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خالصة نظرية المقاصد

املقاصد الشرعية هي :الغاايت اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها.
وفننن املقاصنند ين ل ن مننن كننون األحكننال الشننرعية معللننة بت قي ن مصننار العبنناد يف النندارين ومننا
دراسة املقاصد إال ملعرفة هذه العلل واحلِكم.
فهو يعىن بتتبع هذه املقاصد وبيان طرق فهمها وحتريرها وترتيبها عند التعارض والتنسي بينها...؛
بدءا ابملقصد الرئيس إىل املقاصد واحلِ َك ِم اجلزئية من كل حكم معني؛ وبيان ذلك على الن و اآليت:
املقص نند ال نرئيس ال ننذن تن ل ن من ننه شي ننع التك نناليحل الش ننرعية ه ننو حتقي ن مص ننار العب نناد يف ال نند يا
ﮓ ﮔ
واآلخ ن ننر أن حتقي ن ن س ن ننعادجم احلقيقي ن ننة العاجل ن ننة واآلجل ن ننة؛ ن ننال تع ن نناىل{ :ﮐ ﮑ ﮒ
}(.)2
وهننذا املقصنند ال نرئيس يتشننعس إىل اسننة مقاصنند كليننة تعننر ،ابلكليننات ا مننس وهنني :حفننظ
الدين والنفس والنسل والعقل واملال.
وكننل مننا يوصننل إىل هننذه الكليننات ا مسننة ب ري ن مشننروش فهننو مصننل ة مقصننود ننرعا وهننذه
املصار على ثالث درجات حسس أمهيتها:
.1
.2

املصننار الوننرورية وهنني الننيت البنند منهننا يف يننال مصننار النندين والنند يا وبقنندر فقنندها تفننوت هننذه
املصار حبيث خيشى فوت احليا يف الد يا أو فوت النجا يف اآلخر أو فواجما معا.
املصننار احلاجيننة وهنني الننيت يفتقننر املكلفننون إليهننا افتقننارا مل ننا؛ حبيننث يبتننس علننى تفويتهننا دخننول
املشقة واحلرج عليهم ولكنه ال خيشى منه فوات احليا يف الد يا أو فوات النجا يف اآلخر .

( )1وهي مستفادة مما علق في الذهن من تصور لهذه النظرية من خالل دراسةة علةا المقاصةد والقةراية فةي
مصةةادرهو ويسةةيما ةةةراية تةةاايق الموافقةةا لل ةةا ايو ونظريةةة المقاصةةد عنةةد المةةاا ال ةةا اي لة أ .د.
أحمد الريسوني؛ اللذين أعدهما أو فى تااين استفد منهما في دراسة المقاصد.
( )2اآلية رةا ( )107من سورة األناياي.
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.3

املصار الت سينية وهي ما حيسن حتصنيلها أو ننبهنا ولكنن ال يبتنس علنى تفويتهنا مشنقة وحنرج
 .وجيمع ذلك حماسن العادات ومكارل األخالق واآلداب.

وإذا كان حتقي مصار العباد يف الدارين ميثل املقصند النرئيس لتشنريع األحكنال فنان هنناا مقصندا
آخر يسبقه ويهيمن عليه وحيكم الوفاق بني مصار الد يا واآلخر وهو ميثل املقصد من خلن العبناد أال
وهو حتقي العبودية هلل تعاىل ؛ ال جل وعال{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ}(.)3
ولت قي ن هننذين املقصنندين عملي نا راعننى الشننارش يف أحكامننه أن تكننون عقننول العبنناد ننادر علننى
فهمها وجوارحهم ادر على ت بيقها؛ ال تعاىل{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ}(.)4
وإذا علمنا أن هللا تعاىل صد أبحكامه ابتداء حتقي مصاحلنا وراعى يف هنذه األحكنال أن تكنون
عقولنننا ننادر علننى فهمهننا وجوارحنننا ننادر علننى ت بيقهننا وأمننرب اباللتنزال ننا عبوديننة هلل تعنناىل؛ فخالصننة
علم املقاصد تتمثل يف املعادلة اآلتية:
السعاد احلقيقية العاجلة واآلجلة = عبودية هللا تعاىل.
وكلم ننا ن ننرد ام س ننان م ننن اتب نناش ال ننوم ك ننان أ نندر عل ننى ع ننال العبودي ننة؛ ل ننذا ص نند الش ننارش م ننن
أحكامه :إخراج املكلحل من داعية هواه؛ ليكون عبدا هلل اختيارا كما هو عبد له اض رارا .
مبع ننىن :أن ام س ننان ي نندين هلل تع نناىل ابلعبودي ننة التام ننة يف تص ننرفاته االض ن رارية فليتج ننرد م ننن ه نواه
وليكن كذلك يف تصرفاته االختيارية.
ن ن ننال تع ن ن نناىل { :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ}(.)5
و ال تعاىل{ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ}(.)6
فكيحل تفهم أن شيع األحكال الشرعية وضعت ملصاحلك؟.
( )3اآلية رةا ( )56من سورة الذاريا .
( )4من اآلية رةا ( )286من سورة الاقرة.
( )5اآلية رةا ( )97من سورة النحل.
( )6من اآلية رةا ( )71من سورة المؤمنين.
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وكيحل تصل إىل ناعة عملية ويقينية :أب ه على در حتقيقك للعبودية تكون سعادتك؟.
وكيننحل حتننرع علننى أن يكننون صنندا مننن فعننل التكليننحل موافقننة صنند الشننارش؛ فتت ق ن ال اعننة
على أكمل الوجوه؟.
وكيحل تن ل شيع تصرفاتك وتتشعس شيع أهدافك من هذا الد،؟ مصندا ا لآلينة الكرمينة{ :
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ }(.)7
وكيحل تكون ثقافتك حمي ة مبا تنتهي إليه الشريعة من مقاصد؟.
وكيحل تتسلح يف دعوتك إىل هللا بفهم حماسن الشريعة ومكارمها؟.
وإذا كنت من أهل االجتهاد؛ فكينحل تسنتثمر مقاصند الشنريعة حبينث تكنون كنامليزان النذن تنو ن
به عملية االجتهاد برمتها؟.
هذه هي ظرية املقاصد واجلواب عن هذه األسئلة هو أهم فوائدها هذا وهللا أعلم.


( )7اآلية رةا ( )162من سورة األنعاا.
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