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Thi� re�ear�h �����e� �� hi�h�i�h�i�� �he ��r���e� �� ���a� i� 
a�hie�i�� �ea�e� Thi� �a�er e���ai�� h�� ���a� i� �he re�i�i�� �� �ea�e a�� 
�e��ri�� ��r �he ��r���� ��� �r��i�i���� �e�i��a�i��� a�� ��r���e� e���re� a�� 
�a��i�� �he ri�h� �� �e��ri�� a�� �e��ri�� �� a�� �i���� ����h����i�a� 
�e��ri��� �i�a��ia� �e��ri��� ���ia� �e��ri�� a�� ��her ���e� �� �e��ri�� 
�hi�h e���re �ha� h��a�i�� �a� �i�e i� �ea�e� Thi� i� �i�h��� a�� �i�� �� 
�he�e �e��ri�ie� �ei�� ����e��e� �� a�� ��i�h� a��re��i��� �a���a�e� 
�e�ri�a�i�� �r i�����i�e� a�� i� a�� �� �ha� ha��e�� �he� i� ����� �e a 
�a�i�e��a�i�� �� �i��e��e a�� �err�ri�� �ha� i� �ei�her a��e��e� ��r 
re����i�e� �� ���a� �hi�h i� �he re�i�i�� �� �ea�e� The re�ear�h ha� �h��� 
�ha� ���a� ha� �re�e�e� a�� i��er�a�i��a� �a�� a�� ��r�� �i�h re��e�� �� �he 
�e�a�i�a�i�� �� h��a� ri�h�� i� �ea�e a�� �ar �i�e� a�i�e a�� �he 
�a���i��i�� �� �h��e �h� �i��a�e �he� i� �hi� ��r�� a�� i� �he �erea��er� 
Thi� i� ���e �i�h �����r�i�� e�i�e��e �r�� �he ��ra�� �he ����ah� �he 
��r� �� �he �ea�er� �� ����i� ���ah �hr���h��� �he ���a�i� �e���rie�� 
a�� �he �e��i���ie� �� ��������i�� �h� ha�e �i�e� �he �er�� �� ���a� a�� 
���e �� ���� �he ���er�a��e �� ���a� �� h��a� ri�h���  

The ai�� �� �he re�ear�h are� T� �e�����ra�e �he �e�i�i�a�e ��r���e� 
�ha� ���a� ha� �r���h� �� �re�er�e h��a� �i��i�� a�� �e��ri��� T� �h�� �he 
�re�e�e��e a�� ���eri�ri�� �� ���a�i� �a� i� �he �ie�� �� h��a� ri�h�� �are� 
T� hi�h�i�h� �he ri�h ���a�i� heri�a�e �� h��a� �a��e� a�� �i�i�i�a�i�� 
�hr���h �he r��e� �� h��a�i�aria� �ea�i�� i� ���a�i� ��ri��r��e��e i� �ar 
a�� �ea�e� a�� �he ����ri���i��� �� �he ��r���e� �� �he �haria i� �he 
�e�e����e�� �� r��e� ��r �he �re�er�a�i�� �� ri�h�� a�� �ree����� 
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�� ��قدمة

��ي�ا حممد �عل� �له �ص��ه ، �ا� املرسل�الم عل� �الس �الصلواة، اخلالق العليماحلمد �  

  : أما بعد أ�ع��

أ� م���ه أ� ، أ� عر�ه، �ا� دي�ه  أ�� ��� الدي� اإلسالم� �و احلام� احلقيق� حلقوق اإل�سا�  

��ا ب��� �: ع��ج� �وله��� �� �عاليمه �راع� مصل�ته �حتا�� عل� �رامته ا��ال�ا� م� ، �ا�تما�  ��ل�ق�د� ��ر�م�

عل� �� مسلم �مسلمة  ��ك�ى ال� القاصد املجا� اإلسالم حمققا�  �عل� ��ا ال��ا�، )�(��د�م� 

�رب�  ل�مة ا��كام ال��ي��و� العلما� ، ف� ال�ر�را� اخلم�مشت�رة ع�د العلما� ��� � ، �عل�م�ا

��داد�  �م�� �ا� العلم ���ر ا��� �ا�وى، ال�ا� يف أم� �سالم �ي� يعي� ��� املقاصد الع�يمة

   ��� مراعة ��� املقاصد امل��ورة الش��ا� ��ر� عل� ا�ر� الف� الع�يمة �القت� م�

م� �عم  �عمة �أ�ه، �ج�� ع��  مه �ل��سا� ال�� �ر� � و م�لاحلقيق�  �� �� يف ذل� أ� ا�م�

 ���ا رسول �بي� ال� � أ��ل � �عا� ال� �ا��كام ، يف ا�تم� املسلم أ�ع� ال�ا� �عم � �عا� ال�

سوا� �فسه أ� عر�ه أ� ماله  ،ال�� يعي� يف ا�تم� اإلسالم� عل� م�مو� �� املسلم أي�ا� �� �دل �

�� �وج��ا املصا� ، أ�ج��ا اإلسالمبي��ة ال� ��� أ�كام ، ا��كام مادام �و يلت�م �ا �قت�� به �ل�

�� ا��كام � �الس�� يف ذل� أ�، �م�ا �ا �واعد القا�و� الد��� �ل �ما،  ادلة ب� املسلم �الكا�راملت�

��� �اج� ، ���يق�ا �العم� �ا عل� الد�لة اإلسالمية�� ، �� م�م م� �ريعة اإلسالم الكاملةجا

  �مصل�ة سياسية أ� الت�اما� د�ليا� يتع�د � به ��� أ� يكو� ، دي�

در�سة مقاصد �إلسالم يف حتقيق �لسالم (� ��ج� ما س�ق �� ��ا ال��� �ال�� ع�و�� له ب

�ي� ، ال��ا�لي��د ��� احلقا�ق �حل�ة �  ��ية ���يقية ��� �ق�� �إل�سا�يةمقاصدية �صي

�أ� ، �و دي� السالم �ا�ما� للعامل� الشرع� �الت��يق العمل� �ي� أ� اإلسالمأ���� �يه �لت�صي� 

�ا�م� �ا�ما� ��واعه�أ�كامه ��شريعا�ه �مقاصد� �فل� لل�شرية �عا� �� �يام الساعة �ق�ا يف 

  : �مال� أ� أص� م� �الل ��ا ال��� �� ا��دا� التالية

��سالم حلف� �رامة اإل�سا� �أم�هاإلال� جا� �ا الشرعية املقاصد  ���ار �

  �يف جمال رعاية �قوق اإل�سا� ��فو��ا املمي�الشريعة اإلسالمية  س�قبيا�  �

�برا� ال�ا� اإلسالم� ال�ا�ر �لقيم اإل�سا�ية �احل�ارية م� �الل �واعد التعام� اإل�سا� يف  �

���وير �واعد �ف� احلقوق �احلر��� ��س�اما� مقاصد الشريعة يف ، الفقه اإلسالم� يف احلر� �السلم

  : �ذل� ��ق اخل�ة التالية

  �حتته م�ل�ا�، املقاصد �السالم� ����� ����
���������������������������������������

 �٠: سورة اإلسرا�  )�(
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   �السالم� املقاصد : �عري� مص�ل��: امل�ل� ا��ل

  �عال�ة املقاصد اإلسالمية بت�قيق السالم ل��سا�ية: امل�ل� ال�ا�

  �حتته أربعة م�ال�، �ف� �قوق اإل�سا� اصد اإلسالم يف���يقا� عل� مق� ����� �ل�ا�

  �مقصد اإلسالم يف �ف� �رامة اإل�سا�: امل�ل� ا��ل

  �مقصد اإلسالم يف �رية معتقد اإل�سا�: امل�ل� ال�ا�

��مقصد اإلسالم يف حتقيق العدل ب� ب� اإل�سا�: امل�ل� ال�ال�

  �مقصد اإلسالم يف �ف� �ر�را� �ياة اإل�سا�: امل�ل� الراب�

����ي�ا أ�م ال�تا�� �التوصيا�: ا�ة��

  ��قاصد ��لسالم � ����� ����

  �لسالم�  ��قاصد� ���ي� م������ ����� ����

  ���ي� ��قاصد� ���� 

  : ��ا يف الل�ة معا� عدة م��ا، بكسر الصاد ��ت��ا، مقصد ��: املقاصد ل�ة 

  �أ� �وس�: ��صد يف ا�مر، �ليه عامدا� ��وجه ، أ� �ل�ه بعي�ه: ��ليه �صدا� ، �له، �صد الش��

���� املعا� ��اس� ما �� بصدد احلدي� ع�ه م� مقاصد اإلسالم �ي� ��ا ��ل� مصا� 

  �)�(الع�اد ��توجه ��عمد �لي�ا ���� �س�

  : املقاصد اص�ال�ا� 

��ابة يف جممل�ا �� ، عدةالعلما� يف التع�� ع� مقاصد الشريعة ��عريف�ا مص�ل�ا�  استعم�

ك�م� الشريعة: �م� ذل� تو�ي� ملقاصد الشريعةالشر� � ال �أ�را�  �ع�ل��� الشريعة، ��ا�� الشريعة، ��

  ��أسرار الشريعة، الشريعة

ع� الشريعة �ا �ج� حتقيق�ا ملصل�ة الع�اد�: أ�ا �مما �ي� يف �عريف�ا   �)٢(ال�ا�� ال� ����

�الشار� ع�د �� �كم م� أ�كام�اال�اية �ا�سرار ال� ��ع�ا �: ��ي� ��
)�(�  

ع��م �در� املفاسد ، ��كميل�االع�اد صا� م�ل� ��م� ��ا ��� �ريعة اإلسالم جا��

���������������������������������������

، �����٢ال��عة ا���: ، مصر، م��عة الكت�، �تار الص�ا�، حممد ب� أ� بكر، � الرا��ا��ر مادة � �صد  )�(

ال��عة ال�ا�ية: ، ب���، م�سسة الرسالة، ��� ع�د ا�س�: حتقيق، جمم� الل�ة، أ�د ب� �ار��  ����٢:

، دار ��يا� ال�ا� العر� ،املع�م الوسي�، �بيع� �م� الل�ة العربية جمموعة م�لف��  �����:، ����٠٦

 ���٢:، �����٢ ، ال��عة ا���:، ل��ا�ب���

  ��:، الر��، املكت�ة العاملية للكتا� اإلسالم�، ��رية املقاصد ع�د اإلمام الشا��، أ�د الريسو�  )٢(

  ��:، ��رية املقاصد ع�د اإلمام الشا��  )�(
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�ل�ا جا� اإلسالم �اصدا� حتقيق ��ا ، � أ� يعي� الع�اد يف سالم �أما����ا يف �قيقته يع، ��قليل�ا

� ���ا ما س�عر� العقو�� عل� ا�عمال امل�ادة له��قرير ، � �الل �شري� ا��كام ا�ال�ة لهاملع� م

  �له بش�� م� اإلي�ا� يف ��ا� ��ا ال���

  ���ي� �لسالم� ��يا� 

�ا �ع� الصل� بكسر الس� ��ت�: �السلم، م��وذ م� الفع� ال�ال�� سلم: �ةالسالم ل 

�رك : �املساملة، �د احلر� :�السلم، �صاحلوا: ��ساملوا، ال�ا�ة �العا�ية �الت�ية: �السالم �السالمة

  �)�(�التسا� التصا�، احلر�

  �جا� عل� عدة معا�� س��تصر م��ا ��ا عل� ماله صلة �و�و� ���ا: السالم اص�ال�ا�  

��السالم �دل عل� ال�اعة �املوادعة�م� ذل� أ� �لمة 

ا ال���ي�� ��� �: جا� يف �تا� � ع��ج��ما ،  �رك احلر� �عدم القتال: �م� �ل� املعا� أي�ا�  ي����

ا��ة�م���وا  ل�م� ��   �)٢(�اد���ل�وا يف� الس��

   �)�(�ال�ا��ة� م� ا��ا� �امل��صا� ال�ا�رة � �التعر : ��ا عر� به السالم أ�ه 

مف�وم �ل� ��ام� يع� ا�م� �ال�م��ي�ة لل�مي� �حلفا� عل� احلقوق املتسا�ية : ��ي� ��ه 

   �)�(�القيام �لواج�ا�

���ا يت�� أ� مع� السالم يد�ر يف �ل� ا�م� �ال�م��ي�ة م� الت�رد �ا ي�اد ذل� م�  

   �م��صا� أ�� �ا��

��إلسالمية ���قيق �لسالم ل��سا�ية��قاصد �ال�ة � ����� �ل�ا�

: �عا�لقد �لق � اإل�سا� ليكو� �ليفة يف ا�ر� �ال�ة �ا�مة عل� الع�ادة �العمارة �ما �ال 

ي��ع���د�����
���� ���� ل� ���م�ا ��ل�ق��� ا����� ��اإل��

�ر��� ��ل�يف�ة���: ��ال، )�( �� يف� ا��
�أرس� الرس�  ،)٦(����� ج�اع�

 � )�(�أ��ل الكت� �ا �يه ��� �مصل�ته لت�قيق ��� ال�اية املف�ية �� سعاد�ه يف الد�يا �يف ا��رة 

�ملا �لقه جع� م� ��ر�ه ال� ��ر� علي�ا �ر�رة اجتماعه م� ب� ج�سه ��ال�ته �م ��عا��ه 

يصو� �رامته ��قق  ��ر� له م� ا��كام ما، ه �مصاحله ال� يع�� ع��ا �فرد�تل�ية ا�تياجا�لمع�م� 
���������������������������������������

  ��:، الدار ال�ي�ا�، مكت�ة الو�دة العربية، مقاصد الشريعة اإلسالمية �مكارم�ا، عالل الفاس�  )�(

 �٢٠سورة ال�قرة:   )٢(

  ���٢:، ب���، دار املعر�ة، حممد سعيد �يال�: حتقيق، مفردا� ألفا� القر��، الرا�� ا�صف�ا�  )�(

 ���٢:، عصر العوملةمع�م مص�ل�ا� ، الد�تور، ��اعي� ع�د الفتا�  )�(

  �٦: سورة ال�ار��  )�(

  �٠: سورة ال�قرة  )٦(

  ���:، م�٢٠٠ال��عة ال�ا�ية: ، دار ال�ر� اإلسالم�، مقاصد الشريعة �بعاد جديدة، ع�د ا�يد ال��ار  )�(
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أرس� �ا الرس� ���ا �ا� م� مقاصد الشرا�� ال� ، �يد�� ع�ه ال�لم �ا�تقا� �قو�ه، أم�ه �سالمه

��)�(حتقيق ��ا امل�ل� الف�ر� ل��سا�

ب�ية � ة يف �تل� ال�صو� التشريعية�امل�م ��� ال�و� يف است��ا� �ل� املقاصد الشرعية

��برا��ا ، علي�ا ا��كام جعل�ا �واعد ����م� � � �رادة الشار� �أ�دا�ه م� ��� التشري� �دراك

   �ا��ا� عل� الفكر التشريع� أدقم� لل�شرية بو�و� �جال� 

���� أ� املو�وعا� املعاصرة ال� �ليق أ� ���� ع� مقاصد�ا �أ�دا��ا �� ال� �ا عال�ة 

��ي� يتم التعاي� ، ��ف� أم�ه ��رامته م� �ي� �و ��سا� أ�� �ا� دي�ه �عر�ه �لو�ه �لسا�ه�إل�سا� 

يف  �سا�إلا �ف� �قوق للشار� احلكيم م� �را� الت�قيق �ول اإلرادة التشريعية الكليةم� �الل معه 

  ��ال� بد�ر�ا يت�قق يف العا� السالم، اإلسالم

، د علما� ا�صول �املقاصد بعد �مل�م يف �صو� الشريعة ��ا املقصد ا��� ل�سالم�لقد أ��  

ال� �  � أصول الشريعة �د أ�ا�� �ا يل�م لف� املقاصد اخلمسةأ�: عيسو�الشي� أ�د يقرر �ي� 

، �العق�، �ال�ف�، الدي�: ���� املقاصد ��، �شر� الشرا�� السما�ية أ� الو�عية �� خلدمت�ا ��ف��ا

، �م�ما ��وع� الشرا�� � القوا�� ���ا �رم� ��كام�ا �� ا�ا��ة عل� ��� املقاصد، �املال، �ال�س�

عدد � ي��صر م� أصول املصا� ال� �يد�� يف ذل� ، �مدار الشريعة عل� جل� املصا� �در� املفاسد

يف ال��اية �� حتقيق �اية مصل�ية  ي��ل�ا ، �م� أم�ا� املفاسد ال� ي���� ع� ��يا�ا، ي��مر بت�صيل�ا

عمارة ا�ر� �ف� ��ام : عليا �� املقصود م� ���ال الو�� ����يق الشريعة ��كلي� ال�ا� �ا ���

���يام�م �ا �لفوا به م� عدل �استقامة، � املست�لف� �ي�ا�استمرار صال��ا بصال، التعاي� �ي�ا
 )٢(�  

�م� أع�م ما يقت�يه عموم �: �ذ يقول عامة لك� ا�مم )�(يرى اب� عا�ور ���� املقاصد �ما

�� التما�� يف �جرا� ا��كام � الشريعة أ� �كو� أ�كام�ا سوا� لسا�ر ا�مم املت�ع� �ا بقدر ا�ست�اعة

