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 إهداء                       

لــ  و زوجــي  /إلــ  المتواضــ  البحــ أهــده هــ ا       هللاشــرفني ننــا ي الــ ان اا 
، كــانتن أحمــدوهــم/  نهــم فــي الجنــة، وأرجــوا أن يشــرفنينهــم فــي الــدنيا  تةــال 

اهــا و أمجــد، ( كتور:دالــو  منجــد الصــرار و  )عســجدو  ،محمــدو د الكــرعم، عنــو  ،ا 
خرهم تةــــال  وســــ ظهــــم هللاحف حفاــــده منتصــــرألــــ  البحــــ   هــــ ا كمــــا أهــــده

 ، آمان.لخدمة اسنسانية حا  ما كان اسنسان
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 وتقدير شكر                                

 ويقــــول رســــول (1)،چې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ چ يقــــول هللا تةــــال :    
فانطيقــام مــن هــ ان النصــان  (2) ،«مــن ي يشــكر النــاك ي يشــكر هللا»: هللا

الكــرعمان ورارهمــا مــن النصــوص اشمــرة بالشــكر وبةــد شــكر هللا تةــال  علــ  
نةمـه الكثاــرة، أجــد مــن الواجــ  علـي  أن أتقــدم نجزعــ  الشــكر، وفــا   التقــدار 

 الدكتور/ إل  
ة الشرعةة والقـانون، جامةـة ك قسم أصول الفقه كلييعل  أحمد بابكر ر     

كتــا   شــرفني نخدمــة ه قــدأنــأشــكرع علــ  القــرآن الكــرعم والةلــوم اسســيمية، 
فجــاء  والةلــوم اسســيمية،الكــرعم  لجامةــة القــرأنمقاصــد الشــرعةة اسســيمية 
للكليـــــات اسســـــيمية دات مـــــادة مقاصـــــد الشـــــرعةة الكتـــــا  علـــــ  حســـــ  مفـــــر 

  .ةورار المتخصص ةالمتخصص
ســـاهم وســـاعد فـــي إنجـــاز هـــ ا  طاـــ  الةرفـــان إلـــ  كـــ  مـــنأأتقـــدم بكمـــا     

لمـــا ن لـــه مـــن جهـــد فـــي اننـــي الـــدكتور/ عنـــد الكـــرعم  أخـــص بالشـــكرو  الةمـــ 
مــن كمــا أشــكر كــ  مراجةــة هــ ا الكتــا  وتصــوعبه حتــ  خــرة نهــ ع الصــورة، 

يةــم  أن هللا تةــال  أســألفاط لــ  عليــه وقــرأع، ومــن ســاهم فــي نشــرع وتوزعةــه، 
،  ننفةــه جميــ  المســلمان، إنــه ولــي  لــك والقــادر عليــه، وأن يرفــر لــي ولوالــده 

وأن يصلح لنا النيات وال رعات، وصل  هللا وسلم عل  ننانا محمـد وعلـ  آلـه 
 الطانان وأزواجه أمهات المؤمنان.

                                                           

 (. 66( سورة الزمر، اشية )1)
 ه، تحقـ  وتةلاـ ، إنـراهيم عطـوة عـور، دار ( الجام  الصحيح، أنو عيس  محمد عيس  نـن سـورة الترمـ2)

 .4/339إحياء الترا  الةربي، ناروت، 
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 قدمة:م
إن الحمـــد ح نحمـــدع ونســـتةانه ونســـترفرع ونتـــو  إليـــه، ونةـــو  بـــاح مـــن     

ي مضـ  لـه، ومـن يضـل  سـا ات أعمالنـا، مـن اهـدع هللا فـشرور أنفسـنا ومـن 
 لـه، وأشـهد أن محمـدام وأشـهد أن ي إلـه إي هللا وحـدع ي شـرعك ، في هاده لـه
ابةان لهـم نححسـان إلـ  صل  هللا عليه وعل  آله وصـحبه والتـ، عندع ورسوله
 وبةد:، اوم الدان

ــــادعف     علــــ  هــــ ع  بةــــد أن اســــتخلفهمأنــــه  مــــن فضــــ  هللا تةــــال  علــــ  عب
لــم اتــركهم اخططــون منهــاة حيــاتهم، لن الةقــ  البشــره مهمــا أوتــي  الرر

 ؛الراــــ ، وي يةلــــم يةترعــــه القصــــور، و تنتابــــه الشــــوا  الفطنــــة و مــــن الــــ كاء 
قـبح يفتختلف مدارك الناك حول المصلحة الحقيقية التي انشـدونها، بالتالي و 

ســـن اسنســـان وبـــالةكك، نـــ  قـــد يح حســـن  بةـــر النـــاك مـــا هـــو عنـــد راـــرهم 
 .ويقبح ما كان عندع قن   لك حسنام  الاوم ما كان في نظرع بالمك قنيحام 

عبـادع مـن أول المـر بالةنايـة والتوجيـه، وبيـان  تةـال ومن هنا تـول  هللا     
لكـ  أمـة حسـ  ظروفهـا  هح منهجيتوضن المنهج ال ه اج  أن يساروا عليه

وبـ لك  التـي تتخاطـ  نهـا بلرتهـاو  ضيات أحوالها عن طرع  رسول منهاومقت
حركـة الحيـاة فـي نموهـا وازدهارهـا، مـن خـيل وضـ  تواكـ  لالشرعةة جاءت 

 التي تحق  مصالح الةباد في الةاج  واشج .القواعد و الضوابط 
كــان مــن أهــم الخصــا ص التــي تماــزت نهــا هــ ع الشــرعةة: أن  عليــه فقــدو     

ـــــ ـــــ  الحجـــــة وال ـــــة قا مـــــة عل دلا ، ورد المـــــور أحكامهـــــا وتشـــــرعةاتها المختلف
المتنازع فاها إل  الوحي اسلهي، المتمث  في القـرآن والسـنة، ومـا الحـ  نهمـا 

 عن طرع  ايجتهاد من الةلماء المؤهلان ل لك.
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 نقـ  الةقـ  هاهـدافأ أهـم مـن والتي مقاصد الشرعةة ة  لك مةرفة اتفكان ن    
عنــد الرســوم المســلم مــن اينشــرال فــي الجز يــات إلــ  الكليــات، ومــن التوقــف 

داع نـي، ومن التقلاد والتبةية إلـ  اسالتوجه نحو الحقا   والمةان والمباني إل 
ايســـتررال التـــام بالوســـا   إلـــ  الةمـــ  مةهـــا علـــ  تحقاـــ   مـــنو والصـــالة، 

نصـوص الشـرعةة وهـي أهميـة ايعتمـاد علـ   المقاصد والرايات؛ نهـدف فهـم
وهـو نــوع  جز يـة وتوجاههــاال الكليـات التشـرعةية وتحكيمهــا فـي فهــم النصـوص

 من رد المتشانهات إل  المحكمات، والجز يات إل  الكليات.
لكـ  اجتهـاد ولكـ   هي أصـول قطةيـة فكليات الشرعةة ومقاصدها الةامة    

في المقـام  وي ند من وضةها ند من إعادة ايعتبار إلاها في ،تفكار إسيمي
 رعة سعـادة تشـكا  الةقـ ثم ارتـ  مـا عـداها علاهـا وهـ ع خطـوة ضـرو  ،الول
وسعـــادة ترتاـــ  موازعنـــه وأولوياتـــه،  لـــك أن مـــن أهـــم مظـــاهر أزمـــة  ،المســـلم

اختيل الموازعن والولويات التي وضةها اسسيم في نصـانها،  الةق  المسلم
وتضــخيم وتقــزعم، علــ  خــيف  الةصــور تقــديم وتــأخار فوقــ  فاهــا علــ  مــر

 وضةها الح .
بأمثـــال هـــ ع ايخـــتييت  اتنـــا الةلميـــة والةمليـــةومـــا أكثـــر مـــا أصـــانت حي    

وضـةف الفقهـاء  كثر الحفاظ وتزااـد القـراءفواينقيبات في القيم والولويات، 
ـــي فـــي ضـــبط، ضـــي  حـــدودعحفـــر حـــروف القـــرآن و و  واللفـــاظ،  الرســـوم وبول

 عاــت المظــاهر والشــكال، وأهملــت المقاصــدالمةــاني والحكــام، ور وضــيةت 
ترتاــــ   فاجــــ  إعــــادة قــــدمت منتــــدعات،ثــــار، و آنن و وأماتــــت ســــ رايــــات،وال

ـــاة القصـــارة الولويـــات ـــيم فـــي هـــ ع الحي ـــاء منظومـــة المـــوازعن والق ، وا عـــادة نن
 ووض  ك  في نصابه.
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 الفصل األول                           
  هاطرق إثباتو  هاتأونش مقاصدال فهومم               

          
 ل: مفهوم مقاصد الشريعة.المبحث األو   
 .لمفاسدالمبحث الثاني: مفهوم المصالح وا   
 وأهميتها اصد وتطورها والفائدة من دراستهاالمق ةأالمبحث الثالث: نش   
  .هاومنهج هامسالكو  هاهاتوج الشريعة مقاصد طرق المبحث الرابع:    
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 المبحث األول                             
 مفهوم مقاصد الشريعة                          

              
 .المطلب األول: مفهوم المقاصد في اللغة             
 الثاني: مفهوم المقاصد في الفقه اإلسالمي. المطلب             
 المطلب الثالث: مفهوم الشريعة في اللغة.             
 في الفقه اإلسالمي. المطلب الرابع: مفهوم الشريعة             
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 المطلب األول                           
 مفهوم المقاصد في اللغة                      

لقد حظات مقاصد الشـرعةة فـي الةصـر الحـدا  بةنايـة خاصـة مـن قنـ      
ـــــي مةالجـــــة قضـــــايا الحيـــــاة  ـــــك لهماتهـــــا ودورهـــــا ف ـــــاحثان؛ و ل الةلمـــــاء والب

الدلـة والنصـوص  لـ إالمةاصرة في ضوء عمليـة ايجتهـاد الفقهـي المسـتندة 
، وكــان مــن ضــرو  هــ ا ايعتنــاء تــدوعن المقاصــد وتأليفهــا فقهيــةوالقواعــد ال

رعفـات اعتبارها علمام شرعيام وفنـام أصـوليام لـه مـا لسـا ر الةلـوم والفنـون مـن تةو 
  ومصطلحات وتقسيمات ورار  لك.

قصـد جم  مقصد والمقصد: مصدر مشت  من الفة  المقاصد في اللرة     
ــــدال وأ (1) ،أو المكــــان المقصــــود ،الوجهــــةمنهــــا:  ،ولهــــا عــــدة مةــــان    ،ايعت

ــنقا ق ،يقــول تةــال ( 2)،وايســتقامة ق َقُصــدس الس   ِ كمــا تةنــي التوســط  (3): }َوَعَلــ  
يقــول و  (4)تقــول قصــد فــي المةيشــة: أه لــم يســرف ولــم يقتــر،ـ، وعــدم اسفراطــ

ُد فقي َمُشيقك ،         (6) جم  القصد قصود.و  (5)تةال : }اُقصق
                                                           

أســاك ، 5/54، ه( تحقاــ : د مهــده المخزومــي، دار الهــيل170كتــا  الةــان، الخلاــ  نــن أحمــد )ت: ( 1)
 .2/81م، 1998هـ( تحقا : محمد باس ، ناروت 538البيرة، محمود نن عمرو، الزمخشره )ت: 

ه( تحقا : عند الحماد هنـداوه، دار الكتـ ، 458لمحيط العظم، علي نن سادع المرس  )ت: المحكم وا (2)
ادر هــ( دار صـ711، لسان الةر ، ينن منظور، محمد نـن مكـرم نـن منظـور، )ت: 6/187م، 2000، 1ط/

 .9/37محمد نن عند الرزال، الزباده، دار الهداية،  ،أنو الفير، تاة الةروك، 3/355م، 1994
 (. 9ية )اشورة النح ، ( س3)
 ،8/274م، 2001هـ( تحقا : محمـد عـور، ناـروت،370ته ا  اللرة، محمد نن أحمد، الهروه، )ت:  (4)

 . 2/188هـ( دار الترا  القاهرة، 544)ت: عيار نن موس  نن عيارالقاضي ، نوارمشارل ال
 .(19( سورة لقمان آية )5)
محمــد نــن  ،، مختــار الصــحاا2/504 ،هـــ( ناــروت770)ت:  ، للرافةــي أحمــد نــن محمــدالمصــباا المناــر (6)

 .224م، ص1995 ،دار الحدا  ،ه( تحقا : محمود خاطر666)ت: ،أني بكر الرازه 
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 المطلب الثاني                            
 د في الفقه اإلسالمي مفهوم المقاص                 

لم ارد تةرعف محدد أو مضـنوط أو واضـح للمقاصـد عنـد المتقـدمان مـن     
مــ  وكلمــات لهــا تةلــ  نــبةر تةناــرات  نمــا وجــدت جس الصــولاان والفقهــاء؛ وا 
المقاصد ومرادفاتها، فاستحضرها الفقهاء في عملية فهم النصـوص والحكـام 

ــــات:  ،والتــــرجيح نانهــــا ــــك المرادف ــــومــــن تل ــــة، الةل الباعــــ ، ة، الحكمــــة، الراي
ال ى، وراـر  لـك الررر، الهدف، المصـلحة، المنفةـة، المفسـدة، المضـرة، 

 ة المقاصد وحجاتها.قمما هو منثو  في الدلة الدالة عل  حقي
 (1)الشـاطنيلماء علم المقاصد أن شاخ المقاصـد اسمـام رل  عأ وقد  كر    

شـرعية، ولةـ  مـا زهـدع فـي لم يحرص عل  إعطاء حد أو تةرعف للمقاصـد ال
تةرعف المقاصد كونه كتـ  كتابـه للراسـخان فـي علـوم مقاصـد الشـرعية، وقـد 
نبه عل   لك صراحة بقوله: "ي يسمح للناظر في ه ا الكتـا  أن انظـر فيـه 
نظر مفاد أو مستفاد، حتـ  يكـون رعـان مـن علـم الشـرعةة أصـولها وفروعهـا، 

  (2)اد والتةص  للم ه "،منقولها ومةقولها، رار مخلد إل  التقل

فالمقاصد واسرادات هي التي يحم  علاها الكيم وكـ  مـتكلم ي ارعـد إي     
ولو حم  كيمه عل  راـر  لـك لكـان  ،ما هو الرال  في لسانه ولسان قومه

و لــك رلــط أو  ،حمــي للكــيم علــ  خــيف مــا هــو المــراد منــه والمقصــود بــه
                                                           

د ، محـ ،ينإنـراهيم نـن موسـ  نـن محمـد اللخمـي الررنـاطي الشـهار بالشـاطإسحال أنو الشاطبي: اإلمام  (1)
ـــه،  كـــان مـــن أ مـــة المالكيـــة، مـــن كتبـــه )الموافقـــات، صـــولي، حـــافر، لرـــوه، مفســـر، مـــن أهـــ  ررناطـــة، أفقي

ـــر الـــدان نـــن محمـــود نـــن محمـــد، 1388 -هــــ 790والمجـــالك، وايعتصـــام(، تـــوفي ســـنة ) م(. )العـــيم، خا
 .1/75م، 2002، 5هـ(، دار الةلم للمياان، ط/1396الزركلي )ت: 

 .1/124م، 1997شهور، هـ( تحقا : أنو عنادة م790الموافقات، إنراهيم نن موس ، الشاطني )ت: ( 2)
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فقـه المقاصـد بأنـه: "الفقـه الحـي ( 2)عـة،قد وصف انـن قـيم الجوز و  (1) مرالطة،
الــ ه اــدخ  علــ  القلــو  براــر اســت  ان"، وقــد ضــر  لهــ ا الفقــه أمثلــة كثاــرة 
منهــا: "أن عمــر نــن الحطــا  قضــ  فــي امــرأة قالــت لزوجهــا: ســمني فســماها 
ـــة، فقالـــت: ي، فقـــال لهـــا: مـــا ترعـــدان أن أســـميك  قالـــت ســـمني خليـــة  الطاب

ال ، فأتــت عمــر فقالــت: إن زوجــي طلقنــي، طــال ، فقــال لهــا فأنــت خليــة طــ
فجـــاء زوجهـــا فقـــص عليـــه القصـــة، فـــأوج  عمـــر رأســـها، وقـــال لزوجهـــا: خـــ  

   (3) .نادها وأوج  رأسها"
فةلم دقاـ  ي اخـور فيـه  ؛وأما مةرفة المقاصد التي نني علاها الحكام    

إي مــن لطــف  هنــه، واســتقام فهمــه، وكــان فقهــاء الصــحابة قــد تلقــوا أصــول 
لطاعــات واشثــام مــن المشــهورات التــي أجمةــت علاهــا المــم الموجــودة اوم ــ  ا

كمشركي الةـر  والاهـود والنصـارى، فلـم تكـن لهـم حاجـة إلـ  مةرفـة هيأتهـا، 
 (4) وي البح  عما اتةل  ن لك.

                                                           

هـــ(، دار 1250)ت:  الشــوكاني ،محمــد نــن علــي نــن محمــدالســا  الجــرار المتــدف  علــ  حــدا   الزهــار، ( 1)
 .690، ص1ط/ناروت، انن حزم، 

-هــــ751م( )1292 -هــــ691بكـــر نـــن أاـــو  نـــن ســـةد الدمشـــقي )محمـــد نـــن أنـــي  ابنننن  نننوم الجو ينننة: (2)
ة فقا  له انـن قـيم الجوزعـة، يزم الشـاخ انـن تيميـة، وكـان مـن أخـص م(، والدع قيم عل  المدرسة الجوزع1350

تيماـــ ع، فهـــو فقيـــه أصـــولي مجتهـــد مفســـر، مـــن تصـــانيفه الكثاـــرة )التفســـار القـــيم، مـــدارة الســـالكان، السياســـة 
يةلــ  أنــو الحســن، تحقاــ : محمــد حامــد  يختصــر طبقــات الحنانلــة، محمــد نــن أنــالشــرعية( تــوفي ندمشــ . )م

 نـــن الةمـــادار مـــن  هـــ ، شـــها  الـــدان عنـــد الحـــي ، شـــ رات الـــ ه  فـــي أخبـــ70المةرفـــة، ص الفقهـــي، دار
 .6/168م، 1988 ،تحقا : عند القادر الرناؤوط، دار انن كثار دمش ( ھ1089)ت:
انــن قــيم الجوزعــة، تحقاــ : محمــد عنــد الســيم محمــد نــن أنــي بكــر، إعــيم المــوقةان عــن ر  الةــالمان،  (3)

 .3/56م، 1991، 1الةلمية، ناروت، ط/ إنراهيم، دار الكت 
ـــرحيم، الـــدهلوه )ت: ( 4) ـــد ال ـــ ،  هــــ( تحقاـــ : الســـاد1176حجـــة هللا البالرـــة، أحمـــد نـــن عن ســـان ، دار الجا

 .1/237م، 2005
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مقاصـد  اهـاقد أطلقوا علفما تةرعف الةلماء المةاصرعن لمقاصد الشرعةة أ   
المقاصد الشرعية وكلها عبـارات تسـتةم  بمةنـ  مقاصد الشارع، و و الشرعةة، 
الهـداف الةامـة والخاصـة  كمـا يطلـ  مصـطلح مقاصـد الشـرعةة علـ واحد، 
 هداف هي التي تسة  الشرعةة إل  تحقيقها في حياة الناك.وه ع ال

المقاصد الةامة للشرعةة اسسيمية  (1)الشاخ انن عاشور فقد عرفل لك     
ـــه:  ـــم مقاصـــد بقول الشـــرعةة فهـــو عبـــارة عـــن الوقـــوف علـــ  المةـــاني "أمـــا عل

والحكم الملحوظة للشـارع فـي جميـ  أحـوال التشـرع  أو مةظمهـا، وتـدخ  فـي 
 لك أوصـاف الشـرعةة وراياتهـا الةامـة، والمةـاني التـي ي اخلـو التشـرع  مـن 
ميحظتها، وك لك ما يكون من مةان من الحكـم لـم تكـن ملحوظـة فـي سـا ر 

  (2).ملحوظة في أنواع كثارة منها" أنواع الحكام ولكنها
أما عن تةرعف المقاصـد الخاصـة بـأنوا  المةـاميت فيقـول الشـاخ انـن و     

عاشور: "هي الكيفيات المقصـودة للشـارع لتحقاـ  مقاصـد النـاك النافةـة، أو 
لحفـــر مصـــالحهم الةامـــة فـــي تصـــرفاتهم الخاصـــة، كـــي ي يةـــود ســـةاهم فـــي 

لهــم مــن تحصــالهم مصــالحهم الةامــة، مصــالحهم الخاصــة نحبطــال مــا أســك 
كـــ لك جـــاء فـــي ( 3)،أو عـــن اســـتزيل هـــوى وباطـــ  شـــهوة" إبطـــايم عـــن رفلـــة،

تةرعف آخر لبةر الةلماء يشم  مقاصد الشرعةة الةامـة والخاصـة إ  يقـول 
                                                           

ر ـــيك المفتــان المــالكاان نتـــونك، وشــاخ جـــام  نـــن عاشــور  محمــد محمـــد الطــاهر: الشننيب بنننن  اشننور( 1)
م شاخا لإلسيم مالكيـام، وهـو مـن أعضـاء 1932ووفاته ودراسته نها، عان عام الزعتونة وفروعه نتونك، مولدع 

أصول  ،مقاصد الشرعةة اسسيمية)، له مصنفات مطنوعة من أشهرها: المجمةان الةرباان في دمش  والقاهرة
 (.6/173الزركلي، العيم، م. )1973التحرعر والتنوعر(، توفي سنة النظام ايجتماعي، 

نن عاشور، تحقا : محمد الحنا  انن الخوجة، وزارة الوقـاف  شرعةة اسسيمية، محمد الطاهرال مقاصد( 2)
 .2/122م، 2004والشؤون اسسيمية، قطر، 

 .3/403، المرج  السان مقاصد الشرعةة اسسيمية، ( 3)
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ـــة منهـــا، والســـرار التـــي  صـــاح  التةرعـــف: "المـــراد بمقاصـــد الشـــرعةة: الراي
عرفهـا أيضـام بةـر الةلمـاء و  (1)،هـا"ا الشارع عند كـ  حكـم مـن أحكاموضةه

نتةناــــرات متقاربــــة فــــي المةنــــ  مفادهــــا: أن مقاصــــد الشــــرعةة هــــي المةــــاني 
والهـــداف والرايـــات الملحوظـــة للشـــارع فـــي جميـــ  أحكامـــه أو مةظمهـــا مـــن 

ــــاد، ــــ  مصــــالح الةب  لتحقاــــ  مقاصــــد ســــامية، ســــواء علــــ أو  (2) أجــــ  تحقا
  (3) .مستوى الفراد أو الجماعات

فالمقاصد هي المصالح التي ي ند منها من أج  أن يقوم أمـر  التالي؛بو     
ســةاد فــي الــدان والــدنيا، وهــ ع  الحيــاة ونظــام الوجــود علــ  صــيا واســتقرار وا 
المقاصد واجبة الحفر والصيانة والمراعاة من جانـ  الوجـود؛ و لـك بفةـ  مـا 

ت وقد دلـ ،فوتهاوترك ما يةطلها ويرانها وي اسوجدها في واق  النفوك والحياة،
ـــ  أهماتهـــا نصـــوص وأحكـــام كثاـــرة مـــ كورة فـــي الكتـــا  والســـنة وا   جمـــاع عل

 .المجتهدان وآثارهم وأقوالهم
وعليــه اجــ  أن يكــون ايجتهــاد الفقهــي قا مــام علــ  أســاك ايستصــيا،     

مراعيــــام لهــــ ا وكــــ لك فهــــم النصــــوص وايســــتنباط، وأن يكــــون القيــــاك علاهــــا 
لــ  لـ ه عليـه عمـ  المسـلوهـ ا هـو ا ،السـاك أيضـام  مان مـن زمـن الرسـالة وا 

 وي تقوم مصلحة ندون ه ا. ،رعخأه ا الت
                                                           

  (.43 -42مقاصد الشرعةة اسسيمية ومكارمها، عيل الفاسي، الدار النيضاء، ص) (1)
م، 1992، 2ظرعة المقاصد عند اسمام الشاطني، أحمد الرعسوني، الـدار الةالميـة للكتـا  اسسـيمي، ط/ن( 2)

 -هـــــ1421، 1(، علـــم المقاصـــد الشـــرعية، نـــور الـــدان نـــن مختـــار الخـــادمي، مكتبـــة الةنيكـــان ط/8 -7ص)
 اد الاــــوبيد. محمــــد ســــةمقاصــــد الشــــرعةة اسســــيمية وعيقتهــــا بالدلــــة الشــــرعية،  (،17 -16م، ص)2001
مطبةــــة النجــــاا، منشــــورات عكــــاظ،  ،1987، التشــــرع  اسســــيمي أصــــوله ومقاصــــدع، عمــــر الجاــــده،37ص

 .242ص م، 1986
 (.22 -7م، ص)2014صد الشارع، د. نةمان جريم، ، دار النفا ك، الردن، طرل الكشف عن مقا( 3)
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 المطلب الثالث                           
 مفهوم الشريعة في اللغة                      

 (1)البحــر اهيــأ لشــر  الــدوا ، ئ  شــاطالشــرعةة فــي اللرــة: موضــ  علــ    
لقولـه تةــال :  (2)،سـنه هللا تةــال  مـن الــدان ةنـ  مــا: بملـ لك جـاءت الشــرعةة

ُنهاجـــام ، ـــُرَعةم َومق ُم شق ـــُنكس ـــ    َجَةُلنـــا مق يقـــال شـــرع لكـــم مـــن الـــدان أه نانـــه  (3)}لقكس
  (4) .انها مةلومسمات الشرعةة للماء لنها ظاهرة ومكقد و  وأظهرع وأوضحه،

تةـــال :  لقولـــه( 5)الطرعقـــة الظـــاهرة فـــي الـــدان،أيضـــام الشـــرعةة كمـــا تةنـــي     
ـَن الـ ـا ،}َشَرَع َلكسـُم مق ـ  بقـهق نسوحم انق َمـا َوص  تقـول الةـر : "شـرعك مـا نلرـك  (6)د ق

ي باليســار، يــالمحــي"، أه: حســبك الــزاد مــا نلرــك مقصــدك، يضــر  فــي التنل
 (7) .رج "، أه حسبكويقال: "مررت نرج  شرعك من 

ن هــــ ع دلاــــ   علــــ  أفهــــ ا اسســــيمية علــــ  المقاصــــد لفــــر إطــــيل أمــــا     
قـد جـاء و ، ليسـت مسـتقلة عنـه أو مخالفـة لـهو المقاصد مستندة إلـ  اسسـيم، 

: ايستســيمس لمــر هللا تةــال ، وهــو فــي اللرــة علــ  أنــه يةنــي اسســيمتةرعــف 
 (8) .مرعول لناينقيادس لطاعته، والق

                                                           

 .1/252، كتا  الةان، الخلا  نن أحمد( 1)
 .1/503أساك البيرة، الزمخشره، ، 163، مختار الصحاا، الرازه، ص1/370، المحكم، انن سادع (2)
 (.48سورة الما دة، اشية ) (3)
 .2/248، مشارل النوار، أنو الفض  عيار، 1/310المصباا المنار، للرافةي، ( 4)
 .248هـ(، دار الكتا  الةربي، ص610المكارم، المسطرزى )ت:  يالمرر ، ناصر نن عند الساد أن (5)
 (.13سورة الشورى، اشية ) (6)
 .1/272، ته ا  اللرة، الهروه، 8/179لسان الةر ، انن منظور، ، 21/265تاة الةروك، الزباده،  (7)
المصـباا المناـر، الفاـومي، ، 153صمختار الصحاا، الـرازه، ، 7/266كتا  الةان، الخلا  نن أحمد،  (8)
 .32/372تاة الةروك، اسمام الزباده، 1/286
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 المطلب الرابع                            
 الفقه اإلسالميالشريعة في  مفهوم                  

الشــارع هــو هللا تةــال ، والشــرعةة والشــرعة، مــا ســن هللا مــن الــدان وأمــر     
أمــا تةرعــف  (1)،بــه، كالصــوم، والصــية، والحــج، والزكــاة، وســا ر أعمــال النــر

ياد وايستسـيم ح وال ه يةني اينق ،اسسيمية: فهي مشت  من اسسيم لفر
قـال تةـال :  (2)لـ  أوامـرع واجتنـا  نواهيـه،تةال  نتوحاـدع وعبادتـه وايمتثـال إ

ولق إق َ  ق َولقلر سس انسوا ّلِلق  اَن آَمنسوا اُسَتجق م }َيا َأاَُّها ال  ق  (3).ا َدَعاكسُم لقَما يسُحاقيكس
اتضــح ممــا ســن  أن الشــرعةة تسطلــَ  علــ  مــورد المــاء ومنبةــه ومصــدرع،     

منهــــاة، ووجــــه إطــــيل كمــــا تسطلــــ  علــــ  الــــدان والملــــة والســــنة والطرعقــــة وال
الشـرعةة علــ  منبــ  المــاء ومصــدرع أن المـاء مصــدر حيــاة اسنســان والحاــوان 

ـــاة النفـــوك وصـــيحها وســـيمتها  ـــدان مصـــدر حي ـــدنيا والنبـــات، وأن ال فـــي ال
تنوعـــات كثاـــرة باعتبـــارات مقاصـــد الشـــرعةة اسســـيمية تتنـــوع لـــ لك  ؛واشخـــرة

مــــوجز ايقتصــــار علــــ  وحاثيــــات كثاــــرة، والــــ ه اهمنــــا فــــي هــــ ا الةــــرر ال
 .مخالفتها له أوللشارع  هاباعتبار موافقتأنواعها التركاز عل  

تهــــا أدرك مــــن تصــــفح أحكــــام الشــــرعةة ونصوصــــها فــــي مختلــــف مجايف    
، ومن نظر في آثارهـا ونتا جهـا رأى مـا وراءهـا مـن الكثار من حكمها وعللها

نتصور شـام   خرة سد تدفةها، ومن تأم  في ه ع وتلكمصالح تجلنها ومفا
 كما سياتي تفصا   لك. متكام  عن مقاصد الشرعةة

                                                           

 (.17 -15)/2الموافقات، الشاطني،  (1)
هــ(، تحقاـ : أحمـد زكـي 204)ت: ، المنـ ر هشـام نـن محمـد أنـي النضـر نـن السـا   كتا  الصنام، أنو (2)

 .57، صم2000، 4باشا، دار الكت  المصرعة، القاهرة، ط/
 (.24)ية اش ،نفالسورة ال (3)
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 المبحث الثاني                           

 مفهوم المصالح والمفاسد                      
             
 .المطلب األول: مفهوم المصالح في اللغة               
 المطلب الثاني: مفهوم المصالح في الفقه اإلسالمي.               
 المطلب الثالث: مفهوم المفاسد في اللغة.               
 إلسالمي.المطلب الرابع: مفهوم المفاسد في الفقه ا               
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 المطلب األول                           
 مفهوم المصالح في اللغة                       

والصــيا: نقـــير  تقال مةنــ  المصــالحة مــن الفةــ  صــلحلقــد جــاء اشــ    
الفساد ورج  صالح في نفسه ومصلح في أعماله وأمورع، وأصلح إل  دانتـه: 

والرجـــ  الصـــالح القـــيم بمـــا الزمـــه مـــن حقـــول ربـــه  (1) أحســـن إلاهـــا وتةهـــدها،
اَن ، (2) وعبادتــــه، ــــالقحق ــــَن الص  يقــــال: "المصـــــالحة  (3) يقــــول تةــــال : }َوَننقياـــــا مق

َنـــاَا َعَلُاهقَمـــا َأُن  (4)،"المســـالمة وهـــي خـــيف المخاصـــمة قـــال تةـــال : }َفـــَي جس
ُلحس َخُار . ا َوالصُّ ُلحم َما صس  (5)يسُصلقَحا َنُاَنهس

فــي اللرــة تــدل علــ  مةنــ  المصــالح منهــا: صــلحت  ةكثاــر  ك مةــان  وهنــا    
وهـــو علـــ  حـــال صـــالحة، وأتتنـــي صـــالحة مـــن فـــين، وي تةـــد  ،حـــال فـــين

صـــالحاته وحســـناته، وصـــلح المـــر، وأصـــلحته، وأصـــلح هللا تةـــال  الماـــر، 
وأصلح هللا تةال  في  رعته وماله، وسـة  فـي إصـيا  ات النـان، وأمـر هللا 

كــ لك مـن مةــاني المصــالح: صــلح فــين  (6)،يستصــيا الةبــادل  ونهــ  تةـا
 (7) وفي المر مصلحة أه خار والجم  المصالح. ،بةد الفساد

                                                           

، مختـار الصـحاا، الـرازه، 1/554، الزمخشره، أساك البيرة، 3/117، كتا  الةان، الخلا  نن أحمد( 1)
 .3/516لسان الةر ، انن منظور،  ،178ص
 .3/152المحكم والمحيط العظم، انن سادع المرس ،  (2)
 (.39سورة آل عمران، اشية ) (3)
 .144هـ، ص1311هـ( برداد، 537طلبة الطلبة، عمر نن محمد، نجم الدان النسفي )ت: (4)
 (.128ية )سورة النساء، اش (5)
 ،1/554أساك البيرة، الزمخشره،  (6)
مشــارل النــوار، أنــو ، 1/345المصــباا المناــر، للرافةــي، ، 272المكــارم، المسطــرزى، ص يالمرــر ، أنــ( 7)

 .2/44الفض  عيار، 
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 المطلب الثاني                           
 مفهوم المصالح في الفقه اإلسالمي                  

 (1)عبـــارة عـــن جلـــ  منفةـــة أو دفـــ  مضـــرة، فـــي ايصـــطيا:المصـــالح     
يسةن ـر  وهـي التـي ،ة في جل  المنفةة وما اوص  إلاهـافتكون المصلحة متمثل
فقــد رلــ   المصــالح كلهــا حســنات لن أو الحســنات؛ عنهمــا بــالخار أو النفــ 

وقــــد ها؛ نهــــي اللــــ ات وأســــباو  قــــرآن اســــتةمال الحســــنات فــــي المصــــالحفــــي ال
 وقـــد أمـــر هللا ،أو رجـــح علاهـــا ،اســتثني مـــن تحصـــا  المصـــالح مـــا عارضـــها

تةــــال  نحقامــــة مصــــالح متجانســــة وأخــــرة بةضــــها عــــن المــــر، إمــــا لمشــــقة 
ما لمفسدة تةارضها.  (2) ميبستها وا 

وهـــي المصـــلحة المحافظـــة علـــ  مقصـــود الشـــرع مـــن الخلـــ  كمـــا تةنـــي     
ـــنهم ونفســـهم وعقلهـــم ونســـلهم ومـــالهم، فكـــ  مـــا  ـــاهم دا خمســـة: أن يحفـــر عل

ع وكـــ  مـــا يفـــوت هـــ  اتضـــمن حفـــر هـــ ع الصـــول الخمســـة فهـــو مصـــلحة،
مكمـــيت دا ـــرة حـــول وللمصـــالح  (3) ،الصـــول فهـــو مفســـدة ودفةهـــا مصـــلحة

 (4) .اومقوية لجاننه اخادمة له اتحم  الضرورع
                                                           

، 174صم، 1993هـــ(، تحقاــ : محمــد عنــد الســيم، دار الكتــ ، 505المستصــف ، محمــد الرزالــي )ت:  (1)
 ،2هــ(، مؤسسـة الرع ـان، ط/620)ت: ، موف  الدان عنـد هللا نـن أحمـد نـن قدامـة جنة المناظرروضة الناظر و 

هــ(، تحقاـ : 631اسحكام في أصول الحكام، أنو الحسن ساد الـدان علـي، اشمـده )ت: ، 1/478، م2002
: د. هـــ(، تحقاــ 606المحصــول فــي الصــول، فخــر الــدان الــرازه )ت: ، 1/89 عنــد الــرزال عفيفــي، ناــروت،

التقرعـر والتحناـر، ، 3/58، الموافقات، الشـاطني، 5/133 م،1997، 3طه جانر فيار، مؤسسة الرسالة، ط/
 .7/3398م، 1983، 1ط/ هـ(، دار الكت  الةلمية،879انن أمار الحاة، )ت: 

  (.12 -5)/1م، 1991هـ(، ناروت، 660)عند الةزعزنن الح النام، عز الدان قواعد الحكام في مص( 2)
 .4/70، الكت  هـ( عالم684)ت:  ،، القرافيالفرول، شها  الدان أحمد، 173، صالمستصف  (3)
 .2/43الموافقات، الشاطني،  (4)
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 المطلب الثالث                          
 مفهوم المفاسد في اللغة                      

يقــال: مــا  (1)دته، الفســاد فــي اللرــة: نقــير الصــيا، وفســد يفســد، وأفســ    
والمفسـدة  (2)دأبه رار الفساد في دانه، وه ا المر مفسـدة لـه أه فيـه فسـادع،

ظهرت مفاسـدع، والماـر يستفسـد  دعسافتقول: من كثرت م (3)ضد المصلحة،
 (4) رعاتـــه، وقـــد تمـــادى فـــي استفســـادهم، وفـــين يفاســـد رهطـــه، وقـــد تفاســـدوا،

  .سد القوم تدانروا وقطةوا الرحاموتفا
 (5) قال الشاعر: إن الشبا  والفراغ والجدع ... مفسدة للةق  أه مفسدع.

وايسم الفساد، م  الةلم أن الفساد للحاوان أسرع منـه  فسد الشيء فسودام     
ل  النبات أسرع منـه إلـ  الجمـاد؛ فهـ ع هـي الحكمـة التـي قـال  إل  النبات، وا 

دة دأ ننيــ  الحاــوان، والمفســالفقهــاء لجلهــا: ويقــدم مــا اتســارع إليــه الفســاد فانــ
نــــدأ اسســــيم : »قــــال رســــول هللا (6) ،خــــيف المصــــلحة، والجمــــ  المفاســــد

الـ ان » :خـرآ، وفـي حـدا  «، فطـوب  للرربـاء، وسـيةود كمـا نـدأ ررعبـام ررعبام 
 (7) «.يصلحون ما أفسد الناك من بةده من سنتي

                                                           

 .7/231، كتا  الةان، الخلا  نن أحمد( 1)
 .239مختار الصحاا، الرازه، ص( 2)
 .2/530لسان الةر ، ينن منظور،  (3)
 .2/22أساك البيرة، الزمخشره،  (4)
 (.459 -458)/8المحكم والمحيط العظم، انن سادع المرس ،  (5)
 .2/472المصباا المنار، للرافةي، ( 6)
، سـنن 1/130(، 145هـ(، تحقا : محمد فـؤاد ناـروت، رقـم )261صحيح مسلم، مسلم نن الحجاة )ت:  (7)

مسند  4/314( 2630م، رقم )1998اروت، هـ(، تحقا : بشار عواد، ن279الترم ه، محمد نن عيس  )ت: 
 .1/179(، 260، رقم )م1997 ،الرعار هـ( تحقا : عادل نن اوسف235انن أني شابة، أنو بكر )ت:
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 المطلب الرابع                           
 مفهوم المفاسد في الفقه اإلسالمي                 

المفسـدة ضــد المصــلحة: وهــي التــي يسةن ــر عنهمــا بالشــر، أو الضــرر، أو     
لن المفاسد بأسـرها شـرور مضـرات سـا ات، وقـد رلـ  فـي القـرآن السا ات؛ 

فالمفاســد: هــي اشيم وأســبانها أو الضــرار  اســتةمال الســا ات فــي المفاســد،
متمثلــــة فــــي جلــــ  اشيم والضــــرار ومــــا اوصــــ   وأســــبانها؛ فتكــــون المفســــدة

وقد زجر هللا تةال  عـن مفاسـد متماثلـة وأخـرة بةضـها عـن الزجـر إمـا  إلاها،
مـــا لمصـــلحة تةارضـــها، وتتنـــوع المفاســـد تنوعـــات كثاـــرة  (1) لمشـــقة اجتنانهـــا وا 

 تي تفصا   لك إن شاء هللا تةال .أت كثارة كما سيباعتبارات وحاثيا
اجــر لــدرء المفاســد المتوقةــة والجــوانر مشــروعة يســتدراك عة الزو وقــد شــر     

نهـم سـفراء عـن هللا تةـال  فـي أل لك كانت مهمة الرسـ   (2) المصالح الفا تة،
المفاســـد المنهـــي عنهـــا والحـــ  علـــ  المصـــالح المـــأمور  الزجـــر عـــن ارتكـــا 

 لن المفاســد( 4) وي شــك أن دفــ  المفاسـد مقــدم علــ  جلـ  المصــالح، (3)،نهـا
نمـا اجـ  تحصـا  مـا يحتـاة إليـه فـح ا حركهـا كلهـا نخـيف المصـالح فاجـ  ت

مـا كـان مثلهـا ليسـترناء عنـه  أوج  تحصا  مصلحة لم اجـ  تحصـا  كـ 
 (5) .ة إن ما يحص  إ ا اجتننها دا مام واجتنا  المفسد، ولبال

                                                           

 (.12 -5)/1 سلطان الةلماء، ،قواعد الحكام( 1)
 .211ص ،القرافيالفرول، ( 2)
هللا هــ(، تحقاـ : د. موفـ  عنـد 428، الةكنـره  )ت: ول الفقـه، أنـو علـي الحسـن نـن شـها رسالة في أصـ( 3)

 .60م، ص1992 -هـ1413، 1عند القادر، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط/
 .1/563، نن قدامةا ،روضة الناظر (4)
هـــ(، تحقاــ : طــه عنــد الــرؤوف 684شــرا تنقــيح الفصــول، شــها  الــدان أحمــد نــن إدرعــك، القرافــي )ت: ( 5)

 .171م، ص1973، 1سةد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط/
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وبمــا أن التكــالاف تةتمــد تحصــا  المصــالح ودفــ  المفاســد فــ لك يقتضــي     
اهتمــــام الةقــــيء نــــدف  لــــ لك كــــان  ؛حة أو المفســــدة مةلومــــةتكــــون المصــــل أن

فيقــدم الحظــر عنــدع علــ   (1)المفاســد أكثــر مــن اهتمــامهم نتحصــا  المصــالح،
ومن الدلـة المشـتملة علـ  النهـي عـن اسفسـاد  (2)،الواج  والمندو  والمباا

ها} :قوله تةال  دسوا فقي اُلَُررق َبُةَد إقُصيحق  : نه قولـه تةـالوأعم م(3) ،َوي تسُفسق
ُثقاَل َ ر ة  َشراا َاَرعس }  (5) .وه ا زجر عن المفاسد كلها (4)، َوَمُن َيُةَمُ  مق

علـــ  النهـــي عـــن رصـــ  قضـــا  مـــن أراك، والشـــرع  وقـــد نـــص الننـــي    
وقــد أمـر هللا الةبــاد بــأن   ،هــي عـن المفاســد كلهــا، دقهـا وجلهــايشـتم  علــ  الن

لســاك الكنــر ســد فالفســد، وهــ ا هــو اانــ لوا رايــة وســةهم فــي اجتنــا  الف
َ َمــــا للتشـــرع  اسســــيمي:   ِ فـــحن مــــدار الشــــرعةة علـــ  قولــــه تةـــال : }َفــــات قسوا 

ــهق المفســر لقولــه: }ات   (6)اُســَتَطُةتسُم ، َ َحــ   تسَقاتق  ِ ــوا   :وعلــ  قــول الننــي (7)،قس
تحصـــا  وعلـــ  أن الواجـــ   (8)،«مـــرتكم بـــأمر فـــأتوا منـــه مـــا اســـتطةتمإ ا أ»

فــح ا تةارضــت كــان تحصــا   كمالهــا، وتةطاــ  المفاســد وتقلالهــاالمصــالح وت
  (9)هو المشروع. ناهماأعظم المصلحتان نتفوعت أد

                                                           

 .4/250ام في أصول الحكام، اشمده، اسحك (1)
 .418، صشرا تنقيح الفصول، القراف( 2)
  (.56سورة العراف، اشية )( 3)
 (.8 -7) انتسورة الزلزلة، اشا (4)
 .1/157، سلطان الةلماء ،اعد الحكامقو ( 5)
 (.16سورة الترانن، اشية )( 6)
 (، 102سورة آل عمران، اشية ) (7)
  .9/94(، 7288، صحيح النخاره، )15/320(، 9522أحمد نن حنن ، رقم )مسند اسمام  (8)
 .28/284، م1995المدانة الننوية، ، تحقا : عند الرحمن نن محمد انن تيمية،مجموع الفتاوى، ( 9)



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  21   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

 
 
 

 المبحث الثالث                            
 المقاصد وتطورها والفائدة من دراستها وأهميتها ةنشأ         

               
 المقاصد الشر وة. ةأألول: نشالمطلب ا             
 المطلب الثاني: تطور المقاصد الشر وة.             
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        المطلب األول                            
 المقاصد الشر وة ةنشأ                       

نشــــأت المقاصــــد الشــــرعية مــــ  نشــــأة الحكــــام الشــــرعية نفســــها، أه أن     
؛ فقــد كانــت المقاصــد كانــت نــدااتها مــ  ندايــة نــزول الــوحي علــ  الرســول

منثوثـــة فـــي نصـــوص الكتـــا  والســـنة، ومتضـــمنة فـــي أحكامهمـــا وتةاليمهمـــا 
رعح نهــا، أو اسيمــاء واسشــارة إلاهــا، لقولــه تةــال  فــي نتفــاوت مــن حاــ  التصــ

اَن ،شــأن بةثــة الرســول ــاَلمق ــا َأُرَســُلَناَك إقي  َرُحَمــةم لقُلَة  وقولــه تةــال : (1): }َوَم
ة  َبُةَد الرُّسس ق } ق حسج   ِ رقعَن لقَ ي  َيكسوَن لقلن اكق َعَل   رقعَن َومسُن ق يم مسَبش ق  (2). رسسس

كــان مقصـدع الشــرعي  ال  أن القـرآن الكـرعم فــي حـد  اتـهر هللا تةــوقـد  كـ    
ــُرآَن َاُهــدقه  ،دايــة النــاك أجمةــانالكنــر اتمثــ  فــي ه قــال تةــال : }إقن  َهــَ ا اُلقس

َي َأُقَومس ، لقل تقي هق
رار أن تلك المقاصـد لـم تكـن لتحظـ  بـاسنراز واسظهـار  (3)

لهــا علمــام لقنيــام واصــطيحام وعلــ  مســتوى جة علــ  مســتوى التــألاف والتــدوعن،
له دييته وحقا قه ومناهجـه؛ نـ  كانـت مةلومـات ومقـررات شـرعية محفوظـة 

  .في ال هان، ويستحضرها السلف في اجتهادهم وأقضاتهم الفقهية
إن إظهـــــار المقاصـــــد، ولفـــــت اينتبـــــاع إلاهـــــا بشـــــك  مســـــتق ، جـــــاء مـــــ      

كــان نهمكــان فــي ننــاء الفقــه، ء مالصــولاان ي مــ  الفقهــاء فنانمــا كــان الفقهــا
صــولاون انــرزون مةــالم  لــك الننــاء، ويصــفون أسســه وأركانــه، ولهــ ا فقــد ال

إل  مقاصد الشرعةة، من خيل المؤلفـات الصـولية،  (4)تنبه اسمام الشاطني
                                                           

 (.107ية )اش( سورة الننياء، 1)
 .(9)ية اش( سورة اسسراء 2)
 (.165سورة النساء، اشية ) (3)
 .9 سن  تةرعفه، ص :اطنياسمام الش( 4)
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اســـمه  ام أمهـــات الكتـــ  الصـــولية، ســـاجد شـــا   لـــك أن قـــارت أه كتـــا  مـــن
رجيح ك ا عل  ك ا، نانما قارت الفقـه مقاصد الشرعةة، وأنه يفاد في ضبط وت

ـــد اـــدرك وعـــتقن عشـــرات الكتـــ  الفقهيـــة دون أن يكتشـــف أن هنـــاك روحـــام   ق
سره فـي أنـوا  الفقـه وجز ياتـه، اوجههـا ويقاـدها ويكيفهـا، أي وهـو: مقاصـد ت

 (1) الشارع في التشرع .
"إن فـــي مةظـــم أصـــول الفقـــه اختيفـــام نـــان  (2)يقـــول الشـــاخ انـــن عاشـــور:    
ا ــه فــنحن إ ا أردنــا أن نــدون أصــويم قطةيــة للتفقــه فــي الــدان، حــ  علانــا علم

أن نةمــــد إلــــ  مســــا   أصــــول الفقــــه المتةارفــــة، وأن نةاــــد  وبهــــا فــــي نوتقــــة 
التـــدوعن، ونةارهـــا بمةيـــار النظـــر والنقـــد، فننفـــي عنهـــا الجـــزاء الررعبـــة التـــي 

م نةاـــد ثـــ ا أشـــرف مةـــادن مـــدارك الفقـــه والنظـــرنهـــا، ونضـــ  فاهـــ (3))رلثـــت(
صــوغ  لـــك الةلــم، ونســـميه علــم مقاصـــد الشــرعةة، ونتـــرك علــم أصـــول الفقـــه 
علــ  حالــه تســتمد منــه طــرل تركاــ  الدلــة الفقهيــة، ونةمــد إلــ  مــا هــو مــن 

ن مقاصـد مـن تـدوع ه رار منزو تحت سرادل مقصـدنا هـ امسا   أصول الفق
 (4) .له ا الةلم الجلا : علم مقاصد الشرعةة" تالشرعةة فنجة  منه مباد

يكــون الــرأه الــ ه انتهــ  إليــه الشــاخ انــن الســابقة الســرد وبهــ ع الطرعقــة     
ليكــــون مرجــــ  ه راياتــــو لـــه أسســــه وقواعــــدع  عاشـــور فــــي هــــ ا الموضــــوع رأيــــام 

 .من خيل مةرفة علم المقاصد الشرعية المختلفان في الفروع الفقهية
                                                           

 .24نظرعة المقاصد عند اسمام الشاطني، أحمد الرعسوني، ص ( 1)
 .11 انن عاشور: سن  تةرعفه، ص( 2)
، المصــباا المناــر، الفاـــومي، 4/401الخلــط، )كتــا  الةــان الخلاــ  نــن أحمــد، مةنــاع: رلــ (: الرلــ : ) (3)
2/450.) 
 (.23 -22)/2مقاصد الشرعةة اسسيمية، انن عاشور، ( 4)
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 المطلب الثاني                            
 تطور المقاصد الشر وة                        

نــوة شــهدت المقاصــد الشــرعية فــي صــدر اسســيم الول وبةــد عصــر الن    
رعخ الفقــــه اسســــيمي تطــــورام متزااــــدام أوعصــــر الســــلف الصــــالح وعلــــ  مــــر تــــ

مــــ  نــــزول  أن الخــــ  بالمقاصــــد قــــد نــــدإ :واهتمامــــام ملحوظــــام، ويمكــــن القــــول
جتهــادات قرآنيــة والســنة الننويــة واييــات الالــوحي، جــاء  لــك فــي كثاــر مــن اش

وبةـــد وفاتـــه واســـتمرت فـــي  الفقهيـــة التـــي كانـــت تصـــدر فـــي عصـــر الننـــي
التطور إل  عصرنا الحالي ل لك يطل  عل  المقاصـد الفقـه الحـي كمـا سـن  

  كرع ويمكن إاراد  لك فيما الي:
 اإلسالم ) صر النبوة(.المقاصد في صدر  :أولا 
في كثاـر مـن آيـات الحكـام والفـرا ر منهـا علـ   لقد جاء  كر المقاصد    

ــيَة َتُنهــ  َعــنق ســنا  المثــال ي الحصــر قولــه تةــال : } ــيَة إقن  الص  َوَأققــمق الص 
 (2)أه: في الصية منته  ومزدجـر عـن مةاصـي هللا، (1)  ،اُلَفُحشاءق َواُلمسُنَكرق 

كـ لك جـاء فـي ( 3)،بما تدعوهم إليه من المر بـالمةروف والنهـي عـن المنكـر
من لم تنهه صيته عن الفحشاء والمنكر لـم » :السنة الننوية قول الرسول 
 شتم  عل  الموعظة.ي القرآنلن و لك  (4) ،«ازدد من هللا تةال  إي بةدام 

                                                           

 (.45( سورة الةنكنوت، اشية )1)
 .20/41م، 2000هـ(، تحقا : أحمد محمد شاكر، 310جام  النيان، محمد نن كثار، الطنره )ت: ( 2)
 .2/512م 1996، 1ط/ ، : د. عند هللا نن إنراهيم ناروتعند الةزعز، تحقانن عز الدان  ،تفسار القرآن( 3)
 وي ادع شا ام من الفواحش والسرقة إي ركبه، ف كر للننـي ي م  الننيوقد كان فت  من النصار يصل( 4)

المةجــم  .«ألــم أقــ  لكــم» :فلــم النــ  أن تــا  وصــلحت حالــه، فقــال رســول هللا ،«إن الصــية ســتنهاع» فقــال:
ن تيميـة، هــ( تحقاـ ، حمـده نـن عنـد المجاـد السـلفي، مكتبـة انـ360الكنار، سليمان نـن أحمـد، الطنرانـي، )ت:

 .11/54، (11025، رقم )2لقاهرة، ط/ا
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 ثانواا: المقاصد في  هد الصحابة:
المقاصــد فــي عهــد الصــحابة تمثلــت فــي دعــوتهم إلــ  إعمــال القيــاك ن إ    

ــــــرأه والت ــــــر كثاــــــر مــــــن الحكــــــام بموجنهــــــا وال ةلاــــــ  وتفهــــــم المصــــــالح وتقرع
 وكان اسمام أحمـد يقـول: "إنـه مـا مـن مسـألة يسـأل عنهـا إي وقـدومقتضاها، 

والصــــحابة كـــانوا يحتجــــون فـــي عامــــة  ،تكلـــم الصــــحابة فاهـــا أو فــــي نظارهـــا
اجتهـــــدون رأاهـــــم،  مســـــا لهم بالنصـــــوص، كمـــــا هـــــو مشـــــهور عـــــنهم، وكـــــانوا

الةمـ  بـالرأه والقيـاك حتجون بالقياك الصحيح أيضـام"، فوي وعتكلمون بالرأه
  (1)وهما من با  فهم مراد الشارع.ن قنا  الةم  بالمقاصد يةد م
جمــــ  القــــرآن، وايجتمــــاع  ،: ومــــن قنالهــــا نجــــدام وشــــواهد  لــــك كثاــــرة جــــد    

لصــــية التــــراويح، وعــــدم إقامــــة حــــد الســــرقة عــــام المجاعــــة، وقتــــ  الجماعــــة 
ووضـــ  الســجيت، وتضـــمان  ،، وتــدوعن الــدواوعنةالثيثـــببالواحــد، والطــيل 

 (4)،والمالكيـــة (3)الحنفيـــة،وقـــد اتفـــ  كـــ  مـــن فقهـــاء ( 2)الصـــناع، وراـــر  لـــك،
                                                           

 .1/156م، 1987، 1الفتاوى الكنرى ينن تيمية، دار الكت  الةلمية، ط/، و 286 /19مجموع الفتاوى،  (1)
النتـف ، 1/57م، 1994( رد المحتار، محمد المان نن عاندان، تحقا  عادل أحمد، دار الكتـ ، ناـروت، 2)

، 2ط/هـ( تحقاـ : د. صـيا الـدان النـاهي، دار الفرقـان، عمـان، 461في الفتاوى، علي الحسان، السةده)ت:
، نــدا   الصــنا   فــي ترتاــ  الشــرا  ، عــيء الــدان، أنــو بكــر نــن مســةود نــن أحمــد الكاســاني 1/106م، 1984
المدونــة الكنــرى، لإلمــام مالــك نــن أنــك  ،1/143م، 1986 ،2ناــروت، ط/هـــ( دار الكتــ  الةلميــة، 587)ت:
، نهايـة المطلـ ، عنـد الملـك 4/213النيـان والتحصـا ، انـن رشـد،  ،3/399هــ، 1323هـ( مصـر  179)ت: 

هــ، 1428، 1عنـد الةظـيم محمـود الـدا ، دار المنهـاة، ط/ .هـ( تحقاـ : أ. د478نن عند هللا، الجوعني )ت: 
 .8/353م، 1968هـ( مكتبة القاهرة، 620، موف  الدان عند هللا نن قدامة )ت:المرني، 16/33
محمــد أحمــد ســراة  .هـــ( تحقاــ : أ. د428التجرعــد، أحمــد نــن محمــد، القــدوره )ت: ، 1/57المحتــار، ( رد 3)
 .8/4146م، 2006، 2خر، دار السيم، القاهرة، ط/آو 
شـــرا مختصـــر خلاـــ  للخرشـــي،  (،78 -75)/1هــــ( دار التـــرا ، 737المـــدخ ، محمـــد نـــن الحـــاة )ت: ( 4)

 .3/6م، 1989 ،عليش، دار الفكر، محمد نن أحمد جلا منح ال، 3/51محمد نن عند هللا دار الفكر، 
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انتـــدأ جمـــ  القـــرآن  الصـــدا  بكـــر اأبـــعلـــ  أن  (2)،والحنانلـــة (1)،والشـــافةية
علـ   ام عندما كـان الـرأه مننيـ طا خبمشورة عمر نن ال بةد وفاته النني

أنــه  وبالمثــ  عنــدما رأى عمــر ،نآالمــة المحمديــة فــي حفــر القــر صــلحة م
لألثــر الــ ه جــاء فطــن لــ لك  (3)يمكــن أن تتحقــ  المفســدة مــن طرعقــة جمةــة،

مــن الةــرال اخنرونــه أن رجــايم قــد  "كتــ  إلــ  عمــر نــن الخطــا فيــه أنــه 
جمةوا كتا  هللا، فكت  لهم عمـر أن افـرر لهـم فـي الـداوان وأعطهـم، قـال: 

                                                           

هـــ( تحقاــ : الشــاخ علــي محمــد مةــور وأخــر، دار 450الحــاوه الكناــر، علــي نــن حناــ ، المــاورده )ت:( 1)
هــــ( دار الكتـــا  926، أســـن  المطالـــ ، زكرعـــا نـــن محمـــد، النصـــاره، )ت:16/91م، 1999، 1الكتـــ ، ط/
هـــ( دار الكتــ  الةلميــة، 977)ت:د نــن أحمــد الخطاــ  الشــرباني، مرنــي المحتــاة، محمــ، 4/196اسســيمي، 

وأحمــــــد النرلســــــي  هـــــــ(،1069)حاشــــــاتا قلاــــــوبي وعماــــــرة، أحمــــــد ســــــيمة القلاــــــوبي، 7/37، م1994، 1ط/
 .1/269م، 1995دار الفكر، ناروت،  هـ(957)عمارة،

، ، الســةوديةنــة المنــورةهـــ(، المدا251مســا   اسمــام أحمــد نــن حننــ ، إســحال نــن منصــور، الكوســج )ت: ( 2)
 .9/4821م، 2002، 1ط/
 مقتـ  أهـ  اليمامـة، فـح ا عمـر نـن الخطـا  أرس  إلي أنو بكـر»، قال: زعد نن ثانتالحدا  عن ( 3)

نـي أخشـ  أن ، قال أنـو بكـر«عندع : إن عمـر أتـاني فقـال: إن القتـ  قـد اسـتحر اـوم اليمامـة بقـراء القـرآن، وا 
نـي أرى أن تـأمر نجمـ  القـرآن، قلـت لةمـر: يستحر القت  بالقراء بالمواط كاـف »ن، فا ه  كثاـر مـن القـرآن، وا 

فلــم اــزل عمــر اراجةنــي حتــ  شــرا هللا صــدره »قــال عمــر: هــ ا وهللا خاــر، « لــم يفةلــه رســول هللا  تفةــ  شــا ام 
 : إنك رج  شـا  عاقـ  ي نتهمـك، وقـد كنـت، قال زعد: قال أنو بكر«ل لك، ورأات في  لك ال ه رأى عمر

فوهللا لو كلفوني نق  جن  مـن الجبـال مـا كـان أثقـ  علـي ممـا »تكت  الوحي لرسول هللا، فتتب  القرآن فاجمةه، 
هـو وهللا خاـر"، فلـم اـزل "، قـال: «لـم يفةلـه رسـول هللا  كاـف تفةلـون شـا ام »، قلـت: «أمرني به من جم  القرآن

كــر وعمــر رضــي هللا عنهمــا، فتتبةــت اراجةنــي حتــ  شــرا هللا صــدره للــ ه شــرا لــه صــدر أنــي ب أنــو بكــر
القــــرآن أجمةــــه مــــن الةســــ  واللخــــاف، وصــــدور الرجــــال، حتــــ  وجــــدت آخــــر ســــورة التوبــــة مــــ  أنــــي خزعمــــة 

ــم أجــدها مــ  أحــد راــرع، } النصــاره  ُم ل ــتُُّم َحــرقعص  َعَلــُيكس ُم َعزقعــز  َعَلُيــهق مــا َعنق ــكس ــُن َأُنفسسق ــول  مق ُم َرسس ــُد جــاَءكس َلَق
نقاَن رَ  يم  بقاُلمسُؤمق حتـ  توفـاع هللا، ثـم  [ حت  خاتمة نراءة، فكانت الصحف عنـد أنـي بكـر128  ]التوبة: ؤسف  َرحق
- ھ194محمـــد نـــن إســـماعا  النخـــاره )صـــحيح النخـــاره، ". )، ثـــم عنـــد حفصـــة ننـــت عمـــرعنـــد عمـــر

محمـــد نـــن ، صـــحيح انـــن حبـــان ،6/184 (4986م، رقـــم )1981دار الفكـــر، تحقاـــ : محمـــد زهاـــر، (ھ256
 (.362 -360)/10(، 4506م، رقم )1988حقا : شةا  الرنؤوط، الرسالة، ت، هـ(354)ت:  حبان،
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ن يطلــ  القــرآن، فكتــ  إليــه مــن قانــ  إنــه قــد جمــ  القــرآن ســبةما ة فكثــر مــ
رجـــ ، قـــال عمـــر: إنـــي لخشـــ  أن يســـرعوا فـــي القـــرآن قنـــ  أن اتفقهـــوا فـــي 

 (1)الدان فكت  أن دعهم ي تةطهم شا ا".

القـــرآن فـــي عـــدة مصـــاحف وأنفـــ ها إلـــ  المصـــار  وقـــد جمـــ  عثمـــان    
جــــرى ناــــنهم فــــي أصــــ  الــــدان  لــــك مــــا  (2)فحفــــر المســــلمون منهــــا القــــرآن، 

كــون خــافوا أن يإ   ن   لــكوعمدتــه، وهــو القــرآن وكيفيــة جمةــه ومــا قــالوا بســ
الحاجـة الداعيـة إلـ  ه مـ  بـمـن الخـ   واقشـفأف،  لك حدثام يحدثونه بةد نناهم

نه لوي جمةـه لـ ه  هـ ا الـدان، ولـو لـم يكـن  لـك لوقـ  ايخـتيف إجمةه إ  
  .را والةيا  باح ولكن هللا سلمففي أص  التيوة؛ فيكون  لك ك

ومن أمثلتها: "أن عنـد هللا نـن  ه ا كان منهاجهم في تحرعهم للندعوعل      
دخــ  الخــيء ورأى  بابــام قــد وقــ  علــ  فضــلة كانــت هنــاك ثــم طــار  عمــر

ووق  عل  ثوبه فةزم أنه يرس  موض  الـ با  إ ا خـرة، فلمـا أن أراد رسـله 
 (3)ما أكون بأول من أحد  ندعة في اسسيم". أشف  من  لك، وقال: "وهللا

                                                           

 .18/152النيان والتحصا ، انن رشد، ( 1)
وكان يرازه أهـ  الشـأم فـي فـتح أرمانيـة، وأ رباجـان مـ  أهـ   ، قدم عل  عثمانن ح يفة نن اليمانإ( 2)

: يا أمار المـؤمنان، أدرك هـ ع المـة، قنـ  أن ح يفة لةثمانالةرال، فأفزع ح يفة اختيفهم في القراءة، فقال 
أن أرســـلي إلانـــا بالصـــحف "إلـــ  حفصـــة:  اختلفـــوا فـــي الكتـــا  اخـــتيف الاهـــود والنصـــارى، فأرســـ  عثمـــان

، فأرســلت نهــا حفصــة إلــ  عثمــان، فـأمر زعــد نــن ثانــت، وعنــد هللا نــن "لمصــاحف، ثــم نردهــا إليـكننسـخها فــي ا
عثمـان للـرهط  "، وقـالحار  نـن هشـام فنسـخوها فـي المصـاحفةاص، وعند الرحمن نن الالزبار، وسةاد نن ال
 "،إ ا اختلفتم أنتم وزعد نن ثانت في شيء من القرآن فاكتنوع نلسان قرعش، فحنما نزل نلسانهم"القرشاان الثيثة: 

ــوا حتــ  إ ا نســخوا الصــحف فــي المصــاحف، رد عثمــان أفــ   الصــحف إلــ  حفصــة، وأرســ  إلــ  كــ  ففةل
صـحيح النخـاره، ) بمصحف مما نسخوا، وأمـر بمـا سـواع مـن القـرآن فـي كـ  صـحيفة أو مصـحف، أن يحـرل.

 (.362 -360)/10(، 4506رقم )، صحيح انن حبان، 6/184 (4986رقم )
 .(78 -73)/1الحاة، أمار المدخ ، انن ( 3)
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كــ لك مــن المثلــة التــي تــدل علــ  أخــ  الصــحابة بفقــه المقاصــد مــا روه     
لقبا ـ  ارتدت بةـر ا بالخيفة بةد رسول هللا  أنه بةد أن نوي  أنو بكر

داء الزكــاة، وبمــا أن هــ ا الخطــا  لــم يكــن أكمــا امتنةــت بةــر القبا ــ  عــن 
، نــ  اتنــاول مــن الــي المــر بةــدع لنــه خطــا  لــه ســولمقصــورام علــ  الر 

مامـــــام للمســـــلمان؛ فـــــحن أخـــــ  الزكـــــاة مـــــن أهلهـــــا وتســـــليمها  بصـــــفته حاكمـــــام وا 
  .ضمن مصلحة المجتم  وتنظيم إدارتهلمستحقاها من المور الداخلة 

وحرصـــام مـــن الخليفـــة الول علـــ  اســـتمرار مســـارة اسســـيم يقـــرر قـــتيهم     
،  وأداء الزكاة، وايلتزام بك  مـا بـايةوا عليـه رسـول هللا لحملهم عل  التوبة

زاء الموقـــف الـــ ه اتخـــ ع الخليفـــة الول يقـــ  الخـــيف نانـــه وبـــان عمـــر  وا 
  .ل  عدم جواز مقاتلة مانةي الزكاةى له للوهلة الو آال ه تر 
وكفــر  وكــان أنــو بكــر "لمــا تــوفي رســول هللا  :(1)يقــول أنــو هرعــرة    

: فكاـــف تقاتـــ  النـــاك وقـــد قـــال رســـول ةـــر ، فقـــال عمـــرمـــن كفـــر مـــن ال
ـــوا: ي إلـــه إي هللا، فمـــن قالهـــا فقـــد أأمـــرت »هللا: ن أقاتـــ  النـــاك حتـــ  يقول

فقـال أنـو بكـر:  « ي بحقهـا وحسـابه علـ  هللا تةـال عصم مني ماله ونفسـه إ
وهللا لقــاتلن مــن فــرل نــان الصــية والزكــاة، فــحن الزكــاة حــ  المــال، وهللا لــو "
، قـال عمـر: "لقـاتلتهم علـ  منةهـا كـانوا اؤدونهـا لرسـول هللا  نةوني عناقام م

  (2)".للقتال فةرفت أنه الح  فوهللا ما هو إي  أن قد شرا هللا صدر أني بكر
                                                           

هرعـرة  يوا كثارام في اسمه، سمي بـأناختلف، : عند هللا نن عند الرحمن، من أصحا  رسول هللاأبو هريرة (1)
عنه أكثر من ثمانما ة رج  من نان صاح  وتاب  توفي  ى هرة في كمه، أسلم عام خانر، ورو  لنه كان يحم 

، 4/200، ھ1367، 1ط/( ھ852الةسـقيني، )ت  اسصابة فـي تمااـز الصـحابة، ينـن حجـرهـ(، )87)سنة 
 .(5/320 انن الثار ،أسد الرابة، 4/333لي مةور، القاهرة نن عند النر القرطني، تحقا : عاايستيةا ، 

 .2/430السارة الننوية، ينن هشام،  (2)
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  :أصحاب المذاهب المقاصد في  هد :ثالثاا 
مـنهم كـانوا  ام أن كثاـر  ه و رس : فقـد أصـحا  المـ اه أما المقاصـد فـي عهـد     
ويةتنـــرون أن أحكـــام هللا تةـــال  لهـــا  ،ن مـــن اســـتةمال القيـــاك والتةلاـــ ثـــرو يسك

 ايجتهــادأيضــام  وارفــكمــا عَ  هــي حكــم ومصــالح راجةــة إلــ  اسنســانرايــات 
مـــــ  التفـــــاوت الملحـــــوظ مـــــن حاـــــ  درجـــــة ايعتـــــداد بالمقاصـــــد  هالمقاصـــــد

  بمـا يحقـ ويـةول والتشـرعةات والمفـاهيم الحااستلهامها الحلـو  ،والتةوع  علاها
 .رايات اسسيم ويةطي المة رؤية نارة تقط  دانر الشك والةجز والتردد

 تةال  ي اجوز عليه فة  الةنـ ، وي وضـ  الكـيم هأنوقد كان إيمانهم ب    
فــي راــر موضــةه، وأن أفةالــه تجــره إلــ  رــرر محمــود، فوجــ  أن يكــون 

ي بطلــ ،للحكــم فــي نظــا رع، مــا لــم اــنص عليــه تةلالــه للــنص موجبــام  ت فا ــدة وا 
ه اتجـثـم جـاء القـرن الثـامن الهجـره حاـ   (1) ،التةلا ، وصار وجودع كةدمه

نجانـ  ايتجاهـات ، واعد الصولية عل  مقاصد الشـرعةةنناء القالفقهاء إل  
إ   سـلكه اسمـام الشـاطني ات السابقةظهر اتجاع مخالف ليتجاهإ  المتقدمة 

ــ ي ندايــة المــر قــد ســماع وكــان فــ (الموافقــات)ف كتابــه المشــهور المســم  أل
 (2) ثم عدل عن ه ع التسمية لمر ما. (عنوان التةرعف بأسرار التكلاف)

 لـك والـ ه لـم يسـبقه الشـاطني فـي كتابـه  هسـلكالـ ه  جداـدال مسلكإن ال    
ا كر القواعـد الصـولية تحـت أنـوا  مةانـة تتضـمن مقاصـد هو أنه  إليه أحد  

 ات،ة، والتـــي تتضـــمن حفـــر الضـــرورعالشـــرعةة اسســـيمية ومراماهـــا المختلفـــ
ـــــات والتحســـــانيات ـــــم  ،والحاجي ـــــكث ـــــت بةـــــد  ل  المطـــــول منهـــــاالمؤلفـــــات  توال

                                                           

 ،4/94الفصول، الرازه، ( 1)
 .1/22روضة الناظر، انن قدامة، المقدمة، ( 2)
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ـــــي الجملـــــة ؛المتوســـــطو  المختصـــــرو  ـــــرام  لكنهـــــا ف ـــــف كثا عمـــــا أصـــــله  ي تختل
  (1) .كما هو الشأن في التألاف المتقدمون إي في طرعقة الةرر

كمــا ، لهــ ا الةلــم عــها ر اختفــي مقدمتــه علــ   (2)الشــاطنيقــد نــص اسمــام و     
علــم ) (4) :نــن أحمــد والخلاــ ، (علــم أصــول الفقــه) (3) اسمــام الشــافةي: اختــرع

 .وهك ا تهمقدمفي  (علم ايجتماع)(5) ، وانن خلدون:(الةرور
جـادة إلـ  التطناـ  الةملـي بمـزة الفـروع  الشاطنياسمام  ةدعو وقد كانت     

ليكون وسالة إل  فقـه ، الح  فاهاالفقهية بالمقاصد الشرعية؛ ليستخرة القول 
فقه فـي الـدان، ومثـال  علم المقاصد؛ إي أنه في حقيقته وتشخيص ايستنباط

متماــز فــي توظاــف ايســتقراء الكلــي؛ لفهــم نصــوص الــوحاان، وعلــم متكامــ  
وأســك التشــرع  ومقاصــدع فــي مصــالح الةبــاد فــي اسســيمية ننظــام الشــرعةة 

 (6) الدارعن.

                                                           

 .1/22روضة الناظر، انن قدامة، المقدمة، ( 1)
 .9 سن  تةرعفه، ص :اسمام الشاطني( 2)
أنــو عنـد هللا محمـد نــن إدرعـك الشـافةي عـالم قــرعش، وفقيـه عصـرع، ولــد برـزة ونقـ  إلــ   افعي:اإلمنام الشن (3)

مكة وله سنتان، أخ  الةلم عن مالك نن أنك، ومسلم نن خالد الزنجي وطبقتهما، وكان مـ  تبحـرع وسـةة عقلـه 
 ،ء المصـــار(. )فقهـــا204ي مصـــر ســـنة )قــد أوتـــي رجاحـــة وحلمـــام وفصــاحة وحكمـــام ودررعـــة وفهمـــام، تـــوف  فــ

 (.12 -1ص ) ،قات الشافةاان، انن كثار، طب196ص ،السلماسي ، منازل ال مة الربةة127صالنسا ي، 
وأكثــرهم دقــا   فيــه وهــو أســتا  النــاك، ووحاــد  ،أعلــم النــاك بــالنحو والررعــ : بننن أحمنند البصننر   الخِليننل (4)

 هـــ(.170)تــوفي ســنة كتــا  )الةــان( عصــرع، وأول مــن اختــرع الةــرور وفتقــه، وجةلــه مازانــام للشــةر، صــاح 
هـــ( 296طبقــات الشــةراء، عنــد هللا نــن محمــد انــن المةتــز الةباســي )ت: ، 1/522)الكنــ  والســماء، مســلم، 

 .98تحقا : عند الستار أحمد فراة، القاهرة، ص
ن : عنـد الـرحمن نـن محمـد نـن الحسـن ولـي الـدان، اسشـنالي الصـ ، المـالكي، المةـروف بـانابن خلندون  (5)

هـ(، حفر القرآن ومختصر انن الحجا  الفرعي والتسها  في النحو، من مؤلفاته الةنر 732خلدون، ولد سنة )
 (.1/235رعخ الملوك والمم والنربر، والمقدمة والتي حوت جمي  الةلوم. )الندر الطال ، الشوكاني، أفي ت
 .10ص، ، المقدمةالموافقات، الشاطني( 6)
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 ي العصر الحالي:المقاصد ف :رابعاا 
 لقد تزااد فـي الةصـر الحـالي عصـر التقـدم الةلمـي والتكنولوجيـا ايهتمـام    

، مســتوى البحــ  والتــألاف والتــدوعن  بالمقاصــد الشــرعية وايلتفــات إلاهــا علــ
هتمــام ان الســن  الهــم فــي  لــك ايوكــ ،ةلــيم والتــدرعك والتوعيــةومــن أجــ  الت

د هـاالماسة لةلـم المقاصـد فـي عمليـة ايجتة والحاجة الضرورة المسلحو المتزااد 
وقــد ســاعد التقــدم الةلمــي علــ  فهــم كثاــر مــن المقاصــد ، وايســتنباط واسفتــاء

 ومن  لك عل  سنا  المثال ي الحصر: بالدلة المادية
الةـالم روبـرت رـالهم زعـيم الاهـود فـي مةهـد وهـو  عالم أجنـة اهـوده:أن     

جنـــة أعلـــن إســـيمه بمجـــرد مةرفتـــه ألنـــرت أانشـــتاان، والمخـــتص فـــي علـــم ال
للحقيقـــة الةلميـــة وسعجـــاز القـــرآن فـــي ســـن  تحداـــد عـــدة الطـــيل للمـــرأة مـــدة 

وء  تةال :  هلو قل (1)،رشهأثيثة  ـهقن  َثَيثَـَة قسـرس  (2) ،}َواُلمسَطل َقاتس َاَتَرب ُصـَن بقَأُنفسسق
عمـر رضـي ه فـي انـن الطهـار، لقولـ علـ  أن القـراء دل  رسول هللا وقد "

 (3) ."يطلقها طاهرام من رار جماعِ  عنهما: 
بصـــمة مـــاء ): علميـــة تســـم الجميـــ  بمفاجـــأة الةـــالم روبـــرت فاجـــأ قـــد و      

، اختلــف مــن رجــ  نروتانــام  (62)ن الســا   الــ كره للرجــ  بــه إحاــ   الرجــ (
وجســد المــرأة  ،شخــر كــاختيف بصــمة اسصــب  وهــي شــفرة خاصــة لكــ  رجــ 

فــح ا تزوجــت نرجــ   ؛اختــزن شــفرة مــن يةاشــرها مــن الرجــال (يحمــ  )كمناــوتر
كأنمـا دخـ  فاـروك لهـ ا  ؛آخر بةد الطيل مباشرة أو دخلت أكثـر مـن شـفرة

                                                           

 .م1/10/2117وان )بصمة ماء الرج  في جسد المرأة( الحد موق  مملكة نرعك بةن( 1)
 (.228سورة البقرة، اشية )( 2)
جمـ  وتحقاـ  ودراسـة: د. ، هــ(204محمـد نـن إدرعـك نـن الةبـاك الشـافةي )ت: ، تفسار اسمـام الشـافةي( 3)

 .1/354، م2006 ،1، ط/دار التدمرعة السةودية، أحمد نن مصطف  الفران



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  32   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

وثنـــت علميـــا أن أول حـــير ، الكمناـــوتر فيصـــابه بالخلـــ  والمـــرار الخناثـــة
إلــــ   %67والحيضــــة الثانيــــة تزعــــ   %35إلــــ   %32بةــــد الطــــيل ازعــــ  

مــن بصــمة الرجــ   %99.9الحيضــة الثالثــة تزعــ مــن بصــمة الرجــ  و  72%
)بصـــمة الـــزوة ســـتقبال تطهـــر مـــن البصـــمة الســـابقة واســـتةد يويكـــون الـــرحم 

لـ لك فـحن ممارسـات الـدعارة يصـنن بـالمرار  ؛ندون إصـانته بـأ ىالجداد( 
 .في الرحموتةدد البصمات الفتاكة نتاجة يختيط السوا   المنوية 

ن الحـزن إاة لوقـت أطـول سزالـة الشـفرة حاـ  حتـأما عدة الرملة فحنهـا ت    
الـ ه قـال  اثنت البصمة لداها بشك  أقوى فتحتاة للمقدارعل  الزوة المات 

ــــهقن   :تةــــال عنــــه هللا  وَن َأُزواجــــام َاَتَرب ُصــــَن بقَأُنفسسق ُم َوَعــــَ رس ــــُنكس اَن اسَتَوف ــــُوَن مق }َوال ــــ ق
وتلك الحقيقة دفةـت ؛ مة ماء الرج  نها يام لتزول بص (1)،َأُرَبَةَة َأُشهسر  َوَعُشرا 

عـــالم الجنـــة للقيـــام نتحقاـــ  فـــي أحـــد الحيـــاء التـــي يســـكنها أفارقـــة مســـلمان 
فيمـــا نانـــت  ،النســـاء يحملـــن بصـــمات أزواجهـــن فقـــط وتنـــان أن كـــ  ،بأمرعكـــا

التحرعـات الةلميـة فـي حـي آخـر لمرعكيـات متحـررات أنهـن يمـتلكن بصــمات 
  . ان إل  ثيتمتةددة من إثن

وكانـــت الحقيقـــة م هلـــة للةـــالم حانمـــا قـــام نـــحجراء التحالاـــ  علـــ  زوجتـــه     
و هـ  بـه ، مما يةني أنها كانـت تخونـه ،لاتنان له أنها تمتلك ثي  بصمات

وعلـ  أثـر ، الحد إل  اكتشـاف أن واحـدام مـن أصـ  ثيثـة أننـاء فقـط هـو اننـه
وتماسك  ،نة المرأة لك اقتن  أن اسسيم هو الدان الوحاد ال ه يضمن حصا
 (2) .المجتم  وأن المرأة المسلمة أنظف امرأة عل  وجه الرر

                                                           

 (.234اشية )سورة البقرة، ( 1)
 م.1/10/2017موق  مملكة نرعك بةنوان )بصمة ماء الرج  في جسد المرأة( الحد ( 2)
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 المطلب الثالث                           
 الفائدة من دراسة مقاصد الشريعة                 
ــــة نــــان الظــــاهر للــــنص تكمــــن فا ــــدة المقاصــــد فــــي أنهــــا تقــــوم با      لموازن

ومةيـار ايجتهـاد الصـحيح  رعا  ماـزان الشـوفـ وبان منناع ومةنـاع ،ومقصودع
الشــــــرعية فــــــي الةصــــــر الحــــــالي ونظــــــرام إلــــــ  مكانــــــة المقاصــــــد  وضــــــوابطه،
فقــد تةاقــ  البــاحثون  ،ي مةالجــة كثاــر مــن نوازلــه وحوادثــهوفــ ،بالخصــوص
 وتفصالها كالتالي:الفا دة منها  ومةرفةموضوعها  عل  تناول

فا ــدة المقاصــد مــن  ظهــرت :سننتعانة بالمقاصنند فنني مسننائل التعننار ال -1
س بقـالل ُروق } :وبيان  لك في قولـه تةـال والترجيح التةارر  خيل  ِ مس  ـ سكس ي اسؤاخق

ُم بقمــا َعق ــُدتسمس اُلَُيمــاَن َفَكف اَرتســهس  ــ سكس ُم َولكقــُن اسؤاخق ــُن  :مــ  قولــه (1)، فقــي َأُيمــانقكس }َوَلكق
ُم  ُم بقَما َكَسَنُت قسلسوبسكس فنان النصان تةـارر مـن حاـ  الظـاهر فـي  (2)،اسَؤاخق سكس

 ،نفــ  المؤاخــ ة عــن اللرــو فــي اشيــة الولــ قــد نــه تةــال  حف ؛يمــان الرمــوكال
ونفاهــا فــي اشيــة الخــرى  ،وأثنتهــا فــي الرمــوك والمــراد منهــا المؤاخــ ة بــاسثم

أن المؤاخـ ة  هنا بالكفـارة فكـان نيانـام وفسرها ه ،عن اللرو وأثنتها في المةقودة
فلـزم  وفـي اللرـو ي مؤاخـ ة أصـيم  ،ةقودة بالكفـارة وفـي الرمـوك بـاسثمفي الم

تسليم النيان والةم  بك  نص عل  حدة دون صـرف النصـوص بةضـها فـي 
بةر وتقااد البةر بالبةر، فةل  هـ ا ي يكـون الرمـوك داخلـة فـي اللرـو 

  (3).وي في الةقدة في تج  فاها الكفارة
                                                           

  (.89سورة الما دة، اشية ) (1)
 (.225، اشية )البقرةسورة  (2)
عــــيء الــــدان ، شــــرا أصــــول النــــزدوه  ،2/164، أصــــول السرخســــي، 7/80البحــــر المحــــيط، الزركشــــي،  (3)

 (.474 -473)/1انن قدامة،  ضة الناطرو ر ، 4/156مده، حكام، اشاسأصول ، 2/85 ،النخاره 
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فحن المؤاخـ ة المـ كورة فـي قولـه  ؛عتبار الحكمانتف  ه ا التةارر باوقد     
}بمـا : وفي قولـه ،خ ة بالكفارة في الدنيا}بما عقدتم اليمان  هي المؤاتةال : 

فا ــدة الةلــم بالمقاصــد هنــا و  (1)،كســنت قلــوبكم  المؤاخــ ة بالةقوبــة فــي اشخــرة
قـــدا فـــي  هـــن المةـــارر يقـــوى ويضـــةف بمقـــدار مـــا ي فـــي أن الباعـــ  عـــن

 .كونه مناسبام لمقاصد الشارع أو رار مناس المجتهد من 
فـــحن بةـــر  :قاصننند فننني فهنننم بعننن  األح نننام الشنننر وةسنننتعانة بالمال -2

عــن  عــاجزام  الحكــام الشــرعية قــد تنــدو رامضــة، ويقــف الفقيــه أمامهــا حــا رام 
تقناــ  " :ومثــال  لــك ،مــ  تســليمه بصــحتها ووجــو  الةمــ  نهــا إدراك كنههــا
إنـي لعلـم " (2) :يقن  الحجر السود ويقـول كان لن عمر ؛الحجر السود

 (3)".ما قنلتكقنلك يتنف  ولوي أني رأات رسول هللا أنك حجر ي تضر وي 
عباكانن وقد جاء في الثر عن     

الحجر السود مـن ن إ"أنه قال:  (4)
نمــا طلـ  التكناــر عنـدع إشــارة إلـ  أن تقنالــه إنمـا هــو امتثـايم ، "الجنـة لمــر  وا 
ـــــه لمـــــا ال  وتةظيمـــــام هللا تةـــــ ـــــداء ننني ي كمـــــا يصـــــن   أمـــــر هللا نتةظيمـــــه واقت

ن آثار الجنـة أثر خالد مأنه  همةن  تقنالمن فهم يف (5) ،المشركون بأصنامهم
نما هو احترام لما احترمه الشر و  التماك خارأو ليك المراد به طل  و   ع.ا 

                                                           

، التقرعـر، 5/62 ، فتح القدار انـن الهمـام2/209 عيء الدان، أصول النزدوه ، 2/19 أصول السرخسي، (1)
  .2/212 ،هـ(، مصر793التفتازاني )ت:  ،شرا التلويح عل  التوضيح، سةد الدان مسةود، 3/8انن أمار، 

  .1/185، الفرول، القرافي، 1/177، أصول الحكام، اشمده، 3/236 الرازه، المحصول،( 2)
 ،2/925(، 1270، صحيح مسلم، )2/151(، 1610) صحيح النخاره ، 1/409مسند اسمام أحمد،  (3)
هو عند هللا نن عباك نن عند المطل ، القرشي الهاشمي، حنر المة، وترجمان القـرآن، ولـد  ابن  باس: (4)

، وروى عنــه الحاداــ  الصــحيحة، لــه فــي الصــحيحان نشــأ فــي نــدء عصــر الننــوة، فــيزم الرســولبمكــة، و 
 (.3/186، انن الثار، أسد الرابة، 4/90 نن حجر،احداثام، توفي بالطا ف.)اسصابة،  1660ورارهما 

 .2/449 فتح القدار، الهمام،، 2/228الفرول القرافي، ، 4/332المحصول، الرازه،  (5)
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هـــد إ  يســتةان المجتالنصنننو : دللنننة سننتعانة بالمقاصننند فننني فهنننم ال -3
النصوص واختيار المةنـ  المناسـ  لتلـك المقاصـد، ديلة بالمقاصد في فهم 

هـي مـا علـم علـة للحكـم المنصـوص عليـه و مةنـ  الـنص  اخـدمبما  وتوجاهها
ــُ  َلهسمــا أسف   َوي } :مثالــه فــي قولــه تةــال  ،وي اســتنباطام  ي اجتهــادام  لرــةم  َفــي َتقس

تحرعم التأفاف لدف   هم بأول السماع أنفالةالم بأوضاع اللرة يف (1)، َتُنَهُرهسما
وحكــم هــ ا النــوع عمــوم الحكــم المنصــوص عليــه لةمــوم علتــه  ،ال ى عنهمــا
  (2) .بسن  الدان والدالحبك و  م الضر  والشتمحر وله ا المةن  

الفتـوى تنزعـ  النصـوص الهـدف مـن فائدة المقاصد في توجونه الفتنو :  -4
ولمـا كانـت مقاصـد  ناآحاد المستفتا وتحقا  مقاصد الشارع في عل  الوقا  

ن، وفـي مختلـف الظـروف، وكـان مـدى تحقاـ  االشارع واحدة لجمي  المستفتا
ه ع المقاصد اخض  لحالة المستفتي، وظروف الفتوى، كان من اليزم عل  

 .لك المقاصدالمفتي أن اتصرف في فتواع بما يحق  ت
، فقـال: ألمـن عبـاكومن أمثلة  لك ما روه أنه: "جـاء رجـ  إلـ  انـن     

قال: فلما  ه  قـال لـه جلسـاؤع:  ،توبة  قال: ي، إي النار متةمدام  قت  مؤمنام 
أهكــ ا كنــت تفتانــا  كنــت تفتانــا أن لمــن قتــ  توبــة مقنولــة  قــال: إنــي لحســبه 

وكـان  (3)، قـال: فبةثـوا فـي أثـرع، فوجـدوع كـ لك"،، ارعد أن يقتـ  مؤمنـام مرضبام 
التوبة إل  نقير ما قصـد الشـارع منهـا، فسـد بانهـا  لك الرج  ارعد التوس  ب

 في وجهه، لة   لك اردعه عما ارعد اسقدام عليه.
                                                           

 (.23سراء، اشية )ة اسسور  (1)
 .104، صأصول الشاشي (2)
، المملكـــة الةربيـــة الرعـــار ،هــــ(235)ت: أنـــو بكـــر نـــن أنـــي شـــابة، نـــن خواســـتي الةبســـي، المصـــنف (3)

