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 د. محمد عمران الشديدي
 كمية اآلداب / جامعة الزيتونة

 
 

 :مقدمة
أليـ مف ، ك منياجوشرعو ك  الحمد ا عمى ما كىب مف اليدل إلى

 -ا محمدالسالـ عمى سيدن، كالصالة ك سيؽ حججواستخراج مقاصده كتن
كعمى  ،أقاـ بو صرح اإلصالح بعد ارتجاجوالذم  -سمـ صمى ا عميو ك 

كأئمة الديف بيـ أضحى  ،جكاىر تاجو، ك جكـ سماء اإلسالـأصحابو نآلو ك 
  ،،،أما بعد ،،،أفؽ العمـ، إثر بزكغ فجره ك انبالجو

ع األحكاـ إال لـ يشر العمماء أف ا  فمف المتفؽ عميو بيف جميكر
خالء نيا تجمب منافع لمناس كتدفع المفاسد عنيـ، ك إلمقاصد عامة، حيث  ا 

ستعاف بو عمى فيـ فمعرفة المقاصد مف أىـ ما ي ،اآلثاـلشركر ك العالـ مف ا
النصكص الشرعية، كتطبيقيا عمى الكقائع، كاالستدالؿ بيا عمى األحكاـ، 

حكاـ ، فكاف مف الكاجب عمى كؿ مف يريد استنباط األالتى ال نص فييا
حيط قبؿ كؿ شيء بإسرار الشريعة ، أف يالشرعية مف أدلتيا الجزئية

؛ ألف داللة األلفاظ اىا الشارع في التشريعمة التي رعالمقاصد العاك 
ية فف مف فالمقاصد الشرع ،العبادات عمى المعاني قد تحتمؿ أكثر مف كجوك 

عمكميا التي عممت باىتماـ بالغ كعناية ، كعمـ مف فنكف الشريعة اإلسالمية
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ة في العصكر الفقيية خاصب، ك كالتطبيؽ التدكيففائقة عمى مستكل التأليؼ ك 
 لت فيو الدعكات إلى قياـ ما أصبح، الذم تكاالحاليالعصر  فمالمتأخرة  

لمقاصدم، أك االجتياد اأك الفقو ( )المقاصد الشرعيةيعرؼ بعمـ 
 ،لكممات التي تحمؿ معنى المقاصداغيرىا مف المصطمحات ك ك  ،لمقاصدما
 عية فيما كاستيعابااالعتماد عمييا في منظكمة األحكاـ الفقيية الشر ك 
  .تطبيقاك 

الحكـ الممحكظة لمشارع في جميع : المعاني ك مقاصد العامة هيفال
بحيث ال تختص مالحظاتيا بالككف في نكع  ،أحكاؿ التشريع أك معظميا
الكيفيات المقصكدة  فيي: أما المقاصد الخاصة ،خاص مف أحكاـ الشريعة

أك لحفظ مصالحيـ العامة في  ،لمشارع لتحقيؽ مقاصد الناس النافعة
ىباء؛ كما   يذىب سعييـ في مصالحيـ الخاصةكيال ؛صةيـ الخاتتصرفا
باعتبار محؿ  فيي ،يات مختمفةثحيلمقاصد تنكعات كثيرة باعتبارات ك تتنكع ا

 :صدكرىا تنقسـ إلى
، التي قصدىا الشارع بكضعو الشريعةىي المقاصد ك  مقاصد الشارع: ػػ1

 .صالح كدرء المفاسد في الداريفكتتمثؿ في جمب الم
المكمؼ في سائر تصرفاتو  ىي المقاصد التي يقصدىاك  :المكمفمقاصد  ػػ 2

اجة إلييا فيي عمى أما المقاصد باعتبار مدل الح ،فعالكقكال ك  ،اعتقادا
  ثالثة أقساـ:

 ىي الح الداريف ك ػػػػػػػفي مص :ياػػػػػىي التي ال بد من :د الضروريةـــــالمقاص ػػ 1
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حفظ ك ، فظ العقؿ، حفظ النسؿح ،مس: حفظ الديف، حفظ النفسالكميات الخ
  .الماؿ

ي التي يحتاج إلييا في التكسعة كرفع الضيؽ ى :المقاصد الحاجية ــ 2
التكسع في المعامالت مثؿ الرخصة كتناكؿ الطيبات ك  ،شقةالمكالحرج ك 
  .المشركعة

كمكاـر األخالؽ ىي التي تميؽ بمحاسف العادات ك  :المقاصد التحسينية ــ 3
  .سننوكآداب األكؿ ك  ،تر العكرةمثؿ الطيارة،  كس

  والمقاصد باعتبار القطع والظن تنقسم إلى:
إثباتيا طائفة عظمى مف األدلة  ىي التي تكافرت عمى :المقاصد القطعية

  .صيانة األمكاؿالتيسير كاألمف كحفظ األعراض ك النصكص كمثاليا ك 
د الذريعة مثاليا مقصد سلقطع ك ىي التي تقع دكف مرتبة ا :المقاصد الظنية

فساد العقؿ كفيو تحريـ قميؿ مف الخمر تحريـ النبيد الذم ال يكصؿ إلى ك  ،كا 
 .اإلسكار فتككف داللة خفية ظنية

كىي التي يتكىـ أنيا صالح كخير، إال أنيا عمى غير  :المقاصد الوهمية
  .كقد اصطمح العمماء عمى تسميتيا  بالمصالح الممغاة ،ذلؾ

  عموم األمة وأفرادها تنقسم إلى:بالمقاصد باعتبار تعمقها و 
حفظ النظاـ مثاليا ك  ،كىي التي تعكد عمى عمكـ األمة :المقاصد الكمية

كبث ركح  ،ظيـ المعامالتتنمف التحريؼ كالتغيير، ك  كحماية القرآف كالسنة
  .األخالؽك ، كتقرير القيـ التعاكف كالتسامح

 مثاليا الخير ك ع ك ػػػناس بالنفالعائدة عمى بعض ال كىي :يةـــــد البعضـــــالمقاص
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  .األنس باألكالداالنتفاع بالبيع كالمير ك 
 :اصد باعتبار حظ المكمف تنقسم إلىوالمق

كمنيا أمكر التعبد  ،كىي التي ليس منيا حظ لممكمؼ :المقاصد األصمية
 غاليا 

كمف أمثمتيا الزكاج كالبيع  ،حظ المكمؼ ىي التي منياك  :المقاصد التابعة
     .الصيدك 

 أهمية البحث:
ة إلى إقرار بالعبكدية  تعالى دؿ العبافي دراسة المقاصد الشرعية أك تحك ػػ      

 .كحده
كجمب المصالح ليا، كدرء المفاسد  ،قاصد الشرعية يتحقؽ نظاـ األمةبالمػػ 

  .اآلجؿعنيا في العاجؿ ك 
  .تالتعزيراكف رد المعتدم بتشريع العقكبات ك بالمقاصد الشرعية يمػػ 
براءة الرحـ بتشريع أحكاـ النكاح ك  ،بالمقاصد الشرعية يحفظ النسؿ كالنسبػػ 

  .المختمفة
، اإلسالمية، كالتسامح الدينيتحقؽ الحاجيات بدارسة المقاصد الشرعية تػػ 

  .العدؿكالمساكاة كاألخكة ك  ،ية اإلنسانيةكالحر 
لؾ حفظ العقؿ كذك  ،شرعية يتحقؽ حفظ الماؿ كصيانتوبدراسة المقاصد الػػ 

كتحريـ  ،كالنيى عف الجمكد كالتقميد ،كالمحافظة عمى سالمة التفكير
 . كالحث عمى طمب العمـ ك التفكير، كمقاكمة الجيؿ ،تالمسكراالمخدرات ك 
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   البحث: رأسباب اختيا
مسائؿ  اختالؼ فيمف ما دعاني إلى كتابة ىذا البحث ىك ما رأيت ػػ 

  .الشريعة
ف التشريع في قكانيف المعامالت كاآلداب إلسالـ مالبحث عف مقاصد اػػ 

  .اسـ الشريعة مستالالتي أرل أنيا 
بع التابعة مف كالـ أئمة االستعانة بمباحث األئمة المتقدميف لمعرفة المتاػػ 

  .كالجدؿ بيف األئمة الفقو كاألصكؿ
 .معرفة الغاية التي يرجكىا المسمـ مف كراء أفعالوػػ 
د بأحد العناكيف التي تنير ـ في تعزيز مكتبة المقاصرغبتي في اإلسياػػ 

 .اليمة
يت في البحث أف قد راع، ك ا البحثذىذا ما أردت تحقيقو في ى

الزيادات التي ال فائدة ز الفكرة، بعيدا عف الخالفات ك مرك ،يككف سيؿ العبارة
د عنكف أما مف ناحية خطة البحث فق ،مف كرائيا حتى يتيسر فيمو لمقراء

 عمى األفعاؿ( كتأثيرىا المقاصد السيئة حث بعنكاف )ىذا الب
  :ثالثة مباحث تحتها مطالبوقسم البحث إلى: مقدمة  و 

  :ليا ثالثة مطالبك  المقاصد كمعانييا /المبحث األول
  .تعريؼ المقاصد عند أىؿ المغة :المطمب األول
  .تعريؼ المقاصد عند أىؿ الشرع :المطمب الثاني
  .ة المقاصد الشرعيةأدل :المطمب الثالث
  .المقاصد السيئة كتحتو ثالثة مطالب /المبحث الثاني
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  .اتباع اليكل :المطمب األول
  .الرياء :المطمب الثاني

  .اليركب مف العبادة :الثالثالمطمب 
  :تحتو ثالثة مطالبتأثير المقاصد في األفعاؿ ك  /المبحث الثالث
  .تأثير المقاصد في المباحات :المطمب األول
  .تأثير المقاصد في المحرمات :المطمب الثاني
 تأثير المقاصد في العبادات  :المطمب الثالث

قت في الجمع كالترتيب أككف قد كف ا التقديـ أفذمؿ في ختاـ ىآك 
  .االستخالصك 

ؿ في البدء كفي المنتيى تسديد الرأم كتدعيـ الجيد كتقكية أأس كاى    
بصالح  الرؤية الفكرية في العاجؿ، ر فظن تىقبكؿ العمؿ، حك  ،اإلرادة

  .كبسعادة الرؤية الربانية في اآلجؿ
فع بو كما كأف ين ،عؿ ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـؿ أف يجأأس كاى 

 و نعـ المكلى كنعـ النصير،نَّ إو سميع الدعاء، ك نَّ إ ،نفع بمراجعو كأصكلو
 سميما.سمـ  تلو كصحبو ك آكصمى ا عمى سيدنا محمد ك عمى 

