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 المبحث األول

 يوسف القرضاوي

 المطمب األول 
 أسوو , والدتو , تعليوو  .

:ىتعليوو هىلده ونشأته  

 يكنى بأبي محمد , ولد القرضاوي ابن عبد اهلل ابن الحاج عمي ابن يوسفالشيخ الدكتور يوسف  ىو
. وكانأ  والدتأو فأي ةريأص ط صأاط تأرا  و مأن توابأ  المحمأص م ونشأأ فييأإٜٙٔ/ٜ/ٜفي مصر بتاريخ

الكبرى من أعمال المحمص الغربيص , ويصف الشيخ ةريتو ىذه ويقأول انيأا عريقأص فأي القأدم وةأد شأرف  
بقبر أخر صحابي توفي في مصر وىو عبد اهلل ابن الحأار  بأن ءأزل الزبيأدي رضأي اهلل عنأو , وةأد 

لم ينء  سواه , وىو في الثانيص من سنيو , وةد كامو عمو وةد أحاطو  شال اهلل أن يستأثر بوالده الذي
بالعنايص والرعايص , وفأي الخامسأص مأن عمأره ألحأد بأحأد الكتاتيأ  لأيحاظ القأرين , ثأم فأي السأابعص مأن 

وةبأل أن أبمأا العاشأرك أكرمنأي اهلل فأتممأ  عمره أدخل المدرسص اإللزاميص , يقول الدكتور عأن ناسأو : 
ين الكريم حاظًا ال أكاد أضي  منو حرفًا م  اإللمام بأحكام التءويد , ويتاب  الشيخ ةأاالبًل : " حاظ القر 

ومأأن يوميأأا أصأأبح  فأأي نظأأر أىأأل ةريتأأي طالشأأيخ يوسأأفو وبسأأب  مأأا مأأن اهلل بأأو عمأأي مأأن حسأأن 
خ فأي وةد أحأيط الشأي ٔالتبلوك كثيرًا ما كانوا يقدمونني ألؤميم في الصبلك وبخاصص الصبلك الءيريص .

وفأي أعقأا   ٕطاولتو بعنايص وح  من أىل والده ووالدتو عمى حد سوال  , فقد كان محبوبأا ومكرمأًا .
تخرءو في المدرسص اإللزاميص , بعد حاظ القأرين , كأان ال بأد لأو وعمأى األصأ  ألىمأو مأن أن يختأاروا 

 لو الطريد الذي سيسمكو من الحياك .

أما الشيخ ويتاب  الدكتور محمد مءذو  وىو يتحد  عن بدايص الشيخ العمميص فيقول : 
القرضاوي حينيا فمم يكن أح  إليو من متابعص المسمك العممي الذي اءتاز مرحمتو األولى , وراح 
 يتطم  إلى ما ورالىا , وةد شاةو ما تحقد لممشايخ المرموةين أبنال ةريتو من مستوى أىميم الحترام
الناس , فود لو يتاح لو مثل سبيميم إلى األزىر. إال أن عمو لم يكن عمى مثل رأيو , فيو عمى 

                                                 

_  ٔٙٗم : ٕٜٜٔينظر عممال وماكرون عرفتيم  محمد المءذو  دار الشواف لمنشر والتوزي  الطبعص الرابعص و ٔ
ٕٗٙ 

:  ٕٔٓٓ, ٔو ينظر يوسف القرضاوي فقيو الدعاك وداعيص الاقيال , الشيخ عصام تميمص , دار القمم دمشد طٕ
ٕٔ 
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الرغم من حبو لمعمم , وحرصو عمى تشءي  ربيبو الذكي , ال يرى ذلك من مصمحتو ألن طريد 
العمم طويل طويل , وم  طولو ال يضمن لصاحبو العيش المنشود , ىذا فضبًل عن انصرافو إلى 

العمم يتطم  من الناقص ما تضيد عنو ةدرتيم , وليذا حاول إةناعو بتعمم حرفص توفر لو طم  
وساالل العيش من أةر  طريد . غير أن رغبص الاتى كان  أةوى من حءص عمو , فما زال يحاوره 
في ذلك , ويسيل لو األمر بما يظير من استعداده لبلكتاال بأةل القميل من الناقص , حتى انشرح 

مو لتحقيد أمنيتو , وساعده في ذلك أبنال عمو الذين أعمنوا استعدادىم لمتضحيص بكل صدر ع
شيل في سبيل تعميمو , وكان لوءود ابن عمص لو طالبًا في األزىر أثر مشء  عمى ذلك ألنو 

.سيرعاه ىناك ويسكن معو

 التعلين

حاظ القران الكريم وىو دون العاشرك,, فالتحد أواًل بمعيد طنطا الديني االبتداالي حي  ةضى أرب  
سنوا  , انتقل بعدىا إلى معيدىا الثانوي الذي استمر فيو خمس سنوا  , ومن ثم رحل إلى 

القاىرك لمدراسص العاليص في الكميا  , بعدىا التحد باألزىر الشريف حتى تخرج من الثانويص و كان 
ترتيبو الثاني عمى مممكص مصر حينما كان  تخض  لمحكم الممكي ثم التحد الشيخ بكميص أصول 

وكان ترتيبو األول بين زمبلالو  ٖٜ٘ٔالدين بءامعص األزىر ومنيا حصل عمى العاليص سنص 
ص م  إءازك التدريس من كميص المغص العربيص سنص وعددىم ماالص وثمانون طالًبا . حصل عمى العالمي

م وكان ترتيبو األول بين زمبلالو من خريءي الكميا  الثبل  باألزىر, وعددىم خمسماالص. ٜٗ٘ٔ
حصل يوسف القرضاوي عمى دبموم معيد الدراسا  العربيص العاليص في المغص واألد  في سنص 

ديص العميا المعادلص لمماءستير في شعبص حصل عمى الدراسص التميي ٜٓٙٔ, الحقا في سنص ٜٛ٘ٔ
و بامتياز الدكتوراهم حصل عمى ط ٖٜٚٔعموم القرين والسنص من كميص أصول الدين, وفي سنص 

م  مرتبص الشرف األولى من ناس الكميص, وكان موضوع الرسالص عن "الزكاك وأثرىا في حل 
. المشاكل االءتماعيص  

دارك الثقافص اإلسبلميص باألزىر, ثم عمل بعد تخرءو في مراةبص الشؤون الدي نيص باألوةاف, وا 
أعير إلى ةطر مديرًا لمعيدىا الديني, فراليسًا مؤسسًا لقسم الدراسا  اإلسبلميص بكميتي التربيص 
فعميدًا مؤسسًا لكميص الشريعص والدراسا  اإلسبلميص, ومديرًا لمركز بحو  السنص والسيرك الذي كمف 

 ( 1). بتأسيسو والزال يديره

                                                 

 . ٖٙٗ_  ٕٙٗو  ينظر عممال وماكرون عرفتيم : ٔط
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 المطمب الثاني 

 . شيىخو , تالهذتو

 شيوخو :

يقول الشيخ القرضاوي : " إن أعظم الشخصيا  أثرًا في حياتي الاكريص والروحيص ىي 
ا , مؤسس كبرى الحركا  اإلسبلميص الحديثص .. ىذا م  أنني شخصيص الشييد العظيم حسن البنّ 

القاىرك وكن  في طنطا طالبًا , لم أعايشو كما عايشو غيري , فقد كان رضي اهلل عنو في 
ولكني استمع  إليو في طنطا عدك مرا  , ورحم  وراله إلى بعض الببلد ألراه وأستم  إليو , 

 كما ةرأ  تقريبًا كل ما كتبو من رساالل ومقاال ".

ويصف الشيخ انطباعاتو عن اإلمام البنا فيقول : " كان رحمو اهلل في حديثو إذا تحد  , 
ا كت  , يمثل السيل الممتن  , ويؤثر في العقل والقم  معًا , فيو معمم وواعظ وفي كتاباتو إذ

بالاطرك الموىوبص والدربص المكتسبص ءميعًا . أذكر أني استمع  إليو وأنا طال  في السنص األولى 
من معيد طنطا االبتداالي يتحد  بمناسبص اليءرك النبويص , فوعي  كبلمو عمى صغر سني , 

ن ذلك اليوم. كان واس  المعرفص , غزير المادك , أخرج مءمص " الشيا  " وأكاد أحاظو م
الشيريص وكان يحرر ءل أبوابيا بقممو , فيو يكت  في "التاسير" و " العقاالد " و " مصطم  
الحدي  " و " التاريخ اإلسبلمي " وفي أصول اإلسبلم كنظام اءتماعي .. كل ذلك بإءادك 

غًا لمعمم والبح  , فقد كان  الدعوك ومتطمباتيا تستغرد معظم وةتو وأصالص رغم أنو لم يكن متار 
 ولذلك كان من وصاياه " الواءبا  اكثر من األوةا  , فعاون غيرك عمى االنتااع بوةتو " .

إن استرسال الشيخ في الحدي  عن أستاذه إنما ىو صورك حيص عن إعءابو البالا 
بموحياتيا , وىو ال يكتاي باإلشارك إلى ىذه الشخصيص بشخصيتو , وشيادك كبيرك عمى التأثر 

في عبارك ءامعص , بل يمضي في استقصال خصاالصيا القياديص من خبلل حضورىا في ذىنو , 
كما لو ال يزال يشاىدىا ويتتب  مبلمحيا . لقد تأثر بو كاتبًا ومحدثًا وعالمًا وواعظًا وبميغًا . 

ٔو الحكيمص فربط بينيا وبين تءاربو الذاتيص أحكم ربط.وانتيى من ذلك إلى تحميل بعض توءييات
 

روا في توءييو فيذكر منيم األستاذ البيي الخولي ويتاب  الشيخ حديثو عن الرءال الذين أث  
والشيخ محمد الغزالي , عمى اعتبار أنيما من الممثمين لمدرسص اإلخوان , ويقرر ءازمًا أن تأثره 

                                                 

  ٙٙٗينظر عممال وماكرون عرفتيم : و ٔ
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بالدراسص الرسميص في األزىر ومشايخو , عمى الرغم مما لو  بيذه المدرسص كان أةوى من تأثره
وليم من فضل ال ينكر في تكوينو العممي , ثم يخص بالذكر من الشخصيا  األزىريص المغاور 
لو الدكتور محمد عبد اهلل دراز, واصاًا إياه بأنو كان نسيج وحده في غزارك عممو وأصالص تاكيره 

قو . والذين يعرفون المرحوم الشيخ دراز من خبلل كتاباتو , , وفصاحص بيانو, وةوك دينو وخم
إثبا  ىذه الصاا   وخاصص " فمساص األخبلد في اإلسبلم " يشاركون الدكتور القرضاوي في

سيما أصالص التاكير التي مكنتو من أن يتقصى مواطن الضعف في كل فمساص كميا لو , وال
األخبلةيص اإلسبلميص عمييا ءميعًا , بالتزاميا سبيل الاطرك أخبلةيص دعا إلييا البشر , مبرزًا تاود 

والسداد الذي ال يعتريو الخطأ . ويعدد من أساتيذه األزىريين الشيخ األكبر محمود شمتو  الذي 
أ يقول أ كان لو بو صمص خاصص ةبل أن يتولى مشيخص األزىر وأثنالىا , وكذلك أستاذه اإلمام 

محمود شيخ األزىر الحالي, فقد درسو الامساص اإلسبلميص في كميص األكبر الدكتور عبد الحميم 
 أصول الدين , واستمر  صبلتو بو ولقالاتو إياه فيما بعد ".

 ويستدرك الشيخ ليصرفنا عن الظن بتقميده من يعء  بيم فيقول :

من فضل اهلل عمّي أن إعءابي بشخص ما لم يءعمني أحاول تقميده , أو تقمص شخصيتو  
وهلل الحمد أ لس  نسخص من أحد سبقني , بل ةد تكون لي مآخذ فكريص أو سموكيص عمى  فأنا أ

 بعض الشخصيا  التي أحببتيا أو أعءب  بيا , ولم يحل ىذا بيني وبين االنتااع بيا ".

والشواىد التي تؤكد برالك صديقنا الااضل من تقميد األفاضل بارزك ممموسص في معظم 
األخيرك , التي يبدو فييا منقبًا مءتيدًا مبدعًا ولو خالف المشيور من كتاباتو وبخاصص مؤلااتو 

 يرال الرءال .

ويعرج في ىذه اإلءابص عمى بعض الشخصيا  التي لم يقابميا , وكان ليا عميد األثر في 
وءوده , فمنيم السيد محمد رشيد رضا الذي أعءبو فيو سعص األفد في فيم اإلسبلم وفيم 

يو, وتءرده من العصبيص والتقميد , وحرصو عمى الرءوع إلى الكتا  العصر الذي نعيش ف
 والسنص واالىتدال بمنيج السمف.

