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  بسم هللا الرحمان الرحيم

ي  
  كتاب مقاصد المقاصدقراءة ف 

ي  لألستاذ 
 أحمدالريسون 

تيب  حول العرض والبناء والتر

ت هيكلة الكتاب بالوضوح والتسلسلف أما عىل مستوى الشكل والبناء ي  والتدرج قد تمت  
فقد جعل المؤلف للكتاب . المنطقر

ي يريد التوصل اليها وإيصالها اىل القارئ
ثم أتبعها .  مقدمة عامة بي   فيها الدواعي لتأليف الكتاب واألهداف والرسائل التر

ومدى الحاجة اىل طرق  هوتبي   أهمية تناوله بثالثة فصول رئيسية جعل لكل فصل منها مقدمة توضح الهدف من ايراد

 .لعناية بهامواضيعه وا

يعة من خالل مصدري  ها الرئيسيي   وهما الكتاب والسنة ي الفصل االول تحدث عن مقاصد الشر
ي تكلم عن . فق 

ي الفصل الثان 
وف 

ي الفقه و  وي  هذين الفصلي   يكون المؤلف قد أحاط . الجتهاد الفقهي االمقاصد المتوخاة من معرفة المقاصد واستعمالها فت 

ي ا
يعي ف  ي الفصل الثالث ذكر المقاصد العملية للمقاصد وختم هذا .  السالم من المنبع اىل المصببسلسلة االنتاج التشر

وف 

ي بيان ما تضمنته أبواب 
ي كتابه لباب اللباب ف 

الفصل بنماذج عملية تطبيقية للمقاصد قام بها الفقيه ابن راشد القفصي ف 

وط والموانع واألسباب  .الكتاب من األركان والشر

رغم ما انتاب الكتاب من ضعف عىل مستوى بال وذلكبكل يش يش وصول رسالة المؤلف للقارئ  هو الذيوهذا البناء   

. يشا وحسنا فلمؤلال ابرز و أوضح الزدادا ت بشكان العناوين الثانوية داخل الكتاب كان كان للكتاب فهرس ولو   لو ف .اإلخراج

تيب والنسق الجيد  ولكنه رغم ذلك فكان كما قال  دائرة اليش وال نزل عن مستوى الحسن عن الكتاب لم يخرج وبفضل التر

ي بردته
ي رحمه هللا ف   : البوصت 

رُّ 
ُّ
 .وليس ينقص قدرا غت  منتظم****يزداد حسنا وهو منتظم  فالد

 مقدمة الكتاب

ي رحمه هللا ي عبارة االمام الشاطت 
 :لقد حملت مقدمة الكتاب فكرته االساسية واضحة جلية مخترصة ف 

 «لالمقاصد أرواح األعما» 

يعة هو إحياء علومها ببعث الروح فيها   .وذلك ان المقصد االساسي من العناية بمقاصد الشر
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ي الصفحة الخامسة من الكتاب 
ي مقاصد : "وهو ما عت  عنه المؤلف حفظه هللا بقوله  ف 

وهذه الكلمة ال ينحرص مداها ف 

، وأرواح األحكام مقاصدها  بل يشمل سائر المجاالت؛ فروح القرآن مقاصده، وروح السنة المكلفي   ومقاصد أعمالهم،

عية مقاصدها، ي مقاص  الشر
ي تحقيقها ما أمكنوروح التدين تكمن ف 

فالفقه بال مقاصد فقه بال روح، والفقيه  » :عليه و  ده وف 

بال مقاصد تدينه بال روح، والدعاة إىل اإلسالم بال مقاصد، هم  والمتدين. بال مقاصد فقيه بال روح، إن لم نقل إنه ليًس بفقيه

 «أصحاب دعوة بال روح

ي فهم الكتاب والسنة: الفصل االول
 مقاصد المقاصد ف 

ي مقدمة هذا الفصل عىل إبطال 
والحقيقة أن التوجه ": بقوله  التقابل المشهور بي   المقاصديي   والنصوصيي    ركز المؤلف ف 

