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بسم هللا الرمحن الرحيم

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ,وصلى هللا على نبيه الكرمي صلى هللا عليه وآله وسلم ,وبعد:
فهذه دراسة خمتصرة عن مسألة تتعلق أبمر من أهم مهمات الدين وهو تطبيق شرع هللا عز
وجل وإقامة دين هللا يف عباده ,وكذلك مست الواقع وتعلقت به تعلقاً كبرياً.
ملا كان أنصار الدين وأتباع الشريعة ,يذللون العقبات وينفون الشبهات اليت ألصقها دعاة
الباطل أبمر تطبيق الشريعة وخاصة احلدود ,كان أهل الباطل ينفثون مسوماً ,ويبغون الدين
عوجاً ,فخلطوا بني مقاصد الشريعة وهوى النفس ,فقننوا مقاصد زعموها ,وآراء حسبوها
شيئاً ,وهي خواء ,وادعوا أن تطبيق احلدود يعطلها ,ويعارض قيماً مطلقة ,وهذا مسلك
ألبسه ذووه ثوابً فضفاضاً.
إذ ليس من العسري على آحاد الناس أن ينفوا أي حكم شرعي حتت مسمى املقاصد العليا
للشريعة ,لياً للنصوص ,وتلبيساً على الناس ,فكان التبيني والرصد ,ال التحقيق واإلبطال ,مع
شيئ من املقاصد العليا لتطبيق احلدود الشرعية ,عسى هللا أن يوفق أهل العلم وطالبه إىل
كشف زيغ األابعد ,وبعثرة هذه األوابد.
وقد انتظم عقده في تمهيد وبابين وخاتمة.
أما التمهيد ففيه:
-1

بيان مفهوم الحد وحقيقته.

-2

بيان مفهوم مقاصد الشريعة وحقيقتها.

أما الباب األول ،ففيه بيان اآلراء والمذاهب في مسألة تطبيق الحدود.
وأما الباب الثاني ،ففيه بيان مقاصد الشريعة من تشريع الحدود.

مفهوم الحدود
احلدود :مجع حد ,وهو يف اللغة :املنع أو الفصل بني شيئني ,ويسمى احلاجب حداً ,ألنه
مينع الناس من الدخول ,ومنها احلدود املقدرة شرعاً ألهنا متنع من اإلقدام على أسباهبا ,ومتنع
الناس عن ارتكاب احملرمات ,واجلرائم املوجبة هلا(.)1

واحلد يف االصطالح :عقوبة مقدرة جتب حقاً هلل تعاىل.
فاحلد عقوبة ألنه وسيلة دأديبية ملنع الناس من ارتكاب اجلرائم ,اليت تكون سبباً لوقوع احلد,
وتتوفر فيه صفات العقوبة من دأديب الفاعل ,ومنع غريه من ارتكاب الفعل.
واحلد عقوبة مقدرة من قبل الشارع -سبحانه وتعاىل ,-وتقديرها حمدد بدقة ,ومعني بشكل
قطعي ال يقبل الزايدة وال النقصان ,وابلتايل ,فال حيق لويل األمر وال القاضي أن يزيد يف
العقوبة أو أن ينقص منها أو أن يستبدل هبا غريها ,مىت ثبت سبب احلد مهما كانت
الظروف واألحوال(.)2

( )1القاموس احمليط ( ,)286املصباح املنري (.)171/1

( )2ينظر النظرايت الفقهية ,الدكتور حممد الزحيلي ,ص.29

مفهوم مقاصد الشريعة
التعريف اللغوي:
مقاصد الشريعة هي اسم ولقب لعلم من علوم الشريعة.
واملقاصد لغة مجع مقصد وهو مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد ,وله عدة معان.
وأما الشريعة لغة فتعين :الشرعة ابلكسر الدين والشريعة مثله مأخوذ من الشريعة وهي مورد
الناس لالستسقاء مسيت بذلك لوضوحها وظهورها  ,ومجعها شرائع.
ويقصد ابلشريعة :األحكام الشرعية اليت سنها هللا عز وجل ,وأنزهلا على خامت رسله وأنبيائه
حممد .
وبعد التعريف ابملقاصد والشريعة مفردات ينتقل ليعرف الرتكيب اإلضايف :وهو :مقاصد
الشريعة ,ولعل أوىل تعريف لعلم املقاصد أنه :علم يُعَن ابلغاايت اليت رعاها املشرع يف
التشريع.
عرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية أبهنا" :احلكم اليت أرادها هللا من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته
واصطالح العباد يف املعاش واملعاد"(.)1

