 

لمسالك التي نص عليها علماء الجامعة بين النظيرين، والتي ت عرف بمسلك من العلة اعلى 

لمقاصد في هذا النوع من االجتهاد واضح، ألن القياس المجتهد إلى اج واحتيا .أصول الفقه

لعلل قد يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة، كما في مسلك ايعتمد على إثبات العلل، وإثبات 

المناسبة مثال
(2)

. 

لمصالح المتجددة التي لم يرد فيها اـ وهناك أيضا االجتهاد بالرأي القائم على تقدير  ج 

لتكاثر والتجدد، بحيث ال ت حصى كثرة، تقديرا مرده العقل العلمي المتخصص، ان نص، وهي م

أي االجتهاد بالرأي الجاري على أصول الشريعة، المترسم لمقاصدها، فالعقل ال يملك 

ن تكون على نحو يقيم أاالستقالل التام في إدراك تلك المصالح أو تحديدها، لكونها مشروطة ب

 .مع جعله سبيال إلى اآلخرةالدنيا بما ال يتناقض 

 .وذلك ال ي عرف إال من دراسة مقاصد الشريعة واستيعاب مبادئها وأصولها

ـ وهناك االجتهاد القائم على المقارنة بين اآلراء الفقهية ومحاولة الترجيح بينها، وفي  د

القول  إن مقاصد الشريعة تعين في الدراسة المقارنة على ترجيح"هذا المجال من االجتهاد فـ 

"الذي يحقق المقاصد، ويتفق مع أهدافها في جلب المنافع ودفع المفاسد
(0)

. 

                                                 

وق اإلنسان محور مقاصد حق: 97ـ مقاصد الشريعة أساس لحقوق اإلنسان، بحث لدمحم الزحيلي، في كتاب األمة   ( )

 .73: الشريعة، ص

 .9 ـ  5 : ـ مقاصد الشريعة اإلسالمية، لدمحم الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، ص  (2)

 .73: س، ص. ـ مقاصد الشريعة أساس لحقوق اإلنسان، لدمحم الزحيلي، م  (0)
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على الترجيح بين األدلة المتعارضة والجمع بينها، وتنزيل  المجتهد تعينفالمقاصد 

األحكام بما يتالءم مع ظروف الزمان والمكان، وتقليل االختالف والنزاع الفقهي والتعصب 

الحكم، وتنسيق اآلراء المختلفة، ودرء التعارض بينها، وتمكن المجتهد  المذهبي، في عملية بناء

من النظر الكلي الشمولي المستحضر لمجموعة أهداف الشريعة، والمستوعب لجوانب المطلب 

  .هالفقهي بحيث ال يمنعه التعمق في جزئيات الفقه عن رؤية كليات

امها، ال تتحقق إال لمن خبروا النظرة الشمولية المنسجمة للشريعة وأحك"والخالصة أن 

ومن . المقاصد وأدركوا كليات الشريعة وغاياتها الكبرى، ثم نظروا في األحكام من خالل ذلك

فاته هذا المستوى، وأهمل هذا النوع من النظر، وقع في التخبط واالضطراب، وجاء باآلراء 

 ..واألقوال الشاذة المنافية لمقاصد الشارع

نضاج االجتهاد وتقويمه فحسب، ولكنها أيضا أداة لتوسيعه وتمكينه فالمقاصد ليست أداة إل

فالمجتهد : "وفي هذا يقول اإلمام الشاطبي رحمه هللا. من استيعاب الحياة بكل تقلباتها وتشعباتها

إنما يتسع مجل اجتهاده بإجراء العلل وااللتفات إليها، ولوال ذلك لم يستقم له إجراء األحكام 

"إال بنص أو إجماع على وفق المصالح
( )

. 

ولعل هذه األهمية البالغة التي تنطوي عليها معرفة المقاصد في االجتهاد، هي التي دفعت 

 :باإلمام الشاطبي إلى اعتباره شرطا أوليا، بل سببا لالجتهاد، وذلك حين قال

 :إنما تحصل درجة االجتهاد لمن اتصف بوصفين"

 .فهم مقاصد الشريعة على كمالها: أحدهما

 .التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها: والثاني

وأن المصالح على ثالث مراتب، .. فإن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح.. أما األول؛

فإذا بلغ اإلنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل 

ة للنبي ملسو هيلع هللاىلص في التعليم تنزيله منزلة الخليفهو السبب في  باب من أبوابها، فقد حصل له وصف

 .والفتيا والحكم بما أراه هللا

وأما الثاني؛ فهو كالخادم لألول، فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج 

إليها في فهم الشريعة أوال، ومن هنا كان خادما لألول، وفي استنباط األحكام ثانيا، لكن ال 

مرة الفهم إال في االستنباط، فلذلك جعل شرطا ثانيا، وإنما كان األول هو السبب في تظهر ث

"بلوغ هذه المرتبة، ألنه المقصود والثاني وسيلة
(2)

. 

