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  علم المقاصدفي لتأليف ل ةسالك المعاصرماللتاريخية ومراحل اال

  هالسوسوإمساعيل عبد ا�يد حممد 

  . السعودية– أ�اء – جامعة امللك خالد -كلية الشريعة  -   أصول الفقهقسم

 aalsowa@kku.edu.sa: االليكترونيالبريد 

  :ملخصال

لم املقاصد اهتم علماء اإلسالم باحلديث عن مقاصد الشريعة وتدوينها، ومر التأليف لع
ففي املرحلة األوىل كان احلديث عن املقاصد يف شكل إشارات عامة، : بأربعة مراحل

ويف . ويف املرحلة الثانية طور هذا العلم ببيان أنواع املقاصد ومراتبها. ومصطلحات أولية

ويف املرحلة . املرحلة الثالثة قدمت إضافات كربى يف احلديث عن املقاصد وأنواعها
ٍر علم املقاصد تطويرا نوعيا، وأسس كعلم مستقل مكتمل األركان وحظي الرابعة طو ً ً

ٍويف هذا العصر برزت دعوات إىل جتديد هذا العلم بإضافات يف أنواع . ٍباهتمام كبري

املقاصد، والكشف عن املقاصد يف املسائل الشرعية ليبىن عليها أحكام للمستجدات، 
 استقراء النصوص، وإعادة الرتكيب والتجديد باستحداث مقاصد جديدة من خالل

والتنظيم للموضوعات املقاصدية، والتحليل والنقد للمصطلحات واملفاهيم، وتفعيل 

وسيتناول هذا البحث . املقاصد يف املستجدات، والتطوير يف الكتابة العامة للمقاصد
صد، األول يوضح املراحل التارخيية للتأليف يف علم املقا: دراسة ما سبق يف مبحثني

 يف علم ةسالك املعاصرامل يف علم املقاصد،للبحث  ةسالك املعاصرامليوضح : والثاين

  .وتأيت اخلامتة لتبني نتائج البحث  املقاصد،
  التأليف يف علم املقاصد-   املسالك املعاصرة-  املراحل التارخيية :الكلمات المفتاحية

 - ملقاصدالكشف عن ا -التجديد يف البحث املقاصدي - 

إعادة الرتكيب املوضوعات  - يف القضايا املعاصرة قاصداملتفعيل 
  . الدراسة النقدية املقاصدية- املقاصدية
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The historical stages and contemporary tracts of 
authorship in destination science 

Abdul Majeed Mohammed Ismail Al-Suswah 
Department of Fundamentals of Jurisprudence - 
College of Sharia - King Khalid University - Abha - 
Saudi Arabia. 
e-mail: aalsowa@kku.edu.sa 
Abstract 
The historical stages and modern ways of writing in 
the knowledge of the aims of Islamic law( Al-
maqaasid). The scholars of Islam were interested in 
talking about the purposes of the Sharia and codifying 
them. The authorship of the science of purposes went 
through four phases: in the first phase, the talk about 
purposes was in the form of general references, and 
initial terms, in the second phase, this science was 
developed by indicating the types of purposes and their 
ranks, in the third phase, major additions were made in 
talking about the purposes and their types, and in the 
fourth phase, the science of purposes was developed 
qualitatively, and was founded as a fully fledged 
independent science that received great attention. In 
this era, there have been calls for renewing this science 
with additions in the types of purposes, revealing the 
purposes in Shari'a matters to build on provisions for 
new developments, renewing this science by creating 
new purposes through extrapolation of texts, 
recombination and reorganization of the issues of 
purposes, analysis and criticism of terms and concepts, 
and activation of purposes in the developments, and 
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development in the general writing of the purposes. 
This research will deal with the study of the above in 
two sections: the first illustrates the historical stages of 
authorship in the science of intentions, and the 
second: clarifies paths for the renewal in the science of 
purposes. The conclusion shows the results of th 
research 
Keywords: historical phases - contemporary pathways 

- authoring in the science of purposes - 
innovation in Maqasid search - disclosure 
of intents - activation of intents in 
contemporary issues - recombination of 
Maqasid subjects - critical purpose study. 
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  :مقدمة

لقد أرسل اهللا رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم بالشريعة السمحاء اهلادفة إىل حتقيق  

فالشريعة مبناها وأساسها على مصاحل العباد، ودفع املفاسد عنهم يف العاجل واآلجل 

وقد تدبر العلماء احلكم املتضمنة يف أحكام . احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد

   .رزوها يف مفاهيم ومعاين حمددة وأمسوها مبقاصد الشريعةالشريعة وأب

وألمهية معرفة املقاصد اليت تضمنتها الشريعة اإلسالمية حرص العلماء على بيا�ا 

والتأليف فيها؛ ليهتدي �ا الدارسون، ويستفيد منها الناس يف فهمهم للشريعة وتوجيه 

من الدراسات عاصرون الكثري وقد ألف العلماء القدامى وامل .حيا�م وضبط سلوكهم

 ،َتطور هذا العلم ومنا بشكل سريع، وحظي بعناية كبرية يف علم املقاصد، وواألحباث

 وقد سار التأليف يف علم املقاصد عرب مراحل ًوصار علما مقررا يف كثري من اجلامعات،

ة حىت استقر على حاله اليوم، ومع ذلك فقد برزت يف عصرنا احلاضر جهود دمتعد

تلفة حماولة بذلك التجديد يف رية حتاول التأليف يف علم املقاصد عرب مسالك خمكب

معاجلة القضايا املعاصرة، وقد   وتفعيله يفالبحث املقاصدي بغية إثراء وتطوير هذا العلم

علم املقاصد ليتجلى من يف رغبت يف هذا البحث إبراز املراحل اليت مر �ا التأليف 

كما  .لسابقني يف تأليف هذا العلم والنهوض به وتطويرهخالل ذلك جهود العلماء ا

حرصت على إبراز املسالك اليت سار عليها عدد من العلماء املعاصرين يف تأليف 

عن املقاصد مرشدة للراغبني يف الكتابة ؛ وبينت هذه املسالك لتكون وجتديد هذا العلم

  .بأسلوب يتسم باألصالة والتجديد

 هذا البحث يف إسهامه بتوضيح األطوار اليت مر �ا أمهية ظهرت: أهمية البحث

. لما مكتمالالتأليف يف علم املقاصد منذ بدأ يف شكل إشارات بسيطة حىت صار ع
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هذا البحث يف بيانه للمسالك اليت ميكن أن يسري من خالهلا وتتجلى أيضا أمهية 

افة نوعية للمقاصد الراغبون اليوم يف الكتابة التجديدية للمقاصد؛ لتشكل إبداعا�م إض

  .يف إطار املنهج األصيل هلذا العلم

 توضيح أبرز اجلهود اليت قام �ا – ١: يهدف هذا البحث إىل أمرين: أهداف البحث

العلماء القدامى واملعاصرون يف تطوير علم املقاصد والنهوض به؛ ليحتذي �ا الباحثون 

 إبراز الطرق اليت - ٢   .مهاليوم يف سعيهم لتجديد مباحث هذا العلم وتطوير مفاهي

غي أن يسلكها الباحثون الساعون إىل التجديد يف البحث املقاصدي، وذلك أن بني

التجديد هلذا العلم ال بد أن مير من خالل مسالك معينة حىت حيقق غايته باعتباره 

  .عمال يف إطار الشريعة، وليس عمال باهلوى

 التأليف تاريخحتدثت عن تابات اليت قد تتبعت الكثري من الكل :الدراسات السابقة

 عن دراسة شاملةومل أجد ، نادت بتجديد علم املقاصديف املقاصد، والكتابات اليت 

ولكين وجدت دراسات  ،علم املقاصد يف لتأليفلالتارخيية واملسالك املعاصرة راحل امل

 ولعل أبرز من كتب عن ،حتدثت عن بعض اجلوانب ومل تتحدث عن اجلوانب األخرى

مقاصد يف كتابه حممد الطاهر بن عاشور مراحل التأليف يف املقاصد هو العالمة 

والدكتور  ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيبيف كتابه أمحد الريسوين والدكتور  ،الشريعة

والدكتور عبد ا�يد النجار يف كتابه  ،مقاصد الشريعةيف كتابه حممد سعد اليويب 

عن بعض مسالك   وهناك من العلماء من كتب.يدةمقاصد الشريعة بأبعاد جد

الدكتور مجال الدين عطية يف ريه مسالك أخرى، ولعل من أبرزهم التجديد وتناول غ

والدكتور .  يف جتديد املقاصدرؤيتهفقد حتدث عن " تفعيل مقاصد الشريعة حنو"كتابه 

 جوانب ث عنحتد حيث" عاد جديدةمقاصد الشريعة بأب"يف كتابه عبد ا�يد النجار 

 الدكتور جاسر عودة عن بعض جماالت دثحتو .مهمة للتجديد يف علم املقاصد
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 مقال :يف مقالني منشورين على الشبكة العنكبوتيةالتجديد لعلم املقاصد، وذلك 

 ، ومقال"التجديد يف تصور املقاصد الشرعية : مدخل مقاصدي لالجتهاد "بعنوان

 ". لداللة املفهوم وا: الشريعةمقاصد " بعنوان 

 ومجعت أشتات ماه صلة مبوضوعي، ومن غريها مما لدراسات، فاستفدت من تلك ال

 وعملت على صياغته وحتليله، علم املقاصديف مبراحل التأليف ومسالك التجديد يتعلق 

يقدم جبهود العلماء السابقني يف تأليف املقاصد، وثني حلبايعرف ايف قالب منهجي 

الطرق اليت ميكن أن  يساعدهم على معرفةومنوذجا جتديديا دليال إرشاديا للباحثني 

التاريخية مراحل ال" وأمسيته بـ .يسلكوها يف البحث والكتابة التجديدية لعلم املقاصد

   ."علم المقاصد  فيالمعاصرة للتأليفمسالك الو

 سأتكلم األولففي املبحث :  وخامتةمبحثنيقسمت هذه الدراسة إىل  :خطة الدراسة

 سالكامل سأتكلم عن ينويف املبحث الثا.  التارخيية للتأليف يف علم املقاصدراحلامل عن

ا انتهى اليه البحث من  مويف اخلامتة سأقدم خالصة ،علم املقاصد  يف للبحثةاملعاصر

  .نتائج
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 املبحث األول

  ية للتأليف يف علم املقاصداملراحل التارخي
عة اليت نزل �ا الوحي املبارك أي أن لقد وجدت املقاصد مع وجود أحكام الشري  

ّ مقرونة ومتضمنة باألحكام الشرعية، ووجه  نزولهمنذالوحي املقاصد مبثوثة يف نصوص  َّ
الرسول صلى اهللا عليه وسلم الصحابة إىل مقاصد الشريعة ففهم ذلك الصحابة رضي 

مقررة مركوزة اهللا عنهم ومن بعدهم التابعون وتابعوهم وأئمة اإلسالم، وكانت املقاصد 

م ولكنها مل حتظ بوضع مصطلحا�ا ا�يف أذها�م معلومة يف أفهامهم واجتهاد
 .)١(والتأليف فيها إال بعد ذلك 

ما قاموا به من إعمال للقياس والرأي  �اوأخذهم ويؤكد فهم الصحابة للمقاصد    

جبها ومقتضاها، والتعليل والتفا�م إىل األعراف و املصاحل وتقرير كثري من األحكام مبو
الصحابة كانوا حيتجون يف عامة مسائلهم بالنصوص كما هو : "قال اإلمام أمحد

  .)٢(" مشهور عنهم ، وكانوا جيتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي وحيتجون بالقياس

ويذكر اإلمام أمحد أن ذلك العمل بالرأي والقياس يعد من قبل العمل باملقاصد     
مجع القرآن، : وشواهد ذلك كثرية ومنها )٣ (" مراد الشارعومها من باب فهم: "فيقول

واالجتماع لصالة الرتاويح، وتضمني الصناع، وعدم إقامة حد السرقة عام ا�اعة، وقتل 

  .)٤(اجلماعة بالواحد، وتدوين الدواوين، وغري ذلك

                                                           

 .م٢٠٠١ ،١ مكتبـــــة العبيكــــــان، ط اخلـــــادمي، نورالـــــدين بـــــن خمتــــــارعلـــــم املقاصـــــد الــــــشرعية، )١(

  .٥٣:ص

، مجــع وترتيــب عبــدالرمحن بــن حممــد بــن )ه٧٢٨ت (جممــوع فتــاوي شــيخ اإلســالم ابــن تيميــه  )٢(

  .٢٨٥:، ص١٩:ج .ه١٤١٢قاسم، دار عامل الكتب، 

  .٢٨٦:، ص١٩:جمموع الفتاوى، ابن تيمية، ج)٣(

 حمـي الـدين إعـالم املـوقعني عـن رب العـاملني، حممـد بـن أيب بكـر ابـن القـيم، حتقيـق حممـد: انظـر) ٤(

 ومـا بعـدها، ٢٠٣:، ص١:ج  ،املكتبـة التجاريـة الكـربى: ، مـصر١ط) م١٩٥٥( عبـد احلميـد،

 دار اجليـــــــل بـــــــريوت ١، ط)هــــــــ١١٧٦ ( الـــــــدهلوي أمحـــــــد بـــــــن عبـــــــدالرحيمحجـــــــة اهللا البالغـــــــة،و

  .٣٩٦:، ص٢: وج٤٦:، ص١:ج.م٢٠٠٥
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منهم األئمة وسلك التابعون وتابعوهم مسلك الصحابة وسار على �جهم أئمة الفقه و
الشافعي وأمحد حيث عرفوا بالنظر املقاصدي واالجتهاد األربعة أبو حنيفة ومالك و

املبين على املصاحل الشرعية مع تفاوت بينهم يف درجة االعتداد بأصول االجتهاد ذات 

  .الصلة باملقاصد كاالستصالح واالستحسان وسد الذرائع

، وميكن القول أن ذلك قد  وقد تتابعت جهود العلماء يف البحث والتأليف يف املقاصد

     :)١(مر بأربع مراحل

األصوليون يبحثون يف مقاصد الشريعة بغري هذا كان الفقهاء و: المرحلة األولى 

 وإمنا باسم علل الشريعة او حكمة الشريعة أو أسرار الشريعة أو - يف الغالب-االسم 
رى بصفة متناثرة ال  يف ذلك يرد أثناء حبثهم يف مسائل أخ حديثهميف معناها، وكان ما

عهد (يتميز فيها عن غريه من املباحث، وامتدت هذه املرحلة ما يقارب أربعة قرون 

وقد كانت بوادر ذلك البحث . )العلوم يف الصحابة والتابعني إىل عهد بداية التأليف
 فلما .إشارات وتلميحات واستخالصات حلكمة الشريعة وعلل أحكامهاتتم بصفة 

، فإذا هالعلوم تتطور هذا البحث واندرج معظمه يف علم أصول الفقتقدم التأليف يف 

تروج يف " أسرار الشريعة"و " حماسن الشريعة "و " علل الشريعة " مصطلحات 
و لعل أبرز من فعل ذلك . ُمؤلفات هذا العلم، وقد تفرد مؤلفات وختص �ذه العناوين

، وأبوبكر ) هـ٣٣٣ت(يدي ، و أبو منصور املاتر)القرن الثالث (احلكيم الرتمذي 

   ) ٢(  ) "هـ٤٠٣ت (و أبوبكر البقالين ) هـ٣٧٥ت (األ�ري 

ثل يف نشأة مباحث �ذا  متًتتطورا شهد فيها البحث يف املقاصد :المرحلة الثانية

ذات متيز عن غريها من املباحث األصولية وإن مل تكن مفردة يف فصول املصطلح 
                                                           

اإلسالمية، حممد الطاهر مقاصد الشريعة :   راجع يف مراحل البحث يف مقاصد الشريعة وأطواره)١(

نظريــــة و . ومــــا بعــــدها٧٩ ص٢ ج:تــــونس الــــشركة التونــــسية للتوزيــــع،) م١٩٨٨(  بــــن عاشــــور،

ط املعهـــد العـــاملي للفكـــر اإلســـالمي، املؤســـسة  ، أمحـــد الريـــسوين،املقاصـــد عنـــد اإلمـــام الـــشاطيب

جـرة، ، دار اهل٢ط ،د اليـويبي حممـد سـع،مقاصد الـشريعةوما بعدها،  ٧٣ص .م١٩٩٢اجلامعية 

ومقاصـــد الـــشريعة بأبعـــاد جديـــدة، للـــدكتور عبـــد ا�يـــد .  ومـــا بعـــدها٣٩ص .م٢٠٠٢الريـــاض 

  ٢٤-٢٢ ص ٢٠٠٨، ٢النجار طبعة دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

  ٢٢ ص النجار،مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة )٢(



        
 
 

 

  
 
 

٦٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

ويف هذه املرحلة ظهر التقسيم الثالثي الشهري . اخاصة �ا أومؤلفات مستقلة يف شأ�
ملقاصد الشريعة بني مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد حتسينية، ذلك التقسيم 

ومن أشهر أعالم هذه . الذي أصبح العمود الفقري لعلم مقاصد الشريعة إىل اليوم

 يعترب الرائد ثحي )١" (الربهان"يف كتابه ) هـ٤٧٨ت (لجويني املرحلة إمام احلرمني ا
األول يف احلديث عن املقاصد، ومل يتكلم عن املقاصد بشكل كامل ولكن له قصب 

السبق على غريه باإلشارات اليت أشار �ا يف كتاب القياس يف باب تقسيم العلل 

وتكلم عن املقاصد بشكل ) هـ٥٠٥ت  (الغزاليمث جاء اإلمام أبوحامد   )٢(واألصول 
عند حديثه عن االستصالح فبدأ ببيان معىن املصلحة "ىاملستصف"واضح يف كتابه 

  :وأقسامها من حيث شهادة الشرع هلا فقسمها إىل ثالثة أقسام 

 ما سكت عنها -٣.  ما شهد الشارع لبطال�ا- ٢. ما شهد الشارع باعتبارها -١

  ) ٣( وبني كل قسم وحجيته ومثل له . الشرع فلم يشهد لبطال�ا وال اعتبارها

ما هي يف : م املصاحل باعتبار قو�ا يف ذا�ا فقسمها إىل ثالثة أقساممث عرض ألقسا

رتبة الضرورات، وما هي يف رتبة احلاجيات، وما يتعلق بالتحسينيات، واملصاحل املكملة 

 .)٤ (واملتممة هلا

وهو أن : مقصود الشرع من اخللق مخسة"  : حديثه عن الضرورات اخلمس بني أنويف

فكل ما يتضمن حفظ هذه . فسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلمحيفظ عليهم دينهم، ون
وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها . األصول اخلمسة فهو مصلحة

