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Abstract 

Islamic brought very important five foundational goals (maqasid al-Shariah) which are: religion, 

life, lineage, intellect and wealth. Hence a muslim can live in this life peacefully, working for his 

life and after life, Muslim community live as one nation like a solid brick holding one another and 

as one body where one organ fail, the rest of body will be weak and feverish. This research deals 

with a very impotant matter which is the five ncessities of preventive medicine.This research has 

three section (one intrduction and three chapters) which are: the concept of maqasid al-Shariah, 

the second overview of aqasid al-Shariah and the position of Islam of maqasid al-Shariah, their 

characteristics and the conclusion. The goal of this research is to clearify the importance of the 

five necessities in maintining human life, and how to hold onto it, the researcher discovered that 

the five pupose that have been mentioned in “Sorat Al-Madad” to proof to us what shall we do to 

keep the humanlife safe. 

Keywords: Holy Quran, the five necessities, preventive medicine, religion-preservation puropse, 

wealth- preservation purpose. 
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 امللخص

 لقد جاءت الشريعة اإلسالمية يف أصوهلا وفروعا مبقاصد تشريعية عظيمة، تنظم احلياة اإلنسانية يف مجيع جماالهتا،

لم أمة واحدة متماسكة كالبنيان يشد ليعيش املسلم يف هذه الدنيا آمنا مطمئنا يعمل لدنياه وآخرته ويعيش اجملتمع املس

بعضه بعضاً،كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى. والعلم هبذه املقاصد يعني على فهم  

وتكمن مشكلة البحث إىل عدم ظهور العالقة حماسن الشريعة اإلسالمية وبياهنا، وتبصري الناس هبا، وترغيبهم فيها. 

مبادئ الطب الوقائي، وبني مقاصد الشريعة اإلسالمية، حيث يظهر كل واحد منهما منفصال عن  بشكل واضح بني

احلالية إىل  توضيح املقاصد اخلمس للطب  الدراسة هدفتو  اآلخر، وعليه يسعى هذا البحث إىل بيان هذه العالقة،

 البحث  مدوقوعه إبذن هللا تعاىل. واعت قبل ودواعيه  وأسبابه الوقائي يف سورة املائدة مبا يضمن سالمة اإلنسان من املرض

بني عدد من املناهج العلمية واملتمثلة  يف املناهجني االستقرائي  واملنهج الوصفي، ولقد قسم البحث إىل  اجلمع  على

م ثالثة مباحث كان أوهلا مفهوم الكليات اخلمس، والثاين الكليات اخلمس يف سطور واألخري موقف اإلسال و مقدمة

أن مقاصد الشريعة اخلمسة قد ذكرت يف سورة  توصلت الدراسة إىل وقد  .اخلامتة من الكيات اخلمس، وخصائصها، ث 

 .املائدة لتوضح لنا أن النواهي واألوامر املطلوب تنفيذها إمنا هي لضمان مصلحة الفرد واجملتمع 

 املال.مقصد حفظ  حفظ الدين،  مقصد  القرآن الكرمي، الضرورات اخلمس، الطب الوقائي،  :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

وصحبه أمجعني،  آله وسلم، وعلى عليه هللا صلى النبيني، حممد  خات  على والسالم العاملني، والصالة رب هلل احلمد 

 وبعد: 

 للناس لينظم جاء احلياة، هو عصب احلياة والوتد الذي جيتمع عليه أمر اإلنسان، جوانب لكل شامل دين اإلسالم فإن 

 احلياة الكرمية هلم وحيقق واالستقرار، األمن حياة هلم وليكفل وآخرهتم، دنياهم يف ابخلري يعود عليهم مبا حياهتم، أمور

 عامة، هتدف خاصة، وقواعد  مبقاصد هلا أحكاما اإلسالمية الشريعة والشقاء، فجاءت التعب حياة عن بعيدا السعيدة

واملال، فكان هلا األمهية الكربى والدور العظيم يف كل جمتمع،  والعقل والنفس والعرض الدين على احملافظة  إىل خالهلا من

والصحة، فقال هللا سبحانه تعاىل: ﴿فَِإمَّا ََيْتِيَ نَُّكم مِِّنِِ ُهًدى َفَمِن  األمن، واألمان، والرخاء، وشعب، حىت حيىي حياة

، ففي 1 َيْشَقى ﴾،﴿َوَمْن أَْعَرَض َعن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً َوََنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى﴾ات ََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل 

اتباع شريعة اإلسالم األمن والسعادة يف الدنيا واآلخرة، وإن االبتعاد عن شريعة هللا سبحانه وتعاىل يؤدي إىل التخبط 

يف اآلخرة، فكما قال الشاطيب: "إن وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل  والضنك يف الدنيا والشقاء

. وقال ابن تيمية رمحه هللا: "فكل 3، وقال أيضاً رمحه هللا: "تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق"2معاً"

ي لب أن النفع يناسب التحليل، والضرر يناسب ما نفع فهو طيب، وكل ما ضر فهو خبيث، واملناسبة الواضحة لكل ذ

التحرمي والدوران، فإن التحرمي يدور مع املضار وجودًا يف امليتة والدم وحلم اخلنزير وذوات األنياب واملخالب واخلمر 

 
 . 124-123سورة طه، اآليتان:  1
، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  2/41الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي:ج 2

 م. 1997هـ/ 1417دار ابن عفان، الطبعة األولى 

 السابق.   المصدر 3
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 واألنظمة األحكام هللا سبحانه وتعاىل . شرع4وغريها مما يضر أبنفس الناس وعدمًا يف األنعام واأللباب وغريها"

أسباب  أهم من وكان  وتفككهم، إضعافهم، إىل يؤدي ما كل عن وهنى والتشريعات حافظاً على مصاحل عباده الضرورية

 الطب يف عامة مبثابة قواعد  ذلك يف وتعاىل سبحانه هللا شرعها اليت األحكام كانت املرض، هلذا ضعفهم وتفككهم

 وقوعه. قبل  ه ودواعي وأسبابه املرض تعاجل أهنا الوقائي، إذ

 أمهية البحث

 تشريع  أو نظام أي على الوقائية الصحة حتقق اليت تشريعاته يف اإلسالم وتفوق سبق بيان  -1

 آخر

 إليها احلاجة ومازالت البداايت منذ  العلماء ابهتمام    حظيت اليت املوضوعات أهم من الضرورة موضوع إن   -2  

 اليت واملشقات اليوم املسلمون  هلا يتعرض االستثنائية اليت الظروف فيه كثرت الذي احلاضر عصران يف خاصة كثرية

 املكلفني. من كثريا تواجه

 أسباب اختيار املوضوع

 إبراز املبادئ االساسية ملقاصد الشريعة اإلسالمية للطب الوقائي من خالل سورة املائدة. -1

هار مشولية الشريعة ومرونتها، وقدرهتا على دراسة السورة انطالقا من احتياجاتنا املعاصرة يف الطب الوقائي، الظ  -2

 استيعاب مستجدات احلياة.

دراسة السورة انطالقا من احتياجاتنا املعاصرة ملقاصد الشريعة اإلسالمية للطب الوقائي، إلبراز مشولية الشريعة  -3

 ومرونتها، وإمكانيات استيعاب تطورات احلياة.

 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية:  عبد السالم بن عبد هللا بنمجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  4

 م. 1987، دار الكتب العلمية،  21/540ج
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 مشكلة البحث

عدم ظهور العالقة بشكل واضح بني مبادئ الطب الوقائي، وبني مقاصد الشريعة يعزو الباحث مشكلة البحث إىل 

 اإلسالمية، حيث يظهر كل واحد منهما منفصال عن اآلخر، وعليه يسعى هذا البحث إىل بيان هذه العالقة.