 :هـ ـ عالقة المقاصد بتنزيل األحكام على الوقائع

من األحكام الشرعية مقصد يهدف إلى تحقيقه في حياة الناس، حكم أن لكل  مما هو مقرر

 .حققه في الواقع تتحقق لإلنسان منفعة، أو ت درأ عنه مفسدةوبت

ومعنى هذا؛ أن الرابطة بين الحكم، وبين مقصده، رابطة تالزم على مستوى التجريد، "

ضع، والكشف على هذا المقصد يكون  فما من حكم إال له مقصد إليه يفضي، ومن أجله و 

 .ا، بحسب درجة وضوحه في دليل الحكمباالجتهاد في الفهم، وقد يكون سهال، وقد يكون صعب
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ولكن الواقع أن مقاصد األحكام، وإن كانت الزمة لها في ذاتها لزوما منطقيا مجردا، فإن 

وقوع األحكام على عين األفعال في الواقع ال يالزمه بالضرورة المطردة حصول المقاصد 

ها أعراض ومالبسات تحول منها، ذلك ألن فعال اإلنسان العينية، في واقعها الزمني قد تحف ب

دون تحقيقها للمقاصد من األحكام التي أجريت عليها، فت طلق إذن األحكام على مجريات 

ضعت  ..األحداث، وتتخلف المقاصد التي من أجلها و 

ر المقاصد في األحكام ال يكفي فيه االجتهاد النظري، الذي يهدف إلى اولذلك فإن اعتب

ولى، تتم ضمن أقيتها التجريدية، فتلك مرحلة ضرورية الكشف عن مقاصد األحكام في منط

االجتهاد في الفهم، وال بد من مرحلة اجتهادية ثانية عند صياغة األحكام بقصد تهيئتها للواقع 

ومعالجته، وهي مرحلة يتم فيها اعتبار المقاصد في األحكام، من حيث حصولها في الواقع، 

داث، فيكون رجحان الظن بحصولها أو تخلفه، عندما تطبق تلك األحكام على مشخصات األح

ميزانا في صياغة األحكام، بقصد إدراجها في خطة المعالجة، اعتمادا لما يرجح الظن بتحقيق 

مقصده في الواقع من األحكام، وعدوال ـ بوجه من وجوه العدل ـ عما يرجح الظن أنه ال يحقق 

"عليهامقصده، ألغراض تلم بالوقائع المراد إجراء األحكام 
( )

. 

فتنزيل األحكام على الوقائع والتصرفات يقتضي هو اآلخر اجتهادا خاصا، فال يكفي فهم 

الحكم من النص ثم السعي المباشر إلى تحقيقه دون النظر فيما سيؤول إليه تطبيق ذلك الحكم 

في الواقع، إذ قد يؤدي إلى حصول مفسدة، من حيث أريد منه تحقيق مصلحة، وذلك ألن 

الناس وسلوكاتهم الواقعية ترتبط عادة بجملة من المالبسات والمؤثرات التي تجعلها  تصرفات

تتجه وجهة معينة أو تقع على نحو معين، في حين أن الحكم الذي يتضمنه النص الشرعي يأتي 

حكما مجردا ومطلقا ي راد منه معالجة القضايا والتصرفات في صورتها المجردة، وال بد ـ عند 

المجسدة في لمشخصة واتحيط بالتصرف في صورته  مراعاة المالبسات التي تطبيقه ـ من

 :ولقد أشار اإلمام الشاطبي رحمه هللا إلى هذه القضية وأكد عليها حين قال .لواقعا

 :اقتضاء األدلة لألحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين"

عن  احل مجردلمالعوارض، وهو الواقع على األصلي قبل طروء ااالقتضاء : اأحدهم

لصدقات غير اإلجارة، وسن النكاح، وندب االتوابع واإلضافات، كالحكم بإباحة الصيد والبيع و

 .الزكاة

لتوابع واإلضافات، كالحكم ااالقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار : والثاني

هية الصيد لمن لعنت، وكراالنساء، ووجوبه على من خشي ابإباحة النكاح لمن ال إرب له في 

 اكل م: قصد فيه اللهو، وكراهية الصالة لمن حضره الطعام أو لمن يدفعه األخبثان، وبالجملة

"اختلف حكمه األصلي القتران أمر خارجي
(2)

. 