 المقاصدي الحق ال بد من أن يكون نصوصي
 
وبي   حفظه هللا هنا قاعدة اساسية و قانونا ناظما ال يجوز مخالفته . (7ص)  "ا

يعة تبتدأ من النص وتنتهي أليهبلكل مشتغل بالفقه االسالمي و  فقطع بذلك الطربق عىل . الفكر االسالمي وهي أن أحكام الشر

ي مقاصد 
عية من ادخلوا ف  ائهم فمنهم من فرط و تفسخ من القيود الشر يعة مقاصد أهوائهم وكت  فأحل ما حرم هللا متبعا  الشر

ي دينهم بسبب جهله .هواه
ي أشياء . فحرم ما أحل هللا ومنهم من عش عىل المسلمي   وشدد عليهم ف 

ومنهم من تشدد ف 

ي أشياء
المحاسبة بل وفوق النصيحة درءا للفتنة  ن جعلهم فوقالذين بلغ بهم البعض أ للملوك والسالطي    تزلفا  وتساهل ف 

ي الفتنة سقطوا وانغمسوا وضلوا وأضلوا أال زعموا 
 . ف 

ي الظاهري وأظن أن االصح تسميته بال بالتوجهوسىم المؤلف التوجه المقابل للتوجه المقاصدي 
ي اللفظ 

ظاهري التجزيت 

ي هذ م اقحاتحرزا عن إ
والن التفكت  الظاهري السطحي او التفكت  القارص الذي يفصل االحكام . القدح لفاظ الوحي ف 

ما أ .عن سياقاتها هما من يحجب المقاصد والحقائق ويوردان المهالك والبوائقمعانيها وجوهرها و  عن والنصوص واأللفاظ

ي قريظة أ ال يصلي    : "والدليل حديث . لفاظ فبيس دائما ما يؤدي لتلك النتائج الوخيمةتباع األ
ي بت 

"  حدكم العرص إال ف 

ي أقر الفريقي   عىل فهمهما . ثفمنهم من تمسك باللفظ ومنهم من  أعمل فهمه وتجاوز ألفاظ الحدي و قد ثبت أن النت 

يلهما ألمره  . وتت  

 القران مقاصد 

 :ن مقاصد القران مبينا ما يىلي المقدمتي   انطلق المؤلف يتحدث ع بعد هاتي   

و وحدة منه ايضا مقاصد وهذا ما يفش تقسيم القران اىل سور وتقسيم قاصد وأن لكل جزء أأن للقران بمجموعه م .1

ي 
كان لكل  اذا  إال  وال لتوقيفيته مغزى فلن يكون لهذا التقسيم معت  . كما نعلم  السور اىل ايات وهو تقسيم توقيق 

ه عن االخر منه جزء  .ما يمت  

عية ن القران وكما بي   بعض االحكامأ .2  . وبينها الكلية الناظمة لتلك األحكام تحدث أيضا عن مقاصده الشر

ي ثناياه  إال ن هناك من المقاصد مالم يتحدث عنه القران رصاحة أ .3
ليه من تدبره  من العلماء وهدى إ انه المح اليه ف 

ي هذا االطار الحظت ان هذه. الذين استنبطوا هذه المقاصد عن طريق االستقراء والجمع بي   النصوص
العنارص  وف 
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ي الحقيقة 
ي سماها المؤلف استنباطات لمقاصد القران ما هي ف 

المقاصد  اما. مواضيع تحدث عنها القران  إال التر

ي الصفحة  
 :حيث قال 11الحقيقية فهي ما جاء فيما نقله المؤلف عن ابن عاشور ف 

 :عىل أن من مقاصد القرآن أمرين آخرين: قال ابن عاشور » 

  يعة: أحدهما ي فتح أبواب عب كونه شر
ى دائمة وذلك يقتص  تؤخذ  اراته لمختلف استنباط المستنبطي   حتر