( )1ينظر :مقاصد الشريعة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ,ليوسف البدوي ,دار النفائس ,ط1 .
2000 ,م ,ص.54-45

الباب األول اآلراء والمذاهب في مسألة تطبيق الحدود

وقع االختالف يف حتقيق النظرة املطلوبة للعالقة بني تطبيق احلدود الشرعية ومقاصد الشريعة,
بصرف النظر عن الباعث على هذا االختالف املنهجي والتطبيقي من قبل بعض املذاهب,
وإال فإنه السبب األكرب لوقوع التباين يف النظرة املقاصدية لتطبيق احلدود ,ومتثل ذلك يف
اجتاهني أساسيني.
االجتاه األول :أن تطبيق احلدود الشرعية يعارض مقاصد الشريعة:
فرد البعض تطبيقها بزعم مناقضتها ملقاصد الشريعة ومصلحتها ,وقد كان ألصحاب هذا
االجتاه عدة مسالك ,اختلفت الوسيلة ,واتفقت مضموانً ومآالً على دعوى املعارضة:

املسلك األول :التعلل بكون احلدود من قبيل اجلزئي الذي انقض مقصداً عاماً ,أو كلياً
كالرمحة وإشاعة األمن مثالً ,وغريها:
وهذا املسلك هو الذي ألبسه بعض املعاصرين ثوابً فضفاضاً ,إذ ليس من العسري على آحاد
الناس أن ينفوا أي حكم شرعي حتت مسمى املقاصد العليا للشريعة ,كما ادعى بعضهم أن
أي حكم ابلتحرمي فيه منافة ملقصد الشريعة من التيسري ورفع احلرج.
والنقاش هنا أن أصحاب هذا املسلك أعلنوا مقاصد النفوس وعمموها ,وجعلوها حاكمة
على املقاصد احلقيقية وهي الشرعية الواردة يف الكتاب والسنة واملستقرأة من نصوص
الشريعة.

وأيضاً فإن ما يعارض احلكم الكلي من النصوص الشرعية ليس حبق يف ذاته ,كما قال
العالمة الشاطيب رمحه هللا" :فإن ما خيرم قاعدة شرعية أو حكما شرعياً ليس حبق يف

نفسه"(.)1

بل أبطل اإلمام الشاطيب رمحه هللا أي استغالل لنظريته يف املقاصد أبن قرر بكل وضوح( :أن
من أخذ ابجلزئي معرضاً عن كليه فهو خمطئ ,كذلك من أخذ ابلكلي معرضاً عن جزئيه)(.)2
فال مكان لنظريته املقاصدية ملنطق نسف اجلزئيات متسكاً ابملقاصد(.)3

املسلك الثاين :اخرتاع مقاصد جديدة للشريعة ,فيزعم املعارضة بني تطبيق احلدود -
والشريعة عموماً -وبني هذه املقاصد املخرتعة.
وقد تبَن حممد عابد اجلابري هذا املسلك ,فقال:
وهكذا عندما ننجح يف جعل ضرورايت عصران جزءاً من مقاصد شريعتنا ,فإننا سنكون قد
عملنا ليس فقط على فتح ابب االجتهاد يف وقائع عصران املتجددة املتطورة ,بل سنكون
أيضاً قد بدأان العمل يف دأصيل أصول شريعتنا نفسها بصورة تضمن هلا االستجابة احلية لكل

ما حيصل من تغيري أو يطرأ من جديد(.)1

فالطريقة عند اجلابري ليس أن تنظر يف املصلحة املعاصرة ومدى موافقتها للشريعة ,بل أن
تنظر يف املصلحة املعاصرة ,مث تبحث يف كيفية جعلها من مقاصد الشريعة ,فمقاصد الشريعة
عند العلماء هي استخراج أصول كلية مستقرأة من مجع فروع الشريعة ,وأما اجلابري فرييد أن
( )1املوافقات (.)556/2
( )2املوافقات (.)8/3
( )3معركة النص ,لفهد بن صاحل العجالن (.)48/1
( )1الدين والدولة وتطبيق الشريعة ,للجابري ,ص.192