ثم يقول : " كن  مطم  حياتي من المعءبين باإلمام أبي حامد الغزالي , إذ كان " إحياؤه " 
من أواالل الكت  التي ةرأتيا في صغري , ثم ةدر لي فيما بعد أن أطم  عمى بعض ترا  شيخ 
اإلسبلم ابن تيميص فتحول إعءابي إليو , وممك عمّي عقمي وناسي , وأصب  ىو الشخصيص 
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الاكريص األولى بنظري , وكمما ازدد  ةرالك لو وتعمقًا في كتاباتو ازدد  لو إعءابًا وحبًا , 
ويأتي بعده تمميذه المحقد اإلمام ابن القيم رحميما اهلل ورضي عنيما , ولكن ال يمنعني 

 لشديد بيما أن أخالايما في بعض المساالل كما خالاا ىما من ةبميما " .إعءابي ا

وىنا ال يحسن بنا أن نغال تمك المؤثرا  الروحيص والتربويص التي أفادىا من نشأتو األولى 
في تمك القريص المتنافسص في تحايظ القرين , ومن ذلك البي  الذي أظمو بالرعايص التي ال يعرف 

 ال في ظل الخمد اإلسبلمي األصيل .الناس ليا مثيبًل إ

ولعمر الحد إن توافر ىذه العناصر من حقيا أن تأخذ بيد اإلنسان إلى الءادك الراشدك , 
 و ٔطوال سيما إذا توافر  ليذا اإلنسان الاطرك السميمص والموىبص المتأىبص لمتااعل م  عوامل الخير.

 المطمب الثالث

 مؤلفاتو وبحوثو ومناصبو 

ومن المعموم  أنَّ الدين اإلسبلمي بو ثواب  ال تتغيَّر من عصر إلى عصر, وبو من   
الُمتغيراتالتي تختمف من عصر إلى يخر, ومن ثمَّ فاْكرك التءديد غير مرفوضص من الناحيص 
اإلسبلميص,فالقرين المكي الذي نزل ةبل اليءرك أّصل لموضوعا  العقيدك ومكارم األخبلد , في 

فيذا الايم نءده في فكر الشيخ   .اىتم فيو القرين المدني بالتشري  وتنظيم المءتم  الوةتالذي
, فيوازن بين ثواب   بين السمايص والتءديد , أي بين األصالص والحداثص القرضاوي , فيو يءم 
 , مبتعدا عن التعص  األعمى , أو اليوى المتب    . الشرع ومتغيرا  العصر 

 ي الكثير من الكت  في مءاال  عدك أىميا:مؤلااتو : ألف القرضاو 

 الاقو 

 في عموم القرين والسنص 

  العقيدك 

  التصوف 
                                                 

 .  ٛٙٗ_  ٙٙٗو  ينظر عممال وماكرون عرفتيم : ٔط
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  الدعوك والتربيص 

  توءيو التيار اإلسبلمي 

  تراءم الشخصيا  اإلسبلميص 

  األد  طشعر ومسرحو 

 و ٔط. وةد بمغ  مؤلااتو الماالص والسبعون كما ذكر ىو ذلك

 هناصبو

 

لعلماء المسلمين .رئيس االتحاد العالمي   _  

و راليس المءمس األوروبي لئلفتال و البح.  _  

عضو مءم  البحو  اإلسبلميص في مصر.  _ 

يدير موة  الشبكص اإلسبلميص "إسبلم أونبلين عمى االنترن .  _ 

عضو مءم  الاقو اإلسبلمي التاب  لرابطص العالم اإلسبلمي بمكص المكرمص. _   

لمصرف ةطر اإلسبلمي ومصرف فيصل اإلسبلمي بالبحرينراليس ىيالص الرةابص الشرعيص _  

عضو مءمس األمنال لمنظمص الدعوك اإلسبلميص في أفريقيا.  _ 

ناال  راليس الييالص الشرعيص العالميص لمزكاك في الكوي .  _  

. عضو مءمس األمنال لمركز الدراسا  اإلسبلميص في أكساورد.  

 

 

                                                 

 م ٕٔٔٓو  ذكر لنا ذلك عند لقاالنا بو في الدوحص في شير شباط من عام ٔط
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 المبحث الثاني :

 مقاصد الشريعةالشيخ يوسف القرضاوي و 

 تمييد

مقاصد الشريعص منزلص كبرى في تاكير الشيخ يوسف القرضاوي, فيو من أبرز عممال ل   
اإلسبلم المعاصرين اىتماًما بالمقاصد, سوال عمى مستوى التنظير والتاكير أو مستوى التنزيل 

ي فتاواه وفي ترى ىذا االىتمام  ففيييمن الاكر المقاصدي عمى كل ما يكت , ويكاد والتطبيد, 
بل حتى الكتابا  الدعويص ترى الءان  المقاصدي فيو واضحا من  سيما الاقييص منيا,الو كتبو, 

خبلل التركيز عمى فقو األولويا  وفقو الموازنا  وفقو المآال  التي تعد بابا ميما يايم من  
أساسيًّا بابالمقاصد تمحظو في تعميمو لؤلحكام, كما يعتبر اخبلليا أبوا  مقاصد التشري  , وكذلك 

األحكام الشرعيص, وشرًطا أساسيًّا ال بد من توافره كي يبما الاقيو درءص  إلىفي الترءي  والوصول 
 .االءتياد

ذادعاإل فإذادعاالقرضاويإلىالتيسيرفيالاتوىأوالتبشيرفيالدعوكفؤلنَّالتيسيرورفعالحرءمنمقاصدالشريعص,وا 
ذادعاإلىالتأمماياقيالسنناؤلنيمنثمراتالعم ىالوصمبينالاقيوالحديثوربطالكمياتبالءزالياتامرءعيمناسالسب ,وا 

ذادعاإلىرعايصالمآالتواألولوياتوالموازنا ,ومراعاكا لترتيبالسمميالمقاصديمنضرورياتوحاءيامبالمقاصد,وا 
  

ذاةالبوءوباألخذبأ وتحسينيا ,أومراعاكفقيالنِّسبأومراتباألعمالاؤلنذلككميمرءعيممقاصدالشريعصالعميا,وا 
: دباالختبلفوفقييمتوحيداألمصفؤلنالوحدكوالقوكمقصدإسبلميعام,ومايؤكدعمىذلكقولو

: المعنّيباقيالمقاصدىووفيرأييأناقيالمقاصدىوأبوكميذىاأللوانمنالاقو؛ألن"
غاالماورالذلك  ".الغوصعمىالمعانيواألسراروالحكمالتييتضمنياالنص,وليسالءمودعندظاىرىولاظو,وا 

 شمواللرؤية
ذاكانعممالالمقاصدالقدمالةداىتموابءزالياتالمقاصدمنضرورياتوحاءياتوتحسينيا ,وتقسيمالضرورياتإ وا 

: لىالكمياتالخمسصالمعروفص
سموالمال,والتنظيرلياواالستداللعمييا,فإنشيخناةداىتمبالمقاصدالكبرىأوالعامصأومايسالدينوالناسوالعقموالن

 -كمانءدىعندابنعاشور- مييالدكتورءمالعطيصبالمااىيمالتأسيسيص
 منمثمتحقيقالعدلوالمساواك,وتحقيقالكاايصواألمنالعام,والقيماالءتماعي .
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 يص:تن الكت  تحمل األسمال اآلوةد أكد القرضاوي ىذا المنيج من خبلل تألياو لمءموعص م
 أ. أولويا  الحركص اإلسبلميص في المرحمص القادمص, تحد  فيو عن فقو الموازنا .

  . في فقو األولويا  دراسص ءديدك في ضول الكتا  والسنص.

وةد كت  عنو العديد . ج. دراسص في فقو مقاصد الشريعص بين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليص
وبينوا عبلةتو بعمم المقاصد واىتمامو بيذا العمم من خبلل كتبو ومحاضراتو وشدك من العممال 

 ؤطتركيزه عميو .

وىو يتحد  عن الشيخ القرضاوي وعبلةتو بعمم المقاصد: ىو  احمد الريسونييقول الدكتور  
,  أحد فقيال اإلسبلم المبرزين في مءال مقاصد الشريعص , تنظيرا وتحقيقا , وتنزيبل وتطبيقا

وحين أصاو بأنو ط فقيو المقاصد و فأني استحضر كل المعاني الءميمص التي ذكرتيا لمقاصد 
الشريعص ولمعمم بمقاصد الشريعص دون أن أحس بأدنى مبالغص أو تزيد فيما أةول .... وىو فقيو 

ى المقاصد باعتبار أن اءتياداتو وفتاويو الاقييص وعامص إنتاءاتو الاقييص , مؤسسص ومبنيص عم
النظر المقاصديابتدلاوانتمالا , حاال ومآال .وىو فقيو المقاصد باعتباره من أكثر الاقيال تعميبل 
وتقصيدًا  لؤلحكام الشرعيص في ءمي  المءاال  , ولو في ذلك منيج ثاب  ال ياتأ يقولو ويكرره 

 ويدعو إليو .

التيسير ورف  الحرج ويقول أيضا : فإذا كان القرضاوي من فقيال اليسر والتيسير , فؤلن 
ذا كان من دعاك ربط الءزاليا  بالكميا  , فان ءماع  مقصد كبير من مقاصد الشريعص , وا 
ذا كان القرضاوي حريصا عمى اعتبار المآال   الكميا  مرءعو إلى المقاصد العامص لمشريعص , وا 

عما تباع فقو الموازنا  , فإن ذلك كمو إنما ىو تعبير عن النظر المقاصدي وا  ل لمسمم وا 
المقاصدي بما فيو ضروريا  وحاءيا  وتحسينيا  ومكمبل  , وبما فيو من دين , وناس , 

 وٕطونسل, وعقل , ومال .

                                                 

مقال لمدكتور وصاي عاشور منشور عمى الموة  الرسمي  ةرالك في فقو مقاصد الشريعص عند القرضاويو ينظر ٔ
http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-رضاوي :لمشيخ يوسف الق

10/4214.html . 

و   ينظر يوسف القرضاوي , كمما  في تكريمو لمءموعص من العممال  .  ءم  وترتي  عبد العظيم الدي  , ٕط
 ٘ٔٔم :  ٖٕٓٓالكت  القطريص  دار

http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/4214.html
http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/4214.html
http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/4214.html
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رحمو اهلل : ط وةد تميز األستاذ القرضاوي _ بارك اهلل فيو _  مصطفى الزرقاويقول عنو الشيخ 
كما ةال ىو في بعض كتبو بإدراكو العميد لاقو الواة  االءتماعي واالةتصادي والسياسي أو 

القيمص ط فقو األولويا  و الذي بو يستطي  العالم القاالم بميمص التوءيو واإلفتال أن يميز بين 
 ؤطأصول اإلسبلم   وفروعو , وبين الكمي والءزالي , واألىم والميم .و 

اىتمامو بعمم المقاصد فيقول :ط إن الشيخ القرضاوي من  وٕطعميالقره داغيويذكر عنو الشيخ 
فقيال المقاصد منذ بدايص انشغالو بالاقو , ثم ترعرع ىذا المنيج معو حتى نستطي  القول بأن 

 و ٖطءمي  كتبو الاقييص وحتى الدعويص سار  عمى ناس الخطو.

لعموم الشرعيص ومايوم ويقوم منيج الشيخ القرضاوي في الكثير من المءاال  بالربط بين ا   
الوسطيص الذي طالما دعى إليو وألف فيو بل يعتبر الشيخ القرضاوي من ابرز دعاك الوسطيص في 
العصر الحدي  , فيو يربط ىذا المنيج الوسطي بالمقاصد الشرعيص معتبرا أن المقاصد ىي أولى 

م الوسطيص في اإلسبلم من غيرىا بإبراز الحالص الوسطيص فييا , وةد ربط الشيخ القرضاوي مايو 
فكريا ومنيءيا بالمقاصد التي تعتبر في الواة   أحد النواظم الكميص لتعاليم الشريعص اإلسبلميص 
بوصايا انعكاسا لممااىيم األساسيص والقيم الخالدك التي ءال بيا اإلسبلم لتحقيد صبلح اإلنسان 

 وٗطوالكون وفد ميزان عدل ال يحيد وال يميد .

