
مالك بن نيبتفعيل الرؤية السننية يف مقومات النهضة عند
يف ضوء مقارابت أتصيلية مقاصدية 

وهر ينتظم بل هي ج..احلضارة ليست أشياء مبعثرة ملفقة والمظاهر خالبة:" قال
"انيةنسمجيع أشيائها وأفكارها وروحها ومظاهرها وقطب يتجه حنوه اتريخ اإل

:يف إسهامه ما قيل يف ابن خلدون ويصدق 
شافية االستكنقلة معرفية ومنهجية عقالنية ذات صبغة علمية فائقة اجلديّة و " 

ل لألحكام د تعليفاملقاصد الشرعية يف هذه النظرية ال ميكن حصرها يف كوهنا جمر ..
ن مرجعيةالشرعية فحسب بل مفتاحا للتحكم يف عامل الشهادة مباتشكله م

".  لالختيارات احلضارية و اجملتمعية



تفعيل الرؤية السننية يف مقومات النهضة عند مالك بن نيب
يف ضوء مقارابت أتصيلية مقاصدية 

غالية بوهدة.د.م.أ:تقدمي
كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية

ماليزاي-اجلامعة العاملية اإلسالمية



:امللخص
(تعاىلهللارمحه)نيببنمالكاملفكرعليهابىناليت"املرجعية"أبعاديفالورقةهذهتبحث

الـتأصيليظرابلنوذلكاملنشودة،اإلسالميةحضارهتابناءوإعادةاألمةهنضةلشروطرؤيته
البشريهاجملتمعاتتهعرفالذياإلنسايناحلضارىالرتاثمناستفادهااليتالسننيةاألبعادإىل

نتشيأمثالالعلماءأثرريظهآلرائهالتتبعو.دايانهتاوثقافاهتاوتباينعصورهااختالفعلى
الكشفحنوهفكر يفوالتاريخواإلنساناالجتماععلماءمنوغريهموتوينيبخلدونوابن
قياماطرادوريالبشالعمرانقيامحتكماليت"الضروريةالقيم"أو"القوانني"و"السننن"عن

هنضةليهاعتقوم(شروط)أوليةومفاهيمأسسصياغةلغرضوذلك؛اإلنسانيةاحلضارات
.عماريةاالستوالتبعيةالتخلفخرابمنإخراجهاعلىتعملوإعمارهاواجملتمعات



:امللخص.........

منبهتعلقاوم"العمرانفقه"فكرةإحياءعلىالتأصيليةمنطلقاتهافيالدراسةتستند"

يعةالشرعلماءمنالقدامىبهاقالوالتي"والعمارةوالخالفةالعبادة:العمارةمقاصد

والعزوالغزاليوالجوينيوالقرطبيوالجصاص؛أمثالمجتهدينوفقهاءمفسرين

هضةوالنالمعاصراإلصالحعلماءمنكثيريعملو؛وغيرهم..خلدونابنوالشاطبي

جمالوالعلوانيجابرطهوالفاسيوعاللعاشورابن؛أمثالتفعيلهاوإحيائهاعلى

فيو..وغيرهمالخادميالدينونورالنجارالمجيدعبدوالريسونيأحمدوعطيةالدين

وحفظاألرضهوعمارةاإلسالميةللشريعةالعامالمقصد:الفاسيعاللالشيخيقولذلك

.فيهاالتعايشنظام



النهضةشروطلالـتأصيليفاحلضاراتوالعمرانقيام"قوانني"و"سنن"توظيفأثر:البحثسؤال
يفاحلضاريةرايتوالضرو الشريعةيفاملقاصديةالضرورايتبنياملقارابتأثرنيب؟مابنمالكعند

قيقوحت(كأمنوذجنيببنمالكعند)النهضةلشروطمعاصرتفعيلحنوتكاملهماإمكانية
وبنيتشريعيةاسننابعتبارهاالشريعةمقاصدبني"السنين"التكاملمقوماتأنعلمامقصدالعمارة؟

يفتناوهلاكثريةواهدشمنأتصيلهايثبتماهلاحضاريةسنناابعتبارهاالنهضةوشروطالعمرانقوانني
نسان،اإلوأحواهلا،الدين،احلضارةمراحل،احلضارةعناصر:واضحة؛مثلبصورةكتابهمباحث

معوالتماثلالتقاربأوجهبعضفيهاتظهرموضوعاتوهي.اخل..والفناملرأة،العقل،املال،اجلمال
.األمةنظامحفظيفقواعدهاوومرتكزاهتاالتشريعيةمفاهيمهابعضيفاملقاصديةاملنظومة

مرجعيتهايفةاإلسالميالشريعةمقاصدإىلاستنادهايفاملعاصرةالفكريةاإلصالحيةالنهضةتشهدهماإطاريفالشروطتلك.



مقدمة يف إحياء االستنصار مبقاصد الشريعة لنهضة األمة عند علماء 
االصالح املعاصرين

  لهأمرصالحيةاإلإسهاماهتميفالشريعةمبقاصدالدييناإلصالحعلماءمناألوائلاستنجادأنخيفىالمما
غياث"كتابهخاللمن(ه478-419)اجلويناإلمامأمثالجماالهتم؛اختالفعلىالعلماءقدامىمنشواهده

اإلمامو(ه808-733)خلدونابنمنكلوإسهام.الشرعيةالسياسةجماليف"الظلمالتياثيفاألمم
اوضعفهاألمةركودحتدايتمواجهةحاوالواللذاناهلجري،الثامنالقرنيف(ه790-720)الشاطيب

حيثاملوافقاتتابهكيفالشاطيباإلمامعنديظهرجتديديكبعدالشريعةمقاصدضوءيفلإلصالحابلتأسيس
املقابليفو.األمةواقعإصالحمتطلباتيناسبمباأصولهتنزيلوتفعيلالنصمعالتعاملإحياءعلىيعمل

دراسةلىعتقومجديدةرؤيةضوءيفاإلصالحبناءعلىيعملاملقدمةكتابهخاللومنخلدونابنجند
لإلصالحسهأتسييفكانوإن.وراءهاالكامنة"السنن"كشفلغرضوسقوطهاقيامهاقياجملتماتظواهرأحوال

"إىلويوسعةاطيبالشاالمامعليهاعملواليتالنصوصمعقولإطاريفاملقاصديالتعليلأي"االعتبار"يتجاوز
لعملمكمالإسهاماالحاإلصيفاحلضاريةالفكريةمنظومتهومتثل.احلضاريللفقهالسنينابلتعليل"االعتبار

.هللارمحهالشاطيباإلمام



استنصارهميفاملنحىنفسعشرالتاسعالقرنأواخرمنذاملعاصرالدييناإلصالححركاتروادحنالقدو
األمةلعقلالتغريبأثرنمختلوملواليتالغربإىلالتعليميةعليحممدبعثاتإثروحتديداالشريعةمبقاصد
املعياريةوالقيماملباديءنمالثابتمتثلابعتبارهاالشريعةمبقاصدواالستنصار.الدينيةهويتهعنوإبعاده

شرعيةكمسوغاتهاإلياالستنادوالدخيلة،اإلنسانيةاملعارفمنغريهعناألمةلديناملناسبُيمَّيزوهبا
فيهتكتفيراكداياواقعاحياتتعيشكانتاليتاألمةطرفمنابلقبولحيضىاملستوردالدخيلذلكجتعل

الشيخبدعوةوسعوتابملقاصداالستنجادهذاتعززولقد.األعمىالتعصبدرجةإىلبهوتتمسكابملوروث
حممدأمثالهتموتالمذعصرهعلماءمنغريهالفكرةهذهعلىوعملالشريعةمبقاصدلالهتمامعبدهحممد
مقاصدالسيد،رضوان:انظر)تعاىلهللارمحهم..وغريهمالفاسيوعاللعاشوربنوالطاهررضارشيد

التفاهمجملة،احلديثةوالتوضيفاتالتأسيسالنهضوية،والتوجهاتالفقهأصولبنيالشريعة
(289-268،ص34:م.العمانية



ورفضعهانفتقبليفجديدكلدعممهمةللمقاصدتلكحماوالهتمخاللمنفأوكلوا
املنقوالتىعلمذهيبمجودمنيعرفهكانمماوإخراجهاالجتهاداببفتحويففاسده،
خصوصيتهاهلاهنضةهباالنهوضوالتشريعيةاألمةحالةإلصالحوبدعوتعصبوتقليد
الدينيةاملرجعيةيفغربيةالللنهضةتلكعنتتميزجتعلهاواليتاإلصالحيفالذاتيةاملعرفية

وابلكونهللاباالنسانلعالقةاإلسالمرؤيةيفاملاثلةوقيمهاإلصالحمقوماتترسماليت
:احلضاريملللعحاكمةكليةمقاصدمتثلأساسيةقيمثالثةيفحيددهاالعلماءواليت

.والعمارةاالستخالفوالتوحيد



مثليباعتبارهتعالى،هللارحمهنبيبنمالكاألستاذ:الدراسةأنموذج

مالجالشيخلدعوةسياقيصدىكانتوالتيالنهضويةللحركاتامتدادا

ورثتهمنوهواليكونكيف،م20-م19القرنأواخرفياألفغانيالدين

يثنيوةالنهضشعلةفيحملوتالمذتهعبدهمحمدالشيخبعداإلصالحلرسالة

ناديياألفغانيالدينجمالصوت:بقولهالنهضة؛شروطكتابهفيعليه

فيتساهمكلمةإنه..جديدويومجديدةنهضةإلىاألمةهذهموقظ..جديدبفجر

إلىتدخل؛إذشديدالفردضميرفيوقعذات..االجتماعيةالظاهرةخلق
.الةورسمبدأذيإنسانإلىلتحولهفيهمعانيهافتنتشرقلبهسويداء