���� احلكمة �اخلصوصية جع� � ��� الشريعة ، عو� عل� �صول الو�دة ا�جتماعية يف ا�مة�القوا�� 

)�(م��ية عل� اعت�ار احلكم �العل� ال� �� مدر�ا� العقول � �تل� ��تال� ا�مم �العوا�د
��

���������������������������������������

لفا� املصل�ة العامة م� م��ور �سالم� �يليه ���يقا� املصل�ة العامة يف عصر اخل، الد�تور، �و�� �لي�  )�(

  ��٢٦:، م�٢٠٠ال��عة ا���: ، ب���، م�سسة الرسالة، الرا�دي�

 ���٠:، م��عة دار الت�لي�، الفقه اإلسالم�، أ�د عيسو�  )٢(

�قي� ا�را� �و�� ���� علما��ا �� ، حممد ب� ال�ا�ر ب� حممد الشا�لي� ع�د القادرب� حممد ب� عا�ور: �و  )�(

، �� الدي�، ال�ر�ل�: ا��ر، ������٢ويف يف �و�� س�ة ، ��٢�٢الفتيا � ، ���٢٢الق�ا� يف �و�� 

 ����٦، م٢٠٠٢ال��عة اخلامسة عشر: ، ب���، دار العلم �املالي�، ا�عالم

��ارة ا���ا� �الش��� ، حممد احل�ي� ب� اخلوجة: حتقيق، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد ال�ا�ر، اب� عا�ور  )�(

 �٢٦٢:، م�٢٠٠ ،اإلسالمية بق�ر
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 ٢�٠

�ا� أ�ه �ذا �قرر أ� اإلسالم جع� ا�ا��ة عل� �قوق اإل�سا� أ��  : ��الصة القول �ا س�ق 

��ذا ، ��� عل� املسلم أ� يعتقد أ� ��ا دي� �ع�ادة يدي� � �يتع�د� به، مقصدا� م� مقاصد� الع�ام

  ��عا� م� ا�ت�ا��ا أ� الت�ق� م��ا�ما، حتقق ذل� �سيكو� �ع�ا� ��ا��ا� ���ام �قوق اإل�سا�

يف �يا�م ���ل�ا  ،قاصداست��ار ��� امل �عا� ��كوما� د�ا �جمتما�ر أ � �عل� املسلم�� � 

عل� علما��م ��ل�ة العلم �ي�م �الدعاة م��م أ� يت���ا �ما أ�� ،  �صوصا� م� �� املسلم�مال�م ��عا

�الفق�ي�ة املتعلقة ب��  ،لال�تيار �ال�جي� ب� �تل� ا�جت�ادا� العقدي�ةقاصد �ريقا� ��� امل م�

ة �أ�رى م� ��ا� ا�مة �أدعيا� ل�د �ا ي��ر ب� ��يت�م علي�ا ل��شر�ا ب� جي� ا�مة ��رب، املسلم�

بدعوى أ� ذل� م�  �معصوم الدم �العر� �املال  �ال��ة علي�ا م� ا�ت�اك حلقوق اإل�سا� ��صوصا� 

   ���و م�ه يف احلقيقة برا�، اإلسالم

�ي�م� ف� له ماله �� ، سلم له عقله �عر�هي� ، �فسهدي�ه � �ول  �� أ� الفرد �ذا �م� �� 

���ا ���ر ، ت�قق مقصد الشريعة م� �لق اإل�سا� �است�ال�ه يف ا�ر�ي� ، اأ�را� ا�م� �ل�

  �اإلسالمية �حتقيق السالم ل��سا�يةاملقاصد العال�ة القوية ب� 

����يقا� ��� مقاصد �إلسالم يف ��� �ق�� �إل�سا�� ����� �ل�ا�

�أ�س��ا  ،�أ�مل�ا ،�ريعته �ا�ة الشرا��أ� � ،�ا� ا���يا� � أ��� الرس�  ��� رسول �  

�املت�م� يف ال�صو� ، قو�ه أ�� �ا� ج�سه �لو�ه �لسا�ه��ف� �اعت�� أ�ا ع�اية بكرامة اإل�سا�، ��د 

���ا �قد رأي� أ� أبر� ��ا املقصد م� �الل ، يدرك أ�ه مقصد م� مقاصد الشريعة ب�ل� ال� �ع�

م� ا�ا��  �ال� �ل�� أ�ا ���لق �رة، أم� اإل�سا� ��رامته�ف�  مقصدعل�  استقرا� ال�صو� الدالة

�ع� �ف� ، له��لق م� ا�ا�� السل� ��أ�رى ، ه�ف�ا� ل� �ع� ���ا� �كم ما، صد�ا املقاإل�ا� �

  ���ا املقصدد�عا� ��تالل � �كم ما

ب� �� �بعة للمصا� �املفاسد� ، �� � �عا� � �شر� أ�امر� ��وا�يه �التكالي� الشرعية ج�ا�ا� 

���ا �س���ا�ل يف امل�ا�� التالية أبر� مقاصد الشريعة �يما يتعلق �قوق ، الكام�ة يف متعلقا�ما

م� �ع�ي� ذل� �م�لة م� ، الكتا� �الس�ة �أ�وال سل� ا�مة اإل�سا� م� �الل ال�صو� الشرعية م�

��ع� ص�ابته �التابع� م� بعد� �ال�ي� �م أعر� ، �الت��يق العمل� ��� املقاصد م� �ع� ال�� 

م� ذ�ر بع� أ�وال امل�صف� م� �� ، �أ��ر�م �رصا� عل� ���يق�ا، الدي�القر�� �قاصد ��ا 

�ا ، �� املقاصد يف �ياة �� املسلم�املسلم� �� ذا�وا �ال�ة ��� املقاصد �شا�د عل� أ�ر �

�أ�ه مقصد م� ، �قوق اإل�سا��أم� � �ف� اإلسالم لكرامة، ر�ة �صعة ع� سي�عل�ا �ر� بصف�ة مش

��أ� �ا�و� عل� مر العصور �ا��ما�حت� اإل�سا�ية ��له يف أ� �شري�، مقاصد� ال� � 
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  مق�د �إلسالم يف ��� ���مة �إل�سا�� ����� ����

ا�ة يف احلقوق �� م� املقاصد ال� أ�� �ا اإلسالم �ف� �رامة اإل�سا� �املسا�اة ب� ال�ا� �

�� أدل عل� ذل� م� �كر� � ��� ب� �دم عل� ���م م� �لو�ا�ه م�م��م ��ا�ر�م �ذ ، اإل�سا�ية

��ا ب��� �د�م� �: يقول �عا� ���ل�ق�د� ��ر�م�
��ج� ذل� س�ر �م ما يف السما�ا� �ا�ر� �أس�� علي�م ، )�(

���� أ���� �: �عا��ما �ال   ،�عمه �ا�رة ����ة �ر��� ��أ�س�  ��م�ا يف� ا��
���ر���ا أ��� ا��� س���ر� ل�ك�م� م�ا يف� الس�م�ا��ا��

ت�ا�� 
 ���� ��د�ى ���� ��

 ب������ ع�ل�م�
�� ال��ا�� م��� ���اد�ل� يف� ا���

��ة� ��م�
�� ر�ة� ����

ع�م�ه� ��ا��
� م����� ع�ل�ي�ك�م� ��

)٢(�  

العالية �التشري� الر�ي� ال�� ���� به ب�و �دم �لت�قيق ��ا املقصد �ا��ال�ا� م� ��� املكا�ة 

�� ��� ��د�م عل� ��ر � بلو� �� ج�� �� ، جعل�م � متسا�ي� يف اإل�سا�ية م� �ي� احلقوق

ل�ق��� �: ل�ة �� �ا جعله � معيارا� للتفا�� ��و التقوى �ما �ال �عا� ا ال��ا�� ���� �� �� ذ���ر� �� أ�ي����
ا��م� م�

ر�م�ك�م� ع���د� ا��� أ����ق�ا��م� ���� ا��� ع�ل�  ت��ع�ار���وا ���� أ���
�� ل�

�� ��أ������� ��ج�ع�ل���ا��م� ��ع�و�� �������ا��
�� �يم� ��

 ��ي��د ال��، )�(

د�  ر�ب�ك�م�  ����  أ��� ، ال��ا��  أ�ي����ا �� �: � يف ��ة الودا� �ا�ال� عل� ذل� يف أع�م مو� ��م�  ������ ، ��ا�� د�  أ��� ، ��ا��

��  ������  ��  أ���  ع�ر���
���  ع�ل�� ل�

���  ���� ، ع���م�
ع���م�

��  ع�ل�� ل� و�د�  ع�ل�� أ����ر�  ���� ، ع�ر��� و�د�  ���� ، أ�س�  ���� ، أ����ر�  ع�ل�� أ�س�

لت��ق�و�ى �أ�ب��ل�����  ��
)�(�  

�أ�  ،مشاعر�م أ� �راع� ��ا املقصد ��صوصا� م� �� املسلم� ��� �ا أر�د � �ليه حتقيقا� 

���� ���اد�ل�وا �: عا��ما �ال �  ،�أ� �كو� �ا��ت�م �احلوار مع�م �ل� �� أ�س�، �س� ��ت�م ��ر�م

س��� ���� ال���ي�� ��ل�م�وا م������م�  �� أ���
ل��� �� ت�ا�� ���� ��

�� ال�ك� �أ���
�� د���� �: ��ال، )�(

ع�و�� م� ���� ��س���وا ال���ي�� ي�د�

��ا ب������ ع�ل�م�   ���ي�س���وا ا��� ع�د�
�ا���

)٦(�  

م���ا� يف �لق� أ��ار أ��  ���رصا� عل� حتقيق ��ا التعام� م� �� املسلم� ��� ل�ا ال�� 

�م�ا �� : ب� �قول ،أي�ا�  �ال �صد��م يف ذل� م�لقا� �� �ك��م، الكتا� ال� يورد��ا م� �ت��م

��  ��د���ك�م�  ��ذ�ا�: ��ما يف احلدي� ع�ه ،  ��ت�ه �رسله ت�ا��  أ���
��و��م�  ��ال�  ال�ك�

ب�و��م�  ����  ��ص�د��
: ����ول�وا، ��ك����

��  �م���ا ا��  ������ ، ��ر�س�ل�ه�  ����ت���ه�  �� ب�و��م�  ���  ��ق�ا ��
ا��  ������ ، ��ك���� ��ال�  �� ��و��م�  ���  ��

  �)�(���ص�د��

���������������������������������������

  �٠ سورة اإلسرا�  )�(

  ٢٠: سورة لقما�  )٢(

 ��: سورة احل�را�  )�(

 �٢�٢٢٦ال��عة ال�ا�ية: بد�� س�ة ال���، دار س��و�، ب���، ، ����٢ر�م احلدي�: أ�د ب� ����، املس�د،   )�(

  �٦: سورة الع�ك�و�  )�(

  ��٠: سورة ا��عام  )٦(

  ٢���٦٠، ���٢٢ر�م احلدي�: ، املس�د، أ�د ب� ����  )�(



�
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 ٢�٢

��ة الكفار �ال�ي� م��ا �ذا �ا� ذل� سي�د� ��  �لقد م�� � املسلم� ��رم علي�م س��  

�ي�ص� ، م� لت�ر��ا عل� س� �له املسلم��ذ لو �� املشر�و� �تم ��ت�م م� املسل� � �عا� س�� 

���ا �ا��ام �عور اإل�سا� �و ا��يا� ال� ، �ا�ة ملا س�ق جر� مشاعر الفريق�ب�ل� م� ا��ور �

  �يقدس�ا �و يف احلقيقة ا��ام لكرامته

�� يتعر� ، �� ��ا�س�م، �� دي��م، � �� ملسلم أ� يس� صل�ا�م�: )�(القر�� �يف ��ا �ال

���ه ���لة ال�ع� عل� املعصية� �� ما ي�د� �� ذل�
)٢(�  

�رامة اإل�سا� أ� أ�ج� اإل�ا� �مي� ا���يا� �الرس� ��� م� �ر� اإلسالم عل� �قوق  

ت�ا�� ال���� �����ل� ع�ل�� ر�س�ول�ه� ��� � :��قدير�م �ما �ال �عا�، �حم�ت�م
 ��ال�ك�

 ��ر�س�ول�ه�
��� ا ال���ي�� �م���وا �م���وا �� ي����

ف�ر�  �� ������� ��م��� ي�ك�
ت�ا�� ال���� أ������ل� م�

�� ��ال�ك� ر� ���ق�د� ���� ��ال� ��  ��ال�ي��و�م� ا��
 ��ر�س�ل�ه�

 ����ت���ه�
��ك�ت�ه�  ��م�ال�

��� ��

ا ��ا ب������ ع�ل�م� �: ��ال، )�(�ب�ع�يد�  ���ي�س���وا ا��� ع�د�
�� د���� ا���

ع�و�� م�   �)�(����� ��س���وا ال���ي�� ي�د�

�لو �ا� �� املسلم� �م�وا ، � �صوصا� ����اع�م عموما� �يف ��ا امل��� الر�� �كر� ���يا� 

�العدا�ا� �ر� م� أ��ا� ، �ال��ا��، ���ا� املسلم� برس� � �ا�ة ملا رأي�ا �ل� ا��قاد  ���مد

�لعا� ال�ا� �يعا� ، السالمأ� ��� م� ا���يا� �الرس� علي�م  ��ل� الد��� �د ��ي�ا ���ي��ا حممد 

  ��ا��ام مت�ادل �ا� رس� � �أ��يا�ه �ما أ�وا به م� �ت� ��شريعا� يف سالم

أ� ��سا� ��و ، أ� صفا�، � أ� ي�عت��ر�� �ا لدي�م م� ������ م� صور �رامة �� املسلم 

:  �ا� القوم يت�د�و� ع� الر�م�و الص�ا� ا�لي� عمر� ب� العا� ر�� � ع�ه يقول �� ��ا، ذل�

د �رة ، �أ��ك�م �رة بع�ت�ة، �أسرع�م ��ا�ة بعد مصي�ة : ��م ��لم ال�ا� ع�د� أربعا� �� �ي�م خلصا�

� �)�(�: �أم�ع�م م� �لم امللوكة �يلة، ��امسة �س�����م ملسك� �يتيم ��عي�
و ا��ام �رامة اإل�سا� أ��  يعلم أص�ابه �يربي�م ��ق ��ا املقصد اإلسالم� �� ���ا� ال�� 

 ��ذ�ا�: �قد �ا� �مر�م �لقيام �ذا رأ�ا ا��ا�ة �� �ت�ا���م �يقول، ذل� عمليا� أمام�م�ي��ق ، �ا�
���������������������������������������

اخل�رج� القر��، املفسر، �ا� ع�اد � الصاحل�  �و: أبو ع�د � حممد ب� أ�د ب� أ� بكر ا��صار�  )�(

، �له م�لفا� ���ة، ���٦العلما� العار�� ال�ا�دي� يف الد�يا، �ويف يف ليلة اإل��� التاس� م� �وال س�ة 

: مد ب� عل�، ��قا� املفسري�، دار الكت� العلمية ب���، ال��عة ا���ا��ر: الدا�د�، �� الدي� حم

 �٢�٦م، ����

 ���٦، �����٢ال��عة ا���: ، القا�رة، دار الكت� املصرية، ا�ام� ��كام القر��، حممد أ�د، القر��  )٢(

  ��٦: سورة ال�سا�  )�(

  ��٠سورة ا��عام   )�(

ر�م احلدي�: ، �� �قوم الساعة �الر�م أ��ر ال�ا�، �تا� الف� �أ�را� الساعة،  ص�ي�ال، مسلم ب� احل�ا�  )�(

 ��٢٢٢٢، ب���، دار ��يا� ال�ا� العر�، حممد ��اد، حتقيق: ���٢
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����ل��ف�ك�م�  ����  ���ق�وم�وا، ا����ا��ة�  ر�أ�ي��ت�م� 
��ا ج�ا�ة : ي� له�ق، �مر� به يوما� ج�ا�ة �قام �ا �� مر� )�( 

  �)٢( ����ف�س�ا أ�ل�ي�س��� �: �قال �ي�ود�
اإلسالم أ��اعه �كاما� �حمكوم� عل� مقصد �ف� �رامة اإل�سا� ��� �ا� �� �لقد ر�  

  : �م� أبر��ا ،���قه �لفا� املسلم� يف ��ا�� ���ة ي�ول ذ�ر�ا، مسلم

��صا� أم� امل�م�� عمر ب� اخل�ا� ر�� � ع�ه للق��� املصر� ال�� �ربه اب� عمر� ب�  

�يستدع� ذل� ا�ب� ���� الق���  ،�تص� الشكوى �� عمر، أ� اب� ا��رم�: العا� ��و يقول

  �)�(�م� استع�د� ال�ا� ��د �لد�م أم�ا�م أ�رارا� �: �عمر يقول �ولته املش�ورة، �قه م�ه أمام امل�

��� �ا �رعه اإلسالم حتقيقا� ملقصد �ف� �رامة اإل�سا� أ� �ف� ل�� املسلم� �ق�م يف أ� 

�عل� ��ا ر� ، �أ� ��وا �ل� �اإل�سا� ماداموا مسامل� � ي��ر�ا صري� العدا�، يعاملوا معاملة �س�ة

