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ال شك ان عناية العلماء _ املتقدمني واملتأخرين _ بعلم مقاصد الشريعة عناية فائقة ،ملا هلا من إثر
كبري يف استنباط األحكام وبيان املصاحل املتوخاة من تلك االحكام ،ويرى الدارس هلذا العلم ان العلماء
املتقدمون كانت عندهم املادة العلمية أو النظرية والتطبيقية لعلم املقاصد ،وقد ذكرت يف مؤلفاهتم صراحة أو
إشارة ،مث كثرت املؤلفات يف علم املقاصد وأفرد املتأخرون مصنفات وأحباث يف هذا العلم دراية منهم يف أثره.
Abstract

 There is no doubt that the care of scientists _ applicants and lateknowledge of the purposes of the law of the utmost care, because of
the great impact in the development of the provisions and the
statement of interests envisaged from those provisions, and the
scholar of this science that the scientists developed had the scientific
or theoretical and applied to the science of purposes, Their writings
explicitly or in reference, and then increased the literature in the
science of purposes and singled out the late work and research in this
science are familiar with the impact.

وامهيته.
كان من بني اولئك املتأخرين األستاذ الدكتور العالمة الفقيه األصويل القانوين أبو حممد مصطفى إبراهيم

حممد أمني الزملي(رمحه هللا) ،فقد نضر اىل علم املقاصد نضرة مشولية ،هذه النظرة جيدها الباحث والقارئ يف
كتابه فلسفة الشريعة ،فجميع العبادات اليت تناوهلا ابلبحث والتتبع -عن مصاحلها وفوائدها حتت عنوان
(فلسفة) -امنا هي مقاصد يف نظر اهل الشرع.
والذي يؤيد ذلك منهجه يف كتابه فلسفة الشريعة ،حيث جنده يصدر كالمه ابلنصوص الشرعية
اليت تبني املقاصد من املوضوع الذي يتناوله حتت عنوان فلسفة الزواج مثالً او الطالق أو غري ذلك من
املواضيع اليت نص القرآن الكرمي أو السنة النبوية على مقاصدها.

أو جنده ينص على احلكمة ويقول احلكمة من ذلك ،أو الغاية من ذلك ،ومعلوم ان احلكمة أو
السبب أو الغاية هي املادة األساسية ملقاصد الشريعة.
وكان اختيار هذا املوضوع لعدة اسباب منها:
قام املؤلف (رمحه هللا) ابستقراء املقاصد الشرعية يف جممل احكام العبادات واملعامالت ،اليت جاءت يف
كتاب فلسفة الشريعة.
 النظرة الشمولية – النظرية والتطبيقية -اليت متيز فيها املؤلف رمحه هللا يف فهم املقاصد من خالل كتابه(فلسفة الشريعة) حيث بني رمحه هللا املعىن الشرعي ملصطلح الفلسفة مث قال " :والذي يهمنا يف هذا
املؤلف هو الفلسفة مبعناها الشرعي ،وهو عبارة عن املصاحل الضرورية واحلاجية والكمالية ،واليت تسمى
املقاصد ابلنسبة للشارع"...
 امهية املقاصد يف فهم اخلطاب القرآين ،واستنباط احلكم الشرعي ،فاذا أراد الباحث سالمةمن اخلطأ يف النظر ،وسالمة يف النتائج عند االستنباط؛ فعليه ان يسر على هدي مقاصد الشريعة واغراضها،
ووفق حدود اللغة العربية اليت هي لغة شرعنا ( الكبيسي  ,د.ت  ,ص.(261
 النفوس البشرية بطبيعتها تقبل اىل معرفة اسباب احلكم وغاايته ِوحكمه اليت جاء من اجلها"ألن
النفوس إىل قبول األحكام املطابقة ِ
للحكم واملصاحل أميل ،وعن قبول التحكم الصرف والتعبد
احملض أبعد ( الرازي .)315/5 ,1997,
 األمثلة العملية الكثرية للمقاصد الشرعية اليت ذكرت مع االحكام الشرعية يف كتاب فلسفةِ
الشريعة ،وهذا منهج مهم يف بيان األحكام قال الشاطيبِ ":أل َّ
ت مقصودة
َن أاأل أَع َم َ
ال الشأَّرعيَّةَ لَأي َس أ
ص َد ِِبا أُمور أُخر ِهي معانِيها ،و ِهي الأمصالِح الَِّيت ُش ِرع ِ
ألنفسها وإَِّمنَا قُ ِ
َجلِ َها؛ فَالَّ ِذي َع ِم َل
َأ
ت أل أ
َ ُ ٌ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َ
ِ
وعات"(الشاطيب,د.ت ,ص-120
س َعلَى َو أ
ك َعلَى غَ أِري َه َذا الأ َو أ
ِم أن ذَلِ َ
ض ِع الأ َم أشُر َ
ض ِع ؛ فَلَأي َ
.)121
 عدم وجود كتاب مؤلف او حبث _ حسب ما قمت به من حبث -للعالمة الزملي رمحه هللا حيملعنوان املقاصد الشرعية أو مقاصد األحكام وغري ذلك.
ومن هذا املنطلق وألمهية النضرة الشمولية يف فهم املقاصد وتطبيقها جاء هذا البحث بعنوان:
(املقاصد الشرعية عند األستاذ العالّمة مصطفى الزملي يف كتابه فلسفة الشريعة  -دراسة تطبيقية .)-
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ولكي ال خيرج البحث عن أهدافه فاننا سوف خنتار مناذج تطبيقية من كتاب فلسفة الشريعة،
وسوف تكون هذه النماذج التطبيقية وضعها املؤلف رمحه هللا ،حتت عنوان فلسفة (فلسفة الزواج او الطالق
او غري ذلك) اثبااتً ملعىن الفلسفة عند املؤلف ،وهي مبعىن مقاصد الشارع ،كما سيأيت بيانه الحقا.
وقد اقتضت طبيعة البحث ان اقسمه على مقدمة ومتهيد ومبحثني:
التمهيد ويشتمل على تعريف موجز ابألستاذ العالمة مصطفى الزملي رمحه هللا ،وبكتابه فلسفة الشريعة.
املبحث األول :التعريف مبفردات العنوان ،ويشتمل على مطلبني :األول تعريف املقاصد الشريعة يف اللغة
واالصطالح ،والثاين :تعريف الفلسفة ،وبيان العالقة بني مصطلح الفلسفة وبني علم املقاصد.