 . 5/335(، 27753هـ، رقم )1409، 1، ط/السةودية
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لتتخـــ  أساســـا  :فائننندة المقاصننند فننني اسنننتنبا   لنننل األح نننام الشنننر وة -5
َكــم ،  للقيــاك التــي هــي مــن و  لــك أن الةلــ  الشــرعية تكــون عــادة ضــابطة لحق

ثباتها، وعلـ  رأه  عل  المقاصد، فيكون مةرفة المقاصد عونام  تحداد الةل  وا 
كمــة مطلقــام، أو بشــرط انضــباطها يكــون الكشــف  القــا لان نجــواز التةلاــ  بالحق
َكم( كشفا عن الةل   اتها لتتخ  بةد  لـك مناطـام  عن المقاصد )التي منها الحق
للقيــاك، وأنــرز المســالك التــي يحتــاة فاهــا إلــ  مةرفــة المقاصــد هــي: مســلك 

لراء الفارل.المناسبة، وتنقيح ال   ( 1) مناط، وا 
وجـد اممـا لـم اـدل عليـه دلاـ ، وي  استنبا  األح ام للو نائع المسنتجدة: -6

حتجـاة بالمصـالح المرسـلة وبيـان  لـك أن ومن  لك اي ،له نظار يقاك عليه
مةرفــة مختلــف أنــواع المصــالح التــي قصــد الشــارع إلــ  تحقيقهــا يحصــ  منــه 

فتكون بةد  لك أصويم كليـة يقـاك  ؛الحبصور كلية من أنواع تلك المص يقان
نظاـــر يقــاك عليـــه فــي أحكـــام علاهــا مــا اجـــد مــن حـــواد  لــيك لـــه حكــم وي 

 (2) .اسسيمية الشرعةة
 وبالتـــالي فقـــد أصـــبح الةلـــم بالمقاصـــد الشـــرعية اتزااـــد ايهتمـــام نهـــا بحثـــام     

إلــ   ارســانالمــر الــ ه أدى بكثاــر مــن البــاحثان والد ،وتأليفــام؛ تحقيقــام وتةليقــام 
الـدعوة إلـ  تأســيك نظرعـة متكاملــة فـي علــم المقاصـد ارتكــز موضـوعه علــ  

 ،وحقيقتهـــا ،وحجاتهــا ،وأمثلتهــا ،رعفهــابحــ  المصــالح الشــرعية مــن حاــ  تة
للــنص ومقصــودع، تكمــن فــي أنهــا تقــوم بالموازنــة نــان الظــاهر التــي  تهافا ــدو 

  .وضوابطه ومةيار ايجتهاد الصحيح ن الشرعوف  مازا
                                                           

 .2/392الشاطني،  ،الموافقات (1)
 .3/18 ،الموافقات( 2)
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 المطلب الرابع                            
  المقاصد وأهم الكتب المؤلفة فيهاأهموة                  

 أول: أهموة مقاصد الشريعة: 
إن الحـدا  عـن موضـوع المقاصـد يطـرا قضـية فـي رايـة الهميـة وهــي     

 في فهم النصوص الجز يـة وتوجاههـا فهم نصوص كليات الشرعةة وتحكيمها
م  النصوص الشرعية نوصفها وحدة متكاملة يكمـ  بةضـها بةضـا  والتةام 

ويةضدع، وهو نـوع مـن أنـواع رد المتشـابه إلـ  المحكـم، والجز ـي إلـ  الكلـي، 
 أو اجتهـاد فقهـي ،لك  تفكاـر إسـيميفكليات الشرعةة هي الصول الحاكمة 

  ل لك فحن لدراسة المقاصد أهمية كنارة ن كر منها:
  وحكمـــه وأرراضـــه وراياتـــه وأهدافـــه وأســـرارع الجز يـــة إنـــراز علـــ  التشـــرع -1

 والكلية الةامة والخاصة في مختلف أنوا  الشرعةة.
تمكــان الفقيــه مــن ايســتنباط فــي ضــوء المقصــد الــ ه ســيةانه علــ  فهــم  -2

كم وتحدادع وتطنيقه لجل  مصالح الةباد ودرء مفاسدهم  .الةل  والحق
م المقاصــد فــي و لــك باعتمــاد علــ ،يوالنــزاع الفقهــ التقلاــ  مــن ايخــتيف -3

 ودرء التةارر نانها. ،وتنسا  اشراء المختلفة حكامعملية نناء ال
مــن الداعيــة، والمــدرك، والقاضــي، والمفتــي،  تةــان مةرفــة المقاصــد كــيم  -4

 (1) ع.ورارهم عل  أداء وظا فهم وأعمالهم عل  وف  مراد الشارع ومقصود
 لــك و  اف وايمتثــال علــ  أحســن الوجــوعتكلعــون المكلــف علــ  القيــام بــال-5

 ام مــن الحــج هــو أن ارجــ  الحــاة عا ــدأن المقصــد  :أن المكلــف إ ا علــم مــثيم 
                                                           

مقاصد الشرعةة ، 232نظرعة المقاصد عند اسمام الشاطني، الرعسوني، ص، 2/392الشاطني الموافقات ( 1)
 .51الخادمي، ص ،المقاصد الشرعيةعلم  ،2/160 انن عاشوراسسيمية، 
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 ،بقصـد تحصـا  تلـك المرتبـة الةليـافسيةم  جاهدام  حجه كاوم ولدته أمه بةد
ــــالي ــــدارها عنــــد دراســــة فــــ ؛وبالت ــــم بالمصــــالح والمفاســــد واعتبارهــــا وتق حن الةل

رعية أمــر مهــم عنـــد أهــ  الةلــم، نــ  إنــه ي يمكــن فهـــم الحكــام والفتــاوى الشــ
الكتـــــا  والســـــنة ودراســـــتهما واســـــتلهام هـــــداهما والةمـــــ  بأحكامهمـــــا إي بفهـــــم 

                          المقاصد والمصالح التي شرعت الحكام لجلها.
  عة:يمقاصد الشر مصادر ثانواا: 
ومحتــــوى لةناصــــرع  لمقاصــــدالتــــي يمكــــن أن تشــــك  مــــادة ل صــــادرإن الم    

لية والدراســـــات الشـــــرعية الةلميـــــة الصـــــو  صـــــادرجملـــــة الم :هـــــي ومكوناتهـــــا
التــــي تتضــــمن مةلومــــات وبيانــــات لهــــا اتصــــال مباشــــر، أو راــــر  اسســــيمية

:  صـادرالم مباشر بموضوع المقاصد الشرعية، ومن تلك الكتـ  التـي إجمـايم
 ع،تفســار الكــرعم و  تحتــوه علــ  الدلــة الشــرعية المتفــ  علاهــا مــن كتــ  القــرآن

لومهكت  و   .القياكمباح  اسجماع و و  الحدا  وعس
ــــف علاهــــاكــــ لك      ــــة الشــــرعية المختل ــــ  الدل ــــوه عل ــــي تحت  المصــــادر الت
وقـول الصـحاني وشـرع المصـلحة المرسـلة و  نايستحسامباح  المتمثلة في و 

ة مث  مباح  الةلـة والحكمـ والقواعد الفقهية والصولية الفقهمن قنلنا، وكت  
والتي تتةل  أساسام نحنراز الهـداف والخصـا ص والقـيم سد ال را  ، والسن  و 

اسسيمية الةامة  ات الصلة بالمقاصد والمصـالح الشـرعية، وراـر  لـك ممـا 
  .سهم في نناء علم المقاصد وصيارتهأ

وب لك تواك  الشرعةة اسسـيمية حركـة الحيـاة فـي نموهـا وازدهارهـا، فـي     
لــيك فاهــا نــص مةــان، علــ  ضــوء قواعــد الشــرعةة ومقاصــدها الوقــا   التــي 

الةامة، وروحهـا السـمحة، وعلـ  أسـاك دييت اللفـاظ اللرويـة، باعتبـار أن 
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القـــرآن الكـــرعم نـــزل مـــن عنـــد هللا تةـــال  نلســـان عربـــي منـــان، وكـــ لك الســـنة 
الننويــة، فهــي كــيم أفصــح الةــر  علــ  اسطــيل، وبــ لك يظهــر دور أصــول 

ة اسسـيمية علـ  الـدلا  ا  ه ع الخاصية، خاصية قيام الشـرعةالفقه في تطن
وعـ كر حجتهـا ومراتنهـا  يميفهو ال ه انان مصادر التشـرع  اسسـ ،والنرهان

كما انـان صـفات  استخراة الحكام من ه ع المصادر في ايستديل، وكيفية
 (1).أن يستبط الحكام من ه ع المصادرال ه يستطي  مجتهد ال

رضـي هللا  جـودة لـدى الصـدر الول مـن الصـحابةلهلية كانـت مو وه ع ا    
حا  كانوا أفقـه النـاك لـروا اسسـيم، وأعلمهـم بمقاصـدع ومراميـه، فقـد  عنهم

تربــوا فــي الحضــرة الننويــة، وعاشــوا نــزول اشيــات وأســبانها، وورود الحاداــ  
لرــة، الننويــة، مــ  ســيمة الفطــرة ونــور البصــارة، وجــودة الفهــم، وتمكــن مــن ال

 (2) حا  كانت سليقة وسجية طبةوا علاها من  نةومة أظفارهم.
ــــ لك وجــــ  علــــ  الةلمــــاء والمتةلمــــان اسحاطــــة نهــــ ا الةلــــم ومةرفــــة      ول
تــه ومضــامانه، وامــتيك أدواتــه وآلياتــه وضــوابطه، بريــة تطنيقــه نوجــه امحتوي

حســن، وبكيفيــة مرضــية، تجلــ  للنــاك مصــالحهم الحقيقيــة والشــرعية، وتــدرأ 
فـي التفسـار  يي عن ايجتهـاد وايسـتنباط التةسـفهعنهم الفساد والهيك، وتن

 .وع ، واسساءة في القصد والنواياوالتأ
قد تجل  موضوع مقاصد الشرعةة ننيان وعرر حكـم الحكـام، وأسـرار و     

التشــرع ، ورايــات الــدان، ومقاصــد الشــارع، ومقصــود المكلــف وناتــه، وراــر 
 .مقاصد الشرعةة ةلمأصبح يةرف حاليام باندرة ضمن ما  لك مما 

                                                           

 .1/8، انن قدامة، روضة الناظر( 1)
 .1/9، روضة الناظر( 2)
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  ثالثاا: مرحلة إفراد المقاصد بالتأليف:
: تالنهـــره ) :آثـــارهم بالمقاصـــد ومـــن هـــؤيء اهـــتم بةـــر العـــيم فـــي    
هـ(، وقـد دارت بةـر 443: ت) هـ( والباقيني279: ت) (، والترم ه،275

ها، صـعةة وخصا آثارهم حول التةلا  والسرار والحكم الفقهية ومحاسن الشـر 
هــ( الـ ه اسـتةم  كثاـرما 478: تالجوعني إمـام الحـرمان )اسمام ونجد أيضام 
 (1) .والررر، والقصد، والكليات الخمك لفر المقاصد،

هــ( والـ ه تنـاول الكليـات الضـرورعة 505: تاسمام الرزالي )ك لك نجد     
كـــام الحفـــي كتابـــه أصـــول هــــ( 631: تاشمـــده )، كمـــا نجـــد وايستصـــيا

المتةارضـة  وي سيما نان القيسة ،وال ه أدخ  في المقاصد با  الترجيحات
كمــــا تجلــــت هــــ ع المرحلــــة خصوصــــام مــــ   (2)،وبــــان مراتــــ  المقاصــــد نفســــها

رد للمقاصــد هـــ(، والــ ه أفــ660: تســلطان الةلمــاء الةــز نــن عنــد الةزعــز )
 (3) .)قواعد الحكام في مصالح النام(كتابه الخاص نها 

 القواعـــــد الفقهيـــــةكتـــــ  عـــــن الـــــ ه  هــــــ(684: تالقرافـــــي )د أيضـــــام نجـــــو     
 هــــــ(685: تضـــــاوه )يكمـــــا نجـــــد الن ،ودييتهـــــا علـــــ  الحكـــــام والمقاصـــــد

وراـرهم الكثاـر  ، ان كتبا في الضرورعات الخمـكلال هـ(772: تواسسنوه )
 (4) .من علماء الصول ال ان أفردوا مباح  لةلم مقاصد الشرعةة

ف كتابه الشهار )الموافقـات فـي هـ( فقد أل  790: تلشاطني )أما اسمام ا    
أصول الشرعةة(، مخصصـا جـزأع الثـاني بمـا بحثـه مـن مقاصـد وقواعـد ظلـت 

                                                           

 .56علم المقاصد الشرعية، الخادمي،  (1)
 .1/139المستصف ، اسمام الرزالي،  (2)
 (.9 -8)/1روضة الناظر، انن قدامة، الهامش،  (3)
 (.6 – 5مقاصد الشرعةة اسسيمية، ص) (4)
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دا مـــا متـــأثرة بـــالمنهج الصـــولي المتةـــارف، وقـــد خصـــص البحـــ  لتفاصـــا  
حاطـة شـاملة وتـدلا  مسـه  (1)وخبايا المقاصد بأسلو  دقا  وعلم رزعـر،  وا 

وتمثاــ  مكثــر، وعمــ  قــ  نظاــرع فــي أحــوال الــنفك الباطنــة، وتةلاــ  مطنــ ، 
وأسرار التشرع  الخفية والظاهرة، ومراد الشارع الحكيم ومقصودع، وراـر  لـك 

فادة.   (2) مما ادل عل  جدارة الكتا  بالةناية وايهتمام، واستفادة وا 
أمــا الةلمــاء الــ ان تخصصــوا فــي فقــه المقاصــد مــن الةلمــاء المةاصــرعن    
وتةاقنوا عل  تـدوعن علـم مقاصـد  ،اموا بالدراسات والبحو  المةاصرةن قال ا

علــ  ســنا  المثــال ي الحصــر:  التشــرع  وتأليفــه فــي بحــو  خاصــة وعامــة،
ال ه ظهر بمنهجـه الجداـد وقـد نبـه إليـه فـي السـطر الولـ   (3)،انن عاشور

لمــاء مـن تمهاـدع لكتـا  مقاصـد الشـرعةة اسســيمية، الـ ه أنكـر فيـه علـ  الة
الفقهـاء وي نـان ما كانوا اترددون فيه من جدل عقيم، فرل ولم اجم ، ي نان 

 (4) .الصولاان
 ام تملكت اسمام رربة شدادة في تجداد علم أصول الفقه، فوض  علمـقد و     

 انثكــ لك نجــد مــن البــاح هــو: )علــم مقاصــد الشــرعةة(،أي و دعــا إليــه  مســتقيم 
محمــد ، و أحمــد الرعســوني، و الةــالمحامــد عوســف و  المةاصــرعن عــيل الفاســي،

نـور ، و نـن محمـد المختـار الشـنقيطي محمـد المـان، و سـةاد رمضـان النـوطي
الــدكتور نةمــان و ، محمــد طــاهر حكــيم، و علــي محمــد جرعشــةو  ،الــدان مختــار

 .مما يطول  كرهم ورارهم جريم
                                                           

 (.6 – 5مقاصد الشرعةة اسسيمية، ص) (1)
 .61نظرعة المقاصد عند اسمام الشاطني: أحمد الرعسوني، ص (2)
 .11: سن  تةرعفه، ص انن عاشور (3)
 .61ص ،المقاصد نظرعة،  416ة، مقاصد الشرعةة اسسيمي (4)
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 أهم الكتب المؤلفة في مقاصد الشريعةرابعاا: 
 ناولت دراسة مقاصد الشرعةة، ن كر ما الي:من المؤلفات والكت  التي ت

 . الشاطنياسمام الموافقات،  -1
  .ةزعزعز الدان نن عند السلطان الةلماء ، قواعد الحكام -2
 ةزعز.عز الدان نن عند السلطان الةلماء  ختصار المقاصدالفوا د في ا -3
  الفرول، القرافي. -4
 اسحكام في أصول الحكام، اشمده. -5
 .الشرعةة اسسيمية، انن عاشورقاصد م -6
  .سيمية ومكارمها، عيل الفاسيمقاصد الشرعةة اس -7
 .محمد سـةاد رمضـان النـوطي يةضوابط المصلحة في الشرعةة اسسيم -8
 .د اسمام الشاطني، أحمد الرعسونينظرعة المقاصد عن -9
 .تارمخنور الدان  ،ايتهايجتهاد المقاصده حجاته ضوابطه مج -10
 .محمد المان نن محمد المختار الشنقيطي، المصالح المرسلة -11
 .علي محمد جرعشة، المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فاها -12
 .رعاية المصلحة والحكمة في تشرع  نني الرحمة، محمد طاهر حكيم -13
 .نور الدان نن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعية -14
 .الدكتور نةمان جريم، عن مقاصد الشارعطرل الكشف  -15
كثاــــر مــــن المجتهــــدان خــــيل عصــــور مختلفــــة حــــول  فقــــد التــــف   يــــه؛وعل    

فكرعــام نــان  يء ال مــة نشــاطام ؤ قــد أحــدثت هــ ع المــدارك لهــو مقاصــد الشــرعةة، 
لاف الكثاـــــر مـــــن الكتـــــ  الخاصـــــة بةلـــــم مقاصـــــد أالمةاصـــــرعن، فـــــأظهرت تـــــ

 قه.الشرعةة المنفص  عن علم أصول الف
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 المطلب األول                           
 طرق إثبات المقاصد الشر وة                   
دلــــــة إن طــــــرل إثبــــــات المقاصــــــد الشــــــرعية ي تكــــــون بايســــــتناد إلــــــ  ال    

المةروفــة المســتخدمة فــي علــم أصــول الفقــه أو فــي تقرعــر مســا   الخــيف، 
نمــا يكــون بمــا رســم بةــد التأمــ  والرجــوع فــي  لــك إلــ  صــني  الةلمــاء مــن  وا 
طرا ـ  ايســتديل علــ  صــحة المقاصــد الشــرعية، والطــرل المةتمــدة فــي هــ ا 

  :التالي كثارة ن كر منها عل  سنا  المثال ي الحصرالررر 
 ام:أدلة الحكستقراء واوهو استقراء عل  الحكام  )*(ستقراءيق األول الالطر 
ويكـون نتتبـ  الةلـ  المثنتـة بطـرل مسـالك الةلـة، استقراء  لل األح نام:  -1

لمـــا يحصـــ  باســـتقرا ها مـــن اســـتخيص حكمـــة واحـــدة تنتهـــي إلاهـــا، وبـــالجزم 
بمقدار أحـد  بأنها مقصد شرعي، مثال ل لك علة تحرعم المزاننة، وهي الجه 

جه  أحد الةوضـان، وعلـة لالةوضان، وعلة النهي عن ني  الجزاف بالمكا  
   (1) عل  دوام الخوة. حرصام  النهي عن خطبة المسلم عل  خطبة أخيه

                                                           

ةم : أه طافهـا قرعـأشخاصه يقال: اسـتقرى فـين الـبيدايستقراء في اللرة: هو تةرف الشيء الكلي نجمي  )*( 
 (. 8/5468 سةاد الحماره،، نشوان شمك الةلوم، 174فاتيح الةلوم، النلخي، صقرعة ولم ادع شا ام منها. )

، 5/71، الـرازه ، المحصـول)وجـودع فـي أكثـر جز ياتـه، يستقراء في ايصـطيا: هـو الحكـم علـ  كلـي   ن)*( ا
نما قال: في أكثـر جز ياتـه؛(. 448شرا تنقيح الفصول، القرافي، ص ز ياتـه لن الحكـم لـو كـان فـي جميـ  ج وا 

قولنـا: ك، ويسـم  هـ ا: اسـتقراء؛ لن مقدماتـه ي تحصـ  إي نتتبـ  الجز يـات، ام مقسـم ام لم يكن استقراءم، نـ  قياسـ
 رك فكـه السـف  عنـد المضـي؛ لن اسنسـان والنهـا م والسـباع كـ لك، وهـو اسـتقراء نـاقص ي يفاـدك  حاوان يحـ

نـد عاليقان لجواز وجود جز ي لم يستقرأ، ويكون حكمه مخالفام لمـا اسـتقرت كالتمسـاا؛ فحنـه يحـرك فكـه العلـ  
 (.18المضي. )التةرعفات، الجرجاني، ص

، روضـة 2/197، قواط  الدلة، السـمةاني، 1/417لجصاص، ، الفصول، ا331الرسالة، الشافةي، ص (1)
 .(300 -293)/2الموافقات، الشاطني، ، 3/43، أصول الحكام، اشمده، 1/192الناظر، انن قدامة، 
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ي يكون باستقراء عل  أدلة أحكام اشتركت ف استقراء  لل أدلة األح ام: -2
 همثالـــراد للشـــارع، أن تلـــك الةلـــة مقصـــد مـــعلـــة واحـــدة، وحصـــ  لنـــا اليقـــان بـــ

والنهـي عـن  ،تفاديـام مـن بقـاء الطةـام فـي ال مـةالنهي عـن نيـ  الطةـام نسـا ة 
 .ايحتكار ال ه بسنبه يق  الطةام في السوال

اتكون من انضـمام ظنيـة الديلـة إلـ  قطةيـة المـتن لاتوصـ  الطريق الثاني: 
لهــ ا  المقصــد الشــرعي ورفــ  الخــيف عنــد الجــدل فيــه، ومثــال بــه إلــ  تةاــان

مــا مننهــة إليــه،  جملــة مــن اشيــات جــاءت إمــا مصــرحة بالمقصــد الشــرعي، وا 
مس اُلةسُسرقال تةال : } مس اُليسُسَر َوي اسرقعدس بقكس س بقكس  ِ   (1). اسرقعدس 

يقـــوم علـــ  ايعتـــداد بالةمـــ  الشـــرعي القرعـــ  مـــن المةلـــوم الطرينننق الثالنننث: 
 ةنر عنها بالحبك.بالضرورة، وه ا كمشروعية الصدقة الجارعة الم

مــن خــيل تتبــ  الســكوت الننــوه الــوارد فــي موضــ  الحاجــة  الطريننق الرابننع:
إلــ  النيــان الشــرعي، فاــدل  لــك الســكوت علــ  أن المقصــد فــي عــدم النطــ  

  .وحكم الحج ك  عام ربالتصرعح به، ومثاله سجود الشك بالحكم وليك
الســلف فــي  مــن خــيل تتبــ  اجتهــادات الســلف، إن مــنهج الطريننق الخننامس:

: مثــ ها مــن الشــرعةة، ا ســتقر االشــارع مــن الحكــام عــن طرعــ  طلــ  مقاصــد 
 وعليه فقد اتف  الةلماء (2) ،عن  لك ترك الصحابة المحاقلة لنهي الرسول

ــــي تةــــرف نهــــا مقاصــــد الشــــرع أصــــلها الك ــــ  أن الطــــرل الت تــــا  والســــنة عل
 (3) ستديل الصحيح والةق .واسجماع والقياك واي

                                                           

 (.185سورة البقرة، اشية )( 1)
 نــنا، ، مقاصــد الشــرعةة(300 -293)/2الموافقــات، الشــاطني، يمكـن مراجةــت هــ ع الطــرل مــن كتـا : ) (2)

 .68، الخادمي، صعلم المقاصد ،12طرل الكشف عن مقاصد الشارع، د. نةمان جريم،  ،2/167عاشور، 
 .1/222 ، الرزالي،، المستصف 1/10، سلطان الةلماء ،قواعد الحكام (3)
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 المطلب الثاني                             
 جهات معرفة طرق إثبات المقاصد                    

 : ثيثةإن جهات طل  مقاصد الشارع التي تتحق  نها مةرفة تلك الطرل 
، يل مجرد المـر والنهـي اينتـدا ي التصـرعحيسواء من خ(1):الستنبا  -1
ع تةــال  المــر والنهــي: أمــر  ومثــال ،مــن خــيل اعتبــار علــ  المــر والنهــيأو 

.. وكـ  تلـك .ونهيه عن الفـواحش والمةاصـي والمحرمـات ...بالصية والزكاة
كم ومقاصد جل  الخار ودف  ال الوامر مسةللة  .سنسانعن ار شبحق

مثالهــا جملــة اشيــات التـــي  :النصننو  التقريريننة التنني أ ننرت المقاصنند -2
  الحــرة الــ ه أقرتــه اشيــة: أقــرت كثاــرما مــن المقاصــد والمصــالح، كمقصــد رفــ

ُن َحَرة  ، انق مق ُم فقي الد ق وكمقصد الصوم وال ه أقرتـه اشيـة: (2)}َوَما َجَةَ  َعَلُيكس
ُن َقُنلقكسُم َلَةل كسُم َتت قسوَن . اَن مق تقَ  َعَل  ال  ق َيامس َكَما كس مس الص ق تقَ  َعَلُيكس }كس
(3)  

الةاديــة والةباديــة لحكــام شــارع فــي شــرع الل :السننتقراء مننن المنصننو  -3
مـا هـو ومنهـا  ،منصـوص عليـهمـا هـو فمنهـا  ،تابةـةومقاصد  مقاصد أصلية

مثال  لك النكاا؛ فحنـه مشـروع  ومنها ما استقرت من المنصوص ،يهمشار إل
التةـاون ثـم اليـه ول، وعليـه طلـ  السـكن وايزدواة، للتناس  عل  المقصـد ال

  (4).ايستمتاع بالحيلثم ن مو عل  المصالح الدناوية والخروية؛ 
                                                           

ايســتنباط: فــي اللرــة ايســتخراة والبحــ ، يقــال اســتنبط المــاء مــن الن ــر فــي أول مــا يظهــر عنــد الحفــر.  (1)
 هــ( تحقاـ : د. زباـدة488ررع  ما في الصحيحان النخاره ومسلم، محمـد فتـوا، انـن أنـي نصـر )ت:تفسار )

: اســـتخراة المةـــاني مـــن النصـــوص بفـــرط ايســـتنباط فـــي ايصـــطياو  .42م، 1995، 1محمـــد، القـــاهرة، ط/
 (.22)التةرعفات، الجرجاني، ص ال هن، وقوة القرعحة.

 .87ية اشسورة الحج، ( 2)
 . 183ية اشقرة، سورة الب( 3)
 .3/139، الموافقات، الشاطني (4)



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  47   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

 المطلب الثالث                           
 مسالك الستقصاء  ن مقاصد الشارع                

  عن مقاصد الشارع وهي كالتالي: (1)توجد ثيثة اتجاهات في ايستقصاء
ال ه يقصر مسالك الكشف عن مقاصد الشـارع علـ   تجاه الظاهر :ال  -1

واهر النصوص دون أن يةطي كناـر اهتمـام لةلـ  الحكـام، ما صرحت به ظ
والمقامات التي صدرت فاها، والظروف التي صاحنتها، وما يمكـن أن يكـون 

 ل لك من تأثار في فهمها وتنزعلها عل  ما اجد بةد  لك من وقا  . 
: الـ ه اهـدر ظـواهر النصـوص، ويسـة  إلـ  الـتخلص تجناه البناطنيال  -2

ست مقصودة ل اتها، وعجة  عمدته فـي اكتشـاف مقاصـد منها ندعوى أنها لي
تجاع من راـر أن تسـندها أدلـة ةاني باطنية ازعمها أصحا  ه ا ايالشارع م

نما هي مجرد دعاوى ليست لها عل  أضدادها مزعة، وعنرز هـ ا  يةتد نها، وا 
  .تجاع عند الفرل الباطنية القديمة ومن يةد امتدادام لهماي
: يةــرف بالشــرع وقــد يةــرف بالةوا ــد وهــو اعتبــار سنن اتجنناه منننهج التو  -3

دار أحـد الجـاننان ظواهر النصوص ومةاناها في مسلك تـوافقي ي يسـمح نحهـ
؛ فيةطـــي للـــنص حقـــه وأبةـــادع التـــي يكـــون قـــد قصـــدها علـــ  حســـا  اشخـــر

 (2).وتطنيقهو لك من خيل الدوات المةانة عل  حسن فهم النص  الشارع
                                                           

ايستقصاء في اللرة: المناقشة في الحسا  حت  ي اترك منه شيء، يقال: استقصـ  فـي المسـألة، أمةـن  (1)
 (.2/576، المصباا المنار، الفاومي، 9/180في الطل  وبالي فاها. )لسان الةر ، ينن منظور، 

 و مــن أنــواع إطنــا  الزعــادة، وهــو أن اتنــاول المــتكلم مةنــ  فيستقصــيه فيــأتيايستقصــاء: عنــد أهــ  المةــاني هــ
 .نجمي  عوارضه ولوازمـه بةـد أن يستقصـي جميـ  أوصـافه ال اتيـة بحاـ  ي اتـرك لمـن اتناولـه بةـدع فيـه مقـايم 

هــ( تحقاـ : د. 1158نـن القاضـي محمـد، )ت:ات الفنـون والةلـوم، محمـد نـن علـي موسوعة كشاف اصطيح)
 (.  1/173م، 1996، 1دحروة، ناروت، ط/علي 

 .(287 -286)/2فقات، الشاطني، االمو ( 2)
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  المطلب الرابع                             
 منهج الفقهاء في طلب المقاصد                    

مــدها فــي اتبــ  الفقهــاء فــي طلــ  المقاصــد مــنهج ســيمة الدلــة التــي يةت    
يةارضها من الدلـة ليسـتديل وبيان ما يقانلها أو  استنباط الحكام الشرعية

لتـرجيح نانهـا؛  لـك أن إما باعتقاد صحتها أو نسخها، أو بـالركون إلـ  ا ،نها
الـــدلا  المةـــارر انفـــي مـــدلول الـــدلا  الول نحقامـــة آخـــر اـــدل علـــ  خـــيف 

ي نظـــر فـــي  ،فـــح ا اســـتيقن أن الـــدلا  ســـالم عـــن المةـــارر أعملـــه ،مدلولـــه وا 
 (1) أو بالراجح منهما. ،كيفية الةم  بالدلالان مةا

ي الـ ه ي الفقيه منهج الوقوف عل  المراد من الخطـا  الشـرع كما اتب     
ومــا يةتمــدع الفقيــه فيــه مــن قواعــد  ،ختلــف فــي الصــ  عــن الخطــا  اللرــوه ا

حقاـ  ويسـتةان نهـا علـ  ت ،يستخدمها عند ايستديل الفقهي يهللفظية وأصو 
يكـون و  الشـرع،واسحاطة نديلتـه بـالرجوع إلـ   الفهم الدقا  للخطا  الشرعي
 (2).رل مسالك الةلةثانتة بطرع  من طنحدراك الفقيه عل  التشرعةات ال

مـــن  يهـــفأمـــا مـــنهج الفقيـــه فـــي الحكـــام التةنديـــة الصـــادرة عـــن الشـــارع     
اهــا أنهــا راــر مةللــة، وقــد أخــ وا ف عــرى و  (3) "المــور البةاــدة عــن ايجتهــاد"،
 (4) .بظاهر اللفر دون المقصد منها

                                                           

 .2/165مقاصد الشرعةة اسسيمية، انن عاشور،  (1)
 .3/132الموافقات، الشاطني،  (2)
 .3/274الموافقات،  (3)
فاهـا عـن علـة وفي ه ا ما فيـه مـن تةطاـ  لملكـة الفهـم، وتوقـف عـن طلـ  السـبا ، كمـا أنهـم لـم ابحثـوا  (4)

لنهــا ممــا ي قيــاك فاهــا، فالتةنــده هــو الــ ه اــتهم الفقيــه فيــه نفســه بالقصــور عــن إدراك حكمــة الشــارع منــه، 
عليـه بمقـدار مـا يستحصـ   ويستضةف علمه في جن  سةة الشرعةة، مما اوج  حارة يمكن أن تزول تدرعجيام 

 .(2/661مقاصد الشرعةة اسسيمية، )  من مقاصد الشرعةة وأحكامها.
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 الفصل الثاني                             
 الشر وة المتفق  ليها والمختلف فيها دلةصلة المقاصد باأل     
 
 المبحث األول: صلة المقاصد باألدلة الشر وة المتفق  ليها.     
 يها.فالمبحث الثاني: صلة المقاصد باألدلة الشر وة المختلف      
 المبحث الثالث: صلة المقاصد ببع  المصطلحات األصولوة.     
 تها للمقاصد.يعوة واألدلة  لى تباألح ام الشر  تعليلالمبحث الرابع:      
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 المبحث األول                            

 صلة المقاصد باألدلة الشر وة المتفق  ليها.              
             
 المطلب األول: صلة المقاصد بالقرآن الكريم.            
 اصد بالسنة النبووة الشريفة. المطلب الثاني: صلة المق            
 المطلب الثالث: صلة المقاصد باإلجماع.            
 المطلب الرابع: صلة المقاصد بالقواس.            
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 المطلب األول                            
 صلة المقاصد بالقرآن الكريم                   

 :فقهالو أولا: تعريف القرآن في اللغة 
قرأ الشيء جمةه، ومنه سـمي القـرآن من  بمةن  القراءةالقرآن في اللرة:     

فهـو  (2) ،إقن  َعَلُانا َجُمَةهس َوقسُرآَنهس يقول تةال : } (1)لنه اجم  السور ويضمها،
القـــرآن فـــي الفقـــه أمـــا  المقـــروء بألســـنة الةبـــاد،تةـــال   مـــن كـــيم هللاالمجمـــوع 

 (5)والشــــــافةية، (4)والمالكيــــــة، ( 3)لحنفيــــــة،اتفــــــ  كــــــ  مــــــن ااسســــــيمي: فقــــــد 
قولــه تةـــال : ل كــيم هللا تةـــال  ولــيك بمخلــول،أن القــرآن علــ  ( 6)والحنانلــة،

ق }  ِ ُرعس َحت   َيُسَمَ  َكيَم  َن اُلمسُشرقكقاَن اُسَتجاَرَك َفَأجق   (7) .َوا قُن َأَحد  مق
نلســان    محمــدالمةجــز فــي ألفاظــه المتةنــد نتيوتــه، المنــزل علــوهــو     

عربـي منــان، المنقـول إلانــا بـالتواتر، المكتــو  فـي المصــاحف، المحفـوظ مــن 
ي يشـــبه كـــيم الةبـــاد لمـــا اتضـــمن مـــن الةنـــر والمـــواعر والترراـــ  اـــر، و االتر

                                                           

 .249 ، مختار الصحاا، الرازه، ص2/63أساك البيرة، الزمخشره، ( 1)
 (.17ية )( سورة القيامة، اش2)
هـ( تحقاـ : 616نرهان الدان محمود نن عمر )ت: ،المحيط النرهاني ،1/112ندا   الصنا  ، الكاساني،  (3)

محمـــود نـــن أحمـــد، نـــدر الـــدان  ، الننايـــة شـــرا الهدايـــة،1/386م، 2004، 1ناـــروت، ط/ ،عنـــد الكـــرعم ســـامي
 .2/312م، 2000، 1هـ(، دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/855الةان  )ت:

، النيـان والتحصـا ، انـن 6هــ(، دار الفكـر، ص386)ت:  ،عنـد هللا نـن أنـي زعـد، القاروانـي سـالة،متن الر ( 4)
 . 2/93لمدخ ، انن الحاة، ، ا13/232 دار إحياء الكت  ،، القرافي، أحمد نن إدرعكال خارة، 3/176رشد، 

 .13/22نهاية المطل   2/442المه   النووه  16/78اوه الكنار الماورده حال 4/217( الم الشافةي 5)
، الشـرا 9/504 ، ينـن قدامـة،، والمرنـي4/189، الكافي، 1/357د، و ( مسا   ايمام أحمد رواية أني داو 6)

 هــ(763الفروع، محمـد نـن مفلـح، )ت:، 11/171، ةانن قدام الفرة عند الرحمن و، أنالكنار، عل  متن المقن 
 .11/46 م2003، 1تحقا : عند هللا نن عند المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط/

 (.6ية )وبة، اشت( سورة ال7)



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  52   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

ـَن والترها  والثناء ، وقد سمي بـالقرآن، لقولـه تةـال : }َوا قُ  َصـَرُفَنا إقَلُيـَك َنَفـرما مق
ن ق َيُسَتمقةسونَ  محـر نلسـان الةـر ، لقولـه: }نقلقَسـان  َعَربقـي    هوأنـ (1) اُلقسُرآَن ،اُلجق

  فهو ال ه ترج  إليه أدلة الحكام كلها بما في  لك المقاصد. (2)مسنقان  ،
 خصائ  القرآن الكريم:ثانواا: 

أن القرآن كيم هللا حقيقة، وهو اللفـر والمةنـ  جميةـام، قـال تةـال : }َوا قُن  -1
َن ا ُرعس َحت   َيُسَمَ  َكـيَم هللاق ،َأَحد  مق نـد أن يـأتي  فـي (3)ُلمسُشرقكقاَن اُسَتَجاَرَك َفَأجق
 .هانفس اللفاظباسنسان 

 عل  محمد رسـول هللا -عليه السيم -أن ه ا الص  نزل به جنرع   -2
ـانس َعَلـ  َقُلبقـكَ  واس المق ـَن لقَتكسـ ليكون من المن رعن قال تةال : }َنَزَل بقهق الرُّ وَن مق

رقعَن   وفي مخالفته الشقاء والضيل. فالتمسك به فيه الخار والسةادة (4)اُلمسُن ق
 أن القرآن مةجز في لفظه ومةناع، فاخرة ن لك الحادا  القدسية. -3
نتيوتـــه، وعخـــرة نـــ لك اشيـــات المنســـوخة اللفـــر، ســـواء بقـــي  أنـــه متةنـــد   -4

؛ لسـقوط التةنـد نتيوتهـا رآنحكمها أم ي، لنهـا صـارت بةـد النسـخ ليسـت بقـ
 (5) حكم القرآن.  في تةط

                                                           

 (. 30سورة الحقاف، اشية ) (1)
 (. 195سورة الشةراء، اشية ) (2)
 (. 6سورة التوبة، اشية ) (3)
 (. 194 -193) تانراء، اشاسورة الشة (4)
م، 1994، 2هــ( وزارة الوقـاف الكوعتيـة، ط/370الفصول في الصول، أحمد نن علي، الجصاص )ت: ( 5)
م، 1990، 2تحقا : د. أحمد المباركي، ط/ هـ(458الةدة في أصول الفقه القاضي أنو يةل ، )ت: ، 2/262
، 1تحقاــ : صــيا محمــد، دار الكتــ ، ط/ هـــ(478 النرهــان، عنــد الملــك نــن عنــد هللا الجــوعني )ت:، 2/695

هــــ( تحقاـــ : الشـــاخ أحمـــد 456اسحكـــام فـــي أصـــول الحكـــام، علـــي نـــن أحمـــد نـــن حـــزم)ت:  1/34م، 1997
 .1/198، روضة الناظر انن قدامة 1/78محمد، ناروت 
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  ثالثاا: حجوة القرآن الكريم:
أنكــرع لقــد اتفــ  ال مــة المســلمون قاطبــة علــ  حجيــة القــرآن الكــرعم ومــن     

كمـا اتفـ  علـ  أنـه اجـ  الةمـ  بمـا ورد  ،(1)فقد كفر بما أنزل عل  محمد
 اجـوز الةـدول عنـه إلـ  راـرع مـن فيه والرجوع إليه لمةرفة حكم هللا تةال  وي

مصادر التشرع  إي إ ا لم يقف الةالم عل  الحكـم فـي القـرآن؛ لنـه كـيم هللا 
  (2)تةال  ال ه جاء بالشرعةة اسسيمية للناك.

 لة، وعننـوع الحكمـة، وآيـة الرسـالة"قد تقرر أنه كلية الشرعةة، وعمدة المو    
سواع، وي نجاة براـرع، تةال  إل  هللا ونور البصار والبصا ر، وأنه ي طرع  

ل عليـه؛ لنـه وي تمسك بشيء اخالفه، وه ا كله ي يحتاة إل  تقرعر واسـتدي
 (3)."مةلوم من دان المة

لنـــه قــد نقــ  عــن طرعـــ  التــواتر المفاــد للقطـــ   ة؛إن القــرآن حجــة قاطةــ    
باتفـال  فهـو (4)مقطوع نها، بصحته جملة وتفصيي، وعل  ه ا فحجاته أيضام 

 جميـــ  المـــة المصـــدر الول للتشـــرع ، فاجـــ  الخـــ  بـــه وايمتثـــال بمـــا فيـــه، 
                                                           

 6لقاروانـي، صسالة امتن الر ، 2/312 ، النناية الةان 1/386المحيط النرهاني  ،1/112 ندا   الصنا   (1)
 ،2/93الحـاة، أماـر المـدخ ، انـن ، 3/303، التحنارالتقرعر و ، 13/232، ال خارة، 3/176انن رشد،  النيان

مـام سا   اسم، 13/22 ،نهاية المطل ، 2/442، المه  ، 16/78اوه الكنار، ح، ال4/217الم، الشافةي، 
 .11/46، الفروع، 11/171 ، الشرا الكنار9/504 ، والمرني4/189 ، الكافي1/357أحمد، 

الجــوعني، تحقاــ :  ،، التلخــيص1/282هـــ( دار المةرفــة، 483أصــول السرخســي، محمــد نــن أحمــد )ت:  (2)
هـــ( 489المظفــر منصــور الســمةاني )ت:  وقواطــ  الدلــة، أنــ، 1/235عنــد هللا جــولم، دار البشــا ر، ناــروت، 
  .80ص ،الرزالياسمام ف ، ، المستص1/453 م،1999، 1تحقا : محمد حسن، دار الكت ، ط/

 .4/144الموافقات، الشاطني،  (3)
 -48)/1، اشمــده، حكــامالأصــول ، 1/598 ،وضــة النــاظر، انــن قدامــة، ر 3/350، الــرازه ، المحصــول (4)

،   الةلمية، ناـروتهـ(، دار الكت794د، الزركشي )ت: (، البحر المحيط في أصول الفقه، ندر الدان محم55
  .2/103م، 1994، 1ط/



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  54   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

وبالتـــالي فهـــو المصـــدر الول للمقاصـــد الشـــرعية، فقـــد وضـــ  القـــرآن أسســـها 
والحياة، وبان من آياتـه  قا   الرا  والنفكوأرس  دعا مها، وقد حوى من ح

 هتداء به.بشر عن مةرفته واي يالنفك واشفال ما ي يسترن يف
 رابعاا: صلة المقاصد بالقرآن الكريم:

الشـــرعية التـــي  كرهـــا والحكـــم والســـرار هنـــاك أنـــواع كثاـــرة مـــن المقاصـــد     
ـــــارة، واسجمـــــال  القـــــرآن الكـــــرعم فـــــي مواضـــــ  مختلفـــــة بالتصـــــرعح واسيمـــــاء ت
كــم والةلــ  والفوا ــد المنوطــ ة والتفصــا  تــارة أخــرى، كمــا  كــر أمثلــة جز يــة للحق

    ما الي:ي الحصر منها عل  سنا  المثال بأحكامها 
ُنَك إقي  لقَيُةنسدسونق الةبادة:  المقصد من الحياة -1 ن  َواُلق  (1).}َوَما َخَلُقتس اُلجق
يَة َتُنه  َعنق اُلَفُحشاءق َواُلمسُنَكرق }الصية:  المقصد من -2   (2). إقن  الص 
ـُن طهـارة المـال، وتزكيـة االزكـاة  المقصد من -3 ـُ  مق لـنفك، لقولـه تةـال : }خس

  (3)َأُمَوالقهقُم َصَدَقةم تسَطه قرسهسُم َوتسَزك قاهقُم نقَها .
ُم . -4  (4)شرع الحج لمناف  دانية واجتماعية كثارة لقوله: }لقَيُشَهدسوا َمَنافقَ  َلهس
اسفــراط فــي حــ  الــدنيا، لقولــه تةــال :  شــرع الصــوم، لوقايــة الــنفك مــن -5

تقَ  َعَليُ  ُن َقُنلقكسُم َلَةل كسُم َتت قسوَن }كس اَن مق تقَ  َعَل  ال  ق َيامس َكَما كس مس الص ق  (5).كس
 ( 6).ُم َحت   ي َتكسوَن فقُتَنة  }َوَقاتقلسوهس :المنالفتنة وتحقا   شرع القتال لقم  -6

                                                           

 (.56سورة ال ارعات: اشية ) (1)
 (.45( سورة الةنكنوت، اشية )2)
 (.103سورة التوبة، اشية ) (3)
 (.28سورة الحج، اشية ) (4)
 (.183سورة البقرة، اشية ) (5)
 (.193سورة البقرة، اشية ) (6)
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  (1).}َوَلكسُم فقي اُلققَصاصق َحَياة  القصاص لحفر حياة النفوك لقوله: شرع -7
ُم .هلو قل التيسار والتخفاف عن الناك -8 س َأُن اسَخف قَف َعُنكس  ِ  (2) : }اسرقعدس 
منــ  الخمــر والميســر لكونهــا اؤديــان إلــ  الةــداوة والبرضــاء لقولــه: }إقن َمــا  -9

رق . مس اُلَةَداَوَة َواُلَبُرَضاَء فقي اُلَخُمرق َواُلَمُيسق ُيَطانس َأُن اسوققَ  َنُاَنكس اسرقعدس الش 
(3) 

ُن َحَرة  . -10 انق مق ُم فقي الد ق زالة الضرر: }َما َجَةَ  َعَلُيكس  (4)رف  الحرة وا 
ُصيَا َما اُسَتَطُةتس . لقوله: اسصيا واسرشاد، -11  (5)}إقُن أسرقعدس إقي  اُلق
قسوا .لقوله الوحدة وايتفال: -21 ا َوي َتَفر  ق َجمقيةم  ِ مسوا بقَحُن ق    (6): }َواُعَتصق

إن الشرعةة مةللة بحكم مقصودة ومصـالح محمـودة؛ فقـد جـاءت لتحقاـ      
صـــــيحهم  ـــــور، وا  ـــــ  الن ـــــاك مـــــن الظلمـــــات إل خـــــراة الن ـــــادة هللا تةـــــال  وا  عب
ســةادهم فــي الــدنيا واشخــرة، وهــ ا القــول هــو قــول جمهــور الةلمــاء والفقهــاء  وا 

لمقاصــد امصــالح  (8)،ســلطان الةلمــاء وقــد لخــص (7)،ان والمفســرعنوالصــولا
التــي جــاء الــنص علاهــا فــي القــرآن الكــرعم بقولــه: "وقــد نظــرت فــي  هاومفاســد

                                                           

 (.179سورة البقرة، اشية ) (1)
 (.28سورة النساء، اشية ) (2)
 (.90دة، اشية )سورة الما  (3)
 (.78سورة الحج، اشية ) (4)
  (.88سورة هود: اشية ) (5)
 (. 103سورة آل عمران، اشية ) (6)
، أصـول 1/152امـة روضـة النـاظر، انـن قد، 96، صالمستصف  الرزالـي، 5/153الموافقات الشاطني،  (7)

 .3/61، التقرعر 2/139 القرافي ، الفرول 2/14، سلطان الةلماءحكام، ، قواعد ال3/138اشمده،  الحكام
ســلطان الةلمــاء، الســلمي القــاهره الملقــ  بعنــد الســيم نــن  عنــد الةزعــزنــن الــدان عــز  :سننلطان العلمنناء (8)

الشــافةي، صــاح  الشــهرة الحســنة والمؤلفــات المتقنــة، )كالقواعــد، ومجــاز القــرآن، والفتــاوى المصــرعة(، تــوفي 
ه، 1348، 1هـــــ( دمشــــ ، ط/1355أحمــــد رافــــ  الطهطــــاوه )ت: هـــــ(. )تــــ كرة الحفــــاظ،660بالقــــاهرة ســــنة )

 (.4/228العيم، الزركلي، ، 3/290م، 1990، لمةالي محمد نن الرزه داوان اسسيم، أنو ا، 17ص
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القرآن فوجدته انقسم إل  أقسام: أحـدها الثنـاء علـ  اسلـه، والثـاني: الحكـام، 
 ن كر منها:  وهي أنواع "،ؤكداتهاوالثال : تواب  الحكام وم

، كمـــا مـــ مومهافـــي  فـــي ممـــدوحها، وتزهاـــدام  مـــدا الفةـــال و مهـــا تررابـــام  -1
 وعـد بـأنواع الثـوا  الةاجــ ، فـحن النفـوك قـد جنلــت علـ  حـ  الةاجلـة كقولــه

ُن َحُا س ي َيُحَتسق س : }تةال  ُقهس مق َ َاُجَةُ  َلهس َمُخَرجام َوَعُرزس  ِ   (1) .َوَمُن َات  ق 
وعـد بـأنواع الثــوا  ، و تةـال   م الرـافلان تنفاـرام مـن الـدخول فــي م مـة هللا -2

َ كقولـــــه: }، تررابـــــام فـــــي تحصـــــا  مصـــــالح الطاعـــــات اشجـــــ   ِ وا  ـــــرس إقُن َتُنصس
مُ  ُم َوعسَثن قُت َأُقداَمكس ُركس  ه.فحن في مصلحة الفة  حثام عليه وتررابام في (2) ،َاُنصس

ف مــن الوعاــد بــأنواع الةقــا  الةاجــ ، فــحن النفــوك قــد جنلــت علــ  الخــو  -3
ــارق وَ }:تةال  المكــروع اشجــ  و لــك كقولــه َماالس  َاهس ــاُقَطةسوا َأُاــدق ــارقَقةس َف  (3) ،لس َوالس 

 فيه. عنه وتزهادام  فحن في نيان مفسدة الفة  زجرام 
يـان مـا ، وبمـن المةاصـي والمخالفـات الوعاد بأنواع الةقـا  اشجـ  تنفاـرام  -4

ـــ   : تةـــال  فـــي الفةـــ  مـــن المفســـدة الةاجلـــة كقولـــه ـــي َفاُجلقـــدسوا كس َيـــةس َوالز انق }الز انق
ــَدة  َوا ــَة َجُل اَ  َمــا مق ُنهس ــد  مق وقصــص  (5)،«مــن نــدل دانــه فــاقتلوع»حــدا : و  (4)،حق

فـي  المرسلان وما فاها من  كر إنجاء المؤمنان وا هيك الكافرعن  كرع تررابـام 
 (6) من عصيان النناان. اتباع المرسلان وتنفارام 

                                                           

 (.3 -2)تانسورة الطيل، اشا (1)
 (.7سورة محمد، اشية ) (2)
 (.38سورة الما دة، اشية ) (3)
  (.2النور، اشية )سورة  (4)

هــــ(، دار الكتـــ  الةلميـــة، ناـــروت، 204أنـــو عنـــد هللا محمـــد نـــن إدرعـــك، )ت:  ،الشـــافةياسمـــام مســـند  (5)
 .4/61(، 3017صحيح النخاره، رقم )، 2/86(، 285م، رقم )1951

 (.164 -162)/1، سلطان الةلماء حكام،قواعد ال (6)
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 المطلب الثاني                            
 لة المقاصد بالسنة النبووة ص                    

 :الفقهو أولا. تعريف السنة في اللغة 
َوسـنة هللا  ،ميمـةالسـارة حماـدة كانـت َأو  و  (1)السنة فـي اللرـة: الطرعقـة،     

ـَد لقول تةال : } (2)،حكمه فقي خليقته ُن َقُنـ س َوَلـُن َتجق اَن َخَلُوا مق ق فقي ال  ق  ِ ن َة  سس
ق َتُنــ  ِ ــن ةق  ييم لقسس فتختلــف مةاناهــا بــاختيف الــ ان عرفوهــا  :فقــهأمــا فــي ال (3) ،دق

بأنهـا: الطرعقـة المسـلوكة فـي الـدان التـي اجـ  اتباعهــا  (4)عرفهـا الحنفيـةفقـد 
 .من رار لزوم عل  سنا  المواظبة عل  ك  حال،

فهـــي: مـــا اثـــا   (7)الحنانلـــة،و  (6)والشـــافةية، (5)أمـــا الســـنة عنـــد المالكيـــة،    
ا وي يةاقـــ  علـــ  تركهـــا ولكـــن اـــؤمر بفةلهـــا إ ا تركهـــا مـــن راـــر علـــ  فةلهـــ

 (8).من قول أو فة  أو تقرعر ك  ما أسند إل  النني عند الصولاانو  ،إعادة
                                                           

 ،.13/226، لسان الةر ، انن منظور، 236، ص ه المكارم، المسطرز  والمرر ، أن (1)
  .406م، ص2003 ،هـ( تحقا : محمود الرناؤوط709البةلي، )ت: ،المطل  عل  ألفاظ المقن ، محمد (2)
 (.62سورة الحزا ، اشية ) (3)
 الةناية شـرا الهدايـة ،177م، ص2012، 1ناروت، ط/ هـ(189د نن الحسن الشاباني)ت: الص ، محم (4)

هــــ( 970نـــن نجـــيم )ت:االبحـــر الرا ـــ ، ، 1/179، ينايـــة، الةانـــالن ،1/20هــــ( دار الفكـــر، 786الرومـــي )ت:
 .1/103 رد المحتار، انن عاندان،، 31صم، 2005الشرنبيلي، الفيا،  مراقي، 1/17 القاهرة

هــــ( دار الفكــر، 954مواهــ  الجلاــ ، محمــد نــن عنــد الــرحمن، الحطــا ، )ت:، 1/273الــ خارة، القرافــي،  (5)
 .27م، ص2000هـ( دار الكت  974محمد، انن حجر)ت: القويم، أحمد المنهاة، 1/255م، 1992، 3ط/
 ،157نـن حــزم، صا، دار 1هـــ(، ط/987( فـتح المةـان بشــرا قـرة الةــان، زعـن الـدان أحمــد، الملابـاره )ت:6)

 ،55م، ص1997، 1، أنو بكر نن محمد شطا الدمياطي، دار الفكر، ط/إعانة الطالنان
منصـور وشـرا منتهـ  اسرادات،  ،26، مؤسسـة الرسـالة، صقـدوك محمـدالمرب ، تحقا : عنـد ال الرور (7)

طف  ســةد ، شــرا رايــة المنتهــ ، مصــ1/46م، 1993، 1عــالم الكتــ ، ط/هـــ( 1051نــن اــونك، النهــوت )ت:
 .1/167م، 1983 ، عند الرحمن محمد النجده، ناروت،شرا زاد المستنق 1/93م، 1994الساوطي 

 .2/302 الةربي، دار الكتا  ،النخاره الدان  عيء ،ول النزدوه شرا أص ،1/113 ،أصول السرخسي( 8)
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 حجوة السنة: :ثانواا 
فقـــد كـــان النـــاك يســـتفتون تةـــد الســـنة الـــدلا  الثـــاني مـــن الدلـــة الشـــرعية     

 وعـرى الفةـ  ،ضايا فيقضي فاهـاليه القإوترف   ،في الوقا   فيفتاهم الرسول
فةــ  المرــاار فانكــرع، وعــتةلم الحســن فيستحســنه، وعثنــي علــ  فاعلــه، وعــرى ال

 وعرويه بةضهم لبةضهم اشخر فيشي  نان اشخرعن.  لكصحابه أمنه 
هي حجة عل  الخل  أجمةـان و  اتف  ال مة عل  حجية السنة،ل لك فقد     

شــــرعية أنــــه إ ا كــــان الحــــدا  ومةنــــ  حجــــة  (1)ومــــن أنكــــر  لــــك فقــــد كفــــر،
و لك بشرطان: الول: أن يكون صـحيح السـند إلـ   وج  الةم  به ام صحيح

 (2)والســنة، قرآنأن تفقــه مةنــاع وهــ ا ثانــت بــال ، والشــرط الثــاني: رســول هللا
ولس َفخس سوعس َوما َنهاكسُم َعُنهس َفاُنَتهسوافقوله تةال : }قرآن الأما   (3) ،َوما آتاكسمس الر سس

ك  أمتي ادخ  الجنة اـوم القيامـة إي »:  وأما من السنة فحدا  رسول هللا
مــن أنــ ، قــالوا: ومــن يــأن   يــا رســول هللا، قــال: مــن أطــاعني دخــ  الجنــة، 

كلـــه فـــي الـــدان   "فصـــح أن كـــيم رســـول هللا (4)،«ومـــن عصـــاني فقـــد أنـــ 
  (5) وحي من عند هللا عز وج ، ي شك في  لك".

                                                           

 ،271ه، ص1402 هــــ(، دار الكتـــا  الةربـــي،344أصـــول الشاشـــي، أحمـــد نـــن محمـــد، الشاشـــي )ت:  (1)
، روضـة النـاظر، انـن قدامـة، 1/216، اسحكـام، اشمـده،2/8، النرهان الجـوعني، 155الفصول، الجصاص، 

 .294 /4الموافقات:  ،1/275
 3/303التقرعر والتحنار، انن أمار الحاة،  (2)
 (.7سورة الحشر، اشية ) (3)
، 1، مؤسسـة الرسـالة، ط/عنتحقاـ : شـةا  الرنـؤوط، وآخـر  ،هــ(241)ت:  ،سند اسمام أحمد نـن حننـ م (4)

(، 17رقــم )، صــحيح انــن حبــان، 9/72(، 7280رقــم )صــحيح النخــاره، ، 14/342(،8727رقــم )م، 2001
1/197. 
 .1/212أصول الحكام، انن حزم،  (5)
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أن السنة حجة كاملة فـي ثنـوت الحكـام، وأنهـا مصـدر اتضح مما سن      
ــــة عــــن  تشــــرعةي مســــتق ، وأن الحكــــام التــــي تثنــــت فــــي الســــنة ي تقــــ  منزل
الحكـام فـي القـرآن الكـرعم، فكـي المــرعن مـن عنـد هللا تةـال ، وكـ  حكـم فــي 

اوت السنة يةتنر حكمام من عند هللا تةـال ، وأحكـام هللا تةـال  متسـاوية، ي تفـ
ســـلم مكلـــف بكـــ  حكـــم اثنـــت فـــي وي تمااـــز لحـــدها عـــن اشخـــر، فالم نانهـــا،
 قوة تكليفه بالحكام الواردة في القرآن الكرعم.ب هانفسالسنة 

  :هاأو مراتب ثالثاا. حالت السنة مع القرآن
 ةأو مقاـــد ،أو مسنانــة لحكمــه ،مؤكــدة لحكــام القـــرآن الكــرعمإمــا أن تكــون     

ومـن المثلــة  (1)لـم اتةــرر لـه القـرآن الكـرعم،جداـد منشـ ة لحكـم أو  ،لمطلقـه
 لحايت السنة م  القرآن:

ثــ  حــدا : أن تكــون مؤعــدة ومؤكــدة لحكــام القــرآن و لــك م المرتبننة األولننى:
اتــاء الزكــاة، وصــوم رمضــان .اسســيم علــ  خمــك يننــ» .. إقــام الصــية، وا 

ةــال : فهــ ا الحــدا  موافــ  لقولــه ت (2)،«وحــج الناــت مــن اســتطاع إليــه ســنيي
َيامس ،وقوله:  (3)}فأقيموا الصية وآتوا الزكاة ، مس الص ق تقَ  َعَلُيكس }كس

وقوله: }ّلِلق ق  (4)
 وه ا كثار في السنة. (5)  ،َعَل  الن اكق َحجُّ اُلَنُاتق َمنق اُسَتَطاَع إقَلُيهق َسنقا م 

                                                           

مام الشافةي: "فلم أعلم من أه  الةلم مخالفام في أن سنن النني (1) أحـدهما: مـا  .مـن ثيثـة وجـوع.. يقول اسق
مث  ما نص الكتا ، واشخر: مما أنزل هللا فيـه جملـة كتـا ،  أنزل هللا تةال  فيه نص كتا  فنان رسول هللا

فيمـا  د؛ وه ان الوجهان الل ان لـم اختلفـوا فاهمـا، والوجـه الثالـ : مـا سـن رسـول هللافنان عن هللا مةن  ما أرا
 .(90الرسالة، اسمام الشافةي، ص. )ليك فيه نص كتا "

 .1/159(، 308هـ(، ناروت، رقم )311، صحيح انن خزعمة )ت: 8/107(،5001النسا ي، رقم ) سنن (2)
 (.78ية )اشسورة الحج، ( 3)
 (.183ية )اشرة، سورة البق( 4)
 (.97ية )اشسورة آل عمران، ( 5)
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 نواع:أثيثة  هوو أن تكون السنة مسنانة حكمام ورد في القرآن  المرتبة الثانوة:
، كمــا فــي اشيــات  -1 أن تكــون الســنة مفســرة لحكــم جــاء فــي القــرآن مجمــيم

ـــة إقامـــة الصـــية وي مقـــدار الزكـــاة وي  الســـابقة ولـــم انـــان القـــرآن الكـــرعم كيفي
  مفهوم الصوم، وي مناسك الحج.

ــا، مثــ  قولــه تةــال :  -2 أن تكــون الســنة مقاــدة لحكــم جــاء فــي القــرآن مطلقم
ــارقلس َوال َما  }َوالس  َاهس ــاُقَطةسوا َأُاــدق ــارقَقةس َف فــي ربــ  دانــار ولــم  ولمــا قطــ  الننــيس 

يقطـــ  فـــي أقـــ  منـــه فاـــدل هـــ ا علـــ  أن هللا تةـــال  إنمـــا أراد بـــالقط  بةـــر 
 (1) السرال دون بةر.

ي »مثـ  قولــه:  ،أن تكـون السـنة مخصصـة لحكــم عـام فـي القــرآن الكـرعم -3
مـ  قولـه تةـال  فـي اشيـة التـي  (2)،«المرأة علـ  عمتهـا وي علـ  خالتهـاتنكح 

َهــاتسكسُم َوَبَنــاتسكسُم  ُم أسم  عــد دت المحرمــات مــن النســاء فــي النكــاا: }حسر قَمــُت َعَلــُيكس
ـ   َلكسـُم َمـا َوَراَء َ لقكسـُم ، َوَأَخَواتسكسُم  فلفـر )مـا( مـن ألفـاظ  (3)ثـم قـال تةـال : }َوأسحق

مــا  كــرت اشيــة، ثــم جــاءت  الةمــوم، فــيفهم مــن اشيــة جــواز النكــاا مــن راــر
  السنة وخصصت ه ا الةموم بأنه ما عدا الةمة والخالة.

أن تكــون الســنة منشــ ة لحكــم جداــد لــم اتةــرر لــه القــرآن  المرتبننة الثالثننة:
الكــرعم، مثــ  تحــرعم الجمــ  نــان المــرأة وعمتهــا وبــان المــرأة وخالتهــا، والتحــرعم 

                                                           

، الفصـول، 56م، ص2002، 1ثـار، ط/هــ(، دار اش204رعـك، الشـافةي )ت: جماع الةلم، محمـد نـن إد (1)
، اللمـ  فـي أصـول الفقـه، إنـراهيم 2/28، أصول السرخسـي، 2/244، التلخيص، الجوعني، 1/60الجصاص، 
 والتبصـرة فـي أصـول الفقـه، ،48صم، 2003، 2ر الكتـ  الةلميـة، ط/دا ،هــ(476)ت: ، لشارازه ا نن علي،
 .188، ص1982تحقا : د. محمد حسن، دار الفكر،  ،الشارازه 

، ســــنن 2/1029(، 1408، صــــحيح مســــلم، رقــــم )2/18(، 577مســــند اسمــــام أحمــــد نــــن حننــــ ، رقــــم ) (2)
 .2/423الترم ه، 

 (.24 -23) انتسورة النساء، اشا (3)
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م مـن الرضـاع مـا يحـرم يحـر »ع لك  مـا يحـرم مـن النسـ ، بقولـه: من الرضا
نانمــــا اقتصــــرت اشيــــة علــــ  تحــــرعم الجمــــ  نــــان الختــــان،  (1)،«مــــن النســــ 

 (2)وتحرعم المهات والخوات فقط من الرضاع.
رآن الكـــرعم وهـــ ع المرتبـــة فاهـــا أن تكـــون الســـنة ناســـخة للقـــ المرتبنننة الرابعنننة:

فـحن  هوعليـ( 3)وعل  الراجح مـن أقـوال أهـ  الةلـم أنهـا ناسـخة للقـرآن، خيف،
همــا السـنة تكمــ  القــرآن الكــرعم فــي النيــان والتشــرع ، وأنــه ي يمكــن أن يقــ  نان

  اختيف أو تةارر، وأن وق  فهو توهم.
                                                           

، ســنن الترمــ ه، رقــم 2/1070( 1445، صــحيح مســلم، رقــم )3/170(، 2645خــاره، رقــم )صــحيح الن (1)
(1146 ،)2/443. 
 2/452، الةـدة، القاضـي أنـو يةلـ ، 7/28الحكام، انن حزم، أصول ، 1/226مام الشافةي، الرسالة اس (2)

ح القدار، محمد علـي فت ،4/386فقات، الشاطني، ا، المو 2/119، الفرول، القرافي، 339المحصول، الرازه، 
 .3/441، هـ1414هـ(، دار انن كثار، دمش ، 1250الشوكاني )ت:

 اختلف الةلماء في كون السنة ناسخة للقرآن الكرعم عل  قولان:  (3)
نمــا تكــون الســنة دلــييم علــ  ناســخ القــرآن ومنســوخه، واســتدل  القننول األول: قولــه بأن الســنة ي تنســخ القــرآن، وا 
ُثلقَها ،تةال : }َما َنُنسَ  ُنَها َأُو مق َها َنُأتق نقَخُار  مق ُن آَية  َأُو نسُنسق فـي لفـر  فـحن الفاعـ (، 106) قرة، اشيةسورة الب ُخ مق

ن الناســخ يكــون خاــرما مــن المنســ وخ أو "نــأت" ارجــ  إلــ  هللا تةــال ، فالناســخ هــو كــيم هللا تةــال  فــي القــرآن، وا 
 حكـم.وليسـت مثـ  كـيم هللا، لكـن السـنة تكـون دلـييم علـ  نسـخ ال مثلـه، والسـنة ليسـت خاـرما مـن القـرآن الكـرعم،

، البحر المحيط، الزركشي، 1/261لناظر، انن قدامة، ا(، روضة 110 -90الرسالة، اسمام الشافةي، ص ))
، نيان المختصر شرا مختصر انن الحاج ، محمود نن عند الـرحمن، شـمك الـدان الصـفهاني )ت: 5/277

 (.2/551م، 1986، 1د مظهر بقا، دار المدني، السةودية، ط/هـ( تحقا : محم749
قولـه:  ، مثـ اسـتدلوا علـ   لـك نوقـوع النسـخ فةـيم ورد فـي القـرآن الكـرعم، و  ام أن السنة تنسخ حكم القول الثاني:

ُم إقَ ا َحَضَر أَ «ي وصية لوار » تقَ  َعَلُيكس مس اَحدَ ، فحنها نسخت الوصية للوالدان في اشية الكرعمة: }كس ُلَمُوتس إقُن كس
وفق َحقاا َعَلـ  اُلمست   ي ةس لقُلَوالقَدُانق َواُلَُقَربقاَن بقاُلَمُةرس (، فالحـدا  نسـخ 180) ورة البقـرة، اشيـةققـاَن ، سـَتَرَك َخُارما اُلَوصق

لـم، الةم الشـافةي فـي كتابـه جمـاع ، وهـ ا الـرأه رجـ  إليـه اسمـامثلة علـ   لـك كثاـرة فـي بـا  النسـخاشية، وال
شـــرا أصـــول ، 9م، ص2002، 1ثـــار، ط/هــــ(، دار اش204: عنـــد هللا محمـــد نـــن إدرعـــك، )ت يلشـــافةي أنـــل

الجــوعني، إمــام الحـرمان التلخـيص،  ،2/360اص، ، الفصـول، الجصــ3/183، عــيء الـدان النخــاره، النـزدوه 
2/(485- 486.)  
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 رابعاا: صلة المقاصد بالسنة النبووة:
السنة: هي المصدر التشرعةي الثاني لنيـان المقاصـد والرايـات الشـرعية؛     

التــي  كرهــا القــرآن وأشــار إلاهــا،  و لــك مــن خــيل تأكاــدها وتقرعرهــا للمقاصــد
ومن خيل ما استقلت ننيانه وانفـردت بـه عـن القـرآن الكـرعم إزاء  كـر بةـر 
َكـــم والســـرار لـــبةر الحكـــام التـــي لـــم اـــرد  كرهـــا فـــي القـــرآن الكـــرعم أو  الحق

 :  كرت دون نيان مقاصدها وأسرارها، ومن أمثلة  لك
 رســـول هللاثـــ : قـــول التنصـــيص علـــ  كثاـــر مـــن المقاصـــد الجز يـــة، م -1

كمــا  (1)عــن الهــرة: "أنهــا ليســت نــنجك إنهــا مــن الطــوافان علــيكم والطوافــات" 
ـــرقع ايســـت  ان وعلـــ   لـــك بصـــيانة عـــورات النـــاك وأعراضـــهم فـــي قولـــه : شس

  (2)"إنما جة  ايست  ان من أج  البصر".
لمـــا رجـــ  مـــن  هأنـــو لـــك  للصـــحابة فـــي إجـــرا هم القيـــاك، إقـــرار الننـــي -2
فـأدرك بةضـهم « ي فـي ننـي قرعظـةإي يصـلان أحـد الةصـر »زا  قـال: حال

الةصــر فــي الطرعــ ، فقــال بةضــهم: ي نصــلي حتــ  نأتاهــا، وقــال بةضــهم: 
 (3).«فلـم يةنـف واحـدام مـنهم ن  نصلي، لـم اـرد منـا  لـك، فـ كر  لـك للننـي

 أَرـرُّ من استطاع منكم البـاءة فلاتـزوة فحنـه  ا مةشر الشبا ي»: حدا  -3
  (4).«فحنه له وجاء بصر وأحصن للفرة ومن لم يستط  فةليه بالصوملل

                                                           

(، 90م، رقـم )1951،ار الكتـ  الةلميـةهــ( د204سند اسمام الشافةي، محمد نـن إدرعـك الشـافةي، )ت:م (1)
ســـليمان نـــن الشـــة ،  د،و ، ســـنن أنـــي داو 37/316(، 22636مـــام أحمـــد نـــن حننـــ ، رم )، مســـند اس1/54

 .1/19(، 75رقم ) ،ي الدان عند الحماد، صادا، ناروتهـ( تحقا : محمد محا275السجستاني )ت:
 . 7/476 دو ، سنن أني داو 5/64(، 2709)، سنن الترم ه، رقم 8/54(، 6241صحيح النخاره، رقم ) (2)
 . 4/320(، 1462حيح انن حبان، رقم )، ص2/15(، 946صحيح النخاره، رقم ) (3)
، صــــحيح مســــلم 7/3(، 5065، صــــحيح النخــــاره، رقــــم، )6/71(، 3592مســــند اسمــــام أحمــــد، رقــــم، ) (4)

 .2/1018(، 1400رقم)
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 المطلب الثالث                         
 صلة المقاصد باإلجماع                     

 :الفقهو أولا: مفهوم اإلجماع في اللغة 
مـن الجمـ ،  (1)اسجماع: في اللرة اسحكام والةزم وايتفال عل  الشـيء،    

لاف المتفـــرل، أه: ضـــم الشـــيء نتقرعـــ  بةضـــه مـــن بةـــر. يقـــال: وهـــو تـــأ
فقهـاء اتف  : فقد الفقهأما اسجماع في ( 2) ،أجمةت الشيَء: إق ا جةلته جميةام 

علــ  تةرعــف اسجمــاع  (6)والحنانلــة، (5)والشــافةية، (4) ،والمالكيــة (3) ،الحنفيــة
كـم  فنصوا عل  أنه هو اتفالس المجتهدان من أمة محمد شـرعي فـي عل  حس

عصــر مــن الةصــور بةــد وفــاة الننــي،
: نــد الصــولاانوأمــا اسجمــاع ع( 7) 

  (8).عل  حكم حادثةمن المسلمان أه  الرأه وايجتهاد فهو إجماع 
                                                           

الشـاخ  هــ( تحقاـ :395نن مهران الةسكره )ت: لحسن ا الفرول اللروية، 1/253ته ا  اللرة، الهروه،  (1)
 .60الرازه، ص ، مختار الصحاا2/1172، شمك الةلوم 36هـ، ص1412 ،نات هللا

 .20/451تاة الةروك الزباده،  1/147، أساك البيرة الزمخشره 1/239كتا  الةان، الخلا   (2)
تناــان الحقــا   شــرا كنــز الــدقا    ،1/13م، البحــر الرا ــ ، انــن نجــي، 6/762( رد المحتــار، انــن عانــدان، 3)

 .5/241هـ، 1313، 1هـ( المارعة نويل، القاهرة، ط/743عثمان نن علي، فخر الدان الزعلةي )ت:
 .1/116( ال خارة، القرافي، 4)
 .1/211م، 1983حفة المحتاة في شرا المنهاة، أحمد نن محمد نن علي نن حجر، مصر، ( ت5)
 .6/527ينن تيمية  ،، الفتاوى 8/157هـ(، ناروت، 884انن مفلح، )ت: ، قن المندع في شرا الم( 6)
والثـاني: ، يتفال عن ك  الةلمـاء المجتهـدانأن يصدر ا لولوقد اشتم  ه ا التةرعف عل  خمسة قاود: ا( 7)

ا منهم المراد ة نحجمـاع وي عنـر  ،نـد أن يكـون المجمةـون مـن المسـلمان، والثالـ : ي بالمجتهدان من كان موجودم
وي يق  في حياتـه، والخـامك: أن  النني ةيكون اسجماع حجة بةد وفارارهم من المم اشخرى، والراب : إنما 

تكــون المســـألة المجمـــ  علاهـــا مــن المـــور الدانيـــة، وعخـــرة نـــ لك المــور الدناويـــة والةقليـــة والفلســـفية، رارهـــا. 
 (.1/216الحكام، اشمده، أصول ، 1/461المظفر السمةاني،  وقواط  الدلة، أن)
أنـو يةلـ ، ، الةـدة، 3/239شرا أصول النزدوه  ،288ص، أصول الشاشي، 473الرسالة، الشافةي، ص (8)
  .3/228فقات، الشاطني، االمو  ،1/418، روضة الناظر انن قدامة 1/269، النرهان الجوعني، 5/1505
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 (1)."إجماع الصحابة عل  إمامة أني بكر الصدا " :ومن أمثلته
 فة:لانقسم اسجماع إل  عدة تقسيمات باعتبارات مختثانواا: أ سام اإلجماع: 

  س وتي.و إلى إجماع  ولي با تبار ذاته ينقسم اإلجماع  -1
أن اتفـ  قـول الجميـ  علـ  الحكـم بـأن يقولـوا كلهـم: وهو اسجماع القولي: أ/ 
 .، فه ا حجة قاطةة بي نزاع"حرامه ا ه ا حيل، أو "

أن يشــتهر القــول مــن الــبةر فيســكت البــاقون وهــو  :اسجمــاع الســكوتي  /
فبةضـهم اعتنـرع  ،الةلماء في حجية اسجمـاع السـكوتيلف عن إنكارع وقد اخت

 ( 2) وبةضهم لم يةتنرع حجة أصيم، وبةضهم جةله حجة ظنية. حجة قاطةة

 :لى إجماع  امة وخاصةإأهله  با تبارينقسم اإلجماع  -2
عل  الةلماء وأه  النظر ن  يشـترك  اسجماع الةام: وهو ما ليك مقصورام أ/ 

كاسجمـــاع علـــ  أمهـــات  ،حاجـــة الجميـــ  إلـــ  مةرفتـــهفيـــه الخاصـــة والةامـــة ل
وعلــ  وجــو  ، الشــرا   مــن الصــية والزكــاة والصــوم والحــج وســا ر الةبــادات

جـــارات اوالةقـــود جميةهــا مـــن الناــوع واس الرســ  وتحـــرعم الربــا وشـــر  الخمــر
وحكــم هــ ا أن اجــ  المصــار إليــه، وي اجــوز الةــدول  والنكــاا والمضــاربات،
 د الةلم به فقد كفر ن لك.عنه، فمن خالفه بة

 وما اجره مجراع ،وهو ما اختص بالرأه وايستنباط :اسجماع الخاص / 
                                                           

 ،2/79الموافقات، الشاطني، ( 1)
ـــــي 2/124الحكـــــام، اشمـــــده، أصـــــول ، 1/442ة، روضـــــة النـــــاظر، انـــــن قدامـــــ (2) ـــــوى والمفت ، صـــــفة الفت

اسنهـاة فـي شـرا المنهـاة، ، 41م، ص1977، 3ناـروت، ط/ هــ(695مدان النماره )ت: والمستفتي، أحمد ح
التمهاــد، ، 2/397م، 1995شــةبان محمــد، دار الكتــ ،  :هـــ(، تحقاــ 756علــي عنــد الكــافي الســبكي، )ت: 

 3/80، التقرعـــر والتحناـــر، 1/16م، 1985، 1هــــ(، أم القـــرى، ط/510خطـــا  )ت: َأنـــو ال محفـــوظ نـــن أحمـــد
، 1تحقا : عند هللا التركي، مؤسسة الرسالة، ط/ هـ(716الطوفي ) عند القوه شرا مختصر الروضة، سليمان 

 .2/231م، 1997هـ(، 972، شرا الكوك  المنار، محمد نن أحمد انن النجار، )ت: 3/35م، 1987
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كفـــرا ر  ،تةـــال  فاخـــتص بـــه الخاصـــة مـــن الةلمـــاء الـــ ان هـــم شـــهداء هللا 
وقاـ  يةتنـر الةـوام فـي  (1)،الصدقات وما اج  من الحـ  فـي الـزروع والثمـار

 (2)في دقا   الفقه.  اسجماع الةام دون اسجماع الخاص الحاص 

جماع غيرهم -3  :ينقسم اإلجماع با تبار  صره إلى إجماع الصحابة، وا 
 .وي نزاع في حجاته مةرفته والقط  نوقوعهيمكن  :إجماع الصحابة أ/

ـــم التـــابةان و أه  :إجمـــاع راـــر الصـــحابة /  اختلفـــوا فيـــه مـــن وقـــد أهـــ  الةل
  (3).م ه  جمهور المةمةرفته أما القول بحجاته فهو و حا  إمكان وقوعه 

جماع ظني -4  .ينقسم اإلجماع با تبار  وته إلى إجماع  طعي، وا 
 ،مثـــــ  إجمـــــاع الصـــــحابة المنقـــــول بـــــالتواتر خاصـــــة :فاسجمـــــاع القطةـــــي أ/
لم من الدان بالضرورةو   .اسجماع عل  ما عس

 (4)ال ه رل  عل  الظن فيه اتفال الك .هو اسجماع  :اسجماع الظني  /
                                                           

ـــد (1) ـــو الخطـــاالتمها ـــن تيميـــة1/17 ، ، َأنس ـــدان، دار الكتـــا   ،، المســـودة، أحمـــد ن تحقاـــ : محمـــد محاـــي ال
هـــ( تحقاــ : د. صــالح نــن ناصــر، 592، مســا   خيفيــة  ا ةــة، محمــد نــن علــي، أنــو شــجاع )ت: 313ص

، التقرعــــر والتحناــــر، انــــن أماــــر الحــــاة، 4/1528، التحناــــر، المــــرداوه، 2/441م، 2001، 1الرعــــار، ط/
 .6/2769م، 1995مكتبة نزار مصطف ،  ،، نفا ك الصول في شرا المحصول، القرافي3/80
التحنار شرا التحرعر، ، 3/35، شرا مختصر الروضة، الطوفي، 341شرا تنقيح الفصول، القرافي، ص (2)

 .4/1528م، 2000هـ(، تحقا : د. عند الرحمن الجنرعن، الرعار، 885، المرداوه )ت: عيء الدان
(، الـــرد علـــ  المنطقاـــان، انـــن 18 -16)/1التمهاـــد، َأنســـو الخطـــا ، ، 289 -288صل الشاشـــي، أصـــو  (3)

، المةتمــد فــي أصــول الفقــه، محمــد، أنــو الحســان 4/258، الحكــام، اشمــده، 230تيميــة، دار المةرفــة، ص
 .2/27م، 1982هـ( تحقا : خلا  الميك، دار الكت  436البصره )ت: 

، مختصــر انــن 337، وشــرا تنقــيح الفصــول، القرافــي، ص2/116، الفــرول، 1/266الحكــام، اشمــده،  (4)
، البحـر المحـيط، 5/139فقـات، الشـاطني، ا، المو 2/380، اسنهـاة، السـبكي، 1/575الحاج ، الصـفهاني، 

ــــتح القــــدار، 6/486الزركشــــي،  ــــن الهمــــام، ، ف ــــن تيميــــة، ص5/224ان ، شــــرا مختصــــر 319، المســــودة، ان
هـــ(، تحقاــ : د. فهــد نــن محمــد الســدحان، مكتبــة 763نــن محمــد نــن مفــرة، )ت: الروضــة، محمــد نــن مفلــح 

 .2/368م، 1999، 1الةنيكان، ط/
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 جماع: جوة اإلثالثاا: ح
الـــدان حجـــة  فـــي فـــروع إجمـــاع هـــ ع المـــة بةـــدما تـــوفي رســـول هللاإن     

ـــة لكـــن و  (1)،كرامـــة لهـــ ع المـــة موجبـــة للةمـــ  نهـــا شـــرعام  ـــالوا: الظاهرع ن إ"ق
"، والمنكر عنـدهم هـو اسجماع من علماء أه  اسسيم حجة وح  مقطوع به

رأه مــنهم أو بقيــاك لكــن نــ ،كــم ي نــص فيــهع علمــاء المســلمان علــ  حس مــاجإ
ن و  (2)،هــــــ ا باطــــــ ف مــــــنهم تفــــــال الةلمــــــاء والفقهــــــاء والصــــــولاان باالــــــراجح ا 

  .شرعية اج  اتباعها والمصار إلاها حجة اسجماع أنوالمحدثان، 
ـُن قولـه ف الدلا  عل  ثنـوت اسجمـاعأما و      ـوَل مق تةـال : }َوَمـُن يسَشـاقق ق الر سس

دَ  نقاَن نسَول قهق َما َتَول   َونسُصـلقهق َجَهـن َم  ى َوَعت بقُ  َرُارَ َبُةدق َما َتَنا َن َلهس اُلهس َسنقا ق اُلمسُؤمق
ارما  فوجه الديلة: أن هللا تةال  توعد عل  اتبـاع راـر سـنا   (3)،َوَساَءُت َمصق

  (4) . تباع سنالهم واجافدل عل  أن  المؤمنان،
كانوا يشـهدون نباطـ  أو شهداء عل  الناك، ولو  وقد جة  هللا ه ع المة   

 (5)،هخطأ لم يكونوا شهداء هللا في الرر، وأقام شـهادتهم مقـام شـهادة رسـول
حجــة، لتنــاول دلاــ  اسجمــاع الةــام، وتةتنــر كــ  هــ ع القســام التــي تــم  كرهــا 

 القــوة والضــةف،مراتــ  أقســام اسجمــاع متفاوتــة فــي ، "و وأدلتــه الخاصــة لهــا
                                                           

 .4/258الحكام، اشمده، أصول ، 1/17و الخطا ، أن ،التمهاد ،288صأصول الشاشي،  (1)
 .4/129زم، حالحكام، انن أصول  (2)
 (.115سورة النساء، اشية )( 3)
 1/296رحسـي، ، أصـول الس6/386 ،البحر المحيط 30الشافةي، صوجام  الةلم،  ،533الرسالة، ص (4)

 .1/261 الجوعني النرهان 4/1064 ،الةدة أنو يةل  ،3/262 ،الفصول الجصاص 1/378، روضة الناظر
، ، المسودة2/441 ، أنو شجاع،مسا   خيفية 4/152 المحصول 138، ص، اسمام الرزاليالمستصف  (5)

، انــن الروضـةشـرا مختصـر ، 341الفصـول، ص ،2/231 انـن النجـار، شـرا الكوكـ ، 313ص انـن تيميـة،
 .2/79، ، الشاطنيالموافقات، 2/368نن مفلح، اأصول الفقه،  3/35 عند القوه،
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، لضـــةف اشحـــاد عـــن المنقـــول آحـــادام  نطقـــيالمتـــواتر، ثـــم ال نطقـــيوأقواهـــا ال
 (1) ".التواتر، ثم السكوتي المتواتر، ثم السكوتي المنقول آحادام 

 صلة المقاصد باإلجماع:رابعاا: 
هــو اتفــال المجتهــدان فــي عصــر كمــا  كــر تةرعفــه مــن قنــ   اسجمــاعإن     

وهـو المصـدر  ،من الةصور عل  حسكم قضية من القضـايا بةـد وفـاة الننـي
لثنـوت كثاـر مـن المقاصـد  ام ةـد اسجمـاع مصـدر ثال  بةد الكتـا  والسـنة، ويال

 :التالي الشرعية؛ و لك من خيل
َكــم الجز يــةا -1 ــَرر الموجــ  مثــ  يتفــال علــ  بةــر الةلــ  والحق : علــة الص ق

 التزوعج، أه أن الصرار اتول  وليه التصرف في أموالـهو للويية في الموال 
 .سدة سوء تصرفهل  مصلحته ودرء مفوفي تزوعجه، وحكمة  لك ج

ــــــ هن  -2 ــــــ  تشــــــويش ال ــــــ  أن الرضــــــ  المــــــؤده إل اتفــــــال المجتهــــــدان عل
واضــطرا  الــنفك، وعــدم التثنــت فــي أدلــة المختصــمان؛ فــحن  لــك الرضــ  

 يمن  قضاء القاضي؛ لج  مصلة المتقاضان ونفي الظلم عنهم.
َكم والرايات الشرعية الثان -3  : مث الشرعتة في ايتفال عل  المقاصد والحق
ـــ  بةـــرأ/  ـــة مـــ  وجـــود ايخـــتيف فـــي  ايتفـــال عل اشراء فـــي حكـــم الحادث
  .جماع عل  وجود اينتقار عند القيءكاس ،الةلة
، الةلـــةايتفـــال علـــ  اشراء فـــي حكـــم الحادثـــة مـــ   ايتفـــال علـــ  بةـــر  /

 ( 2).المؤلفة قلوبهم عن الصناف الثمانية ينقطاع الةلةسهم  طمثاله سقو 
                                                           

، شــرا التحرعــر ، التحناــر1/441، روضــة النــاظر، انــن قدامــة، 341شــرا تنقــيح الفصــول، القرافــي، ص (1)
، انــــن النجــــار، المناــــر ، شــــرا الكوكــــ 3/127صــــر الروضــــة، انــــن مفلــــح، ، شــــرا مخت8/4122المــــرداوه، 

4/601 . 
 (.295 -291ص )أصول الشاشي،  (2)
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 المطلب الرابع                          
 صلة المقاصد بالقواس                       

  :الفقهو أولا: مفهوم القواس في اللغة 
ومنه قـولهم:  ،الشيء بالشيء قدرع عل  مثاله قاكلرة: التقدار، القياك     

ي فقد في ايصطيا الفقهالقياك أما  (1)قست الثو  بال راع، إ ا قدرته به، 
عمليــة إعمــال النظــر والفكــر فــي ضــوء النصــوص  بأنــه :عرفــه فقهــاء الحنفيــة

 (2) وفي اسطار ال ه ترسمه النصوص.
حمــ  فــرع علــ  أصــ  فــي هــو ف :يا الصــولاانفــي اصــطأمــا القيــاك     

القيـاك هـو المـارة علـ   :هموقـال بةضـ ،بةر أحكامه بمةن  اجمـ  نانهمـا
إثبـــــات حكـــــم الصـــــ  فـــــي الفـــــرع هـــــو: " هالتةرعـــــف المتفـــــ  عليـــــو  (3)،الحكـــــم

اــوزن بــه الشــيء  الــ همثــال الماــزان  :مثالــه (4)،"يجتماعهمــا فــي علــة الحكــم
 .و ي اوازنهأ الصول فيةلم أنه نظارع ازنه منمن الفروع ليةلم ما او 

                                                           

، مختـار 2/114، أسـاك البيرـة، الزمخشـره، 6/486المحكم انن سادع،  5/189( كتا  الةان، الخلا ، 1)
لســان ، 16/416لزباــده، ، تــاة الةــروك، ا2/521، المصــباا المناــر، الفاــومي، 263الصــحاا، الــرازه، ص
 .6/187الةر ، ينن منظور

 ،205( الص ، محمد الحسن الشاباني، المقدمة ص2)
ي  أيضــام  كالقــا خــول الوقــت ولــيك بقيــاك، وفةــ  أمــا المــارة فــي تطــرد فــحن زوال الشــمك أمــارة علــ  د( 3)

ي والقةـود قياسـام وهـ ا ي مةن  له لنه لو كان  لك صـحيحام لوجـ  أن يكـون كـ  فةـ  يفةلـه القـا ك مـن المشـ
يقوله أحد فبط  تحدادع ن لك، وأما ايجتهاد فهو أعم من القيـاك لن ايجتهـاد نـ ل المجهـود فـي طلـ  الحكـم 
و لك ادخ  فيه حم  المطلـ  علـ  المقاـد وترتاـ  الةـام علـ  الخـاص وجميـ  الوجـوع التـي يطلـ  منهـا الحكـم 

، الفقيه والمتفقه، الخطاـ  96ا.) اللم ، الشارازه، صقياك نهوشيء من  لك ليك بقياك في مةن  لتحداد ال
 .1/447ه، 1421، 2هـ( تحقا : عادل نن اوسف، دار انن الجوزه، ط/463البرداده)ت: 

مختصـــر انـــن الحاجـــ ، ، 325صأصـــول الشاشـــي، ، 2/68قواطـــ  الدلـــة، ، 2/196 المةتمــد البصـــره  (4)
 .2/179روضة الناظر، ، 7/66، البحر المحيط، 3/123والتحنار ، التقرعر 2/62ان، ، النره3/140
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الول: الصـ ، وهـو المقـيك  :اك أربةة أركانوبه ا التةرعف اتضح أن للقي
، بالص  المقيك عليـه وحملـه عليـه هو المراد إلحاقهالثاني: الفرع، و ، و عليه
الرابــ : ، و و الوصــف المقصــود حمــ  الفــرع عليــهوهــ ،الثالــ : حكــم الصــ و 

 للحم . ان الص  والفرع المقتضيالوصف الجام ، وهو الةلة الجامةة ن

عنـد و  انقسم القياك إلـ  أقسـام متةـددة بةـدة اعتبـارات:: أ سام القواسثانواا: 
  :وعند آخرعن انقسم إل  خمسة وهي كالتالي أقسام ثيثةسم إل  انق همبةض

  ينقسم إلى جلي وخفي.و  العلةالقسم األول:  واس 
 ،وجد مةن  الص  في الفرع بكمالـه كةلـة الربـا ماوهو : القواس الجلي -1
 الرز عليــه؛ لن فيــه مةنــ  النــر قــيكعلــ  الربــا فــي النــر، ف ص الننــينــ

 هعلي ام ومتفق به لكونه مقطوعام  هأنواع أقوى من النوع  وه ا والجنك من الكا 
كقيـاك وهو الجم  نان الصـ  والفـرع نوصـف مناسـ   القواس الخفي: -2

 (1) .في وجو  القصاص القت  بالمثق  عل  القت  بالمحدد
  نـان الصـ  والفـرع نـدلا  الةلـة ي وهو الجمـ : واس الدللة: القسم الثاني

نمـــا  سكـــر فيـــه يزم مـــن لوازمهـــا؛ كأثرهـــا أو  لـــم تســـ كر فيـــهأه:  ،نهـــا الةلـــة، وا 
طــ  أاــده جماعــة ناــد واحــد كقيــاك ق ،كمهــا فيكــون الجــام  هــو دلاــ  الةلــةح

ديـة جماعة بقت  واحد نواسطة اشتراك الصـ  والفـرع فـي وجـو  ال عل  قت 
  (2) .ييزم الةلة في الص ، وهي القت  الةمد الةدوانعل  الجماعة 
 من بضر  ،هو أن تحم  فرعام عل  الص و  : واس الشبه :القسم الثالث

                                                           

 .2/77روضة الناظر  4/3الحكام اشمده  3/140، مختصر انن الحاج  4/1325 الةدة، أنو يةل  (1)
، 1، والمةونة في الجدل، الشارازه، تحقا : د. علي عنـد الةزعـز الةمارعنـي، الكوعـت، ط/100اللم ، ص (2)

لبحــر المحــيط، ، ا3/123، ، انــن أماــر الحــاة، التقرعــر والتحناــر2/62ي، ، النرهــان، الجــوعن37هـــ، ص1407
 .4/324م، 2013هـ(، الكوعت،  616نياره )ت:شرا النرهان، علي نن إسماعا  ال، 7/66الزركشي، 
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الشبه و لك مث  أن اتردد الفرع نان أصلان يشبه أحدهما في ثيثة أوصـاف 
فاــرد إلــ  أشــبه الصــلان بــه و لــك كالةنــد يشــبه  ،ويشــبه اشخــر فــي وصــفان

ويشـبه النهيمـة فـي أنـه مملــوك  ،مخاطـ  مثــا  مةاقـ  ،الحـر فـي أنـه آدمـي
  (1) .كالةند يشبه الحر في أنه آدمي بما هو أشبه بهفالح   ،مقوم

 :  سو   واس طردينقسم إلى و : الطراد واس  :القسم الرابع
مــا أه:  ،تحصــا  الحكــم فــي الشــيء باعتبــار تةلاــ  راــرع  ونناس الطننرد: -1

 هللا تةـال  نأ: همثالـ ،اقتض  إثبات الحكم في الفرع لثنـوت علـة الصـ  فيـه
أن مـن النـاك كـان مـن ايعتبـار أن يسةلـم  كـ انهمرس  نتلما أهلك المك نان لل
 .من الةقوبة ام ح ر  همقي تك انفات أصابه مث  ما أصانهم فة  مث  ما فةلوا

مـا اقتضـ  نفـي الحكـم عـن الفـرع لنفـي علـة الحكـم وهـو   واس الع نس: -2
}َفــاُنظسروا َكُاــَف َكــاَن  فــي قولــه تةــال : مــن اشيــةيةلــم أن  لــ لك: فيــه، ومثــال

نقاَن عَ  وهـو المقصـود  ،ي يصـابه  لـك أن مـن لـم يكـ   الرسـ  (2)،اققَبةس اُلمسَكـ  ق
فـــي الفـــرع عكـــك حكـــم فـــحن المقصـــود أن مـــا ثنـــت  ؛مـــن ايعتبـــار بالمةـــ نان

  (3) وايعتبار يكون نه ا وبه ا. ،الص  ي نظارع
  مالئم.ال والقواسمؤثر، القواس ال: خامسالقسم ال

أو  ،صــرعحنــت الةلــة الجامةــة فيــه منصوصــة بالمــا كا :المننؤثرالقونناس  /1
 .ما أثر عان الوصف الجام  في عان الحكم ، أوعلاها أو مجمةام  ،اسيماء

 (4) .ما أثر جنسه في جنك الحكموهو  :المالئمالقواس  /2
                                                           

 (.102 -100اللم ، الشارازه، ص) (1)
 .(137سورة آل عمران، اشية ) (2)
 .151المختصر، انن اللحام، ص ،4/4الحكام، اشمده،  ،9/239 الفتاوى  ،2/196المةتمد البصره  (3)
 .204ص، المحلي ،شرا الورقات، 172صانن اللحام، ، المختصر، 4/3، ، اشمدهأصول الحكام (4)
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  ثالثاا: حجوة القواس:
فــي إثبــات الحكــام الةقليــة وطرعــ  مــن  القيــاك حجــة مــن حجــج الشــرع    

عنــد انةــدام مــا فوقــه مــن الــدلا  فــي القــول بــه، والةمــ  عليــه اجــ  ، فطرقهــا
وبالتـــالي فهـــو حجـــة فـــي ايســـتديل بـــه فـــي اســـتخراة المقاصـــد  (1) ،الحادثـــة

 :من توفر الشروط اشتية ام ارع شرعي ند في صحة القياك واعتبو الشرعية، 
لن القيــــاك لــــيك بحجــــة ، بحكمــــة آخــــر صــــ  مخصوصــــام اليكــــون  يأ -1

أن هللا تةــال  شــرط الةــدد فــي جميــ  الشــهادات  لــك مثــال  ،مةارضــة للــنص
نـ لك  وكـان مخصوصـام  ،عوحـد (2)نـتوثنت بالنص قنول شهادة خزعمـة نـن ثا
ة فــي اجــوز إبطــال هــ ا التخصــيص وقــد اشــتهر مــن الصــحابة نهــ ع الفضــال

 .له في اجوز تةلاله تس  نسوة إكرامام  وك لك ح  للنني ،بالتةلا 
فـي الصـوم و لـك لن فيـه  يكأك  الناس به عن القياك أي يكون مةدويم  -2

أو  ،والكـ  سـواء كـان ناسـيام  ،بقاء القربة م  وجود ما يضاد فحن ركنه الكف
لم  ولكن ،صومه م  عدم الركن هفصار الحكم بأنه اؤد ،يضاد ركنه عامدام 

 (3) .عل  الصوم ية والحجالصفي اجز قياك المكرع والمخطئ 
                                                           

، 96، الشارازه، صفي أصول الفقه اللم  ،308صأصول الشاشي،  ،3/564الةدة، القاضي أنو يةل ، (1)
، 1/375قواطـ  الدلـة، السـمةاني، ، 1/339أصول السرخسي، ، 1/447، الفقيه والمتفقه، الخطا  البرداده
 (69 -68)/2الموافقات، الشاطني،  ،9المستصف ، محمد الرزالي، ص

وأصـ   ، و الشـهادتانو  من أصحا  الننـي ،نن الفاكه نن ثةلبة نن ساعدة نن عامرا: خ يمة بن ثابت (2)
فطفـ   ؛المشـي ليقضـيه ثمـن فرسـه، فأسـرع الننـي   ه الننـي  مـن أعرانـي فاسـتتبة فرسـام  الننـي، انتـاع القصة

فطف  العراني  يقول: هلم شهادا يشهد أن ي قد بةتك، فاسـتم   رجال يةرضون لألعراني فيساومونه بالفرك ...
، فقـال لـه خزعمـة: أنـا أشـهد أنـك قـد بايةتـه خزعمـة مراجةـة الننـي   شـهادة خزعمــة  فجةـ  الننـي   ...والعرانـي 

 (.180 -179)/3، نن حجر، ااسصابة، 4/279)الطبقات الكنرى، انن سةد،  ة رجلان.بشهاد
 .2/172روضة الناظر، انن قدامة،  ،3/196، الحكام، اشمده، 2/112قواط  الدلة،  (3)
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 انه إل  فـرع هـو نظاـرع وي نـص فيـهبة بالنص يم الشرعأن اتةدى الحك -3
 ،واحــد يءن الشــا ان فــي اتصــور ثنوتهــا فــي شــة نــاالمحــاد يلن المقايســة هــ

مثـــال الةلـــة القاصـــرة: الثمنيـــة فـــي الـــ ه  والفضـــة، ومثـــال الةلـــة المتةديـــة: 
 الطةم في النر.

