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 مقدمة

 

  أ 

 مقدمة 
   إف اٟتمد هلل ،٨تمده كنستعينو ، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا ، كمن سيئات أعمالنا ، من يهده اهلل 

فبل مضل لو ، كمن يضلل فبل ىادم لو ، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ، كأشهد أف 
 .٤تمدا عبده كرسولو 

 :أما بعد 
   إف علم مقاصد الشريعة فن من فنوف العلـو  الشرعية فقد اىتم بو العلماء يف التشريع اإلسبلمي ، 

كاالجتهاد يف مقاصد الشريعة ىو الكشف عن عللها ، حيث أف االجتهاد ا١تقاصدم ىو إعماؿ 
 .مقاصد الشريعة يف النظر يف قضايا العصر 

منهج االجتهاد ا١تقاصدم من خبلؿ فتاكل علي الطنطاكم "     كانت دراسيت تتمثل يف ٖتديد 
الفتاكل ا١تعاصرة "كالشيخ من بُت العلماء الذين اىتموا هبذا الفن يف فتاكاىم كالشيخ القرضاكم يف كتابو 

،تعد فتاكل علي الطنطاكم من أىم الفتاكل ا١تعتمدة على االجتهاد ا١تقاصدم ،كأيدرجت ىذه " 
ٚتع اٞتزء األكؿ يف حياة الشيخ كاٞتزء الثاين بعد كفاة "  ٣تاىد ديرانية "الفتاكل يف جزأين ٚتعها حفيده 

 .جده ،حيث كانت نظرة الشيخ لبلجتهاد ا١تقاصدم نظرة علمية عميقة 
 :إشكالية البحث 

    قصد البحث عن ا١تسائل اليت تصدل ٢تا الشيخ باعتماده فيها على االجتهاد ا١تقاصدم كدراسة 
ما مبلمح االجتهاد :الفتاكل من ناحية أسلوبو كمنهجو يف الفتول كمن ىذا ميكن طرح اإلشكاؿ التارل 

أسباب اختيار .           ا١تقاصدم عند الطنطاكم ؟ ككيف اجتهد يف اصدار فتاكاه ضمن ا١تقاصد ؟ 
 :الموضوع 

 ىي الرغبة العلمية يف البحث يف علم مقاصد الشريعة ،    فمن األسباب الدافعة الختيار ىذا ا١توضوع
عامة كاالجتهاد ا١تقاصدم خاصة الرتباطو ّتميع ٣تاالت اٟتياة ، كالوصوؿ إذل معرفة  تطبيقات علي 

.الطنطاكم يف االجتهاد ا١تقاصدم كربطو بالواقع ا١تعاصر  ككيفية تعاملو مع مقاصد الشريعة   
 :أىداف الدراسة 

 ٤تاكلة الكشف عن مظاىر االجتهاد ا١تقاصدم عند علي الطنطاكم    *
 بياف منهج االجتهاد القاصدم يف فتاكل علي الطنطاكم    *



 مقدمة

 

  ب 

 .إجياد الفتاكل اليت اعتمد فيها الشيخ علي الطنطاكم على مقاصد الشريعة  الوقوؼ على    * 
التعريف بالكتاب )اعتمدت يف دراسيت على منهج كصفي ٖتليلي فالوصفي يتمثل يف :  منهج البحث

، كمنهجو يف االجتهاد ا١تقاصدم كالتحليلي يتمثل يف عرض الفتاكل كنظرة "فتاكل علي الطنطاكم "
 . الشيخ علي الطنطاكم لبلجتهاد يف ىذه الفتاكل

 : منهج كتابة البحث
اٞتزء األكؿ كالثاين ، ٚتع "فتاكل علي الطنطاكم "    كاعتمدت يف دراسيت ٢تذا ا١توضوع على كتايب 

 .٣تاىد ديرانية 
 :أىم الدراسات السابقة 

 "االجتهاد المقاصدي حجيتو وضوابطو ومجاالتو"   فمن الدراسات السابقة ٢تذا ا١توضوع كتاب 
"  نظرية المقاصد عند االمام الشاطبي "للدكتور نور الدين ا٠تادمي ككاف ذلك يف جزأين ، كتاب 

للدكتور عبد العزيز " مناىج االجتهاد المقاصدي ــــ معالم وضوابط "للدكتور أٛتد الريسوين  ، كتاب 
 26أصل الكتاب رسالة ماجستَت نوقشت ّتامعة األمَت عبد القادر بقسنطينة نوقشت بتاريخ )العيادم 

  .( ـ2001 مام 22ق ػ 1421صفر 
 :  خطة البحث 

 .    كقد كزعت البحث إذل مقدمة كثبلثة مباحث كخا٘تة 
كقسمتو إذل "فتاكل علي الطنطاكم "فيو التعريف بشخصية علي الطنطاكم ككتابو : فا١تبحث األكؿ * 

مولده كنسبو ، حياتو العلمية ، أىم )التعريف بشخصية علي الطنطاكم : ا١تطلب األكؿ : مطلبُت 
فتاوى علي "لتعريف بكتاب : ، كخصصت ا١تطلب الثاين  (أعمالو كمؤلفاتو ، شيوخو ككفاتو

 (سبب التأليف كموضوعاتو كمنهجو )" الطنطاوي
: ا١تطلب األكؿ: االجتهاد ا١تقاصدم عند علي الطنطاكم ،فكاف فيو مطلبُت:أما عن ا١تبحث الثاين * 

: ، كا١تطلب الثاين (تعريفو ، أنواع االجتهاد ، شركط االجتهاد ا١تقاصدم)االجتهاد ا١تقاصدم بوجو عاـ 
 .منهج علي الطنطاكم يف االجتهاد ا١تقاصدم

خصصتو لتطبيقات علي الطنطاكم يف االجتهاد ا١تقاصدم كجعلتو يف ثبلثة : أما ا١تبحث الثالث * 
، كا١تطلب  (الطهارة ،الصبلة ، الصـو ، اٟتج ، الزكاة)ا١تطلب األكؿ ٘تثل يف ٣تاؿ العبادات : مطالب 



 مقدمة

 

  ج 

يف أىم القضايا الفقهية ا١تعاصرة : ، كا١تطلب الثالث  (ا١تالية كالشخصية )يف ٣تاؿ ا١تعامبلت : الثاين 
 . كبعض ا١تسائل ا١تتفرقة

 .أما عن ا٠تا٘تة استخلصت فيها أىم النتائج ا١تتوصل إليها خبلؿ البحث * 
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التعريف بشخصية علي الطنطاوي  :المطلب األول 
:  مولده وأسرتو:أوال     

 ػ ه 1327 ٚتادل األكذل 23كلد الشيخ علي مصطفى ٤تمد الطنطاكم يف مدينة دمشق يف "     
فقد كاف أبوه الشيخ مصطفى الطنطاكم من العلماء "  .1" من أسرة علم كدين م1909 يونيو 12

كخالو ..الشاـ يف دمشق ، كأسرة أمو أيضا من األسرة العلمية يفل ا١تعدكدين يف الشاـ كانتهت إليو الفتو
ككاف لو أثر "   الزىراء"ك" الفتح"ستوطن مصر كأنشأ صحيفيت اخو أمو ىو ٤تب الدين ا٠تطيب الذم أ

صار عليو أف ينهض بأعباء أسرة . سنة 16كتويف أبوه كعمره ...يف الدعوة فيها يف مطلع القرف العشرين
أخوات ىو أكربىم،كمن أجل ذلك فكر يف ترؾ الدراسة كإتو إذل التجارة كفيها أـ كٜتسة من إخوة 

من عمره  24مث ماتت أمو كىو يف .كلكن اهلل صرفو عن ىذا الطريق فعاد إذل الدراسة ليكمل طريقو فيها
 ىو الطنطاكم فإف الذم يتبادر إذل الذىن (الطنطاكمعلي )حيث أف لقب ،كىي من أكرب الصدمات

 ق ، 1255فقد نزح جده منها إذل دمشق سنة . أف أصلو من طنطا يف مصر ،كاألمر بالفعل كذلك 
 2."أم منذ أرباع القرف ، برفقة عمو

: مسيرتو العلمية : ثانيا 
اليت كاف أبوه مديرا ٢تا يف  كانت دراستة االبتدائية يف العهد العثماين حيث كاف تلميذا يف ا١تدرسة"    
 ، مث انتقل اذل ا١تدرسة السلطانية الثانية، مث ا١تدرسة اٞتمقية مث يف دخولو اذل الثانوية  م1918سنة 

 سنوات  ، حيث ٚتع 6فكانت الثانوية ا١تركزية  يف سوريا حينذاؾ كبقي فيها ٨تو   (مكتب عنرب )
الشيخ بُت الطريقتُت القراءة على ا١تشايخ كىي على األسلوب األزىرم القدًن ، كالدراسة يف ا١تدارس 

  ٔتصر  م1928االبتدائية إذل اٞتامعة ،  كٖتصل على شهادة البكالوريا سنة  النظامية اليت سلكها من 
 3"م1933 مث انتقل إذل دمشق فدرس بكلية اٟتقوؽ كٖتصل على شهادة ليسانس 

 
                                                 

  ق ،1426 ق ػ 1385 عا١تا مابُت 35ػ علماء كتبوا يف ٣تلة الوعي االسبلمي الكويتية ، مقاالت حصرية نشرت يف ااجمللة ؿ  1
 287 ،ص 1، كزارة األكقاؼ كالشؤكف االسبلمية ،الكويت ، ج  ( ـ2011ق ػ 1432 )1،ط 14اصدار 

ػ دار البشَت ، جدة  ( ـ 2001 ىػ ػ 1421) ، 1ػ علي الطنطاكم أديب الفقهاء كفقيو األدباء  ، ٣تاىد  مأموف ديرانية ، ط   2
 11ػ 09، ص 

 ، 29، ص  ( ـ1985_  ق 1405)، 1ذكريات علي الطنطاكم ، علي الطنطاكم ، دار ا١تنارة جدة ، ط :  ػػػػػػ  ينظر  3
162 
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:  أىم أعمالو : ثالثا 
فهي أحب إرل من كل مهنة مارستها ، كلو " كانت بالنسبة إليو أحب مهنة حيث قاؿ  : الصحافةـ 

إف أكؿ اتصارل ... خَتت اآلف الخًتهتا دكف ما سواىا ، بشرط أف أكوف كحدم ا١تشرؼ على اجمللة 
، ١تا نشرت مقالة يف ا١تقتبس ، مث ذىبت اذل مصر  ( م 1926 ـ ه 1344) بالصحافة كاف سنة 

 1.""الزىراء " ك"الفتح " بدعوة من خارل ٤تب الدين ا٠تطيب، ككاف نزكرل عليو فشاركت يف ٖترير ٣تلتيو
، " حضارة اإلسبلـ" ، "ا١تسلموف"، "الرسالة ":  كتب يف كربيات اجملبلت األدبية كاإلسبلمية مثل "     

( م 1930 م الى 1929 )شتغل يف سنةاك"   . 2." ككانت لو زاكية يف عدد من الصحف الدمشقية 
 .3"يف جريدة فىت العرب عند األستاذ معركؼ األرناؤكط 

العلـو  الثانوية ا١تركزية يف بغداد ، كدار  للتدريس يف  .  م1936مث انتقل إذل العراؽ سنة :  " التعليم  ـ 
الشرعية باألعظمية مث يف ا١تدرسة الثانوية يف كركوؾ ، مث يف ثانوية البصرة كبقي يف العراؽ إذل سنة 

    ـ                                                           . 4" مث عاد إذل دمشق( م 1939)
 بعد ٖتصلو على شهادة يف اٟتقوؽ منذ ٙتاين  م1941يف القضاء يف دمشق سنة  مت دخولو: " القضاء 

سنوات بعد اجتيازه مسابقة للدخوؿ يف القضاء ك٧تح يف االمتحاف كعُت قاضيا ، كلكنو دل يسارع إذل 
 5."دمشق  أف ٘تهلو شهرا ليواظب يف احملكمة الشرعية يفالوزارة  من استبلـ العمل بل طلب

كعمل مستشارا يف ٤تكمة النقض بسوريا مدة  ...)دكما( ككاف الشيخ علي الطنطاكم قاضيا شرعيا يف "
 6".الوحدة اٞتمهورية العربية ا١تتحدة يف دكلة عشر سنوات ، كعمل مستشارا يف ٤تكمة النقض 

                                                 
 06 ػ 05، ص  ( ـ 1985 ىػ ػ 1405)، 1 ، ط 2 ػ ذكريات علي الطنطاكم ، علي الطنطاكم ، دار ا١تنارة جدة ، ج 1

، 1، ٚتعها مضواح األ١تعي ، دار ا١تنارة جدة ، ط  (ركائع من أدبو كفوائد من كتبو كيليو الفوائد الطنطاكية  ) ػ ركائع الطنطاكم  2
 268، ص  ( ـ 2000 ىػ ػ 1421)

  295، ص  ( ـ 1986_  ق ػ1406) ، 1 ، ط 3 ػػػػػػ ذكريات علي الطنطاكم ، علي الطنطاكم ، دار ا١تنارة جدة ، ج  3
،  ( ـ2008 ق ػ 1429) ، 7 ، دار البشَت ، ط 1 ػػػػػػ من أعبلـ الدعوة كاٟتركة اإلسبلمية ا١تعاصرة ، عبد اهلل العقيل ، اٞتزء  4

 627ص 
 ػ 161، ص  ( ـ 1986 ق ػػػػػػػػػػ  1406 )، 1 ، ط 4 ػػػػػػ ذكريات علي الطنطاكم ، علي الطنطاكم ، دار ا١تنارة جدة ، ج  5

166 
 268، ص  (ا١ترجع السابق  ) ػػػػػػ ركائع الطنطاكم ، 6
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ـ فعمل مدرسا يف كلييت اللغة العربية كالشريعة  1963 ىاجر رٛتو اهلل إذل ا١تملكة العربية  السعودية  "
يف الرياض كمكة ا١تكرمة، كٌقدـ العديد من الربامج اإلذاعية كالتلفزيونية ،كحقق العديد من كتب 

 1".الثرات
:  مؤلفاتو وشيوخو :رابعا _ 
 2:فمن آثار ا١تؤلف ىي كاآليت: ه تافمؤل - 1
 ه ـ 1410)،1،دار ا١تنارة ، جدة السعودية ، ط  (علي الطنطاكم)اٞتامع األموم يف دمشق،- 1 "

 ( م1990
حفيده ٣تاىد مأموف  ديرانية ، دار ا١تنارة جدة :  ،ٚتع كترتيب  (علي الطنطاكم)البواكَت ،- 2 

 .( م2009) ،1السعودية ،ط 
 ه ـ 1406) منقحة ، 3، دار ا١تنارة،جدة السعودية ، ط  (علي الطنطاكم)أبو بكر الصديق ،- 3

 .(م1986
، ا١تكتب اإلسبلمي  (علي الطنطاكم ك ناجي الطنطاكم)كأخبار عبد اهلل بن عمر ، أخبار عمر  - 4

 ببَتكت  ( م1983 ه ـ 1403) ، 8،ط 
 ه ـ 1380)، 1،  دار الفكر دمشق ،ط  (علي الطنطاكم)، (ذكريات كمشاىدات )بغداد  -5

 ( م1960
 ه ـ 1409) ، 1، دار ا١تنارة ، جدة السعودية ، ط (علي الطنطاكم) ،تعريف عاـ بدين اإلسبلـ - 6

 .(م1989
، 2،دار ا١تنارة ، جدة السعودية ، ط  (علي الطنطاكم)، (صور من ٚتا٢تا كعرب من نضا٢تا)دمشق - 7
. ( م1987ه ـ 1407)
من ) أجزاء ، 8، دار ا١تنارة ،جدة السعودية ، (علي الطنطاكم)ذكريات علي الطنطاكم، - 8"

 (3 ).( م1989 م إلى 1985

                                                 
 287، ص  (ا١ترجع السابق)ػ علماء كأعبلـ كتبوا يف ٣تلة الوعي االسبلمي الكويتية ، عبد اهلل العقيل ،   1
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، 1،دار ا١تنارة ، جدة السعودية ، جزء األكؿ كالثاين، ط (علي الطنطاكم)رجاؿ من التاريخ ،- 9
 ( م1998 ه ـ 1418)

 ه ـ 1416)،4، دار ا١تنارة ،جدة السعودية ، ط  (علي الطنطاكم) ،يف سبيل اإلصبلح- 10
 .( م1996

 ( م1960ه ـ 1380)، 1، دار الدعوة ، دمشق، ط (علي الطنطاكم)،فصوؿ إسبلمية  - 11
 ه ـ 1408) ،2، مكتبة ا١تنارة ، مكة ا١تكرمة ،ط (علي الطنطاكم)،فكر كمباحث  - 12

 .(م1988
٣تاىد مأموف ديرانية ، دار ا١تنارة : ، ٚتع كترتيب  (علي الطنطاكم)فصوؿ يف الثقافة كاألدب ، - 13

 .( م2008)، 1،السعودية ،ط 
حفيده ٣تاىد مأموف ديرانية ،دار : ،ٚتع كترتيب (علي الطنطاكم)فصوؿ يف الدعوة كاإلصبلح ،- 14

 . ( م2008)، 1ا١تنارة ، جدة السعودية ، ط 
 ه ـ 1411)، 1، دار ا١تنارة ،جدة السعودية ، ط (علي الطنطاكم)قصتنا مع اليهود ،- 15

 .(م1990
حفيده ٣تاىد مأموف ديرانية : ، ٚتعها (علي الطنطاكم)،(اجملموعة الثانية)مقاالت يف كلمات - 16

 ( م2000 ه ـ 1421 )،1،دار ا١تنارة ،جدة السعودية ، ط 
 .(م1980 ه ـ 1400)،دار الفكر،دمشق ،سنة الطبع (علي الطنطاكم)، من نفحات اٟتـر  -17
 .( م1996 ىـ 1416)، 3،دار ا١تنارة ، جدة السعودية ، ط (علي الطنطاكم)مع الناس ،- 18
،طبعة جديدة صححها،٣تاىد مأموف ديرانية ، دار ا١تنارة (علي الطنطاكم)من حديث النفس  -19

 .( م2011)، 8،جدة السعودية ، ط 
 ه ـ 1408) ،1، دار ا١تنارة ، جدة السعودية ، ط (علي الطنطاكم)من شوارد الشواىد ،- 20

 .1( م1988
"  تعريف عاـ بدين اإلسبلـ " ذكر شيوخو يف حاشية كبَتة يف كتابو :  شيوخو ـ 2   
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: فكاف أكؿ من تلقى عنو العلم أبوه الشيخ مصطفى الطنطاكم كقرأ على غَته من العلماء كمنهم "     
الشيخ بدر الدين اٟتسٍت احملدث األكرب ، كقرينو السيد ٤تمد بن جعفر الكتاين صاحب الرسالة 

الشيخ عبد احملسن األسطواين ، كالشيخ سليماف اٞتوخدار ، كمفيت : ا١تستطرفة ، كالشيخاف ا١تعمراف 
الشيخ  (الطيب)كخلفو ا١تفيت "،  1الشاـ عطا الكسم ، كخلفو ا١تفيت الشيخ ٤تمد شكرم األسطواين 

أبو اليسَت عابدين ، كالسيد ٤تمد ا٠تضر حسُت شيخ اٞتامع األزىر ، كالشيخ عبد اجمليد سليم شيخ 
زؽ شيخ اٞتامع األزىر ،كالشيخ ٤تمد شلتوت شيخ جامع ااٞتامع األزىر  ، الشيخ مصطفى عبد الر

اخل ، كجود ... األزىر ، كخالو ٤تب الدين ا٠تطيب ، كالشيخ أبو ا٠تَت ا١تيداين ، الشيخ صاحل التونسي 
القرآف على شيخ القراء الشاـ الشيخ ٤تمد اٟتلواين ، كالشيخ عبد الرحيم دبس كزيت ، ككلده شيخنا 

 2" .كخلفهم غَتىم كثَت   (كتلميذ كالدم )
: وفــاتو : خامسا 

 إذل رٛتة اهلل تعاذل ، كىو يف انتقل ـ 1999يف مساء يـو اٞتمعة الثامن عشر من شهر يونيو "   
 عليو اٟتـر ا١تكي الشريف ، مث دفن يف مكة ا١تكرمة ككاف بلغ ممستشفى ا١تلك فهد يف جدة ، كقد صيل

  3" .الثالثة كالتسعُت من عمره 
" فتاوى علي الطنطاوي " التعريف بكتاب : المطلب الثاني 

: فتاكل علي الطنطاكم ٚتعها حفيده ٣تاىد مأموف ديرانية ،دار النشر: "تعريـــــــــف الكتاب : وال    أ
، رقم 2: ، عدد اجمللدات  ( ـ 1985-  ىػ 1405): دار ا١تنارة ،جدة السعودية ، سنة النشر 

، (ـ 2007ق ػ1426) كاٞتزء الثاين الطبعة الثانية سنة  .326:األكذل ، عدد الصفحات : الطبعة
كىو اسم ناقص قد  (الطنطاكم  فتاكل علي ) لقد ٛتل ىذا الكتاب اسم  287عدد الصفحات 

 4" .(من فتاكل علي الطنطاكم  )سقطت منو الكلمة األكذل ، فالصحيح أف ىذا الكتاب ىو 
فتاكل للشيخ :كفيها باب جديد  (الشرؽ األكسط)صدرت صحيفة  م 1982 يف يـو متأخر من عاـ"

كقد .علي الطنطاكم كفيو يكتب الشيخ بأسلوبو إجابات عن أسئلة كفتاكل ترد إليو من قراء الصحيفة
                                                 

 05، ص  ( ـ 1989-  ىػ 1409)تعريف عاـ بدين اإلسبلـ ، علي الطنطاكم ، دار ا١تنارة جدة ، طبعة منقحة ، -  1
 06ا١ترجع نفسو ، ص  - 2
 637، ص  (ا١ترجع السابق )من أعبلـ الدعوة كاٟتركة اإلسبلمية ،  - 3
 1، ط  ( ـ1985-  ىػ 1405) ،  دار ا١تنارة ، جدة ، 1، ٚتع ٣تاىد مأموف ديرانية ،ج" فتاكل علي الطنطاكم "ينظر -  4

  ( ـ2007ق ػ 1428)،  2،  دار ا١تنارة ، جدة ، ط2 ، كفتاكل علي الطنطاكم ، ٚتع ٣تاىد مأموف ديرانية ،ج05، ص 
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 ـ جييب ػ يف كل أسبوع ػ عن طائفة من تلك األسئلة ، حىت اجتمع قدر منها 1984مضى إذل عاـ 
"يف السنة التالية  (فتاكل علي الطنطاكم )ميؤل كتابا كبَتا ، كما لبث ذلك الكتاب أف صدر باسم  1 

قرر  الفتول  من لديو قدراجتمعفلما "  .يقوؿ حفيده ٣تاىد ديرانية : كيفية جمع الكتاب :ثانيا      
أف ينشرىا يف كتاب منفرد ،عهد إرل أف أرتب ىذه الفتاكل يف الكتاب ،فحرت كيف أصنع كترددت 