املبحث الثاين  :مناذج تطبيقية لعلم املقاصد عند األستاذ العالمة الزملي رمحه هللا ،وفيه عدة مطالب:
املطلب األول :مقاصد العبادات.
املطلب الثاين :مقاصد احكام االسرة.
املطلب الثالث :مقاصد املعامالت املالية.
اخلامتة .
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الباحث

متهيد
نتناول يف هذا التمهيد تعريفاً موجزا ابألستاذ العالمة الزملي رمحه هللا ،وبكتابه فلسفة الشريعة.
اوالً :تعريف موجز ابلعالمة الزملي رمحه هللا

امسه:

مصطفى ابراهيم حممد امني الزملي

نسبه :

نسبة اىل زمل قرية حدودية ،يفصلها عن مجهورية ايران سلسة من اجلبال التابعة لناحية خرمال ،قضاء حلبجة
يف حماظة السليمانية.

والدته ونشأته:
ولد رمحه هللا سنة ، 1924يف وادي زمل ،نشأ يف بيت والده ،يف قرية زمل ،ودخل املدرسة الدينة سنة
1934م ،ويف سنة  1940ذهب اىل مجهورية ايران متجوالً بني مدارسها اإلسالمية وحصل فيها على
اإلجازة العلمية سنة.1946
بعدها رجع اىل قرته زمل يدرس يف مدارسها اإلسالمية اىل هناية عام  ( 1947مهدي,د.ت ,ص)11
سريته العلمية ( مهدي  ,ص-13ص.)14

 دخل املدرسة الدينية يف عام 1934م ودرس خمتلف العلوم الشرعية على يد العلماء يف العراق وايران، حاز على الدكتوراه يف القانون بتقدير امتياز من جامعة بغداد سنة 2005م مارس التدريس يف كليات القانون يف اجلامعة املستنصرية وجامعة بغداد وجامعة النهرين ،واملعهد القضائيمنذ عام .1976
 منح مرتبة االستاذية(الربوفسورية) من جامعة بغداد سنة .19873

 منح لقب األستاذ املتمرس سنة.1990 مارس تدريس خمتلف العلوم الشرعية والقانونية من 1946م اىل  ،2010يف املدارس والكليات الدينيةوكليات القانون يف اجلامعات العراقية ويف املعهد القضائي.
 اشرف على عدد كثري من رسائل املاجستري والدكتوراه يف الشريعة والقانون والفلسفة واصول الفقهوالتأريخ.
وفاته:
وتويف ر محه هللا يف يوم  2016/6/4يوم السبت أثر وعكة صحية يف مستشفى ابر Par
 hospital žعن عمر يناهز  92عاما....حيث مت الصالة عليه يف جامع جليل اخلياط يف أربيل ومت
دفن جثمانه يف مسقط رأسه يف منطقة خورمال التابعة حملافظة حلبجة يف اقليم كوردستان العراق( ويكبيداي,
.)2017
اثنيا تعريف موجز بكتاب فلسفة الشريعة
اسم الكتاب :فلسفة الشريعة لعاملنا األستاذ الدكتور مصطفى ابراهيم الزملي رمحه هللا.
الغاية من أتليف الكتاب :مل ينص املؤلف رمحه هللا على الغاية من أتليف كتابه فلسفة الشريعة ،بل ذكر يف
مقدمته فصوله الرئيسة ،وشرع بعد ذلك بذكر مواضيعه حسب التقسيمات الواردة فيه.
يبدو للدارس واملتأمل يف الكتاب أنه الّفه لغرض اظهار جوانب فكرية وتوصيف مجايل وإمجايل
للفقه اإلسالمي ،ببيان مقاصده وغاايته ِ
وحكمه اليت جاء من اجلها.
الكتاب ميتاز بذكر املواضيع الفقهية من معامالت وعبادات ،يذكر تقسيماهتا وأشياء كثية من
احكامها واىل جانب ذلك كله يذكر فلسفة الشريعة فيها.
الكتاب متيز بعبارته – كما هو احلال يف مؤلفات الزملي رمحه هللا -اجلامعة بني املصطلحات
واملسميات األصلية واملعاصرة.
والكتاب موزع على ٍ
فصول ستة:
الفصل األول :التعريف بفلسفة الشريعة.
الفصل الثاين :فلسفة العبادات.
الفصل الثالث :فلسفة األحكام األسرية.
الفصل الرابع :فلسفة األحكام األسرية.
الفصل اخلامس :فلسفة حترمي اجلرائم وحتتيم العقوابت.
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الفصل السادس :فلسفة احكام القضاء واملرافعات.

املبحث األول

التعريف مبفردات العنوان
املطلب األول

تعريف املقاصد الشرعية يف اللغة واالصطالح
أوال املقاصد يف اللغة:
ص َد) يقصد قصداً.
اصل املقاصد من الفعل الثالثي (قَ َ
ِِ ِ
ِ
ص ًدا ِمن اب ِ
ص ِدي
ب َ
ص أد ُ
ب طَلَأب تُهُ بِعَأينه َوإِلَأيه قَ أ
قال صاحب املصباح املنري":قَ َ
ضَر َ
َّيءَ َولَهُ َوإِلَأيه قَ أ أ َ
ت الش أ
ص ِدي بَِفأت ِح َّ ِ
ان بِ َكس ِرها َأَنو م أق ِ
اد واسم الأم َك ِ
وم أق ِ
ص ٍد ُم َع َّ ٍ
ني "( الفيومي ,د.ت.)504/2,
أَ ُ َ
ََ
الص َ أ ُ َ
وتستعمل كلمة املقاصد يف اللغة العربية لعدة ٍ
معان منها (اجلندي  2008 ,م ,ص: )25
املعىن األول :طلب الشيء واتيانه ،جاء يف الصحاح":الأ َقص ُد إِتأ يا ُن الش ِ
ص َد ُه)
ب تَ ُق ُ
َّيء َوَاببُهُ َ
ول( :قَ َ
ضَر َ
أ َ
أ
ٍِ
ِ ِ
َي ََنَا َأَن َوُه"( الرازي2000,م. (254/1,
ص َد) قَ أ
ص َد إِلَأيه ُكلُّهُ مبَأع ًىن َواحدَ .و (قَ َ
ص َد لَهُ َوقَ َ
َوقَ َ
ص َدهُ أ أ
املعىن الثاين :من القرب فالقاصد :القريب (الرازي 2000 ,م . )254/1 ,
املعىن الثالث للقصد :العدل والوسط بني الطرفني ،جاء يف القرآن الكرمي ﭧ ﭨ ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰕ ﭼ لقمان١٩ :

ﰒ ﰓ ﰔ
ﰑ
ﰍ ﰎﰏ ﰐ
أي توسط بني اإلسراع واالبطاء ( الدمشقي1999 ,م .)303/6 ,

"واقصد يف مشيك)"

مبعىن واحد،
ص أد ُ
ص أد ُ
ت إليه ً
ت له ،وقَ َ
ص أدتُهُ ،وقَ َ
املعىن الرابع :االعتماد و َاأل ّم وطلب الشيء وإتيانه )،تقول قَ َ

صداً :كسرته ( اجلوهري 1987 ,م.)524/2 ,
ت َ
ص أد ُ
ص أد ُ
العود قَ أ
ت قَ أ
َنوت َنوه ،وقَ َ
وقَ َ
ص َد ُه :أ
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واملعىن الرابع للمقاصد والدائر حول الطلب هو اقرب املعاين اللغوية اىل املعىن االصطالحي للمقاصد كما
سيأيت.
املقاصد يف االصطالح:

اوال :عند العلماء املتقدمني ،وخنتار منها تعريفان:

األول :اإلمام أبو حامد الغزايل قال " :أما املصلحة فهي عبارة يف األصل عن جلب منفعة ودفع
مضرة ،ولسنا نعين به ذلك؛ فإن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق ،وصالح اخللق يف حتصيل
مقاصدهم ،لكن نعين ابملصلحة احملافظة على مقصود الشارع ،ومقصود الشارع من اخللق مخسة وهو:
يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها
أن حيفظ عليهم دينهم ،ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم كل ما ّ

مصلحة " ( الغزايل 1993 ,م.(179/1 ,

الثاين :العز بن عبد السالم ،قال ":والشريعة كلها مصاحل :إما تدرأ مفاسد او جتلب مصاحل ،فإذا مسعت
هللا يقول{اي أيها الذين آمنوا} فتأمل وصيته بعد ندائه فال جتد إال خريا حيثك عليه أو شراً يزجرك عنه
أو مجعاً بني احلث والزجر"( بن عبدالسالم 1991 ,م.)11/1 ,
اثنيا :عند املتأخرين ،وخنتار منها تعريفان:

األول حممد الطاهر بن عاشور رمحه هللا ،عرفها أبهنا" :املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال
التشريع أو معظمها حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة "( بن عاشور

2001,م ,ص ، ) 251وقال يف مكان آخر " :هي األعمال والتصرفات املقصودة لذاهتا ،واليت تسعى
النفوس إىل حتصيلها ،مبساع شىت أو حتمل على السعي امتثاال" (بن عاشور 2001 ,م ,ص.)251
الثاين  :عرفها األستاذ عالل الفاسي بقوله" :املراد ابملقاصد الشرعية أبهنا الغاية منها ،واألسرار اليت وضعها
الشارع عند كل حكم من أحكامها " ( الفاسي  ,د.ت ,ص.)3
وبناء على ما تقدم ميكن تعريف املقاصد الشرعية أبهنا الغاايت واحلِكم ،اليت وضعها الشارع عند كل
حكم من أحكامها ،أو معظمها ألجل حتقيقها ملصلحة العباد .

