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املؤلفات املعارصة يف استثامر املقاصد  

  الرشعية وضوابط اعتبارها 

   أسامه بن حممد بن إبراهيم الشيبان د . 

 مىجس انبحث

َكثُرت املؤلفات املعاصرة اليت تتناول املقاصد الشرعية، وتعددت، وتنوعت، 
وتفاوتت يف دراسة املقاصد؛ وكان من أمهها ما اجتو إىل دراسة استثمار املقاصد 

االجتاه تصنيٌف يف أىم مثرٍة من  الشرعية وضوابط اعتبارىا؛ إذ يُعدُّ التصنيف يف ىذا
مثرات دراسة ىذا العلم، وغايٍة من غاياتو؛ إذ تتبني منو اإلفادة من املقاصد الشرعية، 
وامليادين اليت تستثمر فيها من خالهلا، وحتكيم قواعدىا يف جمال االختالف والتعارض، 

فتاوى، وغري ذلك وفهم النصوص والتعامل معها، واعتبار األقوال واألحكام، وتوجيو ال
 من جماالت استثمار املقاصد الشرعية.

وىذذذا الب ذذن يتنذذاول كشذذف مسذذارات التذذالليف يف ىذذذا االجتذذاه عنذذد املعاصذذرين، مذذ  
ذكر أبرز املصنفات يف كل مسار؛ ذلك أن املؤلفات املعاصرة املختصة بدراسذة اسذتثمار 
املقاصد الشرعية مل تسلك طريقذا  واحذدا  ومل تالخذذ ًذكال  ًذددا ، وإكذا سذلكت مسذالك 

فبعضها تناول دراسة أمهية استثمار املقاصد الشذرعية متعددة، واختذت مسارات خمتلفة؛ 
واحلاجذذذة إليهذذذا وواقذذذ  تدبيقهذذذا وتدريسذذذها يف الوقذذذت احلذذذاس، ومنهذذذا مذذذا اخذذذت  بدراسذذذة 
وسائل استثمار املقاصد وحتقيقها وكشفها وإدراكها وحفظهذا وتفعيلهذا، ومنهذا مذا تنذاول 
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ا مذذذا اجتذذذو لدراسذذذة ضذذذوابط دراسذذة اسذذذتثمار املقاصذذذد الشذذذرعية وتفعيلهذذذا بوجذذذو عذذذام، ومنهذذذ
اعتبذذار املقاصذذد واسذذتثمارىا، ومنهذذا مذذا اجتذذو إىل دراسذذة أحكذذام املسذذائل والنذذوازل يف ضذذو  
املقاصذذذد الشذذذرعية، ومنهذذذا مذذذا اخذذذت  بدراسذذذة فقذذذو اسذذذتثمار املقاصذذذد، ومنهذذذا املؤلفذذذات 

 املختصة بدراسة الت ديات والعقبات اليت تواجو استثمار املقاصد الشرعية وتدبيقها.

 ضوابطالؿملػات الؿعاصرة ، استثؿار ، الؿؼاصد الشرطقة ،  الكلمات المفتاحوة : 



– 
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Contemporary Literature In Investing Legal Objectives And The Controls 
Of Their Consideration 
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Abstract :  
Contemporary literature dealing with legal objectives has abounded, varied in 

the study of objectives.  And among the most important of them was what he tended to 
study the use of legitimate purposes and the control of their consideration.  As 
classification in this direction is a classification in the most important benefits of the 
study of this science, and one of its objectives.  As it becomes evident to benefit from 
the legal objectives, the fields in which he invests in, the arbitration of its rules in the 
field of difference and conflict, the understanding of texts and dealing with them, the 
consideration of statements and judgments, the guidance of fatwas, and other areas of 
applying of the legitimate purposes. 

This research deals with revealing the paths of authorship in this direction 
among the contemporary, with mentioning the most prominent works in each 
path.  This is because the contemporary literature specialized in studying the usage of 
legitimate purposes did not follow a single path and did not take a specific form. Rather, 
it followed multiple paths, and took different paths.  Some of them dealt with studying 
the importance of using legal objectives, the need for them, the reality of their 
implementation and teaching at the present time, and some of them were concerned 
with studying the means of using the objectives, their realization, detection, awareness, 
preservation and activation, and some of them dealt with studying the investment of 
legitimate purposes and their implementation in general, and some of them meant to 
study the controls of considering and using the objectives, including  What tended to 
study the provisions of issues in the perspective of the legal objectives, and some of 
them were devoted to studying the jurisprudence of using the objectives, including the 
literature specialized in studying the challenges and obstacles facing using of legitimate 
purposes and their application. 

 
Key words:  Contemporary literature, investment, legal intentions, controls 
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 انمقذمت 
والصالة والسالم طؾى كبقـا محؿد وطؾى آله وصحبه ومن تبع هداه  الحؿد هلل وحده ، 

 وسار طؾى هنجه إلى يوم الدين، وبعد: 

فؼد َكُثرت يف العصر الحاضر الؿملػات والدراسات التي تتـاول الؿؼاصد الشرطقة، 

وتعددت، وتـوطت، وتػاوتت يف دراسة الؿؼاصد: فؿـفا ما اتجه إلى دراسة الؿؼاصد 

ه طام: دون االقتصار طؾى موضوع خاص من موضوطات هذا العؾم، الشرطقة بوج

ودون ربطفا بباب فؼفي معقن، أو طـد طالم بعقـه، ومـفا ما اتجه إلى دراسة الؿؼاصد 

الشرطقة طـد بعض العؾؿاء، أو طـد مذهب معقن، ومـفا ما اقتصر طؾى دراسة 

يف أبواب فؼفقة معقـة، موضوطات خاصة يف مؼاصد الشريعة، أو دراسة مؼاصد الشريعة 

ومـفا ما اتجه إلى غقر ذلك من االتجاهات والؿسارات التي امتألت هبا الؿؽتبة 

 الؿؼاصدية الؿعاصرة.

وكان من أهم  اتجاهات التللقف يف مؼاصد الشريعة طـد الؿعاصرين ما كحى مـحى 

تبارها تػعقل الؿؼاصد الشرطقة واستثؿارها يف االجتفاد والػتوى، ودراسة ضوابط اط

وإطؿالفا: إذ يعد التصـقف يف هذا االتجاه تصـقف يف أهم ثؿرة من ثؿرات دراسة هذا 

العؾم، وغاية من غاياته: إذ تتبقن مـه اإلفادة من الؿؼاصد الشرطقة، والؿقادين التي 

تستثؿر فقفا من خاللفا، وتحؽقم قواطدها يف مجال االختالف والتعارض، وففم 

واطتبار األقوال واألحؽام، وتوجقه الػتاوى، وغقر ذلك من الـصوص والتعامل معفا، 

 مجاالت استثؿار الؿؼاصد الشرطقة.

إال أكه لم يلخذ حؼه  -مع أهؿقته–وكجد أن هذا االتجاه يف التللقف يف مؼاصد الشريعة 

من الدراسة واالهتؿام يف الؿؽتبة الؿؼاصدية الؿعاصرة يف حال اطتباره بغقره من 
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ى يف التللقف يف هذا العؾم: ذلك أن أكثر الدراسات والؿملػات االتجاهات األخر

الؿعاصرة اتجفت كؿا أسؾػت إلى تـاول موضوطات الؿؼاصد بوجه طام، وإلى الؽشف 

طن الؿؼاصد يف مملػات العؾؿاء الؿتؼدمقن، وتحؾقل الؽتابات الؿوروثة طـفم يف 

ة، أو دراسة موضوطات الؿؼاصد، وإلى دراسة الؿؼاصد الشرطقة يف األبواب الػؼفق

خاصة يف الؿؼاصد، أو غقر ذلك، فؼؾَّت العـاية ببقان ثؿار الؿؼاصد الشرطقة وضوابط 

 إطؿالفا واطتبارها يف األحؽام.

وألهؿقة هذا االتجاه يف التللقف يف مؼاصد الشريعة كشط جؿؾة من الباحثقن 

دراسة الؿؼاصد الؿعاصرين واتجفوا يف مملػاهتم الؿؼاصدية إلى االهتؿام بثؿار 

الشرطقة، واالقتصار طؾقفا يف التللقف: فاتجه بعض الباحثقن الؿعاصرين إلى تخصقص 

مملػاهتم الؿؼاصدية لبقان أهؿقة استثؿار الؿؼاصد يف االجتفاد الػؼفي والػتوى، ودراسة 

أثرها يف ففم الـصوص الشرطقة من الؽتاب والسـة واستـباط الحؽم، ويف ترجقح 

د مـاصاهتا، ويف التعامل مع السـة الـبوية وأخبار اآلحاد، ويف تؼؾقل األحؽام وتحدي

الخالف، وكذا دراسة استثؿار الؿؼاصد الشرطقة وبقان أثرها يف التشريع ووحدة األمة، 

ويف اإلصالح والتجديد يف الؿجتؿعات اإلسالمقة، ويف بـاء األخالق، ويف التحؾقل 

ثة، ودرس بعضفم أهؿقة مؼاصد الشريعة السقاسي، ويف السقاسات الجـائقة الحدي

ودورها يف تطوير اآللقات الؿالقة والؿصرفقة اإلسالمقة، بقـؿا خصص بعضفم مملػاهتم 

الؿؼاصدية لبقان حاجة األمة إلى مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، وحاجة الؿجتفد إلى 

االجتفاد الؿؼاصدي، وحاجة الؿػتي من طؾم الؿؼاصد، وتـاول آخرون استثؿار 

الؿؼاصد الشرطقة وتػعقؾفا يف الوقت الراهن يف الجامعات، وواقع تطبقؼفا وتدريسفا يف 

 الؽؾقات الشرطقة.
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كؿا اختصت بعض الؿملػات الؿؼاصدية الؿعاصرة بدراسة الوسائل التي يتم طن 

صريؼفا كشف الؿؼاصد الشرطقة وإدراكفا وتحؼقؼفا ورطايتفا وحػظفا، والتي يتحؼق 

 رها وتػعقؾفا.من خاللفا استثؿا

وتـاول كثقر من الباحثقن الؿعاصرين مجاالت إطؿال الؿؼاصد الشرطقة واطتبارها،  

والؿقادين التي يؿؽن تطبقؼفا وتػعقؾفا واستثؿارها فقفا، وتحدثوا يف ذلك طن استثؿار 

الؿؼاصد الشرطقة يف ففم الـصوص الشرطقة وتوجقففا، واستثؿارها يف حاالت 

حاد، وأقوال الصحابة، ويف توجقه الػتاوى وتحؼقق التعارض، ويف التعامل مع أخبار اآل

التوازن يف األحؽام، ويف الرتجقح الػؼفي، وكذا تػعقؾفا واستثؿارها يف استـباط طؾل 

 األحؽام، ويف استـباط األحؽام لؾوقائع الؿستجدة.

ولم تؼتصر الؿملػات الؿعاصرة يف اإلفادة من الؿؼاصد الشرطقة واستثؿارها يف تؾك  

الؿقادين فؼط، وإكؿا ذكرت أثرها ودورها يف مجاالت شتى: ففـاك من صـّف يف بقان 

أثرها يف الػؼه اإلسالمي الؿعاصر طؾى وجه اإلجؿال، وهـاك من صـّف يف بقان أثرها يف 

ن بّقن أثرها يف تعؿقق الوطي الحضاري، ومـفم من اقتصر السقاسة الشرطقة، ومـفم م

طؾى بقان دورها يف تطوير أكظؿة العدالة الجـائقة، ومـفم من تحدث طن دورها يف 

الرطاية االجتؿاطقة والتـؿقة، وبعضفم صـّف يف بقان دورها يف التشريعات الؿعاصرة، 

شرطقة يف الؿواصـة، الؿؼاصد الكؿا خصص بعض الؿعاصرين كتابه لؾحديث طن أثر 

 يف حؽم بعض الـوازل، وغقر ذلك من قضايا العصر ومـاحي الحقاة. أو

كؿا تطرق بعض الباحثقن الؿعاصرين يف مملػاهتم الؿؼاصدية ضؿن هذا االتجاه إلى 

الحديث طن دلقؾقة الؿؼاصد الشرطقة، واطتبارها دلقالً من أدلة الشرع أو طدم اطتبارها، 

طؾى األحؽام، وحؽم التخصقص هبا، وصالحقتفا لتؽون مقزاكًا وصحة االستدالل هبا 
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توزن به الـوازل والحوادث الؿستجدة وتستؼى مـفا أحؽامفا، كؿا بقـوا متى يستدل هبا، 

، وقطعقة األحؽام الثابتة هبا وما مرتبتفا بقن األدلة الشرطقة، وقوة االستدالل هبا

 ن خاللفا.ضـقتفا، والؿقادين التي يصح الـظر فقفا م أو

وتطرق بعض الباحثقن الؿعاصرين يف مملػاهتم الؿؼاصدية ضؿن هذا االتجاه إلى 

الحديث طن ضوابط إطؿال الؿؼاصد الشرطقة واطتبارها وتػعقؾفا واستثؿارها: فدرسوا 

الحاجة إلى إطؿال الؿؼاصد، وضوابط تعققن الؿؼصد الشرطي، سواء كان مـصوصًا 

ولوا ضوابط األداء التشريعي لؾؿؼصد، وضوابط طؾقه أو غقر مـصوص، وكذلك تـا

الرتتقب بقن الؿؼاصد، كؿا تـاولوا أهؿقة االجتفاد الؿؼاصدي بوجه طام، وكذلك أثر 

ضوابط اطتبار الؿؼاصد وإطؿالفا يف تؼويم االجتفاد الؿعاصر، وكحو ذلك من 

 الؿوضوطات الؿتعؾؼة بضبط الؿؼصد وتعققـه وضوابط إطؿاله واطتباره.

صص بعض الباحثقن الؿعاصرين مملػاهتم الؿؼاصدية لدراسة أحؽام كثقر من كؿا خ

الؼضايا والؿسائل والـوازل وفق الـظر يف مؼاصد الشريعة، بحقث تؽون الؿؼاصد حاكؿة 

طؾى تؾك الؿسائل، ومعقارًا وضابطًا لصحتفا، ومقزاكًا توزن به الـوازل، وهذا من 

 استثؿار الؿؼاصد الشرطقة وتػعقؾفا.

كاكت الؼضايا والؿسائل والؿوضوطات التي تم الـظر فقفا بؿقزان الؿؼاصد الشرطقة و 

مختؾػة ومتػاوتة ومتعددة: فبعضفا متعؾق بالؿسائل الػؼفقة واألصولقة، وبعضفا متعؾق 

بالـوازل الػؼفقة الؿعاصرة، كؿا اتصل بعضفا بدراسة أحؽام طدد من الؼضايا والظواهر 

بقئقة واالقتصادية واإلدارية، ووزهنا بؿقزان الؿؼاصد الشرطقة، الؿجتؿعقة والتـؿوية وال

كؿا اتجفت بعض الؿملػات إلى دراسة الحؽم الؿؼاصدي يف بعض الؿوضوطات 

الؿتعؾؼة بوحدة األمة وحؼوق اإلكسان ومصالحه، والحرية الديـقة، ومبدأ العدالة 
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سؾؿة، والؿجتؿع الؿدين، والؿساواة يف الؿواصـة، واالتػاقات الدولقة، واألقؾقات الؿ

 وكحوها.

ومن مسالك اهتؿام بعض الؿؼاصديقن الؿعاصرين باستثؿار الؿؼاصد الشرطقة 

تخصقصفم بعض الؿملػات واألبحاث لدراسة فؼه استثؿار الؿؼاصد: فتـاولوا يف هذا 

الؿسار ماهقة الؿؼاصد وتحديد أبعادها، وطالقتفا بؿا يشبففا من مصطؾحات، ومعرفة 

ا، ودراسة معالم األثر الؿؼاصدي يف تلسقس الػؽر الػؼفي وبـائه ومتابعة امتداداهت

مستجداته، ويف االجتفاد الػؼفي، سواء كان ذلك يف تعؾقل األحؽام بالِحؽم والؿؼاصد، 

أو يف تؼعقد الؼواطد الشرطقة، وكذلك درسوا األثر الؿؼاصدي يف التعاضد بقن الـؼل 

 والعؼل، وكحو ذلك.

ؿن هذا الؿسار يف التللقف محاولة تػعقل طؾم الؿؼاصد الشرطقة يف كؿا تـاولوا ض

البحث األصولي واالستدالل الػؼفي طن صريق دراسة كؼدية لبعض مسالك الرتجقح يف 

الػؼه اإلسالمي، واقرتاح الؿؼاصد الشرطقة كلسؾوب مـفجي لحل تعارض الـصوص 

حوال، ويف ذلك توسقٌع وإدارة الحؽم الشرطي معفا وجودًا وطدمًا حسب تغقر األ

لؿػفوم دوران األحؽام مع طؾؾفا كؿا هو متؼرر إلى دوراهنا مع مؼاصدها كذلك، من 

أجل  الحػاظ طؾى مروكة الػؼه اإلسالمي وقدرته طؾى استقعاب تغقر األحوال وتبدل 

األطصار، إضافة إلى أن ذلك يسفم يف جعل الؿؼاصد الشرطقة مرجعقة ومعقارًا يف الـظر 

بار والرتجقح: لتؼؾقل حجم الخالف الػؼفي يف الؿسائل الػرطقة طن صريق رد واالطت

االختالف إلى الؿؼاصد التي هي أقرب إلى أصول الشريعة الثابتة مـفا إلى الظـقات 

 االجتفادية األخرى.

كؿا ُيذكر ضؿن هذا االتجاه أهؿقة الؿواءمة بقن الؿؼاصد الؽؾقة والـصوص الجزئقة: 
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الـصوص الشرطقة الجزئقة يف ضوء مؼاصد الشرع الؽؾقة، بحقث تدور فقؽون الـظر يف 

 الجزئقات حول محور الؽؾقات، وترتبط األحؽام بؿؼاصدها.

يف إصار االهتؿام -كؿا خصص بعض الباحثقن الؿعاصرين مملػاهتم الؿؼاصدية 

 لدراسة العوائق والتحديات والعؼبات التي تواجه تػعقل -باستثؿار الؿؼاصد الشرطقة

الؿؼاصد الشرطقة يف شتى الؿقادين، وتحول دون تطبقؼفا واستثؿارها طؾى الوجه 

األمثل، سعقًا مـفم إلى إيجاد الحؾول الؿؿؽـة، ومعالجة تؾك التحديات والتغؾب 

طؾقفا، ومحاولة الؿواءمة بقن أزمة الواقع ومؼاصد الشارع، سواء كاكت تؾك العؼبات 

الؿؼاصدي، أو بسبب الواقع الؿعاش وما فرضه  واإلشؽاالت كاتجة بسبب قصور الـظر

 من تحديات تعقق االجتفاد الػؼفي الؿؼاصدي.

ومن هـا كؾحظ أن الؿملػات الؿعاصرة الؿختصة بدراسة استثؿار الؿؼاصد الشرطقة 

لم تلخذ شؽالً محددًا ولم تسؾك صريؼًا واحدًا، وإكؿا سؾؽت مسالك متعددة، 

ـاول دراسة أهؿقة استثؿار الؿؼاصد الشرطقة واتخذت مسارات مختؾػة: فبعضفا ت

والحاجة إلقفا وواقع تطبقؼفا وتدريسفا يف الوقت الحالي، ومـفا ما اختص بدراسة 

وسائل استثؿار الؿؼاصد وتحؼقؼفا وكشػفا وإدراكفا وحػظفا وتػعقؾفا، ومـفا ما تـاول 

ه لدراسة ضوابط دراسة استثؿار الؿؼاصد الشرطقة وتػعقؾفا بوجه طام، ومـفا ما اتج

اطتبار الؿؼاصد واستثؿارها، ومـفا ما اتجه إلى دراسة أحؽام الؿسائل والـوازل يف ضوء 

الؿؼاصد الشرطقة، ومـفا ما اختص بدراسة فؼه استثؿار الؿؼاصد، ومـفا الؿملػات 

 الؿختصة بدراسة التحديات والعؼبات التي تواجه استثؿار الؿؼاصد الشرطقة وتطبقؼفا.

هؿقة موضوع استثؿار الؿؼاصد الشرطقة، وتعدد مسارات الؿملػات وكظرًا أل

واألبحاث الؿعاصرة الؿتعؾؼة هبذا الؿوضوع، واختالففا، رأيت الحاجة داطقة إلى 
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معرفة أهم الؿملػات التي سار طؾقفا الؿعاصرون يف هذا االتجاه، فجاء هذا البحث 

ت الؿعاصرة يف استثؿار مساهؿًا يف الؽشف طن ذلك، وجعؾته بعـوان: )الؿملػا

الؿؼاصد الشرطقة وضوابط اطتبارها( ولقس الغرض هـا استؼصاء الؿملػات الؿعاصرة 

التي أّلػت ضؿن هذا االتجاه يف طؾم الؿؼاصد، ورصدها واستقػائفا، بؼدر أن يؽون 

، والؽشف طن سؿاهتا واختالف موضوطاهتا التللقفمحاولة الوقوف طؾى أهم هذه 

أجل لّم شتات تؾك الؿملػات، وخدمة هذا العؾم، وتعريف الؼراء ومتعؾؼاهتا، من 

الؿعاصرة يف طؾم الؿؼاصد الشرطقة الؿتعؾؼة هبذا  بالتللقفوالؿفتؿقن وصؾبة العؾم 

 الباب، وترتقبفا.

إذ أهؿقة موضوع استثؿار الؿؼاصد الشرطقة وتػعقؾفا، وضوابط اطتبارها وإطؿالفا: -7

ُيعدُّ من أهم ثؿرات دراسة هذا العؾم، وغاية من غاياته: إذ تتبقن مـه اإلفادة من 

الؿؼاصد الشرطقة، والؿقادين التي تستثؿر فقفا من خاللفا، وتحؽقم قواطدها يف 

مجال االختالف والتعارض، وففم الـصوص والتعامل معفا، واطتبار األقوال 

 من مجاالت استثؿار الؿؼاصد الشرطقة.واألحؽام، وتوجقه الػتاوى، وغقر ذلك 

تعدد الؿملػات الؿعاصرة الؿتعؾؼة بدراسة استثؿار الؿؼاصد الشرطقة وضوابط  -7

اطتبارها، وتػاوهتا، واختالففا يف تـاول هذا الؿوضوع: مؿا يجعل الحاجة مؾحة إلى 

 لم شتاهتا، وجؿعفا، وترتقبفا، وتصـقػفا، والتعريف هبا.

لم ُيصـّف يف جؿعفا والؽشف  ه الؿملػات واختالففا وتعددهاأكه مع تػاوت هذ -3

طـفا وإبرازها وبقاهنا وترتقبفا ُمَصـٌف مستؼل: فؽاكت الحاجة داطقة إلى الؽتابة يف 

 هذا الؿوضوع، وسد الـؼص يف هذا الجاكب.
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خدمة الؿؽتبة الؿؼاصدية، وإفادة الباحثقن يف طؾوم الشريعة بعامة والؿفتؿقن بعؾم  -4

صد الشريعة طؾى وجه الخصوص بلبرز الؿملػات الؿعاصرة التي تـاولت دراسة مؼا

 استثؿار الؿؼاصد الشرطقة وضوابط اطتبارها: لؾوقوف طؾقفا، واإلفادة مـفا.

من خالل تتبعي لؾؿملػات الؿعاصرة يف طؾم مؼاصد الشريعة، وسمال أهل 

ن الؿملػات الؿعاصرة التي تـاولت االختصاص لم أقف طؾى من أفرد الحديث ط

باستؼالل استثؿار الؿؼاصد الشرطقة وضوابط اطتبارها ببحث مستؼل، مؿا يجعل البحث 

 يف هذا الؿوضوع مظـة اإلتقان بالجديد والؿػقد إن شاء اهلل تعالى.

 اشتؿؾت خطة البحث طؾى مؼدمة، وسبعة مباحث، وخاتؿة.

الؿوضوع وأسباب اختقاره، والدراسات السابؼة، وخطة  وفقفا بقان أهؿقةالمقدمة: 

 البحث، والؿـفج الؿتبع يف إطداده.

الؿملػات الؿعاصرة الؿختصة بدراسة أهؿقة استثؿار الؿؼاصد المبحث األول: 

 الشرطقة والحاجة إلقفا وواقع تطبقؼفا وتدريسفا يف الوقت الحالي.

راسة وسائل استثؿار الؿؼاصد الؿملػات الؿعاصرة الؿختصة بدالمبحث الثاين: 

 الشرطقة وتحؼقؼفا وكشػفا وإدراكفا وحػظفا وتػعقؾفا.

الؿملػات الؿعاصرة الؿختصة بدراسة ضوابط اطتبار الؿؼاصد المبحث الثالث: 

 الشرطقة واستثؿارها.

الؿملػات الؿعاصرة الؿختصة بدراسة استثؿار الؿؼاصد الشرطقة المبحث الرابع: 

 وتػعقؾفا.
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الؿملػات الؿعاصرة الؿختصة بدراسة أحؽام الؿسائل والـوازل الخامس:  المبحث

 يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة.

الؿملػات الؿعاصرة الؿختصة بدراسة فؼه استثؿار الؿؼاصد المبحث السادس: 

 الشرطقة.

الؿملػات الؿعاصرة الؿختصة بدراسة التحديات والعؼبات التي المبحث السابع: 

 صد الشرطقة وتطبقؼفا.تواجه استثؿار الؿؼا

 وفقفا أهم كتائج البحث، وأبرز التوصقات.الخاتمة: 

 اتبعت يف بحث هذا الموضوع منهجًا أبرز مالمحه ما يلي:

 االستؼراء واالستؼصاء يف جؿع الؿادة العؾؿقة من مظاهنا الؿعتربة بؼدر اإلمؽان.  -7

ر الؿؼاصد الشرطقة وضوابط ذكر أبرز الؿملػات الؿعاصرة التي تـاولت استثؿا  -7

 اطتبارها.

ذكر اسم الؽتاب والؿملف يف الؿتن، وبقان معؾومات كل كتاب قدر اإلمؽان يف   -3

 الفامش.

العـاية بصحة الؿؽتوب، وسالمته من الـاحقة الؾغوية واإلمالئقة والـحوية، والعـاية  -4

 بعالمات الرتققم، ومراطاة حسن تـاسق الؽالم. 

هذا وأسلل اهلل تعالى التوفقق والسداد يف الؼول والعؿل، وأن يجعل هذا الجفد 

خالصًا لوجفه الؽريم، وأن يتجاوز طـي ما فقه من كؼص أو خطل أو تؼصقر، وأن يـػع به 

كاتبه وقارئه، وأن يعؾؿـا ما يـػعـا، وأن يـػعـا بؿا طؾؿـا، والحؿد هلل رب العالؿقن، 

 ـا محؿد وطؾى آله وصحبه أجؿعقن. وصؾى اهلل وسؾم طؾى كبق
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 انمبحث األول
انمؤنفاث انمعاصرة انمخخصت بذراضت أهميت اضخثمار انمقاصذ 

 انشرعيت وانحاجت إنيها وواقع حطبيقها وحذريطها في انىقج انحاني

اتجه بعض الباحثقن الؿعاصرين إلى تخصقص مملػاهتم الؿؼاصدية لبقان أهؿقة 

د الػؼفي والػتوى، ودراسة أثرها يف ففم الـصوص الشرطقة استثؿار الؿؼاصد يف االجتفا

من الؽتاب والسـة واستـباط الحؽم، ويف ترجقح األحؽام وتحديد مـاصاهتا، ويف التعامل 

مع السـة الـبوية وأخبار اآلحاد، ويف تؼؾقل الخالف، واتجه آخرون إلى دراسة استثؿار 

ة األمة، ويف اإلصالح والتجديد يف الؿؼاصد الشرطقة وبقان أثرها يف التشريع ووحد

الؿجتؿعات اإلسالمقة، ويف بـاء األخالق، ويف التحؾقل السقاسي، ويف السقاسات 

الجـائقة الحديثة، ودرس بعضفم أهؿقة مؼاصد الشريعة ودورها يف تطوير اآللقات 

الؿالقة والؿصرفقة اإلسالمقة، بقـؿا خصص بعضفم مملػاهتم الؿؼاصدية لبقان حاجة 

مة إلى مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، وحاجة الؿجتفد إلى االجتفاد الؿؼاصدي، األ

وحاجة الؿػتي من طؾم الؿؼاصد، وتـاول آخرون استثؿار الؿؼاصد الشرطقة وتػعقؾفا يف 

الوقت الراهن يف الجامعات والؽؾقات: فتـاولوا أهؿقة تدريس مؼاصد الشريعة يف 

 الؽؾقات الشرطقة، وكحو ذلك. الجامعات، وواقع تطبقؼفا وتدريسفا يف

 ومن أبرز المصنفات المعاصرة التي سلكت هذا المسلك يف التيلوف ما يلي:

 .(7)تللقف: أحؿد بن محؿد الرفايعة "أهؿقة مؼاصد الشريعة يف االجتفاد"-

 .(7)، تللقف: هشام قريسة"أهؿقة الؿؼاصد يف االجتفاد"-

                                                        

بحث مؼدم لـقل درجة الؿاجستقر إلى كؾقة الدراسات العؾقا يف الجامعة األردكقة يف طؿان، اكظر: دلقل الرسائل  (7)

 الجامعقة يف مركز الؿؾك فقصل لؾبحوث والدراسات اإلسالمقة.

