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 ٦٥٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

������� �

ى سيدنا حممد وعلى احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عل

  .وبعد نيعآله وصحبه أمج

، فإن املقاصد الضرورية هي أخطر وأهم املقاصد على اإلطالق

 كل شريعة، وما عداها من املقاصد مكمل ومتمم هلا، واليت روعيت يف

فإن بيان الوسائل والسبل اليت حتقق املقاصد الضرورية وحتافظ عليها ومتنع 

تفعيل املقاصد هو األخذ �ذه و ،من إهدارها أو ضياعها هو املقصود

  . الوسائل والسبل

هو األصل والغاية من اخللق " حفظ الدين"وإذا كان مقصد 

حلفاظ عليه هو األصل، وما عداه م وتعبدهم، كان بيان وسائل اوأفعاهل

ع له، فما وسائل حفظ النفس أو العقل أو املال أو النسل إال للحفاظ تب

  .على الدين وعبادة رب العاملني

واحلفاظ " الدين"بشكل إمجايل وبصورة عامة فإن حتقيق مقصد و

ريها من املقاصد، عليه وعلى بقية املصاحل واملقاصد الضرورية، بل وغ

يكون بالتزام العباد ومتسكهم بشرع اهللا تعاىل يف كل شؤو�م، طاعة هللا 



      
  

 

 ٦٥٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

الدنيا واآلخرة، كما قال ً                                      وامتثاال لشرعه، إذ بذلك حيصلون على خريي 

  .)١("فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى"تعاىل  

من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ً    حلا امن عمل ص" :وقال تعاىل

  .)٢("ة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملونفلنحيينه حيو

فال حتصل هذه املقاصد واملصاحل إال ملن التزم وطبق شرع ربه 

ومواله، الذي أراد له اخلري واليسر والفوز والفالح يف الدنيا واآلخرة، وما 

مثل من أراد املصاحل دون أن ينفذ شرع ربه ومواله إال كمن عرف الدواء 

ً                                                 ه ووضعه دون أن يأخذ منه شيئا، وكمن تعلم الطب ومل لدائه فأحضر

يستخدمه يف التشخيص والعالج، وكمن تعلم علوم البناء أو غريها من 

الصناعات ومل يستخدم هذه العلوم يف التنفيذ، فهؤالء ال ينالون الفائدة 

مما علموه وعرفوه، فكذا من عرف اإلسالم وشرع اهللا احلنيف ومل يتبعه 

فأىن تتحقق له املصاحل؟ فالواقع أن وسائل حتقيق واحلفاظ على ويلتزم به، 

املقاصد مجلة هي السري على هذه الشريعة الغراء اليت أنزهلا اهللا تعاىل على 

  .خامت االنبياء واملرسلني حممد صلى اهللا عليه وسلم

ً        تفصيال، ال ميكن حصر وسائل حتقيق املقاصد واحلفاظ عليها 

لكن أعرض لبعض التفصيالت لتحقيق و ،ألن ذلك هو كل الشريعة

                                                           

  .١٢٣: ةسورة طه، آي  )١(

  .٩٧: سورة النحل، آية   )(٢



      
  

 

 ٦٥٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

ضرورية، إذ هي األصل ً                                        واحلفاظ على املقاصد، مقتصرا على املقاصد ال

  .وغريها تبع

   يف حفظ الدين:المبحث األول

  .يف حفظ النفس:  الثانيالمبحث

  .يف حفظ العقل:  الثالثالمبحث

  .يف حفظ النسل:  الرابعالمبحث

  .يف حفظ املال:  الخامسالمبحث

  .اهللا أسال أن ينفع �ذا البحث كاتبه وقارئه إنه جواد كرميو



      
  

 

 ٦٥٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

   األول المبحث

  )١(مقصد حفظ الدين

  : لقد حقق الشرع احلنيف مقصد حفظ الدين جبانبني

  . )٢(جانب الوجود، وجانب العدم

  : جانب الوجود: ً    أوال

فقد شرع اهللا تعاىل ما حيقق الدين ويوجده وحيافظ عليه، إذ الناس 

قل يأهل الكتاب : "دين احلق ليسوا على شيء، كما قال اهللا تعاىلبغري ال

لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل ومآ أنزل إليكم من 

  .)٣("ربكم

فقد جاءت نصوص كثرية لبيان الدين احلق، وبيان أحكام العقيدة 

كاملة ومفصلة، فجاء األمر باإلميان باهللا تعاىل، ومالئكته، وكتبه، 

، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره، وجاء األمر بأركان اإلسالم ورسله

اخلمسة من الشهادتني، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج 

                                                           

صلى اهللا عليه وسلم من العقائد واألخالق ً                                     ويقصد بالدين ما بعث اهللا تعاىل به حممدا  )(١

  .دين اإلسالم وشريعته اخلامتةفهو . واألعمال

 ٢/٨املوافقات بتعليق دراز : ً                                              انظر يف حفظ الضروريات عموما جبانيب الوجود والعدم  )٢(

  . وما بعدها

  .١٩٤وانظر مقاصد الشريعة اإلسالمية لليويب ص . ٦٨: سورة املائدة، آية  )(٣



      
  

 

 ٦٥٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

ً                                                                  البيت ملن استطاع إليه سبيال، وجاء اإلرشاد إىل أنواع العبادات املختلفة 

  . وكيفيتها، وجزائها

سخ يف النفوس، ويستقر وجاء األمر بالعمل �ذا الدين وتطبيقه لري

  .يف حياة الناس وجمتمعا�م

كما جاء األمر بالدعوة إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة، إلخراج 

 إىل عدل  جور العبادالناس �ذا الدين من الظلمات إىل النور، ومن

  . )١(اإلسالم

كما أمر باجلهاد لتعلو كلمة اهللا تعاىل، ويصل هذا الدين إىل كل 

د �ذا االعتبار يف جانب وجود الدين بالدعوة إليه، وإزاحة الناس، فاجلها

   .لب، وهذا يف جهاد الط)٢(أمامه حىت يصل إىل كل العاملالطواغيت من 

كل هذه األوامرإمنا هي لتحقيق الدين واحلفاظ عليه وتفعيله يف 

الوجود يقوم على األوامر عامل الناس، فهذا هو جانب الوجود، فجانب 

ً                                  عل والرتغيب فيه إجيابا كان أو ندباى الفواحلث عل ً.  