وىو يتحد  عن شخصيتو وعممو :ط فقييا كبيرا مبدعا  و٘طعصام العطاراألستاذ ويقول عنو    
, يرى الكميا  م  الءزاليا  , والمقاصد م  الءزاليا  , ويارد بين الثاب  والمتغير في األحكام 

 و ٙطوالحياك والمءتعا  , ويتقن فقو الموازنا  وفقو األولويا  ...و

                                                 

 ٖٗو   يوسف القرضاوي , كمما  في تكريمو  : ٔط

أستاذ وراليس ةسم الاقو واألصول بكميص الشريعص  ءامعص  و   ىو األستاذ الدكتور عمى محي الدين القرك داغيٕط
 م في محافظص السميمانيص في العراد . ٜٜٗٔولد عام  سابقًا و ناال  راليس مءمس اإلدارك ةطر

 . ٜٓٙو   يوسف القرضاوي , كمما  في تكريمو :   ٖط

 .  ٜٙ:  ٕٛٓٓو   ينظر كتا  بين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليصدار الشرود  الطبعص الثالثص  ٗط

اإلخوان المسممين في   والمراة  العام السابد لءماعص سوري وداعيص إسبلمي  و  عصام العطار سياسي٘ط
 م . ٕٜٚٔولد عام , سوريا 

 . ٕٚو   يوسف القرضاوي , كمما  في تكريمو : ٙط
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رحمو اهلل مبينا إدراكو لممقاصد فقال : ط....ويرد عمى ؤطعبد الفتاح أبو غدةوكت  عنو الشيخ 
التااليين عن الحد والزاالغين , بما يتاه اهلل من عمم وحكمص , وفقو وبصر بالشريعص ومقاصدىا , 

 و ٕط ومصادرىا ومواردىا لتقوم بو الحءص عمى الناس , ويزيل عنيم الشبيا  والضبلال  وااللتباسو

أبعد ممن سبقو في بيان العبلةص بين الشيخ القرضاوي  وٖطاشوروصفي عويذى  الدكتور     
وعمم المقاصد حي  يقول ط ..وأنو من أبرز عممال المقاصد الذين راعو المقاصد في ساالر ما 
ارتادوه من مءاال  تتعمد بقضايا األمص المسممص والعالم عقيدك وعبادك , ةرينا وسنص , أصوال 

ويقول ط وكبلم الشيخ عن تعميل األحكام أشير وٗطا وتسننا ....و وفقيا , سياسص واةتصادا , تصوف
من أن يوثد لمن طال  تراثو , فيو ال ياتأ يذكر كمما تعرض لممقاصد أن أحكام الشريعص _ في 
مءمميا _ معممص , وان ليا مقاصد في كل ما شرعتو , وأن ىذه المقاصد والعمل والحكم معقولص 

ومص ومعقولص تاصيبل إال في بعض األحكام التعبديص المحضص , ومايومص في الءممص , بل ماي
ويقول عن  و٘طوالتي كان من الحكمص المعقولص أيضا أال يعرف تاصيل ما ورالىا من أسرار .و

عبلةص المقاصد بالاقو عند الشيخ القرضاوي باعتبارىا حمبتو األساسيص وساحتو األولى التي يغدو 
سري في روح القرضاوي , وذلك باعتباره خبير المصال   وفقيو فييا ويروح :  فالمقاصد روح ت

 و ٙطالنصوص والمقاصد .

 

 

 

                                                 

محمد بن بشير بن حسن أبوغدك الخالدي المخزومي الحمبي توفي  و  ىو أبو الاتوح وأبو زاىد عبد الاتاح بنٔط
 م .عن عمر ناىز الثمانين .ٜٜٚٔفي الرياض سنص  

 . ٜٖو   يوسف القرضاوي , كمما  في تكريمو  : ٕط

 و   ىو الدكتور وصاي عاشور ابو زيد باح  مصري في مركز الوسطيص في دولص الكوي  .ٖط

 . ٛلقرضاوي رؤيص استقرااليص تحميميص تطبيقيص    .الدكتور وصاي عاشور : و   رعايص المقاصد في منيج اٗط

 . ٘ٔو  المصدرناسو : ٘ط

 . ٘ٚو   ينظر رعايص المقاصد في منيج القرضاوي: ٙط
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 المطمب األول

 عناية الشيخ يوسف القرضاوي بعمم المقاصد ورعايتو ليا  .

بعد أن استعرض  عبلةص الشيخ القرضاوي بعمم المقاصد وشيادا  العممال المعاصرين بيذه   
العبلةص من خبلل ىذه المقدمص  سأشرع ببيان عنايص الشيخ ليذا العمم ورعايتو لو من خبلل ما 

ومدى حاءص المءتم  ذى  إليو في كتبو وبيان أىميتو عنده ودعوتو لبلىتمام بيذا العمم , 
 مي لبلءتياد المقاصدي .اإلسبل

يقول الدكتور القرضاوي عن ضرورك تعمم المقاصد وتعميميا : ط ال بد أن يكون لنا دور ما في 
تءميص ىذه المقاصد وتعميقيا وتوسي  يفاةيا لتشمل المقاصد الارديص والمقاصد الءماعيص وما 

. ؤط ونعمم ىذا طمبص العممنسانيص وان يتعمد بالمقاصد في با  األسرك وبا  المءتم  واألمص اإل
 والشيخ بيذا يوس  مءال المقاصد ليشمل الارد والمءتم  واألسرك وكذلك األمص اإلسبلميص .

يمن  من زمن بعيد بمقاصد الشريعص, وضرورك ويقول عن عبلةتو بعمم المقاصد :ط    
الشريعص, ويمتقط آللاليا, معرفتيا, وأىميتيا في تكوين عقميص الاقيو الذي يريد أن يغوص في بحار 

وفي مساعدتو عمى الوصول إلى الحكم الصحي , وال يكتاي بالوةوف عند ظواىر النصوص 
 . الءزاليص, فيشرد عن سوال السبيل, ويسيل الايم عن اهلل ورسولو

وكان سب  إيماني بيذه المقاصد: إيماني بحكمص اهلل تعالى, وأن من أسماالو الحسنى: الحكيم, 
الحكيم في القرين الكريم أكثر من تسعين مرك , وىو سبحانو حكيم فيما خمد, فبل  وةد ذكر اسم

 وٕط.يخمد شيالا عبثا وال باطبل, كما أنو حكيم فيما شرع, فبل يشرع شيالا عبثا وال اعتباطا

وةد ثم يبين األمور التي دفعتو لبلىتمام بيذا العمم والقر  منو ويءمميا بعدك نقاط فيقول :    
  :إيماني ىذا ونّماه ومكَّنو وعمقو في ناسي وعقمي, ءممص أمورأكد 

التدبر في القرين الكريم, وما فيو من تعميبل  شتى في عالم الخمد, وعالم األمر, وترتي  : أوال 

                                                 

م, وينظر  ٕ٘ٓٓو   كممص الشيخ في افتتاح الدورك التأسيسيص لمركز مقاصد الشريعص اإلسبلميص في لندن عام ٔط
 . ٕٗالشيخ القرضاوي  لمدكتور ءاسر عودك :  مقاصد الشريعص عند

 . ٔٔو    بين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليص   . الدكتور يوسف القرضاوي  :ٕط
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المسببا  عمى أسبابيا, والمعموال  عمى عمميا, والنتاالج عمى مقدماتيا, حتى ةال اإلمام ابن 
 ! يزيد عمى ألف موض  القيم: وىذا في القرين

استقرال أحكام الشريعص وما تحويو من مثل عميا, وةيم رفيعص, وغايا  حميدك, ومصال  :ثانيا 
 .أصيمص, تشتمل عمى خيري الدنيا واآلخرك, لمارد ولؤلسرك ولمءماعص ولؤلمص ولئلنسانيص كميا

نايتيم بألااظيا ةرالك مؤلاا  العممال الذين يعنون بمقاصد الشريعص, أكثر من ع:ثالثا 
ىأوفي ٔ٘ٚىأو وتمميذه اإلمام ابن القيم طٕٛٚوأشكاليا, مثل اإلمام أبي العباس ابن تيميص ط

ىأو في المغر , واإلمام ولي اهلل الدىموي في ٜٓٚالمشرد, ومثل اإلمام أبي اسحد الشاطبي ط
في اليمن. وفي عصرنا  وٕطوٓٗٛ, واإلمام محمد بن إبراىيم الوزيرط   ؤط وٙٚٓٔاليند ط

 . ىأٖٗ٘ٔ  وٖطالحدي  مثل: العبلمص محمد رشيد رضا

معايشص عممال يؤمنون بالاكرك المقاصديص, ويرفضون الحرفيص في فيم النصوص, مثل :رابعا 
مشايخنا الكبار الذين عاصرناىم: محمود شمتو  , ومحمد عبد اهلل دراز, ومحمد يوسف موسى, 

زىرك, وعبد الوىا  خبلف, وعمي الخايف, ومحمأد مصطاى شمبي, ومحمد المدني, ومحمد أبو 
وعمي حس  اهلل, ومصطاى زيد, ومصطاى الزرةا, ومصطاى السباعي, والبيي الخولي, ومحمد 

 وٗط. الغزالي,وسيد سابد, وغيرىم, رحميم اهلل

                                                 

« الشاىوليالميالدىموي»أحمدبنعبدالرحيمبنالشييدوءييالدينبنمعظمبنمنصورالمعروفبأ  ماسر العالم بالحدي وىو الٔ
 ٗىأ . ينظر األعبلم لمزركمي :  ٙٚٔٔبمختمف العموم ,  توفي سنص : ىومسنداليند لو العشرا  من المؤلاا  

/ٔٗ. 
و ىو اإلمام العبلمص الءيبذ النظار المحد  الكبير أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن عمي المرتضي بن الاضل  ٕ

عال باليمن  الحسني القاسمي المعروف   ابن الوزير اليمني الصنعاني ولد بيءرك الظيراوي من شظ  وىو ءبل
. ينظر :فيرسالايارسواالثباتومعءمالمعاءموالمشيخاتوالمساسبل ,اسمالمؤلف:   ٕٗٔٔ/ ٕىأ :  ٓٗٛتوفي سنص 

 -بيرو / لبنان  -عبدالحيبنعبدالكبيرالكتانيتحقيد : د. إحسانعباس ,دارالنشر : دارالعربياإلسبلمي 
 . ٕ/ٔم,الطبعص : الثانيص : جٕٜٛٔىإٔٓٗٔ

ن عمي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بيال الدين بن منبل عمي خمياص القمموني, محمد رشيد ب و  ٖ
 البغداديمن رواد النيضص والصحوك اإلسبلميص المعاصرك , بما لو من إسياما  كبيرك في تقويميا , وترشيد إطارىا

 . ٖٜ٘ٔتوفي سنص 

 . ٕٔو   ينظربين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليص : ٗ
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ويضيف الدكتور وصاي عاشور أمرًا خامسا كان لو دوره في تعميد الاكر المقاصدي لدى   
الشيخ , وىو :التأمل في نصوص السنص النبويص م  التدبر في مبلبساتيا وظروفيا ومقاصدىا 
وأسبا  ورودىا , كما يبلحظ ىذا في كتابيو : كيف نتعامل م  السنص , وكتا  المدخل لدراسص 

 و ٔطيص .السنص النبو 

وةد ذكر الشيخ في كتابو كيف نتعامل م  السنص : إن التمسك بحرفيص السنص أحيانا ال يكون  
ن كان ظاىره التمسك بيا ويشير   .وٕطتنايذا لروح السنص ومقصودىا , بل يكون مضادا ليا, وا 
كمما تعمق  و الشيخ القرضاوي إلى كممص ابن القيم في الكثير من كتاباتو ويبين أىميتيا فيقول :  

 في الدراسص أكثر ازداد  الاكرك لدّي وضوحا وعمقا, وترسخ  في أعماةي كممص ابن القيم:
الشريعص مبناىا وأساسيا عمى مصال  العباد في المعاش والمعاد, وىي عدل كميا, رحمص كميا, ط

 .وٖطاوحكمص كميا, ومصال  كمي

تاكيري واءتياداتي وترءيحاتي, فيما وبدأ اإليمان باقو المقاصد, يارض ناسو عمى ويقول :   
أؤلاو من كت , وفيما أصدره من فتاوى, وفيما ألقيو من محاضرا , وفيما أةدمو من برامج 

 .ولقالا  في الاضااليا  وغيرىا

ْرفيينو الذين ال يمتاتون  وبدأ منيءي يتض  لمناس شيالا فشيالا, ثم طاد يتصادم م  مناىج طالح 
الذين ال يعنون بالءوىر, وينظرون إلى الصورك, وال يناذون إلى  إلى المعاني, أوطالشكميينو

 .الحقيقص

وةد سمي  ىؤالل في بعض ما كتب : طالظاىريص الءددو فميم من الظاىريص ءمودىم ووةوفيم 
ن لم يكن عندىم عمم الظاىريص, وال  نكارىم لمحكم والمقاصد, والقياس الصحي , وا  عند الظواىر, وا 

 .وص واألحادي  واآلثأارسيما في معرفص النص

أما التغريبيون من العممانيين الميبراليين والماركسيين والمتحممين, فقد بدأ الصدام معيم من ةبل 
؛ ألنيم يرفضون كل ما ينتمي إلى اإلسبلم, فقبمتيم غير ةبمتو, وأىدافيم غير أىدافو,ومااىيميم 

                                                 

 . ٚٔرعايص المقاصد في منيج القرضاوي الدكتور وصاي عاشور   : و  ينظر ٔط

  ٘٘ٔو   ينظر كيف نتعامل م  السنص لمشيخ القرضاوي : ٕط

 . ٕ/  ٖو   إعبلم الموةعين :ٖط
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 .وغير مااىيمو, وأالمتيم غير أالمت

وءيي المتشددون والمتنطعون ممن يتكممون باسم الدين, والمتسيبون وال غرو أن وةف في 
 ؤط. والمتحممون ممن يعارضون منطد الدين

