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ABSTRACT 

Who can distinguish the “Objectives of Shari‘ah (Maqasid al-Shari‘ah)” is eligible to exercise the 

juristic interpretation (Ijtihad). His juristic interpretation supplements to comprehension the 

maxims of the Law-giver. The optimal method to utilize the sayings, connotations, ordinances, 

objectives, rationale, and outline of what are seemingly unpredictable and outweighing of the 

nearest proofs to the Maqasid al-Shari‘ah. Therefore it is obvious that Maqasid al-Shari‘ah is 

crucial to be dealt with, especially after the proliferation of Shari‘ah critics and abounding of 

contemporary and apprising issues. Hence Islam demonstrates to be a civilized religion that is 

valid for all times and places. However, calling for stimulation of “Objectives of Shari‘ah 

(Maqasid al-Shari‘ah)” in life is not a cause for alienation of Legal Texts and this is the research 

problem statement. Therefore, this research aims to appeal the educational institutions to introduce 

the substance of “Objectives of Shari‘ah (Maqasid al-Shari‘ah)” within their curricula. The 

educational institutions enable to ensure an intellectual enlightenment and a balanced (wasatiyah) 

mindset that effectively revive the divinity of religion to exalted its highest ranks providing an 

explanation that these objectives of Shari‘ah are validly comprehensible. This study employed the 

analytical method that resulted in Maqasid al-Shari‘ah could be found in the fatwas and statements 

of the early righteous ulema (Ulema al Salaf) but without any specialization. Consequently, this 

type of knowledge (juristic interpretation /Ijtihad) must derive from the texts of the Holy Qur’an 

and from the Prophetic Tradition (Sunnah) combined the adoption of specific texts to extract the 

“Objectives of Shari‘ah (Maqasid al-Shari‘ah)”. 

Keywords: Objectives, Facilitation, Interest, Legality, Abuse. 

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 22/6/2018 

Received in revised form22 6//2018 

Accepted 5/9/2017 

Available online 15/10/2018 
Keywords:   Objectives, 

Facilitation, Interest, Legality, 

Abuse. 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 115 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 ملخص البحث

الشرعية جدير ابالجتهاد؛ حيث تساعد على فهم أقوال الشارع واالستفادة من مدلوالهتا  َفهم املقاصد َمن 

وأسرار أحكامها ومقاصدها وِعَلِلها واجلمع بني ما ظاهره التعارض وترجيح أقرب األدلة ملقاصد الشريعة، وهبذا يظهر 

وكثُرت النوازل ثري من منتقدي الشريعة، مدى أمهية التعامل مبقاصد الشريعة يف جمتمعاتنا اإلسالمية بعد أن فشا ك

مبقاصد الشريعة ال املستجدات املعاصرة؛ وهنا يبدو اإلسالم دينًا حضارايً صاحلًا لكل زمان ومكان، على أن العمل و 

ملؤسسات وهنا تكمن مشكلة البحث، وعليه فالبحث يهدف إىل دعوة ا  نسالخ من النصوص الشرعية،يكون مدعاة لال

ةالعلمية إلدخا وسطيرة ترتقي بديننا حنو الُعال، شريطة أن  ل مادة املقاصد الشرعية ضمن مناهجها؛ لضمان عقول نرير

تكون هذه املقاصد مستنبطة بطريقة صحيحة، واتبع البحث املنهج التحليلي، ونتج عنه أن املقاصد الشرعية إمنا وجدت 

علم إمنا جيب أن ينبع من نصوص القرآن والسنة يف فتاوى وكالم السلف لكن من غري ختصيص هذا العلم، وهذا ال

 جمتمعة، وال ينبغي األخذ ببعض النصوص الستخراج املقاصد.

 املقاصد، التيسري، املصاحل، الشرعية، املفاسد.:  الكلمات املفتاحية
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 املقدمة.

