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 االجتهاد اإلنشائي واالنتقائي منوذجا أهمّية املقاصد الّشرعّية يف ضروب االجتهاد امُلعاصر
 دراسة أصولّية

 الدراسات اإلسالمية قسم  -كلية التربية األساسية -أستاذ مساعد
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 امُللّخص
ة بالةىىة ومكا ىىة عظياىىة ل صىىدور أبىى  العلىىم مىى   رعية ب بايىىب تحظىىا الاقاصىىد اليىىب

الفقهىىىاا واألصىىىولييب ب وقىىىد بىىىدو ذلىىى  بصىىىور، واحىىىحة ل عبىىىاراتهمب ل  ىىىا ت التب  يىىى  

والتبخىىىريا وا سىىىت باه الفقهىىىيب باىىىا   يىىىدعل ماىىىا  لليىىىب ب علىىىا ابتاىىىامهم بهىىىاب كو هىىىا 

ة ل بىى،ا العصىىرب الىى،   احىىر، ل أذبىىا هم ع ىىد ال بظىىر ل ا ات وال ىىواوخب وةاصىىب سىىتادب لال

را ع ىىد  ة بيىىك  لىىم يكىى  متصىىوب ات الفقهيىىب ور للا ّيىىب تيىىعببت بىىه الفىىروع وتكىىالرت بىىه الصىىب

 .- اهلل  ر اهم –علااا الفقه الاتقدمي   

رعيبة ع ىىد علاىىاا  مىى  ب ىىا بىى،ا بىىاا البحىىع والىى،  يسىىعا صلىىا بيىىاة الاقاصىىد اليىىب

ة ماا ت ا رعية التي تدة  ل باب ا بتهاد الفقهي.اإلسالمب وةاصب  لاقاصد اليب

عاصىىىر كا بتهىىىاد اإل يىىىاّي  ولقىىىد  ىىىاقح البا ىىىع: أبىىىرو حىىىروب ا بتهىىىاد الال

هاىىىي ب والتىىىي  ربي  الال رعيبة ل بىىى،ي  اليىىىب ة الاقاصىىىد اليىىىب يىىىب ه عىىى  أباب وا  تقىىىاّيب وتحىىىدب

ة بيىىك  واحىىتب وذلىى  ل التب ظيىىر والتبطبيىى ب وأسىى خ  بىىروت ل معظىىم الارا ىى  ا بتهاديىىب

 اهلل أة ياع  بحثي م  العلم ال بافعب والحاد هلل رب العالاي .

 .الاقاصدب اليريعةب اليرعيةب األ كام الفقهيبةب اإلسالم 
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Abstract 

       The legal objectives enjoy extreme significance as well as a great 

value for scholars especially the jurists and fundamentalists. Such 

fact is palpably present in their statements, occasions of revelation, 

documentation and drawing juristic conclusions. Those clues, 

undoubtedly, show how far those scholars were concerned about the 

legal objectives and kept them vivid in their minds whenever they 

studied any new developments or calamities especially in an age 

where ramifications varied, and juristic issues multiplied in a way 

that was unimaginable for the early jurists - May Allah have mercy 

on them. Accordingly, this research is keen to show the importance 

of the legal objectives for the Muslim scholars especially in the fields 

which belong to the division of juristic discretion. To conclude, the 

researcher has handled the most outstanding forms of contemporary 

discretion such as the compositional and the selective. In addition, 

the researcher has also drawn attention to the importance of such 

significant forms which have been obviously present along most 

stages of discretion throughout theorization and application. May 

Allah render this research beneficial to all mankind.  Finally, Praise 

be to Allah, Lord of all creation.  

 

 Key words: objectives, Sharia, legal, juristic provisions, Islam.   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 امُلقّدمة
الم علا رسىوخ   ال، والسىب الحاد هلل رب العالاي   ادا يوال  عاه ويكافئ م يدهب والصىب

ة محاد ب  عبد اهللب وعلا  ي ب  وصىحبه والتبابعي  لهم بح سىاة صلا يوم الدب   آلةالرب اة ومعلبم األمب

 وبعد:

ري  ومل ،ري  ليلبغلبةوا رسىا ت اهلل بيىب سىالم مل ا ةل  اهلل الخل  أرسى  صليهم رل وشىراّعه   لاب

اري ؛   وأ كىامهب فهو رببهم وةالقهم وأعلم باىا ي فعهم وما ييىىىىربم ل   أغ غ  {سىىىىبحىا ه:قاخ الدب

وغ اللَّطِيفل   بل لغ غ وغ ْ  ةغ بِيرل يغْعلغمل مغ  .[14:  الال ] }الْخغ

مب ومقاصد أراد تحقيقها م  وراا فرض تل  األ كامب وم   فلله ل شرعه غايات وِ كغ

ت كيفيىبة التبعىامى  مع ال بصىىىىو : فهاىا أت  ب ىا تبوب  رعيىة أبايىة بىالةىةب فهي توحىىىىب الاقىاصىىىىد اليىىىىب

 صور.العل  واست باطا وتخرياا علا مرب 

رعيبة باكا ة كبير، ع د الفل  عاصىري  م   و تسىااخ ب ا: ب   ظيت الاقاصىد اليىب قهاا الال

عاصر،؟  اتستادب واوخ والال خرياب وا ست باه فياا يقع م  ال ب فريعب والتب  يع التب   الال

 أسئلة الّدراسة:
قهاا واألصوليي ؟ ما-1 رعيبة( ع د الفل صطلت )الاقاصد اليب  الاقصود بال

 ل ا بتهاد الفقهي ع د األصوليي  وماا ته؟  بي مواط  ا عتبار الاقاصد ما-٢

عاصىىىر،ب وما بو مل   ب -٣ سىىىت د ذل  م   كاة لالعتبار الاقاصىىىد  ألر ل حىىىروب ا بتهاد الال

  صيليبة؟الاهة التب 

 أهمّية الّدراسة: 
رعيبة ع د الفقهاا واألصوليي .لصطالاقصود بال  معرفة-1  ت الاقاصد اليب

 ماا ت ومواط  ا عتبار الاقاصد  ل ا بتهاد الفقهيب ع د األصوليي .  ذكر- ٢
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سىت د ذل   ألر ا عتبار الاقاصىد  وأباب   عرفةم-٣ عاصىر،ب مع بياة مل يته ل حىروب ا بتهاد الال

 م  الاهة التب صيليبة.

 أهداف الّدراسة:
ريعة-1 صطلت مقاصد اليب  تحديد الاع ا الاقصود م  مل

د، ل التب لير ل سىىىير عاليبة ا بتهاد   تتعدابا بياة-٢ رعيبة مواط  محدب صلا   أةب للاقاصىىىد اليىىىب

 غيربا.

سىت د ذل   صظهار-٣ عاصىر،ب مع ذكر مل مدو أبايبة ا عتبار الاقاصىد  ل حىروب ا بتهاد الال

 م  الاهة األصوليبة والتب صيليبة.

 الّدراسات الّسابقة: 
ريعة اإلسىىالميبةب دار القلمب ه: األولاب  -1 - بىىىىىى 141٧القرحىىاو ب يوسىىفب ا بتهاد ل اليىىب

راسىىىة1٩٩٩ موحىىىوع ا بتهاد الفقهي م   يع  قيقته وأ كامهب مع   مب وت اولت ب،ه الدب

اإل يىىىىىاّي   ا بتهىىاد  عىىاصىىىىرب مثىى  الكالم علا مفهومي  الال ة ل ا بتهىىاد  تحليليىىب  ظرات 

رعيبة ل   راسىىة ل بياة أبايبة الاقاصىىد اليىىب وا  تقاّي وبياة أصىىولهااب بي اا تختصب ب،ه الدب

عاصىىرب وما مدو تل  األبايب  ة ل مرا   ا بتهاد اإل يىىاّي وا  تقاّي  حىىروب ا بتهاد الال

 م  ال با ية األصوليبة والفرعيبة.

مىة ل يى  دربىة  قىدب ة مل ب دليلىة: ا بتهىاد ا  تقىاّي ل الفقىه اإلسىىىىالميب أطرو ىة بىامعيىب راو -٢

  م. ٢٠14-م٢٠1٣ل الفقىه واألصىىىىوخ م  بىامعىة الحىاا لخيىىىىر بىات ىة: الا اّرب    هالىدكتورا

ة ل القىديم  ولقىد ت ىاولىت بى،ه الىدراسىىىىة ا بتهىاد  م   يىع مفهومىه وأصىىىىولىه الفقهيىب

رعيبة م  ال با ية األصىىوليبة  يبة الاقاصىىد اليىىب ت دراسىىتي ل بياة أباب والحديعب بي اا اةتصىىب

عاصر،.والفرعيبةب مع بياة وبوه األباب   يبة ل شتبا الارا   ا بتهاديبة الال
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ريعة ع د األصوليي    الاطلب األوخ: بياة  قيقة مقاصد اليب
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 لاملطلب األّو
 حقيقة مقاصد الّشريعة عند األصوليني

 املقاصد ُلغة: أواًل:
مفعغ   الاقاصد: باع مقِصدب وبو مصدر مياي علا ووة مفِع ب واسم الاكاة علا ووة  

ب وي تي علا معاٍة كثير، ل كالم بالفتت؛  حو مقصد معي ب وأص  ب،ا الاصدر الفع  قصد

 العربب أذكر م ها:

لغا {:  اسىتقامة الطري  واعتدالهب يلقاخ: طري  قصىد وقاصىدب كاا باا ل قوله سىبحا ه - عغ وغ

ر  
اِّ ا بىغ ِم ْهىغ بِيىِ  وغ دل السىىىىَّ لغوْ  اهللِ قغصىىىىْ ااغ   وغ مْ   شىىىىغ اكل دغ ِعي غ   لغهىغ [: أ  صييىىىىاط الطري   ٩]ال حى :  }أغْباغ

ستقيم وتسهيله باألدلبة والبرابي  .الال

قوخ    - ل  كاا  دهب  تعاَّ أ   القت   فالة  قصد  تقوخ:  كاا  دب  والتبعاُّ اإلراد،  باع ا  وي تي 

 األعيا: 

فىىىى قصىىىىىىىده  بىىىى ىىىىدواين  هل  ابىىىىغ  أغصىىىىىىىغ

 

مىىعىىتىىدخ  خىى   الىىْ رمىىاط  مىى   ذابىى     أو 

 .مكا ه فقتله-يل سب لله د  سيف  -أ  أصابه اله دواين:  

التبفري ب والقصد ل الاعيية: بو الارتبة    وم  معا يه: التبوسب  و س  التبدبيرب وعدم اإلفراه أو  -

 

)الاتوىف:  حو  1) العباس  أبو  الحاو ب  لم  الفيوميب  علي  ب   محاد  ب   أ اد  الفيوميب  ي ظر:  بى(:  ٧٧٠( 

 بيروتب بدوة طبعة. - ب ال اشر: الاكتبة العلاية 5٠4  ٢ب ماد، )قصد( االاصباط الا ير

بى(: واد  5٩٧الفرا عبد الر ا  ب  علي ب  محاد الاوو  )الاتوىف: ( ي ظر: اب  الاوو ب بااخ الدي  أبو ٢)

التفسيرب ا العربي  55٢   ٢الاسير ل علم  الكتاب  دار  ال اشر:  الاهد ب  الرواق  الاحق : عبد  بيروتب   -ب 

 بى.14٢٢الطبعة: األولاب 

)الاتوىف:  ٣) عار  ب   القادر  عبد  البةداد ب  ي ظر:  لباب1٠٩٣(  ولب  األدب  ة ا ة  ا  بى(:  العربب   ٩لساة 

بى  1418ب تحقي  وشرط: عبد السالم محاد باروةب ال اشر: مكتبة الخا ايب القابر،ب الطبعة: الرابعةب  461 

 م.1٩٩٧-
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سطا بي  اإلسراف والتبقتير  .الوم

بقوله:   قصد  كلاة  معاين  ب ي  اب   العرب: "وقد  صر  كالم  ل  ومواقعها  قصدب  أص : 

ياب علا اعتداخ كاة ذل  أو بور  ."ا عت ام والتبوبه وال بهوض  حو اليب

 ثانًيا: املقاصد اصطالًحا:
الال  يعرف  اليب لم  الاقاصد  الفقهاا:  م   موة  الال تقدب به،ا  ب،ا رعية  يع ي  و   صطلتب 

ةفاؤه أو غاوحه ل أذبا همب ب  أشاروا صليه ل كتبهم الفقهيبة واألصوليبةب ولك بهم عببروا ب لفاظ  

عبير ع ه بالاع ا أكثر م  غيره  أةرو؛ كق لهم: العلبةب والحكاةب والاقصودب والاع ا. وشاع التب 

صطلحات ل كتبهمم    .الال

مي :    تقدب ولع  سبب عدم وبود تعريف مب يٍّ علا أساس الحدود والتبصورات ع د الال

رعيةب مع  اطبي لم يعرف الاقاصد اليب بو وحو ه واستقراره ل أذبا همب  تا صةب أبا صسحاق اليب

ه قد أفردبا بالبحع ل كتابه )الاوافقات(ب وم  الااك  أة يلعت،ر صل يسوين؛  يه باا اعت،ر به الرب أ ب

 ال،  أعاد ذل  لسببي ب باا: 