اثنياً :الشرعية

ِ
الشرعية يف اللغة :جاء يف املصباح املنريِ ِّ :
لش ِر َيعةُ ِمثأ لُهُ َم أ ُخوٌذ ِم أن
ع َوا َّ
ين َوالشأَّر ُ
"الشأر َعةُ ابلأ َك أس ِر ال ّد ُ
َّاس لِِالستِ َق ِاء ُِمسي ِ ِ
َّ ِ ِ
ِ
ك لِو ُ ِ
ع َّ
َّ أ
ضوح َها َوظُ ُهوِرَها َو َمجأ ُع َها َشَرائ ُع َو َشَر َ
اَّللُ لَنَا َك َذا يَ أشَر ُعهُ
الش ِر َيعة َوه َي َم أوِرُد الن ِ أ
ت ب َذل َ ُ
ض َحهُ" (الفيومي  ,د.ت. )310/1 ,
أَظأ َهَرُه َوأ أَو َ
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قال اخلادمي مفسراً املعىن املتقدم للشريعة" :ووجه إطالق الشريعة على منبع املاء ومصدره أن املاء مصدر
حياة اإلنسان واحليوان والنبات ،وأن الدين اإلسالمي مصدر حياة النفوس وصالحها وتقدمها وسالمتها يف
الدنيا واآلخرة" ( اخلادمي 2001 ,م ,ص.)14
الشرعية اصطالحا:

وصف املقا صد ابلشرعية :أي اهنا من شرع هللا تعاىل ودينه لعباده وليس املقصود ختصيصها جبانب
العقيدة ,وهذا هو تعريفها االصطالحي (حمجوب  ,د.ت ,ص.)21

املطلب الثاين

تعريف الفلسفة وبيان العالقة بينها وبني علم املقاصد

اوال :الفلسفة
سوف نعتمد يف تعريف الفلسفة على كتاب فلسفة الشريعة للزملي رمحه هللا ونعتمد نقوالته يف
تعريفها.
الفلسفة :كلمة دخيلة على اللغة العربية من اصل يوانين ،مشتقة من( فيال  -سوفيا) أو (فيلو-
سوفيا) ،وكلمة فيال أو فيلو أو فال تعين احلب ،ولفظة سوفيا او صوفيا يراد ِبا احلكمة ،واجملموع يقصد به
حب احلكمة أو حمبة احلكمة ( احلنفي  ,د.ت 983/2 ,؛ الزملي2014 ,م ,ص.)13
وقد ذكر الزملي رمحه هللا عدة تعريفات للفلسفة واختار منها تعريفان ألبن سيناء االول " :الوقوف
على حقائق االشياء كلها على قدر ما ميكن االنسان ان يقف عليه" ،والثاين " :ان الفلسفة استكمال
النفس اإلنساين بتصور األمور والتصديق ابحلقائق النظرية العلمية على قدر الطاقة اإلنسانية "
واعتربها من اصوب التعريفات ( الزملي 2014 ,م ,ص.)15
اثنيا :العالقة بني مصطلح الفلسفة وبني علم املقاصد
بني الزملي رمحه هللا املعىن الشرعي للفلسفة ،وجعل من ذلك البيان ،األساس الذي من أجله الف
كتابه فلسفة الشريعة ،حيث قال يف تعريفها:
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" والذي يهمنا يف هذا املؤلف هو الفلسفة مبعناها ،الشرعي ،وهو عبارة عن املصاحل الضرورية
واحلاجية والكمالية اليت تسمى املقاصد ابلنسبة للشاع ،واملقاصد مصطلحان متحدان ابلذات وخمتلفان
ابالعتبار ،فبالنسبة اىل هللا مقاصد ،وابلنسبة اىل العباد مصاحل " ( الزملي 2014 ,م ,ص.)16
وقد يظهر الربط بني علم الفلسفة ( فلسفة القانون مثال) وعلم املقاصد الشرعية؛ الشرتاكهما يف
املشرع ( بوزاين 2014 ,م ,ص .(62
البحث عن الغاايت اليت قصدها ِّ
ومن فوائد فلسفة التشريع يف ضوء مقاصد الشريعة ،به نتعرف على كمال التشريع وحكمته
معىن ومصلحة وحكمة ( ابن القيم 1978 ,م,
وإحكامه ،وانه سبحانه حكيم ال يفعل شيئاً عبثا ،وال لغري ً
ص 190؛ مشام 2011 ,م,ص.)120
ومن فوائد هذه الدراسة ايضا :ان فلسفة التشريع يف ضوء مقاصد الشريعة ،يفيد يف معرفة املصاحل
واملفاسد ،وهذا مهم للفقيه والقاضي عند املوازنة بني األقوال واخليارات املتاحة امامهم ،وما ينبغي له ان يقدم
أو يؤخر ،فكما ينبغي للقاضي واملفيت معرفة مراتب اخلري يف الكتاب والسنة (ابعتبارها مصدر االحكام)
كذلك عليه ان يعرف مراتب الشر اليت ُهنينا عنها يف الكتاب والسنة (.مشايل  2001,م.)305/2 ,
املبحث الثالث

