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 ( ػ معرفة مقاصد التشريع2) 
مقاصػػد الشػػريعة ألػػا االػػراض التػػا اهللماػػا شػػرع اس الشػػراءعش علػػيس ي مػػع شػػا  شػػر   اس مػػف 
لػػرض يريػػد وػػ ش عمػػا مػػف شػػا  مػػف تمػػؾ االػػراض مك عألػػع  اءػػد  مػػ، المكمػػؼ وػػال  ع عالمصػػم ةش ع لػػؾ 

رادتػ  ال يػر لػ ش مت قؽ ل  فا الد يا يعفا اآل رةش يع فا الػداريف هللميعػاش عكمػ  مػف ر   مػة اس تعػال، وػ  عاد
فال ي  مق  عصعره عشؽ سمع  عوصػره ي مػـ ومػا يصػم   عي  عػ ش وػؿ ألػع ي مػـ وػ   تػ، مػف   سػ     يك 

 [.  44يعمـ مف  مؽ عألع المطيؼ ال وير { ]الممؾ  
 * ي عاع المصالح المقصعدة والتشريع 

المصػػالح التػػا هللػػا   هللميػػع شػػراءع  مػػف ي ظػػـ مػػا يهللػػف  مػػ، ال قيػػ  معرفتػػ  مدراؾ مػػا ترهللػػع مليػػ 
 اإلسالـ لت قيقااش ع لؾ امريف 

 ش ااعؿ  معرفػػة العهللػػعه التػػا عرد  مياػػا التشػػريع مػػف ال كػػـ عالمعػػا اش لروا ػػة   اػػا عتوصػػير ال مػػؽ واػػا
ع لؾ وإظاار م اسف أل ه الشريعة العظيمة عمزاياألا عصػال ية ي كاماػا لهللميػع اازم ػة عاامك ػةش عاد امػة 

مػػ، ي اػػا القػػا عف الػػ ي يهللػػف يف يسػػعدش عالميػػزاف الػػ ي يهللػػف يف ي صػػفش عالعػػدؿ الػػ ي يهللػػف يف ال هللػػة  
   . [55يقاـش   عمف ي سف مف اس  كما لقـع يع  عف { ]الماءدة 

الثا ا  مرا اتاا   د اكسػت واط عال ظػر فػا المسػتهللدا  عال ػعادا فيمػا طريقػ  اكهللتاػادش اف القصػد ملػ، 
ش عتمػػػؾ المطاوقػػػة  ف ليػػػر ا توػػػار  ػػػعع مطاوقػػػة فػػػا  لػػػؾ اكهللتاػػػاد ل كػػػـ اس معافقػػػة ال ػػػؽ ك يمكػػػف مػػػ

ليس  ومهللػرد اال ػاظش وػؿ والمعػا ا التػا لػـ تسػتعمؿ اال ػاظ فػا ال قيقػة مك لروا ػة   اػاش عتمػؾ المعػا ا 
 ألا  كـ التشريعش عألا  مؿ اا كاـش عألا مصالح العواد.

   ألاش ع  راوع لاا عهللممة ما ترهللع ملي  المصالح ثالثة ي عاع ك
 ػ الضرعريا  4

عألػػا كػػؿ يمػػر ك وػػد م ػػ  لقيػػاـ مصػػالح الػػديف عالػػد ياش و يػػا م ا فقػػد لػػـ تهللػػر مصػػالح الػػد يا  مػػ، 
   عتمػؾ الضػرعرا   مػس . استقامةش وؿ  م، فساد عألالؾ عفا اآل رة  مػ،  ػزي ع دامػة ع سػراف موػيف

 لشريعة ل  ظاا وأمريف عهللا   ا . ش عالعرض ش عالماؿ ش عالعقؿ ش عال  س الديف
 ااعؿ  ما يقيـ يركا اا عيثو   عا دألا.