تكون مقاصد الشريعة منتزعة من املصاحل املعاصرة اليت نريد أن جنعلها داخلة ضمن
الشريعة(.)2
ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض العلماء املعاصرين من ذوي االجتاه العقالين أو املتقاربني معه,
قد مال إىل هذا املسلك ,لكنه مل يعارض هبا حكم احلدود أو تطبيق الشرعية ,بل هلم دعوة
إىل تطبيقها يف اجلملة.
ومنهم الشيخ حممد الغزايل ,فقال :ميكنين أن أضيف إىل األحوال اخلمسة "احلرية"
و"العدالة"(.)3
وأضاف الشيخ يوسف القرضاوي "العدل" و"القسط" و"اإلخاء" و"التكافل" و"احلرية"
و"الكرامة"(.)4
وميكن مناقشة األخريين -الشيخ الغزايل والشيخ القرضاوي -أبن معرفة مقاصد الشرع الكلية
متت ابستقراء النصوص الشرعية اجلزئية ,ومن مث فإبعاد النص واالكتفاء ابملصلحة إلغاء لدليل
إثبات املصلحة ,وذلك هدم للمصلحة ذاهتا(.)5
وأيضاً فإن املقاصد الشرعية لو كانت موكولة إىل العقل ,والواقع ,والتجارب ,واألذواق,
والغرائز ملا ظل ميزاهنا موحداً ومعيارها حمدداً ال ينال منه الواقع احليايت ,وتغرياته ,وتقلباته,
والعقل البشري وتناقضاته ,وتعارضاته ,وال ميسه بشيء من املصاحل اإلنسانية املتعددة
( )2معركة النص (.)68/2
( )3نقله مجال الدين عطية يف كتابه "حنو تفعيل املقاصد" ,ص ,15ط ,1 .دار الفكر -دمشق,
1422هـ.
( )4مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ,ص ,75-74بريوت -لبنان ,ط2001 ,2م.
( )5موقف االجتاه العقالين اإلسالمي املعاصر من النص الشرعي ,ص ,199للدكتور سعد بن جباد
العتييب ,ط ,1 .مركز الفكر املعاصر -الرايض.

واملتضاربة واملختلفة ابختالف األزمان والبقاع واألحوال ,بل ابختالف الزمن اليسري الواحد,
ورغبات الشخص الواحد يف األمر الواحد ,ويف الوقت الواحد(.)3
االجتاه الثاين :أن تطبيق احلدود الشرعية يتفق مع مقاصد الشريعة:
وهؤالء هم اجلمهور األعظم من أهل العلم وفقهاء اإلسالم ,وعليه جاء الكتاب والسنة ,فإن
هللا عز وجل شرع شرائع تناسب اخللق وتالئم فطرهم ,وحد حدوداً وعقوابت ومؤيدات
تعينهم على التمسك زجراً أو دفعاً ,برغبة أو رهبة ,وصدق ريب إذ يقول( :ولكم يف
القصاص حياة اي أويل األلباب لعلم تتقون).
وسوف نتناول يف الباب الثاين ,اثنا عشر مقصداً من مقاصد الشريعة ,حاولت مجعها مما
تفرق من كالم أهل العلم ,ومنها إن شاء هللا تعاىل يربز أن تطبيق هذه احلدود يتفق ويساير
احلكمة والشريعة.

( )3املصدر السابق ,ص.200

الباب الثاني
مقاصد الشريعة من تشريع الحدود

الناظر يف نصوص الشريعة وما سطره علماء هذه األمة جيد أن احلدود -بل العقوابت عموماً
واليت من مجلتها احلدود والتعازير املوضوعة ملعاقبة من يستحق العقابُ -وضعت ألجل عدة

مقاصد ومصاحل نورد بعضها فيما يلي:
-1

حفظ املصاحل األساسية لإلنسان:

فمن مقاصد العقوابت يف الشريعة حفظ الضرورات اخلمس اليت اتفق عليها علماء األصول
واملقاصد وهي الدين والنفس والعقل والنسل أو العرض واملال  ,وصيانتها من أن تنتهك.
سواء من جانب الوجود أي بتثبت أركاهنا وقواعدها أو من جانب العدم بدرء االختالل
الواقع أو املتوقع فيها .ولو أمعنا النظر يف كافة احلدود جند أهنا ال تتجاوز هذه الضرورات
فحد الردة ُشرع للمحافظة على الدين  ,والقصاص ُشرع للمحافظة على النفس  ,وحد الزان
ُشرع للمحافظة على النسل  ,وحد السرقة ُشرع للمحافظة على املال  ,وعقوبة شارب اخلمر
ُشرعت للمحافظة على العقل  ,وحد احلرابة ُشرع حلماية الناس واجملتمع من قُطاع الطريق
وألي مفسد يف األرض أبي طريق وأبي وسيلة  ,وال شك أن العقوابت التعزيرية ُشرعت
أيضاً حلماية تلك املصاحل من العتداء عليها.
 -2جلب املصلحة للناس ودرء املفسدة عنهم:
فالعقوابت مع ما يصاحبها من أمل حتقق املصلحة للفرد واجلماعة على السواء  ,إلشاعة
األمن والطمأنينة بني أفراد اجملتمع  ,وأيضاً المتناع األفراد من اقرتاف اجلرائم واحملظورات خوفاً
وحذراً من العقوابت  ,ويف هذا مصلحة ظاهرة.

 -3العقوابت هي جوابر ألصحاهبا:
وهذه اجلوابر قد تكون حسية ومادية ,كما هو احلال يف وجوب ضمان ما أخذه السارق أو
الغاصب ,ويف الدية للقتل ,وغري ذلك.
وقد تكون معنوية ونفسية وذلك حبصول االرتياح وذهاب الغيظ والتشفي والثأر.
قال النيب  لعبادة بن الصامت " :تبايعوين على أن ال تشركوا ابهلل شيئًا ,وال تسرقوا,
وال تزنوا ,وال دأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم ,وال تعصوين يف معروف فمن وَّف
فأجره على هللا ,ومن أصاب شيئًا عوقب به فهو كفارة له ,ومن أصاب شيئًا من ذلك يف
الدنيا فسرت هللا عليه ,فأمره إىل هللا ,إن شاء عفا عنه ,وإن شاء عذبه ,قال :فبايعناه على
ذلك"(.)1
-4

إرضاء اجملين عليه ,وإذهاب غيظه ونقمته:

قاطعا
ودفع أخذه ابلثأر الذي قد ال يكون ً
عادال إذ ترك معاقبة اجلاين تؤدي غالبًا أو ً

إىل االنتقام الذي يؤدي إىل التجاوز واالعتداء يف غالب األحيان ,ولذلك وضعت

العقوابت وضبطت احلدود والتعازير من أجل حتقيق النظام بردع املخالفني ,وإرضاء
املعتدي عليهم مبيزان العدل واملساواة واإلنصاف.
قال العالمة ابن عاشور -رمحه هللا تعاىل" :-فمقصد الشريعة من تشريع احلدود والقصاص
والتعزيز ,أروش اجلناايت ثالثة أمور :دأديب اجلاين ,وإرضاء اجملين عليه ,وزجر املقتدي
ابجلناة"(.)2
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ,كتاب مناقب األنصار ,ابب وفود األنصار إىل النيب صلى هللا عليه
وسلم مبكة.
( )2مقاصد الشريعة ,حممد الطاهر ابن عاشور ,ص.205

 -5الرمحة ابجملرم واجملتمع:
فالعقوبة رمحة للمجرم مبا فيها من قوة وردع  ,حيث تكفه ابتداء إذا أراد القدام ,وهي رمحة
للمجرم إذا وقع يف اجلرمية ففي معاقبته تقومي وإصالح له .ونصرة للظامل بكفه .وردعه عن
االعتداء  ,وهذه رمحة له  ,وهي رمحة للمجَن عليه برفع الظلم عنه وأخذ حقوقه من اجلاين
والعقوبة رمحة جلميع أفراد اجملتمع إبقرار األمن واألمان ونشر الطمأنينة بينهم ليتفرغوا وينعموا
مبمارسة حياهتم  ,فالعقوابت الشرعية – كما يذكر – ابن تيمية :هي رمحة من هللا بعباده
فهي صادرة عن رمحة اخللق وإرادة اإلحسان إليهم  ,وهلذا ينبغي ملن يعاقب الناس بذنوهبم أن
يقصد بذلك احلسان إليهم كما يقصد الوالد دأديب ولده ,وكما يقصد الطبيب معاجلة
املريض .
()1