والشيخ القرضاوي يتناول المقاصد من خبلل الايم الوسطي الذي يشتير فيو ويدعو لو فيو 
يرى أن 
الحديثمابنيعمىرعايصظروفزمنيصخاصص,ليحققمصمحصمعتبرك,أويدرأماسدكمعينص,أويعالءمشكمصةاالمصفيذلك

 .الوة ,أويكونمبنياعمىعرفقاالمايذلكالوة ,ولكنيمميعدةاالمااليوم

ومعنىيذاأنالحكمالذييحمميالحديثقديبدوعاماوداالما,ولكنيعندالتأمممبنيعمىعمص,يزولبزواليا,كمايبقىببقاال
 ينتايبإنتااالو .ىا,أوعمىعرف

وىذايحتاءإلىاقيعميد, ونظر دةيد , 
دراكبصيرلمقاصدالشريعص,وحقيقصالدين,معشءاعصأدبيص,وةوك ناسيص  ودراسصمستوعبصلمنصوص,وا 

ن خالف ماألايالناسوتوارثوه  لمصدعبالحد وا 
دخبللسوىذاليسبالشيلاليين؛فقدكمايذاشيخاإلسبلمابنتيميصمعاداكالكثيرينمنعممالزمنيالذينكادواليحتىأ

 وٕط.عنولميءنأكثرمنمرك,وماتاييرضيا

ومن خصاالص فقو الشيخ القرضاوي في ضول النصوص في ضول مقاصد الشريعص , فإن يفص 
كثير من المشتغمين بالاقو _ في اآلونص األخيرك عدم إىتمام بدراسص مقاصد الشريعص , عمى الرغم 
من أن اإلمام الشاطبي رحمو اهلل تعالى ءعل من شروط االءتياد : التعمد في دراسص المقاصد 

وانطبلةا من أةوال األصوليين ينطمد الشيخ القرضاوي فينبو ويدعو لدراسص المقاصد ,  الشرعيص .
بل يعُد أشير فقيو معاصر يتحد  عن المقاصد ويدعو إلييا , ويكت  عنيا بإسيا   في عدد 
من كتبو , ويذكر كذلك اآلفا  المترتبص عمى عدم فيم مقاصد الشريعص .. ويتارع عن خصيصص 

رعيص في ضول مقاصدىا خصيصص ميمص وىي : إسقاط الكميا  عمى الءزاليا  فيم النصوص الش

                                                 

 . ٖٔو   بين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليص  : ٔط

 . ٛٗٔو ينظر المصدر ناسو : ٕ
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. وتمك مزيص نمحظيا باتاوى الشيخ , إذ يتناول القضايا الءزاليص في ضول كميا  الشرع , ولذا 
 ؤطتعتبر ىذه الخصيصص مقياسا لبيان الاقيو الثب  من غيره . 

 ومرتكزاتيا فيقول : وىذه المدرسص التي يتبناىا الشيخ يذكر أىم سماتيا 

 السمص األولى : اإليمان بحكمص الشريعص وتضمنيا لمصال  الخمد .

 السمص الثانيص : ربط نصوص الشريعص وأحكاميا بعضيا ببعض .

 السمص الثالثص : النظرك المعتدلص لكل أمور الدين والدنيا .

 السمص الرابعص : وصل النصوص بواة  الحياك وواة  العصر .

 .مسص : تبني خط التيسير واألخذ باأليسر عمى الناس السمص الخا

 وٕطالسمص السادسص : االناتاح عمى العالم , والحوار والتسام  .

فأول ىذه السما  أنيا تؤمن بحكمص الشريعص وسموىا وتضمنيا لكل ما يحتاج إليو الخمد , 
 ٖوىو المطيف الخبير وو وما يناعيم ويرةى بيم , ألنيا منزلص من عميم حكيم طط أال يعمم من خمد

والشريعص ءال  لمصمحص الخمد في دينيم ودنياىم يقول تعالى : طط وما أرسمناك إال رحمص 
 . ٗلمعالمين وو 

 ٘ويقول ءل وعبل : طط إن اهلل بالناس لرلوف رحيم وو 

فالشريعص اإلسبلميص تتضمن كل ما فيو رحمص بالعباد وتيسير عمييم , وكل ما ءال  بو 
 فيو مقصدا تيدف إلى تحقيقو أال وىو خير الخمد في دنياىم وأخراىم .الشريعص 

                                                 

و ينظر يوسف القرضاوي كمما  في تكريمو  عصام تميمص ط خصاالص المشروع الاقيي لمشيخ يوسف  ٔ
 . ٓٙ٘القرضاوي و : 

 .  ٘ٗٔبين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليص : ٕ

 ٗٔو سورك الممك اآليص : ٖ
  ٚٓٔو سورك االنبيال اآليص : ٗ
 . ٖٗٔو سورك البقرك من اآليص : ٘
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ومن سما  شريعتنا أنيا ال ينبغي أن ينظر إلييا مءزأك دون الربط بين نصوصيا وكل 
ن بدا فييا من تقسيما  وأبوا  فيذا ال يعني أنيا مءزأك بل الترابط موءود  األحكام والنصوص وا 

يصل إلى نتيءص ميمص وىي أن الشريعص كلُ  ال يتءزأ وىي  بين ءمي  النصوص وىذا الترابط
 منظومص متكاممص ونظام حياك شامل ال ينبغي أن ييتم بءان  عمى حسا  الءوان  األخرى . 

والنظرك المعتدلص ىي التي ال يكون فييا ال إفراط وال تاريط بين شؤون الدنيا وشؤون الدين فيي 
 ٔوالدنيا , يقول تعالى : طط وكمك ءعمناكم أمص وسطا وووسط في نظرتيا إلى كل ءوان  الدين 

نيا لؤلمص الوسط بكل معاني الوسط , سوال الوساطص بمعنى الحسن فيي وسط في كل شيل  , ط  وا 
والقصد , أو الوسط بمعناه المادي والحسّي. أمص وسطًا في  االعتدالوالاضل , أو من الوسط بمعنى 

ي التاكير والشعور , أمص وسطًا في التنظيم والتنسيد , أمص وسطًا , أمص وسطًا ف واالعتقادالتصور 
 وٕو.ط في األرتباطا  والعبلةا  , أمص وسطًا في الزمان , أمص وسطًا في المكان

ومما يميز شريعتنا الغر ال أنيا ةريبص من المءتم  تعرف ظروفيم وحاءاتيم وممتصقص بيم 
 مشكمص تطرأ بواة  الحياك .ليس  بعيدك ومنعزلص عن واةعيم وتعالج كل 

ومنيج التيسير والتخايف من خصاالص ىذه الشريعص ومالا  النصوص الشرعيص التي توض  
ىذه الميزك فالتيسير منيج ةريني ونبوي , وبتعمد معاني النصوص وسبر أغوارىا يءد المسمم ىذه 

 رىما .الميزك , والنبي صمى اهلل عميو وسمم لم يخي ر بين أمرين إال واختار أيس

واالناتاح عمى العالم وكون ىذه الشريعص رحمص لمعالمين فيي إذن عالميص وليس  إةميميص أو 
 مختصص بطاالاص أو ِعرد , وىي تدعو إلى الح  والتسام  وتنبذ التعص  والعنف .

 ومرتكزات ىذه المدرسة التي يتبناىا الشيخ القرضاوي 

 البح  عن مقصد النص ةبل إصدار الحكم .أوال : 

                                                 

 . ٖٗٔيص : و سورك البقرك من اآلٔ
 ٖٔٔ/  ٔو في ظبلل القرين :  ٕ
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: وىنايتبينمناأنأولمرتكزاتالمدرسصالوسطيص
أنياتءتيدفيالبحثعنمقصدالنصالشرعيوىدفو,ةبؤلنتسارعبإصدارالحكممنمءردلاظو,وذلكبليكونإالبطواللب

 ٔ. حثوالتدبرلمنصوصالواردك

 ثانيا : فيم النص في ضور أسبابو ومبلبساتو .

: فمنمرتكزاتالمدرسصالوسطيصفيحسنايميالمشريعص
ةرالكالنصايضولسياةيوأسبابنزوليإنكانقريًنا,أوأسبابورودىإنكانحديثًا,ومعرفصالظروفوالمبلبساتالتيسيقاي

فيأخذ من النص حكما ال يقصد إليو , وليس مرادا  ىاالحدي ,حتىبليخطالالدارسايمالمقصودمنو
 منو .

فالناظر المتعمد يءد أن من الحدي  ما بني عمى رعايص ظروف زمنيص خاصص , ليحقد 
مصمحص معتبرك , أو يدرأ ماسدك معينص , أو يعالج مشكمص ةاالمص في ذلك الوة  , ولكنو لم يعد 
ةاالما اليوم . فبلبد من فيم النص فيما سميما دةيقا , من خبلل معرفص مبلبساتو التي سيد فييا 

وءال بينا ليا , وعبلءا لظروفيا حتى يتحدد المراد من النص بدةص وال يتعرض  الحدي  ,
 وٕطلشطحا  الظنون , أو الءري ورال ظاىر غير مقصود . 

 ثالثا : التمييز بين المقاصد الثابتص والوساالل المتغيرك .

: فالمتأممايأحكامالشريعصوأوامرىاونواىييا
لمقصودلمشارع,واليعينميوسيمصلتحقيقو؛ألنوساالميقابمصلمتغيروااليتبينميأنمنيامايقررالمبدأالمطمو ,وىوا

 وٖط.  ختبلف؛باختبلفاألزمنصواألمكنصواألعراف,والظروفاالءتماعيصواالةتصاديصوالسياسيص

 رابعا :المبللمص بين الثواب  والمتغيرا  .

وىذامنمرتكزاتالمدرسصالوسطيصأنياتبلالمبينالثوابتالشرعيصومتغيراتالزمانوالمكان,فأماالثوابتابليمكنالم
ساسبيابحال,وىيالداالركالمغمقصالتيبليدخميااالءتياد,والالتءديدوالالتطور,كالعقاالداألساسيص,وأركاناإلس

 .الخ...  المالعمميص,وأمياتالاضاالبلألخبلةيص,وأمياتالمحرماتالقطعيص

                                                 

 ٘٘ٔو بين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليص :  ٔ
 . ٕٙٔ_ ٔٙٔو ينظرالمصدر ناسو :  ٕ
 . ٗٚٔ:  بين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليصو  ٖ
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وماعداذلكمناألحكامالارعيصوالءزاليصفيومنالمتغيرا ,وىذىالداالركداالركرحبص,تدخماييامعظمأحكامالشريع
 ؤط. ك,وىيقابمصلبلءتيادوالتءديدوالتطور

 خامسا : التمييز في االلتاا  الى المعاني بين العبادا  والمعامبل  .

التي نبو عمييا ومن مرتكزا  المدرسص الوسطيص أنيا تتبنى ىذه القاعدك اليامص 
اإلمام الشاطبي, وىي التاريد بين العبادا  والعادا  من ناحيص االلتاا  إلى المعاني 

 والعمل والمقاصد من ورال التكميف لكل منيما, وتدليمو عمى ذلك.

واإلشارك إلى ىذه القاعدك نءدىا بوضوح في كتا  الموافقا  لئلمام الشاطبي 
بالنسبص إلى المكمف, التعبد دون االلتاا  إلى وىي: أن األصل في العبادا  

 (2. ) المعاني, وأصل العادا  طيعني: المعامبل و: االلتاا  إلى المعاني

ولكن ال بد من اإلشارك إلى أن المدرسص المقاصديص التي يتبعيا الشيخ القرضاوي والتي تعترف  
الظاىريص وىم من أشار بالمعنى ودالال  النصوص ىي ليس  متاقص تماما عمى نسد واحد ف

إلييم الشيخ بءمودىم أمام النصوص نرى أن الشافعيص يقاون ةريبا منيم كما في رأييم 
باالستحسان ورؤيتيم لممصال  , بينما نءد الحنايص والمالكيص والحنابمص أةر  إلى نظريص المقاصد 

خذ بيذا المصدر أو , لقوليم باالستدالل من خبلل االستحسان والمصال  عمى تااو  بينيم باأل
ونرى الحنابمص يكثرون  , ذاك , كما في مبالغص الحنايص باألخذ باالستحسان مقابل االستصبلح

 باألخذ بسد الذراال  ومعيم المالكيص .

 المطمب الثاني

 المقاصد العامة عند الشيخ  القرضاوي

ي عنيأأا مقاصأأد الشأأريعص مأأن الأأدعاالم األساسأأيص التأأي ال يسأأتغن الشأأيخ القرضأأاوي يُعأأد 
الاقيو , عاًدا إي اىا مأن عبلمأا  الاقأو الحضأاري الأذي يميأز الشأريعص اإلسأبلميص ويضأعيا 

 بمقدمص الشراال  بل الحاكمص عمييا . 