مناذج تطبيقية لعلم املقاصد عند األستاذ العالمة الزملي رمحه هللا
من املناسب ان نستذكر هنا توصيف العالَّمة الزملي -رمحه هللا -ملصطلح الفلسفة حي قال" :
والذي يهمنا يف هذا املؤلف هو الفلسفة مبعناها الشرعي ،وهو عبارة عن املصاحل الضرورية واحلاجية
والكمالية ،واليت تسمى املقاصد ابلنسبة للشارع."...
فهو بني صراحة ان املقصود ابلفلسفة يف كتابه (فلسفة الشريعة) معناها الشرعي ،الدائر حول
املصاحل أبنواعها الضرورية ،واحلاجية ،والتحسينية وهذه املصاحل اما ان تكون عامة او خاصة او جزئية ،وهي
بذلك مقاصد اراد الشارع من املكلفني مراعاهتا وحتصيلها.
لذا سنستعرض مناذج تطبيقية لفلسفة بعض االحكام الشرعية اليت ذكرها الزملي ،واليت هي
مقاصد شرعية جاءت األحكام من اجل حتقيقها.
وسف نتناوهلا يف ثالثة مطالب:
املطلب األول :مقاصد العبادات.
املطلب الثاين :مقاصد احكام االسرة.
املطلب الثالث :مقاصد املعامالت املالية.
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املطلب االول

مقاصد العبادات
بني الزملي رمحه هللا مقاصد عبادة الصالة والصوم ،حتت عنوان فلسفة لصالة ،ومن مث فلسفة الصوم،
فقد تناوهلما املؤلف رمحه هللا ،وبني فيهما فلسفة الشريعة ،أي املقاصد واملصاحل املرجوة منهما.
اوال :الصالة

عند النظر يف كالمه جند انه توقف عند غاايت ومقاصد ،قد تغيب عن االذهان ،وقد حتقق املقاصد
املرجوة من هذه العبادة.
تكلم رمحه هللا عن الغاايت واملصاحل املرجوة من فريضة الصالةٍ ،
بنقاط عدة( الزملي 2014 ,م,
ص-45ص ،)48ومجيعها جديرة ابلفائدة واقف هنا عند اثنني منها:
الوقفة األوىل:

الصالة تكسب االنسان وصفاً يفتقده كثري من الناس ،بل يتشبع به بعضهم وهو ليس فيهم ،اال وهو

العزة والكرامة اليت يستشعرها املصلي ،حيث قال " :يف الصالة تنمية الشعور ابلعزة والكرامة وبعدم ربط
املصري بشخص معني أو مجاعة سعياً وراء كسب املصاحل املادية والشخصية ،فيبتعد املصلي من ان يصبح
ريشة يف مهب رايح املصاحل "( الزملي 2014 ,م ,ص-45ص.)48
الوقفة الثانية:

من مقاصد الشارع يف الصالة ،ولك ان تقول فلسفة الشارع يف الصالة ،اهنا كما تكون سببا يف
صفاء القلب وسكون الروح فهي سبب يف عمر طويل ترافقه كثرية االجنازات.
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قال رمحه هللا :االلتزام أبداء الصالة يف بداية اوقاهتا احملددة عامل مساعد عل طول العمر ،فاملعمرون
الذين رأيتهم يف حيايت هم امللتزمون برعاية اوقات الصالة مع عدم األخالل بواجباهتم اليومية وضرب لذلك
مثال عن جده :حممد أمني جوامنري قال عنه عاش (120سنة) وكان حيضر اجلامع صباحاً قبل طلوع الفجر
يوميا أبكثر بنصف ساعة ( الزملي 2014 ,م ,ص-45ص.)48

اثنيا :الصيام
األستاذ الزملي رمحه هللا اكتفى مبا جاء يف القران الكرمي من ذكر الغاية اليت شُّرع من اجلها الصيام ،وهي
الوصول اىل التقوى اليت تعد الطاقة الروحية اليت تقي األنسان من مسالك الشر وتبعده من االعمال الضارة
به يف الدنيا واآلخرة ( الزملي 2014 ,م ,ص.)49
ﭫ ﭬ ﭭ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
وهذه الغاية أو املقصد من الصالة ذكر يف ﭧ ﭨ ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ( البقرة١٨٣ :
املطلب الثاين

مقاصد احكام االسرة
تناول املؤلف رمحه هللا مقاصد احكام االسرة يف ثالثة مباحث :االول مساه فلسفة الزواج ،والثاين
فلسفة الطالق ،والثالث فلسفة املرياث.
وعند النظر يف كالمه واالدلة اليت استدل ِبا جند ان املؤف رمحه هللا سار على ما سار عليه علماء
املقاصد يف بيان مقاصد ِ
وحكم كالً من الزواج والطالق واملرياث ،وهذا ما نريد استعراضه يف هذا املطلب.