 الناس ، مث رأيت ا٠تيار الثاين أكذل اىتماـأأتبع هنج كتب الفقو كتبويبها ا١تألوؼ أـ أرتبها بنظاـ يراعي 
 منها ٛتلتها إليو يف بيتو يف انتهيتعهد إرل بتصحيح ٕتارب طبع الكتاب ففعلت ، ك١تا  فمضيت فيو،مث

مكة فقاؿ اآلف أكتب مقدمة الكتاب فأما الًتتيب كالتصحيح فلم يكن ذا شأف ،كأما ىذه األخَتة 
فمسألة ىبتها كاستكثرهتا فتهربت منها كتنصلت ، كلكنو رٛتو اهلل أصر علي كأصر مث ٛتٌلٍت كرقة 

 2"... يف غرفة حىت أكتبها فلما أ٧تزهتا كٛتلتها إليو استحسنها ككافق على أف تتصدر الكتاب كحبسٍت 
كلكن ىذه الفتاكل دل تينشىر قط ألهنا دل تيكتىب أصبلن، بل كاف الشيخ يقدمها ارٕتاالن يف كقتها مث      "

ىل ينشر شيئان من  ديرانية يودعها شريطان مسجَّبلن كميضي، فلما انتقل إذل رٛتة اهلل تردد حفيده ٣تاىد 
 أفيكوف الصواب أف تراعى ىذه الفتاكل باسم الشيخ، فيينشىر باٝتو ما دل ييكتىب بقلمو كال بأسلوبو، 

كبقيت يف ىذا الًتدد شهوران حىت شرح اهلل صدرم إذل رغبتو القدمية أـ أف تستغل موافقتو اٞتديدة ؟ 
لقد فكرت كفكرت، فرأيت أف جدم قد انتقل من ىذه الدنيا الزائلة اليت ال . تدكين الفتاكل كنشرىا

تعود عليو فيها براعةي األسلوب كركعةي البياف بغَت رضا الناس، إذل دارو ال تفٌت يتبعو فيها علمو الذم 
ـر أجرى اآلخرة من أجل ذكر الدنيا؟ . ينتفع بو الناس فيناؿ بو رضا رب الناس فهل من العدؿ كا٠تَت أف ُيي

بل إين ألحسبو سيفرح بثواب فتول من ٜتسة سطور بقدر ما أفرحو كل ما نالو يف الدنيا من ذكر 
 3".كخَت
 مسألة رتبت 176 (اٞتزء األكؿ)لقد ٚتع يف ىذا الكتاب "  :موضوع الكتاب ومنهجو : ثالثا     
كيضم )ا١تنامات كالكرامات كاٞتن كاألركاح ، القرآف الكرًن   : بابا كىي مرتبة يف الكتاب كما يلي22يف 

كيضم ) ، ا١تذاىب األربعة (فتاكل يف رسم ا١تصحف ،كترتيبو ، اٟتركؼ ا١تقطعة يف أكائل بعض سوره 
كفيو مسائل عن معٌت اإلسبلـ ) ، اإلسبلـ  ( كا١توقف الصحيح منها كاختبلفهافتاكل عن نشوئها 

                                                 
 5، ص  (ا١ترجع السابق ) ، 2فتاكل علي الطنطاكم ، ج ‘ ػ  1
 81- 80، ص  (ا١ترجع السابق)علي الطنطاكم أديب الفقهاء كفقيو األدباء  - 2
 7، ص  (ا١ترجع السابق ) ، 2 ػػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 3
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، الصوفية ،  (كصبلحو لكل األزمنة كعن معٌت األمانة اليت ٛتلها اإلنساف ، ْتث عن القومية كاإلسبلـ 
كمشكبلت ا١تتدينات ،طفل األنابيب ،الغناء كالصور كالتدخُت ، تقنُت األحكاـ الشرعية كاٟتكم بشرع 

كيضم فتاكل عن الشركات ا١تسامهة ، البيع بالتقسيط كالربا  )فتاكل يف ا١تاؿ كا١تعامبلت ا١تالية" ، 1"اهلل 
كيضم مسائل عمليات )، مشكبلت الشباب ، حجاب ا١ترأة كلباسها كزينتها  (كاإلجيار كحبس ا١تدين

، اٟتيض كالغسل ، الرضاع ،اٟتضانة ،العدة  (التجميل كالنمص كثقب آذاف البنات كالذىب احمللق 
،الزكاج ، الطبلؽ ، الطهارة كالنجاسة ، الصبلة ، الصياـ كإثبات دخوؿ رمضاف باٟتساب ، اٟتج 

كالعمرة ، الزكاة كزكاة الفطر ، ا١تَتاث كالوصية الواجبة ، األنبياء كالصحابة ، أسئلة لغوية ، أسئلة عن 
 بابا يشتمل 25أما ا١توضوعات اليت أفىت فيها يف اٞتزء اٞتزء الثاين يضم الكتاب  2" األحاديث كاألدعية

العقيدة كالغيبيات ، ا١توت كالقرب ، اإلسبلـ كا١تذاىب ، الوعظ كالعبادة ، الطهارة " مسألة  180على 
كالوضوء كاٟتيض كالغسل ، الصياـ ، اٟتج كالعمرة ، الزكاة كالصدقة ، ا١تعامبلت ا١تالية ، مشكبلت 
اجتماعية ، اٟتب كمشكبلت الشباب ، مشكبلت األزكاج كالزكجات ، الزكاج ، الطبلؽ كالعدة ، 

 اٟتضانة كالوصاية ، حجاب ا١ترأة كزينتها ، 
"ا١تَتاث كالوصية ، الذبائح كاألطعمة ، األنبياء  كاألعبلـ ، اسئلة عن الكتب ، أسئلة لغوية 3  

كىو باب  يضم ما دل ميكن تصنيفو يف أم من األبواب )  يف اٞتزء األكؿ  كأخَتا موضوعات متنوعة"   
، مثل ٤تبة اهلل ك٥تافتو ، كالزىد يف الدنيا ، كثواب من يعمل ا٠تَت من غَت ا١تسلمُت ، كالقتل  السابقة

ا٠تطأ ، كغسل الشهيد ، كبر األـ ، كاالحتفاؿ بعيد األـ ، كتبٍت اللقيط ، كإسقاط اٞتنُت لغرض طيب ، 
كقد تفاكتت  ىذه األبواب يف سعتها  .  (كالتصفيق للخطيب ، كزيارة القبور ، كقتل الكبلب الضالة 

الصبلة كالزكاج كالطبلؽ  )  ككثرة ما فيها من فتاكل كلعل أطو٢تا كما سيتوقع كثَتا من القراء ىي أبواب
  4" كىي ا١توضوعات اليت يكثر عنها غالبا السؤاؿ (كالصياـ كاٟتج 

                                                 
 ، فهرس الكتاب  (ا١ترجع السابق ) ،  1ينظر  فتاكل علي الطنطاكم ، ج  -  1
 ، فهرس الكتاب  (ا١ترجع السابق)، 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج  2
 287 ػ 279ا١ترجع السابق ، ص ) ، 2 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج  3
فهرس ) 1 ك فتاكل علي الطنطاكم ،ج 82- 81، ص  (ا١ترجع السابق )ػ  علي الطنطاكم أديب الفقهاء كفقيو األدباء ، 3

  (الكتاب 
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استعماؿ رخص  السفر كرىبانية أتباع عيسى االستهتار بالنعمة " كموضوعات متفرقة يف اٞتزء الثاين  
 1"كالذىب للرجاؿ كالبينة على من ادعى كاالستخارة كا٠تياؿ موىبة أك اكتساب 

٨توان جديدان مبتكرا يف تبسيط جواب كل مسألة يسهل ل الشيخ  يف فتاك حفيدهأما منهجو فقد ٨تا    
دل تكن  يف الفقرات نوع من التعقيد كالتفريع  ك ، فهمها كميكن لكل كاحد من الناس استيعاهبا

دل توضع ،كضع الفتول على شكل أبواب كمسائل متفرقة ،  البساطة يف الفهم كسهولة الطرح ككذلك
كما يشرح بعض الكلمات يف اٟتاشية  ،إحاالت  كدل ٗترج األحاديث  النبوية بالنسبة للجزء األكؿ

فهذه الفتاكل دل ترتب  يف كتاب كما ترتب ا١تسائل يف الفقو ، لقد "ككذلك بُت بعض الفوائد اللغوية، 
كقد أخرت - قدـ منها ما ىو أكثر أمهية لعامة الناس ، كأخر مادكف ذلك كما كاف ذلك ليعٍت أف اٟتج 

فتاكاه أقل شأنا أك أدىن أمهية من طفل األنابيب ، كقد قدمت فتاكاه ، كلكن ىذا األمر مستجد قد اىتم 
 مث بػىٌُتى منهجو يف كتابة ىذه الفتاكل  ،2"  الناس لو كحفلوا بو ككثر فيو القوؿ ، فحسن فيو لذلك التقدًن

أما ما صنعتو مع ىذه الفتاكل فهو أنٍت أخذت النص الذم فػيرِّغ من الشريط : " فقاؿيف اٞتزء الثاين 
، ٣تتهدان  ، فاستخلصت مضمونو كأعدت صياغتو على ا٢تيئة اليت كتب هبا جدم فتاكاه ا١تنشورة ا١تسجَّل

كإذا كجدتو استشهد يف . يف تبويب ا١تسألة كتقسيمها على فقرات كاضحة مرقمة كلما كاف ذلك ٦تكنان 
، كإذا  الفتول ْتديث أك بطرؼ حديث حرصت على إثبات اٟتديث كامبلن كذكر مىن ركاه كمىن أخرجو

كإذا كجدتو أشار إذل موضع مسألة يف كتاب . استشهد بآية ذكرت موضعها من السورة اليت كردت هبا
رجعت إذل الكتاب  (، ككثَتان ما يرجع إليهما خاصة كا١تغٍت أك ٣تموع فتاكل ابن تيمية)من كتب الفقو 

كإذا ذكر أف للمسألة حكمان يف . ، كقد أيدرجي خبلصتىها فأثبٌت موضع ا١تسألة من اٞتزء كالصفحة
كل ذلك صنعتو يف اٟتواشي حىت ال خيتلط . مذىب أك أكثر بينت ىذا اٟتكم أك نقلتو من مصادره

، فما كاف يف أصل الكتاب فهو من حديثو األصلي دل أصنع  شيء من حديث الشيخ بشيء من كتابيت
  3". ، كما كاف يف اٟتواشي فهو من زيادايت بو شيئان غَت الصياغة كالتبويب

 

                                                 
 287، ص   (ا١ترجع السابق ) ، 2 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج  1
  062، ص  (ا١ترجع السابق ) 1فتاكل علي الطنطاكم ، ج -   2
 8، ص  (ا١ترجع السابق ) ، 2 ػ  فتاكل علي الطنطاكم ، ج  3
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: االجتهاد المقاصدي بوجو عام : المطلب االول 
 ىذا ا١تطلب أبُت معٌت االجتهاد ا١تقاصدم كعبلقتو بأنواع االجتهاد كشركطو  يف

:  ريف االجتهاد المقاصدي ـتع: أوال
: تعريف االجتهاد لغة كاصطبلحا- (1  

الطاقة تقوؿ اجهد : الجتهاد مصدر للفعل اجتهد جيتهد اجتهادا اٞتىهد ،اٞتيهد ا: "  تعريفو لغة ـ      
اٞتىهد ما جهد اإلنساف من مرض أك أمر شاؽ فهو كجىهدؾ ،كقيل اٞتيهد ا١تشقة كاٞتيهد الطاقة، 

 1."٣تهود
ىو بذؿ الوسع يف النظر يف األدلة الشرعية الستنباط "االجتهاد عند األصوليُت_ : تعريفو اصطالحا ـ   

 .2" األحكاـ الشرعية
: تعريف ا١تقاصد لغة كاصطبلحا - (2

ككذلك   استقامة الطريق : كيراد بو ٚتع مقصد مشتق من الفعل قصد يقصد قصدا: "تعريفها لغة ـ     
   3".اتياف الشيء:  كالقصًد كاألـ ،القصد ىو االعتماد 

: نعرض بعض تعريفات العلماء ١تقاصد الشريعة: تعريفها اصطالحا     ـ 
ا١تعاين كاًٟتكم ا١تلحوظة للشارع يف ٚتيع أحواؿ "بأهنا : عرفها الشيخ ٤تمد الطاىر بن عاشور     أ ـ   

التشريع أك معظمها ْتيث ال ٗتتص مبلحظتها بالكوف يف نوع خاص من األحكاـ الشريعة فيدخل يف 
 4."أكصاؼ الشريعة كغايتها العامة كا١تعاين اليت ال خيلو التشريع عن مبلحظتها

الغاية منها كاألسرار اليت كضعها :ا١تراد ٔتقاصد الشريعة اإلسبلمية : "عرفها عبلؿ الفاسي -  ب  
 5."الشارع عند كل حكم من أحكامها 

 
 

                                                 
  708 ، باب اٞتيم ، ص 1لساف العرب البن منظور ، اجمللد  -  1
 13 ىػ ،ص 1424 ، رجب 19، ٤تمد بن حسُت اٞتيزاين ، ٣تلة العدؿ ، العدد  (االجتهاد يف النوازؿ )ْتث ٤تكم ،-  2
 3642 ، ص 5، باب القاؼ ، ج  (ا١ترجع السابق )لساف العرب ،  -  3
-  ىػ 1421) ، 2 ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية لشيخ طاىر بن عاشور ، ٖتقيق ٤تمد الطاىر ا١تيساكم ، دار النفائس ، ط  4

  251، ص  ( ـ2001
 07، ص  ( ـ 1993) ، 5مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارمها ، عبلؿ الفاسي ، دار الغرب اإلسبلمي ، ط  -  5
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 1" بأهنا الغايات اليت كضعت الشريعة ألجل ٖتقيقها ١تصلحة العباد: "عرفها الريسوين - ت  
 أهنا الغايات ا١تصلحية ا١تقصودة من األحكاـ كا١تعاين ا١تقصودة من  ": عرفها اٝتاعيل اٟتسٍت- ث     

أحكاـ من قسم الغايات ا١تصلحية :  ا٠تطاب،حسب ىذا التعريف تنقسم ا١تقاصد إذل قسمُت
 2" الشريعة،كقسم ا١تعاين ا١تقصودة من خطاهبا

استخلص يف األخَت  من خبلؿ التعريفات السابقة للمقاصد بأهنا ىي ما أراده الشارع من تشريع    
.  األحكاـ حيث أف الشريعة جاءت لتحقيق مصاحل العباد يف اآلجل كالعاجل كدرء ا١تفاسد عنهم 

:  كقبل التطرؽ إذل تعريف االجتهاد ا١تقاصدم نذكر بعض أنواع االجتهاد -
:  االجتهاد القياسي - 1 

 األحكاـ لوقائع غَت منصوص عليها،اعتمادا على ردىا استخراجىو اٞتهد الذم يبذلو اجملتهد يف "     
، كُيكم على النظَت الذم ال  ، فَتد النظَت إذل نظَته لعلة جامعة بينهما إذل كقائع ٦تاثلة منصوص عليها

  3 " ٔتثل ما حكم بو على نظَته الذم كرد فيو نص نص فيو
 : االجتهاد االستصبلحي - 2

بوضع األحكاـ الشرعية للوقائع اٟتادثة ٦تا ليس فيها كتاب كسنة،بالرأم ا١تبٍت على قاعدة  كذلك" 
      . 4"االستصبلح 

: االجتهاد اإلنشائي- 3 
كنعٍت باالجتهاد اإلنشائي استنباط حكم جديد يف مسألة من ا١تسائل، دل يقل بو أحد من "     

السابقُت سواء كانت ا١تسألة قدمية أـ جديدة، كمعٌت ىذا أف االجتهاد االنشائي قد يشمل بعض 

                                                 
طو جابر العلواين ، ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي ، سنة ط :نظرية ا١تقاصد عند الشاطيب ، أٛتد الريسوين ، تصدير -  1
 19، ص  ( ـ 1995 ىػ ػ 1416)

 ق ػ 1426 )نظرية ا١تقاصد عند اإلماـ الطاىر بن عاشور ،إٝتاعيل اٟتسٍت ، ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي ، سنة ط -  2
 119، ص  ( ـ2003

 96، ص  ( ـ 2009)، 1،عبد العزيز العيادم ، مكتبة اقرأ ، قسنطينة ، ط (معادل كضوابط )ػ مناىج االجتهاد  3
 1422)، 1معادل كضوابط االجتهاد عند شيخ االسبلـ ابن تيمية ، عبلء الدين حسُت رحاؿ ، دار النفائس،األردف ، ط -  4

  2، نقبل عن الزحيلي يف أصوؿ الفقو ج 86،ص  ( ـ2002ق ػ 
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ا١تسائل القدمية بأف يبدك للمجتهد ا١تعاصر فيها رأم جديد دل ينقل عن علماء السلف كال حجر على 
 .1 "فضل اهلل تعاذل

 :  االنتقائياالجتهاد - 4 
، أك القضاء بو ، ترجيحا لو على غَته من  ىو اختيار أرجح  اآلراء ا١تنقولة يف ثراتنا الفقهي للفتول"    

األقواؿ األخرل ، لكونو أكذل بتحقيق مقاصد الشرع ، كأقرب إذل يسر الشريعة، كأرفق بالناس، كأليق 
 .كميكن أف يكوف اجتهادا استصبلحيا  ، 2 "كحاجاتو بضركرات العصر 

:  تعريف االجتهاد ا١تقاصدم- 5 
العمل ٔتقاصد الشريعة كااللتفات إليها كاالعتداد هبا يف عملية االجتهاد الفقهي كالنظر  ىو"    

  3"الشرعي
كىو  استفراغ العقل جهده يف التعرؼ على ا١تقاصد العامة للتشريع " : ككذلك ميكن تعريفو       

اإلسبلمي ا١تستوحاة من ٣تموع النصوص كمبادئو العامة  كقواعده الكلية كيستنبط من ذلك أحكاما 
شرعية ١تا يرد فيو نص خاص كيظهره إٚتاع كليس لو أصل يقاس عليو، كيندرج ٖتت االجتهاد ا١تقاصدم 

 4"...االجتهاد عن طريق ا١تصلحة ا١ترسلة كسد الذرائع كاالستحساف
االجتهاد ا١تقاصدم ىو بذؿ الفقيو كسعو يف استنباط األحكاـ الشرعية كتنزيلها على الوقائع كفق  "   

 5".كيفيات معينة ٖتقق مقصود الشارع اٟتكيم 
ستخلص أف العبلقة بُت االجتهاد ا١تقاصدم كأنواع االجتهاد األخرل ىي كل منها يبذؿ اجملتهد       أ

فيها كسعو الستخراج األحكاـ الشرعية كتنزيلها على الوقائع كا١تستجدات كالوصوؿ إذل الكشف عن 
 . كتوجد بينهم عمـو كخصوص . ركح الشريعة كمقاصدىا 

                                                 
 126، ص  ( ـ1996 ق ػ 1417)، 1االجتهاد يف يف الشريعة اإلسبلمية، يوسف القرضاكم ، دار القلم ، الكويت ، ط-  1
، إعداد أٛتد عبد القادر الوزاين  ،  (رسالة ماجستَت يف الفقو كأصولو )ا١تنهج ا١تقاصدم كأثره يف االجتهاد الفقهي ا١تعاصر ، -  2

 228، ص  ( ـ2013 ق ػ 1433)اشراؼ ٤تمد عبدك ، اٞتامعة العربية األ١تانية للعلـو كالتكنولوجيا، 
، ؿ نور الدين ٥تتار ا٠تادمي،  ، دار ابن حـز ،  (حقيقتو ػ حجيتو ػ ضوابطو ػ مستلزماتو ػ ك٣تاالتو)االجتهاد ا١تقاصدم  -  3

 31، ص  ( ـ2010 ق ػ 1431) ، 1بَتكت ، ط 
 ( ـ2003 ىػ ػ 1424) ، 1ؿ عبد اجمليد ٤تمد السوسوه ، دار البشائر اإلسبلمية ، ط : ػ دراسات يف االجتهاد كفهم النص  4

 33، ص 
 44، ص  (ا١ترجع السابق) ػ مناىج االجتهاد ا١تقاصدم معادل كضوابط ،  5



 االجتهاد المقاصدي عند علي الطنطاوي:                                            المبحث الثاني
 

 
20 

 :شروط االجتهاد المقاصدي : ثانيا 
    أدرج يف ىذا اٞتزء شركط االجتهاد عامة كاالجتهاد ا١تقاصدم خاصة 

إف من أىم الشركط الواجب توافرىا يف اجملتهد ، معرفة   ":معرفة كتاب اهلل تبارؾ كتعاذل  - 1      
كتاب اهلل الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو تنزيل العزيز اٟتكيم،فهو عمدة األحكاـ 

كمصدر رئسي لبلجتهاد ، كلذلك البد من معرفة معانيو اللغوية ، كالشرعية كالعلل اليت نيطت هبا 
األحكاـ ، كالغايات اليت قصد الشارع ٖتقيقها من جلب ا١تصاحل للعباد ، كدرء ا١تفاسد عنهم ، كما 
ينبغي للمجتهد أف يكوف ملمان بالعلـو اليت تتعلق بكتاب اهلل تبارؾ كتعاذل ، كمعرفة أسباب النزكؿ ، 

 1"...الناسخ كا١تنسوخ ، ا١تكي كا١تدين العاـ كا٠تاص ، ا١تطلق كا١تقيد ،احملكم كا١تتشابو 
كالشرط الثاين العلم بالسنة كنعٍت هبا ما ركم عن النيب صلى عليو كسلم من ": معرفة السنة - 2      

قوؿ أك فعل أك تقرير،كدل يشًتطوا معرفة األحاديث اليت تتعلق باألحكاـ ،فبل يلزمو معرفة ما يتعلق من 
كالواقع يوجب على اجملتهد أف يكوف كاسع ..األحاديث با١تواعظ كالقصص كأحواؿ اآلخرة ك٨توىا 

اإلطبلع على السنة كلها ، كإف كجو مزيد من االىتماـ ،إذل أحاديث األحكاـ ، فقد توجد أحاديث 
أف يكوف . بعيدة عن ٣تاؿ األحكاـ يف الظاىر كلكن الفقيو يستنبط منها األحكاـ ، ما قد يفوت غَته

عا١تا بركاية اٟتديث كاإلطبلع على علم الرجاؿ ، كمراتب اٞترح كالتعديل كمعرفة الناسخ كا١تنسوخ من 
  .2"اٟتديث كمعرفة أسباب كركد اٟتديث 

  : معرفة اللغة العربية - 3
معرفة النحو كالصرؼ كبياف كأساليب ، ألف القرآف كالسنة عربياف ، فبل ميكن استنباط األحكاـ     " 

منها إال بفهم كبلـ العرب ، كمن ذلك معرفة حكم العمـو كا٠تصوص كاٟتقيقة كاجملاز كاإلطبلؽ 
كالتقييد، كحكم دالالت األلفاظ ، كغريب اللغة كال يشًتط أف يكوف حافظا لذلك كلو عن ظهر قلب، 

