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  مؤصيل علم املقاصد ومدونيه ... إىل سلفنا الصالح. 

  املكتبة االسالمية بمؤلفاهتم النافعة إىل الباحثني العراقيني الذين أثروا. 

  املقاصد الرشعية بني االعامل : )إىل القائمني عىل املؤمتر العلمي الثاين املوسوم
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 المقدمة

صالة والسالم عىل املبعوث رمحة احلمد هلل رافع احلرج عن عباده املؤمنني، وال 

 .امليامنيللعاملني، وعىل آله الطيبني وصحابته 

 :أما بعد

ضيقة املسالك نزيرة القواعد  املقاصديةقد ولدت املناهج والدراسات ف

متكاملة  أصبحتتتطور شيئا فشيئًا حاهلا حال الوليد حتى  أخذتثم  واملصطلحات

 أنلتي حتدثت عن مقاصد الرشيعة فبينت ا ‘الشاطبي  اإلمام يف مؤلفاتتقريبًا 

مبنية عىل مجلة من املقاصد واألصول الثابتة التي من شأهنا أن  اإلسالميةالرشيعة 

وإذا ، للمتفقهني يف الدين ومرجعا عند تضارب اآلراء وتبدل األعصارتكون نرباسًا 

ع  "علم أصول الفقه"قد ُعدَّ مؤسس ‘ كان اإلمام الشافعي ذلك،  ، مع أنه مل يدَّ

علم مقاصد "، الذي يعدُّ مؤسس‘أيب اسحاق الشاطبي  االمامفكذلك الشأن مع 

ع  ذلك، ومل يستعمل هذا اللقب، فهو أصبح رديفًا ملقاصد " الرشيعة مع أنه مل يدَّ

فهو مؤسَس علم  ،الرشيعة، فال يكاد ُيذَكر إال ُذك َرْت معه، وال ُتذَكر إال ُذك َر معها

والرجل الفذُّ الذي أفرد )): ‘ د قال فيه العالمة ابن عاشوراملقاصد تدوينًا، وق

هذا الفن بالتدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الاملكي، إذ ُعن َي بإبرازه 

عنوان التعريف بأصول التكليف يف أصول : )يف القسم الثاين من كتابه املسمى

 .( )((، وعنون ذلك القسم بكتاب املقاصد( )(الفقه

                                                           
عنوان التعريف بأرسار )ية اسمالذي كان الشاطبي قد اختار له يف البدا( املوافقات)يقصد كتاب(  )

 .هبذه الصيغة (التكليف
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مصيييالح العبييياد يف املعييياو واملعييياد وكلهيييا  حتقيييي والرشييييعة مبناهيييا وأساسيييها عيييىل 

مسييألة خرجييت عيين العييدل إىل اجلييور وعيين الرمحيية  فييأيعييدل ورمحيية ومصييلحة وحكميية 

 .( )إىل القسوة وعن املصلحة إىل املفسدة وعن احلكمة إىل العبث فليست من الرشيعة

فقييييد ار واخييييتالن النظييييرات، األفكيييي شييييتتعيييين عنيييي اليييين  وت لالبتعييييادونظييييرًا  

 اإلسييالميةبييارزة  ترسييم عييىل مالمييح احلييياة  وانيياتأصييبحت عالمييات احلييرتة والييرتدد عن

واحييدًا  علييم املقاصييد يظهيير صييبغة اجلمييود والسييلبية، ويف  ييل هييذا الواقييع القليي  املحييرِت 

ب، من املسائل املهمة يف هذه الرشيعة الغراء، ولام كانت تفاصيله منثورة يف بطيون الكتي

نظامهيييا حتيييت  واجمعيييلي -ومييينهم البييياحثون العراقييييون-انيييربا هليييا العليييامء سيييلفًا وخلفيييًا 

جلزئيييييات إىل االقواعييييد املعتمييييدة، تيسييييرتًا ملعرفيييية أحكامهييييا وردًا للفييييروع إىل أصييييوهلا ، و

 واإليهييييا متييييى أراد ون، يرجعييييدارسيييينيكلياهتييييا ، حتييييى تكييييون هييييذه املسييييائل يف متنيييياول ال

جهيود البياحثني العيراقيني  :الكتابية يف ين اخيرتت إلذا في ؛كامهاالتعرن عىل يشء من أح

رصيييد هبيييذه الدراسييية ميييدا امهيييال اجلامعيييات أل -دراسييية املشيييرتكات–يف عليييم املقاصيييد 

يف هيذا الرشعية يف العراق لتدريس مادة مقاصد الرشيعة، ومبينًا أثر البياحثني العيراقيني 

 ية وفقيييًا لعليييم املقاصيييد الرشيييعية،الفييين ودقييية مالحظيييتهم يف معاجلييية املسيييتجدات العنييي

وهيييييي كليييييية العليييييوم  ُكتيييييب عييييين املقاصيييييد يف ثيييييالث مييييين الكلييييييات العراقييييييةفتتبعيييييت ميييييا 

االسالمية يف جامعية بغيداد، وكليية العليوم االسيالمية يف اجلامعية العراقيية، وكليية االميام 

                                                                                                                                                                     

= 
 .71 : مقاصد الرشيعة اإلسالمية(  )

 .3/3:نيإعالم املوقعني عن رب العامل: ينظر(  )
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، ولييييييام كانييييييت -بييييييني رسييييييالة وأطروحيييييية( 33)فيييييياخرتت منهييييييا -اجلامعيييييية  ‘األعظييييييم

ت خمتلفيية يف العنيياوين واملعاجلييات اقتنييت يف دراسييتي عييىل املشييرتكات منهييا، الدراسييا

 :وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة

عن مفهوم املقاصد الرشعية، ورصد انحسارها يف : تكلمت يف املبحث األول

 .اجلامعات العراقية

عراقيني يف دراسة مناهج التأصيل لعلم فتكلمت فيه عن مؤلفات ال: أما املبحث الثاين

 .املقاصد قبل عن التدوين وبعده

 .عن مؤلفات العراقيني يف التطبيقات لعلم املقاصد: وحتدثت يف املبحث الثالث

 .ثم ختمت بأبرز النتائج التي توصلت اليها مع التوصيات

قصدي  إنام ،الكامل والتامم هذا لعميلهذا جهد املقل، ولست مدعيًا : وأخرتًا أقول

وان تكن  فان أُك قد وفقت فلله احلمد واملنة، الصحيح،بالوجه  البحث إخراج

ولست  احل  وبذلت ما بوسعي من جهد، إىلحاولت الوصول  أينفحسبي األخرا 

 :القائل قولإال أرا عذرا لام سهوت فيه 

 وما أبريء نفيس إنني برش             أسهو وأخطيء ما مل حيمني قدر

 ومل أَر عذرًا أوىل بذي زلل             من أن يقول مقرًا إنني برش                         

واهلل أسأل يف اخلتام والتامم أن يكون هذا العمل خالصًا لوجه الكريم وأن جيزيني به 

 .أعظم اجلزاء إنه هو الكريم اجلواد
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بفتح )املقاصد يف لغة العرب مجع، وهو مصدر ميمي مشت  من قصد يقصد مقصد 

 :، واملقاصد هلا عدة معان منها(رضب يرضب)من باب ( الصاد

االعتزام، فأصل معنى قصد وموقعها يف كالم العرب االعتزام والتوجه  :األول

 وال
 
 .نهوُض نحو اليشء

ب يل   : استقامة الطري  قال اهلل تعاىل :الثاين  َقْصُد السَّ
 
أي عىل اهلل تبيني  َوَعىَل اَّللَّ

 .( )الطري  املستقيم والدعاء باحلجج والرباهني الواضحة

 - االعتزام والتوجه - األولإال أن املعنى متقاربة يف الداللة  وغرتهاوهذه املعاين 

 .املقاصد الرشعية وهو املتداول غالباً ين ملفهوم أقرب املعا

 :تعريف املقاصد يف االصطالح

مل حيدد األصوليون تعريفًا واضحًا ملصطلح املقاصد إال أن تضان إىل كلمة أخرا 

كمقاصد األصول ومقاصد الرشيعة، فذهب بعضهم إىل أن مقاصد األصول هي 

وتوسع بعضهم فزاد عليها ( ياسالكتاب والسنة واإلمجاع والق)الرشعية  املصادر

 .( )(األدلة واألحكام)األحكام وقالوا إن مقاصد األصول هي 

                                                           
 . 9 ، واملصباح املنرت مادة قصد 737، حميط املحيط، مادة قصد 353/ 3لسان العرب : ينظر(  )

 .7/ فواتح الرمحوت، (  )
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وقد الحظ الشيخ عبد اهلل دراز يف تعليقه عىل املوافقات أن ذكر املقاصد يف األصول 

 .( )تعدُّ يف مبادئ الفن بمعنى أن املقاصد هي املبادئ

 :الرشيعة لغة واصطالحاً 

بمعنى واحد تطل  عىل مرشعة الامء وهي مورد  أصل اللغة فالرشعة والرشيعة يف

الشاربة التي يرشعها الناس فيرشبون منها ويستقون وربام رشعها دواهبم حتى ترشعها 

 .( )وتطل  عىل الطري  الظاهر الذي يوصل منه إىل الامء. وترشب منها

 أْخذ الفقهاء هذا فإهنا تطل  عىل األحكام التكليفية العملية وربام: وأما يف االصطالح

نَْهاجاً  : اإلطالق من قوله تعاىل َعًة َوم  ْ
نُْكْم رش  ُثمَّ َجَعلْنَاَك : وقيوله (3)ل ُكلٍّ َجَعلْنَا م 

َن اأْلَْمر   يَعٍة م  فالرشيعة تطل  عىل األمر والنهي، واحلدود والفرائض ألهنا  (1)َعىَل رَش 

 .(5)طري  إىل احل 

الفقه من  أصولالتي استمدها علامء قاصد وهي امل الرشع، إىلنسبة  والرشعية

الرشعية ومن النصوص التي قررت املبادئ الترشيعية العامة  األحكاماستقراء 

 .( )الكلية واألصول

                                                           
 .3/ عبدالله دراز مع رشح تعليقات عىل املوافقات أليب إسحاق الشاطبي،  الشيخ: ينظر(  )

 . 3 / ، النهاية البن أثرت يف غريب احلديث     /3، الصحاح 75 /7لسان العرب (  )

 .17سورة الامئدة اآلية ( 3)

 .7 سورة اجلاثية اآلية ( 1) 

 .3  /  تفسرت القرطبي : ينظر( 5)

 .7، مقاصد الرشيعة بني االنحسار والتفعيل 97 خلالن  علم أصول الفقه: ينظر(  )
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 :مقاصد الرشيعة يف اصطالح العلامء