(، 77بحث مـشور يف مجؾة )التسامح( الصادرة طن وزارة األوقاف والشمون الديـقة يف سؾطـة طؿان، العدد )  (7)

 م.7777-ـه7478السـة الخامسة، 
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، تللقف: طبدالؼادر بن "طـد اإلمام الؼرايفأهؿقة مراطاة مؼاصد الشريعة يف االجتفاد "-

 .(7)طزوز

، "أهؿقة الؿؼاصد يف الشريعة اإلسالمقة وأثرها يف ففم الـص واستـباط الحؽم"-

 .(7)تللقف: الدكتور سؿقح بن طبدالوهاب الجـدي

، "دراسة فؼفقة أصولقة-الؿـفج الؿؼاصدي وأثره يف االجتفاد الػؼفي الؿعاصر"-

 .(3)ينتللقف: أحؿد الوزا

، تللقف: الدكتور "مؼاصد الشريعة وأثرها يف ترجقح األحؽام وتطبقؼاهتا الؿعاصرة"-

 .(4)أحؿد بن طبدالؿجقد مؽي

، "أثر مؼاصد الشريعة يف تحديد مـاط الحؽم الشرطي: تخريجًا، وتـؼقحًا، وتحؼقؼًا"-

 .(5)تللقف: الدكتور طبداهلل طبدالؼادر قويدر

، تللقف: طبداهلل محؿد جربؽو، وفاصؿة حافظ "أثر مؼاصد الشريعة يف فؼه الحديث"-

 .(6)إرشاد الحق، وقاسم طؾي سعد

                                                        

بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة،   (7)

 م.7775-ـه7476الجزائر، العدد الرابع، محرم، 

 م.7778-ـه7479الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (7)

أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف الػؼه وأصوله، كؾقة الشريعة وحوار األديان، الجامعة العربقة األلؿاكقة لؾعؾوم   (3)

 م.7773-ـه7433والتؽـولوجقا، 

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه من قسم الشريعة اإلسالمقة، كؾقة الدراسات اإلسالمقة والعربقة، الجامعة   (4)

 م.7774-ـه7435لؼاهرة، األمريؽقة الؿػتوحة، ا

 م.7776أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف الػؼه وأصوله، كؾقة الدراسات العؾقا، الجامعة األردكقة،   (5)

بحث مـشور يف مجؾة جامعة الشارقة لؾعؾوم الشرطقة والدراسات اإلسالمقة، العدد األول، الؿجؾد السادس   (6)

 م.7779-ـه7447طشر، 
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دراسة تطبقؼقة من السـة -أثر الؿؼاصد الجزئقة والؽؾقة يف ففم الـصوص الشرطقة"-

 .(7)، تللقف: الدكتور طبداهلل بن إبراهقم بن زيد الؽقالين"الـبوية

 .(7)، تللقف: كجاة مؽي"د يف التعامل مع السـة الـبوية فؼفًا وتـزيالً أثر الؿؼاص"-

، تللقف: حسام "دراسة تلصقؾقة تطبقؼقة-أثر الؿؼاصد الشرطقة يف تؼؾقل الخالف"-

 .(3)محؿد محؿد طوض

، تللقف: الدكتور طبداهلل "مؼاصد الشريعة وأثرها يف اإلصالح والتشريع ووحدة األمة"-

 .(4)الزير

، "الشريعة إصارًا ووسقؾة لإلصالح والتجديد يف الؿجتؿعات اإلسالمقة مؼاصد"-

 .(5)تللقف: الدكتور أمقن حسن طؿر

 .(6)، تللقف: محؿد بن سالم بن طبدالحي دودو"مـزلته وماهقته-االجتفاد الؿؼاصدي"-

                                                        

جؾة دراسات طؾوم الشريعة والؼاكون، الجامعة األردكقة، العدد األول، الؿجؾد الثالث بحث مـشور يف م  (7)

 م.7776والثالثقن، 

-7778رسالة ماجستقر من كؾقة العؾوم االجتؿاطقة والعؾوم اإلسالمقة، جامعة الحاج لخضر، باتـة، الجزائر،   (7)

 م.7779

 م.7779-ـه7447األولى، الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت، لبـان، الطبعة   (3)

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (4)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

م، تحت طـوان )طؾم الؿؼاصد 7774مارس  37-37ضؿن الـدوة الؿـعؼدة بالخرصوم يف الػرتة من  بحث  (5)

 الشرطقة بقن الجفد الـظري والتحؼقق العؿؾي( وزارة اإلرشاد واألوقاف، الخرصوم، السودان.

-8د يف بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر( الؿـعؼ  (6)

 م، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، وزارة األوقاف، مصر.75/7/7777-77-ـه77/4/7437
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، تللقف: الدكتور وائل بن "أهؿقة مؼاصد الشريعة لتطوير اآللقات الؿالقة والؿصرفقة"-

 .(7)ؿد طبقاتمح

، تللقف: "أهؿقة مؼاصد الشريعة لتطوير اآللقات الؿالقة والؿصرفقة اإلسالمقة"-

 .(7)الدكتور جاسم بن طؾي بن سالم الشامسي، والدكتور حسن بن محؿد الؿرزوقي

 .(3)، تللقف: الدكتور صالح بابؽر الحاج"دور الشريعة ومؼاصدها يف بـاء األخالق"-

 .(4)، تللقف: سؿقر فرقاين"الؿؼاصدي يف التحؾقل السقاسيأهؿقة الؿـفج "-

، تللقف: الدكتور مـصور "مؽاكة الؿؼاصد الضرورية يف السقاسات الجـائقة الحديثة"-

 .(5)رحؿاين

، تللقف: أحؿد بن محؿد بن حؿود "حاجة األمة إلى مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

 .(6)القؿاين

                                                        

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (7)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (7)

ة طن الػؼه م، وهي كدو77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

 م.7777-ـه7434بحث مـشور يف مجؾة )مجؿع الػؼه اإلسالمي( الخرصوم، العدد السابع،   (3)

بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة،   (4)

 م.7775-ـه7476ابع، صػر، الجزائر، العدد الر

بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة،   (5)

 م.7775-ـه7476الجزائر، العدد الرابع، صػر، 

 بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة  (6)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.
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 .(7)للقف: الدكتور كاصر قارة، ت"حاجة الؿػتي من طؾم الؿؼاصد"-

 .(7)، تللقف: الدكتور ماهر بن حامد الحولي"حاجة الؿجتفد إلى االجتفاد الؿؼاصدي"-

 .(3)، تللقف: الدكتور إبراهقم أحؿد مفـا"األبعاد اإلكساكقة لؾؿؼاصد الشرطقة"-

، تللقف: "األبعاد األخالققة والؿؼاصدية لؾـص وأثرها يف تحديد الحؽم الشرطي"-

 .(4)لدكتور كور الدين بن مختار الخادميا

دراسة يف سقاقات الؿدخل -العؿؾقة االجتفادية وأصول الػؼه الحضاري"-

 .(5)، تللقف الدكتور سقف الدين طبدالػتاح"الؿؼاصدي

الوضع الراهن لدراسة الؿؼاصد يف كؾقات الشريعة يف الجامعات األردكقة طامة ويف "-

، تللقف: الدكتور طبداهلل بن طؾي بن محؿود "كؾقة الشريعة يف الجامعة األردكقة خاصة

                                                        

بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة،   (7)

 م.7775-ه7476الجزائر، العدد الرابع، محرم، 

 م.7779بحث مـشور يف مجؾة )سؾسؾة الدراسات اإلسالمقة(، الؿجؾد السابع طشر، العدد األول،   (7)

د الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاص  (3)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

مي والؿستؼبل، األصول الؿؼاصدية وفؼه الػؼه اإلسال-بحث ضؿن كدوة )تطور العؾوم الػؼفقة يف طؿان  (4)

سؾطـة -م، تحت إشراف وزارة األوقاف والشمون الديـقة7779-ـه77/4/7437-8التوقع( خالل الػرتة 

 طؿان.

ضؿن أطؿال الـدوة العؾؿقة الدولقة التي كظؿتفا الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء بالؿؿؾؽة الؿغربقة بعـوان  بحث  (5)

-ـه77/6/7478-77)أهؿقة السقاق يف الؿجاالت التشريعقة وصؾتفا بسالمة العؿل باألحؽام( الؿـعؼدة يف 

 م.76-78/6/7777
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 .(7)الصقػي

تطوير مـفج الرتبقة الديـقة اإلسالمقة بالؿرحؾة الثاكوية يف ضوء مؼاصد الشريعة "-

 .(7)، تللقف: إكرام محؿد فتحي أحؿد مرزوق"بعض الؼضايا الؿعاصرةاإلسالمقة و

دراسة يف أهؿقة -اكعؽاسات الػؽر األصولي طؾى تخطقط مـاهج التعؾقم الجامعي"-

، تللقف: الدكتور أبوبؽر محؿد بن أحؿد بن "تدريس مؼاصد الشريعة بالجامعات

 .(3)محؿد بن إبراهقم

                                                        

يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا   (7)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

ـاة السويس بؿصر، يف رسالة ماجستقر من قسم الؿـاهج وصرق التدريس بؽؾقة الرتبقة باإلسؿاطقؾقة بجامعة ق  (7)

 م.7773-ـه7434طام 

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (3)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 لعشرين.اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي وا
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 انمبحث انثاني

انمخخصت بذراضت وضائم اضخثمار انمقاصذ انمؤنفاث انمعاصرة 

 انشرعيت وححقيقها وكشفها وإدراكها وحفظها وحفعيهها
اختصت بعض الؿملػات الؿؼاصدية الؿعاصرة بدراسة الوسائل التي يتم طن صريؼفا 

كشف الؿؼاصد الشرطقة وإدراكفا وتحؼقؼفا وحػظفا، والتي يتحؼق من خاللفا 

ئل متعددة ومتػاوتة: فؿن الؿملػات ما اختص ببقان أثر استثؿارها وتػعقؾفا، وهذه الوسا

االجتفاد والػتوى وبعض الؼواطد الشرطقة يف رطاية الؿؼاصد وتحؼقؼفا واستثؿارها: 

كؼاطدة سد الذرائع ومـع الحقل واألخذ باألحوط، ومـفا ما اختص بدراسة أثر الؾغة 

عضفا ببقان أثر البالغة العربقة وطؾومفا يف الؽشف طن الؿؼاصد وإدراكفا: فتخصص ب

العربقة يف الؽشف طن الؿؼاصد، وبعضفا ببقان أثر السقاق يف ففم الؿؼاصد، وكحو ذلك، 

بقـؿا اتجفت بعض الؿملػات واألبحاث إلى بقان دور العؾوم الؽوكقة يف تجسقد 

الؿؼاصد الشرطقة والؿحافظة طؾقفا، ومـفا ما اختص ببقان إسفام العؿل الخقري يف 

اصد الشرطقة، والؽشف طن دور األوقاف اإلسالمقة يف تػعقل الؿؼاصد حػظ الؿؼ

 الشرطقة واستثؿارها، وغقر ذلك.

 ومن أبرز المصنفات المعاصرة التي سلكت هذا المسلك يف التيلوف ما يلي:

، تللقف: "توضقف الخطل باطتباره وسقؾة لتحؼقق مؼاصد الشريعة يف التوجه الرتبوي"-

 .(7)ديالدكتور جؿال أحؿد با

                                                        

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (7)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.
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، تللقف: محؿد بن "طؿؾقة التصؽقك ودورها يف تحؼقق مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

 .(7)إبراهقم كؼاشي

، تللقف: الدكتور طبدالرزاق بن "أثر البالغة العربقة يف الؽشف طن مؼاصد الشريعة"-

 .(7)طبدالرحؿن السعدي

ور أبوسعقد محؿد بن ، تللقف: الدكت"أهؿقة الؾغة العربقة يف إدراك مؼاصد الشريعة"-

 .(3)طبدالؿجقد

 .(4)، تللقف: الدكتور سقد الؿختار ولد سديـا"الؾغة وأثرها يف الؿؼاصد الشرطقة"-

الطب الوقائي -دور العؾوم الؽوكقة يف تجسقد الؿؼاصد الشرطقة والؿحافظة طؾقفا"-

 .(5)، تللقف: الدكتور صالح رمضان"كؿوذجًا

                                                        

ة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة بحث مـشور ضؿن كدو  (7)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا   (7)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

ة بالجامعة بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼد  (3)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، مؽـاس، الؿؿؾؽة   (4)

 م. 7777/7777-ـه7437/7437لسـة الجامعقة، الؿغربقة، ا

بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة،   (5)

 م.7775-ـه7476الجزائر، العدد الرابع، صػر، 
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، تللقف: "الؿالؽقة وأثره يف رطاية الؿؼاصد الشرطقةمـع الحقل واألخذ باألحوط طـد "-

 .(7)الدكتور سعد الدين بن صالح دداش

قاطدة سد الذرائع وآثارها الرتبوية يف تحؼقق العبودية وحػظ مؼاصد الرتبقة "-

 .(7)، تللقف: مروان محؿد رشدي"اإلسالمقة

للقف: الدكتور ، ت"العؼوبات الشرطقة وتحؼقؼفا لؿؼاصد الردع والزجر واإلصالح"-

 .(3)طبدالرحؿن محؿد شريف

، تللقف: الدكتور كجم الدين بن قادر كريم "السقاق وأثره يف ففم مؼاصد الشارع"-

 .(4)الزكؽي

 .(5)، تللقف: الدكتور الجقاللي لؿريـي"أثر السقاق يف مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

 .(6)، تللقف: خشؿون مؾقؽة"داللة الؿعاين والِحؽم والعؾل طؾى مؼاصد الشريعة"-

                                                        

يف مجؾة الشريعة والؼاكون، كؾقة الشريعة والؼاكون، جامعة اإلمارات العربقة الؿتحدة، العدد  بحث مـشور  (7)

 م.7774-ـه7474الؼعدة،  العشرون، ذو

 م.7779-ـه7437الـاشر: مؽتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة األولى،   (7)

 م.7777-ـه7434لسابع، بحث مـشور يف مجؾة )مجؿع الػؼه اإلسالمي( الخرصوم، العدد ا  (3)

 -الجزء الثاين-بحث ضؿن الـدوة العالؿقة طن الػؼه اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين  (4)

والتي بعـوان: )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة 

 . ـه76/7/7477-74م/77/7/7776-8بؿالقزيا يف الػرتة 

بحث ضؿن أطؿال الـدوة العؾؿقة الدولقة التي كظؿتفا الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء بالؿؿؾؽة الؿغربقة بعـوان   (5)

-ـه77/6/7478-77)أهؿقة السقاق يف الؿجاالت التشريعقة وصؾتفا بسالمة العؿل باألحؽام( الؿـعؼدة يف 

 م.76-78/6/7777

لدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة، بحث مـشور يف مجؾة )مخرب ا  (6)

 م.7775-ـه7476الجزائر، العدد الرابع، محرم، 
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، تللقف: "ُسـّة الؾسان بقن الجفاز واإلكجاز وأثرها يف تعققن الؿؼصد الشرطي"-

 .(7)الدكتورة سعاد كوريم

تللقف: الدكتور مصطػى بن كرامة اهلل  "قواطد الوسائل يف الشريعة اإلسالمقة"-

 .(7)مخدوم

 .(3)، تللقف: الدكتورة أم كائل بركاين"فؼه الوسائل يف الشريعة اإلسالمقة"-

جفود طؾؿاء اإلسالم يف الؽشف طن دور مؼاصد الشريعة يف تشققد ققم الوسطقة "-

، تللقف: "حامد الغزالي كؿوذجًا( واالطتدال يف الػؽر واألخالق واالطتؼاد )أبو

 .(4)الدكتور محؿد طبدو

، تللقف: الدكتور طؿر بن صالح "سالمقة يف حػظ الؿؼاصد الشرطقةدور األوقاف اإل"-

 .(5)بن طؿر

 .(6)، تللقف: الدكتور حؿقد قفوي"دور الوقف يف تػعقل مؼاصد الشريعة"-

                                                        

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، مؽـاس، جامعة موالي   (7)

 م.7777-7777/ـه7433-7437إسؿاطقل، السـة الجامعقة، 

 . ـه7477مـشور يف دار كـوز إشبقؾقا، الرياض، الطبعة األولى،   (7)

بحث مـشور يف سؾسؾة كتاب األمة، الصادرة طن وقػقة الشقخ طؾي بن طبداهلل آل ثاين لؾؿعؾومات   (3)

 .ـه7478( السـة السابعة والعشرون، رجب، 777والدراسات، قطر، العدد )

الؿوافق  ـه7478شعبان  78-76مـتدى )الوسطقة لؾػؽر والثؼافة( طؿان، األردن، الؿـعؼد يف  بحث ضؿن  (4)

 م.7777سبتؿرب  8-77

بحث مـشور يف مجؾة )الشريعة والؼاكون( الصادرة طن كؾقة الؼاكون، جامعة اإلمارات العربقة الؿتحدة، العدد   (5)

 م.7777-ه7478(، 37)

سؾسؾة األبحاث الػائزة يف مسابؼة الؽويت -من إصدارات األماكة العامة لألوقاف بدولة الؽويت بحث مـشور  (6)
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دراسة يف -إسفام العؿل الخقري يف حػظ مؼصد الـػس من جاكبقه الوجودي والعدمي"-

 .(7)محؿد بـاين ، تللقف: الدكتور طبدالؽريم"أسس الـظر والتـزيل

، تللقف: محؿد رضوان خؾقل "العؼل ووسائل الحػاظ طؾقه يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

 .(7)مجدالوي

 .(3)، تللقف: كافذ ذيب أبوطبقدة"التدابقر الوقائقة الشرطقة لحػظ العؼل"-

، تللقف: الشقخ طبداهلل بن محؿد بن سعد آل "أثر الػتوى يف تلكقد وسطقة األمة"-

 .(4)خـقن

، تللقف: الدكتور طبدالرؤوف بن "االجتفاد، تلثره وتلثقره يف فؼفي الؿؼاصد والواقع"-

 .(5)محؿد أمقن األكدوكقسي

 .(6)، تللقف: سؾغر يوفا برلـت ماجو مقدوفـا"الوازع وأثره يف مؼاصد الشريعة"-

 ، تللقف: أم هاكئ"أثر شبؽة الؿعؾومات الدولقة )االكرتكت( يف حػظ مؼاصد الشريعة"-

 .(7)الؿرضي الشقخ طؾي

                                                                                                                                                                     

 م.7775-ـه7436الدولقة ألبحاث الوقف، 

 م.7779بحث مـشور ضؿن بحوث ممتؿر العؿل الخقري، جامعة أم الؼرى، مؽة الؿؽرمة،   (7)

 م.7777درمان اإلسالمقة، السودان،  رسالة ماجستقر من كؾقة الشريعة والؼاكون، جامعة أم  (7)

 م.7777رسالة ماجستقر يف تخصص الػؼه والتشريع يف جامعة الـجاح الوصـقة، كابؾس، فؾسطقن، سبتؿرب  (3)

بحث مـشور ضؿن مجؾة )رسالة التؼريب( التي يصدرها الؿجؿع العؾؿي لؾتؼريب بقن الؿذاهب اإلسالمقة،   (4)

 م.7777-ـه7437صفران، إيران، 

 م.7773-ـه7434الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (5)

 م.7776أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف الػؼه وأصوله، كؾقة الدراسات العؾقا، الجامعة األردكقة،   (6)

معة أم درمان قسم أصول الػؼه، جا-أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف أصول الػؼه، كؾقة الشريعة والؼاكون  (7)
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 انمبحث انثانث

انمؤنفاث انمعاصرة انمخخصت بذراضت ضىابط اعخبار انمقاصذ 

 انشرعيت واضخثمارها
اتجه بعض الباحثقن الؿعاصرين إلى االهتؿام بدراسة ضوابط إطؿال الؿؼاصد 

الشرطقة واطتبارها وتػعقؾفا واستثؿارها: فدرسوا الحاجة إلى إطؿال الؿؼاصد، 

تعققن الؿؼصد الشرطي، سواء كان مـصوصًا طؾقه أو غقر مـصوص، وكذلك وضوابط 

تـاولوا ضوابط األداء التشريعي لؾؿؼصد، وضوابط الرتتقب بقن الؿؼاصد، كؿا تـاولوا 

أهؿقة االجتفاد الؿؼاصدي بوجه طام، وكذلك أثر ضوابط اطتبار الؿؼاصد وإطؿالفا يف 

ؿوضوطات الؿتعؾؼة بضبط الؿؼصد وتعققـه تؼويم االجتفاد الؿعاصر، وكحو ذلك من ال

 وضوابط إطؿاله واطتباره.

إال أكه لم يلخذ حؼه  -مع أهؿقته–وكجد أن هذا االتجاه يف التللقف يف مؼاصد الشريعة 

من الدراسة واالهتؿام، مع كثرة الؿملػات الؿعاصرة يف هذا العؾم: ذلك أن أكثر 

ت الؿؼاصد بوجه طام، وإلى الؽشف الدراسات والؿملػات اتجفت إلى تـاول موضوطا

طن الؿؼاصد يف مملػات العؾؿاء الؿتؼدمقن، وتحؾقل الؽتابات الؿوروثة طـفم يف 

الؿؼاصد، وإلى دراسة الؿؼاصد الشرطقة يف األبواب الػؼفقة، أو دراسة موضوطات 

 خاصة يف الؿؼاصد، أو غقر ذلك، فؼؾَّت العـاية ببقان ضوابط إطؿال الؿؼاصد واطتبارها

يف األحؽام، ومن تحدث مـفم يف هذا الؿوضوع فنكه يف الغالب كان بشؽل محدود جدًا، 

ومجرد إشارات يسقرة، ولم يؽن كصقبه مـسجؿًا ومتالئؿًا مع أهؿقته يف حال اطتباره 

 بغقره من الؿوضوطات الؿؼاصدية.

                                                                                                                                                                     

 م.7777-ـه7478اإلسالمقة، 



– 
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 ومن أبرز المصنفات المعاصرة التي سلكت هذا االتجاه ما يلي:

تللقف: طبدالؼادر بن حرز  "الؿؼاصد يف مجال االجتفاد وأثرها الػؼفي ضوابط اطتبار"-

 .(7)اهلل

تللقف: الدكتور محؿد بن سعد بن  "ضوابط إطؿال مؼاصد الشريعة يف االجتفاد"-

 .(7)أحؿد القوبي

، تللقف: الدكتور طؿر بن صالح بن "ضوابط تػعقل مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

 .(3)طؿر

تللقف: الدكتور كور الدين بن  "دي، حجقته، ضوابطه، مجاالتهاالجتفاد الؿؼاص"-

 .(4)مختار الخادمي

 .(5)تللقف: محؿد بؽر بن إسؿاطقل حبقب "مؼاصد الشريعة اإلسالمقة تلصقالً وتػعقالً "-

تللقف: الدكتور مصطػى بن كرامة اهلل  "قواطد الوسائل يف الشريعة اإلسالمقة"-

 .(6)مخدوم

، تللقف: الدكتورة أم "دراسة أصولقة مؼاصدية-كظرية الوسائل يف الشريعة اإلسالمقة"-

                                                        

 م. 7777-ـه7478الـاشر: مؽتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى،   (7)

 م.7777-ه7437بحث مـشور يف مجؾة األصول والـوازل، جدة، الطبعة األولى، رجب،   (7)

 م.7779سابع والعشرون، بحث مـشور يف مجؾة كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة، جامعة قطر، العدد ال  (3)

 . ـه7437الـاشر: مؽتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، وكذلك كشر يف دار ابن حزم، الطبعة األولى،   (4)

دطوة "الـاشر: دار صقبة الخضراء، مؽة الؿؽرمة، الطبعة الثاكقة، كؿا كشرته رابطة العالم اإلسالمي يف سؾسؾة   (5)

 . ـه7477( طام 773العدد ) "الحق

 . ـه7477مـشور يف دار كـوز إشبقؾقا، الرياض، الطبعة األولى،   (6)
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 .(7)كائل بركاين

 .(7)تللقف: محؿد طاشوري "الرتجقح بالؿؼاصد، ضوابطه وأثره الػؼفي"-

 .(3)تللقف: الدكتور أحؿد الريسوين "الػؽر الؿؼاصدي، قواطده وفوائده"-

تللقف:  "لقاته، وطالقته بػؼه الواقع وقضايا العصراالجتفاد الؿؼاصدي، مػفومه، آ"-

 .(4)الدكتور طبدالؽريم بـاين

 .(5)تللقف: طبدالسالم آيت سعقد "االجتفاد الؿؼاصدي، مػفومه، مجاالته، ضوابطه"-

تللقف: محؿد بن سالم بن طبدالحي بن  "االجتفاد الؿؼاصدي، مـزلته وماهقته"-

 .(6)دودو

، تللقف: الدكتور طثؿان بن طبدالباري بن "الؼواطد األساسقة يف الؿؼاصد الشرطقة"-

                                                        

م. وأصل هذا الؽتاب بحث تؽؿقؾي 7779-ـه7437الـاشر: دار ابن حزم، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (7)

إلسالمقة مؼدم لـقل درجة الدكتوراه يف طؾوم الوحي والرتاث، كؾقة معارف الوحي والعؾوم اإلكساكقة، الجامعة ا

 م. 7773العالؿقة بؿالقزيا، 

بحث مؼدم لـقل درجة الؿاجستقر إلى قسم الشريعة  بؽؾقة العؾوم االجتؿاطقة والعؾوم اإلسالمقة يف جامعة   (7)

 م.7777-ـه7478الحاج لخضر يف باتـة يف الجزائر، طام 

 م.7777بحث مـشور يف دار الفادي، الطبعة األولى   (3)

م، وهذه السؾسؾة تصدر طن جؿعقة 7773ن سؾسؾة قضايا مؼاصدية، العدد األول، طام بحث مـشور ضؿ  (4)

 البحث يف الػؽر الؿؼاصدي.

بحث مؼدم لـقل درجة الدكتوراه إلى كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة بجامعة محؿد الخامس يف الرباط،   (5)

 م.7773

العام الثاين والعشرين لؾؿجؾس األطؾى لؾشمون  بحث مـشور يف السجل العؾؿي ألبحاث ووقائع الؿمتؿر  (6)

 م.7777اإلسالمقة التابع لوزارة األوقاف الؿصرية، بعـوان: )مؼاصد الشريعة وقضايا العصر( يف فرباير 



– 
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 .(7)طثؿان الخطقب

 .(7)، تللقف: الدكتور أحؿد الريسوين"الؼواطد األساس لعؾم مؼاصد الشريعة"-

 .(3)، تللقف: دريسا تراوري"دراسة كظرية تطبقؼقة-قواطد مؼاصد الشريعة"-

 .(4)، تللقف: معاش الؿصطػى"وتطبقؼاهتا يف التشريع األسري قواطد الؿؼاصد"-        

، "دراسة تحؾقؾقة يف الـص الؼرآين-الؼواطد الحاكؿة لؿسالك الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(5)تللقف: الدكتور محؿد بن سعقد بن محؿد فرماوي

 .(6)، تللقف: طبدالحػقظ قطاش"األصول الؽربى لـظرية الؿؼاصد"-

 .(7)، تللقف: الدكتورة ريحاكة القـدوزي"ديضوابط الؿـفج الؿؼاص"-

تللقف:  "االجتفاد الؿؼاصدي طـد مالؽقة األكدلس، األسس، الؿـطؾؼات واألبعاد"-

 .(8)الدكتور طبدالؽريم محؿد بـاين

دراسة يف ضوابط الـظر والتـزيل يف -الػتوى بقن البـاء الؿؼاصدي والتـزيل الؿصؾحي"-

                                                        

 م.7775-ـه7476بحث مـشور يف مصر، بدون بقاكات الـاشر، الطبعة األولى،   (7)

 م.7775-ـه7436األولى،  الـاشر: دار الؽؾؿة، الؼاهرة، مصر، الطبعة  (7)

 م.7778-ـه7479رسالة دكتوراه يف العؾوم اإلسالمقة، الؿعفد العالي ألصول الدين، جامعة الزيتوكة، توكس،  (3)

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه، شعبة الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، الؿحؿدية،   (4)

 م.7777-7779/ـه7437-7437الؿغرب، العام الجامعي 

 م.7777رسالة دكتوراه، كؾقة الحؼوق، جامعة اإلسؽـدرية، مصر،   (5)

 م.7776-ـه7477الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (6)

ضؿن أطؿال الـدوة العؾؿقة الدولقة التي كظؿتفا الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء بالؿؿؾؽة الؿغربقة بعـوان  بحث  (7)

 م.6/3/7778-5-ـه78/7/7479-77)مـاهج االستؿداد من الوحي( الؿـعؼدة يف 

 م.7774-ـه7434مـشور يف دار ابن حزم، بقروت، الطبعة األولى،   (8)
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 .(7)ور طبدالؽريم محؿد بـاين، تللقف: الدكت"كوازل الؿالؽقة

دراسة يف -إسفام العؿل الخقري يف حػظ مؼصد الـػس من جاكبقه الوجودي والعدمي"-

 .(7)، تللقف: الدكتور طبدالؽريم محؿد بـاين"أسس الـظر والتـزيل

 .(3)، تللقف: محؿد الوكقؾي"دراسة يف الضوابط-فؼه األولويات"-

 .(4)، تللقف: صالح الـشاط"مقةقواطد يف فؼه مؼاصد الشريعة اإلسال"-

ــام"- ــل األحؽ ــد وتـزي ــد الؿؼاص ــاصبي يف تؼعق ــام الش ــؾك اإلم ــدكتور "مس ــللقف: ال ، ت

 .(5)طبدالرزاق وورققة

، تللقف: الدكتور "الضوابط الشرطقة الستـباط األحؽام الػؼفقة لؾـوازل الؿعاصرة"-

 .(6)كؿال بن صه بن مسؾم

                                                        

 م.7777ار الؽؾؿة، الؿغرب، الـاشر: الدار الؿغربقة ود  (7)

مؼاصده وقواطده وتطبقؼاته(، كؾقة الشريعة، جامعة أم -بحث مـشور ضؿن بحوث ممتؿر )العؿل الخقري  (7)

 م.7779-ـه7447الؼرى، مؽة الؿؽرمة، 

 م.7997-ـه7476الـاشر: الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، فقرجقـقا، أمريؽا، الطبعة األولى،   (3)

 م.7/5/7777شور يف جريدة )التجديد( يف الؿغرب، يف بحث مـ  (4)

-ـه7478( 77( السـة )69بحث مـشور يف مجؾة )الشريعة والدراسات اإلسالمقة(، جامعة الؽويت، العدد )  (5)

 م.7777

 م.7776-ـه7477رسالة دكتوراه من قسم الشريعة بؽؾقة دار العؾوم، جامعة الؼاهرة،   (6)



– 
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 انمبحث انرابع

 انمؤنفاث انمعاصرة انمخخصت 

 بذراضت اضخثمار انمقاصذ انشرعيت وحفعيهها
اتجه طدد من الباحثقن الؿعاصرين يف مملػاهتم الؿؼاصدية إلى االهتؿام بثؿار دراسة 

الؿؼاصد الشرطقة، واالقتصار طؾقفا يف التللقف: حقث تـاولوا مجاالت إطؿالفا 

وتػعقؾفا واستثؿارها فقفا، وتحدثوا يف ذلك واطتبارها، والؿقادين التي يؿؽن تطبقؼفا 

طن استثؿار الؿؼاصد الشرطقة يف ففم الـصوص الشرطقة وتوجقففا، واستثؿارها يف 

حاالت التعارض، ويف التعامل مع أخبار اآلحاد، وأقوال الصحابة، ويف توجقه الػتاوى 

ثؿارها يف استـباط وتحؼقق التوازن يف األحؽام، ويف الرتجقح الػؼفي، وكذا تػعقؾفا واست

 طؾل األحؽام، ويف استـباط األحؽام لؾوقائع الؿستجدة.

ولم تؼتصر الؿملػات الؿعاصرة يف اإلفادة من الؿؼاصد الشرطقة واستثؿارها يف تؾك  

الؿقادين فؼط، وإكؿا ذكرت أثرها ودورها يف مجاالت شتى: ففـاك من صـّف يف بقان 

وجه اإلجؿال، وهـاك من صـّف يف بقان أثرها يف  أثرها يف الػؼه اإلسالمي الؿعاصر طؾى

السقاسة الشرطقة، ومـفم من بّقن أثرها يف تعؿقق الوطي الحضاري، ومـفم من اقتصر 

طؾى بقان دورها يف تطوير أكظؿة العدالة الجـائقة، ومـفم من تحدث طن دورها يف 

شريعات الؿعاصرة، الرطاية االجتؿاطقة والتـؿقة، وبعضفم صـّف يف بقان دورها يف الت

كؿا خصص بعض الؿعاصرين كتابه لؾحديث طن أثر الؿؼاصد الشرطقة يف الؿواصـة، أو 

 يف حؽم بعض الـوازل، وغقر ذلك من قضايا العصر ومـاحي الحقاة.

كؿا تطرق بعض الباحثقن الؿعاصرين يف مملػاهتم الؿؼاصدية ضؿن هذا االتجاه إلى 

، واطتبارها دلقالً من أدلة الشرع أو طدم اطتبارها، الحديث طن دلقؾقة الؿؼاصد الشرطقة
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وصحة االستدالل هبا طؾى األحؽام، وحؽم التخصقص هبا، وصالحقتفا لتؽون مقزاكًا 

توزن به الـوازل والحوادث الؿستجدة وتستؼى مـفا أحؽامفا، كؿا بقـوا متى يستدل هبا، 

وقطعقة األحؽام الثابتة هبا ، وما مرتبتفا بقن األدلة الشرطقة، وقوة االستدالل هبا

 ضـقتفا، والؿقادين التي يصح الـظر فقفا من خاللفا. أو

 ومن أبرز المصنفات المعاصرة التي سلكت هذا المسلك يف التيلوف ما يلي:

 .(7)، تللقف: جؿال الدين ططقة"كحو تػعقل مؼاصد الشريعة"-

، تللقف: الدكتور "تػعقل مؼاصد الشريعة يف معالجة الؼضايا الؿعاصرة لألمة "-

 .(7)طبدالؿجقد الـجار

، تللقف: طبدالرحقم "طوائؼه وسبل تحؼقؼه-تػعقل الؿؼاصد يف االجتفاد الػؼفي"-

 .(3)البطقوي

، تللقف: الدكتور أسامة بن محؿد بن إبراهقم "استثؿار الؿؼاصد الشرطقة يف االجتفاد"-

 .(4)الشقبان

 .(5)، تللقف: جوهرة خقدوس"أثر الؿؼاصد يف االجتفاد ومسالك الؽشف طـفا"-

                                                        

 م.7777الـاشر: دار الػؽر الؿعاصر، سوريا، الطبعة األولى،   (7)

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (7)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 ديات الؼرن الحادي والعشرين.اإلسالمي وأصوله وتح

 م.7777/7777الـاشر: ممسسة دار الحديث الحسـقة، الرباط، الؿغرب،   (3)

 .ـه7438الـاشر: دار كـوز إشبقؾقا، الرياض، الطبعة األولى،   (4)

 م.7999رسالة ماجستقر من الؿعفد الوصـي لؾعؾوم اإلسالمقة، جامعة الحاج لخضر، باتـة، الجزائر،   (5)



– 
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، تللقف: تؿقم بن سالم بن سعقد "دور مؼاصد الشريعة يف الرتجقح الػؼفي وتطبقؼاهتا"-

 .(7)بن شبقر

 .(7)، تللقف: الدكتور طبدالعزيز بن طبدالرحؿن السعقد"اطتبار الؿؼاصد يف الشريعة"-

، تللقف: الدكتور طبدالؽريم محؿد "ؼاصد الشريعة اإلسالمقةالػتوى ورطاية م"-

 .(3)بـاين

، تللقف: الدكتور محؿد بن طؾي بن "آلقاته وآثاره-اطتبار الؿؼصد الشرطي يف الػتوى"-

 .(4)طبدالعزيز القحقى

، تللقف: "ه(676اطتبار قصد الشارع يف الػتوى من خالل فتاوى اإلمام الـووي )ت"-

 .(5)أحؿد وفاق مختار

 .(6)، تللقف: الدكتور أحؿد الريسوين"اطتبار الؿؼاصد يف الػتاوى الؿالقة"-

دراسة يف ضوابط الـظر والتـزيل يف -الػتوى بقن البـاء الؿؼاصدي والتـزيل الؿصؾحي"-

 .(7)، تللقف: الدكتور طبدالؽريم محؿد بـاين"كوازل الؿالؽقة

                                                        

 م.7773رسالة ماجستقر من الجامعة اإلسالمقة يف غزة، فؾسطقن، طام   (7)

 ه.7397رسالة ماجستقر من الؿعفد العالي لؾؼضاء، جامعة اإلمام محؿد بن سعود اإلسالمقة، الرياض،   (7)

 م.7773-ـه7435بحث مـشور ضؿن أطؿال ممتؿر الػتوى واستشراف الؿستؼبل، الؼصقم،   (3)

 م.7774-ـه7435(، 77ؾة )البحوث والدراسات الشرطقة(، الؼاهرة، السـة الثالثة، )بحث مـشور بؿج  (4)

أصل الؽتاب أصروحة طؾؿقة لـقل درجة الؿاجستقر يف الدراسات اإلسالمقة من كؾقة اآلداب والعؾوم   (5)

 م.7777-ـه7473اإلكساكقة، جامعة الؿولى إسؿاطقل بؿؽـاس، الؿغرب، السـة الجامعقة 

الصادرة طن الؿعفد العالؿي لؾػؽر  "مجؾة الػؽر اإلسالمي الؿعاصر-ـشور يف مجؾة )إسالمقة الؿعرفةبحث م  (6)

 م.7777-ـه7433( 77اإلسالمي، هقركدن، الواليات الؿتحدة األمريؽقة، السـة الثامـة طشرة، العدد )

 م.7777الـاشر: الدار الؿغربقة ودار الؽؾؿة، الؿغرب،   (7)



 

767 

 .(7)الدكتور محؿد بن سؾقم العوا، تللقف: "دور الؿؼاصد يف التشريعات الؿعاصرة"-

، تللقف: "الشقخ طبداهلل بن بقه أكؿوذجًا-استثؿار الؿؼاصد يف فؼه الـوازل الؿعاصرة"-

 .(7)الحسن الؿصطػى

 .(3)، تللقف: الدكتور محؿد بن سؾقم العوا"فؽرة الؿؼاصد يف التشريع الوضعي"-

 .(4)لدكتور كبقل سعد، تللقف: ا"مالمح من مؼاصد الشريعة يف الؼاكون الؿدين"-

، تللقف: الدكتور خالد بن طبدالعزيز آل "حؽم التخصقص بالؿؼصد الشرطي"-

 .(5)سؾقؿان

 .(6)، تللقف: محؿد طاشوري"ضوابطه وأثره الػؼفي -الرتجقح بالؿؼاصد"-

 .(7)، تللقف: أيؿن جربين ططااهلل جويؾس"تخصقص الـص بالؿصؾحة"-

                                                        

الػرقان لؾرتاث اإلسالمي )مركز دراسات مؼاصد الشريعة اإلسالمقة(، الطبعة األولى،  الـاشر: ممسسة  (7)

 م.7776

أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف الخطاب الشرطي وقضايا العصر، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، جامعة ابن   (7)

 م.7773-7777زهر، أغادير، الؿغرب، السـة الجامعقة، 

ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراسات مؼاصد الشريعة، صبع مطابع الؿدين، الؿمسسة الـاشر:   (3)

 م.7777السعودية، الؼاهرة، 

أصل هذا البحث محاضرة ألؼقت يف دورة )مؼاصد الشريعة يف العؾوم الؼاكوكقة( الؿعؼودة يف كؾقة الحؼوق   (4)

صد الشريعة اإلسالمقة التابع لؿمسسة الػرقان لؾرتاث بجامعة اإلسؽـدرية، والتي كظؿفا مركز دراسات مؼا

اإلسالمي بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الؼاكوكقة واالقتصادية بؽؾقة الحؼوق بجامعة اإلسؽـدرية، 

 م.6/7/7777م إلى 74/7/7777الدورة الرابعة يف الػرتة من 

 ، وهو من مطبوطات الجؿعقة الػؼفقة السعودية.ـه7437الـاشر: دار كـوز إشبقؾقا، الرياض، الطبعة األولى،   (5)

أصروحة طؾؿقة لـقل درجة الؿاجستقر يف قسم الشريعة، كؾقة العؾوم االجتؿاطقة والعؾوم اإلسالمقة، جامعة   (6)

 م.7777-ـه7478الحاج لخضر، باتـة، الجزائر، 

دراسات العؾقا، جامعة الـجاح الوصـقة، كابؾس، أصروحة طؾؿقة لـقل درجة الدكتوراه يف الػؼه والتشريع، كؾقة ال  (7)

 م.7773-ـه7437فؾسطقن، 
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، "ففم الـص الشرطي واستـباط األحؽام مـهدور االجتفاد الؿؼاصدي يف ضبط "-

 .(7)تللقف: الدكتور خؾوق بن ضقف اهلل بن محؿد آغا

، "أهؿقة الؿؼاصد يف الشريعة اإلسالمقة وأثرها يف ففم الـص واستـباط الحؽم"-

 .(7)تللقف: الدكتور سؿقح بن طبدالوهاب الجـدي

لدكتور محؿد الطاهر ، تللقف: ا"مؼاصد الشريعة وأثرها يف استـباط األحؽام"-

 . (3)الؿقساوي، والدكتور كعؿان جغقم

، تللقف: الدكتور الخضر "االجتفاد الؿؼاصدي ودوره يف استـباط األحؽام الشرطقة"-

 .(4)طؾي إدريس

، تللقف: الدكتور سؾقم "كظرية روح التشريع وأثرها يف استـباط وتطبقق األحؽام"-

 .(5)سرار

، تللقف: طبدالباسط "الشريعة يف مسائل الزواج تطبقؼات فؼه الؿصؾحة ومؼاصد"-

 .(6)أحؿد محؿد صوم العام

                                                        

 م.7773بحث مـشور يف مجؾة )آفاق طؾؿقة( يف الجزائر، العدد الثامن، طام   (7)

 م.7778-ـه7479الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (7)

ؿة الؿمتؿر اإلسالمي، مجؿع الػؼه اإلسالمي الدولي بجدة، بحث ضؿن الدورة الثامـة طشرة، التابعة لؿـظ  (3)

 والؿـعؼدة يف كوااللؿبور، مالقزيا.

 م.7777-ـه7434بحث مـشور يف مجؾة )مجؿع الػؼه اإلسالمي( الخرصوم، العدد السابع،   (4)

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف الػؼه وأصوله، كؾقة العؾوم االجتؿاطقة والعؾوم اإلسالمقة، جامعة لخضر،   (5)

 م. 7779/7777-ـه7437/7437باتـة، الجزائر، السـة الجامعقة، 

-ـه7437أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر، قسم الشريعة، كؾقة الحؼوق، جامعة اإلسؽـدرية، مصر، طام   (6)

 م.7777
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 .(7)، تللقف: معاش الؿصطػى"قواطد الؿؼاصد وتطبقؼاهتا يف التشريع األسري"-

 .(7)، تللقف: كجاة مؽي"أثر الؿؼاصد يف التعامل مع السـة الـبوية فؼفًا وتـزيالً "-

ـزيؾه طؾى بعض الوقائع الؿعاصرة يف التػاطل الؿؼاصدي مع السـة الـبوية وت"-

 .(3)، تللقف: الدكتور حؾؿي بصري"إكدوكقسقا

، تللقف: "اإلمام ابن تقؿقة كؿوذجًا-أثر مؼاصد الشريعة يف ففم الحديث الـبوي"-

 .(4)الدكتور خالد بن مـصور الدريس

االجتفاد الؿؼاصدي ودوره يف تطوير أكظؿة العدالة الجـائقة الخاصة بؿؽافحة "-

 .(5)، تللقف: الدكتور محؿد الؿدين بوساق"اإلرهاب

، تللقف: الدكتور مسػر بن طؾي بن "أثر مؼاصد الشريعة يف تعؿقق الوطي الحضاري"-

                                                        

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه، شعبة الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، الؿحؿدية،   (7)

 م.7777-7779/ـه7437-7437الؿغرب، العام الجامعي 

رسالة ماجستقر يف الػؼه واألصول، قسم الشريعة، كؾقة العؾوم االجتؿاطقة والعؾوم اإلسالمقة، جامعة العؼقد   (7)

 م.7778-ـه7479لخضر، باتـة، الجزائر،  الحاج

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، جامعة موالي   (3)

 م.7777-7777/ـه7433-7437إسؿاطقل، مؽـاس، السـة الجامعقة، 

الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات   (4)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

التي بحث مـشور ضؿن بحوث الـدوة العؾؿقة: )تطوير أكظؿة العدالة الجـائقة الخاصة بؿؽافحة اإلرهاب( و  (5)

كظؿفا مركز الدراسات والبحوث يف قسم الـدوات والؾؼاءات العؾؿقة يف جامعة كايف العربقة لؾعؾوم األمـقة يف 

 .ـه4/5/7477-3الرياض بتاريخ 



– 
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 .(7)محؿد الؼحطاين

، تللقف: جاسر "صاد الؿعريفتوضقف مؼاصد الشريعة يف ترشقد سقاسات االقت"-

 .(7)طودة

تؿققز الؼقد الؿعترب من غقر الؿعترب يف الـص  -التوضقف التػسقري لدرس الؿؼاصد"-

 .(3)، تللقف: الدكتور صالح قادر الزكؽي"الشرطي كؿوذجًا

، تللقف: "مؼاصد الشريعة وصرق استثؿارها-مدارس الـظر إلى الرتاث ومؼاصدها"-

 .(4)ؿن األخضر األخضريالرح طبد الدكتور أبو

الؿوازين الػؼفقة ومؼاصد الشريعة وأوزاهنا الـسبقة يف مجال الوقاية من اختالل "-

 .(5)، تللقف: الدكتور محؿد الؿلمون بن محؿد بن طؾي الؿحرزي"الصحة الـػسقة

، تللقف: الدكتور فقصل بن سعود بن طبدالعزيز "الؿؼاصد الوهؿقة وأثرها يف الػتوى"-

                                                        

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (7)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74 اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

الصادرة طن الؿعفد العالؿي لؾػؽر  "مجؾة الػؽر اإلسالمي الؿعاصر-بحث مـشور يف مجؾة )إسالمقة الؿعرفة  (7)

 م.7777-ـه7433( 77الثامـة طشرة، العدد ) اإلسالمي، هقركدن، الواليات الؿتحدة األمريؽقة، السـة

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (3)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 والعشرين.اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي 

 م.7779-ـه7437الـاشر: دار الريادة، دمشق، الطبعة األولى،   (4)

بحث مـشور ضؿن مجؾة )الزهراء(، كؾقة الشريعة اإلسالمقة والعربقة، جامعة األزهر، الؼاهرة، العدد السادس   (5)

 م.7998-ـه7478طشر، 
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 .(7)الحؾقبي

 .(7)، تللقف: الدكتور أحؿد طبادي"الؿؼاصد ومؼتضقات االجتفاد والتجديد"-

 .(3)، تللقف: الدكتور لشفب أبوبؽر"الؿؼاصد وتؼويم االجتفاد"-

، تللقف: حسام "دراسة تلصقؾقة تطبقؼقة-أثر الؿؼاصد الشرطقة يف تؼؾقل الخالف"-

 .(4)محؿد محؿد طوض

 .(5)، تللقف: الدكتور محؿد الؿـتار"تدبقر راشدكحو -الؿؼاصد وإدارة الخالف"-

، تللقف: الدكتور طبدالرؤوف بن "االجتفاد، تلثره وتلثقره يف فؼفي الؿؼاصد والواقع"-

 .(6)محؿد أمقن األكدوكقسي

، تللقف: يؿقـة بـت ساطد "مؼاصد الشريعة وأثرها يف الجؿع والرتجقح بقن الـصوص"-

 .(7)سعادي بو

، "دراسة فؼفقة أصولقة-الؿـفج الؿؼاصدي وأثره يف االجتفاد الػؼفي الؿعاصر"-

                                                        

 م.7774-ـه7435الـاشر: دار كـوز إشبقؾقا، الرياض، الطبعة األولى،   (7)

م، تحت طـوان )طؾم الؿؼاصد 7774مارس  37-37بحث ضؿن الـدوة الؿـعؼدة بالخرصوم يف الػرتة من   (7)

 الشرطقة بقن الجفد الـظري والتحؼقق العؿؾي( وزارة اإلرشاد واألوقاف، الخرصوم، السودان.

ؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة، بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر ل  (3)

 م.7775-ـه7476الجزائر، العدد الرابع، محرم، 

 م.7779-ـه7447الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (4)

م، تحت طـوان )طؾم الؿؼاصد 7774مارس  37-37بحث ضؿن الـدوة الؿـعؼدة بالخرصوم يف الػرتة من   (5)

 والتحؼقق العؿؾي( وزارة اإلرشاد واألوقاف، الخرصوم، السودان. الشرطقة بقن الجفد الـظري

 م.7773-ـه7434الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (6)

 م.7777الـاشر: دار ابن حزم، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (7)



– 
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 .(7)تللقف: أحؿد بن طبدالؼادر الوزاين

، تللقف: طارف بن مسػر بن "التوجه الؿؼاصدي وأثره يف الػؽر اإلسالمي الؿعاصر"-

 .(7)مسػر الؿالؽي

، تللقف: الدكتور "اصرةمؼاصد الشريعة وأثرها يف ترجقح األحؽام وتطبقؼاهتا الؿع"-

 .(3)أحؿد بن طبدالؿجقد مؽي

، تللقف: "دراسة تطبقؼقة-مؼاصد الشريعة وأثرها يف االجتفاد وترجقح األحؽام"-

 .(4)الدكتور أحؿد بن طبدالؿجقد مؽي

، "مؼاصد الشريعة يف تخصقص الـص بالؿصؾحة وتطبقؼاهتا يف الػؼه اإلسالمي"-

 .(5)تللقف: أيؿن بن جربيل األيوبي

 .(6)، تللقف: الدكتور أحؿد إرضاء بن مختار"دراسة مؼاصدية يف الػروق الػؼفقة"-

                                                        

عة وحوار األديان، الجامعة العربقة األلؿاكقة لؾعؾوم أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف الػؼه وأصوله، كؾقة الشري  (7)

 م.7773-ـه7433والتؽـولوجقا، 

أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف العؼقدة من قسم العؼقدة بؽؾقة الدطوة وأصول الدين بجامعة أم الؼرى بؿؽة   (7)

 .ـه7435الؿؽرمة، 

قسم الشريعة اإلسالمقة، كؾقة الدراسات اإلسالمقة والعربقة، الجامعة  أصروحة لـقل درجة الدكتوراه من  (3)

 م.7774-ـه7435األمريؽقة الؿػتوحة، الؼاهرة، 

 م.7777-ـه7439الـاشر: مؽتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى،   (4)

ماجستقر يف الػؼه  م. وأصل هذا الؽتاب رسالة7777-ـه7437الـاشر: دار الـػائس، األردن، الطبعة األولى،   (5)

 والتشريع بؽؾقة الدراسات العؾقا يف جامعة الـجاح الوصـقة يف كابؾس، فؾسطقن.

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه، شعبة الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، جامعة الحسن   (6)

 م.7773-7777/ـه7434-7433الثاين، الؿحؿدية، الؿؿؾؽة الؿغربقة، السـة الجامعقة، 



 

773 

، "ـه47-77الػرتة من -الؿؼاصد وأثرها التشريعي يف طصر الخؾػاء الراشدين"-

 .(7)تللقف: مجدي محجوب الزبقر حؿزة

 ، تللقف:"دراسة تلصقؾقة تطبقؼقة-الؿؼاصد الجزئقة وأثرها يف االستدالل الػؼفي"-

 .(7)الدكتور وصػي طاشور أبوزيد

، تللقف: الدكتور طبداهلل "مؼاصد الشريعة وأثرها يف اإلصالح والتشريع ووحدة األمة"-

 .(3)الزير

، "مؼاصد الشريعة إصارًا ووسقؾة لإلصالح والتجديد يف الؿجتؿعات اإلسالمقة"-

 .(4)تللقف: الدكتور أمقن حسن طؿر

العاصي  ، تللقف: الدكتور محؿد بن طبد"ؼه اإلسالميالؿؼاصد الشرطقة وأثرها يف الػ"-

 .(5)بن محؿد بن طؾي

دراسة تلصقؾقة تطبقؼقة طؾى الؿعامالت -أثر مؼاصد الشريعة يف الػروق الػؼفقة"-

 .(6)، تللقف: سعقد بن طبقد بن الحق العتقبي"الؿالقة طـد الحـابؾة

                                                        

 م.7774-ـه7475رسالة دكتوراه من كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة، جامعة إفريؼقا العالؿقة، الخرصوم،  (7)

 م.7777-ـه7437رسالة دكتوراه، قسم الشريعة اإلسالمقة، كؾقة دار العؾوم، جامعة الؼاهرة،   (7)

 الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف  (3)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

الؿؼاصد  م، تحت طـوان )طؾم7774مارس  37-37بحث ضؿن الـدوة الؿـعؼدة بالخرصوم يف الػرتة من   (4)

 الشرطقة بقن الجفد الـظري والتحؼقق العؿؾي( وزارة اإلرشاد واألوقاف، الخرصوم، السودان.

 م.7777-ـه7478الـاشر: دار الحديث، الؼاهرة، الطبعة األولى،   (5)

 م.7778-ـه7439رسالة ماجستقر من قسم الشريعة بؽؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة بجامعة أم الؼرى،   (6)



– 
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بن اتللقف: الدكتور رياض ، "الؿؼاصد الشرطقة وأثرها يف فؼه الؿعامالت الؿالقة"-

 .(7)مـصور الخؾقػي

، تللقف: الدكتور طثؿان بن إبراهقم بن "الؿؼاصد من أحؽام الشارع وأثرها يف العؼود"-

 .(7)مرشد الؿرشد

دراسة مؼاركة بقن فؼه اإلمامقة وفؼه  "تلثقر الؼصد يف تؽون العؼد-الؼصد يف العؼود"-

 .(3)يالعامة والػؼه الوضعي، تللقف: صادق صفور

 .(4)، تللقف: الدكتور كور الدين صوابة"دور الؿؼاصد يف الدطوة"-

، تللقف: الدكتور طؿر بن صالح بن "الثؼافة الؿؼاصدية وأثرها يف التعايش السؾؿي"-

 .(5)طؿر

، تللقف: الدكتور "مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وتوضقػفا لحل الؿشاكل الؿعاصرة"-

                                                        

 م.7774-ـه7475طام  -االقتصاد اإلسالمي-بحث مـشور يف مجؾة جامعة الؿؾك طبدالعزيز، جدة  (7)

بن االـاشر: الجؿعقة العؾؿقة السعودية لعؾم األصول ومؼاصد الشريعة، طـي به وطؾق طؾقه: الدكتور صالح   (7)

واألصول، كؾقة الشريعة  سؾقؿان بن حؿد الحويس. وأصؾه أصروحة طؾؿقة لـقل درجة الدكتوراه يف الػؼه

 م.7987-ـه7477والدراسات اإلسالمقة، جامعة أم الؼرى، السعودية، 

 .ـه7478الـاشر: اكتشارات جفاد داكشؽاهي، قم، إيران، الطبعة األولى،   (3)

بحث مـشور ضؿن مجؾة )آفاق الثؼافة والرتاث( التي تصدر طن قسم الدراسات والـشر والعالقات الثؼافقة   (4)

ركز جؿعة الؿاجد لؾثؼافة والرتاث، اإلمارات العربقة الؿتحدة، السـة الخامسة طشرة، العدد الستون، محرم بؿ

 م.7778يـاير -ـه7479

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (5)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.
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 .(7)طؾي بارداق أوغؾو

، تللقف: الدكتور مسػر بن طؾي "االستدالل بؿؼاصد الشريعة يف الـوازل الؿستجدة"-

 .(7)الؼحطاين

 .(3)، تللقف: محؿود باكدي"مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر"-

، تللقف: الشقخ أمقن الدين محؿد "مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر"-

 .(4)إبراهقم

، تللقف: الدكتور طبدالعزيز بن طبداهلل "مقة وقضايا العصرمؼاصد الشريعة اإلسال"-

 .(5)العؿار

 .(6)، تللقف: الدكتور محؿد كجاة اهلل صديؼي"مؼاصد الشريعة والحقاة الؿعاصرة"-

، تللقف: "مؼاصد تطبقق الشريعة اإلسالمقة والرد طؾى شبفات الؿعاصرين"-

                                                        

-8بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر( الؿـعؼد يف   (7)

 مصر. م، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، وزارة األوقاف،75/7/7777-77-ـه77/4/7437

-ـه79/4/7433-78بحث ضؿن كدوة )كحو مـفجقة أصقؾة لؾؿسائل الؿستحدثة( الؿـعؼدة يف الؽويت يف   (7)

 م.77-77/3/7777

-8بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر( الؿـعؼد يف   (3)

 اإلسالمقة، وزارة األوقاف، مصر.م، الؿجؾس األطؾى لؾشمون 75/7/7777-77-ـه77/4/7437

-8بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر( الؿـعؼد يف   (4)

 م، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، وزارة األوقاف، مصر.75/7/7777-77-ـه77/4/7437

 م.7773-ـه7434الرشد، الرياض، الطبعة األولى،  الـاشر: مؽتبة  (5)

تؼديم: محؿد أكس الزرقا، وترجؿة: محؿد رحؿة اهلل الـدوي، الـاشر: دار الؼؾم، دمشق، سوريا، الطبعة   (6)

 م.7776األولى، 



– 
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 .(7)طبدالـاصر حؿدان بقومي إبراهقم

 .(7)، تللقف: طؿر الزبداين"ؿؼاصدي وأثره يف الػؼه اإلسالمي الؿعاصراالجتفاد ال"-

 .(3)، تللقف: طبدالحؿقد زاليف"االجتفاد الؿؼاصدي وأثره يف اختالف الػؼفاء"-

تللقف: الدكتور طبدالرحؿن  ،"الػؽر الؿؼاصدي وتطبقؼاته يف السقاسة الشرطقة"-

 .(4)العضراوي

، تللقف: الدكتورة أم "تلصقالً وتطبقؼًا-السقاسة الشرطقةدور االجتفاد الؿؼاصدي يف "-

 .(5)كائل بركاين

فتاوى الؿعامالت يف -مبدأ اطتبار الؿآل يف البحث الػؼفي من التـظقر إلى التطبقق"-

 .(6)، تللقف: الدكتور يوسف بن طبداهلل احؿقتو"االجتفاد الؿالؽي دراسة حالة

قرارات الؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة -الشريعةالؿجامع الػؼفقة وتػعقؾفا لؿؼاصد "-

 .(7)، تللقف: الدكتور حسـي خقري صه حسن"أكؿوذجًا

                                                        

 م.7777-ـه7433الـاشر: دار التقسقر، الؼاهرة، الطبعة األولى،   (7)

 م.7777-ـه7473الشريعة بجامعة دمشق، طام  رسالة ماجستقر مؼدمة إلى كؾقة  (7)

 م.7999رسالة ماجستقر من كؾقة العؾوم االجتؿاطقة والعؾوم اإلسالمقة، جامعة الحاج لخضر، باتـة، الجزائر،   (3)

-ـه7437( الطبعة األولى، 34روافد، اإلصدار )-الـاشر: وزارة األوقاف والشمون اإلسالمقة يف الؽويت  (4)

 م.7777

ث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة بح  (5)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

 م.7777ات، بقروت، لبـان، الرياض، السعودية، الطبعة األولى، الـاشر: مركز كؿاء لؾبحوث والحاسب  (6)

-ـه7437أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف اآلداب )دراسة إسالمقة( كؾقة اآلداب، جامعة سوهاج، مصر، طام   (7)

 م.7777
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اجتفادات الؿجؾس األوربي لإلفتاء -مراطاة الؿؼاصد يف االجتفاد الؿعاصر"-

 .(7)، تللقف: محػوظ بؾحـقش"والبحوث أكؿوذجًا

، تللقف: الدكتور "طيكحو تػعقل الـؿوذج الؿؼاصدي يف الؿجال السقاسي واالجتؿا"-

 .(7)سقف الدين طبدالػتاح

 .(3)، تللقف: مجؿوطة من الباحثقن"تػعقل مؼاصد الشريعة يف الؿجال السقاسي"-

، تللقف: الدكتور طبداهلل "اتجاهات الـظر يف التلسقس الؿؼاصدي لؾعؾوم االجتؿاطقة"-

 .(4)بن محؿد األمقن الـعقم

دراسة حول -مـاهج التعؾقم الجامعياكعؽاسات الػؽر األصولي طؾى تخطقط "-

، تللقف: الدكتور أبوبؽر بن "مسارات تػعقل مؼاصد الشريعة يف العؾوم اإلسالمقة

 .(5)محؿد بن أحؿد بن محؿد بن إبراهقم

، "دراسة تلصقؾقة مؼاركة-مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وأثرها يف رطاية حؼوق اإلكسان"-

                                                        

مقة، جامعة رسالة ماجستقر من قسم العؾوم اإلسالمقة بؽؾقة العؾوم االجتؿاطقة واإلكساكقة والعؾوم اإلسال  (7)

 م.7774-ـه7435الحاج لخضر، باتـة، الجزائر، 

الـاشر: ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراسات مؼاصد الشريعة، صبع مطابع الؿدين، الؿمسسة   (7)

 م.7777السعودية، الؼاهرة، 

الـاشر: ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراسات مؼاصد الشريعة، تحرير وإطداد: محؿد سؾقم العوا،   (3)

وأصل هذا الؽتاب ثالثة طشر بحثًا ألؼقت يف كدوة )تػعقل مؼاصد الشريعة يف الؿجال السقاسي( التي كظؿفا 

التوكسقة واالتحاد العالؿي لعؾؿاء مركز دراسات مؼاصد الشريعة، بالتعاون مع وزارة الشمون الديـقة 

 م.7773الؿسؾؿقن، توكس، سـة 

 م.7779الـاشر: دار الػؽر، دمشق، الطبعة األولى،   (4)

 م.7779الـاشر: دار الػؽر، دمشق، الطبعة األولى،   (5)



– 

778 

 .(7)جتللقف: الدكتور محؿد شقخ أحؿد محؿد حا

، تللقف: إبراهقم "رؤية حضارية مؼاركة-مؼاصد الشريعة اإلسالمقة يف العؿل الخقري"-

 .(7)بقومي غاكم

، تللقف: الدكتور طؾي بن رؤوف "الؿؼاصد والجواكب االجتؿاطقة يف اإلسالم"-

 .(3)الؿحؿدوف

حؿد ، تللقف: الدكتورة فرحاكة بـت طؾي بن م"مؼاصد الشريعة يف الحػاظ طؾى البقئة"-

 .(4)بن شويته

كوازل ضرر البـقان يف كتاب الؿعقار -مؼاصد الشريعة وتػعقؾفا يف فؼه العؿارة"-

دراسة تـاقش أحؽام البـقان وآثارها -ه( أكؿوذجًا974الؿعرب لإلمام الوكشريسي )

 .(5)، تللقف: حسـي خقري صه"ومؼاصدها، وسبل تػعقؾفا يف األبـقة الؿعاصرة

 .(6)، تللقف: الدكتور محؿد رأفت طثؿان"رها مـفجًا اجتفاديًامؼاصد الشريعة باطتبا"-

                                                        

(، وأصل هذا الؽتاب 7م، سؾسؾة كتاب الؿجؿع رقم )7777مـشورات مجؿع الػؼه اإلسالمي، السودان،  من  (7)

 أصروحة طؾؿقة لـقل درجة الدكتوراه يف أصول الػؼه من جامعة إفريؼقا العالؿقة بالسودان.