ـــول بةـــد -4   التةلاـــ  علـــ  مـــا كـــان قنـــ أن ابقـــ  الحكـــم فـــي الصـــ  المةل
لن النص فول القياك فلم اجز استةمال القيـاك ليراـر حكمـه نوجـه  التةلا 

 (1)ومقادار الحدود والكفارات. اةكز أعداد الركةات وتقدار نص  الك
  :صلة المقاصد بالقواسرابعاا: 
  الصحابة رضي هللا عنهم عل  الحكم بالقياك فـي وقـا   كثاـرة جمألقد     

لــ  منهــا علـ  المقصــد مــن الحكـم ثــم يقــاك وكانـت مةتمــدة فــي الجانـ  الر
قيــاك الزكــاة علــ  الصــية فــي قتــال الممتنــ  عليــة الحكــم اشخــر؛ فمــن  لــك 

 ام ولــم اــزل التــابةون أيضــ ،ان اسســيممنهــا نجــام  كونهمــا عبــادتان مــن أركــ
ثبات الحكام بـه وبالتـالي  ،ومن بةدهم من علماء المة عل  إجازة القياك وا 

 أمثلة  لك: ثبات المقاصد فمن إ
َفـي َتقسـُ  كقوله تةـال : } ،ما عرف مةناع من ظاهر النص برار استديل -1

مـــا أسف   ـــ  تحـــرعم فالمقصـــد مـــن الحكـــم  (2)، َلهس ـــأفاف بالنداهـــة، وعل تحـــرعم الت
علــــ   ، وي اجــــوز أن يحــــرم التــــأفاف وعنــــيح الضــــر الضــــر  والشــــتم قياســــام 

 (3) .حس  ما يفهم من مقصد النص
                                                           

 .2/172روضة الناظر، انن قدامة،  ،3/196، الحكام، اشمده، 2/112قواط  الدلة، السمةاني،  (1)
 (.23سراء، اشية )اسسورة  (2)
، أصـول الحكـام، 9/239، مجمـوع الفتـاوى، 2/196، المةتمـد البصـره 3/140مختصر انـن الحاجـ ،  (3)

 .151المختصر، انن اللحام، ص ،4/4اشمده، 
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إثبات الحكـم بمـا  اك الحكم من مةقول النص واسجماعقتبا المقصد من -2
مثالـه: أن كـ  مـا أسـكر ، ألحكام مـن الصـول المثمـرةل ام استثمار  هو أشبه له

لحفـر الةقـ  من مشرو  أو مأكول فيحـرم قياسـام علـ  الخمـر؛ لنهـا حرمـت 
  (1).لها تهدلا  عل  ميحظلها تحرعم الشرع و  ال ه هو مناط التكلاف

نقاَن د مـن المقص -3 أنهـم  (2)،قولـه تةـال : }َفـاُنظسروا َكُاـَف َكـاَن َعاققَبـةس اُلمسَكـ  ق
 (3)الص ، وأنتم الفرع، والةلة الجامةة التك ا ، والحكم الهيك.

جــاء رجــ  إلــ   (4)،القضــاءمــؤثرة الةلــة والبــالحقول الماليــة ل الحــج الحــإ -4
ي يســـتطي  ركـــو  و شـــاخ كناـــر وهـــ إن أنـــي أدركـــه اسســـيم"فقـــال:  الننـــي
أرأاــت لــو كــان علــ  أنيــك »   قــال:"لحــج مكتــو  عليــه، أفــأحج عنــهوا الرحــ 

  (5).«حجج عنهافال: قال: نةم، ق عنه، أكان  لك اجزت عنه  دان فقضاته
 قـولي :سـت  انسـقوط الحـرة فـي ايبكثـرة الطـواف بالةلة المةلومـة قياك  -5

ــُاهقُم جس } :تةــال  ُم َوي َعَل ــُيكس ــُيَك َعَل ُم َعلــ  َل ــكس ُم َبُةضس ــُيكس ــوَن َعَل ــَدهسن  َطو افس نــاا  َبُة
بحكــم هــ ع الةلــة حــرة نجاســة ســؤر الهــرة  ثــم أســقط رســول هللا (6)، َبُةــر  
فقــاك  (7) ،«نهــا مــن الطــوافان علــيكم والطوافــاتنهــا ليســت نــنجك إإ» :فقــال

  (8) .لة الطوافجمي  ما يسكن في الناوت عل  الهرة بةن الصولاو 
                                                           

 (.174 -173المستصف ، الرزالي، ص) (1)
 (،137سورة آل عمران، اشية ) (2)
 .151ص ،المختصر انن اللحام 4/4اشمده،  لحكاما، 9/239الفتاوى  3/140مختصر انن الحاج   (3)
 .308صأصول الشاشي،  (4)
 .9/303(، 3990، صحيح انن حبان، )26/47(، 16125رقم ) ،الحدا  صحيح، مسند اسمام أحمد (5)
 (،58، اشية )النورسورة  (6)
 .37/316(، 22636مام أحمد، رقم )س، مسند ا1/54، (90سند اسمام الشافةي، رقم )م (7)
 .(326 -325)صأصول الشاشي،  (8)
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 المبحث الثاني                             
 .يهافلمقاصد باألدلة الشر وة المختلف صلة ا               

 
 ستحسان.المطلب األول: صلة المقاصد بال               
 المرسلة. ةحلمطلب الثاني: صلة المقاصد بالمصال               
 ل الصحابي.المطلب الثالث: صلة المقاصد بقو               
 المطلب الرابع: صلة المقاصد بشرع من  بلنا.               
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 ألولالمطلب ا                          
  صلة المقاصد بالستحسان                   

 حسان:أولا: مفهوم الست
 ،علـ  ضـد ايسـتقباا ام اللرة: عد الشـيء واعتقـادع حسـنايستحسان: في     

طلـــ  الحســـن  يةنـــي ، كمـــالرجـــ  استحســـنت كـــ ا أه اعتقدتـــه حســـنام يقـــول ا
اَن : تةــال  هلــو قل (1)، ليتبــاع الــ ه هــو مــأمور بــهوالفضــ   َبــادق ال ــ ق ــُر عق }َفَبش ق

ــوَن َأُحَســَنهس َيُســَتمقةسوَن اُلَقــوُ  الحنفيــة بأنــه عرفــه فقــد : الفقــهفــي أمــا  (2) ،َل َفَات بقةس
   (3) .ظاهرهو يقان  الو  ،بأدلة قوية المسا   الحسنةأو وض  استخراة 

مــن أنــرز القواعــد التــي ارتكــز علاهــا أمــا ايستحســان عنــد المالكيــة، فهــو     
هــو تـرجيح حكــم المصـلحة الجز يــة علـ  حكــم القيـاك حتــ  ولـو لــم و  هممـ هن

  (5)."ايستحسان تسةة أعشار الةلم" :وليق (4) اسمام مالكاوجد نص وكان 
                                                           

تحقاـ : عنـد ، لدان نن تاة الةـارفان، التوقاف عل  مهمات التةارعف، زعن ا1/18التةرعفات، الجرجاني،  (1)
: عـــدنان ، تحقاـــ كليـــات، أاـــو  نـــن موســـ ، أنـــو البقـــاء، ال47م، ص1990، 1الخـــال  ثـــروت، القـــاهرة، ط/
 .1/72م، 2000 دار الكت  ،ه ، عند النني عند الرسول نكر اءدستور الةلم 107درويش وآخر، ناروت، ص

 .(18 - 17) تاناشاالزمر، سورة  (2)
دار  ،الشــوكاني علــي محمــد ،، إرشــاد الفحــول2/200 أصــول السرخســي، 215الصــ ، الشــاباني، ص  (3)

 .2/126 ، تناان الحقا  5/199، رد المحتار، 490حاشية الطحطاوه، ص، 2/181م، 1999الكتا  
وحمـ  بـه ثـي   ،مولـدع سـنة ثـي  أو أربـ  وتسـةان ،الصـبحي : نن مالـك نـن أنـي عـامرمالك بن أنس (4)

ودفــن بــالبقي  وكــان أول مــن انتقــ  الرجــال مــن الفقهــاء بالمدانــة وأعــرر (، 179)ومــات بالمدانــة ســنة  ،ســنان
ه والـدان والةقـ  والنسـك عمن ليك ثقة في الحدا  ولم يكـن اـروه إي مـا صـح وي يحـد  إي عـن ثقـة مـ  الفقـ

 (.2/220سلم، رجال صحيح م، 1/113، طبقات انن سةد، 479)طبقات خليفة، صرضي هللا عنه. 
تحقاـ :  هــ(1099)ت:  ،الزرقـاني ،، عند البـاقي نـن اوسـفشرا الزرقاني، 6/472، عليش، منح الجلا ( 5)

ــــد الســــيم محمــــد أمــــان، دار الكتــــ  ال ــــروت، ط/عن ــــة، نا ــــة المجتهــــد ونهايــــة ن، 6/186م، 2002، 1ةلمي داي
هــ( تحقاـ  الشـاخ علـي مةــور، 591الولاـد محمـد نـن أحمــد نـن محمـد نـن رشـد القرطنــي، )ت: والمقتصـد، أنـ

 .3/201م، 1989، 1دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/
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ومـــن هـــ ا القناـــ  أن ، والةـــدلايلتفـــات إلـــ  المصـــلحة و ايستحســـان هـــف    
واجتهــــادات تتةلــــ   ام مالــــك أحكامــــاسمــــام نقــــ  عــــن صــــاح  كتــــا  الكــــافي 

ه استحسـان واجتهــاد فــي قطــ  بالمةـاميت وحســن الجــوار، ثـم قــال: "وهــ ا كلــ
  (1).الضرر"
 (3)"،إنمــا ايستحســان تلــ  : "وقــال (2)،مــام الشــافةياسنانمــا عــارر  لــك     
أنـه  فيمـا نقـ  عنـه الثقـات ه أيضـام روه عنـ، و مما يشتهيه اسنسان وعهواع: أه

، هـو الـ ه يسـن  إلـ  الفهـموقال بةضهم: " (4)،قال: "من استحسن فقد شرع"
  (5)."ما يستحسنه المجتهد بةقلهأه: 
الةـــدول بـــه هـــو:  المـــرادن وقـــالوا: إ ستحســـانأمـــا الحنانلـــة فقـــد أخـــ وا باي    

 تتـرك حكمـام  أن، بـا رها لدلا  خاص مـن كتـا  أو سـنةظبحكم المسألة عن ن
دلا  انقــدا فــي نفــك المجتهــد، وي نــد مــن ظهــورع لــ ،إلــ  حكــم هــو أولــ  منــه

  (6).لاتماز صحيحه من فاسدع
                                                           

ه( تحقاــ  د. 463عمــر اوســف عنــد هللا نــن عنــد النــر القرطنــي، )ت:  و( الكــافي فــي فقــه أهــ  المدانــة، أنــ1)
 .2/939م، 1978، 1مد أحماد ولد ماديك المورعتاني، ط/مح
 .30سن  تةرعفه، ص :اسمام الشافةي (2)
 .503، اسمام الشافةي، صةالرسال (3)
، 4/156حكــام، اشمــده، الأصــول ، 3/97   خيفيــة، انــن الــدهان، مســا ،476المنخــول، الرزالــي، ص( 4)

ـــزدوه ، 4/145الفـــرول، القرافـــي،  ـــن الحاجـــ ، 4/3، شـــرا أصـــول الن اسنهـــاة، ، 3/280، شـــرا مختصـــر ان
تحقاـ : ، هــ(911الشباع والنظا ر، عند الرحمن نن أني بكر، جيل الـدان السـاوطي )ت:  ،3/188السبكي، 

نهايـة السـول شـرا منهـاة ، 2/194، م1990 -هــ 1411، 1دار الكت  الةلميـة، ط/، طه عند الرؤوف وآخر
 .365م، ص1999ناروت،  هـ(772نوه، )ت: نن الحسن، اسس الوصول، عند الرحيم

 ،171ف ، الرزالي، صصتسالم (5)
انـــن أماـــر ، والتحناــر التقرعـــر ،162 المختصـــر، انــن اللحـــام، ص، 1/473 ،، انــن قدامـــةضــة النـــاطرو ( ر 6)

  .3/222الحاة، 
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لفــر أمــا مصــطلح ايستحســان عنــد بةــر الصــولاان بصــفة عامــة فهــو     
ثبـات المقـادار أحـدهما: اسـتةمال ايجتهـاد ورلبـة الـرأه فـي إ :يكتنفه مةنيـان

تةـــال :  هلـــو قل ،تقـــدار متةـــة المطلقـــات مثـــ الموكولـــة إلـــ  اجتهادنـــا وآرا نـــا، 
وفق َحقاــا َعَلــ  } ــ ق َقــَدرسعس َوَعَلــ  اُلمسُقتقــرق َقــَدرسعس َمتاعــام بقــاُلَمُةرس َوَمت قةسـوهسن  َعَلــ  اُلمسوسق

ـــنقا راـــر  فأوجنهـــا علـــ  مقـــدار يســـار الرجـــ  وا عســـارع، ومقـــدارها (1)، ناُلمسُحسق
  (2).ي من جهة أرل  الرأه وأكنر الظنمةلوم إ

مـا  : فهو ترك القياك إل وهو المتف  عليه يستحسانالثاني لأما المةن     
القيـاك والخـ  تـرك وعليه فحن مةن  ايستحسان كما سن   (3)،هو أول  منه

  فـي المةنـ اتفقـواقـد ف ،تةرعفـهفـي  واحن اختلفـبالتالي فـو  ،بما هو أرف  للناك
 .دلا  ادل عليهوحت  الشافةية فحنهم انكرون فقط ايستحسان ال ه ليك له 

  :حجوة الستحسانثانواا: 
إ ا كـــان  الحنانلـــةالمالكيـــة و حنفيـــة و الحجـــة عنـــد فقهـــاء  ايستحســـانيةـــد     

 أن ، أودلا  خـاص مـن كتـا  أو سـنةله ا رها الةدول بحكم المسألة عن نظ
، أمــا إن كــان فهــ ا ممــا ي انكــرع أحــد، نــهإلــ  حكــم هــو أولــ  م تتــرك حكمــام 

ايستحســان هــو القــول بمــا يستحســنه اسنســان ويشــتهيه مــن راــر دلاــ  فهــو 
 (4) .ي اتحق  استحسان مختلف فيهكما اتفقوا عل  أنه باط ، 

                                                           

 (.236سورة البقرة، اشية ) (1)
 .365ص نهاية السول، اسسنوه، ،8/104البحر المحيط، الزركشي، ، 4/233الفصول، الجصاص،  (2)
البحــر ، 3/188، اسنهــاة، الســبكي، 4/3 ، النخــاره،شــرا أصــول النــزدوه  ،2/200أصــول السرخســي،  (3)

 (.225 -224)/4الفصول،  ،162، المختصر، انن اللحام، ص8/95المحيط 
 ،3/280  مختصر انن الحاجـ، 2/182إرشاد الفحول، ، 8/98 البحر المحيط، 1/473،ضة الناطرو ( ر 4)

، 3/222التقرعـــــر والتحناـــــر، 4/156مـــــده، حكـــــام، اشال، 2/194، الســـــاوطي، الشـــــباع ،3/189 ،اسنهـــــاة
 .2/200أصول السرخسي،  ،4/224 ، الفصول4/145ل، الفرو ، 3/97 ةمسا   خيفي ،476المنخول، ص
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  ثالثاا: األدلة  لى حجوة الستحسان:
ـــُر َقُوَمـــكَ      ـــ سوا مـــن الدلـــة علـــ  حجيـــة ايستحســـان قولـــه تةـــال : }َوُأمس  َيُأخس

َها ، ــــوَن َأُحَســــَنه ،و ( 1)بقَأُحَســــنق ــــُوَل َفَات بقةس اَن َيُســــَتمقةسوَن اُلَق ــــ ق ــــه تةــــال : }ال   (2)قول
ــم ، ــُن َرب قكس ُم مق ــُيكس ــزقَل إقَل ــوا َأُحَســَن َمــا أسُن مــا »وفــي الســنة قولــه:  (3)وقولــه: }َوات بقةس

فقـــد استحســـنوا  وأمـــا الفقهـــاء (4)،«فهـــو عنـــد هللا حســـن ى المســـلمون حســـنام أر 
ستحســنوا أن اتــيمم المســلم لكــ  االمســا   منهــا علــ  ســنا  المثــال:  مــن ام كثاــر 

 (5)صية، نانما القياك أنه بمنزلة الماء حت  يحد .

ليـــــة الســـــيم، مـــــا اسحســـــان حـــــان ســـــأله جنرعـــــ ، ع وقـــــد فســـــر الننـــــي    
 (6)،«كراع، فــحن لــم تكــن تــراع، فحنــه اــراأن تةنــد هللا كأنــك تــ»حســان  فقــال: اس

وأراد باسحســـان اسخـــيص، وهـــو شـــرط فـــي صـــحة اسيمـــان واسســـيم مةـــام، 
و لك أن مـن تلفـر بالكلمـة وجـاء بالةمـ  مـن راـر إخـيص لـم يكـن محسـنام، 

ن كان إيمانه  وبالتالي إ ا كانت ه ع هي نصوص أ مة الفقـه،  (7)،صحيحام وا 
حن الخـيف كلمـة )ايستحسـان( وايحتكـام إليـه، فـ وهي صرعحة في استةمال

                                                           

 (.145سورة العراف، اشية ) (1)
 (.18سورة الزمر، اشية ) (2)
 (.55اشية )سورة الزمر،  (3)
م، 1983هـــ( تحقاـ : د. وصـي هللا محمــد مؤسسـة الرســالة، 241فضـا   الصـحابة، أحمــد نـن حننـ  )ت: (4)

هــ( تحقاـ : مصـطف  عطـا، دار 405المستدرك عل  الصحيحان، الحاكم انـن النيـ  )ت: 1/367( 541رقم )
 .3/83(، 4465م، رقم)1990الكت ، 

، الةــــدة، القاضــــي أنــــو يةلــــ ، 451مســــودع، انــــن تيميــــة، صال، 1/477ضــــة النــــاطر، انــــن قدامــــة، و ( ر 5)
 .4/87، التمهاد، أنو الخطا ، 4/427، شرا الكوك  المنار، انن النجار، 5/1604
 .1/36( 8، صحيح مسلم، )1/19(،50)، رقم صحيح النخاره ، 1/435( 367رقم ) مسند اسمام أحمد (6)
سن الطاعة، فحن مـن راقـ  هللا أحسـن عملـه، وقـد أشـار إليـه وقا : أراد باسحسان اسشارة إل  المراقبة وح( 7)

  (.2/182إرشاد الفحول، الشوكاني، ) ".فحن لم تكن تراع فحنه اراك"في الحدا  بقوله: 
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إنمــا يقصــدون القـــا م  ف لفظــي، وأن المنكــرعن ليستحســـانفــي المســألة خـــي
علــــ  الهــــوى والتشــــهي، وحــــان يحتكمــــون إلــــ  ايستحســــان، إنمــــا يقصــــدون 
ايستحســان الــ ه يســتند إلــ  أصــ  مــن أصــول الشــرعةة، وقواعــدها الةامــة، 

 (1) التي تهدف إل  جل  المصالح ودف  المفاسد.
 اصد بالستحسان:رابعاا: صلة المق

لقــــد دل اسجمــــاع واتفــــال الةلمــــاء والمجتهــــدان علــــ  كــــون ايستحســــان     
حســان، كمــا يقــول أهـــ   ام مشــروع لمصــالح الةبــاد، نلطــف مـــن هللا وتفضــ  وا 

وصلة المقاصد بايستحسان أنه أحد الدلة التي يةتمد عليـه  السنة والسلف،
تةــود علــ  الةبــاد فــي فــي اســتخراة المقاصــد مــن الحكــام الشــرعية لمصــلحة 

 الدنيا واشخرة مثال  لك:  
وعخــــرة منــــه  : ننننن موجننننب  ونننناس إلننننى  ونننناس أ ننننو  منننننه العنننندول -1

ايستحســان عنــدهم بالةــدول عــن موجــ  القيــاك إلــ  الــنص مــن الكتــا  أو 
الســـنة أو الةـــادة، أمـــا الكتـــا : فكمـــا فـــي قـــول القا ـــ : "مـــالي صـــدقة"، فـــحن 

وقد استحسن تخصيص  لك بمال الزكاة القياك لزوم التصدل بك  مال له، 
ُن َأُموالقهقُم َصَدَقةم تسَطه قرسهسُم َوتسَزك قاهقُم نقها  ُ  مق   (2).كما في قوله تةال : }خس

وأمــا الســنة: فكاستحســانهم أن ي قضــاء علــ  مــن أكــ  ناســيام فــي نهــار     
: رمضـان، والةــدول عــن حكــم القيــاك إلــ  قولـه عليــه الســيم لمــن أكــ  ناســيام 

  (3).«هللا أطةمك وسقاك»
                                                           

 .4/158مده، كام، اشحالأصول  ،1/478، ، انن قدامةضة الناطرو ( ر 1)
 (.103التوبة، اشية ) ( سورة2)
(، 7378، رقم )مصنف عند الرازل  (،316 -315)/2(، 2398)رقم  ،دو و اني دأصحيح، سنن  ( الحدا 3)
4/174. 
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وأمــا الةــادة: فكالةــدول استحســانام عــن موجــ  اسجــارات فــي تــرك تقــدار     
عور للمـاء المسـتةم  فـي الحمـام، وتـرك تقـدار مـدة السـكون فاهـا، ومقـدار 
( 1)الجـــــرة وكـــــ لك نظـــــا رع؛ إ  التقـــــدار فـــــي مثلـــــه قنـــــيح، فاستحســـــنوا تركـــــه،

  والمقصد منه ترك المضايقة في  لك.
فــي تقــدار مــا جةلــه الشــرع  :استحسنناناا  العمننل بالجتهنناد وغالننب الننرأ  -2

وفق َحقاا َعَلـ   :موكويم إل  الرأه نحو المتةة الم كورة في قوله }َمتاعام بقاُلَمُةرس
نقا شـرط أن يكـون بـالمةروف ب أوج   لك بحس  اليسـار والةسـرة (2) ناُلمسُحسق

  (3) .ستحسانه برال  الرأهبه ما يةرف افكان ه ا دلا  عل  أن المراد 
والنفقــة نفقتــان نفقــة الموســر " (4) فمــن أمثلــة  لــك مــا قالــه اسمــام الشــافةي:   

ــــُن } تةــــال : هلــــو قلونفقــــة المقتــــر عليــــه رزقــــه وهــــو الفقاــــر  لقاسُنفقــــُ   سو َســــَةة  مق
قــال: وأقــ  مــا الــزم المقتــر مــن نفقــة امرأتــه المةــروف ننلــدهما فــحن  (5) ،َســَةتقهق 

 روف أن الرلــ  مــن نظرا هــا ي تكــون إي مخدومــة عالهــا وخادمــام كــان المةــ
  (6) ".لها واحدام ي ازعد عليه...

والمقصد الـ ه يةـود  وت الشفةة للشفي  إل  ثيثة أيامستحسان ثناك لك     
، كمــا استحســنوا التحلاــف مــن  لــك رفــ  الضــرر عــن صــاح  النيــ  والمنيــ 

ـــك أن الشـــرعوال علـــ  المصـــحف، ـــه إرهابـــ صـــ  فـــي  ل ـــار مـــا في  ام ورد باعتب
                                                           

 .8/104، البحر المحيط، الزركشي، 1/473ضة الناطر، انن قدامة، و ( ر 1)
 (.236سورة البقرة، اشية ) (2)
أصــــــــول (، 158 -156)/4 مـــــــده،اش ،حكــــــــامالأصـــــــول  (،225 -224)/4الفصـــــــول، الجصــــــــاص، ( 3)

 . 1/473 ضة الناطر،و ر ، 4/225، الفصول، الجصاص، 365السول اسسنوه،  ، نهاية2/200السرخسي، 
 .30: سن  تةرعفه، ص الشافةياسمام ( 4)
 (.7سورة الطيل، اشية ) (5)
 .5/95الم، اسمام الشافةي،  (6)
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عــــن اليمــــان الفــــاجرة، والتحلاــــف بالمصــــحف تةظــــيم فكأنــــه مــــن بــــا   ام وزجــــر 
والمقصــد كمــا رلظــت بالزمــان والمكــان الشــرعفان،  (1)،القيــاك ترليظــام بــاليمان

ثبات الحقول.التحرة من الك   و من  لك    ا 

تنجســة طهــارة الحيــار واشبــار الممثالــه،  :تننرك الننن  ألجننل ال ننرورة -3
فحن الدلا  عل  طهارتها بمـا هـو مشـروع فاهـا مـن نـزا وراـرع وهـو الضـرورة 

وللضـرورة أثـر فـي سـقوط التكلاـف بالكتـا   ،المحوجة إل   لك لةامـة النـاك
وهـو بقــاء  ،والسـنة واسجمـاع مقانــ  القيـاك الــدال علـ  طهارتهــا بةـد تنجســها

 (2)شيء من النجاسة فاها ي اؤثر في طهارة الباقي.

مســألة حكــم فــي الأن يةــدل عــن وهــو  :لوجننه أ ننو  العنندول  ننن الح ننم  -4
إل  الحكم نخيفـه لوجـه أقـوى يقتضـي الةـدول  ،بمث  ما حكم به في نظا رها

عــن الول، ومثــال  لــك الةنــ ، فحنــه قــد ثنــت تحــرعم نيةــه الزباــ  ســواء كــان 
ـــ  رأك الشـــجر أو ي، قياســـام علـــ  الرطـــ ، ثـــم إن الشـــارع أرخـــص فـــي  عل

 (3)عليه الةن . كيرط  عل  رءوك النخ  بالتمر، فقني  الجواز 
أي يراــ  عنــه أو المجتهــد فــي المســألة الفقيــه ننــاءم علــ   لــك فــحن علــ      

ايلتفـــات إلـــ  مقصـــود الشـــارع، وهـــي المصـــلحة الةامـــة فـــح ا وجـــد مصـــالح 
رهـا د لهـا اعتباامهملة ومضيةة، فايستحسان يقتضيه أن اجتهد ويقرر ما ية

قا مــة، فايستحســان أن اجتهـد ويفتــي بمنــ   ام حفظهــا، وا  ا رأى أضـرار ويحقـ  
 وا  ا وجد قياسام رار سليم فيستحسن أي اتقاد به. ،تلك الضرار

                                                           

انـــن قدامـــة،  ضـــة النـــاطرو ر ، 4/156مـــده، اسحكـــام، الأصـــول ، 8/104، ، الزركشـــي( البحـــر المحـــيط1)
 . 2/200، أصول السرخسي، 365صنهاية السول، اسسنوه،  (474 -473)/1
 (.203 -202)/2أصول السرخسي، ، 3/222انن أمار حاة، ، التقرعر والتحنار( 2)
 .2/182الشوكاني، محمد عل  إرشاد الفحول، ، 8/97البحر المحيط، ، 366صنهاية السول،  (3)
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 المطلب الثاني                            
 صلة المقاصد بالمصلحة المرسلة                  

 :في اللغة والفقه أولا: مفهوم المصلحة
ورجـ  صـالح فـي  ،الصـيا: نقـير الطـيا صـلح صلحة فـي اللرـة:الم    

نفســه ومصــلح فــي أعمالــه وأمــورع، والصــلح: تصــالح القــوم ناــنهم، وأصــلحت 
: فهـــي الفقهـــي فـــي ايصـــطياالمصـــلحة أمـــا  (1)إلـــ  الدابـــة: أحســـنت إلاهـــا،

 (3)أو هي ما شهد الشرع باعتبارها، (2)عبارة عن جل  منفةة أو دف  مضرة،
مصــلحة متمثلـة فــي جلـ  المنفةــة ومـا اوصــ  إلاهـا وتكــون المفســدة فتكـون ال

   (4)متمثلة في درء اشيم والضرار وما اوص  إلاها.
كمـــا تةنـــي المصـــلحة المحافظـــة علـــ  مقصـــود الشـــرع مـــن الخلـــ  وهـــي     

ـــنهم ونفســـهم وعقلهـــم ونســـلهم ومـــالهم، فكـــ  مـــا  ـــاهم دا خمســـة: أن يحفـــر عل
فهـــو مصـــلحة، وكـــ  مـــا يفـــوت هـــ ع  اتضـــمن حفـــر هـــ ع الصـــول الخمســـة
 (5) الصول فهو مفسدة ودفةها مصلحة.

وب لك اتنان أن الخيف في مصـطلح المصـلحة المرسـلة خـيف لفظـي؛     
لن الجميـــ  متفــــ  علــــ  أن تحصــــا  المصـــالح وتكمالهــــا وتةطاــــ  المفاســــد 

                                                           

، أســـــاك البيرـــــة، 3/152انـــــن ســـــادع المرســـــي، ، المحكـــــم، 3/117كتـــــا  الةـــــان الخلاـــــ  نـــــن أحمـــــد،  (1)
، لسـان الةـر ، 1/345، المصباا المنار، الفاومي، 178، مختار الصحاا، الرازه، ص1/554الزمخشره، 
 .3/516انن منظور، 

، 1/89، اسحكــــــام اشمــــــده، 1/478، روضــــــة النــــــاظر، انــــــن قدامــــــة، 174المستصـــــف ، الرزالــــــي، ص (2)
 .3/18 الزركشي جم  الجوام ، 7/3398المرداوه  ،، التحنار3/58 فقاتا، المو 5/133المحصول، الرازه، 

 .7/3409، التحنار، المرداوه، 4/160، اسحكام، اشمده، 2/107الفرول، القرافي،  (3)
 .1/17، سلطان الةلماءقواعد الحكام،  (4)
 .4/70، الفرول، القرافي، 173ف ، صالمستص (5)
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وتقلالهــــا أصــــ  شــــرعي ثانــــت إي أن الخــــيف وقــــ  فــــي تســــمية الةمــــ  نهــــ ا 
لتفـــات إلـــ  تحقيقـــه فيمـــا لـــم اـــرد باعتبـــارع أو إلرا ـــه دلاـــ  خـــاص الصـــ  واي

 ام أو عمومــ ام لحة مرســلة وبةضــهم يســمي  لــك قياســفبةضــهم يســمي  لــك مصــ
 .ام مما يقرر كون الخيف لفظي ،أو عميم بمقاصد الشرعةة ام أو اجتهاد

 ثانواا: أ سام المصلحة:
شـــهد الشـــرع قســـم  :وهـــي ثيثـــة أقســـامالقسنننم األول: با تبنننار الشنننرع لهنننا: 

 الملرـاة مصـالحوهـي ال وقسم شهد لبطينها مصالح المةتنرةوهي ال ارهايعتب
ـــــم يشـــــهد الشـــــرع نبطينهـــــا أو اعتبارهـــــا وهـــــي وقســـــم   ،المصـــــالح المرســـــلةل

 وتفصالها كالتالي: 
ـــ  نوقنولهـــا الشـــرع باعتبارهـــا شـــهد وهـــي التـــي  المصنننالح المعتبنننرة: -1 جل

 ،مـن المقاصـد الخمسـة المـ كورة بايعتبـار مضرة، تحقيقام لهدف   وأ منفةة
وعرجـ  حاصــلها إلــ  القيـاك، وهــو اقتبــاك الحكـم مــن مةقــول  (1)،هـي حجــةو 

الـــنص واسجمـــاع، مثالـــه: أن كـــ  مـــا أســـكر مـــن مشـــرو  أو مـــأكول فيحـــرم 
فتحـرعم  لحفر الةق  ال ه هو مناط التكلاـفقياسام عل  الخمر؛ لنها حرمت 

 (2).ه ع المصلحةدلا  عل  ميحظة لها الشرع 
 مـــــن هـــــا لرانحبطالهـــــا وا  الشـــــرع شـــــهد وهـــــي التـــــي  :المصنننننالح الملغننننناة -2

قـول بةـر و  ،من زراعة الةن  ل ي يةصـر الخمـرالمن   :امثاله (3)،ايعتبار
                                                           

، 4/160حكام، اشمده، الأصول ، 1/478انن قدامة، ، ة الناظر، روض174صالرزالي، المستصف ،  (1)
الفـــرول، ، 6/162، المحصـــول، الـــرازه، 7/3409 ، التحناـــر، المـــرداوه،7/278الزركشـــي، البحـــر المحـــيط، 

 .4/70القرافي، 
 (.174 -173المستصف ، الرزالي، ص) (2)
 .1/478، روضة الناظر (،74 -70)/4الفرول، القرافي،  (3)
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إن عليـك صـوم شـهرعن "الةلماء لبةر الملوك لما جام  في نهار رمضان: 
  اتساع مالـه قـال: لـو متتابةان فلما أنكر عليه حا  لم يأمر نحعتال رقبة م

أمرته ن لك لسه  عليه واستحقر إعتال رقبة فـي جنـ  قضـاء شـهوته فكانـت 
فهـــ ا قـــول باطـــ  ومخـــالف لـــنص  الصـــوم لانزجـــر بـــهالمصـــلحة فـــي إاجـــا  

  (1)."بالمصلحة الكتا 
أمـر  أن الننـي» :وعدم صحة  لك راج  إل  مخالفتـه لصـرعح الحـدا     
أو يطةــم ســتان  ،أو يصــوم شــهرعن ،رقبــةأفطــر فــي رمضــان أن يةتــ   رجــيم 

شـــــرا   وفـــــتح هـــــ ا البـــــا  اـــــؤده إلـــــ  ترااـــــر جميـــــ  حـــــدود ال (2)، «مســـــكانام 
ا  ا عرف  لك من صني  الةلمـاء لـن اثـ  و  ،ونصوصها بسن  ترار الحوال

( 3)،ون به فهو تحرعـف مـن جهـتهم بـالرأهالملوك بفتواهم وظنوا أن ك  ما يفت
 قت  المرعر الماؤوك من شـفا همصلحة لراة وحاليام يةتنر من المصالح الم

وقتـــ  الطفـــال المشـــوهان ســـواء أكـــان فـــي أرحـــام  ،والمســـم  بـــالموت الـــرحيم
س إقي  بقاُلَح  ق }ا لقوله: أم خارجه ،أمهاتهم  ِ َم   (4) . َوي َتُقتسلسوا الن ُفَك ال تقي َحر 
لـم يشــهد لهــا وهـي المصــالح التــي سـكت الشــارع عنهــا، ف المرسننلة: لحاالمصنن

 أو اسلراء ننص مةان، في دلا  ادل عل  اس ن نتحصـالها وبنـاء بايعتبار
 الحكــام علاهــا، وي دلاــ  اــدل علــ  المنــ  مــن تحصــالها وعــدم ننــاء الحكــام

 خ ون نها إ ا اقتض  حالهاأركها لولي المر من المجتهدان يعلاها، ن  ت
                                                           

 ،1/478 انــــن قدامــــة، روضــــة النــــاظر، ،6/162، ، الــــرازه المحصــــول، 1/174 الرزالــــي، مستصــــف ،ال (1)
 (،74 -70)/4الفرول، القرافي، ، 3/285، ، اشمدهحكامالأصول 

 .2/782(، 1111، صحيح مسلم، رقم )13/125(، 7692مسند اسمام أحمد نن حنن ، رقم ) (2)
 .4/70 القرافي الفرول  6/162لمحصول الرازه ، ا1/478، روضة الناظر174ص ،صف المست (3)
 (.33سورة اسسراء، اشية ) (4)
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رمـــي  :مـــن أمثلـــة هـــ ا القســـمو  (1)،إ ا ترتـــ  علاهـــا مفســـدةالخـــ ، وعتركونهـــا 
بةـــر المســـلمان مـــن الســـفانة فـــي البحـــر لنجـــاة البـــاقان فةنـــد المالكيـــة يقـــرع 
ناــنهم مــن راــر تفرقــة نــان الحــر والرقاــ  لجــ  نجــاة البــاقان لكــن بةــد رمــي 
المـــوال راـــر الرقاـــ ، وعنـــد الظاهرعـــة ي اجـــوز رمـــي الـــبةر بالقرعـــة لن 

 (2) .لن نجاة الباقان ليك كليام  ؛القرعة ي أص  لها في الشرع في  لك
تنقســـم إلـــ  مـــا هـــي فـــي رتبـــة  لقسنننم الثننناني: با تبنننار  وتهنننا فننني ذاتهنننا:ا
لــ  مــا هــي فــي رتبــة الحاجــات عات،لضــرور ا لــ  مــا اتةلــ  بالتحســانات  ،وا  وا 

وعتةلــــ  بأ يــــال كــــ  قســــم مــــن القســــام مــــا اجــــره منهــــا مجــــرى  ،والتزعانــــات
   .نيان  لكتي أكما سي (3)،التكملة والتتمة لها

: القسم الثالث: با تبار األصل الذ  تعود  لوه بنالحف  إلنى خمسنة أ سنام
ـــنفك، و الـــدان، )تةـــود إلـــ  حفـــر التـــي مصـــلحة وهـــي ال النســـ ، و الةقـــ ، و ال

بالضــرورعات الخمــك، وبمقاصــد وهــ ع المــور الخمســة تســم :  (4) ،(المــالو 
 تشـتم  علـ  مصـلحة"فالعمـال إمـا أن  (5) الشرعةة، يقول انن قـيم الجوزعـة:

مـا أن  ما أن تشـتم  علـ  مفسـدة خالصـة أو راجحـة، وا  خالصة أو راجحة، وا 
 ( 6) تستوه مصلحتها ومفسدتها، فه ع أقسام خمسة".

                                                           

، 4/162، ، اشمدهحكامالأصول ، 1/478 انن قدامة، ، روضة الناظر،174صالرزالي، المستصف ،  (1)
 ،7/3409التحنار، المرداوه، (، 18 -17)/3 الزركشي، جم  الجوام ،

 (.71 -70)/4الفرول، القرافي،  (2)
 (.175 -174)المستصف ، ص (3)
هـــ(، تحقاــ : إيــاد 660عنــد الةزعــز، ســلطان الةلمــاء )ت: نــن الفوا ــد فــي اختصــار المقاصــد، عــز الــدان  (4)

 .2/5، الموافقات، 4/727، الكوك  المنار، 1/480، روضة الناظر، 39ص ،الفكرخالد الطباع، دار 
 .10 انن قيم الجوزعة: سن  تةرعفه، ص (5)
 .2/14هـ(، دار الكت  الةلمية، 751ر السةادة، محمد نن أني بكر، انن قيم الجوزعة )ت: مفتاا دا (6)
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 :ة المصلحةحجوثالثاا: 
مـت مـ  ءمهـور الةلمـاء والصـولاان إ ا تيتةتنر المصلحة حجة عنـد ج    

اء: "إن وقةـــت فـــي موضـــ  قـــال بةـــر الةلمـــ (1) الدلـــة والمقاصـــد الشـــرعية،
ن وقةت فـي موضـ  الضـرورة جـاز أن اـؤده  الحاجة أو التتمة، لم تةتنر، وا 
إلاهـــا اجتهـــاد مجتهـــد بشـــرط أن تكـــون قطةيـــة كليـــة"، ثـــم اســـتدل علـــ  كونهـــا 
ـــاهم الصـــية والســـيم لتحصـــا   ـــأن هللا تةـــال  إنمـــا بةـــ  الرســـ  عل حجـــة؛ ب

رلـ  علـ  الظـن  مصـلحة حن وجـدتفـمصالح الةباد، وعلم  لك بايستقراء، 
 ( 2) أنها مطلوبة للشرع، فتكون مةتنرع؛ لن الظن مناط الةم .

ــــ       اتضــــح ممــــا ســــن  أن حكــــم ايحتجــــاة بالمصــــلحة المرســــلة فــــي جل
المصـــالح ودرء المفاســـد أصـــ  متفـــ  عليـــه نـــان الةلمـــاء، لكـــنهم اختلفـــوا فـــي 

د ء المفاسـرأى أنها من با  جل  المصـالح ودر  همبةضمصلحة المرسلة، فال
اشخــر رأى أنهــا مــن بــا  وضــ  الشــرع  همبةضــواعتنرهــا دلــييم واحــتج نهــا، و 

ثبات الحكام بالةق  وا  .لهوى بالرأه، وا 
ولكــــن التحقاــــ  أن الةمــــ  بالمصــــلحة المرســــلة أمــــر اجــــ  فيــــه الــــتحفر     

و صـحة المصـلحة وعـدم تأداتهـا إلـ  مفسـدة أمـن وراية الح ر حتـ  اتحقـ  
ثنــت المصــالح المرســلة التــي أ ومثــال ،حة أرجــح منهــاعــدم مةارضــتها لمصــل

 وانــ تخــا  الةملــة، وبنــاء الطجمــ  القــرآن، واالةلمــاء أنهــا تــؤده إلــ  مصــالح 
 .وتوثا  الةقود ورار  لك للطواف

                                                           

مختصـر الروضـة، الطـوفي، ، شـرا 1/482 ،، انـن قدامـة، روضة النـاظر174الرزالي، ص ،المستصف ( 1)
 الزركشــــي، ،، البحــــر المحــــيط4/28اشمــــده،  ،حكــــامالأصــــول ، 4/170، ، شــــرا الكوكــــ  المناــــر3/213
  .4/70، الفرول، القرافي، 6/162، المحصول، الرازه، 7/3409، التحنار، المرداوه، 7/278
 .3/211شرا مختصر الروضة،  (2)
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 رابعاا: صلة المقاصد بالمصلحة المرسلة:
وافـ  مـ  الدلـة ن المصالح المرسـلة التـي سـكت عنهـا الشـارع، والتـي تتإ    
أن  :أه ،صــميم مقاصــد الشــرعةة ومــراد الشــارعإنمــا هــي  وابط الشــرعيةوالضــ

الشـــارع قـــد قصـــد تلـــك المصـــالح وأراد تحصـــالها بالنســـبة للمكلـــف مـــن خـــيل 
مصـالح والمقاصـد ضـرورة ي نــد القيـام بالحكـام الشـرعية؛ لهـ ا فـحن مةرفـة ال

 ومن أمثلة  لك.، سظهار محاسن الشرعةة وأسرارها ؛منها
آن لمصـــلحة حفظـــه مـــن الضـــياع واينـــدثار بةـــد تفـــرل القـــراء جمـــ  القـــر  -1

وايجتمـــــاع لصـــــية التـــــراويح، وعــــــدم إقامـــــة حـــــد الســـــرقة عــــــام  (1)ومـــــوتهم،
عنـــدما  عتبـــار عـــدد الطـــيل بـــالثي ا و  (2)احـــد،المجاعـــة، وقتـــ  الجماعـــة بالو 

ـــتلفر نهـــا، وتـــدوعن الـــدواوعن ووضـــ  الســـجيت، وتضـــمان الصـــناع،  ـــر ال كث
 ( 3).ورار  لك جن بمكةللس واتخا  دار  

والصـــلوات وخطـــ  الةاـــدان  الصـــوتية فـــي ال ان بـــالمكنراتايســـتةانة  - 2
فهـــــ ع الوســــا   المةاصـــــرة تحقـــــ   وبنــــاء الطـــــان  الثــــاني للطـــــواف والســــةي،

فـادتهم بـالةلم النـاف  وراـر  لـك،  ؛مصالح كثاـرة كحسـماع الكثاـر مـن النـاك وا 
اــنص علاهــا القــرآن أو  وت لــموهــ ع المصــالح مــن مكنــرات ومضــخمات للصــ

نمــا وجــدت مــا ولــم توجــد فــي عهــد الســلف و  ،الســنة ي فــي عصــر الخلــف؛ وا 
 . اؤعدها في دان هللا من حا  كونها خادمة لمشروعية ما نثته وأ اعته

                                                           

(، شــــرا مختصــــر خلاــــ  للخرشــــي، 78 -75)/1المــــدخ ، انــــن الحــــاة، ، 8/4146التجرعــــد، القــــدوره، ( 1)
، 4/196المطالــ ، زكرعـــا، ، أســـن  16/91الحــاوه الكناـــر، المــاورده،  ،3/6مــنح الجلاــ ، علـــيش، ، 3/51

 .9/4821، ، مسا   اسمام أحمد1/269عمارة، حاشاتا قلاوبي و ، 7/37 ،مرني المحتاة، الخطا 
 .3/399المدونة،  ،1/143، ندا   الصنا  ، الكاساني، 1/106، السةده، النتف، 1/57( رد المحتار، 2)
 .8/353، انن قدامة، المرني، 6/33ي، الجوعن ، نهاية المطل ،4/213النيان والتحصا ، انن رشد،  (3)
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دوا ر ت وتوثيقهـــــا فـــــي الـــــالمةـــــاميت والةقـــــاراو  النكحـــــةتســـــجا  عقـــــود  -3
 ر الحقـول وضـمانهاه ع المصلحة حف قصد منالحكومية المختصة ن لك وال

الـــــ ه تكـــــاثرت فيـــــه القضـــــايا وتشـــــةنت فيـــــه  ليةصـــــر الحـــــاالوي ســــيما فـــــي 
المةاميت وكثرت فيه الحا  وقلت فيه المانـات؛ المـر الـ ه أوجـ  توثاـ  

 ها.أدنية ورار مادية و قانونية و  مسؤولياتمن ةقود وما اترت  علاها ال
  مــــن الحكــــام التحلــــلرــــاء بةــــر المصــــالح التــــي يكــــون القصــــد منهــــا إ -4

 لشــرعباتقاــد ا مــن راــر الةصــرعة واينفتــاا علاهــ الشــرعية لمواكبــة الحضــارة
التــي رفضــها الشــارع ولــم يةــول علاهــا بالنســبة لمــا ســتؤول إليــه مــن مفاســد و 

 .في الةصر الحالي ومن قنا   لك ،ومهالك محققةعظم  
نــد  ي الربــا وهــي أنةــر خنــراء ايقتصــاد بأ/ المصــلحة التــي يحــ  علاهــا 

َم الر قب}قوله تةال :ملراة ب ةحركة التجار  منه لتنشيط س اُلَنُيَ  َوَحر   ِ  (1) .اَوَأَح   
أنهــا أضــةف بحجــة   كرعلــ  الــ نثــ تفضــا  الإلــ  التــي تــدعو الــدعوة   /
 دعوةالـ عفه ، ارا في الم مرأةوال الرج التسوية نان و  ،رج من ال ةجاحشد وأ
 (2).َل  الن قَساءق }الر قَجالس َقو امسوَن عَ وُث س َحر ق اُلسُنَثَاُانق  }لقل  َكرق مق بقوله:  اةملر

أن الجمـ  نـان الجنسـان  وهـين بةلـم الـنفك و المهتم ة/ المصلحة التي اراها
 عاخفـف مـن شـرع الماـ  الجنسـي، فهـ فـي مرافـ  المجتمـ  من ال كر والنثـ  

نقاَن َيرسضُّ تةال : }ملراة بقوله  ُن َأُبصاقسُ  لقُلمسُؤمق وَجهسمُ وا مق ُم َوَيُحَفظسوا فسـرس  (3)، رقهق
 .والكثار من  لك (4)،«الشيطان ثالثهمافحن رج  بامرأة  ون خلي ا »: حدا و 

                                                           

 (.275سورة البقرة، اشية ) (1)
ُن َأُموالقهقم) (2) ُم َعل  َبُةر  َوبقما َأُنَفقسوا مق س َبُةَضهس  ِ   َ   (.34( واشية )11سورة النساء، اشية ) (بقما َفض 
  .(31 – 30سورة النورة، اشاتان ) (3)
 .1/269(، 114مسند اسمام أحمد نن حنن ، رقم) ،1/243مسند اسمام الشافةي،  (4)
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 المطلب الثالث                            
 صلة المقاصد بقول الصحابي                      

 أولا: مفهوم  ول الصحابي: 
والصـحبان  من صح  الصـاح  اجمـ  بالصـح ، ة:الصحاني في اللر    

أمــا الصــحاني فــي  (1)،والصــحا ، والصــحا : جماعــة الصــح والصــحبة 
ـــــد اتفـــــ  كـــــ  مـــــن  ـــــة،ايصـــــطيا: فق ـــــة، (2)الحنفي  (4)والشـــــافةية، (3)والمالكي

 .ومات عل   لك سلمام م عل  أنه من اجتم  بالنني( 5)والحنانلة،
 (9) ،والحنانلــة (8)،والشــافةية (7)لمالكيــة،وا (6)كمــا اتفــ  كــ  مــن الحنفيــة،     

قــول الصــحاني علــ  أن مةنــ  قــول الصــحاني: هــو أن ي(10)وعلمــاء الصــول
أو نهانا عن ك ا، أو أوج  علانا كـ ا، أو أنـيح لنـا كـ ا، أو حظـر  مرنا بك اأ

 علانا ك ا، أو من السنة ك ا.

                                                           

 .1/537، أساك البيرة، الزمخشره، 3/167، المحكم، انن سادع، 3/123، كتا  الةان، الخلا  (1)
 ، الدر المختار، انن عاندان.1/6هـ( إحياء الترا ،1078مجم  النهر، عند الرحمن، شاخي زادع )ت: (2)
، 1/6، م1994لةـــدوه، تحقاـــ : اوســـف الشـــاخ البقـــاعي، دار الفكـــر، حاشـــية الةـــدوه، علـــي نـــن أحمـــد ا (3)

 .1/29شرا مختصر خلا  للخرشي، ، 1/16 دار الفكر ،حاشية الدسوقي، محمد نن أحمد نن عرفة الدسوقي
 .3هـ( دار المةرفة، ص1004، شها  الدان الرملي )ت:شرا زبد انن رسين، شمك الدان راية النيان (4)
منــار  ،1/16م، 1994، 2الســاوطي، المكتــ  اسســيمي، ط/ ،نهــ ، مصــطف  نــن ســةدمطالــ  أولــي ال (5)

  .3، الرور المرب ، ص1/6، م1984، 6زهار الشاويش، الردن، ط/ :نن ضو يات، تحقا  إنراهيم ،السنا 
 . 1/220اللبا  أني يحا  زكرعا، ، 1/281، تناان الحقا  ، الزعلةي، 1/372النناية، الةان ،  (6)
 . 1/123، ال خارة، القرافي، 18/157نيان والتحصا ، انن رشد، ال (7)
الشــرا الكناــر، عنــد ، 1/59هـــ( دار الفكــر، 676المجمــوع شــرا المهــ  ، يحاــ  نــن شــرف النــووه )ت:  (8)

 .6/442م، 1997، 1ناروت، ط/ هـ( تحقا : علي محمد عور،623الكرعم نن محمد، الرافةي )ت: 
 . 1/714الساوطي، مطال  أولي النه ، عندع ( 9)
، أصــول 2/172، المةتمــد، البصــره، 21، صالحــاكمعلــوم الحــدا ، ، 3/197الفصــول، الجصــاص،  (10)

 .1/322، المسودة، 2/580، الةدة، أنو يةل ، 2/99، اسحكام، اشمده، 139الفقه، الةكنره، ص
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 ة  ول الصحابي: ثانواا: حجو
 وتةاليمــه وأســرار ا مــن ســنن رســول هللاهــم أول مــن أخــ و الصــحابة إن     

وصيحهم وأفضلاتهم فـي  ،أحكام الوحي وقد شهد لهم القرآن الكرعم بصدقهم
وبرايــــات الــــدان ومقاصــــد الشــــرعةة  ،وبيــــان مقاصــــدع وحكمــــه ،تنليــــي الشــــرع

علـ  أن قـول ( 2)المالكيـة،و ( 1)فقد اتف  ك  من الحنفيـةل لك  ومصالح الةباد،
 مخالف فهو حجة يقدم عل  القياك. لم اوجد لهالصحاني المةروف إ ا 

م هبــه القــديم قــول الصــحاني حجــة مطلقــام لقولــه  ففــي (3)الشــافةية،وأمــا     
وأمـا فـي م هبـه  (4)،«بأاهم اقتداتم اهتـداتم ،أصحاني كالنجوم»عليه السيم: 

الجداد فقد  كر فيه أن قول الصحاني من راـر انتشـار لـيك بحجـة، وعجـوز 
فه، لن المجتهد ي الزمه قنول قول المجتهد، ولن القيـاك حجـة للتابةي خي

 وقـال ،قول الواحـد حجـة علـ  جميـ  الصـحابةعلانا وعل  الصحاني، وليك 
 قـــول الصــحاني حجـــة مـــا لــم اثنـــت خيفـــه؛ ولكنــه ي يقـــدم علـــ  (5)الحنانلــة:
 .تج به إ ا خالفه رارع من الصحابةوي يح ،ن  يحم  عل  التوقاف القياك

ي اخلـو  همبةضـ، وعنـد ام مسـند ام حداث عيةتنر  همبةضأما علماء الصول ف    
ن كـــان  إمـــا أن يكـــون توقيفـــام أو اجتهـــادام، فـــحن كـــان توقيفـــام وجـــ  اتباعـــه، وا 

                                                           

 مجمـــ  النهـــر،، 6/288البحـــر الرا ـــ  انـــن نجـــيم،  ،2/88، الننايـــة، الةانـــ  3/493 يحاـــ  واللبـــا  أنـــ (1)
 .180الص ، الشاباني، المقدمة، ص، 2/158، رد المحتار، انن عاندان، 2/154 ،شاخي زادع

، شـرا 1/75، المـدخ ، انـن الحـاة، 1/149، ال خارة، القرافي، 1/233نداية المجتهد، انن رشد الحفاد،  (2)
 .2/366عليش، ، منح الجلا ، 1/123، حاشية الةدوه، 2/377مختصر خلا  للخرشي، 

 .12/365المه  ، النووه، ، شرا 3/233، المه  ، الشارازه، 1/31الحاوه الكنار، الماورده،  (3)
 .2/525(، 7060، انن عند النر، رقم )جام  نيان الةلم وفضلهالحدا  ضةاف،  (4)
اسقنـــاع، ، كشـــاف القنـــاع عـــن مـــتن 2/259، الشـــرا الكناـــر، أنـــو الفـــرة، 2/497المرنـــي، ينـــن قدامـــة،  (5)

 .12/252المرداوه،  اسنصاف، 1/159 لساوطيا ،أولي النه ، 6/302هـ( دار الكت  1051ت  )ت:النهو 
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وسـم  كيمـه  ننـيلنه شاهد ال (1)؛ام فاجتهادع أول  من اجتهاد رارعاجتهاد
 كـان أولـ  مـن راـرعوا  ا كان كـ لك  والسام  أعرف بالمقاصد ومةاني الكيم

     (2) .إ ا انضم قول الصحاني إل  القياك قواع وأحيانام يقدم عليهوكما قا  
 ثالثا أدلة  ول الصحابي:

ِ َ ن بـــأن قـــول الصـــحاني ســـنة بقـــول تةـــال : }و اســـتدل الصـــولا     ـــوا  يةس َأطق
مُ  ــــُنكس ــــوَل َوأسولقــــي اُلَُمــــرق مق ــــوا الر سس يةس بســــنتي، وســــنة علــــيكم » وحــــدا :( 3)، َوَأطق

مــن ســن ســنة حســنة فلــه أجرهــا »وحــدا : ( 4)،«الخلفــاء الراشــدان مــن بةــده
وزر وأجر من عم  نها إل  اوم القيامة، ومن سن سنة سا ة فةليـه وزرهـا، و 

 ( 5) «.من عم  نها إل  اوم القيامة
جـــة علـــ  أحـــد مـــن قـــول الصـــحاني لـــيك بحأن اتفـــ  الةلمـــاء علـــ  وقـــد     

بشــرط أن انتشــر ولــم اخالفــه لكنــه حجــة علــ  راــرهم و  ؛الصــحابة المجتهــدان
بـأاهم  ،أصـحاني كـالنجوم» بقولـه: حتج مـن قـال: إنـه حجـة مطلقـام او  (6) ،أحد

 (8).حجة أنهعل  ه ا فدل ليقتداء  زمام جة  ايهتداء ي (7)،«اقتداتم اهتداتم
                                                           

عـيء  ،شرا أصول النزدوه (، 175 -172)/2البصره،  ، المةتمد20، صالحاكممةرفة علوم الحدا ،  (1)
 .4/648، انن النجار، ، شرا الكوك  المنار2/150التقرعر، انن أمار حاة،  ،2/309الدان النخاره، 

ــــ  ،الةــــدة (2) ــــو يةل ــــ 4/1187، أن ــــره ، ، أصــــول الفقــــه1/526،، الفقيــــه الخطا الفصــــول ، 140، صالةكن
 .3/228فقات، الشاطني، االمو ، 1/322 ، انن تيمية،المسودة 3/198الجصاص 

 .(59سورة النساء، اشية ) (3)
أنــي الشــبال  تحقاــ : هـــ(463نمــره )ت: انــن عنــد النــر ال، جــام  نيــان الةلــم وفضــلهالحــدا  صــحيح،  (4)

 .2/922(، 1757رقم ) م،1994دار انن الجوزه، السةودية، ، الزهاره 
 .5/48سنن أني داوود،  (5)
 ، 367نهاية السول، اسسنوه، ص (6)
 .90الحدا  سن  تخرعجه، ص (7)
 .368نهاية السول، اسسنوه، ص (8)
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  رابعاا: صلة المقاصد بقول الصحابي:
ني تكمــن فــي أن أقــوال الصــحابة إن الصــلة نــان المقاصــد وقــول الصــحا    

وفتاواهم وأقضاتهم قد تضمنت اعتبار المقاصد ومراعاتها؛ سواء بمـا صـرحوا 
أو باتفـــاقهم علـــ   ،تفـــات إلـــ  هـــ ع المقاصـــد والةمـــ  نهـــابـــه مـــن وجـــو  ايل

 .ام عر تقر  وأ فةيم  وأ قويم سنة الأو التي نانتها  التي نط  نها القرآنالمقاصد 
الحكــام انــزل  أن عيقــة قــول الصــحابة كــدلا  علــ  همبةضــعتنــر ا وقــد     

لن الـــراوه إ ا كـــان ممـــن  ؛ن كانـــت الروايـــة مـــن عنـــدعا  منزلـــة الســـنة حتـــ  و 
اوثــ  بضــبطه ومةرفتــه فهــو يةــرف مــا يحتمــ  التأوعــ  مــن اللفــاظ، ممــا ي 

كان الصحابة أنر ه ع المة قلوبام وأعمقها علمام وأقومها هديام قد ف (1)يحتمله،
قامــــة دانــــه فــــاعرفوا لهــــم  وأحســــنها حــــايم اختــــارهم هللا تةــــال  لصــــحبة ننيــــه وا 

  (2)المستقيم. ىفي آثارهم فحنهم كانوا عل  الهد فضلهم واتبةوهم

أنـه : روه عـن عمـر قول الصـحاني إ ا انتشـر ولـم اخـالفومن أمثله     
روه عنـه أيضـام و  ،فأقروع عل   لـك (3)،المرارةجلد الثيثة ال ان شهدوا عل  

لـه: يقتـ  جماعـة نواحـد  فقـال وهللا لـو  فقا رجيم ال ان قتلوا سبةة أنه قت  ال
 .وكان  لك لحكمة الردع والزجر( 4) ،هم بهتس دُ تمال علاها أه  صنةاء لقَ 

                                                           

 .8/55 ، البحــر المحــيط،5/68فقــات، ا، المو 4/1103، ، الةــدة(203 -198)/3 الفصــول، الجصــاص (1)
 .1/322، انن تيمية، ، المسودة140، صالةكنره ، ، أصول الفقه1/526،الفقيه الخطا 

 .1/75، انن الحاة، المدخ ، 1/233، نن رشد الحفادا ،نداية المجتهد (2)
ن المراـرة قـد أحصـن إ ، قاـ لم عـام الخنـدل وقـدم مهـاجرام نن شةبة نن أني عامر نن مسـةود، أسـ :المغيرة (3)

 تـوفيعزله عـن البصـرة ووية الكوفـة،  ألف امرأة في اسسيم، ولما شهد عل  المرارة عند عمر نن الخطا 
 .(5/521نن حجر، ، اسصابة ،2/224، رجال صحيح مسلم( )هـ50سنة) أمارام علاها لمةاويةبالكوفة 

، قواطــ  الدلــة، 2/209، النرهــان، الجــوعني، 26/127 ،م1989، هـــ(490، )ت: السرخســيالمبســوط،  (4)
 .1/17التمهاد، أنو الخطا ، ، 4/190، الفرول، القرافي، 2/156، قواعد الحكام، 2/243السمةاني، 
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 المطلب الرابع                             
 صلة المقاصد بشرع من  بلنا                     

 لنا:أولا: مفهوم شرع من  ب
مــــن الــــدان أه نانــــه وأظهــــرع  تةرعــــف الشــــرع فــــي اللرــــة: يقــــال شــــرع لكــــم   

الحكــام الشــرعية التــي ثنتــت علــ  فيةنــي : صــطيافــي اي أمــا( 1)،وأوضــحه
 (2) من قنلنا و كرت في شرعنا، ولم ارد في شرعنا نسخها وي مطالنتنا نها.

 شرع من  بلنا:ثانواا: حجوة 
ن أعلـــ  ( 5)والحنانلـــة،( 4)والمالكيـــة،( 3)نفيـــة،الحلقـــد اتفـــ  كـــ  مـــن فقهـــاء     

شــرع مــن قنلنــا شــرع لنــا، إ ا لــم اــرد فــي شــرعنا مــا اخالفــه ولــم انســخ، لقولــه: 
وَد ، ـــَلُيَمانس َداوس فلهـــم روااتـــان: الولـــ : أنـــه شـــرع الشـــافةية، أمـــا  (6)}َوَورقَ  سس

مــا ول كمــا تقــرر لــدى علمــاء الصــ (8) ،والثانيــة: أنــه لــيك بشــرع لنــا (7)لنــا،
مــن راــر  بــأن شــرع مــن قنلنــا شــرع لنــا إ ا قصــه هللا ورســوله عــدا الشــافةية

                                                           

 .1/310المصباا، للرافةي،  1/503 ، البيرة،163، الصحاا، الرازه، ص1/370المحكم انن سادع  (1)
 .1/30، د. عند هللا نن محمد، السةودية مق أحمد، النهوت ، تحقا : أ.المنح الشافيات بشرا مفردات اسما( 2)
 .1/59عاون البصا ر  224ص ،الص  ،2/210البحر الرا   1/246تناان الحقا   1/91رد المحتار( 3)
التـاة واسكلاـ  محمـد نـن اوسـف، المـوال )ت: ، 1/5مختصر خلاـ  للخرشـي،  12/71ال خارة، القرافي،  (4)

م، 1995، الفواكــــه الــــدواني، أحمــــد نــــن رــــانم، النفــــراوه، دار الفكــــر، 6/411م، 1994الكتــــ  هـــــ( دار 897
 .22/509حاشية الةدوه، ، 2/119
 .4/239م، مكة، 2003، 3هـ( ط/695شرا المقن ، التنوخي )ت: 7/190شرا الزركشي  (5)
 (. 16( سورة النم ، اشية )6)
 هـ( تحقا : قاسم محمد558راني )ت:ا  نن أني الخار، الةمالنيان، يح ،9/41نهاية المطل ، الجوعني، ( 7)

 .3/172الررر النهية، ، 5/102شرا المه  ، النووه،  ،11/298م، 2000، 1دار المنهاة، جدة، ط/
ــــووه 18/349 شــــرا المهــــ  ، ،2/56( المهــــ  ، الشــــارازه، 8) ، أســــن  10/205 ، وروضــــة الطــــالنان، الن

 .11/341الشرا الكنار  1/130 مرني المحتاة الخطا  3/66جر ، تحفة المحتاة انن ح4/175 المطال 
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نـه إلماء أصول الشافةية ال ان قـالوا أما بةر ع (1) إنكار ولم يظهر نسخه،
 ( 2)دلة أنه شرع لنا.ا فهم أنفسهم اثنتون أحيانام بالليك بشرعام لن

لحاوانــــــات إلــــــ  "الرجــــــوع فــــــي اســــــتحيل ا (3) الشــــــافةي:اسمــــــام ل و قــــــي    
 فحن لم يكن فما صادفنا حرامـام  .النصوص وآثار الصحابة رضي هللا عنهم..

ةــال  لن هللا ت (4) ،"لــه اتبةنــاع فــي شــرع مــن قنلنــا ولــم نجــد ناســخام  أو حــييم 
فح ا دل عل  اعتبار الشـرع لـه فـي اجـوز  ؛حكيم ي اخلو حكمه عن مصلحة

 (5) في الشرعةة الواحدة.الةدول عنه حت  ادل عل  نسخه دلا ، كما 
  ة ح م شرع من  لبنا:ثالثاا: أدل

ك بشرع مـن قنلنـا إ ا لـم اتصـ  بـه      إن الدلة المؤعدة والمثنتة لوجه التمس 
اَن آَتُانـــاهسمس هللا تةـــال  أخنـــر فقـــد نســـخ أو إنكـــار،  ـــَك ال ـــ ق عنـــه فـــي قولـــة: }أسول ق

ُكَم َوالنُّنسو َة ، ُع له:قو إل   (6)اُلكقتاَ  َواُلحس س َفنقهسداهسمس اُقَتدق  ِ اَن َهَدى   (7)،}أسول قَك ال  ق
                                                           

، روضــــة النــــاظر، 3/763، الةــــدة 7/182، فــــتح القــــدار الهمــــام 161أصــــول الفقــــه، انــــن اللحــــام، ص( 1)
، 300والفصـــــول القرافـــــي، ص 2/52، الفـــــرول، 194، المســـــودة، ص4/142، اسحكـــــام، اشمـــــده، 1/464
 .3/228فقات، الشاطني، االمو ، 384، صمنار، انن النجارال الكوك شرا ، 3/169تصر الروضة، مخ
، المحصـول، خطاــ  320، والمنخــول الرزالـي، ص165، المستصـف ، ص288التبصـرة، الشـارازه، ص (2)

 .2/264(، والتلخيص، الجوعني، 192 -188، النرهان، ص )3/263الره، 
 .30: سن  تةرعفه، صالشافةياسمام ( 3)
  .320المنخول، الرزالي، ص( 4)
 ،1/464روضة الناظر، انن قدامة، ، 3/763الةدة، أنو يةل ،  (5)
 (. 90 -89) انت( سورة النةام، اشا6)
اـ : المةنـ  أصـنر فـي فةلـه، فق عراـر الولـ : ايقتـداء طلـ  موافقـة ديلتهـا مـن وجهـان،  }فنهداهم اقتدع :( 7)

وقد احتج بةر الةلماء نه ع اشية عل  وجو   لفةوالشرا   مختواحد التوحاد أن  المةن  الثاني،كما صنروا، و 
وهـ ا (، 6/180 م،1964 ،، القاهرةالقرطني ،الجام  لحكام القرآن) .را   الننياء فيما عدم فيه النصاتباع ش

الكليــة،  المـراد مــن اشيـات: التوحاــد والصـول ن  إ: صـول مــ  المفسـرعن إ ا قــالوامـا اتفـ  عليــه أرلـ  علمــاء ال
 .2/182، إرشاد الفحول الشوكاني 3/169مختصر الروضة الطوفي  .الشرا  جمي  نان  وهي مشتركة
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ــمس نقَهــا الن نقاُّــوَن تةــال : ســبحانه و وقولــه  }إقن ــا َأُنَزُلَنــا الت ــُوراَة فقاهــا هســدىم َونســور  َيُحكس
اَن َأُسَلمسوا "، : جـاء فيـه أما الدلة المؤعدة من السنة الننويـة ففـي حـدا  (1)ال  ق

فــــــأمر  النضــــــر لطمــــــت جارعــــــة فكســــــرت ثناتهــــــا، فــــــأتوا الننــــــي أن اننــــــة»
بالســن إي مــا حكــي فيــه عــن الســن الكــرعم  ولــيك فــي القــرآن (2) ،«بالقصــاص

 ( 3) .التوراةكتا  
ُكرقه ،كمـا      ـيَة لقـ ق علــ  قضـاء الصــية (4) اسـتدل نـــقوله تةـال : }َوَأققــمق الص 

مــن نســي الصــية »: لحــدا  قــال فيــه رســول هللا( 5)المنســية حــان تــ كرها،
  النــــا م والرافــــ ، دلاــــ  علــــ  وجــــو  القضــــاء علــــ (6)،«فيصــــلاها إ ا  كرهــــا

 .قلت، وهو م ه  عامة الةلماء مكثرت الصية أ
وقد عم  أصحا  الم اه  في المسا   الفقهية بشرع من قنلنا مـن  لـك     

ـ   عـ عل  سنا  المثال ي الحصر: ن امـرأة ما  سكقر عن إمـام الحنانلـة أنـه سس
اســتدل  (7)حلفــت أن تنحــر ولــدها فقــال: علاهــا كــبش ت بحــه وتتصــدل نلحمــه،

يم   ُبح  َعظق   (8).بقوله: }َوَفَدُاَناعس نق ق
                                                           

 (. 44( سورة الما دة، اشية )1)
هـــ( 458الســنن الكنــرى، أحمــد نــن الحســان، أنــو بكــر الناهقــي )ت: ، 9/8(، 6894)، رقــم ( صــحيح مســلم2)

 .8/112، م2003 -هـ 1424، 3تحقا : محمد عند القادر عطا، دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/
 .18/349المجموع شرا المه  ، النووه، ( 3)
 (.14سورة طه، اشية ) (4)
هــ(، 310جام  النيان في تأوع  القرآن، محمد نن جرعر الطنـره )ت: ، 3/1065( تفسار اسمام الشافةي، 5)

 .11/177تفسار القرطني، ، 18/284،  م2000 ،1محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط/ تحقا : أحمد
مسـند اسمـام أحمـد، رقـم ، 1/166مسـند اسمـام الشـافةي، ، 2/19(، 35، رقـم نن أنـك طأ اسمام مالكو ( م6)
(11972 ،)19/34 ،   
 .1/30( المنح الشافيات، النهوتي، 7)
 (.107سورة الصافات، اشية ) (8)
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 رابعاا: صلة المقاصد بشرع من  بلنا:
لقــد دل اتفــال الفقهـــاء مــا عـــدا بةــر الشـــافةية علــ  أن شـــرع مــن قنلنـــا     

لقوله: }ثسم  َأُوَحُانـا إقَلُيـَك َأنق  ن،و سر ا يقول أه  السنة والسلف والمفشرع لنا كم
يفــام ، يَم َحنق ل ــَة إقُنــراهق أنــه أحــد الدلــة  شــرع مــن قنلنــاوصــلة المقاصــد ب (1)ات بقــُ  مق

التي يةتمد عليه في استخراة المقاصـد مـن الحكـام الشـرعية لمصـلحة تةـود 
ه خالصـة لحمصـفيـه عل  الةباد في الدنيا واشخرة؛ فالشـارع ي يـأمر إي بمـا 

 خالصة أو راجحة ومن أمثلة  لك. ةمفسدفيه أو راجحة، وي انه  إي عما 
وهــي تفــوير شــخص مــا لــه فةلــه ممــا يقنــ  النيابــة إلــ   جننوا  الو الننة: -1

عق رارع ليفةله في حياته، والص  فاها قوله تةال : } ُم نقـَورقققكسُم هـ ق َفاُبَةثسوا َأَحَدكس
اَنةق  ي َهـَ اله: }وقو  (2) ،إقَل  اُلَمدق فهـ ا شـرع مـن قنلنـا، ومـن  (3) ،اُ َهنسوا بقَقمقيصق

وحـدا : فاطمـة ننـت « توكاله رجيم لشـراء الشـاة»السنة أحادا  كثارة: منها 
قــد انةقــد اسجمــاع و ، «وجةــ  وكالــه انفــ  علاهــا»قــيك حــان طلقهــا زوجهــا، 

، علــ  جــواز الوكالــة للمــرعر والرا ــ  والحاضــر؛ لن الحاجــة داعيــة إلاهــا
ولـــو لـــم تشـــرع الوكالـــة  ،ص قـــد يةجـــز عـــن قيامـــه بمصـــالحه كلهـــافـــحن الشـــخ
 (4)ي يةرف التصرف بما يفوته من مصلحة  لك التصرف.من لتضرر 

ي إثم في النق  مـن نلـد إلـ  نلـد  جوا  نقل الميت من بلد إلى بلد آخر: -2
 -وموسـ   ،مـات بمصـر فنقـ  إلـ  الشـام -عليه السـيم -لما نق  أن يةقو  

بةــد مــا أتــ  عليــه زمــان  -عليــه الســيم  -نقــ  تــانوت اوســف  -ليــه الســيم ع
                                                           

 (. 123( سورة النح ، اشية )1)
 (.19( سورة الكهف، اشية )2)
 (. 93ف، اشية )( سورة اوس3)
 .4/58، الفرول، القرافي، 1/236، سلطان الةلماء(، قواعد الحكام، 4 -3)/8( فتح القدار، انن الهمام، 4)



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  97   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

وي اخفـ  أن هـ ا شـرع مـن قنلنـا ولـم  ن مصـر إلـ  الشـام؛ ليكـون مـ  آبا ـهمـ
 ولكـــن المصـــلحة تقتضـــي فةـــ   لــــك( 1)لنـــا، تتـــوفر فيـــه شـــروط كونـــه شـــرعام 

 .لآلخرعنخاصة في ه ا الزمان ال ه أصبح فيه اسنسان اباع ويشترى 
فـي  (2) استدل الحنفيـة علـ  جـواز )المهايـأة( جوا  المهاوأة في الشرب: -3

 حانما اقتسم قومه وناقة صـالح المـاء، -عليه السيم -الشر  بصني  صالح 
ُم َأن  اُلَمـــاَء ققُســــَمة   تةـــال :قـــول ييشـــربون اومـــام وتشــــر  اومـــام، حاــــ   ــــُ هس }َوَنن ق

ُم ، ــرُ  (3)َنُاــَنهس ــُر س َاــُوم  َمُةلســوم  ،واشيــة الخــرى: }َلَهــا شق ــُم شق وهــ ا اــدل  (4)   َوَلكس
 ( 5) عل  أنه يحتج بشرع من قنلنا إ ا حكاع القرآن الكرعم عنهم وقررع.

: وكـ  عمـ  اجـوز عقـد اسجـارة عليـه، يجو   قد الجعالة في رد اآلبنق -4
َواَع ا ُلَملقـكق فيقول: من رد عنده اشن ، فله دانار؛ لقول تةال : }َقالسوا َنُفققدس صس

يم  ، ار  َوَأَنا بقهق َزعق ُم س َبةق فلو لم تجز لفات عل  المـيك مـا  (6)َولقَمُن َجاَء بقهق حق
والجمـ   والفـرك الةـا ر، كالةند اشنـ  مالمفقود من أموالهيحص  لهم من رد 

علـــ   وي تصــح اسجـــارة (7)، دوالواجـــ ،بالفاقــد فشـــرعت الجةالــة رفقـــام  ؛الشــارد
                                                           

 .2/210البحر الرا  ، انن نجيم، ، 1/168هـ( إحياء الكت ، 885)ت: درر الحكام، محمد نن فرامرز (1)
نـاو ، وهـي أن اتراضـ  الشـرعكان أن انتفـ  هـ ا نهـ ا، تةنـي قسـمة المنـاف  علـ  التةاقـ  والت )المهاونأة(:( 2)

المكــارم،  و، المرــر ، أنــ10/7028م، الحماــره، ، شــمك الةلــو 127و اك نــ اك، )طلبــة الطلبــة، النســفي، ص
 .237التةرعفات، الجرجاني،  509ص
 (.28، اشية )( سورة القمر3)
 (، 155، اشية )( سورة الشةراء4)
فـرول، ال، 2/99، أصـول السرخسـي، 3/20، الفصـول، الجصـاص، 224، صالمقدمة( الص  الشاباني، 5)

 .2/150م، 1982، 1هـ(، تحقا : د. محمد طموم، الكوعتية، ط/570)ت: أسةد نن محمد، أنو المظفر
 (، 72، اشية )( سورة اوسف6)
، البحر 2/113، الفرول، القرافي، 1/236، سلطان الةلماءقواعد الحكام، ، و 96اختصار المقاصد، ص( 7)

 .7/407النيان، الةمراني، ، 4/104المحيط، الزركشي، 
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 يةالشــــافة وقــــد اســــتأنك لــــ لك )*((الجةالــــة)فجــــوز عقــــد  هبمكانــــ للجهالـــة ردع
ــيم  ،لصــحة الضــمان بقولــه تةــال :  اــر  َوَأَنــا بقــهق َزعق ُمــ س َبةق  (1)}َولقَمــُن َجــاَء بقــهق حق

انــرأ، لقصــة إنــه  ن عنــدع ما ــة ســوط، فضــربه بــالةثكولفــيمن حلــف ليضــربو 
فـي ملتنــا،  علـ  أن هـ ع اشيــة مةمـول نهــا وااتفقــكمـا  -عليـه الســيم  -أاـو  

  (2) .وحنثام  ن المل  ي تختلف في موج  اللفاظ وفيما يق  نرام ل
  -عليــه الســيم - :السنن وت  ننن أ مننال أخننذت  بننل مننن شننريعة إبننراهوم -5

فقـــد كـــانوا  ؛ل والحـــج وســـا ر أفةالهمـــا إي مـــا راـــرواكمـــا فـــي النكـــاا والطـــي
يطلقـون، ويطوفـون يفةلون  لك قن  اسسيم؛ فيفرقون نان النكاا والسـفاا، و 

، ويمســـحون الحجـــر الســـود، ويســـةون نـــان الصـــفا والمـــروة، بالناـــت أســـنوعام 
ويةظمـــــون  وعلنـــــون، ويقفـــــون بةرفـــــات، ويـــــأتون مزدلفـــــة، وعرمـــــون الجمـــــار،

ويرسلون موتاهم ويكفنـونهم،  الشهر الحرم ويحرمونها ويرتسلون من الجنابة
رعـ ، إلـ  راـر  لـك ويصلون علاهم، ويقطةون السارل، ويصلنون قـاط  الط

  (3) .عليه السيم مما كان فاهم من بقايا ملة أناهم إنراهيم
فكـــانوا علـــ   لـــك إلـــ  أن جـــاء اسســـيم؛ فبقـــوا علـــ  حكمـــه حتـــ  أحكـــم     

فــي حكــم  مــا خالفــه؛ فــدخ  مــا كــان قنــ   لــك اسســيم منــه مــا أحكــم، وانتســخ
 ال المتقدمة، وقـدالةفو مما لم اتجدد فيه خطا  زعادة عل  التلقي من العم

  .ود الولنسخ منها ما نسخ، وأبقي منها ما أبقي عل  المةه
                                                           

 (.72سورة اوسف، اشية ) (1)
عقــد  الفــرل نــان الجةالــة واسجــارة: أن اسجــارة عقــد يزم، فوجــ  تقــدار الةمــ  فاهــا والةامــ ، والجةالــةإن )*( 

 .(7/407النيان، الةمراني، ) .جا ز؛ فجاز أن يكون الةم  فاها رار مةلوم، كالةارعة
  .8/44البحر المحيط، الزركشي،  (2)
 .1/185، القرافي، الفرول ، 1/277الموافقات، الشاطني،  (3)
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 المطلب األول                           
 صلة المقاصد بالعلة                        

 :في اللغة والفقه أولا: تعريف العلة
المـرر، وصـاحنها مةتـ ، والةلـة: طل  مصطلح الةله في اللرة: عل  ي    

صــطيا الةلــة فــي أمــا ا( 1)وجمةهــا الةلــ ، حــد  يشــر  صــاحبه عــن وجهــه،
يمكــــن تةرعفهــــا مــــن خــــيل وصــــفهم  ات دييت متةــــددة: إ  الفقهــــاء فهــــي 

والمسةـرف للحكـم والمـؤده  (2)ثرؤ نها تطل  عل  الوصـف المـإصها إ  لخصا 
تحـــرعم فـــي فهــو وصـــف ظــاهر منضـــبط ترتــ  عليـــه حكــم الكار؛ كاسســـ إليــه

 (3)اثنت الحكم ندون ه ع الصفة.

