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 هو مـا تتعلـق بـه نيتنـا وتتجـه إليـه :املقصود , أو املقصد 
 . ل أو الفعل إرادتنا , عند القو

وعىل هذا فمقاصد الرشيعة ــ أو مقاصـد الـشارع ـــ هـي 
املعاين والغايات واآلثار والنتائج , التي يتعلق هبـا اخلطـاب 
الرشعي والتكليف الـرشعي , ويريـد مـن املكلفـني الـسعي 

 . والوصول إليها 
فالرشيعة تريد مـن املكلفـني أن يقـصدوا إىل مـا قـصدت 

 .  هدفت وتوخت هي , وأن يسعوا إىل ما
الرشع من جهـة , : وهذا جيعلنا أمام مصدرين للمقاصد 

 . واملكلفون من جهة أخرى 
ولكــن جيمعهــام احتــاد املــصب , بحيــث جيــب أن تــصب 
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 . مقاصد املكلف حيث تصب مقاصد الشارع 
وبالنظر إىل هذا الرتابط والتداخل بـني مقاصـد الـرشيعة 

 اإلمام الـشاطبي ومقاصد املكلفني , فإن أول تقسيم وضعه
ــسيمها إىل صــنفني  ــشارع , : للمقاصــد , هــو تق مقاصــد ال

 .IQHومقاصد املكلف 
ًوإذا كان الصنف الثاين ال يعنينـا كثـريا يف هـذا املـدخل , 

 ال يمكــن أن » مقاصــد الــشارع «ويكفينــا منــه أن نعلــم أن 
 , وبرشط أن تكـون الثانيـة » مقاصد املكلف «حتقق إال عرب 
 : ً , فلنقف قليال مع الصنف األول موافقة لألوىل

<Å…^Ö]<‚‘^ÏÚ<V< <

  »  مقاصـد الـشارع«بالنظر إىل االستعامالت املتداولة لعبـارة 
مقـصد الـشارع ومقـصود الـشارع ـــ : ــ أو يف حالة اإلفـراد 

  ,مقاصد اخلطاب: يمكن التمييز بني مستويني هلذه املقاصد 
 . ومقاصد األحكام 

                                                 
) . ٢/٥(املوافقات : انظر  )1( 
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<h^Ş¤]<‚‘^ÏÚ<{<_<V< <

ًقــد يعــرب عنهــا ــــ تبعــا للــسياق ــــ بمقــصود الــنص , أو و
ـــستعمل هـــذا  ـــة , أو مقـــصود احلـــديث , وي مقـــصود اآلي
االصطالح خاصة عندما يتوارد عىل النص الرشعي معنيان 
يكـون أحـدمها غـري مقـصود , واآلخـر هـو املقـصود , وقـد 
يكون املعنى األول الظاهر وهـو املتبـادر إىل الفهـم , ولكـن 

ـــن ا ـــد م ـــرائن بمزي ـــام إىل الق ـــدبر , وباالحتك ـــل والت لتأم
ًلـنص مقـصودا هـو غـري مـا لالتفسريية املـساعدة , يتبـني أن 

املقصود : ٍيتبادر إىل الذهن من ظاهر األلفاظ , فيقال حينئذ 
  ...كذا , أو مقصود النص كذا 

ــاء عــىل هــذا التقــصيد للخطــاب الــرشعي , يتحــدد  وبن
ه التطبيقيـة , كـام يـساعد احلكم املقصود منه , وتتجىل جماالت

واحلكمة التي يرمي , ذلك عىل تلمس العلة التي بني عليها 
 . إليها 

أن تفـــسري : وممـــا جيـــدر التنبيـــه عليـــه يف هـــذا الـــسياق 
اجتـاه يقـف عنـد : النصوص الرشعية يتجاذبه عادة اجتاهان 



QPíÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<±c<Ø}‚Ú 

ًألفــاظ النــصوص وحرفيتهــا , مكتفيــا بــام يعطيــه ظاهرهــا , 
ــستند هــذا واجتــاه يتحــرى مقاصــد ــه , وي  اخلطــاب ومرامي

االجتاه إىل التسليم العام بكون الرشيعة ذات مقاصد وحكم 
 » وهـو مـا سـيأيت بيانـه بعـد قليـل «مرعية يف عامة أحكامها 

فيعمد أصحاب هذا االجتاه عند النظر يف أي نص رشعـي , 
إىل استحـــضار تلـــك املقاصـــد واحلكـــم , وأخـــذها بعـــني 

  . » املقصود « االعتبار يف حتديد معناها
<Ý^Óuù]<‚‘^ÏÚ<{{<h<V< <

 عـىل وجهـه الـصحيح , » مقصود اخلطاب «حني نعرف 
حمرتمني يف ذلك قواعد اللغة ومسلامت الرشع وغريهـا مـن 
األسس التي جيب اعتامدها يف تفـسري النـصوص الـرشعية , 

 يف خطابه , وعرفنا » مقصود الرشع «ٍحينئذ نكون قد عرفنا 
ا ما هو املطلوب منـ: ك اخلطاب , أي املقتىض الصحيح لذل

بمقتىض ذلك اخلطاب , ولكن يبقى علينا ـــ ونحـن نبحـث 
 نعرف ما هي الغايات التي يرمي اخلطـاب نعن املقاصد ــ أ

ما هي الفوائـد والرشعي إىل حتقيقها وإيصال الناس إليها ? 
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التي حيققهـا لنـا العمـل بمقتـىض احلكـم الـرشعي ? بعبـارة 
 قاصد ذلك الترشيع ? ما هي م: أخرى 

 ﴾m l k j﴿: إذا أخــذنا قولــه تعــاىل : ًفمـثال 
إن ظـاهر الـنص هـو خماطبـة : , أمكننـا القـول ] ١٠٣:التوبة[

        ًوتكليفـه بـأن يأخـذ مـن أمـوال النـاس قـدرا مـا ,  Fالنبي 
 . عىل سبيل التصدق ــ ــ غري حمدد 

ــا إىل البحــث عــن           هــذا هــو ظــاهر األلفــاظ , فــإذا انتقلن
ــا أنــه موجــه أيــضا إىل عمــوم » مقــصود اخلطــاب « ً تبــني لن

املكلفني , وأنه موجه بصفة خاصة إىل والة أمور املسلمني , 
وأن املقصود باألموال مقادير معينة مـن تلـك األمـوال هـي 
 , ًالتي تسمى نصابا , وأن األخذ منها يقع وفق رشوط وقيـود

 ســـبيل «ىل أن القـــدر الـــذي ســـيؤخذ مطلـــوب عـــ: منهـــا 
 , وأن املقـصود مـن أخـذها هـو دفعهـا »جوب واإللزام وال

         ملستحقيها الذين سامهم اهللا تعـاىل يف آيـة أخـرى , فهـذا هـو 
  . » مقصود اخلطاب «
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ــام ,  ــذه األحك ــا أن نعــرف مقاصــد ه ــي علين ولكــن بق
, األخـذ : وبصفة خاصـة الـركنني األساسـيني فيهـا , ومهـا 

 . والدفع 
ؤخـذ مـن النـاس قـدر مـن أمـواهلم اململوكـة هلـم فلامذا ي

 ًملكا رشعيا ? 
وملـــاذا يـــدفع القـــدر املـــأخوذ إىل الغـــري ? وإىل أصـــناف 
ــذا  ــات املتوخــاة مــن ه ــا هــي الغاي ــا ? وم خمــصوصة بعينه

 الترشيع ? 
اجلواب عىل هذه األسئلة وغريها من جنسها , هو الـذي 

 مقاصــد « بعــد أن تبينــا » مقاصــد األحكــام «يتــضمن بيــان 
  . »اخلطاب 

مقاصـد األحكـام , : وهذا املـستوى مـن املقاصـد ـــ أي 
بمعنى الفوائد والنتائج املتوخاة من وراء العمـل باألحكـام 

 مقاصــد «الــرشعية ــــ هــو عــادة مــا يقــصده املتحــدثون عــن 
  . »الرشيعة 
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<íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<ÜéŠÏi<V< <

مقاصــد الــرشيعة بمعناهــا األخــري الــذي تقــدم ذكــره , 
ٍكن النظر إليها عىل نطاق الـرشيعة كلهـا , فنكـون حينئـذ يم

 . أمام جممل مقاصدها 
ويمكن النظر إىل جانب معني ــ أو بضعة جوانب ـــ مـن 
الرشيعة , فتظهر لنا مقاصد ذلك اجلانب , وقد ننظر إىل كل 
 , من أحكام الرشيعة ــ عىل حدته ــ لنتبني مقصوده اخلاص به

 . قاصد متعددة أو مقاصده إن كانت له م
وعىل هذا األساس , يمكننا تقـسيم مقاصـد الـرشيعة إىل 

 : IQHثالثة أقسام 
<íÚ^ÃÖ]<‚‘^ÏÚ<{{<_<V< <

وثبتـت إرادة حتقيقهـا , وهي املقاصد التي متت مراعاهتـا 
 , أو يف الغالب األعم من أحكامها, عىل صعيد الرشيعة كلها 

 , نفس الـدين , والـ«: وذلك مثل حفظ الرضوريات اخلمس 
                                                 

, ومــا بعــدها , ) ١٤٣(مقاصــد الــرشيعة اإلســالمية البــن عاشــور : انظــر  )1(
) .  ٨, ٧ص(ونظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي لكاتب هذه األسطر  
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 , ومثــل رفــع الــرضر , ورفــع »والنــسل , والعقــل , واملــال 
احلرج , وإقامة القـسط بـني النـاس , وإخـراج املكلـف عـن 

 .IQHداعية هواه 
<í‘^¤]<‚‘^Ï¹]<{{<h<V< <

أعنــي هبــا املقاصــد املتعلقــة بمجــال خــاص مــن جمــاالت 
 , الترشيع , كمقاصد الرشيعة يف أحكام اإلرث وما يلحـق بـه

رشيعة يف جماالت املعـامالت املاليـة , أو يف جمـال ومقاصد ال
 . األرسة 

وقد يدخل ضمن املقاصد اخلاصة املقاصد املتعلقة بعـدة 
لكنهــا متقاربــة ومتداخلــة , كمقاصــد , أبــواب تــرشيعية 

 . الواليات العامة , ومقاصد العبادات 
والذي لفت األنظار إىل هذا القسم واعتنى به هو الشيخ 

 مقاصـــد الـــرشيعة «ن عاشـــور يف كتابـــه حممـــد الطـــاهر بـــ
 :  , وقد تناول منه »اإلسالمية 

 .     مقاصد الشارع يف أحكام العائلة * 
                                                 

) .  ٢/١٦٨(بي , املوافقات العبارة األخرية لإلمام الشاط )1( 
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 . مقاصد الشارع يف الترصفات املالية * 
        مقاصــد الــشارع يف املعــامالت املنعقــدة عــىل األبــدان * 

  . » التشغيل «
 . مقاصد القضاء والشهادة * 
  . مقاصد التربعات* 
 . مقاصد العقوبات * 

<íéñˆ¢]<‚‘^Ï¹]<{{<{q<V< <

ِوهي مقاصد كل حكم عىل حدته , من أحكام الرشيعة ,  َِ
 . من إجياب , أو ندب , أو حتريم , أو كراهة , أو رشط 

إحـداث : الصداق يف النكاح مقصوده : لنا ومثال ذلك ق
تثبيــت : املــودة بــني الــزوج والزوجــة , واإلشــهاد مقــصوده 

 . ًالنكاح دفعا للتنازع واجلحود عقدة 
ومعلوم أن اإلدراك الصحيح والكامل ملقاصـد الـرشيعة 

والنظـر إليهـا مـن خـالل هـذه , ال يكون إال بالبحـث عنهـا 
األقسام الثالثة كلها , بحيث ال يمكن احلديث عن املقاصد 
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العامة للـرشيعة مـن غـري إدراك ملقاصـدها يف كـل بـاب مـن 
ــواب وال املقاصــد أبواهبــا , وال يمكــن إد راك مقاصــد األب

ــا واســتخراج  ــة وتتبعه ــة إال بفحــص املقاصــد اجلزئي العام
ــل واملقاصــد  ــر العل ــصح تقري ــام ال ي ــشرتكة , ك دالالهتــا امل

 . اجلزئية لألحكام يف معزل عن املقاصد العامة 
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كـام يقـول إمـام IQH » األعـامل  املقاصد أرواح«إذا كانت 
ــشاطبي  ــو إســحاق ال ــإن العجــب كــل ~املقاصــد أب  , ف

ــال أرواح ,  ــال مقاصــد , أي ب ــاس ب ــيش الن العجــب أن يع
فالفقه بال مقاصد فقه بـال روح , والفقيـه بـال مقاصـد فقيـه 

 . إنه ليس بفقيه : بال روح , إن مل نقل 
ىل واملتــدين بــال مقاصــد متــدين بــال روح , والــدعاة إ

 . اإلسالم بال مقاصد هم أصحاب دعوة بال روح 
َّفأنى نتفقه حقيقة , ونتدين حقيقة , ونـدعو إىل اإلسـالم 

 ! حقيقة ?
<<<‚{{‘^ÏÚ<í{{Ê†ÃÚ<±c<ä{{ÏËj¹]æ<ä{{éÏËÖ]<í{{q^u

<íÃè†Ö]V< <

فأما حاجة الفقيـه واملتفقـه إىل معرفـة مقاصـد الـرشيعة , 
                                                 

) . ٢/٣٤٤(املوافقات  )1( 
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ـــ ـــ حتــى يف أصــله اللغــوي ـ  ال فحــسبنا يف ذلــك أن الفقــه ـ
ــة حقــائق األشــياء , والنفــوذ إىل دقائقهــا  يتحقــق إال بمعرف
وأرسارهــا , فلــيس الفقــه ــــ حقــا ــــ ســوى العلــم بمقاصــد 

 . الترشيع وأرساره 
           : وفيـــه يقـــول العالمـــة الكبـــري شـــاه ويل اهللا الـــدهلوي 

 وأوىل العلوم الرشعية عن آخرهـا ـــ فـيام أرى ـــ وأعالهـا «
ًمنزلة وأعظمهـا مقـدارا , هـو علـم أرسار الـدين , الباحـث 

 ;عن حجج األحكام وملياهتا وأرسار خواص األعامل ونكاهتا 
 .  IQH »إذ به يصري اإلنسان عىل بصرية فيام جاء به الرشع 

ــن ــاة املقاصــد , وم ــن مراع ــه م ــا وحــني جتــرد الفق  بياهن
ًوتوجيه املكلفني إليها فهام وطلبا , حينـذاك بـدأ يتحـول إىل  ًْ
ــدأ  ــة واجلفــاف والــربودة , وب جمــرد قــوانني تتــسم بالظاهري

 . يصاب بالشلل العلمي والعميل 
 إمهـال النظـر يف مقاصـد «: َّوقد عد الشيخ ابـن عاشـور 
                                                 

) .  ٢/٢١(حجة اهللا البالغة  )1( 
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ًواحدا مـن األسـباب الرئيـسية يف ختلـف IQH ».... الرشيعة 
ه ومجــوده , وقبلــه نجــد الــشيخ الــشهيد حممــد بــن عبــد الفقــ

 أن من أسباب «: الكبري الكتاين يذهب أبعد منه , حيث يعترب 
  .IRH ».... انحطاط امللة ذكر األحكام جمردة عن أرسارها 

<íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<±c<äßè‚i<»<àè‚j¹]<íq^uV< <

            وأمــا املتــدين يف تدينــه وتطبيقــه ألحكــام الــرشيعة , فإنــه 
ًــ إذا كان فاقدا للمقاصد ــ يبقى عرضة للـسآمة والـضجر , 

