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 الفصل األول 
 مقدمة

 
  البحث خلفية . أ

. ينبغي التمييز بني اإلسالم باعتبار الوحي واإلسالم باعتبار الفكرة

. اإلسالم باعتبار الوحي ىو كل تعاليم اإلسالم الذي ىو رباين دون االخًتاع

واإلسالم باعتبار الفكرة ىو نتيجة الفهم البشري للنصوص القرانيو و النبويو 

  .وذلك باستخدام رلموعة من ادلنهجيات

حني نتكلم عن الفكر اإلسالمي، ىذا ىو ادلكان الذي جهود 

عن الفكر اإلسالمي ينبغي مواصلة السعي  اذا نتحدث.  اإلصالح احلقيقية

  .للتكيف مع تطوير األماكن واألوقات

على سبيل ادلثال يف الفقو على اهنا تفسري الشريعة، وغالبا ما يعترب 

يف الواقع ان الفقو نتاج التاريخ واليت تنشأ من تقاطع الوحي . براءة اخًتاع

  .والعقل البشري واجملتمع االجتماعية والثقافية
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السوابق القضائية اليت برزت خالل اخلالفة العباسية، يؤخذ بالتأكيد ال 

الفقو اليت ظهرت يف احلجاز . ديكن أن يكون تطبيقها يف العصر احلديث

وبالتايل، فإن كل دولة يف . والعراق ، ال ديكن دتاما أن تستخدم يف إندونيسيا

. اجملتمع، جيب أن جيد شكال من أشكال الفقهية اليت تنسجم مع حاجاهتم

 . وبعبارة أخرى، ىذا ىو ادلكان دور االجتهاد واجملتهد

تنفيذ نتائج االجتهاد ال ديكن أن تستمر إىل األبد بسبب الظروف 

حىت اجليل القادم اجملتهد . ادلتغرية باستمرار للمجتمع وتستمر ادلشاكل يف النمو

  .جيب بتجديد الفقو

ىذا ىو ادلكان على أمهية دور اجملتهد يف جتديد الفكر اإلسالمي 

اجملتهدين جيب أن نسعى إلجياد شكل من أشكال الفكر أو . وخاصة ىف الفقو

 من أجل إجياد شكل مناسب للفقو واجملتهد  .القانون ذي الصلة إىل العصر

جيب أن يتقن دتاما التخصصات ادلختلفة من علوم الشريعة وفهم الظروف 

  .احمللية
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االختالفات يف قدرة العلمية ووجهات النظر سوف تؤثر تلقائيا 

يف ىذه احلالة، فإن الفرق بني ادلنتج االجتهاد ال ديكن جتنبها . االجتهاد ادلنتج

.  وعلى الرغم ادلستخرجة من نفس ادلصدر

تطور مشكلة يف ىذه الفًتة ادلعاصرة يتطلب االنتهاء ضمن منظور 

بالتأكيد ال ديكننا فرض الفقو الكالسيكي ليتم تطبيقها يف . الشريعة اإلسالمية

لقد أصبح مطلبا للمجتهد ألداء االجتهاد مع رلموعة متنوعة . العصر ادلعاصر

. من األجهزة

. سوف ادلنتجات الفقهية اليت تنتجها كل من اجملتهد تكون سلتلفة دتاما

أنو يتأثر االختالفات يف النماذج والنهج واألساليب والتقنيات اليت يستخدمها 

وسيكون أسوأ  .بني فرقة ليس من النادر بل ىو صراع بني الطوائف أو. اجملتهد

يف الواقع، ليس من النادر . السلطة بالسياسة إذا حلقت ىذه الفرق من قبل

وال سيما يف اندونيسيا كان الصراع الساخن بني . أيضا أن يسبب تالكم ادلادية

.  السنة والشيعة و األمحدية
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حاول بعض العلماء إىل قراءة الرسائل  مقاصد الشريعو مع مفهوم

