
1 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الريسوني والتوسع المقاصدي من خالل مؤلفاته

الحمد هللا رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله وصحبه أجمعٌن أما  

 بعد،،

األستاذ الدكتور/ أحمد  بسعادة إدارة منتدى الحوار العلمً ممثلة فً البداٌة أتقدم بالشكر إلى

المنتدى العلمً الرائع  وتقدٌري لكل االخوة المشاركٌن فً هذا، مع تحٌاتً الرٌسونً

 ذلك جهة التنسٌق والتٌسٌر.خص بأو والمتمٌز

ومحوري الذي أناقشه كطالب علم فً هذه الجلسة التوسع المقاصدي عند فضٌلة العالمة 

كبٌر فً عرض علم المقاصد عند علماء الفقه الدكتور / أحمد الرٌسونً والذي له جهد 

، لدي كثٌر من التساإالت تحتاج إلى إجابات، من علمائنا وساداتنا اإلجالء وكونًوأصوله، 

توسع اتقدم بهذه الورقة العلمٌة كعرض لفكرة شٌخنا واستاذنا العالمة/ أحمد الرٌسونً فً ال

 .المقاصدي

ها من حٌث التؤسٌس اإلسالمٌة لها تارٌخها ولها علماإإن مقاصد الشرٌعة وأقول: 

اترٌدي ثم من بعده أبو بكر منصور الم أبووالتؤصٌل بداٌة من العالمة  الترمذي الحكٌم، ثم 

الشاشً )القفال الكبٌر( ثم أبو بكر األبهري ثم الباقالنً ثم إمام الحرمٌن الجوٌنً ثم حجة 

 كان له السبق رحمه هللا فً كتابه المستصفى وشفاء الغلٌلاإلسالم اإلمام الغزالً والذي 

اإلمام الغزالً  س، وبعد ذلك جاء علماء المقاصد ونحو نحوخمإلى الضرورٌات بتحدٌد 

رحمه هللا حتى جاء اإلمام الكبٌر اإلمام الشاطبً فؤصل وقوعد للمقاصد فً كتابه 

كتابه نظرٌة والذي استعرض أفكارها ومعالمها الدكتور/ احمد الرٌسونً فً  الموافقات،

 ماله اللذانعالل الفاسً جاء اإلمام ابن عاشور رحمه هللا، و ، حتىالمقاصد عند الشاطبً

الدراسات فً  وتتابعتأثر التجدٌد فً مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة فً الوقت المعاصر، 

من رسائل علمٌة ومإلفات وأبحاث أكادٌمٌة وغٌر ذلك ومن مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة 

والدكتور ٌوسف العالم، والدكتور عبدالمجٌد  الدكتور/ ٌوسف القرضاويكتابات  :أبرزها
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له  من هإالء العلماء والذيوغٌرهم، وممن أثار إعجابً والدكتور/ جمال عطٌة  النجار

العالمة الدكتور/ أحمد الرٌسونً الذي  اهتمام بمقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة فً الوقت الحاضر

 له جهود كبٌرة فً تناول علم مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة.

تتحقق فٌهم  كتابه مدخل إلى مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة ن كثٌر من العلماء كما قال فًأل

" وحٌن تجرد الفقه من مراعاة المقاصد، ومن بٌانها وتوجٌه المكلفٌن إلٌها العبارة اآلتٌة 

فهما وطلباً، حٌنذاك بدأ ٌتحول إلى مجرد قوانٌن تتسم بالظاهرٌة والجفاف والبرودة وبدأ 

 شلل العلمً والعملً "ٌصاب بال

 وفي هذه المداخلة أتناول بعض المحاور وهي كاآلتي:

 : تعريف المقاصد عند الريسوني. المحور األول

ٌعد كثٌر من الباحثٌن تعرٌف الدكتور/ أحمد الرٌسونً مرجعا أساسٌا فً تعرٌف مقاصد 

 العباد"الشرٌعة اإلسالمٌة وهو:" هً الغاٌات التً وضعت الشرٌعة ألجل تحقٌقها لمصلحة 

استخدم الرٌسونً لفظ الغاٌات وهً لفظ عام تدخل تحته الحكم واألسرار والسبب فً ذلك 

سبحانه وتعالى من خلق  هً مراده ارسل الرسل لغاٌاتحانه وتعالى وهللا سب، واألهداف

أو  : تشمل األوامر والنواهً والعلل المنصوص علٌهاالثقلٌن، أما عبارة الشرٌعة فهً

 لمقصد الشرعً.إلى الوصول ا لستثمارهال مستنبطة

ٌه كل ٌدخل ف فً إطار التشرٌع، ولٌس بمانع ومن خالل التعرٌف ٌظهر بؤن التعرٌف جامع

ما ٌتعلق بالمقاصد الشرعٌة، ومن خالله ٌظهر بؤن الرٌسونً ٌمٌل إلى التوسع فً مقاصد 

، كما أن بعض الباحثٌن جعلوا التعرٌف عمدة فً تعرٌف المقاصد الشرٌعة ولٌس التضٌٌق.

