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 دعوة لالستكتاب في كتاب جماعي دولي متخصص ومحكم في موضوع:

 " فقه املقاصد بني أصول االستدالل وضوابط التنزيل "
 

  ديباجة:
 احلمد هلل وحده.. والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:       

فإن مقاصد الشريعة تشكل مع أصول االستدالل واالستنباط نسقا معرفيا يصعب فصله من حيث       
االشتغال العلمي والتنزيل العملي، ذلكم أن هذا االنفصال يبعد املقاصد عن دورها الوظيفي الذي ينبغي  

يف توليد األحكام الشرعية وربطها مبحاّلها املناسبة ّلا، فال ميكن أن يتحقق شيء من ذلك يف   أن تقوم به 
 غياب أوعية علم األصول ومسالكه املختلفة. 

واحلديث عن استقالل املقاصد عن أصول الفقه ال يتصور إال يف جانب التصنيف والتأليف يف هذا      
الفن يف فرتة من فرتات التاريخ اختلف حوّلا الباحثون، واشتغل هذا الفن يف استقالله ببعض املسائل 

التعليل،  أو اعتربها من حتصيل احلاصل، كمسألة  الفقه  فيها أصول  يتوسع  مل  الضرورية،    اليت  والكليات 
ومسألة األقسام املتعلقة هبذه املقاصد من حيث العموم واخلصوص أو من حيث قوهتا يف ذاهتا أو من  
حيث األصل والتبع أو من جهة املنشأ واملورد. وأيضا مسألة املوازنة بني املصاحل واملفاسد وتزاحم املصاحل 

دة لدرجات استفادة املكلفني من أحكام الرخص الشرعية  ذاهتا واملفاسد فيما بينها، ومسألة املشقة احملد
 جلبا للتيسري ورفعا للحرج وغري ذلك من املباحث. 

وإمنا      علما،  املقاصد  يعتربون  ال  واألصول  املقاصد  بني  الفصل  وعدم  الوصل  بضرورة  قالوا  والذين 
و  علما،  اعتربها  ابالستقالل  قال  ومن  األصول.  جسم  يف  تسري  روحا  يقصد  يعتربوهنا  ال  إن كان 

 االنفصال النكد بني العلمني، ألن هذا ال يتحقق من الناحية العلمية واملنهجية.

وتفريعا،      تنزيال  الفقه  وعلم  أتصيال  الفقه  أصول  علم  علمني،  بني  مجعت  املقاصد  إن  القول  وميكن 
خالفا. فهي فاستحقت بذلك أن تكون منهجا يف الفهم واالستدالل وضبط النظر الفقهي تعبدا واست

أعم من األصول وأعم من الفقه، ألهنا تشملهما معا أتصيال وتفريعا، فكان علم األصول علما ملا استقل  
ابألحكام، وصار علم الفقه علما ملا استقل بضبط تصرفات املكلف، وبقيت املقاصد شاملة ّلما معا ملا  
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الثال هذه  بني  الفصل  ميكن  فال  وأهدافها.  الشريعة  مبراجي  ألهنا  تعلقت  واملقاصد،  واألصول  الفقه  ثة، 
تشكل نسقا علميا يعسر التفريق بينها يف جانب االشتغال العلمي والتنزيل التطبيقي، إال إذا تعلق األمر 

 حبصر املوضوعات يف كل جهة من هذ اجلهات.

الفقهية اليت  فاملقاصد إًذا حاضرة يف األصول، وحاضرة يف الفقه كذلك، ألنه ابلعودة إىل كل الفروع       
ترجع معرفة أحكامها إىل أي أصل من أصول االستدالل املختلفة تلحظ هذا البعد املقاصدي ملا حتققه  

والشاطيب نفسه الذي ألف يف املقاصد استقالال يف سفره  هذه األحكام من مصاحل للمكلفني يف الواقع.  
الشريعة( عن استصحاهبا يف ابقي مباحث الكتاب  يتجرد منها أو حييد    مل  اجلليل )املوافقات يف أصول 

كله، وهو يقرر أصول الشريعة وميثل ّلا، السيما يف كتاب االجتهاد، وكأنه رمحه هللا تعاىل هبذه املزاوجة  
يومئ إىل أن املقاصد وإن استقلت على مستوى التصنيف فلن تستقل على مستوى اإلعمال يف قضااي  

 األصول والفقه على حد سواء.

