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 مقاصد التشريع اإلسالمي 
 وانحاللها األسرة المسلمة تكوين في أحكام

 
 ملخص

إن األسرة املسلمة كيان اجملتمع وأهم عناصره، وتكون معيار صالح اجملتمع وعدمه، لذا 
اإلملام مبقاصد الشارع يف أحكامها مهم. وهتدف هذه الرسالة إىل هدفني، مها: أوال كشف 

لك املقاصد بيان مراتب تمقاصد الشارع يف أحكام تكوين األسرة املسلمة واحنالهلا، وثانيا 
والنفس،  الدين، –من حيث الضروري واحلاجي والتحسيين وربطها بالضروريات اخلمس 

اليت رعاها الشارع. وهنج الباحث يف كتابة هذه الرسالة املنهج  -والعقل، والنسب، واملال 
طها ااالستقرائي االستنباطي، وذلك باستقراء مقاصد الشارع يف األحكام األسرية واستنب

من النصوص املتعلقة هبا عن طريقة دراسة مكتبية. ومن نتائج هذا البحث أن أحكام 
أهنا ها، و أحكام حمكمة ال تناقض في يف الشريعة اإلسالمية تكوين األسرة املسلمة واحنالهلا

حتقيق صالح األسرة وسعادهتا يف الدنيا واآلخرة،  ومجاع ذلكشرعت ملقاصد عظيمة، 
و ومنها ما ه ،اصد ليست على مرتبة واحدة، بل منها ما هو ضروريتلك املقوكذا أن 

 فظحلق حتقي الدين، ومنها فظحلحتقيق منها كذلك أن ، و ومنها ما هو حتسيين ،حاجي
 فظحلحتقيق  منها، و النسل والنسب فظحلحتقيق  العقل، ومنها فظحلحتقيق  النفس، ومنها

فهم و  تامة معرفةولذا على من له واجب يف إصالح األسرة املسلمة معرفة ذلك املال. 
 .دقيق

 الكلمات الرئيسة: مقاصد، الشريعة، األسرة املسلمة، تكوين األسرة، احنالل األسرة.
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Abstrak 

Sesungguhnya keluarga adalah struktur sebuah masyarakat dan unsur 

terpentingnya, dan ia menjadi tolak ukur akan baik dan tidaknya suatu masyarakat, 

maka mempunyai pengetahuan yang mendalam akan maksud syariat di balik 

hukumnya merupakan suatu hal yang amat penting. Tulisan ini bertujuan untuk 

mencapai dua tujuan, yaitu pertama; mendeskripsikan maksud syariat di dalam 

hukum-hukum pembentukan keluarga muslim dan peleraiannya, dan kedua; 

menjelaskan tingkatan maksud syariat tersebut dari sisi Dharuriy (primer), Hajiy 

(sekunder) dan Tahsiniy (tersier) dan mengkaitkannya dengan lima pokok tujuan 

sayariat, yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Penulis menempuh metode 

istiqra’ dan istinbath dalam penyusunan risalah ini, yaitu dengan mencari maksud 

syariat dibalik hukum keluarga muslim dan menyimpulkannya dari dalil-dalil yang 

berkenaan dengannya dengan metode studi perpustakaan. Hasil kajian ini 

menunjukkan bahwa hukum-hukum pembentukan keluarga muslim dan 

peleraiannya di dalam syariat islam adalah hukum-hukum yang kokoh lagi tidak 

ada bertentangan di dalamnya, semua hukum tersebut disyariatkan untuk tujuan 

yang agung, kesimpulannya adalah mewujudkan keluarga yang arif dan bahagia di 

dunia dan di akhirat. Dan bahwasannya tujuan-tujuan tersebut tidak dalam tingkatan 

yang sama, melainkan sebagian ada yang bersifat primer, sebagian yang lain ada 

yang bersifat sekunder dan sebagiannya lagi ada yang bersifat tersier. Dan juga, 

bahwa sebagian dari hukum tersebut ada yang bertujuan untuk menjada agama, dan 

sebagiannya untuk menjaga jiwa, sebagiannya untuk menjada akal, sebagiannya 

menjaga nasab dan keturunan dan sebagainnya lagi menjaga harta. Untuk itu, siapa 

saja yang mempunyai kewajiban memperbaiki keluarga muslim maka ia wajib 

mengetahui hal tersebut dengan pengetahuan yang mendalam dan 

memperhatikannya dengan seksama. 