 الضرورية ومقاصدهم مصاحلهم وحفظ أحواهلم، بتيسري وذلك للعباد الرمحة إجياد بقصد اإلسالمية الشريعةشرعت 

 واآلجلة  العاجلة  فاسد امل  ودفع   اتبعة،  أو  أصلية  أو  بعضية،  أو  كلية أو  خاصة،  أو  عامة  كانت  سواء  والتحسينية،  واحلاجية

 علم تعلق أن  يقينا علمنا ولذلك، واملال والنسل والعقل والنفس الدين حفظ هو التشريع  من الشرع مقصود إذ عنهم،

 ومقصوده الوارد النص منطوق بني اجلمع وطريقة كيفية  تُعرف به عميقا تعلقا يعد  اإلسالمي ابلتشريع الشرعية املقاصد

 حيتاج الذي لالجتهاد تطويرا ذلك ويعترب ومدلوالهتا، وروحها مقصودها ويُفعرل النصوص حرمة بذلك فُتحفظ الشرعي

 الشمول عن عائقا احلريف االجتهاد يكون  ال حىت خصوصا؛ املكلفني ومقاصد مقاصدها ولفقه عموما النصوص لفقه

 لدجمها السابقني لرتاث واستثارةً  التشريع، لدائرة وتوسيعاً  وجتديدا، فيه، تناقض ال واحد نظام على الشريعة جتري وحىت

 بذلك  فتفهم  املستجدة،  واألحكام  املعاصرة  للقضااي  حمتوية  لتصبح  الشرعية  األحكام  مجيع   إليه  فتؤول  املعاصرين؛  بفتاوى

 مراتب معرفة يف ويفيد  منها، األحكام واستنباط الوقائع  على تطبيقها عند  صحيح بشكل تفسريها ويتم النصوص

 خمتلف بني املوازنة عند وللقاضي كذلك   وللفقيه للمشرع جدا ُمِهمر  وهذا الواقع، يف اإلعمال ودرجات واملفاسد، املصاحل

 مع  ويتفق املقاصد  حيقق ما ترجيح على فتعني ،يؤخرر أن  ينبغي وما منها يقدرم أن  ينبغي وما أمامه، املتاحة اخليارات

 اآلراء بتنسيق املذهبية والتعصبات الفقهية والنزاعات االختالفات بذلك فتقل املضار، ودفع املنافع جلب يف أهدافها

 ذلك واالستدالل، النظر على ومبنية املعىن، معقولة وأحكامها الشريعة نصوص أن  حيث بينها التعارض ودرء املختلفة

 خمتلف  مع  والتفاعل  التحقق  على  وقدرهتا  ومرونتها  وواقعيتها  ودوامها  صالحيتها  الغراء  الشريعة  خصائص  من  أن   يؤكد  مما

 .واملضرة  املشقة  بذلك  وجُتتنب  احلرج،  ورفع  التيسري  بذلك  فيتحقق  واألطوار،  والظروف  البيئات
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 تعريف عنوان البحث:املبحث األول:  

 .(2التوسط يف الشيء)و   استقامة الطريق،، و (1إتيان شيء وأَمِره)من القصد وهو  أوالً: املقاصد لغة: 

هي االئتمار ابلتزام و ، (3)على شيء يُفَتح يف امتداد يكون فيه دلوت ،من الشريعة :اثنياً: الشرعية لغة

 (.4العبودية)

شرعاً: هو سن القوانني ، و (5مصدر َشرََع ابلتخفيف)أن الشريعة    اكم  مصدر َشرََّع ابلتشديد لغة:  اثلثاً: التشريع

 .(6اليت تعرف منها األحكام ألعمال املكلفني وما حيدث هلم من احلوادث)

السني والالم وامليم من الصحة والعافية، وشرعاً: اإلسالم هو اخلضوع واالنقياد وااللتزام  :لغة رابعاً: اإلسالمي

 (.7)صلى هللا عليه وسلم  مبا أتى به الرسول

 

 

 

 

 

 .5/95ابن فارس،  ،معجم مقاييس اللغة (1
 .354/ 3ابن منظور،  انظر ،لسان العرب( 2
 .3/203ابن فارس،  ،معجم مقاييس اللغة (3
 . 167صـاجلرجاين،   ،التعريفات( 4
 . 13انظر اتريخ التشريع اإلسالمي التشريع والفقه، القطان، صـ (5
 .7صـ،  خالف،  خالصة التشريع اإلسالمي ( 6
 .12/289، البن منظور، لسان العربو ، 39صـاجلرجاين،   التعريفات،( 7