    3"...بل يكفي أف يقدر على استخراجها من مظاهنا من  الكتب كا١تؤلفات 
 

                                                 
 64، ص  ( ـ1986 ىػ ػ 1406) ، 3االجتهاد يف اإلسبلـ ،  نادية شريف العمرم ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، ط -  1
 1، يوسف القرضاكم ، دار القلم ، الكويت ،ط  (مع نظرات ٖتليلية يف االجتهاد ا١تعاصر )االجتهاد يف الشريعة اإلسبلمية  -  2
 29 ػ 25، ص  ( ـ 1996 ىػ ػ 1417 )،

مناىج االجتهاد الفقهي ا١تعاصر ، إعداد عارؼ عز الدين حسونو ، إشراؼ ٤تمد حسن أبو ُيي، رسالة دكتوراة يف الفقو -   3
 37 ػ36، ص  ( ـ20045)كأصولو ، كلية الدراسات العليا ، جامعة االردف ، كانوف الثاين ، 
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 :معرفة مقاصد الشريعة - 2
فهم مقاصد الشريعة :أحدمها :إمنا ٖتصل  درجة االجتهاد ١تن اتصف بوصفُت " :      قاؿ الشاطيب

فقد مر يف كتاب ا١تقاصد أف :التمكن من االستنباط بناء على فهمو فيها،أما األكؿ :على كما٢تا كالثاين 
الشريعة مبنية على اعتبار ا١تصاحل ، كأف ا١تصاحل إمنا اعتربت من حيث كضعها الشارع كذلك ، ال من 
حيث إدراؾ ا١تكلف ،إذ ا١تصاحل ٗتتلف عن ذلك بالنسب كاإلضافات ، كاستقر باالستقراء التاـ أف 

ا١تصاحل على ثبلثة مراتب،فإذا بلغ اإلنساف مبلغان فهم عن الشارع فيو قصده  يف كل مسألة من مسائل 
أما الثاين فهو كا٠تادـ لؤلكؿ، فإف ٘تكن من ذلك إمنا ىو بواسطة معارؼ ٤تتاج إليها يف فهم ...الشريعة

الشريعة أكال،كمن ىنا كاف خادما لؤلكؿ كيف استنباط األحكاـ ثانيا ،لكن ال تظهر ٙترة الفهم إال يف 
االستنباط ، فذلك جعل شرطا ثانيا كإمنا كاف األكؿ ىو السبب يف بلوغ ىذه ا١ترتبة ألنو ا١تقصود كالثاين 

لكن ىذه ا١تعارؼ تارة يكوف اإلنساف عا١تا هبا ٣تتهدا فيها، كتارة يكوف حافظا ٢تا متمكنا من .كسيلة 
 .1"...اإلطبلع على مقاصدىا غَت بالغ رتبة االجتهاد فيها

فهم :  أكال": أما الشيخ الطاىر بن عاشور حصر حاجة اجملتهد ١تقاصد الشريعة يف ٜتسة أ٨تاء    - 
أقوا٢تا كاستفادة مدلوالت تلك األقواؿ ْتسب االستعماؿ اللغوم كْتسب النقل الشرعي بالقواعد 

البحث عما يعارض األدلة اليت الحت اجملتهد ، كاليت :كالثاين.اللفظية اليت عمل هبا االستدالؿ  الفقهي
استكمل إعماؿ نظره يف استفادة مدلوالهتا ليستيقن أف تلك األدلة سا١تة ٦تا يبطل داللتها كيقضي عليها 

: كرابعا . قياس ما دل يرد حكمو يف أقواؿ الشارع على حكم ما كرد حكمو فيو: كثالثا. باإللغاء كالتنقيح
إعطاء حكم لفعل أك حادث حدث للناس ال يعرؼ حكمو فيما الح للمجتهدين من أدلة الشريعة كال 

تلقي بعض أحكاـ الشريعة الثابتة عند تلقي من دل يعرؼ علل أحكامها : كخامسا . لو نظَت يقاس عليو
   .2"كال حكمة الشريعة يف تشريعها  

 
 
 

                                                 
 1427) ، دار اٟتديث ،القاىرة ، سنة ط 4عبد اهلل دراز ، ج : ا١توافقات يف أصوؿ الشريعة أليب اسحاؽ الشاطيب، ٖتقيق -  1

 374 ػ 372، ص  ( ـ2006ىػ ػ 
 184 ػ 183، ص  (ا١ترجع السابق)مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،  البن عاشور ،  -  2
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 :معرفة أصول الفقو  – 5 
إف دراسة ىذا العلم كالتعمق يف فهمو ألـز ما يكوف للمجتهد كذلك ١تا تعطيو دراسة أصوؿ الفقو      " 

   1".١تن يتصدل لبلجتهاد من قدرة على االستدالؿ ك٘تكن من االستنباط بشركطو
أم القواعد العامة ألصوؿ الفقو ، حىت يتعرؼ على  (علم أصوؿ الفقو)البد للمجتهد من معرفة    " 

حقيقة اٟتكم كاألدلة ، كشركطها ، ككجوه الداللة ، ككجوه الًتجيح بُت األدلة عند التعارض كمعرفة 
ككيفية استثمار األحكاـ منها ، كمعرفة القياس كشركطو كأركانو ، كأنواعو كالبحث ...الناسخ كا١تنسوخ

عن علل األحكاـ كتتبعها يف مواطنها من النصوص ، كغَت ذلك من ا١تبادئ اليت ُيتاج إليها اجملتهد 
 2".الستنباط األحكاـ 

 :معرفة مواقع اإلجمــــــــــــــــــــــــــــاع  - 6
جيب على اجملتهد العلم التاـ ٔتواقع اإلٚتاع حىت ال جيتهد أك يفيت ٓتبلؼ ما كقع عليو اإلٚتاع،كال    " 

يستلـز ىذا حفظ ٚتيع ا١تسائل اليت كقع فيها اإلٚتاع كإمنا يكفي أف يعلم أف فتواه ال ٗتالف حكما 
 .3"٣تمعا عليو

    يتضح بعد عرض ىذه شركط فهي شركط االجتهاد عامة كالبد من توفرىا يف اجملتهد لتكوف لو  
 .كتنزيلها على الوقائع ا١تستجدة.القدرة على  فهم كاستنباط أحكاـ الشريعة 

. لمقاصدي عند علي الطنطاويامنهج االجتهاد : المطلب الثاني
١تقاصدم بصفة عامة مث أبينو من خبلؿ بعض فتاكل علي اأبُت يف ىذا ا١تطلب منهج االجتهاد      

. الطنطاكم
 منهج االجتهاد وفق المقاصد : أوال 
. لقاصدم ىي مرحلة االستنباطاف أىم مرحلة يف منهج االجتهاد      إ

                                                 
 39،ص  (ا١ترجع السابق ) ػ االجتهاد يف الشريعة اإلسبلمية ، 1

 91 ػ 90، ص  (ا١ترجع السابق )ػ االجتهاد يف اإلسبلـ ،  2
 33، ص  (ا١ترجع السابق )ػ دراسات يف االجتهاد كفهم النص ،  3
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 كغَت متناىية  ،من ا١تعلـو أف النصوص الشريعة ٤تدكدة ،كأف قضايا اٟتياة كأحداثها كثَتة كمتزايدة    "
ية مشولية للحصوؿ على أصوؿ كقواعد كلية ـلذلك كاف البد من دراسة ىذه النصوص دراسة عل.

هنج مب) علماؤنا عليو اصطلحال بواسطة منهج خاص إكال يتحقق ىذا ...كضوابط عامة يستنَت هبا الفقيو
ا يف دل ان ا٠تطاب الشرعي لتمثل ا١تراد اإل٢تي ،٘تثبل مباشرب استجبلة  كالذم يقـو على أساس( االستنباط

نصوص الوحي من تفاصيل األحكاـ ،أك استهداء إذل ماال نص فيو من اإلحكاـ على كجو التفصيل ١تا 
حكاـ الشريعة األالكلية كمن ىنا يتبُت أف االستنباط  ىو منصوص عليو من القواعد العامة كا١تقاصد

:  ركنُت أساسُت
                    كعمدتو العلم باللساف العريب كمعرفة أسباب النزكؿ على ا٠تصوصلفاظ النظر يف األ    - 

 .1"  النظر يف ا١تعاين كعمدتو العلم بأسرار الشريعة كمقاصدىاك
ا١تقاصد بطريق صحيح كعدـ ٥تالفتها لنص ثبوت كإلعماؿ ا١تقاصد يف عملية االجتهاد البد من    

. قطعي
لشاطيب رٛتو اهلل اإلماـ اف أ"  لشاطيب كمقاصد الشريعةا"لعبيدم يف كتابو اكلقد ذكر الدكتور ٛتادم    

 : حسب ا١تقاصد كينحصر يف مراحل ياهتاداج منهجا كضع
اجملتهد يلتمس مقصد الشارع يف األكامر كالنواىي  كالنهي حيث إف التماس ا١تقصد يف نفس األمر    * "

الًتؾ   ا١تأمور بو ىو مقصود الشارع ، كإذا كاف النهي يقتضيؿف فعإ،فإذا كاف األمر يقتضي الفعل، ؼ
                                                                                                                              .الشارع ف ترؾ ا١تنهي عنو ىو مقصودإؼ
ف اجملتهد ال يلتمس فيها مقصد إالتماس ا١تقصد يف علة اٟتكم إذا كانت األكامر كالنواىي غَت صرُية ؼ* 

١تاذا أمر :ف يطرح ا١تشكل يف قالب سؤاؿ أ ىو االلتماسف حيث أ.الشارع ،كإمنا يلتمسو يف علة اٟتكم 

                                                 
 156، ص (ا١ترجع السابق)، (معادل كضوابط)مناىج االجتهاد ا١تقاصدم، -  1
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ف النكاح أف يعرؼ أالشارع هبذا الفعل؟ أك ١تا هني عن ىذا الفعل فإذا توصل إذل معرفة علة اٟتكم ؾ
 1".إذ ليست العلة إال مقصود الشارع...ف البيع لبلنتفاع با١تعقود عليو من مبيع كٙتنأللتناسل، ك

يف  ، ال ذل مقصود الشارعإذا دل يستطيع اجملتهد التوصل إالتوقف حىت يتضح مقصود الشارع   * "
ق أك ا١تنهي عنو ال يتجاكزه إذل  ب١تأموراف يتوقف عند حدكد أنو ينبغي عليو إاٟتكم نفسو،كال يف علتو،ؼ

إذ ميتنع ىنا كل قياس أك نظر مصلحي حىت ميتنع مقصود الشارع،فبل جيوز تعدية اٟتكم إذل غَت .غَته
 2"...مالك رضي اهلل عنوأنو منهج لشاطيب اف ىذا ا١تنهج ينبو أ.فيها ا١تسالة اليت كرد

 منهج الشيخ في االجتهاد المقاصدي : ثانيا 
 :  ـ المنهج الموضوعي  

 على الكثَت اشتملمصدرا مفيدا لبياف منهجية ا١تقاصد،حيث .( علي الطنطاكملكافت)ميثل كتاب      "
من الفتاكل اليت ٨تا الشيخ الطنطاكم رٛتو اهلل يف اٞتواب عليها منحى التعريف بالكليات كا١تعاين 

كقد كاف الشيخ علي الطنطاكم يتمتع بأسلوب .كاألصوؿ اليت تتعلق بالسؤاؿ قبل بياف اٟتكم أك فتول
ة بالنصوص كاللغة كا١تذاىب،كجيمع إذل ذلك منطق مسهل مباشر بسيط مع دعابة ٤تببة،كعلم كدرا

  3"...علمي كمعرفة بواقع العصر
فكانت الفتاكل يف . ا١تقصد من تشريع اٟتكميبُت الشيخ الطنطاكم يف بعض فتاكاه  ػػػػػػػػ إف 1     

  كالتعصب ا١تذىيب .عن اٞتدؿ عملي كاقعي كبعيدطابع ٣تملها ٖتمل 
ا١تسائل اليت من صفتها الثبات كعدـ التبدؿ "إف الشيخ بُت يف فتاكاه ٣تاؿ االجتهاد بقولو أف - 2    

أما عن األمور الدنيوية ...كضع ٢تا اإلسبلـ قواعد ثابتة كدل يًتؾ فيها ٣تاال لبلجتهاد مثبل العبادات

                                                 
، نقبل عن الشاطيب يف  ( ـ1992 ق ػ 1442) ، 1 ػ الشاطيب كمقاصد  الشريعة ، ٛتادم العبيدم ، دار قتيبة ، بَتكت ، ط1

 186 ػ 185كتابو ا١توافقات ،ص 
 186 ػ 185،  نقبل عن الشاطيب يف كتابو ا١توافقات ،ص  (ا١ترجع السابق) ػ الشاطيب كمقاصد  الشريعة ،  2
  www . alrashad _ orglmaqal _ tantawi  ػ  فتاكل علي الطنطاكم ، 3
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ليست كذلك ،بل ىي تتغَت بتغَت الزماف ،كلذلك كضع ٢تا االسبلـ األساس الثابت كترؾ لنا التفاصيل 
 1..."نتصرؼ فيها كالعقود 

 .نصوص الشريعة كفهمها ء على استقرا اعتمد يف ىذه الفتول  - 3   
رسم ا١تصحف على الطريقة ا١تتبعة خبلؼ كتابتها كفق الرسم  العثماين فالشيخ على الطنطاكم -    

نثبتها يف ا١تصحف على الطريقة ا١تتبعة كنشَت يف ا٢تامش إذل طريقة كتابتها يف ا١تصحف "األكذل عنده 
الغاية اليت ٕتنب التبلميذ من الوقوع على ١تقاصدم احملافظة ايفهم أف الشيخ أراد هبذا التوجو  " .العثماين

الشيخ  . 2" ذل ىذه الغاية فهي جائزةإبأف كل كسيلة تؤدم "يف ا٠تطأ يف تبلكة القرآف كاحتج الشيخ 
. يراعى مصلحة التبلميذ ك العامة كال يعتمد ٥تالفة ا١تصحف العثماين 

كيعرؼ القراء ٚتيعا أف الرسوؿ عليو الصبلة " : أكد الشيخ على مشركعية االختبلؼ حيث قاؿ ػػػػػػ 4   
ال يصلين أحد العصر )):،قاؿ ٢تم3 "كالسبلـ أمر ا١تسلمُت بعد غزكة األحزاب بالتوجو إذل حرب قريظة

 4.((ال في بني قريظةإ
صبلة العصر حىت كصل بٍت خر ة كما نقوؿ اليـو تطبيقا حرفيا،فأؽبعضهم أخذ األمر فطب   " 

،فقاؿ بأف الرسوؿ . كقتهاانقضاءقريظة،فصبلىا بعد  كبعضهم نظر إذل مقصد الشارع ،كما نقوؿ اليـو
 بٍت  إذلعليو الصبلة كالسبلـ دل يرد منا أف نؤخر صبلة العصر ،كإمنا أراد أف نسرع الوصوؿ

ىل أنكر الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ،على أحد الفرقُت فهمو؟اٞتواب ال  .قريظة،فصلوىا على الطريق
 5."؟ أفليس يف ذلك إذف باالختبلؼ يف أمثاؿ ىذه األمور اليت ٖتتمل االختبلؼ:

                                                 
 46 ػ 45، ص  (ا١ترجع السابق ) ، 2 ػػػػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 1

 31، ص  (ا١ترجع السابق )، 1ػ  فتاكل علي الطنطاكم ، ج  2
 44 ػ فتاكل علي الطنطاكم ،  ا١ترجع نفسو ص  3
 ػ ركاه البخارم يف صحيحو ، كتاب ا١تغازم ، باب مرجع النيب صلى اهلل  عليو كسلم من األحزاب ك٥ترجو إذل بيت قريظة  4

 3893ك٤تاصرتو ، رقم اٟتديث 
 45 ػ 44، ص  (ا١ترجع السابق) ، 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 5
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حديث الرسوؿ اهلل صل اهلل من يظهر من خبلؿ ما سبق ذكره أف الشيخ بُت أف االختبلؼ مقصود     
قصد من قوؿ الرسوؿ أنو أراد اإلسراع الوصوؿ إذل بٍت ؿأف أحد الفرقُت اجتهد كفهم أف ا.عليو كسلم

. قريظة
طاب الشارع بتعامل مع نصوص الشريعة تعامبل عقليا كٖتديد ا١تعٌت اللغوم خلالشيخ  ػػػػػػ  ينظر 5     

.  اٟتكيمراد الشارعـا١تقصود من ا٠تطاب مث يفسر كيعلل كيستدؿ عليها حىت يصل إذل 
كيدرج الفتول باستحضار الظركؼ الطارئة ك مبلبسات الواقع بعرض مقدمات عن السؤاؿ  ػػػػػػػ 6    

ليا يف عدة فتاكاه جا١تطركح فيحلل كيبُت ا١تراد من السؤاؿ بأسلوب كاضح يفهمو القارئ كىذا يتضح 
... فتاكل اإلسبلـ حيث أنو أدرج تعريف اإلسبلـ با١تعٌت العاـ كا٠تاص كاألخص: مثل

             }:قولو تعاذل    يف 

        }.1أف اإلنساف ب " حيث بُت أف ا١تقصود من لفظ األمانة

فاإلنساف .اٞتنة أك النارإذل ا١تخلوؽ الوحيد الذم عليو أمانة التكليف كجعل اهلل لو حرية اختيار الطريق 
 .2 "شريك لو كا٠تضوع كاالنقياد بأكامره كاجتناب نواىيو مكلف بعبادة اهلل كحده ال

         } : كبُت الشيخ أف ا١تقصود من قولو تعاذل    

    }3 "العرب كذكر أف السبب يف جعلهم خَت أمة ىو اإلمياف باهلل  خطاب للعرب كغَت

  ػ كاتبعصلى اهلل عليو كسلم–كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر فمن صحت عقيدتو كاتبع رسالة ٤تمد 
منهاج اإلسبلـ كطبقت شرائعو  كيعٍت أف خَت أمة من اتبع.ما جاء يف القرآف الكرًن كاف من األمة ا٠تَتة

                                 .4 "فهو األصل يف تطبيق أحكاـ الشريعة
 . الشارع مقصد قريب من  برأم ح مرجمع قدرتو على تاألقواؿ ا١تتعارضة يف ا١تسألة الشيخ يذكر ػػػ 7    

                                                 
 72 ػ سورة األحزاب اآلية  1
 58 ػ 57، ص  (ا١ترجع السابق)، 1فتاكل علي الطنطاكم ، ج :  ػ ينظر2

 110ػ سورة آؿ عمراف اآلية  3
 ، بتصرؼ 65، ص  (ا١ترجع السابق) ، 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ، ج 4
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  (مقصد التيسَت كمقصد الدعوة كمقصد الفطرة ) ػػػ مراعاتو للمقاصد مثبل8    
    ب  لكليات العامة للوصوؿ إذل فهم خطااتعريف  ٞتأ إذل قاصدم ادلالشيخ هبذا التوجو  ػػ إف 9    

. الشارع كدل يعتمد على فركع األحكاـ يف االستدالؿ    
 ػػ  مراعاة مصاحل كظركؼ الناس بالتيسَت يف الفتول كبياف اٟتكمة من تشريع األحكاـ 10   

 ػػػ عرض األدلة اٞتزئية يف ا١تسألة كربطها بالكليات العامة 11    
الشك أف ما شرعو اهلل :قاصدم للشريعةادلمن فهم النصوص يف الضوء البعد "البد      كيف األخَت 

تعاذل يف كتابو الكرًن دل يشرعو إال ١تصلحة ٕتلب ا١تنفعة لعباده،أك تدفع ا١تضرة عنهم ،لذلك كانت 
 1"...قاصدم للشريعةادلا١تصلحة ىي الغاية ا١تقصودة من التشريع ما يسمى ٔتقاصد الشريعة أك البعد 

 
 
 
 
 

                                                 
 415 ػ 214، ص  (ا١ترجع السابق)ػ  مناىج االجتهاد ا١تقاصدم ،  1
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 من خبلؿ فتاكل علي الطنطاكم يف ٣تاؿ االجتهاد ا١تقاصدممظاىر ىم ألعرض أتيف ىذا ا١تبحث     
فالذم عمد إليو ىو ذكر بعض  .العبادات كا١تعامبلت كقضايا فقهية معاصرة كبعض ا١تسائل ا١تتفرقة 

ككظف آليات ا١تقاصد يف . الفتاكل  يف كل ٣تاؿ اليت اعتمد الشيخ فيها على االجتهاد ا١تقاصدم
مراعاة مقصد التيسَت كرفع اٟترج ، مقصد الدعوة ، كصف الفطرة ، مقصد العدؿ ، ): اجتهاده مثبل 

 .(حفظ الكليات ا٠تمس 
 في مجال العبادات : المطلب األول 

 (الطهارة كالنجاسة ، الصبلة ، الصـو ،اٟتج كالعمرة)   أفىت الشيخ علي الطنطاكم يف ٣تاؿ العبادات 
 .كأبُت كذلك كجهة نظر الشيخ يف االجتهاد ا١تقاصدم من خبلؿ اجابتو عن االسئلة

    أوال ـ مراعاة الشيخ لمقصد التيسير ورفع الحرج 
 إف الشيخ راعى يف عدة فتاكل التيسَت يف اٟتكم كتطبيقو بعد عرض األقواؿ ا١تختلفة يف ا١تسألة 

حيث أنو يراد بالتيسَت .كالًتجيح بينها ، كىذا مطلوب يف بياف اٟتكم كالتوصل اذل حكمة التشريع منو
التسهيل احملمود فيما يظن الناس التشديد فيو ، كالذم ال يؤدم الضرر كالفساد،أك إذل إجهاد النفس "

كمن أسباب الضركرة ...كإعنات اٞتسم ،كانقطاع العمل كحدكث السآمة ،بسبب ٖتمل ا١تشقة الظاىرة 
 1."كاٟتاجة كالسفر كا١ترض كاإلكراه،كاٞتهل كعمـو البلول كالسكر

 :ـ الطهارة1
عند مالك طاىر "حيث ذكر أنو  (الكلب ٧تس أـ طاىر ) كيظهر مثبل يف اجابتو عن سؤاؿ الفتول  

،  (شعره طاىر كريقو ٧تس)كعند أيب حنيفة  (شعره كريقو)كعند الشافعي ٧تس كلو (شعره كريقو  )كلو
كذكر الشيخ أف القوؿ الراجح عند ابن تيمية أف شعره طاىر فقط ، أما عند  كلوغ الكلب يف االناء 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيو  )):يغسل سبعا كما كرد يف اٟتديث الصريح قولو صلى اهلل عليو كسلم 
فاألصل يف األدلة الشرعية كجوب اتباعها كلو دل تظهر  ، 2((الكلب أن يغسلو سبعا أوالىن بالتراب

                                                 
، ص  ( ـ 2008 ق ػ 1429) ، 1 ػ أْتاث يف مقاصد الشريعة ، نور الدين ٥تتار ا٠تادمي ، مؤسسة ا١تعارؼ لبناف ،ط 1