تها يف قيام املقاربة بني السنن االجتماعية ومقاصد الشريعة من حيث وظيف
النظم االجتماعية

ذلكهواالجتماععلم,أحواهلاوتوجيهاجملتمعاتقيامحتكمقوانني,االجتماعيةالسننمتثل
واجلماعاتلناساحركةحتكماليتالقواننيعنالكشفحياولالذيالعلميةاملعرفةمنالفرع
االجتماعيةظيماتوالتنواجلماعاتالنظمبنيوالتفاعالتالعالقاتحتكمواليتاجملتمعداخل

حيثالشريعة،مناصدمقمعوأنواعهوجماالتهووظيفتهداللتهيفيتقاربمفهوموهو.املختلفة
ماوإىلالدنيوي،العاملنظامضبطاىلبدورهيهدفالذياملصاحلنظاممتثلأهنا

يفدرازهللاعبدالشيخاملعاصرينمنجندواحواهلموانتظاماملخلوقنيلنفع(الشارع)يقصده
أحكامعليهسريت"نظاما"الشريعمقاصديعتربحيثاملعىنهذاإىليشريللموافقاتشرحه

.الشريعة



قواننيهناكنأكثريةنصوصتفيد؛حيثالكرميالقرآنيفمتقررمفهوم"السنن"و
دعتولقد."سنن"بلفظالقرآنيفوردتواليتاجملتمعاتوحركةالكونحركةحتكم

فهمعلىصرهمفتبواألنفساآلفاقيفالكتشافهاالنظرإعمالإىلالقرآنمنالنصوص
قولهيفماثبتكذلومن.املناسبةابلتدابريتوجيههاث  ومنأحوالهوتفسريواقعهم
عاقبةكانكيففانظروااألرض،يففسريواسنن،قبلهممنخلتوقد):تعاىل

137:عمرانآل(املكذبني



أنواع من  السنن  ثبتت يف القرآن الكرميولقد 

اعة لكل أمة أجل،إذا جاء أجلهم فاليستأخرون س) ، فحياةكل أمة تنتهي أبجل مقدر،دورة حياة األمم: سنة
.49:سورة يونس(واليستقدمون

دت األرض،ولكن هللا ذو ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفس)سبب يف الدفع حبركة اجملتمعات،التدافع :سنة
وامع وبيع ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض هلدمت ص)و أيضا يف قوله تعاىل.251:البقرة( فضل على العاملني
وصلوات ومساجد

40: احلج( يذكر فيها اسم هللا كثريا.
ن هللا شديد واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أ)،الظلم سبب لعقاب األمم وهالكها:سنة

.25:سورة األنفال( العقاب
11:الرعد( ا أبنفسهمإن هللا اليغري ما بقوم حىت يغريوا م) ،تغيري اجملتمعات متوقف على تغيري األنفس: سنة.



واتقواواآمنالقرىأهلأنولو)،االنتاجووفرةالكسبيفسبباالستقامةواإلُيان:سنة
(بونيكسكانوامبافأخذانهمكذبوا،ولكنواألرض،السماءمنبركاتعليهملفتحنا

.96:األعراف
ففسقوامرتفيهاأمرانقريةهنلكأنأردانوإذا)،اجملتمعاتهالكأسبابمناملرتفنيتسليط:سنة

.16:اإلسراء(تدمريافدمرانهاالقول،عليهافحقفيها،
هللاليميز)وهالكهااجملتمعاتاهنياريفأثراواخلبائثاملعاصيجعليفسبباالبتالء:سنة

همأولئكجهنم،يفجعلهمجيعا،فيفريكمهبعض،علىبعضهاخلبيثوجيعلالطي بمناخلبيث
.(اخلاسرون



" وءالتأصيل للعالقة بني السنن ومقاصد الشريعة يف ض:املسّوغ الثاين
كمفهوم مشرتك بينهما"القيم

ومشرتكعامكأساس"القيم"مفهومضوءيف-املفكرينعمومعند-العالقةهذهتتأصل
حولالقدامىنياألفالطونياختالفأثربقاء،ومعالشريعةومقاصدالسننمنلكلاثبتمقو ِّم
أوماوالفضيلةلسعادةاواللذةواملنفعةمثلصورهامنكثرييفابخلرييةوارتباطهالقيمةمعىن
الذيللقيمةالعاماملفهومأنإال؛األشياءهباتقو ماليتاملعاينمنذلكوغريابلثواب،ارتبط

والرغبةالباعثكتسبهيالذيالوصفمتثلأهناهو:الغربينيالفالسفةعنداالتفاقعليهيقرتب
وتطلق.يةأوالكمالالضروريةالناسحاجياتمنحاجةيسدحبيثاألفعالمنفعلإجنازعلى
.والرغباتاحلاجياتتلكلتحقيقوسيلةمايطلبأيضاهباويراد



اقتصادية،قيمة"عةاملنف"يعترباالقتصادآخر،فرجلإىلجمالمننوعهايفالقيمختتلفو
وفق"االستقامة"يعتربالدينورجلفنية،كقيمة"اجلمايلاالحساس"عنيتحدثالفنورجل

مثلاالنسانيةالفطريةالقيمكالثابتةفمنهاالثباتابعتبارتتعددو .دينيةقيمةوالشريعةالعقيدة
ريةفطقيموهي.أضدادهاومقتوالعدلاحلياةوحباجلمالحبواخلريحب:قيم

فردايلإلنسانةالسلوكيالوقائعمنأوتنشأتستنبطوالوالشمولالضرورةصفةتكتسي
العقلبنيواالضطرابوالرتددوالتناقضالتغرييعرتيهااليتالبشريةالطبيعةأومنأومجاعيا
إىلاالستنادافيهاألصلأنومللهممشارهبماختالفعلىالفالسفةيتفقإذ،والغرائز
ظهوربسببجدةأواملستاملتغريةالقيمأيضاومنها.ثباهتاكأساسامليتافيزيقياملطلق

.وتعقدهااحلياتيةاألمناطلتوسعأوغريها،معامتزاجهاأوااليديوجليات



مبعناهرياخل"أنهيفاإلسالممفكريعندللقيمةاجلوهرياملفهومذلكعنواليبتعد
يف"دالاالعت"و"االستقامة"و"العملمنالصاحل"و"املال"معىنإىليقرتبكما"األمثل

هللاوعلى)الكرميالقرآنيف"املقصد"يرادفمبعىنثبتتاملعاينهذهو.العربيةاللغةاستعمال
قولهويف.9:النحل.استقامتههوالسبيليفالقصدو،9:النحل(جائرومنهاالسبيلقصد
"صداملق"و.والتوسطاالعتدالمبعىنفيهاوالقصد،19:لقمان(مشيكيفواقصد)تعاىل
ماذلكومن؛ةالسننصوصيفأيضااملقصدرادفتوالتوسطواالعتدالاالستقامةمبعىن
قصداوخطبتهصالتهفكانت(ص)هللارسولمعأصليكنت":مسرةبنجابرقوليفثبت

.(قصدا



داللتهيفنديستكمصطلح"املصلحة"لفظعلىوالفقهاءاألصوليونتواضعولقد
أيضاوه،وربطهيئةوأقومصورةأكملعلىالشيءحصولوهياللغةيفاألصلية
والسنةالكتابيفاممقاصدتتبعناولو":السالمعبدبنالعز  يقولهذاويفابخلريية
بهيعرباخلريإنه،فوجل  دقهشر  كلعنوزجروجل ه،دقهخريبكلأمرهللاأنلعلمنا

؛"املصاحلودرءاملفاسدجلبعنبهيعربوالشر  املفاسدودرءاملصاحلجلبعن
األمرآنالقر مقاصدمعظم"أيضااملقاصدمنوسائلهاأياملصاحلأسبابواعترب

."اوأسباهباملفاسداكتسابعنوالزجروأسباهبااملصاحلابكتساب



العلماءمناصريناملععنداإلسالميةالشريعةملقاصداملعرفيةالتصنيفاتتعددورغم
عليهيقوملذيواوالتعريفاتالتصنيفاتتلكبنياملشرتكاجلوهرىالقدرأنإال

الشيخيتوأي.للعبادحفظهاقصدالشرعأنحيثمن"املصاحل"هواملقاصدمفهوم
":أهناةاإلسالميالشريعةمقاصدمناملراداملعىنجممالاملتأخرينمنعاشورابن

مصاحلجلبمناألحكامعلىيرتتبما)واحلِّكم(املصاحلمبعىناليتالعلل)املعاين
التشريعأحوالمجيعيفللشارعامللحوظة(مفاسدودفع



مناملصاحلبطضيفاإلسالميةالشريعةمقاصداألصوليوناجملتهدوناستثمرولقد
.العبادأفعاليفالصالحقوةيفومرتبتهانوعهاحيث

.يفمستندةهيعةالشرييفقطقيةكأصولتقريرهاحيثمنكلياهتايفاملقاصدو
جانبُيثلاوهذالنصوص؛يفالشريعةملقاصد"التاماملعنوياالستقراء"إىلذلك

املصاحللكليتهاوحاكممعياريتهاإثباتيفالتجرييباملنهجيالعلمياالستدالل
.عليهاقياسااملستجدةأومنهااملنصوص