 .لمقاصد عند تطبيق األحكام الشرعية وتنزيلها على الواقعافال بد من مراعاة تحقق 

لنظر االجتهادي في تبين حصول المقاصد من ايقوم عليها التي هذا، والمنهجية العامة 

ظرة مقصد الحكم، بعدما ا، ثم مناقع المراد عالجه تحليال علميالوااألحكام، تقوم على تحليل 
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لواقع في عوارضه التشخيصية الناشئة عن ايكون قد حصل ـ بالفهم ـ بعناصر ذلك 

المقصد من شأنه الحصول إذا كان  اخصوصيات ظروفه، وبناء على تلك المناظرة يقع تقدير م

لتقدير يحتاج إلى قدر كبير الواقع بخصوصياته، أو ليس من شأنه ذلك، وال يخفى أن هذا افي 

"إلخالص والصدقالفقه بالواقع، ومن استنارة البصيرة بنور امن 
( )

. 

 :و ـ عالقة المقاصد بالفتوى ومنهجها

، فهي تفيد كذلك في اإلفتاء، بيقيببعديه النظري والتط وكما أن المقاصد تفيد في االجتهاد

المقاصد ضرورية للمفتي؛ لئال يوقع الناس في الضيق والحرج، وكي ال يبلغ بهم درجة ف

 :االنحالل من أوامر الشرع؛ كما يقول فقيه المقاصد اإلمام الشاطبي

المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق "

فال يذهب بهم مذهب الشدة، وال يميل بهم إلى درجة االنحالل، والدليل على صحة  بالجمهور؛

هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فمقصد الشارع من المكلف الحمل على 

التوسط من غير إفراط وال تفريط؛ فإذا خرج عن ذلك في المستفتين، خرج عن قصد الشارع، 

؛ فإن الخروج إلى …ذهب الوسط مذموما  عند العلماء الراسخين ولذلك كان من خرج عن الم

األطراف خارج عن العدل، وال تقوم به مصلحة الخلق، أما طرف التشديد فإنه مهلكة وأما 

طرف االنحالل فكذلك أيضا ؛ ألن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين 

ة، وهو مشاهد، وأما إذا ذهب به مذهب االنحالل وأدى إلى االنقطاع عن سلوك طريق اآلخر

كان مظنة للمشي على الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى 

 ...".مهلك، واألدلة كثيرة

 :عالقة مقاصد الشريعة بالسياسة الشرعيةـ  ز

نه ما تهدف إليه تهدف السياسة الشرعية إلى إقامة الدين وإصالح دنيا الناس به، وهو عي

مقاصد الشريعة، فهي األخرى تهدف إلى إقامة الدين وتحقيق مصالح العباد وذلك بجلب 

 .المصالح إليهم ودفع المفاسد عنهم

ة الشرعية وغايتها، هو هدف السياس إن تحقيق مقاصد الشريعة: ولذلك يمكن القول

 .وروح عملها

وإصالح أمور العباد في به الدنيا  سياسةفالدولة في اإلسالم وظيفتها حراسة الدين و

ومقاصد الشريعة هي الضابط ألحكام السياسة الشرعية، بحيث تبقى دائما . المعاش والمعاد

تحت مظلة الشريعة وفي كنفها، فتكبح جماح من يريد أن يستغلها للخروج عن أحكام الدين 

بحجة السياسة والمصلحة
(2)

. 

ر س  بيان ي   لها دور هام في مقاصد الشريعة، ثم إن السياسة الشرعية، بابتنائها على

ر، وذلك ص  ر وم  ص  ها وصالحها لكل ع  ت  ع  الشريعة اإلسالمية ومراعاتها لمصالح الخلق وس  

 من تطورات د  ج  حاجات الناس وعاداتهم وما ي   مراعاةبرجوع بعض طرقها وأساليبها إلى 

 .وقواعدهاة الشريع نصوصيتعارض مع  علمية وطرق سياسية حديثة مما ال
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تنزيل مقاصد الشريعة على  كما تمثل السياسة الشرعية طريقا سليما ومنهجا سويا في

المتغيرة، والموازنة بين المصالح والمفاسد المتزاحمة  ومراعاة الظروفالواقع 

والمتعارضة
( )

. 