 واالنقطــاع , وقــد يتعــرض حتــى للحــرية ؤوعرضــة للتلكــ
واالضطراب , وأما اإلتيان باألعامل عىل غري وجهها ودون 
إتقاهنا وإحساهنا , فحدث وال حرج , وانظر يمنـة ويـرسة , 

 . يل ما هم فلن ترى غري هذا وذاك إال من رحم ربك , وقل
وعــىل العكــس مــن ذلــك , فــإن معرفــة مقاصــد األعــامل 
حتــرك النــشاط إليهــا , وتــدعو إىل الــصرب واملواظبــة عليهــا , 

 . وتبعث عىل إتقاهنا واإلحسان فيها 
                                                 

) .  ٢٠٠ص(? أليس الصبح بقريب  )1( 
) .  ٣٥(ترمجة الشيخ حممد الكتاين الشهيد  )2( 
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وال , ًفمن وجبت عليه الزكاة وهو ال يدري هلـا مقـصدا 
يرى هلا فائدة جينيها , كـان إىل التهـرب منهـا أقـرب , فـإن مل 

 ئأردب منها حتايل يف تقليلها وتأخريهـا , وأداهـا مـن يتهر
 . ًما يملكه , وكان مع ذلك مستاء متحرسا 

فإذا وضحنا له ما جاء يف القرآن الكريم من أن املزكي 
يستفيد من زكاته بأكثر مما يستفيده آخذ الزكاة وقبله , وأن 
زكاته طهارة له وبركة ملاله , وأنه يستحق هبا دعاء الرسول 

ملؤمنني , وأن ذلك جيلب له السكينة والرمحة , وجعلناه وا
 j k l m n﴿: عىل بصرية من قوله تعاىل 

o p q sr t    u v w﴾ ]١٠٣:التوبة [ .
أداء وجعلناه عىل بصرية من سائر املصالح التي ترتتب عىل 
 , الزكاة , فال شك أن موقفه سيتغري وأن تطبيقه سريتقي

 . يف وهكذا يقال يف سائر التكال
ويف القرآن الكريم والسنة النبوية نامذج عديدة من هذا 

واالقتداء هبا يف تنبيه املكلفني , القبيل , ينبغي االعتبار هبا 
عىل مقاصد الترشيع , وحضهم بذلك عىل اتباعه وابتغاء 
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: ًمقاصده , فمن ذلك أيضا التنبيه الوارد يف قوله تعاىل 
﴿m n o p q r s t u v w 
x y z { | } ~ � ﴾ . 

  ]٩٩, ٩٨:النحل[
 تعليــل ﴾ v w x y﴿ : ومجلــة: قــال ابــن عاشــور 

 وبيان القرآن قراءة إرادة عند الشيطان من باالستعاذة لألمر
  . االستعاذة لصفة
 بـأن لألمـر االمتثـال عىل احلث فلزيادة ًتعليال كوهنا فأما

 منعـه اهللا ألن;  املـستعيذ عىل الشيطان تسلط متنع االستعاذة
 منــه واالســتعاذة.  املتــوكلني آمنــوا الــذين عــىل التــسلط نمــ

 توكــل إليــه اللجــأ ألن;  اهللا عــىل التوكــل شــعب مــن شــعبة
 عـىل بالفعـل للمـأمور تنـشيط بالعلـة اإلعـالم ويف «.  عليـه

 .IQH » باحلكمة اًعامل يصري إذ االمتثال
  , وصحابته Fا من سرية النبي ًوفيام ييل أذكر مثاال واقعي

 الغنـائم , وكانـت عظيمـة Fَّعد غزوة حنني قـسم النبـي فب
                                                 

) . ١٧/٢٤٦(التحرير والتنوير البن عاشور  )1( 
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 مـن العطـاء ألهـل مكـة وغـريهم مـن ا , وقد أكثـر جد
ًاملؤلفــة قلــوهبم ــــ وكــان إســالمهم حــديثا جــدا ــــ ومل يعــط 
ًاألنصار شيئا , فتأثر األنصار لذلك , حتى حـسب بعـضهم 

ا  قد آثر قومه بالعطاء بعد أن عاد إلـيهم وعـادوFأن النبي 
 . إليه 

 , أن ويف رواية ابـن إسـحاق عـن أيب سـعيد اخلـدري 
 Fسعد بن عبادة ــ أحد زعيمي األنصار ــ دخل عىل النبي 

 وجـدوا قـد األنـصار من احلي هذا إن,  اهللا رسول يا: فقال 
الـذي أصـبت ,  الفـيء هـذا يف صـنعت ملا أنفسهم يف عليك

العرب , ًقسمت يف قومك , وأعطيت عطايا عظاما يف قبائل 
 أنـت فـأين «: ًومل يكن يف هذا احلي من األنصار شيئا , قـال 

 مـن إال أنـا مـا,  اهللا رسـول يـا:  قـال ,  »? سـعد يا ذلك من
دخـل علـيهم  اجتمعـوا, فأمره بجمع األنصار , فلـام  قومي

 معــرش يــا «:  قــالو,  عليــه وأثنــى اهللافحمــد ,  Fرســول اهللا 
 يف َّعــيل وجــدمتوها ٌةَدِوجــ عــنكم بلغتنــي ٌمقالــة , األنــصار
?  اهللا فأغنـاكم وعالة?  اهللا فهداكم ًضالال آتكم أمل ? أنفسكم
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 ورسوله اهللا , بىل : قالوا  ,» ? قلوبكم بني اهللا فألف وأعداء
 ,  »? األنـصار معـرش يا جتيبونني أال «:  قال ثم . وأفضل أمن
 , فضلوال املن ولرسوله هللا ? اهللا رسول يا نجيبك بامذا : قالوا
 أتيتنـا:  قتمِّولـصد صدقتمَفلـ لقلتم شئتم لو واهللا أما «:  قال
 , فآوينـاك اًوطريـد , فنـرصناك ًوخمـذوال , فـصدقناك اًمكذب
 يف أنفـسكم يف األنـصار معـرش يا أوجدتم , فآسيناك ًوعائال

 إىل ووكلــتكم , ليــسلموا اًقومــ هبــا تألفــت الــدنيا مــن ةعـلعا
 النـاس يـذهب أن األنصار معرش يا ترضون أال?  إسالمكم
 فـو ? رحـالكم إىل F اهللا برسول وترجعوا  ,والبعري بالشاة
 , األنـصار من امرأ لكنت اهلجرة لوال بيده حممد نفس الذي
 لـسلكت , اًشـعب األنـصار وسـلكت اًشعب الناس سلك ولو

 , األنـصار وأبنـاء , األنـصار ارحـم اللهـم , األنـصار شعب
 حلـاهم أخـضلوا حتـى القـوم بكىف ,  »األنصار أبناء وأبناء
  .IQH اوحظ , ًقسام اهللا برسول رضينا : وقالوا

                                                 
خــاري , كتــاب صــحيح الب: , وانظــر ) ٥٠٠, ٢/٤٩٩(ســرية ابــن هــشام  )1(

. املغازي , غزوة الطائف  
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فهــؤالء األنــصار , الفــضالء األخيــار , حــني مل يــدركوا 
مغزى ما فعله رسول اهللا استاؤوا وتشوشوا , وحني بني هلم 

F مقاصــده ومراميــه انــرشحوا ورضــوا واطمــأنوا , ولقــد 
ــال هلــم  ــن املمكــن أن يق ــان م ــذا: ك  حكــم اهللا ورســوله ه

ًفارضوا به وسلموا تسليام , ولـيس لكـم أن تتقـدموا وال أن 
 . تتكلموا 

وهذا كـالم صـحيح ال غبـار عليـه , ولكـن حـني يكـون 
ًمعــــززا ببيــــان املقاصــــد واحلكــــم , وال ســــيام يف مــــوارد 
االستـــشكال وااللتبـــاس , يكـــون أصـــح وأتـــم , ويكـــون 

ـــسب وأســـلم  ـــالزم أن  J K  ML N O﴿: التـــرصف ال
P Q SR ﴾ ]٢٦٠:البقرة [ . 

<äéÖc<áçÂ‚è<^Ú<‚‘^ÏÚ<íÊ†ÃÚ<±c<ì^Â‚Ö]<íq^uV< <

وأما حاجة الـدعاة إىل معرفـة مقاصـد مـا يـدعون إليـه , 
 p q r s t   vu﴿: فذلك مما يقتضيه قولـه تعـاىل 

w x y z |{ ﴾ ]١٠٨:يوسف[ .  
 هو أن يكون » الدعوة عىل بصرية «فأول ما يدخل يف 
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ً يدعو إليه , وال يكون بصريا بام يدعو إليه ًالداعي بصريا بام
 : إال بقدر ما يعرف من مقاصده ومراميه , ويف قوله 

﴿v w x y z { }| ~ 
 بمقاصد , ما يقتيض اإلحاطة] ١٢٥:النحل[ ﴾ ¢£ ¡ �

ما ندعو إليه , ومعرفة مواضعه ومراتبه , وما جيوز تأخريه 
 , وما ال وما ال جيوز , وما يمكن التسامح فيه حتى حني

يمكن , وهذا كله يستفاد من معرفة مقاصد الرشيعة 
والتمييز بينها وبني ما هو من قبيل الوسائل , والتمييز بني 
ما هو رضوري وما هو حاجي وما هو حتسيني من تلك 

 . املقاصد 
ـــ يف ظــل التحــديات الفكريــة والثقافيــة  ــا اليــوم ـ كــام أنن

ًأصبحنا أكثر اضطرارا واإلعالمية التي تواجهنا وحتارصنا ــ 
ونــرشح هلــم مقاصــد رشيعتنــا , إىل أن نعــرض عــىل النــاس 

 , وحماسن ديننا , فهذا هو الكفيل بإنـصاف ديننـا املفـرتى عليـه
وإبــرازه بــام هــو عليــه ومــا هــو أهلــه , وهــو الكفيــل بــدفع 

وإقامة احلجة كاملة ناصـعة , , الشبهات ورفع اإلشكاالت 
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 . َّا من حي عن بينة وحيي, ليهلك من هلك عن بينة 
ًوألجل هذا كله فقـد وجـدت نفـيس ملزمـا باالسـتجابة 
للــدعوة الكريمــة التــي جــاءتني مــن املعهــد العــاملي للفكــر 
اإلسالمي , لتحرير رسالة موجزة يف مقاصد الرشيعة , وإنه 
َّليرشفني أن توجه إيل هذه الدعوة , كام يرشفني أن يقبـل مـا 

 , فـإن يكـن فيـه مـا يفيـد كتبته يف عجالة وضـيق مـن أمـري
فذلك فضل من اهللا الكريم , وإن يكـن غـري ذلـك فحـسبي 
ًأين أجبــت دعــوة الــداعي , وفعلــت مــا اســتطعت , شــاكرا 

 . ا هلم عىل حسن ظنهم ألهل الدعوة دعوهتم , ممتن
كام ال يفوتني أن أسجل شكري وتقديري لألخ األسـتاذ 

لتحريـر هـذه أمحد عبادي عىل ما بذله من تشجيع ومساعدة 
 . الرسالة 

 .وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم 
 



RW Øé×ÃjÖ]æ<‚fÃjÖ]<°e<íÃè†Ö]< <

 
 
 
 
 

אא 
Øé×ÃjÖ]æ‚fÃjÖ]°eíÃè†Ö] 

 
 
 
 
 
 



RXíÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<±c<Ø}‚Ú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RY Øé×ÃjÖ]æ<‚fÃjÖ]<°e<íÃè†Ö]< <

 
אא 
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كل ما تقدم من تعريف وتوضيح حول مقاصد الـرشيعة 
ــا مقاصــد  ــرشيعة هل ــون ال ــسليم بك ــىل أســاس الت ــي ع ينبن
وغايات , وأن هـذه املقاصـد والغايـات راجعـة إىل مـصالح 

 . عباد ال
ومسألة هبـذا احلجـم وهبـذا القـدر مـن األمهيـة ال ينبغـي 
إطالق القول فيها دونام تقـديم مـا يكافئهـا مـن االسـتدالل 
ًواإلثبــات , ويــزداد هــذا األمــر لزومــا إذا علمنــا أن بعــض 
ًالعلامء , وعددا من الناس , ينظرون إىل الرشيعة عىل أهنـا ال 

ات عبودية املكلفني غرض هلا سوى التكليف واالبتالء وإثب
لرهبم , مع ما يتبع ذلك ــ يف اآلخرة ال يف الدنيا ــ من ثواب 

 . أو عقاب , ومن جنة أو نار 
واحلقيقة أن إثبات كون الرشيعة معللـة بمـصالح العبـاد 
ًيف الدنيا واآلخرة معا , أمر ال حيتاج إىل عناء وكبـري بحـث , 

ة هـذا املعنـى فاآليات الرصحية القاطعـة متـضافرة عـىل إفـاد
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 . بشكل ال يبقى معه أدنى جمال للشك أو الرتدد 
ًفمن هذه اآليات قوله سبحانه خماطبا آدم وزوجته 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹﴿: وذريتهام 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 

Ì Í Î Ï    Ð ﴾ ]١٢٤, ١٢٣:طه [ . 
 » هـدى «فدلت اآلية عىل أن ما ينزله اهللا لعبـاده إنـام هـو 

م الضالل والشقاوة , ويدفع عـنهم ضـنك وأنه جاء ليجنبه
اآليـة عامـة يف شـأن الـدنيا وشـأن فالعيش وعمى اآلخـرة , 

 . اآلخرة , وال حيق ألحد قرصها عىل اآلخرة إال بدليل 
ًبل إن اآلية مشرية بنظمها إىل الدنيا واآلخـرة معـا , فقـد 
قابلت بني الضالل والشقاوة , وبني ضنك العيش والعمـى 

 . ًهام معا واردان مقصودان يف اآلخرة , ف
  : ﴿A B Cقوله : ًومن هذه اآليات أيضا 

D E F G  H I J 
LK M N O    P Q R S ﴾ . 