                                                 

 . ٜٚٔو المصدر ناسو :  ٔ
 . ٜٜٔو المصدر ناسو :  ٕ
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ط ومأن ركأاالز الاقأو الحضأاري فقأو مقاصأد الشأريعص .  :يقأول الشأيخ عأن فقأو المقاصأد 
وشأكمياتيا , فأإن الاقأو الحضأاري فإذا كان الاقو التقميدي يعنأى بءزاليأا  األحكأام الارعيأص 

يعنى بمقاصدىا وكمياتيا وأسرارىا . ونعني بيأا الحكأم واألىأداف الكميأص , التأي مأن أءميأا 
 و ٔشرع اهلل األحكام , وفرض الاراالض , وأحل الحبلل , وحرم الحرام , وحد الحدود و .ط

 أوال : مفيوم  مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي

رضاوي مايوم مقاصد الشريعص بشيل من التاصيل , فعند حديثو عن مقاصد يتناول الشيخ الق
الشريعص يبتدأ كعادتو ببيان المراد بكل لاظ مما يريد الشروع بدراستو لتكون لديو القاعدك الواضحص 

 التي يمج من خبلليا إليصال المعنى المراد عمى بينص , فيبتدأ بمعنى الشريعص فيقول : 

لشريعص كما في القاموس وشرحو: ما شرعو اهلل تعالى لعباده منالدين, أو امفيوم الشريعة :  
ما س ّنو من الدين وأمر بو من العبادا : كالصوم والصبلك والحج والزكاكوساالر أعمال البر, ومن 

يقول .  المعامبل  التي ال تتم حياك الناس إال بيا: كالبيوع واألنكحصوغيرىا
ع ْمن اك ع م ىتعالىطط ي ْعم ُمون  ُثمَّء  ت تَِّبْعأ ْىو ال الَِّذين بل  واشتقاةيا من " شرع الشيل  ( 2)((ش ِريع ٍصِمن اأْل ْمِرف اتَِّبْعي او ال 

" بمعنى بّينو وأوضحو, أو ىو من الشِّْرعصوالشريعص, يعني الموض  الذي يوصل منو إلى مال 
 ثميبين الشيخ معنى لاظ شرع في القرين فيقول :  . معين ال انقطاع لو, وال يحتاج واردىإلى يلص

 : بمعان عدك ومادك " ش ر ع" فعبلواسما ةد ورد  في القرين الكريم 

 )) ورد  في صورك فعل ماض في ةوليتعالىاوال : 
ْين اِبِيِإْبر اِىيم و   م او صَّ ْين اِإل ْيك و  ىِبِيُنوًحاو الَِّذيأ ْوح  م ُكْمِمن الدِّيِنم او صَّ ت ت ا رَُّةواِفيوِ ش ر ع  ٖطووُموس ىو ِعيس ىأ ْنأ ِةيُمواالدِّين و ال 

وما شرعو الميينا يتعمد باألصول ال بالاروع, وبالعقاالد ال باألعمال, ولذا اتاق  عمييا  و 
 .كبللرساال  اإللييص: من عيد نوح, إلى عيد محمد عمييما الصبلك والسبلم

                                                 

م. :  ٖٕٓٓو  السنص مصدرا لممعرفص والحضارك لمدكتور يوسف القرضاوي , دار الشرود الطبعص الثالثص سنص  ٔ
ٕٖٓ . 

  ٛٔو سورك الءاثيص اآليص : ٕط

 ٖٔو سوركالشورى اآليص : ٖط
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" شرع " في ذم المشركين, حي  أعط ْوا ألناسيم  وفيالسورك ناسيا ذكر القرين مادك:  ثانيا
ال ْمي ْأذ ْنِبِيالمَّوُ طط حقالتشري  في الدين, ولم يأذن اهلل ليم بو؛ ةال تعالى  أ ْمم ُيْمُشر ك اُلش ر ُعوال ُيْمِمن الدِّيِنم 

 . ؛ فحمموا وحرموا, وأوءبوا وأسقطوا, دون إذن مناهللو ٔطوو

ِمْني اًءاطط ةولو تعالى وفي القرين المدني ءالثالثا : ًصو  ع ْمن اِمْنُكْمِشْرع   و ٕطوو ِلُكمٍّء 

: وءال  بمعنى الطريقص كما في ةولو تعالى  رابعا
ي ْعم ُمون  طط ت تَِّبْعأ ْىو ال الَِّذين بل  ع ْمن اك ع م ىش ِريع ٍصِمن اأْل ْمِرف اتَِّبْعي او ال   و ٖطوو  ُثمَّء 

والمعمومبالضرورك أن القرين يشتمل عمى أحكام تشريعيص في عدك ومن المؤكد والمقطوع بو 
 :مءاال 

 .منيا ما يتعمد بأمورالعبادا 

 .ومنيا ما يتعمد بشؤون األسرك

 .ومنيا ما يتعمد بالمعامبل  المدنيصوالتءاريص

 .ومنيا ما يتعمد بالءراالم والعقوبا  من الحدود والقصاص

 وٗط.بلةا  الدوليص في السمم والحر ومنيا مايتعمد باألمور السياسيص والع

 معنى  مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي :

وأما لم يذى  الشيخ القرضاوي بعيدا عمن سبقو في بيانو مايوم المقاصد الشريعص إذ يقول :ط 
معنى طمقاصدالشريعصو فيراد بيا : الغايا  التي تيدف إلييا النصوص من األوامر 

وتسعى األحكام الءزاليص إلى تحقيقيا في حياك المكماين, أفرادا وأسراوءماعا  والنواىيواإلباحا , 
ويمكن أن نطمد عمى ىذه ]المقاصد[اسم الِحك م: التي تطم  من ورالتشري  األحكام, سوال ,  وأمص

                                                 

 ٕٔو سوركالشورى اآليص : ٔط

 ٛٗو سورك الماالدك اآليص : ٕط

 ٛٔو سورك الءاثيص اآليص : ٖط

 ٛٔو ينظربين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليص :  ٗ
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كان  مقتضيص أم مخيِّرك؛ إذ ورال كل حكم شرعو اهلل لعبادىحكمأص, عمميا من عمميا, وءيميا من 
 . ن اهلل تعالى يتنّزه أن يشرع شيالااعتباطا أوعبثا, أويشرعو مضادا لمحكمصءيميا, أل

وتعريف الشيخ لمعنى المقاصد يربطو أيضا بالمصمحص حي  يقول ط ومما ال ري  فيو ألي  
دارس أن الشريعص اإلسبلميص أةام  أحكاميا عمى رعايص مصال  المكماين , ودرل المااسد عنيم 

...  م وتحقيد أةصى الخير لي
حسانيأنيتعبدخمقيبمافييصبلحيموفبلحيمايالعاءمصواآلءمص,ول وةداةتضتحكمصالميتعالىورحمتيوءودىوا 

: ىذانقرأفيكتابالميآيصالوضول
طط : وفيالصبلكنقرأٔوو مايريدالميميءعمعميكممنحرءولكنيريدليطيركموليتمنعمتيعميكممعمكمتشكرونو

طط : وفيالزكاكنقرأ. ٕووإنالصبلكتنيىعنالاحشالوالمنكر
طط : وفيالحجٗوولعمكمتتقونطط : وفيالصوم.ٖووخذمنأمواليمصدةصتطيرىموتزكييمبيا

 .  ٘وو طليشيدوامنافعميم
فإذاكانتمصالحالمكماينمرعيصفيذاتالعباداتالتياعتبرالتعبدىوالمقصوداألولمنيا,فكيابأمورالمعامبلتالدنيويص

 تمعاتوأمما؟التيتنتظمبيامعايشيموعبلةاتيمأفراداوأسراومء
: وليذاأكدالمحققونمنعممالاألمص

... أنالشريعصإنماوضعتئلةامصمصالحالعبادفيالمعاشوالمعاد,أوفيالعاءمواآلءل
. وبيذايتبينمناشمواللمصمحصالتيقصدتالشريعصإلىإةامتياوحاظيا

فييميستالمصمحصالدنيويصفحس ,كمايدعوخصومالدين,والالمصمحصالماديصفقط,كمايريدأعدالالروحيص,و 
لىذلكأتباال المصمحصالارديصوحدىا,كمايناديعشاةالوءوديصوأنصارالرأسماليصوالمصمحصالءماعصكمايدعوا 

. عالماركسيصوالمذاىبالءماعيص,والالمصمحصاآلتيصلمءيبللحاضروحده,كماتتصوربعضالنظراتالسطحيص
لتيتسعالدنياواإنماالمصمحصالتيقامتعميياالشريعصفيكمياتياوءزالياتيا,وراعتيافيعامصأحكاميا,ىيالمصمحصا

آلخرك,وتشمبللمادكوالروح,وتوازنبينالاردوالمءتمعوبينالطبقصواألمص,وبينالمصمحصالقوميصالخاصصوالمص
لحصاإلنسانيصالعامص,والموازنصبالقسطبينيذىالمصالحالمتقابمصالمتضاربصفيكثيرمناألحيانبلينيضبياعمم

                                                 

 ٙو سورك الماالدك اآليص :  ٔ
 . ٘ٗسورك العنكبو  اآليص  ٕ
 . ٖٓٔو سورك التوبص  ٖ
 . ٖٛٔو سورك البقرك اآليص :  ٗ
 . ٕٛو سورك الحج اآليص  ٘
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 .بشر,وحكمصبشر,وةدركبشر
ذاكانتالشريعصتقصدإلىرعايصالمصال , فييبالتاليتقصدإلىإزالصالمااسدومنعيا,حتىإنبعضالذيناعتبرواالموا 

 ؤطصمحصدليبلشرعيامستقبل

وليس المراد بالمقاصد العمل التي  ثم يوض  الشيخ الارد بين المقصد والعمص بقولو :ط
 .ذكرىااألصوليون في مبح  القياس, وعرفوىا بأنيا الوصف الظاىر المنضبط المناسبممحكم

لمحكم, وليس  مقصدا لو, كما ةالوا عن عمص الرخص في السار,من القصر  فيذه العمص سب 
والءم  في الصبلك, والاطر في صيام رمضان. فالعمص في ىذه الرخص ىو: السار,وليس  
المشقص غير المعتادك التي يتعرض ليا المسافر في ساره, فيذه ىي الحكمص من ورالىذه الرخص, 

نما لم يربطوا   .وليس  العمص الحكم بالحكمص؛ ألنيا يصع  أن تنضبط؛فترتي  الحكم عمييا وا 
يوة  في بمبمص وحيرك وارتباك. فإذا ةم : إن المسافر يرخص لو فيالسار بالقصر والءم  في 
صبلتو, والاطر في صيامو, إذا شعر بالمشقص وءد  الناس في ذلكءد متااوتين؛ فمنيم من تبما 

 ! اسيتو وورعييقول: لم يشد عمّي األمر بعدلارط حس –بو المشقص مبمغا كبيرا, وىو

 .ومنيم من يقول: أصابتني المشقص بأدنىشيل

والعءي  أنا وءدنا الاقيال ال يعتدون بالحكمص كما في فطر الصاالم في السار,إنما يعتدون 
بالعمص, وىي السار ذاتو. عمى حين نءدىم في فطر المريض في الصوم يعتمدونالحكمص ال العمص, 

لون: ياطر المريض بأي مرض, كما ياطر المسافر بأي سار. بمبل يعتدون في المرض فبل يقو 
 و ٕط.و إال بالمرض الموء , الذي يزداد بالصيام, أويتأخر البرلبسببو

ويمكن أن نتحرى الحكمص من ورال رأي الءميور ونزيل االستغرا  الذي يراه الشيخ القرضاوي 
وذلك ألن المرض يتااو  في أثره عند الناس حس  ةابميتيم فنقول إن الاقيال ميزوا بين األمرين 

ومناعتيم لو , وىذا ال يمكن أن ينضبط بحال , أما موضوع السار فيمكن ضبط أمره من خبلل 
المسافص التي يسم  من خبلليا اإلفطار أو ةصر الصبلك عمى اختبلف الاقيال في تحديدىا , 

                                                 

 . ٛ٘_ ٚ٘و مدخل لدراسص الشريعص اإلسبلميص الدكتور القرضاوي : ٔ

 .ٕٔالكميص والنصوص الءزاليص : و  بين المقاصد ٕ
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بلف المرض مما دعاىم إلى تحري ما يحتاط بو فيكون السار ىو السب  المنضبط لئلفطار بخ
 وىو المرض الموء  . 

 تقسيوات الوقاصد عند الشيخ القرضاويثانيا : 

لم يختمف الشيخ القرضاوي عمن سبقو بتوصميم إلى تقسيما  المقاصد إلى ضروريا    
وحاءيا  وتحسينيا  , ويرى أىميص ىذا التقسيم واالحتااظ بو , وعمى الترتي  المذكور. وةال 

فيذا تقسيم منطقي ال يستغني عنو مءتيد في الحكم عمى وةاال  الحياك,والموازنص بين األشيال ط
رض. فالضروريا  مقدمص عمى الحاءيا  والتحسينا ,والحاءيا  مقدمص عمى عندما تتعا

 ؤطوالتحسينا . ولكل مرتبص حكميا

 ولكن لممقاصد عند الشيخ القرضاوي تقسيما  من حي  ةوتيا , ومن حي  عموميا .  