بالةلـــة: منـــاط الحكـــم، وســـمات تةرعـــف الةلـــة عنـــد الصـــولاان: المقصـــود    
الوصــف وهــي ( 4)علــة؛ لنهــا راــرت حــال المحــ ، أخــ ام مــن علــة المــرعر،

إمــا نجلــ   الظــاهر المنضــبط الــ ه اناســ  الحكــم نتحقاــ  مصــلحة النــاك،
أحكــام هللا تةــال  ي اشـتهر عنــد المتكلمـان أن نانمــا ( 5)منفةـة أو دفــ  مضـرة،

أه أن الةلـة  (6) ن الةلـة فـي الصـ  بمةنـ  الباعـ "،إ" همبةضـوقـال  ،تةل 
                                                           

 .2/83مشارل النوار، القاضي عيار  ،1/156، جمهرة اللرة، انن درعد، 1/55، الخلا  ،كتا  الةان( 1)
 .3/203اسحكام، اشمده،  .6/314رد المحتار، انن عاندان، ( 2)
، 18/492انـن رشـد،  ، النيـان والتحصـا ،12/348، النناية، الةاني، 5/117  الصنا  ، الكاساني، ندا  (3)

 النووه  ، المجموع13/292 النيان الةمراني 13/398، الحاوه الكنار الماورده،1/84انن رشد  نداية المجتهد
 .7/422المندع، ، 6/394، شرا الزركشي، 10/342، المقن ، 9/172، والمرني4/105الكافي، ، 2/556
 ، 2/144( روضة الناظر، انن قدامة، 4)
، 6/483، فـــتح القـــدار، انـــن الهمـــام، 1/169، البحـــر المحـــيط، الزركشـــي، 4/14( الموافقـــات، الشـــاطني، 5)

  .1/134 دار الكت  الةلمية، هـ(1250حسن نن محمد، الةطار الشافةي )ت: ، حاشية الةطار
 .3/202 ،اسحكام، اشمده (6)
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مثالـــه حفـــر النفـــوك فحنـــه علـــة باعثـــة علـــ   (1) باعثـــة علـــ  فةـــ  المكلـــف،
والمصـلحة ( 2)شـرع،القصاص ال ه هو فة  المكلف المحكـوم بـه مـن جهـة ال

حتــ  ي تفنــ  النفــك مــن أهــ  مــن كــ   لــك هــي رفــ  الحــرة عــن المكلــف 
 القات  أو القتا . 

 :من خيل أوصاف الةلة وهي ةرفوي :حجوة العلة في بناء األح ام واا ثان
 كمناسـبةيسةلم مناسنته لنناء الحكم الشرعي ال ه هو  :الوصف المناسب -1
 مناس ، وهو صحيح اجوز فيه القياك.ف وص فه ا سكار لتحرعم الخمراس
تـوهم أنـه مناسـ  لننـاء الحكـم ي اس الـ ه وصـف وهـو ال :ف الطرد الوص -2

ر والســــواد لةــــدم التفــــات الشــــارع إليــــه فــــي حكــــم مــــا، كــــالطول والقصــــ ؛عليــــه
 طرده والقياك به باط .والنيار فه ا وصوف 

مـن يةـد و  :نـان القسـمان السـابقانال ه يقـ  وصف وهو ال ه: واس الشب -3
وهو أن تحمـ  فرعـام علـ  الصـ  بضـر  أصة  مسالك الةلة وأدقها فهمام، 

مــن الشــبه؛ و لــك مثــ  أن اتــردد الفــرع نــان أصــلان يشــبه أحــدهما فــي ثيثــة 
و لـــك  ؛أوصـــاف، ويشـــبه اشخـــر فـــي وصـــفان، فاـــرد إلـــ  أشـــبه الصـــلان بـــه

لنهيمــة مةاقــ ، ويشــبه ا ،مثــا  ،مخاطــ  ،كالةنــد يشــبه الحــر فــي أنــه آدمــي
 (3).مقوم؛ فالح  بما هو أشبه به ،في أنه مملوك

                                                           

ي فلــو كانــت وصــفام طرديــام ي حكمــة فيــه نــ  أمــارة مجــردة؛ فالتةلاــ  نهــا فــي الصــ  ممتنــ  لــوجهان: و  (1) ا 
بالخطـا  ي بالةلـة المسـتنبطة الول: أنه ي فا دة في المارة سوى تةرعف الحكم، والحكم في الص  مةروف 

الصـ  لكـان متوقفـام علاهـا  والثاني: أن علة الصـ  مسـتنبطة مـن حكـم الصـ ، فلـو كانـت مةرفـة لحكـم ،منه
 (.3/202حكام، اشمده الأصول ومتفرعام عنها، وهو دور ممتن . )

 ،الفـــرول ، 3/344، عـــيء الـــدان النخـــاره، شـــرا أصـــول النـــزدوه ، 7/158 ، الزركشـــي،البحـــر المحـــيط (2)
 .3/24مختصر انن الحاج ، ، 2/35 القرافي،

، ص، رسالة في أصول الفقه (3)  .4/1362، الةدة، أنو يةل ، 101 ، الشارازه، ص، اللم71الةكنره 
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وهــي الشــدة  (صــفة)لةلــة فــي الخمــر مخــتص بمةناــان، كمــا نجــد حكــم ا    
اثنــت نهــا اســم الخمــر وتحرعمــه  (الســكر)المطربــة، وتــأثار يحــد  عنــه وهــو 

وعزول بارتفاعها اسم الخمر وتحرعمه؛ فدل عل  تةل  ايسم والحكم بالصـفة 
ـــأثار دو  ن الجـــنك، وقـــد وجـــدت صـــفة الشـــدة وتـــأثار الســـكر فـــي النناـــ ، والت

فوج  أن اتةل  به اسم الخمر وحكمه في التحرعم؛ ك لك ما جلنته الشدة لـم 
  (1) اختلف باختيف أجناسه.

وصـــف ظـــاهر منضـــبط ترتـــ  عليـــه حكـــم التحـــرعم فاسســـكار هنـــا يةتنـــر     
حـــرعم وثنـــت اس ن متـــ  زال اسســـكار زال التف لمصـــلحة حفـــر الةقـــ  والمـــال،

وجاز أكلها وشربها، وعلة إباحة شر  الةصار مسالمته للةق  وسيمته عـن 
فــي هــ ع  المفاســد، فةــدم هــ ع المســالمة والســيمة علــة لتحرعمــه، فظهــر أيضــام 

 كـــ لك المســـألة أن عـــدم التحـــرعم علـــة اس ن وعـــدم علـــة اس ن علـــة التحـــرعم،
لشـخاص وي الحـوال وي ا فهو وصف ظاهر منضبط ي اترار نترار السفر

 (2) والحكم المترت  عل  السفر هو القصر واسفطار والمسح. الظروف

كمـة وصفام ظاهرام أن الةلة  همبةضوعرى       منضبطام يظن عندها وجود الحق
المقصـــودة للشـــارع مـــن شـــرع الحكـــم المرتـــ  علاهـــا، وقـــد تكـــون هـــي نفســـها 

الصولاان إل  أن الةلـ   الحكمة، وقد تكون مظنة تحقيقها، فقد  ه  بةر
كم والمصالح التي تةلقت نها الوامر أو  كم، فالمراد بالةلة الحق هي نفسها الحق

 (3).أو المفاسد التي تةلقت نها النواهي ،اسباحة
                                                           

، الرزالـي، ، المستصـف 3/263، الفـرول، القرافـي، 2/311 أصول السرخسي ،4/1315 أنو يةل  ،( الةدة1)
 .1/18اسن  المطال   2/556المجموع النووه  13/292النيان الةمراني  13/398، الحاوه الكنار153ص
 .2/35 الفرول، القرافي،( 2)
 .1/178، روضة الناظر، انن قدامة، 1/196 اسمام الشاطني، فقات،المو ا (3)
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 : ختصاربا إن شروط الةلة كثارة ن كر منها اشتي شرو  العلة:ثالثاا: 
ون مشــتملة علــ  أه تكــ :أن تكننون العلننة فنني األصننل بمعنننى البا ننث -1

حكمـة تصــلح لن تكــون مقصـودة للشــارع مــن شـرع حكــم الصــ ، كاسســكار 
في حرمة الخمر، فحنه مشتم  عل  حفر الةقـ ، إ  الحرمـة تـؤده إلـ  حفـر 

 (1) الةق ، وهو مقصود الشارع.

وهـي  ومتفرعـة عنـه :أن تكون  لنة األصنل مسنتنبطة منن ح نم األصنل -2
ي لــم يكــن إثبــات ا ظــاهرة جليــة لفــرع علــ  تقــدار أن تكــون لحكــم نهــا فــي اوا 
 (2) .لثنوتي إ  انتفي الحكم بانتفا هاأي تكون عدمام في الحكم او  ،أخف  منه

الــنص أو اسجمــاع أولــ  مــن  لن :ل تخننالف العلننة نصنناا أو إجما نناا أ -3
  .أو جزءام منههي المح  مطردة المتةدية ال وأي تكون الةلة ،القياك

تقتضـي نقـير حكمهـا وي موجبـة سزالـة  :لعلة أخنر   أل تكون معار ة -4
شرط تضمنه الصـ  وي مؤعـدة لقيـاك منصـوص عليـه باسثبـات علـ  أصـ  

 (3) منصوص عليه بالنفي.

شــرع الحكـم مــن  مـن :تكنون مشننتملة  لننى ح مننة مقصننودة للشننارع أن -5
تحصا  مصلحة أو تكمالها، أو دف  مفسدة أو تقلالها، لكن عل  مةنـ  أنهـا 

ةــ  المكلــف علــ  ايمتثــال ي أنهــا باعثــة للشــرع علــ   لــك الحكــم، أو أنــه تب
حســـانام لـــه ي  علـــ  وفـــ  مـــا جةلـــه هللا تةـــال  مصـــلحة للةنـــد تفضـــيم عليـــه وا 

 (4) وجوبام عل  هللا تةال .
                                                           

 .3/24شرا مختصر انن الحاج ، ايصفهاني،  (1)
 (.206 -201)/3اسحكام في أصول الحكام، اشمده،  (2)
 .1/134حاشية الةطار، ، 3/69شرا مختصر انن الحاج ،  (3)
 .4/30، ر التحرعر، أمار، تيسا3/1208ن مفلح، ، ينه، أصول الفق7/3185التحنار، المرداوه  (4)
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 رابعاا: صلة المقاصد بالعلة: 
 هنــت عبـــارات الصــولاان فـــي تةلاــ  الحكـــام مــ اه  شـــت ، والتحقاـــ      

م ان  فيه مح  للشنهة أن الحكـام قا مـة علـ  رعايـة مصـالح الةبـاد، ال ه ل
 وه ع المصالح هي التي يسمونها بالةل ، ولكـن تةاـان الةلـة وكيفيـة مراعاتهـا
إنمـــا اتلقـــ  مـــن الشـــارع نصـــام أو تلويحـــام، وي مـــان  مـــن أن تكـــون أحكـــام هللا 

 مةللة بالرايات المحمودة، ومن أمثلة  لك:تةال  
إن هللا تةـال  يقـول فـي بةثـه الرسـ   إرسال الرسل وأصنل الخلقنة: يلعلت -1

ــة  َبُةــَد وهـو الصــ : } ق حسج   ِ ــوَن لقلن ــاكق َعَلــ   رقعَن لقـَ ي  َيكس ــرقعَن َومسُنــ ق ــيم مسَبش ق رسسس
ُنَك إقي  لقَيُةنسدسونق .و  (1) ،الرُّسس ق  ن  َواُلق  (2)في أص  الخلقة: }َوَما َخَلُقتس اُلجق

لا  لتفاصا  الحكام في الكتـا  والسـنة التةتعليل تفاصيل األح ام: إن  -2
تقَ  َعَلـ  أكثر من أن تحص  كقوله في الصيام:  َيامس َكَما كس مس الص ق تقَ  َعَلُيكس }كس

ــــوَن  ــــُم َتت قس ــــُن َقــــُنلقكسُم َلَةل كس اَن مق ــــيَة َتُنهــــ  َعــــنق وفــــي الصــــية: } (3)،ال ــــ ق إقن  الص 
ُم ظسلقمسواوفي الجهاد: }(4) ،َواُلمسُنَكرق  اُلَفُحشاءق  اَن يسقاَتلسوَن بقَأن هس َن لقل  ق   (5) . أس ق

ُم قالسوا َنلـ  َشـهقُدنا َأُن َتقسولسـوا َاـُوَم }:تعليل التقرير  لى التوحيد -3 َأَلُستس نقَرب قكس
ن ا َعُن َهَ ا رافقلقي  ا فـالمر مسـتمر وا  ا دل ايستقراء عل  ه (6) اُلققياَمةق إقن ا كس
  (7).ومن ه ع الجملة ثنت القياك وايجتهاد في جمي  تفاصا  الشرعةة

                                                           

 (.165سورة النساء، اشية ) (1)
 (.56عات، اشية )ر اسورة ال  (2)
 (.183( سورة البقرة، اشية )3)
 (.45( سورة الةنكنوت، اشية )4)
 (.39( سورة الحج، اشية )5)
 (.172( سورة العراف اشية )6)
 .1/318، المنار الكوك ، 133ص، المةافره  ،المحصول ،2/11، الموافقات، 2/41الفرول،  (7)
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 المطلب الثاني                          
 صلة المقاصد بالِح مة                      

  :في اللغة والفقه أولا: مفهوم الِح مة
لـــم     لـــم والحق كمـــة فـــي اللرـــة: مرجةهـــا إلـــ  الةـــدل والةق ، ويقـــال: أحكمتـــه الحق

فكــــ  كلمــــة  التجـــار  إ ا كــــان حكيمـــام، وَأحكــــم فــــين  عنـــي كــــ ا، أه: منةـــه،
كمة   (1) .وعظتك وزجرتك ودعتك إل  مكرمة أو نهتك عن قنيح فهي حق

وضـــ  والشـــافةية: " كمـــة فـــي الفقـــه فتةنـــي عنـــد الحنفيـــةأمـــا تةرعـــف الحق     
 (3)،واستقـان ،والفقـه ،الفهـم :كما تةنـي عنـد المالكيـة( 2) الشيء في موضةه"،

كمــة عنــد الو  ر الوصــف علــة، فهــي علــة هــي التــي لجلهــا صــاصــولاان: الحق
 ( 4) والدانيات. ،ز يات الكونياتالرايات في جهي كما  ،علية الةلة

  :ةح مالة اا: أدلنوثا
ُكَمـــَة  :تةـــال  قولـــة حكمـــة،وجـــه اللألخـــ  نإن الدلـــة المؤعـــدة      }َوآَتُانـــاعس اُلحق

طــا  َوَفُصــ َ  .. ."الحكمــة ســنة رســول هللا (6) ويقــول اسمــام الشــافةي:( 5) ،اُلخق
لن القــرآن  كــر وأتبةتــه الحكمــة، وســنة رســول هللا منانــة عــن هللا مةنــ  مــا 

  (8).ورارها ..نان لهم جملة الفرا ر من الصية والزكاةأنه ويةني  (7)،"أراد
                                                           

 .1/564جمهرة اللرة، نن درعد، ، 3/66كتا  الةان، الخلا  نن أحمد،  (1)
 .16/3الحاوه الكنار، الماورده، ، 6/34ندا   الصنا  ، الكاساني، ( 2)
 .1/12، الفواكه الدواني، النفراوه، 17/294النيان والتحصا ، نن رشد، ( 3)
 . 7/158البحر المحيط، الزركشي، ، (426 -406لفصول، القرافي، ص)ا (4)
 .(20سورة ص، اشية ) (5)
 . 30: سن  تةرعفه، صالشافةياسمام ( 6)
 .73الرسالة، اسمام الشافةي، ص (7)
 .6الشافةي، ص اسمامجام  الةلم،  (8)
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 اا: حجوة الِح مة:لثثا
كمة بشرط أن تكون ظاهرة منضـبطة ز التةأنه اجو  همبةضارى      لا  بالحق

َكــم كشــفا عــن الةلــ   (1) ننفســها، ويكــون الكشــف عــن المقاصــد التــي منهــا الحق
وعرى الشافةية: أن "الوصف إن لم يكـن   اتها لتتخ  بةد  لك مناطام للقياك،
كمـة إي إ ا (2)منضبطام جاز التةلا  بالحكمـة"، لن الصـ  تةلاـ  الحكـم بالحق

كمـة خفيـام ي اوقـف عليـه إي بحـرة فيقـام السـن  الظـاهر مقامـه كان وجه ا لحق
لمصـالح الةبـاد،  تالحكام كلها قد شـرعو  (3)وتجة  الحكمة موجودة تقدارام، 
 ( 4)والدلا  عل   لك إجماع المة. 

َوَكَتُننــا فـي قولــه تةــال : }وفـي المقانــ  نجــد الحكمـة تقتضــي تــرك القيــاك     
ــُاهقُم فقاهــا َأن   ــالن ُفكق َعَل و لــك انفــي مقانلــة النفــوك نــنفك واحــدة،  (5) ، الــن ُفَك بق

فقضـ   ولكن ترك ه ا القياك لما روه أن سبةة من أه  صنةاء قتلوا رجـيم 
 (6)بالقصاص علاهم، وقال: "لو تمال عليه أه  صنةاء لقتلـتهم بـه"؛ عمر

                                                           

 .3/202اسحكام في فصول الحكام، اشمده،  (1)
كمـة، لنهـا أصـلهوفيه خيف عندهم  (2) وأصـ   ،فحجـة الجـواز: أن الوصـف إ ا جـاز التةلاـ  بـه فـأول  بالحق

الشيء ي يقصر عنه ولنها نفك المصلحة والمفسدة وه ا هـو سـن  ورود الشـرا  ، فايعتمـاد علاهـا أولـ  مـن 
كمتـه أن جـزء المـرأة صـا ر جـزءام ايعتماد عل  الفرع، مثال ل لك: أن وصـف الرضـاع سـن  حرمـة النكـاا، وحق

للرضي ، لن لننها جزؤها صار لحمام للجنان، فأشبه منها ال ه صار جزءام للجنان، فكما أن ولد الصل  حرام 
فكــ لك ولــد الرضــاع، أمــا حجــة المنــ : أنــه لــو جــاز التةلاــ  بالحكمــة لمــا جــاز التةلاــ  بالوصــف، لن الصــ  

ي اجـوز الةـدول عنهـا فيةلـ  نهـا ومتـ  علـ  نهـا يةدل عنه إل  فرعه إي عند تة رع، والحكمة ليست متة رة، ف
 (.406سقط التةلا  بالوصف، وبالتالي ي اجوز التةلا  بالحكمة عند بةر الشافةية. )الفصول القرافي، ص

 .7/46ندا   الصنا  ، الكاساني، ( 3)
 7/158البحر المحيط، الزركشي،  (4)
 (.45سورة الما دة، اشية ) (5)
 .4/190، الفرول، 2/156، قواعد الحكام، 2/243، قواط  الدلة، 2/209، النرهان، الجوعني (6)
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، ولن شـــرع القصـــاص لحكمـــة الحيـــاة و لـــك بطرعـــ  الزجـــر كمـــا تقـــرر  لـــك
وايجتمـاع؛ لن  فـي الةـادة ي يكـون إي بالترالـ  ومةلوم أن القت  برار حـ 

الواحـــد يقـــاوم الواحـــد، فلـــو لـــم اوجـــ  القصـــاص علـــ  الجماعـــة بقتـــ  الواحـــد 
بطـــال الحكمـــة التـــي وقةـــت اسشـــارة إلاهـــا  لدى إلـــ  ســـد بـــا  القصـــاص، وا 

ء فـــي كمـــا اقتضـــت الحكمـــة شـــرع الةقوبـــات الزاجـــرة عـــن اينتـــدا (1)بـــالنص،
  (2) القصاص المان  من استيفاء الزا د عل  المث .

  اا: صلة المقاصد بالح مة:رابع
كم المرعيـة فـي تشـرع  الحكـام تمثـ  جـزءام مـن المقاصـد الشـرعية، إ    ن الحق

كــم هــي  كمــة روعاــت فــي تشــرع  الحكــام، نــ  إن الحق وعــدخ  فــي  لــك كــ  حق
ح ا "أردت مةرفـة فـ أو نفيـه،المقاصد نفسها، فهي المقصود من إثبـات الحكـم 

كمة  أو شـرعي فـانظر إلـ  مـا اترتـ  عليـه مـن  ،أو دانـي ،في أمر كـونيالحق
الرايات في جز يات الكونيات والدانيات متةرفـام نهـا مـن النقـ  الصـحيح نحـو 

ُن آياتقناقوله تةال : } وبميحظة هـ ا القـانون  ،في حكمة اسسراء (3) ،لقنسرقَعهس مق
 ومن أمثلة  لك: (4) شكال،اتضح كثار من اس

رفـــ  المشـــال والتخفاـــف عـــن النـــاك فهـــي  :الح منننة فننني بننناب النننرخ  -1
و لــك كمشــقة الســفر التــي شــرع القصــر الحكمــة الحقيقيــة للــرخص الشــرعية، 

 (5) والدان لمن  الزكاة، والنوة لمن  القصاص. واسفطار لج  رفةها،
                                                           

 .26/127، السرخسيالمبسوط،  (1)
 .7/247 ندا   الصنا  ، 4/79 م،1937دار الكت هـ( 683ت:) أنو الفض  ،ختيار لتةلا  المختاراي (2)
 (. 1سراء، اشية )( سورة اس3)
 .7/158البحر المحيط، الزركشي،  (4)
 (.414 -394)/1شرا مختصر الروضة، الطوفي،  (5)
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والحكمـة فـي جةـ   والصـون المـ للقطع اا عل السر ة سبب مة في جالحِ  -2
ونظـا ر  لـك كثاـرة مـ  انةقـاد  لرجم صون النسـا ل ام م  الزنا سنب اسحصان

ن وجدت الحكم. ،اسجماع عل  من  ترتا  أحكام ه ع السبا  ندونها  (1)وا 
لما اخش  من كشـف أسـرار  : مة في النهي  ن المبيت في القبورالحِ  -3

ننا فمن انت هناك يةـرر نفسـه  الموت ، وقد ستر هللا تةال   لك عنا رحمة
  (2)كمة؛ لنه قد ارى شا ام ا ه  به عقله.إل  زوال ه ع الحق 

أن الـ ل الـ ه الحقهـم يحملهـم علـ  الـدخول  : مة في و ع الج ينةالحِ  -4
 (3)ه.ان من ايطيع عل  محاسنفي اسسيم م  ما في مخالطة المسلم

مـــــان لنقـــــير قصـــــدع؛ موروثـــــه بالحر لقاتـــــ  ال ةكمـــــة اقتضـــــت مةاقبـــــالحق  -5
 (4) واستةجاله ماراثه.

 (5) ،لنه أنلي فـي التواضـ  :السجود مرتين دون غيرهالح مة في جعل  -6
الحكمــة فــي جةــ  ســجود الســهو جــانرام للمشــكوك فيــه دون ايلتفــات كمــا أن 

ورارع، مما انقص الخشوع لن السهو ي اؤاخ  بـه المكلـف، فشـرع لـه الجنـر 
 (6) ند له فاجتنبه.دون الةمد، لاتيقر الة

التةرف عل  نراءة الرحم صيانة للمياع المحترمة  الِح مة من الستبراء: -7
 (7)عن ايختيط والنسا  عن ايشتباع.

                                                           

 .7/247ندا   الصنا  ، الكاساني، (، 229 -228)/1(، وال خارة، للقرافي، 426 -406الفصول، ص) (1)
 .1/253المدخ ، ينن الحاة،  (2)
 .3/380مواه  الجلا ، الحطا ،  (3)
 .2/504المرني، ينن قدامة،  (4)
 1/346اني، مرني المحتاة، الخطا  الشرب (5)
 .2/87، م1983 شرا زاد المستنق ، عند الرحمن محمد النجده، ناروت،اشية الرور المرب ، ح (6)
 .2/9، ، أنو الفض ايختيار لتةلا  المختار ،4/372هـ( ناروت، 593الفرراني، )ت:  ،الهداية (7)
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كمــة فــي ايقــد  الح مننة مننن امتحننان الم لننف: -8 نتفــاع نهــا ي تنحصــر الحق
 فقـــط؛ نـــ  جـــاز أن يكـــون فـــي خلقهـــا امتحـــان المكلـــف بالصـــنر عنهـــا لاثـــا 

ــانقرقعَن ، كمــا قــال تةــال : }علاهــا ُم َوالص  ــُنكس اَن مق ــدق ــَم اُلمسَجاهق ُم َحت ــ  َنُةَل َوَلَنُنلســَون كس
مُ  وا َجن ةم َوَحرقعرام } (1) ،َوَنُنلسَو َأُخَباَركس أه: بما صـنروا عـن  (2) ،َوَجزاهسُم بقما َصَنرس

 (3) الشهوات وعل  الطاعات.

علـــ  لســـان مـــن ي يظـــن بـــه  وعجرعهـــا : منننة  ننند يخلقهنننا العلنننين الحِ أ -9
ن عجـــز عـــن إدراكهـــا أصـــحا  الفطنـــة والةقـــول المســـتةدة  ، وأنـــهمةرفتهـــا وا 

 (4)ل لك فقد اجرعها هللا تةال  عل  لسان من لم يستةد لها.

كمــة رفــ  الحق حتــ  ي ا :طننالق الننثالث فنني واحنندةلنن م إالح مننة مننن  -10
 إيقـاع الطـيلوهـي أن المقصـود مـن  (5)،الموجودة فـي هـ ع السـنة المشـروعة
   . لك حت  ي تفوت المصلحة المرجوة منههو ح  المشكلة في الحال فألزم 

                                                           

 (.31) ( سورة محمد، اشية،1)
 (.12) ( سورة اسنسان، اشية،2)
 (.414 -394)/1صر الروضة، الطوفي، شرا مخت( 3)
فحن أول مـن حكـم فيـه عـامر نـن الظـر  فـي الجاهليـة إ  كـان الةـر  ي  مثال ذلك   وة ميراث الخنثي: (4)

يكون نانها ثا رة وي عضلة في قضاء إي أسندوا  لك إليه، ثـم رضـوا بمـا قضـ  فيـه فاختصـموا إليـه فـي خنثـ  
فبـات  ،فـوهللا مـا نـزل نـي مثـ  هـ ع مـنكم يـا مةشـر الةـر  ،أنظر في أمـركمله ما للرج  وما للمرأة، فقال حت  

وكانت له جارعة يقال لها سخالة ترعـ  عليـه  ،يقل  في أمرع وعنظر في شأنه ي اتوجه له فيه وجه لالته ساهرام 
ت، ثـم فـ هن ؛رنمه، فقالت له ما أسهرك يا ساده  قال: ي تسألي عما ي علم لك به ليك ه ا مـن رعـي الرـنم

عادت، وأعادت السؤال فأعاد جوابه فراجةته، وقالـت لةـ  عنـده مخرجـا فأخنرهـا بمـا نـزل بـه مـن أمـر الخنثـ  
ن بـال مـن حاـ  تنـول المـرأة فهـو  فقالت: " أتبـ  الحكـم المبـال أقةـدع فـحن بـال مـن حاـ  انـول الرجـ  فرجـ ، وا 

 لــك عنــرة ومزدجــر لجهلــة قضــاة الزمــان  وفــي" :فرجتهــا يــا ســخالة فصــارت مــثي قــال: ال رعــيفقــال: ، "امــرأة
ففرا وزال رمه، ثم حكم به علـي نـن أنـي طالـ ،  "،ومفتايه فحن ه ا مشرك توقف في حكم حادثة أربةان اومام 

 (.426 -6/425مواه  الجلا ، الحطا ، )بأن جة  الحكم للمبال، وهو أول من حكم نها في اسسيم. 
  .3/85نداية المجتهد، انن رشد الحفاد،  (5)
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 المطلب الثالث                           
 صلة المقاصد بسد الذرائع                     

 في اللغة والفقه:سد الذرائع أولا: مفهوم 
    في اللرـة: جمـ   رعةـةال راو  (1)والحاجز السد في اللرة: إريل الخل     

 عنــــد رعةـــةال و  (2)توســـ  نهـــا إلــــ  مقصـــدع، :أه ،يقـــال: تـــ رع فـــين ن رعةــــة
سباحــة هــي الشــياء التــي ظاهرهــا او ، الوســالة المفضــية إلــ  الشــيء: اءلفقهــا

منــ  عنــد الصــولاان  ا  ومةنـ  ســد الــ ر  (3)،وعتوصـ  نهــا إلــ  فةــ  محظــور
حســـم مــادة وســـا   أه:  (4)،زمــا اجــوز حتـــ  ي اتوصــ  بــه إلـــ  مــا ي اجــو 

 لها إ ا كان الفة  السالم من المفسدة وسالة إل  مفسدة. الفساد دفةام 
ويةــول عليــه فــي مةرفــة الحكــام  ،إن ســد الــ را   أصــ  شــرعي يةمــ  بــه   

لكـــن صـــارت فـــي  ؛كانـــت وســـالة وطرعقـــام إلـــ  الشـــيءوهـــي مـــا  ،واســـتنباطها
ولـــو تجـــردت عـــن  لـــك  ،هـــاء عبـــارة عمـــا أفضـــت إلـــ  فةـــ  محـــرمعـــرف الفق

وقــد تصــحنها حالــة فتكــون مــن الطــرل الخفيــة دة، اسفضــاء لــم يكــن لهــا مفســ
 الشـــخص الــــ كي،الموصـــلة إلـــ  اســــتحيل المحـــرم بحاــــ  ي يفطـــن لــــه إي 

  (5) والمراد نحبطالها: إلراؤها وعدم ايعتداد نها.

                                                           

 .3/207لسان الةر ، انن منظور،  ،8/402المحكم انن سادع  (1)
  .3/2111م، 1987هـ(، تحقا : أحمد عند الرفور ناروت، 393الفاراني )ت:  ،الصحاا تاة اللرة (2)
، نهايــة المطلــ ، 1/152، الــ خارة القرافــي 3/159، ندايــة المجتهــد، انــن رشــد، 2/727 للشــابانيالحجــة ( 3)

المــنح ، 3/498، شــرا الزركشــي، 7/206تحفــة المحتــاة،  ،10/159المجمــوع، النــووه، ، 5/100الجــوعني 
 .5/135، م1994، ناروت ،انن قيم الجوزعة، زاد المةاد في هده خار الةباد، 1/32النهوت ، ، الشافيات

ر، شــية الةطــا، حا2/327تبصــرة الحكــام، ، 146، المستصــف  الرزالــي، ص3/79الموافقــات، الشــاطني،  (4)
 ، 1/152 ال خارة، للقرافي،و  ،2/33، الفرول، 2/198
 .1/32النهوت ، ، المنح الشافيات( 5)
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 :سد الذرائعثانواا: حجوة 
عتبارهــا مــن أدلــة الفقــه: فــ ه  ســد الــ را   وا  جيــةاختلــف الةلمــاء فــي ح     
و كـر الشـافةية  ،إل  أنها مـن أدلـة الفقـه (3)والحنانلة، (2)والمالكية، (1)الحنفية

مــ   تختلــفوهــي  (4)،أن ال رعةــة إ ا لــم تتصــ  بالمقصــود ي ابقــ  لهــا حكــمبــ
قـــد تكـــون واجبـــة وقـــد ف ؛المصـــالح والمفاســـد وضـــةفها مقاصـــدها بحســـ  قـــوة

 (5).مباحة وأمندوبة قد تكون وهة و وقد تكون مكر  تكون حرامام 
 لــك و  قــد أتــت بســد الــ را   إلــ  المحرمــاتح ا تــدنرت الشــرعةة وجــدتها فــ   

فالحا  وسا   وأنوا  إل  المحرمات، وسد  عكك با  الحا  الموصلة إلاها
ن لم  ال را   عكك  لك، فنان البانان أعظم التناقر، والشارع حرم ال را   وا 

 (6)ا ها إليه، فكاف إ ا قصد نها المحرم نفسه.يقصد نها المحرم سفض

ا شـرع أحكامـه علـ  أسـاك أن الشـارع مـقـوم مباشـرة قاعدة سـد الـ را   تف    
مــه تســتةم   رعةــة لراــر فــح ا أصــبحت أحكا ،المقاصــد والمصــالحإي لتحقاــ  
يقـر  فـحن الشـرع ي ؛  نها إل  خيف مقاصـدها الحقيقيـةوعتوس ما شرعت له

 ،إلـ  المفاسـد المحرمـة ؤدهوال رعةـة كمـا تـ ،تةطاـ  مقاصـدعإفساد أحكامـه و 
والســـفر مـــن  ،المشـــروعة الحج مـــن المقاصـــدفـــ ؛إلـــ  المصـــالح أيضـــام  ؤدهتـــ

 ك ا.، وهوباوع اشجال  رعةة إليه ،د محرمالربا مقصو  ،الوسا   وال را  
                                                           

 .226، للشاباني، المقدمة ، والص 2/727الحجة عل  أه  المدانة، ( 1)
  .18/615، النيان والتحصا ، انن رشد، 3/204المدونة، اسمام مالك،  (2)
 .5/215، الرور المرب  5/450، اسنصاف المرداوه 5/438، المندع، مفلح، 4/525شرا الزركشي  (3)
 .7/206تحفة المحتاة، ، 4/382نهاية المطل   ،2/604الوسيط الرزالي، ، 3/124 الم للشافةي (4)
 .2/104، عيم الموقةان، أ 200ص  ،القرافيالفصول ، و 1/153ال خارة، ، 10/160وه النو  ،المجموع (5)
 .1/361تحقا : محمد حامد الفقي، الرعار،  ،الشيطان، انن قيم الجوزعة مصااد إراثة اللهفان من( 6)
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 : سد الذرائعثالثاا: األدلة  لى حجوة 
 عل  أن سـد (3)،والحنانلة (2)،لمالكيةوا (1)،الحنفيةك  من فقهاء استدل      

ق قولـــه تةـــال : }ب مـــن أدلـــة الفقـــهالـــ را     ِ ـــُن دسونق  اَن َاـــُدعسوَن مق ـــنُّوا ال ـــ ق َوي َتسس
ُلــم   َ َعــُدوام بقَرُاــرق عق  ِ ــنُّوا  اَن آَمنســوا ي َتقسولســوا }تةــال :  هقولــو  (4) ،َفَيسس يــا َأاَُّهــا ال ــ ق

نـــا َوقسولســـوا اُنظسرُ  لـــ ي يكـــون  لـــك  رعةـــة للاهـــود إلـــ  ســـ   (5)، نـــا َواُســـَمةسواراعق
وبانهمــا مشــنهات  ،والحــرام نــان ،الحــيل نــان»حــدا : مــن الســنة و  ،الننــي

تنرأ لدانـه وعرضـه، ومـن ي يةلمها كثار من الناك، فمن اتقـ  المشـنهات اسـ
  (6).«أن اواقةه شنهات كراع ارع  حول الحم  اوشكوق  في ال

ي مةنــ  فــي ال رعةــة إنمــا المةنــ  ": ي يقولــون بســد الــ را   الــ ان وقــال    
لن ال رعةة إ ا  (7)"،في ايستديل بالخنر اليزم أو القياك عليه أو المةقول

الــ را   ســد أنــوا  ومــ   لــك فــحن  (8)،لــم تتصــ  بالمقصــود ي ابقــ  لهــا حكــم
: تحـرعم افمن سد الـ را   إلـ  الزنـ، يطول  كرها وي يمكن حصرهاالشرع في 

إظهارها للزعنة الخفية، وتحرعم  الخلوة نها وتحرعمو النظر المقصود إل  المرأة 
ووجـــو  ايســت  ان عنـــد الــدخول إلـــ   ،لحــجلولـــو  بةاــدام  ســفرها وحــدها ســـفرام 

 .مما اتةل  ن لك شرعالناوت وكثار من الحكام الواردة في ال
                                                           

 .226، للشاباني، المقدمة ، والص 2/727، للشابانيالحجة عل  أه  المدانة، ( 1)
 .18/615، النيان والتحصا ، انن رشد، 3/204المدونة، اسمام مالك،  (2)
 .5/215، الرور المرب  5/450صاف المرداوه ، اسن5/438، المندع، مفلح، 4/525شرا الزركشي  (3)
 .(108) ، اشيةسورة النةام (4)
 .(104) ، اشيةسورة البقرة (5)
 ،  1/20، (52صحيح النخاره، رقم ) (6)
 .3/124، الم للشافةي (7)
 .7/206تحفة المحتاة، ، 10/159، المجموع، النووه، 4/382نهاية المطل ،  ،2/604الوسيط،  (8)
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 رابعاا: صلة المقاصد بسد الذرائع: 
مــن مقاصــد الشــرعةة اسســيمية الــ ه  ام   فــي نفســه مقصــد ار ســد الــ يةــد     

فقــــد جــــاءت الشــــرعةة بســــد الــــ را   أكدتــــه و كرتــــه نصــــوص شــــرعية كثاــــرة، 
بطـــال الحاـــ  وهـــو تحـــرعم مـــا اتـــ رع وعتوصـــ  نواســـطته إلـــ  الحـــرام، كمـــا  وا 

ـــا  الحـــرامجـــاءت نح ـــتح ب ـــ  التـــي تف ـــ لك  ؛بطـــال الحا يمكـــن أن ننـــرز هـــ ع ل
  : ل المثلة التاليةمن خي الةيقة فيما الي

قولـه ل :فني فعنل منا ل يجنو    لنئال و نون سنبباا و جي امنع مب التصريح -1
ُلـم  ، ـنُّوا هللَا َعـُدوما بقَرُاـرق عق ـُن دسونق هللاق َفَيسس اَن َاـُدعسوَن مق ـنُّوا ال ـ ق  (1)تةـال : }َوي َتسس

وحـدا  ام، والمقصد من  لك لكونها  رعةة إل  أن يسنوا هللا تةال  عـدوام وكفـر 
، وكاـف ، قالوا: يـا رسـول هللا«إن من أكنر الكبا ر أن الةن الرج  والديه»

علـ  وجـه و (2)،«...ج ، فيس  أبـاعيس  الرج  الر »الةن الرج  أنويه  قال: 
ــُن زقعَنــتقهقن  : }تةــال  قولــه المقانلــة لقهقن  لقــيسُةَلَم َمــا اسُخفقــاَن مق  (3)، َوي َيُضــرقُبَن بقــَأُرجس

ن كـان جـا زام فـي نفسـه لـ ي يكـون سـنبام إلـ  فمنةهن مـ ن الضـر  بالرجـ  وا 
 (4) سم  الرجال صوت الخلخال فاثار  لك دواعي الشهوة منهم إلاهن.

إ  تةتنــر  ،ك الــ ه قــام عليــه منــدأ ســد الــ را  وهــي الســا منننع الهدوننة: -2
وهـــي  ،لفـــة والتةـــاون نـــان النـــاكة واسالهديـــة مـــن العمـــال التـــي تـــديم المـــود

ولكن قد تستةم  الهدية  رعةة إلـ  أمـر راـر محمـود، فـي حالـه أو روعة مش
 مآله، وفي ه ا جاء الحدا  الننوه، بمنـ  الهديـة للحكـام والةمـال والمـوظفان

                                                           

 (.108النةام، اشية ) سورة (1)
 .3/384(، 1943رقم ) المختصر الصحيح، المرعي، 8/3(، 5973صحيح النخاره، رقم ) (2)
 (.31، اشية )نورسورة ال (3)
 .1/24سلطان الةلماء  ،قواعد الحكام، 1/364، انن قيم الجوزعة راثة اللهفانإ ، 3/498 شرا الزركشي (4)
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ما بال الةامـ  نبةثـه علـ  بةـر أعمالنـا فيقـول: هـ ا لكـم وهـ ا »: في حدا 
، والــ ه لــي، فهــي جلــك فــي ناــت أنيــه أو ناــت أمــه فانظــر أاهــدى إليــه أم ي

إي جـاء بـه اـوم القيامـة يحملـه علـ  رقنتـه، إن  نفسي نادع ي يأخ  منها شـا ام 
وقــد دخـ  نـ لك مــن  (1)،«كـان بةاـرام لـه ررــاء أو بقـرة لهـا خــوار أو شـاة تيةـر

، ومــا  اك إي لن قنــول الهديــة ممــن لــم تةــال  الفســاد مــا ي يحصــيه إي هللا
 (2).تهاته  رعةة إل  قضاء حاجده بمهتجر عادت

 رضـي هللا عنهـا، صـفية ننـت حاـيلحـدا   سد ذرائع منداخل الشنوطان: -3
مةتكفا فأتاته أزورع لييم، فحدثته ثم قمـت فانقلنـت،   كان رسول هللا"قالت: 

فقــام مةــي ليقلننــي، وكــان مســكنها فــي دار أســامة نــن زعــد، فمــر رجــين مــن 
رسـلكما إنهـا صــفية علـ  : »، فقــال الننـي"النصـار، فلمـا رأيـا الننـي أسـرعا

إن الشــيطان اجــره مــن »، فقــاي ســبحان هللا يــا رســول هللا، قــال: «ننــت حاــي
نـــي خشـــات أن يقـــ ف فـــي قلوبكمـــا ســـوءام، أو قـــال:  اسنســـان مجـــرى الـــدم، وا 

   رعةة إل  ظنهما السوء نحعيمهما أنها صفية.فالمقصد سد ال (3)،«شا ام 
الــ ه يشــار إلــ   عنهــا رضــي هللاحــدا  عا شــة ل :مننن النندين ةسننتعاذال -4

اللهــم إنــي » كــان اــدعو فــي الصــية: ن رســول هللا إإ  تقــول: " ســد الــ را  
فقال له قا  : ما أكثر ما تستةا  من المررم يـا « أعو  بك من المأثم والمررم

 (4) ،«إ ا رــرم، حــد  فكــ  ، ووعــد فــأخلف إن الرجــ »فقــال:  ،رســول هللا
 الوعد والخلف في ال   رعةة إل  الك  لنه في الر ن الدان؛أه: استةا  م

                                                           

 .3/1463(، 1832يح مسلم، )، صح3/159( 2597صحيح النخاره، رقم )( 1)
 .1/114إعيم الموقةان، انن قيم الجوزعة،  (2)
 .1/566، سنن انن ماجه، 4/1712(،2175، )صحيح مسلم ،4/124(، 3281صحيح النخاره، ) (3)
 .1/412(، 589، صحيح مسلم، رقم )1/166(، 832رقم )صحيح النخاره، ( 4)
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 (1)ع هللا. فقد أعا دان وسلم منهاأفمن روا   الدان،  ال ه استةا  منه
ي تباشــر المــرأة : »فــي قولــه رســول هللا حــدا ل النهنني  ننن الوصننف: -5

مـن إن حكمـة النهـي خـوف  (2)،«فها لزوجها حت  كأنه انظر إلاهافتص المرأة
أو ايفتتــــــان  ،ي إلــــــ  تطلاــــــ  الواصــــــفةالوصــــــف فيفضــــــ وةأن يةجــــــ  الــــــز 

 (3) .ال را   من با  سد بالموصوفة
فةـــ  ننـــي  التـــي اتوصـــ  نهـــا إلـــ  فةـــ  الحـــرام :ةالحينننل المحرمنننمننننع  -6

إسرا ا  لما حرم علاهم صـاد الحاتـان اـوم السـنت، إ  نصـنوا النـرك والحبا ـ  
رة للحاتــان قنـــ  اــوم الســـنت، فلمــا جـــاءت اـــوم الســنت علـــ  عادتهــا فـــي الكثـــ

نشـــنت نتلـــك الحبا ـــ ، فلمـــا انقضـــ  الســـنت أخـــ وها، فمســـخهم إلـــ  صــــورة 
ُم َاــُوَم َســُنتقهقُم  هقولــل (4)القــردة، اَتــانسهس ــُنتق إقُ  َتــُأتقاهقُم حق تةــال : }إقُ  َيُةــدسوَن فقــي الس 

قس  ا َوَعُوَم ي َيُسنقتسوَن ي َتُأتقاهقُم َكَ لقَك َنُنلسوهسُم بقَما َكانسوا َيُفسس ر عم   (5)وَن .شس
يقتـ   مـن أن يقـال: إن محمـدام  حـ ارام  :من  تنل المننافقين امتنع النبي -7

أصـــــحابه، ومنـــــ  القاتـــــ  مـــــن اسر ، لـــــ ي اتخـــــ   لـــــك وســـــالة إلـــــ  تةجاـــــ  
 (6). لل رعةة أيضام  جماعة بالواحد، سدام بقت  ال المارا ، وأمر عمر

، إحـدى المسـا   ي تنقضـها القاعـدة إ ا أسثنتـتأن  :باب سند النذرائعمن  -8
حـان مـرقر وكـان  لـك آخـر طيقهـا، فمـات زوجتـهس  أحد الصـحابةوقد طل   

                                                           

 .5/301 ،صحيح انن حبان ،41/127( 24579رقم )ند اسمام أحمد نن حنن ، مس (1)
رقـم  ،صـحيح النخـاره  ،6/184 ،(3667)رقـم ، نـن حننـ  د اسمـام أحمـدمسـن، 1/215د، و ( مسند أني داو 2)
(5240 ،)7/38. 
 .9/469(، 4161رقم )، صحيح انن حبان (3)
 .3/498شرا الزركشي، (، 110 -108)/3انن قيم الجوزعة،  ن،إعيم الموقةا (4)
 (، 163سورة العراف، اشية ) (5)
 (.31 -30)/1، النهوت ، المنح الشافيات (6)
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 فقا  لـه: أتـتهم أبـا محمـد  فقـال تهمقن ترك ك المرر فورثها عثمانن  لم
النكـاا ويقانلـه  (1)،تةـال " "ي ولكنها السـنة اهـا  النـاك الفـرار مـن كتـا  هللا

 .مقصد حفر حقول المارا وسالة إل  في المرر فحنه مفسوخ، وفسخه 
لمـا كانـت المقاصــد ي اتوصـ  إلاهــا  للوســا   حكـم المقاصــدحن وعليـه؛ فـ    

إي بأسبا  وطرل تفضي إلاهـا كانـت طرقهـا وأسـبانها تابةـة لهـا مةتنـرة نهـا، 
وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحرعم أو تحلا  رار أنهـا أخفـر رتبـة مـن 

لـ  أقـبح المقاصد في حكمها فالوسالة إل  أفض   المقاصد أفض  الوسا   وا 
ل  ما هو متوسط متوسطةالمقاصد أقبح الوسا    قصود تابةـة فوسالة الم ؛وا 

 (2) .مقصود قصد الرايات، وهي مقصودة قصد الوسا   هلكن للمقصود
فضــي إليــه فحنــه يحرمهــا فــح ا حــرم الــر  تةــال  شــا ام ولــه طــرل ووســا   ت    

ولــــو أبــــاا  ،ثناتــــام لــــه ومنةــــا أن يقــــر  حمــــاعويمنــــ  منهــــا تحقيقــــام لتحرعمــــه وت
، ضــية إليــه لكــان  لــك نقضــام للتحــرعم وا رــراء للنفــوك بــهالوســا   والــ را   المف

 .ن  سياسة ملوك الدنيا تأن   لك حكمته وعلمه يأن   لك ك  اسباءف
مــن شــيء ثــم أبــاا لهــم أو أهــ  ناتــه فــحن أحــدهم إ ا منــ  جنــدع أو رعاتــه     

ضــد  هملــ را   الموصــلة إليــه لةــد متناقضــا ولحصــ  مــناالســبا  و الطــرل و 
وكـــ لك الطبـــاء إ ا أرادوا حســـم الـــداء منةـــوا صـــاحبه مـــن الطـــرل  ،مقصـــودع

ي فســـد علـــاهم مـــا ارومـــون إصـــيحه قاعـــدة وال (3) ،والـــ را   الموصـــلة إليـــه وا 
 (4) .له نها تب لتبار المقصد سقط اعتبار الوسالة كلما سقط اعتقول 

                                                           

 .3/623م، 1998 ،الخرطوم ،ه( الدار السودانية1241حمد نن محمد الصاوه، )ت: ، أ( نلرة السالك1)
 .1/152 ال خارة، القرافي،( 2)
 .3/108انن قيم الجوزعة،  لموقةان،إعيم ا (3)
 .1/153 ،خارةال ( 4)
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  المطلب الرابع                            
 صلة المقاصد بالسبب                       

 في اللغة والفقه:السبب أولا: مفهوم 
ء نه: الطرع  إل  الشـيإاللرة عل  تةرعف السن  فقالوا  لقد اتف  علماء    

وتطابقـت ألفـاظهم فـي  لـك حاـ   (1)مـور،أو مـا اتوصـ  بـه إلـ  أمـر مـن ال
  وكــ  شــيء اوصــ  إلــ  المقصــود يســم (2)ن : هــو الحنــ ،يقولــون إن الســ

     (3) .سن  الوصول إل   لك الشيء المقصود
لقـــد اتفـــ  أرلـــ  الفقهـــاء علـــ  تةرعـــف محـــدد  :فقـــهتةرعـــف الســـن  فـــي ال    

ومنضــبط للســن  فقــالوا الســن : هــو المــر، أو الوصــف الظــاهر المنضــبط، 
منـه، أو  لـه، أو مـان    أو شرط  له ا،   ا سن   وال ه دل الدلا  السمةي بأن ه

لوجــــود الحكــــم الشــــرعي ي لتشــــرع  الحكــــم فالــــزم مــــن وجــــودع وجــــود  مةــــرف  
 (4) المسن  وعلزم من عدمه الةدم.

ة نان السن  والةلة: فالةلـ ام وبه ا اتضح من تةرعف الفقهاء أن هناك فرق    
 انـزل ي توجد إي ومةلولها موجـود، كالنـار ي توجـد نـدون إحـرال، والمطـر ي

ار موجـود، ففـي المثـال السـان  قـد ندون سحا ، وقد اوجد السن  ومسنبه ر
وجــد الســـحابة، ولكـــن هـــ ا ي اـــدل قطةـــام علـــ  نـــزول المطـــر، إ ام فالســـبا  ت

 هي التي انن  علاها الحكم. 
                                                           

 .281، مختار الصحاا، الرازه، ص 1/459، لسان الةر ، ينن منظور، 7/204كتا  الةان الخلا ، (1)
، مقاايك 1/145، الصحاا، الجوهره، 3/29، داوان الد ، الفاراني، 12/219ته ا  اللرة، الهروه،  (2)

 .2/470المخصص، ، 2/329النهاية، انن الثار، ، 5/2904شمك الةلوم،  ،1/456اللرة، الرازه، 
 .96، القاموك المحيط، ص1/310، المصباا للرافةي، 48ص م، 2003، 2ط/التةرعفات للجرجاني،  (3)
 .1/69، ال خارة، القرافي، 2/15، قواط  الدلة، السمةاني، 1/353أصول الشاشي،  (4)
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 اا: حجوة األسباب:ثانو
نكاإن      وهـم رها الناك في السبا  طرفان ووسط، طرف بالي في نفاها وا 
وطــرف بــالي فــي إثباتهــا حتــ  قــال: إنهــا مــؤثرة ننفســها دون أمــر  ،شــاعرةال
ســا ر كتــ  هللا أن  ن إ  اــرو  لفالســوالوســط وهــو مــ ه   ،، وهــم المةتزلــةهللا

تةلاـــ  كن بالســـبا  والمـــاكن والحـــااان، تضـــمنت تةلاـــ  الكـــوا قـــد  تةـــال 
بالجنايـات،  المةارف بالوسا ط، والقضـايا بـالحجج والحكـام بالةلـ ، واينتقـام

 (1) .السبا  والحكم والةل هللا تةال  أثنت  وقدوالمثوبات بالطاعات، 
 األدلة  لى وجود األسباب: :ثالثاا 
ا ـام }: قولـه تةـال  منهـا: حثبات السـبا ن القرآن مملوءإن      لسـوا َواُشـَربسوا َهنق كس

ُنـــتسُم َتُةَملســـون  ُنـــتسُم َوتقُلـــَك اُلَجن ـــةس }: تةـــال  وقولـــه (2)، بقمـــا كس  ال تقـــي أسورقُثتسمسوهـــا بقمـــا كس
: تةـال  قـولوي ،مـا كنـتم تةملونـه مـن الةمـ  الصـالحبسن   :أه (3)،َتُةَملسوَن 

وَن  ُنتسُم َتُدرسسس ُنتسُم تسَةل قمسوَن اُلكقَتاَ  َوبقَما كس   (4).}َوَلكقُن كسونسوا َرب انقا قاَن بقَما كس
 يقــول وجــ  حصــول المســن صــول الســبا  ي ان مجــرد حومــ   لــك فــح    
ــــــتةــــــال :  هللا ــــــا بق ــــــا َفَأُنَنُتَن ــــــاءم مسَباَركم ــــــَماءق َم ــــــَن الس  ــــــا مق ُلَن ــــــ   }َوَنز  ــــــات  َوَح هق َجن 

ــادق  فــي  ام لــم يكــن كافيــفــحن  لــك ا نــزل وبــ ر الحــ  فــحن المطــر إ  (5)، اُلَحصق
قضـاء و  نتفـاء الموانـ ، مـ  تحصـا  السـبا ي نـد مـن احصول النبـات، نـ  

 .وقدرعال  تةهللا 
                                                           

 .3/372، م1996 ،دار الكتا  الةربي ، : محمد المةتصماحقت الجوزعة انن قيم، مدارة السالكان (1)
 (.19سورة الطور، اشية ) (2)
 (.72، اشية )سورة الزخرف (3)
 (.79) ، اشيةسورة آل عمران (4)
 (.9) ، اشيةسورة  ل (5)
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  رابعاا: صلة المقاصد بالسبب:
المةاصـي قصـد فجة   ام وقدر  ام ربط السبا  بمسنباتها شرعتةال  ن هللا إ    

هـــ ع جنـــة، و لـــدخول ال ام ســـنبعمـــ  الصـــالحات و  ،لـــدخول النـــار ام ســـنبوالمفاســـد 
رادتــه وتجــره تحـــت  ،الســبا  ومــا لهــا مــن تــأثار وقـــوة هــي طــوع مشــا ته وا 

المقصـد مـن ع أمـورام سـمات أسـبابام تةـرف عنـد وجودهـا شـر ف ؛وسلطانهحكمه 
  لك: ةمثلمن أو  فيأحكام الشرع من إثبات أو ن

إ ا وجـد النصـا  الـ ه هـو سـن  وجـو  أنـه  :وجوب ال  اةفي سبب ال -1
ن وجـد الـدان  الزكاة، والحول ال ه هو شرطه، فقد أوج  هـ ا أداء الزكـاة، وا 

 (1) .الزكاة ال ه هو سن  مان  من وجوبها، لم توج 
ق َوَي  :هقولـ (2) : تال أهل الحنربفي سبب ال -2 نسـوَن بقـاّلِل  اَن َي اسُؤمق }َقـاتقلسوا ال ـ ق

رق   (4).«من ندل دانه فاقتلوع»حدا : قتال المرتد  سن و  (3)،بقاُلَاُومق اُشخق
اَ }َ  :السنر ة  طنع اليندفي سبب ال -3 ـارقَقةس َفـاُقَطةسوا َأُاـدق ـارقلس َوالس  َماالس  َجـزاءم  هس

َمـا : في جلد الزناسن  وال (5)، بقما َكَسبا ُنهس ـد  مق ـ   َواحق َيةس َوالز انقي َفاُجلقـدسوا كس }الز انق
اَ َة َجُلـَدة   حرمـان فـي سـن  الو  ،قصـاص القتـ  الةمـدوالسـن  فـي أخـ  ال (6)،مق
 بـالنظر إلـ  هاأسبان ننية عل الم حكامالتلك من الكثار و  ،قت  مورثهالوار  

                                                           

كـــ  (، شــرا الكو 1051 -1049)/3، التحناــر ، المــرداوه، 1/412، الطــوفيشــرا مختصــر الروضــة،  (1)
 1/435المنار، انن النجار، 

، جمــ  الجوامــ ، الزركشــي، (50 -25)/1قواعــد الحكــام، ، 5/160المحصــول ، 174المستصــف ، ص( 2)
 .3/274أصول الحكام، اشمده، ، 7/3380، المرداوه ، شرا التحرعر، 4/159شرا الكوك ، ، 3/15
 (.29سورة التوبة، اشية ) (3)
 .4/61 (،3017صحيح النخاره، رقم ) (4)
 (.38سورة الما دة، اشية ) (5)
 (.2سورة النور، اشية ) (6)
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نمـا تـؤدى السـبا  فـي  ،موانةهـاانتفـاء  وأ سـبا ه ع الوجود   تلـك المثلـةوا 
اجابــه لهــا، فالزنــا مـــثيم ي اوجــ  الــرجم ل اتــه وعانــه شــرعب نمــا و  ،الشــارع وا  ا 

وقــد جةــ  هللا تةــال   ،وجــو  فــي حقــه نخــيف الةلــ  الةقليــةنصــبه الشــارع لل
ي أثـر لـ لك فـي الحيـاة، نـه إمـ   للحيـاة ام ضر  القتا  نبةر لحم البقرة سـنب

 .م  إنه ي أثر ل لك في فج الماء  لسادنا موس وفج الماء بضر  الةصا 
الوصـــاف المناســـبة للحكـــم كملـــك النصـــا  لوجـــو  الســـبا  شـــم  وقـــد ت
و  التــيمم بــالترا  عنــد فقــد كوجــ ،مناســبة للحكــمالراــر والوصــاف  ،الزكــاة
تدور مةهـا وجوبـام ونفيـام فـح ا السبا  هي التي أضاف إلاها الحكام ء، فالما

أن الشـــارع هـــو الـــ ه  :بمةنـــ  (1)،انةــدم الســـن  انةـــدم مةـــه وجـــو  المســن 
اختيط ، كــحكــام وبنــاءم علــ   لــك يكــون الحكــماجةــ  الســبا  تــرتبط نهــا ال

وكضــياع المــال  ،ســن  جةــ  وصــف الزنــا ســن  وجــو  الجلــد فحنــهالنســا  
  (2) .الموج  لجة  وصف السرقة سن  القط 

إ ا أفتــاع مـن هـو أهـ  للفتــوى : "بأنـه الفقهيـة  كـر السـن  فــي القواعـدوقـد     
وقـــد اجتمـــ  هنـــا ســـن    (3)نـــحتيف ثـــم تنـــان خطـــؤع فالضـــمان علـــ  المفتـــي"،

 يقـدم السـن  علـ  المباشـر ،المـال ومباشـر وهـي إتـيف ،شـرعي وهـو الفتـوى 
فتــــي مقتضــــ  القاعــــدة أن الملن اسفتــــاء ســــن  قــــوه فــــي استــــيف، وكــــان 

وعليه فالسـبا  المشـروعة  لن ال ه باشر استيف هو المستفتي، ؛ليضمن
 .إل  مصلحة همفسدة والسبا  الممنوعة ي تؤد إل  هي تؤد

                                                           

 .1/119ه، 1344الفرول، للقرافي، دار إحياء الكت  الةربية، ناروت،  (1)
 .1/414 مختصر الروضة، 7/247، الكاساني ندا   الصنا  (، 426 -406)الفصول، القرافي، ص (2)
شــرا القواعــد الفقهيــة، أحمــد نــن الشــاخ محمــد الزرقــا، دار ، 295الشــباع والنظــا ر لإلمــام الســاوطي، ص (3)

 .447، ص م1989-هـ 1409، 2القلم، دمش  سورعا، ط/
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 المبحث الرابع                        
 .للمقاصد تهايعألح ام الشر وة واألدلة  لى تبتعليل ا        

 
 .بالمقاصد ألح ام الشر وةتعليل االمطلب األول:         
 تهاأدلو  بناء المقاصد  لى القول بتعليل األح امثاني: ال طلبالم        
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 الجتهاد في  وء المقاصد الشر وةرابع: المطلب ال        

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  122   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

 المطلب األول                           
  بالمقاصدتعليل األح ام الشر وة                    

ـــــ  أن قواعـــــد  ن و ن والمفســـــر و اوالصـــــوللقـــــد اتفـــــ  الفقهـــــاء      الشـــــرعةة عل
 إســـةادمــن أجــ  مصــالح محمــودة تحقاــ  لكــم مقصــودة اسســيمية مةللــة بحق 

علم  وض شك  الساك الضروره لتمما جةلها  (1)في الدنيا واشخرة،الناك 
ـــ  وهـــ ع الحق  ،اواكتمالهـــ اورهـــوتطالشـــرعةة مقاصـــد  كـــم هـــي مصـــالح تةـــود إل
 .بالمقاصد لقول نتةلا  الحكامعل  اكثارة لة وهناك أد بالمصلحة الةباد

قد دل عل  كثاـر ف القرآن الكرعمكما نص  النص صراحةفمن أمثلة  لك     
كم من الة تةـال : }َوَيُسـَألوَنَك َعـنق  قـولي، الكثاـر منهـا التي سـن   كـرل  والحق

ـــيرق قســـُ  هســـَو َأ ىم َفـــاُعَتزق  ـــيرق اُلَمحق َســـاَء فقـــي اُلَمحق الســـنة دلـــت كمـــا  (2)،لسوا الن ق
علـ  كـون الةلمـاء كـ لك اسجمـاع فقـد اتفـ   ،عل  كثار من المقاصد الننوية

 ي تحص . كوالمثلة عل   ل لمصالح الةباد الشرعةة مشروعة
تةلقـــة ي الحكـــام المفمـــن نظـــر فـــ :ايســـتقراءالتلـــويح و كـــ لك مـــن الدلـــة     

هو و جام  لتلك الحكام  مقصدلديه ر تقر ...نرخص الصية والصوم والسفر
منــ  نيــ  كالتخفاــف عــن المكل ــف ورفــ  الحــرة عنــه، ومــن تتبــ  أحكــام النيــ  

اتةلـ  بمنـ  نيـ  كلـي مقصـد لديـه ر تقـر  ،والطار فـي الهـواء السمك في الماء
أكـ  والجهالـة المفضـية إلـ   إبطال الضـرر هووعلة  لك  المةدوم والمجهول

  مكان.لك  زمان و  ةبقاء الشرعةة صالحمما اجة   بالباط ك النا أموال
                                                           

، 1/152 ،روضـــة النـــاظر، انـــن قدامـــة، 96، صالرزالـــي ،المستصـــف ، 5/153 ، الشـــاطني،الموافقـــات (1)
، 2/139 ،القرافــــي ،ول ، الفــــر 2/14، ســــلطان الةلمــــاء، حكــــام، قواعــــد ال3/138اشمــــده،  ،الحكــــامأصــــول 
 .3/365، أصول النزدوه، 3/61 انن أمار حاة،، التقرعر

 (.222، اشية )سورة البقرة (2)
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 ثانيال طلبالم                            
 تهاأدلو  بناء المقاصد  لى القول بتعليل األح ام           

وســــن  علــــم مقاصــــد الشــــرعةة، أســــاك ننــــاء القــــول نتةلاــــ  الحكــــام يةــــد    
 اهأقسـامبـان ، و اتةرعفهـكما أنه استمد منه المختلفة؛  اوتألاف مسا له انهتدوع
، وراــر  لــك اوضــوابطه اوحجاتهــ اأهماتهـقــام نتوضــيح و  اطــرل إثباتهــكيفيـة و 
، إثباتهـــا طـــرل و ، والقيـــاك علاهـــا نيـــان الةل ـــة،حتـــوه علـــ  قـــد كـــان التةلاـــ  يف

 ام قا مـخاصـام  ام لمـالمقاصـد، واعتبارهـا ع ةصـيارتوثاـ  أسهم فـي  فقدوبالتالي 
 .ايجتهادو  رع في عملية ايستنباطانبري استحضا ام شرعي ، وفنام ه اتن

 وجـه تسـمية المقاصـدحن ف لة الشرعيةالدلة عل  تنيةة المقاصد لألدأما     
 مصــادر نصــوص دلاــ  علــ  أنهــا مــأخو ة مــناسســيمية بمقاصــد الشــرعةة 

 أحكـاموه ا المراد يسةلـم مـن  هي مراد الشارع ومقصودع،فاسسيمية،  الشرعةة
 ةــرفوعليــه فــحن المقاصــد ت ،جتهاديــةواي الةلميــة والفقهيــةتشــرعةاته الشــارع و 

  .هللا تةال شرع أص  وتثنت بأدلة القرآن الكرعم والسنة الننوية والتي هي 
دل علـ  اـ رايتفال الصادر من السلف والخلف في جمي  الةصـو ك لك     

ه إزاء كثاـــر مـــن يـــيل مـــا أثنتـــوع واتفقـــوا علشـــرعية المقاصـــد؛ و لـــك مـــن خـــ
ـــة الشـــرع وأحكامـــه  ،المقاصـــد المقـــررة والمةتنـــرة، والتـــي استخلصـــوها مـــن أدل

دل علـــ  كـــون المقاصـــد مننيـــة علـــ  الشـــرع اـــاســـتقراء وتتبـــ  التـــارعخ أيضـــام و 
و لــك مــن خــيل ثنــوت المقاصــد ودوامهــا وبقا هــا علــ  مــر الةصــور؛ إ  لــو 

  (1) .اءبقلما كان لها ثبات أو نسانية للفطرة اس كانت مخالفة
                                                           

، شــرا الكوكــ  133المحصــول، المةــافره، ص، 2/11، الموافقــات، الشــاطني، 2/41 ،الفــرول، القرافــي (1)
 .1/222 تصف ، الرزالي،، المس1/10، سلطان الةلماء، قواعد الحكام، 1/318 ،المنار، انن النجار
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 الثالثالمطلب                            
 الشر وةالمقاصد ل يعلتق طر                   

قـد يكـون  لـك مـن ف ؛الشـرعيةمقاصد   اةلتلكثارة  طرقام لقد وض  الشرع     
د قـفاللفـر  ةفأمـا الطرعـ  مـن جهـ ،جهه اللفـر وقـد يكـون مـن جهـه ايسـتنباط

مثـ  قـول فمـا الصـرعح أف ،هالصرعح وقد يكون من جهة التننيـ ةيكون من جه
 (1).أو لج  ك ا، يكون ك ا يأو لك ،القا  : أوجنت عليك ك ا لنه ك ا

ُم تةـــال :  لقـــو ي     ـــُنكس ـــاءق مق َي ـــُاَن اُلَُرنق ـــةم َن وَل ـــوَن دس ُن }ويقـــول: (2)،}َكـــُي ي َيكس مق
 فـةادأجـ  المـن  مإنمـا نهاـتك»: ولحدا (3)، ُسرا قا َ َأُج ق  لقَك َكَتُننا َعل  َننقي إق 

  (5) .ك  ه ا من مةن  اللفر (4)،«فكلوا وادخروا وتصدقوا التي دفت
: }َفــحقُن َكــاَن هلــو ق ،منهــاصــد فكثاــرة المقعلــة وأمــا اللفــاظ المننهــة علــ      

ي س َأنُ  يفام َأُو ي َيُســَتطق ــهق اُلَحــ ُّ َســفقاهام َأُو َضــةق ــَو َفُليسُملقــُ  َولقيُّــهس  الــ ه َعَلُي ــ   هس يسمق
قيــام وليــه بــاسميء هــو أنــه ي المقصــد مــن فهــ ا دلاــ  علــ  أن  (6)،بقاُلَةــُدلق 

 ناقتــهأوقصــته  فــي المحــرم الــ ه الننــي ولقــكــ لك  ،يمــ  هــوأن تطي  ســي
ــــ أه: كســــرت ــــه هعنق ــــي ثــــوبان، وي »: فقتلت ــــوع ف ارســــلوع بمــــاء وســــدر، وكفن

 (7).«ه، فحنه ابة  اوم القيامة ملنيام تحنطوع، وي تخمروا رأس
                                                           

  ،2/133 ،قواط  الدلة، 7/240، البحر المحيط،3/525، الحكام اشمده، 308المستصف ، ص (1)
 .(7سورة الحشر، اشية ) (2)
 َوَمُن َأُحياها َفَكَأن مـا }َأن هس َمُن َقَتَ  َنُفسام بقَرُارق َنُفك  َأُو َفساد  فقي اُلَُررق َفَكَأن ما َقَتَ  الن اَك َجمقيةام تمام اشية:  (3)

 .(32سورة الما دة، اشية )  َأُحَيا الن اَك َجمقيةام 
 .3/691(، 1766موطأ اسمام مالك، رقم ) (4)
 .3/273، الموافقات، الشاطني، 99، اللم ، الشارازه، ص4/1336دة، القاضي أنو يةل ، ةال (5)
 .(282سورة البقرة، اشية ) (6)
 .2/865(، 1206مسلم، رقم ) صحيح(، 1265رقم )، صحيح النخاره، 3/350حمد، مسند اسمام أ (7)
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 رابعالمطلب ال                           
 الجتهاد في  وء المقاصد الشر وة                

وقـد وضـ   ،سـابقام كما تم  كـر  لـك  رار مستقلة عن الدلةالمقاصد إن     
همهـا مـن أ في ضـوء المقاصـد الشـرعية ايجتهاد اننني علاها  ام الةلماء شروط

وعليــه تكــون الضــوابط الشــرعية المةتنــرة،  وأ ،القواعــد وأ ،ي يصــادم الدلــةأ
ضــوء ومــن أمثلــة ايجتهــاد فــي ، صــد تابةــة للشــرع وليســت مســتقلة عنــهالمقا

 ما الي: المقاصد الشرعية
القتـ  بالمثقـ  كالجمـ  نـان الصـ  والفـرع نوصـف مناسـ  جتهاد فـي اي -1

الــنفك،  مراعــاة لمقصــد حفــر (1) ،صــاصفــي وجــو  الق علــ  القتــ  بالمحــدد
 .من الةقوبة ام فرار  هلت رع الناك ب  قالقت  بالمثاوج  إ  لو لم جناة لل ام وزجر 
طـ  أاـده كق ،الجمي  نان الص  والفرع ندلا  الةلـة ي نهـاجتهاد في اي -2

ديــــة علــــ  جماعــــة بقتــــ  واحــــد فــــي وجــــو  ال علــــ  قتــــ  ،جماعــــة ناــــد واحــــد
  القتـــ  الجمـــاعي دون انصـــرفوا إلـــركـــوا لمـــا اعتنـــروا و إ  لـــو تس  (2) ،الجماعـــة

 من القصاص. ام الفرده فرار 
اضــطرا  الــنفك، الةقــ  و ؤده إلــ  تشــويش اــأن الرضــ  جتهــاد فــي اي -3

 ،وعدم التثنت في أدلة المختصمان؛ فحن  لـك الرضـ  يمنـ  قضـاء القاضـي
 تحص .عل   لك ي  والمثلة(3)ة المتقاضان ونفي الظلم عنهمحمصل لج 

                                                           

 ، انـــن قدامـــة،روضـــة النـــاظر ،3/140 ،، مختصـــر انـــن الحاجـــ 4/1325 ،أنـــو يةلـــ القاضـــي الةـــدة،  (1)
 .3/293، اشمده، أصول الحكام، 5/162، الرازه ، المحصول، 2/77
، 2/62، النرهــان، الجــوعني، 37، صلشــارازه للجــدل، ، والمةونــة فــي ا100، صفــي أصــول الفقــه اللمــ  (2)

 .163 -5/162، المحصول، 7/66، البحر المحيط، الزركشي، 3/123، ، انن أمار الحاةالتقرعر والتحنار
 (.295 -291ص )أصول الشاشي،  (3)
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 الفصل الثالث                             
 هاوشروط هاورتب هاوترتيب أ سام المقاصد الشر وة            

 
 .وبوان أنوا ها المبحث األول: أ سام المقاصد  
 طهاو شر و  ها وم مالتهاترتيب المقاصد الثالثة وأدلت المبحث الثاني:  
 .حسان والترجوحن حيث اإلالمصالح والمفاسد مالمبحث الثالث:   
 الكلي مع ج ئواته تبارها و او  هاشروطو  صالحالممذاهب  المبحث الرابع:  
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 المبحث األول                         
                      وبوان أنوا هاالمقاصد  أ سام                   

 
 رها. تبار محل صدو االمقاصد ب أ سامالمطلب األول: 
 هاثبوتونسبوة   تبار أهميتها ومجالتهااالمقاصد ب أ سامالمطلب الثاني: 
 .ن حيث درجة القبول والردالمقاصد م أ سامالمطلب الثالث: 
 نتماء.ال و من حيث الشمول  المقاصد أ سامالمطلب الرابع: 
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 المطلب األول                           
  تبار محل صدورهااالمقاصد ب أ سام                  
مختلفة ومـن  لـك تقسـيم  تتنوع المقاصد تنوعات كثارة باعتبارات وحاثيات   

أحـدهما ارجـ  إلـ  عتبار مح  صدورها وهي تنقسـم إلـ  قسـمان: االمقاصد ب
 .رع، واشخر ارج  إل  قصد المكلفقصد الشا

 أولا: مقاصد الشارع:
فــالول يةتنــر مــن   أربةــة أنــواع: فتنقســم إلــقصــد الشــارع أمــا مــن جهــة     

مــن جهــة قصــدع فــي الثــاني و  ،فــي وضــ  الشــرعةة انتــداءم  جهــة قصــد الشــارع
مــن جهــة قصــدع فــي وضــةها للتكلاــف بمقتضــاها، والثالــ  فهــام، وضــةها لإل

 تفصـا وسـيأتي  (1) ،ة قصدع في دخول المكلف تحـت حكمهـامن جهالراب  و 
 .تةال  إن شاء هللافي الجزء الثاني من الكتا    لك

 ثانواا: مقاصد الم لف:
 وقــويم  وهــي المقاصــد التــي يقصــدها المكلــف فــي ســا ر تصــرفاته، اعتقــادام     

، والتــي تفــرل نــان صــحة الفةــ  وفســادع، وبــان مــا هــو تةنــد ومــا هــو وعمــيم 
مةاملة، وبان ما هو ديانةم وما هو قضاءم، وبان ما هـو موافـ  للمقاصـد ومـا 

مخلــوقان مــن جلــ  لل ام حقوقــفقــد جةــ  هللا تةــال  ومــ   لــك  هــو مخــالف لهــا،
مــن الجــزء الثــاني فــي  تفصــالها إن شــاء هللاوســيأتي  (2) ،مصــالح ودرء مفاســد

 .اعتبار مح  صدورهابتقسيمات المقاصد نحن بصدد وأما هنا فالكتا ، 
                                                           

ل هـو أنهـا أه: بالقصد ال ه يةتنر في المرتبة الول ، ويكون ما عداع كأنه تفصـا  لـه، وهـ ا القصـد الو ( 1)
الفوا ـد و (، 156 -155)/1قواعـد الحكـام، ، 2/8الموافقـات، الشـاطني، . )وضةت لمصالح الةباد في الـدارعن

 .(50، صسلطان الةلماء ،في اختصار المقاصد
 .3/7، الموافقات، (167 -156)/1قواعد الحكام، ( 2)
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 المطلب الثاني                          
 ونسبوة ثبوتها تهاالمقاصد با تبار أهميتها ومجال  أ سام       
ة إلـ  عتبـار الهميـاب تنقسم المقاصـد :المقاصد با تبار األهموة أ سامأولا: 

 -وتفصالها كالتالي:  تحسانية،و ، ةحاجيو : ضرورعة، ثيثة أقسام
بحاـ  هي التي ي ند منهـا لقيـام مصـالح الـدارعن،  المقاصد ال رورية: -1

، نـ  علـ  فسـاد وتهـارة وفـوت إ ا فقدت لم تجر مصالح الدنيا عل  استقامة
وهـي التـي وفي اشخـرة يكـون فـوات النةـيم، والرجـوع بالخسـران المنـان، حياة، 

يةنر عنها بالكليات الخمك: )حفر الـدان، والـنفك، والةقـ  والنسـ ، والمـال( 
ــــة،  وراء كــــ   ويقــــفوالتــــي ثنتــــت بايســــتقراء والتنصــــيص فــــي كــــ  أمــــة ومل

كمـــا  (1)لـــة للمقصـــود الضـــروره،تـــاب  ومكم مصـــلحة مـــن المصـــالح الخمـــك
 تفصا   لك إن شاء هللا. سيأتي

فهـــي المصـــالح التـــي يحتـــاة النـــاك إلاهـــا للتوســـةة  :المقاصننند الحاجونننة -2
ورفــ  الحــرة والمشــقة، بحاــ  إ ا فقــدت لحــ  النــاك ضــا  ومشــقة، لكنــه ي 

ــــي الفســــاد الواقــــ  أو المتوقــــ  مــــن فــــوات الضــــرورعات، ــــالي  (2)انلــــي منل وبالت
كاسجــارة، فحنهــا مننيــة علــ  فاهــا فــي محــ  الحاجــة ي الضــرورة،  المصــلحةف

مــ  القصــور عــن تملكهــا، وامتنــاع مالكهــا عــن  الحاجــة إلــ  المســاكن مســيك
  (3) .ورارهاالمضاربة و  عارعة، وك لك المساقاة والقرار ن لها

                                                           

، 391لقرافــي، صللفصــول او ، 2/139، الفــرول، 1/481، روضــة النــاظر ،38ص، اختصــار المقاصــد (1)
 .4/727، الكوك  المنارشرا  ،(20 -17)/2 الشاطني، الموافقات،، 3/385مختصر الروضة، 

 .7/3382 رعرالتح، شرا 3/231، التقرعر والتحنار، 1/481روضة الناظر،  ،(20 -5)/2الموافقات، ( 2)
، المـــــرداوه ، ا التحرعـــــرشـــــر  ،3/15، جمـــــ  الجوامـــــ ، الزركشـــــي، 2/132ي، الشـــــوكان، إرشـــــاد الفحـــــول( 3)
 .5/161، المحصول للرازه ، 2/5، الموافقات، 3/144، انن أمار حاة، التقرعر والتحنار، 7/3385
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 الخ  بما الا  مـن محاسـن الةـادات، وتجنـ هي  :المقاصد التحسينوة -3
نمــــا تقــــ  موقــــ   ،ي ي ترجــــ  إلــــ  ضــــرورة وي إلــــ  حاجــــةفهــــ ؛المدنســــات وا 

المنـاهج  ورعاية أحسـن ،توسةة والتيسار للمزايا والمرات التحسان والتزعان وال
  (1)،مكارم الخيل عل والحم   ،في الةبادات والمةاميت

مـن حاـ   ،سل  الةند أهلية الشـهادة مـ  قنـول فتـواع وروااتـه ا:هتلمثمن أ    
 ،ضـةاف الحـال والمنزلـة باستسـخار المالـك إيـاع ،ازل القدر والرتبةإن الةند ن
 ؛المــرأة عبــارة عقــد النكــااســل  كــ لك  ،منصــبه التصــده للشــهادةفــي الاــ  ب

لن اللاــ  بمحاســن الةــادات اســتحياء النســاء عــن مباشــرة الةقــد؛ لن  لــك 
 لـك ففـور الشـرع    الرجـال، وي الاـ   لـك بـالمروءةيشةر نتوقان نفسـها إلـ

، الحــ  نرتبــة التحســاناتكمــا  ،ولي حمــي للخلــ  علــ  أحســن المنــاهجإلــ  الــ
والخــ  بــآدا  الكــ  والشــر  ومــا  الةــورة وأخــ  الزعنــة عنــد كــ  مســجد ســتر

مصـــلحتان وجـــ   توفا ـــدة مراعـــاة هـــ ا الترتاـــ  أنـــه إ ا تةارضـــ، أشـــبه  لـــك
لراء التتمة.إعمال الضرورة ا  (2) لمهمة وا 

، الثيثــةم اقســال عهــ نبحــ  فقهــاء المقاصــد لصــول قــد عنــي علمــاء او     
ي و  هـا،حول رو دتـ فوجـدوها فـي أحكامهـااسسـيمية وتتبةوا تصـارعف الشـرعةة 

حاـ  ي يةـارر  لـك  ،إلـ  تحصـاله سـنييم منهـا مـا وجـدت  ت شا ام و تكاد تف
ن كانــت صــررى، لن مفســدة الأو درء مصــلحة المةــارر فــي جلــ   حتــ  وا 
 ل  جل  المصالح في جمي  التشرعةات. درء المفاسد مرجح ع

                                                           

، 7/3385، شــرا التحرعــر ،3/15جمــ  الجوامــ ،  (،22 -21)/2 ،الموافقــات، 1/480روضــة النــاظر،  (1)
 ،38، صاختصار المقاصد، 2/131ي، الشوكان، إرشاد الفحول، 3/144، انن أمار، التقرعر والتحنار

، شـرا الكوكـ  7/271، البحـر المحـيط، الزركشـي، 2/488، الموافقـات، 175المستصف ، الرزالـي، ص (2)
 .5/161، المحصول للرازه ، 3/275، أصول الحكام، اشمده، 2/132، إرشاد الفحول، 4/167المنار، 
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  تبار مجالتها إلى ثالثة أ سام:  اثانواا: تنقسم المقاصد ب
 هــي التــي تيحــر فــي جميــ  أو أرلــ  أنــوا  الشــرعةةالمقاصنند العامننة:  -1
بحاـــــ  ي تخـــــتص ميحظتهـــــا فـــــي نـــــوع  ؛المختلفـــــة مجايتهـــــااسســـــيمية، و و 

وراياتها الكنرى  ف الشرعةةعةة، فادخ  في ه ا أوصاخاص من أحكام الشر 
وتةمـــــ  علـــــ  تحقيقهــــــا فـــــي كـــــ  أنوانهــــــا  ،صــــــالحدرء المفاســـــد وجلـــــ  المو 

وظــاهر أن بةضــه أعــم مــن بةــر، ومــا كــان  ،التشــرعةية أو فــي كثاــر منهــا
 (1) أعم فهو أهم.

لتحقاـــ  مقاصـــد  ،هـــي الكيفيـــات المقصـــودة للشـــارعالمقاصننند الخاصنننة:  -2
والتـــي لةامـــة فـــي تصـــرفاتهم الخاصـــة، النـــاك النافةـــة، أو لحفـــر مصـــالحهم ا

 ،التصــرفات الماليــةبالمقاصــد الخاصــة  :مثــ  ،تهــدف الشــرعةة إلــ  تحقيقهــا
 القضــــاءو  خاصــــة بالةقوبــــاتالمقاصــــد الو  ،المةــــاميتبالمقاصــــد الخاصــــة و 

 (2) .ورارهاالتنرعات، و والشهادة، 
 "هـــي مـــا يقصـــدع الشـــارع مـــن كـــ  حكـــم شـــرعي مـــن المقاصننند الج ئونننة: -3

التـي و  ،أو سـن  ،أو شـرط ،أو إباحـة ،أو كراهـة ،أو ند  ،أو تحرعم ،إاجا 
كامهــا مثــال: ع عنــد كــ  حكــم مــن أحر انهــا الســرار التــي وضــةها الشــ قصــدي

دها إقامـــة وتثناـــت المؤسســـة الةا ليـــة، ومشـــروعية كـــون عقـــدة النكـــاا مقصـــ
 (3) .وض  حد للضرر المستمر ل مقصدعالطي

                                                           

 .7الرعسوني، ص أحمد  ،رعة المقاصدظن (،150 -149)/2 انن عاشوراسسيمية، مقاصد الشرعةة ( 1)
نــور الــدان علــم المقاصــد الشــرعية،  (،9 -8)ص، نظرعــة المقاصــد، 2/121 ،اسســيمية مقاصــد الشــرعةة( 2)

 .72الخادمي، ص
(، مقاصــــد 9 -8ص ) عنــــد اسمــــام الشــــاطني، لمقاصــــدنظرعــــة ا، 2/494 ،اسســــيمية مقاصــــد الشــــرعةة( 3)

 .3عيل الفاسي، ص، الشرعةة
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 :يأقسام وهثيثة إل   د  نسبوة ثبوتها:من حيث مثالثاا: تنقسم المقاصد 
وهي التي لها تحق  في نفسها، بحا  تدرك الةقـول  المقاصد الحقوقوة: -1

 ،ضـــررام عامـــام  أو ،للمصـــلحة بـــأن تكـــون جالبـــة لنفـــ  عـــامالســـليمة ميءمتهـــا 
، كـحدراك كـون الةـدل ام أو قانونـ ،إدراكام مستقيم عن التوقـف علـ  مةرفـة عـادة

عتداء علـ  النفـوك ضـارام، وبتةناـر آخـر هـي المقاصـد التـي نافةام، وكون اي
 ( 1).شرعاللو من رار استناد إل  يمكن أن تدرك الةقول حسنها أو قبحها و 

 وهــي المةــاني التــي لهــا حقــا   متماــزة عــن رارهــا  تباريننة:المقاصنند ال -2
  نـ  وجودهـا تـاب ، لكنها رار قا مة ن اتها،من الحقا  ، ويمكن للةق  تةقلها

 ومثــال  لــك اعتبــار الرضــاع ســنبام  ،ن والمكــانمثــ  الزمــا ى لوجــود حقيقــة أخــر 
  (2) .ومةاملته مةاملة النس  في  لك ،هلتحرعم التزوة بالخت من

شـــم  المقاصـــد الةرفيـــة المـــرادة للنـــاك فـــي ت المقاصننند العرفونننة العامنننة: -3
قهـاء فقـد صـرا الف ،حنهـا مةتنـرة فـي تةاـان جهـة الةقـوداصطيا تخـاطنهم، ف

ن خالفـت لرـة الشـرع وعرفــه  بأنـه يحمـ  كـيم كـ  إنسـان علــ  لرتـه وعرفـه وا 
ـــر اللفـــاظ  ـــاد بةـــر الةقـــود بألفـــاظ را ومـــن هـــ ا القســـم مـــا  كـــروع مـــن انةق

كانةقـاد النيـ  والشـراء  ،فالموضوعة لها مما يفاد مةن  تلك الةقود فـي الةـر 
 الضـمانجار نلفـر وك ا انةقاد شراء الثمار عل  الش الخ  واسعطاء، نلفر

حسـان مةنــ  انبرـي تةامـ  المــة إدراك كـون اس كــ لكو ، فـي عرفنـا الحاضـر
دراك كون عقوبة الجاني رادعة إياع عن الةود إل  مث  جنااته به   (3).وا 

                                                           

 .172انن عاشور، ص ،اصد الشرعةةمق (1)
  .32طرل الكشف عن مقاصد الشارع، د. نةمان جريم، ص (2)
، شـرا القواعـد الفقهيـة، أحمـد نـن الشـاخ محمـد الزرقـا(، 137 -136)/2قواعد الحكام، سـلطان الةلمـاء،  (3)

 .56ص
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  المطلب الثالث                         
  المقاصد من حيث درجة القبول والرد أ سام          

 هي: و ثة أقسام ثيل القنول والرد  درجة المقاصد من حاتنقسم 
هـــي مـــا اؤخـــ  مـــن متكـــرر أدلـــة القـــرآن تكـــررام انفـــي المقاصننند القطعونننة:  -1

و هـــي التـــي تـــواترت علـــ  إثباتهـــا طا فـــة احتمـــال قصـــد المجـــاز والمبالرـــة، أ
و لـك كمقصـد التيسـار الـ ه وردت بـه جملـة عظم  من الدلة والنصـوص، 

ـمس اُليسُسـَر ، قـال تةـال : }حاداـ  الننويـةالكرعمة تتبةهـا المن اشية  س بقكس  ِ اسرقعـدس 
مس اُلةسُسر مث  ه ا التكرار والتأكاد لطل  اليسر ورد في السـنة  (1) ،َوي اسرقعدس بقكس

"إن هـــــ ا الـــــدان يســـــر ولـــــيك بالةســـــر"، فاســـــتقراء هـــــ ع  :حـــــدا  فـــــي أيضـــــام 
  ةة.النصوص ورارها ادل قطةام عل  أن التيسار من مقاصد الشرع

وهـــي مـــا دل علاهـــا دلاـــ  ظنـــي مـــن الشـــرع، أو مـــا المقاصننند الظنونننة:  -2
ومثالهـــا: مقصـــد ســـد  رعةـــة  ،اقتضـــ  الةقـــ  ظنـــه مصـــلحة ومقصـــدا للشـــارع

إفساد الةق  وال ه اؤخ  منه تحرعم القلا  من الخمر، وتحرعم النناـ  الـ ه ي 
وهــي ي  يرلــ  إفضــاؤع إلــ  اسســكار، فتكــون تلــك الديلــة ديلــة ظنيــة خفيــة،

 (2) تحتاة إل  استقراء كنار لتصرفات الشرعةة.