مرتبطامفهوماُيثلنياملسلمأوالعلماءمنالغربينيعندفلسفتهايف"القيم"،إنماسبقعلىوبناء
فإنقياسينظربو،شرعيةقيمهيالشرعيةاملصاحلفإنوعليه.للمصاحلومرادفاومتالزمابل

منمقصدحفظحقيقتهايفهيمصلحةكلإذاملصاحلمضامنيابعتبارهاالشريعةمقاصد
عنهاويعرب  النساناإرادةفيهاوتتمثلالفعلعلىالباعثة"القيمة"أصهايفوهياخلمس،املقاصد

مقاصد"أيالشارعإرادةوالختالفتتماثلأنجيبواليت"املكلفمقاصد"املقاصدعلماء
الشريعةمقاصدبذلكعتربفت.والطاعتهابالمتثالهللالعبوديةمقصدوحتققبذلكفتنظبط"الشارع

تتعلقأهنايثحمنوذلك"األخالقيةالقيم"و"اإلنسانيةالقيم"أيضاعليهاويطلق."الشريعةقيم"
ويسدبهسانكإنإرادتهحتقيقإجنازهمنيهدفأوعلةسببأوابعثكمقوماإلنساينابلفعل

بهيتصفطبعاُيثلالفعلذلكيصبحالقيملتلكاالستجابةمبقتضىفعلهتكررفإذاحاجياته
.املتنوعةمصاحلههباوتتحقأفعالههباتتصف"أخالقيةقيما"بذلكفتمثل؛كخلق



وملباعاالتحيثمنواطردتتكررتإذااخلصوصوجهعلىواالجتماعيةعمومهايف"القيم"و
اإلنسانجةحامساسإىلاطرادهاويرجع،"السنن"عليهيطلقالذي"املعىن"ذلكفهيتتخلف

..…حياتهقيامهباواليتاملصاحلمناحتياجاتهحتقيقيفإليها
الذي(قيمها)حكاماألملصاحلاجملتهودناستقرأهالذيالرابينالنظام،وهذاقطعيةاستقرائيةمقاصد

الشريعةأحكاماحلمصفيهتنتظِّم(ثالثة)الرتتيبويف(مخسة)النوعيفمقاصدهاحتتينتظم
وبهاملستجدات،مصاحلهبتملحقوتنزيلهاينضبط"رابنيامعيارا"ابعتبارهمنوالهوعلىاملنصوصة،

مقاصدهاابعتباراملصاحلمناملعيارذلكضوءيفمعتربايكنفمامل.بينهااجلمعتعذرعندترجح
"امللغاةاملصاحل"يسمىماوهذا؛ويمردالشرعيفيعتربالومرتبةنوعا



وتتداخلبهمعجتتالذيوالشرعأحكامحتتهتنتظمالذياملقاصديالنظامهذااطرادإىلابلنظر
لتحققتتفاعلورعيةوالشاالنسانيةواالجتماعيةاملصاحلمعوالشرعيةواالجتماعيةاالنسانيةالقيمفيه
.شرعفيماومقاصدهخالقهإرادةمعيتوافقنسقعلىاإلنسانإرادةبه
مصاحلحتقيقيفالشريعةمقاصدأثربني  منأحسنعاشورابنالطاهرالشيخاملعاصرينمنجند

اإلنسانعليهخملقيالذالنظامأياخلِّلقةوهي"الفطرة"إىليستندسنينأتصيليمبفهوم"اإلنسان"
هللاخللقالتبديلهاعليالناسفطراليتهللافطرت):تعاىلقولهاملعىنهذاشواهد،ومنوابطناظاهرا
علىتشريعاتهيفجارأنهيفيدالفطرةدينأنهاإلسالمووصف.30:الروم(القيمالدينذلك

.بهويشهدالعقلمايدركه



أنواعلبعضيلهأتصيفالشاطيباإلمامإليهاستند"مقاصدايأصال"ُيثلالسنيناملعىنوهذا
قصد"و"يعةالشر أحكامحتتاملكلفدخوليفالشارعقصد"مقصدي:الشارع؛وحتديدامقاصد
جاءتمقصدا"الفطرة"عاشورابنالشيخويعترب."مبقتضاهاللتكليفالشريعةوضعيفالشارع
منالعاماملقصديفالنظرأجدانإذاوحنن:ذلكمبيناويقولاستقامتهعلىابحملافظةالشريعة
إىلأفضىماعل  ولواختالهلا،خرقهامناحلذروالفطرةحفظيسايرأنيعدوالجندهالتشريع

وماكانواجبا،ديعكياهناحفظإىلأفضىوممنوعا،وماحمذوراالشرعيفيعدفيهاعظيمخرق
.فهومباحاجلملة،وماالُيسهايفمطلوبأوعنهمنهيفهواألمرينيفذلكدون



أوالهاترجيحإىليصارالعمليفبينهااجلمعيكنوملالفطرةمقتضياتتعارضتإذاث
الرتهبوكانك،الشر بعدالذنوبأعظمالنفسقتلكانفلذلكالفطرة،استقامةعلىوأبقاها

دمقاصتعملالنحوهذاوعلى،"..اجلناايتأعظممنالبشرإخصاءوكانعنه،منهيا
العقل،حفظفظحالنفس،الدين،حفظحفظ)كلياهتاحتتماينتظمكليفالشرعيةاألحكام

منهبالحقومايوالتحسينياتواحلاجياتالضرورايت)مراتبهاوحتت(املالالنسل،حفظ
عادهاأبكليراعيالشرعيةاألحكاممنبنسقاإلنسانيفالفطرةحفظعلى(مكمالت

اإلنسانتقصريقدروب.واجلماعةالفردمستوىعلىالغرائزيةوواملاديةالروحيةالسننيةالفطرية
يفواخلسرانياالدنيفاهلالكإىلوجمتمعهبنفسهيهويمابقدراملقاصدتلكحفظيف

.اآلخرة



اوخصائصه"السنن"ملفهومالعامةاملقوماتكلتستجمعبذلكالشريعةفمقاصد
تشريعية"سننا"شريعةالمقاصداعتباريسو غماوهذا.واإلنسانيةوالرابنيةواالطراداملوضوعية:الثابتة

واحلياةالكونظامنيفأودعهااليتالسننمناألخرىاألنواعجانبإىلهللاالوحي،وضعهايفاثبة
.أبعادهكليفواإلنسان

وجماالهتاالسننمفهوميفتوسعامتثلاملعىنهبذافهيتشريعيةسنناابعتبارهاالشريعةومقاصد
،62:األحزاب"تبديالهللالسنةجتدولن":الوحينصوصتفسرييفثبتتاليتوأنواعها

حاكمة"الشريعيةيفسننيةكليات"الشريعةمقاصدكلياتجبعلالسنينالبعدهذااستثمارإمكان
معياريةأصوالارهاابعتباخلمسكلياهتاحتتتندرجأنُيكناليتاجلزئيةالسننمنغريهاعلى

املصاحلمنحتتهايندرجماعلىوقاضيةحاكمة



لضروريةااخلمسةابجملاالتاملتعلقاإلنساننشاطمبوضوعتعلقهاحيثمنو
السننعلىمةحاكتشريعيةسنناالشريعةمقاصدبذلكفتكون،وقيمهاللمقاصد

واالجتماعالنسلنوسنالتفكرييفالعقولوسنناألنفسوسننالدينيةاملمارساتيف
فقدالذياصراملعاحلضاريالسياقيف"ابلقيم"واالهتمام.واالقتصاداألموالوسنن
املادية،يتزايدالقيموبنيوالروحيةالفطريةأبعادهاكليفاإلنسانيةالقيمبنيالتوازن

الذيارىاحلضاالحندارإلنقاذواملشرعنياملفكرينطرفمنبهالعاملياالهتمام
.املعاصرةالغربيةاحلضارةتعانيه



ية بني عقيدة التوحيد وأثرها يف الوحدة املرجع:  املسّوغ الثالث
السنن ومقاصد الشريعة ويف التكامل بينهما

يفويتضحسنن؛للاملقصديوالفطرياألصليف"اخلالق"املصدريةالوحدةابلضرورةتفيدالعقيدةوحدة
:األمرين

وجلعز  وهوهللااخلالقإىلالوجودحيثمنرجوعهاالس ننكليفاألصل:األول
يفتتنوع"سنن"عدةنيبعملياومشرتكةفطرايمتجاذبةأهنايبني(السننحمل)العبادأفعالإىلالنظر:الثاين

ومنهاالفرديةمنهاوةالفكريومنهاالعقديةفمنهااخلمسة؛الضروريةاملقاصدكلياتألنواعتبعاأنواعهاأبعاد
لتحرك"الفطرة"تضىمبقمتكاملةكلهاوجتتمعاملاليةواالقتصادية،ومنهاالنفسيةومنهاواالجتماعيةاألسرية

ابالجتهادخاصةعلوميفتقريرهات  شرعيةسننضوءيفنشاطاته
منغريهاضبطيفعياريةاملالشريعةمقاصدوظيفةبهتتوسععلميامسو غاعدهيفابلغةأمهيةالتأصيلوهلذا

األخرىالعلوميفاإلنسانية"القيم"أنواع



االجتماعيةالعلومتفعيليفأثرلذلكويكونوحفظه،احلضاريوجودهبناءترشيديف-
وهذا.ارهتاحضواألرضوعمارةاإلنسانيةمصاحللبناءوتوجيهها-وسائلابعتبارها