ا كانت املقاصد غاية مبتغاة ووجهة مرغوبة رمست لتحقيقها طرائق ومسالك حمفوفة بقيود هي  ومل       
مجلة الضوابط املتعلقة أبصول االستدالل، على اعتبار أن املقاصد هي منهج نظر حيضر يف مجيع األدلة  

يف   النظر  هذا  وينضبط  فقها،  تسمى  أن  استحقت  ولذلك  االستنباطية،  واألصول  تفسري االستداللية 
 النصوص وبيان معانيها وأحكامها مبا تنضبط به أصول االستدالل كلها. 

واالستنباط،         االجتهاد  مسمى  املقررة يف مظاهنا يف  بضوابطها  األصول  ّلذه  السليم  اإلعمال  إن 
املعترب   الفقهي  التنزيل  ومراده يف  الشارع  مقصد  ذلك  حيقق كل  املناط،  وحتقيق  التنزيل  وكذلك ضوابط 

الذي هو مصلحة املكلف يف كل األحوال أمرا وهنيا، وأي خلل يف اعتبار هذه الضوابط التفصيلية يؤول  و 
إىل خرم هذا النظر املقاصدي يف الفهم السليم والتنزيل الصحيح. وحني ال تتحقق املقاصد ببعض األدلة  

ارة عن خمارج شرعية تتحقق  أو تعوز الفقيه مقاصدية دليل من األدلة، فإنه يلجأ إىل أدلة أخرى تكون عب
هبا هذه املقاصد، كما هو حال االستحسان مع القياس، وهو ما يستوعبه قول اإلمام مالك رمحه هللا  

 الذي حكاه عنه الشاطيب يف االعتصام: "إن املغرق يف القياس يكاد يفارق السنة". 

ما على هذه األصول وموجها  وميكن اعتبار املقاصد ضابطا عاما يف االجتهاد، إذا اعتربت حاك       
ابملقاصد   واالستنجاد  واآلجل.  العاجل  يف  اخللق  مصاحل  به  تتحقق  ال  استنباط  رد كل  حيث  من  ّلا 
هذه   إعمال  ضوء  على  والعقلية  النقلية  وأدلته  الفقه  أصول  تفعيل  يف  يكمن  االجتهاد  يف  واستثمارها 

إطالق  ابألساس  تعين  االستقالل  ومسألة  بنيتها،  يف  وال    املقاصد  قيود  غري  من  والرأي  للعقل  العنان 
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ضوابط، وذلك فيه ما فيه من إبطال للشريعة وهدم لذات املقاصد من أساسها واإلتيان عليها عن بكرة  
 أبيها.

املتعددة          ابلكلية  واإلنسانية  اإلسالمية  الدراسات  التجديد يف  قضااي  خمترب  يعلن  السياق  هذا  يف 
ابململك  ابلناظور  موضوع  التخصصات  يف  وحمكهم  متخصص  دويل  مجاعي  يف كتاب  استكتااب  املغربية  ة 

أعماله   وينضاف إىل سلسلة  للمخترب  العلمي  يندرج ضمن املشروع  التنزيل  إىل  املقاصد من االستدالل 
 وأنشطته يف هذا اجملال. 

  ويضم الكتاب اجلماعي احملاور اآلتية:        
 احملور األول: املقدمات املمهدات: 

 حقيقة االستدالل عند األصوليني ومقوماته.  •
 االستدالل ابملقاصد الشرعية وعالقته أبصول الفقه: قراءة اترخيية حتليلية.  •
 الرتتيب واملوازنة بني املقاصد وأدلة أصول الفقه.  •
 سبل النهوض بفقه املقاصد.  •

 عالقة املقاصد الشرعية ابألصول النقلية واألدلة التبعية.  احملور الثاين:
 ر املقاصد يف دالالت النص الشرعي واالستدالل هبا. أث •
 التعليل املقاصدي وإشكالية الدوران وأثره يف االستنباط الفقهي. •
 حقيقة تقدمي املقصد الشرعي الكلي على األصل النقلي.  •
 املقاصد الشرعية وأثرها يف ترشيح الدليل الشرعي يف االحتجاج الفقهي. •
 االستدالل الفقهي توجيها وترجيحا.حاكمية املقاصد الشرعية يف  •