  

  

                                                           

  .٣١٩مقاصد الشريعة اإلسالمية للزحيلي : انظر  )١(

  .٢٠٣، ١٩٥الشريعة اإلسالمية لليويب مقاصد : انظر  )(٢



      
  

 

 ٦٥٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

  :جانب العدم: ً      ثانيا

أعظم املقاصد على اإلطالق، فلم يرتك " الدين"هذا املقصد وهو 

هكذا لعبث العابثني، بل حفظه اهللا تعاىل من االعتداء عليه، والتهاون 

 تعاىل من األحكام ما يرد به، واالستخفاف بأحكامه، لذا شرع اهللا

دفع عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وباجلملة كل ما ، وياملعتدي

  . يؤدى إىل ضياع الدين أو إضعافه

فشرع اهللا تعاىل اجلهاد، لرد أعداء الدين عن فتنة أهله 

  .واملتمسكني به، فهو هنا لدفع املفاسد

ً                                                         وشرع حد الردة ملن أراد أن يتخذ دينا غري هذا الدين احلق بعد 

 غريه من الضعاف أو  ال يغرينه احلق املبني، وحىتأن دخل فيه، وعرف أ

 . عوام املسلمني

  .وحذر من االبتداع يف الدين، وبني عقوبة املبتدع وجزاءه

فحفظ الدين من جانب العدم يقوم على النواهي، والتحذير من 

فعل املنكرات واملعاصي وعلى رأسها الشرك باهللا، والبدع، والرتهيب من 

إلبعاد الناس عن اخلبط يف العقائد، وحفظهم من ( اهذه األفعال وأمثاهل

مفاسد الشرك، وإنقاذهم من وساوس الشياطني من اإلنس واجلن، وعدم 

الوقوع يف اإلحنراف والضالل، وحىت ال يسف العقل يف عبادة األحجار 

واألصنام، أو األبقار والقرود والثعابني، أو الشمس والقمر والنجوم، أو 



      
  

 

 ٦٥٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

بادة البشر، ولينقذ البشرية من طقوس العبادات تأليه األشخاص وع

  . )١()املزيفة، والرتانيم السخيفة، واالعتقادات الباطلة

فخالصة األمر أن حفظ الدين يكون بالعمل به، واحلكم به، 

والدعوة إليه، واجلهاد يف سبيل إعالئه، ورد كل ما خيالف الدين من 

ن أحكامه وحدوده، واألخذ على يد اخلارجني عاألقوال واألعمال، 

  .)٢(وتلك مهمة العلماء واحلكام

كفل حبفظ هذا الدين، فقال هذا ومن فضل اهللا تعاىل أنه ت

وذلك هو القرآن الكرمي  )٣("إنا حنن نزلناه الذكر وإنا له حلفظون: "تعاىل

الذكر لتبني وأنزلنا إليك : "والسنة املطهرة، إذ هي ذكر، كما قال تعاىل

  . فشمل ذلك القرآن الكرمي والسنة املطهرة)٤("للناس ما نزل إليهم

                                                           

. ٢/٥املوفقات . ١/٢٨٧ً                   أخذا من املستصفى ٣١٩مقاصد الشريعة للزحيلى   )(١

  .وما بعدها ٥٨، ١١٩ضوابط املصلحة ص 

  .٢٠٩ -١٩٥مقاصد الشريعة لليويب : انظر تفصيل ذلك يف  )(٢

  .٩: سورة احلجر، آية  )(٣

  .٤٤: سورة النحل، آية  )(٤



      
  

 

 ٦٦٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

  المبحث الثاني

  حفظ النفسمقصد 

ٍ                                                    لكي يتحقق الدين يف الوجود ويطبق، البد من نفس تقوم به 

وتتحاكم إليه وترجع، لذا كان خلق اإلنسان هلذه املهمة  وتعمل،

، )١("ا خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدونوم"الشريفة، بل وغري اإلنسان 

ّ                                           من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهموإن " ٍ")٢( .  

 )٣(" ءادمولقد كرمنا بين"سان مبزيد تكرمي وقد خص اهللا اإلن

فخلقه بيده، وأسجد له مالئكته، وسخر له ما يف الرب والبحر، نعمة منه 

ً                                                           وفضال، ليشكر ربه تعاىل على هذا التكرمي والفضل بعبادته وحده ال 

  . كل حالشريك له، وذكره يف

لذا جاء اإلسالم باحملافظة أشد احملافظة على األنفس، ومل يبح 

إهدارها إال إذا هي أصرت على أن ال تكرم أو تصان، باإلصرار على 

ُ                      ومن يهن اهللا فما له من "الشرك واحملاربة، أو العودة إليه بعد اإلسالم 
)٤("ءامكرم إن اهللا يفعل ما يش

.  

                                                           

  .٥٦: يات، آيةسورة الذار  )(١

  .٤٤: سورة اإلسراء، آية  )(٢

  .٧٠: سورة اإلسراء، آية  )(٣

  .١٨: سورة احلج، آية  )(٤



      
  

 

 ٦٦١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

وجل فإ�ا حتصن وال ه هللا عز كما أن اإلنسان إذا أسلم نفس

ال حبق اإلسالم وحال اعتدائها على غريها اعتداء يوازي جيوز املساس إ

والذي ال إله "مة، أو زنت بعد إحصان، ً                          قتلها، بأن قتلت نفسا معصو

  رسول اهللا إال  ال حيل دم رجل مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين،غريه

، ) أمحدهشك في(جلماعة ا أو ـق للجماعةالتارك اإلسالم املفار:  نفرةثالث

  . )١(" والنفس بالنفس،والثيب الزاين

وقد حفظ اإلسالم النفوس من جانبني، جانب الوجود، وجانب 

  . العدم

  : جانب الوجود: ً    أوال

ً                                                         فقد شرع اهللا تعاىل ما يكون سببا يف إجياد النفس وبقائها حمفوظة 

 يف اإلنسان الشهوة، سليمة، فقد شرع الزواج ورغب فيه، بل وركب

الرجال للنساء، والنساء للرجال، ليحصل التناسل والتوالد، فتوجد 

  .األنفس

                                                           

 النفس أن﴿: تعاىل اهللا قول باب الديات، كتاب: صحيحه يف البخاري أخرجه  )(١

 القسامة كتاب: صحيحه يف ومسلم ،﴾...باألنف واألنف بالعني والعني بالنفس

 رقم حديث ،)٣/١٣٠٢ (املسلم دم به يباح ما باب ات،والدي والقصاص واحملاربني

  .ملسلم واللفظ). ١٦٧٦(

  

  



      
  

 

 ٦٦٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

ن، وأوجب ذلك يف وأمر باألكل والشرب، وامنت باللباس واملسك

  .  إىل هالك النفس أو الضرر �ا إذا مل يفعلحاالت معينة تؤدي

امل على احلوأوجب النفقة للصغري على الوالد، وللزوجة واملطلقة 

  .)١(زوج، وأمر الوالدة بإرضاع ولدهاال

وباجلملة فجانب الوجود يقوم على األوامر اليت حتفظ النفس 

ً                                                           والرتغيب يف األعمال اليت حتصل ذلك، إجيابا كان أو ندبا، أو إباحة ً.  