244 
 ، كالًتميذم يف السنن ، أبواب 279|91ػ ركاه مسلم يف صحيحو ،كتاب الطهارة ، باب حكم كلوغ الكلب ، رقم اٟتديث  2

 91الطهارة ، باب ما جاء يف سؤر الكلب رقم اٟتديث 
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اٟتكمة يف ذلك كأف اهلل دل يأمرنا بشيء إال كفيو منفعة كما هنانا عن شيء إال كفيو مضرة لنا يف الدنيا 
كاآلخرة أما عدد غسلو سبعا يوجد فيو سر ال نعلمو ألنو يوجد مظاىر كثَتة لعدد سبعة مثبل خلق اهلل 

  1"...سبع ٝتوات
    كالبد من التيسَت على ا١تكلف كرفع اٟترج عنو ألف الشريعة اإلسبلمية جاءت لًتاعي التيسر كرفع 

                   : اٟترج يف قولو تعاذل 

}2  
كما يتضح ذلك من خبلؿ إجابة الشيخ عن حكم ١تس ا١ترأة ىل ينقض الوضوء ، حيث أنو اٗتذ رأيا 

كسطا كبُت أف اآلية كنىت كنايتُت كبينت حكمُت فاجمليء من الغائط كناية عن اٟتدث األصغر 
أما أهنا بينت حكمُت فهما أف التيمم يزيل اٟتدث األصغر الذم ...كا١تبلمسة كناية عن اٟتدث األكرب

كٍت عنو باجمليء من الغائط ،كاٟتدث األكرب الذم كٍت عنو با١تبلمسة الشيخ يرل  بأف ١تس ا١ترأة ال 
 .3"ينقض الوضوء كال ينكر على من يلتـز مذىب غَته 

إف تعليق النقض ٔتجرد اللمس فهذا خبلؼ األصوؿ :"     ككذلك نبو الشيخ ابن تيمية إذل ذلك بقولو 
كخبلؼ اٚتاع الصحابة،كخبلؼ اآلثار كليس مع قائلو نص كال قياس ، كيف السنن أف النيب صلى اهلل 

عليو كسلم قبىل بعض نسائو مث صلى كدل يتوضأ لكن تكلم فيو كأيضا أف مس الناس نساءىم ٦تا تعم بو 
البلول كال يزاؿ الرجل ميس امرأتو فلو كاف ىذا ٦تا ينقض الوضوء لكاف النيب صلى اهلل عليو كسلم بينو 

ألمتو ك لكاف مشهورا بُت الصحابة ، كدل ينقل أحد إف أحدا من الصحابة كاف يتوضأ ٔتجرد مبلقاة يده 
  .4..."المرأتو أك غَتىا

ا٠توؼ من االنقطاع عن :أحدمها : إف علة اٟترص الشرعي على رفع اٟترج تتلخص يف أمرين     " 
خوؼ التقصَت عند مزاٛتة الوظائف ا١تتعلقة بالعبد :كالثاين ...الطريق كبغض العبادة ككراىة التكليف

ا١تختلفة األنواع مثل قيامو على كلده كأىلو  إذل تكاليف أخرل تأيت يف الطريق فرٔتا كاف التوغل يف بعض 

                                                 
 200، ص  (ا١ترجع السابق ) 1ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج  1
 78 ػ سورة اٟتج اآلية 2
 204 ػ 203، ص  (ا١ترجع السابق) 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ،  ج 3
 427 ػ 425، ص ( ـ 1965 ق ػ 1385) ، 2 ػ الفتاكل الكربل ، ابن تيمية ، دار ا١تعرفة ، بَتكت ، ج 4
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األعماؿ شاغبل عنها ،كقاطعا با١تكلف دكهنا كرٔتا أراد اٟتمل للطرفُت على ا١تبالغة يف االستقصاء 
 1"فانقطع عنهما

يرل يف :   الشيخ راعى حاالت االضطرار  مثبل :    ـ ومن باب التيسير على العباد مراعاة الضرورة
أنو إذا كانت البنت مضطرة إذل القراءة كىي " ، (مس ا١تصحف كقراءة القرآف بالنسبة للحائض )فتول 

يف اٟتيض قرأت با١تقدار الذم تضطر إليو كال تزيد عليو، كإف دل تكن مدرسة كال طالبة اكتفت ٔتا ُيل 
، كالصبلة على النيب ،كدل تقرأ القرآف كدل ٘تسو  (أم التهليل كالتسبيح كالتكبَت ك التحميد )٢تا من الذكر 

 2"مطلقا حىت تطهر ، ىذا أحوط 
كىذا ما ذىب إليو ابن رشد من ا١تالكية حيث . "     إٌف الشيخ اٗتذ رأيا كسطيا ال افراط كال تفريط 

أهنم رخصوا للحائض ١تس ا١تصحف ككتابتو للتعلم أك التعليم ،كما رخصوا ٢تا يف التبلكة ،كأنا أرل أف 
هبذا القوؿ لئبل ميتنع التلميذات عن تعلم القرآف ، إذ ال ٗتلو كل حصة من حائض أك أكثر من 

 3."الطالبات ، ىذا إذا دل يٌدعُت اٟتيض ىربا من الدرس 
كدل تقصد إعنات الناس  "    ـ وما يميز الشريعة اإلسالمية التيسير في التكاليف على العباد

كتكليفهم ٔتا ىو مشقة عليهم ، كدل جيعل من كسائل كعبلمات ا٠تضوع كاالنقياد أف ُيملهم فوؽ ما 
للمرأة ا١تضطرة لبلغتساؿ  (غسل اٞتنابة )يف مسألة :   مثبل 4."يطيقوف ، كأفى شرع ٢تم حدكد طاقتهم 

أهنا تكفيها النية بإزالة اٟتدث األكرب فتمضمض كتستنشق كتعميم " من اٞتنابة كىي مسرحة شعرىا 
اٞتسد كلو با١تاء كتبليل الشعر ٔتاء فتفرغ عليو ا١تاء من غَت أف ٘تسو ، فغسل اٞتنابة ال يشًتط فيو حل 
الشعر إذا كاف مسرحا أك أف تنقض ظفائرىا إذا كاف مظفورا أما بالنسبة للغسل من اٟتيض لزمها حل 

 5"شعرىا ،ألف دين االسبلـ دين سهل ال يكلفنا ماال نطيق

                                                 
 ، 1 ، دار ابن عفاف ،السعودية ،ط 2 ػ  ا١توافقات ، أليب اسحاؽ الشاطيب ، أبو عبيدة مشهور  بن حسن آؿ سلماف ،ج 1
 233،  ص  ( ـ 1997 ق ػ 1417)
 176، ص  (ا١ترجع السابق ) 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج2
  73ػ 72، (ا١ترجع السابق)، 2 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج3
 ( ـ 1994 ق ػ 1415) ، 1 ػ  التحرير يف قاعدة ا١تشقة ٕتلب التيسَت ،  د عامر سعيد الزيبارم ، دار ابن حـز ، لبناف ، ط 4

 22، ص 
 177 ػ 176، ص  (ا١ترجع السابق ) ػ فتاكل علي الطنطاكم ، 5



 اه فتاومن خالل  االجتهاد المقاصدي تطبيقات علي الطنطاوي في:               المبحث الثالث
 

 32 

 :ـ الصالة  2 

أكال أف الشريعة    :البد من تغليب ركح التيسَت كالتخفيف على التشديد كالتعسَت،كذلك ألمرين"   
     :} يف قولو تعاذل . 1"مبنية على التيسَت كرفع اٟترج عن العباد كىذا ما صرح بو القرآف الكرًن 

              }2.                                  

اشتغاؿ الفكر يف الصبلة حيث أنو ال يبطل  "يتضح أف الشيخ راعى مقصد التيسَت مثبل يف فتول  
الصبلة باشتغالو ٔتا حولو ألف دين اإلسبلـ ال ينايف الطبيعة البشرية كألف الذم أنزؿ القرآف ىو الذم 

طبع الناس عليها ، كمن طبع البشر أف خيطر على باؿ ا١تصلي بعض األمور الدنيوية كالرسوؿ صلى اهلل 
فلما سألوه بُت ٢تم أنو ذكر قطعة . عليو كسلم كىو خامت النبيُت ،كسيد ا١تتقُت ،سلم مرة كذىب مسرعا

من ترب يف بيتو فذىب لينفقها يف سبيل اهلل فهذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خطر على بالو ذلك 
كىو يف الصبلة ، كىذا ال يعٍت أف ينصرؼ ا١تصلي عن صبلتو انصرافا تاما أك ينسى أنو يف الصبلة أما 
زعم ا٠تطيب بأف من قاـ يف الصبلة فبل ينبغي لو أف يرل ما حولو كال أف يسمع فزعمو مردكد كىو من 

 3" كالعبادة ا١تقبولة أف تكوف ا٠تالصة هلل عز كجل كامتثاال ألمره كابتغاء للثواب ...الغلو يف الدين 
، كيتضح ىذا عند    ـ ومن باب التخفيف شرعت الرخص في السفر دفعا للحرج عن المكلف 

من قواعد اإلسبلـ رفع : "يقوؿ  (القصر يف الصبلة)الشيخ من خبلؿ مراعاتو للرخصة الشرعية اليت  ىي 
كالرخص يف السفر شرعت ألف ا١تسافر جيد يف العادة حرجا يف الصياـ ..اٟترج ، كاٟترج ىو الضيق 

كاإل٘تاـ كالذم كصل إليو االجتهاد كاستقرت عليو الفتول أف السفر الذم تزيد مسافتو عن ٙتانُت كي ال 
  4..."يعترب سفرا شرعيا يكوف فيو القصر كالفطر كالقصر أفضل من اإل٘تاـ قطعا

ك٢تذا ينبغي ألىل الفتول أف ييسركا عليو ما استطاعوا كأف يعرضوا عليو جانب الرخصة أكثر من     " 
فالفقيو حقا يف نظر الثورم رٛتو اهلل من ...العزمية ترغيبا يف الدين كتثبيتا ألقدامو على طريقة القوًن 

                                                 
 ػ 109،  ( ـ 1988 ق ػ 1408)، 1 ػ الفتول بُت االنضباط كالتسيب ، يوسف القرضاكم ، دار الصحوة ، القاىرة ، ط 1

110 
 6 ػ سورة ا١تائدة اآلية 2
 209 ػ 207، ص  (ا١ترجع السابق)1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 3
 211 ػ 209 ص 1ج  (ا١ترجع نفسو ) ػ فتاكل علي الطنطاكم 4
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يراعي الرخص كالتيسَت على عباد اهلل ، شرط أف يكوف ثقة يف علمو كدينو ،ككاف منهج الصحابة كمن 
 .1"ٗترج على أيديهم ىو التيسَت كرفع اٟترج 

 فإف شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع اٟتاجة ، فإف ا١تصلي إذا انقطع سفره كجب    "
فالرخصة على ما كضع عن ىذه األمة من ...عليو الرجوع إذل األصل من إ٘تاـ الصبلة كإلزاـ الصـو

            }:قولو تعاذل" التكاليف الغليظة كاألعماؿ الشاقة اليت دؿ عليها

                     

                      

    }2  

           :}اإلباحة مطلقا   لقولو تعاذل  كحكم الرخصة

                }3 
كنا نسافر مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،فمنا الصائم ومنا المتم  المقصر ،  )):كيف اٟتديث 

فلم يعب الصائم على المفطر وال المفطر على الصائم وال المقصر على المتم وال المتم على 
    4.((المقصر

                 
  5". كالرخصة أصلها التخفيف عن ا١تكلف كرفع اٟترج

 
 

                                                 
 112، ص  (ا١ترجع السابق)  ػ الفتول بُت االنضباط كالتسيب ،  1
 286 ػ سورة البقرة اآلية 2
 101 ػ سورة النساء اآلية 3
 5647 ػ أخرجو البيهقي يف سننو ، كتاب الصبلة ، باب من ترؾ القصر يف السفر غَت رغبة عن السنة ، رقم اٟتديث4
 1417)، 1 ، دار بن عفاف ، السعودية ، ط 1ا١توافقات ، أليب إسحاؽ الشاطيب ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن، ج:  ػ ينظر 5

 477 ػ 474 ػ 468، ص  ( ـ 1997ق ػ 
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كالرخصة للمسافر إمنا شرعت يف األصل للمشقة ،كلكن ا١تشقة ال ميكن أف يكوف ٢تا مقياس إال     "
شعور اإلنساف نفسو ، كاألحكاـ إمنا تستند إذل مقاييس ظاىرة ، كلذلك اعترب السفر نفسو ىو سبب 

 .1"الرخصة كلو خبل من ا١تشقات
،كيظهر مثبل ىذا عند الشيخ      وكذلك من جانب التيسير مراعاة الظروف التي تلحق المكلف 

ف ا١تسلم إذا اضطرتو ظركفو إذل مثل أ"،فالذم يراه  (ٚتع الصبلة من غَت سفر )من خبلؿ جوابو عن 
، أما أف جيعلو عادة أك يكثر منو فبل جيوز  ىذا اٞتمع كدل يتخذه عادة ، كلكن فعلو عند االضطرار جاز

ألف األصل أف تؤدل الصبلة يف كقتها كاهلل جعلها كتابا موقوتا ،أم كاجبان ٤تددا زماف أدائو كجيمع يف 
 .2"كاهلل أعلم . السفر

 : ـ الصــوم3
   كمن الرخص الشرعية  جوز الشارع اٟتكيم اإلفطار للمسافر يف هنار رمضاف دفعا للمشقة اليت تلحق 

              }: بو كرفع اٟترج عنو  يف قولو تعاذل 
               

}3،  علة اإلفطار يف األصل ا١تشقة ،لكن ١تا " ، يرل أف  (اإلفطار يف السفر ) لقد أفىت الشيخ يف مسألة
كانت ا١تشقة ليس ٢تا مقياس ظاىر، كاألحكاـ الشرعية إمنا تبٌت على ا١تقاييس الظاىرة ،اعترب السفر 

كبُت الشيخ أف االختبلؼ كاقع بُت العلماء يف ... نفسو سبب جواز الفطر، كجد فيو مشقة أـ دل جيدىا
جواز الصياـ للمسافر ،كدل خيتلفوا يف جواز الفطر إال إذا كاف سفر معصية فاختلفوا فيو فمنهم من جوز 

كيبقى رأم اٞتمهور على أف السفر رخصة فمن شاء أفطر كمن شاء صاـ ...الفطر فيو كمنهم من منعو
  4"،أما إذا كاف يف الصياـ مشقة شديدة فاألفضل الفطر

                                                 
 269 ا١ترجع السابق ، 2 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 1
  ،بتصرؼ 212 ػ 211، ص   (ا١ترجع السابق) 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج2
 185 ػ سورة البقرة اآلية 3
 229، ص  (ا١ترجع السابق) ، 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 4
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تكوف ا١تشقة الواقعة با١تكلف يف التكليف خارجة عن معتاد ا١تشقات يف األعماؿ العادية، حىت  "    
كلذلك شرعت فيها ...ُيصل هبا فساد ديٍت أك دنيوم ، فمقصود الشارع فيها الرفع على اٞتملة 

 1".الرخص مطلقا
      استخلص أف اٟتكمة من ٗتصيص ا١تسافر بالفطر يف هنار رمضاف كالقصر يف الصبلة ألف يف 

ال ريب أف الفطر كالقصر خيتص با١تسافر ، ". السفر مشقة فشرعت ىذه الرخصة لرفع اٟترج كالضيق 
كال يفطر ا١تريض إال ١ترض ، كىذا من كماؿ حكمة الشارع ، فإف السفر يف نفسو قطعة من العذاب ، 
كىو يف نفسو مشقة ، كلو كاف ا١تسافر من أرفو الناس فإنو يف مشقة كجهد ْتسبو ، فكاف من رٛتة اهلل 
بعباده كبره هبم أف خفف عنهم شطر الصبلة كاكتفى منهم بالشطر ،كخفف عنهم أداء فرض الصـو يف 

السفر ، كاكتفى منهم بأدائو يف اٟتضر ،كما شرع مثل ذلك يف حق ا١تريض كاٟتائض ، فلم تفوت 
عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها يف السفر ٚتلة ،كدل يلزمهم هبا يف السفر كإلزامهم يف اٟتضر ، كأما 

اإلقامة فبل موجب إلسقاط بعض الواجب فيها كال تأخَته كما يعرض فيها من ا١تشقة كالشغل  فأمر ال 
ينضبط كال ينحصر فلو جاز لكل مشغوؿ ككل مشقوؽ عليو الًتخص ضاع الواجب كاضمحل 

 2"...بالكلية
كلذلك شرع فيو إباحة الفطر يف رمضاف للمريض وكذلك  العجز عن الصيام بسبب المرض ػػػػػ     

العجز عن الصياـ "حفاظا على صحتو إذا كاف الصـو يؤثر عليو ، الشيخ راعى ذلك يف فتول 
١تن كاف مريضا أف يفطر يف رمضاف كأف يقضي ما أفطره يف غَته إف كاف   اهلل عز كجل أذف:"فقاؿ"

يستطيع كمن يعجز عجزا مستمرا لكرب أك ١ترض ال يرجى برؤه ،تنتقل الفريضة بالنسبة إليو من الصياـ 
               } :   لقولو تعاذل3"إذل اإلطعاـ 

                                                 
 269 ػ 268، ص  (ا١ترجع السابق) ، 2 ػ ا١توافقات ، أليب إسحاؽ الشاطيب ، اٞتزء 1
 1418) ، 1مساعد عبد اهلل بن سلماف ، دار ا١تيسر ، السعودية ، ط : ػ أسرار الشرريعة من أعبلـ ا١توقعُت ،البن القيم ، ٚتع 2

 39، ص  (ـ 1998ق ػ 
 229، ص   (ا١ترجع السابق) 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 3
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   } 1 
حيث جاءت الرخصة للمريض كا١تسافر بالفطر يف رمضاف ػ استثناءا من أصل التكليف العاـ ػ     "

  2"التفاتا من الشارع ١تا ينجم عن ا١ترض كالسفر من مشقة تزيد على مشقة الصياـ ا١تقدكرة
 :ـ الحج 4

من مقاصد اٟتج ٖتقيق العبودية كاالمتثاؿ ١تا فيو من األعماؿ كاألقواؿ اليت تعظم الرب تبارؾ كتعاذل     "
عن غَتىا من العبادات اشًتاط االستطاعة  (اٟتج)كما مييز عبادة . 3"كتعظم شعائره كمناسكو كأكامره 

كىذا من تيسَتات الدين اإلسبلمي  على عباده حىت تؤدل على كجو  (بدنية أك مالية)فيها سواء 
                 }:صحيح ، لقولو تعاذل 

    }4 ذكر (االستطاعة يف اٟتج )  كىذا ما أفىت بو الشيخ الطنطاكم مثبل يف فتول ،
من االستطاعة أف ٕتد ا١ترأة ٤ترما ٢تا ،فبل ٖتج منفردة ،إذا كاف مكاهنا يبعد عن مكة أكثر من "أنو 

مسافة السفر كىذا يف مذىيب أٛتد كأيب حنيفة  ، كمالك كالشافعي أهنا إذا كانت يف ٚتاعة مأمونة 
،ككانت ٖتج حجة الفرض جاز ٢تا أف تسافر ،ككذلك من االستطاعة أف ال تكوف ا١ترأة يف أياـ 

  .5"العدة،فإف كانت معتدة فبل جيب اٟتج عليها كلو كانت مستطيعة ماليا
جيوز "  مثبل الشيخ يرل أنوومن مظاىر التيسير في الحج االنتفاع من لحوم الهدي واألضاحي*     

األكل من ىدم القراف كالتمتع كالسنة أف يأكل منو، كأف يهدم منو كأف ُيتفظ إف شاء ببعضو ،كأف 
أما الذبح لًتؾ كاجب من الواجبات ،أك ارتكاب ٤تظور من ٤تظورات اإلحراـ فإف ما ...يتصدؽ ببعضو 

                                                 
 184 ػ سورة البقرة اآلية 1
، د عبد رٛتاف ابراىيم الكيبلين ، ا١تعهد العلمي للفكر اإلسبلمي (عرضا كدراسة كٖتليبل ) ػ قواعد ا١تقاصد عند االماـ الشاطيب 2

 284، ص ( ـ 200 ق ػ 1421) ، 1كدار الفكر بدمشق ، ط 
، ص   ( ـ 2001 ق ػ 1421) ، 1علم ا١تقاصد الشرعية ، د نور الدين ٥تتار ا٠تادمي ، مكتبة العبيكاف  الرياض ، ط   ػ 3

173 
 97 ػ سورة آؿ عمراف اآلية ، 4
 247،  ا١ترجع نفسو ، ص 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 5
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ذىب إليو أكثر الفقهاء أنو ال يأكل منو ،بل يوزع كلو على الفقراء كالشرط فيو أف يذبح يف اٟتـر ،كأف 
 1."يوزع على فقراء اٟتـر

 :الزكاة  ـ5 
تعد الضرورة  والحاجة من أسباب التيسير ورفع الحرج مع مراعاة ما يؤدي إلى مصلحة    * 
 إف اٟتكمة من تشريع الزكاة ،فإف اهلل سبحانو كتعاذل قسم خلقو إذل غٍت كفقَت ،كال تتم "العباد 

مصاٟتهم إال بسد خلة الفقَت،فأكجب سبحانو كتعاذل يف فضوؿ أمواؿ األغنياء ما يسد بو خلة الفقراء ، 
كحـر الربا الذم يضر باحملتاج ، فكاف أمره بالصدقة كهنيو عن الربا أخوين شقيقُت ك٢تذا ٚتع اهلل بينهما 

 3{              }:يف قولو تعاذل .2"
أنو راعى حاجة الفقَت كراعى  (إخراج القيمة يف الزكاة )    كيتضح ذلك من كبلـ الشيخ يف فتول 

 عند مالك كالشافعي ال جيوز، كعند أيب حنيفة جيوز "أحوالو ، فذكر اختبلؼ  الفقهاء يف ىذه ا١تسألة 
، كاألظهر عند أٛتد جيوز عند اٟتاجة أك ا١تصلحة الراجحة إف الشيخ راعى مصلحة الفقَت حيث أنو 
جوز إخراج القيمة إذا كاف الفقَت يف بلد يستطيع أف يشًتم منو ما يريد بالثمن ا١تناسب كإف كاف يف 

البادية فبل يوجد فيها بيع كال شراء ،كليس بالقرب من مكانو سوؽ ، كىو ٤تتاج إذل شيء ال يغنيو ٣ترد  
فا١تقصود من الزكاة " .فاألكذل مراعاة مصلحة الفقَت لسد حاجاتو. 4"كجود ا١تاؿ يف يده دل جيز ذلك 

اغناء الفقَت كسد خلتو ، كإقامة ا١تصاحل العامة للملة كاألمة اليت هبا تعلو كلمة اهلل ، كىذا ُيصل بأداء 
 .5" القيمة كما ُيصل بأداء الشاة كرٔتا يكوف ٖتقيق ذلك بأداء القيمة أظهر كأيسر