مل يثبت عن األصوليني القدامى تعريفًا جامعًا مانعًا ملقاصد الرشيعة وإنام كانت 

قاصد الرشيعة تستهدن اجاالت تعليل األحكام ومل تأت  يف إطار علم تعريفاهتم مل

إن جلب املنفعة ودفع املرضة مقاصد، : ))بقوله( )املقاصد، فقد عرن الغزايل املقاصد

أما املصلحة فهي عبارة يف األصل عن : ))وقال(( وصالح اخلل  يف حتصيل مقاصدهم

فان جلب املنفعة ودفع املرضة ولسنا نعني به ذلك، . جلب منفعة أو دفع مرضة

املحافظة : مقاصد اخلل ، وصالح اخلل  يف حتصيل مقاصدهم، لكننا نعني باملصلحة

 .( )((عىل مقصود الرشع

: أما الشاطبي فلم يذكر تعريفًا للمقاصد مع عنايته هبا ودقي  فهمه هلا واقتن بقوله

املقاصد التعدو ثالثة وتكاليف الرشيعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخلل  وهذه ))

أن تكون : أن تكون حاجية، والثالث: أقسام أحدها ان تكون رضورية، والثاين

 .(3)((حتسينية

 :أما املعارصون من علامء املقاصد فقد عرفوها بتعريفات خمتلفة منها

هي املعاين واحلكم امللحو ة للشارع يف : ))بقوله‘ عرفها الطاهر بن عاشور -1

أو معظمها؛ بحيث ال ختت  مالحظتها بالكون يف نوع خاص مجيع أحوال الترشيع 

 .(1)((من أحكام الرشيعة

                                                           
 .3 مقاصد الرشيعة، اليب آدم : ينظر  

 .71 -73 / املستصفى (  )

 .  / املوافقات ( 3)

 .  5 مقاصد الرشيعة اإلسالمية ( 1)
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الغاية منها واألرسار التي وضعها : ))بقوله هي‘وعرفها عالل الفايس  -2

 .( )((الشارع احلكيم عند كل حكم من أحكامها

الغايات التي وضعت الرشيعة ألجل حتقي  مصلحة : ))وعرفها الريسوين بقوله -3

 .( )((العباد

هي : ))االوىل من جهة الشارع فقال: وعرفها الدكتور بشرت الكبييس من جهتني -4

 .(3)((املصالح التي أراد اهلل حتقيقها للناس

هي املباحث التي تعارن األصوليون عىل الكتابة فيها : من جهة الفن فقال: الثانية

مراتب هذه كالكليات اخلمس ببيان املراد من كل هذه وتفصيالهتا ثم احلديث عن 

االشياء وطرق حفظها من جانب الوجود او من جانب العدم املتوقع او الواقع اىل ما 

 .(1)هنالك

ويمكن القول بأن مقياصد الرشيعة هي األهدان التي يرمي إليها الشارع خصوصًا 

 .(5)وعمومًا يف مجيع األحكام لتقرير عبودية اهلل وحتقي  مصالح الناس يف الدارين

أنواع املقاصد فإن العلامء قسموها إىل تقسيامت كثرتة باعتبارات وحيثيات أما أقسام و

خمتلفة، منها ما هو متف  عليه بمعنى مل يالحظ للعلامء فيه خالفًا ومنها ما وقع فيه 

 .( )اخلالن تعرن من مضاهنا وال حاجة لذكرها ألن ذكرها يطول

                                                           
 .3مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها (  )

 .7نظرية املقاصد عند الشاطبي (  )

 .7 للدكتور بشرت مقاصد الرشيعة ( 3)

 .املصدر نفسه: ينظر( 1)

 .7مقاصد الرشيعة بني االنحسار والتفعيل : ينظر( 5)
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بعض الكليات الرشعية يف العراق واملداولة مع القائمني من خالل الزيارات امليدانية ل

عىل أقسامها تم رصد االنحسار يف مادة مقاصد الرشيعة؛ إذ مل حتظ املقاصد يف 

اجلامعات والكليات العراقية كام حظيت بقيت علوم الرشيعة مع أن املقاصد هي 

االجتهاد ومتكنه من استيعاب مشاكل احلياة وإجياد احللول هلا،  العنن املهم يف توسيع

علاًم أن مادة املقاصد من الطرق التي تبني سامحة الرشيعة وخلودها وشموليتها، ومع 

كل هذه األمهية فإننا نجد يف واقعنا املعارص امليلء بكثرة النوازل والوقائع املختلفة أن 

ادة املقاصد التي هي من وسائل النهوض وإجياد الكليات العراقية قد أمهلت تدريس م

احللول للخروج من األزمة التي يعيشها البلد اجلريح اليوم، وإليك النموذج الذي 

يبني االنحسار يف تدريس هذه الامدة يف الدراسة األولية يف مرحلة البكالوريوس يف 

 .( )الكليات  الرشعية يف العراق كام هو موجود يف مناهج التدريس

 رصد االنحسار يف تدريس مادة املقاصد

عدد 

 الكليات

 عدد

 األقسام

 عدد مراحل

 جلميع الكليات

عدد املراحل التي 

 تدرس مادة املقاصد

عدد املراحل التي مل 

 تدرس مادة املقاصد

5 3    1     7 

 

                                                                                                                                                                     

= 
 .وما بعدها   : ، مقاصد الرشيعةاليب آدم  3/ املوافقات : ينظر(  )

 .3 مقاصد الرشيعة بني االنحسار والتفعيل : ينظر(  )
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 :واليك التفصيل

 عدد الساعات مادة املقاصد املراحل التي تدرس القسم اسم الكلية ت

رمحه  لية اإلمام األعظمك  

 اهلل 

 اجلامعة وفيها ثامنية أقسام

 

   الرابعة الفقه وأصوله

 يييييي ال يوجد أصول الدين

 يييييي ال يوجد القراءات القرانية

 يييييي ال يوجد التأريخ واحلضارة االسالمية

 يييييي ال يوجد القانون

الدراسات االسالمية باللغة 

 االنكليزية

 يييييي ال يوجد

 ييييي ال يوجد الدعوة واخلطابة

 ييييي ال يوجد اللغة العربية

/ كلية العلوم اإلسالمية   

 بغداد

 وفيها سبعة أقسام

   الرابعة الرشيعة

   الرابعة الاملية واملنفية االسالمية

  ال يوجد العقيدة والفكر

 ييييي ال يوجد األديان

 ييييي جدال يو الفلسفة

 ييييي ال يوجد اللغة العربية

 ييييي ال يوجد احلضارة والتاريخ االسالمي

لعلوم كلية ا 3

اجلامعة /االسالمية

وفيها ثامنية  العراقية

 3أقسام

   الرابعة أصول الفقه

 يييي ال يوجد الفقة

 يييي ال يوجد العقيدة

 يييي ال يوجد احلديث وعلومه

 يييي ال يوجد ومهالتفسرت وعل
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 يييي ال يوجد األديان

 يييي ال يوجد اللغة العربية

 يييي ال يوجد الاملية واملنفية االسالمية

/ كلية العلوم اإلسالمية  1

 وفيها أربعة أقسام الفلوجة

   الرابعة الرشيعة

 يييي ال يوجد القران الكريم وعلومه

 يييي ال يوجد احلديث النبوي وعلومه

 يييي ال يوجد اللغة العربية

/ كلية العلوم اإلسالمية  5

 وفيها أربعة أقسام االنبار

 

   الرابعة الفقه  وأصوله

 يييييي ال يوجد احلديث  وعلومه

 يييييي ال يوجد التفسرت  وعلومه

 يييي ال يوجد العقيدة  والفكر

 اجلامعات والكليات الرشعية يف وهبذا يظهر ان علم مقاصد الرشيعة ال مكان له يف

العراق، مما أدا هذا االنحسار إىل سلبيات كثرتة  ذكرت بعضها يف كتايب مقاصد 

 .( )الرشيعة بني االنحسار والتفعيل فراجعه

                                                           
 .3 مقاصد الرشيعة بني االنحسار والتفعيل : ينظر(  )
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ن علم املقاصد من العلوم التي مل تدون يف عهد الرسول صىل اهلل عليه أال شك فيه مما 

وسلم وال عن الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني لكن أصول هذا العلم ومرتكزاته 

حارضة يف ذهن الصحابة ومن بعدهم من املجتهدين بل إن نصوص الكتاب والسنة 

ما كتبه  ~جود أصول هذا العلم يف عن الصحابة ناطقة بذلك، ومما يبني و

 : هذه الباحثون العراقيون يف التأصيل هلذا الفن من خالل مؤلفاهتم

 السنة مكانه نوعه الباحث اسم البحث ت

 337  جامعة بغداد لة ماجسترترسا هدا صبحي حممد مجيل االجتهاد املقاصدي عند اخللفاء الراشدين األربعة  . 

مقاصد الرشيعة يف فقه أمرت املؤمنني عمر بن   . 

 اخلطاب ريض اهلل عنه

كلية اإلمام  رسالة ماجسترت حسن حممد ابراهيم

األعظم 

 اجلامعة

 337 

الفقه املقاصدي ألمرت املؤمنني عيل بن أيب طالب   .3

 ريض اهلل عنه دراسة مقارنة

إدريس كجيل محد 

 السورجي

اجلامعة  ة ماجسترترسال

 العراقية

 3   

املقاصد وتطبيقاهتا يف فقه ابن عباس ريض اهلل   .1

 عنهام

 5 3  جامعة بغداد رسالة ماجسترت عكاب يوسف زغرت

   3  جامعة بغداد رسالة ماجسترت آيات ياسني طه مقاصد الرشيعة يف فقه االمام سعيد بن املسيب  .5

 :ت بني هذه املؤلفاتوسأتناول يف هذا املطلب عرض املشرتكا

لت لعلم املقاصد قبل عن التدوين مما يدل عىل  :األول إنَّ هذه املؤلفات أصَّ

مراعاة املجتهدين من الصحابة ريض اهلل عنهم وغرتهم من العلامء لفقه املقاصد يف 
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هم، وأن املقاصد من العلوم التي نزلت مع القرآن ألهنا آلة لفهمه كام هو حال افتاو

ه وغرته مما جعل الصحابة يتصدرون للفتوا بعد وفاة رسول اهلل صىل اهلل أصول الفق

 الناس أعرن أن شك ال، ف( )عليه وسلم بمراعاهتم لألصول واملقاصد الرشعية

  .واجتهاداهتم فتاواهم يف~  الصحابة هم هلا مراعاة وأكثرهم الرشيعة، بمقاصد

 الفح  ~ الصحابة عن املنقول)) :مؤصالً هلذا املعنى‘  القرايف يقول

كَ  عن   .( )((اإلمكان بحسب وأرسارها الرشيعة مح 

القدوة يف فهم الرشيعة )) :بأهنم~  الصحابة واصفاً ‘  الشاطبي ويقول

 . (3)((واجلري عىل مقاصدها

 مقاصد فهم يف األوىل املرتبة يف ÷ اخلطاب بن عمر املؤمنني أمرت كانقد و

 من كثرت استنباط ويف واجتهاداته، فتاواه يف األولويات بفقه واهتاممه الرشيعة،

 الرشيعة جاءت التي املصلحة عنيو الترشيع روح فيها أصاب التي األحكام

 والقواعد الرشيعة ملقاصد بمراعاته اشتهر فقد ÷ عيل اإلمام وكذلك، (1)حلفظها

                                                           
: ، تاريخ الترشيع اإلسالمي للخرضي بك 3، 3: خالصة تاريخ الترشيع اإلسالمي خلالن: ينظر ( )