 األنفس إباحة احملظورات يف ومن الوسائل اليت شرعت حلفظ(

إمنا حرم عليكم : "ك، قال تعاىلً                                 حالة الضرورة إنقاذا لألنفس من اهلال

امليتة والدم وحلم اخلنزير ومآأهل به لغري اهللا فمن اضطر غري باغ وال عاد 

  .)٣)(٢("فآل إمث عليه إن اهللا غفور رحيم

  :جانب العدم: ً      ثانيا

ً                                                 فقد شرع اهللا تعاىل أحكاما حىت ال�لك النفس أو تتلف أو 

  .تعطب، لتسلم ألداء مهمتها

                                                           

  .٣٢٠مقاصد الشريعة للزحيلى : نظرا  )(١

  . ١٧٢: سورة البقرة، آية  )(٢

  . ٢٢٩مقاصد الشريعة اإلسالمية لليويب   )(٣



      
  

 

 ٦٦٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

وال تلقوا بأيديكم إىل "فس إىل التهلكة فحرم إلقاء الن

  . )١("التهلكة

  ".الضرر وال ضرار" إلنسان أو بغريه اوحرم فعل ما يضر ب

 إىل سقم البدن أو إمراضه، ولذا حرم كما حرم تناول ما يؤدي

  .)٢("اخلبائثوحيرم عليهم الطيبات  هلم وحيل"كل ضار وخبيث 

فس اليت حرم اهللا إال  النوال تقتلوا" وحرم قتل النفس بغري حق 

  . )٣("باحلق

بل . يا الناسوشرع القصاص لردع من يفكر يف قتل األنفس، فيح

 عن ترويع املسلم ولو باإلشارة بالسالح، قال أبو وصل األمر إىل النهي

من أشار إىل أخيه حبديدة فإن املالئكة "القاسم صلى اهللا عليه وسلم 

  .)٤("ه، حىت وإن كان أخاه ألبيه وأمهتلعن

                                                           

  . ١٩٥: سورة البقرة، آية  )(١

  .١٧٨: سورة األعراف، آية  )(٢

  . ٣٣ :سورة اإلسراء، آية  )(٣

 إىل اإلشارة عن النهي باب واآلداب، والصلة الرب كتاب: صحيحه يف مسلم أخرجه  )٤(

  ).٢٦١٦ (رقم حديث ،)٤/٢٠٢٠(بالسالح  املسلم



      
  

 

 ٦٦٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

ً                                                       وقد جعل اهللا يف إماطة األذى عن طريق املسلمني خريا كثريا، فقد  ً

ً                              لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة، يف "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . )١(" الناسرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذيشج

يا :  صلى اهللا عليه وسلم قال برزة رضي اهللا عنه للنيبوملا جاء أبو

اعزل األذى " ً                                          علمين شيئا أنتفع به، قال صلى اهللا عليه وسلم ! نيب اهللا 

  .)٢("عن طريق املسلمني 

  

وباجلملة فجانب حفظ النفس من العدم يقوم على النواهي وحترمي 

: كل ما ميس بتلك النفس بغري حق، والرتهيب من ذلك، يقول اهللا تعاىل

ً                                                   ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خلدا فيها وغضب" ً  اهللا عليه ً

ً                           ولعنه وأعد له عذابا عظيما ً ")٣( .  

  

 لن يزال ملؤمن يف فسحة"وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ً                            من دينه ما مل يصب دما حراما ً")٤( .  

                                                           

  . املرجع السابق  )(١

  .املرجع السابق  )(٢

  .٩٣: سورة النساء، آية  )(٣

   ).٦٤٦٩ (رقم حديث ،)٦/٢٥١٧ (الديات، كتاب: صحيحه يف البخاري أخرجه  )(٤



      
  

 

 ٦٦٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

ن على اهللا لزوال الدنيا أهو"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

  . )١("من قتل مؤمن بغري حق

: أبغض الناس إىل اهللا ثالثة" وسلم  رسول اهللا صلى اهللا عليهوقال

لب دم امرئ بغري ملحد يف احلرم، ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية، ومط

  .)٢("حق ليهريق دمه

  .)٣()اإلسالم إنقاذ الغريق فرض كفايةوجعل (

م بالنفس واحملافظة عليها كل هذا وغريه يدل على اهتمام اإلسال

يع أرضى وأحكم حلفظ النفس فأي تشرعبد اهللا تعاىل وتذكره، لتعيش ت

   وبقاءها من التشريع اإلسالمي؟

                                                           

 ،)٤/١٦(املؤمن  قتل تشديد يف جاء ما باب كتاب،: سننه يف الرتمذي أخرجه  )(١

 الدم تعظيم باب الدم، حترمي كتاب: سننه يف والنسائي ،)١٣٩٥ (رقم حديث

 باب الديات، كتاب: سننه يف ماجه وابن ،)٣٤٤٩ (رقم حديث ،)٢/٢٨٤(

 الناسخ يف النحاسو ،)٢٦١٩ (رقم حديث ،)٢/٨٧٤ (ً     ظلما مؤمن قتل يف التغليظ

 الرتغيب يف املنذري ماجه ابن إسناد وحسن. للنسائي واللفظ). ٣٤٧ص (واملنسوخ

  . ٢/٩٠٥وصححه األلباين صحيح اجلامع ). ٣/٢٠١ (والرتهيب

، فتح البخاري يف صحيحه، كتاب الديات، باب من طلب دم امرئ بغري حقأخرجه   )(٢

  ).١٢/٢١٠(، )٦٨٨٢(الباري، حديث رقم 

  .٣٢٠اصد الشريعة للزحيلي مق  )(٣



      
  

 

 ٦٦٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

  المبحث الثالث

  مقصد حفظ العقل 

للعقل أمهية كربى، إذ به يعرف اإلنسان ربه، ويفهم أوامره 

ونواهيه، وينساق لتنفيذ أحكام ربه، ولذا فقد جعله اإلسالم مناط 

إلنسان التكليف، وبدونه ال يكلف اإلنسان بشيء، فتلك ميزة ميزت ا

عن غريه من احليوانات واجلمادات، وتلك نعمة أكرم اهللا تعاىل �ا بين 

  . آدم

 أميا اهتمام، ليعقل عن اهللا تعاىل  بالعقللذا كان اهتمام اإلسالم

" ام ً                                                           أحكامه فيعبده ويذكره، وال يشرك به شيئا، وإال كان أحط من األنع

ولقد : " قوله تعاىل قال اهللا ذلك بعد. )١("أولئك كاألنعام بل هم أضل

وب ال يفقهون �ا وهلم أعني ال ً                                   ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قل