 عالثا ا  ما يدري   اا اك تالؿ العا ع يع المتع ع. ع مي  فشر   
[ ل  ظ الديف  فػرض اإليمػاف عالتع يػدش عالصػالةش عالزكػاةش عالصػياـش عال ػأش عمػا يشػو   لػؾش عفرضػ  4]

يكػػعف الػػديف سش عيقاوػػؿ  لػػؾ ت ػػريـ الك ػػرش عتػػرؾ الشػػراءع اامػػر وػػالمعرعؼ عال اػػا  ػػف الم كػػر عالهللاػػاد ل
يهللػػػاف  تػػػؿ المرتػػػد  المػػػ كعرةش عالزيػػػادة فػػػا الػػػديف واكوتػػػداع فيػػػ  ومػػػا ك يرهللػػػع ملػػػ، يصػػػؿ فػػػا الشػػػرع ش عاد

. وػػؿ يكػػد  الشػػريعة   ػػظ الػػديف ومػػا يزيػػد فػػا الثوػػا   ميػػ  مػػف مكمػػال  الضػػرعرةش فضػػرعرة  عالم ػػارف
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ة الصػػالة شػػرع ر تثويتػػا وكثػػرة الػػ كر كتسػػويح عتاميػػؿ عت ميػػد عاسػػت  ارش عضػػرع  اإليمػػاف شػػرع لاػػا مػػا يزيػػدألا
 لاا مف مكمال    ظاا شعيرة اا اف إلظاارألاش عصالة الهللما ةش عألك ا.
 . عك ي  ، يف   ظ الديف ألع   ظ سوف العزة فا الد ياش عال الح فا اآل رة

الت اسػؿش عيوا ػػ  ااطعمػػة عااشػػروة عاالوسػػة [ ل  ػظ الػػ  س  شػػر   الػػزعاه ل  ػظ ألػػ ا ال ػػعع عتكثيػػره و2]
عالمسػاكفش عمػا وػػ   يػاـ ال يػػاة مػف ااسػواف عدعاماػػاش ع رمػ  مػػا ي تػؾ وػال  سش كتعػػاطا السػمـع القاتمػػةش 

[ش عمػا يضػع اا 29عمف  لؾ ت ريـ  تؿ ال  س واك ت ارش كمػا  ػاؿ تعػال،    عك تقتمػعا ي  سػكـ { ]ال سػا   
عاطي  يع ترك  اامػراض عااسػقاـش كمػا شػر   القصػاص مػف القاتػؿش ع ػد  ػاؿ كتعاطا يع ترؾ ما يقع وت

[ش ع رمػ  اك تػدا   مػ، 479تعال،    علكـ فا القصاص  ياة يػا يعلػا االوػاف لعمكػـ تتقػعف { ]الوقػرة  
 . ال يػػر فػػا   سػػ  يع وعػػض ي ضػػاء  و يػػر  ػػؽش كمػػا شػػر   ي كػػاـ الػػديا   قعوػػا  لمم ػػال يف فػػا  لػػؾ

 .   الدعاـ عالوقا  مل، يف يرا اس اارض عمف  ميااعال  س سوف 
[ ل  ظ العقؿ  موا ػة ااسػواف التػا يػدـع واػا عيوقػ، ووقػا  اإل سػاف مسػتعمال لػ  فيمػا يعػعد  ميػ  وػال  ع 3]

فػػا الػػد يا عاآل ػػرةش عت ػػريـ مػػا كػػاف سػػووا فػػا مزالتػػ  يع مضػػعاف  ممػػا لممكمػػؼ فيػػ  ا تيػػارش كإزالتػػ  وتعػػاطا 
ف لػػـ يسػػكر تتميمػػا فػػا   ػػظ  . هللوػػ  العقعوػػة فياػػاالمسػكرا ش عيع  عكػػ لؾ م عػػ  شػػرف القميػػؿ مػػف ال مػػر عاد

عالعقػػػػؿ سػػػػوف التكميػػػػؼ عيساسػػػػ شكما ي ػػػػ  سػػػػوف لمعػػػػدؿ فػػػػا هللميػػػػع  . ألػػػػ ه الضػػػػرعرةش ع لػػػػؾ سػػػػدا لم ريعػػػػة
 التصرفا .