 كان الشاطيب قد بدأ لتطوير مقاصد الشريعو يف. النصية يف القرآن واحلديث

 .الفقو يتم ذلك حىت ال نشغل يف شكليات. القرن الثالث عشر

مع مرور الزمان نظرية عن مقاصد الشريعة للشاطيب قد ال تستطيع ان 

يف الدولة مثال كيف أن مفهوم الدولة . تتكلم كثريا حول أية مشكالت متزايدة

فلذالك بعد عدة قرون  كان ابن عاشور حتاول لتطوير مقاصد الشريعة . جيدة

من ىنا نعرف أن نظرية مقاصد الشرعية . القرن الثامن عشر مع نطاق أوسع يف

. تتطور دائما

يف قول الشاطيب و   من ىذه اخللفية، أنا مهتم دلعرفة ادلقاصد الشرعية

دراسة "  لذلك ، ىذا ىو ادلكان على أمهية البحوث لرفع العنوان . ابن عاشور

  " مفهوم المقاصد الشريعة عند الشاطبي و ابن عاشور عن مقارنة

 مشكلة البحث . ب

  :مشكلة البحث يف ىذه الدراسة ىي كما يلي

  الشا طيب ؟ خصائصها عند اإلمام و  كيف مفهوم مقاصد الشريعة .1
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خصائصها عند ابن عاشور ؟ و كيف مفهوم مقاصد الشريعة  .2

الشا طيب و  خصائصها عند اإلمامو ما الفرق مفهوم مقاصد الشريعة  .3

 ابن عاشور ؟

 الغرض البحث. ج

  :الغرض البحث عن ىذه الدراسة كما يلي

 الشا طيب خصائصها عند اإلمام و  دلعرفة مفهوم مقاصد الشريعة .1

خصائصها عند ابن عاشور و دلعرفة مفهوم مقاصد الشريعة  .2

الشا طيب و  خصائصها عند اإلمامو دلعرفة الفرق مفهوم مقاصد الشريعة  .3

 ابن عاشور

  فوائد البحث. د

  الفوائد النظرية. 1

لتوسيع معرفة القارئ يف علم أصول الفقو، وال سيما يف الدراسة عن 

  .عند الشاطيب و ابن عا شور ادلقاصد الشريعة

  الفوائد العملية. 2
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مواد القراءة للقارئ يف فهم العلوم الدينية، وخاصة علوم الشريعة 

  . عند الشاطيب و ابن عا شور اإلسالمية عن ادلقاصد الشريعة

  دراسة السابقه. ه

ىو توفري ادلعلومات عن البحوث أو الدراسات  دراسة السابقو

األكادديية األخرى السابقو ذات الصلة بالبحوث اليت سيتم فحصها من أجل 

  .جتنب التكرار من البحوث القائمة

ألن . وباإلضافة إىل ذلك، ديكن أن تعطيك الثقة يف إجراء البحوث

مراجعة األدبيات من مجيع البحوث ادلتعلقة بالبناء اليت كانت متاحة، ديكننا 

 .السيطرة على الكثري من ادلعلومات ادلتعلقة ببحوث ما نقوم بو

وفيما يلي بعض من العمل العلمي يف شكل الكتب ادلتعلقة بادلوضوع 

 1.ادلقاصد العامة للشريعة اإلسالمية للدكتور يوسف العامل  :للدراسة، منها

وىي رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة ، اشتملت على دتهيد يف تعريف الشريعة 

، واحلكم الشرعي ، وبيان خصائص الشريعة وأىم مصادرىا ، وأما الباب األول 

                                                
 .يوسف حامد ، ادلقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ، السودان ، الدار السودانية للكتب . العامل ، د 1
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فخصصو لدراسة األىداف وادلصاحل بصفة إمجالية ، وأما الباب الثاين فهو 

