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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وأصلي واسلم على الرمحة املهداة والنعمة املسداة حممد ابن
عبد اهلل صالة وسالما دائمني ما تتابع الليل والنهار كلما صلى عليه املصلون وكلما
غفل عن الصالة عليه الغافلون..
أما بعد:
فأسأل اهلل جل وعال أن جيعلين وإياكم من املباركني الذين بارك يف أقواهلم ويف
أعماهلم والربكة يف هذا املوضع يعىن هبا ما جاء يف قول اهلل جل وعال ﴿ َو َج َعلَنِي ُمبَ َاركا
الص ََلةِ َو َّ
الزَكاةِ﴾[مرمي ،]13:قال املفسرون ﴿ َو َج َعلَنِي ُمبَ َاركا﴾
صانِي بِ َّ
أَيْ َن َما ُك ُ
نت َوأ َْو َ
أي معلما للناس اخلري آمرا هلم باملعروف ناهيا هلم عن املنكر ،وهذا ما فيه سعادهتم يف
الدنيا واآلخرة
فاسأل اهلل جل وعال أن جيعلين وإياكم ممن استعمله يف لل  ،وأن مينحنا الفقه يف
دينه والعلم حبدود ما أنزل على رسوله والعمل بذل  ،إنه سبحانه جود كرمي.
أم بعد:
فموضوع هذه احملاضرة ضمن هذه السلسلة موضوع مهم؛ ألنه تتعلق باملقاصد
الشرعية ،ونعين باملقاصد الشرعية اليت اعتربها الشرع واليت رعاها الشرع فيما سن وشرع
من األحكام.
واختيار هذا املوضوع ممن اختاره ألسباب:
أوال أن العلماء من القدمي -من علماء السلف -إىل يومنا مل يزالوا يعتربون
املقاصد يف أحكامهم ويف فتاويهم ،وتارة ينصون على لل  ،وتارة يعتربونه فيما ينظرون
به إىل األحكام الشرعية بعامة.
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ففهم كالم السلف ،ومحَمل متشاهبه على حمكمه ،ودراية مقاصد األئمة يف
أحكامهم ،وعدم االستدالل باملتشابه أو االستشهاد باملتشابه من لل على
احملكمات ،هذا إمنا يدرك مبعرفة مقاصد األحكام الشرعية اليت رعاها األئمة.
والسبب الثاني أن كلمة املقاصد الشرعية كثر تناوهلا يف هذا الزمن ،واعتىن هبا

كثريون بالتأليف والتصنيف والرسائل اجلامعية أو البحوث فيما دو َن الرسائل اجلامعية.

وم َفرط ،وما بني متوسع يف اخلطل وما بني مسدد ،وهذا
والناس فيها ما بني م مفرط َ
تبع ملأخذ قدمي عند العلماء فيمن يرعى النظر إىل العلل واملعاين املستنبطة من األحكام
وهم مجهور أهل الفقه ،وبني ال يرعى لل وهم املتمسكون بالظاهر املعروفون باسم

الظاهرية.
فإن مبىن فهم علم املقاصد على معرفة املعاين والغايات والعلل اليت بىن عليها
الشارع األحكام.
ومن يقول بالظاهر ال يأخذ بالعلل وينفي التعليل يف أفعال اهلل جل وعال القولية
والتعليل يف أفعال اهلل جل وعال الشرعية ،لذل فإن من قال بالظاهر يف كثري من
املسائل فإنه ال ينظر إىل مقصد الشارع من حترمي احملرم أو من إجياب الواجب ،وإمنا
يقول نقتصر على ظاهر اللفظ.
هذا تَالَه ونتج عنه أن جعلت مسائل من الواجبات وهي عند عامة أهل العلم من
املستحبات ،وجعلت مسائل من احملرمات وهي عند عامة أهل العلم من املكروهات،
وقصرت أصناف ارتبط هبا التحرمي عند أهل الظاهر وعداها اجلمهور ممن يرعى العلل
واملقاصد إىل ما يشاهبها ومياثلها فيشتك معها يف العلة املعاين.
وقابل هؤالء أهل النظر والرأي الذين تركوا اآلثار وتروا ظاهر الدليل ،واعتربوا
املقاصد والقواعد العامة حبسب اجتهاد إمامهم ،وهم املعروفون بأهل الرأي يف مدرستني
مشهورتني يف املدينة ويف الكوفة ،وهؤالء قابلوا من متس بالظاهر وتركوا العمل
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باألحاديث واآلثار ألجل خمالفتها للقواعد العامة اليت فهموها من الشريعة ومن املقاصد
اليت استنبطوها منها.
وصار مجهور أهل الفقه من أهل احلديث صاروا متوسطني فأعملوا اآلثار
واألحاديث والنصوص ،وأخذوا باملقاصد ،فكانوا وسطا بني هؤالء وهؤالء ،كما خص
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا﴾[البقرة ،]341:يعين عدال
اهلل جل وعال هذه األمة بقوله ﴿ َوَك َذلِ َ
خيارا؛ ألن األوسط هو األمثل واألحسن واألعدل يف فهمه وكالمه وعقله وإدراكه ،كما
ال أ َْو َسطُ ُه ْم
قال جل وعال مثنيا على قول أوسط األوالد يف قصة أصحاب اجلنة ﴿قَ َ
َّ
سبِّ ُحو َن﴾[القلم﴿ ،]82:أ َْو َسطُ ُه ْم﴾ يعين أعدهلم مقاال وأعقلهم رأيا
أَلَ ْم أَقُل ل ُك ْم لَ ْوَال تُ َ

وأفهمهم يف املدارك.
هلذا صار املصنفون واملؤلفون والكاتبون بني هذه األحناء الثالثة يف األحكام
الفقهية بعامة ،ويف تناول هذا املوضوع خباصة ،وإن كان األكثر ممن كتب على اعتبار
املقاصد وعلى اعتبار اآلثار على طريقة اجلمهور.
والسبب الثالث يف طرق هذا املوضوع :أن موضوع املقاصد مرتبط باملصاحل،

واملصلحة اليت اعتربها الشرع مطلوب حتقيقها؛ ألن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل
وتكمليها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها ،واملصاحل أنواع:
 منها مصلحة معتربة يف الشرع.
 ومنها مصلحة ملغاة.
 ومنها مصلحة مسكوت عنها مل يعتربها الشرع ومل ينص على إلغائها،
وهي اليت مساها طائفة من العلماء باملصاحل املرسلة.
وهذا النوع من البحث يف املصاحل توجه الناس فيه يف هذا الوقت ما بني غال وما
بني جاف ،ومنهم من زعم وكتب ورمبا اآلن له أتباع يف الشريعة تبع للمصاحل ،وليست
املصاحل نبع للشريعة؛ بل جعلوا أن املصلحة إلا وجدت فثَم الشرع ،وهذا خالف
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املقصود من علم املقاصد؛ ألن الفهم وتعلم علم املقاصد الشرعية يدث يقينا عند
الفقيه وعند طالب العلم بأن الشريعة جاءت باملصاحل وبالتايل فإن املصاحل تبع للشريعة،
فحيث ما وجد ووجدت أحكامه فثم املصلحة.
ومن أسباب بحثه أيضا وما ينبغي منكم من العناية به أن طائفة من فقهاء العصر

وعددا من الفئات واجلماعات املعتنية بالدعوة اإلسالمية يف أصقاع كثرية تعتين بعلم
املقاصد ،وعنايتها بعلم املقاصد ألجل النظر فيما تعامل به من حوهلا من التجمعات،
وفيما تعامل به أفرادها من التنظيم والتبية.
فاعتىن طائفة من الدعاة وطائفة من اجلماعات بعلم املقاصد ال ألجل البحث
االجتهادي الفقهي؛ ولكن ألجل فهم روح الشريعة ومقاصد الشريعة يف التعامل مع
التجمعات املختلفة ،ويف التعامل مع األفراد يف التبية والتعليم ،وهؤالء منهم املتوسط
ومنهم الغايل ومنهم اجلايف ،يف أحناء شىت تعلم من الواقع.
هلذا فإن البحث يف مقاصد الشريعة والدخول فيه يستوجب أن يكون حبثا مطوال
حىت يفهم طالب العلم ما يتصل هبذا املوضوع الذي رمبا كان غامضا عند األكثرين؛
لكن عنوان هذه احملاضرة:
المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعية
فال يعدوا ما سألكر من أن يكون كلمات وجيزات كمدخل تفهم به كالم العلماء
وما ألف يف هذا املوضوع من البحوث املستقلة اليت يف ضمن كتب كبرية.
أوال :ما المقصود بالمقاصد الشرعية؟
املقاصد اختلفت فيها تعاريف العلماء؛ لكن تقريب لل أن نقول:
إن المقصد هو المعنى أو الغاية أو السر أو الحكمة التي من أجلها شرع
الشارع أحكام الشريعة ،إما على اإلجمال وإما على التفصيل.
وهذا من جهة املعىن العام والتقريب.
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ولكن من جهة التأريخ منهم من عرف املقاصد الشرعية بأهنا :المعاني التي
رعاها الشرع في وضع الشريعة أو راعاها الشارع في وضع الشريعة.
ومنهم ما قال :الغايات واألسرار التي نظر إليها الشارع في سن الشريعة.
ومن من قال :إن المقاصد الشرعية هي الغايات التي أرادها الشارع في
تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا واآلخرة .وهذا تعريف حسن ومنضبط يف