 
 :المقاصد ومعانيها /المبحث األول

  :مفهوم المقاصد  :المطمب األول
 ة التي ػػػػػ، كىي الغايبكسر الصاد ،دػػىي جمع مقص أوال: المقاصد في المغة:
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 .(1)تكضع ليا الكسائؿ لتحقيقيا
بف عاشكر المقاصد عرؼ الشيخ الطاىر  نيا: المقاصد في االصطالح:ثا

الحكـ الممحكظة ىي المعاني ك  د التشريع العامةصمقا" :الشرعية بقكلو
لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا بحيث ال تختص مالحظتيا 

 .(2)"بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة
، المراد بمقاصد الشريعة الغاية منيا": قاؿف سياالشيخ عالؿ الفأما 

  .(3)"ااألسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكاميك 
 دفي كتابو نظرية المقاصد عنفقد عرَّفيا  األستاذ أحمد الريسكني أما

ىي الغايات التي كضعت الشريعة ألجؿ تحقيقيا بقكلو: " اإلماـ الشاطبي
 .(4)"لمصمحة العباد

 الثة أنكاع مف المقاصد الشرعية:التعريفات نستخمص ث همف خالؿ ىذ
تعمؿ عمى تراعييا الشريعة ك كىي التي  ،عامةالمقاصد ال النوع األول:

كحفظ نظاـ التعايش فييا،  ،ألرضتحقيقيا في كؿ أبكابيا التشريعية كعمارة ا
قياميـ بما كمفكا بو مف عدؿ ك  ،استمرار صالحيا بصالح المستخمفيف فيياك 

صالح في األرضمف صالح في الع، ك كاستقامة  ،قؿ كفي العمؿ، كا 

                                                 
القامكس المحيط ك  ،536حاح لمجكىرم ص مختار الصك  ،693المصباح المنير ص :ينظر   (1)

1/339.   
    .51بف عاشكر ص المقاصد الشريعة اإلسالمية   (2)
 .   14ي صبنظرية المقاصد لمشاط   (3)
 .   14المقاصد ألحمد الريسكني ص  يةنظر   (4)
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نظاـ كجمب المصالح، كدرء كما مثؿ ليا بحفظ ال ،راتياخي تخراجاسك 
قامة المساكاة بيف الناسالمفاسد، ك    .ا 

الشارع مف كؿ حكـ شرعي  كىي ما قصده ،المقاصد الجزئية النوع الثاني:
 أك سبب، أك شرط، ،باحةإأك  ،أك تحريـ، أك كراىة ،أك ندب ،مف إيجاب

ألنيـ أىؿ التخصص في جزئيات  ؛بو الفقياء ىالنكع أكثر ما يعن كىدا
  .ريعةلشا

ىي التي تيدؼ الشريعة إلى تحقيقيا في ك  ،المقاصد الخاصة النوع الثالث:
كمقاصد الشارع في أحكاـ العائمة،  ،معيف أك في أبكاب قميمة متجانسة باب

عامالت المنعقدة عمى األبداف، ككمقاصد القضاء المكالتصرفات المالية، ك 
 .(1)أك التبرعات ،يادةالشك 

 ثبات المقاصد الشرعية:أدلة إ: المطمب الثاني
  الشرعية بما يمي: ثبات المقاصدإعمى  ستدؿيي 

ة بالتأمؿ كالرجكع عيالؿ عمى مقاصد الشر ىك طريؽ لالستدك  ،أكال: االستقراء
 كىك نكعاف: ،إلى كالـ العمماء

ألحكاـ استقراء ىذه اك  ،ستقراء األحكاـ المعركفة عممياىك ا النوع األول:
باستقراء العمؿ يحصؿ العمـ بمقاصد الشريعة ك  ،ؿ إلى استقراء عممياؤك ي

إذا عممنا عمة النيى عف المزابنة الثابتة بمسمؾ اإليماء  :مثاؿ ذلؾك  ،بسيكلة
في قكؿ رسكؿ ا ػ صمى ا عميو  كسمـ ػ في الحديث الصحيح لمف سألو 

                                                 
 .  14بف عاشكر ص المقاصد الشرعية ال :ينظر  (1)
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فال " قاؿ: "نعـ": قاؿ "؟أينقص الرطب إذا جؼ" :عف بيع التمر بالرطب
ار أحد فحصؿ لنا أف عمة تحريـ المزابنة ىي الجيؿ بمقد ،(1)"ذفإ

ذا عمك  ،ع باليابسك الرطب منيما المبيىك  ،العكضيف منا النيى عف بيع ا 
 ،عممنا أف عمتو جيؿ أحد العكضيف بطريؽ استنباط العمةالجزاؼ بالمكيؿ، ك 

ذا عممنا  لخديعة عمتو نفي اأفَّ عممنا ك  ،إباحة اشتراط السالمة مف الغبفكا 
 :لمرجؿ الذم قاؿ لوصمى ا عميو كسمـ ػ  .بنص قكؿ الرسكؿ ،يف األمةب
إذا عممنا ف ،أم ال خديعة ،(2)"فقؿ ال خالبة تإذا بع" :خدع في البيكعأي إنِّ 

بطاؿ الغرر في إدا ىك ىذه العمؿ استخمصنا منيا مقصدا شرعيا كاح
عمى خطبة خطب المسمـ ننا نعمـ النيى عف أف يأكمف األدلة:  ،المعاكضات
في ذلؾ النيى العمة ك  ،سكـ أخيوالنيى عف أف يسكـ عمى ك ، أخيو المسمـ

المقصد ك  ،عي في الحرماف مف منفعة مبتغاةعف الس أىك الكحشة التي تنش
نستخمص مف ذلؾ المقصد إلثبات ك  ،ؾ ىك دكاـ األخكة بيف المسمميفمف ذل
كـ إذا كاف الخاطب عد السالسكـ بك  ،انتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبةالجـز ب
 .(3)عرضا عما رغبا فيوألسائـ األكؿ قد ااألكؿ ك 

                                                 
 .   5/169نيؿ األكطار:   (1)
 .   2117جو البخارمُّ في صحيحو، كتاب البيكع، باب الخداع في البيع، رقـ: أخر   (2)
لحديث اك  ،20مقاصد التشريع ص، 20كر صمقاصد الشريعة اإلسالمية البف عاش :نظري  (3)

 بنص 5/155لحديث في نيؿ األك طار البخارم كىك متفؽ عميو كما ذكر اأخرجو مسمـ ك 
ؿ عمى خطبة )ال يخطب الرج :ا عميو ك سمـ( قاؿ الرسكؿ ا صمىف أ)عف أبي ىريرة 

 (. خيوأخر ال يبع الرجؿ عمى بيع آظ في لفك  ،خيو كال يسـك عمى سكموأ
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يحصؿ لنا  ثبحي ،في عمة دلة أحكاـ اشتركتأىك استقراء  والنوع الثاني:
النيى عف البيع الطعاـ " :، كمثالوف تمؾ العمة مقصد مراد الشارعأاليقيف ب

بيع " :سكاؽ كالنيى عفاألو طمب ركاج الطعاـ في عمت ،(1)"قبضو قبؿ
الطعاـ في الذمة فيفكت ركاجو،  كعمتو أف ال يبقى (2)"الطعاـ بالطعاـ نسيئة

مف احتكر " :مرفكعاحديث مسمـ  النيى عف احتكار الطعاـ كما فيمثالو ك 
اء عمتو إقالؿ الطعاـ مف األسكاؽ، كبيذا االستقر ، (3)"طعاما فيك خاطئ

  .مقاصد الشريعة تيسير تناكلو مقصد مفيحصؿ العمـ بأف ركاج الطعاـ ك 
  نة:األدلة من الكتاب والس  

كجدناىا ترمي إلى لالسنة األحكاـ التي جاء بيا القرآف ك  لك تأممنا
فاألدلة مف القرآف كثيرة منيا ما  ،اـتحقيؽ مقاصد الشارع مف تشريع األحك

حيث جاءت النصكص القرآنية التي تكضح المقصكد  :ة الرسؿثيتعمؽ ببع
                                                 

أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب البيكع، باب  (طعاـ قبؿ قبضوالنيى عف بيع ال)حديث  (1)
تعت طعاما فال تبعو باـ عف جابر قاؿ رسكؿ ا: )إذا مكمس(، 2135بيع الطعاـ، رقـ )

  (.1526، كتاب البيكع رقـ )(ى تستكفيوتح
بالطعاـ نسيئة(، أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب البيكع، باب الربا،  بيع الطعاـ)حديث  (2)

(، كمسمـ عف عبادة بف الصامت عف النبي صمى ا عميو كسمَّـ قاؿ: )الذىب 2179رقـ )
اء بسكاء الشعير بالشعير كالممح بالممح مثالن بمثؿ سك بالذىب كالفضة بالفضة كالبر بالبر ك 

نظر: نيؿ ي(، 1596اؼ فبيعكا كيؼ شئتـ إذا كاف يدا بيد( رقـ )نصيدا بيد فإذا اختمفت األ
 .   5/164األكطار 

تحريـ االحتكار في  باب ،أخرجو مسمـ في صحيحو كتاب البيكع(، حديث )مف احتكر طعاما  (3)
    .5/187ؿ األكطار يي ن،  ينظر ف5/56قكات األ
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رشادىـ إلك  ،الرحمة بالعبادبعثة الرسؿ مف  مف منيا قكلو  ،الخيرى الحؽ ك ا 
ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن لٍِّمعىالىًميفى ﴿تعالى: ا أىٍرسى مى يىا أىيُّيىا النَّاسي قىٍد ﴿ :قكلو تعالىك  ،(1)﴾كى

ديكًر كىىيدنل كىرىٍحمىةه  ا ًفي الصُّ ًشفىاءه لِّمى ـٍ كى بِّكي اءىٍتكيـ مٍَّكًعظىةه مِّف رَّ جى
مىى ﴿: كقكلو تعالى ،(2)﴾فًمًنيلٍِّمميؤٍ  مينًذًريفى ًلئىالَّ يىكيكفى ًلمنَّاًس عى رُّسيالن مُّبىشًِّريفى كى

ةه بىٍعدى الرُّسيًؿ   جَّ كىافى المًَّو حي ًكيمنا كى ذىا ﴿: كقكلو تعالى ،(3)﴾المَّوي عىًزيزنا حى ىىَٰ
ـٍ كىىيدنل كىرىٍحمىةه لِّقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى  بِّكي اًئري ًمف رَّ ه اآليات كاضحة الداللة ىذ ،(4)﴾بىصى

ؿ بً ما ىي إال رحمة مف ا سبحانو كتعالى لعباده، فمف قى ة الرسؿ ثفي أف بع
ىا كجحدىا خسر مف ردَّ ك  ،في الدنيا كاآلخرة كشكر النعمة سعد ىذه الرحمة

