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 ٣٨٠ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

:  

الحمد � الذي شرع فأحكم ، والصالة والسالم على عبده ورسولھ   

  .األعظم ، وعلى آلھ وصحبھ أولیاء القدر األكرم 

  أما بعد ،،،

، ن الروحانیات وفارغ من المعنویاتففي عالم مغرق بالمادیات وخال م  

د تظھر أھمیة القراءة للنصوص قراءة مقاصدیة ، ویصبح التأمل بالمقاص

ً                                                                    والمعاني أمرا ملحا إلیجاد نوع من التوازن الفكري وبسط ھذا الفكر على  ً

    .مناحي الحیاة

فالشریعة جاءت لتحقیق مصالح العباد الدنیویة واألخرویة ، كما جاءت 

إلصالح شؤون الناس في العاجل واآلجل ، وشرعت من األحكام ما یناسب 

  .المقدمات والنتائج

ّ                                                 وم العلیة والمباحث الجلیلة ، وھو علم دقیق وأصیل وإن علم المقاصد من العل

راسخ األساس ، ثابت األركان ، مستقر القواعد ، مرن الفروع والجزئیات ، 

ومقاصد الشریعة ھي أصولھا الكبرى ، وأسسھا العظمى ، وأركانھا التي ال 

  .تبلى ، وفروعھا المتغیرة حسب الزمان والمكان مراعاة لحالة اإلنسان

ُ                                                       أن للمقاصد الشرعیة خصائص عدیدة ، تلحظ باستقراء األحكام وبما   

ِّ                                                                         وعللھا ألن الشرعة المحمدیة قائمة على حفظ المقاصد ورعایتھا ، فقد آثرنا أن 

نكتب في مقصد من مقاصد الحكم الشرعي التكلیفي ، أال وھو مقصد المكروه 

ً              ادة في الورع  یطلقونھ على الحرام زی– رحمھم هللا –ألن المكروه كان السلف 



       

 ٣٨١ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

ویعنون بھ الحرام ، والمتأمل في ) كره ھذا ( من ذكر الحرام ، فیقولون 

ً                                                                          المكروه یزید إیمانا بدقة التشریع حیث جعلت للمنھیات درجات ، لینتبھ المكلف 

ً                                                                        حتى ال یقع في مھالك الحرام ، فسبحان الذي جعل منھج التدرج بدء بالمنع غیر 

 ، وھذا من لطف الحق سبحانھ وتعالى بعباده ، الجازم ، لیتقبل المنع الجازم

وزاد اھتمام الفقھاء بالمكروه ألن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وأول 

وھذا المقصد نتناول فیھ حقیقتھ . خطوة في دفع المفاسد ھي البعد عن المكروه 

 وماھیتھ وحكمتھ ، وفي سبیل التعرف على المقصد  ال بد من إطالة التأمل ،

وجودة التثبت  ، ورحابة الفكر ، وسعة األفق ، واتباع المنھج االستقرائي 

ً                                                                    التحلیلي إذا أردنا أن یكون وصولنا إلي المقصد صحیحا ، ألن تعیین مقصد 

ِ                                                                      شرعي ، أمر تتفرع عنھ حكم وأحكام كثیرة في االستنباط من األدلة ، وھذا ما 

  .ً                                         سنتبعھ إن شاء هللا ، وصوال إلى مقاصد المكروه

  :وكانت خطة البحث على النحو التالي 

  .مقدمة وتمھید وأربعة مباحث وخاتمة

أما المقدمة تناولنا فیھا أھمیة الموضوع وسبب اختیاره ومنھج البحث وحدوده 

  .وخطة البحث

   :التمھید في الفكر المقاصدي

  

   :مفھوم المقاصد وعالقتھا باألحكام وتحتھ مطلبان : ا اول

   ولامفھوم المقاصد : ا.  

  ما عالقة المقاصد باألحكام : ا.  

  



       

 ٣٨٢ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

ما وتحتھ ) طرقھ ومقاصده ( مفھوم مصطلح المكروه  : ا

  :مطلبان

  .مفھوم مصطلح المكروه : ا اول  

  ما طرق معرفة المكروه ومقصده : ا.  

  

ا صیغھ ودالالتھ ( كراھة النھي ما بین التحریم وال : ا(  

اا األحكام ما بین التعلیل والتعبد وأرباب الظاھر : ا.  

 ا   :وھي عبارة عن ملخص ألھم ما ورد في البحث  



       

 ٣٨٣ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

ي : اا ا  

تعتبر المقاصد والحكم بمثابة الھیكل العام لعموم أحكام الشریعة ، وھي األھداف 

ي ترجع إلیھا كلیات الشرع وجزئیاتھ ، أصولھ وفروعھ ، حیث كان والغایات الت

المقصد الشرعي أحد األمور الملتفت إلیھا عند علماء المسلمین ، سواء في 

والشریعة اإلسالمیة وحدة . االستنباط أو في التنزیل أو في الفھم والتطبیق

ح وتكثیرھا متكاملة ونظام شامل ، اتحدت جزئیاتھا وكلیاتھا على جلب المصال

ودفع المفاسد وتقلیلھا ، ولذا كان من الطبیعي في ھذه الشریعة أن تكون الصلة 

قویة وواضحة بین الحكم الشرعي ومقصده ، إذ ما من حكم شرعي إال وھو 

ً                           یتضمن مقصدا كلیا أو جزئیا ً.  

ُ                                                                     وعلیھ فإن مقاصد الشریعة تعد من الموضوعات األساسیة التي ال یستغنى عنھا 

م ، ألن العنایة واالھتمام بالفكر المقاصدي تؤدي إلى كیفیة توجیھ طالب عل

العلوم وجھة المقصد والغایة ، ومنھج اعتماد المقاصد ضروري لفھم منزلة 

  .األحكام

ً                                                                     إن االتجاه القرآني الذي تعلمناه یرفض كل ما لیس لھ مقصد وھدف بناء على 

 واالنحراف ، الھدایة منطلقات الخیر والشر ، العدل والظلم ، االستقامة

درء (   كل فروع الفقھ على قاعدة ١َّ                                    والضالل ، وقد خرج العز بن عبد السالم 

، وقد ابتغى الفقھاء من ھذا اخضاع النظام ) المفاسد مقدم على جلب المصالح 

                                                           

 ھو العز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ، عز الدین الملقب - ١
ي بلغ رتبة االجتھاد ، ولد ونشأ في دمشق ومن مؤلفاتھ بسلطان العلماء ، فقیھ شافع

 ٥ أنظر شذرات الذھب ج -  ھـ ٦٦٠ توفي بالقاھرة سنة –التفسیر الكبیر وقواعد األحكام 
  .١٠٩ ص ٢ وطبقات الشافعیة ج ٣٠١ص 



       

 ٣٨٤ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

التشریعي لمقاییس العمل التي تعارف الناس علیھا وھي النفع والبساطة 

  .١والوضوح

ً                                                تعتبر المقاصد  أساسا في  تحدید صفة  العمل ، فال ً                 وبناء  على ذلك  

عمل بال مقصد  ، وال مقصد  من غیر أن یكون الخیر والقسط والعدل والھدي 

والحق سداه ، فاألمور بمقاصدھا واألعمال بالنیات ، مبادئ وقواعد ارساھا 

ى   فحین كان یتلو عل-  صلى هللا علیھ وسلم –القرآن الكریم واتبعھا المصطفى 

الناس آیات ربھ كان یعلمھم الكتاب ویكشف لھم عن مقاصده  وعن غایاتھ 

ً                                                                       وأھدافھ ،  وكیف  یتعلمونھ ویعلمونھ ، وكیف  یعیشونھ واقعا في حیاتھم ،  

فكان صلوات هللا  وسالمھ علیھ ، الھادي البشیر النذیر ، الكاشف عن ذلك كلھ ، 

  .والمبین لكیفیتھ

أھمیة التجدید المقاصدي ومجاالتھ ، وھذه ھذا وقد تحدث  العلماء عن   

ً                                                                       الدعوة إلى تجدید الفكر المقاصدي الیوم ال تعني أبدا ابتداع دراسات جدیدة 

مستقلة عن انتاجات المراحل الماضیة ، لتعذر ذلك ، وألن مبدأ نشأة العلوم 

یمثل ألھل الزمن ) الموروث المقاصدي ( وتطورھا یأبى ذلك ، كما أن 

 بحث من جھة ، ومصدر الھام وسبب اعجاب من جھة ثانیة ، بل المعاصر مادة

ّ                                                                       وفي كثیر من األحیان یجدون فیھ األصل العتید والموجھ السدید لتقویم وتوجیھ 

ً                                                                    حركة االجتھاد المقاصدي ، ولیس ذلك غریبا بالنظر لما تمیزت بھ انجازات 

ظر وجودة                                                ُ          الرعیل األول في البحث المقاصدي من عمق في الفكر وب عد في الن

  .في العبر

                                                           

تحقیق ) بتصرف  ( ٢٤٨ ص ١ للعز بن عبد السالم ج –  قواعد األحكام في مصالح األنام -  ١
 .م ١٩٩٠ الطبعة  – مؤسسة الریان – بیروت –حماد نزیھ 



       

 ٣٨٥ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

ومن أراد درك ھذه الحقیقة فلیقرأ كتبھم ، ولیتأمل بنات أفكارھم ، فإنھ   

                        ِّ                                                یجد فیھا من الدقة ما یحی ر ومن االبداع ما یبھر ، سواء على مستوى التعریفات 

االصطالحیة أو التقسیمات الفنیة ، أو األبعاد الداللیة أو الخطى المنھجیة أو 

  .غیرھاالتنزیالت الفقھیة و

  – الذي  سقناه –ویقول  اإلمام  الشافعي عن ھذا الفھم      

فلیست  تنزل  بأحد  من دین هللا  نازلة إال وفي كتاب هللا الدلیل على سبیل 

ً                                ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي  : ٢ ، وقال  أبو المعالي الجویني ١الھدى فیھا 

ع بھ عندنا  أنھ ال تخلو واقعة عن یتوقع  وقوعھا ال نھایة لھا ، والرأي   المقطو

لو انحصرت  مآخذ : ً                                              حكم هللا تعالى متلقى من قاعدة الشرع ، وقال ایضا 

األحكام  في المنصوصات  والمعاني المستثارة  منھا لما اتسع باب  االجتھاد  ، 

فإن  المنصوصات  ومعانیھا  المعزوة إلیھا  ال تقع من  متسع  الشریعة غرفة 

     ،٣من بحر 

المآخذ محصورة والوقائع ال نھایة لھا ، فال تستوي  : ٤ویقول أبو حامد الغزالي

  .فیھا مسالك محصورة

                                                           

 -  ھـ ١٣٥٨ الطبعة األولى – ٢٠ ص – أنظر الرسالة لإلمام محمد بن إدریس الشافعي -  ١
 .م١٩٣٨

 الجویني ھو عبد الملك بن أبي محمد عبد هللا بن یوسف بن عبد هللا بن یوسف بن حیویة - ٢
 المعالي ولقبھ ضیاء الدین ویعرف الجویني نسبة إلى جوین ناحیة نیسابور وكنیتھ أبو

 ٤١٩ ولد سنة –بإمام الحرمین ألنھ سافر إلى الحجاز وجاور بمكة والمدینة أربع سنوات 
 - ھـ ٤٧٨البرھان والورقات ، ، وتوفي سنة : ھـ ، ومن أشھر مؤلفاتھ في أصول الفقھ 

 .٢٦٠ ص ١ ، وطبقات األصولیین ج ١٦٥ ص ٥أنظر طبقات الشافعیة الكبرى ج 
 دار –م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨ الطبعة األولى  – ٣  ص - ٢ ج – البرھان في أصول الفقھ - ٣

 أبو المظفر منصور بن – وأنظر قواطع األدلة في األصول – لبنان –الكتب العلمیة 
 تحقیق محمد حسن محمد حسن – ٢٦٠ ص – ٥ ج –محمد بن عبد الجبار السمعاني 

 .م١٩٩٧ ھـ ١٤١٨ – الطبعة األولى –ب العلمیة  دار الكت– بیروت –إسماعیل الشافعي 
 الغزالي ھو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة اإلسالم ، فیلسوف -  ٤

متصوف لھ نحو مائتي مصنف ومن مؤلفاتھ المستصفى في أصول الفقھ وشفاء الغلیل  
 ص – ٤ ج – الكبرى  ھـ ، طبقات الشافعیة٥٠٥ ھـ وتوفي سنة ٤٥٠والمنخول ، ولد سنة 

 .٢٢ ص – ٦ ج – واالعالم للزركلي – ١٠٥



       

 ٣٨٦ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

فال بد للفقیھ من استصحاب النصوص الشرعیة العامة ، ومبادئھا الكبرى عندما 

تتوارد علیھ القضایا والنوازل الفقھیة التي لم ترد فیھا نصوص شرعیة خاصة 

١.  

ر المقاصدي من حیث المنطلقات والغایات ینبغي االنطالق من فلحسن بلورة الفك

ً                 ألنھا جمیعا تدفع ) العھد واالستخالف واألمانة واالبتالء ثم التسخیر : (مبادئ 

باتجاه صیاغة الكلیات الناظمة للجزئیات ، وبالتالي فھي تمثل المقاصد التي ما 

  .٢العمران ُ                                                 استخلف اإلنسان إال لتحقیقھا وھي التوحید والتزكیة و

وھذه األصول الشرعیة الكلیة منھا ما ھو آیة ، ومنھا ما ھو حدیث ، ومنھا ما 

ھو جزء منھما ، ومنھا ما ھو متألف من مجموع نصوص شرعیة ، فمن ذلك 

خذ العفو وأمر بالعرف : ( على سبیل المثال ال الحصر قولھ سبحانھ وتعالى 

   ". ١٩٩األعراف ) "وأعرض عن الجاھلین 

د تضمنت ھذه اآلیة قواعد التشریع في المأمورات والمنھیات وفیھا كل أصول فق

ً                                                                 األخالق ، فھي تجمع أصوال كلیة لتلك القواعد الشرعیة واألحكام العملیة 

  .٣والفضائل النفسیة ، فھي اآلیة الجامعة لمكارم األخالق 

 عنھا الفقھ وعلیھ فإن الفكر المقاصدي دعامة یرتكز علیھا الفكر األصولي وینتج

  .المنضبط المسور بمقصد الحق سبحانھ وتعالى

                                                           

 مطبعة دار – تحقیق محمد حسن ھیتو – ٤٨٥ ص – المنخول من تعلیقات األصول - ١
 .م١٩٨٠ - ھـ ١٤٠٠ – الطبعة الثانیة – دمشق –الفكر 

 – دمشق – ، مطبعة دار الفكر ٨٢ – ٧٨ ص – لعبد الجبار الرفاعي – مقاصد الشریعة -  ٢
 . ھـ١٤١١ –لطبعة األولى ا
 الدار البیضاء – ، عالل الفاسي ٢٠٠-  ١٩٨ مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومكارمھا ، ص -  ٣

 . ھـ١٤١١ – مطبعة النجاح ، الطبعة الرابعة –



       

 ٣٨٧ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

  

  ا اول

  مفھوم المقاصد وعالقتھا باألحكام وفیھ مطلبان 

  

   مفھوم المقاصد : المطلب األول

  

المقاصد جمع مقصد ، والمقصد مصدر میمي مشتق من الفعل قصد ، 

ً                                                     فیقال قصد یقصد قصدا ومقصدا ، وعلیھ فإن المقصد لھ مع ان لغویة كثیرة منھا ً

ِ                     وعلى هللا قصد السبیل : ( االعتماد والتوجھ واستقامة الطریق ، قال تعالى  ِ ُ

ٌ              ومنھا جائر  َ  ، قال ١، ومنھا التوسط وعدم االفراط والتفریط  " ٩النحل ) " ِ

ِ                  واقصد في مشیك : ( تعالى  َ ِ : ، وقال الرسول صلى هللا علیھ وسلم " ١٩لقمان )"ِ

  .٢) بلغوا القصد القصد ت( 

والغرض من بحث مفھوم المقاصد ھو رصد ذلك التطور في المفھوم   

لمعرفة التغیرات الخاصة واالختالفات الواردة في المفھوم ، وأثر ذلك في علل 

  .الدعوة إلى استقالل مطلب المقاصد بعلمیتھا

ً                                                                 ولم یحدد العلماء السابقون تعریفا للمقاصد ، وإن بحثوھا وتناولوھا   

ً                                                         ، وربما یرجع ذلك إلى تعارفھم على معناھا تداوال بینھم ، ٣اسة والتحلیلبالدر

فنجد في كتاباتھم بعض اإلشارات الموحیة إلى معنى المقاصد في ارتباطھا 

                                                           