القدامىبعضندعظاهرمستندلهاالجتهادالتوسعيفكأرضيةاملقاصديالسنينالبعد
علىتصرالتقمقاصدهاوابلتايلالشرعيةاألحكامأدلةأنرأواالذيناألصولينيمن

اماإلمشرعي،ويقولحكممنتعرىالالقرآنمنآيةفكل،فقطاألحكامآايت
“آيةعنهتعرىيكادالحققإذااألحكاماستنباطأن":هذايفالقرايف



 السنن ثبوت أمنوذج جتربة ابن خلدون يف قيام التكامل بني: املسّوغ الرابع
االجتماعية احلضارية ومقاصد الشريعة

النشاطمنيتفاعلاملمعياريةتشريعيةسنناابعتبارهاالشريعةمقاصدبنيالتكاملياملنهجيالبعد
الضروريةابملقاصدةواملتعلقاألموالوواجملتمعوالعقولاألنفسسننمنغريهايفواالجتماعياإلنساين
يكفيمبامارهواستثإحياؤهيتممللكنه.قرونعدةمنذخلدونابنالعالمةعندحاضراجنده..اخلمسة

.هنضتهاوحتقيقاملعاصرةاجملتمعاتتغيريحنو
ابحلضريدوقصخلدونابنالفقيهالعالمةعندأوالبشرياحلضري"العمران"مصطلحظهرفلقد

الضرورايتتجاوزيوالذياملدنيةاالجتماعيةاحلياةيفالعمرانمنمعنيمستوىعلىداللتهلهمعىن
والتحسنياجياهتمحمنالتيسريمابهحتقيقيفالكمالياتإىلاحلياةبقاءيفأساسياتابعتبارها
منلضرورياعلىاقتصرالذي"البدو"عناحلياةيفكنمط"احلضر"يتميزبذلكو،والتجميل
.احلياتيةاملقومات



علىاستناداهوهيئاتنشاطاتهيفالبشرىاالجتماعوأحوالواحلضارةالعمرانخلدونابنفسرلقد
للنوع(بقاءل)ضروريالبشريااالجتماعاعتربإذ:الشريعةملقاصداألساسيةاملفاهيممنجمموعة

ويرتبط.حضارةووعمرانهنضةلكلأصالاملعىنهبذافاالجتماع.وجودهميكململوإالاالنساين
.الناسحياةقياميفضرورتهمنضروريتهاوتكسب"ابالجتماع"العامةاملصاحلمفهومحتقق

إىلاليتشوفواحلضري"البداوةمناحلضارةأحوالبهتتمايزمقياسااملقاصديةاملراتبمنوجيعل
يفالعوائدقو ةثرأيبنيو"املدينةأهلأحوالعنلتقصريأوإليهاتدعوضرورةإىلإال  الباديةأحوال

تلكتعتاد"و"أشبهابلضرورياحلاجيكانأقربللكمايلالعادةكانتكلما"املصاحلمرتبةتغري
منزلتنزلعم تإذااحلاجة"االجتهاديفمقررةقاعدةوهذه"ضروراتفتنقلبإليهاملايدعواحلاجيات

."البداوةعندإليهالحيتاجالكمايل"أنويرى."الضرورة



احلضارةكانتأكثرالعمرانكانفمىت":التحضرثبوتعلىداللةالعمراندرجةمنجيعلكما
وأهنالعمرةوهنايةانالعمر غاية"يعتربهاو"العمرانبتفاوتتتفاوتاحلضارة":ويعترببذلك"أكمل
بنياألايمتداولهتالذياحلضاريةالدورةألطواراحلاكمالسنينالقانونمبقتضىوذلك"بفسادهمؤذنة

البشربين
  الضرورايتمعهاداللتيفترتادفبعباراتنوعهاإىلابلنظراحلضاريةالضروراتأقساموبني

للحياةالقواملذينالوالغذاءالقوتحتصيلبضرورةالنفسحفظمقصدعنعرب  حيث؛املقاصدية
يفالدينمقصدعنوعرب.والربداحلرمناألذىلدفعالسكنوضرورةعنهاالدفاعوبضرورة.إالهبما
معىنيفاعتربهلكنلاملامقصدعنوعربللفعلقيمياجانبامتثلكوهنايفالروحضرورةعلىكالمه
.ابملالإالحتفظوالالتقومإذاألوىلالثالثةاملقاصدحلفظوسيلة



رعايةليةمسؤو لهاحلاكمإذ؛الضرورايتاملقاصدحفظوسائلمعىنيفتدخلامللكوضرورة
"جيعلو،ولةابلداملتعلةاجلزئيةاحلضاريةللسننأتصيليرسميفأثروله.احلياةضرورات

وأثرأحواهلارابعتباقسمهاولقد.احلضاريةالعمارةقياميفشرطيةسننيةضرورةالعادل"امللك
دونمنمسؤوالو ومنتجاوفعاالحراوسوايإنساانتنتج:الرفيقةامللكضرورة-:إىلمسؤوسياهتا

.سلطانوازع
-وغيابوالسطوهاداالضطنتيجةمتكاسالوضعيفاالفعلذليلانساانتنتج:القاهرةامللكضرورة

.احلرايتوالنفسياألمن
-مواجهتهلالنسانيصعبالذيوالعقابالظلمبسبمدمرة:العقابيةامللكضرورة"



مقاصد "غياب مقاصد الشريعة في خريطة :المسّوغ الخامس

رفي التأطير للفكر اإلصالحي المعاص" السنن"واعتبار " القرآن

عدمفيهاظهريواليتاحلصرالالتمثيلسبيلعلىالنماذجبعضاالعتبارهذايتناول
منواليتواعدهاوقوأصوهلامفاهيمهامنالكثرييفاإلسالميةالشريعةمقاصدإىلااللتفات

.األمةإلصالحاملقاصدىالطرحتعزيزشأهنا
إيطارامتثلننيةسخريطةلرسمالتنظرييفبرغوثطيبالدكتورطرحالنماذجتلكأبرومن

فيماصنيفهاتخاللمنبينهاوالكلية،القرآنمقاصدإىلابإلستنادوذلكالبشر؛حلركة
:دوائرأربعة"عليهأطلق



كلية؛مقاصدةثالثعلىتقومواليتللحياةالكليةابملقاصدالوعيأتسيسمقصد:األوىلالدائرة
.نسانوجوداإلفلسفةجمموعهايفومتثل.وكليةالعمرانالعبوديةوكليةكليةاخلالفة:وهي

املقاصديةالسننيةالكلياتعلى؛وتقوماالستخالفسننمبنظومةالوعيأتسيسمقصد:الثانيةالدائرة:
.والتجديداملدافعة،املداولةاالبتالء،

السننيةكلياتالعلىبدورهاوتقوم؛التسخريسننمبنظومةالوعيأتسيسمقصد:الثالثةالدائرة
.والتأييدواهلدايةواألنفساآلفاقسنن:ملقاصديةا
والذيالقبليةلوقايةاباالستباقيالوعيمقصديفة؛وتتمثلالوقايسننأتسيسمقصد:الرابعةالدائرة

.التوبةعلىيقوموالذياالستدراكيالوعييفأيضاوتتمثل،التقوىعلىيقوم



جانبمناحلضارةقيقحتخريطةبتكاملهاترسماألوىلالثالثةالدوائريفالسننيةاملقاصدأنيرىو
.العدمجانبمناحلضارةحفظعلىفتعملالرابعة،أماالوجود

هذاأنكالشو.ظاهربشكلالقرآنمقاصديفالسنينالبعدمراعاةأمهيةالطرحهذاعززولقد
.الشريعةملقاصدالسنينالبعدبدورهيعزز

اخلصوصوجهلىعاألصوليةوالفقهيةعموماالشرعيةاملعرفيةاملنظومةقصورعابالطرحأنورغم
وملاحلياة،حركةخريطةيفتصبوملاجلزئيةالسننبتلكواكتفتجزئيةقواننيإالمتثلاعتربهاالإذ

الشرعيةاملعرفيةظومةاملنتلكعلوموالمتثلوفقها،احلياةحركةتتحركخريطةمعاملكشفتستطع



الدكتورورقةلىعتعليقهيفعوامالدكتورالشريعةملقاصدالضيقةالنظرةهذهويكرس
وقاللنصوصامناالستنباطعمليةيفالشرعيةالكلياتوظيفةاختزلحيثالطيب

الشرعيةالعلومىعلابلقصوراحلكمتعميميفالعذرولعل"!استنباطيةوظيفةذات"اهنا
جهةمنصياختصيكونيعدوأنالهوالشرعيةاملقاصديةواألصوليةاملنظومةوخصوصا

التخصصاتهلأيفهمهمناسبأبسلوبالشريعةملقاصدالدقيقالوعيتوسيعلعدمو،
األخرىاملعرفية



األصولينيمنينواملعاصر القدامىأقوالتستوعببعباراتعطيةالدينمجالالدكتورهذابيانوجيمل
عبادةحتقيقيفللشريعةالعاليةملقاصداتتمثل":وغريهاملتخصصيفهمهااملنالسهلةوأبلفاظوالفقهاء

الدنيايفللسعادةقاحملقالصاحلالعملمن:مبقتضياتهاالُيانخاللمناالرضوعمارةعنهواخلالفةهللا
بنيجيمعذيوالواجملتمعالفردمصاحلبنييوازنوالذيالروحيةواملاديةللنواحيوالشاملواآلخرة

األجياللحةومصاحلاضراجليلمصلحةوبنيالعامة،اإلنسانيةاملصلحةواخلاصةالقوميةاملصلحة
األبعادعاشورابنالشيخويربز"مجعاءواإلنسانيةواألمةواألسرةلإلنسانابلنسبةذلككلاملستقبلية،