 حي  وٕطفمن حي  ةوتيا فيو يتبنى تقسيما  اإلمام الغزالي كما يقول الدكتور ءاسر عودك 
المصمحص باعتبار ةوتيا في ذاتيا تنقسم إلى ما ىي في رتبص طل عنو ناةبل كبلم الغزالي :يقو 

لى ما يتعمد بالتحسينا  والتزيينا  وتتقاعد أيضا  لى ما ىي في رتبص الحاءا  وا  الضرورا  وا 
عن رتبص الحاءا  ويتعمد بأذيال كل ةسم من األةسام ما يءري منيا مءرى التكممص والتتمص ليا 

ايم أوال معنى المصمحص ثم أمثمص مراتبيا أما المصمحص فيي عبارك في األصل عن ءم  مناعص ولن
أو دف  مضرك ولسنا نعني بو ذلك فإن ءم  المناعص ودف  المضرك مقاصد الخمد وصبلح الخمد 

الشرع من  ومقصودفي تحصيل مقاصدىم لكنا نعني بالمصمحص المحافظص عمى مقصود الشرع 
أن يحاظ عمييم دينيم وناسيم وعقميم ونسميم وماليم فكل ما يتضمن حاظ  الخمد خمسص وىو

ذا  ىذه األصول الخمسص فيو مصمحص وكل ما ياو  ىذه األصول فيو ماسدك ودفعيا مصمحص وا 
أطمقنا المعنى المخيل والمناس  في كتا  القياس أردنا بو ىذا الءنس وىذه األصول الخمسص 

 وٖطو فيي أةوى المرات  في المصال حاظيا واة  في رتبص الضرورا  

                                                 

 ٜٕو ينظر بين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليص : ٔ

 ٗٗو ينظر مقاصد الشريعص عند الشيخ القرضاوي   الدكتور ءاسر عودك :ٕ

 ٚٔ/  ٔوينظر المستصاي : ٚٛ_   ٙٛو ينظر السياسص الشرعيص في ضول نصوص الشريعص ومقاصدىا : ٖ
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ىذا التقسيم من حي  ةوتيا , أما من حي  عموميا فيقسميا إلى مقاصد عامص ومقاصد ءزاليص 
حي  يقول :ط وىناك مقاصد ءزاليص لبعض اإلحكام , ومقاصد كميص عامص , فالعدل مقصد عام , 
 بل ىو كما نص القرين مقصد الرساال  السماويص ءميعا , ةال تعالى : 

ْمن اُرُسم ن اطط  النَّاُسِباْلِقْسطِ ل ق ْدأ ْرس  ْلن ام ع ُيُماْلِكت اب و اْلِميز ان ِمي ُقوم   ؤطوو ِباْلب يِّن اِتو أ ْنز 

وتحقيد الكاايص واألمن مقصد عام , وىو ما امتن اهلل   عمى ةريش , وأسس عميو أمرىم 
بَّي ذ ااْلب ْي ِ بعبادتو سبحانو .طط  ُيْمِمْنُءوٍعو  ,ف ْمي ْعُبُدوار  ْوفٍ الَِّذيأ ْطع م  ن ُيْمِمْنخ  شراك الناس فيما و ٕطوو ي م  وا 

أفال اهلل عمييم : مقصد عام , ولذا عمل القرين توزي  الرسول لمايل عمى الاالا  الضعياص من 
ي ُكون ُدول ًصب ْين اأْل ْغِني اِلِمْنُكْم وو اليتامى والمساكين وابن السبيل , ةبل غيرىم , ةال تعالى : طط  وٖطك ْيبل 

ويقول الشيخ عن المقاصد من حي  عموميا : ط وينبغي أن نعمم أنيا مقاصد روحيص أو   
دينيص , فإن أول المقاصد أو المصال  التي تسعى إلييا الشريعص ىو المحافظص عمى الدين , وىو 

 ما يشمل العقاالد والعبادا  , والدين ىو ءوىر الوءود , وروح الحياك .

رأينا في تعميل القرين لؤلمر بالعبادا  الكبرى , وفي الحدي  , كما  أخالقية وىي مقاصد 
 وٗططإنما بعث  ألتمم مكارم األخبلد و

 و٘طوفي روايص اإلمام أحمد :ط إنما بعث  ألتمم صال  األخبلدو

, ألنيا تعمل عمى المحافظص عمى كل حرما  اإلنسان . دمو ومالو  إنسانية وىي مقاصد
 وعرضو وعقمو , كما تحافظ عمى كرامتو وحريتو .

                                                 

  ٕ٘و سوركالحديد اآليص :  ٔ

 ٗ_ٖو سوركةريش اآليص ٕ

 ٚو سورك الحشراآليص ٖ

و سنن البييقي الكبرى تأليف: أحمدبنالحسينبنعميبنموسىأبوبكرالبييقي تحقيد: محمدعبدالقادرعطا ,دارالنشر: ٗ
 .  ٕٔٚ٘ٓرةم الحدي   ٜٔٔ/  ٓٔ,: ٜٜٗٔ - ٗٔٗٔ -مكصالمكرمص  -مكتبصدارالباز 

رةم  ٖٔٛ/  ٕمصر :  -أحمدبنحنبؤلبوعبدالميالشيباني,دارالنشر: مؤسسصةرطبص و مسند احمد ابن حنبل تأليف: ٘
.وينظر المنتقىمنكتابمكارماألخبلةومعاليياومحمودطراالقيا,اسمالمؤلف:   ٜٖٜٛالحدي  

 - -أبيبكرمحمدبنءعاربنسيبللخراالطيتحقيد : أبوطاىرأحمدبنمحمدالسمقياألصبياني ,دارالنشر : دارالاكر
 . ٕٙ/  ٔم: ٜٙٛٔ -دمشقسوريص 
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, ألنيا ءعم  المال من المصال  الضروريص التي تء  المحافظص  اقتصاديةوىي مقاصد 
 عمييا بكل الوساالل الممكنص .

ن الحاضر , بل وءي  اىتماميا أيضا , ألنيا لم تكتف برعايص اإلنسا مستقبميةوىي مقاصد 
 ؤطإلى إنسان المستقبل , حين ءعم  من المصال  الضروريص التي ترعاىا المحافظص عمى النسل.

ةال ابن اليمام: إن أما المقاصد الءزاليص كمقصد الزكاك والصبلك  فكت  الشيخ يقول عنيا : 
ىو مواساك الاقرال, عمى وءو ال  -م  المقصود األصمي من االبتبلل-المقصود من شرعيص الزكاك 

اي روايص مسمم صمى اهلل عميو وسمم -ةول رسول اهلل  -مادًيا  -يصير إلى اإلنااد بيذا يتحقد 
فإن ذلك الءزل القميل الواء  من مال كثير نام مغل ال  ) 2)( ط ما نقص  صدةص من مال 
.ينقصو أبًدا, وفًقا لسنص اهلل تعالى

 (3ط

 بحصر المقاصد بالكميات الخمس . رأي الشيخ القرضاوي

يختمف الشيخ القرضاوي م  أغم  من سبقو ممن حصر الكميا  بخمس فقط ودرج عمى ذلك 
 إلى الكميا  الخمس , لكن وٗطالسواد األعظم من عممال األصول , فقد رء   إضافص طالعرضو

أولى االشيخ القرضاوي لم يكن ىو أول من أضاف ىذه الضرورك إلى الضرورا  الخمس
المحاوال  في مراءعص ىذا التقسيم لممقاصد الضروريص ءال عن طريد القرافي, حي  أضاف 

 ) ٘ط. , وةد وافقو في ذلك  السبكي في ءم  الءوام  حاظ العرض إلى المقاصد الخمسص المتقدمص

                                                 

 ٖٕٓٓو ينظر السنص مصدر لممعرفص والحضارك الدكتور القرضاوي مطبعص الشرود الطبعص الثالثص سنص ٔ

  :ٕٖٕ  

 ٕٛٛ٘رةم الحدي   ٕٔٓٓ/  ٗو صحي  مسمم : ٕ

 . ٖٛٓٔ/  ٕ:  ٕٙٓٓسنص  ٕ٘و ينظر فقو الزكاك الدكتور القرضاوي مكتبص وىبص طبعص ٖ

 ٕٚوالنصوص الءزاليص : و ينظر  بين المقاصد الكميصٗ

, وةد انتقد ذلك بقولو طوأما حاظ العرض في الضروري فميس  ٖٙٓو ينظر مقاصد الشريعص البن عاشور : ٘
ن الذي حمل بعض العممال  مثل تاج الدين السبكي في ءم   -بصحي . والصوا  أنو من ةبيل الحاءي. وا 

لقذف في الشريعص. ونحن ال نمتزم المبلزمص بين عمى عده في الضروري ىو ما رأوه من ورود حد ا -الءوام  
الضروري وبين ما في تاويتو حد . وينظر حاشيصالعطارعمىءمعالءوام ,تأليف: حسنالعطار,دارالنشر: 

 . ٕٕٖ/ ٕم,الطبعص: األولى: جٜٜٜٔ -ىأ ٕٓٗٔ -لبنان/ بيرو   -دارالكتبالعمميص 
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حيأ   :  وأي أد القرافأي رحمأو اهلل تعأالى وذكر الشيخ القرضاوي إضافص العرض كضأرورك سادسأص
إمكانيأأأأأص الزيأأأأأادك عمأأأأأى وةأأأأأال أيضأأأأأا معمأأأأأبل ؤطط وىأأأأأي إضأأأأأافص صأأأأأحيحص يءأأأأأ  اعتبارىأأأأأا .و ةأأأأأال:

ضأروريص لأم تسأتوعبيا ىأذه الخمأس المأذكورك. وىناك مقاصد أو مصال  : ط  الضروريا  الخمس 
مأأأأن ذلأأأأك: مأأأأا يتعمأأأأد بأأأأالقيم االءتماعيأأأأص, مثأأأأل الحريأأأأص, والمسأأأأاواك, واإلخأأأأال, والتكافأأأأل, وحقأأأأود 
 .اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان. ومأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن ذلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا يتعمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد بتكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوين المءتمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  واألمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأص والدولأأأأأأأأأأأأأأأأأأأص

 

وناسو ونسمو  ويبدو لي أن توءو األصوليين ةديمًا كان إلى مصمحص الارد المكمف: من ناحيص دينو
وةأال   )2).ووعقمو ومالو. ولم تتوءو عنايأص مماثمأص لممءتمأ , واألمأص, والدولأص, والعبلةأا  اإلنسأانيص

فأأأبل عءأأأ  أن يكأأأون حأأأد القأأأذف لأأأو مثأأأل ىأأأذه األىميأأأص, وذلأأأك أن العأأأرض يعنيسأأأمعص اإلنسأأأان ط
ن كأأان العبلمأأصالطاىر بأأن  عاشأأور لأأم وكرامتأأو, وىأأذا ءانأأ  ميأأم مأأن ءوانأأ  حقأأود اإلنسأأان؛ وا 

يوافأأأد عمأأأى إدخأأأال العأأأرض فأأأي الضأأأروريا  المأأأذكورك, ويأأأرى أنأأأو ال يبمغأأأأن يرتقأأأي إلأأأى مرتبأأأص 
 و ٖطو  الضروريا 

وةد رد الدكتور الريسوني عمى الشيخ القرضاوي ةاالبل بقولأو ط إن كأبلم الشأيخ الءميأل فيأو نظأر 
أن ءعأأأل العأأأرض  والحقيقأأأصوةأأأال أيضأأأا :ط   وٗطمأأأن حيأأأ  أصأأأمو ومأأأن حيأأأ  االسأأأتدالل عميأأأو .و 

ضأرورك سادسأص توضأ  إلأى ءانأ  ضأرورا  : الأأدين, والأناس, والنسأل, والعقأل, والمأال, إنمأا ىأأو 
نأزول بمايأوم الضأرورا , وبمسأأتوى ضأرورتيا لمحيأاك البشأأريص, كمأا أنأو نأأزول عأن المسأتوى الأأذي 

الضأروري ىأو  بمغو اإلمام الغزالي في تحريره المركز والمنق  ليذه الضرورا  الكبرى. فبينما ءعل
حاأأأظ النسأأأل نأأأزل بعأأأض المتأأأأخرين إلأأأى التعبيأأأر بالنسأأأ , ثأأأم إلأأأى إضأأأافص العأأأرض, وىأأأل حاأأأظ 

   ٘طو األنسأأأأأأأأأأأأأأأأا  وصأأأأأأأأأأأأأأأأون األعأأأأأأأأأأأأأأأأراض إال خأأأأأأأأأأأأأأأأادم لحاأأأأأأأأأأأأأأأأظ النسأأأأأأأأأأأأأأأأل ؟

ضافص سادس ليا وربما ساب  وثامن ىو من المواضأي  القابمأص  وأرى أن موضوع الكميا  الخمس وا 
                                                 

 ٓٙو مدخل لدراسص الشريعص الدكتور القرضاوي : ٔ

 ٕٛبين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليص : و  ٕ

  ٕٛو   المصدر ناسو : ٖ

 ٛٔٔو   يوسف القرضاوي كمما  في تكريمو : ٗ

, ٘ٗو   المقاصد الضروريص بين مبدأ الحصر ودعوى التغيير, عبد النور بزا, مءمص إسبلميص المعرفص, العدد ٘
 .مٕٚٓٓ

 



   ية                          احملور الثالث: الفقه وأصولهيوسف القرضاوي ورعايته للمقاصد الشرع

 
 

7272 

 

 م3122كاوون األول  –عشرالثاوي  العدد –اجمللدالثالث جملة جامعة األوبار للعلوم اإلسالمية 

بشأأري توافقأأ  عميأأو ماأأاىيم الاقيأأال مأأن خأأبلل االسأأتقرال لمنقأأاش مأأادام األمأأر ىأأو باألسأأاس ءيأأد 
حسأأ  حاءأأص النأأاس وأمكنأأتيم , ونظأأرا لمتغيأأر الكبيأأر فأأي الماأأاىيم واخأأتبلف سأأمم األولويأأا  مأأن 
عصأر اإلمأام الغزالأي وشأيخو الءأأويني  المأذين أسسأا ليأذا التقسأأيم وعصأرنا الحأالي فمأن الطبيعأأي 

خصوصأأا وأن التغييأأرا  فأأي الحيأاك تأأزداد  يومأأا بعأأد  أن تكأون ىنالأأك األرضأأيص المناسأأبص لئلضأافص
 يوم ومتطمبا  التءديد موءودك ما دام  ال تنال القطعيا  والثواب  المعروفص .