ي����ا ��� �: �ذ يقول �عا� ،�رسم �م م���ا� �بتا� �� يوم القيامة، القر�� أ��اعه يف �يفية التعام� م� ����

ت�ا�� ال���� ��� 
 ��ال�ك�

 ��ر�س�ول�ه�
��� ��� ال���ي�� �م���وا �م���وا �� ف�ر� �� �� ������� ��م��� ي�ك�

� أ������ل� م�
ت�ا�� ال���

 ��ال�ك�
��ل� ع�ل�� ر�س�ول�ه�

�� ب�ع�يد�ا ر� ���ق�د� ���� ��ال� ��  ��ال�ي��و�م� ا��
 ��ر�س�ل�ه�

 ����ت���ه�
��ك�ت�ه� ���� �اعدة جليلة يف التعام� م� �� ، )�(���م�ال�

  ��� �لمة جامعة لك� معا� املعاملة احلس�ة� ، أر�د� �لي�ا ا�ية�ما أع�م �لمة (ال�) ال� ، املسلم�

أعل� يف �س� معاملة �لقد ��� عليه الصالة �السالم ذل� �ا�عا� عمليا� يف �يا�ه �ذ �ا� م�ا�� 

� م� ذل� �ا� يدا�م عل �ذ �ا� له أ�ار� �ج�ا� م� �� املسلم� م� مشر�� �ي�ود، �� املسلم�

، ب� �الصد�ة علي�م، �الت�ارة مع�م، �عيادة مر�ا�م، ���ول �دا��م، �صلت�م، �لي�م �اإل�دا�، بر�م

  ���ت� الس�ة �الس�ة ملي�ة م� ذل� �لك��

��ام ب�فسه عل� ، يف مس�د� ��م�ه أ�ه ملا جا� ��د �صارى احل�شة أ���م رسول �  

امل�اجري� م� املسلم� يف احل�شة يف بداية  ملا �اموا به �ا�� ��ا� ��ا م�ه ��ا� �م، �يا�ت�م ��دمت�م

�� ������� أ�� أ� أ�ا�ي�م�: ��ا� يصر� ب�ل� �ا�ال� ، الدعوة
ر�م� ��ا م�ك�

�ص���اب� ا��وا ��   �)�(��������م� ��

��� م� ع�اية اإلسالم لت�قيق ��ا املقصد ما �فله ل�� املسلم� �� يعيشو� يف أر�ه  
���������������������������������������

دار ، ���٠، ر�م احلدي�: �� القيام لل��ا�ة، �تا� ا��ا��،  ص�ي�ا�ام� ال، حممد ب� ��اعي�، ال��ار�  )�(

 ٢��٦ ،ال�ا�ية ال��عة، �و��، س��و�

  ���٢، ���٢ر�م احلدي�: ، �� م� �ام ��ا�ة ي�ود�، �تا� ا��ا��،  ا�ام� الص�ي�  )٢(

، م���٦، ب���، دار صادر، ��سا� �بكر ع�ا�حتقيق: ، الت��رة احلمد��ية، حممد ب� احلس� ب� �د��  )�(

��٢٠�  

  ��٦: سورة ال�سا�  )�(

دار ��ر ، ع�د � ب� ع�د ا�س� ال���: حتقيق، ال�داية �ال��اية، ب� عمر��اعي� ، أبو الفدا�، اب� ���  )�(

 ����٦، م����: ا��� ال��عة، لل��اعة �ال�شر �التو�ي� �اإلعال�



�
)٢العدد:  ٦ا�لد (جملة علمية حمكمة

 ٢��

�ي� أ�ج� عل� الد�لة اإلسالمية �فالة العاج�ي� ، الر�يد �احلياة الكر�ةيف العي� �يتفي�و� �له �ق�م 

املال �� �ي�فق علي�م م� بي� ، يف أر��ا م� مسلم� ��� مسلم� ع� الكس� املشر�� �� �م

ري� اإلسالم� �� �ا�د عل� ��ا التكا�� �الت�ام� ا�جتماع� ال�� ا�الت، يسد عو��م �ي��ل �قر�م

  �ما ��اك أم�لة عديدة عل� ذل� يف التاري� اإلسالم�،  ب� املسلم ����� يفرق �يه 

، م يف �ف� �رامة اإل�سا� أ�� �ا��بعد أ� � عر� ما س�ق يت�� ل�ا �ال� أ�ر مقصد اإلسال

ا��� يف �يو� ا�م� ب�  �ا له ا��ر، كا�� ا�جتماع� �املعاملة احلس�ة��رصه عل� �ف� �قه يف الت

��فا� �ر الع�� �العدا�ة م� �الل الق�ا� عل� �� م��ر م� امل�ا�ر ال� �ك� أ� ��ع�� � ، ال�ا�

   �حتقيق ��ا املقصد ب�� �جه مشر��

  مق�د �إلسالم يف ��ية م��قد �إل�سا�� ����� �ل�ا�

�� م� املقاصد ال� يسع� اإلسالم �� حتقيق�ا أ� يدي� ال�ا� به �واعية م� د�� ��را� �� 

ب� جع� ذل� عا�دا� ، ��و ��ا يعت� الدي� الو�يد ال�� � �� �الفيه عل� الد�ول �يه �اعت�ا�ه، �ج�ار

�� ي�������ا��م� ا��� ع��� ال���ي�� ��� �: ���ا بصري� �� القر�� ��ا ��قه ال��  �ذ يقول �عا�، �� ا�تيار�م

�� ي��ق�ا��ل�و��م� يف� الد��ي�� ����� ���ر�ج�و��م� م� 
�� م� ���� ا��� ����� ال�م�ق�س�

��وا ��ل�ي���
ر���م� أ��� ������ر����م� �����ق�س� ��

���� �، )�(��� د�

جا�  ��ذا ،يدي�و� �لي�ودية �ال�صرا�ية ال�ي� �ا� �م أب�ا��د  رجال م� ا��صار بع�  ا�ية ��ل� يف ���

����ل� ��� ا�ية مل�ع�م م� ذل�، �ج�ار أب�ا��م عل� اعت�اق اإلسالم �اجت�د�ا، اإلسالم �أسلموا �م
 )٢(�  

يف القر�� �ية �ر�ة �في� �لصدق �احلكمة يعر��ا �: �يف ��� ا�ية �ال �د�ي� �ال�ر� ا�مريك�

ر�ا�� يف� الد��ي�� ��د� ��������� �: ��� �قول ،��� أ� يعر��ا ���م، املسلمو� �يعا�  �� ال������ �� ����
د� م� ، )�(�الر���

�ذ � يكر� أ�دا� عل� ، �علمه �ص�ابه �أمته، ��ا امل�دأ اإلسالم� الع�يم م� �الفيه ���د ��ق ال��

أ� ال�قا� عل� ، ����م ب� الد�ول �يه، �ل�ام ب� �ا� يعر�ه عل� ال�ا� د�� ��را� ��، اعت�اق اإلسالم

، ��صول ا�ما� �م عل� دي��م، مقاب� �تع�م ب�مة � �رسولهدي��م �يف أر��م م� د�� ا��ية 

   �)�(�أعرا��م �أموا�م

الص�ا� ا�لي� عمر ب� اخل�ا� ر�� � ع�ه يعر� اإلسالم عل�  ��و �لمي� حممد ��ا

أ� ع�و�  : �تقول، �حلق ��� � بع� حممدا� ، أسلم� أيت�ا الع�و� �سلم��: ع�و� �صرا�ية �ا�ال� �ا

�� ي�������ا��م� ا��� ع��� ال���ي�� ��� ي��ق�ا��ل�و��م� يف� الد��ي�� ����� �: ��رأ، �الل�م ا��د: �قال عمر، ���ة �املو� أ�ر�

���������������������������������������

  �: سورة املمت��ة  )�(

  ����، الت��رة احلمد��ية، � ����، مع�م الشيو�  )٢(

  ٢�٦: سورة ال�قرة  )�(

  ����:، أس�ا� ال���ل  )�(



�
٢��  مقاصد اإلسالم يف حتقيق السالم

 ��
�� م� ���� ا��� ����� ال�م�ق�س�

��وا ��ل�ي���
ر���م� أ��� ������ر����م� �����ق�س� ��

�� د�
  �)�(����ر�ج�و��م� م�

ب� أ�د يف �شريعه السم� عل� ���ة ، برعاية �ق�م يف التمس� بعقيد�م اإلسالم�� يكت� 

��ا� عليه الصالة �السالم �مر أص�ابه بعدم ا�عتدا� ، �ارسة �عا�ر�م �عدم املسا� �ما�� ع�اد�م

�ا� املسلمو� � يكاد�� يعقد�� �: لورا �تشا اإلي�الية�يف ��ا �قول الد�تورة ، علي�م يف ذل�

��� ��موا ع� ��را� أ�د م� أب�ا��ا عل� ، عو� �� ي��وا �ا �رية املعتقدا��فا�ا� م� الش

  �)٢(الد�ول يف الدي� ا�ديد

�م�� ع�د اخللفا� الرا�دي� �الي�ود �ال�صارى ، ك�ا عا� ال�ا� يف �� دي� اإلسالم�� 

�� �سوا أ� �� أما�� ، رية �أما��يقيمو� �عا�ر�م يف �، � أ��ا� الد��� ي�د�� ع�ادا�م����م م

  �دليال� عل� ذل� ��ما أ��ر�ا  ���ف� بش�ادة أ�� ��� الد���، ع�اد�م بسو�

�ف� �م   ��ما أبق� اإلسالم �� املسلم� عل� �ريت�م يف عقا�د�م �� يكر��م عل� اإلسالم

��ا� ��الق ��و� ��ق  ���امة �يا�م ا�جتماعية م�، ��ل� �ق�م يف الت�ام�م ��كام �رع�م

أ� يل���ا �� �كم ، أ� يت�ا�موا �� حما�م�م اخلاصة ��م يف حما�ما�م ��صوما�م، �شريعا�م

������ ��ك�م��� �: ب�ل� يف �وله ��ما أمر � ��يه ،  ��ي��� �� أ� �كم بي��م �لعدل، اإلسالم

س��� ���� ا��� 
ل�ق� �����م� �� ك�م� ب��ي�� �� ��ا��

��   �)�(������ ال�م�ق�س�

أ� �يما ��� عليه أ�امر �� ا�مر ، احلد�د �� �يما يعتقد�� حتر�ه �يف العقو�� � �قام علي�م 

�قد �رر الفق�ا� أ� احلد�د � �قام علي�م �� �يما ����ا ، �ا ي���ق علي�م �عل� ���م م� أ�راد الرعية

��يما يعتقد�� �له �شر� اخلمر �أ�� حلم اخل��ير� ، يعتقد�� حتر�ه �السر�ة �ال��
)�(�  

بل� م� �م� �الل ما س�ق يت�� ل�ا �لت�صي� الشرع� �الت��يق العمل� �ي� أ� اإلسالم  

 �ري�أ� �كم أ� ��ام أ� �ا�و� عل� مدى ، جة � ��� �ا يف أ� �شري� دي�التسام� م� امل�الف� در 

 ���ي� �عام� ال�� ، ا�عتقاد �لم يكر�ه أ� ��� �عت�اق اإلسالم�ف� ل��سا� �رية �ذ  � ال�شرية

���ا ي��ر أ�ر مقصد اإلسالم يف �رية ، ��لفا� ا�مة ��كام�ا م� بعد� م� اإل�سا�ية ��ق ��ا امل�دأ

��في� م�اب� الع�� �م�ا�ر اإلر�ا� ، معتقد اإل�سا� �ال�� يس�م بد�ر� يف �و�يد ا�م� ب� ال�ا�

  ���ش� جرا� الف�م اخلا�� ��ا امل�دأ الع�يم ال� �د

���������������������������������������

  �: سورة املمت��ة  )�(

ال��عة ال�ال�ة: ، القا�رة، دار ��يا� الكت� العربية، عادل �عي���ر�ة ، ��ارة العر�، �وستا� لوبو�  )٢(

  ���٢:، م���٦

  �٢: سورة املا�دة  )�(

  �٢٠:، جدة، الدار السعودية لل�شر، �قوق أ�� ال�مة يف الد�لة اإلسالمية، أبو ا�عل� املود�د�  )�(



�
)٢العدد:  ٦ا�لد (جملة علمية حمكمة

 ٢�٦

  مق�د �إلسالم يف حتقيق �ل�د� �� �� �إل�سا�� ����� �ل�ال�

�ل�ا ��� اإلسالم �و ، �� م� أ�� املقاصد ال� أ�� �ا اإلسالم إلسعاد ال�شرية مقصد العدل

ل�ق�د� أ�ر�س�ل���ا ر�س�ل���ا �: الكت� �ما �ال�م� أجله أرس� الرس� �أ��ل ، دي� العدل �ام عليه �دعا �ليه �أمر به

س��� 
ل�ق� ي��ق�وم� ال��ا�� ��

ي��ا�� ل�
ت�ا�� ��ال�م�

 ��أ������ل���ا م�ع���م� ال�ك�
ل����ي����ا��

�أمر به م� ال�ف� �ا��رب� �ا��ري� ، )�(���

ا ال���ي�� �م���وا  ��� �: عا�م��ا �وله � ،�ما �رر ذل� يف ��� ���ة،  �� �لو �ا�وا م� ا�عدا� �امل�الف� ي����

س��� 
ل�ق� �� ��

� ال��ا�� أ��� �: ��ال، )�(�ل�وا ��و� أ����ر��� ل�لت��ق�و�ىاع�د� �: ��ال، )٢(���و��وا ���و�ام� ت�م� ب���� ����ذ�ا ��ك�م�

ل�  ل�ع�د� �يف ��ا ، م�م��م: م�م��م ��ا�ر�م ��ري��م �بعيد�م �� يق�، �ب� ال�ا��: �قال، )�(�حت��ك�م�وا ��

  ��يد عل� �ق ال�شرية �عا� يف ��امة العدل بي��ا م�ما ا�تلف� الد��� �ا�لوا� �الل�ا��

�لت�قيق ��ا املقصد أمر � سيد املرسل� ��و أمر له �مل� بعد� أ� �كم �لعدل �ذا حتا�م  

ك�م� �: �ليه م� �م عل� �� دي�ه �قال �� ������ ��ك�م��� ��ا��
�� س��� ���� ا��� ����� ال�م�ق�س�

ل�ق� �����م� �� �ب��ي��
)�(�  

اإلسالم� �ما ي�ال صف�ا� مشر�ة إل�امة العدل م� أب�ا� اإلسالم م�  تاري�� ال�لقد س�� 

�ذ العدل �و ا�سا� يف �� � ���م �� ليسوا مسلم� يف ��ا� عديدة م� �� التم�ي� � احلصر

   �م� ���م�عامال� املسلم� �لو 

م� ��امة م�دأ العدل �لو م� أ�ر� ال�ا�  ��م� ��� ال�ماذ� املشر�ة ما أعل�ه �د��م ��مام�م حممد

م�ة�  أ���  ل�و�  ��  ��ا��� �: �ليه �أ���م �� �ل�ه
  �)٦(�ي�د���ا ل�ق���ع���  س�ر�����  حم��م�د�  ب�����  ��ا��

، ب� �لو �ا� أم��م أ� �مام�م، م� علية القوم�العدل يف اإلسالم � �ا� أ�دا� �� �لو �ا� 

، ���ا عل� ب� أ� �ال� ر�� � ع�ه يت�ا�� م� ي�ود� عل� در� أمام القا�� �ري� ب� احلار�

   �)�(�ي�كم �ري� بقواعد الشر� يف الق�ا� �ما بد� له ��كو� ا�ا�مة م� صا� الي�ود�

ب� أمر يف املسا�اة ب� اخلصم� ، ��ع�ا�ه �قهيكت� ��صا� امل�لوم �العدل يف اإلسالم �  

م�  ��و�ا �ا يصدر، �ر�� الصو�، �اإل�ارة، �ال��ر، �السما�، ا� يف ا�ل��� ��ال� أمام الق�

� �: ��ا يقول عليه الصالة �السالم�يف مراعاة ، القا�� �ا� املت�ا�م� �ليه  ب����
ل�ق���ا�� �� أ���د���م� ��

��ذ�ا اب��ت�ل�
���������������������������������������

  �٢: احلديد سورة  )�(

  ���: سورة ال�سا�  )٢(

  �: سورة املا�دة  )�(

 ��: سورة ال�سا�  )�(

 �٢: سورة املا�دة  )�(

ر�م احلدي�: ، �ال��� ع� الشفاعة يف احلد�د، �� ��� السارق الشري� ����، �تا� احلد�د،  ص�ي� مسلم  )٦(

�٦�� ،������  

 ����، م���٠، القا�رة، املكت�ة الت�ارية، ع�د الع�ي� املرا�� قيقحت، أ��ار الق�اة، حممد ب� �ل� ب� �يا�  )�(



�
٢��  مقاصد اإلسالم يف حتقيق السالم

��ار�ة� 
ل��� ��اإل�� �����م� يف� ال����ر� ��ال�م��� �� ���ل�ي�س�و�� ب��ي��

ل�م� ��ر� ���ال�م�س� �� ا��
���ر� م� � أ��� ���ال� ي��ر����� ص�و���ه� ع�ل�� أ���د� اخل��ص�م���

�ر�� ، )�(

���لفا� أ�رى �تلفة متقاربة

أ� ، أ� عرق، ص� لدي��لقد ��د �� املسلم� بعدل اإلسالم م� اإل�سا�ية �عا� د�� �ع 

��ا أسس� يف �: �ل� ع� �عاليم اإلسالم�ربر� جور� �يف ��ا يقول امل�ر� ال�ي�ا� ، لو� أ� ��سا�

، �ما أ�ا ��سا�ية السمة،  ���ا لت�ف� يف ال�ا� ر�� الكرم �السما�ة، العا� �قاليد ع�يمة للتعام� العادل

ما �ي�ا �ا ي�مر الد�يا م� �سوة ��لم اجتماع� عما يف  ���ا �لق� �اعة ��سا�ية يق�، �ك�ة الت�في�

�أية �اعة أ�رى س�قت�ا
)٢(�  

�م� �الل ما س�ق ي��ر جليا� �ي� أ� اإلسالم �صد املسا�اة ب� ال�شر يف �ق احلصول عل� 

��ي� �عام� املسلمو� �كاما� �حمكوم� م� ��ا امل�دأ ، العدل �ر�� ال�لم �ذا حتا�موا �� �ريعته

اإلسالم� �ال� ��� عدل  تاري�م� �الل ما � التم�ي� به م� موا�� مشر�ة عل� مدار ال، الع�يم

�ا ي�� م� �الله �ر� اإلسالم عل� حتقيق ا�م� ، اإلسالم الشام� لك� ب� �دم د�� �فر�ة بي��م

  � �العي� بسالم لك� ��سا�

  ا�مق�د �إلسالم يف ��� ���ر�� �يا� �إل�س� ����� �ل����

��ا� م� مقاصد ��ا الدي� أ� �ف� ، بدي� اإلسالم ر�ة للعامل� �لقد بع� � ��يه حممدا�  

: ��� ،لل�شرية عل� �د سوا� مسلم�م ��ا�ر�م احلقوق ا�ساسية ال� � �� ع��ا لل�ياة املستقرة

�� ، ل�� املسلم����� احلقوق مكفولة �حمفو�ة �� ، �املال، �العر�، �العق�، �ال�ف�، �ف� الدي�

��د مر ب�ا �ي� �ف� �م اإلسالم ، �و� ا�ت�ا��ا �� �سو� �رع� م�ل�م يف ذل� م�� املسلم�

  ��عدم ��را��م عل� اعت�اق الدي� �أ�� �م أدا� �عا�ر�م �الت�ا�م �� دي��م، �ريت�م يف العقيدة

�ال �و� ، �فس�ما�م� عل� أ ��ما �ف� �م اإلسالم ا�م� عل� معتقد�م �دي��م �قد �ف� �م 

 ا�مر عل� الرعية أ� �ا يرا� ��، �� �ا �ر� � م� �د أ� �صا� �� ���اق أر�ا��م، ا�عتدا� علي�م

ب� ��� ا�عتدا� علي�م �جر�م عقوبته �ذ �ال عليه الصالة �  ،�� يكت� اإلسالم ب�ل�، عل� �جه سوا�

ا ���ف�س�ا ���ت���  م��� �: السالم ��ة�  ي�ر���  ���  م�ع�ا��د�
��  ل�ي�وج�د�  ر�����ا ������ ، ا����ة�  ر�ا��

��ة�  م�
��  م�س�

�ع�ام�ا أ�ر�ب�ع�
)�(�  

رجال� م� املسلم� يراع� م�� ��� املقاصد الع�يمة يف �ف� أ�فس�م �ي� ير�� أ�  �ال�� ��د �ا�  

���������������������������������������

ال��عة ا���: ، املدي�ة امل�ورة، مكت�ة اإل�ا�، ع�د ال�فور ع�د احلق� د قيقحت، املس�د، �س�اق ب� را�ويه   )�(

، دمشق، دار ال�قا�ة، �س� سليم أسدقيق حت، املس�د، أ�د ب� عل� التميم�، أبو يعل� �����، ������

 ��٠�٢٦، �����٢ال��عة ا���: 

 ���٦:، ����٢٠ال��عة ا���: ، ب��� دار الوراق، م� ر�ا�� ��ار��ا، د مص�ف� الس�اع�   )٢(

  ���٢، ���٦ر�م احلدي�: ، �� �� م� �ت� ذم�يا� ب�� جرم، �تا� الد��،  ا�ام� الص�ي�  )�(



�
)٢العدد:  ٦ا�لد (جملة علمية حمكمة

 ٢��

  �)�(� أمر به �قت� �ب���م�ت�ه�  أ�����  م���  أ���ق�  أ��� �: �قال ���ت� رجال� م� أ�� ال�مة �ر�� ذل� �� رسول 

�ف� ل�ا م� ذل� الك�� يف مسا�اة �� املسلم �ملسلم �� �م  � بعد رسول � تاري��و ال ��ا 

�ف� �ال�ة أم� امل�م�� عمر ب� اخل�ا� ر�� � ع�ه �ت� رج� م� ب� بكر ب� �ا�� ، يف أر� اإلسالم

  )٢( ��سلم �لي�م �قتلو�، ��مر عمر ر�� � ع�ه بتسليمه �� أ�ليا� املقتول ليقتلو�، ال�مة �حل�ة رجال� م� أ��

�املتم�� ، ���ا ما �ر� �ت� ���� �ا�عتدا� علي�م �� بس��ه الشرع� ال�� أذ� � �عا� �يه

  : ��ا�� �يما يل�

����ا��ل�وا يف� س���ي�� ا��� ال���ي�� �: �عا��ما �ال ،  أ� يكو� القت� ردا� عل� اعتدا� املعتدي���

�ي��ق�ا��ل�و��ك�م� ���� ���ع�ت�د��ا ���� ا��� �� ����� ال�م�ع�ت�د�ي�� 
)�(��

�� �: �ما �ال �عا�،  أ� يكو� القت� عقا�� مل� �ك� الع�ود �املوا�يق م��م��
������ ��ك���وا أ����ا�����م� م�

م� ����ع� 
د��� ت����و�� ب��ع�د� ع��� ���وا يف� د�ي��ك�م� ���ق�ا��ل�وا أ���م�ة� ال�ك�ف�ر� �������م� �� أ����ا�� ���م� ل�ع�ل���م� ي�����

)�(��

��م�ا ل�ك�م� �� ���ق�ا��ل�و�� يف� س���ي�� �: �ر�عا� لل�لم ع��م �ما �ال �عا�، أ� �كو� �صرة للم�لوم���

ال�  �ج�
�� الر�

�� م�
ت���ع�ف�  ��ال�م�س�

ا  ا��� ل���  ال�ق�ر�ي�ة� ال��ا��� أ���
������ ��

��ا م� ر�ج� ا�� ال���ي�� ي��ق�ول�و�� ر�ب����ا أ���  ��ال�و�ل�د�
س�ا��

��ال���

��ا
�� ل�د����� ��ص�

ع��� ل���ا م� ي�ا ��اج�
�� ل�د����� ��ل�

ع��� ل���ا م� ���اج�
)�(��

: �ما �ال �عا�،  بي��م �بي�ه��ال ، أ� �كو� ردعا� مل� م�� ��لي� الدي� ��صوله �� ال�ا�

��ا�� ���� ع�ل�� ال��ال� � ��ة� ��ي�ك�و�� الد��ي�� ���� ������ ا���ت����و�ا ��ال� ع�د� ت��
ل�و��م� ���� �� ��ك�و�� ��

�� ����ا��
�م�

)٦(�  

لر�� � اإلسالم أذ� لرسوله ���اد�: �ذ يقول، �ما أر�� ما �اله بي�� ر�دري� يف بيا� ذل�

�ل� الدعوة ال� � �كر� أ�دا� ، �إل�الة العق�ا� ال� �ق� يف �جه الدعوة ل�سالم، �ا����ادال�لم 

�ل�ل� ما �� ، ���ك �م احلرية الكاملة لال�تيار، ���ا �دعو ال�ا� �ليه، عل� الد�ول يف ��ا الدي�

، �و دي� السالم �� اإلسالم، يد�� ال�ا� يف اإلسالم �� يتمسكوا به �يستميتوا يف الد�ا� ع�ه

��السالم م� ال�ا� �يعا� ، السالم م� �
)�(� �

، ���ه �صد ��ل� �� صو� أعرا��م �أموا�م، ��ما �صد اإلسالم �� �ف� أ�فس�م �دما��م 
���������������������������������������

، �����: �دي� ر�م، ������، القا�رة، امل��عة الر�ا�ية، ىالس�� الك� ، أ�د ب� احلس�، ال�ي�ق�   )�(