، فٌجمع شتات ألفاظهم وال اصد عند علماء المقاصدالشرعٌة كونه ٌجمع تعارٌف المق

 ٌفرقهم.
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 المحور الثاني: التوسع في الكليات أو الضروريات.

 محاضرات فً مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة استعرض الدكتور الرٌسونً فً كتابه

الزٌادات على الضرورٌات الخمس مع استعراضه لكثٌر من األفكار التً ذهب إلٌها علماء 

ٌصعب استعراضها فً هذه المداخلة  ، والذيالمقاصد المعاصرٌن فً الوقت الحاضر

البسٌطة،  ولكن مما ٌجعل الباحث ٌقف وٌعبر بؤن الدكتور الرٌسونً قد ٌكون له أكثر من 

ات مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة عباراته التً أوردها فً كتابه وهً اتجاه حول الزٌادات لكلٌ

 كاآلتً:

" وأنا ال أقلل من )محاضرات فً مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة( من كتابه 111قال فً ص 

شؤن أي قضٌة من القضاٌا المذكورة، وال أشك فً كونها كلها ضرورٌات، ولكنً أزعم أنها 

الخمس، ألنها إما مركبة من الضرورٌات الخمس، كلها ٌمكن إدراجها ضمن الضرورٌات 

 كب من الضرورٌات فهو منها وال ٌخرج عنها، وإما أنها من وسائلها ومكمالتها.وما ر  

نكون بحاجة فقط إلى توسٌع مضامٌن الضرورٌات الخمس وتحدٌث  قدفنحن ثم قال: "

من ضرورٌات جدٌدة  ووسائلها، ألن ما ذكر جوه حفظها، والتنبه على مكمالتهامفرداتها وو

 كله ٌرمً فً النهاٌة إلى حفظ الدٌن ...."

بؤن األصل فً  التً أوردها المإلف حفظه هللا تظهر بؤن الرٌسونً ٌرى  وهذه العبارة

  أدواتها ووسائلها ومكمالتها، فهًكلٌات مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة أنها خمس، وما عدادها 

 مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌةمع العلم بؤن هذا المنطق ذهب إلٌه بعض علماء المقاصد، بؤن 

الضرورٌات جزئٌة تتبع ضرورٌات كلٌة وكلٌات أو  ،صغرىو كلٌات كبرى" تنقسم إلى  

كلٌات رئٌسٌة وكلٌات تابعة لها، أو  أو ،الكلٌة، شبٌه بالقواعد الفقهٌة الكبرى والصغرى

 تبعٌة. كلٌات أصلٌة وكلٌات

وهذا الصراع الذي أشار إلٌه الدكتور الرٌسونً هو الذي ذهب إلٌه علماء األصول بؤن 

األدلة قد تناهت وال ٌمكن أن ٌوجد دلٌل جدٌد ولكن ٌمكن أن نحصل على أدوات استداللٌة 



4 
 

أصول اإلفتاء واالجتهاد جدٌدة وهو ما أشار إلٌه العالمة أحمد دمحم الراشد فً كتابه )

 .عندما تناول القٌاس وأدواته (التطبٌقً

 حفظه هللا جاء بتوجه جدٌد فً نفس الكتاب بقوله الدكتور / أحمد الرٌسونً ثم سعادة معالً

وتمٌٌزها وأضافتها بشكل مستقل، إذا :" وال مانع أٌضا من إفراد هذه الضرورٌات الجدٌدة 

الضرورٌات التسع أو كان ذلك أسرع فً البٌان وأبلغ فً اإلفهام واإلقناع فنصبح أمام 

كما ال مانع أٌضا من أن تكون عندنا " الضرورٌات الخمس القدٌمة" و"  "ثم قال  العشر....