 المطمب الثالث

 تأثر الشيخ القرضاوي بأئوة الوقاصد

 

روا في حياتو عن شيوخ الشيخ القرضاوي والذين أثّ  بالمطم  الثاني من المبح  األول تكمم   
عمميأأص والاكريأأص وكأأذلك المقاصأأديص , وىنأأا سأشأأرع ببيأأان تأأأثر الشأأيخ بأالمأأص عمأأم المقاصأأد ودورىأأم ال

في تشّر  ىذا الان عنده حتى صار من أشير من دعى لو وح  طمبتو إليو وأّلف فيو العديد من 
المؤلاأأأا  , فإضأأأافص الأأأى مأأأن تأأأأثر بيأأأم ممأأأن عاصأأأرىم بيأأأذا العمأأأم كأأأان تأأأأثره بالعممأأأال السأأأابقين 

صوصأا مأأا بأين القأأرن الخأامس ونيايأأا  القأرن السأأاب  اليءأري لمأأا ليأذه الاتأأرك مأن تميأأز بأأإفراد وخ
ىأأذا العمأأم أبوابأأا خاصأأص بأأو وبأأذر القواعأأد الراليسأأص ليأأذا العمأأم ومأأن أشأأير ىأأؤالل العممأأال , اإلمأأام 

ه ابأن القأيم الءويني وتمميذه الغزالي , والطوفي , والعز ابن عبد السبلم والقرافي وابن تيميص وتمميأذ
 .     , واإلمام الشاطبي رحميم اهلل ءميعا

 إهام الحرهين الجىيني 

: ط كأان إمأام  من العممأال الأذي تأأثر بيأم الشأيخ القرضأاوي ىأو إمأام الحأرمين حيأ  يقأول عنأو
ول الاقأأو , الحأرمين عبقأأري زمانأأو ومأأا بعأأد زمانأو فأأي العمأأوم التأأي تءمأأ  بأين العقأأل والنقأأل , وأصأأ

وربما يظأن كثيأر مأن النأاس أن عمأم الاقأو عمأم نقمأي بحأ  , وىأو كأذلك عنأد الكثيأرين ,   والاقو ,
ولكنو عند إمام الحرمين ومن ءرى مءراه لو ارتباط وثيد بالعقل , في التأصيل والتدليل ,والتقرير 
اك والتعميل , وربط المساالل بءذورىا , ورد الاروع إلأى أصأوليا , وةأيس األشأباه بأشأباىيا , ومراعأ

 ؤطالءوام  والاوارد . , ورعايص العل والمقاصد و.

                                                 

 ٛ٘م :  ٕٓٓٓص وىبو بمصر سنص و الءويني إمام الحرمين الدكتور القرضاوي مكتبٔ
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ط تميأز إمأام الحأرمين باالسأتقبلل بأالتاكير , واالسأتقبلل بأالتعبير .. وىأو   :ويقأول عنأو أيضأا 
ىأو احأد عمالقأص الاكأر اإلسأبلمي ويقول أيضأا : طؤطواض  الممسا  األولى في مقاصد الشريعص و.

ّر  واعتأرف باضأمو القاصأي والأداني واثنأي عميأو السأابقون والعمم اإلسبلمي الذي شّرد صأيتو وغأ
 2. ( والبلحقون والمحدثون إلى يومنا ىذا إمام وابن إمام وفقيو وابن فقيو اخذ العمم كابرا عن كابر

 اإلهام الغزالي  

يتحد  الشيخ القرضاوي عن الغزالي ودوره بين عممال المسممين فيقول : إنو الغزالي الذي أث ر  
في الاكر اإلسبلمي , وفي الحياك اإلسبلميص , تأثيرا منقط  النظير , من خبلل عطاالو الاكري , 

 وعطاالو الروحي , ومن خبلل ةصص كااحو في سبيل الوصول إلى الحقيقص واليقين , والسعادك
 الروحيص , التي عنده ىي غايص الغايا  .

 ٖاءل غنو الغزالي , الرءل الذي مؤل الدنيا وشغل الناس , في حياتو وبعد وفاتو .

 ٗوذكر الشيخ أنو ةد تتممذ عمى كت  الغزالي واستااد من عممو ونيل من معينو .

العمميص التي تناوليا وةد تأثر الشيخ القرضاوي  باإلمام الغزالي ومنيءو خاصص في األولويا    
في كتابو الشأيير طإحيأال عمأوم الأدين و والأذي يظيأر أثأره فأي بعأض مأا كتأ  الشأيخ مأن أولويأا  

ال سيما كتا  فقو األولويا  . فكت  عنو يقول  :ط ومن العممال الذين عنوا باقو األولويا  ,  و٘ط,
اىر فأأي موسأأوعتو ط إحيأأال عمأأوم ونقأأدوا المءتمأأ  المسأأمم بأأالتاريط فيأأو : اإلمأأام الغزالأأي . وىأأذا ظأأ

أوضأ  مأا تكأون فأي الدين و يءدىا ةارالو في أرباعو األربعأص , وفأي كتبأو األربعأين , لكنأو يءأدىا 
 وٙط.كتابو ط ذم الغرور و..

                                                 

 ٛ٘و المصدر ناسو : ٔ

و ذكر ذلك بمقال لو بندوك أةيم  بمناسبص إكتمال تحقيد كتا  إلمام الحرمين وىو نيايص المطم  .عمى موة   ٕ
 wi.net/news/398.htmlhttp://www.qaradaالشيخ الرسمي عمى الشبكص العنكبوتيص : 

 ٜٜٗٔو اإلمام الغزالي بين مادحيو وناةديو لمدكتور يوسف القرضاوي مؤسسص الرسالص بيرو  الطبعص الرابعص  ٖ
 م. : مقدمص الكتا  ط و

 ٛو ينظر اإلمام الغزالي بين مادحيو وناةديو :  ٗ

 ٜٔو ينظر مقاصد الشريعص عند الشيخ القرضاوي   الدكتور ءاسر عودك : ٘

 ٕٛٓم :  ٕٛٓٓو في فقو األولويا  الدكتور القرضاوي مكتبص وىبص الطبعص الثامنص ٙ

http://www.qaradawi.net/news/398.html
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 (1)نجم الدين الطوفي

يداف  الشيخ القرضاوي عن الطوفي الذي يعده ةد وة  ضحيص عدم فيم ما ذى  إليو سوال من 
العممال المسممين الذين شنوا حممص ضده وىاءموه لما رأوه من خروج عن الخط العام لعممال 

, وكذلك من العممانيين الذين وٕطالمسممين في موضوع المصمحص ومسألص تعارضيا م  النص 
و حس  توءياتيم , فكت  الشيخ القرضاوي يقول : ط الواة  أن الطوفي رحمو اهلل ةد وظاوا ما ةال

ظممو العممانيون , وظممو الشرعيون , فالعممانيون ءعموه من أالمتيم الذين يرءعون إلييم بعزل 
الدين عن حياك المءتم  , ويقدمون العقل عمى الشرع باستمرار , والرءل بريل من ذلك . والحد 

 .اوا ءزلا من كبلمو , وطاروا بو فرحا  وأشرا أنيم خط

والشرعيون ايضا لم يستوعبوا كبلم الشيخ , وأخذوا بالءزل األول من مقولتو , ولم يستوعبوا كل 
ما ةال , ونقل بعضيم عن بعض دون الرءوع إلى األصل , فأوسعوا الرءل نقد وتءريحا . وىو 

وفي , وةرأ  كبلمو فييا بإمعان , تبين لي ال يستحد كل ىذا ..وعندما عد  إلى مقولص الط
بو إال النص الظني في سنده وثبوتو , أو في  يبيقين : أنو حين يذكر النص في كبلمو ال يعن

وىذا واض  لمن ةرأ كبلمو كمو , ولم يقتصر عمى بعضو , ولم تضممو إطبلةاتو متنو وداللتو 
بياماتو , وىو ما يؤخذ عميو فيما كت     وٖط.ووا 

 

 

 

                                                 

و ىو سميمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري, أبو الربي , نءم الدين: فقيو حنبمي, من العممال. ٔط
ورحل إلى  ىأ ٜٔٙىأ  ودخل بغداد سنص  ٚ٘ٙأو طوفا من أعمال صرصر في العراد سنص -ولد بقريص طوف 

 ىأ .  ٙٔٚىأ وزار مصر, وءاور بالحرمين, وتوفي في بمد الخميل بامسطين سنص  ٗٓٚدمشد سنص 

و ىو ما أدعوا أنو ذكر من أنو إذا تعارض النص القطعي في ثبوتو وداللتو م  المصمحص : ةدمنا المصمحص , ٕط
لناس فبل يتصور أن يعود عمييا بالنقص وعمقنا النص , وءمدناه , ألن األصل : أن الشرع ءال لتحقيد مصال  ا

 واإلبطال .

 ٔٔٔو ينظر بين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليص : ٖط
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 العز بن عبد السالم 

ةالو العز ابن عبد السبلم خاصص في الموازنا   إلى ماكثيرا ما يشير الشيخ القرضاوي   
المختماص بين المصال  والمااسد بدرءاتيا , والتي يسمييا الشيخ باقو الموازنا  ويربطيا باقو 

 ( ٔط لمااسد فقالالمقاصد .وةد ربط العز بن عبد السبلم بين المقاصد وءم  المصال  ودرل ا

ومن تتب  مقاصد الشرع في ءم  المصال  ودرل المااسد حصل لو من مءموع ذلك اعتقاد أو :
ن لم يكن فييا  عرفان بأن ىذه المصمحص ال يءوز إىماليا وان ىذه الماسدك ال يءوز ةربانيا وا 

فيم ناس الشرع يوء  ذلك ومثل ذلك أن من عاشر إنسانا  فإنإءماع وال نص وال ةياس خاص 
من الاضبلل الحكمال العقبلل وفيم ما يؤثره ويكرىو في كل ورد وصدر ثم سنح  لو مصمحص أو 
ماسدك لم يعرف ةولو فييا فإنو يعرف بمءموع ما عيده من طريقتو وألاو من عادتو انو يؤثر تمك 

ا مقاصد ما في الكتا  والسنص لعممنا أن اهلل أمر بكل خير المصمحص ويكره تمك الماسدك ولو تتبعن
دةو وءمو وزءر عن كل شر دةو وءمو فإن الخير يعبر بو عن ءم  المصال  ودرل المااسد 

 وٕطوالشر يعبر بو عن ءم  المااسد ودرل المصال  و .

 بن القيماشيخ اإلسالم بن تيمية وتمميذه 

 واإلمام ابن ره بشيخ اإلسبلم ابن تيميص فيقول : طيصرح الشيخ القرضاوي بمحبتو ومدى تأث
 وٖطو  عممال األمص أ بل لعمو أحبيم أ إلى ةمبي , وأةربيم إلى عقميتيميص من أح  

وكذلك تأثره بتمميذه الذي يسميو طالعالم المحقدو , يقول الدكتور ءاسر عودك : أن الشيخ  
القرضاوي ةد تأثر بابن القيم في تقسيمو لآلرال الموءودك عمى الساحص اإلسبلميص بين مارط 
وماّرط . فالشيخ يربط داالما بين الموةف الوسطي الذي يدعو لو والقسط الذي ةام  عميو 

 واألرض .السموا  

                                                 

  ٘ٔو  ينظر مقاصد الشريعص عند الشيخ القرضاوي  الدكتور ءاسر عودك : ٔ

 ٓٙٔ/ ٕو ةواعد األحكام في مصال  األنام : ٕ

   ٜٓٔو كيف  نتعامل م  السنص , الدكتور القرضاوي : ٖ
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الشيخ القرضاوي يشير بمواض  عديدك من كتبو إلى إعبلم الموةعين حي  ذكر ابن القيم و 
ليا عن طريد ترءي  اعتبار المقاصد الشرعيص عمى اعتبار اعشرا  من أمثمص الحيل وأبط

 ؤطالشكميا  والظواىر المءردك لؤلحكام . ويربط ابن القيم ذلك بالمقاصد .