Kata kunci: Tujuan, Syariat, Keluarga muslim, pembentukan keluarga, dan 

peleraian keluarga. 
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Abstract 

A family is essentially part of the structure of a society, even the most important 

element, for it is considered to be the benchmark of the goodness of it. For the sake 

of that reason, to acquire a deep understanding about the philosophy of the intention 

of shariah laws is extremely important. This research is aimed to acquire two goals, 

i.e. firstly, to describe the intention of shariah in the case of the law of muslim 

family construction and its terminations. Secondly, to elaborate the levels of syariah 

intention from the side of its urgency (primary, secondary and tertiary), and relates 

to the five main principles of shariah intentions, i.e.: the preservation of religion, 

soul, mind, ancestry, and assets. The research using the method of istiqra’ and 

istinbath (literature and interpretation of al-Quran and sunnah evidences) which is 

by looking for the intentions of shariah behind the Muslim family laws and 

interpreting the relevant divine evidences accordingly. The results of the study 

shows that the law of muslim family constructions and terminations are sturdy   and 

without contradictions inside. The decree of all shariah laws are aimed to be divine 

which is to actualize a happy family here in the world and in the day of judgement. 

The intentions of shariahs are not at the same levels, which some of them are 

characterized as primary, and others treated as secondary as well as tertiary. From 

this point of view for whom   has responsibilities  to educate muslim families must 

be aware this case  and consider accurately. 

Keywords: Intention, Syariah, Muslim family, family construction and family 

termination 

 

 

 

 

 



4 
 

 المقدمة -0

ئات ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسي ونستعينهإن احلمد هلل، حنمده 

 له، وأشهد أن ال إله إال اهلل يهاد الأعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل ف

، وصلى اهلل وسلم عليه وعلى آله وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

ُوُتنَّ ِإالَّ : ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِ اهلل تعاىلقال وصحبه أمجعني،  ِه َواَل ََ

ُُ اهلِل، َوَخي َْر ِكتَ   ِإنَّ َخي َْر احلَِْديثِ النيب عليه الصالة والسالم: )وقال ، (1)َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن﴾ ا

 بعد:أما  ،(2)(حُمَمٍَّد، َوَشرَّ اأْلُُموِر حُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ حُمَْدثٍَة ِبْدَعة   ُهَدى ىدَ اهلُْ 

لذلك  أمر مهم،أحكامها  مع التعرف على مقاصداألسرة املسلمة االهتمام بإن 

ال ق حبث األمة على النكاح، حيث، اهتماما عظيما هبا اهتمت الشريعة اإلسالميةوجدنا 

َُ َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْ ََن َوُثاَلَث َورُبَاَع﴾تعاىل:  عليه  نبيه الكرميوقال   ،(3)﴿فَاْنِكُحوا َما طَا

ُِ َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم الصالة وأمت التسليم: ) ََْ َيْسَتِطْع البَاَءَة فَ ْليَ يَا َمْعَشَر الشَّبَا ، َوَمْن  ْْ تَ ََوَّ

 رواه البخاري. (4)(فَ َعلَْيِه بِالصَّْوِم فَِإنَُّه لَُه وَِجاء  

                                                             

 .201آية:  ،سورة آل عمران( 1)
 .12/122(، ص. ه  2212الطبعة األوىل، ، مؤسسة الرسالة) ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل، بن حنبلا( 2)
 .2آية:  ة النساء،( سور 3)
 .7/2ه(، ص.  2211الطبعة األوىل، ، )دار طوق النجاة، صحيح البخاريالبخاري،  (4)
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مهما صلحت األسرة املسلمة فالبد من مشكل، وذلك سنة اهلل تعاىل لعباده يف هذه 

َوُهْم أَي ُُّهْم َأْحَسُن زِيَنًة هَلَا لِنَب ْلُ  ﴿إِنَّا َجَعْلنَا َما َعَلى اأْلَْرضِ احلياة الدنيا، قال اهلل تعاىل: 

 ،(2)﴿الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلَيَاَة لِيَب ُْلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل﴾، وقال أيضا: (1)َعَماًل﴾

َال  وليس معَن ذلك أن الشريعة تسكت وال تبايل هبا بعد أن تأيت املشاكل األسرية، بل ال ت

 هبا اهتماما عظيما، وذلك بوضع احللول املناسبة هلا.الشريعة هتتم 

َوجة، والنظر، واخلطبة،  –االهتمام مبراحل تكوين األسرة و  َْو أو ال أي اختيار ال

تعد أمارة على استدامتها وسعادهتا، لذا اهتم اإلسالم بتلك املراحل اهتماما   -والعقد 