ـٍ تىرى ًإلىى ﴿: مصداقا لقكلو تعالى ،كذلؾ ىك الخسراف المبيف ،اآلخرةالدنيا ك  أىلى
ـٍ دىارى  الًَّذيفى  مُّكا قىٍكمىيي : قكلو تعالىك  ،(5)﴾اٍلبىكىارً  بىدَّليكا ًنٍعمىتى المًَّو كيٍفرنا كىأىحى

نىٍحشيريهي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة ﴿ نكنا كى مىٍف أىٍعرىضى عىف ًذٍكًرم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضى كى
 .(6)﴾أىٍعمىى

 ومنها ما يتعمق بالعبادات:
 أنيا قصدت  لنا تبيفللمحمدية في العبادات ة اػػػػػلك تأممنا أحكاـ الشريع

                                                 
 .   107مف سكرة األنبياء آية  (1)
 .   57مف سكرة يكنس آية  (2)
 .   165مف سكرة النساء اآلية  (3)
    .203مف سكرة األعراؼ اآلية  (4)
 .   27مف سكرة إبراىيـ اآلية  (5)
 .   124ػ 123مف سكرة طو اآليتاف  (6)
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كعي في العبادات فقد ر  ،إلى إقامة مصمحة الخمؽ في كؿ ما شرعتو
ال تنفعو طاعتيـ  ،عف عبادة خمقوف ا تعالى غني فإ ،مصمحة المكمفيف

مىف شىكىرى ﴿ مصداقا لقكلو تعالى: ،كفرىـك  تضره معصيتيـكال  ،كشكرىـ كى
ا يىٍشكيري ًلنى  مىف ٍفًسوً فىًإنَّمى بِّي فىًإفَّ  كىفىرى  كى فقد اقتضت حكمة ا  ،(1)﴾كىًريـه  غىًني   رى

في كرحمتو أف يتعبَّد خمقو بما فيو صالحيـ في العاجمة كاآلجمة، كليذا نقرأ 
د في ختاـ آية فنج ،الشعائر الكبرلا ىذه المقاصد في العبادات ك  كتاب

لىًَٰكف ييًريدي  مىا ييًريدي المَّوي ﴿: الكضكء قكلو تعالى رىجو كى مىٍيكيـ مٍِّف حى ًليىٍجعىؿى عى
كفى  ـٍ تىٍشكيري ـٍ لىعىمَّكي مىٍيكي َـّ ًنٍعمىتىوي عى ًلييًت ـٍ كى كي قكلو نقرأ في الصالة ك  ،(2)﴾ًلييطىيِّرى

ًف اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلمينكىرً إ﴿: تعالى ةى تىٍنيىىَٰ عى  :نقرأ قكلو في الزكاةك  ،(3)﴾فَّ الصَّالى
ٍذ ًمٍف أى ﴿ ـٍ خي مىٍيًي ؿِّ عى تيزىكِّيًيـ ًبيىا كىصى ـٍ كى دىقىةن تيطىيِّريىي ـٍ صى تىؾى  ًإفَّ ٍمكىاًلًي  سىكىفه  صىالى
ًميـه  سىًميعه  كىالمَّوي  لَّييـٍ  ـٍ ﴿ :نقرأ قكلو في الصكـك  ،(4)﴾عى كفي  ،(5)تىتَّقيكف﴾ لىعىمَّكي

نىاًفعى لىييـٍ ﴿: قكلو تعالىنقرأ الحج  كانت مصالح ىذا فإف  ،(6)﴾لِّيىٍشيىديكا مى
 ،األكؿ منيافإف التعبد ىك المقصكد  ،المكمفيف مرعية في ذات العبادات

فقد أكد العمماء المحققكف مف األمة  ،الدنيكية فكيؼ بأمكر المعامالت
                                                 

 .   40مف سكرة النمؿ آية  (1)
 .   6مف سكرة المائدة آية  (2)
 .   45مف سكرة العنكبكت آية  (3)
 .   103مف سكرة التكبة اآلية  (4)
 .   183مف سكرة البقرة  (5)
 .   28مف سكرة الحج اآلية  (6)
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صالح العباد في المعاش كالمعاد إلقامة ماإلسالمية أف الشريعة إنما كضعت 
  .كاآلجؿ في العاجؿك 

صد شرعية ات التالية التي تصرح بمقامنيا ما ىك عاـ مثاؿ اآليك 
أىيُّيىا الًَّذيفى ﴿ كقكلو تعالى: ،(1)﴾كىالمَّوي الى ييًحبُّ اٍلفىسىادى ﴿: قكلو تعالى منيا:

ـٍ ًباٍلبىاًطؿً  ـٍ بىٍينىكي نيكٍا الى تىٍأكيميكٍا أىٍمكىالىكي كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى ﴿ى: قكلو تعالك  ،(2)﴾آمى
ـي اٍلعىدىاكىةى ﴿: تعالىكقكلو  ،(3)﴾أيٍخرىلَٰ  ا ييًريدي الشٍَّيطىافي أىف ييكًقعى بىٍينىكي نَّمى

ةً  ـٍ عىف ًذٍكًر المًَّو كىعىًف الصَّالى دَّكي يىصي ٍيًسًر كى ٍمًر كىاٍلمى اءى ًفي اٍلخى  أىنتـي فىيىؿٍ  كىاٍلبىٍغضى
ـي اٍلييٍسرى كىالى ييًريدي ﴿ :قكلو تعالىك  ،(4)﴾مُّنتىييكفى  ـي اٍلعيٍسرى  ييًريدي المَّوي ًبكي  ،(5)﴾ًبكي

رىجو ﴿ :كقكلو تعالى ـٍ ًفي الدِّيًف ًمٍف حى مىٍيكي عىؿى عى مىا جى  كقكلو تعالى: ،(6)﴾كى
ـٍ ﴿ يىاةه يىا أيكًلي اأٍلىٍلبىاًب لىعىمَّكي اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي في كؿ آية  ،(7)﴾تىتَّقيكفى  كى

ع أك تنبيو عف مقصد شرعي يدؿ عمى أف لمشار  ،تصريح بمقصد شرعي
 ـ.عو لألحكامف تشري قصدان 

 لشرعية في السنة النبوية:ومن أدلة إثبات المقاصد ا   
 الىا ة أعػػػػػسبعكف شعبع ك ػػػػػماف بضػػػػػػاإلي" :ـػػػػػػػو ػ صمى ا عميو ك سمػػػػػقكل ػػ1

                                                 
 .   205سكرة البقرة اآلية  (1)
 .   29سكرة النساء اآلية  (2)
 .   18مف سكرة فاطر اآلية  (3)
 .   91ة اآلية مف سكرة المائد (4)
 .   185مف سكرة البقرة اآلية  (5)
 .   78مف سكرة الحج اآلية  (6)
 .   179مف سكرة البقرة اآلية  (7)
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  .(1)"شيادة أف ال الو إال ا كأدناىا إماطة األذل عف الطريؽ
كؿ يكـ تطمع فيو  ،مف الناس عميو صدقة ىسالم ؿُّ ك": قاؿ رسكؿ ا ػػ2

تحممة عمييا أك فكتعيف الرجؿ في دابتو  ،الشمس تعدؿ بيف اثنيف صدقة
ككؿ خطكة تمشييا إلى  ،الكممة الطيبة صدقةك  ،ترفع لو عمييا متاعو صدقة

 .(2)"عف الطريؽ صدقة لذكتميط األ ،الصالة صدقة
ـ الخمؽ كميـ عياؿ ا فأحبي" :سمـسكؿ ا ػ صمى ا عميو ك قكؿ ر  ػػ3

نفع حديث مقصد شرعي ىك تقديـ الال افي ىذ ،(3)"نفعيـ لعيالوأإلى ا 
 .كتكفير السعادة ليـ ،كالخدمة لمعباد

ىذا  ،(4)"ال ضرارال ضرر ك " :سمـسكؿ ا ػ صمى ا عميو ك قكؿ ر  ػػ4
ماـ ألفساد االضرر ك  أغمؽ ا بيا منافذ ،الحديث يعتبر قاعدة كبرل

مقاصد مف  نستخمص منيا أفَّ  ؿ الرسكؿ المتعددةمشاىدة أفعاف ،المسمميف
أف  مر داللة قاطعةثفجممة ىذه األدلة المتفؽ عمييا ت ،التيسير ةعيشر ال

                                                 
كتاب اإليماف باب أمكر  ،حديث )اإليماف بضع كسبعكف شعبة( ركاه البخارم في صحيحو  (1)

دد شعب باب ع ،كتاب اإليماف ،كمسمـ في صحيحو ،1/15(: 8)حديث رقـ  اإليماف،
    .1/63، (57)اإليماف، حديث رقـ 

، 2989حديث رقـ ،م في صحيحومف الناس عميو صدقو( ركاه البخار  ىحديث )كؿ سال م  (2)
 .   3/83 ،17حديث رقـ  ،كمسمـ في صحيحو، باب اسـ الصدقة ،عف أبي ىريرة

ك يعمى في مسنده عف أب ركاه نفعيـ لعيالو(أكميـ عياؿ ا فأحبيـ إلى ا حديث )الخمؽ   (3)
 .   15/494، كركاه البييقي في شعب اإليماف 105/ص4صغيرالجامع ال ،2/163نس بمفظوأ

)ال ضرر كال ضرار( ركاه ابفي ماجة في كتاب األحكاـ عف ابف عباس، رقـ حديث   (4)
   (.2865(، كأحمد في مسنده رقـ )2341)
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مف  ،مصالح العبادرعاية في جممتيا عمى أساس  الشريعة اإلسالمية قائمة
 ان أىدافمشارع مقاصد ك كىذا يدؿ عمى أف ل ،المحافظة عميياحيث تحقيقيا ك 

 .(1)مف التشريع
 :المقاصد السيئة /المبحث الثاني

غير ما شرعت لو فقد ناقض الشريعة؛ ألفَّ مف ابتغى بالعبادة 
المقاصد الخيِّرة ىي التي يقصد بيا صاحبيا كجو ا تعالى، أك يقصد 

 المصالح التي أجاز الشارع لممكمَّؼ قصدىا.
 :باع الهوىت  ا المطمب األول:
فيككف اليكل ىك الدافع كالباعث عمى  ،الناس تحركيـ أىكاؤىـ بعض

 ،صاحب اليكل إلى تحقيقيا ىي يسعكفي الكقت نفسو ىك الغاية الت ،العمؿ
قكلو لمصداقا  ،كيطكؼ حكلوالذم يعبده  لولؾ يككف اليكل ىك اإلذبك 

ذى ًإلىَٰيىوي ىىكىاهأ﴿: ىتعال ، حبان ل متعبد ليكاهفصاحب اليك  ،(2)﴾فىرىأىٍيتى مىًف اتَّخى
 كأف أعطى أعطى ،ف أبغض أبغض ليكاها  ك  كخكفان، إٍف أحبَّ أحبَّ ليكاه،