 .  : ، فلسفة الترشيع يف اإلسالم لصبحي73،71

 .9 3: رشح تنقيح الفصول، للقرايف(  )

 .1/197: املوافقات، للشاطبي( 3)

، مقاصد الرشيعة يف فقه أمرت 3/93: ، اجلة املنار  ،  : فلسفة الترشيع يف اإلسالم لصبحي: ينظر( 1)

 .وما بعدها 7 حلسن ابراهيم ÷ املؤمنني عمر بن اخلطاب 
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ةهذا ~ ، وهو تأكد عند سيدنا الصدي  وذي النورين وغرتهم من الصحابة الكلية

 .( )ره الباحثون العراقيون يف مؤلفاهتمما سط

 عهد يف للقرآن األول اجلمع :الشارع ملقاصد مراعاهتم فيها تتجىل التي الوقائع ومن

 مجعه من واملقصد ( )÷ عثامن سيدنا عهد يف والثاين ÷ الصدي  بكر أيب سيدنا

مر سيدنا ع اجتهادو ، (3)الضياع من النظامحفظ و ،للترشيع األساس املصدر حفظ

÷ سيدنا عثامن  امر، وقتل اجلامعة بالواحد، ويف االرايض املفتوحة عنوة ÷

، وغرتها اخلمر شارب عىل القذن حدَّ  ÷ عيلسيدنا قامة ، وإبالتقاط ضالة االبل

 .(1)من االجتهادات املقاصدية

أ هرت هذه الدراسات آثار التابعني يف علم املقاصد وبينت دقة املالحظة يف : الثاين

هتم الستنباط أحكام احلوادث، وذلك لام اتسعت دائرة االستنباط واالجتهاد يف مراعا

عنهم بسبب كثرة احلوادث، وعكون طائفة منهم عىل الفتوا، وال سيام يف احلجاز 

وتواصالً له، فقد عايشوا ~ والعراق، ُعدَّ عنهم امتدادًا لعن الصحابة 

                                                           
وما بعدها،  مقاصد الرشيعة يف  71االجتهاد املقاصدي عند اخللفاء الراشدين األربعة هلدا : ينظر(  )

ا يف فقه ابن وما بعدها، املقاصد وتطبيقاهت 7 حلسن ابراهيم ÷ فقه أمرت املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 .وما بعدها 39عباس ريض اهلل عنهام لعكاب 

، 937 ،937 /1كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن، : صحيح البخاري(  )

 (. 173، 173)الرقم

 .53 :، أصول الفقه أليب زهرة3 3/ : االعتصام: ينظر( 3)

ا بعدها، االجتهاد ، م   : املقاصد الرشعية وأثرها يف سياسةالسلطان ملحمد مكي: ينظر( 1)

وما بعدها،  مقاصد الرشيعة يف فقه أمرت املؤمنني عمر  71املقاصدي عند اخللفاء الراشدين األربعة هلدا 

 .وما بعدها 7 حلسن ابراهيم ÷ بن اخلطاب 
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م و×صحابة رسول اهلل  م ، وورثوا منهم مروياهت  أقضيَتهم وفتاواهم واجتهاداهت 

ومسالَك استنباطهم، وفهموا تعليالهتم املقاصدية واملصلحية، وغرت ذلك مما أعاهنم 

وتكّونت مدرسة احلجاز . ( )وساعدهم عىل مواكبة عنهم وبيان األحكام املختلفة

املتميز بالعمل ÷ متأثرة بفقه عمر بن اخلطاب  -مع تأثرهم باألثر  –التي كانت 

املشتهر ÷ املصلحة ومقاصد الرشيعة، ومدرسة العراق التي تأثرت بفقه عيل ب

 .( )بمراعاة مقاصد الرشيعة، وبمراعاة القواعد الكلية هلا

إجازة التسعرت للمصلحة ودفع : من األمثلة عىل رعاية فقه املقاصد يف عهد التابعني

؛ ألن اإلمام يرا جواز التسعرت‘ الرضر عن الناس، فقد كان سعيد بن املسيب 

، مع أن (3)عليه رعاية مصلحة اجلامعة، فرعاية مصلحتها أوىل من رعاية مصلحة الفرد

قال : قال ÷  عن َأَنسٍ ، فاملدينةمل يأمر بالتسعرت حينام غال السعر يف ×  رسول اَّللَّ 

 
 
َ هو امْلَُسِعُر إ نَّ ا ":× فقال رسول اَّللَّ  ،لِسْعُر َفَسِعْر لناغال ا: الناس يا َرُسوَل اَّللَّ َّللَّ

ُق  از  ُط الرَّ
نُْكْم ُيَطال ُبن ي ب َمظَْلَمٍة يف  ،اْلَقاب ُض اْلَباس  َ َوَليَْس َأَحٌد م  يِن أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى اَّللَّ

َوإ 

فعلَُّة عدم إجازة : ))‘، يقول األستاذ الدكتور مصطفى الزملي (1)"َدٍم وال َمالٍ 

                                                           
، االجتهاد 9 / : ، تاريخ املذاهب اإلسالمية أليب زهرة331،333: حجة اهلل البالغة: ينظر(  )

 . 7: ياملقاصدي للخادم

، االجتهاد 35-33/ : ، تاريخ املذاهب اإلسالمية331،333: حجة اهلل البالغة: ينظر(  )

 .73:املقاصدي

 .، وما بعدها   مقاصد الرشيعة يف فقه االمام سعيد بن املسيب اليات طه : ينظر( 3)

كتاب : ي، سنن الرتمذ( 315)، الرقم  7 /3كتاب البيوع، باب يف التسعرت، : سنن أبى داود( 1)

هذا حديث حسن : ،  وقال الرتمذي(1 3 )، الرقم 35 /3البيوع، باب ما جاء يف التسعرت، 

 .صحيح
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اية حقوق التجار والباعة؛ ألن الغالء مل يكن بسبب بالتسعرت هي مح×  رسول اَّللَّ 

االستغالل واجلََشع، وإنام كان لقلة اإلنتاج، وعىل أساس قانون الَعرض والطلب، 

وحكم فقهاء التابعني بالتسعرت علته كانت محاية حقوق املستهلكني بعد أن  هر 

 .    ( )((االستغالل واجلشع

مييييين القيييييول بيييييإخراج زكييييياة الفطيييييير ‘ زوميييييا ذهيييييب الييييييه سييييييدنا عمييييير بيييييين عبيييييدالعزي

ألن الفقيييييييييرت الييييييييييوم ويف وقتيييييييييه  ( )املقصيييييييييد الرشيييييييييعي؛: قيمييييييييية واليييييييييذي قييييييييياده اىل ذليييييييييك

ثيييييييم : ))ال يتحقييييييي  ليييييييه مقصيييييييد اإلغنييييييياء اال بالنقيييييييد، يقيييييييول الشييييييييخ القرضييييييياوي‘ 

إن هييييييذا هيييييييو األيرصيييييي بيييييييالنظر اىل عنييييييينا ، وخاصيييييية املنييييييياط  الصييييييناعية التيييييييي يتعاميييييييل 

كييييييييام انييييييييه يف اكثيييييييير البلييييييييدان ويف غالييييييييب االحيييييييييان هييييييييو األنفييييييييع النيييييييياس فيهييييييييا بييييييييالنقود ، 

 .  (1)وهذا ما قرره  مجع من العلامء  (3)((للفقرت

                                                           
 . 31ص:أصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد، للزملي(  )

: املتوىف)املحىل باآلثار ، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري : ينظر (   

 .  5 /1برتوت ،  –دار الفكر ، ( هي 15

 . 919/ : فقه الزكاة للقرضاوي (3)

قال بذلك اإلمام أبو حنيفة النعامن وأبو يوسف واختاره من احلنفية الفقيه أبو جعفر الطحاوي وعليه  (1)

العمل عند األحنان يف كل زكاة وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثوري عند الرضورة واملقصود 

حكم إخراج زكاة الفطر قيمة ، : ينظر. جة أو املصلحة الراجحة ، ورواية عن االمام أمحدبالرضورة احلا

 .71 حممود اخلطيب 
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استطاع الباحثون أن يستخرجوا عم  املوازنة بني املقاصد الثالثة وكذلك   :الثالث

ومن بعدهم ، مع بيان ضوابط ~ املوازنة بني الرضوريات من فقه الصحابة 

 :منهاالرتجيح بينها، 

  الرشعي مقصدهو بالواحد، اجلامعة تلبق ( )÷ اخلطاب بن عمرما فعله سيدنا 

فعمدة : ))بقوله‘  رشد ابن هنبيِ وهذا ما  العامة، املصلحة رعايةيف ذلك هو 

لنفي  عَ من قتل بالواحد اجلامعة النظر إىل املصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنام رُش  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ :وله تعاىلالقتل كام نبه عليه الكتاب يف ق

إىل القتل  الناُس  عَ ذرَّ وإذا كان ذلك كذلك، فلو مل تقتل اجلامعة بالواحد لتَ  ،( )چ

 .( )((بأن يتعمدوا قتل الواحد باجلامعة

  إنقاذاً  إليه اضطرتالتي  املرأة عن الزنى حدَّ  ÷ عيلسيدنا  إسقاطوما ثبت من 

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  چ  :تعاىل قوله عىل عتمداً م ،(1)العطش بسبب املوت من حلياهتا

 . (5)چڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ

                                                           
 .7  /  : فتح الباري البن حجر العسقالين: ينظر(   )

 .79 : من اآلية: سورة البقرة(   )

عمر يف الترشيع منهج )، ولزيادة االطالع يراجع كتاب73  /1: بداية املجتهد وهناية املقتصد( 3)

 . 1  -11 الدكتور حممد بلتاجي( دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيامته

، الطرق  3 /7(: من زنى بامرأة مستكرهة)كتاب احلدود، باب: سنن البيهقي الكربا: ينظر( 1)

 .79: احلكمية يف السياسة الرشعية

 .73 : من اآلية: سورة البقرة( 5)
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مما يظهر  ومصاحله الرشع مقاصد~  الصحابة فيها راعى التي املسائل من غرتهاو

 .( )عم  املوازنة بني املصالح واملفاسد

بني املقاصد العامة أبدع الباحثون يف التقسيم لعلم املقاصد الرشعية ففرقوا  :الرابع

وكذا التابعون رمحهم اهلل تعاىل، وبينوا من فقه ~ واخلاصة يف فقه الصحابة 

املقاصد العامة عندهم مراعاة التيسرت والعدل، ومثلوا هلا بنامذج من التيسرت ورفع 

احلرج والعدل واملساواة، وكذلك من املقاصد العامة مراعاة احلرية والرمحة ومثلوا هلا 

من احلرية املتعلقة بحقوق الفرد الامدية واملعنوية، وكذلك من فقه املقاصد بنامذج 

، وهذا واضح من فقههم ( )مراعاة األمن  سواء أكان فكريًا أم إدارياً ~ عندهم 

أن مجيع املناسبات ترجع إىل رعاية املقاصد ، إال أن املقاصد تنقسم مراتبها إىل ~ 

  :ثالثة أقسام 

 .حمل الرضورة ، ويلح  هبا ما هو تتمة وتكملة هلا ما تقع يف : األوىل 

 .ما تقع يف رتبة احلاجة ، ويلح  هبا ما هو كالتتمة والتكملة هلا : الثانية 

ما تقع يف رتبة التوسعة والتيسرت الذي ال تره  إليه رضورة ، وال متس : الثالثة 

ورًا يف هذه إليه حاجة ولكن تستفيد به رفاهية وسعه وسهولة ، فيكون ذلك مقص

 . (3)الرشيعة السمحة السهلة احلنيفية

                                                           
 .13 ، واملقاصد العامة للرشيعة ملصطفى كا م 57 دم مقاصد الرشيعة اليب آ: ينظر(  )

 .7  ، الفقه املقاصدي المرت املومنني  عيل 7 مقاصد الرشيعة يف فقه ابن عباس : ينظر(  )

وما بعدها، واملقاصد العامة  57 ، مقاصد الرشيعة اليب آدم 11 نظرية املقاصد عند الغزايل : ينظر( 3)

 .بعدهاوما  13 للرشيعة ملصطفى كا م 
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 السنة مكانه نوعه الباحث اسم البحث ت

 م977  جامعة بغداد رسالة ماجسترت بشرت مهدي الكبييس الفكر املقاصدي يف جهود الشاطبي  . 