اجلملة.
إلن فاملقاصد الشرعية هي الغاية؛ ما اهلدف الذي من أجله شرعت األحكام.
العبادات ،ما هو اهلدف العام والغاية اليت من أجلها شرعت العبادات؟
البيع؛ ما الغاية من أنه أبيح؟
اإلجارة؛ ما الغاية يف أنه ألن هبا؟
الربا؛ ما الغاية من أنه حرم؟

النكاح؛ ما الغاية يف أنه طلب؟
اجلمع بني املرأة وأختها؛ ما الغاية من أنه حرم؟ وهكذا يف أحناء.
القتل من قتل متعمدا؛ ما الغاية أنه يقتص منه؟ من قتل خطأ؛ ما الغاية اليت من
أجلها شرع أن تؤخذ منه الدية؟
وهكذا يف األمور العادية يف حياة اإلنسان مثل أحكتم األكل والشرب واألطعمة
وحنو لل .
فإلن هذه املقاصد والغايات هي اليت يدرسها العلماء يف النظر إىل املقاصد
الشرعية ،ويف النظر إىل املقاصد الشرعية ما يفيد كثريا جدا الباحث والفقيه يف الشريعة،
وهلذا بعد أن عرفنا هذه املقاصد بتقريب.
البد من أن نعلم أن كلمة مقاصد شرعية هذه ما ظهرت إال يف أوقات متأخرة؛
يعين بعد قرون من الزمان األول؛ لكنها كانت عند األولني ممن ألف يف أصول الفقه،
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كان ت موجودة يف حبوث القياس يف الكالم على العلة والنظر يف املناسب من مسال
العلة ،فإهنم نظروا يف أن الشريعة ارتبطت بعلل.
وهذه العلل فيها أحكام:
 تارة تكون ضرورية.

 وتارة تكون حاجية.
 تارة تكون حتسينية.
فأصل املدخل أصويل مث اعتىن به من ختصص يف الفقه من أهل األصول ،فأبرزه
حىت كشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وقبله ابن عبد السالم يف القواعد ،وبعد هؤالء
الشاطيب يف كتابه املشهور املوافقات.
فإلن مبحث املقاصد الشرعية يف أصله هو مبحث يف القياس؛ لكن الواقع أن
حقيقة املقاصد الشرعية ليست هي حقيقة العلة يف القياس ،ولل ألمور متعددة.
نذكر منها على سبيل املثال ،أن القياس يبحث فيه عن العلة اليت تكون جامعا ما
بني حكم مسكوت عنه وحكم منصوص عليه.
فتكون العلة؛ استخراج العلة ألجل أن يكم على مسألة مسكوت عنها كما هو
معروف يف مبحث القياس.
والقياس هبذا املعىن صار قياس علة ،وعند الفقهاء أئمة االجتهاد القياس أعم من
لل :
 فقد يكون قياس علة.

 وقد يكون قياس معىن.
 وقد يكون قياس قاعدة ومشول.

8

للشيخ صالح آل الشيخ

وهذا الذي جيعل العلماء يذكرون القياس تارة يف أبواب العبادات ،ويذكرون القياس
تارة يف باب أخر ،ال ألجل أن املعىن قياس العلة؛ ولكن املعىن املقصد الذي جيمع هذا
والقاعدة اليت جتمع هذا ولاك.
فإلن معىن مقاصد الشريعة والغرض من مقاصد الشريعة أوسع من استخراج العلل
اليت من أجلها نعدي احلكم منصوص عليه إىل مسكوت عنه.
وهذا يتاج إىل نظر من جهة أخرى إليضاحه ،وهو أنه ننظر إىل ما أوجب اهلل
جل وعال من إقامة الصالح يف حال العباد ودرء الفساد يف أحوال العباد ،وهذا مقصد
من املقاصد العامة يف التشريع اهلل جل وعال أمر باإلصالح وهنى عن اإلفساد فقال
﴿ َوالَ تُ ْف ِس ُدواْ فِي األ َْر ِ
صَلَ ِح َها﴾[األعراف ،]65:وقال خمربا عن قول شعيب
ض بَ ْع َد إِ ْ
ت َوَما تَ ْوفِ ِيقي إِالَّ بِالل ِّه﴾[هود ،]22:وقال جل وعال
استَطَ ْع ُ
﴿إِ ْن أُ ِري ُد إِالَّ ا ِإل ْ
صَلَ َح َما ْ
اد﴾[البقرة ،]806:وحنو لل من األدلة ،وهذه ال ميكن أن تسمى
﴿ َواللّهُ الَ يُ ِح ُّ
سَ
ب ال َف َ
علال تعدي هبا حكما مسكوتا عنه إىل حكم منصوص عليه ألن هذا مقصد عام من
التشريع.
إقرار احلق ورفع الظلم.
تصليح املصاحل ودرء املفاسد .وحنو لل من املقاصد العام.
هذا يبني ل إلن أن املقاصد الشرعية أو مقاصد الشريعة أعم من كونه حبثا يف
العلل اليت يبحثها القياسيون يف مبحث القياس ،أو ينظر إليها الفقهاء يف األحكام
القياسية؛ بل مقاصد الشريعة أعظم وأهم وأكرب من أن تكون حمصورة يف العلة اليت
يكون هبا القياس.
لكن العلماء الذين حبثوا املقاصد الشرعية:
منهم من يبحثها ناظرا إىل معىن القياس مل يتخلص منه.
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ومنهم من يبحثها ناظرا إىل استخراج احلكم وأسرار الشريعة من جهة اإلعجاز
بالشريعة ومعرفة التشريع.
ومنهم -وهم األئمة اجملتهدون -من ينظر إىل املقاصد كعلم؛ ألجل أن تستوعب

الشريعة األحكام اليت يتاجها الناس مهما تطاول الزمان.

وهذا القسم األخري هو املهم يف النظر إىل املقاصد الشرعية.
إلن فائدتنا من النظر يف علم املقاصد الشرعية والعناية به من جهة هذا التعريف
الذي عرف به أن املقاصد الشرعية يتاجها العلماء ألجل أن تستوعب الشريعة كل ما
يدثه الناس من أقضية مهما بلغت.
وقد قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل تعاىل :حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا
من الفجور .وهذا ميكن أن يمل على عدة معاين -أعين كلمته هذه ،-ومنها أن
علماء الشريعة ال يقفون عند ما نص عليه األوائل؛ بل كلما استجد بالناس األحوال
نظروا يف روح الشريعة واملقاصد الشرعية اليت رعاها الشرع والغايات اليت رعاها الشارع
من األحكام وحكموا يف األحكام اجلديدة مبا تقتضيه اآلثار واألدلة ومبا يقضيه النظر يف
املقاصد.
هلذا فإن تعريف املقاصد مشل مسائل فقلنا مثال يف التعريف :إن املقاصد هي
الغايات اليت رعاها الشارع يف تشريعه ملصلحة اخللق يف الدنيا واآلخرة .والغايات هذه
ليست لكل أحد ،الغاية قد تكون معلومة وقد ال تكون معلومة ،عامة الناس ال يعلمون
املقاصد ،فإلن هذه الغايات واملقاصد ليست شرطا يف التعبد ،أنت تتعبد سواء علمت
الر ُس ُ
أو مل تعلم ،متتثل لألمر والنهي سواء علمت أو مل تعلم ﴿ َوَما آتَا ُك ُم َّ
ول فَ ُخ ُذوهُ
َوَما نَ َها ُك ْم َع ْنهُ فَانتَ ُهوا﴾[احلشر ،]7:هذا هو األصل لعامة الناس.
لكن من يرعى الغايات؟ يرعاها العلماء الذين يبحثون يف االجتهاد األحكام

