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 علم مقاصد الرشيعة وأرسارها وغاياهتا 

 إعداد

 الباحث . عبد اهلل بن حممد بن على العقال

 كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

 مكة املكرمة -جامعة أم القرى

 

 هىجز عن البحث

طؾؿ مؼاصد الشريعة تؼـقـ فعؾل لعؾؿ أصقل الػؼف وضبط لؿسائؾ الػؼف العامة يف  

وأصقل مؼاصدية محددة شامؾة وجامعة ومبقـة لؿعاين وأقسام الؿصالح ققاطد وكؾقات 

والؿػاسد وضقابط الؽشػ طـ صحقحفا وفاسدها، وصرق الؿقازكة بقـ الؿصالح 

والؿػاسد طـد تزاحؿفا، وبقان مجاالت تطبقؼ الؼاطدة الؿؼاصدية الؽربى يف جؾب 

حؼقؼ الؿؼصد العام لؾشريعة الؿصالح ودرء الؿػاسد، ثؿ بقان أقسام القسائؾ الشرطقة لت

اإلسالمقة يف التخػقػ ورفع الحرج والؿشؼة ووسائؾ الؿحافظة طؾك الديـ والـػس 

 والـسؾ والعؼؾ والؿال والعرض.

ومـ أجؾ التعرف طؾك هذا العؾؿ الجؾقؾ وبقان طالقتف بعؾؿ أصقل الػؼف  .. قام 

 ئؾة : الباحث بتـاولف يف مؼدمة وثالثة مباحث لإلجابة طؾك طدة أس

 ماهل ماهقة الؿؼاصد الشرطقة؟ وما أهؿقتفا؟ وما مقضقطفا؟ وما هل أدلة

 ثبقهتا؟

ماهل طالقة مؼاصد الشريعة بلبرز مصطؾحات أصقل الػؼف؟ 
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 ومن ثم توصل الباحث إلى : 

 أن الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة ثابتة ال تتغقر بتغقر الزمان والؿؽان واألمؿ..1

ـ متؽامؾ لعؾؿل الػؼف وأصقلف ألهنا تـزيؾ األحؽام الؿجردة طؾك أهنا طبارة طـ تؼـق.2

 وقع األحداث ومستجدات األمقر.

شدة حاجة كؾ مـ األصقلل والػؼقف والؿػتل إلك معرفتفا كقهنا األساس الذي يـبغل .3

 طؾقف اجتفاد الؿجتفديـ.

 .  طؾؿ ، مؼاصد ، الشريعة ، أسرار ،  غايات الكلمات المفتاحوة :



–
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 Knowledge Of The Purposes Of The Law And Its Secrets And Goals 

Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Aqla  
Faculty of Islamic Economic and Financial Sciences, Umm Al-Qura University, 
Makkah 
E-mail : AliAl-Aqla@hotmail.com     

Abstract : 
Knowledge of the purposes of Sharia is an actual codification of the science 

of the fundamentals of jurisprudence and a control of general jurisprudence 

matters in the rules, colleges, and principles of specific, comprehensive and 

inclusive purposes, indicating the meanings and divisions of interests and 

corruption, the controls for revealing their validity and their corruption, the 

methods of balancing between interests and corruption when they compete, 

and the areas of application of the major intended rule in bringing interests and 

preventing evil Then, explaining the sections of the legal means to achieve the 

general purpose of Islamic law in easing and lifting embarrassment and 

hardship, and the means of preserving religion, soul, offspring, reason, money 

and honor. 

 In order to identify this noble science and explain its relationship with 

the science of usul al-fiqh .. the researcher addressed it in an introduction 

and three topics to answer several questions: 

What are the legal objectives? What is its importance? What is its theme? 

What are the evidence to prove it? 

What is the relationship between the objectives of the law and the most 

prominent terms of jurisprudence?  

And for that, the researcher concluded:  

1.That the general purposes of Islamic law are fixed and do not change with the 

change of time, place and nations.  

2.It is an integrated codification of the science of jurisprudence and its 

fundamentals, because it is the download of abstract rulings on the impact of 

events and developments in matters.  

3.The severity of the need for each of the fundamentalist, jurist and mufti to 

know it, as it is the basis upon which the diligence of the mujtahids should be. 

Keywords :  Knowledge, purposes, law, secrets, goals 
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 الوقذهة
الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك أشرف األكبقاء والؿرسؾقـ سقدكا  

 أما بعد: ...محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ  

فقدل مصطؾح مؼاصد الشريعة داللة ذاتقة طؾك الغاية مـ الشريعة والِحَؽؿ واألسرار 

بذل طؾؿاء الشريعة  والؿصالح التل وضعفا الشرع يف تشريع كؾ حؽؿ مـ أحؽامفا، وقد

جفقدَا كبقرة ومشؽقرة يف بقان وتقضقح هذه الؿؼاصد إيؿاكًا مـفؿ بلن الشريعة مبـقة 

طؾك الػؽر والـظر والتعؼؾ والتدبر لؾؿبادئ واألحؽام، وأن الؿشرع لؿ يؽؾػ 

الؿسؾؿقـ باألحؽام التؽؾقػقة العؿؾقة مـ صالة، وزكاة ، وصقم ، وحج ، وأخالق ، 

وهنك طـ الؿـؽر .. وغقر ذلؽ ، إال لحؽؿة وغاية وتحؼقؼ مصالحفؿ يف  وأمر بؿعروف ،

 دكقاهؿ وآخرهتؿ.

وقد ورد الؽثقر مـ آيات الؼرآن الؽريؿ اقرتن فقفا الػعؾ الصادر طـ اهلل طز وجؾ 

 بالغاية مـف والحؽؿة مـ وجقده، ومـ هذه اآليات:

ْىَس إِّلَّ  ققلف تعالك: .1 ونِ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ ُُ ُب ْْ  . (1)  لَِو

ُكْم َأْحَسُن َعَمًل  ققلف تعالك: .2  .(2)الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَواَة لَِوْبُلَوُكْم َأيُّ

فالغاية مـ خؾؼ اإلكسان والحؽؿة مـ وجقده هل طبادة اهلل وحده ال شريؽ لف، لؽـ 

غاية أخرى كشػت هذه الغاية لقست هل الغاية القحقدة مـ خؾؼ اإلكسان حقث تقجد 

طـفا اآلية الثاكقة وهل طؿارة الؽقن بالعؿؾ واالكتاج والبـاء والتعؿقر طؾك وفؼ مراد اهلل 

 سبحاكف.

                                                        

ـ سقرة الذاريات 56اآلية  (1)  .  م

ـ سقرة  2اآلية  (2)  . الؿؾؽم
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َكاةَ  ققلف تعالك: .3 َلَة َوَآُتوا الزَّ ، ففذه اآلية تؽشػ أن الغاية مـ   (1)َوَأِقوُموا الصَّ

 .(2)ؼقام بؿصالحفؿفرض الزكاة أن يؽقن لؾؿال دور يف قضاء حقائج الػؼراء وال

 

تتلخص مشكلة البحث يف التْرف على علم مقاصُ الشريْة وعلقتها بيصول الفقه ، 

 وسوتم تناول ذلك من خلل اْلجابة على األسئلة التالوة:

 ماهل ماهقة الؿؼاصد الشرطقة؟ وما أهؿقتفا؟ وما مقضقطفا؟ وما هل أدلة ثبقهتا؟.1

 بلبرز مصطؾحات أصقل الػؼف؟ ماهل طالقة مؼاصد الشريعة.2

 وسوف يتم تقسوم البحث إلى وحُات وفق هذه األسئلة على النحو التالي:

وتشتؿؾ طؾك: بقان مػفقم مصطؾح مؼاصد الشريعة وجفقد العؾؿاء يف  المقُمة: (1

 تقضقحف، ومشؽؾة البحث وأسئؾتف وأهؿقتف وفرضقتف ومـفجف وحدوده وخطتف.

وفقف ثالثة  .ؼاصد الشريعة وأهؿقة دراستف وغايتف: يف تعريػ طؾؿ مالمبحث األول

 .مطالب

:وفقف مطؾبان. -يف مقضقع طؾؿ مؼاصد الشريعة وأدلة ثبقهتا المبحث الثاين 

:يف طالقة طؾؿ مؼاصد الشريعة بلصقل الػؼف وققاطد الػؼف الؽؾقة  المبحث الثالث

 والػؼف العام، وفقف ثالثة مطالب.

:ُتتعدد وجقه أهؿقة البحث يف طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة  أهموة البحث يف علم المقاص

 حقث تشتؿؾ طؾك:

مساطدة الباحث يف ففؿ الـصقص الشرطقة وإدراك مؼاصد الشرع مـ أوامره .1

                                                        

ـ سقرة البؼرة. 115اآلية  (1)  م

ـ طاشقر -مؼاصد الشريعة اإلسالمقة  (2)  167ص  1977الشركة التقكسقة لؾتقزيع  -محؿد الطاهر ب
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 وكقاهقف والقققف طؾك أسرار تشريع األحؽام.