 335  جامعة بغداد رسالة ماجسترت لقامن هباء الدين أمحد  مقاصد الرشيعة عند االمام الغزايل  . 

ايل  .3 نَْد اإلَمام  الَغزَّ
د  ع  ُة امَلَقاص  يَّ باسم حممد صالح  نَظر 

 احلسني

 م 33  اجلامعة العراقية أطروحة دكتوراه

حممد عبدالله  مقاصد الرشيعة عند االمام القرايف  .1

 البنجويني

كلية اإلمام  رسالة ماجسترت

 األعظم اجلامعة

 337 

مقاصد الرشيعة عند االمام ابن قيم   .5

 اجلوزية

نور الدين مجيل 

 عبدالقادر التاوكوزي

كلية اإلمام  رسالة ماجسترت

 األعظم اجلامعة

 337 

مقاصد الرشيعة كلياهتا ومراتبها   . 

 وطرق حفظها

 3 3  اجلامعة العراقية هأطروحة دكتورا أبو آدم سلطان محيد

املقاصد العامة للرشيعة ماهيتها   .7

 ومسالك الكشف عنها

 3 3  جامعة بغداد رسالة ماجسترت مصطفى كا م حممود

إشكالية التأصيل يف مقاصد   .7

 الرشيعة

   3  اجلامعة العراقية اطروحة دكتوراه عراك جرب شالل

الفكر املقاصدي عند اإلمام القفال   .9

يف ( 5 3: ت) الشايش الكبرت

 حماسن الرشيعةكتابه 

كلية اإلمام  رسالة ماجسترت محيد أمحد راجح

 األعظم اجلامعة

 3 1 

مقاصد الرشيعة عند االستاذ   .3 

 عبدالكريم زيدان يف كتابه املفصل

 5 3  جامعة بغداد أطروحة دكتوراه عامرة عداي مهدي
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مقاصد الرشيعة يف املعيار املعرب   .  

 للونرشييس

ب أمحد سبعآية طال  7 3  جامعة بغداد أطروحة دكتوراه 

مقاصد الرشيعة يف أهم بواكرتها   .  

عند األئمة احلكيم الرتمذي والقفال 

 الشايش والصدوق انموذجاً 

 7 3  جامعة بغداد رسالة ماجسترت نغم حييى ناجي

 

أسسها ومسالكها عند األئمة نظرية املقاصد و الدراسات السابقة تعرض :ولاأل

األعالم مع بيان مقصد الرشيعة من التكليف ومقصد املكلف من االمتثال، فقد كان 

فضل السب  يف تأصيل علم املقاصد وتأسيسه، وإذا كانوا مل  لألئمة املجتهدين وغرتهم

جاءت  مبعدهم، فإنَّ مؤلفاهتمن يفردوا مقاصد الرشيعة بمؤلف خاص، كام فعله 

بمسائل مقاصد الرشيعة، كلياهتا وجزيئاهتا، وجاءت شاهدة عىل نظر مشحونة 

ما بدأوه، وسار  مقاصدي ثاقب وفكر ناضج، فكّرر من أتى بعدهم ما قرروه، وأتمَّ 

 : ( )فلهم إسهامات تأسيسية يف علم املقاصد من ذلك، عىل هنجهم ونسج عىل منواهلم

 ما يتعل  : م األولالقس: أهنم قسموا مقاصد الرشيعة إىل مخسة أقسام

بالرضورات،  مثل القصاص،  فهو معلل بحفظ الدماء املعصومة، والزجر عن 

ما يتعل  باحلاجة العامة، وال ينتهي إىل حد : التهجم عليها، والقسم الثاين

ما ليس رضوريًا : و قد مثله باإلجارات بني الناس، والقسم الثالث. الرضورة

هو من قبيل التحيل باملكرمات، و التخيل عن و ال حاجيًا حاجة عامة،  و إنام 

                                                           
، 77، مقاصد الرشيعة يف املعيار املعرب 77مقاصد الرشيعة عند االستاذ عبدالكريم زيدان : ينظر(  )

 .   مقاصد الرشيعة لنغم حييى 
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و هو أيضًا ال يتعل  بحاجة و : نقائضها، وقد مثلوه بالطهارات، والقسم الرابع

يف  –فهو . ال رضورة،  و لكنه دون الثالث،  بحيث ينحن يف املندوبات،
االستحثاث عىل املكرمة مل : كالرضب الثالث، يف أن الغرض املخيل -األصل

هو ما ال : بإجياهبا،  بل ور د األمر بالندب إليها، والقسم اخلامس يرد األمر

يظهر له تعليل واضح وال مقصد حمدد، ال من باب الرضورات، وال من باب 

 .( )احلاجات، وال من باب املكرمات، وهذا يندر تصويره جداً 

  الرضورات )أهنم هّذبوا وحّددوا مقاصد الرشيعة وضبطوها يف مراتب ثالث

رجوع إىل األدلة وجوب الضوابط ومن هذه ال، (جيات والتحسينياتواحلا

وبّينوا .( )333مقاصد الرشع تعرن بالكتاب والسنة واإلمجاع؛ ألن الثابتة

املصلحة باعتبار : تفاوت تلك املراتب، وزاد عليها مكمالهتا، يقول الغزايل

يف رتبة قوهتا يف ذاهتا تنقسم إىل ما هي يف رتبة الرضورات، وإىل ما هي 

احلاجات، وإىل ما يتعل  بالتحسينات والتزيينات، وتتقاعد أيضًا عن رتبة 

احلاجات، ويتعل  بأذيال كل قسم من األقسام ما جيري منها اجرا التكملة 

حتى يف االوامر والنواهي قال  أمهية مراعاة املقاصد ،وبينوا(3)والتتمة هلا

األوامر والنواهي فليس عىل  ومن مل يتفطن لوقوع املقاصد يف: ))‘الغزايل 

  .(1)((بصرتة يف وضع الرشيعة

                                                           
 .وما بعدها  3 / : الربهان يف أصول الفقه(  )

 .79 املستصفى : ينظر(  )

 . 7ن املصدر نفسه، مقاصد الرشيعة عند االمام الغزايل للقام: ينظر( 3)

 . 3 / : الربهان: ينظر( 1)
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 إمام احلرمني بعقليته فهذا املصطلحات املقاصدية وأغنوها،  واهنم وضعأ

، التأسيسية الريادية صاحب عطاء وغناء يف اجال املصطلحات وضعًا وتطويراً 

اللذان تقدم ( الرضورات واحلاجيات)ومن تلك املصطلحات مصطلحا 

يف مقابل "حاجة اجلنس"أو"احلاجة العامة"كام نجده يتحدث عن ذكرمها، 

 .( )حاجة اآلحاد، أي األفراد

  ومن :"بني أقسام املقاصد عند التعارض، قال اجلويني ونكانوا يوازنأهنم

خصائ  هذا الرضب أنَّ القياس اجلزئي فيه وإن كان جليًا إذا صادم القاعدة 

لية، وبيان ذلك باملثال إن القصاص الكلية ترك القياس اجليل للقاعدة الك

معدود من حقوق اآلدميني، وقياسها رعاية التامثل عند التقابل عىل حسب ما 

يلي  بمقصود الباب، وهذا القياس يقتيض أال تقتل اجلامعة بالواحد، ولكن يف 

 .( ")طرده واملصرت إليه هدم القاعدة الكلية ومناقضة الرضورة

ل الباحثون لع :الثاين لم املقاصد عند االئمة رمحهم اهلل مع أ هار القواعد أصَّ

املقاصدية التي ارتكز عليها فقههم يف االفتاء، وبيان العالقة بني اصول الفقه واملقاصد 

ام متالزمان عندهم وذلك واضح من خالل كالمه عىل الرتجيح بني هعند االئمة ف

ه الدكتور عراك يف اشكالية ، وهذا ما ناقشاملصالح املتعارضة وكيفية ترتيب الكليات

 .( )التأصيل

                                                           
 .31 / : املصدر الساب : ينظر(  )

 .وما بعدها 373اشكالية التاصيل يف علم املقاصد : ينظر ( )
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و يقول الدكتور يوسف الشبييل اثناء حديثه عن العالقة بني علم املقاصد وعلم اصول 

 أركان من ألن القياس باب يف الفقه بأصول املقاصد علم يرتبط: )) الفقه حيث يقول

 يف فيها، ختلفامل األدلة باب يف به يرتبط كام، احلكم مدار عليها التي العلة القياس

 الرشعية، املصالح علم هو ، احلقيقة يف املقاصد علم إن حيث املرسلة، املصالح باب

 يشء إىل الفقه أصول يف املصنفون يشرت أن لذلك تبًعا الرضوري من فكان وضوابطها

 عند لتعليلاىل ا نظرنا إذاو ( )((البابني  هذين عن احلديث عند الرشعية املقاصد من

 التعليل حدود رسم قد هنجد حماسن الرشيعة، كتابه خالل ومن ،‘ ايشالش اإلمام

واألحكام، وان كان الشايش مل  الفقه عىل متناول يشتبه قد ما فيها بني ، ومهارة بدقة

اال  العلة، هبا تعرن التي واألدوات املقاصد يف مسائل الكتاب خالل حديثه يذكر من

 . ( )وأعقبها، بذكر العلة مسائل الكتاب إال نه مل يرتك مسألة منإ

 ون علم املقاصد ليس من العلوم املتأخرة التدوين بل هأا هرت الدراسات  :الثالث

، كام بينت متقدم لكنه يف كل جيل تتبلور افكاره وتتضح مفاهيمه وتضبط مصطلحاته

ثلة من العلامء الذين قد  وذكرت هذه الدراسات رموز هذا الفن ومقعدي قواعده،

، من هؤالء تقدموا به خطوات إىل األمامحتى  بناء علم املقاصد، وتطويره أسهموا يف

 :األعالم

                                                           
موقع ، دروس القيت يف املعهد االسالمي بواشنطن، يوسف الشبييل. د، مقاصد الترشيع االسالمي ( )