ا بقراا، كتابه الخا  بالاقاصد م  )الاوافقات(. اعتباره-1 اب وي داد وحو م  األمر واححم

ريعة   لعوامب  أةب -٢ اسخي  ل علوم اليب اطبي قد ألبف كتابه للرب  . البالطب  اليب

تقاربة م   يع الاياوةب م ها: ا  اد ع د علااّ ا لك ب  د، مل تعدب عاصري  تعريفات مل  الال

 

 . 5٢5  ٢( ي ظر: الاوبر : الصحاطب ا1)

)الاتوىف: ٢) اإلفريقي  الرويفعي  األ صار   الدي   بااخ  الفي ب  أبو  عليب  ب   مكرم  ب   محاد  م ظورب  اب    )

 بى. 1414ب ٣بيروتب ه -ب ال اشر: دار صادر٣55  ٣ى(: لساة العربباب٧11

ب 1ب دار الهار،ب ه٣٣( ي ظر: اليوبيب محاد سعد: مقاصد اليريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة اليرعيةب  ٣)

 م. 1٩٩8الرياضب 

الياطبيب   4) اإلمام  الاقاصد ع د  أ اد:  ظرية  الريسوينب  ي ظر:  العالاي  1٧(  الاعهد  اإلسالميب ب  للفكر 

 د.ه. 
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أةب   اب -1 بيب ا  مل وشرط  ةاصةب  وأةرو  عامة  مقاصد  صلا:  الاقاصد  م  قسب ال،     :عاشور: 

التب " العامب مقاصد  أو يريع  التبيريع  أ واخ  ل بايع  ارع  لليب الالحوظة  والحكم  الاعاين  ة: بي 

عظاها  . "مل

ف مع ا  ارع لتحقي  مقاصد  "الاقاصد الخاصة ب  بها: لمب عرب الكيفيبات الاقصود، لليب

ة فاتهم الخاصب  ."ال باس ال بافعةب ولحفظ مصالحهم العامة ل تصرب

ريعة: ما بو عام أو غالب ل بايع أ واخ التب  يريع بدوة استث ااب وبع  م  مقاصد اليب

ساوا، والتبيسير علا ال كلبفي  وذل  كالعدخ والرب اة والال خل ب وم ها ما بو ةا  باقاصد الال

فاتهم فياا بي هم.   أ فسهمب وذل  للحفاظ علا مصالحهم وحب  تصرب

ب  بها:    عالخ-٢  فها  ارع ع د ك   كم م  "الفاسي: عرب اليب التي وحعها  م هاب واألسرار  الةاية 

 . "أ كامها

ة ألفاظه؛  يع   اشتا  علا الاقاصد  وياتاو ب،ا التبعريف بسهولتهب ووحو هب وقلب

ة ل شطره الثباين خب والاقاصد الخاصب ة ل شطره األوب  .العامب

يسوين-٣ فها ب  بها: الرب ريعة ألب  تحقيقها لاصلحة العباد": وعرب  ."الةايات التي وحعت اليب

ها يسوين( تعريفا واححا وبليباب وفيه بياة لاابيبة الاقاصد م   يع عاومل   ويلعدب تعريف )الرب

بب ل ذل  است اده علا عاوم مفهوم تحقي  الاصالت للعباد   ة م هاب وربباا كاة السب دوة الخاصب

 

ب  1ب تحقي : محاد ال  يليب دار القلمب ه٢٠٧( اب  عاشورب محاد الطابر: مقاصد اليريعة اإلسالميةب  1)

 م.٢٠16

 ( الساب   فسه. ٢)

 م.1٩٩٣ب دار الةرب اإلسالميب  1ب م5ب ه٧( ي ظر: الفاسي عالخ: مقاصد اليريعة اإلسالمية ومكارمهاب  ٣)

 . ٣6اصد اليريعة وعالقتها باألدلة اليرعيةب  ( ي ظر: اليوبي: مق 4)

 . 1٩( الريسوين:  ظرية الاقاصد ع د اإلمام الياطبيب  5)
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ة  .دوة الحابة ل،كر ما يتعل  بها م  األدلبة واأل كام الخاصب

ب  بها:  الخادمي-4 فها  وعرب سواا  ":  عليهاب  ترتببة  والال رعيبةب  اليب األ كام  ل  الالحوظة  الاعاين 

ا ب ّيًّاب أكا ت تل  الاعا كام  ."أم مصلحة كلبيةب أم ساات بااليبةين  ل

الثب  رعية  اليب الاقاصد  أقسام  بتياي ه  التبعريف  ب،ا  روريات وياتاو  اليب وبي:  اللةب 

ا. التها الاقصود، شرعم  والحابيبات والتبحسي يباتب وكاة ي قصه اإلشار، صلا  فظ مكاب

ابقة بي ماا  التب  عاصري   صةب التبعريفات السب عريفات والقاّاة تطوخب ولقد ظهر ابتاام الال

لاع ا  البياة  ذل   وكاة  ب سره؛  للعالم  وفياّلها  مابيتها  بياة  ةالخ  م   الاقاصد  بافهوم 

رعيبة عظيم ال بفع.   الاقاصد اليب

  

 

 . ٣6( ي ظر: اليوبي: مقاصد اليريعة وعالقتها باألدلة اليرعيةب  1)

ب  1ب م يورات: كتاب األمةب ووار، األوقافب قطرب ه4٧  1( الخادميب  ورالدي : ا بتهاد الاقاصد با٢)

 م.1٩٩8
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 انياملطلب الّث
 ة يف االجتهادرعّيجماالت املقاصد الّش

والعاليبةب   الفكريبة  الفقهي م  باب الاهود  الاب،ولة ل عاليبة ا بتهاد  معظم الاهود 

رعيةب كاا ل قوله تعالا:   رع وأشارت صليه باااوعة م  األدلبة اليب ا {وبو ما بيب ته  صو  اليب صِذغ وغ

وا بِِه   ْوِف أغذغاعل ْم أغْمر  ِم غ اأْلغْمِ  أغِو الْخغ بل ااغ  بغ
 
دُّوهل    ۖ لغْو رغ هل وغ اغ

لِ ْم لغعغ صِلغٰا ألولِي اأْلغْمرِ ِم ْهل وِخ وغ سل صِلغا الرَّ

ْم   ِم ْهل هل  يغْستغ ْبِطلو غ  الَِّ،ي غ 
 
لِيالم   ۖ قغ صِ َّ  يْطغاةغ  اليَّ بغْعتلمل  تَّ تلهل  غ ْ اغ رغ وغ ْم  يْكل لغ عغ فغْي ل اهللِ  لغْو غ  ال ساا:  ]     }وغ

ا م  ُّوِ ي صِلغيِْهْم  {وقوله تعالا:    [ب8٣  غ صِ َّ ِربغ
بْلِ ْل غا ِم  قغ ا أغْرسغ مغ ْكرِ صِة كل تلْم   ۖ  وغ اْس غللوا أغْب غ ال،ِّ فغ

وةغ  ْعلغال عارو ب  العا ب أ ه ساع رسوخ اهلل صلا اهلل عليه   وكاا ل  ديع[  4٣]ال ح :     } غ تغ

ا  كم فابتهد لم أةط  فله صذا  كم الحاكم فابتهد لمب أصاب فله أبراةب وصذ"وسلم يقوخ:  

أبراةب فه ا  ب"أبر م هم:  صيب  للال فيهاب  فياتهدوا  رعيبة  اليب األمور  صليهم  تردب  أ اس  ك 

 وللاخطئ م هم: أبر وا د. 

التي  وماا ته  أبايته  له  العظيم  والعالي  الفكر   العا   له،ا  رعي  اليب التبوبيه  وب،ا 

فيها ويعدب  غ  ريعة   يسوب غ فيها ا بتهاد البتبة كاألصوخ الكلبية لليب شرعاب بي اا ب اك أمور   يسوب

مااخ  فال  القطعيب  اإلبااع  ومواط   رور،ب  باليب ي   الدب م   لِات  عل التي  تواتر،  الال واألمور 

ي   . لالبتهاد ل األمور القطعيبة ل الدب

صط اتغهد فيه  ومواط  ا بتهادب وبو ال،  يطل  عليه األصوليبوة مل يكوة ل    -لت الال

د فيه: ك   كم شرعي ليس فيه دلي  قطعي"سوو ما سب ب قاخ اإلس و :  اتغهغ ومداره   ب"والال

 

الس ةب باب أبر الحاكم صذا ابتهد ف صاب أو أةط ب  و( رواه البخار  ل صحيحهب كتاب ا عتصام بالكتاب  1)

ب ورواه مسلم ل صحيحه ل كتاب األقييةب باب بياة أبر الحاكم صذا ابتهد 1٠8 ٩. ا ٧٣5٢ ديع رقم: 

 . 1٣4٢ ٣(ب ا1٧16) - 15ف صابب أو أةط ب  ديع رقم: 

 . ٣٠٧  ٣بياة الاختصرب ا( األصفهاين: ٢)

 . ٣٩4( اإلس و :  هاية السوخب  ٣)
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وتاحيصب  وتدقي   وت مب   صلا  ظر  بحابة  بي  التي  تبيحة  الال غير  األمور  الحقيقة  وخ  ل 

وم ه راسخة  علايبة   ، عدب صلا  فيه  يلحتاا  فياا  يكوة  ص باا  بهد  فا بتهاد  وصلا  صة  تخصب مل ايبة 

، أوبهب أو  وا شتباه أو تحتا  عدب   وتحقي ب وب،ه بي األمور التي يكوة فيها  وع م  الةاوضِ 

فيها ،    صب  ستادب مل طارّة  أمور  أصلها  م   يع  األدلب   فتحتاال   ب بي  صعااخ  اليب صلا  ة رعيب ة 

 .وا ستصحابب وغيربا م  األدلبةوا بتهاديبةب كالقياسب وا ستصالطب وا ستحساةب 

   "وب ا ترد قاعد، ميهور،ب وبي القاعد، الا صو  عليها ع د األصوليي  بقولهم:  

ب فه،ه القاعد، مع ابا م   يع العاوم أة   "ص ابتهاد مع ال بص أو   ابتهاد ل مورد ال ب 

م     تهاد وبطال ه ل ك  ما فيه  صب صب فهي تفيد بظابربا امت اع ا ب مااخ لالبتهاد صذا ورد ال ب 

تبادرب ص باا الاقصود أةب ما  ل كتاب أو س ب  م فيه كِّ ةب ص  أةب ب،ا العاوم ليس علا ظابره كاا بو مل

اتهد معارحته أو تااووه ب   ابتهادب ب    ياوو ا بتهاد ل ذل     صب شرعي   ياوو للال

رعيبة كاا ل قوله تعالا:أصالمب وب،ا األمر معروف ومقطوع به ل بالة م    ا  {  ال بصو  اليب مغ وغ

،ل ِمْ  أغْمرِِبْم  مل الِْخيغرغ وةغ لغهل ا أغْة يغكل وللهل أغْمرم سل رغ ا اهللل وغ ْؤِم غٍة صِذغا قغيغ ْؤِمٍ  وغ غ مل ال
اةغ لِ مغ ْ   ۖ  كغ  اهللغ  يغْعصِ  وغ

ولغهل  سل رغ ْد  وغ الغ م  حغ َّ  فغقغ بِي ما حغ ريت ل  كم مس لة ماب فال ب [٣6األ  اب: ] }مل فحذا ورد ال بص الصب

وا صِلغا اهللِ {  :. وكاا ل قوله تعالاةير،: أ    رأ  و  ابتهاد ْؤِم ِي غ صِذغا دلعل ْوخغ الْال اةغ قغ ا كغ صِ َّاغ

ْع غا  أغطغ ِاْع غا وغ ْم أغْة يغقلوللوا سغ مغ بغيْ غهل يغْحكل
ولِِه لِ سل رغ ألولغٰئِ غ وغ مل  وغ وةغ  بل ْفلِحل  . [51: ال ور] }الْال

مل    ذل   بعد  ويكوة  رعيب  اليب ال بص  يرد  م اطوقد  وتحقي   فهاهب  ل  ا بتهاد  هب  ساغ 

و س  ت  يلهب وم  ذل  تحديد د  تهب وترسيخ  دودهب وا لتفات صلا مقاصدهب أ  ربباا يردب 

 

ب والقرحاو : ا بتهاد ل التيريع  ٣16-٣15( األفةا ستاين: ا بتهاد و مدو  ابت ا صليه ل ب،ا العصرب    1)

 . 4٧ب  اإلسالمي

ال اظرب ا٢) قدامة: روحة  اب   الفروقب ط68   ٢(   والقرال:  البحر  5٠   1ب    8الاحي ب اب وال ركييب 

 ٧٣. 

