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 (1)خالصة نظرية المقاصد

 
 املقاصد الشرعية هي: الغاايت اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها.

األحكنننال الشنننرعية معللنننة بت قيننن  مصنننار العبننناد يف الننندارين  ومنننا وفنننن املقاصننند ين لننن  منننن كنننون 
 دراسة املقاصد إال ملعرفة هذه العلل واحِلكم. 

فهو يعىن بتتبع هذه املقاصد وبيان طرق فهمها وحتريرها وترتيبها عند التعارض والتنسي  بينها...؛ 
 معني؛ وبيان ذلك على الن و اآليت: ابملقصد الرئيس  إىل املقاصد واحِلَكِم اجلزئية من كل حكم ابدء  

املقصننند النننرئيس النننذن تن لننن  مننننه شينننع التكننناليحل الشنننرعية هنننو حتقيننن  مصنننار العبننناد يف الننند يا 
ک  ک  گ         گ  گ    } :تعننننناىلواآلخنننننر   أن حتقيننننن  سنننننعادجم احلقيقينننننة العاجلنننننة واآلجلنننننة؛  نننننال 

}(2). 
املقصنند الننرئيس يتشننعس إىل اسننة مقاصنند كليننة  تعننر، ابلكليننات ا مننس  وهنني: حفننظ  وهننذا

 الدين والنفس والنسل والعقل واملال.
ا  وهنننذه وكننل مننا يوصنننل إىل هننذه الكلينننات ا مسننة ب ريننن  مشننروش فهنننو مصننل ة مقصنننود   ننرع  

 املصار على ثالث درجات حسس أمهيتها: 
هنني الننيت البنند منهننا يف  يننال مصننار النندين والنند يا وبقنندر فقنندها تفننوت هننذه املصننار الوننرورية و  .1

  املصار  حبيث خيشى فوت احليا  يف الد يا أو فوت النجا  يف اآلخر  أو  فواجما معا.
؛ حبيننث يبتننس علننى تفويتهننا دخننول إليهننا افتقننارا مل ننا هنني الننيت يفتقننر املكلفننوناملصننار احلاجيننة و  .2

 املشقة واحلرج عليهم  ولكنه ال خيشى منه فوات احليا  يف الد يا أو فوات النجا  يف اآلخر .

                                 
وهي مستفادة مما علق في الذهن من تصور لهذه النظرية من خالل دراسةة علةا المقاصةد والقةراية فةي  (1)

 أ. د. لةة    ونظريةةة المقاصةةد عنةةد المةةاا ال ةةا اي مصةةادرهو ويسةةيما ةةةراية  تةةاايق الموافقةةا  لل ةةا ايو

  فى  تااين استفد  منهما في دراسة المقاصد. ؛ اللذين أعدهما أوأحمد الريسوني

  .( من سورة األناياي107) رةااآلية  (2)
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هي ما حيسن حتصنيلها أو ننبهنا  ولكنن ال يبتنس علنى تفويتهنا مشنقة وحنرج املصار الت سينية و  .3
 .وجيمع ذلك حماسن العادات ومكارل األخالق واآلداب .

كان حتقي  مصار العباد يف الدارين ميثل املقصند النرئيس لتشنريع األحكنال فنان هنناا مقصندا   وإذا
آخر يسبقه ويهيمن عليه وحيكم الوفاق بني مصار الد يا واآلخر   وهو ميثل املقصد من خلن  العبناد  أال 

   .(3){ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ}: جل وعال؛  ال  تعاىلوهو حتقي  العبودية هلل 
العبننناد  نننادر  علنننى  ا راعنننى الشنننارش يف أحكامنننه أن تكنننون عقنننول  ولت قيننن  هنننذين املقصننندين عملي ننن

 .(4){ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ}: تعاىل ادر  على ت بيقها؛  ال  م  ه  فهمها  وجوارح  
 صد أبحكامه ابتداء حتقي  مصاحلنا  وراعى يف هنذه األحكنال أن تكنون  تعاىلوإذا علمنا أن هللا 

؛ فخالصننة تعنناىلعلننى فهمهننا  وجوارحنننا  ننادر  علننى ت بيقهننا  وأمننرب اباللتننزال  ننا عبوديننة هلل  عقولنننا  ننادر 
 علم املقاصد تتمثل يف املعادلة اآلتية:

 .تعاىلالسعاد  احلقيقية العاجلة واآلجلة = عبودية هللا 
منننن  وكلمنننا ننننرد ام سنننان منننن اتبننناش النننوم  كنننان أ ننندر علنننى عنننال العبودينننة؛ لنننذا  صننند الشنننارش

 . اا  كما هو عبد له اض رار  ا هلل اختيار  أحكامه: إخراج املكلحل من داعية هواه؛ ليكون عبد  
ابلعبودينننة التامنننة يف تصنننرفاته االضننن رارية  فليتجنننرد منننن هنننواه  تعننناىلمبعنننىن: أن ام سنننان يننندين هلل 
 وليكن كذلك يف تصرفاته االختيارية.

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گگ  گ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ }: تعننننننناىل نننننننال 

 .(5){ڱ
 .(6){ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ}: تعاىلو ال 

 .فكيحل تفهم أن شيع األحكال الشرعية وضعت ملصاحلك؟ 
                                 

  ( من سورة الذاريا .56) رةااآلية  (3)

  ( من سورة الاقرة.286) رةامن اآلية  (4)

 ( من سورة النحل.79) رةااآلية  (5)

  .( من سورة المؤمنين71) رةا من اآلية (6)
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 .وكيحل تصل إىل  ناعة عملية ويقينية: أب ه على  در حتقيقك للعبودية تكون سعادتك؟ 

حتننرع علننى أن يكننون  صنندا مننن فعننل التكليننحل موافقننة  صنند الشننارش؛ فتت قنن  ال اعننة  وكيننحل 
 على أكمل الوجوه؟.

 } ا لآلينة الكرمينة:وكيحل تن ل  شيع تصرفاتك وتتشعس شيع أهدافك من هذا الد،؟ مصندا    
 .(7){ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

 .مقاصد؟ليه الشريعة من إوكيحل تكون ثقافتك حمي ة مبا تنتهي  
 .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؟

 هذا وهللا أعلم.ب عن هذه األسئلة هو أهم فوائدها  هذه هي  ظرية املقاصد  واجلوا

   

                                 
  ( من سورة األنعاا.162) رةااآلية  (7)