من الحكام والقضاة ومن في حكمهم، بحيث  السياسة الشرعية القائمين علىالمقاصد تفيد ف

تسدد عملهم وتساعدهم على حسن التطبيق وسالمته، وترشد إلى سلم األولويات في المصالح 

والمفاسد، وتفيد في التوازن المطلوب، وتعينهم على معرفة الثوابت والكليات والتمييز بينها 

 .وبين الوسائل والمتغيرات، فتثمر ثباتا  في األولى ومرونة في الثانية

 :وة إلى اإلسالم منهجهاـ عالقة المقاصد بالدع ز

فحسب، بل هي والفقيه والحاكم لمفسر والمحدث صد الشريعة ليست ضرورية لمعرفة مقا

ن مهتما بانتشار هذه اضرورية لكل من له صلة بهذه الشريعة الخالدة وأحكامها، خاصة إذا ك

مال في حقل الشريعة، ومتمنيا سيادتها على جميع المرافق والمناشط في الحياة اإلنسانية، وعا

تعدهم به من خير  االدعوة إليها بغية اصطباغ حياة الناس بها وعيشهم في ظاللها حتى ينالوا م

 .وسعادة في الدنيا واآلخرة

من تحمل عناءها، وهذه األمانة تقتضي  عنقإن الدعوة إلى هللا عز وجل، أمانة ثقيلة في 

ية؛ حسن الفهم ألحكام هذه إلى جانب اإلخالص والصدق الواجب توفرهما في شخص الداع

الطرق الكفيلة بإيصالها سليمة إلى غاياتها، دون الوقوع في ولدعوة، وحسن اختيار األساليب ا

 .أريد منها الدعوة بنقيض ماأخطاء قد تعود على الداعي وعلى 

عية حماية الدعوة مما يضر بها والتمكين لها في واقع حياة الناس، اوحتى يتسنى للد

ن يتزود بأهم وسيلة إلى ذلك، إلى جانب الصدق واإلخالص، أال وهي مراعاة فينبغي له أ

 .لمصالح ودرء المفاسدامقاصد الشارع وهي جلب 

، وإحساسه الصادق (لدعوةامصلحة )عية، ينبغي عليه أن يضع نصب عينه دائما افالد

 :لذي سيجعله يهتدي إلىابهذه المصلحة هو 

 .وف على أسراره، ليحببه إلى الناس ويقنعهم بهـ ضرورة معرفة ما يدعو إليه والوق

 .ـ وإلى ضرورة معرفة من يدعوهم ويسعى لتغيير نفوسهم وأوضاعهم

، سيجدها متطابقة مع مبدأ مراعاة مصلحة الدعوة ملسو هيلع هللاىلصإلى سيرة رسول هللا والناظر 

قا بمصلحة الدعوة إلى ن يحس إحساسا صادقا عمياانطباقا تاما، ألنه عليه الصالة والسالم ك

هللا التي تدرج معها بعناية فائقة، معطيا كل مرحلة ما كنت تتطلبه من المواقف، فلم يستعجلها، 

 .كما لم يتأخر عن نصرتها بعد تمكنها

للدعوة اإلسالمية هو تحقيق  ن الهدف األساسأالذي ال شك فيه  :فعلى سبيل المثال

لمكية بصفة خاصة على اتركز اهتمام الدعوة في الفترة عبودية الناس هلل رب العالمين، ولذلك 

لكن الشيء الذي نالحظه من . في االعتقاد والعمل باهللتصحيح العقيدة وإنهاء كل ألوان الشرك 

الناحية العملية هو عدم إقدام الرسول ملسو هيلع هللاىلص وال أصحابه على تحطيم ذلك العدد الكبير من األصنام 

                                                 

ة بين السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة، للدكتور عبد الملك عبد المجيد بكر الجبوري، مجلة قالعال: ـ من بحث بعنوان  ( )

 ..094-090: ، ص2337، جوان 3لعدد ، ا4 جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، العراق، المجلد 



 مسعود فلوسي. د.أ لشرعيةفي التعريف بمقاصد ا قدمةم 23 

يت هللا ويحيط به من كل جانب، ولو أراد عليه الصالة والسالم ألمر أصحابه يلوث ب كان الذي

 .فعل لنفذوا بدون تردد، ولكنه لم يفعل وبتحطيمها، ول

ذلك أن المسألة يومئذ ليست مسألة تحطيم األصنام، وإنما هي مسألة تحطيم وتكسير "

تلك األصنام تحت ضربات فيه  ر  خ  الذي ت   اليوم لحق، ثم يأتياأقفال القلوب حتى تفقه 

"المؤمنين
( )

. 