إليو مف رضا مكاله، فاليكل عمى ذلؾ مضاد  حبُّ أعنده ك  فيكاه آثري  ،ليكاه
خالصب الناس ىكل ك ك فال يجتمع في قم ،لوكمناؼ  ،لإلخالص  ،ا 

كل يدكر حكؿ نفسو صاحب اليك ، خمص متكجو إلى ا تعالى بكامموفالم
 ،فنجد اليكل عميؽ الجذكر في النفس اإلنسانية ،كما يدكر الحيكاف برحاه
يعجز  ،ليكلفقد ضرب ا مثال لمذم يتبع ا ،يطرفإذا تمكف مف اإلنساف س

                                                 
   .83نظر: ضكابط المصمحة: صي  (1)
 .   43الفرقاف آية مف سكرة   (2) 
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ـٍ نىبىأى الًَّذم آتىٍينىاهي آيىاًتنىا ﴿مو في قكلو تعالى: ثالبياف عف أف  يأتي بم مىٍيًي كىاٍتؿي عى
مىخى  كالسبب في قكة اليكل  ،(1)﴾ًمٍنيىا فىأىٍتبىعىوي الشٍَّيطىافي فىكىافى ًمفى اٍلغىاًكيفى  فىانسى

 ىك سيطرتو عمى النفس.
إفَّ الشيكات التي ييكاىا العبد مخمكطة بكيانو، كىك يشعر بالمذة 

يناؿ ىكاه، كما تشتييو نفسو، فالمذة التي يعرؼ طعميا الحاضرة عندما 
الناس ألىكائيـ أفسد دنياىـ، كاتباع المشتيى،  تدفعو دائمان إلى تحصيؿ

فأصحاب النفكذ كالسمطاف يقضكف عمرىـ في الجرم كراء الممذَّات 
كالشيكات، كيجاىدكف في حيازة الدنيا، فيؤدم ذلؾ إلى ظمـ اآلخريف، 

مارة مف ميكل باالستجابة لمنفس األكحرمانيـ مف أبسط حقكقيـ، اتباعان ل
ؿُّ ًممًَّف اتَّبىعى ىىكىاهي ًبغىٍيًر ﴿: كلو تعالىلق ،أعظـ الضالؿ مصداقا مىٍف أىضى كى

رسكؿ ػ كقد كعد ال ىذا،(2)﴾الظَّاًلًميفى  اٍلقىٍكـى  يىٍيًدم الى  المَّوى  ًإفَّ ىيدنل مِّفى المًَّو 
ثه ميٍيًمكىاته ( :ع اليكل أحد ثالث ميمكات فقاؿمتبصمى ا عميو كسمـ ػ  : ثىالى

ٍنًجيىاته ، كى تَّبىعه طىاعه، كىىىكنل مي شيح  مي  ثه مي ثىالى ٍرًء ًبنىٍفًسًو. كى ابي اٍلمى ٍعجى ٍشيىةي المَّوً اً   : خى
ًنيىةً  ًب قىٍصدي ًفي اٍلفىٍقًر كىاٍلًغنىى، كىالٍ ًفي السِّرِّ كىاٍلعىالى ، كىاٍلعىٍدؿي ًفي اٍلغىضى

ا لىًك اتَّبىعى ﴿ :تعالىكاتباع اليكل نتائجو خطيرة مصداقا لقكلو  ،(3))كىالرِّضى  كى
مىف ًفيًيفَّ  ـٍ لىفىسىدىًت السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كى ؽُّ أىٍىكىاءىىي   فىييـٍ  ـٍ ػػػًبًذٍكًرىً  نىاىيـػػػػأىتىيٍ  بىؿٍ اٍلحى

                                                 
   .175مف سكرة األعراؼ آية   (1)
 .50مف سكرة القصص: آية   (2)
مشكاة  :ينظر ،2/308 ،كاه البييقى في كتاب شعب اإليماف، باب ثالث ميمكاتالحديث ر  (3)

 .2/637المصابيح 
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 .(1)﴾مٍُّعًرضيكفى  ًذٍكًرًىـ عىف
عمـ ما حؿ بالقمكب كالعقكؿ لكر اإليماف فمك نظر اإلنساف ببصيرة ن

 ،االقتصادك  ،كالتشريع ،في السياسية ،تيجة التباع اليكلاألفراد كالجماعات نك 
 خرابو إنماف فساد العالـ ك أكؿ مف لو مسكة مف عقؿ يعمـ  :لقيـيقكؿ ابف ا

كما استحكـ األصالف  ،اليكل عمى العقؿك  ،نشأ مف تقديـ الرأم عمى الكحي
 تباع اإلنسافافالسبب في ذلؾ ىك  ،الفاسداف في قمب إال استحكـ ىالكو

كىذا يكرثو الجيؿ  ،ف متبعو يعرض عف الحؽأاليكل  تباعاكمف نتائج  ،ىكاه
فىمىمَّا ﴿ى: مصداقا لقكلو تعال ،الضالؿ حتى يعمى قمبو عف الحؽ الكاضحك 

ـٍ  كىالى ﴿ :قكلو تعالىك  ،(2)﴾اٍلفىاًسًقيفى  اٍلقىٍكـى  يىٍيًدم الى  كىالمَّوي زىاغيكا أىزىاغى المَّوي قيميكبىيي
 لىييـٍ  المَّوً  سىًبيؿً  عىف يىًضمُّكفى  الًَّذيفى  ًإفَّ ف سىًبيًؿ المًَّو اٍليىكىلَٰ فىييًضمَّؾى عى  تىتًَّبعً 

 .(3)﴾اٍلًحسىابً  يىٍكـى  نىسيكا ًبمىا شىًديده  عىذىابه 
كمف اتباع اليكل ما  ،يفسدىااع اليكل يبطؿ األعماؿ الصالحة ك تباك 

ف جاء ا  ك  ،ل طريؽ إلى المذمكـاتباع اليك " :(4)قالو الشاطبي في المكافقات
ي ضمف المحمكد؛ ألنو إذا تبيف أنو مضاد بكضعو لكضع الشريعة فحينما ف
  كاستدؿ بثالثة أدلة: ،"احـ مقتضاىا في العمؿ كاف مخكفاز 
 .أف اليكل سبب تعطيؿ األكامر كارتكاب النكاىي؛ ألنو مضاد ليا ػػ1

                                                 
 .71لمؤمنكف آية مف سكرة ا (1)
 .5مف سكرة الصؼ اآلية  (2)
 .26سكرة ص اآلية  (3)
 .2/125المكافقات لمشاطبي  (4)
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 .يسرم معيا في أعماليا حدث لمنفس ضراكة حتىأأنو إذا اتبع ربما  ػػ2
عيـ ، كالننتائج عممو األلتذاذ بما ىك فيو عامؿ بمقتضي االمتثاؿ مفأف ال ػػ3

 انفتاح مغاليؽ العمكـ.بما يجنيو مف تمرات العمكـ ك 
   لإلنساف في مجاىدة اليكل ثالثة أحكاؿ:عالج الهوى: 

 ،كىذا حاؿ أكثر الخمؽ ،ال يستطيع خالفا لوف يغمبو اليكل فيممكو ك أػ 1 
ذى ًإلىَٰيىوي ىىكىاهي أىفى ﴿ :مصداقا لقكلو تعالى ًف اتَّخى فمف كاف تردده في  .(1)﴾رىأىٍيتى مى

 جميع أطكاره خمؼ أغراضو البدنيَّة فقد اتَّخذ إليو ىكاه.
فيذا  ،كتارة عمييا اليد ب بينيـ سجاال، تارة ليا اليد،ككف الحر تأف  ػػ 2

الرجؿ مف المجاىديف، فإف قصدتو المنية فيك مف الشيداء؛ ألنو مشغكؿ 
  .األكلياءك  لعميا لمخمؽ سكاء األنبياءكىذه الرتبة ا ،ـ رسكؿ ابكال
فيصير مستكليا عميو ال يقيره بحاؿ مف األحكاؿ، كىذا  ،أف يغمب ىكاه ػػ 3

ما مف أحد إال ": صمى ا عميو كسمَّـقاؿ  ،كالحرية التامة ،ىك الممؾ الكبير
ف ا قد أعانني عميو حتى ممكتو لوك   .(2)"شيطاف، كا 

ألنو يحتاج  فتخميص النفس مف اليكل ليس باألمر السيؿ الميسكر؛
كما يحتاج تكفيقا كعناية مف ا، فقد حذر ا منو  ،إلى جيد كعناء طكيؿ

 مكسى حذر اك  ،كحذر منو رسكؿ ىذه األمة ،بقيفالرسؿ السااألنبياء ك 
 :تعالى ستقيمكف عمى شرع ا قاؿالذيف ال يعميو السالـ مف إتباع ىكل 

                                                 
 ( .23مف سكرة الجاثية اآلية )  (1)
لكحي نزكؿ افي دالئؿ النبكة باب   لبييقيركاه ا (  الحديث )ما مف أحد إال كلو شيطاف  (2)

 .2/223مشكاة المصابيح  :، ينظر8/162
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ا تىٍسعىىَٰ ﴿ ٍنيىا  ًإفَّ السَّاعىةى آًتيىةه أىكىادي أيٍخًفييىا ًلتيٍجزىلَٰ كيؿُّ نىٍفسو ًبمى دَّنَّؾى عى فىالى يىصي
عىٍمنىاؾى ﴿ كقاؿ تعالى: ،(1)﴾بىعى ىىكىاهي فىتىٍردىلمىٍف الى ييٍؤًمفي ًبيىا كىاتَّ  يىادىاكيكدي ًإنَّا جى

ـٍ بى  ًميفىةن ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍحكي ؾى عىٍف سىًبيًؿ ٍيفى النَّاًس ًباٍلحىؽِّ كىالى تىتًَّبًع اٍليىكىل فىييًضمَّ خى
ا نىسيكا يىٍكـى  المَّوً  ـٍ عىذىابه شىًديده ًبمى ًإفَّ الًَّذيفى يىًضمُّكفى عىٍف سىًبيًؿ المًَّو لىيي
إلى  ف نتكجوأجنا ألنفسنا مف اليكل يجب عمينا كنحف في عال ،(2)سىاًب﴾اٍلحً 

ال فإننا لك تركنا ألنفسنا أف نضع نستمد منو النكر ك  ،ديف ا الضياء، كا 
لك ذىبنا نستقضي ما تناقمو ك  ،حؿ المعضمةنلف ننا إأىكائنا ف منيجا لعالج

ير ك  ،ماء في ىذا المجاؿ لطاؿ الحديثالعم اد القميؿ في ىذا يغني عف ا 
مصداقا ليكل كيقيره الكقكؼ بيف يديو يدفع اككذلؾ الخكؼ مف ا ك  .الكثير