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 118 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 تعريف املقاصد الشرعية:املبحث الثاين:  

بل إن حامل لواء تطوير علم املقاصد اإلمام  (،8مل يوجد قدميًا عند العلماء تعريف واضح ملقاصد الشريعة)

وأما حديثاً ، (9)مل يذكر تعريفا حمدداً للمقاصد؛ ألنه إمنا ألف كتابه للراسخني يف علم الشريعةهـ( 970)ت الشاطيب 

 (.10فقد حظيت مقاصد الشريعة بعناية خاصة من ِقَبل العلماء والباحثني)

يف األحكام الشرعية كما أرادها الشارع وراعاها يف التشريع جلباً  فاملقاصد الشرعية: هي املعاين املقصودة

 .(12قصدها الشارع بتشريع األحكام)صاحل  م(، فهي  11للمصاحل ودفعاً للمفاسد عاجالً وآجاًل)

 .موضوع مقاصد الشريعةاملبحث الثالث: 

فهو ِحَكم األحكام، وأسرار التشريع، وغاايت الدين، ومقاصد الشارع، ومقصود املكلَّف ونيته،    إظهاربيان و 

 (.13له آاثره وعالقته ابألدلة، وصلته ابلواقع، وموقفه من العقل)علم  

هامرني  على مقصدين البحثنقتصر يف هذا  واحلق أن املقاصد الشرعية يف التشريع اإلسالمي كثرية جداً 

 جلب املصاحل ودرء املفاسد.، و التيسري ورفع احلرج  مها:كل مسلم،  حيتاجهما  

 

 

 

 . 15ـ14صـاخلادمي،  ،علم املقاصد الشرعية، وانظر 17الريسوين، صـ نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، (8
 1/124الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة،  (9

 .16ـ15صـاخلادمي،  ،علم املقاصد الشرعية( 10

 .17صـخلادمي، ا ،علم املقاصد الشرعية، 21صـللربيعة،   ،علم مقاصد الشارع ،18صـحبيب،   مقاصد الشريعة أتصيالً وتفعياًل،( 11

 .17صـ ،خمدوم  ،قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية دراسة أصولية يف ضوء املقاصد الشرعية( 12

 28ـ27صـ اخلادمي، ،علم املقاصد الشرعية( 13
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 التيسري ورفع احلرج.املبحث الرابع:  

 (".14"عمل ال جيهد النفس وال يثقل اجلسم): من اليسر، وهوالتيسري

تداركه بعد رفع احلرج شرعاً: "هو منع وقوع أو بقاء احلرج على العباد مبنع حصوله ابتداء، أو بتخفيفه، أو 

 (.16ورفع احلرج يؤداين نفس املعىن الشرعي) ("، والتيسري15حتقيق أسبابه)

 إعمال الشريعة ملقصد التيسري ورفع احلرج.املطلب األول:  

إال و   ،أن يتحراه  على  املكلف  حث  قصد بذلك املخرجو للمكلف خمرجاً شرعياً يف كل أمر شاق،    جعل الشارع

ولذلك اخلارجة عن املعتاد؛    املشاققد يعوق عنها عوائق من    ـ  ابتداءـ    األحكام  ؛ ذلك أنأبواب التيسري  على نفسه  سد 

(، كما قال 17) ومتيسراً   تنزاح هبا عن املكلف تلك املشقات، حىت يصري التكليف ابلنسبة إليه عادايً   خمارجشرعت هلا  

ينِ   يف   َعَلْيُكمْ   َجَعلَ   َوَماتعاىل: " وعن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت: "ما ُخري النيب ـ صلى هللا عليه   ،(18")رَج  حَ   ِمنْ   الدِر

 (".19)...    وسلم ـ بني أمرين إال اختار أيسرمها

يقصد بعباده العنت واملشقة  فاهلل ملرفع احلرج مقصد من مقاصد الشريعة وأصل اثبت من أصوهلا، التيسري و ف