 ] ٢٥:احلديد[
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ًاآلية عىل املقصد العام لبعثة الرسل مجيعا هذه فقد نصت 
وما أرسله اهللا معهم من البينات واملـوازين , فكـل هـذا إنـام 

م الناس بالقسط , والقسط تم ألجل غاية جامعة هي أن يقو
يف املفهـــوم اإلســـالمي يـــشمل كـــل يشء , فالعالقـــة بـــني 
اإلنسان وربه جيـب أن تقـوم عـىل القـسط , وكـذلك عالقـة 
اإلنسان مع نفـسه ومـع غـريه مـن النـاس ومـن الكائنـات , 
فكل يشء يصدر عن اإلنسان يمكن أن يكون فيـه قـسط أو 

لقـسط لكـل عدم قسط , فجاءت الرشيعة لتـضع املـوازين ا
ــزم القــسط يف كــل شــأن مــن  ــسان أن يلت ــأمر اإلن يشء , وت
ــادر إىل كثــري مــن األذهــان  شــؤونه , فلــيس القــسط كــام يتب
ًقارصا عىل احلكم بني الناس , والتعامل فـيام بيـنهم , بـل يف 
األكل والـرشب قـسط أو عـدم قـسط , ويف النـوم والراحـة 

 . قسط أو عدم قسط , ويف اللباس والزينة كذلك 
ال يمـــشني أحـــدكم يف نعـــل واحـــدة ,  «: ويف احلـــديث 

ًلينعلهام مجيعا أو ليخفهام مجيعا  ًِ ِْ ُ ُ« IQH. 
                                                 

.  رواه البخاري ومسلم ومالك يف كتاب اللباس , وهذا لفظ املوطأ  )1( 
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ــال  ــذر , وق ــدمني إال لع ــني الق ــسوية ب ــسط الت ــن الق فم
 . لم وإرساف ظ جتاوز القدر املحدد يف الوضوء نإ: الفقهاء 

قـال : ويف احلديث عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 
 , »أمل أخرب أنك تقوم الليل وتصوم النهار ?  «  :Fيل النبي 

 فإنــك إذا فعلــت ذلــك «: إننــي أفعــل ذلــك , قــال : قلــت 
, , وإن لنفسك حقـا IRHعينك , ونفهت نفسك IQH تهجم

 .ISH »وألهلك حقا , فصم وأفطر وقم ونم 
 M N O    P Q R﴿: وقولـــــه تعـــــاىل 

S ﴾ ]مـن بعثـة , بعـد ذكـره للمقـصد العـام ] ٢٥:احلديد
ًالرسل مجيعا , أال وهو القـسط , فيـه تنبيـه ال خيفـى عـىل أن 
مقاصد اخلـالق يف خلقـه أن جيلـب هلـم منـافعهم الدنيويـة , 
ومن أعظمها ــ عىل مر التاريخ ــ منافع احلديد , ومعلوم أنه 
ــدول  ــوم ال ــه تق ــد وقوت ــافع احلدي ــع من ــسط م ــاجتامع الق ب

                                                 
 .  »غارت عينك وضعف برصها :  هجمت عينك معناه «: قال اخلطايب  )1( 
.    اآليت  املرجع»أعيت وكلت , والنافه املعيي :  نفهت نفسك أي «: وقوله  )2( 
) .  ١/٣٩٠( أعالم السنن أليب سليامن اخلطايب ,رواه البخاري  )3( 
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 . تمعات واحلضارات وتزدهر أحوال الشعوب واملج
 جــاءت نــصوص Fويف خــصوص بعثــة خــاتم النبيــني 

 : عدة تنص عىل مقاصدها بشكل رصيـح , كـام يف قولـه 
﴿` a b       c d      ﴾]١٠٧:األنبياء[ .  

ًفهــذه اآليــة كــسابقتها , تــضمنت تعلــيال رصحيــا قاطعــا  ً ً
للبعثة النبوية , وهو أهنا إنام جاءت لرمحـة النـاس , والرمحـة 

ا واآلخــرة , وال دليــل عــىل حــرصها يف رمحــة تــشمل الــدني
اآلخــرة , بــل األدلــة قائمــة عــىل أن رمحــة اهللا تــشمل الــدنيا 

         U V W﴿: واآلخرة , كام يشري إليه قوله تعـاىل 

YX ﴾ ]١٥٦:األعراف [. 
 , وقـد » الـرمحن الـرحيم «: ومن صفات الرب سـبحانه 

لــدنيا رمحــن ا:  الــرمحن «روي يف معنــى هــاتني الــصفتني 
 .IQH »رحيم اآلخرة : واآلخرة , والرحيم 

ذو الرمحــة  الــشاملة , التــي :  الــرمحن «: وقــال اخلطــايب 
                                                 

) . ١/٥٦(املحرر الوجيز البن عطية  )1( 
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 .IQH »وسعت اخللق يف أرزاقهم ومصاحلهم 
 ° ¯ ® ¬﴿: وأرصح من هذا كلـه قولـه تعـاىل 

± ² ³ ´ µ ¸¶ ﴾ ]٢٨:الشورى [ . 
 فمن رمحة اهللا الغيث وما ينتج عنه مـن مـصالح دنيويـة ,

 تـشمل Fوعىل هذا فالرمحـة التـي بعـث هبـا خـاتم النبيـني 
 . مصالح العباد يف دنياهم وآخرهتم 

: ًمما جاء أيضا يف تعليل الرسالة املحمدية قوله سبحانه 
﴿N O P Q R S T U   V W X 

Y Z [ \ ]               ^ _ ` a b ﴾. 
 ] ٢:اجلمعة[

ل أن وتزكية الناس وتعلـيمهم , هـي مـصلحة دنيويـة قبـ
جتني ثمراهتا األخروية , والتزكية والتعليم كلمتان جامعتان 
لكل ما حيتاجه الناس من فضائل وخريات وكل مـا تتوقـف 

 Fعليه حيـاهتم مـن مـصالح , ويف هـذا املعنـى جـاء قولـه 
                                                 

) . ١/٢٥(عن صفوة التفاسري للصابوين  )1( 
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ًمعلال تعليال جامعا  ً  .IQH »إنام بعثت ألمتم حسن األخالق  «: ً
ح واخلـري كلـه ,  يـدخل فيـه الـصال«: قال ابن عبـد الـرب 

والدين والفضل واملروءة واإلحسان والعدل , فبذلك بعث 
 .IRH »ليتممه 

ًوهكذا يظهر جليا أن الرسـل مجيعـا بعثـوا ألجـل هدايـة 
الناس يف دينهم ودنيـاهم , وألجـل إرشـادهم ومـساعدهتم 
ــظ مــصاحلهم ودرء  ــامها يف حف ــوم الــسبل وأس ــسلوك أق ل

ع مقـصد التعبـد الـذي يعـد ًمفاسدهم , وليس هذا متنافيا م
من أسمى وأهم ما جاءت به الرشيعة , ذلك أن كل صـالح 
ًيتضمن نوعا من التعبد , وكل تعبد فيه أنـواع مـن املـصالح 
الدنيوية واألخروية , فلـيس هنـاك تـضاد وال تعـارض بـني 

 . التعبد والتعليل 
l]^fÃÖ]<Øé×ÃiV< 

عية يعتقد كثري من النـاس أن التكـاليف واألحكـام الـرش
                                                 

.  وطأ ــ كتاب حسن اخللق امل )1( 
) . ٩٠٤ص(نقله حممد فؤاد عبد الباقي , هامش املوطأ  )2( 
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املندرجــة يف بــاب العبــادات ال معنــى هلــا وال غــرض منهــا 
سوى أداء حق اهللا تعاىل بالتعبد له سبحانه , ثم ابتغاء ثواب 

 . الدار اآلخرة 
 من العلامء بتعليل الـرشيعة عـىل وجـه نيالقائلإن وحتى 

اإلمجال , يذهب كثري منهم إىل أن قسم العبـادات منهـا غـري 
 . لتعليل فيه استثناء قابل للتعليل , أو أن ا

 . وهذا تصور غري سديد , وحيتاج إىل املراجعة والتدقيق 
 ما تقـدم مـن نـصوص قرآنيـة وحديثيـة يف تعليـل :ًفأوال 

ــام العــادات  ــشمل أحك ــم تعــم وت ــل ورشائعه ــة الرس بعث
واملعامالت والعبـادات عـىل حـد سـواء , كـام تعـم وتـشمل 

ق أنـه لـيس يف مصالح الدنيا واآلخرة عىل حد سـواء , واحلـ
اآلخرة مصلحة إال وهي امتداد وثمرة ملصلحة تم إنجازهـا 
وحتقيقها يف هذه الدنيا , وكذلك املفـسدة , فـالقول بوجـود 

أو مفاسد أخروية مل يكن هلا أصل وبدايـة , مصالح أخروية 
وأثر يف هذه الدنيا , هو جمرد قصور يف فهم مقاصد الرشيعة 
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 . وإدراك مراميها 
 التكــاليف الــرشعية التــي ســميت » مجيــع «ن  أل:ًوثانيــا 

عبادات , قد جاءت يف القرآن معللة ــ يف أصوهلا ومجلتها ـــ 
تعلـيالت مــصلحية دنيويــة وأخرويــة , مــن غــري توفيــق وال 

 . استثناء 
ِّونبدأ بالصالة أم العبادات  ±﴿: قال اهللا تعاىل  : ُ

³² ´ µ ¶ ̧ ¹   »º ¼ 
½ ¿¾ À Á Â Ã ﴾ ]٤٥:العنكبوت [ . 

ــا عللــت فريــضة الــصالة بمــصلحتني جــامعتني  ُفهــا هن
 : عظيمتني , وإحدامها أعظم من األخرى 

 هي كوهنا تنهى عن الفحشاء واملنكـر , :املصلحة األوىل 
وال خيفى عىل أحد أن النهي عن الفحشاء واملنكر , واإلبعاد 
عنهام , والتخفيف منهام , إنام هي مصالح فردية ومجاعيـة يف 

ــ ــالنفع يف هــذه احلي ــاس ب ــود عــىل الن ــدنيا , مــصالح تع اة ال
أبداهنم وعقوهلم وأمواهلم وأحواهلم النفسية واالجتامعيـة , 
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ثم هي بعد ذلك ونتيجة لـه سـبب لنيـل ثـواب اهللا تعـاىل يف 
 . الدار اآلخرة 

 التـي عللـت هبـا الـصالة يف هـذه :وأما املـصلحة الثانيـة 
 مصلحة النهـي عـن اآلية , فهي ذكر اهللا , الذي هو أكرب من

الفحــشاء واملنكــر , ولــذلك جــاء التعليــل بــه وحــده يف آيــة 
 . ﴾ O P Q﴿: أخرى , هي قوله تعاىل 

  ]١٤:طه[
إن ذكـر اهللا مـصلحة تعبديـة أخرويـة خالـصة , : وقد يقـال 

  إن ذكر اهللا: وقد جعل هو املقصد األعظم للصالة , فأقول 
مــا يرغــب مــن أعظــم املــصالح الدنيويــة , أو لــيس أســمى 

ويبحثـون عنـه لـيلهم وهنـارهم هـو , الناس فيـه يف حيـاهتم 
  .السعادة 

وهـــل الـــسعادة ســـوى الـــشعور باالرتيـــاح واالبتهـــاج 
 والطمأنينة واملتعة ? 

إذا كان األمر كذلك ــ وهو ال شك كذلك ــ فإن أعىل 
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درجات السعادة الدنيوية وأسمى مقاماهتا , هي تلك التي 
 ,  , اخلاشعون يف كنفه , يملؤهم اليقنييتحصلها الذاكرون هللا

 Ú Û Ü Ý﴿: ويغمرهم الرضا والطمأنينة 

Þ    àß á â   ã ä å ﴾] ٢٨:الرعد[ .  
ثــم إن هــذه احلالــة القلبيــة الروحيــة الــسامية يكــون هلــا 
ــره  ــسه وفك ــه ونف ــىل صــاحبها , يف بدن ــامل ع ــاس ش انعك
وســـلوكه , ومـــن انعكاســـاهتا أهنـــا تفـــيض إىل النهـــي عـــن 

ًشاء واملنكر , فتصري هذه املصلحة فرعـا عـن األخـرى الفح
 . وثمرة من ثمراهتا 

فلذلك كله كانت مـصلحة ذكـر اهللا هـي كـربى مـصالح 
 . الصالة , واعتربت املقصد األول هلا 

 فمصاحلها الدنيوية والرتبوية واالجتامعية , :وأما الزكاة 
يدركها ويلمسها اخلاصة والعامة , وهي أوضح وأظهر من 

 .  واستدالل نن حتتاج إىل بياأ
 فقد وقع التنبيه عىل مصاحله يف عدد من :وأما الصوم 
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  : ﴿S Tنصوص القرآن والسنة , منها قوله 

U V     W X Y  Z     [ \ ] ^ 
 ﴾ ̀ _﴿: , فقوله تعاىل ] ١٨٣:البقرة [﴾ ̀ _

بيان حلكمة الصيام وما ألجله رشع , والتقوى الرشعية هي 
ِّ , فجعل الصيام وسيلة التقائها ; ألنه يعدل اتقاء املعايص

املسلم به  القوى الطبيعية التي هي داعية تلك املعايص , لريتقي
عن حضيض االنغامس يف املادة إىل أوج العامل الروحاين , فهو 
وسيلة لالرتياض بالصفات امللكية واالنتفاض من غبار 

 .IQHالكدرات احليوانية 
الصيام جنة , فإذا كان أحدكم  «: ويف احلديث الصحيح 

: ًصائام فال يرفث وال جيهل , فإن امرؤ قاتله أو شامته فليقـل 
 .IRH »إين صائم , إين صائم 

فاملقاصـــد الرتبويـــة للـــصيام واضـــحة جليـــة يف ألفـــاظ 
                                                 

) . ٢/١٥٨(نوير التحرير والت )1( 
.  رواه مالك يف موطئه والبخاري ومسلم يف صحيحيهام  )2( 
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ّ جنـ«احلديث وتوجيهاته , إال أن وصـفه الـصيام بكونـه   »ة ُ
ّ اجلنـ« حيتاج إىل مزيد من التوضـيح , فقـد اشـتهر تفـسري            »ة ُ

ــ ومعناها اللغوي الوقايـة ومـا يـستعمل هلـا ـــ بـأن الـصيام 
وقايــة مــن النــار , وهــذا صــحيح إذا أريــد بــه حــرص وقايــة 
الــصيام يف الوقايــة مــن النــار , وأن هــذا هــو املعنــى الوحيــد 

 , فهذا ما ال تساعد عليه قواعـد اللغـة وال » اجلنة «لوصف 
 . شهادة الواقع 

 لقـصد » جنة «ق ُ حذف متعل«: ل اإلمام ابن عاشور يقو
التكثـري للمتعلقـات الـصاحلة باملقـام , فأفـاد : التعميم , أي 

كالم الرسول عليـه الـصالة والـسالم أن الـصوم وقايـة مـن 
الـصوم يدفعـه فهـو أرضار كثرية , فكل رض ثبـت عنـدنا أن 

 . IQH »... ق املحذوف مراد من املتعل
 الـصيام الـصحية معلومـة بالتجربـة وقد أصبحت فوائـد

 . والدراسة لدى املسلمني وغري املسلمني 
                                                 

) .  ١٧(كشف املغطى من األلفاظ واملعاين الواقعة يف املوطأ  )1( 
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 فهو منجم ملا ال حيـىص مـن املـصالح الدينيـة :وأما احلج 
 . والدنيوية 

 :فقد اجتمع فيه ما تفـرق يف غـريه , فمـن حيـث العبـادة 
 , ففيه الصالة والذكر والدعاء , وفيه اإلنفاق بأشكال متعددة

ملـايل والبـدين , وفيـه كـبح الـشهوات وهتـذيب وفيه اجلهاد ا
ــه  ــارشة , ففي ــة املب العــادات , ومــن حيــث املــصالح الدنيوي
ـــسيايس  ـــداول ال ـــادل التجـــاري , والت ـــادرة للتب فرصـــة ن
واالجتامعي , وفيه ما يف األسفار والرحالت من التجـارب 

 . واخلربات والتداريب , ومن إغناء للعقل والعلم واملعرفة 
 w x y z﴿: ه يشري قوله تعاىل وإىل هذا كل

{ | } ~ _ `  a b           c d e 
f g h ﴾ ]منافع «, وتنكري ] ٢٨, ٢٧:احلج « 

 ;للتعظيم املراد منه الكثرة , وهي املصالح الدينية والدنيوية 
   .IQHألن يف جممع احلج فوائد مجة للناس 

                                                 
) . ١٧/٢٤٦(التحرير والتنوير البن عاشور  )1( 
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ثـر وإذا كان عموم املنـافع يف اآليـة ال ينكـره أحـد , فـإن أك
ًاملفرسين ركزوا خاصة عىل ما نبهت عليه اآلية من مـرشوعية 
ابتغاء املنافع الدنيوية يف احلج , ويف مقـدمتها ممارسـة األعـامل 

التجـارة , :  واملنافع يف هـذه اآليـة «: التجارية , قال ابن عطية 
 .IQH »يف قول أكثر املتأولني , ابن عباس وغريه 
هذا القصد يف احلج وقد جاء التنصيص عىل مرشوعية 

