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ة بمن
	 الفقھ ��  ات رفاعلية وحدة مطو رضوء مقاصد الشر عة لتنمية م�ا
'ر&ة   زالتفك12 املقاصدي لدى طالب املرحلة الثانو&ة )

سـالن رمـضان عزالـدين أمـ2ن  مـصطفى عبــد هللا  ، يأحمــد الـضو سـعد إبـرا'يم ،1 ر
  .يإبرا'يم طنطاو

راملناI	 وطر تد س قسم  'ر ق   ز، Mلية ال1Lبية، جامعة )
  ramadanraslan.8@azhar.edu.eg:  للباحث الرئRسال1Qيد Pلك1LوOي1

  :املefص

�ر	ــة، وذلــك  ات التفك�ــ� املقاصــدي لــدى طـالب املرحلــة الثانو	ــة � اســة إ*ــ( تنميــة م#ـا ز�ـدفت الد ر ر
اســـة املن34ـــ�ن الوصـــفي  ربتطـــو	ر وحـــدة بمـــن4< الفقـــھ >ـــ; ضـــوء مقاصـــد الـــشر7عة، واســـتخدمت الد

ات التفك�ــــ� املقاصــــدي املناســــبة لطــــالب  املرحلــــة الثانو	ــــة روالتجر	HــــG، واعتمــــدت عEــــ( قائمــــة بم#ــــا
اســة عEــ( عينــة تKونــت مــن  ات التفك�ــ� املقاصــدي، وطبقــت الد �ر	ــة، ومقيــاس م#ــا ر� ر طالبــا ) 50(ز

ً

ع�ن عEـــ( مجمـــوعت�ن تجر	Tيـــة وضـــابطة، وأســـفرت النتـــائج عـــن فاعليـــة  زبالـــصف �و الثـــانو مـــو ي ل
ات التفك�ـــ� املقاصـــدي  ة >ـــ; ضـــوء مقاصـــد الـــشر7عة >ـــ; تنميXYـــا مل#ـــا رالوحــدة املطـــو لطـــالب املرحلـــة ر

ق ذات داللـة إحــصائية عنــد مــستو  اسـة، حيــث تبــ�ن أنـھ ال توجــد فــر �ر	ــة عينــة الد ىالثانو	ـة � و ر ز
)α≤0.05 ( �ات التفك�ـــ جـــات ا3cمـــوعت�ن الـــضابطة  والتجر	Tيـــة عEـــ( مقيـــاس م#ـــا ربـــ�ن متوســـطي د ر

ـــد مـــــــستوىات  ـــG إ*ــــــ( أصـــــــلھ الـــــــشر(املقاصــــــدي >ـــــــ; التطبيــــــق القبEـــــــ; وذلــــــك عنــــ ـــم الفقfــــ j;، رد اhiكـــ
وqختبـار ) qسـتقراء، التعليـل، التمي�ـq ،rسـتpباط، ترتnـب �ولو	ـات الفق#يـة، الlـ�جيح املقاصـدي

ــــصائية عنــــــــد مــــــــستو  ـــة إحــــ ق ذات داللـــــ ىالكEــــــــ;، وتوجــــــــد فــــــــر ـــات ) α≤0.05(و جــــــ ــــ�ن متوســــــــطي د ربــــ
ات التفك�ــــ� املقاصـــدي >ــــ; التطبيــــق البعــــدي  را3cمـــوعت�ن الــــضابطة  والتجر	Tيــــة عEـــ( مقيــــاس م#ــــا

ــــــستوىات وذلـــــــك ــــــ( أصـــــــلھ الـــــــشرq ،;jســـــــتقراء، التعليـــــــل، التمي�ـــــــr، ( عنـــــــد مـ رد اhiكـــــــم الفقfـــــــG إ*ـ
�جيح املقاصديlات الفق#ية، ال	ب �ولوnباط، ترتpستq (;Eختبار الكqو.  

� املقاصدي،املقاصد الشرعية: الgلمات املفتاحية�ات، التفك ة،ر  امل#ا   .ر الوحدة املطو
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The Effectiveness of a Developed Unit at the 
Jurisprudence Curriculum based on Makased Al- Sharia 
in Developing the Purposeful Thinking Skills among Al-

Azhar Secondary School Students 
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Mustafa Abdullah Ibrahim Tantawy 
Department of Curricula and Teaching Methods, Faculty of 
Education, Al-Azhar University 
1Corresponding author E-mail: ramadanraslan.8@azhar.edu.eg 
ABSTRACT: 
  The study aimed to develop the purposeful thinking skills of Al-
Azhar secondary school students by developing a unit in the 
jurisprudence curriculum in the light of Makased Al- Sharia. The study 
utilized the descriptive and experimental research approaches using a 
list of the purposeful thinking skills appropriate for Al-Azhar 
secondary school students, and a scale of purposeful thinking skills. 
The study was administered to a sample of 50 first-year secondary 
school students divided into two groups, namely, experimental and 
control. The results revealed the effectiveness of the developed unit in 
developing the Purposeful thinking skills among Al-Azhar secondary 
school students. The study found that there were no statistically 
significant differences at α≤0.05 level between the mean scores of the 
control and experimental groups on the pretest of purposeful thinking 
skills scale at the levels of (returning the jurisprudential judgment to 
its legal origin, induction, reasoning, discrimination, deduction, order 
of jurisprudence priorities, and purposeful weighting) as well as the 
total score.  However, there were statistically significant differences at 
α ≤ 0.05 level between the mean scores of the control and 
experimental groups on the posttest of the purposeful thinking skills at 
the levels of (returning the jurisprudential judgment to its legal origin, 
induction, reasoning, discrimination, deduction, order of jurisprudence 
priorities, and weighting makased) as well as the overall test scores. 

 Keywords: Makased Al- Sharia - Purposeful Thinking - Skills - A 
Developed Unit. 

  

  

  

  

  



 
رة بمنهج الفقه في ضوء مقاصد الشريعة فاعلية وحدة مطو

لتنمية مهارات التفكير المقاصدي لدى طالب المرحلة الثانوية 
  األزهرية

  رمضان عزالدين أمين رسالن/ أ
  أحمد الضوي سعد إبراهيم/ د.أ

  مصطفى عبد هللا إبراهيم طنطاوي/ د

 

 

256 

 :املقدمة

 الــشرعية ملن34يـة منــضبطة وفـق أســس يحتـاج ف#ــم مـراد الــشارع وقـصده مــن النـصوص
�بو	ــة >ــ; العلــوم الــشرعية إ*ــ( lاســات املتخصــصة وال ات مقاصــدية؛ ل#ــذا اتج#ــت الد رعلميــة، وم#ــا ر

� املقاصدي�ات التفك �، وم�Xا م#ا�ات التفك راتجا�ات تطو	ر	ة >; م#ا   .ر

Gقيقيــة ال�ــhiــة �ســالمية ا	  تجمــع ؤوالتفك�ــ� املقاصــدي �ــس�( إ*ــ( بنــاء إ�ــسان يملــك الر
نبـــ�ن الــــشرع والعقـــل، و�ــــ�ن ســـ�ن الKــــو ومقاصـــد الــــشرع؛ و�ـــذا ال يتــــأ�ى إال إذا جمـــع ��ــــسان بــــ�ن 

تـھ الفائقـة، : قراءت�ن ه آية هللا امل�3ـزة، ومعـرض قد رقراءة الو�; قرآنا وسنة، وقراءة الKو باعتبا ر ن
ـــراءة �عقليـــــة غائيــــة ســــنpية، فـــــضوابط الــــو�; وســـــ�ن الKــــو ال  ـــ( أن تKــــو �ـــــذه القـ نعEـ ينفـــــصمان، ن

نو��ـسان املـستخلف مـأمو بقراء�Xمـا معـا؛ ل�Xتـدي بـالو�; وضـوابطھ >ـ; من34يـة إلعمـار الKــو ذي  ً ر
، . (الس�ن والقوان�ن   )160، ص 2016رمد�و

والتفك�ـ� املقاصـدي �عمـل بأسـلوب منظـومي ف#ـو يقـدم الKليـات عEـ( ا3iزئيـات، واملعـا�ي 
ـــ( �لفـــــاظ، >ــــ; معا3iـــــة أمــــو الـــــدين والــــدنيا، ف املـــــشرع ألحKــــام ال�ـــــشر7ع يتجنــــب التفر7ـــــع وقـــــت رعEـ

ًال�شر7ع، و	صوغ معظم �حKام عE( شKل عموميات و�ليات؛ لذلك صاغ أحKام املعامالت اعتمادا 

فــع اhiـــرج، و�كــذا جـــاءت أوصــاف#ا ومعان�Xـــا مــضبوطة، معينـــة  � و�ُعEــ( مــسلك كEـــ;، يراjــ; التnـــس ر
سة عE( اhiر	ة واملـساواة، والعلـل العقليـة للفقيھ عE( القياس، ومراعية مقتضيات الفطرة، ومؤس

ات و�عراف الفطر	ة ، . (رال�G ال تختلف باختالف �مم واhiضا   ).139، ص 2016رابن عاشو

� املقاصدي >; عملية بنائھ العقE; عE( مجموعة مـن �فKـار واملفـا�يم �كما �عتمد التفك
سات والقيم املستمدة من ف واhiقائق واملما رواملعا د الشر7عة، الصفات ال�G تجلـب محبـة مقاص: ر

ســــولھ ــا ف�Xــــا مــــن تحــــديات وفــــرص -ملسو هيلع هللا ىلص-رهللا ومحبـــة  م �خــــالق، وطبيعــــة اhiيــــاة املعاصــــرة بمــ ر، مKــــا
  .ومشكالت

ــــم النـــــصوص الـــــشرعية  ـــاء املقاصـــــد >ـــــ; ف#ـ »يـــــات القرآنيـــــة و�حاديـــــث (ولقـــــد ســـــلك علمــ
  :قثالثة طر ملعرفة مراد النص الشرj;) النبو	ة

ادة : لالطر	ـــق �و  .أ  ف مـــن قـــرائن يفيـــد عـــدم إ ر�خـــذ بظـــوا�ر النـــصوص مـــا لـــم يـــأت صـــا ر
ظــا�ر الــنص، اi°ــاص، : املع¯ــ® الظــا�ر، ومبحــث داللــة �لفــاظ لــدى �صــولي�ن لــھ مــسميات عــدة

 .اi´.... العام، اc°صوص، املقيد، الوا²³، الظا�ر، النص
� من جزئياتھ؛ ألن مقدماتھ qستقراء و�و اhiكم عE( كE; بو: الطر	ق الثا�ي  .ب µجوده >; أك

ال تحـصل إال بت�بـع ا3iزئيــات، كمـا أن qســتقراء نفـسھ �عتمــد عEـ( النــصوص بمنطوق#ـا ومف#وم#ــا 
ومعقول#ـــا، وتكمـــن فائدتـــھ >ــــ; أنـــھ يـــوفر لنــــا النظـــرة الKليـــة املتKاملـــة ملقاصــــد الـــشارع للتوفيـــق بــــ�ن 

K3زئيات >; ضوء الi3زئيات، ولتف#م اiليات واKلياتال. 
اعتبـار علـل �مـر والنfـG : معرفة علـل �حKـام وع¶ـ� ع�Xـا الـشاطGH بقولـھ: الطر	ق الثالث  .ج 

) ،GH299، ص 1997الشاط .( 
ــــن مقاصــــــد  ة �ادة مـ ــــضر ـــة بــ ــــد مـــــن املــــــؤتمرات والنـــــدوات العلميــ ور  ولقـــــد أوصـــــت العديــ

،  وم�Xـا �ا الفكـر وامل�X¸ـ; ع¶ـ� العـصو رالشر7عة �سالمية وتطو عامليـة املقامـة بجامعـة النـدوة ال: ير
واملــؤتمر ) 2006" (مقاصــد الــشر7عة وســبل تحقيق#ــا >ــ; مواج#ــة القــضايا املعاصــرة"مال�rيــا �عنــوان 

ة �وقاف املصر	ة  ا ن للمجلس �عE( للشئو �سالمية بو رالثا�ي والعشر ز والذي دعا إ*( ) 2010(نو



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )5(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

257 

ة �فــادة مــن مقاصــد الــشر7عة �ســالمية >ــ; مواج#ــة القــضا يا الفق#يــة املعاصــرة ال�ــG تواجــھ ورضــر
اســــــات �ســــــالمية  ــــG لKليـــــة الد ــــصر خاصــــــة، واملـــــؤتمر العل«ــ ـــع املـ رالـــــوطن العر¼ــــــي عامـــــة،  وا3cتمـــ ي

بــالفكر املقاصــدي >ــ; العلــوم العر�يــة و�ســالمية،  وال�ــG : نواملعنــو) 2018(والعر�يـة بنــات بالقــا�رة 
ــــل التع ات الفقــــــھ �ســــــالمي بمراحــ �ــــــط مقـــــــر ة  رأوصــــــت بــــــضر رو ـــة بمقاصــــــد الـــــــشر7عة ر ــــــيم اc°تلفـــ لـ

ل�ســالمية،  وأن الفكــر املقاصــدي مــن4< لتجديــد محتــو الفقــھ �ســالمي عEــ( �ــدي الرســو  - ملسو هيلع هللا ىلص-ى
  . و¾hابتھ الكرام ومعطيات العصر

� املقاصدي �سXYدف ف#م النصوص الشرعية و	فقھ أحKام#ا،  وذلك >; ضوء ما �والتفك
ـــد عامـــــة وخا ـــة، قطعيـــــة وظنيـــــة اiـــــ´؛  لـــــذلك أطلـــــق عليـــــھ أحـــــد رتقـــــر مـــــن مقاصــ صـــــة، �ليـــــة وجزئيــ

الر7ـسو�ي،  ". (الفكر املتبصر باملقاصـد،  املعتمـد عEـ( قواعـد�ا،  املـس�ثمر لفوائـد�ا" املتخصص�ن 
  ).35، ص 1990

ســـو هللا  لو7ــستقي التفك�ـــ� املقاصــدي من34ـــھ مـــن الــشر7عة �ســـالمية؛ فقــد �ـــان   - ملسو هيلع هللا ىلص-ر
اكـــــھ قـــــوال،  وفعـــــال، وتقر	ـــــرا،  و	حـــــث عEـــــ( �ـــــشغيل الكفـــــاءات العقليـــــة،  يبـــــ�ن ا ًملقـــــصد ومنـــــاÀ< إد ر

اك اhiكمـــــة مـــــن �حKـــــام  روتpـــــشيط اi°لفيـــــة املعرفيـــــة لتحـــــصيل املقـــــصود و	مكـــــن املـــــتعلم مـــــن إد ّ

ق�ل#ية،  >; �ل ما يتصل بالقضايا الTشر	ة،  كما �عبد الطر املوصلة إ*( مناطات �حKام ّ.  

ح النـصوص،  ال مــن و�ـو طر	قــة و من34يـة للبحــث عـن اhiكمــة مـن ال�ــشر7ع مـن خــالل ر
اتھ   ).262، ص 2016الشو�Kي،  . (رخالل ألفاظھ وعبا

� املقاصـــدي؛ اتـــ²Å أXÄـــا قـــد �اســـات والبحـــوث الـــسابقة املرتبطـــة بـــالتفك رو�اســـتقراء الد
اســات  رركــزت عEــ( التأصــيل النظــر لــھ ولــم �ع¯ــ® بجانبــھ التطبيقــي،  ومــن �ــذه الد اســة �ــل مــني : رد

؛ و�ـــان ذلـــك مـــن دوافـــع q�تمـــام )2017(؛ وعـــودة )2017(؛ وفـــشار)2013(؛ وحميتـــو )2013(زبولـــو
� املقاصدي لدى طالب املرحلة الثانو	ة �بمقاصد الشر7عة �سالمية لالستفادة م�Xا >; تنمية التفك

�ر	ة من خالل من4< الفقھ   .ز�

ـــ( كث�ـــــ� مـــــن القــــضايا ا ـــة بـــــأمو الـــــدين مثـــــلىو7ــــشتمل محتـــــو الفقـــــھ عEــ : رلفق#يـــــة املرتبطــ
ة،  والصالة،  والز�اة،  والـصيام،  واÇiـ<، وم�Xـا مـا يـرتبط بـأمو الـدنيا مثـل �حKـام املتعلقـة  رالط#ا ر

ـــامالت �عـــــض#م مـــــع �عـــــض >ـــــ; �مـــــوال،  مثـــــل ـــا،  والـــــر�ن،  والـــــشركة،  , البيـــــع: بأفعـــــال#م ، و�عــ والر�ــ
ة،  والود�عــــة عــــات،  مثــــل القـــصاص،  والقــــضاءإiــــ´،  وم�Xـــا مــــا يتعلــــ...رو�جـــا إiــــ´،  ....زق بفـــصل املنا

� من القضايا الفق#ية وثيقة الصلة بحياة املسلم�ن وحاجا�Xم >; الدنيا و»خرة���ا كث�   .وغ

رو�ـذه القــضايا ل#ــا دو متم�ــr؛ ألXÄــا تــنظم عالقــة الطالــب بر�ــھ،  وعالقتــھ بمــن حولــھ مــن 
خالل#ــا يمكـن للمعلمــ�ن اhiكـم عEــ( مـا لــدى الطــالب النـاس،  فXÊــا �عـرف اhiــالل مـن اhiــرام،  ومـن 

ف،  كما يحكم من خالل#ـا أيـضا عEـ( سـلوك الطـالب وأخالق#ـم،  فfـG تقـوم بـدو فعـال >ـ;  رمن معا ً ر
ًإعـداد الطـالب إعــدادا ديpيـا سـليما،  بتــوعيXYم فـرادى وجماعـات بحقــائق ديـ�Xم و�ـشر7عاتھ لتــصبح  ً ً

سا >; حيا�Xم العملية سلو�ا مما
ً ً

  ).7، ص 2010يب؛ وخالد، اi°ط(ر

سـ�ن للفقـھ  ات الدا ف وم#ـا رومن ثم يpبË; تنميـة معـا ر  بمـا �ـس#م >ـ; - بمذا�بـھ اc°تلفـة-ر
>ــ; �علــيم الفقـــھ  نتحقيــق التنــوع والµــ�اء >ـــ; التفك�ــ� أســوة بمـــا قدمــھ الفق#ــاء والعلمــاء املتخصـــصو 

� ذلك لألسباب التاليةو�علمھ،  ولكن الواقع املعاصر >; �عليم و�علم الفقھ �سالمي �ش#د ��  : غ

;E² ما يÅة يت	ر�   :زو�استقراء الواقع اhiا*; >; �عليم الفقھ و�علمھ باملرحلة الثانو	ة �
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جھ،  مما  • اGÍÎ وخا رقلة q�تمام با3iانب التطبيقي للمفا�يم الفق#ية داخل بnئة الفصل الد ر
إن :  "بقولـھ) 610،ص  ٢٠٠6(أفقد �ذه �حKام أ�ميXYا وحيو	XYـا،  و�ـو مـا أكـد عليـھ ا3iــالد 

ياملعرفة بأحKام �سالم و�شر7عاتھ ال تتحقق بمعنا�ـا الKامــل إال إذا ترافـق الف#ـم النظـر مـع 
التطبيق العمE;،  أما qكتفاء باملعرفــة النظر	ــة دو تطبيق#ـا عمليـا فإنـھ �عـد نوعـا مـن أنـواع 

ً ً
ن

ث صــــاحXÊا ال � >ــــ; واجباتــــھ الديpيــــةرqنفــــصام بــــ�ن النظر	ــــة والتطبيــــق ال�ــــG تـــــو�،  وقــــد "تقــــص
 GHابتھ- ملسو هيلع هللا ىلص -حرص النhعنـدما وجـھ ¾ـ Gذا �سلوب التعلي«ـ�م- علـى تأصيل Xهللا عـ� GÍـÒ  -ر 

أيتمــو�ي : "   عنــد �علـــيم#م الــصـالة- ملسو هيلع هللا ىلص –إ*ــ( qقتــداء بـــھ >ــ; أداء العبــادات فقــال  رصـــلوا كمـــا 
;E1"أص   

�Xا الداللية،  و�ذا ما أو³ـhھ تقديم املفا • ة مجردة خالية من الر�ط بصو ر�يم الفق#ية بصو ر
وتكمن صعو�ة �علم �ذه املفا�يم : >; قول#ما) 280:284، ص 2011(يفرج،  وطنطاو : �ل من

الفق#ية >; أXÄا �علم بطر	قة نظر	ة مجردة؛ حيث تحتاج إ*( امتالك املتعلم لوسيط ير�ط ب�ن 
ُ

ـــھ،  و	 ـــادة >ـــــ;  ذلـــــك مـــــن معا3iـــــة القـــــرآن الكـــــر	م ملثـــــل �ـــــذا �حKـــــام اhiكـــــم ومدلولــ ــــن �فــ مكـ
و�ــو مف#ــوم مجــرد حيــث ير�طــھ " الKلمــة الطيبــة" واملفــا�يم،  وم�Xــا عEــ( ســTيل الــذكر مف#ــوم 
ٍ ألـم تـر كيـف ضـرب ا× مـثال �لمـة طيبـة كـ3Öرة "القرآن الكر	م بمف#وم حGÍÕ >; قولھ �عـا*(  َِ َ ََ َ َ َ ًَ ً َ ََ ّ َ ْ

ِ
َ ََ َ ًْ ُ َّ ََ َ

ط
َ

ِيبــة أصــل#ا ثابــت وفرع#ــا >ــ; الــسماء  ٍَ َّ
ِ

َ ْ َُ َ ََ ٌ
ِ

ُ ْ َ َّ
XÞــا و	ــضرب ا× �مثــال ) 24(ِ َتــؤ�ي أ�ل#ــا �ــل حــ�ن بــإذن  ََ ْْ ََ ْ ُ ُُ َّ ْ ُُ ّ

ِ
ْ َ

ِ َ َّ رَ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َ ُ

ن  َللناس لعل#م يتذكر وَ ُ َُّ َ َ َْ َّ َ
ِ

َّ
ة إبرا�يم،  »يتان" (ِ   ). 25،  24: رسو

�ــر إ*ــ(  • يافتقــاد محتــو الفقــھ >ــ; التعلــيم � الــت موضــوعاتھزى -زعنــصر اhiداثــة >ــ; بنائــھ؛ فما
� �دبيات�� من �حKام الفق#ية بأسلوب ومحتو ال يتفقان مع طبيعة -كما �ش�ى ت�ناو الكث ل

 للمف#ـــوم - إن وجـــد-يالعــصر الـــذي �عnـــشھ الطالـــب؛ حيــث تبـــدأ كتـــب الفقـــھ بــالعرض اللغـــو 
ة مـوجزة تخـل بــاملع¯® اللغـو لــھ،  إضـافة يالفقfـG،  وذلـك بــصو  إ*ـ( أن مــن4< الفقـھ �ــستخدم ر

ــــة �الوســــــق والـــــــصاع والقـــــــدح وامليـــــــل ـــــل القديمـــ ان واملKاييــ ـــــذه . ...زوحــــــدات القيـــــــاس و�و ، و�ــ
يـو�س . (املصطhàات ال تناسـب لغـة وفكـر طالـب اليـوم نظـرا لعـدم وجود�ـا >ـ; الواقـع املعـnش

  ).444: 440، ص 2015وآخران، 

�ــو الوقــوف عنــد ألفــاظ الــنص الــشرj; : لواتخــاذ املفــسر	ن للمفــا�يم الــشرعية من34ــ�ن،  � •
ض الواقـــــع والقــــــضايا  ـــا�ره،  فنــــــتج عنـــــھ التـــــصادم مـــــع أ ـــھ ظــ روحرفيتـــــھ،  وqكتفـــــاء بمـــــا �عطيــ
واملستجدات املعاصرة،  مما أدى إ*( مشكالت عديدة >; ف#م النص الدي¯G،  مما ي�يح للبعض 

