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 كتاب:  مقدمة
 

 الغزايل حامد أيب اإلمام عند املقاصدي "الفكر
 الدين"  علوم إحياء كتابه  خالل من

 

 0042 – سافرن ،وشين  شاتو –  اإلسباين  موطا منصور للشيخ
 

  وبتوفيقه   اخلريات،  تتنزل  وبفضله  الصاحلات،  تتم  بنعمته  الذي   لل   احلمد 
  شاء  من  وملك أساسه، وأصول الشرع قواعد أسس الذي  الغاايت،  قتتحق
  الطاهرين  الطيبي  آله وعلى حممد سيدان على والسالم والصالة  اسه.قي  قياد 

  الدين يوم  إل  إبحسان تبعهم ومن  املكرمي   وأصحابه
  حكيم  من  صادرة  -منارها  نور  هللا زاد- ءالغرا الشريعة هذه  فإن وبعد،

  بكل   ومتصف  العبث  عن  منزه   وتعال  سبحانه  فإنه  أبدا،  يعبث  ال  الذي   عليم،
  الكاملة  الصفات تلك شريعته يف تتجلى  أن ذلك فاقتضى الكمال. صفات

  شيئا  يفعل ال حكيم تعال فالل .وجل  عز خلقه من أحد هبا يتصف ال اليت
  كما   البالغة، وحكمته  الالمتناهي علمه وفيه إال شيئا يشرع أو شيئا خيلق أو

 (. 14 امللك: )سورة  اخلبري" اللطيف وهو خلق من يعلم  "أال  تعال: قال
  املؤمنون:  )سورة  ترجعون" ال إلينا وأنكم عبثا خلقناكم  أمنا "أفحسبتم :وقال

  الذين   ظن  ذلك  ابطال  بينهما   وما   واألرض  السماء  خلقنا  "وما  وقال:  (.115
 .(27 ص: )سورة  كفروا"
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  يسميها  اليت هي  أحكامه يف  احلكيم  الشارع وضعها اليت  احِلَكم هذه 
  الرتاث  كتب  يف ُوِجَدت نوإ  العلم، هذا  ولكن املقاصد". "علم بـ: العلماء 
  فإن  اإلسالمية، للشريعة  الكربى  املعاين  تلك  إل  إشارات واألصول  الفقهي 
  ما  كل   بل احِلَكم. تلك على لالطالع أبوااب كتاابهتم   يف خيصصوا  مل علماءان

  األحكام،   ِعَلل  عن  كالمهم  يف   وخاصة  املعاين،  تلك  إل   إشارات   هو   إلينا  وصل 
  ... ابلضرورة  الدين من واملعلوم التواتر، ومبحث رسلة،امل  املصاحل مباحث ويف

  استنبط   وإن  جزئية،  مقاصد   عن  جزئي  كالم  هو  العلل  تلك  عن  الكالم  ولكن
 .الكربى  املقاصد  إل العالمات بعض  أتليفاهتم يف وسجلوا   العلماء

  بعض  حاول فقد اإلسالمي،  تراثنا  يف  املوجود  النقص هذا رغم لكن
  السالم  عبد بن الدين عز مثل  وذلك  العلم، اهذ  وتنظري أتصيل العلماء 

  أفرد  الذي  ولكن املالكي. ابلقرايف املعروف إدريس، بن أمحد  الدين  وشهاب 
  ُعن  إذ الشاطيب، إبراهيم إسحاق أبو اإلمام هو والتأصيل ابلتدوين الفن هلذا

  املسائل  بعض عن غفل  وإن "املوافقات" كتابه:  من الثاين القسم يف إببرازه 
  املشرف   –هللا  حفظه –   قراط   الدين  نور  الدكتور  شيخي  إليه   نبهن   كما   ة،املهم
 .البحث هذا على

  الشريعة  "مقاصد   كتابه:  وألف  عاشور  بن   الطاهر   الشيخ   بعده   من   فجاء 
  علم  يكون  أن إل  ودعا العلم  ذلك وتنظري  أتصيل  فيه وحاول اإلسالمية"