 :التالية األسئلة يف البحث مشكلة وتكمن 

 نس البشري؟اجل حلماية وضعتها الشريعة اإلسالمية اليت األحكام ماهي-1

 أتثري اآلفات واألمراض على الفرد واجملتمع؟ من حتد  أن  شأهنا من اليت الوقائية التدابري هي ما -2

 أهداف البحث 

 إبراز حفظ الشريعة اإلسالمية بكينونة اإلنسان  -1

 بيان أن لإلسالم قصب السبق يف أتصيل علم الطب الوقائي -2

توضيح املبادئ اإلساسية ملقاصد الشريعة اإلسالمية للطب الوقائي ؛ ملواجهة احلوادث للتقليل منها والسيطرة   -3  

 عليها.

 فروض البحث

 هل حفظت شريعة اإلسالم  الفرد واجملتمع من خالل مصادر الشريعة ؟  -1

 سالمة الفرد واجملتمع؟  هل حقق اإلسالم السبق األول يف أتصيل علم الطب الوقائي ، وعلى وجه اخلصوص -2

 ما املبادئ اإلساسية ملقاصد الشريعة اإلسالمية للطب الوقائي؟ -3  

 منهج البحث

 يعتمد هذا البحث بشكل رئيس على املناهج التالية:
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 املنهج االستقرائي، خاصة فيما يتعلق إبجياد ضوابط مرجعية للضرورة الشرعية. -

مبوضوع البحث، وذلك من خالل الرجوع اىل املصادر املعرفية املنهج الوصفي:ت وصف املعلومات املتعلقة  -

 .الدراسة خالل من صحيحة نتيجة إىل واألصلية، ونقل كالم العلماء من كتب شروح احلديث، هبدف الوصول

 

 حدود البحث 

 املائدة.استخدم الباحث حدود موضوعية، وهي كل اآلايت اليت تتحدث عن الطب الوقائي من خالل سورة  

 البحث صعوابت

 دقة هذا املوضوع حبيث حتتاج إىل جهد كبري ونظر اثقب للوصول إىل احلق فيه.-1

 عدم توفر بعض مراجع  البحث اليت هي أساسية يف بعض األحيان وتثري البحث يف أحيان أخرى.-2

 البحث خطة

 املقدمة 

 املبحث األول: مفهوم الكليات اخلمس 

 ناملطلب األول: حفظ الدي

 املطلب الثاين: حفظ النفس

 املطلب الثالث: حفظ العقل

 املطلب الرابع: حفظ النسل
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 املطلب اخلامس: حفظ املال

 املبحث الثاين: الكليات اخلمس يف سطور 

 املطلب األول: حفظ الدين

 املطلب الثاين: حفظ النفس

 املطلب الثالث: حفظ العقل

 املطلب الرابع: حفظ النسل

 ظ املال املطلب اخلامس: حف

 املبحث الثالث: موقف اإلسالم من الكيات اخلمس، وخصائصها

 املطلب األول : موقف اإلسالم من الكيات اخلمس

 املطلب الثاين:خصائص الضرورايت اخلمس يف اإلسالم

 اخلامتة
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 املبحث األول: مفهوم الكليات اخلمس

 املطلب األول: حفظ الدين

 الدين لغًة:-

. والدِِين: 5الدِِين: ابلكسر، اجلزاء، والعبادة ، والطاعة والذُّل ، والداء، واحلساب لغًة ، والقهر، والغلبة، والسلطان(

 .6وضع إهلي يُرشد إىل طريق احلق من االعتقادات واخلري يف كل من  السلوك واملعمالت

 األول الطرف طرفني،  بني عالقة لغة فالدين واالقرتاض،وامللك  واجملازاة التعبد  والذل اخلضوع والقهر و الطاعة أو هو

اآلخر  اجلانب يف يقف الثاين والطرف واجملازاة، واحملاسبة القهر  وحق وامللك والقوة واجلربوت واحلكم  ابلسلطان  يتمتع 

 توضح املنهج اليت أو الطريقة أو الدين هي الطرفني بني والعالقة  والورع، والعبادة واالستكانة والذل والطاعة ابخلضوع

 .7وابلعكس ابلثاين األول عالقة

 واالستعمال العرف ويف الغرب، يف وهي متباينة التعريفات، االصطالح له عدد  من يف االصطالح: فالدين يف الدين-

 وإىل اخلري االعتقاد، يف احلق إىل يرشد  إهلي وضع " أنه املسلمني لعلماء تعريف وأشهر األداين، وعند علماء الشائع،

 
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 1/1198القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى:  5

 م.  2005 - هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

الزحيلي،  وضوابطها(، محمد اإلسالمية أبعادها الشريعة في الدينية والقانوني)الحرية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة 6

 (. 2010)27، مج 1العدد

، د.ت.، موسوعة األديان الميسرة، 116المصطلحات األربعة في القرآن، أبو األعلى المودودي ، د.ن، القاهرة،صفحة 7

 . 2001، 254،صفحة1مجموعة باحثين، دار النفائس، بيروت،ط
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 يف والفالح احلال، الصالح يف إىل ابختيارهم السليمة العقول لذي سائق إهلي وضع " أنه أو ،"واملعامالت السلوك يف

 . 8املال"

 املطلب الثاين: حفظ النفس

 النفس لغًة: الروح، قال أبو إسحاق: النفس يف كالم العرب بقصد به:

 فالن(،أي: روُحه، و) نفس فالن أن يفعل كذا وكذا( أي: يف َرْوِعْه.أوهلما: قولك )خرجت نُفس  

والثاين: معىن النفس فيه معىن جملة الشيء وحقيقته، تقول: )قتل فالن نفسه، وأهلك نفسه( أي: أوقع اإلهالك بذاته 

اَل أَْعَلُم َما يف نَ ْفِسَك ِإنََّك أَنَت َعالَُّم . والنفس أيضاً مبعىن: العند: قال هللا تعاىل: ﴿تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي وَ 9كلها وحقيقته

 .11حقيقيت وحقيقتك، أي: ما عندي وما عندك أو10اْلغُُيوِب﴾

النفس اصطالحاً: هو ذلك الوجود املخلوق احلسي املتكامل الشامل للجسد والروح املتالزمني اللذين الينفصل أحدمها 

 .12وبعبارة أخرى: هي املرادفة لكلمة: اإلنسانعن اآلخر طوال فرتة احلياة،  

 

 
م.، الدين،  2005، 29معدلة،صفحة   1عقيدة اإلسالمية، عثمان جمعة ضميرية، مكتبة السوادي، جدة،طمدخل لدراسة ال 8

 . ، د.ن33محمد عبد هللا دراز، دار القلم، الكويت، صفحة 

  ه.، محمد بن علي 1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  – ،دار صادر 6/233لسان العرب، جمال الدين ابن منظور األنصاري: 9

سليمان بن صالح  صنعاء.، -، مكتبة السل الجديد، اليمن1/1741الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني، الشوكاني،

، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،  620راسة وموازنة، الطبعة االولى، صفحة  القرعاوي، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، د

فاطمة محمد عبد  م.، المقاصد العامة للشريعة االسالمية بين االصالة والمعاصرة، 1990الرياض، -المملكة العربية السعودية

 . 2017دار الجنان للنشر والتوزيع، ، 89المطلب، صفحة 

 . 116سورة المائدة، اآلية:  10
دار االرقم بن  ، 1/336محمد بن علي بن محمد الشوكاني: فتح القدير، الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير، 11

 .بيروت / لبنان -ابي االرقم 

للنظام الجنائي في اإلسالم، طه محمد فارس، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الذي أقيم في جامعة الشارقة في    المقاصد الشرعية 12

 م، تحت عنوان: أصول النظام الجنائي اإلسالمي ومنهجه في حفظ المدنية.2008من عام   1/5-29/4الفترة ما بين

https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
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 املطلب الثالث: حفظ العقل

 العقل لغًة:العلم بصفات األشياء م ن اجيابياهتا وسلبياهتا أو كماهل ا ونقص اهنا، واحلق: أنه نور روحاين، به ُتدرِك 

ملنع، ألنه مينع صاحبه من اإلَنراف عن . والعقل لغة: ا13النفس ضرورايت احلياة، وابتداء منذ الوالدة، وحىت البلوغ

 . يرى الباحثون أن تعريف العقل هو مصطلح يستخدم لوصف القدرة للتمييز بني احلق والباطل. 14الصراط املستقيم