 إرشاد الباحث إلك األهداف الجؾقؾة التل ترمل إلقفا الشريعة يف أحؽامفا..2

سة طدد مـ العؾقم الشرطقة الؿرتبطة بعؾؿ الؿؼاصد مثؾ : تقجقف الباحث كحق درا.3

الػؼف ، وأصقل الػؼف ، والتػسقر ، وأحؽام الؼرآن وطؾقمف ، والحديث ، والسقرة الـبقية ، 

 والعؾقم األخالققة.

سقػرتض الباحث بقاكف لغاية ومؼصد كؾ حؽؿ جزئل يتعرض لبقاكف طددَا مـ القجقه 

ؿ يستبعد مـفا ماال يصؾح ويستبؼل طؾك ما يؿؽـ أن يقصؾ إلك غاية واالحتؿاالت ث

 ومؼصد الشارع الحـقػ مـ تشريع الحؽؿ ويجعؾف الؿؼصد الرئقس مـ تشريعف.

سقعتؿد الباحث طؾك الطريؼة االستؼرائقة التل تؼقم طؾك تحؾقؾ الحؽؿ الشرطل 

 مـ خالل الخطقات التالقة: وأدلة وحؽؿة مشروطقتف والغاية مـ تشريعف وذلؽ

جؿع الؿادة العؾؿقة مـ مراجعفا األصؾقة ، وطرضفا طرضًا مـاسبًا ، والتعؾقؼ طؾقفا  .1

 بالؼدر الؿـاسب.

 تعريػ ما يحتاج إلك تعريػ لغقي أو اصطالحل مـ األلػاظ الغامضة. .2

 ترققؿ اآليات الؼرآكقة ، وطزوها إلك سقرها يف هامش الصػحات. .3

 آلثار بعزوها إلك مصادرها.تقثقؼ األحاديث وا .4

 ذكر بقاكات الؿراجع والؿصادر طؾك الـحق التالل: .5

تؿققز مراجع الرتاث طـ الؿراجع الحديثة طـ صريؼ ذكر اسؿ الؽتاب أواًل يف مراجع 

الرتاث ثؿ الؿملػ ثؿ الـاشر ثؿ بؾد الـشر وسـتف ثؿ الجزء ثؿ رقؿ الصػحة، أما يف 
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 ؿ الؿملػ أواًل ثؿ باقل البقاكات.الؿراجع الحديثة فسقف يتؿ ذكر اس

سقؼتصر هذا البحث طؾك مشتؿالت خطتف القاردة وطـقاكف وهل: التعريػ بؿؼاصد 

الشريعة اإلسالمقة ، وبقان أهؿقتفا ، وغايتفا ، ومقضقطفا ، وأدلة ثبقهتا مـ الؽتاب ، 

ؼف، وققاطد الػؼف الؽؾقة والسـة ، واالجؿاع ، والؿعؼقل ، وبقان طالقتفا بعؾؿ أصقل الػ

وبالتصرفات الؿالقة وبعؾؿ الػؼف، وأحؽام التعارض بقـ الؿعامؾة الػؼفقة الؿباحة يف 

 أصؾفا ، وبقـ مؼاصدها الشرطقة غقر الؿتحؼؼة فقفا. 

وختامًا: فنين رغؿ ما بذلتف يف هذا البحث مـ جفد فنكف ال يخؾق مـ السفق والخطل 

اِخْذَىا إِْن َىِسونَا  لك اهلل طز وجؾ بؼقلف سبحاكف:شلن كؾ أطؿال البشر، ودطائل إ ًَ َربَّنَا َّل ُت

 .(1)َأْخَطْيَىا َأوْ 

                                                        

ـ ( 268اآلية ) (1)  سقرة البؼرة . م
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 الوبحث األول

 أهوية دراسته وغايته، وفي تعريف علن هقاصذ الشريعة 
 وفوه ثلثة مطالب : 

ققلف: قصد يف األمر  "ادة قصدم"جاء يف الؿصباح الؿـقر  تْريف مقاصُ الشريْة:

 .(1)قصدًا أي تقسط وصالب األسدَّ ولؿ يجاوز الحد

وجاء يف الؼامقس الؿحقط )مادة قصد( أن الؼصد هق: استؼامة الطريؼ ويليت يف 

 .(2)األشقاء بؿعـك مخالػ لإلفراط وهق ما بقـ اإلسراف والتؼتقر

 :(3)منها وذكر الْلماء المْاصرون عُة تْريفات لمقاصُ الشريْة 

 هل: الغاية مـفا واألسرار التل وضعفا الشارع الحؽقؿ طـد كؾ حؽؿ مـ أحؽامفا.  (1

وذلؽ مثؾ تشريع تقثقؼ الحؼقق باإلشفاد طؾقفا القارد يف ققلف تعالل: 

فنن يف ذلؽ التقثقؼ باإلشفاد محافظة طؾك الؿال  "فاستشفدوا شفقديـ مـ رجالؽؿ"

 والحؼقق.

ؿـ وراء الصقغ والـصقص ويستفدففا التشريع جزئقًا هل: الؼقؿ العؾقا التل تؽ (2

 وكؾقًا.

هل: الغايات واألهداف والـتائج والؿعاين التل أتت هبا الشريعة الغراء وأثبتتفا  (3

األحؽام الشرطقة، وسعت إلك تحؼقؼفا وإيجادها والقصقل إلقفا يف كؾ زمان 

 ومؽان.

                                                        

 192 ص،  قصد مادة 1987 بقروت – لبـان مؽتبة – الػققمل طؾل ـب محؿد ـب أحؿد –الؿصباح الؿـقر  (1)

 393 ص،  قصد مادة– بقروت الرسالة ممسسة– أبادي الػقروز يعؼقب ـب الديـ مجد –الؼامقس الؿحقط  (2)

ـ صالح طؿر د. طؿر (3) ـ طبدالسالما طـد الشريعة مؼاصد –ب ػائس دار –إلمام العز ب  88ص،  هـ1423األردن/طؿان لؾـشر اـل
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 .(1)العبادهل: الغايات التل وضعت الشريعة ألجؾ تحؼقؼفا لؿصؾحة  (4

هل: األمقر والؿعاين السامقة والحؽؿ الخقرة، والؼقؿ والؿثؾ العؾقا، التل ابتغك  (5

الشارع تحؼقؼفا والقصقل إلقفا مـ الـصقص التل وردت طـف، أو األحؽام التل 

 شرطفا لعباده.

 هل: الغاية مـ الشريعة واألسرار التل وضعفا الشارع طـد كؾ حؽؿ مـ أحؽامفا. (6

 لتل قصدها الشارع يف جؿقع أحؽامف أو معظؿفا.هل: األهداف ا (7

هل: الغايات التل ترمل إلقفا كؾ األحؽام الشرطقة أو معظؿفا، وال تختص بحؽؿ  (8

 دون حؽؿ، وتدطق لتحؼقؼفا والؿحافظة طؾقفا يف كؾ زمان ومؽان.

وجؿقع هذه التعريػات صحقحة وال يرجح أحدها طؾك اآلخر ويؿؽـ األخذ هبا  

 جؿقعًا.

الدكتقر/ كقر الديـ الخادمل سبعة تعريػات ال تخرج طـ التعريػات  وقد ذكر (9

 .(2)السابؼة

أهنا: الِحَؽؿ الؿؼصقدة لؾشارع يف جؿقع  (3)وقد ذكر الدكتقر/ حؿادي العبقدي(15

 أحقال التشريع أو معظؿفا، ويخؾص الباحث مـ هذه التعريػات إلك:

 أن مؼاصد الشريعة تتـقع إلك ثالثة أكقاع هل:.1

 عؿ جؿقع أبقاب الشريعة أو معظؿفا.مؼاصد ت.أ

                                                        

فنن الشرع لق لؿ يشرع البقع لػاتت  "وأحؾ اهلل البقع"قلف تعالك: وذلؽ مثؾ الغاية مـ تشريع حؾ البقع واشراء القاردة يف ق (1)

 مصالح الـاس فقؿا يتصؾ بلققاهتؿ ولباسفؿ ومساكـفؿ .

ـ مختار الخادمل، طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة  (2) ـ ب  17، 16 ص،  هـ1427 بالرياض العبقؽان مؽتبة –د. كقر الدي

شر لؾطباطة قتقبة دار –د. حؿادي العبقدي، الشاصبل ومؼاصد الشريعة  (3)  119 ص،  هـ1412 بقروت – واـل
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مؼاصد تختص بؽؾ باب مـ أبقاب الشريعة طؾك حدة ، كؿؼاصد العبادات ،  .ب

 ومؼاصد الؿعامالت ، ومؼاصد الؼضاء وغقرها.