نىيىى النٍَّفسى عىًف اٍليىكىل﴿ :لقكلو تعالى بًِّو كى ـى رى قىا اؼى مى  .(3)﴾كىأىمَّا مىٍف خى
قاؿ عمر بف  ،نساف نفسويبعده أف يحاسب اإلما يدفع اليكل ك مك 
ف أؿ ف تحاسبكا كزنكىا قبأ حاسبكا أنفسكـ قبؿ" :الخطاب
 بة النفس تككف عمى ىذه األحكاؿ:حاسكمك ،(4)"تكزنكا

  .ف يحاسب العبد نفسو قبؿ أف يقدـ عمى الفعؿأ ػػ1
اقعة ، كالعصياف يككف بالصبر عف مك أف يعصى داعي اليكل كال يكافقو ػػ2

 .المعاصي كالذنكب

                                                 
 .15مف سكرة طو اآلية   (1)
 .26، 25ص:    (2)
 .40مف سكرة النازعات اآلية   (3)
 .38كتاب الرعايا ص  :ينظر  (4)
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مكافقة اليكل، فإف الذم يحاسب نفسو ك  ،أبعد كقكع العبد في الخط ػػ3
  .يستعرض عممو دائما

 الرياء:: المطمب الثاني 
 ،فعاؿكمصدره يأتي عمى بناء مفاعمة ك  ،اءلالرياء في المغة مصدر ر 

قتو أف حقيك  ،يجكز تخفيفيا بقمبيا ياءك  ،ألنو مف الرؤية ؛كىك ميمكز العيف
كالرياء في عرؼ العمماء قريب مف المعنى  يرم غيره خالؼ ما ىك عميو،

ىك أف يقكـ العبد بالعبادة التي يتقرب بيا  تعالى ال يريد ا ػ  ك المغكم 
  .(1)ػ بؿ يريد عرضا دنيكيا عز ك جؿ
م األعماؿ الفاضمة طمبا لمسمعة الرياء التشبو بذك " :يقكؿ الغزاليك 
 .(2)"كالمفاخرة

عبادة ليناؿ مظيرىا الرياء إظيار عمؿ ال" :كقاؿ العز بف عبد السالـ
 .(3)"مب منفع دنيكم أك تعظيـ أك إجالؿما بجإعرضا دنيكيا 

 ،ما في الدنيا بالعبادةالرياء طمب " :كقاؿ القرطبي في حقيقة الرياء
  .(4)"قمكب الناسأصمو طمب المنزلة في ك 

 د رؤية ػػبادة لقصػػػػػػيار العػػػػػػظإىك "اء: ػػػػػقة الريػػػػػػفي حقي قاؿ ابف حجرك 
                                                 

 .33الرعاية لحقكؽ ا، لمحارث المحاسبي: ص  (1)
 285ميزاف العمؿ لمغزالي ص  (2)
 1/147قكاعد األحكاـ   (3)
 .20/212تفسير القرطبي   (4)
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 .(1)"الناس فيحمدكا صاحبيا
الناس أنو يعمؿ عمال عمى  مى رً الرياء ىك أف يي " :كقاؿ ابف العربي

 .(2)"صفة أخرلر في قمبو ىك يضمك  ،صفة
أف  يمافالفرؽ بين ،ف الناس مف ال يفرؽ بيف الرياء كالسمعةىناؾ مك 

 .جؿ سماعيـ: العمؿ ألي، كالسمعة ىالرياء ىك: العمؿ لرؤية الناس
فالتسميع  ،لبصر، كالسمعة تتعمؽ بحاسة السمعفالرياء يتعمؽ بحاسة ا
، ة القرآف كذكر ا تعالىألمكر التي تسمع كقراءعمى ىذا ال يككف إال في ا

ث المرء غيره بما فالعز بف عبد السالـ يرل أف المراد بالتسميع ىك: أف يحدٌ 
أما الرياء فيي الطاعة  ،حدثات التي لـ يطمع عمييا الميفعمو مف الطاع

  .(3)يرىا الفاعؿ كي يراىا الناسظالتي ي
ؼ ة كالخكؼ كالرجاء بخالفالرياء ال يدخؿ في العبادات القمبي

كما  ،ث عما يكنو القمب يريد ثناء الناس عميوألف العبد قد يحدٌ  ؛التسميع
اء إال ء ؛ألف ال ريكنة مف الرياأعماؿ القمكب مص" :السالـقاؿ العز بف عبد 

الجكارح؛  ك ، كالتسميع عاـ ألعماؿ القمكب بأفعاؿ ظاىرة ترل أك تسمع
 .(4)"ير إال بالتسميعظعماؿ التي ال تفالصـك مف األ

                                                 
 .11/136فتح البارم البف حجر   (1)
 .411تيسير العزيز البف العربي ص  (2)
 .1/147قكاعد األحكاـ   نظر:ي  (3)
 .1/147قكاعد األحكاـ   (4)
 



 العذد الثاني               مجلة العلوم الشرعية                         

 المقاصدي السَّيِّئة كتأثيرىا عمى األفعاؿً   
 

 
-26- 

   :: عمى قسمينفالتسميع
مؿ الطاعة خالصة  ثـ يظيرىا كيسمع أف يع ىكك  :تسميع الصادقيف ػػ1

، كقد جاء في الحديث: "مف سمع ىذا محـرك  كيكقركه، ليعظمكه ؛الناس بيا
  ، كىذا تسميع الصادقيف.(1)راءل ا بو"سمع ا بو، كمف راءل 

 ،كزكيت كلـ يزؾ ،ـ يصؿكل ،أف يقكؿ صميتكىك : ميع الكاذبيفتس ػػ2
شد مف األكؿ؛ ألنو زاد عمى أكىذا  ،كحججت كلـ يحج ،كصمت كلـ يصـ

 :كما في الحديث الصحيح ،بمعصيتيف قبيحتيف فأتي ،إثـ التسميع إثـ الكذب
 .(2)"المتسمع بما لـ يعط  كالبس ثكبي زكر"

كما يقكؿ العز بف عبد السالـ  ،السمعةكقد يجمع العبد بيف الرياء ك 
ـ بالتسميع ثنو يأفإ ،بعبادات ثـ سمع مكىما إلخالصيما لك راءل" :ي ذلؾف

 .(3)"كالرياء جميعا
 :ارف بيف الرياء كالعجب ثـ يفرؽ بينيما فيقكؿكثير مف الناس مف يقك 

 .(4)"ؽ، كالعجب مف باب اإلشراؾ بالنفسلاالرياء مف باب اإلشراؾ بالخ"
                                                 

. كحديث: )مف سمع سمع ا بو( أخرجو 407ص :ينظر المقاصد الحسنة  لمسخاكم  (1)
( 6499البخارمُّ في صحيحو عف جندب بف عبد ا، كتاب الرقائؽ، باب الرياء، رقـ )

 ، )متفؽ عميو(.11/336
 . 1/148قكاعد األحكاـ:   (2)
. كحديث: )مف سمع سمع ا بو( أخرجو البخارمُّ 407ص :ة لمسخاكمينظر المقاصد الحسن  (3)

، 11/336( 6499في صحيحو عف جندب بف عبد ا، كتاب الرقائؽ، باب الرياء، رقـ )
 )متفؽ عميو(.

 .1/277مجمكع الفتاكم البف تيمية   (4)
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 ،ىك بنفسو أم معجب بيايقاؿ رجؿ مز  ،ب في لغة العرب الزىكجٍ فالعي 
طاعتو ال فالمعجب المغركر بنفسو كبعبادتو ك  ،(1)برأيو كنفسو أم معجب

يَّاؾى نىٍستىًعيفي ﴿ :يحقؽ قكلو تعالى ًإيَّاؾى نىٍعبيدي ﴿ فالعبد متى شغؿ بتحقيؽ ،﴾كىاً 
يَّاؾى نىٍستىًعيفي  الث ميمكات، )ث :ففي الحديث ،العجبخرج عف الرياء ك  (2)﴾كىاً 
عجاب العبد بنفسو( ،كىكل متبعشح مطالع،   .(3)كا 

 أسباب الرياء:
  .ي قمكب الناسالمنزلة فالرياسة ك  بُّ حي  ػػ1
يىاةى الدٍُّنيىا﴿: الدنيا الذم قاؿ ا فيو بُّ حي  ػػ2 كفى اٍلحى  :قاؿ تعالىو ،(4)﴾بىٍؿ تيٍؤًثري
 .(5)﴾كىالَّ بىٍؿ تيًحبُّكفى اٍلعىاًجمىةى ﴿
 بِّ األمكر الداعية إلى الرياء في النفس اإلنسانية محصكرة في حي  ػػ3

  .(6)في أيدم الناس فيماالطمع ك  ،كخكؼ المذمة كالضعة في الدنيا ،المحمدة
  :عالج الرياء

  :(7)ىناؾ أمكر يعالج بيا صاحب الرياء نفسو منيا   
  .ومراقبتاالستعانة با عمى اإلخالص كالتعكذ بو مف الرياء ك  ػػ1

                                                 
 (.ع ح ب)لساف العرب مادة  :ينظر  (1)
 .5 األية سكرة الفاتحة  (2)
 .: سبؽ تخريجوحديثال  (3)
 .16سكرة األعمى اآلية   (4)
 .20سكرة القيامة اآلية   (5)
 .139الرعاية لحقكؽ ا، لمحارث المحاسبي: ص  (6)
 .2/159نظر: إعالـ المكقعيف: ي  (7)
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  .التحرز منومعرفة الرياء ك  ػػ2
 .خرةر في عاقبة الرياء في الدنيا كاآلالنظ ػػ3
سرارىا .  خفاء إ ػػ4  العبادة كا 

 :: الهروب من العبادةالمطمب الثالث
خالص التكجو إليو ،ع  كحده: ىك الخضك القصد مف العبادة  ،كا 

بادات ليس الكاجبات المفركضة مف العك  ،كالعبادات حؽ خالص  كحده
نيتو إلى كبعض الناس يتكجو قصده ك  ،عف نفسولممكمؼ خيار في إسقاطيا 

بحيث يككف عممو  ،التحايؿكىك نكع مف أنكاع الخداع ك  ،عبادةاليركب مف ال
صد في باطنو التيرب مف العبادة ىك يقك  ،في ظاىر األمر مشركعان 

سقاطيا تكاسالك  تباعا اك  ،احةكطمبا لمر  ،كظنا بالجيد كالماؿ ، عف الفعؿا 
فيشرب  ،كمف أمثمة ذلؾ أف يدخؿ كقت الصالة عميو في الحضر ،لميكل

كؿ ذلؾ  ،أك يحدث سفرا ،الخمر أك يشرب دكاء يفقده عقمو مدة مف الزمف
 ،الصالة مف قعكد أك بالقصر في السفرب ،يسقط الصالة عنو كميا أك جزئيال