 A﴿: بشكل أكثر خصوصية ورصاحة يف هذه اآلية 

B DC ﴾ ]إىل قوله ] ١٩٧:البقرة , :﴿c 

d e f g h i kj ﴾ . 
  ]١٩٨:البقرة[

 ففي اآليـة دليـل عـىل جـواز التجـارة يف «: قال القرطبي 
ًاحلج مع أداء العبادة , وأن القصد إىل ذلـك ال يكـون رشكـا 

 .IRH »م اإلخالص املفرتض عليه وال خيرج املكلف عن رس
                                                 

 ) . ١١/١٩٥(املحرر الوجيز  )1(
 ) .  ٢/٤١٣(اجلامع ألحكام القرآن  )2(
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هذا عن التعليالت العامـة ألصـول العبـادات , أمـا عـن 
التعليالت اجلزئية لتفاصيل العبادات , بام فيها من مواقيـت 
زمانيــة ومكانيــة , ومــن مقــادير وكيفيــات ورشوط , فهــذه 
يطول الكالم فيها , ويصعب , وأكثرها لـيس فيـه تنـصيص 

ــل واملقاصــد , ول ــة أســجل عــىل العل ــذه العجال ــي يف ه كن
 : امللحوظات التالية 

 األحكام العامة والكليـة تـرسي عـىل جزئياهتـا , وال −١
ًيكون احلكم الكيل صحيحا إال حـني يـصدق عـىل جزئياتـه 

يف كلها أو معظمها عىل األقل , فإذا كانت العبادات معللة ــ 
 , يتها ــ بتعلـيالت مـصلحية متعـددة ومتنوعـةمأصوهلا وعمو

نيوية وأخروية , فـإن تفاصـيلها وأحكامهـا اجلزئيـة واقعـة د
ــت , علمــت أو  ــوال , ســواء ظهــرت أو خفي ــذا املن ُعــىل ه

 . ُجهلت 
ــة قــد ال تكــون −٢ ــة التطبيقي  كثــري مــن األحكــام اجلزئي

مقصودة لذاهتا عىل وجه التحديد , ولكنها ترمي إىل حتقيـق 
تفـصيل االنضباط , وسهولة التنفيذ للمكلفـني , ذلـك أن ال
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والتحديــد والــضبط عنــارص رضوريــة لتنفيــذ التكــاليف 
والترشيعات , وحتى القـوانني الوضـعية نجـد مـا ال حيـىص 
ــة التــي رســمت  ــة واملالي ــة واملكاني ــدات الزماني مــن التحدي
وقدرت عىل نحو ليس له معنى يف ذاته وبتامم حده , ولكـن 

  إذ بـه ينـضبط;التحديد ــ مـن حيـث املبـدأ ـــ هـو املقـصود 
اخللــق ويتوحــدون يف تطبيــق األحكــام , عــىل أن القــصد 
التعبــدي قــائم ومعتــرب يف مجيــع األحكــام الــرشعية , ســواء 
تعلقت بالعبادات أو بغريها , وسواء يف ذلك ما عقلنا معناه 

ىل األفعال , وعىل احليـاة وما مل نعقله , وهو مقصد يضفي ع
ــة احلقياملــشك ــى احلقيقــي واملعقولي ــا , املعن ــي لة منه ــة الت قي

 . بدوهنا تصري احلياة أقرب إىل العبث والتيه 
 وباإلضافة إىل مـا جـاء يف الفقـرتني الـسالفتني , فـإن −٣

ًعــددا مــن فطاحــل الفقهــاء املجتهــدين يقتحمــون جمــال 
التعليالت التفصيلية لألحكـام , ويغوصـون وراء أرسارهـا 
وحكمها , وما ذلك إال ليقيـنهم واطمئنـاهنم بـأن وراء كـل 

ًم حكمة ومصلحة , وأنقل فيام ييل نموذجا لذلك النظر حك
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 . التعلييل والفقه املقاصدي االستصالحي 
 يف بـاب التـيمم ~يقول اإلمام شهاب الـدين القـرايف 

ً وهو من خصائص هـذه األمـة لطفـا مـن اهللا «: من ذخريته 
ًتعاىل هبا وإحسانا إليها , وليجمع هلا يف عبادهتا بـني الـرتاب 

 , بدأ إجيادها واملاء الذي هو سبب استمرار حياهتـاالذي هو م
ــة والــسعادة  ــاة األبدي ــادة ســبب احلي ــأن هــذه العب ًإشــعارا ب

 . الرسمدية , جعلنا اهللا تعاىل من أهلها من غري حمنة 
وأوجبه لتحصيل مصالح أوقات الصلوات قبل فواهتا , 
ولوال ذلك ألمر عادم املاء بتأخري الـصالة حتـى جيـد املـاء , 

هذا يدل عىل أن اهتامم الرشع بمصالح األوقات أعظم من و
 . اهتاممه بمصالح الطهارة 

فأي مصلحة يف إيقـاع الـصالة يف وقتهـا دون : فإن قلت 
 ما قبله وبعده مع جزم العقل باستواء أفراد األزمان ? 

اعتمــد العلــامء رضــوان اهللا علــيهم يف ذلــك عــىل : قلــت 
ا عادة اهللا تعـاىل يف رشعـه , َّأنا استقرأن: حرف واحد , وهو 

ًفوجدناه جالبا للمصالح ودارئا للمفاسد , وكذلك قال ابن  ً
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إذا ســمعت نــداء اهللا تعــاىل فــارفع رأســك , : {عبــاس ــــ 
 . فتجده إما يدعوك إىل خري أو يرصفك عن رش 

فمــن ذلــك إجيــاب الزكــوات والنفقــات لــسد اخلــالت , 
 ى القتـل والزنـًوأروش اجلنايات جربا للمتلفـات , وحتـريم

ًواملــسكر والــرسقة والقــذف صــونا للنفــوس واألنــساب 
ًوالعقول واألموال , وإعراضا عن املفـسدات , وغـري ذلـك 
ـــدنيويات واألخرويـــات , ونحـــن نعلـــم  مـــن املـــصالح ال
بالرضورة أن امللك إذا كان من عادته إكـرام العلـامء وإهانـة 
 ًاجلهــالء , ثــم رأينــاه خــصص شخــصا بــاإلكرام ونحــن ال

نعرف حاله , فإنـه يغلـب عـىل ظننـا أنـه عـامل , عـىل جريـان 
َّمعنــاه أنــا ال : العــادة , وكــذلك مــا تــسميه الفقهــاء بالتعبــد 

َّنطلع عىل حكمته وإن كنا نعتقد أن له حكمة , وليس معنـاه 
 .IQH »أنه ال حكمة له 

Øé×ÃjÖ]æ<‚fÃjÖ]<°e<ð^Â‚Ö]V<< <

شعائر الدينيـة معلوم أن الدعاء هو أحد أبرز املناسك وال
                                                 

 ) .٣٣٥, ١/٣٣٤(الذخرية  )1(
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يف مجيع الديانات , وهو من التكاليف الرشعية املـصنفة بـال 
ًخــالف يف بــاب العبــادات , باإلضــافة إىل كونــه حــارضا يف 

ــي  ــل إن النب ــادات األخــرى , ب ــائر العب ــرصح أن Fس          :  ي
 .IQH »الدعاء هو العبادة  «

وال شك أن املقصد األسمى للدعاء هو كونه حيقق أعـىل 
ــاىل , وأر ــبحانه وتع ــادة هللا س ــة والعب ــات العبودي ــى درج ق

ًولذلك كان الدعاء مطلوبـا يف كـل حـني وعـىل كـل حـال , 
 x﴿: ًوكان مطلوبـا بتـذلل وتـرضع , وافتقـار وعبوديـة 

y z |{ ﴾ ]٥٥:األعراف [.  
ـــرضاعة  ـــروح ال ـــة ب ـــة طافح ـــة النبوي ـــاءت األدعي وج

لـه إال اللهـم أنـت ريب ال إ «: واإلجالل للباري جـل وعـال 
ثبـت  يـا مقلـب القلـوب «, IRH »..... أنت خلقتني وأنا عبدك 

          , ITH »ألظــوا بيــاذا اجلــالل واإلكــرام  «, ISH »قلبــي عــىل دينــك 
                                                 

 . والرتمذي , رواه أبو داود  )1(
 . والنسائي , والرتمذي , رواه البخاري  )2(
 . رواه الرتمذي  )3(
 . والنسائي , رواه الرتمذي  )4(
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َّاللهــــم رب الــــسموات ورب األرض , ورب العــــرش  «
العظيم , ربنا ورب كل يشء , فالق احلب والنـوى , ومنـزل 

 .IQH ».. ..التوراة واإلنجيل والفرقان 
واملقصد اآلخر من املقاصد الكربى للـدعاء , هـو قـضاء 
احلاجات واسـتجالب اخلـريات ودفـع الـرشور واآلفـات , 

   ¬ »     ª © ¨﴿: يــــشري إىل ذلــــك قولــــه تعــــاىل 

 . ] ٦٢:النمل[ ﴾ ¯ ®
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿: وقوله 

´ ﴾]وما جاء يف األحاديث الكثرية من ] ٢٠١:البقرة ,
         :  يقول Fكان النبي :  قال بو هريرة مثل ما رواه أ

اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري , وأصلح يل  «
, وما رواه طارق بن IRH ».... دنياي التي فيها معايش 

 Fكان الرجل إذا أسلم علمه النبي :  قال  ُأشيم
اللهم اغفر يل ,  «: الصالة ثم أمره أن يدعو هبؤالء الكلامت 

                                                 
  . » عمل اليوم والليلة «والنسائي يف , وأبو داود , رواه مسلم  )1(
 . رواه مسلم  )2(
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 .IQH »ني , واهدين , وعافني , وارزقني وارمح
<ð^Â‚×Ö<íèçeÖ]<‚‘^Ï¹]<V< <

أن الـدعاء يف اإلسـالم قـد جعـل وسـيلة : وأعني بذلك 
للتوجيه الرتبـوي والتـأثري الـسلوكي العمـيل , وال شـك أن 
 , املامرسني للرتبية ــ من أساتذة ومعلمني , ووعـاظ مرشـدين

آبـاء وأمهـات ـــ ال وخطباء موجهني , وعلامء مفتني , ومـن 
شك أهنم كلام كانوا عىل بينة من األبعاد والتأثريات الرتبوية 
للدعاء , كلام أمكنهم االستفادة منه وتوظيفـه فـيام يرومونـه 

 . ويضطلعون به من إصالح وهتذيب وتزكية 
ُ الناس إذا نبهوا وتفطنوا ملا تقتضيه أدعيتهم مبل إن عمو

ن لـوازم ورشوط وغايـات , ــ واألدعية املأثورة خاصة ــ مـ
ًفـإهنم يـصبحون أكثـر تفـاعال مـع الـدعاء ومغـزاه العمــيل , 
وفيام ييل نامذج للمضامني الرتبوية لبعض األدعية املرشوعة 

 . يف القرآن والسنة 
                                                 

 . رواه مسلم )1(
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ومن ذلك ما نبه عليه اإلمام أبو بكر الطرطويش , حيـث 
 منها أن الدعاء إشغال اهلمة «: الدعاء قال وهو يرسد فوائد 

بذكر احلق سبحانه وتعاىل , وذلك يوجب قيام اهليبة للحـق 
 ــادات يف الطاعــات , واالنقطــاع عــن  يف القلــوب والزي

ً, ذلك أن من تعلق قلبه وفكره بربه داعيا IQH ».... املعايص 
ًمبتهال , كان أقرب إىل طاعته والتجايف عن معصيته , وهـذا 

 .  واضح وجمرب وال حيتاج إىل إثبات أو رشح أمر
ثــم إن بعــض األدعيــة املــأثورة تتــضمن بألفاظهــا تــذكري 
الداعي بطاعة اهللا وترغيبه فيها وتنفريه من العـصيان , مثـل 

وأنا عىل عهدك ووعـدك  ..... «: ما جاء يف سيد االستغفار 
ُما استطعت , أعوذ بـك مـن رش مـا صـنعت  ُ« IRH ومثـل مـا

َّأوصيك يا معـاذ ال تـدعن يف دبـر  «:  الوصية النبوية جاء يف َ َ َ
ــول  ــي عــىل ذكــرك وشــكرك : كــل صــالة أن تق ــم أعن َّالله

                                                 
 . وآدابه الدعاء املأثور  )1(
 .سبق خترجيه  )2(
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        :  ــ يعلمنـا ـــ بقولـه F, ومثل دعائه IQH »وحسن عبادتك 
ْاللهم مرصف القلوب رصف قلوبنا عىل طاعتك  « َِّ َِّ َ ُ َّ« IRH.     

NI<l]„Ö]<±c<íè^ßÃÖ]<äéqçi<<V< <

ــم ,  ــدعاء إىل رهب ــون بال ــاس حــني يتوجه ــن الن ــري م كث
يرفعون أكفهم وأبصارهم نحو األعىل , سائلني حاجـاهتم , 
متعـــوذين مـــن الـــرشور النازلـــة هبـــم , تنـــرصف عقـــوهلم 
وأذهاهنم عن ذواهتم ونفوسـهم , غـافلني أو متغـافلني عـن 
مسؤولياهتم فـيام جـرى ومـا يمكـن أن جيـري , وأن األمـور 

طهـا , ولـذلك جـاءت األحاديـث واألدعيـة بأسباهبا ورشو
النبوية توجه عناية الداعني إىل ذواهتم وإىل مكـامن الـداء يف 
أنفسهم , حتى ال يكون الدعاء ــ الذي هو تعلـق بقـدرة اهللا 
ًوإرادته ــ صارفا عن الشعور بواجبهم وبـدورهم وبتبعـات 

ْصفاهتم وترصفاهتم , فعن شكل بن محيد  َ قلت:  , قال:  
                                                 

ــسني يف  )1( ــن ال ــة «رواه اب ــوم والليل ــة , :  , وانظــر » عمــل الي خترجيــات حمقق
 . فاروق محادة /د

 . رواه مسلم  )2(
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اللهـم إين أعـوذ  : قـل D: رسول اهللا , علمني دعـاء , قـال يا 
بــك مــن رش ســمعي , ومــن رش بــرصي , ومــن رش لــساين , 

ِّومن رش قلبي , ومن منيي  َ« IQH. 
فاحلديث حيملنا عىل االلتفات والتفكري يف الـرشور التـي 
تقع فيها , أو يمكن أن تقع فيها أسامعنا وأبـصارنا وألـسنتنا 

 ,  , وغري ذلك من أعضائنا وأدوات تـرصفناوقلوبنا وفروجنا
ال أقول لكـم إال كـام : وقريب منه ما رواه زيد بن أرقم قال 

اللهـم آت نفـيس  «:  يقـول , كـان يقـول Fكان رسول اهللا 
تقواها , وزكها أنت خري من زكاها , إنك وليهـا وموالهـا , 
ٍاللهم إين أعـوذ بـك مـن قلـب ال خيـشع , ونفـس ال تـشبع ,  َّ

: , ويف احلـديث IRH » ال ينفع , ودعوة ال يستجاب هلا وعلم
 : ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب يمد يديه إىل الـسامء

يا رب , يا رب , ومطعمه حرام , وملبـسه حـرام , وغـذي 
                                                 

 .والرتمذي , رواه أبو داود  )1(
 . رواه مسلم )2(
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 : , ويف احلـديث اآلخـر IQH »! باحلرام , فأنى يستجاب له ?
ْ أطب مطعمك جتب دعوتك يا سعد « َْ ُ ِ َ« .  