واستدامةمةاألنظامحفظهوالتشريعمنالعاماملقصدان:أقوالهمنالكثرييفاملقاصديةالكلية
.االنسانوهونوععليهاملهيمنبصالحصالحه



وضبطالعاملنظامحفظالتشريعمنالشريعةمقصدانيقولاخرموضعويف
بتحصيلكونيامناوذلكالتهالكوالتفاسدمنيعصموجهعلىفيهالناستصرف
."املفسدةو املصلحةمعىنبهيتحققماحسبعلىاملفاسدواجتناباملصاحل
وحفظرضاألهوعمارةللشريعةالعاماملقصدان"علىالفاسيعاللالشيخوينص
بهكلفوامباقيامهمو فيهااملستخلفنيبصالحصالحهااستمراروفيهاالتعايشنظام
استنباطو االرضيفوإصالحالعملويفالعقليفصالحومنواستقامةعدلمن

.“اجلميعملنافعوتدبريخلرياهتا



ء كلياته أمهية اعتبار النظر املقاصدي السنين اجلزئي يف ضو :املسوغ السادس
لتفعيل قيام العمل احلضاري

ماالوكثريا..وجماالهتاأمهيتهاوبيانتقريرهاعلىذلكيفابالقتصاركلياهتا،يفوللسننللمقاصدالتنظرييتجهماكثريا
الكلياتعليهاتبىنكزجئياتأمهيتهارغماجلزئيةوالسنناملقاصدمنجزئياهتاإىليلتفتون

الشريعةأصولهيإليه،بلتنتهيكليالكلياتهذهفوقليسإذ..حتتهاجزئيكلعلىتقضي"الكلياتتلكوأن
سياقيفو.وحتضرهااألرضوعمارةواالستخالفالعبودية:العلياالكلياتحتقيقحيتمهاضرورةابجلزئياتاالهتمامو

اإلنسان،حركةتوجيهوأتطرييفاستثمارهالغرضالكليةالقرآنيةالسنناستكشافإىلاملعاصراإلصالحيالفكرتوجه
منوالعلىةمنهجي"جزئية"سننيةقواعدجرديف-جداقليلةكانتوإنحماوالت-ذلكخاللمنتظهرنأاجلميلمن
خاللمنالكليةرآنيةالقالشارعمقاصدحتقيقحنووضبطهاإلنسانفعلترشيدعلىتعمل،"اجلزئيةالشرعيةالقواعد"

خمالفة-واالبتالءمحيصالتيسبقهالتمكني–ابخلرابمؤذنالظلم-العقابيستوجبالفساد-:،ومثاهلاجزئياهتاتوجيه
العمرانمناحلرمانعقوبتهللسننالعصيان–معصيةالكونيةالسنن



توظيفهاحنواملقاصديةومةاملنظيفومعايريضوابطمنوماتعلقجزئياهتايفالشريعةمبقاصدفاالهتمام
بناءيفضروريأمراألخرىاحلضاريةاالنسانيةاملعارفيفاجلزئيةواملصاحلالقيمضبطعمليةيف

الوسائلمنالبعدهذاو احلضارية،السننيةالكلياتتوجيهيفث  ومناملقاصديةاحلضاريةالكليات
واملسالك

لرتبويةواالعمليةاملسالكمنبهاالهتمامإىلالنجارالدكتوردعاماإىليضافأنالبدماهو
الوعيبعدحصول":لسؤالهمناسباجواابُيثلأيضاوهواحلضاري،التجديديالفكرلبناءوالدعوية

نظريةلتأسيسلالتفاصيتضبطأنُيكنالعامة،كيفأسسهيفالفكريالبناءهذابضرورةالعام
“التنزيل؟لسبلهاديةتكونمتكاملة



الرؤية شروط النهضة عند مالك بن نيب يف ضوء التكامل بني:املبحث الثاين
السننية و املقاصدية

اختالفىعلالفكرياإلصالحيفالتجديدتوجهاملعاصراإلسالميالفكريف
"فكرةإىلواالقتصاديواألسريوالسياسياالجتماعيالتشريعي؛الديين،أنواعه

مستوىعلىاملعرفيةأبعادهامنالكثرييفمعياريةمنمتثلهملانظرا"الشرعيةاملقاصد
فعاليةمدىقاستمافكثريا؛اإلصالحقضااييفتطرحاليتواملوضوعاتاجملاالت
البعضعندعنهيعربوالذي.املقاصديابلنظرونظرايهتاوطروحاهتااإلصالحمشاريع

"يمالق"مثلأخرىمبسمياتاحلضاريأواإلصالحيالنهضويالفكررجالمن
املفاهيميفنهابيللتداخلنظرا.إطالقاتمنأومايقارهبااحلضارية"السنن"أواحلضارية

.



يفأييتصالحواإلالنهضةلشروطتنظريهيفنيببنمالكاألستاذأمنوذجدراسةو
يف)العمرمنسنةسبعنيبلغتاملوضوعيفأفكارهأنفرغمالسياق،هذاإطار
ويرشدلالعقو ينورحيًّااليزالمنهاالكثريأنإال.(النهضةشروط:كتابه

ابطرادمطردةةاثبثمعرفيةأصولإىلفكرهاستنادإىليمعزىاألمرولعل.األفعال
.اعهاأنو اختالفعلىالكليةالسننوالقيممنهباماتعلقواطرادالفطرة



واعيدمنأصبحاملقاصديةالسننواالجتماعيةالسننبنيالتكاملكانوإذا
املنهجيةاداألبعمداخلفمااإلصالحي،الفكريلتفعيلالكليوالنظرالشمولية

مالكعندحواإلصالالنهضةشروطأمنوذجتفعيليفأثرهاوماالتكامللذلك
نيب؟ابن



تقراؤهاتتبٌّع الكليات السننية احلضارية واس: البعد األول

اإلنسانية،ألحداثاإىلبفكرتهيرتفعماملمشكلةأوحيليفهمأنلشعبُيكنال":يقول
ظالميفالضاربةتاحلضاراوماأوهتدمها،احلضاراتتبيناليتالعواملفهميفيتعمقومامل

هنايةإىلرونالقفجرمنذاإلنسانيةللملحمةعناصرإالاملستقبليةأواحلضاراتاملاضي
إىلألرضاعلىآدمهبطأنمنذالبشريةامللحمةتؤلفلسلسلةواحدةحلقاتهيالزمن
."فيهاوريثآخر



زئياهتا  اجلمع بني الكليات السننية احلضارية وج:البعد الثاين

اجلزئياتقضاايمنهباماتعلقعلىحاكمةكليةحضاريةسنة"احلضاريةالدورة":األولالتطبيق
قوةمرحلةثنشوءمرحلة:اإلنسانمراحلحياةبدورةشبيهةالبشرحياةيفعمريةدورةللحضارة

حركتهاالشمستعيدماكنفسهالتاريخفيهايعيداليتاألزليةالسننمنإهنا.احنطاطمرحلةتليهاث
حددانماافإذ"للحضاراتالدورةهذهمراعاةأمهيةيفنيبابنمالكويقول.االنقالبنقطةمن

البعدوهذا"ناحياتيفالسقوطأوالنهضةعواملنعرفأنعليناسهلالتاريخدورةمنمكاننا
احلضاريةاملرحليةوءضيفوأسبابهوموانعهشروطهوتبني"احلضاريالفعلمناطحتقيق"املنهجي

عندمىيسماإىلأقربصورتههويفجهةأخرىمناحلضاريةالدورةكليةضوءويفجهةمن
(47،صالنهضةشروط،نيببنمالك)"العاماملناط"بتحقيقاجملتهدين



احلضارياملسارةسالميفمهمكضابطالكليةالسنةهذهيفاملرحليةمراعاةنيببنمالكويربر
للحضارةاملرحليلسياقاباجلهلويعترب"احلضاريالفعلمساريفالعشوائيةنتجنبحىت"بقوله
.سياساهتميفالقادةوخلطأللزيغسببا

والعواطفاألحكامجامانس":ابلقبولجزئياهتاعلىاحلكميفيساعدالسننيةالكليةهذهفاعتبار
منستوردةاملاحللولمناملوقفهوكماالرفضأو،"املرحلةتقتضيهمامعواخلطواتواألقوال
،(أوشرقيةغربية:متطورة)خمتلفةحضاريةمراحل

للداءضاعفةم"خمتلفةحضاريةمرحلةتعيشدولمنواملنتجاتاحللولاسترياديفيرىكما"
"وانتحارجهلتقليدكل"و"للجهدتطبيع"و



يا اليت تنتظم حتتها القيمة السننية العل"التوحيد"كلية :التطبيق الثاين
كل العناصر السننية  يف قيام احلضارة 

أوال:
عليهتقوم"حيورو غييبمبدأ"اخلصوصوجهعلى"ابهللاإلُيان"وعموما"الدينيةالفكرة"يعترب

للناسيكونالسماءمنيهبطوحيصورةإاليفاألمممنأمةيفالتظهراحلضارة"إذاحلضارات،
مبقتضىحلضاريااإلنساينالفعليفالباعثتكونالورائيةكقيمةالدينعنويعرب."منهاجاوشرعة
.الفطرة

ويستدلييب،غمعبودحنوالناستوجيهأساسعلى-األقلعلى-أسسهايفتقوماحلضارةأنويرى
عناصردوجو رغممكدسةراكدةالشعوبجيعلالذيهوالوثنيةإىلوالركوناملعبودهذاغيابأن