،  و�ال�ــــشكيك >ــــ; املــــو ة أخــــر ة أو بــــالتخلف تــــا ـــا رميــــھ بــــا3iمود تـ ى ر ر وث الــــدي¯G،  ممــــا دعــــا إ*ــــ( ر
ىو�ـو اتجــاه يتحـر مقاصــد اi°طـاب ال�ــشر�7; ومراميـھ،  و7ــس�ند �ـذا qتجــاه : qتجـاه الثــا�ي

ا >ـــــــ; عامـــــــة أحKام#ـــــــا ـــ ـــد وحكــــــم تـــــــم مراعا�Xــــ ـــــام بKـــــــو الـــــــشر7عة ذات مقاصــــ . نإ*ــــــ( ال�ـــــــسليم العــ
  ).11، ص  2009الر7سو�ي،  (

  

  

  

                                                
  )).631(،  حديث رقم )1(ب اآلذان،  باب اآلذان للمسافر إذا كانوا جماعة،  الجزءكتا: أخرجه البخاري  (1
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اسة   :رمشgلة الد

  :   نبع �حساس باملشKلة مما يأ�ي
مواكبـــة qتجا�ـــات اhiديثـــة >ـــ; مجـــال �علـــيم العـــوم الـــشرعية، ال�ـــG دعـــت إ*ـــ( تب¯ـــG متغ�ـــ�ات  •

� املقاصدي�ات التفك  .رمستجدة ذات طا�ع أصو*;، وم�Xا م#ا

ات التفك�ـــ� املقاصـــدي لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانو	ـــة  • اســـات ال�ـــG ا�تمـــت ب�نميـــة م#ـــا رقلـــة الد ر
اســـات ال�ـــG اســـتفادت بامل �ر	ـــة؛ فجـــل الد ر� قاصـــد اســـتفادت عEـــ( وجـــھ التنظـــيم والتحليـــل ز

  . والتدقيق، ولم تخرج إ*( ح�r التطبيق

ة توظيــف مقاصـــد  • ورتوصــيات عديـــد مــن املـــؤتمرات والنــدوات العلميـــة،  ال�ــG أكـــدت عEــ( ضـــر
النـدوة العامليـة املقامـة : الشر7عة �سالمية >; مواج#ة القضايا واملستجدات املعاصرة،  وم�Xـا

ـــ; مواج#ــــة القــــضايا املعاصـــــرة"عنــــوان بجامعــــة مال�rيــــا � " مقاصــــد الــــشر7عة وســــبل تحقيق#ــــا >ـ
ة �وقـــــــاف )2006( ا ر،  واملــــــؤتمر الثــــــا�ي والعــــــشر	ن للمجلــــــس �عEـــــــ( للــــــشئو �ســــــالمية بــــــو ز ن

اسات �سالمية والعر�ية بنات )2010(املصر	ة   ).2018(ر،  ومؤتمر �لية الد

اسات و�دبيـات الـسابقة ضـر • ونتائج عديد من الد رة �فـادة مـن مقاصـد الـشر7عة �سـالمية ر
اسـة  �بية �سالمية بصفة عامة،  ومن4< الفقھ بصفة خاصـة،  وم�Xـا دlال >Àروتوظيف#ا >; منا

ي؛ وطنطاو )2008(؛ وسن¸; )2007(؛ وفرج )2003(ي؛ وسعد وطنطاو )2001(عطية : �ل من
ــــــــــسن )2009( ـــــــــG )2010(؛ وحــــــــــ ــــــــ ــــــــــGÍá )2010(؛ والظHـــ ــــــــ ـــــــو)2012(؛ والبيــ ـــــــــ ؛ )2012( ا�ي؛ والزغــــ

ن )2013(؛ والغدا�ي )2013(يوامل#داو و؛ ومد�و وآخر  ).2014(ر

ات التفك�ـ� املقاصـدي  اسـة >ـ; اhiاجـة لتنميـة م#ـا رو>; ضوء ما سبق تتحدد مشKلة الد ر
�بو	ــة اhiديثــة، ومــن �نــا �ــس�( lاتيجيات ال�lســqن باســتخدام العديــد مــن املــداخل و�لــدى املتعلمــ

ة  اســة لبنــاء وحــدة مطــو رالد ات التفك�ـــ� ر ر>ـــ; مــن4< الفقــھ قائمــة عEــ( مقاصـــد الــشر7عة لتنميــة م#ــا
�ر	ـــة، وذلــــك مـــن خـــالل محاولXYــــا �جابـــة عـــن �ســــئلة  زاملقاصـــدي لـــدى طـــالب املرحلــــة الثانو	ـــة �

اسة �جابة عن السؤال الرئnس التا*; رالتالية، وللتصدي ل#ذه املشKلة تحاو الد   :ل

ة بمـن4< الفقـھ  ت رما فاعليـة وحـدة مطـو رضـوء مقاصـد الـشر7عة �سـالمية >ـ; تنميـة م#ـا
�ر	ة؟ � املقاصدي لدى طالب املرحلة الثانو	ة ��  زالتفك

 :و	تفرع من �ذا السؤال �سئلة التالية

ة >; الفقھ >; ضوء مقاصد الشر7عة؟ .1   رما مالمح الوحدة املطو

�ر	ـــة .2 ات التفك�ـــ� املقاصــــدي املناســـبة لطــــالب املرحلـــة الثانو	ــــة � زمـــا م#ــــا  مــــن وج#ـــة نظــــر ر
�اء واملتخصص�ن؟¶°iا 

جـات ا3cمـوعت�ن الـضابطة والتجر	Tيـة >ـ;  .3 ق ذات داللة إحصائية ب�ن د رما مدى وجود فر و
� املقاصدي؟�ات التفك  رالتطبيق القبE; ملقياس م#ا

جـات ا3cمـوعت�ن الـضابطة والتجر	Tيـة >ـ;  .4 ق ذات داللة إحصائية ب�ن د رما مدى وجود فر و
� املقاصدي؟التطبيق البعدي ملقيا�ات التفك  رس م#ا
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اسة   :رأ'داف الد

�ر	ة .1 � املقاصدي املناسبة لطالب املرحلة الثانو	ة ��ات التفك زإعداد قائمة بم#ا  .ر
� املقاصدي .2�ات التفك  .ربناء مقياس مل#ا
ات التفك�ــ� املقاصــدي لــدى طــالب  .3 ة >ـ; مــن4< الفقــھ لتنميــة م#ـا ر�عـرف فاعليــة وحــدة مطــو ر

 .�ر	ةزاملرحلة الثانو	ة �
اسة ات يمكن إجمال#ا عE( النحو التا*;:رأ'مية الد اسة من عدة اعتبا ر تت²Å أ�مية الد  :ر

ات التفك�ــــ� املقاصـــــدي واhiاجــــة لتنميXYــــا لــــدى الطـــــالب بــــصفة عامــــة وطـــــالب  .1 ــا رأ�ميــــة م#ــ
 .املرحلة الثانو	ة بصفة خاصة

ــ .2 ـــر الفقــ ات بــــصفة عامــــة ومقـ ـــر رأ�ميــــة التطــــو	ر والتحــــديث املــــستمر hcتــــو املقـ ر ھ بــــصفة ى
�بو	ة املعاصرةlات ال�� .خاصة ملواكبة املستجدات واملتغ

اسة أن تفيد ا3i#ات اc°تصة بتطو	ر مناÀ< العلوم الشرعية باملرحلة الثانو	ة  .3 ريمكن للد
>Àر ل#ذه املنا	م >; عملية التحديث والتطو�ة بما تقدمھ من أدوات ونتائج �ساعد	ر�  .ز�

اســــة اســــتجابة لتوصــــية العد .4 ـــG نـــــادت ر�عــــد الد اســــات الــــسابقة واملــــؤتمرات ال�ـ ريــــد مــــن الد
ــــشرعية وكـــــذلك �عز	ـــــز  اســـــية خاصـــــة >ـــــ; العلـــــوم الـ ات الد ـــو	ر محتـــــو املقـــــر ة تطــ ربـــــضر رر ىو

� املقاصدي لدى املتعلم�ن�ات التفك  .رم#ا
اسات ذات صلة بموضوع#ا .5 اسة أن تفتح ا3cال أمام الباحث�ن إلجراء د ريمكن للد  .ر

اسة اس: رحدود الد   :ة عE( اhiدود التاليةراقتصرت الد

� املقاصدي املتمثلة فيما يE;: اklدود املوضوعية .1�ات التفك رد اhiكم الفقGf  (:رتنمية م#ا
إ*ـــ( أصــــلھ الـــشرq ،;jســــتقراء، التعليــــل، التمي�ـــq ،rســــتpباط، ترتnـــب �ولو	ــــات الفق#يــــة، 

ة بمقــــر الفقــــھ، �عنــــوان ) الlــــ�جيح املقاصــــدي ـــو رباســــتخدام وحــــدة مطـ ر7عة مقاصــــد الــــش(ر
 )�سالمية >; الز�اة

اسة: اklدود الmشر&ة .2 �ر اhcددين �عينة الد رطالب الصف �و الثانو � يز ي   .ل
�ر	ة بمحافظة قنا: اklدود املgانية .3  .زمع#دين من املعا�د �
  م2021، 2020: اklدود الزمانية .4

اسة   :رمصطkfات الد

� املقاصدي بأنھ :التفك12 املقاصدي�  :  �عرف التفك
ـــــــر  • ـــــــــس�ثمر لفوائـــــــــــد�ا الفكــــ ـــــــــد�ا املــ ـــــــ( قواعــ ـــد عEــــ ـــــــــسو�ي، . (املتبـــــــــــصر باملقاصـــــــــــد، املعتمــــــــ الر7ــ

 )35،ص1990

اك اhiكمـة مـن �حKــام �ل#يـة >ـ; �ــل مـا يتـصل بالقــضايا الTـشر	ة، كمــا  • ر تفك�ـ� يمكـن مــن إد ّ

ق�عبد الطر املوصلة إ*( مناطات �حKام  )478، ص 2012الزغوا�ي، . (ّ

� املقاصدي >; أ�شطة ذ�نية مختلفة �عتمد عE( م •�� خاصة بالتفك��اتيجيات تفكlات واس ر#ا
 )4، ص 2018عرفان، وآخر	ان، . (التعامل مع النص الدي¯G ملعرفة مقاصده

ـــدنيا  • ـــاة مــــصا²i اi°لـــــق >ــــ; الــ  التأمــــل العقEـــــ; املنــــضبط ألحKـــــام الــــشر7عة، وغايا�Xـــــا، مــــع مراعــ
  )2020طرشا�ي، . (و»خرة
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 �ـــات املتخصـــــص�ن للتفك�ـــــ ات التفك�ـــــ� و>ــــ; ضـــــوء �عر	فــ راملقاصـــــدي �عـــــرف الباحـــــث م#ـــــا
لعمليــــة عقليـــة �ــــشطة �ــــسXYدف وصـــو الطالــــب إ*ــــ( املقـــصد الــــشرj; مــــن اhiكــــم : املقاصـــدي بأXÄــــا

الفقfـــXÞ ،Gـــدف إظ#ـــار اhiكمـــة وال#ـــدف والغايـــة والـــسلوك املـــستpبط منـــھ، عـــن طر	ـــق ت�بـــع �دلـــة 
لا للوصــو إ*ــ( الlــ�جيح املقاصـــدي، الــشرعية لألحKــام الفق#يــة، و�عليل#ــا وتــصpيف#ا وترتnـــب أولو	ا�Xــ

جـة ال�ـG يحـصل  ات >; �حKـام الفق#يـة املـستجدة عليـھ، و	قـاس بالد ة عE( تنفيذ �ذه امل#ا روالقد ر ر
  .عل�Xا >; املقياس

  :يoطار النظر

لاkpو )و   :املقاصد الشرعية: ر

  :مف�وم مقاصد الشر عة

م املhàوظـــة للـــشارع >ـــ; جميــــع املعــــا�ي واhiكـــ: بأXÄـــا) 51، ص  2016(ر�عرف#ـــا ابـــن عاشـــو 
نأحوال ال�شر7ع أو معظم#ا،  بحيث ال تختص مالحظXYا بالKو >ـ; نـوع خـاص مـن أحKـام الـشر7عة،  

ـــن : و	ــــدخل >ــــ; �ـــــذا التعر	ــــف ـــG ال يخلـــــو ال�ــــشر7ع مــ أوصـــــاف الــــشر7عة وغايXYـــــا العامــــة واملعـــــا�ي ال�ـ
ِمالحظا�Xــا،  و	ـــدخل >ـــ; �ـــذا أيـــضا معـــا�ي مـــن اhiكــم غ�ـــ� املhàوظـــة >ـــ

ً
; ســـائر أنـــواع �حKـــام ولك�Xـــا 

ãــ; : �عــرف  املقاصــد اi°اصــة بقولــھ) 146:ص(رمhàوظــة >ــ; أنــواع كث�ــ�ة م�Xــا،  ثــم عــاد ابــن عاشــو 
الكيفيــــات املقــــصودة للــــشارع لتحقيــــق مقاصــــد النـــــاس النافعــــة،  أو hiفــــظ مــــصاhi#م العامــــة >ـــــ; 

س ل#ـــم مـــن تحـــصيل تــصرفا�Xم اi°اصـــة �ـــي ال �عــود ســـع�Xم >ـــ; مـــصاhi#م اi°اصــة بإبطـــال مـــا أســ
ىمــصاhi#م العامــة إبطــاال عــن غفلــة أو اســrlالل �ــو و�اطــل شــ#وة،  ثــم قــال ً

و	ــدخل >ــ; ذلــك �ـــل : 
عيت >; �شر7ع أحKام تصرفات الناس   ).وحكمة ر

املعــا�ي واملــرادات و��ــداف والغايــات ال�ــG تقــصد : بأXÄــا) 11، ص  2017(و7عرف#ــا عــودة 
Yا الشر7عة �سالمية الغراء،  و�سXمإل�	ز وسنة الرسو الكر	دف#ا نصوص الو�; العزXملسو هيلع هللا ىلص-ل-.  

املعــا�ي العامـــة،  و�حKــام الKليـــة ال�ــG �ـــستفاد : بأXÄـــا) 26، ص  2018(يو7عرف#ــا طنطــاو 
ُ

من استقراء النصوص وعلل#ا،  وتف#م م�Xا حكم الشارع،  و��داف القر	بة والبعيدة من ال�شر7ع
َ

ِ ِ
ُ.  

�ـ�ة،  والغايـات اhiميـدة ال�ـG ) 6، ص  2019(و7عرف#ا ونnس °iكـم اhiِاملعـا�ي الـسامية وا
دت عنــــھ،  أو �حKــــام ال�ــــG شـــــرع#ا  ا مـــــن النــــصوص ال�ــــG و ـــا والوصــــو إل�Xــــ رابتËــــ( الــــشارع تحقيق#ـ ل

  . لعباده

	ف يت²Å أن مقاصد الشر7عة •   :رومن خالل مراجعة الباحث ل#ذه التعا

  . مفسدةمرتبطة بمصا²i العباد،  بجلب مصhàة أو دفع •

اء النص الشرj; من حكم وغايات ومقاصد عليا • ِتبحث فيما و   .ر

  .مقاصد �لية وجزئية،  وقطعية الثبوت،  وظنية الثبوت •

ه •   .رã; ال�G يhàظ املسلم XÞا حكمة ال�شر7ع وأسرا

اh³ة >; »يات القرآنية و�حاديث النبو	ة،  وقد تKو مXÊمة وتحتاج إ*(  • نقد تKو صر	حة و ون
  .ق الستخراج#االبحث لتدقي
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علـم يبحــث >ــ; معــا�ي : و	مكـن للباحــث مــن خـالل العــرض الــسابق �عر	ف#ـا إجرائيــا بالتــا*;
ة عEــــ( طـــــالب  ـــر ـــام الفق#يــــة و��ــــداف القر	بـــــة والبعيــــدة مــــن ال�ــــشر7ع،  املقـ روغايــــات وحكــــم �حKـ ِ

�ر	ـة،  وتــنظم ل#ـم �ــذه �حKـام بمــا يمكـ�Xم مــن qسـتفادة م�Xــا >ـ ; حيــا�Xم لنيــل زاملرحلـة الثانو	ــة �
  . >; الدنيا و»خرة-�عا*(-رضا هللا

  :أ'مية مقاصد الشر عة oسالمية

نلقد تناو الباحثو أ�مية املقاصد وتKلـم ف�Xـا أ�ـل العلـم وqختـصاص بكث�ـ� مـن العلـم  ل
والبحـث،  �مــر الـذي جعــل الباحــث يتوقـف قلــيال أمـام مــا ذكــره العلمـاء النتقــاء مـا يناســب طبيعــة 

  :كن إجمال أ�مية علم املقاصد عE( النحو التا*;بحثھ،  و	م

اك علمــاء الـــشر7عة �ســـالمية أن نـــصوص#ا وأحKام#ـــا معقولــة املع¯ـــ®،  ومبpيـــة عEـــ( النظـــر  • رإد
وqســتدالل،  إال إن ذلــك ال يمنـــع مــن التمــاس اhiكمـــة مــن �ــشر7ع#ا،  ومحاولـــة الوقــوف عEـــ( 

�ا ومعان�Xا؛ ألن �عمال الشرعية لnست مقصود ىة لذا�Xا،  وإنما قصد XÞا أمو أخر ã; رأسرا ر
ُ

  )385، ص  1997الشاطGH، . (معان�Xا،  واملصا²i ال�G شرعت ألجل#ا

ُإن التمـــاس مقاصـــد الـــشر7عة وأ�ـــداف#ا يpـــ3åم مـــع الفطـــرة و�ـــو أســـاس م#ـــم ب¯ـــG عليـــھ �ـــذا  •

قالـــدين،  وإن ��ـــسان مخلــــو يملـــك عقـــال �ــــستطيع بـــھ اك�ـــساب املعرفــــة،  ولديـــھ qســــتعداد 
د بحــواس يملــك مــن خالل#ـــا ل نـــة والقابليــة للطاعــة،  و�ــو مـــز ة،  وعنــده املر ولمدنيــة واhiــضا و ر

اك املرئيات واملسموعات،  وفيھ ميل إ*( حب qستطالع،  لذا �ان معرفة مقاصد الشر7عة  رإد
�انية  �بية �سالمية،  وموافق ل#ا من حيث �وXÄا lا الXتحرص عل� G3وانب ال�iر�سالمية من ا

مان ومKانوعا نة واقعية صاhiة للتطبيق >; �ل  زملية متوا   ).101، ص  2006عقلة، . (ز

إيجاد قاعدة معلوماتيـة لـدى مـصم«G املنـاÀ< واملعلمـ�ن واملتعلمـ�ن تمكـ�Xم مـن تقو	ـة عناصـر  •
الثبات �يمانية من أجل معرفة كيفية التعامل مع مواقف اhiياة الفكر	ة واملادية املعاصرة،  

	ة >ـ; إطـار إصـالح منـاÀ< الفكـر لـدى املـسلم�ن،  ومـن و�عد مقاصد  ورالشر7عة �سـالمية ضـر
	نـھ وأولو	اتـھ ن، . (زأجل إعادة �شكيل العقل املسلم وإعـادة ترتnـب موا ، وآخـر ومـد�و ، 2014ر

  )68ص  

��ا ومعرفــة  •�تظ#ـر أ�ميــة مقاصــد الــشر7عة �ســالمية >ــ; أXÄــا �ــساعد >ــ; ف#ــم النــصوص وتفــس
ة ضــة والتوفيــق بي�Xــا،  ومعرفــة أحKــام الوقــاæع رداللXYــا،  والقــد ر عEــ( الlــ�جيح بــ�ن �دلــة املتعا

ف املKانيـــة والزمانيـــة  وال�ـــG لـــم يـــنص عل�Xـــا باi°ـــصوص،  وت�rيـــل �حKـــام الـــشرعية عEـــ( الظـــر
ابـن (ن،  وتحقيـق التـواز وqعتـدال >ـ; �حKـام وعـدم qضـطراب )فقـھ الواقـع وتحقيـق املنـاط(

 ،   )15، ص  2016رعاشو

•  ���ساعد >; ف#م الـشر7عة �سـالمية ف#مـا ¾ـhيحا وسـليما،  ومعا3iـة جوانـب اi°لـل والتقـص
مة الفكر	ة والعقلية ال�G �ع�Xا املسلمو اليوم،  و�ناء العقل  ن>; الفكر �سالمي،  ومواج#ة � ز
ـــــي و�ســــــالمي،  ومواج#ــــــة  ـــــر العــــــالم العر¼ـ ـــــھ �ــــــل مفكـ �ك فيـlالــــــذي �ــــــش ;j3مــــــاiــــدي ا ياملقاصــ

ت واملــــستجدات ال�ــــG يواج##ـــا ا3cتمــــع أســــاليب جديــــدة قائمـــة عEــــ( تحقيــــق املقاصــــد املتغ�ـــ�ا
� والسعادة ألفراد ا3cتمع�°iتحقق ا Gوالغايات السامية ال�) . ،   )47، ص  2016رمد�و
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نالـــوj; بمقاصـــد الـــشر7عة �ســـالمية ين«ـــG امللكـــة الفق#يـــة لـــدى طالـــب العلـــم اXY3cـــد،  ليKـــو  •
ا عEـــ( ف#ـــم املـــسائل ف# مـــا ¾ـــhيحا وت�rيل#ـــا عEـــ( وقـــاæع النـــاس ت�ـــrيال ســـليما وتنميـــة امللكـــة رقـــاد

،  وآبـادي،  (رالفق#ية من أعظـم �مـو ال�ـG يpبËـ; أن �عت¯ـXÞ Gـا عنـد �علـم الفقـھ و�عليمـھ  يسـار
  ).39، ص  2018

اسات ال�G استفادت من مقاصد الشر7عة �سالمية >; �عليم و�علـم العلـوم  روتتعدد الد
�بيةlـاالشرعية والXاسـة حـسن :  �سـالمية،  وم� وال�ـG �ـدفت �عـرف فاعليـة برنـامج قـائم ) 2010(رد

 �عEـــ( مقاصــــد الـــشر7عة �ســــمية >ـــ; تنميــــة ف#ـــم �عــــض قـــضايا املــــستحدثات التكنولوجيـــة والتفك�ــــ
�ر،   اسات ��سانية بجامعة � �بية بKلية الدlتجاه نحو تلك القضايا طالبات شعبة الqزالناقد و ر

اسـة بpـت 7ـع مقاصـد الـشر7عة �ســالمية ) 2010( �ـاللرود زال�ـG اسـXYدفت تقـديم تـصو مقlـ�ح لتو ر
،  والكشف عن مدى تضمن  �بية �سالمية >; مرحل�G التعليم �ساGÍÎ والثانوlي>; محتو كتب ال ى
ة لhàلقــــة �و*ــــ( مــــن التعلــــيم �ساÎــــGÍ ملقاصــــد الــــشر7عة �ســــالمية  �بيــــة �ســــالمية املقــــرlركتــــب ال

�حــةlلقــة نفــس#ا؛ ولتحقيــق ال#ــدف الــسابق وضــعت قائمــة بمقاصــد الــشر7عة �ســالمية املقhiــ; ا< 
عة عE( مرحل�G التعليم �ساGÍÎ والثانو يمو �بية �سالمية >; اhiلقة , زlىوتم تحليل محتو كتب ال

�و*ـــ( >ـــ; ضـــوء مقاصـــد الـــشر7عة �ســـالمية املقlـــ�ح تـــضمي�Xا >ـــ; اhiلقـــة نفـــس#ا،  وتـــم التحقـــق مـــن 
عـة , ا وثبا�Xاصدق# اسة عن التوصل إ*( قائمة بمقاصد الـشر7عة �سـالمية مو زوأسفرت نتائج الد ر