مؼاصد جزئقة متعؾؼة بؽؾ حؽؿ شرطل ، كالؿؼصد مـ فرض الصالة ، أو مـ  .ج

 قبات.إيجاب الزكاة ، أو مـ تحريؿ الخؿر ، أو مـ إباحة أكؾ الط

تعريػ الباحث أن الؿؼاصد العامة وهل مقضقع هذا البحث هل: الغايات التل ترمل .2

الشريعة إلك تحؼقؼفا مـ جؿقع األحؽام الشرطقة وال تختص بحؽؿ بعقـف، وتدطق إلك 

 تحؼقؼفا والؿحافظة طؾقفا يف كؾ زمان ومؽان.

 :(1)صُ الشريْة عُد من وجوه األهموة يمكن إيجازها يفلُراسة مقا

أن معرفة مؼاصد الشريعة تساطد يف ففؿ الـصقص الشرطقة وتػسقرها بشؽؾ   (1

صحقح طـد تطبقؼفا طؾك الققائع، مؿا يضػل طؾك الػؼف حقاة تؿؽـف مـ الدخقل 

هل طؾك الؼؾقب بغقر استئذان، ومـ لؿ يتػطـ لقققع الؿؼاصد يف األوامر والـقا

 فؾقس طؾك بصقرة مـ وضع الشريعة.

أن الؿعرفة بالؿؼاصد تساطد طؾك معرفة الؼقاس الصحقح مـ الػاسد ، حقث ال  (2

ـْ وقَػ طؾك  يدرك ذلؽ إال مـ كان خبقرًا بلسرار الشرع ومؼاصده، وما َمَثُؾ َم

الظقاهر واأللػاظ، ولؿ يراع الؿؼاصد والؿعاين إال مِْثؾ رجؾ ققؾ لف: ال تسؾؿ طؾك 

 .(2)احب بدطة فؼبؾ يده ولؿ يسؾؿ طؾقفص

                                                        

ـ طؿر  (1) ـ صالح ب  .سابؼ مرجع،  8 ص ،د. طؿر ب

ـ حـ (2) ـ ققؿ الجقزية يف إطالم الؿققعق  115ص،  3وهذه الؿؼقلة مـسقبة إلك اب



–

536 

 إن درجة االجتفاد ال تحصؾ إال طـد مـ اتصػ بعدة صػات مـ أهؿفا: (3

 ففؿ مؼاصد الشريعة طؾك أكؿؾ وجف..أ

 .(1)التؿؽـ مـ االستـباط بـاء طؾك ففؿف إياها.ب

تخػقػ حدة الخالف بقـ الػؼفاء، فنن مـشل االختالف بقـ الؿذاهب يرجع إلك  (4

ؼاصد الشارع مـ الـصقص ، وطدم تقصؾ الػؼفاء إلك أسرار االختالف حقل م

 األوامر والـقاهل وقصد الشارع ومراده مـفا.

أن العؾؿ بالؿؼاصد يؽشػ طـ األهداف السامقة التل ترمل إلقفا الشريعة يف  (5

 أحؽامفا، ويقضح الغايات التل جاءت مـ أجؾفا.

ن مؼاصد الشريعة هل الجاكب أ (2)وبعد ذكر هذه القجقه يرجح الباحث ما يراه البعض

التطبقؼل مـ طؾؿ أصقل الػؼف، وأن طؾؿاء أصقل الػؼف قد تقجفت جفقدهؿ إلك جاكب 

الػفؿ ألحؽام الشريعة وتحرير الطرق الؿقصؾة إلك العؾؿ هبا مـ أدلتفا الـصقة 

واالجتفادية طؾك واقع األحداث، فنكف لؿ يحظ بـػس االهتؿام، ويعترب طؾؿ الؿؼاصد 

 فؼفًا تطبقؼقًا لألحؽام الشرطقة طؾك وقائعفا. الشرطقة

كؼالً طـ  "الشاصبل ومؼاصد الشريعة  "يحدد الدكتقر حؿادي العبقدي، يف كتابف : 

الدكتقر طبداهلل دراز يف مؼدمة كتاب الؿقافؼات : أن الؿؼاصد كؾفا هتدف إلك حػظ كظام 

 الح وإبطال الؿػاسد.العالؿ بتحؼقؼ الؿص

                                                        

 التجارية الؿؽتبة – دراز طبداهلل تحؼقؼ– بالشاصبل الؿعروف الؾخؿل إبراهقؿ أسحاق أبل –الؿقافؼات يف أصقل األحؽام  (1)

 155ص 4حـ هـ1341 بالؼاهرة الؽربى

ـ طؿر  (2) ـ صالح ب  مرجع سابؼ. 115ص  -راجع د. طؿر ب
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الغايات العامة  "ويعـقن الدكتقر حؿادي لؾػصؾ الثامـ مـ كتابف الؿذكقر بعـقان : 

يحدد الشاصبل مجال الشريعة فقذكر أهنا ال تعدو أن تؽقن أوامر  "ويؼقل:  "لؾؿؼاصد 

أو كقاهل، ففل قائؿة طؾك صرفقـ يسؿك أحدهؿا صرف اإليجاب ويسؿك اآلخر صرف 

 السؾب.

اإليجاب طـده هل األوامر ألهنا ققام بلطؿال، وصرف السؾب هق الـقاهل :  فطرف

 ألهنا إبطال ألطؿال اإليجاب.

وأوامر الشريعة هتدف طؿقمًا إلك جؾب الؿصالح الدكققية أو األخروية أو الـقطقـ 

 معًا، أما كقاهقفا فالغاية مـفا دفع الؿػاسد والؿضار إصالقًا.

ف فقؼقل: والذي يـبغل التـبقف طؾقف أن األوامر مؼصقدة ويقاصؾ الدكتقر حؿادي كالم

لذاهتا، أما الـقاهل فؾقست كذلؽ، وإكؿا كان ورودها تبعًا لألوامر ومعـك ذلؽ: أهنا حؿاية 

 .(1)"لؿا أمر بف، مـ الفدم، ففل سؾب لؿا يخؾ ببـاء الشريعة

 عة مـ أهؿفا: ويحدد الدكتقر كقر الديـ الخادمل سبع فقائد )غايات( لؿؼاصد الشري

إبراز طؾؾ التشريع ، وحؽؿف ، وأغراضف ، ومرامقف الجزئقة والؽؾقة، العامة والخاصة  (1

 يف شتك مجاالت الحقاة، ويف مختؾػ أبقاب الشريعة.

تؿؽقـ الػؼقف مـ االستـباط يف ضقء الؿؼصد الذي سقعقـف طؾك ففؿ الحؽؿ  (2

 وتحديده وتطبقؼف.

الؿؼاصد طؾك كحق الؿصالح )الؿرسؾة( إثراء الؿباحث األصقلقة ذات الصؾة ب (3

 والؼقاس والعرف والؼقاطد ، وسد الذرائع ، وغقرها.

                                                        

 مرجع سابؼ.،  189ص ، اصد الشريعة ومؼ الشاصبل –د. حؿادي العبقدي  (1)
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التؼؾقؾ مـ االختالف والـزاع الػؼفل والتعصب الؿذهبل، وذلؽ باطتؿاد طؾؿ  (4

 الؿؼاصد يف طؿؾقة بـاء الحؽؿ وتـسقؼ اآلراء الؿختؾػة ودرء التعارض بقـفا.

 لـص، وااللتػات إلك روحف ومدلقلف.التقفقؼ بقـ خاصقتل : األخذ بظاهر ا (5

 طقن الؿؽؾػ طؾك الؼقام بالتؽؾقػ واالمتثال طؾك أحسـ القجقه وأتؿفا. (6

الثامـ  مـ كالم اإلمام الؼرايف يف الػرقويف هذا الشلن يستـبط الدكتقر أحؿد الريسقين 

ريج والسبعقـ مـ كتابف الػروق : أن الؿؼاصد يجب أن يعرففا الؿجتفد : لقتليت لف التخ

طؾقفا، ويجب أن يعرففا الػؼقف الؿؼؾد ألن فؼف إمامف قد بـل طؾقفا، فال يستطقع هق أن 

يػتل بذلؽ الػؼف ويخرج طؾقف حتك يعرف الؿؼاصد التل بـل طؾقفا والؿصالح التل 

رطاها، ويقاصؾ فضقؾتف الؼقل فقـسب إلك الشاصبل ققلف يف الؿقافؼات : أكف جعؾ 

مرتبة االجتفاد هق معرفة الؿؼاصد طؾك كؿالفا حتك إذا  الشرط األول واألطظؿ لبؾقغ

بؾغ اإلكسان مبؾغًا ففؿ طـ الشارع فقف قصده يف كؾ مسللة مـ مسائؾ الشريعة، ويف كؾ 

باب مـ أبقاهبا، فؼد حصؾ لف وصػ هق السبب يف تـزيؾف مـزلة الخؾقػة لؾـبل صؾك اهلل 

هلل فالصػة الحؼقؼقة التل تمهؾ صاحبفا طؾقف وسؾؿ يف التعؾقؿ والػتقا والحؽؿ بؿا أراه ا

ألن يـقب طـ غقره، ويتؽؾؿ باسؿف هل أن يؽقن طارفًا خبقرًا بؿؼاصده، طؾك الجؿؾة 

وطؾك التػصقؾ، وأما ما طدا ذلؽ فلمقر مساطدة، فالؿجتفد الذي يحؽؿ ويػتل باسؿ 

ن يؽقن الشارع ال بد وأن يؽقن أول ما يؽقن طالؿا تؿام العؾؿ بؿؼاصده العامة، وأ

 .(1)طالؿًا بؿؼصده أو بؿؼاصده  يف الؿسائؾ التل يجتفد فقفا ويحؽؿ طؾقفا

                                                        

 .سابؼ مرجع،  295 ص،  الشاصبل اإلمام طـد الؿؼاصد كظرية –راجع د. أحؿد الريسقين  (1)
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 الوبحث الثاني

 في هىضىع علن هقاصذ الشريعة وأدلة ثبىتها
 وفوه مطلبان:

لْلم يكاد غالبوة الْلماء الذين أسهموا بالكتابة يف علم المقاصُ يتفقون على أن هذا ا

 يختص ببحث الموضوعات التالوة:

 .أقسام الؿصالح باطتبار رتبفا وحؽؿ تحصقؾفا وتعؾؼفا بعؿقم األمة أو بآحادها (1

 .أقسام الؿػاسد باطتبار رتبفا وحؽؿ درئفا وحصقل الثقاب أو العؼاب طؾقفا (2

 . صرق )أدلة( الؽشػ طـ الؿصالح والؿػاسد (3

 . حؿفا أو تعارضفاصرق الؿقازكة بقـ الؿصالح والؿػاسد طـد تزا (4

القسائؾ الشرطقة لتحؼقؼ الؿصالح العامة )الؿحافظة طؾك الديـ والـػس والـسؾ  (5

 .(1) (والعؼؾ والؿال والعرض

 .مؽؿالت الؿؼاصد الشرطقة وشروصفا (6

 . شرح ققاطد الؿشؼة ورفع الحرج (7

 .  (2)تطبقؼات الؿؼاصد يف األحؽام الػؼفقة (8

 .الؿؼاصدالؼقاطد األصقلقة والػؼفقة وطالقتفا ب (9

 ضقابط الؿصالح وطؾؾفا وحؽؿفا وطالقاهتا بالـقة واإلرادة.(15

                                                        

ـ طؿر  (1) ـ صالح ب  .باختصار 514-466 ص  –د. طؿر ب

ـ الخادمل  (2)  باختصار 193-165 ص  –كقر الدي
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ويؾخص األستاذ الدكتقر طالل الػاسل يف كتابف مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ومؽارمفا 

مقضقع طؾؿ مؼاصد الشريعة فقؼقل: إن الشريعة اإلسالمقة تـطقي طؾك مؼاصد، ومؼاصد 

ن الطبقعل الؿقضقع يف الخؾقؼة، والذي تـطقي طؾك أحؽام، وهل لقست مـ قبقؾ الؼاكق

يؽتشػف اإلكسان طـ صريؼ اإللفام )غؿقض يؽتشػ غؿقضًا( ولؽـف كظر بالػعؾ يف إصار 

أصقل طامة يفتدي هبا الؿؽؾػ بذلؽ الـظر إلك اكتشاف أسرار الشريعة ومؼاصدها طـ صريؼ 

مؼاصد وأففام،  الؾػظ، والؿدلقل الخاص والعام، وما تدل طؾقف مجؿقع تؾؽ الدالالت مـ

 ويقاصؾ الدكتقر طالل الػاسل كالمف فقؼقل: 

إن الشريعة مبـاها وأساسفا طؾك الحؽؿ ومصالح "وجؿاع الؿؼاصد ما قالف ابـ الؼقؿ 

العباد يف الؿعاش والؿعاد، وهل طدل كؾفا، ورحؿة كؾفا، وحؽؿة كؾفا، فؽؾ مسللة 

الؿصؾحة إلك الؿػسدة، خرجت طـ العدل إلك الجقر، وطـ الرحؿة إلك ضدها، وطـ 

وطـ الحؽؿة إلك العبث، فؾقست مـ الشريعة، وإن ادخؾت فقفا بالتلويؾ، فالشريعة 

طدل اهلل بقـ طباده ورحؿتف بقـ خؾؼف ويخؾص الدكتقر طالل الػاسل إلك الؼقل: إن 

مؼاصد الشريعة هل الؿرجع األبدي الستؼاء ما يتققػ طؾقف التشريع والؼضاء يف الػؼف 

وأهنا لقست مصدرًا خارجقًا طـ الشرع اإلسالمل، ولؽـفا مـ صؿقؿف،  اإلسالمل

ولقست غامضة غؿقض الؼاكقن الطبقعل الذي ال يعرف لف حد وال مقضع ولؽـفا ذات 

معالؿ واضحة، وأن الشارع الحؽقؿ هق الذي جعؾ الؿؼاصد طالمات طؾك الحؽؿ الذي 

 جفة االقتضاء أو التخققر(.هق خطاب اهلل تعالك الؿتعؾؼ بلفعال الؿؽؾػقـ )طؾك 
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 من الكتاب والسنة واْلجماع والمْقول:

يذكر ابـ ققؿ الجقزية يف مػتاح دار السعادة أن الؼرآن والسـة مؿؾقءان )باألدلة( طؾك  

جؾفا تعؾقؾ األحؽام أو الؿصالح وتعؾقؾ الخؾؼ هبؿا، والتـبقف طؾك وجقه الحؽؿ التل أل

شرطت تؾؽ األحؽام أو ألجؾفا خؾؼ األطقان فقؿا يزيد طؾك ألػ مقضع بطرق 

 .(1)متـقطة

 أدلة الثبوت من الكتاب:(1

ما مـ غاية أو ققؿة أو هدف أو مصؾحة دطا الؼرآن الؽريؿ إلك تحصقؾفا إال كزل 

ـ مصاحبًا لفا اآليات الدالة طؾك الؿؼصد مـفا، وما مـ مػسدة أو مضرة هنك الؼرآن ط

فعؾفا أو تحصقؾفا إال وكزل مصاحبًا لؾـفل طـفا اآليات الدالة طؾك مؼاصدها، ومـ 

ونِ  ذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال ققلف تعالك:  ُُ ُب ْْ ْىَس إِّلَّ لَِو ففذه   (2)َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

وا َوَّل َتُسبُّ  اآلية دلقؾ طؾك الؼصد الذي خؾؼ مـ أجؾف اإلكسان، ومثؾ ققلف تعالك: 

ًوا بَِغْورِ ِعْلٍم  ُْ ُعوَن ِمْن ُدوِن اهَّللِ َفَوُسبُّوا اهَّللَ َع ُْ فنن الشطر األخقر مـ اآلية دلقؾ  (3)الَِّذيَن َي

طؾك مؼصد الـفل طـ سب الؽافريـ باهلل والؿشركقـ بف والعقب طؾقفؿ يف طباداهتؿ، 

اَلِمونَ َوَما َأْرَسْلنَاَك إِّلَّ َرْحَمًة لِ  ومثؾ ققلف تعالك:  َْ فنن هذه اآلية دلقؾ طؾك   (4)ْل

 الؿؼصد مـ إرسال الـبل محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ برسالة اإلسالم. 

                                                        

 واإلفتاء العؾؿقة البحقث إدارة رئاسة مـشقرات مـ –الجقزية  ققؿ اـب –مػتاح دار السعادة ومـشقر والية العؾؿ واإلرادة  (1)

 .316 ص،  1ـ، جـ بالرياض

ـ سقرة الذ 56اآلية   (2)  . ارياتم

ـ سقرة األكعام  158اآلية   (3)  .م

ـ سقرة األكبقاء  157اآلية   (4)  .م
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 أدلة الثبوت من السنة المطهرة:(2

معظؿ األحاديث التشريعقة القاردة طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ محتقية طؾك 

ام تشريعقة ومـ األمثؾة الدالة العؾؾ والحؽؿ والؿؼاصد الشرطقة لؿا تضؿـتف مـ أحؽ

قاتؾ اهلل القفقد، حرمت طؾقفؿ الشحقم "طؾك ذلؽ: ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

، فنن الشطر األخقر مـ الحديث طؾة لشطره األول ودال طؾك  (1) "فجؿؾقها وباطقها

 الؿؼصد مـ الدطاء طؾك القفقد بالؼتؾ والفالك.

أال مـ ضؾؿ معاهدًا أو اكتؼصف أو كؾػف "وسؾؿ:  ومـ األمثؾة أيضًا ققلف صؾك اهلل طؾقف

، فنن الشطر (2)فقق صاقتف أو أخذ مـف شقئًا بغقر صقب كػس فلكا حجقجف يقم الؼقامة

األخقر مـ الحديث طؾة لشطره األول ودال طؾك قصد الشارع الحـقػ إلك حسـ معامؾة 

 الؿعاهديـ.

 األدلة من اّلجماع:(3

بقت اإلجؿاع طؾك أن األحؽام الشرطقة العؿؾقة معؾؾة ث (3)كؼؾ الشاصبل يف الؿقافؼات

بؿصالح العباد وأن لفا مؼاصد شرطقة مرطقة، ومذهب ابـ حزم الظاهري ما سؿك هبذه 

 التسؿقة إال ألن ابـ حزم يؼػ طؾك ضاهر الـصقص.

 األدلة من المْقول:(4

 يمكن اّلستُّلل على ثبوت مقاصُ الشريْة من المْقول من عُة وجوه منها:

دطقة الشريعة ألتباطفا بالـظر والتلمؾ والتػؽر فقؿا ُيْصؾِح حقاهتؿ وما يػسدها وفقؿا  .أ

                                                        

 .1582وصحقح مسؾؿ حديث رقؿ  2223صحقح البخاري حديث رقؿ   (1)

ـ ابل داود حديث رقؿ   (2)  وحجقجف يعـل خصؿف. 3552سـ

 . هـ1341الؿؽتبة التجارية الؽربى مصر  -139ص  ، الؿقافؼات لؾشاصبل   (3)
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 يـػع معاشفؿ وما يضره، حتك يؽقكقا طؾك بقـة وبصقرة .

ُْ  أن الشريعة قد كعت وألؼت بالؿالمة طؾك مـ ال يػؼف أحؽام ديـف، قال تعالك: .ب َوَلَق

ْىِس َلُهْم ُقُلوٌب َّل َيْفَقُهوَن بَِها َوَلُهْم َأْعُوٌن َّل ُيْبِصُروَن َذَرْأَىا لَِجَهنََّم َكثِوًرا ِمَن اْلجِ  نِّ َواْْلِ

اِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلئَِك ُهُم اْلَغافُِلوَن  َْ ُْوَن بَِها ُأوَلئَِك َكاأْلَْى  . (1)بَِها َوَلُهْم َآَذاٌن َّل َيْسَم

                                                        

ـ سقرة األطراف .  179اآلية   (1)  م
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 الوبحث الثالث

ل الفقه في عالقة علن هقاصذ الشريعة بأصى  

 وقىاعذ الفقه الكلية والفقه العام

 وفوه ثلث مطالب:

ما  (1)يذكر الشقخ أحؿد الريسقين يف كتابف كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل

 مؾخصف:

طبقؼًا أن مقدان العـاية بؿؼاصد الشريعة هق الػؼف وأصقل الػؼف، يؿارسفا الػؼفاء ت (1

 وتػصقالً، ويؿارسفا األصقلققن تـظقرًا وتلصقالً.

 أن اإلمام الشاصبل قد استػاد مـ الػؼفاء واألصقلققـ وبـك طؾك ما أصؾقه ومفدوه. (2

أن إضفار الؿؼاصد ولػت االكتباه إلقفا بشؽؾ مستؼؾ وتؼعقد أسسفا وأركاهنا جاء  (3

 الؿملػات األصقلقة.مـ جاكب األصقلققـ وأن الشاصبل قد تـبف إلقفا مـ خالل 

أن طؾؿاء األصقل كان لفؿ األثر األكرب يف التلصقؾ والتؼعقد لعؾؿ مؼاصد الشريعة، وقد أورد  (4

الريسقين طددا مـ مشاهقر همالء العؾؿاء مبقـًا أثر كؾ مـفؿ يف تلصقؾ مسائؾ ومباحث 

 مؼاصد الشريعة ومـفؿ:

ؼػال الشاشل )الؼػال الؽبقر(  الؿتقيف هـ ، وأبق بؽر ال333أبق مـصقر الؿاتريدي الؿتقيف سـة 

هـ ، وإمام 453هـ ، والباقالين الؿتقيف سـة 375هـ ، وأبق بؽر األهبري الؿتقيف سـة 365سـة 

ـ الرازي صاحب 555هـ، وأبق حامد الغزالل 478الحرمقـ الجقيـل الؿتقيف سـة  ـ ، وفخر الدي ه

                                                        

شر لؾدراسات الجامعقة الؿمسسة – الشاصبل اإلمام طـد الؿؼاصد كظرية –الشقخ أحؿد الريسقين  (1)  بقروت والتقزيع واـل

 .  باختصار 57-29 ص،  هـ1412
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)صاحب كتاب اإلحؽام يف أصقل  هـ، وسقػ الدـي اآلمدي656كتاب الؿحصقل الؿتقيف سـة

ـ الحاجب الؿتقيف هـ631األحؽام( الؿتقيف سـة  ـ ، البقضاوي الؿتقيف سـة 646، واب ـ ، 685ه ه

ـ هـ665هـ ، وطز الديـ بـ طبدالسالم الؿتقيف سـة 772واألسـقي الؿتقيف سـة  ، وتؼل الدي

ـ تقؿقة الؿتقيف سـة   هـ.728أحؿد ب

لشرطقة التل تقصؾ إلقفا شققخ األصقلققـ الؿتؼدمقـ، وقد شرح الريسقين الؿؼاصد ا

والذي يؿؽـ استـتاجف مـ أققال العؾؿاء يف طالقة طؾؿ مؼاصد الشريعة بعؾؿ أصقل الػؼف 

 فقؿا يؾل:

أن مؼاصد الشريعة أحد جقاكب مقضقطات أصقل الػؼف، تؾؽ الؿقضقطات التل ال  .1

طقة مـ حقث كقهنا قطعقة م الشرتخرج طـ البحث يف األدلة الؿقصؾة إلك األحؽا

ضـقة يف ثبقهتا ودالالهتا، وأقسامفا، ومراتبفا، وكقػقة استـباط األحؽام الشرطقة أو

 مـفا.

أن مقضقع العؾؿقـ )الؿؼاصد واألصقل( واحد وهق األدلة التل يستـبط مـفا األحؽام  .2

 الشرطقة.

ط األحؽام فال أقؾ مـ أكـا إذا لؿ يؿؽــا اطتبار الؿؼاصد أدلة مقصؾة بذاهتا إلك استـبا .3

أن تؽقن مخصصات لعؿقم األدلة أو مؼقدات لؿطؾؼ األدلة، أي بقان طقارض 

األدلة، ومـ الؿعؾقم أن طقارض األدلة أحد الؿقضقطات الرئقسقة لعؾؿ أصقل 

  (1)الػؼف

إن الؽثقر مـ األصقلققـ الؼدامك والؿحدثقـ ومـفؿ الشاصبل يف الؿقافؼات اطتربوا  .4

                                                        

  1ـ، جـ هـ1455 بقروت العؾؿقة الؽتب دار  – اآلمدي طؾل ـب الحسـ أبل –راجع االحؽام يف أصقل الػؼف  (1)
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أحد أقسام أصقل الػؼف وتـاولقها يف كثقر مـ أبقابف، ويف هذا الشلن مؼاصد الشريعة 

إن الؿؼاصد ركـ مـ "يؼقل الشقخ طبدالقهاب خالف يف كتابف )أصقل الػؼف( : 

أركان أصقل الػؼف : الحتقائفا طؾك ققاطد أصقلقة تشريعقة تساطد طؾك ففؿ 

 .(1)"األحؽام مـ كصقصفا، ويف استـباط األحؽام فقؿا ال كص فقف

الؼقاطد "يرى األستاذ الدكتقر طبد الرحؿـ زيد الؽقالين، يف بحث لف بعـقان 

أن الدارس لؾؼقاطد والؿتتبع  (3)األصقلقة والػؼفقة وطالقاهتا بؿؼاصد الشريعة اإلسالمقة

ربت طـفا هذه الؼقاطد يجد اتصااًل وثقؼًا بقـ الؼقاطد لألحؽام الؽؾقة الشرطقة التل ط

                                                        

، قال  خالف طبدالقهاب الشقخ قالف ما ويؿثؾ 9ص دمشؼ الؼؾؿ دار الػؼف أصقل –راجع الشقخ طبدالقهاب خالف  (1)

 .341ص، لؼاهرة با العربل الػؽر دار –صقل الػؼف أأيضًا الشقخ محؿد أبق زهرة يف كتابف 

طبؼ طؾك جزيئقات كثقرة تػفؿ  (2) ظائر الؼاطدة الػؼفقة هل: أمر كؾل ـي  السبؽل الديـ تاج –أحؽامفا مـفا، راجع: األشباه واـل