ُقصدت املشقة لذاهتا ملا ُُسح ابلرتخيص  ولو(، 20)"ُوْسَعَها ِإالَّ  نـَْفًسا اّللَُّ  يَُكلِرفُ  اَل " :قال تعاىلاخلارجة عن املعتاد، 

وإذا تعارضت األدلة فيما بينها ومل يرتجح واحد منها، فإن رفع احلرج يصلح أن يكون مرجحا ملا هو   (،21والتخفيف)

 

 .749املناوي، صـالتوقيف على مهام التعاريف، ( 14
 .48صـ ،الباحسني ،احلرج يف الشريعة اإلسالميةفع ر ( 15
 .402ـ 401، اليويب، صـمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية( 16
 .1/532الشاطيب،   املوافقات يف أصول الشريعة،( 17
 .78آية  ،( سورة احلج18
 .951،صـ2327م(، ح: 1998)  أسهله،ح واختياره من املبا لم لآلاثم كتاب الفضائل، ابب مباعدته صلى هللا عليه وس  مسلم، (19
 . 286( سورة البقرة آية 20
 .50صـائي، السامر ، رفع احلرج يف مفهومه الفقهي  (21
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التحامل على جانب الكرمي  وعند التعارض يكون(؛ وذلك ألن هللا تعاىل كرمي غين، والعبد حمتاج فقري، 22أقرب إليه)

 .(23الغين)

 أبصول الشريعة.تطبيق مقصد التيسري إمنا يكون  املطلب الثاين:  

تتبع ؛ولذلك كان (24)الشريعة  مقيًدا مبا هو جار على أصولقضى هللا تعاىل برمحته أن أييت رفع احلرج 

)ت  حىت فسرق ابن القيم (،25ميل مع أهواء النفوس)،بل هو شرعاً  اثبت غري واختيار األقوال ابلتشهي ،لرخصا

 األخذ ابأليسر  أنَّ  حممول على من جعل عادته تتبع الرخص؛ حيث إال أن رأيه (،26وحرَّم استفتاءه)فاعله  هـ(751

ليس مبستنكر بني العلماء، فقد أفىت كثري من العلماء مبا هو خمالف ملذهب إمامه اتباعًا ملقصد التيسري  بني املذاهب

 هـ( 676)ت  النووي رجحفقد ا، (، كما يف مسألة الثوب إذا أصابته جناسة ال تشاهدها العني لِقلرته27ورفع احلرج)

ا جرت العادة بتغطية األواين، أفىت بعض ـر (، ومل28القول بعدم جناسة الثوب، وعلل ذلك بتعذرر االحرتاز وحصول احلرج)

 (.29احلنفية ابلعفو عن بول السنور يف األواين خاصة، دون الثياب؛ تيسريا ورفعاً للحرج)

 املفاسد.: جلب املصاحل ودرء  اخلامس  املبحث

املصلحة هي "احملافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من اخللق مخسة وهو أن حيفظ عليهم دينهم  

 واملفسدة ضد املصلحة.(،  30ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم")

 

 .383، صـالباحسني فع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ،ر ( 22
 .216ـ6/215، 1الرازي،  ،احملصول يف علم األصول( 23
 .5/99 ، الشاطيب، الشريعةاملوافقات يف أصول  (24
 .5/99 الشاطيب، ، املوافقات يف أصول الشريعة (25
 . 4/222 ،بن القيما إعالم املوقعني عن رب العاملني،( 26
 .285ـ384صـ، الباحسنيفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ، ر ( 27
 .1/127 لنووي،ا ،اجملموع شرح املهذب( 28
 . 86ابن جنيم، صـ، حنيفة النعمان على مذهب أيب  األشباه والنظائر( 29
 .174صـ،  لغزايلا  املستصفى يف علم األصول،( 30
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 احتواء الشريعة جلميع املصاحل.املطلب األول:  

 َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوأَْْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ " مصلحة قط كما قال تعاىل: الشريعة مل هتمل