مػػػ  [ ل  ػػػظ المػػػاؿ  يوػػػاح يسػػػواف م ماءػػػ   مػػػ، عهللػػػعه ت قػػػؽ فيػػػ  ع ػػػـر اك تػػػدا   ميػػػ  وػػػاإلتالؼش يع يك4]
[ش عمػف  لػؾ 29والواطؿش كما  اؿ تعال،    يا يياا ال يف آم عا ك تأكمعا يمعالكـ ويػ كـ والواطػؿ { ]ال سػا   

 يكم  والرواش كما  ـر سر ت  يع لضو ش عيعهللف  طع يد السارؽش ع ـر تو يره فا لير عهللعأل .
لتػا هللعػؿ اس لكػـ  يامػا { ]ال سػا   عالماؿ سوف  ياـ ال ياةش كما  ػاؿ تعػال،    عك توتػعا السػ اا  يمػعالكـ ا

5] . 
فػػا  سػػاع الز ػػا عال هللػػعر موي ػػة  طػػعرة تمػػؾ الم سػػاع [ ل  ػػظ العػػرض  دلػػ   مػػ، يسػػواف ع ايتػػ  مػػف م5]

يهللاوػ  والقػ ؼ  مػ، القػا ؼ  يهللػاف ال ػد فيػ  ع ايػة لم سػؿش عاد فسادهش عمف ألػ ا هللػا  ت ػريـ الز ػاش عاد تدميره عاد
 . ض سوف فا تماسؾ المهللتمع المسمـ عيل ت  عطاارت المتطاعؿ  م، اا راض الوريءة.عالعر 

   ػ ال اهلليا 2
عألػػا كػػؿ يمػػر ي تػػاه مليػػ  ال ػػاس لرفػػع ال ػػره  ػػ اـش علػػيس و عاتػػ  فػػعا  ضػػرعري لاػػـش لكػػف يقػػع 

ألػػ ه الشػػريعة ي اػػا هللػػا   والتيسػػير   . عمػػف موػػاد و عاتػػ  العسػػر عالضػػيؽ ومػػا يشػػؽ  مػػ، المكمػػؼ ا تمالػػ 
ع ػاؿ    مػا يريػد اس  . [78،    عما هللعؿ  ميكـ فا الديف مف  ره { ]ال ػأ  عرفع ال رهش كما  اؿ تعال

[ش 485[ش ع اؿ    يريػد اس وكػـ اليسػر عك يريػد وكػـ العسػر { ]الوقػرة  6ليهللعؿ  ميكـ مف  ره { ]الماءدة  



 04 

لت قيػؽ شػر ت   عمػف يمثمػة مػا . [28ع اؿ    يريد اس يف ي  ػؼ  ػ كـ ع مػؽ اإل سػاف ضػعي ا { ]ال سػا   
   أل ا ال عع مف المصالح

[ فػػا العوػػادا   شػػر   الػػر ص الم   ػػةش كالمسػػح  مػػ، ال  ػػيفش عتػػرؾ القيػػاـ فػػا الصػػالة لممسػػافرش 4]
سقاط الصالة  ف ال اءض عال  سا ش عال طر لممسافر عالمػريضش عرمػا  عالهللمع ويف الصالتيف لم اهللةش عاد

 . يؼ فا العوادا الهللمار  ف ال سا  عالضع ةش علير  لؾ مما شرع لمت  
[ فػػا العػػػادا   شػػػر   موا ػػػة التمتػػػع والطيوػػػا  مػػػف ليػػػر مسػػػراؼ يع  ػػػيال   فػػػا المطػػػا ـ عالمشػػػارف 2]

عالمالوػػس عالمراكػػف عالمسػػاكف عسػػاءر الم ػػافعش عيوا ػػ  الصػػيد عالت ػػزه عالماػػع ترعي ػػا لمػػ  س عدفعػػا لممماػػا 
 . عسآمتااش وشرط يف ك يعارض ضرعريا

فػػػػا ي ػػػػعاع مػػػػف العقػػػػعد اسػػػػتث ا  مػػػػف القعا ػػػػد العامػػػػةش كإوا ػػػػة ويػػػػع السػػػػمـ  [ فػػػػا المعػػػػامال   ر صػػػػ 3]
عاكستص اعش عألما مف  ويػؿ ويػع اإل سػاف مػا لػيس   ػدهش عاد مػا ر ػص فيامػا وشػرعط معي ػة لم اهللػةش كمػا 

 يوا   الطالؽ عال مع إل اا   قد الزعهللية دفعا لم ره عالضرر فا  شرة لير مرلعوة.
   ال دعد والشواا (ش عهللعؿ الدية  م،  ا م  القاتؿ فا  تؿ ال طإ.[ فا العقعوا   شر   )در 4]
 ػ الت سي يا  3