 احملور الثالث: االستدالل ابملقاصد: دراسة يف املفهوم والـتأصيل والضبط املنهجي. 
 مفهوم االستدالل ابملقاصد الشرعية.  •
 التقعيد األصويل لالستدالل ابملقاصد الشرعية.  •
 االستداللية. االستدالل ابملقاصد الشرعية وعالقته ابملنظومة األصولية  •
 اإلحلاق ابملقاصد الشرعية: دراسة يف املفهوم واملقومات واخلصائص واملنهج. •
 التمييز بني الوسائل واملقاصد وأثره يف االستدالل الفقهي.  •
 االختالف يف التقصيد وأثره يف االجتهاد املقاصدي.  •
 االستدالل ابملقاصد الشرعية ودوره يف توحيد املرجعية.  •
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 املقومات واخلصائص واإلشكاالت.   الستدالل ابملقاصد:احملور الرابع: ا
 مقومات االستدالل ابملقاصد الشرعية وخصائصه وآلياته.  •
 إشكالية القطع والظن وأثره يف االستدالل ابملقاصد.  •
 تعاضد اجلزئي والكلي وأثره يف بناء احلكم الشرعي.  •

 نقدية. : رؤية يف االستدالل  املنهج املقاصدي احملور اخلامس:
 عرض وتقومي. األطاريح النقدية للمنهج املقاصدي يف االستدالل: •
 األخطاء املنهجية يف االستدالل املقاصدي: دراسة حتليلية نقدية. •
 مزالق احلداثيني يف االستدالل املقاصدي.  •

 احملور السادس: التنزيل املقاصدي بني التأصيل والتطبيق. 
 أتسيسية. التنزيل املقاصدي: رؤية  •
 آليات التنزيل املقاصدي ومقوماته وقواعده وضوابطه. •
 التنزيل املقاصدي وأثره يف ترشيد االجتهاد التطبيقي العملي.  •
 االستدالل املقاصدي وتطبيقاته يف القضااي املعاصرة.  •

 
 شروط املشاركة يف الكتاب اجلماعي:

 _ أن يندرج البحث ضمن احملاور املقرتحة للكتاب. 
كلمة متضمنا: إشكالية البحث وقيمته العلمية وحماوره    400ملخص مشروع البحث يف حدود _ يرسل 

 ومنهجه، مرفقا بسرية ذاتية وعلمية خمتصرة للباحث. 
 _ االلتزام بضوابط البحث العلمي املتعارف عليها أكادمييا جدة ومنهجا وتوثيقا وشكال. 

 ( صفحة. 25ى، وأال يزيد حجمه عن )_ أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي جهة أخر 
 يف اّلامش.  12يف املنت و   Traditional Arabic ،16_ اخلط املعتمد وحجمه: 

 .1.5، وبني الفقرات: 1.25التباعد بني األسطر _ 
ا الكتاب، صاحبه،  إل_ توضع  التوثيق كاآليت: اسم  بياانت  برتتيب  حاالت يف كل صفحة مع االلتزام 

 الطبعة واترخيها، دار النشر، الصفحة أو اجلزء والصفحة. احملقق إن وجد، رقم 
 _ يذيل البحث بالئحة املصادر واملراجع مرتبة ألفبائيا. 

 _ ختضع مجيع البحوث للتحكيم من قبل جلنة علمية متخصصة.
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 مواعيد اإلجناز: 
 م.2021ماي  30_ تلقي ملخصات مشروع البحث قبل 

 م.2021يونيو  15ه _ الرد على أصحاب امللخصات يف أجل أقصا
 م.2021شتنرب  15_ إرسال البحوث كاملة قبل 

 م.2021أكتوبر  15املشاركة:  هادات_ اإلشعار ابلقبول النهائي للبحوث وإرسال ش
  مالحظة: 

 elmakassid.book2021@gmail.comترسل األعمال إىل الربيد اإللكرتوين اآليت: 
 منسق الكتاب اجلماعي:

أحنوت أستاذ الفقه واألصول ومقاصد الشريعة ابلكلية املتعددة التخصصات ابلناظور،  د. عبد القادر   
 ورئيس فريق قضااي التجديد يف الدراسات الفقهية واألصولية والرتاثية ابملخترب. 

  أعضاء اللجنة العلمية للكتاب:
 ر بوعلي. ض _ د. خل

 _ د. عبد القادر أحنوت.
 _ د. امليلود كعواس. 
 _ د. حممد الوايل.  

 _ دة. لطيفة أحادوش. 
 الوي.ا_ د. عبد احلفيظ العبد

 _ د. عبد اللطيف تلوان. 
 شفيق لعرج_ د. 

 

 العيسايت.   محيد_ د.
 _ د. رشيد بودواسل.

 _ د. أمحد بلحاج. 
 _ د. حممد شهيد.
 _ د. حسن يشو.

 _ د. إمساعيل احلسين. 
 ه. _ د. هشام هتتا 

 د. رشيد كهوس. _
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