 ، الطبعة األولى ٣٥٣ ، ص ٣ جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور ، ج – لسان العرب -  ١
عربیة ، الجوھري إسماعیل بن حماد ، تحقیق أخمد بن ، والصحاح تاج اللغة وصحاح ال

 .٥٢٤ ، ص ٢عبد الغفور ، ج 
 ِّ                                                                أخرجھ البخاري في كتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل - ٢
 –نور الدین بن مختار الخادمي /  د–) حجیتھ ، ضوابطھ ، مجاالتھ (  االجتھاد المقاصدي - ٣

 .٤٧ ھـ ، ص ١٤١٩ن اإلسالمیة ، كتاب األمة الدوحة ، وزارة األوقاف والشؤو
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(  

ھو أن : مقصود الشارع من الخلق خمسة  : ( ١بالمصالح ، مثل قول الغزالي

ا تضمن حفظ ھذه یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم ، فكل م

األصول الخمسة فھو مصلحة ، وكل ما یفوت ھذه األصول فھو مفسدة ، ودفعھا 

إما جلب مصلحة أو : وذكر اآلمدي أن المقصود من تشریع الحكم . ٢)مصلحة

ً                            لم یضع لھا تعریفا محددا ٤ ، واإلمام الشاطبي٣دفع مفسدة، أو مجموع األمرین ً

باطھا بھا ، ولكن عندما تحدث عن الفرق إال ما كان من تعریفھ للمصالح الرت

) قصد الشارع ( بین اإلرادة التشریعیة واإلرادة التكوینیة ، صرح بأن ما یسمیھ 

عند الشاطبي ھو بمعنى اإلرادة ) القصد ( إذن ) اإلرادة التشریعیة ( إنما ھو 

  .٥التشریعیة التكلیفیة 

  

رز في وفي اآلونة األخیرة، لما بدأت أھمیة الموضوع تب    

الدراسات العلمیة الفقھیة واألصولیة، ظھرت معھا تعریفات للمقاصد، فعرفھا 

المعاني والحكم الملحوظة : مقاصد التشریع العامة ھي: ( بقولھ٦ابن عاشور

                                                           

 . سبق ترجمتھ– الغزالي - ١
 – دار الكتب العلمیة – المستصفى في علم األصول ، تحقیق عبد السالم الشافعي ، بیروت -  ٢

 .٤١٧ ھـ  ، ص ١٤١٣ط  
 المكتب - بیروت -  تعلیق عبد الرازق عفیفي - األحكام في أصول األحكام لآلمدي - ٣

 .٢٧١ ص – ٣ ج - ھـ ١٤٠٦ – الطبعة الثانیة –ي اإلسالم
 اإلمام الشاطبي ھو إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي أبو اسحق المالكي ، أصولي مفسر -  ٤

 ھـ أنظر االبتھاج ٩٧٠الموافقات واالعتصام ، توفي سنة : ، لھ مصنفات عدیدة منھا 
 .١١٨ ص – ١ – ومعجم المؤلفین ٤٦بتطویر الدیباج  ص 

 – أبي أسحق إبراھیم بن موسى المالكي المشھور بالشاطبي  - الموافقات في أصول الفقھ  - ٥
 – ، دار الكتب العلمیة ١١٤ – ١١١ ، ص ٣ ، و ج ٢٠ ص – ٢ ج –المجلد األول  

 .بیروت
 ابن عاشور ھو محمد الطاھر بن عاشور ، رئیس المفتین المالكیین بتونس وشیخ جامع - ٦

ولي مفسر لغوي ، ومن مؤلفاتھ مقاصد الشریعة اإلسالمیة ، وتفسیر الزیتونة ، فقیھ أص
  ھـ ١٣٧٩ ھـ وتوفي سنة ١٢٩٦التحریر والتنویر وغیرھا ، ولد سنة 

  .١٧٤ ص ٦ –    أنظر االعالم للزركلي 
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(  

للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث ال تختص مالحظتھا 

أوصاف الشریعة، فیدخل في ھذا ) ١بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة

وغایاتھا العامة والمعاني التي ال یخلو التشریع عن مالحظتھا، ویدخل في ھذا 

 معان من الحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع الحكم ولكنھا ملحوظة -ً        أیضا –

مقاصد الشریعة ھي الغایة منھا، واألسرار : فقال ٢أما عالل الفاسي. في أنواع كثیرة

  .٣  كل حكم من أحكامھاالتي وضعھا الشارع عند

مقاصد الخالق من الخلق ، ومقاصده من التشریع : وتنقسم المقاصد إلى قسمین 

ً                                                                      ، أما مقاصده من الخلق فتنحصر في أن یعبدوه وال یشركوا بھ شیئا ، كما دل 

" ٥٦الذاریات ) "وما خلقت الجن واالنس إال لیعبدون : ( على ذلك قولھ تعالى 

ع من التشریع ، ویعني بھ الغایة التي یرمي إلیھا ، والثاني مقاصد الشار

  .٤التشریع ، واألسرار التي وضعھا الشارع الحكیم عند كل حكم من األحكام 
: ( ومن المعاصرین عرفھا سمیح الجندي وأحمد الریسوني بأنھا   

الغایات والمعاني التي یھدف الشارع إلى تحقیقھا من تشریع األحكام لمصلحة 

  .٥) العباد 

                                                           

 – تونس –م ١٩٨٨ الطبعة – ١٥٤ ص – البن عاشور – مقاصد الشریعة اإلسالمیة - ١
 .الشركة التونسیة للتوزیع 

 عالل الفاسي ھو عبد هللا بن عبد السالم بن عالل الفاسي الفھري أبو محمد العالمة الوزیر - ٢
 أنظر –، مولده ووفاتھ بفاس ، تعلم بالقرویین ، تقلد القضاء بفاس ، لھ أدب وشعر وتألیف 

 .٩٨ ص – ٤االعالم للزركلي ج 
 مطبعة –الدار البیضاء . ي عالل الفاس– ٣ ص – مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومكارمھا - ٣

 . ھـ ١٤١١ الطبعة الرابعة –النجاح الجدیدة 
 الطبعة الثانیة – ٨٥ ص – المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة للدكتور یوسف حامد العالم - ٤

 .م١٩٩٣ ھـ ١٤١٤
 ٤أحمد الریسوني ص /  د– المقاصد الشرعیة ودورھا في استنباط األحكام - ٥

 سمیح –اصد في الشریعة اإلسالمیة وآثارھا في فھم النص واستنباط الحكم     أنظر أھمیة المق
 ، ونظریة ١٠٨ ص – دار االیمان االسكندریة –م ٢٠٠٣ الطبعة –عبد الوھاب الجندي 

 الدار العالمیة للكتاب – ٣٠ للدكتور أحمد الریسوني ص –المقاصد عند اإلمام الشاطبي 
  .طھ جابر العلواني/  تقدیم د–م ١٩٩٥ -ـ  ھ١٤١٦ الطبعة الرابعة ، –اإلسالمي 
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(  

ولعل أقدم وأقرب  ما یروى  كتعریف  للمقاصد  عند القدامى من   

 وكان من - رحمھ هللا -  ١إبراھیم النخعي: العلماء واألصولیین ھو قول التابعي 

إن : ( أصحاب الرأي وكان یكثر من استعمال القیاس  والتعلیل ، وكان یقول 

وھذه األلفاظ . ٢ا أحكام هللا تعالى لھا غایات وھي حكم ومصالح راجعة إلین

ھي األسس التي یدور علیھا جمیع ) الغایات ، الحكم، المصالح : ( الثالثة 

ً                                                                 تعریفات المعاصرین الذین حاولوا وضع تعریفا علمیا شرعیا لمصطلح   ً ً

وذلك باعتبارات مختلفة ولكنھا تنصب في قالب واحد ، فال تكاد ) المقاصد (

  .تجد بینھا تباعد وال تباین

أحدھما عام واآلخر خاص ، : فإن مصطلح المقاصد لھ معنیان وعلیھ   

أما العام ، فالمقاصد ھي الغایات التي تقصد من وراء األفعال ، وبالمعنى 

الخاص فھي األفعال التي تعلق الحكم بھا لذاتھا ، إما لتضمنھ المصلحة أو 

  .٣المفسدة ذاتھا ، وإما ألنھا تؤدي إلیھا مباشرة دون وساطة فعل آخر

ویالحظ أن تعریف عالل الفاسي یقتصر على المقاصد الخاصة 

والجزئیة وذلك لتقییده أسرار التشریع بكل حكم من األحكام ولعلنا ھنا نتناول 

ً                                                                بعضا من المقاصد الفرعیة الجزئیة ، أي األسرار والحكم الموضوعة في 

  .مصطلح المكروه مع بیان عللھ ومقصده

                                                           

 ھـ ٤٦ إبراھیم النخعي ھو إبراھیم بن یزید بن قیس بن األسود النخعي الكوفي ، ولد سنة - ١
أدرك بعض متأخري الصحابة : وھو من كبار الفقھاء ، قال عنھ الصفدي فقیھ العراق 

 ھـ ، أنظر تذكرة ٩٦وأخذ عنھ حماد بن سلیمان شیخ أبي حنیفة توفى رحمھ هللا سنة 
 .٧٠ ص ٣الحفاظ للذھبي ج

  الطبعة  – بیروت – دار الفكر العربي –حمادي العبیدي :  ابن رشد وعلوم الشریعة - ٢
 .١٠٢     ص –م ١٩٨٧األولى 

 طبعة دار اشبیلیا – مصطفى بن كرامة هللا مخدوم – قواعد الوسائل في الشریعة اإلسالمیة - ٣
 )بتصرف  ( ٣٧ – ٣٤م ، ص ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠لى ،  الطبعة األو– الریاض –
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   صد باألحكامعالقة المقا : المطلب الثاني

  

ذكرنا فیما سبق أن مقاصد الشریعة ھي المعاني واألھداف الملحوظة   

للشرع في جمیع أحكامھ ، أو معظمھا وھي الغایة التي من أجلھا وضعت أحكام 

أن وضع الشرائع إنما ھو لمصالح ( ً                                     الشرع ، وقد ثبت بما ال یجد مجاال للشك 

  .١) ً                            العباد في العاجل واآلجل معا 

   ومن استقرأ علل األحكام المعروفة ، أو أدلة األحكام المشتركة في العلة     

تبین لھ أن العلة بمعناھا العام ھي مقصد الشارع ومدار أحكامھ ، وعلیھ فإنھ 

  : یوجد في كل حكم أمور ثالثة 

  .الوصف الظاھر المنضبط وھو العلة/ ١

لمفاسد ، أو حكمة                          ُ                    ما في الفعل من نفع وضرر وی عبر عنھ بالمصالح وا/ ٢

  .التشریع

ما یترتب على التشریع من جلب منفعة أو دفع مضرة ویسمى مقصد / ٣

  .٢التشریع

ُ                                                     ِّ          وھذه سمة مالزمة لكل أحكام الشرع ، فما من حكم إال وقد قر ر لرعایة   

مصلحة أو درء مفسدة ، والمعافاة من الشرور واآلثام ، مما یدل على أن 

 عام ، أال وھو اسعاد الفرد والجماعة ، وحفظ الشریعة تستھدف تحقیق مقصد

النظام وتعمیر الدنیا بكل ما یوصل البشریة إلى أعلى مدارج الكمال البشري 

والخیر والمدنیة ، فالتشریع كلھ جلب مصالح ، ودفع مفاسد ، فما طلبھ الشرع 
                                                           

 .١٢ – ٩ ص ٢ الموافقات للشاطبي ، ج - ١
 ، وأصول الفقھ اإلسالمي للزحیلي   ٢٢ – ٢٠ مقاصد الشریعة آلبن عاشور ، ص - ٢
٢/١٠١٨. 
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ً                                                                 محقق للمصلحة إما عاجال أو آجال والمنھیات كلھا مشتملة على المفاسد  ً

  .اروالمض

ً                                                                          والدلیل على العالقة ما بین األحكام والمقاصد أنھ یمكن أن یتغیر الحكم مثال من 

االباحة بحسب : ( االباحة إلى الكراھة بسبب المقصد كما قال اإلمام الشاطبي 

ً                                                                              الكلیة والجزئیة تتجاذبھا األحكام البواقي ، والمباح بالجزء منھیا عنھ بالكل على 

إذا : (   -مثل االسراف فھو مباح بالجزء في قولھ جھة الكراھة أو المنع ، 

أوسع هللا علیكم فأوسعوا على أنفسكم ، وإن هللا یحب أن یرى أثر نعمھ على 

 ، ولكن لو افترضنا أن اإلنسان صار ھمھ اظھار النعم واالنغماس في ١)عبده

ء لو ً                                                                     الملذات لكان مكروھا ، وكذلك التمتع بھذه المباحات التي ھي مباحة بالجز

ً                                                                       تركھا كل الناس وفي كل األحوال واألزمان لكان مكروھا أیضا ، وكذلك التنزه  ً

ً                                                                        في البساتین وسماع ھدیل الحمام عند المداومة علیھا یصیر مكروھا ، ثم أورد 

                             ِّ                  إن المداومة على المباح قد تصی ره صغیرة ، كما أن : ( قول اإلمام الغزالي 

ال صغیرة مع : ، فنتج عن ذلك ) المداومة على الصغیرة تصیرھا كبیرة 

االصرار ، ومثل لذلك بالفعل المكروه بالجزء ، عند المداومة علیھ یقدح في 

عدالتھ كاللعب بالشطرنج بغیر مقامرة ، قیل إذا داوم علیھ حتى شغلھ من 

  .٢الجماعة ال تقبل شھادتھ

وعلیھ فقد كانت بدایات المقاصد بدایات متینة قویة سلیمة ، فبثت   

 ببیانھا ، بدأت – صلى هللا علیھ وسلم –صولھا في كتاب هللا ، وقام رسول هللا ا

لئال یكون للناس على هللا حجة بعد ( بالتعلیالت التي امتأل القرآن الكریم بھا 

یرید  ( ٧الحشر ) كي ال یكون دولة بین األغنیاء منكم  ( ١٦٤النساء ) الرسول 

 ، إلى غیر ذلك من ٢٨النساء ) ً    فا هللا أن یخفف عنكم وخلق اإلنسان ضعی
                                                           

 . ، باب لبس الثیاب للجمال بھا١٩٠٠ رقم ٨٢ ص – ٢ أنظر موطأ اإلمام مالك ج - ١
 .١٣٢ – ١٣١ ، ص ١بي ، ج  الموافقات للشاط- ٢
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اآلیات الكریمة التي ربطت األعمال بمقاصدھا ونیات أصحابھا ، وربطت 

ً                                                                       ثمارھا وتأثیرھا وحسنھا وقبحھا بذلك المقصد الذي یتبناه اإلنسان بناء على 

 –توجیھ الشارع الحكیم ، وعلى ما جاء في كتاب هللا وفي ھدي رسول هللا 

 من مالحظة المقاصد ، ولذلك ألغیت قیمة أي عمل أو –صلى هللا علیھ وسلم 

  .قول ال مقصد لھ وال ھدف لھ وال غایة

    فالمقاصد إنما تستمد قوتھا  وحسنھا من كونھا  مقاصد  سلیمة حكیمة   

والمقاصد السلیمة   الحكیمة   لھا  شروطھا   ولھا  مواصفاتھا  ،  وجاءت 

 إلى قضایا المقاصد –ت هللا وسالمھ علیھ  صلوا–توجیھات  سیدنا  رسول  هللا 

واألھداف ، في غایة الوضوح ، وكیف ال یكون ذلك  والقرآن  الكریم  في كل 

، " ٥٦الذاریات ) "وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون ( أمر ینبھ إلى المقاصد 

ً                                                                        فیلزم الفقیھ والمجتھد والمستنبط أن یكون مستحضرا على الدوام أن كل شئ من 

، علق األمر بلفظ من ألفاظ الشریعةشریعة مرتبط بمقصوده  وتابع لھ ، فسواء تال

أو نص من نصوصھا ، أو قاعدة من قواعدھا ، أو حكم من أحكامھا ، مستخرج 

َّ                                                                     منھا أو مخرج على أصولھا الجزئیة أو الكلیة ، ففي كل ذلك مقاصد مطلوبة 

  .١للشارع ، ال یستقیم شئ من الشریعة إال بھا 

دل االستقراء على أن هللا تعالى شرع األحكام : ( جاء في االبھاج و  

ً                             لمصالح العباد تفضال وإحسانا  ً(٢.  