ْساَلمَ  وأما ما اعتقده العقل ،  ("32( أي: "بتمام النصر، وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، األصول والفروع)31)"ِديًنا  اإْلِ

؛ ألن شرعيةم هذا الناظر، أو أنه ليس مبصلحة إما أن الشرع دل عليه من حيث مل يعلف، ومل يرد يف الشرعمصلحة 

كما قال تعاىل يف اخلمر ،وهو ضاروكثريًا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع  ،املصلحة هي املنفعة احلاصلة أو الغالبة

 .(34)(33)"  نـَْفِعِهَما  ِمنْ  َأْكرَبُ  َوِإْْثُُهَما"  وامليسر:

 .عتبار املصاحل اليت جاءت حبفظهاأنواع املقاصد الشرعية اباملطلب الثاين:  

واليت تكفلت  ،إدراكًا صحيحاً، ومعرفة األصول اخلمسة اليت تندرج حتتها الشرعية ملقاصد اأنواع إدراك إن 

؛ ولذلك إىل أصل قطعياً  ، أو راجعاً ما كان قطعيفمنها  الشريعة حبفظها هلو "األصل واملعتمد، الذي عليه َمَداُر الطََّلب،  

املقاصد اليت هبا يكون صالح الدارين، وهي: الضرورايت، واحلاجيات، والتحسينات، وما هو مكمل عة ت الشريحفظ

هلا ومتمم ألطرافها، وهي أصول الشريعة، وقد قام الربهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها؛ فال 

 وهذه املصاحل تنقسم يف اجلملة إىل ثالثة أقسام:(، 35)"إشكال يف أهنا علم أصيل، راسخ األساس، اثبت األركان 

 املصاحل التحسينية.و   املصاحل احلاجية.و   املصاحل الضرورية.

 

 

 .3( سورة املائدة آية 31
 . 219صـ، السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ( 32
 . 219( سورة البقرة آية 33
 .345ـ344/ 11، ابن تيمية  ،الفتاوى جمموعانظر  (34
 .108ـ1/107 ، الشاطيب،الشريعةاملوافقات يف أصول  ( 35
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 : املصاحل الضرورية.املطلب الثالث

، (36اليت تتضمن حفظ مقصود من املقاصد اخلمسة وهى النفس واملال والنسب والدين والعقل")"  املصاحل  هيو 

 ألمهيتها.وسنطيل فيها يسرياً  

 حفظ الشريعة للضرورايت اخلمس.

فالشريعة ،  (37"اتفقت األمم وسائر امللل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضرورايت اخلمس")

حتقيق مقاصد الشارع يف قيام مصاحل ُوضعت ألجل إمنا و الغراء مل توضع إلدخال الناس حتت سلطة الدين فحسب، 

هي أسس العمران املرعية يف كل ملة، واليت لوالها مل جتر مصاحل الدنيا فاً، ودرء املفاسد عنهم،  الناس يف الدين والدنيا مع

 .(38على استقامة)واآلخرة  

"أحدمها: ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاهتا أبمرين  حفظت الشريعة الضرورايت اخلمس  

ختالل الواقع أو املتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب من جانب الوجود، والثاين: ما يدرأ عنها اال

 .(39العدم")

 "َوَرُسولِهِ   اِبّللَِّ   آِمُنوا  آَمُنوا  الَِّذينَ   يُـَّها"  من جانب الوجود، شرع هللا اإلميان به، قال هللا تعاىل:أوالً: حفظ الدين.

وقال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ:  اإلميان "أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر ،  (40)

 

 .5/220 الرازي، ،احملصول يف علم األصول (36
 .1/31 الشاطيب،  ،املوافقات يف أصول الشريعة (37
 . 1/5الشاطيب، حمقق مقدمة ، 222ـ221ـ5/220، الرازي، احملصول يف علم األصول ( 38
 .19ـ18ـ2/17، الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة ( 39
 .136النساء آية ( سورة 40
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ومن جانب العدم، شرع احلد على املرتد وذلك يف حديث ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ قال: قال ، ("41خريه وشره)

 (.42ينه فاقتلوه")رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: " من بدل د

 من جانب الوجود، شرع هللا األكل من الطيبات بل أوجب ذلك عند الضرورة قال تعاىل:اثنيا: حفظ النفس.