 .com.shubily.www ،3، الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبييل

 حماسن الرشيعةيف كتابه ( 5 3: ت)الفكر املقاصدي عند اإلمام القفال الشايش الكبرت : ينظر(  )

 .وما بعدها  7 حلميد راجح 
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  يف سياق  ‘ بن العريباالقايض أبو بكر  فقد ذكره‘ االمام الشايش

ولقد : ))حديثه عن تعليل الرشيعة وانبنائها عىل املقاصد واملصالح، فقال

أي جعله -ىل أن يطرد انتهت احلالة بالشيخ املعظم أيب بكر الشايش القفال إ

ذلك حتى يف العبادات، وصنف يف ذلك كتابًا كبرتًا أسامه حماسن  -مطردًا عاماً 

متيز كتابه حماسن الرشيعة : )) ويقول الدكتور أمحد الريسوين، ( )((الرشيعة

،  وهو ما اشار اليه ( )((بتعليل األحكام الفقهية من أول الكتاب اىل آخره

 .(3)يف رسالتهالباحث محيد أمحد راجح 

 مل  طبَّ  لعلم املقاصد وفعل ما فقد‘  إلمام عز الدين بن عبد السالموهذا ا

يفعله أحد قبله وال بعده يف العصور السابقة، وكل من كتب بعده مدين له، 

يظهر متيزه ، و‘مقتبس من فكر العز القرايف والشاطبي وكثرتا مما كتبه 

يث خصها بالتأليف يف كتابه القيم يف أنه انتقل باملقاصد نقلة نوعية، ح ‘

فقد حاول فيه اجلمع بني النظرية  ،(1)"قواعد األحكام يف مصالح األنام"

والتطبي  ملوضوع املصالح واملفاسد،وكذلك املقاصد، وقد أفصح يف مقدمة 

الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات : كتابه عن غاية تأليفه، فقال

                                                           
نظرية املقاصد عند الشاطبي : وينظر.  73/ : كتاب القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس(  )

 .وما بعدها 13 للريسوين،

 . 3 ، الدكتور أمحد الريسوين، حمارضات يف مقاصد الرشيعة ( )

 حماسن الرشيعةيف كتابه ( 5 3: ت)الفكر املقاصدي عند اإلمام القفال الشايش الكبرت : ينظر( 3)

 .55حلميد راجح 

 .55: مقاصد الرشيعة اإلسالمية لليويب: ينظر( 1)
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فات؛ ليسعي العباد يف كسبها، وبيان مقاصد واملعامالت وسائر التن

املخالفات ليسعى العباد يف درئها، وبيان مصالح املباحات؛ ليكون العباد عىل 

رَتة منها، وبيان ما يقدم من بعض املصالح عىل بعض، وما يؤخر من بعض  خ 

املفاسد عىل بعض، وما يدخل حتت أكساب العباد دون ما ال قدرة هلم عليه، 

 .( )هلم إليهوال سبيل 

 املقاصدية، لكنه ة شيخه تأثر بعقليامل ،‘ م القرايفثم تبعه تلميذه االما

ويكمن اهتاممه يف ، قد حاول تأسيس علم املقاصدفشخصية عظيمة صاحب 

- : اجال املقاصد فيام يأيت

  إنَّه ذكر بعض القواعد املتعلقة باملقاصد مثل قاعدة املقاصد وقاعدة

 .دة من شيخه بال شك، وهي مستفا( )الوسائل

  أضان مقصد الع رض إىل املقاصد اخلمسة الرضورية كام يتبني هذا جليًا من

كالمه يف عدة مواضع من كتبه، أذكر عىل سبيل املثال عند كالمه عن كون 

إن املأمورات من :"األمر بالفروع غرت متوقف عىل حصول اإليامن حيث يقول

لكليات اخلمس التي مل ختل رشيعة منها، الفروع منها ما اشرتك فيه الرشائع، كا

 .(3)"حفظ النفوس، والعقول، واألعراض، واألنساب، واألموال: وهي

                                                           
اشكالية التأصيل يف علم املقاصد : ، وينظر1 / : لدين بن عبد السالمالقواعد الكربا، لعز ا: ينظر(  )

 .وما بعدها 37، االجتهاد املقاصدي بني التأصيل والتطبي  57 

 .وما بعدها-  / : الفروق: ينظر(  )

 .577 /1: نفائس األصول( 3)
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 وبلغ اهتاممه باملقاصد حيث منع الكليات اخلمس أْن يعرتهيا النسخ( ) . 

بحسن الرتتيب والتنسي  يف جهوده  -مع تأثره بمن سبقه  -امتازت شخصية القرايف 

ا من أحد العوامل املؤثرة يف انتقال فكرة املقاصد إىل املذهب املقاصدية، وكان هذ

 .( )الاملكي

   فمع يف علم املقاصد‘  ابن قيم اجلوزيةكام بينت الدراسات العراقية أثر ،

الواسع ونظرته املقاصدية إال أنه أسهم يف ‘ ابن تيمية تأثره بفكر شيخه 

الكالم فيها أكثر من إبراز جوانب مهمة من موضوعات علم املقاصد، ووّسع 

  -:شيخه، من أبرزها

  أنَّه اهتم بإثبات مقاصد الرشيعة، وتعليل األحكام، وبيان الطرق التي يستفاد منها

َكم  .(3)التعليل، وبيان احل 

  عالج بعض املسائل التي هلا صلة قوية باملقاصد، ووسع الكالم فيها، منها مسألة

َيل ورّصح بإبطال كثرت من أنواعها  .(1)احل 

  حّق  القول يف وجود املصلحة اخلالصة واملفسدة اخلالصة، ويف تساوهيام، وقواعد

 .  (5)، وهذا ما اشار اليه الباحث التاوكوزي يف رسالتهالرتجيح بينهام

                                                           
 . 93 /1: املصدر نفسه: ينظر(  )

،    قاصد الرشيعة عند االمام القرايف للبنجويني ، م71 : مقاصد الرشيعة، البن عاشور: ينظر(  )

 3 : مقاصد الرشيعة اإلسالمية لليويب

 .35 : شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل: ينظر( 3)

 .وما بعدها   3/3: إعالم املوقعني عن رب العاملني: ينظر( 1)

 .دهاوما بع  3 مقاصد الرشيعة عند ابن القيم : ينظر( 5)
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   ومنهجه يف مقاصد ‘ الشاطبي كام أوضحت الدراسات العراقية دور

ييس، والذي ُيعدُّ أستاذي الفاضل الدكتور بشرت مهدي الكبفقد كتب  :الرشيعة

م املقاصد بل هو من أوائل من كتب فيها فهو قبل من أبرز مؤلفي العراق يف عل

؛ إذ بحثها موضحا موقعها ‘ الريسوين كتابة عن املقاصد عند الشاطبي

من األدلة األصولية، ثم رشحها موضحًا العالقة بينها، بعد أن فصل أدلة 

تاذنا مؤلفات اخرا يف هذا الفن وألس.. الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس

منها مقاصد الرشيعة الذي ركز فيه عىل كيفية الرتجيح بني املقاصد عند 

علم أصول "قد ُعدَّ مؤسس ‘وإذا كان اإلمام الشافعي، ( ) تعارضها

ع  ذلك، فكذلك الشأن مع أيب اسحاق الشاطبي "الفقه ، ‘، مع أنه مل يدَّ

ع  ذلك، ومل يستعمل هذا " علم مقاصد الرشيعة"الذي يعدُّ مؤسس مع أنه مل يدَّ

اللقب، فهو أصبح رديفًا ملقاصد الرشيعة، فال يكاد ُيذَكر إال ُذك َرْت معه، وال 

فهو مؤسَس علم املقاصد تدوينًا، وقد قال فيه العالمة ابن . ُتذَكر إال ُذك َر معها

سحاق والرجل الفذُّ الذي أفرد هذا الفن بالتدوين هو أبو إ)): ‘ عاشور

 .( )((إبراهيم بن موسى الشاطبي الاملكي

 : من أبرز اجلوانب املقاصدية التي عاجلها الشاطبي

  أنه رّتب ونّس  هيكَل املقاصد  ونّسقه بشكل بديع،من ذلك أنه قّسم

مقاصد الشارع ومقاصد املكلف،وقسم األول إىل : املقاصد إىل قسمني

                                                           
وما  37وما بعدها، مقاصد الرشيعة للكبييس 7 الفكر املقاصدي يف جهود الشاطبي للكبييس : ينظر ( )

 .بعدها

 .71 ص:مقاصد الرشيعة اإلسالمية(  )
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يعة ابتداًء، ومن جهة من جهة قصد الشارع يف وضع الرش: أربعة أنواع

قصده يف وضعها لإلفهام، ومن جهة قصده يف وضعها للتكليف 

ل  بمقتضاها، ومن جهة قصده يف دخول املكلف حتت حكمها، وفصَّ

ل يف القسم الثاين مقاصد : القول يف كل نوع منها، وكذلك فصَّ

م املقاصد أيضًا إىل األصلية والتبعية ، والذي يبدو أن ( )املكلف،وَقسَّ

 .( )الشاطبي ُيَعّد يف هذه املباحث كلها مبتكرًا واجدداً 

  إن الشاطبي مَجََع ما تفّرق عند غرته وما تراكم وتطور عند سابقيه، لكن

قًا، مع مزيد من البيان والتتميم، ليخرج  مجعه هذا كان عمالً بنائيًا ُمنَسَّ

 (.3)ذلك كله عىل شكل نظرية متكاملة يف مقاصد الرشيعة

 طبي قواعد املقاصد، وربط بينها وبني أصول الفقه يف أّصل الشا

مباحث األدلة واألحكام وباب االجتهاد ومل يستقل علم األصول عن 

، وبنّي طرق معرفة مقاصد (1)املقاصد كام يبدو من تنسيقه بني الفنني

وغرت ذلك مما حّققه الشاطبي من املسائل التي ال تسع الدراسة  ،الشارع

 . (5)ذكرها

                                                           
 .371 –   3/ : املوافقات: ينظر(  )
 .، وما بعدها7 الفكر املقاصدي يف جهود الشاطبي للكبييس : ينظر ( )

 .1 : اصد الرشيعة للريسوينالبحث يف مق: ينظر( 3)

 .، وما بعدها3/393: املوافقات: ينظر( 1)

الفكر املقاصدي يف جهود الشاطبي : ملزيد االطالع عىل جهود الشاطبي يف املقاصد يراجع كتابا( 5)

 .للكبييس، نظرية املقاصد ألمحد الريسوين، والشاطبي ومقاصد الرشيعة حلامدي العبيدي
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 السنة مكانه نوعه الباحث اسم البحث ت

مقاصد الرشيعة يف القواعد الكلية   . 

 ونامذج عىل تطبيقاهتا من أحكام األرسة

ارساء حممد سامل 

 زيدان املعاضيدي

رسالة 

 ماجسترت

 3 3  العراقيةاجلامعة 

 .  