معمقا عمى ما ةالو ابن القيم من أن الشريعص عدل كميا ورحمص كميا  ويقول الشيخ القرضاوي
... يقول وىذا كبلم ينبغي أن نعض عميو بالنواءذ , وأن نواءو بو وٕطومصال  كميا وحكمص كميا 

الذين يتمسحون بابن القيم وشيخو ابن تيميص , ولكنيم لم يحمموا عنيم ىذه الروح , وىذه البصيرك 
, وترى ذلك أساسا لتغير الاتوى بتغير المكان والزمان الشريعص ىذه النظرك , التي تنظر إلى 

واإلنسان , وفقا لممقاصد واألىداف والمصال  التي راعاىا الشارع عند تشريعو لمحكم , إيءابا أو 
 وٖط...استحبابا , أو تحريما أو كراىص أو إباحص  

 4))شياب الدين القرافي

في ثنايا كتبو  و والذي طالما استشيدبو الشيخ القرضاوي صاح  الكتا  الشيير ط الارود
متحدثا عن ىذا يقول الشيخ  (  وكذلك كتابو ط اإلحكام في تمييز الاتاوى من األحكاموأبحاثو ,

ط وفي القرن الساب  , رأينا العبلمص المالكي , اإلمام شيا  الدين القرافي المصري :العالم الكبير 
واختبلف وءياتيا , ما بين اإلمامص والقضال , صمى اهلل عميو وسمم  , يعرض ألةوالو وتصرفاتو

طبلةو أو تقميده  والاتوى أو التبميا عن اهلل تعالى ,وأثر ذلك في عموم الحكم أو خصوصو , وا 

                                                 

 ٚٔو ينظر مقاصد الشريعص عند الشيخ القرضاوي   الدكتور ءاسر عودك :  ٔ

 . ٖ/ ٖو ينظر إعبلم الموةعين : ٕ

 ٕٓٓ, وينظر مدخل لدراسص الشريعص اإلسبلميص :  ٛٚو ينظر بين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليص : ٖ
مل السعص والمرونص في الشريعص م .وينظر عوآٜٕٓالدكتور القرضاوي مكتبص وىبص بمصر الطبعص السادسص 

 م ٕٜٜٔ, لمدكتور القرضاوي دار الصحوك بمصر الطبعص الثانيص   ٘ٚاإلسبلميص : 

ىأ   من  ٕٙٙىوأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شيا  الدين القرافي البينسي الصنياءي أبو العباس ولد )ٗ
ن عبد السبلم, وءمال الدين بن الحاء , كبار فقيال عصره,تمقى عمومو عن كبار عممال عصره ومنيم العّز ب
 ىأ . ٕٛٙوةاضي القضاك شمس الدين اإلدريسي مولده ووفاتو في مصر سنص 
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,فياصل ذلك تاصيبل غير مسبود , وذلك في كتابيو ط الارود و و ط اإلحكام في تمييز الاتاوى 
 ٔمن األحكام و

 افقو الشيخ كما ذكر  يناا بإضافص العنصر السادس إلى الكميا  الخمس وىووةد و    
 وٕطط العرض و وةال : ط ىي إضافص صحيحص يء  اعتبارىا و. 

 اإلمام الشاطبي 

يعد اإلمام الشاطبي أبرز من تأثر بيم الشيخ القرضاوي بموضوع المقاصد وصاح  المدرسص 
المقاصديص التي طالما استشيد بيا الشيخ القرضاوي كمن غيره , معتبرا إّياه المرء  الراليس بيذا 

سيما في كتابو الذاال  الصي  ط الموافقا  و حي  يقول ط وةد من  رحمو اهلل ىذا والالعمم , 
لموضوع اىتماما بالغا في كتابو الاريد  الموافقا  , حي  شغل األصوليون ةبمو بالمباح  ا

الماظيص , ولم يعطوا ىذا األمر ما يستحد , كما شغل عممال القاو باألحكام الءزاليص , وغاموا عن 
 المقاصد , وترت  عمى ظيور ذلك فن الحيل الاقييص التي يضاّد معظميا مقاصد الشريعص , وىذا

 وةال :  وٖطما عنى بإبطالو العبلمص ابن القيم وةبمو شيخو اإلمام ابن تيميص . 

ط وةد ءود اإلمام أبو إسحاد الشاطبي في طموافقاتوو الحدي  عن ىذه المقاصد وأفرد ليا ءزلا 
 وٗطخاصا من كتابو ينبغي أن يراء  و

بعض القواعد الشرعيص  وكت  الشيخ دراسص عن الشاطبي ومنيءو في التربيص , ربط فييا    
المقررك والقواعد التربويص الحديثص . فمثبل ربط الشيخ من كبلم الشاطبي بين ةاعدك مراعاك حال 
المكماين في التكميف ونظريص مراعاك الارود الارديص  بين المتعممين , فك  يقول :ط الشاطبي يرى 

ي التي تقوم عمى التقري  والتيسير أن الطريقص المناسبص لءميور الناس , المقدورك ألوساطيم , ى
فياميا , ال عمى التعمد واإليغال في التعاريف الامسايص واالستدالال   في فيم الحقاالد العمميص وا 
المنطقيص , التي يصع  عمى الءميور ىضميا .... وبيذا يقرر إمامنا الشاطبي إحدى القواعد 

                                                 

 ٕٚو  السنص مصدرا لممعرفص والحضارك لمدكتور يوسف القرضاوي . :  ٔ

 ٓٙو مدخل لدراسص الشريعص الدكتور القرضاوي : ٕ

 ٗٗالقرضاوي  : و ينظر االءتياد في الشريعص اإلسبلميص الدكتور ٖ

 ٜٚو بين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليص : ٗ
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في العصر الحدي  . وىي ةاعدك مراعاك  التربويص األساسيص التي انتيى إلييا فبلساص التربيص
الارود الارديص بين المتعممين .. ويقول رحمو اهلل : المربي يحمل عمى كل ناس من أحكام 

 . و ٔطالنصوص ما يميد بيا , بنالا عمى ذلك ىو المقصود الشرعي في تمقي التكالي..و

 المصادر والمراء 

 .اوي  االءتياد في الشريعص اإلسبلميص الدكتور القرض -ٔ
ٕ-  
 البن القيم .إعبلم الموةعين  -ٖ

 .لزركمي خير الدين ااألعبلم  -ٗ
اإلمام الغزالي بين مادحيو وناةديو لمدكتور يوسف القرضاوي مؤسسص الرسالص بيرو  الطبعص  -٘

 .م ٜٜٗٔالرابعص 

 .  ٕٛٓٓبين المقاصد الكميص والنصوص الءزاليصدار الشرود  الطبعص الثالثص    -ٙ
 .م  ٕٗٓٓالتربيص عند اإلمام الشاطبي الدكتور القرضاوي مكتبص وىبص بمصر سنص  -ٚ
 .م  ٕٓٓٓالءويني إمام الحرمين الدكتور القرضاوي مكتبص وىبو بمصر سنص  -ٛ
لبنان/ بيرو   -حاشيصالعطارعمىءمعالءوام ,تأليف: حسنالعطار,دارالنشر: دارالكتبالعمميص  -ٜ

  .م,الطبعص: األولىٜٜٜٔ -ىأ ٕٓٗٔ -
رعايص المقاصد في منيج القرضاوي رؤيص استقرااليص تحميميص تطبيقيص    .الدكتور وصاي  -ٓٔ

 .عاشور 

السنص مصدرا لممعرفص والحضارك لمدكتور يوسف القرضاوي , دار الشرود الطبعص الثالثص  -ٔٔ
 م. ٖٕٓٓسنص 

سنن البييقي الكبرى تأليف: أحمدبنالحسينبنعميبنموسىأبوبكرالبييقي تحقيد:  -ٕٔ
 .ٜٜٗٔ - ٗٔٗٔ -مكصالمكرمص  -القادرعطا ,دارالنشر: مكتبصدارالباز محمدعبد

 .السياسص الشرعيص في ضول نصوص الشريعص ومقاصدىا  -ٖٔ

                                                 

. وينظر مقاصد ٜٖ_ ٖٛم : ٕٗٓٓو التربيص عند اإلمام الشاطبي الدكتور القرضاوي مكتبص وىبص بمصر سنص ٔ
 . ٕٕالشريعص عند القرضاوي  لمدكتور ءاسر عودك : 
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سيرك ومسيرك وىو عبارك عن مذكرا  لمشيخ كتبيا بناسو ووصل إلى أربعص مءمدا  لحد   -ٗٔ
 . ٕٔٔٓعام 

 .صحي  مسمم  -٘ٔ

لمنشر والتوزي  الطبعص الرابعص عممال وماكرون عرفتيم  محمد المءذو  دار الشواف  -ٙٔ
 م . ٕٜٜٔ

, لمدكتور القرضاوي دار الصحوك   ٘ٚعوامل السعص والمرونص في الشريعص اإلسبلميص :  -ٚٔ
 . م ٕٜٜٔبمصر الطبعص الثانيص 

فيرسالايارسواالثباتومعءمالمعاءموالمشيخاتوالمساسبل ,اسمالمؤلف:   -ٛٔ
بيرو /  -دارالنشر : دارالعربياإلسبلمي  عبدالحيبنعبدالكبيرالكتانيتحقيد : د. إحسانعباس 

 .م,الطبعص : الثانيص ٕٜٛٔىإٔٓٗٔ -لبنان 
 .في ظبلل القرين  -ٜٔ

 .م  ٕٛٓٓفي فقو األولويا  الدكتور القرضاوي مكتبص وىبص الطبعص الثامنص  -ٕٓ

مقال لمدكتور وصاي عاشور منشور عمى  ةرالك في فقو مقاصد الشريعص عند القرضاوي  -ٕٔ
http://www.qaradawi.net/articles/86-الموة  الرسمي لمشيخ يوسف القرضاوي :

10/4214.html-35-10-12-12-2009 . 

ص لمركز مقاصد الشريعص اإلسبلميص في لندن عام كممص الشيخ في افتتاح الدورك التأسيسي -ٕٕ
  .م ٕ٘ٓٓ

 . .كيف نتعامل م  السنص لمشيخ القرضاوي -ٖٕ
 .مدخل لدراسص الشريعص اإلسبلميص الدكتور القرضاوي  -ٕٗ
 .المستصاي   -ٕ٘
 مسند احمد ابن حنبل تأليف: أحمدبنحنبؤلبوعبدالميالشيباني,دارالنشر: مؤسسص -ٕٙ

 مصر  -ةرطبص 
 .شيخ القرضاوي   الدكتور ءاسر عودك مقاصد الشريعص عند ال -ٕٚ
المقاصد الضروريص بين مبدأ الحصر ودعوى التغيير, عبد النور بزا, مءمص إسبلميص  -ٕٛ

 .مٕٚٓٓ, ٘ٗالمعرفص, العدد 

http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/4214.html
http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/4214.html
http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/4214.html
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بندوك أةيم  بمناسبص إكتمال تحقيد كتا  إلمام الحرمين وىو نيايص  مقرضاويمقال ل -ٜٕ
المطم  .عمى موة  الشيخ الرسمي عمى الشبكص العنكبوتيص : 

http://www.qaradawi.net/news/398.html 

اسمالمؤلف:  المنتقىمنكتابمكارماألخبلةومعاليياومحمودطراالقيا, -ٖٓ
أبيبكرمحمدبنءعاربنسيبللخراالطيتحقيد : أبوطاىرأحمدبنمحمدالسمقياألصبياني ,دارالنشر : 

 . مٜٙٛٔ -دمشقسوريص  - -دارالاكر
 . ٕٙٓٓسنص  ٕ٘ينظر فقو الزكاك الدكتور القرضاوي مكتبص وىبص طبعص  -ٖٔ
 .ينظر مقاصد الشريعص البن عاشور  -ٕٖ
مءموعص من العممال  .  ءم  وترتي  عبد يوسف القرضاوي , كمما  في تكريمو ل   -ٖٖ

 .م  ٖٕٓٓالعظيم الدي  , دار الكت  القطريص 

يوسف القرضاوي فقيو الدعاك وداعيص الاقيال , الشيخ عصام تميمص , دار القمم دمشد   -ٖٗ
 . ٕٔٓٓ, ٔط
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