عألػ ا وػاف هللػا   الشػريعة فيػ  وأكمػؿ  . عألا اا   وم اسػف العػادا  عاا ػالؽش عتهلل ػف مسػاعءاا
المعا ا عيتمااش علما كا   العقعؿ الراهلل ة تهللوؿ  م، كثير مف تمػؾ ال صػاؿ وطوعاػا هللػا   ػا عف شػريعة 
اإلسػػالـ فياػػا وػػإ رار مػػا كػػاف  مياػػا ال ػػاس م اػػا  وػػؿ اإلسػػالـش ليػػر ي ػػ  يهللػػر   مياػػا التعػػديؿ عالت سػػيف 

 القا عف العظيـ  م، يتـ ما يهللف يف تكعف  مي .عالتا يف وما هللعمتاا ت دره ت   معاد أل ا 
(( ] ػديا صػ يح رعاه ي مػد عليػره[ش كمػا    ))م مػا وعثػ  اتمػـ صػالح اا ػالؽ عفا أل ا يقعؿ ال وػا 

 [.6    علكف يريد ليطاركـ عليتـ  عمت   ميكـ { ]الماءدة    اؿ اس 
   عمف يمثمة ماهللا   و  الشريعة لت قيؽ أل ا ال عع مف المصالح

[ فػػا العوػػادا   شػػر   مزالػػة ال هللاسػػة  ػػف الثػػعف عالوػػدفش عسػػتر العػػعرةش عي ػػ  الزي ػػةش عالتطع ػػا  فػػا 4]
 الصالة عالصياـ عالصد ةش عس ف الطاارا  عالصمعا  عآداوااش ع  ع  لؾ مما ي سف عيهللمؿ.

الكويػػرش [ فػػا العػػادا   شػػر   يدف ااكػػؿ عالشػػرف عالممػػوسش عتػػرؾ يكػػؿ ال هللاسػػا  عشػػروااش عتػػع ير 2]
عمالط ة ااط اؿش عترؾ ا ػتالط الرهللػاؿ عال سػا  ل يػر  اهللػةش عتػرؾ ال مػعة وااهلل ويػا ش عالت يػة عآداواػاش 

ماطة اا    ف الطريؽ.  عطال ة العهلل    د المقا ش عاد
[ فا المعامال   شػر   م ػع ويػع الميتػة عال  زيػرش ع اػ  المػرية يف تػزعه   سػااش عم عػ  ويػع  الرهللػؿ 3]

  ش ع طوت   م،  طوة ي ي ش عم ع  ال ش عال ديعة فا الويع عساءر المعامال . م، ويع ي ي
 [ فا العقعوا   شر   م ع  تؿ ال سا  عالصوياف فا الهللاادش كما  رم  المثمة عال در.4]
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    * ترتيف المصالح
   ي عاع المصالح الثالا ك ي  ، ت اع  درهللاتاا و سف يألميتاا عألا  م، مػا سػوؽ ترتيواػا  ميػ 

   . الضرعريا ش فال اهلليا ش فالت سي ا 
عمرا اة أل ا الترتيف فا لايػة ااألميػة لم قيػ ش فػإف ال ظػر فػا المسػاءؿ يهللػف يف يقػاس ومػا تتصػؿ 

ش فمػا كػاف لػ  صػمة والضػرعرا  ال مػس ي و ػا  ميػ  ت صػيماا ع مايتاػا فمػ  المقػاـ  و  مػف ألػ ه المصػالح
ف تعمقػػ  وػػأمر  ػػاهللا كعسػػر امتثػػاؿ  مػػ، المكمػػؼ صػػح ا توػػاره م ا لػػـ يوطػػؿ وػػ   ااعؿ فػػا اك توػػارش عاد

ف تعمػؽ وػأدف كػاف الشػرط ك توػاره يف ك يوطػؿ ضػرعريا عك يػعرد  رهللػا ع سػراش  ضرعري مػف ال مػسش عاد
 . عيال ظ يف ال اهلليا  عالت سي ا  كالمتمما  لمضرعريا 