 

أثر مقاصد الرشيعة االسالمية يف حفظ 

 احلقوق واحلريات العامة دراسة فكرية

رسالة  حسن عيل نبي

 ماجسترت

 3 3  اجلامعة العراقية

االجتهاد املقاصدي بني التأصيل   .3

 النظري والتطبي  الفقهي

ارساء حممد سامل 

 زيدان املعاضيدي

أطروحة 

 دكتوراه

كلية اإلمام 

 اجلامعةاألعظم 

 3 5 

1.  

 

 املقاصد الرشعية وأثرها يف سياسة

 "نامذج تطبيقية "السلطان

رسالة  حممد مكي كامل

 ماجسترت

   3  اجلامعة العراقية

الوسائل هلا أحكام املقاصد واثرها يف   .5

 منع اجلرائم دراسة فكرية

سيف حممود جنحيت 

 العبيدي

رسالة 

 ماجسترت

كلية اإلمام 

 األعظم اجلامعة

 3   

رشيد عبداحلميد عبود  مقاصد الرشيعة يف املسائل الطبية  . 

 الشاماين

رسالة 

 ماجسترت

كلية اإلمام 

 األعظم اجلامعة

 3   

وسائل محاية املستهلك يف ضوء مقاصد   .7

 الرشيعة االسالمية

دالل حممود أمحد 

 اجلبوري

رسالة 

 ماجسترت

   3  اجلامعة العراقية

أثر مقاصد الرشيعة يف اهلندسة الاملية   .7

 االسالمية

رسالة  سوسن عبدالله عزيز

 ماجسترت

   3  اجلامعة العراقية

رسالة  شيامء ابراهيم كا م مقاصد الرشيعة يف سورة النساء  .9

 ماجسترت

   3  جامعة بغداد

أطروحة  رمحن حسني عيل مقاصد القران الكريم  .3 

 دكتوراه

   3  جامعة بغداد
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د الرشيعة وأثره يف تنمية القطاع مقاص  .  

 الزراعي

ميمونة حممد 

 عبدالقادر

رسالة 

 ماجسترت

 7 3  اجلامعة العراقية

  .  

 

حفظ النفس والامل يف القواعد 

دراسة تطبيقية املقاصدية واألصولية 

- معارصة

زيدون حممد رايض 

 النارص

أطروحة 

 دكتوراه

 7 3  اجلامعة العراقية

ة يف املرتاث مقاصد الرشيعة االسالمي  .3 

 والوصية

رقية مالك عالوي 

 الراوي

أطروحة 

 دكتوراه

كلية اإلمام 

 األعظم اجلامعة

 3 7 

 :كثرة التطبيقات املعارصة التي ُرعي فيها اجلانب املقاصدي منها :االول

 كدية املرأة : تطبيقات االجتهاد االنتقائي فيام يتعل  بالقضايا االجتامعية

ومقصد احلفاظ ، ة، وإسالم الزوجة دون زوجها وبقائها عنده ومقصد املساوا

 . عىل األرسة، ومسألة زواج املسلم من الكتابية، ومسألة طالق الغضبان

 كاالقرتاض من البنوك : تطبيقات االجتهاد املقاصدي املتعل  بالقضايا الاملية

اء الفقرت، الربوية لبناء دار للسكن، ومسألة أداء القيمة يف الزكاة ومقصد إغن

ومسألة أداء قيمة زكاة الفطر، ومسألة زكاة الامل املستفاد مثل الرواتب حال 

يف آية الزكاة، والزكاة عىل ( سبيل اهلل)قبضه، ومسألة زكاة احليل، ومعنى يف 
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مالك األرض أم املستأجر؟، ومسألة التسعرت ومقصد التكافل وغرتها من 

 .( )االجتهادات املقاصدية املعارصة

ابرزت هذه الدراسات كثرة التطبيقات لفقه املقاصد ابتداء من سياسة  :ثاينال

بعمل اخللفاء الراشدين وسياسة سيدنا احلسن وعمر بن عبدالعزيز النبي ومرورًا 

 .وغرتهم من الصحابة والتابعني رضوان اهلل عليهم

املقاصدية اثر كبرت يف ا هار روح الترشيع جتلت هذه × سياسته فقد كان ل

 بناء املسجد، واملؤاخاة بني املهاجرين واالنصار، وحكمهب× ملقاصد يف سياسته ا

 .( )من ادخار حلوم االضاحي وغرتها× يف املؤلفة قلوهبم، ومنعه × 

اخللفاء الراشدين مقاصد الرشيعة يف سياسة وأ هرت هذه الدراسات تطبي  

العطاء بني طبقات تسويته يف من بعده، و يف تنصيب اخلليفة ÷يب بكر الصدي  كأ

                                                           
وما بعدها، مقاصد الرشيعة يف القواعد الكلية     قاصدي عند القرضاوي االجتهاد امل: ينظر(  )

، وما بعدها، أثر مقاصد الرشيعة االسالمية يف حفظ    ونامذج عىل تطبيقاهتا من أحكام األرسة 

، وما بعدها، االجتهاد املقاصدي بني التأصيل النظري 97احلقوق واحلريات العامة دراسة فكرية 

وما بعدها،  35 وما بعدها، املقاصد الرشعية وأثرها يف سياسة السلطان   5  والتطبي  الفقهي

وما بعدها، مقاصد الرشيعة يف  77الوسائل هلا أحكام املقاصد واثرها يف منع اجلرائم دراسة فكرية 

، وما 77، وما بعدها، وسائل محاية املستهلك يف ضوء مقاصد الرشيعة االسالمية  7املسائل الطبية 

وما بعدها، مقاصد الرشيعة يف سورة     ا، أثر مقاصد الرشيعة يف اهلندسة الاملية االسالمية بعده

وما بعدها، حفظ النفس  37وما بعدها، مقاصد الرشيعة وأثره يف تنمية القطاع الزراعي   5النساء 

 .وما بعدها   وما بعدها، مقاصد الرشيعة يف املرتاث   9والامل يف القواعد املقاصدية واألصولية 

 .وما بعدها  7 املقاصد الرشعية وأثرها يف سياسة السلطان : ينظر(   )
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اجتهاده يف ، واسقاط حد الرصقة عام املجاعةمن  ÷عمر ، ويف سياسة سيدنا الرعية

سياسته فيمن ومشاطرته اموال الوالة و ،تدوين الدواوين، واالرايض املفتوحة عنوة

نسخه  من÷ عثامن ، وما وقع لسيدنا قتل اجلامعة بالواحد، وطل  ثالثا مجلة واحدة

، انشاء اول اسطول بحري يف تاريخ الدولة املسلمةو ، حرن واحدلقرآن وجعله عىلا

، امره بالتقاط ضالة االبل ، وكذا السنة القنمع أن  -منى-امتامه الصالة يف احلجو

حكمه يف عدة احلامل املتوىف عنها ، ويف تضمني الصناع÷ عيل وما وقع لسيدنا 

 .( )حكمه يف الطبيب اذا أخطأ بتقصرت منهو ،زوجها

كذلك أ هرت الدراسات املقاصدية يف مؤلفات العراقيني مراعاة سيدنا و

وغرت ذلك من احلكم  ه عنتنازلاملقاصد الرشعية يف  ÷احلسن بن عيل 

 .( )التطبيقات

التنوع يف التطبيقات فقد تناولت هذه الدراسات التطبيقية فقه املقاصد  :الثالث

دود والقضايا الطبية وغرتها مما هو يف العبادات واملعامالت واالحوال الشخصية واحل

 .(3)واضح يف الدراسات السابقة

                                                           
 .وما بعدها 37الفقه املقاصدي ألمرت املؤمنني عيل بن أيب طالب الدريس : ينظر(   )

 .وما بعدها 35 املقاصد الرشعية وأثرها يف سياسة السلطان : ينظر(   )

وما بعدها، مقاصد الرشيعة يف القواعد الكلية     رضاوي االجتهاد املقاصدي عند الق: ينظر( 3)

، وما بعدها، أثر مقاصد الرشيعة االسالمية يف حفظ    ونامذج عىل تطبيقاهتا من أحكام األرسة 

، وما بعدها، االجتهاد املقاصدي بني التأصيل النظري 97احلقوق واحلريات العامة دراسة فكرية 

وما بعدها،  35 ا، املقاصد الرشعية وأثرها يف سياسة السلطان وما بعده  5 والتطبي  الفقهي 

وما بعدها، مقاصد الرشيعة يف  77الوسائل هلا أحكام املقاصد واثرها يف منع اجلرائم دراسة فكرية 

، وما 77، وما بعدها، وسائل محاية املستهلك يف ضوء مقاصد الرشيعة االسالمية  7املسائل الطبية 

= 
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أن هذه التطبيقات يف علم املقاصد أ هرت  روح الرشيعة يف تدرج االحكام يف  :الرابع

التكليف وأن احكامها مل تكن عفوية او ردة فعل النحرافات الفطرة، أو أهنا وضعت 

مل يكن، بل وضعت األحكام لتحقي   ملجرد إدخال الناس حتت سلطة الدين كل هذا

مقاصد الشارع يف قيام مصاحلهم يف الدين والدنيا معًا، وروعي يف كل حكم منها إما 

يشء من الرضوريات اخلمس والتي هي أساس العمران املرعية يف كل ملة والتي 

، وإما حفظ يشء من احلاجيات كأنواع ( )لوالها مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة

عامالت التي لوال ورودها عىل الرضوريات لوقع الناس يف الضي  واحلرج ، وإما امل

حفظ يشء من التحسينيات التي ترجع إىل مكارم األخالق وحماسن العادات ، وإما 

تكميل نوع من األنواع الثالثة بام يعني عىل حتققه ، وال خيلو باب من أبواب الفقه ي 

من رعاية هذه املصالح وحتقي  هذه  عبادات ومعامالت وجنايات وغرتها ي

 .( )املقاصد

                                                                                                                                                                     

= 
وما بعدها، مقاصد الرشيعة يف سورة     الرشيعة يف اهلندسة الاملية االسالمية بعدها، أثر مقاصد 

وما بعدها، حفظ النفس  37وما بعدها، مقاصد الرشيعة وأثره يف تنمية القطاع الزراعي   5النساء 

 .وما بعدها   وما بعدها، مقاصد الرشيعة يف املرتاث   9والامل يف القواعد املقاصدية واألصولية 

ولست أعني باختالل نظام األمة هالكها واضمحالهلا ، : قال ابن عاشور عند تعريف الرضوريات  ( )

ألن هذا قد سلمت منه أعرق األمم يف الوثنية واهلمجية ، ولكني أعني به أن تصرت أحوال األمة شبيه 

 . 73مقاصد الرشيعة ... . بأحوال األنعام 

 . 5 باسم نظرية املقاصد عند الغزايل ل: ينظر ( )
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وبعد هذه الرحلة الشاقة واملمتعة مع بحثي هذا توصلت إىل نتائج لعل من       

