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  : ملخص البحث 

یتن��اول ھ��ذا البح��ث المقاص��د الض��روریة والت��ي تعتب��ر أص��ول المص��الح وأسس��ھا  

ولھذا كانت باقي التقسیمات خادمة ومتممة لھا ، وقد تع�رض ھ�ذا البح�ث لتعریفھ�ا وبی�ان      

والمجتمعات كما ھي في مصالح األف�راد ، ث�م ب�ین     حقیقتھا وأنھا تجري في مصالح األمم

الطریق�ة الفری�دة والمحكم��ة للش�ریعة ف��ي حفظھ�ا ، كم�ا تع��رض لبی�ان خ��الف العلم�اء ف��ي        

الترتیب بین أفرادھا ، وفي حصرھا في الكلیات الخمس ، كما أجاب عل�ى م�ن ذھ�ب إل�ى     

ریات عل��ى وج��وب زی��ادة بع��ض الق��یم علیھ��ا ، وأن��ھ الم��انع م��ن توس��یع مص��طلح الض��رو 

المس��توى الن��وعي والمص��طلحي لیس��توعب تل��ك الق��یم  داخ��ل إط��ار الكلی��ات الخم��س ، ث��م  

تناول البحث ضوابط المقاصد وأھمیة وجودھا حفظا للضروریات عن اإلفراط والتف�ریط  

، كم���ا تن���اول الف���رق ب���ین ض���وابط الض���روریات وض���وابط المقاص���د ، وب���ین ض���وابط    

المقاص��د وض��وابطھا عن��د المعاص��رین وب��ین أن الض��روریات عن��د المتق��دمین م��ن علم��اء 

  .ضوابط المتقدمین أكثر دقة وإحكاما ، وأسلم عن المعارضة 

وق��د خل��ص ھ��ذا البح��ث إل��ى أھمی��ة المقاص��د الض��روریة الس��تقرار حی��اة األف��راد   

والمجتمع��ات ، وأن االخ��تالالت الواقع��ة ف��ي الحی��اة إنم��ا تك��ون بق��در االخ��تالل الواق��ع ف��ي 

ریات ، كم��ا نب��ھ عل��ى أھمی��ة اعتب��ار الض��وابط  لحف��ظ المقاص��د ، كم��ا  أف��راد تل��ك الض��رو

انتھى ھذا البحث إلى عدم وجود ضرورة للزیادة على الكلیات الخمس وإضافة قیم أخرى 

  .إلیھا 

  .الضروریات ، الضوابط ، القیم  ، الحصر، طرق الحفظ  :الكلمات المفتاحیة 
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Necessary purposes controls and provisions 
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University. 
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Abstraca : 

 This research deals with the necessary purposes, 
which are the origins and foundations of interests, and for this 
reason the rest of the divisions serve and complement them.  
Scholars in order among its members, and in limiting them to 
the five colleges, as he answered those who argued that 
some values should be added to them, and that there is no 
objection to expanding the term necessities at the qualitative 
and terminological level to accommodate those values within 
the framework of the five colleges.  For the necessities from 
excess and negligence, he also discussed the difference 
between the controls for necessities and the controls for the 
purposes, and between the controls for the necessities 
among the advanced scholars of the purposes and their 
controls for the contemporary, and between the controls for 
the forerunners are more accurate and precise, and safer 
than the opposition. 

 This research has concluded the importance of the 
objectives necessary for the stability of the lives of individuals 
and societies, and that the imbalances in life are only as 
much as the imbalance in the individuals of those necessities, 
and he also cautioned on the importance of considering 
controls to preserve the purposes, and this research 
concluded that there is no need to add to the five colleges 
and add other values to it. 
KeyWords: Necessities , Controls , Values , Limitations , 
Methods Of  Preservation. 
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إن الحمد هللا نحمده سبحانھ وتعالى ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سیئات أعمالنا إنھ من یھده اهللا فال مضل لھ ، ومن یضلل فال ھادي لھ ، 
وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده الشریك لھ ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ الھادي إلى 

  . صراط اهللا المستقیم 
 ـــدــــــــــوبعــــ                                

أھ��م العل��وم الت��ي تق��وم علیھ��ا عملی��ة االجتھ��اد فھم��ا      ف��إن مقاص��د الش��ریعة أح��د   
واس���تنباطا وتن���زیال ، ولھ���ذا فق���د ح���رص الص���حابة رض���ي اهللا ع���نھم عل���ى معرفتھ���ا         

وق�د كان�ت   " ومالحظاتھا في قضایاھم وفتاویھم وفي ھذا یقول اإلمام ابن القیم رحم�ھ اهللا  
نون ح��ول معرف��ة م��راده  الص��حابة أفھ��م األم��ة لم��راد نبیھ��ا وأتب��ع ل��ھ ، وإنم��ا ك��انوا یدن��د    

، فمقاصد الشریعة ھي قبلة المجتھد التي یجب أن یتحراھا عن�د اجتھ�اده   ) ١" (ومقصوده 
وإال أخطأ الصواب وھ�ذا م�ا ق�رره غی�ر واح�د م�ن األئم�ة وف�ي ھ�ذا المعن�ى یق�ول اإلم�ام             

قبل��ة المجتھ��د مقاص��د الش��رع فكیفم��ا یلتق��ت فھ��و یراع��ي مقص��ود الش��رع فھ��و    " الغزال��ي 

" للقبل��ة كال��ذي أحاط��ت ب��ھ ج��دران الكعب��ة مس��تقبل 
)٢(

، ویؤك��د ذل��ك اإلم��ام ج��الل ال��دین  
مقاص��د الش��رع قبل��ة المجتھ��دین ، م��ن توج��ھ إل��ى جھ��ة منھ��ا أص��اب     "الس��یوطي فیق��ول  

، بل إن اإلمام تقي الدین السبكي جعل العلم بالمقاصد شرطا ف�ي المجتھ�د ك�ي     )٣" (الحق
أن یكون لھ من الممارسة والتتب�ع لمقاص�د الش�ریعة     "یصل إلى كمال رتبة االجتھاد فقال 

ما یكسبھ قوة یفھم منھا مراد الشرع م�ن ذل�ك ، وم�ا یناس�ب أن یك�ون حكم�ًا لھ�ا ف�ي ذل�ك          
، وقد انتقد ابن القیم وشنع عل�ى م�ن یق�ف عل�ى ظ�واھر      ) ٤" (المحل ، وإن لم یصرح بھ 

الظ�واھر واأللف�اظ    وم�ا مث�ل م�ن وق�ف م�ع     " النصوص ویھمل البحث عن مقاصدھا فقال 
ال تس�لم عل�ى ص�احب بدع�ة ، فقّب�ل      : ولم یراع المقاصد والمعاني إال كمثل رجل قی�ل ل�ھ   

"یده ورجلھ ول�م یس�لم علی�ھ    
)٥(

، وص�رح اإلم�ام أب�و إس�حاق الش�اطبي عن�د الح�دیث ف�ي          

                                      
إعالم الموقعین ألبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قیم الجویة بتحقیق طھ عبد )  ١

  .دار الجیل بیروت -١/٢١٩الرؤوف سعد جـ 
طبع  – ٣٦حقیقة القولین ألبي حامد الغزالي تحقیق ابو عبد اهللا الداني بن منیر آل زھوي صـ ) ٢

 م٢٠٠٧مؤسسة الریان بیروت 
الرد على من أخلد إلى األرض وجھل أن االجتھاد في كل عصر فرض لجالل الدین عبد الرحمن )  ٣

  مكتبة الثقافة الدینیة-١٨٢بن أبي بكرالسیوطي ص
اإلبھاج في شرح المنھاج لتقي الدین السبكي بتحقیق الدكتور أحمد الزمزمي ، الدكتور نور الدین ) ٤
 طبع دار البحوث للدراسات اإلسالمیة بدبي –-٢/١٨غیري جـص
 ٤/٥٢٧إعالم الموقعین البن القیم جـ) ٥
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المس��ألة الثامن��ة م��ن كت��اب االجتھ��اد ب��أن أكث��ر أخط��اء المجتھ��دین راج��ع إل��ى ع��دم العل��م      
وأكثر ما تك�ون عن�د الغفل�ة ع�ن اعتب�ار مقاص�د الش�رع ف�ي ذل�ك          " لشریعة فقال بمقاصد ا

من لم یتفقھ في مقاص�د الش�ریعة فھمھ�ا عل�ى     " ویقول أیضا ) ١" (المعنى الذي اجتھد فیھ
وجعل الدكتور عبد اهللا دراز العلم بالمقاصد أحد الركنین التي تقوم علیھما  ، "غیر وجھھا

عل�م لس�ان   : أح�دھما  : إن الستنباط أحك�ام الش�ریعة ُرْكَن�ین    " ل عملیة استنباط األحكام فقا
، وق���د اھ���تم األص���ولیون  ) ٢" (عل���م أس���رار الش���ریعة ومقاص���دھا  : الع���رب ، وثانیھم���ا 

بالمقاص��د الض��روریة تأص��یال وتقعی��دا إذ ھ��ي أح��د أھ��م أقس��ام مقاص��د الش��ریعة ، ولھ��ذا      
  :سأتحدث عنھا في أربعة مباحث حسب الخطة اآلتیة 

  تعریف المقاصد وأقسامھا  وفیھ مطلبان: بحث األول الم
  تعریف المقاصد   وفیھ فرعان : المطلب األول 

  التعریف باعتباره مركبا إضافیا: الفرع األول 
  التعریف باعتباره لقبا وعلما: الفرع الثاني 

  أقسام المقاصد: المطلب الثاني 
  المقاصد الضروریة   وفیھ مطلبان: المبحث الثاني 

  تعریف المقاصد الضروریة: لمطلب األول ا
  الخالف في ترتیب وحصر المقاصد الضروریة  وفیھ فرعان: المطلب الثاني 

  الخالف في ترتیب المصالح الضروریة: الفرع األول 
  الخالف  في عــد وحصر المصالح الضروریة: الفرع الثاني 

  یھ مطلبانضوابط اعتبـــار المقاصد الضروریة   وف: المبحث الثالث 
  تعریف الضوابط: المطلب األول 
  ضوابط المقاصد الضروریة   وفیھ فرعان: المطلب الثاني 

  ضوابط الضروریات عند المتقدمین: الفرع األول 
  ضوابط الضروریات عند المعاصرین: الفرع الثاني 

  أنواع المقاصد الضروریة   وفیھ خمسة مطالب : المبحث الرابع  
  ظ الدینحف: المطلب األول 
  حفظ النفس: المطلب الثاني 
  حفظ العقل: المطلب الثالث 
  حفظ النسل: المطلب الرابع 

  حفظ المال: المطلب الخامس 
  الخاتمــــــة

                                      
دار الكت�ب  -٤/١٢٢الموافقات ألبي إس�حاق اب�راھیم ب�ن موس�ى الش�اطبي بتعلیق�ات عب�د اهللا دراز ج�ـ        ) ١

 العلمیة بیروت
  ٤/ ١الموافقات ألبي إسحاق الشاطبي جـ)٢
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  املبحث األول 

  تعريف املقاصد وأقسامها 

  اول  اطب

  رف اد 

درج العلماء عند تعریف المصطلح الذي یتركب من كلمتین على تعریفھ 
، وھذا یقتضي تعریف كل من جزئیھ لغة  باعتباره مركبا إضافیا: اعتبارین األول ب

باعتباره لقبا وعلما یطلق على قواعد العلم المسمى بھذا االسم ،  :واصطالحا ، والثانى 
 .ولھذا سأتعرض لتعریف مقاصد الشریعة في فرعین على الوجھ اآلتي 

  

  ضافیاالتعریف باعتباره مركبا ا: الفرع األول 

   :تعریف المقاصد : أوال 

المقاصد جمع مقصد ، وھو مشتق من الفعل قصد یقصد قصدا ، : التعریف في اللغة  -١
  ):١(والَقْصُد في اللغة یستعمل في معان متعددة منھا 

  . فیقال  َقَصَده َیْقِصُده َقْصدًا أي َأَمُھ  :االعتماُد واَألمُّ -١

ص��د ل��ھ وإلی��ھ أي توج��ھ إلی��ھ عام��دا ، ویق��ال إلی��ھ     تق��ول ق :التوج��ھ إل��ى الش��ئ عم��دا   -٢
  مقصدي أي وجھتي ، وَقْصُدَك وَقْصَدَك َأي ُتجاَھك، وھو قریب من األول 

َأي على اهللا تبی�ین  ) ٢" (َوَعَلى اللَِّھ َقْصُد السَِّبیِل " ومنھ قولھ تعالى  :إستقامة الطریق -٣
  .الطریق المستقیم والدعاُء ِإلیھ 

  . أي عدل فیھ ولم یمل ناحیة " قصد في الحكم " ل فیقا :العدل -٤

أي علیكم بالقصد من األمور في القول " الَقصَد القصَد تبلغوا " ففي الحدیث : الوسط  -٥
  . والفعل وھو الوسط بین الطرفین 

                                      
دار المعارف ،  -٣/٣٥٣ن أبي الفضل محمد بن منظور مادة قصد جـ لسان العرب لجمال الدی)١

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي تحقیق  محمود خاطر باب القاف فصل الدال 
، حامد عبد القادر ، أحمد الزیات ، مكتبة لبنان ناشرون ، المعجم الوسیط إلبراھیم مصطفى  - ٥٦٠صـ

   .طبع دار الدعوة باإلسكندریة -٢/٧٣٨مجمع اللغة مادة قصد جـ  محمد النجار تحقیق
دار  - ١٩/١٧٨، مفاتیح الغیب المعروف بالتفسیر الكبیر لإلمام فخرالدین الرازي ٩سورة النحل آیة )٢

  الكتب العلمیة
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والمتأم���ل ف���ي ھ���ذه المع���اني یج���د أن المعن���ي األول والث���اني ھم���ا المناس���بان للمعن���ى           
ن ألن مقاصد الشریعة ھي الغایات الت�ي أمتھ�ا الش�ریعة وتوجھ�ت     االصطالحي كما سیتبی

  . إلى تحقیقھا من وراء وضع األحكام 

  :التعریف في االصطالح  - ٢

منفرد دون إضافتھ إلى ألفاظ أخرى لیس لھ معنى اصطالحي خاص  مصطلح المقاصد
ن األمر ومحدد عند األصولیین أو في عرفھم فھو الینفك عن المعنى اللغوي ، وإذا كا

  . المعنى اللغوى ھو المقصود عند انفرده  كذلك كان

  :تعریف الشریعة : ثانیا 

الشریعة ھي مورد الشَّاِربة الماء أي المواضُع التي ُیْنَحدر منھا  :التعریف في اللغة - ١
" ِإلى الماء فھي في أصل اللغة تطلق على الطریق الموصل إلى الماء ، قال في اللسان 

ي كالم العرب َمْشَرعُة الماء وھي َمْوِرُد الشاربِة التي َیْشَرُعھا الناس فیشربون الشَّریعُة ف
وبھا " ، قال اللیث " منھا وَیْسَتُقوَن وربما َشرَّعوھا دوابَّھم حتى َتْشَرعھا وتشَرب منھا 

وذلك ألن "  سمي ما َشَرَع اهللا للعباِد َشریعًة من الصوم والصالِة والحج والنكاح وغیره 
  ) .١(ماشرعھ اهللا لعباده ھي الطریق الذي یوصلھم إلى مرضاتھ تعالى

  :التعریف في االصطالح - ٢

تطلق الشریعة على األمر والنھي والحدود والفرائض ألنھا طریق إلى الحق : قال قتادة 
).٢ (  

  ) ٣"(ماسنھ اهللا لعباده من الدین وافترضھ علیھم : الشریعة ھي " قال ابن األثیر 

الشریعة ھو ماتوجھت إلیھ وأمتھ األحكام التي ا یكون المعنى اللغوي لمقاصد وعلى ھذ
  .سنھا اهللا لعباده وافترضھا علیھم ، وھو الیبعد عن المعنى اللقبي عند العلماء كما سیأتي 

                                      
، مخت�ار الص�حاح ألب�ي بك�ر ال�رازي       ٨/١٧٥لسان العرب لجمال الدین بن منظ�ور م�ادة ش�رع ج�ـ    )  ١

، معجم مقاییس اللغة ألبي الحسین أحم�د ب�ن ف�ارس بتحقی�ق عب�د الس�الم       ٣٥٤شین فصل العین صـباب ال
المح��یط لمج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب    دارالفك��ر ، الق��اموس الق��اموس -٣/٢٦٢ھ��ارون م��ادة ش��رع ج��ـ 

  طبع دار الحدیث بالقاھرة -١/٩٤٦الفیروزآبادي جـ
أحم��د القرطب��ي تحقی��ق ھش��ام س��میر البخ��اري ج��ـ    الج��امع ألحك��ام الق��رآن ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن  )  ٢

دار عالم الكتب بالریاض ، مفاتیح الغیب المعروف بالتفسیر الكبیر لإلمام فخرالدین ال�رازي   –١٦/١٦٣
  .دار الكتب العلمیة –٧/٣٣٢جـ" ثم جعلناك على شریعة من األمر " عند تفسیر قولھ 

المبارك ب�ن محم�د الج�زري المع�روف ب�ابن األثی�ر        النھایة في غریب الحدیث واألثرألبي السعادات)  ٣
   المكتبة العلمیة بیروت– ٢/١١٤١محمود الطناحي مادة شرع جـ -بتحقیق  طاھرالزاوى 
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  التعریف باعتباره لقبا وعلما: الفرع الثاني 

لمقاصد الشریعة ، حتى لم یتعرض أحد من علماء األصول قدیما لبیان المعنى اللقبى 
اإلمام أبو إسحاق الشاطبي لم یذكر تعریفا واضحا للمقاصد ال باللحد وال بالرسم وإنما 
تعرض لتعریفھا عن طریق التقسیم الحاصر فبین أنواعھا وأقسامھا ثم عرف كل قسم 

  : منھا ، وقد حاول الباحثون المعاصرون وضع تعریف لقبي للمقاصد على النحو اآلتي

الشیخ محمد الطاھر ب�ن عاش�ور المقاص�د إل�ى عام�ة وخاص�ة ث�م ع�رف ك�ل قس�م            قسم-١
  :على النحو التالي 

المع��اني والحك��م الملحوظ��ة للش��ارع ف��ي جمی��ع أح��وال      " فع��رف المقاص��د العام��ة بأنھ��ا    
التشریع أو معظمھا بحیث التختص مالحظتھا بالكون في نوع خاص من أحكام الش�ریعة  

) "١. (  

الكیفی��ات المقص��ودة للش��ارع لتحقی��ق مقاص��د الن��اس " لخاص��ة بأنھ��ا ث��م ع��رف المقاص��د ا 
  " النافعة أو لحفظ مصالحھم العامة في تصرفاتھم الخاصة 

الغای�ة منھ�ا واألس�رار الت�ي وض�عھا الش�ارع       : "  وعرفھا األستاذ عالل الفاس�ي فق�ال   -٢ 
  ) ٢" (عند كل حكم من أحكامھا 

المعاني واألھداف الملحوظة للش�رع ف�ي جمی�ع     "وعرفھا الدكتور وھبة الزحیلي بأنھا -٣
  )٣" (أحكامھ أو معظمھا 

الغایة التي یرمي إلیھا التشریع ، واألسرار الت�ي  " وعرفھا الدكتور یوسف العالم بأنھا -٣
  ) ٤" (وضعھا الشارع الحكیم عند كل حكم من األحكام 

ألج��ل تحقیقھ��ا   الغای��ات الت��ي وض��عت الش��ریعة   " وعرفھ��ا ال��دكتور الریس��وني بأنھ��ا    -٤
  )٥" (لمصلحة العباد 

 الكلیة أو الجزئیة المعاني : ھي الشریعة مقاصد" وعرفھا الشیخ عبد اهللا بن بیھ فقال -٥
 والحك�م  والمرام�ز  المرام�ي  وك�ذلك  تابعة، أو أصلیة الشارع ابتداء، خطاب من المفھومة
 مدرك�ةً  الت�ھ دال بمختل�ف  س�كوت  م�ن  معن�اه  ف�ي  وم�ا  الخط�اب،  المس�تنبطة م�ن   والغای�ات 

  ) .٦" (الجملة  في أو بالتفصیل معلومة العباد لمصالح متضمنة للعقول البشریة

                                      
 طبع دار النفائس بالمغرب -   ٦مقاصد الشریعة للشیخ محمد الطاھر بن عاشور صـ ) ١
  الغرب اإلسالمي  طبع دار - ٧مقاصد الشریعة ومكارمھا لألستاذ عالل الفاسي صـ) ٢
 دار الفكر بدمشق – ٢/١٠١٧أصول الفقھ اإلسالمي للدكتور وھبة الزحیلي جـ) ٣
 الدارالعالمیة للكتاب اإلسالمي بالریاض -  ٨٣المقاصد العامة للشریعة للدكتور یوسف العالم صـ) ٤
المي للفكر طبع المعھد الع– ٧نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي للدكتور أحمد الریسوني صـ) ٥

 اإلسالمي
 دار وجوه للنشر والتوزیع بالریاض- ٣٢مشاھد من المقاصد للعالمة عبد اهللا بن بیھ صـ)٦
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الغایات واألھداف التي أراد الشارع تحقیقھا " ولعل األولى أن نقول في تعریفھا 

  " اآلجلومن إنزال الشریعة وتفصیل أحكامھا تحصیال لمصلحة العباد في العاجل 

 ب اطا  

  د أم ا 

بیان أقسام المقاصد ھنا أمر مھم حتى یتبین لنا موقع وموضع المقاصد الضروریة من 
بین تلك األقسام المختلفة ، ولھذا فإنني سأعرض لتقسیمات اإلمام الشاطبي على سبیل 
اإلجمال وفي إیجاز غیر مخل دون الدخول في تفاصیل وأحكام ھذه األقسام ألن ذلك لیس 

موضع وإنما المراد إعطاء تصور عام لألقسام وبیان موضع المقاصد مقصودا في ھذا ال
  :الضروریة منھا وذلك على النحو التالي 

  : قسم اإلمام الشاطبي المقاصد إلى قسمین  

  .مقاصد المكلف : مقاصد الشارع ، والثاني : األول 

  :مقاصد الشارع  وقد قسمھا إلى أربعة أقسام ھي  :أوال 

: ع من وضع الشریعة ابتداءا ، ثم جعل ھذا القسم ثالثة أقسام ھي قصد الشار: األول 
  .المقاصد الضروریة ، والحاجیة ، والتحسینیة 

  .قصد الشارع من وضع الشریعة  لإلفھام : الثاني 

  .قصد الشارع من وضع الشریعة للتكلیف بمقتصاھا : الثالث 

  .ھا قصد الشارع من وضع الشریعة  المتثال المكلف ب: الرابع 
  

وقد رتب الشاطبي ھذه األقسام ترتیبا مقصودا یقتضیھ العقل والنظر الصحیح فالیصح 
للناظر فیھ مخالفتھ وتقدیم ماأخره الشاطبي أوتأخیر ماقدمھ وإال وقع في خطأ الیقبلھ 
النظر الصحیح ألن تلك األقسام یترتب بعضھا على بعض ویسلم بعضھا إلى بعض 

تصور األمر الذي كلف بھ أوال ثم یفھمھ على الوجھ ضرورة أن المكلف البد أن ی
الصحیح ثم یكون داخال في قدرتھ ثم یمتثل أحكامھ والیتصور االمتثال باألحكام قبل 
تصورھا أو قبل فھمھا مثال ، فإذا كان القسم األول وھو قصد الشارع من وضع الشریعة 

فإن النظر العقلي یقتضي ابتداًء یتمثل في تحقیق مصالح العباد لضمان صالح المكلف 
بدایة تصور تلك المصالح التي طلب الشارع تحقیقھا إذ الیصح أن یطلب منا تحصیل 
ماالنعلمھ والنستطیع تصوره لذلك جاءت المقاصد االبتدائیة أوال ، فإذا تصورنا تلك 
المصالح كان البد من فھمھا ، وفھم الخطاب المحصل لھا فھما صحیحا قبل التكلیف حتى 

كن المكلف من تحصیل تلك المصالح على الوجھ الصحیح الذي یحقق مراد الشارع إذ یتم
  لو فھم المصالح والخطاب المحصل لھا فھما خاطئا أو لم یفھمھما أصال ربما أفسد معتقدا 
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ُمْصِلُحوَن َوِإَذا ِقیَل َلُھْم َال ُتْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض َقاُلوْا ِإنََّما َنْحُن " أنھ یصلح كما قال تعالى 
، فإذا تصور المكلف المصالح ثم فھمھا فحینئذ یكون التكلیف بمقتضاھا وأحكامھا ) ١"(

التي راعى الشارع فیھا أن تكون داخلة في قدرة المكلف واستطاعتھ تكلیفا مقبوال 
ومیسورا ، ومن ثمَّ یأتي بعد ذلك االمتثال بأحكامھا اقتناعا بھا وإخالصا في أدائھا على 

المطلوب شرعا ، ومن ھذا یتضح أن الترتیب الذي وضعھ اإلمام الشاطبي ترتیبا الوجھ 
مقصودا یتفق مع المنطق والنظر المستقیم مما یدل على دقة اإلمام الشاطبي رحمھ اهللا 

  .تعالى 

  :مقاصد المكلف وقد قسمھا إلى أربعة أقسام ھي  :ثانیا 

  .ارع أن یكون قصد المكلف وعملھ موافق لقصد الش:األول 

  .أن یكون قصد المكلف وعملھ مخالف لقصد الشارع : الثاني 

  .أن یكون قصد المكلف موافق لقصد الشارع وعملھ مخالف : الثالث 

  . أن یكون قصد المكلف مخالف لقصد الشارع وعملھ موافق : الرابع 

  

                                      
  ١١سورة البقرة آیة )  ١
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  املبحث الثاني 

  املقاصد الضرورية 

األول م�ن األقس�ام األربع�ة م�ن      المقاصد الضروریة كما سبق ھي نوع من القس�م 
مقاص��د الش��ارع وھ��ي المقاص��د االبتدائی��ة ، والم��راد بقص��د الش��ارع  ابت��داءا أي بالقص��د     
األول للشارع الذي  أنزل الش�ریعة م�ن أجل�ھ وكل�ف بأحكامھ�ا لتحص�یلھ وتحقیق�ھ ویتمث�ل         

ي ھو ھذا المقصد في تحقیق مصالح العباد في العاجل واآلجل لضمان صالح المكلفین الذ
ضرورة لص�الح الك�ون ، فھ�ذا المقص�د ھ�و أس م�راد الش�ارع والغای�ة األول�ى ل�ھ و بقی�ة            
األقسام الثالثة األخرى  ما ھي إال مفصلة و خادمة لھ بل ومعینة عل�ى تحقیق�ھ وتحص�یلھ    
إذ بدون المقاصد الثالثة التفھیمیة والتكلیفیة واالمتثالی�ة ینع�دم أو یخت�ل تحص�یل المقاص�د      

أي " فیق���ول " ابت���داءا  " ، ویوض���ح ال���دكتور عب���د اهللا دراز المقص���ود بكلم���ة االبتدائی���ة 
: بالقصد الذي یعتبر في المرتبة األولى ویك�ون ماع�داه كالتفص�یل ل�ھ وھ�ذا القص�د األول       

  ) .١" (ھو أنھا وضعت لمصالح العباد في الدارین 
  

   اطب اول

  رورد اف ار  

ماالب��د منھ��ا ف��ي قی��ام مص��الح ال��دین وال��دنیا ، بحی��ث إذا  : عرفھ��ا الش��اطبي بأنھ��ا 
فق��دت ل��م تج��ر مص��الح ال��دنیا عل��ى اس��تقامة ب��ل عل��ى فس��اد وتھ��ارج وف��وت حی��اة ، وف��ي    

  ) .٢(األخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران المبین 
ھي التي تكون األمة بمجموعھا وآحادھا في : " وعرفھا الطاھر بن عاشور بأنھا 

إلى تحصیلھا بحیث الیستقیم النظ�ام باختاللھ�ا ، بحی�ث إذا انخرم�ت ت�ؤول حال�ة        ضرورة
  ) .٣" (األمة إلى فساد وتالش 