  صلى هللا  علیھ –فا� سبحانھ  وتعالى  حین  رحم  البشریة بإرسال محمد 

ً                                                                   إلیھا وأنزل علیھ آیات بینات ، ذلك كلھ من أجل أن ینھي عقودا سبقت –وسلم 

                                                           

 بحث – ٤ المقاصد الشرعیة ودورھا في استنباط األحكام للدكتور أحمد الریسوني ص - ١
 .- المنعقد بمالیزیا - مقدم إلى الدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي  

لي بن  االبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول لعلم األصول للبیضاوي ، تألیف ع- ٢
 ج -  ھـ ١٤٠٤الطبعة األولى – بیروت – تحقیق جماعة من العلماء –عبد الكافي السبكي 

 .١٤١ ص – ٣



       

 ٣٩٤ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

ا قد بلغ مستوى النضج والكمال الذي یؤھلھ ألن یكون لم یكن اإلنسان فیھ

بالمستوى الذي أراده رسل هللا المتتابعون المتتالون الذین جاءوا البشریة كل 

منھم یضع لبنة في البناء ، حتى اكتمل ولم یبق فیھ إال موضع لبنة واحدة ، 

یین وإمام  خاتم النب– صلى هللا علیھ وسلم –وھي اللبنة التي وضعھا رسول هللا 

المرسلین ، وھي اللبنة التي یراد لھا أن تشمل كل الشؤون والشجون البشریة ، 

 ، ١)إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق ( – صلى هللا علیھ وسلم –ویؤكد ذلك قولھ 

  .٢ً                                             ومن ھنا كان القرآن تبیانا لكل شئ وھدى ورحمة 

ً            تبیانا لكل ( علن القرآن  ً                                                    ولیس عبثا أن تأتي اآلیة التالیة لھذه اآلیة التي أ

تشتمل على مجموعة من الكلیات التي اتفقت البشریة على أنھا " ٨٩النحل )"شئ

إن هللا یأمر : ( ھامة ، وأن ما من بشر إال وعلیھ أن یتبناھا وھي قولھ تعالى 

) بالعدل واالحسان وإیتاء ذي القربى وینھي عن الفحشاء والمنكر والبغي 

لداللة من اآلیة كما قال الشیخ العز بن عبد السالم بعد أن ، ووجھ ا" ٩٠النحل "

ذكر أنھا أجمع آیة في القرآن الكریم للحث على المصالح كلھا والزجر عن 

للعموم ) االحسان ( و ) العدل ( المفاسد بأسرھا ، قال إن األلف والالم في 

 أو واالستغراق ، والعدل ھو التسویة واالنصاف واالحسان إما جلب مصلحة

دفع مفسدة وكذلك األمر في الفحشاء والمنكر والبغي ، عامة مستوفیة ألنواع 

  .٣الفواحش ولما یذكر من األقوال واألعمال

فالقرآن مصدر كفایة للبشریة كلھا ، فھو تبیان لكل شئ ، أي لجمیع   

أنواع الكلیات التي تندرج تحتھا سائر الجزئیات التي تحتاجھا البشریة إلى یوم 

                                                           

 .٢٠٧٨٢ الحدیث رواه البیھیقي في السسن الكبرى رقم - ١
 .١٤ ص – مقاصد الشریعة اإلسالمیة للشیخ محمد الطاھر بن عاشور - ٢
 ، تحقیق حماد ١٩٠ ، ص ٢د السالم ، ج للعز بن عب–  قواعد األحكام في مصالح األنام -٣

 .م ، بیروت١٩٩٠نزیھ ، الطبعة األولى  



       

 ٣٩٥ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

أولم یكفھم أنا أنزلنا علیك : (  ، ومن ھنا یقول الحق سبحانھ وتعالى ١الدین

، فالبشریة ال تحتاج إلى شئ آخر غیر ٥١العنكبوت ) الكتاب یتلى علیھم 

 لیتلوا علیھا آیاتھ ویعلمھا الكتاب – صلوات هللا وسالمھ علیھ –رسولنا الكریم 

 ، وتحویل الواقع المتحرك والحكمة ویزكیھا بھ ، ویبین لھا مناھج التعامل معھ

ً                                                                       المتغیر باتجاه ھداه ونوره وبینات آیاتھ ، لیكون مندرجا تحت الھدى والحق 

  .والقیم ، والمقاصد العلیا التي أرسى الحق سبحانھ دعائمھا

إذا تأملت الشریعة وجدتھا  : ( - رحمھ هللا –وفي ذلك یقول اإلمام بن القیم 

المقاصد والعلل ، ناطقة بذلك ، ووجدت من أولھا إلى آخرھا شاھدة بإثبات 

الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة بادیة على صفحاتھا منادیھ علیھا ، تدعو 

   .٢العقول واأللباب إلیھا 

  

  :وعلیھ یمكن أن نقول بأن عالقة المقاصد باألحكام تتمثل في اآلتي

 أو    : عالقة المقاصد بأحكام القرآن الكریم وتظھر من عدة جھات:   

ومن حیث إدراكھا ، حیث ی عتبر القرآن الكریم من أھم المصادر ا                                    ُ                      

  :إلدراك ھذه المقاصد ومعرفتھا وتقریرھا وبیان ضوابطھا ، ومن أمثلة ذلك 

ما یرید هللا لیجعل علیكم من : ( معرفة مقصد رفع الحرج من قولھ تعالى / ١

   ".٦المائدة  ) "حرج 

وال یجرمنكم شنآن : ( ال من قولھ تعالى مقصد العدل في األقوال واألفع/ ٢

  ".٨المائدة ) "قوم على أال تعدلوا أعدلوا ھو أقرب للتقوى

                                                           

 بیروت – دار المعرفة –للسیوطي ) بتصرف (١٧٤ ، ص ٢ االتقان في علوم القرآن ، ج -  ١
 .م١٩٧٣ الطبعة –

  لشمس الدین محمد بن ٤٠٩ ، ص ٢ مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلدارة ، ج - ٢
 . ھـ١٤٠٢ الطبعة – دمشق – مطبعة دار الفكر –كر الشھیر بابن قیم الجوزیة أبي ب



       

 ٣٩٦ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

وما أمروا إال لیعبدوا : ( مقصد إخالص العبادة � وحده من قولھ سبحانھ / ٣

واصبر نفسك مع : ( ، وقولھ تعالى " ٥البینة ) "هللا مخلصین لھ الدین 

، ففي " ٢٨الكھف ) "والعشى یریدون وجھھ الذین یدعون ربھم بالغداة 

  .١ھذه اآلیات إرشاد إلى ضرورة اخالص القصد والنیة في العمل

وال تفسدوا في : ( مقصد النھي عن الفساد واالفساد ، من قولھ تعالى / ٤

  ".٨٥األعراف )"األرض بعد اصالحھا 

: تعالى مقصد االتفاق واالئتالف والنھي عن الفرقة واالختالف من قولھ / ٥

  ".١٠٣آل عمران ) "ً                                  واعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال تفرقوا (

  

  مأن القرآن الكریم یعتبر دلیال على مراعاة الشریعة للمقاصد  : ا                                                        ً

والمصالح فقد ذكر بعض األحكام الشرعیة الخاصة ونص علیھا وبین ثمرتھا 

  :وفائدتھا ومن أمثلة ذلك 

، " ٤٥العنكبوت )  "عن الفحشاء والمنكر إن الصالة تنھي : ( قولھ تعالى  

خذ  من  أموالھم  صدقة  تطھرھم  وتزكیھم بھا وصل علیھم : ( وقولھ سبحانھ 

  ".١٠٣التوبة ) "إن صالتك سكن لھم 

من جھة كیفیة طریقة القرآن في بیان األحكام وتقریرھا ویتلخص  : ا

وفة في مسالك العلة ، التنصیص على علة الحكم بالطرق المعر: بعض ذلك في 

وكذلك في ایراد النصوص الكثیرة حول المعنى المعین وتنوع األسلوب من أمر 

  .ونھي ، أو مدح لفاعلھ أو ذم لتاركھ وغیر ذلك

                                                           

) بتصرف(مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري /  ، د٧٢ الممتع في القواعد الفقھیة ، ص - ١
  ھـ١٤٢٨الطبعة 



       

 ٣٩٧ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

اأھمیة المقاصد في فھم أحكام القرآن وتفسیره فیكون فھمھ للقرآن  : ا

أن : أولھما  : ١ین ً                                                    وتفسیره لھ متمشیا مع مقاصد الشریعة وبیان ذلك من وجھ

القرآن الكریم مشتمل من اآلیات على الحكم الواضح والمتشابھ الذي لم تتضح 

داللتھ أو ما احتمل أكثر من معنى ، فوجب ردھا إلى النصوص المحكمة ، 

ً                                                                   فیكون ردھا إلى المحكم مبینا للمعنى والمقصد الشرعي المفھوم من نصوص 

نص المحتمل على ما یوافق نصوص الشریعة األخرى مجتمعة وبھذا نحمل ال

                    ُ                                             الشریعة ومقاصدھا ، فی علم بذلك إن كل تأویل خالف النصوص الشرعیة أو 

ً                                                                     أبطلھا أو عارض مقاصدھا الواضحة فھو باطل فإن وجدنا تفسیرا یوافق ظاھر 

  .النصوص ومقاصد الشریعة عملنا بھ ، وإال أرجعنا علمھا إلى هللا تعالى

ت بكثرة وبعضھا مرتب على بعض منھا أن المقاصد ذكر : وثانیھما

األصلي ومنھا التابع ومنھا الضروري ومنھا الحاجي والتحسیني ، ومنھا العام 

والخاص ، ومنھا الكلي والجزئي ومنھا المقید بالسنة فتحتاج إلى عدة أمور 

  :منھا

جمع مقاصد الحكم الواحد في القرآن الكریم لتحقیق ذلك الحكم على أفضل / أ

  .ما أراد هللا تعالىالوجوه ك

المعرفة بدرجات ورتب المقاصد وذلك للعنایة باألھم منھا بقدر / ب

  .االستطاعة ، فیسعى لتحقیق المقصد األصلي الذي تستقیم بھ النصوص

یعتبر القرآن الكریم ضابطا من ضوابط المصلحة بحیث یشترط  : ا                                                       ً

  .العتبارھا عدم مخالفتھا لھ

                                                           

 .١٩٧٢ الطبعة – بغداد – ، مطبعة الرشاد ٤٢ أبو حامد الغزالي ، ص – شفاء الغلیل - ١



       

 ٣٩٨ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

دن لمقاصد المكلف بحیث تكون على وفق القرآن تحدید القرآ : ا

  .١ونھجھ 

  م       :عالقة المقاصد باألحكام التي وردت في السنة النبویة:   

یشبھ الكالم ھنا إلى حد ما ، ما سبق ، وھو عالقة القرآن الكریم بالمقاصد ، 

  :حیث تظھر عالقة المقاصد بالسنة النبویة من خالل اآلتي 

قاصد الشرعیة لألحكام وبیانھا ألن مصدر المقاصد ھو من حیث ادراك الم/ أ

الكتاب والسنة ، فإغفال السنة النبویة معناه إغفال جزء من الشریعة ، فالشریعة 

  .كاملة كتاب وسنة ، كما أنھا تؤكد المقاصد الواردة في القرآن الكریم

ن السنة مفسرة ألحكام القرآن ومؤكدة لھ ومنشئة ألحكام لیست في القرآ/ ب

الكریم ، لذلك ال بد من ضم مقاصد السنة المطھرة إلى مقاصد القرآن الكریم ، 

إذ المطلوب ھو العلم بمقاصد الكتاب والسنة ، وإال حصل الخلل بسبب النظر 

  .إلى مقاصد نصوص معینة وإھمال مقاصد نصوص أخرى

 إن السنة النبویة  مبینة للقرآن الكریم ، وذلك یشمل بیان المقاصد في/ ج

بعض األحكام التي لم ینص علیھا القرآن الكریم مع زیادة بیان وتوضیح لما 

حكم النكاح حیث ورد في القرآن الكریم : ذكره القرآن الكریم ، ومثال ذلك 

یا  :-  –وجاءت السنة ببیان بعض مقاصده التي لم تذكر في القرآن مثل قولھ 

 یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ معشر الشباب من استطاع منكم الباء فلیتزوج ومن لم

وكذلك بیان مقصد االستئذان  المأمور بھ في القرآن الكریم ، مثل . ٢)لھ وجاء 

   ٣) إنما جعل االستئذان من أجل البصر  : ( - صلى هللا علیھ وسلم –قولھ 

                                                           

 .٣١٧شریعة عند ابن تیمیة  ص  مقاصد ال- ١
 ومسلم ، ١٩٠٥ رقم ٢٦ ص ٣ رواه البخاري ، باب الصوم لمن خاف على نفسھ ، ج - ٢

 .١٤٠٠ رقم ٢/١٠١٨باب استحباب النكاح لمن تاقت إلیھ نفسھ 
 ومسلم باب ٦٢٤١ رقم ٢/٥٤ رواه البخاري باب االستئذان من أجل البصر  الحدیث- ٣

 .٢١٥٦ رقم ٨/٥٤تحریم النظر في بیت غیره 



       

 ٣٩٩ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

 ھو أعلم الناس بمقاصد أحكام القرآن – صلى هللا علیھ وسلم –ً          أن محمدا / د

سة إلى االطالع على أقوالھ المبینة لنصوص الكتاب ، الكریم ، فالحاجة ما

  .لمعرفة مقاصدھا

ورود السنة ببعض المقاصد المذكورة في القرآن الكریم وھذا یزید األمر / ھـ

ً                                                                أھمیة ووضوحا بسبب تكاثر النصوص وتواردھا على المعنى الواحد وھذا 

  .بالنسبة للسنة الموافقة

ي لم توجد في القرآن والحاجة ماسة إلى استقالل السنة ببعض األحكام الت/ و

  .معرفة ھذا القسم ومقاصده وھذا بالنسبة للسنة المستقلة

وعلیھ فإن حمل الحدیث على وجھ محتمل متفق مع بعض المقاصد أمر ال 

  ً.                  یصدق بعضھا بعضا–  –ینكر لكون أقوالھ 

فقھ وقد اعتبر  الشیخ  یوسف  القرضاوي  فقھ مقاصد الشریعة من ركائز ال

                                                   ُ                    الحضاري لألمة ، وأكد على أنھ إذا كان الفقھ التقلیدي ی عني بجزئیات األحكام 

الفرعیة وشكلیاتھا ، فإن الفقھ الحضاري یعني بمقاصدھا وكلیاتھا وأسرارھا ، 

ِ                                                                  ونعني بھا الحكم واألھداف الكلیة التي من أجلھا شرع هللا األحكام ، وفرض 

 وحد الحدود ، وجعل بین ذلك مندوب الفرائض ، وأحل الحالل ، وحرم الحرام

  .١ ومكروه

كما أشار القرضاوي إلى الشمولیة والتنوع الذي یمیز مقاصد الشریعة   

وینبغي أن نعلم أنھا مقاصد روحیة أو دینیة ، فإن أول المقاصد التي : فقال 

المحافظة على ھذا الدین ، وھو ما یشمل العقائد : تسعى إلیھا الشریعة ھو 

 ، والدین جوھر الوجود ، وروح الحیاة ، وھي مقاصد أخالقیة ، والعبادات

فاألخالق ال تنفصل عن الدین ، وھي مقاصد إنسانیة ، ألنھا تعمل على 

                                                           

 ).بتصرف( للدكتور یوسف القرضاوي ٢٣٠ً                                   السنة مصدرا للمعرفة والحضارة  ص - ١



       

 ٤٠٠ 
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(  

دمھ ومالھ وعرضھ وعقلھ ، كما تحافظ : المحافظة على كل حرمات اإلنسان 

 على كرامتھ وحریتھ ، وھي مقاصد اقتصادیة ، ألنھا جعلت المال من المصالح

الضروریة التي یجب المحافظة علیھا بكل الوسائل الممكنة ، وھي مقاصد 

ً                                                                      مستقبلیة ، ألنھا لم تكتف برعایة اإلنسان الحاضر ، بل وجھت اھتماما أیضا  ً

إلى إنسان المستقبل ، حین جعلت من المصالح الضروریة التي ترعاھا 

  .١المحافظة على النسل 

أنھ ال بد من االجتھاد في كل زمان، ألن ھذا وقد أكد علماء المقاصد األوائل 

 ، وإن مجرد االتفاق في عصر ٢الوقائع المفروضة ال تختص بزمان دون زمان

ٍ                                                                        على حكم لمصلحة ال یكفي في أبدیتھ ، بل ال بد مع ھذا االتفاق ، من اتفاق آخر 

 ، كما أن ھناك مصالح كثیرة ومفاسد متعددة ، تتأثر ٣على أنھ دائم ال یتغیر

ف األحوال وتغیر الظروف ، فتتغیر أوضاعھا وسلم أولویاتھا ، ویتغیر باختال

ً                                                                     نفعھا أو ضررھا ، مما یستدعي نظرا جدیدا ، وتقدیرا مناسبا ، ووسائل  ً ً ً