 .منه أحكام األولي   واآلخرين

  ء هذه األمة، بالتنقيب والبحث واستخراج المقاصد مِن ى : وثانيهما
َ
يعة، وعلما تعويد حملة هذه الشر

ي    ع الشارع ومقصده ِ من  عويصات األدلة، ي كل زمان لفهم تشر
حتر تكون طبقات علماء األمة صالحة ف 

ي    ع، فيكونوا قادرين عىل استنباط األحكام  يعيةالتشر ي أسلوب سهلى  . التشر
ي    ع ف  ولو صيغ لهم التشر

ي المطالعة الواحدة
 .« التناول العتادوا العكوف عىل ما بي   أنظارهم ف 

ي القران هووعليه فان االمر الصعب الذ
ي معان 

ي جاءت بها نصوص القران او  ي يحتاج جهدا وعلما وغوصا ف 
يل االحكام التر تت  

ي جاء بها و من اجلها القران ودعا اىلي 
ي ليس فيها نص عىل ان يكون كل ذلك عىل ضوء المقاصد التر

استنباط االحكام التر

ي نصوص الوحي من اعىل مقاصد المقاصد وأعظم ثمارها .تحقيقها وتحكيمها 
قل وأحسب ان الزاوية األ .فال تأمل والتدبر ف 

ي موضوع المقا
ي ما  -أقصد العلماء–فالكل . صد هي هذه البؤرة بالذاتاضاءة ف 

يعرف هذه المقاصد لكن التنبه اليها وتلمسها ف 

ي 
يله أو استنباطه من األحكام هو المشكل الحقيقر  موافقة فليس من اليست  التحقق من موافقة الحكم المستنبط أو . نريد تت  

يلنا له  للمقاصد او مخالفته لها  .تت  

ي كتابه الفكر المقاصدي قواعده وفوائدهولعل المؤلف قد 
حيث ذكر هنالك القواعد االربعة للمقاصد وهي  . تطرق اىل هذا ف 

 :كالتاىلي 

 يعة معلل وله مقصوده ومصلحته ي الشر
 كل ماف 

  ماء وهي االجماع والنص واإلي)التعليل  من اللغة أو عن طريق مسلك من مسالك:ال تقصيد إال بدليل

 باالستقراءأو ( والتنبيه والمناسبة

 ترتيب المصالح والمفاسد 

 التميت   بي   المقاصد والوسائل. 

 

وهي اضافة واستدراك من المؤلف  عىل من قبله من العلماء الذين أحصوا " تقويم الفكر"أن من بي   مقاصد القران  .4

قية عقل لواستدل عىلي هذا المقصد بآيات من القران ال يختلف اثنان عىل كونها جاءت . هذه المقاصد وجردوها تر

جل تلمس طريق الهداية وتبي   طرق من أمواهبه الفكرية وتطوير ملكاته الحجاجية والنقدية  اإلنسان وشحذ 

ي يتوسل بها إىل تقويم الفكر أال وهي  .الضالل والغواية
وليسمح ىلي االستاذ أن أضيف هنا سببا من األسباب التر

ي . الدعاء
ح الصدر من هللا  فق   .كتاب هللا تعاىل ذكر أن أنبياءه و رسله كانوا يطلبون الهداية والتسديد و شر

 القران مقاصد  مقاصد
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ي خمس مقاصد
المقاصد من  والمقصود بمقاصد  .ثم تطرق المؤلف بعد ذلك لعرض مقاصد مقاصد القران و حرصها ف 

 :و سياقه دال عىل ذلك كالمهن مقتص   ا بينهما  إال  وورغم أن المؤلف لم يفرق. حيث النسبة هو شيئان

 :مقاصد الشارع من ايرادها  .1

راد منهم أ مته أنزال حكم لكل نازلة ولو أراد لفعل ولكنه تجنبا للحرج والتعست  عىلفاهلل سبحانه وتعاىل لم يشأ إ  

ف تدبره واستنباط أحكامه بدال مناإل  ن يثقل كواهلهم بما ال قبل لهم به من األحاديث أ دمان عىل كتابه واختار لهم شر