ماالبد منھا لقیام نظام العالم وصالحھ بحیث الیبقى " وعرفھا یوسف العالم بأنھا 
  ) .٤" (النوع اإلنساني مستقیم الحال بدونھ 

س تقوم على المقاصد الضروریة ویتوق�ف  فمن ھذه التعریفات یتبین أن حیاة النا 
علیھا وجودھم في الدنیا بحیث لو فق�دت لعم�ت ف�یھم الفوض�ى وتع�رض وج�ودھم للخط�ر        
والدمار ، وھذه المصالح الضروریة التي البد منھا في قیام مص�الح ال�دین وال�دنیا ویج�ب     

وھ��ي   حف��ظ ال��دین ، وال��نفس ، والعق��ل ، والنس��ل، والم��ال : المحافظ��ة علیھ��ا خمس��ة ھ��ي 
المعروفة بالكلیات الخمس المراعاة في كل ملة  والتي حمتھا األدی�ان والش�رائع الس�ماویة    
وكذالك القوانین الوضعیة المختلفة بالحدود والمزاجر كما أشار إلى ذلك العامري وصرح 

                                      
 ٢/٣تعلیقات الدكتور عبد اهللا دراز على الموافقات جـ) ١
 ٢/٧الموافقات للشاطبي جـ)  ٢
 ٣٠٠مقاصد الشریعة للطاھر بن عاشور صـ)  ٣
 ١٦١لعامة للشریعة دكتور یوسف العالم صـالمقاصد ا) ٤
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وتحریم تفوی�ت ھ�ذه األص�ول الخمس�ة والزج�ر عنھ�ا یس�تحیل أن        "بھ اإلمام الغزالي فقال 
" ، وق�ال الزركش�ي   ) ١" (ھ ملة من الملل والشریعة أرید بھا إصالح الخل�ق  التشتمل علی

الضَُّروِريُّ وھو اْلُمَتَضمُِّن ِحْفَظ َمْقُصوٍد من اْلَمَقاِصِد اْلَخْمِس التي لم َتْخَتِلْف فیھا الشََّراِئُع 
  ) . ٢(" َبْل ِھَي ُمْطِبَقٌة على ِحْفِظَھا

لمتأمل في تعریف الطاھر بن عاشور یلح�ظ أن�ھ   ومما ینبغي اإلشارة إلیھ ھنا أن ا
ینبھ ویؤكد بوضوح على أن المقاصد الضروریة تجري  في مص�الح األم�م والمجتمع�ات    
كما ھي في مصالح األفراد ولكن بالمعنى الذي یناسب طبیعة األمة ومكوناتھا ، وقد ك�ان  

" التجارات من كتاب�ھ  لإلمام أبي حامد الغزالي إشاراتھ الواضحة الجلیة إلى ذلك في ربع 
ووج���وب االش���تغال بالمص���الح الض���روریة لألم���ة وتق���دیمھا عل���ى  " إحی���اء عل���وم ال���دین 

ومن الص�ناعات م�ا ھ�ي مھم�ة ، ومنھ�ا م�ا یس�تغنى        " فقال مصالحھا الحاجیة والتحسینیة 
عنھا لرجوعھا إلى طلب النعم والتزین في الدنیا فلیشتغل بصناعة مھمة لیكون ف�ي قیام�ھ   

، ویؤكد ذلك األمثلة التي ذكرھا اب�ن عاش�ور    )٣( "عن المسلمین مھمًا في الدین  بھا كافیًا
: وأم�ا حف�ظ الم�ال فھ�و    " للضروریات الخمس فعلى سبیل المثال قال في حفظ كل�ي الم�ال   

حفظ أموال األمة من اإلتالف ومن الخروج إلى أی�دي غی�ر األم�ة ب�دون ع�وض ، وحف�ظ       
وھي إضافة جیدة من ابن عاشور قل ) ٤" (دون عوض أجزاء المال المعتبرة عن التلف ب

  :من یلتفت إلیھا ، ومن ھنا یمكن أن نقول إن المقاصد الضروریة لھا مستویان ھما 
  .المقاصد الضروریة الجاریة في مصالح األفراد :مستوى الفرد وھي :األول 
المقاص��د الض��روریة الجاری��ة ف��ي مص��الح األم��م  : مس��توى األم��ة وھ��ي : الث��اني 

  .والمجتمعات 

ب اطا   

 رورد اراب ور  فا  

قبل الخوض في بیان المصالح الضروریة وأنواعھا ینبغي اإلش�ارة إل�ى الخ�الف    
الذي وقع بین العلماء  في ھذا القس�م م�ن المص�الح ، إذ أن العلم�اء اختلف�وا ف�ي موض�عین        

ع��د : المص��الح الض��روریة ، الث��اني  ترتی��ب: م��ن مواض��ع  المص��الح الض��روریة  األول 
وحص���ر الض���روریات ، وھ���و خ���الف ق���دیم  ب���ین علم���اء األص���ول ول���یس حادث���ا ب���ین      
المعاصرین الیوم مما یدل على أن األمر في ھذین الموضعین مبني على االجتھاد والنظر 

                                      
-٤٢١- ١/٤١٧المستصفى من علم األصول ألب�ي حام�د الغزال�ي بتحقی�ق محم�د س�لیمان األش�قر ج�ـ        ) ١

 مؤسسة الرسالة بیروت 
البحر المحیط  لإلمام بدر ال�دین محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن بھ�ادر المع�روف بالزركش�ي بتحقی�ق محم�د           )  ٢

  لكتب العلمیة بیروت دار ا–٤/١٨٨محمد تامر جـ 
دار -٣/١٠٩إحیاء علوم الدین  لإلمام أبي حامد الغزالي باب شفقة التاجر على دینھ فیما یخص�ھ ج�ـ   ) ٣

  ابن حزم
 ٣٠٣مقاصد الشریعة للطاھر بن عاشور صـ )٤
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وم��ن ث��م  فإن��ھ یتس��ع فیھم��ا لك��ل االجتھ��ادات الج��ادة والمعتب��رة بض��وابطھا الت��ي وض��عھا    
  :اء ، ویمكن بیان الخالف في ھذین الموضعین في فرعین على النحو التالي العلم

  الفرع األول
  الخالف في ترتیب المصالح الضروریة

لقد وقع الخالف ب�ین العلم�اء ق�دیما وح�دیثا ف�ي ترتی�ب المص�الح الض�روریة ول�م          
  :یتفقوا على ترتیب معین ویرجع ھذا الخالف إلى عدة أسباب منھا 

ة ك��ل م��نھم  ف��ي تق��دیره لمنزل��ة وأھمی��ة ك��ل ف��رد م��ن أف��راد         اخ��تالف وجھ��  -١
الض��روریات  ف��بعض العلم��اء ی��رى تق��دیم الض��روري المتعل��ق بال��دین عل��ى الض��روري      
المتعلق بالدنیا ، وذھب البعض اآلخر إلى الق�ول بعك�س ذل�ك وتق�دیم الض�روري المتعل�ق       

ى النفس ألھمیتھ وم�نھم  بالدنیا على الضروري المتعلق باآلخرة ، ومنھم من قدم الدین عل
من قال بالعكس وقدم النفس على الدین إذ بانعدامھا الیوجد من یكلف بأحكام الدین ،  وقد 
حكى ھذا الخالف غیر واحد من األصولیین منھم  تاج الدین السبكي الذي حك�ى الخ�الف   

 وترجح الضرورة الدینیة على الضرورة الدنیویة ألن ثمرتھا" في صورة اعتراض فقال 
بل ینبغي العكس : السعادة األخرویة التي ھي أنجح المطالب وأروح المكاسب ، فإن قلت 

ألن ح��ق اآلدم��ي مبن��ى عل��ى الش��ح والمض��ایقة وح��ق اهللا تع��الى مبن��ى عل��ى المس��امحة          
والمساھلة ، ولھذا كان حق اآلدمي مقدما على حق اهللا تعالى لما ازدحم الحق�ان ف�ي مح�ل    

كما یقدم القصاص على القت�ل ف�ي ال�ردة والقط�ع ف�ي الس�رقة        واحد وتعذر استیفاؤھما منھ
" الذي نختاره تقدیم ح�ق اهللا  : قلت . كذا الدین على زكاتي المال والفطر في أحد األقوال 

لو َتَعاَرَض ِقَیاَساِن ُكلٌّ ِمْنُھَما َیُدلُّ ِباْلُمَناَسَبِة َلِكنَّ َمْص�َلَحَة َأَح�ِدِھَما   " ، وقال الزركشي ) ١(
َأَبِدیَّ�ُة الت�ي َل�ا    َتَعلَِّقٌة ِبالدِّیِن َواْلُأْخَرى ِبالدُّْنَیا َفاْلُأوَلى ُمَقدََّمٌة ِلَأنَّ َثَمَرَة الدِّیِنیَِّة ِھ�َي السَّ�َعاَدُة الْ  ُم

َلَحَة ُیَعاِدُلَھ��ا َش��ْيٌء َك��َذا َج��َزَم ِب��ِھ ال��رَّاِزيَّ َواْلآِم��ِديَّ ، َوَحَك��ى اب��ن اْلَحاِج��ِب َقْوًل��ا َأنَّ اْلَمْص��      
  ) .٢" (الدُّْنَیِویََّة ُمَقدََّمٌة ِلَأنَّ ُحُقوَق اْلآَدِمیِّیَن َمْبِنیٌَّة على اْلُمَشاحَِّة 

ف�ي ھ�ذا الموض�ع ھ�ل المقص�ود ب�ھ       " ال�دین  " اختالفھم ف�ي الم�راد بمص�طلح     -٢
ھواإلسالم بكل عقائده وأصولھ  أو المقصود بھ العبادات المحضة وفروع األحكام فق�ط ؟  

أى أن المقصود بالدین عقائد اإلسالم وأص�ولھ  ق�دم ال�دین ب�دلیل مش�روعیة الجھ�اد       فمن ر
ال��ذي فی��ھ قت��ل لل��نفس دفاع��ا ع��ن ال��دین ، وم��ن رأى أن المقص��ود ب��ھ العب��ادات المحض��ة     
وفروع األحك�ام ق�دم ال�نفس ، وق�د أش�ار إل�ى ذل�ك ال�دكتور عب�د اهللا دراز وتابع�ھ ال�دكتور            

ومرادن�ا بال�دین ھن�ا    " ل�نفس والعق�ل عل�ى ال�دین فق�ال      علي جمع�ة وھ�و مم�ن ی�رى تق�دیم ا     
 )٣("  أما ترتیب القدماء فباعتبار أن الدین ھو العقی�دة ...الشعائر ولیس المراد بھ اإلسالم 

  .كما سیأتي بیانھ 

                                      
 ٣/٢٤١اإلبھاج في شرح المنھاج للسبكي جـ )  ١
 ٤/٤٨١البحر المحیط للزركشي جـ)  ٢
بحث للمؤتمر العام الثاني والعشرین للمجلس  ١١شرعیة للدكتور علي جمعة صـترتیب المقاصد ال)  ٣

 األعلى للشؤون اإلسالمیة
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  : وقد وقع االختالف بین العلماء في ھذه المسألة على ثالثة اتجاھات كما یأتي
وھم أكثر األص�ولیین إل�ى ترتی�ب الض�روریات     ذھب أصحابھ  :االتجاه األول -١

حفظ الدین ثم  حف�ظ ال�نفس ث�م حف�ظ العق�ل ث�م حف�ظ        : الخمس المعروفة على النحو التالي 
النس��ل ث��م ی��أتي ف��ي المرتب��ة األخی��رة حف��ظ الم��ال ، وھ��ذا الترتی��ب مبن��ي عل��ى اس��تقراء        

ف�ي المرتب�ة    النصوص واألحكام الشرعیة فإنھا بمجموعھا دلت على أن حف�ظ ال�دین ی�أتي   
األولى ویتلوه حفظ النفس ثم العقل ثم النسل ث�م الم�ال ، وم�ن النص�وص الدال�ة عل�ى ذل�ك        

  .ماورد في الجھاد الذي فیھ تضحیة بالنفس لحفظ الدین والدفاع عنھ 
  
لم یھتم أصحاب ھذا االتجاه بالترتیب بین أف�راد الض�روریات   :  االتجاه الثاني-٢

معینًا بل كل اھتم�امھم منص�ب عل�ى بی�ان حقیقتھ�ا وتأص�یل        الخمس كما لم یلتزموا ترتیبًا
أحكامھا مثل اإلمام الرازي  وصدر الشریعة  والزركشي والشوكاني ، وقد اشار إلى ذلك 

ول���م یتع���رض اإلم���ام وص���احب التحص���یل إل���ى الم���رجح م���ن أقس���ام     " اإلس���نوي فق���ال  
ذه الضروریات م�رات  ، ویؤكد  ذلك ویقرره أن اإلمام الرازي ذكر ھ) ١(" الضروریات 

متع��ددة وف��ي ك��ل م��رة ی��ذكرھا بترتی��ب مختل��ف عم��ا ذك��ره ف��ي الم��رة األخ��رى ،  فت��ارة      
أم��ا الت��ي ف��ي مح��ل    : " ی��ذكرالنفس أوال ویجع��ل ال��دین والعق��ل ف��ي آخ��ر الترتی��ب فق��ال       

حفظ النفس والمال : الضرورة فھي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وھى 
، ثم یذكرھا ف�ي موض�ع آخ�ر بترتی�ب أخ�ر فجع�ل ال�دین ف�ي         )٢" (ل والنسب والدین والعق

ثم قد عرف�ت أن المناس�بة الت�ي م�ن ب�اب      : " وسط المقاصد وأخر األموال واألنساب فقال 
  ) .٣( "مصلحة النفوس والعقول واألدیان واألموال واألنساب: الضرورة خمسة وھي 

حف�ظ  " النح�و الت�الي     ومما یدل على ذلك أیضا  أنھ�م أوردوا الض�روریات عل�ى   
، فق�دموا الم�ال عل�ى    ) ٤(" النفس ، حفظ المال ، حفظ النسب ، حفظ ال�دین ، حف�ظ العق�ل    

النسب والدین والعقل ومعلوم أن ھذا الترتیب لم  یقصد إلی�ھ ك�ل م�ن ال�رازي والزركش�ي      
والش��وكاني وم��ن ت��بعھم ألن ك��ل إنس��ان یعل��م بالض��رورة أن مص��لحة الم��ال لیس��ت أعظ��م   

م��ن مص��لحة ال��دین والنس��ب والعق��ل ، وق��د اتف��ق عق��الء الع��الم عل��ى أن اإلنس��ان       والأھ��م
  .یضحي بالمال للمحافظة على النفس والعرض و باقي الضروریات 

                                      
دار الكتب العلمیة -٢/٣٠٠نھایة السول شرح منھاج األصول لجمال الدین عبد الرحیم اإلسنوي جـ)  ١

 بیروت
جامع�ة  -٥/٢٢٠علواني جـالمحصول لإلمام محمد بن عمر بن الحسین الرازي بتحقیق الدكتور طھ ال) ٢

 .اإلمام محمد بن سعود بالریاض 
  ٥/٢١٦المحصول جـ) ٣
، التوضیح لصدر الشریعة  ٢/٣٢٠، المحصول للرازي جـ ٤/١٨٨البحر المحیط للزركشي جـ)  ٤

دار الكتب العلمیة بیروت ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من -٢/١٣٦عبید اهللا بن مسعود المخبوبي جـ
 دار الكتاب العربي-٢/١٢٦محمد بن علي الشوكاني بتحقیق أحمد عزو عنایة جـعلم األصول ل
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ذھ��ب أص��حابھ إل��ى مخالف��ة الترتی��ب الس��ابق عن��د أص��حاب    :ل��ث االتج��اه الثا -٢
تجوز مخالفتھ لذلك  االتجاه األول للضروریات ورأوا أنھ ترتیب غیر ملزم بل ھو اجتھاد

اختلفوا في الترتی�ب ب�ین أف�راد المقاص�د الض�روریة اختالف�ا بین�ًا ول�م یتفق�وا عل�ى ترتی�ب            
واحد بینھا ، بل جاءت أقوالھم في ذلك متعددة وش�املة لك�ل أف�راد المقاص�د الض�روریة ،      

فھ�ل    وذلك الختالفھم في أھمیة كل مقصد بالمقارن�ة م�ع المقاص�د الض�روریة األخ�رى ،     
قّدم الّدین على النفس أم تقّدم ھي علیھ ، وھذا موضع لھ أھمیت�ھ الكب�رى حی�ث إنَّ�ُھ ی�نّظم      ی

أھ��م عنص��رین ف��ي الوج��ود ، كم��ا اختلف��وا ف��ي تق��دیم النس��ل والعق��ل أح��دھما عل��ى اآلخ��ر،  
  .واختلفوا أیضا في تقدیم النسل والمال أحدھما على اآلخر 

ت�ى نتصّوربوض�وح عم�ق    وسوف أعرض لھذا االخ�تالف بش�ئ م�ن التفص�یل ح     
  :اإلشكالیة المطروحة في ترتیب الضروریات كما یأتي 

  :االختالف في ترتیب الّدین والنفس: أوال 
أھمیة الّدین وكذا أھمیة النفس بالّنسبة للضروریات كبیرة ، وقد اختلفوا في 

ذلك كما ترتیبھما اختالفا لھ أثره الكبیر على الفروع الفقھیة ، ومن أسباب  اختالفھم في 
ھل المقصود بھ ھو عقائد اإلسالم وأصولھ " الدین " تقدم اختالفھم في المراد بمصطلح 

أو المقصود بھ العبادات المحضة والفروع فقط ؟ فمن ذھب إلى المعنى األول قدم الدین 
على باقي الكلیات ، ومن ذھب إلى الثاني قدم النفس والعقل علیھ ، والدلیل على أن 

عند ھذا الفریق العبادات والفروع الفقھیة دون العقائد واألصول ھو سقوط  المراد بالدین
الصوم والصالة والزكاة تحت اإلكراه بالقتل محافظة على النفس بل األبلغ من ذلك تقدیم 
مصلحة المال على العبادات الدینیة حیث جاز ترك الجمعة والجماعة لحفظ أدنى شیئ 

، وھذا ماأشار إلیھ غیر واحد من ) ١" (ت یامعاذ أفتان أن" من المال كما في حدیث 
ولذلك قطعنا بكون اإلكراه مبیحا لكلمة الردة وشرب الخمر " األصولیین فقال الغزالي 

 )٢" (وأكل مال الغیر وترك الصوم والصالة ألن الحذر من سفك الدم أشد من ھذه األمور
ولو صبر حتى ، الفطر أولى إذا أضعفھ الصوم فحینئذ كان" ، وقال البخاري في الكشف 

ألن اإلفطار لزمھ في ھذه الحالة فلو بذل نفسھ إلقامة الصوم صار قتیال ؛ مات كان آثما
وھو المباشر لفعل الصوم فیصیر قاتال نفسھ بما صار بھ مجاھدا وھو الصوم ، بالصوم 

فإنا قد وأیضا " ، وقال اآلمدي ) ٣" (من غیر تحصیل المقصود وھو إقامة حق اهللا تعالى 
رجحنا مصلحة النفس على مصلحة الدین حیث خففنا عن المسافر بإسقاط الركعتین وأداء 
الصوم وعن المریض بترك الصالة قائما وترك أداء الصوم وقدمنا مصلحة النفس على 

                                      
جزء من حدیث رواه البخاري في صحیحھ كتاب بدء الوحي باب إذا طول اإلمام وكان للرجل )  ١

  ٢/٤١جـ ١٠٦٨، مسلم باب القراءة في العشاء برقم  ١/١٨٠جـ ٧٠٥حاجة فخرج فصلى برقم 
طبع  -٣٣، نحو تفعیل لمقاصد الشریعة لجمال الدین عطیة صـ ١/٤٣٠المستصفى للغزالي جـ)  ٢

بحث مقدم  - ٩المعھد العالمي للفكر اإلسالمي ، ترتیب المقاصد الشرعیة للدكتور علي جمعة صـ
 .للمؤتمر العام الثاني والعشرین للمجلس األعلى للشئون اإلسالمیة 

دار  –٢/٤٦٥عزیز بن أحمد البخاري جـكشف األسرار على أصول البزدوي لعالء الدین عبد ال)  ٣
 الكتاب اإلسالمي بالقاھرة
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مصلحة الصالة في صورة إنجاء الغریق ، وأبلغ من ذلك أنا رجحنا مصلحة المال على 
ترك الجمعة والجماعة ضرورة حفظ أدنى شيء من المال مصلحة الدین حیث جوزنا 

ورجحنا مصالح المسلمین المتعلقة ببقاء الذمي بین أظھرھم على مصلحة الدین حتى 
  ) .١" (عصمنا دمھ ومالھ مع وجود الكفر المبیح 

والمتأمل فیما قرره أصحاب ھذا الرأي یخلص إلى أنھم یفرقون ویمیزون بین  
ذا كانت مصلحة الضروري متعلقة بأصول الدین قدمنا الدین أصول الدین وفروعھ فإ

على غیره من الضروریات ، وإذا كانت متعلقة بفروع الدین وأحكامھ الفقھیة قدمنا غیره 
من الضروریات علیھ ، والغالب أن المقصود بأصول الدین ھنا أصول العقیدة وأصول 

اوقر في القلب إذ الیمكن اإلكراه اإلیمان التي التسقط أبدا مھما كانت األسباب خاصة م
َمن َكَفَر " علیھا بأي حال وھذا ماأشارت إلیھ واقعة عمار واآلیة الكریمة بقولھ تعالى 

ا ِباللَِّھ ِمن َبْعِد إیَماِنِھ ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُھ ُمْطَمِئنٌّ ِباِإلیَماِن َوَلِكن مَّن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًر
فلم تجز اآلیة إسقاط العقیدة التي وقرت في ) ٢"(َغَضٌب مَِّن اللَِّھ َوَلُھْم َعَذاٌب َعِظیٌم َفَعَلْیِھْم 

القلب واطمأن بھا رغم توافر حالة اإلكراه وأجازت سقوط التلفظ بھا فقط وجعلت مدار 
َوَقْلُبُھ " األمر وترتب األحكام متعلق بتصدیق القلب أو إنكاره كما ھو المفھوم من قولھ 

مما یدل على تقدیم أصول " َوَلِكن مَّن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا " وقولھ " ْطَمِئنٌّ ِباِإلیَماِن ُم
العقیدة التي اطمأن إلیھا القلب على غیرھا من أفراد الضروریات ، وقد أشار إلى ھذه 

تقدم  إن أصول الدین" التفرقة الدكتور عبد اهللا دراز وتبعھ فیھا الدكتور علي جمعة فقال 
على اعتبار النفس واألعضاء ، فإذا توقف حفظ الدین على المخاطرة بالنفس أو األعضاء 
قدم الدین ، ولذا وجب الجھاد لحفظ الدین وإن أدى إلى ضیاع كثیر من النفوس ، أما غیر 
أصول الدین فأنت تعلم أن األمر فیھا غیر ذلك ، فكثیرا ما یسقط الشارع واجبات دینیة 

النفس حتى من نحو المرض، وحینئذ فلیس اعتبار األمور الدینیة مقدما  محافظة على
ومرادنا "  ویقول الدكتور على جمعة) ٣" (على النفس وال على المال في كل شيء 

أما ترتیب القدماء فباعتبار أن الدین ھو ...بالدین ھنا الشعائر ولیس المراد بھ اإلسالم 
والتفرقة بین أصول الدین وفروعھ أمكن " الدین  "، وبھذا التفسیر لمصطلح "  العقیدة

خاصة عند من قدم بعض أفراد  اإلشكالیة المطروحة في ترتیب الضروریات حل
  .الضروریات على الدین 

                                      
اإلحكام في أصول األحكام لسیف الدین أبي الحسن علي بن محمد اآلمدي بتحقیق سید الجمیلي ) ١
 بیروت- دار الكتاب العربي -٤/٢٨٧جـ
  ١٠٦سورة النحل آیة ) ٢
  ٢/١١٧تعلیق الدكتور عبد اهللا دراز على الموافقات جـ)  ٣
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وبعد ھذا العرض فإنھ یحسن بي أن أعرض الختالف العلماء في ترتیب 

  :الضروریات على الوجھ اآلتي 
  :لنفس الخالف في ترتیب الدین وا: أوال 

اختلف العلماء في الترتیب بین الدین والنفس وأیھما یقدم على اآلخر وسبب 
االختالف یرجع إلى أھمیة كل منھما وتفسیر مصطلح الدین كما تقدم بیانھ وذلك على 

  :رأیین كما یأتي 
  

  :تقدیم الدین على النفس : الرأي األول  -أ
الحاجب والشاطبي ذھب معظم األصولیین منھم الغزالي واآلمدي وابن 

والسیوطي وغیرھم إلى أن الّدین یأتي في المرتبة األولى والمقصود بالدین ھنا أصول 
العقیدة دون الشعائر واألحكام الفرعیة ، وھو بھذا المعنى أحق بأن یقدم على غیره من 
أفراد الضروریات ألّن الّدین ھو األساس الذي تقوم علیھ مصالح الدنیا واآلخرة فبغیر 

دین التستقیم الحیاة والتنتظم شؤون الخلق ومصالحھم بل تصبح الحیاة بدونھ فوضى ال
أشبھ بالغابة التي یتصارع أفرادھا ، وبدونھ یخسر اإلنسان الحیاة اآلخرة أیضا ، ولھذا 
كان الجھاد وھو مظنة التضحیة بالنفس واجب من أجل المحافظة على الّدین مما یدل 

نى السابق مقّدم على حفظ النفس عند التعارض قال ابن أمیر على أّن حفظ الّدین بالمع
ویقّدم حفظ الّدین من الضروریات على ما عداه عند المعارضة ألنھ المقصود " الحاج 

وغیره مقصود من أجلھ ،   )١"(َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن " األعظم قال تعالى 
، ) ٢" (ت وھي نیل السعادة األبدیة في جوار رّب العالمین وألّن ثمرتھ أكمل الثمرا

حفظ الدین ثم : وعلى ھذا فقد رتب أصحاب ھذا االتجاه الضروریات على ھذا النحو 
  .حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ النسل ثم حفظ المال 

  :تقدیم النفس على الدین : الرأي الثاني -ب
القاضي البیضاوي وشھاب الدین بینما ذھب بعض األئمة منھم القرافي و

إلى تقدیم النفس على الدین ، إذ المقصود بالدین ھنا الشعائر الدینیة واألحكام ) ٣(الزنجاني
الفرعیة دون أصول العقیدة ، وإنما تقدمت النفس على الدین بھذا المعنى لتأكد حرمتھا 

ل ورود األحكام في كثیر من النصوص الشرعیة مما جعلھا قطعیة ، وألّن النفس ھي مح
فبانعدامھا ینعدم من یتدین والیوجد من یمكن تكلیفھ ، وعلى ھذا فقد رتب القرافي  

                                      
  ٣١سورة الذاریات آیة) ١
دار الفكر -٥/٤٧٣التقریر والتحبیر شرح التحریر لمحمد بن محمد المعروف بابن أمیر الحاج جـ) ٢

 بیروت
شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول لشھاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي ) ٣

لبیضاوي مع معراج المنھاج لشمس المكتبة األزھریة للتراث، المنھاج ل-٣٩١المعروف بالقرافي صـ
مطبعة الحسین اإلسالمیة -٢/١٥٦الدین محمد بن یوسف الجزري بتحقیق الدكتور شعبان اسماعیل جـ

خلف الجامع األزھر بالقاھرة ، تخریج الفروع على األصول لشھاب الدین محمود بن أحمد الزنجاني 
  یروت مؤسسة الرسالة ب– ٢٤٩بتحقیق الدكتور محمد أدیب صالح صـ
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حفظ النفس ثم حفظ الدین ثم حفظ النسب ثم حفظ العقل ثم : الضروریات على ھذا النحو
حفظ النفس ثم حفظ الدین ثم حفظ : حفظ المال ، بینما رتبھا البیضاوي على ھذا النحو 

  . حفظ المال ثم حفظ النسل  العقل ثم
  :الخالف في ترتیب الدین والعقل : ثانیا 

اختلف أصحاب ھذا االتجاه أیضا في الترتیب بین الدین والعقل وأیھما یقدم على 
اآلخر وسبب االختالف یرجع إلى المقصود بمصطلح الدین ، وأھمیة كل منھما فمن نظر 