والفتوى.
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(الغايات اليت رعاها الشارع) وهنا يف قولنا (رعاها الشارع) خنلص إىل أن الشارع
رعى هذه ومل يتك النظر فيها إىل االجتهاد ،رعاها الشارع قولنا رعاها الشارع معناه أن
الذي رعى هذه الغايات ليس العلماء وإمنا هو الشرع ،وهذا خنلص منه كما سيأيت إن
شاء اهلل إىل الطرق اليت نعرف هبا مقاصد الشريعة ،فإلن كيف نعرف الغاية اليت رعاها
الشارع؟ يأيت بياهنا.
فإلن هذه املقاصد ليست هي اليت رعاها العلماء ،وإمنا رعاها الشارع ،والعلماء
رعوا ما رعى الشارع ،فإلا جاء عامل أو علماء ورعوا أشياء مل يدل الشرع على اعتبارها
بل دل على إلغائها فإهنم يكونون حينئذ مشرعني يف ما دل الشارع على إلغائه ،ولل
مثل البدع ،فمن أتى واستحسن البدع ،وقال مثال لو أقمنا االحتفاالت وأقمنا املوالد
وأقمنا كذا مما يتقرب به إىل اهلل هذا فيه حض النفوس على التعبد ،وهذا مقصد
مطلوب أن تتعبد ،فنقول هذا مقصد مل يرعه الشرع وإمنا رعاه بعض العلماء وأخطؤوا
يف لل ؛ ألن الشرع حكم بإلغاء هذا املقصد ألنه مقصد ليس بشرعي ،وإمنا مقصد أو
مصلحة ملغاة.
فإلن يف قوله هنا يف التعريف (اليت رعاها الشارع يف تشريعه) خنلص منه إىل أنه
البد أن يكون هناك دليل واضح على اعتبار هذا املقصد وعلى استخراج هذا املقصد
ملصلحة اخللق املقاصد اليت اعتربها الشارع ملصلحة اخللق مصلحة الناس؛ ال ليس
مصلحة الناس؛ بل ملصلحة اخللق مجيعا؛ ملصلحة األرض ،ملصلحة النبات ،ملصلحة
احليوان ،ملصلحة اهلوى ،ملصلحة العباد املكلفني من اجلن واإلنس.
فإلن املصاحل الشرعية اليت رعاها الشارع أكرب من أن تكون متعلقة باملكلف ،وهلذا
إلا نظرنا مثال يف مبحث تلوث البيئة فإنه يبحث من جهة املقاصد ،مبحث استغالل
خريات األرض نبحثه يف املقاصد ،إلا نظرنا إىل مبحث العناية باحليوانات إىل آخره هذا
راجع إىل مقاصد الشريعة ونصوصها ،وهكذا ،وكذل إلا نظرنا إىل أحوال املكلفني يف
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عالقاهتم ببعضهم أو يف تصرفاهتم أو يف تعبداهتم فإن هذا أيضا مرعي يف جانب
املقاصد الشرعية.
األخري النقطة األخرية يف التعريف أن علم املقاصد متعلق بالدنيا واآلخرة ،مبصاحل
اخللق يف الدنيا واآلخرة ،ومعلوم أن اخللق منقسمون إىل مكلفني وغري مكلفني ،ومن
كان من املكلفني فإن مصاحلهم مربوطة بالدنيا واآلخرة ،أما غري املكلفني فإن
مصاحلهم منوطة مبا فيه صالحهم يف الدنيا.
فإلن نص على الدنيا واآلخرة ،فإلن املقاصد الرعية اعترب فيها مصاحل العبد يف
اآلخرة مصاحل املكلف يف اآلخرة ،تارة ال يستنتج وال يعرف غاية إال النجاة من النار
ْجن َِّة َوال َْمغْ ِف َرِة بِِإ ْذنِِه﴾[البقرة ،]883:وقال جل
كما قال جل وعال ﴿ َواللّهُ يَ ْدعُ َو إِلَى ال َ
وعال ﴿ َّ
الش ْيطَا ُن يَ ِع ُد ُك ُم الْ َف ْق َر َويَأ ُْم ُرُكم بِالْ َف ْح َ
شاء َواللّهُ يَ ِع ُد ُكم َّمغْ ِف َرة ِّم ْنهُ
السَلَِم﴾[يونس ،]86:وحنو
ضَل﴾[البقرة ،]852:وكذل يف قوله ﴿ َواللّهُ يَ ْدعُو إِلَى َدا ِر َّ
َوفَ ْ
لل من أدلة اعتبار أو النظر إىل اآلخرة.
وهذا مهم يف أن ينظر العبد إىل ما قصده الشارع يف أحكامه بأن الشريعة يف
أحكامها ما عقلنا منها وما مل نعقل ،حبسب تفاوت العلماء رعت مصلحة اليت ال
تدركها يف الدنيا واآلخرة معا.
فإلن صالح األرض باألخذ بالشريعة ،وفساد األرض بعدم االعتبار الشريعة،
وصالح الدنيا واآلخرة باعتبار الشريعة ،وفساد الدنيا واآلخرة بعدم اعتبار الشريعة.
إلا تبني لل فننتقل إىل املسألة اليت تليها وهي:
أدلة اعتبار المقاصد
ملا قلنا إن املقاصد كعلم مل يكن معتىن به يف زمن السلف كعلم ،إمنا اعتين به
تطبيقا ،فما املنهجية اليت تدل على اعتبار املقاصد؟
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ابن القيم يف مفتاح درا السعادة حبث لل

حبثا موجزا ،وقال لو أن األدلة تبلغ

مائة أو مائتني لسقناها؛ ولكنها تبلغ ألف دليل من الكتاب والسنة أو تزيد بطرق
خمتلفة ،وهذا واقع؛ ألن املقاصد اليت قصدها الشرع منها مقاصد عامة ومنها مقاصد
خاصة ،وهذه املقاصد اخلاصة باعتبار كل نوع من أنواع التشريع ،فالعبادات هلا
مقاصد ،الصالة هلا مقاصد ،الصالة املفروضة بأحكامها واجلماعة والعبادات املفروضة
هذه هلا مقاصد ،والنوافل هلا مقاصد ،وَمث أدلة تدل على هذا كله.
كذل إلا انتقلت إىل املعامالت ،إلا انتقلت إىل املعامالت إلا انتقلت عقود
التربعات من الوقف والوصية والصدقة وحنو لل  ،وإلا انتقلت إىل تعامل مع الناس يف
األنكحة والكفالة ويف النفقات وأشباه لل  ،فعندك من هذا جمال كثري.
إلن فاملقاصد األدلة عليها بتفصيل كثرية جدا كما لكر ابن القيم.
كن منها من األدلة اليت دلت على اعتبار املقاصد اهلل جل وعال نص يف أكثر من
آية على أن هذه الشريعة -شريعة اإلسالم -جاءت مبوافقة الفطرة ورفع احلرج فقال جل
ِ
وعال ﴿ َوَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم فِي الدِّي ِن م ْن َح َرج﴾[احلج ،]72:وقال جل وعال ﴿يُ ِري ُد اللّهُ
بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوالَ يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر﴾[البقرة ،]326:وحنو لل مما فيه رفع احلرج ﴿فَاتَّ ُقوا
اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأ ِ
َطيعُوا﴾[التغابن ،]35:وهذا مقصد عام ،وهلذا جاءت رسالة
َ َ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ
حممد َعلَميه الصالَة والسالَم برفع اآلصار واألغالل اليت كانت عليهم.
حمبة النيب َعلَميه الصالَة والسالَم مطلوبة يف حياته ومطلوبة بعد وفاته ومعرفة سريته
َعلَميه الصالَة والسالَم مطلوبة يف حياته ومطلوبة بعد وفاته ،فمع معرفته َعلَميه الصالَة
والسالَم بالتاريخ ووجود هذه املعاين املطلوب حتققيها من جهة عامة؛ لكن النيب َعلَميه
الصالَة والسالَم ترك االحتفال فدل هذا على أن تركه سنة ملالا؟ ألن املقتضي للفعل
موجود يف زمنه الشرط للفعل موجود يف زمنه املانع منتف يف زمنه فإلن يقتضي لك أن
يكون تركه َعلَميه الصالَة والسالَم سنة.
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فإلن االحتفاالت هذه االحتفاالت بأنواعها ممكن أن تستنتج من هذا التقعيد،
والبدع بأنوعها مع نصوص الشريعة أن الشارع يقصد إىل عدم إحداثها ،وأن الشارع
ألغاها ومل يعتربها ألن إحداثها واعتبارها فيه مضاهاة التشريع والشريعة كملت والناس
ت َعلَْي ُك ْم نِ ْع َمتِي
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
ليسوا حباجة إىل مزيد فيه ﴿الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسَلَ َم ِدينا﴾[املائدة ،]1:وهلذا اعترب الصحابة تركه َعلَميه الصالَة والسالَم
ض ُ
ََ
يف هذا املعىن ،فما أحدثوا شيئا من لل يف عهد اخللفاء وال يف عهد التابعني وال يف
عهد تبع التابعني وال يف عهد تبع التابعني حىت جاء سنة  110هجرية فبدأت
االحتفاالت باملوالد.
هذه بعض الطرق اليت تدرك هبا املقاصد الشرعية لألحكام املتنوعة.
المسألة التي تليها أمثلة
هذا مدخل نذكر أمثلة
إلا نظرت إىل هذه املقاصد فالعلماء نظروا يف مقاصد الشريعة ومن باب التبسيط
التقريب قسموا املقاصد من حيث أمهيتها إىل ثالثة أقسام قالوا:

 مقصد ضروري ،وهو أرجح املقاصد أهم املقاصد.
 القسم الثاين مقصد حاجي ،الناس يتاجونه ورعاه الشارع.
 الثالث مقصد حتسيين؛ تكميلي.

املقصد الضروري واملقصد احلاجي واملقصد التحسيين ارتبط عندهم بشيء أمسوه
الضروريات اخلمس اليت رعاها الشرع.
 هذه الضروريات اخلمس ،هي أن الشريعة جاءت يف أحكامها ويف مقاصدها:
 .1حبفظ الدين أوال.
 .2مث حبفظ النفس.
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 .3مث حبفظ العقل.

 .4مث حبفظ النسل.
 .5مث حبفظ املال
فأمسوا هذه اخلمس على هذا التتيب ،مهم هذا التتيب ،وهذا التتيب هو ترتيب
اجلمهور ،وإن كان يف بعضه خالف؛ لكن هو ترتيب اجلمهور واملقرر عند اجملتهدين.
هذه اخلمس تأتي فيما رعاه الشارع من األحكام الضرورية املقاصد الضرورية،
وفيما ما رعاه الشارع من األحكام احلاجية واألحكام التحسينية.
هلذا لو نظر ناظر إىل كتاب املقاصد املوافقات للشاطيب لوجد أنه بدأ الكالم على
هذه املسائل املقاصد الضروريات احلاجيات والتحسينيات ودخل يف تعريفه.
ويهمين تقريبا ومدخال لعلم املقاصد أن ألكر الربط ما بني هذه األشياء وعلم
املقاصد ،كيف وجد هذا الربط؟
هذا التقسيم اصطالحي ،وميكن أن تفهم املقاصد بدون هذا التقسيم؛ لكن هذا
التقسيم مع كونه اصطالحيا مهم؛ ألنه هبذا التأصيل ننظر إىل املصاحل وهي املقاصد،
الغايات اليت رعاها الشارع ،ننظر إليها بنوعني من النظر مرتبني:
النظر األول الضروريات وهذه الضروريات اخلمس مرتبة:
الدين؛ يعين أن الشرع اعترب احملافظة على الدين مقصدا من مقاصده.
مث الثاين النفس الشرع اعترب احملافظة على النفس مقصدا من مقاصده.
والثالث الشرع اعترب احملافظة على العقل مقصدا من مقاصده.
الرابع النسل اعترب احملافظة على النسل مقصدا من مقاصده.
اخلامس املال الشرع اعترب احملافظة على املال مقصدا من مقاصده
ملالا نرتبها مخسة؛ ألنه عن التعارض يظهر فائدة املقاصد ،عند التعارض يف
احملافظة على هذا.
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فإلا جاءنا مثال من يقول كيف الشريعة تأمر باجلهاد الذي قد ميوت فيه عشرات
اآلالف من الناس وهي جاءت حفظ النفس؟ نقول مرتبة حفظ النفس تالية ملرتبة حفظ
الدين ،ومرتبة احلفاظ على الدين الذي هو [ ]...اهلل جل وعال وهو توحيده وعدم
اإلفراط به هذا هو الذي رعته الرسل يف رسالته ،وهو الذي قصده الشارع أول ما قصد
أن حنافظ على الدين.
فإلن احملافظة على األنفس باعتبار الشارع تكون تالية العتبار الدين.
ننظر إىل مسألة أخرى يف التتيب احملافظة على النسل ،احملافظة على النسل
مطلوب لكنه بعد احملافظة على النفس ،فإلا جاء من يقول أنا أريد أن أسقط هذا
اجلنني بعد أن ينفخ الروح فيه ،أنا أريد أن أسقطه ألنه:
أوال مل يوجد ،مل يصبح نسال.
ثانيا أنا ال أستطيع أن أقوم هبؤالء مجيعا ،بنفقة هؤالء ،أنا أستطيع التبية ،أنا
عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا.
فهل يقال له أسقط يف أي وقت أم بقال له ال الشريعة ما فيها نص ما فيه دليل
هل تسقط أو ما تسقط؛ لكن العلماء اتفقوا على حترمي هذا النوع بعد نفخ الروح فيه؛
ألن احملافظة على النفس مقدمة على احملافظة على النسل الذي يظنه هو يعين النسل
غري هذا املعني.
مثاله أيضا شخص يقول :جاءين من يريد القضاء على نفسي أو يريد االعتداء
عليه لكن البد أن تدفع يل من املال كذا وكذا ،فهل الشريعة جاءت ببذل املال لقاء
سالمة النفس ،نقول :نعم؛ ألن احملافظة على النفس مقدم على احملافظة على املال،
وهذا سواء باعتبار املفرد أو باعتبار بيت املال ،وباعتبار الدولة بعامة.
وهذا التتيب اخلمس مفيد جدا يف تطبيقات كثرية.
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 نأتي إلى التقسيم الثاني وهو املقاصد املقصد تارة يكون ضروريا ،وتارة يكون
حاجيا ،وتارة يكون حتسينيا.
املقصد الضروري تارة يكون متوجه إىل الدين أو إىل النفس أو إىل العقل أو إىل
النسل أو إىل املال.
كذل املقصد احلاجي يكون متوجه إىل اخلمسة.
كذل املقصد التحسيين يكون متوجه إىل اخلمسة.
إلن هذا التقسيم مرتبط مع هذا التقسيم.
ما معىن الضروري؛ املقصد الضروري الذي اعتربه الشرع؟ الذي ال تقوم احلياة إال
به ،ال يقوم الدين إال به ،فاحملافظة عليه أمر ضروري وإجياده أمر ضروري؛ وهذا يعين أن
الشريعة حينما رعت املصاحل فإهنا رعت يف حتقيقها جهتني:
اجلهة األوىل اإلجياد.
واجلهة الثانية احملافظة.
اإلجياد ،إجياد حفظ الدين ،والثاين احملافظة عليه بإزالة املانع منه أو ما يؤثر فيه،
فأوجدت احملافظة على النفس ومنعت مما ضد لل  ،أوجدت احلافظة على أصل
الدين؛ يعين إجياد املقصد واحملافظة عليه ،أوجدت احملافظة على الدين مث شرعت األمر
باملعروف والنهي عن املنكر الذي به شرعت اجلهاد الذي به ثباته شرعت اجلهاد الذي
به ثباته وحنو لل من املسائل.
فإلن تعريف املقصد الضروري عند أهله أنه ما ال تقوم احملافظة على هذه اخلمس
إال به ،ما ميكن تقوم احلياة إال به من جهة النظر إىل هذه األمور اخلمسة.
احلاجي يعين ما يتاجه الناس يف أن تكون حياهتم حياة هنية باليسر والسهولة،
فاملقصد احلاجي هو الذي يدخل فيه التيسري ،يدخل فيه رفع احلرج ،يدخل فيه عدم
املشقة على العباد.
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فمثال أمر الشارع فمثال لو أمر الشارع بالصوم يف السفر يتحمله الناس ،ال ميوت
إلا صام يف السفر ،إلا صلى يف السفر كل صالة يف وقتها لن ميوت وتبقى حياهتا،
لكن ستصيبه مشقة من لل  ،إلا غسل رجليه يف الربد القارس خلع اجلورب وغسل
رجليه لن ميوت منه ولكن عليه فيه مشقة ،فهذا األمر اعترب الشارع فيه التيسري
والتخفيف وهو الذي يسمى باملقاصد احلاجية أو املقصد احلاجي.
الثالث املقصد التحسيين هو مسوه التحسيين ألنه يتعلق مبحاكم احلياة مبحاكم
العادات ،مبكارم األخالق ،من مثل أمور األكل والشرب أمور اإلكرام الضيافة ،بعض
املسائل املعتربة يف حتسني حياة الناس.
من املهم يف هذه األمور مجيعا أن نذكر أن الشريعة جاءت بشيئني:
أوال إجياد املقصد.
والثاين جاءت باحملافظة عليه.
فهم النصوص وفهم املقاصد الشرعية ،اجملتهد ينظر يف أن الشريعة جاءت بإجياد
هذا األمر؛ يعين بإجياد النسل ،الشريعة من مقاصدها إجياد النسل ،ومن مقاصدها
احملافظة على النسل.
من مقاصدها إجياد املال وتنمية املال وتوزيع املال ،ومن مقاصدها احملافظة على ما
أوجدته.
كذل العقل القوي السليم الذي يكون صاحلا للحياة يف تعمري األرض ويف قوة
املسلم وتعبيد الناس كمدنية هلل جل وعال ،إجياد العقل مقصد من مقاصد الشريعة
وأيضا احملافظة على العقل مقصد من املقاصد وهكذا.
نقتصر املقام يف مبحث أخري وهو لكر بعض املقاصد على وجه التفصيل
[املسألة األخرية يف لكر:
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بعض المقاصد العامة والتفصيلية للشريعة
من أمثلة املقاصد أن الشريعة جاءت لتحصيل املصاحل ودرء املفاسد :تحصيل
المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.