  .٤مناسبة

إن المجتھد یجب علیھ أن :  ما قالھ اإلمام القرطبي –ً        أیضا –ویؤكد ھذا 

  .٥جتھاده المتقدمً                                            یجدد نظرا عند وقوع النازلة ، وال یعتمد على ا

فعلم المقاصد إذن ھو علم أخالقي موضوعھ الصالح اإلنساني في الدنیا 

واآلخرة ، إذ یرتبط اطالق التحریم والكراھة بالمقصد ، ویتحقق ذلك في كل 

ً                                                                          تقسیمات المقاصد باالعتبارات المختلفة ، فمثال تقسیم المقاصد باعتبار القوة ، 

                                                           

 .٢٣٢ً                                 السنة مصدرا للمعرفة والحضارة  ص  ١
 .٧٥ ، ص ٣ الموافقات لإلمام الشاطبي  ، ج - ٢
 ھـ ، وتعلیل األحكام ١٤٣٠ ، الطبعة السابعة  ١ أصول الفقھ ، وھبھ الزحیلي ، ج - ٣

 .١/٤٢نور الدین بن مختار الخادمي /  ، واالجتھاد المقاصدي ، د٤٢٣  صللشلبي
/  ھـ ١٤١٦ الطبعة الرابعة ، ٢٦٥ نظریة المقاصد ، دكتور أحمد الریسوني ، ص - ٤

 .طھ جابر العلواني/ م ، تقدیم د١٩٩٥
 .٣١١-١١/٣١٠ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ، - ٥
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(  

ب أحكام التحریم واالیجاب ، والمرتبة نجد أن مرتبة الضروري تحیط بغال

ً                                                                        الحاجیة تحیط بالرخص غالبا ، والتحسینات تحیط بالمباحات والمندوبات ، وفي 

  ً.                            الترك تحیط بالمكروھات غالبا

وكذلك تقسیم المقاصد باعتبار أصلھا ، نجد أن المرتبة األصلیة آكد عند 

 ومخالفتھا تحیط الشارع وتحیط بفعلھا الواجبات من صالة وصوم ، وبتركھا

المحرمات من قتل وسرقة وغیرھا ، أما التابعة فال یؤكد علیھا الشارع الطلب ، 

ّ                                                                         وبفعلھا تتحقق المباحات والمندوبات ، وبتركھا یتحقق المكروه غالبا ، وعبر  ً

الضابط في ذلك النظر في : (  بقولھ – رحمھ هللا –عن ذلك اإلمام الشاطبي 

 بالقصد األول أم الثاني ، فإن كان بالقصد األول ً                        مطلوب الترك مثال ، ھل ھو

فھو أعلى المراتب ، وإن كان بالقصد الثاني التبعي ، ففي األمر نظر حاجي أو 

  .١)تحسیني 

فالقول فیما یقید الحرام غیر الصریح أو المكروه یحتاج إلى توقف ونظر ، 

ات والمحرمات                                      ً                  ألن المقصد ال یدل على مرتبة الحكم قطعا   ، وھناك من الواجب

وھي لیست في المرتبة األولى ، وقد تكون خادمة للمرتبة األولى ، أو في 

المرتبة الثانیة ، كطھارة الحدث وستر العورة واستقبال القبلة واآلذان وإظھار 

  .٢شعائر اإلسالم 

 ال تنفك عن مقاصده سبحانھ –وھذا دلیل على أن أحكام هللا عز وجل 

  .وتعالى

                                                           

 .١٥٦ ص – ٣ الموافقات لإلمام الشاطبي ، ج - ١
 )بتصرف (١٠٨ ، ص ١ ج – الموفقات - ٢
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ما ا   

  )طرقھ ومقصده ( مفھوم مصطلح المكروه 

  

  مفھوم مصطلح المكروه : ا اول

  

 أو    : ماھیة االصطالح:   

 ، فكأنھ ١اصطلح القوم وتصالحوا: أصل االصطالح في اللغة من قولھم 

  .یشیر إلى اجتماع بعد افتراق ، أو توافق بعد تخالف

  : بعدد من التعریفات منھا ٢وعرفھ الجرجاني

عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة الشئ باسم ما ینقل عن موضعھ األول / ١

  .وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بینھما

  .ھو اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى/ ٢

  .ھو إخراج الشئ من معنى لغوي إلى معنى آخر لبیان المراد/ ٣

  .٣لفظ معین بین قوم معینین/ ٤

اتفاق طائفة مخصوصة على : العروس بأن االصطالح ھو وجاء في تاج 

  .٤أمر مخصوص

                                                           

 .٢/٥١٧ لسان العرب البن منظور - ١
التعریفات وحاشیة :   الجرجاني ھو علي بن محمد بن علي الحنفي الشریف ومن مؤلفاتھ -  ٢

 أنظر بغیة -  ھـ ٨١٦ توفي عام –المختصر وعدد من المؤلفات تجاوزت الخمسین مؤلف 
 ٢/١٩٦الوعاة  للسیوطي 

 ١٤٠٥ الطبعة األولى – بیروت – ، دار الكتاب العربي ٤٤ التعریفات للجرجاني ، ص -  ٣
 .ھـ ، تحقیق إبراھیم األبیاري

 .م١٩٨٠- ھـ ١٤٠٠ الطبعة ٦/٥٥١ تاج العروس للزبیدي - ٤



       

 ٤٠٣ 
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 م      : مفھوم المكروه:  

فعل تعلق بھ الكراھة : ً                                                المكروه لغة من الكریھة والشدة في الكرب ، وشرعا 

ضد المراد ، : ، أي انتھض تركھ خاصة للثواب ، وقیل المكروه في اللغة 

ى ھو المراد بھ في الشرعیات ، ألنا ال والكراھة ضد اإلرادة ، ولیس ھذا المعن

ً                                                                        نشترط في أوامر هللا سبحانھ وتعالى أن یكون مریدا لما أمر بھ ، وال في نواھیھ 

  .ً                                                أن یكون كارھا لما نھى عنھ ، والمكروه ضد المحبوب

 سبحانھ –وأصل ھذه الكلمة في اللغة مأخوذة من التنفیر ، ومعنى قولھ 

، أي نفركم عنھ " الحجرات ) "لفسوق والعصیان وكره لكم الكفر وا: ( وتعالى 

  :وبغضكم فیھ ، كما قال الشاعر 

ُ    وإذا یحاس الحیس ی دعى ج ندب    ُ                         وإذا تكون كریھة أدعى لھا      ُ                  

  .١فسمي الحرب كریھة ، لنفار الطباع منھا

المكروه ما زجر الشارع عنھ ،  : ٢فالمكروه نقیض المندوب ، وقال الجویني

  .٣لیھولم یلم على االقدام إ

ً                                                                  فما ورد الشرع بالنھي عنھ على جھة التنزیھ قصدا إلیھ ، وتعلق النھي 

ً                                                                  مختصا بھ ، فال شك في تسمیتھ مكروھا لغة وعزما ، أال ترى أن النبي  ً ًً– 

ال یمنعن أحدكم جاره أن یغرز خشبة في : ( قد قال –صلى هللا علیھ وسلم 

 على المذھب المشھور ، ً                                       ، ولما كان ھذا النھي محموال على الندب٤)جداره 

ً                                                                  كان المنع من غرز خشبة مكروھا وھذا یعني أن المكروه یأتي في مقابلة 
                                                           

 . بدون– مكتبة لبنان ناشرون – ، أحمد بن محمد الفیومي ٦٤٣ المصباح المنیر ص - ١
عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف بن محمد الجویني ، نسبة إلى : م الحرمین  الجویني ھو إما-  ٢

جوین من نواحي نیسابور ، یكنى بأبي المعالي، ویلقب بضیاء الدین ویعرف بإمام الحرمین 
 ھـ وتفقھ على ٤١٩، ألنھ سافر إلى الحجاز وجاور بمكة والمدینة أربع سنین ، ولد سنة 

 . ھـ٤٧٨ن والورقات وغیرھا ، توفي سنة والده ، ومن مؤلفاتھ البرھا
 .٣١٣ ص ٣ البرھان في أصول الفقھ للجویني ج - ٣
 .١٢٣  ص ٣  ج١٦٠٩ ، ومسلم  رقم ١٣٢٣ ورقم ٢٤٦٣ الحدیث رواه البخاري رقم - ٤
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المندوب ، وأما ترك صوم یوم لم یرد الشرع الترغیب في عینھ ، أو صالة 

ركعتین لم یرد الشرع بالترغیب في عینھما ، فإن فعلھما مندوب إلیھ ، فلیكن 

ً                    األمر بالشئ نھیا عن : ، جریان على قاعدة  ١ً                             تركھما منھیا عنھ ، نھي تنزیھ

ً                                                                      ضده ، وجاء في المحصول أنھ یقتضي الكراھة ، ألن النھي لما لم یكن مقصودا 

  .٢ً                                                   سمي اقتضاء فیثبت بھ أقل ما یثبت بالنھي وھو الكراھة

 أي –وقد أشار أبو المعالي إلى أن مذھب الفقھاء جار من االمتناع من ھذا 

 ، وال شك في أن استیعاب العمر بصالة -  المندوب اطالق المكروه على ترك

النافلة وصیام التطوع مستحسن في الشرع مندوب إلیھ ، وال یطلق الفقھاء على 

  .٣ً                                   من جانب ھذه السیرة أنھ أتى مكروھا 

ً                                                         والمكروه منھیا عنھ حقیقة ، ومكلفا بھ كالمندوب ، ویطلق   على –ً        أیضا –ًً

  .٤الحرام وترك األولى 

ولكن األشھر عندھم أنھ ال یذم . ٥ الحنابلة أن المكروه حرام وذكر بعض

  .فاعلھ ویقال لھ مخالف وغیر ممتثل

ھو إلى الحرام : وجاء في فواتح الرحموت عن أبي حنیفة وأبي یوسف 

مسالة :  ، وفي شرح الجالل ٧ ، وفي الروضة ھو ما تركھ خیر من فعلھ ٦أقرب

                                                           

 ، تألیف اإلمام أبي عبد هللا محمد بن ٣٤٣ إیضاح المحصول من برھان األصول  ص - ١
 ھـ ، دراسة وتحقیق األستاذ ٥٣٦ – ٤٥٣مي المازري ، علي بن عمر بن محمد التمی

م وسحب جدید ٢٠٠١ الطبعة األولى – األستاذ بجامعة الجزائر –الدكتور عمار الطالبي 
 . دار الغرب اإلسالمي–م ٢٠٠٨

 .٣٣٤ ص ١ المحصول لإلمام الرازي  ج - ٢
 .٣١٣  ص ١ البرھان في أصول الفقھ للجویني  ج - ٣
فھد بن / شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ، حققھ الدكتور/ ألیف أصول الفقھ ت- ٤

 .م١٩٩٩ ھـ ١٤٢٠ ، الطبعة األولى  ٢٣٦ ص ١محمد السدحان ج 
 .١/٤١٩ شرح الكوكب المنیر  - ٥
 . بھامش المستصفى– ٥٨  ص ١ فواتح الرحموت  ج - ٦
 .٤١ روضة الناظر  ص - ٧
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ً                                    اھة تحریم أو تنزیھ ، بأن كان منھیا مطلق األمر بما بعض جزئیاتھ مكروه كر

عنھ ، ال یتناول المكروه منھا ، ألنھ لو تناولھ لكان الشئ الواحد مطلوب الفعل 

والترك منھ جھة واحدة ، وذلك تناقض ، فال تصح الصالة في األوقات 

المكروھة أي التي كرھت فیھا الصالة من النافلة المطلقة ، كعند طلوع الشمس 

ر رمح ، واستوائھا حتى تزول واصفرارھا حتى تغرب إن كان حتى ترتفع قد

  .١ً                                                      كراھتھا كراھة تحریم وھو األصح عمال باألصل في النھي عنھا 

 إذ لو صحت على – على الصحیح –ً                                 وإن كان كراھة تنزیھ فال تصح أیضا 

واحدة من الكراھیتین ، أي وافقت الشرع بأن تناولھا األمر بالنافلة المطلقة 

 ، لزم التناقض ، فتكون على كراھة التنزیھ ٢ من أحادیث الترغیب فیھا المستفاد

مع جوازھا فاسدة ، أي غیر معتد بھا ال یتناولھا األمر فال یثاب علیھا ، وقیل 

أنھا على كراھة التنزیھ صحیحة یتناولھا األمر فیثاب علیھا ، والنھي عنھا 

باد الشمس ف ُ             راجع إلى أمر خارج عنھا كموافقة ع  ي سجودھم عند طلوعھا َّ                               

ألن النھي . ٣وغروبھا ، وھنا یتضح مقصد المكروه ودل على ذلك حدیث مسلم 

لخارج ال یفید الفساد ، وقالت الحنفیة فیھا بالصحة مع كراھة التحریم كالصالة 

  .في المغصوب

ً                                                               أما الصالة في األمكنة المكروھة  فصحیحة ، والنھي عنھا لخارج جزما 

،  ٤لحمام  لوسوسة   الشیاطین ، وفي أعطان اإلبل  لنفارھا كالتعرض بھا في  ا

                                                           

 ، باب ٥٨١ رقم ١٢٠  ص ١روه ، رواه البخاري  ج  النھي عن الصالة في الوقت المك- ١
  ، باب ٨٢٥ رقم ٥٦٦  ص١الصالة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وفي صحیح مسلم  ج 

 .باألوقات التي نھي عن الصالة فیھا
 .٦٥٠٢  رقم ٨/١٠٥رواه البخاري ، باب التواضع :  حدیث الترغیب في النوافل - ٢
 . سبق تخریجھ- ٣
 الصالة في أعطان اإلبل  ، سنن ابن ماجھ ، باب ما جاء في الوضوء من لحوم : الحدیث - ٤

 .٤٩٧اإلبل رقم 



       

 ٤٠٦ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

 لمرور الناس ، وكل من ھذه األمور یشغل القلب عن ١وفي قارعة الطریق 

الصالة ویشوش الخشوع فالنھي في األمكنة لیس لنفسھا بخالف األزمنة على 

  .األصح

أما الصالة في المكان المغصوب ، فإنھا صالة وغصب ، أي شغل ملك 

ً                                                                          لغیر عدوانا ، فالجمھور من العلماء قالوا تصح تلك الصالة فرضا كانت أو نفال ا ً ً

ً                                                                      ، نظرا لجھة الصالة المأمور بھا ، وال یثاب فاعلھا عقوبة لھ علیھا من جھة 

الغصب ، وقیل یثاب من جھة الصالة وإن عوقب من جھة الغصب ، فقد یعاقب 

  .ھو التحقیقبغیر حرمان الثواب ، أو بحرمان بعضھ ، وھذا 

مقون في التقوى ، یأمرون وقد كان السلف متع: وقال إمام الحرمین 

ً                                                               ، والخارج من المكان الغصوب تائبا ، أي نادما على الدخول فیھ ، بقضائھا ً

ً                                                                          عازما على أن ال یعود إلیھ ، آت بواجب ، لتحقق التوبة الواجبة بما أتى بھ من 

  .٢الخروج على الوجھ المذكور

                                                           

 ١١٨  ص١ج ) ٣٢٧( حدیث النھي عن الصالة في قارعة الطریق في سنن ابن ماجھ رقم - ١
 .، ضعفھ األلباني ولكن لھ شواھد صحیحة

 ٢٠٣ – ١٩٧ ، ص ١ ج  شرح الجالل المحلى ، على متن جمع الجوامع البن السبكي ،- ٢
  ھـ١٣٥٦، الطبعة الثانیة  ) بتصرف(



       

 ٤٠٧ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

  

   :طرق معرفة المكروه ومقصده : ثانيالمطلب ال

  

  :ھناك طرق یمكن أن یتوصل بھا لمعرفة المكروه منھا 

ومعناه تتبع الجزئیات المتشابھة في أمر من األمور ، : االستقراء / ١

 ذلك  للوصول إلى تقریر أمر كلي وأصل یجمع كل تلك الجزئیات ، ویحصل

فباستقراء علل النصوص بتتبع نصوص الشریعة وأحكامھا ومعرفة عللھا ، 

الشرعیة یحصل لنا العلم بمقصد المكروه وذلك من خالل القرائن المصاحبة 

وقد اعتمد ابن القیم االستقراء إلثبات كثیر من المسائل، ككون . ١للنصوص

الشریعة جاءت لتحصیل مصالح الناس في العاجل واآلجل ، وأن التعلیل مبثوث 

  .٢ئع والحیل معتبران واثبتھما باالستقراءفي  نصوص الشریعة ، وأن سد الذرا

التعبیر عن المفاسد بلفظ الشر والضر وما شابھھا ، یقول العز بن عبد / ٢

ویعبر عن المفاسد بالشر والضر والسیئات ، ألن المفاسد بأسرھا ،  : ٣السالم 

شرور ، مضرات ، سیئات ، وإن اختلفت درجاتھا بین حرام ومكروه ، وقد 

ن الكریم استعمال الحسنات في المصالح والسیئات في المفاسد ، غلب في القرآ

اآلالم وأسبابھا والغموم وأسبابھا ، وقد وضع العز بن : والمفاسد أربعة أنواع 

                                                           