طبؼ طؾك أكثر جزيئقاتف. لتعرف "، وققؾ هل: 11ص،  1ـهـ ، ج1413 بقروت العؾؿقة الؽتب دار – حؽؿ أكثري ال كؾل، ـي

 قروتب العؾؿقة الؽتب دار – الحؿقي محؿد ـب أحؿد –راجع: غؿز طققن البصائر شرح األشباه الـظائر  "أحؽامفا

،  2حـ،  بقروت الػؽر دار – العام الػؼفل الؿدخؾ كتابف يف الزرقا مصطػك الشقخ وطرففا 22 ص،  1ـج ،هـ1455

، يف الحقادث التل تدخؾ طامة تشريعقة احؽامًا تتضؿـ مقجزة دستقرية كصقص يف كؾقة فؼفقة اصقل": بلهنا 941ص

طبؼ طؾك جزيئات حؽؿ فؼف"ويؿؽـ لؾباحث أن يعرففا بلهنا  "تحت مقضقطفا ل كؾل، صقغ يف طبارة محؽؿة مقجزة، ـي

وفروع ومسائؾ كثقرة  مـ أبقاب فؼفقة متعددة ، يرد إلقف ما يدخؾ تحت مقضقطف مـ كقازل ومستجدات حقاتقة لؾتعرف 

ـ خاللف  ."طؾك احؽامفا م

 الشريعة مؼاصد – اإلسالمقة لشريعةا بؿؼاصد وطالقاهتا والػؼفقة االصقلقة الؼقاطد –أ.د. طبد الرحؿـ زيد الؽقالين  (3)

 م،2556 لـدن/ ويؿبؾدون اإلسالمل لؾرتاث الػرقان ممسسة – التطبقؼ ومجاالت الؿـفج قضايا يف دراسات اإلسالمقة

 . 247 ص
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 الػؼفقة ومؼاصد الشريعة، ويحدد فضقؾتف جفات هذا االتصال يف أربع جفات هل:

أن العديد مـ الؼقاطد الػؼفقة قد تػرطت طـ الؿؼاصد الؽؾقة التل  الجهة األولى: (1

 يبتغقفا الشارع مـ تشريعف مـفا مثالً:

الضرر "تـاولت مقضقع جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد مثؾ قاطدة الؼقاطد الػؼفقة التل 

الضرر ال "وقاطدة  "إذا تعارضت مػسدتان روطل أطظؿفؿا بارتؽاب أخػفؿا"وقاطدة  "يزال

وقاطدة إ ذا تعارضت الؿصؾحة الخاصة مع "يختار أهقن الضرريـ "وقاطدة  "يزال بؿثؾف

 ."الؿصؾحة العامة قدمت الؿصؾحة العامة طؾك الخاصة

ففذه الؼقاطد الػؼفقة كؾفا ثؿرة مـ ثؿار الؿؼصد العام الذي ابتـك طؾقف التشريع كؾف 

وهق: إقامة مصالح الخؾؼ ودفع الؿػاسد طـفؿ، والذي طرب طـف اإلمام العز بـ طبد 

. وققل "التؽالقػ كؾفا راجعة إلك مصالح العباد يف دكقاهؿ وآخرهتؿ"السالم بؼقلف: 

إكؿا هق لؿصالح العباد يف العاجؾ واآلجؾ معًا، فجؿقع  وضع الشرائع"الشاصبل: 

الؼقاطد التل كظؿت مقضقع الؿصؾحة والؿػسدة مـبثؼة طـ األصؾ العام الذي قام طؾقف 

 التشريع اإلسالمل كؾف.

فنهنا مـبثؼة مـ أصؾ رفع  "الؿشؼة تجؾب التقسقر"ومـ هذا الؼبقؾ أيضًا قاطدة: 

 الؿؼاصد الشرطقة. الحرج الذي يعترب واحدَا مـ أطظؿ

وأرى أن الؼقاطد الػؼفقة التل تتػرع طـ "ويتابع الدكتقر الؽقالين ققلف فقؼقل: 

الؿؼاصد الشرطقة العامة وتعرب طـفا، هل يف حؼقؼتفا ققاطد مؼاصدية طالوة طؾك كقهنا 

 ققاطد فؼفقة.

فقة يؼقل الدكتقر الؽقالين: ومـ وجقه االتصال بقـ الؼقاطد الػؼ الجهة الثاىوة: (2

ومؼاصد الشريعة اإلسالمقة أن هذه الؼقاطد هل التل تـتؼؾ بؿؼاصد التشريع الؽؾقة 
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مـ جاكبفا الـظري وأفؼفا التجريدي إلك مقداهنا العؿؾل وواقعفا الؿشاهد 

 والؿؾؿقس.

ويؼرر الدكتقر الؽقالين وجف االتصال الثالث بؿا طرب طـف بالضبط والتؼققد: وهق يعـل أن  (3

ضؿـفا الؿؼاصد الشرطقة معاين تتسؿ بالعؿقم واالتساع والؽؾقة، وهل يف الؿعاين التل تت

الؽثقر مـفا تحتاج إلك ضبط وتؼققد حتك ال يدخؾ فقفا ما لقس مـفا، أو يخرج مـفا ما هق 

مـ صؿقؿ مدلقالهتا، وهذا ما تضطؾع بف الؼقاطد الػؼفقة يف العديد مـ الحاالت، حقث 

بقـ متك يؽقن شرطقًا ومتك يـزع طـف وصػ الشرطقة ترد طؾك الؼصد الشرطل فتضبطف وت

 واالطتبار.

وأما جفة االتصال الرابعة لؾؼقاطد الػؼفقة بؿؼاصد الشريعة ففل: جفة قصد  (4

الؿؽؾػ، وبقان ذلؽ: أن مجؿقطة مـ الؼقاطد الػؼفقة جاءت لتضبط قصد الؿؽؾػ 

بؿؼاصدها: حقث  األمقر"حتك تجعؾف متقافؼًا مع قصد الشارع ومـفا مثالً: قاطدة: 

تضبط هذه الؼاطدة وغقرها مـ الؼقاطد الؿتػرطة طـفا قصقد الؿؽؾػقـ وبقاطثفؿ 

لتؽقن متقافؼة مع مؼاصد الشارع، وكلن هذه الؼقاطد قد صقغت لحؿاية مؼاصد 

الشارع مـ مؼاصد الؿؽؾػقـ غقر الؿشروطة. وهبذا يتبقـ أهؿقة الؼقاطد الػؼفقة 

يعة اإلسالمقة، بقاكًا وتقضقحًا، وضبطًا وتؼققدًا واتصالفا القثقؼ بؿؼاصد الشر

 .(1)واطؿااًل وتػصقالً، وحؿايًة وحػظًا



األكقاع الثالثة أحؽام طامة، إال أهنا تختؾػ فقؿا وضعت لف فالؼاطدة األصقلقة  .1

                                                        

 255الؿرجع السابؼ ص  (1)
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تفا التػصقؾقة والؼاطدة الػؼفقة مقضقطة الستـباط األحؽام واستخراجفا مـ أدل

األصقلقة مقضقطة لضبط وحػظ األحؽام وجؿع ما تشابف مـفا أو تـاثر تحت أصؾ 

 واحد كؾل كاشػ طـ الحؽؿ.

والؼاطدة الؿؼاصدية مقضقطة لؾتعرف طؾك أسرار األحؽام وحؽؿة تشريعفا ويمكد  .2

صبل طؾك الصؾة الدكتقر أحؿد الريسقين يف كتابف كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشا

الؼقية بقـ أصقل الؿذهب الؿالؽل وبقـ مؼاصد الشريعة ويذكر يف ذلؽ ما 

 مؾخصف:

أن الؿصؾحة الؿرسؾة أصؾ مـ أصقل مذهب اإلمام مالؽ وأن لفذا األصؾ طالقة  (1

 .(1)طضقية بالؿؼصد العام لؾشريعة اإلسالمقة وهق جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد

الؿذهب الؿالؽل وهذا األصؾ هق وجف مـ  أن سد الذرائع أصؾ آخر مـ أصقل (2

وجقه رطاية مؼصقد الشارع يف حػظ الؿصالح ودرء الؿػاسد، وقاطدة سد الذرائع 

تؼقم مباشرة طؾك الؿؼاصد والؿصالح، ففل تؼقم طؾك أساس أن الشارع ما شرع 

أحؽامف إال لتحؼقؼ مؼاصدها مـ جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد، فنذا أصبحت 

ذريعة لغقر ما شرطت لف، ويتقسؾ هبا إلك خالف مؼاصدها  أحؽامف تستعؿؾ

الحؼقؼقة ، فنن الشرع ال يؼر فساد أحؽامف وتعطقؾ مؼاصده، وال يجقز ألهؾ 

الشريعة أن يؼػقا مؽتقيف األيدي أمام هذا التحريػ لألحؽام طـ مؼاصدها بدطقى 

 .(2)طدم مخالػة ضقاهرها ورسقمفا

                                                        