ــا مــــن ا3cــــاالت ) 115(يعEــــ( مرحل�ــــG التعلــــيم �ساÎــــGÍ والثــــانو بمجمــــوع  املقاصــــد (ًمقــــصدا متفرعــ
وقـد بلـغ عـدد املقاصـد الفرعيـة , وãـ; حفـظ الـدين،  والـنفس،  والعقـل،  والpـسل،  واملـال) اi°مـسة

¼عــة مقاصــد مــن مجمــوع ال �بيــة �ســالمية >ــ; اhiلقــة �و*ــ( أlلــم تتــوافر >ــ; محتــو كتــب ال Gر�ــ ) 9(ى
�حةlمنھ, مقاصد مق )Eنتقال من صف إ*( آخر أعq 7ع املقاصد عندما يتم وخرجت .  زوال يrlايد تو

اســـــة دمحم �بيـــــة �ســـــالمية،  ودlال >Àر منـــــا	ـــو ة تطــ ـــن التوصـــــيات م�Xـــــا ضـــــر اســـــة بمجموعـــــة مــ رالد ر  ور
�بيــة �ســالمية باملرحلــة الثانو	ــة العامــة >ــ; ضــوء مقاصــد ) 2013(lر مــن4< ال	دفت تطــوXYاســ Gوال�ــ

 ��الـشر7عة �سـالمية و¼عـض القـضايا املعاصـرة؛ ولتحقيـق الغـرض الـسابق تـم إعـداد قائمـة باملعـاي
ن4< >ـــ; وال�ــG تـــم تقــو	م املـــ, العامــة >ـــ; ضــوء مقاصـــد الــشر7عة �ســـالمية و¼عـــض القــضايا املعاصـــرة

نكمــا أعـد الباحــث كتابـا للطالــب حيـث تKــو , وتــم بنـاء املــن4< املقlـ�ح >ــ; ضـوء نتــائج التقـو	م, ضـوXéا ً

واعــــدت دلــــيال للمعلـــم, �ـــذا الكتــــاب مــــن وحـــدت�ن مــــن وحــــدات املــــن4< املقlـــ�ح
ً

ا ,  ًركمــــا أعــــدت اختبــــا
ــــة >ــــــ; , ًتحــــــصيليا واختبــــــار مواقــــــف qختبــــــار قوكــــــشفت النتــــــائج عــــــن تفــــــو أداء ا3cموعــــــة التجر	Tيــ

ا , التحــصيE; >ــ; التطبيــق البعــدي قوكــذلك تفــو أداؤ�ــم >ــ; التطبيــق البعــدي الختبــار املواقــف؛ ممــ
اســة بكـــر  ،  ود ييؤكــد فاعليــة املـــن4< املطــو ر يال�ــG اســXYدفت تطـــو	ر مــن4< اhiــديث النبـــو ) 2014(ر

لـة الثانو	ـة الشر	ف >; ضوء مقاصد الـشر7عة �سـالمية وأثـره >ـ; تنميـة الـوXÞ ;jـا لـدى طـالب املرح
�ر	ـة؛ ولتحقيـق الغـرض الــسابق أعـد الباحـث قائمـة بمقاصــد الـشر7عة �سـالمية املناسـبة لKــل  ز�
�ر	ـــة،  وتحليـــل محتــــو كتـــاب اhiـــديث الــــشر	ف  اÎـــGÍ مــــن الـــصفوف الثالثـــة الثانو	ــــة � ىصـــف د ز ر

مية وذلك لتن) مقياس اتجاه،  ومقياس مواقف،  واختبار تحصيE;:(ومقياس الوj; و7شمل مقياس
ـــق مــــن4< مطـــــو مKــــو مـــــن ثــــالث وحـــــدات عEـــــ(  نالــــوj; >ـــــ; مقاصــــد الـــــشر7عة �ســــالمية،  وتـــــم تطبيــ ر

�ـر وتKونـت العينـة مــن  يمجموعـة مـن طـالب الـصف الثــانو �  طالبـا قـسمت إ*ـ( مجمــوعت�ن،  42زي
ا �ر	ة بمصر،  ود � لدى طالب املرحلة الثانو	ة ��� كب�روأظ#رت النتائج أن املن4< املطو لھ تأث ز سة ر

�بية �سالمية >; ) 2015(الغذا�ي والزدجالية lال >Àر منا	ح لتطو�lدفت وضع تصو مقXYاس Gروال�
>ـــــ; ضـــــوء مقاصـــــد الـــــشر7عة �ســـــالمية،   ـــان  ـــن التعلـــــيم �ساÎـــــGÍ >ـــــ; ســـــلطنة عمــ اhiلقـــــة الثانيـــــة مــ

قائمــــة مقاصــــد الـــــشر7عة : ولتحقيــــق ذلــــك اعتمــــدت املــــن4< الوصــــفي،  وتـــــم بنــــاء عــــدة أدوات،  وãــــ;
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�بيــة �ســالمية،  قائمــة بأنمــاط الــسلوك �lة تحليــل محتــو كتــب ال ىســالمية ومــصفوفXYا،  واســتما ر
  ،GÍــــÎـــن التعلــــيم �سا ال�ــــG �عكــــس مقاصــــد الــــشر7عة �ســــالمية املناســــبة لطلبــــة اhiلقــــة الثانيــــة مـ
و�طاقـــة مالحظـــة متعل«ـــG ومعل«ـــG الـــصف العاشـــر �ساÎـــGÍ،  واختبـــار مواقـــف للتحقـــق مـــن مـــدى 

و>; ضوء , ماط السلوك ال�G �عكس مقاصد الشر7عة �سالمية لدى طلبة الصف العاشرتوافر أن
�بية الديpية �سالمية باhiلقـة الثانيـة lر من4< ال	حا لتطو�lا مق اسة قدم الباحث تصو ًنتائج الد ًر ر

اســة امل#ــداو   يمــن التعلــيم �ساÎــGÍ �ــسلطنة عمــان وفــق املقاصــد العامــة للــشر7عة �ســالمية،  ود ر
وال�ــG �ــدفت إ*ـــ( بنــاء برنـــامج >ــ; مـــادة الفقــھ >ـــ; ضــوء مقـــصد الــشر7عة �ســـالمي >ــ; تنميـــة ) 2013(

�ر	ة � الناقد وqتجاه نحو مادة الفقھ �سالمي لدى طالب املرحلة �عدادية ��ات التفك زم#ا   .ر

  :مف�وم التفك12 املقاصدي: راkpو الثاOي
قاصــد الـشر7عة �ســالمية، ولقــد دعــت التفك�ـ� املقاصــدي مخــرج مـن مخرجــات نظر	ــة م

ات التعليميــة بوجــھ خــاص، واhiيــاة اليوميــة  اســات عديــدة إ*ــ( qســتفادة م�Xــا >ــ; املنــاÀ< واملقــر رد ر
  .بصفة عامة 

� طنطـــاو �ات متعـــددة لتفعيـــل التفك�ـــ� املقاصـــدي >ـــ; ) 4، 2018(يو7ــش رأن �نـــاك اعتبـــا
;Eم#ا ما ي�التعليم، من أ >Àمنا:  

ج عن السي • اق التقليدي >; ف#م النصوص الشرعية، من خالل توظيف نظر	ة مقاصد و  اi°ر
الــشر7عة �ســـالمية صـــاحبة الوجــود القـــديم >ـــ; الlــ�اث العر¼ـــي �ســـالمي؛ الغائبــة عـــن الواقـــع 
ياملعاصــر 3cتمعاتنــا، وãــ; غائبــة أيــضا عــن اi°طــاب الفكــر املــس�ند إ*ــ( املرجعيــة �ســالمية، 

قملؤســـGÍÕ وطـــر تقيـــيم �ـــذا �داء، وãـــ; غائبـــة بKـــل تأكيـــد عـــن وغائبـــة بKـــل تأكيـــد عـــن �داء ا
ا >ـــــ; جامعاتنـــــا ومراكـــــز  ــ ـــة القائمـــــة حاليــ ـــو التحليـــــل >ــــ; العلـــــوم qجتماعيــ لمنــــاÀ< النظـــــر وأصــ
ـــو  إ*ــــــ( �صـــ ـــودة  ــــب بالدنــــــا العر�يــــــة و�ســــــالمية، فــــــالعودة إل�Xــــــا عـــ ــــشرة >ــــــ; أغلــ لالبحــــــوث املن�ــ

 .الhêيحة واملستقيمة

ات ال�ــG تــر ضــعف �ـشر مخرجــات ونــواتج الـتع • ىلم، ال�ــG �عتمــد عEـ( املقاصــد؛ لتغي�ــ� التـصو ر
اسية ات الد رمردود�ا >; املقر  .ر

�بو	ــــة للمقاصـــــد  •lــــ; ضــــوء اســــتقراء التــــضمينات والتطبيقــــات ال< �بو	ــــة lســــات ال رتحــــس�ن املما
��م� .رالشرعية >; كتابات علماء املقاصد أمثال الشاطGH والطا�ر بن عاشو وغ

� فـــشار �� املقاصـــدي، )9، 2017(و7ـــش� أن �نـــاك عـــدة أســـباب أدت إ*ـــ( q�تمـــام بـــالتفك
 :وم�Xا

�ــا الواقــع >ـ; شــKل �ــساؤالت دائمــة؛ �اسـتجابة طبيعيــة للظــرف ��ــسا�ي  • زالتحـديات ال�ــG يفر
ُاملتغ�ــ�، فقــد ت�ــسع اhiاجــة اhiياتيــة با�ــساع متطلبــات ��ــسان الــذي خلــق لKــي يبــدع ضــمن  ُ

��ــا، ممـا جعــل مـن املàــ² البحـث عــن نمــط بيëتـھ وظرفــھ الـسياGÍÎ وqجتمــاj; و�اقتـصادي، وغ
ا ضمن تجر�ة إ�سانية واحدة،  ه النص الدي¯G ح�® يKو محصو � جديد يفعل >; إطا�رتفك ن ري ُ

 .أو طبيعية محددة بأنموذج واحد

العوامــل املتعلقــة بطبيعــة الــنص واhiكــم الــشرj;، اللــذين �ــستpبطان >ــ; تركيبXYمــا الداخليــة  •
علال وغايات �سمح

ً
ي ل#ما باملواكبة، ما حفـز �ـذا الـنمط التفك�ـ� لطـرح �سـئلة الKاشـفة عـن 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )5(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

265 

ــــالم، ل�ــــــشKل فيمــــــا بي�Xــــــا مقاصــــــد للــــــشر7عة،  �ة خلــــــف ظــــــوا�ر الكـlفيــــــة واملــــــست°iن ا�املـــــضام
�ــــــا ا3iزæــــــي  ــــ( يجعل#ـــــا ضــــــمن إطا ــــر إل�Xــــــا بنظــــــرت�ن؛ �و*ــ ــــن أن ينظـ رفالنـــــصوص و�حKــــــام يمكــ ُ

حـظ �وXÄـا مــستpبطة لغايـات ومقاصــد تمثـل أ�ــدافا الKاشـف عـن قــضايا محـددة، والثانيــة يال
  .لتلك النصوص و�حKام

;ãا ، وXناك عوامل م#مة يمكن النظر إل��كما أن :  

تبـاط التفك�ـ� املقاصـدي بفقـھ الواقـع • ف عEـ( إطالقـھ الفق#ـاء :     را روفقـھ الواقـع مـصط²à �عـا
ن و�و أحـد أنـواع الفقـھ �خـر ال�ـG يتKلمـو ع�Xـا مثـل ناملعاصر ى نـات : و زفقـھ الـس�ن وفقـھ املوا

ِوفقھ �ولو	ات وفقھ املقاصد، ولفقھ الواقع مKانة بالغة ��مية >ـ; املنظومـة ال�ـشر7عية، إذ 
� >ـــ; العنايـــة بـــھ، ت�ـــسع ال#ـــوة بـــ�ن مـــراد الـــشارع وســـلوك وأحـــوال املKلفـــ�ن �َّبفقدانـــھ أو التقـــص ُ

 نمــــط اhiيــــاة والــــسلوك، ُّالفرديــــة وا3iماعيــــة، فمــــا مــــن شــــك >ــــ; أن �غ�ــــ�ات جمــــة طــــرأت عEــــ(
ة التبصر بآليات اشتغال الواقع، إذ ال �ـستقيم عقـال وشـرعا ت�rيـل الف#ـم ا3cـرد  ورحتمت ضر

 .لألحKام �سالم عE( واقع مج#و

�تـــب عEـــ( الفعـــل �عـــد قوعـــھ، فيجـــب : اعتبـــار التفك�ـــ� املقاصـــدي للمـــآالت •lاملـــراد باملـــآالت مـــا ي
إ*( ) 381، ص 1997(ر�ا، ولقد نظر �مام الشاطGH ىالنظر >; الفتو وتوقع مآال�Xا قبل إصدا

�تب عليھ، : املآالت فقالlاملراد بالنظر للمآالت مالحظة ما يرجع إليھ الفعل �عد وقوعھ، وما ي
ل إليــھ ذلــك  ه الناتجــة منـھ، فيأخــذ العقـل XÞــذا النظـر حكمــا يتفــق مـع مــا يرجـع إليــھ و	ـؤ ووآثـا ً ر

ر >ـــ; املـــاآلت مـــن متممـــات النظـــر املقاصـــدي ألحKـــام الفعـــل، ســـواء قـــصد الفاعـــل أم ال، والنظـــ
  .الشارع؛ ولذا �ان النظر >; املاآلت من أ�م أعمال اXY3cد

لقــد ســلك أئمــة الفكــر : اعتبــار املــسKوت عنــھ >ــ; الــشرع مقــصدا مــن مقاصــد الــشارع اhiكــيم •
;، والعز املقاصدي مسلKا بد�عا >; توضيح �ذا الفكر و�يان غاياتھ ومراميھ، �ا3iو	¯G والغزا*

اiـــ´، فتجـــد�م جعلـــوا املـــسKوت عنـــھ >ـــ; ...ربــن عبـــد الـــسالم، والـــشاطGH، والطـــا�ر ابـــن عاشـــو
ِعــن أ¼ــي : الـشرع طر	قــا ومـسلKا يبــ�ن مــن خاللـھ قــصد الـشارع >ــ; أوامــره ونوا�يـھ،  ومــن أمثلتـھ

َ ْ َ

َ�ر	رة، قال َ َ َ َْ سو هللا : ُ ِخطبنا  ُل ُ َرَ
َ َ َ، فقال-ملسو هيلع هللا ىلص–َ َ َ

" :Xïَأ ُّ ُّا الناس قد فرض هللا عليكم اÇi<، ف3ðواَ ُ َ ََ ُ ََّ ْْ ُ ََ ُ َ ْ ََّ ُ" ،
جــل ٌفقــال  َُ ر َ َ َ

ســو هللا صــE( هللا عليــھ :  ســو هللا؟ فــسكت ح�ــ® قال#ــا ثالثــا، فقــال  ِأ�ــل عــام يــا  ِ ِْ َ ُ َ ُ ََ َ َُ َّ َ َ َ َ ُُ َ لَ َل َ َ رَّ َر َ ًَ ََ َ َّ
ٍ

َ

َوســلم َّ َ ُلــو قلــت: " َ ْ ُ ْ َ
ْ�عــم لوجبــت، وملــا اســتطعتم:  ُْ َ ْْ ْ َ َ ََ ََ ََ َ َ، ثــم قــال "َ ََّ ُ

�ــي مــا تــركتكم، فإنمــا �لــك مــن : " ْذر َ ََ َ َ َ ْ َُّ ُ
ِ
َ ُ ْ َ َ

ِ و
َ

�ة سؤال#م واختالف#م عE( أنTياXéم، فإذا أمرتكم �GÍñء فأتوا منھ ما استطعتم، µْ�ان قبلكم بك ْ ْ ْ ْ ُْ َ ْ َْ ْ َ َ َ ُ َْ َُ
ِ ِ

ُ ُ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ َ ُ َ
ٍ ْ َْ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ
َ ْ ََ َ َ

ٍوإذا XÄيتكم عن GÍòء فدعوه ْ َ َْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ
ِ
َ"2  

�ات التفك12 املقاصديم   : را

اســـات والبحـــوث الــــسابقة؛ مـــن املمكــــن  ر�عـــد اســـتقراء مالمــــح التفك�ـــ� املقاصـــدي >ــــ; الد
ات محـــددة للتفك�ـــ� املقاصـــدي، وإنمـــا ãـــ; اجXYـــادات منطقيـــة يمكـــن مـــن : لالقـــو رأنـــھ ال توجـــد م#ـــا

اســات د ات اســـتخراج املقــصد الــشرj; مـــن اhiكــم الفقfــG، ومـــن �ــذه الد صــد م#ــا رخالل#ــا  ر راســـة ر
اسـة >ــ; "" مقاصـد الــشر7عة وعالقXYـا باألدلـة الــشرعية" ُوال�ـG عنونــت بـــ) 1998(اليـو¼ي  روتناولـت الد

ـــG(قطــــر معرفــــة املقاصــــد وعــــدت م�Xــــا : الفــــصل الثــــا�ي م�Xــــا ، )qســــتقراء، ومعرفــــة علــــل �مــــر والنfـ

                                                
2 ، وإسناده )10607(، حديث رقم )355(، ص 16 الجزء - رضي هللا عنه-أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة 

).1337(صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات، وأخرجه مسلم برقم   
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هللا  اســة حــر زود ــــ ) 2007(ر ــ " XYــاد وأثر�ــا الفقfــGضــوابط اعتبــار املقاصــد >ــ; مجــال qج" واملعنونــة بـ
�تبـــة عليـــھ، وتوصــــلت lو»ثـــار امل Gــــfباط املقـــصد الفقpاســـة املقاصــــد وكيفيـــة اســـت رال�ـــG ا�تمـــت بد

اســة إ*ــ( أن أ�ــم مــا يمكــن التوصــل بــھ إ*ــ( املقاصــد �ــو ، )qســتقراء، و�عليــل �حKــام الفق#يــة: (رالد
اســة توســعت عــن ســابقXYا >ــ; ذكــر �مثلــة والتطبيقــات ئ الفق#يــة ال�ــG �عــ�ن القــار رغ�ـ� أن �ــذه الد

اسـة ا3iنـدي واملعنونــة ) 2008(رعEـ( الف#ـم ا3iيـد لطر	قـة اسـتقراء املقـصد مـن اhiكـم الفقfـG، ود
ــــ اســـة إ*ـــ( مجموعـــة مـــن " أ�ميـــة املقاصـــد وأثر�ـــا >ـــ; ف#ـــم الـــنص واســـتpباط اhiكـــم" بــــ روتوصـــلت الد

ات �عــــرف XÞــــا املقــــصد الــــشرj; وãــــ;  ¼ــــي، ســــياق اi°طــــاب، qقتــــداء qســــتقراء، اللــــسان العر(رامل#ـــا
اســة >ــ; ) بالــhêابة، داللــة املقاصــد �صــلية عEــ( التبعيــة، ســKوت الــشارع عــن اhiكــم روتوســع الد

��ـــا أXÄـــا �انـــت �اســـة عـــن غ رضـــرب أمثلـــة تو³ـــ² �ـــل ضـــابط مـــن �ـــذه الـــضوابط، وتم�ـــrت �ـــذه الد
اعت لسان  اhiال واملقال رمحددة >; ذكر �ذه الضوابط، كما قدمت وصفا تحليليا لKل ضابط، و

ود الــنص، واملقــام الــذي ذكــر فيــھ، وحــال املقــصود  ل أو و ربالpــسبة للمقــصد، مــن حيــث ســTب نــز و
اســة ا3iغــيم  ال�ــG أفــردت بابــا " قطــر الكــشف عــن مقاصــد الــشارع"واملعنونــة بـــ) 2014(ربـالنص، ود

ـــو ال ، وقـــــدمت >ـــــ; XÄايـــــة �ـــــذا البـــــاب فـــــص)اســـــتخالص املقاصـــــد مـــــن طر	ـــــق qســــتقراء: (ن�ــــامال �عنــ
اســـة تطبيقيـــة ملـــسلك qســـتقراء:( �عنـــوان لاhcـــو �و(رقـــسمتھ إ*ـــ( ثالثـــة محـــاو ãـــ;) رد اســــتقراء : ر

مجموعـــة مـــن علـــل �حKـــام الـــضابطة hiكمـــة واحـــدة ليحـــصل العلـــم �عـــد ذلـــك بـــأن �ـــذه اhiكمـــة 
رفع الشارع الغر : مقصد شرj; س�( الشارع إ*( تحقيقھ من تلك �حKام، وضرب مثاال لذلك و�و ر

�كة >ــ; علــة واحـــدة : رطالــھ >ــ; املعــامالت، واhcــو الثــا�يوإبlــام مــشKاســتقراء مجموعـــة مــن أدلــة أح
قصد الشارع إ*( : بحيث يحصل العلم بأن تلك العلة مقصودة للشارع، وضرب عE( ذلك مثاال و�و

ه، واhcـــــو الثالـــــث و�ـــــو اج الطعـــــام ومنـــــع احتKـــــا رر اســـــتقراء مجموعـــــة مـــــن النـــــصوص الـــــشرعية : رو
�كة >ــ;lــ( ذلــك مــشEوضــرب ع ،;j3ــزم بــأن ذلــك املع¯ــ® مقــصد شــرiــا إ*ــ( اXمع¯ــ® واحــد، لــنخلص م� 

فع اhiرج: مثاال و�و � و�اسـة >ـ; البـاب �و بـأن املقاصـد يKـو منـصوصا )رالتnس ن، كما نـصت الد ل ر
��ـــا الكث�ــ� مـــن �عل�Xــا >ــ; »يـــات والنــصوص الــشرعية، وضـــرب عEــ( ذلــك أمثلـــة كث�ــ�ة ومتعــددة، وغ

اسات والب � املقاصدي، رالد�ة qستقراء للتفك رحوث السابقة ال�G اتفقت فيما بي�Xا عE( أ�مية م#ا
ات أخر ىوتبايpت فيما بي�Xا >; م#ا   .ر

ات  ات معتمـدة أXÄا روالحظ الباحث من خالل ا3iمع ب�ن �ذه امل#ا � �افية لتKـو م#ـا�رغ ن
لاو الباحــث اقlـــ�اح يقــصد�ا الطالــب للتوصـــل إ*ــ( املقــصد الـــشرj; مــن اhiكـــم الفقfــG؛ ول#ــذا يحـــ
� املقاصدي، وã; عE( النحو التا*;�ات �ستعان XÞا >; التفك ُمجموعة من امل#ا  :ر

stة )و   :رد اklكم الفقvw إst أصلھ الشر�u: رامل�ا
  

القــرآن الكـر	م، والــسنة : لاتفـق الفق#ـاء وعلمــاء �صـو أن �دلــة الـشرعية املتفـق عل�Xــا ãـ;
املــــصhàة املرســـلة، وqستحــــسان، : نـــاك أدلـــة مختلــــف ف�Xـــا، وãـــ;النبو	ـــة، و�جمـــاع، والقيــــاس، و�

اæع، وقو الhêا¼ي، وشرع من قبلنا لوqستhêاب، وسد الذ   .ر

ـــة وãــــ; مـــــا �انــــت قطعيـــــة الـــــسند : ل و�ــــذه �دلـــــة الــــشرعية تنقـــــسم إ*ــــ( قـــــسم�ن �و قطعيــ
و�ــو مــا : ظنيــة: يوالثــا�. والثبــوت، وقطعيــة الداللــة، و�ــذا النــوع مــن �دلــة يجــب العلــم والعمــل بــھ