واجب، أيمث  ُصلب اإلنساندليل على أن األكل بقدر ما يقيم  ، وهذا(43)" طَيِرًبا َحاَلاًل  اأْلَْرضِ  يف  ممَّا ُكُلوا"

امليتة عند الضرورة ليست رخصة، "بل هي عزمية واجبة ولو امتنع من أكل امليتة كان (، بل إن األكل من 44اتركه)

 َعَلْيِهمُ  َوحُيَررِمُ  الطَّيِرَباتِ  هَلُمُ  َوحيُِلُّ " البعد عن اخلبائث كما قال تعاىل:ومن جانب العدم، شرع هللا ، (45عاصيا")

 َوَمنْ ، وقال تعاىل: "(47)" أَنـُْفَسُكمْ  تـَْقتـُُلوا َواَل ":قال تعاىل(، وحررم االعتداء على نفسه أو نفس غريه 46)"اخْلََباِئثَ 

ًدا ُمْؤِمًنا يـَْقُتلْ  (، وعن أيب هريرة ـ 48) "َعِظيًما َعَذاابً  َلهُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمتَـَعمِر

النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: " ومن قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف انر رضي هللا عنه ـ عن  

 (49جهنم خالدا خملدا فيها أبدا")

 

 .36، صـ8، ح: ابب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإلميان إبثبات قدر هللا سبحانه وتعاىل  1، تاب اإلميان ك  مسلم،( 41
 .577، صـ 3017ابب ال يعذَّب بعذاب هللا، ح:  149كتاب اجلهاد والسري،    ( البخاري،42
 . 168( سورة البقرة آية 43
 .80صـ ، سعديال  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، (44
 .1/24، لكيا هراسيا  ،أحكام القرآن (  45
 .157( سورة األعراف آية 46
 .29( سورة النساء آية 47
 .93النساء آية ( سورة 48
 .1131، صـ 5778، ح: ابب شرب السم والدواء به ومبا خياف منه واخلبيث كتاب الطب،  البخاري،صحيح ( 49
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 َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  يف  ِإنَّ " لشارع احلكيم ابلعقل، قال تعاىل:من جانب الوجود، اهتم ااثلثاً: العقل.

 وقال بعد تعداد بعض احملرمات:  (، ومن جانب العدم فقد حررم اخلمر50)"اأْلَْلَبابِ   أِلُويل   آَلاَيت    َوالنـََّهارِ   اللَّْيلِ   َواْخِتاَلفِ 

 (.51)  تـُْفِلُحوَن"  لََعلَُّكمْ   "فَاْجَتِنُبوهُ 

 النِرَساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  طَابَ  َما فَاْنِكُحوا" من جانب الوجود رغرب يف الزواج فقال:رابعا: حفظ العرض أو النسل.

(، 53)"  َسِبياًل   َوَساءَ   فَاِحَشةً   َكانَ   ِإنَّهُ   الزرانَ   تـَْقَربُوا  َواَل (، ومن جانب العدم حرم الزان فقال تعاىل:  52َوُراَبَع" )  َوُثاَلثَ   َمْثىَنى 

ُهَما  َواِحد    ُكلَّ   فَاْجِلُدوا  َوالزَّاين   الزَّانَِيةُ  "  كما قال:من فعله  وحدر   ُتمْ   ِإنْ  اّللَِّ   ِدينِ   يف   َرأَْفة    هِبَِما  أَتُْخْذُكمْ   َواَل   َجْلَدة    ِمائَةَ   ِمنـْ  ُكنـْ

قبل الدخول على احلرمات ، بل وشرع االستئذان  (54)  "اْلُمْؤِمِننيَ   ِمنَ   طَائَِفة    َعَذاهَبَُما  َوْلَيْشَهدْ   اآْلِخرِ   َواْليَـْومِ   اِبّللَِّ   تـُْؤِمُنونَ 

من أجل ْتام احلفاظ هذا املقصد خاصة كما ورد عن سهل بن سعد الساعدي ـ رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا ـ 

 (.55صلى هللا عليه وسلم ـ "إمنا جعل االستئذان من أجل البصر")

(، ومن جانب العدم 56) "ْيَع َوَحرََّم الررابَ اْلبَـ  اّللَُّ  َوَأَحلَّ : "من جانب الوجود قال تعاىل خامساً: حفظ املال.