الصبر على رؤية هذه المناظر المؤلمة وعدم اإلقدام على تكسير ( مصلحة الدعوة)فقد اقتضت 

عن اإلسالم، ورسول هللا ملسو هيلع هللاىلص ال يريد ذلك، فهو  اتلك األصنام حتى ال ي جن جنون ع بادها فيزدادوا بعد

ن مجرد تنبيه أن الحظ ألذي يعيشونه، خاصة بعد الضالل الرهيب الحريص على إنقاذ الناس من ا

ين إلى تفاهة هذه األصنام قد هيجهم، فنالوا من ضعفاء الصحابة نيال عظيما، فكيف لو أقبل يالجاهل

لفترة المبكرة للدعوة على تكسيرها، ال شك أنه سيحدث له ما حدث إلبراهيم عليه اأحد في تلك 

 .(2)النار، أو قريبا من ذلك السالم عندما ألقوه في

لحفاظ على مصلحة الدعوة، شرط ضروري افانضباط منهج الدعوة إلى هللا بتحقيق مقصد 

الدعاة عن مراعاة مصلحة  يغفلذلك أنه في كثير من األحيان . لسالمة الدعوة وتحقيقها لنتائجها

وهذا أمر خطير . شخصية لحاجلة وقريبة، هي في حقيقتها مصاصد عالدعوة، إلى محاولة تحقيق مقا

يض منجزات الدعوة التي ألحيان إلى تقوجدا ال يؤدي إلى تعطيل الدعوة فحسب، بل يؤدي في أكثر ا

 .تم تحقيقها من قبل

لعاملين أو بعضهم على األقل، من اواألضرار التي لحقت الدعوة اإلسالمية، من جراء أخطاء "

 .(0)"الضخامة بحيث يستحيل حصرها وإدراك مداها

لتحديات الفكرية والثقافية واإلعالمية التي تواجهنا وتحاصرنا ـ أصبحنا االيوم ـ في ظل "ونحن 

وذلك . أكثر اضطرارا إلى أن نعرض على الناس دعوتنا ونشرح لهم مقاصد شريعتنا ومحاسن ديننا

و إليه إال بقدر ن يكون بصيرا بما يدعأعية اال يتسنى إال إذا دعونا إلى هللا على بصيرة، وال يمكن للد

س ن ة  ): وفي قوله تعالى. قاصده ومراميهما يعرف من م ظ ة  ال ح  ع  و  ال م  ة  و  م  ك  ب  ك  ب ال ح  اد ع  إ ل ى س ب يل  ر 

ين   ت د  ه  ل م  ب ال م  ه و  أ ع  ن  ض ل  ع ن  س ب يل ه  و  ل م  ب م  ب ك  ه و  أ ع  س ن  إ ن  ر  م  ب ال ت ي ه ي  أ ح  ه 
ل  اد  ج  ، [25 : النحل] (و 

ما يقتضي اإلحاطة بمقاصد ما ندعو إليه، ومعرفة مواضعه ومراتبه، وما يجوز تأخيره وما ال 

وهذا كله يستفاد من معرفة مقاصد الشريعة والتمييز .. فيه وما ال يمكن التسامحيجوز، وما يمكن 

حسيني من تلك بينها وبين ما هو من قبيل الوسائل، والتمييز بين ما هو ضروري وما هو ت

 .(4)"المقاصد

تفيد الداعية في إضفاء المرونة والتجديد على وسائل الدعوة وأساليبها وهكذا فإن المقاصد 

وتخدم الدعوة فتكون على بصيرة وبحكمة تحببها للنفوس وتدخل على المخاطبين  .وتعديلها وتكييفها

 .(5)من خالل تعليل األمور وبيان ما فيها من منافع ومضار
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، "فقه مقاصد الدعوة إلى هللا تعالى واثره في حياة الداعية"هناك رسالة جامعية مهمة جدا في هذا اإلطار، بعنوان ـ   (5)

ل الباحث سعد بن عبدهللا بن سعد القعود، لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، كلية أعدت من قب

 .صفحة 7 4هـ، 402  -  40 الدعوة وأصول الدين، في العام الجامعي 
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 :أهمية معرفة المقاصد في حياة المكلف وقيامه بمقتضى التكليف: ساخام

إن معرفة مقاصد الشريعة، كما أنها ضرورية للعلماء وطالب العلم، هي ضرورية حتى للعامة 

 :من المؤمنين، ويتجلى ذلك فيما يلى

 إن معرفة المقاصد تبين اإلطار العام للشريعة، والتصور الكامل لإلسالم، وتوضح"ـ   

ألحكام، لتتكون النظرة الكلية اإلجمالية للفروع، وبذلك يعرف اإلنسان ما االصورة الشاملة للتعاليم و

فكل ما يحقق مصالح الناس في العاجل واآلجل، في الدنيا .. يدخل في الشريعة وما يخرج منها

مشقة واآلخرة، فهو من الشريعة، ومطلوب من المسلم، وكل ما يؤدي إلى الفساد والضرر وال

لمسلم فعله ألنه يضر بنفسه أو اواالضطراب فهو ليس من الشريعة، بل هو منهي عنه، فيحرم على 

 .( )"ية لحق سائر الناسابغيره، ويجب على اآلخرين االمتناع عنه رع

وكذلك فإن معرفة مقاصد الشريعة تبين األهداف السامية التي ترمي إليها الشريعة في "ـ  2

يات الجليلة التي جاءت بها الرسل وأنزلت لها الكتب، فيزداد المؤمن إيمانا إلى األحكام، وتوضح الغا

إيمانه، وقناعة في وجدانه، ومحبة لشريعته، وتمسكا بدينه على صراطه المستقيم، فيفخر برسوله، 

 .(2)"ويعتز بإسالمه، وخاصة إذا قارن ذلك مع بقية التشريعات والديانات واألنظمة الوضعية

صد الشارع ضرورية للمكلف في نفسه، حتى ال يحيد في سلوكاته وتصرفاته عما معرفة مقف

أراده الشارع منها، فينظر إلى المقاصد التبعية ويترك المقاصد األصلية، أو يسعى إلى تحقيق 

مصلحته الشخصية، دون أدنى نظر أو اعتبار لما يمكن أن يكون بينها وبين المصلحة العامة لألمة 

 .ضمن تضاد وتناق

ثم إن معرفة المكلف لمقاصد الشريعة تمكنه من االجتهاد في الطاعات والقربات، بتوخي ـ  0

لرياء من حيث اصد والعمل على تحقيقها في الواقع، وتعصمه من الوقوع في الشرك أو اتلك المق

يصدر عنه من تصرفات وأفعال، فتوجه قصده خالصا  اتوجب عليه النظر في قصوده من وراء م

لشارع، فإنه ارض قصده من فعله قصد اة هلل عز وجل وابتغاء جنته ورضوانه، فالمكلف إن علعباد

كان موافقا لحكم الشارع ومقصده من حيث ما أدى إليه، ال يمكن أن يترتب على فعله أجر،  وإنحتى 

 .بل قد يترتب عليه اإلثم والعقاب والعياذ باهلل

 2/ هـ 73  محرم  23 -هـ  4   شوال  4 ) يقول اإلمام العالمة شاه ولي هللا الدهلوي

، (0)إن أدق الفنون الحديثية بأسرها عندي، وأعمقها محتدا(: "م732 أغسطس  7  -م 730 مارس 

وأرفعها منارا، وأولى العلوم الشرعية عن آخرها فيما أرى، وأعالها منزلة وأعظمها مقدارا؛ هو 

 ها، وأسرار خواص األعمال ونكاتها، فهو وهللاات  ي  م   علم أسرار الدين، الباحث عن حجج األحكام ول  

رض عليه من ما ف   وقات، ويتخذه عدة لمعاده بعدنفائس األ أطاقهصرف فيه من أحق العلوم بأن ي

وبهذا العلم يصير مؤمنا على بينة  ...الطاعات؛ إذ به يصير اإلنسان على بصيرة فيما جاء به الشرع

 .(4)"...من ربه
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