كنـت داللتــھ ظــا�رة غ�ــ� قطعيــة، أو �ــان ثبوتــھ غ�ــ� قط�ـ;، و�ــذا النــوع يجــب العمــل بــھ >ــ; �حKــام 
3�rا�ي، (الشرعية باتفاق العلماء i82ص/ 1، 2006ا (  
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عتم >; GÍòء فردوه إ*( ا× و"القرآن الكر	م؛ لقولھ �عا*( : لوأو �ذه �دلة َ فإن تنا
ِ
َّ ََ

ِ
ُ َُّ ُْ َْ َ

ٍ
َ

ِ
ْ ُ َ ْ

ز ِلالرسو ِ ُ َّ

� وأحسن تأو	ال �إن كنتم تؤمنو با× واليوم »خر ذلك خ
ً

ِ ِ
ْ ََ َ َّ ْ ُُ َْ ْ َْ َ ٌَ َ

ِ ِ ِ
َ َ

ِ
َ ْ ُْ

ِ نِ ُ ُ ْ ْ
ِ   ).59: الpساء" (ْ

ســـو: وثان�Xـــا لســـنة  ســـو ا× صـــE( هللا عليـــھ وســـلم قـــال-ملسو هيلع هللا ىلص-ر َ فعـــن مالـــك أنـــھ بلغـــھ أن  َ َ َّ ََّ ْ َ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ
َ ََ ُ َّْ لَ َر َّ ُ َُ ََّ

ٍ " :
ت 
َ

ُركت  ْ َفيكم أمر	ن، لن تضلوا ما تمسكتم XÞما َ ْ َّ َ ْ
ِ ِِ ِ

ُ ْ ُّ َُ ََ ْ ْْ َ َ َ
ِكتاب ا× وسنة نTيھ : ِ ِ ِِ

ّ ُ
ِ
َ ََّ َّ َ َ سو هللا3"َ ل وح�ن �عث  صE( -ر

َ إ*ـ( الــيمن، وسـألھ  فقــال-هللا عليـھ وســلم َ َ
ِكيــف تقـGÍá؟«: 

ْ َ َ ْ َ
َ، فقــال» َ َ

َأقـGÍá بمــا >ـ; كتــاب ا×، قــال:  َ ْ
ِ ِ
َّ

ِ
َ

ِ
َ
ِ ِ

َ
 :

ْفإن لم« َ ْ
ِ
َ

ِ يكن >; كتاب ا×؟ ِ
َّ

ِ
َ

ِ
ْ ُ َ، قال»َ َ

سو ا× صE( ا× عليھ وسـلم، قـال:  َفTسنة  َ َ َّ َّ ََ ْ َ ُ َُ ِ ِ ِ
َ َ ُ َّ َّ ِل َر َّ

ِفـإن لـم يكـن >ـ; «: ِ
ْ ُ ََ ْ َ ْ

ِ
سو ا× صE( ا× عليھ وسلم؟ َسنة  َّ ََّ ْ َ ُ َُ ِ ِ ِ

َ َ ُ َّ َّ ِل َر
َ، قال»َّ َ

أ7ي، قال:  َأجXYد  َ
ِ
ْ َ
َر

ُ
ِ
َ ُاhiمد  «: ْ ْ ِالذي َِِّ×  َ

َّ
َوفق    َّ َلسو  َ ُ ِلسو  َر ُ َر

ِا× 
َّ«.4  

سـو هللا ): 291،ص 1982(�جماع، قال الشاGÍò: وثال÷Xا لإجماع �ذه �مة �عـدما تـو>;  ُ َ َرْ
ّ َ َ ْ

ِ
َ َ ْ

ِ–
¼عـة أ-ملسو هيلع هللا ىلص ع الدين 3øة موجبة للعمل XÞا شرعا كرامة ل#ذه �مـة، ثـم qجمـاع عEـ( أ  >; فر

َ ََ َ َ َ َُ ْ َ رَ َّ َْ َ
ِ ِ َ ْ َّ ّ و :  َقـسامِ

ÒـــGÍ هللا عـــ�Xم عEـــ( حكـــم اhiادثـــة نـــصا،  ثـــم إجمـــاع#م بـــنص الـــبعض وســــKوت  ْإجمـــاع الـــhêابة  َ َْ ّْ َ َّ ََ
ِ ِ ِ

ْ َّْ َُ
ِ

َ َ َْ
ِ َر

َالبــاق�ن عـــن الـــرد، ثــم إجمـــاع مـــن �عــد�م فيمـــا لـــم يوجـــد فيــھ قـــو الـــسلف، ثــم �جمـــاع عEـــ( أحـــد  َ ْ َْ ْ
ِ ِ
ْ َّ َّّ ُ لَ َ

ِ ِ ِ َِّ َ َ

َأقــوال الــسلف، أمــا �و ف#ــو بم
ِ

َ ّ َُ َ
ل ْ َ

r�ْلــة آيــة مــن كتــاب هللا �عــا*(، ثــم �جمــاع بــنص الــبعض وســKوت  َ َ َْ َ َّ ََ
ِ ِ

ْ ْ ََّ
ِ

ْ

ِالباق�ن ف#و بم�rلة املتواتر، ثم إجماع من �عد�م بم�rلة املـش#و مـن �خبـار، ثـم أجمـاع املتـأخر	ن  ِ
ّ َْ َ َ َُ َ ْ ُ ْْ ْ َّْ ََّ َ َ ََ ْ َ

ر ُ ُْ َ َ
ِ ِ

َ ْ َ َ
ِ ِ ِ

ْ

ِعEـــ( أحــــد أقـــوال الــــسلف بم�rلـــة الــــhêيح َّ ََ
ِ

ْ ْ
ِ

ّ َ َ
 مـــن »حــــاد، واملعت¶ـــ� >ــــ; �ـــذا البــــاب إجمـــاع أ�ــــل الــــرأي 

ْ َّ َ ْ َ َ
ِ

َ ْْ َ َُ
ِ

َ ْ ْ

�ة لھ >; أصو الفقھ�ْوqجXYاد فال �عت¶� بقو العوام واملتKلم واhcدث الذي ال بص َ
ِ ِ ِ

ْ َ َ ْ َ
ل ُل َ َ ْ

ِ
ُ َ َِ

َّ َ ْ َِ.  

ا�ع#ا َالقياس 3øة من ùø< الشرع يجب العمل بھ عند ا�عدام موالقياس؛ : رو َ َْ
ِ ِ ِ

َ ْ ْْ َّ ْا فوقھ من َّ َ

الدليل >; اhiادثة 
َ

ِ ِ
َ ْ

ِ
َّ) ،GÍòب مالك ) 308، ص 1982الشا�حمھ هللا-ومذ ل القو بالقياس، والدليل -ر 

GÍÒ هللا ع�Xم ل عE( �سو7غ �عض#م لبعض القو -رأيضا عh¾ )Eة القياس، و�و إجماع الhêابة ـ 
  ).51، ص 1996املالKي، (بالقياس وqستعمال لھ >; اhiوادث 

املصhàة املرسلة، عمل الـhêا¼ي، : ن�دلة اc°تلف ف�Xا لدى �صوليو مثلو�ناك �عض 
� ذلك�اæع، والعرف، وغ   .رعمل أ�ل املدينة، وqستحسان، وqستhêاب، وسد الذ

ومع �ذا فـإن �دلـة الـشرعية متفاوتـة القـوة وا3Çiـة، فيحتـاج اXY3cـد النـاظر مراعـاة �ـذا 
�تnب فيقدم ما حقھ التقديم، و	ؤlا، وإن أخذ باألضعف مع وجود �قو الXم� ��ىخر ما حقھ التأخ

� بــــذلك �املعدومــــة؛ �ض والتKــــافؤ فيــــص ـــود املــــاء، وقــــد يحــــصل لألدلــــة التعــــا ر�ــــان �ــــاملتيمم مــــع وجـ
�جيح بي�Xـــا؛ ليعمـــل بـــھ، وإال انقطعـــت �دلـــة و�حKـــامlالقحطـــا�ي، .(فيحتـــاج إ*ـــ( إظ#ـــار �عـــض#ا بـــال

  ).381، ص 2003

ة بأXÄــــاو	مكــــن qســــتفادة  ـــذه امل#ــــا ـــبق >ــــ; �عر	ــــف �ـ د اhiكــــم :  رممــــا سـ ة الطالــــب عEــــ(  رقــــد ر
ة عEـــ(  رالفقfــG إ*ـــ( دليلـــھ الـــشرj; مـــن قـــرآن، أو ســـنة، أو إجمـــاع، أو قيـــاس، أو أدلـــة ثانو	ـــة، والقـــد

ـــــ ـــG عل�Xـــــا بـ ـــب لhàكـــــم أو الوقعـــــة الفق#يـــــة، وإصـــــدار اhiكـــــم الفقfــ اhiـــــل أو (اختيـــــار الـــــدليل املناســ
  ).اhiرمة

  :  إجرائيا عE( النحو التا*;و	مكن توظيف#ا

                                                
3 والحديث صحيح. 899/ 2) 3(ر، باب النهي عن القول بالقدر، ح أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القد   

4 ، ح )608(، ص)3(أخرجه الترمذي في صحيحه، أبواب األحكام، باب ما جاء ف}ي القاض}ي كي}ف يق}ضي، ج 
  . بضعف الحديث لجهالة من روى الحديث عن معاذي، وحكم األلبان)1327(
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 .ت�بع »يات القرآنية و�حاديث النبو	ة اi°اصة باhiكم الفقGf >; مواضع#ا املتعددة •

ود اhiديث الشر	ف • ل#ا أو و نة ب�ن �ذه �دلة الشرعية ومتا�عة سTب نز راملقا و  .ر

 إ*ــ( ن�يجــة الــر�ط بــ�ن »يــات القرآنيــة و�حاديــث النبو	ــة اi°اصــة بــاhiكم الفقfــG، والتوصــل •
 .واحدة

نة ب�ن �دلة الشرعية من حيث القوة والضعف •  .راملقا

نة ب�ن �دلة من حيث أصالXYا أو ثانو	XYا •  .راملقا

، والقو عE( الضعيف • ة عE( ترجيح الدليل �قو عE( القو يالقد ي ى  .ر

ة الثانية ة Pستقراء: رامل�ا  :رم�ا
 مـــن معانيـــھ ا3iمـــع والـــضم، وجـــاء >ـــ; qســـتقراء لغـــة مـــأخوذ مـــن الفعـــل الثالúـــي قـــرأ، الـــذي

  .جمعتھ وضممت �عضھ إ*( �عض: قرأت الGÍñء قرآنا: لسان العرب

ان الفعل املاGÍÒ الثالúي  ن qستفعال، مصدر استفعل، و�و أحد أو زوqستقراء عE( و ز
ت�بعــــت أفراد�ـــا ملعرفــــة أحوال#ــــا : اســـتقرأت �شــــياء" و>ــــ; املـــصباح املن�ــــ� . املز	ـــد فيــــھ ثالثـــة أحــــرف

�(”..وخواص#ا�  ).502ص/ 2املصباح املن

كـGÍñ : و>; qصطالح بأنـھ ): 1994/ 6/ 8(رتصفح ا3iزئيات إلثبات حكم كE;، وعرفـھ الز
  . رتصفح أمو جزئية ليحكم بحكم#ا عE( أمر �شمل تلك ا3iزئيات

ان  عمليــــة عقليــــة �ــــسXYدف التوصــــل إ*ــــ( اســــتpتاجات أو ) 319، ص2005(وو7عرف#ــــا جــــر
  اء بطبيعتھ موجھ الستكشاف القواعد والقوان�ن �عميمات، وqستقر

بأXÄا عملية انتقـال ذ�¯ـG مـن النظـر >ـ; حـاالت وأحKـام ) 204، ص 2016(رو7عرف#ا مد�و 
جزئيـــة إ*ـــ( أحKـــام عامـــة، فـــنحكم عEـــ( النـــوع بمـــا حكمنـــا بـــھ عEـــ( �فـــراد، ونحكـــم عEـــ( ا3iـــpس بمـــا 

جة يقيpيـة qسـتقر اء يظـل اسـتقراء ناقـصا، ونتـائج qسـتقرار رحكمنا بھ عE( �نواع، وم#ما علت د
  .مقيدة بالصدق املؤقت واملعرض للمراجعة بز	ادة الصدق، أو التعديل، أو �نKار

قوqســــتقراء مــــن الطــــر ال�ــــG �عــــرف XÞــــا مقاصــــد الــــشر7عة و	حــــصل ذلــــك بت�بــــع نــــصوص 
علم بمقاصـد الشر7عة، وأحKام#ا، ومعرفة علل#ا، فباستقراء علل النصوص الشرعية يحصل لنا ال

الــشر7عة �ــس#ولة ألننــا إذا اســـتقر	نا علــال كث�ــ�ة متماثلـــة >ــ; �وXÄــا ضـــابطا hiكمــة متحــدة أمكـــن أن 
ً

، (�ستخلص م�Xا حكمة واحدة فنجزم بأXÄا مقصد الشارع    ).20، ص 2016رابن عاشو

ة، ف#ـو يت�بــع  روالعقـل املقاصـدي ال يمكـن أن يKـو لــھ أثـر >ـ; الواقـع �عيـدا عــن �ـذه امل#ـا ً ن
iــــام اKبات، والبحــــث عــــن منــــاط �حTــــر�ط املعلــــو بــــاملعلوالت، و�ســــباب باملــــس	ل3زئيــــات وعلل#ــــا، و

  . الشرعية، وإعمال العمليات العقلية >; تقر	ر اhiكم الفقGf أو نفيھ

: و	مكن توظيف qستقراء >; استخراج واستpباط مقاصد الشر7عة �سالمية بطر	قت�ن
) ،G¯ــــسhiــــام الــــشرعية الثابتــــة بمــــسلك العلــــة، فــــإذا ا: �و*ــــ() 360، ص 1995اKســــتقراء علــــل �ح

�ة >; حكمة متحدة اعت¶�ت مقصدا شرعيا، ومثل ذلـك النfـG عـن املزابنـة >ـ; قولـھ�ًتماثلت علل كث ً-
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، 5" فـــال إذن"�عـــم، قـــال : ، قـــال"أيـــنقص الرطـــب إذا جـــف: " ملـــن ســـألھ عـــن بيـــع التمـــر بالرطـــب-ملسو هيلع هللا ىلص
اء أدلـة �حKــام الــشرعية املتحـدة >ــ; علــة واحـدة، ال�ــG تحــصل لـدى الباحــث يقينــا اســتقر:  والثانيـة

النGf عن بيـع الطعـام قبـل قبـضھ، والنfـG عـن بيـع الطعـام : ًبأXÄا مقصد مراد شرعا من ذلك، وم�Xا
  .بالطعام، والنGf عن qحتKار >; الطعام

ة qســـــتقراء بأXÄـــــا ة ا: رومـــــن خـــــالل مـــــا ســـــبق يمكـــــن �عر	ـــــف م#ـــــا ـــد لطالـــــب عEـــــ( حـــــصر رقــ
  :لا3iزئيات الفق#ية للوصو إ*( حكم كE;، و	مكن توظيف#ا إجرائيا عE( النحو التا*;

 .ت�بع مواضع اhiكم الفقGf >; آيات القرآن الكر	م •

 .ت�بع مواضع اhiكم الفقGf >; السنة النبو	ة •

 .تتpبع مواضع اhiكم الفقGf >; أقوال الhêابة والتا�ع�ن •

 .الداj; لالستقراءتحديد املقدمة أو السTب  •

ة qستقراء •  .راستخالص الن�يجة ال�Xائية مل#ا

ة الثالثة ة yعليل )حgام الفق�ية: رامل�ا   رم�ا

ــــ� الفقfــــــG ال�ـــــشر�7;؛ ألنــــــھ >ــــــ;  ـــا قو	ــــــا للتفك�ـ ً�ـــــشKل التعليــــــل الفقfـــــG املقاصــــــدي أساســ ً

  ).308، ص 1995اhiس¯G، (اhiقيقة استجالء ملراد الشارع من النص 

اك و�ذا ال �ع¯G بذ رل ا3i#د >; استجالب العلل الظا�رة فقط، بل يجب عEـ( الفقيـھ إد
;jاملعا�ي املتضمنة >; النص الشر.  

GHـــذكر شــــل	134، ص 2015(و ( Gتقــــاء العل«ــــ q رأن التعليــــل املقاصــــدي طــــو مــــن أطــــوار ر
  .الذي يصل إليھ الذ�ن >; �عاملھ مع �شياء و�ü°اص و�فKار

رة مـــن علـــل الـــGÍñء بمع¯ـــ® أثTـــت علتـــھ بالـــدليل، و	طلـــق التعليـــل >ـــ; اصـــطالح أ�ـــل املنـــاظ
  ). 12، ص 2015شلGH، (لعند�م أيضا عE( ما �ستدل فيھ بالعلة عE( املعلو 

بأنھ �سلوب أو الطر	قـة الفنيـة املعت¶ـ�ة ال�ـG �ـسلك ) 288، ص 2018(و�عرفھ شKو�ا�ي 
ُ

  .لبيان العلة أو السTب ألمر ما لتحقيق غاية ما

بأنھ إظ#ـار و�يـان علـة اhiكـم والباعـث عليـھ أو ) 65، ص hi)2016ك«Gوعرفھ إبرا�يم وا
�تبــة عليــھ، فتعليــل �حKــام الفق#يــة �ع¯ــG تقــصيد�ا، أيlة املhàبيــان املقــصد مــن �ــل حكــم، : املـص

، والعلــة مــن : مثــل قولنــا فــع الــضر عية الطــالق  رالعلــة مــن الــسواك تط#�ــ� الفــم، والعلــة مــن مــشر رو
  . تحر	م جماع اhiائض �ذى

: نوإثبـــــات علـــــل النـــــصوص يKـــــو باالســـــتقراء، و�ـــــذا مـــــا ع¶ـــــ� عنـــــھ �مـــــام الـــــشاف�; بقولـــــھ
التعليـل �ـو �صــل الكEـ; الــذي شـ#دت لــھ نـصوص الـشرع، كمــا أن التعليـل الفقfــG املقاصـدي قــد 

ًيKو صر	حا منصوص عليھ، وقد يك�شف بقرائنھ    )150، ص  2005زحر هللا، (ن

                                                
ِذكر العلة التي من أجلها نهي ع}ن بي}ع المَزابَن}ة، أخرجه ابن حبان بلفظه، باب البيع المنهي عنه 5 ِ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُْ َ َّ َّ ْ

ِ ْ ِِ ِ ََ ُ ْ ، ح}ديث رق}م ْ
)4997( 
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;ã نوقرائن التعليل املتصلة بالنص�  :  عE( قسم

و�ـــذا القـــرائن عنـــد ا3iـــو	¯G غ�ـــ� مطـــردة و	تغ�ـــ� ضـــبط#ا >ـــ; جpـــس#ا، ومثـــل لــــھ : قـــرائن حاليـــة •
بــاحمرار الوجـــھ، ف#ـــو قر	نـــة عEــ( ا3ýiـــل؛ لكـــن �ـــذه القر	نـــة غ�ــ� مطـــردة، فقـــد يحمـــر الوجـــھ 

  )150، ص 2005زحر هللا، . (ملرض أو نحوه

 صـE( -اء والتخصيص، ومثل لذلك بقولھنومدار �ذه القرائن يKو عq )Eستþن: قرائن مقالية •
. �عـم: أينقص الرطب إذا يTس؛ فأجاب السائل:" ملن سألھ عن الرطب بالتمر: هللا عليھ وسلم

  )242، ص 1995اhiس¯G، " (فال إذن:"-ملسو هيلع هللا ىلص-فقال

ة الراzعة ة التمي2}: رامل�ا  رم�ا
ة عEـــــ( التمي�ـــــr بـــــ�ن  ة مـــــن الطالـــــب القـــــد رتتطلـــــب �ـــــذه امل#ـــــا ـــا، ر ـــسام املقاصـــــد، ومراتXÊــ أقــ

ســائل تحقيق#ــا، فمقاصــد الـــشر7عة �ســالمية 	ة، وحاجيـــھ، وتحــسيpية، و�ليــة، وجزئيـــة، : وو ورضــر
ة عE( التمي�r بـ�ن �ـل  سائل الوسائل؛ ل#ذا البد أن يKو الطالب لديھ القد سائل، و رومقاصد، و ن و و

  .�ذا ح�® �ستطيع إصدار حكم ¾hيح

ـــوابط املـــــــص ــــr بـــــــ�ن املـــــــصhàة العامـــــــة، ىو	ـــــــر الـــــــشاطGH أن مـــــــن ضــــ hàة الـــــــشرعية التمي�ـــ
ض بي�Xما تقدم العامة عE( اi°اصة، مستدال عE( ذلك بمسائل  واملصhàة اi°اصة، فيقر إذا �عا

ُ
ر ر

ع م�Xا يتوسعة امل3åد النبو عE( ع#ـد : تضم�ن الصناع مع أن �صل ف�Xم �مانة، وم�Xا: ومن الفر
�اض �عض الناس ع-�-عمرlم  مع اعXدم بيو�XÞ قھ من ضرhi ذلك؛ ملا )Eص 1992العبيدي، (ر ،
147(  

ة فيقو لو	قر الشاطGH �ذه امل#ا ر ض أمر كE; :" ر ة >; موضع#ا أنھ إذا �عا روالقاعدة املقر ر
  ).350، ص 1997الشاطGH، " (وأمر جزæي، فالكE; مقدم

ة إجرائيا عE( النحو التا*; ًو	مكن للطالب توظيف �ذه امل#ا   :ر

•  r�	ات واhiاجيات والتحسnناتالتمي  .ورب�ن الضر

  .التمي�r ب�ن املقصد الKلية وا3iزئية •

  .التمي�r ب�ن املقصد والوسيلة •

 .التمي�r ب�ن املقاصد �صلية والتا�عة •

 .التمي�r ب�ن املقاصد الKلية وا3iزئية، والقطعية والظنية •

  .التمي�r ب�ن املقاصد املعت¶�ة وامللغاة •

ة اelامسة ة : رامل�ا   Pست{باطرم�ا
ان  ة عE( التوصل إ*( ن�يجة عن طر	ق معا3iة املعلومات ) 2007(وو7عرف#ا جر ربأXÄا القد

  .املتوافرة طبقا لقواعد وإجراءات محددة

، والوقــوف عEــ( مــا يناســب الــشرعيةوqســتpباط املقاصــدي لــھ أثــر كب�ــ� >ــ; ف#ــم �حKــام 
GÍــــ ا يــــــذكر الفاÎــ ــ ــھ ومآلــــــھ، فكمــــ أن الــــــشر7عة �ســــــالمية ) "56 :55،ص 1993(املKلـــــف بحــــــسب حالــــ
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يتنطـو عEــ( مقاصــد، ومقاصـد تنطــو عEــ( أحKــام و�ــذا ) 5: 4، ص 2005(و	فـسر ذلــك الر7ــسو�ي" ي
معناه أن املقاصد تؤخذ من �حKام، وأن �حKام تؤخذ من املقاصد، و�ذا أحسن تصو	ر، وأوجز 

حKـام لpـستpبط م�Xـا املقاصـد، تقر	ر، يو²³ العالقة ب�ن الفقھ وqجXYاد وqستpباط، فننظر >ـ; �
نوننظر >; املقاصد لpستpبط م�Xا �حKام؛ ول#ذا يلزم طالب الفقھ أن يKو مستحضرا عE( الدوام، 
أن �ــل òـــGÍء مـــن الــشر7عة لـــھ مقـــصوده ومـــرتبط بمقــصوده وتـــا�ع لـــھ، ســـواء �علــق �مـــر بلفـــظ مـــن 

ُمــن أحKام#ــا، مــستخرج ألفــاظ الــشر7عة، أو نــص مــن نــصوص#ا، أو قاعــدة مــن قواعــد�ا، أو حكــم 