 أك يريد ،كال يصكـ بالذم يظمو شير رمضاف فيحدث سفرا ليأكؿ ثَّمكا لوكم
كمف  ،ثـ يجامع كي يسقط الكفارة كؿ أكالأفي ،أف يجامع زكجتو في رمضاف

أك جمع  ،أك إتالفو ،الذم يريد الفرار مف كجكب الزكاة بيبة الماؿأمثمة ذلؾ 
د كؿ ىذه مف المقاص ،ؿ الحكؿبأك بيع الماؿ ق ،أك تفريؽ مجتمعو ،متفرقو
  كمف األدلة عمى ذلؾ: ،الخبيثة

ال يجكز لمعبد أف يتسبب في  ،أف العبادات الكاجبة حؽ  تعالى ػػ1
  .لؾ فإف العبادة تبقى في ذمتوكمف فعؿ ذ ،إسقاطيا بحاؿ مف األحكاؿ
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ح تعكد عمى العباد في المصالك  ،يا إلى االعبادات شرعت لمتقرب ب ػػ2
 ،وو في سنتكىذه المصالح بينيا ا في كتابو كرسكلي  ،أخراىـدنياىـ ك 

ذلؾ القصد فإف مقصده  كمف خالؼ ،استنبطيا العمماء مف النصكصك 
 ،فالزكاة كضعت لمتقرب بيا  ،مخالؼ لمقصكد الشارع مف كضع العبادة

عت لتزكية النفس كذلؾ شر  ،اآلخرةي الدنيا ك رضكانو ف كيحصؿ العباد عمى
 . توحاجر بسد يخراجيا مصمحة لمفقفي إك  ،كرفع رذيمة الشح

الحيمة ال حاؿ إلى حاؿ، ك كىك التصرؼ مف  ،مف الحكؿ "مةعٍ فً " الحيمة ػػ3
  :كىي عمى ثالثة أنكاع ،(1)ال تمدح مطمقاتدـك ك 

: ىك الذم يتكصؿ بو إلى إسقاط الكاجب ػػ1  ،مثؿ تحميؿ المحرمات ،محـر
  .الباطؿ حقاك  ،كالحؽ باطال ،قمب الظالـ مظمكماك 
كترؾ  ،إلى فعؿ ما أمر ا بويتكصؿ بو ما يككف قربة كطاعة ىك الذم  ػػ2

  .ب فاعموثاكىذا النكع محمكد م ،ما نيى عنو،  كالتخمص مف الحراـ
 .(2)مباح جائز ال حرج عمى فاعمو كال عمى تاركو كيرجح فعمو عمى تركو ػػ3

بت بالصيد لعف ا الييكد الذيف اعتدكا في الس :مف األدلة عمى ذلؾك 
: ا في أكثر مف سكرة قاؿ تعالى ذكرىـفقد  ،ؿياحفيو بنكع مف أنكاع الت

ابى السٍَّبًت ﴿ ا لىعىنَّا أىٍصحى ـٍ كىمى كىافى أىٍك نىٍمعىنىيي ٍفعيكالن  المَّوً  أىٍمري  كى كقكلو  ،(3)﴾مى
دىةن ﴿ :تعالى ـٍ كيكنيكا ًقرى ـٍ ًفي السٍَّبًت فىقيٍمنىا لىيي ًمٍمتيـي الًَّذيفى اٍعتىدىٍكا ًمنكي لىقىٍد عى كى

                                                 
 .1/959لساف العرب، البف منظكر:   (1)
 .280ي صبالمكافقات لمشاط :ينظر  (2)
 .47مف سكرة النساء اآلية   (3)



 العذد الثاني               مجلة العلوم الشرعية                         

 المقاصدي السَّيِّئة كتأثيرىا عمى األفعاؿً   
 

 
-30- 

اًسًئف ػ أمتو مف سمكؾ  كقد حذر الرسكؿ ػ صمى ا عميو ك سمـ،(1)﴾خى
كتستحمكا ال ترتكبكا ما ارتكبت الييكد "و الييكد فقاؿ: تالطريؽ الذم سمك

ا البخارم عمى كمف األحاديث التي احتج بي ،(2)"الحيؿ ىمحاـر ا بأدن
فرضيا أف أبا بكر كتب فريضة الزكاة التي ": نسأإبطاؿ الحيؿ حديث 

كال يفرؽ بيف  كال يجمع بيف متفرؽ، كؿ ا ػ صمى ا عميو ك سمـرس
 .(3)"مجتمع خشية الصدقة

 :المبحث الثالث/ تأثير المقاصد في األفعال
 كالمحرمات، نبيف في ىذا المبحث ثأثير القصد في المباحات،

 :كالعبادات
  :تأثير المقاصد في المباحات المطمب األول:

ال ـ فاعمو كتاركو ك ذغير مقترف ب ،مو كتركوأذف ا في فع ما: المباح هو
الكقكؼ  ياكمف األمكر المباحة التي ليست بقربات في نفس ،(4)مدحو

كىي ليست  ،كالشرب كالنكـ كغيرىا مف المباحات كالجمكس كالسير كاألكؿ
  .العبادات التي شرعيا ا لمتقرب بيا مف

                                                 
 .65سكرة البقرة اآلية   (1)
، كقاؿ 24ابف تيمية في إبطاؿ التحايؿ، صحديث ذكره الك  3/238تفسير ابف كثير  :ينظر  (2)

 .1/348ابف القيـ: ىذا إسناد يصح، كبمثمو الترمذم في سننو: إغاثة الميفاف: 
ال يجمع بيف  حديث )ال يجمع بيف متفرِّؽ( أخرجو البخارمُّ في صحيحو، كتاب الحيؿ، باب:  (3)

 .4/370، كذكره أبك داككد في سننو، باب في زكاة السَّائمة: 5/289(، 6955متفرؽ، رقـ )
 .221ركضة الناظر البف قدامو ص :ينظر  (4)
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تتحكؿ بالنية ىؿ يمكف أف  كاختمؼ العمماء في األمكر المباحة 
 :فقد ذىب فريؽ مف العمماء إلى أف ،طاعة يثاب فاعمياالصالحة إلى قربة ك 

: قاؿ الحطاب .(1)"المباح ال يتقرب بو إلى ا تعالى فال معنى لمنية فيو"
المباح ال يتقرب بو إلى ا فال معنى ك  ،ما مطمكب أك مباحإلشريعة كميا ا"

لىٍيسى اٍلًبرُّ ًبأىف تىٍأتيكا اٍلبيييكتى  ﴿: قكلو تعالىج المالكية بحتاقد ف (2)"لمنية فيو كى
لىًَٰكفَّ اٍلًبرَّ مىًف اتَّقىىَٰ   لىعىمَّكيـٍ  المَّوى  كىاتَّقيكا أىٍبكىاًبيىا ًمفٍ  اٍلبيييكتى  كىٍأتيكاًمف ظيييكًرىىا كى

خاصة ال في المندكبات أف الفعؿ بنية العبادة ال يككف إعمى  ؛(3)﴾تيٍفًمحيكفى 
فإذا لـ يقصد بيا العبد  ،، فاألفعاؿ كاألقكاؿ المباحة كثيرة جدان دكف المباح

فإذا أحسف المكمؼ القصد  خركم،بالنفع األ والنية الخيرة فإنيا لف تعكد عمي
عـ كالمشرب كالنـك فإف ىذه األعماؿ مف المط ،كالتكجو حيف القياـ بيا

ا عندما نقدـ عمى ربنا يـك تصبح ثركات عظيمة تنفعن ،الصناعةكالمتاجرة ك 
عمى استحضار النية عند الحاجات فقد رغب العمماء في الحث  ،القيامة

ال مشقة عمينا في القياـ  ومع أن ،كاب العباداتثليثاب عمييا  ،العاداتك 
باح أ، أف كىذا مف عظيـ سعة رحمة ا نفس،بؿ ىي مألكفة لم ،(4)بيا

مثمة أ كمف ييا بحسف نكاياىـ،يـ عميثيبكنيا، ك يلعباده الطيبات التي يشت
: فقد تنا في المباحكضح لنا كثير مف أىؿ العمـ كيؼ تككف نيا أفٍ  ذلؾ:

                                                 
 .1/239 :خيرةذال  (1)
 .1/232الحطاب عمى خميؿ   (2)
 .115البقرة اآلية   (3)
 .12نياية األحكاـ ص  (4)
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أف ينكم بو اتباع سنة رسكؿ  ذكر الغزالي ما يمكف أف ينكم بالطيب يمكف
، عظيـ المسجد عند مجاكرتو بركائحو، كما يفعمو  يكـ الجمعة ينكم بو تا

 .(1)م اآلخريفذئح الكريية عف نفسو التي تؤ الركاكقد ينكم بو رفع 
 :تأثير المقاصد في المحرمات /لمطمب الثانيا

 :يقصدكف التقرب بالحراـ ثالث فرؽالذيف 
مثؿ  ،المعاصي مف القربات : ىي التي اعتبرت الذنكب ك الفرقة األولى

مثؿ ىذا العمؿ مأمكر أفَّ يزعمكف  ،الذيف يستحبكف النظر في كجكه الحساف
  :(2)كاستدلكا بنكعيف مف الشبو  ،كىي قربة مف قربات ا ،و شرعاب

كا ﴿ :يحة ال حجة ليـ فييا كقكلو تعالىكىي صح :الشبهة األولى ـٍ يىنظيري لى أىكى
مىؽى المَّوي ًمف شىٍيءو  مىا خى مىكيكًت السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى مكا ىؤالء حمَّ ، (3)﴾ًفي مى

لنظر الذم أمرنا بو ىك النظر المؤدم إلى فا ،ااآلية معنى غير مراد 
كما جاء بو مف  ،صدؽ رسمو كمدل ،محبة اك  ،اإليماف باك  ،معرفة ا

الذم يعمؽ ك  ،النساء الحساف النظر الذم يخصأما  ،أفعاؿصفات كأسماء ك 
كاآلية التي استدلكا بيا أنيا  ،المنظكر فيذا منيي عنو الناظر بصكرة

اًرًىـٍ ﴿عالى: مخصكصة بمثؿ قكلو ت كا ًمٍف أىٍبصى ٍؤًمًنيفى يىغيضُّ  .(4)﴾قيؿ لٍِّممي

                                                 
 .4/372يف إحياء عمـك الد نظر:ي  (1)
 .115تمبيس إبميس: ص  (2)
 .185مف سكرة األعراؼ اآلية   (3)
 .30مف سكرة النكر   (4)
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عميو كسمـ ػ  فيي كاذبة نسبكىا إلى الرسكؿ ػ صمى ا (1):الشبهة الثانيةو 
لى أئمة اليدل النظر إلى الكجو " :مثؿ الحديث المكضكع ،ىـ منيا براءك  ،كا 