وهذه املصاحل واملفاسد تارة تكون متعلقة بأمور العبادة ،تارة تكون متعلقة بأمور
املعامالت أو بأمور اجلنايات أو مبسائل األطعمة إىل آخره ،وحتصيل املصاحل ودرء

املفاسد هذا من أعظم مقاصد الشريعة.
بل زعم طائفة من العلماء كابن عبد السالم يف قواعده ومجاعة أن الشريعة يف مجيع
أحكامها ترجع إىل هذا األصل ،وهو رعاية املصلحة ودرء املفسدة.
وهذا يتاج إىل مزيد حبث ويكون صحيحا إلا نظرت إىل املصلحة باعتبار واسع
ملا يشمل مصاحل الدنيا واآلخرة بنوع من اإليضاح.
من املقاصد :أن الشريعة جاءت باالجتماع والنهي عن االفتراق.
فاالجتماع الناس يف الدين ويف األبدان مقصد من مقاصد الشريعة هلذا جاء األمر
باالعتصام بكتاب اهلل ﴿وا ْعتَ ِ
ص ُمواْ بِ َح ْب ِل الل ِّه َج ِميعا َوالَ تَ َف َّرقُواْ﴾[آل عمران ،]301:ال
َ
صل ى
تفرقوا يف الدين يف أن تشرعوا ما مل يألن به اهلل وأن تتعبدوا مبا مل يتعبد به نبينا َ
اهلل َعلَميه َو َسل َم ،ال تأت مبا مل تقر بالشريعة من األحكام فتحكم بغري شرع اهلل،

االجتماع يف الدين ،وكذل االجتماع يف األبدان بأن ال ُيرج عن ويل األمر ،وأن ال
يسعى عليه ،وأن جيتمع الناس بأن تكون هلم اهليبة والقوة على أعداء دينه.
الفرقة أيضا فيما يقابلها فيما يقابلها جاءت الشريعة بالنهي عن الفرقة فرقة يف
ِ
ِّين َوَال تَتَ َف َّرقُوا ِف ِيه﴾[الشورى ]31:وكذل الفرقة يف األبدان بأن
الدين ﴿أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ
يكون الناس فوضى ال صراط هلم كما جاءت األدلة الكثرية.
من املقاصد الشريعة أيضا العامة :األمر بالعدل والنهي عن الظلم.
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قال جل وعال ﴿إِ َّن الل َّه يأْمر بِالْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
ان َوإِيتَاء ِذي الْ ُق ْربَى َويَ ْن َهى َع ِن
َ ُُ َ َ ْ َ
ِ
ِ
َّاس َش ْيئا
الْ َف ْح َ
شاء َوال ُْمن َك ِر َوالْبَ غْ ِي﴾[النحل ،]00:وقال جل وعال ﴿إ َّن الل َّه الَ يَظْل ُم الن َ
ِ
س ُه ْم يَظْلِ ُمو َن﴾[يونس ،]44:وقال نبينا َعلَميه الصالَة والسالَم «قال اهلل
َولَ ك َّن الن َ
َّاس أَن ُف َ
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فَل تظالموا» ،وقال جل
تعالى :إني ّ
اك َخ ِلي َفة فِي ْاأل َْر ِ
اح ُكم بَ ْي َن
ود إِنَّا َج َعلْنَ َ
وعال يف احلكم والتحاكم ﴿يَا َد ُاو ُ
ض فَ ْ
يل اللَّ ِه إِ َّن الَّ ِذين ي ِ
َّاس بِالْح ِّق وَال تَتَّبِ ِع ال َْهوى فَ ي ِ
ضلُّو َن َعن َسبِ ِ
ك َعن َسبِ ِ
يل
ضلَّ َ
َ ُ
َ َ
الن ِ َ َ
ِ
اب َش ِدي ٌد﴾[ص.]85:
اللَّه لَ ُه ْم َع َذ ٌ
فإلن من مقاصد الشريعة رفع الظلم ،والظلم بأنواعه ،الظلم حبق اهلل جل وعال
بالشرك به جل وعال ،الظلم يف حق نبيه َعلَميه الصالَة والسالَم ،الظلم يف حق العباد يف
ما بينهم ،والظلم يف حق النفس بأن ال تسعى فيما يسعدها يف اآلخرة.
الشريعة نفت الظلم وسعت إىل إبطاله ،وأوجبت ما يضاد لل من العبادات
واألحكام اليت ختلص املكلف من داعية هواه كما سيأيت ،وأمرت بالعدل ﴿إِ َّن اللّهَ يَأ ُْم ُر
بِال َْع ْد ِل﴾[النحل ،]00:قال طائفة من السلف :هذه اآلية من سورة النحل ﴿إِ َّن الل َّه يَأ ُْم ُر
بِال َْع ْد ِل﴾ تأيت على مجيع الشريعة؛ ألن املقصد من العظيم من الشريعة إقامة العدل،
مبعناه العام هو أن يعطى كل لي حق حقه ،هذا العدل أن تعطي اهلل جل وعال الذي
له أعظم احلقوق حقه بعبادته دومنا سواه ،هذا مقصد دعت إليه الشريعة؛ بل إمنا

جاءت الرسل هلذا املقصد األعظم وهكذا يف أمور العدل األخرى.
من املقاصد اليت رعتها الشريعة أن الشريعة جاءت بتخليص المكلف من داعية
هواه  .والقرآن العظيم ليس كتاب فل وال كتاب حساب وال كتاب طبيعيات وإن كان
فيه من أصول هذه العلوم ما فيه ،ملالا؟ ألن هذه العلوم مجيعا ال يدخلها اهلوى ،وإمنا
يدخلها اخلطأ والصواب ،من نظر إىل الفلكيات ،فقال القمر ُيسف ألجل كذا أو
ُيسف ألجل كذا ،هو ال يتدخل هبواه ،إمنا يستكشف ما سيكون صوابا أو يكون
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خطأ ،كذل احلساب ليس ألحد هوى يف أن يكون عشرة زائد عشرة تساوي مخسة
عشر ،هذه ال يدخلها اهلوى ،كذل يف أمور الزراعة ويف أمور احليوان.
فإلن الكتاب والسنة مل تأيت يف بيان هذه األمور اليت ال يدخلها اهلوى ،وهلذا ملا
قال َعلَميه الصالَة والسالَم للذين يؤبرون النخل وأتى إليهم ورآهم يؤبروهم قال «لو
تركتموه لصلح» أو حنو لل  ،فتكوه فأتوا للنيب َعلَميه الصالَة والسالَم :إننا تركناه على

ما قلت ،وخرج [ ،]..أو كما جاء يف الصحيح فقال َعلَميه الصالَة والسالَم «أنتم أعلم
بأمور دنياكم» ،أو بالرواية األخرى فهي أثبت من حيث السند قال «إنما ومن تظن