اوالً :الزواج

تناول األستاذ الزملي رمحه هللا احلديث عن هذا الوضوع حتت عنوان:فلسفة الزواج وما يتعلق به ،مبيناً
املقصد الإلمجايل للزواج ،مث فصل يف مقاصد املواضيع املتعلقة به ،ومنها فلسفة اخلطبة ،وفلسفة عدم جواز

زواج املرأة أبكثر من زوج واحد يف وقت واحد ،وفلسفة تعدد الزوجات ،وفلسفة تعددج زوجات النيب صلى
هللا عليه وسلم ،وسوف خنتار من املواضيع املتعلقة ابلزواج ،فلسفة اخلطبة.
اما املقصد اإلمجال للزواج ،فقد بني مقصده و قال ( الزملي 2014 ,م ,ص:)73الزواج ميثاق بني
الزوجني ،مبقتضاه يكوانن شركة روحية رأمساهلا احلب املتبادل واإلحرتام املتقابل والسكينة والرمحة واملودة ،كما
قال ﭧ ﭨ ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﭼ( الروم.)٢١ :
ومن مقاصد هذه الشراكة بني الرجل واملرأة بقاء النسل ودميومة احلياة ،واخراج جيل صاحل لعضوية
اجملتمعات األنسانية ( الزملي 2014 ,م ,ص.)73
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اخلطبة ( بكسر اخلاء وفتحها ،وهي وعد ابلزواج ،وفق الضوابط الشرعية ،وال تسري عليها احكام الزواج ,الزملي ,

2014م ,ص: )85

من املقاصد الشرعية للخطبة بني الرجل واملرأة اليت بينها الزملي رمحه هللا ،أهنا حتفظ الزواج من االهنيار،
فاخلطبة مبثابة الفرصة الكافية للرجل واملرأة يتعرف كل و ٍ
احد منهما على اآلخر ابلطرق املقرة شرعا ،فإذا وجد
الطرفان قبول بعضهما البعض ،و وجدا اقباالً على الزواج ،فتكون اخلطبة قد ادت اىل املقصد منها ،وكذلك
تؤدي املقصد منها اذا وجدا احدمها بآلخر عيواب حسية او معنوية من اجلها يتوقف عقد الزواج ،والشك ان
تلك العيوب جيب ان تكون مقرة شرعاً (الزملي 2014 ,م ,ص. )85
محاية مقصد اخلطوبة:
وقد بني العالمة الزملي رمحه هللا ،اآلاثر اليت ترتتب على اهنيار اخلطوبة بدون وجه حق ،وبيانه هذا
مبثابة بيان محاية الشارع احلكيم للمقاصد املتحققة من اخلطوبة.
واآلاثر هي( الزملي 2014 ,م ,ص:)86
 -1من عدل عن خطبته -الرجل أو املرأة –بدون وجه حق عليه ان يرد ما قبضه مامل يوجد هناك
-2
-3
-4

شرط أو عرف يقضي خبالف ذلك.
اخلطوبة اذا انتهت بوفاة احد اخلاطبني قبل الزواج فال ير د شئ من اهلدااي اال إبتفاق رضائي.
الضرر املرتتب على العدول عن اخلطبة ضرراًمادايً أو معنوايً ،يتحمل املتسبب الضر الناتج عن

ذلك.
ماقبض من املهر أثناء اخلطوبة جيب رده النه من آاثر الزواج وهو مل يتحقق.