 املطلب الرابع: حفظ النسل

 مقاصد  . إن من15األوالد والِذريةأنسال؛   واجلمع  والذرية، والولد  اخللق، بفتح فسكون، من َنَسَل تعّن  :اللغة يف النَّْسل

 من البشري اجلنس احلفاظ على فهو حفظ النسل أما والعرض. والنسب النسل حفظ عليها املتفق الشريعة اإلسالمية  

 أو أخالقية. جسدية األمراض سواء كانت من خاليا نظيفا املسلم اجملتمع  البقاء على فهو العرض حفظ وأما االنقراض،

 حمصنني حبصون  أعضاؤها يبقى أن  تضمن وصحيحة حقيقية بروابط اجملتمع مرتبطاً  أفراد  الذي يعزز بقاء النسب وحفظ

 إليها ينسب ال من منها خيرج ال نسبها، وحىت حيمل ال دخيل أي املصون  حصنها يف يدخل ال حىت الصحيحة القرابة

  الصحيح. الشرعي ابلنسب

 
املدينة املنورة،  -، الطبعة االوىل، اململكة العربية الصعودية245ابن رجب، صفحة  جمموع رسائل اجلامي يف العقيدة والسنة، حممد أمان بن علي، دار 13

1993. 
 م. 1982 الطبعة األولى، ،258القاموس الفقهي لغة واصطالحا، لسعدي أبو حبيب ، دار الفكر، دمشق،صفحة  14
 م. 1985وت، الطبعة األولى،معجـم لغـة الفقهــاء، محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيني، دار النفائس، بير 15
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 املطلب اخلامس: حفظ املال

. أو ما ملكته من أغراض، أوعقار، أو نقود، أو حيوان، وأكثر ما كان 16املال لغًة: هو كل ما ملكته من كل شيء  

. واملال: كل ما ميلكه الفرد أو 17يراد به عند أهل البادية اإلبل، مجع أموال، يقال خرج إىل ماله: أي: ضياعه وإبله

 .18اجملمع... وهو يذكر ويؤنث

 . 19هو كل مايقع عليه امللك ويستبد به املالك عن غريه، إذا أخذه من طريق مباحاملال اصطالحاً:  

. ويرى الباحثون 20فاملال إذاً: يشمل كل األعيان املادية والديون ومنافع األشياء املباحة واحلقوق احملضة واألوصاف

 األمالك اليت تصنف ضمن األموال.كافة األشياء اليت ميلكها الفرد، واليت تشمل النقود و  تعريف املال أبنه  

 

 املبحث الثاين: الكليات اخلمس يف سطور

 
، الطبعة األوىل/ 13عمان، صفحة  -نعمة خلف اخلالدي، دار اجلنان للنشر والتوزيع، األردن االعفاءات املالية يف االحوال الشخصية والعقوابت،  16

2017. 
 م. 1985المعجم المدرسي، محمد خير أبو حرب، وزارة التربية، الطبعة األولى،  17

 م. 1982الطبعة األولى، 344القاموس الفقهي لغة واصطالحا، لسعدي أبو حبيب ، دار الفكر، دمشق،صفحة  18
 . 2/17ج :الموافقات 19

 والعلوم االجتماعية باتنة، كلية العلوم  عةحسين، جام موسى وآثاره، علي  المالية ضوابطه  التصرفات في المال  حفظ مقصد 20
 م. 2010اإلسالمية، رسالة دكتوراه، 
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الضرورايت اخلمس، قد يكون هو أشهر األمساء اليت أطلقت على املعاين وهذه املقاصد وهذه املصاحل. وهناك إسم آخر 

يكاد يكون مساوايً له يف االستعمال والشهرة والتعبري به عنها وهو " الكليات اخلمس ". فإذا قيل : الكليات اخلمس 

سيما إذا حتددت بعدد اخلمس، فالكليات اخلمس والضرورايت ، والضرورايت اخلمس، فاملراد عادة شيء واحد؛ ال

اخلمس شيء واحد. وقد يعرب العلماء بصيغ أخرى؛ فمنهم من مساها" األصول اخلمس"، وهناك من أطلق عليها ب 

"األركان اخلمس"، وهذه املسميات ليست على سبيل الرتادف، وإمنا هي على سبيل الوصف والبيان ملختلف جوانب 

 صاحل وخصائصها.هذه امل

 حفظ الدين املطلب األول: مقصد  

 مع  الفرد وعالقة نفسه، العبد مع  بربه، وعالقة العبد  عالقة ينظم  الذي فهو  املصاحل، أهم من  هو احلق الدين حفظ

. ومعناه احملافظة على الدين 21اإلنسان، فاحلفاظ على الدين أهم املقاصد وأوىل من كل االعتبارات اإلخرى أخيه

 .22اإلسالمي، واتباع تعليماته، واحملافظه عليه، وحماربة ما خُيل به

إن حفظ الضرورايت أتيت  تبعاً حلفظ الضرورة األوىل أال وهي حفظ الدين، ومن وسائل حفظه، اتباع الناس فرض هللا 

اً. لذلك يعترب تعاىل. لذلك  وجب حفظ هذا الدين على املسلمني ليس يف قوانينه فحسب، وإمنا يف العمل به أيض

 حفظ الدين واجب على كل  فرد من أفراد املسلمني، ال يسقط عن أحد ما دام عاقاًل.

إن امتثال املسلم ألوامر هللا يف عدم أكل اخلبائث اليت أشري  إليها يف سورة املائدة ماهو إال دليال  حلفظ الدين، قال 

َلى  ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف ََيْيت اّلِلُ ِبَقْوٍم حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة عَ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َمن يَ ْرَتدَّ   ﴿تعاىل:  

 
رسالة ماجستير، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية،  ،آمال التوبة  ،الضرورة الشرعية وأثرها في قضايا المرأة المعاصرة 21

 . 2015،  92الوادي، صفحة   -جامعة الشهيد حمه لخضر

المملكة ، عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي النملة ،جهود هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الضرورات الخمس 22

العربية السعودية،  الرئاسة العامة، الهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ندوة :الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية  
 .بها، بدون تاريخ
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فدين هللا . 23﴾َعِليم    َواِسع  اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اّللِِ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة آلئٍِم َذِلَك َفْضُل اّللِِ يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاء َواّللُِ 

الذي هو أهم ضرورات حياة الفرد واجملتمع، ال يتم حفظه إال ابحلكم به وتطبيق شريعته يف الواقع. لذلك نفى  هللا تعاىل 

( اإلميان. وقال تعاىل يف حمكم  كتابه واصفاً الكفر والظلم ملن ملسو هيلع هللا ىلصعمن مل حيكم الدين الذي أنزله هللا تعاىل على رسوله )

َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا   حكم بغري ما أنزل هللا، فقال تعاىل: ﴿ِإانَّ أَنْ زَْلَنا الت َّْوراَة ِفيَها ُهًدى َونُور حَيُْكُم هِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذينَ 

نِيُّوَن َواأْلَْحَبار مبَا ا ًنا قَِلياًل ْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اّللَِّ وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء فال ََتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن وال َتْشرَتوا ِِباَييت ثََ َوالرابَّ

َنا َعَلْيِهْم ِفيهَ 24َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اّللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفروَن﴾ ا َأنَّ الن َّْفَس اِبلن َّْفِس َواْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ ، وقال تعاىل:﴿وََكتَ ب ْ

َق بِِه فَ ُهَو َكفَّا نِِ َواجْلُروَح ِقَصاص  َفَمْن َتَصدَّ نَّ اِبلسِِ ُ َواأْلَْنَف اِبأْلَْنِف َواأْلُُذَن اِبأْلُُذِن َوالسِِ رة  َلُه َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اّللَّ

يِل مبَا أَنْ َزَل اّللَُّ ِفيِه َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل 45]املائدة:  25ِلُموَن﴾فَُأولَِئَك ُهُم الظَّا [، وقال تعاىل: ﴿َوْلَيْحُكْم أَْهُل اإْلِْنِْ