  . )٢(" �اصرون �ا وهلم ءاذان ال يسمعونيب

 تلك النعمة يف اىل على الكفار أن مل يستخدمواولذا نعى اهللا تع

ا وإذ: "فروا قال تعاىلمعرفة خالقهم وتوحيده وذكره والطاعة له، فلما ك

تبعوا مآ أنزل اهللا قالوا بل نتبع مآ ألفينا عليه ءابآءنآ أولو كان قيل هلم ا

                                                           

  .١٧٩: سورة األعراف، آية  )(١

  .١٧٩: سورة األعراف، آية  )(٢



      
  

 

 ٦٦٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

ً                                                                ءابآؤهم اليعقلون شيئا واليهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 

  . )١("يعقلون مباال يسمع إال دعآء ونداء صم بكم عمى فهم ال

 ولذا كان املقابل لتلك النعمة العظيمة شكر اهللا تعاىل عليها

  .باستخدامها يف طاعة اهللا، وكفها عما ال يرضى اهللا تعاىل

ولقد حفظ اإلسالم العقل من جانبني، جانب الوجود، وجانب 

  . العدم

  : جانب الوجود: ً    أوال

إن وجود العقل جزء من إجياد النفس، وأحكامها أحكامه، (

ولكن العقل ينضج ويكتمل، ويتسع ويزدهر، ويتفتح وينمو، بالعلم 

ة، والبحث والتفكري، فدعا اإلسالم إىل العلم بأوضح العبارات، واملعرف

وأجلى النصوص، وجعل العلم فريضة على كل مسلم، ورغب يف العلم 

والتعلم والتعليم، وبني فضل العلم والعلماء، وجعل مرتبة العلم أعلى 

املراتب، وأمر بالتفكر يف اخللق والكون واحلياة، كما أمر بالنظر والبحث 

نونات األرض والنفس وكشف ما فيهما، للوصول إىل أعماق يف مك

األرض، وأغوار النفس، لتأمني العقل املتفتح، والفكر الناضج، وتطهري 

  .)٢()سان من وصمة اجلهل، وعار اخلمولاإلن

                                                           

  . ١٧١، ١٧٠: سورة البقرة، اآليات  )(١

  .٣٢١مقاصد الشريعة للزحيلى   )(٢



      
  

 

 ٦٦٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

  :جانب العدم: ً      ثانيا

و يعطله أو إلسالم على العقل فحرم ما يفسده ألقد حافظ ا

ً                                 حفاظا على النفس والعقل وغريمها من يعدمه، وما حترمي القتل إال 

  .الضروريات

وللحفاظ على العقل خاصة من العدم فقد حرم اهللا تعاىل شرب 

ً                                                           املسكر عموما وجعله مخرا حمرما، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  ًً

كل مسكر مخر، وكل مسكر حرام، ومن شرب اخلمر يف الدنيا " وسلم 

  .)١(" اآلخرة ا مل يتب، مل يشر�ا يفوهو يدمنه

يأيها الذين : " ولذا فكل ما خامر العقل فهو حمرم، قال اهللا تعاىل

ءامنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطن 

فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إمنا يريد الشيطن أن يوقع بينكم العدوة 

فهل أنتم  والبغضآء ىف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصلوة

  .)٢("نمنتهو

                                                           

 اليمن إىل ومعاذ موسى أيب بعث باب املغازي، كتاب: صحيحه يف البخاري أخرجه  )(١

 األشربة، كتاب: صحيحه يف ومسلم ،)٤٣٤٣ (حديث ،)٧/٦٠ (الوداع حجة قبل

  ).١٧٣٣ (حديث). ٣/١٥٨٥ (حرام مخر كل وأن مخر مسكر كل أن بيان باب

  .٩١، ٩٠: سورة املائدة، آية  )(٢



      
  

 

 ٦٦٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

  جيتنب اخلمر بكل أنواعه، إذ يؤديفاتضح أن املسلم البد وأن

إىل ضد ما خلقه اهللا تعاىل له من ذكر اهللا والصالة والعبادة واحملبة 

  . إلخوانه املسلمني

 وكم أدى شرب اخلمر إىل مفاسد عظيمة، وآثار خطرية، وصدق

  .)١("تاح كل شر اخلمر فإ�ا مفتشربوا ال"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .)٢(ً)                            سالم حد الشرب ملن تناول مسكراوشرع اإل(

وقد جعل اإلسالم الدية الكاملة على من تسبب يف إذهاب عقل 

، من خمالطة )٣(الم حرم املفسدات املعنوية للعقلكما أن اإلس. املؤمن

عليه  املستهزئني، أو مطالعة ما يفسد العقل أو يشككه يف دينه، أو خيلط

احلق بالباطل، من النظريات واملذاهب اهلدامة املشككة يف دين اهللا، 

واهلادفة إىل إخراج الناس من دينهم وصدهم عن سبيل اهللا تعاىل، ولذا ملا 

وراة يف يد عمر رضى اهللا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم صحيفة من الت

                                                           

ابن ماجة، كتاب األشربة، باب اخلمر مفتاح كل شر، وصححه األلباين صحيح   )(١

  ،٢/١٢٢٥اجلامع 

  .٣٢٢مقاصد الشريعة للزحيلى   )(٢

  . ٢٤٤، ٢٤٣صد الشريعة اإلسالم لليويب انظر مقا  )(٣



      
  

 

 ٦٧٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

ط احلق عقل املسلم، واختالملا يؤدي ذلك إىل إفساد . )١(عنه غضب

  . )٢(بالباطل

وإن كان هذا اجلانب من جوانب حفظ الدين، إال أن له عالقة 

  . )٣(حبفظ العقل من الوساوس واألفكار اخلبيثة احملرفة

                                                           

 باب املصنف، يف شيبة أيب وابن ،)١٥١٩٥ (رقم) ٣/٣٨٧ (املسند يف أمحد أخرجه  )(١

 جممع يف واهليتمي ،)٢٦٤٢١ (رقم) ٥/٣١٢ (الكتاب أهل كتب يف النظر كره من

  .وغريمها سعيد بن وحيىي أمحد ضعفه سعيد بن جمالد فيه: وقال) ١/٦٣ (الزوائد

ولذا حيرص الدعاة على التحذير من ا�الت والكتب واألفالم وغريها مما يبث العقائد   )(٢

  .الفاسدة أو يروج للفكر املنحرف

  . ٢٤٤مقاصد الشريعة لليويب : انظر  )(٣



      
  

 

 ٦٧١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

   الرابعلمبحثا

   حفظ النسلمقصد

لكي يبقى اإلنسان، ليعبد ربه عز وجل املدة اليت أرادها اهللا تعاىل 

 اجلنس هو التناسل، فأودع يف سيلة بقاء هذا جعل اهللا عز وللدنيا،

وجعله ، وأرشده إىل الطريق القومي لذلك، اإلنسان غريزة ليقوم �ذا الدور

ى اهللا عليه ً                                                       الزواج الشرعي الذي شرعه وقام به األنبياء مجيعا وخامتهم صل