 :أمهها

 وكأن لسان حاهلم ، إن تعريف علم املقاصد مل حيظ بضبط من الفقهاء املتقدمني

جيل بدون الوقون يقول إن معنى املقاصد ال حيتاج إىل تعريف فهو واضح 

وأن ما قرره املعارصون ال خيرج بمعناه عن فهم ، عنده وحنه بتعريف حمدد

 .املتقدمني

  ،إن تدريس مادة مقاصد الرشيعة قد انحرص بشكل كبرت يف الكليات الرشعية

مادة مقاصد الرشيعة يف األقسام الرشعية لام هلا من أمهية يف ينبغي إضافة مما 

 .عليه من الزيغ واالنحرانإصالح اجليل واحلفاظ 

 إما موقف متشدد من علم : ن لعلم املقاصد يف استعامل العلامء ثالثة اجتاهاتإ

، بل مجدوا عىل حرفية النصوص، فلم يلتفتوا إليها، املقاصد وقف بالّضد منها

وال حي  للعقل أن يغوص يف املعاين بل يقف جامدا كام ذهب إىل ذلك 

وربام بالغ يف التوسع يف ، يض التام عن االجتاه األولالظاهرية، وإما اجتاه بالنق

استعامل املقاصد مما أدا إىل تعطيل النصوص بحجة مراعاة املصالح، وكال 

وهو االجتاه الذي وقف وسطا بني : االجتاهني فيه قصور، أما االجتاه الثالث

قي  وهذا التوجه هو األجدر واألوىل يف حت، االجتاهني بدون إفراط وال تفريط 

وجيمع بني رصيح العقل وصحيح النقل، مع الرتكيز ، مراد الشارع ومقصوده 

وعدم فسح املجال باحلديث ، يف مراعاة الضوابط الرشعية لالجتهاد املقاصدي

د  يف االجتهاد إال ملن اتصف بالفهم الدقي  لروح الترشيع وحكمته وهذا ما أكَّ

 . قاصدعليه الباحثون العراقيون يف تأصيلهم لعلم امل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

  

 

 ن للباحثني العراقيني أثرًا يف ا هار جهود العلامء قديام يف علم املقاصد، وإبراز إ

قيمة االجتهاد املقاصدي وأمهيته واعتباره من أهم مقومات استمرارية 

الترشيع وخلود الرشيعة، وهذا واضح من املعاجلات لكثرت من املستجدات 

 .العنية

 بني  فقه املقاصد  م عن االرتباط الوثي كشف الباحثون العراقيون يف دراساهت

وحركة االجتهاد، وأهنا من الرسوخ والقوة، بحيث ال يمكن أن نتصور أن 

ولذا كان العلم ، تقوم أي حركة اجتهادية من دون فهم املقاصد وتطبيقها

ا لعملية االجتهاد  بمقاصد الرشيعة أحد الرشوط الالزم توافرها يف من يتصدَّ

 .د من العلامءكام ذكر غرت واح

  _ مع × أثبت الباحثون العراقيون أن الفقه املقاصدي قد جتىل يف سياسته

~ من خالل مواقف اخللفاء الراشدين ~ وكذلك الصحابة ، أصحابه

 .وغرتهم من الصحابة والتابعني واألئمة املجتهدين

  االجتهاد املقاصدي يف النوازل، ال يمكن أن يكون فرديا خاصة يف املسائل إن

العامة، بل البد فيه من تظافر جهود الفقهاء واملجتهدين وأصحاب 

 .االختصاص يف املسائل املطروحة مع مراعاة منظومة املقاصد الشاملة

 املقرتحات والتوصيات      

 :أود أن أقرتح أمورًا من األمهية بمكان

وج إن مقاصد الرشيعة وتفعيلها يف املجتمع حيق  للمكلف براءة الذمة واخلر    - 

من عهدة التكليف بيقني؛ لذا فأحث العاملني ومسؤويل املدارس والكليات 

اإلسالمية عىل االهتامم بالدراسات املقاصدية اهتاممًا يتناسب وأثرها عىل ساحة 
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الفكر اإلسالمي املعارص، من خالل إنشاء قسم خاص هبا، وإدخال موضوعاهتا 

سات املقاصدية يف بحوثهم، ضمن مفردات املنهج، وتوجيه الباحثني إىل الدرا

ورسائلهم التي تنفع املسلمني وتعالج قضاياهم املعارصة واملستجدة، عىل أن 

تكون هذه الدراسة علمية منهجية ال سطحية شكلية؛ كي ينشأ جيل إسالمي واع له 

 .القدرة عىل التصدي ملحاوالت الغزو الفكري

الفقه املقاصدي يف الدين،  كام وأحث العلامء والدعاة عىل أن يربوا الناس عىل  - 

والسيام يف واقعنا املعارص حيث كثرت الشبهات، وتنوعت أساليب احليل 

والتعامل املمنوع من الربا، وغرته من مستجدات ختالف الرشيعة؛ إذ األمة 

اإلسالمية اليوم متر بمرحلة دقيقة من تأرخيها، وأبناؤها حيتاجون إىل فهم عمي  

 .ع بدون إفراط وال تفريطووعي كامل ضمن مقاصد الرش

ومتابعة كل ما ،  إنشاء مؤسسات علمية هتتم باستقراء كل ما كتب يف املقاصد -3

، لئال يدخله الدخالء ، ووضع الضوابط التي حتدد مسار هذا العلم، يكتب حديثا

آلية إليصال ، وأن تكون هلذه املؤسسات ويميعوا الترشيع بحجة مراعاة املقاصد

علم املقاصد مفهوم  توضحندوات علمية  بإقامةلعلم الرشعي هذا العلم لطلبة ا

 .واإلفادة من جهود كبار العلامء يف هذا املجالومرتكزاته، 

 

بام كتبته ومعتذرا عن القصور واىل هنا أودع القلم ، واطوي الصحف، مكتفيًا 

  يف التعبرت 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

  

 

 

 .مالقران الكري

: أثر مقاصد الرشيعة االسالمية يف حفظ احلقوق واحلريات العامة دراسة فكرية . 

للباحث حسن عيل نبي، وهي رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف 

 .م3 3 اجلامعة العراقية للعام 

للباحثة سوسن عبدالله عزيز، : أثر مقاصد الرشيعة يف اهلندسة الاملية االسالمية . 

رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف اجلامعة العراقية للعام  وهي

 .م  3 

للباحثة ارساء حممد : االجتهاد املقاصدي بني التأصيل النظري والتطبي  الفقهي .3

سامل زيدان املعاضيدي، وهي أطروحة دكتوراه، مقدمة إىل كلية اإلمام األعظم اجلامعة 

 .م5 3 للعام 

األستاذ الدكتور نور الدين خمتار : ملقاصدي حجيته ضوابطه اجاالتهاالجتهاد ا .1

 .م3 3  -هي  13 ،  لبنان، ط –اخلادمي، دار ابن حزم، برتوت 

للباحثة هدا صبحي حممد : االجتهاد املقاصدي عند اخللفاء الراشدين األربعة .5

داد، للعام مجيل، وهي رسالة ماجسترت مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف جامعة بغ

 .م337 

للباحث عراك جرب شالل، وهي اطروحة : إشكالية التأصيل يف مقاصد الرشيعة . 

 .م  3 دكتوراه، مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف اجلامعة العراقية، للعام 

 . من –هي، املكتبة التجارية الكربا 793االعتصام، أبو إسحاق الشاطبي ت .7

أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن أيب بكر بن : إعالم املوقعني عن رب العاملني .7

 -طه عبد الرؤون سعد،  برتوت : هي، حتقي  75أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ت

 .م973 دار اجليل،
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الدكتور أمحد الريسوين، بحث : البحث يف مقاصد الرشيعة نشأته وتطوره ومستقبله .9

للرتاث اإلسالمي  مقدم لندوة مقاصد الرشيعة، التي نظمتها مؤسسة الفرقان

 .م335 مارس  5إىل  ، من (لندن)ب

لإلمام  أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن : بداية املجتهد وهناية املقتصد .3 

أيب  عبد الرمحن عبد احلكيم بن حممد، املكتبة : ، حتقي (هي595ت)رشد القرطبي 

 . التوقيفية، القاهرة

 عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني أبو املعايل: الربهان يف أصول الفقه .  

، 1من، ط -املنصورة  -عبد العظيم حممود الديب، دار الوفاء . د: هي، حتقي 177ت

 .هي7 1 

،  لبنان، ط –حممد خرضي بك، دار القلم، برتوت : تاريخ الترشيع اإلسالمي .  

 م973 

 .القاهرة اإلمام أبو زهرة، دار الفكر العريب،: تاريخ املذاهب اإلسالمية .3 

 .م979 ، تونس، طبع يف الرشكة التونسية: التحرير والتنوير، البن عاشور .1 

حممد أمني املعرون بأمرت بادشاه احلنفي : تيسرت التحرير رشح كتاب التحرير .5 

 .هي 35 ، مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، القاهرة، (هي977ت)

(  اهلل ابن عبد الرحيم الدهلويشاه ويل)اإلمام أمحد املعرون ب : حجة اهلل البالغة .  

 . بغداد –القاهرة  -مكتبة املثنى  -سيد ساب ، دار الكتب احلديثة : هي، حتقي  7  ت

 -دراسة تطبيقية معارصةحفظ النفس والامل يف القواعد املقاصدية واألصولية  .7 

للباحث زيدون حممد رايض النارص، وهي أطروحة دكتوراه، مقدمة اىل كلية العلوم 

 .م7 3 سالمية يف اجلامعة العراقية للعام اال

 .عبد الوهاب خالن،دار القلم، الكويت: خالصة تاريخ الترشيع اإلسالمي .7 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

  

 

تاليف  أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين، دار الكتاب العريب ي : سنن أيب داود .9 

 .برتوت

ر .3  ْوج  دي السنن الكربا للبيهقي، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرُْصَ

حممد عبد القادر عطا، دار الكتب : ، حتقي (هي157: ت)اخلراساين، أبو بكر البيهقي 

 (.7 39 )م، رقم333  -هي  1 1 الثالثة، : العلمية، برتوت، ط

الشاطبي ومنهجه يف مقاصد الرشيعة، رسالة مقدمة إىل اجلس كلية الرشيعة، جامعة  .  

 .م977 /هي137  بغداد لنيل درجة الامجسترت، بشرت مهدي الكبييس،

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد : رشح بداية املجتهد وهناية املقتصد .  

عبد اهلل العبادي، دار السالم، القاهرة، . د: هي، رشح وحتقي  وختريج595القرطبي ت

 . م995  -هي   1 ،  ط

الدين أبو عبد اهلل شمس : شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل .3 

حممد بدر : هي، حتقي  75حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ت

 .هي397 برتوت، –الدين أبو فراس النعساين احللبي، دار الفكر 

الصحاح، إسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقي  أمحد عبدالغفار عطا، الكتاب العريب،  .1 

 . ه377 من، 

،حتقي  حممد فؤاد عبد (هي   )ريملسلم بن احلجاج النيسابو: صحيح مسلم .5 

 .برتوت_الباقي،مطبعة دار إحياء الرتاث العريب

أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن أيب بكر بن : الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية .  