 -6أتديب اجلاين:
وهو راجع إىل املقصد األمسى وهو إصالح أفراد األمة اللذين منهم يتقوم جمموعها {والسار ُق
والسارقةُ فاقْطعُواْ أيْديـ ُهما جزاء مبا كسبا نكاالً من هللا وهللا عز ٌيز حك ٌيم}.
أمل العقوبة مقصود يف العقاب ,ليقابل هذا األمل اللذة اليت حصلت له وقت ارتكابه اجلرمية ,
وال يعترب هذا عيباً يف التشريع اإلسالمي بل إنه يتمشى مع طبيعة النفس اإلنسانية  ,فبإيقاع
العقوبة على اجلاين يزول من نفسه اخلبث الذي بعثه على اجلناية  ,والذي يظن أن عمل
اجلناية أرسخه يف نفسه إذ صار عملياً بعد أن كان نظرايً.
 -7الزجر والردع:

( )1السياسة الشرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ,ص .96طبع وزارة الشؤون اإلسالمية ,واألوقاف والدعوة
واإلرشاد  ,اململكة العربية السعودية  ,د.ط  1419 ,هـ.

فالعقوابت يف الشريعة تقوم بعملية الردع والزجر كأفضل ما يكون الردع والزجر  ,سواء يف
هذا الردع اخلاص مثل العقوابت االستئصالية اليت تقطع دابر اجلاين وتقضي على حياته  ,أو
الردع العام بزجر اآلخرين عن الوقوع يف احملظورات الشرعية واإلقدام على اجلرائم خوفاً وتوقياً
للعقاب الذي أُنزل ابجملرمني.
فالعقوابت زواجر ,أي أهنا موضوعة ألجل زجر املعتدين واجلناة وردعهم وألجل انزجار غري
املعتدين وغري اجلناة كيال يفكروا أو يعزموا على االعتداء والتعدي واالحنراف.
قال ابن القيم -رمحه هللا تعاىل" :-فكان من بعض حكمته -سبحانه -ورمحته أن شرع
العقوابت يف اجلنيات الواقعة بني الناس بعضهم على بعض ,يف النفوس واألبدان واألعراض
واألموال كالقتل واجلراح والقذف والسرقة ,أحكم -سبحانه -وجوه الزجر الرادعة عن هذه
العقوابت غاية اإلحكام ,وشرعها على إكمال الوجوه املتضمنة ملصلحة الردع والزجر ,مع
عدم اجملاوزة ملا يستحقه اجلاين يف الردع فلم يشرع يف الكذب قطع اللسان وال القتل ,وال يف
الزان اخلصاء ,وال يف السرقة إعدام النفس وإمنا شرع هلم يف ذلك ما هو موجب أمسائه
وصفاته وحكمته ورمحته ولطفه وإحسانه وعدله ,لتزول النوائب وتنقطع األطماع عن التظامل
والعدوات ,ويقتنع كل إنسان مبا آاته مالكه وخالقه ,فال يطمع يف استالب غريه حقه"(.)1
 -8إقامة العدل بني الناس ورفع الظلم عن العباد:
فالعقوابت يف اإلسالم تتوخى العدل ورفع الظلم عن املسلمني  ,والعدل مبدأ أساس يف
الشريعة  ,وال يُعقل أن يتساوى احملسن مع املسيء  ,واملستقيم مع اجملرم  ,والعقوابت يف
الشريعة تطبق على اجلميع ال فرق بني غين وفقري  ,أو نسيب ووضيع .ولقد حسم الرسول
األمر كما أورد البخاري يف كتاب احلدود" :أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها".