َم . وجعل احلكم بغري هذا الدين منكرا من منكرات اجلاهلية، كما قال تعاىل: ﴿أََفُحكْ 26اّللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾

 .27اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ُْغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّللَِّ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوِقُنوَن﴾

والذي يتتبع حياة البشر، جيد الواقع يشهد أبن احلكم بغري الدين الذي أنزله احلق تعاىل، يفسد تلك احلياة وجيعلها حياة 

 ة هبا تسعدك  وتبتهج احلياة. ضنك وضيق. فااللتزام بتعاليم الدين وتطبيقها بعد القناع

ويرى الباحثون أن ضرورة حفظ الدين تتمثل يف أن الشارع قصد احملافظة على الدين، واحملافظة على الدين من جهة 

األفراد واجلماعات إمنا يستقيم على صورته اليت أرادها الشارع مبجتمع نظيف من األمراض واألوبئة، إذ أن قيام املكلف 

عية إمنا يكون على صورته اليت قصدها الشارع عندما يكون املكلف سليماً من األمراض، فيؤديها بتمامها ابلتكاليف الشر 

وكماهلا، وكذا خلو اجملتمع من اآلفات واألمراض. لذا كان قصد العالج والتداوي ليس فقط للمحافظة على النفس بل 

 
 . 54 : اآلية: مائدةالسورة  23
 . 44 : اآلية: المائدةسورة  24
 . 45 : اآلية: المائدةسورة  25
 . 47 : اآلية: المائدةسورة  26
 . 50 : اآلية: المائدةسورة  27
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يت أرادها الشارع من الرتكيز على اجلانب الوقائي ضد للمحافظة على الدين أيضًا ولو تبعاً، ومن هنا ندرك العلة ال

 . 28األمراض والتحصن منها، وقد عد بعض الباحثني مسألة التقاعس  عن درء األمراض والوقاية منها كبرية من الكبائر

 النفس  حفظ  الثاين:مقصد  املطلب

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِّن ﴿والسالمة والصحة؛ يقول هللا تعاىل:ومعناه احلفاظ على حق النفس البشرية يف جماالت احلياة والكرامة  

ولتحقيق هذا املقصد ُشرعت أحكام شرعيه كثرية منها حترمي القتل ، وعدم اإلعتداء على اآلخرين ، ووجوب ،  29﴾آَدمَ 

 .30غسل امليت ودفنه، وَنو ذلك

لكات، واحلفاظ على  أعضائه وأجهزته وصحته، إن من مقاصد الطب الوقائي تكمن يف إبعاد البدن عن املضرات وامله

فال جيوز التصرف يف البدن، وال اإلعتداء عليه وال على نفسه وروحه إالِ إبذن هللا الواحد األحد الذي خلقه يف أحسن 

د تقومي ونفخ فيه من روحه. ولذلك أحل له الطيبات وأمر هبا، وحِرم عليه اخلبائث وهناه عنها، فنجد أن هللا تعاىل ق

َتُة َواْلدَُّم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ حرم علينا ماهو مؤدي اىل العديد من األمراض حيث قال تعاىل:  ﴿ُحِرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ

ُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصبِ لَِغرْيِ اّللِِ بِِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمرَتَدِِيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ  ي ْ ، [3] املائدة:31﴾   َما ذَكَّ

بينما أوجب الشارع على كل مسلم أن يتناول من املأكوالت واملشروابت مايلزم حياته ويكون ضروراي لبقاء النفس حبيث 

الضرورة إنقاذا هلا من اهلالك، وَيث إذا كإابحة احملظورات يف حالة    .يعد مطيعا إذا تناول  ذلك بنية امتثال أمر هللا تعاىل

هو ترك ماحيفظ على حياته، ألنه حني ميتنع على ماحيافظ على حياته يكون قد فوت على اجلماعة نفسا وأهدر هلل 

 تعاىل حقا.

 
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات )أثر مراتب المقاصد الثالثة في استنباط األحكام الشرعية(، توفيق عبد الرحمن سالم   28

 (. 2011)26مج 5العدد العكايلة، 
 . 70 : اآلية:اإلسراءسورة  29
عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي النملة ،    ،جهود هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الضرورات الخمس 30

المملكة العربية السعودية،  الرئاسة العامة، الهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ندوة :الحسبة وعناية المملكة العربية  
 .السعودية بها، بدون تاريخ

 . 3 اآلية:: المائدةسورة  31
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َفَمِن اْضطُرَّ يف ﴿ففي آايت القرآن الكرمي، اليت ذكر هللا فيها احملرمات، استثىن هللا تعاىل حالة اإلضطرار، فقال تعاىل: 

ثٍْ فَِإنَّ اّلِلَ َغُفور  رَِّحيم  ﴾. أفادت أن احملرمات عند اإلضطرار إليها جائزه ، وسبب اإلجازة 32ََمَْمَصٍة َغرْيَ ُمَتَجاِنٍف إلِِِ

اجة إىل حفظ النفس من اهلالك، لكون مقصد حفظ النفس أعظم من مصلحة اجتناب النجاسات، والصيانة عن احل

: أنه جيوز أكل الطعام احملرم ، وذلك للحفاظ على مقصد جليل وهو 33تناول املستخبثات. وكما اتفق عليه العلماء

الرمق وينقذ من املوت ال غري، وأيضا للضرورة  حفظ النفس، وذلك يف حالة الضرورة، واملراد من الضرورة هنا مايسد 

ميكنه االحتفاظ هبذا الطعام وَيكل منه الحقا ،وهبذا يتحقق مقصد شرعي من الضرورة وهو احلفاظ على النفس. واذا  

كانت احملافظة على النفس أحد املقاصد الضرورية، فإن  احلفاظ عليها يكون واجباً، واليتأِتى احلفاظ عليها يف حالة 

الغذاء املشتمل على اإلضافات الضارة كاملواد احلافظة، إال ابلكف عن تناوهلا، فيكون الكف عن تناوهلا واجباً شرعاً، 

 استنادا لقاعدة " ما اليتم الواجب إال به فهو واجب".

أداء  ويرى الباحثون أن استخالف اإلنسان تقتضي الوقاية والعالج والتداوي من األمراض حىت يتمكن اإلنسان من

واجب رسالته يف هذه احلياة، فمقصد الطب الوقائي هو احلفاظ على النفس على تفاوت يف مراتبه املقاصدية، فمن 

جانب الوجود كالتحصني والتطعيم ضد األمراض املستقبلية كشلل األطفال، واحلصبة، وهذا يتوافق مع مقاصد الشارع 

 . 34لمن منع الضرر قبل وقوعه، طبقاً لقاعدة الضرر يزا

 
بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة أو بفقر، والمراد به في اآليات السابقة: من   االضطرار أنواع، ال يخلوا ان يكون 32

 . 225صيره الجوع والعدم مضطرا، وهو الذي عليه جمهور العلماء، انظر: "تفسير القرطبي"، ص: 
إلشراف على الهالك  القوي ال يكفي لتناول الميتة ونحوها، قالوا: وال خالف أنه ال يجب االمتناع إلى ا خالف أن الجوع ال 33

; فإن األكل حينئذ ال ينفع، ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها ; ألنه غير مفيد، واتفقوا على جواز األكل إذا خاف على  
نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو عن الركوب، وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك. الشنقيطي، محمد 

القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة و النشر و  تار بن عبد القادر الجكني، أضواء البيان في إيضاح األمين بن محمد المخ
 م. 1995 -هـ   1415لبنان،  –التوزيع بيروت 

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات )أثر مراتب المقاصد الثالثة في استنباط األحكام الشرعية(، توفيق عبد الرحمن سالم   34

 (. 2011)26مج 5العكايلة، العدد 
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َمن قَ َتَل نَ ْفساً ِبَغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد ﴿:  ولقد حرم اإلسالم قتل النفس سواء قتل الفرد نفسه أم قتله غريه قال هللا تعاىل

يعاً  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يعاً َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ اىل على هذه اجلرمية فاعترب وشنع هللا تع ،35﴾يف اأَلْرِض َفَكَأمنَّ

قتل نفس واحده: تعادل قتل الناس مجيعا، وأحياء نفس واحده ماهو إال إحياء للناس مجيعا وهو مايصبو اليه الطب 

 الوقائي.  

ويف جانب آخر ملقاصد الطب الوقائي يف سورة املائدة، فقد اهتم اإلسالم بنظافة األنف والعينني والشعر والقدمني من 

َسُحوْا اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َوامْ ﴿وضوء، قال تعاىل: خالل ال

َن اْلَغاِئِط أَْو ِبُرُؤوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنِي َوِإن ُكنُتْم ُجنُباً فَاطَّهَُّرواْ َوِإن ُكنُتم مَّْرضَ  ى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاء َأَحد  مَّنُكم مِِ

ْنُه   ْن َحرٍَج الََمْسُتُم النَِِساء فَ َلْم َتَُِدواْ َماء فَ تَ َيمَُّمواْ َصِعيداً طَيِِباً فَاْمَسُحواْ ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكم مِِ َما يُرِيُد اّلِلُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِِ

. فاالية توضح اهتمام اإلسالم بنظافة البدن، وشرع لذلك 36﴾رِيُد لُِيَطهَّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم لََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َولَ ِكن يُ 

الوضوء مخس مرات يف اليوم للصالة، فإذا كان اإلنسان يتوضأ لكل صالة، علمنا أن أغلب أعضاءه، يتكرر غسلها 

صحة وعافية جلسم اإلنسان، حيث أن املاء يساعد العيون من اإلصابة ابلرمد، ويزيد من  أكثر من مرة، ويف ذلك

مقاومة اإلصابة ابلزكام لغسل املنخرين به ويعترب ذلك من أهم سبل الوقاية من انسداد األنف، أما فوائد غسل بقية 

عضاء من اجلراثيم، وااللتهاابت لذلك األعضاء كالوجه واألذنني واليدين والرجلني، فظاهرة، لكثرة ما يصيب هذه األ

 .  37فغسلها يوميا، ولعدة مرات، وقاية هلا من البكرتاي املسببه لألمراض

 
 . 32 : اآلية:المائدةسورة  35
 . 6 : اآلية:المائدةسورة  36
 . 1999،  17، ص212القرآن الكريم دليلك الى الصحة، حسام الدين أبو السعود ، دار اخبار اليوم، العدد 37
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 املطلب الثالث:مقصد حفظ العقل

ومعناه احملافظة على العقل اإلنساين، واحلفاظ عليه من كل ما يُلحق به األذى والضرر، للعقل أمهية كربى، إذ به يعرف 

املخلوق ربه، ويفهم نواهيه وأوامره ، ويتبع أحكام ربه، ولذا فقد جعله اإلسالم مناط التكليف، وبدونه اليكلف اإلنسان 

،  38بشيء، فتلك صفة مميزة لإلنسان عن غريه من احليواانت واجلمادات، وتلك نعمة أكرم هللا عزوجل هبا بىن آدم

ل مسكر ، كما أوىل اإلسالم العقل اهتمام أمسى، وذلك من خالل وألجل هذا املقصد حرم سبحانه وتعاىل اخلمر وك

 .39جعله شرط ًا رئيس ًا للتكليف

فضل هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان ابلعقل الذي هو عبارة حيث حفظ العقل إن من أهم  مقاصد الطب الوقائي هو 

بعقله،  ، وفضله على مجيع املخلوقات40عن قوة يف النفس يستطيع اإلنسان عن طريقها وعي العلوم وحتصيل املعارف

حرم هللا سبحانه وتعاىل كل ما ُيضر ويُفسد العقل، ومن   وهتيأ للقيام ابخلالفة يف األرض ومحل األمانة من عند هللا، فقد 

َا اخْلَْمُر اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ﴿ذلك املسكرات فقد جاء النص يف القرآن الكرمي على ت حرمي ال خمر يقول هللا تعاىل:   ِإمنَّ

ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ   فت حرمي اخلمر؛ ألنه مفسد للعقل.    ،41﴾َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِْجس  مِِ

اَتذ الشارع من اخلمر موقف الرفض والتحرمي،ملا له شأنه أن يهدر عقل اإلنسان أو يتسبب يف تعطيله مؤقتا أو دائما، 

ألن اختالل عقل اإلنسان يعّن اختالل نظام حياته، فتتحول حياة الفرد بدون تدبري العقل إىل جحيم ال يطاق، وعلى 

حيث حرم الشرع تعاطي أي شيء من شأنه أن   لنعيم الدنيوي لإلنسان.أساس ذلك تتحول لذة احلياة إىل مرارة تعكر ا

يذهب عقول الناس أو يفسد عليهم عقوهلم كشرب اخلمور وما ماثلها من تناول املخدرات أو ماشابة ذلك من كل 

 
والتعليم، سلسلة دعوة الحق،  ، إدارة الدعوة 320صفحة ، محمد بكر إسماعيل حبيب، مقاصد الشريعة تأصيالً وتفعيالً   38

 رابطة العالم اإلسالمي.

عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي النملة ،    ،جهود هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الضرورات الخمس 39

ة المملكة العربية  المملكة العربية السعودية،  الرئاسة العامة، الهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ندوة :الحسبة وعناي
 .السعودية بها، بدون تاريخ

 328يُنظر : المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ص  40
 . 90 : اآلية:المائدةسورة  41
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رف عنها . فاخلمر اليت أكثر ما ع42مافيه تقليل لإلدراك  أو فقدان للشعور أو تغيب للعقل أو تلبد للمشاعر واحلس

أهنا تغطي العقل وبعض األمراض اخلفيفة يف السابق، أصبحت خطراً على نفس الشارب وفقدان حياته واعتالله أبمراض 

خطرية. دع عنك اجلرائم اليت يرتكبها الشارب يف حق نفسه واجملتمع، فإهنا حتتاج إىل جملدات إحصائية أمينة. ويرى 

النفوس، وأتثريها وبشكل خاص على العقل بل ويف بعض األحيان يتعدى  الباحثون أن من أضرار اخلمر التأثري على

 ذلك إىل  املوت، وهذا ماأثبته الطب احلديث.

 النسلاملطلب الرابع: مقصد حفظ 

ومعناه حفظ كل ما يؤثر على النسل والعرض وإعمار األرض بتحقيق التناسل املشروع من خالل الرابطة الشرعية، 

 .43ُيضعف ذلك، والعمل على صيانة الكرامة والعفة والشرفوكذلك كبح كل ما  

إن من مقاصد الشريعة اإلسالمية هو مقصد حفظ النسل، وذلك ملا هلذا األمر من األمهية يف استقرار احلياة اإلنسانية، 

يث إذا فقدت مل واستدامتها. فشأن الضرورايت كما قال عنها الشاطيب: "ما البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حب

َتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فساد وهتارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع ابخلسران 

 .  44املبني"

ورعاية هلذا املقصد الرفيع، فقد وضعت الشريعة اإلسالمية اسلواًب قوميا حلفظ النسل والنسب معا، فأابحت النكاح، 

تعازير، واعتنت إبثبات األنساب، فثبوت نسب املولود حق من حقوقه األساسية، فالنسب هو الذي وشرعت احلدود وال

اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِِباُت َوَطَعاُم  ﴿ يكرس معامل اجملتمع من خالل حتديد اللبنة األوىل فيه أال وهي األسرة، قال تعاىل:

 
عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي النملة ،    ،جهود هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الضرورات الخمس 42

عن المنكر  ندوة :الحسبة وعناية المملكة العربية   المملكة العربية السعودية،  الرئاسة العامة، الهيئة األمر بالمعروف والنهي
 .السعودية بها، بدون تاريخ

 المصدر السابق.  43
 . 2/18:الموافقات 44
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ُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِمن الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَّكُ  ْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ هلَّ

ُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ حُمِْصِننَي َغرْيَ ُمَساِفِحنَي َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمن َيْكُفْر اِبإلِ  فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يف  ميَانِ قَ ْبِلُكْم ِإَذا آتَ ي ْ