فَل تؤاخذوني بالظن» ،وهذا منه َعلَميه الصالَة والسالَم للتشريع ال ألجل أن ُيسرهم

هؤالء ،وإمنا صار م نه هذا بأمر اهلل ل يثبت لألمة تشريعا يف أن هذه الشريعة إمنا
جاءت لتخليص املكلف من داعية هواه يف األمور اليت يدخلها اهلوى ،أما األمور اليت
ما يدخلها اهلوى فيتضح له هي صواب أو خطأ ،فاألمور اليت يدخلها اهلوى ،شهوات
اإلنسان؛ شهوته يف أن ال يكون مكلفا ،شهوته يف أن ال ياسب يف أخذ املال ،شهوته
يف أن يأيت من النساء ويذر حبسب ما يرغب ،يأيت شهوته كيف شاء وحبسب ما
يرغب ،هذه أمور له هوى فيها ،يظلم من شاء يتسلط ويكون واليا ،أو يكون متسلطا
أو يون على ناس فيأكل أو يكون عند ناس يعملون ،فيظلم مبا يشاء ويتك من يشاء
إىل آخره ،هذه أمور يدخلها اهلوى.
فالشريعة جاءت بإخراج املكلفني من دواعي اهلوى ،وهلذا القرآن فيما فيه من أمور
أخر ال يدخلها اهلوى إمنا جاءت لتقوية اإلميان حىت ُيرج من داعية اهلوى ويستقيم
للتعبد لرب العاملني ،هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة بأن ُيلص املرء داعية هواه.
أيضا من مقاصد الشريعة العامة أن يكون الناس خليّين من الخصومات.

جاءت الشريعة بالقضاء بالفصل بني الناس فيما ُيتلفون فيه؛ ولكنها جاءت

بتقليل مساك اخلصومة.
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فإلن املسائل الشرعية اليت قد يدث منها خصومة جتد أن الشارع يقلل املسال
اليت يدث منها خصومات؛ ألن الشريعة جاءت جبمع الناس وبقوله ﴿إِنَّ َما ال ُْم ْؤِمنُو َن
َولِيَاء بَ ْعض﴾[التوبة]73:
ات بَ ْع ُ
إِ ْخ َوةٌ﴾[احلجرات ]30:وبقوله ﴿ َوال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
ض ُه ْم أ ْ

ض ُكم بَ ْعضا﴾[احلجرات ،]38:وبقوله «المؤمن للمؤمن كالبنيان»
وبقوله ﴿ َوَال يَغْتَب بَّ ْع ُ

إىل آخره من النصوص ،كيف يستقيم هذا األصل العظيم واملقصد العام؟ بأن ال يكون
هناك سبيل للخالفات ،فإلن جاءت األحكام الشرعية لتضييق باب اخلالفات ،هلذا
تأيت الشروط يف البيع ،الشروط يف اإلجارة ،الشروط يف الشركات ،لتقليل ما قد يدث
من اخلالفات.
تأيت تسأل العامل تقول ما حكم كذا ،أنا راضي ،يقول ال جيوز ،ملالا؟ ألنه قد
يدث خالف بعد لل .
يأيت مثال رجل يريد أن ينكح أخت زوجته مع وجود زوجته ،جيمع ما بني املرأة وما
بني أختها ،هذا يدث خالفات الشريعة جاءت بصلة الرحم ،فهذه اخلصومة فيما
بينهما جاء التشريع بتحرمي اجلمع بني األخت وما بني أختها ألجل أن ال يدث قطع
للرحم إىل آخره ،فإلن هذا من مقاصد الشريعة العظيمة.
هذه مقاصد عامة رعتها الشريعة.
وهناك مقاصد خاصة ،ما معىن املقاصد اخلاصة؛ يعين إلا أتينا للعبادات فهناك
مقاصد للعبادات ،إلا أتينا للمعامالت يف البيوت فهناك مقاصد ،إلا أتينا لعقود
التربعات هناك مقاصد ،املساقات واملزارعة هلا مقاصد شرعية بنت عليها ،وهكذا.
وهذا القسم األخري وهو املقاصد التفصيلية للتشريع هذا مما يتفاوت العلماء
واجملتهدون يف النظر إليه ،يف هذا ُيتلف العلماء يف االجتهاد من جهة النظر إىل :هل
هذا املقصد معترب أم ال؟ بعض العلماء وإن كان عاملا يكون نظره للمقاصد ضعيفا؛
فتجد أن فتواه ال تستوعب األزمنة واألمكنة.
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هلذا ابن تيمية رمحه اهلل نص يف أكثر من موضع على أن فقهاء احلديث هم الذين
يرجع الناس إليهم؛ ألهنم يعتربون الدليل واألثر ويعتربون املقاصد واملعاين ،فلهذا جتد أن
فتواهم تصلح للناس فتكون ميسرة على الناس.
خذ مثاال مثال اإلمام أمحد بن حنبل يف مسألة من مسائل البيع يقول ينعقد البيع
باملعاطاة ،طائفة من العلماء قالوا ال البيع ال ينعقد إال أن البائع بعت ويقول املشتي
قبلت ،البد من اللفظ والصيغة ،هذا يضيق على الناس ،الناس متعارفون خذ رياالت
بدون كالم ،اإلمام أمحد لنظره إىل مقصد الشارع من وجود البيع هو التيسري ليس
للشارع قصد الصيغة بعينها؛ لكن ما عده الناس تراضيا فإنه يؤدي التاضي ،فإلا كان
الناس يؤدي من التاضي يدخلون الريال يف اآللة وُيرج هلم علبة شراب ،أن هذا يكفي
ألن هذا حصل به املقصود].

()1

صلى اهلل َعلَميه َو َسل َم عن الغرر ألجل أن ال تؤكل أموال الناس بينهم
هنى النيب َ
بالباطل وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؛ لكن جاءت بإباحة يسري من الغرر ،اليسري

