
 

 

االستجابةمدخل   مق اصد الشريعة:2الدرس   الثانية بكالوريا 

مق اصد الشريعة اإلسالمية:    
 المفهوم والداللة

أنواع مق اصد الشريعة:            
نماذج وأمثلة   

وتنزيل األحكام  الشريعةوظيفة المق اصد في فهم    

نَا ِمنأَها قال تعالى:" َرجأ يَيأنَاَها َوأَخأ ُض الأَميأتَةُ أَحأ َرأ َوآيَةٌ لَُّهُم اْلأ

أُكلُوَن )َحبًّا فَمِ  33نأهُ يَأ نَاٍب  ( ن نَِّخيٍل َوأَعأ نَا فِيَها َجنَّاٍت م ِ َوَجعَلأ

نَا فِيَها ِمَن الأعُيُونِ  رأ أُكلُوا ِمن ثََمِرِه َوَما َعِملَتأهُ  (34) َوفَجَّ ِليَأ

ُكُرونَ  َواَج ُكلََّها  (35) أَيأِديِهمأ ۖ أَفَََل يَشأ َزأ ُسبأَحاَن الَِّذي َخلََق اْلأ

ا ََل يَعألَُمونَ  ُض َوِمنأ أَنفُِسِهمأ َوِممَّ َرأ ا تُنبُِت اْلأ َوآيَةٌ لَُّهُم  (36) ِممَّ

ِلُمونَ  ظأ لَُخ ِمنأهُ النََّهاَر فَِإذَا ُهم مُّ ِري  (37) اللَّيأُل نَسأ ُس تَجأ َوالشَّمأ

ِلَك تَقأِديُر الأعَِزيِز الأعَِليم
تَقَر ٍ لََّها ۚ ذََٰ " سورة يِس ِلُمسأ  (38) 

مقاصد الشريعة اإلسالمية هي الغايات والحكم واألسرار 

 التي وضعها الشاعرع عند كل حكم من أحكامها

 وظيفة بيانية

المصالح 

 الضرورية

المصالح 

 الحاجية

المصالح 

 التكملية

تتطلبها 

المروءة 

ومكارم 

األخالق،كالن

وافل في 

العبادات 

 وأداب

الطعام 

والشراب في 

 العبادات

هي مصالح 

ومقاصد 

يحتاج إليها 

الناس للتيسير 

عليهم ورفع 

الحرج 

،مثل عنهم

البيع والشراء 

ةمختلف 

رخص 

 العبادات

والداللة المفهوم:  اإلسالمية الشريعة مقاصد  

األحكام وتنزيل المقاصد فهم في المقاصد وظيفة  
وأمثلة نماذج: الشريعة مقاصد أنواع  

 ربط السورة بالدرس

التأمل والتفكر من أجل إثبات وجود  دعوة هللا سبحانه وتعالىإلى

هللا تعالى وعظمته وقدرته وفي هذا حفز لمقصدين من مقاصد 

 الشريعة اإلسالمية وهما :العقل والدين

هي التي ال بد 

منها لحفظ حياة 

اإلنسان بحيث إذا 

فقدت لم تجر 

مصالح اإلنسان 

،وهي على استقامة

خمسة:الدين،النفس

 ،

 العقل،النسل،المال

إذا كانت مقاصد الشريعة اإلسالمية تهدف إلى جلب 

المصالح دفع المفاسد،فإن درجة هذه المصالح المجتلبة 

:تتنوع إلى ثالثة أنواع  

 وظيفة تشريعية وظيفة حقوقية

من خالل 

مقاصد الشريعة 

اإلسالمية تتبين 

لنا الغاية من 

 كل حكم

من خالل مقاصد 

الشريعة 

سالمية اإل

نتعرف على 

الحقوق التي 

يتمتع بها كل 

 شخص

من خالل مقاصد 

الشريعة 

اإلسالمية ويبني 

المجتهد أحكامه 

ويستنبط الحكم 

الشرعي لكل 

 نازلة

 النص المؤطر للدرس

أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إِلَْيَنا ََل تُْرَجعُوَن، “قال هللا سبحانه: 
هَ  ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ ۖ ََل إِلََٰ  ” إَِلَّ ُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلَكِريمِ  فَتَعَالَى اَّللَّ
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