ٖتقيق مبدأ االمتثاؿ كاالنقياد هلل تعاذل ، كتقرير شكره كٛتده كالثناء "     ػ ككذلك من مقاصد الزكاة 
عليو ، إف ا١تزكي يلحق بو كبذريتو كذكيو بركات كآثار دعاء الناس ،كثناء الفقراء كشهادة ا١تبلئكة كجزاء 

ا٠تالق يف العاجل كاآلجل ، ٦تا يكوف سببا يف زيادة األمواؿ كمنائها كبركتها كسبلمتها من النقصاف 
                                                 

 251، ص (ا١ترجع السابق)،  1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ،ج 1
 43، ص (ا١ترجع السابق) ػ أسرار الشريعة من أعبلـ  ا١توقعُت ، 2
 276 ػ  سورة  البقرة 3
  ػ بتصرؼ 257، ص  (ا١ترجع السابق ) ، 1  ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج4
 1428) ػ  ملتقى اإلماـ القرضاكم مع األصحاب كالتبلميذ ، مقاصد الشريعة عند اإلماـ القرضاكم ، د جاسر عودة ، قطر ، 5

 119، ص   ( ـ 2008ق ػ 
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كالضياع  كالتلف ، كٖتقيق أكاصر التضامن كالتآلف كالًتاحم كالتواد ،٦تا يكوف لو أثر كبَت على كحدة 
 ، كمن ذلك  كاف اخراج زكاة الفطر كاجب على عامة الناس الصغَت كالكبَت كالذكر 1... "اجملتمع كقوتو

            }:كاألنثى ،  فتطهر هبا القلوب لقولو تعاذل 

         }2 ، فأراد رسوؿ اهلل صلى " كتغٍت الفقراء عن السؤاؿ يـو العيد
اهلل عليو كسلم أف يشعر كل مسلم كأىلو بفرحة العيد ،  كالفرؽ بُت زكاة ا١تاؿ كزكاة الفطر ، فزكاة ا١تاؿ 

غٍت يعطي كفقَت يأخذ كلكن صدقة الفطر من نوع نادر كتضامن بُت الناس ال نظَت لو،  :فيها قسماف 
كقد شرعت صاعا من التمر أك الشعَت أك الزبيب ١تا كانت ىذه أطعمتهم عادة ،كتعد زكاة الفطر أهنا 

      }:من جنس الكفارات ،حيث أف اهلل عز كجل حدد كفارة اليمُت بأهنا 

               

 }3. ،كدل ال يكوف تقدير ...نطعمهم مثل الذم نأكلو يف األياـ العادية ال يف يـو الوليمة أم أف
ك٢تذا أكجبها اهلل طعاما ،كما أكجبت الكفارة :   " فيقوؿ ابن تيمية . 4" الزكاة على ىذا األساس 

طعاما، كعلى ىذا القوؿ فبل ّتزمء إطعامها إال ١تن يستحق الكفارة ، كىم اآلخذكف ٟتاجة أنفسهم ، 
كصدقة الفطر كجبت طعاما لؤلكل ال لئلستنماء ...فبل يعطي منها ا١تؤلفة ، كال الرقاب كال غَت ذلك 

  .5"،فعلم أهنا من جنس الكفارات 

أنو تعطى "      ػػػػػػػ كإضافة إذل ذلك فإف الشيخ الطنطاكم يراعي مبدأ التيسَت لسد حاجة الفقَت، يرل 
زكاة الفطر قيمة إذا كانت أنفع للفقَت فيعطى الثمن نقدا ،كىذا ىو مذىب أيب حنيفة ،أما إذا كاف 

                                                 
 172 ػ 171، ص   (ا١ترجع السابق )  ػ علم ا١تقاصد الشرعية ، د نور الدين ٥تتار ا٠تادمِت ، 1
 103سورة التوبة اآلية   ػ 2
 89 ػ سورة ا١تائدة اآلية 3
 261 ػ 260، ص  (ا١ترجع السابق ) ،1ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج4
،  ( ـ 2004 ق ػ 1425) ، 25عبد الرٛتاف بن القاسم ،  ٣تمع ا١تلك السعودية ، ج :  ػ ٣تموع الفتاكل ،ابن تيمية ، ٚتع5

 75 ػ 73ص 
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الطعاـ مفقودا ال يباع يف األسواؽ أك كاف قليبل فبل يستطيع الفقَت أف يشًتم ما يأكلو ىو كعيالو فبل 
  .1"جيوز يف ىذه اٟتاؿ دفع الثمن

    ثانيا ـ مراعاة الشيخ علي الطنطاوي  للنصوص واألحكام بمقاصدىا مع بيان الحكمة من 
 :تشريع األحكام 

كوف النصوص كاألحكاـ ينبغي أف تؤخذ ٔتقاصدىا دكف الوقوؼ عند ظواىرىا كألفاظها كصيغها      "
، يستند إذل ما تقرر يف مسألة التعليل ، من كوف نصوص الشريعة كأحكامها معللة ٔتصاحل كمقاصد 

كضعت ألجلها ، فينبغي عدـ إمهاؿ تلك ا١تقاصد كال الغفلة عنها عند تقرير األحكاـ ، كعند النظر يف 
األمور )كمن ا١تسائل اليت اعتمد الشيخ فيها على تقصيد النصوص إعماال بقاعدة  .2"النصوص
مروا أوالدكم بالصالة وىم أبناء سبع سنين واضربوىم ))، مثبل يف جوابو عن حديث  (ٔتقاصدىا

أف اٟتكمة من أمر األبناء بالصبلة كىم سبع سنُت ألف : "فيقوؿ . 3((...عليها وىم أبناء عشر سنين
العادات ا٠تَتة كالشريرة تغرس يف نفس الولد يف الصغر ، فإذا تعود على الصبلة كىو ابن سبع سنُت 

فسيحافظ عليها يف الكرب ،أما ضربو عليها إذا بلغ من عمره عشر سنُت كدل يواظب على قيامها 
"فأستحق ضربو ، عقوبة تربوية ال حدا شرعيا كتأديبا لو لكي يقـو بأدائها كاحملافظة عليها  4.  

كىذا األمر كالتأديب يف حق الصيب لتمرينو على الصبلة ، كي يألفها كيعتادىا ، كال يًتكها عند البلوغ "
 . ىل تعترب النيات من ا١تقاصد ؟. 5..."كليست كاجبة عليو

أفىت :  فمثبل 6."النيات ، كموافقة األفعاؿ لقصد الشارع: ا١تقاصد عند احملققُت يراد هبا أمراف     "
النية ىي تصور العمل قبل الشركع فيو ، كىذا : " الشيخ  يف مسألة النية  يف الصـو حيث عرفها بأهنا 

التصور يكوف بالقلب ،فكل مسلم علم بدخوؿ شهر رمضاف ،ينوم الصياـ ، ككذلك النية تفرؽ بُت 

                                                 
  ، بتصرؼ 261، ص  (ا١ترجع السابق)، 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 1
 363،  (ا١ترجع السابق) ػ  نظرية ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب ، 2
 495 ػأخرجو  أيب داكد يف سننو ، كتاب الصبلة ، باب مىت يؤمر الغبلـ بالصبلة ، رقم اٟتديث 3
  ، بتصرؼ 217 ػ 216، ص  (ا١ترجع السابق ) ، 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج4
 ، دار عادل الكتب ، الرياض ، ط 2عبد احملسن الًتكي ، عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو ، ج :  ػ ا١تغٍت ، البن قدامة ا١تقدسي ، ٖتقيق 5
 350، ص  ( ـ 1997 ق ػ 1417) ، 3
 241، ص  (ا١ترجع السابق ) ػ أْتاث يف مقاصد الشريعة ، 6
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يعد من أصوؿ الشريعة ، كقد يتحد العمل كٗتتلف  (إمنا األعماؿ بالنيات)العادة كالعبادة ، كحديث 
النيات ، فيختلف حكمو عند اهلل ، كيـو ا٢تجرة خرجوا ٚتيعا من بلد كاحد مشًتكُت طريق كاحد كلكن 

١تا جاء السؤاؿ عن النيات كا١تقاصد ، أخرج من ىاجر المرأة ينكحها فسافر مع ا١تسلمُت لينكحها ، 
كابتغاء ثوابو ، .كمنهم ىاجر لدنيا يصيبها أك أمواؿ يكتسبها ، كدل يبق إال من كانت ىجرنو إذل اهلل 

كالنية قد ٕتعل الطاعة الظاىرة معصية ، كمن يصلي رياء ال يريد بصبلتو كجو اهلل ،كقد ٕتعل الكسب 
كاللذة كاألعماؿ الدنيوية ا١تباحة طاعة كقربة ، إف دل تكن ٥تالفة ١تا شرع اهلل كنول هبا نية التقرب إذل اهلل 

، كقد يكوف للعمل الواحد ثواب عدة أعماؿ ،كمن ينوم بذىابو إذل ا١تسجد صبلة اٞتماعة 
فالنية ال تبدؿ نوع ...كمساعدة احملتاج ،فإنو يناؿ ثواب ذلك كلو بالنية كلو دل يفعلو ..كاالعتكاؼ 

إمنا )٣تاز اٟتذؼ كتقديره  (إمنا األعماؿ بالنيات )العمل  كلكن عند نتائج العمل كيوجد يف اٟتديث 
كلذلك جيب على كل مسلم .                                                    1 "(صحة األعماؿ

حُت يعمل عمبل أف يكوف قصده يف عملو موافقا قصد الشارع ، ألف األجر كالثواب يتعلق بالنية 
 كبدكف القصد السليم ال يتحقق 2((...إنما األعمال بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوى )). كالقصد

األجر كالثواب ، كمن ىنا كاف البد لكل مسلم أف يتعلم مقاصد الشريعة ليوافق قصده قصد الشارع ، 
 3."حىت ال خيالفها أك يتحايل عليها بقصد أك غَته ، فيػيعىرض نفسو للعقاب من اهلل تعاذل

٣تمل العبادات ا١تقصود منها ا٠تضوع هلل ، كالتوجو إليو ."     البد من إخبلص النية يف العبادات 
كالتذلل بُت يديو ، كاالنقياد ٖتت حكمو كعمارة القلب بذكره ، حىت يكوف العبد بقلبو كجوارحو حاضرا 

 4..."كأف يكوف ساعيا لتحقيق مرضاتو كما يقرب إليو حسب طاقتو ...مع اهلل

                                                 
 228 ػ 227، ص  (ا١ترجع السابق) ، 1 ػ  فتاكل علي  الطنطاكم ، ج1
 كأخرجو 54 ركاه البخارم ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كاف بدء الوحي إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، رقم اٟتديث 2

كأف يدخل فيو الغزك كغَته من األعماؿ،  (إمنا األعماؿ بالنيات): اإلمارة ، باب قولو صلى اهلل عليو كسلم ، باب:مسلم ،كتاب 
 1907: رقم اٟتديث

 ػ أمهية ا١تقاصد يف الشريعة اإلسبلمية كأثرىا يف  فهم النص كاستنباط اٟتكم  ، ٝتيح عبد الوىاب ، مؤسسة الرسالة ، لبناف ، ط 3
 104 ػ 103،  ( ـ 2008 ق ػ 1429) ، 1
 383، ص  (ا١ترجع السابق ) ، 2 ػ ا١توافقات  ، أليب إسحاؽ الشاطيب ، ج4
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االحتساب يف صياـ رمضاف ، يف قولو صلى اهلل عليو كسلم "    كىذا يتضح يف فتول الشيخ يف معٌت 
، فمعٌت إميانا كاحتسابا أم صاـ إتباعا 1{من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لو ما تقدم من ذنبو }

بل صاـ إميانا منو بأف اهلل أمر ..ألمر اهلل ، ما صاـ بقصد الرياضة كال ألف أىلو صاموا فصاـ معهم 
بالصياـ كأف عليو أف ميتثل أمر اهلل ، كاحتسب ذلك عند اهلل أم نول بو طاعتو كرضاه كقصد ثوابو 

"...2     
 :خالصة 

     استخلص ٦تا سبق أف الشيخ علي الطنطاكم عمد يف ىذه الفتاكل على ربط اجتهاده با١تقاصد 
من مآؿ االجتهاد ا١تقاصدم ىو نفسو "الشرعية ، كغلب عليو طابع التيسَت يف تطبيق األحكاـ ، ألف 

تفعيل ا١تقاصد يف العصر اٟتارل كتطبيقها يف كقائع اٟتياة كحوادث اإلنساف ،كىذا ىو الذم نعرب عنو 
 كما اعتمد عليو الشيخ ىو مبدأ الوسطية كاالعتداؿ من غَت إفراط كال 3".ٔتسايرة ا١تقاصد للمعاصرة 

منهج الشريعة كسط ال إفراط كال تفريط ، ففي العبادات راعى اليسر كالتخفيف ، فلم "تفريط ، ألف 
يدع الشارع عباده يتنطعوف يف الدين بل هنى عن ذلك كأرشد إذل االقتصاد يف الطاعة كأنكر الرسوؿ 

 4"صلى اهلل عليو كسلم الرىبنة 

 .في مجال المعامالت: المطلب الثاني
يف ىذا ا١تطلب سأدرج مظاىر االجتهاد ١تقاصدم من خبلؼ فتول الشيخ علي الطنطاكم يف ٣تاؿ   

(. ألنكحةا١تالية كا )ا١تعامبلت 
 :المعامالت المالية: أوالـ 
 :مراعاة الشيخ لجلب المنفعة ودفع المضرةــ 1 

يعد ا١تاؿ من أىم الضركريات ا٠تمس كٟتفظو شرع اإلسبلـ ٖترًن الربا، كمن ا١تقاصد اليت تتعلق    
أف يكوف ا١تاؿ متداكال بُت أيدم الناس ٚتيعا كمتحركا يف شكل استهبلؾ )مقصد التداكؿ "با١تاؿ ،

                                                 
 ، كركاه مسلم يف 1802 ػ ركاه البخارم يف صحيحو ، كتاب الصـو ، باب من صاـ رمضاف إميانا كاحتسابا ، رقم اٟتديث 1

 760صحيحو ، كتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا ، باب الًتغيب يف قياـ  رمضاف كىو الًتاكيح ، رقم اٟتديث 
 96 ػ 95، ص  (ا١ترجع السابق ) ، 2 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 2
 55، ص  (ا١ترجع السابق ) ػ أْتاث يف مقاصد الشريعة ، 3
 24، ص  (ا١ترجع السابق ) ػ التحرير يف قاعدة ا١تشقة ٕتلب التيسَت ، 4
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، ألنو يقتل مشاعر الشفقة (ٖترًن ا١تعاملة بالربا  )أىم كسيلة لتحقيق ىذا ا١تقصد ىو ك (كاستثمار
ف إ " (الربا الناتج عن كدائع ا١تصارؼ  ):  مسألةيتضح يف ، كىذا 1" كالرٛتة يف قلب اإلنساف ا١ترايب

، كمن يودع يف ا١تصرؼ ماالن كُيسب لو عليو ربا أمامو ثبلث  الربا ٤تـر شرعا ال شك يف حرمتو
، كأما أف يدعو للمصرؼ فيستعملو  ، كىذا ىو اٟتراـ ا١تمنوع أما أف يأخذ الربا كميتلكو : حاالت

، كقد يصل لًتابط ا١تصارؼ إذل أيدم اليهود أك غَتىم من الذين يريدكف الشر بنا،  فيما ال ُيل شرعا
، فلم يبق إال أف ُيوؿ ا١تبلغ إذل من كصل بو الفقر إذل حد  فنكوف قد قويناىم بأموالنا على حربنا

، كاٟتل الكامل ىو ما  خف الشررينأاالضطرار فجاز لو بذلك أكل ا١تيتة كىذا من باب ارتكاب 
بدأنا بو من إنشاء مصارؼ إسبلمية سد حاجة البلد االقتصادية  كتعود بالفائدة على ا١تودعُت 

 . 2"،ك٘توؿ ا١تشركعات الكبَتة ،كال يكوف فيها حراـ 
 كينمي األمراض ا٠تلقية فالربا االجتماعيةتبقى اٟتكمة من ٖترًن التعامل بالربا ألنو يولد األضرار    "

 ، كليس فيو ناحية  يف اقتصادهاإلنسافنو ال يقضيو العدؿ كال ُيتاج إليو أ، ك ليس بشيء معقوؿ
إذا قاؿ لك البياع ىذه السلعة ٔتائة نقدا أك ٔتائة كعشرين بالتقسيط، فلك أف : " نوأ. 3"للمنفعة 

 البيع، متٗتتار منها ما تشاء كتعقد عليو عقد البيع كال شيء يف ذلك عليك، أما إذا اشًتيت نقدا ك
 أقساطا كاجعلوزد الثمن : كصار الثمن دينا يف الذمة على أف تدفعو غدا، فجئت يف الغد فقلت لو

. 4"فهذا ال جيوز ألنو ربا 
 فتعد ىذه القواعد الشرعية  الشيخ على ذكر القواعد الشرعية وربطها بمقاصد الشريعةاعتماد ػ 2

االجتهاد  يف أكال التصريح ٔتقاصد الشريعة أمر مطلوب"،  من مظاىر االجتهاد ا١تقاصدممظهرا 
 أمرا شرعيا يلتفت إليو كيعتمد عليو يف االجتهاد كاالستنباط فكاف من كاعتبارىا باعتمادىاا١تقاصدم 

،  اتمالضركريات كاٟتاجيات كالتحسن– مقصود الشارع :تعبَتات العلماء بكلمات مقاصدية ٨تو
حيث أنو تعد القواعد الفقهية ...، كنفي الضرر كا١تشقة كدفع األذل إذل غَت ذلك كا١تصاحل كا١تفاسد

                                                 
الدار العا١تية للكتاب اإلسبلمي  )ا١تقاصد العامة للشريعة اإلسبلمية، د يوسف حامد العادل ، ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي  - 1

 .506، ص .(ـ 1994- ىػ 1415 ) ، 2، الرياض ،  ط
 136 ػ 135، ص  (ا١ترجع السابق ) ، 2 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 2
. 508، ص(ا١ترجع السابق  )ا١تقاصد العامة للشريعة اإلسبلمية،  - 3
 . 133-132، ص  (ا١ترجع السابق ) ، 1فتاكل علي الطنطاكم ،ج  - 4
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، كذلك ألف من تلك القواعد ما ىو من صميم ا١تقاصد نفسها على  من ضركب العمل ا١تقاصدم
 كغَت ذلك ألف فن التقعيد قصد بو  ،األشد ضرر يزاؿ، الضرر األخف يرتكب لدرء الضرراؿ: ٨تو

أساسا أمور مقاصدية كثَتة على ٨تو خدمة الفقو كتسيَت الرجوع إليو، كٖتقيق مصاحل الناس كمنافعهم 
اإلجيار كحرية التملك " الشيخ كىذا ما يبلحظ يف فتول  .1 .."يف االمتثاؿ كالتكليف كالتدين

األصل يف اإلسبلـ إف كل مالك حر يف التصرؼ يف ملكو، ماداـ كامل األىلية ال صغَتا كال "
، (الضرر يزاؿ)   تقوؿ، فإف القاعدة الشرعية إذا كاف يف استعماؿ حقو مضرة ظاىرة لغَته..٣تنونا

، كمن ىنا جاز ما يسمى (ُيتمل الضرر ا٠تاص لدفع الضرر العاـ)نو أككذلك من القواعد الشرعية 
 عمر كعثماف البيوت اشًتلباالستمبلؾ اٞتربم أم شراء ا١تنزؿ يضيق الطريق شراء جربيا، كما 

 درء ا١تفسدة كدفعا للضرر ل الشيخ علي الطنطاكم راع .2 "القائمة حوؿ الكعبة، لتوسعة ا١تسجد
 .الذم يلحق الغَت

من صفات القوانُت الطبيعية اليت كضعها اهلل ٢تذا الكوف الشموؿ كالدكاـ " نو أكقاؿ الشيخ      
}: كالثبات، لقولو تعاذل                         }،3قرب أ ك

. 4"ف دل تبلغ مبلغها قانوف العرض كالطلبإ إليها يف صفاهتا، كاالقتصاديةالقوانُت 
كمفاد "الشيخ نسق بُت الكليات كاٞتزئيات اليت تعد أىم مسلك يف االجتهاد ا١تقاصدم      إف 

اٞتمع بُت الكليات كاٞتزئيات دراسة ما يستجد من أكضاع العصر ينبغي أف تكوف كاقعة ضمن دائرة 
، حىت يكوف اٟتكم   ٚتلة الكليات كاٞتزئيات الشرعيةاالعتبار، نأخذ بعُت  مشولية ككلية كعامة

. 5"ا١تتوصل إليو متطابقا مع ا١تقصود الشرعي أك قريبا منو
إذف البد للمجتهد كىو ينظر يف ىذه اٞتزئيات ، من استحضار كليات الشريعة كمقاصدىا "     

البد من مراعاة ىذه كتلك يف آف كاحد، كالبد أف يكوف اٟتكم مبينا كالعامة، كقواعدىا اٞتامعة ، 

                                                 
 .104-102ص –  (ا١ترجع السابق  )٣تاالتو، ......االجتهاد ا١تقاصدم حقيقية  - 1
. 134، ص (ا١ترجع السابق  ) ، 1فتاكل علي  الطنطاكم، ج - 2
 62األحزاب اآلية .سورة - 3
. بتصرؼ134، ص (ا١ترجع السابق  )، 1فتاكل علي الطنطاكم ،ج  - 4
 .149- 148، ص (ا١ترجع السابق  )، ......االجتهاد ا١تقاصدم حقيقيتو - 5
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على ىذه كتلك معا، أعٍت األدلة الكلية، كاألدلة اٞتزئية فهذا ضرب من ضركب االجتهاد 
. 1"ا١تقاصدم

 : األنكحة :ثانيا
 :ـ مراعاة الشيخ للمصلحة1     
     :}كشرع ٟتفظو الزكاج قولو تعاذل (حفظ النسل)كمن ا١تصاحل الكلية ا١تعتربة     

                   

        }2  ، كتعليق "عقد الزكاج بشرط ، تعليق ١تصلحة الزكجُت كاف
       }: ، لقولو تعاذل 3"النكاح بشرط يف تزكيج موسى عليو السبلـ  بابنة صاحب مدين

                    

          } 4أنو : "    كلقد أفىت الشيخ يف ىذه ا١تسالة فقاؿ
الشرط الذم يعلق بعقد الزكاج أف يكوف فيو منفعة ألحد الزكجُت كال خيالف أحكاـ الشارع كال خيالف 

فهو مردكد كلو أف ميلك  (أف يكوف الزكاج إال بعد ٗترج الشاب من اٞتامعة)مقتضى العقد، فهذا الشرط 
 .5 ..."اٟتق يف تعجيل الزفاؼ كإلغاء الشرط ا١تنايف ٟتكم الشارع 

ككذلك للمحافظة على النسل البد من الزكاج كىذا يعد من أىم ا١تصاحل الكلية اليت تدعو     
إ٧تاب األكالد  كتكثَت النسل كاجب على اجملتمع  "كلذلك كاف الشريعة إذل حفظها من الزكاؿ ،