وهــي كــ  مصــلحة تــوهم اسنســان أن فاهــا مصــلحة  المقاصنند الوهموننة: -3
ي اــدرك أو  ،أم أنهــا تــؤده إلــ  ضــرر يحــ  ،ســواء أكــان ضــررها واضــحا
   (3) .ضررها إي بالنظر والفكر

                                                           

 (.185سورة البقرة، اشية )( 1)
 ، 2/144مقاصد الشرعةة اسسيمية، انن عاشور، ، 73ص علم المقاصد الشرعية، نور الدان الخادمي،( 2)

 (.31 ،جريم الكشف عن مقاصد الشارع، د. نةمانطرل 
 (.17 -16)/3، جم  الجوام ، الزركشي (3)
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 المطلب الرابع                           
 نتماءال و المقاصد من حيث الشمول  أ سام              

 :بةضيةو كلية  إلى  سمينتنقسم  :المقاصد من حيث الشمول أ سامأولا: 
و أرلنهـــا، أ التـــي تةـــود إلـــ  عمـــوم المـــة كافـــة وهـــيالمقاصننند الكلونننة:  -1

 وحفر الـدان فـي من التحرعف والتراار ماتهحمااو القرآن والسنة حفر  ومثالها
م المــة ورارهــا ممــا قصــد الشــارع حفظــه ممــا اتةلــ  بةمــو  مجملــه مــن الــزوال

   .بمختلف أقطارها وأجناسها
أو آحـاد علـ  بةـر النـاك هي المقاصد التي تةود المقاصد البع وة:  -2

حتــــ  تةــــود بــــالنف   الفــــراد، وهــــي التــــي شــــرعت أحكــــام المةــــاميت لحفظهــــا
 (1) د.والخار ومثالها: اينتفاع بالني ، والمهر، والنك وبالوي

 :تابعةو  أصلوةمقاصد  إلى: نتماءثانواا: تنقسم المقاصد من حيث ال 
الضــرورعات وهــي التــي ي حــر للمكلــف فاهــا، وهــي  المقاصنند األصننلوة: -1

لــــ  ضــــرورعة وهــــي  المةتنــــرة فــــي كــــ  ملــــة، تنقســــم إلــــ  ضــــرورعة عانيــــة، وا 
  .وسيآتي تفصا   لك، كفا ية

ها حر المكلف، مثـال لـ لك: خلـ  هي التي روعي فاو : المقاصد التابعة -2
؛ ليحركــه  لــك الباعــ  إلــ  التســن  فــي ســد إ ا مســه الجــوعلــه شــهوة الطةــام 

نمــا و  رســ  منانــة أن ايســتقرار لــيك ههنــاأرســ  الثــم هــ ع الخلــة بمــا أمكنــه،  ا 
والشــقاوة النديــة هنالــك، النديــة الســةادة  وأن، هــ ع الــدار مزرعــة لــدار أخــرى 

 (2).لخروة عنهبالرجوع إل  ما حدع الشارع أو ا الكنها تكتس  أسبانها هن
                                                           

 .74الخادمي، ص ،علم المقاصد، 30مقاصد الشارع، جريم، ، 220انن عاشور، ص مقاصد الشرعةة( 1)
 (.313 -300)/2قات، اسمام الشاطني، المواف (2)
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 المبحث الثاني                             
 طهاو وشر وأدلتها وم مالتها الثالثة ترتيب المقاصد                

 
 . روريةالمطلب األول: ترتيب المقاصد الشر وة ال          

 وة الثالثة.المطلب الثاني: أدلة المقاصد الشر           
 ببع ها. و ال اتها المطلب الثالث: م مالت المقاصد الشر وة          

  .الثالثة م مالت المقاصد الشر وة  و شر المطلب الرابع:           
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 المطلب األول                             
  روريةترتيب المقاصد الشر وة ال                  

أن مراتـ  المصـالح البشـرعة مـن حاـ  الهميـة علـ  ما سـن  لقد  كر في    
ن بصــدد واش ،هاتفصــالوقــد ســن  ضــرورعة وحاجيــة وتحســنية  :مراتــ  ثــي 

هـي التـي تتضـمن حفـر مقصـود مـن المقاصـد و  ،د الضـرورعةتفصا  المقاص
والتـي ثنتـت بايسـتقراء  ،والمـال( والنس  والةق  : )حفر الدان والنفكالخمسة

، وهـــو حفـــر سادســـام بةـــر الصــولاان وزاد  ،كـــ  أمــة وملـــةوالتنصــيص فـــي 
فــحن عــادة الةقــيء نــ ل نفوســهم وأمــوالهم دون أعراضــهم، ومــا  (1)العــرار،

 وتفصالها  لك كالتالي:  ام فده بالضروره أول  أن يكون ضرورع
 ل: حف  الدين:المقصد األو

الــدان ومةنــاع تثناــت أركــان  ،يةــد حفــر الــدان مــن أكنــر الكليــات الخمــك    
وكــ لك الةمــ  علــ  إبةــاد مــا  ،الوجــود اسنســاني والحيــاة الكونيـةوأحكامـه فــي 
 الشرعةة للمصالح الضرورعة ورارهـاوحفر  ،تةال  ويةارضه اخالف دان هللا
أه وهما: حفظهـا مـن جانـ  الوجـود،  ،أحدهما اشخريكم   اتم عل  وجهان

نحبةــاد مــا  :، أهوحفظهــا مــن جانــ  الةــدم ،بشــرع مــا يحقــ  وجودهــا وتثناتهــا
ـــ  إزالتهـــا  (2)،ام متوقةـــ مأ ام كـــان واقةـــأســـواء  أو تةطالهـــا ادهاأو إفســـ اـــؤده إل

شــرعةة علــ  الــدان سـواء مــن حاــ  ررســه اللتلــك ايعتبــارات حافظـت  ونظـرام 
                                                           

، الكوكــ  المناــرشــرا  1/480، انــن قدامــة، ، روضــة النــاظر39ص، ســلطان الةلمــاءاختصــار المقاصــد  (1)
تشـناف المسـام  نجمـ   ،7/3382 ،المرداوه  شرا التحرعر،، 2/5 ، الشاطني،الموافقات 4/727انن النجار، 

الفـــرول،  ،5/161، للــرازه  ،المحصــول ،3/15م، 1998ســاد عنــد الةزعـــز،  .تحقاـــ : د ،الزركشــي ،الجوامــ 
 (.403 -402)/3شرا مختصر انن الحاج ، ، 3/274، أصول الحكام، اشمده، 3/260القرافي، 

 .2/19الشاطني  الموافقات( 2)



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  137   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

وتةهـــدع بمـــا  ،أو مـــن حاـــ  تـــدعيم أصـــله ،فـــي النفـــوك وتةميقـــه فاهـــا انتـــداءم 
منهـا علـ  سـنا  وسـا   عدة لك شرعت ل قد و  عاستمرار و ويحفر بقاءع  ،انميه

 :المثال ي الحصر
ــ :التصــدا  بالقلــ  مننن جانننب الوجننود: وسننائل حفنن  النندين -1  يتأوهــو ي

وكتبـــه ومي كتـــه والاـــوم اشخـــر والقـــدر  ،بالمقصـــود فـــي اسيمـــان بـــاح ورســـوله
ه َنـز َل } تةال : هقوللخارع وشرع،  ولقهق َواُلكقتـا ق ال ـ ق ق َوَرسس نسوا بقاّلِل  ـولقهق آمق َعلـ  َرسس

ــُومق  ــلقهق َواُلَا تسبقــهق َورسسس ــهق َوكس ق َوَمي قَكتق ــُر بقــاّلِل  ــُن َقُنــ س َوَمــُن َيُكفس ه َأُنــَزَل مق َواُلكقتــا ق ال ــ ق
اـــدام  ـــرق َفَقـــُد َضـــ   َضـــييم َبةق النط  ويكـــون بـــ :اينقيـــاد بـــالجواراثـــم  (1)، اُشخق

 (2) وما أشبه  لك.بالشهادتان، والصية، والزكاة، والصيام، والحج، 
 حفـر الـدان بشـرعية القتـ  والقتـال: وسائل حف  الدين من جانب البقناء -2

مـن » ، لحـدا :فالقت  للردة ورارها مـن موجبـات القتـ  لجـ  مصـلحة الـدان
}َقــاتقلسوا  لقولــه تةــال : (4)والقتــال فــي جهــاد أهــ  الحــر ، (3)،«نــدل دانــه فــاقتلوع

ق  نسوَن بقاّلِل  اَن َي اسُؤمق رق ال  ق النرهـان  عل الدان  قاموم   لك إ (5)، َوَي بقاُلَاُومق اُشخق
أخــ  كمــا منــ  تقالاــد اشبــاء ومنــ  ، النظــر والتــدنرو  ،الةقلــي والحجــة الةلميــة
 ،وبكــ  هــ ع التشــرعةات اتأصــ  الــدان ،نرهــاندلاــ  أو المةتقــدات مــن راــر 

 .ماعاتجد والافر الك و وعرسخ في نف
                                                           

 (. 136سورة النساء، اشية ) (1)
 (19 -17)/2، الشاطني، الموافقات( 2)
 .4/61(، 3017صحيح النخاره، رقم ) (3)
 -25)/1 ،سـلطان الةلمـاء قواعـد الحكـام،، 5/160 ، الـرازه،المحصول، 174، صالمستصف ، الرزالي( 4)

ـــر حـــاة شـــرا الكوكـــ ، 3/15، جمـــ  الجوامـــ ، الزركشـــي، (50 ـــن أما ـــر، ان ـــر، 4/159، المنا ، شـــرا التحرع
 .3/274أصول الحكام، اشمده، ، 7/3380، المرداوه 

 (.29سورة التوبة، اشية ) (5)
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 نفس:المقصد الثاني: حف  ال
مراعـاة حـ  حفر النفك هو الكلية المقاصدية الشرعية الثانيـة، ومةناهـا:     

لتهـــارة فحنـــه لـــوي  لـــك  ،فهـــي محفوظـــة بشـــرع القصـــاص ،الـــنفك فـــي الحيـــاة
 (2)،}َوَلكسُم فقي اُلققَصاصق َحَيـاة   :تةال لقول  (1) ،الخل  واخت  نظام المصالح

قولــه تةــال : وكرامــة فــي ةــزة اة ب  أن تكــون هــ ع الحيــنبــه هللا تةــال  علــوقــد 
ُمَنا َننقي آَدَم ، يم  :هلو وق (3)}َوَلَقُد َكر  ُنَساَن فقي َأُحَسنق َتُقوق كمـا  (4)،}َلَقُد َخَلُقَنا اُسق

المـــرار الوقايـــة مـــن صـــيانتها مـــن التلـــف قنـــ  وقوعـــه كحفـــر الـــنفك  يةنـــي
 ت فيه.ومن  الناك من أن تدركهم الةدوى ندخول نلد قد انتشر  المةدية

الـــنفك علـــ  حفـــر و  ،الــدانحفـــر مـــا نـــان ح يجتــر القــد وقـــ  خـــيف فـــي و     
الثمـــرات، وهـــي الســـةادة  لن ثمـــرة الدانيـــة أكمـــ  ،الباقيـــةالضـــرورعة قســـام ال

حــ   لن ؛ربةــة الباقيــة علــ  الدانيــةوقاــ  بــالةكك، أه تــرجح ال، الخرويــة
القصــاص علــ  ولهــ ا قــدم  ؛لمســاهلة نخــيف حقــول النــاكتةــال  علــ  ا هللا
صلحة النفك علـ  الثيثـة ترجح ملكن ي خيف في و ، الردة إ ا اجتمةا قت 

 ؛ثــم النســ  اــرجح علــ  الةقــ ، الــنفكلن حفــر الباقيــة لجــ  حفــر  ،الباقيــة
 (5) .الةق نبقاء النفك من حفر  لن حفر النس  أشد تةلقام 

                                                           

، الموافقـات، الشـاطني، 3/260الفرول، القرافي،  ،3/274حكام اشمده، ال، 5/160، المحصول للرازه  (1)
شــرا التحرعــر، ، 174المستصــف ، الرزالــي، ص، 3/231، انــن أماــر حــاة، التقرعــر والتحناــر(، 20 -19)/2

جمـــــ  ، 2/129، الشـــــوكاني، إرشـــــاد الفحــــول، 4/162 ،شـــــرا الكوكــــ ، انـــــن النجــــار، 7/3381 ،المــــرداوه 
 .128 -127)/2، التفتازاني ،شرا التلويح، 7/266، لزركشيل، البحر المحيطو  ،3/15الجوام ، 

  (.179سورة البقرة، اشية ) (2)
 (.70( سورة اسسراء، اشية )3)
 (. 4سورة التان، اشية ) (4)
 (.403 -402)/3شرا مختصر انن الحاج ،  (5)
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 حف  العقل:: المقصد الثالث
يم، اصدية الشرعية الثالثة التي أقرها اسسـحفر الةق  هو الكلية المقإن     

 لن ؛الةقــ  اــرجح علــ  المــالفــحن ثــم ومــن  وأثنتهــا فــي كثاــر مــن المواضــ 
ممـا حاجـا  حـد الشـر  نتحصانه أمر نف، الةق  ميك التكلاف نخيف المال

تناول المفسـدات مـن  سن ب عمن خل  يفضي إل  فساد يهيمكن أن ادخ  عل
لـدرء مفسـدة  هـا   حشيش أو أفاون ونحو  لك،من  نلهااما يقأو  (1)،مسكر
 .ما اتوق  من ترتا  الحكم عليه حصول مصلحة أو درء مفسدةم الةق 
 ام ، ومناطـوتنـزعيم  ام فـي التكلاـف فهمـ ام بالةقـ  وجةلـه شـرطالشـرع  اهتمكما     

لقوانانهمـا  ام لسرارهما واستنباط ام   م  أحوال النفك والكون، اكتشاففي التةام
ــــدنار  تةــــال ســــتفادة مــــن خنراتهمــــا، وقــــد أمــــر هللا واي اسنســــان بــــالتفكار والت

والتأمـــ  وماـــزع نـــ لك عـــن كثاـــر مـــن المخلوقـــات، كمـــا أثنـــ  ســـبحانه وتةـــال  
 (2) عل  أصحا  الةقول السليمة من المجتهدان والمفكرعن والمتدنرعن.

 ام : نجـــد اسســـيم قـــد جةـــ  لـــه حـــدودام ومـــن ضـــرو  الةنايـــة بالةقـــ  أيضـــ    
ــــك لن إطــــيل الةقــــ  وتحرعــــرع بشــــك   ام وقاــــود ي اتةــــداها وي اتجاوزهــــا؛ و ل

مطل  اؤده ي محالة إل  مفاسد ي تق  خطورة عـن مفاسـد تةطالـه وتحجـيم 
دورع؛ فحفــــــر الةقــــــ  مصــــــان بالوســــــطية اسســــــيمية المةهــــــودة نحثبــــــات دورع 

كانـة وكـ  هـ ا دلاـ  علـ  م ،ومكانته وضبطه بقاود مةتنـرة وضـوابط مةلومـة
  الةق  في اسسيم، ودورع الملحوظ في فهم الحكام واستنباطها وتطنيقها.

                                                           

مختصــــر انــــن ، 174لمستصــــف ، صا، 3/274حكــــام، اشمــــده، الأصــــول ، 3/260 الفــــرول، القرافــــي( 1)
، 3/15، لزركشــي، لجمــ  الجوامــ ، 7/266، البحــر المحــيط، 5/160 المحصــول للــرازه  ،3/402، الحاجــ 

 .7/3381، شرا التحرعر، 2/162، الكوك  المنار، 3/144، التقرعر والتحنار، 2/20الموافقات، 
 .82ر الدان مختار الخادمي، صعلم المقاصد الشرعية، نو ، 2/139مقاصد الشرعةة، انن عاشور،  (2)
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 :حف  النسل: المقصد الرابع
المقصــد الشــرعي الكلــي الرابــ  الــ ه أقــرع اسســيم فــي  النســ  ةــد حفــري    

هـــو محفـــوظ بشـــرع ، فالنســـا  هـــو المةنـــر عنـــه بحفـــرو  ،نصوصـــه وأحكامـــه
المـؤده إلـ   لنـه مـؤد إلـ  اخـتيط النسـا ، ورجمـام  الزواجر عن الزنا جلدام 

 (1)،النـوع اسنسـاني مـن الوجـودمن اشباء المؤده إل  انقطـاع  انقطاع التةهد
اَ َة َجُلَدة  ل تةال : و قي َما مق ُنهس د  مق َيةس َوالز انقي َفاُجلقدسوا كس   َواحق  (2).}الز انق

ايعتــداء  حــرمو  ، ــهحــ  علــ  الــزواة والترراــ  فيــه وتخفاــف أعباوبالتــالي    
ــوَن اُلمسُحَصــَناتق ثســم  لقولــه تةــال :  (3)،لقــ فبحــد ا علــ  العــرار اَن َاُرمس }َوال ــ ق

ــَهَداَء َفاُجلقــدسوهسُم َثَمــانقاَن َجُلــَدةم َوَي َتُقنَ  ا َلــُم َيــُأتسوا بقَأُرَبَةــةق شس ــُم َشــَهاَدةم َأَنــدم  (4)،لســوا َلهس
  أن اسـدع  وجـأو  من  التننيو ، له نه قت ل ؛اسجهار بةد نفخ الروا حرمو 

َبا قهقم  ، لقوله:اسنسان بأنيه   (5).}اُدعسوهسُم شق
لـزام النـوعن و  (6)،النكاا ندون ولـي وبـدون إشـهادو نكاا السر، من   كما     ا 

ـــاهم حتـــ  اتحقـــ  لـــأل ويد ايســـترناء عـــن نفقـــة نرعايـــة أويدهمـــا واسنفـــال عل
 ،وسا   اسثارة في النفك البشـرعةط  قسدام ل بصرالرر كما أمر ب ،النوعن

 .والتراضي نان الطرفان ،جة  عيقة الزواة قا مة عل  ايختيار الحرو 
                                                           

 4/160 إرشـاد الفحـول 3/231 ،رالتقرعـ 174المستصف ، ص ،2/20، الموافقات7/3381شرا التحرعر (1)
 . 3/15، الجوام ، 7/266البحر المحيط ،4/160شرا الكوك  5/160المحصول، 3/274حكام اشمده ال
 (.2سورة النور، اشية ) (2)

 .7/3382، المرداوه ، شرا التحرعر (3)

 (.4سورة النور، اشية ) (4)

 (.5سورة الحزا ، اشية ) (5)

، 29-3/25، رد المحتـــار، ينـــن عانـــدان، 3/415، مـــنح الجلاـــ ، 369 /3نـــدا   الصـــنا  ، الكاســـاني،  (6)
  .2/40، المه  ، الشارازه ،8/164(، أيم، اسمام الشافةي، 36 -35)/2حاشية الةدوه، 
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 المقصد الخامس: حف  المال:
لمةتـده فيـه فـحن المـال حاجـا  الضـمان علـ  ان إمـا بأمرعن:يحفر المال     

ـاتةـال :  هلـو قل (1) ،السرقةعند القط  بحد  و، أقوام الةيش ـارقَقةس }َوالس  رقلس َوالس 
ــيم   س َعزقعــز  َحكق  ِ ق َو  ِ ــَن  َما َجــزاءم بقمــا َكَســبا َنكــايم مق َاهس : قولــهو  (2)، َفــاُقَطةسوا َأُاــدق

ـــُن } ـــامق لقَتـــُأكسلسوا َفرقعقـــام مق ك  ـــ ق َوتســـُدلسوا نقهـــا إقَلـــ  اُلحس ُم بقاُلباطق َوي َتـــُأكسلسوا َأُمـــواَلكسُم َنُاـــَنكس
ُثمق َوَأُنتسُم َتُةَلمسون َأُموالق الن اكق   (4) .«عليكم حرام ..أموالكم»: حدا و (3)، بقاُسق

نظـم الزكـاة واسر  حفـر المـال: لجـ  اسسـيم ومن النظم التي وضةها     
ورة مــن ضــرورعات الحيــاة والضــمان ايجتمــاعي، ومــن ثــم اعتنــر المــال ضــر 

تســـــابه وشـــــرع مـــــن التشـــــرعةات والتوجاهـــــات مـــــا يشـــــج  علـــــ  اك ،اسنســـــانية
وتحصاله، ويكف  صيانته وحفظه وتنماته، فحـ  علـ  السـةي لكسـ  الـرزل 

قوام الحياة اسنسـانية واعتنـر السـةي لكسـ  المـال  باعتبارع وتحصا  المةاش
 تةال . ضربام من ضرو  الةبادة وطرعقام للتقر  إل  هللا

قـه وأوجـ  الوفـاء بحقو  ،ر الةامـ ا أنه رف  منزلة الةم  وأعل  مـن قـدكم    
كــ  المســلم علــ  المســلم »: قــال فيــه رســول هللا حــدا ، لالماديــة والمةنويــة

  (5)«.حرام دمه وماله وعرضه
                                                           

شــرا ، 7/3381 ، المــرداوه،شــرا التحرعــر، 7/266، لزركشــيل، البحــر المحــيطو  ،3/15جمــ  الجوامــ ،  (1)
 ،5/160، المحصــــول للــــرازه ، 2/129، الشــــوكاني، إرشــــاد الفحــــول، 4/162،، انــــن النجــــارالمناــــر الكوكــــ 

الموافقـــات، الشـــاطني، ، 3/231، التقرعـــر والتحناـــر، 3/260الفـــرول، القرافـــي، ، 3/274 اشحكـــام، اشمـــده،
 (.128 -127)/2، التفتازاني ،شرا التلويح، 174المستصف ، الرزالي، ص(، 20 -19)/2
 .(38سورة الما دة، اشية ) (2)
 .(188سورة البقرة، اشية ) (3)
  .9/25صحيح النخاره،  (4)
 .4/1986(، 2564، صحيح مسلم، رقم )13/159(، 7727مام أحمد نن حنن ، رقم )مسند اس (5)
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 المطلب الثاني                            
 أدلة المقاصد الشر وة الثالثة                   

 اعأنـو لكـ  يزمـة و المقاصد الضرورعة حتميـة أدلة المقاصد ال رورية:  أولا:
قـد تأكـدت وتقـررت وقـد دلـت علاهـا نصـوص كثاـرة وأدلـة متنوعـة، و  ،البشرعة

ـــك النصـــوص والدلـــة بمســـلك ايســـتقراء ، كمـــا الـــ ه هـــو النظـــر فـــي كـــ  تل
رعرهـا التأم  في جز يات الشـرعةة وأحكامهـا، برـرر التوصـ  إلـ  تقب تأكدت
 .ل لك اتسمت بطاب  القط  واليقان؛ وتثناتها
المقاصـد الضـرورعة الكرعم قـد نـص علـ   نالقرآأن  نجددلة تلك المن و     

مجموعــة  (1)،والتــي ثنتــت بايســتقراء والتنصــيص فــي كــ  أمــة وملــة ،الخمســة
ـــَك َعلـــ  َأُن ي }فـــي قولـــه تةـــال :  نـــاتس اسبايقُةَن ـــيُّ إق ا جـــاَءَك اُلمسُؤمق ـــا الن نق يـــا َأاَُّه

ق َشـــُا ام َوي َيُســـرقُقَن َوي َاـــُزنق  اَن َوي َيُقـــتسُلَن َأُويَدهســـن  َوي َيـــُأتقاَن نقنسُهتـــان  يسُشـــرقُكَن بقـــاّلِل 
وف  َفبـــايقُةهسن   ـــاَنَك فقـــي َمُةـــرس ـــن  َوي َيُةصق لقهق اهقن  َوَأُرجس قـــال و  (2)، َيُفَترقعَنـــهس َنـــُاَن َأُاـــدق

 (3).«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» :في خطبة الوداع النني
اتفـــ   ، وقـــدعلـــ  علـــم المقاصـــد ةدلـــالأكنـــر مـــن  حـــدا  النيـــةيةـــد كمـــا     

حــدا  ل (4)،فــي المقاصــد، واختلفــوا فــي الوســا  الةلمــاء علــ  أن النيــة شــرط 
 العمـال إنمـا»، يقـول: قـال: سـمةت رسـول هللا  عن عمر نن الخطـا 

                                                           

 (،20 -5)/2الموافقــات، 4/727، الكوكــ ، شــرا 1/480 ،، روضــة النــاظر39ص ،اختصــار المقاصــد (1)
الفــرول، القرافــي،  ،5/160، للــرازه  ،المحصــول ،3/15 ،الزركشــي ،الجوامــ ، 7/3382 ،المــرداوه  ،التحناــر

 .3/274اشمده  ،حكامال، أصول 4/160 إرشاد الفحول ،3/231 رالتقرع، 174المستصف ، ص، 3/260
 .(12، اشية )سورة الممتحنة (2)
 .9/25صحيح النخاره،  (3)
تحقا : علـي نـن حسـن نـن علـي، الحلنـي، هـ(، 1307الروضة الندية، محمد صدا  خان، الققنوجي )ت: ( 4)

 .166م، ص2003، 1الرعار، ط/ دار انن القيم،
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نمــا  ،بالنيــة فهجرتــه  مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتــه إلــ  هللا ورســوله لمــرت وا 
ن كانـــت هجرتــه إلــ  دنيـــا يصــانها أو امــرأة اتزوجهـــا ، ومــإلــ  هللا ورســوله

 هــ ا الحــدا  قاعــدة مــن قواعــدن إقــد قاــ  و  (1)،«فهجرتــه إلــ  مــا هــاجر إليــه
 .اسسيم حت  قا : إنه ثل  الةلم

 ،صــــد الحاجيــــة باســــتقراء الدلــــةاثنتــــت المقأدلننننة المقاصنننند الحاجوننننة:  -2
لا  واحـد أو بةـدد قلاــ  والحكـام الشـرعية وتتبةهـا والنظــر فاهـا؛ ولـم تثنـت نــد

نما ثنتت بأدلة كثارة  فـول الحصـر، أفـادت بمجموعهـا تمن الدلة الشرعية؛ وا 
وجملتهـــا حقيـــة تلـــك المقاصـــد وأهماتهـــا، ودورهـــا فـــي قيـــام حاجـــات اسنســـان 

}َمـا  ، يقـول تةـال :ومطال  المهمة القرعبة من الضـرورعات اليزمـة والكاـدة
س لقَاُجَةَ  َعلَ   ِ ُن َحَرةاسرقعدس  ُم مق  (2). ُيكس

وتقــررت بةــدد المقاصــد التحسـانية قـد ثنتــت ل أدلننة المقاصنند التحسننينوة: -3
وبـــالنظر فاهـــا عـــن  ،والنصـــوص الشـــرعية الكليـــة والجز يـــةكناـــر مـــن الدلـــة 

  طرع  ايستقراء وتتب  الجز يات والقرا ن الشرعية المختلفـة، برـرر التوصـ
 علــــ  قصــــدع التحســــانهللا تةــــال  دل  وقــــد ،إلــــ  تقرعرهــــا وتثناتهــــا وتــــدعيمها

ـــُن كقولــه تةـــال : } ،  والحكــم التـــي قرنهـــا نــبةر أحكامـــهوالتجماــ  بالةلـــ َوَلكق
ُم  ـــُيكس ُةَمَتـــهس َعَل ُم َولقاســـتقم  نق ـــَركس ـــاَة وقولـــه:  (3)،اسرقعـــدس لقيسَطه ق ـــَ  اُلَمـــُوَت َواُلَحَي ه َخَل }ال ـــ ق

ُم َأُحَسنس َعَميم  ُم َأيُّكس  (5) .«إن هللا طا  ي يقن  إي طابا»: وحدا (4)،لقَاُنلسَوكس
                                                           

 .3/1515(، 1907، صحيح مسلم، )7/3(5070، صحيح النخاره، )341(، ص983الموطأ، رقم ) (1)
 (.6رة الما دة، اشية )سو  (2)
 (.6سورة الما دة، اشية ) (3)
 (.2سورة الملك، اشية ) (4)
 ، .2/703(، 1015، صحيح مسلم، رقم )14/90(،  8348مسند اسمام أحمد نن حنن ، رقم ) (5)
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 المطلب الثالث                           
  ببع ها تهااو ال م مالت المقاصد الشر وة               

وهـــي الحكـــام التـــي تجةـــ  المقاصـــد  م منننالت المقاصننند ال نننرورية:أولا: 
 ،الصــلية اخــ  بحكمتهــتم لــ افقــده فــررلــو  بحاــ لضــرورعة تامــة وكاملــة ا

كمـا سـن   كـر  النسـ  أو النسـ  والمـالو وتشم : حفر الدان والنفك والةقـ  
نواف  الةبادات كلها وسـننها وآدانهـا؛ لنهـا ليسـت  إظهار"ومن أمثلتها:  ، لك

نــ   (1)،"شــرعت مكمـيت للفـرا ر زعــادة علاهـا فلـم تكــن مقصـودةنواجبـة نـ  
كمال  لحفر الد تتميم  هي   .في النفوك والواق  ظهورع وتمكانهل ان، وا 
التماث  في القصاص، فحنه ي تدعو إليـه ضـرورة، وي ك لك من أمثلتها:     
أه: إنمــــــا هــــــو مكمــــــ  لحكمــــــة  ،كنــــــه تكمالــــــيظهــــــر فيــــــه شــــــدة حاجــــــة، ولت

القصـــاص، فـــحن قتـــ  العلـــ  بـــالدن  مـــؤد إلـــ  ثـــوران نفـــوك الةصـــبة، فـــي 
 (2).ا الشرع منهيكم  ندونه ثمرة القصاص من الزجر والحياة التي قصده

المبالرــة فــي حفــر الةقــ  نتحــرعم شــر  القلاــ  مــن المســكر أيضــام لــه اومث    
ن لم يكـن مسـكرام  ، فـحن أصـ  المقصـود مـن حفـر الةقـ  الداعي إل  الكثار وا 

نمـــ ا يحـــرم القلاـــ  للتكماـــ  حاصــ  نتحـــرعم شـــر  المســـكر ي نتحـــرعم قلالـــه، وا 
مكمـ  للضـروره مـن حفـر  جننيـةالمن  من النظر إل  الوك لك  (3)،والتتميم

وتحــرعم داعيــة  ،ن النظــر مقدمــة للزنــا وداعيــة إليــهالنســ  بــالمن  مــن الزنــا، ل
المحرم ثنت نها الدلا  الشرعي، وك ا من  الربا تكما  لحفر المال ال ه هـو 

                                                           

 .4/174، عيء الدان النخاره، شرا أصول النزدوه  (1)
 .2/23الموافقات، الشاطني،  (2)
، إرشـاد الفحـول، 4/166، المناـر الكوك ، 3/144، التقرعر والتحنار، 3/275، مده، اشأصول الحكام (3)

 .2/179، روضة الناظر، انن قدامة، 2/245المةتمد، البصره، ، 309ص ،الفروسية، 2/130الشوكاني، 
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ضــروره، فــحن الزعــادة جــزء مــن مــال الــداف  اــ ه  هــدرا نــدون مقانــ  مةتنــر 
ن  شرعا، والورع تكما  لما هو من نوعه، فحن كان في عبادة، فمكم  لهـا، وا 

  (1) .كان في عادة أو مةاملة، فمكم  ل لك
وهـــي الحكـــام التـــي تجةـــ  المصـــلحة  :ةالحاجوننن م منننالت المقاصننند: اا ثانوننن

 ومــن أمثلتهــا: الحاجيــة تامــة وكاملــة ومكتســبة علــ  أحســن الوجــوع وأفضــلها،
إلــــ  دوام النكــــاا  فحنــــه أفضــــ  الكــــفء ومهــــر المثــــ  فــــي الصــــرارة، اعتبــــار

ن كـان أصـ  المقصـود حاصـيم  ن لـم يكـن ، دون  لـكنـ وتكما  مقاصدع، وا  وا 
النيــ  مــن كــان كــ لك لــو و  ،اب  الجــاره مجــرى التتمــة والتكملــةأصــي فهــو التــ

الجمــ  أيضــام بــا  الحاجيــات، فاسشــهاد والــرهن مــن بــا  التكملــة، ومــن  لــك 
وجمــ  المــرعر الــ ه  نــان الصــيتان فــي الســفر الــ ه تقصــر فيــه الصــية،

اخــاف أن يرلــ  علــ  عقلــه، فهــ ا وأمثالــه كالمكمــ  لهــ ع المرتبــة، إ  لــو لــم 
 (2)يشرع لم اخ  بأص  التوسةة والتخفاف.

وهـــي الحكـــام التـــي تجةـــ  المصـــلحة : تحسننننوةال لمقاصننندا م منننالتثالثننناا: 
مــا يقــ  موقــ  التحســان والتــزعان ورعايــة أحســن  أه: ،التحســانية تامــة وكاملــة

بةثــــــــت لتمــــــــم مكــــــــارم »لحــــــــدا :  منــــــــاهج فــــــــي الةــــــــادات والمةــــــــاميت،ال
الحــدا ، ومنــدوبات الطهــارات،  التحلــي بــآدا  ومــن أمثلتهــا: (3)،«الخــيل

  (4)واسنفال من طابات المكاس ، وما أشبه  لك. ،حرمة القا وراتو 
                                                           

 .2/23الموافقات، الشاطني،  (1)
، الفـرول، 3/144، انـن أماـر، لتقرعـرا، 3/275، مـدهأصـول الحكـام، اش، 2/24الموافقـات، الشـاطني،  (2)

 .5/160، المحصول للرازه  ،130،/2، الشوكاني، إرشاد الفحول، 4/166،المنار الكوك ، 4/226القرافي، 
 .10/323(، 20782، السنن الكنرى، الناهقي، رقم )13/203(، 3624شرا السنة، البروه، رقم ) (3)
 .2/127، شرا التلويح، 3/145، تقرعر والتحنارال، 3/275أصول الحكام، ، 2/25الموافقات،  (4)
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 : اا بع  اا: ارتبا  المقاصد الثالثة ببع هاابعر 
 فيمــــا نانهــــا، وتخــــدم وتكمــــ  بةضــــها بةضــــام،المقاصــــد الثيثــــة مرتبطــــة     

فالمقاصد الضـرورعة هـي أسـاك جميـ  المقاصـد وقاعـدتها الولـ ، ثـم تكـون 
ـــر  المقاصـــد الحاجيـــة بةـــدها، ولكـــ  مـــن ، ام ثـــم تكـــون المقاصـــد التحســـانية أخا

 النواع الثيثة مكميت، تهدف بمجموعها إل  تحقا  مقاصد الشرع جميةهـا
دا رة حول حم  الضروره خادمة لـه ومقويـة مكميت ه ع الو  ،جز يام  كليا أو

ان خلـــي فاهـــا، وعلـــ  هــــ ا لجانبـــه، فلـــو خلـــت عـــن  لـــك أو عــــن أكثـــرع، لكـــ
 (1) جره سا ر الضرورعات م  مكميتها لمن اعتنرها.تالترتا  

ح ا كــان الضـروره قــد اختـ  بــاختيل مكميتـه، كانــت المحافظـة علاهــا فـ    
ها، كـان مـن الحـ  ت زعنة ي يظهر حسنه إي نلجله مطلوبة؛ ولنه إ ا كان

وبهــ ا كلــه يظهــر أن المقصــود العظــم فــي المطالــ  الثيثــة ، ي اخــ  نهــاأ
المحافظــة علــ  الول منهــا وهــو قســم الضــرورعات، ومــن هنالــك كــان مراعــ  
فـــي كـــ  ملـــة، بحاـــ  لـــم تختلـــف فيـــه الملـــ  كمـــا اختلفـــت فـــي الفـــروع، فهـــي 

 (2)ة، وكليات الملة.أصول الدان، وقواعد الشرعة

المســلم فــي ســا ر المجتمــ  تهــدف إلــ  ننــاء حن هــ ع المقاصــد فــ ؛بالتــاليو     
بـه جـ  التنعليه او  ،بشك  عام يقيةالةقدية، والتشرعةية، والخ أحواله وأمورع
 ، حتــ  يحيــاةواقــ  الفــي أثنــاء فهــم الــدان وتنزعلــه فــي المةتنــرة  لهــ ع الحقيقــة

 فـي مصـالح الخلـ  وأالتشـرع  ومنظومتـه واعـد قخلـ  وايضـطرا  فـي يقـ  ال
 .الةامة والخاصة ومنافةهم

                                                           

 .، 2/43 ، الشاطني،الموافقات، 9/3782 ،لقرافيلشرا المحصول، ، و 4/226الفرول،  (1)
 .2/130، الشوكاني، إرشاد الفحول، 4/166 ،، انن النجارالمنار شرا الكوك  (2)
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 المطلب الرابع                           
  ةم مالت المقاصد الشر وة الثالث  و شر                

هي الحكام التي تـتم و مكميت المقاصد الشرعية: لقد اشترط الشرع في     
تضــي  هــ ع المصــلحة  تبطــ  أو تفــوت أو يأ الحقيقيــة مصــالحوتكمــ  تلــك ال

 (1)ود اعتبارهــا علــ  الصــ  باسبطــال؛ةــي يأ أه: نوجــود مــا يكملهــا وعتمهــا،
فــي يصــح اشــتراطها  اصــلهو لــك أن كــ  تكملــة يفضــي اعتبارهــا إلــ  رفــر أ

 لوجهان.؛ عند  لك
أن فــي إبطــال الصــ  إبطــال التكملــة، لن التكملــة مــ  مــا كملتــه  أحنندهما:

ـــــاع  كالصـــــفة مـــــ  ـــــ  ارتف ـــــؤده إل ـــــح ا كـــــان اعتبـــــار الصـــــفة ا الموصـــــوف، ف
، فاعتبــار هــ ع التكملــة علــ  الموصــوف، لــزم مــن  لــك ارتفــاع الصــفة أيضــام 

ه ا الوجـه مـؤد إلـ  عـدم اعتبارهـا، وهـ ا محـال ي اتصـور، وا  ا لـم اتصـور، 
  .كملة، واعتنر الص  من رار مزعدلم تةتنر الت

يــة تحصــ  مــ  فــوات المصــلحة حة التكمالأن المصــل تقــدارام  لــو قــدر والثنناني:
والمثلـة علـ   ،لمـا نانهمـا مـن التفـاوت ان حصول الصلية أولـ لك الصلية
 :عل  سنا  المثال ي الحصر التالي ن كر منهاي تحص   لك 
حســــــن، فحرمــــــت مهــــــم كلــــــي، وحفــــــر المــــــروءات مست نفكن حفــــــر الــــــأ -1

نتنـــاول  نفكالـــء ت، فـــحن دعـــت الضـــرورة إلـــ  إحيـــاآالنجاســـات حفظـــا للمـــرو 
ومنـ  الرـرر والجهالـة  أص  النيـ  ضـروره ن أ ، كماكان تناوله أول  النجك

 (2) .نفي الررر جملة ينحسم با  الني مكم ، فلو اشترط 
                                                           

 .8/3766التحنار، المرداوه، ، شرا 3/68، شرا مختصر انن الحاج ، 2/26الموافقات، الشاطني،  (1)
 (.27 -26)/2 الموافقات، (2)
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ــــك كــــان ضــــررام و  ،ا زالجهــــاد مــــ  وية الجــــور جــــن أ -2 ــــو تــــرك  ل علــــ   ل
المســــلمان، فالجهــــاد ضــــروره، والــــوالي فيــــه ضــــروره، والةدالــــة فيــــه مكملــــة 
للضــرورة، والمكمــ  إ ا عــاد لألصــ  باسبطــال، لــم يةتنــر، ولــ لك جــاء المــر 

 (1).ربالجهاد م  وية الجو 
تـــرك ســـنة  ن فــي تـــرك  لــكجـــا ز ل المــر بالصـــية خلــف الـــوية الســوء -3

والةدالــــة مكملــــة لــــ لك ، جماعــــة مــــن شــــةا ر الــــدان المطلوبــــةالجماعــــة، وال
 .لمطلو ، وي ابط  الص  بالتكملةا
ي فـح ا أدى طلبـه إلـ  أ ،في الصية مكم  لضـروراتها إتمام الركانن أ -4

، سقط المكم ، أو كان في إتمامها حـرة ارتفـ  كالمرعر رار القادر يتصل
 .، وصل  عل  حس  ما أوسةته الرخصةالحرة عمن لم يكم 

اني مكمــ  لــه، وشــرط هــ ا وســتر الةــورة تحســ ،فــر الــنفك ضــروره ن حأ -5
فلـو دعـت الضـرورة إلـ   ؛ل  أص  حفـر الـنفك باسبطـاليةود عي المكم  أ

لجــــاز  أو الهــــيك ،لحفــــر الــــنفك مــــن المــــوت كشــــف الةــــورة بقصــــد الةــــية
 (2)الضروره. لمكم  من أج  بقاء الص التضحية نه ا ا حتيولن ،كشفها

فلو طل  عل  اسطـيل لتةـ ر  ستر الةورة من با  محاسن الصيةن أ -6
 ا القناــ  فــي الشــرعةة تفــول شــياء مــن هــوال، اترام لــم اجــد ســ أداؤهــا علــ  مــن

    (3) .عل  ه ا السلو  عةكلها جار  الحصر
                                                           

 (.28 -27)/2الموافقات، الشاطني،  (1)
 .2/29الموافقات،  (2)
، شـــرا أصـــول 3/643، الطـــوفي، شـــرا مختصـــر الروضـــة، 1/171، ســـلطان الةلمـــاءقواعـــد الحكـــام،  (3)

عنــد الوهــا  تقــي الــدان الســبكي )ت:  الشــباع والنظــا ر، تــاة الــدان، 3/81النــزدوه، عــيء الــدان النخــاره، 
 (. 30 -29)/2ت، الموافقا، 1/156م.1991، 1هـ(، دار الكت  الةلمية، ط/771
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  المبحث الثالث                         
  حسان والترجوحالمصالح والمفاسد من حيث اإل          

 
 .المصالح والمفاسدالمطلب األول: إحسان           
  .المصالح والمفاسد رتب تفاوتي: المطلب الثان          
 .مصالح والمفاسدال ىما يبنى  ل: الثالثالمطلب           
 .مصالح والمفاسدال وسائلالمطلب الرابع:           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  150   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

 المطلب األول                           
  إحسان المصالح والمفاسد                      

لرســ  وأنــزل الكتــ  سقامــة مصــالح الــدنيا واشخــرة إن هللا تةــال  أرســ  ا    
والمفسـدة ألـم  ،أو فرحـة أو سـننها ،والمصـلحة لـ ة أو سـننها ،ودف  مفاسـدهما

أو رـــم أو ســـنبه، ولـــم يفـــرل الشـــرع نـــان قلالهمـــا وكثارهمـــا، كحبـــة  ،أو ســـنبه
ُثقـاَل َ ر ة  َخُاـ} لقولـه تةـال : وش  تمرة ومثقـال  رة ،خردل . رام َاـَرعس َفَمـُن َيُةَمـُ  مق

ــَرعس  ُثقــاَل َ ر ة  َشــراا َا حصــر فــي جلــ  المصــالح واسحســان من (1)، َوَمــُن َيُةَمــُ  مق
ثــــم ، ثــــم اسحســــان إلــــ  الخي ــــ  ،الةبــــاداتوأعيهــــا إحســــان  ودرء المفاســــد

 (2)إحسان المرء إل  نفسه.
فــحن لــم تكــن تــراع  ؛كأنــك تــراعتةــال  حســان الةبــادات: هــو أن تةنــد هللا حف    
در أنه اراك، فلو قدرت في عبادتك أنك ترى المةنود فسـوف تةظمـه رايـة فق

فقـد تـرى أنـه اـراك وعنظـر إليـك  ،التةظيم، فـحن عزفـت عـن تقـدار رؤعتـك إيـاع
 (3) .وتأتي بةبادته عل  أتم الوجوع ،فحنك تستحي منه

وأمــا اسحســان إلــ  الخي ــ  فهــو جلــ  المنــاف  أو دفــ  المضــار أو نهمــا     
ُثقـاَل َحب ـة  } لقولـه تةـال : ،نان قلاله وكثاـرع وجلالـه وحقاـرعوي فرل  َوا قُن كـاَن مق

ُن َخُرَدل  َأَتُانا نقها فـحن لـم تجـدوا  ،ولـو بشـ  تمـرةالنـار قـوا ات»: حدا لو  (4) ،مق
 .مكتو  عل  ك  شيءوعل  الجملة فاسحسان  (5)،«فبكلمة طابة

                                                           

 (.8 -7) انتسورة الزلزلة، اشا (1)
 .1/8، سلطان الةلماء قواعد الحكام،( 2)
 .1/310، الموافقات، 1/77، شرا مختصر الروضة، 34، صسلطان الةلماءاختصار المقاصد،  (3)
 (. 47ورة الننياء، اشية )( س4)
 .2/220( 473، صحيح انن حبان)2/704( 1016صحيح مسلم ) ،8/11( 6023صحيح النخاره ) (5)
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 نجلبـــه مـــن المصـــالح وأمـــا إحســـان المـــرء إلـــ  نفســـه نجلـــ  مـــا أمـــر هللا    
ـــــه عنهـــــا مـــــن المفاســـــد المحرمـــــة  ـــــة ودرء مـــــا أمـــــر هللا ندر  ـــــة والمندوب الواجب

َمـــُن }: تةـــال  لقولـــه (1)،والمكروهـــة وي فـــرل نـــان قلالـــه وكثاـــرع وجلالـــه وحقاـــرع
وءام اسُجَز بقه  (2). َيُةَمُ  سس

ـــــ  المفاســـــد ودرء المصـــــالح وهـــــي متةلقـــــة      واسســـــاءة منحصـــــرة فـــــي جل
 ،والمحترمــــات ،والحاوانــــات ،ت وبــــنفك المكلــــف وراــــرع مــــن النــــاكبالةبــــادا

وعلــ  الجملــة فــي ارجــ  بشــيء مــن جلــ  المصــالح ودرء المفاســد وأســبانهما 
نمـــا يةـــود نفةهمـــا وضـــرهما علـــ  يســـترنا ه عـــن الكـــوان  ، تةـــال إلـــ  هللا وا 

وك  مـن  جن ،حسان ومن أساء فةل  نفسه ومن أحسن فلنفسه اس ،نساناس
 (3) .رارع فقد ندأ باسساءة إل  نفسه ل أساء إ
تةال  عل  تحصـا  مصـالح اشخـرة بمـدحها ومـدا فاعلاهـا  وقد ح  هللا    

وزجـــر ســـبحانه عـــن  ،وبمـــا رتـــ  علاهـــا مـــن ثـــوا  الـــدنيا واشخـــرة وكرامتهمـــا
ارتكا  المفاسد ن مها و م فاعلاها وبما رتبه علاهـا مـن عقـا  الـدنيا واشخـرة 

مــــا أفضــــ  مــــن  ا اتحــــد نــــوع اسســــاءة واسحســــان كــــان عامهوا   (4)،وا هانتهمــــا
كمن أصلح، أو أفسـد نـان  ،أو يفسد نان جماعة خاصهما، وليك من يصلح

وليك من تصدل أو علم، أو سـتر، أو أنقـ  جماعـة مـن الهـيك كمـن  اثنان،
 .وقك عل   لك (5) ،اقتصر عل  واحد أو اثنان

                                                           

 (.35 -34ص ) ،سلطان الةلماءاختصار المقاصد،  (1)
 (.123سورة النساء، اشية )( 2)
 .(8 -7)/1، سلطان الةلماء اعد الحكام،قو ، 36اختصار المقاصد، ص (3)
 .37، اختصار المقاصد، ص1/8 اعد الحكام،قو  (4)
 ، 38اختصار المقاصد، ص (5)
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  المطلب الثاني                          
 وتساويها المصالح والمفاسد رتب تفاوت               

ودانيـة  ،ولك  واحد منها رتبة عالية المصالح والمفاسد في رت  متفاوتة     
مصـالح  ه تسـاو  ومتساوية ورار متساوية، ولكن مصـالح الـدنيا ي ،ومتوسطة

 ،ومصالح اساجا  أفض  مـن مصـالح النـد  ،اشخرة لنها خار منها وأبق 
ـــر مـــن مفاســـد الكراهـــة كمـــا لحة وقـــد تســـتوه مصـــ (1)،أن مفاســـد التحـــرعم أكن

لمـن  تحصا  إحدى المصلحتان نظـرام   تةال الفةلان من ك  وجه فاوج  هللا
 (2).أجرها أتم من أجر التي لم اوجنهاوعجة  ، أوجنها له أو عليه

قــد اــؤجر علــ  قلاــ  العمــال مــا ي اــؤجر تةــال  علــ  أن هللا  وممــا اــدل    
اسيمـــان بضـــ  وســـتون شـــةبة أفضـــلها ي إلـــه إي هللا »  كثارهـــا حـــدا : علـــ

وهو من المصالح الةامة لكـ  مجتـاز  (3)،«وأدناها إماطة ال ى عن الطرع 
  (4) بالطرع  نحزالة الق ار م  مشقة  لك وخفة النط  بكلمة اسيمان.

أكمـ  مـن وأما التفاوت في الحوال فظاهر فحن مرتبة التةظيم واسجـيل     
مرتبــة الخــوف والرجــاء، لن اسعظــام واسجــيل صــدرا عــن ميحظــة الــ ات 

قد اترت  عل  الفة  اليسار مث  ما اترتـ  علـ  الفةـ  الخطاـر، و  والصفات
فقــة كمــا رتــ  رفــران الــ نو  علــ  الحــج المنــرور، ورتــ  مثــ   لــك علــ  موا

 (5) .تأمان المصلي تأمان المي كة
                                                           

 .1/20، سلطان الةلماء قواعد الحكام، (1)
 .1/29 ،المرج  السان ( 2)
 .1/384، صحيح انن حبان، 1/63(، 35، صحيح مسلم، رقم )1/11(، 9صحيح النخاره، رقم )( 3)
 .1/29قواعد الحكام، ( 4)
 (.30 -29)/1، ان المرج  الس( 5)
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رتبـه علـ  قيـام جميـ   فقـد  عل  قيـام لالـة القـدر، ال نو  رت  رفرانكما     
ن تســـاوت فـــي التكفاـــر فـــي تســـاوه  رمضـــان، فـــالجوا  أن هـــ ع الطاعـــات وا 
نانها فـي الجـور؛ فـحن هللا تةـال  رتـ  علـ  الحسـنات رفـ  الـدرجات وتكفاـر 
الســـــا ات، وي الـــــزم مـــــن التســـــاوه فـــــي تكفاـــــر الســـــا ات التســـــاوه فـــــي رفـــــ  

فــي جملــة مــا اترتــ  علــ  الفةــ  مــن جلــ  المصــالح  كــيمهــ ا الالــدرجات، و 
 (1) ودرء المفاسد، و لك مختلف فيه باختيف العمال.

ـــة علـــ       ـــة فـــي الماـــزان وعبـــادة ثقال فـــر  عبـــادة خفيفـــة علـــ  اللســـان ثقال
وهــــو نــــدلا  أن التوحاــــد خفاــــف علــــ  اللســــان  ،اسنســــان خفيفــــة فــــي الماــــزان
أه العمــال أفضــ    الننــي فيــهســ    ، لحــدا أفضــ  مــا أعطيــه اسنســان

قاـ : « جهـاد فـي سـنا  هللا»قا : ثـم مـا ا  قـال: « إيمان باح ورسوله»قال: 
 .جة  الجهاد دونه م  أنه أش  منهف (2)،«حج منرور»ثم ما ا  قال: 

ـــ  راـــرع،  وقـــد كانـــت قـــرة عـــان الننـــي     فـــي الصـــية، وكانـــت شـــاقة عل
مــ  خفتهــا وقرتهــا، وكــ لك  وليســت صــية راــرع مــ  مشــقتها مســاوية لصــيته

إعطا هـــا مـــ  النخـــ ، ومجاهـــدة إعطـــاء الزكـــاة عـــن طاـــ  نفـــك أفضـــ  مـــن 
در النصــ  فــي جميــ  وممــا اــدل علــ  أن الثــوا  ي اترتــ  علــ  قــ ،الــنفك

المـــاهر بـــالقرآن مـــ  الســـفرة الكـــرام النـــررة،   جةـــ  رســـول هللافقـــد  الةبـــادات
 الثـوا حن فـوبالتـالي  (3)،ؤع اتةت  فيـه وهـو عليـه شـال أجـرعنوجة  لل ه يقر 

 .اترت  عل  تفاوت الرت  في الشرف
                                                           

 .1/34، سلطان الةلماءقواعد الحكام، ( 1)
، صـحيح 2/133(،1519، صـحيح النخـاره، رقـم )13/33(، 7590مسند اسمام أحمد نـن حننـ ، رقـم )( 2)

 .1/88(، 83مسلم، رقم )
 .1/35قواعد الحكام، ( 3)
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 المطلب الثالث                           
 مصالح والمفاسدال ىما يبنى  ل                  
مـــن المصـــالح والمفاســـد مـــا اننـــ  علـــ  المةرفـــة، ومنهـــا مـــا اننـــ  علـــ      

ك علــــ  اليقــــان وأكثرهــــا اننــــ  علــــ  الظــــن ولــــي ايعتقــــاد فــــي حــــ  الةامــــة،
م كمـــا فـــي إلحـــال النســـ  فـــي   الشـــكوك والوهـــاوأقلهـــا مننـــي علـــ ،والمةرفـــة

ـــورع مننـــي علـــ  الوهـــام، ،بةـــر الحيـــان فمـــن المصـــالح مـــا ي  ومةظـــم ال
ومـن المفاسـد مـا ي  ،أو مباحـام  أو منـدوبام  اتةل  به مفسـدة وي اجـدع إي واجبـام 

 (1) .اتةل  به مصلحة وي اجدع إي مكروها أو حرامام 
وك  كس  خي عـن المصـلحة والمفسـدة فحكمـه حكـم الفةـال قنـ  ورود     

وللــدارعن  (2)،لقلو  والحــواك والعضــاء والنــدانالشــرع، وللمصــالح تةلــ  بــا
مصــالح إ ا فاتــت فســد أمرهمــا، ومفاســد إ ا تحققــت هلــك أهلهمــا، وتحصــا  

عمــال  مةظــم هــ ع المصــالح نتةــاطي أســبانها مظنــون راــر مقطــوع بــه؛ فــحن
نمــا يةملــون ننــاء علــ  حســن الظنــون،  اشخــرة ي يقطةــون بحســن الخاتمــة وا 

  (3) .اخافون أي يقن  منهم ما يةملون  وهم م   لك
نمــا اعتمــد      فكــ لك أهــ  الــدنيا إنمــا اتصــرفون ننــاء علــ  حســن الظنــون، وا 

علاها لن الرال  صدقها عند قيام أسبانها؛ فـحن التجـار يسـافرون علـ  ظـن 
والمرضـــــ  اتـــــداوون لةلهـــــم يشـــــفون فـــــي اجـــــوز تةطاـــــ  هـــــ ع ون اربحـــــ أنهــــم

 (4)من ك   الظنون. المصالح الرالبة الوقوع خوفام 
                                                           

 (.42 -41، ص )سلطان الةلماءاختصار المقاصد،  (1)
 .43ص اختصار المقاصد، (2)
 .1/4، قواعد الحكام، سلطان الةلماء (3)
 .1/5 قواعد الحكام، (4)
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 المطلب الرابع                          
 مصالح والمفاسدال وسائل                      

للمصـــــالح والمفاســـــد وســـــا  ، وللوســـــا   أحكـــــام مـــــن )النـــــد  واساجـــــا      
م والكراهـــة واسباحـــة(، ور  وســـالة أفضـــ  مـــن مقصـــودها كالمةـــارف والتحــرع

والحوال، وبةر الطاعات أفضـ  مـن ثوانهـا، واسعانـة علـ  المبـاا أفضـ  
وعتفاوت الثوا  والةقـا   ،اشخرة لن اسعانة عليه موجبة لثوا  ؛من المباا

 (1) .فاوت المصالح والمفاسد في الرال الةاجلة واشجلة نتو 
المر بـالمةروف وسـالة فـعلـ  أفضـ  المقاصـد،  ة  الوسا   مترتبفأفض    

سـالة إلـ  دفـ  مفسـدة  لـك إل  تحصا   لك المةروف، والنهي عن المنكر و 
المر باسيمـان أفضـ  مـن كـ  أمـر، والنهـي عـن الكفـر أفضـ  مـن و المنكر، 

كــ  نهــي، والنهــي عــن الكبــا ر أفضــ  مــن النهــي عــن الصــرا ر، ثــم تترتــ  
ر والنهـــي علـــ  رتـــ  المصـــالح والمفاســـد، وكـــ لك اترتـــ  رتـــ  فضـــا   المـــ

المةونات والمساعدات عل  النر والتقوى علـ  رتـ  مصـالحهما، كمـا تترتـ  
 (2)المةاونة عل  اسثم والةدوان عل  ترتانهما في المفاسد.

وبالجملـــــة فـــــالمر بـــــالمةروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر وتحمـــــ  الشـــــهادات     
نهـــا كــ   لــك وســالة إلـــ  جلــ  المصــلحة المننيـــة وأداؤهــا وســماعها والحكــم 

 أو درء المفســدة الناشــ ة عنــه، وكــ لك التصــرفات الشــرعية وســا   إلــ  ،عليــه
الةمــ  الواحــد إلــ  ألــف مصــلحة أو وقــد اتوصــ  بــالقول  ،تحصـا  مفاســدهما

  .نها ومفاسدها ي تةرف إي بالشرعمصالح الدارعن وأسباو  وألف مفسدة
                                                           

 ،.(23 -9)/1، سلطان الةلماءقواعد الحكام،  (1)
 (.44 -43، ص )سلطان الةلماءاختصار المقاصد،  (2)
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 بحث الرابعالم                              
 الكلي مع ج ئواته تبارها و او  هاشروطو  صالحالممذاهب          

 
 .العلماء في فهمهم للمصالحبع  مذاهب األول:  طلبالم        

  .شر اا و وابطها وا تبارها  المصلحةشرو   الثاني: طلبالم        
 .اهمع ج ئوات ةالكلوالمقاصد  الثالث: طلبالم        
 مقت ى مذهبي الُمخطئة والُمصوبة المقاصد  لى الرابع: طلبالم        
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  األول طلبالم                          
 العلماء في فهمهم للمصالحبع  مذاهب               

 وهي: ين معاا ناجتماع المصالح أو المفاسد أو الثفي راء  دة آللعلماء  .أولا 
ن اإ ا  صالح:الم اجتماع -1 جتمةت المصـالح وأمكـن تحصـالها حصـلت وا 

ن تفاوتـت قـدم الصـلح فالصـلح  تة ر تحصالها فحن تساوت تخاـر نانهمـا وا 
 .وي اخرة نتفوعته عن كونه صالحام هتمام بفوات الصالح، ا دون 
ن  تَ  ـــرق جتمةـــت المفاســـد فـــحن أمكـــن درؤهـــا دس اإ ا  المفاسننند: اجتمننناع -2 وا 

ن تفاوتــت دس رتن تةــ ر درؤهــا فــحن تســاوت الفســد فالفســد وي  ت ر هــا خاــر، وا 
اخــرة الفاســد بارتكابــه عــن كونــه مفســدة، كمــا فــي قطــ  الاــد المتآكلــة، وقلــ  

 (1) السن الوجةة، وقت  الصا   عل  درهم، وقط  السارل في رب  دانار.
إ ا اجتمةـــت مصـــالح ومفاســـد فـــحن أمكــــن  اجتمننناع مصنننالح ومفاسنننند: -3

لمفاســـد فةـــ   لــــك امتثـــاي لمـــر هللا تةـــال  فاهمــــا تحصـــا  المصـــالح ودرء ا
َ َمـــا اُســـَتَطُةتسملقولـــه: }  ِ ن تةـــ ر الـــدرء والتحصـــا  فـــحن كانـــت  (2) ،َفـــات قسوا  وا 

بفوات المصلحة، لقوله  ةن المصلحة تدرأ المفسدة دون مبايالمفسدة أعظم م
ـــرق قســـُ  فقا تةــال : } هقَمـــا إقُثـــم  َكنقاـــر  َوَمَنـــافق س لقلن ـــاكق َيُســـَألسوَنَك َعـــنق اُلَخُمـــرق َواُلَمُيسق

ـــــُن َنُفةق  َمــــا َأُكَنــــرس مق ن كا (3) ،هقَمــــاَوا قُثمسهس نـــــت المصــــلحة أعظـــــم مــــن المفســـــدة وا 
الصــية مــ  تجــدد الحــد  والخنــ  ك المصــلحة مــ  التــزام المفســدة، تحصــل

مفســدة محرمــة، فــحن تةــ رت الطهــارة مــن أحــدهما وشــقت مــن اشخــر كصــية 
                                                           

، ص ســلطان الةلمــاء(، والفوا ــد فــي اختصــار المقاصــد، 94 -93)/1 ،فــي مصــالح النــام قواعـد الحكــام (1)
(46- 47.) 
 (.16اشية ) ( سورة الترانن،2)
 (.219اشية ) ( سورة البقرة،3)
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ن بـه سـلك النـول جـازت الصـية مةهـا؛ لن رعايـة مقاصـد المستحاضة، ومـ
  .الصية أول  من تحصا  مصلحة الطهارتان

فقـد اتخاـر  ،إن اسـتوت المصـالح والمفاسـد :ساو  المصنالح والمفاسندت -4
هجـرة مثـ   ،د يقـ  ايخـتيف فـي تفـاوت المفاسـدنانهما وقد اتوقف فاهما، وق

 دة، لكنهـا جـازت فـي ثيثـة أيـام دفةـام محرمـة لمـا فاهـا مـن المفسـ االمسلم فحنه
والحجــر علــ  المفلــك مفســدة فــي حقــه لكنــه  للمشــقة عــن المحــرة الرضــبان،

الك   مفسـدة محرمـة إي و لمصلحة الررماء عل  مفسدة الحجر،  ثنت تقديمام 
الــــزوة علــــ  أن يكــــ   مثــــ  أن يكــــون فيــــه جلــــ  مصــــلحة أو درء مفســــدة، 

ك وهـو لكـ   لإلصـيا نـان النـازوجته سصـيحها وحسـن عشـرتها وكـ لك ا
 (1) .أول  بالجواز لةموم مصلحته

قـــد تنشـــأ المصـــلحة عـــن  :أو الع نننس المصنننلحة  نننن المفسننندة ةأنشننن -5
المفســدة عــن المصــلحة، وقــد تقتــرن المصــلحة بالمفســدة وي تنشــأ  وأالمفســدة 

واحـدة  فح ا ظهرت المصلحة أو المفسدة نني عل  كـ  إحداهما عن الخرى،
ن لم يستطمنهما حكمه  .  استدل علاهما بما ارشد إلاهماا، وا 

إ ا توهمـت المصـلحة المجـردة  :المصنلحة المجنردة  نن المفسندة تنوهم -6
ن توهمــ ،الراجحــة يحتــاط لتحصــالها عــن المفســدة الخالصــة، أو المفســدة  توا 

وي فـــرل نـــان  ،لـــدفةها اطلمصـــلحة الخالصـــة أو الراجحـــة احتـــالمجـــردة عـــن ا
ــة فــي  مصــالح الــدنيا واشخــر  اشخــرة الةرفــان والطاعــة وأســبا  مصــالح ، كل

 (2) .وأسبا  مفاسدها الكفر والفسول والةصيان واسيمان
                                                           

 (.112 -94)/1، سلطان الةلماء قواعد الحكام،( 1)
 (.48 -47ص ) ، سلطان الةلماء الفوا د في اختصار المقاصد، (2)
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  المصالح والمفاسدبالعلماء  ول حقوقة ثانواا: 
: اللـــــ ات وأســـــبانها، والفـــــراا نوعـــــانأنـــــواع المصـــــالح ن اـــــرى الفقهـــــاء أ    

دنيا لــ ات المةــارف مــن أفضــ  لــ ات الــفمةلومــة بالةــادات، وهــي وأســبانها، 
كمـن جةلـت شـاقة  ،وبةر الحوال، فليك من جةلـت قـرة عانـه فـي الصـية

وربمــا  ،الزكــاة كمــن انــ لها وهــو كــارع لهــا عليــه، ولــيك مــن ارتــاا إلــ  إاتــاء
مؤديــة لنهــا مفاســد نـ  ي لكونهــا  ،كانـت أســبا  المصـالح مفاســد فاــؤمر نهـا

  (1) .ادكالمخاطرة بالرواا في الجهو لك  ،إل  مصالح
 ســت مطلوبــة لكونهــا مفاســد نــ  لكــون وكــ لك الةقوبــات الشــرعية كلهــا لي    

كقط  السارل وقت  الجناة ورجـم الزنـاة وجلـدهم مصالح من شرعها  ودالمقص
مــــا رتــــ  علاهــــا مــــن كــــ  هــــ ع مفاســــد أوجنهــــا الشــــرع لتحصــــا  ، فوترــــرعنهم

 (2) ."ودرء المفاسد أول  من تحصا  المصالح" ةيالمصالح الحقيق
: أحـــــدهما حقيقـــــي وهـــــو الرمـــــوم واشيم، نوعـــــانأنـــــواع المفاســـــد كمـــــا أن     

والثـــاني مجـــازه وهـــو أســـبانها، وربمـــا كانـــت أســـبا  المفاســـد مصـــالح فنهـــ  
كالسـةي فـي  و لـك ،نـ  لدا هـا إلـ  المفاسـد ؛الشرع عنهـا ي لكونهـا مصـالح

ـــ ات المحر  لحة مفســـدة حرمهـــا هللا تةـــال  فتركهـــا مصـــ فكـــ مـــة، تحصـــا  الل
وكــــ   ،فتركهــــا مفســــدة راــــر محرمــــة هللا تةــــال  كــــ  مفســــدة كرههــــاو واجبــــة، 

  (3).فهي واجبة أو مندوبة عن المفاسد مصلحة خالصة
                                                           

 (.12 -11)/1، سلطان الةلماء قواعد الحكام،( 1)
، الشــباع 2/357،  الموافقــات، الشــاطني، 1/12النظــا ر، الســبكي، الشــباع و  3/133الفــرول، القرافــي، ( 2)

اختصـــار و (، 156 -155)/1 فـــي مصـــالح النـــام، قواعـــد الحكـــام ،8والنظـــا ر، جـــيل الـــدان الســـاوطي، ص
 .50صلسلطان الةلماء، المقاصد، 

 (.13 -12)/1قواعد الحكام، ( 3)
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عل  تحصـا  مصـالح اشخـرة بمـدحها ومـدا فاعلاهـا هللا تةال  وقد ح      
ةنـر عـن المصـالح والمفاسـد ف ،وزجر عن ارتكا  المفاسد ن مها و م فاعلاهـا

ــــالمحنو  و  ــــ  والضــــرر ب ــــر والشــــر والنف المكــــروع والحســــنات والســــا ات والخا
ــــاظ  ــــادات بشــــيء مــــن ألف ــــر عــــن مشــــال الةب والحســــن والقــــبح، ولكنــــه ي يةن

كمــا أنــه ي يةنــر عــن لــ ات المةاصــي وأفراحهــا بشــيء مــن ألفــاظ  ،المفاســد
ن كانت الجنة قد حفت بالمكارع    وحفت النار بالشهوات. ،المصالح وا 

تةــال ، رة ومفاســدها: تتمثــ  فــي ثــوا  الجنــة ورضــا هللا إن مصــالح اشخــ   
وأما مفاسـدها فتتمثـ  فـي  ،والتل   بقربه وتكليمه ،والنك نجوارع ،والنظر إليه

بةـــادع مـــن  عـــ ا  النـــار وســـخط هللا والحجـــ  عنـــه وتوباخـــه ولةنـــه وطـــردع وا 
ي وي تق  أسبا  مصـالح اشخـرة ومفاسـدها إي فـي الـدنيا، و  تةال ، رحمة هللا

  (1) .يقط  بحصول مصالح اشخرة ومفاسدها إي عند الموت
أو  ،فحن الرج  يةم  بةم  أهـ  الجنـة حتـ  ي ابقـ  نانـه وبانهـا إي بـاع    

ن الرج  ليةم  بةمـ  أهـ  النـار  ، راع فيةم  بةم  أه  النار فادخ  النار وا 
ة فاــدخ  فيةمــ  بةمــ  أهــ  الجنــ ،حتــ  ي ابقــي نانــه وبانهــا إي بــاع أو  راع

الجنة، أما مصالح الـدنيا ومفاسـدها فهـي تنقسـم نـدورها إلـ  مقطـوع ومظنـون 
وموهوم ومثال  لك الجـوع والشـب  والـره والةطـش والةـره وايكتسـاء ويةـرف 

صـالح اشخـرة مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجار  والةادات، ولكـن ي تةـرف م
فسـدة ولـم يكـن فـي وك  كس  خـي عـن المصـلحة والم ،ومفاسدها إي بالشرع

 (2) .نفسه مصلحة وي مفسدة فحكمه حكم الفةال قن  ورود الشرع
                                                           

 (.41 -38) ص، سلطان الةلماءختصار المقاصد، االفوا د في  (1)
 (.43 -41) ص ختصار المقاصد،االفوا د في  (2)
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 المطلب الثاني                           
 شر اا  تبارها واو وابطها  المصلحةشرو                  

 :المصلحةأول: شرو  
 .أن تثنت بطرع  قطةي ي شنهة فيهأه،  :أن تكون المصلحة  طعوة -1
ا إلـــ  عامـــة ومةناهـــا  :ن تكنننون المصنننلحة  لونننةأ -2 أن يكـــون النفـــ  عا ـــدم

 .كثر أفرادها، وليست خاصة نبةضهمالمسلمان أو ل
لــ  حفــر ضــرورة أن تكــون عا ــدة إ أه :أن تكننون المصننلحة  ننرورية -3

وهــ ع الضـــرورات  حاجيــة مكانــت ضـــرورعة أأمــن الضــرورات الخمـــك ســواء 
 الةرر. همبةضوزاد  النس  والمالالخمك هي حفر الدان والنفك والةق  و 

، لقيــاك الصــحيحأو ا الســنة وألكتــا  فــي ا :لننن ل تكننون معار ننة أ -4
الملوك إ ا جامةوا في كحاجا  صوم شهرعن عل   لم تتب : ام فح ا خالفت نص
  .نهار رمضان

 مــن ي تنــافي أصــيم  هأ :مالئمننةا لمقصننود الشننارعالمصننلحة أن تكننون  -5
  .دي لهوي دلييم من  ،أصوله

جارعـة علـ  الوصـاف المناسـبة  :معقولةا في ذاتهنا المصلحةأن تكون  -6
 .الةقول السليمة لتلقوها بالقنول التي لو عرضت عل  أه 

أن اتحقـ  عنـد المجتهـد أن  أه :ل وهمونة حقوقونة المصنلحةأن تكنون  -7
  .نناء الحكم علاها اجل  النف  وعدف  الضرر

أن تكــون المصــلحة أه  :إلننى رفننع الحننر راجعننة  المصننلحةأن تكننون  -8
  (1) مؤدية إل  التخفاف والتيسار عل  الناك.

                                                           

 (.377 /2ايعتصام ) (.178 -175، الرزالي، ص )المستصف  (1)
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 :المصلحة ثانواا:  واب 
وي  ،ي اتجــاوزع ام مةتنــر  ام أن يكــون للمةنــ  حــد بضــوابط المصــلحة:يقصــد     

 شــــرعيام  يقصــــر عنــــه، بحاــــ  يكــــون القــــدر الصــــالح منــــه لن يةتنــــر مقصــــدام 
القـــدر الـــ ه اخـــرة بـــه الةاقـــ  عـــن تصـــرفات ، مثـــ  حفـــر الةقـــ  إلـــ  قـــدرام م

 .التةزعر بالضر  عند اسسكارالةقيء ال ه هو المقصد من مشروعية 
 يقيــة التــي لهــا تحقــ  فــي نفســهاالمةــاني الحقضــوابط المصــلحة فــي  إن    

أن  هـــي متهـــا للمصـــلحة أو منافرتهـــا لهـــابحاـــ  تـــدرك الةقـــول الســـليمة ميء
عن التوقف علـ  مةرفـة  مستقيم  ، إدراكام عامام  أو ضرام  عامام  تكون جالبة نفةام 

 النفـوك ضـارام  وكون ايعتداء علـ  عادة أو قانون، كحدراك كون الةدل نافةام 
 (1) .لصيا المجتم  اد الظالم نافةام  وكون الخ  عل 

المةــــــاني الةرفيــــــة فهــــــي المجربــــــات التــــــي ألفتهــــــا نفــــــوك ضــــــوابط وأمــــــا     
عـــــن تجربـــــة ميءمتهـــــا لصـــــيا  ناشـــــ ام  الجمـــــاهار، واستحســـــنتها استحســـــانام 

الجمهـــور، كـــحدراك كـــون اسحســـان مةنـــ  انبرـــي تةامـــ  المـــة بـــه، وكـــحدراك 
كون عقوبة الجاني رادعة إياع عن الةود إل  مث  جنااتـه، ورادعـة راـرع عـن 

درا وقــد تتــردد مةــان نــان كونهـــا ، ك كــون القــ ارة تقتضــي التطهـــراسجــرام، وا 
عتبارهـا مقاصـد شـرعية ه ع ي تصلح يابط ضأخرى، ف عتارة وفساد هصيح

ليةانـوا لهـا الوصـف المجتهدان ن  المقصد فاها أن توك  إل   عل  اسطيل
ـــح ا تـــوافرت فـــي المةـــاني  ،الجـــدار بايعتبـــار فـــي أحـــد الحـــوال دون راـــرع ف

 (2) .ام حص  اليقان بكونه مقصد ضوابطع الالةرفية ه أو الحقيقية 
                                                           

 .3/165مقاصد الشرعةة اسسيمية، انن عاشور،  (1)
 .(168 -165)/3مقاصد الشرعةة اسسيمية،  (2)
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 :  اا شر  المصلحة ا تبار ثالثاا:
أن الشـرعةة مننيـة علـ  الشـرعةة اسسـيمية مقاصـد رلـ  فقهـاء فـ  أ اتقد ل   

الفقـــه كلـــه إلـــ  اعتبـــار ســـلطان الةلمـــاء  نـــ  رجـــ  (1)،علـــ  اعتبـــار المصـــالح
ا وأن المصـــالح إنمـــا اعتنـــرت مـــن حاـــ  وضـــةه (2) ،المصـــالح ودرء المفاســـد

عنـــد  لـــك المكلـــف؛ إ  المصـــالح تختلـــف  الشـــارع كـــ لك، ي مـــن حاـــ  إدراك
تكــون قــد و  أنهــا تختلــف بــاختيف الزمــان والحــوال،و  ،بالنســ  واسضــافات

منــــاف  أو مضــــار فــــي حــــال دون حــــال، ووقــــت دون وقــــت، ولشــــخص دون 
  (3) .دواء في وقت أو حال وضررع في آخركمنفةة شر  شخص، 

بحاـــ  إ ا نفـــ  رـــرر  ،أن الرـــرار فـــي المـــر الواحـــد تختلـــفكـــ لك     
 خالفة ررضه؛ فوض  الشـرعةة ي يصـح أن يكـون تبةـام بةر تضرر آخر لم

 لمــا اـــراع المكلـــف مصـــلحة؛ لنــه ي يســـتت  المـــر مـــ   لــك، نـــ  بحســـ  مـــا
َوَلــوق ات َبــَ  اُلَحــ ُّ } لقولــه: ا للحيــاة اشخــرة،ينرســمه الشــرع مــن إقامــة الحيــاة الــد

ماواتس َواُلَُررس َوَمُن فقاهقن   مُ نَ  أَُهواَءهسُم َلَفَسَدتق الس  ُكرقهق  ( 4). ُ  َأَتُاناهسُم نق ق
كــانوا يحــافظون علــ  التــي لــم تكــن فاهــا رســالة ن الةقــيء فــي الفتــرات إ    

اعتبار المصالح بحس  عقولهم، لكن عل  وجه لم اهتدوا به إل  الةدل، نـ  
وتهــدم قاعــدة أو قواعـــد؛  وكانــت المصــلحة تفـــوت مصــلحة أخــرى  مــ  الهــرة

  (5) جم  نان المصالح في ك  وقت.فجاء الشرع بالمازان ال ه ا
                                                           

 ،1/185، الفرول، القرافي، 2/310، انن قدامة، روضة الناظر، 5/42الموافقات، الشاطني،  (1)
 .8، صالساوطي، الشباع والنظا ر، 8/3842، المرداوه ، التحنار، 1/12، السبكي، الشباع والنظا ر (2)
 ، 2/505، شرا مختصر انن الحاج ، 5/42، الموافقات (3)
 (.71سورة المؤمنون، اشية ) (4)
 .5/42، الموافقات (5)
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 :شر اا  المصلحة ا تباراا: مجال رابع
التصـــــرفات و والةـــــادات،  ،هـــــو المةـــــاميتمجـــــال اعتبـــــار المصـــــلحة إن     

ومــا والسياســة الشــرعية التنرعــات، و والشــهادة، والقضــاء،  ،الةقوبــاتو الماليــة، 
أما الةبـادات  (1) ،ومصالح دناوية عل  مةان مةقولة علم بقرا ن كثارة نناؤها

إ  إن الةبـادات ي تننـ  علـ  المصـلحة،  في مدخ  للمصـلحة المرسـلة فاهـا،
نما منن  الةبادات عل  التلقي من الشرع،  والمتب  فاهـا النصـوص ومـا فـي وا 

أن الصــ   وهــو مةنــ  (2)،مةناهــا ومــا لــم ترشــد النصــوص إليــه فــي تةنــد بــه
  .في الةبادات المن 

المشروعات ضـربان: أحـدهما مـا ظهـر لنـا أنـه " (3)ء:سلطان الةلمايقول     
جالـــ  لمصـــلحة أو دارت لمفســـدة، أو جالـــ  دارت لمفســـدة، أو جالـــ  دارت 

الضر  الثاني: مـا لـم يظهـر لنـا ، و حة، ويةنر عنه بأنه مةقول المةن لمصل
والمتةنــد ي يفةــ  مــا  ...ةنــر عنــه بالتةنــدجلبــه لمصــلحة أو درؤع لمفســدة، وي

إل  طاعته، وعجوز أن تتجرد التةندات عـن  للر  وانقيادام  إجييم تةند به إي 
جلــــ  المصــــالح ودرء المفاســــد، ثــــم يقــــ  الثــــوا  علاهــــا ننــــاء علــــ  الطاعــــة 

 ، ودرء مفســدة راــر واس عــان، مــن راــر جلــ  مصــلحة راــر مصــلحة الثــوا
فيحص  من ه ا أن الثوا  قد يكـون علـ  مجـرد الطواعيـة  ،مفسدة الةصيان
تحصــــ  تلــــك الطواعيــــة جلــــ  مصــــلحة أو درء مفســــدة، ســــوى  مــــن راــــر أن

 (4) ."مصلحة أجر الطواعية
                                                           

 .3/285، الموافقات، الشاطني، 2/116شرا مختصر الروضة ، 34ص ،اختصار المقاصد، سلطان (1)
 ، 4/71، الفرول، 2/179، روضة الناظر، 461، صللرزاليوالمنخول  ،298المستصف ، ص (2)
 .55: سن  تةرعفه، صسلطان الةلماء (3)
 .1/22، قواعد الحكام، سلطان الةلماء (4)
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  ثالثال طلبالم                             
 امع ج ئواته ةالكلوالمقاصد                      

فـي  ه ع الكليات الثي  إ ا كانت قد شرعت للمصـالح الخاصـة نهـا،إن     
ــــف ــــة، آحــــاد الجز يــــات ارفةهــــا تخل ــــ لك أمثل ــــحن  ي الضــــرورعاتأمــــا فــــ :ول ف

ن يةاق  في ازدجر عما عوقـ  جد ماو  هالةقوبات مشروعة ليزدجار م  أن
ا فـــي الحاجيـــات، فكالقصـــر فـــي الســـفر مشـــروع ومـــن  لـــك كثاـــر، وأمـــ عليـــه

والملك المترفـه ي مشـقة لـه، والقصـر فـي حقـه مشـروع، وأمـا  المشقةلتخفاف 
رعت للنظافــة علــ  الجملــة مــ  أن بةضــها فــي التحســانيات، فــحن الطهــارة شــ

  عل  خيف النظافة كالتيمم.