وهذا  .)١("ً                        وجعلنا هلم أزواجا وذرية  من قبلك ً      رسالولقد أرسلنا: "وسلم

  .ن جانب الوجودمن جوانب حفظ النسل م

د حبفظ النسب، والبعض حبفظ وقد عرب البعض عن هذا املقص

ً                       والبعض ذكر األخري مقصدا ، )٣(ض حبفظ العرض والبع)٢(البضع

ً      سادسا
 ومقصد اجلميع واحد، وهو أن حيفظ النوع اإلنساين، ويكون )٤(

ً                                                            نسبه صحيحا من طريق حالل، وتعصم الفروج اليت تنتج ذلك النوع من 

ً                                      يقدح فيها معنويا بذم أو قذف فبني الكل ، ولعبث واالختالطاهلتك وا

  . تالزم

                                                           

  . ٣٨سورة الرعد   )(١

  . وما بعدها٢٤٥مقاصد الشريعة لليويب : انظر تفصل اآلراء يف ذلك  )(٢

  .٣٢٢لى مقاصد الشريعة للزحي  )(٣

  .٥/٢١٠، البحر احمليط ٢٧٦مقاصد الشريعة لليويب   )(٤



      
  

 

 ٦٧٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

ألنه مقصد ضروري باتفاق العلماء، أما غريه " النسل"وعربت بـ

على أحسن ) النسل(إلنساين ً                                     فإن اعترب ضروريا فبالنسبة حلفظ النوع ا

جانب الوجود، وجانب  وقد حفظ اإلسالم النسل من جانبيني، الوجوه،

  .العدم

  

  : جانب الوجود: ً  الأو

وذلك باحلث على ما حيصله وحيدث به استمراره وبقاؤه وتكثريه، 

الزواج الشرعي، لذا جاء الشرع باحلث : ومن أعظم الوسائل يف ذلك

وإن : "عليه والرتغيب فيه والتحذير من تركه واإلعراض عنه، قال اهللا تعاىل

لنسآء مثىن خفتم أال تقسطوا يف اليتمى فانكحوا ما طاب لكم من ا

ُ                                             وثلث وربع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما م لكت أمينكم ذلك أدىن ُ

  .)١("أال تعولوا

  

  

  

                                                           

  .٣: سورة النساء، آية  )(١



      
  

 

 ٦٧٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

ُ           تـناكحوا" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال  مكاثر فإنـي ََ
        ٌ
ِ َ ْ      بكم ُ ُ ِ 

َ        األمم َُ ْ")٢)(١( .  

ي لتحقيق فجميع أحكام األسرة اليت أفاض اإلسالم ببيا�ا إمنا ه

  .)٣(هذا املقصدواحلفاظ على 

                                                           

 ،١ج، النكاح فضل يف جاء ما باب النكاح، كتاب: سننه يف ماجه ابن وأخرجه  )(١

 ،١ج، والولود احلرائر تزويج باب ويف عائشة، حديث من) ١٨٤٦ (حديث ٥٩٢ص

 ،٦ج مصنفه، يف الرزاق وعبد ،هريرة أيب حديث من) ١٨٦٣ (حديث ٥٩٩ص

 يوم األمم بكم أباهي فإين تكاثروا، تناكحوا بلفظ،) ١٠٣٠٩١ (حديث ١٧٣ص

 كتاب: الكربى السنن يف البيهقي وأخرجه. مرسال هالل أيب بن سعيد عن القيامة

 أيب حديث من) ١٣٢٣٥ (حديث ٧٨ص ،٧ج النكاح، يف الرغبة باب النكاح،

 كرهبانية تكونوا وال القيامة، يوم األمم بكم مكاثر فإين تزوجوا بلفظ، الباهلي أمامة

 بن حممد املنذر، ابن وأخرجه. ضعيف وهو البصري، ثابت بن حممد وفيه. النصارى

 طيبة، دار الثانية. ط األوسط، ،)هـ٣١٨ت (بكر أيب النيسابوري املنذر بن إبراهيم

 بن سهل حديث من) ٥٧٤٦ (حديث ٤٤ص ،٦ج، )م١٩٩٣ هـ،١٤١٤(

 .نيفح

 من الفردوس مسند صاحب أخرجه ،١١٦ص ،٣ج: احلبري التلخيص يف احلافظ قال

: قال عمر ابن عن أبيه عن البيلماين الرمحن عبد بن حممد عن احلارث بن حممد طريق

 بكم أباهي فإين تكثروا وتناكحوا تصحوا، وسافروا تستغنوا، حجوا: � اهللا رسول قال

: آخره يف وزاد بالغا، ذكره أنه الشافعي عن لبيهقيا وذكر. ضعيفان واحملمدان. األمم

  .بالسقط حىت

  .٢٦٠ – ٢٥٧مقاصد الشريعة لليويب : انظر  )(٢

  .٣٢٢مقاصد الشريعة للزحيلى   )(٣



      
  

 

 ٦٧٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

  :  جانب العدمً:      ثانيا

ً                                                       شرع اهللا تعاىل أحكاما حتفظ النسل من الضياع أو التشريد، أو 

ً                                                                         االنعدام أو التقليل منه، بدءا من غض البصر، وانتهاء بإقامة احلد على الزاين  ً

 النسل ً                                                         الذي يعتدي ماديا على العرض أو الفرج، وخيلط األنساب مبا يضيع

ً                            ي معنويا وأدبيا على العرض لقذف على من يعتدً                 معىن، وإقامة حد ا ً

  .)١(والنسب

ّ    رد : ، قال سعد بن أيب وقاص)٢(كما �ى عن التبتل وترك النكاح

ون التبتل، ولو أذن له النيب صلى اهللا عليه وسلم على عثمان بن مظع

ورد النيب صلى اهللا عليه وسلم على الثالثة الذين عزم . )٣("الختصينا

وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت ... .:النساء بقولهأحدهم على ترك 

  .)٤("فليس مين

                                                           

  .السابق  )(١

  . وما بعدها٢٦٠انظر مقاصد الشريعة لليويب   )(٢

 نفسه تاقت ملن النكاح استحباب النكاح، باب أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب  )(٣

  . ١٤٠٢ رقم حديث / بالصوم املؤن عن عجز من واشتغال مؤنه، ووجد إليه،

 ،)٥/١٩٤٩(النكاح يف الرتغيب باب النكاح، كتاب: صحيحه يف البخاري أخرجه  )(٤

 ملن النكاح استحباب باب النكاح، كتاب: صحيحه يف ومسلم ،)٤٧٧٦ (رقم حديث

ُ      نفسه تاقت ُ      مؤنه ووجد إليه ُ املؤن عن عجز من واشتغال ُ
 

    
ُ

 حديث ،)٢/١٠٢٠ (بالصوم 

 عن النهي باب النكاح، كتاب: الكربى السنن يف والنسائي) ١٤٠١ (رقم

  ).٥٣٢٤ (رقم حديث ،)٣/٢٦٤(التبتل



      
  