 .٣٢5  4(  اليوكاين: فتت القديرب ا٣)
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-حابة ص كاا فع  الصب ال بص ويحتاا ل فهاه صلا بهد وت مب  و ظرب فه ا يكوة ا بتهاد ل ال ب 

 .رحي اهلل ع هم

صبراو شره ي بةي توافره ل وا بتهاد الاقاصد : م ها م  م ابا ا بتهادب يكوة فيه 

التب  ي ب   ل  ا ستيعاب  ذل   توظيف  كيفيبة  ومعرفة  ريعةب  اليب باقاصد  علاه  وبو  اتِهدب  الال

رعيةب فا بتهاد الاقاصد  باٍر ل حروب ا بتهاد بايعها.   واست باه األ كام اليب

  

 

 . 1٣٢  4( الياطبي: الاوافقاتب ا1)
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 الثاملطلب الّث
 أهّمّية املقاصد الّشرعّية يف االجتهاد اإلنشائي

فه القرحاو  ب  به:مفهوم   عاصري : عرب است باه  كم بديد  " ا بتهاد اإل ياّي ع د الال

ابقي ب سواا كا ت الاس لة قدياة أم بديد،   ."ل مس لة م  الاساّ  لم يق  به أ د م  السب

 ومع ا ب،ا التبعريف أةب ا بتهاد اإل ياّي ي قسم صلا قساي :

اتهد ل ص ياا  كم  : أة ترد مس لة ليس  األول مي  فيها قوخ أو رأ ب فياتهد الال تقدب قهاا الال للفل

 شرعي لها.

اتهد فيل  ب: أة يكوة لهم  كم ل ذات الاس لةالّثاني به أ دب  حده قو  بديدا لم يقْ  في تي الال

 .وبي الاس لة الايهور،: بح داه القوخ الاديد

اتهد أة يلراعي التبدرا  قهاا ساب   كم فيهاب ب ا ي بةي علا الال فحذا وردت مس لة ليس للفل

  ل العاليبة ا بتهاديبةب وذل  علا لاله مرا  :

رال ب   م   الحكم  طلب  ل  وسعه  الااتهد  يستفرغ  أة املرحلة األوىل: اليب أة  صو   باع ا  عيةب 

الفقهاا  بعض  عليه  يطل   ما  وبو  أم  ب  بال بص  مياولة   ، ستادب الال الحادلة  كا ت  ب    يعرف 

، اتبااباتب وبي:با بتهاد البياين  يبة ا بتهاد الاقاصد  ل ب،ه الار لة م  عدب  ب وتبرو أباب

اتهد فيه ل  دود   رب م  حروب ا بتهاد وال،  يلدعا بالبياينب يكوة  ظر الال : صةب ب،ا اليب

ة د  ته العقليبة باا   ال بص و طاقهب ويكوة ذل  باستعراض كافة د  ته علا معا يهب وةاصب

 

 . ٣٧( القرحاو : ا بتهاد الاعاصرب  1)

ب و سيم ب  مصطفا: م ها ا بتهاد الفقهي الاعاصرب  4٢5( الدواليبي: الادة  صلا علم أصوخ الفقهب  ٣)

 45 



 

842 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ال بصو ب  يت اوله األصوليبوةب بقولهم: ما برو مارو ال بص ب فتدة  فيه لواوم عبارات 

ة  ك د لة: ا قتيااب واإلشار،ب واإلياااب والتب بيه. وربباا يبدو لل باظر ل ال بصو  مع اعتبار كافب

اتهد م  التب مب  ل د لة   عارحة والحير، ل ال بفسب فال بدب للال تل  الدب  ت بعض ما يوقع الال

الدب     ؛ال بصو   ي ئ، تل   وحوط  مدو  علا  للوقوف  دقي   مقاصد   م ظور  ت وف  

تها ذل   وقوب يدفع  ا  عاب البحع  ع د  العلايبة  قة  بالدب يلي   فًا  تصرب ف  ليتصرب ص   ذل   وما  ب 

الال  ذل   دفع  ع   بالبحع  يقوم  اتهدب  يع  الال ل  فس  ي قدط  ال،   ل الاعارض  عارض 

 تياةم لاا بي     ؛يعف ذل  الاعاِرض بقدر ما ي قدط ل  فسهيغ قوو وواط ه ومظا بهب ولربباا يغ مغ 

افع لاا يعارض مقصود  يد ارعب وأمثلة التب قيب الرب يه م   صب يرو أ به غير م اسب لاقصود اليب

ارع كثير، ل فقه الصحابة م ها علا سبي  الاثاخ:   اليب

تبف  عليهب ع  عبداهلل ب  عار ع دما بلةه قوخ أم الاؤم ي  عاّية    • رحي   - ما ورد ل الحديع الال

: أِم  البيت بو؟ قاخ:) عم( قلتل   س لت ال بي صلا اهلل عليه وسلم ع  الادر"  -اهلل ع ها

بابه مرتفعا؟  ب قلت: فاا ش ة  رت بهم ال بفقةل صل فاا لهم لم يدةلوه ل البيت؟ قاخ: صةب قوم  قغ 

عهدبم   ب ليدةلوا م  شااوا ويا عوا م  شااواب ولو  أة قوم   ديع  قاخ: فع  ذل  قومل 

قلوبهمب أة أدة  الادر ل البيتب وأة ألص  بابه باألرضب فقاخ    كرغ بالاابليبةب ف ةاف أة تل 

رسوخ   ساعت ب،ا م  -رحي اهلل ع ها-: لئ  كا ت عاّية -رحي اهلل ع ه -عبد اهلل ب  عار 

ك ي    -صلا اهلل عليه وسلم  -ب ما أرو رسوخ اهلل  -صلا اهلل عليه وسلم-اهلل   ترك استالم الرب

ه ب "الل،ي  يلياة الحارب ص  أةب البيت لم يتام علا قواعد صبرابيم فعللم م  كالم اب  عار أ ب

ال ببي   ترك  علا  يدخب  دلي   م   يديه  بي   ما  صلا  ي ظر  وس   -كاة  عليه  اهلل   ستالم    -لم صلا 

 

 .٢٩1 5ب ال ركيي: البحر الاحي ب ا٣٠٠ 1ا ( الة الي: الاستصفاب1)

 . ٣٠( الدري ي: بحوه مقار ه ل الفقه اإلسالمي وأصوخب  ٢)

 . 444 ٣( الادر بو  ار اسااعي ب ي ظر: اب   ار فتت البار ب ا٣)

 . 146 ٢ب ا158٣( رواه البخار  ل صحيحه: باب في  مكة و ب يا هاب  ديع رقم : 4)
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لي  موِببا ل،ل  التبرك   علم له  ك ي ب قد وقع موقع الحير، م   فسهب وأةب لد لة ذل  الدب الرب

فر ه ب،ل   واشتد  وبب  الال بو  أ به  يقي ا  علم  عاّية  ساع  ديع  فلاا  فا لتفات بهب  ب 

اتهد علا التب قيب والتبفتيح ع  أ  تعارض ي ق  دط ل  فسهب الاقاصد ب م  أبم البواعع للال

 ويكوة مدار رفعه بو ا عتبار وا بتهاد الاقاصد . 

رعيبة ل ب،ه الار لة ل قبوخ اآللار الوارد، ل  ا:ثانًي صةب الااتهد بحابة صلا معرفة الاقاصد اليب

ه ردب بعض   حابة أ ب لفب صذ ورد ع  بعض الصب حابة والسب ر،ب وا عتبار ب قواخ الصب طهب السب ة الال

ريعة لكو ها غير مل اسبة لهااآللار التي   حابة   تتالام مع مقاصد اليب ب واألمثلة م  فقه الصب

 كثير،ب م ها: 

،ب   • عتدب سلم ل صحيحه: أةب  "رد عار ب  الخطاب  ديع فاطاة ب ت قيس ل  فقة الال روو مل

أةب رسوخ اهلل صلا اهلل عليه أبا عارو ب   فص طلب  امرأته فاطاة ب ت قيسب وأ بها أةبرت  

عليه  وسلمب لم ياع  لها سك ا و   فقةب قاخ عار:    ترك كتاب اهلل وس ة  بيب ا صلا اهلل  

  قوخ امرأ،ب    در  لعلها  فظتب أو  سيتب لها السك ا وال بفقةب قاخ اهلل ع  وب :وسلم ل

،غ  { الِْعدَّ وا  أغْ صل وغ ِه َّ 
تِ لِِعدَّ فغطغلِّقلوبل َّ  ااغ  ال ِّسغ ْقتلمل  لَّ طغ صِذغا  ال َّبِيُّ  ا  يُّهغ

أغ اتَّقلوا  ۖ  يغا  مْ   اهللغ   وغ بَّكل    غ   ۖ    رغ

وبل َّ  ِه َّ   ِم   تلْخرِبل
ْب غ    غ وغ   بليلوتِ ي غ   أغة  صِ َّ   يغْخرل

اِ يغ   يغ ْتِ بغيِّ غٍة  بِفغ تِْل غ   ۖ  ٍة مُّ ودل   وغ دل مغ   ۖ    اهللِ    ل  يغتغعغدَّ   وغ

ودغ  دل ْد   اهللِ    ل لغمغ   فغقغ هل   ظغ لِ غ   بغْعدغ   يلْحِدهل   اهللغ   لغعغ َّ   تغْدِر    غ   ۖ     غْفسغ [ب وقاخ عرو،:  1:  ]الطالق  }اأغْمرم   ذغٰ

 ."علا فاطاة ب ت قيسصة عاّية أ كرت ذل  

لقد ردب عار  ديع فاطاة لاا فيه م  معارحة لصريت ال بص القرآينب وبو فيه تعطي  مصلحة م  

وبة ل بيت ووبها م  ش  ه أة يكوة سببما ل الارابعة  ،ب صذ صةب بقاا ال ب أساا مقاصد العدب

سلاي ب قاخ اب  بطب  كي ة لبيوت الال ة  وعود، السب اخ: )ما ا تا به عار ل دفع  ديع فاطاة  اب

 

 . ٣58ب اب  بيه: أمالي الد  تب  11٣-11٢اليريعةب  ( اب  عاشور: مقاصد 1)

 .٣5٩ب اب  بيه: أمالي الد  تب   11٩( اب  عاشور : مقاصد اليريعةب  ٢)

 . 1118 ٢( ب ا148٠)  -   46(  رواه مسلم ل صحيحه باب: باب الاطلقة لاللا    فقة لها ب  ديع رقم :  ٣)
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ِه َّ {  صحيحةب وذل  أةب اهلل قاخ:
تِ طغلِّقلوبل َّ لِِعدَّ ااغ فغ ْقتلمل ال ِّسغ لَّ ا ال َّبِيُّ صِذغا طغ يُّهغ

[ب 1]الطالق:      }يغا أغ

لِ غ   بغْعدغ   يلْحِدهل  اهللغ  لغعغ َّ  تغْدِر   غ  { لم قاخ: باعوا أةب األمر ص باا بو  [ب وأ1]الطالق:    }اأغْمرم  ذغٰ

تعالا: قاخ  لم  بعةب  يِّقلوا  {  الرب تليغ
لِ وبل َّ  ارُّ تليغ وغ غ  ْم  ْبِدكل ول مِّ   كغ تلم  سغ يْعل  ِمْ   غ  لوبل َّ 

أغْسكِ

يِْه َّ   لغ هل َّ    ۖ  عغ ْالغ ْع غ  غ تَّٰا يغيغ يِْه َّ  غ لغ  ِفقلوا عغ
ْاٍ  فغ غ ِت  غ صِة كل َّ ألو غ ْم فغآتلوبل َّ    ۖ  وغ ْع غ لغكل حِْة أغْرحغ فغ

بل َّ  ورغ  ألبل
 
وٍف  ۖ ْعرل م بِاغ وا بغيْ غكل ِارل ْأتغ  وغ

 
وٰ  ۖ تلْرِحعل لغهل ألْةرغ ْرتلْم فغسغ اسغ صِة تغعغ  . [)6]الطالق:   }وغ

ب ببكاا أبله عليهب فقد   -ع ه  اهلل  رحي  –رد عاّية  ديع عار ب  الخطاب   • ب ةب الايت يع،ب

ه  "روو البخار  ل صحيحه ع  اب  عباس:   ا أصيب عار ب  الخطاب دة  عليه صهيب أ ب لاب

: يا صهيبب أتبكي عليب وقد -رحي اهلل ع ه-يبكي ويقوخ: وا أةاه وا صا باهب فقاخ عار  

اهلل   وسلم-قاخ رسوخ  عليه  اهلل  ب-صلا  ببعض  ب  يع،ب الايت  صةب  اب  :  قاخ  عليهب  أبله  كاا 

رحي اهلل  -ب ذكرت ذل  لعاّية -رحي اهلل ع ه-: فلاا مات عار -رحي اهلل ع هاا-عباس 

ب  -صلا اهلل عليه وسلم-ه رسوخ اهلل  ب فقالت: ر م اهلل عارب واهلل ما  دب -ع ها : صةب اهلل ليع،ب

ؤم  ببكاا أبله عليهب ولك  رسوخ اهلل   صةب اهلل لي يد الكافر    قاخ:  -صلا اهلل عليه وسلم-الال

ْيٍا  {  سبكم القرآة:ع،ابا ببكاا أبله عليهب وقالت:  بُّ كل ِّ شغ وغ رغ بل بًّا وغ يْرغ اهللِ أغبِْةي رغ ْ  أغغغ  ۖ  قل

ٰو  ،  ِوْورغ ألْةرغ اِورغ ِ رل وغ ا  وغ غ تغ يْهغ لغ ْفٍس صِ َّ عغ م  وغ غ تغْكِسبل كل ُّ  غ بِّكل ا  للمَّ صِلغٰا رغ م بِاغ يل غبِّئلكل ْم فغ ْرِبعلكل مَّ