الضرورٌات الخمس الجدٌدة" ما دام لكل منها نسب شرعً مقطوع به وبؤهمٌته 

وضرورته، فنحفظ للمتقدمٌن حقهم وفضلهم، بال زٌادة وال نقصان، ونعطً للمعاصرٌن 

 س وال حجر".حقهم بال بخ

لكن ال تدل بؤن سعادة معالً العالمة الرٌسونً متبنً  قرة وإن أشار إلى الزٌادةوهذه الف

التجدٌد المطلق فً المقاصد كما هو ظاهر عند ابن عاشور أو القرضاوي أو دمحم أحمد 

 من العلماء. مغٌرهعبدالمجٌد النجار والراشد أو 

لشرٌعة، فوجدت اٌات العلمٌة والعملٌة لمقاصد احتى أننً تتبعت كتابه مقاصد المقاصد الغ

عبارة ٌقول فٌها "والحقٌقة أنه لٌس هناك مقاصد للشرٌعة سوى مقاصد الكتاب والسنة وكل 

ما هو خارج عن نصوص الكتاب والسنة ولٌس له نسب فٌها، فلٌس من مقاصد الشرٌعة فً 

 .شًء"

ٌنقسمون  فوجدتهم ومقاصده صولهالفقه اإلسالمً وأومن خالل تتبعً واستقرائً لعلماء 

  والتوسعات فً الضرورٌات وهو كاآلتً: سمٌن من حٌث االتجاهات المقاصدٌةإلى ق

ٌغلب علٌهم والذي  التقلٌدٌٌن،  والمقاصد االتجاه األول : علماء الفقهاء واألصول -1

لٌس لهم عالقة باالتجاهات الفكرٌة والسٌاسٌة، وهإالء ٌنكرون التجدٌد فً بؤنه 

 مطلقا.صد الشرٌعة اإلسالمٌة مقا

والمقاصد التجدٌدٌن، ومعظهم له عالقة  االتجاه الثانً: علماء الفقه واألصول -2

 باالتجاهات الفكرٌة والسٌاسٌة، وهإالء ٌنقسموا إلى قسمٌن: وهما :
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إما أن ٌتوسعون فً المقاصد مطلقا وٌذهبوا إلى وجود ضرورٌات جدٌدة ٌجب  - أ

أن تعد من ضمن المقاصد الكبرى كما سماها العالمة المحقق ابن عاشور أو من 

، بعده أحمد دمحم الراشد أو القرضاوي أو عبدالمجٌد النجار بالمقاصد الكبري

نا نؤخذ بعدم انحصار وبناء على ذلك قال جمال الدٌن عطٌة:" ونحن من جانب

 الكلٌات من حٌث المبدأ ومن حٌث التطبٌق".

ومنهم من ال ٌتوسعون فً الضرورٌات أو الكلٌات وإنما ٌتوسعون فً األدوات   - ب

بهذه النتٌجة  والمظامٌن كما أشار إلٌها فضٌلة الدكتور/ أحمد الرٌسونً، وأقول

صل على فائدة من ع أن أحأمام العالمة الدكتور/ أحمد الرٌسونً حتى استطٌ

معالٌه الكرٌمة فٌما ٌتعلق بالتوسع المقاصدي، وما هً وجهة نظره الجدٌدة، 

ألننً وجدت بعض تالمٌذه ٌنكرون أن الرٌسونً ٌتوسع فً مقاصد التشرٌع 

 اإلسالمً.

وفً األخٌر أتسآل لماذا بعض العلماء ٌعتبرون حصر اإلمام الغزالً 

ولٌست ظنٌة فً ظل  بل النقاش،ال تق للضرورٌات الخمس بؤنها قطعٌة

الحاصلة فً وقتنا الحاضر سواء أكانت سٌاسٌة أم  الجدٌدة والكبٌرة المتغٌرات

فكرٌة أم اقتصادٌة أم اجتماعٌة وغٌرها من المتغٌرات التً ٌجب للعلماء وعلى 

 .رأسهم علماء الفقه واألصول ومقاصده بؤن ٌتوسعون فً هذا المجال

سعادة األستاذ الدكتور / أحمد الرٌسونً تبنً مشروع وفً األخٌر اتمنى من 

التجدٌد فً مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة وتطبٌقاته على مسائل فقهٌة معاصرة 

كتاب " التجدٌد األصولً نحو صٌاغة اقع، على غرار ٌكون لها أثر فً الو

 تجدٌدٌة لعلم أصول الفقه" .

 ى هللا علً سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلصوصل

 

 .د/ إبراهٌم سلٌمان حٌدرة أ

 استاذ الفقه وأصوله بجامعة إب