 )بتصرف (٢٠ مقاصد الشریعة البن عاشور  ص - ١
 .م١٩٧٨ الطبعة – دار المعرفة – ، بیروت ٤٢٢ شفاء العلیل البن القیم  ص - ٢
ھو العز بین عبد السالم بن أبي القاسم بن حسن السلمي الدمشقي ، :  العز بین عبد السالم - ٣

ز الدین الملقب بسلطان العلماء ، فقیھ شافعي بلغ رتبة االجتھاد ، ولد ونشأ في دمشق ع
 ھـ ، شذرات ٦٦٠التفسیر الكبیر وقواعد األحكام ، توفي بالقاھرة سنة : ومن مؤلفاتھ 

  ٤ واالعالم للزركلي  ج ١٠٩  ص ٢ ،  وطبقات الشافعیة  ج ٣٠١  ص ٥الذھب  ج 
 .٢١ص 



       

 ٤٠٨ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

ً                                              كل ما كان شرا وألما وسیئا وغما وضارا فھو : عبد السالم معاییر للمفسدة فقال  ً ً ً ً

  .١مفسدة 

ً                                   ي ما نھى عنھ ابتداء ال لكونھ وسیلة مجرد النھي االبتدائي التصریحي ، أ/ ٣

ما دل علیھ النھي بصیغة من صیغ النھي : إلى غیره ، ویقصد بالتصریحي 

  . ٢ً                                                         والنھي قد یكون جازما وھو الحرام ، وغیر جازم وھو المكروه 

 –القرآن وسنة رسول هللا ) رحمھ هللا(یقول ابن القیم : معرفة علل النھي / ٤

ِ                                               ملوءان من تعلیل األحكام بالحكم والمصالح وتعلیل  م–صلى هللا علیھ وسلم 

: ِ                                                                         الخلق بھما ، والتنبیھ على وجوه الحكم التي ألجلھا شرع تلك األحكام ، ثم قال 

ولو كان ھذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتین لسقناھا ولكن 

  .٣یزید على الف موضع بطرق متنوعة ، وھذا بالشرع 

ن كان لھ عالقة باالستقراء ، غیر أنھ یعني بجانب وھذا الطریق وإ  

ھا ، والطرق التي تعرف بھا ُّ                                        كیفیة التعرف على علل األمر والنھي ودرجات

  .٤، وھي المعروفة عند األصولیین بمسالك العلةالعلة

 الطریق السلیم لفھم المقصود – رحمھ هللا –وقد حدد اإلمام الشاطبي   

  :ى أمور أربعة الشرعي من النواھي بالنظر إل

استقراء ما ورد في مسألة موضوع النھي من نصوص الكتاب  : أحدھا

  .والسنة ، لیتم استخالص المعنى المشترك

                                                           

) بتصرف (٢٣ – ١٢  ص١ي مصالح األنام للعز بن عبد السالم  ج  قواعد األحكام ف-  ١
 . بیروت–م ١٩٩٠الطبعة األولى سنة 

 )بتصرف (١٣٤  ص ٣ الموافقات للشاطبي  ج - ٢
 .٢٢  ص ٢ مفتاح دار السعادة البن القیم  ج - ٣

حكام  ، اإل١/٥١٣م  ١٩٨٠ - ھـ ١٤٠٠ الفقیھ والمتفقھ للخطیب البغدادي الطبعة الثانیة  - ٤
 .٢/٢٩٥ ، فواتح الرحموت  ٢٩٣ ص ٢ ، المستصفى للغزالي ج ٣/٢٧٧لآلمدي 



       

 ٤٠٩ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

النظر في القرائن الحالیة والمقالیة المصاحبة للنھي ، ھل ھو  : الثاني

  .للتحریم أو الكراھة أو غیرھما ، وذلك من خالل السیاق

  .- إن وجدت –ة ذلك النھي محاولة استخالص عل: الثالث

  .١اعتبار القصد األصلي والقصد التبعي عند النظر في النواھي: الرابع

إن التروك تتعلق بالمقاصد ، فإذا عریت عن : وقال اإلمام الشاطبي   

  :المقاصد لم تتعلق بھا ، والدلیل على ذلك أمور منھا

  .لجملةما ثبت من أن األعمال بالنیات ھو أصل متفق علیھ في ا/ ١

ما ثبت من عدم اعتبار األفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبي / ٢

جائز أو ممنوع : والمغمى علیھ ، وأنھا ال حكم لھا في الشرع ، بأن یقال فیھا 

ولیس علیكم جناح فیما أخطأتم بھ ولكن ما : ( أو واجب ، وفي القرآن الكریم 

رفع عن أمتي الخطأ والنسیان : (، وفي الحدیث" ٥األحزاب ) "تعمدت قلوبكم 

  .٢)وما استكرھوا علیھ

: االجماع على أن تكلیف ما ال یطاق غیر واقع في الشریعة ، لقولھ تعالى/ ٣

، وتكلیف من ال قصد لھ تكلیف " ٢٨٦البقرة ) "ً                        ال یكلف هللا نفسا إال وسعھا ( 

  .ما ال یطاق

 ، وعلیھ فإن ترك ٣وبما أن المندوب خادم للواجب فالمكروه خادم للحرام

المكروه تعبدي القصد منھ طاعة هللا تعالى ، ولكن لھ مقاصد متعددة تعتبر محل 

: ابتالء للمكلفین ، یجب علینا أن نحترز منھ حتى ال نقع في المھالك لقولھ تعالى 

إذا : ( ولقولھ صلى هللا علیھ وسلم " ٧الحشر ) "وما نھاكم عنھ فانتھوا ( 

                                                           

 .١٦ ص ١ الموافقات لإلمام الشاطبي  ج - ١
  ٢ ج ٢٠٤١ باب طالق المكره والناسي رقم – الحدیث أخرجھ ابن ماجة ، كتاب الطالق -  ٢

 ٤٣٩٨رقم ً                                   باب في المجنون یسرق أو یصیب حدا – وأبو داوود كتاب الحدود ٥١٦ص 
 .١٤٠  ص ٤ج 

 )بتصرف (١٥١ ص ١  و ج ١٧٩  ص ١ الموافقات ج -  ٣



       

 ٤١٠ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

 ، ونجد كذلك ١)ھ ما استطعتم وإذا نھیتكم عن شئ فانتھوا أمرتكم بشئ فأتوا من

  :من أمثال العرب قولھم

  غیر شك یتعاطى الحرام    ً                        من تعاطى المكروه عمدا  

ه ، وما    م منھا وما كر  ُ  ِّ             ِّ         فنسألھ سبحانھ وتعالى أن یجنبنا المنھیات ما ح ر                                             ُ

    .بطل منھا وما فسد

                                                           

 صلى هللا – ، باب االقتداء بسنن رسول هللا ٦٨٥٨ ، حدیث رقم ٢٦٥٨  ص ٦ الحدیث أخرجھ البخاري  ج -  ١
حدیث رقم ) وإذا نھیتكم عن شئ فدعوه : (  وأخرجھ مسلم في صحیحھ في كتاب الحجج بلفظ –علیھ وسلم 

١٨٣٧. 



       

 ٤١١ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

  

ا ا  

  

  )صیغھ ودالالتھ ( كراھة النھي ما بین التحریم وال

  

بمعنى الكف والزجر والمنع ، نھاه عن كذا ، أي منعھ عنھ  : النھي في اللغة

نھیة ، ألنھ ینھي صاحبھ عن الوقوع فیما یخالف الصواب : ، ومنھ سمي العقل 

: ( الزجر عن الشئ ، قال تعالى : النھي : (  ، قال األصفھاني ١، ویمنعھ عنھ

، وھو من حیث المعنى ال " ١٠ ، ٩العلق ) "ً             بدا إذا صلى أرأیت الذي ینھي ، ع

  .٢)فرق أن یكون بالقول أو بغیره 

النھي خالف األمر ، ونھیتھ عن كذا فانتھى عنھ ، أي : ( وفي الصحاح   

 والنھي ھو أحد ركني التكلیف ، وھو الدال على طلب الكف ، والمنھى ٣)كف 

 ترجع على المكلفین ، وفي تركھ عنھ قبیح عند الشارع وایجاده یحقق مفسدة

القول الدال بالذات على اقتضاء الكف عن فعل : مصلحة لھم ، وفي االصطالح 

  .٤على جھة العلو) ال تفعل ( مدلول علیھ ب 

                                                           

 .٤/٣٣٩، والقاموس المحیط ١/٦٢٩، والمصباح المنیر ١٥/٣٤٣ لسان العرب - ١
 ).نھي (  أنظر المفردات للراغب األصفھاني مادة - ٢
 ).نھي : (  الصحاح للجوھري مادة - ٣
 ، وھناك ١/٢٠١ ، ونشر البنود للشنقیطي ١/٣٩٠ أنظر جمع الجوامع مع حاشیة البناني - ٤

 : فيتعریفات أخرى أنظرھا
  وشرح ١/٢٥٦ وأصول البزدوي مع كشف األسرار ١٣ واللمع  ص١٨١ / ١     المعتمد ج

  .١٢٥ ، وإحكام الفصول   ص ١/٧٧الكوكب 



       

 ٤١٢ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

االمتناع ، والكف : ومع اتفاق األصولیین على أن مقتضى صیغة النھي   

، حیث التحریم والكراھةت النھي من عن المنھى عنھ ، إال أنھم اختلفوا في دالال

  .١أو من حیث الفساد والبطالن وغیرھما

                                                         ُ     وعلیھ فإن النھي موضع نزاع واضطراب بین العلماء ، فمنھم من ی شیر   

إلى استحقاق إطالق اسم الكراھة على ھذا ، ومنھم من یمتنع من ذلك ، وجاء 

ولى موضوع النھي التحریم والكراھة ، ولم یقل خالف األ: في حاشیة البناني

ألنھ مما أحدثھ المتأخرون ، وألنھ إنما یستفاد من أوامر الندب ، ال من صیغة 

   .٢النھي والكالم في معانیھا

ً                                                          ولقد اختلفت عبارات األصولیین في تعریف النھي اصطالحا ، وذلك   

بسبب اختالفھم في أمور یرى بعضھم أنھ منھا ، لتحقق معنى النھي ، ویرى 

  .د بھا ، ووجوب توفر أمور أخرىالبعض اآلخر عدم االعتدا

فتناول ) النھي اقتضاء كف عن فعل : ( وجاء في شرح الجالل   

ً                                                                 ُ      االقتضاء الجازم وغیره ، ویحد أیضا بالقول المقتضى لكف عن فعل ، كما ی حد  

ً                                                                        اللفظي بالقول الدال على ما ذكر ، وال یعتبر في مسمى النھي مطلقا علو، وال  ُ

یتھ الدوام على الكف ما لم یقید بالمرة ، فإن قید بھا استعالء على األصح ، وقض

ال تسافر الیوم ، إذ السفر فیھ مرة من السفر كانت قضیتھ ، وقیل قضیتھ : نحو 

  .٣ً                                              الدوام مطلقا ، والتقیید بالمرة یصرفھ عن قضیتھ

                                                           

 ھـ ، ٧٩٠ األمر والنھي بین القصد األصلي والقصد التبعي عند اإلمام الشاطبي توفي سنة -  ١
 الرابطة المحمدیة -  ھـ ١٤٣٣ تألیف الدكتور محمد  المنتار ، الطبعة األولى سنة ١٤١ص 

 .للعلماء بالمملكة المغربیة
حاشیة العالمة البناني على شرح الجالل المحلي على متن جمع الجوامع لإلمام تاج الدین  ٢

 . ھـ١٣٥٦ ، الطبعة الثانیة ٣٩٢ ص ١ ج – رحمھم هللا –عبد الوھاب ابن السبكي 
 ، الطبعة الثانیة ٣٩٠  ص ١ السبكي ج  شرح الجالل المحلي على متن جمع الجوامع البن-  ٣

 . ھـ ١٣٥٦



       

 ٤١٣ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

القول أو : وعلیھ فقد ذھب بعض األصولیین في تعریف النھي بأنھ   

 ، والبعض اآلخر ینص على أنھ استدعاء أو ١رك الفعلالكالم الدال على طلب ت

 ، وقد أطلق األئمة ٢اقتضاء ، أو طلب الترك أو الكف على جھة االستعالء

 لفظ المكروه على الحرام وھو -  رحمھم هللا–الثالثة  مالك والشافعي وأحمد 

روه  فقد قسم المك- رحمھ هللا–غالب في عبارة المتقدمین أما اإلمام أبو حنیفة 

ً                                إلى مكروه تحریما ومكروه تنزیھا ً٣.  

 فالسلف كانوا یستعملون الكراھة في – رحمھ هللا - ٤وقال ابن القیم  

معناھا الذي استعملت فیھ في كالم هللا ورسولھ ، ولكن المتأخرین اصطلحوا 

  .٥على تخصیص الكراھة بما لیس بمحرم ، وتركھ أرجح من فعلھ

 والحرام ، فیثاب تاركھ وال یعاقب فاعلھ والمكروه ھو مرتبة بین المباح  

   ُ                                                                ، وی عرف بأن ھذا الشئ مكروه في الشرع بأن یكون ورد فیھ نھي ، لكن ذلك 

 ، ومثال ذلك ما جاء عن ٦النھي جاء ما یدل على أنھ لیس المراد بھ نھي تحریم

                           ُ     نھینا عن اتباع الجنائز ولم ی عزم : (  أنھا قالت – رضي هللا عنھا –أم عطیة 

                                                           

 .١٥٩ ، وارشاد الفحول  ص ٢/١٥٣ البحر المحیط  - ١
 واثر – ١/١٨١ ، والمعتمد ألبي الحسین البصري  ١/٢٧٧العدة ألبي یعلي  :  أنظر - ٢

  ٣١٩ مصطفى سعید الخن  ص –االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفقھاء 
 .وما بعدھا

 ).بتصرف (٢٩٦  ص ١ البحر المحیط للزركشي ج - ٣
 ابن القیم ھو محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد هللا شمس الدین - ٤

 ٦٩١( من أركان اإلصالح اإلسالمي ، وھو أحد كبار العلماء ، مولده ووفاتھ في دمشق  
إعالم الموقعین عن : صانیف كثیرة منھا تتلمذ لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ، لھ ت)  ھـ ٧٥١ –

  ٦ ، واإلعالم للزركلي ج ١٦٨  ص ٦رب العالمین وغیره ، أنظر شذرات الذھب ج 
 .٢٨٠ص 

 .١/٣٥ إعالم الموقعین البن القیم  - ٥
 ، تصنیف زكریا بن غالم قادر ٢٥٤ توضیح أصول الفقھ على منھج أھل الحدیث  ص -  ٦

 . دار ابن الجوزي–الباكستاني 



       

 ٤١٤ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

أي لم یؤكد )     ُ           ولم ی عزم علینا : (قولھا :  ، وقال الحافظ في فتح البارئ ١)ا علین

كره لنا : علینا في المنع ، كما أكد علینا في غیره من المنھیات ، فكأنھا قالت 

  .٢اتباع الجنائز من غیر تحریم

وال : ( وقیل إن المكروه في الشرع یطلق على المحرم ، كما قال تعالى   

ً                                                     مرحا إنك لن تخرق األرض ولن تبلغ الجبال طوال ، كل ذلك تمش في األرض  ً

 –، وكذلك السلف الصالح " ٣٨ ، ٣٧االسراء ) "كان سیئة عند ربك مكروھا 

ً                                على الشئ المحرم تورعا ، فكانوا )المكروه ( كانوا یطلقون –رضي هللا عنھم 

ا ھذ( یتورعون أن یقولوا على الشئ الذي لیس فیھ نص مبین على تحریمھ 

  ).ھذا مكروه ( وإنما یقولون ) حرام 

وعلیھ فإن كل لفظ یدل على لزوم ترك فعل من االفعال فإن ذلك اللفظ   

ألن األصل في النھي التحریم . یؤخذ منھ تحریم ذلك الفعل ، وإال فھو للكراھة

ما نھیتكم  : ( -  صلى هللا علیھ وسلم – ، والدلیل على ذلك ، قولھ ٣إال لقرینة 

  .٤)نبوه عنھ فاجت

أصل :  كما جاء في الفقیھ والمتفقھ – رحمھ هللا –وقال اإلمام الشافعي   

أن كل ما نھى عنھ فھو محرم  : - صلى هللا علیھ وسلم –النھي من رسول هللا 

ُ                                     حتى تأتي علیھ داللة تدل على أنھ ع ني بھ معنى غیر التحریم ، ألنھ إما أن                                 