ن ومن نظر إلى أھمیة العقل ومنزلتھ وأن إلى أن مصلحة الدین أھم وأعظم قدم حفظ الدی
  .التكلیف بأحكام الدین یدور معھ وجودا وعدما إذ ھو مناطھ قدم العقل على الدین 

  :تقدیم الدین على العقل : الرأي األول  -أ
ذھب معظم األصولیین كما سبق إلى أن الّدین یأتي في المرتبة األولى ویقدم 

مراد بمصطلح الدین ھنا ھو أصول العقیدة كما سبق على غیره من أفراد الضروریات وال
وإنما یقدم الدین بھذا المعنى على العقل ألّنھ ھو األساس الذي تقوم علیھ مصالح الدنیا 

  . واآلخرة
  : تقدیم العقل على الدین : الرأي الثاني -ب

فقد ذھب شھاب الدین الزنجاني إلى تقدیم النفس والعقل على الدین وذلك ألھمیة 
عقل إذ ھو مناط التكلیف بكل أحكام الدین فابنعدامھ یسقط التكلیف ومراد أصحاب ھذا ال

الرأي بمصطلح الدین ھنا الشعائر واألحكام الفرعیة ولیس أصول العقیدة كما تقدم ، 
والعقوبات والحدود سبب الستبقاء " ولھذا رتب الزنجاني الضروریات كما یأتي فقال 

  ) .١(  "األبضاع واألموالاألنفس والعقول واألدیان و
  :الخالف في ترتیب النسل والعقل: ثالثا 

اختلف أصحاب ھذا االتجاه أیضا في الترتیب بین العقل والنسل وأیھما یقدم على 
اآلخر وسبب االختالف یرجع إلى أھمیة كل منھما فمن نظر إلى أن مصلحة العقل أھم 

  .ل أھم قدم النسل قدم العقل على النسل ومن نظر إلى أن مصلحة النس
  :تقدیم العقل على النسل : الرأي األول  -أ

ذھب جمھور األصولیین ومعھم القاضي البیضاوي إلى تقدیم العقل على النسل 
ألھمیة العقل إذ بدونھ تنعدم الفائدة المقصودة من النسل ویصبح كما أشار الحدیث غثاء 

بفوات العقل یلتحق بالحیوانات ویسقط كغثاء السیل الفائدة منھ مع كثرتھ بل إّن اإلنسان 
عنھ التكلیف والتستقیم بھ الحیاة ولو تصورنا وجود الجنس البشري بدون عقل فكیف 
تكون حیاتھم ، لھذا كان حفظ العقل مقدم على حفظ النسل وجاء ترتیب أفراد 

قل حفظ الدین ثم حفظ النفس ثم حفظ الع: الضروریات الخمس كما تقدم على النحو التالي 
  .ثم حفظ النسل ثم حفظ المال 

                                      
 ٢٤٩تخریج الفروع على األصول للزنجاني صـ) ١
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  :تقدیم النسل على العقل : الرأي الثاني -ب
بینما ذھب اإلمام القرافي والكمال بن الھمام وابن أمیر الحاج ومعھما أصحاب 
االتجاه األول الذین لم یھتموا بالترتیب مثل الرازي والزركشي إلى تقدیم حفظ النسل على 

أھمیة وأثر كبیر ، وقد علل ابن امیر الحاج لھذا الترتیب  حفظ العقل لما لحفظ النسل من
ثم یقّدم حفظ الّنسب ألّنھ لبقاء نفس الولد إذ بتحریم الزنا ال یحصل اختالط " ... فقال  

الّنسب فینسب إلى شخص واحد فیھتم بتربیتھ وحفظ نفسھ ، وإال لو أھمل فتفوت نفسھ 
على حفظ المال لفوات النفس بفواتھ حتى إّن  لعدم قدرتھ على حفظھا، ثم یقّدم حفظ العقل

اإلنسان بفواتھ یلتحق بالحیوانات ویسقط عنھ التكلیف، ومن ثمَّ وجب بتفویتھ ما وجب 
  ).١(" بتفویت النفس وھي الدیة الكاملة ، ثّم حفظ المال

حفظ : وعلى ھذا فقد رتب أصحاب ھذا االتجاه الضروریات على النحو التالي  
  النفس ثم حفظ النسل ثم حفظ العقل ثم حفظ المالالدین ثم حفظ 
  :الخالف في ترتیب النسل والمال: رابعا 

اختلف أصحاب ھذا االتجاه أیضا في الترتیب بین النسل والمال وأیھما یقدم على      
اآلخر وسبب االختالف یرجع إلى أھمیة كل منھما فمن نظر إلى أن مصلحة النسل أولى 

المال أولى قدم المال على  على المال ومن نظر إلى أن مصلحةبالرعایة قدم النسل 
  .النسل

  :تقدیم النسل على المال : الرأي األول -أ
ذھب جمھور األصولیین إلى تقدیم النسل على المال ألن حرمة األبضاع مقّدمة 
على األموال إذ العقالء متفقون على التضحیة بالمال للمحافظة على النسل فجاء ترتیبھم 

حفظ الدین ثم حفظ النفس ثم : فراد الضروریات الخمس كما تقدم على النحو التالي أل
  .حفظ العقل ثم حفظ النسل ثم حفظ المال 

  :تقدیم المال على النسل : الرأي الثاني -ب
بینما ذھب البعض مثل القاضي البیضاوي إلى تقدیم المال على النسل ألن المال 

  ).٢(ھو قوام الحیاة 
حف�ظ  : قد رت�ب القاض�ي البیض�اوي الض�روریات عل�ى النح�و الت�الي        وعلى ھذا ف

  .النفس ثم حفظ الدین ثم حفظ العقل ثم حفظ المال ثم حفظ النسل
  :الخالصة 

  :ویمكن تلخیص ما تقدم في أربع نقاط ھي 
ذھب القاض�ي البیض�اوي واإلم�ام القراف�ي إل�ى تق�دیم حف�ظ ال�نفس عل�ى حف�ظ            -١

  .الدین 
  وي إلى تقدیم حفظ المال على حفظ النسبذھب القاضي البیضا -٢

                                      
، تیسیر التحریر لمحمد أمین المعروف بأمیر بادشاه ٥/٤٧٣التقریر والتحبیر البن أمیر الحاج جـ)  ١
 دار الفكر بیروت -٤/١٢٩جـ
  ٢/١٥٦، معراج المنھاج للجزري جـ٥/٩٤اإلبھاج في شرح المنھاج جـ ) ٢
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  ذھب اإلمام القرافي واإلسنوي إلى تقدیم حفظ النسل على حفظ العقل والمال -٣
  .ذھب الزنجاني إلى تقدیم حفظ النفس والعقل على حفظ الدین  -٤
  

  الفرع الثاني
  الخالف  في عــد وحصر المصالح الضروریة

ع�د وحصرالمص�الح الض�روریة وھ�ل      وقع الخالف أیض�ا ب�ین العلم�اء ق�دیما ف�ي     
ھ��ي محص��ورة ف��ي الكلی��ات الخم��س المعروف��ة فق��ط أویمك��ن الزی��اة علیھ��ا وتوس��یع دائ��رة   
الضروریات لتشمل قیما ومصالح مھمة لم یذكرھا العلماء السابقون ؟ اختلف العلم�اء ف�ي   

  :ذلك على رأیین 
ذھ���ب أص���حابھ إل���ى أن الض���روریات محص���ورة ف���ي الخم���س       :ال���رأي األول 

الدین والنفس والعقل والنسل والمال والیمكن الزیادة علیھا ، وقد صرح : لمعروفة وھي ا
والحص�ر ف�ي ھ�ذه الخمس�ة األن�واع إنم�ا ك�ان        " غیر واحد من العلماء ب�ذلك فق�ال اآلم�دي    

، وقال ابن ) ١" (نظرا إلى الواقع ، والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنھا في العادة 
ُر اْلَمَقاِصِد ِفي َھِذِه َثاِبٌت ِبالنََّظِر إَل�ى اْلَواِق�ِع َوَع�اَداِت اْلِمَل�ِل َوالشَّ�َراِئِع      َوَحْص" أمیر الحاج 
  . )٢"(ِباِلاْسِتْقَراِء 

  :ومن األسباب التي دعت إلى الحصر في ھذه الخمس ما یأتي 
إن المحافظ��ة عل��ى ھ��ذه الض��روریات الخم��س ھ��و مح��ل اتف��اق ب��ین الش��رائع      -١

ة بل والقوانین الوضعیة أیضا فم�ا م�ن ش�ریعة س�ماویة وال ق�انون وض�عي       والملل المختلف
منذ بدء الخلیقة إلى عصرنا ھذا إال وق�د أوجب�ت المحافظ�ة عل�ى ھ�ذه الخم�س م�ن ج�انبي         
الوجود والع�دم بنص�وص قاطع�ة ، والیق�دح ف�ي ذل�ك دع�وى الش�وكاني بع�دم اتف�اق المل�ل            

وقد : قلت " في النصرانیة والیھودیة فقال والشرائع علیھا مستدال على ذلك بإباحة الخمر 
تأملت التوراة واإلنجیل فلم أجد فیھما إال إباحة الخمر مطلًقا من غیر تقیید بعدم السكر بل 
فیھما التصریح بما یتعق�ب الخم�ر م�ن الس�كر وإباح�ة ذل�ك ؛  ف�ال ی�تم دع�وى اتف�اق المل�ل            

أج�د فیھ�ا م�ا ی�دل عل�ى التقیی�د        على التحریم، وھك�ذا تأمل�ت كت�ب أنبی�اء بن�ي إس�رائیل فل�م       
، فإن كثیرا من العلماء ل�م یس�لم للش�وكاني ھ�ذه ال�دعوى ألن تأمل�ھ إنم�ا ك�ان         ) ٣" (أصال 

للت��وراة واإلنجی��ل المحرف��ان ال الص��حیحان ب��ل الثاب��ت ف��ي أص��ول الكت��ب المقدس��ة قب��ل       
  .تحریفھا ھو تحریم الخمر 

ف�ي اعتب�ار كل�ي حف�ظ العق�ل       ومما یجب التنبیھ علیھ ھنا أن الشوكاني لم یخ�الف  
م��ن الض��روریات الخم��س وإنم��ا خ��الف ف��ي دع��وى اتف��اق المل��ل والش��رائع عل��ى تح��ریم       
الخمرالذي ھو وسیلة من وسائل حفظ العقل من جانب العدم فقط أما ضرورة حفظ العق�ل  

  .ذاتھ وجودا وعدما فھو محل اتفاق بین الجمیع 

                                      
  ٣/٢٥٢اإلحكام لآلمدي جـ ) ١
  ٥/٢٢٦التقریر والتحبیر جـ)  ٢
 ١٣٠إرشاد الفحول صـ ) ٣
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ض��روریات الخم��س إذ یمك��ن   إن��ھ التوج��د ض��رورة والحاج��ة للزی��ادة عل��ى ال   -٢
إدخ��ال الق��یم والمص��الح الت��ي ی��رى ال��بعض إض��افتھا مث��ل الكرام��ة و الحری��ة والع��دل ف��ي   
الضروریات الخمس المعروفة  وذلك كما في  العرض فقد زاده نجم الدین الطوفي وتق�ي  
الدین السبكي والزركشي وغیرھم في الضروریات بینما أدخلھ كثیر من العلماء  في حفظ 

وأم�ا  " أو في حفظ النسل كما فعل الشاطبي فقد قال بعد حدیثھ عن الكلیات الخمس  النفس
" ویقول الدكتور البوطي ) ١" (العرض الملحق بھا فداخل تحت النھي عن أذیات النفوس 

  )٢" (حفظ العرض داخل في الحقیقة ضمن إحدى الكلیات الخمس عند التحقیق  
توعب ب�اقي الق�یم وذل�ك بتوس�یع المعن�ى      فیمكن للكلیات الخمس المعروف�ة أن تس�   

  : المراد بكل واحد من أفراد الضروریات الخمس على مستویین 
توس��یع معن��ى الكلی��ات عل��ى المس��توى المص��طلحي كم��ا فع��ل العلم��اء م��ع   :األول 

من مصارف الزكاة حیث لم یقصروه على الجھ�اد فق�ط ب�ل جعل�وه     " سبیل اهللا " مصرف 
لعام ، وذل�ك ب�أن یك�ون الم�راد بحف�ظ ال�نفس م�ثال حفظھ�ا م�ن          في كل أوجھ الخیر والنفع ا

الجانب الم�ادي والمعن�وي جمیع�ا والیقتص�ر الم�راد ب�النفس عل�ى الجان�ب الم�ادي فق�ط إذ           
ف�اعلم  "  حقیقة اإلنسان أنھ مركب من الجسد والنفس كما ص�رح ب�ھ اإلم�ام ال�رازي فق�ال      

واعل��م أن اإلنس��ان "ال  ، وق��) ٣"(أن��ك ج��وھر مرك��ب م��ن نف��س وب��دن ، وروح  وجس��د    
، وإذا كان اإلنسان كذلك فالشك ) ٤" (جوھر مركب من النفس والبدن أي الجسد والروح 

أن الشریعة قصدت إلى حفظھ من الجانبین المادي والمعنوي ولیس الم�ادي فق�ط كم�ا ھ�و     
الحال في أدبیات علمائنا القدامى  ، وعلى ھذا یكون المراد بمصطلح حفظ النفس  حفظھا 

  :من جانبین 
حفظ الجانب المادي وجودا وعدما بتوفیر الطع�ام والش�راب  والمس�كن ،    : األول 

  .وتحریم القتل واالعتداء علیھا وتشریع القصاص ونحوذلك 
حفظ الجان�ب المعن�وي وج�ودا وع�دما فی�دخل ف�ي ذل�ك الكرام�ة والحری�ة          : الثاني 

اإلنسان ویشیر إل�ى ھ�ذا ویؤی�ده    والمساواة وتحریم االستعباد والرق الذي ھو سلب لحریة 
م��ا ق��رره الفقھ��اء م��ن أن ال��رق ھ��و بمنزل��ة الم��وت المعن��وي وأن الحری��ة بمنزل��ة اإلحی��اء   

َوِلَأنَّ اْلِإْعَتاَق إْحَی�اٌء َمْعَن�ِويٌّ ، ِلَأنَّ�ُھ إَزاَل�ُة ال�رِّقِّ      " المعنوي  وفي ذلك یقول اإلمام الزیلعي 
ِليِّ َواْلُكْفُر َمْوٌت َمْعًنى َفَكاَن ِفي اْلِإْعَت�اِق إَزاَل�ُة اْلُكْف�ِر الَّ�ِذي ُھ�َو      الَِّذي ُھَو َجَزاُء اْلُكْفِر اْلَأْص

، بل إن الشیخ أبو زھرة ص�رح ب�ذلك   ) ٥" ( اْلَمْوُت اْلَمْعَنِويُّ َفَیُكوُن اْلِإْعَتاُق إْحَیاًء َمْعَنِویا
اإلنس�انیة بمن�ع الق�ذف    كم�ا أن م�ن المحافظ�ة عل�ى ال�نفس المحافظ�ة عل�ى الكرام�ة         " فقال 

                                      
  ٣/٤٨الموافقات جـ)  ١
 مؤسسة الرسالة -١١١ضوابط المصلحة للدكتورمحمد سعید البوطي صـ) ٢
  دار الغد العربي بالقاھرة–١/٢١٠مفاتیح الغیب لإلمام فخر الدین الرازي جـ ) ٣
   ١٠/١٣٩مفاتیح الغیب لإلمام فخر الدین الرازي جـ ) ٤
دار المعرف��ة -١٥/١٩٠تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق لفخ��ر ال��دین عثم��ان ب��ن عل��ي الزیلع��ي ج��ـ)  ٥

 للطبع والنشر



  دقھلیة  -قانون بتفھنا األشراف مجلة كلیة الشریعة وال
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
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المقص��ود بحف��ظ ال��نفس ھ��و عص��مة     " ، ویق��ول ال��دكتور فتح��ي ال��دریني    ) ١" (والس��ب 
الشخصیة اإلنسانیة في عناص�رھا المادی�ة والمعنوی�ة ، وم�ن العناص�ر المادی�ة للشخص�یة        

  .حق الحیاة وسالمة الجسم وأعضائھ من اإلتالف : اإلنسانیة 
رام��ة واألفك��ار الذھنی��ة المبتك��رة والمعتق��دات   الك: أم��ا العناص��ر المعنوی��ة فمنھ��ا   

  )٢"(وسائر الحریات العامة وحقوق اإلنسان 
توسیعھا على المستوى النوعي  وھو ماأشار إلیھ الطاھر بن عاشور من  :الثاني 

أن الضروریات الخمس كما تجري ف�ي  مص�الح األف�راد فإنھ�ا تج�ري ك�ذلك ف�ي مص�الح         
ناس�ب طبیع�ة تل�ك المص�الح فیك�ون الم�راد م�ثال بحف�ظ         األمم والمجتمعات ب�المعنى ال�ذي ی  

الدین في جانب األمة حفظ عقیدتھا التي تقوم علیھا أنظمتھا المختلفة ، وحفظ ھویتھا التي 
وحف�ظ ال�دین   " تنتمي إلیھا وتح�دد شخص�یتھا وھ�و م�ا أوض�حھ الط�اھر ب�ن عاش�وربقولھ         

الدین القطعی�ة ، وی�دخل ف�ي    بالنسبة لعموم األمة أي دفع كل مامن شأنھ أن ینقض أصول 
ذل��ك حمای��ة البیض��ة وال��ذب ع��ن الح��وزة اإلس��المیة بإبق��اء وس��ائل تلق��ي ال��دین م��ن األم��ة    

وأما حفظ الم�ال  " ، و قال موضحا المراد بحفظ المال في جانب األمة " حاضرھا وآتیھا 
  .)٣" (فھو حفظ أموال األمة من اإلتالف ومن الخروج إلى أیدي غیر األمة بدون عوض 

إن حصر الضروریات في الخمس المعروف�ة الیقل�ل م�ن ش�أن ومنزل�ة غیرھ�ا       -٣
من القیم والمصالح األخرى والیخرجھا عن المقاص�د العام�ة للش�ریعة ب�ل إن اإلس�الم ق�د       
أعلى من شأن ھذه القیم ومنزلتھا وأحاطھا بسیاج من  القداس�ة والمھاب�ة غی�ر أن المتأم�ل     

عدام المصالح وانخرام الحیاة والرجوع بالخسران المبین فیھا یجد أن غیابھا الیؤدي إلى ان
في الدنیا واآلخرة كم�ا ھ�و تعری�ف الض�روریات ، والیترت�ب علیھ�ا ذات الخل�ل المترت�ب         
على غیاب الضروریات الخمس فھذه القیم رغم أھمیتھا ومنزلتھ�ا إال أنھ�ا ل�م تبل�غ مرتب�ة      

  .الضروریات والتوجد فیھا معاییر وضوابط  الضروریات 
إن حصر الضروریات في الخمس المعروفة لم یأت عبثا أو لمجرد االتفاق -٤

والمصادفة بل جاء نتیجة بحث دقیق  ونظر طویل متفحص  في واقع الحیاة واألعراف 
المستقرة في األمم والمجتمعات ، واستقراء واسع لمفردات الملل والشرائع في نصوصھا 

َوَحْصُر اْلَمَقاِصِد ِفي َھِذِه َثاِبٌت ِبالنََّظِر إَلى " ال وأحكامھا كما أوضحھ ابن أمیر الحاج فق
فجاء الحصر في ھذه الخمس في غایة " اْلَواِقِع َوَعاَداِت اْلِمَلِل َوالشََّراِئِع ِباِلاْسِتْقَراِء 

االنضباط واإلحكام مما اكسبھا بحق منزلة في الشریعة وھیبة وسلطانا في النفوس ، 
لیھا سیؤدي إلى عدم االنضباط  وإدخال مالیس منھا فیھا مما یترتب وفتح باب الزیادة ع

علیھ التھاون واالستخفاف بھا وإسقاط ھیبتھا ، لذلك فالواجب الحذر الشدید واالحتیاط في 
  على الباحث في " تقریر ماھو ضروري ومالیس كذلك كما یقول الطاھر بن عاشور 

                                      
 دار الفكر العربي بالقاھرة-٢٩٢أصول الفقھ للشیخ محمد أبو زھرة صـ) ١
می�ع  دار الثقاف�ة للج  – ٢/٦١٩مقاصد الشریعة بین األصالة والتجدید لل�دكتور إحس�ان می�ر عل�ي ج�ـ      ) ٢

 ١/٩٣بدمشق نقال عن دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي المعاصر للدكتور فتحي الدریني جـ
 ٨٩مقاصد الشریعة البن عاشور صـ)  ٣
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تثبت في إثبات مقصد شرعي ، وإیاه والتساھل مقاصد الشریعة أن یطیل التأمل ، ویجید ال
أم��ر تتف��رع عن��ھ أدل��ة  -كل��ي أو جزئ��ي  -والتس��رع ف��ي ذل��ك ، ألن تعی��ین مقص��د ش��رعي 

  ) .١" (وأحكام كثیرة في االستنباط ففي الخطأ فیھ خطر عظیم  
ذھب أصحابھ إلى أن الض�روریات لیس�ت محص�ورة ف�ي الخم�س       :الثاني  الرأي

والمص�الح األساس�یة    ادة علیھا وتوسیع دائرتھا لتشمل بع�ض الق�یم  المعروفة بل یمكن الزی
وتعریفھا كما في العرض الذي قد یضحي اإلنسان بحیاتھ  التي ینطبق علیھا حد الضرورة

وق�د َزاَد َبْع�ُض اْلُمَت�َأخِِّریَن َساِدًس�ا وھ�و      " ومالھ م�ن أج�ل المحافظ�ة علی�ھ ق�ال الزركش�ي       
اْلُعَقَل���اِء َب���ْذُل ُنُفوِس���ِھْم َوَأْم���َواِلِھْم ُدوَن َأْعَراِض���ِھْم وم���ا ُف���ِدَي   ِحْف���ُظ اْل���َأْعَراِض ف���إن َع���اَدَة

ِبالضَُّروِريِّ َأْوَلى َأْن َیُكوَن َضُروِریا وقد ُشِرَع في اْلِجَناَی�ِة علی�ھ ِباْلَق�ْذِف اْلَح�دُّ وھ�و َأَح�قُّ       
َجَن�ى عل�ى َنْفِس�ِھ َوَماِل�ِھ َوَل�ا َیَك�اُد َأَح�ٌد         ِباْلِحْفِظ من َغْیِرِه ف�إن اْلِإْنَس�اَن ق�د َیَتَج�اَوُز ع�ن م�ن      

  ) .٢" (َیَتَجاَوُز عن اْلِجَناَیِة على ِعْرِضِھ  
لك��ن " وق��د انتق��د اب��ن تیمی��ة مب��دأ حص��ر الض��روریات ف��ي الخم��س المعروف��ة فق��ال   

بعض الناس یخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس واألموال واألعراض والعقول واألدیان 
ك بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار ، وماذكروه من دف�ع  ، ولیس كذل

َوَق��ْوٌم ِم���ْن  " ، وق��ال أیض��ا   ) ٣" (المض��ار ع��ن ھ��ذه األم��ور الخمس��ة فھ��و أح��د القس��مین         
ا َتَكلَُّم��وا ِف��ي اْلَخاِئِض��یَن ِف��ي ُأُص��وِل اْلِفْق��ِھ، َوَتْعِلی��ِل اْلَأْحَك��اِم الشَّ��ْرِعیَِّة ِباْلَأْوَص��اِف اْلُمَناِس��َبِة إَذ

اْلُمَناَس��َبِة، َوَأنَّ َتْرِتی��َب الشَّ��اِرِع ِلْلَأْحَك��اِم َعَل��ى اْلَأْوَص��اِف اْلُمَناِس��َبِة َیَتَض��مَُّن َتْحِص��یَل َمَص��اِلِح  
ُلوا اْلُأْخَرِویَّ�َة َم�ا   ُأْخَرِویٌَّة َوُدْنَیِویٌَّة ، َجَع: اْلِعَباِد، َوَدْفَع َمَضارِِّھْم ، َوَرَأْوا َأنَّ اْلَمْصَلَحَة َنْوَعاِن

َوَجَعُل��وا الدُّْنَیِویَّ��َة َم��ا َتَض��مََّن ِحْف��َظ ال��دَِّماِء،  . ِف��ي ِسَیاَس��ِة ال��نَّْفِس َوَتْھ��ِذیِب اْلَأْخَل��اِق ِم��ْن اْلُحْك��مِ 
ِت اْلَباِطَن���ِة َواْل���َأْمَواِل، َواْلُف���ُروِج، َواْلُعُق���وِل، َوال���دَّْیِن الظَّ���اِھِر، َوَأْعَرُض���وا َعمَّ���ا ِف���ي اْلِعَب���اَدا

ِب َوالظَّ��اِھَرِة ِم��ْن َأْن��َواِع اْلَمَع��اِرِف ِبَاللَّ��ِھ َتَع��اَلى، َوَمَلاِئَكِت��ِھ، َوُكُتِب��ِھ، َوُرُس��ِلِھ، َوَأْح��َواِل اْلُقُل��و      
ِلَرْحَمِت�ِھ َوُدَعاِئ�ِھ   َوَأْعَماِلَھا َكَمَحبَِّة اللَِّھ َوَخْش�َیِتِھ َوِإْخَل�اِص ال�دِّیِن َل�ُھ، َوالتََّوكُّ�ِل َعَلْی�ِھ َوالرََّج�اِء        

َوَك�َذِلَك ِفیَم�ا َش�َرَعُھ الشَّ�اِرُع ِم�ْن اْلَوَف�اِء       . َوَغْیِر َذِلَك ِمْن َأْن�َواِع اْلَمَص�اِلِح ِف�ي ال�دُّْنَیا َواْل�آِخَرةِ     
. ُھْم َعَل�ى َبْع�ضٍ  ِباْلُعُھوِد، َوِصَلِة اْلَأْرَحاِم َوُحُقوِق اْلَمَماِلیِك َواْلِجیَراِن َوُحُقوِق اْلُمْسِلِمیَن َبْعُض� 

َوَیَتَبیَُّن . َوَغْیِر َذِلَك ِمْن َأْنَواِع َما َأَمَر ِبِھ َوَما َنَھى َعْنُھ ِحْفًظا ِلْلَأْحَواِل السَِّنیَِّة َوَتْھِذیِب اْلَأْخَلاِق
انتص�ر لھ�ذا ال�رأي    ، وقد ) ٤" (َأنَّ َھَذا ُجْزًءا ِمْن َأْجَزاِء َما َجاَءْت ِبِھ الشَِّریَعُة ِمْن اْلَمَصاِلِح 

الب��د م��ن زی��ادات عل��ى األص��ول  " كثی��ر م��ن المعاص��رین مث��ل الش��یخ محم��د الغزال��ي فق��ال  

                                      
، مصالح اإلنسان مقاربة مقاص�دیة لل�دكتور عب�د الن�ور ب�زا      ١٦٨مقاصد الشریعة البن عاشور صـ  ) ١

  المعھد العالمي للفكر اإلسالمي-١٧٨صـ
 ٢/١٣٠، إرشاد الفحول الشوكاني جـ ٤/١٩٠حیط للزركشي جـالبحر الم)  ٢
مكتب�ة اب�ن تیمی�ة    -١١/٣٤٣مجموع فتاوى ابن تیمیة لشیخ اإلسالم أحمد بن عبد الحلیم ب�ن تیمی�ة ج�ـ   )  ٣

 بالقاھرة
 ٣٢/٢٣٣مجموع فتاوى ابن تیمیة ألحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة جـ)  ٤
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من المؤكد أن المقاصد أو المص�الح العلی�ا الخمس�ة    " ، وأحمد الخملیشي فقال ) ١" (الخمسة 
التي أوردھا الغزالي غیر كافیة اآلن االقتصار علیھ�ا واتخاذھ�ا مرجع�ا ف�ي تنظ�یم المجتم�ع       

إن ھ��ذه الكلی��ات الخم��س   " ، وال��دكتور عب��د المجی��د النج��ار فق��ال     ) ٢" (وعالق��ات األف��راد 
األساسیة لیست ھي الضرورات التي جاءت الشریعة تقصد إلیھ�ا عل�ى س�بیل الحص�ر ، ب�ل      

  ) .٣" (یمكن أن تضاف إلیھا ضرورات أخرى في نفس قوتھا 
  

  :وقد استند أصحاب ھذا االتجاه إلى عدة أسباب منھا 
إن الحص��ر ف��ي الض��روریات الخم��س إنم��ا ھ��و مس��ألة اجتھادی��ة قائم��ة عل��ى        -١

استقراء الواقع وعادات الملل والشرائع  كما سبق عن ابن أمی�ر الح�اج وغی�ره  وإذا ك�ان     
األمر كذلك فلیس ھن�اك م�ایمنع م�ن إع�ادة اس�تقراء الواق�ع بظروف�ھ ومتغیرات�ھ ومعطیات�ھ          

ع للوص��ول إل��ى مص��الح ض��روریة زی��ادة عل��ى  الجدی��دة واس��تقراء ع��ادات المل��ل والش��رائ 
الخمس المعروفة خاصة أن مب�دأ الزی�ادة أم�ر وارد من�ذ الق�دم وق�د فع�ل ذل�ك كب�ار األئم�ة           
والعلم�اء مث�ل ش��یخ اإلس�الم تق��ي ال�دین الس�بكي واإلم��ام الزركش�ي والقراف��ي ونج�م ال��دین        

ریات حف��ظ الع��رض إل��ى الض��رو    الط��وفي وغی��رھم م��ن كب��ار علم��اء االس��الم فأض��افوا     
  .الخمس

إن المقاصد الخمس المعروفة قد بنیت على ملحظ المص�لحة الفردی�ة باألس�اس    -٢
ولم تفرد المص�لحة الجماعی�ة ببی�ان خ�اص لتك�ون مص�لحة ض�روریة ، ولھ�ذا فإنھ�ا غی�ر           
كافی��ة الس��تیعاب الق��یم والمص��الح الض��روریة لل��دول واألم��م والت��ي تختل��ف تمام��ا ع��ن           

لغیاب ملحظ الدول�ة واألم�ة ع�ن الض�روریات الخم�س       المصالح الضروریة لألفراد وذلك
  .التي وضعھا الغزالي وغیره من العلماء 

إن ھذه الضروریات الخمس أصبح لھا بحق ھیبة وسلطانا فالینبغ�ي أن نح�رم   -٣
من ھذه المنزل�ة وھ�ذا الس�لطان بع�ض المص�الح الض�روریة الت�ي أعل�ى ال�دین م�ن ش�أنھا            

  ). ٤(بعض الضروریات الخمس  والتي قد التقل أھمیة وشمولیة عن
  

                                      
  ٩٨الدین عطیة صـنحو تفعیل مقاصد الشریعة دكتور جمال  ) ١
 .مطبعة النجاح الجدیدة بالدار البیضاء المغرب -٢/١٢٦وجھة نظر ألحمد الخملیشي جـ)  ٢
 دار الغرب اإلسالمي -٥١مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة للدكتور عبد المجید النجارصـ)  ٣
  المعھد العالمي للفكر اإلسالمي -٤٦نظریة المقاصد عند الشاطبي للریسوني صـ  ) ٤
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  :مناقشة أصحاب الرأي الثاني 
  : وبعد عرض الخالف في ھذه المسألة  یتبین لنا مایأتي 

إن المتأمل في القیم التي أضافھا أصحاب االتجاه الثاني قدیما وحدیثا یجد أنھ�ا  -١
ا الیترت�ب  غیر مستوفیة شرط الدخول ضمن القیم الضروریة ألن فقدان ھذه القیم وأمثالھ� 

علیھ فقدان الحیاة أو عدم استقرارھا كما یترتب عل�ى فق�دان الق�یم الض�روریة الخم�س ب�ل       
  ) . ١(أقصى مایترتب على فقدانھا انتشار العنت والعسر

إن المتأمل فیما ساقھ كل من الفریقین یكاد یجزم بأنھ الحاجة إلى الزیادة عل�ى  -٢
تیعاب قیما ومصالح أخ�رى لھ�ا منزلتھ�ا    الضروریات الخمس المعروفة مادامت تتسع الس

وخطرھا وأمكن إدخالھا في إحدى الضروریات الخم�س ، ث�م إن ك�الم ال�ذین ی�دعون إل�ى       
عدم الحصر في ھذه الخمس یشعروكأن الشریعة ل�م تح�افظ وتحم�ي إال ھ�ذه الخم�س فق�ط       

ب على عكس الحقیقة والواقع ، والواجب ھنا اعتبار ماقالھ الطاھر ب�ن عاش�ور م�ن وج�و    
إطالة التأمل والتثبت وعدم التساھل والتس�رع ف�ي إثب�ات مقص�د ش�رعي لم�ا یترت�ب عل�ى         
الخطأ في ذلك من خطر وھو أمر یجب أخذه بعین االعتبار والعمل بمقتضاه خاصة وأن�ھ  
التوجد حاجة تدعو إلى ذلك ألن الشریعة قد أمرت وشددت على الحمایة والمحافظة على 

  .ترح البعض إضافتھا تلك القیم والمصالح التي اق
  :الزیادات التي أضافھا أصحاب ھذا االتجاه 

وقد اختلف أصحاب ھذا االتج�اه ق�دیما وح�دیثا فیم�ا یمك�ن إض�افتھ وزیادت�ھ عل�ى         
الض��روریات الخم��س ول��م یتفق��وا فیم��ا بی��نھم عل��ى مص��الح أوق��یم مح��ددة ، ویمك��ن تقس��یم   

  :أصحاب ھذا االتجاه إلى رأیین 
ى إض��افة الع��رض  وجعل��وا الض��روریات محص��ورة ف��ي ذھ��ب أص��حابھ إل�� :األول 

الدین ، ال�نفس ، العق�ل ، النس�ل ، والم�ال ، والع�رض ، وھ�ذا مافعل�ھ نج�م ال�دین          : ست ھي 
  .الطوفي وتقي الدین السبكي والزركشي والقرافي وغیرھم 

بینم��ا ذھ��ب ال��بعض اآلخ��ر م��ن أص��حاب ھ��ذا االتج��اه إل��ى انتق��اد مب��دأ        :الث��اني 
حدد وذھبوا إلى أن الضروریات كثی�رة غی�ر محص�ورة ولھ�ذا أض�افوا      الحصر في عدد م

إلى المصالح الضروریة العبادات الظاھرة والباطنة وحق�وق المس�لمین وغیرھ�ا م�ن الق�یم      
والمصالح الت�ي أم�رت بھ�ا الش�ریعة ، وعل�ى ھ�ذا ف�إن المص�الح الض�روریة عن�دھم غی�ر            

وھذا ما فعلھ ابن تیمیة وتابعھ كثیر  محصورة في عدد معین بل ھي  قابلة للزیادة علیھا ،
م��ن المعاص��رین مث��ل الش��یخ الغزال��ي وجم��ال ال��دین عطی��ة وعب��د المجی��د النج��ار وأحم��د     
الخملیشي وغیرھم ، وألج�ل ھ�ذا ذھ�ب ال�دكتور عب�د المجی�د النج�ار إل�ى وض�ع  تعری�ف           

تي تلك المقاصد ال: المقاصد الضروریة ھي " للضروریات یستوعب ھذه الزیادات  فقال 
  ) .٢" (یتوقف علیھا قیام اإلنسان بمھمة الخالفة في األرض 

                                      
 المعھد العالمي للفكر اإلسالمي -٢٠٧مصالح االنسان مقاربة مقاصدیة لعبد النور بزا صـ ) ١
 دار الغرب اإلسالمي-٤٧مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة للدكتور عبد المجید النجار صـ ) ٢
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  : ویمكن بیان ماأضافھ أصحاب ھذا االتجاه بكال رأییھ كما یأتي 
ل�م یتوس�ع أص�حاب ھ�ذا ال�رأي كثی�را ف�ي        : إضافات أصحاب ال�رأي األول  : أوال 

  : اإلضافة  والزیادة على الضرورات الخمس بل اقتصر ذلك عندھم على مایأتي
فق��د ذھ��ب نج��م ال��دین الط��وفي  وتبع��ھ تق��ي ال��دین الس��بكي        : حف��ظ الع��رض   -١

والزركشي وغیرھم إلى عد العرض من الضروریات وب�ذلك تص�بح الض�رورات عن�دھم     
  :ستا ولیس خمسا ، وقد دعاھم إلى ذلك أمران 

أن الشارع الحكیم سلك بالعرض مسلك بقی�ة الض�روریات الخم�س حی�ث      :األول 
مة حد لكل واحد منھا  فكذلك فعل  مع العرض فش�رع لحفظ�ھ ح�د الق�ذف     حافظ علیھا بإقا

كم��ا ش��رع ح��د ال��ردة والقص��اص والش��رب والزن��ا والس��رقة لحف��ظ ال��دین وال��نفس والعق��ل   
والنسل والمال لذلك وجب التسویة بین العرض وب�اقي الض�روریات ف�ي الرتب�ة والمنزل�ة      

  .كما ھو شأن التسویة بینھم في الزجر والعقوبة 
ماذكره الزركشي والشوكاني وغیرھما من أن الناس جبل�ت عل�ى افت�داء     :ثاني ال

"  العرض بالنفس والم�ال ل�ذلك ك�ان أول�ى منھم�ا بكون�ھ م�ن الض�روریات ق�ال الزركش�ي           
َأْن  ف�إن َع�اَدَة اْلُعَقَل��اِء َب�ْذُل ُنُفوِس�ِھْم َوَأْم��َواِلِھْم ُدوَن َأْعَراِض�ِھْم وم�ا ُف��ِدَي ِبالضَّ�ُروِريِّ َأْوَل��ى       

َیُكوَن َضُروِریا وقد ُشِرَع في اْلِجَناَیِة علیھ ِباْلَقْذِف اْلَحدُّ وھو َأَح�قُّ ِب�اْلِحْفِظ م�ن َغْی�ِرِه ف�إن      
اْلِإْنَساَن قد َیَتَجاَوُز عن من َجَنى على َنْفِسِھ َوَماِلِھ َوَلا َیَكاُد َأَح�ٌد َیَتَج�اَوُز ع�ن اْلِجَناَی�ِة عل�ى      

  :یقول قائلھم  ولھذا" ، " ِعْرِضِھ  
  )١"(وتسلم أعراض لنا وعقول ...... یھون علینا أن تصاب جسومنا   

وقد أجاب أصحاب االتجاه األول الذي حصر الضرورات في  :الجواب عن ذلك 
  :   الخمس المعروفة عن ذلك بجوابین كما یأتي 

ذھب الطاھر ابن عاشور إلى أن العرض لیس من الضروریات  ب�ل ھ�و    :األول 
وأما عد حفظ العرض في الضروري فلیس بصحیح والصواب أن�ھ  " الحاجیات  فقال من 

م��ن قبی��ل الح��اجي ، وأن ال��ذي  حم��ل بع��ض العلم��اء مث��ل ت��اج ال��دین الس��بكي ف��ي جم��ع       
الجوامع على عّده في الض�روري ھ�و م�ا رأوه م�ن ورود ح�دِّ الق�ذف ف�ي الش�ریعة ونح�ن          

فویت�ھ ح�دٌّ ول�ذلك ل�م یع�ده الغزال�ي واب�ن        النلتزم المالزمة بین الض�روري  وب�ین م�ا ف�ي ت    
  ) .٢" (الحاجب ضروریا 

ذھب كثیر من العلماء  إلى أن العرض داخل إما في حف�ظ ال�نفس أو ف�ي     :الثاني 
" حفظ النسل وممن ذھب إلى ھذا اإلمام الشاطبي فقد قال بعد حدیثھ عن الكلیات الخم�س  

،  وأم�ا ص�احب   ) ٣" (النف�وس   وأما العرض الملح�ق بھ�ا ف�داخل تح�ت النھ�ي ع�ن أذی�ات       
من فوائد حفظ األعراض صیانة األنساب عن " نشر البنود فأدخلھ تحت حفظ النسب فقال 

تطرق الشك إلیھا بالقذف فیلحق بحف�ظ النس�ب فیك�ون بھ�ذا االعتب�ار أرف�ع م�ن الم�ال ف�إن          

                                      
  ٤٨، إرشاد الفحول للشوكاني صـ ٤/١٨٩البحر المحیط للزركشي جـ) ١
 ٩١مقاصد الشریعة صـ)  ٢
  ٣/٣٥افقات جـالمو)  ٣
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، )١" (حفظھما بتحریم الزنا تارة وبتحریم القذف المفضي إلى الشك ف�ي األنس�اب أخ�رى    
حفظ الع�رض داخ�ل ف�ي الحقیق�ة ض�من إح�دى الكلی�ات الخم�س         " ویقول الدكتور البوطي 

: أن الع�رض ھ�و  : ، ویؤید ذلك  معنى العرض حیث جاء في اللغ�ة   )  ٢" (عند التحقیق  
الع��رض ھ��و موض��ع الم��دح وال��ذم م��ن : الب��دن وال��نفس ، وع��رض الرج��ل حس��بھ ، وقی��ل 

ي برئ من أن یشتم أو یعاب ، ویقال نھش عرضھ فالن نقي العرض أ: اإلنسان ، ویقال 
  : أي اغتابھ وطعن فیھ ، وورد في الحدیث الّصحیح عن الّنبّي صلى اهللا علیھ وسلم قال 

ُك��لُّ اْلُمْس��ِلِم َعَل��ى  : " ، وقول��ھ ) ٣..." (َف��ِإنَّ ِدَم��اَءُكْم َوَأْم��َواَلُكْم َوَأْعَراَض��ُكْم َبْی��َنُكْم َح��َراٌم   "
وإذا )  ٤" (اٌم َماُلُھ َوِعْرُضُھ َوَدُمُھ َحْسُب اْمِرٍئ ِمَن الشَّرِّ َأْن َیْحِقَر َأَخ�اُه اْلُمْس�ِلَم   اْلُمْسِلِم َحَر

أي الحسب  -ذكرالعرض مع الّنفس أو الّدم والمال فالمراد بھ الحسب فقط ، وھذا المعنى 
اخ�ال ف�ي   ، وعلى ھذا یكون الع�رض د ) ٥(ھو الغالب في استعمال الفقھاء لكلمة عرض  -

حفظ النفس من جانبھا المعنوي ، ویؤید ذلك أیضا التأمل في س�بب وج�وب ح�د الق�ذف إذ     
ھو اتھام بجریمة تتأذى منھ النفس وفیھ اعتداء على الجانب المعنوي للنفس وھذا ماأش�ار  

، " وأما العرض الملحق بھا فداخل تحت النھي عن أذیات النف�وس  " إلیھ الشاطبي بقولھ  
كم�ا أن م�ن المحافظ�ة عل�ى     " بكل وض�وح الش�یخ أب�و زھ�رة كم�ا تق�دم فق�ال         أكد ذلكوقد 

  ."النفس المحافظة على الكرامة اإلنسانیة بمنع القذف والسب 
  

  :إضافات أصحاب الرأي الثاني  :ثانیا 
تعددت أراء أصحاب ھذا الرأي الذین ذھبوا إلى عدم الحصر في عدد محدد  فیما یمكن   

لض��روریات الخم��س ف��اقترحوا إض��افة الع��دل والمس��اواة والحری��ة   زیادت��ھ وإض��افتھ إل��ى ا
  : والحقوق االجتماعة واالقتصادیة والسیاسیة  ویمكن بیان ذلك على النحو التالي 

ذھ��ب ع��دد م��ن  الب��احثین إل��ى أن اب��ن عاش��ور أض��اف ع��ددا م��ن المقاص��د   :أوال 
اب�ن عاش�ور یج�د أن     الضروریة مثل السماحة والمساواة وغیرھما لكن المتأمل فیم�ا كتب�ھ  

ذلك غیر صحیح ألنھ لم یذكر ھذه المقاصد في سیاق حدیثھ عن الض�روریات ب�ل ذكرھ�ا    
" ابتناء مقاصد الشریعة على وصف الشریعة األعظم وھو الفطرة " في سیاق حدیثھ عن 

فھ�و ل�م یجع�ل المقاص�د الت��ي ذكرھ�ا ف�ي درج�ة الض��روري ب�ل ص�رح ب�أن الض��روریات           

                                      
دار الكت�ب  -٢/١٧٨نشر البنود على مراقي أب�ي الس�عود لعب�د اهللا ب�ن اب�راھیم العل�وي الش�نقیطي ج�ـ        )  ١

  العلمیة
 ١١١ضوابط المصلحة للدكتورمحمد سعید البوطي صـ ) ٢
، ١/٢٦ج�ـ  ٦٧صحیح البخاري كتاب بدء ال�وحي ب�اب ق�ول النب�ي رب مبل�غ أوع�ى م�ن س�امع ب�رقم          ) ٣

   ٤/٣٩جـ ٣٠٠٩، صحیح مسلم باب حجة الوداع برقم  ٢/٢١٥جـ ١٧٣٩م منى برقم باب الخطبة أیا
، س�نن أب�ي داود ب�اب ف�ي الغیب�ة ب�رقم        ٨/١٠ج�ـ  ٦٧٠٦صحیح مسلم باب تحریم ظلم المس�لم ب�رقم    ) ٤

  ٤/٤٢٢جـ ٤٨٨٤
 –، الموس��وعة الفقھی��ة الكویتی��ة م��ادة ع��رض  ٩/١٤٠لس��ان الع��رب الب��ن منظ��ور م��ادة ع��رض ج��ـ ) ٥

  م١٩٨٣/ھـ١٤٠٤الطبعة الثانیة طبعة ذات السالسل –وزارة األوقاف بالكویت إصدار 
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ائع ول�م ینتق�د مب�دأ الحص�ر ف�ي الخم�س  ب�ل الواض�ح أن�ھ مؤی�د           الخمس مركوزة ف�ي الطب�  
م الغزال�ي والش�اطبي رحمھم�ا    لحصر المقاصد الضروریة ف�ي الخم�س الت�ي ذكرھ�ا اإلم�ا     

  .اهللا
" اقترح الدكتور یوس�ف القرض�اوي إض�افة مجموع�ة م�ن المص�الح فق�ال         :ثانیا 

ثم ذكرھا وقسم ..."  وھناك مصالح ضروریة لم تستوعبھا ھذه الخمس المذكورة من ذلك
  :مایمكن إضافتھ إلى الضروریات إلى ثالث مجموعات كما یأتي 

م��ایتعلق ب��القیم االجتماعی��ة مث��ل الحری��ة والمس��اواة واإلخ��اء والتكاف��ل      : األول��ى 
  .وحقوق اإلنسان 
  مایتعلق بتكوین المجتمع واألمة والدولة  : الثانیة 
مانة والعدل واإلحسان والعفة والحیاء مایتعلق باألخالق مثل الصدق واأل: الثالثة 

  ) .١(والتواضع والعزة والرحمة والرفق والشجاعة والسخاء 
حفظ إنسانیة اإلنسان : أما الدكتور عبد المجید النجار فقد دعى إلى إضافة  :ثالثا 

  ).٢(، وحفظ البیئة ، وحفظ نظام األمة ، وحفظ المجتمع 
فق�د اقت�رح إض�افة مجموع�ة م�ن المص�الح       أما الدكتور جمال الدین عطیة  :رابعا 

بلغت أربعا وعشرین وقد دعى إلى االنتق�ال ع�ن الكلی�ات الخم�س إل�ى المج�االت األربع�ة        
وق��د توس��عنا ف�ي بی��ان المقاص��د م�ن الخمس��ة الحالی��ة إل�ى أربع��ة وعش��رین مقص��دا    " فق�ال  

ة ، مج��ال الف��رد ، ومج��اال األس��رة ، ومج��ال األم�� : ھ��ي ...موزع��ة عل��ى أربع��ة مج��االت 
  ) .٣" (ومجال اإلنسانیة 

  

  :والحقیقة أن المتأمل في طرح أصحاب ھذا االتجاه یلحظ  مایأتي 
ع��دم وج��ود ض��ابط أو معیارموض��وعي یمك��ن االحتك��ام  والرج��وع إلی��ھ عن��د    -١

إضافة بعض القیم بل األمر فیما یب�دو راج�ع إل�ى تق�دیرونظر ك�ل مجتھ�د ألھمی�ة ومنزل�ة         
كبی�ر أخ�ل بحقیق�ة ومفھ�وم الض�روریات ون�زل بھ�ا ع�ن         ماأضافھ مما ترت�ب علی�ھ توس�ع    

المس���توى الع���الي والم���تقن ال���ذي بلغ���ھ اإلم���ام الغزال���ي ف���ي التحری���ر المحك���م والم���نقح       
  ).٤(للضروریات 

وأیضا فإن ھذه القیم المتعددة التي أضافھا أصحاب ھذا االتج�اه عل�ى أھمیتھ�ا     -٢
البعض منھا یدخل  تحت أحد الكلیات ومكانتھا في الشریعة إال أنھ عند التحقیق یتضح أن 

الخم���س المعروف���ة ، وال���بعض اآلخ���ر ھ���و م���ن قبی���ل الحاجی���ات والینطب���ق علیھ���ا ح���د     
أض�افھ أص�حاب ھ�ذا    الضروریات التي تنعدم الحیاة وتختل بانع�دامھا ، ف�إن المتأم�ل فیم�ا     

لحری�ة والع�دل والمس�اواة وغی�ر ذل�ك  یج�د أن أقص�ى مایترت�ب عل�ى          من مقاصد ااالتجاه 

                                      
 دار الشروق بالقاھرة -٢٩دراسة في فقھ مقاصد الشریعة للدكتور یوسف القرضاوي صـ ) ١
 ٤٦مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة للدكتور عبد المجید النجار صـ  ) ٢
  ١٣٨ن عطیة صـنحو تفعیل مقاصد الشریعة للدكتور جمال الدی ) ٣
 ٤٨نظریة المقاصد عند الشاطبي للریسوني صـ)  ٤
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نعدامھا الضیق والضنك واالضطراب في نظام الحیاة البشریة اضطرابا كبیرا لك�ن دون  ا
أن یص��ل بھ��ا إل��ى درج��ة الفن��اء المطل��ق واالنق��راض الت��ام ، وھ��ذا بخ��الف م��الو فق��دت         

والأدل عل�ى ذل�ك   ،  المقاصد الخمسة الضروریة فإن ذلك یترتب علی�ھ الفن�اء واالنق�راض   
دھا الت�اریخي إل�ى الی�وم ق�د م�رت بانتكاس�ات ومظ�الم        من أن المجتمعات على امتداد وجو

ومعان��اة عل��ى جمی��ع المس��تویات النفس��یة واالجتماعی��ة واالقتص��ادیة والسیاس��یة  وغیرھ��ا    
افتقرت فیھا إل�ى أبس�ط وس�ائل الع�یش م�ع ش�یوع الجھ�ل وس�یطرة عقلی�ة التغل�ب ومنط�ق            

ول�م یلحقھ�ا الفن�اء ،      التوحش جراءغیاب كل تلك القیم السابقة ومع ذلك لم تنقرض تمام�ا 
ومن المقرر والمعلوم أن ماالتنعدم الحیاة البش�ریة وتتعط�ل مرافقھ�ا كلھ�ا بانعدام�ھ مطلق�ا       

  ) .١(  الیعد في مرتبة المقاصد الضروریة وإنما یعد في مرتبة المقاصد الحاجیة
  
  

                                      
 ٢١٥- ٢٠٠مصالح اإلنسان مقاربة مقاصدیة صـ  )١
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  املبحث الثالث 

  ضوابط اعتبـــاراملقاصد الضرورية

الضوابط ینبغي االلتفات إلى أن ھن�اك نوع�ان م�ن    قبل الحدیث عن ھذه :  تمھید 
الضوابط یجب التمییز وعدم الخلط بینھما ألن ذلك یؤدي إلى التباس المقاصد الضروریة 

  :بغیرھا من المقاصد األخرى وھما 
ضوابط تختص بالض�روریات فق�ط دون غیرھ�ا ف�ال تش�ترك معھ�ا        :النوع األول 

میز المقاصد الضروریة عن غیرھا فتمنع دخول فیھا المقاصد األخرى ، فھذه الضوابط ت
غیرھ���ا فیھ���ا ، وتمن���ع التباس���ھا بالحاجی���ة والتحس���ینیة ، وبھ���ا یمك���ن تحدی���د م���ایعتبرمن   

  . الضروریات وما لیس منھا
ض�وابط تخ�تص بمطل�ق المقاص�د س�واء كان�ت ض��روریة أو ال ،        :الن�وع الث�اني   

والحاجی�ة والتحس�ینیة ، وبھ�ذه    فھذا النوع من الضوابط تش�ترك فی�ھ المقاص�د الض�روریة     
  .الضوابط یمكن تحدید مایعتبرمن مقاصد الشریعة وما لیس منھا 

ومما یجب التنبیھ علیھ أن ضوابط المقاصد العامة للشریعة تختل�ف ع�ن ض�وابط    
المقاصد الضروریة ذلك أن المقاصد الضروریة ھي أعلى رتب المقاص�د وأص�ل لغیرھ�ا    

وجب التشدد والت�دقیق ف�ي وض�ع ض�وابط لھ�ا أكث�ر إحكام�ا        من الحاجیة والتحسینیة  لھذا 
ومع ھذا یجب أن تتوافر فیھا أیضا ضوابط المقاص�د العام�ة بجان�ب الض�وابط الخاص�ة ،      
وسیقتصرالحدیث ھنا في ھذا الموضع على الن�وع األول وھ�و ض�وابط الض�روریات أم�ا      

  .النوع الثاني فلھ موضع آخر 

  اطب اول  

  رف اواط

 فاعل اسم والضابط ضابط ، جمع الضوابط في اللغة :التعریف في اللغة : ال أو
وأتقنھ م�ع الل�زوم وع�دم المفارق�ة       وأحكمھ بلیًغا، حفًظا حفظھ بالحزم إذا الشيء ضبط من

  :وتستعمل مادتھ في عدة معان منھا  ،)  ١(
  .أي حفظھ بالحزم " ضبط الشئ " فیقال : الحفظ البلیغ -١
  أي حازم " رجل ضابط " قال فی: الحزم -٢
  .إذا قام بأمرھا قیاما لیس فیھ نقص " ضبط البالد " فیقال : القیام باألمر  -٣

                                      
دار ص�ادر بی�روت ، الص�حاح     – ٧/٤١٠لسان العرب لجمال الدین محمد بن منظور مادة ضبط جـ) ١

دار -١/٤٠٤بط ج�ـ تاج اللغة وصحاح العربیة ألبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الف�ارابي م�ادة ض�   
العل�م للمالی�ین بی�روت ،المعج�م الوس�یط إلب�راھیم مص�طفى ـ أحم�د الزی�ات ـ حام�د عب�د الق�ادر ـ محم�د                   

  نشر دار الدعوة - ١/٥٣٣النجار باب الضاد جـ
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 َوِمْن�ھُ  َبِلیًغا ِحْفًظا َحِفَظُھ َباِب َضَرَب ِمْن َضْبًطا َضَبَطُھ" المنیر المصباح في قال
  " (١) َنْقٌص ِفیِھ َلْیَس ِقَیاًما بِأْمِرَھا ُقْمت إَذا َوَغْیَرَھا اْلبِلاَد َضَبْطُت : ِقیَل

  : التعریف في االصطالح : ثانیا 
المتعلق�ة   الفقھی�ة  الجزئی�ات  أحك�ام  من�ھ  یتع�رف  أغلب�ي  حك�م  : الفقھاء عند الضابط

، لكن ھذا المعنى االصطالحي لیس مراد ھن�ا ب�ل   ) ٢(بباب واحد من أبواب الفقھ مباشرة 
بإحكام وإتقان ذلك أن الضوابط مالزمة للمقاص�د   المراد المعنى اللغوي وھو الحفظ البلیغ

والتفارقھا وتحفظھا بحزم وإحك�ام م�ن أن ی�دخل فیھ�ا م�الیس منھ�ا أو یخ�رج عنھ�ا م�اھو          
م�ایحفظ  المقاص�د حفظ�ا محكم�ا     " منھا ویمكن تعریف الضابط بمعناه المقصود ھن�ا بأن�ھ   

  ) .٣" (عن االلتباس بغیرھا 
  

ب اطا  

  اط د ارورأ وود او 

الخالف السابق بین العلماء في حصر المقاصد الضروریة في الكلیات الخمس أو 
الزیادة علیھا یبین مدى الحاجة إل�ى وج�ود مع�اییر وض�وابط للمقاص�د الض�روریة نح�تكم        
إلیھا  ف�ي الحك�م عل�ى المص�لحة ھ�ل ھ�ي م�ن الض�روریات أو ال بحی�ث إذا ت�وافرت ھ�ذه            

ط ف��ي مص��لحة معین��ة حكمن��ا بأنھ��ا مص��لحة ض��روریة وأدرجناھ��ا ف��ي   المع��اییر والض��واب
الضروریات وإذا تخلفت عنھ�ا حكمن�ا بأنھ�ا لیس�ت ك�ذلك ، وذل�ك م�ن األھمی�ة بمك�ان لم�ا           

  :یأتي 
إن وج���ود ض���وابط للمص���الح الض���روریة یح���دد ھ���ذه المص���الح تحدی���دا دقیق���ا -١

ضروریات وم�ن ث�م نطم�ئن    ومحكما یجعلنا على یقین أو ظن قریب من الیقین بأنھا من ال
  .إلى األحكام المترتبة على ذلك 

فكلم��ا وج��دت تل��ك   : عالق��ة الض��وابط بالمقاص��د كعالق��ة الش��رط بالمش��روط      -٢
الضوابط وجدت الضروریات ، وكلما انخرمت وتخلفت تلك الضوابط انخرم�ت وتخلف�ت   

  .الضروریات 
ل مص�لحة  مراعاة الضوابط ھو حفظ للضروریات من اإلف�راط ال�ذي یعتب�ر ك�    -٣

  .ضروریة ، ومن التفریط الذي یھمل بعض ھذه الضروریات 
سد وغلق الباب أمام أصحاب األھواء الذین یعتبرون كل مصلحة ض�روریة ،  -٤

وأیضا أمام الذین الیحسنون ضبط مایعتبر من المصالح الض�روریة وم�الیس ك�ذلك إذ إن    
  .یخرج عنھا ماھو منھا ھذه الضوابط تمنع من أن یدخل في الضروریات مالیس منھا أو

                                      
  المكتبة العلمیة بیروت - ٣٥٧/ ٢المصباح المنیر للفیومي مادة ضبط جـ  ) ١
عم�ادة البح�ث العلم�ي الجامع�ة      – ١/٤٠ن العب�د اللطی�ف ج�ـ   القواعد والض�وابط الفقھی�ة لعب�د ال�رحم    )  ٢

  .اإلسالمیة بالمدینة المنورة 
بح��ث بمجل��ة كلی��ة  - ٢٦٨ض��وابط تفعی��ل مقاص��د الش��ریعة لل��دكتور عم��ر ب��ن ص��الح ب��ن عم��ر ص   ) ٣

 م٢٠٠٩لسنة  ٢٧الشریعة جامعة قطر العدد
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وكذلك فإن وجود ضوابط للضروریات واالحتكام إلیھا یقل�ل م�ن الخ�الف ب�ین     -٥
العلماء في اعتبار بعض المصالح من الضروریات أو ال ، ومن ثم یمكننا من الحكم على 

  .القیم التي یرید البعض إضافتھا 
  

  اطب اث

رورد اط اوا  

في بیان ھذه الضوابط والمعاییر واختلفوا في بحثھا ب�ین موس�ع   لقد اجتھد العلماء 
ومض��یق فبینم��ا ذھ��ب كثی��ر م��ن علم��اء األص��ول المتق��دمین إل��ى اعتب��ار ض��ابطي الح��دود  
الشرعیة ، واتفاق الملل والشرائع  للضروریات  نجد أن المعاصرین قد توسعوا في بحث 

ما ینبغي التأكید علیھ ماسبق ھذه الضوابط  حتى أوصلھا البعض إلى عشر ضوابط  ، وم
من أن ھذه الضوابط تختص بالضروریات فقط دون غیرھا من المقاصد األخرى ، وذلك 
الینفي ضرورة توافر ضوابط المقاصد الحاجیة والتحسینیة في الضروریات أیضا بجانب 

  : الضوبط المختصة بھا ، ویمكن بیان ذلك على النحو التالي 
  

  الفرع األول
  وریات عند المتقدمینضوابط الضر

ل���م ی���نص علم���اء األص���ول ص���راحة عل���ى ض���وابط للض���روریات وإنم���ا یمك���ن   
اس��تنتاجھا م��ن تعریف��اتھم للض��روریات وخاص��ة تعری��ف اإلم��ام الش��اطبي ، وك��ذلك م��ن      
كالمھم ومناظراتھم حول ما یعتبر من الضروریات وماالیكون كذلك خاص�ة  من�اظراتھم   

  :أو ال ، ویمكن بیان ھذه الضوابط كما یأتي في اعتبار كلي العرض من الضروریات 
ذھ�ب معظ�م علم�اء األص�ول إل�ى اعتب�ار       : وج�ود عقوب�ة حدی�ة    : الضابط األول 

ض��ابط الح��دود الش��رعیة للض��روریات فالمص��لحة الض��روریة عن��دھم ھ��ي الت��ي وض��ع        
الشارع حدا شرعیا لحفظھا وحمایتھا  ، فوضع حدود الردة و القصاص والش�رب والجل�د   

والقطع والقذف للضروریات الخمس الدین والنفس والعقل والنس�ل والم�ال ، ذل�ك    والرجم 
أنھا قلیلة الع�دد ، وش�دیدة األث�ر    : أن ھذه العقوبات المعینة و المحددة تتصف بأمرین ھما 

وك��ل م��ن ھ��ذین الوص��فین ی��دل عل��ى المكان��ة واألھمی��ة البالغ��ة للمقاص��د والمص��الح الت��ي    
نتھا ، ویوضح ذلك أن الشارع إنم�ا اقتص�ر ف�ي تحدی�د     وضعت ھذه الحدود لحفظھا وصیا

ھذه العقوبات الشدیدة والحاسمة على المصالح الضروریة فقط ألنھا تمس أركان المجتمع 
واستقرار الحیاة وترك ماسوى ذلك من المصالح لحمایتھا بالتعازیر واالجتھ�اد التش�ریعي   

لمنزلة ناسبھا الحف�ظ ب�أعلى وأش�د    والتقدیر القضائي ، ولھذا لما كانت الضروریات بھذه ا
، وھذا الض�ابط ھ�و ض�ابط محك�م یض�ع ح�دا واض�حا ب�ین م�اھو م�ن           ) ١(أنواع العقوبات 

                                      
بال�دار  –مطبع�ة النج�اح الجدی�دة     -٢٩الفكر المقاص�دي قواع�د وفوائ�د لل�دكتور أحم�د الریس�وني ص�ـ       )  ١

 البیضاء
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الضروریات ومالیس كذلك ویمن�ع دخ�ول كثی�ر م�ن المص�الح الت�ي ظ�ن ال�بعض أنھ�ا م�ن           
الضروریات وھي لیست كذلك  ویقصرھا على الكلیات الخمس أو الست بإضافة العرض 

إلی��ھ الط��وفي وم��ن تبع��ھ ، وم��ن أوائ��ل م��ن أش��ار إل��ى ھ��ذا الض��ابط ھ��و أب��و  عل��ى ماذھ��ب 
وأما المزاجر فمدارھا أیضا عند ذوي األدی�ان الس�تة ل�ن    " الحسن العامري كما تقدم فقال 

مزجرة قتل النفس كالقود والدیة ، ومزجرة أخذ المال   :یكون إال على أركان خمسة وھي
كالجل�د وال�رجم ، ومزج�رة ثل�ب الع�رض كالجل�د       كالقطع والصلب ، ومزجرة ھتك الس�تر  

، وق�د أش�ار إل�ى اعتب�ار ھ�ذا      )  ١" (مع التفسیق، ومزجرة خلع البیضة كالقتل ع�ن ال�ردة   
وق�د  " الضابط الزركشي وغیره فقال محتجا بذلك على اعتبار العرض م�ن الض�روریات   

وج�ود ھ�ذا الض�ابط عن�د المتق�دمین       ، وق�د أك�د عل�ى   " ُشِرَع في اْلِجَناَیِة علیھ ِباْلَقْذِف اْلَحدُّ 
وأن ال��ذي  حم��ل بع��ض العلم��اء مث��ل ت��اج ال��دین   " ... وانتق��ده الط��اھر ب��ن عاش��ور فق��ال  

السبكي في جمع الجوامع على عّده في الضروري ھو م�ا رأوه م�ن ورود ح�دِّ الق�ذف ف�ي      
م یع�ده  الشریعة ، ونحن النلتزم المالزمة بین الضروري  وبین ما في تفویتھ حدٌّ ول�ذلك ل�  

  ) .٢" (الغزالي وابن الحاجب ضروریا 
إن ال��نص عل��ى وج��وب حف��ظ ھ��ذه    : إجم��اع المل��ل والش��رائع  : الض��ابط الث��اني  

الكلیات الخمس ھو محل اتفاق كل الملل والشرائع وذلك  ی�دل عل�ى قطعیتھ�ا ب�ل ھ�ي ف�ي       
ي فق�ال  أعلى درجات القطع  ، وھذا الضابط  قد أشار إلیھ كثیر من العلماء  مثل  الش�اطب 

فقد اتفقت األمة بل سائر الملل على أن الش�ریعة وض�عت للمحافظ�ة عل�ى الض�روریات      " 
وتحریم تفویت ھذه األصول الخمسة والزج�ر  " ، وأبو حامد الغزالي فقال )  ٣" (الخمس 

عنھا یستحیل أن التشتمل علیھ ملة من الملل وشریعة من الشرائع التي أری�د بھ�ا إص�الح    
تختلف الشرائع في تحریم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المس�كر  الخلق ، ولذلك لم 

َوَحْص��ُر اْلَمَقاِص��ِد ِف��ي َھ��ِذِه َثاِب��ٌت ِب��النََّظِر إَل��ى اْلَواِق��ِع      " ، واب��ن أمی��ر الح��اج فق��ال   ) ٤" (
تض��منة الم" ، والش��وكاني فق��ال ف��ي تعریفھ��ا  ) ٥" (َوَع��اَداِت اْلِمَل��ِل َوالشَّ��َراِئِع ِباِلاْس��ِتْقَراِء  

لحف��ظ مقص��ود م��ن المقاص��د الخمس��ة الت��ي ل��م تختل��ف فیھ��ا الش��رائع ب��ل ھ��ي مطبق��ة عل��ى  
، وكذلك یمكن مالحظتھ من تعلیل العلماء واحتجاجھم على اعتبار الع�رض  ) ٦" (حفظھا 

من الضروریات حیث احتجوا على ذلك بأنھ لم تخل ملة من المل�ل وش�ریعة م�ن الش�رائع     
وتح��ریم االعت��داء علی��ھ ، ومم��ا یؤك��د عل��ى ھ��ذا    م��ن ال��نص عل��ى وج��وب حف��ظ الع��رض  

الضابط أن القوانین الوضعیة في الدول الالدینیة وك�ذا القبائ�ل الوثنی�ة ف�ي أدغ�ال الغاب�ات       

                                      
– ١٢٣اإلعالم بمناقب اإلسالم ألبي الحسن العامري بتحقیق الدكتور أحمد عبد الحمید غراب صـ  ) ١

 .دار األصالة للثقافة والتشر بالریاض 
  ٩١مقاصد الشریعة للطاھر بن عاشور صـ ) ٢
 ١/٢٦الموافقات جـ ) ٣
 ١/٢٨٨المستصفى للغزالي جـ) ٤
  ٥/٢٢٦التقریر والتحبیر البن أمیر الحاج جـ ) ٥
 ٢١٦إرشاد الفحول للشوكاني صـ ) ٦
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متفقة مع الشرائع السماویة على وجوب المحافظة على ھذه الكلیات ألن بھا قوام الوج�ود  
  .واستقامتھ وبدونھا تنعدم الحیاة ویختل نظامھا 

االض��طرار ف��ي اللغ��ة معن��اه االحتی��اج : اض��طرار الحی��اة إلیھ��ا : بط الثال��ث الض��ا
واالفتقار الشدید إلى الشئ  وااللتجاء إلیھ ، والمتأم�ل ف�ي الض�روریات الخم�س یلح�ظ أن      
الحیاة حتى تبقى وتستقر فإنھا في احتیاج وافتقار شدید ین إلى ھذه الضروریات إذ الحیاة 

إن أس���اس الض���روریات " یق���ول ال���دكتور الریس���وني  تتوق���ف علیھ���ا وج���ودا وص���الحا   
، وھ�ذا الض�ابط واض�ح م�ن     )١" (ومعیارھا ھ�و االض�طرار إلیھ�ا لقی�ام الحی�اة وانتظامھ�ا       

ماالب��د منھ��ا لقی��ام  مص��الح ال��دین  " تعری��ف اإلم��ام الش��اطبي للمص��الح الض��روریة بقول��ھ  
األم�ة بمجموعھ�ا    ھ�ي الت�ي تك�ون   " ، وفي تعریف الطاھر ب�ن عاش�ور ق�ال    ) ٢" (والدنیا 

،  فھ�ي تمث��ل أرك��ان وأس��س الحی��اة المس��تقرة  ) ٣(" وآحادھ�ا ف��ي ض��رورة إل��ى تحص��یلھا  
وجودا وصالحا بل یتوقف علیھا بقاء العالم وانتظام أحوال�ھ م�ن غی�ر اض�طراب ذل�ك أن      
قیام ھذا الوجود مبني علیھا فإذا انخرمت لم یبق للدنیا وجود وقد أشار إلى ذلك نجم الدین 

اْلَواِق�ُع ِف�ي   : َأِي "  الضَُّروِريُّ " الضَّْرُب الثَّاِلُث " ي فقال في تعریف الضروریات الطوف
َوُھ�َو  " ُھَو ِمْن َضُروَراِت ِسَیاَسِة اْلَعاَلِم َوَبَقاِئ�ِھ َواْنِتَظ�اِم َأْحَواِل�ِھ    : ُرْتَبِة الضَُّروِریَّاِت ، َأْي 

  ) . ٤" (َواْلِعَناَیُة ِبِھ َكالضَُّروِریَّاِت اْلَخْمِس " َما ُعِرَف اْلِتَفاُت الشَّْرِع ِإَلْیِھ 
ویظھ�ر ھ�ذا الض�ابط بوض�وح     : ترتب الھالك والفساد بفقدانھا : الضابط الرابع 

بحی�ث إذا فق�دت   " ... في تعریف العلماء للمصالح الضروریة  ففي تعریف الشاطبي قال 
ال�دنیا عل�ى اس�تقامة ب�ل عل�ى فس�اد وتھ�ارج وف�وت حی�اة ، وف�ي اآلخ�رى            لم تجر مصالح 

ف�إذا انخرم�ت ت�ؤول    " ، ویق�ول اب�ن عاش�ور    "  فوت النجاة والنعیم والرج�وع بالخس�ران   
، ویقول أیضا في تصویرمایترتب على فقدان الضروریات " حالة األمة إلى فساد وتالش 

كون على الحالة التي أرادھا الشارع منھا ، تصیر األمة شبیھة بأحوال األنعام بحیث الت" 
وقد یفضي ذلك االختالل إلى االض�محالل اآلج�ل بتف�اني بعض�ھا ب�بعض أو بتس�لط الع�دو        

، وم�ن  ) ٥" (علیھا إذا كانت بمرصد من األمم المعادی�ة أو الطامع�ة ف�ي االس�تیالء علیھ�ا      
  :یا واآلخرة ھذا یتبین أنھ یترتب على فقدان الضروریات اختالل كبیر في الدن

فتنعدم الحیاة وتزول بفقدان ھذه الضروریات ، أوتختل اخ�تالال  : أما في الدنیا -١
شدیدا بفقد بعضھا وتص�بح أش�بھ بحی�اة الغ�اب ف�تعم فیھ�ا الفوض�ى وی�تمكن منھ�ا الفس�اد ،           
ویتعرض وجودھا للخطر والفناء ، فلو لم یوجد الدین النعدم ترتب الجزاء المرتجى وھو 

قیة وحینئذ یعیش الناس في قلق واضطراب ، ولوعدم اإلنسان لعدم من یت�دین  قوام األخال

                                      
 ٢٧الفكر المقاصد قواعد وفوائد للدكتور أحمد الریسوني صـ ) ١
  ٢/٧الموافقات جـ ) ٢
 ٢١٠مقاصد الشریعة للشیخ الطاھر بن عاشور صـ ) ٣
بتحقیق عب�د اهللا ب�ن عب�د المحس�ن      شرح الروضة لنجم الدین الطوفي سلیمان بن عبد القوي الطوفي ) ٤

 مؤسسة ارسالة -٣/٢٠٩التركي جـ
 ٢١٠مقاصد الشریعة للطاھر بن عاشور صـ ) ٥
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بل لعدمت الحیاة بكاملھا إذ التوجد الحیاة مع عدم وجود إنسان ، ول�و ع�دم العق�ل الرتف�ع     
التدین والتكلیف واختلت الدنیا إذ الیتصور أن تستقیم وأھلھ�ا ب�ال عق�ل ، ول�و ع�دم النس�ل       

تماعیة ولم یكن في العادة بقاء وآلت الحیاة إلى الفناء ، ولو عدم واختل لفسدت الحیاة االج
  ) .١(المال مااستقامت الحیاة على أي وجھ ألن المال ھو قوام  الحیا ة 

فیكون الخسران المبین وذلك بفوات النعیم المترتب لمن حافظ : أما في األخرة -٢
ا فأخل بھا ول�م یح�افظ علیھ�ا    على ھذه الضروریات ، واستحقاق العذاب األلیم لمن أھدرھ

َوالَّ��ِذیَن ال " كم��ا ق��ال تع��الى بع��د أن ذك��ر ثالث��ا م��ن الض��روریات ال��دین وال��نفس والنس��ل    
ن َیْفَع�ْل  َیْدُعوَن َمَع اللَِّھ ِإَلًھا آَخَر َوال َیْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّھ ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوال َیْزُنوَن َوَم

، وبق�در م�ایكون   ) ٢" (ُیَضاَعْف َلُھ اْلَعَذاُب َی�ْوَم اْلِقَیاَم�ِة َوَیْخُل�ْد ِفی�ِھ ُمَھاًن�ا      * َأَثاًما  َذِلَك َیْلَق
  .من فقدانھا بقدر مایكون من الفساد والتعطل في نظام الحیاة 

  
  الفرع الثاني

  ضوابط الضروریات عند المعاصرین 
لض��روریات إل��ى  اختل��ف المعاص��رون م��ن علم��اء المقاص��د ف��ي وض��ع ض��وابط ل  

  :اتجاھین على الوجھ اآلتي 
نظر أصحاب  ھ�ذ االتج�اه إل�ى طبیع�ة الض�وابط وحقیقتھ�ا        :االتجاه األول : أوال 

فقسموھا بھذا االعتبار إلى ن�وعین ش�كلیة وموض�وعیة وھ�ذا ماذھ�ب إلی�ھ ال�دكتور جم�ال         
  :الدین عطیة  ومن معھ  وبیانھا كما یأتي 

أن المص��لحة إذا ورد بھ��ا أم��ر أو نھ��ي  : م��راد ب��ھ وال :المعی��ار الش��كلي : األول 
جازم وكانت من قبیل الواج�ب أو الح�رام كان�ت ض�روریة ، أم�ا إذا ورد بھ�ا أم�ر أونھ�ي         
غیر جازم وكانت من قبیل المندوب أو المكروه كانت من الحاجیات ، وأما إذا كان�ت م�ن   

  .قبیل المباح فھي من التحسینیات 
النظر إلى درجة ورتبة المصلحة أو : والمراد بھ  :المعیار الموضوعي : الثاني 

المفسدة المتعلق بھا الحكم التكلیفي ، فإن كان الحكم متعلق�ا بمص�لحة أو مفس�دة مھم�ة ف�ي      
أعلى رتب المصالح أو المفاسد  كانت من الضروریات ، وإن كان الحكم متعلقا بمصلحة 

س�ینیات ، وم�ا توس�ط بینھم�ا فم�ن      أو مفسدة قلیلة األھمیة وفي أدنى الرتب كان�ت م�ن التح  
  ) .٣(الحاجیات 

                                      
، الق��یم الض��روریة ومقاص��د الش��ریعة لل��دكتور فھم��ي محم��د عل��وان   ٢/١٧الموافق��ات للش��اطبي ج��ـ )  ١

  م١٩٨٩الھیئة المصریة العامة للكتاب  – ٩٨ص
 ٦٩، ٦٨سورة الفرقان  آیة  ) ٢
  .طبع المعھد العالمي للفكر اإلسالمي  - ٦٠نحو تفعیل مقاصد الشریعة لجمال الدین عطیة صـ )  ٣
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  :مناقشة ھذه الضوابط 
والحقیقة أن األخذ بھذین المعیارین یتفق مع أصحاب ھذا االتجاه في التوس�ع ف�ي   
عد الضروریات وعدم حصرھا في الكلی�ات الخم�س ، لھ�ذا ی�رد علیھم�ا أنھم�ا أدخ�ال ف�ي         

  :الضروریات مالیس منھا وبیان ذلك كما یأتي 
فإن استقراء األومر والنواھي الجازمة یب�ین ویوض�ح أنھم�ا    : أما المعیار الشكلي 

واردان على مصالح ھي من قبیل الحاجی�ات والتحس�ینیات كم�ا ف�ي األم�ر ب�بعض اآلداب       
مثل األمر باالستنزاه من البول ونحوه ، و كذا النھي عن الغیبة والنمیمة والكذب ونحوھم 

  .روریات ولم یقل أحد أن ھذه من الض
فھو معیار غیر منضبط إذ الیوجد حد یفرق بین أعل�ى   :أما المعیار الموضوعي 

وأوسط وأدنى رتب المصالح والمفاسد ، وأیضا فإن أنظار العلماء تختلف في تحدید رتبة 
المصلحة أو المفسدة وماكان شأنھ كذلك الیص�لح ض�ابطا كم�ا ف�ي مس�ألة التعلی�ل بالمش�قة        

نض�بطة ل��م تص�لح للتعلی�ل ، فك��ذلك ھن�ا لم�ا كان��ت رت�ب المص��الح       فإنھ�ا لم�ا كان��ت غی�ر م   
  .والمفاسد غیر منضبطة لم تصلح معیارا وضابطا للضروریات 

ذھ�ب أص�حاب ھ�ذا االتج�اه إل�ى حص�ر وع�د الض�وابط          :  االتجاه الث�اني : الثاني 
بغض النظر عن طبیعتھا  كما فعل أصحاب االتجاه السابق  ، وقد ذكر الشیخ الطاھر بن 
 عاشور رحمھ اهللا أربعة ضوابط البد منھا وھي الثبات ، الظھور ، االنض�باط ، االط�راد  

، وزاد الب��احثون علیھ��ا ض��وابط أخ��رى حت��ى أوص��لوھا إل��ى أربع��ة عش��ر ض��ابطا       ) ١(
العتب��ار المص��لحة ض��روریة بحی��ث إذا تخل��ف ض��ابط م��ن ھ��ذه الض��وابط ل��م تعتب��ر م��ن     

م�ا حص�ل یق�ین بأن�ھ مقص�د ض�روري ،       المصالح الضروریة ، وإذا اجتمع�ت ف�ي مقص�د    
وذل��ك ب��أن تك��ون المص��لحة  مش��روعة وثابت��ة وظ��اھرة ومنض��بطة ومط��ردة وض��روریة    
وقطعی��ة وكلی��ة ومطلق��ة وعام��ة ودائم��ة وھ��و م��اینطبق تم��ام االنطب��اق عل��ى المص��الح           

  .الضروریة الخمس 
  :وبیان ھذه الضوابط كما یأتي  

ص�د مقطوع�ا بجریان�ھ عل�ى وف�ق      أن یك�ون المق : والمراد ب�ذلك  : المشروعیة -١
النصوص الشرعیة ولھ سند منھا فإن خالفھا لم یعتبر، وإنما ك�ان ذل�ك ك�ذلك ألن القاع�دة     

وإن قلن�ا باعتب�ار المص�الح والمناس�بات لكنھ�ا      " ، ق�ال الط�وفي   " التقصید إال ب�دلیل  " أنھ 
ناس�بات إل�ى أن   مناسبات شھد الشرع ودل علیھا الدلیل ، فأما مجاوزة الحد في اعتب�ار الم 

یعتبر منھا ماالشاھد ل�ھ أو الدلی�ل علی�ھ ب�ل ق�د یخ�الف النص�وص فل�یس ذل�ك م�ن اعتب�ار            
  ).٢" (المصالح 

                                      
، أص��ول الفق��ھ لل��دكتور  ٢٥١مقاص��د الش��ریعة الب��ن عاش��ور بتحقی��ق محم��د الط��اھر المیس��اوى ص��ـ)  ١

  ١/٦٤، مقاصد الشریعة بین األصالة والتجدید للدكتور احسان میر علي جـ٢/١٠١٩وھبة الزحیلي جـ
الدار العربیة للموسوعات -١٢٣القول القبیح بالتحسین والتقبیح لسلیمان بن عبد القوي الطوفي صـ)  ٢
، مصالح اإلنسان مقاربة مقاصدیة ٢٧١بیروت ، ضوابط تفعیل المقاصد للدكتور عمر بن صالح صـ–

 ١٨٠، ١٧٩لعبد النور بزا صـ
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أن  : الم�راد ب�الثبوت  " أوض�ح الط�اھر ب�ن عاش�ور الم�راد ب�ھ فق�ال        : الثب�وت  -٢
بت ، وذلك بأن یث)١"(تكون تلك المعاني مجزومًا بتحققھا أو مظنونًا ظنًا قریبًا من الجزم 

  .              اعتبار تلك المعاني مقصدا ضروریا بأدلة كثیرة تفید الیقین أو الظن القریب من الیقین 
 : والم�راد ب�الظھور  " المراد ب�ھ كم�ا بین�ھ الط�اھر ب�ن عاش�ور فق�ال         :الظھور -٣

االتض��اح ، بحی��ث ال یختل��ف الفقھ��اء ف��ي تش��خیص المعن��ى، وال یلت��بس عل��ى معظمھ��م         
   ) . ٢"(بمشابھھ 

والم��راد " والم��راد ب��ھ كم��ا بین��ھ أیض��ا الط��اھر ب��ن عاش��ور فق��ال    : االنض��باط -٤
أن یكون للمعنى حد معتبر ال یتجاوزه وال یقصر عن�ھ ، بحی�ث یك�ون الق�در      : باالنضباط

  ) ." (٣الصالح منھ ألن یعتبر مقصدًا شرعیًا قدرًا غیر مشكك
  :والمراد ب�االطراد " قال أوضح الطاھر بن عاشور المراد بھ  ف :االطــــراد  -٥

  ) ٤"(أن ال یكون المعنى مختلفًا باختالف أحوال األقطار والقبائل واألعصار
أي أنھاالبد منھا بحیث تتوقف علیھ�ا ك�ل مص�الح ال�دنیا واآلخ�رة       :ضروریة  -٦

  .وجودا وعدما 
أي أن تكون مقصودة للشرع الب�دلیل واح�د ب�ل بأدل�ة كثی�رة خارج�ة       : قطعیة  -٧
  . ر تقطع بأن ھذا المعنى مقصود للشارع عن الحص
أي أن تعم فائدتھا جمیع الناس وجمیع الحاالت التختص ببعضھم دون : كلیة  -٨

  .بعض أو بحالة مخصوصة دون أخرى 
أي أنھ���ا غی���ر مقی���دة بزم���ان والمك���ان وال أش���خاص وال ظ���روف    :مطلق���ة  -٩

  .وأحوال معینة 
  . وال تختص ببعضھم دون بعضأي أنھا تعم جمیع المكلفین   :عامة   -١٠
  .أي أنھا مستمرة باقیة التزول لو قدر بقاء العالم إلى ماالنھایة : دائمة  -١١
ومعن��اه أن یك��ون المقص��د جاری��ا عل��ى األوص��اف المناس��بة الت��ي     :معقول��ة -١٢

تقرھا العقول الراجحة وتتلقاھا الفطر السلیمة بالقبول ، وذلك لما فیھا من مسایرة الفط�رة  
  ).٥(بقة األعراف ومناسبة العقول السلیمة ومطا

تعی��ین وتحدی��د م��ایكون مقص��دا للش��ارع  : تعی��ین المقص��د من��وط بالمجتھ��د   -١٣
وماالیكون نوع دقیق من أنواع االجتھاد الیجوز أن یمارسھ إال م�ن ت�وافرت فی�ھ ش�روط     

علیھ�ا  االجتھاد التي بینھا علماء أصول الفقھ ، ومقاصد الشریعة إم�ا أن تك�ون منصوص�ا    
فھ�ذه الإش�كال فیھ�ا ، أو مس�تنبطة م��ن مجم�وع النص�وص فھ�ذه الیس�تخرجھا إال المجتھ��د         

  .ولیس غیره 
  

                                      
  ٥٧، ٥٦مقاصد الشریعة للطاھر بن عاشور صـ ) ١
   ٥٦قاصد الشریعة للطاھر بن عاشور صـم)  ٢
  السابقنفس المصدر ) ٣
  السابقنفس المصدر)  ٤
  ٢٨١ضوابط تفعیل المقاصد للدكتور عمر بن صالح صـ ) ٥
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أي الیعود المقصد على النص�وص   :أن الیعود المقصد على أصلھ باإلبطال -١٤
، فالمقاصد تستمد وجودھا من النص�وص الش�رعیة إذ ھ�ي ف�ي     )١(المأخوذ منھا بإبطالھا 

تھدف إلیھ وتأمر بھ تل�ك النص�وص ولیس�ت إبط�اال أو إھم�اال لھ�ا ف�إذا        حقیقتھا إعمال لما 
عاد المقصد على النصوص بالبطالن لم یعتبر وتبین حینئذ أن المعنى الذي ظنھ المجتھ�د  

  .مقصدا لیس كذلك 
أن كل ماك�ان م�ن المص�الح الش�رعیة     : وخالصة القول عند أصحاب ھذا االتجاه 

حتمیت�ھ النابع�ة م�ن أوص�افھ الذاتی�ة ، وثبوت�ھ الیقین�ي         بحیث الیمكن االس�تغناء عن�ھ بحك�م   
الراجع إلى أدلتھ العلمیة القطعیة ، والمدارك العقلیة الراجحة ، والتجارب العملیة الواقعیة 
فھو من المصالح الضروریة ، وكل مالم یكن كذلك من حیث أوص�افھ الذاتی�ة وأدلت�ھ فھ�و     

  ) .٢(من المصالح الحاجیة أو التحسینیة  
  :ناقشة ھذه الضوابط م

یرد على ھذه الضوابط والمع�اییر أنھ�ا تظ�ل اجتھادی�ة وق�د ورد علیھ�ا جمل�ة م�ن         
  : االعتراضات أھمھا 

أنھ أغفل أھم ضابط للضروریات وھو وجود العقوبة الحدیة التي أجمع علیھا  -١
علماء األصول كما تقدم وھو ضابط محكم ومنضبط یمیز الضروریات عن غیرھا إال إذا 

  .كان المراد من إغفالھ التوسع في الضروریات وإبطال الحصر 
التك��رار الواض��ح ل��بعض المع��اییر ك��القول بالكلی��ة والعم��وم ، وك��ذلك الق��ول         -٢

  .باإلطالق واالطراد وعدم االلتفات إلى اللوازم حیث یلزم من القول باإلطالق الثبات 
. قص�د  الیص�ح   وأیضا فإن جعل الضروریة معیارا م�ن مع�اییر ض�روریة الم   -٣

لك��ن یمك��ن ال��رد عل��ى ھ��ذا االعت��راض ب��أن المعن��ى المقص��ود بھ��ذا المعی��ار ص��حیح إذ          
  .المصالح الضروریة البد منھا ولكن الخطأ إنما ھو في االصطالح وتسمیة ھذا المعیار 

كم��ا أن ھ��ذه المع��اییر التخ��تص بالض��روریات فق��ط ب��ل تنطب��ق عل��ى مطل��ق        -٤
  .المقاصد الضروریة وغیرھا 

فإن ھذا الكالم ل�م یستحس�نھ بع�ض الب�احثین مث�ل ال�دكتور س�عید حل�یم ال�ذي          لذلك 
أنھ�ا ش�روط جمع�ت ب�ین المواف�ق والمخ�الف م�ن        : أوال : " عقب على ھذه المعاییر فق�ال  

القدماء والمحدثین ، وھذا صنیع الیقبل بالشروط العلمیة  ، فھذه الشروط لم یقل بھ�ا أح�د   
  .من القدماء مجتمعة 

كانت جمیع ھذه الشروط على سبیل التلفیق والتركیب وقع ف�ي بعض�ھا    لما: ثانیا 
  .تكرار خصوصا بین مفھوم اإلطالق ومفھوم االطراد 

                                      
 ٢٧٤المصدر السابق صـ ) ١
 ١٨١مصالح اإلنسان مقاربة مقاصدیة صـ ) ٢
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ل��ذلك وج��ب إع��ادة النظ��ر ف���ي ھ��ذه المع��اییر ومالءمتھ��ا ، وإن ك��ان اس���تخراج          
المع��اییر م��ن ك��الم الش��اطبي أكث��ر انض��باطا لمقتض��یات المفھ��وم وھ��ذا أج��دى وأس��لم ع��ن   

  ) . ١" ( المعارضة
  :وخالصة ما سبق 

ومما سبق یمكن القول بأن الضوابط التي وضعھا وأش�ار إلیھ�ا علماؤن�ا الق�دامى      
للمقاصد الضروریة ھي أكثر إحكاما واتفاقا مع حقیقة وماھیة المقاصد الض�روریة ولھ�ذا   
فھي تمنع دخ�ول غیرھ�ا فیھ�ا ، أم�ا الض�وابط الت�ي وض�عھا المعاص�رون فھ�ي اجتھ�ادات           

ع توجھاتھم في توسیع دائرة الضروریات ، ومحاولة للتفلت من القی�ود والض�وابط   تتفق م
الت�ي وض�عھا الق��دماء بھ�دف إدخ��ال مایرون�ھ م�ن المص��الح الت�ي التنطب��ق علیھ�ا ض��وابط        
القدماء في الضروریات ، ولھذا فھي  لم تبلغ في الضبط واإلحكام مستوى الضوابط التي 

مى رحمھم اهللا ، وقد أصاب الدكتورسعید حلیم في قول�ھ  وضعھا وأشار إلیھا علماؤنا القدا
وإن استخراج  المعاییر من كالم الش�اطبي أكث�ر انض�باطا لمقتض�یات المفھ�وم      " كما تقدم 

  " . وھذا أجدى وأسلم عن المعارضة 
     

  

                                      
بح�ث منش�ور ف�ي مجل�ة     الضروریات الخمس بین الزیادة والحصر ومتطلبات العصر لجمیلة تل�وت  )  ١

م ، نقال عن كتاب المقاصد العلیا للشریعة اإلسالمیة من مقاصد ٢٠١٣لسنة  ١٤٨المسلم المعاصر العدد 
  .  ١٢٧،  ١٢٦الوجود إلى مقاصد الشھود للدكتور سعید حلیم  صـ
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  املبحث الرابع 

  أنواع املقاصد الضرورية 

ن والنفس والعق�ل والنس�ل   اتفق العلماء على أن المقاصد الضروریة ھي حفظ الدی
  :والمال ، وقد حافظت الشریعة على ھذه الكلیات الخمس من جانبین 

وذلك بما یؤدي إلى وجودھ�ا وإقام�ة   : المحافظة علیھا من جانب الوجود : األول 
أركانھا وتثبیت قواع�دھا  ، وغالب�ا م�ایكون ذل�ك ب�األوامر الت�ي تح�ث عل�ى األفع�ال الت�ي           

قواع�د ھ�ذه المقاص�د ، وی�تلخص ھ�ذا ف�ي األم�ر بفع�ل ك�ل م�اھو            تؤدي إلى إیجاد وتثبی�ت 
  . حسن 

وذلك بما یدرأ عنھا االختالل الواقع أو : المحافظھ علیھا من جانب العدم : الثاني 
المتوقع وتحریم كل مایؤدي إلى االعتداء علیھا أو انعدامھا، وغالبا مایكون ذلك بالنواھي 

ى اختالل ھذه المقاصد ، ویتلخص ھذا في النھ�ي ع�ن   التي تمنع من األفعال التي تؤدي إل
  .فعل كل ماھو قبیح 

  وسوف أفرد لكل نوع مطلبا مستقال كما یأتي  

  اطب اول 

  ظ ادن 

ال��دین أھ��م مق��وم م��ن مقوم��ات الحی��اة والت��ي الیمك��ن أن تس��تقیم إال ب��ھ ، وأق��وى     
ع��الیم وأحك��ام ولكن��ھ م��نھج ركی��زة لص��الح ال��دنیا والف��وز ف��ي األخ��رة إذ أن��ھ ل��یس مج��رد ت

لضبط المجتمعات البشریة وتنظیم عالقات الحیاة المتع�ددة بمختل�ف مس�تویاتھا بم�ا یحق�ق      
مصالح العباد التي شرعھا الخالق لھم جلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة وبدونھ تختل الحی�اة ،  

ْعَلْم َأنَّ َما ِبِھ ا" ولھذا عده الماوردي أھم قاعدة من قواعد الصالح واإلصالح للدنیا  فقال 
،  َتْصُلُح الدُّْنَیا َحتَّى َتِصیَر َأْحَواُلَھ�ا ُمْنَتِظَم�ًة ، َوُأُموُرَھ�ا ُمْلَتِئَم�ًة  ِس�تَُّة َأْش�َیاَء ِھ�َي َقَواِع�ُدَھا        

َوِخْص�ٌب   ِدیٌن ُمتََّبٌع ، َوُسْلَطاٌن َق�اِھٌر ، َوَع�ْدٌل َش�اِمٌل ، َوَأْم�ٌن َع�امٌّ ،     : َوِإْن َتَفرََّعْت ، َوِھَي 
َفِلَأنَّ�ُھ َیْص�ِرُف النُُّف�وَس َع�ْن     : َفِھَي الدِّیُن اْلُمتََّب�ُع  : َداِئٌم ، َوَأَمٌل َفِسیٌح ،  َفَأمَّا اْلَقاِعَدُة اْلُأوَلى 

ِئِر ، َشَھَواِتَھا ، َوَیْعِطُف اْلُقُلوَب َعْن إَراَدِتَھا ، َحتَّى َیِصیَر َقاِھًرا ِللسَّ�َراِئِر ، َزاِج�ًرا ِللضَّ�َما   
َرِقیًبا َعَلى النُُّفوِس ِفي َخَلَواِتَھا ، َنُصوًحا َلَھ�ا ِف�ي ُمِلمَّاِتَھ�ا ، َوَھ�ِذِه اْل�ُأُموُر َل�ا ُیوَص�ُل ِبَغْی�ِر         
ال��دِّیِن إَلْیَھ��ا ، َوَل��ا َیْص��ُلُح النَّ��اُس إلَّ��ا َعَلْیَھ��ا ، َفَك��َأنَّ ال��دِّیَن َأْق��َوى َقاِع��َدٍة ِف��ي َص��َلاِح ال��دُّْنَیا        

  ) . ١"  (َقاَمِتَھا ، َوَأْجَدى اْلُأُموَر َنْفًعا ِفي اْنِتَظاِمَھا َوَسَلاَمِتَھا َواْسِت
                            

                                      
 دار المنھاج بالسعودیة -٢١٧أدب الدنیا والدین ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي صـ  )١
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  تعریف الدین: الفرع األول 
  ) :١(في معان متعددة منھا " دین " تستعمل مادة  :التعریف في اللغة : أوال 

قی�ل  معن�اه مال�ك ی�وم     " ِك َی�ْوِم ال�دِّیِن   َمِل� " ومنھ قولھ تعالى : الجزاء والمكافأة -١
  " كما َتِدیُن ُتدان َأي كما ُتجاِزي ُتجاَزى،وكما َتْفَعَل ُیْفَعل بك " الجزاء ، وقولھم 

  .ما زاَل ذلك ِدیني وَدْیَدني َأي عادتي : تقول العرب : العادة والشْأن -٢
  . قد ِدْنتھ و ِدْنُت لھ أي َأطعتھ: ومنھ قولھم  :الطاعة -٣
داَن نفس�ھ َأي َأذلھ�ا واس�تعبدھا ، وال�دِّیُن م�ن      : قال َأبو عبی�د  : الذل واالستعباد -٤

  .ھذا ِإنما ھو طاعتھ والتعبد لھ و دانھ دینًا َأي َأذلھ واستعبده 
والمعن��ى الثال��ث والراب��ع ھم��ا المناس��بان للمعن��ى االص��طالحي  إذ الش��ارع أن��زل   

  .یكون ذلك إال بطاعتھ والعمل بتلك األحكام األحكام وأراد منا أن نذل ونحضع لھ وال
  : التعریف في االصطالح : ثانیا 

وضع إلھي سائق ل�ذوي العق�ول باختی�ارھم المحم�ود إل�ى      : " عرفھ البخاري بأنھ 
  ) .٢" (الخیر بالذات  

وضع إلھي سائق ل�ذوي العق�ول   " وقریب منھ تعریف الدكتور عبد اهللا دراز بأنھ 
  ) .٣"(ى الصالح في الحال والفالح في المآل باختیارھم المحمود إل

  ) .٤" (وضع إلھي یدعو أصحاب العقول لقبول ماعند الرسول " وعرفھ الجرجاني بأنھ  
  ).٥" (قانون سماوي سائق لذوي العقول إلى الخیرات بالذات : " وقیل ھو  

  

  حفظ الدین: الفرع الثاني 
  :ما یأتي لقد حافظت الشریعة على كلي الدین من جانبین ك

وذل�ك بإقام�ة أركان�ھ وش�روطھ ، وتثبی�ت       :حفظ الدین من جان�ب الوج�ود   : أوال 
  .قواعده ، وتنمیة روح التدین في نفوس األفراد وفي المجتمع بصفة دائمة ومستمرة 

  :وسائل حفظ  الدین من جانب الوجود 
م�ر بھ�ا   فقد شرع اهللا تعالى من األحكام والوسائل مایضمن إقامة أركان ال�دین وأ  

اإلیمان والنطق بالشھادتین ، وأصول العبادات من الصالة والصیام والزكاة والحج : مثل 
، الحكم بالدین وتطبی�ق ش�ریعتھ ، والعم�ل بأحكام�ھ ومقتض�یاتھ ، وت�وفیر مص�ادر تعلم�ھ         
بإقام��ة مدارس��ھ وت��وقیر علمائ��ھ وت��وفیر كتب��ھ ونش��ر مفاھیم��ھ الص��حیحة وال��دعوة إلی��ھ  ،   

                                      
، الصحاح ألبي نصر إسماعیل بن حماد ١٣/١٦٤لسان العرب لجمال الدین بن منظور مادة دین جـ ) ١

 ١/٢٢٠الجوھري الفرابي مادة دین جـ
 . ١/٥كشف األسرار على أصول البزدوي لعبد العزیز البخاري جـ ) ٢
ن للدكتور محمد دارالحدیث بالقاھرة ، الدی -٢٠٥المقاصد العامة للشریعة للدكتور یوسف العالم صـ ) ٣

  م٢٠٠٨دار القلم بیروت سنة –٩عبد اهللا دراز صـ
دار الكت��اب  - ١١٧التعریف�ات لعل��ي ب��ن محم�د الجرج��اني بتحقی��ق محم�د عب��د الك��ریم القاض�ي ص��ـ      ) ٤

 العربي بیروت
ج��امع العل��وم ف��ي اص��طالحات الفن��ون المع��روف بدس��تور العلم��اء للقاض��ي عب��د رب النب��ي األحم��د   )  ٥

  بیروت لبنان -دار الكتب العلمیة  -٢/٨٣ل مع الیاء جـنكري باب الدا
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ف والنھي عن المنكر إل�ى غی�ر ذل�ك م�ن األحك�ام الت�ي ترس�خ الت�دین ف�ي          واألمر بالمعرو
  .نفوس الناس والمجتمع  وتوضح لھم بجالء صحیح الدین 

وذل��ك بم��ا ی��درأ عن��ھ االخ��تالل الواق��ع أو   :حف��ظ ال��دین م��ن جان��ب الع��دم  : ثانی��ا 
  . المتوقع ، ومنع وقوع كل مایطعن أو یقدح فیھ أو یدلس على الناس حقیقتھ 

  :ئل حفظ  الدین من جانب العدم وسا
إقام��ة : وق��د ش��رع اهللا تع��الى م��ن األحك��ام والوس��ائل مای��درء االخ��تالل عن��ھ مث��ل  

الجھاد للدفاع عنھ ومحاربة الكفر والشرك ، واستتابة المرتدین والزنادقة وإقامة حد الردة 
تعزی�رات عل��ى  إذا ل�م یتوب�وا ، ومحارب�ة الب�دع ومعاقب�ة ال��داعین إلیھ�ا ، إقام�ة الح�دود وال        

مرتكبي المعاصي والفواحش ، ومحاربة الدعاوى واألفكار التي تؤدي إلى نقیض التوحید 
أو التشكیك في ثوابتھ بطرح الشبھات والدعوة إلیھ�ا ف�ي المجتم�ع ب�ل ومعاقب�ة م�ن ی�روج        
لھا كما فعل عمر بن الخطاب مع صبیغ بن عس�ل التمیم�ي ال�ذي ك�ان یس�أل ع�وام الن�اس        

، والحجر عل�ى  )   ١(قرآن بقصد ابتغاء الفتنة حتى وقع الناس في الشك عن متشابھات ال
المفتي الماجن الذي یلبس على الن�اس دی�نھم ، إل�ى غی�ر ذل�ك م�ن األحك�ام الت�ي ت�درأ ك�ل           
اختالل واقع أومتوق�ع عل�ى ح�ق الن�اس ف�ي الت�دین أو تش�كیكھم ف�ي ثواب�ت ال�دین وتحم�ي            

  . حقھم في ذلك 

 ب اطا  

 ظ اس  

  تعریف النفس: الفرع األول 
  ):٢(النفس تستعمل في اللغة في عدة معان منھا  : التعریف في اللغة: أوال

َواْلَمآلِئَك�ُة َباِس�ُطوْا َأْی�ِدیِھْم    "فیقال خرجت نفسھ أي روحھ كمافي قولھ : الروح -١
  .أي أرواحكم ..." َأْخِرُجوْا َأنُفَسُكُم 

  دمھ أي" دفق نفسھ " فیقال : الدم  -٢
  فیقال جاء محمد نفسھ أي ھو بعینھ : عین الشئ -٣

  :التعریف في االصطالح : ثانیا 
الج�وھر البخ�اري اللطی�ف الحام�ل لق�وة الحی�اة والح�س        " عرفھا الجرجاني بأنھ�ا  

" والحركة اإلرادیة  
)٣(

  
  
  

                                      
َوَكَذِلَك َصِبیُغ ْبُن ِعْسٍل َضَرَبُھ ُعَمُر ِلَأنَّ َقْصَدُه ِبالسُّ�َؤاِل َع�ِن اْلُمَتَش�اِبِھ َك�اَن     "  قال الشیخ رشید رضا ) ١

لم�اذا ذھب�ت   : ن أس�ئلتھ ق�ال ل�ھ    ، ویدل علیھ أن عمر لما أجابھ ع� ٣/١٤٧تفسیر المنار جـ" ِلاْبِتَغاِء اْلِفْتَنِة 
  .إلى العوام ولماذا لم تأتني أو تذھب إلى علي أو عثمان أو أبي ھریرة ممن عندھم علم 

، المف��ردات ف��ي غری��ب الق��رآن للحس��ین ب��ن محم��د المع��روف بالراغ��ب     ٩٤٠المعج��م الوس��یط ص��ـ )  ٢
 دار المعرفة بیروت-  ٥٠١األصبھاني بتحقیق محمد سید كیالني صـ

  . ٣١٢عریفات لعلي بن محمد الجرجاني  صـ الت)  ٣
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الجوھر البخاري اللطیف الذي ھو منشأ الحیاة " وقال صاحب دستور العلماء ھي
  ) .١" (حركة اإلرادیة والحس وال

ھذه التعریفات االصطالحیة ھي لذلك الجوھر اللطیف غیر المرئ�ي ال�ذي یتص�ل    
بالجسد فیمنحھ الحیاة والحس والحركة ، وھذا المعنى غیر م�راد ف�ي إط�الق المقاص�دیین     
وإنما المقص�ود بكل�ي ال�نفس ھن�ا ھ�و اإلنس�ان المعص�وم ال�ذي یترك�ب م�ن ال�نفس والب�دن             

واعل�م أن اإلنس�ان ج�وھر مرك�ب م�ن ال�نفس       "ر إلی�ھ الفخ�ر ال�رازي فق�ال      جمیعا كما أشا
  ).٢" (والبدن أي الجسد والروح 

  
  حفظ النفس: الفرع الثاني 

غالب كالم علمائنا المتقدمین عن حفظ كلي النفس یقتصر على حفظ بدن اإلنسان 
ل�ي ال�نفس   وجسمھ من جانبي الوجود والعدم ، ولكن المعاصرین ق�د توس�عوا ف�ي مفھ�وم ك    

وذھبوا إلى أن المراد بحفظ النفس حفظ عنص�ریھا الم�ادي والمعن�وي م�ن جان�ب الوج�ود       
وم��ن جان��ب الع��دم وھ��و توس��ع حس��ن ، ومم��ن أش��ار إل��ى أن حف��ظ ال��نفس یش��مل الجان��ب    
المعنوي الشیخ محمد أبو زھرة عندما أدخل الكرامة اإلنسانیة في حفظ النفس كما س�یأتي  

عص��مة  :المقص��ود بحف��ظ ال��نفس ھ��و    " ریني ب��ذلك فق��ال  ، وص��رح ال��دكتور فتح��ي ال��د   
الشخصیة اإلنسانیة في عناص�رھا المادی�ة والمعنوی�ة ، وم�ن العناص�ر المادی�ة للشخص�یة        
اإلنسانیة حق الحیاة وسالمة الجسم وأعضائھ من اإلتالف ، أما العناص�ر المعنوی�ة فمنھ�ا    

" حری�ات العام�ة وحق�وق اإلنس�ان     الكرامة واألفكار الذھنیة المبتكرة والمعتقدات وسائر ال
)٣.(  

والمقص���ود ب���النفس الت���ي حفظھ���ا م���ن الض���روریات ھ���ي ال���نفس المعص���ومة         
والمحترمة شرعا ، فخرجت بذلك النفوس غیر المحترمة شرعا مثل القات�ل عم�دا ع�دوانا    
، والمح�اربین ، والزان�ي المحص�ن ، والمرت��د فلیس�ت ھ�ذه النف�وس مم��ا یج�ب حفظھ�ا ب��ل         

  ) .٤(تمع وحمایتھ من خطرھا حتى یستقر ویعیش في آمان یجب تطھیر المج
  :وقد حافظت الشریعة على كلي النفس من جانبي الوجود والعدم كما یأتي  

ویك�ون ذل�ك بوض�ع الض�مانات لوج�ود        :حفظ النفس م�ن جان�ب الوج�ود    : أوال 
تھ وخالفتھ اإلنسان وبقائھ وتمتعھ بحقوقھ المادیة والمعنویة واستمراره صالحا ألداء رسال

  .في األرض 

                                      
جامع العلوم في اصطالحات الفنون المعروف بدستور العلماء القاضي عب�د رب النب�ي ب�ن عب�د رب     ) ١

 بیروت -لبنان –دار الكتب العلمیة  - ٣/٢٨٥الرسول األحمد نكري باب النون مع الفاء جـ
   ١٠/١٣٩مفاتیح الغیب لإلمام فخر الدین الرازي جـ ) ٢
دار قتیب�ة للنش�ر   -١/٩٣دراسات وبحوث في الفك�ر اإلس�المي المعاص�ر لل�دكتور فتح�ي ال�دریني ج�ـ        ) ٣

  بیروت -والتوزیع 
دار الح��دیث -١٧٩المقاص��د الش��رعیة وأثرھ��ا ف��ي الفق��ھ اإلس��المي لل��دكتور محم��د عب��د الع��اطي ص��ـ   )٤

 بالقاھرة
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  :وسائل حفظ النفس من جانب الوجود 
  : لقد شرع اإلسالم لذلك أحكاما ووسائل متعددة منھا 

فق�د أوج�ب الش�ارع عل�ى ك�ل      : وسائل حفظ الجانب المادي م�ن ناحی�ة الوج�ود     -أ
مسلم تناول أصل المأكوالت والملبوسات والمسكونات مما یتوقف علیھ الحیاة ویلزم لبقاء 

لنفس بحیث یأثم اإلنسان ویعد منتحرا إذا امتنع عن الطع�ام والش�راب حت�ى یھل�ك ب�ل إذا      ا
تمسك وأصر على الص�یام حت�ى ھل�ك ك�ان آثم�ا ومعاقب�ا كم�ا تق�دم ع�ن البخ�اري ، ومنھ�ا            
إباحة المحرمات حال الضرورة للحفاظ على ال�نفس ، ومنھ�ا أیض�ا مایح�افظ عل�ى ص�حة       

م�ن األم�راض والوقای�ة منھ�ا وإقام�ة المش�افي وت�وفیر         البدن وتقویتھ مثل وجوب الت�داوي 
األطباء واألدویة ، وقد حثت الشریعة على أنواع الریاضات النافعة التي تحفظ قوة الب�دن  
وسالمتھ إلى غیر ذل�ك م�ن األحك�ام الت�ي تح�افظ عل�ى الجان�ب الم�ادي لل�نفس قوی�ا س�لیما            

  .صالحا ألداء وظیفتھ 
وذلك بتأدیبھا وتزكیتھا ومجاھدتھا : یة الوجود حفظ الجانب المعنوي من ناح -ب

وحفظ كرامتھا وإنسانیتھا ، وتوفیر حق العمل والكسب ، وحریة الرأي والفكرالمنضبط ، 
، وقد  وتوفیر سائر الحقوق اإلنسانیة التي تعد من مقومات الحیاة اإلنسانیة الكریمة الحرة

لمحافظ�ة عل�ى ال�نفس المحافظ�ة عل�ى      كما أن من ا" أشار الشیخ أبو زھرة إلى ذلك فقال  
أم���ا " ، وق���د تق���دم ق���ول الدكتورال���دریني ) ١" (الكرام���ة اإلنس���انیة بمن���ع الق���ذف والس���ب 

الكرامة واألفكار الذھنیة المبتكرة والمعتقدات وس�ائر الحری�ات   : العناصر المعنویة فمنھا 
  ) .٢"(العامة وحقوق اإلنسان 

بتحریم كل مامن شأنھ أن ی�ؤدي إل�ى    لكوذ :حفظ النفس من جانب العدم  :ثانیا 
  .إتالف اإلنسان أوتعرضھ للخطر أوإیذائھ مادیا أو معنویا أو نفسیا 

  :وھو یشمل حفظ عنصریھا كما یأتي :وسائل حفظ النفس من جانب الوجود 
وذلك بتحریم القتل وسفك الدم بغی�ر ح�ق   : حفظ الجانب المادي من ناحیة العدم -أ

لقات�ل عم�دا ، والدی�ة والكف�ارة عل�ى الخط�أ ، تح�ریم االنتح�ار ،         ، وتشریع القصاص م�ن ا 
تح��ریم ات��الف األعض��اء أو المت��اجرة بھ��ا ، ومنھ��ا قت��ال البغ��اة  وقط��اع الطری��ق ال��ذین         
یس��فكون ال��دماء ویعیث��ون ف��ي األرض فس��اد ، ومنھ��ا من��ع االستنس��اخ البش��ري والتالع��ب   

م�ا ف�ي بع�ض األلع�اب الخط�رة ،      بالجینات ، وتحریم المخاطرة وتعریض النفس للھالك ك
وكذلك تحریم األطعمة والمشروبات التي تضر بالجسم وتضعف قوتھ مث�ل تح�ریم تن�اول    

  . السموم والمفترات 
وذل�ك بتح�ریم ك�ل وس�یلة ت�ؤدي إل�ى       : حفظ الجانب المعنوي من ناحی�ة الع�دم   -ب

عدم المساواة سلب وتقیید الحریات ظلما دون وجھ حق ، وتحریم الظلم والتمییز الطبقي و
في الحقوق والواجبات ، وتحریم االستعباد والرق ال�ذي ھ�و بمنزل�ة الم�وت المعن�وي كم�ا       

                                      
 ٢٩٢أصول الفقھ للشیخ محمد أبو زھرة صـ ) ١
دار الثقاف�ة للجمی�ع    – ٢/٦١٩عة بین األصالة والتجدید لل�دكتور إحس�ان می�ر عل�ي ج�ـ     مقاصد الشری ) ٢

 ١/٩٣بدمشق نقال عن دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي المعاصر للدكتور فتحي الدریني جـ
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"  َفَیُك�وُن اْلِإْعَت�اُق إْحَی�اًء َمْعَنِوی�ا    "، "َوِلَأنَّ اْلِإْعَتاَق إْحَیاٌء َمْعَنِويٌّ " أشار إلیھ الزیلعي فقال 
س��تھزاء ب��األخرین والتجس��س عل��ى   ، وتح��ریم الس��ب والش��تم ، تح��ریم الس��خریة واال  ) ١(

الغیر، وتحریم الغیبة التي جعلھا القرآن بمنزلة أك�ل لح�م المی�ت ، وتح�ریم أدن�ى م�ایؤذي       
الشعور اإلنساني  كمناجاة االثنین دون الثالث والشائعات المغرض�ة ، إل�ى غی�ر ذل�ك م�ن      

  .  المعنویة تحریم كل مایؤدي إلى إھدار كرامة اإلنسان وجرح إنسانیتھ واغتصاب حقوقھ 
  

  اطب اث 

  ظ ال 

  تعریف العقل: الفرع األول 
العق�ل ف�ى اللغ��ة معن�اه الِحْج�ر والنُّھ�ى والجم�ع ُعق��وٌل       : التعری�ف ف�ي اللغ�ة    : أوال

  :وتستعمل مادة عقل في عدة معان 
ل قد اْعُتِقل ِلساُنھ ِإذا ُحِبَس وُمِن�ع الك�الَم، ق�ا   : وھو مأخوذ من قولھم : الحبس  -١
  " .وُسمِّي الَعْقُل َعْقًال َألنھ َیْعِقل صاحَبھ عن التََّورُّط في الَمھاِلك َأي َیْحِبسھ " في اللسان 
  . أي متثبت في أموره " إنسان عاقل " فیقال : التثبت في األمور -٢ 
، وھو مأخوذ من عقال الناقة الذى یمنعھ�ا م�ن الس�یر كم�ا تش�اء      : المنع والقید -٣

  . ھ یمنع النفس من فعل ماتریدهوسمى بھذا ألن
ِلُفالن َقْلٌب َعُق�ول  " ، ومنھ قولھم  َعَقَل الشيَء َیْعِقُلھ َعْقًال َفِھمھ: فیقال  :الفھم  -٤

ُأْطِل�َق اْلَعْق�ُل الَّ�ِذي ُھ�َو َمْص�َدٌر َعَل�ى اْلِحَج�ا        " ،  قال فى المص�باح المنی�ر   " وِلساٌن َسُؤول 
  ).٢" (اْلَعْقُل َغِریَزٌة َیَتَھیَُّأ ِبَھا اْلِإْنَساُن إَلى َفْھِم اْلِخَطاِب : ْعُض النَّاِس َواللُّبِّ ، َوِلَھَذا َقاَل َب

  :اختلف العلماء فى تعریفھ كما یأتي : ثانیا التعریف في االصطالح 
عرفھ الغزالى بعد أن ذھب إلى صعوبة تعریفھ ألنھ اسم مش�ترك یطل�ق عل�ى     -١

أ للمتص��ف بھ��ا درك العل��وم والنظ��ر ف��ى ص��فة یتھی��" ع��دد م��ن المع��انى فق��ال 
  .)٣" (المعقوالت 

غری�زة یتوص�ل بھ�ا إل�ى     " وقریب من�ھ تعری�ف الح�ارث المحاس�بي فق�ال ھ�و        -٢
  ) .٤" (درك العلوم 

ن�ور ف��ى الص�در ب�ھ یبص��ر القل�ب عن��د النظ�ر ف��ى      " وعرف�ھ  السرخس�ى بأن��ھ    -٣
ن ب�ھ  ، ثم أوضح أنھ بمنزلة الس�راج ال�ذى یض�ىء فتبص�ر الع�ی     ) ٥" (الحجج 

  . عند النظر فترى مایدرك بالحواس 

                                      
 ١٥/١٩٠تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي جـ)  ١
اح المنیرف�ي غری�ب الش�رح الكبی�ر ألب�ي      ، المص�ب  ١١/٤٥٨لسان الع�رب الب�ن منظورم�ادة عق�ل ج�ـ     ) ٢

 .دار المعارف .- ٦/٢٨٧العباس أحمد بن محمد الفیومي بتحقیق عبد العظیم الشناوي جـ
  سوریة -دار الفكر دمشق  - ١٠٣المنخول ألبي حامد الغزالي بتحقیق محمد حسن ھیتو صـ )٣
 نفس المصدر السابق )٤
 دار الكتب العلمیة بیروت-١/٣٤٦بن أحمد جـأصول السرخسي لشمس األئمة أبي بكر محمد ) ٥
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العق��ل آل��ة التمیی��ز   " ونق��ل اب��ن النج��ار الحنبل��ى ع��ن اإلم��ام الش��افعى قول��ھ         -٤
  ) .١" (واإلدراك 

أن المقص�ود بالعق�ل ل�یس ھ�و مج�رد       :ویستفاد من مجم�وع التعریف�ات الس�ابقة    
ف ف�ى ذل�ك   ذلك العضو الحسى الموجود فى دماغ أو صدر اإلنسان على الخالف المع�رو 

، بل إن تلك التعریفات قائمة على اعتبار أن ماھیة العقل ھى تلك الوظیفة الت�ى یق�وم بھ�ا    
ذل��ك العض��و م��ن التمیی��ز واإلدراك والتھی��ؤ للنظ��ر ف��ى الحج��ج والمعق��والت وتحص��یل          
المعارف والعلوم ، ولھذا إذا انعدمت ھذه الوظیف�ة س�قط التكلی�ف لع�دم وج�ود العق�ل رغ�م        

  .سى كما فى المجنون والمعتوه والصبى الذى الیعقل وجود العضو الح
  

  حفظ العقل: الفرع الثاني 
العق��ل ھ��و من��اط التكلی��ف والتك��ریم ، وأداة التفكی��ر واإلدراك ، وھ��و الم��تحكم ف��ي 
سلوك اإلنسان وحركتھ في الحیاة فإن صلح ص�لح س�لوك اإلنس�ان وحس�ن تص�رفھ ، وإن      

ذا حرص�ت الش�ریعة عل�ى المحافظ�ة علی�ھ      فسد فس�د س�لوك اإلنس�ان وس�اء تص�رفھ ، ولھ�      
ص��حیحا وس��لیما ق��ادرا عل��ى أداء وظیفت��ھ ف��ي التفكی��ر والنظ��ر واإلدراك وحرم��ت ك��ل         

  :مایعطلھ عن أداء تلك الوظیفة ، وقد ذھب العلماء إلى أن حفظ العقل یكون من جانبین 
بتش�ریع األحك�ام والوس�ائل الت�ي ت�ؤدي       وذل�ك  : حفظھ من جانب الوجود: األول 

ى صالحیة العقل للقیام بوظیفتھ واستثماره  بتنمیة ملكة التفكیرالس�لیم ، والنظرالص�ائب   إل
  .، واإلدراك الصحیح 

فق��د أوجب��ت الش��ریعة ال��تعلم وت��وفیر    :وس��ائل حف��ظ العق��ل م��ن جان��ب الوج��ود     
مصادره ومدارسھ ألن�ھ القیم�ة لعق�ل جاھ�ل یك�ون عرض�ة لك�ل م�ایرد علی�ھ م�ن األوھ�ام            

ھ�ذا العق�ل الیجی�د إدراك الحق�ائق الدینی�ة وال المص�الح الدنیوی�ة ویك�ون         والخرافات فمث�ل  
، وكذلك دعت إلى التفكر والنظ�ر ف�ي الك�ون وآی�ات اهللا فی�ھ      ) ٢(فریسة للبدع والخرافات 

الستكشاف أسراره وسبر أغواره واالستفادة منھا ، إلى غیر ذلك من األحك�ام الت�ي ت�دعو    
  . صالحیتھ للقیام بوظیفتھ  إلى استثمار العقل والمحافظة على

وذلك بتحریم كل مایذھب العقل ویعطل وظیف�ة   :حفظھ من جانب العدم : الثاني 
  .التفكیر واإلدراك 

فق�د حرم�ت الش�ریعة الخم�ر وك�ل مایس�كر        :وسائل حفظ العقل م�ن جان�ب الع�دم    
وشرعت علیھ حد الشرب ، وح�ذرت م�ن  التقلی�د بغی�ر وع�ي ، وقب�ول األفك�ار ودع�اوى         

خرین من غیرأدلة وبراھین ، وحرمت الخرافات واألوھام والتشاؤم ، وحرمت السحر اآل
والكھانة والعرافة وادعاء علم الغیب وكل مایؤدي إلى التشویش على العقل ویصرفھ عن 
مساره الصحیح ، وكذلك نھت عن الحزن المقعد والغضب الشدید الذي یغل�ق عل�ى العق�ل    

                                      
شرح الكوك�ب المنی�ر ألب�ي البق�اء محم�د ب�ن أحم�د الفت�وحي المع�روف ب�ابن النج�ار الحنبل�ي بتحقی�ق               )١

 مكتبة العبیكان  -١/٨٠محمد الزحیلي و نزیھ حماد جـ
 ١٨٩المقاصد الشرعیة وأثرھا في الفقھ اإلسالمي للدكتور محمد عبد العاطي صـ ) ٢



 ط واألحــكامـالضواب المقاصــد الضروریـــة
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األحك��ام الت��ي تعط��ل العق��ل ع��ن وظیف��ة التفكی��ر الس��لیم   مناف��ذ التفكی��ر إل��ى غی��ر ذل��ك م��ن  
  واإلدراك الصحیح 

 راب اطا  

  ظ ال 

  تعریف النسل: الفرع األول 
  ):١(تستعمل مادة نسل في اللغة بعدة معان منھا  :التعریف في اللغة : أوال

ل وَنَس�� أي س��قط ،" َنَس��َل الث��وُب ع��ن الرُج��ل  " فیق��ال : الس��قوط واالنفص��ال  -١
الص��وُف والش��عُر وال��ریُش َیْنُس��ل ُنُس��وًال وَأنَس��ل س��َقط وتقطَّ��ع ، و نس��ل الش��ئ نس��وال أي    

  .انفصل عن غیره 
: ھ�ؤالء نس�ل ف�الن أي ول�ده و ذریت�ھ  ، ویق�ال       : ومن�ھ ق�ولھم   : الولد والذریة -٢

  .تناسل بنو فالن أي كثر أوالدھم 
ا ُفِتَحْت َیْأُجوُج َوَم�ْأُجوُج َوُھ�م   َحتَّى ِإَذ" ومنھ قولھ تعالى : اإلسراع في المشي -٣

َوُنِف��َخ ِف��ي " أي یس��رعون ف��ي المش��ي إل��ى الفس��اد ، وقول��ھ  ) ٢" (مِّ��ن ُك��لِّ َح��َدٍب َینِس��ُلوَن 
  ).٣" (الصُّوِر َفِإَذا ُھم مَِّن اَألْجَداِث ِإَلى َربِِّھْم َینِسُلوَن 

  . ُدھم من الَجدِّ اَألكبرھو َأنَسُلھم َأي َأبع: قال اللحیاني  :األبعد عن الجد -٤
ل�م یتع�رض أح�د م�ن العلم�اء لتعری�ف النس�ل ف�ي          :ثانیا التعریف ف�ي االص�طالح   

االص��طالح وذل��ك ألن معن��اه ف��ي االص��طالح الیخ��رج ع��ن معن��اه اللغ��وي ولھ��ذا عرف��ھ       
الول�د والذری�ة الت�ي تعق�ب األب�اء وتخلفھ�م ف�ي بق�اء الن�وع البش�ري           " الباحثون شرعا بأنھ 

)"٤. (  
  الخالف في تسمیة ھذا المقصد:ع الثاني الفر

  :اختلف العلماء في التعبیر عن ھذا المقصد على ثالثة اتجاھات ھي 
ذھ��ب معظ��م األص��ولیین إل��ى التعبی��ر ع��ن ھ��ذا      : التعبی��ر بحف��ظ النس��ل   : األول 

المقصد بحفظ النسل مثل اإلم�ام الغزال�ي ف�ي المستص�فى ، والش�اطبي ، واآلم�دي ، واب�ن        
ال��دین اإلیج��ي ، والزركش��ي ، والش��وكاني ، واب��ن النج��ار الفت��وحي         الحاج��ب ، وعض��د 

  ) .٥(وغیرھم 

                                      
، الص��حاح ف��ي اللغ��ة ألب��ي نص��ر اس��ماعیل      ١١/٦٦٠لس��ان الع��رب الب��ن منظ��ور م��ادة نس��ل ج��ـ      ) ١

  ٢/٢٠٧الجوھري ما دة نسل جـ
 ٩٦سورة آیة  ) ٢
  ٥١سورة یس آیة  ) ٣
، المقاص��د الش��رعیة وأثرھ��ا ف��ي الفق��ھ    ٣٩٣المقاص��د العام��ة للش��ریعة لل��دكتور یوس��ف الع��الم ص��ـ   ) ٤

  ١٨٣صـ اإلسالمي للدكتور محمد عبد العاطي
، اإلحك�ام  ٢/١٩، الموافق�ات ألب�ي إس�حاق الش�اطبي ج�ـ      ١/٤٠٧المستصفى ألبي حامد الغزال�ي ج�ـ   )  ٥

، شرح العضد لعضد الدین أبي الفضل عبد الرحمن بن ركن الدین أحمد  اإلیجي ج�ـ  ٣/٢٧٤لآلمدي جـ 
ول للش�وكاني ح�ـ   ، إرشاد الفح�  ٤/١٨٨دار الكتب العلمیة بیروت ، البحر المحیط للزركشي جـ -٢/١٤٠
 . ٤/١٦٠، شرح الكوكب المنیر البن النجارالحنبلي جـ ٢/١٢٩
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ذھب البعض اآلخر إلى التعبیر عنھ بحفظ النسب : التعبیر بحفظ النسب : الثاني  
مث���ل ال���رازي ، واب���ن قدام���ة ، و البیض���اوي ، والقراف���ي ، والط���وفي ، واب���ن الس���بكي ،  

  ).١(والكمال بن الھمام وغیرھم 
ذھب البعض اآلخ�ر إل�ى التعبی�ر عن�ھ     : التعبیر بحفظ الفروج واألبضاع : ث الثال

بحفظ الفروج واألبضاع مثل  إم�ام الح�رمین ف�ي البرھ�ان ، والغزال�ي ف�ي ش�فاء الغلی�ل ،         
  ) . ٢(وابن تیمیة 

وقد اختلف المعاصرون في تفس�یر الخ�الف الواق�ع ف�ي تس�میة ھ�ذا المقص�د عل�ى         
  :الوجھ اآلتي 

  :لطاھر بن عاشور إلى أن حفظ النسب یحتمل معنیین فقد ذھب ا -١
إذا كان المقصود بھ حفظ النس�ب م�ن التعطی�ل ع�ن التوال�د والتك�اثر فھ�و        :األول  

إذا ك��ان المقص��ود ب��ھ حف��ظ  : ف��ي معن��ى النس��ل وحینئ��ذ فھ��و م��ن الض��روریات ، والث��اني   
باألم��ة م��ن انتس��اب النس��ل إل��ى أص��لھ فھ��وغیر النس��ل وحینئ��ذ ھ��و م��ن الحاجی��ات إذ ل��یس  

ضرورة إلى معرفة أن زیدا ھو ابن عمرو ولكن یقع في ھذه الحالة مضرة عظیمة لكنھ�ا  
  ).٣(التصل إلى حد الضرورة 

بینما ذھ�ب غی�ر واح�د م�نھم الریس�وني والی�وبي إل�ى أن النس�ب مكم�ل لحف�ظ            -٢
النسل ألنھ الیتم مقص�ود النس�ل إال ب�ھ ، وأم�ا حف�ظ الف�روج واألبض�اع فھ�و مكم�ل لحف�ظ           

أم�ا حف�ظ النس�ب فھ�و م�ن      " النسب فیكون مكم�ل مكم�ل حف�ظ النس�ل ، ، یق�ول الریس�وني       
، فھذه المصطلحات الثالثة متالزمة ومترابطة الینفك بعض�ھا  ) ٤" (مكمالت حفظ النسل 

عن بعض ألن اختالل بعضھا یترتب علیھ اخ�تالل الجمی�ع بش�كل م�ا إذ إن حف�ظ الف�روج       
لحفظ النسل ، فكل ھ�ذه األلف�اظ ذات ص�لة واح�دة      مكمل لحفظ النسب وحفظ النسب مكمل

  ) .٥(وھدف واحد وھو المحافظة على كلي النسل

                                      
، روض�ة الناظروجن�ة المن�اظرلموفق ال�دین عب�د اهللا ب�ن       ٢/٢٢٠المحصول لفخ�ر ال�دین ل�رازي ج�ـ     )  ١

مكتب��ة الرش��د بالری��اض ، المنھ��اج م��ع ش��رحھ اإلبھ��اج للقاض��ي البیض��اوي – ١/٤١٤أحم��د ب��ن قدام��ة ج��ـ
فصول في اختصار المحصول لش�ھاب ال�دین أحم�د ب�ن إدری�س القراف�ي  بتحقی�ق ط�ھ         ، شرح ال ٣/٥٥جـ

المكتب�ة األزھری�ة للت�راث ، ش�رح مختص�ر الروض�ة ل�نجم ال�دین س�لیمان ب�ن           -٣٩١عبد الرؤف سعد صـ
مؤسس��ة الرس��الة ، جم��ع الجوام��ع م��ع ش��رح   -٣/٢٠٩عب��د الق��وي الط��وفي بتحقی��ق عب��د اهللا الترك��ي ج��ـ   

دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة ، التحری�ر م�ع      – ٢/٣٣٣د الوھ�اب ب�ن عل�ي الس�بكي ج�ـ     المحلي لتاج الدین عب� 
 ٣/١٤٤شرحھ التقریر والتحبیرللكمال بن الھمام جـ

، ش�فاء الغلی�ل ألب�ي حام�د محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي         ٢/١١٥١البرھان لإلمام الحرمین الجویني ج�ـ   ) ٢
تاوى ابن تیمیة لشیخ اإلسالم أحمد بن تیمی�ة  مطبعة اإلرشاد ببغداد ، ف – ١٦٠بتحقیق حمد الكبیسي صـ 

 ٣٢/٢٣٤جـ 
  ٣٠٤مقاصد الشریعة البن عاشور صـ) ٣
، مقاص��د الش��ریعة وعالقتھ��ا باألدل��ة الش��رعیة لمحم��د س��عد  ٤٢نظری��ة المقاص��د عن��د الش��اطبي ص��ـ ) ٤

  دار الھجرة للنشر والتوزیع بالریاض-٢٤٩الیوبي صـ 
رسالة دكتوراة بكلی�ة ال�دعوة اإلس�المیة ف�ي      -٣٣٤ھ جي صـمقاصد الشریعة للدكتورعمر محمد جب ) ٥

  لیبیا
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بینم��ا ذھ��ب ال��بعض الثال��ث إل��ى أن حف��ظ النس��ب ض��ابط لحف��ظ النس��ل ف��إن           -٣
المقصود من النسل الحفاظ عل�ى الن�وع البش�ري م�ن االنق�راض والفن�اء ، والمقص�ود م�ن         

تھ عن االختالط حتى یكون واضحا الیلحق�ھ ش�ك   حفظ النسب ھو ضبط ھذا النسل وصیان
  ) .١(إذ القاعدة تقضي بوجوب وضوح النسب حتى تترتب علیھ األحكام بیقین  

والحقیقة أن المتأم�ل ف�ي تل�ك المص�طلحات وك�الم العلم�اء ف�ي بی�ان ھ�ذا المقص�د           
ن یستطیع أن یقررأن ھذه المصطلحات المختلفة واردة على معنى واحد ، وأن علماءنا حی

عبروا بتلك المصطلحات عن ذلك المعنى وھو التناسل واستمرار الجنس البشري ل�م ی�در   
ف��ي خل��دھم  ذل��ك الخ��الف وتل��ك المع��اني الت��ي تكل��ف المعاص��رون ف��ي ذكرھ��ا وتص��ویر    
خالف لیست لھ حقیقة أو واقع بدلیل أن الواح�د م�نھم عب�ر عن�ھ ب�أكثر م�ن تعبی�ر كاإلم�ام         

" وعب�ر عن�ھ ف�ي المستص�فى     " بحف�ظ البض�ع   " الغلی�ل  الغزالي الذي عبر عن�ھ ف�ي ش�فاء    
ولما ك�ان  " ... ، وقد الحظ ذلك كل من سعد الیوبي وعبد اهللا األھدل فقاال " بحفظ النسل 

حفظ النسل في دین اهللا ال طریق لھ إال النكاح المشروع ، أطل�ق ك�ل منھم�ا عل�ى اآلخ�ر،      
فحفظ النسب في اإلسالم ھو حفظ فتجد علماء المسلمین یطلقون ھذا مرة ، وذاك أخرى ، 

وعب�ر  " ، ویقول الدكتور محمد بكراسماعیل ) ٢" (النسل ، وحفظ النسل ھو حفظ النسب 
البعض عن ھذا المقصد بحف�ظ النس�ل ، وال�بعض بحف�ظ النس�ب ، وال�بعض بحف�ظ البض�ع         

وإذا ك�ان األم�ر ك�ذلك ف�إن األص�وب واألق�رب ھ�و التعبی�ر         ،  )٣" (ومقصد الجمیع واحد 
وذل�ك م�ایتفق م�ع المعن�ى اللغ�وي لحقیق�ة وماھی�ة ھ�ذا         " بحف�ظ النس�ل   " ھ�ذا المقص�د   عن 

تناس�ل بن�و ف�الن أي كث�ر     : المقصد الضروري ألن النسل معناه لغ�ة الول�د والذری�ة فیق�ال     
  ) .٤(انتسب فالن أي ذكر نسبھ : أوالدھم ، أما النسب فمعناه لغة القرابة ویقال 

  
  حفظ النسل: الفرع الثالث 

  :د حافظت الشریعة على كلي النسل من جانبین كما یأتي لق
فقد أوجبت الشریعة كل مایؤدي إلى اس�تمرار  :  حفظھ من جانب الوجود: األول 

التناسل واإلنجاب وص�الح النس�ل ، وذل�ك بتش�ریع األحك�ام الت�ي تكف�ل التوال�د والتك�اثر ،          
ھا ذریة صالحة تساھم وتضمن إنشاء واستمرار األسرة صالحة ومستقرة حتى تؤتي ثمار

  .في استقرار المجتمع وصالحھ 

                                      
  مؤسسة الرسالة-١٨٢مقاصد الشریعة لزیاد محمد احمیدان صـ ) ١
دار الھج��رة ،  -٢٤٩،٢٥١مقاص��د الش��ریعة وعالقتھ��ا باألدل��ة الش��رعیة لمحم��د س��عد الی��وبي ص��ـ     )  ٢

  لمجتمع بجدة دارا -٩٠اإلسالم وضرورات الحیاة لعبد اهللا قادري األھدل صـ
إدارة ال��دعوة -٣٢٥مقاص�د الش�ریعة اإلس�المیة تأص�یال وتفع�یال لل�دكتور محم�د بك�ر اس�ماعیل ص�ـ            ) ٣

 والتعلیم رابطة العالم اإلسالمي
  ١/٧٥٥، مادة نسب جـ  ١١/٦٦٠لسان العرب البن منظورمادة نسل جـ ) ٤
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  : وسائل حفظ النسل من جانب الوجود
فقد نظم�ت الش�ریعة أحك�ام النك�اح  بدای�ة م�ن اختی�ار ك�ل م�ن ال�زوجین لآلخ�ر ،            
وم��رورا بأحك��ام الخطب��ة والعق��د وحق��وق وواجب��ات ك��ل م��ن ال��زوجین نح��و اآلخ��ر ونح��و  

وتشریع حقوق األوالد منذ أن یكونوا أجن�ة ف�ي    ذریتھما ، ووجوب رعایة وحفظ  األسرة
بطون أمھاتھم والقیام على حسن تربیتھم وتنشأتھم واإلنفاق علیھم إلى أن یستغنوا بأنفسھم 
، وانتھاء بتوزیع التركات والمورایث ، وأجازت تعدد الزوجات للقادر علی�ھ  خاص�ة ف�ي    

ن األحك�ام الت�ي ت�ؤدي إل�ى     إل�ى غی�ر ذل�ك م�     حالة وجود عیوب في الزوجة تمنع اإلنجاب
اس��تمرار التناس��ل واس��تقرار األس��رة وص��الحھا ألداء رس��التھا كوح��دة أولی��ة ف��ي مجتم��ع    

  . صالح 
وذل��ك بتح��ریم ك��ل م��ایؤدي إل��ى قط��ع التوال��د   :حفظ��ھ م��ن جان��ب الع��دم : الث��اني 

والتناسل وھدم األسرة وإفسادھا ، وكذلك تحریم كل مایعود بالضررعلى األوالد والذری�ة  
  .على رعایتھم وتربیتھم  التربیة الصحیحة و

فقد حرمت الشریعة  الزنا وشرعت الحد علیھ ،  :وسائل حفظ النسل من جانب العدم 
ونھت عن التبتل واإلیالء وكرھت الطالق وأنھ أبغض الحالل ، وحرمت أنواع الزواج 

متعة والشغار التي تعود على األسرة واألوالد بإبطال مقاصد الشریعة فیھم مثل نكاح ال
والمباضعة والمحلل ونحوھم ، وحرمت اإلھمال في رعایة األسرة وتربیة األوالد 
وتضییع حقوقھم إذ المقصد من اإلنجاب تربیة نشئ صالح ونافع لمجتمعھ كما أشار إلیھ 
عمر بن الخطاب لمن سأل عن حقوق األوالد على أبائھم ، وحرمت االنقطاع عن 

لك حتى الیؤول أمر المجتمع إلى االنقراض والفناء ، وقد ذھب اإلنجاب أو االتفاق على ذ
العلماء إلى أنھ لو امتنع أھل قطر عن النكاح أو اإلنجاب أجبرھم الحاكم علیھما بـل مال 

النكاح عده بعض أصحابنا " اإلمـام السبكي إلى قتالھم إلجبارھم على ذلك قال السیوطي 
جبروا حكاه في شرح الروضة و جزم بھ في فرض كفایة حتى لو امتنع منھ أھل قطر أ

یجب أن یحفظ ذكور " ، قال الطاھر بن عاشور ) ١(" الوسیط و مال السبكي إلى قتالھم 
األمة من االختصاء مثال ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة ونحو ذلك ، وأن 

لحمل بعد العلوق تحفظ إناث األمة من قطع األرحام التي بھا الوالدة ، ومن تفشي إفساد ا
إلى غیر ذلك من األحكام التي حرمت كل مایؤدي إلى قطع التناسل وھدم األسر ) ٢(" 

  .وضیاع النسل 

  

                                      
د الرحمن بن أبي بكر السیوطي صـ ، األشباه والنظائر لجالل الدین عب ١/٨٥الموافقات للشاطبي جـ )١

  . ، طبع دار الفكر  ٢٣٧
 ٣٠٤مقاصد الشریعة للطاھر بن عاشور صـ  )١٤٤
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  اطب اس