ُم�Xـا، أو مخـرج عEــ( أصـول#ا ا3iزئيــة أو الKليـة،  ففــي �ـل ذلــك مقاصـد مطلو�ــة للـشارع، ال �ــستقيم 

  .GÍòء من الشر7عة إال XÞا

ئو>ـ; فقـھ سـيدنا عمـر بـن اi°طـاب مـا �غ¯ـG القـار >ـ; اسـتpباط �حKـام الفق#يـة >ـ; ضــوء 
  )486، ص 1990قلعة �;، (اhiصر مقاصد�ا الشرعية، ومنھ عE( سTيل الذكر ال 

حيـــث جعـــل القــرآن الكـــر	م املؤلفـــة .  >ــ; ســـ#م املؤلفـــة قلــوXÞم-�- مــا فعلـــھ عمــر بـــن اi°طـــاب  •
ف الز�اة، ولnس من الواجب  أي عمر بن اi°طاب -رقلوXÞم من مصا أي ا3iم#و و ر كما �و  ر - ر

ف#ا >ـ; �ـل وقـت-� لكـر	م شـرع إعطـاء الز�ـاة للمؤلفـة فـالقرآن ا. ر أن �عطى الز�اة 3iميـع مـصا
قلوXÞم تليnنا لقلوXÞم وتقر	با ل#ا إ*( �سالم أو اتقاء لشر�م، وقد �ان �ذا املقصد متحققا >; 

لمـن الرسـو  مـن عمــر، وقـد دخـل النــاس >ـ; ديـن هللا أفواجــا، وأصـبحت دعــائم . �ز زفلمــا جـاء 
 إليھ، لم �عد مناط ذلـك ىالدين واh³ة مستقرة، وأل¾hابھ شوكة قو	ة تح«G جميع من أو

راhiكم متحققا، فقر عمر بن اi°طـاب عـدم العمـل بـالنص ألن مناطـھ لـم �عـد متحققـا، ف#ـو 
ف، فإذا جد ظـرف تحقـق  ّلم يقر عدم ت�rيل اhiكم عE( الواقع إ*( �بد، ولكن >; تلك الظر ّ َ و ر

  .ُفيھ مناط اhiكم واملقصد منھ صرف للمؤلفة قلوXÞم نصيXÊم من الز�اة

اج م�Xن كما أباح أ�ل وما  • اج من محصنات أ�ل الكتاب، فإن القرآن قد أباح الز وفعلھ >; الز و
ة �عض#م  �ما تأليفا لقلوXÞم، وتوسيعا عE( املؤمن�ن؛ إذ قد تل¸� اhiاجة أو الضر رطعام#م،  ور ِ

ُ

أى عمـر إسـرافا >ـ; ذلـك وسـوء اسـتخدام ل#ـذا املبـاح، إذ �ـان >ـ; . إ*( ذلك >; وقت ما رولكن ملا 
� محتاج إليھ، فـضال عمـا يpـتج عنـھ مـن �عنـnس وفتنـة للمؤمنـات، وخطـر عEـ( أسـرار غ�البھ غ

�تب عليھ املقصد lكم الذي يhiن، تحقق لديھ أن مناط اXج القادة م� والدولة وخطط#ا إذا تز
اج، مع  � متحقق >; غالب تلك اhiاالت، فنf® عن ذلك الز�اج غ ومن إباحة �ذا النوع من الز و

جــــود بقــــاء حكــــم � ة امل3àئــــة و وباحــــة إ*ــــ( �بــــد عنــــد تحقــــق املنــــاط، و�ــــو اhiاجــــة أو الــــضر رو
اج ا�hة >; ذلك الز ومصhàة    .ر

ة السادسة ة ترتRب )ولو&ات الفق�ية: رامل�ا    رم�ا
ة عE(  ترتnـب �ولو	ـات الفق#يـة مـن املـداخل املركبـة ال�ـG يتـداخل ف�Xـا الـسمع  ر�عد القد

�ة¶°iوالعقل والعرف والتجر�ة وا )Eن ع�� من العلوم qجتماعية و�سالمية ال�G يمكن أن �ع�، وكث
؛  يتحليــل املاÒــGÍ، وف#ــم اhiاضــر، واس�ــشراف املــستقبل؛ ليــتم بمقتــÍá® ذلــك تحديــد مــا �ــو أولــو
�بية �سالمية أن ال يحولوا قضايا �مة الك¶� إ*( مجرد فتاو lال G»الدعاة ومعل )Eىلذلك يجب ع ى

ت، وخاصـة أن مــدخل �ولو	ــات اســتغل مـن قبــل أعــداء �ســالم لتحو	ــل تحـت شــعار فقــھ �ولو	ــا
ى�مـــة مـــن قـــضايا�ا �ساســـية إ*ـــ( قـــضايا شـــKلية وثانو	ـــة، وقـــد حقـــق �ـــذا املـــدخل لتلـــك القـــو مـــا 

 )6، ص 1997الوكيE;، .(�3زت عن تحقيقھ ا3iيوش، و�سhàة الفتاكة
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�تnب �عمال، و�يان ما lفالعلم بھ يدعونا ل ، �ىإن ترتnب �ولو	ات الفق#ية لھ أ�مية ك¶
يجـب أن يقـدم و	ـؤخر، ومــا �ـو واجـب ومـا �ــو مـستحب، وأXïـا محـرم، وأXïــا �ـستحق q�تمـام و�ــذل 
ا3i#د وأXïما ال �ستحق، ومـا الـذي حـان وقـت العمـل بـھ، وأXïمـا يـؤخر اhiـديث عنـھ ال للتقليـل مـن 

، (متــھ، وغنمــا مراعــاة لفقــھ ترتnــب �ولو	ــات >ــ; حيــاة �مــة بمــا يحقــق املــصhàة للمجتمــع قي رمــد�و
  ).268، ص 2016

ة بمقاصـــد الــشر7عة يــذكر �نــدي  أنــھ ال يمكـــن ) 154، ص 2013(روعــن عالقــة �ــذه امل#ــا
اك �ولو	ـــات إال بـــالرجوع إ*ـــ( املقاصـــد الـــشرعية، فfـــG الطر	ـــق الـــرئnس مـــن طـــر الوصـــو إ*ـــ لإد ق ( ر

ى�ولو	ــات، ومــن ج#ــة أخــر فــإن فقــھ �ولو	ــات �عــد الثمــرة الرئnــسة لعلــم املقاصــد، و�عــد مقاصــد 
مــان،  وعEــ( �ــذا فــإن فقــھ �ولو	ــات  زالــشر7عة ضــابطا م#مــا لتجديــد فقــھ �ولو	ــات >ــ; �ــل مKــان و

ا أمثـــل لعلـــم املقاصــــد وتحقيقـــا لغايتـــھ، و	مكـــن إجمــــال العالقـــة ال�ـــG تـــر�ط املقا صــــد ر�عـــد اســـ�ثما
باألولو	ــــات بأXÄــــا عالقــــة ضــــابطة، وتKامليــــة، وعالقــــة ا�ــــ3åام تــــام، عالقــــة غائيــــة، عالقــــة املقدمــــة 

� املتبادل�  .بالن�يجة، وعالقة التأث
ة الساzعة ة ال1Lجيح املقاصدي: رامل�ا   رم�ا

� من مقصد جزæي يتوصل بھ إ*( µقد يصل الباحث أو طالب العلم أو الفقيھ إ*( وجود أك
�تnــــب �ـــــذه املقــــصد الكEــــ; lـــال يجــــب أن يقــــوم ب املــــراد تحقيقــــھ مــــن اhiكــــم الفقfــــG، و>ــــ; �ــــذه اhiـ

ة عEـ( تـرجيح اhiكـم املناسـب >ـ; ضـوء املقـصد  جة أ�ميXYا، ثم تتKو لديھ القد راملقاصد حسب د نر
  . املناسب

�ــ² املقـــصد الكEــ; عEــ( ا3iزæـــي،  ض بــ�ن مقـــصد جزæــي مــع مقـــصد كEــ;،  روإذا �ــان التعــا ر
آه �مـــام مالـــك مـــن تـــرجيح ا3iلـــوس عEـــ( تحيـــة ومثـــل �ـــذا كث�ـــ� >ـــ; الـــش رر7عة �ســـالمية، ومنـــھ مـــا 

إذا قلـت لـصاحبك أنـصت و�مـام يخطـب يـوم ا3iمعـة؛ " امل3åد إذا صعد �مام املن¶�، لقولھ ملسو هيلع هللا ىلص 
�نصات لإلمام و�qعاظ " ؛ حيث قدم �نصات عE( الصالة لتلبية مقصد جزæي و�و6"فقد لغوت

°iه من الفق#اء" طبةبا��  . مس�ندا عE( اhiديث السابق، خالفا لغ

ة >; ال�شر7ع �سالمي   )168، ص 2005زحر هللا، : (رومن أمثلة �ذه امل#ا

ق �عــض#م مــن �عــض:"  عــن بيــع اhiاضــر للبــادي، وقولــھ-ملسو هيلع هللا ىلص- XÄيــھ •  فــإن فيـــھ 7"زدع النـــاس يــر
مــــصhàة أ�ــــل اhiــــضر عEــــ( املــــصhàة اi°اصــــة تقـــديما وا³ــــhا للمــــصhàة العامــــة املتمثلــــة >ــــ; 

 .ياملتمثلة >; الفائدة ال�G �عود عE( البدو

 حينمـا و*ـ; اi°الفـة مـن qتجـار، وجعـل نفقتـھ عEـ( بnـت -�-اتفاق الhêابة عE( منع أ¼ي بكر •
ننظـره >ـ; شـئو املـسلم�ن عEــ( مـصhàتھ اi°اصـة املتمثلـة >ــ; : املـال، تقـديما ملـصhàة عامـة وãــ;

هإتج  .را

جواز ا3Çiر عE( السفيھ، وفيھ تقديم ملصhàة ا3iماعة وã; حفظ املال عE( مصhàة خاصة  •
 . وã; حر	تھ >; التصرف >; مالھ

  .تحر	م qحتKار وإخراج الطعام من يد محتكره شرعا •

                                                
 .،  والحديث صحيح)6( حديث رقم -1/103أخرجه مالك في الموطأ،  6
 )69(أخرجه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة، رقم  7
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ة إجرائيا عE( النحو التا*;   :رو	مكن توظيف �ذه امل#ا

• Gfكم الفقhi² واملفاسد املرتبطة باiتحديد املصا. 

 .تقديم ما فيھ املصhàة �عظم عE( املصhàة �د�ى •

ة •  .ورتقديم ما �و أخف مفسدة عE( ما �و أعظم عند الضر

 .ًترجيح اhiكم الفقGf >; ضوء مصاhiھ املعت¶�ة شرعا •

اســة اســات ســابقة أمكــن صــياغة فرضـــ�ن :رفرضــا الد ر >ــ; ضــوء مــا تــم عرضــھ مـــن إطــار نظــر ود ي
اسة عE( النحو التا*;   :رللد

ـــــستو ال تو .1 ــــد مـــــ ــــــصائية عنـــــ ـــة إحــــ ق ذات داللـــــــ ــــــــر ــــــد فــ ىجـــ ـــات ) α≤0.05(و جـــــــ ــــــــطي د ربــــــــــ�ن متوســ
ات التفك�ـ� املقاصـدي >ـ; التطبيـق القبEـ;  را3cموعت�ن الضابطة  والتجر	Tيـة عEـ( مقيـاس م#ـا

رد اhiكــــم الفقfــــG إ*ــــ( أصــــلھ الــــشرq ،;jســــتقراء، التعليــــل، التمي�ــــr، (وذلــــك عنــــد مــــستوىات 
�جيح املقاصديqستpباط، ترتnب �ولو	ات الفقlية، ال# (;Eختبار الكqو. 

ق ذات داللــة إحـصائية عنــد مــستو  .2 ىتوجـد فــر جــات ا3cمــوعت�ن ) α≤0.05(و ربـ�ن متوســطي د
ات التفك�ـ� املقاصـدي >ـ; التطبيـق البعـدي وذلـك عنـد  رالضابطة  والتجر	Tية عE( مقياس م#ـا

، التمي�ـــq ،rســــتpباط، رد اhiكـــم الفقfـــG إ*ــــ( أصـــلھ الـــشرq ،;jســــتقراء، التعليـــل(مـــستوىات 
�جيح املقاصديlات الفق#ية، ال	ب �ولوnترت (;Eختبار الكqو. 

اسة وإجراءا��ا   :رمن
�ية الد

اسة   :>; ضوء طبيعة البحث تم استخدام املن34�ن التالي�ن :رمن
	 الد

 : وتم استخدامھ XÞدف:املن
	 الوصفي .1
� املقاصدي املناسبة لطالب -�ات التفك �ر	ةربناء قائمة بم#ا  ..ز املرحلة الثانو	ة �

� املقاصدي •� .بناء مقياس التفك

اسة •  )كتاب الطالب، ودليل املعلم(ربناء مواد الد

2. vالتجر&�ــ 	
ات :املـن ة >ــ; مــن4< الفقــھ لتنميــة م#ــا ر وتــم اســتخدامھ XÞــدف تجر	ــب وحــدة مطــو ر
�ر	ة � املقاصدي لدى طالب املرحلة الثانو	ة �� .زالتفك

اسة اسة من تKونت : رعينة الد ع�ن عE( مجموعت�ن ) 50(رعينة الد زطالبا بالصف �و الثانو مو ي ل ً

�ــا بطر	قــة عــشوائية مــن معا�ــد مركــز  نجــع حمــادي بمحافظــة قنــا؛  رتجر	Tيــة وضــابطة، وتــم اختيا
اة مع#ــد بنــ�ن  ت �د �ر	ــة، وشــرح ل#ــم متطلبــات التطبيــق، فاختــا ة � إلدا رحيــث توجــھ الباحــث لــ ر ز ر

�ةأوال دنجم التا�ع لذا�ة التا�ع لذات القر	ة، و�ي�Xما مسافة كب  . رت القر	ة، ومع#د بن�ن ب34و
اســــة ف باســــم ا3cموعــــة :رالتــــصميم التجر&�ــــv للد و تــــم اختيــــار التــــصميم التجر	HــــG للبحــــث املعــــر

  :لالتجر	Tية وا3cموعة الضابطة ذات القياس�ن القبE; والبعدي، و	وh³ھ ا3iدو التا*;
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  :)1(لجدو 

اسة الكمية التصميم شبھ الت   رجر	GH للد

اسة   القياس البعدي  املعا3iة التجر	Tية  القياس القبE;  رعينة الد

وحدة من من4< الفقھ   ا3cموعة التجر	Tية
  راملطو

  ا3cموعة الضابطة

 ��مقياس التفك
  املقاصدي

س املن4< املقر رتد   ر

 ��مقياس التفك
  املقاصدي

اسة   :رأدوات الد

ات التفك12 ا   :ملقاصديرأوال قائمة بم�ا

� املقاصدي عE( النحو التا*;�ات التفك   :ر   تم إعداد قائمة م#ا

ات التفك�ـــــ� املقاصــــدي املناســـــبة لطــــالب املرحلـــــة الثانو	ـــــة : ال#ــــدف مـــــن القائمــــة  -أ  رتحديـــــد م#ــــا
�ر	ة   .ز�

ات : مــصادر بنــاء القائمــة  -ب  رمــن خــالل �طــار النظــر الــذي قدمــھ الباحــث،  باإلضــافة إ*ــ( الــدو ي
 Gية ال�T	 � املقاصدي وã;رالتد�ات التفك   :راستعان XÞا الباحث >; بناء قائمة م#ا

•  GÍــــــــ ــــــــر الطرطوòــــ ـــــر ياســـ ــــ� املقاصـــــــــــدي للمحاضـــــــ ات التفك�ــــــــ ــــــــا ــــــر عــــــــــــن م#ـــ ـــــــة �جـــــ ة مدفوعــــ ردو ر
org.abser://https /  ـــة العر�يـــــــة ـــــي باللغــــ �و�ــlلكq ـــــــ( موقـــــــع أبـــــــصر للتعلـــــــيمEـــة ع . واملتاحــــ

   )م19/1/2020(

ات تKـــو	ن امللكــــة الفق#يـــة >ــــ; د • ة مجموعـــة مدفوعــــة �جـــر عــــن م#ــــا رو م،  وãــــ; 21/10/2020ر
   .j/us.zoom.web02us://https/81613196065متاحة عE( الرابط التا*; 

�ونيـــة املتاحــة عEـــ( موقــع يوتيـــوب �عنــوان •lيــة �لكT	 ة التد رالــدو جXYـــاد املقاصــدي للـــشيخ q: ر
	خ  ــا بتــــــا ــــالم الــــــشي�;،  وتــــــم qطــــــالع عل�Xــــ ـــ( الــــــرابط التــــــا*;10/9/2020رســ ــــة عEـــ :  م وãــــــ; متاحــ

com.youtube.www://https.   

� املقاصدي،  أو التفك�ـ� املقاصـدي  •�ات التفك اسات والبحوث السابقة ال�G ا�تمت بم#ا رالد ر
  .عامةبصفة 

�Xا �وليــــة مــــن :   القائمــــةضــــبط  -ج  ا ) 7(رأعــــد  الباحــــث القائمــــة >ــــ; صــــو ات أساســــية ت�بع#ــــ رم#ــــا
ئnسة �عر	ف إجراæي مرتبط XÞا،  وفيما يE; وصفا كميا hcتو	ات  ة  ات فرعية،   ولKل م#ا رم#ا ر ر

  : القائمة
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  :)2(لجدو 

� املقاصدي�ات التفك ة �ولية لقائمة م#ا ر الصو   ر

ة  ا�Xاعدد مؤشر رامل#ا

;jإ*( أصلھ الشر Gfكم الفقhi3 إعادة ا 

 q 4ستقراء

 4 التعليل

r� 5 التمي

 q 3ستpباط

 3 ترتnب �ولو	ات الفق#ية

�جيح املقاصديl4 ال 

  :صدق القائمة

) 15(للتأكد من صدق القائمة عرض#ا البحث عE( مجموعة من اhcكم�ن البالغ عدد�م 
محكمــــا؛ إلبــــداء وج#ــــة النظــــر >ــــ; 

ً
ـــا يEــــ; بيــــان ذلــــك اء :  صــــدق القائمــــة العل«ــــG،  وفيمـ رو�انــــت أبــــر أ ز

إعـادة اhiكـم (مناسـبة القائمـة لل#ـدف الـذي وضـع لـھ،  اسـ�بدال �لمـة : اhcكم�ن عE( النحو التا*;
Gــf(بــــ) الفق;jإ*ـــ( أصــلھ الــشر Gــfكــم الفقhiرد ا(  ، ة أصـــولية معت¶ــ�ة عنــد علمــاء �صـــو ل؛ ألXÄــا م#ــا ر

ات الرئnــــــسة،  اســــــ�بدال �لمـــــــة �عــــــديل �عــــــض الــــــصياغات  ـــا راi°اصــــــة بالتعر	فــــــات �جرائيــــــة للم#ـــ
ة qستقراء....) نتحليل مضمو النصوص( ب) ناستقراء مضمو(   . ر>; م#ا

;E² ما يÅالقائمة يت )Eجة املناسبة ع رو�استقراء بيانات جدو د   :ل

اتأن جميـــع  • نـــا �ـــسTيا مرتفعـــا مـــن رامل#ـــا عنـــد ) 2,93(إ*ـــ( ) 2,67(ز الرئnـــسة بالقائمـــة �ـــ3لت و
ات التفك�ـ� املقاصـدي  ات ال�ـG بقائمـة م#ـا �ة؛ لذا تم الوثو بجميـع امل#ـا�رمستو مناسبة كب ر ق ى

�Xا ال�Xائية �ر	ة،  وأصبحت تلك القائمة >; صو راملناسبة لطالب املرحلة الثانو	ة �   .ز

;E² ما يÅتباط يت q جة رو�استقراء بيانات جدو د ر   :ل

نـا �ـسTيا مرتفعـا مـن  املرتبطة املاملؤشراتأن جميع  • ات الرئnسة بالقائمـة �ـ3لت و ز#ا ) 2,73(ر
ات الرئnــــسة ) 2,93(إ*ــــ(  رعنــــد مــــستو مناســــبة كب�ــــ�ة؛ لــــذا تــــم الوثــــو بجميــــع مؤشــــرات امل#ــــا ق ى

�ر	ــة،  وأصـبحت تلــك  ات التفك�ــ� املقاصـدي املناســبة لطـالب املرحلــة الثانو	ـة � زبقائمـة م#ـا ر
�Xا ال�Xائية   .رالقائمة >; صو

ثانيا
ً

ات التفك12 املقاصدي:    : رمقياس م�ا

�ر	ة:  ال#دف من املقياس  -أ  � املقاصدي لدى طالب املرحلة الثانو	ة ��زقياس مستو التفك   .ى

� املقاصدي  -ب �  : مصادر بناء مقياس التفك
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� املقاصدي وم�Xا�  :�عددت املصادر ال�G اعتمد عل�Xا الباحث >; بناء مقياس التفك

� املقاص •�ات التفك   .دي ال�G توصل إل�Xا الباحثر  قائمة م#ا

	Tية ال�G أشار إل�Xا الباحث >; مصادر إعداد القائمة • ات التد رمجموعة من الدو   .ر

اسات السابقة ال�G ذكر�ا الباحث >; �طار النظر • يمجموعة من الد   .ر

  :تحديد نوع مفردات املقياس وصياغXYا  -ج 

ة مبدئية و�ان عدد�ا  • مفردة من نـوع qختيـار مـن ) 58(رتمت صياغة مفردات املقياس >; صو
j; >; صياغة مفردات qختبار ما يأ�ي   :ومتعدد،  وقد ر

  .وضع مقدمة للطالب تو²³ ال#دف من qختبار،  بأسلوب مناسب ل#م •

• ��� من تفسµوضوح مقدمة السؤال ح�® ال تحتمل أك.  

¼عة بدائل،  واحدا م�Xا يمثل �جابة الhêيحة • رأن يKو لKل سؤال أ   .ن

  .ر¼ع واh³ة وس#لة،  وم�ساو	ة �طوال بقدر �مKان�جابات � •

� �جابــــات الــــhêيحة عEــــ( امتــــداد qختبــــار وفقــــا لنظــــام معــــ�ن �ــــس#ل عEــــ( الطالــــب  •�أال �ــــس
ً

 .اك�شافھ

  . وضع مفتاح تhêيح للمقياس •

تـــم صـــياغة �ـــذه التعليمـــات لـــشرح فكـــرة املقيـــاس >ـــ; أ�ـــسط : صـــياغة �عليمـــات املقيـــاس  -د 
و ة ممكنـــــة ل#ـــــا، و رصــــو �ة ومباشـــــرة، ومـــــصاغة بأســـــلوب لغـــــو وا³ـــــ²، ر�يjـــــ; أن تKـــــو ســـــ#لة وقـــــص ن

ًوتـــضمنت وصـــفا مختـــصرا لالختبـــار،  وتركيـــب مفرداتـــھ مـــع �عر	ـــف الطالـــب , وطر	قـــة �جابـــة عنـــھ, ً
من �جابة عنھ �شد بـھ الطالـب >ـ; , زبال#دف من qختبار،  وlـي �ـسK؛ ل لوقـد تـم وضـع سـؤال محلـو

  .كيفية �جابة عن املقياس

يتــم عــرض املقيــاس عEــ( مجموعــة مــن اhcكمــ�ن مــن ذو :  اhcكمــ�ن عEــ( املقيــاسصــدق  -ه 
�حا�Xم فيما يتعلق بصالحية qختبار lم ومقXéا �ة >; ا3cال؛ وذلك �غرض إبداء آ¶°iختصاص واqر

  :للتطبيق والتأكد من

  .صدق املقياس >; قياس ما وضع لھ •

اتھ •   .ردقة الصياغة وسالمة عبا

�رمناسبة مفردات املقي • ياس لطالب الصف �و الثانو � ي   .زل

  .مدى وضوح �عليمات qختبار •

  . مدى مناسبة البدائل لKل فقرة من الفقرات •

  .مدى مناسبة �سئلة ملستوىات �ا املعرفية •
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نھ يحقق ال#دف من qختبار •   .وإضافة أو حذف أو �عديل ما تر

�ا    :فيما يE;زوقد �ان لبعض اhcكم�ن �عض التعديالت يذكر الباحث أبر

قم  •   .؛  ألن �ناك أمراضا لnست مزمنة وتمنع استعمال املاء)2(رحذف �لمة مزمن من السؤال 

ة  • قم ) راتفق ا3iم#و(راس�بدال عبا ة ) 5(ر>; السؤال    ).رذ�ب ا3iم#و(ر�عبا

دة >ــ; املقيــاس ببــدائل أكµــ� صــلة بــرأس الــسؤال مثــل • : راســ�بدال �عــض البــدائل الــشرعية الــوا
قم  قم ) 4(رالبديل    ).5(ر>; السؤال 

قـــم  • أس الــسؤال  رإعــادة صـــياغة  علـــة �مـــر باالســتعداد للعـــدو >ــ; »يـــة الكر	مـــة : نليKــو) 14(ر
;ã....:  

قم  •   . .....) hcمد بن سلمة اhiق(ليبدأ السؤال بــ ) 45(رحذف �ل من السؤال 

قم  • عتبـار أقـسام ليقسم البدائل إ*( ثالثة بدال من ثالثة؛ ال) 29: 24(رإضافة مر¼ع >; السؤال 
²iاملصا .  