                                                           

  ٢٢ ص النجار،مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة )١(

، ٣حتقيــق عبــد العظــيم الــديب، طبعــة دار الوفــاء ط،   يراجــع الربهــان يف أصــول الفقــه، اجلــويين)٢(

  ٦١٦ ص٢ وج٦٠٤-٦٠٢ ص٢ ح.١٩٩٢

 ١جـــــ  .، األمرييــة ببـــوالق القــاهرة١ط  بــن حممــد الغـــزايل،األصــول، حممـــداملستــصفى مــن علـــم  )٣(

  .٢٨٤ص

  .٢٨٩- ٢٨٧ ص١جــ  املستصفى، الغزايل، )٤(



        
 
 

 

  
 
 

٦٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

وهذه األصول اخلمسة تقع يف رتبة الضرورات فهي أقوى املراتب يف ... مصلحة 
  .ومثل هلذه الكليات وأصل هلا وأشار إىل مكمال�ا ) ١( "املصاحل

لمصاحل اليت يف رتبة احلاجيات وأوضحها باألمثلة، وكذلك املصاحل اليت يف مث عرض ل
 وقد سار على تقسيم الغزايل من كتب بعده .) ٢( رتبة التحسينات، وبني مكمال�ا

  . ةدون حذف أو إضاف

وأخذ على الغزايل أنه مل يعرف الضروري واحلاجي والتحسيين، ولعله اكتفى باألمثلة 

كما اخذ عليه أنه مل . تبار أ�ا توضح املقصود بتلك املصطلحاتواملناقشة هلا باع

 الدين والنفس والعقل - يذكر املعيار الذي اختار على أساسه هذه املقاصد اخلمسة 
   ) ٣(  لتكون املقاصد الضرورية اليت يهدف الشارع إىل حفظها–والنسل واملال 

عن مقاصد الشريعة يف ) هـ٦٠٦ت  ( الرازيفخر الدينوبعد الغزايل تكلم اإلمام 
، وقد تناول املوضوع يف سياق كالمه عن مسلك املناسبة يف مبحث "احملصول"كتابه 

فبدأ بتعريف املناسبة وبيان معىن املناسب وعالقة ذلك باملنفعة . العلة من فصل القياس

م وتقسيم املناسب إىل أقسام ثالثة، ويف القسم األول بني أقسا. واملضرة واللذة واألمل
املصلحة إىل ضروري، وحاجي، وحتسيين، وأوضح أن الضروري يتضمن حفظ مقصود 

 وبني  -  وهي حفظ النفس، واملال، والنسب، والدين، والعقل–من املقاصد اخلمسة 

مث حتدث عن . مث شرح ما يقع يف موقع احلاجة. كيف راعى الشرع هذه الضرورات
مث حتدث .  احلاجة واملسمى بالتحسيينالقسم الثالث الذي ال يقع يف موقع الضرورة وال

  .) ٤( عن القسم الثاين والقسم الثالث من أقسام املناسب 

                                                           

  .٢٨٩-٢٨٧ ص١ املستصفى، الغزايل، جــ )١(

  .٢٩٣-٢٩٠ ص١بق جـ  املرجع السا)٢(

 عبدعبد الرمحن يوسف نظرية مقاصد الشريعة بني شيخ اإلسالم ابن تيمية ومجهور األصوليني،  )٣(

، ة ماجـــستري مـــن دار العلـــوم القـــاهرةاهللا، كتـــاب منـــشور علـــى الـــشبكة العنكبوتيـــة، وأصـــله رســـال

  .٧٤-٧٣م، ص٢٠٠٠

العلــواين، طبعــة مؤســسة طــه جــابر /  داحملــصول يف علــم أصــول الفقــة لفخــر الــدين الــرازي حتقيــق)٤(

  .١٦٧-١٥٧ص   ٥ج . م١٩٩٠ه ١٤١٢ ٢ ط :، الرازيالرسالة بريوت



        
 
 

 

  
 
 

٦٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

ويالحظ أن الرازي قد نسج على منوال الغزايل يف تقسيمه للمقاصد ويف أغلب 
استشهاداته؛ حيث ضرب نفس األمثلة اليت أوردها الغزايل، إال أنه مل يرتب املقاصد 

 وهذا ) ١ ()النفس، املال، النسب، الدين، العقل( اء برتتيب آخر كما رتبها الغزايل وج

الرتتيب فيه نظر ألنه خيالف ترتيب املقاصد اخلمسة حبسب األمهية الذي سار عليه 
ً فيالحظ مثال أنه جعل حفظ ) ٢( )الدين، النفس، العقل، النسل، املال ( الغزايل 

  أن يكون املال أهم من الدين، الدين بعد النفس واملال والنسب، وهذا أمر غريب

ومل يذكر الرازي دليله . ومن الغريب أيضا أنه جعل العقل متأخر املرتبة عن املال أيضا
  .)٣(أو مربره على هذا الرتتيب

كالمه "  اإلحكام" يف كتابه ) هـ٦٣١( اآلمدي وعلى �ج الغزايل نسج سيف الدين
أن املقصود " باب القياس" من " مسالك إثبات العلة"عن املقاصد فتحدث يف مبحث 

من شرع احلكم إمنا هو حتصيل  املصلحة أو دفع املضرة، وذلك إما أن يكون يف الدنيا 

 ويف فصل آخر تناول مراتب ٤.أو يف اآلخرة، مث شرح هذا األمر وأوضحه باألمثلة
  .٥إفضاء احلكم إىل املقصود من شرعه فبني هذه املراتب وأوضحها باألمثلة

مدي املقاصد إىل مقاصد ضرورية وغري ضرورية، واملقاصد الضرورية إما أصل وقسم اآل
أو غري أصل، فاألصل فيها التقسيم اخلماسي للضروريات، وغري األصل فيها كتحرمي 

 وهذا يعين أنه يقسم املقاصد كما قسمها الغزايل إىل -قطرة اخلمر لتكميل حترمي السكر

 وأوضح هذا بالكثري من .ٍجة مكمالتضروريات وحاجيات وحتسينات، ولكل در
وكان يف أغلب ما أتى به ينسج على منوال الغزايل يف تقسيمه . ) ٦(األمثلة والتفصيالت

                                                           

  .١٦٠-١٥٩ ص ٥ج  :احملصول، الرازي)١(

  .٢٨٩-٢٨٧ ص ١ج :املستصفى، الغزايل)٢(

   نظريـة مقاصـد الـشريعة بـني شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ومجهـور األصـوليني، عبـد الـرمحن يوســف،)٣(

  .٨٣-٨٢ص 

بـــــريوت ، أصــــول األحكــــام لــــسيف الـــــدين اآلمــــدي، طبعــــة دار الكتــــب العلميــــةاإلحكــــام يف   )٤(

  .٣٩٠-٣٨٩ ص ٣، جم١٩٨٠هـ ١٤٠٠

 .٣٩٢-٣٩١ ص٣اإلحكام ج )٥(

  .٣٩٤-٣٩٣ ص ٣ج اإلحكام، اآلمدي،و. ٢٨٦ ص ١ جاملستصفى، الغزايل،)٦(
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

وقد أخذ عليه حصره للمقاصد الضرورية يف اخلمسة اليت ذكرها . للمقاصد ومراتبها
الطرق اليت خذ عليه انه أغفل ذكر أكما .  الغزايل وهو يف نظر البعض حتكم ال مربر له

   ) ١(. تعرف �ا املقاصد مع أن هذا األمر يف غاية األمهية

هي مرحلة أصبح فيها علم املقاصد يتجه إىل " و:  مرحلة االستقالل:المرحلة الثالثة

ًأن يكون فرعا مستقال بذاته من فروع العلوم الشرعية متولدا من علم أصول الفقة وقد . ً

يف مقاصد الشريعة يتم ضمن أبواب بأكملها متميزة ًمت ذلك تدرجييا بأن أصبح البحث 
ًعن سائر أبواب أصول الفقة، مث أصبح يتم يف مؤلفات مستقلة إيذانا بكونه علما 

ًقائما بذاته قسيما لعلم أصول الفقة وليس قسما منه ً ولعل هذه املرحلة ابتدأت . ً

ام يف مصاحل قواعد األحك" يف كتابه ) هـ٦٦٠ت(عزالدين بن عبدالسالم باإلمام 
فقد تناول مقاصد   ) ٢( "فهو كتاب يكاد يكون متمحضا ملقاصد الشريعة"  األنام 

بدأ  كتابه مبقدمة بني فيها أن اهللا كلف عباده مبا فيه : الشريعة بقدر كبري من التفصيل

خري هلم، و�اهم عما فيه شر هلم يف العاجل واآلجل، وتلك هي مقاصد الشريعة اليت 
ام هذا الدين وتعاليمه، مث بني أمهية حتصيل املصاحل ودرء املفاسد تضمنتها أحك

وتفاوت املصاحل واملفاسد واألخذ بأرجحها عند التعارض، وبني أن املصاحل أنواع فمنها 

ما هو مصاحل املباحات ومنها ما هو مصاحل املندوبات، ومنها ما هو مصاحل 
مث تعمق يف بيان . فاسد احملرماتمفاسد املكروهات، وم: واملفاسد نوعان. الواجبات

وأن .  وباعتبار ما هو دنيوي وما هو أخروي،ذا�ا أنواع املصاحل واملفاسد باعتبار

  .٣حقيقي وهو األفراح واللذات، وجمازي وهو أسبا�ا: املصاحل ضربان

مث بني أن املشروعات تنقسم من حيث احلكم إىل واجبة التحصيل، ومندوبة 

وأن املفاسد تنقسم من حيث حكمها إىل ما حيب درؤه . حصيلالتحصيل، ومباحة الت
كالكفر والقتل، وما ختتلف فيه الشرائع فيحظر يف شرع  يف كل شريعة لعظم مفسدته

                                                           

 عبد الرمحن يوسف، ص ور األصوليني،نظرية مقاصد الشريعة بني شيخ اإلسالم ابن تيمية ومجه)١(

٩٢.  

  ٢٣مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، النجار، ص )٢(

مؤسـسة الريـان، بـريوت، ) هـ٦٦٠ت (قواعد األحكام يف مصاحل األنام، للعز بن عبد السالم  ٣)(

 .١٤-٤ ص ١ ج،.هـ١٤١٠
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ً تشديدا على من حرم عليه، وختفيفا على من أبيح له، والثالث ما ؛ويباح يف آخر
لمصاحل واملفاسد باعتبارات  كما ذكر تقسيمات أخرى ل. ) ١( "لهتدرؤه الشرائع كراهية 

  .) ٢(  خمتلفة

  :واملتأمل يف كالم العز عن املصاحل وأقسامها ومقاصد الشارع يف ذلك يتضح له اآليت

حفظ (لغزايل وذلك بتقسيمها إىل مخسة يف تصنيفه للضروريات على �ج االعز  سار - 
رض وقد ولكنه أضاف مقصد حفظ الع.) الدين، والنفس، والنسل، والعقل، واملال

  ) ٣(  تلقف ذلك تلميذه القرايف وأشار إليه عند حديثه عن املقاصد

ات، يات ، واحلاجيالضرور:  مل يظهر بوضوح عند العز تقسيم املصاحل إىل- 

والتحسينيات، ولكنه أشار إىل هذه األقسام ضمنا يف ترجيحاته بني أنواع املصاحل 

ي ذكره الغزايل واألصوليون من بعده، واملفاسد املختلفة، ومل يذكرها بنفس الشكل الذ
فأما مصاحل الدنيا فتنقسم إىل الضروريات : "وإمنا ذكرها بشكل آخر حيث يقول

 ٤" واحلاجات، والتتمات، والتكميالت

 –كغريه من األصوليني –ترتبط مقاصد الشريعة عند العز باحلدود والزواجر الشرعية  - 

 ٥لتطبيقات الكثرية اليت أوردهاًارتباطا وثيقا، ويدل على ذلك النصوص وا

يف طرق معرفة املقاصد ذكر العقل إال أنه يف بعض املواضع يطلق القول جبواز  - 

استنتاج العقل للمقاصد، ويف مواضع أخرى يقيد ذلك بالنص الشرعي، وهلذا جيب أن 

كما أنه ذكر االستقراء واعتربه طريقا للوصول إىل . ٦حيمل مطلق كالمه على مقيده 
قاصد الشرعية، وأشار إىل أن تتبع علل ومناسبات األمر والنهي تعترب من طرق معرفة امل

                                                           

  .٤٣-٤٢ ص ١ج قواعد األحكام يف مصاحل األنام)١(

  .٤٣ ص ١ املرجع السابق ج)٢(

  .٧١ ص ٢، ج٤٣ ص ١ املرجع السابق ج)٣(

  .٧١ ص ٢ جاملرجع السابق  )٤(

 .١١٧-١١٦ ص ١ املرجع السابق ج)٥(

 .١٨٩ ص ٢ املرجع السابق ج )٦(



        
 
 

 

  
 
 

٦٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

النص : وبذلك فإن طرق معرفة املقاصد عند ابن عبد السالم. ١املقاصد الشرعية 
 .٢الشرعي، وعلل األمر والنهي، واالستقراء، أما العقل فيعترب يف املصاحل الدنيوية فقط

التقسيمات ألنواع وأصناف املصاحل واملفاسد حىت أ�ا يكثر ابن عبد السالم من  - 
كما أنه يكثر من االفرتاضات واألمثلة . لكثر�ا وشدة تشا�ها تشوش فكر القارئ

 .٣بشكل كبري

فتكلم يف ) هـ٦٨٤ (شهاب الدين القرافيوبعد العز ابن عبد السالم جاء تلميذه 
فبني معىن . ك العلةضمن مسلعن املقاصد عند حديثه عن املناسب " الفروق" كتابه 

مث تكلم عن أقسام ". ما تضمن حتصيل مصلحة أو درء مفسدة " :املناسب بأنه
واملناسب :" صاحل فقالاملناسب حبسب األمهية ويف إطاره حتدث عن أنواع ومراتب امل

ينقسم إىل ما هو يف حمل الضرورات، وإىل ما هو يف حمل احلاجات، واىل ما هو يف حمل 
حنو : فاألول. والثاين على الثالث عند التعارض.  فيقدم األول على الثاين.التتمات

: وهو حفظ النفوس، واألديان، واألنساب، والعقول، واألموال وقيل: الكليات اخلمس
 .األعراض

مثل تزويج الويل الصغرية، فإن النكاح غري ضروري لكن احلاجة تدعو إليه يف : والثاين
  .حتصيل الكفء لئال يفوت

كتحرمي تناول القاذورات وسلب أهلية : ًما كان حثا على مكارم األخالق : الثالثو
الشهادة عن األرقاء، وحنو الكتابات، ونفقات القرابات وتقع أوصاف مرتددة بني هذه 
املراتب، كقطع األيدي  باليد الواحدة فان شرعيته ضرورية صونا لألطراف ولألعضاء، 

  ) ٤("نه حيتاج اجلاين فيه إىل االستعانة بالغري، وقد يتعذروإن أمكن أن يقال ليس منه؛ أل

                                                           

  .١٨٩ ص ٢ج قواعد األحكام يف مصاحل األنام)١(
صــوليني، عبــد الــرمحن يوســف، نظريـة مقاصــد الــشريعة بــني شـيخ اإلســالم ابــن تيميــة ومجهـور األ) ٢(

 .١٠٥ص 
 ١٠٦ املرجع السابق صـ)٣(
الــــرمحن الــــصنهاجي املــــشهور   العبــــاس أمحــــد بــــن إدريــــس بــــن عبــــدلــــشهاب الــــدين أيب: الــــذخرية)٤(

 ١٢٧ ص ١م ج١٩٩٤ بــريوت ،١حممــد حجــي، دار الغــرب اإلســالمي، ط/، حتقيــق دبــالقرايف
  .وما بعدها



        
 
 

 

  
 
 

٦٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

ويالحظ أن القرايف قد سار على �ج الغزايل يف تقسيمه للمصاحل إىل ثالث درجات 
ة اليت ابتكرها ضرورات، وحاجات، وحتسينات، والضرورات تشمل املقاصد اخلمس

ل ترتيبها النفس مث الدين مث ذكرها برتتيب آخر غري ترتيب الغزايل فجعالغزايل إال أنه 

إضافة  - ومل يذكرهم بالتحديد– ونقل عن بعض العلماء. النسب مث العقل مث املال
ويف حقيقة األمر أن صاحب هذه اإلضافة هو العز  ،مقصد العرض كمقصد سادس

  ١ أستاذ القرايفبن عبد السالم 

 حفظ النفس على ومما يلفت النظر يف ترتيب القرايف للمقاصد الضرورية هو تقدمي

  .) ٢( حفظ الدين، ومل يعلل القرايف هذا التغيري يف الرتتيب

وأيضا فان القرايف مل يعرف الضروري، وال احلاجي، وال التحسيين، وبالتايل مل تتضح 

املعامل أو احلدود الفاصلة بني هذه األقسام، وحني ذكر األمثلة زاد األمر التباسا لذكره 

د ملوقعها اجلازم يف التقسيم، مثل قطع األيدي باليد الواحدة بعض األمثلة دون حتدي
  ٣.جعله مرتددا بني املرتبتني األوليني

ويالحظ أيضا أن القرايف قد سار على �ج الغزايل يف تقسيم املناسب باعتبار الشارع له 
ما اعتربه الشارع، وما مل يعتربه  أي ما ألغاه، وما جهل حاله وهو : إىل ثالثة أقسام

  ٤.املصلحة املرسلة

وهي املتضمنة : مقاصد: ملوارد األحكام إىل قسمني" سيمه وقد كان بارعا يف تق

  .للمصاحل واملفاسد يف أنفسها

وهي الطرق املفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من حترمي وحتليل، : ووسائل

  د أفضل والوسيلة إىل أفضل املقاص. غري أ�ا أخفض رتبة من املقاصد يف حكمها

                                                           

  . وما بعدها١٢٧ ص ١ج الذخرية )١(

  . وما بعدها١٢٧ ص ١ املرجع السابق ج)٢(

ابن تيميـة اصد الشريعة بني شيخ اإلسالم ، ونظرية مق وما بعدها١٢٧ ص ١ملرجع السابق جا )٣(

 .١١٤ ومجهور األصوليني،

 .١٢٧ ص ١الذخرية، القرايف، ج )٤(



        
 
 

 

  
 
 