لنظر الدين للنكاح، وحثه على ا كبريا، ومما يدل على ذلك حثه الرجال على اختيار ذات

ة ورجاء على مإىل املخطوبة، ووضعه لعقد النكاح شروطا منضبطة محاية على األسرة املسل

 ، وسعادهتا يف الدنيا واآلخرة.استدامتها فيما بعد

خلال  هفي وجدناخاصة  يف بلدنا إندونيسياعامة و  البيت املسلمعندما الحظنا 

ار خلل يف تكوينها، كإمهال الدين يف مرحلة اختيذلك  السبب الرئيسي يفمن و  عديدة،

َوجة، وعدم وجود الويل أو عدم إحضار الشاهدين عند عقد النكاح، وغري  َْو أو ال ال

                                                             

 .7آية:  ،الكهفة ( سور 1)
 .1آية:  ،امللكة ( سور 2)
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ذلك من اخللل يف بنائها، ومن أسباُ حدوث اخللل يف البيت املسلم كذلك تسرعها يف 

 اللجوء إىل احنالهلا، كالطالق، واخللع، واللعان. 

ريع مقاصد التشيف  يكتبيريد الباحث أن  ،اآلنف ذكرهااألفكار انطالقا من 

 وباهلل التوفيق. .كوين األسرة املسلمة واحنالهلااإلسالمي يف أحكام ت

 منهج البحث -2

 ،املنهج الذي سلك عليه الباحث يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليليو   

ا وحتليلها من حيث تكوين األسرة واحنالهلحيث يقوم الباحث بوصف األحكام األسرية 

مع إحلاق مقاصد الشارع وراء تلك األحكام، عن طريق التتبع من بطون كتب القدماء 

 واملعاصرين والدراسات األكادميية املتعلقة مبوضوع هذه الرسالة.

 نتائج البحث -3

 يفغايات الشارع يف تشريع األحكام لتحقيق مصاحل العباد  هي مقاصد الشريعة  

َل الوحي ذمن علم مقاصد الشريعةقد نشأ و (1)الدارين. لقد كان الصحابة أعرف ، أن ن

لنيب عليه وهنم عاشوا مع امبقاصد الشريعة لك -بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم-الناس 

                                                             

 2221، )هريندن، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،أمحد الريسوينينظر  (1)
 .21ه (، ص. 
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مث  ، مؤلفاهتميف املسائل الفقهية معبينها العلماء يف كتبهم ازدواجا  مث، والسالم الصالة

 ،صولعن املباحث األصولية يف كتب األقاصد اليت َيَ امل -بعد ذلك- بدأت الكتابات

َءا خاصا  الشاطيب عصر احلديث خصصال جاء وملا ، قاتيف كتابه الشهري املواف هاعنج

 (1).مستقال افأصبح علم املقاصد بعد ذلك فن

 ات،اجياحل واملقاصد ات،ضروريالقاصد املإىل ثالثة، هي  تنقسم املقاصدو   

 نصوصعن طريق ال ا، مها إثباهتإلثبات املقاصدهناك طريقتان و  (2).اتتحسينياملقاصد الو 

 (3)خرى ولعل ذلك داخل يف االستقراء.االستقراء، وهناك طرق أو  الشرعية

، وذلك مبني أهل العل ال خالف فيه مما االحتجْا باملقاصد وبناء األحكام عليهاو 

ب القطع بل جي ،للخالف يف اتباعهافال وجه  مقصودا للشارعثبت كون هذا الشيء إذا 

 (4).كوهنا حجةب

                                                             

ر، العام ، )من ضمن أحباث ووقائع مَؤالعصرمقاصد الشريعة يف مستجدات نظر فريد بن يعقُو املفتاح، ي( 1)
 .6الثاين والعشرون(، ص. 

)الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة األوىل، مقاصد الشريعة عند اإلمام احلرمني، هشام بن سعيد أزهر، نظر ي( 2)
 .112ص. ه(،  2222

د، )الرياض، ضوابط اعتبار املقاصعبد القادي بن حرز اهلل،  وملعرفة البيان األكثر، ينظر:، وهناك طرق غريها (3)
، )األردن، دار النفائس، طرق الكشف عن مقاصد الشارعنعمان جغيم، ، و ه( 2211مكتبة الرشد، الطبعة األوىل، 

 ه(. 2211الطبعة األوىل، 
َايل، املستصفىينظر ( 4)  .271ص. (، ه  2222الطبعة األوىل، ، دار الكتب العلمية، )أبو حامد الغ
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 ،ليس ذلك قاصرا على أهل االجتهادو معرفة املقاصد الشرعية هلا فوائد مجا، إن   