�مان وجتمـــان وال�ـــG : حــساب ثبـــات املقيـــاس  -و �تــم اســـتخدام معـــادالت معــامالت الثبـــات لKـــل مــن ســـب
  :ليت²Å نتائج#ا >; ا3iدو التا*;

  :)3(لجدو 

� املقاصدي�   معامالت ثبات مقياس التفك

 معامل الثبات عن طر	ق التجزئة النصفية

�مان� جتمان سب

0.970 0.969 

لإ*ــــ( املعــــامالت الـــسابقة با3iــــدو تجعلنــــا نطمــــ�ن إ*ـــ( اســــتخدام qختبــــار �ــــأداة و�ـــالنظر 
  .للقياس بالبحث اhiا*; >; ضوء خصائص عينXYا؛ حيث أXÄا معامالت مرتفعة

يتـــــضمن الــــصدق التجر	HـــــG للمقيــــاس �qـــــساق الــــداخE; لـــــھ وصـــــدق : الــــصدق التجر	HـــــG للمقيــــاس  -ز 
نــة الطرفيــة و	ــتم عرضــھ فيمــا يEــ; و	تمثــل صــدق : لتKــو	ن ملقيــاس التفك�ــ� املقاصــديصــدق ا: راملقا

جـــــة  ،  و�ـــــ�ن د ــــة �ـــــل مـــــستو واملـــــستوىات �خـــــر جـ تبـــــاط بـــــ�ن د q ن >ـــــ; حـــــساب معامـــــل	ـــــوKرالت ر ىر ى
جة الKلية لالختبار،  و	ت²Å ذلك من خالل ا3iدو التا*; لاملستوىات بالد   :ر
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  :)4(لجدو 

�� املقاصدي و��ات مقياس التفك تباط ب�ن م#ا q ر معامالت جة الKلية لالختبارر   رن الد

ات  رامل#ا
رد اhiكم 
الفقGf إ*( 

;jأصلھ الشر
 qستpباط التمي�r التعليل qستقراء

ترتnب 
�ولو	ات 

 الفق#ية

�جيح lال
 املقاصدي

qختبار 
;Eالك 

رد اhiكم الفقGf إ*( 
;jأصلھ الشر 

ــ ــ         ـــ

ـــ **q 0.739ستقراء ــ        ـ

ـــ **0.919 **0.711 التعليل       ـــ

r�ـــــ **0.892 **0.942 **0.771 التمي      ـ

ـــ **q 0.844** 0.902** 0.836** 0.896ستpباط ــ     ـ

ترتnب �ولو	ات 
 الفق#ية

ــــ **0.841 **0.876 **0.995 **0.934 **0.754 ــ    ـ

�جيح املقاصديlـــــ **0.845 **0.882 **0.916 **0.808 **0.884 **0.774 ال   ـ

;Eختبار الكq 0.844** 0.973** 0.919** 0.973** 0.953** 0.922** 0.931** ـــ  ـ

تباط عند مستو داللة • q 3دولية ملعاملiىالقيمة ا   . 0,428) =0,01(ر

ات مقيــــاس ) 4(ليتـــ²Å مــــن خــــالل ا3iـــدو الــــسابق  تبـــاط بــــ�ن م#ــــا q رأن قــــيم معــــامالت ر
جة qختب � املقاصدي و��ن د�،  )0,01(ىار كKل أك¶� من القيمـة ا3iدوليـة عنـد مـستو داللـة رالتفك

� إ*( صدق مقياس �تباطية ب�ن املستوىات وqختبار كKل،  و�ذا ما �ش رمما يدل عE( وجود عالقة ا
� املقاصدي�  .التفك

جــة �ــل مفــردة : �qـساق الــداخE;  -ح  تبــاط بـ�ن �ــل د q ــ; حــساب معــامالت< ;Eــساق الـداخ�q ريتمثــل ر
جة  تبـاط مـا بـ�ن روالد ل#ـا **) 0.766 -* 0.374(رالKلية للمقياس،  وقد أظ#ـرت املفـردات معـامالت ا

جة جيدة من �qساق )0,05-0.01(ىداللة إحصائية عند مستو  ر،  و�ذلك أصبح املقياس يتمتع بد
;Eالداخ.  

- طـ 
ـــامالت الــــس#ولة : حــــساب معامــــل الــــس#ولة والــــصعو�ة لKــــل بنــــد مــــن بنــــود املقيــــاس   تــــم حــــساب معـ

) 0.63 –0.37(عو�ة لKــل مفــردة مــن مفــردات املقيــاس،  وقــد تراوحــت معــامالت الــس#ولة بــ�ن والـص
وãـ; �عت¶ـ� معـامالت سـ#ولة وصـعو�ة مقبولـة،  ) 0.37 -0.63(بnنما تراوحت معـامالت الـصعو�ة بـ�ن 

 –كما تم حساب معامالت التمي�r لKل سؤال من أسئلة qختبار بحساب عدد �جابات الhêيحة 
اق إجابـــات املعلمـــ�ن الـــذين حـــصلوا عEـــ( أعEـــ( للـــسؤال  >ـــ; ا3cموعـــة العليـــا ال�ـــG تـــضم أو رالواحـــد 

جات >ــــ; �ــــل اختبـــــار و	مثلــــوا  مــــن التجر�ــــة qســـــتطالعية،  ثــــم حــــساب عــــدد �جابـــــات %) 27(رالــــد
اق إجابـات املعلمـ�ن الـذين حـصلوا –الhêيحة  ر للسؤال الواحد >; ا3cموعة الدنيا ال�ـG تـضم أو

من التجر�ة qستطالعية،  وقد تراوحـت معـامالت %) 27(رجات >; �ل اختبار و	مثلوا عE( أقل الد
� املقاصدي ب�ن �   .وã; �عت¶� معامالت تمي�r مقبولة) 0.73 -0.40(التمي�r ألسئلة مقياس التفك
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ثالثـــا
ً

ة �ـــ� الفقـــھ املـــالgي لتنميـــة التفك2ـــ1 املقاصـــدي لـــدى طـــالب املرحلـــة :  رالوحـــدة املطـــو
  :ز'ر&ةالثانو&ة )

ة بمجموعة من اi°طوات تتمثل >;   :ر مر إعداد الوحدة املطو

ة • ات التفك�ــ� املقاصــدي لــدى :  رأسـس بنــاء الوحــدة املطــو رتــم تطــو	ر �ــذه الوحــدة لتنميــة م#ــا
jــ; عنـد تطو	ر�ــا أن �ــس�ند إ*ـ( مجموعــة مــن �ســس  �ر	ـة، وقــد ر وطـالب املرحلــة الثانو	ــة � ز

�بو	ةاملعرفية، والنفسية، وqجتماعيةlوال ،. 

ة • ات التفك�ـــ� : رتحديـــد أ�ـــداف الوحـــدة املطـــو ة >ـــ; تنميـــة م#ـــا رتمثلـــت أ�ـــداف الوحـــدة املطـــو ر
�ر	ــة، وقــد قــسمت ��ــداف إ*ــ( أ�ــداف معرفيــة،  زاملقاصــدي لــدى طــالب املرحلــة الثانو	ــة �

� املقاصدي�ات التفك 	ة، وفق م#ا جدانية، وم#ا رو ر  .و

نظيمھ وفق املدخل املقاصدي للشر7عة �سالمية، وتم ىتم اختيار اhcتو وت: ىاختيار اhcتو •
ىاختيـــار وحـــدة الز�ـــاة >ـــ; الفقـــھ املـــالKي، وتـــم عـــرض اhcتـــو وتنظيمـــھ بطر	قـــة تراjـــ; �صـــالة 
ق الفرديـــــة بـــــ�ن الطـــــالب، وتـــــم تـــــضمي�Xا مجموعـــــة مـــــن اc°ططـــــات  ـــرة، وتراjـــــ; الفـــــر وواملعاصــ

cب ا	ساعد >; تقر� Gان الطالبالعقلية والرسوم التوضيحية ال��تو إ*( أذhى. 

7س • �اتيجيات التدlاملقاصـدي، : رتحديد اس �7ـسية تناسـب التفك�ـ �اتيجيات تدlرتم اختيار اسـ
اء املعرفة، املدخل املقاصدي، املدخل qستقراæي: مثل �اتيجية ما وlراس. 

الــسمعية والبــصر	ة، تقليديـــة (تــم اســـتخدام الوســائل التعليميــة : تحديــد الوســائل التعليميــة •
�ونيةوإlة)لك  .ر؛ ل�ساعد الطالب عE( تحقيق ال#دف من الوحدة املطو

ات التفك�ــــ� : تحديـــد ��ـــشطة التعليميـــة • رتــــم اختيـــار ��ـــشطة التعليميـــة وتنظيم#ــــا وفـــق م#ـــا
ات التفك�ــــ� املقاصــــدي، وتنــــاقش  ـــا ــة بم#ـ ــا أن تKــــو وا³ــــhة، ومرتبطــ وjــــ; ف�Xــ راملقاصــــدي، و ن ر

ـــــالواقع، مثــــــل ـــة بـ ـــع: قــــــضايا فق#يــــــة مرتبطـــ 7ـــ ونــــــا، الت¶ــــــ�ع زتو ـــاء �و ــــÍ® و�ـــ ـــ( مرÒــ ر الــــــصدقات عEـــ
ونــا، اســتخراج العلــة مــن جــواز إخــراج ز�ــاة  رللمس�ــشفيات بــاألج#زة الطبيــة املعينــة ملرÒــÍ® �و

 .ًالفطر نقدا

 :تم تقو	م الوحدة >; ضوء أنواع الوحدة ملا يE;: تحديد أنواع التقو	م املناسبة •

ـــو	م القبEــــ; - ـــدة؛ لتحديــــد مــــست: التقـ اســــة الوحــ ـــم قبــــل د ات روتــ رو تمكـــــن الطــــالب مــــن م#ـــــا ى
� املقاصدي� .التفك

- G¯	وKم الت	ا: التقوXY	دف تحديد نقاط القوة؛ لتدعيم#ا، ونقاط الضعف؛ لتقوXÞ. 

س؛ للتأكــــد مــــن تحقيــــق ��ــــداف املطلــــوب : التقــــو	م البعــــدي - روتــــم �عــــد qنXYــــاء مــــن �ــــل د
ة س الوحدة املطو رإكساXÞا للطالب، وكذلك XÄاية در  .و

اسة ومعاXY3iا إحصائياتطبيق مواد وأد • تم تطبق أداة اhiث قبليا، ثم تطبيق الوحدة : راة الد
ة، ثـم تطبيــق أداة البحـث �عــديا، عEـ( عينــة مـن طــالب محافظـة قنــا، بلـغ عــدد�م  ) 50(راملطـو

  : طالبا، تم تقسيم#م إ*( مجموعت�ن، ضابطة وتجر	Tية، وتم التوصل للنتائج التالية



 
رة بمنهج الفقه في ضوء مقاصد الشريعة فاعلية وحدة مطو

لتنمية مهارات التفكير المقاصدي لدى طالب المرحلة الثانوية 
  األزهرية

  رمضان عزالدين أمين رسالن/ أ
  أحمد الضوي سعد إبراهيم/ د.أ

  مصطفى عبد هللا إبراهيم طنطاوي/ د

 

 

280 

اسة   :رنتائج الد

ة �ــ� الفقــھ �ــ� : ل عــن الــسؤال )و الــذي نــص ع�ــs مــا ي�ــ�نتــائج oجابــة رمــا مالمــح الوحــدة املطــو
ضــوء مقاصـــد الــشر عة؟ تمـــت oجابــة عـــن 'ــذا الـــسؤال مــن خـــالل مــا تـــم عرضــھ �ـــ� oجـــراءات 
ة �ــــ� الفقـــھ �ــــ� ضــــوء مقاصــــد الــــشر عة  اســــة فيمــــا يتعلــــق بمالمـــح الوحــــدة املطــــو راملن
�يـــة للد ر

  .oسالمية

ات التفك2ـ1 املقاصـدي املناسـبة : ن الـسؤال الثـاOي الـذي نـص ع�ـs مـا ي�ـ�نتائج oجابة عـ رمـا م�ـا
'ر&ــة مـــن وج�ــة نظــر اQelــ1اء واملتخصـــص2ن؟ تمــت oجابــة عــن 'ـــذا  زلطــالب املرحلــة الثانو&ــة )
ات  اســـة فيمــا يتعلـــق بقائمـــة م�ـــا رالــسؤال مـــن خـــالل مــا تـــم تقديمـــھ �ـــ� oجــراءات املن
�يـــة للد ر

'ر&ة، وما يتعلق ��ا من صدق وثباتالتفك12 املقاصدي ا   .زملناسبة لطالب املرحلة الثانو&ة )
ق ذات داللــــة : نتــــائج oجابــــة عــــن الــــسؤال الثالــــث الــــذي نــــص ع�ــــs مــــا ي�ــــ� ومــــا مــــدى وجــــود فــــر

ات  جــــات ا�pمـــوعت2ن الــــضابطة والتجر&mيـــة �ــــ� التطبيـــق القب�ــــ� ملقيـــاس م�ــــا رإحـــصائية بـــ2ن د ر
  التفك12 املقاصدي؟

اسـة والتحقـق منـھ؛ حيـث نــص لإلجابـة عـن  ر�ـذا الـسؤال تمـت صــياغة الفـرض �و للد ل
;Eما ي )Eق ذات داللة إحصائية عند مستو :لالفرض �و ع ى ال توجد فر ب�ن متوسطي ) α≤0.05(و

ات التفك�ــــ� املقاصــــدي >ــــ; التطبيــــق  جــــات ا3cمــــوعت�ن الــــضابطة  والتجر	Tيــــة عEــــ( مقيــــاس م#ــــا رد ر
اhiكــم الفقfـــG إ*ــ( أصـــلھ الــشرq ،;jســـتقراء، التعليــل، التمي�ـــr، رد (القبEــ; وذلـــك عنــد مـــستوىات 

�جيح املقاصديlات الفق#ية، ال	ب �ولوnباط، ترتpستq (;Eختبار الكqو.  
مقاصــــد الــــشر7عة "وللتحقـــق مــــن �ــــذا تــــم تطبيــــق مقيــــاس التفك�ـــ� املقاصــــدي >ــــ; وحــــدة 

اســة " �سـالمية >ـ; الز�ـاة رقبليــا عEـ( عينـة الد
ً

، وتــم تحليـل نتـائج التطبيــق )التجر	Tيـة –الـضابطة (
س ) ت(القبEــ; باســتخدام �ســلوب �حــصاæي اختبــار  ق بــ�ن ا3cمــوعت�ن الــضابطة وال�ــG تــد رللفــر و

س بمن4< الفقھ املطو >; ضـوء مقاصـد الـشر7عة �سـالمية  ربالطر	قة املعتادة والتجر	Tية وال�G تد ر
ق دالـــــة إحـــــصائيا بـــــ�ن متوســـــطات للتحقـــــق مـــــن وجـــــود فـــــر

ً
جـــــات الطـــــالب >ـــــ; التطبيـــــق القبEـــــ; و ر د

  :للمقياس، وتم التوصل إ*( النتائج التالية
  :)5(لجدو 

جــــات طــــالب ا3cمــــوعت�ن الــــضابطة والتجر	Tيــــة عEــــ( مقيــــاس " ت" قيمــــة  ق بــــ�ن متوســــطي د رللفــــر و
� املقاصدي قبليا�  ًالتفك

 املتوسط العدد ا�pموعات املستوىات
Pنحراف 

 ياملعيار
اelطأ 
 ياملعيار

ق وفر
 املتوسطات

جات  رد
 اklر&ة

 ت
  ىمستو

 )0.05(الداللة 

رد اhiكم الفقGf إ*(  0.844 156. 779. 1.24 25 ضابطة
;jية أصلھ الشرT	129. 645. 1.20 25 تجر 

0.040 48 0.198 
� دالة إحصائيا�غ
ً

 

 0.698 140. 702. 1.92 25 ضابطة
 qستقراء

 149. 746. 1.84 25 تجر	Tية
0.080 48 0.390 

� دالة إحصائيا�غ
ً

 

 0.844 141. 707. 1.80 25 ضابطة
 التعليل

 145. 723. 1.76 25 تجر	Tية
0.040 48 0.198 

� دالة إحصائيا�غ
ً
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 املتوسط العدد ا�pموعات املستوىات
Pنحراف 

 ياملعيار
اelطأ 
 ياملعيار

ق وفر
 املتوسطات

جات  رد
 اklر&ة

 ت
  ىمستو

 )0.05(الداللة 

 0.893 208. 1.038 3.08 25 ضابطة
r� التمي

 212. 1.060 3.04 25 تجر	Tية
0.040 48 0.135 

� دالة إحصائيا�غ
ً

 

 0.457 149. 746. 2.16 25 ضابطة
 qستpباط

 153. 764. 2.00 25 تجر	Tية
0.160 48 0.749 

� دالة إحصائيا�غ
ً

 

ترتnب �ولو	ات  0.669 128. 638. 1.64 25 ضابطة
 136. 678. 1.72 25 تجر	Tية الفق#ية

0.080 48 0.430 
� دالة إحصائيا�غ
ً

 

 0.586 147. 735. 2.04 25 ضابطة
�جيح املقاصديlال 

 162. 812. 1.92 25 تجر	Tية
0.120 48 0.548 

� دالة إحصائيا�غ
ً

 

 0.452 313. 1.563 13.88 25 ضابطة
 qختبار

 425. 2.124 13.48 25 تجر	Tية
0.400 48 0.758 

� دالة إحصائيا�غ
ً

 

;E² ما يÅ3دو السابق يتiلباستقراء بيانات ا:  

ق القبEـ; ملقيـاس التفك�ـ� املقاصـدي املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعـة الـضابطة >ـ; التطبيـ •
، وللمجموعـــة التجر	Tيـــة �ــــو )1.24(�ـــو ) رد اhiكـــم الفقfـــG إ*ـــ( أصـــلھ الـــشرj;(ىعنـــد مـــستو 

)1.20.( 

املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعـة الـضابطة >ـ; التطبيـق القبEـ; ملقيـاس التفك�ـ� املقاصـدي  •
 ).1.84(، وللمجموعة التجر	Tية �و )1.92(�و ) qستقراء(ىعند مستو 

املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعـة الـضابطة >ـ; التطبيـق القبEـ; ملقيـاس التفك�ـ� املقاصـدي  •
 ).1.76(، وللمجموعة التجر	Tية �و )1.80(�و ) التعليل(ىعند مستو 

املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعـة الـضابطة >ـ; التطبيـق القبEـ; ملقيـاس التفك�ـ� املقاصـدي  •
 ).3.04(، وللمجموعة التجر	Tية �و )3.08(�و ) التمي�r(ىعند مستو 

املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعـة الـضابطة >ـ; التطبيـق القبEـ; ملقيـاس التفك�ـ� املقاصـدي  •
 ).2.00(، وللمجموعة التجر	Tية �و )2.16(�و ) qستpباط(ىعند مستو 

ملقاصـدي املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعـة الـضابطة >ـ; التطبيـق القبEـ; ملقيـاس التفك�ـ� ا •
 ).1.72(، وللمجموعة التجر	Tية �و )1.64(�و ) ترتnب �ولو	ات الفق#ية(ىعند مستو 

املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعـة الـضابطة >ـ; التطبيـق القبEـ; ملقيـاس التفك�ـ� املقاصـدي  •
�جيح املقاصدي(ىعند مستو lو ) ال�و )2.04(�ية T	1.92(، وللمجموعة التجر.( 

الب ا3cموعـة الـضابطة >ـ; التطبيـق القبEـ; ملقيـاس التفك�ـ� املقاصـدي املتوسط اhiسا¼ي لط •
);Eو ) الك�13.88(( و�ية T	وللمجموعة التجر ،)13.48.( 
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ــــد مــــــستو  • ق دالــــــة إحــــــصائيا عنــ ـــد فــــــر ىال توجـــ
ً

ـــ; التطبيــــــق القبEــــــ; ملقيــــــاس التفك�ــــــ� ) 0.05(و >ـــ
جــات ا3cمــوعت�ن الـضابطة والتجر	Tيــة مــن عينـة  اســة؛ حيــث راملقاصـدي بــ�ن متوسـطي د رالد

ــــة قيمــــــة  ــــن قيمــــــة ) 0.758(اhcــــــسو�ة ) ت(بلغــ ــــل مــ ـــ; أقــ ـــ� املقاصــــــدي وãـــ ـــــاس التفك�ـــ ) ت(ملقيـ
ـــة  جـــــة حر	ـــــة ) 2,009(ا3iدوليـ ـــھ يـــــصبح �نـــــاك تKـــــافؤ وتجـــــا�س بـــــ�ن عينـــــة )48(رعنـــــد د ، وعليــ

ـــھ  اتــ ـــدي وم#ا اســــة عEـــــ( مقيـــــاس التفك�ـــــ� املقاصــ رالد رد اhiكـــــم الفقfـــــG إ*ـــــ( أصـــــلھ الـــــشرj;، (ر
) ليـــــل، التمي�ـــــq ،rســـــتpباط، ترتnـــــب �ولو	ـــــات الفق#يـــــة، الlـــــ�جيح املقاصـــــديqســـــتقراء، التع

  .وqختبار كKل

ــــالب  ـــا يتـــــــ²Å ضـــــــعف مـــــــستو طـــ ـــ( ىكمـــ ــــة عEــــ �ر	ـــ ــــة � مقيـــــــاس التفك�ـــــــ� زاملرحلــــــة الثانو	ـــ
اتھ  رد اhiكم الفقGf إ*( أصلھ الشرq ،;jستقراء، التعليل، التمي�q ،rسـتpباط، (راملقاصدي وم#ا

�جيح املقاصديترتnب �ولو	l3موعة ) ات الفق#ية، الcجات ا روqختبار كKل؛ حيث بلغ متوسط د
ــــ� املقاصـــــــدي  ـــــاس التفك�ـــ ــــــق القبEـــــــ; ملقيــ ــــ; التطبيـ ــــــة )13.88(�ـــــــو ) الكEـــــــ;(الـــــــضابطة >ـــ ، وللمجموعـ

� مما يدل عE( ضعف ) 13.48(التجر	Tية �و �ات التفك جة تمكن طالب املرحلة الثانو	ة من م#ا رد ر
  .املقاصدي

ل الن�يجة يتم قبو الفـرض �و الـذي نـص عEـ( مـا يEـ;وXÞذه ق ذات داللـة : ل وال توجـد فـر
جـــات ا3cمـــوعت�ن الـــضابطة  والتجر	Tيـــة عEــــ( ) α≤0.05(ىإحـــصائية عنـــد مـــستو  ربـــ�ن متوســـطي د

ات التفك�ـ� املقاصـدي >ـ; التطبيـق القبEـ; وذلـك عنـد مـستوىات  رد اhiكـم الفقfـG إ*ــ( (رمقيـاس م#ـا
ـــات الفق#يـــــة، الlــــــ�جيح أصـــــلھ الــــــشرq ،;jســـــت ــــل، التمي�ـــــq ،rســــــتpباط، ترتnـــــب �ولو	ـــ قراء، التعليــ

  .وqختبار الكE;) املقاصدي
ق ذات داللــة : نتـائج oجابـة عــن الـسؤال الراzــع الـذي نـص ع�ــs مـا ي�ــ� ومـا مـدى وجــود فـر

جــــات ا�pمــــوعت2ن الــــضابطة والتجر&mيــــة �ــــ� التطبيــــق البعــــدي ملقيــــاس  رإحــــصائية بــــ2ن د
ات الت  فك12 املقاصدي؟رم�ا

ا  لإلجابــة عــن �ــذا الــسؤال تمــت صــياغة الفــرض الثــا�ي والتحقــق منــھ؛ حيــث نــص عEــ( مــ
ق ذات داللـة إحــصائية عنــد مــستو :  يEـ; ىتوجــد فــر جــات ا3cمــوعت�ن ) α≤0.05(و ربـ�ن متوســطي د

ـــ; التطبيــــق البعــــدي وذلــــك عنــــد  ات التفك�ــــ� املقاصــــدي >ـ ـــ( مقيــــاس م#ــــا رالــــضابطة  والتجر	Tيــــة عEـ
رد اhiكــم الفقfــG إ*ــ( أصــلھ الــشرq ،;jســتقراء، التعليــل، التمي�ــq ،rســتpباط، ترتnــب  (مــستوىات

�جيح املقاصديlات الفق#ية، ال	ولو� (;Eختبار الكqو. 

ـــــم حــــــساب قيمــــــة اختبــــــار ــــية تـ ـ ــــن ¾ــــــhة الفرضـ ـــق مــ ـــات املــــــستقلة ) ت(وللتحقـــ للمجموعـــ
)Independent-Samples T Test (ن متوســـط�ق بـــ اســـة وللتعـــرف عEـــ( الفـــر جـــات عينـــة الد ري د ر

>ــــ; ضــــوء  رالـــضابطة والتجر	Tيــــة >ــــ; qختبــــار البعـــدي لبيــــان فاعليــــة اســــتخدام مـــن4< الفقــــھ املطــــو 
� املقاصدي، وفيما يE; مà°ص لنتائج qختبار�ات التفك   :رمقاصد الشر7عة �سالمية >; م#ا
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  :)6(لجدو 

ق بـ�ىومستو الداللة �حصائية" ت "  قيمة  اسـة و و3øم �ثر للفـر جـات عينـة الد رن متوسـطي د ر
� املقاصدي �عديا�  ًالضابطة والتجر	Tية عE( مقياس التفك

 املتوسط العدد ا3cموعات املستوىات
qنحراف 

 ياملعيار
اi°طأ 
 ياملعيار

ق  وفر
 املتوسطات

جات  رد
 اhiر	ة

 ت
  ىمستو

 )0.05(الداللة 

  3øم �ثر

)2 η( 

رد اhiكم الفقGf  0.000 114. 569. 2.64 25 ضابطة
;jية إ*( أصلھ الشرT	100. 500. 4.60 25 تجر 

1.960 48 12.943 
دالة إحصائيا
ً

 
0.777 

 0.000 100. 500. 4.60 25 ضابطة
 qستقراء

 098. 490. 7.64 25 تجر	Tية
3.040 48 21.714 

دالة إحصائيا
ً

 
0.908 

 0.000 101. 507. 3.56 25 ضابطة
 التعليل

 092. 458. 6.72 25 تجر	Tية
3.160 48 23.129 

دالة إحصائيا
ً

 
0.918 

 0.000 100. 500. 7.60 25 ضابطة
r� التمي

 158. 792. 13.28 25 تجر	Tية
5.680 48 30.332 

دالة إحصائيا
ً

 
0.950 

 0.000 117. 586. 5.48 25 ضابطة
 qستpباط

 129. 645. 9.40 25 تجر	Tية
3.920 48 22.483 

 إحصائيادالة
ً

 
0.913 

ترتnب �ولو	ات  0.000 111. 557. 3.32 25 ضابطة
 095. 476. 5.68 25 تجر	Tية الفق#ية

2.360 48 16.108 
دالة إحصائيا
ً

 
0.844 

 0.000 098. 490. 4.36 25 ضابطة
�جيح املقاصديlال

 066. 332. 7.88 25 تجر	Tية
3.520 48 29.749 

دالة إحصائيا
ً

 
0.949 

 0.000 271. 1.356 31.56 25 ضابطة
 بار الكq;Eخت

 412. 2.062 55.20 25 تجر	Tية
23.640 48 47.897 

دالة إحصائيا
ً

 
0.980 

;E² ما يÅ3دو السابق يتiلباستقراء بيانات ا:  

� املقاصدي  •�املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعة الضابطة >; التطبيق البعدي ملقياس التفك
، وللمجموعـــة التجر	Tيـــة �ــــو )2.64(�ـــو ) م الفقfـــG إ*ـــ( أصـــلھ الـــشرj;رد اhiكـــ(ىعنـــد مـــستو 

)4.6.( 

� املقاصدي  •�املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعة الضابطة >; التطبيق البعدي ملقياس التفك
 ).7.64(، وللمجموعة التجر	Tية �و )4.6(�و ) qستقراء(ىعند مستو 

� املقاصدي املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعة الضابطة >; الت •�طبيق البعدي ملقياس التفك
 ).6.72(، وللمجموعة التجر	Tية �و )3.56(�و ) التعليل(ىعند مستو 
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� املقاصدي  •�املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعة الضابطة >; التطبيق البعدي ملقياس التفك
 ).13.28(، وللمجموعة التجر	Tية �و )7.6(�و ) التمي�r(ىعند مستو 

� املقاصدي املتوسط اhiسا¼ي •� لطالب ا3cموعة الضابطة >; التطبيق البعدي ملقياس التفك
 ).9.4(، وللمجموعة التجر	Tية �و )5.48(�و ) qستpباط(ىعند مستو 

� املقاصدي  •�املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعة الضابطة >; التطبيق البعدي ملقياس التفك
 ).5.68( وللمجموعة التجر	Tية �و ،)3.32(�و ) ترتnب �ولو	ات الفق#ية(ىعند مستو 

� املقاصدي  •�املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعة الضابطة >; التطبيق البعدي ملقياس التفك
�جيح املقاصدي(ىعند مستو lو ) ال�و )4.36(�ية T	7.88(، وللمجموعة التجر.( 

•  ��املقاصدي املتوسط اhiسا¼ي لطالب ا3cموعة الضابطة >; التطبيق البعدي ملقياس التفك
);Eو ) الك�31.56(( و�ية T	وللمجموعة التجر ،)55.2.( 

ــــستو  • ق ذات داللـــــة إحــــــصائية عنــــــد مـ ىتوجـــــد فــــــر جــــــات ا3cموعــــــة ) 0.05(و ربــــــ�ن متوســـــطي د
ــــدي ملقيــــــاس التفك�ــــــ� املقاصـــــــدي لــــــصا²i ا3cموعـــــــة  ـــاس البعـــ ـــــ; القيـــ ـــة >ــ الــــــضابطة والتجر	Tيـــ

ا3iدولية وال�G ) ت( أك¶� من قيمة وã;) 47.897(اhcسو�ة ) ت(التجر	Tية؛ حيث بلغت قيمة 
جـــــة حر	ـــــة )2,009(قيمXYـــــا  ، وممـــــا يؤكـــــد عEـــــ( أفـــــضلية )0,05(ىومـــــستو داللـــــة ) 48(ر، عنـــــد د

راســتخدام مــن4< الفقــھ املطــو >ــ; ضــوء مقاصــد الــشر7عة �ســالمية؛ بلغــت قيمــة 3øــم �ثــر 
 ��� كب� ).0.98(املرتبطة بقيمة مر¼ع إيتا ذات تأث

يفض الفـرض الـصفر بnنمـا �ـو >ـ; واقـع �مـر ¾ـhيح(ل النوع �و ولتجنب الوقوع >; خطأ • ؛ )ر
ات مقيــاس التفك�ــ� املقاصـدي باســتخدام  رفقـد تــم �عــديل مــستو الداللـة مل#ــا  Bonferroniى

Adjustment ( عدد املستوىات ) 0,05(ى، وذلك بقسمة مستو الداللةEىليصبح مستو ) 5(ع
، و	تــــ²Å أيــــضا أن )0,007(الداللــــة ا3iديــــد 

ً
ق عنــــد املــــستو ا3iديــــد دالــــة إحــــصائيا؛  الفــــر

ً ى و
رد اhiكـم الفقfــG إ*ــ( أصــلھ الـشرq ،;jســتقراء، التعليــل، التمي�ــr، : (حيـث �ــ3لت مــستوىات

قيمــا مرتفعــة دالــة إحــصائيا عنــد ) qســتpباط، ترتnــب �ولو	ــات الفق#يــة، الlــ�جيح املقاصــدي
ً ً

ــــسو�ة وãـــــ; ) ت(، )0,01(ىمـــــستو  �تnـــــب، ) 29.749؛ 16.108؛ 22.483؛ 30.332(اhcـlــــ( ال عEـ
� إ*ـ( أفـضلية مـستو أداء طـالب ا3cموعـة التجر	Tيـة �ىو�3لت قيم 3øم أثـر كب�ـ�ة، ممـا �ـش
� املقاصدي >; ضوء املعا3iة التجر	Tية بمن4< الفقھ املطو >; ضوء مقاصد �ات التفك ر>; م#ا ر

  . الشر7عة �سالمية

اســة الــذي نــص عEــ( مــا يEــ;لو>ــ; ضــوء �ــذه الن�يجــة يــتم قبــو الفــرض الثــا�ي ل توجــد : رلد
ق ذات داللـــة إحــصائية عنـــد مـــستو  ىفــر جــات ا3cمـــوعت�ن الـــضابطة  ) α≤0.05(و ربــ�ن متوســـطي د

ات التفك�ــ� املقاصــدي >ــ; التطبيــق البعــدي وذلــك عنــد مــستوىات  رد (روالتجر	Tيــة عEــ( مقيــاس م#ــا
q ،rـــــ�ـــم الفقfـــــG إ*ـــــ( أصـــــلھ الـــــشرq ،;jســـــتقراء، التعليـــــل، التمي ســـــتpباط، ترتnـــــب �ولو	ـــــات اhiكــ

�جيح املقاصديlالفق#ية، ال (;Eختبار الكqو.  
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اسة ض الد رتفس12 ومناقشة نتائج فر   :و

ة  بمـن4< الفقـھ >ـ; ضـوء مقاصـد الـشرعية  رأثب�ت النتائج الـسابقة فاعليـة الوحـدة املطـو
اســـة، و	مكـــن عـــز النتـــا ات التفك�ـــ� املقاصـــدي لـــدى الطـــالب عينـــة الد و>ـــ; تنميXYـــا م#ـــا ر ئج الـــسابقة ر

  : لألسباب التالية

•  Gليــــات الــــشرعية؛ كفلــــسفة لبنــــاء املوضــــوعات الفق#يــــة، ال�ــــKــــ( الEتــــو املطــــو عhcراعتمــــاد ا ى
�ا تــأ�ي ب�سلــسل طبي�ــ; ومنطقــي مراعــاة لطبيعــة مقاصــد الــشر7عة �ســالمية مــن حيــث  ربــدو

فق مع العديد بناء وتKو	ن املقصد، أو من حيث اhcافظة عE( املقصد من العدم، و�ذا ما ات
اسة سعد �ا د اسات والبحوث أبر رمن الد �حا للبpية املعرفية ) 2006(زرlا مق رال�G قدمت تصو

�بيــــة �ســـالمية بـــالتعليم العــــام >ـــ; ضـــوء املــــدخل املنظـــومي واملقاصـــد العليــــا lتـــو مـــن4< الhcى
اســـة طنطـــاو  يللــشر7عة �ســـالمية، ود ة �املـــة >ـــ; أ�ـــداف) 2009(ر  رال�ـــG أعـــادت النظـــر بـــصو

�بية الديpية �سالمية بالتعليم العام فب ضوء مقاصد الـشر7عة �سـالمية، وأيـضا lال >Àمنا
ـــاو  اســــة طنطـ يد ـــة أل�ــــداف العلــــوم الــــشرعية >ــــ; ضــــوء مقاصــــد ) 2018(ر وال�ــــG قــــدمت نمذجـ

 .الشر7عة �سالمية

� لالحKــام الفق#يــة، لــnس حفظ#ــا وحــسب،  •�إن مـن أ�ــداف �علــيم الفقــھ تحقيــق الف#ــم املـس�ن
التفك�ـ� املقاصـدي �ـساعد >ــ; ف#ـم النـصوص الـشرعية،  وخاصــة النـصوص ال�ـG يتجـدد ف�Xــا و

نا3iـــدل والبحـــث �ـــل عـــام،  و	قـــGÍá عEـــ( ظـــا�رة �خـــذ بظـــوا�ر النـــصوص دو �خـــذ بمعـــا�ي 
اسة السوسوة  اسة )2016(رالنصوص،   ومقاصد�ا،  وعلل#ا،  وتتفق �ذه الن�يجة مع د ر،  ود

اء النصوص الديpية >; ضوء مقاصد�ا الشرعيةال�G اسXYدفت ) 2009(فرج    . رف#م ما و

ىتضم�ن اhcتو الفقGf �عض »يات القرآنية املرتبطـة باألحKـام الفق#يـة �ـساعد املـتعلم عEـ(  •
� املقاصدي وتحليل وتدبر �اسات أن �ناك عالقة وثيقة ب�ن التفك � الد�رالتدبر والتأمل، و�ش

اتــھ  ة qســتقراء،  (ر»يــات القرآنيــة عــن  طر	ــق م#ا رد اhiكــم الفقfــG إ*ــ( أصــلھ الــشرj;،  وم#ــا ر
اســـة عـــودة ) وqســـتpباط ا مركبـــا ) 94،  2021(روتتفـــق �ـــذه الن�يجـــة مـــع د رالـــذي اقlـــ�ح تـــصو

ات التدبر(سباعيا،  ومن أ�م عناصره ما ع¶� عنھ بـ  ات توصـل إ*ـ( ) ردو رومن خالل �ذه الدو
;ãيف تحق: من34ية مقاصدية متصلة بو�; السماء وpيم،  وتص�يح املفاhêيق املقاصد،  وت

  .الفئات،  ومراعاة الس�ن،  والتأGÍÎ بالقيم،  وإقامة اùÇi<،  والعمل باألوامر

اسة الطيب،  شيخ  • � د�� املقاصدي؛ إذ �ش�ات �ساسية >; التفك ة التعليل من امل#ا ر�عد م#ا ر ر
�ـــــر  ـــدأ إال مـــــن مـــــسلمة) 140، ص 2017(ز� ،  و�ـــــدوXÄا ال "التعليـــــل "أن نظر	ـــــة املقاصـــــد ال تبــ

اسـة الـصواف  ريمكن البدء >; املقاصد تأسnسا وال تقـسيما؛ ود أن التعليـل ) 283، ص 2018(ً
� املنصوص عل�Xا،  باألحKام املنصوصة،  و	تعرف الفقيھ من ��و البوابة إ*( إhiاق الوقاæع غ

#ية، ومعرفة الباعث و�عليل �حKام الفق. خالل#ا مقاصد الشارع،  و	ف#م اhiكم عE( حقيقتھ
عل�Xا، ومقصد�ا الشرj;؛ �ساعد  الطالب >; اس�يعاب املف#وم الفقGf، و7ساعد�م أيـضا >ـ; 
�ـط  ة عE( تحديد ا3iزء امل#م >; املعرفة، وتنظيم#ـا >ـ; بnئـة متماسـكة داخـل عقـول#م، و رالقد ر

ة ذ�نيــة للمف#ــوم الفقfــG، و�ــذا مــا  أكدتــھ ر�حKــام التفــصيلية �عــض#ا بــبعض عEــ( �يئــة صــو
اسة الشمر  يد ال�G أثب�ت فاعلية �عليـل �حKـام وتجـسيد �فKـار >ـ; تنميـة املفـا�يم ) 2020(ر

�ر	ة   .    زالفق#ية لدى طالب املرحلة الثانو	ة �
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ة عEـ( التفر	ـق بـ�ن املقـصد والوسـيلة،  عـن طر	ـق  • � املقاصدي �ساعد الطالـب >ـ; القـد�رالتفك
ة  اد الـــشارع اhiكــيم تحقيق#ــا،  وãــ; غ�ـــ� فاملقاصـــد ãــ; ) التمي�ــr(رتوظيــف م#ــا رالغايــات ال�ــG أ

 لnــست مقــصودة بــذا�Xا،  وXÞــا تحـــصيل -�ـــشKل عــام-قابلــة للتعــديل أو التغي�ــ�،  أمــا الوســائل
 فحفـظ -املقاصد الشرعية،  فالوسائل تبع للمقاصد،  وتأخذ حكم املقصد >ـ; اhiـل واhiرمـة

لــــم،  عـــدم التــــدخ�ن،  تحـــر	م �ــــل طلـــب الع: العقـــل مقـــصد شــــرj; يتحقـــق بوســــائل عـــدة مثــــل
  . مسكر

� املقاصدي �ساعد الطالب >; ترتnب أولو	اتھ الفق#ية خاصة،  وأولو	اتھ بصفة عامة،   •�التفك
اسة مد�و  ة ترتnب �ولو	ات الفق#ية،  و�ذه الن�يجة تتفق مع د 	ب عE( م#ا رمن خالل التد ر ر ر

ة ترتnب �ولو	ـات لبيـا: ىإذ ير) 286، ص 2016( ن مـا يجـب أن يقـدم و	ـؤخر،  ومـا �ـو رأن م#ا
اسـة عـودة  ، ص 2017(رواجب وما �و حرام،  وما الذي حان العمـل بـھ،  ومـا الـذي يـؤخر،  ود

ىالـذي يــر أن ترتnــب العقـل والوقــت وا3i#ــد فيمـا يرÒــGÍ هللا �عــا*( مـن أولو	ــات �عمــال ) 123
اسة عبداملنعم  � املقاصدي،  ود�رومعا*; �مو >; التفك � العل«G >; ا) 2020(ر�لذي أصل للتفك

� �صولية�ات التفك   . رضوء القواعد �صولية،  واعت¶� ترتnب �ولو	ات أحد م#ا

ة عEـ( الlـ�جيح بـ�ن �حKـام الـشرعية،   وخـصوصا  • � املقاصدي �ساعد الطالب >; القـد�رالتفك
�ة وفائدة عظيمة� .ل>; النواز املعاصرة،  ملا لھ من أ�مية كب

ـــديم اhcتـــــو  • ة تجـــــذب ان�بــــاه املتعلمـــــ�ن؛ حيــــث تتـــــضمن ىتقـ ـــG املطـــــو بــــصو رالفقfـ ��ـــــداف (ر
�جرائيـــة، التم#يــــد، �دلـــة الــــشرعية، ��ـــشطة التعليميــــة، �ثـــراءات الفق#يــــة واملقاصــــدية، 

  ).�سئلة التقو	مية

اتبــع الباحـــث >ـــ; تقـــديم القــضايا الفق#يـــة �ســـلوب املنطقـــي، الــذي يpتطلـــب الدقـــة >ـــ; تقـــديم  •
يالفقGf؛ حيث بدأ بالتم#يد للمف#وم، ثم التعر	ف اللغـو وqصـطال�; للمف#ـوم، ثـم ىاhcتو 

ات تو³ـ² املـراد مـن املف#ـوم، ثـم عـرض �دلـة الـشرعية  رالر�ط ب�ن التعر	ف�ن بمؤشرات وإشـا
عية للمف#ــــوم، ثــــم qنتقــــال بالطالــــب لألحKـــــام  ـــم عــــرض املقاصــــد الـــــشر ـــاملف#وم، ثـ راملرتبطــــة بـ

  .باملف#ومالتفصيلية املرتبطة 

•  Gـــــfتـــــو الفقhcتخللـــــت ا Gميـــــة، و�ضـــــاءات �ثرائيـــــة ال�ـــــ	ى��ـــــشطة العلميـــــة و�ســـــئلة التقو
ة علمية  ا >; تTسيط املف#وم الفقGf وتقديمھ للطالب بصو ا بار راملقدم للطالب ، �ان ل#ا دو ز ر

  .دقيقة

، ال�G أس#مت بقدر ك • �ح#ا الباحث >; التصوlاق Gاتيجيات ال��lسqـسيط راملداخل وTـ; ت< �ب�ـ
ــــن �ــــــذه املــــــداخل، مــــــدخل مقاصــــــد الــــــشر7عة  ــــاف، ومــ ــــشKل �ــ ـــــG، وتوضــــــيحھ �ــ املف#ــــــوم الفقfـ

اســة 7س مثــل د اســـات والبحــوث الــسابقة فاعليتــھ >ـــ; التــد ر�ســالمية، ال�ــG أثب�ــت الد ر فـــرج : ر
اء النصوص القرآنيـة ) 2009( رال�G أثب�ت فاعلية مدخل املقاصد الشرعية >; تنمية ف#م ما و

اســـــات و�حاديــــث �بيةـــــ بجانــــب الدlليــــات الKـــة �ســــالمية ب �بيـlـــة لــــدى طــــالب شــــعبة ال ر النبو	ـ
Gاســــة التمي«ــــ ر�خــــر مثــــل د ـــة الــــشKل ) 2013(ى >ــــ; تنميــــة املفـــــا�يم ) v(ال�ــــG اســــXYدفت فاعليـ

اسات �خر قاء، والعديد من الد ىالفق#ية لدى طلبة الصف السا�ع >; مدينة الز ر   .ر
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اسة   : رتوصيات الد

  :ل إليھ البحث من نتائج يمكن التوصية بما يE;من خالل ما توص             

ة أن يKو �ناك كراسة أ�ـشطة مـصاحبة ملقـر الفقـھ >ـ; املـرحلت�ن �عداديـة والثانو	ـة  • رضر نو ر
� املقاصدي��ر	ة،  متضمنا أ�شطة علمية �عتمد عE( من34ية التفك   . ز�

� املقاصدي مدخل تطو	ر م,G ملعل«G العلوم الش •�ة اعتماد التفك   .رعيةورضر

ـــة والثانو	ــــة وفــــق احتياجــــات الطــــالب،   • ىإعــــادة تنظــــيم اhcتــــو الفقfــــG >ــــ; املــــرحلت�ن �عداديـ
� املقاصدي. ومتطلبات الواقع�ات التفك  .روم#ا

اسة    :رمق1Lحات الد

اسات و�بحاث املكملة           �ح إجراء �عض الدlاسة،  فإن الباحث يق رمن خالل عرض نتائج الد ر
اسة �التا*;   :رل#ذه الد

ات التفك�ـ� املقاصـدي برنام • �ح قـائم عEـ( مقاصـد الـشر7عة �سـالمية لتنميـة م#ـاlمق GH	 رج تد ر
�ر   . زلدى معل«G العلوم الشرعية باأل

ىتنظيم محتو من4< الفقھ >; ضوء اقتصاد املعرفة لتنمية الوj; باملف#وم الفقGf لدى طالب  •
�ر	ة  .زاملرحلة الثانو	ة �

	GH مقlــ�ح قــائم عEــ( مقا • ات التفك�ــ� �بــداj; ربرنــامج تــد رصــد الــشر7عة �ســالمية لتنميــة م#ــا
�ر	ة    زلدى طالب املرحلة الثانو	ة �
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GÍـــــÎـــيم �سا ـــن التعلــ �بيـــــة �ســـــالمية لhàلقـــــة الثانيـــــة مــlـــوء مقاصـــــد الـــــشر7عة ال  >ـــــ; ضــ

  اكتو�ر ) 14(�سالمية، �سلطنة عمان، مجلة جامعة املدينة العاملية، ع

و-; ) ش.د(مراعاة مقاصد الشر7عة >; السياسة الشرعية ). �ـ1419. (زالبق«G، نا¾² بن نا¾² املر
  .السعودية

د الــشر7عة يتطــو	ر مــن4< اhiــديث النبــو الــشر	ف >ــ; ضــوء مقاصــ). 2014(عــادل طــھ أمــ�ن , يبكــر
�ر	ة اه . ز�سالمية وأثره >; تنمية الوXÞ ;jا لدى طالب املرحلة الثانو	ة � رسالة دكتو ر

ة( � مpشو��بو	ة, )رغlاسات ال   .جامعة القا�رة, رمع#د الد

، دمحم اسية، أعمال املؤتمر ). 2013.(زبولو رمقاصد الشر7عة وأ�داف#ا وكيفية تفعيل#ا >; املناÀ< الد
ات وآليات -التعليم الدي¯G النظامي �ساGÍÎ واملتوسط >; ليTيا: العل«G الدو*; ر التصو

ليlن، ليTيا،    .205: 140زالتطبيق، ا3iامعة �سمر	ة للعلوم �سالمية، 

ـــ; ضــــوء مقاصــــد الــــشر7عة �ســــالمية لتنميــــة ). 2012.(البيــــGÍá، دمحم ســــعد فاعليــــة برنــــامج مقlــــ�ح >ـ
	ـة اليمينـة، املفا�يم العقدية و�حKام ال�شر7عية لدى ر طالب املرحلة qنو	ـة با3iم#و

�بو	ة، جامعة القا�رةlاسات ال اه، معھ الد رسالة دكتو   .رر

ضــــــا"التمي«ـــــG، إيمــــــان  >ــــــ; تحــــــصيل املفــــــا�يم ) vee(أثــــــر اســــــتخدام خر	طــــــة الــــــشKل ) 2013".(ردمحم 
دنيــة >ــ;  قــاء، ا3cلــة � رالفق#يــة لــدى طــالب الــصف الــسا�ع �ساÎــGÍ >ــ; محافظــة الز ر

�بو	ة، مجالعلوl306: 293، )3(، ع)19(م ال.  