اثنيا الطالق:
الطالق يف اللغة :يقال" :طلق طالقاً أي حترر من قيده ،وطلقت املرأة من زوجها طالقاً ،أي حتللت
من قيد الزواج وخرجت من عصمته" (جمموعة مؤلفون  ,د.ت.)569/2,
ويف األصطالح" اهنا عقد الزواج الصحيح يف احلال أو يف املآل ابلصيغة الدالة عليه (زيدان
.(347/7,
وقد تناول املؤلف رمحه هللا احلديث عن فلسفة الطالق امجاالً ،وفصل يف فلسفة املواضيع املتعلقة به،
مثل :فلسفة سلطة الزوج يف الطالق ،وفلسفة التدرج يف إهناء الغالقة الزوجية ،وفلسفة حترمي التحليل،
وفلسفة العدة ،وقد بني رمحه هللا الغاية واملصاحل املتحققة هلذه املواضيع ملتعلقة ابلطالق.
ونبني هنا ماقاله األستاذ الزيل رمحه هللا لفلسفة الطالق يف الشريعة االسالمية ،او بيان احلكمة من
تشريعه.
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قال رمحه هللا" :ميثاق الزواج ليس حقا ماليا او ماداي ،وامنا هو حل متتع كل من الزوجني بآلخر،
واآلاثر املرتتبة عليه امنا هي رمحة ومودة ،وسكينة ،والغاية املقصودة من انشائه ليست كسب ربح مايل و امنا
املسامهة يف استمرار حياة بين آدم مبا يتفق وكرامته وسيادته.وعلى الرغم من تلك املصاحل فقد يتحول الزواج
لسبب او آلخر اىل طريق مسدود ،فيكون يف استمراره اضرار ابلزوجني او يف احدمها ،لذا اصبح الطالق امراً
ضروراي جلأت اليه األمم قدميا وحديثاً ،واإلسالم اقره بتشريع حيقق املصلحة املرجوة منه ،بعيدأ عن التعسف
الذي قد يلحق الضرر ابملرأة ،وذلك من خالل الشروط والضوابط اليت ترافق الطالق"( الزملي 2014 ,م,
ص-97ص.)98
ويف معىن الكالم املتقدم قال اإلمام عالء الدين الكاساين-رمحه هللا":-شرع الطالق يف االصل
ملكان املصلحة؛ ألن الزوجني قد ختتلف اخالقهم ،وعند اختالف األخالق ال يبقى النكاح مصلحة ،ألنه ال
يبقى وسيلة اىل املقاصد(أي مصاحل النكاح)"( الكاساين  ,د.ت112/3,؛ املقدسي 1367 ,ه -96/7 ,
.)97
اثلثا :املرياث
املرياث يف اللغة :اء يف لسان العرب ":اإلث :املرياث" وجاء فيه ايضاً" :ورث فالن اابه يرثه وراثة
ومريااثً"(ابن منظور ,د.ت.)21/3,
ويف اإلصطالح :هو خالفة املنتمي اىل امليت بنس أو سبب يف ماله وحقه القابل للخالفة(الفناري ,
د.ت ,ص.)40
تكلم رمحه هللا عن فلسفة املرياث وما يتعلق به من مواضيع مثالً :حكمة التمييز بني الذكر واألنثى قي
املرياث ،وبني مفصالً مقاصد الشرع يف ذلك ،مث بني حكمة جزاز وصية املسلم لغري املسلم ،وايضا حكمة
جواز وصية انقص األهلية.
واملؤلف رمحه هللا تكلم إبجياز عن فلسفة الشريعة يف املرياث ،وبني املقصد منه ،وكان بيانه ذلك
يدور حول حتقيق مبدأ األستخالف يف املال ،وحتقيق العدالة االجتماعية يف توزيع الثروات ،وتسهيل تداول
املال بني األجيال ،وقال " :وخالصة فلسفة املرياث يف اإلسالم تفتيت الثروة بتوزيعها العادل على اكرب
قد ٍرممكن عن طريق العالقة النسبية والعالقة الزوجية والقضاء على النظام الطبقي بصورة تدرجيية (".الزملي ,
2014م ,ص .(123
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املطلب الثالث

مقاصد احكام املعامالت املالية

تناول املؤلف رمحه هللا احكام املعامالت املالية من عدة جوانب وبني فلسفة الشريعة أو حكمتها يف
تلك اجلوانب املتعددة ،فقد قسم احكام املعامالت املالية ،اىل ثالث مباحث وهي:
فلسفة العناصر الثابتة للمعامالت املالية ،وفلسفة احكام املعامالت الثابتة ،وطبيعة امللكية يف القرآن
وحكمتها.
وسف خنتار فلسفة العقود العينية اليت بينها املؤلف رمحه هللا ،ضمن فلسفة العناصر الثابتة للمعامالت
املالية.
ويعرف العقد العيين يف الفقه اإلسالمي أبنه :العقد الذي ال يتم وال يلزم اال ابلقبض أو بتسليم
العني املعقود عليها ،وال ترتتب آاثره مبجرد الرضى بني العاقدين بل ال بد من قبض املعقود عليه ( الزملي ,
2014م ,ص 134؛ مطلوب 1989 ,م ,ص189؛ عيسوي  ,د.ت ,ص-500ص. )501
و العقود العينية اليت ذكر املؤلف فلسفة الشريعة فيها ،أو مقاصدها واحلكمة منها مخسة عقود،
وهي :الرهن ،واهلبة ،والعارية ،والقرض ،واإليداع.
قال رمحه هللا عن حكمة الشارع فيها " :ان حكمة مشروعية هذه العقود اخلمسة هي املصاحل احلاجية
اإلنسانية املتوفرة فيها لإلنسان ،وهي حتتل املركز الثاين بعد املصاحل الضرورية ( ،محاية الدين واحلياة والعرض
واملال والعقل ) ،وهي من ابب التكافل االقتصادي ،املتوقفة عليه استمرار احلياة  ،سواء كان هذا التكافل
مبقابل أو بدونه ،فاذا كان بعوض فكل أيخذ حقه يف العوضني ،واذا كان بدون مقابل يكون املتربع مقدرا
وعزيزا يف الدنيا و مثاابً ومأجوراً يف اآلخرة" ( الزملي 2014 ,م ,ص.)138
وقد بني رمحه هللا احلكمة من العقود الرضائية والشكلية ( الزملي 2014 ,م ,ص-130ص )140اضافة اىل
ما نقلناه عنه من بيان حكمة العقود العينة.
وفيما تقدم من مناذج تطبيقية دليل على اعتبار مقاصد الشريعة عامل اساس يف كتاب فلسفة
الشريعة عند العالمة الزملي رمحه هللا.
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اخلامتة
وبعد اكمال هذه اجلولة املوجزة والنافعة يف بيان املقاصد الشرعية عند الزملي يف كتابه فلسفة الشريعة ،نود ان
نسجل اهم النتائج اليت توصل اليها البحث.
 يعد كتاب فلسفة الشريعة من الكتب العلمية اليت ذكرت مقاصد الشريعة وغاايهتا مع األحكامالفقهية وهو منهج علمي اصيل ،له فوائد وعوائد انفعة.
 يعد العالمة الزملي من الذين مجعوا يف مؤلفاهتم بني عبارة املتقدمني و املتأخرين ،وكتابه فلسفةالشريعة خري مثال على ذلك.
 مصطلح الفلسفة هلا عالقة بعلم املقاصد ،فكال من الفلسفة واملقاصد يبحث عن غاايت املشرعواملصاحل اليت من اجلها شرعت األحكام.
 علم املقاصد من العلوم الشرعية املهمة القائم عل ادراك املصلحة والغاية اليت من اجلها شرعتاألحكام الفقهية.
املصادر واملراجع
-1