فقط  من قصر ذلك على اجملتهدو وغري املسلمني كذلك، إىل عوام الناس ت منفعته أد بل

 (1).ليس بصواُ

َوجة، مث ، وهييكون بأربع مراحل املسلمةتكوين األسرة إن    َْو أو ال  اختيار ال

َْو أو الَ فأما  النظر إىل املخطوبة، مث اخلطبة، مث عقد النكاح. وجة من مقاصد اختيار ال

د التشريع من مقاصو  حتقيق سعادة األسرة، واجتناُ الندم، وحتقيق صالح اجملتمع.فهو 

َوجالنكاح حصول املوافقة  اإلسالمي يف النظر إىل املخطوبة قبل عقد  وإدامة ني،بني ال

َوجنياأللفة واحملبة واملودة  من مقاصد التشريع و  (2)أال يقع الندم بعد عقد النكاح.، و بني ال

َم الرجل على اإلقدام إىل عقد النكاح، وإتاحة الفرص اإلسالمي يف اخلطبة  تأكيد ع

وأنه مانع إلقدام شخص آخر للخاطب وللمخطوبة معرفة أحدمها اآلخر على وجه أكثر، 

و همن مقاصد التشريع اإلسالمي يف عقد النكاح و  (3)يف النظر إىل املخطوبة أو خطبتها.

                                                             

أمحد سعد ، و222-221. ، صتأصيال وتفعيالمقاصد الشريعة اإلسالمية حممد بكر إمساعيل، نظر ي( 1)
 .2، )َ يطبع بعد(، ص. مقاصد الشريعة د. عياض السلمى شرحجاويش هتذيب، 

ه (، 2211، )بريوت، لبنان، دار الفكر، الطبعة األوىل، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحالقاري،  يظر علين( 2)
َهة املشتاقني، مشس الدين ابن قيم اجلوزية، و 1/1012 ص. ار الكتب العلمية، د، بريوت، لبنان، )روضة احملبني ون

 .67(، ص. ه 2202الطبعة: 
 .2/227ه (، ص. 2222ريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ب( إعالم املوقعني عن ُر العاملني، )3)
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َوجية، و إ يظ نبه عنه تذكري مبيثاق غلو تنبيه على أمهية النكاح، حداث َليك احلقوق ال

 القرآن الكرمي.

يع مقاصد التشر من فأما  عقد النكاح له شروط الصحة، أمهها الوالية واإلشهاد.و 

َوجة، و مسو لفهو اإلسالمي يف اشرتاط الويل عند النكاح  َوجة،حفظ كرامة ل سد لذريعة و  ال

َنا، و  صد التشريع اإلسالمي من مقاأما و  (1)ا.واستمراره األسرةدور يف دوام  للويليكون لال

َنا لسد ، و حفظ األعراض واألنساُإشهاد عند النكاح يف اشرتاط  دفع ، و ادوالفسذريعة ال

َوجني.ما خيشى من اختالف   ال

ملقاصد  الطالقشرع و  .عقد النكاح فسخوب بالطالقيكون  احنالل األسرة املسلمة  

احنالل األسرة املسلمة و  (2).إصالح األسرة املسلمة، وحل ملشاكل األسرةجليلة، منها 

أما ف للعان.ابسبب الفسخ يكون من سببني، مها الفسخ بسبب اخللع، والفسخ بسبب 

َوجة، فهو مقاصد التشريع اإلسالمي يف اخللع  من من  عدلو إزالة الضرر اليت يلحق بال

                                                             

، )بريوت، دار الكتب العلمية، ينظر ( 1) . وانظر أمحد علي 2/17ه (، ص. 2226اإلهبْا يف شرح املنهْا
عمادة  ،املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، )الوالية يف النكاح ،عوض العويفو ، 217، ص. فقه األسرةريان، 

-2/212إعالم املوقعني، ص. ، و 2/11ص. (، ه 2212األوىل،  الطبعة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية،
212. 

وىل، دار العاصمة، الطبعة األ ،الرياض، اململكة العربية السعودية، )امللخص الفقهي، صاحل الفوزانينظر ( 2)
 .2/102إعالم املوقعني عن ُر العاملني، ص. ، و 1/117. (، صه 2212
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َوجة. َْوحل ملشفهو من مقاصد التشريع اإلسالمي يف اللعان أما و  اهلل تعاىل لل  كلة ال

 رفع العار الذي يلحق باألسرة.، و حلْر عنها ورفع

 سالميةيف الشريعة اإل تكوين األسرة واحنالهلاأن أحكام هنا  التنبيهومما البد من   

شرعت ملقاصد عظيمة، وهو حتقيق صالح األسرة أهنا أحكام حمكمة ال تناقض فيها، و 

تلك املقاصد ليست على مرتبة واحدة، بل منها ما وكذا أن  .هتا يف الدنيا واآلخرةوسعاد