 األسباب لقطع الولد كعدـ اإل٧تاب اٗتاذ الزكجاف على اتفقكليس كاجبا عينيا على كل كاحد فلو 

                                                 
 370، ص  (ا١ترجع السابق  )نظرية ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب ،  - 1
 1 ػ سورة النساء اآلية 2
القواعد الفقهية ا١تستخرجة من كتاب اعبلـ  ا١توقعُت  ابن قيم اٞتوزية ، أيب عبد اجمليد ٚتعة اٞتزائرم ، دار ابن القيم ، دار  - 3

 .564ابن غفاف، ص
. 27سورة القصص اآلية  - 4
. 188 ، ا١ترجع السابق ، ص 2فتاكل علي الطنطاكم ، ج - 5
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 ٧تابإخذاف عند اهلل، كلكن إذا اٗتذت األمة كلها األسباب كقطعت النسل كمنعت اا ال يؤـفإنو
. 1 " األكالد فإهنا تكوف مؤاخذة كلها بذلك

 :بيان الحكمة من تشريع األحكام-  2

اٟتكمة من منع اٞتمع " نو أيرل : مثبل :  الشيخ اٟتكمة من شريع األحكاـ يف عدة فتاكللراع     
 }:بُت األختُت أك ينب ا١ترأة كعمتها أك خالتها لقولو تعاذل               

                                  

                                 

                             

                    }2فالضرتاف يغلب الوقوع ا٠تبلؼ بينهما   ،
 الضرة مشتق من الضرر، كالشرع ال يريد أف يقع ا٠تبلؼ بُت األقرباء، ال بُت اسمحىت قالوا أف 

، فلذلك سد باب ا١تفضي   ا٠تالة كبنت أختهاينب  العمة كبنت أخيها كالينب األخت كأختها كال
أما إذا توفيت زكجتو أك طيلقت فبل مانع من أف يتزكج بأختها أك بعمتها أك ٓتالتها سواء ...٠تبلؼؿ

توفيت بعد الطبلؽ أك بقيت حية كلكن ال ُيل لو ىذا الزكاج إال بعد انقضاء عدة الزكجة 
  3..."ا١تطلقة

فيعترب "  من خبلؿ إجابة الشيخ عن فتول الطبلؽ بالثبلثوتظهر كذلك مراعاة الحكمةـ     
الطبلؽ بالثبلث ا١تتفرقة ىي اليت يطلق فيها الزكج زكجتو مث يرجعها إذل عصمتو، مث يعود فيطلقها 

 طالق ثالثا فهذه تسمى ت أف:أما قولو" الطلقة الثانية، مث يرجعها إذل عصمتو مث يطلقها الثالثة
مث يطلقها ...٣تتمعات كالثبلث ا١تتفرقات ىي اليت ال ٖتل لو الزكجة بعدىا حىت تنكح زكجا غَته

 .4 "طبلقا اختياريا

                                                 
 ،  197 ص 2،ج(ا١ترجع السابق)فتاكل علي الطنطاكم ،  - 1
 23 ػ سورة النساء اآلية 2
. 193 – 192، ص  (ا١ترجع السابق  ) ، 2فتاكل علي الطنطاكم ، ج - 3
 .194، ص  (ا١ترجع السابق )  1فتاكل علي الطنطاكم ، ج - 4



 اه فتاومن خالل  االجتهاد المقاصدي تطبيقات علي الطنطاوي في:               المبحث الثالث
 

 46 

ستبداؿ زكج اإذا أرادكا - ف اهلل تعاذل شرع لؤلزكاج أ" اٟتكمة من تشريع الطبلؽ كجعلو ثبلثا     إف 
 الطبلؽ كجعلو ْتكمتو ثبلثا توسعة على الزكج، إذ لعلو يبدك لو  ػمن ا١ترأة مكاف زكج كالتخلص

، كدل جيعل أنكحتهم كأنكحة  ، كىذا من ٘تاـ حكمتو كرأفتو كرٛتتو هبذه األمة كيندـ فَتاجعها
. 1" ما بُت الشريعتُت من التفاكتىفالنصارل تكوف ا١ترأة غبل يف عنق الرجل إذل ا١توت، كال يخ

عدة ا١تتوىف عنها زكجها أربعة أشهر كعشر أياـ مطلقا سواء  "  :أف من حكمة الشريعة جعلت  - 
ف كانت حامبل فعدهتا تنتهي بوضع إ، ك ، ما دل تكن حامبل ، ٖتيض أك ال ٖتيض كانت كبَتة
ال تبيت خارج كأكمينع عليها ثبلثة أمور، أال تتزكج كال تتزين كال تتعطر،  "2، اٟتمل مطلقا

فإذا كانت معلمة أك متعلمة كخرجت هنارا إذل مدرستها غَت كاشفة عورة كال متربجة بزينة ...بيتها
 . 3 "جاز ٢تا ذلك

ك١تا كاف الواجب على ا١ترأة ا١تتوىف عنها زكجها أف تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر كعشر أياـ، كاف "    
من أسباب ذلك الوفاء للزكج ا١تتوىف، كحرصا على حفظ اإلنساف بإجياب اإلسترباء على ا١تعتدة 

،  ، هنى الشارع ا١تعتدة عن الزينة كالطيب كسائر دكاعي النكاح  ٢تذه ا١تقاصد اٞتليلة كغَتىاكاحتياطا
ٟتديث . 4"نزؿ اهللأ حدكد ما ز، فتنتهك حرمة العدة كتتجاك حىت ال تعرض نفسها لرغبات الرجاؿ

 ال تحد امرأة على ميت فوق ثالث، اال على ))عن أـ عطية أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
  5((عصب، وال تكحل وال تمس طيبا مصبوغا، إال ثوب تلبس ثوبا ، والازوج أربعة أشهر وعشر

فاٟتكمة يف بقاء  " : فقاؿ كمة الشرع من حق ا١ترأة يف حضانة أكالدىاحالشيخ ل كذلك راع    ك
ا ػػػػػػػػػػػػػػػ، كغَت ذلك مم اع كتنظيفػػػػػػػنو ُيتاج إذل رعاية كعاطفة كرضأالولد يف ىذه السن يف حضانة أمو 

، كدل يشحذ قلبو ٔتثل عاطفة األـ،  باللنبق  ثدم اهلل للرجل بو كال طاقة لو عليو، فهو دل يدرًقبىل ال 

                                                 
. 99ص  (ا١ترجع السابق  )أسرار الشريعة من إعبلـ ا١توقعُت ، البن قيم اٞتوزية ، - 1
. 206، ص  (ا١ترجع السابق  ) 2فتاكل علي الطنطاكم ، ج - 2
. 180، ص (ا١ترجع السابق  ) 1فتاكل علي الطنطاكم ،ج - 3
دار : لػ عبد الرٛتن السنوسي : دراسة مقارنة يف اصوؿ الفقو كمقاصد الشريعة  )اعتبار ا١تآالت كمراعاة نتائج التصرفات ،  - 4

 .154ىػ ، ص 1424 ، رجب 1 ط29 )ابن اٞتزرم ، السعودية ، رسائل جامعية 
 ػ ركاه مسلم يف صحيحو ، كتاب الطبلؽ ، باب كجوب اإلحداد يف عدة الوفاة كٖترميو يف غَت ذلك إال ثبلثة أياـ ، رقم 5

 47\5028 ، كركاه البخارم يف صحيحو ، كتاب الطبلؽ ، باب تلبس اٟتادة ثياب العصب ، رقم اٟتديث 938اٟتديث 
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فإذا كرب الولد كصار ْتاجة إذل تربية ...خر يشغلو كيصرفو عن رعاية الصغارآكما أف لديو عمبل 
. 1"ف الشرع ينقل حق اٟتضانة إليوإ، ؼ األب كتقوميو كتوجيهو من رعاية إالـ كعنايتها كعاطفتها

كجب عليو من أ" نو أخذ الولد يف ا١تَتاث ضعف البنت، حيث أف اٟتكمة من أفَتل الشيخ     
 ألفا كالبنت تتزكج 30الولد إذا تزكج دفع مهرا مقداره :  فمثبل...التكاليف ما دل يوجب مثلو عليها

 ألفا 60خذ الولد أ ألفا ؼ90نو مقدار ا١تَتاث الذم ترؾ أ ألف مع العلم 30فتأخذ مهرا مقدراه 
 ألفا كالولد دل يبق عنده إال 60لكن تصَت عند البنت عندىا ،نو أفضل أ ألفا فيتضح 30كالبنت 

نفق عليها م ألفا على زكجتو كىي 30 ككذلك توجب على الولد النفقة على أسرتو فينفق  ، ألفا30
  2.." زكجها فيبقى ما٢تا ٢تا كقد يزيد فيصَت التفضيل يف حقيقتو لؤلنثى كليس للذكر

     يستخلص أف الشيخ اعتمد يف ٖتليل فتاكاه على مراعاة ا١تصلحة اليت جاءت الشريعة من أجل 
 .ٖتقيقها ٟتكمة كسر الشريعة من تشريع األحكاـ كربط ىذه األحكاـ ٔتقاصد الشريعة 

    في قضايا معاصرة من أبواب  مختلفة وبعض المسائل  المتفرقة: المطلب الثالث 
. فمن ا١تسائل اليت تصدل ٢تا الشيخ كبُت فيها كجهة نظره ، فتاكل يف اجملاؿ الطيب كاالجتماعي    

 .كمبلءمتها للواقع ا١تعاصر
 :مراعاة الشيخ للضرورة الشرعية :   أوال 

اإلنساف إذا "اعتمد الشيخ يف فتواه على مراعاة الضركرة كتطبيقاهتا يف اجملاؿ الطيب كاالجتماعي        
اضطر إذل مباشرة كسيلة ٦تنوعة ، فتجوز لو مباشرهتا ، كلكن ضمن القيود الشرعية لقاعدة الضركرات 

أف تكوف الضركرة حقيقية ال كمهية ، ْتيث ال ميكن ا٠تبلص منها إال بالوسيلة ا١تمنوعة : كىي 
كأال يؤدم األخذ هبا إذل ضرر أكرب ، كأال يؤدم رفع الضركرة إذل إٟتاؽ مثلها بالغَت   كأف يباشر ...

الضركرة تقدر " الوسيلة ا١تمنوعة با١تقدار الذم تندفع بو الضركرة ، كال يتوسع فيها عمبل بقاعدة 
 .3"، كالعمل على ٖتصيل الوسائل ا١تشركعة للخركج من حالة الضركرة " بقدرىا 

                                                 
 .213- 211، ص  (ا١ترجع السابق  ) – 2فتاكل علي الطنطاكم ، ج - 1
 .266، ص  (ا١ترجع السابق  ) – 2 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج2
القاضي عطية ٤تمد سادل ك عبد اهلل الزايد ، : ػ  قواعد الوسائل يف الشريعة االسبلمية ، د مصطفى بن كرامة اهلل ٥تدـك ، تصدير 3

 308 ػ 306، ص  ( ـ 1999 ق ػ 1420) ، 1دار شبيليا ، الرياض ، ط 
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إذا أخذنا اٟتوين ا١تنوم من الزكج : "عن حكم طفل األنابيب أنو :    كما اعتمده الشيخ يف جوابو 
كالبيضة من الزكجة كاستطعنا تلقيحهما بإدخالو إليها ككضعنا البيضة ا١تلقحة يف رحم الزكجة نفسها  
فليس يف ذلك حراـ بشرط أف ال  يكشف عن عورة ، كال ينظر إليها ، كال ٘تتد اليد إليها  إال عند 

الضركرة أك اٟتاجة اليت تنزؿ منزلة الضركرة ، أما أخذ  النطفة  كالبيضة من الزكجُت كزرعهما يف رحم 
امرأة أخرل لتكوف أمو بالنيابة  فهذا ال جيوز  قطعا ، كىذا ما يتفق فيو الشيخ  مع قرار اجملمع 

فكاف يف أـ الولد اليت ترثو كيرثها  كىي اليت أخذت  (أم اجملمع الفقهي )الفقهي  أما االختبلؼ معو 
البيضة منها كأف اليت ٛتلتو ككلدتو تعترب كاألـ من الرضاعة ، كلكن  رأم الشيخ  إف ا١ترأة اليت يرثها 

 :}كاهلل صرح بقولو (ال عربة بالداللة يف مقابل التصريح )كترثو ىي من كلدتو كالقاعدة تقوؿ   

                                        

                }1 ينفي األمومة عن اليت دل تلد الولد كاهلل يقوؿ نو  أم أ : 
                                       

           }2  . ىو الطفل الذم كلدتو كلو كانت البيضة من   ا١ترأةفالذم يرث
.  3"غَتىا

إف الذم عليو ٚتهور الفقهاء يف مسالة إدخاؿ بيضة لقحت ٔتاء زكج يف رحم "    ػػػػػ إضافة إذل ذلك 
امرأة أجنبية يكاد يتفقوف  على حرمة ىذه العملية ، كمن ىنا يلتقي مع الزنا يف إطار كاحد كما 
يؤدم  إذل إفساد معٌت  األمومة  كما فطرىا اهلل تعاذل ، كغَت ذلك من ا١تضار من كشف العورة 

 .4"كالتعدم على فراش رجل أجنيب 

                                                 
  2 ػ سورة اجملادلة اآلية 1
 . 08سورة النساء اآلية  - 2
  .105 – 103ص  (ا١تراجع السابق  )، 1فتاكل على الطنطاكم ،ج  - 3
فقو القضايا الطيبة  ا١تعاصرة ، على ٤تي الدين القرة الداغي ، علي يوسف احملمدم ،رفع عبد الرٛتن اٞتندم ، دار البشائر  - 4

  .588 ػ583ص  ( ـ 2006 ق ػ1447 ) ، 2اإلسبلمية بَتكت ، ط
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    كىذا ما تطرؽ إليو الشيخ يف ىذا ا١توضوع باجتهاده مربزا رأيو يف ا١تسألة ، كتعد مسالة أطفاؿ 
األنابيب قضية معاصرة اليت دل يوجد فيها حكم ثابت بل بقيت ٤تل اجتهادات الفقهاء ا١تعاصرين 

 .كلذلك فبل بد من دراستها كفق  منهج اجتهادم معاصر مع مراعاة لقصد الشارع 
 يف ىذا العصر الذم أفىت فيها الشيخ ٔترعاتو  للضركرة ة   ػػػػػػػ يعد اإلجهاض من بُت القضايا  ا١تتداكؿ

أنو يف األصل اإلجهاض ال جيوز ألف اهلل شرع الزكاج للحفاظ على النسل كتكاثر اٞتنس " فقاؿ عنو 
اليت تسبب اٟتمل أك يتخلصا منو يف  (ا١تقاربة  )كلذلك كاف للزكجُت اٟترية أف ميتنعا عن ...البشرم 

البداية بشرط أف يكوف التخلص منو بوسيلة ليس فيها ضرر على اٞتسد ، كال ٥تالفة لشرع أما إذا 
.. كاف ال يتم  إال بالكشف عن العورة ببل ضركرة  كال حاجة شديدة ٢تا حكم الضركرة ، فبل جيوز 

كالضركرة  ىي حالة حياة أك موت ، أك  (الضركرات  تبيح احملظورات )أما يف حاؿ الضركرة فإف 
فتكشف عما البد من  (الضركرة تقدر بقدرىا )اٟتالة اليت فيها ضرر كبَت رٔتا يعدؿ ا١توت ، كلكن 

 .1"كشفو من جسدىا ، ال تزيد عليو كال تظهر ما ال يستلـز العبلج إظهاره 
جيوز اإلجهاض بعد نفخ الركح أم بعد انتهاء الشهر الرابع للضركرة ، كأف كانت ا١ترأة عسرة    " 

الوالدة ، كقرر طبيب ٥تتص ثقة يف دينو أف بقاء الولد يؤدم إذل موت األـ ، فيجوز عندىا  
كأما قبل نفخ الركح أم يف األشهر األربعة األكذل من بدء اٟتمل  ...اإلجهاض حفاظا على حياة األـ 

فيجوز اإلجهاض أك استنزاؿ الدـ أيضا للضركرة أك للعذر كاحملافظة على مصلحة الرضيع ، إذ دل 
 كخاؼ ىبلؾ الولد ، فإف دل يكن ىناؾ عذر ، كلكن للمصلحة فقد ةيستطع األب استئجار مرضع

  .2" أجاز اإلجهاض مع الكراىة ، يف ىذه اٟتالة علماء الشيعة كالشافعية كاٟتنفية 
كلكن لتحقيق مقصد اٟتفاظ على النسل كللخركج من الضركرة يستحسن تنظيم النسل باٗتاذ طرؽ 

 .١تنع اٟتمل مثبل كالعزؿ 

                                                 
  .312 _ 311ص  (ا١ترجع السابق  ) 1فتاكل على الطنطاكم ، ج  - 1
 ق ػ 1405 ) 4نظرية الضركرة الشرعية ، مقارنة مع القانوف الوضعي ،  كىبة الزحيلي ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ،ط  - 2

  .243 – 242ص  ( ـ 1985
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إف حاالت االضطرار أك اٟتاجة الشديدة ٕتيز ارتكاب احملظور أم ا١تنهي عنو شرعا عن فعلو ،     "
فكل ٦تنوع يف اإلسبلـ ما عدا حاالت الكفر كالقتل كالزنا  يستباح فعلو عند الضركرة إليو ، بشرط أال 

 .1..."ينزؿ منزلة ا١تباحات كالتبسيطات
كألجل ذلك قرر اإلسبلـ أنو عندما تكوف ضركرة أف يكوف الشخص يف حاؿ هتدد مصلحتو    "

، كما الحظ (أف الضركرات  تبيح احملظورات  )الضركرية كال تدفع إال بتناكؿ ٤تظور ك قد قرر الفقهاء 
اإلسبلـ مصلحة الناس يف دينهم  أال يكلفهم إال ٔتا يستطيعوف ، كما يؤدكنو باستمرار ،فالتكليفات 

الشرعية يف ٚتلتها ٦تا ميكن احتماؿ مشقتها باستمرار، ألف ا١تصلحة اليت تتحقق هبا ال تكوف إال 
باستمرار ، ككاف االستمرار على التكليفات اليت تكوف مشقتها ٤تتملة مقصدا من مقاصد 

 2..."الشرع
 على أف ما تدعو إليو الضركرة من احملظورات إمنا يرخص (الضرورات تقدر بقدىا )كتدؿ قاعدة     "

منو القدر الذم تندفع بو الضركرة فحسب فإذا اضطر اإلنساف حملظور ،  فإنو  يقتصر منو على قدر 
 .3" ما تندفع بو الضركرة فقط 

كشف العورة )     كمن حاالت الضركرة اليت يلجأ إليها اإلنساف حاؿ التداكم كالعبلج كىي 
إذا كانت ا١ترأة مريضة كاحتاجت إذل العبلج فإهنا "، فأفىت الشيخ بذلك فَتل أنو  (للفحص الطيب

ٕتتهد أف يكوف تداكيها عند طبيبة أنثى مثلها فإذا اضطرت أف تذىب إذل الطبيب كاستوجب الشفاء 
من مرضها أف يرل جسدىا  لو أف يرل موضع األدل منها ، أك ا١توضع الذم ُيتاج إذل فحصها فيو ، 

فهذه ا١ترأة  إذ كانت مضطرة لتداكم كالعبلج ، كدل ير منها الطبيب األجنيب إال موضع الفحص 
 .4"الضركرم أك موضع األدل فبل شئ عليها إف شاء اهلل 

                                                 
 226ص  (ا١ترجع السابق  )الضركرة الشرعية ،  : نظرية  - 1
  .98- 97ص   (ا١ترجع السابق  ) ، عيسى بوراس 7القواعد الشرعية كمقاصد الشريعة ، العدد  - 2
 187،  ص  ( ـ 1989 ىػ ػ 1409) ، 2 ػ شرح القواعد الفقهية ،  أٛتد بن الشيخ ٤تمد الزرقا ، ، دار القلم ، دمشق ، ط 3
  .224 – 223ص  (ا١ترجع السابق  ) 2فتاكل علي الطنطاكم ،ج - 4
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 :}     كيف قولو تعاذل                                  

                    }1  فقيد نفي اإلمث عن ا١تضطر بعدـ البغي
كالعدكاف ،كال شك أٌف ٕتاكز مقدار الضركرة يعد من العدكاف ، حيث أف الغاية اليت تبيح الوسيلة 

،ٓتبلؼ الغاية يف النظرية فإهنا قد تكوف ،ا١تمنوعة يف حالة الضركرة غاية ٤تمودة كمصلحة حقيقة 
 2..."مذمومة أك متومهة

إذا تعُت على الطبيب معاٞتة امرأة مريضة أك العكس ، فإنو جيوز لو النظر ١توضع ا١ترض بقدر     "
، ككذا اٟتكم بالنسبة للمريض من  (الضركرة تقدر بقدرىا)الضركرة أك اٟتاجة إذل التطبيب ، إذان 

 .3"الرجاؿ 
 .مراعاة الشيخ العتبار المآل في األفعال : ثانيا 
يعد مآؿ الفعل مسلك من مسالك االجتهاد ا١تقاصدم ا١تعاصر ، فهو اجتهاد ألف فيو بذؿ    " 

اٞتهد من اجملتهد ، كىو مقاصدم ألنو يزف تلك النتائج ٔتيزاف ا١تصاحل كا١تفاسد الشرعية ، كىو 
معاصر ألنو ُيكم على كقائع العصر اٟتارل كمستجداتو ،  كليس على ما مضى من حوادث عند 

 4"األقدمُت 
الغناء كا١توسيقى ليس " بقولو  (ا١توسيقى كالغناء  )   كىذا ما يبلحظ  يف جواب الشيخ عن مسالة 

٦تا استقبحو الشرع لذاتو ، لكن  يطرأ عليهما التحرًن  من جهة الكبلـ الذم يتغٌت  بو  فإف كاف فيو 
 حاؿ ا١تغٍت كالسامع ، ةما ميس العقيدة ، أك يضل عن سبيل اهلل  أك يدعو إذل ٤تـر فبل جيوز ، كمراعا
ككذلك إذا كاف ...فإف غنت امرأة للرجاؿ األجانب دل جيز ألف صوت ا١ترأة بالتطريب يعترب عورة 

                                                 
  173 ػ سورة البقرة اآلية 1
  .309 – 308ص  (ا١ترجع السابق  )قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسبلمية ، - 2
التقعيد الفقهي كأثره يف االجتهاد ا١تعاصر د ، ُيي السعدم ، دار ابن حـز أصلها رسالة دكتوراه بكلية العلـو اإلسبلمية ، -  3

  .342ص  ( ـ 2010 ق ػ  1431 ) 1اٞتزائر ط 
  .68ص  (ا١ترجع السابق  ) أْتاث يف مقاصد الشريعة ، 4
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كإف كاف ٣تلس .كقت الغناء يف كقت أداء  كاجب ديٍت  أك دنيوم كالغناء يشغل السامع عنو دل جيز 
 .1"الغناء فيو ٤تـر كا٠تمر أك االختبلط بُت الرجاؿ كا١ترأة األجنبية عنو دل جيز 