اهرة، الطبعة األولى، الـاشر: ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراسات مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، الؼ  (7)

 م.7778-ـه7479

-8بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر( الؿـعؼد يف   (3)

 م، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، وزارة األوقاف، مصر.75/7/7777-77-ـه77/4/7437

 م.7777، الطبعة األولى، الـاشر: دار الػؽر الجامعي، اإلسؽـدرية، مصر  (4)

 م.7777-ـه7438الـاشر: دار الؽؾؿة، الؿـصورة، مصر، الطبعة األولى،   (5)

بحث مـشور يف كتاب )الػؼه العؿاين والؿؼاصد الشرطقة( كشر وزارة األوقاف والشمون الديـقة، سؾطـة طؿان،   (6)

لػؼفقة يف طؿان من الؼرن السابع إلى م، وأصؾه بحث يف كدوة تطور العؾوم ا7777-ـه7478الطبعة األولى، 

 .ـه77/7/7477-78الؼرن العاشر لؾفجرة، الؿـعؼدة خالل الػرتة 
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، تللقف: الدكتور مالك بن "تطبقؼات مؼاصد الشريعة اإلسالمقة يف السقاسة الشرطقة"-

 .(7)ربقع صادق دحالن

، تللقف: رحقؿة بن "دور مؼاصد الشريعة يف السقاسة الشرطقة مـفجًا ومؿارسة"-

 .(7)حؿو

تطبقؼات طؾى جؾب الؿصالح ودرء -السقاسة الشرطقة الؿؼاصد الؿرطقة يف"-

 .(3)، تللقف: مجدي محجوب الزبقر حؿزة"الؿػاسد

 .(4)، تللقف: سؿقر فرقاين"أهؿقة الؿـفج الؿؼاصدي يف التحؾقل السقاسي"-

، تللقف: إسؿاطقل "مؼصد العدل وتطبقؼاته يف الػؼه السقاسي اإلسالمي الؿعاصر"-

 .(5)محؿد كجقب إسؿاطقل

، تللقف: الدكتور إسؿاطقل "التؿايز وأشؽال التػاطل مع الواقع الؿؼاصدي"-

 .(6)الحسـي

                                                        

 م.7774الـاشر: مؽتبة دار السالم، الؼاهرة، وأصؾه أصروحة دكتوراه من جامعة األزهر، مصر،   (7)

عؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة، بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾ  (7)

 م.7775-ـه7476الجزائر، العدد الرابع، صػر، 

 م.7777رسالة ماجستقر يف كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة، جامعة إفريؼقا العالؿقة،   (3)

بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة،   (4)

 م.7775-ـه7476الجزائر، العدد الرابع، صػر، 

أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف الشريعة اإلسالمقة من قسم الشريعة اإلسالمقة بؽؾقة دار العؾوم، جامعة   (5)

 م.7775-ـه7436الؿـقا، مصر، 

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (6)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.



– 
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 .(7)، تللقف: معتز الخطقب"الوضقػة الؿؼاصدية: مشروطقتفا وغاياهتا"-

، تللقف: هشام بن "األدلة طؾى اطتبار الؿصالح والؿػاسد يف الػتاوى واألحؽام"-

 .(7)طبدالؼادر بن محؿد آل طؼدة

، تللقف: الدكتور حسقن بن مطاوع "د الؿؼاصدي سالح ذو حديناالجتفا"-

 .(3)الرتتوري

  .(4)، تللقف: طقادي طبدالعزيز"االجتفاد الؿؼاصدي مـفجه وموضوطه"-

، تللقف: الدكتور "االجتفاد الؿؼاصدي من التصور األصولي إلى التـزيل العؿؾي"-

 .(5)جاسر طودة

 .(6)، تللقف: الدكتور أحؿد بو طود"السؾوكمؼاصد الشريعة من الـظر إلى "-

 .(7)، تللقف: الدكتور صالح بابؽر الحاج"دور الشريعة ومؼاصدها يف بـاء األخالق"-

 .(8)، تللقف: الدكتور جاسر طودة"إكاصة األحؽام الشرطقة بؿؼاصدها"-

                                                        

دوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة بحث مـشور ضؿن ك  (7)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

 م.7773-ـه7474الـاشر: دار الصػوة، الؼاهرة، الطبعة األولى،   (7)

 (.7677مؼال مـشور يف مجؾة الدطوة، )  (3)

 م.7779الـاشر: مؽتبة اقرأ، قسـطقـة، الجزائر، الطبعة األولى،   (4)

 م.7773الـاشر: الشبؽة العربقة لألبحاث والـشر، بقروت، الطبعة األولى،   (5)

 م.7777-ـه7437الـاشر: دار السالم، الؼاهرة، الطبعة األولى،   (6)

 م.7777-ـه7434بحث مـشور يف مجؾة )مجؿع الػؼه اإلسالمي( الخرصوم، العدد السابع،   (7)

بحث مـشور يف مجؾة التجديد، الصادرة طن الجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا، السـة العاشرة، الؿجؾد   (8)

 م.7776-ـه7477العاشر، العدد التاسع طشر، 
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 .(7)، تللقف: راكان طبدالرزاق"االجتفاد الؿؼاصدي"-

 .(7)الدكتور حسن بن طبداهلل بن طبقد العصقؿي ، تللقف:"الؿـفج الؿؼاصدي"-

، "مؼاصد الشريعة إصارًا ووسقؾة لإلصالح والتجديد يف الؿجتؿعات اإلسالمقة"-

 .(3)تللقف: الدكتور أمقن حسقن طؿر

 .(4)، تللقف: معتز الخطقب"مؼاصد الشريعة مدخالً لإلصالح الديـي"-

، تللقف: سعقد بن "مع الـص الشرطيالبعد الزماين والؿؽاين وأثرهؿا يف التعامل "-

 .(5)محؿد بوهراوة

، تللقف: "قراءة معاصرة لؾعؿل بؿؼاصد الشريعة يف مـاحي الحقاة-الوطي الؿؼاصدي"-

 .(6)الدكتور مسػر بن طؾي الؼحطاين

، تللقف: "دراسة يف سبل اكتشاف الؿالكات-مؼاصد األحؽام الشرطقة وغاياهتا"-

                                                        

 م.7/77/7776غربي لؾدراسات واألبحاث الؿعاصرة، بتاريخ مؼال مـشور يف موقع الؿركز الؿ  (7)

بحث ضؿن بحوث كدوة )كحو مـفج طؾؿي أصقل لدراسة الؼضايا الػؼفقة الؿعاصرة( التي طؼدها مركز التؿقز   (7)

 .ـه74/5/7437-73البحثي يف فؼه الؼضايا الؿعاصرة يف جامعة اإلمام محؿد بن سعود اإلسالمقة يف 

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (3)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

ؿاين والؿؼاصد الشرطقة( كشر وزارة األوقاف والشمون الديـقة، سؾطـة طؿان، بحث مـشور يف كتاب )الػؼه الع  (4)

م، وأصؾه بحث يف كدوة تطور العؾوم الػؼفقة يف طؿان من الؼرن السابع إلى 7777-ه7478الطبعة األولى، 

 .ـه77/7/7477-78الؼرن العاشر لؾفجرة، الؿـعؼدة خالل الػرتة 

 م.7999م، كؿا كشر يف دار الػجر، الؼاهرة، مصر، 7999بـان، الطبعة األولى، الـاشر: دار الـػائس، بقروت، ل  (5)

 م.7778-ـه7479الـاشر: الشبؽة العربقة لألبحاث والـشر، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (6)



– 
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 .(7)محؿد طؾي أيازي

ات الصحابة يف فؼه األحوال الشخصقة بقن األخذ بظاهر الـص ومراطاة اختالف"-

 .(7)، تللقف: ططقة حامد ططقة أبوالـور"الؿؼاصد الشرطقة

 .(3)، تللقف: طصام أكس الزفتاوي"كظرية الؿؼاصد محاولة لؾتشغقل"-

، تللقف: الدكتور محؿد "الؿؼاصد الشرطقة بقن حقوية الػؽرة ومحدودية الػعالقة"-

 .(4)كصر

مؼاصد الشريعة يف الؿحافظة طؾى ضرورة العرض ووسائؾفا من خالل محاربة "-

 .(5)، تللقف: الدكتور سعد بن كاصر الشثري"الشائعات

، تللقف: الدكتور كور الدين بن مختار "مؼاصد الشريعة واالجتفاد الؿعاصر"-

 .(6)الخادمي

                                                        

لى، ترجؿة: طؾي طباس الوردي، الـاشر: مركز الحضارة وتـؿقة الػؽر اإلسالمي، بقروت، لبـان، الطبعة األو  (7)

 م.7779-ـه7437

 م.7777-ـه7478رسالة ماجستقر من قسم الشريعة اإلسالمقة بؽؾقة دار العؾوم بجامعة الؼاهرة، يف طام   (7)

( شوال، 773طدد خاص بؿؼاصد الشريعة، العدد ) -الؼاهرة-بحث مـشور يف مجؾة )الؿسؾم الؿعاصر(  (3)

 .ـه7477

بل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وس  (4)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

 م.7777-ـه7477لخؿسون،بحث مـشور يف مجؾة البحوث الػؼفقة الؿعاصرة، الرياض، العدد الحادي وا  (5)

بحث مـشور يف كتاب )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة( يتضؿن وقائع الـدوة الؿـعؼدة حول كتاب ابن طاشور   (6)

م، إصدار الؿجؿع 7/7/7775)مؼاصد الشريعة اإلسالمقة( لؾشقخ محؿد الحبقب بن الخوجة، الؿـعؼدة يف 

 م.7776التوكسي لؾعؾوم واآلداب والػـون، بقت الحؽؿة، 
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الدكتور إسؿاطقل ، تللقف: "مؼاصد الشريعة واالجتفاد يف الؿغرب الحديث"-

 .(7)الحسـي

، تللقف: "األبعاد األخالققة والؿؼاصدية لؾـص وأثرها يف تحديد الحؽم الشرطي"-

 .(7)الدكتور كور الدين بن مختار الخادمي

، تللقف: الدكتورة غادة بـت طؾي بن حامد "األخالققات الطبقة من الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(3)بن طبدالرحؿن العؿروسي

 .(4)، تللقف: أبي معاذ حسن الؿرداوي"العؾؿاء من مؼاصد الشريعة الغراء الرجوع إلى"-

، تللقف: طؿر بن طبقد "رؤية يف إصار معرفة الوحي-مؼاالت يف التػؽقر الؿؼصدي"-

 .(5)حسـة

                                                        

م، ضؿن )سؾسؾة دراسات وأبحاث( طن مركز 7777-ـه7437الـاشر: دار السالم، الؼاهرة، الطبعة األولى،   (7)

 ( الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء، الرباط، الؿغرب.3الدراسات واألبحاث وإحقاء الرتاث رقم )

الػؼه اإلسالمي والؿستؼبل، األصول الؿؼاصدية وفؼه -بحث ضؿن كدوة )تطور العؾوم الػؼفقة يف طؿان  (7)

سؾطـة -م، تحت إشراف وزارة األوقاف والشمون الديـقة7779-ـه77/4/7437-8التوقع( خالل الػرتة 

 طؿان.

اإلسؽـدرية، -لؾبـات بجامعة األزهر رسالة دكتوراه يف الػؼه الؿؼارن من كؾقة الدراسات اإلسالمقة والعربقة  (3)

 م.7777-ـه7478

 م.7777-ـه7433الـاشر: دار سبقل الؿممـقن، طقن شؿس، الؼاهرة، مصر، الطبعة األولى،   (4)

 م.7999-ـه7437الـاشر: الؿؽتب اإلسالمي، دمشق، وبقروت، وطؿان، الطبعة األولى،   (5)



– 
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 انمبحث انخامص

 انمؤنفاث انمعاصرة انمخخصت 

 بذراضت أحكاو انمطائم واننىازل في ضىء انمقاصذ انشرعيت 
ن الباحثقن الؿعاصرين يف مؼاصد الشريعة مملػاهتم الؿؼاصدية خصص كثقر م

لدراسة أحؽام كثقر من الؼضايا والؿسائل والـوازل وفق الـظر يف مؼاصد الشريعة، 

بحقث تؽون الؿؼاصد حاكؿة طؾى تؾك الؿسائل، ومعقارًا وضابطًا لصحتفا، ومقزاكًا 

 وتػعقؾفا.توزن به الـوازل، وهذا من استثؿار الؿؼاصد الشرطقة 

وكاكت الؼضايا والؿسائل والؿوضوطات التي تم الـظر فقفا بؿقزان الؿؼاصد الشرطقة  

مختؾػة ومتػاوتة ومتعددة: فبعضفا متعؾق بالؿسائل الػؼفقة واألصولقة: كدراسة ضوابط 

االجتفاد والػتوى يف ضوء الؿؼاصد، وففم السـة، ودراسة األمر والـفي، والؿحؽوم 

ويات، وفؼه التعؾقل، والؿصالح الؿرسؾة وقواطد الرتجقح بقـفا وبقن فقه، وفؼه األول

الؿػاسد، وسد الذرائع، وفروض الؽػاية، والرتك يف التشريع والتؽؾقف، واألحؽام 

االستثـائقة، ومػفوم خالف األصل، وكظرية الوسائل، وضؿان طقوب الؿبقع، والجوابر 

 والزواجر، ومقراث ذوي األرحام، وغقرها.

فا متعؾق بالـوازل الػؼفقة الؿعاصرة: كدراسة حؽم الزواج بـقة الطالق، وبعض 

وحؽم الطالق التعسػي، وطؿؾقة الرتق العذري، ووسائل اإلكجاب الصـاطقة، 

والػحوصات الطبقة لؾزوجقن قبل إبرام طؼد الزواج، والسؾطة التؼديرية لؾؼاضي يف 

ضاء، وضوابط غرس األطضاء، أحؽام األسرة، واألخالققات الطبقة، والتربع باألط

والؿؾؽقة الػؽرية، والتؿويل اإلسالمي الؿعاصر، والصحة الوقائقة، واالستـساخ، ودور 

االجتفاد الجؿاطي يف مواكبة الؿستجدات، والحسابات الػؾؽقة ودورها يف إثبات دخول 
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 شفر رمضان، وكحو ذلك.

لؿجتؿعقة والتـؿوية كؿا اتصل بعضفا بدراسة أحؽام طدد من الؼضايا والظواهر ا 

والبقئقة واالقتصادية واإلدارية، ووزهنا بؿقزان الؿؼاصد الشرطقة: كدراسة موضوع تلخر 

الزواج طـد الشباب والشابات يف ضوء مؼاصد الشريعة، والصحة الوقائقة، وفؼه 

التحضر، والتـؿقة االجتؿاطقة، والتـؿقة الؿستدامة، ورطاية البقئة والؿحافظة طؾقفا، 

د استفالك الطاقة والؿاء، والسقاسة االقتصادية، وإدارة الؿوارد االقتصادية، وترشق

وسقاسة التصـقع، وضوابط الحؽم واإلدارة، والبحث العؾؿي يف العؾوم الطبقعقة، 

 وأهداف الرتبقة ومؼاصدها، وغقر ذلك.

كؿا اتجفت بعض الؿملػات إلى دراسة الحؽم الؿؼاصدي يف بعض الؿوضوطات  

بوحدة األمة وحؼوق اإلكسان ومصالحه، والحرية الديـقة، ومبدأ العدالة الؿتعؾؼة 

والؿساواة يف الؿواصـة، واالتػاقات الدولقة، واألقؾقات الؿسؾؿة، والؿجتؿع الؿدين، 

 وكحوها.

 ومن أبرز المصنفات المعاصرة التي سلكت هذا المسلك يف التيلوف ما يلي:

تللقف: الدكتور أحؿد بن محؿد بن  ،"أمن األمة من مـظور مؼاصد الشريعة"-

 .(7)طبدالعظقم الجؿل

تللقف: الدكتور أسامة بن محؿد بن  "ضوابط الػتوى يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(7)إبراهقم الشقبان

                                                        

 م.7779-ـه7437ولى، الـاشر: دار السالم، الؼاهرة، الطبعة األ  (7)

 .ـه7438مـشور يف دار كـوز إشبقؾقا، الرياض، الطبعة األولى،   (7)



– 
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، تللقف: الدكتورة وورققة "ضوابط االجتفاد التـزيؾي يف ضوء الؽؾقات الؿؼاصدية"-

 .(7)طبدالرازق

، تللقف: الدكتور طدكان بن محؿود "صد التشريع اإلسالميالؿحؽوم فقه يف ضل مؼا"-

 .(7)العساف

، "ه(797األمر والـفي بقن الؼصد األصؾي والؼصد التبعي طـد اإلمام الشاصبي )ت "-

 .(3)تللقف: الدكتور يحقى الؿـّار

، تللقف: الدكتورة حـان مسؾم "الجوابر والزواجر يف ضوء مؼاصد التشريع اإلسالمي"-

 .(4)وديفتال يرب

، تللقف: الدكتور حسن "أسرار الحج ومسللة السعة الزماكقة يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

 .(5)بن إبراهقم الفـداوي

 .(6)، تللقف: الدكتور طبدالحي يوسف"الزواج الؿستحدث يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة"-

، "الزواج بـقة الطالق من خالل أدلة الؽتاب والسـة ومؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

                                                        

 م.7773-ـه7474الـاشر: دار لبـان، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (7)

بحث مـشور يف مجؾة الشريعة والؼاكون، الصادرة طن كؾقة الؼاكون، جامعة اإلمارات العربقة الؿتحدة، العقن،   (7)

 م.7778-ـه7478سـة الثاكقة والعشرون، العدد الثالث والثالثون، ذو الحجة، ال

(، الرابطة الؿحؿدية 7الـاشر: مركز الدراسات واألبحاث وإحقاء الرتاث، سؾسؾة دورات وأبحاث رقم )  (3)

 م.7777-ـه7433لؾعؾؿاء، الرباط، الؿغرب، الطبعة األولى، 

 م.7773لـقل درجة الدكتوراه من كؾقة الشريعة بجامعة دمشق، سوريا،  أصروحة  (4)

 م.7773-ـه7434( السـة الثامـة والثالثون، 749بحث مـشور بؿجؾة )الؿسؾم الؿعاصر( مصر، العدد )  (5)

 م.7777-ـه7434بحث مـشور يف مجؾة )مجؿع الػؼه اإلسالمي( الخرصوم، العدد السابع،   (6)
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 .(7)تللقف: الدكتور صالح بن طبدالعزيز الؿـصور

، تللقف: "مدى إباحة الطالق التعسػي والتعويض طـه يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(7)الدكتور مقك ووك محؿود

، تللقف: "كحو توجقه البحث العؾؿي بالـظر الؿؼاصدي-وسائل اإلكجاب الصـاطقة"-

 .(3)الدكتورة فريدة زوزو

، تللقف: الدكتور مقك "تلخر الزواج طـد الشباب والشابات يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

 .(4)ووء محؿود، والدكتور صويف مان األمة

، تللقف: "الثابت والؿتغقر من أحؽام األسرة يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

 .(5)الدكتورة يؿقـة ساطد بوسعادي

، تللقف: "قضايا الزواج والطالق يف أمريؽاقراءة يف -األسرة يف مؼاصد الشريعة"-

                                                        

ة الشقخ محؿد بن صالح العثقؿقن، وفضقؾة الشقخ صالح بن محؿد الؾحقدان، وفضقؾة الشقخ تؼريظ: فضقؾ  (7)

 .ـه7478صالح بن فوزان الػوزان، الـاشر: دار ابن الجوزي، الؿؿؾؽة العربقة السعودية، الطبعة األولى، 

ضؿن حولقة مركز البحوث والدراسات اإلسالمقة، كؾقة دار العؾوم، جامعة الؼاهرة، مصر، السـة  بحث  (7)

 م.7779-ـه7437الخامسة، العدد العاشر، 

بحث مـشور يف مجؾة )تػؽر( التي يصدرها معفد إسالم الؿعرفة )إمام( جامعة الجزيرة، السودان، الؿجؾد   (3)

 .م7776-ه7477السابع، العدد الثاين، 

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (4)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

 .ـه7436اسات الؿرأة، الطبعة األولى، الـاشر: مركز باحثات لدر  (5)
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 .(7)الدكتورة زيـب بـت صه العؾواين

دراسة -الػحوصات الطبقة لؾزوجقن قبل إبرام طؼد الزواج، أساكقدها ومؼاصدها"-

 .(7)، تللقف: الدكتورة فاتن البوطقشي الؽقالين"مؼاركة

ادة بـت طؾي بن حامد ، تللقف: الدكتورة غ"األخالققات الطبقة من الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(3)بن طبدالرحؿن العؿروسي

، تللقف: الدكتور "الرطاية االجتؿاطقة والتـؿقة يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

 .(4)طبدالرحقم بـجؾون

، تللقف: طؾي بن موسى بن طؾي "الؼات وحؽؿه يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

 .(5)الحؽؿي

، تللقف: الدكتور محؿد كعقم "الشرطقة طؿؾقة الرتق العذري يف مقزان الؿؼاصد"-

 .(6)ياسقن

                                                        

-ه7437الـاشر: الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، فرجقـقا، الواليات الؿتحدة األمريؽقة، الطبعة األولى،   (7)

 م.7777

 م.7777-ـه7437الـاشر: دار الـػائس، األردن، الطبعة األولى،   (7)

اإلسؽـدرية، -اسات اإلسالمقة والعربقة لؾبـات بجامعة األزهررسالة دكتوراه يف الػؼه الؿؼارن من كؾقة الدر  (3)

 م.7777-ـه7478

وهي رسالة دكتوراه غقر مطبوطة، اكظر: دلقل الرسائل الجامعقة يف مركز الؿؾك فقصل لؾبحوث والدراسات   (4)

 (.65669اإلسالمقة برقم )

وهي رسالة ماجستقر غقر مطبوطة، اكظر: دلقل الرسائل الجامعقة يف مركز الؿؾك فقصل لؾبحوث والدراسات   (5)

 (.63773اإلسالمقة برقم )

-ـه7478بحث مـشور يف مجؾة الشريعة والدراسات اإلسالمقة، جامعة الؽويت، العدد العاشر، شعبان،   (6)

 م.7988
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بقان األحؽام الػؼفقة لإلكرتكت يف -االكرتكت ومؼاصد الشريعة وأصولفا وقواطدها"-

، تللقف: الدكتور كور الدين بن مختار "ضوء الؿؼاصد واألصول والؼواطد الشرطقة

 .(7)الخادمي

تللقف: محؿد رضوان خؾقل  ،"العؼل ووسائل الحػاظ طؾقه يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

 .(7)مجدالوي

دراسة أصولقة فؼفقة يف ضوء مؼاصد -العؼل، حػظه وحجقته وأثره يف التؽؾقف"-

 .(3)، تللقف: ففد بن طبداهلل بن سعقد الروقي العتقبي"الشريعة اإلسالمقة

 .(4)، تللقف: طبدالعزيز العسالي"الؿواصـة الؿتساوية يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

، تللقف: طبدالرحؿن "العدالة يف الؼاكون اإلكؽؾقزي والشريعة اإلسالمقةمبدأ "-

 .(5)البزاز

 .(6)، تللقف: مجؿوطة من الباحثقن"الػـون يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

                                                        

 .ـه7477لسعودية، الطبعة األولى، الـاشر: مؽتبة الرشد، الرياض، ا  (7)

 م.7777رسالة ماجستقر من كؾقة الشريعة والؼاكون، جامعة أم درمان اإلسالمقة، السودان،   (7)

 .ـه7475رسالة ماجستقر من كؾقة الشريعة، جامعة أم الؼرى،   (3)

 م.7778 -ـه7479الـاشر: مؾتؼى الؿرأة لؾدراسات والتدريب، صـعاء، القؿن، طام   (4)

بحث مـشور يف مجؾة )الحؼوق( التي تصدرها لجـة مـتخبة من صؾبة كؾقة الحؼوق، بغداد، العدد الثالث، السـة   (5)

 م.7947األولى، 

م. تؼديم: إبراهقم البقومي غاكم. وأصؾه مجؿوطة 7777الـاشر: دار ابن حزم، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (6)

من مختؾف التخصصات العؾؿقة يف الـدوة الدولقة التي أقامفا مركز  من األبحاث التي شارك فقفا باحثون

مي، وذلك يف مديـة اسطـبول يف دراسات مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، التابع لؿمسسة الػرقان لؾرتاث اإلسال

 م.7776كوفؿرب  5-6
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، تللقف: الدكتور: طبدالسالم "فؼه األولويات يف ضالل مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

 .(7)طقادة طؾي الؽربولي

 .(7)، تللقف: الدكتور أحؿد إرضاء بن مختار"مؼاصدية يف الػروق الػؼفقة دراسة"-

، "دراسة يف ضوء مؼاصد الشريعة-كظرية التػاضل الشرطي طـد اإلمام ابن تقؿقة"-

 .(3)تللقف: الحسن بن موسى العـاين الجزائري

ور ، تللقف: الدكت"فؼه الواقع يف ضوء مؼاصد الشريعة-فؼه التعؾقل وفؼه الؿؼاصد"-

 .(4)وهبة بن مصطػى الزحقؾي

)مجؿوطة بحوث(، تللقف: مجؿوطة من          "مؼاصد الشريعة وقضايا العصر"-

 .(5)الباحثقن

، تللقف: محؿد "دراسة تحؾقؾقة يف ضوء مؼاصد الشريعة-مػفوم خالف األصل"-

                                                        

كتوراه من كؾقة الػؼه م، وأصل هذا الؽتاب رسالة د7778-ه7479الـاشر: دار صقبة، دمشق، الطبعة األولى،   (7)

 وأصوله بالجامعة اإلسالمقة بالعراق.

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه، شعبة الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، جامعة الحسن   (7)

 م.7773-7777/ـه7434-7433الثاين، الؿحؿدية، الؿؿؾؽة الؿغربقة، السـة الجامعقة، 

 م.7777-ـه7433م، بقروت، لبـان، الطبعة األولى، الـاشر: دار ابن حز  (3)

الػؼه اإلسالمي والؿستؼبل، األصول الؿؼاصدية وفؼه -بحث ضؿن كدوة )تطور العؾوم الػؼفقة يف طؿان  (4)

سؾطـة -م، تحت إشراف وزارة األوقاف والشمون الديـقة7779-ـه77/4/7437-8التوقع( خالل الػرتة 

 طؿان.