 ن، ومنهاالدي فظحليق حتق، ومنها ومنها ما هو حتسيين ،ا ما هو حاجيومنه ،هو ضروري

 ، ومنهالنسل والنسبا فظحلحتقيق  العقل، ومنها فظحلحتقيق  النفس، ومنها فظحلحتقيق 

ولذا على من له واجب يف إصالح األسرة املسلمة معرفة ذلك ومراعاته املال.  فظحلحتقيق 

 .تامة مراعات

 الخاتمة -4

ألسرة دور يف إصالح ايود الباحث أن يقدم التوصيات ملن له يف هذه اخلاَة،   

املسلمة، سواء كان من اجلهات الرمسية كالقضاة، أو ليس من اجلهات الرمسية كالدعاة يف 

 املساجد وغريهم، وهي كما يلي:
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َلة ا - ، مرةلثمرة منها، إذا صلحت النواة صلحت الثاألسرة هي نواة اجملتمع، واجملتمع مبن

ا إصالح األسرة االهتمام هبذجيب على من له دور وسلطة يف والعكس صحيح، لذا 

 األمر املهم.

ينبغي للدعاة الرمسيني من قبل الدولة أو غري الرمسيني أن يقوموا بإصالح األسرة املسلمة  -

رية بصالح األسرة، من العقائد واألحكام األسما يتعلق و ، اإلسالمتدريسهم بتعاليم ب

 ألحكام اهلل تعاىل.مع بيان مقاصد الشارع احلكيم لتلك األحكام إلقناعهم 

وأخريا جيب على احلكومة االهتمام بشؤون األسرة، وذلك بوضع الربنامج األسري  -

 اإلسالمي لرتبيتهم أمورا يكون هبا صالح األسرة املسلمة.

توصيته، عسى اهلل أن جيعل هذا البحث املتواضع نافعا  تيسر للباحث وهذا ما  

احلمد هلل  آخر دعوانا أنعلى نبينا حممد، و  لكاتبه وللمسلمني أمجعني، وصلى اهلل وسلم

 ُر العاملني.

 المراجع

ضوابط اعتبار املقاصد يف حمال االجتهاد وأثرها . 2211ابن حرز اهلل، عبد القادر. 

 . رسالة جامعية. الرياض: مكتبة الرشد.الفقهي
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 جامعية.رسالة مقاصد الشريعة عند اإلمام احلرمني. . 2222هشام.  ،بن سعيد أزهرا

 الرياض: مكتبة الرشد.

، )بريوت، دار الكتب العلمية،   .2/17ه (، ص. 2226اإلهبْا يف شرح املنهْا

 . دار طوق النجاة.صحيح البخاري.  2211إمساعيل.  بن البخاري، حممد

 د..َ يطبع بعمقاصد الشريعة د. عياض السلمى شرحجاويش هتذيب، أمحد سعد. 

رسالة الدكتورة املنشورة.  .الكشف عن مقاصد الشارعطرق . 2211 .نعمان، جغيم

 .دار النفائس :األردن

 . بريوت: دار الكتب العلمية.إعالم املوقعني عن ُر العاملني.  2222اجلوزية، ابن قيم. 

َهة املشتاقني. 2202 .ابن قيم، اجلوزية كتب دار ال: بريوت، لبنان. روضة احملبني ون

 .العلمية، الطبعة

 لجلة دعوة . يفمقاصد الشريعة اإلسالمية تأصيال وتفعيالحبيب، حممد بكر إمساعيل. 

 .122احلق. السنة الثانية والعشرون، العدد 

. رسالة جامعية. هريندن: نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب. 2226الريسوين، أمحد. 

 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.

 مؤسسة الرسالة.مسند اإلمام أمحد بن حنبل. . 2212ل. الشيباين، أمحد بن حممد بن حنب
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 . َ يكن هنا بيان املطبع والسنة. فقه األسرةعلي ريان، أمحد.  

. املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية: الوالية يف النكاح.  2212العويف، عوض. 

 عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية.

َايل، أبو حامد.   ، دار الكتب العلمية. املستصفى .2222الغ

. الرياض، اململكة العربية السعودية: دار امللخص الفقهيالفوزان، صاحل بن فوزان، 

 العاصمة.

ن: . بريوت، لبنامرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح. 2211القاري، علي بن حممد. 

 دار الفكر.

اث ووقائع )من ضمن أحب .العصرمقاصد الشريعة يف مستجدات  .فريد بن يعقُو، املفتاح

ر، العام الثاين والعشرون(  مَؤ