مكا عف نقك  ،(3)"كهاطمبكا الخير عند حساف الكج" :الحديثك  ،(2)"المميح عبادة
يا أنيـ فيكال زعمكا سفياف بف عيينة نقؾ، ك مالك  ،أئمة الخير أمثاؿ الشافعي

كزعمكا أف  ،كالعبادة الؼ الصالحغكا األفعاؿ المحرمة بأف يغمفك  ،قركا ىذاأ
ف عمى كيزعمكف أف التعاك  . تعالى ال لمفاحشةاحبيـ لممرأة األجنبية أمر 

)مف نفس عف مؤمف  :البر، كاستدلكا بحديثالفاحشة تعاكف عمى الخير ك 
  .(4)( عنو كربة مف كرب يـك القيامةكربة مف كرب الدنيا نفس ا

بؿ جعمت الحراـ كسيمة  ،ىي التي لـ تعد الحراـ في ذاتو قربة :الفرقة الثانية
ىذا يشفع ليـ في ارتكاب أفَّ كظنكا  ،إلى األمكر التي يتقرب بيا

 ،كالخيانة ،كالظمـ ،كالربا ،ب الماؿ بالطريؽ الحراـمنيـ مف يطم .المحذكرات
 مثؿ ،مالياػػػػػيكره استعياء التي ػػػػكاألش ،رػػػػالخمك  ،رة بالخنزيرػػػػكالمتاج ،كالرشكة

                                                 
 .123ركضة المحبيف البف القيـ ص  (1)
ىذا كذب باطؿ، كمف ركل ذلؾ عف النبي ػػ   :123في ركضة المحبيف ص قاؿ ابف القيـ  (2)

أحد مف أىؿ الحديث بإسناد صحيح، صمى ا عميو كسمَّـ ػػ فقد كذب عميو، فيذا لـ يركه 
  فيك مف المكضكعات، كمخالؼ إلجماع المسمميف. 

، كقاؿ: ألفاظو كطرقو كميا ضعيفة، 80المقاصد الحسنة ص ذكره السخاكم فيالحديث ىذا   (3)
 .9/292كذكره الطبراني في المعجـ الكبير: 

( 2442ظمـ المسمـ، رقـ )أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب المظالـ، باب ال يالحديث   (4)
رقـ  ،كالترمذم في سننو ،(2074) :بي ىريرة، رقـ الحديثركاه مسمـ في صحيحو عف أك 

 .105ظر رياض الصالحيف لمنككم صن، ي2/252، كأحمد في  مسنده (1425) الحديث:
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يقكؿ الغزالي في ىذا  .الفضة لمف يأكؿ ك يشرب فييماآنية الذىب ك 
يفيـ  فال ينبغي أف ،المعاصي ال تتغير عف مكضعيا بالنية" :المكضكع

فيظف أف  )إنما األعماؿ بالنيات( :الجاىؿ ذلؾ في عمكـ قكؿ الرسكؿ
 .(1)"المعصية تنقمب طاعة

ما يصبح قربة في حؽ طائفة  ىـ الذيف يظنكف أف مف الحراـ :لفرقة الثالثةا
قد قاؿ العز بف عبد السالـ عف طائفة مف الناس ك  ،أك فرد معيف معينة
ما لـ  كيزعمكف أف ا أحؿ لو، مكليأف المعصية الصغيرة مباحة ل يركف

كأشر مف ىؤالء مف يعتقد أف ذلؾ الديف قربة لصدكره عف " :يحؿ لغيره قاؿ
ال ما إ ، كال يستثنى مف ىذاا حـر ما حـر تحريما كمياو (2)"ذلؾ الكلي

ف الحراـ أكؿ الميتة، أما الزعـ بكالمضطر أل ،ك ضركرةأاستثناه ا لحاجة 
 فيذا مخالؼ ،كيصح مف البعض اآلخر ،دكف بعض يحؿ لبعض الناس

 .دلة كما كاف عميو  سمؼ األمةلأل
ذكر في  ،ف األحكاؿف الحراـ ال يككف قربة بحاؿ مإ :وخالصة القول

كمباح،  ،كبدكاجب، كمن :ثالثة األفعاؿ الشرعية أفَّ  (3)النككية شرح األربعيف
 ال يتقرب بيما إلى ا تعالى. كالحراـ كالمكركه

                                                 
، كحديث: )إنما األعماؿ بالنيَّات( أخرجو 92ك كتاب الرعاية ص 4/368حياء عمـك الديف إ  (1)

 (.6689البخارم في صحيحو، كتاب اإليماف، باب النيَّة، رقـ )
 .1/150قكاعد األحكاـ   (2)
 .12شرح األربعيف النككية ص :ينظر   (3)
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 :تير المقاصد السيئة عمى العباداتثأ لمطمب الثالث:ا
ف تعرؼ إال بكحي ا أكف ال يم ة التي يتقرب بيا إلى ا تعالىالعباد

، باألفعاؿ التي يحبيا ا تعالى، كيرضاىا ، فنحف نتقرب إلى االمنزؿ
ستطيع معرفتو إال إذا نال محجكب عنا ك  بت ا كمرضياتو غيكمحبكبا

  .بذلؾعممنا أ
لتي تقربنا إلى ربنا مبينة مفصمة، كلـ يترؾ ا ألحد فييا فالعبادات ا

منيا بغير   يئان ، كلك ترؾ شـ يدع منيا نقصا يحتاج إلى إكماؿ، كلقكال
كمف زعـ أف في الديف بدعة  ،كالتنازع يضاح لكاف مدعاة إلى االختالؼإ

عمتو عمى رسكلو ػ صمى ، كلـ يتـ نفإنو يزعـ أف ا لـ يكمؿ دينو ،(1)حسنة
ـٍ ﴿: ا عميو كسمـ ػ كعمى أمتو، كا تعالى يقكؿ ـٍ ًدينىكي اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي

ـٍ ًنٍعمىًتي كىرى  مىٍيكي ـى ًديننا  كىأىٍتمىٍمتي عى ٍسالى ـي اإٍلً  .(2)﴾ًضيتي لىكي
، ىك الديف الذم كاف عميو الذم رضي ا أف نتقرب بو إليو فالديف
ى ا عميو كسمـ ػ فما لـ يكف في عيده ػ صمى ا عميو كسمـ الرسكؿ ػ صم

يمكف أف  والذم يزعـ أنك  ،ة فمف يككف بعد ذلؾ عبادة كال قربةبكقر ػ عبادة 
يك بيف فمـ ػ ػ صمى ا عميو كسنتقرب بعبادة مستحدثة لـ يفعميا الرسكؿ 

 :مريفأ
  ؛ـ ػ عمـ ىذه العبادةػعميو كسم مى اػػػـ أف رسكؿ ا ػ صػػػػػما أف يزعإػػ  1   

                                                 
البدعة: ىي الطريقة في الديف مخترعة، تضاىي الشريعة، كىي شاممة ألمكر الديف كالدنيا،   (1)

 (.1/29)االعتصاـ لمشاطبي: 
 .4: اآلية مف سكرة المائدة  (2)
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، صمى ا عميو كسمـ ػ بالخيانة في كىذا اتياـ لمرسكؿ ،و لـ يخبر بيالكنك 
  .التبميغ

ـ يعمـ أف ىذه عبادة أك ما أف يزعـ أف رسكؿ ػ صمى ا عمية كسمـ ػ لػػ كا   2
ـ ، كىذا المسكيف عمـ شيئا لـ يعممو ػ صمى ا عميو ك سمـ ػ كىذا اتياةبقر 

عمـ أف الرسكؿ ػ صمى ا عميو كسمـ ػ أـ فمف المعمك  ،لمرسكؿ ػ بالجيالة
يد لو بذلؾ أصحابو في ، كقد شنزؿ إليو مف ربوأالخمؽ بربو، كأنو بمغ ما 

بتدعة مستحدثة ضاللة تيمؾ صاحبيا، فكاف ، فكؿ عبادة محجة الكداع
فإف خير ": كؿو بالحمد كالثناء عمى ا تعالى، تـ يقيستفتح خطبت الرسكؿ

شر كخير اليدل ىدل محمد ػ صمى ا عميو كسمـ ػ ك  ،الحديث كتاب ا
ككؿ محدثة بدعة، " :، كفي ركاية(1)"يا، ككؿ بدعة ضاللةتاألمكر محدثا

إياكـ كمحدثات األمكر، فإف كؿ " :حديث آخر كفي (2)"ككؿ بدعة في النار
  .(3)"، ككؿ بدعة ضاللةمحدثة بدعة

، كصاحبيا ال تقبؿ مف صاحبيا، بؿ ىي مردكدةتدعة العبادات المبك 
، عف حيح عف عائشة رضي ا عنياقد ثبت في الصك  ،زكر غير مأجكرأم

 س منو فيك ػػػرنا ما ليػػػػػأحدث في أممف " :قاؿ ػػ ـػػػػػصػمى ا عميو كسمالنبي ػ 

                                                 
(، كركاه الترمذم في 2289الحديث أخرجو مسمـ في صحيحو، باب النيي عف البدع، رقـ )  (1)

 .1/52سننو، كأبك داككد كأحمد كابف ماجة. ينظر: مشكاة المصابيح: 
 .1/52الحديث متفؽ عميو، ينظر: مشكاة المصابيح:   (2)
 .1/58يح: الحديث ركاه الترمذم كصححو. ينظر: مشكاة المصاب  (3)
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 .(2)"عميو أمرنا فيك رد مف عمؿ عمالن ليس"كفي ركاية مسمـ:  ،(1)"رد
قكؿ الخميفة الراشد  :دع في الكتاب كالسنة كثيرة منياـ  البذكالنصكص في 
ككالة األمر  -مـ صمى ا عميو كس –رسكؿ ا سفَّ : العزيزعمر بف عبد 

بيا تصديؽ لكتاب ا، كاستكماؿ لطاعة ا، كقكة  ذخمف بعده سننان، األ
يا، مف فالنظر في شئ خالال تبديميا، كال رىا ك يعمى ديف ا، ليس ألحد تغي

تبع غير ا، كمف خالفيا منصكرر بيا فيك صكمف انت ،عمؿ بيا فيك ميتد
 .(3)ان ا ما تكلى، كأصاله جينـ كساءت مصير  هسبيؿ المؤمنيف، ككال

خالص ركف العمؿ المقبكؿ عند أف اإل البدايةمنذ  أدرؾ العمماءلقد 
، يككف العمؿ مشركعان لمتعبد بوأف ، كىك ا، كلكنيـ لـ يغفمكا الركف الثاني