 

 ٦٧٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

ومن أجل ذلك ال جيوز استئصال الرحم، وال أخذ دواء يقطع 

ً                                                                    احلمل أو مينعه مطلقا، قياسا على منع التبتل واخلصاء للرجل، إذ العلة يف  ً

  . )١(ويت مقاصد النكاح وأمهها التناسلكل منهما تف

 اجلنني يف بطن أمه، وحرم االعتداء كما حافظ اإلسالم على

  .)٢(عليه، وجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه الضمان بغرة 

ً                                                       وإن كان هذا من احلفاظ على النفس، إال أن له تعلقا بالنسل 

  . وحفظه

 حترمي األنكحة الفاسدة اليت ً                            ومن حفظ النسل من العدم أيضا

 والبغايا، كما حرم ،طكانت منتشرة يف اجلاهلية، من االستبضاع، والره

نكاح املتعة، إذ كل ذلك يتناىف مع مصلحة اإلنسان يف حفظ العرض 

والنسب والنسل، كما يهدم املعىن املقصود من الزواج كاملودة والرمحة، 

  .)٣(والتناسل والتكاثر، والتعاطف واألنس، وحتمل املسئولية 

                                                           

  .٢٦٨، ٢٦٧انظر مقاصد الشريعة لليويب   )(١

  .السابق  )(٢

  . ٣٢٣، ٣٢٢مقاصد الشريعة للزحيلى   )(٣



      
  

 

 ٦٧٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

   الخامسلمبحثا

  )١( حفظ المالمقصد

 مهمتها املنوطة �ا يف احلياة، رية وتؤديحىت تبقى النفس البش

البد من املال، وحىت يتم الزواج والنسل البد من املال، فالبد من املال 

حلفظ النفس والنسل والعقل، فيحفظ املقصد األصلي وهو الدين، بل 

قال النيب صلى اهللا . ن املال، كالزكاة، واحلجمن العبادات ما البد فيه م

 إلقام الصالة وإيتاء إنا أنزلنا املال" عليه وسلم إن اهللا عز وجل قال 

  .)٢(..."الزكاة

 السفهاءوال تؤتوا : "املال قيام احلياة فقال تعاىلوقد جعل اهللا 

  . )٣(ً"                           والكم اليت جعل اهللا لكم قياماأم

فاملال ضروري من ضروريات احلياة، قوام اإلنسان، وبه يتعبد، أو 

عبادة، فما بناء املساجد، واملستشفيات، والرب بالصدقات، ى على اليتقو

                                                           

أكل، أو مشرب، أو ملبس، أو نقد، أو متاع، واملقصود باملال كل ما يتمول به، من م  )(١

  .أو غري ذلك

ُ                     أمحد يف مسنده، مسند أخرجه  )(٢ َ ْ ِ           األنصار ُ َ َْ  حديث ْ
 
     ُ

ِ
  واقد َِ    أيب َ

     ٍ ِ
 الليثي َ

 
        ِّ
ِ
 رقم حديث َّْ

ِ    من الكبري يف  والطرباين،٢١٤٢٩ ُ         احلارث ُُْ      امسه َ ِ َ     وما َْ َ        أسند َ َ ْ   واقد َُ     أبو َ
     ٍ ِ
 الليثي َ

 
        ُّ
ِ
 رقم حديث َّْ

وصححه . ١٠٢٧٨ ،١٠٢٧٧ رقم ،٧/٢٧١ اإلميان شعب يف هقيوالبي ،٣٢٢٦

  ).٤/١٨٢األلباين سلسلة األحاديث الصحيحة 

  . ٥: سورة النساء، آية  )(٣



      
  

 

 ٦٧٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

وأداء النفقات، إال باملال، فاملال ضروري للفرد واألمة يف اجلهاد والدعوة 

وأعدوا هلم ما : "لضرورية، تأمل قول اهللا تعاىلواحلفظ على املقاصد ا

  .)١("اهللا وعدوكم استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو

ائها، فال يفرضون سلطا�م ن املال جيعل األمة غنية عن أعدكما أ

و يذلو�ا وينشرون فيها أفكارهم املنحرفة وعقائدهم اخلبيثة، حتت عليها أ

الرضوخ لشروط بنك النقد الدويل تارة، وباسم التعليم وفتح املدارس تارة، 

  .وعن طريق جلان اإلغاثة الصليبية تارة أخرى

ً                                   ال ضروريا لألمة املسلمة بل لكل دولة كل ذلك وغريه جيعل امل

مسلمة، ولذا كان للدولة اإلسالمية موارد دورية، أي ثابتة متكررة، 

، واجلزية، والعشور، وموارد أخرى غري دورية، مثل مخس راجكالزكاة، واخل

ه، واألموال اليت ال الغنائم، ومخس املعادن والركاز، وتركة من ال وارث ل

  .)٢(يعرف مالكها

ً                                                     ال ال حيمد إال إذا كان خادما للدين، ينفقه صاحبه يف سبيل وامل

 الحسد إال يف" صلى اهللا عليه وسلم اهللا وما يرضيه، كما قال النيب

                                                           

  .٦٠: سورة األنفال، آية  )(١

ً                                أخذا من السياسة الشرعية لعبد ٢٨٥ – ٢٨٣مقاصد الشريعة اإلسالمية لليويب   )(٢

  .١٢٤ – ١١١الوهاب خالف 



      
  

 

 ٦٧٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

هللا ً                                                    رجل آتاه  اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق، ورجل آتاه ا: اثنتني

  .)٢)(١("احلكمة فهو يقضى به ويعلمها

  :  جانب الوجود:ً    أوال

ال ويكثره، من الضرب  وجل من الوسائل ما حيقق املشرع اهللا عز

امشوا ىف مناكبها وكلوا ً                            هو الذى جعل لكم األرض ذلوال ف"يف األرض 

فإذا قضيت الصلوة فانتشروا "، والزراعة، والصناعة، والتجارة )٣("من رزقه

  .)٥(أي لطلب املكاسب والتجارات )٤("اهللاىف األرض وابتغوا من فضل 

  .)٦("أحل اهللا البيعو: "عاىلوقال ت

  : جانب العدم: ً      ثانيا

لضياع أو اهلالك، او ع اهللا تعاىل ما حيفظ املال من القد شر

وال تأكلوا : "اإلفساد به يف األرض، فحرم اهللا تعاىل االعتداء على املال

ً                                                                 أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا �آ إىل احلكام لتأكلوا فريقا من أموال 