وةغ   [.164]األ عام:  }كل تلْم فِيِه تغْختغلِفل

أةب القوخ بتع،يب الايت ببكاا أبله   استيعرت-ع هااهلل    رحي-ل الحديع  اد أةب عاّية   •

ب وغير م اسب باقصد العدخ؛ صذ   ت ر واور، وور أةروب فه ا عاّية   اهلل   رحي-عليه مخ  

ك  قد-ع ها البر:  تاسب عبد  اب   قاخ  عليهب  مااع  ب ص  كلي  عاّية  "ت  اهلل -وذببت  رحي 

ااع عليه؛ لقوخ اهلل ع  وب   صلا-ع ها ب بفع  غيرهب وبو األمر الال وغ غ    {:  أةب أ دا   يع،ب

 

 . 4٩٢ ٧( اب  بطاخ: شرط صحيت البخار ب ا1)
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ا كل تلْم فِيِه تغ  م بِاغ يل غبِّئلكل ْم فغ ْرِبعلكل م مَّ بِّكل ٰو للمَّ صِلغٰا رغ ،  ِوْورغ ألْةرغ اِورغ ِ رل وغ وةغ تغ  .[164]األ عام:    }ْختغلِفل

د،   ثالثًا: ياقب فال يحصر بهده ل د  ت األلفاظ مارب السب اتهد مراعيا لد  ت  أة يكوة الال

أبم  القراّ  واأل واخ م   فال بظر ل  صلرباب  التي باا الخطاب علا  ع  سياقاتها ومقاماتها 

تكلبمب و  ياك    ركاّ  ب،ه الار لةب ألةب سياقات األلفاظ يكوة ل د  تها التبابعة لاقصد الال

العامة   الاقاصد  علا  طبلعًا  مل يك   لم  ما  والقراّ   ياقات  السب تل   يستوعب  أة  اتهد  للال

لو ظهر ل ا ةروا مع ا "والخاصة الاتعلقة ب،ل  الحكمب ول،ل  قرر الاوي ي ذل  بقوله: 

ارع علا قصد آةر فلست  تكلبم وكاة سياق الكالم يفيي صلا ت  ي  غرض اليب ع  قصد الال

ارع أرو التبعل  بالعاو  ."م ال،  ظهر فيه ةروبه ع  قصد اليب

ول،ل  قد قرر اب  عاشور أة ذل  م  أبم األمور التي ي بةي علا الااتهد اعتبارباب وب،خ 

وسعه ل معرفتهاب فهو يرو أة اعتبار تل  الاقامات دوة اعتبار للاقاصد يلعدب م  أعظم مواحع  

ل  ع د بعض العلاااب صذ يكوة ذل    ا عتبار عاريا ع  ا لتفات صلا الاقاصد وسببًا ل كثر، ال ب

وم  ب ا يقتصر بعض العلااا ويتوب  ل "ا  تاا ت اللبفظيبةب وعدم القدر، علا التبايي  بي ها:  

ه   ريعة علا اعتصار األلفاظب ويوبب ةيخاض م  األغالهب  ي  يقتصر ل است باه أ كام اليب

ا بهب و قت عم  ."وي م  أة يستخرا لببه ب  ي اخ يقلببه ويالبلهرأيه صلا اللبفظ مل

الدب   فحةب  م   القراّ   صلا  اتهد  الال يترتبل  ظر  ل   قةب  الالحوظة  القراّ   بي   ق  يفرب أة  عليه 

 

بى(:  46٣(  اب  عبدالبرب أبو عار يوسف ب  عبد اهلل ب  محاد ب  عبد البر ب  عاصم ال ار  القرطبي )ت  1)

بيروتب   -ب  تحقي : سالم محاد عطاب محاد علي معوضب دار الكتب العلاية  ٩ب م1ب ه٧٠   ٣ا ست،كارب ا

 م.٢٠٠٠ -بى14٢1

بحمام  ( الاوي يب عبد الال  ب  عبد اهلل ب  يوسف ب  محاد  ٢) الاوي يب أبو الاعاليب رك  الدي ب الالقب 

ب تحقي : صالط ب  محاد ب  عو ب دار الكتب  ٣1٧   ٢بى(: البرباة ل أصوخ الفقهب ا4٧8الحرمي  )ت  

 م.  1٩٩٧ - بى  1418ب 1لب اةب ه -العلايةب بيروت 

 . 145( اب  عاشور: مقاصد اليريعة اإلسالميةب  ٣)
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حا لهاب وم ها ما يكوة أ يا ا   وحِّ قيِّدا للدب لةب وم ها ما يكوة مل ال بصو ؛ ألةب م ها ما يكوة مل

صراد،  ما عم  تعدب م  أشدب مواط  الخط  ا م   والحالة ب،ه  التبفري   لل بصب فعدم  الاع ا الحقيقي 

ل   .وال ب

اليب صةب للسب  ياقات ياقات األلر البالغ ل بياة الاقصود  رعي والتبوص  صليهب فالعالقة بي  السب

اطبي:  :والاقاصد م ع  ردب آةر الكالم"عالقة تكام  وتاا سب قاخ اليب تفهب علا   فال محيص للال

ارع ل فهم الاكلفب فحةْ  ق ال بظر ل أب اّه؛    أولهب وأوله علا آةرهب وصذ ذاك يحص  مقصود اليب فرب

 ."فال يتوصب  به صلا مراده

قصود  اطبي ي بةي علي ا التب بيه صلا  ب اا علا ما قرره اليب  اتهد علا معرفة الال أبمب ما يلعي  الال

أ والهاب وبو: باعل أطراف الحديع ال،  ييا  بلفظه م  وراا سياقات ال بصو ب وقراّ   

األباب  م   فه،ا  الاس لةب  رعيبة  يب  كم  اليب باقاصده  ال بص  فهم  صمكا ية  تتالا  به  صذ  باكاة؛  ة 

التبكامليبة  الدب  ت  ابتهاده  ل  راعا  قد  اتهد  الال يكوة  وبه  الفقهيب  الحكم  ذل   ل  عتبر،  الال

رعيبةب   اتهد ول،ل  كاة األلل بصو  اليب موة اإلفتاا بالحديع ال،  لم يطبلع الال صوليبوة يلحرب

 .علا كافة أركا ه

اتهد   :املرحلة الثانية ع الال ،ب وب ا يوسب ستادب عدم وبود  صب م  الكتاب أو السب ة ل الاس لة الال

د  ظره صلا ال بصو  التي اتبيحت علبتها وعقلت معا يها؛ فيقوم   بحلحاق  داّر، ابتهاده بحيع يسدب

ة الحكمب وبو ما يلعرف ع د األصوليي    تل  الاساّ  والفروع بتل  ال بصو ؛ لاساواتها ل علب

واألص   بالقياس الفرع  بي   التبساو   وبود  يقتيي  صذ    اتهد؛  الال أعااخ  م   عا   وبو  ب 

 

م1) ب   محاد  ب   العطارب  س   )ت  (  اليافعي  العطار  الاالخ 1٢5٠حاود  شرط  علا  العطار  بى(:  اشية 

 ب ال اشر: دار الكتب العلايةب د.هب د.ت. ٢85  ٢الاحلي علا باع الاوامعب ا

 . ٢66 4( الياطبي: الاوافقات ا٢)

 . ٢٣1 8ب  ال ركيي ب البحر الاحي ب ا 514( آخ تياية: الاسود، ل أصوخ الفقهب  ٣)

 . 141 ٢.الراو ب الاحصوخب ا6٩  ٢طع األدلةب ا( الساعاين: قوا4)
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اتهد وقام به  .تحقب  القياس ص  صذا أدباه الال

مب يبة علا سابقتها بال بص و  وب،ه الار لة  الا،كور ليس مياو م  الفرع  أةب  تبيب   فحذا  ؛ 

أ اطها   التي  العل   بالبحع ع   بالقياسب وذل   بطلب الحكم  اتهد  الال يقوم  مااعا عليهب ب ا 

رعيبةب فحذا عرفت العلبة ارع بال بصو  اليب اتهد م  وبودبا ل الفرعب فه ا يقوم  باليب وتحق  الال

اتهدل   بحعطاّه مث   كاه.  الال

وتقعيدبم  تقريربم  القياسب ع د  يبة ا عتبار الاقاصد  ل كالم األصوليي  ل  أباب وتبرو 

، اتبااباتب وبي:  لرك ه األبمب وبو العلبةب وتظهر تل  األباية م  عدب

 فها: عرب  ببعض األصوليي  م   يع مفهومها ومابيتها؛ فحةب  أواًل:

كلبف علا ا متثاخ ألمر اليب  كو ها :الباعع علا الحكمب ويع وة بالباعع ب  بها-أ  ب ارعباعثة للال

أة تكوة  صلحة تصلت  مل اشتااخ الوصف علا  باعثة هلل علا تيريعه الحكمب باع ا    كو ها 

 : ب قاخ صا ب الاراقيكاإلسكار ل تيريع  رمة الخار ؛ارع ل تيريعه الحكممقصودا لليب 

بىعىىع   ووصىىىىفهىا بىالبعىع مىا اسىىىىتبي ىا  فىيى ىىا مى ىىه سىىىىوو  كىلىب  الىاىل

 

ختصره وب،ا التبعريف: بو اةتيار اآلمد  ل اإل كام  .واب  الحابب ل مل

الة الي  -ب كم كاا بو ع د  ؤلبر ل الحل الال ب  بها:  ة  العلب تعريف  ب  اد ع د بعض األصوليي  

ؤلبر،ب أ  : بحسب ال بسبة:   ومع ا كو ها مل

ؤلبر، بال بسبة للحكم:    -أ رعيبة وحعت  مل برياة س بة اهلل تعالا بخلقها عقب  صولهب فالعل  اليب

 كعالمات إليااب اهلل تعالا األ كام ع د وقوعها.

 

 . ٢4٠  ٢ب السبكيب اإلبهاا شرط الا هااب ا6 ٣(  األصفهاين: بياة الاختصرب ا1)

 . 4٠ ٣( السبكي: اإلبهااب ا٢)

 . ٢11  ٣( اآلمد : اإل كامب ا٣)

 . ٢4  ٣( األصفهاين: بياة الاختصرب ا4)

 . ٣1٧( الة الي: الاستصفاب  5)
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بالاصالت تفيال وص سا ا  -ب العل   وتعالا  ص اطته سبحا ه  صلي ا: باع ا  بال بسبة  ؤلبر،  ب    مل

التب  ل  قاعدتهم  علا  ب اا  الاعت لةب  يقوخ  و تاا كاا  ول صياابًا  العقليي ب  والتبقبيت  حسي  

الط و األصلت رعيبة كالعل  العقليبةالصب  . ب فهم قد بعلوا العل  اليب

ها: ا:ثانًي ، اعتباراتب أباب  ع اية األصوليي  باألوصاف الال اسبة م  ةالخ عدب

ريعة ل تيريع األ  كامب صذ : اشتراه أة تكوة العلبة وصفا ظابرا م يبطا م اسبا لاقاصد اليب

او  الوصف الال اسب ل الاحصوخ بقوله:   ف الرب ه الوصف ال،  يلفيي صلا ما يالب  "عرب أ ب

ع ه حررا يدفع  أو  صليهاب  "لإل ساة  فعا  طريقا  يكوة  ما  أو  باللب،،  ال بفع  بتفسير  قام  وقد  ب 

رر باأللم أو ما يكوة طريقا صليه مل اسبا لتيريع الحكم ص  فظهر أةب الوصف   يكوة ب واليب

فحةب   ول،ل   أيياب  اإل كام  ل  اآلمد   تفسير  بو  كاا  ريعة  اليب لاقاصد  موافقا  كاة  صذا 

ايت   العلبة؛ سل تعق   لم  فحذا  الال اسبةب  فيه  صذا عقلت  ص ب  ةم  علب وة الوصف  األصوليي    يساب

الاسامع:   تي يف  ل  ال ركيي  قاخ  الال اسبة")أمار،(  فيه  تعق   أمار،  وما    يه  ب  " ساب

ه فالال اسبة صذة شره م  شروه العلة و وم م  لواومها ؛ ألةب الوصف صذا فقد الال اسبة فح ب

الحاا:   أمير  اب   قاخ  األ كامب  به  تل اه  أة  يصلت  طرديا    العلة(  "يكوة  )أ   فيها  ل م  وصذ 

 

 . ٣1٩اإلس و ب  هاية السوخب   ب٣1٧استصفاب  ( الة الي: ال1)

 . ٢٧4  ب٢ا ( العطار:  اشية العطارب٢)

( الفرق بي  العل  العقليبة واليرعية كبير بداب فالعل  العقليبة توبب ألعيا ها ب،اتهاب وتكوة مالومة لاعلولها  ٣)

ارع لهاب قاخ   رعية؛ فهي تلوبب أعيا ها   ب،اتها ب  بوحع اليب   ت ف ب ع ه بحاخ كال بار علبة لإل راقب بخالف اليب

العقليبة موببة ألعيا هاب"الساعاين:   رع؛ فصارت    العل   باليب وببة  مل رعيبة  اليب والعل   لاعلولهاب  وكا ت  ومة 