ـٍ أىٍحسىفي ﴿: ىكقد فسر العمماء قكلو تعال ـٍ أىيُّكي كي يىاةى ًليىٍبميكى مىؽى اٍلمىٍكتى كىاٍلحى الًَّذم خى
﴾عىمىالن   كىىيكى اٍلعىًزيزي اٍلغىفيكري

ىك أخمص العمـ ": (5)قاؿ الفضيؿ بف عياض ،(4)
لصان كلـ يكف ف خاكا : إف العمؿ إذافقاؿ ،عف معنى ذلؾ سيئؿكأصكبو، ف

كلـ يكف خالصان لـ يقبؿ، حتى يككف خالصان  ان بذا كاف صكاا  صكابان لـ يقبؿ، ك 
 .(6)"فالخالص أف يككف ، كالصكاب أف يككف عمى السنة، بان صكا

                                                 
 حديث )مف أحدث في أمرنا ما ليس منو فيك رد( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب اإليماف.  (1)
 (.60أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب البيكع، باب النجش، رقـ )  (2)
 .1/103ينظر: كتاب االعتصاـ:   (3)
 .2سكرة الممؾ: اآلية   (4)
مي، شيخ الحـر المكي، مف أكابر العيبَّاد، كلد في ياض بف مسعكد التميػػػػيؿ بف عػػػػالفض (5)

 .104نظر: طبقات الحفاظ: صق( ي 187قند، سكف مكة كتكفي بيا )سمر 
 .1/103ينظر: كتاب االعتصاـ:   (6)
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صمى ا  –الرسكؿ  فما عده بعض العباد عبادة كقربة مما لـ يفعمو
ـ ، كمف يترؾ الكاليةتحريـ الطيبات مف المحـ كالفاكك –عميو كسمـ 

 ثداح، كتعبدىـ  بحمؽ شعر الرأس، كاستان كالصمت الدائـ فال يكممكف أحد
كؿ ذلؾ مف  فعميا –صمكات كطرؽ معينو في الذكر لـ يصح أف الرسكؿ 

 .ع لصاحبو أف نيتو حسنة، كمراده إرضاء ا، كال يشفاالبتداع في ديف ا
 الخاتمة

ٍمدي ًلمَّػًو الًَّذم﴿ ا اٍلحى ـٍ يىٍجعىؿ لَّوي ًعكىجن لى ٍبًدًه اٍلًكتىابى كى مىىَٰ عى كالصالة  (1)﴾أىنزىؿى عى
سبحانو كالسالـ عمى محمد ػ صمى ا عميو كسمـ ػ الذم قاؿ في كصفو 

ميؽو عىًظيـو ﴿: كتعالى نَّؾى لىعىمىىَٰ خي ا كثيرا كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميم (2)﴾كىاً 
 :إلى يـك الديف . أما بعد

ـ لبحكثيـ أف جعمكا ليا سنف التي سنيا الباحثكف في كتاباتيفمف ال    
ذا أف ختمت ىا إليو مف نتائج، فكاف خالصة ما تكصمك  تضمَّفخاتمة ت

  :كىي ،البحث بنتائج تكصمت إلييا فيو
، يؽ مصالح الناس بكفالة ضركرياتيـتحق مقاصد الشريعة اإلسالمية ىي ػػ1

  .نفع ليـ كدفع الضرر عنيـكتكفير حاجياتيـ كتحسيناتيـ، كجمب ال
، ي إبراز محاسنيا كسمكىاسياما فإدراؾ مقاصد الشريعة إإف في  ػػ2

  .فاقا جديدة في الدعكة إلى اآمما يفتح  ،كصالحيا لكؿ زماف كمكاف
                                                 

 .1مف سكرة الكيؼ اآلية   (1)
 .4مف سكرة القمـ اآلية   (2)
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تعماؿ االسمقاصد الشارع مف نحك االستقراء ك ضركرة معرفة الكشؼ عف  ػػ3
  .يرىاكغ ،المغكم ، كمعرفة األكامر كالنكاىي

نبط األحكاـ فمف خاللو تست ،الفقيورفة أىمية عمـ المقاصد لممجتيد ك مع ػػ4
 . لمكقائع كالمستجدات

كؿ الناس تحركيـ أىكاؤىـ، فيككف اليكل ىك الدافع كالباعث عمى  ػػ5
   .صاحب اليكل لتحقيقيا ى، كىك الغاية التي يسعالعمؿ

، فالمقاصد ف الرياء كمراقبتوص كالتعكذ بو ماالستعانة با عمى اإلخال ػػ6
، فمف ابتغى بالعبادة غير يا كجو ا تعالىالخيرة ىي التي يقصد بيا صاحب
، ككؿ مف ناقضيا فعممو في ىذه الحالة ما شرعت لو فقد ناقض الشريعة

  .غير صحيح
فجعميا العابد  ،مصالح أرادىا الشارعتحقيؽ ت كسيمة إلى إف العبادة شرع ػػ7

أما التكصيات فأكصي  ،لشارعال لممصالح التي أرادىا ا ،كسائؿ لمصالحو
 باالتي:

فيتكىـ معاف نصكص شرعية، ال  ،مى المجتيد أال ينساؽ كراء خيالوعػػ 1
 .   دليؿ عمى اعتبارىا

ظنو إرادة  ىأك غمب عم ،  فإذا حققوعمى الفقيو أف يتأمؿ المعنى لمنص ػػ2
 .الشارع لو، حكـ  بو، كفسر النص عمى ضكئو

، كال مو ا لوعمى المجتيد أف يمتـز االلتزاـ المطمؽ بالطريؽ الذم رسػػ 3
 . و كيككف مطيقا لو، ممتزما بشرعويخرج عنو إف أراد أف يناؿ رضا رب



 العذد الثاني               مجلة العلوم الشرعية                         

 المقاصدي السَّيِّئة كتأثيرىا عمى األفعاؿً   
 

 
-40- 

، ا تكصمت إليو فيك بتكفيؽ مف ا، فإف كاف صكابا فمف ا: فمكفي الختاـ
عز ؿ ا ػ أ كأسكاستغفر ا ،كاف كاف غير ذلؾ فمف نفسي كمف الشيطاف

ك الحمد  ،مؤمنة، كأف ينفع بو كؿ مؤمف ك كجؿ ػ أف يتقبؿ منى ىذا العمؿ
 .مف قبؿ كمف بعد
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 المراجعالمصادر و 
 القرآف الكريـ  بركاية قانكف عف نافع المدني ػػ 
ىػ 1387، عيسى البابي الحمبي ػ الطبعة الثانية أحكاـ القرآف البف العربيػػ 

 .ـ1967
الطبعة  ،صابة في تمييز الصحابة البف حجر، دار صادر بيركتاإلػػ 

 .ىػ1328األكلى 
  .، القاىرةلمغزالي ػ مكتبة المشيد الحسيني اء عمـك الديف ػيحإػػ 
 .ق1385 ـ،1966ط األكلى  ،دار األندلس ػ بيركت ،تفسير ابف كثيرػػ 
القاىرة عف  ،تب العربيةدار الك ،فحكاـ القرآالجامع أل ،تفسير القرطبيػػ 

 .ـ1967ىػ،1387طبعة دار الكتب ػ الطبعة الثانية ػ 
 بميس ػ البف الجكزم ػ دار الكعي ػ بيركت ػإتمبيس ػػ 
مطبعة السنة المحمدية الطبعة األكلى  ،جامع األصكؿ البف األثيرػػ 

 .ـ1949 ػػىػ 1368
النشرػ بيركت ك اعة بالحكـ ػ البف رجب ػ دار الفكر لمطجامع العمـك ك ػػ 

 .ـ2009 ىػ،1430
 ـ1961ىػ 1381القاىرة ،ةعيمطبعة كمية الشر  ،لمقرافي ،الذخيرةػػ 
 دار الكتب الحديثةػ القاىرة  ،لمحارث المحاسبي ،ية لحقكؽ االرعاػػ 
 .ـ1973البف القيـ ػ مكتبة الجامعة القاىرة  ،ركضة المحبيفػػ 
  .القاىرة ،فيةالمكتبة السم ،البف قدامو ،ركضة الناظرػػ 
 .ـ1973 ىػ،1393 ،الطبعة الثالثة ،لمنككم ،شرح األربعيف النككيةػػ 
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لمحمد بف إسماعيؿ البخارم المكتبة  ،الجامع الصحيح ،صحيح البخارمػػ 
 .السمفية القاىرة

القاىرة  لمسمـ بف الحجاج الطبعة المصرية ،صحيح مسمـ الجامع الصحيح ػػ
 .عف شرح النككم عمى مسمـ

 . ة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشريكف األخبار البف قتيبة المؤسسعػػ 
المكتبة السمفية البف  ،نيالبف حجر العسقال ،فتح البارم شرح البخارمػػ 

  .المكتبة البخارية الكبرل القاىرةىماـ ك 
  .القاىرة ،بادم المكتبة البخاريةآس المحيط لمفيركز القامك ػػ 
  .ـ1988 ،، مكتبة الكميات األزىريةعبد السالـ لمعز بف ،قكاعد األحكاـػػ 
  .بيركت صادر،منظكر دار لساف العرب البف ػػ 
 ،الطبعة األكلى ،دار السعكديةال ،مجمكع الفتاكل لشيخ اإلسالـ ابف تيميةػػ 

 .ىػ1381
  .ـ1993 ،دار المنار ،مختار الصحاح ػ لمرازم ػ القاىرةػػ 
  .بيركت ،دار صادر ،كتب اإلسالميالم ،حمد بف حنبؿأمسند اإلماـ ػػ 
  .ىػ1961،1380الطبعة األكلى  ،دار صادر ،لمتبريزم ،مشكاة المصابيحػػ 
طبعة دار المعارؼ  ،لمرافعي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرػػ 

  .القاىرة
  .القاىرة  ،طبعة اصبيح ،لمشاطبي ،المكافقاتػػ 
 .ـ مكتبة النجاح ـ ليبيا بمواهة الجليل شرح مختصر خليل للحطا -
 .ـ1956، ىػ1375 ،بغداد ى،مكتبة المثن ،سخاكملم ،المقاصد الحسنةػػ 
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حمد تحقيؽ م ،لمشيخ محمد الطاىر بف عاشكر ،يةمقاصد الشريعة اإلسالمػػ 
ػ ى1421 ،الطبعة الثالثة ،ردفاأل ،دار النفائس لمنشر كالتكزيع ،يساكممال

 .ـ2001
 .ـ1964 ،الطبعة األكلى ،دار المعارؼ مصر ،لمغزالي ،ميزاف العمؿػػ 
 الطبعة األميرية . حكاـ في بياف النية مف األحكاـاإلنياية  ػػ
، مكتبة مصطفي البابي الحمبي ،لمشككاني ،خبارنيؿ األكطار في شرح األ ػػ

 .ـ1952، ىػ1371 ،الثانية بعةطال
 
 
 
 

     
 