٦٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

   ) ١(  "الوسائل واىل أقبح املقاصد أقبح الوسائل، وإىل ما يتوسط متوسطة

 فتحدث عن املقاصد يف جممل مؤلفاته وإن مل )هـ٧٢٨ت (ةاإلمام ابن تيميمث جاء 

ولعل من أهم ما يتميز به ابن تيمية يف حديثه عن  يعلم له كتاب خاص بذلك،

  : املقاصد السمات التالية

ابن تيمية ما يشري إىل تقسيمه للمصاحل إىل ضروري وحاجي وحتسيين  مل يرد عن -١

  .رغم كثرة حديثه عن املصاحل واملوازنة بينها

يرفض حصر ضروريات احلياة ومقاصد الشرع يف اخلمس الكليات املشهورة، - ٢

  ٢. وعرف هذا من خالل حديثه عن املقاصد يف كثري من املواضع اليت تتبعها الباحثون

 مفهوم حفظ الدين والنفس والنسل والعقل واملال عند األصوليني قاصر يرى أن-٣
فمفهوم : وحمدود، وأمنا حتفظ به هذه الضرورات أوسع بكثري مما يراه مجهور األصوليني

حفظ الدين عند مجهور األصوليني يدور حول حفظه حبد الردة وعقوبة املبتدع، وشرع 

فظ الدين هو املقصد األكرب للرساالت اجلهاد، أما ابن تيمية فريى مع ذلك أن ح
ًالسماوية مجيعا ومن أجل احلفاظ عليه جيب تصحيح العقيدة

، وإقامة النظام السياسي ٣

ًويف احلفاظ على العقل أضاف ابن تيمية أمورا أخرى . ٤ للحفاظ على الدين ومحايته
اظ على ويف إطار احلف. ٥منها احلفاظ على العقل بتحرمي امليسر والشطرنج والنرد

                                                           

دار عـــــامل الكتـــــب، بـــــريوت، ) هــــــ٦٨٢ت (الفـــــروق، أليب العبـــــاس أمحـــــد بـــــن إدريـــــس القـــــرايف  )١(

  .٣٣ ص ٢ج.بدون

ريعة بـني وانظر نظرية مقاصد الش. ٢٣٤-٢٣٣ صـ٣٢، ابن تيمية، ج الفتاوي راجع جمموعة  )٢(

 -٩٣٩ التجديـــد صحمـــاوالت وكتـــاب ١٧٢شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة ومجهـــور األصـــوليني، صــــ

٩٤٠ 

 ٩٧ -٩٣ ص٩١جمموع الفتاوي ج )٣(

 الكثري من كالم ابـن تيميـة عبد الرمحن يوسفوقد أورد ، ٦٧ - ٦١ ص٢٨ جمموع الفتاوي ج)٤(

 تيميـة ومجهـور األصـوليني، ر نظريـة مقاصـد الـشريعة بـني شـيخ اإلسـالم ابـن انظـ،الدال على هـذا

 .  ١٨٣-١٨٢ صـ١٩٤-١٧٧صـ 

 ٣١٨ ص٣٢جمموع الفتاوي، ابن تيمية، ج )٥(



        
 
 

 

  
 
 

٦٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

وأن مبين الشرع على التيسري ، ١املصاحل يرى ابن تيمية أن أساس التشريع رعاية املصاحل

   ٤  وإبطال احليل٣وسد الذرائع، ٢والسعة ورفع احلرج

 أن مقاصد الشريعة عند ابن ا ذكره ابن تيمية عن املقاصدمموقد استقرأ واستخلص 

وهو حفظ : م للشريعة اإلسالميةاملقصد األعظ: القسم األول: ثالثة أقسام: تيمية

حتقيق العدل، وهي مقصد : قاصد األساسية للشريعة اإلسالميةامل: القسم الثاين. الدين
مقاصد فرعية مبثوثة يف : القسم الثالث. وحفظ النفس، والنسل، والعقل، واملال

ستنتج من خالل تتبع كالم  اكما .٥الكتاب والسنة، وموصولة مبقاصد الشرع األساسية

أوهلا : ابن تيمية أن طرق معرفة املقاصد الشرعية عند ابن تيمية حمصورة يف أربعة طرق
الطريق الرابع . الطريق الثالث اعتبار علل األمر والنهي. تصريح النص وسكوته: وثانيها

  .٦االستقراء

تبدأ هذه املرحلة مبا كتبه اإلمام أبو إسحاق الشاطيب :  مرحلة النضج:المرحلة الرابعة

ًفقد طور علم املقاصد تطويرا نوعيا، ) املوافقات ( يف كتابه ) هـ٧٩٠ت( وصاغ مقاصد ً
، )املوافقات(من مؤلفه الشهرياجلزء الثاين الشريعة صياغة حمكمة ودقيقة، وأفرد هلا 

وأصبح هذا اجلزء كأمنا هو كتاب خاص بعلم مقاصد الشريعة استقل به عن علم 

. كر بعض مسائل املقاصد يف األجزاء األخرىكما ذ.  )٧(  أصول الفقة أو أوشك

                                                           

 ١٤٦ - ١٤٤ ص١٤، ج جمموع الفتاوي )١(

 ١٤٦ -١٤٤ ص١٤املرجع السابق، ج  )٢(

  ١٣٨ -١٣٧ ص١٤املرجع السابق، ج )٣(

 ١٤ -١٣ص٣املرجع السابق، ج )٤(

 هـذه األقـسام ومـا تفــرع يـشرحتيميـة مــا  مــن نـصوص اإلمـام ابـن  عبـد الـرمحن يوسـفوقـد أورد  )٥(

قـسامها املختلفـة بأ دتعمـل علـى احلفـاظ علـى هـذه املقاصـ من مسائل وبيـان الوسـائل الـيت عليها

 .٣٠٢-٢٦٦انظر صـ

 الكثري من نصوص ابن تيميـة الدالـة علـى حـصر الطـرق عنـد ابـن عبد الرمحن يوسفوقد أورد   )٦(

ًة ال يـــرى العقــل ا�ـــرد طريقـــا ملعرفــة املقاصـــد يراجـــع تيميــة يف هـــذه األربــع كمـــا بـــني أن ابــن تيميـــ
    ٣١٦-٣٠٣صـ

  ٢٣مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، النجار، ص )٧(



        
 
 

 

  
 
 

٦٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

وتناول املقاصد باستفاضة وعمق، وأسلوب أصويل فذ، فعد بذلك مبتدع علم املقاصد 
، فقد قسم املقاصد إىل )١(ومؤسس عمارته الكربى ومرجع كل مشتغل �ذا الفن

  : قسمني 

ألول إىل وقسم القسم ا. قصد املكلف: والقسم الثاين. قصد الشارع: القسم األول
"ًقصد الشارع يف وضع الشريعة ابتداء: "النوع األول: أربعة أنواع

 وبني هذا القصد ٢

تعدو  تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق، وهذه املقاصد ال: "بقوله

، مث ذكر أن حفظ ٣وعرف املراتب الثالث.." وحتسينية..وحاجية..ضرورية: ثالثة أقسام

  :مرينأبهذه األقسام يكون 

. ما يقيم أركا�ا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعا�ا من جانب الوجود:" األول

وذلك عبارة عن مراعا�ا من .  الواقع أو املتوقع فيهااالختالفما يدرأ عنها : الثاين

 وال بد من مراعات الضروريات واحلاجيات والتحسينيات يف مجيع ٤"جانب العدم 
وقد فصل هذا األمر . ادات، والعادات، واملعامالت، واجلناياتالعب: جوانب التشريع

  .ًتفصيال تاما

حفظ الدين، (لح على تسميتها بالكليات اخلمس وذكر أن املصاحل الضرورية اليت اصط

وأن املصاحل احلاجية . تعترب أصول املصاحل وأسسها) والنفس، والعقل، والنسل، واملال

  .)٥(  مثلما أن التحسينية خادمة ومكملة للحاجيةإمنا هي خادمة ومكملة للضروريات،

                                                           

 .٧٥:اخلادمي، ص علم املقاصد الشرعية،و  ، ٨:مقاصد الشريعة، ابن عاشور،ص )١(

 دراز، املوافقــات يف أصــول الــشريعة، إبــراهيم بــن موســى اللخمــي الــشاطيب، تعليــق عبــد اهللا ٢) (

أي " وقـــد أوضـــح الـــشيخ عبـــد اهللا دراز هـــذا بقولـــه ٥ صــــ٢ج .مـــصر، املكتبـــة التجاريـــة الكـــربى

عــداها كالتفـسري لــه وهـذا القــصد األول هـو أ�ــا  بالقـصد الـذي يعتــرب يف املرتبـة األوىل ويكــون مـا

  .٥ صـ٢حاشية املوافقات ج" وضعت ملصاحل العباد يف الدارين

 .٨ ص ٢ املرجع السابق ج )٣(

 .٩ -٨ ص٢ املرجع السابق ح)٤(

  .١٣ ص ٢جاملرجع السابق  )٥(
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قصد الشارع يف وضع الشريعة لألفهام، وتدور مسائل هذا النوع حول : النوع الثاين
 ال يتم فهم نصوص الشريعة ومقاصدها إال من خالل وأنه ،بيان أن الشريعة عربية

  ) ١(من غريه لسان العرب اليت نزل �ا القرآن وال يطلب فهمها 

قصد الشارع يف وضع الشريعة للتكليف مبقتضاها، وفيه تناول الشاطيب : لنوع الثالثا

وقد . مقاصد الشارع يف التكليف، وحدود ما قصده مما مل يقصده يف تكاليفه للعباد

  .)٢(  وزع أحباثه على أثىن عشرة مسألة

الكالم قصد الشارع يف دخول املكلف حتت أحكام الشريعة، وقد أطال : النوع الرابع

املقصد الشرعي من " يف هذا النوع وجعل حتته عشرين مسألة، وأهم ما فيه هو أن 

ًوضع الشريعة، إخراج املكلف عن داعية هواه، حىت يكون عبدا هللا اختيارا، كما هو  ً
  .) ٣(  "اضطراراعبد اهللا 

ة قصد املكلف، وقد تناوله يف أثىن عشرة مسألة، ومن أمهها املسأل: القسم الثاين 

بأن األعمال بالنيات، واملقاصد معتربة يف التصرفات من العبادات "األوىل املبينة 

قصد الشارع من "وكذلك املسألتني الثانية والثالثة املتعلقتان ببيان أن  )٤( " والعادات
وأن كل من  ) ٥( .."ًاملكلف أن يكون قصده يف العمل موافقا لقصده يف التشريع 

عة غري ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها، ابتغى يف تكاليف الشري

  . ) ٦(  "فعمله يف املناقضة باطل، فمن ابتغى يف التكاليف ما مل تشرع له فعمله باطل

، احليل الشرعية ومدى مشروعيتها: وأهم ما تناوله الشاطيب يف هذا القسم موضوعا
. )٧(  ل يف عدة مسائل؟ وقد تناول موضوع احليكيف يعرف مقصود الشارع: ومسألة

                                                           

  .٣٢٤، و١١٥ ص٤ وج٦٦- ٦٤ ص ٢ج املوافقات يف أصول الشريعة )١(

  .١٥٦ و١١٩ و١١١- ١٠٨ ص٢ع السابق جاملرج )٢(

  .١٦٨ ص٢رجع السابق جامل )٣(

  ٣٢٣ ص ٢ املرجع السابق ج)٤(

  ٣٣١ ص٢املرجع السابق ج  )٥(

  ٣٣٣ ص٢ املرجع السابق ج )٦(

   ٣٧٩ ص٢جع السابق ج املر )٧(
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 -١: وبعد ذلك تناول موضوع طرق معرفة املقصد الشرعي، وقد حددها يف أربع هي
 اعتبار - ٣. اعتبار علل األمر والنهي- ٢. األمر والنهي االبتدائي التصرحييجمرد 

وقد . سكوت الشارع مع توافر داعي البيان والتشريع- ٤. املقاصد األصلية والتابعة

 وبني موقف الناس من املقاصد وقسمهم إىل ثالثة اجتاهات فصل هذه الطرق،
وشرحها، وأكد على أن االجتاه الصحيح هو القائل باعتبار ظواهر األلفاظ وما تضمنته 

  .)١( من مقاصد 

والغريب أن الشاطيب مل يذكر االستقراء ضمن طرق معرفة املقاصد إال أنه اعتمد عليه 

 مما يؤكد اعتماد الشاطيب له طريقا مهما ) ٢( رى كثريةًاعتمادا كبريا وذكره يف مواضع أخ
. فاالستقراء عند الشاطيب أصل عظيم من أصول االستدالل. " ملعرفة مقاصد الشريعة

وجهة من أكرب جهات معرفة قصد الشارع، بل إن مقاصد الشرع كلها ما ثبتت إال 

  ٣ "باستقراء جمموع أدلة الشرع

  ٤اصد ومن أبرز املميزات لكتاب املق

) جانب اإلجياب(امة املقاصد الشرعية من األساس اهتم الشاطيب جبانب إق -١
  ).جانب السلب( ومل يكتف بدفع الضرر عنها فقط

  .اهتم الشاطيب مبوضوع اختالط املصاحل واملفاسد، والرتجيح بينهما -٢

أوضح معىن املصطلحات اليت مل تكن قد وضحت من قبل وذلك ببيانه ملعىن  -٣
 .جي، والتحسيينالضروري، واحلا

 .ابتكر مبحث املقاصد األصلية، واملقاصد التبعية -٤

يعترب الشاطيب أول من أدخل مقاصد املكلف ضمن مباحث مقاصد  -٥
 . الشريعة، وبني كيف حيب أن يوافق قصد املكلف قصد الشارع

                                                           

  .٣٩٦ – ٣٩١ ص٢ج  املوافقات يف أصول الشريعة)١(

  .٣٩، وص٣٥، وص٢٩ ص ١ املرجع السابق ج )٢(

هــور األصــوليني، عبــد الــرمحن يوســف، نظريــة مقاصــد الــشريعة بــني شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ومج)٣(

 .١٥٢صـ

 ١٥٣-١٥٢صـ املرجع السابق، )٤(
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يعترب الشاطيب أول من تكلم صراحة عن طرق معرفة املقاصد الشرعية، أي  -٦
ن هلذه الطرق وإن كانت معروفة ضمنا عند حديث انه أول من وضع عناوي

وحتدث عن االستقراء باعتباره . العلماء يف إطار مباحث طرق معرفة العلة

ًسبيال إىل معرفة مقاصد الشارع وأجاد يف ذلك مبا مل يسبق إليه من قبل، 
 .وفصل القول يف ذلك وأورد له األمثلة التطبيقية

 

  ١:ب املوافقات فأبرزها اآليتوأما جوانب النقد املوجه إىل كتا

يالحظ أن الشاطيب قد سار على �ج الغزايل يف تقسيمه ملقاصد الشريعة إىل ثالث -١
يؤخذ على هذا التقسيم أن والضروريات، واحلاجيات، والتحسينيات، : درجات

 .اخلطوط الفاصلة بني هذه الدرجات غري واضحة

د الكثري من األحكام الشرعية ًخصوصا وان لكل درجة لواحق ومكمالت، لذلك توج
ال يعرف بالضبط موقعها حبسب هذه الدرجات لتأرجحها بني درجتني بشكل جيعل 

  .املتأمل يشك يف دقة هذا التقسيم

الدين، والنفس، والنسل، والعقل، : قلد الشاطيب الغزايل يف حصره الضروريات يف-٢
نه ميكن أن يضاف إىل هذه واملال، وهذا احلصر يف نظر البعض قد شابه عدم الدقة أل

  .الضروريات ضروريات أخرى، ومن ذلك مقصد العدل واحلرية، والكرامة

 

فأحيا ) م١٩٧٣ت(وبعد الشاطيب بقرون عدة جاء الشيخ حممد الطاهر بن عاشور 

، فبني حقيقة  "ةمقاصد الشريعة اإلسالمي" علم املقاصد، وذلك يف كتابه الشهري 

يت ال تقتصر على باب دون باب، واخلاصة اليت ختتص املقاصد وأقسامها العامة ال
بأبواب حمددة، وتكلم عن مقدمات هامة ذات صلة بعلم املقاصد، وبني الكثري من 

أبواب املقاصد، كما ضمن كتابه الدعوة إىل جعل املقاصد علما بذاته يرتكز عليه يف 

رض، واالنطالق منه  ويستند إليه يف حسم اخلالف والرتجيح عند التعا،عملية االجتهاد
ألف األستاذ فمث توالت الكتابات من بعده، ). ٢(إىل القيام بالنهضة التشريعية العامة

                                                           

 .١٥٦- ١٥٣، ص هور األصولينينظرية مقاصد الشريعة بني شيخ اإلسالم ابن تيمية ومج ١)(

 .٥٨: ص،قاصد الشرعية، اخلادمي  علم امل)٢(
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ومل يسر فيه على "  مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها " عالل الفاسي كتابه الشهري 
�ج الشاطيب وابن عاشور وإمنا سرده على فقرات بلغت ثالث عشرة ومائة فقرة 

تعريف مقاصد الشريعة، مث حتدث عن أصول القانون ووسائل تطويره، وبني ما افتتحها ب

جاء به اإلسالم من أصول ومقاصد، وذكر قواعد تقييد املصلحة باملقاصد، ووسائل 
االجتهاد، و أسباب االختالف، وخلص بعض مكارم الشريعة األساسية، وبني مصدر 

ق اإلنسان يف اإلسالم، وغري السيادة يف اإلسالم ومنهج احلكم، وحتدث عن حقو

  .   ذلك من املوضوعات اليت رأى أ�ا تدخل ضمن مقاصد الشريعة

وهكذا جند أن املقاصد خالل العصور الفقهية املختلفة قد أخذت يف التشكل  

 وكثريا ما كان يأيت احلديث عن . والتجديدوالظهور على مستوى التدوين والتأليف
ًصول الفقه، وحتديدا يف مسلك املناسبة الذي هو واحد ًاملقاصد مبثوثا يف كتب علم أ

من مسالك العلة، والبعض تناوهلا يف مبحث املصاحل املرسلة، ومل يفردها أحد من 

أما يف العصر احلديث فقد . والشاطيبالتأليف إال العز بن عبد السالم املتقدمني ب
 والدراسة؛ حيث تعاقب وجدت املؤلفات الكثرية اليت أفردت املقاصد بالتأليف والبحث

كتاب ابن عاشور وكتاب : الباحثون والعلماء على التدوين والتأليف فيها ومن ذلك

) املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية(الفاسي اللذين سبق احلديث عنهما، وكتاب 
للدكتور أمحد ) ند اإلمام الشاطيبنظرية املقاصد ع( وكتاب. للدكتور يوسف العامل

