
أقسام المقاصد الشرعية 



 عدة من للمقاصد تقسيمات عدة هناك
يلي ما منها نذكر اعتبارات :  



.مقاصد اخللق



  منها لقاخل مقاصد تبني اليت اآليات من العديد وردت
  عبدونلي إال واإلنس اجلن خلقت وما (( : تعاىل قوله
 هو البشر خلق من فاملقصد  ،)٥٦: الذاريات ())

  .  تعاىل اهللا عبادة



 حلياةوا املوت خلق الذي (( : تعاىل قوله ومنها
  )) عمالً أحسن أيكم ليبلوكم

  .)٢ : امللك (
 من سناحمل ليظهر االختبار هو خلقنا من فاملقصد
.املسيء



 )) خليفة األرض يف جاعل إين (( : تعاىل قوله ومنها
 على األمانة عرضنا إنا (( : وقوله ،)٣٠ : البقرة (

 منها نوأشفق حيملنها أن فأبني واجلبال واألرض السموات
.)٧٢ : األحزاب ( )) اإلنسان ومحلها

 مقصد اخلالفة واالستخالفواملقصد من هذه اآليات هو 
امه أي أن يكون اإلنسان قائماً مقام من استخلفه جيري أحك

افظة ومقاصده جماريها، ويقيم املصاحل اليت قصد الشارع احمل
. عليها حبسب طاقته ومقدار وسعه



  هوو (( : تعاىل قوله أيضاً اآليات ومن
 ورفع األرض خالئف جعلكم الذي

 وكمليبل درجات بعض فوق بعضكم
  .)٣٩ : فاطر ))( آتاكم فيما

 نم مقصد وهو النوع حفظ هنا املقصد
.اخللق مقاصد



هم ومن ذلك أن اهللا خلق اخللق وأحوج بعض
ريها فهذا إىل بعض لتقوم كل طائفة مبصاحل غ

شريعة من مقاصد اخللق و يقابله يف مقاصد ال
 جمال يفمقصد التعاون وتبادل املنافع سواء 

ك من األمة، أو جمال اإلنسانية وما يقتضيه ذل
.إباحة العقود وفرض الوفاء ا 



 املقاصد باعتبار
العموم واخلصوص 



 لعموما باعتبار املقاصد تنقسم
 أو عامة مقاصد إىل واخلصوص

  ومقاصد خاصة ومقاصد عالية
.جزئية



)العالية( املقاصد العامة 



  روعف هي اإلسالمي للتشريع العامة املقاصد
 أعلى هيو التشريع، من العام املقصد وتفصيالت

  .املقاصد أنواع



ة القضايا الكلية واألهـداف العام وهي 
شريعاا اليت راعتها الشريعة يف مجيع ت

من عبادات ومعامالت وعادات 
الوجنايات أو روعيت يف أغلب األحو

:  ومن هذه املقاصد ما يلي 



لوهيـة  تصحيح العقائد يف التصورات لأل-١
ـ  ن والرسالة واجلزاء، وإنقاذ الضمري البشري م

ريه ممـا  الذين انتحلوا حق التسلط عليه، وتطه
ران عليه من وساوسهم وخزعبالم، وإقامـة  

م سلطان العقل، وإعالء حرية النظر وهدم صن
.التقليد



ون وذلك حتقيق العبودية هللا يف هذا الك-٢
قٍ سواه، بإفراده بالعبادة حيث ال معبود حب

انه وإبطال مجيع أنواع الشرك باهللا سـبح 
وتعاىل، خفياً كان أو ظاهراً، سواًء أكـان  

ى ذلك على مستوى الفرد أم على مسـتو 
.اجلماعة



باد حفظ الضروريات اخلمس للع-٣
ـ  ل وهي حفظ الدين والنفس والنس

.والعقل واملال



إعمار األرض وإصالحها يف   -٤
.ضوء منهج اهللا



رير  جلب املصاحل ودرء املفاسد، وتق-٥
.كرامة اإلنسان وحقوقه



ـ  -٥  افرت حتقيق التيسري والسماحة، فلقـد تض
لة النصوص على مقصد السماحة واليسر والسـهو 

ريـد  ي(( : قوله تعاىلونفي احلرج عن الناس منها 
 )).اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر 

).١٨٥: البقرة(



إمتام مكارم األخـالق وحماسـنها   -٦
ـ وتزكية النفس  ول ويف ذلك يقول رس

عثـت  إمنا ب": اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. "ألمتم مكارم األخالق



الناس،   حتقيق العدالة واملساواة بني-٧
 وإسقاط الوسطاء بني اهللا وخلقه،

.  وإنصاف املرأة



، يقول نيحتقيق األلفة واالجتماع بني املؤمن-٨
ت مـا يف  وألف بني قلوم لو أنفق(( : تعاىل

ـ  ن اهللا األرض مجيعاً ما ألفت بني قلوم ولك
).٦٣: األنفال( )).ألف بينهم  



 متكني األمة اإلسـالمية واسـتخالفها يف  -٩
د اهللا وع(( : ، ويف ذلك يقول اهللا تعاىلاألرض

فنهم الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ليستخل
).٥٥: النور( )).يف األرض 



ة، إصالح حال املخلوق يف الدنيا واآلخر-١٠
ه وذلك بإصالح عقيدته وعبادته، ومعامالت

واجتماعاته وظاهره وباطنه، وإصالح الفرد 
ظام واتمع يف العاجل واآلجل، وإصالح الن

والسياسية  واحلياة يف خمتلف جماالا االجتماعية
والتربوية والتعليمية والثقافية



،  رفع الضرر والضرار عن اإلنسان-١١
ليه  ويف ذلك يقول الرسول صلى اهللا ع

ال ضرر وال ضرار": وسلم



ية، بناء األمة الشهيدة على البشر-١٢
والدعوة إىل عاملٍ إنساينٍ متعاون.



دوام االرتقــاء يف العلــم والعمــل، -١٣
 آيات والوصول إىل احلق عن طريق النظر يف

 الكمال اهللا واحتذاء املثل العليا للوصول إىل
.املقدر لإلنسان



إنذار من ال يساهم من اجلماعات يف -١٤
 الدنيا حتقيق هذا اإلصالح العام بالعذاب يف

.وسوء املنقلب يف اآلخرة



هللا واخلالفة حتقيق عبادة ا:  هي فاملقاصد العالية للشريعة 
عنه، وعمارة األرض من خالل اإلميان ومقتضياته من  

والشامل  العمل الصاحل احملقق للسعادة يف الدنيا واآلخرة،
 الفرد  للنواحي املادية والروحية، والذي يوازن بني مصاحل

املصلحة  واتمع، وجيمع بني املصلحة القومية اخلاصة و
لحة  اإلنسانية العامة، وبني مصلحة اجليل احلاضر ومص

واألسرة   األجيال املستقبلية، كل ذلك بالنسبة لإلنسان
. واألمة واإلنسانية مجعاء 



حللقة نلتقي يف ا
اء املقبلة إن ش

اهللا  