من الغرر البد منه ،تريد أن تشتي بيت أكيد أساسا البيت ولن تعرف حيطانه املبنية
به ،يف وسطه إمسنت جيد هناك أشياء كثرية من الغرر السري الذي عفت عنه الشريعة؛
ألن الشريعة لو اعتربت نفي مجيع أنواع الغرر حىت ما كان منه يسريا لصار الناس يف
ضيق ملعايشهم ،وملا استطاعوا التبادل األشياء فيما بينهم؛ والبد أن يكون أشياء من
الغرر ،كذل هناك يف النساء يف البنايات وأمور كثرية.
إلن فهذا املسألة األخرية مما ينبغي للعلماء وللفقهاء ودارس الفقه أن يعتنوا هبا وهو
استخراج املقاصد الشرعية من العبادات ،استخراج املقاصد الشرعية من اجلهاد،
( )3هذه املسألة يف الشريط موجودة بعد مسألة أدلة املقاصد لكن غلب ظين على أن الشريط غري
مرتب فوضعتها هنا .واهلل أعلم -انتبه بعد مسأألة أدلأة املقاصأد وقبأل الكأالم علأى االحتفأاالت الأيت
هي من املصاحل امللغاة.
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استخراج املقاصد الشرعية من أحكام البيع ،استخراج املقاصد الشرعية اليت رعاها
الشارع يف حترمي الربا ،يف النهي عن الغرر يف عقود عمارة األرض يف الزراعة يف النكاح،
يف احملافظة على النسل ،يف احملافظة على البيئة ،ما هي املقاصد الشرعية هذه من أهم
العلوم اليت هي الغاية من علم املقاصد.
وهذه احملاضرة مدخل إىل علم املقاصد وليس بيان هذه املسائل مقصودا؛ ألنه هو
علم املقاصد ،وهو غاية املقاصد وهناية املقاصد ،ولكل علم كما هو معلوم مبتدأ وغاية،
فذكرنا مبتدأه.
ونسأل اهلل جل وعال أن جيعلين وإياكم من الفقهاء يف دينه وأن يلهمنا رشدنا وأن
صلى اهلل
يقينا شر أنفسنا ،وأن يفقهنا الفقه يف دينه ،والعلم بأحكام كتابه وسنة نيب َ
َعلَميه َو َسل َم ،إنه سبحانه أكرم مسئول وآخر دعونا أن احلمد هلل رب العاملني.
[األسئلة]
شكر اهلل ملعايل الشيخ صاحل على هذا العرض الشيق الطيب ،وهنا يف احلقيقة
مجلة من األسئلة اختنا منها ما له عالقة مباشرة باحملاضرة.
س /3ما هو أفضل طريق يسل يف سبيل املنهجية يف دراسة مقاصد الشريعة وهل
هناك كتاب خمتصر يسهل على املبتدئ حىت يعرف املقاصد الشرعية؟
ج /اجلواب احلمد هلل.
أوال علم املقاصد -كما لكرنا -له جهتان:
جهة استخراج احلكم الشرعية واملقاصد الشرعية؛ ليعظم يقني العبد هبذه الشريعة
وبأهنا من عند اهلل جل وعال وبأن تطبيقها فيه مصلحة العباد ،وهذا القدر متاح لكل
أحد ولكل طالب علم.
واجلهة الثانية معرفة املقاصد يف كل حكم أو يف كل باب من أبواب الشريعة
لتطبيقها على ما جيد يف حياة الناس ،وهذه ال أنصح طالب العلم املبتدئني أو من مل
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ترسخ قدمه يف العلم أنه يظن أن بدراسته لبعض املقاصد وقراءة لل أنه سيكون جمتهدا
يف مسائل العصر ،فنخرج بطرف مفرط يف رعاية املقاصد ،وهو أنه علم مقصدا فضرب
هبذا املقصود بالنصوص الشرعية.
وهلذا لكرت ل يف أدلة معرفة املقاصد أن أول الدليل هو األمر والنهي ،هذا
مقصود يف حد لاته إلا امتثلت األمر وانتهيت عن النهي فقد حققت املقصد الشرعي.
لكن العلماء أهل االجتهاد إلا نظروا يف املقاصد فإهنم قد يملون الدليل إلا كان
فيه جمال للحمل على املقصد والقاعدة لتكون رعاية املصلحة أعم وأمشل ،وهذا إمنا
يتحقق به علماء الشريعة أهل االجتهاد والرسوخ يف العلم.
جواب السؤال كتبت عدة كتب ورسائل يف هذا املوضوع ،والعلماء دائما يرجعون
إىل كالم ابن تيمية يف هذه املسائل وإىل كالم الشاطيب ،كالم ابن تيمية وكالم الشاطيب
خمتلف ومتفق:
متفق من حيث الرعاية من حيث تأصيل انطلق منطلق واحد؛ لكنه خمتلف من
حيث التطبيق إن الشاطيب رمحه اهلل نظر أكثر ما نظر يف التأصيل ،وابن تيمية نظر يف
التطبيق ،وإلا جاءت املسائل اخلالفية قال :احلكم فيها كذا؛ ألن الشريعة جاءت بكذا
وكذا ونظر يف املقاصد ألجل ما عاناه هو من االجتهاد يف املسائل اليت كانت حمل
اجتهاد يف زمنه.
هلذا ينبغي لطالب العلم أن يتدرج فيها باألخذ:
أوال مبا لكره الشاطيب ومن خلص كالمه بعدة كتب خلصت كالم الشاطيب.
مث ثانيا يأخذ مبدرسة ابن تيمية يف هذا األمر ومن تبعه يف لل مثل ابن عاشور
ومجاعة.
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س /8ال ُيفى عليكم أمهية كتاب املوافقات؛ ولكن اختالف الطبعات وطريقة
القراءة فيه يتار طالب العلم فما أحسن احلواشي عليه؟ وما هي املقدمات اليت تسبق
قراءة مثل هذا الكتاب الذي قد يكون يف عبارته شيء من الصعوبة؟
ج /كتاب املوافقات هذا كتاب ليس سهال ،كتاب صعب وإمنا يفهمه من كان له
دربة ومعرفة ودربة بأصول الفقه؛ ألجل أن تفهم املوافقات البد تدرس أصول الفقه
جيدا وخاصة األحكام التكليفية؛ قسم احلكم التكليفي واألخري االجتهاد ،مث تدرس
األدلة باب االستدالل.
ومجيع أصول الفقه وختدم يف لل ومبا فيها القياس ومباحث.
ولكن كتاب املوافقات كتاب صعب.
هناك عدد كما لكرت ل خلص الكتاب.
من أمثلة من خلص ما رأيت مؤخرا كتاب امسه نظرية املقاصد عند الشاطيب ،وهو
رسالة جيدة.
وهناك خمتصر وجيز املختصر الوجيز ملقاصد التشريع ،أيضا موجود يف صفحات
معدودة لألستال أو للشيخ عوض القرين ،وأظنه كان مقررا على الطالب.
فيه مقاصد الشريعة البن عاشور.
فيه القواعد البن عبد السالم العز بن عبد السالم.
وأشباه هذه الكتب يعين هذه تقرب النظر يف كتاب الشاطيب.
كتاب الشاطيب كتاب صعب قوي يتاج إىل ملكة يف األصول قبل الدخول فيه.
س /1ما هي العالقة بني مقاصد الشريعة وبني تضعيف احلديث من جهة املنت؟
ج /هذا سؤال جيد ومهم؛ لكن جديد علي ،يتاج إىل مراجعة حىت أحكم
اجلواب.
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س /4لكرمت أن ابن القيم أنه تكلم عن املقاصد ،والذي ألكره أنه لكره يف إعالم
املوقعني ،وهل البن رجب كالم أيضا عن املقاصد؟
ج /ما أعلم أن ابن رجب تكلم عن املقاصد من حيث هيه.
لكن ابن القيم عرض للمقاصد يف ثالثة من كتبه أو أربع؛ بل هي أربع.
عرض هلا يف مفتاح دار السعادة من جهة العلل واألحكام عامة.
وعرض له يف كتاب شفاء العليل من جهة تعليل أفعال اهلل جل وعال الكونية
والشرعية ودخل يف املبحث هذا.
وعرض له يف كتاب إعالم املوقعني يف نظر اجملتهد وقياس املعىن وعموم املعىن
والفرق بينه وبني عموم العلة وأشباه لل .
وعرض له أيضا يف إعالم املوقعني حينما تكلم على احليل والرد عليها ،ونظر
اجملتهد يف األحكام.
وأخريا يف كتاب زاد املعاد يف أواخره فيما اختار من األحكام علل كثريا من
اختياراته اليت هي تبع الختبارات شيخه ابن تيمية باملقاصد الشرعية.
يف السياسة الشرعية أيضا له ألكر تكلم عن املقاصد يف سياسة الناس يف األحكام
ويف األمر والنهي يف السياسة الشرعية .يف الطرق احلكمية يف السياسية الشرعية.
س /4يعتين كثري من املعلقني بذكر مقاصد العبادات يف كتبهم سواء يف العبادات
وغريها ،ويفردون املؤلفات يف لل كالطوسي وحنوه ،هل يعاب على املكلف كونه
يبحث ويسأل عن العلة تشريع احلكم الفالين ،وما رأيكم يف جهة التأليف املذكورة؟
ج /هذا سؤال مهم أيضا وكبري؛ لكن أختصر الكالم عليه يف مسألتني:
األولى أن هناك فرقا ما بني علة احلكم واحلكمة من احلكم ،وكثري ممن يعرضون