ن بعض ، وإما أراد بھ النھي للتنزیھ ً                                     یكون قد اراد بھ نھیا عن بعض األمور دو

  .٥للمنھى عنھ واألدب

                                                           

 .١٢٧٨ أخرجھ البخاري ، حدیث رقم - ١

 .٣/١٧٣ فتح البارئ شرح صحیح البخاري  - ٢
 .٢٥٤ توضیح أصول الفقھ على منھج أھل الحدیث  ص - ٣
 ).١٣٣٧(أخرجھ مسلم  رقم  ٤
 .٢١٧  ، وأنظر الرسالة   ص ١/٦٩أنظر الفقیھ والمتفقھ  ٥



       

 ٤١٥ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

ً                                           أن النھي إذا ورد مجردا عن القرائن حمل على : وجاء في المحصول   

التحریم عند مالك وأكثر العلماء ، وقیل على الكراھة ، وإذا ورد بقرینة حمل 

  .١على ما تدل علیھ القرینة ، من تحریم أو كراھة 

ً                                     إذا كان الفعل مكروھا بالجزء ، كان – هللا  رحمھ–وقال الشاطبي   

ً                                                                     ممنوعا بالكل ، كاللعب بالشطرنج ، وسماع الغناء المكروه ، فإن مثل ھذه 

األشیاء إذا وقعت على غیر مداومة لم تقدح في العدالة ، فإن داوم علیھا قدحت 

  .٢في عدالتھ ، وإن كان یكثر منھا حتى تشغلھ عن الجماعة ، لم تقبل شھادتھ 

وللنھي صیغ تدل علیھ سواء أكان للتحریم أو الكراھة أو غیر ذلك ،   

) وال تقربوھن حتى یطھرن : ( ، نحو قولھ تعالى ) ال تفعل : ( ومن ھذه الصیغ

) ال تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم تسؤكم : ( ، وقولھ سبحانھ " ٢٢٢البقرة "

 صلى هللا –ل هللا نھى رسو: ( نحو ) نھي : ( ، وكذلك مادة" ١٠١المائدة "

: ( نحو قولھ تعالى ) التحریم (  ومنھا لفظ ٣) عن بیع الحصاة –علیھ وسلم 

نحو قولھ علیھ ) كره ( ، ومنھا لفظ " ٢٣النساء ) "حرمت علیكم أمھاتكم

: (  ومنھا٤)كره لكم قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال : ( الصالة والسالم

 یا أیھا الذین آمنوا ال یحل لكم أن ترثوا النساء : (نحو قولھ تعالى ) نفي الحل 

ویستفاد النھي كذلك بالحظر والوعید على الفعل ، وذم " ١٩النساء ) "ً      كرھا 

فإنھا في الشرع تفید المنع ) ال ینبغي ( الفاعل وإیجاب الكفارة بالفعل ، وقولھ 

ً                    عقال وشرعا ، ولفظھ  ة ومن حولھم ما كان ألھل المدین: ( نحو ) ما كان كذا ( ً

                                                           

 – دار الكتب العلمیة –ألول  المجلد ا– ٣٣٨  ص ١ المحصول في علم أصول الفقھ ج -  ١
 ، ٣٧ للتلمساني  ص– وأنظر مفتاح الوصول إلى علم األصول -  ھـ ١٤٠٨ ط –بیروت 

 .٢/٤٤٦  والبحر المحیط  ١٦٨وشرح التنقیح  ص 
 .١٣٣  ص١ لإلمام الشاطبي  ج – الموافقات في أصول الشریعة - ٢
 ، ٤/١٥١٣البیع الذي فیھ غرر  باب بطالن بیع الحصاة و–  رواه مسلم في كتاب البیوع - ٣

 .١٠/١٥٦وانظر شرح النووي على مسلم  
 .٦٤٧٣ رقم  ٨/١٠٠ باب ما یكره من قیل وقال  – الحدیث رواه البخاري - ٤



       

 ٤١٦ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

ووصف الفعل بأنھ "  ١٢٠التوبة ) "من األعراب أن یتخلفوا عن رسول هللا 

فساد ، أو أنھ من تزیین الشیطان وعملھ وأن هللا ال یحبھ وال یرضاه لعباده وال 

  .١یزكى فاعلھ وال یكلمھ وال ینظر إلیھ ، ونحو ذلك 

وإن كانت وھذه الصیغة ) ال تفعل : ( والصیغة المشھورة للنھي ھي   

حقیقة في طلب الترك واقتضائھ ، ومجاز فیما عداه فإنھا تتردد بین سبعة 

  :٢محامل 

وال : (، والكراھة نحو " ٣٢االسراء " وال تقربوا الزنا : "التحریم نحو 

وال تأكلوا مما لم یذكر اسم هللا ( و " ٢٦٧البقرة ) "تیمموا الخبیث منھ تنفقون

وال تحسبن الذین قتلوا في سبیل : ( العاقبة نحو ، وبیان" ١٢٢االنعام ) "علیھ 

ال تسألوا : ( ، واالرشاد نحو " البقرة) "ً                                  هللا أمواتا بل أحیاء عند ربھم یرزقون

ربنا ال تزغ : ( ، والدعاء نحو " ١٠٣المائدة ) "عن أشیاء إن تبد لكم تسؤكم 

 عینیك إلى ما ال تمدن: ( ، أو التقلیل واالحتقار نحو " ٨آل عمران ) " قلوبنا 

، أي فھو قلیل حقیر بخالف ما عند هللا ، " ٨٨الحجر ) " ً                      متعنا بھ أزواجا منھم 

تذروا ال تع: (ومن اقتصر على االحتقار جعلھ المقصود في اآلیة ، والیأس نحو 

حقیقة ) ال تفعل ( وغیر ذلك ، والجمھور على أن صیغة  " ٧التحریم ) " الیوم

  .٣في التحریم وقیل في الكراھة وقیل في أحدھما وال نعرفھ 

                                                           

 .٢١٨  ص ٢ بدائع الفوائد البن القیم ج-. ١
 ، األمر ٧٨  ص ٣ أنظر شرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر البن النجار ج - ٢

 – ١٤٢ – ١٤١ بین القصد األصلي والقصد التبعي عند اإلمام الشاطبي ، ص والنھي
 الرابطة المحمدیة –م ٢٠١٢ -  ھـ ١٤٣٣ الطبعة األولى –تألیف الدكتور محمد المنتار 

 وقد عدھا اآلمدي  سبعة معان وجاوزھا اإلمام الزركشي – المغرب – الرباط –للعلماء 
 .٢/١٥٥  والبحر المحیط  ٤٤٦  ص١ أنظر األحكام ج –لعشرة معان 

 ، ٣٩٢ – ٣٩٠  ص  ١ شرح الجالل المحلى على متن جمع الجوامع البن السبكي  ج- ٣
 . ھـ ١٣٥٦الطبعة الثانیة  



       

 ٤١٧ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

والفرق بین االرشاد والكراھة أن المفسدة المطلوب درؤھا في االرشاد   

  .١دنیویة ، وفي الكراھة دینیة 

دفع المفاسد أولى من :  ، وعلى قاعدة وبما أن الشریعة أوامر ونواھي  

جلب المصالح ، فقد اھتم الشارع الحكیم بالبناء األخالقي واشتملت األخالق 

على األصول ، واألخالق ھي األساس الذي ینبني علیھ الفقھ وأصولھ ، 

إنما بعثت ألتمم مكارم : ( ھو القائل – صلى هللا علیھ وسلم –والرسول 

اب المنھیات بدرجاتھا ھي المقصد المطلوب لسعادة ً         إذا اجتن. ٢)األخالق 

  .المكلف

                                                           

 .٣٩٢ ص ١ حاشیة العالمة البناني على شرح الجالل المحلى ج - ١
 .٢٠٧٨٢ الحدیث رواه البیھقي في السنن الكبرى   رقم - ٢



       

 ٤١٨ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

  

اا ا   

  

  األحكام ما بین التعلیل والتعبد وأرباب الظاھر

  وأثرھا في المقاصد

الشریعة اإلسالمیة معللة بحكم مقصودة ومصالح محمودة ، جاءت لتحقیق 

 واسعادھم في عبادة هللا ، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، واصالحھم

الدنیا واآلخرة ، وھذا قول جمھور العلماء والفقھاء واألصولیین والمحدثین 

والمفسرین والمتكلمین والفالسفة وغیرھم ، وھذه الحكم یحبھا هللا ویرضھا ، 

  .١وھي مصالح تعود إلى العباد ، ویتنعمون ویتلذذون بھا 

ستفیض لمسألة ومن الجوانب المھمة عند اإلمام الشاطبي ، بحثھ الم  

النصوص بمقاصدھا وضرورة إدخال التفسیر المصلحي في معانیھا وأحكامھا ، 

ً                                                                        بل إنھ یعتبرھا قضیة قطعیة ، معتمدا في ذلك على االستقراء ، وذكر في مقدمة 

ً                                                                       كتاب المقاصد ما یدل على تعلیل األحكام ، كما أوضح جانبا من ھذا االستقراء 

  :عت لمصالح العباد ، وذلك باستقراء جانبین الذي یستفاد منھ كون الشریعة وض

  .األدلة التي نصت على التعلیل جملة : أولھما

  .تعلیل تفاصیل األحكام في الكتاب والسنة : وثانیھما

َّ                                          وإذا دل االستقراء على ھذا وكان في مثل ھذه  : - رحمھ هللا –وقال   

  .٢ تفاصیل الشریعة ً                                                      القضیة مفیدا للعلم ، فنحن نقطع بأن األمر مستمر في جمیع

                                                           

 الطبعة الخامسة  – ، دكتور نور الدین بن مختار الخادمي ٤٥شرعیة  ص  علم المقاصد ال- ١
 .م٢٠١٤ ھـ  ١٤٣٥

 .٥ – ٤  ص ٢ الموافقات لإلمام الشاطبي  ج - ٢



       

 ٤١٩ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

فتعلیل األحكام طریق لمعرفة المقصود ولیست ھي مقصد في ذاتھا ،   

ً                                                                    ومن ثمرات معرفة مقصد الشارع وتعلیل األحكام ، أنھ یجسد لنا عملیا فقھ 

  .١األولویات والموازنات لنضع كل شئ في مرتبتھ 

كما أن ھناك اتجاھات تتعلق بمدى اعتبار ظواھر النصوص وبواطنھا   

  :ي استخراج المقاصدف

یرى أنھ ال سبیل إلى معرفة مقاصد الشارع إال من خالل : االتجاه األول

التنصیص علیھا صراحة من الشارع ، دون أن یعطي كبیر اھتمام لعلل األحكام 

، والظروف والمالبسات التي صاحبتھا ، وھذه وجھة الظاھریة الذین یحصرون 

  .ر والنصوصمظان العلم بمقاصد الشارع في الظواھ

 أن القول بھذا الرأي بإطالق أخذ في - رحمھ هللا –وأوضح الشاطبي   

طرف تشھد الشریعة بأنھ لیس على إطالقھ كما قالوا ، وھذا االتجاه اتجاه 

مضیق لكونھ یقف عند مجرد دالالت ظواھر النصوص وحرفیتھا دون تعلیلھا 

  .وال فھمھا

 – في فھم المقاصد –النصوص ھو الذي یعتد بظواھر  : واالتجاه الثاني

ویسعى إلى التخلص منھا بدعوى أنھا لیست مقصودة لذاتھا ، ویرى أن مقصد 

ً                                                                    الشارع لیس في ھذه الظواھر وال ما یفھم منھا ، وإنما المقصود أمرا آخر 

ِّ                                                                   وراءه ، ویطرد ھذا في جمیع الشریعة وھذا رأي قاصد إلبطال الشریعة وھم 

  .الباطنیة

ه إھدار لدالالت النصوص وادعاء لمعاني ال یدل علیھا ففي ھذا االتجا  

  .كالم الشارع

                                                           

/  ، د٢١٥ األمر والنھي بین القصد األصلي والقصد التبعي عند اإلمام الشاطبي  ص - ١
 .محمد المنتار



       

 ٤٢٠ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

وھو منھج التوسط الذي یقوم على اساس أن مقاصد الشارع : االتجاه الثالث

تعرف من ظواھر النصوص ومن معانیھا وعللھا ولكي ال نتوھم في استخراج 

َّ            أمھ أكثر أحكام المقاصد یجب أن نلتزم منھج التوسط ، وھذا االتجاه ھو الذي

العلماء الراسخین ، فعلیھ االعتماد في الضابط الذي بھ یعرف مقصد الشارع من 

  .١األحكام 

وقد استدل القائلون بتعلیل األحكام بأدلة من القرآن والسنة واالجماع   

  :والمعقول على النحو التالي

  :األدلة من القرآن الكریم/  ١

َّ                            لألحكام ومقاصدھا ، وقد دل القرآن الكریم ھو المصدر التشریعي األول

ِ                                                                   على كثیر من العلل والحكم التي انیطت بأحكامھا ، وبیان ذلك فیما یلي ِ: 

التنصیص على حكمة انزال القرآن وبعثھ الرسل وبیان األحكام والشرائع / أ

وقال سبحانھ " ٩االسراء ) "إن ھذا القرآن یھدي للتي ھي أقوم : ( ، قال تعالى 

  ".١٦٥النساء ) " ومنذرین  ً           رسال مبشرین: ( 

، " ٧٨الحج  )  "وما جعل  علیكم في الدین من حرج : (  قولھ  تعالى / ب

، " ١٨٥البقرة )  "یرید هللا بكم الیسر وال یرید بكم العسر : ( وقولھ سبحانھ 

إن هللا یأمر بالعدل واإلحسان وإیتاء ذي القربى وینھي عن : ( وقولھ تعالى 

  ".٩٠النحل )"لبغي یعظكم لعلكم تذكرون الفحشاء والمنكر وا

كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم : ( قولھ عز وجل / جـ

، فقد علل الصوم لتحصیل التقوى والوقایة من " ١٨٣البقرة ) "لعلكم تتقون 

ویسألونك عن المحیض قل : ( اآلثام والعیوب الصحیة والنفسیة ، وقولھ سبحانھ 

البقرة ) "ا النساء في المحیض وال تقربوھن حتى یطھرن ھو أذى فاعتزلو

                                                           

 .٢٩٨  - ٢٩٧  ص ٢ الموافقات للشاطبي  ج - ١



       

 ٤٢١ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

، فقد علل وجوب االعتزال لكونھ أذى ، ونھى عن قربھن حتى تتحقق " ٢٢٢

  .١الطھارة

   :األدلة من السنة بتعلیل األحكام/ ٢

السنة ھي المصدر التشریعي الثاني لألحكام ومقاصدھا وحكمھا ، فقد   

  :  واألسرار المختلفة ، وبیان ذلك فیما یلي ِ                               دلت على كثیر من المقاصد والحكم

 –ِ                                                              التنصیص على كثیر من المقاصد الجزئیة والحكم الخاصة ، مثل قولھ / أ

ُ             ، فقد شرع ٢)إنما جعل االستئذان من أجل البصر  ( –صلى هللا علیھ وسلم 

ُ                                             االستئذان وع لل بصیانة عورات الناس وأعراضھم ، وكذلك قولھ   علیھ –          

إنھا لیست بنجس إنھا من الطوافین علیكم : (  عن الھرة –م الصالة والسال

  .٣)والطوافات 

 للصحابة في أجرائھم القیاس ، – صلى هللا علیھ وسلم –إقرار النبي / ب

ال ( وعملھم بمقصود النصوص ومرادھا ، ومثال ذلك ، حدیث بني قریظة ، 

 صلى –رسول  ، فمنھم من فھم أن ال٤)یصلین أحد العصر إال في بني قریظة 

 یرید أن یحث الصحابة على االسراع إلدراك بني قریظة ، –هللا علیھ وسلم 

ولیس المراد بالضرورة أال یصلي العصر إال عند الوصول ، أما البعض اآلخر 

 صلى هللا علیھ –فقد فھم من الحدیث لزوم الصالة بعد الوصول ، وقد أقر النبي 

  . كال الفریقین–وسلم 

ً                                                   یر النبوي المقاصدي منھجا محكما ، من حیث إن مدخلھ وقد نھج التفك   ً

ً                                                                        كان لغویا ، اعتنى فیھ بعقد التواصل بین الناس وربھم ، أي ھذه اللغة التي 

                                                           