 مرجع سابؼ. 64صد طـد اإلمام الشاصبل ص الؿؼا كظرية  –د. أحؿد الريسقين  (1)

 باختصار. 77-73ص كػس الؿرجع  (2)
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الثالث مـ اصقل الؿذهب الؿالؽل وتتؿثؾ  مراطاة مؼاصد الؿؽؾػقـ وهق األصؾ (3

 طالقة مراطاة مؼاصد الؿؽؾػقـ، بعالقة مراطاة مؼاصد الشارع يف أمريـ: 

 أهنؿا يـبعان مـ مـبع واحد ويشرتكان يف أصؾ واحد وهق مراطاة الؿؼاصد.  )األول(

 .(1)ػوقد ترك الريسقين بقاكف لؾشاصبل الذي بقـف يف مؼاصد الؿؽؾػ يف التؽؾق )الثاين(

يرى الدكتقر كقر الديـ الخادمل، يف كتابف طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة أن األحؽام الػؼفقة 

هل الجاكب التطبقؼل لؿؼاصد الشريعة، والجاكب التطبقؼل لؿؼاصد الشريعة معـاه: 

اصد الشرطقة مـ خالل االهتؿام بالققائع والشقاهد الحقاتقة الؿختؾػة يف ضقء الؿؼ

ففؿفا وتـزيؾفا طؾك وفؼ مراد الشارع ومؼاصد احؽامف ومصالح الدكقا واآلخرة جؾبًا 

 لؾؿـافع ودرًء لؾؿػاسد.

والؿؼاصد الشرطقة تـطبؼ طؾك كافة مجاالت األحؽام الػؼفقة بدرجات متػاوتة مـ 

 حقث الجالء والخػاء، وصرق اإلثبات ومسالؽ التبققـ.

 م الفقهوة من حوث اْلجمال تنقسم إلى:ومجاّلت األحكا

 مجاالت العبادات )كالطفارة والصالة والزكاة والصقم الخ(.(1

 مجاالت الؿعامالت )كالبققع والصؾح والفبة والضؿان والقكاالت والزواج((2

 .(3)وبعقض (2)مجاالت التصرفات الؿالقة بغقر طقض(3

 .(4)مجاالت الزواج والطالق وما يتعؾؼ هبؿا(4

                                                        

 136-132كػس الؿرجع ص  (1)

 كالفبة والققػ والقصقة. (2)

ـ والصؾح. (3)  كالبقع واإلجارة والره

ـ الخطبة واالطالن واالشفاد والؿفر والخؾقة والخؾع والعدة. (4)  م
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 ضقة والشفادات وما يتعؾؼ هبؿا.مجاالت األق(5

 . مجاالت الجرائؿ والعؼقبات وما يتعؾؼ هبؿا(6

 .مجاالت االحتساب واألمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر(7

وقد أوسع الدكتقر الخادمل بالشرح والتحؾقؾ مؼاصد الشريعة يف كؾ مجال مـ 

قـ الػؼف باطتباره مجاالت الػؼف السبعة الؿشار إلقفا، وذلؽ بؿا يثبت العالقة القصقدة ب

أحؽامًا تػصقؾقة طؿؾقة مستـبطة مـ أدلتفا التػصقؾقة وبقـ مؼاصدها الشرطقة باطتبارها 

أسرارا وغايات لألحؽام الػؼفقة، ومـ جؿؾة كالمف يف هذا الشلن ققلف: إن الجاكب 

التطبقؼل لؿؼاصد الشريعة مفؿ لؾغاية ويحتاج إلقف الباحث والدارس والػؼقف والؿجتفد 

 .(1)ؼاضل والؿػتل والؿؽؾػ، وسائر مـ أراد ففؿ خطاب الشارع وتعالقؿف ومؼاصدهوال

 ومن أمثلة وىماذج األحكام الفقهوة المحتوية على مقاصُ تشريْوة اقتصادية ما يلي:

َفَهاَء َأْمَواَلُكُم  ققلف تعالك:  .1 ُتوا السُّ ًْ فنن الؿؼصد مـ هذا الـفل هق   (2)َوَّل ُت

مـ جاكب إدارتف، ألن السػقف الؿبذر لؿالف ال يحسـ إدارة الؿال الحػاظ طؾك الؿال 

 وتـؿقتف.

وا إَِلْوِهْم َأْمَواَلُهْم ... َواْبَتُلوا اْلَوَتاَمى ققلف تعالك:  .2 ُْ ا َفاْدَف ًُ ،   (3)َفٌِْن َآَىْسُتْم ِمنُْهْم ُرْش

 فنن الؿؼصقد الشرطل مـ وراء اختقار طؼقل القتامك هق القققف طؾك رشدهؿ

 وحسـ تصرففؿ يف الؿال قبؾ تسؾقؿ أمقالفؿ إلقفؿ طـد البؾقغ.

                                                        

ـ الخادمل   (1)  مرجع سابؼ. 165 ص –راجع د. كقر الدي

ساء . 5اآلية )  (2) ـ سقرة اـل  ( م

ساء . 6ية )اآل  (3) ـ سقرة اـل  ( م
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َها الَِّذيَن َآَمنُوا َّل َتْيُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْونَُكْم بِاْلَباصِلِ  ققلف تعالك:  .3 ـ   (1)َيا َأيُّ فنن الغاية م

تشريع هذا الـفل هل حػظ الؿال مـ جاكب العدم بتحريؿ أخذه أو أكؾف إال بسبب مشروع 

 لتجارة والؿقراث والقصقة والفبة.كا

، فنن الغاية والؿؼصقد مـ تشريع هذا  (2)َوَّل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَواَءُهْم  ققلف تعالك:  .4

 الـفل هل مـع ضؾؿ اآلخريـ طـد التعامؾ الؿالل معفؿ.

ْر َتْبِذيًرا  ققلف تعالك:  .5 ع هذا الـفل فنن الغاية والؿؼصد الشرطل مـ تشري  (3)َوَّل ُتَبذِّ

 هل حػظ الؿال طـ اإلضاطة واالتالف يف وجقه إكػاق تاففة أو غقر مػقدة.

ْرُهْم  ققلف تعالك:  .6 َة َوَّل ُينِْفُقوَىَها فِي َسبِوِل اهَّللِ َفَبشِّ َهَب َواْلِفضَّ َوالَِّذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ

َذاٍب َألِومٍ  َْ والقطقد هل الـفل طـ كـز ،  فنن الغاية والؿؼصد مـ هذا التفديد   (4) بِ

 الؿال وحبسف لؿـافاتف لؼصد الشارع مـ جعؾ الؿال وسقؾة لؾـػع العام.

َيُهَما  ققلف تعالك:  .7 ُِ وا َأْي ُْ اِرَقُة َفاْقَط اِرُق َوالسَّ فنن الغاية مـ تشريع هذه  ،  (5)َوالسَّ

 العؼقبة هل حػظ أمقال الـاس مـ الضقاع وزجر الؿعتديـ طؾقفا.

)أي مذكب( تشريع يفدف   (6)"مـ احتؽر ففق خاصلء"اهلل طؾقف وسؾؿ: ققلف صؾك  .8

إلك تحؼقؼ تقازن األسقاق وسقادة الؿـافسة الؽامؾة فقفا والحقؾقلة دون غالء 

 األسعار.

                                                        

ساء . 29اآلية ) (1) ـ سقرة اـل  ( م

ـ سقرة األطراف . 85اآلية )  (2)  ( م

ـ سقرة اإلسراء . 26اآلية )  (3)  ( م

ـ سقرة التقبة . 34اآلية )  (4)  ( م

ـ سقرة الؿائدة . 38اآلية )  (5)  ( م

ـ األلباين : صحقح الرتغقب ، ص  (6)  . 1781، أخرجف مسؾؿ ، ح 1781الشقخ /محؿد كاصر الدي



 

553 

تشريع يفدف إلك    (1)"مـ أحقا أرضًا مقتة ففل لف"ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  .9

 تشجقع الـشاط الزراطل.

تشريع يفدف إلك تحرير الـشاط  (2)"مـ غشـا فؾقس مـا"وسؾؿ:  ققلف صؾك اهلل طؾقف.15

 التجاري مـ فساد الؿػسديـ وطدم اإلضرار باآلخريـ.

تشريع   (3)"البقـة طؾك الؿدطل والقؿقـ طؾك مـ أكؽر"ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: .11

 يفدف إلك لزوم إثبات الؿدايـات الؿالقة سدًا لذريعة أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ.

تشريع يستفدف  (4)"كؾ الؿسؾؿ طؾك الؿسؾؿ حرام"قلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ق.12

تحريؿ أكؾ أمقال الـاس أو أخذها بؿا ال يحؾ شرطًا مـ األسالقب الؿحرمة 

 كالسرقة والغصب والقؿقـ الػاجرة والغش والغرور واالحتؽار والربا.