ُذا يتخذ من الدعاء سبب ووسيلة حلمل الناس عىل وهك
التفكري يف نفوسهم وترصفاهتم وأحـواهلم ومـسؤولياهتم يف 

 . ذلك كله 
ومن مثل هذه األدعيـة واألحاديـث اسـتخلص الـواعظ 

 :  كلمته اجلامعة , حني قـالوا لـه~الزاهد إبراهيم بن أدهم 
 عرفتم اهللا  ألنكم«: ما لنا ندعو اهللا فال يستجيب لنا ? فقال 

فلم تطيعوه , وعرفتم الرسـول فلـم تتبعـوا سـنته , وعـرفتم 
القرآن فلم تعملوا به , وأكلتم نعمة اهللا فلم تؤدوا شكرها , 
وعرفتم اجلنة فلم تطلبوها , وعرفتم النار فلم هتربوا منهـا , 
وعــرفتم الــشيطان فلــم حتــاربوه , بــل وافقتمــوه , وعــرفتم 

نتم موتـاكم فلـم تعتـربوا هبـم , املوت فلم تستعدوا له , ودف
 .IRH »وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس 

                                                 
 .رواه مسلم  )1(
 ) . ١٢٦, ١٢٥(الدعاء املأثور للطرطويش  )2(
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فهو مـن : وهذا امتداد ملا جاء يف النقطة السابقة وفرع له 
قبيل عطف اخلاص عـىل العـام , وأعنـي بـذلك أن األدعيـة 
النبوية كانت تركـز عـىل التـشنيع والتنفـري مـن آفـات معينـة 

ر اتصاف الناس هبا ووقوعهم يف أرسهـا , مـن ذلـك مـا يكث
 , فكنـت أسـمعه Fكنت أخـدم النبـي :  قال رواه أنس 

اللهــم إين أعــوذ بــك مــن اهلــم واحلــزن ,  «: يكثــر أن يقــول 
َّوالعجز والكسل , والبخـل واجلـبن , وضـلع الـدين وغلبـة  َ َ

 .IQH »الرجال 
لـشلل يف وهذه اآلفـات كلهـا جتتمـع يف كوهنـا تـدفع إىل ا

َاإلرادة واملبادرة والفعل , وجتعل املتصف هبـا كـال ال يقـدر 
عىل يشء , فجاء الدعاء النبوي حيمل جرعات من التحـذير 

ًوجيعـل مـن هـذه اجلرعـات زادا , والتنفري من هذه اآلفـات 
 مـن التعـوذ » يكثـر « Fًودواء يوميا , وإذا كان رسـول اهللا 
س منهـا وأبعـدهم عنهـا , من هذه اآلفـات , وهـو أبـرأ النـا
                                                 

 . متفق عليه  )1(
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 ! فكيف بمن دونه , وكل الناس دونه ?
إن من شـأن املداومـة عـىل هـذا الـدعاء مـع تـدبر معانيـه 
ًواستيعاب مراميـه , أن حيـدث يف الـنفس نفـورا واشـمئزازا  ً
من هذه اآلفات املـستعاذ منهـا , وهـذا االشـمئزاز والنفـور 

 . ها وآثارهايدفع إىل اتقائها وجتنب أسباهبا ومقاومة مظاهر
ٍوغــري خــاف عــىل أحــد أن هــذه اآلفــات هــي مــن أكثــر 
ًاآلفات انتشارا وتنغيصا للحياة الفردية واالجتامعية للنـاس ً : 

ـــاب واالهنـــزام , ومـــصدر الـــضعف  فهـــي مـــصدر االكتئ
والتخاذل , ومصدر الغـش والتقـاعس , ومـصدر التـدهور 

ـــ واالنحطاط يف املعنويات اخللقية يوضح ذلك ــ أو بعضه 
ستعيذ مـن تـمـا أكثـر مـا :  حـني قيـل لـه Fبيان رسول اهللا 

إن الرجل إذا غرم حدث فكذب , ووعـد  «: فقال !! املغرم 
 .IQH »فأخلف 

PI<íéÚø‰ý]<ìç}ù]<°j³<<<<<<V< <

هناك أدعية كثرية يف القـرآن والـسنة ترمـي إىل بـث روح 
                                                 

 . متفق عليه )1(
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األخوة واملحبة بني املسلمني , وتعمـل مـن خـالل تكرارهـا 
املداومة عليها ـــ إىل جعـل تلـك األخـوة واملحبـة يف حالـة و

ــؤمنني عواطــف  ــوهج وجتــدد مــستمرين , وحتــرك بــني امل ت
الرمحة والشفقة والتنارص والتآزر , وفيام ييل نامذج من تلـك 
َّاألدعية التي ال يسع مسلام أن خيلو من نـصيبه منهـا , قـل أو  َ ً

ُكثر  َ : 
<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<àÛÊ<V< <

﴿A B C D E F G    H   

I J K L M N O P  Q R 
S T U V W ﴾ ]١٠:احلرش [ . 
﴿â ã     ä æå ﴾ ]١٩:حممد [ . 
﴿¿ À     Á Â Ã Ä Å Æ ﴾ . 

  ]٤١:إبراهيم[
﴿Ó Ô   Õ Ö × Ø Ù Ú Û 

Ü ﴾ ]٢٨:نوح[ .  
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ومعلوم أن الدعاء الذي يتكـرر يف سـورة الفاحتـة مـرات 
 W﴿:  ومرات يف كل يوم وليلة قـد جـاء بـصيغة اجلامعـة 

X Y ﴾ ]ليكـون الـشعور بـاالنتامء ومـا ;] ٦:الفاحتة 
يقتضيه هذا االنتامء من طلب مجاعي وسعي مجاعي للهدايـة 
ًوالتمــسك بــرصاطها املــستقيم , حيــا متجــددا يف نفــس كــل 

 . مسلم 
<íßŠÖ]<àÚæ<V< <

نبدأ من حيث انتهينا , مـن أدعيـة الـصالة التـي يكررهـا 
 . رة مجاعية وإلزامية املسلم يوميا مرات ومرات بصو

الـــسالم علينـــا وعـــىل عبـــاد اهللا  «: ففـــي دعـــاء التـــشهد 
ــدعو بالــسالم والــسالمة واألمــان » الــصاحلني  , فاملــصيل ي

والنجاة لكل من عباد اهللا الصاحلني , ومن روائع التـأمالت 
ودقائق االسـتنباطات , مـا حكـاه تـاج الـدين الـسبكي عـن 

لكـل مـسلم : سمعه يقـول لده عيل بن عبد الكايف من أنه او
عنــدي وعنــد كــل مــسلم حــق يف أداء الــصلوات اخلمــس , 
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ومتى فرط مسلم يف صالة واحدة كان قد اعتدى عىل مسلم 
الـسالم علينـا  «:  ألن املصيل يقـول ;وأخذ له حقا من حقوقه 
إن املـصيل إذا  «:  يقول F , والنبي » وعىل عباد اهللا الصاحلني

 .IQH »... صالح يف السامء واألرضَّقال هذا أصاب كل عبد 
ومن هـذا البـاب صـالة اجلنـازة , التـي هـي يف جوهرهـا 
ومقصدها األول دعاء للميت , غري أن الدعاء املسنون هلذه 
الصالة التي ختـيم عليهـا الرهبـة واخلـشوع , مل يقتـرص عـىل 
الدعاء للميت وحده , وإنام امتـد ليـشمل كـل مـسلم , عـىل 

اللهـم اغفـر حلينـا وميتنـا , وشـاهدنا  « :غرار دعاء التـشهد 
ــا , اللهــم مــن  ــا وأنثان ــا , وذكرن ــا , وصــغرينا وكبرين َّوغائبن
َّأحييته منه فأحيه عىل اإلسالم , ومـن توفيتـه منـا فتوفـه عـىل  ِ ِ

 .IRH »اإليامن 
ــه وتــشجيعا عــىل  ــا يف استحــضار املــؤمن إلخوان ًوترغيب ً

                                                 
 ) . ١٥٩, ١٤٩(معيد النعم ومبيد النقم  )1(
 .وأبو داود , رواه الرتمذي  )2(



VPíÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<±c<Ø}‚Ú 

 احلـديث أن ذكرهم وجتديد عهدهم والـدعاء هلـم , جـاء يف
من دعـا ألخيـه بظهـر الغيـب , قـال امللـك  «:  قال Fالنبي 

 .IQH »آمني ولك بمثل : املوكل به 
QI<ØÛÃÖ]<î×Â<o£]<<V< <

كثري من الناس يتصورون أن الـدعاء يقـوم مقـام العمـل 
ويغني عنه , وهذا اعتقاد فاسد ال أصـل لـه يف الـرشع , أمـا 

ًن مسبوقا بالعمل , التعبد الصحيح بالدعاء , فهو الذي يكو
ًومــصحوبا بالعمــل وملحوقــا بالعمــل , والتعبــد الــصحيح  ً
ًبالدعاء هو الذي يعترب الدعاء شـكال مـن أشـكال العمـل , 
ًورضبا من رضوب التسبب , مـثلام يعتـرب العمـل والتـسبب 
ــنحن حــني نتخــذ  ــاىل , ف ــدعاء هللا تع ــن رضوب ال ــا م ًرضب

ن يــستجيب ملــا األســباب إنــام نــدعو اهللا الفاعــل احلقيقــي أ
قصدناه وابتغيناه بتلك األسباب وبذلك السعي , فال يصح 
تعطيل العمل بالدعاء كام ال يصح تعطيل الـدعاء بالعمـل , 
فال يغني أحدمها عن اآلخـر , والنمـوذج التفـصييل األرفـع 

                                                 
 . رواه مسلم  )1(
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 بكل سريته وسنته وحالته , وهذه Fواألتم هو رسول اهللا 
 : لقطة من ذلك 

 العناد ورفض اهلدى الذي دعاها بعدما أمعنت قريش يف
 , وأمعنت يف حربه والكيـد لـه والتأليـب Fإليه رسول اهللا 

ً ماشيا عىل قدميه إىل الطائف , وكان ذلك ضده , خرج 
يف صيف السنة العارشة من البعثة املحمدية , كام يف الطريـق 
إليها دعا رسـول اهللا إىل مـا بعثـه اهللا بـه واجتهـد وجاهـد يف 

 ومكث يف الطـائف عـرشة أيـام يتـصل ويـدعو سبيل ذلك ,
ويرشح , وهو ال يلقي يف ذلك إال أسوأ مما تركه يف قريش , 
ًفلام قفل راجعا بعد معاناة شديدة قاسية , توجه إىل ربه هبذا 

 : الدعاء العظيم 
 وهـواين ي ,حيلت وقلة,  قويت ضعف أشكو إليك اللهم «
ملستــضعفني , , أنــت رب ا الــرامحني أرحــم يــا  ,النــاس عــىل

 عدو إىل أم ي ?يتجهمن بعيد إىل ي ?تكلن من إىلوأنت ريب , 
ولكـن   ,أبـايل فـال َّعـيل بك غضب كني مل إن ي ?أمر ملكته

 لـه أرشقـت يالذ وجهك بنور أعوذ  ,يل أوسعهي  عافيتك
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 ينـزل يب أن, مـن  واآلخرة الدنيا أمر عليه وصلح,  الظلامت
 وال ترىض حتى لعتبىا لك  ,سخطك َّحيل عيل أو,  غضبك
  . » بك إال قوة وال حول

 إنام جلأ إىل هذا الدعاء بعد عرشة أيام من الكدح Fفهو 
والبذل واملعاناة , وهو يعرب عن ضعفه وقلة حيلته بعد أن 
أبىل بالء األقوياء ودبر تـدبري احلكـامء , وهـو يفـوض كامـل 
ـــه  ـــذل كـــل مـــا يف حول احلـــول والقـــوة إىل اهللا , بعـــد أن ب

 . تطاعته , وبعد تصميمه عىل امليض يف ذلك واس
 Fأن رسول اهللا <وشبيه هبذا املوقف ما روته عائشة 

ْاللهم هذا قـسمي  « :كان يقسم بني نسائه فيعدل , ثم يقول  َ
, فهـو يبـذل IQH »فيام أملك , فال تلمني فيام متلك وال أملك 

و جهده ويستنفذ قدرته فيام يستطيعه , ثـم يـدعو اهللا أن يعفـ
 . عنه فيام مل تبلغه طاقته 

ويف قصة الثالثة أصحاب الغار ــ وهي يف الصحيحني ـــ 
مــا يــشري إىل رضورة اجلمــع بــني الــدعاء والعمــل الــصالح 

                                                 
.رواه اخلمسة إال أمحد  : » نيل األوطار «قال يف  )1( 
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والتوسل هبـام مقرتنـني , فقـد جـاء يف أول هـذه القـصة عـن 
انطلـق ثالثـة نفـر ممـن كـان قـبلكم ,  «:  قـال Fرسول اهللا 

, فدخلوه فانحدرت صـخرة مـن حتى آواهم املبيت إىل غار 
إنه ال ينجيكم من هـذه : ل فسدت عليهم الغار , فقالوا باجل

  . ».... الصخرة إال أن تدعوا اهللا بصالح أعاملكم 
وحني رشع اإلسالم للناس صالة االستـسقاء التـي هـي 
دعاء هللا أن ينزل غيثه ورمحته عند اجلدب وانحبـاس املطـر , 

خصوص , سن هلم قبلـه ومعـه حني رشع هلم هذا الدعاء امل
ــامال  ــة : ًأع ــن التوب ــروج , م ــع , واخل ــصالة , والتجم , وال
وإظهار الرغبـة يف إصـالح احلالـة الفاسـدة , فعنـد ,  والوعظ

ذلــك حيــصل االستــسقاء املــرشوع وحتــصل ثمرتــه املطلوبــة , 
ولــيس هــو مــا يفعلــه الكــساىل الغــافلون , مــن الــدعاء البــارد 

  والالمبـاالة وبقـاء مـا كـان عـىل مـااملقرتن باخلمول والقعـود
 .  كان

 , ~قال الـشيخ املـصلح الفقيـه أبـو بكـر الطرطـويش 
ِّ ومـن آدابـه أن تقـدم بـني «: وهو يتحدث عن آداب الدعاء 
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ًيدي الدعاء عمال صاحلا من صالة وصـدقة ونحوهـا , كـام  ً
رشع لنـــا يف االستـــسقاء , أن يـــؤمر النـــاس قبلـــه بالـــصالة 

ـــصدقة و ـــصيام وال ـــون وال ـــم خيرج ـــة , ث ـــامل الزاكي األع
لالستسقاء , وهذه سرية السلف الصالح , قال عبـد اهللا بـن 

ًإذا أردت أن تدعو فقـدم صـدقة أو صـالة أو خـريا , : عمر 
 .IQH »ثم ادع بام شئت 

: وقد استدل الطرطويش يف موضع آخـر بقولـه سـبحانه 
﴿ ̧¹ º » ¼ ½ ¿¾ ﴾ ]١٠:فاطر[  ,

ا أنه إذا مل يقـرتن بالـدعاء عمـل مل  دلت اآلية بظاهره«: قال 
  . »يستجب 

ــي  ــا النب ــه يعلمن ــدعاء وآداب ــن خــالل ال ــابرة Fوم  املث
ــدم  ــد , وع ــا نري ــىل م ــل ويف احلــرص ع ــاح يف العم واإلحل
االســـتعجال املفـــيض إىل الـــتخيل واليـــأس , ففـــي حـــديث 

: يــستجاب ألحــدكم مــا مل يعجــل , يقــول  «: الــصحيحني 
                                                 

 ) . ٥٩(الدعاء املأثور   )1(
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: يقـول  «: , ويف روايـة ملـسلم  »دعوت ريب فلم يستجب يل 
ْقد دعوت وقد دعوت , فلم أر يـستجب يل فيستحـرس عنـد  َ َ