 .45﴾اآلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن  

 عزيزة األمم وبقاء إنشاء األرض أسباب من وأهنا البشري، اجلنس  حلفظ مهمة الضرورايت هذه ويرى الباحثون أن 

 توفري على األوىل ابلدرجة معتمد الضرورايت هذه حفظ أن  كما وأنساهبا،  أعراضها تصون الكرامة حمفوظة اجلانب

 اجلنسني. بني الشرعية والعفة  العالقات

 ذهبوا  أخالقهم ذهبت هم فإن  بقيت             ما األخالق األمم إمنا

و احلفاظ على النسل وفق هذا املعىن هو من متطلبات كمال احلياة واستمرارها، إذ به تتحقق إنشاء األرض وهنضتها 

األمم قوهتا، وحتمي حقوقها، وحتفظ أعراضها وأمواهلا، وبه تستمر احلياة وتدوم وتبقى، ومن   ومنوها وازدهارها، وبه تدعم

أجل ذلك فقد اعترب احلفاظ على النسل هو القاسم املشرتك اإلنساين الذي ينبغي أن تتفق وتتوحد عليه مجيع األداين 

 .46واحلضارات واألمم والشعوب

وبقائه ودوامه هو الزواج، إذ بنيَّ هللا سبحانه وتعاىل هذه السنة اإلهلية اليت  والطريق الوحيد الستمرار النسل البشري

فقد جاء الرتغيب ابلزواج حفظ ًا لألعراض فكل من اجلنسني متطلع لآلخر، ، وضعها يف سبيل بقاء اإلنسانية ودوامها

اتفق أهل العلم على وجوب الزواج عند والزواج يتمم لكال الطرفني رغبته، ويف ذلك تصان األعراض وحُتفظ ، وقد 

وهذا . 47اخلوف من الوقوع يف احلرام؛ يقول ابن تيمية :"النكاح صلة بني الزوجني يتضمن عشرة ومودة ورمحة وسكن ًا"

 
 . 5 : اآلية:المائدةسورة  45
جامعة  -قسم الدراسات االسالمية -سعد جميل سليم الريس، رسالة ماجستير، مقارنة فقهية دراسة تنظيمه و حفظه  النسل 46

 غزة.  -االزهر
 ، المكتب االسالمي، د.ت.409كتاب بيان الدليل على بطالن التحليل، اين تيمية، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، صفحة  47
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، كما ضبط عقوبة 48فقد حدد الشرع عقوبة للزاين حمصن ًا، أو غري حمصن ، وكذلك ملن يعمل جرمية اللواطابالضافة 

محايًة على حفظ العرض من كل ما خُيل به، حفاظ ًا على أمان أعراض املسلمني، ونظافة اجملتمع من  للقذف وذلك

،  وكما حرمت الشريعة االسالمية اإلجهاض وقتل األوالد وقطع الشخص لعضو التناسل عنده 49إشاعة الفواحش فيه

من خالل املراكز املنتشرة واملسماة مبراكز وحفظ النسل يظهر  .  50أو عند غريه، كما حرمت االختصاء  أو ماأشبة ذلك

 اآلمومة والطفولة وهدفها هي إعطاء النصائح الوقائية للمراه احلامل للحفاظ على اجلنني قبل وبعد وضع اجلنني.

  املطلب اخلامس: مقصد حفظ املال

: ﴿ َواَل تُ ْؤتُواْ السَُّفَهاء أَْمَواَلُكُم من الضرورايت اليت التستقيم مصاحل العباد إالهبا، ألن به قيام مصاحلم، كما قال تعاىل

. ومعناه احملافظة على املال، ومجعه بطريق 51الَّيِت َجَعَل اّلِلُ َلُكْم ِقَيامًا َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوْا هَلُْم قَ ْواًل مَّْعُروفًا﴾

الشريعة أحكام كثرية، كتحرمي والغش، والسرقة،  حالل، والعمل على حفظة من التلف والضياع؛ والْناز ذلك وضعت

، وهو هبذا االعتبار يعِد من املشرتك اإلنساين  ألنه ال تستقيم 52ووضع القوانني والعقوابت الزاجرة عن هذه األعمال

 .احلياة بدونه

واملقصود ابملال كل ما خيدم به الناس انتفاعا مشروعًا وله أمهية مادية بينهم، فيتضمن األعيان واملنافع والديون ، 

ويستوعب النقود والطعام واللباس وثروات األرض واملسكن ومجيع املتموالت، واحلفاظ على املال كما يرتبط بوجود األمة 

ميق مكانتها بني األمم فإنه يرتبط أيضا إبْناز التواصل التفاعل التجاري بني اإلسالمية واستمرارها وتقوية شوكتها وتع

 
قوبتها في الشريعة اإلسالمية والقانون، عبد الحكيم بن محمد آل الشيخ، رسالة ماجستير،  جامعة جرائم الشذوذ الجنسي وع 48

 م. 2003نايف العربية للعلوم األمنية، 
مؤسسة الرسالة  ، جندي سميح عبد الوهاب، اهمية المقاصد في الشريعة االسالمية واثرها في فهم النص واستنباط الحكم 49

 . 2008ناشرون، 
مؤتة للبحوث والدراسات )أثر مراتب المقاصد الثالثة في استنباط األحكام الشرعية(، توفيق عبد الرحمن سالم   مجلة 50

 (. 2011)26مج 5العكايلة، العدد 
 . 5 : اآلية:سورة النساء 51
 ، جامعة، بدون سنة6سالم عطية، العدد اإلنسان(، بشير حقوق حماية في الحسبة )دور  مجلة العلوم القانونية والشرعية 52

 الزاوية. 

https://www.google.com.my/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%22
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أفراد اإلنسانية، إذ قد يكون من طرق احلفاظ على املال وتنميته ومنوه إقامة العالقات التجارية بني الدول واحلث على 

اين؛ وذلك خدمة ملقصد بقاء األرض أنواع التبادل املايل بني الشعوب وتقوية من النشاط املايل على املستوى اإلنس

 وتطورها وحتقيق واجب اخلالفة فيها. 

إن هللا سبحانه وتعاىل هو الذي خلق اإلنسان وسخر له الكون، وهو تعاىل الذي أمكنهم على مجع املال وغريه، مبا 

القرآن الكرمي، عندما وهبهم من العقل والتدبري وآالت التصرف والنشاط اليت ال قدرة هلم بدوهنا. وهكذا َتد آايت 

ُ حالاًل طَيًِِبا َوات َُّقوا  ﴿يذكر فيها الرزق تبني أن هللا سبحانه وتعاىل هو الذي رزق عباده، قوله تعاىل:  وَُكُلوا ممَّا رَزَقُكُم اّللَّ

ي يقع بيده املال، وهو يعلم واآلايت يف ذلك كثرية يكفي منها ما ذكر. واملقصود أن الذ .  53﴾اّللََّ الَِّذي أَنْ ُتْم بِِه ُمؤِمُنونَ 

أن هللا سبحانه وتعاىل هو املالك يف األصل، وأنه مستخلف فيه، فال جيمعه إال من حيث يرضيه، وال يصرفه إال فما 

 يرضيه وأن أي سلوك خيرج عما يرضي هللا يف املال يكون تصرفا غري مشروعاً وال مقبوالً. 

ن هللا يف مجع املال وإنفاقه، خبالف الذي يغنيه هللا سبحانه وتعاىل، وال فاجلدير حبفظه هو الذي يعلم ذلك ويلتزم إبذ

يشعر هبذه القاعدة، فإنه ينفق يف املال غري مبايل إبضاعة املال، وإن زعم أنه حيفظه. واملسلمون اليوم يرون أبم أعينهم،  

م من اخلريات الكثرية مابطن هبا وما ظهر، كيف ُيَضيِِع أمواهَلم من يعتّن بشئوهنم، فيجعلوهنم فقراء مع ما حتويه أرضه

والسبب الرئيسي هو اختالل يف القاعدة اإلسالمية العظيمة "املال مال هللا" يف نفوس من ضيعوا مال هللا وحقوق عباده 

 فيه.  