ومثؾ صالق الزوجة يف صفر جامعفا ، مثؾ القصقة لقارث دون مقافؼة باقل القرثة 

فقف، فنن القصقة يف ذاهتا معامؾة مالقة مباحة لؽـفا مـفل طـفا إن كاكت لقارث دون 

الؿباحة والؿؼصد الشرطل مـ هذا الـفل هق طدم إفضاء القصقة ، مقافؼة باقل القرثة 

 ، وهق فساد مـفل طـف، إلك محظقر إحداث الخالف والشؼاق والـزاع بقـ القرثة 

وكذلؽ الطالق يف ذاتف حؽؿ فؼفل مباح شرطًا لؽـف مـفل طـف إن وقع يف صفر تؿ 

                                                        

ـ حزم ، ص (1)  . 3573، الشقخ / األلباين : صحقح أبل داود   ، ص 8، ج/ 235الؿحؾك الب

 . 152، صحقح مسؾؿ ، ص 4، ج/ 82مجؿع الزوائد لؾفقثؿل ، ص  (2)

ـ العربل ، ص 8، ج/ 27األم لإلمام الشافعل ، ص  (3) ـ قدامة ،  3، ج/ 981، الؼبس الب  . 12، ج/ 254ص، الؿغـل الب

 . 2564مختصراً، ومسؾؿ ، ح 6564، أخرجف البخاري ، ح 7242الشقخ األلباين : صحقح الجامع  ، ص  (4)
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إذ ربؿا يحدث حؿؾ فتطقل طدة الزوجة إلك تسعة شفقر : الجؿاع فقف بقـ الزوجقـ 

والؿؼصد الشرطل مـ هذا الـفل هق مـع إلحاق ، ء حتك تضع حؿؾفا بدال مـ ثالثة قرو

والحؽؿ يف مثؾ هذه الحاالت لقس واحدًا وإكؿا هق متـقع ، الضرر بالزوجة الؿطؾؼة 

وما إذا كاكت واجبة أو مـدوبة أو مباحة ، وتابع لـقع الؿصؾحة الػائتة والغائبة طـف 

قعة وما إذا كاكت متق، ا التحصقؾ، وما إذا كاكت مثابة طؾك فعؾفا أو معاقب طؾك تركف

 دائرة بقـ الؼطع والقؼقـ وبقـ الظـ واالحتؿال.الحصقل أو كاجزة الحصقل أو

فنن الحؽؿ بحؾ أو حرمة أو إباحة أو كراهقة مثؾ هذه الؿعامالت مرتبط بـقع 

وذلؽ طؾك الرغؿ مـ كقن الؿعامؾة مباحة يف ، الؿصؾحة غقر الؿتحؼؼة يف الؿعامؾة 

 أصؾفا.

 ،،،ؾؿواهلل أط 
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 الخاتوة

الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم األتؿان األكؿالن طؾك كبقـا محؿد وطؾك 

 آلف وصحبف أجؿعقـ، ثؿ أما بعد: 

فنن الباحث يف طؾؿ مؼاصد الشريعة وأسرارها وغاياهتا اليسعف إال أن يؼقل: إن هذا 

 ققاطد وكؾقات العؾؿ تؼـقـ فعؾل لعؾؿ أصقل الػؼف وضبط لؿسائؾ الػؼف العامة يف

وأصقل مؼاصدية محددة شامؾة وجامعة ومبقـة لؿعاين وأقسام الؿصالح والؿػاسد 

وضقابط الؽشػ طـ صحقحفا وفاسدها، وصرق الؿقازكة بقـ الؿصالح والؿػاسد طـد 

تزاحؿفا، وبقان مجاالت تطبقؼ الؼاطدة الؿؼاصدية الؽربى يف جؾب الؿصالح ودرء 

سائؾ الشرطقة لتحؼقؼ الؿؼصد العام لؾشريعة اإلسالمقة يف الؿػاسد، ثؿ بقان أقسام الق

التخػقػ ورفع الحرج والؿشؼة ووسائؾ الؿحافظة طؾك الديـ والـػس والـسؾ والعؼؾ 

 والؿال والعرض.

ومع إدراك الباحث ألهموة هذا الْلم يستطوع أن يُرك جهود الْلماء الذين أصلوه وقُْوه 

كاملً وافوًا، كما يستطوع الباحث أن يتوصل إلى  وأوضحوه وقُموه لمن ييتي من بُْهم

 النتائج التالوة:

 أن الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة ثابتة ال تتغقر بتغقر الزمان والؿؽان واألمؿ. .1

أهنا طبارة طـ تؼـقـ متؽامؾ لعؾؿل الػؼف وأصقلف ألهنا تـزيؾ األحؽام الؿجردة طؾك  .2

 وقع األحداث ومستجدات األمقر.

اجة كؾ مـ األصقلل والػؼقف والؿػتل إلك معرفتفا كقهنا األساس الذي شدة ح .3

 يـبغل طؾقف اجتفاد الؿجتفديـ.
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 ويوصي الباحث بما يلي:

إكشاء مسار طؾؿل لؾتخصص يف مؼاصد الشريعة ضؿـ بركامج قسؿ أصقل الػؼف  .1

 ألهؿقتفا ألي باحث أو مجتفد يف العؾقم الشرطقة.

د بلحؽام اجتفادية جديدة تحؿؾ ثؼافة العصر إثراء مراجع ومصادر طؾؿ الؿؼاص .2

 ومشؽالتف السقاسقة واالقتصادية واالجتؿاطقة.

 وصلى اهَّلل وسلم وبارك على ىبونا محمُ وآله وصحبه أجمْون

 ،،، وآخر دعواىا أن الحمُ هَّلل رب الْالمون
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 هصادر البحث

دار الؽتب العؾؿقة بقروت ، أبل الحسـ بـ طؾل اآلمدي  –حؽام يف أصقل الػؼف اإل .1

ـ 1455  ه

ـ 1413دار الؽتب العؾؿقة بقروت  ،تاج الديـ السبؽل ،األشباه والـظائر  .2  ه

بقروت  –د. حؿادي العبقدي، دار قتقبة لؾطباطة والـشر  ،الشاصبل ومؼاصد الشريعة .3

ـ 1412  ه

ـ بـ يعؼقب الػقروز أبادي  –لؼامقس الؿحقط ا .4  ممسسة الرسالة بقروت –مجد الدي

مؼاصد الشريعة  –الؼقاطد االصقلقة والػؼفقة وطالقاهتا بؿؼاصد الشريعة اإلسالمقة  .5

–أ.د. طبد الرحؿـ زيد الؽقالين ، اإلسالمقة دراسات يف قضايا الؿـفج ومجاالت التطبقؼ 

 م2556المل ويؿبؾدون/ لـدن ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلس –

 دمشؼ ، دار الؼؾؿ ، الشقخ طبدالقهاب خالف ، أصقل الػؼف  .6

–أبل أسحاق إبراهقؿ الؾخؿل الؿعروف بالشاصبل  –الؿقافؼات يف أصقل األحؽام  .7

ـ 1341الؿؽتبة التجارية الؽربى بالؼاهرة  –تحؼقؼ طبداهلل دراز   ه

  هـ .1341ى مصر الؿؽتبة التجارية الؽرب -الؿقافؼات لؾشاصبل  .8

 دار الػؽر بقروت  . ، الشقخ مصطػك الزرقا ، الؿدخؾ الػؼفل العام  .9

ـ طؾل الػققمل  –الؿصباح الؿـقر .15   1987بقروت  –مؽتبة لبـان  –أحؿد بـ محؿد ب

د. كقر الديـ بـ مختار الخادمل،مؽتبة العبقؽان بالرياض ، طؾؿ الؿؼاصد الشرطقة .11

ـ 1427  ه
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دار الؽتب العؾؿقة  –أحؿد بـ محؿد الحؿقي  –األشباه الـظائر غؿز طققن البصائر شرح .12

 هـ1455بقروت 

مـ مـشقرات رئاسة  –ابـ ققؿ الجقزية  –مػتاح دار السعادة ومـشقر والية العؾؿ واإلرادة .13

 إدارة البحقث العؾؿقة واإلفتاء بالرياض 

 ة لؾتقزيع الشركة التقكسق -محؿد الطاهر بـ طاشقر -مؼاصد الشريعة اإلسالمقة .14

دار الـػائس  ––طؿر بـ صالح طؿر، د.مؼاصد الشريعة طـد اإلمام العز بـ طبدالسالم .15

ـ 1423لؾـشر طؿان/األردن  ه

الشقخ أحؿد الريسقين ، كظرية الؿؼاصد طـد اإلمام الشاصبل .16 الؿمسسة الجامعقة  ،

ـ 1412لؾدراسات والـشر والتقزيع بقروت   ه
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