���٦ 

  ���:، �قوق أ�� ال�مة يف الد�لة اإلسالمية  ) ٢(

  ��٠: سورة ال�قرة  )�(

  �٢: سورة التوبة  )�(

  ��: سورة ال�سا�  )�(

  ���: سورة ال�قرة  )٦(

 ���٢:، �����٢ال��عة ا���: ، الر��، �الوا ع� اإلسالم ال�د�ة العاملية للش�ا� اإلسالم� ،عماد �لي�  )�(



�
٢��  مقاصد اإلسالم يف حتقيق السالم

�يف احلدي� �ال ، �م� �ال� ذل� �اعتدى �قد �ج� ��امة احلد عليه، ��ر�م أ� يعتدى علي�م �ي�ا

��ا ����  ال�م�ع�ا��د�ي��  أ�م�و�ال�  حت����  ��  أ��� �: عليه الصالة �السالم
�ق��

���
)�(�   

��م �ذا أد�ا ا��ية � حت� لكم أموا�م �� ب�ي� �: ��ال اب� ع�ا� ر�� � ع�ه يف أ�� ال�مة

�أ�فس�م
 )٢(�  

، مال�ا �أ� ال�م�  ���ه بعقد ال�مة �ج� له �: عرا��م يقول الفقيه اب� عابدي��يف �ف� أ 

��� �لم ال�م� أ�د: ب� �الوا، ��ذا �رم� �ي�ة املسلم �رم� �ي�ته
 )�(�   

ب�  ،�د ي�ا�م ما داموا يف أر� اإلسالم �� ��ل� �� �ف��م ��ايت�م م� أ� اعتدا� أ� أذ 

ما ��� ��ا �ق �م حمفو� مكفول مقاب� ، أسرا�م م� ا�عدا� ���� ، �الد�ا� ع��م �القتال د��م

 أ��� �: �يف بيا� �جو� �ايت�م م� �� أذى ص�ر أم �� يقول عليه الصالة �السالمد�عو� م� ا��ية، 

ا ��ل�م�  م���  د�
ل�ف�ه�  أ��� ، ا���ت��ق�ص�ه�  أ��� ، م�ع�ا�� ��ه�  أ�����  أ��� ، ��ا��ت�ه�  ���و�ق�  ��

��ا م� ي��ه�  ������ ، ���ف���  ��ي��  ب������  ��ي�� ���� 

ي�ام�ة�  ي��و�م� 
�ال�ق�

، �علما� ا�مة، املقصد السام� سار �ق�ا� اإلسالم�عل� ��ا امل�دأ الع�يم ���ق ��ا ، )�(

  �أمرا� املسلم��

�قو�ه  �ع� مقاصد �شريعه  � �بعد استعرا� ما س�ق يت�� ل�ا �ي� �ف� اإلسالم ل��سا�  

، أ�� �ا� ��ا اإل�سا�، �عقله، �عر�ه، �ماله، ��فسه، دي�ه: ا�ساسية ال� � �� له ع��ا يف احلياة يف

��وعد �جما�اة م� �سول له �فسه ا�عتدا� عل� ، �ا ي�� ع�اية اإلسالم احلقيقية بت�قيق ا�م� ل��سا�ية

  ���� ا�ساسيا� �� �ك� م� ا��كال �العم� عل� �في� م�ابع�ا

���ي�ا ��� �ل��ا�� ��ل��صيا�� ��ا�ة

  : س�ق ��� أ�م ال�تا�� ال� ي��د علي�ا ��ا ال��� ما يل�بعد استعرا� ما  

�أ� ذل� لي� �اص�ا �ملسلم� ، الت��يد عل� أ� اإلسالم �و دي� السالم �ا�ما� للعامل����

�أ� أ�كامه ، ب� ���ه يشم� ��� م� عا� حت� ��� د�لة اإلسالم أ�� �ا� دي�ه �معتقد�، �ق�

���شريعا�ه �مقاصد� �فل� لل�شرية �عا� �� �يام الساعة �ق�ا يف ا�م� �ا�ما� ��واعه 

����ا ، �ا�م� ا�جتماع�، �ا�م� املا�، �ا�م� ال�فس�، �ا�م� ا��ال��، ا�م� اإلعتقاد�

���������������������������������������

 ٢���٦، �٦��٦ر�م احلدي�: س�د، ، املأ�د ب� ����  )�(

ال��عة ال�ا�ية: ، ب���، املكت� اإلسالم�، ��ي� الر�� ا�ع�م�قيق حت، ع�د الر�اق ب� �ام، الص�عا�  )٢(

٦، �����٠���  

  ���٢٢، م���٠: امل��عة ا�م�ية، امل�تاررد ا�تار عل� الدر ، حممد أم� ،ب� عابدي�ا  )�(

�� يف �عش� أ�� ال�مة �ذا ا�تلفوا ، �تا� اخلرا� �اإلمارة �الف��،  الس��، سليما� ب� ا��ع�، أبو دا�د  )�(

، م�٢٠٠: ا��� ال��عة، دار الرسالة العاملية، �ع�ي� ا�ر���� بت�قيق، �٠�٢ر�م احلدي�: ، �لت�ارا�

����٠ 



�
)٢العدد:  ٦ا�لد (جملة علمية حمكمة

 ٢٢٠

و� م� أ�وا� د�� أ� ي�ال أ� � �م� أ�وا� ا�م� ال� �كف� ل��سا�ية العي� يف سلم �سالم 

� �أ� �لم، أ� ��ق�، ��ا ا�م� أد� اعتدا� أ� �ري�

��أ� �ف� أم� اإل�سا� ��رامته مقصد �رع� دل� ال�صو� الشرعية عل� �ف�ه �رعايته ��٢

أ� ا�عتدا� عل� أ� ��سا� يف أ� �و� م� أ�وا� ا�م� ب�� �ق يعد م��را� م� م�ا�ر الع�� �� �

  �ب� ر�� علي�ا العقو�� الشديدة يف الد�يا �ا��رة، السالم� يقر�ا اإلسالم دي�  �اإلر�ا� ال�

�ي�  ����ا م� �صا�� ال�� ، ��ا ��� ل�ا �ا س�ق �� ا�سالم رسالة عاملية �مي� ال�ا����

���حتم� ���ا م� ا���ار �املتاع� يف ذل� ،ب�ل ج�د� يف دعوة العا� اإل�سا� �� ��ا الدي�

، ال�الد اإلسالمية ��� م� القول �� املسلم� يف� ما ي�ار م� ���ا� �ول امت�ا� �قوق أ���

�� يف ��ا ، الوا�� العمل� م�� ��ر اإلسالم ��� ا��الت�صي� �املقصد الشرع� � يد��ه 

�ما �د� م� بع� املسلم� �ا �و �ال� ل�سالم �لي� ال��� استعرا� �ر�ا� م� ذل� 

  �ع� اإلسالم �م�اد�ه �� �� له بصلة � يع�، �در

  � �ما �ل��صيا� ���ا

�احل�ر م� �املست�م�� ��عو�� �لعدل م� املعا�دي� ، �علما�، �جو� ا�تمام املسلم� �ادة���

ب� ، �ر�يع�م ���ا�ت�م أ� العم� عل� ،أعرا��م �أ، أموا�م �أ، يف أ�فس�م التعد� علي�م

�ع�دا� � ب�ل� ����ارا� ملقاصد � ���ر �ا�ة اإلسالم ��و رسالتهيعاملو� املعاملة احلس�ة ال� 

��الشريعة السم�ة

��قوق ، ليعر� املسلم �ق � عليه� الع�اية ب�شر العلم الشرع� الص�ي� يف بلدا� املسلم���٢

��فش� ا��� س�� ع�يم ��ت�اك ،��� �يا� العلم الشرع�، �املعا�دي�، �املست�م��، املسلم�

�����و� الف� �ا�تشار�ا، حلقوق��� ا

�الدة � �قتصر عل� ��يم عالية �مفا�يم ��سا�ي�ة ، �برا� أ� دي� اإلسالم جا� �قاصد سامية���

ا�م �� �� املسلم�املسلم� �ق�،  ا�م، �الت�عا�� �الت�كا��، �احلرية، �العدل: ب� �تعد� ، �ال��

�يف �ا�ة ، �ا��تصادية، �ا�جتماعية�ذل� عل� �ا�ة املستو�� السياسية ، ��ف� احلقوق

�أ� �� ��ا م� مقاصد ، �ا�ال� الد�لية، �امل��را� �ا�جتماعا�، �امل�رجا��، ا�ا��

�� اإلسالم السامية ��يمه العالية

�ما ، �أ�ه دي� سالم عامل�، أ� ��جم املقاصد الشرعية ال� ���ر �ا�ة اإلسالم ��و رسالته���

���شر ع� ، م�لة مشر�ة يف التعام� م� �� املسلم� �� الل�ا� العامليةذ�ر يف �ر�ه م� أ

���سا�� اإلعالم امل�تلفة �� ���ر الصورة احلقيقية ��ا الدي� الع�يم

�
����




