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 نصوص االنطالق

ال� ُهَو َرب� اْلَعْرِش اْلكَِريِم ” َه ا� لَٰ لَْيَنا َال ُتْرَجُعوَن، َفَتَعالَى الل�ُه اْلَمِلُك اْلَحق� ۖ َال ا� كُْم ا� ن� َما َخلَْقَناكُْم َعَبًثا َوا� ن� َفَحِسْبُتْم ا� قال الله سبحانه: “ا�

سورة المؤمنون اآلية 116 و117

قال اإلمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: “إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم

ومالهم..فكل من يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة.. وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة”

المستصفى، أبو حامد الغزالي

المفاهيم األساسية

عبثا: باطال وبدون هدف وال مقصد.

المصلحة: المنفعة وضدها المفسدة والمضرة.

دفعها: رفعها وإزالتها.

األحكام الشرعية للنصوص

يستنكر الله سبحانه وتعالى على الذين ال يؤمنون بالبعث والنشور، والحساب والجزاء، مع نفي العبث عن صفاته وأفعاله جل عاله.

تأكيد اإلمام أبي حامد الغزالي على أن التشريع اإلسالمي يقوم على جلب المصالح ودفع المفاسد، عن طريق حفظ الضروريات

الخمس.

الشريعة اإلسالمية عدل ورحمة وكفالة لحقوق اإلنسان
مفهوم مقاصد الشريعة اإلسالمية

لغة: القصد، هو العدل والتوسط، واستقامة الطريق.

اصطالحا: هي الغايات والحكم واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه، لتحقيق عبودية الله وحفظ مصالح العباد.

المقصد من تشريع اإلسالمي

تحقيق مصالح الناس في الدارين (الدنيا واآلخرة).

جلب المصالح ودفع المفاسد.

تحقيق عبودية الله تعالى.

أقسام المقاصد الشرعية: (الضروريات، الحاجيات، التحسينيات)

الضروريات

مفهومها:

المقاصد والمصالح الضرورية التي البد منها، لحفظ حياة اإلنسان، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح اإلنسان على استقامة؛ بل على

فساد وتهارج.

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-bak-alom-riadhia-awa
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-bak-alom-riadhia-awa#section-3064
https://www.alloschool.com/element/34173


أقسامها:

حفظ الدين: شرع الله العبادات وأمر بتوحيده، وفي المقابل حرم الشرك واإللحاد والردة عن الدين من أجل المحافظة على الدين.

حفظ النفس: من ضروريات النفس صونها وحمايتها، والبقاء على الحياة، ومن جانب العدم شرع القصاص، وحرم قتل النفس.

حفظ العقل: دعا اإلسالم إلى ضرورة إعمال العقل والفكر، وحرم الخمر وكل مسكر.

حفظ العرض: اعتنى اإلسالم باألسرة أبا وأما وأبناء… وحرم االعتداء على األعراض بالزنا والقذف.

حفظ المال: أمر الشرع بضرورة تنمية المال، بالكسب الطيب والرزق الحالل، وحرم في المقابل السرقة والربا.

الحاجيات

هي مصالح ومقاصد يحتاج إليها اإلنسان للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم، ولكن ال تبلغ مبلغ الضروريات إال أن فقدانها يلحق الحرج

والضيق بالناس، كالرخص في العبادات، وتشريع البيوع.

التحسينيات/ الكماليات

مصالح ومقاصد تحسينية، تتطلبها المروءة، ومكارم األخالق، كالنوافل في العبادات، وآداب الطعام والشراب في العادات.

وظيفة المقاصد الشرعية

وظيفة مصلحية: إذ أن المقاصد تقوم على حفظ مصالح الناس، عن طريق جلب المنافع لهم، ودفع المفاسد والمضار عنهم.

وظيفة بيانية: إذ من خالل مقاصد الشريعة اإلسالمية، نبين أحكام الشرع بضرورياته وحاجياته وتحسينياته.

وظيفة تشريعية: فالمجتهد يبني في تشريع األحكام على القضايا المستجدة على المقاصد، فما كان منها منافيا لها يحرمه، وما كان

يجري مجراها يبيحه ويجوزه.

وظيفة حقوقية: فقد ضمنت لنا حفظ الحقوق وصونها، ولوال ذاك النتهكت الحقوق واستبيحت الحرمات.