.(والوقتوالرتاباالنسان)احلضارة
شيدتاللتاناعداتنالقمهااخللقيومبدأهاامليسحيةالروحان"املسيحيةالروحإىلالغربيةاحلضارةيرد

.التارخييةسيادهتاأوروابعليهما



مرتنيتولدضارةواحل.الدينيةابلروحوإمنا"والالعلماءالسياسينيفطاحلصنعمنتكنملاإلسالميةفاحلضارة
.التاريخفتدخل(للفعليقيمكباعث)األنفسيفالفكرةهذهبتسجيل:والثانية،الدينيةالفكرةمبيالداالوىل:
"العقلثالروحتفقدأندبععليهااألرضجاذبيةبتغلبأفوهلايبدأث  ،الدينيةالفكرةبظهورتبدأاحلضارة

احلضاراتأعماريفدةاملطر الشرطيةالسنةهذهعنويعرب"بدايتهإىلليعودعقاهلامنالدنياالغرائزوتنطلق
.عنهاحضارةأيتشذالقاعدةأهناعلى

يصيبهمأوفتنةيبهمتصأنأمرهعنخيالفونالذينفليحذر)تعاىلبقولهالشرطيةالسننيةالقاعدةهذهويدعم
63:النور.(أليمعذاب



اثنيا:
حبكماجملتمعقلوبكموحتالفردسلوكتشرتط"؛حيثالفردسلوكينضبطالسننيةالكليةهذهوابعتبار

داللةذاتياةحلمعهاتصبحمعنيهبدفالوعيومتنحها(اآلخرةمفهوميفتتجلى)معينةغائية
.احلضاريةاالستمراريةمتكنجيلإىلجيلمناهلدفهلذامتكنوحيثما..ومعىن

واعتباره"سالنفحفظ"مفهوميفحضاريةكضرورة"العمرايناالجتماع"حلفظاإلنسانعنصرحفظ
اإلمامقولوي,األخرىالضروريةاملقاصدبقيامهاترتبط"ضرورية"مقاصديةكلية"و"عامةمصلحة"

العقلعدمولوتدينيمنلعدماملكلفاملرجتى،ولوعدماجلزاءترتيبعدمالدينعدمفلو":هذايفالشاطيب
"عيشيبقملاملالولوعدمبقاءالعادةيفيكنملالنسلولوعدمالتدين،الرتفع



اثلثا:
الطبيعةقانوننماحلضارةمعادلةيفكعنصراإلنسانيتحرر؛السننيةالكليةهذهوابعتبار

يفالدينيةالفكرةطبعتهااليتالروحيةاملقتضياتإىلكليتهيفوجودهوخيضعجسدهيفاملفطور
منجعلا،ملالشاطيباإلماميقررهاملعىنوهذا.الروحقانونحسبحياتهوُيارسنفسه

وضعمنيالشرعاملقصدووغرائزههواهداعيةمناملكلفاالنسانيتحررأنالشارعمقاصد
،"..ضطرارااهللهوعبدكمااختياراهلليكونحىتهواهداعيةعناملكلفاخراجالشريعة
حنواجلمعيلوكالسوتوجهثقافتهترسماليتوالتقاليدالعاداتجاهليةقيودمنفيتحرر

.للحياةوالداعيةيةاحلابلعواملللتحلي؛يتهيأالفاسدةالثقافاتمنالتخلياالحنراف،وبعد



رابعا:
مناعتربهاتضياتهومقالتوحيدمنأصالتهايفتنطلقالفكرةكل:السننيةالكليةهذهوابعتبار"

املستعمريرضيياسيسحقكوهناةسياسيوثنيةاعتربهااالنتخاابتبفكرةاإلُيانمثل،"الوثنية
ويؤدي.لدروشةاوكريفالدينويقصيالكرامةعلىالدوسوواهلوانوالفقراجلهلاليرفعولكن
املطالبةقبلواجباتالأبداءوالوعيوالتعلمابلعلمتنويرهاعوضوتعطلها"العقولتكدس"إىلاألمر

والعكسالصنمزغيبالفكرةتغربعندما":منهاخالدةسننيةأبقوالالفكرةهذهويعززابحلقوق
ستعماراال"ويرى."الجيديأمرنفسهااألمراضدوناملرضأعراضمبداواةاالهتمام"و"صحيع

يفاستدلالستعمارللقابليتها,"ذاهتاالنفسهومنبلأفعاهلممنوالالسياسينيعبثمنليس
مايغريواحىتبقولمارياليغهللاإن":تعاىلقولهيفالتغيرييفحاكميتهلهسنينأبصلذلككل

.11:الرعد"أبنفسهم



خامسا:
وليسمستوردألنهلهذوقوالروحبالشيئيامنتوجاأخرى،ويعتربهحضاراتمنمستوردحضاريمنتوجكليردالسننية؛الكليةهذهوابعتبار

.يثمرأنلهفكيف.أصلهعنمقطوعأنهاألصلي،مبعىنسياقهيف
سادسا:

اليتكسيةاملار "املاديةالنظريةمثلاتاحلضار لقيامتفسريهايف"الدين"أقصتاليتالوضعيةالنظرايتمنالكثرييرد  السننية؛الكليةهذهوابعتبار
تلكلتلبيةهيخيرتعهايتالالفنيةالوسائلوابلتايل..األساسيةاإلنسانوحاجات..املاديةالضرورايتنتيجةإاليكونالاترخيياكتمالكلأنترى

."احلاجات
:سابعا
السنناعتبارعلىالقائمةايتالنظر منغريمهارد  و.الفعلوردالتحديعلىتقوماليتالتدافعنظريةضعَّفالسننيةالكليةهذهمبقتضىو

تعلويفكونيةابعتبارهااجلربيةننالسعلىاستندتاليتالتفسرياتأقرجندهدينيف،احلضاريةاملعادلةمنالديناقصتواليتالشرطيةواجلزئية
عموميفتدخلوهذهالبشريةلحمةاملاتريخيفواالحنطاطالتطورحاالتابستقراءلثبوهتااتفاقحملالوضعية؛واعتبارهاالنظرايتعلىإثباهتا
القرآينالنصيفاألولنيبسنناالعتبارمعىنيفتدخلوهيآايتداللة



:بعض أبعادهلكن وّظف!تساءل عنه مالك ابن نيب ؟ وتوقف عنده:التطبيق الثالث

املقاصديةالتشريعيةالسننإطاريفاحلضارةعناصرجزئياتيفالتوازننظامإنه
-إخضاععلىالدينيةكرةالففيهتعمل"معنينظامقواعد"وجودضرورةإىلدعوتهنيببنمالكعنديتبنيمم ا

بقواعدتنظبطولكنهاتلغملوسةحمسبصورةالغرائزمتثلهااليتاحليوانيةفاحليويةوتنظيمهاشرطيةعمليةإىلالغرائز
.معنينظام

يف(جزئيا)عضوايماتنظيغرائزهتنظمكيفالفردسلوكالدينيةالفكرةتشرطكيف:نيببنمالكيتساءل
تنضجأنيصعب..احلضارةبناءيفبدورهيقومحىتاالنسانتبينكيف.احلضاراتإحدىببناءالوظيفيةعالقتها

.الغربنيمناذجعند
ابنتركفيمادجنمل:ويقول"!يكفيمباالنظامذلكيكشفملأنهيفخلدونابنعلىنيببنمالكيعيب

حيثاحلضارةلناتطوررمستنظريتهأنلواألجدىمنكانانهحنييف..الدولةتطورعننظريةغريخلدون
أنعنبعاجزةخلدونابنعبقريةتكنملفعال،إذبهأثراانغريالذيآخرنوعمنثروةفيهاجندأننستطيعكنا

."بذاتهقائممنهجصورةيفالتطورذلكلناترسم



مصداقيته؟مامدى؟صحيحخلدونبناعجزعنمالككالمهل
بنظاممشبعو بذاتهقائممبنهجللحضارةخلدونابنأصلحيث:ذلكغرياحلقيقة

مقاصديةحضاريةأصولعلىبنائهيفاستندملاوذلكالعمرانأساسهعلىيقوم
أصولوهيحضارية،ضرورايتكلياتهياملقاصديةالضرورايتالكليات؛واعترب

القيميةهاأبعاديف"الفطرة"إىلبردهاحلضاريالفعلتفسرييفإليهايرجع
جتلياتوإىل"مرانالع"االجتماعيةالقيمو"التزكية"النفسيةالقيمو"التوحيد"الدينية

.احلضاريةالقيم"يفالبعضبعضهاواكتمالاألبعادتلك



املصاحلتلكاإلنسانوطلباخلمسةاحلياةضرورايتمناجملزيءاألدىنحتصيلحنواحلضاريالفعلتوجيهيفو
وإذاالبدواة،هوميزةاهبواالكتفاءالضرورايتمنزلةتنزلطلبهاعمَّ إذاواليتالبقاءأسبابمنإليهاوسعيه
بذلكتتوسع،جماالهتاكليفاحلياةييسرمباوتتوسعالضرورايتحدعلىتنمو"ابهللاإلُيان"ابلروحتفع لت
وبينهمعدلالحيققمباوواالعتدالالوسطيةحنوعلىماينظمهاإىلالضروريحد  متجاوزةالناسمصاحل
حتصيلهازادوإذا."اناالنس"عنصرمبصاحلاملتعلقةالروحيةاألبعادمع"املوازنة"نظرإيطاريفاحلقوقحيفظ