( )1إعالم املوقعني .114 / 2

 -9إرضاء اجملين عليه:
فالعقوابت إذا أُنزلت ابجلاين فإهنا تثلج صدر اجملَن عليه  ,وتزيل غله وغيظه على اجلاين,
ومتنع الثارات وشهوة االنتقام الفردي كما كان يف اجملتمعات البدائية والقدمية.
 -11تطهري اجملرم من الذنوب اليت حصلت بفعل اجلرمية:
فالعقوابت مطهرة للذنوب يف الدنيا كما أورد مسلم يف كتاب احلدود عندما صلى رسول هللا
 على تلك املرأة اليت زنت بعد أن أقام عليها احلد ,وتعجب عمر رضي هللا عنه من فعل
الرسول  :تصلي عليها اي رسول هللا وقد زنت ,فريد عليه الرسول " :لقد اتبت توبة لو
قسمت على سبعني من أهل املدينة لوسعتهم ,وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت
بنفسها هلل تعاىل".
 -11إصالح اجلاين:
وهذا يكون يف جرائم التعزير ال احلدود  ,فالغرض األساس من التعزير هو دأديب وإصالح
اجلاين  ,وكما يذكر الفقهاء فإن التعزير ُشرع للتطهري  ,وإلصالح سبيل اجملرم وعودته إىل
احلياة الطبيعية عضواً انفعاً يف جمتمعه.
 -12تضييق نطاق التطبيق :
إن املتأمل يف مقاصد العقوابت الشرعية وخباصة احلدود  ,جيد ميل شديدا إىل تضييق نطاق
تطبيقها ما أمكن  ,ولعل أوضح مثال قصة ماعز وتفاصيل ما حدث فيها  ,وحىت يف غري
حاالت االعرتاف جند تشدداً يف تكييف اجلرمية وضبطها  ,إىل جانب التشدد يف اإلثبات
فاملعروف أنه يشرتط يف شهادات احلدود ما ال يشرتط يف شهادات العقود واملبايعات ,إضافة
إىل جانب تلمس الشبهات لدرء احلد رغم ثبوت الواقعة اليت توجبه ,كل ذلك مما يضيق
نطاق التطبيق العملي للحدود مما جيعلها ال تكاد تنطبق على ما يقع يف احلياة فعال إال يف

حاالت اندرة شاذة ,ولعل من حكمة هللا يف ذلك -فوق رمحته بعباده -أهنا لو طبقت على
نطاق واسع لفقدت هيبتها وألصبحت مألوفة وعادية ,وابلتايل تفقد وظيفتها الوقائية يف منع
مقارفة هذه اخلطااي ,وعدم االقرتاب منها.

الخاتمة
بعد هذا املبحث اليسري وبيان املقاصد للرشيعة اإلسالمية ,من ترشيع احلدود
والعقوبات مجيع ًا ,يتبني أن هذه املقاصد ال تنتفي إذا رشعت األحكام الرشعية
وسنت القوانني بنا ًء عليها ,وأن رشع اهلل ل
ّ ٌ ال ينف ,ٌ ,م,داً ًا لقولت تعا:
{ادخلوا يف السلم ّافة} ,وهو سبحانت خبري بخلق وعليم بام يؤول إليت أمرهم,
وليس مع من استحال تطبيق الرشيعة يف هذه األزمان إال اهلوى أو التأثر
باحلضارة الغربية التي تبث العلامنية وت,درها أله ٌ اإلسالم ,فانطلت عىل ّثري
من الناس ّمنهج ومذهب ,وتأثر ببعض آراءها بعض الباحثني.

المراجع والمصادر
-1

القرآن الكريم.

-2

ّتب السنة النبوية.

-3

القاموس املحيط.

-4

امل,باح املنري

-5

النظريات الفقهية ,الدّتور حممد الزحييل.

-6

مقاصد الرشيعة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحت اهلل ,ليوسف البدوي ,دار
النفائس ,ط2000 , 1 .م.

-7

معرّة النص ,للدّتور فهد بن صالح العجالن ,ط ,1.البيان -الرياض .

-8

الدين والدولة وتطبيق الرشيعة ,للجابري ,ص.192

-9

مجال الدين عطية يف ّتابت "نحو تفعي ٌ املقاصد" ,ط ,1 .دار الفكر -دمشق,
1422هـ.

 -10مدخ ٌ لدراسة الرشيعة اإلسالمية ,بريوت -لبنان ,ط2001 ,2م.
 -11موًف االجتاه العقالين اإلسالمي املعارص من النص الرشعي ,الدّتور سعد بن
بجاد العتيبي ,ط ,1 .مرّز الفكر املعارص -الرياض.
 -12مقاصد الرشيعة ,حممد الطاهر ابن عاشور.
 -13السياسة الرشعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية .طبع وزارة الشؤون اإلسالمية,
واألوًاف والدعوة واإلرشاد  ,اململكة العربية السعودية  ,د.ط 1419 ,هـ.
 -14إعالم املوًعني عن رب العاملني ,شمس الدين ابن ًيم اجلوزية.