املال   لقد حفظ اإلسالم ملكية الفرد وماله بسور قوي من احلماية، وأمر من العقوابت واحلدود ما يزجر املعتدي وحيفظ

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال ﴿لصاحبه، فقرر الشرع اإلسالمي عقوبة قطع اليد يف السرقة: 

 .54﴾من هللا وهللا عزيز حكيم

 
 . 88 : اآلية:المائدةسورة  53
 . 38 : اآلية:المائدةسورة  54
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القرآن الكرمي إىل طرائق متلك املال واإلرشاد إليها، وبنيتها العمل الذي يقوم به اإلنسان فيحصل مقابله  أوامرما أكثر 

أُِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا  ﴿ما يسر هللا له من رزقه، وهو يتضمن كل سلوك مباح يقوم به. وقال سبحانه: 

 .55َلُكْم َولِلسَّيَّارِة َوُحرَم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلرَب َما ُدْمُتْم ُحرًما َوات َُّقوا اّللََّ الَِّذي ِإلَْيِه حُتَْشروَن ﴾

إنفاق املال يف الوجوه الغري املشروع، وشجع على إنفاقه يف سبل اخلري، وذلك مستند على نع هللا سبحانه وتعاىل  وقد م

قاعدة من أهم قواعد النظام االقتصادي اإلسالمي وهي أن املال مال هللا وأن اإلنسان مستخلف فيه ووكيل، فلقد حرم 

َوالسَّارُِق  ﴿ : ابلسرقة أو التحايل أو السطو وشرع العقوبة على ذلك قال تعاىلهللا تعاىل االعتداء على مال الغري 

َن اّللِِ َواّلِلُ َعزِيز  َحِكيم   وأيضا  جاء حترمي اإلسراف يف صرف  ،56﴾َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوْا أَْيِديَ ُهَما َجزَاء مبَا َكَسَبا َنَكااًل مِِ

 املال يف غري مكانه الصحيح.

 باحثون اإلشارة  إىل أنه ليس املعىن حبفظ املال محايته عن الضياع أو السرقة فقط فهذا معىن قاصر، وإمنا ويود ال

 املراد حفظه بتشغيله يف تعزيز وإعمار األرض، ومساعدة احملتاج، وأداء حقوق اآلخرين. 

فضرورة حفظ املال تتضح من خالل مايسمى ابلتطعيم والتحصني ضد األمراض املستقبلية، ومعاجلة مصادر املياه، 

والصرف الصحي واحملافظة على البيئة واحلد من مصادر وأسباب التلوث البيئي، والقضاء على مصادر امليكروابت 

 واجلراثيم والبكرتاي املسببة لألمراض. 

ض التكلف الشيء الكثري يف مقابل العالج من املرض انتج عن بكرتاي أو فايروس، لذا فرعاية الشارع فالوقاية من األمرا

هلذه الضرورة يظهر من خالل الوقاية فبالوقاية ضمانة من األمراض وابلتايل االبتعاد عن بذل املال يف العالج والتداوي. 

 
 . 96 : اآلية:المائدةسورة  55
 . 38 : اآلية:المائدةسورة  56
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عن فايروس، أو جرثومة كان القضاء عليها يف  فكم من شخص بذل كل ماميلك من مال يف سبيل عالج مرض انجم

 مهدها اليكلف مالياً سوى الشيء القليل جداً يف مقابلة العالج املكلف الباهض.

وهبذه اآلايت املعجزات وضع هللا سبحانه وتعاىل للبشرية مجعاء قانواًن اثبتًا وميزااًن دقيقًا ميكنهم من خالله قياس كل 

( وإىل قيام الساعة؛ ليعرفوا طيبها من خبيثها، وانفعها من ضارها، فُيقبلوا على ملسو هيلع هللا ىلصلكرمي )املستجدات بعد زمن الرسول ا

الطيبات وينفروا عن اخلبائث احملرمات، فأِكد هللا تعاىل بكل وضوٍح وجالء أِن شريعة اإلسالم صاحلة لكل مكان وزمان. 

املائدة ماهي اال لتثبت لنا أن األوامر والنواهي املطلوب فاملقاصد التشريعية للطب الوقائي اخلمسة قد ذكرت يف سورة 

 اْنازها إمنا هي الكفيل لصحة الفرد واجملتمع.

 

 املبحث الثالث: موقف اإلسالم من الكيات اخلمس، وخصائصها

 املطلب األول : موقف اإلسالم من الكيات اخلمس

ت اخلمس من حفظ الدين والنفس والعقل والعرض إن اإلسالم قد بُنيت شراعه، ووضعت أحكامه رعاية هلذه الضروراي

واملال. وقصد الشرع من عباده هللا هو االلتزام هبا ورعايتها، حىت أطلق عليها عند اعلماء " مبقاصد الشريعة". وذلك 

 ألن بذهاهبا، خيسر اإلنسان دينه ودنياه. وقد خوف هللا تعاىل من يتجاوز على هذه الضروايت فقال تعاىل يف ضرورة

، وقال 57 َعَذاُب احْلَرِيِق﴾حفظ الدين: ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن فَ تَ ُنوا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ُثَّ ملَْ يَ ُتوبُوا فَ َلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوهَلُمْ 

. 58ا أَْمُرُهْم ِإىَل اّللِِ ُثَّ يُ نَ بِِئُ ُهم مبَا َكانُواْ يَ ْفَعُلوَن ﴾تعاىل:  ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقواْ ِدينَ ُهْم وََكانُواْ ِشَيعاً لَّْسَت ِمن ُْهْم يف َشْيٍء ِإمنََّ 

، وقال تعاىل:﴿ َواَل تَ ْقتُ ُلوْا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم 59وقال تعاىل يف احملافظة على النفس﴿ َواَل تُ ْلُقوْا أِبَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكِة ﴾

 
 . 10 : اآلية:سورة البروج 57
 . 159 : اآلية:اإلنعامسورة  58
 . 195 : اآلية:سورة البقرة 59
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َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم . وق60اّلِلُ ِإالَّ اِبحلَْقِِ ﴾ ال تعاىل يف احملافظة على العقل:﴿ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإمنَّ

ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ﴾ هللا   . فموقف اإلسالم موقفاً اجيابياً َتاه الضرورايت، فمن رمحه61رِْجس  مِِ

تعاىل بنا، أمران ابحملافظة على هذه الضروايت، ألهنا تنعكس على الفرد واجملتمع مبا هو ضروراًي لدينهم ودنياهم، فمن 

 رمحه هللا تعاىل بنا، أمران ابحملافظة على هذه الضروايت.

 املطلب الثاين:خصائص الضرورايت اخلمس يف اإلسالم

افظة على مقصود الشرع من هللا تعاىل، والضرورايت الشرعية هي فاحلفاظ على الضرورايت هو حم :الرابنية -1

(: "أال وإن لكل ملك محى، أال ملسو هيلع هللا ىلصمحى هللا وحدوده وال جيوز ألحد أن يتجاوزها، كما قال رسول هللا )

 .  62إن محى هللا يف أرضه حمارمه"

بني أفراد اجملتمع على أساس إلغاء أي  احلقوق والواجباتويقصد إقامة العدل يف األرض من : املساواة -2

 .أو دينياً أو لغوايً  عرقيا  متييز بينهم أكان 

ويعّن إقرار األحكام التكليفية الشرعية للقاعدة املركزية للكليات اخلمس املتمثلة يف جلب املنافع  :الشمول -3

 .ودرء املفاسد 

 أساسها التكليف، وشرعت من أجلها األحكامالثبات: الضرورايت تعد من الثوابت الشرعية اليت قام على   -4

 

 

 
 . 33 : اآلية:سورة االسراء 60
 . 90 اآلية:: المائدةسورة  61
، تحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة،  1/20صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري: ج 62

 هـ. 1422الطبعة: األولى، 
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 اخلامتة