 . ٩6 ب ٢علا معلولها فله،ا افترقا( ي ظر: قواطع األدلة ا طارّة

 . 15٧ ب 5( الراو : الاحصوخب ا4)

 . 158 ب 5( الاربع الساب ب ا5)

 . 55ب  ٢ا( ال ركيي: تي يف الاسامعب 6)

 . ٣6 ٢ا( الاحالو : تسهي  الوصوخب ٧)
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م اسب( وصف  غير  كو ها  )أ   الطبرديبة  بطلت  وييرب "الال اسبة  مثا م    ب  األصوليبوة 

ه يل م م ه  صوخ  وبو:  صييا ا له،ا الت صي ب   ترتيب القصا  علا القت  العاد العدواة؛ فح ب

يار صليه ل قوله   ما بو مقصود م  تيريع القصا ب أ  وبو بقاا ال بفوس وص ياؤباب وبو الال

تَّقلوةغ  {: تعالا ْم تغ لَّكل يغا،  يغا ألولِي اأْلغلْبغاِب لغعغ اِ   غ ْم فِي الِْقصغ لغكل  . [1٧٩]البقر،:  }وغ

ست بطةب ففيها    ثانيا: ة الال اعتباربم الا اسبة م  أبم الطبرق والاسال  واألدلة الكاشفة ع  العلب

التب  ذكر  ل  ويسهبوة  رعيةب  اليب الاقاصد  ع   بالكالم  األصوليبوة  والتبقاسيم  يعت ي  فريعات 

راد اعتباره واصطفاؤه ع  طري  ب،ا الاسل     الال الاقاصديبةب وما ذل  ص  ألةب الوصف 

ا م اسبا ص  صذا ترتبب عليه تحقي  مقصود شرعيب وب،ا الاسل  يلطل  عليه األصوليبوة   يلساب

، ألقابب م ها: الاصلحةب وا ستد خب ومراعا، الاقاصدب وتخريا الا اهب قاخ  لولو ل   عدب

 اع بسببهب وبو م  طب وطاخ ال ب م فيه الخغ ظل وأما تخريا الا اه فهو ال،  عغ "شرط التب قيت:  

ل   األغلب  الاسل  بو  وب،ا  الفهر :  قاخ  دليال وتفصيال وتقسيااب  ريعة  اليب مساّ   أعظم 

 ."الال اظرات

ع د  كاةغ الحِ  اشتره بااعة م  األصوليي  أة تكوة العلبة ل أصلها حابطة للحكاةب وأةب  ثالثا:

ب فحذا ةب والعلبة فرعهااألصوليي  بي التي م  أبلها صار الوصف علبة؛ فهي صذة أص  العلب 

بالحكاةب وذل  لكو ها عبار، ع   التبعلي   العلبةب أباو بااعة م  األّاة  ا  يباه ل  فلقد 

  ع دب مصلحة أو تكايلهاب أو دفع مفسد، أو تقليلهاب فكاة م  األّاة م  أباو التبعلي  بها  بل

بهاداعا  يل اه الحكم  فه ا  ة  ب كيم ا يباه الوصفب  العلب القرال:  تكوة بي  قاخ  ة "ب   اب

 

 .٣٧6  5( اب  أمير الحاا: التقرير والتحبيرب ا1)

 . 1٢8 ٢( التفتاواين: شرط التلويت علا التوحيتب ا٢)

 .5٧  ٢(  لولو: التوحيت شرط الت قيتب ا٣)

 . ٢46( البقور : ترتيب فروق القرالب  4)

 . 1٣٣  ٢(  العلو :  ير الب ود ب ا5)
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يا   يغْقصل  ر الاواو: أة الوصف صذا باو التبعلي  به ف ولا بالحكاة؛ أل بها أصلهب وأص  اليب

راّعب   اليب ورود  سبب  بو  وب،ا  ْل ب  الخغ و ابات  والافسد،  الاصلحة  وأل بها  فس  ع هب 

 ب وحرب علا ذل  أمثلةب م ها: "فا عتااد عليها أولا م  ا عتااد علا فرعها

•  .  اةتاله األ ساب: بو ما بع  ال  ا سببا ل وبوب الحدب

ارقحياع الااخ الاوببب بو ما بع  السرقة سببا ل قطع  •  .يد السب

ه    رابعا: القياسب ويا ع عدب قاد ا ل  يعدب  التبخلف وا  عدامب فتخلبفها  اعتبار الاقاصد م  بهة 

رعيبةب وبو ما يعرف ع د األصوليي  بالقوادطب وبو  تياة   اليب خ به علا األ كام  دليال يلستدب

 ب وفياا يلي بيا ها:  ةل العلب  فقدهم يؤبا ا عتبار الاقاصد  الالحوظ  ببالة م  القوادط

الال   - ل  الال القدط  يقدط  أة  يع ي  مل ترِ ع اسبة:  ل  علَّ ض  الال الوصف  يمبيب   اسبة  ب ة  وذل   بهب    

تغياَّ  اسبة علا مغ ا تواا الوصف ال،  ادبعت فيه الال   ةب أو  فسد، رابحة علا الاصلحة الال

يبة الوصف كاا قرر لب لا عِ ب وبو م  أعظم األسئلة الوارد، ععلا مفسد، مساوية للاصلحة

وب،ا بو أعظم األسئلة الوارد، علا القياس؛ لعاوم وروده علا ك  ما  "ذل  اآلمد  بقوله:  

ب ومثاخ ذل : أة يلقاخ ل الفسخ بخيار الاالسب فحذا  "دعا كو ه علبةب واتبساع طرق صلباتهيل 

ِبد الفسخب ول ذل  دفع حرر الاحتاا صليه بد سبب الفسخ ول عترض: ب،ا الفسخ  ف  بول يقوخ مل

قِ   معارض بيرر مواوٍ  الطبرف اآلةرب فيلقاخ له: الفاسخ يدفع حررابغ م   ر  والطرف اآلةغ   ب  

رر أبم ع د العقالاب ول،ل  يغ   .دفع ك  حرر و  يالب ك   فعيالب  فعاب ودفع اليب

 

 . 1٣٩  ٢(  القرال: شرط ت قيت الفصوخب ا1)

 ( الاربع الساب . ٢)

الاختصربا٣) بياة  األصفهاين:  الوصوخب  ٢1٠ ٣(  غاية  واأل صار :  تيسير  1٣8ب  بادشاه:  وأمير  ب 

 . 1٣6  4التحريربا

 . 8٣  4( اآلمد : اإل كام ل أصوخ األ كامب ا4)

 .٢٧٧ 4( اب  ال اار الفتو ي: شرط الكوكب الا ير ب ا5)
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التب لير: وبو رل   - عدم ت لير الوصف ل الحكم مطلقاب ويع ي   :أعالبا  بودربات    تب  قادط عدم 

ب ومثاله ع د   اسب و  شبيها بها: أ  ليس بالال األصوليوة ب،ل : أة يكوة الوصف طرديًّ 

آذا ها عليها كصال، الاةربب  م  يتقدب بت: صال،   تقصر فال  يلقاخ: صال، الصب أة  األصوليي  

  ت لير فيه ل عدم تقديم األذاة لكو ه غير   عليه: ب ةب عدم القصر ال،  تم بعله علبة رضل عتغ فيل 

التي   لوات  الصب م   وغيربا  الاةرب  صال،  فتستو   ول،ل   بالال اسبب  شبيها  و   مل اسب 

 .تقصر ل ذل 

تتببع للواوم   باشر ت ليربا ل العلبيةب ع د ا عتبار الاقاصد ب وص ب فحةب الال ب،ه بعض القوادط الال

فسياد ا عتبار وا لتفات الاقاصد  ل الكثير م  تل  القوادط   ؛ادطكالم األصوليي  ل القو

 وا عتراحات. 

عتبر ع د األصوليي   فالخالصة: صةب ا لتفات صلا الاقاصد ل ب،ه الار لة غاية ل األباية؛ فهو مل

ل رك  القياس األعظم ال،  بو العلبة ل أطواربا كافةب وذل  م   يع مفهومها ومابيتها  

اتهد ال،  يريد الخوض ل وشرطه ا ومسلكها وا عتراحات القاد ة فيهاب فال محيص للال

همب  لي  الال ستحيرا لها ل    بب،ا الدب رعيبة عالاا بهاب ومل طبلعا علا الاقاصد اليب ص  أة يكوة مل

 ابتهاده.

ا بتهاديب   املرحلة الثالثة: األدلبة  ال بظر ل  صلا  الار لة  ل ب،ه  الااتهد  يه  ي تق   يلساب ما  وبو  ةب 

ا  األصوليبوة با ستد خ ل الاع ا األةصب وبي بالة الطرق الافيد، لأل كام ماا لم تك   صًّ

اب وذل  كا ستحساةب وا ستصحابب وا ستصالطب والعرف وغيرب ا و  قياسم م    او  صبااعم

 

بياة  1) الاحي ب ا1٩٩-1٩٧ ٣الاختصرب ا( األصفهاين:  البحر  ب واأل صار : ٣56 ٧ب وال ركيي: 

 . 1٣5غاية الوصوخب  

 . 1٩٩-1٩٧ ٣( األصفهاين: بياة الاختصرب ا٢)
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 .ة التببعيبةا بتهاديب  ةاألدلب 

ةب وم  أبم تل  األدلبة التي  هاب رعية الاااخ الرب ب ل ب،ه الار لة الال وللاقاصد اليب

رسلة   تؤدب  الاقاصد فيها دورا واححا: ما يصطلت عليه األصوليبوة: ا ستصالط أو الاصالت الال

رس  الال الال اسب  الاوي يأو  وكاة  اعاينب  السب واب   و قيقتها ب  با ستد خب  و ه  يساب ب 

رع ييهد لها با عتبار  رع ع دباب لك  لم يرد دلي  م  اليب أ بها: أوصاف مل اسبة يتحقب  مقصد اليب

 . أو اإللةااب بحيع   يوبد  صب ةا ب ل  كم الاس لة ياك  ا القياس عليه

  و سياا-حديع ل مبا ع القياس وقد اعت ا األصوليبوة بها ع اية فاّقةب فتار، يدربو ها ل ال

الاوامع  ع د- باع  ل  بكي  السب فع   كاا  الال اسبة  مسل   علا  يفردو ها  كالمهم  وتار،  ب 

 .ة كاا فع  اب  الحابب وغيرهبالبحع حا  مبا ع األدلبة ا بتهاديب 

الثب    تقسياهم  صلا  للاصالت وال باظر  عتبر،    -اللي  مل مصالت  صلا  قساوبا  لةا،   يع  ومل

رسلة ارع  ظر صلا أوصاف معي ةب فاعتبربا م  قبي  الاصالتب   -ومل ربباا يتبادر صلا ذب ه ب ةب اليب

وصلا أوصاف أةرو ف لةا اعتباربا مصلحةب وصلا أوصاف أةرو أطلقها وأرسلها دوة تبيي ب 

لةا،ب والحقيقة أةب ب،ا لم يك  مراد األصوليي  القاّلي  بالا عتبر، أم مل رسلةب ب  كو ها مل صالت الال

ل وع ييهد  ورود  صب شرعيب ةا ب  عدم  صرسالها  م   صْة  الاقصود  با عتبارب  الاصلحة  تل  

 

ا1) الاختصرب  بياة  األصفهاين:  ا٢4٩ ٣(  الا يرب  الكوكب  شرط  ال اار:  واب   والعطار: ٣٩٧ 4ب  ب 

 .٣٣٩  5 اشية العطارب ا

 . 18٢  ٢ب واليوكاين: صرشاد الفحوخبا٣15 ( الة الي: الاستصفاب ٢)

 ٢6٢ ٢( الاوي ي: البرباة ل أصوخ الفقهب ا٣)

 . ٩6 ٢( الساعاين: قواطع األدلة ب ا4)

 .61٢-6٠٩( الياطبي: ا عتصامب  5)

 .٣٣٩  5( العطار:  اشية العطارب ا6)

 . ٢4٩  ٣( األصفهاين: بياة الاختصربا٧)
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عتبر، م   يع ب سها رعية  كا ت مل ر ب سه ل ب س األ كام اليب ب باع ا: أةب الوصف ال،  يلؤلب

رسلة ص ب صذا كا ت تل  األب اس قد شهد لها ارع با عتبار    يكوة م  قبي  الاصالت الال ب اليب

، اتباابات: لي  ا بتهاد  الاهم م  عدب  وتبرو أباية الاقاصد ل ب،ا الدب

الاصالت   أوال: صةب  م   يع:  وذل   تحتهاب  الال دربة  لأل كام  اولي  اليب ا عتبار  ل  ت ليربا 

ريعةب فهي داةلة ل ك  ما م  ش   ة لليب رسلة بي التي تتواف  مع الاقاصد العامب ه أة يالب الال

ريعة ومقاصدباب سواا علا   اليب تقتييه كلبيات  ما  يدفع ع هم حراب علا حوا  أو  لل باس  فعا 

طلقاب وبو الا سوب لإلمام مال ب  عامالتب فهي مقبولة ع د القاّلي  بها مل صعيد العبادات أو الال

عامالت   أ بها عاملة ل ما يحق  مصلحة شرعيبة ل باب الال م بعيهم  فق ب كاا  ق    كاا توبب