فكــ  هــ ا راــر قــادا فــي أصــ  المشــروعية؛ لن المــر الكلــي إ ا ثنــت     
 ، ي ي اخرجه عن كونه كليام ، فتخلف بةر الجز يات عن مقتض  الكلكليام 

نمــا اتصــور أن يكــون تخلــف بةــر الجز يــات قادحــام  فــي الكليــات الةقليــة،  وا 
ن فيـــه التخلـــف : "مـــا ثنـــت للشـــيء ثنـــت لمثلـــه عقـــي"، فهـــ ا ي يمكـــيقـــالكمـــا 
فالكليـة ول السـان ؛ وبالتـالي القبـ، إ  لو تخلف لم يصح الحكـم بالقضـية ةألنت

ن تخلف عن مقتضاها بةر الجز يات.  (1) في ايستقرا يات صحيحة، وا 

ون كــتالكلــي، فــي لحكــم خارجــة عــن مقتضــ  الجز يــات  قــد يكــون تخلــفو    
عارضـــها ، أو داخلـــة لكـــن هـــا خفيـــة، أو تكـــون داخلـــة لكنداخلـــة تحتـــه أصـــيم 

لكـن ي و تلحقـه المشـقة فالملـك المترفـه قـد  ،عل  الخصوص ما هي بـه أولـ 
 ؛الةقوبات التي لم ازدجر صـاحنها فيكما هو حكم عليه ن لك لخفا ها، أو ي
ا كفـارة؛ ايزدجـار فقـط، نـ  ثـم أمـر آخـر وهـو كونهـفي ن المصلحة ليست ل

                                                           

 .3/114، شرا مختصر انن الحاج ، 4/97، شرا أصول النزدوه ، 2/83 الموافقات، الشاطني، (1)



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  166   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

ن كانــــت زجــــرام  لن الحــــدود كفــــارات إيقــــاع المفاســــد،  عــــن أيضــــام  لهلهــــا، وا 
المـر المطلـ  الكلـي حن وعليـه فـ (1) ،ك سـا ر مـا اتـوهم أنـه خـادم للكلـيوك ل

ي يقتضــــي المــــر بشــــيء مــــن جز ياتــــه إ  ي اختصــــاص للجــــنك ننــــوع مــــن 
ليــة فــي الشــرعةة ي كالالثيثــة مقاصــد الف بالتــاليو ، أنواعــه وي فــرد مــن أفــرادع

ن تنزلــت إلــ  الجز  تخــتص علــ  الجملــة ن خصــت وا  يــات فةلــ  وجــه كلــي وا 
وهـــ ا المةنـــ  إ ا ثنـــت دل علـــ  كمـــال النظـــام فـــي فةلـــ  نظـــر الكلـــي  بةضـــام 
 (2) وهو المصالح. ما وض  له كر توكمال النظام فيه يأن  أن ا التشرع 

مصـالح الكليـة؛ فـي إ ا تخلفت بةر الجز يات عن المقاصد والبالتالي، و    
ـــك المقاصـــد والمصـــالح قـــد تةطلـــت أو اختلـــت؛ نـــ  يةنـــي  يةنـــي  لـــك أن تل

التــي اســتثنات منهــا  هانفســمراعــاة مصــالح أخــرى، هــي فــي أهميــة المصــالح 
خارجــة قــد تتخلــف الجز يــات بســن  مصــلحة مشــروعة  تلــك الجز يــات، لنــه

 :ليلتاامثال ان ه ا المر من خيل الانتعن مقتض  الكلي، ويمكن 
ولكـن المـر  بالنسبة لألجنني حرام؛النظر إل  الةورة  إن المر الكلي في   
وهـــ ا  :التشـــخيص والةـــية مبـــاامـــن أجـــ  إلـــ  الةـــورة ي وهـــو النظـــر  ـــالجز 

نما يحق  مصلحة أخـرى وهـي مصـلحة  ؛ايستثناء ي اخ  بأصلية التحرعم وا 
عــــرار لحفــــر ال هانفســــالةــــية التــــي لهــــا أهميــــة مصــــلحة رــــر البصــــر 

 حـــرمففـــي النظـــر إلـــ  الةــورة نجـــد أن الةلـــة التـــي لجلهـــا  اسنســـانية والكرامــة
والجز ـي محكـوم عليـه  ،نجز ي مـا تركالكلي ي احن وم   لك ف النظر منتفية

                                                           

 .85 -2/84 الموافقات، الشاطني، (1)
 : د. محمـد اـحق، تهــ(656: تأنـو المناقـ  الزنجـاني )محمـود نـن أحمـد،  ،تخرعج الفـروع علـ  الصـول (2)
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إلـــــ  المـــــور  بالنســـــبةلكـــــن بالنســـــبة إلـــــ   ات الكلـــــي والجز ـــــي ي  ،بـــــالكلي
 ات، وهـــي التحـــرك يشـــتم  علـــ  الحاوانيـــة بالـــ اسنســـان مـــثيم  نأبـــ ؛الخارجـــة

مـان  راـرع؛ فـالكلي صـحيح  باسرادة، وقد يفقد  لك لمر خارة من مرر أو
جرعــان حقيقــة الكلــي فيــه  وكــون جز ــي مــن جز ياتــه منةــه مــان  مــن فـي نفســه
 (1) .أمر خارة

ولكــن الطناــ  إنمــا انظــر فــي الكلــي بحســ  جرعانــه فــي الجز ــي أو عــدم     
الكلـي بـالطرع  المـؤده لـ لك  ردع إلـ جرعانه، وعنظر في الجز ي من حا  ا

فـي الجز ـي مـن حاـ  ي يسـتق  الطناـ  بـالنظر فـي الكلـي دون النظـر  فكما
 (2) .فالشارع هو الطنا  العظم بالةكك؛ هو طنا ، وك لك

                                                           

الطنا  يةرف أن مرر ك ا مشخصاته ك ا ودواؤع ك ا، ولكن ه  الشخص الـ ه يةالجـه مثال ل لك: أن  (1)
توجد فيه الخواص اليزمة له ا المرر، فح ا وجـدها كـ لك وعـرف أن الكلـي متحقـ  فيـه، ي نـد لـه مـن النظـر 

وهكـ ا  ،براـرع هأو يمزجـ هالـدواء؛ فاخففـ رر مـا يمنـ  مـن هـ اعندع من المقارنات له ا المـلنه  ؛للجز ي أيضام 
انظـر فيمـا اــرد هـ ا الجز ـي الخــاص إلـ  مـا اناســبه مـن كلـي الدويــة؛ فـي اجـره عليــه الـدواء المةـروف لكلــي 

 (.3/181 . )الموافقات،لة الشخص أويم ن  ي ند من النظر في حا ؛المرر بمجرد أنه دواء لكلي مرضه
 وأن فيـه أيضـام  ،أنـه شـفاء مـن علـ  كثاـرة فيه شفاء للناك، وتنان لألطباءالةس   أنوقد جاء في الشرعةة  (2)

؛ فقاـد الةلمـاء  لـك كمـا رريـة التـي أجراهـا هللا فـي هـ ع المن بةر الوجوع، حص  ه ا بالتجربة الةاد ضررام 
ر اقتضــته التجربــة، ننــاء علــ  قاعــدة كليــة ضــرورعة مــن قواعــد الــدان، وهــي امتنــاع أن يــأتي فــي الشــرعةة خنــ

نخيف مخنرع، م  أن النص ي يقتضي الحصر فـي أنـه شـفاء فقـط؛ فـأعملوا القاعـدة الشـرعية الكليـة، وحكمـوا 
ة فـي بةـر الشــخاص بـفنهـ ا الجز ـي مــن التجر  أيضـا فـي راــر الموضـ  نــروا الجز ـينهـا علـ  الجز ـي، واعت

حداثــه الضــرر، قــالوا: إن الكلــي ي اجــره اطــرادع علــ  اســتقامة؛ فيســتثني مو  ضــ  المةارضــة وهــو أصــحا  وا 
، لك؛ فهو له شفاء، أو فيه له شـفاءلن الةس  ضار لمن رلنت عليه الصفراء، فمن لم يكن ك ؛ مثيم الصفراء 

نـ  المـراد ؛ وي يقـال: إن هـ ا تنـاقر لنـه اـؤده إلـ  اعتبـار الجز ـي وعـدم اعتبـارع مةـام ، قد أعملـوا كـي منهمـاو 
فةـدم اعتبـارع مـن  اسـتقامة الحكـم بـالكل  فيـه كالةرايـا وسـا ر المسـتثنيات، الجز ي إ ا لـم تتحقـ  ن لك أنه يةتنر

حا   اته م   ات الكلي؛ لنه ي اتأت  وهو جز ي أن اخالف حكم الكلي، ولكن من حا  أمر خارة عنه قـد 
 كبـ لو اخالف حكمه، كما قا  في المرر المقترن به علة أخرى؛ فحنها تجةله انظر فيه ننظر آخر كالصفراء 

 .3/183. الموافقات ويحص  منها صور صحيحة ايعتبار يصح تنزع  المسا   عل  مقتض  قواعد الشرعةة
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مــن  اللفــر الــدال علــ  الكلــي ي اــدل علــ  جز ــي مــن جز ياتــه مطلقــام إن     
: فـي اـ خـر راـر اللفـر فـح ا قنـ  إنمـا يفهـم الجز ـي مـن أمـر آ ؛رار تفصـا 

 : فاهـا حاـوان ي اـدل  لـك اـوا  ا ق، الدار جسم ي اـدل  لـك علـ  أنـه حاـوان
 ؛ : فاهـا إنسـان ي اـدل  لـك علـ  أنـه مـؤمن أو كـافراعل  أنه إنسان وا  ا ق

ح ا تقــررت هــ ع القاعــدة ظهــر أن حمــ  اللفــر علــ  أدنــ  مراتــ  جز ياتــه ي فــ
 .يلته عل  رار ه ا الجز يتكون فيه مخالفة للفظه لةدم د

نــه اــدل علــ  ل ؛أمــا إ ا حمــ  اللفــر علــ  أقــ  الجــزاء فقــد خــالف اللفــر    
مخالفـة لفـر صـاح  الشـرع ي تجـوز فحن  ؛بالتاليبه و  هالجزء اشخر وما أتي

صـــوموا رمضـــان فمـــن عمـــد إلـــ  ايقتصـــار علـــ  أقـــ  هللا تةـــال  فـــح ا قـــال 
عتقـوا رقبـة فةمـد إلـ  رقبـة أ ال إ ا قـ أجزا ه فقد خـالف لفـر الشـرع نخـيف مـا
  ( 1).للفر الشرع ام كون مخالفيي  تساوه عشرة وترك الرقبة التي تساوه ألفام 

يكـون  ،رار مقاد في اللفر بقاد خـاص طلقام ا  ا أمر بفة  من الفةال مو     
و لـك  ياتهاتةل  بالماهية الكلية المشتركة وي تةل  له بشيء من جز مالمر 

إ   ،وي نـثمن المثـ  ،بـالني  بـالرنن الفـاحش فحنه ي يكـون أمـرام  ؛الني كالمر ب
والمــر إنمــا تةلــ  بالقــدر ، فــي مســم  النيــ  ومختلفــان بصــفتهماهمــا متفقــان 

المشــترك، وهــو راــر مســتلزم لمــا تخصــص بــه كــ  واحــد مــن المــرعن، فــي 
  إرادة القرعنــة علــ بــالخص إي أن تــدل يكــون المــر المتةلــ  بــالعم متةلقــام 

ليك مةن  اشتراك الجز يات في المةن  الكلـي سـوى ، وبالتالي فأحد المرعن
 ( 2).ة بالكلية مطان  للطنيةة الجز يةأن الحد المطان  للطنيةة الموصوف
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  الرابع طلبالم                           
 مقت ى مذهبي الُمخطئة والُمصوبة المقاصد  لى         

ي ن  المصالح فـي التشـرع  أن تكـون مطلقـة عامـة، ي مقاصد الشارع ف    
محـــ ، وي بمحـــ  وفـــال دون محـــ  تخـــتص نبـــا  دون بـــا ، وي بمحـــ  دون 

فــــي كليــــات الشــــرعةة  ، وبالجملــــة المــــر فــــي المصــــالح مطــــرد مطلقــــام خــــيف
ــــ  ، وجز ياتهــــا ــــدلا  علــــ   لــــك مــــا تقــــدم فــــي ايســــتديل علــــ  مطل ومــــن ال

مصــــالح الةبــــاد، ولــــو اختصــــت لــــم تكــــن المصــــالح، وأن الحكــــام مشــــروعة ل
 .موضوعة للمصالح عل  اسطيل

أن القــول بالمصــالح إنمــا يســتمر علــ  القــول  وقــد زعــم بةــر المتــأخرعن    
بـــأن المصـــا  فـــي مســـا   ايجتهـــاد واحـــد، لن القاعـــدة الةقليـــة أن الـــراجح 

تكـون المصـالح  ن  مت  كـان أحـدهما يستحا  أن يكون هو الشيء والنقير
لمفاسد في مسا   الخيف ثانتة بحس  ما في نفك المر عنـد المجتهـد أو ا

 (1) .ي فرل هنا نان المخط ة والمصوبةوفي ظنه، و 
أن ربـا الفضـ  فـي الخضـر والفواكـه مـثيم: فح ا رلـ  علـ  ظـن المـالكي     

الرطبـــة جـــا ز، فجهـــة المصـــلحة عنـــدع هـــي الراجحـــة، وهـــي كـــ لك فـــي نفـــك 
دع خارجـــة عــن حكــم الربـــا المحــرم، فالمقــدم علـــ  المــر فــي ظنـــه، لنهــا عنــ

التفاضــ  فاهــا مقــدم علــ  مــا هــو جــا ز، ومــا هــو جــا ز ي ضــرر فيــه ي فــي 
وا  ا رلـــ  علــ  ظـــن ، نــ  فيــه مصـــلحة لجلهــا أجاــز ؛شخـــرةالــدنيا وي فــي ا

الشافةي أن الربا فاها رار جا ز، فهي عندع داخلة تحت حكم الربـا المحـرم، 
هي المرجوحة ي الراجحة، وهي ك لك في نفك المـر وجهة المصلحة عندع 

                                                           

 (.89 -87)/2الموافقات، الشاطني،  (1)



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  170   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

علــ  مــا ظنــه، فالضــرر يحــ  بــه فــي الــدنيا وفــي اشخــرة، فحكــم المصــو  
نمــا يكــون التنــاقر واقةــام  مــن  إ ا عــد الــراجح مرجوحــام  ههنــا حكــم المخطــئ وا 

ناظر واحد، ن  هو من ناظرعن، ظن ك  واحـد منهمـا الةلـة التـي ننـ  علاهـا 
وفـي ظنـه، ي مـا  المح  بحسـ  مـا فـي نفـك المـر عنـدعالحكم موجودة في 
علـ  أن  لــك الحكــم هـو مــا فــي  فالمخط ــة حكمـت ننــاءم  ،هـو عليــه فـي نفســه

حكــم فــي  نفــك المــر عنــدع وفــي ظنــه، والمصــوبة حكمــت ننــاء علــ  أن ي
ظنــون حكمــه علــ  علــة م نفــك المــر، نــ  هــو مــا ظهــر اشن، وكيهمــا بــان  

 (1) .مرنها أنها ك لك في نفك ال
ح ا كانت الوقـا   منشـأ للمصـالح والمفاسـد، وكانـت الحكـام قا مـة علـ  ف    

رعااتهــا، فالواقةــة الواحــدة إنمــا يكــون لهــا حكــم واحــد، وهــو الــ ه يطــان  مــا 
  هــــ ا الحكــــم، فهــــو تقتضــــيه مصــــلحتها أو مفســــدتها، ومــــن أداع اجتهــــادع إلــــ

  كــ  مجتهــد فــي يظهـر وجــه اسـتقامة القــول نتصـوع ،مصـا  وراــر مخطـئ
  المصـــالح والمفاســد فــي نفـــك مــ  القــول بــأن الحكـــام تفصــ  علــ  مقتضــ

ح ا ثنــت قاعــدة كليــة فــي الضــرورعات أو الحاجيــات أو التحســانات، ، فــالمــر
 (2) .في ترفةها آحاد الجز يات

د ا  ا ثنت في الشرعةة قاعدة كلية في ه ع الثيثـة أو فـي آحادهـا، فـي نـو     
ــــه الكلــــي و لــــك الجز يــــات، مــــن المحافظــــة علاهــــا  بالنســــبة إلــــ  مــــا يقــــوم ب

فتتخلــــف ي اتخلــــف الكلــــي أبــــمقصــــودة مةتنــــرة فــــي إقامــــة الكلــــي فالجز يــــات 
  .مصلحته المقصودة بالتشرع 

                                                           

 (.89 -87)/2الموافقات، الشاطني،  (1)
 .2/90، الموافقات (2)
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   فصل الرابعال                           
  الم لفمقاصد و  مقاصد الشارع                 

 
 .عمقاصد الشار  المبحث األول:    
 .الشارع في و ع الشريعة للتكليف بمقت اهامقاصد المبحث الثاني:     
 .مقاصد الم لفثالث: المبحث ال    
 .همخواراتو  همحقو و  الم لفين درات  المبحث الرابع:    
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 المبحث األول                          
 مقاصد الشارع                          

    
 .الشارع في و ع الشريعة ابتداءا صد امقاألول:  مطلبال       
 الشارع في و ع الشريعة لإلفهام.صد امقالثاني:  مطلبال       
 .لإلمتثال الشريعةو ع ي الشارع فمقاصد  الثالث: مطلبال       
 .لمصالح العباد الشريعةو ع ي الشارع فمقاصد  الرابع: مطلبال       
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 األولطلب الم                            
 الشارع في و ع الشريعة ابتداءا صد امق                 

 فـــي وضـــ  الشـــرعةة انتـــداءم  مـــن جهـــة قصـــد الشـــارعإن مقاصـــد الشـــرعةة     
وضـابطها جلـ  تتمث  إجمايم في جل  المصالح ودرء المفاسـد فـي الـدارعن، 

ة أو مكروهــة، وهــي كــ  مصــلحة واجبــة أو مندوبــة، ودرء كــ  مفســدة محرمــ
منقســمة إلــ  فــرر عــان وفــرر كفايــة، وســنة عــان وســنة كفايــة، ومنهــا مــا 

ايمثلـة فـي اختلف في وجوبه وندبـه فـي كونـه فـرر كفايـة أو فـرر عـان، و 
  (1) لك. يحص  في تس اسسيمية الشرعةة 

: هللا تةــال  مصــالح قــولوعــدل علــ   لــك جميةــام مــن المــر نتحصــا  ال    
َ َوَتةاَونسو }  ِ َ إقن    ِ ـُدوانق َوات قسـوا  ُثـمق َواُلةس ا َعَل  اُلنقـر ق َوالت ُقـوى َوي َتةـاَونسوا َعَلـ  اُسق

قـا  ادس اُلةق ـالقحاتق َوهسـَو مسـُؤمقن  َفـي : }تةـال  وقولـه (2) ،َشدق ـَن الص  َفَمـُن َيُةَمـُ  مق
ُفراَن لقَسُةيقهق َوا قن ا َلهس كاتقنسونَ  ُثقـاَل َ ر ة  : }تةال  قوله وأتم منه (3) ،كس َفَمُن َيُةَمـُ  مق

ا وجلهـــا، قلالهـــا علـــ  جلـــ  المصـــالح ودر هـــا، دقهـــ وهـــ ا حـــ    (4) ،َخُاـــرام َاـــَرع
 ( 5).وكثارها
َمــُن  لك مــن الدلــة المشــتملة علــ  النهــي عــن اسفســاد قولــه تةــال : }كــ    

وءام اسُجَز بقه ُثقاَل َ ر ة  َشراا َاَرعَوَمُن َيةُ وأعم منه قوله: } (6) ،َيُةَمُ  سس  (7)، َمُ  مق
                                                           

  .50ص، اختصار المقاصدوالفوا د في (، 156 -155)/1 في مصالح النام،واعد الحكام ق( 1)
   (.2سورة الما دة، اشية )( 2)
 (.94سورة الننياء، اشية )( 3)
 (.7سورة الزلزلة، اشية )( 4)
 .157قواعد الحكام، ص( 5)
 (.123سورة النساء، اشية )( 6)
 (.8سورة الزلزلة، اشية )( 7)
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 وه ا زجر عن المفاسد كلها، قلالها وكثارها، لن أسبانها من جملة الشرور،
مـن  (1)الـدارعن،جميةـام فـي جل  المصالح ودرء المفاسد كما تدل السنة عل  

إن هللا كتـ  اسحسـان »وقولـه:  (2)،«ك  مةروف صدقة: »الننيقول   لك
ي تحقــرن مــن المةــروف شــا ام ولــو أن »وكــ لك قولــه:  (3)،«علــ  كــ  شــيء

 (4)«.تلق  أخاك نوجه طل 
إلـــ  حفـــر مقاصـــدها فـــي  انتـــداءم ترجـــ  اسســـيمية تكـــالاف الشـــرعةة إن     

ضــــرورعة وحاجيــــة مقاصــــد الخلــــ ، وهــــ ع المقاصــــد ي تةــــدو ثيثــــة أقســــام: 
إقامـــة ثنـــت أن الشـــارع قصـــد بالتشـــرع   وقـــد ســـن  نيـــان  لـــك، وقـــد وتحســـانية

عل  وجه ي اخت  لهـا بـه نظـام، ي   لكولكن المصالح الخروية والدناوية، 
فــــــي  لــــــك مــــــا كــــــان مــــــن قناــــــ   بحســــــ  الكــــــ  وي بحســــــ  الجــــــزء، وســــــواء  

 .حسانياتالضرورعات أو الحاجيات أو الت
موضــــوعة بحاــــ  يمكــــن أن اختــــ   اسســــيميةالشــــرعةة  لــــو كانــــت فحنــــه    

لــــيك كونهــــا ف ؛ن التشــــرع  موضــــوعا لهــــا، لــــم يكــــنظامهــــا أو تنحــــ  أحكامهــــا
مصــالح إ   اك بــأول  مــن كونهــا مفاســد، لكــن الشــارع قاصــد نهــا أن تكــون 

 وكليـام  مصالح عل  اسطيل، في ند أن يكون وضةها عل   لك الوجه أنـديام 
 (5) .الحوال لاف والمكلفان من جمي افي جمي  أنواع التك وعامام 

                                                           

 (. 156 -155)/1، سلطان الةلماءقواعد الحكام،  (1)
)مةروف(: اسم جام  لك  ما عرف من طاعة هللا تةال  والتقر  إليه وك  ما ند  إليـه الشـرع مـن وجـوع ( 2)

، 8/11(، 6021اسحسان وترك ما نه  عنه من القبـا ح و)صـدقة( لـه أجـر صـدقة، )صـحيح النخـاره، رقـم )
 (.2/697( 1005صحيح مسلم، رقم)

 .3/1548(، 1955صحيح مسلم، رقم )، 28/362(، 17140( مسند اسمام أحمد نن حنن ، رقم )3)
 .2/282(، 523، صحيح انن حبان، رقم )4/2026(، 2626صحيح مسلم، رقم )( 4)
 .2/62الموافقات، الشاطني،  (5)
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  الثاني مطلبال                             
 الشارع في و ع الشريعة لإلفهامصد امق                

قصـــد الشـــارع فـــي وضـــ  الشـــرعةة لإلفهـــام إلـــ  مســـألتان  يمكـــن إرجـــاع    
أن  :والثـاني ،ي مـدخ  فاهـا لأللسـن الةجميـة أن ه ع الشرعةة عربية :الول 

أن  :يهــ وعيقــة المســألتان بموضــوع المقاصــد ،ة المباركــة أميــةعةهــ ع الشــر 
ان المســلمتان، ي يكــون إي مــن خــيل هــات رعةة ومقاصــدهاالفهــم الســليم للشــ
د تفهمــه فمــن جهــة لســان القــرآن نــزل نلســان الةــر  فمــن أراأمــا الولــ  فــألن 

 (1) .تطل  فهمه من رار ه ع الجهةأن إل   وي سنا  الةر  يفهم
ـــار تعلـــ  اع تجـــر  يهـــففـــألن أهلهـــا كـــ لك، أمـــا كـــون الشـــرعةة أميـــة و      ب

فــحن تنزعــ  الشــرعةة علــ  مقتضــ  حــال المنــزل علــاهم أوفــ   :أه، المصــالح
إقن ــا َأُنَزُلنــاعس : }ول تةــال يقــ (2)،مصــالح التــي يقصــدها الشــارع الحكــيمنرعايــة ال

ـــُم َتُةققلســـون  ياـــا َلقـــالسوا َلـــُويوقـــال: } (3) ،قسُرآنـــام َعَربقياـــا َلَةل كس  َوَلـــُو َجَةُلنـــاعس قسُرآنـــام أَُعَجمق
ــير َوَعَربــي ــَلُت آياتســهسَء أَُعَجمق لرــة الةربيــة مــن حاــ  هــي ألفــاظ دالــة لو  (4)، فسص ق

 وعبارات مطلقة، دالة عل  مةـان   أحدهما: من جهة كونها ألفاظام  عل  مةان  
 مطلقة، وهي الديلة الصلية. 

خادمـة،  وعبـارات مقاـدة دالـة علـ  مةـان والثاني: من جهـة كونهـا ألفاظـام     
شــترك فاهــا جميــ  اللســنة، تهــي التــي  الجهــة الولــ :، و يلــة التابةــةوهــي الد

لاهــا تنتهــي مقاصــد ال أن الشــرعةة ، و متكلمــان، وي تخــتص بأمــة دون أخــرى وا 
                                                           

 .2/101الموافقات، الشاطني،  (1)
 .109 -2/105الموافقات،  (2)
 .(2اشية )سورة اوسف،  (3)
 .(44سورة فصلت، اشية ) (4)
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لــ  مــنُ  التــي بةــ  نهــا الننــي المــي إلــ  الةــر  خصوصــام  ، ســواهم عمومــام  وا 
الميـــة أو أن تكـــون علـــ  مـــا إمـــا أن تكـــون علـــ  مـــا هـــم عليـــه مـــن وصـــف 

 (1).كن مةجزام تلو لم يكن عل  ما يةهدون لم و  أمية فالشرعةة إ ام  ؛ون يةهد
وكان لةقي هم اعتناء بمكـارم  اعتناء بةلوم  كرها الناك مفالةر  كان له    

الخيل، واتصاف بمحاسن الشـيم، فصـححت الشـرعةة منهـا مـا هـو صـحيح 
ومضـار  وزادت عليه، وأبطلت ما هو باط ، وبانت مناف  ما انف  مـن  لـك،

 والزجـر، كةلـم الةيافـة، أو جميةـه ما يضر منه، ومنهـا: مـا كـان أكثـرع بـاطيم 

الشــرعةة  لــك  فأبطلــت والطاــرة، والضــر  بالحصــ ، وخــط الرمــ ، والكهانــة،
   (2) .الباط  ونهت عنه

                                                           

 .109 -2/105الموافقات، الشاطني،  (1)
  ا عند الوا  ، ن  مأخو  مـن تجـار : علم الط  فقد كان في الةر  منه شيء ي عل  مفمن ه ع الةلوم (2)

مـــن  نهـــا ومـــا اخـــتص علـــم النجـــوم:ومنهـــا الماـــان، راـــر مننـــي علـــ  علـــوم الطنيةـــة التـــي يقررهـــا القـــدمون، 
[ 16]النحـ :  ، َوبقالن ُجمق هسُم َاُهَتـدسون } :قوله تةال لختيف الزمان باختيف سارها، اايهتداء في النر والبحر و 

نشاء السـحا ، وهنـو  الرعـاا المثاـرة لهـا، فنـان الشـرع حقهـا مـن باطلهـا، فقـال تةـال :  ومنها: علوم النواء، وا 
َحاَ  الث قَقاَل } ئس الس  لقَ  مقُن : }قولهمث  إي من قن  مةرفة القرآن به تفهمه  مما ل امنه، و   [12لرعد: ]ا ،َوعسُنشق خس

ـُل ق َوالت را قـ  ُن َنُانق الصُّ ـُن ومثـ  أدوار الجنـان: }، [7 -6الطـارل: ]  ماء  دافق   َاُخرسةس مق ـُن تسـرا   ثسـم  مق َخَلُقنـاكسُم مق
ُن َعَلَقة  ثسم  مقُن مسُضرَ  ُنسـانس َأل ـُن َنُجَمـَ    إلخ، ومثـ  قولـه: }ة  مسَخل َقة  َوَرُارق مسَخل َقة  لقنسَنا قَن َلكسمنسُطَفة  ثسم  مق َأَيُحَسـ س اُسق

رقعَن َعل  َأُن نسَسو قَه َنناَنه ظاَمه َنل  قادق الصاب  عل  مـا هـي عليـه فحن مةرفة أن تسوية ، [4 -3القيامة:  ، ]عق
ان نةته، حاــ  امتــازت تقاســيم الجلــد الكاســي لهــا، فــي اوجــد تشــابه نــيةــد مــن أدل تكــوعن اسنســان وكمــال صــ

، أه: قادرعن علـ  جمةهـا وتسـوعتها علـ  إلاها وقال: }نل   تةال ه هللا حت  نب شخص وآخر في ه ع التقاسيم
أدل ما يكون كمـا فـي تسـوية الننـان، إن هـ ا ي يةرفـه الةـر  ووجـه إلـاهم الخطـا  بـه، وقـد فهـم سـرع فـي هـ ا 

، (تحقاـ  الشخصـية)، وجةلـت لـه إدارة تسـم  ( بصـمة الصـاب)نص تشـنيه الشـخاعليه علم   نننأو  ةصر،ال
ل الواق  أن ه ع ورارها مما ي يحص  أمور كونية عامة يفهمها ك  من توجه إليه الخطا  بفهمهـا وايسـتديو 

سســيم، كمــا قــالوا فــي القــرار، كــان للةــر  أحكــام فــي الجاهليــة أقرهــا اوقــد ، نهــا علــ  الصــان  الحكــيم القــادر
لحـــال الولـــد بالقافـــة،  والحكـــم فـــي الخنثـــ ، ، والوقـــوف بالمشـــةر الحـــراموتقـــدار الديـــة وضـــربها علـــ  الةاقلـــة، وا 

 (.124 -2/111الموافقات، . )وتورع  الولد لل كر مث  حر النثاان، والقسامة، ورار  لك مما  كرع الةلماء
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 ثالثال مطلبال                         
 لإلمتثال  الشريعةو ع ي الشارع فمقاصد              
ه ي يســتثن  أنــ :دخــول المكلــف تحــت أحكــام الشــرعةةيقصــد الشــارع فــي     

فالنـــاك  ؛عـــن أحكـــام الشـــرعةة اخـــرة شـــيء أنـــدام وي  ،وي تســـتثن  حالـــة ،أحـــد
عــامتهم وخاصــتهم، والوقــا   مةهودهــا وررعنهــا، والحــوال ظاهرهــا وباطنهــا، 

دخاله في ايمتثال لها.  ك   لك اج  إخضاعه لحكام الشرعةة، وا 
بمةنــ  أنــه ي اخــتص بالخطــا   :الشــرعةة بحســ  المكلفــان كليــة عامــةف    

المقصـــد الشـــرعي مـــن لن بحكـــم مـــن أحكامهـــا الطلنيـــة بةـــر دون بةـــر، 
، ختيــارام ح ا حتــ  يكــون عنــدام  رعةة إخــراة المكلــف عــن داعيــة هــواعوضــ  الشــ

كــ  عمــ  كــان المتبــ  فيــه الهــوى نــحطيل، مــن ، فكمــا هــو عنــد ح اضــطرارام 
ارع فــي لــم يكــن لتلنيــة الشــأو التفــات إلــ  المــر أو النهــي أو التخااــر،  راــر

  (1) داع ادعو إليه.من لنه ي ند للةم   ؛ لك مدخ  فهو باط  نحطيل
ك  فة  كان المتب  فيـه نـحطيل: المـر أو النهـي أو التخااـر، ك لك أن     

همــا، فــالحكم ن فهــو صــحيح وحــ ، وأمــا إن امتــزة فيــه المــران، فكــان مةمــويم 
إ ا اعتنرتـه وجدتـه علـ   وهك ا سا ر مـا يكـون وصـفا باطنـام  ،للرال  والسان 

ن جــاء فـي الظــاهر مــا وا   يصــح التكلاــف نهـا أنفســها يوبالتـالي،  هـ ا الســنا 
أو  ،أو اتـأخر عنهـا ،دمهاممـا اتقـ لـك  فمصروف إلـ  راـر ؛يظهر منه  لك

علــــ  جلنهــــا وي دفةهــــا  الوصــــاف التــــي ي قــــدرة لإلنســــان، وكــــ لك يقارنهــــا
 (2) .كانت مسنبات عن أسبا  مكتسبةإ ا ن الجزاء اتةل  نها فح ؛بأنفسها

                                                           

 (.292 -289)/2الموافقات، الشاطني،  (1)
 .2/182الموافقات،  (2)
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 المطلب الرابع                           
 العباد صالحمل الشريعةو ع ي الشارع فمقاصد            

فهي عا ـدة  لمصالح الةبادت جاءرعةة ن الشلقد اتف  الصولاون عل  أ    
كانــت    مقتضــ  أهــوا هم وشــهواتهم، ولــ اي علــ ،حســ  أمــر الشــارععلــاهم ب

 التكالاف الشرعية ثقالة عل  النفوك، والحك والةـادة والتجربـة شـاهدة نـ لك،
حتــ   ؛ه عــن دواعــي طبةــه واسترســال أرراضــهفــالوامر والنــواهي مخرجــة لــ

  .الهواء والررار ام مخالف يأخ ها من تحت الحد المشروع
انــن مســةودحــدا  هــ ا فــي وتأمــ      

إنــك فــي زمــان قلاــ  " :إ  قــال (1) 
قراؤع، كثار فقهاؤع، يحفر فيه حدود القرآن، ويضي  حروفه، قلا  مـن يسـأل، 

انــدون فيــه  ،فيــه الخطبــةكثاــر مــن يةطــي، يطالــون فيــه الصــية، ويقصــرون 
  فقهـــاؤع، يحفـــر فيـــه كثاـــر قـــراؤع، قلاـــ، مـــالهم قنـــ  أهـــوا هم، وســـيأتي زمـــانأع

ويضــي  حــدودع، كثاــر مــن يســأل، قلاــ  مــن يةطــي، يطالــون  ،لقــرآنحــروف ا
  (2)."الخطبة، ويقصرون الصية، وعندون فيه أهواءهم قن  أعمالهم

وي الـزم مـن  الةاج  واشج  الح التكلاف عا دة عل  المكلف فين مصإ    
لهـــا  عـــن حـــدود الشـــرع، وي أن يكـــون متنـــاويم   لـــك أن يكـــون نالـــه لهـــا خارجـــام 

فهـو قصد الشرع ك  فة  كان المتب  فيه ف، دون أن اناولها إياع الشرع هننفس
  (3) .صحيح وح ؛ لنه قد أت  من طرعقه الموضوع له، وواف  قصد الشارع

                                                           

أســلم قنــ  دخــول رســول دار الرقــم، وشــهد مةــه المشــاهد عنــد هللا نــن مســةود نــن الحــار ،  ابننن مسننعود: (1)
( 61(، وعمـرع )32مـات بالمدانـة سـنة ) سكن الكوفة، ووعلي نات المـال نهـا، ،وكان من فقهاء الصحابةكلها، 

 . (1/336، رجال صحيح مسلم ،3/353تدرك، انن الني ، المس ،9/64 مةجم الطنراني،) ودفن بالبقي .
 .7/62، شة  اسيمان، 14/396، شرا السنة، البروه، 1/224(، 575موطأ اسمام مالك، رقم ) (2)
 (.296 -289)/2الموافقات، الشاطني،  (3)
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 اني الث مبحثال                            
 صد الشارع في و ع الشريعة للتكليف بمقت اهااقم          

 
 .الم لف بهفعل القدرة  لى  شر  التكليف: ولالمطلب األ          
 التكليف باألوصاف الجبلوة. المطلب الثاني:         
 .التكليف بما يتردد بين الجبلي والكسب المطلب الثالث:         
 .المحمودة والمذمومة التكليف باألوصاف المطلب الرابع:         
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  لب األولطمال                           
 الم لف بهفعل القدرة  لى  شر  التكليف               
رط التكلاـف القـدرة علـ  المكلـف الصول أن شلدى علماء علم ثنت لقد     
كمـا اتـأت   ،بمةن  أن اتأت  له فةلـه ،للمكلف أن يكون الفة  مقدورام أه  ،به

ن جـاز عقـيم و  فما ي قدرة للمكلف عليه ي يصح التكلاـف بـه شـرعام  له تركه  ا 
قــد تكفلــوا نهــ ع الوظيفــة، ولكــن  لنيــان  لــك ههنــا، فــحن الصــولاان وي مةنــ 

ي اـدخ  تحـت  الـ هالتكلاف ببـإ ا ظهر مـن الشـارع القصـد أنه نني علاها ان
 (1) .واحقه أو قرا نهف لك راج  في التحقا  إل  سوابقه أو ل ؛قدرة الةند

ـــــة و      ـــــف بالســـــوان :مـــــن أمثل ـــــ التكلا ـــــتسُم ال : }تةـــــ هقول ـــــوتسن  إقي  َوَأُن ـــــي َتمس َف
أوقــ  وقــد  اشيــة مثــال للتكلاــف باسســيم الســان  علــ  المــوت،ف (2)، مسُســلقمسونَ 

النهي عل  الموت في اللفر والموت ليك بفة  لهـم فيصـح نهـاهم عنـه وانمـا 
فمةناع ي تفارقوا اسسيم حت  تموتوا عليه فـأوق   ؛نهاهم عن مفارقة اسسيم

لنــه الســن  الــ ه مــن أجــ  توقةــه وخوفــه الــزم اسنســان  ،ي علــ  المــوتالنهــ
أه: الزمــــوا اسســـــيم وي  (3) ،أن يســــتةد لــــورودع وعتأهــــ  لـــــه بصــــالح عملــــه

 (4) تفارقوع، حت  إ ا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون.

القاعــد فاهــا خاــر مــن ســتكون فتنــة »: قولــهبالســوان  مــن أمثلــة التكلاــف و     
 (5)،«وي تكـن عنـد هللا القاتـ  أدركت  اك، فكن عند هللا المقتولفحن  ...القا م

                                                           

 .174 -2/171الموافقات، الشاطني،  (1)
 (.132سورة البقرة، اشية ) (2)
 .109، صدار الفكرهـ(، تحقا : د. محمد رضوان 521لبطلاوسي )ت: اهللا نن محمد ، عند اسنصاف (3)
 . 2/19، الفرول، القرافي، 25 /2، قواعد الحكام، سلطان الةلماء، 1/157روضة الناظر، انن قدامة،  (4)
 .34/542(، 21064، مسند اسمام أحمد حنن ، رقم )1/318 (،476مسند انن أني شابة، رقم ) (5)
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قتلـه راـرع فيمـا ي فحنه لما تةـارر عليـه المـر وكـان نـان أن يقتـ  راـرع أو ي
 ،وعدم اسقدام علـ  قتـ  الراـر تةال ، أمر نحسيم المر ح ،تح  فيه النفك

الكـف  لقـدرة وهـومـا اـدخ  تحـت اوما كان نحـو  لـك لـيك المطلـو  منـه إي 
 (1) وك لك سا ر ما كان من ه ا القنا . تةال  والتسليم لمر هللا عن القت 

فةمــ  نهــا،  حســنةم  مــن ســن ســنةم » :هقولــ واح لبــالمــن أمثلــة التكلاــف و    
، كان له من الجر مث  أجر مـن عمـ  نهـا ي اـنقص  لـك مـن أجـورهم شـا ام 

وزر مـن عمـ  نهـا ي اـنقص فةم  نهـا، كـان عليـه مثـ   سا ةم  ومن سن سنةم 
قولـه  ،قرا نهالتكلاف بالنهي عما تتحق  أمثلة أما  (2)،« لك من أوزارهم شا ام 

ــكارى }تةــال :  ــتسُم سس ــيَة َوَأُن المــراد النهــي عــن الســكر حالــة  (3)، ي َتُقَربســوا الص 
ي النهـي عـن الصـية حالـة  ،إرادة الصية، إن كـان نـزول اشيـة قنـ  التحـرعم

أن النهي عن الظلم عند المـوت،  "،ي تمت وأنت ظالم"  ما يقال: مث السكر
 (4).سكنه ومات فيه كمن رص  ناتام  ي النهي عن الموت حالة الظلم

فالقـادر  ،طلو  منه إي ما اـدخ  تحـت القـدرةما كان نحو  لك ليك المف    
 مـن ي يقـدرأمـا  مكلف نها عل  اسطيل والةمـوم عل  القيام نه ع الوظا ف

نسـبة إلـ  كالطفـال والمجـانان بال سقط التكلاـف عنـه نـحطيل،فقد عل   لك 
مـن  عـام ي خـاص وبسقوطه أيضـام  فالتكلاف عام ي خاص ؛الصية ونحوها

 (5) .، نناء عل  من  التكلاف بما ي يطالجهة القدرة أو عدمها
                                                           

 (.175 -173)/2الموافقات، الشاطني،  (1)
 .3/1303(، 1677صحيح مسلم، رقم ) (2)
 (.43سورة النساء، اشية ) (3)
 ، 2/435، شرا مختصر انن الحاج ، 2/174الموافقات، الشاطني،  (4)
 .2/175الموافقات، الشاطني، ، 3/1190التحنار شرا التحرعر، المرداوه،  (5)
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 المطلب الثاني                          
 ف باألوصاف الجبلوةالتكلي                    

  الطةـام والشـرا  ي الوصاف التي طب  علاها اسنسان كالشـهوة إلـإن     
منهـــا فحنـــه مـــن تكلاـــف مـــا ي  ةيـــوي نحزالـــة مـــا رـــرز فـــي الجنل يطلـــ  نرفةهـــا

كمـــا ي يطلـــ  نتحســـان مـــا قـــبح مـــن خلقـــة جســـمه، وي تكماـــ  مـــا  (1)،يطـــال
 هـ ا ي يقصـد الشـارع طلبـام  فحن  لك رار مقدور لإلنسان، ومث  ؛نقص منها
 (2).ما ي يح   لكن يطل  قهر النفك عن الجنوا إلو  عنه له وي نهيام 

  إلـ  مـا انشـأ و لـك راجـ ،رسالها بمقدار ايعتدال فيما يح إكما يطل      
حن ، فــتلــك الوصــاف ممــا هــو داخــ  تحــت ايكتســا  مــن الفةــال مــن جهــة
 انعلاهـا اسنسـ تقدم في كونها مطنوعام تماث  ما  أوصافام  ةثنت بالدلا  أن ثم
مـــا يكـــون  لـــك فيـــه  منهـــا ،لن الوصـــاف المطنـــوع علاهـــا ؛فحكمهـــا حكمهـــا

 .حت  اثنت بالنرهان ما يكون خفيام  ومنها ،كال ه تقدم ومحسوسام  مشاهدام 
بـــ  اسنســـان عليـــه، فـــحن ظـــاهر القـــرآن أنهـــا ممـــا طس  ،الةجلـــة :لـــ لك مثـــال    

لقـَ  اُسق : }تةـال  لقوله ـ   خس ـُن َعجق فـي الثـر أن عمـر نـن جـاء وقـد  (3)، ُنَسـاَن مق
فيقاتــ  الشــجاع  فــي الرجــال الشــجاعة والجــنن ررا ــزإن "قــال:  الخطــا  

حــــدا : و  (4)،"ويفــــر الجبــــان عــــن أنيــــه وأمــــه ،يةــــرفعمــــن يةــــرف ومــــن ي 
  (5).«حسن إلاها، وبرر من أساء إلاهاجنلت القلو  عل  ح  من أ»

                                                           

 (.24 -23)/6 ،البحر المحيط ،1/173، اشمده، الحكام، 250ص ،السول نهاية، 1/183، النرهان (1)
 (176 -175)/2الموافقات، الشاطني،  (2)
 (. 37ننياء، اشية )السورة  (3)
 . 6/426(، 32616، مصنف انن أني شابة، رقم )2/247(، 2534سةاد انن منصور، رقم ) (4)
 . 14/21، حلية الولياء، الصنهاني، 11/307، (8574رقم )، أنو بكر الناهقيشة  اسيمان،  (5)
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 المطلب الثالث                         
 ي والكسب ل  بِ التكليف بما يتردد بين الجِ               

 ثيثة أقسام: انقسم إل  من الوصاف الجنلية ال ه تةل  به الطل  إن 
َفـي َتمسـوتسن  ، وهـ ا قلاـ ، كقولـه: }تحـت كسـبه قطةـام  ما لم يكـن داخـيم  أحدها:

 أن الطل  به مصروف إل  ما تةل  به. اه  وحكم (1)، إقي  َوَأُنتسُم مسُسلقمسونَ 
علـ  حقيقتـه  ا، والطلـ  المتةلـ  نهـتحت كسبه قطةام  ما كان داخيم  والثاني:

 في صحة التكلاف نها سواء أكانت مطلوبة لنفسها أم لرارها.
ما قد يشتبه أمرع، كالحـ  والـبرر ومـا فـي مةناهمـا، فحـ  النـاظر  والثالث:

 .تت له من القسمان حكم عليه بحكمهثن فاها أن انظر في حقا قها، فحا 
والــــ ه يظهــــر مــــن أمــــر الحــــ  والــــبرر والجــــنن والشــــجاعة والرضــــ      

، إمـــا لنهــا مــن أصـــ  والخــوف ونحوهــا أنهــا داخلـــة علــ  اسنســان اضــطرارام 
مـــا لن لهـــافـــي يطلـــ  إي نتوابةهـــا،  ،الخلقـــة فتثـــور فيـــه  ؛مـــن راـــرع باعثـــام  وا 

 (2) ،«تهــادوا تحــانوا»: الننــي قــوللــ لك  ، مثــالأخــر فيقتضــي لــ لك أفةــايم 
مـــا ي يحـــ ، وعـــان   الداعيـــة إلـــ النظـــر المثاـــر للشـــهوة عـــنأيضـــام وكنهيـــه 

ن لم علـ   لحـدا  يكن المثاـر لهـا داخـي تحـت كسـبه، الشهوة لم انه عنه، وا 
فـــحن  النظـــر ي تتبـــ  النظـــر: »قـــال لــي رســـول هللا :قـــال نــن أنـــي طالـــ 

فالطلـــ  اـــرد علـــ  اللواحـــ  كالرضـــ   (3)، «ةالولـــ  لـــك وليســـت لـــك اشخـــر 
 (4) .في الزنا عو نتقام كما اثار النظر شهوة الوقالمثار لشهوة اي

                                                           

 (. 132بقرة، اشية )السورة  (1)
 .306، ص(594النخاره، رقم )، الد  المفرد بالتةليقاتالحدا  صحيح،  (2)
 .2/464(، 1369مسند اسمام أحمد نن حنن ، رقم )الحدا  حسن لرارع،  (3)
 (.178 -175)/2الموافقات، الشاطني،  (4)
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  المطلب الرابع                          
 المحمودة والمذمومة التكليف باألوصاف              
يكـــون ي التـــي وصـــاف الجنليـــة القـــد تتةلـــ  خصـــا ص المـــر والنهـــي ب    
فتكــون تلـك الخصــا ص متةلقـة بآثارهــا الداخلــة  ،اكتســانهاخيــار فـي نسـان لإل

و لــك  ،وبــالمثمر عــن ثمرتــه ،باســم الســن  عــن المســن  تحــت الكســ  تةناــرام 
والحـــرص  الحيـــاء والجـــنن والنخـــ و اء كالرأفـــة والرحمـــة والحلـــم والجـــود والســـخ

جنــ   التــي وراــر  لــك مــن الوصــاف الجنليــة المحمــودة والم مومــة ،والرلظــة
   (1).علاها اسنسان

إيـــاكم " :فقولـــه ولـــ لك اجـــره حكـــم الـــ م بكـــ  وصـــف جنلـــي والنهـــي عنـــه    
وكـ لك  ،مـن اسمسـاك عـن نـ ل مـا اجـ  ن لـه إنما نه  عن آثارع (2)"،والشح

لن الهــوى ماــ  طبةــي فــالنهي  ؛النهــي عــن الهــوى إنمــا هــو نهــي عــن آثــارع
القــرآن الكــرعم فــي قولــه فــي  عنــه نهــي عــن موافقتــه ومتابةتــه وقــد صــرا نــ لك

  (3). َوي َتت بق ق اُلَهوى }تةال : 
اــنق هللا} :تةــال  قــولكــ لك ي     ُم نقهقمــا َرُأَفــة  فقــي دق ــُ كس لــم انــه عــن  (4)، َوي َتُأخس

نمــا النهــي عــن آثارهــا  ،لنهــا جنليــة ي اتةلــ  نهــا تكلاــف ؛الرأفــة فــي نفســها وا 
الظــن الــ ه اتةــ ر عــن  لك النهــي وكــ ،أو تخفيفــه ،أو تنقيصــه ،الجلــدكتــرك 

يــــاكم والظــــن فــــحن الظــــن أكــــ   إ" :الننــــي قــــولل ،دفةــــه عنــــد قيــــام أســــبابه
                                                           

 : رضــوان اــحق، تهـــ(660: تســلطان الةلمــاء ) ،عــز الــدان عنــد الةزعــز، ام فــي نيــان أدلــة الحكــاماسمــ (1)
 .178ص ،م1987 ،1، ط/ناروت ،دار البشا ر اسسيمية، مختار نن رربية

 .238، ص(470النخاره، رقم )، الد  المفرد بالتةليقاتالحدا  صحيح،  (2)
 (.26سورة ص، اشية ) (3)
اَ َة َجُلَدة  قوله تةال :  نداية اشية (4) ُنهسما مق د  مق وا كس   واحق  (.2سورة النور، اشية ) }الز انقَيةس َوالز انقي َفاُجلقدس
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وحـ  الةاجلـة وحـ  الشـهوات مـن النسـاء والننـان ي اتةلـ  الـ م  (1)،"الحدا 
 (2) ،المحبـة الملهيـة عـن السـةي لآلخـرة ن  بآثـار ؛فاهما بمجرد الح  والما 

ية ي انه  عنهـا نـ  إنمـا انهـ  عمـا اترتـ  علـ  فحن المور الجنلوبالتالي؛ "
  (3)". لك من أ ية الناك

فقــد ي تبصــر الةــان، وي  يةتــرر علــ  ســا ر الوصــاف الجنليــةكمــا ي     
تسم  ال ن، لرلبة فكر أو رفلـة أو رارهمـا؛ فترتفـ  فـي الحـال منفةـة الةـان 

دابــة أو  ؛ لنــه لــم ابصــرها، أو تؤ يــهحفــرةبســقطة فــي  حتــ  يصــا وال ن 
ا مـــن د فاتقاهــا، كـــ  هـــ اـــأو صـــوتها مـــن بة ،لـــم يســـم  حركتهــالنـــه  ؛رارهــا

   لك ي يقـال: إنـه راـر مجنـول ومه؛ تةيرفلة طرأت عل  رار مقتض  طن
ا  ا ثنت ه ا، فالوصـاف التـي طبـ  علاهـا اسنسـان و  ،عل  السم  واسبصار

 ما رـرز فـي الجنلـةوي نحزالة  ،  الطةام والشرا  ي يطل  نرفةهاكالشهوة إل
 (4).فحنه من تكلاف ما ي يطال ؛منها
ن جـاء فـي ضـمن  ولكن م   لك فحن     اتباع الهوى طرع  إل  الم موم، وا 

 لــك أن ايسترســال فــي إرضــاء هــوى الــنفك، ولــو كــان فــي فةــ   ،المحمــود
الخارات والمباحات، من شأنه أن اؤجج في اسنسان هواع، ويةودع الةم  فـي 

فح ا حص  هـ ا جـرع هـواع إلـ  تجـاوز  ؛، دون التقاد بقاود الشرعاء نفسهإرض
 (5) أحكام الشرعةة، والدخول في المحظورات.

                                                           

 .4/1985(، 2563، صحيح مسلم، رقم )7/19(، 5143صحيح النخاره، رقم ) (1)
 (.182 -181، ص)سلطان الةلماء، اسمام في نيان أدلة الحكام (2)
 .250قرافي، صالفرول، ال (3)
 .1/97، الموافقات، الشاطني (4)
 .2/294المرج  السان ،  (5)
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 لثالمبحث الثا                          
  مقاصد الم لف                          

 
                في التكليف. مقاصد الم لف المطلب األول: 
 إن األ مال بالنوات(.: )لمقاصد المتعلقة باأل مالا ثاني:المطلب ال 
 إطراد العادات.بالمقاصد المتعلقة  ثالث:المطلب ال 
 ا فيها مصلحة للنفس وم رة بالغيرالمقاصد المتعلقة بم المطلب الرابع: 
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 المطلب األول                             
  في التكليف مقاصد الم لف                    
لـف المك المقاصـد التـي يقصـدها :في التكلاـف مقاصد المكلفالمقصود ب    

والتـــي تفـــرل نـــان صـــحة الفةـــ  ، وعمـــيم  ،وقـــويم  ،ام اعتقـــاد فـــي ســـا ر تصـــرفاته
، ، وبان ما هو ديانةم وما هـو قضـاء  وبان ما هو تةند وما هو مةاملة وفسادع

العمــــال بالنيــــات، ف" ،ا هــــو مخــــالف لهــــاموافــــ  للمقاصــــد ومــــ وبــــان مــــا هــــو
  (1)".ي التصرفات من الةبادات والةاداتوالمقاصد مةتنرة ف

لقصــدع  قصــد الشــارع مــن المكلــف أن يكــون قصــدع فــي الةمــ  موافقــام إن     
لح الةبــاد علــ  لمصــا الشــرعةة موضــوعةأن والــدلا  علــ   لــك  ؛فــي التشــرع 

 ،اجــره علــ   لــك فــي أفةالــه أن المطلو  مــن المكلــففــاسطــيل والةمــوم، 
، تةـــال  ي يقصـــد خـــيف مـــا قصـــد الشـــارع، ولن المكلـــف خلـــ  لةبـــادة هللاوأ

؛ فانــال نــ لك مــ  علــ  وفــ  القصــد فــي وضــ  الشــرعةةو لــك راجــ  إلــ  الة
أن قصد الشارع المحافظة عل  الضرورعات وما وقد  كر فيما سن   ،الجزاء

 .الةند ان ما كلف بهوهو ع ،حساناترج  إلاها من الحاجيات والت
ي لم يكـن عـاميم  في ند أن يكون مطلوبام ل لك      علـ   بالقصد إل   لك، وا 

ك رس مـــن حاـــ  هـــي أفةـــال أو تســـالفةـــال ف ،لن العمـــال بالنيـــاتالمحافظـــة؛ 
فــح ا  هــا؛ إ  ي تحســان للةقــ  وي تقنــيحمتماثلــة عقــي بالنســبة إلــ  مــا يقصــد ن

ن وتةاان اشخـر للمفسـدة فقـد نـا  لان للمصلحة نتةاان أحد المتماث جاء الشارع
  (2).حص  المفسدةونهي عن ت ،المصلحة فأمر به عم 

                                                           

 (،22 -7)/3، ، الشاطنيالموافقات (1)
 (.29 -28)/3، الموافقات (2)
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 الثانيالمطلب                            
  (.إن األ مال بالنوات) :المقاصد المتعلقة باأل مال          

ا تفرل نان ما هـو عـادة ومـا هـو عبـادة، وفـي الةبـادات نـان مـنيات ن الإ    
المبــــاا هــــو واجــــ  وراــــر واجــــ ، وفــــي الةــــادات نــــان الواجــــ  والمنــــدو ، و 

ـــك مـــن الحكـــام، والمكـــروع والمحـــرم، والصـــحي ـــر  ل لحـــدا : ح والفاســـد، ورا
نما لك  أمر  إنما»  .إل  آخرع (1) ،«نوى ما  ت العمال بالنيات، وا 
يقصـــد بـــه شـــيء فيكـــون و ، الواحـــد يقصـــد بـــه أمـــر فيكـــون عبـــادة الةمـــ ف    

، وبالتـالي، ، كالسـجود ح أو للصـنمويقصد به شيء آخـر فيكـون كفـرام  ،إيمانام 
الةمـ  عـره  إ اأمـا و  فالةم  إ ا تةل  به القصد تةلقت به الحكام التكليفية،

 النـا م والرافـ  والمجنـون الصني و ؛ كفة  لم اتةل  به شيء منهافعن القصد 
، وعـن النـا م حتـ  انلـي يرف  القلم عن ثـي : عـن الصـن» والمكرع، لحدا :

إقي  َمــُن أسُكــرقَع  قــول تةــال : }ول (2)،«حتــ  يســتيقر، وعــن المجنــون حتــ  يفاــ 
                                                           

)النيـات( جمـ  و ،)إنمـا العمـال بالنيـات( أه صـحة مـا يقـ  مـن المكلـف مـن قـول أو فةـ شرا الحدا :  (1)
أجمـ  المسـلمون علـ   ،1/6(، 1صـحيح النخـاره، رقـم )) مـن المـور.نية وهي القصد وعزم القل  عل  أمـر 

اـدخ  فـي "وقال أيضـام:  "،هو ثل  اسسيم" :الشافةياسمام عظم موق  ه ا الحدا  وكثرة فوا دع وصحته قال 
أن انـدأ فيـه نهـ ا الحـدا  تنناهـا للطالـ  علــ   انبرـي لمـن صـنف كتابـام " :وقـال آخـرون  "،سـبةان بابـا مـن الفقـه

 قـال جمـاهار الةلمـاء مـن أهـ  الةربيـة، وقد فة   لك النخـاره وراـرع فانتـدؤا بـه قنـ  كـ  شـيء "،حيح النيةتص
 فتقــدار هــ ا الحــدا  أن "،موضــوعة للحصــر تثنــت المــ كور وتنفــي مــا ســواع (إنمــا) لفظــة"  :والصــول وراــرهم

نمـا ي، وي تحسـ  إ ا كانـت بـي نيـة ،لعمال تحس  إ ا كانـت ننيـةا  ه نيـان أن تةاـان المنـو  ،مـا نـوى(مـرت )وا 
أو  ن  يشترط أن انوه كونها ظهـرام  ؛شرط فلو كان عل  إنسان صية مقضية ي يكفيه أن انوه الصية الفا تة

فمــن كانــت »وتمــام الحــدا :  ،أوهــم  لــك أو ،رارهــا ولــوي اللفــر الثــاني يقتضــ  الول صــحة النيــة بــي تةاــان
هجرتـه لـدنيا يصـانها أو امـرأة اتزوجهـا، فهجرتـه    هللا ورسـوله، ومـن كانـتهجرتـه إلـهجرته إل  هللا ورسوله، ف

 .3/1515(، 1907)رقم  ،«إنما العمال بالنية» صيرة:بصحيح مسلم،  ،«إل  ما هاجر إليه
 .2/102، صحيح انن خزعمة، 6/156 ،لنسا ياسنن ، 41/224، نن حنن أحمد مسند إسنادع جاد،  (2) 
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يَمــانق  فــح ا فةلــه وهــو قاصــد لــدف  الةــ ا  عــن نفســه؛  (1)، َوَقُلبســهس مسُطَمــ قنر بقاُسق
فهو رار قاصد لفةـ  مـا أمـر بـه؛ لن الفـرر أن الةمـ  ي يصـح إي بالنيـة 

 (2) وقك عل   لك. ،ي يصحانو  لك فالزم أعة فيه، وهو لم المشرو 
د قصـد وجـه فقـ لمكلف عان ما قصدع الشارع بـاس نفح ا قصد اوبالتالي     

ن قصـــد راــر مـــا قصــدع الشـــارع، و لــك إنمـــا  ،المصــلحة علــ  أتـــم وجوهــه وا 
يكـون فـي الرالـ  لتـوهم أن المصـلحة فيمـا قصـد؛ لن الةاقـ  ي يقصـد وجـه 

 :فالنكــاا مــثيم ، مــا قصــد الشــارع مهمــ  ايعتبــار ؛ فقــد جةــ المفســدة كفاحــام 
طلبــه الشــارع للنســ  ولراــرع مــن لواحقــه، فــح ا قصــد بــه تحلاــ  الزوجــة لراــرع؛ 

فمـا  بقصـد الشـارع النكاا وسالة لما قصد من التحلا  ولم يكن مقصودام كان 
 (3).وسالة عندع، وه ا مناقضة للشرعةةعند الشارع؛ صار  كان مقصودام 

إقامــة هــ ع المصــالح بحســ   فــيتةــال   لــك أن يكــون خليفــة هللا وحقيقــة     
م ثـ ،خيفته عل  أهلهثم  ،وأق   لك خيفته عل  نفسه ،وسةه مقدارو طاقته 

ل عـن ؤو كلكـم راع وكلكـم مسـ»: حـدا ل ،عل  ك  مـن تةلقـت لـه بـه مصـلحة
 ي تكالاف الشرعةة راـر مـا شـرعت لـهمن انتر  ف ك فحن  وعليه (4)،«رعاته
ضــةت لتحصــا  المشــروعات إنمــا و  ن، لعملــه باطــ و الشــرعةة،  قرفقــد نــا

اء أنـا أرنـ  الشـرك»: يقول تةال  في الحدا  القدسي المصالح ودرء المفاسد
 (5).«هشركه و تركت مةي راره فيه أشرك  من عم  عميم  ،عن الشرك

                                                           

 (.106) اشية سورة النح ، (1)
 (.25 -21)/3الموافقات،  (2)
 (.30 -28)/3، الموافقات (3)
 .3/1459، صحيح مسلم 2/5(، 893، صحيح النخاره، )2/182( 2121الموطأ، اسمام مالك، رقم ) (4)
 .4/2289(، 2985، رقم )صحيح مسلم ،والمراد أن عم  المرا ي باط  ي ثوا  فيه ويأثم به (5)
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 المطلب الثالث                             
 طراد العاداتإبتعلقة المقاصد الم                     
و لـك مثـ  حكمـك  الةلـم المسـتفاد مـن التجربـة: اطراد الةاداتالمقصود ب    
، أن قطــ  الــرأك مماــتو  ،والخنــز مشــب  ،النــار محرقــةو  ،الخمــر مســكربــأن 

النــاك اختلفــون و  ،المةلومــات التجرعنيــة يقانيــة عنــد مــن جربهــا وبالتــالي فــحن
حن عوا ـد هللا إ ا دلـت علـ  فـعليه و  (1)،يختيفهم في التجربة في ه ع الةلوم

عن نمـط الةقـيء، وكـ لك  شيء وج  اعتقادع ومن لم يةتقد  لك كان خارجام 
ن لـــم يكـــن مطـــردام  مـــا كـــان فـــي الةـــادة أكثرعـــام  لـــوي أن اطـــراد الةـــادات ف (2) ،وا 

 (3).عن تةرف فروعه ان من أصله، فضيم دلما عرف ال مةلوم
ي تحتـاة فــي ايمتثــال نهــا إلــ  نيــة، لةــادات ا علــ  أن الفقهــاءاتفــ  قـد و     

نفقـــة علـــ  ، والةرصـــوبمالالشـــياء و  ،نـــ  مجـــرد وقوعهـــا كـــاف؛ كـــرد الودا ـــ 
ألزموا الهازل الةت  والن ر، كما  ولكن م   لك فقد ؛الزوجات والةيال ورارها

اهن لةـ : : ثـي  لـيك فـجاء في الثـرفقد  ،طيل والرجةةألزموع النكاا وال
هـازل ي قصـد ومةلوم أن الهازل مـن حاـ  هـو  (4)"،والةتال يلالنكاا والط

ـــاع مـــا هـــزل ـــه فـــي إيق ـــه ل ـــك فـــحن و  ،ب ـــديات إي  الةـــاداتمـــ   ل ي تكـــون تةن
  (5) .وي اتخلف عن  لك من العمال شيء بالنيات

                                                           

 .4/238الفرول، القرافي، ، 1/291روضة الناظر، انن قدامة،  ،36ص ستصف ، الرزالي،الم (1)
 .4/238الفرول، القرافي،  (2)
 (.18 -13)/3، الشاطني، الموافقات (3)
ــــك الموطــــأ، الثــــر صــــحيح، (4) ، ســــنن ســــةاد نــــن منصــــور، 3/787(، 2016، رقــــم )نــــن أنــــك اسمــــام مال

رقــــم ، م1982 ،1، ط/الهنــــد ،الــــدار الســــلفية ، : حناــــ  الــــرحمن العظمــــياــــحقت هـــــ(227: ت) ،الخراســــاني
(1609 ،)1/416. 
 (.18 -13)/3، الشاطني، الموافقات (5)
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ومةنـ   لـك  ،تي أقرها الدلا  الشرعي أو نفاهاالهي  الةوا د الشرعيةإن     
، أو أو تحرعمـام  ، أو نهـ  عنهـا كراهـةم أو نـدبام  ا إاجابـام أن يكون الشـرع أمـر نهـ

 المـرمثالهـا كسـا ر المـور الشـرعية،  ثانـت أنـدام وهـي  ،وتركـام  أ ن فاها فةيم 
المـور الداخلـة تحـت أحكـام  فحنهـا مـن جملـة وستر الةورات نحزالة النجاسات

ن اختلفــت آراء المكلفــان فاهــا، فــي يصــح أفــي تنــدا  لهــ ،الشــرع ن انقلــ  ا وا 
اشن حتــ  يقــال مــثي: إن كشــف الةــورة  ،وي القنــيح حســنام  قنيحــام  فاهــاالحســن 

ـــ  هـــ ا لكـــان ـــو صـــح مث ـــيح، فلنجـــزع؛ إ  ل لألحكـــام  نســـخام  لـــيك بةاـــ  وي قن
 (1).فرف  الةوا د الشرعية باط  باط  والنسخ بةد موت النني ،المستقرة
، يه وي إثباتـه دلاـ  شـرعك فـي نفيـالةوا د الجارعة نان الخلـ  بمـا لـيأما     
، فهـــي أســـبا  لحكـــام قـــد تكـــون تلـــك الةوا ـــد ثانتـــة، وقـــد تتنـــدل، ومـــ   لـــكف

يقضـ  بـه وأشـباع  لـك،  ،ثانتة كوجود شهوة الطةام والشرا فال، تترت  علاها
 .للقط  بأن مجاره سنة هللا تةال  في خلقه عل  ه ا السنا 

والمصار والحوال كها ـات الةوا د التي تختلف باختيف العصار وأما    
فــالحكم ، ومــا كــان نحــو  لــك والــبطء والســرعة فــي المــوراللبــاك والمســكن، 

حتـ   فـي يصـح أن يقضـ  بـه علـ  مـن تقـدم الشرعي اختلف باختيف  لـك
مضــ   يقــوم دلاــ  علــ  الموافقــة مــن خــارة، فــح ا  اك يكــون قضــاء علــ  مــا

ن اخــتيف عليــه فــحو  (2) ، وكــ لك فــي المســتقن بمجــرى الةــادةنــ لك الــدلا  ي 
الحكــام عنــد اخــتيف الةوا ــد لــيك اختيفــا فــي الخطــا  الشــرعي نفســه، نــ  

 .عادة إل  أص  شرعي يحكم به علاهاعند اختيف الةوا د ترج  ك  
                                                           

 (.488 -484)/2وافقات، الشاطني، الم (1)
 (.509 -489)/2وافقات، الم (2)
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 المطلب الرابع                           
 المقاصد المتعلقة بما فيها مصلحة للنفس وم رة بالغير       
الــزم فقــد فيــه  مأ ونــام الفةــ  لــ  المصــلحة أو دفــ  المفســدة إ ا كــان جإن     

  تفصا   لك كالتالي:قد ي الزم و و  ،الراربعنه إضرار 
بـال علــ  أصـله مــن اس ن، فحكمـه أنــه  :إضـرار الراــر مـا ي الـزم عليــه -1

 .وي حاجة إل  ايستديل عليه لثنوت الدلا  عل  اس ن انتداءم 
ضــرار الراــرو ك نفــ  الــنف اجتمــ  فيــه قصــدمــا  -2 كــالمرخص فــي ســلةته  :ا 

فــي إشــكال فــي منــ   ،مةاشــه، وصــحبه قصــد اسضــرار بــالرارلطلــ   قصــدام 
أن "ي ضـرر  القصد إل  اسضرار من حا  هو إضرار؛ لثنوت الـدلا  علـ 

  ".وي ضرار في اسسيم
  كتلقـي السـل :وكان اسضرار اليزم فيـه عامـام  ما ي يقصد فيه اسضرار -3

ر إليـــه وقـــد اضـــط وايمتنـــاع مـــن نيـــ  دارع أو فدانـــه وبيـــ  الحاضـــر للبـــاده،
فاعتبار الضرر الةام أولـ ؛ فيمنـ  الجالـ  أو  ،الناك لمسجد جام  أو رارع

الداف  مما هم به؛ وقـد زادوا فـي مسـجد رسـول هللا مـن راـرع ممـا رضـي أهلـه 
، و لـــــك يقضـــــي نتقـــــديم مصـــــلحة الةمـــــوم علـــــ  مصـــــلحة م ارضـــــ ا لـــــمـــــوم

 (1) .ي تنجنر ص، لكن بحا  ي الح  الخصوص مضرةالخصو 
كالــداف   :واسضــرار الــيزم خــاص والفةــ  محتــاة إليــه ،مــا ي قصــد فيــه -4
أو يسن  إلـ  شـراء طةـام أو مـا يحتـاة  نفسه مظلمة يةلم أنها تق  برارع عن
حن فـ ؛ولو أخ  من اـدع استضـر ،ارع بةدمهإ ا حازع استضر رأنه  عالمام  إليه
ن استضــر راــرع نــ لكالجالــ  أو حــ   لن جلــ  المنفةــة أو  ؛الــداف  مقــدم وا 

                                                           

 (.58 -53)/3وافقات، الشاطني، الم (1)
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نيحـــت الماتــــة ورارهـــا مــــن دفـــ  المضـــرة مطلــــو  للشـــارع مقصــــود، ولـــ لك أ
 لـ  مصـلحة أو درء مفسـدة الـزم عنهـان  الةقوبـات كلهـا ج، هاأكلالمحرمات 

إضــرار الراــر، إي أن  لــك كلــه إلرــاء لجانــ  المفســدة؛ لنهــا راــر مقصــودة 
 .الداف  أول  وأشارع في شرع ه ع الحكام، ولن جان  الجال  لل
 ي الحــ  الجالــ  أو الــداف  ضــرر، ولكــن أداؤع إلــ  المفســدة قطةــين أ -4

نـدون ق  الـداخ  فيـه كحفر الن ر خلف با  الدار في الظيم، بحا  ي عادة؛
ــ ا  ا فةلــه فيةــد متةــديام و  مــن  لــك الفةــ ، الــزم أن يكــون ممنوعــام ف ،شــك  هبفةل

وعنظر في الضمان بحس  النفوك والموال علـ   ،ويضمن ضمان المتةده
 .إ ا لم اتحق  قصدع للتةده له لا  بك  نازلة، وي يةد قاصدام ما ا
؛ ام نــادر  ي الحــ  الجالــ  أو الــداف  ضــرر، ولكــن أداؤع إلــ  المفســدة أن -5 

 فهـــو علــ  أصـــله د فيــه،إلــ  وقــوع أحـــ كحفــر الن ــر بموضـــ  ي اــؤده رالبـــام 
إ  ي توجــد فــي  ،درا، لن المصــلحة إ ا كانــت رالبــة؛ فــي اعتبــار بالنــمبــاا

الةـــادة مصـــلحة عرعـــة عـــن المفســــدة جملـــة؛ إي أن الشـــارع إنمـــا اعتنـــر فــــي 
لشـــرعيات تنــر نــدور المفســدة إجــراء لمجــاره الشــرع رلبــة المصــلحة، ولـــم ية

 .مجرى الةاديات في الوجود
ي  كثاــرام الجالــ  أو الــداف  ضــرر، ولكــن أداؤع إلــ  المفســدة  أن ي الحــ  -6

ـــنُّوا كقولـــه تةـــال : }رعةـــة إلـــ  مـــا يظـــن جلبـــه مفســـدة،   هأنـــأه ، نـــادرام  َوي َتسس
ـــــم   ُل ـــــرق عق َ َعـــــُدوام بقَرُا  ِ ـــــنُّوا  ق َفَيسس  ِ ـــــُن دسونق  ـــــُدعسوَن مق اَن َا لمـــــا كانـــــت ف (1)، ال ـــــ ق

  (2) .ي من جهة الص   سد ال را   بامن   من ؛المصلحة تسن  مفسدة
                                                           

 (.108سورة النةام، اشية ) (1)
 (.77 -53)/3وافقات، الشاطني، الم (2)
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 المطلب األول                           
   درة الم لف  لى فهم التكليف                  
 هلـم يكلـف النـاك بمـا فيـلخـال  التكلاف الشرعي مقـدور عليـه؛ فاإن فهم     
ـــ  فهمـــه والحـــرة قة والةنـــت والشـــدةالمشـــ ـــم اخـــاطنهم بمـــا ي يقـــدرون عل ، ول

 واستيةابه وتمثله من اللفاظ والمةاني الشرعية؛ ن  خاطنهم بما يطيقـون مـن
 م ايعتقـــــــاد والتصـــــــوروالقـــــــوال، وبمـــــــا يقـــــــدرون عليـــــــه مـــــــن فهـــــــالعمـــــــال 
 .يفهم الخطا  أن يكون عاقيم ل لك كان ي ند للمكلف  ،ا وايستية

ــمَ وي تَ  ،مقتضــ  التكلاــف: الطاعــة وايمتثــالن إ     إي بقصــد ايمتثــال،  نك 
  مــن ي يفهـــم إي نــد منـــه وشــرط القصـــد: الةلــم بالمقصـــود، والفهــم للتكلاـــف 

ن ســم  ومــن ي يســم  الصــوت كالجمــاد كاــف يكس كاــف يقــال لــه افهــم   لــم  وا 
ي يفهـم وي لكنـه  ؛مـا ومن يفهـم فهمـام ، فهم كالنهيمة، فهو كمن ي يسم ولم ي

فخطابـــه ممكـــن، لكـــن اقتضـــاء ايمتثـــال منـــه  اثنـــت كـــالمجنون وراـــر المماـــز
 (1)رار ممكن. 

، إ  لهمـا والمجنون ليك تكليفـام  والررامات في مال الصني وجو  الزكاةف    
نمـا مةنـاع: أن اي ـتيف وملـك النصـا  سـن  ع يستحا  التكلاف بفةـ  راـر  وا 

نـ  أنـه سـن  لخطـا  الـولي بـالداء فـي بمة ،لحقول فـي  متهمـالثنوت ه ع ا
لمحال أن يقـال الحال، وسن  لخطا  الصني بةد النلوغ، وه ا ممكن، إنما ا

نما أهليـة ثنـوت الحكـام فـي ال مـة باسنسـانية التـي نهـا ، لمن ي يفهم: افهم وا 
  (2) يستةد لقنول قوة الةق  ال ه به يفهم التكلاف في ثاني الحال.

                                                           

 .67المستصف ، الرزالي، ص (1)
 (.155 -154)/1روضة الناظر، انن قدامة،  (2)
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اون عل  أن اسكراع الملجئ يمن  التكلاف بالمكرع عليـه وقد اتف  الصول    
 لن مــن شــروط التكلاــف أن يكــون الفةــ  مقــدورام  ؛كمــا يمنــ  التكلاــف بضــدع

واسكــراع الملجــئ ي  ،كمــا اتــأت  لــه تركــه ،بمةنــ  أن اتــأت  لــه فةلــه ،للمكلــف
لنــه أصــبح واجــ  الصــدور  ؛تبقــ  مةــه قــدرة للمكلــف ي علــ  المكــرع عليــه

 ،وكــ  مــن الواجــ  الةقلـــي لنــه ممتنــ  الوقــوع عقــيم  ؛وي علــ  ضــدع ،عقــيم 
 (1) .د منهماحخ  تحت قدرة المكلف في يكلف نواوالممتن  الةقلي ي اد

لقـــد أنـــزل القـــرآن الكـــرعم قطةـــام نلســـان الةـــر  علـــ  وفـــ  اللرـــة الةربيـــة و     
 هوتةاليمــــ واعــــدها وأســــالانها؛ لــــ لك جــــاء فهــــم أحكــــام القــــرآنوخصا صــــها وق

ياا َلَقالسوا  من ه ا الطرع  خاصة هومةاني لقوله تةال : }َوَلُو َجَةُلَناعس قسُرآنما أَُعَجمق
ــير ، ــَلُت آَياتســهس َأأَُعَجمق أنــزل علــ  لســان  القــرآنأن  ةفقــد قــررت اشيــ (2)َلــُوي فسص ق

 (3)حت  لو كان باسشارة. الةر  وألفاظها فتتكلم بالشيء فيةرف مةناع
و لك ما حولتـه    التي ي ثنوت لها إي في ال هنلقنا  الحقا ومن ه ا ا    

الشــرعةة إلــ  ايعتبــار كالنيــة، وحســن الظــن بــالمؤمن، ومقــام اسحســان الــ ه 
ودخـ  هـ ا فـي  (4)،«أن تةند هللا كأنك تـراع»: صورع لنا الشارع بقوله النني

ي التشـــرعةات ايعتبارعـــة؛ لمـــا يقــــارن هـــ ع  الحـــايت مــــن صـــفات تســـتقر فــــ
 ومن المـور مـا تترتـ  آثـار ،ي لمن تخالطه وتيزمه أنها حقا  النفك فتوح
 ومثال  لك ملك المقتول ح  ،اعتبارها فيقدر المةدوم كالموجودخفيفة عل  

                                                           

 نهايـة السـول، اسسـنوه،، 1/162، اسنهاة في شرا المنهـاة، السـبكي، 1/118، السمةاني قواط  الدلة (1)
 ،2/153، التقرعر والتحنار، انن أمار حاة، 2/76، البحر المحيط، الزركشي، 66 ص
 (.44، اشية )( سورة فصلت2)
 ، 2/103الموافقات، الشاطني، ( 3)
 .1/36( 8، صحيح مسلم، رقم )1/19(،50)، رقم صحيح النخاره  (4)
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ومــــن الوهــــام ، تــــ  قنــــ  وفاتــــه ليصــــح عفــــوع عــــن قاتلــــهالقصــــاص مــــن القا 
التــي  الحقــا  وهــو لــيك مــن  ،فــي طــرل الــدعوة والتخــييت مــا يكــون جارعــام 

ن اســـتةملت طرعقـــام  لتحصـــا   تقتضـــاها الشـــرعةة أو يطلنهـــا التشـــرع ، وهـــي وا 
حصـوله، ومثـال  مقصـودام  علم أو عم ، فهي ي تنلي في  اتها أن تكون أمرام 

ـاَوَي تةال : } هه ا قول ُم َبُةضم ـكس ُم َأُن   َيُرَتُ  َبُةضس كس ـ ُّ َأَحـدس يـهق َأيسحق َيأكسـَ  َلُحـَم َأخق
ـــوعَفَكرقُهتس  َمُاتمـــا  ـــد فـــي صـــدقته كالكلـــ  يةـــود فـــي الةا»: وقولـــه الننـــي (1) ،مس
نما ورد التخاا  والتشنيه بقصد التشني  والمبالرة في النهي. (2)،«قا ه   وا 
 لهــافجمــ  القــرآن  ،علــ  وفــرة اسفــادة وتةــدد الديلــة إن نظـم القــرآن مننــي    

يصـــ  ي  نكـــركها فـــي مجملهـــا كـــيم النلرـــاء، ولديلتهـــا البيريـــة التـــي يشـــا
وبنـاء علـ  مـا  كـر فـحن الواجـ  علـ  شيء من كيمهم إلـ  منلـي بيرتهـا، 

م المجتهــدان والةلمــاء مراعــاة هــ ع الحقيقــة القطةيــة فــي فهــم الحكــام والتةــالي
دراك مقاصـــد و والمةـــاني الثانتـــة فـــي القـــرآن الكـــرعم  الســـنة الننويـــة فـــي فهـــم وا 
 .ورايات وأسرار تلك الحكام والتةاليم

ن أراد فهـــــم وتحصـــــا   لـــــك براـــــر مةرفـــــة اللســـــان الةربـــــي وأســـــالابه ومــــ    
وخصا صــه وأدواتــه؛ فقــد أوقــ   هنــه فــي فهــم تحصــا  مــا ي يحتملــه الــوحي 

خاط ـة، وأعمــال الكـرعم مـن المةــاني والـدييت، وقــد أوصـ  نفســه إلـ  أفهــام 
 الةـــر  علـــ  الجملـــةالقرآن نـــزل نلســـان فـــ بةاـــدة عـــن مـــراد الشـــرع ومقصـــودع

 (3) .مه يكون من ه ا الطرع  خاصةفطل  فه
                                                           

 (. 12سورة الحجرات، اشية ) (1)
، صـــحيح مســـلم، 3/164(، 2623، صـــحيح النخـــاره، رقـــم )2/400(، 980موطـــأ اسمـــام مالـــك، رقـــم ) (2)
 .3/87(، 2408، )، السنن الكنرى، النسا ي3/1239(، 1620)
 (.220 -212)/2سيمية، انن عاشور، مقاصد الشرعةة اس (3)
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  المطلب الثاني                          
  حقوق الم لفين                         

وقان مــــن جلــــ  للمخلــــ ام حقوقــــقــــد جةــــ  هللا تةــــال  ل :حقننننوق الم لفننننين :أولا 
  :منهامصالح ودرء مفاسد 

ر المقاصــد هـي الحقـول التـي تحفـو "  لنى الم لنف: (1)هللا تعنالى وق حقن -1
تحفر تصرفات الناك فـي اكتسـا  مصـالحهم الخاصـة كما الةامة للشرعةة، 

تحفـر كـ لك  ،ام تلـك المقاصـدةدانبأفرادهم أو بمجموعهم من أن تتسن  في 
حـــ  كـــ  مــــن يظـــن بــــه الضـــةف عــــن حمايـــة حقــــه مثـــ  حــــ  ناـــت المــــال، 

 الصرار ال ه ي حاضن له.والقاصر، وحضانة 
كتقديمـه نفسـه بالكسـاء والمسـاكن والنفقـات،  حقوق الم لف  لى نفسه: -2

وحقوقه في النوم واسفطار، وترك التره ، وأن انفةها فـي دانهـا ودنياهـا، وي 
فـي حجـة الـوداع   وقد أوح  نـ لك رسـول هللا (2)يضرها في أويها وأخراها،
ـــه:  وســـتلقون ربكـــم فيســـألكم عـــن أعمـــالكم، فـــي تـــرجةن »وصـــية مؤكـــدة بقول

ضــر  بةضــكم رقــا  بةــر، أي لانلــي الشــاهد الرا ــ ، فلةــ  بةــده كفــارام ي
 (  3)«.من بةر من سمةه بةر من انلره يكون أوع  له

                                                           

ي اراد بح  هللا تةال  هنا ما يةطيه ظاهر ه ع اسضافة، من أنه ح  ل ات هللا تةال ، لن ح   ات هللا ( 1)
نـدوع وي يشـركوا بـه : "حـ  هللا علـ  الةبـاد أن ية هتةال  إنما ادخ  في الةقا د والةبادات المشـار إلاهمـا بقولـ

ــون شــا ا" وبقولــه تةــال : } مس ُزل  َومــا أسرقعــدس َأُن يسُطةق ــُن رق ُم مق ــُنهس ، َمــا أسرقعــدس مق ُنــَك إقي  لقَيُةنســدسونق ــن  َواُسق  ، َومــا َخَلُقــتس اُلجق
حـ  نـ  المـراد نهـا حقـول لألمـة فاهـا تحصـا  النفـ  الةـام أو الرالـ  أو  (،57 -56) ، اشاتانسورة ال ارعات)

 (.3/403، انن عاشور، الشرعةةمقاصد من يةجز عن حماية حقه ولم اجة  لحد من الناك إسقاطها.)
 (.167 -156)/1قواعد الحكام، ( 2)
، صـحيح 2/176(، 1739، صحيح النخـاره، رقـم )3/477(، 2036مسند اسمام أحمد نن حنن ، رقم ) (3)

 .  3/1305(، 1679) مسلم، رقم
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ةـــر المكلفـــان علـــ  ولحقـــول ب حقنننوق بعننن  الم لفنننين  لنننى بعننن : -3
حقـول و اسعانـة علـ  النـر والتقـوى و  عيـادة المرضـ منهـا:  بةر أمثلة كثارة

المنكـــر؛ لن المـــر بـــالمةروف المةـــاميت، والمـــر بـــالمةروف والنهـــي عـــن 
ســـةي فـــي جلـــ  مصـــالح المـــأمور بـــه، والنهـــي عـــن المنكـــر، ســـةي فـــي درء 

اـدف  حاجـات أن و   المسـتحقان توفار الحقول علـمنها مفاسد المنه  عنه، و 
 .م والمجانان والةاجزعن والرا نانالناك وضروراتهم، وحفر أموال الاتا

م ورسـلهم وحملهـم وتكفاـنهم ودفـنهم إكـرامه :هـاحقوقهم بةد مماتهم منأما     
وتــوجاههم إلــ  القنلــة والصــية علــاهم والــدعاء لهــم والزعــارة وايســترفار، ومــا 
يفةـــ  نهــــم ممـــا نــــد  إليـــه ولــــم اوجبــــه الشـــرع كالرســــلة الثانيـــة والثالثــــة إلــــ  
حســـان الحمـــ  والمبالرـــة فـــي الـــدعاء، وحســـن  الســـابةة، وكححســـان الكفـــان وا 

 دفن، وي تســــقط حقــــول الماــــت نحســــقاطه، فلــــوالوضــــ  فــــي القنــــر وحســــن الــــ
أوص  بأي يرس  وي يكفن وي يصل  عليه وي ادفن لم التفت إليه، لن هـ ا 

 (1) .تةال  من الحقول التي ي تقن  اسسقاط لما فاها من ح  هللا
وعنــد تيســرع عنــد تةــ ر جمةهــا  تقنندوم حقننوق هللا بع ننها  لننى بعنن  -4

ات المفروضــات علــ  الصــلوات المنــدوبات، م الصــلو تقــدف :لتفــاوت مصــالحها
م الصـية المقضـية تقدو  ،م الطاعات الواجبات عل  الطاعات المندوباتتقدو 

  ونحوع  لك. اتس  وقت المؤداةعل  الصية المؤداة إ ا 
ك  لـ مثـال :حقوق النرب فيتخينر فونه العبندفيها تساو  الحقوق التي ت -5

اتخاـر نانهمـا، وكـ لك لـو اجتمـ   إ ا كان عليه صوم أيام من رمضانان فحنـه
 منها فحنه اتخار في تقديم أاتها شاء عليه زكاة إن  وبقر ورنم و ه  وفضة

                                                           

 (.167 -166) /1، سلطان الةلماء حكام،قواعد ال (1)
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  أنه إ ا لزمه حج نن ر واحد أو نن ور مختلفة فحنه اندأ بأاهما شاء.وك لك 
 تخاـــر فيـــه المكلـــففاحقـــول الةبـــاد  تتســـاو إ ا  :حقنننوق العبننناد   تسننناو  -6

ة نـــــان منهـــــا التســـــوي :للضـــــررعن ولـــــه أمثلـــــة ام نـــــان المصـــــلحتان ودفةـــــ ام جمةـــــ
 وتســوية الحكــام نــان الخصــوم فــي المحاكمــات ،الزوجــات فــي القســم والنفقــات

 (1) .ورار  لك في قسمة مال المحجوز عليه بالفلكسوية الحكام وت
لقــد قــدم هللا تةــال  حقــول  :تعننالىم حقننوق العبنناد  لننى حقننوق هللا وتقنند -7

 : الـتلفر بكلمـة الكفـر عنـد اسكـراع حفظـام مثـال  لـك نهم في دنيـاهم رفقام الةباد 
للنفــوك والعضــاء، ليقــوم المكلــف بةــد  لــك نوظــا ف الطاعــات والةبــادات، 

علــ  الفــور باسلجــاء تةــال  ح ومنهــا تــرك الصــية والصــيام وكــ  حــ  اجــ  
تـــرك و تـــرك الجماعـــات و ومنهـــا العـــ ار المجـــوزة لقطـــ  الصـــلوات  ،واسكـــراع
أخار الصــيام بــالمرار والســفار، ومنهــا قصــر الصــلوات ومنهــا تــ، الجهــاد

لمرــر  الــثي  فــي الســفر، ومنهــا جمــ  التقــديم نــان الظهــر والةصــر وبــان ا
 (2).والكثار من  لك السفار والمطارسن  والةشاء ب

: إ ا مــات  لــك أمثلــةمــن  : لننى حقننوق  بننادهتعننالى تقنندوم حقننوق هللا  -8
لن تةلقهـا  اة؛قـدمت الزكـ ام باقيـ اةالزكـ  افـحن كانـت نصـ اة،ن وزكـو وعليه دا
ن كانت تالفةابالنص فمن الةلمـاء مـن قـدم  ،  يشبه تةل  الداون بالرهون، وا 

إل  رجحان المصلحة في حقول الةباد، ومنهم مـن سـوى نانهمـا  الداون نظرام 
 (3) .لتكافؤ المصلحتان عندع

                                                           

رسـين، الفوا ـد الجسـام علـ  قواعـد انـن عنـد السـيم، عمـر نـن ، 1/173 ،سلطان الةلمـاء حكام،قواعد ال (1)
 .262م، ص2013 ،1محمد يحا  بيل منيار، قطر، ط/هـ(، تحقا : د.  805)ت:  أنو حفص

 (.174 -173)/1 حكام،قواعد ال (2)
 .1/177، المرج  السان  (3)



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  201   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

  ثالثلالمطلب ا                          
 خوارات الم لفين                         

المكلــــف أن يقصــــد الول. : أقســــام إلــــ  ثيثــــةتنقســــم خيــــارات المكلفــــان     
رار أنه ي انبري أن اخلي عملـه  ،فهمه من قصد الشارعقد يكون بةمله ما 

، وحتـــ  ي اخـــرة عـــن تةـــال  هـــ ا عـــن قصـــد التةنـــد، حتـــ  ي يرفـــ  عـــن هللا
أن يقصــد مــا ، والثــاني. التكلاــفجهلــه مــن مقاصــد  لــك  قصــدع مــا قــد يكــون 

أن ، والثالـ . من رار تحداـد وهـو أشـم  وأكمـ  أن يكون الشارع قصدع ظن  
وهو فـي  يقصد مجرد امتثال أمر الشارع: والخضوع لحكمه وه ا أكم  وأسلم
 (1) ه ع الحايت كلها، مواف  لقصد الشارع، وفي مأمن من مناقضته.

بمراعـاة مقاصـد الشـارع، فحنهـا تتمثـ   فانأما عيقة مراعاة مقاصد المكلو     
فــي أنهمــا انبةــان مــن منبــ  واحــد ويشــتركان فــي أصــ  واحــد، وهــو: مراعــاة 
المقاصد، وعدم ايقتصار عل  الظواهر والشـكال، فمـن أخـ  نهـ ا فـي كـيم 

فــي كــيم النــاك وعقــودهم وتصــرفاتهم  أخــ  بــه ،رع وأحكامــه وتصــرفاتهالشــا
 (2) .نظرة واحدة والمنهج واحدفال ؛اقصر في ه  ،ومن قصر في ه ا

 (5)والحنانلــة، (4)،والشــافةية (3)،المالكيــةفقهــاء ومــن الحكــام التــي نناهــا     
إ ا  هنـإ  اـرون أ ،لهم نكـاا المحلـ قصـد المكلـف: إبطـاخيـارات عل  مراعـاة 

                                                           

 .145نظرعة المقاصد عند اسمام الشاطني، أحمد الرعسوني، ص (1)
 (.146 -145نظرعة المقاصد، ص) (2)
، 4/321 ،القرافـــي، الـــ خارة، 3/81، نـــن رشـــدا ،ندايـــة المجتهـــد، 2/240 القاروانـــي، اختصـــار المدونـــة، (3)

 .4/480، نن رشدا ،والتحصا  النيان، 2/533، نن عند النرا ،الكافي، 5/120، الموال ،التاة واسكلا 
 ،النيـان، 2/447، الشـارازه، المهـ  ، 9/334 ،لمـاورده، االحاوه الكناـر، 5/86، الشافةيالم، اسمام  (4)

 .309ص ،هـ1416 المدانة المنورة، هـ(415: تالمحاملي )، أحمد نن محمد ،اللبا ، 9/277، الةمراني
 .8/266الفروع، ، 7/532 أنو الفرة، ،الشرا الكنار، 7/180 ،نن قدامةا ،المرني، و 3/42 الكافي (5)
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لن ، ول فــي يصــح النكــااللهــا للــزوة الن يحأعلــ  نيــة  زوجــام المــرأة نكحــت 
ك مـن مقاصـد النكـاا الصـحيح فـي ا المحلـ  قصـد فاسـد، لـيالقصد في نكـا

 .ة رار مدالسةوي يحلها نكاا المحل  حت  يكون النكاا ررب شيء
 يأيصــح بشــرط فــحنهم اــرون أنــه  (1)،فــي نكــاا المحلــ  لحنفيــةأمــا قــول ا    

وســــن   ،ن هــــ ا الشــــرط يفســــد النكــــااحيشــــترط باللســــان فــــي عقــــد النكــــاا فــــ
فمـــن  (2)،«لةـــن هللا المحلـــ : »الننـــي مفهـــوم قـــول اخـــتيفهم: اخـــتيفهم فـــي

ومـن فهـم مـن التـأثيم فسـاد  ،"النكـاا صـحيح"ةن التأثيم فقـط قـال: فهم من الل
 ."النكاا فاسد"ساد المنهي عنه قال: الةق  تشناها بالنهي ال ه ادل عل  ف

مقاصـــد ا الصـــحابة علـــ  القـــول نخيـــارات الحكـــام التـــي نناهـــكـــ لك مـــن     
 أن رجلـان اسـتبا فـي زمـن عمـر نـن الخطـا ": جاء فـي الثـر ام المكلفان

فقال أحدهما لآلخر: "وهللا مـا أنـي نـزان، وي أمـي نزانيـة"، فاستشـار فـي  لـك 
، فقــال قا ــ : "مــدا أبــاع وأمــه"، وقــال آخــرون: "قــد كــان لنيــه وأمــه عمــر

 (3) .الحد ثمانان لدع الحد" فجلدع عمرمدا رار ه ا، نرى أن تج
المةاطــاة فــي المحقــرات نيــ   أيضــام  ن المثلــة الفقهيــة فــي هــ ا البــا ومــ    

لنها دالـة  ؛قا مة مقام اساجا  والقنول لمن جلك في السوال للني  والشراء
، وكــ لك الطــا ف بــالمحقرات ،ضــا بالمةاوضــة ديلــة صــرعح اللفــاظعلــ  الر 

زفاف الةروك إل  زوجها م  كونـه ي يةرفهـاو  لن  ،ؤهـافحنـه اجـوز لـه وط ؛ا 
 (4) .لبةد التدليك في  لك في الةادات ؛زفافها شاهد عل  أنها امرأته

                                                           

 .1/257ده، ةالس، النتف (1)
 .2/227(، 2076، سنن أني داوود، رقم )1/623(، 1936سنن انن ماجة، رقم ) (2)
 .5/1212(، 3064رقم )الموطأ، اسمام مالك  (3)
 (.137 -136)/2قواعد الحكام، سلطان الةلماء،  (4)
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 المطلب الرابع                            
 قة والمخالفة بين الم لف والشارعحالت المواف            
ومقتضـ  المـر هـو الفةـ  ن موافقة المر عبارة عن استيان بمقتضاع، إ    

ي ادل إي عل  اقتضاء الفة  فح ا لم اوجـد الفةـ  لـم اوجـد  (فة )الن قوله 
وا  ا لـم توجـد  ،وا  ا لم اوجـد مقتضـ  المـر لـم توجـد الموافقـة ،مقتض  المر

فلمـا  يك نان الموافقة والمخالفة واسـطةلنه ل ؛موافقة المر حصلت مخالفته
رر اقتضـ  المــر دخـول  لــك الفةـ  فــي الوجــود كانـت موافقتــه عبـارة عمــا تقــ

 (1) دخوله في الوجود.
لن مــن صــل   ؛المشــاركة فـي صــورته ووجهـه تةنــيالموافقـة فــي الفةـ  ف    

مشـــاركة أحـــد الشخصـــان لآلخـــر فـــي أو هـــي  (2)،لمـــن صـــام ي يكـــون موافقـــام 
 وســواء كــان  لــك، أو تــرك أو اعتقــاد  لــك أو راــر  لــكصــورة قــول أو فةــ  

 (3) .قلي اعتباره أمر ع فالمطابقة والموافقة، من أج   لك اشخر أو ي
فقــــد تكــــون فــــي القــــول، وقــــد تكــــون فــــي الفةــــ  والتــــرك  ،وأمــــا المخالفــــة"    

وأمـا المخالفـة فـي الفةـ ، ، لقول تـرك امتثـال مـا اقتضـاع القـولفالمخالفة في ا
ولهــ ا فــحن مــن فةــ   ،فةــ  مثــ  مــا فةلــه الراــر مــ  وجوبــه فهــو الةــدول عــن

في الفة ، نتقـدار  يقال له إنه مخالفولم اج  عل  رارع مث  فةله ي  فةيم 
وعلـ  هـ ا فـي ، لحـا ر مخالفـة نتـرك الصـية لرارهـاول لك لم تكـن ا، الترك

  (4) ."اخف  وجوع المخالفة في الترك
                                                           

 .2/54، المحصول الرازه  (1)
 .3/211لكوك  المنار، انن النجار، ، شرا ا1/345لمةتمد، أنو الحسان البصره، ا (2)
 .5/2446شرا التحرعر، المرداوه،  ،2/14، الزركشي البحر المحيط، 1/172 أصول الحكام، اشمده (3)
 (.173 -172)/1أصول الحكام،  (4)



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  204   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

 فــي ســت حــايت:حــايت الموافقــة والمخالفــة نــان المكلـف والشــارع نحصـر تو 
 ، والةمــ  علــ الحالــة الولــ : أن يكــون المكلــف موافقــام للشــارع قصــدام وفةــيم 

 . ه ع الحالة ي إشكال في صحته
 ه.ني إشكال في بطي ،أن يكون مخالفام للشارع قصدام وفةيم  :الحالة الثانية

وهـو  الحالة الثالثة: أن يكون موافقام للشارع في الفة ، مخالفام له فـي القصـد،
م فــي ي يةلــم بالموافقــة الفةليــة، فهــو آثــم فــي حــ  هللا بســوء قصــدع، وراــر آثــ

 ح  الخل  لةدم إتيانه مفسدة وي تفوعته مصلحة.
ن الحالـــة الرابةـــة: مثـــ  الســـابقة إي أنـــه يكـــون عالمـــام بالموافقـــة، فهـــ ا أشـــد مـــ

 .تةال  سابقه، لنه داخ  تحت الرعاء والنفال والتحاا  عل  أحكام هللاال
صــد، الحالــة الخامســة: أن يكــون مخالفــام للشــارع فــي الفةــ ، موافقــام لــه فــي الق

مـــ  علمـــه بالمخالفـــة الفةليـــة، وصـــاح  هـــ ع الحالـــة رالبـــام مـــا يكـــون متـــأويم 
وحكـم جميـ  النـدع  عل  حسـن قصـدع، وهـ ا شـأن المنتـدعان، لةمله، مةتمدام 

 .الفاسدة م مومة، لةموم الدلة في  لك
الحالــة السادســة: مثــ  ســابقتها راــر أنــه هنــا راــر عــالم بالمخالفــة وفــي هــ ع 

نمـا العمـال بالنيـات، وقـد يكـون  ام موافقـ إما كونه ،الحالة فـي ناتـه وقصـدع، وا 
مخالفـــا عمليـــام للشـــارع، ولهـــ ا فـــحن قصـــدع لـــم يحقـــ  قصـــد الشـــارع، الـــ ه ي 

نما اتحق  بالفة ، والفة  هنا مخالف.  (1) اتحق  بمجرد النيات، وا 
إن عامة المكلفان قد ي يةرفون بالتفصـا  مقاصـد الشـارع فـي كثاـر مـن     

وتكاليفه، وقد جة  المشرع خيارات للمكلفان حت  يكون قصدهم فـي  أحكامه
  .رار مخالف لقصد الشارع موافقام  ك  عم 

                                                           

 .145صد، أحمد الرعسوني، ص، نظرعة المقا(100 -98)/2الموافقات، الشاطني،  (1)
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        الفصل الخامس                         
 وأ مال الظاهر والباطن قاالمشالتكليف بأح ام           

 
 .وغير المشاق قاالمشالتكليف بالمبحث األول:  
 . وأح امها لوةمرا اة المقاصد األص لثاني:المبحث ا 
      معج ات األنبواء و رامات األولواء والظاهر والباطن. المبحث الثالث: 
  هامفاسدو   يراتعالتمصالح الواجبات والجوابر وال واجر و  المبحث الرابع: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  206   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

 
 
 
 

 ولالمبحث األ                           
  قاالمشالتكليف ب                         

 
 .المشقة التي وقدر  ليها الم لفالمطلب األول:       
 .وقدر  ليها الم لفل المشقة التي  المطلب الثاني:      
 .ما يخت  بالطلبم لفين فوحظوظ ال ثالث:المطلب ال      
 ح م النوابة في ال مال والمداومة  ليها.رابع: المطلب ال      
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  المطلب األول                            
 التي وقدر  ليها الم لف ةقالمش                   

بـه  أثناء قيامه بمـا كلفـه هللا تةـال المكلف التي يقدر علاها المشقة وهي     
أعمـــال الـــدنيا مـــن طلــــ  وكـــ لك الةبـــادات والمةـــاميت ورارهـــا، ســـا ر فـــي 

فهـــــ ع ، اماتهــــا وتزعانهـــــا وتنظيمهـــــوا عمارهـــــا وتن الــــرزل والســـــةي فـــــي الرر
ا فـي المشقة ول ن ندا فاهـا الضـا  والشـدة إي أنهـا أعبـاء ضـرورعة ي نـد منهـ

 المشروعة. العمال والفةالو  قيام الحكام وأداء التكلاف
ن: أحـدهما ي تنفـك عنـه الةبـادة اقسـمإلـ  ل االمش ل لك فقد قسم الفقهاء    

في النهار الطوع  والمخاطرة بالنفك في كالوضوء والرس  في النرد والصوم 
  (1)،في الةبادة لنه قرر مةها الجهاد ونحو  لك فه ا القسم ي اوج  تخفيفام 

 وثاناهما المشال التي تنفك الةبادة عنها وهي ثيثة أنواع:
ـــ  الول: نـــوع ال ـــارع فـــي اسســـقاط أو التخفاـــف كـــالخوف عل متفـــ  علـــ  اعتب

وج  التخفاف لن حفر ه ع المور هو سـن  النفوك والعضاء والمناف  فا
 ها.ه ع الةبادة لثوانها ل ه  أمثال تمصالح الدنيا واشخرة فلو حصل

فتحصـا  هـ ع ؛ كأدن  وج  في أصـب  ،متف  عل  عدم اعتبارع الثاني:نوع ال
 .الةبادة أول  من درء ه ع المشقة لشرف الةبادة وخفة ه ع المشقة

 ةضــهم يةتنــر فــي التخفاــف مــا اشــتدت مشــقتهفب ،مختلــف فيــه :النــوع الثالــ 
ن بســــن  التكــــرار ي مــــا خفــــت مشــــقته فيســــقط التطهاــــر مــــن الخنــــ  فــــي  ،وا 

ويسـقط  ،الصية عن ثو  المرض  وك  ما يةسر التحرز منه كدم النراراـ 
 ،والةجـز عـن اسـتةماله ،والحاجـة إليـه ،عـدم المـاءلفقـد الوضوء فاهـا بـالتيمم 
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داد المشــــقة وخفيفهــــا فةلــــ  تحرعــــر هــــاتان وبةضــــهم يةتنــــر فــــي التخفاــــف شــــ
وه ع القسام الثيثة تطرد فـي ، تتخرة الفتاوى في مشال الةبادات القاعدتان

كـ لك  (2)،فـي الصـية فـي السـفرفكمـا وجـدت المشـال  (1)،جمي  أنـوا  الفقـه
وتوقــان  ،والنهــي عــن المنكــر ،والمــر بــالمةروف ،تجــدها فــي الةمــرة والحــج

ومشـقة ألـم الحـدود، ورجـم الزنـاة، وقتـ   ،حضـور الصـيةالجا   للطةام عنـد 
 الجناة، في أثر له ع في إسقاط الةبادات في ك  الوقات.