وكتاب .  للدكتور مجال الدين عطية" حنو تفعيل مقاصد الشريعة"اب وكت. الريسوين

قواعد املقاصد (وكتاب  .للدكتور عبد ا�يد النجار" مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة"
صد طرق الكشف عن مقا( وكتاب. للدكتور عبد الرمحن الكيالين) عند اإلمام الشاطيب

ًوقد أصبح اليوم علم املقاصد علما . وغري هذا كثري. للدكتور نعمان جغيم) الشارع
الدارسني يف الشريعة اإلسالمية ويدرس يف حيظى باهتمام كبري من الباحثني وًمستقال 

ًاجلامعات مقررا قائما بذاته ً .  
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  الثايناملبحث 

   يف علم املقاصداملسالك املعاصرة للبحث  
  

ليكون وأمهيته، د،  سأتكلم عن مفهوم التجديد لعلم املقاصتمهيد يف هذا ال:تمهيد

   .علم املقاصدالتجديد يف املعاصرة للبحث وسالك املمدخال وأساسا للحديث عن 

َّفيقال جدد الشيء، وجتدد " َّجدد " مأخوذ من أصل الفعل )١(التجديد يف اللغة 

ًالشيء إذا صريه جديدا، أو صار جديدا ً ويف الفكر اإلسالمي استعمل مصطلح  . َّ

قال :  قال- رضي اهللا عنه –ديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة ًالتجديد أخذا من احل
َّإن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة :" - صلى اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 

إحياء معامله العلمية والعملية اليت أبانتها : واملراد بتجديد الدين )٢("من جيدد هلا دينها 

وعند تعريف العلماء للتجديد اصطحبوا ،  )٣( نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف
:"  ولذلك يقول العلقمي-  صلى اهللا عليه وسلم–معناه يف اللغة ويف استعمال الرسول 

معىن التجديد إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة واألمر مبقتضامها، وإماتة ما 

  ).٤(" ظهر من البدع واحملدثات

                                                           

 ،٣، ط)م١٩٨٦( ،، بــــريوتان العــــرب، حممــــد بـــن مكــــرم بــــن منظـــور، دار الــــرتاث العــــريبلـــس )١(

. ٤٠صــــ ،)م١٩٨٦(، املركـــز اإلســـالمي ، بكـــر الـــرازيحممـــد بـــن أيبخمتـــار الـــصحاح، . ٣/١٠٨

، بـريوت طنـاحي،حممـود حممـد ال: حتقيـق النهاية يف غريب احلديث، املبـارك بـن حممـد ابـن األثـري،

  .٢٤٥-٢٤٤صـ١دار إحياء الكتب العربية، جـ

 واحلـاكم يف ٤٢٧٠ رواه أبو داود يف السنن، كتـاب املالحـم، بـاب مـا يـذكر يف قـرن املائـة بـرقم )٢(

 وصــححه األلبــاين يف سلــسلته بــرقم ٥٢ والبيهقــي يف معرفــة الــسنن واآلثــار صــ٤/٥٢٢املـستدرك 

٢/١٥٠، ٥٩٩.  

 .١١/٣٩١،دار الفكرد، حممد مشس احلق العظيم أبادي، ود شرح سنن أيب داو انظر عون املعب)٣(

  .٣صـ .، دار الدعوة الكويت١، ط)م١٩٨٤( مفهوم جتديد الدين، حممد سعيد بسطامي،

  ١١/٣٩١، األبادي،  عون املعبود شرح سنن أيب داود)٤(
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بعث واإلحياء واإلعادة والتنقية فكر اإلسالمي يعين ال   وعلى هذا فإن التجديد يف ال
 مما هو دخيل عليه والتجديد �ذا املفهوم خيتلف عن مفهوم التجديد فكروالتصفية لل

 ومن   .يف الفكر الغريب الذي يعين بالتجديد التجاوز للماضي أو حىت الواقع الراهن

المي باملفهوم الغريب املتضمن هنا تبدو اخلطورة عند من يتصورون التجديد للفكر اإلس
التجاوز واإللغاء منحرفني بذلك عن معىن التجديد حسب داللته اللغوية والشرعية 

 صلى اهللا –ولذلك جيب ضبط مفهوم التجديد من خالل املعىن اللغوي وهدي النيب 

  .    وأصول التشريع وفهم السلف–عليه وسلم 

تجديد البحث تجديد وبيان جوانبه فإن    ومن خالل ما تقدم من التعريف ملفهوم ال

 إحياء هذا العلم بإثراء مباحثه، وتطوير مفاهيمه ومضامينه، في علم المقاصد يعني
 وإضافة مقاصد  عن املقاصد يف األحكام والنصوص،وتأصيل قواعده، والكشف

جديدة مستمدة من أصول الشريعة، وتفعيل املقاصد يف االجتهاد ملعاجلة قضايا 

   .العصر

أن مقاصد الشريعة تؤخذ من الشريعة ذا�ا وال جيوز أن تفرض مصاحل  إىل التنبيهوجيب 

ينبغي أن تفهم أي أنه  ،ومقاصد من خارج الشريعة وتقدميها على نصوص الشريعة
ال جيوز أن نسمع إىل من و ،)١( املقاصد من خالل الشريعة ال أن تفرض من خارجها

                                                           

 ،عــــاملي للفكــــر اإلســــالمياملعهــــد ال خالفــــة اإلنــــسان بــــني الــــوحي والعقــــل، عبــــد ا�يــــد النجــــار،)١(

 مركـــز البحـــوث ،قطـــر ، عبـــد ا�يـــد النجـــار،يف فقـــه التـــدين فهمـــا وتنـــزيال. ٩٤ ص ،)م١٩٨٧(

حممــد  ،ضــوابط املــصلحةو. ١١٠_١/١٠٥ ،والدراســات بــوزارة األوقــاف، سلــسلة كتــاب األمــة

ة ملا ومن املعلوم أن املصاحل اليت تفرض من خارج الشريعة وتكون منافي. ٦٧ص  البوطي، سعيد

جــاءت بــه الــشريعة ال ميكــن أن تكــون مــصاحل حقيقيــة ألن تعارضــها مــع نــصوص الــشريعة دليــل 

على ومهية املصلحة؛ ألن منزل النص هو اهللا تعاىل يعلم املصلحة احلقة لنا ومل تأت تشريعاته إال 

ًملراعا�ــا فــإن بــدا لنــا وجــه مــصلحة تعــارض نــصا قاطعــا فلــنعلم أن املــصلحة فيمــا شــرعه اهللا  وأن ً

تلك املصلحة ليست حقيقيـة وإمنـا هـي وهـم يرتتـب علـى العمـل �ـا خمالفـة مقتـضيات النـصوص 

ًوالعبــث والتحريــف ألحكــام الــشريعة، فمــثال إباحــة الربــا حتــت مــربر املــصلحة ال يعتــرب تفــسريا يف  ً
ضــوء مقاصــد التــشريع وإمنــا هــو تعــسف يف تفــسري النــصوص لتوافــق مــا يتــوهم أنــه مــصلحة وهــو 

= ] ٢٧٥: البقــرة) [وأحــل اهللا البيــع وحــرم الربــا: (يف قولــه تعــال)١( لــنص القــرآن الكــرمي مــصادم
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ها ملقاصد ابتدعتها نفوسهم وأهواؤهم وجعلوها يعطلون أحكام الشريعة بسبب خمالفت
مقاصد  عن لكشف ولذلك جيب اقواعد كلية حتاكم إليها النصوص واألحكام الفقهية،

ليست مقاصد الشريعة فعتربة، املسالك املالشريعة واستخراجها من نصوص الشريعة عرب 

ملقاصد ليست أمورا يتخيلها الناس مث يفرضو�ا على الشريعة من خارجها، كما أن ا
ًبدال عن النصوص كما يريد بعض العلمانيني جتاوز الشريعة ونصوصها حتت ستار 

  .العمل باملقاصد وكأ�ا البديل عن نصوص الشريعة

ومن هنا جيب أن نفرق بني املقاصد اليت ينادي �ا هؤالء وهي مقاصد ابتدعتها 

اصد مستخرجة من نفوسهم وبني املقاصد اليت ينادي �ا علماء الشريعة وهي مق

  . نصوص الشريعة وعللها ودالال�ا عرب املسالك املعتربة ملعرفة املقاصد

 فيما يقوم به من إثراء لعلم املقاصد، وتفعيل مباحثه وقواعده أهمية التجديدوتتجلى 

يف االجتهاد للمستجدات اليت ال ختضع لنص معني وال لقياس حمدد وإمنا حتتاج قياسا 
يخ لصالحية الشريعة يف كل زمان ومكان، كما أن جتديد هذا العلم كليا، ويف هذا ترس

وإلن كان التجديد مطلوبا يف  .ميثل مدخال هاما وأساسا ضروريا لتجديد الفقه املعاصر

كل العصور فهو أكثر إحلاحا وطلبا يف هذا العصر ملا فيه من مستجدات كثرية 
عي النظر فيها وبيان ومعارف وعلوم متطورة، وأحداث وقضايا متالحقة تستد

أحكامها، ولعل املقاصد الشرعية هي الوسيلة املثلى ملعاجلة تلك القضايا، والقيام مبهمة 

   .التجديد األصويل والفقهي يف هذا العصر

ويف هذا املبحث سأعرض لعدد من املسالك اليت ميكن من خالهلا القيام بتجديد 

البحث مسلك : لك يتمثل يف هذه املساولعل أبرزالبحث يف مقاصد الشريعة، 
 مقاصد ستنباطامسلك الكشف عن املقاصد، ومسلك و يف أنواع املقاصد، التجديدي

  ومسلك يف القضايا املعاصرة،تفعيل مقاصد الشريعةومسلك  . عرب االستقراءجديدة

إعادة الرتكيب للمسائل واملوضوعات املقاصدية، ومسلك التحليل والدراسة النقدية 

                                                                                                                                           

: البقـرة) [يـا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا اهللا وذروا مـا بقـي مـن الربـا إن كنـتم مـؤمنني: (تعـاىل وقوله =

املعهــــد العــــاملي للفكــــر   ،، يوســــف حامــــد العــــامل، املقاصــــد العامــــة للــــشريعة اإلســــالمية،]٢٧٨

  .١١٩ ـ١١٥ص، ١، ط)م١٩٩١( ، المي اإلس
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 ،مقاصدللالعامة التجديد يف الكتابة مسلك وصطلحات املقاصدية، للمسائل وامل
  :التايل على النحو ملسالكوسأفصل احلديث عن هذه ا

  

  في أنواع المقاصدالبحث مسلك : أوال

ووضعها ها قد قام العلماء باستقراء املقاصد من النصوص الشرعية، واجتهدوا يف تصورل

تأيت يف قاعدته الضروريات املتمثلة يف : يف أنساق حمددة، وهرم مرتابط األهداف

مث تأيت احلاجيات . احلفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال، والعرض
املتمثلة يف املصاحل اليت تكون احلياة بدو�ا مليئة باملشقة واملتاعب، مث تأيت التحسينيات 

يا�ا سار عليه الكثري من اليت تزين احلياة وجتملها، وهذا التقسيم للمصاحل وتصور مستو

ً، إال أن عددا من العلماء )١ (العلماء الذين كتبوا يف املقاصد وحتدثوا عن املصاحل
املقاصد واقرتحوا أنساقا جديدة رأوا أنواع يف تصور البحث املعاصرين حاولوا جتديد 

ًفيها حتقيقا أكثر ملفهوم املصلحة يف هذا العصر 
 الطاهر ويف مقدمة هؤالء العالمة. )٢(

الذي قدم إضافات مهمة لعلم  " اإلسالميةمقاصد الشريعة" ابن عاشور يف كتابه
ًاهتماما خاصا يف النسق  أوالها حيث" املقاصد االجتماعية"املقاصد يف حديثه عن  ً
واعترب جعل املقصد الكلي من التشريع هو حفظ نظام األمة، فالذي اقرتحه للمقاصد 

 مساها باملقاصد العامة، كالسماحة واملساواة واحلرية والعاملية معه جمموعة من املعاين اليت
ًومراعاة الفطرة وغريها، وقسم كال من هذه املقاصد إىل جانب خاص بالفرد وآخر 

   .خاص باألمة، وجعل ما هو خاص باألمة يف مستوى أعلى مما هو خاص باألفراد

صد إىل نوعني رئيسني املقاوأما مجال الدين عطية فقدم تصورا يقوم على تقسيم 

ومقاصد اخللق موجودة يف اآليات اليت . الشرعمقاصد ، والثاين مقاصد اخللق: أحدمها

                                                           

 ثابـــت عـــن توالتحـــسينيا  وقـــد بـــني الـــشاطيب أن مراتـــب املـــصاحل هـــي الـــضروريات واحلاجيـــات )١(

 ومـــا ٦ ص٣، وج١١-٨ ص٢ج، و٣٨ ص١ج  الـــشاطيب، ،انظـــر املوافقـــات ،طريـــق االســـتقراء

 .  ١٠٦ ص ٤بعدها، وج

نشور ، جاسر عودة، مقال م الشرعيةالتجديد يف تصور املقاصد ..مدخل مقاصدي لالجتهاد  )٢(

 ٣و٢ ص،ةعلى صفحة الشبكة العنكبوتي
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وأما . تتحدث عن الغرض من اخللق عموما مثل العبودية هللا، واالستخالف، واألمانة
املقاصد العالية للشريعة، وهي اليت  -١ :مقاصد الشرع فأدرج ضمنها أربعة أنواع هي

 - ٣.  املقاصد الكلية للشريعة، وهي الكليات اخلمس- ٢.قاصد العامةتسمى امل

 .قاصد اخلاصة، وهي املتعلقة بباب معني من أبواب الشريعة، أو بأبواب متجانسةامل
  .يقصده الشارع من كل حكم شرعي املقاصد اجلزئية، وهي ما -٤

: ع دوائر، هي  مث سار يف دراسة املقاصد الكلية واخلاصة ضمن تصنيف يتكون من أرب
دائرة الفرد، ودائرة األسرة، ودائرة األمة اإلسالمية، ودائرة اإلنسانية، وداخل هذه 

 وقد بني مفهوم كل مقصد وأورد األدلة على .)١( الدوائر ذكر أربعة وعشرين مقصدا

. مشروعيته من نصوص الكتاب والسنة واستقراء األحكام الفرعية اليت شرعت لتحقيقه
  . )٢(وسائل حتقيق كل مقصد والضروريات واحلاجيات والتحسينيات ّوبني درجات 

أنواع عن " مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة" وحتدث الدكتور عبد ا�يد النجار يف كتابه
ً يف هذا العلم مث أورد ما يراه جتديدا يف املؤلفوناملقاصد و أقسامها حبسب ما درج عليه 

                                                           

عمـــان املعهـــد انظـــر حنـــو تفعيـــل مقاصـــد الـــشريعة، مجـــال الـــدين عطيـــة، دمـــشق، دار الفكـــر، و  )١(

ففـــي جمـــال الفـــرد ذكـــر املقـــصد األول . ١٧٢-١٠٧ص ،)م٢٠٠٣(، ســـالميالعـــاملي للفكـــر اإل

ل، واملقصد الثالث حفظ التدين، واملقصد الرابـع حفـظ النفس، واملقصد الثاين حفظ العقحفظ 

: ويف جمـــال األســـرة ذكـــر أن مقـــصد الـــشريعة تتمثـــل يف. العـــرض، واملقـــصد اخلـــامس حفـــظ املـــال

، واملقـصد الثـاين حفـظ النـسل، واملقـصد الثالـث حتقيـق  اجلنـسنياملقصد األول تنظيم العالقة بني

 النسب، واملقصد اخلامس حفظ التدين يف األسرة، السكن واملودة والرمحة، واملقصد الرابع حفظ

مقاصـــد الـــشريعة فيمـــا خيـــص األمـــة وأ مـــا   .واملقـــصد الـــسادس تنظـــيم اجلانـــب املؤســـسي لألســـرة

لألمـــة، واملقـــصد الثـــاين حفـــظ األمـــن، واملقـــصد الثالـــث إقامـــة التنظـــيم املؤســـسي فاملقـــصد األول 

، واملقـــصد  التعامــل والتـــضامن والتكافــلخلــامس، واملقـــصد االعــدل، واملقــصد الرابـــع حفــظ الــدين

وأمـا  . ابع عمـارة األرض وحفـظ ثـروة االمـة، واملقصد السالسادس نشر العلم وحفظ عقل األمة

مقاصد الشريعة فيما خيص اإلنسانية فاملقصد األول التعارف والتعاون والتكامل، واملقصد الثـاين 

الـــسالم العـــاملي القـــائم علـــى لثالـــث حتقيـــق ، واملقـــصد ااخلالفـــة العامـــة لإلنـــسان يف األرضحتقيــق 

  .ع احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، واملقصد الرابالعدل

  .١٧٢-١٣٩ص عطية،، حنو تفعيل مقاصد الشريعة)  ٢(
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درج املقاصد كلها ضمن منظور متكامل من حياة أن تب  وذلكأنواع املقاصد وأقسامها،
 املقاصد الكلية يف أربع دوائر من دوائر وجود اإلنسان، هي دائرة لتكوناإلنسان، 

 ودائرة جمتمعه، ودائرة حميطه املادي، وأدرج يف كل دائرة من تلك ،حياته، ودائرة ذاته

 مقاصد الشريعة يف حفظ نتتضم فالدائرة األوىل ،الدوائر املقاصد الكلية اليت تناسبها
 مقاصد الشريعة يف حفظ الذات تتضمن والدائرة الثانية ،)١(قيمة احلياة اإلنسانية

   .)٢(اإلنسانية

                                                           

ويف هذه الدائرة بني أن أحكـام الـشريعة كلهـا يـأيت علـى رأس مقاصـدها حفـظ احليـاة اإلنـسانية  )١(

ن تلـــك املني اللـــذين حيـــددايف ســـلم قيمتهـــا، وذلـــك حبـــظ العـــواالرتقـــاء �ـــا إىل أعلـــى الـــدرجات 

احلقيقــة ، ويؤديــان إىل أعلــى الــدرجات يف ســلم تلــك القيمــة فكــان علــى رأس مقاصــد الــشريعة 

ن عــوقــد بــسط الكــالم . ١حفــظ الــدين وحفــظ إنــسانية اإلنــسان حتقيقــا لقيمــة احليــاة اإلنــسانية 