ركيي ذل  ع  األبيار  ل شر ه علا البلرباةب وقاخ: ص به م،بب مال  ب والتبحقي : صةب م  ال ب

ب صذ تداة  قاخ بقصربا ل الاعامالتب فقد التبس عليه التبداة  ل التبقسيم لألوصاف الال اسبة

 

لا س وال وع ب ة: الا س بو : مفهوم كلي ييتا  علا ك  الاابية  ( يقصد األصوليوة ب،كربم لافهوم ا1)

والطيرب وساّر  اإل ساةب والفرسب  يت اوخ  فهو  الحيواة:  مثاله:  الحقيقةب  ختلفة ل  مل د  تعدب مل فئات  بي   الايتركة 

تختل الكاملة لإل ساة  فالاابية  الحقيقة؛  ختلفة ل  مل الا سب  الا دربة تحت  األفراد  ف ع  الحيوا اتب وب،ه 

ا ال وع: فهو مفهوم كلي   الاابية الكاملة للفرسب وصة اشتركت ب،ه الكليات ل ب ا الاابية وبي الحيوا ية. وأمب

تبف  ل الحقيقةب ومثاله: ص ساة وطير وفرسب فك  ب،ه األمثلة بي  د مل يتركة بي  متعدب ييتا  علا ك  الاابية الال

 س الحيوا يبة. عبار، ع   وع م  األ واع التي ي قسم صليها ب 

ب الاع ا: العباد،: بي مفهوم كلي شام  لاااوع مابيتها الايتركةب التي تحتو  علا        وم  األمثلة التي تلقرب

أمور مختلفة ل الحقيقةب كالصال، والصيام والحاب فالعباد، صذة ب سب ومياو تها م  أص اف العبادات بي  

 . ٣٩ب و ب كة: حواب  الاعرفةب  ٩8أ واع لها. ي ظر: الة الي: معيار العلمب  

 . 66٢( اإليكي: معراا الوصوخ ل شرط م هاا األصوخ للبيياو ب  ٢)

 . ٢٧٧ ٧(  ال ركيي: البحر الاحي ب ا٣)

يطربا لكو ها أمورا اعتباريبة  4) طالع مل ( وب،ا متاه ل كالم األصوليي ؛ ألةب التبقسيم ا صطال يب ربباا يراه الال

اإلبهاا:  تختلف م  مص ف آلةرب   بكي ل  السب قاخ  ص بف"كاا  الال اه  قسب البيياو   -وقد  صلا غريبب     -أ  
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ر ذل  وما ألعط  ع ده عدم التبفري  بي  ما ألعطي للال اسب الةريب يغ للال اسب الارس ب كاا قرب

طلقاب وك،ل  قد   بكي ل قبوخ مال  لها مل   أيبد  لولو ل )شر ه لااع الاوامع(ب وسلبم ل ق  السب

اق ذل  مل  رعالاوب ب ويلاك  ستد م بكالم اب  رشد والبرولي مادام قد اعتبر ب سها م  قب  اليب

حابة باآلتي:أة يلستدخب علا دةولها ل باب   العبادات م  فقه الصب

اّب ب  ي يدب قاخ:  - كاة ال بداا يوم الااعة أوله صذا بلس اإلمام علا  "ما رواه البلخار  ع  السب

ب فلاا  -اهلل ع هاا  رحي-ب وأبي بكرب وعار  -اهلل عليه وسلم    صلا-الا بر علا عهد ال بي  

وراا« قاخ أبو عبد اهلل:  -اهلل ع ه  رحي-كاة عثااة   ب وكثر ال اس واد ال بداا الثبالع علا ال ب

وق بالادي ة" وراا: موحع بالسب  ."ال ب

 

يطربةب واألمر فيه قريب لكو ه أمرا اصطال يا ص بفي  ل التبعبير ع  ب،ه األقسام مل ؤلبرب وعبارات الال الّمب ومل   "ومل

)الااع(ب وبعيم يا64-6٣   ٣ا بكي ل  كالسب يةفله بالةم  التبقسيمب بعيهم  صما ب وب،ا  بكو ه  لالليًا  عله 

اه القرال ل )التب قيت(ب وصة  رس  كاا قسب ؤلبر كالبيياو ب وبعيهم ي يد رابعاب وبو الال غريبب أو مالّمب أو مل

او  ل )الاحصوخ( واآلمد  ل )اإل كام(ب وغيربمب وظ ب  كاة أص  ب،ا التبقسيم للة الي ال،  تبعه عليه الرب

ْبم ب  يدة  ل  بعيهم أ به تقسيم  ةا  باسل  ا لا اسبة؛ ألب  ذكره ع د الكالم عليهاب ول الحقيقة أةب ب،ا وغ

به كاا  صب عليه الة الي ل )الاستصفا:   (ب ول الاصالت الارسلة كاا بو مستفاد م  ٣٢٠غيربا كقياس اليب

وخ: ا التقاسيم ل باب1٧٠ ٢كالم اإلس و  ل ) هاية السُّ بي     (ب ول،ل  رأو القرال صدراا ب،ه  التبرابيت 

(ب وربباا  16٧ ٢طرق العلبة؛ للتب ويه علا أ به غير ةا  باسل  الال اسبة كاا بو ل )شرط ت قيت الفصوخ: ا

أةب ب،ه التبااذبات والتبقاسيم ا صطال يبة م  أكبر أسباب الخالف بي  األصوليي  ل اعتبار العا  بالاصالت 

رسلة  .-واهلل أعلم  -الال

يب: بو الوصف ال،  لم يظهر ت ليره ل الحكم و  عهد م  اليارع اعتبارهب ومثاله: توريع  (  الا اسب الةر1)

طلبقة لاللا  -الابتوتة   ل مرض الاوتب صلحاقا بالقات  الاا وع م  الايراهب وتعلي  ذل  بي الاعارحة    -الال

ةب ب قيض القصدب فحةب الال اسبة ظابر،ب لك  ب،ا ال بوع م  الاصالت لم يعهد اعتب ور، الخاصب اره ل غير ب،ا الصب

 . 1٣5  ٢ا ب اليوكاين: صرشاد الفحوخب٢٣٩ ٣فكاة غريبا ل،ل . ا ظر: اب  قدامة: روحة ال اظرب ا

اق: س   الاهتدي ب  ٢)  ٢٢٧( الاوب

اعة:  ديع رقم: ٣) اعةب باب األذاة يوم الال  . 8  ٢ب ا٩1٢( رواه البخار  ل صحيحه ل كتاب الال
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اعة كاة سببه وياد، ال اسب وب ا عدب  لل بداا-ع هاهلل   رحي-صةب تاديد عثااة  ل يوم الال

ما م  ش  ه أة يحافظ علا   ريعة بك   اليب تعظيم شعاّربا ل ب س  ب س الوصف وبو ابتاام 

اعة.  الحكمب وبو صال، الال

صةب الاقصود م  صال، الااعة: وبو ابتااع ال اس صليهاب وسااع الخطبة   يتحقب  ص   

وقب   كاا كاة يقتصر علا األذاة ع د بلوس   خ يلؤذبة لهم ل السب بال بداا لهاب فاع  األذاة األوب

  .-رحي اهلل ع هم-بكر وعار وأبي-وسلمعليه  اهلل  صلا-ال بياإلمام علا الا بر ل عهد 

رسلةب مب يبة علا الفهم للاعاين والاقاصد  اوليبة ل اعتبار العا  بالاصالت الال وب،ه اليب

ه ي در أ ب تكوة  ظيرا لةيرباب   رعيبةب فح ب رفت الاقاصد والاعاين اليب ه صذا عل رعيبةب وما ذل  ص  أل ب اليب

ت أ ب  أو  عليهاب  ال ركيي:  فيلقاس  قاخ  ا عتبارب  ع د  واليابد  الادار  باثابة  ظهرت  "كوة  صذا 

 ."ب    يكاد الاع ا الال اسب ي ف ب ع   ظر بحاخ  بالاعاين فيبعد أة   يوبد له  ظير و  مدار

ا شتراه  م   يع  رسلة  الال بالاصالت  العا   اعتبار  ل  رعية  اليب الاقاصد  يبة  أباب  :

 وا  خرام: 

رسلة يربع صلا اعتبار تعارض أصلي ب باا  :صةب سبب الخالف ل العا  بالاصالت الال

ريعة اإلسالميبة  األصل األّول: رع الح يف.  أ ب األص  ل اليب  يلعتبر ص ب ما اعتبره اليب

ريعة اعتبار الاصلحة ل الاالة.األصل الثاني  : األص  ل اليب

ْ  التفت صلا  ْ   ظر صلا الثاين اعتبربا؛  ؛األوخ: لم يعتبربافاغ ارع لم يعتبرباب ومغ ألةب اليب

ارع اعتباربا ل الاالةب ب،ا م  ال با ية التب ظيريبةب وص ب فع د ال بظر ل الفروع  أل به قد عهد م  اليب

ة الا،ابب يعتبرو هاب قاخ القرال ل )شرط التب  رسلة  " قيت(:  واأل كامب فعامب ا الاصلحة الال وأمب

ي يطالبوة فةير ا  و   الاصلحةب  باطل   يعلِّلوة  التبفريع  ادبم  ع د  ولك بهم  بح كارباب  ط  صرِّ

 

 . ٢٧٠ ٢ لي التراقيب ا(  بغد : 1)

 . 1٩6 4( ال ركيي: البحر الاحي ب ا٢)

 . ٣58 ٢( بد :  لي التراقيب ا٣)
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الال اسبةب  يعتادوة علا مارد  لها با عتبارب ب   ابد  اليب بحبداا  والاوامع  الفروق  أ فسهم ع د 

ا  "ب وقاخ ل موحع آةر:  "وب،ا بو الاصلحة الارسلة ساب وصمام الحرمي  قد عا  ل كتابه الال

للاصلحة  ب وقالها  عليهاب  ر  سغ وبغ ع هاب  بعيدوة  والاالكيبة  بهاب  وأفتا  ووبا  وبَّ ا  أمورم الِةيغالِيب 

الاصلحة  ل  علي ا  اإل كار  شديدا  ا ل ي   أةب  مع  الةلي (  )شفاا  ل  الة الي  وك،ل   طلقةب  الال

رسلة قوله:  "الال األبيار   ع   وك،ل   ق   لولو  عي ".  افعي بو  اليب صليه  م،بب   ما ذبب 

 ."مال ب وقد رام اإلمام صمام الحرمي ب التبفري  بي  الا،ببي ب وبو   ياد صلا ذل  سبيال أبدا

ال ب  تل صةب ب،ه  وغيربا:  الفقهيب قوخ  الا،ابب  بي   اصطال ي  الخالف  أةب  اعتبار  فيد  ل  ةب 

الال  ال با ية  الاصالت  قبولها م   ما ورد ع  األّاة ل عدم  وأةب  صلا عد،  رسلةب  التب ظيريبة مربعه 

ببي  اآلتيي :   أسباب أباها السب

خالفي  ع  القاّلي  بها فروعاب قد أ يطت أ كامها ب وصاف غريبة ليست محالم   :  كاية الال

ة الاعروفة التي وقعت ل فتوو يحيا اللبيثي مع الارتيا أمير   عتبار اليرعب كاا ل القصب

صوِّ  ول م ب  ال ب ذل   ل  راد  األ دلس  الال رسلة  الال الاصلحة  بو  ب  به  وأمثاله  الفرع  ب،ا  ر 

 .تطبيقهاب وبي ل الحقيقة بعيد، ع ها ك  البلعد

رسلةب وب،ا أوقع صشكا م كبيرا للةايةب وأدبو   :  كاية اإلطالق ل قبوخ مال  للاصالت الال

قيبد باعتب ارع لهاب ولع ب  صلا ردببا وعدم قبولهاب والحقيقة أة ب،ا اإلطالق مل ار مقاصد اليب

 

 . 1٩4 ٢( القرال: شرط ت قيت الفصوخبا1)

 . 1٩٢ ٢( الاربع الساب ب ا٢)

 . 4٣  ٣(  لولو: اليياا الالمعبا٣)

ارية له ل شهر رمياةب وس خ ( ع دما أفتا يحيا ب  يحيا الاةربي األ دلسيب األمير الارتيا ال،  واقع ب4)

يحيا الليثي: فقاخ تصوم شهري  متتابعي ب وع دما سئ  ع   كاة مخالفته لا،بب اإلمام مال ب وبو التخيير 

بي  العت  والصيام واإلطعامب فقاخ: لو فتح ا له ب،ا الباب سه  عليه أة يط  ك  يوم ويعت ؛ فحالته علا أصعب 

 1٩٢  5 اشية العطار علا شرط الاحلي لااع الاوامعب ااألمور عليهب وبو الصومب ي ظر: 



  

  857   
 

 أهمّية املقاصد الّشرعّية يف ضروب االجتهاد امُلعاصر

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

رعب وم  أبمب ةوارمها أة تكوة مل اقية   الّاة لاقاصد اليب م  أعظم شروطها أة تكوة مل

اطبي بقوله:   رعب وب،ا ما قرره اليب رع "لاقاصد اليب الامة لاقاصد اليب خ: الال اب  األوب اليب