اً قال تعاىل:   (، وكذلك 57)"اّللَِّ   ِمنَ  َنَكااًل   َكَسَبا  مبَا  َجزَاءً  أَْيِديـَُهَما  فَاْقَطُعوا  َوالسَّارَِقةُ   َوالسَّارِقُ "حررم السرقة وحد هلا حدر

( وقال 58)"  ُمَضاَعَفةً   َأْضَعافًا  الررابَ   أَتُْكُلوا  اَل   آَمُنوا  الَِّذينَ   أَيُـَّها  ايَ   : "فقال تعاىلحررم الراب وأكل األموال من غري وجه حق  

َنُكمْ   أَْمَواَلُكمْ   أَتُْكُلوا اَل   آَمُنوا  الَِّذينَ   أَيُـَّها ايَ تعاىل: "  (.59)"  اِبْلَباِطلِ   بـَيـْ

 

 .190( سورة آل عمران 50
 .90( سورة املائدة آية 51
 .2( سورة النساء آية 52
 .32( سورة اإلسراء آية 53
 . 2( سورة النور آية 54
 .1202، صـ 6241، ح: ابب االستئذان من أجل البصرصحيح البخاري، كتاب االستئذان،  (55
 . 275( سورة البقرة آية 56
 .38( سورة املائدة آية 57
 .130( سورة آل عمران آية 58
 .29( سورة النساء آية 59
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 .صاحل احلاجيةاملاملطلب الرابع:  

 (60َحَوَج "واحلاء والواو واجليم أصل  واحد، وهو االضطرار إىل الشيء")تعريفها لغة: هي من 

تعريفها شرعاً: هي املصاحل "اليت يُفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة 

 (61الالحقة بفوت املطلوب")

مالت، اليت لوال ورودها على الضرورايت لوقع وقد حفظت الشريعة املصاحل املسماة ابحلاجيات، كأنواع املعا

الناس يف الضيق واحلرج، وكتمكني الوىل من تزويج الصغرية فإن مصاحل النكاح غري ضرورية هلا يف احلال، إال أن احلاجة 

 (.62إليه بوجه ما حاصلة وهي تقييد الكفؤ الذي لو فات فرمبا فات ال إىل بدل)

 يات إىل الضرورايت.انتقال بعض احلاجاملطلب اخلامس:  

(،ولكن جيوز يف بعض 63أابح هللا تعاىل تناول امليتة عند الضرورة، ولكن ال يتجاوز احلد املشروع له يف األكل)

، فمن نظر إىل مقاصد الشريعة وتيسريها ورفعها للحرج فإنه الدليل من مقصود وهذااألحوال االنتقال إىل احلاجيات، 

يرى جواز فعل احملظور للحاجة اليت دون الضرورة على أن تُقدرر بقدرها، فلو أنه "طَبَّق احلراُم األرَض، أو انحية من 

إن ذلك سائغ األرض يعسر االنتقال منها وانسدت طرق املكاسب الطيبة، ومست احلاجة إىل الزايدة على سد الرمق ف

أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي إىل قدر احلاجة يف القوت وامللبس واملسكن، إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت 

 

 .2/91ابن فارس،   ،معجم مقاييس اللغة( 60
 .2/21الشاطيب،  ،املوافقات يف أصول الشريعة (61
 . 1/5الشاطيب، ، مقدمة حمقق 222ـ221ـ5/220الرازي،  ،احملصول يف علم األصول( 62
 .1/480، ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم( 63
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املكاسب واألشغال، ومل يزل الناس يف ُمقاساة ذلك إىل أن يهلكوا، ويف ذلك خراب الدين. لكنه ال ينتهي إىل الرتفه 