هللمػػ  الػػ  س عالمػػاؿش عالضػػرعرا  ال مػػس مت اعتػػة فيمػػا وي اػػا فػػا  ػػعة الضػػرعرةش ف  ػػظ الػػديف يسػػتر ص ا
ع  ػػظ الػػ  س مقػػدـ  مػػ،   ػػظ المػػاؿش فإ اػػا ت تػػد  والمػػاؿش عالمػػاؿ يمكػػف اسػػتدراؾ مػػا ي ػػع  م ػػ  و ػػالؼ 
ال  سش ع  ظ العرض والع ة مف الز ا ي تد  والماؿش وؿ وال  سش ع  ظ العقػؿ ي ت ػر فيػ  مػا ك ي ت ػر فػا 

   تػدرؾ مػف ي كػاـ اإلكػراهش ع ػاؿ الضػرعرةعدرهللا   لؾ مت اعتػة وا توػارا . ليره مف الضرعريا  والع ر
. 

يف ترتيػػف الضػػرعريا  لػػيس لػػ   ػػا عف عاضػػح يعػػعؿ  ميػػ ش عألػػا كمػػا يشػػر  تت ػػاع    عالت قيػػؽ 
وا توارا ش فمػ ا ك ي ػدره ترتيواػا ضػمف يصػعؿ المقاصػدش عاد مػا الترتيػف صػ يح فػا ترتيػف المصػالح مػف 

   .  يا الهللممة
   صد التشريع* القعا د المو ية  م، مرا اة مقا

 عومرا اة مقاصد التشريع المتقدمة است يد  هللممػة مػف القعا ػد عالضػعاوط العامػة ممػا يت قػؽ وػ    ػ
ش عألا فا ال قيقة  عا د فقاية  امػة تسػا د ال قيػ   مػ، اكسػتدكؿ عالتػرهلليح وػيف المصػالحش مػف  المكمؼ
   يألماا

 ػ )الضرر يزاؿ(.4
ش م اػػا  اسػػت قاؽ التعػػعيض لم يػػر   ػػد متػػالؼ مالػػ ش  ةعألػػ ه  ا ػػدة  امػػة ي ػػدره ت تاػػا فػػرعع كثيػػر 

عثوػػػع   ػػػؽ الشػػػ عة لمشػػػريؾ يع الهللػػػارش ععهللػػػعف الع ايػػػة مػػػف اامػػػراضش عمعا وػػػة المهللػػػرميف وال ػػػدعد يع 
 . التعازير

 ػ )يدفع الضرر العاـ وت مؿ الضرر ال اص(.2
قػدـ  مػ، ا توػار عيمكف التعوير  ف أل ه القا دة وصػي ة ي ػر ش ألػا  )ا توػار المصػم ة العامػة م

 . المصم ة ال اصة(
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عمف فرع اا  القصاص مف القاتػؿ ل  ػظ  يػاة ال ػاس مػف التاػاعف فػا اك تػدا   مياػاش ع طػع يػد السػارؽ 
ل  ظ يمعاؿ ال اس مف مد اايدي مليااش عهللمد القا ؼ لقطع االس ة دعف   ؼ الم ص ا ش عتد ؿ الدعلػة 

هللوػار التػاهللر الم تكػر  مػ، الويػع ل اهللػة فا تسعير السمع   د ال ػال  و عػؿ التهللػار ممػ ا يضػر وال ػاسش عاد
 ال اس.

 .   ػ )يرتكف ي ؼ الضرريف كتقا  يشدألما(3
ش عال كػػػاح  العػػػاهللز  ػػػف اسػػػتعمالاا و يػػػر طاػػػارة عمػػػف فرع اػػػا  صػػػالة فا ػػػد الطاػػػعريف المػػػا  عالتػػػراف يع

 ػالؿ ع ػدر فػال تتػرؾ ضػرعرة عاد هللاف ااط اؿ فا ويءة  د كثر فياا ال راـ عالشواا  فا المكاسف ع ػؿ ال
  ػػػظ الػػػ  س وال كػػػاح عال سػػػؿ اهللػػػؿ عرعد تمػػػؾ الم سػػػدةش عكػػػعف اإل سػػػاف وػػػيف ا تيػػػاريف  طمػػػف العمػػػـ فػػػا 

ش فػااعؿ مقػدـ فػا اك تيػارش  معضع ير  فياا الم كػر عيسػك ش يع تػرؾ  لػؾ عالوقػا   مػ، الهللاػؿ عااميػة
الم كر في  ر صة فا ي ػعاؿش عم اػا الع ػعع فإف طمف العمـ مف ضرعرة   ظ الديفش عالسكع   ف م كار 

فػػا الكػػ ف ل مايػػة مسػػمـ مػػف اا  ش عكتمػػاف اإلسػػالـ يع تػػرؾ مظاػػار التػػديف لع ايػػة الػػ  س يع ااألػػؿ يع 
 الماؿ مف اا  .