.الكمالياتمرتبةأتخذاحلاجةقدرعن



الكثريأنيفكمنيلعلههذاعلىواجلواب،احلضارةدونالدولةتطورعلىخلدونابناقتصارنيبابناستنكرولقد
أوامللكلطةسعنومبعزللوازعهمجرايهنايفمرتوكةالناسأعمالجمردإجنازهايفالتكفياحلضارةمقوماتمن

يرىحيث.بينهملوالعدأمنهمومصاحلهمحفظضمانيفضبطهاوتنظيمهايفنشاطاهتمعلىتشرفاليتالدولة
السلوكقواعدودبعضوجللشريعةاألعظماملقصدوهو"العدل"يقتضيذلك،إذلتحقيقاملؤسساتيةابألمهيةخلدونابن

إليها،استناداالناساعليتفاليتاملعايريفهي.الدينيةالكونيةالنظراتيف"أخالقيةقيم"و(الدولةمؤسساتإطاريف)
.بعضابعضهمحنوابلتزامتهمويوفون

وهنيهأمرهمنابهكتيفوجلعز  هللاأنزلمابلزومالشريعة،أينظامأحكاميفالقواعدهلذهاألولاألساسويتمثل
علىويعملمتثال،واالالطوعياستعدادهمتعزيزعلىتساعدبقوةيقرتناإلهليالشريعةمصدرإن،..وحرامهوحالله
ويعززالعدل،يضمنو ،الضاراالجتماعيالسلوكمناحلدعلىيعملبعضاممابعضهامعجملموعةكبريةالقويتثبيت

حديثهيفابلدولةمتعلقةةشرطيلسننينظرخلدونابنجندكما.التنميةيعززوهوماالناس،بنياملتبادلةوالثقةالتضامن
.العمرانقياميفورفقهعدلهوأثرومسؤولياتهوأنواعهامللكعن



ضرورةأما.لطانسوازعدونمنومسؤوالومنتجاوفعاالحراوسوايإنساانتنتج"الرفيقةامللك"ضرورةأنورأى
والنفسياألمنوغيابوالسطواالضطهادنتيجةمتكاسالوضعيفاالفعلذليلانساانتنتج"القاهرةامللك"

إذاكانتوأما"مواجهتهلالنسانيصعبالذيوالعقابالظلمبسبمدمرة:العقابيةامللكضرورةو.احلرايت
منتكسراليتاملذلةبهيكسنفسهعنيدافعوملبهالعقابوقوعألنابلكليةللبأسفمذهبهابلعقاباالحكام

.أبسه
املرحلةأساسوهي"روحال"بنيالتوازنقيامكيفيةيفواضحامقاصدايأتصيالمنوذجامتثلخلدونابنونظرية

،أفوهلامرحلةأساسووهوالشهوانيةاملاديةأبعادهايف"الغريزة"بنيونيبابنعنداحلضاريةالدورةيفاألوىل
تتعلقاليتاملصاحلضبطيفوقواعدهاأصوهلايفالتشريعيةاملقاصديةابملنظومةيتحققالذيالتوازنذلك

.والتفريط،فراطاالمنويعصمهماالعتدالإىلابلناسُييلووسطيمتوازنهنجعىالثالثاحلضارةبعناصر
يفالناسحاجاتةرعاييفوالوسطيةالتوازنذلكابستمراريةاحلضاريةالدورةعمرويطيلالتوازنحيققمبا

"العقل"وهوالناسملصاحلالناظم"العقل"هبدااملقاصدفتمثل.مصاحلهم



ولعلضارةاحلحياةدورةمعادلةيفوالغريزةالروحمرحلةبنيالتوسطنقطةيف!مبهمةوبصورةنيبابنذكرهما،
.نيبابنتساؤالتعنوجييب.اإلهبامذلكيرفعخلدونابنلنظريةالتفسرياملقاصدي

"األصويل"العرف"يفاملقاصديةالتوازنأبعادمعومقاربتهاالنهضةيفأداة"الثقافة
حلالة"ابلتكييف"الهحواقععنعربوالذيللتغيرياملنهجياحللأدواتمنمهمةأداة"الثقافة"بناءيفنيببنمالكيرى

يفطاطاالحنخملفاتمندهوتقاليالشعبعاداتتصفيةبنيوحتديداوالتحليةالتخليةبنيفيهيوازنبنظرالشعب،وذلك
للعواملاجلو،فيصفووجيهوالتوالتعليمابلرتيبةيكونذلكوالقتالةالعواملمنواالجتماعياخللقيإطارهوبتصفيةاملاضي
.إجيابيةبطريقةاملستقبلللمسلمنيوخيططالصافيةاإلسالميةالفكرةطريقترسموبذلكاحلية،

"املعرفةيفريةنظمنهاأكثرالسلوكيفنظريةمتثلتصورهيففالثقافة."واجملتمعالفردنطاقهايففيتحرك.



املنطق"و"اجلمايلالذوق":الثقافةعناصرجزئياتيفللموازنةاملقاصديالتأصيلتوسع
وتوخياالعمليفاإلحسانإىلنزوعا"اإلنسانيفيبعثابعتبارهاجلمايلفالذوق،"الصناعة"و"العملي
كابنعضهمباعتربهماأوالتحسنياتيفيندرجاملقاصدعلماءعندالنوعوهذا"العاداتمنللكرمي

احلاجياتيفأصلهاتقويةيفأثرهلااملقاصدمنالتحسينياتإذالضرورايت؛كمالياتمنخلدون
يدخلالتحسينياتيفالضروري،والتقصريألصلهااجلزئيةاملقاصديةالفروعمنوتعتربأوالضرورايت؛

.الضروريأصلهعلىواخلللالنقص
اليتحركمال"ثروةفال"املال،وراسالثروةبنيالتفريقيفتوجيهيامثاالذلكبيانخاللمنويضرب

علىنفعهعودلييتحرك"املالرأس"بينماللفردحمدودةحاجاتلسدالغالبيفوهيواملساكنكالعقار
.ابلتداولاألفرادأيديبنيوتقلبانتشركلماوينموينتشرإذاالجتماعياجملال



البيتخارجاالجتماعيودورهااملرأةخروجقضيةيفاآلراءبنياملوازنةبعد
التفريطأنثاه،وبنييفالرجليمشار كأنمنخوفااجملتمععنإبعادهايفاإلفراطبنيترتددآراءهي

اجملتمعيقبلهاوهيئةقخلفيهخبروجلكنحترريرأيبنيو،فاتنةحبريةوقيوددونحتررهايف
مصلحةماحيققهوواحلل،املتطرفتنيالنزعتنيكالمنابلتخلينيبابنيرى.فيهاللغرائزإاثرةال

،الرجلمعمتصلةاملرأةمشكلةأننيبابنويرى،املرأةلقضاايالكليةالنظرةاعتبارمع.اجملتمع
ليةكقضيةهيقضيتها.اجملتمعيفالفردمشكلةهيواحدةمشكلةيشكالنكوهنما

تمعطىاخلاصة،فالهامصلحتيفاجلزئيةالنظرةعلىوالتقتصرعامةمصلحةابعتبارها"اجملتمع"
.هلماتدهورفيهفذلكاجملتمعحسابعلىحقوقها



" الزي"التوازن األخالقي أصل يف معاجلة املوقف من مشكلة

ماعلىأصلهايفتقومواليتاللباسفلسفةإىلالتفاتدونللتقليداالستسالم
يفاإلنساناطنشمعالتكيفأووالتكيفاملناخمعالتكيفمناحلاجةتتطلبه
االقتصاديقوالضي.روحهصاحبهعلىيضيفامللبسإذاجلمالبدستورأتثرها

يفاحلريةمنقيدتالدينيةوالواجباتامللبس،يفاالختياراتيفالتوسعمنحيد
مشروطاللباسمنوموضوعيامتوازانموقفاتتطلبفاملوضوعية..أيضااختياراته

االعتباراتبتلك



املوازنة يف املوقف من  الفنون اجلميلة

نظرهيفنيبابنمالكيتفق،الرتبيةيفقويأتثريهلاحضاريةمظاهرابعتبارها
لذوقاسالمةحفظواملقاصدحفظوسائليفاملقاصديالنظرمعمتاما

يتوسلقدائلللفضهبايتوسلفكمامقاصدها،يتبعكوسائلأحكمهاالعام،إذ
.للرذائلهبا



املوازنة يف املوقف من الرتاب

املقاصدينظرالمعنظرهيتماشى،احلضاريةاملعادلةعناصرمنابعتباره
ينزلوهو،عيةالطبي"الثروة"و"املال"كليةيفمتضمنامقصدااعتباريف

عندفلهسخري،التسنةمبقتضىالعمرانيةاملقاصدلتحفظالوسائلمنزلة
قيمتهايفمةاألتقدمتفكلمامالكه،منتستمداجتماعيةقيمةنيبابن

مطلوبةعليهظاحملاف.الرتاباحنطقيمتهايفاحنطتوكلماالرتاب،تقدم
.كلهاداملقاصوحلفظوالعمارةكعبادةاالستخالفلتحقيقمقصودة



"الوقت"من واملوازنة يف املوقف

انتفاضاتتوىمسعلىهنضتهامرحلةيف"ثروة"فهواحلضارة،معادلةيفعنصراابعتباره
الوقتلقيمةهتقدير و.ااحنطاطهمرحةيف"عدما"يكونوقدالصناعية،هنضتهايفأوالشعوب