 .IQH »ذلك ويدع الدعاء 
فإذا كان بعض الناس ال يصربون عىل العمل ومتطلباتـه 

ون إىل الدعاء تاركني العمل ومتاعبـه وبـطء ؤوسننه , ويلج
 يعلمهــم أن الــدعاء نفــسه يتطلــب Fنتائجــه ; فــإن النبــي 

صرب واملثــابرة والتــأين يف األمــور وعــدم الــضجر واليــأس الــ
وأن اهللا تعاىل ال يستجيب للقلقني العجلني , , واالنرصاف 

 . سواء يف أدعيتهم أو يف أعامهلم 
ِوهكذا يظهر جليا أن علية أحكام الرشيعة أمـر مطـرد يف 
كافــة املجــاالت وكافــة التكــاليف واألحكــام , وأن هــذا 

ًيف العبــادات فــضال عــن أحكــام االطــراد حاصــل حتــى 
ــام  ــضا أن أحك ــر بجــالء أي ــام يظه ــادات ك ــامالت والع ًاملع
 , الرشيعة تراعي يف آن واحد مصالح الدنيا ومصالح اآلخـرة

                                                 
 ) .١٢٢: (الدعاء املأثور  )1(
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ِّفام من حكم رشعي أو تكليف رشعي إال وهو متضمن هلـام 
ًمعا ومعلل هبام معا  ًَّ . 
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Ý^Óuù]<Ø×Ãè<Ùç‰†Ö]< <

 

 عنارصهـا , أعـرض الستكامللية القضية ووملزيد من جت
يف هذه الفقرة نامذج من التعليالت النبوية لـبعض األحكـام 

 :  عىل رضبني Fالرشعية , وقد جاءت تعليالت النبي 
 تعليالت صدرت منه ابتدائيا وتلقائيا من غري سؤال −١

 . وال استشكال 
َّ تعليالت جاءت بيانا وجوابـا عـام كـان يبديـه بعـ−٢ ً ض ً

 . الصحابة من استفسارات واستشكاالت 
<Ùæù]<ÅçßÖ]<àÛÊ<V< <

إذا قام أحدكم مـن نومـه فليغـسل يديـه  « : F قوله −١
فإن  «:  , ثم علل ذلك بقوله »ًقبل أن يدخلها يف اإلناء ثالثا 

, بمعنـى أن النـائم قـد IQH »أحدكم ال يدري أين باتت يـده 
ليق أن يدخلها يمس بيده مواضع متسخة أو متنجسة , فال ي

                                                 
 . احلديث يف الكتب الستة وغريها  )1(
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 . يف اإلناء قبل تطهريها 
 , حيـث »إذا صىل أحدكم بالناس فليخفف  «:  قوله −٢

,  » فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا احلاجـة «: علل ذلك بقوله 
ًثم نبه عىل دوران احلكم مـع علتـه وجـودا وعـدما فقـال  ً :         

 .IQH »وإذا صىل أحدكم لنفسه فليطول ما شاء  «
ــشارع عــىل اجلمــع بــني وواضــح  يف احلــديث حــرص ال

 . مصالح األبدان ومصالح األديان وسائر حاجات اإلنسان 
 حديث املغـرية بـن شـعبة أنـه خطـب امـرأة فقـال لـه −٣

ً , ثــم أضــاف مبينــا حكمــة ذلــك »انظــر إليهــا  « : Fالنبــي 
 .IRH »فإنه أحرى أن يؤدم بينكام  «: ومصلحته 

دخـار حلـوم األضـاحي  حلكمة النهي عن ا بيانه −٤
ًفوق ثالثة أيـام , حيـث قـال معلـال ذلـك ومبينـا أن احلكـم  ً

كنــت هنيــتكم عــن حلــوم  «: مــرشوط بعلتــه وزائــل بزواهلــا 
                                                 

 .ث يف الكتب الستة وغريها  احلدي)1(
 .  ٦/١١٠نيل األوطار : انظر , رواه اخلمسة إال أبا داود ) 2(
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األضاحي فوق ثالثة ليتسع ذوو الطول عىل من ال طول له , 
 .IQH »فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا 

  . »ل الدافة إنام هنيتكم من أج «: ويف رواية متفق عليها 
ــي −٥ ــع النب ــن أن F حــني من ــاص م ــن أيب وق  ســعد ب

ْيويص يف سبيل اهللا بثلثي ماله أو نصفه , وجعـل الثلـث هـو  َ ُُ
َإنـك إن تـذر  «: احلد األقـىص للوصـية , علـل ذلـك بقولـه  َ َ

  .IRH »ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 
<êÞ^nÖ]<ÅçßÖ]<àÚæ<V< <

إذا تواجـه املـسلامن بـسيفيهام  « : Fبـي  حني قـال الن−١
 , استشكل بعض الصحابة كيـف »فالقاتل واملقتول يف النار 

ًأن املقتــول أيــضا يــدخل النــار مــع قاتلــه , فيــستوي القاتــل 
ــالوا  ــال : واملقتــول , فق ــا رســول اهللا , هــذا القاتــل , فــام ب ي

  .ISH »ًإنه كان حريصا عىل قتل صاحبه  «: املقتول ? قال 
                                                 

 .والرتمذي , وأمحد , رواه مسلم ) 1(
 ) .٦/١٧٥(رواه اجلامعة , نيل األوطار ) 2(
 ) . ١١, ١٨/١٠(صحيح مسلم , رشح النووي ) 3(
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 أن علة اسـتوائهام يف املـآل والعقـاب قد نبه نبي اهللا ف
هــي أهنــام اســتويا يف القــصد اإلجرامــي وإرادة القتــل , كــام 
اســتويا يف بــذل كــل املــستطاع لتنفيــذ اجلريمــة , وكــل مــا يف 
األمر أن القاتل سبق خصمه فحال بينه وبني إمتام جريمته , 

ــه بقــي  ــصا «لكن ــا إىل آخــر حلظــة مــن ح»ً حري ــه ,  عليه يات
فــالفرق بيــنهام غــري معتــرب يف املــآل األخــروي مــا دام أن اهللا 

 . تعاىل عليم بام يف الصدور 
 اخلطبـة F ويف إحدى صلوات العيد , خطب النبي −٢

َ ثم مـىض حتـى أتـى النـساء فـوعظهن وذكـرهن , ,املعهودة  َّ
 , فقامت امرأة »تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم  «: فقال 

مل يـا رسـول اهللا ? : سعفاء اخلدين فقالت ِمن سطة النساء , 
 ».... ألنكــن تكثــرن الــشكاة وتكفــرن العـــشري  «: فقــال 

 .IQHفجعلن يتصدقن من حليهن 
ًومعلوم أن الصفتني املعلل هبام من أكثر األسباب إفسادا 
للعالقات الزوجية والكيانات األرسية , واألرسة ركن مـن 

                                                 
 ) .٦/١٧٥(صحيح مسلم , رشح النووي ) 1(
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لزوجية ــ املعـول عليهـا يف أركان احلياة اإلسالمية , فاحلياة ا
حتقيق عدد من كربيات مقاصد الرشيعة ــ ال يمكن أن تقوم 
ـــربم  ـــذمر والت ـــشكوى والت ـــا ال ـــت عليه ـــدوم إذا خيم وت
واالشتغال بالعيوب واهلفوات , من غـري نظـر إىل املحاسـن 

 . واملكاسب واملحامد 
 Fً قريبا ــ يف موضوع الـدعاء ـــ أن النبـي م وقد تقد−٣

ًثرة اسـتعاذته مـن املـأثم واملغـرم , فأجـاب مبينـا سئل عن ك
ْ الدين «كيف أن املغرم   يفيض إىل املأثم , بل إىل كبائر اإلثم »َّ

 .كالكذب وإخالف الوعود 
 أن اجلامع املرشوع بني الزوجني يعد عند F ملا أخرب −٤

ًاهللا نوعا من الصدقة والعمل الصالح , تعجب الصحابة 
ول اهللا , أيأيت أحدنا شهوته ويكون يا رس: من ذلك وقالوا 

أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه  «: له فيها أجر ? قال 
 , فإذا IQH »وزر ? فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر 

كان ترصيف الشهوة يف احلرام مفسدة وفيها ما يناسبها من 
                                                 

 . متفق عليه جزء من حديث ) 1(
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   ~ |{ } z﴿: اإلثم , كام نص عليه القرآن الكريم 

_    ` a b ﴾ ]فإن ترصيفها يف ] ٣٢:اإلرساء ,
احلالل مصلحة وفيها ما يناسبها من األجر , فضد املفسدة 
مصلحة , وحكم املصلحة وجزاؤها ال بد أن يكون ضد 

 ﴾ ́ ³ ² ± °﴿: حكم املفسدة وجزائها 
  . ]٤٠:الشورى[ ﴾ �¡ ~ { |﴿ , ]٦٠:الرمحن[

ا مـن ً , يعلـل هلـم كثـري» حممد والـذين معـه «فهكذا كان 
ًانطالقا من كـون الـرشيعة , األحكام الرشعية بصفة تلقائية 

ــاد عاجلهــا  ــي ملــصالح العب ــا إنــام ه ــها ويف مجلته يف أساس
وآجلها , فإذا سـكت عـن التعليـل وأشـكل علـيهم يشء أو 
جال يف أنفسهم استفهام , مل يرتددوا يف عرضه عىل الرسول 

  . , ومل يرتدد هو يف التفسري والبيان Fاألكرم 
 والقرآن وسنة رسول اهللا « : ~بن القيم ايقول اإلمام 

F مملوآن من تعليـل األحكـام بـاحلكم واملـصالح وتعليـل ِ
ِاخللق هبام والتنبيه عىل وجوه احلكم التي ألجلها رشع تلـك 
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األحكـام وألجلهـا خلـق تلـك األعيـان , ولـو كـان هــذا يف 
ــة موضــع أو مــائتني لــسقناها  , القــرآن والــسنة يف نحــو مائ

  .IQH ».... ولكنه يزيد عىل ألف موضع بطرق متنوعة 
  
 
 
 
 
 

                                                 
 ) . ٢٢(مفتاح دار السعادة ) 1(
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אא 
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تقدم ما يكفي من الترصيح والتوضيح عن كون الرشيعة 
معللة , وتقدمت إشارات متكررة إىل أهنا معللة بجلب 

نا عىل تلخيص املصالح ودرء املفاسد , وهلذا دأب علامؤ
جلب املصلحة ودرء : مقاصد الرشيعة يف كلمة جامعة هي 

املفسدة , وقد يقترصون عىل التعبري بجلب املصلحة , أو 
رعاية املصلحة , وليس هذا منهم جمرد استنباط واستقراء 
لتفاصيل أحكام الرشيعة وآثارها يف حفظ مصالح اخللق , 

واالستقراء ــ نصوص وإنام سندهم ــ باإلضافة إىل االستنباط 
رصحية يف التعليل باملصلحة واملفسدة , منها قوله تعاىل 

 q r s   t u v﴿ :ًخماطبا أنبياءه ورسله 
xw ﴾ ]وقال تعاىل ] ٥١:املؤمنون , :﴿t u v w 

yx z { | ~} _ `  a b c d 
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e f g ih j lk m   n o p ﴾ 
ًنا , وقد جاء هذا األمر بالعمل الصالح مقرو] ١١, ١٠:سبأ[

بنوع خاص منه , وهو العمل الصناعي املعتمد عىل إالنة 
 . احلديد وتيسري االستفادة منه 

 : وجاء عىل لسان شعيب 
﴿Ä Å Æ Ç    È ÊÉ ﴾ ]٨٨:هود [ . 

 : ً إنام يرفع شعارا رفعه مجيع الرسـل ومـؤداهوشعيب 
 . السعي إىل أقىص ما يستطيع من اإلصالح واملصالح 

ًد جاء أيضا يف عديد من اآليات ; وأما درء املفاسد فق
ًومقرتنا مع الدعوة إىل جلب املصالح تارة , ًمنفردا تارة  ً

 ﴾   ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿: أخرى , قال تعاىل 
 r s t u v w x﴿, ] ٨٥:األعراف[

y z  { | } ﴾ ]إىل غري ]١٤٢:األعراف , 
ذلك من اآليات الكثرية جدا التي نصت عىل أن مقاصد 

مة الفساد واملفسدين ورعاية مصالح العباد مقاو: األنبياء 
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وحفظها عىل أكمل وجه , إىل آيات أخرى متدح الصاحلني 
واملصلحني وفعل الصاحلات , وتذم الفساد واملفسدين , 
وتتوعد عىل الفساد بسوء العاقبة يف الدنيا واآلخرة يقول 

 فهذه أدلة رصحية كلية «: اإلمام حممد الطاهر بن عاشور 
اإلصالح وإزالة الفساد , : ن مقصد الرشيعة دلت عىل أ

وذلك تصاريف أعامل الناس , ومن عموم هذه األدلة 
ونحوها حصل لنا اليقني بأن الرشيعة متطلبة جللب املصالح 

  .IQH »واعتربنا هذا قاعدة كلية يف الرشيعة , ودرء املفاسد 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ) . ٦٤, ٦٣ص(مقاصد الرشيعة اإلسالمية ) 1(
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واملفسدة تعريف فخر الدين من أشهر تعاريف املصلحة 
 املصلحة ال معنى هلا إال اللـذة أو «: الرازي الذي يقول فيه 

ما يكون وسيلة إليها , واملفـسدة ال معنـى هلـا إال األمل أو مـا 
  . IQH »يكون وسيلة إليه 

وقد يتبادر إىل األذهان أن هذا التعريف قد ضيق مفهـوم 
سية والبدنيـة , املصلحة واملفـسدة وحـرصه يف اجلوانـب احلـ

وهذا جمـرد تـوهم يقـع فيـه بعـض النـاس ممـن ال خـربة هلـم 
 . بمصطلحات العلامء ومقاصدهم 

ًفاللذة عند الرازي ليست أبدا حمصورة يف لـذات اجلـسد 
ولذات احلـواس , وال هـي حمـصورة يف اللـذات الدنيويـة , 

 . وكذلك الشأن يف مفهوم املفسدة 
: عبـد الـسالم بن الدين ومما يوضح هذا التعريف , قول عز 

                                                 
 ) . ٢/٢١٨ق/٢(املحصول ) 1(
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 ,  وأسباهباواألفراح, اللذات وأسباهبا :  املصالح أربعة أنواع «
اآلالم وأسباهبا , والغموم وأسباهبا , : واملفاسد أربعة أنواع 

وهي منقسمة إىل دنيوية وأخروية , ومن أفضل لذات الدنيا 
  .IQH »لذات املعارف وبعض األحوال 

ــ ــذات واألف ــني الل ــز ب ــد مي ــول فق ــىل دخ ــه ع راح للتنبي
احلسيات واملعنويات يف مفهوم املـصلحة , وميـز بـني اآلالم 

للتنبيه كذلك عىل دخـول احلـسيات واملعنويـات ; والغموم 
يف مفهوم املفسدة , كام نبه رصاحة عىل دخول ما هو دنيـوي 

 . وما هو أخروي يف مفهوم املصلحة واملفسدة 
ل مفهـوم املـصلحة ًوقال اإلمام الشاطبي منبها عىل شمو

 وأعني باملصالح ما يرجع إىل «: ملا هو حيس وما هو معنوي 
قيام حياة اإلنسان ومتـام عيـشه , ونيلـه مـا تقتـضيه أوصـافه 

  .IRH »... الشهوانية والعقلية 
وممـا جيــدر الوقــوف عنــده يف مفهــوم املــصلحة واملفــسدة 