فيا ففي مقـصد حفـظ الـدين بـني مفهـوم هـذا ضا ً املقصدين وافرد لكل واحد منهما فصالهذين

 وحفــظ ،سري وباالجتهــاد وبــالتبليغيــفــظ الــدين بالت املتمثلــة يف حلك حفظــها ومــستــهاملقــصد وأمهي

دافعـــة االســـتبداد الفكـــري، وحفـــظ الـــدين دفع العوائـــق، ومبدافعـــة اهلـــوى ومببـــالـــدين بالـــسلطان، و

 اصـل هلـأ و،كل واحد من هذه املسالكشرح  دافعة اإلرجاف، وباجلهاد وقدممبدافعة التحريف و

   .مبا يؤكد دورها يف احلفاظ على الدين

وبـني مـسالك احلفـاظ عليـه ، أما مقصد حفـظ إنـسانية اإلنـسان فقـد أوضـح مفهومـه وأمهيتـه        

حفـــظ الكرامـــة و ،باعشـــحفـــظ الفطـــرة اإلنـــسانية مـــن التبـــديل، وحفظهـــا بـــالتوازن وباإلاملتمثلـــة يف 

ذه املـسالك وأوضـح دورهـا هـوقـد شـرح .  وحفظ احلريـة اإلنـسانية،ية احلياةئغا، وحفظ اإلنسانية

   .١٠٨- ٥٧ الشريعة بأبعاد جديدة، ص مقاصد،يف حتقيق مقصد حفظ إنسانية اإلنسان

، بينمــا كانــت الــدائرة األوىل الــذات اإلنــسانية يف بعــدها الفــردي حيفــظ يقــصد �ــذه الــدائرة مــاو )٢(

ن يف الدائرة اواملقصد . الكلي اجلماعييف بعدها إنسانية اإلنسان حفظيعة يف  الشرتتعلق مبقصد

األوىل والثانيـة خمتلفـان وان كــان بينهمـا التقـاء، وقــد جـاءت أحكـام شــرعية مقـصدها حفـظ هــذا 

 ومبــا أن املعــىن الكلــي لإلنــسانية يتعلــق حبقيقــة احليــاة ،وأحكــام شــرعية أخــرى مقــصد حفــظ ذاك

ع فقد أدرج النجار املقصد الذي يكون به حفظه يف دائرة احلفظ لقيمة اإلنسانية كحياة هلذا النو

قــصد بينمــا حـاء حديثــه يف الــدائرة الثانيــة عــن م ، وحتــدث عنــه يف الــدائرة األوىل،احليـاة اإلنــسانية

هذا  وقد فصل   يف دائرة حفظ الذات اإلنسانية،مندرجا  لإلنساناملعىن الفرديحفظ اإلنسان ب

  = ،ة فهــي ابتــداء تتكــون مــن  جــسم وروحة مركبــة مــن عناصــر وقــوى متعــددالــذات اإلنــسانيبــأن 
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  . )١( مقاصد الشريعة يف حفظ ا�تمعتتضمنالدائرة الثالثة و

                                                                                                                                           

 والــروح تــشتمل علــى جمموعــة مــن العناصــر والقــوى ، فهــي أحاســيس وغرائــز ومــشاعر وذاكــرة =

  .وخيال وعقل مفكر

وحفظ الذات الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة يشمل حفظ هذه العناصر كلها، ومبا           

ذات اإلنسانية هي قوة العقل اليت �ا متيز اإلنـسان عـن سـائر احليـوان، و�ـا على القوى يف الأأن 

قــد قــسم النجــار املقاصــد املتعلقــة حبفــظ الــذات إىل قــسمني، األول  فمكلفــا مبهمــة اخلالفــةصــار 

ً، معـربا عـن ة والروحيـيةيتعلق حبفظ سوى العقل من ذات اإلنسان جمتمعه فيـه كـل القـوى اجلـسم
فـظ حب هًا هو مصطلح علماء املقاصـد، ويتعلـق الثـاين بقـوة العقـل معـربا عنـذلك حبفظ النفس كم

الــنفس فبــني حفــظ قــصد مل النجــار عــرضوقــد  .العقــل كمــا هــو مــصطلح علمــاء املقاصــد أيــضا

 مث بــني مـسالك حفــظ الـنفس ماديــا، ومـسالك حفظهــا ،مفهومـه وأمهيتـه وحلــل أبعـاده واصــل لـه

والقــوة،  حفــظ الـنفس بأســباب البقــاء :عنــصرينركـزه يف  فقــدللــنفس فــظ املـادي احل فأمــا ،معنويـا

 حفــظ الــنفس :عنـصرينركــزه يف وأمـا احلفــظ املعنـوي للــنفس فقـد  .وحفـظ الــنفس بـدفع العــوادي

   .، وحفظ النفس باألمن النفسيبالتزكية

  طاقة أن العقل هوأوضحوأما مقصد حفظ العقل فقد بني النجار مفهومه وأمهيته وأبعاده و         

 جـاءت قـدن حفظـه ال يكـون إال حبفـظ هـذين البعـدين، وإفولذلك  مادي ومعنوي ذات بعدين

، مث فـصل القـول يف النجـار احلفـظ املـادي للعقـلبـني ً معـا، وماأحكام الشريعة تقصد إىل حفظه

 يف عدد من العناصر وهي حفظ العقل بتحرير ا عن األسباب املعنوية حلفظ العقل وتناوهلحديثه

لـــتعلم ، واالـــتعلم التفكـــريي واالســـتيعايب لـــتعلما(ظ العقـــل بـــالتعليم بأنواعـــه املختلفـــة الفكـــر، وحفـــ

    .١٤٠ – ١٠٩مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، ص . املنهجي

ن الـضروري لقيـام اإلنـسان ضأنـه ملـا كـان ا�تمـع هـو احملـ: وقد مهـد ملقاصـد هـذه الـدائرة ببيـان  )١(

لذلك فانـه ، و قد اهتم با�تمع كما اهتم بالفرد اإلسالم، فإنمبهمة اخلالفة اليت كلفه �ا الدين 

ًحكام حتفظ لإلنسان األسباب اليت متكنه من القيام مبهمته بالنظر إليه فردا أكما جاء يف الدين 
 فقـد  جـاء يف أحكامـه أيـضا مـا مقـصده حفـظ )األحكام اليت حتفظ النفس وحتفـظ العقـل مثل(

يــؤدي اإلنــسان فيــه املهمــة املكلــف �ــا ، وجعــل ذلــك احلفــاظ  ألن اا�تمــع حبيــث يكــون صــاحل

 فـــإذا مل يـــتم حفـــظ ،أيـــضا مـــن مقاصـــده الـــضرورية باعتبـــار أن القيـــام بتلـــك املهمـــة يتوقـــف عليـــه

أن  النجار ويرى.  باخلسرانإلنسان يف القيام مبهمة وجودهء اا�تمع اضطرب أمر احلياة كلها وبا

= يف مقـــصدين أساســـيني ومهـــا حفـــظ النـــسل، وحفـــظ كـــز ترتمقاصـــد الـــشريعة يف حفـــظ ا�تمـــع 
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  . )١(مقاصد الشريعة يف حفظ احمليط املادي تتضمنالدائرة الرابعة و

                                                                                                                                           

يف لك حفظــه املتمثلــة اوأمهيتــه، ومــس، مفهــوم مقــصد حفــظ النــسلوبــني  ،االجتمــاعيالكيــان =

  .الل أبعادمهح واملسلكني ين هذحشروقد .  وحفظ النسل حبفظ النسبفظ النسل باإلجناب،ح

، هــذا املقــصدوذكــر أن حفــظ  ،هوأمــا مقــصد حفــظ الكيــان االجتمــاعي فقــد بــني مفهومــه وأمهيتــ   

 عـرض عرضـا  مث. والعالقـات االجتماعيـة،املؤسسة االجتماعية: حبفظ عنصرين أساسينيحقق يت

ًعميقا وحتليال دقيقا وتأصيال رائعا ملا يتم به حفظ املؤسسة االجتماعية، وركز ذلك يف عدد مـن 
احلفـــظ مبؤســـسة -ســـرة، جــــ احلفـــظ مبؤســـسة األ-ب  احلفـــظ بثقافـــة املؤســـسية،–أ : احملـــاور وهـــي

وكذلك تناول بالتحليـل والتأصـيل مـا يـتم بـه حفـظ العالقـات االجتماعيـة وركـز ذلـك يف  .الدولة

 احلفـظ بعالقـة -جــ ، احلفظ مبيزان العـدل-ب ،احلفظ برابطة األخوة-أ: عدد من العناصر وهي

  ١٨٠ -١٤١مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، ص . لالتكاف

ائرة مبــدخل مهــم يتجلــى مــن خاللــه املقــصود بــاحمليط املــادي وأمهيتــه وكيفيــة وقــد مهــد هلــذه الــد )١(

املهمة الـيت كلـف اهللا اإلنـسان بأدائهـا وهـي اخلالفـة "احلفاظ عليه ، ومن أهم ما قاله يف هذا أن 

يف األرض ال ميكــن أن يؤديهــا إال يف حمــيط مــادي يتيــسر معــه ذلــك األداء متمــثال يف بيئــة كونيــة 

  أرضـــها واعتـــدال مناخهـــا، واســـتقرار تواز�ـــا بـــان يقـــوم فيهـــا اإلنـــسان بأعمـــال تـــسمح مبقـــدرات

التعمري وفق ما تقتضيه طبيعته وأن يكتسب فيها من األموال ما ينمي ذلك التعمري ويرقيـه ليبلـغ 

مداه يف االجناز احلضاري مبعنـاه احلقيقـي الـشامل الـذي هـو تعبـري عـن مهمـة اخلالفـة يف األرض، 

خــر مـــن آذلــك احملـــيط املــادي غــري صــاحل لــذلك، أو أصـــبح غــري صــاحل لــسبب أو فــإذا مــا كــان 

األسباب أصبح اإلنسان غري قادر على أداء مهمة اخلالفـة أو غـري قـادر علـى أدائهـا علـى الوجـه 

أحكام كثرية مقصدها حفظ احمليط املادي الذي يعيش "ب إلسالملذلك فقد جاء ا و "املطلوب

ً صاحلا يف كمه وكيفه ألن يؤدي فيه أمانة اخلالفة دون أن يسعى فيه ًفيه اإلنسان كي يبقى حميطا
  "بتصرفات من شأ�ا أن تفسد فيه بعض مكوناته، وختل ببعض مظاهر نظامه وتوازنه

أوهلمــا يتمثــل يف : اإلنــسان يتكــون مــن عنــصرين أساســينيواحملــيط املــادي الــذي يعــيش فيــه "       

دات الكــون فأصــبح ينتفــع بـــه علــى ســبيل التملــك مـــن حــصيلة مــا اســتثمره اإلنــسان مـــن موجــو

وثانيهمــا يتمثــل  .ت ممــا أصــبح يــدخل حتــت مــسمى املــالمزروعــات ومــصنوعات وعمــارات وآال

، ومــن احلبــال والغابــات والبحــار واهلــواءيف البيئــة الطبيعيــة العامــة مبــا فيهــا مــن موجــودات كميــه ك

وال يـتم حفـظ للمحـيط املـادي إال .  الطبيعيـةخ والتوازن بـني العناصـرمقدرات كيفية كأحوال املنا

 ولذلك فقد جاءت الشريعة تلزم بأحكام مقصدها حتقيق احلفظ فيهما، ،حبفظ هذين العنصرين

   =" وذلك حلفظ احمليط املادي حبفظ املال وحفظه حيفظ البيئة الطبيعية 
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   في الموضوعات والمسائلةيعصد الشرقاملكشف عن ا مسلك: ثانيا

ة الكامنة يف موضوع ما يعترب جتديدا يف علم املقاصد ملا بعقاصد الشرمالكشف عن 

قاصد يف ذلك املوضوع أو تلك املسألة، وهذا يتيح للمجتهد املفيه من التعرف على 
لنص ً يف أن يبين عليها أحكاما للمستجدات اليت ال ختضع االستفادة من تلك املقاصد

  .  معني وال لقياس حمدد

الكشف عن مقاصد الشريعة أمر يف غاية األمهية؛ ألن التعرف و  وجيب التنبه إىل أن 

تعيني املقصد يرتتب عليه تعيني األحكام اليت ستبىن على ذلك املقصد، فإذا وقع خلل 

الفة ويف هذا خميف تعيني املقاصد حلق اخلطأ يف فهم األحكام وتنزيلها على الوقائع، 
ً وقد كان اإلمام ابن عاشور مستشعرا ها،تقيقحملراد اهللا تعاىل واحنراف بالشريعة عن 

على الباحث يف مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل وجييد : "لفداحة هذا األمر حينما قال

 ألن تعيني مقصد ؛التثبت يف إثبات مقصد شرعي، وإياه والتساهل والتسرع يف ذلك
 تتفرع عنه أدلة وأحكام كثرية يف االستنباط ففي اخلطأ فيه شرعي كلي أو جزئي أمر

خطر عظيم، فعليه أال يعني مقصدا شرعيا إال بعد استقراء تصرفات الشريعة يف النوع 

                                                                                                                                           

تحقـق مقاصـد تللـذين �مـا لعنـصرين اا النجار بالتحليل والتأصيل والبيان وقد تناول الدكتور  =    

 ،دأ بأوهلمــا وهــو مقــصد حفــظ املــال فيبــني مفهومــه وأمهيتــهوبــ ،الــشريعة يف حفــظ احملــيط املــادي

حفـــظ املـــال بالكـــسب  -١:تتمثـــل يف الـــيت مـــسالك حفـــظ هـــذا املقـــصد وفــصل القـــول يف بيـــان 

 مــن  حفــظ املــال-ب. يبثــحفــظ املــال مــن التلــف الع-أ: حفــظ املــال مــن التلــف -٢. والتنميــة

حفـظ  -٤. حفـظ املـال حبمايـة امللكيـة-٣ . حفظ املال مـن التلـف الـسريف- جـ .التلف املفسد

أمـــا العنـــصر الثـــاين ملقاصـــد الـــشريعة يف  .حفـــظ املـــال بالتـــداول والـــرتويج-٥.املـــال حبمايـــة قيمتـــه 

، وقـد تنـاول الـدكتور النجـار هـذا املقـصد بالتفـصيل يط املادي فهو مقصد حفـظ البيئـةحفظ احمل

حفـظ البيئـة -١والتحليل فبـدأ ببيـان مفهومـه وأمهيتـه مث عـرض ملـسالك حفـظ هـذا املقـصد وهـي 

 حفظ البيئـة – ٤.  حفظ البيئة من فرط االستهالك-٣. حفظ البيئة من التلوث-٢من التلف 

 مقاصـــد الـــشريعة بأبعـــاد .ذه املـــسالك ودورهـــا يف حفـــظ البيئـــةوقـــد فـــصل القـــول يف هـــ. بالتنميـــة

  . ٢٣٤ – ١٨١جديدة، ص 
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الذي يريد انتزاع املقصد الشرعي منه، وبعد اقتفاء أثار أئمة الفقه ليستضيء بأفهامهم، 
   )١(".وما حصل هلم من ممارسة قواعد الشرع

ًيبين عليها أحكاما ل  املتعلقة مبوضوع من املوضوعات املقاصد كشفمن األمثلة علىو
للمستجدات موضوع احلجاب فقد اشتمل على العديد من املقاصد الشرعية اليت من 

أجلها فرض احلجاب، فيقوم الباحث باستجالء وكشف تلك املقاصد، وجيعل منها 

ليت تتضمن ذات املقاصد الواردة يف أساسا يستنبط منها حكم القضايا املستجدة ا
حكم احلجاب، وتتمثل مقاصد الشريعة يف احلجاب فيما حيققه للمرأة والرجل وا�تمع 

  . )٢(من جلب مصاحل ودرء مفاسد 

                                                           

 .١٧٧ص: ابن عاشورمقاصد الشريعة اإلسالمية،  )١(

مقاصــد الــشريعة يف فــرض احلجــاب، : ولــشرح هــذه املقاصــد بالتفــصيل ميكــن الرجــوع إىل حبــث )٢(

ديــــسمرب ) ٥٩(الكويــــت، العــــدد  جملــــة كليــــة الــــشريعة جبامعــــةعبــــد ا�يــــد الــــسوسوة، املنــــشور يف 

قاصد الـيت مـن أجلهـا فـرض احلجـاب وحـرم التـربج، وقد قام الباحث بدراسة وجتلية امل .م٢٠٠٤

وأوصلها إىل إحدى عشر مقصدا، فأما بالنسبة للمرأة فإن يف احلجـاب تـدبري وقـائي مـن الوقـوع 

يف الفاحشة أو ما يقرب إليها من مغريات التربج واخلالعة ويف احلجـاب سـرت للعـورة ودرء للفتنـة 

ون بالنساء ويف احلجاب تقوية حلياء املرأة ومتييز هلا ومحاية للمرأة من أذى الفاسقني الذين يتحرش

عـن الرجـل يف ملبــسه ومظهـره، ويف احلجـاب حمافظــة علـى كرامـة املــرأة وإظهارهـا يف شـكل يتــسم 

بالعفـاف ويبعـدها عــن مظـاهر التـربج اجلــاهلي، ويـساعدها علـى االســتقرار النفـسي بإبعادهـا عــن 

  .ًاللهث مضطربة يف إبراز مفاتنها للرجال

وأما بالنسبة للرجال فإن يف احلجاب تـدبري وقـائي هلـم عـن الوقـوع يف الفاحـشة أو مـا يقـرب         

إليهـــا مـــن مغريـــات التـــربج واخلالعـــة، واحلجـــاب يـــصون الرجـــال مـــن أذى التـــربج الـــذي قـــد يثـــري 

غرائــزهم، كمــا يــساعد يف تطهــري قلــوب الرجــال مــن اخلــواطر الــشيطانية واهلــواجس النفــسانية الــيت 

أيت �ـــا النظـــر إىل املتربجـــات، كمـــا يـــساعد احلجـــاب الرجـــال علـــى االســـتقرار النفـــسي جبعلهـــم يـــ

يرضون إىل حد كبري مبا لديهم من زوجات، بينمـا التـربج جيعلهـم ينظـرون إىل حماسـن األجنبيـات 

َّويقارنون بينهن وبني زوجا�م وقـد جيـدون يف غـري زوجـا�م مـن الـصفات مـا يثـري عنـدهم احلـسرة 
     =لتطلع إىل غري نسائهمأو ا
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 وبالتأمل يف املقاصد اليت من أجلها فرض احلجاب وحرم التربج جندها موجودة يف 
ونية اليت يستخدمها الناس كثريا يف بعض ممارسات وسائل التواصل االجتماعي اإللكرت