 بدب م  القوخ: ليس ك  ب فا  ب ا  "بحيع   تل ال أصال م  أصوله و  دليال م  د ّله

ريعةب ب      عتبر، ل اليب مصلحة ةلت م  ةصوصيبة ا عتبارب أو م  ةصوصيبة اإللةاا مل

همب يكوة   اب  الال عارحة لهاب فه،ا اليب ريعة غير مل توافقة مع مقاصد اليب بد م  أة تكوة مل

رعب وك،ل  باث طائِ  لاْ  ةاف م  صعاالها الخروا ع  حاب  اليب ابة الحامي باثابة الال

ْ  أراد التبالعب باأل كام.   ماغ

  

 

 .6٢٧( الياطبي: اإلعتصامب  1)
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 املطلب الّرابع
 أهّمّية املقاصد الّشرعّية يف االجتهاد االنتقائّي

عاصرب ال،  ب ي ل  قيقته  ا بتهاد ا  تقاّيب  : بو  وع وحرب م  حروب ا بتهاد الال

دو اتهمب علا ا ةتيار وا صطفاا م  بي  األقواخ الفقهيةب التي عل يغ بها  الفقهاا ل دواوي هم ومل

وا ةتيار  وا صطفاّيب  التبربيحيب  كا بتهاد  ده:  تعدب مل ألقابا  عاصروة  الال عليه  ب ويلطل  

عاصري ب ماا يدخب علا أبايته وفاّدته   تعدد، ع د الال وله،ا ال بوع م  أ واع ا بتهاد تعريفات مل

القرحاو    تعريف  التبعريفاتب  تل   وم   صليه  -الكبير،ب  الداعي   أكثر  م   اةتيار " أ به:  -وبو 

ومصالت   رع  اليب مقاصد  تحقي   صلا  أقرب  ا  راه  ماب العظيمب  الفقهي  ترال ا  م   األقواخ  أربت 

 ."الخل ب وألي  بظروف العصر

ه:    األّاة اةتيار رأ  معي  بدلي  رابت م  بي  اآلراا الا قولة ع   "وعرفه ال  يلي ب  ب

 ."يحقب  الاصلحة الال اسبة لك  وماة ومكاة األعالمب ل حوا ما

ابقي  أةب مب ا ب،ا ال بوع م  أ واع ا بتهادب قاّم علا ال بظر  يتبيب  م  ةالخ التبعريفي  السب

رعيبة.  ل اآلراا واألقواخ الفقهيبةب واةتيار أعظاها تحقيقا للاقاصد والاصالت اليب

اتهدي ب دوة البحع ع    لق  صلي ا ع  أ د الال و  يع ي ب،ل  األة، ب   رأ  فقهي  

وت صيله البل   ؛دليله  مع  الاحضب  التبقليد  علا  الحالة  ب،ه  ل  يقوم  الال تقاب  الرأ   ع   ألةب  عد 

قة  تب ا بتهاد ال،  يلب،خ فيه الال  ب و   خاذ الحكم علا الاس لة الاطرو ةهدب وتلتحرو فيه الدب

ال بصية  األدلبة  م   صليه  است دوا  ما  بارابعة  والقيام  الفقهيبةب  األقواخ  بي   الاواو ة  م   بدب 

 

 . 55( الراو : ا بتهاد ا  تقاّي ل الفقه اإلسالميب  1)

 . 88-8٧(  القرحاو : لقااات ومحاورات  وخ قيايا اإلسالم والعصرب  ٢)

ب مالة دراسات العالم اإلسالميب العدد الرابع  1 ( ال  يلي: ا بتهاد ل عصر ا ب،ا بي  ال ظرية والتطبي ب  ٣)

 م.٢٠11 -ب مارس

 . ٢4(  القرحاو : ا بتهاد الاعاصرب  4)
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ا  تقاا وا صطفاا م  أقواخ الفقهاا ل الحكم علا مس لة معي ةب    وا بتهاديبةب ويادر التب بيهب أةب 

غ فيها ا بتهادب تي يل   ياوو أة يكوة علا عاومهب ب  ي بةي أة تكوة الاس لة م  الاساّ  ال سوب

ريعة اإلسالميبة؛ صذ    أو أةب  عتبر ل اليب ،ب فليس ك  ةالف مل تقاربة م   يع القوب األقواخ الوارد، مل

 - ر اه اهلل  -وقاخ أبو الحسي  البصر  "اعتبار ص ب صلا ةالف له  ظ م  ال بظرب يقوخ الراو : 

ات رعيبةب وب،ا حعيف؛ ألةب الاس لة ا بتهادية: بي التي اةتلف فيها الال  هدوة م  األ كام اليب

ابتهاديب  الاس لة  بكوة  ميروه  فيها  اتهدي   الال اةتالف  ابتهاديبة بواو  كو ها  عرف ا  فلو  ةب 

ور  . "باةتالفهم فيها ل م الدب

اولية الواسعة ل بحثه ل ترال ا الفقهي؛  يظهر أةب ب،ا ال بوع م  أ واع ا بتهاد يتبسم باليب

  ة بايعها.ختص باطالعة م،بب معي ب ب  اشتا  علا الا،ابب الفقهيب فهو   ي

ور الاقاصد  ل   ب اإلشكا ت الوارد، ل الابدأب ال،  يتم علا أساسه  وب ا يبرو الدب

ة بك  م،بب؟ أم يكوة   التبربيحيبة الخاصب التبربيت بي  األقواخ الفقهيبةب فه   خيعه للقواعد 

ة؟ةاحعا للقواعد   التبربيحيبة العامب

بقواعد   أة  حصره  يصلت  الفقهيبةب    للثبرو،  ام   اليب باع اه  ا  تقاّي  ا بتهاد  صة 

والتي باات   م،ببه  وأرباب  قِب  طالبهب  م   معي   أمام  أقواخ  بي   للتبربيت  حعت  ول تربيحيبة 

الرب  واية  الرب الال باعرفة  والقوخ  تعدب ابحةب  واياختار إلمام الا،بب ع د  الرب تعارل د  أو  حهاب فال  ت 

يتها صلا م،بب آةر لخدمتها ذات الةرضب مع بعلها ركي ، للتبربيت بي  الا،ابب  عدِ يصتب تغ 

ة بك  م،ببب ب  يل  ستفاد م ها بوبه بيك  عامب و  يع ي ذل  استبعاد القواعد التبربيحيبة الخاصب

وال بعي هب  اإلمام  وروايات  أقواخ  ل  بال بظر  ةاصا  كاة  ما  ص ب  معرفة  عامب  ل  ماالها  يكوة  تي 

 .عتاد م  غيرهالا،بب الال 

رب م  حروب ا بتهاد: بو ا لتفات صلا القواعد   كي ، األساسيبة ل ب،ا اليب لك  الرب

 

 . ٢٧  6( الراو : الاحصوخب ا1)

 . 5٩( الراو : ا بتهاد ا  تقاّيب  ٢)
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قهاا   الفل العامة ع د  والابادئ  يبة  فيه  ما-  سياا– الكلب رعيبةب   اروعيت  اليب والاصالت  الاقاصدب 

ما ية؛ ألةب  ا بتهاد ا  تقاّي بو ل  قيقته عبار، ع : اةتيار واصطفاا   والظبروف الاكا ية وال ب

 أ د اآلراا الا قولة ع  األّاة األعالمب علا صفة تحقب  الاصالت الال اسبة لك  مكاة ووماة. 

،ب  عدب أمور  م   ا  تقاّي  ا بتهاد  ل  ملحوظ  الاقاصد   لالبتهاد  ا عتبار  مااخ  صةب 

 وبي:

ختلفة م   يعي   :ا بتهاد ا  تقاّي  أةب -1 ست د األقواخ الفقهيبة الال كو ها   :ة، بعي  ا عتبار مل

أدلبة  صيبة أو أدلبة ابتهاديةب فيقوم بحعااخ الاي اة الاقاصد  القاحي بالتبربيت فياا بي ها 

ارع.   بحسب تحصيله لاقصود اليب

رعيب وأةب الخالف ل  قيقته غير مقصود؛ بدلي  أ به م،موم   أةب -٢ صصابة الح  بو الاقصود اليب

ريعةب وص باا الخالف ل  رع ل الكتاب والسب ةب فال يوبد اةتالف  قيقي ل اليب م  قب  اليب

اطبي:   دب قاخ اليب تعدب اتهدي ب والح  وا د غير مل ارع "أ ظار الال فلم يظهر صذما م  قصد اليب

ارع ال،    وحع أص  لالةتالفب ب  وحع موحع لالبتهاد ل التحويم علا صصابة قصد اليب

وا د  ذل   "بو  تيريع  م   الاقصد  يلحقب   ال،   القوخ  ا تقاا  اتهد  الال يلحاوخ  وب ا  ب 

 . الحكمب باا تقتييه و د، م ط  التبيريع اإلسالمي

 ة فهي علا حربي ب وباا:وأما ا عتبار الاقاصد  ل ا تقاا أ د األقواخ الفقهي

أة يكوة ا بتهاد ا  تقاّي قد سل  سبي  ا ةتيار وا صطفاا الاحضب م  بي    الّضرب األّول:

األقواخ  ل  الااتهد  ي ظر  وب ا  ختارب  الال القوخ  علا  صحافات  أ   دوة  الفقهيبة  واألقواخ  اآلراا 

ختلفةب سواا م  الا،ابب األربعة أم غيرباب وم  الاغ  به أو غيرهب وم  الايهور   فتيب الفقهيبة الال

يا أم ابتهاديباب فيختار الرأ  األقوو دليالمب أو غ ست دهب سواا كاة دليالم  صب يرهب في صبب  ظره صلا مل

 

 . ٧٣  5( الياطبي: الاوافقاتب ا1)

 . 41( الدري ي: بحوه مقر ه ل الفقه اإلسالمي و أصوخب  ٢)
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عاصري  وال،  تتالا فيه بلب الاصالت ومراعا، الواقع ب واألمثلة علا ب،ا التبقعيد ع د الال

  كثير، بدا م ها:

ختار ل مس لة رمي الااار: وبو بواو   • واخب لاا فيه م  م افع ومصالت  الرأ  الال مي قب  ال ب الرب

ي     ؛واعتبارات كثير، ااب وتقلي  ال ب ام ال،  يلوقع ال باس ل الحرا واليب اب كالتبيسير علا الحل

القوخ بو رأ  عكرمة وطاوس ديدي ب وأص  ب،ا  ورواية ع    ب وقوخ  ألبي   يفةاليب

 .أ اد

مد • أقصا  مس لة  ل  الاختار  أةب الرأ   الحديع  العلم  ألبت  فقد  أشهرب  تسعة  بو  الحا :   ،

 .ب وبو رأ  اب    م الظبابر الايياة تبدأ بعد ذل  بالتبلف والتبحل 

ختار ل مس لة طواف الحاّض ل الحا طواف اإلفاحة: م،بب أبي   يفة • ورواية    الرأ  الال

رور اليب لقيام  الاواو؛  تياية بو  اب   اةتاربا  أ اد  صمكا ها ع   عدم  وبي  ل،ل ب  اعية  الدب  ،

د،   يلاك هم التب ةر ع ها. حدب   التب ةر والتبخلف ع  أصحابها ال،ي  قد ارتبطوا باواعيد مل

: ا بتهاد ا  تقاّي: ال،  أحيف صليه بعد ا ةتيار م  آراا الفقهاا ع اصر ابتهادية الّضرب الثاني

تبساة بصيةة مقاصديبة وواقعيب  والال توافقةب  فيه با ب م  اإل ياّيبةب ومثاخ  مل ا تقاّيبتهب  ةب فهو مع 

  ذل :

 ها:ة ل الكويت ل  كم اإلبهاضب و صب ؤوة اإلسالميب فتوو ووار، األوقاف واليب  •

 

 . ٣٧-٢4القرحاو : ا بتهاد الاعاصرب  ( 1)

 . 484 ٣( اب  قدامة: الاة يب ا٢)

 . ٧٠٧ ٢( اب  ماو،: الاحي  البرباينب ا٣)

 . 45 4( الارداو : اإل صافب ا4)

 .64( السقا: القوخ الفص  ل مد، الحا ب  5)

 . 4٠٩ 8( اب    م: الاحلاب ا6)

 .5٧ ٢الع ايةب اب والعي ي: ٣8 4( السرةسي: الابسوهبا٧)
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ت ماّة وعيري  يوما م   ي  العل : يل  لوق ص ب إل قاذ  حظر علا الطببيب ابهاض امرأ،  ام  أتاب

حقب  م    الحا .  ياتها م  ةطر مل

وبي   للحا  أربعوة يوما م   ي  العلوق.  صة لم يك  قد تمب  ب: ياوو اإلبهاض برحا ال ب

: صذا تااوو الحا  أربعي  يوماب ولم يتااوو ماّة وعيري  يوما:   ياوو اإلبهاض ص ب ل 

 الحالتي  اآلتيتي : 

ة األمب حررا بسياا    •  ياك  ا تااله أو يدوم بعد الو د،.صذا كاة بقاا الحا  ييرب بصحب

ه بدين أو قصور عقليب  • صابا علا  حو بسيم بتيوب   يلربا البرا    صذا لبت أةب الا ي  سيولد مل

العابلة ل مستيفا   رور،  تلارو عاليبة اإلبهاض ل غير  ا ت اليب أة  م هااب وياب 

لة م  لاللة أطباا  كوميب و  تلارو فيها بعد األربعي  يوما ص ب بقرار م  لا ة ط يكب بيبة مل