أما من حيث تأثَته يف نفس السامع فمن كاف يعلم من نفسو أف الغناء كا١توسيقى يدفعانو إذل اٟتراـ "
أما الوضع اٟتارل للمغنُت كا١تغنيات كما يقًتف بو من .، أك يصرفانو عن كاجب دل جيز لو أف يسمع 

تكشف كاختبلط ، كما ينفق فيو من جليل  األمواؿ ، كما يكوف ٢تؤالء من التقدير يف اجملتمع ، 
 .2"كالتقدًن على أىل العلم ،فبل جيادؿ مسلم فيو أنو ٦تنوع يف اإلسبلـ 

   كماداـ الغناء كا١توسيقى يؤدياف إذل اٟتراـ فبل بد من سد باب اٟتراـ ، ألف كل ما يؤدم إذل اٟتراـ 
 .فهو حراـ 

ك١تا كاف من مقاصد الشريعة االلتفات إذل ا١تآالت كترتيب األحكاـ على مقتضياهتا فإف كل ما " 
يعود عليها بالنقص كاإلبطاؿ باطل لتضمنو الضرر كالفساد ، كىو ما يعٍت أف العمل على درء الفساد 
كالضرر كقاية من خـر ا١تآالت ا١تقصودة للشارع كىو عينو حفظ مقاصده يف كضع الشريعة كالتكليف 

 .3"ٔتقتضاىا 
   مراعاة الشيخ لسد الذرائع : ثالثا 

قسمو حرمو الشرع لذاتو أم أنو نص على ٖترميو كقسم ُيـر ألنو جير إذل : احملرمات قسماف "   
 .4(سد الذرائع  )الوقوع يف اٟتراـ كىذا ما يسمى 

كىذا ا١تسلك من أىم ا١تسالك اليت تعرب عن حيوية منهج التنزيل يف االجتهاد ا١تقاصدم ، ذلك    "
 (فقو الوسائل)، كإمنا يتعداىا إذل مستول (فقو ا١تقاصد )أف اجملتهد هبذا ا١تسلك ال يقف عند حدكد 

، الذم يعٍت يف ٣تملو أف اجملتهد عند تفقهو من األحكاـ تنزيبل ٢تا على األفعاؿ ، كبُت ما تفضي 
إليو الوسائل من مقاصد ، كعلى أساس ىذه ا١توازنة فإنو ١تا ثبتت أيلولة الفعل ْتكمو الصحيح إذل 

مآؿ صاحل توسبل بو إليو ، فإنو جيرم ذلك اٟتكم األصلي ا١تتوسل بو إذل تلك ا١تصلحة يف مآؿ 

                                                 
 109 - 108، ص  (ا١ترجع السابق )، 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 1
  .109 – 108ص  (ا١ترجع السابق  ) 1 فتاكل علي الطنطاكم ، ج 2
 228ص  (ا١ترجع السابق  ) اعتبار ا١تاآلت كمراعاة  نتائج التصرفات ، 3
  .153ص  (ا١ترجع السابق  ) ، 1 فتاكل علي الطنطاكم ، ج4
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، كأما إذا ثبت أيلولة الفعل ْتكمو الصحيح إذل مآؿ فاسد ، (فتح الذرائع )الفعل عمبل بقاعدة 
تذرعا إليو فإنو يصرؼ عن حكمو األصلي إذل حكم آخر يتبلقى بو ا١تآؿ الفاسد ا١تتذرع إليو عمبل 

  .1"(سد الذرائع)بقاعدة 
اٟتقيقة  أف الفتنة ىي أف  : "(سًت الوجو  )   كما تطرؽ إليو الشيخ يف باب سد الذرائع يف فتول 

يسبب كشف الوجو للمرأة ٝتاع كلمة بذيئة أك نظرة أك أدل من الرجاؿ ، فإف كقع عليها مثل ذلك 
 }:أك غلب على الظن ا٠توؼ من كقوعو ، كجب عليها سًت الوجو كاألصل قولو تعاذل         

                      }2 فاختلف ا١تفسركف 
بتحديد الزينة الظاىرة الكحل كا٠تضاب أم أنو يذىب إذل أف الوجو كالكفُت ليسا بعورة كىذا غَت 

الزينة األخرل اليت ترد يف اآلية كاليت ال جيوز كشفها إال لآلباء كآباء األزكاج  كاألبناء أك أبناء األزكاج 
كاألصناؼ الذين ذكرهتم اآلية تلك الزينة ا٠تفية ، حيث أنو إذا كاف كشف الوجو يسبب الفتنة ...

إذا كاف كشف ا١ترأة كجهها ليس بعورة كلكن من باب سد ذريعة . 3"با١ترأة كجب عليها أف تسًته
 .الفتنة فلها سًته

كقد بٍت الشاطيب قاعدة سد الذرائع على قصد الشارع يف النظر إذل ماآلت األفعاؿ ، سواء أكانت " 
 .4"لتحقيق مصلحة أـ لدرء مفسدة 

 :مراعاة الشيخ للمصالح الخمس: رابعا
الشريعة اإلسبلمية جاءت لتحقيق ىذه ا١تصاحل كاٟتفاظ عليها ، لتيسَت أمور الدين كالدنيا    " 

،كالضركريات ىي اليت يتوقف عليها حياة الناس الدينية كالدنيوية ، ْتيث إذا فقدت اختلت اٟتياة يف 
 5" الدنيا ،كشاع الفساد ،كضاع النعيم األبدم ، كحل العقاب بإمها٢تما يف اآلخرة 

                                                 
 348،  (ا١ترجع السابق )،  (معادل كضوابط ) ػ مناىج االجتهاد ا١تقاصدم 1
 31 سورة  النور اآلية 2
  .154 – 153ص  (ا١ترجع السابق  )، 1فتاكم علي الطنطاكم ، ج  3
  .87ص  (ـ 2008 ) ، دار الفكر ،دمشق ، 2 قضايا الفقو كالفكر ا١تعاصر ،د كىبة الزحيلي ، ج 4
 83، ص  (ا١ترجع السابق ) ػػػػ قضايا الفقو كالفكر ا١تعاصر ، 5
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  كما أشار إليو الشيخ أف ما كرد عليو اللعن أك ا١تنع الشديد منو ، كليس فيو إضاعة إلحدل ىذه 
ا١تصاحل ، يكوف النهي فيو عن حالة خاصة ، أك صفة خاصة كالنمص الوارد يف اٟتديث قالوا أنو يعٍت 

أف الزينة السيما للمتزكجة تتزين لزكجها ، جائزة كمطلوبة كما يدخل :نتف اٟتاجبُت كرٔتا يفهم منو 
يف حدكد الزينة من تنظيم اٟتواجب كتعديلها جائز ، أما عن نتف اٟتاجب كلو ، أك نتفو إال خطا 

رقيقا ال جيوز ، كلعل أكجو األقواؿ ما ركاه ابن اٞتوزم عن بعض اٟتنابلة من أف ىذا النمص إذا كاف 
  .1" شعارا كعبلمة للفاجرات من النساء حـر كإال كاف مكركىا فقط 

 كالنمص احملـر عند اٟتنفية  لغَت الزكج ببل حاجة كال ضركرة ، ألنو إيذاء كأدل كجيوز ذلك للزكج    " 
كعند ا١تالكية نتفو من الوجو للتدليس كالتغيَت فبل تقلعو من كجهها، كعند الشافعية ىو نتف اٟتاجبُت 

، كعند اٟتنابلة  (أما إزالة اللحية كالشارب كهتذيب اٟتاجبُت فيجوز  )للتجمل ، كبدكف إذف الزكج 
احملرـٌ للتدليس ، ك١تا فيو من  تقليد الفاجرات . ىو نتف شعر الوجو دكف حلقو كجيوز بعد رؤية الزكج

 اللحية كال الشارب ألنو تغيَت ، ةكذىب اإلماـ الطربم إذل ا١تنع مطلقا ال للزكج كال لغَته كال إزاؿ...
منع نتف اٟتاجبُت كترقيقهما أك إزالتهما مطلقا ، كال ُيـر هتذيب : كالراجح يف ىذه ا١تسائلة أنو 

اٟتاجبُت ألخذ الزائد من غَت مبالغة فيو ، ألنو ال تدليس فيو كال تغيَت ٠تلق اهلل ،كما جيوز إزالة 
 2"اللحية كالشارب كالعنفقة للمرأة بالنتف أك اٟتلق كألنو عيب فيها 

 المسائل المتفرقة : ثانيا 
أعماؿ     :" حيث قاؿ (األصل يف األشياء اإلباحة)يعترب الشيخ أف  :  الشيخ لالستحسانةمراعا*    

الدنيا األصل فيها اإلباحة إال أف يرد نص بتحرميها أك كانت مقيسة على ٤تـر بالنص ، لوجود علة 
أك كانت تدخل ٖتت أصل عاـ من أصوؿ التحرًن كالضرر كالغش ، كا٠تديعة حيث كرد .التحرًن فيها 

يسبح الرجل ، كتصفق ا١ترأة فالتصفيق ٢تذا ا١تقصد : أنو من رابو يف صبلتو شيء كأراد أف ينبو اإلماـ 
ا١تشركع جائز كمطلوب يف الصبلة  فيتضح من ذلك  أف التصفيق يف حد  ذاتو ليس ٤تـر لكنو ٤تـر أف 

                                                 
 . 169ص  (ا١ترجع السابق) ،  1فتاكل علي الطنطاكم ،ج  - 1
 535 ػ 534، ص  (ا١ترجع السابق)فقو القضاياالطبية ا١تعاصرة ،  - 2
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جعل عبادة أك كسيلة الرتكاب ٤تـر إذف ليس يف التصفيق شيء من ذلك كبقي األصل اإلباحة ما دل 
 1..."يرد دليل على ٖترميو

     من خبلؿ ذلك يتضح أف الشيخ اعتمد يف الفتول على اإلباحة األصلية بشرط أف ال ٗتالف 
 .مقصود الشارع 

 .     كبناء على ىذا يستخلص نظرية ا١تقاصد عند الشيخ 
 :ـ التنظير المقاصدي عند الشيخ 

 :   كيتضح التنظَت االجتهادم ا١تقاصدم للشيخ  يف عدة مسائل
من باب التيسَت لفهم حكم الشارع ال بد من معرفة حكمة الشريعة لكي يدركها العقل كىذا ػػػػػ 1    

، أم يف تنفيذ   هنى عن شيئا إال ٟتكمةماما أمر اهلل بشيء إال ٟتكمة ك : " قما يؤكد عليو الشيخ أف
ف ٧تعل  أ، كلكن ال جيوز  ضرر عنااؿلدفع ا ب ا١تنهي عنو شرعنااألمر الشرعي مصلحة لنا، كيف اجت

، كمن يفعل  يف امتثاؿ األمر، فما دل تدرؾ اٟتكمة فيو امتنعنا عن تنفيذه ظهور اٟتكمة لنا شرطا
 2. "ذلك ال يكوف مسلما ألف اإلسبلـ ىو التسليم كاالنقياد ما جاءت بو الشريعة

فالدعوة إذل اهلل كاجبة على ." كاف الشيخ داعيا كأدبيا كفقيها  :  الشيخ لمقصد الدعوةة ـ مراعا2    
                                     3" كل مسلم ٔتقدار طاقتو كحدكد استطاعتو 

                    4"من ا١تقاصد اليت ترل ٢تا أثر يف فتاكل ا١تذاىب الفقهية  (الدعوة إذل اهلل)كاٟتق أف ىذا ا١تقصد    "
با١تعركؼ كباألسلوب ا١تألوؼ ا١تناسب "كالشيخ علي الطنطاكم  يرل أف منهج الدعوة إذل اهلل يكوف 

لفهم تكلمو كثقافتو كحالو ، كأف تكررىا ، كأف تبدؿ أسلوهبا إذا دل يتحقق ا١تراد منها كأف تبدأ قبل 
أما بالنسبة ١تن ال كالية لك عليو فبل تناقشوىم يف الفركع بل يف األصوؿ ال ...ذلك بإصبلح نفسك

                                                 
 313ص  (ا١ترجع السابق) 1 فتاكل علي الطنطاكم ، ج 1
 265، ص  (ا١ترجع السابق  )، 1فتاكل علي الطنطاكم ، ج - 2
  .291 ٌ ، ا١ترجع السابق ص1فتاكل علي الطنطاكم ، ج - 3
 69، ص  (ا١ترجع السابق) ػ ملتقى االماـ القرضاكم ، 4
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تشرح ٢تم ١تاذا حـر اهلل ٟتم ا٠تنزير بل أثبت ٢تم أف القرآف يستحيل أف يكوف من صنع ٤تمد ، أنو 
  .1.."من عند اهلل 

فالغاية ا١تراد الوصوؿ إليها أف القاعدة " يف منهجو ر    مقصد الدعوة كاضح يف فكر الشيخ كالظاه
 .2"التعاكف على الرب كالتقول خَت أمرنا بو كالتعاكف على اإلمث كالعدكاف شر هنينا عنو

 }:لقولو تعاذل. 3"كالدعوة إذل دين اٟتق بالعقل كا١تنطق كاألسلوب اٟتسن دكف إجبار كال اكراه " 

                                            

               }4 .كقولو تعاذل : }َ                  

   }5 

اإلمياف باهلل كاإلمياف با١تغيبات ىو الفطرة الطبيعية "كتب الشيخ عن ذلك : ـ وصف الفطرة 1   
فطرة لئلنساف كما أنو النتيجة اٟتتمية للعلم الصحيح ، فالعواـ البسطاء من الناس الذين ال يزالوف على 

 6"يؤمنوف باهلل كا١تغيبات إمياف فطرة ، كالعلماء الكبار يؤمنوف عن علم كيقُت 
 حفظ الفطرة إمنا ىو مقصد شرعي كلي يعٍت احملافظة على ا٠تلقة اإلنسانية كما قدرىا اهلل تعاذل ،"   

كذلك من حيث طبيعة تركيبها ، أك من حيث التوازف بُت مكوناهتا ، أك من حيث تلبية مطالبها 
  7."سواء تعلق ذلك بالبعد ا١تادم يف الفطرة أك بالبعد الركحي فيها 

:   حفظ الفطرة من التغَت مثبل يف فتول عملية التجميل لقولو تعاذل لككذلك يتضح أف الشيخ راع  
{        }8 من كاف من عمليات التجميل من قبيل " الشيخ أنو  فَتل

                                                 
  .292 -291ص، ، ا١ترجع السابق 1فتاكل علي الطنطاكم ، ج - 1
    .299ا١ترجع  نفسو ص - 2
 533، ص  (ا١ترجع السابق ) ػػػ  قضايا الفقو ك الفكر ا١تعاصر ، 3
 125  ػػػػ سورة النحل اآلية 4
 256 ػػػػػ سورة البقرة اآٌلية 5
 19، ص   (ا١ترجع السابق) ، 2 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 6
            2، ط  (2006 )1 ػ  مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، د عبد اجمليد النجار ، دار الغرب اإلسبلمي ، بَتكت ، ط 7
 88،  ص (ـ 2008)
  4  ػ سورة التُت اآلية 8
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فهو جائز ، كما كاف فيو تبديل ٠تلق اهلل .ا١تداكاة أم إزالة التشويو أك إعادة اٞتسد إذل التقوًن األحسن
 1"تفليج األسناف جملرد اٟتسن  من غَت ضركرة عبلجية فبل جيوز ذلك ، ك٢تذا حـر الوشم ك

فجاءت "فدؿ ذلك أف الشريعة اإلسبلمية تؤكد على مقصد حفظ الفطرة اليت فطر اهلل عليها عباده  
أحكاـ شرعية تأمر باٟتفاظ على فطرة اإلنساف على ٨تو ما خلقت عليو من كضع ، ك٘تنع أف يطا٢تا 

                 }: يف قولو تعاذل .التبديل 

    }2 الفطرة اليت فطر الناس عليها كىو نفي ُيمل معٌت  ٠تلق اهلل أم فنفي التبديل
 3"النهي 

ىو ٖتقيق ا١تساكاة " ف ا١تقصد من مبدأ العدؿ أف ا١تراد من كبلـ الشيخ أيتضح  : مقصد العدل - 2   
      }بُت الناس كأف العدؿ أساس إقامة اٟتكم بُت الناس كاستدؿ بقولو تعاذل 

                     

  }4، كمثل الشيخ لذلك بالقضاء حيث أف الشرع كضع لو قاعدة عامة كىي ٖتقيق العدؿ 
 5..."فهو أساس ثابت ، فما خيالف العدؿ فهو مردكد ، أما طريق ٖتقيق ىذا العدؿ ، فمًتكؾ لنا 

سكا ليكوف ا١تناخ الصاحل افا١تقصد الشرعي من تشريع العدؿ إمنا ىو إذف ينتهي إذل حفظ اجملتمع متم."
 .6" ألف يقـو اإلنساف فيو ٔتهمة ا٠تبلفة على أفضل الوجوه

  الضركريات ا٠تمس لتحقيقأكال الشريعة اإلسبلمية جاءت : الضروريات الخمسحفظ  - 3  
 حفظ مقاصد الشريعة ا٠تمسة كاقع موقع الضركرة من حيث إف إف".كشرعت كل الوسائل ٟتفظها 

راعاه   ، كىذا ما 7."العادل ال يستقيم إال هبا فضياعها مهلك لو، كموقع لو الفساد كالتهارج يف الدنيا
                                                 

 167، ص  (ا١ترجع السابق) ، 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج1
 30 ػ  سورة الرـك اآلية 2
 89 ػ 88، ص  (ا١ترجع السابق ) ػ  مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، 3
 58 ػ سورة النساء اآلية 4
 46، ص  (ا١ترجع السابق) ، 2 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 5
 175، ص  (ا١ترجع السابق) ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية بأبعاد جديدة ، 6
 1 ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتها باألدلة الشرعية ، د ٤تمد  سعد بن مسعود اليويب ، دار ا٢تجرة ، السعودية ، ط7
 183، ص  ( ـ 1998 ق ػ 1418)



 اه فتاومن خالل  االجتهاد المقاصدي تطبيقات علي الطنطاوي في:               المبحث الثالث
 

 58 

من تتبع  الكبائر كجد بأف فيها ىدرا أك إضاعة  ": حيث قاؿ١تصاحل الضركريةؿالشيخ الطنطاكم 
كىي حفظ الدين ، كحفظ العقل ، كحفظ ا١تاؿ ،كحفظ النسل :لواحد من ا١تصاحل ا٠تمس األصلية 

، كقبل ذالك كلو حفظ اٟتياة فالكفر ىو من أكرب الكبائر ألف فيو إضاعة الدين ، كا٠تمر ككل ما 
خيمر العقل كيعطلو كالعدكاف على ا١تاؿ بالسرقة ، كما يفسد النسل كالنسب من الزنا كأمثالو ، كالقتل 
كتعطيل عضو أساسي  ىذا كلو ، الشك أنو من الكبائر ، كقد كجدت كبائر ال تدخل ٖتت كاحد 
من ا٠تمس كعقوؽ الوالدين كالغيبة كالنميمة كشهادة الزكر كالغش كا٠تديعة كأمثا٢تا ، فوجب إضافة 

كمواالة  (األمن ا٠تارجي)ككبائر ميكن أف نسميها  (باألمن الداخلي  )أصل سادس فسماه الشيخ 
العدك ، كالعمل ١تصلحتو ، كالتجسس لو على ا١تسلمُت ، كالفرار من ا١تعركة اليت يراد فيها إعبلء كلمة 

 .1" اهلل 
الشيخ ىدر أحد ىذه   ا١تصاحل ا٠تمس من الكبائر احملرمة شرعا كالشريعة تسعى لتحقيق مصاحل اعترب 

 كا٠تارجي حفظ األمن الداخلي" العباد يف اآلجل كالعاجل أما عن األصل السادس الذم أضافو فسماه 
 .2"فيعترب الكبائر اليت ال تدخل ٖتت كاحد من الكليات ا٠تمس

ك٧تد ىذا األصل يضيفو النبهاين كىو حفظ الدكلة كحفظ األمن ، فحفظ الدكلة داخل ضمن "    
 بالدكلة األرض فالدفاع عنها داخل ضمن الدفاع عن الدين كإف أريد بو النظاـ فا١ترادحفظ الدين ، 

العاـ كالقانوف فهو داخل ضمن الدين ،فإف النظاـ العاـ كالقانوف يف الدكلة اإلسبلمية نابع من الشريعة 
اإلسبلمية ، أما عن حفظ األمن ليس مطلوبا لذاتو إمنا ١تا يؤدم إليو من حفظ الدين من خبلؿ حرية 
٦تارسة الشعائر،أك حفظ النفس من خبلؿ  صيانة الدماء أك حفظ النسل من خبلؿ حفظ األعراض ، 

  3..."أك حفظ ا١تاؿ من خبلؿ منع الفوضى كالسرقة 
   كأخَتا إف الشيخ علي الطنطاكم من خبلؿ فتاكاه اعتمد على ا١تقاصد ألمهيتها يف االجتهاد  

،كمراعاتو للمصلحة كدرء ا١تفسدة ،فالشريعة اإلسبلمية ٖتافظ على االجتهاد ا١تقاصدم ،فتكمن أمهية 

                                                 
 .168 ، ا١ترجع السابق ، ص 1فتاكل علي الطنطاكم ، ج - 1
 168،ص   (ا١ترجع السابق)، 1 ػ فتاكل علي الطنطاكم ، ج 2
، ص  ( ـ 2000 ق ػ 1421) ، 1 ػ مقاصد الشريعة يف ضوء فقو  ا١توازنات ، عبد اهلل الكمارل ، دار ابن حـز ، لبناف ، ط 3

  131 ػ 130
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أف يكوف قادرا على الًتجيح بُت األقواؿ ا١تختلفة ، كاآلراء ا١تتعارضة با١توازنة " ا١تقاصد للمفيت من ناحية 
بُت أدلتها كالنظر يف مستنداهتا من النقل كالعقل ، ليختار ما كاف أسعد بنصوص الشرع ، كأقرب إذل 

مقاصده ، كأكذل بإقامة مصاحل ا٠تلق اليت نزلت لتحقيقها شريعة ا٠تالق ،كىذا أمر ليس بالعسَت على من 
ملك كسائلو من دراستو العربية كعلومها كفهم ا١تقاصد الكلية للشريعة ، ّتانب االطبلع على كتب 

  1..."التفسَت كاٟتديث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 109، ص  (ا١ترجع السابق )  ػػػػػػ الفتول بُت االنضباط كالتسيب ، 1
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 :خاتــمة
 : أستخلص بعد دراسة ىذا ا١توضوع  أىم النتائج ا١تتوصل إليها     

 ػػػػػػ إف ربط االجتهاد با١تقاصد عبلقة  كجوبية ، يتم من خبل٢تا استحضار ىذه ا١تقاصد يف استنباط 1
 .األحكاـ كتنزيلها على  القضايا  كالوقائع 