ان، فت.; عبد الرحمن �، مفا�يم وتطبيقات ط). 2005. (وجر�دن، دار الفكر�2عليم التفك   .ر، �

دن. قطر الكشف عن مقاصد الشارع). 2014. (ا3iغيم، �عمان 7ع، � ردار النفاæس للpشر والتو   .ز

�يم >ــ; تخــصيل املفــا�يم الــشرعية وتنميــة أثــر اســتخدام خــرائط املفــا). 2006.(ا3iــالد، ماجــد ز�ــي
�بيـــة �ســــالمية، مجلـــة جامعـــة امللــــك lالناقــــد لـــدى الطليـــة >ــــ; مـــادة ال �ات التفك�ـــ رم#ـــا

اسات �سالمية، مج  �بو	ة والدl653: 607، )2(، ع )18(رسعود للعلوم ال  

ا >ــــ; ف#ــــم الــــنص واســــتpباط اi). 2008.(ا3iنــــدي، ســــميح عبــــدالو�اب ــ hكــــم، أ�ميــــة املقاصــــد وأثر�ــ
ن   .ومؤسسة الرسالة، ناشر

3�rا�ــــــي، دمحم بــــــن حــــــس�نiــــن ). 2006. (ا ـــل الــــــسنة وا3iماعــــــة، دار ابــ ـــو الفقــــــھ عنــــــد أ�ـــ ـــالم أصـــ لمعـــ
ي، السعودية  .زا3iو
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عة ). 2005. (زحر هللا، عبدالقادر والتعليل املقاصدي ألحKام الفساد والبطالن >; التصرفات املشر
 . وأثره الفقGf، القا�رة، مكتبة الرشد

ضـــوابط اعتبـــار املقاصـــد >ـــ; مجـــال qجXYـــاد وأثر�ـــا الفقfـــG، مكتبـــة ). 2007. (زهللا، عبـــدالقادرحـــر
ن   .والرشد، ناشر

فاعليـــة برنـــامج قـــائم عEـــ( مقاصـــد الـــشر7عة �ســـالمية >ـــ; تنميـــة ف#ـــم ). 2010.(حــسن، ثنـــاء دمحم دمحم
القـضايا �عض القضايا البيولوجيـة املـستحدثة والتفك�ـ� الناقـد وqتجا�ـات نحـو تلـك 

اســــات ��ـــسانية �بيــــة بKليـــة الدlاســــات >ــــ; -رلـــدى طالبــــات شـــعبة ال �ـــر، د ر جامعــــة � ز
7س، مصر، ع  راملناÀ< وطر التد     . 300: 244، )161(ق

، مع#ـــــــد الفكـــــــر ). 1995. (اhiــــــس¯G، إســـــــماعيل ـــو ـــــام الطـــــــا�ر بــــــن عاشــــ ـــة املقاصــــــد عنـــــــد �مــ ــ رنظر	ــ
 �سالمي، القا�رة 

ــــل . )2013.(حميتـــــــو، يوســــــــف بـــــــن عبــــــــدهللا ـــــو	ن العقــــ ــــة نظر	ـــــــة لتKـــ اســــ ـــد، د ــــــو	ن ملكـــــــة املقاصـــــ رتKــ
اسات والبحوث1املقاصدي، ط �وت، مركز نماء للد�  .ر،  ب

>ـــ; تحــــصيل املفــــا�يم ) V(أثــــر اســـتخدام خر	طــــة الــــشKل ). 2010.(اi°طيـــب، عمــــر، خالـــد، عاشــــق
، جامعـة امللـك 45الفق#ية وتKو	ن بpية مفا�يمية متKاملة، مجلة العلوم ��سانية، ع 

دنحس   .ر�ن بن طالل، �

ك  را�عـة بpـت �ــالل بـن مبـا ىمقاصــد الـشر7عة �ســالمية الواجـب توافر�ـا >ــ; محتـو كتــب ). 2010(ر
�بيــة �ســالمية ملرحل�ــG التعلــيم �ساÎــGÍ والثــانوlيال . ��ة(رســالة ماجــست , )رغ�ــ� مpــشو

�بيةlجامعة السلطان قابوس, �لية ال.  

ه، بحـــث مقـــدم البحـــث >ـــ; مقاصـــ). 2005. (الر7ـــسو�ي، أحمـــد رد الـــشر7عة �ســـالمية، �ـــشأتھ وتطـــو
 1لنـدوة مقاصـد الـشر7عة، ال�ـG نظمXYـا مؤسـسة الفرقـان للlـ�اث �سـالمي بلنـدن،  مــن 

س5إ*(    .ر ما

7ع). 2009. (الر7سو�ي، أحمد   .زمدخل إ*( مقاصد الشر7عة، القا�رة، دار الKلمة للpشر والتو

7ع الفكر املقاصدي، ق). 1990.(الر7سو�ي، أحمد  زواعده وفوائده، در الKلمة للpشر والتو

ـــن عبـــــدهللا  ـــدين دمحم بــ ا لــ كــــGÍñ، أبوعبـــــدهللا بـــــد رالز ـــو ) 1994). (ه794ت (ر لالبحـــــر اhcـــــيط >ـــــ; أصــ
  .، دار الكتا�ي للطباعة والpشر1الفقھ، ط

شـيدة مركز	ـة التفك�ــ� املقاصـدي >ـ; اi°طـاب الــشرj;، أعمـال النـدوة العلميــة ). 2012.(رالزغـوا�ي، 
ــــر-يــــــةالدول ـــــشر7عة والــــــسياق الKــــــو�ي املعاصــ ــــاء- مقاصــــــد الـ ـــة للعلمــ  - الرابطــــــة اhcمديـــ

  .491: 477املغرب، الر�اط، 

، حنـــان، و آبـــادي، دمحم 	خ �ســـالمي، ا3cلــــة ). 2018.(يســـار رتطــــو علـــم مقاصـــد الـــشر7عة ع¶ــــ� التـــا ر
اسات الفق#ية و�صولية، مج   .49: 35، 2، ع 2رالعاملية للد

، وطنطــ ، مــصطفى عبــدهللايســعد، أحمــد الــضو �بيــة ). 2003.(ياوlال >Àالتوج#ــات املــستقبلية ملنــا
�ر، القا�رة �بية، جامعة �lز�سالمية بالوطن العر¼ي >; ظل العوملة، مجلة �لية ال.  
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لتنمية مهارات التفكير المقاصدي لدى طالب المرحلة الثانوية 
  األزهرية

  رمضان عزالدين أمين رسالن/ أ
  أحمد الضوي سعد إبراهيم/ د.أ

  مصطفى عبد هللا إبراهيم طنطاوي/ د

 

 

290 

�بيـة �سـالمية باملرحلـة الثانو	ــة العامـة >ـ; ضـوء مقاصــد ). 2008.(سـن¸;، سـيد دمحمlم مــن4< ال	تقـو
7س، مـصر، ع الشر7عة �سالمية، مجلة اسات >; املناÀ< وطـر التـد ر د : 104، )131(قر

191.  

اســة تأصــيلية : ف#ــم النــصوص >ــ; ضــوء املقاصــد). 2016. (الــسوسوة، عبــد ا3cيــد دمحم إســماعيل رد
اســات �ســالمية  : 423، )104(، ع )31(، مـــج )الKو	ــت(رتطبيقيــة، مجلــة الــشر7عة والد

469. 

ـــدين أبـــــوعE; أحمـــــد بـــــن دمحم ــــو ). 1982) .(ه344ت ( بـــــن إ�ـــــhاق الـــــشاGÍò الـــــشاGÍò، نظـــــام الــ لأصـ
�وت�  .الشاGÍò، دار الكتاب العر¼ي، ب

ر، تحقيـــق أبوعبيـــدة مـــش#و بـــن حـــسن آل ســـلمان، 1املوافقـــات ط ). 1997. (الـــشاطGH، أبوا�ـــhاق
  .الر	اض، دار ابن عفان

3iامعــة تــدبر أســاليب التعليــل القرآ�ــي وأثــره عEــ( الــنص، مجلــة ا). 2018. (ىشــKو�ا�ي، نجــو نــايف
اسات �سالمية، ا3iامعة ال �سالمية �غزة، مج    .313: 281، 2، ع 26ر�سالمية للد

  .، دار السالم، القا�رة�3عليل �حKام، ط ). 2015.(شلGH، مصطفى

، فر	جان إبرا�يم نصار فاعلية برنامج �علي«G مس�ند إ*( �عليل �حKام وتجسيد ). 2020.(يالشمر
ات التفك�ـــــ� املنطقــــي لــــدى طـــــالب �فKــــار >ــــ; اك�ــــساب امل رفـــــا�يم الفق#يــــة وتنميــــة م#ــــا

ــة للعلـــوم و�ـــشر �بحـــاث، املركـــز القـــومي  املرحلـــة الثانو	ـــة بدولـــة الKو	ـــت، امللـــة العر�يـ
  .18: 1، )4(، ع)6(للبحوث �غزة، مج 

فيـــق اســـة مقاصـــدية، مجلـــة جامعـــة القـــدس املفتوحـــة . ف#ـــم النـــصوص). 2016.(رالـــشو�Kي، دمحم  رد
اسات، فلسط�ن، ع لألبحاث و   .292: 255، )40(رالد

	ا، ). 2018.(الــــصواف، دمحم شــــر	ف ـــاب التKليــــف، ســـــو رالتعر	ـــــف بمقاصــــد الـــــشرعة ومقاصــــد خطــ
  .مكتبة دار الدقاق

ـــر ـــG الــــسادس ). 2020. (طرشــــا�ي، ياسـ ـــ� املقاصــــدي، أقيمــــت >ــــ; اhcفــــل العل«ـ ات التفك�ـ ة م#ــــا ردو ر
ــــــــا*; ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــرابط التــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ( الــــ ــــــــ ـ ــــــــ ــــــــ ـــــــــد، عEــــــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ 	ـــ ــــــــــــصة أ ــــــــ ــــــــ ـــ ar/my.arid.portal://https-:  رملنــــــ

4/ Home/EventMains/LY    

، مـــصطفى عبـــدهللا �بيـــة الديpيـــة �ســـالمية بـــالتعليم العـــام >ـــ; ). 2009.(يطنطــاوlال >Àـــداف منـــا�أ
�بيـة، بحـث مرج�ـ; مقـدم إ*ـ( ال3àنـة اlلعلميـة ضوء مدخل املقاصد الـشرعية،  �ليـة ال

�ر �قيات �ساتذة و�ساتذة املساعدين بجامعة �lبية ل�lزالدائمة لل.  

، مـــصطفى عبـــدهللا نمذجـــة املقاصـــد الـــشرعية ، مـــدخل مقlـــ�ح لتطـــو	ر أ�ـــداف ). 2018.(يطنطـــاو
ـــدم إ*ــــــ( املــــــؤتمر الــــــدو*; الرا�ــــــع  ، بحــــــث مقـــ ـــــر �ـ ـــــشرعية بــــــالتعليم � ــــوم الـ ــــيم العلــ ي�علــ ز

اســات �ســالمية )وم العر�يــة و�ســالميةالفكــر املقاصــدي >ــ; العلــ(�عنــوان ر، بKليــة الد
�ر  .زوالعر�ية بنات بالقا�رة، بجامعة �

�ر ف). 2017.(زالطيب، أحمد، شيخ �   .رحديث >; العلل واملقاصد، القا�رة، دار املعا
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�بو	ـــة ملقـــصد حفـــظ العقـــل >ـــ; �ســـالم بمحتـــو ). 2010.(رالظHـــG، منـــو حمـــد حامـــدlىالتطبيقـــات ال
�، جامعة مناÀ< ال�سالة ماجست اسة تقو	مية،  �بية �سالمية للمرحلة املتوسطة، دlر ر

  .طيبة

>ــ; ضــوء القواعــد �صــولية، : من34يــة التفك�ــ� العل«ــG). 2020. (عبــد املــنعم، محمــود عبــد الــرحمن
7ع ن الدولية للpشر والتو زالقا�رة، مفكر   .و

7ع، ط الشاطGH ومقاصد الشر7عة، دار قتn). 1992.(العبيدي، حمادي ، 1زبة لطباعة والpشر والتو
�وت� .ب

اشـــد ا�عـــة  �ـــي،  ة عبدالـــسالم، و رعرفـــان، خالـــد محمـــود، ودمحم، فـــا ر نمـــوذج مقlـــ�ح للفكـــر ) 2018.(زز
الفكــر ( املقاصــدي >ــ; العلــوم العر�يــة و�ســالمية، املــؤتمر العل«ــG العل«ــG الــدو*; الرا�ــع

اســـا) املقاصــدي >ـــ; العلـــوم �ســـالمية والعر�يـــة ت �ســـالمية للبنـــات، جامعـــة ر�ليـــة الد
�ر  .ز�

  �سالم مقاصده وخصائصھ، عمان، مكتبة الرسالة اhiديثة). 2006.(عقلة، دمحم

�تnـــب العقـــل املـــسلم(التفك�ـــ� املقاصـــدي ). 2017(عـــودة، جاســـر l1، ط)مراجعـــات ل ، ق، دار املـــشر
  .القا�رة

، 1ة لالجXYــاد �ســـالمي، طاملن34يـــة املقاصــدية نحـــو إعــادة صــياغة معاصـــر). 2021.(عــودة، جاســر
7ع ا املقاصد للطباعة والpشر والتو زدا   .ر

اشـــد بــن ناصــر �بيــة �ســـالمية باhiلقــة الثانيــة مـــن ). 2013.(رالغــدا�ي، ناصــر بــن lال >Àر منــا	تطـــو
ـــالة  ســـ ــــوء مقاصـــــد الـــــشر7عة �ســـــالمية،  ــــ; ســـــلطنة عمـــــان >ـــــ; ضـ ـــاليم �ساÎـــــGÍ >ـ رالتعــ

اسات العليا، جامعة  اه، �لية الد ردكتو   .القا�رةر

GÍÎم#ا، ط ) 1993(عالل . الفا   .، املغرب، دار الغرب �سالمي5رمقاصد الشر7عة �سالمية ومKا

اء ). 2009.(فرج، محمود عبده أحمد رفاعلية مدخل مقاصد الشر7عة �سالمية >; تنمية ف#م ما و
�بيــــة �ســــالمية بKليــــات lـــعبة ال النــــصوص القرآنيــــة و�حاديــــث النبو	ــــة لــــدى طــــالب شـ

�بية، مجلة القراءة واملعرفة، مصر، عاl266: 174، )89(ل.  

، مـــــصطفى عبــــدهللا املفـــــا�يم الديpيــــة �ســـــالمية وأســـــس ).2011.(يفــــرج، محمـــــود عبــــده، وطنطـــــاو
7ع م العلمية للpشر والتو زتKو	�Xا، خوار   .ز

آليــــــات التجديــــــد qجXYــــــادي >ــــــ; ال�ــــــشر7ع �ســــــالمي مــــــن خــــــالل التفك�ــــــ� ). 2017.(فــــــشار، عطــــــا هللا
اسات والبحوث الديpيةا � القي«G، مؤسسة مؤمنو بال حدود للد�رملقاصدي والتفك  .ن

لمـــــن4< اســــتpباط أحKــــام النــــواز الفق#يــــة املعاصـــــرة، ). 2003.(القحطــــا�ي، مــــسفر بــــن عEــــ; بــــن دمحم
اســـة تأصـــيلية تطبيقيـــة، ط ، دار �نـــدلس اi°ـــضراء، اململكـــة العر�يـــة الـــسعودية، 1رد

  .جدة

اس   .موسوعة فقھ عمر ابن اi°طاب، دار النفاæس). 1990.(وقلعة �;، دمحم ر
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: علق عل�Xا. لاملقدمة >; �صو البن القصار). 1996). (ه397ت (املالKي، أبو اhiسن عE; بن عمر 
  .دمحم السليما�ي، دار املغرب �سالمي

�بية الديpية �سالمية باملرحلة الثانو	ة >ـ; ). 2013(دمحم، إكرام فت.; lر من4< ال	ضـوء مقاصـد تطو
� . الـــشر7عة �ســـالمية و¼عـــض القـــضايا املعاصـــرة�ة(رســـالة ماجـــست �ليـــة , )رغ�ـــ� مpـــشو

�بية باإلسماعيليةlجامعة قناة السو7س, ال.  

تنميــــة الــــوj; ). 2014.(أحمـــد دمحم: عــــادل طـــھ، عnــــÍÕ®: يدمحم لطفـــي، بكــــر: عEــــ( أحمـــد، جــــاد: رمـــد�و
ـــو الــــشر	ف املقــــر عEــــ( بمقاصــــد الــــشر7عة �ســــالمية مــــن خــــالل مــــن4< اhiــــديث ال رنبـ ي

�بو	ـة، مــصر، مــج lــة، مجلـة العلــوم ال	ر� : 549، )2(، ع )22(زطـالب املرحلــة الثانو	ـة �
580.  

، عE; أحمد �بية وثقافة املقاصد، ط). 2016.(رمد�وlرة، دار الفكر العر¼ي1ال�القا ،.  

ـــرا�يم ، صــــفاء جمعــــة ســــليمان إبـ فقــــھ �ســـــالمي فاعليـــــة برنــــامج مقlــــ�ح >ــــ; ال ).2013. (يامل#ــــداو
ات التفك�ـــ� الناقـــد وqتجـــاه نحـــو  رباســـتخدام مـــدخل املقاصـــد الـــشرعية >ـــ; تنميـــة م#ـــا
اســـــــات  ــــة الد اه، �ليـــ ــــالة دكتـــــــو ـ ســ ــــة،  �ر	ـــ ـــة � ـــــة �عداديــــ ـــــدى طـــــــالب املرحلــ راملـــــــادة لــ ر رز

�ر  .ز��سانية بنات القا�رة، جامعة �

زاملـــــؤتمر الثـــــا�ي والعـــــشر	ن للمجلـــــس �عEـــــ( للـــــشئو �ســـــالمية بـــــو ة �وقـــــافن �عنـــــوان ). 2010. (را
�ة "مقاصد الشر7عة وقضايا العصر"lرة من الف�26: 22(،  واملقام بالقا.(  

" �عنـوان ). 2006. (ناملؤتمر العلمE; عـن الفقـھ �سـالمي أصـولھ وتحـديات القـر الواحـد والعـشر	ن
ــــن " مقاصـــــد الـــــشر7عة وســـــبل تحقيق#ـــــا >ـــــ; ا3cتمعـــــات املعاصـــــرة ـــ�ة مـ ) 14:16(>ـــــ; الفlــ

  .غسطس، واملقامة با3iامعة �سالمية بمال�rياأ

" الفكـــر املقاصـــدي >ـــ; العلـــوم �ســـالمية والعر�يـــة" �عنـــوان ). 2018. (املـــؤتمر العل«ـــG الـــدو*; الرا�ـــع
�ة من lرة، >; الف�ر بالقا� زواملقام بقاعة املؤتمرات الك¶� بجامعة �  . نوفم¶�) 25:26(ى

²iنــدي، صــا�ــات >ــ;). 2013.(	ة،  فقــھ �ولو	ــشرTــة >ــ; تحقيــق التنميــة ال	بو�lســالم وتطبيقاتــھ ال� 
اسات �سالمية، مج  دنية >; الد را3cلة �   .167: 147، )3(، ع )8(ر

اســـــة >ــــ; الـــــضوابط، املع#ـــــد العــــال«G للفكـــــر �ســـــالمي، ).1997.(الــــوكيE;، دمحم ـــات د ر>ـــــ; فقــــھ �ولو	ــ
  ).22(سلسلة الرسائل ا3iامعية

ـــ; >ــــ; علــــم مقاصــــد الـــــشر7عة �ســــالمية، بحــــث عل«ــــG متــــاح عEــــ( شـــــبكة بحــــث ). 2019.(ونــــnس، عEـ
ــــــة ــــــــ ــــــــ 	خ . �لوكـــــــ ــــا ــــــــ ــــــــ ــــــھ بتـــــــــ ــــــــ ــ ــــــ ـــــــــم تحميلـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــا*;1/1/2019رتـــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــرابط التـــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ( الــ ــــــــ ــــــــ : م، عEــــــ

78252/0/sharia/net.alukah.www://https/  

، الــــسعودية، دار 1مقاصـــد الــــشر7عة وعالقXYــــا باألدلـــة الــــشرعية، ط ).1998. (ليـــو¼ي، دمحم ســــعدا
7ع   .زال34رة للpشر والتو

، مـــصطفى عبــــدهللا �بيـــة الديpيـــة بــــ�ن ). 2015.(ييـــو�س، فت.ـــ;، وفـــرج،  محمــــود عبـــده، وطنطـــاوlال
 .، القا�رة، مكتبة و�بة2�صالة واملعاصرة، ط