 (".64ع وإن مل ينص على عينه)وهذا مالئم لتصرفات الشر ،  والتنعم

 .صاحل التحسينيةاملاملطلب السادس:  

 (.65هي "األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنب املدنسات اليت أتنفها العقول الراجحات")

وقد حفظت الشريعة املصاحل املسماة ابلتحسينات اليت ال تكون يف حمل الضرورة وال احلاجة كتقرير الناس على 

مكارم األخالق وحماسن الشيم والعادات، وإما حبفظ ما يَكمِرل ويعني على حتقق نوع من هذه األنواع الثالثة اليت هي 

 (.66الضرورايت والتحسينات واحلاجيات)

َمْن أحاط بتعريف مقاصد الشريعة علم أنه علم مستقيم وسطير بني اإلسراف والتقتري، على أن تعريفه ف

حادث، فهو علم يبحث عن ِحَكم األحكام وِعَلِلها، ويثبت جبدارة أن الدين اإلسالمي صاحل لكل زمان اصطالحاً أمر  

، فمن كانت عنده مشقة وجد يف الدين تيسرياً، ومن كان انظرًا ملصلحة جلبها كان   ومكان، وصاحل لكل مسلم أّنَّ 

أصول الشريعة الغراء ال جرايً على هوى النفس؛  ين له، أو مفسدة درأها عنه، على أن هذا ال يكون إال جرايً علىد ال

فاإلسالم دين حفظ لإلنسان دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله، بل وعدَّها من ضرورايت احلياة اليت ال تستقيم دوهنا، 

، وجعل حوهلا حصناً حصيناً ابلدعوة إىل حفظها، والزجر عن انتهاكها أبقصى العقوابت سواء أكان ابحلدود، أو بدوهنا

فما من مصلحة إال حوهتا الشريعة، أدركها العقل البشري أم مل يدركها، واإلسالم دين حفظ للبشرية كل مصلحة سواء 

أكانت ضرورية تَفسد الدنيا إْن فسدت، أو كانت حاجية يضيق الناس ذرعاً إن مل ُتْشرع، ولكنها أقل من الضرورايت، 

 

 . 2/623، لشاطيب( االعتصام، ا64
 . 2/22، الشاطيب،املوافقات يف أصول الشريعة ( 65
 . 1/5مقدمة حمقق الشاطيب، ، وانظر 222، 5/220،221الرازي،  ،احملصول يف علم األصول ( 66
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حتسرن من احلياة  صب يف حفظ الضرورايت، أو حتسينيةايت، وهي تعلى أنه أحياان تنتقل احلاجة منها إىل الضرور 

 وتزينها، وهي أيضا تصب يف حفظ الضرورايت. وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

 .اخلامتة

 من خالل ما ْتت كتابته يف البحث ظهرت النتائج التالية:

اء منذ عهد السلف، لكن مل يكن علم املقاصد الشرعية ليس علم حادث، وإمنا وجد يف فتاوى العلم .1

 للعلم مؤلفات مستقلة وتعريفات متحدة له.

 املقاصد الشرعية إمنا هي انبعة من نصوص القرآن الكرمي والسنة املطهررة. .2

 وجوب رد املقاصد الشرعية املستنبطة إىل األدلة الشرعية فإن وافقتها ُأخذ هبا وإال فال. .3

 رعية ينبغي أن يتم النظر إىل مجيع األدلة الواردة يف املسألة.من أجل االستنباط السليم للمقاصد الش .4

 هذا وهللا أعلم، واحلمد هلل أوال وآخرا، وصلر اللهم وسلم وابرك على سيدان حممد
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 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي

 مصر، ،دار الوفاء، اجلزارعامر ، و : أنور الباز، حتقيقبن عبد احلليم احلراين بن تيميةجمموع الفتاوى، ألمحد  .1

 م(.2005، )3ط:  

، بريوت، لبنان، دار الفكر  ،حتقيق: عبد السالم حممد هارون ،محد بن فارس بن زكرايأل  ،معجم مقاييس اللغة .2

 .م(1979)
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