                                                           

ومسلم، كتاب صالة  . البخاري، كتاب العلم، باب االغتباط يف العلم. متفق عليه  )(١

  .املسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه

  .٢٨٦مقاصد الشريعة لليويب : انظر  )(٢

  .١٥: سورة امللك، آية  )(٣

  .١٠: سورة اجلمعة، آية  )(٤

  . ٨٦٣تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ص   )(٥

  .٢٧٥: بقرة، آيةسورة ال  )(٦



      
  

 

 ٦٧٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

ً                                  خصوصا إذا كان صاحب املال ضعيفا )١("لمونوأنتم تعالناس باإلمث  ً

 وءاتوا اليتمى أمواهلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب وال تأكلوا أمواهلم إىل"

ً                           أموالكم إنه كان حوبا كبريا ً      ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتمى "، )٢("ً

  .)٣("ً      سعريا  ً                                إمنا يأكلون ىف بطو�م نارا وسيصلون

وال تؤتوا " ال حيسن التصرف فيه  املال ملنو�ى عن إعطاء

، )٤("ً                              م قياما وارزقوهم فيها واكسوهمالسفهآء أموالكم اليت جعل اهللا لك

 من ال حيسن التصرف يف املال إما لعدم عقله كا�نون واملعتوه والسفيه

  .)٥(ا لعدم رشده كالصغري وغري الرشيدوحنومها، وإم

  . )٦("العن إضافة امل"و�ى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

والسارق " وحرم اهللا السرقة، وحد عقوبة للسارق وهى قطع يده 

ً                     كاال من اهللا، واهللا عزيز جزآء مبا كسبا نوالسارقة فاقطعوا أيديهما 
                                                           

  .١٨٨: سورة البقرة، آية  )(١

  .٢: سورة النساء، آية  )(٢

  .١٠: سورة النساء، آية  )(٣

  .٥: رة النساء، آيةوس  )(٤

  .١٦٤تيسر الكرمي الرمحن ص   )(٥

كتاب االستقراض، باب ما ينهى عن إضافة املال، : أخرجه البخاري يف صحيحه  )(٦

باب قول اهللا : ن من الكبائر، ويف الزكاةباب عقوق الوالدي: ، ويف األدب)٥/٥١(

ومسلم يف صحيحه، كتاب األقضية، باب النهي عن ). ً                     ال يسألون الناس إحلافا (تعاىل

  ).٥٣٩(كثرة املسائل من غري حاجة، حديث رقم 



      
  

 

 ٦٨٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

 وفوق ذلك فقد لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السارق )١("حكيم

ع ، ويسرق احلبل فتقطلعن اهللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده: فقال

  . )٢("يده

  

  . وال جيوز الشفاعة يف هذا احلد بعد أن يرفع للحاكم

: قاطع طريق فقال تعاىلوشدد اهللا العقوبة فيما لو كان آخذ املال 

ً                                                                إمنا جزآؤا الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون ىف األرض فسادا أن يقتلوا "

أو ينفوا من االرض أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف 

  .)٣(" اآلخرة عذاب عظيملدنيا وهلم يف الك هلم خزي يفذ

  .)٤("اوحرم الرب"  تعاىل حرم الربا كما أن اهللا

  . وشرع الضمان والتعويض على املتلف واملعتدى

                                                           

  . ٣٧: سورة املائدة، آية  )(١

 يسم مل إذا السارق لعن باب احلدود، كتاب: صحيحه يف البخاري أخرجه  )(٢

 حد باب احلدود، كتاب: صحيحه يف ومسلم ،)٦٤٠١ (رقم حديث ،)٦/٢٤٨٩(

  .واحد ولفظهما). ١٦٨٧ (رقم حديث ،)٣/١٣١٤ (ونصا�ا السرقة

  .٣٣: سورة املائدة، آية  )(٣

  .٢٧٥: سورة البقرة، آية  )(٤



      
  

 

 ٦٨١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

وحذر من آفات املال ومضاره، كالطمع، والبخل، والشح، 

واستخدامه يف املعاصي، والتعلق به لذاته، واالنشغال به عن الصالة 

  . )١(ر اهللا وأداء الواجبات األخرىوذك

 ولو ببذل النفس فيكون املدافع املال شرع اهللا الدفاع عن و

أرأيت إن جاء "  وىف احلديث )٢("تل دون ماله فهو شهيدمن ق" ً       شهيدا 

فاقتله، : أرأيت إن قاتلين؟ قال: فالتعطه، قال: رجل يريد أخذ مايل؟ قال

هو : أيت إن قتلته؟ قالأر: د، قالفأنت شهي: أرأيت إن قتلين؟ قال: قال

  .)٣("يف النار

                                                           

، علم أصول الفقه ٢/٥ أخذا من املوافقات ٣٢٤، ٣٢٣مقاصد الشريعة للزحيلى   )(١

وانظر مقاصد الشريعة لليويب . ٢/٥، قواعد االحكام ١٤٩عامة ، األصول ال٢٠١

٣٥٠ – ٢٩٣.  

 ،)٢/٨٧٧(ماله دون قاتل من باب املظامل، كتاب: صحيحه يف البخاري أخرجه  )(٢

 من أن على الدليل باب اإلميان، كتاب: صحيحه يف ومسلم ،)٢٣٤٨ (رقم حديث

 النار يف كان قتل وإن قهح يف الدم مهدر القاصد كان حق بغري غريه مال أخذ قصد

  .للبخاري واللفظ). ١٤١(رقم حديث ،)١/١٢٤ (شهيد فهو ماله دون قتل من وأن

 اإلميان، باب َِ      كتاب: أخرجه مسلم يف صحيحه  )(٣
             َ
ِ َ ِ         الدليل ِ ِ َّ    أن ََ     على َّ ْ    من َ َ      قصد َ َ َ      أخذ َ ْ  مال،  َ

      ِ
َ

 محنالر عبد ابن العالء طريق من ٤٤ – ١/٤٣ أيضا عوانة أبو. ٢٠٥حديث رقم 

  .٣٦٠ ،٢/٢٣٩ ، وأمحد١٧٣ / ٢ النسائي وأخرجه. به هريرة أيب عن أبيه عن



      
  

 

 ٦٨٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

  الخاتمة
  :وبعد هذه اجلولة املتواضعه نستنتج ما يلي

 .بيان كمال الشريعة اإلسالمية -١

 .زيادة اإلميان ورسوخه -٢

معرفة املؤمن مشروعية ما يعمل والوقوف على بعض حكمه  -٣

 . ومصاحله

لذا فالبد من بيان أن األحاديث الصحيحة توافق املصاحل الشرعية، و -٤

 .العمل �ا

 .اجلمع بني الكليات العامة واألدلة اخلاصة -٥

 .آالت يف تقدير أحوال املستفتني والوقائعاعتبار امل -٦

 .فتح ذرائع املصاحل ووسائله إذا كانت ال تتعارض مع الشرع -٧

 التقريب بني املذاهب الفقهية وحماولة إزالة اخلالف، وهو راجع إىل -٨

 .)١(الشريعةالرتجيح بناء على مقاصد 

                                                           