صا-األق   علا-اةتصاصيي ب ويكوة أ دبم  تخصب مراض ال بساا والتبوليدب علا أة أل  مل

سلاي  الظبابر  العدالةب واهلل أعلم  .يواف  علا القرار ال اة م  األطبباا الال

 اآلتي:ة م  ةالخ الايوب بصبةة ص ياّية مقاصديب  ا  تقاّيا بتهاد  ظهرلقد 

: صبا ة اإلبهاض صذا لم يتم للحا  أربعي  يوماب ولو بال ع،رب بيره رحا كال ال وبي   

 .ب،ل ب وبو اةتيار اللبخاي م  الاالكيبة

أمهب  بط   ل  الا ي   يتخلب   لم  دام  ما  لع،رب  اإلبهاض  بواو  علا  فتوابم  الفقهاا  ب ا   :

ولم يوما  أربعي   الحا   بلغ  ب ة  م،بب   و ددوه  وبو  يوماب  وعيري   ماّة  يتااوو 

 . الح فيبة

عليها   حافظة  الال ش  ها  م   الفتووب  ب،ه  صلا  ابتهادية  وقيود  ع اصر  بححافة  الفقهاا  قام   :

اإلداريبة  األمور  بعض  ف حافوا  وسالمتهاب  ال بفوس  ل  فظ  رع  اليب مقصود  لتحقي  

 

 . 65٢   ٢ب ا٣٠٣الكويت: مااوعة الفتاوو اليرعيةب فتوو رقم:    - ( ووار، األوقاف واليؤوة اإلسالمية1)

 . ٢٢5 ٣( الخرشي: شرط مختصر ةلي ب ا٢)

 . 1٧6 ٢( اب  عابدي :  اشية اب  عابدي  ب ا٣)
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بو   كاا  الاصلحة  تحقي   تكف   التي  مل واإلبراّيبة  ل  لكو ها  الفتووب  ستيفا  ل  صب 

  طبيب  –اب تمب اتبخاذه م  أطباا عدوخ يكوة م هم   كوميب واشتراه أة يكوة القرار لالليب 

صا-األق  علا وا د تخصب  ل أمراض ال بساا والتبوليد.  مل
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 اخلامتة
راسة صلا ال ب  لت الدب  تاّا اآلتية: توصب

تاثبلة ل ةدمتهاب   يظهر • عاصىري  لافهوم الاقاصىد كاة له صياابياته الال ب ة ابتاامات الال

 وصبراو مابيبتها وفياّلها للعالم ب سره.

رعيبة األلر البالغ ل شىتبا حىروب ا بتهاد بيىره   • تكوة ل مورد قد   أ ب صةب للاقاصىد اليىب

 لبتت به ال بصو  القطعيبة.

ويرو البا ع أبايبة الاقاصد ل ا بتهاد اإل ياّيب وذل  ل معظم مرا له ا بتهاديبة   •

يب  أصي  ع د أب  العلم  الثبابتة وف  ترتيب معغ

 قيقتىه مب ي علا  ولقىد بىدت الاقىاصىىىىد ل حىىىىرب ا بتهىاد ا  تقىاّيب والى،  بو ل  •

    -فاا م  بي  األقواخ الفقهيبةب وقد اتبيىىىحت أباية الاقاصىىىد فيه  ا ةتيار وا صىىىط

 تحقي  الا اه ل الفروع الفقهيبة. ع د-سياا

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي 

 نا حممد وعلى آله وصحبه أمجعي.وصلى اهلل وسلم على نبيّ
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 املصادر واملراجع
ب    ▪ الحس   ب   الر يم  عبد  اليب اإلس و ب  اإلس و   الدي  علي  بااخ  محادب  أبو  ب  افعيب

- بيروت-ب م يورات: دار الكتب العلاية  بى(:  ٧٧٢)ت

 م. 1٩٩٩-بى14٢٠ب 1ب اةب هل

القاسم( اب  أ اد ب  محادب )ت   ▪ بى(:  ٧4٩األصفهاينب محاود ب  عبد الر ا  )أبو 

الادينب  ٣م  ب1ب ه بقاب دار  ب تحقي : محاد مظهر 

 م. 1٩86-بى14٠6السعوديةب 

الثعلبي )ت  ▪ سالم  أبي علي ب  محاد ب   الدي  علي ب   سيد  أبو الحس   بى(:  6٣1اآلمد ب 

ه م1ب  اإلسالميب 4ب  الاكتب  عفيفيب  الرواق  عبد  تحقي :  ب 

 .لب اة-دمي -بيروت

أمير الحااب أبو عبد اهللب شاس الدي  محاد ب  محاد ب  محاد الاعروف باب  أمير  اا   ▪

-بى  14٠٣ب  ٢ه  ب دار الكتب العلايةببى(:  8٧٩ويقاخ له اب  الاوقب )ت

 م. 1٩8٣

ب  4ب هبى(:  1٠٩٣البةداد  عبد القادر ب  عار )ت  ▪

القابر،ب هب تحقي  وش 1٣م بىب    1418ب  4رط: عبد السالم محاد باروةب مكتبة الخا ايب 

 م. 1٩٩٧

ب  بى(:  ٧٩٣فتاواين )ت  التفتاواينب سعد الدي  مسعود ب  عار التب  ▪

 مكتبة صبيت باصرب د.هب د.ت.

ى(:  ب5٩٧اب  الاوو ب بااخ الدي  أبو الفرا عبد الر ا  ب  علي ب  محاد الاوو  )ت   ▪

ب تحقي : عبد الرواق الاهد ب م يورات: دار الكتاب 4ب م1ب ه

 بى. 14٢٢ب بيروت-العربي

بى(: ٣٩٣الاوبر ب أبو  صر صسااعي  ب   ااد الفارابي )ت   ▪

 بى   14٠٧ب  بيروت-ب تحقي : أ اد عبد الةفور عطارب دار العلم للااليي   6ب م4ب ه
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 م.  1٩8٧-

الدي ب   ▪ رك   الاعالي  أبو  الاوي ي  محاد  ب   يوسف  ب   اهلل  عبد  ب   الال   عبد  الاوي يب 

ب تحقي : صالط ٣1٧   ٢ب ابى(:  4٧8الالقب بحمام الحرمي  )ت

 م.  1٩٩٧-بى  1418ب  1ب هلب اة-ر الكتب العلاية بيروت ب  محاد ب  عو ب دا

ب ووار، األوقاف  ب م يورات: ٢ب م1الخادميب  ورالدي : ا بتهاد الاقاصد ب ه ▪

 . م1٩٩8 قطرب –

)ت ▪ اهلل  عبد  أبو  الاالكي  اهلل  عبد  ب   محاد  بى(:  11٠1الخرشيب 

 ب د.هب د.ت. بيروت-ب دار الفكر للطباعة 8ب م

ل ي  دربة  ب دليلة:   راو ▪ ب أطرو ة بامعية مقدمة 

 .م٢٠14-م ٢٠1٣لا اّرب ل الفقه واألصوخ م  بامعة الحاا لخير بات ة: ا هالدكتورا

بى(: 6٠6الراو ب فخر الدي  أبو عبد اهلل محاد ب  عار ب  الحس  ب  الحسي  التياي )ت   ▪

 م.    1٩٩٧-بى1418ب دراسة وتحقي : طه بابر فياض العلواينب الرسالةب  6ب م٢ب ه

أ اد:  الرب  ▪ ميسوينب  م يورات:  1ب  العالي  ب  الاعهد 

 بى.  1٩84للفكر اإلسالميب د.هب تو سب 

ال ركيي )ت ▪ بهادر  ب   اهلل  عبد  ب   محاد  الدي   بدر  الال ٧٩4ال ركييب  البحر  ل بى(:  حي  

لب اةب ه بيروتب  العلايةب  الكتب  دار  ال اشر:  تامرب  محاد  محاد  تحقي :  الفقهب  ب  1أصوخ 

٢٠٠٠ . 

بى(: ٧85بكيب علي ب  عبد الكال السبكي )ت السب  ▪

 بى.14٠4ب دار الكتب العلايةب بيروتب ٣ب م1ب ه

الساعاين )ت السب  ▪ الارووو  أ اد  اب   الابار  عبد  ب   محاد  ب   م صور  الاظفرب  أبو  اعاينب 

ب تحقي : محاد  س  محاد  س  صسااعي  ٢ب م1ب ه بى(:  48٩

 م.1٩٩٩-بى1418افعيب دار الكتب العلايةب بيروتب لب اةب اليب 

ب 4ب م1ب هبى(: ٧٩٠اطبيب صبرابيم ب  موسا ب  محاد اللخاي الةر اطي )ت اليب  ▪
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 م. 1٩٩٧-بى141٧تحقي : أبو عبيد، ميهور ب   س  آخ سلااةب دار اب  عفاةب 

اللخاي:  اليب  ▪ محاد  ب   موسا  ب   صبرابيم  الكبروب  اطبيب  التاارية  الاكتبة  دار  ب 

 ب د.هب د.ت.1مصرب م

ب بى(:  1٢5٠وكاينب محاد ب  علي ب  محاد ب  عبد اهلل اليوكاين اليا ي )تاليب  ▪

 بى. 1414ب 1ب بيروتب هدمي -م يورات: دار اب  كثيرب دار الكلم الطيب 

بى(:  1٢5٢محاد أمي  ب  عار ب  عبد الع ي  عابدي  الدميقي الح في )ت اب  عابدي ب   ▪

ه عابدي ب  اب   بحاشية  اليهير،  م٢ب  بيروتب  6ب  الفكرب  دار  ب 

 م. 1٩٩٢-بى141٢

ب تحقي : محاد ال  يليب 1ب م1ب ه اب  عاشورب محاد الطابر:  ▪

 م. ٢٠16ب 1دار القلمب ه

اب  عبد البرب أبو عار يوسف ب  عبد اهلل ب  محاد ب  عبد البر ب  عاصم ال ار  القرطبي )ت  ▪

ب تحقي : سالم محاد عطاب ومحاد علي معوضب دار الكتب ٩ب م1ب هبى(:  46٣

 م. ٢٠٠٠-بى14٢1ب بيروت-العلاية 

اليافعي )تالعطب  ▪ العطار  محاود  ب   محاد  ب   بى(:  1٢5٠ارب  س  

 ب دار الكتب العلايةب د.هب د.ت.

)ت  ▪ الطوسي  محاد  ب   محاد  أبو  امد  بى(:  5٠5الة اليب 

ه م1ب  العلايةب  1ب  الكتب  دار  اليالب  عبد  السالم  عبد  محاد  تحقي :  - بى  141٣ب 

 م. 1٩٩٣

عالخ:   ▪ هالفاسي  م5ب  اإلسالميب  1ب  الةرب  دار  ب 

 م. 1٩٩٣

)ت  الفيب  ▪ العباس  أبو  الحاو ب  الفيومي  علي  ب   محاد  ب   أ اد  الاصباط  ٧٧٠وميب  بى(: 

 ب د.ه.بيروت-الاكتبة العلاية  ب ال اشر:1الا يرب م

بى(:  6٢٠اب  قدامةب أبو محاد موف  الدي  عبد اهلل ب  أ اد الاقدسي الدميقي الح بليب )ت   ▪
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- بى14٢٣ب مؤسسة الريباة للطباعة وال ير والتوويعب  1ب م ٢ب ه

 م. ٢٠٠٢

لر ا  الاالكي اليهير بالقرال  القرالب أبو العباس شهاب الدي  أ اد ب  صدريس ب  عبد ا  ▪

اهب   ب  اليب   بى(:  684)الاتوىف:  

 عالم الكتبب د.هب د.ت. 4ومعه ته،يب الفروق للاكيب م

الاالكي )ت   ▪ الر ا   صدريس ب  عبد  ب   الدي  أ اد  العباس شهاب  أبو  بى(: 684القرالب 

ب 1قي : طه عبد الرؤوف سعدب شركة الطباعة الف ية الاتحد،ب هب تح 

 م.1٩٧٣-بى 1٣٩٣

،غ البخار    ▪ اوغ اب  ماو،ب أبو الاعالي برباة الدي  محاود ب  أ اد ب  عبد الع ي  ب  عار ب  مغ

  :بى(616الح في )ت

ب  لب اة-ب تحقي : عبد الكريم سامي الا د ب دار الكتب العلايةب بيروت  ٩ب م1ب ه

 م. ٢٠٠4-بى 14٢4

اب  م ظورب محاد ب  مكرم ب  علاب أبو الفي ب بااخ الدي  اب  م ظور األ صار  الرويفعا  ▪

 بى. 1414ب بيروت-صادر ب دار 15ب م٣ب هبى(: ٧11اإلفريقا )ت 

دي  أبو البقاا محاد ب  أ اد ب  عبد الع ي  ب  علي الفتو ي الح بلي )ت  اارب تقي الاب  ال ب  ▪

ب  ٢هالعبيكاةب  ب تحقي : محاد ال  يلي و  يه  اادب مكتبة  بى(:  ٩٧٢

 مى 1٩٩٧-بى 1418

ب دار 1ب م1ب هاليوبيب محاد سعد:   ▪

 م. 1٩٩8الهار،ب الرياضب 

 

 