وضابط المشقة المؤثرة في التخفاف من رارها هو أنه اج  عل  الفقيـه     
أن يفحص عن أدن  مشال تلك الةبادة المةانة فيحققـه نـنص أو إجمـاع  أويم 

فـحن كـان  رد عليـه بةـد  لـك مـن المشـال انظـر فيـه ثانيـام ثم مـا و  ،أو استديل
ن كـان أدنـ  منهـا لـم اجةلـه  ،مث  تلك المشقة أو أعل  منهـا جةلـه مسـقطام  وا 

فـأه مــرر آ ى  ،التـأ ه بالقمـ  فــي الحـج منـيح للحلــ  :مثـال  لــك ،مسـقطام 
ي في  والسفر منيح للفطر بالنص فيةتنـر بـه راـرع ،مثله أو أعل  منه أباا وا 

  (3)المشال.من 
سن  ظاهر وهـو  اأحوال الناك وله اتختلف فاه ةحقيقة المشقة باطنإن     

فأقام الشرع ه ا السن  مقـام حقيقـة  لـك المةنـ  وأسـقط وجـود  ،السار المداد
حقيقة المشقة في ح  المقيم ينةدام السن  الظاهر إي إ ا تحققـت الضـرورة 

 المشـــقة وأثنـــت الحكـــم عنـــدفـــ لك أمـــر وراء  ؛عنـــد خـــوف الهـــيك علـــ  نفســـه
ن لم تلحقه المشقة حقيقة  (4).وجود السن  الظاهر وا 

                                                           

 ،80الساوطي، ص شباع والنظا رال، 1/119، الفرول، القرافي، 2/11سلطان الةلماء، حكام، قواعد ال (1)
 .3/281، ، اشمدهأصول الحكام، 361، ص(، أصول الشاشي43 -36)/1أصول السرخسي،  (2)
 .(326 -325) صأصول الشاشي،  (،132 -119)/1الفرول، القرافي،  (3)
 .1/140أصول السرخسي،  (4)
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ن مطلو  الشرع هو مصالح الةباد في داـنهم ودنيـاهم، وليسـت المشـقة إ    
مــرعر للســتلزم المشــقة بمثابــة أمــر الطناــ  نــ  المــر بمــا يمــن المصــالح؛ 

 :و قــال قا ــ ولــ فحنــه لــيك ررضــه إي الشــفاء ؛باســتةمال الــدواء المــر البشــ 
لمـا حسـن  لـك فـيمن  ،"كان ررر الطنا  أن اوجدع مشقة ألم مـرارة الـدواء"

ه لروحــ وكــ لك الوالــد يقطــ  مــن ولــدع الاــد المتآكلــة حفظــام ، يقصــد اسصــيا
نما ررضـه حفـر  مـ  أنـه يفةـ   لـك لحياتـه ليك ررضه إاجادع ألم القط ، وا 

 (1) لقط  ادع. متألمام  متوجةام 

نمـــا وي شـــك أن الم     شـــال مـــن حاـــ  إنهـــا مشـــال تســـوء المـــؤمن وراـــرع، وا 
نتنــ  علــ  تحملهــا مــن الجــر والثــوا ، ويكــون قلاــ  الةمــ  اهـون أمرهــا لمــا اس 

النــدني أفضــ  مــن كثاــرع، وخفيفــه أفضــ  مــن ثقالــه، كتفضــا  القصــر علــ  
 ،صــلواتاستمــام، وكتفضــا  صــية الصــبح مــ  نقــص ركةاتهــا علــ  ســا ر ال

ه مـــن يشــــاء، ولــــو كــــان الثـــوا  علــــ  قــــدر النصــــ  وهللا تةـــال  اــــؤتي فضــــل
، لما كان المـر كـ لك، ولمـا فضـلت ركةـة الـوتر علـ  ركةتـي الفجـر، مطلقام 

 (2) ولما فضلت ركةتا الفجر عل  مثلها من الروات .
نما الثـوا  في حد  اتها؛ عل  مشال الطاعات ليك ثوا  وعليه فحن ال     وا 

ةظــــــيم وي تةظــــــيم فــــــي نفــــــك لن الطاعــــــات كلهــــــا ت ،علــــــ  عمــــــ  مشــــــاقها
فك لك تحم  المشال الناش ة عن الةبادة أو عـن وسـا   الةبـادة،  (3)،المشال

  (4) وعختلف أجر تحم  المشال بشدة المشال وخفتها.
                                                           

 .1/37، سلطان الةلماءحكام، قواعد ال (1)
 (،38 -37)/1حكام، قواعد ال (2)
 .1/132لقرافي، الفرول، ا ،123ص، سلطان الةلماءختصار المقاصد، اي الفوا د ف (3)
 .3/1053، المرداوه ، التحنار شرا التحرعر، 1/37 الحكام،قواعد  (4)
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 المطلب الثاني                           
 المشقة التي ل وقدر  ليها الم لف                

ــــي ي يســــتط     ــــام نهــــا،وهــــي المشــــقة الت ــــف تحملهــــا وي القي وهــــي  ي  المكل
التكلاـــف بمـــا ي يطـــال، أو هـــي التـــي يســـتطي  المكلـــف تحملهـــا؛ راـــر أنهـــا 
خارجــــة عــــن المةتــــاد فــــي العمــــال الةاديــــة؛ بحاــــ  يحصــــ  للنفــــوك القلــــ  

م الوصال ففي القيـا صوم في الةبادات والتة  الشداد والحرة البالي، ومثالها
 .اضطرا  النفك وضيقهاو وق  في المل  به خروة عن المةتاد ال ه ا

مثالــه: الرــرر ، بالةبــادات نــ  تجــره فــي المةــاميتوي تخــتص المشــال     
مــا يةســر اجتنابــه كنيــ  الفســت   :أحــدهاثيثــة أقســام:  فــي الناــوع، وهــو أيضــام 

مـــا ي يةســر اجتنابـــه فـــي القســم الثـــاني: ، و والبطــاخ فـــي قشــورها فيةفـــ  عنـــه
الـــ : مــا يقـــ  نــان الـــرتنتان وفيــه اخـــتيف، مــنهم مـــن القســم الث، و يةفــ  عنـــه
عظمت مشقته، يرتفاعه عما خفت مشـقته، ومـنهم مـن الحقـه بمـا الحقه بما 

 (1) .ت مشقته ينحطاطه عما عظمت مشقتهخف
إي أنــه تــارة يةظــم الرــرر فيــه فــي يةفــ  عنــه علــ  الصــح كنيــ  الجــوز     

يك الحاجة إل  نيةه فيكـون الخضر في قشرته، وتارة اخف الةسر فيه لمس
فأمـا الصـية فانتقـ  فاهـا ، كنيـ  البـاقيء الخضـر فـي قشـرته ،عالصح جـواز 

وي يشــــترط فاهــــا  ،القــــا م إلــــ  القةــــود بــــالمرر الــــ ه يشــــوش علــــ  الخشــــوع
ويشترط فـي اينتقـال مـن القةـود  الضرورة وي الةجز عن تصوعر القيام اتفاقام 

 (2) .اينتقال من القيام إل  القةودأش  من ع ر  إل  ايضطجاع ع رام 
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اء القلا ، ومن ثم التـيمم ال با  يق  في الم: مث  المشقة تجل  التيسارف    
: لــو تــنجك القاعــدة ومــن فــروع ،وتخفيفــام  ، إســقاطام والــرخص جميةهــام  والمســح

طهــر ظــاهرع دون إحــداهن نتــرا   الخــف نخــرزع بشــةر الخنزعــر فرســ  ســبةام 
  بةـدس إلـ تاستلف  لم والسفر لما أقيم مقام المشقة  (1)،باطنة وهو موض  الخرز

ن انتف  الظن في  (2)،حقيقة المشقة إ ا فرر أنه لم يحصـ   هق ترفق المس  لكق المق وا 
  (3).الضابط هو المظنة وهي متحققة فيهله مشقة؛ في يضر لن 

تختلــــف بــــالقوة والضــــةف وهــــي شــــقة حن ســــن  الرخصــــة الموبالتــــالي؛ فــــ    
وبحســ  العمــال؛  وبحســ  الزمــان ،ل وقــوة الةــزا م وضــةفهابحســ  الحــوا

مسـارة اـوم ولالـة فـي رفقـة مأمونـة، وأرر مأمونـة،  فليك سفر اسنسان راكبام 
وعلـ  بــطء، وفــي زمـن الشــتاء، وقصــر اليـام؛ كالســفر علــ  الضـد مــن  لــك 

 .عل  شدا د السفر ومشقاته اختلف  لك الصنرفي الفطر والقصر، وك
حتــ  صــار لــه  لــك عــادة ي  لــد ضــره علــ  قطــ  المهامــهرجــ  ج فــر     

 يحــرة نهــا وي اتــألم بســننها، يقــوى علــ  عباداتــه، وعلــ  أدا هــا علــ  كمالهــا
وكــــ لك فــــي الصــــنر علــــ  الجــــوع  ،ور  رجــــ  نخــــيف  لــــك ،وفــــي أوقاتهــــا

باختيف الجنن والشـجاعة، وراـر  لـك مـن المـور  والةطش، وعختلف أيضام 
ا، وكــ لك المــرعر بالنســبة إلــ  الصــوم والصــية التــي ي يقــدر علــ  ضــبطه

والجهــــاد ورارهــــا، وا  ا كــــان كــــ لك؛ فلــــيك للمشــــقة المةتنــــرة فــــي التخفيفــــات 
  (4) .ي حد محدود يطرد في جمي  الناكضابط مخصوص، و 

                                                           

 .1/49، شباع والنظا ر، للسبكيال (1)
 .4/97 ،عيء الدان النخاره ، شرا أصول النزدوه  (2)
 .3/289، تشناف المسام ، 3/116، شرا مختصر انن الحاج  ،1/395شاطني،الموافقات، ال (3)
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 ول لك أقام الشرع في جملـة منهـا السـن  مقـام الةلـة؛ فـاعتنر السـفر لنـه    
  مكلـــف علـــ  مـــا اجـــد، أه: إن كـــان أقـــر  مظـــان وجـــود المشـــقة، وتـــرك كـــ
إل  ايجتهاد كـالمرر،  منها موكويم  قصر أو فطر؛ ففي السفر، وترك كثارام 

وكثاــر مــن النـــاك يقــوى فــي مرضـــه علــ  مــا ي يقـــوى عليــه اشخــر؛ فتكـــون 
 . لنسبة إل  أحد الرجلان دون اشخرالرخصة مشروعة با

اخلة تحت قانون أصـلي، ليست أسبا  الرخص ند إ ام وه ا ي مرعة فيه،     
وي ضابط مأخو  بالاد، ن  هو إضافي بالنسـبة إلـ  كـ  مخاطـ  فـي نفسـه، 

للصنر علـ  الجـوع، وي تختـ  حالـه بسـنبه،  فمن كان من المضطرعن مةتادام 
كمــا كانــت الةــر ، وكمــا  كــر عــن الوليــاء؛ فليســت إباحــة الماتــة لــه علــ  

 (1) .من كان نخيف  لك قياك
لةامــ  المكلــف حامــ  علــ  الةمــ  حتــ  اخــف عليــه مــا اثقــ  قــد يكــون لو     

، علـــ  راـــرع مـــن النـــاك، وحســـبك مـــن  لـــك أخبـــار المحنـــان الـــ ان صـــانروا
فيــه، والــدلا  علــ   لــك  صــد إلــ  التكــالاف بالمشــال اسعنــاتالشــارع لــم يقف

ُن َحَرة  قوله تةال :  انق مق ُم فقي الد ق   (2).}َوَما َجَةَ  َعَلُيكس
جةـ  تخفاـف و لا وألليسر  ام كانجة  مللمشقة لما  قاصدام لشارع الو كان ف    

ال ه جـاءت بـه الشـرعةة نمط ، لن الباط لكن ه ا لحرة والةسر و مكانهما ا
علــ  مطلــ  رفــ  الحــرة والمشــقة، وكــ لك مــا جــاء مــن النهــي عــن  اــدل قطةــام 

لـو كـان بالتـالي فالتةم  والتكلف والتسن  في اينقطاع عـن دوام العمـال، و 
   و تخفاف.أ ة في التكلاف، لما كان ثم ترخيصللمشق الشارع قاصدام 

                                                           

 .1/485الموافقات، الشاطني،  (1)
 (.78سورة الحج، اشية ) (2)



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  213   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

 المطلب الثالث                           
 ما يخت  بالطلب م لفين فوحظوظ ال                

  وهي كالتالي: نوعان حظوظ الةبادإن 
لمشـقة أو عـدمها؛ أن اختص بالطل  حتـ  ي يةتنـر فيـه حـال االول: النوع 
 مطلقــام  مــن حاــ  صــار مطلوبــام  يحــ  بــالةزا ممزدلفــة؛ فهــ ا م  بةرفــة و كــالج

ــــك ي اخــــرة عــــن كونــــه رخصــــةل ؛ مطلــــ  الةــــزا ــــه مــــ   ل أكــــ  الماتــــة و  ،كن
 وفـي حكـم الةزعمـة رخصة من حاـ  وقـ  علاهـا حـد الرخصـةهي ف للمضطر

 . من حا  كانت مطلوبة طل  الةزا م
  أصـــ  التخفاـــف ورفـــ  ي اخـــتص بالطلـــ ، نـــ  ابقـــ  علـــأ :الثـــانيالنـــوع و 

ن تحمــ   الحـرة؛ فهـو علــ  أصـ  اسباحــة، فللمكلـف الخـ  بأصــ  الةزعمـة وا 
إلـ  اسخـيل بأصـ   أدت المشـقة ، فـح افي  لك مشقة، ولـه الخـ  بالرخصـة

ي يةتنــــر فيــــه أصــــ  الةزعمــــة، إ  قــــد صــــار إكمــــال الةبــــادة هنــــا كلــــي؛ لــــزم أ
 (1) .ها  وجهها اؤده إل  رفةها من أصلواستيان نها عل

الةمــوم مــن ناحيــة  اعتبــار حظــوظ المكلــف بالنســبة إلــ  قســم الكفايــةأمــا    
المناصــ  كقســم لــم يةتنــر فيــه حــر المكلــف  ثيثــة أقســام:فهــي الخصــوص و 

وقســـم اعتنـــر فيـــه  لـــك، وهـــو كـــ  عمـــ  كـــان فيـــه ، الةامـــة للمصـــالح الةامـــة
 كالصـناعات والحـرف مصلحة الرار فـي طرعـ  مصـلحة اسنسـان فـي نفسـه،

، وقســـم اتوســـط نانهمـــا، وعـــدخ  تحـــت هـــ ا وييـــة أمـــوال الاتـــام الةاديـــة كلهـــا
 (2) .والحباك والصدقات، وال ان، وما أشبه  لك
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الســـلف الصـــالح رحمهـــم هللا كثاـــرا اـــدخرون المـــوال لمصـــالح كـــان وقـــد     
أنفســهم، ويأخــ ون فــي التجــارة ورارهــا بمقــدار مــا يحتــاجون إليــه فــي أنفســهم 

جةـــون إلـــ  عبـــادة ربهـــم حتـــ  إ ا نفـــد مـــا اكتســـنوع عـــادوا إلـــ  خاصـــة، ثـــم ار 
الصـــناعة عبـــادة لهـــم علـــ   لـــك ايكتســـا ، ولـــم يكونـــوا اتخـــ ون التجـــارة أو 

ن كـانوا إنمـا يفةلـون  لـك  الوجه، ن  كانوا يقتصرون عل  حظـوظ أنفسـهم، وا 
مــــن حاــــ  التةفــــف والقيــــام بالةبــــادة، فــــ لك ي اخــــرجهم عــــن زمــــرة الطــــالنان 

ـــ  حســـ  مـــا التـــي  لحظـــوظهم ـــاهم عل ـــون فـــي دني أثنتهـــا الشـــارع لهـــم، فيةمل
يسةهم من الحظوظ، ويةملون فـي أخـراهم كـ لك، فـالجمي  مننـي علـ  إثبـات 

 (1) .الحظوظ، وهو المطلو 
نمــا الرــرر أن تكــون الحظــوظ مــأخو ة مــن جهــة مــا حــد الشــارع، مــن      وا 

بــالقاود الشــرعية إن طلــ  مــا فيــه حــر مقاــد ، أه: يقــ  فــي طرعقهــا راــر تةــد   
حــدت الحــدود فــي طرعــ  الحــر أن ي اخــ  اسنســان وقــد  التــي ي حــر فاهــا

فـحن الشـارع لـم يضـ  تلـك  (2)،حة نفسـهبمصلحة رارع فاتةدى  لك إل  مصـل
، سنا  بالنسبة إلـ  كـ  أحـد فـي نفسـهالحدود إي لتجره المصالح عل  أقوم 

ــولــ لك قــال تةــال : } ــَ  صــالقحام َفلقَنُفسق و لــك  (3)، هق َوَمــُن َأســاَء َفَةَلُاهــاَمــُن َعمق
 عام في أعمال الدنيا واشخرة.
                                                           

 (.320 -319)/2الموافقات، الشاطني،  (1)
ل بمصـــلحة الراـــر يةـــود بـــاسخيل علـــ  مصـــلحة الـــنفك، بســـن  الةقوبـــات والزواجـــر وقـــيم لن اسخـــي (2)

المتلفــات، ورارهــا مــن المصــا   والنــوازل التــي تنــزل بســن  ايرتكابــات والمخالفــات، وقــد أبــاا هللا لمــن اعتــده 
 الــنفك.عليــه أن اجــازه المةتــده بمثــ  مــا اعتــدى، فــاسخيل بمصــلحة الراــر يةــود بــاسخيل علــ  مصــلحة 

 (.320 -319)/2الشاطني، في الهامش،  الموافقات،
 (.46سورة فصلت، اشية ) (3)
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  المطلب الرابع                             
 ح م النوابة في ال مال والمداومة  ليها              

صـــحة النيابـــة فـــي العمـــال الماليـــة كلهـــا مـــ  الفقهـــاء علـــ    تمـــإجلقـــد     
وا علــ  المنــ  فــي الصــية واتفقــخاصــة دنيــة النبةــر الةبــادات الخــيف فــي 

ي دخــول المكلــف تحــت صــد الشــارع فــاقإ  يةتنــر مــن م (1)،العمــال القلنيــة
كةقـــد  التـــي هـــي مـــن قناـــ  المةـــاميت، النيابـــة فـــي العمـــال أحكـــام التكلاـــف

 .عام تصح النيابة فاها شر ف لها وأداء ايلتزامات الماليةوتنفا ها وح الةقود
 رهانة نتحقا  حكمتهـا أو مقصـودهاالنيابة في العمال صحة ل لك فحن     

وحاثمــــا توقــــف تحقاــــ   قــــت الحكمــــة مــــن النا ــــ  صــــحت النيابــــةفحاثمــــا تحق
قـد وعلـ  هـ ا السـاك نفسـه ،   المكلف الصلي لم تصح النيابةالحكمة عل

مــا روه عــن فــي آخــر ل اقوعهــو و الةبــادات، بةــر طــين النيابــة فــي قــرر بت
أحججـت عـن »: يحـرم بـالحج عـن شـنرمة، فقـال لـه أنـه رأى شخصـام  الننـي

 (2) .«ه: حج عن نفسك ثم حج عن شنرمةنفسك، فقال: ي، فقال ل
 في العمـال لتكلافمن مقاصد الشارع في دخول المكلفان تحت اك لك     

اَن هســـُم َعلـــ  َصـــيتقهقُم }لقولـــه تةـــال : كلـــف علاهـــا، دوام الم إقي  اُلمسَصـــل قاَن ال ـــ ق
ــو  ن قــ أحــ  العمــال إلــ  هللا أدوم»: دا لحــو  (3)، نَ دا قمس ولجــ   (4)،«هــا وا 

 .ط وأسقط الحرة ونهي عن التشدادوضةت التكالاف عل  التوسالمداومة 
                                                           

أصـــول السرخســـي، ، 5/1451، أنـــو يةلـــ ، الةـــدة ،4/233القرافـــي  ،الفـــرول  ،98 -2/90الموافقـــات،  (1)
 .440، المسودة ،1/149، ايمده ،حكاماس، 1/575 ،روضة الناظر، 2/374 ،قواط  الدلة ،2/345
 .4/345(، 3039، صحيح انن خزعمة، رقم )2/162 (،1811الحدا  صحيح، سنن أني داوود، رقم ) (2)
 .8/98(، 6464صحيح النخاره، رقم ) (3)
 (.23 -22سورة المةارة، اشاتان ) (4)
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 مبحث الثانيال                          
 وأح امهالوة مرا اة المقاصد األص                 

 
 .األصلوةد المقاص مرا اةالمطلب األول:          
 .المقاصد التابعة مرا اة :المطلب الثاني         
 .المقاصد التابعة وح مها وحجيتها تبامر : المطلب الثالث         
 .لمقاصد األصلوة والمقاصد التابعةالمقارنة بين ا المطلب الرابع:         
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  المطلب الثالث                          
 األصلوةالمقاصد  مرا اة                     
الضـرورعات المةتنـرة فـي كـ  ملـة، وهي التي ي حر للمكلف فاها، وهي     

ــــف فاهــــا  ــــام والمــــراد بانةــــدام حــــر المكل مــــن حاــــ  هــــي ضــــرورعة؛ لنهــــا قي
بمصـالح عامــة مطلقــة، ي تخــتص بحــال دون حــال، وي بصــورة دون صــورة، 

لـ  ضـرورعة نفسها  وي نوقت دون وقت، لكنها تنقسم إلـ  ضـرورعة عانيـة، وا 
 وتفصا   لك كالتالي: كفا ية

بة علـ  كـ  مكلـف فـي جاو ه ا يةني أنها و  ال رورية العينوة:المقاصد  -1
نــه مــأمور بحفــر دانــه اعتقــادام وعمــيم، وبحفــر نفســه قيامــام إنفســه، مــن حاــ  

إليـه، وبحفـر بضرورعات حياته، وبحفر عقله حفظام لمـورد الخطـا  مـن ربـه 
نة علـ  نسله التفاتام إل  بقـاء عوضـه فـي عمـارة الرر، وبحفـر مالـه اسـتةا

فهي راجةة إل  حفر الضرورعات التـي ي تسـتقيم  ،إقامة تلك الوجه الربةة
نـ  هـي فـي حقيقتهـا  ةن   لك انةدام حظه بالكلية فاهـاوليك م الحياة برارها

 (1).رار مباشر مأ شرالح له سواء أكان بطرع  مباكلها حظوظ ومص
أن يقــوم  عراــر منوطــة بالمقصــود نهــا أنــه  ال ننرورية الكفائوننة:المقاصنند  -2

نهــا علــ  الةمــوم فــي جميــ  المكلفــان، لتســتقيم الحــوال الةامــة التــي ي تقــوم 
الخاصــة إي نهــا، إي أن هــ ا القســم مكمــ  لــألول، فهــو يحــ  بــه فــي كونــه 

 ي قيام بمصـالح عامـة و لك أن الكفا  يضرورعام إ  ي يقوم الةاني إي بالكفا
ي صار عانيام. ،لجمي  الخل   (2) لنه لم اؤمر إ   اك نخاصة نفسه فقط، وا 
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 المطلب الثاني                         
 المقاصد التابعة مرا اة                     

فمـن جهتهـا يحصـ  لـه مقتضـ  مـا  ،هي التي روعي فاها حـر المكلـفو     
، و لـك أن حكمـة الحكـيم   الشـهوات وايسـتمتاع بالمباحـاتيه من ناجن  عل

الخناـــر حكمـــت أن قيـــام الـــدان والـــدنيا إنمـــا يصـــلح ويســـتمر نـــدواع مـــن قنـــ  
  .  اكتسا  ما يحتاة إليه هو ورارعاسنسان تحمله عل

مثــال لــ لك: خلــ  لــه شــهوة الطةــام والشــرا  إ ا مســه الجــوع والةطــش؛     
ثــم خلــ   ...لتســن  فــي ســد هــ ع الخلــة بمــا أمكنــهإلــ  اليحركــه  لــك الباعــ  

نمــا هــ ع الــدار  رســ  منانــة أن ايســتقرار لــيك ههنــاوأرســ  ال الجنــة والنــار وا 
مزرعــــة لــــدار أخــــرى، وأن الســــةادة النديــــة والشــــقاوة النديــــة هنالــــك، لكنهــــا 

  (1) .لخروة عنهتكتس  أسبانها هنا بالرجوع إل  ما حدع الشارع أو ا
المكلــف فــي اســتةمال المــور الموصــلة إلــ  تلــك الرــرار، ولــم فأخــ      

اجةـــ  لـــه قـــدرة علـــ  القيـــام نـــ لك وحـــدع، لضـــةفه عـــن مقاومـــة هـــ ع المـــور، 
فطل  التةاون برارع، فصار يسة  في نفـ  نفسـه واسـتقامة حالـه ننفـ  راـرع، 
ن كــان كــ  أحــد إنمــا يســة  فــي نفــ   فحصــ  اينتفــاع للمجمــوع بــالمجموع، وا 

ادمــة للمقاصــد الصــلية ن هــ ع الجهــة صــارت المقاصــد التابةــة خنفســه، فمــ
لكلف نها م  سل  الدواعي المجنول علاها، لكنـه امـتن  ولو شاء ومكملة لها

وترتفــ  ، مــا أرادع مــن عمــارة الــدنيا لآلخــرةعلــ  عبــادع بمــا جةلــه وســالة إلــ  
 (2) .كانت وسالة إلاهاالمقاصد التابةة في المرتبة فتلتح  بالصلية مت  
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 المطلب الثالث                            
 المقاصد التابعة وح مها وحجيتها تبامر                

 ن المقاصد التابةة تخدم وتكم  المقاصد الصلية؛ فنانها عيقة تكامـ إ    
 وتتميم، فانتفاء المقاصد الصلية اؤده ي محالة بصـورة قطةيـة ويقانيـة إلـ 

حنـه اصد التابةة، أما اختيل أو انتفاء المقاصد التابةة؛ فتفوعت وتةطا  المق
اــؤده إلــ  اخــتيل أو انخــرام كلــي أو أرلنــي للمقاصــد الصــلية، وعليــه فــحن 
مراتــ  المقاصــد التابةــة مــن حاــ  تةلقهــا بالمقاصــد الصــلية، أو مــن حاــ  

  تأكادها وخدمته للمقاصد الصلية ثي  مرات :
تابةـــــة المؤكـــــدة والمقويـــــة للمقاصـــــد الصـــــلية، المقاصـــــد ال المرتبـــــة الولـــــ :

، المةـاميتو تقـ  فـي مجـال الةبـادات و  وتسم : المقاصد التابةة المشروعة:
ففـــــي مجـــــال الةبـــــادات كـــــأن يقصـــــد المكلـــــف فـــــي تةنـــــدع توفاـــــ  هللا وتأااـــــدع 
واســـتجابة دعـــا هن، وفـــي مجـــال المةـــاميت والةـــادات، كـــأن يقصـــد المكلـــف 

  واسعمـــــار، وباعتبـــــار ايســـــتمتاع بالزوجـــــة النكـــــاا باعتبـــــار قصـــــد التناســـــ
وتحقاــ  الســكن والمــودة والرحمــة واللفــة والتوافــ  وراــر  لــك ممــا اــؤده إلــ  

 (1) تقرعر المقصود الصلي المتةل  بالتناس  والتوالد واسعمار.
المقاصد التابةة المضادة للمقاصد الصـلية والمةارضـة لهـا،  المرتبة الثانية:

والتـي تةـود علاهـا باسبطـال ، مقاصد التابةة رار المشـروعةأو التي تسسم  ال
وهــي واقةـة كــ لك فــي ، واسلرـاء، ومــا كـان كــ لك فهـو ممنــوع وملرــي ومـردود

ففي مجـال الةبـادات، كـأن يقصـد الةانـد نتةنـدع  مجال الةبادات والمةاميت:
جل  الشهرة والسمةة، وكس  ثنـاء النـاك وأمـوالهم واسـتةطاف قلـوبهم؛ فهـ ا 
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شــك فــي بطينــه وفســادع؛ إ  أصــ  الةبــادة ومقصــودها الساســي إفــراد هللا  ي
مـن كـ  شـوا   النفـال والرعـاء والتظـاهر؛  دبالةبادة والتوجه، وتخلـيص القصـ

وفــي مجــال المةــاميت؛ كــأن اتــزوة ، ليقــال فــين عانــد وزاهــد وتقــي وصــالح
زوة لتحلاـ  من أج  المتةـة الجنسـية أو اتـزوة ننيـة التوقاـت والتطلاـ ، أو اتـ

المــرأة لزوجهــا الول الــ ه طيقهــا ثيثمــا؛ ففاعــ   لــك فاعــ  لقصــد مةــارر 
والتناســ ؛ ولــ لك يحكــم علــ  كــ   لــك هللقصــد الصــلي مــن الــزواة، والــ ه 

 بالفساد والمن ، ينخرام واختيل المقصد الصلي.
 المقاصــــد التابةـــــة الواقةــــة نـــــان المــــرتنتان: مرتبـــــة التكماـــــ  المرتبــــة الثالثـــــة:

وهـ  المرتبـة مختلـف فاهـا، ويمكـن أن ، والتأكاد، ومرتبة المةارضة والمضـادة
بحســـــ  النظـــــر الشـــــرعي الصـــــحيح،  تلحـــــ  نححـــــدى المـــــرتنتان المـــــ كورتان

تحصــا  الةلــم وتــألاف الكتــ  قــد  ومثــال  لــك: ،والبحــ  ايجتهــاده الصــا 
يكـــون مقصـــودع الصـــلي التةنـــد والطاعـــة، وقـــد يقصـــد المكلـــف حمـــد النـــاك 

رهم ومــدحهم، فــيسحكم علــ  هــ ا القصــد بــالمن  والفســاد، إ ا كــان المبةــ  وشــك
الرعـــاء والســـمةة والشـــهرة، ويحكـــم عليـــه بـــالجواز والصـــيا إ ا كـــان المبةـــ  

 .التربية بالقدوة، والح  عل  طل  الةلم ونشرع
نيــــة، أه مــــن قناــــ  فــــالحكم الول: اجةــــ  القصــــد مــــن قناــــ  المرتبــــة الثا    

أمـــا الحكـــم الثـــاني: فحنـــه اجةـــ  القصـــد مـــن قناـــ  المرتبـــة ، المقاصـــد التابةـــة
، الولــ ، أه مــن قناــ  المقاصــد التابةــة المؤكــدة والمقويــة للمقاصــد الصــلية

للقصــــد التبةــــي فــــي شــــك أن الــــبطين، وي  ام لي تابةــــوا  ا كــــان القصــــد الصــــ
 (1) خيف في فساد القصد التبةي؛ لنه ح   مح  المقصد الصلي.
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 المطلب الرابع                         
 لمقاصد األصلوة والمقاصد التابعةالمقارنة بين ا            

 فيما الي:هما يمكن نيان أوجه ايتفال وايختيف نان
صـــلية والتابةـــة: كيهمـــا مـــن قناـــ  المقاصـــد الشـــرعية التـــي المقاصـــد ال -1

ضـي إلـ  تشـك  جـوهر المقاصـد وحقيقتهـا، وتفو  ،قصدها الشارع في أحكامـه
 .تحقا  الصيا والنف  والخار في الدنيا واشخرة، للفرد والمجتم 

 لمقاصــــد الصــــلية والتابةــــة: كيهمــــا ثانــــت بالدلــــة الشــــرعية المةتنــــرة،ا -2
 مستخلصة منها بالتنصيص واسجماع وايستنباط وايجتهاد وايستقراء.

المقاصــد  أمــاســاك والثانتــة انتــداء هــي الصــ  وال :المقاصــد الصــلية -3
 وخادمة ومكلمة للمقاصد الصلية. يةثانتة بالتبةفهي التابةة 

مسـاارة لمـا جنـ   نانمـا اشخـرى  فاهـا،أكـد طلـ  الفةـ  اتالمقاصد الصلية  -
 .دزعادة التأكا حتاة إل تعلاها اسنسان وموافقة لررباته ومي مة لطبةه في 

، نخـــيف رالبـــام  أو هـــا حظـــوظ للمكلـــف كليـــام نالمقاصـــد الصـــلية: لـــيك  -4
المقاصــــد التابةــــة ففاهــــا مــــا ي يحصــــ  مــــن الحظــــوظ والمنــــاف  التــــي هواهــــا 

 (1) .اسنسان وعرعدها، وتتماش  م  شهوته وررنته
وليك مةن  خلـو المقاصـد الصـلية مـن الحظـوظ انتفـاء الصـيا والنفـ      

نما يةني فقط أن المكلف قد ي يقصدها وي   علـ يفةلها لنهـا جارعـة فاها؛ وا 
الزواة: فحن المكلـف يقصـدع؛ لمـا فـي فةلـه مـن مسـاارة  ، مثال  لكرار هواع

ـــ  ـــم يقصـــد  هـــواع وجل ن ل الســـاك منافةهـــا مـــن اســـتمتاع وســـكن ومحبـــة، وا 
 .ورار  لك مما قد ي يساار هواع اسسهام في إعمار الكون وبقاء النس 
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 المبحث الثالث                          
                  ج ات األنبواء و رامات األولواء والظاهر والباطنمع            

 
 معج ات األنبواء.المطلب األول:         

  رامات األولواء. المطلب الثاني:        

 المطلب الثالث: أح ام الظاهر والباطن.        
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 المطلب األول                          
 معج ات األنبواء                         

  :معج ةالفهوم : مأولا 
أعجزنــي فــين إ ا عجــزت  ،لرــة: نســبة الةجــز إلــ  الراــرفــي ال مةجــزةال    

دراكـه، ، مـا أعجـز بـه الخصـم عنـد التحـده": ومةجـزة الننـي (1)عن طلبـه وا 
 (4)والمالكيـة، (3)اتفـ  كـ  مـن الحنفيـة،فقـد  :فقـهأمـا فـي ال (2)"،لرةوالهاء للمبا
 :المةجزةالمقصــود بــ علــ  أن(7)الصــول،علمــاء و  (6)والحنانلــة، (5)والشــافةية،

 .ما أظهرع هللا لألننياء مما اخالف الةادة حان ادعاء الننوة وتحده الناك
نـد ايعتـراف بـالننوة، أن الدان ي يةرف إي ع" (8) يقول اسمام الشاطني:    

لمةجــزة إي أنهــا المةجــزة وي مةنــ  ل نا  إلــ  ايعتــراف نهــا إي نواســطةوي ســ
ــدلا  الجــازم علــ  كــون حعجــاز القــرآن الكــرعم ف (9) ،فةــ  خــارل للةــادة هــو ال

 القــرآن الكــرعم مــن كــيم هللا تةــال ، أنزلــه علــ  محمــد ليكــون للةــالمان بشــارام 
  .  أن يأتوا بمثلهأعجز البشر عل ، وقدون ارام 
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 .1/516، ، الفاروزآبادهالقاموك المحيط (2)
 . 1/56الدر المختار انن عاندان ،  1/692 ،شاخي زادع، مجم  النهر 1/358حر الرا   انن نجيم،الب (3)
 .9/207، منح الجلا ، عليش، 3/195المدخ  ينن الحاة،  ،5/153 النيان والتحصا ، انن رشد، (4)
 .3/381، المجموع شرا المه  ، النووه 12/66، الةمراني، النيان، 2/114الحاوه الكنار، الماورده،  (5)
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 2/473، يم الجوزعةانن ق ،مدارة السالكان، و 3/548، زاد المةاد، 2/68 المستنق ، النجده،
، المستصـف ، 181التبصـرة، الشـارازه، ص ، 3/101المةتمـد، البصـره،  ،3/64لفصول، الجصـاص، ا (7)

 ، 4/195، الفرول، القرافي، 2/13سحكام، اشمده، ، ا148الرزالي، ص
 .9: سن  تةرعفه، صاسمام الشاطني (8)
 (.18 -13)/3، الشاطني، الموافقات (9)
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 األنبواء: ات  جعمن مأمثلة ثانواا: 
 مةجـزة أو أكثـر، للديلـة علـ مـن الننيـاء قد أعط  هللا تةـال  كـ  ننـي ل    
 فمن  لك: س  م  أه  زمانهممةجزات تتناه ع الكانت قد ننوته، و  صدل

آيــة الةصــا وقلنهــا حيــة كانــت مةجزتــه فــي  :عليــه الســيم موســ مةجــزة  -1
 داهم وترلـ  علـاهمتحـف للسحرة؛ فجاءهم بما اواف  السـحر لبة إ   اكلن الر

قصـة بقـرة ننـي إسـرا ا  وكـ لك المةجـزة فـي  (1)،فاضطرهم إل  اسيمان ن لك
فرتـ  عليـه   وأخنر بقاتلـهفأحياع هللا ؛أمروا ن بحها وضر  القتا  نبةضهاإ  

 (2) .السفانة وقت  الريم صة الخضر في خرل وق ،الحكم بالقصاص
لن  الكمــه والنــرص ءإنــراكانــت مةجزتــه : عليــه الســيم عيســ مةجــزة  -2

 وهو إحيـاء المـوت   لك جاءهم بما هو أعل  منكما  الرلبة في زمانه للط 
 (3) .وقد كان رسالتهنتصدا  الو  نننوته ارقر اسالمصلحة من  لك و نح ن هللا 

                                                           

  .4/280 ، المحصول، الرازه 440للرزالي، ص والمنخول 111، المستصف ، ص2/273 قواط  الدلة، (1)
ن الخضـر والتـي تةتنـر مـن كرامـات الوليـاء التـي تمهـد لمةجـزات الننيـاء أخـرل السـفانة إن المقصد من  (2)

علمـوا  كان يةلم أن أمامهم ملك يأخ  ك  سفانة رصبا، وكان من المصلحة التي اختارها أصـحا  السـفانة إ ا
؛ ولكــن الننــي انتزاعهــا منــهمفســدة  لـك أن اخرقوهــا؛ لــ ي يأخــ ها الملــك؛ لن بقاءهـا مــ  الخــرل فاهــا خاــر مـن 
مـن قتـ  الرـيم المقصـد مـن وكـ لك  موس  عليه السيم ي يةلم نه ا المقصد لهـ ا كـان يةاـ  عليـه هـ ا الفةـ 

، الفصـول، الجصـاص، 2/461موافقات، ال) .همالةلمه بأنه كان يفتنهما عن دان ؛با  دف  الصا   عل  أنويه
 (.11/420، انن تيمية، فتاوى الوع مجم، 392، والفوا د، سلطان الةلماء، ص2/58، قواعد الحكام، 2/62
حياء الموت إنراء إن  (3) تةـال :  هلـو قل -عليـه السـيم  -عطاهـا عيسـ من اشيات التـي أس  الكمه والنرص، وا 

أن هللا و  ي يقــدر علاهــا البشــر، هــا[ فهــو مــن اشيــات المةجــزات؛ لن110َوالَُنــَرَص  ]الما ــدة: }َوتسُنــرقىءس اَلُكَمــَه 
هو الفاع  ل لك حقيقـة  -عليه السيم  -تةال  كان يحاي الموت  وعنرت عند إرادة عيس   ل لك ي أن عيس  

، تشـناف 3/25، الفـرول، 2/43، أصـول الحكـام، اشمـده، 3/854ةـدة، ال). نـ  هللا تةـال  هـو الخـال  لـ لك
 وكـ لك جميـ  مــا يظهـر علـ  أاـده الننيــاء والوليـاء مـن المةجـزات والكرامــات. 4/794الزركشـي،  ،المسـام 

 لـتمكن ةـدهلـو كـان يَ و  ةـدهي يَ ولكنـه  النـرص داء منفـرمـ  الةلـم أن اـرع ي بةـية وي رهللا تةـال  فهي بقـدرة 
 .  لمت الجراثيم أمكن القضاء علاهاةده نجراثيمه، وا  ا عس ده، يس ةالطباء من مةالجته؛ لن المرر ال ه يس 
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النيــان والشــةر والفصــاحة و  لبيرــةالرلبــة لكانــت  :محمــدالننــي مةجــزة  -3
القـــرآن الكــرعم الـــ ه نـــزل نلرـــة  تـــهفكانـــت مةجز  ،فـــي الجزعـــرة الةربيــة الةربــي

فاضـطرهم إلــ  بمثلـه، الةـر  وألفـاظهم وحـروفهم، فةجـز أ مــتهم عـن استيـان 
ه بشــر، وعلمــوا أن هــ ا الكــيم ي يقولــ نرســالتهواسيمــان  التصــدا  بمةجزاتــه

التـي تأاـد الرسـالة  مةجـزاتالر وقةت بةـكما  (1)،ن  هو من عند هللا تةال 
وأكــــ    وفيــــه: فأكــــ  رســــول هللا(2)قصــــة الشــــاة المســــمومة،المحمديــــة مثــــ  

فننــ  رســول  (3)،«أنهــا مســمومةارفةــوا أاــديكم؛ فحنهــا أخنرتنــي »وقــال:  ،القــوم
 .نه  أصحابه عن الك  بةد اسخباروانته  هو و  عل   لك القول  هللا
علــ  المةجــزات الخــرى أنهــا مةجــزة  مــدمحالننــي امتــازت مةجــزة قــد و     

وهكـ ا كـ  ننـي أعطـي مـن المةجـزات ، دة ودا مة في ك  زمانحية باقية خال
ما اناس  أه  زمانه ممـا إ ا شـوهد اضـطر الشـاهد إلـ  التصـدا  بـه بحاـ  

 .ي يستطي  دفةه عن نفسه، وي يقدر عل  استيان بمثله
                                                           

، البحـــر المحـــيط 1/82، الفـــرول، القرافـــي، 183، المستصـــف ، الرزالـــي، ص1/282أصـــول السرخســـي،  (1)
 4/18، الموافقات، الشاطني، 2/182الزركشي، 

:  ا ســم، فقــال رســـول هللاشــاة فاهــ  عــن أنــي هرعــرة، أنــه قــال: لمــا فتحــت خانــر، أهــدات لرســول هللا (2)
لكم عـن شـيء، فهـ  إنـي سـا : » فجمةـوا لـه، فقـال لهـم رسـول هللا« اجمةوا لي من كان هـا هنـا مـن الاهـود»

قــالوا: أنونــا فــين، فقــال « مــن أنــوكم: » فقــالوا: نةــم يــا أبــا القاســم، فقــال لهــم رســول هللا ،«أنــتم صــادقي عنــه
ه  أنتم صادقي عن شـيء إن سـألتكم »الوا: صدقت وبررت، فقال: فق« ك نتم، ن  أنوكم فين: » رسول هللا

ن ك نناك عرفت ك ننا كما عرفته في أنانا، قـال لهـم رسـول هللا« عنه مـن أهـ  : »فقالوا: نةم يا أبا القاسم، وا 
لفكـم فاهـا اخسـ وا فاهـا، وهللا ي نخ: » ، ثـم تخلفوننـا فاهـا، فقـال لهـم رسـول هللافقالوا: نكون فاها يسارام « النار
ه  جةلتم في ه ع الشـاة »قالوا: نةم، فقال: « فه  أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه»ثم قال لهم:  ،«أندام 
ن كنـت ننيـام  فقـالوا: أردنـا: إن كنـت كـ ابام « ما حملكم عل   لـك»فقالوا: نةم، فقال: «  سمام  لـم  نسـترعح منـك، وا 

 .7/139(، 5777صحيح النخاره، رقم )، 15/515 (،9828) مسند اسمام أحمد نن حنن ، رقم .«يضرك
 .2/34، المةجم الكنار، الطنراني، 4/174(، 4512سنن أني داوود، رقم )الحدا  حسن صحيح،  (3)
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  : شرو  اإل جا :لثاا ثا
ي المةجــزة   اسعجــاز سثبــات الةجـز للراــر أن تتـوفر فــيشـترط فــي تحقاـ    

لـــــــ  المبـــــــاراة والمنازلـــــــة الول التحـــــــده: وهـــــــو ط ، وهـــــــي:الشـــــــروط التاليـــــــة
المتحـــده إلـــ  المبـــاراة  الثـــاني: أن اوجـــد المقتضـــي الـــ ه اـــدف ، والمةارضـــة
 (1) الثال : أن انتفي المان  من المباراة والمةارضة والمنازلة.، و والمنازلة

 وجوه إ جا  القرآن الكريم:: رابعاا 
ن      إن القـــرآن الكـــرعم كـــيم هللا تةـــال  مةجـــزة فـــي مناحيـــة مـــن نواحيـــه، وا 

نـه مةجـزة  الةق  البشره في عصر مـا قاصـر عـن حصـر أوجـه اسعجـاز، وا 
فــــي حياتــــه وبةــــد مماتــــه إلــــ  أن تقــــوم  برهــــان أكاــــد دا ــــم علــــ  ننــــوة محمــــدو 

ومـ   لـك حـاول الةلمـاء  فيـه، لـ لك ي يمكـن حصـر أوجـه اسعجـازالساعة، 
 ما الي:ن كر منها عل  سنا  المثال ي الحصر حصر أوجه اسعجاز 

 حكـــام نظرعاتـــها  ، و ومةانيـــه وبيرـــة عباراتـــه وقـــوة تـــأثارع فاظـــهفصـــاحة أل -1
 كلمـا ازداد النظـر والتـدنر فـيف :عل  ما يكشفه الةلم الصـحيح هانطبال آياتو 

 عتجلت أنـواع جداـدة فـي إعجـاز  ،ا لهورت وستقدم الةلم وتطأو  ،القرآن الكرعم
 .الكون جمي  ل ال ه يةلم السر وأخف تأكد أنه كيم هللا تةال  

ـــا   ي يةلم -2 ـــارع عـــن وق تصـــرع لن خبصـــورة م :هـــا إي عـــيم الراـــو إخب
قولــه  تــداول إعجــازف فــي النفــوك وأحســن موقةــام  المختصــر أقــر  إلــ  الحفــر

يَيا َأُررس اُنَلةقي ماءَ }: تةال   (3) .نها أخصر آيةإ فقا  (2) كق َويا َسماءس َأُقلقةق
                                                           

 ،3/195المدخ  ينن الحاة،  (1)
 .(44سورة هود، اشية ) (2)
[ كاـف جمـ  71 اشيـة خـرف:}وفاها مـا تشـتهيه النفـك وتلـ  العـان  ]الز  :استسحنوا اختصار قولهك لك  (3)

 .  1/11، 2/114ه الكنار، الماورده، الحاو  ،نه ا اللفر الوجاز نان جمي  المطةومات وجمي  الملنوسات
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  المطلب الثاني                       
  رامات األولواء                       

 : رامات األولواءمفهوم  أولا:
الـــ ه يةنـــي  الشــرفوهـــي  مــن الكـــرم ،جمـــ  كرامـــةالكرامــات فـــي اللرــة:     

أمــا فــي ايصــطيا  (1)،لخــيليء فــي نفســه أو فــي خلــ  مــن اشــرف الشــ
ـــــــد الشـــــــرعي،  ـــــــة،فق ـــــــ  كـــــــ  مـــــــن الحنفي ـــــــة، (2)اتف  (4)والشـــــــافةية، (3)والمالكي
: ظهـور أمـر خـارل للةـادة، علـ  اـد ل  أن المقصـود بالكرامـةع (5)والحنانلة،

ــــا بصــــحيح  ــــاء، مقترن ــــد ظــــاهر الصــــيا، ملتــــزم لمتابةــــة ننــــي مــــن النني عن
 ى الننوة. الح رار مقارن لدعو ايعتقاد والةم  الص

 شرو  الكرامة:ثانواا: 
مـن شـرط المةجـزة تةتنر شروط الكرامة عكك شروط المةجـزة فـح ا كـان     

مثــ  ا للنــاك ط الكرامــة عكــك  لــك فــح ا أظهرهــو شــر فإظهارهــا والتحــده نهــا 
عـن نهـ ا  فقـد خـرةمن ادخ  النار عل  زعمه وي يحترل بمرأى مـن النـاك، 

  اللهـــم إي أن تقـــ ،ومنكـــرام  لكـــان ندعـــةم  لـــو كـــان  لـــك صـــحيحام و  بـــا  الكرامـــة
وي يكفـــي مجـــرد الخـــارل ولـــو كملـــت ، ضـــرورة شـــرعية داعيـــة إلـــ  إظهارهـــا

 (6) .شروطه ن  ي ند من ظهور مكارم الخيل وظهور ايستقامة
                                                           

 .2/532، المصباا المنار، 268، مختار الصحاا، الرازه، ص5/368كتا  الةان، الخلا  نن أحمد،  (1)
 .3/135تنان الحقا  ، الزعلةي، ، 3/27عاندان  ، الدر المختار، انن7/90حر الرا   انن نجيم،الب (2)
 -509)/1، م1993 ،2ط/ ،تحقا : محمد الحنا  ناروت، مسا   انن رشد، 5/153النيان والتحصا ،  (3)

 .1/58، م2006 ، ،هـ(899: ت)شها  الدان أحمد، شرا زرول ، 2/310، المدخ  ينن الحاة، (514
 .3/381، المجموع شرا المه  ، النووه 12/66، الةمراني، يانالن، 2/114الحاوه الكنار، الماورده،  (4)
 .7/495 انن مفلح المندع، و 8/199 لفروعا 10/112، الشرا الكنار أنو الفرة 9/29المرني انن قدامة ( 5)
 .4/788، تشناف المسام  3/196 ينن الحاة المدخ ، 1/58 ،شرا زرول ، 1/514 انن رشدمسا    (6)
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 أمثلة للكرامات:ثانواا: 
ضرورة شرعية داعيـة من أمثلة الكرامات التي تواف  شروط الكرامة ولها     

ثيثة نفر أووا إل  رـار، أن » :قصةالفي  الننيعن ما روى  هارهاإل  إظ
فكانــــت كـــرمتهم أن توســــلوا بصـــالح أعمــــالهم  (1)،«فانطبقـــت علــــاهم الصـــخرة

أنــه كــان فــي " :عــن بةضــهم أيضــام ومــن  لــك  (2)فخرجــوا جمــيةهم مــن الجنــ ،
فهـــــاة البحـــــر علـــــاهم وكـــــان القمـــــح لـــــبةر الظلمـــــة  قمحـــــام  مركـــــ  موســـــوقة
  الخلــ  فــي وقتــه فســم  النواتيــة وهــم يقولــون: إن هــ ا القمــح المســلطان علــ

فـالرأه أن نرمـي الركـا   ،مكا  علانا فـحن نقـص منـه شـيء أخـ نا الظـالم بـه
ارموا القمح فـي البحـر وأنـا " :في البحر وعبق  القمح فلما أن سمةهم قال لهم

البحـر فأشهدوا عليه ورموا القمح حت  لم ان  إي القلاـ  فسـكن  "،الضامن له
فلما أن وصلوا إل  النلد طـالنوع بمـا التزمـه فـأمرهم أن يـأتوا بالكيـالان فجـاءوا 

ـــالوا مـــا بقـــي مـــن القمـــح"فقـــال:  ،نهـــم ـــالوع فـــوف  مـــا "،اكت ـــ  النواتيـــة  فاكت عل
ـــ  أصـــحابه وقـــال لهـــم ،مســـطورام  ـــم رد رأســـه إل ـــام " :ث  وهللا مـــا عملتهـــا إي حقن

 ا فهــو الــ ه يظهرونــه للضــرورة فمــا كــان مثــ  هــ (3)"،لــدماء هــؤيء المســلمان
 (4) .يمان به والتصدا  بما صح منهساج  فا، الشرعية
ـــة  أمـــا     ضـــرورة شـــرعية ولـــيك لهـــا  هاالتـــي تخـــالف شـــروطكرامـــات الأمثل

والطاـران  ،المـاءالمشـي علـ  منهـا:  ،يطول تةـدادهافه ع  إل  إظهارهاتدعو 
ر  من زمن قرع  رجـ  وقد كان نبيد المر: "بةر الرواة يقول  ،في الهواء

                                                           

 .3/422(، 5553نة، رقم )تخرة انن عوامس (1)
 (.515 -514)/1، انن رشدمسا    (2)
 (.196 -195)/3انن الحاة،  ،المدخ ( 3)
 .1/515، انن رشدسا   ، م3/196انن الحاة،  ،المدخ  (4)
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اـدعي الوييـة وخـرل الةـادة وكــان إ ا ورد عليـه الفقـراء والضـياف يةمـ  لهــم 
ويفتــه فــي قصــةة وعــؤت  نهــا إليــه فانصــ  اــدع علاهــا فاخــرة مــن نــان  فطاــرام 

ثـم ارسـ  اـدع  ،لـت بـه ويطةمـه مـن هنـاك حتـ  يكفـاهمأصابةه عس  نحـ  فا
إليه فلما أن جلك عنـدع قـال فسم  به بةر الكانر في وقته فجاء  ،فانقط 
فـأمر  ؛نةـم :فقـال "،نرعد أن تطةمنا من البسيسة التي تطةم النـاك منهـا"له: 

فقــال  ،يءبــالفطار فأحضــر فمــد اــدع ليســا  الةســ  علــ  الةــادة فلــم اخــرة شــ
مـا انقطـ ؛ لن  لـو كـان حقـام لـه انقطـ  اشن فقـال  :له: وأان مـا تدعيـه  فقـال

ثم عزرع ووبخـه بـالكيم وقـال لـه: كنـت تطةـم الباط  إ ا حضرع الح  زه ، 
 (1).هعن وبهالمسلمان أنوال الشياطان وأخرجه عن  لك الحال وت

وهـ ا فيـه مـا فيـه  ،ومنهم من يظهر الكرامة نحمساك الثةـانان والنـك نهـا    
ن مث   لـك يفةلـه أه عل  المة بما ي حقيقة له إ  من مخالفة الشرع والتموي

مـا يفةلونـه مـن  ومن  لـك أيضـام   يشتهم فكاف يةد كرامةن الناك لمةكثار م
مــن وقــد يكــون  لــك  ؛و لــك محــرم الثةــانان بالحيــاة بمــرأى مــن النــاكأكلهــم 
  (2)وليك من با  الكرامة. وما شاكله حراالسصنةة 

الوليـاء ما اجـره علـ  اـده عل  الكتا  والسنة أن يةرر ن لك اتةان ف   
ومثــ  الطاــران  ،دة مثــ  القلاــ  يصــار كثاــرام مــن خــرل الةــالشــرعةة المتبةــان ل

الشــرع وافــ  ح ا فــي الهــواء والمشــي علــ  المــاء إلــ  راــر  لــك مــن أحــوالهم فــ
ي فهو لمن وق  له أو في ح  رارع كان بشارة  (3).حرالسبا  من  وا 

                                                           

  .3/196انن الحاة،  ،المدخ ( 1)
 . 4/294، المدخ ( 2)
، 8/210، م1986محمـد رشـاد   احقة، تانن تيمي منهاة السنة الننوية، 2/110البحر المحيط الزركشي  (3)

 .11/288، مجموع الفتاوى  ،47 م، ص2001، عجمان، انن تيمية، قاعدة جلالة في التوس  والوسالة
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  :رابعاا: الفرق بين معج ات األنبواء و رامات األولواء
عــالقمس } تةــال : هلــو قل مكــن التحــده نهــاإن مةجــزات الننيــاء تقــ  اتفافــام وي -1

ـــدام  ـــهق َأَح ـــ  َرُابق ـــرس َعل ـــي يسُظهق ـــ ق َف ـــول اُلَرُا ـــُن َرسس ـــنق اُرَتضـــ  مق  نانمـــا (1)، إقي  َم
أو  مان كانــت الكرامــة لهــوي يةلــم  ،نهــا التحــده همي يمكــن كرامــات الوليــاء

ل َمــا َدَخــَ  َعَلُاَهــا َزَكرقع ــا}تةــال : قولــه ل (2)،ملراــره ُزقمــا  كس ُنــَدَها رق ُحــَراَ  َوَجــَد عق اُلمق
ُنـدق هللا ـُن عق كـان اجـد عنـدها فاكهـة ف (3)، َقاَل َيا َمُرَعمس َأن   َلكق َهَ ا َقاَلـُت هسـَو مق

  (4).عليه السيمعيس  توط ة لننوة والمصلحة والةكك ي الشتاء الصاف ف
ة مـن هللا تتضـمن شـهادوهـي قطةية، ديلة أن ديلة المةجزة عل  الننوة  -2

 .نانما ديلة الكرامة عل  الويية ظنية (5) ،لهم أن ما جاءوا به ح 
ــــاء مــــأمورون نحظهــــار مةجــــزاتهمأن ا -3 ــــ  مةرفــــة  ،لنني لحاجــــة النــــاك إل

أما الكرامـة فـي اجـ  علـ   ،إي بمةجز صدقهم واتباعهم، وي يةرف النني
للمتبــــ   كرامــــةخــــرل الةـــادة " وقـــد قاــــ : ،تــــهالـــولي إظهارهــــا، نـــ  يســــتر كرام

  (6).واستدراة للمنتدع يفرل نانهما التوفا  في سلوك الطرع 
 أن الكرامة ي اجوز نلورها منلي المةجزة كححيـاء المـوت  وانفـيل البحـر -4

الفقهـاء بةر اعتنر   لكل؛ وخروة الماء من نان الصاب  وقل  الةصا حية
                                                           

 (.27 -26سورة الجن، اشاتان )( 1)
، 3/135تنــان الحقــا  ، الزعلةــي، ، 3/27 ، انــن عانــدان،الــدر المختــار، 7/90انــن نجــيم، ،البحــر الرا ــ  (2)

، انــن رشــدمســا   ، 5/153 النيــان والتحصــا ،، 4/1225، أنــو يةلــ ، الةــدة، 3/195نــن الحــاة ا ،المــدخ 
 .156، أولياء الرحمن، انن تيمية، ص183ص ،الشارازه  التبصرة، 1/514
 (.37سورة آل عمران، اشية )( 3)
 .1/260، م1996 ،1، ط/ناروت، عند هللا نن إنراهيم الوهنيد.  : احقت ،سلطان الةلماء ،تفسار القرآن( 4)
 .1/55، ركشيالز ، البحر المحيط، 4/274، المحصول، الرازه، 112المستصف ، الرزالي، ص (5)
 .2/1100 ،شرا زرول  (6)
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 امــــة لـــــوليكــــون كر تأن ي اجـــــوز جــــزة لننــــي كــــ  مــــا جــــاز أن يكـــــون مةأن 
والكرامة ي تقترن ن لك، ن  إن الولي لـو ادعـ   المةجزة تقترن ندعوى الننوةف

  (1) .ي يستح  الكرامة ن  اللةنة واسهانةو  تةال  الننوة صار عدوا ح
أمـا الكرامـة  ل  عصمة صاحنها وعل  وجـو  اتباعـهأن المةجزة تدل ع -5
 رة بمؤاخاتهم للشـياطانفار والسحا قد يصدر عن الكهلن بةض ةكك  لك؛ف
علــ   تةــال  نــ  قــد اتفــ  أوليــاء هللا ؛لــه لنها أو أن تكــون اســتدراجام لجــواز ســو 

المـاء، لـم يةتـر بـه حتـ  انظـر  أن الرج  لو طار في الهـواء، أو مشـ  علـ 
  (2) .حت  اتو  عن ندعته قن يلم و  متابةته لرسول هللا وموافقته لمرع ونهيه

 ،نتحــده الننــوة إ ا ظهــر علــ  اــد عنــد صــالحأن الخــارل راــر المقتــرن  -6
د أما إ ا ظهر عل  اـ ، تةال  وحقول خلقه فهو الكرامةوهو القا م بحقول هللا
ن ، وشـةو ة سـحرام  وقد يسم  ،راةايستد فهو ،لدعواع ظاهر الفس  مطابقام  وا 

 (3).كنط  الجماد فهو اسهانةظهر عل  اد مدعي الننوة من أه  الضيل 
أمــــا خــــوارل  ســــننها إي اسيمــــان والتقــــوى الوليــــاء ي يكــــون أن كرامــــات  -7

تحصـ  بمـا يحبـه الشـيطان، قـد و  أعداء هللا فسننها الكفر والفسـول والةصـيان
وبــالمور التــي فاهــا شــرك، كايســتراثة بالمخلوقــات، أو كانــت ممــا يســتةان 

انية، ي مــن فهــي مــن الحــوال الشــيط، نهــا علــ  ظلــم الخلــ  وفةــ  الفــواحش
ومـــن هـــؤيء مـــن يســـترا  بمخلـــول إمـــا حـــي أو ماـــت، ، مـــات الرحمانيـــةالكرا

                                                           

ــــيةــــدة، ال .2/1100 ،شــــرا زرول  (1) ، أصــــول السرخســــي، 1/33، ، الجــــوعني، النرهــــان1/217، أنــــي يةل
 .4/181 ، الشاطني،، الموافقات4/137الفرول ، 340، المنخول الرزالي، ص1/280
 (.78 -77أولياء الرحمن، ص)، 183ص ،الشارازه ، التبصرة، 7/90 البحر الرا   انن نجيم، (2)
ــــوات، 4/183، الموافقــــات، 4/137، الفــــرول، 340المنخــــول، ص (3) ــــار ، انــــن تيميــــة، النن ، م2000الرع
 . 160ص، م2004، القاهرة،  : حسان نن عكاشةاحقت ،انن تيمية ،المسا   والجوبة، 1/142



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  232   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

لـــك فاتصـــور الشـــيطان بصـــورة  لـــك المســـترا  بـــه، ويقضـــي بةـــر حاجـــة  
نمـا هـو  المسترا ، فيظن أنه  لك الشخص هـو ملـك تصـور علـ  صـورته وا 

إن كـان ممـن  ثم إن الشاخ المسترا  به تةال  شيطان أضله لما أشرك باح
 بــه، ة، لــم يةرفــه الشــيطان أنــه تمثــ  لصــحابه المســتراثانلــه خنــرة بالشــرعة

ن كان الشاخ ممن ي خنرة له أخنرع بأقو  ونق  أقوالهم لـه، فـيظن أول ـك  لهماوا 
كمـا  ولكن ه ع الحوال شيطانية، اخ سم  اصواتهم من البةد وأجانهمأن الش

ور إلـ  أمثـال هـ ع المـ ،كانت الشياطان تدخ  في الصنام وتكلم المشـركان
  (1) التي يطول وصفها.

الـدخول  ، لـم يمكـنهموظـاهرام  إن كـان الرجـ  مطيةـا ح ورسـوله باطنـام أما     
عة فــي ولهـ ا لمـا كانـت عبـادة المسـلمان المشـرو ، أو مسـالمته ،مةـه فـي  لـك

أبةد عن الحـوال الشـيطانية، وكـان أهـ  الشـرك  المساجد التي هي ناوت هللا
د المــوت ، فاــدعون الماــت أو اــدعون بــه، أو والنــدع يةظمــون القنــور ومشــاه

 (2) .أقر  إل  الحوال الشيطانية أن الدعاء عندع مستجا  يةتقدون 
ي يس  فاها الوهم وي الاـ   إن ح تةال  أسرارام وبالتالي اتضح مما سن      

حـ ، فحنهـا كرامـات الوليـاء ظهورهـا فمـن  لـك  لوضـوحها وشـدة اننها الكتمـ
 محال، والـدلا  علـ  الوقـوعلن  لك  إل  نحو ولد دون والدي انتهون لكن و 

ـــاء باسجمـــاع وكـــ لك كرامـــات مـــرعم  ـــم يكونـــوا أنني قصـــة أصـــحا  الكهـــف ول
  (3) .علاها السيم متواترة ولم تكن ننية عند الجمهور

                                                           

 .1/528 ، انن تيمية،الننوات(، 175 -171أولياء الرحمن انن تيمية، ص) (1)
 2/473، انن قيم الجوزعة ،مدارة السالكان، و 3/548، زاد المةاد، 175أولياء الرحمن، ص (2)
أنـي الراـ  الهـام  شـرا جمـ  الجوامـ ،  ،2/481، حاشـية الةطـار، 4/790 ،الزركشيالمسام ،  تشناف (3)

  .779م، ص2004، 1هـ(، تحقا : محمد تامر حجازه، دار الكت  الةلمية، ط/826)ت:  زرعة أحمد
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 المطلب الثالث                           
 أح ام الظاهر والباطن                       

 :اإلرتبا  بين الظاهر والباطن: أولا 
إن  ثـانيالب اتـأثرول لفـا (1) (الظاهر والباطن)نان ما  ارتباط وثا اوجد     
ن شــرام  خاــرام  ن كــان  لــك ممــا قــد ي يشــةر بــه اسنســان فخاــر، وا  فــي  فشــر، وا 

ارتبــاط وهــ ع المــور الباطنــة والظــاهرة نانهمــا  نفســه، ولكــن قــد اــراع فــي راــرع
ظـاهرة، ومــا  ا يقـوم بالقلــ  مـن الشـةور والحــال اوجـ  أمــورام فـحن مــ ؛ومناسـبة

 .وأحوايم  يقوم بالظاهر من سا ر العمال اوج  للقل  شةورام 
نـان المتشـانهن  وتشـاكيم  تور  تناسـبام مثيم المشاركة في الهدى الظاهر ف    

يقـود إلـ  الموافقـة فـي الخـيل والعمـال، وهـ ا أمـر محسـوك، فـحن اليبـك 
تخلــ  بــاخيقهم، و  ،ي اجــد مــن نفســه نــوع انضــمام إلــاهم  الةلــم مــثثيــا  أهــ

وكلمــا كـان القلــ  ، ن يمنةــه مـن  لــك مـان لـ لك إي أ ويصـار طبةـه مقتضــيام 
 (2).ك اوه أتم أو ظاهرام  باطنام  كفاريسيم كان إحساسه بمفارقة الأعرف با

                                                           

 من كيمه وخطابه أمـا هو المفهوم الةربي، والباطن هو مراد هللا (بالظاهر)الشاطني: "المراد اسمام يقول  (1)
( الــ ه اتســلح بــه أهــ  الضــيلة : فهــو مــا ادركــه الةلمــاء مـن طرعــ  الفقــه وايســتنباط، ولــيك )البـاطن)البـاطن(

والهواء عند تفسارهم للنصوص، فاؤولون تلـك التـأوييت الباطلـة التـي ي يصـلها بالةربيـة نسـ ، وي تتفـ  مـ  
 (، 384 -383) /3، الشاطني، الموافقات". )مفهومات الشرعةة في قلا  وي كثار

ل اسـتقبا: ةلم الظاهر والبـاطنل مثال، لظاهرظاهر والباطن، ومنه ح  في االةلم من وجوع: منه إحاطة في الو 
: الظــاهرالحــ  علــم وأمــا مثــال  والحــج، كــان المصــلي فــي المســجد الحــرام وبفرضــية الصــية والزكــاة الكةبــة إ ا

المسـلم  عن المسجد الحرام حا  ي يقط  نحصابة النات، وبقنول عدالـة استقبال القنلة إ ا كان المستقن  بةادام ك
فـي يقطـ  مـن ظـاهر حالـه أن باطنـه  ؛وقد يكون رار عدل فـي البـاطن ،فاناكح وعوار  ؛هبما ظهر من إسيم

 وهاكـ ا. وللمزعـد مـن الرلـطو لك ح  فـي الظـاهر، وقـد يمكـن فـي الشـاهدان  بشاهدانالقات  قت  يكما و  ،ك لك
 .(20، صلإلمام الشافةي ،جماع الةلمو  ،480 -479ص، الرسالةالشرا والفهم راج  في  لك كتا  )

 .1/92، م1999، 7، انن تيمية، تحقا : ناصر الةق ، دار عالم الكت ، طـ/اقتضاء الصراط المستقيم (2)
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 :الظاهر والباطنح م أمثلة لثانواا: 
 لظهار والباطن المسا   التالية:نأخ  من المثلة عل  حكم ا

 (1)والنكـاا، وهـو مسـا   الطـيل :ما يؤاخذ به في الظاهر دون البناطن -1
  (2)".والةتالالنكاا والطيل "اهن لة : ثي  ليك ف كما جاء في الثر

 كمـا لـو بـاع المـال الزكـوه فـرارام  :فني البناطن دون الظناهر ما يؤاخذ به -2
 هللا تةـال فيمـا نانـه وبـان بـه وهـو مطالـ   اهرمن الزكاة يسقط عنه فـي الظـ

ا  ا حكــم و  (3)،فحنهــا تــور  مــن اسر  إ ا طلــ  المــرعر زوجتــه فــرارام  وكــ لك
فاـــنقر الحكـــم  ؛ثـــم تنـــان جـــرحهم ،اكم بشـــهادة مـــن ثنتـــت عـــدالتهم عنـــدعالحـــ

مــــراد مــــن الخطــــا  يشــــترط فيــــه وكــــون البــــاطن هــــو ال نظــــرام لبــــاطن المــــور
اهر المقـرر فـي لسـان الةـر ، عل  مقتض  الظأحدهما: أن يصح  شرطان:

 أو ظــاهرام  والثــاني: أن يكــون لــه شــاهد نصــام ، وعجــره علــ  المقاصــد الةربيــة
 (4) في مح  آخر يشهد لصحته من رار مةارر.

إ ا اســتفت   مــن  لــك: ،وهــو كثاــر :مننا يؤاخننذ بننه فنني الظنناهر والبنناطن -3
ي فالحــاكم  اع عمــي بــه،: فــحن التزمــا فتيــالمتنازعــان فقاهــا مــ  وجــود الحــاكم وا 

 ،الزمهمـا فتيـا الفقيـه حتـ  التزمـاعلـم  ولو لم اجدا حاكمام  ،أح  بالنظر نانهما
ن التزمــا فتيــا الفقيــه ثــم تنازعــا إلــ  الحــاكم فحكــم نانهمــا براــرع لزمهمــا فتيــا  وا 

: فيــه إ  قــال الننــيلحــدا   ،وحكــم الحــاكم فــي الظــاهر الفقيــه فــي البــاطن
                                                           

 .2/67، م1985 ،2، ط/وزارة الوقاف الكوعتية، هـ(794: ت) ،الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية (1)
 هـــ(227: ت)، نــن منصــورســنن ســةاد ، 3/787(، 2016، رقــم )اسمــام مالــك الموطــأ، الثــر صــحيح، (2)
 .1/416(، 1609رقم )، م1982 ،1، ط/الهند ،الدار السلفية،  : حنا  الرحمن العظمياحقت
 .2/67، الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية (3)
 .(234 -232)/4 الشاطني، الموافقات، (4)
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فمـن قضـات لـه  ولة  بةضكم ألحن بحجته من بةر يإنكم تختصمون إل»
ولـو  (1)،«فـي يأخـ ها فحنمـا أقطـ  لـه قطةـة مـن النـار ؛بقولـه بح  أخيه شـا ام 

اكم، أجاـ  اختلفا فدعا أحدهما إل  فتوى الفقهاء، ودعا اشخر إلـ  حكـم الحـ
  (2).الفقيه إخبار وحكم الحاكم إجبارلن فتيا  الداعي إل  حكم الحاكم

وحـاك  ،د فتوى المفتـي إ ا لـم تطمـ ن نفسـهي اجوز الةم  بمجر الي وبالت    
إ ا كــان تةــال  ي تخلصــه فتــوى المفتــي مــن هللا كمــا  ؛قنولــهعــدم فــي صــدرع 

مـا ي انفةـه قضـاء القاضـي لـه يةلم أن المر في الباطن نخيف ما أفتـاع، ك
إ ا كـان وي يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تنيح له ما سأل عنـه  ،ن لك

يةلــم أن المـــر نخيفــه فـــي البــاطن، أو لشـــكه فيــه، أو لجهلـــه بــه، أو لةلمـــه 
أو لنـه  ،أو عـدم تقااـدع بالكتـا  والسـنة ،أو محاباته في فتـواع ،جه  المفتين

مةــروف بــالفتوى بالحاــ  والــرخص المخالفــة للســنة وراــر  لــك مــن الســبا  
كـان عـدم الثقـة والطمأنانـة  المانةة من الثقـة بفتـواع وسـكون الـنفك إلاهـا؛ فـحن

حتــ  تحصــ  لــه الطمأنانـة؛ فــحن لــم اجــد فــي  وثالثـام  لجـ  المفتــي يســأل ثانيــام 
 (3) والواج  تقوى هللا بحس  ايستطاعة. إي وسةها هللا نفسام يكلف 
 :الباطنأو  الظاهرأ مال جحود : ح م ثالثاا 
لصــــلوات مــــن جَحــــد وجــــو  بةــــر الواجبــــات الظــــاهرة المتــــواترة: كاإن "    

الخمــك، وصــيام شــهر رمضــان، وحــج الناــت الةتاــ ، أو جَحــد تحــرعَم بةــر 
المحرمات الظاهرة المتواترة: كالفواحش، والظلم والخمر والميسر والزنا وراـر 

                                                           

ظهــار  ،صــح ننيــان حجتــهأفطــن وأفأه  :)ألحــن بحجتــه( (1) صــحيح النخــاره، رقــم ش الهــام. أن الحــ  لــه عوا 
(2680) ،3/180. 
 .8/370، الزركشي، البحر المحيط، 2/262، قواط  الدلة، أنو المظفر السمةاني (2)
 .4/195إعيم الموقةان، انن قيم الجوزعة،  (3)
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 ز واللحـم والنكـااكـالخن :رةأو جحد حق   بةر المباحات الظـاهرة المتـوات  لك
ي قست    أضَمر  لك كـان زنـديقام منافقـام وا قنُ  فهو كافر مرتد يسستتا  فحقُن تا  وا 

 (1)إق ا ظهر  لك منه". ر الةلماء؛ ن  يسقت  بي استتابةي يستتا  عند أكث

 :بعث بعلم الظاهر دون الباطن محمداا رابعاا: ح م القول بأن 
ن علـم البـاطن آمـن دو  بة  بةلـم الظـاهر إن محمدام "يقول: أما حكم من     

لن علــم  ؛كــافر وهــو أكفــر مــن أول ــكنــبةر مــا جــاء بــه وكفــر نــبةر فهــو 
، هــو علــم بحقــا   البــاطن، الــ ه هــو علــم إيمــان القلــو  ومةارفهــا وأحوالهــا

  (2).لم بمجرد أعمال ايسيم الظاهرةوه ا أشرف من الة اييمان الباطنة
فـي  ان: شـرطشـرطي نـد لهـا مـن  لةبادة الصـحيحةاتضح مما سن  أن ا    

شـرع لل أن يكون الةم  موافقام  :شرط الظاهر فأما ؛شرط في الباطنالظاهر و 
 ،المناف  للرعـاء تةال فهو إخيص النية ح  :وأما شرط الباطنللندع،  منافيام 

ـو  ،مح  إجمـاع مـن أهـ  الةلـم شرطانه ان الو  لقولـه تةـال : }َفَمـُن َكـاَن َاُرجس
ا َوَي يسُشرق  َبالقَقاَء َرب قهق َفُلَيُةَمُ  َعَميم َصالقحم ا ُك بقةق   (3).َدةق َرب قهق َأَحدم

دون  شــرطاناهر والبـاطن، وي يصــح أحـد الاجـ  ايتبــاع فـي الظــوعليـه     
بأن أخلص عمله ح تةال  لكنه عم  عل  ندعـة أو  ام اشخر، فمن اتب  باطن

حـدا  "مـن عمـ  عمـيم لـيك عليـه ل ،عل  طرعقة منحرفة فةمله مـردود عليـه
" العمــــال الباطنــــة بــــأن تكــــون علــــ   شــــرطلفاشــــتم  هــــ ا ا (4)،أمرنــــا فهــــو ردر
 أعلم.تةال  ، وهللا العمال الظاهرة أن تكون صوابام عل  و  تةال خالصة ح 

                                                           

  .11/405مجموع الفتاوى، انن تيمية،  (1)
 .95 -93الفرل نان أولياء الرحمن انن تيمية، ص (2)
 .(110، اشية )سورة الكهف (3)
 .3/1343(، 1718، صحيح مسلم، )3/69صحيح النخاره،  (4)
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 المطلب الرابع                            
 الشر وة وغير الشر وة المقاصد المتعلقة بالحيل            

المقصــــود اتوصــــ  بــــه إلــــ  التــــي لهــــ  الجــــدل الةلمــــي مــــن الحاــــ  إن     
كما أن للفقهاء والحكام في الجـدل الحكمـي نحـو  ،أوضاع كثارة بطرع  خفي

ول إلـ   لك والواج  رد جمي  أنوا  الجدل والمخاصمة في الةلم وفـي الحقـ
  .ي اننني الجدل إي عل  وجه اسرشاد إ  ما دل عليه الكتا  والسنة

أة لمطلقهــا ثيثــا وتحلاــ  المــر  )*(الحاــ  فــي رفــ  وجــو  الزكــاةومــن  لــك     
ومـن تتبـ  الحكـام الشـرعية  ،ورار  لك مقصود به خيف مـا قصـدع الشـارع

لكن في بـا  الحاـ  منهـا مـا هـو مشـروع و  من  لك؛ ما ي انحصر وجد فاها
فــي  ع إ ا قصــد بــه راــر مــا قصــدع الشــارعاــدل علــ  أن الةمــ  المشــرو ممــا 

هــيم مقصــود الشــارع مــن والدلــة الشــرعية أقــر  إلــ  تف ،الــزم أن يكــون بــاطيم 
فـي  ننـاء علـ  أن للشـارع قصـدام  الحاـ  عنـد مـن قـال نهـاومقصـود ك  شيء 

  (1).الشرعةة له ا وضةتو  استجي  المصالح ودرء المفاسد
نكاا المحل ؛ فحنما صححه عل  فرر أنه رل  علـ   فح ا صحح مثيم     
لك وكــ  ،مــن قصــد الشــارع اس ن فــي اســتجي  مصــلحة الــزوجان فيــهظنــه 

 ف القتـ  أو التةـ ا سا ر المسا   ندلا  صحته في النط  بكلمة الكفـر خـو 
اــ  فــي الشــرعةة وفــي ســا ر المصــالح الةامــة والخاصــة؛ إ  ي يمكــن إقامــة دل

لقصــد  ؛ فحنمــا ابطــ  منهــا مــا كــان مضــادام كــ  حالــةأو تصــحيح علــ  إبطــال 
 تيف في وهو ال ه اتف  عليه جمي  أه  اسسيم، ويق  ايخ الشارع خاصة

                                                           

 بةد شهر من  لكزكاته واسترجةه خرة ا تحا يم حت  ي اوم  من وه  ماله قن  مضي الحول نوه ا مث)*( 
 .4/257، مسا   خيفية  ا ةة، أنو شجاع، 3/32الموافقات، الشاطني،  (1)
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اجــوز للمفتــي أن اتســاه  فــي ي  ؛ لــ لكالمســا   التــي تتةــارر فاهــا الدلــة
تساهله وانحيلـه بـأن تحملـه الرـرار الفاسـدة علـ  خاصة إ ا كان  ،الفتوى 

فةـه أو الترلـير علـ  مـن نلمـن طلـ   للتـرخيص ام طلبـ ،تتب  الحاـ  المحظـورة
ي تجـر إلـ  و ة فاهـا تطلـ  حالـة ي شـنهف ؛وأما إ ا صح قصـدع (1)ارعد ضرع،

 (2) جا ز.ف لك ونحوها، مفسدة لاخلص نها المستفتي من ورطة يمان 
لمــا حلــف  عليــه الســيم تةــال  لاــو ومــن أمثلــة الحاــ  المشــروعة قولــه     

ـُرثما م ليضربن امرأتـه َك ضق ـُ  نقَاـدق كمـا أنـه  (3)،اُضـرقُ  بقـهق َوي َتُحَنـُ  فَ ا ـة: }َوخس
التحاــ  لتحلاــ  الحــرام وتحــرعم الحــيل بــي روعة مــن أمثلــة الحاــ  راــر المشــ

اَن }: لنــه مكــر وخديةــة وهمــا محرمــان لقــول تةــال  ؛ضــرورة َوَلَقــُد َعلقُمــتسمس ال ــ ق
ــ قانَ  ــَرَدةم َخاسق ــُم كسونســوُا قق ــا َلهس ُلَن ــُنتق َفقس ــي الس  ُم فق ــُنكس ــَدوُا مق  :ولقــول الننــي (4)، اُعَت

  (5).«، فباعوها وأكلوا أثمانهااهود حرمت علاهم الشحومالقات  هللا »
إلـ  المفاسـد، أو بمـا فيـه شـنهة  بالحاـ  الجـارة تـوى فيصـح الفي وبالتالي     

توصـ  التـي االحاـ  ك (6)،من القول به شيء ونحو  لك بأن يكون في النفك
اسســيم انــن  وقــد صــنف شــاخ (7)،باطلــةفهــي إلــ  المحــرم بســن  مبــاا نهــا 
  .اه ي مزعد علاهقواعد الحا  وبان بطينها بأدل جمي فيه أدرة  كتابام تيمية 

                                                           

 (.33 -32)/3الموافقات، الشاطني،  (1)
 .112، صم2002هـ(، المدانة المنورة، 643ت: ) ،انن الصياعثمان، أد  المفتي والمستفتي،  (2)
 (.44سورة ص، اشية ) (3)
 (،65سورة البقرة، اشية، ) (4)
 .3/1207(، 1582، صحيح مسلم، رقم )3/82(، 2224صحيح النخاره، رقم ) (5)
 .38ص ،دار الفكر ، : بسام عند الوها احقت هـ(676: ت) النووه ، آدا  الفتوى والمفتي والمستفتي (6)
، 2/326 ،السـبكي، الشـباع والنظـا ر، 3/214 ،مختصـر الروضـة، شـرا 34ص، النماـره  ،صفة الفتوى  (7)

 . 3/1410، أصول الفقه، ينن مفلح، 553المسودة، انن تيمية، ص
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 المطلب األول                           
  هاومفاسد مصالح الواجبات                     

ومهابـةم  ح مـام تةظيمنـه  طلـ الواجـ  الـ ه  يفة ن أالمكلف اج  عل      
جابةم  وي اخطـر لـه عـرر مـن العـرار، نـ  يةنـد مـويع كأنـه  لـه، وانقيادام وا 

اظر نـتةـال  ، فليقـدر أن هللا تةـال  اراع فحن لم يقدر عل  تقدار نظرع إل  هللا
وهنالــك ، إليــه، ومطلــ  عليــه فــحن  لــك يحملــه علــ  ايســتحياء والخــوف منــه

ـــه كثاـــرة لةـــدد مـــن الو  ـــدنيا واشخـــرة جبـــات التـــي تنننـــي علاهـــا مصـــالح اأمثل ال
 عل  سنا  المثال ي الحصر:  منها امهومفاسد

 ،الواج  ال ه يفةله المكلف طاعةم خالصام ح وحدع ي ارعـد نهـا تةظيمـام  -1
وي جل  نف  داني وي دف  ضرر دناوه فحن  لك يحملـه  من الناك توقارام  وأ

ف  أو لـد ،عرضام دناويام إما نجل  نف  دناوه عل  المهابة، أما لو فةله لانال 
لنفسه فمن اقترن بةبادته شـيء مـن  لـك  أو إجييم  ام أو تةظيم ،ضرر دناوه 

 ؛لنه جة  عبادة هللا وطاعتـه وسـالة إلـ  ناـ  أعـرار خسيسـة دنيـة ؛أبطلها
 . ه هو خار وه ا هو الرعاء الخالصفاستندل ال ه هو أدن  بال

ن لـم فه ا اثا  عليه مه ، بصورتهالواج  ال ه تماز ح -2 ما قصـد إليـه وا 
ـــه القربـــ ـــم اتماـــز مـــن   ،انـــو ب كالمةرفـــة واسيمـــان وقـــراءة القـــرآن، وأمـــا مـــا ل
ـــ الطاعـــات ح ـــه شـــرع قرب فهـــ ا ي اثـــا  عليـــه إي  ؛ح تةـــال   بصـــورته لكن

فـحن تجـرد  نناتان: إحداهما: نية إاجاد الفة ، والثانيـة: نيـة التقـر  ح تةـال ،
كالتسـنيحات   جزا ه التي ي تقف عل  نيـة القربـن نية التقر  أثا  عل  أع

  (1) والتكنارات والتهلييت الواقةة في الصلوات الفاسدة.
                                                           

 (.186 -147)/1، سلطان الةلماء حكام،قواعد ال (1)
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ـــه لجـــ  الواجـــ  -3 ـــ ه يفةل ـــه المصـــالحا ال ـــ  ب ـــة وي تتةل  لمصـــالح الدناوي
 تتةلـ  نهـا المصـالح الدناويـة مـن كفـرور الكفايـات التـي ،الخروية إي تبةام 

ن ه إ ا قصـدع إي أالصنا   التي اتوقف علاها بقاء الةـالم فهـ ا ي اـؤجر عليـ
 إل  هللا تةال .  انوه به القرب

 عــاءالر  بقصــد النــاك، أه:ولجــ  تةــال ، الواجــ  الــ ه يفةلــه لجــ  هللا  -4
: فــي الحــدا  القدســي فهــو محــبط للةمــ  وهــ ا هــو رعــاء الشــرك لقولــه تةــال 

أشـرك فيـه راـره فأنـا منـه  شـرك، فمـن عمـ  عمـيم أنا أرن  الشركاء عن ال»
فكـم  ،من العمال إي ما أرعد بـه وجهـه ي يقن ف (1)،«نرهء وهو لل ه أشرك

 .وي أجر له علاهاواجتنا  المفسدات م لصور الطاعات من مقي
ي اثـا    ،ست بقربـنوسالة ليولكنه   ؛قصد القرببال ه يفةله الواج   -5 

 اللا  لاتقوى به عل  قيام بقاتـه ن قصد نوم بةركم ،عل  قصدع دون فةله
 .به عل  الجهاد ورارع من الطاعات وكمن قصد الك  لاتقوى 

قصـد المةصــية بمــا لــيك ب هللا تةــال  لجــ  اسنسـانالــ ه يفةلــه الواجـ   -6
أو أكـ   ،ق  عل  قصدع دون فةله، مث  أن يقصد وطء جارعةاةي ،ةصيةبم

فحنـــه يةاقـــ  علـــ   ؛لـــه مـــ  كونهمـــا ملكـــام  فـــوطئ وأكـــ  ،طةـــام يظنهمـــا لراـــرع
نـــ لك  وكـــ لك ي اثـــا  علـــ  تـــرك الةصـــيان إي إ ا قصـــد ،قصـــدع دون فةلـــه

  (2) .طاعة ربه فحان   اثا  عليه
                                                           

لقاسـم علـي نـن الحسـن، انـن عسـاكر مةجـم الشـاوخ، أنـو ا ،14/324(، 4136سنة، البروه، رقم )شرا ال (1)
 ،2/1074(، 1392م، رقــم )2000، 1تحقاــ : د. وفــاء تقــي الــدان، دار البشــا ر، دمشــ ، ط/ هـــ(571ت: )

القـاهرة،  ،طـارل نـن عـور هللا هــ( تحقاـ :360: تالطنراني ) سليمان نن أحمد، أنو القاسمالمةجم الوسط، 
  .6/324(، 6529رقم )

 (.178 -147)/1 ،سلطان الةلماء، حكامقواعد ال (2)
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 ثانيالمطلب ال                            
 هاومفاسدمصالح الجوابر                        
جنــر مــا  هــاالرــرر منو الح، الجــوانر مشــروعة لجلــ  مــا فــات مــن المصــ    

وحقـــول عبـــادع، وي يشـــترط فـــي  لـــك أن تةـــال  فــات مـــن مصـــالح حقـــول هللا 
 ،دوالةمـــ ،شـــرع الجنـــر مـــ  الخطـــأ قـــد، و يكـــون مـــن وجـــ  عليـــه الجنـــر آثمـــام 

الجوانر فــــوعلــــ  المجــــانان والصــــنيان،  ،والــــ كر والنســــيان ،والةلــــم ،والجهــــ 
 (1) .مشروعة يستدراك المصالح الفا تة

دفةام للمفاسد من رار إثم وي عدوان، كمـا فـي رعاضـة  جوانرد تج  القو     
وقــد اختلــف فــي بةــر الكفــارات ، ، وتأداــ  الصــنيان استصــيحام لهــمالنهــا م

لن  ؛فمـــنهم مـــن جةلهـــا زواجـــر عـــن الةصـــيان  هـــ  هـــي زواجـــر أم جـــوانر
تفوعـــت المـــوال وتحماـــ  المشـــال رادع زاجـــر عـــن اسثـــم والةـــدوان، والظـــاهر 

ات، ولـيك التقــر  إلــ  لنهـا عبــادات وقربــات ي تصـح إي بالنيــ ؛ا جــوانرأنهـ
إ  ليســـت فةـــي  نخـــيف الحـــدود والتةزعـــرات فحنهـــا ليســـت بقربـــات ،هللا زاجـــرام 

نما يفةلها ال مة ونوانهم.  (2) للمزجور، وا 
الجــــوانر تقـــــ  فــــي الةبـــــادات والمـــــوال والنفــــوك والعضـــــاء ومنـــــاف  إن     

فأمـا الجـوانر التـي تقـ  فـي الةبـادات ورارهـا كثاـرة منهـا: العضاء والجـراا، 
ومنهـا  ،الطهارة بالماء بالطهـارة بـالترا الجوانر المتةلقة بالةبادات مث  جنر 

الكــــف عــــن الفةــــال المفســــدة جنــــر مــــا فــــات بالســــهو مــــن ترتاــــ  الصــــية و 
ومنهــــا جنــــر الصــــوم فــــي حــــ  الشــــاخ الكناــــر والمرضــــ  والحامــــ   ،بالســـجود

                                                           

 .211ص ،القرافيالفرول، ، 1/178 سلطان الةلماء،حكام، قواعد ال( 1)
 (.179 -178)/1حكام، قواعد ال (2)
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ا فاتهمــــا مــــن أداء الصــــيام، ومنهــــا جنــــر منــــاهي النســــك بالــــدماء بالفديــــة لمــــ
أن الصية ي تجنر إي بةمـ  نـدني، والمـوال ي م  الةلم والطةام والصيام، 

والنسكان اجنران تارة بةم  ندني وتـارة اجنـران نجـانر  ،تجنر إي نجانر مالي
اجنـر  مالي، والصوم تارة اجنر بمثلـه فـي حـ  مـن مـات وعليـه صـيام، وتـارة

 (1) بالمال كما هو في ح  الشاخ الكنار.