 .سلصص لدراسة ادلصاحل تفصيال وىي الكليات اخلمس 

 2.زلمد اليويب . مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية د

وىي رسالة دكتوراة حاول فيها ادلؤلف ملّ شعث موضوع ادلقاصد يف رسالة 

علمية ، تعطي فكرة متكاملة عن موضوع ادلقاصد ، مع الًتكيز على عالقة 

ادلقاصد باألدلة الشرعية لكون ىذا اجلانب شلا ضلت فيو األفهام وزلت فيو 

األقدام حيث ختيل بعض الكتاب أن النظر إىل مقاصد الشريعة يغين عن النظر 

يف أدلتها التفصيلية فأمهلوا نصوصا جزئية كثرية من شأهنا أن تقيد تلك ادلقاصد 

الكلية أو تبينها ، ومن ضمن ذلك تناول عالقة ادلقاصد بالقرآن الكرمي باعتباره 

 .مصدر مجيع األدلة واألحكام الشرعية نصا أو داللة 

رسالة  3.مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي

الفصل األول تعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية وبعلم : دكتوراة يف مخسة فصول 

                                                
، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ، الرياض، دار اذلجرة 1998زلمد سعد ، . اليويب ، د 2

للنشر 
م، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ، األردن ، دار النفائس  2000يوسف أمحد ، . البدوي ، د 3

 



8 
 

الفصل  .الفصل الثاين عرض أبرز موضوعات ادلقاصد عند ابن تيمية  .ادلقاصد

الثالث عالقة ادلقاصد باألدلة ادلتفق عليها وادلختلف فيها والسياسة الشرعية 

الفصل الرابع تطبيقات فقهية على حفظ ادلقاصد عند ابن تيمية  .عند ابن تيمية

 .الفصل اخلامس إسهامات ابن تيمية يف علم ادلقاصد  .

مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم ، للدكتور عمر بن 

رسالة دكتوراة تناول الباب األول منها ترمجة اإلمام العز بن  4.صاحل ابن عمر

عبد السالم ، وتناول الباب الثاين لبيان مقصد الشريعة العام ، وجاء يف الباب 

 .الثالث الوسائل الشرعية لتحقيق ادلقاصد 

 5. قواعد ادلقاصد عند اإلمام الشاطيب ،للدكتور عبد الرمحن الكيالين 

تناول الباحث يف ىذه الرسالة العلمية بالدراسة أكثر من أربعني قاعدة مقاصدية 

مأخوذة من ادلوافقات للشاطيب من خالل بابني ؛ األول منها يف بيان مفهوم 

                                                
م، مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم ، األردن ، دار النفائس 2003عمر بن صاحل ، . عمر ، د 4
م ، قواعد ادلقاصد عند اإلمام الشاطيب ، األردن ، ادلعهد العادلي 2000عبد الرمحن إبراىيم ، .الكيالين ، د 5

للفكر اإلسالمي 
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القاعدة ادلقصدية ومرتبتها والثاين عرض ودراسة قواعد ادلقاصد من خالل 

 .موضوعاهتا 

رسالة  6.طرق الكشف عن مقاصد الشرع للدكتور نعمان جغيم 

دكتوراة تناول الباب األول منها كيفية استخالص ادلقاصد من منطوق النصوص 

ومفهومها ومعقوذلا ، وخصص الباب الثاين دلسلك االستقراء ألمهيتو يف 

 .الكشف عن ادلقاصد العامة 

تتناول  7.ادلدخل إىل مقاصد القرآن ، للدكتور عبد الكرمي حامدي 

ىذه الدراسة أعلى مقصد من مقاصد القرآن ، وىو حتقيق صالح اإلنسان يف 

العالقة بني مقاصد  :أحوالو الفردية واالجتماعية والعادلية ، مربزة على اخلصوص 

أنواع مقاصد  .احلاجة إىل معرفة مقاصد القرآن  .القرآن ومقاصد الشريعة 

أىم االجتاىات الفلسفية اإلصالحية مقارنة  .القرآن وطرق الكشف عنها

 وىناك دراسات أخرى يف ىذا اجملال مل أذكرىا خشية اإلطالة .بالقرآن 

                                                
م، طرق الكشف عن مقاصد الشريعة، ، األردن ، دار النفائس 2002نعمان ، . جغيم ، د 6
 م، ادلدخل إىل مقاصد القرآن ، الرياض ، مكتبة الرشد2007عبد الكرمي ، . حامدي ، د 7
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يف كتابو اصول الفقو االسالمي يف واحدة من الفصول  زىيل وىبة.  د