 ػ )الضرعرا  تويح الم ظعرا (.4
 ميػػ  مػػف  عفرع اػػا ك ت تاػػاش عألػػا  ا ػػدة  ظيمػػة يسػػتواح واػػا ال ػػراـ لعسػػر ا تمػػاؿ المكمػػؼ  سػػرا يػػعرد

الضػػرر مػػا ك يقػػدر  ميػػ ش عمػػف فػػرعع ألػػ ا  موا ػػة الميتػػة عال  زيػػر عال مػػر عليرألػػا لمػػف ك يهللػػد وػػدا مػػف 
  الضػرر الػعاردش مػع ضػرر معا عػة ال ػراـش  عفاـ أل ه القا ػدة ي تػاه ملػ، تصػعر  ػدر الضػرريف . ي  ألا

 .  كـ ل ش فأي الهللا ويف كاف يرهللح فال عأل ه ت تاه مل، تأمؿ شديد مف  وؿ ال قي 
 ػ )الضرعرا  تقدر وقدرألا(.5

أل ه القا دة كالقيد لمتا  ومااش عالمقصعد واا  يف يكت ، فا استوا ة الم ـر لمضرعرة والقدر الػ ي 
دفعػػ  مليػػ  الضػػرعرة مػػف ليػػر مهللػػاعزةش لقعلػػ  تعػػال،    فمػػف اضػػطر ليػػر وػػاغ عك  ػػاد فػػال مثػػـ  ميػػ  { 

 .   ف واؽ ما وقا الع رش زاءؿ وزعال عك لؾ ت يد القا دة يف اإل [.473]الوقرة  
 سير(.يػ )المشقة تهللمف الت6

ليػػ  ترهللػػع مصػػالح )ال اهلليػػا (ش عي ػػدره ت تػػ  الػػر ص التػػا  عألػػ ه تعػػعد ملػػ، يصػػؿ رفػػع ال ػػرهش عاد
 ع د سوؽ فا )ي ساـ ال كـ العضعا( وياف يسواف الر ص عوعض يمثمتاا. . شر   ت  ي ا  م، العواد

 ػ )م ا ضاؽ اامر اتسع(.7
عألػػػ ه  . ت تمػػػؿ مك والضػػػرر الػػػراهللح فإ ػػػ  يػػػر ص فيػػػ  عيعسػػػع عالمع ػػػ،  م ا ظاػػػر  فيػػػ  المشػػػقة التػػػا ك

 . القا دة مف واف التا  وماا
 (. ػ )م ا ا تمؼ  ميؾ يمراف فإف ييسرألما ي رف مل، ال ؽ8
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المقصػػػعد وػػػ لؾ مػػػا ع ػػػع فيػػػ    ػػػا  ال كػػػـ شػػػر ا فػػػا اامػػػريفش عالقا ػػػدة هللػػػا    مػػػ، ا توػػػار يف 
   علقد صح  ف  اءشة رضا اس   اػا  الػ  . فا الشراءع الساعلة عاليسر عرفع الضيؽ عالع  ااصؿ 

 وػيف يمػريف مك ي ػ  ييسػرألما مػا لػـ يكػف مثمػاش فػإف كػاف مثمػا كػاف يوعػد ال ػاس م ػ  ] ما  ير رسعؿ اس 
 [. مت ؽ  مي 

ل قامػا وااصػؿش عألػع  ػدـ فإ ا كاف اامراف ليس فياما  كػـ فػا الشػرع عتػردد فيامػا  ظػر ال قيػ  ي
 . اإلثـش ثـ يرهللح اا   وأيسرألما و ا   م، ااصؿ فا  عا د الشرعش عألدي ال وا 