ء؟   تفصيلية حكاميها كتاب فيه أمة لو أنزل علفكيف سيكون حال األ . واآلثار ومن الكتب واألسفار ي
وكيف لكل سر

ي . صحاب كل عرص نوازل عرص لم يروه بعد وال عايشوا أهلهسيفهم أ
إذن لوقع العنت والحرج ولغابت مزية البيان التر

ي ذكرها المؤلف هي ايضا مقصودة من الشارع . ها القران أهل كل زمانتحدى ب
وعليه فان مقاصد ايراد المقاصد التر

 . الذي نبه عليها لتكون منارة لعباده من أجل فهم مراده

 : مقاصد المكلفي   من تتبعها وإحصائها واستحضارها وتحكيمها .2

ي عد
ورة تتبعها واالستهداء بها عىل كل طالب حقها المؤلف ال دوكذلك ال يخق  أن مقاصد المقاصد التر فان . تخق  رص 

من أراد محبة هللا ورضاه وعبادته بما ارتضاه وجب عليه تدبر كالم هللا لمعرفة مقصده ومبتغاه وجعل مقاصد ربه 

ي  
 .د إال عليها وال يصدر إال عنهاكل أمر يريد القيام يه فال يرِ نصب عينيه ف 

 السنة مقاصد  مقاصد 

ء وأنها  مقاصد السنة ال وحيث أن  ي
ي سر
ة اىل  تخرج عن مقاصد القران ف  ال تعدو أن تكون مبينة أو مؤكدة لها فأنه انتقل مباشر

يل االحكام المستقاة من السنة أو  المقصدين األساسي   من معرفة مقاصد السنة ثم بيان بيان ي تت  
ي يجب إعمالها ف 

االليات التر

 .م موافقة لمقاصد الوحي القرآنية والسنيةتخرج هذه األحكا استنباطها من أجل أن

ي مقصدين أساسيي   وهما
 :فأجمل المقاصد  المتوخاة من معرفة مقاصد السنة وضبِطها ف 

ي مواضعها وما أريِد بها، .1
ي كل موضع منها وفق مقاصد   التمكن من وضع السي   واألحاديث النبوية ف 

ع ف   .الشر

ي  .2
  تالف 

 
ات وتطبيقات مجافية لمقاصد الشارع أو مضيق ي تفست 

ينجم عن ذلك من تحريف  ة لها، مع ماالوقوع ف 

 .وتشويه للدين

ي مقاصد السنة المتتبع ألحكامها وِحكمها من أمرين اثني   هما
 :ولتحقيق هذين المقصدين ال بد للباحث ف 

 

ي صدر عنها وبمقتضاها الحديث و  المقام معرفة .1
 : النبويالصفة التر
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ي أمور الدين والرسالة والتبليغ من مقام الوحي والنبوة المستلزمة لألمانة والضبط 
فقد كان عليه  الصالة والسالم يتكلم ف 

ي التبليغ بغت  زيادة وال نقصان
ية و تجربته الدنيوية يتحدث من مقام المشارك والمستشار . ف  وكان بحكم طبيعته البشر

ي حادثة تأبت  النخلالذي ال يكون لكالمه قوة ا
وأحيانا كان يتحدث من مقام القيادة .  لوحي وال قطِعيته كما وقع ف 

ي غزوة بدر عندما أشار عليه الحباب بن المنذر بتغيت  
ي هللا عنهم يدركون ذلك كما وقع ف 

العسكرية وكان الصحابة رض 

ول فيه أول األمر وقال له  ل الذي أمر رسول هللا بالت   ل أنزلكه هللا فال نتقدم أو نتأخر عنه أم يا رسول هللا" المت    أهذا مت  

فقال يا رسول هللا فإن هذا . فقال عليه الصالة والسالم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. هو الرأي و الحرب والمكيدة

ل السياسية وكان عليه الصالة والسالم  يصدر عن غت  هذا من المقامات كمقام القضاء والشفاعة والرئاسة ". ليس بمت  

 .وغت  ذلك

 :معرفة سبب ورود الحديث وسياق مخرجه .2

ول بالنسبة للقران الكريم أكت  بكثت    
ي أعطيت ألسباب الت 

ي األهمية وهو ان العناية التر
ء غاية ف  ي

وهنا نبه المؤلف اىل سر

ي ا.منها بالنسبة لألحاديث النبوية
تها و رغم أن الداعي اىل هذه العناية أكتر إلحاحا ف  ي القران الكريم رغم كتر

لسنه منه ف 

ي ذكرناها آنفا ومع كل ما 
ي  ملسو هيلع هللا ىلص بالناس ومخالطته لهم بمقتص  المقامات المتعددة التر وذلك بسبب  شدة احتكاك النت 

ي كان يعالجها عليه الصالة 
يستلزم ذلك من مرونة وفهم للظروف والمالبسات المحيطة بالوقائع واإلشكاالت التر

 . والسالم

ي أو 
ب المؤلف أمثلة من السنة التر كي   رص  ي المشر

ء فهمها يسبب إغفال سبب ورودها  فذكر حديث اإلقامة بي   ظهران  سي

ي دول الكفار-الذي غالبا ما يستدل به 
وذكر حديث غسل الجمعة . مقطوعا مبتورا من سياقه -عىل تحريم اإلقامة ف 

ي كتبهم دون ذكر او اشارة لسياقه وظروف صدوره عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .الذي يورده الفقهاء ف 

ي الفصل 
ي : الثان 

 الفقه واالجتهاد الفقهي مقاصد المقاصد ف 

ي مقدمة هذا الفصل قرر الكاتب مرة أخرى ا 
ي المقدمة بيانه ما سبق ف 

االوىل وهو أن المقاصد هي روح الفقه وأن الفقه  ف 

يتكون هذا الفصل من . ينبذ ويدفنلجسد بدون روح ال يلبث أن ينير  فتعش مخالطته  ثم  ما يلبث أن بال مقاصد كا

 :مبحثي   

 المقاصد واالجتهاد: األولالمبحث  .1

ي المبحث  .2
ي االجتهاد الفقهي : الثان 

 وجوهه ومراحله:اعتبار المقاصد ف 

 

 



6 
 

 واالجتهاد المقاصد 

ي هذا المبحث إىل تقرير العنارص التالية
 :وقد توجهت همة المؤلف ف 

يعة عىل كمالها ثم بالتمكن من االستنباط بناء عىل فهمه فيها"أن االجتهاد  .1 وهي " ال يمكن إال بفهم مقاصد الشر

ي   . قولة لإلمام الشاطت 

يعة   .2 ي خلودها فالشر
ي    ع اإلسالمي وهي العنرص المحوري الثابت فيها وف 

أن المقاصد هي من صميم مصادر التشر

 "أحكام تنطوي عىل مقاصد ومقاصد تنطوي عىل أحكام" كما قال عالل الفاسي رحمه هللا 

ي وابن  .3 ة االستثمار واالستنجاد بالمقاصد كما قرر ذلك االمام الشاطت  عاشور وبعدهم الشيخ أن أصول الفقه كثت 

ي كتابه 
يعة بأصول الفقه" عبدهللا بن بيه ف   "عالقة مقاصد الشر

ي كل حكم .4
وري وال بد منه عىل الدوام وأنها تعمل ف  ء رص  ي

يعة انطالقا من أحكام الشر  أن استحضار المقاصد سر

 :ة للمقاصد وهي ولهذا نبه المؤلف اىل ثالث دوائر اساسي. صول العامة وصوال إىل المسائل الجزئيةمن األ 

 دائرة المقاصد الكلية العامة 

 دائرة المقاصد الخاصة أو الوسظ 

 دائرة المقاصد الجزئية. 