 مقاصد إىل حد ما ذات الصلة عن دراسة بسهولو الشريعة قد تكلم عن مقاصد

 .الشريعة اإلسالمية

 بني شيخ اإلسالم ابن تيمية الشريعة نظرية مقاصد" يف أطروحة بعنوان

الذي كتبو يوسف عبد اهلل عبد الرمحن القرضاوي حيتوي  "و مجهور األصليني

مقارنة  أطروحة ىذه. عند مجهور األصوليني مقاصد الشريعة على وصف عن

. ابن تيمية مع وجهة نظر بعض األصليني الشريعة مقاصد بني

 ترمجو علي عبد عود يف كتابو مقاصد الشرعية للمبتدئني اليت جاسر

 ىذا الكتاب يعطى. الشريعة ادلقاصد دلراجعة بالتفصيل نظرية ذات الصلة منعم

مقاصد  فإنو ىو أيضا كتاب بعنوان .لدراسة ادلقاصد الشريعة بشكل عام دتهيدا

 مدخل النظم الذى كتابو جاسر: الشريعة اإلسالمية باعتباره فالسفة الشريعة

  .عود

العديد من األوراق العلمية ادلذكورة أعاله ديكن تفسري الكتاب أن 

فإنو يهدف إىل . ديكن أن نأخذ جزءا من رأيهم ادلناقشة عن ادلقاصد الشريعة
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إعطاء فكرة أو رأي ادلؤلف كذلك النظر يف التعبري عن آرائهم حول ادلقاصد 

  .الشريعة

  طريقة البحث .و

  نوع  البحث. 1

ىذا البحث ىو دراسة الكيفية اليت تشري إىل مكتبة مرجعية األدب 

، لذلك مت احلصول على ادلصادر من الكتب أو كتب أو (البحوث ادلكتبية)

  .مراجع أخرى ذات صلة مباشرة بادلوضوع

  اسلوب مجع البيانات. 2

يف ىذه الدراسة، الكاتب يستخدم أسلوب التوثيق، ويتم مجع البيانات 

من خالل مجع الكتب والوثائق ذات الصلة إىل مصدر البيانات يف ىذه 

  .الدراسة

بعد مجع البيانات، اقام هبا ادلراجعو بالدقيق، بشكل منهجي فيما 

يتعلق ادلشكلة قيد الدراسة، من أجل احلصول على بيانات أو معلومات إليها 

  .1وفقا للموضوع وصفت ادلسألة
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  مصادر البيانات. 3

ألن ىؤالء الباحثني تصنيف األدبيات البحثية، مث يف كتابة ىذه الورقة 

سوف ادلؤلف استخدام مصادر األدبيات والبيانات اليت مت احلصول عليها من 

  .مصادر مكتوبة، مثل الكتب واجملالت، وىكذا دواليك

  :مصدر البيانات ىذا البحث ىم

  :المصادر األولية. أ

أيضا , يف اصول الشريعة  الذي كتبو الشاطيب  كتاب ادلوافقات           

 .الذى كتبو ابن عاشور مقاصد الشريعةا اإلسالميو كتاب بعنوان

  :المصادر الثانوية. ب

مصادر ثانوية يف ىذه الدراسة ىي الكتب وادلقاالت واألوراق ادلتعلقة   

 .بالبحث

 طرق التحليل . د

 طرقيقة التحليل يف ىذه الدراسة الذي استخدم الكاتب ىو التحليل

ىو واحدة من الطرق ادلستخدمة يف دراسة ,  (Analitis-Kritis) النقدي
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 والغرض من ذلك .اخلطاب الديين والفلسفي باستخدام ادلصادر األولية والثانوية