 .نور الدین الخادمي/  ، د٤٦ – ٤٥ علم المقاصد الشرعیة  ص - ١
 .٦٢٤١  رقم ٨/٥٤ الحدیث رواه البخاري ، باب االستئذان من أجل البصر  - ٢
 ، باب الوضوء بسؤر الھرة والرخصة في ذلك ، ٣٦٧ الحدیث في سنن ابن ماجھ رقم  - ٣

 .ھرة ، باب ما جاء في سؤر ال٩٢وفي سنن الترمذي  رقم 
 .٤١١٩ رقم ١١٢  ص ١ الحدیث أخرجھ البخاري في كتاب صالة الخوف  ج - ٤



       

 ٤٢٢ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

بمقتضاھا یفھم المتلقون النص والخطاب االلھیین ، وقد شكل المقصد للفظة 

ً                                                                الواحدة ، من إشارات النص وإیماءاتھ درسا منھجیا ، إذ أن طرق االس تدالل ً

النطق والتنصیص على المقصود بعبارة : على الحكم قد تكون عن طریق 

  .١موضوعة لھ في األصل 

ِّ                                                                ویمكن التبیین اللغوي من فقھ النص وإدراك امتداداتھ الداللیة ، من   

حیث كیفیة داللتھ على الحكم ونوع ھذه الداللة ، ومقاماتھا الحجاجیة من حیث 

موم النص ، أو خصوصھ ، ودرجات ظھوره أو القوة واألولویة ، ومن حیث ع

خفائھ ، وذلك كلھ بحسب الضابط اللغوي من جھة ، والضابط المفھومي 

( المستمد من كلیة الخطاب من جھة ثانیة ، فقد روى اإلمام مسلم من كتاب 

) الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلم ( من صحیحھ ، أنھ لما نزلت ) اإلیمان 

 وقالوا – صلى هللا علیھ وسلم –ق ذلك على أصحاب رسول هللا ش" ٨٣األنعام "

لیس ھو  : ( - صلى هللا علیھ وسلم –فقال رسول هللا ) أینا ال یظلم نفسھ ؟ : ( 

    ُ                 یا ب ني ال تشرك با� إن : ( كما تظنون ، إنما كما قال لقمان البنھ  وھو یعظھ 

  ".١٣لقمان  "٢)الشرك لظلم عظیم 

 صلى هللا - نة وصدق األمین ، وازعان قویان لحرصھفقد كان ثقل االما  

 على تلقي رسالة ربھ من جبریل ، علیھ السالم ، تامة في تشكیلھا –علیة وسلم 

النظمي اإللھي ، وفي انتظامھا الترتیلي المعجز ، حتى تیسر لھ تحویلھا إلى 

حق ، ِ                                                                  حكمة عملیة تعلم الناس مبادئ وكلیات االستقامة ، وتعلمھم على تعقل ال

  .وتدبر الكون ، ومن ثم إنشاء العمران االستخالفي

                                                           

 .م١٩٧١ – بغداد -، مطبعة الرشاد ) بتصرف (٤٢ شفاء الغلیل ، أبو حامد الغزالي  ص - ١
 .١٢٤  رقم ١/١١١٤ الحدیث رواه مسلم في صحیحھ، باب صدق اإلیمان وإخالصھ  - ٢



       

 ٤٢٣ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

 ینظر إلى ما – صلى هللا علیھ وسلم –وسار العقل اإلسالمي على دربھ   

  .١یتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة 

   :الدلیل من االجماع/ ٣

 دل االجماع واتفاق العلماء والمجتھدین على كون الشریعة مشروعة 

العباد ، بلطف من هللا وتفضل وإحسان ، كما یقول أھل السنة والسلف لمصالح 

  .، ولیس بطریق الوجوب كما یقول المعتزلة

   :الدلیل من العقل والواقع/ ٤

شواھد العقل والواقع تدل على أن األحكام مشروعة لمصالح الناس ، إذ   

لیل على بقاء الشریعة صالحة لكل زمان ومكان ، ومطبقة في كافة األمصار د

انطوائھا على مقاصدھا ، وعلى مصالح الناس ، إذ لو لم تكن كذلك لتركھا 

                  ُ                                                 الناس وجفوھا ، بل ی الحظ على سبیل القطع أنھا مستجیبة لفطرتھم السلیمة 

  .٢وعقولھم السویة ، وحاجیاتھم المعقولة 

 :ً                                                                       وبما أن العلة في األحكام الشرعیة ، أحیانا تكون مذكورة ، نحو قولھ تعالى 

كنت  : ( - صلى هللا علیھ وسلم –وقولھ ) كیال یكون دولة بین األغنیاء منكم ( 

  وغیر ذلك ، ٣)نھیتكم عن زیارة القبور أال فزورھا فإنھا تذكركم اآلخرة 

والسارق والسارقة : ( ً                                               وأحیانا ال تذكر ولكنھا واضحة ، نحو قولھ سبحانھ 

 تذكر وھي غیر واضحة ، وفي ھذا ً            ، وأحیانا ال" ٣٨المائدة ) "فأقطعوا أیدیھما 

ِ                                                                    مجال الجتھاد العلماء ، وھذه األحكام التي عللھا غیر مذكورة وغیر واضحة 

سمیت باألحكام التعبدیة ، ألن عقولنا قاصرة عن ادراكھا وفھم عللھا ، ومن 

                                                           

 دار المعرفة – تحقیق محمد عبد هللا دراز ، بیروت  الموافقات في أصول الشریعة ،- ١
 ).بتصرف (٣٢  ص ٤ ج –للطباعة والنشر 

 ، الطبعة الخامسة  ٤٨- ٤٧نور الدین بن مختار الخادمي ، ص / علم المقاصد الشرعیة ، د- ٢
 . الریاض–م ، العبیكان للنشر ، السعودیة ٢٠١٤ ھـ ١٤٣٥

 . ٩٧٢  و ٦٦٨ رقم ٢ الحدیث في صحیح مسلم  ج -  ٣



       

 ٤٢٤ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

: (  عند تقبیلھ للحجر األسود – رضي هللا عنھ –قول عمر بن الخطاب : ذلك 

 صلى هللا علیھ –تضر وال تنفع ولوال أني رأیت رسول هللا أعلم أنك حجر ال 

 –، وكذلك حدیث المسح على الخف ، وقول الرسول )  یقبلك لما قبلتك –وسلم 

 – رضي هللا عنھ –ّ              فقال علي ١)یكفي مسح أعاله  : ( -علیھ الصالة والسالم 

، وغیرھا لو كان الدین بالعقل ، لكان باطن الخف أولى بالمسح ، فھذه كلھا 

ً                                                                        أحكاما تعبدیة ، أي أن األصل فیھا التعبد ، لذلك فإن من األحكام ما یمكن أن 

تدرك علتھ ، أو تكون منصوصھ ، ومنھا ما ال یمكن إدراك علتھ ، وھي 

األحكام التعبدیة ، ومن ھنا نشأ بعض االختالف في األصل ، بمعنى ھل األصل 

  . التعبد أم التعلیل

بدلیل قولھ عنھ رأى أن التعبد في األحكام ھو األصل   رضي هللا –فالشافعي 

، وغلب " ٥٦الذاریات  ")وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون : ( تعالى 

 – رضي هللا عنھ –احتمال التعبد ، وبنى مسائلھ في الفروع علیھ ، وأبو حنیفة 

  .٢رأى أن التعلیل ھو األصل ، وبنى مسائلھ في الفروع علیھ في العبادات 

ُّ                                                                      ونظریة التعبد ھذه نظریة أخالقیة ، والتعبد ھو جمع بین تخلق حكیم وتعرف  ُ

بصیر ، والنظریة األخالقیة ھذه تتحدد فیھا حقیقة اإلنسان ، ال بعقلھ أو قولھ ، 

إنما بخلقھ أو فعلھ ، وتستمد ھذه النظریة خصائصھا التكوینیة من عمق جوھر 

ة ، فأخالقھا كونیة ال محلیة ، وعمیقة ال الرسالة اإلسالمیة ، والمعرفة اإلسالمی

سطحیة ، وحركیة ال جمودیھ ، وھي بذلك األخالق الحسنى التي ال انغالق فیھا 

وال انقطاع ، إنھا أخالق حكمة ، ال أخالق جدل أو موعظة ، وھي المدخل لبناء 

                                                           

 ، باب كیفیة المسح على الخف ، ١٦٢ ، رقم ٤٢  ص ١ الحدیث في سنن أبي داؤود  ج -  ١
 .وصححھ األلباني

شھاب الدین محمود :  إلمام ابي المناقب ٤١تخریج الفروع على األصول ، للزنجاني  ص  ٢
سة الرسالة محمد أدیب صالح ، مؤس/ بن أحمد الزنجاني ، حققھ وعلق على حواشیھ الدكتور 

 . ھـ١٤٠٧ الطبعة الخامسة  -  بیروت –



       

 ٤٢٥ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

إنسان جدید على مقتضى تخلق جذري وكلي ، مما ال یمكن أن یتحقق إال داخل 

  .١بة الدینیة العمیقة التجر

ھذا وقد أسھم القول بتعلیل األحكام في قیام علم مقاصد الشریعة وتدوینھ ، 

وتألیف متعلقاتھ ومسائلھ المختلفة ، وذلك على نحو تعریفة وأقسامھ وطرق 

  .إثباتھ وأھمیتھ وحجیتھ وضوابطھ وغیر ذلك

 علیھا ، وغیر ذلك وقد كان التعلیل یشكل بیان العلة ومسالك إثباتھا ، والقیاس

ً                                                                       ، مما أسھم في قیام المقاصد وصیاغتھا واعتبارھا علما قائم الذات ، وفنا  ً

حفظ : ً                                                             شرعیا ینبغي استحضاره في عملیة االجتھاد واالستنباط ، ومثال ذلك 

الدین باإلسالم واإلیمان واإلحسان ، فأصلھا في القرآن وبیانھا في السنة ونحافظ 

ھاد من عانده وحفظ النفس بإقامة اصلھ ، وذلك بتشریع علیھ بالدعوة إلیھ ، وج

الزواج وحفظ بقائھ بعد خروجھ من العدم ، من جھة المأكل والمشرب والملبس 

، وشرعیة الحد والقصاص ، وحفظ العقل بمنع تناول ما یفسده مثل الخمر ، 

 -ً        أیضا - ومكملھ تشریع حد الخمر ، وحفظ المال وصیانتھ ، الذي ثبت 

اء األدلة واألحكام الشرعیة المتعلقة بالدعوة إلى العمل وإباحة البیع باستقر

، وبتشریع الحد والضمان وغیر والشراء ، واإلجارة ، ومنع الغش والغرر 

  .٢ذلك

وعلیھ یمكن القول بأن تعلیل األحكام الشرعیة ، ودراسة أسرار ومعان وعلل 

ر في غایات التشریع األحكام واألدلة والقرائن والمعطیات الشرعیة والنظ

وأھدافھ ومرامیھ ، كل ذلك قد شكل األساس الضروري لنشؤ علم المقاصد 

، ومن ھنا یتضح مدى أھمیة التعلیل المنضبط ٣وتطوره وصیاغتھ واكتمالھ 

  .وعالقتھ بمقاصد األحكام

                                                           

 – الدار البیضاء –سؤال األخالق ، مساھمة في النقد األخالقي للحداثة الغربیة :  ینظر - ١
 .م١٩٩٩ الطبعة األولى  ٧٥المركز الثقافي العربي للدكتور طھ عبد الرحمن ص 

 .١٦ – ١٥  ص ١ الموافقات للشاطبي  ج - ٢
 )بتصرف  (٤٩ – ٤٨نور الدین الخادمي  ص / لشرعیة ، دعلم المقاصد ا ٣



       

 ٤٢٦ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

  

 ا:  

  

   :وفي خاتمة ھذا البحث نذكر خالصة ألھم ما ورد فیھ  

                                   ُ               من ركائز الفقھ الحضاري لألمة ، ألنھ ی عنى بكلیاتھا یعتبر فقھ المقاصد/ ١

  .وأسرارھا ، وذلك لشمولیتھ وتنوعھ 

ً                                                                 یلزم الفقیھ والمجتھد والمستنبط أن یكون مستحضرا على الدوام أن كل / ٢

  .حكم في الشریعة لھ مقصوده ومرتبط بمقصوده وتابع لھ

 أنھا خادمة المقاصد متداخلة ، ال یكاد ینفك بعضھا عن بعض ، كما/ ٣

لبعضھا ، فقد یكون المقصد وسیلة مفضیة إلى مقصد أعلى منھ ، كما أن 

المقاصد الجزئیة لألحكام ، تندرج بدورھا في دوائر تنتھي إلى المقاصد الكلیة 

التي تنتھي بدورھا إلى المقصد األعلى وھو تحقیق مصالح العباد في الدنیا 

  .واآلخرة

الحكم واألسرار التي أودعھا الشارع الحكیم المقاصد تطلق على المعاني و/ ٤

  .في أحكام شریعتھ

باستقراء علل األحكام المعروفة ، أو أدلة األحكام المشتركة في العلة تبین / ٥

  .أن العلة بمعناھا العام ھي مقصد الشارع ومدار أحكامھ

الغرض من بحث مفھوم المقاصد ھو رصد التطور في المفھوم لمعرفة / ٦

  .الخاصة واالختالفات الواردة في المفھومالتغییرات 

كل لفظ یدل على لزوم ترك فعل من األفعال ، فإن ذلك اللفظ یؤخذ منھ / ٧

تحریم ذلك الفعل ، وإال فھو الكراھة ، ألن األصل في النھي التحریم ، إال 

  .لقرینة



       

 ٤٢٧ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

االستقراء ، أو : من الطرق التي یمكن أن یتوصل بھا إلى المكروه / ٨

عن المفاسد بلفظ الشر والضر والسیئات ، أو النھي االبتدائي التصریحي التعبیر 

، أو معرفة علل النھي ، أو النظر في القرائن الحالیة والمقالیة المصاحبة للنھي 

  .وغیرھا على اختالف درجاتھا

ال بد للفقیھ من استصحاب النصوص الشرعیة العامة ، ومبادئھا الكبرى ، / ٩

القضایا والنوازل الفقھیة التي لم ترد فیھا نصوص شرعیة عندما تتوارد علیھ 

  .خاصة

یأتي النھي لإلرشاد والكراھة إال أن المفسدة المطلوب درؤھا في / ١٠

  .اإلرشاد دنیویة وفي الكراھة دینیة

ً                                                           باالستقراء لحال النھي یطلق لفظ المكروه كثیرا على كل ما یخل / ١١

 على العبادة ، أما النھي في العقود باآلداب العامة ومكارم األخالق ویشوش

  ً.                                             والمعامالت یطلق علیھ لفظ الفساد والبطالن غالبا

ً                                                                المكروه تحریما عند األحناف ھو ما كان إلى الحرام أقرب ودلیلھ ظني / ١٢

  .ً                                                     ، وأعلى درجة من المكروه تنزیھا ، وھو إلى اإلباحة اقرب

قصد بھا الحرام ، نحو ورد استعمال كلمة المكروه في القرآن الكریم و/ ١٣

، وقصد بھا التبغیض ) ً                                كل ذلك كان سیئة عند ربك مكروھا : (قولھ تعالى 

  .والتنفیر

أسھم القول بتعلیل األحكام في قیام علم مقاصد الشریعة وتدوینھ ، / ١٤

وتألیف متعلقاتھ ومسائلھ المختلفة ، وذلك على نحو تعریفھ ، وأقسامھ ، وطرق 

  .ھ وضوابطھ وغیر ذلكإثباتھ وأھمیتھ وحجیت

یطلق المكروه على الحرام عند األئمة الثالثة ، مالك والشافعي وأحمد / ١٥

َّ                                                             تورعا من ذكر الحرام ، أما عند اإلمام أبو حنیفة فقد فرق ما – رحمھم هللا – ً

  .بین الكراھة التحریمیة والكراھة التنزیھیة



       

 ٤٢٨ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

إفراط وال تفریط النظر إلى المقصد باعتبار ظواھر النصوص من غیر / ١٦

  .ھو الطریق السلیم لمعرفة العلل واألحكام

للمقاصد أثر في تغییر الحكم إلى الكراھة ، والمداومة على المباح قد / ١٧

  ً.   ِّ          تصی ره مكروھا

األحكام ال تنفك عن المقاصد سواء أدركھا العقل البشري أم لم یدركھا / ١٨

  .لقصوره

جات لیوافق بھا تدرج األحكام وھذا جعل هللا سبحانھ وتعالى للمقاصد در/ ١٩

في جمیع تقسیمات المقاصد باالعتبارات المتعددة ، والحیثیات المختلفة ، وذلك 

ً                                                                         نحو المقاصد الضروریة أكد علیھا الشارع في الفعل والترك ، فنتج عنھا غالبا 