ي  المقاصد  اعتبار 
 ومراحله وجوهه:الفقهي  االجتهاد  ف 

ي اال 
ي هذا المبحث نبه المؤلف إىل أن استثمار المقاصد واالستنجاد بها ف 

الفقهي ال يقترص فقط عىل مراعاتها  جتهاد ف 

حها وبي   معناها ومثل لكل واحدة منها فكان  قاصد الكلية العامة بل تتعداه إىلللم ي عشر نقاط شر
وجوه أخري حرصها ف 

جيح  ي التر
ي االجتهاد الفقهي وف 

ي البيان وتطبيقا عمليا الستخدام المقاصد ف 
ة وهذه العنارص . هذا التمثيل زيادة ف   العشر

 :هي 

، أي تحري المعت  المقصود بالنص، وهل هو ما يلوح من  التحقق .1 عي
من ألفاظه، أو غت   ظاهر من مقصود النص الشر

ي اية الربا" أضعافا مضاعفة"ومثل لها بتفست  قول هللا تعاىل  .ذلك
 .ف 

ي االستنباط  تح .2
والقياس .  ري معرفة الحكمة والمصلحة المقصودة من وراء الحكم المنصوص، لمراعاتها ف 

يلوا ي باالنتفاع بإهاب الميتة ميمونةوأعظ مثاال بحديث .لتت   فدل هذا عىل أن حفظ المال من . الذي أمر فيه النت 

ي استنباطها
يل االحكام وف  ي تت  

 .الضياع مقصد يجب مراعاته ف 

ا وليس بمقصد،.  .3
ُ
ي ما يظن مقصد

ه النظر ف  ي ذ. لنفيه وإسقاط اعتباره وتأثت 
م الدنيا و  ومثل لذلك بالنصوص الواردة ف 

 .كيف ان أغلب الناس يفهمونها عىل غت  المراد منها يجعلون  ذلك من الزهد وهذا غلط

ي موضعه.  .4
ه، لوضع كل منهما ف  ومثل لذلك بالفرق بي   ربا النسيئة و . التميت   بي   ما هو مقصود لذاته وما هو مقصود لغت 

ه وان مر  ي محرم لغت 
يلربا الفضل وأن االول محرم لذاته والثان  ي االفتاء والتت  

 .اعاة هذا الفرق له أثر بالغ ف 
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، حتر يكون موافق " المقاصد العامة"  مراعاة  .5 ي
يعة عند كل تطبيق جزن    ا لها غت  متناف معهاللشر

يعي »  المقاصد الخاصة«مراعاة  .6 ي الديون . الذي تنتىمي إليه مسألة البحث "بالمجال التشر
ومثل لذلك بإمكانية التشدد ف 

 .ة بدرجة أكت  من الديون االستثمارية باعتبار ان حفظ المال من التضييع مقصد من المقاصداالستهالكي

ع بحفظ أجناسها وأصولها .7 ي جاء الشر
ي  ومثل لذلك بامكانية. مراعاة مطلق المصالح المرسلة التر

الدخول والمساهمة ف 

كات الخدمات المائية الكهربائية وإن تخللها بعض النشاطات والمعامالت  وع كشر كات ذات الغرض االصىلي المشر الشر

ي ال تخلو من محرمات
 .التر

ه بحسب الحال من الواجب اىل  .المفسدةعىل قدر المصلحة أو جته ترتيب الحكم ودر  .8 ومثل لذلك بحكم النكاح وبتغت 

  .المحرم

 .ومثل لذلك بمسألة قتل الواحد بالجماعة وقتل الجماعة بالواحد .مراعاة المقاصد عند إجراء األقيسة.  .1

ي  .اعتبار المآالت والعواقب  .11
ي الغزو وبمنع زواج المسلم من غت  المسلمات اللتر

ومثل لها بالنهي عن إقامة الحدود ف 

ي ضياع االبناء
 .يدعي   أنهن كتابيات اذا خشر

 

 العملية للمقاصدمقاصد ال: الثالثالفصل 

ي مقدمة هذا الفصل الهدف منه وهو وقد بي   المؤلف 
يعة ليست مطلوبة لذاتها بل هي وس ف  يلة لعبادة هللا أن علوم الشر