حممد مجيل غازي، مطبعة املدين . د: هي،حتقي  75أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ت

 .79ص:ط.ت،د.القاهرة، د -

الرشيعة للدكتور بشرت مهدي الكبييس، مطبعة دائرة البحوث  علم مقاصد .7 

 .هي  3 والدراسات يف ديوان الوقف السني، الطبعة االوىل 
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كالمها لشيخ اإلسالم أيب حييى زكريا األنصاري : غاية الوصول رشح لب األصول .7 

عة قم، الطب -الشافعي من أعالم علامء الشافعية يف القرن السابع اهلجري، مطبعة أمرت

 . هي3 1 األوىل، 

 .لنظام الدين ومجاعة من علامء اهلند، دار احياء الرتاث العريب: الفتاوا اهلندية .9 

هي، 71 شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس  القرايف الاملكي ت: الفروق .33

 -هي 1 1 ،  لبنان، ط –عمر حسن القّيام، مؤسسة الرسالة نارشون، برتوت : حتقي 

 .  -  / :م333 

-ه393 ،   برتوت ، ط–قه الزكاة ، يوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة ف . 3

 .م 973 

: الفقه املقاصدي ألمرت املؤمنني عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه دراسة مقارنة . 3

للباحث إدريس كجيل محد السورجي، وهي رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية العلوم 

 .م  3 االسالمية يف اجلامعة العراقية للعام 

حماسن يف كتابه ( 5 3: ت)الفكر املقاصدي عند اإلمام القفال الشايش الكبرت  .33

للباحث محيد أمحد راجح، وهي رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية اإلمام : الرشيعة

 .م1 3 األعظم اجلامعة للعام 

للباحث بشرت مهدي الكبييس، وهي رسالة : الفكر املقاصدي يف جهود الشاطبي .31

 .م977 ة اىل كلية العلوم االسالمية يف جامعة بغداد للعام ماجسترت مقدم

،  املحامي صبحي حممصاين، دار الكشان، برتوت،ط: فلسفة الترشيع يف اإلسالم .35

 .م 95  -هي  37 

 . ه  3 فواتح الرمحوت، عبد العيل حممد األنصاري، املطبعة األمرتية، من،  . 3

قوب الفرتوزآبادي، املؤسسة تأليف  اجد الدين حممد بن يع: القاموس املحيط .37

 .العربية للطباعة والنرش، برتوت ي لبنان
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هي،  51القايض أبو بكر بن العريب ت: كتاب القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس .37

 –الدكتور حممد عبد اهلل ولد كريم، دار الغرب اإلسالمي، برتوت : دراسة وحتقي 
 .م 99 ، لبنان، ط

 –، دار صادر (هي  7ت)مكرم بن منظور أليب الفضل حممد بن : لسان العرب .39

 .نخبة من العلامء، طبعة دار املعارن، القاهرة: برتوت الطبعة األوىل، حتقي 

 – 5هي،  مج5 3 ،  حممد رشيد رضا، دار املنار، القاهرة، ط: اجلة املنار .13
 .93ص/3ج

 :هي، حتقي 717أبو العباس أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين ت: اجموع الفتاوا . 1

،  عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

 .351/  : ت.د

البن اللحام، حتقي  : املختن يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل . 1

 .م973 هي ي133 الدكتور حممد مظفر بقا، دار الفكر، دمش ، 

هي، 535: ت)مد الغزايل الطويس املستصفى يف علم األصول، أبو حامد حممد بن حم .13

حممد بن سليامن األشقر، مؤسسة الرسالة، برتوت، لبنان، األوىل، : املحق 

 .م997 /هي7 1 

تأليف  أمحد بن حممد بن عيل املقري : املصباح املنرت يف غريب الرشح الكبرت للرافعي .11

 .برتوت، لبنان –الفيومي،  املكتبة العلمية 

للباحث حممد مكي  -نامذج تطبيقية- سياسة السلطان املقاصد الرشعية وأثرها يف .15

كامل، وهي رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف اجلامعة العراقية للعام 

 .م  3 

للباحثة رقية مالك عالوي : مقاصد الرشيعة االسالمية يف املرتاث والوصية . 1

  .م7 3 ألعظم اجلامعة للعام الراوي، وهي أطروحة دكتوراه، مقدمة اليكلية اإلمام ا
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للدكتور حممد سعد : مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية .17

( نظرية املقاصد عند الشاطبي)، وللتعرن عىل العوامل األخرا يراجع 3 ص:اليويب

 .33  -73ص :ألمحد الريسوين

ن أمحد بن حممد سعد ب.مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، د .17

 .م997  -هي 7 1 ،  السعودية، ط -مسعود اليويب، دار اهلجرة، الرياض

مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها، عالل الفايس، مكتبة الوحدة العربية، الدار  .19

 .البيضاء

مقاصد الرشيعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشور، املؤسسة الوطنية للكتاب،  .53

 .م975 اجلزائر، 

للدكتور  إسامعيل عبد عباس، مكتب : عة بني االنحسار والتفعيلمقاصد الرشي . 5

  . 7 3 ، بغداد،  شمس األندلس للطباعة الرقمية والتصميم والنرش، ط

يوسف أمحد حممد البدوي، دار النفائس، األردن، : مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية . 5

 .م333  -هي   1 ، ط

للباحثة عامرة : يف كتابه املفصلمقاصد الرشيعة عند االستاذ عبدالكريم زيدان  .53

عداي مهدي، وهي أطروحة دكتوراه، مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف جامعة بغداد 

 .م5 3 للعام 

للباحث نور الدين مجيل عبدالقادر : مقاصد الرشيعة عند االمام ابن قيم اجلوزية .51

جلامعة للعام التاوكوزي، وهي رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية اإلمام األعظم ا

 .م337 

للباحث لقامن هباء الدين أمحد اخلطي، وهي : مقاصد الرشيعة عند االمام الغزايل .55

 .م335 رسالة ماجسترت، مقدمة إىل كلية العلوم االسالمية يف جامعة بغداد، للعام 
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للباحث حممد عبدالله البنجويني، وهي رسالة : مقاصد الرشيعة عند االمام القرايف . 5

 .م337 دمة إىل كلية اإلمام األعظم اجلامعة للعام ماجسترت، مق

للباحثة : مقاصد الرشيعة يف القواعد الكلية ونامذج عىل تطبيقاهتا من أحكام األرسة .57

ارساء حممد سامل زيدان املعاضيدي، وهي رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية اللعوم 

 .م3 3 االسالمية يف اجلامعة العراقية للعام 

للباحث رشيد عبداحلميد عبود الشاماين، وهي : يف املسائل الطبية مقاصد الرشيعة .57

 .م  3 رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية اإلمام األعظم اجلامعة، للعام 

للباحثة آية طالب أمحد سبع، وهي : مقاصد الرشيعة يف املعيار املعرب للونرشييس .59

 .م7 3 بغداد للعام  أطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف جامعة

مقاصد الرشيعة يف أهم بواكرتها عند األئمة احلكيم الرتمذي والقفال الشايش  .3 

للباحثة نغم حييى ناجي، وهي رسالة ماجسترت، مقدمة إىل كلية : والصدوق انموذجاً 

 .م7 3 العلوم االسالمية يف جامعة بغداد للعام 

براهيم كا م، وهي رسالة للباحثة شيامء ا: مقاصد الرشيعة يف سورة النساء .  

 .م  3 ماجسترت، مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف جامعة بغداد للعام 

للباحثة آيات ياسني طه، وهي : مقاصد الرشيعة يف فقه االمام سعيد بن املسيب .  

 .م  3 رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف جامعة بغداد للعام 

للباحث حسن : قه أمرت املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهمقاصد الرشيعة يف ف .3 

حممد ابراهيم، وهي رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية اإلمام األعظم اجلامعة للعام 

 .م337 

للباحث أيب آدم سلطان محيد وهي : مقاصد الرشيعة كلياهتا ومراتبها وطرق حفظها .1 

 .م3 3 مية يف اجلامعة العراقية للعام أطروحة دكتوراه، مقدمة إىل كلية العلوم االسال
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للباحثة ميمونة حممد عبدالقادر، : مقاصد الرشيعة وأثره يف تنمية القطاع الزراعي .5 

وهي رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف اجلامعة العراقية للعام 

 .م7 3 

تقدم هبا أبو ، وهي أطروحة 3 : مقاصد الرشيعة، كلياهتا ومراتبها وطرق حفظها .  

 . 33 آدم سلطان محيد إىل اجلس كلية الرشيعة لنيل درجة دكتوراه عام 

وهي أطروحة تقدم هبا أبو آدم : مقاصد الرشيعة، كلياهتا ومراتبها وطرق حفظها .7 

 . 33 سلطان محيد إىل اجلس كلية الرشيعة لنيل درجة دكتوراه عام 

للباحث مصطفى كا م : نهااملقاصد العامة للرشيعة ماهيتها ومسالك الكشف ع .7 

حممود، وهي رسالة ماجسترت، مقدمة إىل كلية العلوم االسالمية يف جامعة بغداد للعام 

 .م3 3 

للباحث رمحن حسني عيل، وهي أطروحة دكتوراه، مقدمة : مقاصد القران الكريم .9 

 .م  3 اىل كلية العلوم االسالمية يف جامعة بغداد، للعام 

للباحث عكاب يوسف : قه ابن عباس ريض اهلل عنهاماملقاصد وتطبيقاهتا يف ف .73

زغرت، وهي رسالة ماجسترت مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف جامعة بغداد للعام 

 .م5 3 

الدكتور حممد بلتاجي، ( منهج عمر يف الترشيع دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيامته . 7

 م 33  -هي 7 1 ، 3دار السالم، القاهرة، ط

أصول الرشيعة، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، حتقي   املوافقات يف . 7

 .عبدالله دراز، املكتبة التجارية، من

للباحث باسم حممد صالح احلسني، وهي : نظرية املقاصد عند االمام الغزايل .73

 .م 33 أطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية العلوم االسالمة يف اجلامعة العراقية للعام 
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للدكتور أمحد الريسوين، املعهد العاملي للفكر : د الشاطبينظرية املقاصد عن .71

 .م995  -هي   1 ،1اإلسالمي، أمريكا، ط

النهاية يف غريب احلديث، اجد الدين بن حممد بن األثرت، حتقي  طاهر الزاوي  .75

 .م3 9 وحممود الطناحي، عيسى البايب احللبي، من 

أيب بكر بن عبد اجلليل املرغياين أليب احلسني عيل بن : اهلداية رشح بداية املبتدي . 7

 .، املكتبة اإلسالمية، برتوت(هي593ت)

للباحثة دالل حممود : وسائل محاية املستهلك يف ضوء مقاصد الرشيعة االسالمية .77

أمحد اجلبوري، وهي رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف اجلامعة 

 .م  3 العراقية للعام 

للباحث سيف : املقاصد واثرها يف منع اجلرائم دراسة فكريةالوسائل هلا أحكام  .77

حممود جنحيت العبيدي، وهي رسالة ماجسترت، مقدمة اىل كلية اإلمام األعظم اجلامعة 

 .م  3 للعام 
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