                                                 
 ) . ١٢, ١/١١(حكام يف مصالح األنام قواعد األ) 1(
 ) . ٢/٢٥(املوافقات ) 2(
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ــامء اإلســالم , إدخــاهلم الوســائل ضــمن املــصالح  ــد عل عن
فاسد , واعتبارهم ما يفيض إىل املـصلحة مـصلحة , ومـا وامل

يفــيض إىل املفــسد مفــسدة , واحلــق أن هــذا النظــر الواســع 
البعيد إنام هو اتباع جاءت به الرشيعة مـن النظـر إىل مـآالت 
األفعال , والنظر إىل عواقبها , ومن إعطـاء الوسـائل حكـم 

 . املقاصد , واحلكم عىل الوسائل بحسب ما تفيض إليه 
وهذا هو أحـد املميـزات الرئيـسية بـني التقـدير الـرشعي 

ينظرون والتقدير البرشي للمصالح واملفاسد , فالناس عادة 
 , ولو كان إىل ما فيه مصلحة قريبة عاجلة عىل أنه مصلحة هلم

وسيلة إىل مفسدة آجلة خطرية الشأن , وينظرون إىل مـا فيـه 
و كـان وسـيلة كلفة أو رضر عاجل عىل أنه مفسدة هلـم , ولـ

إىل مصلحة آجلة أعظم وأدوم , بينام الرشع ينظر إىل النتائج 
والعواقب اآلجلة قبل نظره إىل املقدمات والنتـائج العاجلـة 
ًومن هنا أيـضا كـان عامـة النـاس حيبـون العاجلـة ويـذرون 
اآلخرة , فجاء الرشع يبني ويؤكد أن اآلخـرة خـري وأبقـى , 

حــني تعمــل عــىل جلــب ًومــن هنــا أيــضا نجــد أن الــرشيعة 
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املصالح ودرء املفاسد , فإهنا تفعـل ذلـك يف حـني تعمـل يف 
حق األمة حارضها ومستقبلها , فهي حتمـي مـصالح اجليـل 
املخاطب واألجيال بعده , بينام النـاس عـادة ال ينظـرون إال 

 . إىل واقعهم وساعتهم وعاجل أمرهم 
ن وقد ظهر مما سـبق أن املـصالح ـــ مثـل املفاسـد ـــ يمكـ

 . تنويعها وتقسيمها إىل عدة أنواع وعدة أقسام 
غري أن أهم تقسيم هلا هو التقسيم الذي يميز بني مراتبها 
ًتبعا ألمهيتها ودرجة توقف احلياة عليها , والتقسيم هنا يقع 

 : إىل ثالث مراتب 
تـسمى مرتبـة الـرضوريات , ويـراد هبـا ,  مرتبة عليا −١

 تقــوم هبــا حيــاة األفــراد املــصالح األساســية الكــربى , التــي
واجلامعات , وبفقدها تنهار هذه احليـاة وتتعـرض للـتاليش 
ـــة  ـــشبه اهلمجي ـــذي ي ـــشديد ال ـــاء , أو لالنحطـــاط ال والفن

 . والبهيمية أو أضل 
ات , وتــدخل ي مرتبــة دنيــا , وتــسمى مرتبــة التحــسين−٢

فيها املصالح التـي يمكـن االسـتغناء عنهـا والعـيش بـدوهنا 
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 . يذكر دون رضر أو حرج 
 مرتبة وسطى بني املرتبتني السابقتني , وسـيأيت مزيـد −٣

من التوضيح لكل من هذه املراتـب مـع أمثلتهـا يف املبحثـني 
 . الالحقني 
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بعد تتبع واستقراء طـويلني , انتهـى العلـامء إىل مالحظـة 
هلـا أن مقاصد الـرشيعة ومـصاحلها الكـربى التـي تـدور حو

: معظم أحكامها أو كلها , جتتمع يف مصالح مخـس سـموها 
األصول اخلمسة , : الرضوريات اخلمس , وسامها بعضهم 

والكليات اخلمس , ولعـل أول مـن ذكرهـا واضـحة كاملـة 
 ومقصود الرشع مـن اخللـق «: هو اإلمام الغزايل حيث قال 

هو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونـسلهم ومـاهلم , 
كل ما يتضمن حفـظ هـذه األصـول اخلمـسة فهـو مـصلحة , ف

 . IQH »وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة 
وقد ذهب عدد من العلامء إىل أن حفظ هذه الرضوريات 
اخلمس ليس من خصوصيات الرشيعة اإلسالمية , بـل هـو 

قــال اإلمــام , ممــا اتفقــت عــىل حفظــه كافــة امللــل والــرشائع 
 فقد اتفقت األمة بل سائر امللل عىل أن الرشيعة « :الشاطبي 

                                                 
 ) .  ١/٢٨٧(املستصفى ) 1(
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ــرضوريات اخلمــس , وهــي  ــة عــىل ال : وضــعت للمحافظ
واملـال , والعقـل , وعلمهـا عنـد , والنسل , الدين والنفس 

  .IQH »األمة كالرضوري 
ومستند العلامء يف حتديد هـذه الـرضوريات اخلمـس هـو 

ا كلهــا االســتقراء التــام ألحكــام الــرشيعة , حيــث وجــدوه
تدور عىل هذه الرضوريات أو تفيض ــ من قريب أو بعيد ـــ 

 . إىل خدمتها ورعايتها 
ًغري أن هناك نصوصا قرآنية وحديثية نبهت بشكل 
واضح وجامع عىل هذه الرضوريات , وأمجع آية يف هذا 

  A B C D E F﴿: الباب هي قوله تعاىل 
G H I J  K L M N O P Q R S T 

U  V W X Y Z [   \   ] 
_^ ` a b dc e f g h    ﴾ . 

              ]١٢:املمتحنة[
مشري إىل حفظ  ﴾ G H I J  K L﴿: فقوله تعاىل 

                                                 
 ) .  ١/٣٨(املوافقات ) 1(
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الدين , وأنه يف مقدمة ما ينبغي حفظه , وذلك أن توحيد 
اهللا وعدم اإلرشاك به هو رأس احلفظ للدين , ومنبع سائر 

 . أشكال احلفظ 
 باعتبار أن  مشري إىل حفظ املال﴾M N﴿: وقوله 

, أبرز ما يتعارض مع حفظ املال هو االعتداء عليه بالرسقة 
 . ختالس والغصب الوما يف معناها كا

 ــ ىفيه حفظ النسل ; ألن الزن ﴾O P﴿: وقوله 
ويتبعه اللواط ــ هو أخطر ما هيدد النسل يف وجوده , ويف 

 . رشيعته , ويف حفظه وتوفري حقوقه 
 النفس بعد حفظ فيه ﴾ Q R S﴿: وقوله 

 . وجودها 
وبقي من الرضوريات اخلمس حفظ العقل , وهو مل 

ألنه داخل يف حفظ النفس , فالعقل ليس ; يذكر بخصوصه 
له كيان مستقل منفصل , بل هو جزء من كيان اإلنسان 
املعرب عنه بالنفس , وإنام خصه الرشع ببعض األحكام , 
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لتكليف عليه , ًوخصه العلامء بالذكر , نظرا ملكانته وتوقف ا
 . ًولكونه رشطا ال بد منه حلفظ باقي الرضوريات 

ومما جيعل هذه املصالح املشار إليها يف اآلية ترتفع إىل 
ًمستوى أن تعد أصوال ورضوريات , كون املسلمني رجاال  ً

 , بل إن بيعة الرجال عىل Fًونساء بايعوا عليها رسول اهللا 
ملكية التي هي مرحلة مضمون هذه اآلية قد وقع يف املرحلة ا

األسس والقواعد الكربى , فقد روى اإلمام البخاري يف 
باب وفود األنصار وغريه , عن عبادة بن الصامت أن 

 باهللا ترشكوا أال عىل بايعوينتعالوا  «:  قال Fرسول اهللا 
 وال , أوالدكم تقتلوا وال , تزنوا وال , ترسقوا وال , اًشيئ
 يف ينتعصو وال , وأرجلكم أيديكم بني تفرتونه ببهتان تأتوا

 من أصاب ومن , اهللا عىل فأجره منكم وىف فمن , معروف
 من أصاب ومن , له كفارة فهو الدنيا يف فعوقب اًشيئ ذلك
 وإن , عنه عفا شاء إن اهللا إىل فهو , اهللا سرته ثم اًشيئ ذلك
  .ذلك عىل فبايعناه :, قال  » عاقبه شاء

ة هلذه املصالح اخلمس الكلية أن ومما يؤكد األمهية البالغ
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الرشيعة قد رتبت أشد العقوبات عىل انتهاكها , وهي 
حد الردة , وحد :  , وهي » احلدود «العقوبات املسامة بـ 
  .  , وحد السكر , ثم القصاص يف القتلىالرسقة , وحد الزن

ومن اآليات اجلامعة كذلك هلذه الرضوريات وصايا 
 ¨© § ¦ ¥ ¤ £  ¢﴿: سورة األنعام 

ª « ¬   ¯® ° ²± ³ ́ µ ¶  
¹¸ º » ½¼ ¾ ¿ À  Á Â 
Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê   Ë Ì Í    ÏÎ 

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ A B C D E F 
G H I J LK M N O QP R 

S T U       WV X Y Z [ \ ] _^ 

` a cb d e f g h i j 
k l m on p q r s t 

u wv x y z { | ﴾ . 
  ]١٥٣ــ ١٥١:األنعام[

 ﴾» ª﴿: ن يف أول هذه الوصايا فقد جاء حفظ الدي
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 a cb d `﴿: ثم بصيغة أخرى يف آخرها 

e f g h i j k l m 
n﴾ .  

  ﴾  : ﴿³ ́ µوجاء حفظ النفس يف قوله 
  . ﴾ Ç È É﴿: وقوله 

 ﴾  À ¿ ¾﴿: وجاء حفظ النسل يف قوله 
 , وهو مضاد حلفظ النسل , ىوأكثر ما يراد بالفاحشة الزن

 . ًفتحريمه حفظ للنسل وجودا ورعاية 
 Ó﴿: ًوجاء حفظ العقل مشارا إليه يف قوله تعاىل 

Ô ﴾  , وهو عىل كل حال متضمن يف حفظ النفس كام
 . تقدم 

 A B C﴿: وجاء حفظ املال يف قوله سبحانه 
D E F G H I J LK M N O 

QP ﴾  . 
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ذه الرضوريات يف مواضع كام وقع التنصيص اجلامع عىل ه
أخرى من القرآن املكي كام يف سورة اإلرساء ابتداء من قوله 

 . ﴾ g h ﴾  , ﴿   Í  Î Ï        Ð Ñ﴿: تعاىل 
  ]٣٦ــ ٢٣:اإلرساء[

 ¢﴿: وكام يف خواتيم سورة الفرقان من قوله تعاىل 
£  ﴾  ,﴿¿ À Á ﴾ ]٧٧ ــ٦٣:الفرقان [ . 

ت هذه الرضوريات وأما يف احلديث النبوي فقد اجتمع
من قتل دون دينه فهو شهيد , ومن قتل دون  « : Fيف قوله 

دمه فهو شهيد , ومن قتل دون ماله فهو شهيد , ومن قتل 
 .IQH »دون أهله فهو شهيد 

وواضح أن احلديث قد وضع هذه املصالح يف أعىل 
املراتب حني أباح لنا الدفاع عنها واملوت يف سبيلها , واعترب 

 . ًاعا عنها شهادة يف سبيل اهللا املوت دف
ويراد بحفظ الرضوريات , إجيادها وصيانتها يف حدها 

                                                 
 .وصححه الرتمذي , رواه أصحاب السنن  )1(
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األدنى الذي ال تقوم وال تدوم بدونه , أما التوسع يف 
حفظها بام يزيد عىل احلد األدنى الرضوري , فذلك يدخل 
فيام سامه العلامء باحلاجيات والتحسينيات , وهي ما أتناوله 

  .يف املبحث اآليت 
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 الرضوري مل تقترص الرشيعة عىل حفظ املصالح يف مستواها
املتمثل يف حفظ الرضوريات اخلمس سالفة الذكر , بل 

وه ــ يف حفظ ؤتوسعت ــ كام الحظ ذلك العلامء واستقر
املصالح جليلها وقليلها عىل مجيع املستويات من أعالها إىل 

اها , ومن هنا جاء حديث العلامء عن حفظ الرشيعة أدن
 . للحاجيات والتحسينيات باإلضافة إىل حفظها للرضوريات 

<êq^£]<ÀË£]<V< <

إذا كانت الرضوريات هي تلك املصالح التي ال تستغني 
عنها احلياة البرشية , وال يقوم هلا شأن بدوهنا , ويرتتب عن 

م بشكل بليغ ال يطاق فقداهنا هالك الناس أو اختالل حياهت
يف العادة , فإن احلاجيات تطلق عىل املصالح التي حيتاج 
ًالناس إليها احتياجا ال يبلغ إىل حد الرضورة , ولكن 
فقدهم هلا ينشأ عنه ضيق وحرج ونكد , ومن شأن 
االستمرار يف فقدها واختالهلا إحلاق الرضر بالرضوريات 
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ًضيا حفظ نفسها , ومن هنا كان حفظ الرضوريات مقت
 . احلاجيات 

: ففي حفظ الدين يعترب العلامء من قبيل احلاجيات 
ضبط تفاصيل العبادات وحتديد مقاديرها وكيفياهتا , 
باعتبار أن هذه الضوابط والتفصيالت ال يتوقف عليها ــ يف 
األمد القريب ــ إقامة أصل العبادة , ولكن من شأن غياب 

بلة وغموض لدى هذه التفاصيل والتحديدات إحداث بل
املكلفني , مع انفتاح الباب أمام األهواء ونزعات التكاسل 
ًوالتفريط , مما يؤدي شيئا فشيئا إىل تاليش العبادة وضياعها ً , 

فيضيع بذلك أمر رضوري , وهو أصل العبادة , فلذلك 
كان من لوازم احلفظ الرضوري للعبادات , حتديد 

ا , فهذا حفظ تفاصيلها ومقاديرها ورشوطها وكيفياهت
حاجي , وهو يف الوقت نفسه يعود باحلفظ عىل األصل 

 . الرضوري 
كام عد العلامء من حاجيات حفظ الدين وضع الرخص 
يف حاالت الضيق واحلرج واملشقة , ولوال هذه الرخص 
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التي ختفف من التكليف أو من رشوطه , أو تتساهل يف 
 والتكاليف توقيته , لعمد الناس إىل ترك كثري من العبادات

 . يف حاالت احلرج 
 إذا أردت أن تطاع فأمر بام «: ومن احلكم السائرة 

  . »يستطاع 
ُفالناس إذا أمروا بام ال يطيقون وكلفوا بام يعنتهم 

رسعان ما يندفعون إىل التمرد والعصيان , وهلذا , ويرهقهم 
كان من حكمة اهللا البالغة وضع الرخص يف مواطن الشدة 

ن هنا قرر العلامء أن إحدى القواعد الكربى يف واملشقة , وم
 , ويتفرع » املشقة جتلب التيسري «الرشيعة اإلسالمية هي 

 , وذلك ما يشري إليه » األمر إذا ضاق اتسع «: عنها قوهلم 
 . ﴾    °        ¯ ®   ¬ »      ª       © ̈ §﴿: قوله سبحانه 

  ]٦, ٥:الرشح[
لمستوى احلاجي من ويف حفظ النفس يمكن التمثيل ل

احلفظ بمرشوعية التوسع يف االستمتاع بالطيبات من 
الطعام والرشاب واللباس , والتوسع يف السكن والبناء , 