يعة األ  وحيث. رضيهعىل الوجه الذي ي ي الفصول السابقة فانأن المقاصد من مصادر الشر
ه ساسية كما هو مقرر ومبي   ف 

ي حياة المسلمي    لها بدون شك أثر  ال بد أن يكون
ثار تحت مجالي   اثني   يندرج وقد لخص هذه اآل . عمىلي ملموس ف 

 :تحتهما ما سواهما وهما 

عية .1  ترشيد السياسة الشر

ي الظاهر وعىل 
ي عىل بنود هي ف  عية النبوية و هو صلح الحديبية وموافقة النت 

وقد مثل المؤلف بنموذج من السياسة الشر

ع المدى القصت  غت  عادلة بل ومخا ي (. كتسليم المسلمي   للكفار)لفة لشر
وبنموذج معارص هو اعتبار المفاسد والمصالح ف 

ى و ما إىل ذلك )توىلي المناصب الحرجة  كات الكت  ي الشر
 (. كالقضاء والوزارة ومناصب المسؤولية ف 

ي وجهي   هما ترقية التدين لعموم المكلفي    .2
 :وقد أجمل هذا التأثت  ف 

  يعة لإلفهام: األول ي وضع الشر
 :قصد الشارع ف 

ي هذه الفقرة ان استعمال المقاصد ال يقترص عىل العلماء فحسب بل يمكن و يجب استعماله حتر  
وقد بي   المؤلف ف 

قلية عىل ذلك أن القران الذي هو كالم دلة العأل ومن ا. عته وعلمه وظروفه ومجالهعىل عامة المسلمي   كل بحسب استطا

هنهم ليسوا جميعا عىل ه كل المسلمي   رغم أهللا يقرؤ  ومع ذلك لم يوجد من العلماء . درجة واحدة من فهمه وتفست 

بل لو دعوا إىل ذلك لكانت  .قديما وال حديثا من يقول بمنع عوام المسلمي   من قراءته خشية سوء الفهم أو التحريف

   .دعوتهم دعوة لهجر القران ومخالفة أمر الرحمان
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 ي والث
 : فوائد المقاصد لعموم المكلفي   : ان 

 :وقد أجملها المؤلف فيما يىلي 

o ائعه ي شر
  الوقوف عىل حكمة هللا ف 

o  العمل والتحصيلزيادة االقبال عىل و 

o  شيد لألعماو  لالتسديد والتر

 المقاصد فقه من نماذج

 . ذا الفصل بل وللكتابلهة وقد جعل الِملف هذه الفقرة خاتم
ى
مم العلماء الراسخي   منذ القديم بموضوع هى فظهر فيها ت

ي ذلك باب العبادات المحضة  احاولو أنهم بل . دالمقاص
يعة بما ف   .إعماله لتعليل جميع أحكام الشر

 مراجع الكتاب

 :يجدر بالقارئ هي هذا الباب االنتباه اىل أمرين أساسيي   وهما

أن مادة الكتاب جد مركزة عىل  م صغر حجمه وهو ما يدلتعدد المراجع وتعدد اإلحاالت عليه داخل الكتاب رغ .1

ها و بسطها  .وتسمح باالشتغال عليها مرة أخرى من أجل نشر

وهو ما يدل عىل . عت  أساسا بموضوع التفست  أن االحالة عىل كتب التفست  يتعدى ثلث المراجع رغم أن الكتاب ال يُ  .2

 .عند المفشين أو غيابه المنهج المقاصدي ومدى تطبيقه هتم بتتبع أن المؤلف م

 

 

 شاهت  عبد الرحمان

 ي  وقد أعددته بطلب وإلحاح من اال
ستاذ دمحم بولوز فهو تدريب ىلي عىل مثل هذه القراءات أضعه بي   يدي أساتذنر

 .وهللا الموفق والمعي   . سديدمن أجل التوجيه والتصويب والت