ىذه  وتركز. ىو دراسة أساليب التحليل النقدي للفكرة األساسية للمشكلة

انتقاد الفكرة األولية، مث يف مواجهة الفكرة  مناقشة و الطريقة لوصف و

األساسية آلخر يف زلاولة لدراسة شكل من ادلقارنات، والعالقات، وتطوير 

 .منوذج

 اخلطوات إلجراء البحوث مع ىذه الطريقة ىي على النحو التايل؛

 وصف الفكرة األولية  . 1

 ناقش للفكرة الرئيسي بتقدمي تفسريات. 2

 تقدمي نقد للفكرة اليت مت تفسريىا من أجل اكتشاف مزايا وعيوب الفكرة. 3

تنفيذ حتليلية من األفكار بشكل مقارنات، والعالقات، وتطوير مناذج ، او . 4

 .البحث التارخيي

 .نتائج الدراسة خلصت. 5

، دراسة مقارنة ىي زلاولة دلعرفة الفرق بني قبل اثنني أو ىذه طريقة يف 

  اما .الفرق يف ىذه احلالة قد يكون ادلنهجي وادلادي. أكثر من الكائنات
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على سبيل . قد يكون اثر أو شكل آخر من أشكال فكرة"  العالقة" الدراسة 

 .ادلثال، قمنا بإجراء دراسة تأثري األفكار الغزايل على الناس بعد ذلك

ىي فكرة اليت ىناك عالقة بفكرة أخر وذلك لتشكيل " تطوير منوذج"

على سبيل ادلثال، وىو تيار وجود رؤية مشًتكة اليت ىي مزيج من سلتلف . نظام

دراسة تسعى إىل إجياد رؤية مشًتكة للدرس من سلتلف العناصر . األفكار الفردية

 .وادلواد والعمليات ديكن تصنيفها على أهنا منوذج التنمية

خصائص التدفقات الواردة يف منشور ادلدرجة يف فكرة الثانوية ليست 

على النقيض من ذلك، عند استعراض سلتلف األفكار من رلموعة . فكرة األولية

متنوعة من ادلصادر، ومن مث إجراء العمليات التحليلية احلرجة، وأدت يف هناية 

ادلطاف إىل نتيجة كاملة من تيار، وىذا النوع من الدراسة ديكن تصنيفها على 

 .أهنا منوذج التنمية

خطة البحث . ز

 



15 
 

الفصل األول عبارة عن . يف ىذه الدراسة سيتم تنظيمها يف سبعة فصول

اخللفية، صياغة مشكلة، الغرض البحث ، فوائد البحث ، : مقدمة يتضمن

 كتابة البحث مراجعة األدبيات، طرق البحث، و 

تعريف مقاصد الفصل الثاين ىو استعراض األدبيات، والذي يتضمن 

, مقاصد الشريعة   عن تاريخ الفكر, الشريعةخصائص ادلقاصد , الشريعة

 حاجتنا إىل الفكر ادلقصديو

الذي يتضمن . الشاطيب و ابن عا شور اإلمامترجمة  الفصل الثالث ىو 

الشاطيب و  تعريف باإلمام طاىر ابن عا شور   تعريف باإلمام

عند اإلمام الشاطيب و  مقاصد الشريعة الفصل الرابع حتليل نقدي عن مفهوم

عند اإلمام  مقاصد الشريعة الذي يتضمن تعريف عن مفهوم. ابن عا شور

 مفهوم نعنقد , عند ابن عا شور مقاصد الشريعة تعريف عن مفهوم, الشاطيب

مقاصد  مفهوم نمقارنة ع, عند اإلمام الشاطيب و ابن عاشور مقاصد الشريعة

. عند اإلمام الشاطيب و ابن عاشور الشريعة

 .وكان الفصل اخلامس يتضمن االستنتاجات و االقًتاحات

 