. ػػػػػػػػ تكمن أمهية ا١تقاصد بالنسبة للمجتهد أك ا١تفيت يف فهم مدلوؿ كأقوا٢تا ، مث ربطها بالواقع ا١تعاصر2  
 ػػػػػػػ تعد فتاكل الطنطاكم من أىم النماذج يف تطبيق االجتهاد ا١تقاصدم من خبلؿ مبلئمتها للواقع 3

 .ا١تعاصر
 ػػػػػػ إف الشيخ الطنطاكم تعامل يف فتاكاه مع نصوص الشريعة تعامبل عقليا ، مع مراعاتو ١تقاصد الشريعة 4

 .بعدـ ٥تالفتها لنص قطعي 
. ػػػػػ اعتمد الشيخ يف فتاكاه على ذكر اآلراء ا١تتعارضة يف ا١تسألة مث يرجح برأم موافق ١تقصود الشارع5  
 ػػػػػػ ٘تيزت فتاكل علي الطنطاكم ٔتبدأ الوسطية كاالعتداؿ دكف إفراط كال تفريط مع مراعاة مقصد 6

 .التيسَت كرفع اٟترج 
  ػػػػػػ اعتمد الشيخ يف فتاكاه على أىم مسالك االجتهاد ا١تقاصدم مثبل ٚتع الكليات العامة كربطها   7
مسألة سد ذريعة الغناء : مثبل .باألدلة ا٠تاصة ككذلك النظر إذل مآالت األفعاؿ كسد الذرائع  

 .كا١توسيقى ، كسًت الوجو إذا كاف كشفو يسبب الفتنة 
 ػػػػػ الشيخ عمد يف فتاكاه على ربط االجتهاد با١تقاصد الشريعة أضفى طابع التيسَت يف تطبيق األحكاـ 8

 ػ يتضح 9             .  ، كتقصيد النصوص الشرعية مع النظر إذل حكمة الشارع من تشريع األحكاـ
من خبلؿ ا١تسائل ا١تعاصرة اليت تصدل ٢تا الشيخ أنو راعى اٟتاجة كالضركرة الشرعية حدكدىا بشرط أف 

.مسألة أطفاؿ األنابيب ، كشف العورة لغرض الفحص الطيب :تكوف موافقة ١تقصود الشارع مثل   
حفظ الدين ، العقل ، ا١تاؿ ، النسل كقبل ذلك )ػػػػ راعى الشيخ يف فتاكاه حفظ الكليات ا٠تمس 10

 ( .حفظ األمن الداخلي كا٠تارجي)كأضاؼ أصبل سادسا ٝتاه  (حفظ اٟتياة 
 ٞتلب كمراعاة ،  على مراعاة ا١تقاصد ألمهيتها يف االجتهاد الشيخ اعتمدلكأخَتا من خبلؿ فتاك    

. ١تصلحة كدرء ا١تفسدةؿ
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 :كمن أىم التوصيات 
.   ػػػػػ ضركرة تفعيل  كضبط االجتهاد ا١تقاصدم يف الشريعة اإلسبلمية كاألخذ بو يف أمور اٟتياة  

  ػػػػ ال يزاؿ ٣تاؿ االجتهاد ا١تقاصدم مفتوح ١تبلءمتو ظركؼ الواقع ا١تعاصر ، كلذلك البد من زيادة 
. البحث يف ىذا ا١توضوع 
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 فهرس اآليات  
 الصفحةاآلية   رقم السورة فهرس اآليات 

 {فىمىني اٍضطيٌر غىَتى بىاغو كىالى عىادو فىبلى ًإمٍثى عىلىٍيو }
مىرًيضان أىٍك عىلىى سىفىرو فىًعدَّةه ًمٍن أىيىاـو أيخىرى منكم فىمىٍن كىافى  }

ـي ًمٍسًكُت   ...{كىعىلىى الًَّذينى ييًطيقيونىوي ًفٍديىةه طىعىا
كىمىن كىافى مىرًيضنا أىٍك عىلىى سىفىرو فىًعدَّةه ًمنٍ أىيَّاـو أيخىرى ييرًيدي  }

 ..{اللَّوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى 
ى اىلرٍُّشدي ًمنى اٍلغىٌى }  {آل ًإٍكرىاهى ىًف اٍلًدين قىٍد تػَّبػىُتَّ
 {تً اميىٍحىقي اٍلٌلوي الرًبىوا كىيػيٍريب اٍلصَّدىؽى }
نىآ ًإٍصران كىمىا ٛتىىٍلتىوي عىلىى الًَّذينى }  ..{رىبػَّنىا كىالى ٖتىًٍمٍل عىلىيػٍ

 البقرة
 البقرة

        
 البقرة

 
 البقرة

البقرة 
البقرة 

173 
184 

 
185 

        
256 
276 
286 

51   
36 

 
34 

 
56 
37 
33 

 {كىلًلًَّو عىلىى اٍلنَّاًس حىجُّ اٍلبػىٍيًت مىٍن اٍستىطىاعى إًلىٍيًو سىًبيبلن }
 {.كنتم خَت امة أخرجت للناس}

 آؿ عمراف 
 آؿ عمراف 

97 
110 

36 
26 

ا النَّاسي اتػَّقيواٍ رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيم} مِّن نػٍَّفسو  يىا أىيػُّهى
ةو   {.كىاًحدى

افً الِّلرًجىاًؿ نىًصيبه ٦تَِّّا تػىرىؾى اٍلوى }  .{ًلدى
 {حيرِّمىٍت عىلىٍيكيٍم أيمَّهىاتيكيٍم كىبػىنىاتيكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم كىعىمَّاتيكيمٍ }
ٍمتيٍم بػىٍُتى اٍلنَّاًس أىٍف ٖتىٍكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ }  .{كىإوذىا حىكى
كىًإذىا ضىرىبٍػتيٍم ىًف ااٍلٍرًض فػىلىٍيسى عىلٍيكيٍم جينىاحي أىف تػىٍقصيريكا }

 .{ًمنى اٍلصَّلىواًة 

 النساء
 

 النساء
 

 النساء
 النساء

 

01 
 

08 
23 
58 

101 

44 
 

49 
45 
58 
33 
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  ...{ ما يريد اهلل ليجعل عليكم من حرج}
ـي عىشىرىًة مىسىاؾً }  ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى ينى فىكىفَّارىتيوي ًإٍطعىا

 .{أٍىًليكيٍم 

ا١تائدة  
 ا١تائدة 

6 
89 

32 
38 

قىةن تيطىًهرىىيٍم كىتػيزىؾٍ }  38 103 توبةاؿ {ًىٍم مخيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم صىدى
ٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىةً } ًة كىاٍلمى ًبيًل رىبِّكى بًاٟتًٍٍكمى  56 125النحل   ...{اىدٍعي ًإذلى سى
يًن ًمنٍ حىرىجو }  30 78اٟتج   {كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم يف اًلدِّ
ى يػيٍبًدينى زًينى }  53 30  نوراؿ {ىينَّ ًإالَّ مىا ظىهىرى ًمٍنهاى تى كالى
 45 27القصص   ..{ًإٍحدىل ابٍػنىيتىَّ  قىاؿى ًإينِّ أيرًيدي أىٍف أيٍنًكحىكى }

ًنيفان } يًن حى  57 30الرـك  {...فىأىًقٍم كىٍجهىكى  لًٍلدِّ
دى ًلسينىًة اهلًل تػىٍبًديبلى }  {.كىلىٍن ٕتًَّ
ًت كىاالىٍرًض كىاٍٞتًبىاًؿ فىأىبػىٍُتى اكا عىرىٍضنىا اىالىمىانىةى عىلىى اىلسَّمنَّااً }
 .{... ُيًٍَّمٍلنىهاى أىفٍ 

األحزاب  
 األحزاب

62 
72 

44 
26 

تػيهيمي ًإالى اىذل كىلىٍدنػىهيٍم }   49 02 اجملادلة {ًإفي امَّهى
 57 04 التُت  {سىافى يف أىٍحسىًن تػىٍقًوًنٍ فلىقٍَّد خىلٍَّقنىا ااٍلً  }
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 :فهرس األحاديث
 الصفحة راكم اٟتديث  منت اٟتديث  

 40  يف صحيحوركاه البخارم {..إمنا األعماؿ بالنيات كإمنا لكل أمرمء ما نول }

طهور إناء أحدكم إذا كلغ فيو الكلب أف يغسلو سبعا }
 {أكالىن بالًتاب

ركاه مسلم يف صحيحو 
كالًتميذم يف السنن 

29 

كنا نسافر مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،فمنا  ))
الصائم كمنا ا١تتم  ا١تقصر ، فلم يعب الصائم على ا١تفطر  

 
أخرجو البيهقي يف سننو 

33 

ال ٖتد امرأة على ميت فوؽ ثبلث، اال على زكج أربعة  }
 {أشهر كعشر

 ركاه مسلم يف صحيحو
 كركاه البخارم يف صحيحو

47 

 
 {ال يف بٍت قريظةإال يصلُت أحد العصر }

 
 ركاه البخارم يف صحيحو

25 

مركا أكالدكم بالصبلة كىم أبناء سبع سنُت كاضربوىم }
 {عليها كىم أبناء عشر سنُت

 
 أخرجو  أيب داكد يف سننو

39 

من صاـ رمضاف إميانا كاحتسابا غفر لو ما تقدـ من ذنبو }
} 

 ركاه البخارم يف صحيحو
 كركاه مسلم يف صحيحو

41 
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 قائمة المصادر والمراجع
 (بركاية كرش عن نافع)القرآف الكرًن

: كتب الحديث- 
-  ق1419)بيت األفكار الدكلية: سنن أبو داكد ، أيب داكد سليماف بن األشعث السجستاين- 

 (ـ1998
 ق 1414)عبد القادر عطا مكتبة دار الباز ، : ػ سنن البيهقي الكربل ، أٛتد أبو بكر البيهقي ،ٖتقيق 

  . ( ـ1994ػ 
 1،مكتبة الرياض،ط: ػ سنن الًتمذم ،٤تمد بن ناصر األلباين

 .أيب اٟتسن مسلم بن اٟتجاج القشَتم النيسابورم ، بيت األفكار الدكلية ػ صحيح مسم ،
، بيت األفكار الدكلية :  ػ صحيح البخارم ،  اٟتافظ أيب عبد اهلل ٤تمد بن اٝتاعيل البخارم 

 .(ـ1998-ق1419)
 : كتب اللغة-
     5،ج 1بَتكت ،ج  لساف العرب البن منظور ، دار صادر ،-
 :كتب الفقو -

 ( ـ 1965 ق ػ 1385) ، 2ػ الفتاكل الكربل ، ابن تيمية ، دار ا١تعرفة ، بَتكت ، ج 
 1408)، 1الفتول بُت االنضباط كالتسيب ، د يوسف القرضاكم ، دار الصحوة ، القاىرة ، ط   ػ

   4،جد عبد احملسن الًتكي ، عبد الفتاح اٟتلو: ػ ا١تغٍت البن قدامة ا١تقدسي ، شرح ٥تتصر ، ٖتقيق 
  ( ـ1997 ق ػ 1417) ، 3دار العادل للكتب ، الرياض ، ط 

ػ  ىػ 1405 )1ط  ،  دار ا١تنارة ، جدة ،1فتاكل علي الطنطاكم ، ٚتع ٣تاىد مأموف ديرانية ،جػ 
 ( ـ1985

 ق ػ 1428 )،  2،  دار ا١تنارة ، جدة ، ط2فتاكل علي الطنطاكم ، ٚتع ٣تاىد مأموف ديرانية ،جػ 
 .( ـ2007

رفع عبد الرٛتن  ،علي يوسف احملمد ،  على ٤تي الدين القرة الداغي ،فقو القضايا الطيبة  ا١تعاصرة  ػ 
 ( ـ 2006ػ ق 1427)،  2ط،  دار البشائر اإلسبلمية بَتكت ،اٞتندم 
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 ، 25عبد الرٛتاف بن القاسم ،  ٣تمع ا١تلك السعودية ، ج : ٣تموع الفتاكل ، ابن تيمية ، ٚتعػ 
                                                                     ( ـ 2004 ق ػ 1425)
ػ  بَتكت ػ مؤسسة الرسالة ػد  كىيبة الزحلي ػ  مقارنة مع القانوف الوضعي ػ نظرية الضركرة الشرعية ػ 

 .( ـ 1985–  ق 1405 ) 4ط – شارع سوريا 
 :ـ كتب قوعد الفقهية

 ، 1التحرير يف قاعدة ا١تشقة ٕتلب التيسَت ،  د عامر سعيد الزيبارم ، دار ابن حـز ، لبناف ، ط ػ 
 .( ـ 1994 ق ػ 1415)
ػ  ق 1431 ) 1دار ابن حـز ط ، يد الفقهي كأثره يف االجتهاد ا١تعاصر د  ُيي السعدم عالتقػ 

 . ( ـ 2010
 عبد اجمليد ٚتعة كعبلـ  ا١توقعُت للعبلمة ابن القيم اٞتوزية ، أبإالقواعد الفقهية ا١تستخرجة من كتاب ػ 

 .اٞتزائرم ، دار ابن القيم ، دار ابن غفاف

 ىػ ػ 1409) ، 2شرح القواعد الفقهية ، شيخ أٛتد بن ٤تمد الزرقا ، دار القلم ، دمشق ، ط  ػ 
 ـ  1989

القاضي عطية :  ، د مصطفى بن كرامة اهلل ٥تدـك ، تقدًن اإلسبلميةقواعد الوسائل يف الشريعة ػ 
 ( ـ 1999 ق ػ 1420) ، ٤1تمد سادل ك عبد اهلل الزايد ، دار شبيليا ، الرياض ، ط 

: أصول الفقوـ 
 ىػ 1406) ، 3االجتهاد يف اإلسبلـ ، ؿ نادية شريف العمرم ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، ط ػ 
     . (ـ 1986ػ

، ؿ يوسف القرضاكم ،  (مع نظرات ٖتليلية يف االجتهاد ا١تعاصر )االجتهاد يف الشريعة اإلسبلمية ػ 
 . ( ـ 1996 ىػ ػ 1417 ) ،1دار القلم ، الكويت ،ط 

 ، 1ؿ عبد اجمليد ٤تمد السوسوه ، دار البشائر اإلسبلمية ، ط :ػ دراسات يف االجتهاد كفهم النص 
 . ( ـ2003 ىػ ػ 1424)
 ابن تيمية ، عبلء الدين حسُت رحاؿ ، دار اإلسبلـمعادل كضوابط االجتهاد عند شيخ ػ 

 .( ـ2002 ق ػ 1422)، 1النفائس،األردف ، ط 
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  :مقاصد الشريعةـ كتب 
مي  د، ؿ نور الدين ٥تتار ا٠تا (حقيقتو ػ حجيتو ػ ضوابطو ػ مستلزماتو ػ ك٣تاالتو)االجتهاد ا١تقاصدم ػ 

  ( ـ2010 ق ػ 1431) ، 1،دار ابن حـز ، بَتكت ، ط 
 ق 1429) ، 1ػ أْتاث يف مقاصد الشريعة ، نور الدين ٥تتار ا٠تادمي ، مؤسسة ا١تعارؼ لبناف ،ط 

 .( ـ 2008ػ 
مساعد عبد اهلل بن سلماف ، دار ا١تيسر ، :ػ أسرار الشريعة من أعبلـ ا١توقعُت ،البن القيم ، ٚتع 

 . (ـ 1998 ق ػ 1418) ، 1السعودية ، ط 
لػ عبد : دراسة مقارنة يف اصوؿ الفقو كمقاصد الشريعة  )ت كمراعاة نتائج التصرفات ، آالاعتبار ادلػ 

ىػ 1424 ، رجب 1 ط29 )دار ابن اٞتزرم ، السعودية ، رسائل جامعية : الرٛتن السنوسي 
الدار  ) ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي ،، د يوسف حامد العادل   ػ ا١تقاصد العامة للشريعة اإلسبلمية

. (ـ 1994،ىػ 1415 – ) 2ط،  الرياض ،العا١تية للكتاب اإلسبلمي
 ق 1442) ، 1دم ، دار قتيبة ، بَتكت ، طمالشاطيب كمقاصد  الشريعة ، ٛتادم العبػ 
 .(ـ1992ػ

  ،    ، دار اٟتديث4 الشاطيب، ٖتقيق عبد اهلل دراز ، ج إسحاؽا١توافقات يف أصوؿ الشريعة أليب ػ 
 .( ـ2006 ىػ ػ 1427)القاىرة ، سنة ط      

  ،3 ،ج 2،ج 1ج  آؿ سلماف ، الشاطيب ، أبو عبيدة مشهور بن حسنإسحاؽا١توافقات ، أليب ػ 
  .(ـ 1997 ق ػ 1417) ،1السعودية ،ط  ، دار ابن عفاف

ػ أمهية ا١تقاصد يف الشريعة اإلسبلمية كأثرىا يف  فهم النص كاستنباط اٟتكم  ، ٝتيح عبد الوىاب ، 
 ( ـ 2008 ق ػ 1429) ، 1مؤسسة الرسالة ، لبناف ، ط 

 1421) ، 1ػ علم ا١تقاصد الشرعية ، د نور الدين ٥تتار ا٠تادمي ، مكتبة العبيكاف  الرياض ، ط 
 .( ـ 2001ق ػ 

 الكيبلين ، إبراىيم ف، د عبد الرحم(عرضا كدراسة كٖتليبل )ػ قواعد ا١تقاصد عند االماـ الشاطيب 
  ( ـ 200 ق ػ 1421) ، 1ا١تعهد العلمي للفكر اإلسبلمي كدار الفكر بدمشق ، ط 
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شيخ طاىر بن عاشور ، ٖتقيق ٤تمد الطاىر ا١تيساكم ، دار النفائس ، ؿمقاصد الشريعة اإلسبلمية ؿػ 
 ( ـ2001-  ىػ 1421) ، 2ط 

 ـ 1993 ، 5مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارمها ، عبلؿ الفاسي ، دار الغرب اإلسبلمي ، ط ػ 
ػ مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتها باألدلة الشرعية ، د ٤تمد  سعد بن مسعود اليويب ، دار ا٢تجرة 

. ( ـ 1998 ق ػ 1418 )1، السعودية ، ط
 1ػ  مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، د عبد اجمليد النجار ، دار الغرب اإلسبلمي ، بَتكت ، ط 

 . 2006 2،ط2008
 ، 1ػ مقاصد الشريعة يف ضوء فقو  ا١توازنات ، عبد اهلل الكمارل ، دار ابن حـز ، لبناف ، ط 

 .( ـ 2000 ق ػ 1421)
 القرضاكم ، د جاسر اإلماـػ ملتقى اإلماـ القرضاكم مع األصحاب كالتبلميذ ، مقاصد الشريعة عند 

 ( ـ 2008 ق ػ 1428)عودة ، قطر ، 
، 1قسنطينة ، ط  ،  عبد العزيز العيادم ، مكتبة اقرأ (معادل كضوابط)،  مناىج االجتهاد ا١تقاصدمػ 
ػ .                                                                                            ( 2009)

نظرية ا١تقاصد عند اإلماـ الطاىر بن عاشور ،إٝتاعيل اٟتسٍت ، ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي ، سنة 
 .( ـ2003 ق ػ 1426 )ط 

الشاطيب ، أٛتد الريسوين ، تقدًن طو جابر العلواين ، ا١تعهد العا١تي للفكر اإلماـ نظرية ا١تقاصد عند ػ 
 ( ـ 1995 ىػ ػ 1416)اإلسبلمي ، سنة ط 

: مجالت و رسائل ـ 
       ػ القواعد الشرعية كمقاصد الشريعة ، دكرة فكرية يصدرىا معهد اٟتياة بالقرارة ، اٞتزائر ، العدد 

عيسى بوراس  : السابع ، مكتب الدراسات ، ا   
 ، رجب 19، ٤تمد بن حسُت اٞتيزاين ، ٣تلة العدؿ ، العدد  (االجتهاد يف النوازؿ )ْتث ٤تكم ،ػ 

.  ىػ1424
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 عا١تا مابُت 35 الكويتية،مقاالت حصرية نشرت يف اجمللة ؿ اإلسبلميػ علماء كتبوا يف ٣تلة الوعي 
، كزارة األكقاؼ كالشؤكف  ( ـ2011ق ػ 1432 )1،ط 14 ق ،اصدار 1426 ق ػ 1385

. 1 ،الكويت ، ج اإلسبلمية
، رسالة ماجيستَت  (أصوليةدراسة فقهية )ثره  يف االجتهاد الفقهي ا١تعاصر ، أػ ا١تنهج ا١تقاصدم ك

 للعلـو كالتكنولوجيا، األ١تانيةالعربية  ٤تمد عبدك، اٞتامعة: شراؼ إعبد القادر الوراين ،  ٛتدأ،طالب 
 ( ق1433/ـ2013سنة )كلية الشريعة كحوار األدياف ، 

مناىج االجتهاد الفقهي ا١تعاصر ، إعداد عارؼ عز الدين حسونو ، إشراؼ ٤تمد حسن أبو ُيي -  
  ( ـ2005) يف الفقو كأصولو ، كلية الدراسات العليا ، جامعة األردف ، كانوف الثاين ، قرسالة دكتورا

 :كتب متنوعة
 ىػ 1409)تعريف عاـ بدين اإلسبلـ ، علي الطنطاكم ، دار ا١تنارة جدة ، طبعة منقحة ، ػ 
 . ( ـ 1989ػ

    .( ـ1985 ػ ق 1405)، 1ذكريات علي الطنطاكم ، علي الطنطاكم ، دار ا١تنارة جدة ، ط ػ 
   ػ ىػ ػ1405)، 1 ، ط 2ذكريات علي الطنطاكم ، علي الطنطاكم ، دار ا١تنارة جدة ، ج  ػ 

.                                                                                            (ـ 1985
 ػ  ق1406) ، 1 ، ط 3ذكريات علي الطنطاكم ، علي الطنطاكم ، دار ا١تنارة جدة ، ج ػ 

 . (ـ 1986
 ق ػػػػػػػػػػ  1406 )، 1 ، ط 4ذكريات علي الطنطاكم ، علي الطنطاكم ، دار ا١تنارة جدة ، ج ػ 

 .( ـ 1986
، ٚتعها مضواح األ١تعي ،  (ركائع من أدبو كفوائد من كتبو كيليو الفوائد الطنطاكية  )ػ ركائع الطنطاكم 

 .( ـ 2000 ىػ ػ 1421)، 1دار ا١تنارة جدة ، ط 
 .حفيده ٣تاىد ديرانية ، دار البشَت ، جدة :تصدير ػ علي الطنطاكم أديب الفقهاء كفقيو األدباء  ، 

 ػ  ( ـ 2001 ىػ ػ 1421) ، 1 ط 
 7 ، دار البشَت ، ط 1ػ من أعبلـ الدعوة كاٟتركة اإلسبلمية ا١تعاصرة ، ا١تستشار عبد اهلل العقيل ، اٞتزء 

 .( ـ2008 ق ػػػػػػػػػػػػػ 1429)، 
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