 . وبفرض القصاص فيام دون القتل 
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فهذا املستوى من حفظ النفوس ليس رضوريا لبقائها , 
وال ينشأ عن اختالله هالكها , ولكن ينشأ عن ذلك من 

 وخيل بسالمته  ,ر من ينغص حياة اإلنساناألذى والرض
 . وسعادته 

ومن صور احلفظ احلاجي للنسل إقامة العالقات 
الزوجية عىل أسس متينة وتفاصيل حمكمة , ونظام كامل 
للحقوق والواجبات فيام بني الزوجني , كام بني اآلباء 

 ومقدماته , ىًواألبناء , ومنها أيضا حتريم أسباب الزن
ل هذه األحكام وختلف العمل هبا , ال وذلك أن اختال

يفيض مبارشة إىل تعطيل النسل أو هالكه , ولكنه يؤدي إىل 
إحلاق أرضار وثلم بحفظ النسل وحفظ الكيان الذي نشأ 

 . فيه , أال وهو األرسة 
وإذا كان حفظ العقل عىل املستوى الرضوري يتمثل يف 

 حتريم حتريم املسكرات واملعاقبة عليها , كام يتمثل يف
املسكرات املعنوية التي تعطل العقل وتلغي دوره كالسحر 
والكهانة واألزالم , فإن حفظه عىل املستوى احلاجي يتمثل 
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يف تزويده بالعلم , وصقله بالنظر والتفكر , وإخراجه من 
 . اجلهل والغفلة 

وهذه كلها أشكال من احلفظ منصوص عليها يف القرآن 
 . والسنة 

ي للامل , فيتمثل يف مرشوعية التوسع وأما احلفظ احلاج
ًيف الكسب وامللك , ويتمثل أيضا يف رخص املعامالت 
ًاملالية التي تبيح ما قد يكون حمرما يف األصل , كإباحة بيع 
ًبعض األشياء دون رؤيتها , تيسريا ورفعا للحرج , عىل  ً
خالف األصل الذي هو عدم جواز بيع ما ال يعرف وال 

 . الة والغرر ًيفحص جتنبا للجه
ًومن أوجه احلفظ احلاجي للامل أيضا حتريم اإلرساف 
والتبذير , ومرشوعية احلجر عىل السفيه والصغري , ويف 

: وقال : قيل : ًإن اهللا كره لكم ثالثا  «: احلديث الصحيح 
 .IQH »وكثرة السؤال وإضاعة املال 

                                                 
 ﴾{ ~ � ¡¢ ﴿: رواه البخاري يف بـاب قـول اهللا تعـاىل  )1(

 . من كتاب الزكاة 
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 فهي عىل »وإضاعة املال  «: وأما قوله : قال اخلطايب 
 , وه مجاعها اإلرساف يف النفقة , ووضعه يف غري موضعهوج

ورصفه عن وجه احلاجة إىل غريه , كاإلرساف يف النفقة عىل 
البناء , وجماوزة حد االقتصاد فيه , وكذلك اللباس 

 , ومتويه األبنية بالذهب وتطريز الثياب , وتذهيب شوالفر
ع , سقوف البيوت , فإن ذلك عىل ما فيه من الرياء والتصن

إذا استعمل مرة , مل يمكن بعد ذلك ختليصه وإعادته إىل 
ًأصله حتى يكون ماال قائام  ً . 

ومن إضاعة املال تسليمه إىل من ليس برشيد , وفيه 
 . إثبات احلجر عىل املفسد ملاله 

ويدخل يف إضاعة املال احتامل الغبن يف البياعات 
 .IQH.... ونحوها من املعامالت 
ل من العناية باملال وحفظه ال يقتضيها فكل هذه األشكا

ّحفظه أصله , وحده األدنى , وهو احلد الرضوري , وإنام 
هي أحكام تؤدي إىل التوسع يف حفظ املال وحسن تدبريه 

                                                 
 ) . ٤٧٤, ١/٤٧٣(أعالم السنن  )1(
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 . وحسن إنفاقه فهي من قبيل احلاجيات 
<éŠvjÖ]<ÀË£]<V< <

ويدخل فيه كل مصلحة وكل منفعة ال تصل إىل حد 
ولكن فيها نوع إفادة للناس يف أي الرضورة أو احلاجة , 

جانب من جوانب حياهتم الدينية أو الدنيوية , كنوافل 
العبادات وآداب املعامالت وحماسن العادات , واجتناب 

اسف األمور والعادات , فاملكروهات , والدناءات وس
ومراعاة مظاهر اجلامل والتزين من غري إرساف وال مبالغة , 

 املصالح التحسينية املعتربة يف فكل هذه األمور تدخل يف
 . الرشع 

أما نوافل العبادات فهي يف غنى عن أي متثيل لكثرهتا 
 . وشهرهتا 

ًوأما حماسن العادات فيدخل فيها مثال ما جاء يف حديث 
الفطرة  «:  يقول Fسمعت رسول اهللا : أيب هريرة قال 

اخلتان , واالستحداد , وقص الشارب , وتقليم : مخس 
 .IQH » , ونتف اإلبط األظفار

                                                 
.  تقليم األظافر من كتاب اللباس : رواه البخاري يف باب  )1( 
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 سم اهللا وكل بيمينك وكل مما ,يا غالم  « : وقوله 
 .IQH »يليك 

 عن القزع , وفرسه عبد اهللا بن Fومن هذا الباب هنيه 
 إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة , وههنا «: عمر بقوله 

 .IRH »... وههنا 
الذؤابة ترتك يف وسط الرأس :  القزع «: وقال اخلطايب 

 .ISH »... لق سائره وحي
  . وال خيفى يف مثل هذا الترصف من العبث ورداءة الذوق

فهذه اآلداب ومثلها كثري يف السنة النبوية ليست من 
رضوريات احلياة وال من رضوريات الدين , وال هي من 
حاجات الناس التي ختتل بفقدها حياهتم العادية , ولكن 

ًال ومجاال وسموا , املحافظة عليها تضفي عىل احلياة كام ً
ومعنى هذا أن الرشيعة جاءت بحفظ املصالح عىل مجيع 

                                                 
.   من حديث عمر بن أيب سلمة رواه الشيخان وغريمها )1( 
.  باس للاصحيح البخاري ــ باب القزع من كتاب  )2( 
) . ٢/١١٧٢(معامل السنن  )3( 
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 . مستوياهتا ودرجاهتا , ومهام كان حجمها وأثرها 
وهذا احلفظ الشامل من الرشيعة للمصالح , حتى ما 
كان منها عىل سبيل التحسني والتجميل , يعد أكرب دليل 

قائلني والIQHوأظهر حجة لآلخذين باملصالح املرسلة 
بحجيتها , فإذا كانت الرشيعة قد حفظت كامليات املصالح 
بالتنصيص واألمر والنهي , فكيف ال نعترب وال نحفظ وال 
نحكم مصالح جلية قد تكون حاجية وقد تكون رضورية 

: ملجرد عدم التنصيص عليها باالسم ? كيف واهللا تعاىل يقول 
﴿l m   n o p ﴾]٧٧:احلج [ ?

 اخلري , أي خري , وكل مصلحة مرسلة فاآلية تأمر بفعل
                                                 

ها , وقد ذهـب ءوهي املصالح التي مل يرد يف الرشع ما يفيد اعتبارها أو إلغا )1(
ى عـىل أساسـها األحكـام عدد من األئمة والعلـامء إىل أهنـا تعتـرب حجـة تبنـ

ام ال نص فيه ; ألن الرشيعة يف عمومهـا ومقاصـدها إنـام جـاءت يالرشعية ف
حلفــظ املــصالح , فكــل مــصلحة تالئــم مقاصــد الــرشع حيــب رعايتهــا 

وأكثــر القــائلني باملــصلحة املرســلة املــراعني هلــا يف اجتهــاداهتم , واعتبارهــا 
وفقهــاء مذهبــه , ) هـــ١٧٩( , اإلمــام مالــك بــن أنــس املتــوىف ســنة هالفقهيــ

.  تها الظاهرية وأكثر الشافعية وأنكر حجي 
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 . ثابتة , فهي من اخلري املأمور به 
 . واحلمد هللا رب العاملني 
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ملحمد الطاهر بن عاشور , الطبعـة , التحرير والتنوير ـ ١
 . الرابعة , الدار التونسية للنرش 

 , » عارضـة األحـوذي «جامع الرتمذي , مـع رشحـه ـ ٢
 . البن العريب دار الفكر , بريوت 

اجلامع ألحكام القرآن , للقرطبي , دار إحياء الـرتاث ـ ٣
 . م , بريوت ١٩٦٧العريب , 

ــةـ ٤ ــوم , حج ــاء العل ــدهلوي , دار إحي ــة , لل  اهللا البالغ
 . م ١٩٩٠بريوت , 

الـذخرية للقــرايف , دار الغـرب اإلســالمي , بــريوت , ـ ٥
 . م ١٩٩٤
 , سنن أيب داود , حتقيق أمحد شاكر وحممد حامـد الفقـيـ ٦

 . دار املعرفة , بريوت 
السرية النبوية , البـن هـشام , الطبعـة الثانيـة , مطبعـة ـ ٧
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 . م ١٩٥٥ بمرص , البايب احللبي
 » إرشــاد الــساري «صــحيح البخــاري , مــع رشحــه ـ ٨

 . للقسطالين , دار إحياء الرتاث العريب , بريوت 
 , » أعـــالم الـــسنن «صـــحيح البخـــاري , مـــع رشحـــه ـ ٩

 . للخطايب , حتقيق يوسف الكتاين , منشورات عكاظ , املغرب 
ــر , ـ ١٠ ــووي , دار الفك ــع رشح الن ــسلم , م صــحيح م

 . بريوت 
لتفاسري , للـصابوين , دار الفكـر , بـريوت , صفوة اـ ١١
 . هـ ١٤٠١
  . عمل اليوم والليلة , للنسائي , حتقيق فاروق محادةـ ١٢
ــد ـ ١٣ ــام للعــز بــن عب قواعــد األحكــام يف مــصالح األن

 .  السالم , دار املعرفة بريوت
ــة يف ـ ١٤ ــاظ واملعــاين والواقع كــشف املغطــى مــن األلف

 . م ١٩٧٦املوطأ , البن عاشور , طبعة 
ــز ـ ١٥ ــاب العزي ــسري الكت ــوجيز يف تف ــن , املحــرر ال الب
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 . , الطبعة األوىل , وزارة األوقاف املغربية  عطية
املحصول للرازي , بتحقيق طه جابر العلواين , نرش ـ ١٦

 . جامعة اإلمام ابن سعود اإلسالمية , الرياض 
 . املستصفى , للغزايل , دار الفكر بريوت ـ ١٧
ـــيم ,ـ ١٨ ـــن الق ـــسعادة , الب ـــاح دار ال ـــب مفت  دار الكت

 . العلمية , بريوت 
مقاصد الرشيعة اإلسالمية , البن عاشور , الـرشكة ـ ١٩

 . م ١٩٨٨التونسية للتوزيع , 
ــد اهللا دراز , دار ـ ٢٠ ــق عب ــشاطبي , بتحقي ــات لل املوافق

 . املعرفة , بريوت 
املوطـــأ , ملالـــك بـــن أنـــس , بمراجعـــة وتـــصحيح ـ ٢١

لكتـاب وختريج حممد فؤاد عبـد البـاقي , مطبعـة دار إحيـاء ا
 . العربية 
ـــشاطبي , ألمحـــد ـ ٢٢ ـــد اإلمـــام ال ـــة املقاصـــد عن نظري

 , » منشورات املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي «الريسوين 



QPXíÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<±c<Ø}‚Ú 

 . م ١٩٩٠دار األمان , 
 . نيل األوطار , للشوكاين , دار اجليل , بريوت ـ ٢٣
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قواعد األحكام يف مصالح األنام , لعز الدين بن عبـد * 
 ) . هـ٦٦٠ت (السالم 

 ) . هـ٧٩٠ت (املوافقات , أليب إسحاق الشاطبي * 
 . مقاصد الرشيعة اإلسالمية , ملحمد الطاهر بن عاشور * 
 . , ومكارمها لعالل الفايس مقاصد الرشيعة اإلسالمية * 
ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية , ملحمد سعيد * 

 . رمضان البوطي 
املقاصد العامـة للـرشيعة اإلسـالمية , ليوسـف حامـد * 
 . العامل 
 . نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي , ألمحد الريسوين * 
 . الشاطبي ومقاصد الرشيعة حلامدي العبيدي * 
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  . ةم مقاصده وخصائصه ملحمد عقلاإلسال* 
<Ý^ÓuúÖ<íéñˆ¢]<‚‘^Ï¹]<{{<h<V< <

علل الرشايع , للشيخ الصدوق حممد بـن عـيل القمـي * 
 ) . هـ٣٨١ت(

حماسن اإلسالم , أليب عبد اهللا حممـد بـن عبـد الـرمحن * 
 ) . هـ٥٤٦ت (البخاري 

عالم املوقعني عـن رب العـاملني , البـن قـيم اجلوزيـة إ* 
 . ) هـ٧٥١ت (

 . حجة اهللا البالغة , لشاه ويل اهللا الدهلوي * 
ـــد *  ـــرشيعة اإلســـالمية , ملحم ـــام يف ال ـــل األحك تعلي

 .مصطفى شلبي 
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 ٥..............................: مقدمة وفيها مسألتان
 ٧.........يف مصطلح مقاصد الرشيعة: املسألة األوىل 

 ٨................................مقاصد الشارع 
 ٩..........................أ ــ مقاصد اخلطاب 

 ١٠........................ب ــ مقاصد األحكام 
 ١٣.........................تقسيم مقاصد الرشيعة 

 ١٣............................أ ــ املقاصد العامة 
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 ١٥.........................ية جـ ــ املقاصد اجلزئ

 ١٧.......... حاجتنا إىل مقاصد الرشيعة :املسألة الثانية 
 ١٨........حاجة الفقيه واملتفقه إىل مقاصد الرشيعة 
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 ١٩.......حاجة املتدين يف تدينه إىل مقاصد الرشيعة 
 ٢٤...حاجة الدعاة إىل معرفة مقاصد ما يدعون إليه 

 ٢٩.........الرشيعة بني التعبد والتعليل : الفصل األول 
 ٣٦................................عليل العبادات ت

 ٣٧........................................الصالة 
 ٣٩.................................الزكاة والصوم 

 ٤٠..........................................احلج 
 ٤٢.................نموذج للنظر التعلييل لألحكام 

 ٤٨.....................الدعاء بني التعبد والتعليل 
 ٥٠........................املقاصد الرتبوية للدعاء 

 ٥١..............املساعدة عىل الطاعة واالمتثال ــ ١
 ٥٢.....................توجيه العناية إىل الذات ــ ٢
 ٥٥..........................التنفري من اآلفات ــ ٣
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 ٥٦.....................متتني األخوة اإلسالمية ــ ٤
 ٦٠...........................احلث عىل العمل ــ ٥

 ٦٧.........................الرسول يعلل األحكام 
 ٧٥........جلب املصلحة ودرء املفسدة : الفصل الثاين 

 ٨٠.......................مفهوم املصلحة واملفسدة 
 ٨٥.....................حفظ الرضوريات اخلمس 

 ٩٣...........احلفظ احلاجي والتحسيني للمصالح 
 ٩٣.................................احلفظ احلاجي 

 ٩٩...............................احلفظ التحسيني 
 ١٠٣...................ب أخرى للتوسع يف املوضوع كت

 ١٠٥..................................... املراجعفهرس
 ١٠٩................................فهرس املوضوعات
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