الواضحومنالبقاءلىعاحملافظةبغريزةممتزجقيمتهيفوهواألرض،عمارةيفالشرطيةالسننمن
العمرانيةاملصاحلهباظحتفكوسيلة"النفسمقصدحفظ"يفاحلياةابستمراريةمرتبطمفهومأنه

.واملالوالنسلوالعقلالدينحفظمبقاصداملتعلقة



كشرط يف املوازانت احلضارية  "احلرية"ضرورة 
:وحتدايت االستعمار

حىتعوبالشيف"حتطيمها"بلاحلضارةعناصركلتعطيلعلىاالستعماريعمل
أثرلهمعامل"اراالستعم"أننيبابنويرى.االستغالليفالنجاحوالتوطنيمنيتمكن

.فيهم"عمارلالستالقابلية"غرسوالشعوبمنالتمكنيفواجتماعيونفسيفين
يف"مارلالستعالقابلية"االهنزاميالشعورذلكغرسيفجنحاالستعمارأنووجد

..طاقاتنايفيتصرفاالستعمارأنيرىجعلهماوهذا.األنفسيفسننيةكأداةاألنفس
.هبابيكتأقالماجعلنا..يريدملافسخران..بعمقالنفسيةأوضاعنادرسألنه

السنن"بمالعللتوظيفودعا،"أرضكممنخيرجأنفسكممناملستعمرأخرجوا":وقال
.هوفعلكمااالستعماردراسةيف"البشرية



: اريأثر اإلخالل ابحلرايت يف اإلخالل ابملوازانت يف الفعل احلض

السلوكيفرطيشكانعكاسالناسحلياةاملوجهاألصليصبح(املستعمرلفعل)األفعال؛ردودمنها:كثريةمبظاهرذلكيبني
."للتوازن"جديدكنمطالغالبالطرفمعالتكيفمشكلةوظهور.االجتماعي

بذلكوتظهر،والالستقراروالتذبذابتواالزدواجيةاملتناقضاتوتغرس"احلياةمنط"و"الزي"يفواالنقيادبهالتشبهفتظهرغريزة
يف"الوثنية"يفاملتمثلةولحضارةلالفاسدةللقيمالسياسيةابلعقائدالتدينوابلرايءمطليةالقضاايمنكثريجتاهالتكيفاتمنأنواع
ابلتباينمليئةبعالقاتماحمكو يصبححيثاالجتماعيالنسيجإضعافإىلتؤدىتكيفاتإهنا.الوحيدوالرجلالوحيدالشيءاتباع

إلزالةويستنجد.ياحلضار االجتماعقوةحيثمناحلضاريالفعلمقوماتكلُييتالذيالواقعوهو،واملفارقاتابلتناقضاتو
يتمحىتوالعاملواجلاهللفقريواالغينحيملهاشاملةثقافةبتخطيطتوازنهإىلبهوالرجوعاجملتمعيفواملفارقاتالتناقضاتتلك

التشخيصيفالكليهجياملنالنظريقو محضاريمبنظور"اجلديدتوازنهحتقيقحنوعلىجمتمعهامعاستقرارهاوانسجامهالألنفس
واملقاصديةاحلضاريةلسنناتتكاملالذياملنهجيالبعدهلذامربرايقولهذاويف.ذلكضوءيفاملناسبةهلااحللولوإلجيادلقضاايها

وقطبومظاهرهاحهاورو وأفكارهاأشيائهامجيعينتظمجوهرهيبل..خالبةوالمظاهرملفقةمبعثرةأشياءليستاحلضارة"؛ألن
."اإلنسانيةاتريخحنوهيتجه



نتائج البحث 

يليفيماإمجاهلاُيكننتائج؛عد ةإىلالبحثخيلص:
اإلصالحجتاهاتايفظاهرةمسةوتفعيلهاإحيائهاعلىوالعملاإلسالميةالشريعةمبقاصداالستنصارُيثل:أوال

يفاإلصالحضاايقمعاجلةيفالكليواملعياريالنظرمنكلمقوماتيفمنهجيةأبعادمنحتملةملاوذلك.املعاصرة
.األم ة

مقوماتمنحتملهاملوذلك"اإلسالميالتشريعسنن"اعتبارهاإىل"اإلسالميةالشريعةمقاصد"مفهوميتوسع:اثنيا
مقومفهي.نسانيةاإل-االطراد-املصاحل-القيم-الفطرة-التوحيد:اإلنسانكونيةيفالسننملطلقمشرتكةعلمية
.واحدةلعملةوجهنيمنهماوجيعلبينهمايوحد

حيثنظرياالسننيلفكرامستوىعلىفلسفتهابتكاملالعلومفيهتتكاملمنهجيافتحاالشريعةلمقاصدالسننيالتأصيل-بذلك–يمثل
العلياالمقاصدمعاالعليالكليةسننهافيوتشترك..الحضاريةوالنفسييةواالجتماعية:ومسمياتهاأنواعهامختلفعلىالسننتتفاعل
.العمراناالستخالف،التزكية،،التوحيد:للشريعة



النظريفالكلياتهوممفتوسعيفواحلضاريةالتشرسعيةالسننبنيالتكاملمناألولالبعديظهر:اثلثا
االجتهادأفقعتوسيفالـتأصيليأثرهلهأمروهذا؛احلضاريةالسننكلياتإىلاملقاصديالفقهي

الكربىاإلنسانيةقضاايإىلاتاجلزئيقضاايإطارمنجماالتهيفلريتقيوتفعيله"السنينالتعليل"حنومفهوم
السالم"و"اإلنسانحقوق"و"العدالة"و"األمن"و"السماحة"و"الكرامة"و"احلرايت":اإلنسانيةتواجههااليت

.."البيئةحفظ"و"العاملي
تعتربواليت"القيم"أنتبارابعالسننمنوغريهاالتشريعيةالسننبنيالتكامليفالثاينالبعديظهر:رابعا

معيارايأصالثلمتواجلماعاتاألفرادمستوىعلىوقضاايها"األفعال"إىلالنظريف"املصاحل"مقاصداي
الشريعةمقاصدتقومة؛تشريعيسنناابعتبارهااإلسالميةالشريعةمقاصدواحلضاريةالسننبنياجلمعيف
ئيةواجلز اخلاصةللمصاحلاملوجهةوالضوابطالقواعدمنجمموعةعلىوأصوهلانظريتهايف



يفنيببنمالكرفكمرجعيةمثلت"احلضاريةالسننمنالكليات"ضوءيفالتأصيليةاألبعادإن:خامسا
بنيجتمعكليةةرؤيضوءيفاحلضاريالبناءحنومعاجلتهالشروطالنظرويفالراهنةاألمةقضاايفهم

العصرضاايقواقع"معطياتمنللجزئياتاحلاكمةاملرجعيةحيثمن"احلضاريةالسنن"منالكليات
.املقاصدياالجتهاديفأساسيةركيزةُيثلمنهجيبعد،وهذا"الراهن

القضاايتشخيضيفيعيةالتشر واملقاصديةاحلضاريةالسننبنيالتكامليةالـتأصيليةاألبعادبعض:سادسا
قضاايمعاجلةردمثلنيب؛بنمالكفكريفحاضرةكانتملعاجلتهااملنهجيةالرؤيةولألمةاحلضارية
كليات-احلضاريةورةالدكلية-الدينكلية)السننيةاملقاصدية"كلياهتا"إىلاحلضاريةالسننيةاجلزئيات

صيغإجيادو أبعادهافهميف(....الوقت–الرتاب--املال-املرأة-العقل-اإلنسان:احلضارةعناصر
.بينهاملوازنة"واالعاممناطهاحتقيق"ضوءيفحللوهلامناسبة



نيبابنعلىتخصص،يالحظاملالعاملإالبعلمهاالحييطواليتاخلاصةمفاهيمهايفاإلسالميةالشريعةمبقاصداملباشرةاألبعادبعض:سابعا:
-(خلدونابنمنوذج)اإلصالحمناذجبعضيفتنظيميةأوفكريةجوانبقصورمستنكراعندهايقفأنإما.
-(املرأةقضاايمثال)ومفاسدهاالقضاايمصاحلبنيالرتجيحأواملوازنةيفإمجاعهمواالجتهادأهلمنالعلماءإىلإبرجاعهاأو.
مصداقيتهاستمراريةثبتيمالهأمروحلولوشروطأسبابمنمايناسبهاحتديدويفاحلضاريةالقضاايفهميفنيببنمالكفكرإن:اثمنا

مقاصدسننمعاحلضارةسننحدوتتو فيهاتتكاملواثبتةمطردةكليةومعياريةقيمي ةمعرفيةمرجعيةإىليستندمنهجينظرإنهحيثمن
.املعياريةالتشريع

أمرالنهضويالبعثعلىنيالعاملالعلماءطرفمناجلزئيةقضاايهومعاجةالتنزيلواقعحنواحلضاريةالسننيةنيبابنمالكرؤيةتفعيلو
يفاجلزئيةوضواهبااعدهاوقو أصوهلامبراعاةمرهونأمرهوبلالواسعةالكليةمبفاهيمهاالشريعةملقاصداعتبارهمعلىيقتصرأنُيكنال

يفالكليةالشرعيةقاصدللمخاصاعتباردونالعاليةالقرآنيةالكليةاملقاصديف"الشريعةمقاصدبعداختزاليكفيوال،اإلصالحمعادلة
.األمةواقعيفاملنشوداحلضاريالفعلحتققعلىابعثة"علال"وأخالقية"قيما"متثلابعتبارهاواجلزئيةاخلاصةمقاصدها



شكرا على حسن 
!متابعتكم