الػرقان لؾرتاث اإلسالمي )مركز دراسات مؼاصد الشريعة اإلسالمقة(، تؼديم الدكتور أحؿد الـاشر: ممسسة   (5)

زكي يؿاين، وهي أبحاث ممتؿر بعـوان: )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر( بتـظقم ورطاية الؿجؾس 

 م.7777األطؾى لؾشمون اإلسالمقة يف الؼاهرة، طام 
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 .(7)البشقر الحاج سالم

 .(7)طبدالعزيز الحداد ، تللقف: الدكتور أحؿد بن"الػتوى يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

دراسة تلصقؾقة يف ففم الـصوص التشريعقة -االجتفاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي"-

 .(3)، تللقف: الدكتور كذير حؿادو"وتطبقؼفا بـظرة مؼاصدية

، "الؿصؾحة الؿرسؾة وقواطد الرتجقح بقـفا وبقن الؿػاسد يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

 .(4)تللقف: حارث طبدالؼفار حسن

دراسة فؼفقة -مؼاصد التربع باألطضاء يف ضوء الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة"-

 .(5)، تللقف: بـدر بن صالح بن طقسى الجرب"تلصقؾقة

، تللقف: زيـب بـت أحؿد "ضوابط غرس األطضاء يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

 .(6)الريسوين

، تللقف: الدكتور طؾي بن أحؿد "دراسة مؼاركة–الؿؾؽقة الػؽرية يف مقزان الؿؼاصد "-

                                                        

-ـه7479ر اإلسالمي، فقرجقـقا، الواليات الؿتحدة األمريؽقة، الطبعة األولى، الـاشر: الؿعفد العالؿي لؾػؽ  (7)

 م.7778

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (7)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

 م.7779-ه7437الـاشر: دار ابن حزم، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (3)

 م.7777-ـه7437رسالة ماجستقر يف أصول الػؼه من قسم الشريعة، كؾقة العؾوم اإلسالمقة، جامعة بغداد،   (4)

 م.7777-ـه7437رسالة ماجستقر من قسم الشريعة، كؾقة الحؼوق، جامعة اإلسؽـدرية،   (5)

 م.7777رسالة ماجستقر يف الػؼه الؿعاصر، كؾقة الدراسات اإلسالمقة، قطر،   (6)
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 .(7)بن صالح الؿفداوي

دراسة يف سقاقات الؿدخل -العؿؾقة االجتفادية وأصول الػؼه الحضاري"-

 .(7)، تللقف الدكتور سقف الدين طبدالػتاح"الؿؼاصدي

، تللقف: "الؼصد ومدى تلثقره يف تؽققف أطؿال الؿؽؾػقن وفق مؼاصد الشارع"-

 .(3)سؿاء أكؾيالدكتورة أ

، تللقف: الدكتور طؿران بن "وسطقة األمة الؿسؾؿة بقن أزمة الواقع ومؼاصد الشارع"-

 .(4)سؿقح كزال

 .(5)، تللقف: محؿد الحسن بن بريؿة إبراهقم"التـؿقة الؿستدامة، تلسقس مؼاصدي"-

 .(6)، تللقف: محؿد الحسن بريؿة"رؤية إسالمقة مؼاصدية يف التـؿقة االجتؿاطقة"-

                                                        

بحث مـشور ضؿن مجؾة )الحؼوق( الصادرة طن مجؾس الـشر العؾؿي، جامعة الؽويت، العدد الثالث، السـة   (7)

 م.7778-ـه7479ة والثالثقن، الثاكق

بحث ضؿن أطؿال الـدوة العؾؿقة الدولقة التي كظؿتفا الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء بالؿؿؾؽة الؿغربقة بعـوان   (7)

-ـه77/6/7478-77)أهؿقة السقاق يف الؿجاالت التشريعقة وصؾتفا بسالمة العؿل باألحؽام( الؿـعؼدة يف 

 م.76-78/6/7777

 -الجزء الثاين-وة العالؿقة طن الػؼه اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرينبحث ضؿن الـد  (3)

والتي بعـوان: )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة 

 . ـه76/7/7477-74م/77/7/7776-8بؿالقزيا يف الػرتة 

ضؿن مجؾة )األمة الوسط( الصادرة طن االتحاد العالؿي لعؾؿاء الؿسؾؿقن، بقروت، لبـان، السـة  بحث  (4)

 م.7779األولى، العدد األول، 

 م.7774(، مركز التـوير الؿعريف، الخرصوم، الطبعة األولى، 7بحث ضؿن سؾسؾة كدوات التـوير، رقم )  (5)

رها الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، بقروت، السـة السابعة، بحث ضؿن مجؾة )إسالمقة الؿعرفة( التي يصد  (6)

 م.7777-ـه7477العدد السادس والعشرون، 
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 .(7)، تللقف: الدكتور إدريس حؿادي"الؿجتؿع يف ضل الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(7)، تللقف: الدكتور حسن جابر"مدخل مؼاصدي لؾتـؿقة"-

، تللقف: الدكتور "مؼاصد الشريعة اإلسالمقة يف مجال رطاية البقئة والؿحافظة طؾقفا"-

 .(3)محؿد بن طبدالؼادر الػؼي

دراسة تلصقؾقة يف ضوء الؽتاب والسـة -إسالميالؿحافظة طؾى البقئة من مـظور "-

 .(4)، تللقف: الدكتور قطب الريسوين"ومؼاصد الشريعة

 .(5)، تللقف: باسم الجؿقؾي"سقاسة التصـقع يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

 .(6)، تللقف: طبدالـور بزا"مصالح اإلكسان مؼاربة مؼاصدية"-

، تللقف: الدكتور أحؿد الريسوين، والدكتور "حؼوق اإلكسان محور مؼاصد الشريعة"-

 .(7)محؿد الزحقؾي، والدكتور محؿد طثؿان شبقر

                                                        

بحث ضؿن مجؾة )الغـقة( التي تصدرها الرابطة الؿحؿدية لعؾؿاء، الؿؿؾؽة الؿغربقة، العدد األول،   (7)

 م.7777-ـه7437

ات مؼاصد الشريعة، صبع مطابع الؿدين، الؿمسسة الـاشر: ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراس  (7)

 م.7777السعودية، الؼاهرة، 

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (3)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 ي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.اإلسالم

 م.7778-ـه7479الـاشر: دار ابن حزم، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (4)

 م.7778-ـه7479الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (5)

 م.7778-ه7479ولى، الـاشر: الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، فقرجقـقا، أمريؽا، الطبعة األ  (6)

بحث مـشور يف كتاب األمة، وهو سؾسؾة دورية تصدر طن وزارة األوقاف والشمون اإلسالمقة يف قطر، العدد   (7)

 . تؼديم طؿر طبقد حسـة.ـه7473السابع والثؿاكون، محرم، 



– 
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، تللقف: "حؼوق اإلكسان يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة مؼاركة بالؿواثقق الدولقة"-

 .(7)الدكتور مسػر بن طؾي الؼحطاين

، تللقف: الدكتور محؿد بن "م والؿؼاصد العؾقا يف اإلسالمحؼوق اإلكسان يف ضل الؼق"-

 .(7)أحؿد الؿبقض

 .(3)، تللقف: وصػي طاشور أبوزيد"الحرية الديـقة ومؼاصدها يف اإلسالم"-

، تللقف: "حتؿقة الصراع الديـي طؾى أرض فؾسطقن من مـظور الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(4)"الدكتور سامي بن محؿد الصالحات

، تللقف: الدكتور سامي "دراسات من مـظور مؼاصد الشريعة اإلسالمقة-فؾسطقن"-

 .(5)الصالحات

، "التصوف طـد اإلمام أحؿد بن زروق الربكسي الؿغربي يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(6)تللقف: بوشعقب لؿدي

 .(7)، تللقف: الدكتور سقف بن طبدالػتاح"الـؿوذج الؿؼاصدي وتـظقر حؼوق اإلكسان"-

                                                        

 م.7779الـاشر: مركز البحوث والتواصل الؿعريف، الرياض،   (7)

 م.7777ة سالمة، الـاشر: ممسسة الؿختار لؾـشر والتوزيع، مصر، تؼديم الدكتور يوسف جؿع  (7)

 م.7779-ـه7437الـاشر: دار السالم، الؼاهرة، الطبعة األولى،   (3)

بحث مـشور ضؿن مجؾة )الشريعة والدراسات اإلسالمقة( الصادرة طن مجؾس الـشر العؾؿي، جامعة   (4)

 م.7776-ـه7477(، 77( السـة )65الؽويت، العدد )

 م.7777-ـه7437الـاشر: مركز الزيتوكة لؾدراسات واالستشارات، بقروت، لبـان، الطبعة الثاكقة،   (5)

طؾؿقة لـقل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمقة، شعبة الدراسات اإلسالمقة، وحدة الؿـاضرات  أصروحة  (6)

 م.7777الديـقة يف الػؽر اإلسالمي، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، جامعة محؿد الخامس، الرباط، 

( السـة 77ان، العدد )بحث مـشور يف مجؾة )رواق طربي( تصدر طن مركز الؼاهرة لدراسات حؼوق اإلكس  (7)

 م.7998الثالثة، 
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تطوير مـفج الرتبقة الديـقة اإلسالمقة بالؿرحؾة الثاكوية يف ضوء مؼاصد الشريعة "-

 .(7)، تللقف: إكرام محؿد فتحي أحؿد مرزوق"اإلسالمقة وبعض الؼضايا الؿعاصرة

 .(7)، تللقف: مصدق حسن"الفـدسة الوراثقة ومؼاصد الشريعة"-

، تللقف: الدكتور كور "اصديةرؤية شرطقة مؼ-الفـدسة الوراثقة واإلخالل باألمن"-

 .(3)الدين بن مختار الخادمي

السؾطة التؼديرية لؾؼاضي يف أحؽام األسرة بقن الؿؼاصد الشرطقة والؼاكون "-

 .(4)، تللقف: الدكتور أحؿد األمراين"الوضعي

، تللقف: الدكتور طؾقان "مؼاصد الؼاكون الوضعي يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

 .(5)بو زيان

، تللقف: الدكتور محؿد بن "السقاسة االقتصادية يف إصار مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

 .(6)طبدالؿـعم طػر

                                                        

رسالة ماجستقر من قسم الؿـاهج وصرق التدريس بؽؾقة الرتبقة باإلسؿاطقؾقة بجامعة قـاة السويس بؿصر، يف   (7)

 م.7773-ـه7434طام 

 م.7996-ـه7477رسالة دكتوراه من الؿعفد األطؾى ألصول الدين بجامعة الزيتوكة بتوكس، يف طام   (7)

ث مـشور يف مجؾة البحوث األمـقة، الصادرة طن مركز البحوث والدراسات بؽؾقة الؿؾك ففد األمـقة، بح  (3)

 م.7774-ـه7474الؿؿؾؽة العربقة السعودية، الؿجؾد الثاين طشر، العدد الرابع والعشرون، ربقع اآلخر، 

ؼؾم، الرباط، الؿغرب، الطبعة تؼديم: الدكتور محؿد السقسي، والدكتور إبراهقم بحؿاين، الـاشر: دار ال  (4)

 م. وأصؾه رسالة جامعقة لـقل درجة الدكتوراه.7777األولى، 

 م.7773-ـه7434( السـة الثامـة والثالثون، 757بحث مـشور بؿجؾة )الؿسؾم الؿعاصر( مصر، العدد )  (5)

سالمقة، مؽة الؿؽرمة، الـاشر: معفد البحوث العؾؿقة وإحقاء الرتاث اإلسالمي، مركز بحوث الدراسات اإل  (6)

 .(777. وهو بحث مـشور ضؿن سؾسؾة بحوث الدراسات اإلسالمقة، رقم )ـه7475جامعة أم الؼرى، 



– 
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، تللقف: محؿد بن طؾي بن محؿد "السقاسة االقتصادية يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(7)القتقم

، تللقف: الدكتور "إدارة الؿوارد االقتصادية يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

 .(7)دحت جاسم محؿد السبعاويم

، تللقف: "تدابقر األمن الداخؾي وقواطده العامة يف الدولة يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

 .(3)الدكتور حسام إبراهقم حسقن أبوالحاج

، تللقف: رابحي بن يحقى بن "ضوابط الحؽم واإلدارة يف إصار مؼاصد الشريعة"-

 .(4)حسن

، تللقف: الدكتور أحؿد الؿجتبى "اهتا ومؼاصدهاففم السـة يف ضوء أسباهبا ومالبس"-

 .(5)باكؼا طؾي

، تللقف: "اإلمام ابن تقؿقة كؿوذجًا-ففم الحديث الـبوي يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

 .(6)الدكتور خالد بن مـصور الدريس

، تللقف: الدكتور "تلصقل وفوائد وضوابط-ففم الحديث يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(7)ؾيمحؿد روزيؿي بن رم

                                                        

 م.7985رسالة ماجستقر من جامعة صدام لؾعؾوم اإلسالمقة، بغداد،   (7)

 م.7776الـاشر: دار الـػائس، الطبعة األولى،   (7)

 م.7776أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف الػؼه وأصوله، كؾقة الدراسات العؾقا، الجامعة األردكقة،   (3)

-ـه7476رسالة ماجستقر من كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة، جامعة إفريؼقا العالؿقة، الخرصوم،   (4)

 م.7775

 م.7777مـشور يف كؾقة معارف الوحي والعؾوم اإلكساكقة يف الجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا، يف طام  بحث  (5)

 م.7777بحث مـشور يف مجؾة األمقر طبدالؼادر، الجزائر،   (6)

 بحث مـشور يف مجؾة الحديث بؿعفد دراسات الحديث الـبوي )إهناد(، الؽؾقة الجامعقة اإلسالمقة العالؿقة  (7)

 م.7775بسالكجور، مالقزيا، السـة الخامسة، العدد التاسع، 



 

797 

، تللقف: الدكتور "دراسة أصولقة فؼفقة مؼاصدية-الرتك يف التشريع والتؽؾقف"-

 .(7)سؾقؿان طبدالوهاب إبراهقم أبو

 .(7)، تللقف: طؾي أكرب كالكرتي"دراسة مؼاصدية-الػؼه ومصؾحة الـظام"-

، تللقف: الدكتور كور الدين بن مختار "فؼه التحضر من مـظور مؼاصد الشريعة"-

 .(3)الخادمي

، تللقف: الدكتور إبراهقم البقومي "الؿجتؿع الؿدين يف ضوء الؿؼاصد العامة لؾشريعة"-

 .(4)غاكم

، تللقف: الدكتور كؿال السعقد "رؤية مؼاصدية-األقؾقات يف الؿـظور اإلسالمي"-

 .(5)حبقب

 .(6)، تللقف: مجؿوطة باحثقن"مؼاصد الشريعة واالتػاققات الدولقة"-

، تللقف: الدكتور "الؿؾؽقة العؼارية لألجاكب يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

                                                        

 م.7777الـاشر: ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراسات مؼاصد الشريعة، لـدن، الطبعة األولى،   (7)

ترجؿة الشقخ محؿد حسن زراقط، وهو بحث مـشور يف مجؾة )الؿحجة( الصادرة طن معفد الؿعارف   (7)

 م.7778-ـه7479سات الديـقة والػؾسػقة، بقروت، لبـان، العدد السادس طشر، الحؽؿقة لؾدرا

بحث مـشور ضؿن الـدوة العؾؿقة الدولقة التي كظؿفا الؿعفد األطؾى ألصول الدين بـزل أفريؼقا بتوكس، خالل   (3)

 م.77/7/7774-77الػرتة من 

اصد الشريعة، صبع مطابع الؿدين، الؿمسسة الـاشر: ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراسات مؼ  (4)

 م.7777السعودية، الؼاهرة، 

يـاير، -ـه7437( السـة الثالثة طشرة، صػر، 49بحث مـشور يف مجؾة )الؿـار الجديد(، الؼاهرة، العدد )  (5)

 م.7777

 م.7773 الـاشر: ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراسات مؼاصد الشريعة، الطبعة األولى،  (6)



– 
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 .(7)محؿد كؿال الدين إمام

، تللقف: إبراهقم بن أحؿد بن محؿد "الصحة الوقائقة يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(7)الشروف

ء ، تللقف: الدكتورة فاصؿة الزهرا"الُبعد الؿؼصدي لؿبدأ التؽامل يف اإلسالم"-

 .(3)وغالكت

، تللقف: الدكتور طبدالرحؿن "تحؼقق وحدة األمة اإلسالمقة وفق الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(4)بن جؿقل بن طبدالرحؿن قصاص

، تللقف: "االستـساخ بدطة العصر يف ضوء األصول والؼواطد والؿؼاصد الشرطقة"-

 .(5)الدكتور كور الدين بن مختار الخادمي

، تللقف: سعد "دراسة فؼفقة مؼاركة-مؼاصد الشريعةضؿان طقوب الؿبقع يف ضوء "-

 .(6)خؾقػة العبار

                                                        

( السـة الثالثة 737بحث مـشور يف مجؾة )الؿسؾم الؿعاصر( الؼاهرة، طدد خاص بؿؼاصد الشريعة، العدد )  (7)

 م.7778-ـه7479والثالثون، 

 م.7775رسالة ماجستقر من كؾقة الدراسات العؾقا بالجامعة األردكقة،   (7)

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف الػؼه وأصوله، كؾقة العؾوم االجتؿاطقة والعؾوم اإلسالمقة، جامعة لخضر،   (3)

 م. 7779/7777-ـه7437/7437باتـة، الجزائر، السـة الجامعقة، 

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (4)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8ه الؿوافق 76/7/7477-74مقة العالؿقة بؿالقزيا يف اإلسال

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

 م.7774-ـه7475الـاشر: دار وحي الؼؾم، بقروت، الطبعة األولى،   (5)

 م.7999مـشورات جامعة قاريوكس، بـغازي، لقبقا، الطبعة األولى،   (6)
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، تللقف: ذوالػؼار "رؤية مؼاصدية فؼفقة-الحسابات الػؾؽقة وإثبات شفر رمضان"-

 .(7)طؾي شاه

، تللقف: الدكتور طؾي "البحث العؾؿي يف العؾوم الطبقعقة يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة"-

 .(7)صاهر شرف الدين

، تللقف: قاسم بن طؿر "الرتبقة وأهداففا يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقةمؼاصد "-

 .(3)الخقر آدم أبو

أهداف الرتبقة يف الؿجتؿع اإلسالمي الؿعاصر يف ضوء البعد االجتؿاطي لؿؼاصد "-

 .(4)، تللقف: شحته محؿد سعد مواىف"دراسة تحؾقؾقة-الشريعة اإلسالمقة

 .(5)، تللقف: جؿال أحؿد بادي"رؤية مؼاصدية-بوياستثؿار الخطل يف التوجقه الرت"-

 .(6)، تللقف: الدكتور لشفب أبوبؽر"الؿؼاصد وتؼويم االجتفاد"-

 .(7)، تللقف: الدكتور أحؿد طبادي"الؿؼاصد ومؼتضقات االجتفاد والتجديد"-

                                                        

-ـه7437الـاشر: الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، فرجقـقا، الواليات الؿتحدة األمريؽقة، الطبعة األولى،   (7)

 م.7779

بحث مـشور يف )مجؾة مجؿع الػؼه اإلسالمي(، الصادرة طن مجؿع الػؼه اإلسالمي، الخرصوم، السودان،   (7)

 م.7777-7478العدد الرابع، 

 م.7779مشق، الطبعة األولى، الـاشر: دار الػؽر، د  (3)

 م.7777-ـه7437كؾقة الرتبقة، جامعة بـفا، مصر،  رسالة ماجستقر من  قسم أصول الرتبقة،  (4)

بحث مـشور يف مجؾة )التجديد( التي تصدر طن الجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا، الؿجؾد الثالث طشر،   (5)

 م.7779-ـه7437العدد الخامس والعشرون، 

بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة،   (6)

 م.7775-ـه7476الجزائر، العدد الرابع، محرم، 

م، تحت طـوان )طؾم الؿؼاصد 7774مارس  37-37ضؿن الـدوة الؿـعؼدة بالخرصوم يف الػرتة من  بحث  (7)

 الشرطقة بقن الجفد الـظري والتحؼقق العؿؾي( وزارة اإلرشاد واألوقاف، الخرصوم، السودان.
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 .(7)، تللقف: الدكتور لشفب أبوبؽر"الؿؼاصد وتؼويم االجتفاد"-

 .(7)، تللقف: الدكتور محؿد الؿـتار"كحو تدبقر راشد-الؿؼاصد وإدارة الخالف"-

 .(3)، تللقف: طبداهلل بن حؿود العزري"مؼاصد الشريعة وفروض الؽػاية"-

، تللقف: أم كائل "دراسة أصولقة مؼاصدية-كظرية الوسائل يف الشريعة اإلسالمقة"-

 .(4)بركاين

، "ضوء مؼاصد الشريعة دراسة تطبقؼقة يف-سد الذرائع كلحد األدلة الؿختؾف فقفا"-

 .(5)تللقف: الدكتورة فوزية بـت محؿد الؼثامي

، تللقف: الدكتور طؿر بن محؿد بن "األحؽام الشرطقة بقن التعبد ومعؼولقة الؿعـى"-

 . (6)سقد طبدالعزيز

، "دور االجتفاد الجؿاطي يف مواكبة الؿستجدات بالـظر لؿؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

                                                        

قسـطقـة،  بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة،  (7)

 م.7775-ـه7476الجزائر، العدد الرابع، محرم، 

م، تحت طـوان )طؾم الؿؼاصد 7774مارس  37-37بحث ضؿن الـدوة الؿـعؼدة بالخرصوم يف الػرتة من   (7)

 الشرطقة بقن الجفد الـظري والتحؼقق العؿؾي( وزارة اإلرشاد واألوقاف، الخرصوم، السودان.

وم الػؼفقة يف مسؼط، سؾطـة طؿان، بعـوان )الػؼه اإلسالمي يف طالم متغقر( يف بحث ضؿن كدوة تطور العؾ  (3)

 م.77/4/7777-9-ـه8/5/7437-5الػرتة 

بحث تؽؿقؾي مؼدم لـقل درجة الدكتوراه يف طؾوم الوحي والرتاث، كؾقة معارف الوحي والعؾوم اإلكساكقة،   (4)

 م. 7773الجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا، 

بحث مـشور بؿجؾة مركز البحوث والدراسات اإلسالمقة بؽؾقة دار العؾوم، جامعة الؼاهرة، العدد السادس   (5)

 م.7774-ـه7435واألربعون، 

م. وأصل هذا الؽتاب أصروحة طؾؿقة لـقل 7773-ـه7434الـاشر: دار البصائر، الؼاهرة، الطبعة األولى،   (6)

 كؾقة البـات، جامعة طقن شؿس.درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمقة، 
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 .(7)طبدالعزيز بن مصطػى الخالدتللقف: الدكتور 

، تـللقف: الـدكتور محؿـد "رؤيـة مؼاصـدية-الؿعـى والسقاق بقن الشافعي والشـاصبي"-

 .(7)كؿال الدين إمام

، تللقف: الدكتور صالح بن "رؤية مؼاصدية-األحؽام االستثـائقة وإشؽالقة توسقعفا"-

 .(3)قادر كريم الزكؽي

ضوء الؿؼاصد الشرطقة والؼواطد األصولقة  أحؽام السفر يف الػؼه اإلسالمي طؾى"-

 .(4)، تللقف: الدكتورة صالحة بـت دخقل بن محؿد الحؾقس"الؿتعؾؼة به

، تللقف: الدكتور طوض "رؤية مؼاصدية-التؼسقم الثالثي لؾجرائم يف الػؼه الشرطي"-

 .(5)بن محؿد بن طوض

 .(6)، تللقف: بن طقسى طقادي"الؿصؾحة من ترشقد استفالك الطاقة"-

                                                        

بحث ضؿن أبحاث كدوة )االجتفاد الجؿاطي يف العالم اإلسالمي( التي تـظؿفا كؾقة الشريعة والؼاكون بجامعة   (7)

 م.73/77/7996-77الؿوافق  ـه73/8/7477-77اإلمارات العربقة الؿتحدة، يف الػرتة من 

كظؿتفا الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء بالؿؿؾؽة الؿغربقة بعـوان بحث ضؿن أطؿال الـدوة العؾؿقة الدولقة التي   (7)

-ـه77/6/7478-77)أهؿقة السقاق يف الؿجاالت التشريعقة وصؾتفا بسالمة العؿل باألحؽام( الؿـعؼدة يف 

 م.76-78/6/7777

الؿجؾد  بحث مـشور يف مجؾة )تػؽر( التي يصدرها معفد إسالم الؿعرفة )إمام( جامعة الجزيرة، السودان،  (3)

 م.7775-ـه7476السادس، العدد الثاين، 

بحث مـشور يف مجؾة الشريعة والؼاكون، الصادرة طن كؾقة الؼاكون، جامعة اإلمارات العربقة الؿتحدة، العقن،   (4)

 م.7778-ـه7478السـة الثاكقة والعشرون، العدد الثالث والثالثون، ذو الحجة، 

( السـة الثالثة 737مـشور يف مجؾة )الؿسؾم الؿعاصر( الؼاهرة، طدد خاص بؿؼاصد الشريعة، العدد ) بحث  (5)

 م.7778-ـه7479والثالثون، 

بحث مـشور ضؿن كتاب )الؿصؾحة الؿعتربة وأثرها يف معالجة قضايا العصر( من مـشورات وزارة الشمون   (6)

ؼقروان بعـوان )الؿصؾحة الؿعتربة وأثرها يف قضايا م، وأصؾه بحث ضؿن كدوة بال7779الديـقة، توكس، 

 م.7778مارس -ـه7479العصر( ربقع األول 
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 .(7)، تللقف: فائزة الػؼي"الؿصؾحة من ترشقد الطاقة"-

 .(7)، تللقف: رضا بسباس، وأحؿد معؾول"الؿصؾحة من ترشقد استفالك الؿاء"-

طبقدة مشفور  ، تللقف: أبو"كرة الؼدم بقن الؿصالح والؿػاسد من وجفة كظر شرطقة"-

 .(3)بن حسن آل سؾؿان

، تللقف: "دراسة فؼفقة قاكوكقة مؼاركة -يعةمقراث ذوي األرحام يف ضوء مؼاصد الشر"-

 .(4)طبدالرحؿن بن محؿد بن طبدالستار

، تللقف: الدكتور مـقر طؾي "دراسة مؼاصدية-كظرة الشريعة اإلسالمقة لؾؿال"-

 .(5)الرب الؼباصي، والدكتور ستقاوان بن كوكاردي طبد

، تللقف: "الشريعةالتؿويل اإلسالمي الؿعاصر بقن شؽؾقة العؼود ومؼاصد "-

 .(6)طبدالعظقم أبوزيد

                                                        

بحث مـشور ضؿن كتاب )الؿصؾحة الؿعتربة وأثرها يف معالجة قضايا العصر( من مـشورات وزارة الشمون   (7)

وأثرها يف قضايا  م، وأصؾه بحث ضؿن كدوة بالؼقروان بعـوان )الؿصؾحة الؿعتربة7779الديـقة، توكس، 

 م.7778مارس -ـه7479العصر( ربقع األول 

بحث مـشور ضؿن كتاب )الؿصؾحة الؿعتربة وأثرها يف معالجة قضايا العصر( من مـشورات وزارة الشمون   (7)

م، وأصؾه بحث ضؿن كدوة بالؼقروان بعـوان )الؿصؾحة الؿعتربة وأثرها يف قضايا 7779الديـقة، توكس، 

 م.7778مارس -ـه7479ول العصر( ربقع األ

 م.7779-ـه7437الـاشر: الدار األثرية، طؿان، األردن، الطبعة الثالثة،   (3)

 م.7775الـاشر: دار الجامعة الجديدة، اإلسؽـدرية، مصر، الطبعة األولى،   (4)

 بحث مـشور يف جامعة العؾوم اإلسالمقة، مالقزيا.  (5)

مـشور يف مجؾة )التجديد( التي تصدر طن الجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا، الؿجؾد الثاين طشر،  بحث  (6)

 م.7778-ـه7479العدد الثالث والعشرون، 
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 انمبحث انطادش

 انمؤنفاث انمعاصرة انمخخصت 

 بذراضت فقه اضخثمار انمقاصذ انشرعيت 
يتـاول الباحثون الؿعاصرون يف مملػاهتم الؿؼاصدية يف هذا االتجاه ماهقة الؿؼاصد 

الؿؼاصد وتحديد أبعادها، وطالقتفا بؿا يشبففا من مصطؾحات، ومعرفة امتدادات 

الشرطقة، والعؾم بؿعالجة طؾؿاء الشريعة لفذه اإلمدادات، ومعرفة مدى أثرها يف تؽوين 

الػؽر الـوازلي، واستقعابه، ومحاولة تطبقق هذا األثر يف كل الؿجاالت الحقاتقة، 

ويتضؿن ذلك بقان األثر الؿؼاصدي يف تلسقس الػؽر الػؼفي، ويف بـائه، ويشؿل ذلك 

 التعاضد بقن الـؼل والعؼل، وكحو ذلك. األثر الؿؼاصدي يف

كؿا يدرس هذا االتجاه معالم األثر الؿؼاصدي يف االجتفاد الػؼفي، سواء كان ذلك  

يف تعؾقل األحؽام بالِحؽم والؿؼاصد، أو يف تؼعقد الؼواطد الشرطقة، أو يف متابعة 

 مستجدات الػؽر الػؼفي.

ػعقل طؾم الؿؼاصد الشرطقة يف كؿا يتـاول الباحثون ضؿن هذا االتجاه محاولة ت

البحث األصولي واالستدالل الػؼفي طن صريق دراسة كؼدية لبعض مسالك الرتجقح يف 

الػؼه اإلسالمي، واقرتاح الؿؼاصد الشرطقة كلسؾوب مـفجي لحل تعارض الـصوص 

وإدارة الحؽم الشرطي معفا وجودًا وطدمًا حسب تغقر األحوال، ويف ذلك توسقٌع 

األحؽام مع طؾؾفا كؿا هو متؼرر إلى دوراهنا مع مؼاصدها كذلك،  لؿػفوم دوران

والفدف من إدارة األحؽام مع مؼاصدها الشرطقة الحػاُظ طؾى مروكة الػؼه اإلسالمي 

وقدرته طؾى استقعاب تغقر األحوال وتبدل األطصار، وكذلك إطؿال الـصوص الشرطقة 

ال الـص أولى من إهؿاله، إضافة كؾفا بصرف الـظر طن وقوع التعارض بقـفا: ألن إطؿ
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إلى أن ذلك يفدف إلى الؿساهؿة يف جعل الؿؼاصد الشرطقة مرجعقة ومعقارًا يف الـظر 

واالطتبار والرتجقح: لتؼؾقل حجم الخالف الػؼفي يف الؿسائل الػرطقة طن صريق رد 

ت االختالف إلى الؿؼاصد التي هي أقرب إلى أصول الشريعة الثابتة مـفا إلى الظـقا

 االجتفادية األخرى.

كؿا ُيذكر ضؿن هذا االتجاه أهؿقة الؿواءمة بقن الؿؼاصد الؽؾقة والـصوص الجزئقة: 

فقؽون الـظر يف الـصوص الشرطقة الجزئقة يف ضوء مؼاصد الشرع الؽؾقة، بحقث تدور 

 الجزئقات حول محور الؽؾقات، وترتبط األحؽام بؿؼاصدها.

 اصرة التي سلكت هذا االتجاه يف التيلوف ما يلي:  ومن أبرز المًلفات واألبحاث المع

 .(7)، تللقف: الدكتور طبدالسالم الرفعي"فؼه الؿؼاصد وأثره يف الػؽر الـوازلي"-

 .(7)، تللقف: الدكتور جاسر طودة"فؼه الؿؼاصد إكاصة األحؽام الشرطقة بؿؼاصدها"-

خالد بن مقؾود بن  ، تللقف:"فؼه الؿؼاصد يف كوازل وقضايا الؿعقار لؾوكشريسي"-

 .(3)طبدالؼادر سؿاحي

، تللقف: الدكتور مممن "فؼه مؼاصد الشريعة يف الحؽم طؾى وسائل التطور العؾؿي"-

 .(4)بن أحؿد شويدح

                                                        

 م.7774الـاشر: دار أفريؼقا الشرق، الدار البقضاء، الؿغرب، الطبعة األولى،   (7)

دن، فرجقـقا، الواليات الؿتحدة األمريؽقة، الطبعة األولى، الـاشر: الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، هقرك  (7)

 م. وأصؾه رسالة ماجستقر من الجامعة اإلسالمقة األمريؽقة.7776-ـه7477

 م.7775رسالة ماجستقر يف الحؼوق من قسم الشريعة اإلسالمقة بؽؾقة الحؼوق بجامعة االسؽـدرية، يف طام   (3)

ريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الش  (4)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.
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، تللقف: فوزي "فؼه مؼاصد الشريعة يف تـزيل الحؽام، أو فؼه االجتفاد التـزيؾي"-

 .(7)بالثابت

 .(7)طبداهلل الزبقر طبدالرحؿن، تللقف: الدكتور: "فؼه الؿؼاصد"-

 .(3)، تللقف: الدكتور إبراهقم البقومي غاكم"تجديد الػصول يف فؼه مؼاصد الشريعة"-

، تللقف: الدكتور "فؼه الواقع يف ضوء مؼاصد الشريعة-فؼه التعؾقل وفؼه الؿؼاصد"-

 .(4)وهبة بن مصطػى الزحقؾي

 .(5)، تللقف: الدكتور إسؿاطقل الحسـي"فؼه العؾم يف مؼاصد الشريعة"-

 .(6)، تللقف: صالح الـشاط"قواطد يف فؼه مؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

 .(7)، تللقف: الدكتور طبدالرحؿن الؽقالين"معالم فؼه الؿؼاصد طـد محؿد رشقد رضا"-

لقف: الشقخ طبداهلل بن حؿود ، تل"أثر فؼه الؿؼاصد طؾى حركة االجتفاد والتؼـقن"-

                                                        

 م.7777-ـه7437الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (7)

 م.7774-ـه7475الـاشر: شركة مطابع السودان لؾعؿؾة، الخرصوم، الطبعة األولى،   (7)

الـاشر: مػؽرون الدولقة، الؼاهرة، ودار برهون الدولقة، الؿغرب، ودار الورقات، السعودية، الطبعة األولى،   (3)

 م.7778-ـه7447

ه اإلسالمي والؿستؼبل، األصول الؿؼاصدية وفؼه الػؼ-بحث ضؿن كدوة )تطور العؾوم الػؼفقة يف طؿان  (4)

سؾطـة -م، تحت إشراف وزارة األوقاف والشمون الديـقة7779-ـه77/4/7437-8التوقع( خالل الػرتة 

 طؿان.