هذه األيام، وبذلك فإنه ميكن البناء على تلك املقاصد يف احلكم على ما يكون يف 

، وجيب االمتناع عنها ملا ي من ممارسات سيئة ال جيوز فعلهاوسائل التواصل االجتماع
ن وجود وهذا ال مينع مرم التربج وفرض احلجاب، فيها من املقاصد اليت من أجلها ح

  . أدلة أخرى على حترمي تلك املمارسات

 أن هذا هو القياس نفسه، واحلقيقة أنه فعال قياس ولكنه القياس قولولعل قائل قد ي

املوسع الذي خيتلف عن القياس اجلزئي من جهة أن القياس اجلزئي يقوم على وجود 

اقعة غري وعلى ذلك احلكم تنزيل علة حمددة حلكم يف واقعة منصوص عليها، ويتم 
كون يف يمنصوص عليها الشرتاك الواقعتني يف تلك العلة، أما القياس املوسع فإنه 

مسألة ال تندرج  حتت نص معني، وال قياس حمدد، وإمنا يتم البحث عن حكمها من 

خالل املقاصد، وذلك بأن يتأمل ا�تهد يف جمموع املقاصد اليت تضمنها موضوع 
لشريعة فريتسم له موجهات كلية ومبادئ عامة، يستنبط معني، أو يف املقاصد العامة ل

من خالهلا احلكم املناسب لتلك القضية املستجدة، وهذا ما يطلق عليه القياس الكلي، 

وهو يقوم بني األصل والفرع جبامع املصلحة الكلية، وهو الذي نادى به ابن عاشور 
ين يف مقصد كلي، أو إعمال القياس مبوجب االشرتاك بني النظري: وغريه ويعنون به

   . وهو التعليل باملقاصد القريبة والعاليةةمقاصد جزئي

 العالمة ابن عاشور بالتنظري لتوسيع قاعدة القياس األصويل واخلروج به من ُ عينوقد

: َّ ونظر لذلك يف كتابه- كما مساه-ضيق العلل اجلزئية إىل رحاب املقصد الكلي 

ّقد أكسب استقراء الشريعة يف تصرفا�ا فقهاء : "أنهقائال ب" مقاصد الشريعة اإلسالمية"
ًاألمة يقينا بأ�ا ما سوت يف جنس حكم من األحكام بني جزئيات متكاثرة إال ولتلك 
ًاجلزئيات اشرتاك يف وصف يتعني عندهم أن يكون هو موجب إعطائها حكما مماثال،  ً

 كاإلسكار أمسيناها واألوصاف املقصودة للشارع من أحكامه إما أوصاف فرعية قريبة
                                                                                                                                           

وبالنسبة للمجتمـع فـإن احلجـاب يعمـل علـى تطهـريه مـن مظـاهر التهتـك ومظـاهر اهليجانـات  =

احليوانية، وتطهري الوسط االجتمـاعي مـن حمركـات الـشهوة وعوامـل إغرائهـا و�يجهـا، لكـي تتجـه 

      .   قوى الناس الفكرية واجلسدية إىل ما فيه نفع اإلنسان وخري ا�تمع
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ًعلال، وإما كليات مثل حفظ العقل مسيناها مقاصد قريبة، وإما كليات تشمل النوعني 
 .  )١( "مقاصد عالية: املصلحة واملفسدة دعوناها

َولدى حديثه عن أنواع املصلحة املقصودة من التشريع وتقسيمها باعتبار آثارها يف قوام 
حاجي وحتسيين يصل إىل خالصة  وهي أن غرضه ضروري و: األمة وجعلها ثالثة أقسام

َجمرد معرفة مراعاة الشريعة إياها يف أحكامها " ليس) األقسام(من بيان هذه األنواع 
 عنها، ألن ذلك جمرد تفقه يف األحكام، وهو دون غرضنا من علم مقاصد املتلقات

ق بالقياس ُالشرعية، وال أن نقيس النظائر على جزئيات تلك املصاحل، ألن ذلك ملح

ًوهو من غرض الفقهاء، وإمنا غرضنا من ذلك أن نعرف كثريا من صور املصاحل املختلفة 
ٍاألنواع املعروف قصد الشريعة إياها حىت حيصل لنا من تلك املعرفة يقني بصور كلية من  ُ ُ

رع وال هلا ُ املصاحل، فمىت حلت احلوادث اليت مل يسبق حلوهلا يف زمن الشاذهأنواع ه

ُ منه عرفنا كيف ندخلها حتت تلك الصور الكلية، فنثبت اتذات أحكام متلقنظائر 
ًهلا من األحكام أمثال ما ثبت لكليا�ا، ونطمئن بأننا يف ذلك مثبتون أحكاما شرعية 

  ".إسالمية

إحلاق جزئي : "أوىل من قياس العلة الذي هو) قياس املصلحة(مث يؤكد بن عاشور أن 
شرع جبزئي ثابت حكمه يف الشريعة للمماثلة بينهما يف حادث ال يعرف له حكم يف ال

وال ينبغي الرتدد يف صحة االستناد إليها ألننا إذا كنا نقول : "فيقول" العلة املستنبطة

ٌحبجية القياس الذي هو إحلاق جزئي حادث ال يعرف له حكم يف الشرع جبزئي ثابت  ُ
ًطة، وهي مصلحة جزئية ظنية غالبا ُحكمه يف الشريعة للمماثلة بينهما يف العلة املستنب ّ

ْلقلة صور العلة املنصوصة فألن نقول حبجية قياس مصلحة كلية حادثة يف األمة ال  ََ
ٍيعرف هلا حكم على كلية ثابت اعتبارها يف الشريعة باستقراء أدلة الشريعة الذي هو 

ُ
ُقطعي أو ظين قريب من القطعي أوىل بنا وأجدر بالقياس وأدخل يف االحتج اج ُ

  ".الشرعي

: ُوأخريا يبدي ابن عاشور تعجبه ممن قد يرتدد يف إعمال هذا النوع من القياس فيقول

ّال أحسب أن عاملا يرتدد "  يف أن قياس هذه األجناس احملدثة على - بعد التأمل- ً

                                                           

 .١٠٤: ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية  )١(
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َأجناس نظائرها الثابتة يف زمن الشارع أو زمان املعتربين من قدوة األمة ا�معني على 
ُ وىل وأجدر باالعتبار من قياس جزئيات املصاحل عامها وخاصها بعضها على نظائرها أ

وإىل تعيني ... بعض، ألن جزئيات املصاحل قد يطرق االحتمال إىل أدلة أصول أقيستها

  .)١ ( "وإىل صحة املشا�ة فيها... األوصاف

اس و�ذا فإن العالمة ابن عاشور قد أثبت بصريح قوله وعميق نظره جواز وقوع القي

ِجبامع احلكم اجلزئية واملصاحل الكلية واألجناس العالية مبوجب االشرتاك فيما أمساه 

املقاصد القريبة والعالية، اليت قصد �ا املصاحل اجلزئية والكلية، بل ذهب أبعد من ذلك 

حني اعترب أن نفاة قياس املصلحة ال فرق بينهم وبني نفاة القياس، وأن من مل يتبع هذا 

  .)٢ (د عطل اإلسالم عن أن يكون دينا عاما وباقيااملسلك فق

  

    جديدة  مقاصدل االستنباط مسلك: ثالثا

املقاصد الشرعية اليت اشتهرت ودو�ا العلماء يف كتبهم استمدوها من نصوص الكتاب 
وال من الشريعة ذا�ا فمقاصد الشريعة تؤخذ -والسنة، ومل يفرضوها من خارج الشريعة

ام العلماء بوضع املصطلحات لتلك املقاصد وتقسيمها حسب وق- تفرض من خارجها

نظروا يف النصوص وأحكام الشريعة وهذا ال مينع أن يأيت علماء أخرون في. قو�ا ومراتبها
ًجيدوا باالستقراء عددا من النصوص أو األحكام تشكل مبجموعها مقصدا من و

 ورمبا استعانوا يف .مقاصد الشريعة فيظهرون هذا املقصد، ويصطلحون على تسميته

 بعض املفكرين والكتاب يف العلوم االجتماعية اهذه التسمية باملصطلحات اليت يتداوهل
ًأو غريها، فاملصطلح إذا كان دقيقا ومضبوطا ال حرج يف استخدامه ضمن مصطلحات  ً

  .الشريعة مادام له من نصوص الكتاب والسنة ما يثبت مشروعية مضمونه

                                                           

  . حممــد الطــاهر امليــساوي/ د: حتقيــق ،حممــد الطــاهر بــن عاشــور   مقاصــد الــشريعة اإلســالمية،)١(

 .٢٢٨م صـ١٩٩٩ دار الفجر: كوالملبور/ دار النفائس: عمان. ١ط 

 زوزو، منـشور يف موقـع يراجع مقصد حفظ البيئـة وأثـره يف عمليـة االسـتخالف، فريـدة صـادق  )٢(

 وقـد أوردت األدلـة وناقـشت املوضـوع وفـصلت مـا ٤امللتقـى الفقهـي علـى الـشبكة العنكبوتيـة صــ

           . يتعلق به
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 ما اعتربوه مقاصد جديدة نباطباستالباحثني املعاصرين وعلى هذا فقد قام بعض 
تضاف إىل املقاصد املعروفة باعتبار أن هذه املقاصد اجلديدة هي خالصة استقراء 

ومن األمثلة على . لنصوص الكتاب والسنة اليت تؤصل هلذه املقاصد ومتدها باملشروعية

املعاصرات حول  ) زوزوفريدة صادق/ د (الدراسة اليت كتبتها إحدى الباحثات: هذا
مقصد احلفاظ على البيئة حيث أتت الباحثة باألدلة الكثرية من الكتاب والسنة اليت 

ً جامعا لعدد كبري من األحكام الشرعية املندرجة يف ًتؤصل هلذا املقصد وجتعل منه مبدء
لى إطاره، وميكن البناء عليه يف اعتبار مشروعية مجيع األنظمة والقوانني اليت تعمل ع

  . احملافظة على البيئة ومحايتها وتنميتها

 ؛وترى الباحثة أن احملافظة على البيئة مقصد من املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية
وذلك أنه باستقراء النصوص حول البيئة ومجعها وتبويب ما انطوى حتتها من أحكام 

اليت عرفها ابن  " املقاصد العامة" متجانسة توصلت الباحثة إىل أن رعاية البيئة من 

ًما كان عائدا على عموم األمة عودا متماثال" عاشور بأ�ا  ً ًوما كان عائدا على مجاعة . ً
حيث إن محاية البيئة من املصاحل اليت ال تعود بالنفع   )١(  "عظيمة من األمة أو قطر

يئة، وإذا على فرد أو أفراد قليلني يف اجلماعة، بل إن عموم ا�تمع يستفيد من رعاية الب

ما اختل النظام والتوازن البيئي واستنزفت املوارد الطبيعية وتلوث اجلو فإن ا�تمع بأسره 
ولعل  .  )٢ (سيصاب باالختالل واهلالك يف صحته، وحميطه، وعالقته بالبيئة نفسها

قائل قد يقول إن محاية البيئة قد يكون بعض أحكامها متعلقا باملقاصد الضرورية 

وهذا قول صحيح مما ستدعي . ا متعلقا باملصاحل احلجية أو التحسينيةوبعض أحكامه
التفصيل يف املسألة، ولكن يبقى إبراز مقصد احلفاظ على البيئة ميثل إضافة يف علم 

  .املقاصد

 مقاصد جديدة يتم من خالل االستقراء نباطوجتدر اإلشارة إىل أن السبيل الست

ئيات اليت تنطوي حتت كلي معني ميثل تتبع اجلزب لنصوص الكتاب والسنة، وذلك

املقصد الذي أراده الشارع من تلك اجلزئيات اليت هي يف حقيقة األمر إمنا شرعت 

                                                           

 .٢٢٨صـحتقبق امليساوي، ، بن عاشورا  مقاصد الشريعة اإلسالمية،  )١(

 .١١٥ص: ابن عاشورقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، امل  )٢(
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واالستقراء قد يكون بتتبع نصوص الكتاب والسنة . )١(لتحقيق ذلك املقصد الكلي
 خاصة دأو مقاصالستخراج معاين جامعة متثل مقاصد عامة للشريعة اإلسالمية، 

وقد يكون االستقراء بتتبع أحكام الشريعة وعللها الستخراج . بواب الشريعةببعض أ

  . معاين جامعة تشرتك فيها تلك األحكام حبيث ميكن جعلها مقاصد شرعية

  

  : )٢(وتطبيقات االستقراء للكشف عن مقاصد الشريعة تأيت على وجهني

عد ذلك أن هذه  استقراء علل األحكام الضابطة حلكمة واحدة ليحصل العلم ب:األول
ألننا إذا استقرينا  "؛احلكمة مقصد شرعي سعى الشارع إىل حتقيقه من تلك األحكام

علال كثرية متماثلة يف كو�ا ضابطا حلكمة متحدة، أمكن أن نستخلص منها حكمة 

واحدة فنجزم بأ�ا مقصد شرعي، كما يستنتج من استقراء اجلزئيات حتصيل مفهوم 
  .    )٣("كلي حسب قواعد املنطق

ومثال هذه الطريقة يف الكشف عن مقاصد الشارع ما جاء يف رفع الشارع للغرر 
يف املعامالت؛ حيث استخلص هذا من استقراء مجلة من املعامالت اليت  )٤(وإبطاله

                                                           

 .١٧-١٥ص: ابن عاشورقاصد الشريعة اإلسالمية، م   )١(

 أشار ابن عاشور إىل اثنني منها ونقله عنه يوسف حامد العامل، وأشار نعمان جغيم إىل ثالثة  )٢(

يوســف لمقاصــد الــشريعة و، ٢٣-١٩صن عاشــور،  البــمنهــا، انظــر مقاصــد الــشريعة اإلســالمية

ن دار النفـائس، ألردا عمـان جغـيم،ن لطرق الكشف عن مقاصد الـشارع و،١٥ ص،حامد العامل

، وبالتأمل جند أ�ا ليست إال وجهني ومها استقراء أدلة األحكام واسـتقراء ٣٢٩، ص)م٢٠٠٢(

 .علل األحكام

 .١٧-١٥ص :ابن عاشورمقاصد الشريعة اإلسالمية،   )٣(

انظر . رهالغرر هو بيع ما ال يعلم حصوله، أو ال يقدر على تسليمه، أو ال يعرف حقيقة مقدا  )٤(

زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد، حممــد بــن أيب بكــر ابــن القــيم، حتقيــق شــعيب األرنــؤوط، وعبــد 

 .٥/٨١٨، )م١٩٨٥ (،مؤسسة الرسالة، بريوت ،٢ط القادر األرنؤوط،
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�ى عنها الشارع وبالتأمل يف عللها وجد أ�ا جتتمع عند حكمة واحدة هي رفع الغرر 
  ،)١(وإبطاله يف التعامل بني الناس

 استقراء أدلة أحكام اشرتكت يف غاية واحدة وباعث واحد فهذا االستقراء :لثانيا
يوصل إىل بيان مقصد عام كلي تندرج حتته جزئيات األحكام اليت فهمت من 

وقد مثل هلذا باستقراء األدلة اليت استخلص منها مقصد رواج الطعام يف . )٢(األدلة

ال حيتكر إال :( النهي عن االحتكار بقوله صلى اهللا عليه وسلمفقد ورد: األسواق
وباعث النهي عن االحتكار هو ما يؤدي إليه من إقالل الطعام يف  )٣ ()خاطئ

وورد النهي عن تلقي الركبان مبا رواه ابن عمر رضي اهللا  )٤(األسواق فرتتفع أسعاره

 )٥ ()لسلع حىت تبلغ األسواقعنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم �ى أن تتلقى ا
  . )٦(وباعث النهي عن تلقي الركبان هو تيسري رواج الطعام يف األسواق بأسعار معقولة

                                                           

، املقاصـــد العامـــة للـــشريعة اإلســـالمية، ٣٠٩-٣٠١طـــرق الكـــشف عـــن مقاصـــد الـــشارع ص  )١(

 ،وعــن بيــع املالمــسة، ،تــني يف بيعــة وعــن بيــع احلــصاةفقــد ورد النهــي عــن بيع. ١١٧-١١٦ص

لـيس  ، وعن بيع حبل احلبلة، وعن بيع اإلنسان ماوعن املزابنة وعن بيع الثنيا  ،وعن بيع املنابذة

عنــده، وعــن بيــع الثمــار قبــل بــدو صــالحها، فجميــع هــذه البيــوع املنهــي عنهــا تــشرتك عللهــا يف 

ً للتعامـــل بـــه حفاظـــا علـــى أمـــوال النـــاس وحتقيقـــا عنـــصر واحـــد هـــو منـــع الغـــرر و إبطـــال الـــشارع
ملــصاحلهم وحاجــا�م فيمــا يربمونــه مــن عقــود فالــشخص إمنــا يعقــد عقــدا ليلــيب حاجــة معينــة فــإذا 

دخــل الغــرر ذلــك العقــد أدى إىل تفويــت حاجــات النــاس ومقاصــدهم مــن العقــود و يــؤدي إىل 

مــن مقــصد الــشارع رفــع الغــرر و حــدوث النــزاع بــني العاقــدين وبنــاء علــى ذلــك ميكــن القــول بــأن 

 .إبطاله فكل معاملة اشتملت على غرر فاحش فهي معاملة باطلة

ملقاصـــد العامـــة للـــشريعة اإلســـالمية، ا، ١٧-١٥صابـــن عاشـــور، مقاصـــد الـــشريعة اإلســـالمية،  )٢(

 .١١٨صلعامل، ا

 .١٢٢٨ ص٣ ج٢٦رواه مسلم يف كتاب املساقاة باب  )٣(

 ١٢٦صابن عاشور، عة اإلسالمية، انظر مقاصد الشري  )٤(

 .١١٥٦ ص٣ ج٥  رواه مسلم يف كتاب البيوع باب)٥(

شــرح منتقــى األخبــار،   نيــل األوطــار:انظــر مــا قيــل يف علــة النهــي عــن هــذا النــوع مــن البيــوع يف )٦(

 .٢٥٣-٢٥٢ ص٦ج ،٢، ط)م١٩٥٢(  مصطفى البايب احلليب،،حممد بن علي الشوكاين
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  )١ ( ال يبع حاضر لباد(وورد النهي عن أن يبيع حاضر لباد بقوله صلى اهللا عليه وسلم 
اج الطعام  الغاية من هذا النهي تيسري رو )٢ ( )دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض

وورد النهي عن بيع .  )٣(بني الناس ومنع تدخل السماسرة يف إغالء أسعار السلع

من ابتاع طعاما فال يبعه حىت :(الطعام قبل قبضه بقوله صلى اهللا عليه وسلم
  . )٥(وباعث النهي يف هذا طلب رواج الطعام يف األسواق )٤()يستوفيه

  

غاية واحدة وهي رواج الطعام يف األسواق فباستقراء هذه النصوص جند أ�ا �دف إىل 

ومنع االحتكار ألقوات الناس وحاجيا�م فيكون هذا هو مقصد عام يطبق على رواج 
كل ما هو ضروري أو حاجي حلياة الناس ومنع احتكاره حىت ال يقع الناس يف ضيق 

  . )٦(وحرج

ثلة للمقاصد ولعل مقصد رعاية البيئة الذي تكلمنا عنه سابقا يعترب من أبرز األم

ها العلماء املعاصرون من خالل تطبيق أسلوب االستقراء يف بط اليت استننبطةاملست

الوصول إىل حتصيل مقصد من مقاصد الشريعة، وذلك أن العلماء تتبعوا النصوص 
واألحكام اليت تتعلق بالبيئة وما يرتبط �ا وما حييط �ا فاستقر لديهم واستبان هلم أن 

ايتها مقصد عام من مقاصد الشريعة، وذلك على النحو الذي سبق أن رعاية البيئة ومح

  . عنهتحتدث

  

  
                                                           

 .٢٥٠-٢٤٩ص ،٦ج  الشوكاين،نيل األوطار،: اء يف هذا النوع من البيوعلعلمقوال اأانظر   )١(

 .١١٥٧، ص٣ج ،)٦(صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب : رواه مسلم  )٢(

 .٢٥٠-٢٤٩ص ،٦ج  الشوكاين،نيل األوطار،:  العلماء يف هذا النوع من البيوعقوالأ انظر  )٣(

 .١١٥٩، ص٣ ج)٨(رواه مسلم يف كتاب البيوع باب   )٤(

  .١٢٦ص ابن عاشور،مقاصد الشريعة اإلسالمية،   )٥(

، ، دار النفـــــائس، األردن)م٢٠٠٢(  طــــرق الكـــــشف عـــــن مقاصـــــد الـــــشارع، نعمـــــان جغـــــيم،  )٦(

  .١١٨ص العامل، ، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، ٣١١ص
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  في القضايا المعاصرة  مقاصد الشريعةتفعيلمسلك : رابعا

يل مقاصد الشريعة يعين أن تكون مقاصد الشريعة حاضرة يف ذهن الفقيه حضورا عتف

يقرر حكما بأي  المستداما حيا وهو يباشر نظره الفقهي يف تقرير األحكام ، حبيث 
وجه من وجوه التقرير إال وهو مستحضر ملقصده ، بانيا إياه على اعتبار أنه سينتهي 

يف معاجلة القضايا وتطوير األنظمة " تفعيل مقاصد الشريعة"، وبذلك فإن ١إىل حتقيقه

يقوم على العلم مبقاصد الشريعة وأنواعها ومراتبها، وعلى العلم مبآالت املقاصد وحتققها 
  . )٢(د تطبيق األحكام على الوقائع والنوازلعن

وتفعيل املقاصد يف احلياة املعاصرة يشمل جماالت كثرية، كا�ال التعليمي، والدعوي، 
والعالقات الدولية، والتنظيم السياسي واحلقوقي ، لقضائياوالسياسي، واالقتصادي، و

 وجتنيس، واندماج، واالجتماعي، واملسلمون يف الغرب، وما يتعلق �ذا من مواطنة،

ًحيث تشكل هذه النوازل وغريها حتديا كبريا وخطريا من حيث الفهم والتصور، ومن  ً ً
حيث استصدار األحكام الالزمة واحللول الشرعية املناسبة هلا، ومتثل املقاصد الشرعية 

إحدى القواعد األساسية الضرورية إلجياد املواقف واحللول واألحكام الشرعية اإلسالمية 

  .)٣(  تلك التحدياتل

ولعل جمال السياسة الشرعية يعترب من أبرز ا�االت اليت جيب أن يتجه إليها تفعيل 

 وذلك ألن جمال - من أجل تقعيده واستخالص قوانينه وضوابطه- املقاصد الشرعية 
السياسة الشرعية يتناول مجلة من القضايا ذات األمهية البالغة يف ا�تمع والدولة، كما 

  .ا ا�ال يتسم باملرونة لقيامه على املصلحة أكثر من قيامه على النصوصأن هذ

 :وجمال السياسة الشرعية حيتاج يف تطويره على أساس مقاصدي إىل مراعاة مستويني "

 هو املستوى التنظيمي الذي يتم من خالل الدستور والقوانني واللوائح، وهنا -األول 

   ...يعامل معاملة باقي أبواب الفقه

                                                           

 ٢٣٨مقاصد الشريعة بإبعاد جديدة، عبدا �يد النجار صـ )١(

 .٢٣٩ صـــ، السابقاملرجع  )٢(

 نـــور الـــدين خمتـــار اخلـــادمي، حبـــث منـــشور يف الـــشبكة ،التجديـــد مـــن منظـــور مقاصـــد الـــشريعة )٣(

 .٦العنكبوتية صــ
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 هو املستوى التنفيذي التطبيقي الذي يتم من خالل رسم السياسات –الثاين 
، وهنا يكون إدخال فكرة املقاصد جديدة ال على مستوى بالدنا توالقراراوالتخطيط 

العربية واإلسالمية فحسب، بل يف العامل أمجع وقد يبدو هذا القول جمافيا للواقع الذي 

اسا�ا وخمططا�ا، واحلقيقة أن هذه الدول اهتمت نراه من إحكام الدول املتقدمة لسي
منها النظرة الكلية : جبانب واحد من العملية التخطيطية وأمهلت جوانب أخرى

  .واجلوانب الروحية واخللقية    واالجتماعية، ونظام األولويات، وغريها

: ة إىل بالدنا العربية واإلسالمي– ضمن ما انتقل - وقد انتقلت عدوى هذا اإلمهال

فنجد بالدا يشكو أهلها احلرمان من أبسط مقومات احلياة، وتثقل كاهلها الديون 

املهرجانات الرياضية والفنية -الداخلية واخلارجية، تنفق عشرات بل مئات املاليني على 
واإلعالمية ما لو وضع فيما يستحقه وفقا لرتتيب األولويات، ولتحقيق الضروري 

 ولو خطوة يف االجتاه – ال املظهري –وضعها احلقيقي واحلاجي قبل التحسيين لتغري 

  .  )١(" الصحيح

  

   التركيبإعادة مسلك : خامسا

يعترب من أبرز الطرق اليت ينبغي استخدامها يف جتديد البحث الرتكيب والتنظيم  إعادة 
ّاملقاصدي، ويقصد به مل شتات اجلزئيات املتناثرة يف أبواب كثرية وإعادة بنائها ونظمها 

 نسق علمي كلي، حيث يتم مجع املقاصد املتناثرة املتصلة مبوضوع ما ويعاد بناءها يف

لتشكل يف جمموعها هيكال علميا يسهل على الدارسني استيعاب التفرعات وتصورها 
  .والبناء عليها

وإذا كان العلماء املعاصرون قد ألفوا يف ذلك، فإنه ال يزال يوجد العديد من 
وتركيبها  تنظيمهار جزئيا�ا يف أبواب كثرية ميكن للباحثني إعادة املوضوعات اليت تتناث

 ومن .املقاصديةملوضوعات أطر كلية تساهم يف إعادة تشكيل ايف نظريات و

 مبسالك االجتهاد املتعلقة املسائل تنظيمهااملوضوعات املقاصدية اليت ميكن إعادة 

                                                           

  ٢٣٤ -٢٣٣صـ : عطيةحنو تفعيل مقاصد الشريعة،  )١(



        
 
 

 

  
 
 

٧١٦
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ن االجتهاد املقاصدي، ومل املقاصدي حيث جند يف الدراسات املعاصرة حديثا عاما ع
أجد حبثا كامال ودراسة شاملة عن مسالك االجتهاد املقاصدي، وقد قام أحد الباحثني 

مؤخرا جبمع القواعد املتناثرة اليت تشكل مبجموعها موضوعا متكامال ملسالك االجتهاد 

 )١(املقاصدي، وقدمها يف دراسة شاملة تأصيال وتطبيقا ملسالك االجتهاد املقاصدي، 

وإذا كانت تلك املسالك معروفة ومعلومة يف مفردا�ا إال أن مجعها وتناوهلا وإعادة 

تركيبها يف دراسة جتعل منها موضوعا متكامال يوضح مسالك االجتهاد املقاصدي 

وكذلك األمر يف موضوع . ويسهل تطبيقها يعترب إضافة علمية يف الدراسات املقاصدية
صاحل املتعارضة فقد قام بعض الباحثني جبمعها وإعادة قواعد الرتجيح بني املفاسد وامل

تركيبها وحتليلها لتشكل مبجموعها نظرية متكاملة لفقه املوازنات، مما يسهل على 

   . )٢(الدارسني االستفادة من هذا العلم وتطبيقه يف حياتنا املعاصرة 

  

   النقدية الدراسةمسلك : سادسا

اليت ينبغي استخدامها يف البحث املقاصدي، تعترب الدراسة النقدية من أهم الطرق 
 وتقوميها من - اليت تذكرها كتب املقاصد- وذلك بفحص األقوال واآلراء والنصوص 

خالل املناهج العلمية يف البحث والنقد، وخصوصا األقوال والنصوص املنقولة من غري 

إذ . راألصلية ألصحا�ا، فهذا النوع من النقول عرضة للتحريف والتحوي املصادر
األصل يف اآلراء ونسبتها واالحتجاج �ا أن تؤخذ من مؤلفات أصحا�ا ومدونا�م أو 

من ينتسب إليهم؛ وال جيوز أن ينسب رأي ملذهب أو عامل نقال من مصادر ليست 

ًهي املعتمدة يف ذلك، ويعترب هذا النقل خلال بالبحث ومصداقيته، فمهمة الباحث 

                                                           

حبــث مقبــول منــشور يف   مــسالك االجتهــاد املقاصــدي يف فقــه الــصحابة، عبــد ا�يــد الــسوسوة،)١(

  �لة األردنية للدراسات اإلسالميةا

دار : ديب املوازنـــات يف الــشريعة اإلســـالمية، عبـــد ا�يــد الـــسوسوة، فقــهانظــر يف هـــذا املوضــوع   )٢(

  . )م٢٠٠٤(القلم 
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�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

 للتعرف على أقوال أصحا�ا، وال جيوز االعتماد على هي العودة إىل املصادر األصلية
  .)١ ( املصادر الثانوية من دون ضرورة

الباحث الراسخ ال يقف حيال األفكار والنصوص مكتوف األيدي، جامد "كما أن 
النظر، عدمي التربير، بل إن له حق الفهم عن اهللا ورسوله واالستنباط من نصوص 

النقد والتقومي لكل نص سوامها، فال مير عليه نص القرآن والسنة الشريفة وله حق 

َّيستحق التقومي أو بيان اخلطأ إال وقـوم وأصلح مبا  يدخل يف إطار حبثه، ويرى فيه ما َ
وإن النقد العلمي النزيه ميزة هذه األمة وعلى أساسه قام منهجها التوثيقي ... يراه حقا 

 واألصوليني واملؤرخني وغريهم يف واالستنباطي والفكري عامة عند احملدثني والفقهاء

  .)٢("مجيع العلوم

ويندرج يف الدراسة النقدية التدقيق يف املسائل اليت جرى فيها خالف بني العلماء 

ليعرف بذلك هل هو خالف حقيقي له أثره يف األحكام أم هو جمرد خالف لفظي ال 
:  عن أدلة معتربةيفضي إىل مثرة حقيقية، وهل ذلك اخلالف مما يعتد به لكونه صادرا

  . )٣(قوية كانت أو ضعيفة أم أنه ليس كذلك

حترير حمل ( العلماء بإرساء مصطلح ٌعينوللتفريق بني اخلالف احلقيقي وغري احلقيقي 

حىت يظهر منذ "ويقصدون به تعيني نقطة اخلالف بالتحديد بني املتخالفني ) النزاع

يقصده اآلخر،  قصد خالف ماالبداية إذا كان مقصودمها متحدا، أو أن أحدمها ي
فيتبني من خالل هذا إذا كان اخلالف لفظيا، أو معنويا، فإذا كان األول توقف 

البحث؛ ألنه ال يرتتب على االستمرار فيه فائدة، حيث عرف مقصود كل من 

                                                           

دار ابــن حــزم ، ريوتبــ مــنهج البحــث يف الفقــه اإلســالمي، عبــد الوهــاب إبــراهيم أبــو ســليمان،  )١(

  .١٥٢-١٥١ص ،)م١٩٩٦(

منـشورات كليــة اآلداب  فــاروق محـادة،اسـات اإلســالمية تأليفـا وحتقيقـا،  البحـث يف الدرمـنهج  )٢(

  .٤٧ص )م١٩٩٥( املغرب، -جبامعة حممد اخلامس

  .١٧٢ ص٤ج: الشاطيب املوافقات، )٣(
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�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

املتخالفني، أما إذا اتضح أن مقصود كل واحد منهما مباين لآلخر فإن البحث يستمر 
  . )١("نتيجة الصحيحة، وإقناع أحد الطرفني مبوقف اآلخرحىت يتوصال إىل ال

وقد استطاع كثري من العلماء أن يقللوا من موضوعات اخلالف وحيصروها بتدقيقهم يف 
  .حيث يظهر من خالله ما إذا كان اخلالف لفظيا أم معنويا) حترير حمل النزاع(

عنويا يعتد به أم كما أن البحث يف حقيقة اخلالف يعرف به ما إذا كان اخلالف م
لفظيا ال يعتد به، واخلالف الذي ال يعتد به قد يكون سببه خفاء الدليل أو خمالفته 

.  )٢(للدليل القطعي أو الظين، أو أنه ال يتطابق وال يصادف الدليل الذي اعتمد عليه

ما كان ظاهره اخلالف، وليس يف :" وعد من أقسامه اإلمام الشاطيب رمحه اهللا تعاىل
ة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك يف تفسري الكتاب والسنة، فتجد املفسرين ينقلون احلقيق

عن السلف يف معاين ألفاظ الكتاب أقواال خمتلفة يف الظاهر، فإذا اعترب�ا وجد�ا 

تتالقى على العبارة كاملعىن الواحد، واألقوال إذا أمكن اجتماعها والقول جبميعها من 
ح نقل اخلالف فيها عنه، وهكذا يتفق يف شرح غري إخالل مبقصد القائل فال يص

وهذا املوضع مما جيب . السنة، وكذلك يف فتاوي األئمة، وكالمهم يف مسائل العلم

حتقيقه، فإن نقل اخلالف يف مسألة ال خالف فيها يف احلقيقة خطأ، كما أن نقل 
  . )٣("الوفاق يف موضع اخلالف ال يصح

ملقاصدية النقدية ما كتبه الدكتور نعمان جغيم يف ولعل من أبرز األمثلة على الدراسة ا
فقد تناول بالتحليل " دراسة يف اإلشكاالت املتعلقة باملقاصد الشرعية اخلمسة: " حبثه

ئج دقيقة يف اوالنقد أقوال العلماء يف هذه املسائل وقارن بينها، وانتهى إىل نت

  . )٤(املوضوع

  

                                                           

  .١٨١ص: سليمان  أبومنهج البحث يف الفقه اإلسالمي،  )١(

  .٤/١٧٢:الشاطيب املوافقات، )٢(

  .٤/٢١٤: لسابقرجع اامل  )٣(

، ٤ وقد نـشر هـذا البحـث يف جملـة جامعـة الـسلطان شـريف علـي اإلسـالمية يف برونـاي، العـدد )٤(

 ).   م٢٠١٥(
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  البحث في المصطلحات كمسل: سابعا

لعلماء بوضع املصطلحات الدقيقة للمفاهيم واملوضوعات واملسائل اليت  اُعينلقد 

 البحثأسلوبا مهما يف  تناولوها، ومع ذلك فإن البحث يف املصطلحات يعترب

 وهلذا فإنه ينبغي أن تتجه البحوث إىل حتليل املصطلحات املقاصدية من ،ياملقاصد
 والتأكد من معانيها، وإمكانية حيث وضعها، ومراحل نشأ�ا، وبروزها وأمهيتها ودقتها

االشتقاق منها والبناء عليها، وأال تنقل إىل اللغات األخرى إال مبعانيها ودالال�ا، 

  .وليس مبجرد الرتمجة احلرفية، فقد ال تأيت الرتمجة احلرفية باملعىن الدقيق

ودراسة املصطلحات املقاصدية يتم من خالل استقراء املصطلحات يف كتب األمهات 

ألصولية أو الفقهية، مث دراستها وحتليلها بتتبع نشأ�ا ومراحل التطور االصطالحي ا
للفظ واملقارنة بني وجوه االستعمال من مؤلف إىل آخر، ومن عصر إىل عصر، حىت إذا 

مت ذلك بإحكام ركبت تركيبا بديعا يف معجم كامل، مما ميكن طالب العلم من 

فيعرف مىت ولد مقاصدي ل لتاريخ أي مصطلح االطالع على التقرير احلقيقي والشام
وكيف؟ وإن عرف تطورا يف داللته فأين؟ ومىت؟ وعلى يد من؟ مث ما معناه، وما الفرق 

  بني قدمي استعماله وجديده؟ 

 -و�ذا يعرف الدارس على وجه التحقيق ال التخمني سر اخلالف يف ذلك املصطلح

ي، وماهي أسبابه، وهل لذلك  وهل هو خالف حقيقي أو ومه- إذا كان فيه خالف

  . )١(اخلالف أثر يف التطبيق العملي

ولعل من الدراسات املتميزة للمصطلح األصويل املقاصدي ما قام به الدكتور جاسر 

عودة يف حبوثه عن املصطلحات واملفاهيم املقاصدية وما طرأ عليها من تطور وجتديد يف 
ل البنية الداخلية لكل مصطلح من عصور متالحقة، وقد عمل الدكتور جاسر على حتلي

                                                           

دار البـــشاير للنـــشر والتوزيـــع، عمـــان،   فريـــد األنـــصاري،جبـــديات البحـــث يف العلـــوم الـــشرعية،أ )١(