  الرتجيح،   أثناء  الشارع  قصد  همن  ليتبي   اجملتهد  إليه  يلتجأ  مستقال   علما  املقاصد
  مقاصد   يف  النظر  مبجرد  معينة  مسألة  يف  الشارع  حكم  بسهولة  له  يتبي   العامل إذ

 .الشرع
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  املستوى  على وليس-  املقاصد علم أمهية أحد على  ختفى ال ولذلك
  تساعدان  املقاصد ألن ،–الشريعة مستوايت مجيع على بل فحسب الفقهي 

  ذلك   كان  سواء  املختلفة،  أغراضها  على  التعرفو   اإلهلية  الشريعة  هذه   فهم  على
  االجتماعي  والنظام  والتزكية والتعليم والرتبية والدعوة  الفقه جمال يف

 . واالقتصادي 
  الضخم،  تراثنا  من  نستفيد حىت اليوم،  علمائنا  على جيب  وهلذا، 

  إشارات   مؤلفاهتم  يف   ألن   القدماء،  علمائنا   كتب   من  املقاصدي   الفكر  استخراج 
  ذلك  استنباط إل احلاضر  وقتنا  يف علماؤان  تصدى  فإذا املقاصد. تلك إل 

  والتعرف   التعمق  على  العلماء  سيساعد  األمر  هذا  أن  شك  ال  تراثنا،  من  الفكر
  يتجدد   أن  ميكن  ما  لكل  والتعقيد  والتنظري   والتأصيل   الشريعة  هذه   أهداف  على
  مشتملة  كلها  الشريعة "أحكام عاشور: بن الطاهر حممد يقول قضااي. من

  على   الواجب  كان  ولذلك  ومنافع.  ومصاحل  ِحَكم  وهي  الشارع،  مقاصد  على
  احلكم   بعض   فإن  وخفيها،  ظاهرها   ومقاصده   التشريع   علل  على   التعرف   علمائنا

 . هلا التفطن يف  متفاوتة  العلماء  أفهام وإن   خفيا  يكون قد
  وينظر  قواعده  يقعد  من  إل  حمتاج اآلن حد  إل الشريعة  مقاصد وعلم

  املعاصرين  العلماء بعض ِقبل من حماوالت  هناك  كانت  وإن أدق، بشكل هل
 إل  الريسوين  وأمحد  الفاسي وعالل  عاشور ابن  كالطاهر

  املقاصدي  "الفكر بـ: عنونُته الذي  الكتاب هلذا اختياري  جاء ولذلك
  ال  ألنه الدين"، علوم إحياء كتابه  خالل من  الغزال  حامد  أيب اإلمام  عند

  املقاصدي  فكره  الستنباط تصدى  من -علمي حسب -  اآلن د ح إل يوجد 
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  تزكية  وعامل وفقيها  وأصوليا متكلما يعترب  حامد أاب أن وخاصة مؤلفاته، من
  وخاصة  لكتبه قراءتنا بعد   إليه توصلنا  الذي  هو هذا اجتماعيا.  وعاملا  وسلوك
 الدين  علوم إحياء

 عند  املقاصدية تالنظراي نبي  أن  املتواضع البحث هذا يف حاولنا ولقد
  كتب   عدة  خالل ومن الدين" علوم "إحياء كتابه:  خالل من الغزال اإلمام
  مؤلفات   ألن  أنمله،   الذي   املستوى   يف  البحث  هذا   يكون  أن   وأملنا  له.  أخرى 
  وكنز  عميق حبر  فإنه "اإلحياء"، كتابه   وخاصة ذلك، يستحق  الغزال اإلمام 
 .البال على طرخت  تكن مل أمورا  فيه الباحث يبحث  أن ميكن

  املنتهي،   العامل  وال  املبتدئ   الطالب  عنه   يستغن  وال  للغاية،  رائع   والكتاب 
  يف  بل  فقط، واحد  جمال  يف  ليس  يستفيد  أنه  يشعر الكتاب هلذا  القارئ  إذ

 متعددة  وختصصات خمتلفة  جماالت
 

 