  ظ ال

  تعریف المال: الفرع األول 
الم�اُل مع�روف م�ا َمَلْكَت�ھ م�ن جمی�ع       " ق�ال اب�ن منظ�ور    :التعریف في اللغة : أوال

وك�ذلك فع�ل أب�و    " الماُل مع�روف  " ھري فلم یعرفھ واكتفى بقولھ ، أما الجو) ١"(اَألشیاء 
  ) .٢(بكرالرازي 

مایمی��ل إلی��ھ الطب��ع " عرف��ھ اب��ن عاب��دین بأن��ھ  :التعری��ف ف��ي االص��طالح : ثانی��ا 
ك�ل  " ، وعرفھ الشیخ مصطفى ش�لبي وغی�ره بأن�ھ    ) ٣" (ویمكن إدخاره إلى وقت الحاجة 

  )٤"(عتاد مایمكن حیازتھ واالنتفاع بھ على وجھ م
إمك��ان حیازت��ھ ، الث��اني  : وعل��ى ھ��ذا ف��إن الم��ال یش��تمل عل��ى عنص��رین  األول    

إمكان االنتفاع بھ ، فكل ماأمكن حیازتھ واالنتفاع بھ على وجھ معتاد فھو مال ولھ�ذا ق�ال   
وأعن�ي بالم�ال م�ا یق�ع علی�ھ المل�ك ویس�تبد ب�ھ المال�ك ع�ن غی�ره إذا أخ�ذه م�ن              " الشاطبي 

لك الطعام والشراب واللباس على اختالفھ�ا ، وم�ا ی�ؤدي إلیھ�ا م�ن      وجھھ ، ویستوي في ذ
  ) ٥( "جمیع المتموالت 

  
  حفظ المال: الفرع الثاني 

لقد نظرت الشریعة إلى المال على أنھ وسیلة لتحقیق غای�ات وأھ�داف ترج�ع إل�ى     
تحصیل مصالح مشروعة للفرد والمجتم�ع فك�ان الب�د م�ن المحافظ�ة علی�ھ وج�ودا وع�دما         

دي وظیفتھ االجتماعیة التي وجد من أجلھا  لھذا حافظت الشریعة على كلي المال حتى یؤ
  :من جانبین كما یأتي 

وذل�ك بالح�ث عل�ى تحص�یل أس�باب وج�وده ،        :حفظھ من جانب الوجود : األول 
وتشریع الطرق المختلفة الستثماره استثمار نافعا ، والترغیب في كل مایؤدي إل�ى تنمیت�ھ   

  .النافعة للمجتمع  التنمیة الحقیقیة

                                      
  ١١/٦٣٥لسان العرب لجمال الدین بن منظور مادة مول جـ ) ١
، مخت�ار الص�حاح   ٢/١٨٦الصحاح في اللغة ألبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري م�ادة م�ول ج�ـ   )  ٢

مكتب�ة   - ٦٤٢دالقادر الرازي بتحقیق محمود خاطر باب الم�یم فص�ل ال�الم ص�ـ    لمحمد بن أبي بكر بن عب
  . لبنان ناشرون 

حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر األبصار لمحمد عالء الدین أفندى المع�روف ب�ابن   ) ٣
 دار الفكر للطباعة والنشر بیروت-٤/٥٠١عابدین جـ

م ، ١٩٨٥ال�دار الجامعی�ة س�نة     – ٣٣٠مد مص�طفى ش�لبي ص�ـ   المدخل في الفقھ اإلسالمي للشیخ مح )٤
دار عم��ر ب��ن الخط��اب للطب��ع والنش��ر   -٢١٦الم��دخل لدراس��ة الش��ریعة لل��دكتور عب��د الك��ریم زی��دان ص��ـ 

  .باالسكندریة 
 ٢/٣٢الموافقات للشاطبي جـ )٥
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فقد أجازت الشریعة أصول االستثمار  :وسائل حفظ المال من جانب الوجود 
وھي الصناعة والزراعة والتجارة ووضعت الشروط والضوابط لھذه األصول في العمل 
وكسب المال وإنفاقھ إنتاجا وتوزیعا واستھالكا بما یضمن تحقیق مقاصدھا وانتفاع 

إلى تقدمھ واستقراره ، فأجازت أصول المعامالت من البیع  المجتمع بھا وبما یؤدي
واإلجارة والمزارعة واالستصناع والتجارات ، وأجازت بعض المعامالت على خالف 
القیاس استجابة لحاجة الناس إلیھا مثل السلم واالستصناع وغیرھم من المعامالت التي 

  .لسعي للكسب والعمل بھا تنتقل األمالك بعوض وبغیر عوض ، وكذلك الحث على ا
  وذلك بتحریم كل مایؤدي إلى إھداره وإتالفھ : حفظھ من جانب العدم : الثاني 

  .، أو تعطیل وظیفتھ ، أوتعطیل حیازة المجتمع لھ وانتفاعھ المشروع بھ 
فقد حرمت الشریعة السرقة وشرعت علیھا  :وسائل حفظ المال من جانب العدم 

كار وكل صورأكل أموال الناس بالباطل ، والقعود حد القطع ، وحرمت الغصب واالحت
عن حیازتھ والتكاسل عن كسبھ ، كما حرمت كنزه وعدم االنتفاع المشروع بھ ، وحرمت 
الربا ألنھ یعطل حركة المال في المجتمع ، وشرعت تضمین قیم المتلفات ، إلى غیر ذلك 

  .یة بالبطالن من تحریم كل مایكر ویعود على مقاصد المال ووظیفتھ االجتماع
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  الخاتمــــــة
م��ا س��بق یب��ین لن��ا األھمی��ة البالغ��ة والحاج��ة الماس��ة إل��ى معرف��ة أحك��ام       

ظ�ة  التي اھتم�ت الش�ریعة اھتمام�ا بالغ�ا ف�ي المحاف     وضوابط المقاصد الضروریة 
علیھا ألنھا تمثل األسس التي یقوم علیھا الوجود ، وقوام استقرار الحیاة الس�لیمة  

المس�ألة ومحاول��ة جم�ع ش��تاتھا م�ن مظانھ��ا عل�ى ق��در االس��تطاعة     ،  وبع�د بح��ث  
  : وماتیسر فإن ھذا البحث یؤكد على مایأتي 

إن المقاصد الضروریة البد منھا لقیام مصالح الدین والدنیا ، فعلیھا -١
  .تقوم الحیاة ویتوقف علیھا استقامتھا ، وإنما ُسمیت بذلك الضطرار الحیاة إلیھا 

تخلفھا أو أحد أفرادھا انعدام الحیاة واختالھ�ا اخ�تالال   أنھ یترتب على -٢
  .شدیدا فتعم فیھا الفوضى ویتمكن منھا الفساد ویتعرض الوجود للخطر 

إن ال��راجح ف��ي حص��ر وترتی��ب أف��راد الض��روریات ھ��و ماذھ��ب إلی��ھ  -٣
اإلمام الغزالي ومن تبعھ في قصرھا على الكلی�ات الخم�س وترتیبھ�ا عل�ى النح�و      

  .مھور األصولیین المعروف عند ج
إنھ المانع من توس�یع مص�طلح الض�روریات عل�ى المس�توى الن�وعي       -٤

  .والمصطلحي لتشمل القیم التي أضافھا المعاصرون 
إن قصر الضروریات على الكلیات الخمس الیعني بحال من األحوال -٥

إھم��ال الش��ریعة ألھمی��ة الق��یم األخ��رى غی��ر ھ��ذه الخم��س ووج��وب حمایتھ��ا و        
  .ھاالمحافظة علی

إن�ھ الب��د م��ن وج�ود ض��وابط محكم��ة ومتقن�ة لھ��ذه الض��روریات حت��ى    -٦
  . تكون واضحة والیختلط غیرھا بھا ومنعا من التباسھا بغیرھا 

إن الشریعة حافظت على الضروریات بطریقة فریدة ومحكمة إذ أنھا -٧
قد وضعت من األحكام مایضمن المحافظة علیھا من ناحیة الوج�ود ف�أمرت بك�ل    

كانھا ویثبت قواعدھا ، وكذلك مایحافظ علیھا من ناحیة العدم فنھت عن مایقیم أر
كل م�ایؤدي إل�ى ھ�دم أركانھ�ا ، أوتعطی�ل وظیفتھ�ا ، أوح�دوث أي خل�ل واق�ع أو          

  . متوقع 
  وبعـــــــــــــــــــــد

فھذا جھدي وھو جھد المق�ل ، وق�د حاول�ت ق�در اس�تطاعتي جم�ع ش�تات        
ض�وابطھ مس�تعینا ف�ي ذل�ك بالجھ�د المش�كور       الموضوع واستجالء أحكامھ وبیان 

الذي بذلھ من سبقني من الباحثین ، فما كان فی�ھ م�ن ص�واب ف�بمحض فض�ل اهللا      
ورحمتھ ، وما كان فیھ من خط�أ فمن�ي وم�ن الش�یطان وحس�بي أن�ي ق�د اجتھ�دت         
قدر وسعي وللمجتھد أجران إن أصاب ، وأجر إن أخطأ فعسى أن ال ُأح�رم أح�د   

  .وراء القصد وھو یھدي السبیل  االثنین ، واهللا من
  
  



  دقھلیة  -قانون بتفھنا األشراف مجلة كلیة الشریعة وال
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٦٥٧ -  
 

  
  قائمة بأھـــــــم المراجــــع

  :القرآن الكریم وعلومھ : أوال 
  القرآن الكریم-١

  :كتب التفسیر: ثانیا 
الجامع ألحكام الق�رآن ألب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن أحم�د القرطب�ي تحقی�ق          -١

  دار عالم الكتب بالریاض –ھشام سمیر البخاري
دار –عروف بالتفسیر الكبیر لإلمام فخرال�دین ال�رازي  مفاتیح الغیب الم -٢

  .الكتب العلمیة 
المف��ردات ف��ي غری��ب الق��رآن للحس��ین ب��ن محم��د المع��روف بالراغ��ب      -٣

  دار المعرفة بیروت-األصبھاني بتحقیق محمد سید كیالني جـ  

  :كتب السنة وشروحھا : ثالثا 
) ھ�ـ ٢٥٦(ري تالجامع الصحیح ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخا-١

  م ١٩٨٧دار الشعب بالقاھرة الطبعة األولى  –
الج��امع الص��حیح المع��روف بص��حیح مس��لم ألب��ي الحس��ین مس��لم ب��ن        -٢

  .دار الجیل بیروت  –الحجاج القشیري النیسابوري 

سنن أبي داود لإلمام الحافظ أبي داود س�لیمان ب�ن األش�عث السجس�تاني     -٣
  بیروت   -دار الكتاب العربي  –

نھایة في غری�ب الح�دیث واألث�ر ألب�ي الس�عادات المب�ارك ب�ن محم�د         ال -٤
المكتبة –محمود الطناحي  -الجزري المعروف بابن األثیر بتحقیق  طاھر الزاوى 

  العلمیة بیروت

  :كتب الفقھ : رابعا 
األشباه والنظائر في الفقھ الشافعي لإلمام جالل الدین عبد ال�رحمن ب�ن    -١

  . دار الفكر طبع  -أبي بكر السیوطي  
طب�ع  -بحوث مقارنة في  الفقھ وأصولھ للدكتور محم�د فتح�ي ال�دریني     -٣

  م١٩٩٤مؤسسة الرسالة بیروت ، الطبعة األولى سنة 
-تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین عثمان بن علي الزیلع�ي   -٣

  دار المعرفة للطبع والنشر
بصار المعروف بحاشیتھ رد المختار على الدر المختار شرح تنویر األ -٤

دار الفك��ر  -اب��ن عاب��دین لع��الء ال��دین محم��د آم��ین أفن��دي المع��روف ب��ابن عاب��دین   
  م ٢٠٠٠بیروت عام  –للطباعة والنشر 
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مجموع فتاوى ابن تیمیة لشیخ اإلسالم تقي الدین أبو العب�اس أحم�د ب�ن    -٥
عامر الجزار  بتحقیق أنور الباز ،) ھـ٧٢٨المتوفى (عبد الحلیم بن تیمیة الحراني 

  م٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٦دار الوفاء الطبعة الثالثة   –
الطبعة  –إصداروزارة األوقاف بالكویت  -الموسوعة الفقھیة الكویتیة  -٦

  م١٩٨٣/ه١٤٠٤الثانیة طبعة ذات السالسل
  :كتب أصول الفقھ : خامسا 

اإلبھاج شرح المنھاج لإلمام تقي ال�دین عل�ي ب�ن عب�د الك�افي ب�ن تم�ام         -١
وول��ده ت��اج ال��دین عب��د الوھ��اب ب��ن عل��ي الس��بكي بتحقی��ق ال��دكتور أحم��د      الس��بكي

طب�ع دار البح�وث للدراس�ات اإلس�المیة      –الزمزمي ، الدكتور نور الدین ص�غیري 
  م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤بدبي 

اإلحكام  في أصول األحكام للعالمة سیف ال�دین أب�ي الحس�ن عل�ي ب�ن       -٢
  بیروت–تاب العربي دار الك -أبي علي اآلمدي تحقیق سید الجمیلي 

إرش��اد الفح��ول إل��ى تحقی��ق الح��ق م��ن عل��م األص��ول لمحم��د ب��ن عل��ي     -٣
الطبع�ة األول�ى    –دار الكت�اب العرب�ي   –الشوكاني بتحقیق الشیخ أحم�د ع�زو عنای�ة   

  م١٩٩٩
أصول السرخسي لشمس األئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أب�ي س�ھل    -٤

  العلمیة بیروت دار الكتب-السرخسي بتحقیق أبو الوفا األفغاني
  .دار الفكر العربي بالقاھرة -أصول الفقھ للشیخ محمد أبو زھرة -٥
طب���ع  دار الفك���ر –أص��ول الفق���ھ اإلس���المي لل���دكتور وھب���ة الزحیل���ي   -٦

  .م ١٩٨٦بدمشق  الطبعة األولى سنة  
طب��ع المكتب��ة  -االعتص��ام ألب��ي إس��حاق اب��راھیم ب��ن موس��ى الش��اطبي    -٧

  .مصر  –التجاریة الكبرى 
إع��الم الم��وقعین ع��ن رب الع��المین ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن أب��ي بك��ر    -٨

دار الجی��ل -الزرع��ي المع��روف ب��ابن ق��یم الجوی��ة بتحقی��ق ط��ھ عب��د ال��رؤوف س��عد  
  .بیروت 

البحر المحیط  لإلمام بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر المع�روف   -٩
  .م ٢٠٠٠وت عام دار الكتب العلمیة بیر–بالزركشي بتحقیق محمد محمد تامر

البرھان لإلمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف -١٠
  مصر-دار الوفاء بالمنصورة  –الجویني بتحقیق عبد العظیم الدیب 

بح�ث للم�ؤتمر الع�ام     -ترتیب المقاصد الشرعیة للدكتور علي جمع�ة   -١١
  الثاني والعشرین للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة

التقریر والتحبیر شرح التحریر لمحمد بن محمد المعروف بابن أمی�ر  -١٢
 دار الفكر بیروت-الحاج 

تخ���ریج الف���روع عل���ى األص���ول لش���ھاب ال���دین محم���ود ب���ن أحم���د     -١٣
  مؤسسة الرسالة بیروت ـ–الزنجاني بتحقیق الدكتور محمد أدیب صالح 
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ر الكت�ب  دا -التوضیح لصدر الشریعة عبید اهللا بن مس�عود المحب�وبي   -١٤
  العلمیة بیروت 

دار الفك���ر  -تیس��یر التحری��ر لمحم��د أم��ین المع��روف ب��أمیر بادش��اه        -١٥
  بیروت

جم��ع الجوام��ع م��ع ش��رح المحل��ي لت��اج ال��دین عب��د الوھ��اب ب��ن عل��ي    -١٦
  . دار إحیاء الكتب العربیة –السبكي

دار  -دراس��ة ف��ي فق��ھ مقاص��د الش��ریعة لل��دكتور یوس��ف القرض��اوي     -١٧
  الشروق بالقاھرة

دراس���ات وبح���وث ف���ي الفك���ر اإلس���المي المعاص���ر لل���دكتور فتح���ي    -١٨
  دار قتیبة للطبع والنشر بیروت-الدریني 

ال��رد عل��ى م��ن أخل��د إل��ى األرض وجھ��ل أن االجتھ��اد ف��ي ك��ل عص��ر -٢٠
  مكتبة الثقافة الدینیة-فرض لجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكرالسیوطي 

–عبد اهللا بن أحمد بن قدامة روضة الناظروجنة المناظر لموفق الدین-٢١
  .مكتبة الرشد بالریاض 

شرح تنقیح الفصول في اختص�ار المحص�ول لش�ھاب ال�دین أحم�د ب�ن       -٢٢
  .مكتبة الكلیات األزھریة -إدریس القرافي  بتحقیق طھ عبد الرؤف سعد 

ش��رح العض��د عل��ى مختص��ر المنتھ��ى لعض��د ال��دین أب��ي الفض��ل عب��د   -٢٣
  . دار الكتب العلمیة بیروت  -یجي الرحمن بن ركن الدین أحمد  اإل

شرح الكوكب  المنی�ر المع�روف ب�المختبر المبتك�ر ش�رح المختص�ر        -٢٤
للعالمة أبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المع�روف ب�ابن النج�ار بتحقی�ق     

  طبع مكتبة العبیكان –الدكتور محمد الزحیلي والدكتور نزیھ حماد 
مة أبي الربی�ع س�لیمان ب�ن عب�د الق�وي      شرح  مختصر الروضة للعال -٢٥

تحقی�ق عب�د اهللا عب�د    ) ھـ٧١٦(الصرصري المعروف بنجم الدین الطوفي المتوفى 
  .مؤسسة الرسالة  -المحسن التركي 

شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیل لإلمام أبي حامد  -٢٦
بع�ة اإلرش�اد ببغ�داد    مط –محمد بن محمد الغزالي الطوسي بتحقی�ق حم�د الكبیس�ي    

  .م ١٩٧١سنة 
الضروریات الخمس بین الزیادة والحصر ومتطلبات العصر لجمیل�ة   -٢٧

  .م ٢٠١٣لسنة  ١٤٨تلوت بحث منشور في مجلة المسلم المعاصر العدد 
 -ضوابط تفعیل مقاص�د الش�ریعة لل�دكتور عم�ر ب�ن ص�الح ب�ن عم�ر         -٢٨

  م٢٠٠٩ لسنة ٢٧بحث بمجلة كلیة الشریعة جامعة قطر العدد
  مؤسسة الرسالة-ضوابط المصلحة للدكتور محمد سعید البوطي -٢٩
مطبع��ة  -الفك��ر المقاص��دي قواع��د وفوائ��د للكت��ور أحم��د الریس��وني      -٣٠

  بالدار البیضاء–النجاح الجدیدة 
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عم�ادة البح�ث    –القواعد والضوابط الفقھیة لعبد الرحمن العبد اللطیف-٣١
  .المنورة العلمي الجامعة اإلسالمیة بالمدینة 

 –الق��یم الض��روریة ومقاص��د الش��ریعة لل��دكتور فھم��ي محم��د عل��وان    -٣٢
  م١٩٨٩الھیئة المصریة العامة للكتاب 

كش��ف األس��رار عل��ى أص��ول الب��زدوي لع��الء ال��دین عب��د العزی��ز ب��ن  -٣٣
  دار الكتاب اإلسالمي بالقاھرة  –أحمد البخاري

عم��ر ب��ن  المحص��ول ف��ي عل��م األص��ول لإلم��ام فخ��ر ال��دین محم��د ب��ن -٣٤
جامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود   -الحس��ین ال��رازي بتحقی��ق ال��دكتور ط��ھ العل��واني   

  .بالریاض 
ال��دار  –الم��دخل ف��ي الفق��ھ االس��المي للش��یخ محم��د مص��طفى ش��لبي      -٣٥

  م ،١٩٨٥الجامعیة سنة 
دار  -المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة للدكتور عبد الك�ریم زی�دان   -٣٦ 

 شر باالسكندریةعمر بن الخطاب للطبع والن
المستصفى من علم األصول لحجة اإلسالم أبي حامد محمد بن محمد  -٢٥

مؤسس��ة  –تحقی��ق محم��د س��لیمان األش��قر    ) ھ��ـ٥٠٥(الغزال��ي الطوس��ي المت��وفى   
  .م ١٩٩٧بیروت سنة  –الرسالة 

دار وج���وه للنش���ر -مش��اھد م���ن المقاص���د للعالم���ة عب��د اهللا ب���ن بی���ھ    -٣٦
  والتوزیع بالریاض

المعھ��د  -اإلنس��ان مقارب��ة مقاص��دیة لل��دكتور عب��د الن��ور ب��زا  مص��الح -٣٧
  العالمي للفكر اإلسالمي

معراج المنھاج شرح منھاج الوصول إلى علم األصول لش�مس ال�دین   -٣٨
مطبع��ة الحس��ین  -محم��د ب��ن یوس��ف الج��زري بتحقی��ق ال��دكتور ش��عبان اس��ماعیل      

  . اإلسالمیة خلف الجامع األزھر بالقاھرة 
طب�ع دار النف�ائس    -للشیخ محمد الطاھر ب�ن عاش�ور    مقاصد الشریعة-٣٩

 بالمغرب
طب�ع دار الغ�رب    -مقاصد الشریعة ومكارمھا لألستاذ ع�الل الفاس�ي    -٤٠
  اإلسالمي 

المقاص��د الش��رعیة وأثرھ��ا ف��ي الفق��ھ اإلس��المي لل��دكتور محم��د عب��د      -٤١
  دار الحدیث بالقاھرة-العاطي 

دار -ة لمحم�د س�عد الی�وبي    مقاصد الشریعة وعالقتھ�ا باألدل�ة الش�رعی   -٤٢
  الھجرة للنشر والتوزیع بالریاض

رسالة دكت�وراه بكلی�ة    -مقاصد الشریعة للدكتور عمر محمد جبھ جي -٤٣
  الدعوة اإلسالمیة في لیبیا

  مؤسسة الرسالة-مقاصد الشریعة لزیاد محمد احمیدان -٤٤
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مقاص���د الش���ریعة اإلس���المیة تأص���یال وتفع���یال لل���دكتور محم���د بك���ر    -٤٥
  إدارة الدعوة والتعلیم رابطة العالم اإلسالمي-اعیل اسم

دار  –مقاصد الشریعة بین األصالة والتجدید للدكتور إحسان میر علي-٤٦
  الثقافة للجمیع بدمشق

دار الغ�رب  -مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة للدكتور عبد المجید النجار -٤٧
  اإلسالمي

دارالح�دیث بالق�اھرة    -م المقاصد العامة للشریعة للدكتور یوسف الع�ال -٤٨
،  

 –المن��اھج األص��ولیة ف��ي االجتھ��اد ب��الرأي لل��دكتور فتح��ي ال��دریني     -٤٩
  مؤسسة الرسالة 

المنخول ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي بتحقیق محمد حسن ھیتو -٥٠
  سوریة -دار الفكر دمشق  -

الموافقات ألبي إسحاق ابراھیم بن موسى الشاطبي بتعلیق�ات ال�دكتور   -٥١
  دار الكتب العلمیة بیروت-عبد اهللا دراز 

الموافقات في أصول الشریعة لإلمام أبي إسحاق إب�راھیم ب�ن موس�ى     -٥٢
دار  –بتحقیق أبو عبیدة مشھور آل س�لمان   اللخمي الغرناطي المعروف بالشاطبي

 م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧ا بن عفان للنشر الطبعة األولى 
طبع المعھد العالمي  -عطیة  نحو تفعیل مقاصد الشریعة لجمال الدین -٥٣

  للفكر اإلسالمي 
نش��ر البن��ود عل��ى مراق��ي أب��ي الس��عود لعب��د اهللا ب��ن إب��راھیم العل��وي     -٥٤
  دار الكتب العلمیة-الشنقیطي 

طبع المعھ�د  –نظریة المقاصد عند الشاطبي للدكتور أحمد الریسوني  -٥٥
  العالمي للفكر اإلسالمي

اب ال�دین أب�ي العب�اس أحم�د     نفائس األصول في شرح المحصول لشھ-٥٦
ب��ن إدری��س الص��نھاجي المع��روف ب��القرافي بتحقی��ق ع��ادل عب��د الموج��ود ، عل��ي     

مكتب�����ة ن�����زار مص�����طفى الب�����از بمك�����ة المكرم�����ة الطبع�����ة األول�����ى      -مع�����وض 
  م١٩٩٥/ھـ١٤١٦

نھای��ة الس��ول ش��رح منھ��اج األص��ول لجم��ال ال��دین عب��د ال��رحیم ب��ن       -٥٧
  دار الكتب العلمیة بیروت-الحسن اإلسنوي 

مطبع�ة النج�اح الجدی�دة بال�دار     -وجھة نظر للدكتور أحم�د الخملیش�ي   -٥٨ 
  البیضاء المغرب

  :كتب اللغة والمعاجم والمصطلحات : سادسا 

التعریفات لعلي بن محمد الجرجاني بتحقیق محمد عبد الك�ریم القاض�ي    -١
  دار الكتاب العربي بیروت -
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ور العلم���اء ج���امع العل���وم ف���ي اص���طالحات الفن���ون المع���روف بدس���ت   -٢
 -القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول األحمد نكري ب�اب الن�ون م�ع الف�اء     

  بیروت -لبنان –دار الكتب العلمیة 
الص��حاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة ألب��ي نص��ر إس��ماعیل ب��ن حم��اد   -٣

  م١٩٨٧/ھـ ١٤٠٧بیروت سنة –دار العلم للمالیین  –الجوھري الفارابي 
طبع دار  -د الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي المحیط لمج القاموس -٤

 الحدیث بالقاھرة 
طبع  –لسان العرب لجمال الدین أبو الفضل محمد بن بكر بن منظور  -٥

  .دار المعارف بالقاھرة 
مخت��ار الص��حاح لمحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن عب��دالقادر ال��رازي تحقی��ق         -٦

  م١٩٩٥/ ه ١٤١٥بیروت سنة  –مكتبة لبنان ناشرون  -محمود خاطر
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ألبي العب�اس أحم�د ب�ن محم�د     -٧

  .دار المعارف .-الفیومي بتحقیق عبد العظیم الشناوي 
دار النف�ائس للطب�ع   –معجم لغ�ة الفقھ�اء  لل�دكتور محم�د رواس قلعج�ي      -٨

  م١٩٨٨/ه١٤٠٨لبنان الطبعة الثانیة  -بیروت  -والنشر والتوزیع 
  اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس بتحقیق عبد السالم معجم مقاییس-٩

  دارالفكر-ھارون 
حامد عبد القادر ، أحمد الزیات ، المعجم الوسیط  إلبراھیم مصطفى  -١٠

  طبع دار الدعوة باإلسكندریة -محمد النجار تحقیق مجمع اللغة ، 
  :الكتب العامة والمجالت العلمیة : سابعا 

دار اب�ن  -ام أبي حامد محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي     إحیاء علوم الدین  لإلم-١
  حزم

دار المنھ�اج   -أدب الدنیا والدین ألبي الحسن علي بن محمد الم�اوردي  -٢
  بالسعودیة
 دارالمجتمع بجدة  -اإلسالم وضرورات الحیاة لعبد اهللا قادري األھدل -٣
اإلعالم بمناقب اإلس�الم ألب�ي الحس�ن الع�امري بتحقی�ق ال�دكتور أحم�د         -٤

  .دار األصالة للثقافة والتشر بالریاض –د الحمید غراب عب
حقیقة القولین ألبي حامد الغزالي تحقیق ابو عبد اهللا الداني بن منی�ر آل  -٥

  م٢٠٠٧طبع مؤسسة الریان بیروت  –زھوي 
الدین بحوث ممھدة لدراسة تاریخ األدیان للدكتور محم�د عب�د اهللا دراز   -٤

  م٢٠٠٨دار القلم بیروت سنة –
  م٢٠١٣لسنة  ١٤٨مجلة المسلم المعاصر العدد  -٥
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