 م.7774الـاشر: الؿطبعة الوراققة الوصـقة، مراكش، الطبعة األولى،   (5)

 م.7/5/7777بحث مـشور يف جريدة )التجديد( يف الؿغرب، يف   (6)

بحث مـشور ضؿن كتاب )محؿد رشقد رضا، جفوده اإلصالحقة ومـفجه العؾؿي( ضؿن الـدوة العؾؿقة التي   (7)

 م.7777-ـه7478طؼدت يف جامعة آل البقت والؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، األردن، الطبعة األولى، 
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 .(7)العزي

 .(7)، تللقف: الدكتور جاسر طودة"بحث يف فؼه مؼاصد الشريعة-كؼد كظرية الـسخ"-

 .(3)، تللقف: الدكتور خؾقػة بابؽر الحسن"فؾسػة مؼاصد التشريع يف الػؼه اإلسالمي"-

 .(4)، تللقف: ققس محؿود حامد"مؼاربة فؾسػقة لؿؼاصد الشريعة اإلسالمقة"-

 .(5)، تللقف: إدريس هاين"رؤية كؼدية طامة-اإليديولوجقا الؿؼاصدية"-

 .(6)، تللقف: الدكتور محؿد رفقع"الـظر الؿؼاصدي وأولوياته الراهـة"-

 .(7)، تللقف: الدكتور حؿاد محؿد إبراهقم"سؿات االجتفاد الؿؼاصدي"-

، "تصور الؿؼاصد الشرطقةمن حػظ الضرورات إلى تـؿقة األمة: أثر رؤية العالم طؾى "-

 .(8)تللقف: الدكتور جاسر طودة

                                                        

قن والتجديد يف الػؼه اإلسالمي الؿعاصر، بحث مـشور ضؿن كدوة تطور العؾوم الػؼفقة يف طؿان، طن التؼـ  (7)

 م، التابعة لوزارة األوقاف والشمون الديـقة، سؾطـة طؿان.7778أبريل -ـه7479الؿـعؼدة يف ربقع الثاين 

 م.7773الـاشر: الشبؽة العربقة لألبحاث والـشر، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (7)

 م.7777-ـه7477األولى، الـاشر: مؽتبة وهبة، الؼاهرة، الطبعة   (3)

 م.7779الـاشر: دار الػؽر، دمشق، الطبعة األولى،   (4)

بحث مـشور يف مجؾة )الؿحجة( الصادرة طن معفد الؿعارف الحؽؿقة لؾدراسات الديـقة والػؾسػقة، بقروت،   (5)

 م.7778-ـه7479لبـان، العدد السادس طشر، 

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (6)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

وث والدراسات اإلسالمقة بؽؾقة دار العؾوم، جامعة الؼاهرة، العدد السابع بحث مـشور ضؿن مجؾة مركز البح  (7)

 م.7773-ـه7434والثالثون، 

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (8)

هي كدوة طن الػؼه م، و77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.
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قراءة يف أثري الطاهر بن طاشور وطالل -فؼه الؿصالح والؿؼاصد يف الؿغرب"-

 .(7)، تللقف: الدكتور أحؿقده الـقػر"الػاسي

 .(7)، تللقف: آية اهلل الشقخ فاضل الصػار"فؼه الؿصالح والؿػاسد"-

، تللقف: "رية تبعقة األحؽام لؾؿصالح والؿػاسدقراءة متلكقة لـظ-فؼه الؿصؾحة"-

 .(3)الدكتور أحؿد طابدي

 .(4)جرة سؾطاين ، تللقف: الشقخ أبو"فؼه تؼدير الؿصؾحة"-

 .(5)، تللقف: الدكتور كؿال لدرع"الطرق الشرطقة لؾرتجقح بقن الؽؾقات الضرورية"-

 .(6)لقف: كؿال راشد، تل"طالقة الؽؾقات بالجزئقات وأثرها من حقث الػفم والتػسقر"-

، "دراسة أصولقة كؼدية تطبقؼقة-دوران األحؽام الشرطقة مع مؼاصدها وجودًا وطدمًا"-

 .(7)تللقف: الدكتور جاسر طودة

                                                        

بحث مـشور ضؿن كدوة تطور العؾوم الػؼفقة يف طؿان، طن التؼـقن والتجديد يف الػؼه اإلسالمي الؿعاصر،   (7)

 ان.م، التابعة لوزارة األوقاف والشمون الديـقة، سؾطـة طؿ7778أبريل -ـه7479الؿـعؼدة يف ربقع الثاين 

الـاشر: مركز الػؼاهة، الؽتاب الثالث، سؾسؾة كتب فؼفقة سـوية تصدر طن مركز الػؼاهة لؾدراسات والبحوث   (7)

 م.7778-ـه7479الػؼفقة، الؼطقف، السعودية، الطبعة األولى، 

روت، بحث مـشور يف مجؾة )الؿحجة( الصادرة طن معفد الؿعارف الحؽؿقة لؾدراسات الديـقة والػؾسػقة، بق  (3)

 م.7778-ـه7479لبـان، العدد السادس طشر، 

 م.7779-ـه7437الـاشر: دار الؽؾؿة، الؿـصورة، مصر، الطبعة األولى،   (4)

بحث مـشور يف مجؾة جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة، الجزائر، العدد الخامس   (5)

 م.7778-ـه7479والعشرون، 

ستقر يف الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، جامعة محؿد الخامس، بحث لـقل درجة الؿاج  (6)

 م.7998-ـه7479الرباط، 

-ـه7475رسالة ماجستقر يف الػؼه وأصوله من كؾقة الدراسات اإلسالمقة بالجامعة اإلسالمقة األمريؽقة، طام   (7)

 م.7774



– 
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 .(7)، تللقف: طؾي بن أحؿد الجرجاوي"حؽؿة التشريع وفؾسػته"-

 .(7)، تللقف: األستاذ طباس صه"أسرار التشريع اإلسالمي وفؾسػته"-

، تللقف: الدكتور طؿر بن محؿد بن "الشرطقة بقن التعبد ومعؼولقة الؿعـىاألحؽام "-

 . (3)سقد طبدالعزيز

 .(4)، الدكتور وهبة مصطػى الزحقؾي"معـى الؿصؾحة والؿؼصد يف الؿـظومة الػؼفقة"-

 .(5)، تللقف: الدكتور حؿدان بن مسؾم الؿزروطي"دراسة مصطؾحقة-مؼاصد الشريعة"-

 .(6)محؿد ، تللقف: الدكتور إبراهقم أبو"ة يف حؼل الؿػاهقمقراء-مؼاصد الشريعة"-

، تللقف: الدكتور جاسر "رؤية مـظومقة-مؼاصد الشريعة كػؾسػة لؾتشريع اإلسالمي"-

 .(7)طودة

                                                        

 م.7997-ـه7478الـاشر: دار الػؽر، بقروت، الطبعة األولى،   (7)

-ـه7357بحث مـشور يف مجؾة )الؿحاماة الشرطقة( الصادرة طن كؼابة الؿحامقن الشرطققن، السـة الرابعة،   (7)

 م.7933

م. وأصل هذا الؽتاب أصروحة طؾؿقة لـقل 7773-ـه7434الـاشر: دار البصائر، الؼاهرة، الطبعة األولى،   (3)

 كؾقة البـات، جامعة طقن شؿس. درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمقة،

بحث مـشور يف كتاب )الػؼه العؿاين والؿؼاصد الشرطقة( كشر وزارة األوقاف والشمون الديـقة، سؾطـة طؿان،   (4)

م، وأصؾه بحث يف كدوة تطور العؾوم الػؼفقة يف طؿان من الؼرن السابع إلى 7777-ـه7478الطبعة األولى، 

 .ـه77/7/7477-78خالل الػرتة  الؼرن العاشر لؾفجرة، الؿـعؼدة

-8بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر( الؿـعؼد يف   (5)

 م، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، وزارة األوقاف، مصر.75/7/7777-77-ـه77/4/7437

-8ريعة اإلسالمقة وقضايا العصر( الؿـعؼد يف بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الش  (6)

 م، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، وزارة األوقاف، مصر.75/7/7777-77-ـه77/4/7437

-ـه7437الـاشر: الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، فرجقـقا، الواليات الؿتحدة األمريؽقة، الطبعة األولى،   (7)

 م.7777
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، تللقف: طبدالرحؿن "دراسات تطبقؼقة حول فؾسػة الؿؼاصد يف الشريعة اإلسالمقة"-

 .(7)بن صالح بابؽر

فؼفقة قاكوكقة لتـاول الُبعد التشريعي لألحؽام، وروح الشريعة دراسة -روح الشريعة"-

، "ومؼاصدها الػؽرية واالجتؿاطقة واإلكساكقة طرب الؿمثرات الزماكقة والؿؽاكقة

 .(7)تللقف: طؾي العؾي

، تللقف: الشقخ طؾي "دراسات يف فؾسػة أصول الػؼه والشريعة وكظرية الؿؼاصد"-

 .(3)حسب اهلل

 .(4)، تللقف: مصطػى لقه"قن ضوابط التػريق ومرجحات التطبققمراتب الؿصالح ب"-

، "الؿصؾحة الؿرسؾة وقواطد الرتجقح بقـفا وبقن الؿػاسد يف ضوء مؼاصد الشريعة"-

 .(5)الؼفار حسن تللقف: حارث طبد

االستبصار والتمدة يف طرض الؿستجدات والـوازل طؾى قاطدة الؿصؾحة "-

 .(6)، تللقف: حؿادة الؼباج"والؿػسدة

                                                        

 ، الطبعة األولى، الجزائر، بدون معؾومات دار الـشر.ـه7477كتاب مـشور يف طام   (7)

بحث مـشور يف مجؾة )الؿحجة( الصادرة طن معفد الؿعارف الحؽؿقة لؾدراسات الديـقة والػؾسػقة، بقروت،   (7)

 م.7778-ـه7479لبـان، العدد السادس طشر، 

 م.7775-ـه7476الـاشر: دار الفادي، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (3)

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه، شعبة الدراسات اإلسالمقة، وحدة مـاهج البحث يف العؾوم اإلسالمقة، كؾقة   (4)

 م.7773-ه7474اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، جامعة محؿد الخامس، الرباط، 

 م.7777-ـه7437اد، رسالة ماجستقر يف أصول الػؼه من قسم الشريعة، كؾقة العؾوم اإلسالمقة، جامعة بغد  (5)

( الرباط، الؿغرب، 77تؼديم: الدكتور لحسن وجاج، والدكتور محؿد الؿغراوي، مـشورات السبقل رقم )  (6)

 م.7777-ـه7433الطبعة األولى، 



– 
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، تللقف: الدكتور أحؿد "دراسة تطبقؼقة يف السقاسة الشرطقة-الؿوازكة بقن الؿصالح"-

 .(7)طؾقوي حسقن الطائي

، تللقف: الشقؿاء السقد محؿود "فؼه األولويات وطالقته بغقره من األصول الشرطقة"-

 .(7)طؾي

دراسة كؼدية يف الؿػفوم -الؿصالح والؿػاسد الؿحضة بقن الوجود والعدم"-

 .(3)، تللقف: الدكتور هشام هتتاه"والـتائج

دراسة أصولقة -التعارض والرتجقح بقن الؿصالح والؿػاسد، وموقف األصولققن مـه"-

 مؼاصدية موازكة تبقن الؿـفج الحق يف الرتجقح بقن الؿصالح والؿػاسد يف الشريعة

 .(4)، تللقف: الدكتور طبدالرحؿن بن طبدالعزيز السديس"اإلسالمقة

، تللقف: مالك "بحث يف تلصقل األصول-مؼاصد الشرع بقن اإلفراط والتػريط"-

 .(5)مصطػى وهبي العامؾي

 .(6)، تللقف: الدكتور أحؿد طبادي"الؿؼاصد ومؼتضقات االجتفاد والتجديد"-

                                                        

 م.7777-ـه7477الـاشر: دار الـػائس، األردن، الطبعة األولى،   (7)

قة، كؾقة اآلداب، جامعة جـوب الوادي، مصر، العام أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف الدراسات اإلسالم  (7)

 م.7779-ـه7437الجامعي، 

-ـه7433(، 36بحث ضؿن مجؾة )اإلحقاء( التي تصدرها الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء، الرباط، العدد )  (3)

 م.7777

ؽويت، السـة بحث مـشور يف مجؾة )الشريعة والدراسات اإلسالمقة( الصادرة طن مجؾس الـشر يف جامعة ال  (4)

 م.7779-ـه7437الرابعة والعشرون، العدد السابع والسبعون، 

 م.7777-ـه7478الـاشر: دار الفادي، بقروت، لبـان، الطبعة األولى،   (5)

م، تحت طـوان )طؾم الؿؼاصد 7774مارس  37-37بحث ضؿن الـدوة الؿـعؼدة بالخرصوم يف الػرتة من   (6)

 حؼقق العؿؾي( وزارة اإلرشاد واألوقاف، الخرصوم، السودان.الشرطقة بقن الجفد الـظري والت
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 .(7): الدكتور لشفب أبوبؽر، تللقف"الؿؼاصد وتؼويم االجتفاد"-

 .(7)، تللقف: الدكتور محؿد الؿـتار"كحو تدبقر راشد-الؿؼاصد وإدارة الخالف"-

                                                        

بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة،   (7)

 م.7775-ـه7476الجزائر، العدد الرابع، محرم، 

م، تحت طـوان )طؾم الؿؼاصد 7774مارس  37-37ضؿن الـدوة الؿـعؼدة بالخرصوم يف الػرتة من  بحث  (7)

 الشرطقة بقن الجفد الـظري والتحؼقق العؿؾي( وزارة اإلرشاد واألوقاف، الخرصوم، السودان.



– 
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 انمبحث انطابع

 انمؤنفاث انمعاصرة انمخخصت بذراضت انخحذياث 

 وانعقباث انخي حىاجه اضخثمار انمقاصذ انشرعيت وحطبيقها
ية إلى دراسة العوائق اتجه بعض الباحثقن الؿعاصرين يف مملػاهتم الؿؼاصد

والتحديات والعؼبات التي تواجه تػعقل الؿؼاصد الشرطقة يف شتى الؿقادين، وتحول 

دون تطبقؼفا واستثؿارها طؾى الوجه األمثل، سعقًا مـفم إلى إيجاد الحؾول الؿؿؽـة، 

ومعالجة تؾك التحديات والتغؾب طؾقفا، ومحاولة الؿواءمة بقن أزمة الواقع ومؼاصد 

، سواء كاكت تؾك العؼبات واإلشؽاالت كاتجة بسبب قصور الـظر الؿؼاصدي، الشارع

 أو بسبب الواقع الؿعاش وما فرضه من تحديات تعقق االجتفاد الػؼفي الؿؼاصدي.

 ومن أبرز المًلفات واألبحاث المعاصرة التي سلكت هذا االتجاه يف التيلوف ما يلي:  

، تللقف: الدكتورة رققة "قراءة يف التحديات الؿعاصرة التي تواجه الػؼه الؿؼاصدي"-

 .(7)بـت صه العؾواين

، تللقف: الدكتور محؿد "الؿؼاصد الشرطقة بقن حقوية الػؽرة ومحدودية الػعالقة"-

 .(7)كصر

، تللقف: طبدالرحقم "طوائؼه وسبل تحؼقؼه-تػعقل الؿؼاصد يف االجتفاد الػؼفي"-

                                                        

امعة بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالج  (7)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (7)

م، وهي كدوة طن الػؼه 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74يا يف اإلسالمقة العالؿقة بؿالقز

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.
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 .(7)بطقويال

 .(7)، تللقف: الدكتور طبداهلل فتي"إشؽاالت البحث الؿؼاصدي الؿعاصر"-

، تللقف: الدكتور إسؿاطقل "التؿايز وأشؽال التػاطل مع الواقع الؿؼاصدي"-

 .(3)الحسـي

 .(4)، تللقف: بوبؽر بعداش"تعؾقل الـصوص وتغقر الواقع وكقػقة التوفقق بقـفؿا"-

، تللقف: الشقخ "روح الشريعة اإلسالمقة وواقع التشريع القوم يف العالم اإلسالمي"-

 .(5)مصطػى الزرقا

، تللقف: الشقخ "روح الشريعة اإلسالمقة وواقع التشريع القوم يف العالم اإلسالمي"-

 .(6)زهرة محؿد أبو

                                                        

 م.7777/7777الـاشر: ممسسة دار الحديث الحسـقة، الرباط، الؿغرب،   (7)

ؾم الؿؼاصد م، تحت طـوان )ط7774مارس  37-37بحث ضؿن الـدوة الؿـعؼدة بالخرصوم يف الػرتة من   (7)

 الشرطقة بقن الجفد الـظري والتحؼقق العؿؾي( وزارة اإلرشاد واألوقاف، الخرصوم، السودان.

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة   (3)

وهي كدوة طن الػؼه م، 77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 اإلسالمي وأصوله وتحديات الؼرن الحادي والعشرين.

بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة،   (4)

 م.7775-ـه7476الجزائر، العدد الرابع، محرم، 

م، وأصؾه بحث 7975-ـه7395بالجزائر، صبع قسـطقـة، الـاشر: وزارة التعؾقم األصؾي والشمون الديـقة   (5)

 ـه77/6/7393-77ضؿن )الؿؾتؼى السابع لؾتعرف طؾى الػؽر اإلسالمي(، الؿـعؼد يف الػرتة من 

 م.77/7/7973-77الؿوافق

م، وأصؾه بحث 7975-ـه7395الـاشر: وزارة التعؾقم األصؾي والشمون الديـقة بالجزائر، صبع قسـطقـة،   (6)

 ـه77/6/7395-77لؿؾتؼى السابع لؾتعرف طؾى الػؽر اإلسالمي(، الؿـعؼد يف الػرتة من ضؿن )ا

 م.77/7/7975-77الؿوافق



– 
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 .(7)، تللقف: يحقى محؿد"كظرية الؿؼاصد والواقع"-

، تللقف: "يعة اإلسالمقة والرد طؾى شبفات الؿعاصرينمؼاصد تطبقق الشر"-

 .(7)طبدالـاصر حؿدان بقومي إبراهقم

، تللقف: الدكتور طؿران بن "وسطقة األمة الؿسؾؿة بقن أزمة الواقع ومؼاصد الشارع"-

 .(3)سؿقح كزال

، تللقف: "الـسل دراسة مؼاصدية يف وسائل حػظه يف ضوء تحديات الواقع الؿعاصر"-

 .(4)الدكتورة فريدة بـت صادق زوزو

دراسة مؼاصدية يف تحريره وإطادة تشؽقؾه وتـؿقته يف ضوء تحديات الواقع -العؼل"-

 .(5)، تللقف: الدكتور حسن بن سالم بن مؼبل بن أحؿد الدوسي"الؿعاصر

، "ؿـفج الؾغوي يف استثؿار الخطاب الشرطي وأثره يف إهدار مؼاصد الشرعتغؾقب ال"-

                                                        

-ـه7477بحث ضؿن مجؾة )قضايا إسالمقة معاصرة( بقروت، العدد الثامن، بعـوان )مؼاصد الشريعة(   (7)

 م.7999

 م.7777-ـه7433الـاشر: دار التقسقر، الؼاهرة، الطبعة األولى،   (7)

بحث ضؿن مجؾة )األمة الوسط( الصادرة طن االتحاد العالؿي لعؾؿاء الؿسؾؿقن، بقروت، لبـان، السـة   (3)

 م.7779األولى، العدد األول، 

م. وأصل هذا الؽتاب أصروحة طؾؿقة لـقل 7776-ـه7477الـاشر: مؽتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى،   (4)

حي والرتاث، كؾقة معارف الوحي اإلسالمي والعؾوم اإلكساكقة، الجامعة درجة الدكتوراه يف معارف الو

 م.7777اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا، 

بحث مـشور يف مجؾة )الشريعة والؼاكون( الصادرة طن كؾقة الؼاكون، جامعة اإلمارات العربقة الؿتحدة، العدد   (5)

 م.7777-ـه7478(، 37)
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 .(7)تللقف الدكتور طبدالفادي الخؿؾقشي

 .(7)، تللقف: محؿود باكدي"مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر"-

، تللقف: الشقخ أمقن الدين محؿد "مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر"-

 .(3)إبراهقم

، تللقف: الدكتور لخضر "دراسة تحؾقؾقة كؼدية تطبقؼقة-يف الـظر الؿؼاصدي الخطل"-

 .(4)بن طبدالؼادر بوغػور

                                                        

ؿقة الدولقة التي كظؿتفا الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء بالؿؿؾؽة الؿغربقة بعـوان بحث ضؿن أطؿال الـدوة العؾ  (7)

 م.6/3/7778-5-ـه78/7/7479-77)مـاهج االستؿداد من الوحي( الؿـعؼدة يف 

-8بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر( الؿـعؼد يف   (7)

 م، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، وزارة األوقاف، مصر.75/7/7777-77-ـه77/4/7437

-8بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر( الؿـعؼد يف   (3)

 م، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، وزارة األوقاف، مصر.75/7/7777-77-ـه77/4/7437

لدكتوراه يف كؾقة الشريعة، الجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـورة، العام الجامعي، أصروحة لـقل درجة ا  (4)

 م.7777-ـه7433



– 

876 

 انخاحمت
الحؿد هلل الذي بـعؿته تتم الصالحات، وأشؽره طؾى ما أكعم به وتػضل من التوفقق يف 

 البدء والختام، وأصؾي وأسؾم طؾى كبقـا محؿد طؾقه أفضل الصالة والسالم، وبعـد: فػـي

 ختام هذا البحث أوجز أهم كتائجه يف اآليت: 

َكُثرت الؿملػات الؿعاصرة التي تتـاول الؿؼاصد الشرطقة، وتعددت، وتـوطت،  -7

وتػاوتت يف دراسة الؿؼاصد: وكان من أهؿفا ما اتجه إلى دراسة استثؿار الؿؼاصد 

 الشرطقة وضوابط اطتبارها.

 أهـم ثؿـرٍة مـن ثؿـرات دراسـة هـذا العؾـم، ُيعدُّ التصـقف يف هـذا االتجـاه تصــقٌف يف -7

وغايٍة من غاياته: إذ تتبقن مـه اإلفادة من الؿؼاصد الشرطقة، والؿقـادين التـي تسـتثؿر 

فقفا من خاللفا، وتحؽقم قواطدها يف مجال االختالف والتعارض، وففم الـصـوص 

ــ ــك م ــر ذل ــاوى، وغق ــه الػت ــام، وتوجق ــوال واألحؽ ــار األق ــا، واطتب ــل معف ن والتعام

 مجاالت استثؿار الؿؼاصد الشرطقة.

إال أكه لم يلخـذ حؼـه مـن  -مع أهؿقته–أن هذا االتجاه يف التللقف يف مؼاصد الشريعة  -3

ــن  ــره م ــاره بغق ــال اطتب ــرة يف ح ــدية الؿعاص ــة الؿؼاص ــام يف الؿؽتب ــة واالهتؿ الدراس

والؿملػـات االتجاهات األخرى يف التللقف يف هذا العؾـم: ذلـك أن أكثـر الدراسـات 

الؿعاصرة اتجفت إلى تـاول موضـوطات الؿؼاصـد بوجـه طـام، وإلـى الؽشـف طـن 

ـــفم يف  ــة ط ــات الؿوروث ــل الؽتاب ــدمقن، وتحؾق ــاء الؿتؼ ــات العؾؿ ــد يف مملػ الؿؼاص

الؿؼاصد، وإلى دراسة الؿؼاصد الشرطقة يف األبواب الػؼفقة، أو دراسـة موضـوطات 

ــت ال ــك، فؼؾَّ ــر ذل ــد، أو غق ــة يف الؿؼاص ــرطقة خاص ــد الش ــار الؿؼاص ــان ثؿ ــة ببق عـاي

 وضوابط إطؿالفا واطتبارها يف األحؽام.
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لم تسؾك الؿملػات الؿعاصرة الؿختصة بدراسة استثؿار الؿؼاصد الشرطقة صريؼًا  -4

واحدًا ولم تلخذ شؽالً محددًا، وإكؿا سؾؽت مسالك متعددة، واتخذت مسارات 

الؿؼاصد الشرطقة والحاجة إلقفا مختؾػة: فبعضفا تـاول دراسة أهؿقة استثؿار 

وواقع تطبقؼفا وتدريسفا يف الوقت الحالي، ومـفا ما اختص بدراسة وسائل استثؿار 

الؿؼاصد وتحؼقؼفا وكشػفا وإدراكفا وحػظفا وتػعقؾفا، ومـفا ما تـاول دراسة 

استثؿار الؿؼاصد الشرطقة وتػعقؾفا بوجه طام، ومـفا ما اتجه لدراسة ضوابط اطتبار 

ؼاصد واستثؿارها، ومـفا ما اتجه إلى دراسة أحؽام الؿسائل والـوازل يف ضوء الؿ

الؿؼاصد الشرطقة، ومـفا ما اختص بدراسة فؼه استثؿار الؿؼاصد، ومـفا الؿملػات 

الؿختصة بدراسة التحديات والعؼبات التي تواجه استثؿار الؿؼاصد الشرطقة 

 وتطبقؼفا.

فع بما كتبت، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، ويف الختام أسيل اهلل عز وجل أن ين

 ،،وصلى اهلل على ىبونا محمد وعلى آله وصحبه أجمعون



– 
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 فهرش انمراجع
اتجاهات الـظر يف التلسقس الؿؼاصدي لؾعؾوم االجتؿاطقة، د. طبداهلل بن محؿد -

 م.7779، 7األمقن الـعقم، دار الػؽر، دمشق، ط

ؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور طبدالرزاق بن أثر البالغة العربقة يف الؽشف طن م-

طبدالرحؿن السعدي، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف 

-74الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 .ـه76/7/7477

لي لؿريـي، بحث أثر السقاق يف مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: الدكتور الجقال-

ضؿن أطؿال الـدوة العؾؿقة الدولقة التي كظؿتفا الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء بالؿغرب 

بعـوان )أهؿقة السقاق يف الؿجاالت التشريعقة وصؾتفا بسالمة العؿل باألحؽام( 

 .ـه77/6/7478-77الؿـعؼدة يف 

بن سعد آل خـقن،  أثر الػتوى يف تلكقد وسطقة األمة، تللقف: الشقخ طبداهلل بن محؿد-

بحث مـشور ضؿن مجؾة )رسالة التؼريب( التي يصدرها الؿجؿع العؾؿي لؾتؼريب 

 م.7777-ـه7437بقن الؿذاهب اإلسالمقة، صفران، إيران، 

دراسة تطبقؼقة من السـة -أثر الؿؼاصد الجزئقة والؽؾقة يف ففم الـصوص الشرطقة-

زيد الؽقالين، بحث مـشور يف مجؾة  الـبوية، تللقف: الدكتور طبداهلل بن إبراهقم بن

دراسات طؾوم الشريعة والؼاكون، الجامعة األردكقة، العدد األول، الؿجؾد الثالث 

 م.7776والثالثقن، 

دراسة تلصقؾقة تطبقؼقة، تللقف: حسام محؿد -أثر الؿؼاصد الشرطقة يف تؼؾقل الخالف-

 .ـه7447، 7طوض، ممسسة الرسالة، بقروت، ط
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 االجتفاد ومسالك الؽشف طـفا، تللقف: جوهرة خقدوس، رسالة أثر الؿؼاصد يف-

ماجستقر من الؿعفد الوصـي لؾعؾوم اإلسالمقة، جامعة الحاج لخضر، باتـة، الجزائر، 

 م.7999

أثر الؿؼاصد يف التعامل مع السـة الـبوية فؼفًا وتـزيالً، تللقف: كجاة مؽي، رسالة -

لعؾوم اإلسالمقة، جامعة الحاج لخضر، باتـة، ماجستقر من كؾقة العؾوم االجتؿاطقة وا

 م.7779-7778الجزائر، 

أثر شبؽة الؿعؾومات الدولقة )االكرتكت( يف حػظ مؼاصد الشريعة، تللقف: أم هاكئ -

الؿرضي الشقخ طؾي، أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف أصول الػؼه، كؾقة الشريعة 

 م.7777-ـه7478المقة، قسم أصول الػؼه، جامعة أم درمان اإلس-والؼاكون

أثر فؼه الؿؼاصد طؾى حركة االجتفاد والتؼـقن، تللقف: الشقخ طبداهلل بن حؿود العزي، -

بحث مـشور ضؿن كدوة تطور العؾوم الػؼفقة يف طؿان، طن التؼـقن والتجديد يف الػؼه 

م، التابعة لوزارة 7778أبريل -ـه7479اإلسالمي الؿعاصر، الؿـعؼدة يف ربقع الثاين 

 األوقاف والشمون الديـقة، سؾطـة طؿان.

دراسة تلصقؾقة تطبقؼقة طؾى الؿعامالت الؿالقة -أثر مؼاصد الشريعة يف الػروق الػؼفقة-

طـد الحـابؾة، تللقف: سعقد بن طبقد بن الحق العتقبي، رسالة ماجستقر من قسم 

 م.7778-ـه7439الشريعة بؽؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة بجامعة أم الؼرى، 

أثر مؼاصد الشريعة يف تحديد مـاط الحؽم الشرطي: تخريجًا، وتـؼقحًا، وتحؼقؼًا، -

تللقف: الدكتور طبداهلل طبدالؼادر قويدر، أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف الػؼه 

 م.7776وأصوله، كؾقة الدراسات العؾقا، الجامعة األردكقة، 

بن اأثر مؼاصد الشريعة يف تعؿقق الوطي الحضاري، تللقف: الدكتور مسػر بن طؾي -
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محؿد الؼحطاين، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف 

-74الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 .ـه76/7/7477

، تللقف: طبداهلل محؿد جربؽو، وفاصؿة حافظ أثر مؼاصد الشريعة يف فؼه الحديث-

إرشاد الحق، وقاسم طؾي سعد، بحث مـشور يف مجؾة جامعة الشارقة لؾعؾوم الشرطقة 

 م.7779-ـه7447والدراسات اإلسالمقة، العدد األول، الؿجؾد السادس طشر، 

لدكتور اإلمام ابن تقؿقة كؿوذجًا، تللقف: ا-أثر مؼاصد الشريعة يف ففم الحديث الـبوي-

خالد بن مـصور الدريس، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا 

-74يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 .ـه76/7/7477

أحؽام السفر يف الػؼه اإلسالمي طؾى ضوء الؿؼاصد الشرطقة والؼواطد األصولقة -

الدكتورة صالحة بـت دخقل بن محؿد الحؾقس، بحث مـشور يف  الؿتعؾؼة به، تللقف:

مجؾة الشريعة والؼاكون، الصادرة طن كؾقة الؼاكون، جامعة اإلمارات العربقة الؿتحدة، 

-ـه7478العقن، السـة الثاكقة والعشرون، العدد الثالث والثالثون، ذو الحجة، 

 م.7778

بقن األخذ بظاهر الـص ومراطاة اختالفات الصحابة يف فؼه األحوال الشخصقة -

الـور، رسالة ماجستقر من قسم  الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: ططقة حامد ططقة أبو

 م.7777-ـه7478الشريعة اإلسالمقة بؽؾقة دار العؾوم بجامعة الؼاهرة، يف طام 

إدارة الؿوارد االقتصادية يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، د. مدحت جاسم محؿد -

 م.7776، 7، دار الـػائس، طالسبعاوي
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رؤية مؼاصدية، تللقف: جؿال أحؿد بادي، بحث -استثؿار الخطل يف التوجقه الرتبوي-

مـشور يف مجؾة )التجديد( التي تصدر طن الجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا، 

 م.7779-ـه7437الؿجؾد الثالث طشر، العدد الخامس والعشرون، 

يف االجتفاد، تللقف: الدكتور أسامة بن محؿد الشقبان، دار استثؿار الؿؼاصد الشرطقة -

 ه.7438كـوز إشبقؾقا، الرياض، الطبعة األولى، 

الشقخ طبداهلل بن بقه أكؿوذجًا، تللقف: -استثؿار الؿؼاصد يف فؼه الـوازل الؿعاصرة-

الحسن الؿصطػى، أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف الخطاب الشرطي وقضايا 

اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، جامعة ابن زهر، أغادير، الؿغرب، السـة العصر، كؾقة 

 م.7773-7777الجامعقة، 

أسرار التشريع اإلسالمي وفؾسػته، تللقف: األستاذ طباس، صه بحث مـشور يف مجؾة -

-ـه7357)الؿحاماة الشرطقة( الصادرة طن كؼابة الؿحامقن الشرطققن، السـة الرابعة، 

 م.7933

ومسللة السعة الزماكقة يف ضوء مؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور حسن بن أسرار الحج -

( السـة 749إبراهقم الفـداوي، بحث مـشور بؿجؾة )الؿسؾم الؿعاصر( مصر، العدد )

 م.7773-ـه7434الثامـة والثالثون، 

دراسة يف -إسفام العؿل الخقري يف حػظ مؼصد الـػس من جاكبقه الوجودي والعدمي-

والتـزيل، تللقف: الدكتور طبدالؽريم محؿد بـاين، بحث مـشور ضؿن أسس الـظر 

مؼاصده وقواطده وتطبقؼاته(، كؾقة الشريعة، جامعة -بحوث ممتؿر )العؿل الخقري

 .ـه7447أم الؼرى، 

إشؽاالت البحث الؿؼاصدي الؿعاصر، تللقف: الدكتور طبداهلل فتي، بحث ضؿن -



– 
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م، تحت طـوان )طؾم 7774مارس  37-37ن الـدوة الؿـعؼدة بالخرصوم يف الػرتة م

الؿؼاصد الشرطقة بقن الجفد الـظري والتحؼقق العؿؾي( وزارة اإلرشاد واألوقاف، 

 الخرصوم، السودان.