  ١٥٢٣-١٥١ص ،)م٢٠٠٨(، األردن
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تلك املصطلحات ليبني أن التطور الذي طرأ على تلك املصطلحات مل يكن شكليا 
   .)١(من حيث مسميا�ا وإمنا كان منهجيا وعلميا من حيث مضامينها ودالال�ا

  

  قاصدالعامة للم في الكتابة مسلك التجديد: ثامنا

ثل يف صياغة املباحث املقاصدية وعرضها يتم قاصدالعامة للمالتجديد يف الكتابة 

بأسلوب يتسم بالسهولة مع احملافظة على روح املقاصد جلمهور القراء والدارسني 

وإظهار دور املقاصد يف معاجلة القضايا املعاصرة والنوازل . ومضمو�ا وأسسها القطعية
  : اجلديدة، كما يتسم أسلوب العرض بالصفات اآلتية

هولة العرض، ووضوح العبارة ودقتها، واالبتعاد عن الكلمات التيسري والتبسيط وس .١
  . واملصطلحات الغريبة، وعدم االستطراد يف القضايا اللغوية

  .املقارنة واملوازنة بني أقوال العلماء، ومناقشة األدلة، وبيان الراجح .٢

التخصص يف تناول املوضوعات فيكتب مثال يف طرق الكشف عن املقاصد، أو  .٣

عد الفقهية، أويف مسالك االجتهاد املقاصدي، ولعل اني املقاصد والقويف العالقة ب
  .الكتابة �ذا األسلوب تساعد على التعمق واإلثراء للموضوعات

حسن الرتتيب والتبويب وحترير مسائل اخلالف، وتسلسل األفكار، وكثرة التوضيح  .٤
  .ا الكتابباألمثلة، ووضع الفهارس اليت تيسر الوصول إىل املسائل اليت تضمنه

ربط األحكام الفقهية مبقاصد الشريعة، ومببادئها العامة، وقواعدها الكلية؛ لينضبط  .٥
للطالب والدارس فهم الفقه مع مقاصده، وتستبني له احلكم واملقاصد يف األحكام 

  .الشرعية

                                                           

التجديد يف تصور املقاصد . .مدخل مقاصدي لالجتهادو.  والداللةاملفهوم.. قاصد الشريعة م )١(

 .  جاسر عودة،الشرعية
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني لسادسا  املجلد 

�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

 إظهار دور املقاصد يف معاجلة القضايا املعاصرة والنوازل اجلديدة كالتأمني  .٦
صرفية، وكذلك املوضوعات املتعلقة بالتغريات السياسية أو واملعامالت امل

  .االجتماعية، ومباحث السياسة الشرعية ومباحث العالقات الدولية

ربط القواعد املقاصدية بوقائع وتطبيقات معاصرة بدال من تلك األمثلة اليت ذكر�ا  .٧

  .كتب األقدمني ومل يعد هلا وجود يف حياتنا اليوم

الذي ألفه الدكتور عبد الرمحن " ملقاصد عند اإلمام الشاطيبقواعد ا"ولعل كتاب 

  هو واحد من النماذج الرائعة للكتابة املقاصدية اليت متثل جتديدا يف )١ (الكيالين

أسلوب العرض للمقاصد وتناوهلا بطريقة تشتمل على ميزات الكتابة التجديدية اليت 
مد الدكتور الكيالين إىل كتاب متثل إثراء وجتديدا يف املؤلفات األصولية، فقد ع

مبا جعله وحللها  ورتب مباحثه وركب قواعده عرضهلإلمام الشاطيب وأعاد  املوافقات

  . اكثر يسرا وإفادة للدارسني ومتكينهم من استيعاب مضمون املوافقات بشكل دقيق

  

 

  

                                                           

، الفكـــر دار دمـــشق، ،ســـورية  الـــرمحن الكـــيالين،الـــشاطيب، عبـــدقواعـــد املقاصـــد عنـــد اإلمـــام   )١(

 .١ط) م٢٠٠١(
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�خية�وراحل�اامل    علم�املقاصد���لتأليف�ل ة�املعاصرسالكاملرلتا

 اخلامتة
  :  باآلتينتائجهوفي نهاية هذا البحث أود أن ألخص 

 إحياء هذا العلم بإثراء مباحثه، وتطوير يراد بهعلم املقاصد البحث يف   جتديد-١

مفاهيمه ومضامينه، وتأصيل قواعده، والكشف عن املقاصد الكامنة ليقاس عليها، 

وإضافة مقاصد جديدة مستمدة من أصول الشريعة، وتفعيل املقاصد يف االجتهاد 

وجيه األحكام وتنزيلها ملعاجلة قضايا العصر، واالهتداء باملقاصد يف فهم النصوص وت

  .   على الوقائع واألحداث، وترتيب األولويات، والرتجيح بني املتعارضات

 تتجلى أمهية التجديد فيما يقوم به من إثراء لعلم املقاصد، وتفعيل مباحثه وقواعده -٢

يف االجتهاد للمستجدات اليت ال ختضع لنص معني وال لقياس حمدد وإمنا حتتاج 

 هذا ترسيخ لصالحية الشريعة يف كل زمان ومكان، كما أن جتديد قياسا كليا، ويف

  . هذا العلم ميثل مدخال هاما وأساسا ضروريا لتجديد الفقه املعاصر

؛ لذلك جيب و عمل يف إطار الشريعة اإلسالمية جتديد البحث يف علم املقاصد ه-٣

ها موافقة أن تكون املقاصد واملصاحل اليت يسعى التجديد املقاصدي إىل حتصيل

  .لنصوص الشريعة ومبادئها، وليست باألهواء واألمزجة اليت ختالف الشريعة

 يف علم من الدراسات واألحباثلقد ألف العلماء القدامى واملعاصرون الكثري -٤

املقاصد، فقد بدأ يف إشارات بسيطة مث تطور إىل أن أصبح مفاهيم ومصطلحات 

َتطور هذا العلم ومنا بشكل ما متكامال، ووقواعد وأنواع بارزة وواضحة، بل صار عل
، ومع ذلك ال يزال الباب مفتوحا ملن يريد االجتهاد سريع، وحظي بعناية كبرية

مسائل تثري هذا العلم وتفعيله يف معاجلة  مصطلحات أو والتجديد يف إبراز أنواع أو

 القضايا املعاصرة، على أن يكون هذ التجديد وفق الضوابط الشرعية للتجديد

  واالجتهاد 

 لقد اجتهد العلماء يف تصورهم ملقاصد الشريعة ووضعها يف أنساق حمددة، وهرم -٥

 العلماء املعاصرين التجديد يف تصور ف، ومع ذلك حاول بعضمرتابط األهدا
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ًاملقاصد واقرتحوا أنساقا جديدة رأوا فيها حتقيقا أكثر ملفهوم املصلحة يف هذا 
شمل ما ت لات املقاصديةاملصطلحتوسيع بعض  نكما حاول بعض املعاصري .العصر

  . من تطوراًتضمنه سابقا وما طرأ عليهت تكان

يف معاجلة القضايا وتطوير األنظمة يعترب من أبرز ا�االت "  تفعيل مقاصد الشريعة-٦

لتجديد البحث يف علم املقاصد، وميثل نظرا فقهيا معاصرا يقوم على العلم مبقاصد 

مراتبها، وعلى العلم مبآالت املقاصد وحتققها عند تطبيق األحكام الشريعة وأنواعها و

  .على الوقائع والنوازل

من أبرز الطرق اليت ينبغي استخدامها يف جتديد البحث التنظيم  يعترب إعادة -٧

ّاملقاصدي، ويقصد به مل شتات اجلزئيات املتناثرة يف أبواب كثرية وإعادة بنائها 
حيث يتم مجع املقاصد املتناثرة املتصلة مبوضوع ما ونظمها يف نسق علمي كلي، 

ويعاد بناءها لتشكل يف جمموعها هيكال علميا يسهل على الدارسني استيعاب 

التفرعات وتصورها والبناء عليها، وإذا كان العلماء املعاصرون قد ألفوا يف ذلك، فإنه 

واب كثرية ميكن ال يزال يوجد العديد من املوضوعات اليت تتناثر جزئيا�ا يف أب

املوضوعات ريات كلية تساهم يف إعادة تشكيل  يف نظنظيمهاللباحثني إعادة ت

  .  املقاصدية يف أطر كلية

الطرق اليت تساعد على إحياء أهم من يعترب   التجديد يف الكتابة املقاصدية -٨

ة  واملنهجيوذلك بكتابة املقاصد وعرضها بأسلوب يتسم بالسهولة ، وإثرائهااملقاصد

قضايا املعاصرة والنوازل وإظهار دور املقاصد يف معاجلة ال. وتوضيح القواعد باألمثلة

   .اجلديدة

  توصيات البحث

وما  بتتبع نصوص الكتاب والسنةبالدراسات االستقرائية اليت تقوم   يوصي الباحث-١

  الستخراج معاين جامعة متثل مقاصد عامة أو من علل وأحكام وذلكهتضمنت

للمستجدات اليت ال ختضع لنص  حكاماأل يستفاد منها يف استنباطة مقاصد خاص

  . معني وال لقياس حمدد
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 النقدية يف البحث املقاصدي، وذلك بفحص األقوال اتالدراس يوصي الباحث ب- ٢

 وتقوميها من خالل املناهج العلمية - اليت تذكرها كتب املقاصد- صواآلراء والنصو

 وال واآلراء والنصوص املنقولة من غري املصادريف البحث والنقد، وخصوصا األق

  .األصلية، فهذا النوع من النقول عرضة للتحريف والتحوير

 لتجديد علم املقاصد وتطويره وذلكاستخدام البحث اجلماعي  يوصي الباحث ب- ٣ 

بقيام جمموعة من الباحثني املتخصصني بتناول موضوع معني بالبحث واملناقشة من 

ادل اآلراء واحلوار حول ذلك املوضوع ليشبعوه حبثا ومتحيصا بغية كل اجلوانب، وتب

الوصول إىل بيان املقاصد املتضمنة يف موضوع البحث ومن مث تفعيل تلك املقاصد، 

وتنزيلها يف القضايا املعاصرة، وهذا النوع من البحث حيقق الدقة على أكمل وجه؛ 

  .متحيصهمملا حيدث فيه من تكامل بني الباحثني يف رؤيتهم و

  

 رب ا  وا  

أ و وآ  م  و ا و.  
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 قائمة املراجع
، دار البشاير للنشر والتوزيع )م ٢٠٠٨(  ، فريد األنصاري،أجبديات البحث يف العلوم الشرعية -١

 .، عمان ، األردن

دار الكتب ) ١٩٨٣ (اآلمدي  اإلحكام يف أصول األحكام، علي بن أيب علي بن حممد -٢

  .العلمية، بريوت 

إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر ابن القيم، حتقيق حممد حمي الدين عبد  -٣

 .املكتبة التجارية الكربى: ، مصر١ط) م١٩٥٥( احلميد،

، عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين، حتقيق عبد العظيم الديب الربهان يف أصول الفقه -٤

  . دار الوفاء–املنصورة : مصر) م ١٩٩٢( 

 حبث منشور يف الشبكة ، اخلادمير، نور الدين خمتاالتجديد من منظور مقاصد الشريعة -٥

 .العنكبوتية

  .م٢٠٠٥ دار اجليل بريوت ١، ط)هـ١١٧٦ ( الدهلوي أمحد بن عبدالرحيمحجة اهللا البالغة، -٦

، املعهد العاملي للفكر )م ١٩٨٧(النجار، خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل، عبد ا�يد  -٧

 .اإلسالمي 

دراسة يف اإلشكاالت املتعلقة باملقاصد الشرعية اخلمسة، نعمان جغيم، حبث منشور يف جملة  -٨

 ).   م ٢٠١٥( ، ٤جامعة السلطان شريف علي اإلسالمية يف بروناي، العدد 

ـــدين أيب العبـــاس أمحـــد بـــن إدريـــس بـــن عبـــد: الـــذخرية -٩ اجي املـــشهور لـــرمحن الـــصنها لـــشهاب ال

  م ١٩٩٤، بريوت ١حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، ط/بالقرايف، حتقيق د

 األرنؤوط، وعبد ، حممد بن أيب بكر ابن القيم، حتقيق شعيبزاد املعاد يف هدي خري العباد -١٠

 . ،مؤسسة الرسالة ، بريوت٢، ط)م ١٩٨٥(  ،القادر األرنؤوط

، )م ١٩٨٢(  سعيد رمضان البوطي،ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، حممد  -١١

  .،مؤسسة الرسالة٤ط

 .، دار النفائس ، األردن )م٢٠٠٢(  طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جغيم، -١٢

  .م٢٠٠١، ١ مكتبة العبيكان، ط اخلادمي، نورالدين بن خمتارعلم املقاصد الشرعية، -١٣

 . الفكردارد، حممد مشس احلق العظيم أبادي، عون املعبود شرح سنن أيب داو -١٤

 .، بدون بريوت،دار عامل الكتب) هـ٦٨٢ت (لقرايف ، أليب العباس أمحد بن إدريس االفروق -١٥
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  . )م ٢٠٠٤( دار القلم : ة اإلسالمية، عبد ا�يد السوسوة، ديبفقه املوازنات يف الشريع -١٦

 يف والدراسات بوزارة األوقاف، مركز البحوث يف فقه التدين فهما وتنزيال، عبد ا�يد النجار -١٧

 .قطر، سلسلة كتاب األمة

مؤسسة الريان، بريوت، ) هـ٦٦٠ت (قواعد األحكام يف مصاحل األنام، للعز بن عبد السالم  -١٨

 .هـ١٤١٠

الفكر،   ،دار١، ط)م٢٠٠١(  قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب، عبد الرمحن الكيالين، -١٩

 . دمشق سورية 

 . ، دار الرتاث العريب، بريوت٣، ط)م١٩٨٦(ان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، لس -٢٠

، جامعة )م ٢٠٠٧(  ،يد حممد السوسوةمباحث يف املقاصد واالجتهاد والرتجيح، عبد ا� -٢١

 .الشارقة 

ترتيــب عبــدالرمحن بــن حممــد بــن ، مجــع و)هـــ٧٢٨ت (شــيخ اإلســالم ابــن تيميــه جممــوع فتــاوي  -٢٢

  .ه١٤١٢قاسم، دار عامل الكتب، 

 . ، املركز اإلسالمي)م١٩٨٦(رازي،  الصحاح، حممد بن أيب بكر الخمتار -٢٣

التجديد يف تصور املقاصد الشرعية ، جاسر عودة، ، مقال ..مدخل مقاصدي لالجتهاد  -٢٤

 .ةنشور على صفحة الشبكة العنكبوتيم

طـه جـابر العلـواين، طبعـة مؤسـسة / لـرازي حتقيـق داحملصول يف علم أصول الفقه لفخر الدين ا -٢٥

  . م ١٩٩٠ ه١٤١٢ ٢ط  :، الرازيالرسالة بريوت

 يف ا�لة نشرحبث   عبد ا�يد السوسوة،،مسالك االجتهاد املقاصدي يف فقه الصحابة -٢٦

 )١٤( ا�لد ٢٠١٨ ديسمرب األردنية للدراسات اإلسالمية

 .، األمريية ببوالق القاهرة١ط  بن حممد الغزايل،األصول، حممداملستصفى من علم  -٢٧

، حبث منشور يف جملة الشريعة ) م ٢٠٠٤( ، ، عبداهللا الزبريمفهوم التجديد وجتديد الدين -٢٨

 .جبامعة أفريقيا العاملية العدد الرابع 

 .دار الدعوة الكويت، ١، ط)م١٩٨٤( ،مفهوم جتديد الدين، حممد سعيد بسطامي -٢٩

 ،املعهد العاملي ١، ط)م١٩٩١(  ،ملقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، يوسف حامد العاملا -٣٠

 .للفكر اإلسالمي 

الشركة التونسية للتوزيع ) م١٩٨٨(  ،ريعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشورمقاصد الش -٣١

 . ،تونس

 املفهوم والداللة ، جاسر عودة، ، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية ..مقاصد الشريعة  -٣٢
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، دار الغرب اإلسالمي، )م  ٢٠٠٨(  مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، عبد ا�يد النجار، -٣٣

 .بريوت

جملة كلية الشريعة جبامعة شريعة يف فرض احلجاب، عبد ا�يد السوسوة، املنشور يف مقاصد ال -٣٤

 م ٢٠٠٤ديسمرب ) ٥٩(، العدد الكويت

  .م٢٠٠٢، دار اهلجرة، الرياض ٢ط ،د اليويبي حممد سع،مقاصد الشريعة -٣٥

قى ، منشور يف موقع امللت فريدة صادق زوزو،البيئة وأثره يف عملية االستخالفمقصد حفظ  -٣٦

 .فقهي على الشبكة العنكبوتيةال

ز، املوافقات يف أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب، تعليق عبد اهللا درا -٣٧

 .مصر، املكتبة التجارية الكربى

منشورات ) م ١٩٩٥(  ، فاروق محادة،دراسات اإلسالمية تأليفا وحتقيقامنهج البحث يف ال -٣٨

 . املغرب-كلية اآلداب جبامعة حممد اخلامس

، دار ابن )م ١٩٩٦(  ،عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ،منهج البحث يف الفقه اإلسالمي -٣٩

 . بريوت–حزم 

، دمشق ، دار الفكر، و عمان )م ٢٠٠٣( ، مجال الدين عطية حنو تفعيل مقاصد الشريعة -٤٠

 .١٧٢-١٣٩املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، ص

هـور األصــوليني، عبــد الــرمحن يوســف ميــة ومجنظريـة مقاصــد الــشريعة بــني شـيخ اإلســالم ابــن تي -٤١

، ة ماجستري من دار العلوم القاهرةاهللا، كتاب منشور على الشبكة العنكبوتية، وأصله رسال عبد

  م، ٢٠٠٠

ســـالمي، ط املعهـــد العـــاملي للفكـــر اإل ، أمحـــد الريـــسوين،نظريـــة املقاصـــد عنـــد اإلمـــام الـــشاطيب -٤٢

  .م١٩٩٢املؤسسة اجلامعية 

حممود حممد الطناحي، دار : ديث، املبارك بن حممد ابن األثري، حتقيقحلالنهاية يف غريب ا -٤٣

 .، بريوتإحياء الكتب العربية

، مصطفى ٢، ط)م ١٩٥٢(  ،شرح منتقى األخبار، حممد بن علي الشوكاين نيل األوطار -٤٤

 .البايب احلليب 
 