ـــــول بأعيانهـــــا عنـــــد      ـــــالموال فالصـــــ  رد الحق ـــــة ب وأمـــــا الجـــــوانر المتةلق
ن ردهـــا نا ؛اسمكـــان قصـــة فـــح ا ردهـــا كاملـــة الوصـــاف نـــرت مـــن عهـــدتها، وا 

لن الوصـاف ليسـت مـن  وات المثـال،  ؛الوصاف جنـر أوصـافها بالقيمـة
مكـــن رد أعيانهـــا فتضـــمن الصـــفات عنـــد الفـــوات بمـــا والصـــفات والمنـــاف  ي ي

نقـــــص مـــــن قـــــيم العيـــــان، وتضـــــمن المنـــــاف  بـــــأجور المثـــــال إ ا تةـــــ ر رد 
فحنـــه مثلـــي خـــارة عـــن جنـــر العيـــان  ؛العيـــان، كجنـــر لـــنن المصـــراة بـــالتمر

 بالقيم والمثال، وجةله بالتمر لموافقته للنن في ايقتيات. 
ف  فنوعـــان: أحـــدهما منفةـــة محرمـــة كمنـــاف  وأمـــا الجـــوانر المتةلقـــة بالمنـــا   

 جنـــر لهـــ ع المنـــاف  فـــي ،الميهـــي واللمـــك والمـــك والتقناـــ  والضـــم المحـــرم
كمـا ي تجنـر العيـان النجسـة لحقارتهـا، فـحن اسـتوف  شـا ام منهـا  ،احتقارام لها

براــر مطاوعـــة مـــن  ه المنفةـــة فـــي اجنــر شـــيء منهـــا إي مهـــر المزنـــي نهـــا 
فتجنــــر فــــي الةقــــود  ةن كانــــت المنفةــــة مباحـــة متقومــــإ أمــــاكرهـــا أو شــــنهة، و 

لن  ؛اــده المبطلــة والتفوعــت باينتفــاعالفاســدة والصــحيحة والفــوات تحــت ال
 وقك عل   لك. (2) ،الشرع قد قومها ونزلها منزلة الموال

                                                           

 .1/186، سلطان الةلماءحكام، قواعد ال (1)
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 المطلب الثالث                           
 هاومفاسد  واجرمصالح ال                       

والجــوانر مشــروعة  ارتكانهــا، الزواجــر لــدرء المفاســد المتوقــ  هعقــد شــرو ل    
نهـــم ســـفراء عـــن ألـــ لك كانـــت مهمـــة الرســـ   (1) ؛يســـتدراك المصـــالح الفا تـــة

والحـ  علـ  المصـالح  ،المفاسد المنهـي عنهـا في الزجر عن ارتكا الخال  
لن ؛ فـــ  المفاســـد مقـــدم علـــ  جلـــ  المصـــالحوي شـــك أن د (2)،المـــأمور نهـــا

نمـا اجـ  تحصـا  مـا يحتـاة حف ؛المفاسد اجـ  تركهـا كلهـا نخـيف المصـالح
 كما سن  نيان  لك.( 3) منها،إليه 
 ،أحدهما ما هو زاجر عن اسصرار عل   نـ  حاضـر :الزواجر نوعانو     

لمفسدة الموجـودة أو مفسدة ميبسة ي إثم عل  فاعلها وهو ما قصد به دف  ا
أو  ،ع الثـــاني: مـــا يقـــ  زاجـــرام عـــن مثـــ   نـــ  مـــاروالنـــو  ،ويســـقط بانـــدفاعها

أحـدهما  أيضام: وهو نوعان ،مفسدة ماضية منصرمة وي يسقط إي بايستيفاء
و لـــك كالقصـــاص فـــي  ،أو يســـتوفيه ،مـــا اجـــ  إعـــيم مســـتحقه بـــه لانـــرأ منـــه

 ،فحنــه الــزم مــن وجــ  عليــه أن يةــرف مســتحقه ليســتوفيه ؛النفــوك والطــراف
  (4)(،السرقة)كحد  ستر سنبه عل  نفسهالثاني: الول   أو يةفو عنه، والنوع

                                                           

 .211ص ،القرافيول، الفر ( 1)
 .60ص ،ل الفقه، الةكنره رسالة في أصو ( 2)
 .171، صالقرافيشرا تنقيح الفصول، ، 1/563نن قدامة، ا ،روضة الناظر (3)
نـ  اخنـر مالـك السـرقة بـأن لـه  ؛لـم اجـ  عليـه اسعـيم بالسـرقة ،إ ا سرل مال إنسان سرقة موجبة للقط  (4)

فام ليستوفيه أو انر ه، وي اتةـرر لـ كر السـرقة لن زاجرهـا حـد مـن حـدود بقدر المسرول إن كان تال عليه مايم 
ن كان المسـرول باقيـام  أو وكـ  مـن اـردع مـن راـر اعتـراف  ،ردع هللا، فالول  بمرتكنها أن يسترها عل  نفسه، وا 

كم وأمثالـه إي إلـ  الحـا ،إ  لـيك لـه رد المرصـو  إلـ  راـر مالكـه  اوك  م  القدرة عل  الرد ننفسهوي ،بسرقة
 (.1/186 سلطان الةلماء،، حكامقواعد الممن اجوز له انتزاع المرصو  من الراص . )
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 وحد الخمر وقك عل   لك.  (1)،رجمال وأ ،جلدعنه بالر و جز مالحد الزنا و 
ن أظهرهــــا لأل مـــــة      فالمصــــلحة تســــتوفي بفاعلهـــــا ســــترها علــــ  نفســـــه، وا 

ن كـــان مةلنـــام  بكناـــرة لمـــا انتنـــ  علـــ  إظهارهـــا مـــن  ليســـتوفوها جـــاز  لـــك، وا 
ر الــدان وزجـــر المفســدان عـــن الفســاد، ويكـــرع للمــ ن  المجـــرم أن إقامــة شـــةا

وكــ  أمتــي مةــاف  إي المجــاهر »: حــدا ل (2)،يكشــف عاوبــه وعجهــر ن نوبــه
فيفضـح نفسـه بةـد  "،فةلـت كـ ا كـ ا"ال ه انات يةصي ربه ثم يصـبح يقـول: 

 (3)«.أن سترع ربه
ا علـــ  وكـــ لك الجـــرا م المزجـــور عنهـــا نوعـــان: أحـــدهما مـــا اجـــ  زجرهـــ    

فســـــاد الصـــــومو  ،إفســـــاد الحـــــجعـــــن كالكفـــــارات الزاجـــــرة  ،مرتكنهـــــا فســـــاد  ،ا  وا 
القتــــ  و الخطــــأ، وكفــــارة القتــــ   منقةــــدة،اليمــــان الو  (4) والطهــــارة، ،ايعتكــــاف

الثـــاني: مـــا اتخاـــر فيـــه مســـتوفيه نـــان اســـتيفا ه  والنـــوع (5)،الةـــدوان ونحوهمـــا
صـاص فـي النفـوك القمثـال  لـك الةفـو عـن والةفـو أفضـ   ،وبان الةفـو عنـه

 .وقك عل   لك (6) ، أو الطراف،العضاء وأ
                                                           

 174المستصـــــف ، الرزالـــــي، ص ،2/20، الموافقـــــات، الشـــــاطني، 7/3381، المـــــرداوه، شـــــرا التحرعـــــر (1)
 ،اشمــده ،حكــامالأصــول  4/160، الشــوكاني، إرشــاد الفحــول، 3/231 والتحناــر، انــن أماــر الحــاة، رالتقرعــ
، 7/266، البحـر المحـيط ،4/160المناـر، انـن النجـار،  شـرا الكوكـ  5/160، الرازه، المحصول، 3/274
 . 3/15انن الزركشي،  الجوام و 
 .1/183، سلطان الةلماءحكام، قواعد ال (2)
 اهيمهـــ( تحقاــ : عنــد المحســن نــن إنــر 340مةجــم انــن العرانــي، أنــو ســةاد نــن العرانــي، البصــره )ت:  (3)

حليــــة الوليــــاء، ، 1/64(، 87رقــــم ) م،1997 -هـــــ 1418، 1الحســــاني، دار انــــن الجــــوزه، الســــةودية، ط/
 .2/197الصنهاني، 

 .1/186، حكامقواعد ال ، 1/49الفرول، القرافي،  (4)
 ،2/164، أصول السرخسي، 7/80البحر المحيط،  (5)
 .1/186حكام، قواعد ال، 4/20الفرول،  (6)
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لمــا فــوت مــن حــ  هللا تةــال ، كمــا  وأمــا كفــارة قتــ  الخطــأ فوجنــت جنــرام     
لمــا فــات مـن حــ  الةنـد، وكــ لك وجــ  القصـاص فــي قتــ   وجنـت الديــة جنـرام 

يســـتمرار الحيـــاة نـــدلا  قولـــه  عـــن تفوعـــت حـــ  الةنـــد وتحصـــييم  الةمـــد زجـــرام 
ــاة  } تةــال : ــي اُلققَصــاصق َحَي ــُم فق والتقــدار ولكــم فــي خــوف القصــاص  (1)، َوَلكس

حيــاة، فــحن الجــاني إ ا عــرف أنــه يقتــ  إ ا جنــ  خــاف القصــاص فكــف عــن 
 ( 2). استمرت حياته وحياة المجني عليهالقت  ف
وحــــ  للةنــــد، ولــــ لك ي ابــــاا تةــــال  والقصــــاص مشــــتم  علــــ  حــــ  ح     

، وي اؤخـــ  فيــه عضـــو خســـيك بةضـــو تةـــال  باسباحــة لمـــا فيـــه مــن حـــ  هللا
ن أ ن المجنـــي عليـــه ورلـــ  فيـــه حـــ  الةنـــد فســـقط نحســـقاطه لن  ؛نفـــيك، وا 

ومــن ورثتــه اســتيفاؤع فــي اــؤده تفويضــه إلــاهم إلــ  الرالــ  مــن المجنــي عليــه 
 (3) لنها تندف  نتشفاهم في الرال . ؛تحق  المفاسد

ن مفاســد مــا فيــه، مــن مفاســد وأمــا حــد الزنــا فزاجــر عــن مفاســد الزنــا وعــ    
ررام أنف الةصبات والقار ، ولـم يفوضـه  اختيط المياع واشتباع النسا  وا 
الشــرع إلــ  مــن تــأ ى بــه مــن أوليــاء المزنــي نهــا، لنــه لــو فوضــه إلــاهم لمــا 

عن مفسـدة  وأما حد السرقة فزاجر، وايفتضاامن الةار  خوفام  استوفوع رالبام 
ولـم يفـور الشـرع دان، نها إل  مصالح الدنيا والتفوعت الموال التي اتوس  

استيفاءع إل  المسرول منه لرلبة الرقة في مةظم النـاك علـ  السـارقان، فلـو 
 (4) .وع شفقة عل  السارقانفور إلاهم لما استوف

                                                           

 (.179بقرة، اشية )سورة ال (1)
 .1/195، سلطان الةلماءحكام، قواعد ال (2)
 .1/192 حكام،قواعد ال (3)
 .1/193، المرج  السان  (4)
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الــ ه هــو و لةقــ  امفســدة  ها المــؤده إلــ وأمـا حــد الخمــر فزاجــر عــن شــرب    
د فــي شــيء حقاــر، فمــا الظــن نحفســاد أشــرف المخلوقــات وهللا ي يحــ  الفســا

 الةق  ال ه هو أخطر من ك  خطاـر  ولـ لك أوجـ  الحـد فـي شـر  اليسـار
 فحن قا : هي وج  الحد فـي إزالـة عقلـه ،منه لكونه وسالة إل  شر  الكثار
أن إفساد الةق  ن لك في راية النـدور إ   :برار سكر كالننج ورارع  فالجوا 
ثــان علــ  تةاطيــه، نخــيف الخمــر والنناــ  فــحن لــيك فيــه تفــرعح وي إطــرا  يح

مــا فاهمــا مــن التفــرعح واسطــرا  حــا  علــ  شــربهما فرلنــت لــ لك مفســدتهما 
 (1)ولم تج  في الننج ونحوع لندرة اسفساد به. ج  الحد لرلبة المفسدةفو 

وأما حد قط  الطرع  فزاجر عن أخ  الموال بالقط  وعـن الجنايـة علـ      
نما تحتم كما تحـتم حـد الزنـا مـن جهـة أنهـم النفوك والعضاء ب القصاص، وا 

قتـ  ضموا إل  جناياتهم إخافة السنا  فـي حـ  كـ  مجتـاز نهـا، نخـيف مـن 
نظـــر إلـــ  التفـــاوت فـــي اي  ، مـــ  الةلـــم أنـــهأو ســـرل مالـــه فـــي خفيـــة إنســـانام 

فتؤخـــ  اـــد الصـــان  المـــاهر فـــي صـــناعته ناـــد عنـــد أخـــ  القصـــاص الصـــنا   
أن تؤخــ  اــد أحــ ل النــاك فــي الرمايــة  :مثــ  ،ف شــا ام الخــرل الــ ه ي يةــر 

 .من تلك الصنا   ورارها من الصنا   ناد من ي يحسن الرماية وي شا ام 
وأمــا حــد القــ ف فزاجــر عــن هتــك العــرار بــالتةنار بالزنــا وهــو مشــتم      

اشدمــي لآلدمــي لــدرء إ  ي ابــاا باسباحــة، وعلــ  حــ   تةــال علــ  حــ  هللا 
فلـم يسـقطه نحسـقاط  تةـال وقد رل  بةر الةلماء فيه ح  هللا  فترارع بالق 
 (2).رل  الشافةي فيه ح  اشدمي فأسقطه نحسقاطه كالقصاص، و المق وف

                                                           

 .1/193، سلطان الةلماءحكام، قواعد ال (1)
 .(197 -194)/1حكام، قواعد ال (2)
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 رابعالمطلب ال                           
 هاومفاسد مصالح التع يرات                    

علــ  جنايــة ي  (1) بك،أو الحــ ةزعــر هــو: الةقوبــة بالتأداــ  أو التــوباخالت    
مفور تقـدارها إلـ   (3)دمي،حقام ح تةال ، أو ش (2) ،حد فاها وي كفارة رالبام 

لجنــر جنايــة المجنــي عليــه فــي جــرا م يكــون فاهــا  رأه اسمــام، أو وية المــور
لجنايــات ا فــحن كانــت؛ اعتــداء علــ  الشــخاص أو لحفــر النظــام ايجتمــاعي

ز لأل مـــة والحكـــام إســـقاطها إ ا طلنهـــا و اجـــ فـــيعلـــ  حقـــول النـــاك المرتكبـــة 
ن كانت ح تةال  فاستيفاؤها منني عل  الصلح ،مستحقها  .وا 

ن كــان للحكــام الصــلح  فــحن كــانوبالتــالي      اســتيفاءها وجــ  اســتيفاؤها وا 
مرنــــة قانلــــة أنهــــا ةقوبــــة ، فمــــن مصــــالح هــــ ع الالصــــلح درأهــــا وجــــ  درؤهــــا

اكـــ  مـــا يطـــرأ علـــ  حيـــاة اسنســـان أمـــا للترااـــر مـــ  الزمـــان والمكـــان لكـــي تو 
عقوبــات مقــدرة راــر  الجــرا م التــي تخــ  بحيــاة اسنســان فقــد جةــ  الشــرع لهــا

 وهي جرا م الحدود. أو النقصان أو التةدا  قانلة للزعادة
بـــاختيف حالـــه وحـــال  هاختلـــف حكمـــأيضـــام أنـــه التةزعـــر ومـــن مصـــالح     

كمــا اتــداخ  مةــه  ، وزجــرفاعلــه فيشــترك مــ  الحــد فــي أنــه تأداــ  استصــيحام 
وقـــد يشـــرع  فــي حالـــة ارتكـــا  الحـــد شـــخص راـــر بــالي أو راـــر عـــالم بالحـــد،

                                                           

  الصـــنا  ، للكســـاني، ، نـــدا 511، الـــرور المربـــ ، للنهـــوتي، ص 6/103رد المحتـــار، ينـــن عانـــدان،  (1)
، زوا ـــد الكـــافي والمحـــرر علـــ  المقنـــ ، عنـــد الـــرحمن نـــن 5/112، شـــرا فـــتح القـــدار، ينـــن الهمـــام، 9/177

 .4/268، ، اسقناع، أني النجار شرف الدان الحجاوه 2/169هـ(، 734 -هـ675عنادات )
 .5/492، الشرا الكنار، 6/104الفروع، ينن مفلح،  (2)
، حاشية النجـوره، 6/103، رد المحتار، ينن عاندان، 387، ترشيح المستفادان، 5/3 فتح القدار،شرا  (3)
 .4/205، حاشاتي قلاوبي وعمارة، 2/28
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آلــة لهــو ي مالــه مــن التةزعــر وي مةصــية كتأداــ  طفــ ، ومثــ  مــن يكتســ  
وقـــد انتفـــي مـــ  انتفـــاء الحـــد والكفـــارة، كقطـــ  شـــخص أطـــراف  ،مةصـــية فاهـــا

  (1) نفسه.
الــردة؛ لن اسصــرار علــ  الــردة وقــد اجتمــ  مــ  الحــد كمــن تكــررت منــه     

ردة، ويةزر بةد إسيمه، وقد اجتم  م  الكفارة في الظهار واليمان الرمـوك 
وقــد اجتمــ  الثيثــة فــيمن زنــ  فــي رمضــان، وهــو صــا م مةتكــف محــرم فــي 
جوف الكةبة فالزمه الةت  والفدية، ويحد للزنا ويةزر ينتهاك حرمـة الكةبـة، 

 (2) نه لو تقدر لكان حد.وعخالفه في أنه رار مقدر؛ ل
يةتنر التةزعر أشد من الحد في الضر  لنه نقص عددع فلو خفـف كما     

ويحص  بك  ما فيـه إيـيم اسنسـان مـن قـول وفةـ  وتـرك  (3) ،لم يفد التأدا 
قــول وتــرك فةــ ، وقــد يةــزر نهجــرع، وتــرك الســيم عليــه حتــ  اتــو  إ ا كــان 

     (4)،ابه "الثيثــة الــ ان خلفــوا"وأصــح فــي  لــك المصــلحة، كمــا هجــر الننــي
 ه،ي تةزعــرام لنــه تقــوى بــه الجماعــة وبــه حفظهــا إ ا عــزر مةناهــا قــو ســم  وقــد 

 الحدود نه ا يكون التةزعر عقوبة ك  الجرا م التي ترتك  بةد استبةاد جرا م
  (5).مةصية ي حد فاها وي كفارة عزر"  "من أتتطنيقام لقاعدة: 

                                                           

-هـــ328جةفــر محمــد نــن الحســن نــن علــ  الطوســي، )ت:  ي مجــرد الفقــه والفتــاوى، الشــاخ أنــوالنهايــة فــ (1)
 .723 م، ص1970 -هـ1390 ،1ط/هـ(، دار الكتا  الةربي، ناروت، 460

  . 5/36، المبسوط، السرخسي، 4/205حاشاتي قالوبي وعمارة،  (2)

الفقه الناف ، لإلمام ناصر الـدان أنـي القاسـم نـن محمـد السـمرقنده، تحقاـ ، د. إنـراهيم محمـد إنـراهيم، دار  (3)
رد ، لنهايــة فــي مجــ3/808م، 2000-هـــ 1421 ،1المملكــة الةربيــة الســةودية، ط/مكتبــة الةنيكــان، الرعــار، 

  .723الفقه والفتاوى، ص 

 .28/344 مجموع فتاوى شاخ اسسيم، انن تيمية، (4)
 .748الشباع والنظا ر، الساوطي، ص  (5)
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عقوبـة تةزعرعـة ظـن السـيمة؛ لنـه يمتنـ  إيقـاع  ةولكن يشـترط فـي تطناـ  أيـ
ــي َتخــافسوَن  } تةــال : مــا ي يظــن الســيمة مةــه، ودلاــ  مشــروعاته قولــه َوالي تق

ـــي  ُم َف ـــَنكس ـــحقُن َأَطُة ـــي اُلَمضـــاجق ق َواُضـــرقبسوهسن  َف وهسن  فق ـــرس ـــوهسن  َواُهجس ظس ـــوَزهسن  َفةق نسشس
  تةال  بضر  الزوجات تأدابام وته ابام. أمر (1) ،َتُبرسوا َعَلُاهقن  َسنقيي

وهــــي  و  لــــم تشـــرع فاهــــا حــــدود وي كفــــاراتزواجــــر عــــن  نــــالتةزعرات فـــ    
متفاوتــة نتفــاوت الــ نو  فــي القــبح واساــ اء، وقــد قــدرها بةــر الةلمــاء بةشــرة 

ي تجلــدوا فــول عشــرة أســواط إي فــي حــد مــن حــدود »: ســياط لقولــه الننــي
وقـــدرها آخـــرون  ،بمـــا نقـــص عـــن أدنـــ  الحـــدودم بةضـــهها قـــدر كمـــا  (2)،«هللا

 (3) برار  لك.
ضـر  و  ،علاها فـحن أتـ  نهـا تـرك : قت  تارك الصية حثام لتةزعراتلمثال    

والزجـر عـن مفسـدة البرـاة فـحن  ،فحن صلوا تـرك ضـربهم هاالصنيان عل  ترك
علـ  مـن  تحـرعم المطلقـة ثيثـام ، كـ لك طاعـة تـرك قـتلهم وقتـالهمرجةوا إلـ  ال

 وقتال الممتنةـان مـن أداء الحقـول  ،له عن تكرعر أ اتها بالطيل لقها زجرام ط
 (4).فحن أدوا الحقول سقط قتالهم ؛  أداء الزكاة ورارها بالحر كمن
نهــا حقــول للةبــاد لــزمهم أن  توأمــا الشــهود علــ  هــ ع الجــرا م فــحن تةلقــ    

ن كانـت زواجرهـا حقـام  ،يشـهدوا نهـا ح فــحن  محضـام  وأن يةرفـوا نهـا أربانهــا، وا 
مثـــ  أن يطلةـــوا مـــن ، ي إقامـــة الشـــهادة نهـــا فيشـــهدوا نهـــاكانـــت المصـــلحة فـــ

                                                           

 (. 34ية )اش، ساء( سورة الن1)
ـــم ) (2) ، 8/174(، 6850، صـــحيح النخـــاره، رقـــم )16 /27(، 16486مســـند اسمـــام أحمـــد نـــن حننـــ ، رق

 ، 3/1332(، 1708صحيح مسلم، رقم )
 .1/194، سلطان الةلماءحكام، قواعد ال (3)
 .1/186، حكامقواعد ال (4)
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 ، فــالول  أنوالســرقة واسدمــان علــ  شــر  الخمــورإنســان علــ  تكــرر الزنــا 
ن كانــت المصــلحة فــي الســتر عليــه مثــ   يشــهدوا عليــه دفةــام  لهــ ع المفاســد، وا 

وعتــو  منهــا يقلــ  عنهــا  زلــة مــن هــ ع الــزيت تقــ  نــدرة مــن  وه الها ــات ثــم
 (1) .فالول  أي يشهدوا

 (2)،«أقالوا  وه الها ـات عثـراتهم»جاء في حدا : كما  وقد قال النني    
وقـد  (3)،«ومـن سـتر علـ  مسـلم سـترع هللا فـي الـدنيا واشخـرة»وصح أنه قـال: 

نحاجا  أداء المانات إلـ  أهلهـا، وأداؤهـا عبـارة عـن تمكـان  تةال  صرا هللا
  ها من قبضها وأخ ها، فك لك وجو  الةقوبات عل   وه الجرا م.أهل

كلهــا منوطــة بالحكمــة، وعليــه فالواجبــات والجــوانر والزواجــر والتةزعــرات     
جلــ  خاــر أو دفــ  ن اــ  مقاصــد ومصــالح تةــود علــ  الخلــ مننيــة علــ  تحق

 ؛  تحقا  مصـالح الةبـاد فـي الـدارعنقا مة علاسسيمية ن الشرعةة ل ؛ضر  
ليست تةندية تحكمية تحل  وتحرم دون أن تقصد إل  شـيء وراء أمرهـا  هيف

باحتهاوحظر  ،ونهاها  .ها وا 
الةلــم  مةللــة بــالحكم والمصــالح عنــد عامــة أهــ  الجملــةبنــ  إن أحكامهــا     

وأقــوال الصــحابة،  واسجمــاع الننويــة والســنةالكــرعم آن وقــد دل علــ   لــك القــر 
ماـــزان المـــؤمن اـــوم القيامـــة حســـن  أثقـــ  شـــيء فـــي »: أنالننـــيوقـــد  كـــر 

 لمجتم .مما اؤكد أهمية المقاصد في حياة الفرد وا (4)،«الخل 
                                                           

 .1/189، سلطان الةلماءحكام، قواعد ال (1)
ره، هــ(، تحقاـ : سـمار نـن أمـان الزهاـ256الد  المفرد بالتةليقات، محمد نـن إسـماعا  النخـاره، )ت:  (2)

 .4/133(، 4375د، رقم )و او سنن أني د، 237صم، 1998 ،1مكتبة المةارف، الرعار، ط/
 .4/34(، 1425سنن الترم ه، ) (3)
 .10/326(، 20798، السنن الكنرى الناهقي، )236(، ص464الد  المفرد بالتةليقات، النخاره، رقم)(4)
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 الخاتمة وتشتمل  لى النتائج والتوصوات              
ـــيم علـــ       ـــية والس  ســـادنا  أشـــرف المرســـلانالحمـــد ح ر  الةـــالمان والص 

ــد وآلــه وصــحبه أجمةــان،  ، وقــد نــ لنا بحــ ا التــم هــ  هبحمــد هللا وتوفيقــمسحم 
ن لــم  مضــنيام جهــدام  إليــه إي أنــه  ايكــن مــا نصــنو فــي إخراجــه نهــ ع الصــورة، وا 
تســـاع الدراســـة؛ فحننـــا اقتصـــرنا علـــ  إظهـــارع نهـــ ا الشـــك  وهـــ ع هـــي نســـبة ي

 .بح  المتواض صلنا إلاها من خيل ه ا الو النتا ج والتوصيات التي ت
  أولا: النتائج:

ا لجلـ  ، ويمكـن توظيفهـمكن اسـتخدامها فـي الخاـرين المقاصد الشرعية * أ
 إ ا لم اراع فاها الضوابط الشرعية. المنكر والفسادو المةروف 

وهـــو  ،شـــرع  اسســـيمي ماـــزان دقاـــ  ومضـــنوطفـــي الت قاصـــدن ماـــزان الم* أ
علــم جلاــ  لــه شــروطه وآدابــه وأصــوله وضــوابطه، وعخــتص بــه أهلــه وأربابــه 

 .لهوى والتشهيله  ا ليك متروكام ، و لةلماء المجتهدان الرباناانمن ا
نظــــر كمـــا يمكـــن أن يكـــون نأن تقـــدار المصـــالح والمفاســـد يكـــون بالشـــرع  *

 وعواق  المـور حاـ  إن مهمتـه يتالمآد عند ايجتهاد واسفتاء إل  المجته
 فقط. ي تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي

 : التوصوات ثانواا:
يكـــون  د التةلاـــ  وضـــوابطه حتـــ  يمراعـــاة قواعـــ* علـــ  الفقهـــاء المجتهـــدان 

فـي علاهـا  كـون منصوصـام التـي ي يلح االمصـبالنسبة إل  نهواع  مةليم أحدهم 
  .ه اؤتاع فيستنبطهاالفهم ال ب وأننور هللا  مجتهداهتده إلاها الالشرع فقد 

فـي  خاصـة نـان المختلفـان رفـ  الخـيففـي قواعد المقاصـد  * ايستفادة من
  عه ازة ننفسه فيي ج  تضاا  دا رة الخيف عل  أأالمسا   الفرعية من 
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ولــــ لك وجــــ  علــــ  الةلمــــاء والمتةلمــــان  ،لهــــا الةمليــــة مــــن لــــم يكــــن مــــؤهيم  
ـــه ومضـــامانهاا الةلـــم ومةرفـــة محتوياسحاطـــة نهـــ  بكيفيـــة مرضـــية، تجلـــ   ت

 وتبةدهم عن المفاسد. للناك مصالحهم الحقيقية والشرعية
  المســا   الةلميــة وفـــ  مــنهج يةتمــد قـــوة تجــاع إلـــ  تحقاــايعلــ  الــدعاة  *

الدلا  وموافقة مقاصد الشارع بصرف النظر عـن مـدى موافقـة النتاجـة لهـوى 
نحـرف عـن مبـادت النفك واستجانتها للضرط النفسي ال ه يفرضـه الواقـ  الم

  الشرع ومقاصدع.
حتـ  اليقظة والبصارة وعم  النظر وايطيع الشام  التحلي ب عل  الفقيه *
الشرعي م   من استنباط الةلة المناسبة والحكمة المقصودة من الحكم نمكتا

 .استصحا  فقه المقاصد
عترف بأنها محاولة، فما توصلت إليه من نتـا ج أ  الدراسةوفي ختام ه ع     

حتـاة إلـ  إكمـال وتأااـد، اسداد، وما قمت به من جهـد، رسبمـا قد يحتاة إل  ت
متهــا، وأضــنات راحلتــي مــن أجلهــا، فــحن أكــن قــد وصــلت إلــ  الرايــة التــي ر 

ن أكن قصرت عنهـا أو ضـللت الطرعـ  إلاهـا، فـ لك ف اك فض  هللا علي   ، وا 
 مني ومن الشيطان.

ــدَ كمــا أ     المقاصــد كتــ  فرارــام فــي  رجــو مــن هللا تةــال  لهــ ا الكتــا  أن َيسس
وأن يفتح أنوابام للباحثان والدارسـان لمواصـلة السـار فـي هـ ا المجـال  الشرعية

كمــا أســأل هللا المرفــرة الواســ  والمهــم والــ ه رفــ  عنــه الكثاــر مــن الةلمــاء، 
منــه الةـــون فهــو وحـــدع المســـتةان،  عمــا ســـلف وكــان مـــن الةصــيان، واســـتمد  

  خر دعوانا أن الحمد ح ر  الةالمان.آو 
 د. عفاف أحمد خوجلي                                               
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 فهرس المصادر والمراجع                            
 أولا:  تب تفسير القرآن الكريم و لومه:

 هـ(، دار إحياء الترا  الةربي.982 تفسار أني السةود، الةماده محمد نن مصطف  )ت:  .1
جمـ  وتحقاـ  ، هــ(204محمد نن إدرعك نن الةباك الشـافةي )ت: ، تفسار اسمام الشافةي  .2

 .م2006 ،1، ط/دار التدمرعة السةودية، انودراسة: د. أحمد نن مصطف  الفر 
ـــن أنـــي بكـــر   .3 ـــدان ن ـــي، وجـــيل ال ـــن أحمـــد المحل ـــدان ن ـــان، جـــيل ال تفســـار اسمـــامان الجلال

 م.1984، 3( قدمه، مروان سوار، دار المةرفة، ناروت، ط/ه911الساوطي، )ت:
 .م1988هـ( دار الجا ، ناروت، 774تفسار القرآن الةظيم، إسماعا  نن كثار )ت:  .4
، هــــ(660: تســـلطان الةلمـــاء )، عـــز الـــدان عنـــد الةزعـــز نـــن عنـــد الســـيم ،تفســـار القـــرآن  .5

 .م1996، 1، ط/ناروت ،دار انن حزم، عند هللا نن إنراهيم الوهنيد.  : احقت
هــ(، تحقاـ : 310أنـو جةفـر الطنـره )ت:  ،جام  النيان في تأوع  القرآن، محمد نـن جرعـر  .6

 م.2000 -هـ 1420، 1لة، ط/أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسا
هــ(، تحقاـ : أحمـد 671الجام  لحكام القرآن، أنو عند هللا محمد نن أحمـد، القرطنـي )ت:   .7

نراهيم أطفيش، دار الكت  المصرعة، القاهرة، ط/  م.1964 -هـ 1384، 2النردوني وا 
 اا:  تب الحديث و لومه: نوثا
ترتاــ : ، هـــ(354ن، البسســتي )ت: محمــد نــن حبــا، اسحســان فــي تقرعــ  صــحيح انــن حبــان  .1

 م.1988حقا : شةا  الرنؤوط، ناروت، ت هـ(739ء الدان علي نن نلبان )ت: عي
هــ( تةلاـ : 683ايختيار لتةلا  المختار، عند هللا نن محمـود، مجـد الـدان أنـو الفضـ  )ت:  .2

 م.1937-هـ1356دار الكت  الةلمية، ناروت، الشاخ محمود أنو دقيقة، 
لمفـرد بالتةليقـات، محمـد نــن إسـماعا  نـن إنـراهيم نــن المراـرة النخـاره، أنـو عنــد هللا الد  ا  .3

 .م1998ه، مكتبة المةارف، الرعار، هـ(، تحقا : سمار نن أمان الزهار 256)ت: 
هـــ( تحقاــ : 463جــام  نيــان الةلــم وفضــله، أنــو عمــر اوســف، انــن عنــد النــر النمــره )ت:   .4

 م،1994 -هـ 1414، 1لجوزه، السةودية، ط/أني الشبال الزهاره، دار انن ا
 م.1974 هـ( دار الكتا  الةربي،430، أنو نةيم نن مهران الصنهاني )ت:حلية الولياء  .5
هــ( تحقاـ : محمـد فـؤاد عنـد 273، أنو عند هللا محمد نن ازعد القزوعنـي )ت:ةسنن انن ماج  .6
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 الباقي، دار إحياء الكت  الةربية، ناروت.
 .محاي الدان، ناروت هـ( تحقا : محمد275)ت:، سليمان نن الشة دو سنن أني داو   .7
هـ( تحقا : محمـد عنـد القـادر 458السنن الكنرى، أحمد نن الحسان، أنو بكر الناهقي )ت:   .8

 م.2003-هـ 1424، 3عطا، دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/
 .م1989سنن النسا ي بشرا الحافر جيل الدان الساوطي، دار الجا ، ناروت،   .9

 : حناـ  الـرحمن اـحقت هــ(227: تنـن شـةبة الخراسـاني )، سنن سةاد نـن منصـور  .10
 م1982 ،1، ط/الهند ،الدار السلفية، العظمي

 .1403شةا  الرنؤوط،  :هـ( تحقا 516)ت:السنة، الحسان نن الفراء البروه  شرا  .11
 هـ.1424كة، هـ(، دار البشا ر م407محمد، أنو سةد )ت:  شرف المصطف ، عند الملك  .12
هـــ( تحقاــ : عنــد 458شــة  اسيمــان، أحمــد نــن الحســان نــن علــي، أنــو بكــر الناهقــي )ت:  .13

 م.2003، 1الةلي عند الحماد حامد، الدار السلفية ننومباه، الهند، ط/
هــ( تحقاـ : د. محمـد 311صـحيح انـن خزعمـة، أنـو بكـر محمـد نـن خزعمـة نـن المراـرة )ت:  .14

 مي، ناروت.مصطف  العظمي، المكت  اسسي
، تحقاــ : (ھ256- ھ194أنــو عنــد هللا محمــد نــن إســماعا  النخــاره، )صــحيح النخــاره،   .15

 .م1981-ھ1401دار الفكر، ناروت، لننان، محمد زهار نن ناصر، 
هــ(، تحقاـ : محمـد فـؤاد 261صحيح مسلم، مسلم نن الحجاة أنو الحسن النيسـانوره، )ت:  .16

 م.1992، 1ط/، ، ناروتعند الباقي، دار إحياء الترا  الةربي
هـــ( تحقاــ : د. وصــي هللا 241فضــا   الصــحابة، أحمــد نــن محمــد نــن حننــ  الشــاباني )ت:  .17

 م1983محمد عباك، مؤسسة الرسالة، 
يح، المهلـ  نـن أحمـد نـن أنـي صـفرة المختصـر الصـحيح فـي تهـ ا  الكتـا  الجـام  الصـح  .18

 م.2009، 1ط/، هـ(، تحقا  أحمد نن فارك، الرعار435)ت:، لسده المرعيا
هــ( تحقاـ : مصـطف  405المستدرك علـ  الصـحيحان، أنـو عنـد هللا الحـاكم انـن النيـ  )ت:  .19

 م.1990-هـ 1411، 1عند القادر عطا، دار الكت ، ناروت، ط/
، المملكـة الرعـار ،هـ( تحقا : عـادل اوسـف235)ت:خواستي أنو بكر مسند انن أني شابة  .20

 .م1997، 1ط/ ،الةربية السةودية



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  256   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

ود نـن الجـارود الطيالسـي البصـره، و د سـليمان نـن داو د الطيالسـي، لنـي داو و مسند أنـي داو   .21
 م،1999 ،1دار هجر، مصر، ط/ هـ(، تحقا  محمد نن عند المحسن التركي،204)ت: 

 م.2001هـ( تحقا : شةا  الرنؤوط، الرسالة، 241مسند اسمام أحمد نن حنن ، )ت:   .22
هـــ( دار الكتــ  204نــد هللا محمــد نــن إدرعــك الشــافةي، )ت:مســند اسمــام الشــافةي، أنــو ع  .23

 م.1980-هـ1400م. وطبةة: 1951 -هـ 1370الةلمية، ناروت،
هــ( تحقاـ : عنـد المحسـن 340مةجم انن العراني، أنو سةاد نن العرانـي، البصـره )ت:   .24

 .م1997 -هـ 1418، 1الحساني، دار انن الجوزه، السةودية، ط/ نن إنراهيم
اــ : طــارل نــن هـــ( تحق360: تم الوســط، ســليمان نــن أحمــد، أنــو القاسـم الطنرانــي )المةجـ  .25

 .خر، دار الحرمان، القاهرةآعور هللا نن محمد، و 
تحقاـ :  هــ(571ت: الحسـن نـن هبـة هللا، انـن عسـاكر ) مةجم الشاوخ، أنو القاسم علي نن  .26

 .م2000 -هـ 1421، 1د. وفاء تقي الدان، دار البشا ر، دمش ، ط/
هــ( تحقاـ ، حمـده 360المةجم الكنار، سليمان نن أحمد نـن أاـو  الشـامي الطنرانـي، )ت:  .27

 .2نن عند المجاد السلفي، مكتبة انن تيمية، القاهرة، ط/
هــ( تحقاــ : محمـد مصــطف  179الموطـأ، اسمــام مالـك نــن أنـك نــن مالـك الصــبحي )ت:   .28

 هـ.1425، 1/العظمي، مؤسسة زااد نن سلطان آل نهيان، أنو ظني، ط
 :الفقهوة اا:  تب فقه أصحاب المذاهبثالث
  تب المذهب الحنفي: /1
 .كالن، ناروت وهـ(، تحقا : د. محمد نوعن189الص ، محمد نن الحسن، الشاباني )ت:   .1
ـــدان نـــن إنـــراهيم نـــن محمـــد، نـــن نجـــيم المصـــره   .2 ـــدقا  ، زعـــن ال البحـــر الرا ـــ  شـــرا كنـــز ال

 .2مي، القاهرة، ط/هـ( دار الكتا  اسسي970)ت:
هــ( دار الكتـ  587الكاسـاني )ت: ،ندا   الصنا   في ترتا  الشـرا  ، أنـو بكـر نـن مسـةود  .3

 م.1986 ،2ناروت، ط/الةلمية، 
ناـروت،  ،الةلميـة هــ(، دار الكتـ 855ن الةانـ  )ت:نـدر الـدا ،النناية شرا الهداية، محمود  .4

 م.2000 ،1ط/
وحاشــية الشــلني، عثمــان نــن علــي، فخــر الــدان الزعلةــي تناــان الحقــا   شــرا كنــز الــدقا     .5
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 .هـ1313، 1هـ( المطبةة الكنرى المارعة نويل، القاهرة، ط/743)ت:
ـ( تحقاـــ : أ. د محمــد أحمـــد هــ428التجرعــد، أحمــد نـــن محمــد، أنـــو الحســان القـــدوره )ت:   .6

 م.2006، 2خر، دار السيم، القاهرة، ط/آسراة و 
 الطحطــاوه ي الفــيا شــرا نــور اسيضــاا، أحمــد نــن محمــد حاشــية الطحطــاوه علــ  مراقــ  .7

 .م1997هـ( تحقا : محمد عند الةزعز الخالده، دار الكت  الةلمية ناروت، 1231)ت: 
 .دار الكت  الةلمية هـ(1250حسن نن محمد، الةطار الشافةي )ت: ، حاشية الةطار  .8
 ء الكت ، ناروت.هـ( دار إحيا885درر الحكام، محمد نن فرامرز، مي خسرو )ت:  .9

ـــدان، )ت:   .10 ـــدر المختـــار شـــرا تنـــوعر البصـــار، محمـــد المـــان نـــن عان رد المحتـــار علـــ  ال
 م1994ه( تحقا  عادل أحمد عند الجواد وآخر، دار الكت  ناروت 1252

 .هـ( دار الفكر786الةناية شرا الهداية، شمك الدان جمال الدان الرومي البانرتي )ت:  .11
شــرا الشــباع والنظــا ر، أحمــد نــن محمــد مكــي، الحمــوه الحنفــي  رمــز عاــون البصــا ر فــي  .12

 م.1985 -هـ 1405، 1هـ(، دار الكت  الةلمية، ط/1098)ت: 
 هـ.1414هـ(، دار انن كثار، دمش ، 1250فتح القدار، محمد نن علي الشوكاني )ت:  .13
اره)ت: اللبا  في الجم  نان السنة والكتا ، علي نـن أنـي يحاـ  زكرعـا نـن مسـةود النصـ  .14

 م.1994 ،2ند الةزعز دار القلم، دمش ، ط/هـ( تحقا : د. محمد فض  ع686
 م.1989هـ( دار المةرفة، 490شمك الدان أني بكر محمد السرخسي، )ت: المبسوط،   .15
 .هـ( تحقا : أنو الوفا الفراني، كراتشي189المبسوط، محمد نن الحسن الشاباني)ت:  .16
 .إحياء الترا  ،هـ(1078) شاخي زادع حر، عند الرحمنلتق  البمجم  النهر في شرا م  .17
ـــــو المةـــــالي نرهـــــان الـــــدان محمـــــود نـــــن عمـــــر   .18 المحـــــيط النرهـــــاني فـــــي الفقـــــه النةمـــــاني، أن

 م2004، 1الكرعم سامي الجنده، دار الكت  ناروت، ط/ تحقا : عند هـ(616)ت:
ي المصـــره مراقــي الفـــيا شـــرا مــتن نـــور اسيضـــاا، حســن نـــن عمـــار نــن علـــي الشـــرنبيل  .19

 م.2005هـ( راجةه: نةيم زرزور، المكتبة الةصرعة، 1069الحنفي )ت:
 695 - 631الممتــ  فــي شــرا المقنــ ، زعــن الــدان المنجــ  نــن عثمــان، التنــوخي الحننلــي )  .20

 .م2003 ،3مكة المكرمة، ط/ هـ( تحقا : عند الملك نن عند هللا نن دهيش،
هـــ( تحقاــ : د. صــيا 461ان الســةده)ت:النتــف فــي الفتــاوى، أنــو الحســن علــي نــن الحســ  .21
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 م.1984، 2ط/الدان الناهي، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، عمان، 
 دار الكتـــ هــــ( تحقاـــ : طـــيل اوســـف، 593)ت: ،الهدايـــة، علـــي نـــن أنـــي بكـــر الفررـــاني  .22

 .1الةلمية، ناروت ط/
  تب المذهب المالكي:  /2
ــن  .1 محمــد نــن أحمــد نــن محمــد نــن رشــد القرطنــي، الولاــد  ودايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أن

 م. 1989، 1هـ( تحقا  الشاخ علي مةور، دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/591)ت:
ه( تقـديم حسـن 1241نلرة السالك لقر  المسالك، الشاخ أحمـد نـن محمـد الصـاوه، )ت:   .2

 م.1998، 1بشار صدا  وآخر، الدار السودانية للكت ، الخرطوم السودان، ط/
هـــ( تحقاــ : د. 520 لنيــان والتحصــا ، أنــو الولاــد محمــد نــن أحمــد نــن رشــد القرطنــي )ت:ا  .3

 م.1988، 2ن، دار الرر  اسسيمي، ناروت، ط/عمحمد حجي وآخر 
هـــ( دار 897التــاة واسكلاــ  لمختصــر خلاــ ، محمــد نــن اوســف، أنــو عنــد هللا المــوال )ت:   .4

 م.1994-هـ1416، 1الكت  الةلمية، ط/
دوه علــــــ  شــــــرا كفايــــــة الطالــــــ  الربــــــاني، أنــــــو الحســــــن، علــــــي نــــــن أحمــــــد حاشــــــية الةــــــ  .5

 م.1994هـ( تحقا : اوسف الشاخ البقاعي، دار الفكر، ناروت، 1189الةدوه)ت:
 م.1927 ه(، مصطف  الباني الحلني،1230حاشية الةيمة محمد عرفة الدسوقي )ت:   .6
ــــد البــــاقي نــــن اوســــف الزر   .7 رقــــاني علــــ  مختصــــر خلاــــ ، عن قــــاني المصــــره )ت: شــــرا الزُّ

 م.2002، 1تحقا : عند السيم محمد أمان، دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/ هـ(1099
زرول  ،شها  الدان أحمـد نـن أحمـد، شرا زرول عل  متن الرسالة ينن أني زعد القارواني  .8

 .م2006 ،دار الكت  الةلمية، ناروت، أحمد فرعد المزعده :تحقا ، هـ(899: ت)
 دار الفكر. ،هـ(1101)ت: ،لا  للخرشي، محمد نن عند هللا الخرشيشرا مختصر خ  .9

الفواكه الـدواني علـ  رسـالة انـن أنـي زعـد القاروانـي، أحمـد نـن رـانم نـن سـالم، شـها  الـدان   .10
 م.1995-هـ 1415هـ( دار الفكر، طبةة، 1126النفراوه )ت:

 م.1978محمد أحماد  ه( تحقا  د.463: )تلنر نن عند ااالكافي في فقه أه  المدانة،   .11
 هـ( دار الترا ، ندون تارعخ.737المدخ ، أنو عند هللا محمد نن محمد نن الحاة )ت:   .12
 هـ.1323السةادة، مصر مطبةة هـ(  179)ت:  ،المدونة الكنرى، لإلمام مالك نن أنك  .13
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 م.2003 ،دني ،محمد المان هـ( تحقا 372 القارواني)ت ،المدونة، خلف نن أني القاسم  .14
دار ، تحقاـ : محمـد الحناـ  التجكـاني، هــ(520: تمسا   أنـي الولاـد انـن رشـد القرطنـي )  .15

 .م1993 -هـ 1414 ،2، ط/دار اشفال الجدادة، المرر  ،الجا ، ناروت
 م.1989منح الجلا  شرا مختصر خلا ، محمد نن أحمد عليش، دار الفكر، ناروت،   .16
 م.1992، 3هــ( دار الفكر، ط/954)ت: ا لا ، محمد نن عند الرحمن، الحطمواه  الج  .17
  تب المذهب الشافعي: /3
 .هـ( القاهرة926زكرعا النصاره )ت:أسن  المطال  في شرا رور الطال ،   .1
ـــدمياطي )ت:   .2 إعانـــة الطـــالنان علـــ  حـــ  ألفـــاظ فـــتح المةـــان، أنـــو بكـــر نـــن محمـــد شـــطا ال

 م.1997 -هـ 1418، 1هـ( دار الفكر، ط/1302
هـــــ( تحقاــــ : رفةــــت فــــوزه عنــــد 204 -هـــــ 150ام محمــــد نــــن أدرك الشــــافةي )الم، اسمــــ  .3

 م.1990 -هـ1410 دار المةرفة، ناروت،المطل ، 
هــــ( تحقاـــ : قاســـم محمـــد النـــوره، دار 558، يحاـــ  نـــن أنـــي الخاـــر، الةمرانـــي )ت:النيـــان  .4

 م.2000، 1المنهاة، جدة، ط/
هـــ( 372نــو ســةاد القاروانــي، )ت:التهــ ا  فــي اختصــار المدونــة، خلــف نــن أنــي القاســم، أ  .5

 هـ.1423، 1تحقا : د. محمد المان نن الشاخ، دني، ط/
 هــ(957)وأحمد النرلسـي عماـرة، هـ(،1069)، حاشاتا قلاوبي وعمارة، أحمد سيمة القلاوبي  .6

 م. 1995-هـ1415دار الفكر، ناروت، 
ـ( تحقاـ : الشـاخ هـ450الحاوه الكنار، أنو الحسن علي نن حنا  البصره، الماورده )ت:  .7

 م.1999، 1خر، دار الكت ، ناروت، ط/آعلي محمد مةور و 
 ، القرافي، أحمد نن إدرعك نن عند الرحمن القرافي، دار إحياء الكت  الةربية.ال خارة  .8
( هـــ676روضــة الطــالنان وعمــود المفتــان، لإلمــام أنــو زكرعــا يحاــ  نــن شــرف النــووه )ت:   .9

 هـ.1412 ،3ط/ اسسيمي، ناروت،تحقا : زهار الشاويش، المكت  
هــ( تحقاـ : علـي محمـد 623الشرا الكنار، عند الكرعم نن محمد، أنو القاسـم الرافةـي )ت:   .10

 م.1997 -هـ 1417، 1عور، وآخر، دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/
راية النيان شرا زبد انن رسين، شمك الدان محمـد نـن أنـي الةبـاك شـها  الـدان الرملـي   .11
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 هـ( دار المةرفة، ناروت.1004)ت:
هــ( 926الررر النهية في شرا النهجة الوردية، زكرعا نن محمـد، نـن زكرعـا النصـاره، )ت:  .12

 المطبةة الميمنية، ندون طبةة وبدون تارعخ.
فــتح المةــان بشــرا قــرة الةــان بمهمــات الــدان، زعــن الــدان أحمــد نــن عنــد الةزعــز، الملابــاره   .13

 نن حزم.ا ، دار1هـ(، ط/987الهنده )ت:
 : اــحق، تهـــ(415: ت) ،أحمــد نــن محمــد نــن أحمــد نــن القاســم الضــني، المحــاملي ،اللبــا   .14

 .هـ1416، 1ط/، المدانة المنورة، ه دار النخار ، عند الكرعم نن صناتان الةمره 
 هـ( دار الفكر، ناروت، لننان.386متن الرسالة، أنو محمد عند هللا نن القارواني )ت:   .15
 هـ( دار الفكر.676لمه  ، أنو زكرعا يحا  نن شرف النووه )ت: المجموع شرا ا  .16
مرنـــي المحتـــاة إلـــ  مةرفـــة مةـــاني اللفـــاظ المنهـــاة، محمـــد نـــن أحمـــد الخطاـــ  الشـــرباني،   .17

 م. 1994-هـ1415، 1هـ( دار الكت  الةلمية، ط/977)ت:
 م.2000، هـ( دار الكت  الةلمية974المنهاة القويم، أحمد نن علي نن حجر)ت:  .18
 هـ(، دار الكت  الةلمية.476سحال إنراهيم نن علي الشارازه )ت: إالمه  ، أنو   .19
هــ( 478نهاية المطل  في دراية الم ه ، عنـد الملـك نـن عنـد هللا نـن محمـد الجـوعني )ت:   .20

 هـ.1428، 1تحقا : أ. د عند الةظيم محمود الدا ، دار المنهاة، ط/
  تب المذهب الحنبلي:  /4
هـــ(، 751ةان عــن ر  الةــالمان، محمــد نــن أنــي بكــر، انــن قــيم الجوزعــة )ت: إعــيم المــوق  .1

 م.1991، 1تحقا : محمد عند السيم إنراهيم، دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/
  .انن قيم الجوزعة تحقا : محمد حامد الفقي، الرعار ،إراثة اللهفان من مصااد الشيطان  .2
هــ 817)ةـيء الـدان علـي نـن سـليمان المـرداوه اسنصاف في مةرفة الراجح من الخيف، ل  .3

 .2، دار إحياء الترا  الةربي، ط/هـ(885 -
 .م1983تحفة المحتاة في شرا المنهاة، أحمد نن علي نن حجر، مصطف  محمد،   .4
 م.1983 حاشية الرور المرب  شرا زاد المستنق ، عند الرحمن محمد النجده، ناروت،  .5
منصــور نــن اــونك نــن صــيا الــدان النهــوت    اسرادات، دقــا   أولــي النهــ  لشــرا منتهــ  .6

 م.1993 -هـ 1414، 1عالم الكت ، ط/هـ(، 1051)ت:
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 انن تيمية، دار المةرفة، ناروت، لننان.شاخ اسسيم الرد عل  المنطقاان،   .7
ـــــدان النهـــــوت    .8 ـــــن صـــــيا ال ـــــونك ن ـــــن ا ـــــ  شـــــرا زاد المســـــتقن ، منصـــــور ن ـــــرور المرب ال

 القدوك محمد ن ار، دار المؤعد، مؤسسة الرسالة.هـ( تحقا : عند 1051)ت:
 ،م1994 -هـ 1415 ، 27، ط/ناروت ،انن قيم الجوزعة، زاد المةاد في هده خار الةباد  .9

 م.1993هـ( دار الةنيكان 772شرا الزركشي، شمك الدان محمد عند هللا الزركشي)ت:  .10
، )ت: ةة عند الرحمن انـن قدامـن أني الفر الشرا الكنار عل  متن المقن ، اسمام شمك الدا  .11

 م.1983-هـ1403هـ( دار الكتا  الةربي، ناروت، 682
هــ(، إشـراف: 620الشرا الكنار، أنو محمد موف  الـدان عنـد هللا نـن أحمـد، نـن قدامـة )ت:   .12

 محمد رشاد رضا، دار الكتا  الةربي.
 م.1987-هـ 1408، 1الفتاوى الكنرى ينن تيمية، دار الكت  الةلمية، ط/  .13
،  : عنـــد القـــادر الرنـــاؤوطاـــحق، تالفـــرل نـــان أوليـــاء الـــرحمن وأوليـــاء الشـــيطان، انـــن تيميـــة  .14

 .م1985، مكتبة دار النيان، دمش 
 : مشـهور نـن حسـن اـحق، تهــ(751: تانـن قـيم الجوزعـة ) ،محمـد نـن أنـي بكـر، الفروسية  .15

 م،1993 – 1414، 1، ط/السةودية ،دار الندلك، نن محمود
هـــ(، تحقاــ : عنــد 763محمــد نــن مفلــح، أنــو عنــد هللا، شــمك الــدان المقدســي، )ت:الفــروع،   .16

 م.2003، 1هللا نن عند المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط/
 مكتبـة الفرقـان ، : ربي  نـن هـاده عماـراحق، تانن تيمية، قاعدة جلالة في التوس  والوسالة  .17

 م.2001 ،1، ط/عجمان
 م.1994، 1هـ( دار الكت  الةلمية، ط/620نن قدامة )ت:االكافي في فقه اسمام أحمد،   .18
 .الةلمية هـ( دار الكت 1051كشاف القناع عن متن اسقناع، منصور نن اونك النهوت  )  .19
 .هـ(، دار الكت  الةلمية884، )ت: المندع في شرا المقن ، إنراهيم نن محمد، انن مفلح  .20
 م.1995، من محمد نن قاسم، المدانةند الرحمجموع الفتاوى، انن تيمية، تحقا : ع  .21
ـــاك نســـتةان  .22 ي ـــازل إيـــاك نةنـــد وا  ـــيم الجوزعـــة )، مـــدارة الســـالكان نـــان من  هــــ(751: تانـــن ق

 .م1996 ،دار الكتا  الةربي،  : محمد المةتصم باح البردادهاحقت
هـــ( تحقاــ : طــارل 275د السجســتاني )ت:و داو  يوايــة أنــر  ،مســا   اسمــام أحمــد نــن حننــ   .23



1 حعهع حعهع

!

ق

1 

 حعهع
  262   بين األصالة والتطبيق                                           مقاصد الشريعة اإلسالمية   

    

 م.1999، 1 نن محمد، مصر، ط/عور هللا
مطالــ  أولــي النهــ  فــي شــرا رايــة المنتهــ ، مصــطف  نــن ســةد نــن عنــدع الســاوطي )ت:   .24

 م.1994-هـ 1415هـ( المكت  اسسيمي، 1243
هـــ( مكتبــة القــاهرة، طبةــة، 620المرنــي، ينــن قدامــة، موفــ  الــدان عنــد هللا نــن قدامــة )ت:  .25

 م.1981-هـ 1401ر، م. وطبةة مكتبة الرعا1968-هـ 1388
 م.1996، 1المقن ، انن قدامة، تحقا  د. عند هللا نن عند المحسن التركي، ط/  .26
ـــــن ضـــــو يات،   .27 ـــــن ســـــالم ن ـــــن محمـــــد ن ـــــراهيم ن ـــــي شـــــرا الـــــدلا ، الشـــــاخ إن ـــــار الســـــنا  ف من

 م.1984، 6هـ( تحقا  زهار الشاويش، دار انن القيم، الردن، ط/1353)ت:
نــ  مــ  التنقــيح والزعــادات، منصــور نــن اــونك صــيا الــدان منتهــ  اسرادات، فــي جمــ  المق  .28

 م.1996هـ( تحقا : عند الرني عند الخال ، عالم الكت  1051النهوت  )ت:
المنح الشافيات بشرا مفـردات اسمـامق أحمـد، منصـور نـن اـونك نـن صـيا الـدان، النهـوت    .29

 .م2006، ، السةودية، دار كنوز إشنالياهـ(، تحقا : أ. د. عند هللا نن محمد1051)ت: 
،  : محمـد رشـاد سـالماـحق، انـن تيميـة، تمنهاة السنة الننوية في نقر كيم الشـيةة القدرعـة  .30

 .م1986 ،1، ط/جامةة اسمام محمد نن سةود اسسيمية
 .م2000، 1ط/الرعار، ،  : عند الةزعز نن صالح الطوياناحق، انن تيمية، تلننواتا  .31

 قوا د الفقهوة:سادساا:  تب أصول الفقه وال
هـــ(، تحقاــ  756اسنهــاة فــي شــرا المنهــاة، تقــي الــدان علــي عنــد الكــافي الســبكي، )ت:   .1

 .م1995 -هـ1416شةبان محمد إسماعا ، دار الكت  الةلمية، ناروت، 
الرا  الهام  شرا جم  الجوام ، ولي الدان أني زرعة أحمـد نـن عنـد الـرحيم الةراقـي )ت:   .2

 .م2004، 1امر حجازه، دار الكت  الةلمية، ط/هـ(، تحقا : محمد ت826
 .م1985، وزارة الوقاف الكوعتية، هـ(794: ت) ،الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية  .3
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصـحا  الجحـيم، انـن تيميـة، تحقاـ : ناصـر عنـد الكـرعم   .4

 .م1999، 7الةق ، دار عالم الكت ، طـ/
تننيــه علــ  المةــاني والســبا  التــي أوجنــت ايخــتيف، عنــد هللا نــن محمــد اسنصــاف فــي ال  .5

 .هـ1403 ،1ط/هـ(، تحقا : د. محمد رضوان الداية، دار الفكر، 521البطلاوسي )ت: 
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هـــ(، تحقاــ : د. 643أد  المفتــي والمســتفتي، عثمــان نــن عنــد الــرحمن، انــن الصــيا )ت:   .6
 م.2002ورة، موف  عند هللا عند القادر، المدانة المن

 م،2002، 1ثار، ط/هـ(، دار اش204لشافةي محمد نن إدرعك، )ت: لجماع الةلم،   .7
هــ(، تحقاـ : د. عنـد 478ايجتهاد، عنـد الملـك نـن عنـد هللا، الجـوعني، إمـام الحـرمان )ت:   .8

 هـ.1408، 1الحماد أنو زناد، دار القلم، دمش ، سورعا، ط/
هــ(، 631سـن سـاد الـدان علـي، الثةلنـي اشمـده )ت: اسحكام فـي أصـول الحكـام، أنـو الح  .9

 تحقا : عند الرزال عفيفي، المكت  اسسيمي، ناروت،
 ، ناروت.دار اشفالهـ( 456اسحكام في أصول الحكام، علي نن أحمد، انن حزم، )  .10
إرشـــاد الفحـــول إلـــ  تحقاـــ  الحـــ  مـــن علـــم الصـــول، محمـــد نـــن علـــي، الشـــوكاني، )ت:   .11

 م.1999 ،1عناية، دار الكتا  الةربي، ط/ : الشاخ أحمد عزوهـ(، تحقا 1250
 ،الةلميـــة هــــ(، دار الكتـــ 771الســـبكي )ت:  ،الشـــباع والنظـــا ر، تـــاة الـــدان عنـــد الوهـــا   .12

 م.1991 ،1ناروت، ط/
 الشباع والنظا ر، جيل الدان الساوطي، تحقا : طه عند الرؤوف وآخر،  .13
 ه.1402 ،هـ(، دار الكتا 344ي )ت: الشاش ،أصول الشاشي، أحمد نن إسحال  .14
 م.1999، الةنيكان هـ(، تحقا : د. فهد نن محمد763: أصول الفقه، محمد نن مفلح )ت  .15
سـلطان الةلمـاء  ،عز الدان عند الةزعز نن عند السيم، اسمام في نيان أدلة الحكام  .16

 .م1987 ،ناروت ،دار البشا ر اسسيمية،  : رضوان مختاراحق، تهـ(660: ت)
 م.1994 هـ(، دار الكت 794البحر المحيط، ندر الدان محمد، الزركشي )ت:   .17
هـــ( 478النرهــان فــي أصــول الفقــه، عنــد الملــك نــن عنــد هللا، الجــوعني، إمــام الحــرمان )ت:   .18

 م.1997 ،1، دار الكت  الةلمية ناروت، ط/تحقا : صيا نن محمد نن عويضة
، محمــــود نــــن عنــــد الــــرحمن، شــــمك الــــدان نيــــان المختصــــر شــــرا مختصــــر انــــن الحاجــــ   .19

 م،1986هـ( تحقا : محمد مظهر بقا، دار المدني، السةودية، 749الصفهاني )ت: 
هــ(، تحقاـ : د. 476سحال إنراهيم نن علي، الشارازه )ت: إالتبصرة في أصول الفقه، أنو   .20

 .1403، 1محمد حسن هاتو، دار الفكر، دمش ، ط/
ـــدان أنـــو الحســـن علـــي، المـــرداوه )ت: التحناـــر شـــرا التحرعـــر فـــي أ  .21 صـــول الفقـــه، عـــيء ال
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 م.2000 -هـ1421، 1هـ(، تحقا : د. عند الرحمن الجنرعن، وآخرعن، الرعار، ط/885
 616التحقاـ  والنيـان فــي شـرا النرهــان فـي أصـول الفقــه، علـي نــن إسـماعا  النيــاره )ت:  .22

 م.2013 ،1، الكوعت، ط/زا ره، دار الضياءهـ(، تحقا : د. علي نن عند الرحمن الج
هــــ(، 656تخـــرعج الفـــروع علـــ  الصـــول، محمـــود نـــن أحمـــد، أنـــو المناقـــ  الزنجـــاني )ت:   .23

 هـ،1398، 1تحقا : د. محمد أدا  صالح، مؤسسة الرسالة، ناروت، ط/
هــ( دراسـة وتحقاـ : 794تشناف المسام  نجم  الجوام ، ندر الدان محمد الزركشـي، )ت:   .24

 م، 1998 -هـ 1418ار إحياء الترا ، مكة،د ساد عند الةزعز، د
 م.1983 هـ(، دار الكت  الةلمية،879التقرعر والتحنار، محمد، انن أمار حاة، )ت:   .25
، أنـو شـجاع )ت: ويم النظر في مسا   خيفية  ا ةة ونن  م هنيـة نافةـة، محمـد نـن علـيتق  .26

 م.2001، 1، الرعار، ط/تحقا : د. صالح نن ناصر نن صالح هـ(،592
هــ(، 478لتلخيص في أصول الفقه، عند الملك نن عنـد هللا، الجـوعني، إمـام الحـرمان )ت: ا  .27

 تحقا : عند هللا جولم النبالي وبشار أحمد الةمره، دار البشا ر اسسيمية، ناروت.
هــ(، تحقاـ : 510التمهاد في أصول الفقه، محفوظ نن أحمد نن الحسـن َأنسـو الخطـا  )ت:   .28

  .م1985، 1ط/ مكة، ،الترا  اسسيميو   الةلمي مشة، مركز البحمفاد محمد أنو ع
توضيح الحكام من نلوغ المرام، عند هللا نـن عنـد الـرحمن نـن صـالح، البسـام التميمـي )ت:   .29

 م.2003 -هـ 1423، 5هـ(، مكتبة السده، مكة المكرمة، ط/1423
 م.1932،   البانيـ(، مصطفه 972تيسار التحرعر، محمد أمان، أمار بادشاع )ت:   .30
هــ( تحقاـ : السـاد سـان ، دار 1176حجة هللا البالرة، أحمد نن عند الـرحيم، الـدهلوه )ت:   .31

 م.2005الجا ، ناروت، 
هـــ(، تحقاــ : د. 428رســالة فــي أصــول الفقــه، أنــو علــي الحســن نــن شــها ، الةكنــره  )ت:   .32

 م.1992 -هـ1413، 1موف  نن عند هللا نن عند القادر، مكة المكرمة، ط/
 هــــ(،620موفــ  الـــدان عنــد هللا نــن أحمـــد نــن قدامــة )ت:  ،اظرروضــة النــاظر وجنـــة المنــ  .33

 م.2002مؤسسة الرع ان، 
تحقاـ : علـي نـن  ،هـ(1307الروضة الندية، أنو الطا  محمد صدا  خان، الققنوجي )ت:   .34

 م.2003 ،1حسن نن علي، الحلني، دار انن القيم، الرعار، ط/
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  .د. عند الرحمن الجنرعن الرعار :هـ( تحقا 885المرداوه )ء الدان شرا التحرعر، عي  .35
 .القاهرةهـ(، 793التفتازاني )ت:  ،شرا التلويح عل  التوضيح، سةد الدان مسةود  .36
 م.1989، 2، ط/اخ محمد الزرقا، دار القلم، دمش شرا القواعد الفقهية، أحمد نن الش  .37
هــــ( 972نـــن النجـــار، )ت: حمـــد بقـــاء محمـــد نـــن أشـــرا الكوكـــ  المناـــر، تقـــي الـــدان أنـــو ال  .38

 م.1997 -هـ 1418، 2تحقا : محمد الزحالي ونزعه حماد، مكتبة الةنيكان، ط/
هـــ(، تحقاــ : طــه 684)ت:  شــرا تنقــيح الفصــول، شــها  الــدان أحمــد نــن إدرعــك، القرافــي  .39

 م.1973 -هـ 1393، 1عند الرؤوف سةد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط/
هـــ(، تحقاــ : عنــد هللا 716مختصــر الروضــة، ســليمان نــن عنــد القــوه، الطــوفي )ت:  شــرا  .40

 م.1987 -هـ1407، 1نن عند المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط/
هــــ(، 695صـــفة الفتـــوى والمفتـــي والمســـتفتي، أنـــو عنـــد هللا أحمـــد نـــن حمـــدان النماـــره )ت:   .41

 .م1977 ،3ناروت، ط/ ي، المكت  اسسيمي،تحقا : محمد ناصر الدان اللبان
هـــ( 458الةــدة فــي أصــول الفقــه، القاضــي أنــو يةلــ ، محمــد نــن الحســان، نــن الفــراء )ت:   .42

 م.1990 -هـ 1410، 2تحقا : د. أحمد نن علي نن سار المباركي، ط/
 ، ناروت.1، ط/هـ( عالم الكت 684في )ت: ، القرارول، أنو الةباك شها  الدان أحمدالف  .43
هـ(، تحقاـ : د. محمـد طمـوم، 570محمد، أنو المظفر، الكرانيسي، )ت: الفرول، أسةد نن   .44

 م.1982 -هـ 1402، 1وزارة الوقاف الكوعتية، ط/
 م.1994، 2، ط/وعتالك هـ(370الجصاص ) ،الرازه  الفصول في الصول، أحمد علي  .45
و عنـد هــ(، تحقاـ : أنـ463الفقيه والمتفقه، أنو بكر أحمد نن علي، الخطا  البرداده )ت:   .46

 ه.1421، 2الرحمن عادل نن اوسف الررازه، دار انن الجوزه، السةودية، ط/
 هــ(805) عـد انـن عنـد السـيم، عمـر نـن رسـين، أنـو حفـصالفوا د الجسام علـ  قوا   .47

 .م2013، 1قطر، ط/ ،تحقا : د. محمد يحا  بيل منيار، وزارة الوقاف
ـــن   .48 ـــة فـــي الصـــول، أنـــي المظفـــر منصـــور ن هــــ(، 489محمـــد الســـمةاني، )ت قواطـــ  الدل

 م.1999، 1تحقا : محمد حسن إسماعا  الشافةي، دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/
 .هـ(، دار الكتا 730كشف السرار شرا أصول النزدوه، عيء الدان النخاره )ت:   .49
الةلميــــة،  هـــــ( دار الكتــــ 476اللمــــ  فــــي أصــــول الفقــــه، إنــــراهيم نــــن علــــي الشــــارازه )ت:   .50
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 .م2003 ،1ط/ناروت، 
هــــ(، تحقاـــ : حســـان علـــي 543المحصـــول، القاضـــي محمـــد نـــن عنـــد هللا المةـــافره، )ت:   .51

 م.1999، 1الادره، دار النيارل، عمان، ط/
ــــرازه خطاــــ  الــــره )ت:   .52 هـــــ(، دراســــة 606المحصــــول، محمــــد نــــن عمــــر، فخــــر الــــدان ال

 م.1997 -هـ 1418، 3وتحقا : الدكتور طه جانر فيار الةلواني، مؤسسة الرسالة، ط/
هـــ(، تحقاـــ : د. 803المختصــر، انــن اللحــام، عــيء الــدان أنـــو الحســن علــي البةلــي )ت:   .53

 بقا، جامةة الملك عند الةزعز، مكة. محمد مظهر
الةلميـــة،  هــــ(، تحقاـــ : محمـــد عنـــد الســـيم، دار الكتـــ 505المستصـــف ، محمـــد الرزالـــي، )  .54

 م.1993 ،1ناروت، ط/
  : محمد محاي الدان عند الحماد، دار الكتا  الةربي.، تحقانن تيميةاالمسودة،   .55
هــــ( 436المةتمـــد فـــي أصـــول الفقـــه، محمـــد نـــن علـــي الطاـــ  أنـــو الحســـان البصـــره، )ت:   .56

 م.1982 -هـ1403، 1ناروت، ط/ –تحقا : خلا  الميك، دار الكت  الةلمية 
تحقاــ : الســاد هـــ( 405مةرفــة علــوم الحــدا ، الحــاكم محمــد نــن عنــد هللا، انــن النيــ  )ت:   .57

 م.1977 -هـ 1397، 2مةظم حسان، دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/
هــ(، تحقاـ : د. علـي 476سحال إنراهيم نن علـي، الشـارازه )ت: إالمةونة في الجدل، أنو   .58

 هـ.1407، 1عند الةزعز الةمارعني، جمةية إحياء الترا  اسسيمي، الكوعت، ط/
هــ(، 1393الطاهر نن محمد، نن عاشور التونسـي )ت: مقاصد الشرعةة اسسيمية، محمد   .59

 م.2004تحقا : محمد الحنا  انن الخوجة، وزارة الوقاف والشؤون اسسيمية، قطر، 
 م.1998تحقا : د. محمد حسن هاتو،  ،المنخول من تةليقات الصول، محمد الرزالي  .60
ناــروت،  ،ناــدة مشــهورأنــو ع :تحقاــ  هـــ(790)، الشــاطني ،موســ نــن إنــراهيم  ،الموافقــات  .61

 م.1997 ،/1ط/
اسســيمي،  الرعســوني، الــدار الةالميــة للكتــا نظرعــة المقاصــد عنــد اسمــام الشــاطني، أحمــد   .62

 م.1992، 2ط/
نهايـــة الســــول شــــرا منهــــاة الوصــــول، عنــــد الـــرحيم نــــن الحســــن نــــن علــــي اسســــنوه، )ت:   .63

 م.1999، 1هـ(، دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/772
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 :عاجم واللغة والتاريب تب الم /7
هـــ( تحقاــ : محمــد باســ  عاــون 538أســاك البيرــة، أنــو القاســم محمــود، الزمخشــره )ت:   .1

 م.1998، 1السود، دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/
تاة الةروك من جواهر القاموك، محمد نـن محمـد نـن عنـد الـرزال الحسـاني، أنـو الفـير،   .2

 ن المحققان، دار الهداية.هـ( تحقا : مجموعة م1205الزباده )ت: 
التةرعفــات للجرجـــاني، أنــو الحســـن علــ  نـــن محمـــد نــن علـــ  الجرجــاني، المةـــروف بالســـاد   .3

 م.2003، 2هـ( دار الكت  الةلمية، ناروت، ط/816الشرعف، )ت:
تفســار ررعــ  مــا فــي الصــحيحان النخــاره ومســلم، محمــد نــن فتــوا، أنــو عنــد هللا نــن أنــي   .4

 م.1995، 1. زبادة محمد سةاد، القاهرة، ط/هـ( تحقا : د488نصر )ت:
التوقاـف علــ  مهمــات التةــارعف، زعــن الــدان محمــد المــدعو بةنــد الــرؤوف نــن تــاة الةــارفان   .5

 م1990، 1هـ( تحقا : عند الخال  ثروت، القاهرة، ط/1031)ت: 
دسـتور الةلمـاء، جـام  الةلـوم فـي اصـطيحات الفنـون، عنـد الننـي نـن عنـد الرسـول الحمـد   .6

 م.2000، 1هـ( عربه، حسن هاني فحص، دار الكت ، ط/12نكره)ت:
هــ( 573ليمني )ت:شمك الةلوم ودواء كيم الةر  من الكلوم، نشوان نن سةاد الحماره، ا  .7

 م.1999نن عند هللا الةمره وآخرون، دار الفكر، تحقا : د. حسان 
هـــ( تحقاــ : د. 224)ت:ررعــ  الحــدا ، أنــو عسناــد القاســم نــن ســيم نــن عنــد هللا الهــروه   .8

 م.1964محمد عند المةاد خان، دا رة المةارف، حادر آباد، 
الفا   في ررع  الحـدا  والثـر، أنـو القاسـم محمـود نـن عمـرو، الزمخشـره، تحقاـ : علـي   .9

 محمد النجاوه، وآخر، دار المةرفة، ناروت
هـــ( تحقاــ : 395: الفــرول اللرويــة، أنــو هــيل الحســن نــن عنــد هللا نــن مهــران الةســكره )ت  .10

 محمد إنراهيم سليم، دار الةلم والثقافة، القاهرة، مصر.
الكليــات، مةجــم فــي المصــطلحات والفــرول اللرويــة، أاــو  نــن موســ  الحســاني أنــو البقــاء   .11

 هـ(، تحقا : عدنان درويش وآخر، مؤسسة الرسالة، ناروت.1094)ت: 
ه( تحقاـ  666القـادر الـرازه، )ت:مختار الصحاا للرازه، الشاخ محمد نن أني بكـر عنـد   .12

 م.1995، 1محمود خاطر، دار الحدا ، ناروت، ط/
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  فهرس المو و ات                              
 2 هداء.اس

 3 الشكر والتقدار.
 4 .مقدمةال

 6  .هاطرق إثباتو  هاونشأت المقاصدالفصل األول: مفهوم 
 7 المبحث األول: مفهوم مقاصد الشريعة.

 8 .مطل  الول: مفهوم المقاصد في اللرةال
 9 المطل  الثاني: مفهوم المقاصد في الفقه اسسيمي.

 13 المطل  الثال : مفهوم الشرعةة في اللرة.
 14 المطل  الراب : مفهوم الشرعةة في الفقه اسسيمي.

 15 المبحث الثاني: مفهوم المصالح والمفاسد.
 13 .المطل  الول: مفهوم المصالح في اللرة

 16 المطل  الثاني: مفهوم المصالح في الفقه اسسيمي.
 18 المطل  الثال : مفهوم المفاسد في اللرة.

 19 المطل  الراب : مفهوم المفاسد في الفقه اسسيمي.
 21 .وأهميتها المقاصد وتطورها والفائدة من دراستها ةالمبحث الثالث: نشأ
 22 د الشرعية.المقاص ةالمطل  الول: نشأ

 24 المطل  الثاني: تطور المقاصد الشرعية.
 33 المطل  الثال : الفا دة من دراسة مقاصد الشرعةة.

 37 .المقاصد وأهم الكت  المؤلفة فاهاأهمية المطل  الراب : 
 43            .هاومنهج هاومسالك هاطرق مقاصد الشريعة وجهاتالمبحث الرابع: 

 44 إثبات المقاصد الشرعية.           المطل  الول: طرل 
 46 المطل  الثاني: جهات مةرفة طرل إثبات المقاصد.
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 47 المطل  الثال : مسالك ايستقصاء عن مقاصد الشارع. 
 48 المطل  الراب : منهج الفقهاء في طل  المقاصد.

 49 .المتفق  ليها والمختلف فيهاالشر وة دلة الفصل الثاني: صلة المقاصد باأل
 50 يها.  لة المتفق المبحث األول: صلة المقاصد باألدلة الشر و
 51 المطل  الول: صلة المقاصد بالقرآن الكرعم.
 57 المطل  الثاني: صلة المقاصد بالسنة الننوية. 

 63 المطل  الثال : صلة المقاصد باسجماع.
 65 المطل  الراب : صلة المقاصد بالقياك.

 74 يها.فمقاصد باألدلة الشر وة المختلف صلة ال المبحث الثاني:
 75 ستحسان.المطل  الول: صلة المقاصد باي

 82 المرسلة.  ةحلمطل  الثاني: صلة المقاصد بالمصال
 89 المطل  الثال : صلة المقاصد بقول الصحاني.
 93 المطل  الراب : صلة المقاصد بشرع من قنلنا.

 99 ببع  المصطلحات األصولوة. المبحث الثالث: صلة المقاصد
 100 المطل  الول: صلة المقاصد بالةلة.

 105 المطل  الثاني: صلة المقاصد بالحكمة. 
 110 المطل  الثال : صلة المقاصد بسد ال را  .

 117 المطل  الراب : صلة المقاصد بالسن .
 121 قاصد.تها للميعاألح ام الشر وة واألدلة  لى تب تعليلالمبحث الرابع: 
 122 تةلا  الحكام الشرعية. المطل  الول: 
 120 أدلتها.نناء المقاصد عل  القول نتةلا  الحكام و  المطل  الثاني:
 123 طرل تةلا  المقاصد الشرعية.  المطل  الثال :
 125 ايجتهاد في ضوء المقاصد الشرعية. المطل  الراب :
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 126 ها.وشروط هاورتب هارتيبوت ةالمقاصد الشر والفصل الثالث: أ سام 
 127 .وبوان أنوا ها المبحث األول: أ سام المقاصد

 128 عتبار مح  صدورها.االمقاصد بأقسام المطل  الول: 
 129 .ونسنية ثنوتها عتبار أهماتها ومجايتهااالمقاصد ب أقسامالمطل  الثاني: 
 133 .والردقنول المقاصد من حا  درجة ال أقسامالمطل  الثال : 
 134 نتماء.ايو المقاصد من حا  الشمول  أقسامالمطل  الراب : 

 135 طها.و المبحث الثاني: ترتيب المقاصد الثالثة وأدلتها وم مالتها وشر 
 136 .ضرورعةل: ترتا  المقاصد الشرعية الالمطل  الو 

 142 المطل  الثاني: أدلة المقاصد الشرعية الثيثة.
 144 .وعيقاتها نبةضهامكميت المقاصد الشرعية المطل  الثال : 

 147 .ةط مكميت المقاصد الشرعية الثيثو المطل  الراب : شر 
 149 حسان والترجوح.حيث اإلالمصالح والمفاسد من المبحث الثالث: 

 150 المطل  الول: إحسان المصالح والمفاسد.
 152 المصالح والمفاسد. رت  المطل  الثاني: تفاوت 

 154 المصالح والمفاسد. ما انن  عل المطل  الثال : 
 155 المصالح والمفاسد.وسا   المطل  الراب : 
 156 . تبارها والكلي مع ج ئواتهاو  هاشروطو  صالحالممذاهب المبحث الرابع: 

 157 المطل  الول: م اه  بةر الةلماء في فهمهم للمصالح.             
 161  .واعتبارها شرعام  هاضوابطو  مصلحةشروط ال المطل  الثاني:
 165 المقاصد الكلية م  جز ياتها. المطل  الثال :
 169 .المقاصد عل  مقتض  م هني المسخط ة والمسصوبة المطل  الراب :

 171 .الم لفمقاصد : مقاصد الشارع و رابعلفصل الا
 172 المبحث األول: مقاصد الشارع.
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 173 في وض  الشرعةة انتداءم. الشارعمقاصد المطل  الول: 
 175  الشارع في وض  الشرعةة لإلفهام.المطل  الثاني: مقاصد 

 177 لإلمتثال. الشرعةةوض  الشارع في مقاصد  المطل  الثال :
 178 .لمصالح الةباد الشرعةةوض  الشارع في مقاصد  الراب : مطل ال

 179 ليف بمقت اها.الشارع في و ع الشريعة للتكمقاصد  الثاني: المبحث
 180 .شرط التكلاف القدرة عل  فة  المكلف به المطل  الول:
 182 التكلاف بالوصاف الجنلية. المطل  الثاني:

 183 .: التكلاف بما اتردد نان الجنلي والكس ثال المطل  ال
 184 .المحمودة والم مومة: التكلاف بالوصاف راب لالمطل  ا

 186 .الم لف مقاصد: لثالمبحث الثا
 187 المطل  الول: مقاصد المكلف في التكلاف.

 188  إن العمال بالنيات(.: )المقاصد المتةلقة بالعمال: المطل  الثاني
 190 حطراد الةادات.نالمقاصد المتةلقة : ثال المطل  ال
 192 المقاصد المتةلقة بما فاها مصلحة للنفك ومضرة بالرار.: راب المطل  ال

 194  .همخواراتو  همحقو و  الم لفين درات : بحث الرابعالم
 195 .قدرة المكلف عل  فهم التكلاف المطل  الول:
 198 حقول المكلفان.: نيالمطل  الثا
 201  المكلفان. خيارات: ثال المطل  ال

 203 .حايت الموافقة والمخالفة نان المكلف والشارع المطل  الراب :
 205 .وأ مال الظاهر والباطن قاالمشالتكليف بم أح االفصل الخامس: 

 206  .التكليف بالمشاق: ولالمبحث األ 
 207 المشقة التي يقدر علاها المكلف. :ولالمطل  ال
 210  .المشقة التي ي يقدر علاها المكلف :نيالمطل  الثا
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 213 .ما اختص بالطل مكلفان فيحظوظ ال :الثال  المطل 
 215 كم النيابة في ايعمال والمداومة علاها.ح المبح  الراب :
 216 .وأح امهااألصلوة  مرا اة المقاصد المبحث الثاني:
 217 .المقاصد الصليةمراعاة المطل  الول: 
 218 المقاصد التابةة.مراعاة  المطل  الثاني:
 219 .ت  المقاصد التابةة وحكمها وحجاتهاامر المطل  الثال : 
 221 .المقارنة نان المقاصد الصلية والمقاصد التابةة المطل  الراب :

 223 .معج ات األنبواء و رامات األولواء والظاهر والباطن :الثالثلمبحث ا
 224 مةجزات الننياء. المطل  الول:
 228 .كرامات الولياء المطل  الثاني:
 234 أحكام الظاهر والباطن. المطل  الثال :
 238 الشرعية ورار الشرعية. الحا قاصد المتةلقة بالمالمطل  الراب : 

 240 .هاومفاسد مصالح الواجبات والجوابر وال واجر والتع يرات :رابعالمبحث ال
 241 .هاومفاسد مصالح الواجبات المطل  الول:
 243 .هامصالح الجوانر ومفاسد المطل  الثاني:
 245 .هامصالح الزواجر ومفاسد المطل  الثال :

 249 .هامصالح التةزعرات ومفاسد مطل  الراب :ال
 253 الخاتمة. -
 255 فهرك المصادر والمراج . -
 269 فهرك الموضوعات. -
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