حنو تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور مجال الدين :  من التفصيلبشيءنظر هذه النقاط ا  )(١

  .١٨٤-  ١٧٨عطية 



      
  

 

 ٦٨٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

الوصول إىل العقلية املقاصدية للفرد واجلماعة، يف كل ا�االت،  -٩

 . )١(وغريها ) السياسة الشرعية(الفكرية، والسياسية 

أرجو أن أكون قد وفقت يف بيان ما يتعلق مبوضوع مقاصد 

ّ                                                            الشريعة فإن أصبت فهو حمض فضل اهللا علي فله احلمد واملنة، وإن كان 
واهللا ورسوله منه بريئان، فاهللا .  مين والشيطانمن خطأ وتقصري فهو

أن يرينا  وحسيب ونعم الوكيل، أسأل اهللا تعاىل أن يبصرنا يف أمور ديننا

ً                                                                     احلق حقا ويرزقنا أتباعه ويرنا الباطل باطال ويرزقنا أجتنابه كما أساله  ً

ً                                                                 سبحانه أن يصلح نياتنا ويلهمنا رشدا أنه ويل ذلك والقادر عليه وصلي 

  .على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياهللا 

 واحلمد هللا رب العاملني

                                                           

  .٢٣٤ – ٢٢٧السابق   )(١



      
  

 

 ٦٨٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

  قائمة المراجع

  القرآن الكريم

 .  حممد على صبيح/حكام يف أصول األحكام لآلمدي طاإل -١

 .ول األحكام البن حزم، دار احلديث، القاهرةاألحكام يف أص -٢

 .  ط املكتبة التجارية مبصر،االعتصام للشاطيب -٣

حتقيق عبد الرمحن الوكيل،  / بن القيم اجلوزيه ألإعالم املوقعني -٤

 . مكتبة ابن تيمية، القاهرة

عبدالستار أيب /البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي، حترير د -٥

 . غدة، ط دار الصفوة بالغردقة، مصر

الرؤوف،  حتقيق طه عبد  البن كثري الدمشقيتفسري القرآن العظيم -٦

  .مكتبة اإلميان باملنصورة، مصر

الشيخ عبد الرمحن بن / ري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان تيس -٧

 .ناصر السعدي، مؤسسة الرسالة، بريوت

الرسالة لإلمام الشافعي بتحقيق أمحد بن شاكر ط احلليب األوىل  -٨

 .م١٩٤٠هـ ١٣٥٨

 . سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين، املكتب اإلسالم، بريوت -٩



      
  

 

 ٦٨٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

 . د الباقي، ط احلليبسنن ابن ماجة حتقيق حممد فؤاد عب -١٠

 .سنن الدارمي، بعناية حممد الدمهان، دار الكتب العلمية، بريوت -١١

السنن الكربى للبيهقي ط دارئة املعارف حبيدر آباد حبيدر آباد،  -١٢

 .هـ١٣٥٢اهلند 

سنن النسائي بشرح احلافظ السيوطي ط دار إحياء الرتاث العريب،  -١٣

 .بريوت

 .رتبية العري الرياضصحيح سنن أيب داؤد لأللباين، مكتب ال -١٤

صحيح سنن ابن ماجة لأللباين، ط مكتبة املعارف، الرياض،  -١٥

 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل 

صحيح مسلم بشرح النووي، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقى ط دار  -١٦

 .احياء الرتاث، بريوت

 .حتقيق األلباين/  للبخاري صحيح األدب املفرد -١٧

 .حيح البخاري، ط الشعبص -١٨

أسامة اإلسالمية، ية السندي، مكتبة صحيح البخاري حباش -١٩

 . اهرةالق

صحيح البخاري، بشرح الكرماين ط املطبعة البهية املصرية  -٢٠

 . م١٩٣٨هـ ١٣٥٦



      
  

 

 ٦٨٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

 .صحيح اجلامع الصغري وزيادته، لأللباين، الكتب اإلسالمي -٢١

 .ضعيف سنن ابن ماجة لأللباين، ط املعارف، الرياض -٢٢

لسالم، ط مؤسسة  للعز بن عبد ا يف مصاحل األنامقواعد األحكام -٢٣

 . م١٩٩٠هـ ١٤١٠الريان، بريوت، لبنان 

يب عبد الرمحن بن حممد بن جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع وترت -٢٤

 .احلرمنيقاسم، طبعة امللك فهد، إشراف الرئاسة العامة لشئون 

طه جابر فياض، / احملصول يف علم أصول الفقه للرازي، حتقيق د  -٢٥

 .هـ١٤٠٠ن سعود الطبعة األوىل جامعة اإلمام حممد ب

حممد ياسني، املكتبة التجارية، مبكة / خمتصر صحيح مسلم  -٢٦

 . املكرمة

 .خمتصر صحيح البخاري، لأللباين، املكتب اإلسالمي -٢٧

املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري، نشر مكتبة  -٢٨

 .املطبوعات اإلسالمية، حلب، حممد أمني، بريوت

 .زهريمحزة بن / حتقيق د/ املستصفى للغزايل  -٢٩

 .مسند اإلمام أمحد، املكتب اإلسالمي، دار صادر، بريوت -٣٠

مقاصد الشريعة اإلسالمية حممد الطاهر عاشور، الشركة التونسية  -٣١

 . للتوزيع



      
  

 

 ٦٨٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةادسالساملجلد  
 

 الوسائل الرشعية لتحقيق مقاصد الرشيعة واملحافظة عليها

حممد مصطفى الزحيلي، جملة كلية الشريعة / مقاصد الشريعة د -٣٢

 . والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى

حممد سعد /دلة الشرعية دمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باأل -٣٣

 .اليويب، دار اهلجرة للنشر والتوزيع، الرياض

 .حتقيق حممد حسن هيتو، ط دار الفكر، بريوت/املنخول للغزايل  -٣٤

املوافقات بتعليق الشيخ عبد اهللا دراز، عىن بضبطه حممد عبد اهللا  -٣٥

 .دراز، دار املعرفة، بريوت

 .  الفكر، سوريامجال عطية، ط دار/ حنو تفعيل مقاصد الشريعة د -٣٦

نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، أمحد الريسوين، نشر الدار  -٣٧

 .العاملية للكتاب اإلسالمي، الرياض