اطتبار الؿؼاصد يف الشريعة، تللقف: الدكتور طبدالعزيز بن طبدالرحؿن السعقد، رسالة -

د بن سعود اإلسالمقة، ماجستقر من الؿعفد العالي لؾؼضاء، جامعة اإلمام محؿ

 .ـه7397الرياض، 

اطتبار الؿؼاصد يف الػتاوى الؿالقة، تللقف: الدكتور أحؿد الريسوين، بحث مـشور يف -

مجؾة الػؽر اإلسالمي الؿعاصر( الصادرة طن الؿعفد -مجؾة )إسالمقة الؿعرفة

ـة طشرة، العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، هقركدن، الواليات الؿتحدة األمريؽقة، السـة الثام

 م.7777-ـه7433( 77العدد )

آلقاته وآثاره، تللقف: الدكتور محؿد بن طؾي بن -اطتبار الؿؼصد الشرطي يف الػتوى-

طبدالعزيز القحقى، بحث مـشور بؿجؾة )البحوث والدراسات الشرطقة(، الؼاهرة، 

 م.7774-ـه7435(، 77السـة الثالثة، )

(، تللقف: ـه676اوى اإلمام الـووي )تاطتبار قصد الشارع يف الػتوى من خالل فت-

أحؿد وفاق مختار، أصل الؽتاب رسالة ماجستقر يف الدراسات اإلسالمقة من كؾقة 

اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، جامعة الؿولى إسؿاطقل بؿؽـاس، الؿغرب، السـة 

 م.7777-ـه7473الجامعقة 

األبعاد األخالققة والؿؼاصدية لؾـص وأثرها يف تحديد الحؽم الشرطي، تللقف: -

الدكتور كور الدين بن مختار الخادمي، بحث ضؿن كدوة )تطور العؾوم الػؼفقة يف 

الػؼه اإلسالمي والؿستؼبل، األصول الؿؼاصدية وفؼه التوقع( خالل الػرتة -طؿان
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-ألوقاف والشمون الديـقةم، تحت إشراف وزارة ا7779-ـه8-77/4/7437

 سؾطـة طؿان.

األبعاد اإلكساكقة لؾؿؼاصد الشرطقة، تللقف: الدكتور إبراهقم أحؿد مفـا، بحث مـشور -

ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة 

-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 م.77/8/7776

االجتفاد الؿؼاصدي سالح ذو حدين، تللقف: الدكتور حسقن بن مطاوع الرتتوري، -

 (.7677مؼال مـشور يف مجؾة الدطوة، )

االجتفاد الؿؼاصدي طـد مالؽقة األكدلس، األسس، الؿـطؾؼات واألبعاد، تللقف: -

ى، الدكتور طبدالؽريم محؿد بـاين، مـشور يف دار ابن حزم، بقروت، الطبعة األول

 م.7774-ـه7434

االجتفاد الؿؼاصدي من التصور األصولي إلى التـزيل العؿؾي، تللقف: الدكتور جاسر -

 م.7773طودة، الـاشر: الشبؽة العربقة لألبحاث والـشر، بقروت، الطبعة األولى، 

االجتفاد الؿؼاصدي مـفجه وموضوطه، تللقف: طقادي طبدالعزيز، الـاشر: مؽتبة اقرأ، -

 م. 7779لجزائر، الطبعة األولى، قسـطقـة، ا

االجتفاد الؿؼاصدي وأثره يف اختالف الػؼفاء، تللقف: طبدالحؿقد زاليف، رسالة -

ماجستقر من كؾقة العؾوم االجتؿاطقة والعؾوم اإلسالمقة، جامعة الحاج لخضر، باتـة، 

 م.7999الجزائر، 

لزبداين، رسالة ماجستقر االجتفاد الؿؼاصدي وأثره يف الػؼه اإلسالمي الؿعاصر، طؿر ا-

 .ـه7473من كؾقة الشريعة بجامعة دمشق، طام 
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االجتفاد الؿؼاصدي ودوره يف استـباط األحؽام الشرطقة، تللقف: الدكتور الخضر -

طؾي إدريس، بحث مـشور يف مجؾة )مجؿع الػؼه اإلسالمي( الخرصوم، العدد 

 م.7777-ـه7434السابع، 

وير أكظؿة العدالة الجـائقة الخاصة بؿؽافحة االجتفاد الؿؼاصدي ودوره يف تط-

اإلرهاب، تللقف: الدكتور محؿد الؿدين بوساق، بحث مـشور ضؿن بحوث الـدوة 

العؾؿقة: )تطوير أكظؿة العدالة الجـائقة الخاصة بؿؽافحة اإلرهاب( والتي كظؿفا 

لعربقة مركز الدراسات والبحوث يف قسم الـدوات والؾؼاءات العؾؿقة يف جامعة كايف ا

 .ـه4/5/7477-3لؾعؾوم األمـقة يف الرياض بتاريخ 

االجتفاد الؿؼاصدي، تللقف: راكان طبدالرزاق، مؼال مـشور يف موقع الؿركز الؿغربي -

 م.7776لؾدراسات واألبحاث الؿعاصرة، طام 

االجتفاد الؿؼاصدي، حجقته، ضوابطه، مجاالته، تللقف: الدكتور كور الدين بن مختار -

، الـاشر: مؽتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، وكذلك كشر يف دار ابن  الخادمي

 . ـه7437حزم، الطبعة األولى، 

االجتفاد الؿؼاصدي، مػفومه، آلقاته، وطالقته بػؼه الواقع وقضايا العصر، تللقف: -

الدكتور طبدالؽريم بـاين، بحث مـشور ضؿن سؾسؾة قضايا مؼاصدية، العدد األول، 

 وهذه السؾسؾة تصدر طن جؿعقة البحث يف الػؽر الؿؼاصدي. م،7773طام 

االجتفاد الؿؼاصدي، مػفومه، مجاالته، ضوابطه، تللقف: طبدالسالم آيت سعقد بحث -

مؼدم لـقل درجة الدكتوراه إلى كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة بجامعة محؿد الخامس 

 م.7773يف الرباط، 

ه، تللقف: محؿد بن سالم بن طبدالحي دودو، مـزلته وماهقت-االجتفاد الؿؼاصدي-
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بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا 

، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، ـه77/4/7437-8العصر( الؿـعؼد يف 

 وزارة األوقاف، مصر.

صوص التشريعقة دراسة تلصقؾقة يف ففم الـ-االجتفاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي-

وتطبقؼفا بـظرة مؼاصدية، تللقف: الدكتور كذير حؿادو، الـاشر: دار ابن حزم، بقروت، 

 م.7779-ـه7437لبـان، الطبعة األولى، 

االجتفاد، تلثره وتلثقره يف فؼفي الؿؼاصد والواقع، تللقف: الدكتور طبدالرؤوف بن -

بقروت، لبـان، الطبعة األولى، محؿد أمقن األكدوكقسي، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، 

 م.7773-ـه7434

رؤية مؼاصدية، تللقف: الدكتور صالح بن -األحؽام االستثـائقة وإشؽالقة توسقعفا-

قادر كريم الزكؽي، بحث مـشور يف مجؾة )تػؽر( التي يصدرها معفد إسالم الؿعرفة 

 م.7775-ـه7476)إمام( جامعة الجزيرة، السودان، الؿجؾد السادس، العدد الثاين، 

األحؽام الشرطقة بقن التعبد ومعؼولقة الؿعـى، د. طؿر بن محؿد بن سقد طبدالعزيز، -

 . ـه7434، 7الـاشر: دار البصائر، الؼاهرة، ط

األخالققات الطبقة من الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: الدكتورة غادة بـت طؾي بن حامد بن -

ؼارن من كؾقة الدراسات طبدالرحؿن العؿروسي، رسالة دكتوراه يف الػؼه الؿ

 م.7777-ـه7478اإلسؽـدرية، -اإلسالمقة والعربقة لؾبـات بجامعة األزهر

األدلة طؾى اطتبار الؿصالح والؿػاسد يف الػتاوى واألحؽام، تللقف: هشام بن -

طبدالؼادر بن محؿد آل طؼدة، الـاشر: دار الصػوة، الؼاهرة، الطبعة األولى، 

 م.7773-ـه7474



– 

876 

والتمدة يف طرض الؿستجدات والـوازل طؾى قاطدة الؿصؾحة والؿػسدة، االستبصار -

تللقف: حؿادة الؼباج، تؼديم: الدكتور لحسن وجاج، والدكتور محؿد الؿغراوي، 

 م.7777-ـه7433( الرباط، الؿغرب، الطبعة األولى، 77مـشورات السبقل رقم )

الدكتور مسػر بن طؾي االستدالل بؿؼاصد الشريعة يف الـوازل الؿستجدة، تللقف: -

الؼحطاين، بحث ضؿن كدوة )كحو مـفجقة أصقؾة لؾؿسائل الؿستحدثة( الؿـعؼدة يف 

 م.77/3/7777-77-ـه79/4/7433-78الؽويت يف 

االستـساخ بدطة العصر يف ضوء األصول والؼواطد والؿؼاصد الشرطقة، تللقف: -

الؼؾم، بقروت، الطبعة الدكتور كور الدين بن مختار الخادمي، الـاشر: دار وحي 

 م.7774-ـه7475األولى، 

قراءة يف قضايا الزواج والطالق يف أمريؽا، تللقف: -األسرة يف مؼاصد الشريعة-

الدكتورة زيـب بـت صه العؾواين، الـاشر: الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، فرجقـقا، 

 م.7777-ـه7437الواليات الؿتحدة األمريؽقة، الطبعة األولى، 

صول الؽربى لـظرية الؿؼاصد، تللقف: طبدالحػقظ قطاش، الـاشر: دار الؽتب األ-

 ه.7477العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة األولى، 

رؤية مؼاصدية، تللقف: الدكتور كؿال السعقد حبقب، -األقؾقات يف الؿـظور اإلسالمي-

ثة طشرة، ( السـة الثال49بحث مـشور يف مجؾة )الؿـار الجديد(، الؼاهرة، العدد )

 م.7777يـاير، -ـه7437صػر، 

(، ـه797األمر والـفي بقن الؼصد األصؾي والؼصد التبعي طـد اإلمام الشاصبي )ت -

تللقف: الدكتور يحقى الؿـّار، الـاشر: مركز الدراسات واألبحاث وإحقاء الرتاث، 

(، الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء، الرباط، الؿغرب، 7سؾسؾة دورات وأبحاث رقم )
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 م.7777-ـه7433لطبعة األولى، ا

بقان األحؽام الػؼفقة لإلكرتكت يف -االكرتكت ومؼاصد الشريعة وأصولفا وقواطدها-

ضوء الؿؼاصد واألصول والؼواطد الشرطقة، تللقف: الدكتور كور الدين بن مختار 

 .ـه7477الخادمي، الـاشر: مؽتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة األولى، 

رؤية كؼدية طامة، تللقف: إدريس هاين، بحث مـشور يف مجؾة -جقا الؿؼاصديةاإليديولو-

)الؿحجة( الصادرة طن معفد الؿعارف الحؽؿقة لؾدراسات الديـقة والػؾسػقة، 

 م.7778-ـه7479بقروت، لبـان، العدد السادس طشر، 

ؾي البحث العؾؿي يف العؾوم الطبقعقة يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: الدكتور ط-

صاهر شرف الدين، بحث مـشور يف )مجؾة مجؿع الػؼه اإلسالمي(، الصادرة طن 

 م.7777- هـ 7478مجؿع الػؼه اإلسالمي، الخرصوم، السودان، العدد الرابع، 

البعد الزماين والؿؽاين وأثرهؿا يف التعامل مع الـص الشرطي، تللقف: سعقد بن محؿد -

م، كؿا كشر يف 7999لبـان، الطبعة األولى، بوهراوة، الـاشر: دار الـػائس، بقروت، 

 م.7999دار الػجر، الؼاهرة، مصر، 

الُبعد الؿؼصدي لؿبدأ التؽامل يف اإلسالم، تللقف: الدكتورة فاصؿة الزهراء وغالكت، -

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف الػؼه وأصوله، كؾقة العؾوم االجتؿاطقة والعؾوم 

-ـه7437/7437الجزائر، السـة الجامعقة،  اإلسالمقة، جامعة لخضر، باتـة،

 م. 7779/7777

التدابقر الوقائقة الشرطقة لحػظ العؼل، تللقف: كافذ ذيب أبوطبقدة، رسالة ماجستقر يف -

تخصص الػؼه والتشريع يف جامعة الـجاح الوصـقة، كابؾس، فؾسطقن، سبتؿرب 

 م.7777
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محؿد طاشوري، أصروحة طؾؿقة ضوابطه وأثره الػؼفي، تللقف:  -الرتجقح بالؿؼاصد-

لـقل درجة الؿاجستقر يف قسم الشريعة، كؾقة العؾوم االجتؿاطقة والعؾوم اإلسالمقة، 

 م.7777-ـه7478جامعة الحاج لخضر، باتـة، الجزائر، 

دراسة أصولقة فؼفقة مؼاصدية، تللقف: الدكتور -الرتك يف التشريع والتؽؾقف-

شر: ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز سؾقؿان، الـا طبدالوهاب إبراهقم أبو

 م.7777دراسات مؼاصد الشريعة، لـدن، الطبعة األولى، 

التصوف طـد اإلمام أحؿد بن زروق الربكسي الؿغربي يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة، -

تللقف: بوشعقب لؿدي، رسالة دكتوراه يف الدراسات اإلسالمقة، شعبة الدراسات 

 م.7777والعؾوم اإلكساكقة، جامعة محؿد الخامس، الرباط، اإلسالمقة، كؾقة اآلداب 

دراسة أصولقة -التعارض والرتجقح بقن الؿصالح والؿػاسد، وموقف األصولققن مـه-

مؼاصدية موازكة تبقن الؿـفج الحق يف الرتجقح بقن الؿصالح والؿػاسد يف الشريعة 

، بحث مـشور يف اإلسالمقة، تللقف: الدكتور طبدالرحؿن بن طبدالعزيز السديس

مجؾة )الشريعة والدراسات اإلسالمقة( الصادرة طن مجؾس الـشر يف جامعة 

 م.7779-ـه7437الؽويت، السـة الرابعة والعشرون، العدد السابع والسبعون، 

التػاطل الؿؼاصدي مع السـة الـبوية وتـزيؾه طؾى بعض الوقائع الؿعاصرة يف -

، أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف إكدوكقسقا، تللقف: الدكتور حؾؿي بصري

الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، جامعة موالي إسؿاطقل، 

 م.7777-7777/ـه7433-7437مؽـاس، 

رؤية مؼاصدية، تللقف: الدكتور طوض بن -التؼسقم الثالثي لؾجرائم يف الػؼه الشرطي-

صر( الؼاهرة، طدد خاص محؿد بن طوض، بحث مـشور يف مجؾة )الؿسؾم الؿعا
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 م.7778-ـه7479( السـة الثالثة والثالثون، 737بؿؼاصد الشريعة، العدد )

التؿايز وأشؽال التػاطل مع الواقع الؿؼاصدي، تللقف: الدكتور إسؿاطقل الحسـي، -

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( 

-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف الؿـعؼدة بالجامعة 

 م.77/8/7776

التؿويل اإلسالمي الؿعاصر بقن شؽؾقة العؼود ومؼاصد الشريعة، تللقف: طبدالعظقم -

أبوزيد، بحث مـشور يف مجؾة )التجديد( التي تصدر طن الجامعة اإلسالمقة العالؿقة 

 م.7778-ـه7479لثالث والعشرون، بؿالقزيا، الؿجؾد الثاين طشر، العدد ا

التـؿقة الؿستدامة، تلسقس مؼاصدي، تللقف: محؿد الحسن بن بريؿة إبراهقم، بحث -

(، مركز التـوير الؿعريف، الخرصوم، الطبعة 7ضؿن سؾسؾة كدوات التـوير، رقم )

 م.7774األولى، 

مسػر بن التوجه الؿؼاصدي وأثره يف الػؽر اإلسالمي الؿعاصر، تللقف: طارف بن -

مسػر الؿالؽي، أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف العؼقدة من قسم العؼقدة بؽؾقة 

 .ـه7435الدطوة وأصول الدين بجامعة أم الؼرى بؿؽة الؿؽرمة، 

تؿققز الؼقد الؿعترب من غقر الؿعترب يف الـص  -التوضقف التػسقري لدرس الؿؼاصد-

زكؽي، بحث مـشور ضؿن كدوة الشرطي كؿوذجًا، تللقف: الدكتور صالح قادر ال

)مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة 

 .ـه76/7/7477-74اإلسالمقة بؿالقزيا يف 

الثابت والؿتغقر من أحؽام األسرة يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: -

اسات الؿرأة، الطبعة الدكتورة يؿقـة ساطد بوسعادي، الـاشر: مركز باحثات لدر



– 
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 ه.7436األولى، 

الثؼافة الؿؼاصدية وأثرها يف التعايش السؾؿي، تللقف: الدكتور طؿر بن صالح بن طؿر، -

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( 

-8 الؿوافق ـه76/7/7477-74الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 م.77/8/7776

الجوابر والزواجر يف ضوء مؼاصد التشريع اإلسالمي، تللقف: الدكتورة حـان مسؾم -

فتال يربودي، أصروحة لـقل درجة الدكتوراه من كؾقة الشريعة بجامعة دمشق، سوريا، 

 م.7773

الحرية الديـقة ومؼاصدها يف اإلسالم، تللقف: وصػي طاشور أبوزيد، الـاشر: دار -

 م.7779-ـه7437الؼاهرة، الطبعة األولى، السالم، 

رؤية مؼاصدية فؼفقة، تللقف: ذوالػؼار طؾي -الحسابات الػؾؽقة وإثبات شفر رمضان-

شاه، الـاشر: الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، فرجقـقا، الواليات الؿتحدة 

 م.7779-ـه7437األمريؽقة، الطبعة األولى، 

ؾقؾقة كؼدية تطبقؼقة، تللقف: الدكتور لخضر بن دراسة تح-الخطل يف الـظر الؿؼاصدي-

طبدالؼادر بوغػور، أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف كؾقة الشريعة، الجامعة 

 م.7777-ـه7433اإلسالمقة، الؿديـة الؿـورة، العام الجامعي، 

الدلقل اإلرشادي إلى مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: محؿد كؿال الدين إمام، -

 م.7777كز الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، الطبعة الثاكقة، الـاشر: مر

 دلقل الرسائل الجامعقة يف مركز الؿؾك فقصل لؾبحوث والدراسات اإلسالمقة. -

الرجوع إلى العؾؿاء من مؼاصد الشريعة الغراء، تللقف: أبي معاذ حسن الؿرداوي، -
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 .ـه7433، 7الـاشر: دار سبقل الؿممـقن، الؼاهرة، ط

جتؿاطقة والتـؿقة يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: الدكتور الرطاية اال-

 طبدالرحقم بـجؾون، وهي رسالة دكتوراه غقر مطبوطة. 

الزواج الؿستحدث يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: الدكتور طبدالحي يوسف، -

-ـه7434بحث مـشور يف مجؾة )مجؿع الػؼه اإلسالمي( الخرصوم، العدد السابع، 

 م.7777

الزواج بـقة الطالق من خالل أدلة الؽتاب والسـة ومؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: -

الدكتور صالح بن طبدالعزيز الؿـصور، الـاشر: دار ابن الجوزي، الؿؿؾؽة العربقة 

 .ـه7478السعودية، الطبعة األولى، 

لؼاكون الوضعي، السؾطة التؼديرية لؾؼاضي يف أحؽام األسرة بقن الؿؼاصد الشرطقة وا-

تللقف: الدكتور أحؿد األمراين، تؼديم: الدكتور محؿد السقسي، والدكتور إبراهقم 

 م. 7777بحؿاين، الـاشر: دار الؼؾم، الرباط، الؿغرب، الطبعة األولى، 

السقاسة االقتصادية يف إصار مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: الدكتور محؿد بن -

عفد البحوث العؾؿقة وإحقاء الرتاث اإلسالمي، مركز طبدالؿـعم طػر، الـاشر: م

. وهو بحث ـه7475بحوث الدراسات اإلسالمقة، مؽة الؿؽرمة، جامعة أم الؼرى، 

 (.777مـشور ضؿن سؾسؾة بحوث الدراسات اإلسالمقة، رقم )

االقتصادية يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: محؿد بن طؾي بن محؿد  السقاسة-

 م.7985القتقم، رسالة ماجستقر من جامعة صدام لؾعؾوم اإلسالمقة، بغداد، 

السقاق وأثره يف ففم مؼاصد الشارع، تللقف: الدكتور كجم الدين بن قادر كريم الزكؽي، -

صوله وتحديات الؼرن الحادي بحث ضؿن الـدوة العالؿقة طن الػؼه اإلسالمي وأ
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والتي بعـوان: )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف  -الجزء الثاين-والعشرين

-8الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف الػرتة 

 .ـه76/7/7477-74م/77/7/7776

أحؿد الشروف، رسالة  الصحة الوقائقة يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: إبراهقم بن-

 م.7775ماجستقر من الجامعة األردكقة، 

الضوابط الشرطقة الستـباط األحؽام الػؼفقة لؾـوازل الؿعاصرة، تللقف: الدكتور كؿال -

بن صه بن مسؾم، رسالة دكتوراه من قسم الشريعة بؽؾقة دار العؾوم، جامعة الؼاهرة، ا

 م.7776-ـه7477

لؽؾقات الضرورية، تللقف: الدكتور كؿال لدرع، بحث الطرق الشرطقة لؾرتجقح بقن ا-

مـشور يف مجؾة جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة، الجزائر، العدد 

 م.7778-ـه7479الخامس والعشرون، 

العؼل ووسائل الحػاظ طؾقه يف ضوء مؼاصد الشريعة، تللقف: محؿد رضوان خؾقل -

كؾقة الشريعة والؼاكون، جامعة أم درمان اإلسالمقة، مجدالوي، رسالة ماجستقر من 

 م.7777السودان، 

دراسة أصولقة فؼفقة يف ضوء مؼاصد -العؼل، حػظه وحجقته وأثره يف التؽؾقف-

الشريعة اإلسالمقة، تللقف: ففد بن طبداهلل بن سعقد الروقي العتقبي، رسالة ماجستقر 

 .ـه7475من كؾقة الشريعة، جامعة أم الؼرى، 

دراسة مؼاصدية يف تحريره وإطادة تشؽقؾه وتـؿقته يف ضوء تحديات الواقع -لعؼلا-

الؿعاصر، تللقف: الدكتور حسن بن سالم الدوسي، بحث مـشور يف مجؾة )الشريعة 

(، 37والؼاكون( الصادرة طن كؾقة الؼاكون، جامعة اإلمارات العربقة الؿتحدة، العدد )
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 م.7777-ـه7478

حؼقؼفا لؿؼاصد الردع والزجر واإلصالح، تللقف: الدكتور العؼوبات الشرطقة وت-

طبدالرحؿن محؿد شريف، بحث مـشور يف مجؾة )مجؿع الػؼه اإلسالمي( الخرصوم، 

 م.7777-ـه7434العدد السابع، 

دراسة يف سقاقات الؿدخل الؿؼاصدي، -العؿؾقة االجتفادية وأصول الػؼه الحضاري-

، بحث ضؿن أطؿال الـدوة العؾؿقة الدولقة التي تللقف الدكتور سقف الدين طبدالػتاح

كظؿتفا الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء بالؿؿؾؽة الؿغربقة بعـوان )أهؿقة السقاق يف 

-77الؿجاالت التشريعقة وصؾتفا بسالمة العؿل باألحؽام( الؿـعؼدة يف 

 م.78/6/7777-76-ـه77/6/7478

اسة يف ضوابط الـظر والتـزيل يف در-الػتوى بقن البـاء الؿؼاصدي والتـزيل الؿصؾحي-

كوازل الؿالؽقة، تللقف: الدكتور طبدالؽريم محؿد بـاين، الـاشر: الدار الؿغربقة ودار 

 م.7777الؽؾؿة، الؿغرب، 

الػتوى يف ضوء مؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور أحؿد بن طبدالعزيز الحداد، بحث -

الؿجتؿعات الؿعاصرة( مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف 

-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 م.77/8/7776

الػتوى ورطاية مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: الدكتور طبدالؽريم محؿد بـاين، -

-ـه7435بحث مـشور ضؿن أطؿال ممتؿر الػتوى واستشراف الؿستؼبل، الؼصقم، 

 م.7773

دراسة -الػحوصات الطبقة لؾزوجقن قبل إبرام طؼد الزواج، أساكقدها ومؼاصدها-
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مؼاركة، تللقف: الدكتورة فاتن البوطقشي الؽقالين، الـاشر: دار الـػائس، األردن، 

 م.7777-ـه7437الطبعة األولى، 

دراسة مؼاصدية، تللقف: طؾي أكرب كالكرتي، ترجؿة الشقخ -الػؼه ومصؾحة الـظام-

حسن زراقط، وهو بحث مـشور يف مجؾة )الؿحجة( الصادرة طن معفد محؿد 

الؿعارف الحؽؿقة لؾدراسات الديـقة والػؾسػقة، بقروت، لبـان، العدد السادس طشر، 

 م.7778-ـه7479

الػؽر الؿؼاصدي وتطبقؼاته يف السقاسة الشرطقة،تللقف: الدكتور طبدالرحؿن -

روافد، اإلصدار -ن اإلسالمقة يف الؽويتالعضراوي، الـاشر: وزارة األوقاف والشمو

 م.7777-ـه7437( الطبعة األولى، 34)

الػؽر الؿؼاصدي، قواطده وفوائده، تللقف: الدكتور أحؿد الريسوين، بحث مـشور يف -

 م.7777دار الفادي، الطبعة األولى 

ار الػـون يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: مجؿوطة من الباحثقن، الـاشر: د-

 م.7777ابن حزم، بقروت، لبـان، الطبعة األولى، 

الؼات وحؽؿه يف ضوء مؼاصد الشريعة، تللقف: طؾي بن موسى بن طؾي الحؽؿي، -

 وهي رسالة ماجستقر غقر مطبوطة.