ألسرار التشريع يعرضون للحكم واألسرار وليس للعلل واملقاصد.
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مثال الفرق بينهما الفطر يف السفر وقصر الصالة يف السفر؛ رخص السفر بعامة،
ض َربْ تُ ْم فِي
رخص السفر بعامة العلة الشرعية اليت أنيط هبا احلكم هي السفر ﴿ َوإِذَا َ
ض فَ لَيس علَي ُكم جناح أَن تَ ْقصرواْ ِمن َّ ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين
األ َْر ِ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ٌ
الصَلَة إ ْن خ ْفتُ ْم أَن يَ ْفتنَ ُك ُم الذ َ
ُُ َ
َك َف ُرواْ﴾[النساء ،]303:فإلن إلا وجد الضرب يف األرض وهو السفر وجد احلكم وهو
إباحة التخص برخصة السفر اليت منها قصر الصالة ،لكن احلكمة هي دفع املشقة ألن
أكثر من يسافر تصيبه املشقة ،وإلا قلنا أكثر من يسافر فباعتبار املكلفني يف املاضي
واملستقبل؛ يعين يف زمن التشريع إىل يوم القيامة ال ينظر إىل زمن معني مثل زمنا تروح
بالطيارة وكذا أنه ما فيه تعب ،ينظر إىل التكليف من حيث إلن احلكمة اختلفت عن
العللة ،العلة هي السفر واحلكمة هي املشقة.
والناس فيما يعرضون من أسرار الشريعة يعرضون كثريا إىل احلكم ،وهذه ال بأس أن
ُيوض فيها العامل طالب العلم وُيرج ما جيعل الناس يعجبون بالشريعة يلتزمون هبا تكون
مدخل إىل الدعوة إىل الدين أو لتثبيت القناعة بالشريعة يف بيان حماسنه.
لكن العلل الشرعية منوطة بطرق إلثباهتا وطرق لتعديتها هذه ال يليق أن يعتين هبا
إال أهل االجتهاد الذين يستطيعون إخراج العلة بشروطها املعروفة وأن تكون العلة معتربة
ويعدوهنا بعد لل .
املقاصد الشرعية كما لكرنا تارة تكون مرتبطة بالعلل ،تارة تكون مرتبطة باحلكم،
وتارة تكون أعم من لل كله يدخل فيها العلة واحلكمة وما شابه لل .
س /ما العالقة بني املقاصد الشرعية واملصاحل املرسلة؟
ج /لكرنا أن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل ودرء املفاسد ،واملقاصد الشرعية
مبنية على حتصيل املصاحل ودرء املفاسد ،هذه املصلحة:
إما أن ينص عليها يف الشرع فتكون مصلحة معتربة ومقصدا من مقاصد الشارع؛
يعين منصوص عليها يف الشرع إما بدليل معني أو باستقراء أو بفوائد أو إىل آخره.
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وإما أن تكون ملغاة تسمى املصلحة امللغاة اليت مل يعتربها الشرع مثل ما مثلت
لكم مبثال االحتفاالت إىل آخره.
وإما أن تكون وهي الثالثة مصلحة سكت عنها الشارع فلم يذكرها يف االعتبار ومل
يذكرها باإللغاء وهي اليت مسيت مرسلة؛ مرسلة يعين مطلقة ،مطلقة من أي شيء؟ من
االعتبار أو اإللغاء أرسل الشارع اعتبارها وأرسل الشارع إلغاءها ،فلم ينص فيها على
اعتبار أو إلغاء ،وإمنا دلت األدلة العامة والقواعد على اعتبار هذه املصلحة ،فسميت
إلن هذه مصلحة مرسلة.
فإلن املصاحل املرسلة تدخل ضمن املقاصد ،فاملصلحة هي املقصود ،وقد تكون
املصلحة منصوص عليها منصوصا عليها أو معتربة شرعا بالتنصيص عليها أو
باستقرائها ،وقد تكون مرسلة مبا يثبته الناس يف أزمنتهم.
وأول من اعترب املصاحل املرسلة عمر رضي اهلل عنه؛ عمل أشياء كثرية يف الدولة؛
عمل الديوان ديوان الوالية ،وعمل بيت املال وعمل الواليات املختلفة هذه مصاحل
مرسلة؛ ألن الشارع ما أتى هبذه التنظيمات وهي راجعة إىل دنيا الناس وتصلحهم وهي
من املصاحل املرسلة.
عثمان رضي اهلل عنه اعترب املصاحل يف العبادات ويف املعامالت يف العبادات يف مجع
املصحف ويف األلان األول للجمعة -وعمر أيضا املصاحل يف أشياء من غري ما لكرنا-
اعترب يف األلان األول يف اجلمعة واعترب أيضا يف املعامالت يف الواليات ويف املال ويف
أشياء أخرى.
إلن املصلحة املرسلة إلن هي جزء من املصاحل اليت ترعاها املصاحل هذا باختصار
هلذا من تكلم يف املقاصد البد أن يبحث املصاحل املنصوص عليها واملصاحل املرسلة.
س /هل املقاصد احلاجية هي الرخص؟
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ج /الرخص بعض املقاصد احلاجية ،الرخص من املصاحل احلاجية ،مثل ما لكرنا
الرخصة يف السفر بالنفس ،رخص السفر هذه من احلاجيات ،اليت عدم رعايتها ال يضر
بالناس لكن يصيبهم بنوع من املشقة وعدم التيسري.
أما احلاجيات أما املصاحل احلاجية أكرب بكثري؛ ألهنا كما لكرنا ترجع إىل الدين
ترجع إىل النفس ترجع إىل العقل ،ترجع إىل النسل ،ترجع إىل املال .
س /ما هو الفرق بني احلكمة والعلة واملقصد؟
ج /لكرنا الفرق.
س /خنتم هبذا السؤال وهو ليس له عالقة مبا سبق يقول السائل :أكددت الوزارة
على منسوبيها عدم خمالفة الفتوى املعمول هبا أو تتبع زالت الفقهاء ولعلمائنا األجالء
برامج شىن يف نشر الفتاوى؛ لكن املالحظ أن كثري من كتاب أعمدة الصحف هذه
األيام يذكرون فتاوى بني الناس شالة أو ضعيفة أو متوكة غري معمول هبا؛ بل بعضهم
نص للناس ،ما هو دور الوزارة يف هذا املوضوع وما توجيه فضيلتكم؟
ج /هذا موضوع أوال مثله ال يطرح يف املساجد ألن استيعاب احلاضرين للجواب
وللمسألة خمتلف ،هذا من جهة.
ومن جهة أخرى االبتالء يف الفتاوى الشالة قدمية ،والفتاوى اليت فيها ترخيص
قدمي ،وإلا كانت الفتوى منسوبة إىل عامل معترب صارت أيضا مشكلة كبرية ،وهلذا قال
من قال من أهل العلم زلة العامل زلة العا َمل ،إلا كان عامل وإمام وزل البد أن يتبعه كثري
أكثر الناس ما عنده علم يعرف الصحيح من غري الصحيح فيتبعه يف هذا ،وهناك
مسائل يف هذا الزمن أفىت هبا من أفىت من العلماء األجالء وممن هو دوهنم ،وقال لكر
هلا يف الصحف مثل مسألة تغطية املرأة لوجهها ومثل قيادة املرأة للسيارة ،وحنو لل
اليت أباحها أجلة العلماء مثل مثال الشيخ ناصر الدين األلباين أباح املسألتني.
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وهذا يف الواقع قدمي ،فهناك من أباح شرب النبيذ ألجل أنه أفىت جبوازه بعض
فقهاء الكوفة من سادات التابعني ومن بعدهم ،وهناك من أخذ يف جواز بعض
التصرفات بفتوى اإلمام الشافعي أو بفتوى اإلمام مال أو حنو لل وهذا الش أنه
يتاج إىل رعاية.
والذي ينظر يف حال جمتمعنا عندنا من زمن بعيد من بعد زمن الشيخ حممد بن
إبراهيم رمحه اهلل تعاىل أن الناس يسريوا يف الفتوى حبسب ما يشتهون ،لذل صار من
نتيجته هذا الذي بسببه ما تستطيع أن حتد الناس بأن ال يقولوا خبالفه؛ ألن أصال
املشايخ ُيتلفون يف املسائل مثال مسألة بعض املسائل الكبرية يعين يف اجملتمع جتد هذا
جييز وهذا ال جييز.
املقصود على الواجب على اجلميع أن يتمسكوا مبا دل عليه الدليل ،وأن يطلبوا
الرباءة لذمتهم يف دينهم ،وهذا من جهة عمل املكلف مع نفسه؛ ألن من مقاصد
الشريعة أن يكون املكلف متخلصا من هواه يف املسائل ،إلا علم الدليل الشرعي هو
يبحث عما يهواه ألجل رخصة مرخص ،وهو يف داخله يعلم أنه رمبا مل يكن صوابا،
هلذا جاء يف احلديث الصحيح أن النيب َعلَميه الصالَة والسالَم قال «اإلثم ما حاك في
نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» احلق له نور واإلمث يكون يتشك فيه ولو أفىت

به من أفىت.
النظر الثانية هلذه املسألة ما ينبغي ملن له قدرة يف العلم والنصيحة أو الوجاهة بأن
يبذل ما جي ب عليه شرعا من النصيحة بشروطها املعتربة شرعا يف حتصيل املفسدة ودرء
املفسدة املتتبة على مثل هذه الكتابات؛ ألن هذه الكتابات يف هذا املوضوع تنفس هبا
من تنفس هبا يف أمور الشرع ،وهي ليست مرضيا عنها ال من جهة الدولة وال من جهة
العلماء وال من جهة أهل اخلري؛ لكن تنفس هبا كمن تنفس والواجب نصيحة أولئ
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر بالطرق الشرعية والدعوة إىل اخلري.
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والزمن يف كل وقت وحني البد أن يظهر فيه شيء من هذا وهذا ،واهلل جل وعال
يبتلي الناس بعضهم ببعض.
أسأل اهلل جل وعال للجميع التوفيق واهلدى والسداد وأن وفق والة أمورنا وأن
يصلحهم وأن يسدد على الصواب والسنة طريقهم ،وأن يوفقنا وإياكم ملا فيه اخلري وآخر
دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد.

أعد هذه املادة :سامل اجلزائري