الكبيسي  ,أمحد عبيد  ,د.ت ,أصول االحكام وطرق االستنباط يف التشريع اإلسالمي ،صبحي

-2

اجلندي  ,د .مسيح عبدالوهاب 1429 ,ه – 2008م ,أمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية

حممد مجيل ،جامعة بغداد ،دار احلكمة للنشر والرتمجة والتوزيع.

وأثرها يف فهم النص واستنباط احلكم ،ط ،1الرسالة انشرون.
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-3

الدمشقي (ابن كثري)  ,أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري1419 ,ه 1999-م,

تفسري القرآن العظيم (ابن كثري) ،ط ،1دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون –

بريوت.

-4

احلراين  ,تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية1422 ,ه 2001 ،م  ،جامع
الرسائل ،ط,1دار العطاء -الرايض.
بوزاين  ,عليان 2014 ,م ,توظيف مقاصد الشريعة يف أسلمة املعرفة القانونية ،جملة الفكر

-6

مهدي  ,مدحية صاحل ( د.ت)  ,الدكتور مصطفى إبراهيم الزملي وآرآؤه األصولية والقانونية،

-7

ابن قيم اجلوزية  ,حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا(1398ه 1978-م),شفاء العليل
يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل،د.ط ,احلليب ،دار الفكر – بريوت.
اجلوهري  ,أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب (1407ه 1987-م)  ,الصحاح اتج اللغة
وصحاح العربية  ،ط ,4دار العلم للماليني – بريوت .
اخلادمي  ,نور الدين بن خمتار (1421ه 2001-م)  ,علم املقاصد الشرعيةط ،1مكتبة

-5

اإلسالمي املعاصر  ،العدد  ، 78جملة علمية عاملية فصلية حمكمة يصدرها املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي.
رسالة ماجستري إبشراف الربوفيسور االستاذ الدكتور مصطفى ابراهيم الزملي ،االستاذ الدكتور حميي
هالل السرحان.

-8
-9

العبيكان .

 -10مشام  ,د.بشري عبدالعايل (1432ه 2011-م)  ,فلسفة التشريع يف ضوء مقاصد الشريعة ،جملة
الشريعة والدراسات اإلسالمية العدد ( .) 18
 -11الزملي  ,مصطفى ابراهيم (2014م)  ,فلسفة الشريعة ،ط ،1احسان للنشر والتوزيع .

 -12بن عبدالسالم  ,أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي امللقب
بسلطان العلماء (1414ه 1991-م) ,قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،ط جديدة  ,مكتبة

الكليات األزهرية – القاهرة.
 -13ابن منظور  ,حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقي (1414م) ,لسان العرب ،ط ,3دار صادر – بريوت.

 -14حمجوب  ,رؤى بنت طالل (د.ت) ,املقاصد الشرعية يف القران الكرمي واستنباط ما ورد منها
يف سوريت الفاحتة والبقرة  ،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف أصول الفقه ،أشراف :حممد بن
بكر بن إمساعيل ،اململكة العربية السعودية ،جامعة ام القرى كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.
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 -17عيسوي  ,عيسوس امحد (د.ت) ,املدخل ونظرية العقد ،ط ،2دار التأليف.
 -18الغزايل  ,أبو حامد حممد بن حممد الطوسي (1413ه 1993-م),املستصفى من علم األصول،
ط ،1دار الكتب العلمية.

 -19الفيومي  ,أمحد بن حممد بن علي احلموي(د.ت) ,املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،د.ط،
املكتبة العلمية – بريوت.
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عبدالسالم هارون.

 -22املقدسي  ,أبو حممد عبدهللا بن امحد بن قدامة (1367ه ) ,املغين وهو شرح ملختصر ايب القاسم
عمر بن حسني اخلرقي  ،ط ,3طبع دار املنارة –مصر.
 -23مطلوب  ,عبداجمليد(د.ت) ,الوجيز يف املال وامللك ونظرية العقد ،دراسة مقارنة ،د.ط.
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