ال يصلح اجملتمع اإلنساين أدت نتيجة البحث إىل أن املقصد العام للشريعة اإلسالمية هو جلب املصاحل ودرء املفاسد، ف

وتكمن أمهية املقاصد الشرعية ابعتبارها مدخاًل منهجياً للتعامل مع الواقع املعاصر. إال هبما وال تستقيم احلياة إال هبما ،  

واملقاصد تقوم بعمل مهم يف استنباط األحكام عند انعدام النص، ويف فهم خطاب الشارع لتحقيق األقرب إىل املقصود، 

الشريعة اإلسالمية جاءت موافقة ملا عليه فطرة اإلنسان وملا عليه بشريته.و أن علم الطب الوقائي يندرج حتت حيث أن  

محاية اإلسالم للضرورات اخلمس، وعلى وجه اخلصوص حتت ضرورة حفظ النفس وما دوهنا. وضرورة حث املسلمني 

الفرد ابحملافظة على سالمته وسالمة اجملتمع هي عبادة   بتطبيق هذا العلم من خالل اخلطب واملواعظ ابحملافل. وأن عناية

يؤجر عليها إذا عمل هبا اإلنسان، وأنه َيث  عليها من رب العاملني إذا أمهلها، سواء يف الدنيا ابلتعزير والتضمني، أو 

وادث الطارئه، وهذه ابلعقوبة األخروية إن مل يغفر له. وبال شك أن اإلسالم عّن بسالمة الفرد احلسية واملعنوية من احل

الدراسة تعرب بشكل ال لبس عن منهج اإلسالم املتفرد يف سالمة الفرد واجملتمع وحفظه من األخطار، وعلى مراكز 

األحباث والدراسات اإلسالمية دراسة القضااي املعاصرة املتعلقة ابلطب الوقائي، حىت يتسىن هلا وضع التوصيات والقرارات 

لجهات املعنية لدعمها وإْنازها، والسعي قدر املستطاع جلمع اآلراء ملا هو فائدًة للفرد واجملتمع، الالزمة ومن ث رفعها ل

 فاحلمد هلل رب العاملني.
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 قائمة املصادر واملراجع

  *القرآن الكرمي.

طي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكّن الشنقي -1
 م.1995  -ه    1415دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت، لبنان،  

االعفاءات املالية يف االحوال الشخصية والعقوابت، نعمة خلف اخلالدي، دار اجلنان للنشر والتوزيع،    -2
 .2017عمان، الطبعة األوىل،    -األردن

، واثرها يف فهم النص واستنباط احلكم،  امهية املقاصد يف الشريعة االسالمية، مسيح عبد الوهاب جندي -3
 .2008مؤسسة الرسالة انشرون، 

جهود هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ الضرورات اخلمس،  عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي  -4
احلسبة النملة، اململكة العربية السعودية،  الرائسة العامة، اهليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  ندوة :

 وعناية اململكة العربية السعودية هبا، بدون اتريخ.
 الدين، حممد عبد هللا دراز، دار القلم، الكويت، د.ن.   -5
سليمان بن صاحل القرعاوي، الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي، دراسة وموازنة، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،  -6

 م.1990االوىل، اململكة العربية السعودية، الرايض، الطبعة  
، حتقق: حممد زهري بن انصر الناصر 1/20صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري: ج -7

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، 
 ه .1422

دار االرقم حممد بن علي بن حممد الشوكاين،    التفسري،  فتح القدير، اجلامع بني فّن الرواية و الدراية من علم -8
 بن ايب االرقم، لبنان، بريوت.     

 م.1982القاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، -9
القاموس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف  -10

 -ه   1426النشر والتوزيع، لبنان، بريوت، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة و 
 م.  2005

 .1999، 212القرآن الكرمي دليلك اىل الصحة، أبو السعود، حسام الدين، دار اخبار اليوم، العدد -11
كتاب بيان الدليل على بطالن التحليل، اين تيمية، حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي، املكتب االسالمي،  -12

 د.ت.
 ه.  1414العرب، مجال الدين ابن منظور األنصاري، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة،   لسان -13

https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.com.my/url?id=ZeQiDQAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.alkalam.com&clientid=ca-print-otter_QE36NFB&linkid=1&usg=AFQjCNG3wINttSmdNjGOk_7cjmoa3MdExA&source=gbs_pub_info_r
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جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن  -14
 م.1987حممد ابن تيمية، دار الكتب العلمية، 

، حممد أمان بن علي، دار ابن رجب، الطبعة االوىل، اململكة رسائل اجلامي يف العقيدة والسنةجمموع  -15
 .1993العربية الصعودية، املدينة املنورة،  

الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين، مكتبة السل اجلديد، اليمن ،صنعاء،  الشوكاين، حممد بن علي   -16
 د.ت.

سوادي، جدة،الطبعة األوىل معدلة، مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية، عثمان مجعة ضمريية، مكتبة ال -17
 م.2005

 املصطلحات األربعة يف القرآن، أبو األعلى املودودي ، د.ن، القاهرة، د.ت. -18
 م.1985املعجم املدرسي، حممد خري أبو حرب، وزارة الرتبية، الطبعة األوىل،   -19
، الطبعة معج م لغ ة الفقه  اء، حممد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيّن، دار النفائس، بريوت -20

 م.1985األوىل،
املقاصد الشرعية للنظام اجلنائي يف اإلسالم، طه حممد فارس، حبث مقدم للمؤمتر الدويل الذي أقيم يف  -21

م، حتت عنوان: أصول النظام اجلنائي 2008من عام  1/5-29/4جامعة الشارقة يف الفرتة ما بني
 اإلسالمي ومنهجه يف حفظ املدنية

فعيالً، حممد بكر إمساعيل حبيب، إدارة الدعوة والتعليم، سلسلة دعوة احلق، مقاصد الشريعة أتصياًل وت -22
 رابطة العامل اإلسالمي.

 م.1994ه  /   1415املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ، يوسف حامد العامل ، الطبعة : الثانية ،   -23
دار اجلنان للنشر ملطلب، فاطمة حممد عبد ااملقاصد العامة للشريعة االسالمية بني االصالة واملعاصرة،  -24

 .2017والتوزيع،  
املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشاطيب، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن  -25

 م.1997ه /  1417آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األوىل، 
  2001،  1موسوعة األداين امليسرة، جمموعة ابحثني، دار النفائس، بريوت،ط   -26

 

 اجملالت  -

جامعة   -جملة العلوم القانونية والشرعية، دور احلسبة يف محاية حقوق اإلنسان، بشري سامل عطية، كلية القانون   -
 الزاوية، العدد السادس  بدون سنة.
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 وضوابطها، حممد  اإلسالمية أبعادها الشريعة يف الدينية والقانوين، احلرية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة -
 .2010،  27، مج1العدد: الزحيلي، ،

 

جملة مؤتة للبحوث والدراسات، أثر مراتب املقاصد الثالثة يف استنباط األحكام الشرعية، توفيق عبد الرمحن  -
 .2011سامل العكايلة، سلسة العلوم االنسانية واالجتماعية، اجمللد السادس والعشرون، العدد اخلامس،  

 

 الرسائل اجلامعية  -

ة، الضرورة الشرعية وأثرها يف قضااي املرأة املعاصرة، رسالة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية آمال التوب -
 .2015الوادي،   -واإلنسانية، جامعة الشهيد محه خلضر

 

جرائم الشذوذ اجلنسي وعقوبتها يف الشريعة اإلسالمية والقانون، عبد احلكيم بن حممد آل الشيخ، رسالة  -
 م.2003العربية للعلوم األمنية،  ماجستري،  جامعة انيف  

 
 ابتنة، كلية العلوم حسني، جامعة موسى وآاثره، علي املالية ضوابطه التصرفات يف املال حفظ مقصد  -

 م.2010اإلسالمية، رسالة دكتوراه،   والعلوم االجتماعية
 

قسم الدراسات  -ماجستريمقارنة، سعد مجيل سليم الريس، رسالة  فقهية دراسة تنظيمه و حفظه النسل -
 غزة.  -جامعة االزهر  -االسالمية
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