أحكام الحرام والواجب ، والمقاصد الحاجیة عالج بھا حاجات المكلف ورفع 

شقات ، وأفسح بھا أحكام الرخص ، والمقاصد التحسینیة للتزیین الحرج والم

 وإن -والتجمیل ومكارم األخالق والتنزیھ واالتقان ، فأحاطت بفعل المندوبات 

 ، فسبحان الذي ضبط - وإن فعلھا ال یأثم- ، وترك المكروھات ، -تركھا ال یذم 

  .مقاصده بأحكامھ من أجل سعادة المكلف في الدارین

لختام ال یسعنا إال أن نشكر هللا سبحانھ وتعالى على ما وفقنا إلیھ وفي ا  

فلھ الحمد في األولى واآلخرة ،ونقول ھذا ما وقفنا علیھ في مقاصد المكروه ، 

ً                                                                         ونسألھ سبحانھ أن یجعلھ عمال متقبال خالصا لوجھھ الكریم یوم ال ینفع مال وال  ً ً

فھذا توفیق من هللا فلھ الحمد والمنة بنون إال من أتى هللا بقلب سلیم ، فإن أصبنا 

  .، وإن أخطأنا فھذا حال البشر ، ونسألھ المغفرة والرضوان

،،، رب ا  أن ا امد وآ  



       

 ٤٢٩ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

 

ادر واا  

  

االبتھاج بتطریز الدیباج البن العباس أحمد بن محمد التنبكتي المتوفي /  ١

 -  دار الكتاب العربي -لمذھب  مطبوع على ھامش الدیباج ا-  ھـ ١٠٣٢

  .بیروت

 – على منھاج الوصول إلى علم األصول –االبھاج في  شرح المنھاج / ٢

 تحقیق جماعة من العلماء – تألیف علي بن عبد الكافي السبكي –للبیضاوي 

  .ھـ١٤٠٤ الطبعة األولى – بیروت –

 بیروت –  دار الفكر العربي– حمادي العبیدي - أبن رشد وعلوم الشریعة / ٣

  .م١٩٨٧ الطبعة األولى –

 –  الطبعة الرابعة – جالل الدین  السیوطي –االتقان في علوم القرآن / ٤

  .م١٩٧٨ - ھـ ١٣٩٨

نور الدین عثمان /  د– حجیتھ ، ضوابطھ ، مجاالتھ –االجتھاد المقاصدي / ٥

  .م١٩٩٨ -  ھـ ١٤١٩ الطبعة –الخادمي 

 الطبعة الثانیة –ن أبي الحسن اآلمدي اإلحكام في أصول األحكام لسیف الدی/ ٦

  . تعلیق عبد الرزاق عفیف– ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦

 – دار العلم – ١٩٨٤ الطبعة السادسة –اإلعالم لخیر الدین الزركلي / ٧

  .بیروت

 –األمر والنھي بین القصد األصلي والقصد التبعي عند اإلمام الشاطبي / ٨

  .م٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣ولى  الطبعة األ–تألیف الدكتور محمد المنتار 



       

 ٤٣٠ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

 بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد هللا -البحر المحیط في أصول الفقھ / ٩

  .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣ - الطبعة الثالثة - الزركشي الشافعي 

 الطبعة - إمام الحرمین عبد  الملك  الجویني  -البرھان في أصول الفقھ / ١٠

  .لبنان - بیروت - دار الكتب العلمیة - ھـ ١٤١٨األولى 

 مصطفى  سعید - أثر االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفقھاء / ١١

  .م١٩٧٣ الطبعة -الخن 

 – الطبعة الثانیة –إحكام الفصول في أحكام األصول ألبي الولید الباجي / ١٢

  .بدون

 محمد بن علي -إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول / ١٣

 ١٤١٩ الطبعة األولى  - دار الكتاب العربي –عز  تحقیق أحمد -الشوكاني 

  .م١٩٩٩ھـ 

 شمس الدین أبي عبد هللا محمد بن أبي -إعالم الموقعین عن رب العالمین / ١٤

 طبعة دار - تعلیق طھ عبد الرؤوف سعد –بكر المعروف بابن قیم الجوزیة 

  . بدون- بیروت -الجیل 

ارھا في فھم النص واستنباط أھمیة المقاصد في الشریعة اإلسالمیة وآث/ ١٥

 -  دار اإلیمان -م ٢٠٠٣ الطبعة - سمیح عبد الوھاب الجندي –الحكم 

  .االسكندریة

 – تألیف شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي –أصول الفقھ / ١٦

  . تحقیق الدكتور فھد محمد السدحان- ھـ ١٤٢٠الطبعة األولى 

ھـ ١٤٣٠ الطبعة السابعة - الزحیلي ة دكتور وھب-أصول الفقھ اإلسالمي / ١٧

  .م٢٠٠٩ -



       

 ٤٣١ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

 تألیف اإلمام أبي عبد هللا محمد -إیضاح المحصول من برھان األصول / ١٨

بن علي بن عمر بن محمد التمیمي المازري دراسة وتحقیق األستاذ الدكتور 

  .م٢٠٠٨ سحب جدید –م ٢٠٠١ الطبعة األولى –َّ              عمار الطالبي 

قیم شمس الدین أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر بدائع الفوائد البن ال/ ١٩

  .المعروف بان قیم الجوزیة

 - ھـ ٨١٦ المتوفي سنة - علي بن محمد بن علي الجرجاني -التعریفات / ٢٠

 تحقیق إبراھیم - ھـ ١٤٠٥ الطبعة األولى - بیروت -دار الكتاب العربي 

  .األبیاري

ب شھاب الدین محمود بن تخریج الفروع على األصول لإلمام أبي المناق/ ٢١

 -  الطبعة الخامسة - تحقیق الدكتور محمد أدیب صالح -أحمد الزنجاني 

  . ھـ١٤٠٧

 طبعة -تذكرة الحفاظ ألبي عبد هللا شمس الدین محمد بن عثمان الذھبي / ٢٢

  . بیروت–دار الكتب العلمیة 

یروت  ب- دار النھضة العربیة - محمد مصطفى الشلبي /  د-تعلیل األحكام / ٢٣

  . بدون–م ١٩٨١ - ھـ ١٤٠١ الطبعة -

 تصنیف زكریا بن غالم  - توضیح أصول الفقھ على منھج أھل الحدیث / ٢٤

  .قادر الباكستاني

 للسید محمد مرتضى الحسیني -تاج العروس من جواھر القاموس / ٢٥

 - ھـ ١٤٠٠ مطبعة حكومة الكویت -  تحقیق عبد العلیم الطحاوي - الزبیدي 

  .م١٩٨٠

 - لإلمام تاج الدین عبد الوھاب ابن السبكي -مع الجوامع البن السبكي ج/ ٢٦

  . م١٩٣٧ -  ھـ ١٣٥٦ الطبعة الثانیة -مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 



       

 ٤٣٢ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

 - محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري القرطبي -الجامع ألحكام القرآن / ٢٧

  . ھـ١٣٥١الطبعة األولى 

 الطبعة الثانیة -رح الجالل المحلى حاشیة العالمة البناني على ش/ ٢٨

  .ھـ١٣٥٦

 -  ھـ ١٣٥٨ الطبعة األولى –الرسالة لإلمام محمد بن إدریس الشافعي / ٢٩

  .م١٩٣٨

 الطبعة الثانیة – البن قدامة المقدسي –روضة الناظر وجنة المناظر / ٣٠

  . ھـ١٣٩٩

توفي  للحافظ أبي عبد هللا محمد بن یزید القزویني الم–سنن ابن ماجة / ٣١

 - بیروت - المكتبة العلمیة - تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - ھـ ٢٧٥سنة 

  .بدون

  . للدكتور یوسف القرضاوي-السنة مصدرا للمعرفة والحضارة / ٣٢

 تحقیق - الترمذي السلمي - محمد بن عیسى أبي عیسى -سنن الترمذي / ٣٣

  . بدون-ت  بیرو- دار إحیاء التراث العربي –أحمد محمد شاكر وآخرون 

  دار  - ألبي داوود سلیمان  بن  األشعث السجستاني  –سنن أبي داوود  / ٣٤

  . بدون- بیروت –الكتاب العربي 

 الطبعة - أبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي -السنن الكبرى للبیھقي / ٣٥

  . ھـ١٣٤٤األولى 

لمركز  ا- مساھمة في النقد األخالقي للحداثة الغربیة -سؤال األخالق / ٣٦

  .م١٩٩٩ الطبعة األولى - طھ عبد الرحمن - الدار البیضاء -الثقافي العربي 

 الطبعة –شرح الجالل المحلى على متن جمع الجوامع البن السبكي / ٣٧

  . ھـ١٣٥٦الثانیة 



       

 ٤٣٣ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

عبد /  تحقیق د–شرح الكوكب المنیر مختصر التحریر البن النجار / ٣٨

  .م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨انیة  الطبعة الث–العزیز عبد الرحمن السعید 

 لإلمام عبد الحي بن العماد الحنبلي –شذرات الذھب في أخبار من ذھب / ٣٩

  . بدون– لبنان – بیروت – دار اآلفاق الجدیدة –

 ألبي حامد الغزالي –شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیل / ٤٠

م ، ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٩ الطبعة األولى – بیروت – دار الكتب العلمیة –

  .وضع حواشیھ الشیخ زكریا عمیرات

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل البن القیم / ٤١

 الطبعة - بیروت - دار الفكر - تحقیق أبو فراس النعماني الحلبي -الجوزیة 

  .م١٩٧٨ - ھـ ١٣٩٨

 شھاب  لإلمام–شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في األصول / ٤٢

 دار - مكتبة البحوث والدراسات -الدین أبي العباس احمد بن إدریس القرافي 

  .م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤ الطبعة - بیروت -الفكر للطباعة والنشر 

 – اسماعیل بن حماد الجوھري -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة / ٤٣

 – بیروت – دار العلم للمالیین –أحمد بن عبد الغفور عطار / تحقیق 

  .م١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤الطبعة الثالثة 

  ترقیم – ألبي الحسین بن الحجاج القشري النیسابوري –صحیح مسلم / ٤٤

  . رئاسة إدارة البحوث– المملكة العربیة السعودیة –محمد فؤاد عبد الباقي 

 ترقیم – ألبي عبد هللا محمد بن اسماعیل البخاري –صحیح البخاري / ٤٥

  . ھـ١٤٢٣ الطبعة األولى – القاھرة –باقي وتبویب محمد فؤاد عبد ال

 تاج الدین عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي –طبقات الشافعیة الكبرى / ٤٦

  . بدون– الطبعة األولى – مطبعة عیسى الحلبي – القاھرة –السبكي 



       

 ٤٣٤ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

 تألیف القاضي أبو یعلي ، محمد بن الحسین بن –العدة في أصول الفقھ / ٤٧

 الطبعة –أحمد علي بن سیر المباركي /  تحقیق د–الفراء محمد بن خلف هللا 

  .م١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠الثانیة 

 الطبعة –علم المقاصد الشرعیة للدكتور نور الدین بن مختار الخادمي / ٤٨

  . ھـ١٤٣٥الخامسة 

الفقیھ والمتفقھ للحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد علي بن ثابت الخطیب / ٤٩

  .م١٩٨٠ ھـ ١٤٠٠ الطبعة الثانیة –البغدادي 

 عبد العلي بن محمد بن نظام الدین األنصاري ، بشرح –فواتح الرحموت / ٥٠

 مطبوع – للشیخ محب هللا بن عبد الشكور –مسلم الثبوت في أصول الفقھ 

  . ھـ١٤٣٢ الطبعة األولى –مع ھامش المستصفى 

  . بدون–القاموس المحیط مجد الدین محمد یعقوب الفیروز آبادي بیروت / ٥١

 -  تحقیق حماد نزیھ -قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم / ٥٢

  . بیروت-م ١٩٩٠الطبعة األولى 

 أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار - قواطع األدلة في األصول / ٥٣

 - ھـ ١٤١٨ الطبعة األولى - تحقیق محمد حسن محمد حسن -السمعاني 

  . بیروت–م ١٩٩٧

 -  مصطفى بن كرامة هللا مخدوم - الوسائل في الشریعة اإلسالمیة قواعد / ٥٤

  .م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ الطبعة األولى - الریاض -طبعة دار اشبیلیا 

 عبد العزیز بن أحمد -كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي / ٥٥

ھـ ١٤١٨ الطبعة األولى -  بیروت - دار الكتب العلمیة - عالء الدین البخاري 

  .م١٩٩٧ -

 – دار صادر – جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور -لسان العرب / ٥٦

  . بدون- الطبعة األولى –بیروت 



       

 ٤٣٥ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

 ھـ ١٤٠٥ الطبعة األولى - ألبي اسحق الشیرازي -اللمع في أصول الفقھ / ٥٧

  .م١٩٨٥

المحصول في علم أصول الفقھ ، لإلمام محمد بن عمر بن الحسین / ٥٨

 - مؤسسة الرسالة -ق طھ جابر فیاض العلواني  دراسة وتحقی-الرازي 

  . ھـ١٤١٨الطبعة الثالثة 

 تحقیق عبد -المستصفى من علم األصول لإلمام أبي حامد محمد الغزالي / ٥٩

  . ھـ١٤١٣ الطبعة األولى -السالم عبد الشافي 

 تألیف أبو الحسین محمد بن علي بن الطیب -المعتمد في أصول الفقھ / ٦٠

م ١٩٦٤ -  ھـ ١٣٨٤ الطبعة -   تحقیق  محمد  حمید هللا -لي البصري المعتز

  . بیروت- دار الكتب العملیة -

  . بدون- مكتبة لبنان ناشرون - أحمد بن محمد الفیومي -المصباح المنیر / ٦١ 

 -عمر رضا كحالة ) ِّ                           تراجم مصنفي الكتب العربیة ( معجم المؤلفین / ٦٢

  . بیروت-سة الرسالة  مؤس-م ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤الطبعة األولى 

 لشمس الدین محمد بن -مفتاح دار السادة ومنشور والیة العلم واإلرادة / ٦٣

  . ھـ١٤٠٢ دمشق - دار الفكر -أبي بكر الشھیر بابن قیم الجوزیة 

 -  أبي عبد هللا التلسماني -مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول / ٦٤

  .م١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣الطبعة 

ألفاظ القرآن الكریم ألبي القاسم الحسین بن محمد بن الفضل مفردات / ٦٥

  . بدون-  دمشق - دار القلم - المعروف بالراغب االصفھاني 

 - مسلم بن  محمد  بن ماجد الدوسري /   د-الممتع  في القواعد  الفقھیة  / ٦٦

  . ھـ١٤٢٨الطبعة األولى 

  .أحمد الریسوني/  د- المقاصد  الشرعیة ودورھا في استنباط األحكام / ٦٧



       

 ٤٣٦ 

��  ا����� ا����� �� ا���د ا���دي وا������ن ������ ���� ا��را��ت ا�������� وا������ �����ت ��������ر

��وه ��  (               ����� ا�� ����� �� ����� ��                       درا

(  

 الطبعة الثانیة -یوسف حامد العالم /  د-المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة / ٦٨

  . الدار العالمیة للكتب اإلسالمیة-  الریاض -م ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤

 تحقیق محمد حسن - ألبي حامد الغزالي - المنخول من تعلیقات األصول / ٦٩

  .ار الفكر مطبعة د-  ھـ ١٤٠٠ الطبعة الثانیة -ھیتو 

 ألبي اسحق إبراھیم بن موسى اللخمي - الموافقات في أصول الفقھ / ٧٠

 بیروت - تحقیق عبد هللا دراز -الغرناطي المالكي المشھور باإلمام الشاطبي 

  . بدون-

م ١٩٨٨ الطبعة - محمد الطاھر بن عاشور -مقاصد الشریعة اإلسالمیة / ٧١

  . تونس–

 الطبعة الرابعة - عالل الفاسي -كارمھا مقاصد الشریعة اإلسالمیة وم/ ٧٢

  . الدار البیضاء- ھـ ١٤١١

 دار - ھـ ١٤١١ الطبعة األولى - عبد الجبار الرفاعي -مقاصد الشریعة / ٧٣

  . دمشق–الفكر 

یم العلوي الشنقیطي المتوفي  عبد هللا إبراھ-نشر البنود للشنقیطي / ٧٤

  . بدون- الرباط - وزارة األوقاف - ھـ ١٢٣٣

 الدار العالمیة -أحمد الریسوني /  د- نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي /٧٥

طھ جابر /  تقدیم د-م ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦ الطبعة الرابعة -للكتاب اإلسالمي 

  .العلواني