دراسة مؼاركة بقن فؼه اإلمامقة وفؼه  -تلثقر الؼصد يف تؽون العؼد-الؼصد يف العؼود-

ادق صفوري، الـاشر: اكتشارات جفاد داكشؽاهي، العامة والػؼه الوضعي، تللقف: ص

 .ـه7478قم، إيران، الطبعة األولى، 

الؼصد ومدى تلثقره يف تؽققف أطؿال الؿؽؾػقن وفق مؼاصد الشارع، تللقف: الدكتورة -

أسؿاء أكؾي، بحث ضؿن الـدوة العالؿقة طن الػؼه اإلسالمي وأصوله وتحديات 
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والتي بعـوان: )مؼاصد الشريعة وسبل  -الجزء الثاين-الؼرن الحادي والعشرين

تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 . ـه76/7/7477-74م/77/7/7776-8الػرتة 

الؼواطد األساس لعؾم مؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور أحؿد الريسوين، الـاشر: دار -

 .ـه7436طبعة األولى، الؽؾؿة، الؼاهرة، مصر، ال

الؼواطد األساسقة يف الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: الدكتور طثؿان بن طبدالباري بن -

طثؿان الخطقب، بحث مـشور يف مصر، بدون بقاكات الـاشر، الطبعة األولى، 

 م.7775-ـه7476

دراسة تحؾقؾقة يف الـص الؼرآين، تللقف: -الؼواطد الحاكؿة لؿسالك الؿؼاصد الشرطقة-

لدكتور محؿد بن سعقد بن محؿد فرماوي، رسالة دكتوراه، كؾقة الحؼوق، جامعة ا

 م.7777اإلسؽـدرية، مصر، 

الؾغة وأثرها يف الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: الدكتور سقد الؿختار ولد سديـا، أصروحة -

لـقل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، 

 م.7777/7777-ـه7437/7437ؿؿؾؽة الؿغربقة، السـة الجامعقة، مؽـاس، ال

قرارات الؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة -الؿجامع الػؼفقة وتػعقؾفا لؿؼاصد الشريعة-

أكؿوذجًا، تللقف: الدكتور حسـي خقري صه حسن، أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف 

-ـه7437مصر، طام اآلداب )دراسة إسالمقة( كؾقة اآلداب، جامعة سوهاج، 

 م.7777

الؿجتؿع الؿدين يف ضوء الؿؼاصد العامة لؾشريعة، تللقف: الدكتور إبراهقم البقومي -

غاكم، الـاشر: ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراسات مؼاصد الشريعة، 
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 م.7777صبع مطابع الؿدين، الؿمسسة السعودية، الؼاهرة، 

تللقف: الدكتور إدريس حؿادي، بحث ضؿن  الؿجتؿع يف ضل الؿؼاصد الشرطقة،-

مجؾة )الغـقة( التي تصدرها الرابطة الؿحؿدية لعؾؿاء، الؿؿؾؽة الؿغربقة، العدد 

 م.7777-ـه7437األول، 

دراسة تلصقؾقة يف ضوء الؽتاب والسـة -الؿحافظة طؾى البقئة من مـظور إسالمي-

: دار ابن حزم، بقروت، ومؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور قطب الريسوين، الـاشر

 م.7778-ـه7479لبـان، الطبعة األولى، 

الؿحؽوم فقه يف ضل مؼاصد التشريع اإلسالمي، تللقف: الدكتور طدكان بن محؿود -

العساف، بحث مـشور يف مجؾة الشريعة والؼاكون، الصادرة طن كؾقة الؼاكون، جامعة 

والعشرون، العدد الثالث والثالثون، اإلمارات العربقة الؿتحدة، العقن، السـة الثاكقة 

 .ـه7478ذو الحجة، 

دراسة كؼدية يف الؿػفوم والـتائج، -الؿصالح والؿػاسد الؿحضة بقن الوجود والعدم-

تللقف: الدكتور هشام هتتاه، بحث ضؿن مجؾة )اإلحقاء( التي تصدرها الرابطة 

 م.7777-ـه7433(، 36الؿحؿدية لؾعؾؿاء، الرباط، العدد )

حة الؿرسؾة وقواطد الرتجقح بقـفا وبقن الؿػاسد يف ضوء مؼاصد الشريعة، الؿصؾ-

تللقف: حارث طبدالؼفار حسن، رسالة ماجستقر يف أصول الػؼه من قسم الشريعة، 

 م.7777-ـه7437كؾقة العؾوم اإلسالمقة، جامعة بغداد، 

ن الؿصؾحة من ترشقد استفالك الطاقة، تللقف: بن طقسى طقادي، بحث مـشور ضؿ-

كتاب )الؿصؾحة الؿعتربة وأثرها يف معالجة قضايا العصر( من مـشورات وزارة 

م، وأصؾه بحث ضؿن كدوة بالؼقروان بعـوان 7779الشمون الديـقة، توكس، 
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 م.7778مارس -ـه7479)الؿصؾحة الؿعتربة وأثرها يف قضايا العصر( ربقع األول 

س، وأحؿد معؾول، بحث الؿصؾحة من ترشقد استفالك الؿاء، تللقف: رضا بسبا-

مـشور ضؿن كتاب )الؿصؾحة الؿعتربة وأثرها يف معالجة قضايا العصر( من 

 م.7779مـشورات وزارة الشمون الديـقة، توكس، 

الؿصؾحة من ترشقد الطاقة، تللقف: فائزة الػؼي، بحث مـشور ضؿن كتاب )الؿصؾحة -

رة الشمون الديـقة، الؿعتربة وأثرها يف معالجة قضايا العصر( من مـشورات وزا

م، وأصؾه بحث ضؿن كدوة بالؼقروان بعـوان )الؿصؾحة الؿعتربة 7779توكس، 

 .ـه7479وأثرها يف قضايا العصر( 

رؤية مؼاصدية، تللقف: الدكتور محؿد كؿال -الؿعـى والسقاق بقن الشافعي والشاصبي-

رابطة الؿحؿدية الدين إمام، بحث ضؿن أطؿال الـدوة العؾؿقة الدولقة التي كظؿتفا ال

لؾعؾؿاء بالؿؿؾؽة الؿغربقة بعـوان )أهؿقة السقاق يف الؿجاالت التشريعقة وصؾتفا 

-76-ـه77/6/7478-77بسالمة العؿل باألحؽام( الؿـعؼدة يف 

 م.78/6/7777

دراسة تلصقؾقة تطبقؼقة، تللقف: -الؿؼاصد الجزئقة وأثرها يف االستدالل الػؼفي-

رسالة دكتوراه، قسم الشريعة اإلسالمقة، كؾقة دار  الدكتور وصػي طاشور أبوزيد،

 م.7777-ـه7437العؾوم، جامعة الؼاهرة، 

الؿؼاصد الشرطقة بقن حقوية الػؽرة ومحدودية الػعالقة، تللقف: الدكتور محؿد كصر، -

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( 

-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74مقة العالؿقة بؿالقزيا يف الؿـعؼدة بالجامعة اإلسال

 م.77/8/7776
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الؿؼاصد الشرطقة وأثرها يف الػؼه اإلسالمي، د. محؿد بن طبدالعاصي بن محؿد بن -

 .ـه7478طؾي، دار الحديث، الؼاهرة، الطبعة األولى، 

بن مـصور  الؿؼاصد الشرطقة وأثرها يف فؼه الؿعامالت الؿالقة، تللقف: الدكتور رياض-

االقتصاد -الخؾقػي، بحث مـشور يف مجؾة جامعة الؿؾك طبدالعزيز، جدة

 م.7774-ـه7475طام  -اإلسالمي

تطبقؼات طؾى جؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد، -الؿؼاصد الؿرطقة يف السقاسة الشرطقة-

تللقف: مجدي محجوب الزبقر حؿزة، رسالة ماجستقر يف كؾقة الشريعة والدراسات 

 م.7777جامعة إفريؼقا العالؿقة،  اإلسالمقة،

الؿؼاصد الوهؿقة وأثرها يف الػتوى، تللقف: الدكتور فقصل بن سعود الحؾقبي، دار -

 .ـه7435كـوز إشبقؾقا، الرياض، الطبعة األولى، 

الؿؼاصد من أحؽام الشارع وأثرها يف العؼود، تللقف: الدكتور طثؿان بن إبراهقم بن -

عقة العؾؿقة السعودية لعؾم األصول ومؼاصد الشريعة، مرشد الؿرشد، الـاشر: الجؿ

طـي به وطؾق طؾقه: الدكتور صالح بن سؾقؿان بن حؿد الحويس. وأصؾه أصروحة 

طؾؿقة لـقل درجة الدكتوراه يف الػؼه واألصول، كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة، 

 م.7987-ـه7477جامعة أم الؼرى، السعودية، 

، تللقف: ـه47-77الػرتة من -ريعي يف طصر الخؾػاء الراشدينالؿؼاصد وأثرها التش-

مجدي محجوب الزبقر حؿزة، رسالة دكتوراه من كؾقة الشريعة والدراسات 

 م.7774-ـه7475اإلسالمقة، جامعة إفريؼقا العالؿقة، الخرصوم، 

كحو تدبقر راشد، تللقف: الدكتور محؿد الؿـتار، بحث -الؿؼاصد وإدارة الخالف-

م، تحت طـوان 7774مارس  37-37دوة الؿـعؼدة بالخرصوم يف الػرتة من ضؿن الـ
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)طؾم الؿؼاصد الشرطقة بقن الجفد الـظري والتحؼقق العؿؾي( وزارة اإلرشاد 

 واألوقاف، الخرصوم، السودان.

الؿؼاصد والجواكب االجتؿاطقة يف اإلسالم، تللقف: الدكتور طؾي بن رؤوف -

عام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة الؿحؿدوف، بحث ضؿن الؿمتؿر ال

، الؿجؾس األطؾى لؾشمون ـه77/4/7437-8وقضايا العصر( الؿـعؼد يف 

 اإلسالمقة، وزارة األوقاف، مصر.

الؿؼاصد وتؼويم االجتفاد، تللقف: الدكتور لشفب أبوبؽر، بحث مـشور يف مجؾة -

لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة،  )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر

 م.7775-ـه7476الجزائر، العدد الرابع، محرم، 

الؿؼاصد ومؼتضقات االجتفاد والتجديد، تللقف: الدكتور أحؿد طبادي، بحث ضؿن -

م، تحت طـوان )طؾم 7774مارس  37-37الـدوة الؿـعؼدة بالخرصوم يف الػرتة من 

العؿؾي( وزارة اإلرشاد واألوقاف، الؿؼاصد الشرطقة بقن الجفد الـظري والتحؼقق 

 الخرصوم، السودان.

الؿؾؽقة العؼارية لألجاكب يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: الدكتور محؿد -

كؿال الدين إمام، بحث مـشور يف مجؾة )الؿسؾم الؿعاصر( الؼاهرة، طدد خاص 

 م.7778-ـه7479( السـة الثالثة والثالثون، 737بؿؼاصد الشريعة، العدد )

دراسة مؼاركة، تللقف: الدكتور طؾي بن أحؿد بن –الؿؾؽقة الػؽرية يف مقزان الؿؼاصد -

صالح الؿفداوي، بحث مـشور ضؿن مجؾة )الحؼوق( الصادرة طن مجؾس الـشر 

 م.7778-ـه7479العؾؿي، جامعة الؽويت، العدد الثالث، السـة الثاكقة والثالثقن، 

دراسة فؼفقة أصولقة، تللقف: -الؿـفج الؿؼاصدي وأثره يف االجتفاد الػؼفي الؿعاصر-



– 

847 

أحؿد بن طبدالؼادر الوزاين، أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف الػؼه وأصوله، كؾقة 

-ـه7433الشريعة وحوار األديان، الجامعة العربقة األلؿاكقة لؾعؾوم والتؽـولوجقا، 

 م.7773

للقف: الدكتور حسن بن طبداهلل العصقؿي، بحث ضؿن بحوث الؿـفج الؿؼاصدي، ت-

كدوة )كحو مـفج طؾؿي أصقل لدراسة الؼضايا الػؼفقة الؿعاصرة( التي طؼدها مركز 

التؿقز البحثي يف فؼه الؼضايا الؿعاصرة يف جامعة اإلمام محؿد بن سعود اإلسالمقة يف 

 .ـه73-74/5/7437

يف السقاسة الشرطقة، د. أحؿد طؾقوي حسقن  دراسة تطبقؼقة-الؿوازكة بقن الؿصالح-

 .ـه7477الطائي، دار الـػائس، األردن، الطبعة األولى، 

الؿوازين الػؼفقة ومؼاصد الشريعة وأوزاهنا الـسبقة يف مجال الوقاية من اختالل الصحة -

الـػسقة، تللقف: الدكتور محؿد الؿلمون بن محؿد بن طؾي الؿحرزي، بحث مـشور 

لزهراء(، كؾقة الشريعة اإلسالمقة والعربقة، جامعة األزهر، الؼاهرة، ضؿن مجؾة )ا

 .ـه7478العدد السادس طشر، 

الؿواصـة الؿتساوية يف ضوء مؼاصد الشريعة، تللقف: طبدالعزيز العسالي، الـاشر: -

 .ـه7479مؾتؼى الؿرأة لؾدراسات والتدريب، صـعاء، طام 

ضوء تحديات الواقع الؿعاصر، تللقف: الـسل دراسة مؼاصدية يف وسائل حػظه يف -

الدكتورة فريدة بـت صادق زوزو، الـاشر: مؽتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 

 م.7776-ـه7477

الـظر الؿؼاصدي وأولوياته الراهـة، تللقف: الدكتور محؿد رفقع، بحث مـشور ضؿن -

ـعؼدة بالجامعة كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿ
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 م.77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

الـؿوذج الؿؼاصدي وتـظقر حؼوق اإلكسان، تللقف: الدكتور سقف بن طبدالػتاح، -

بحث مـشور يف مجؾة )رواق طربي( تصدر طن مركز الؼاهرة لدراسات حؼوق 

 م.7998( السـة الثالثة، 77اإلكسان، العدد )

رؤية شرطقة مؼاصدية، تللقف: الدكتور كور الدين -الفـدسة الوراثقة واإلخالل باألمن-

الخادمي، بحث مـشور يف مجؾة البحوث األمـقة، الصادرة طن مركز البحوث 

والدراسات بؽؾقة الؿؾك ففد األمـقة، السعودية، الؿجؾد الثاين طشر، العدد الرابع 

 م.7774-ـه7474والعشرون، 

دسة الوراثقة ومؼاصد الشريعة، مصدق حسن، رسالة دكتوراه من الؿعفد األطؾى الفـ-

 .ـه7477ألصول الدين بجامعة الزيتوكة بتوكس طام 

الوازع وأثره يف مؼاصد الشريعة، تللقف: سؾغر يوفا برلـت ماجو مقدوفـا، أصروحة لـقل -

 م.7776عة األردكقة، درجة الؿاجستقر يف الػؼه وأصوله، كؾقة الدراسات العؾقا، الجام

الوضع الراهن لدراسة الؿؼاصد يف كؾقات الشريعة يف الجامعات األردكقة طامة ويف -

كؾقة الشريعة يف الجامعة األردكقة خاصة، تللقف: الدكتور طبداهلل بن طؾي بن محؿود 

الصقػي، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات 

 ـه76/7/7477-74عؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف الؿعاصرة( الؿـ

 م77/8/7776-8الؿوافق 

الوضقػة الؿؼاصدية: مشروطقتفا وغاياهتا، تللقف: معتز الخطقب، بحث مـشور ضؿن -

كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة 

 م.77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74يف  اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا



– 
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قراءة معاصرة لؾعؿل بؿؼاصد الشريعة يف مـاحي الحقاة، تللقف: -الوطي الؿؼاصدي-

الدكتور مسػر بن طؾي الؼحطاين، الـاشر: الشبؽة العربقة لألبحاث والـشر، بقروت، 

 م.7778-ـه7479لبـان، الطبعة األولى، 

ريعة، تللقف: الدكتور أحؿد بن محؿد بن طبدالعظقم أمن األمة من مـظور مؼاصد الش-

 .ـه7437، 7الجؿل، دار السالم، الؼاهرة، ط

إكاصة األحؽام الشرطقة بؿؼاصدها، تللقف: الدكتور جاسر طودة، بحث مـشور يف -

مجؾة التجديد، الصادرة طن الجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا، السـة العاشرة، 

 م.7776-ـه7477التاسع طشر،  الؿجؾد العاشر، العدد

دراسة حول -اكعؽاسات الػؽر األصولي طؾى تخطقط مـاهج التعؾقم الجامعي-

مسارات تػعقل مؼاصد الشريعة يف العؾوم اإلسالمقة، تللقف: الدكتور أبوبؽر بن 

محؿد بن أحؿد بن محؿد بن إبراهقم الـاشر: دار الػؽر، دمشق، الطبعة األولى، 

 م.7779

دراسة يف أهؿقة -الػؽر األصولي طؾى تخطقط مـاهج التعؾقم الجامعياكعؽاسات -

تدريس مؼاصد الشريعة بالجامعات، تللقف: الدكتور أبوبؽر محؿد بن أحؿد بن 

محؿد بن إبراهقم، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف 

-74القزيا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿ

 م.77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477

أهداف الرتبقة يف الؿجتؿع اإلسالمي الؿعاصر يف ضوء البعد االجتؿاطي لؿؼاصد -

دراسة تحؾقؾقة، تللقف: شحته محؿد سعد مواىف، رسالة ماجستقر -الشريعة اإلسالمقة

 م.7777-ـه7437كؾقة الرتبقة، جامعة بـفا، مصر،  من  قسم أصول الرتبقة،
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أهؿقة الؾغة العربقة يف إدراك مؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور أبوسعقد محؿد بن -

طبدالؿجقد، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف 

-74الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 م.77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477

الؿؼاصد يف االجتفاد، تللقف: هشام قريسة، بحث مـشور يف مجؾة )التسامح( أهؿقة -

(، السـة 77الصادرة طن وزارة األوقاف والشمون الديـقة يف سؾطـة طؿان، العدد )

 م.7777-ـه7478الخامسة، 

أهؿقة الؿؼاصد يف الشريعة اإلسالمقة وأثرها يف ففم الـص واستـباط الحؽم، تللقف: -

بن طبدالوهاب الجـدي، الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت، لبـان، الدكتور سؿقح 

 م.7778-ـه7479الطبعة األولى، 

أهؿقة الؿـفج الؿؼاصدي يف التحؾقل السقاسي، تللقف: سؿقر فرقاين، بحث مـشور يف -

مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، 

 م.7775-ـه7476د الرابع، صػر، قسـطقـة، الجزائر، العد

أهؿقة مراطاة مؼاصد الشريعة يف االجتفاد طـد اإلمام الؼرايف، تللقف: طبدالؼادر بن -

طزوز، بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر 

 م.7775-ـه7476لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة، الجزائر، العدد الرابع، محرم، 

ة مؼاصد الشريعة يف االجتفاد، تللقف: أحؿد بن محؿد الرفايعة، بحث مؼدم لـقل أهؿق-

 درجة الؿاجستقر إلى كؾقة الدراسات العؾقا يف الجامعة األردكقة يف طؿان.

اإلسالمقة، د. جاسم بن طؾي  أهؿقة مؼاصد الشريعة لتطوير اآللقات الؿالقة والؿصرفقة-

الشامسي، د. حسن بن محؿد الؿرزوقي، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة 
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وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة 

 .ـه76/7/7477-74بؿالقزيا يف 

: الدكتور وائل بن أهؿقة مؼاصد الشريعة لتطوير اآللقات الؿالقة والؿصرفقة، تللقف-

محؿد طبقات، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف 

-74الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 م.77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477

مقك تلخر الزواج طـد الشباب والشابات يف ضوء مؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور -

ووء محؿود، والدكتور صويف مان األمة، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة 

وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة 

 .ـه76/7/7477-74بؿالقزيا يف 

تجديد الػصول يف فؼه مؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور إبراهقم البقومي غاكم، الـاشر: -

مػؽرون الدولقة، الؼاهرة، ودار برهون الدولقة، الؿغرب، ودار الورقات، السعودية، 

 م.7778-ـه7447الطبعة األولى، 

تحؼقق وحدة األمة اإلسالمقة وفق الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: الدكتور طبدالرحؿن بن -

جؿقل بن طبدالرحؿن قصاص، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل 

الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف  تحؼقؼفا يف

 .ـه74-76/7/7477

تخصقص الـص بالؿصؾحة، تللقف: أيؿن جربين ططااهلل جويؾس، أصروحة طؾؿقة لـقل -

درجة الدكتوراه يف الػؼه والتشريع، كؾقة الدراسات العؾقا، جامعة الـجاح الوصـقة، 

 م.7773-ـه7437كابؾس، فؾسطقن، 
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تدابقر األمن الداخؾي وقواطده العامة يف الدولة يف ضوء مؼاصد الشريعة، تللقف: -

الحاج، أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف الػؼه  الدكتور حسام إبراهقم حسقن أبو

 م.7776وأصوله، كؾقة الدراسات العؾقا، الجامعة األردكقة، 

ئل الزواج، تللقف: طبدالباسط أحؿد تطبقؼات فؼه الؿصؾحة ومؼاصد الشريعة يف مسا-

محؿد صوم العام، أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر، قسم الشريعة، كؾقة الحؼوق، 

 م.7777-ـه7437جامعة اإلسؽـدرية، مصر، طام 

تطبقؼات مؼاصد الشريعة اإلسالمقة يف السقاسة الشرطقة، تللقف: الدكتور مالك بن -

لسالم، الؼاهرة، وأصؾه أصروحة دكتوراه من ربقع صادق دحالن، الـاشر: مؽتبة دار ا

 م.7774جامعة األزهر، مصر، 

تطوير مـفج الرتبقة الديـقة اإلسالمقة بالؿرحؾة الثاكوية يف ضوء مؼاصد الشريعة -

اإلسالمقة وبعض الؼضايا الؿعاصرة، تللقف: إكرام محؿد فتحي أحؿد مرزوق، 

امعة قـاة السويس بؿصر، يف طام رسالة ماجستقر من كؾقة الرتبقة باإلسؿاطقؾقة بج

 م.7773-ـه7434

تعؾقل الـصوص وتغقر الواقع وكقػقة التوفقق بقـفؿا، تللقف: بوبؽر بعداش، بحث -

مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم 

 م.7775-ـه7476اإلسالمقة، قسـطقـة، الجزائر، العدد الرابع، محرم، 

الؿـفج الؾغوي يف استثؿار الخطاب الشرطي وأثره يف إهدار مؼاصد الشرع، د.  تغؾقب-

طبدالفادي الخؿؾقشي، بحث ضؿن أطؿال الـدوة العؾؿقة الدولقة التي كظؿتفا الرابطة 

-77الؿحؿدية لؾعؾؿاء بالؿغرب بعـوان )مـاهج االستؿداد من الوحي( الؿـعؼدة يف 

 .ـه78/7/7479
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طوائؼه وسبل تحؼقؼه، تللقف: طبدالرحقم -تػعقل الؿؼاصد يف االجتفاد الػؼفي-

 م.7777/7777البطقوي، ممسسة دار الحديث، الرباط، 

تػعقل مؼاصد الشريعة يف الؿجال السقاسي، تللقف: مجؿوطة من الباحثقن، الـاشر: -

وإطداد:  ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراسات مؼاصد الشريعة، تحرير

 م.7773محؿد سؾقم العوا، 

تػعقل مؼاصد الشريعة يف معالجة الؼضايا الؿعاصرة لألمة، تللقف: الدكتور طبدالؿجقد -

الـجار، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات 

 ـه76/7/7477-74الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 م.77/8/7776-8لؿوافق ا

توضقف الخطل باطتباره وسقؾة لتحؼقق مؼاصد الشريعة يف التوجه الرتبوي، تللقف: -

الدكتور جؿال أحؿد بادي، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل 

تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 .ـه74-76/7/7477

توضقف مؼاصد الشريعة يف ترشقد سقاسات االقتصاد الؿعريف، تللقف: جاسر طودة، -

الصادرة  "مجؾة الػؽر اإلسالمي الؿعاصر-بحث مـشور يف مجؾة )إسالمقة الؿعرفة

طن الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، الواليات الؿتحدة األمريؽقة، السـة الثامـة 

 .ـه7433( 77طشرة، العدد )

اإلسالم يف الؽشف طن دور مؼاصد الشريعة يف تشققد ققم الوسطقة  جفود طؾؿاء-

واالطتدال يف الػؽر واألخالق واالطتؼاد )أبوحامد الغزالي كؿوذجًا(، د. محؿد 

-76طبدو، بحث ضؿن مـتدى )الوسطقة لؾػؽر والثؼافة( طؿان، األردن، الؿـعؼد يف 
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 .ـه7478شعبان  78

سالمقة، تللقف: أحؿد بن محؿد بن حؿود القؿاين، حاجة األمة إلى مؼاصد الشريعة اإل-

بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( 

-8الؿوافق  ـه76/7/7477-74الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 م.77/8/7776

ر بن حامد الحولي، حاجة الؿجتفد إلى االجتفاد الؿؼاصدي، تللقف: الدكتور ماه-

بحث مـشور يف مجؾة )سؾسؾة الدراسات اإلسالمقة(، الؿجؾد السابع طشر، العدد 

 م.7779األول، 

حاجة الؿػتي من طؾم الؿؼاصد، تللقف: الدكتور كاصر قارة، بحث مـشور يف مجؾة -

)مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة، 

 م.7775-ـه7476ئر، العدد الرابع، محرم، الجزا

حتؿقة الصراع الديـي طؾى أرض فؾسطقن من مـظور الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: -

الدكتور سامي بن محؿد الصالحات، بحث مـشور ضؿن مجؾة )الشريعة 

والدراسات اإلسالمقة( الصادرة طن مجؾس الـشر العؾؿي، جامعة الؽويت، العدد 

 م.7776-ـه7477(، 77( السـة )65)

حؼوق اإلكسان يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة مؼاركة بالؿواثقق الدولقة، تللقف: -

الدكتور مسػر بن طؾي الؼحطاين، الـاشر: مركز البحوث والتواصل الؿعريف، 

 م.7779الرياض، 

حؼوق اإلكسان يف ضل الؼقم والؿؼاصد العؾقا يف اإلسالم، تللقف: الدكتور محؿد بن -

لؿبقض، تؼديم الدكتور يوسف جؿعة سالمة، الـاشر: ممسسة الؿختار لؾـشر أحؿد ا



– 
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 م.7777والتوزيع، مصر، 

حؼوق اإلكسان محور مؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور أحؿد الريسوين، والدكتور -

محؿد الزحقؾي، والدكتور محؿد طثؿان شبقر، بحث مـشور يف كتاب األمة، وهو 

األوقاف والشمون اإلسالمقة يف قطر، العدد السابع سؾسؾة دورية تصدر طن وزارة 

 .ـه7473والثؿاكون، محرم، 

حؽم التخصقص بالؿؼصد الشرطي، تللقف: الدكتور خالد بن طبدالعزيز آل سؾقؿان، -

، وهو من مطبوطات ـه7437الـاشر: دار كـوز إشبقؾقا، الرياض، الطبعة األولى، 

 الجؿعقة الػؼفقة السعودية.

وفؾسػته، تللقف: طؾي بن أحؿد الجرجاوي، الـاشر: دار الػؽر،  حؽؿة التشريع-

 م.7997-ـه7478بقروت، الطبعة األولى، 

دراسات تطبقؼقة حول فؾسػة الؿؼاصد يف الشريعة اإلسالمقة، تللقف: طبدالرحؿن بن -

، الطبعة األولى، الجزائر، بدون معؾومات ـه7477صالح بابؽر، كتاب مـشور يف طام 

 دار الـشر.

دراسات يف فؾسػة أصول الػؼه والشريعة وكظرية الؿؼاصد، تللقف: الشقخ طؾي حسب -

 .ـه7476، 7اهلل، دار الفادي، بقروت، ط

دراسة مؼاصدية يف الػروق الػؼفقة، تللقف: الدكتور أحؿد إرضاء بن مختار، أصروحة -

كساكقة، لـقل درجة الدكتوراه، شعبة الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإل

-7433جامعة الحسن الثاين، الؿحؿدية، الؿؿؾؽة الؿغربقة، السـة الجامعقة، 

 م.7773-7777/ـه7434

داللة الؿعاين والِحؽم والعؾل طؾى مؼاصد الشريعة، تللقف: خشؿون مؾقؽة، بحث -
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مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم 

 م.7775-ـه7476ة، الجزائر، العدد الرابع، محرم، اإلسالمقة، قسـطقـ

دور االجتفاد الجؿاطي يف مواكبة الؿستجدات بالـظر لؿؼاصد الشريعة اإلسالمقة، -

تللقف: الدكتور طبدالعزيز بن مصطػى الخالد، بحث ضؿن أبحاث كدوة )االجتفاد 

امعة اإلمارات الجؿاطي يف العالم اإلسالمي( التي تـظؿفا كؾقة الشريعة والؼاكون بج

-77الؿوافق  ـه73/8/7477-77العربقة الؿتحدة، يف الػرتة من 

 م.73/77/7996

تلصقالً وتطبقؼًا، تللقف: الدكتورة أم -دور االجتفاد الؿؼاصدي يف السقاسة الشرطقة-

كائل بركاين، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف 

-74لجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة با

 م.77/8/7776-8الؿوافق  ـه76/7/7477

دور االجتفاد الؿؼاصدي يف ضبط ففم الـص الشرطي واستـباط األحؽام مـه، تللقف: -

الدكتور خؾوق بن ضقف اهلل بن محؿد آغا بحث مـشور يف مجؾة )آفاق طؾؿقة( يف 

 م.7773الجزائر، العدد الثامن، طام 

دور األوقاف اإلسالمقة يف حػظ الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: الدكتور طؿر بن صالح بن -

طؿر، بحث مـشور يف مجؾة )الشريعة والؼاكون( الصادرة طن كؾقة الؼاكون، جامعة 

 م.7777-ـه7478(، 37اإلمارات العربقة الؿتحدة، العدد )

الح بابؽر الحاج، بحث دور الشريعة ومؼاصدها يف بـاء األخالق، تللقف: الدكتور ص-

-ـه7434مـشور يف مجؾة )مجؿع الػؼه اإلسالمي( الخرصوم، العدد السابع، 

 م.7777



– 
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الطب الوقائي -دور العؾوم الؽوكقة يف تجسقد الؿؼاصد الشرطقة والؿحافظة طؾقفا-

كؿوذجًا، تللقف: الدكتور صالح رمضان، بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات 

مقر طبدالؼادر لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة، الجزائر، العدد الرابع، الشرطقة(، جامعة األ

 م.7775-ـه7476صػر، 

دور الؿؼاصد يف التشريعات الؿعاصرة، تللقف: الدكتور محؿد بن سؾقم العوا، الـاشر: -

ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي )مركز دراسات مؼاصد الشريعة اإلسالمقة(، 

 م.7776الطبعة األولى، 

ر الؿؼاصد يف الدطوة، تللقف: الدكتور كور الدين صوابة، بحث مـشور ضؿن مجؾة دو-

)آفاق الثؼافة والرتاث( التي تصدر طن قسم الدراسات والـشر والعالقات الثؼافقة 

بؿركز جؿعة الؿاجد لؾثؼافة والرتاث، اإلمارات العربقة الؿتحدة، العدد الستون، 

 م.7778يـاير -ـه7479محرم 

ف يف تػعقل مؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور حؿقد قفوي، بحث مـشور من دور الوق-

سؾسؾة األبحاث الػائزة يف مسابؼة -إصدارات األماكة العامة لألوقاف بدولة الؽويت

 م.7775-ـه7436الؽويت الدولقة ألبحاث الوقف، 

بن اسعقد دور مؼاصد الشريعة يف الرتجقح الػؼفي وتطبقؼاهتا، تللقف: تؿقم بن سالم بن -

 م.7773شبقر، رسالة ماجستقر من الجامعة اإلسالمقة يف غزة، فؾسطقن، طام 

دور مؼاصد الشريعة يف السقاسة الشرطقة مـفجًا ومؿارسة، تللقف: رحقؿة بن حؿو، -

بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر لؾعؾوم 

 م.7775-ـه7476عدد الرابع، صػر، اإلسالمقة، قسـطقـة، الجزائر، ال

دراسة أصولقة كؼدية تطبقؼقة، -دوران األحؽام الشرطقة مع مؼاصدها وجودًا وطدمًا-
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تللقف: الدكتور جاسر طودة، رسالة ماجستقر يف الػؼه وأصوله من كؾقة الدراسات 

 م.7774-ـه7475اإلسالمقة بالجامعة اإلسالمقة األمريؽقة، طام 

مقة وواقع التشريع القوم يف العالم اإلسالمي، تللقف: الشقخ روح الشريعة اإلسال-

مصطػى الزرقا، الـاشر: وزارة التعؾقم األصؾي والشمون الديـقة بالجزائر، صبع 

 م.7975-ـه7395قسـطقـة، 

دراسة فؼفقة قاكوكقة لتـاول الُبعد التشريعي لألحؽام، وروح الشريعة -روح الشريعة-

اطقة واإلكساكقة طرب الؿمثرات الزماكقة والؿؽاكقة، تللقف: ومؼاصدها الػؽرية واالجتؿ

طؾي العؾي، بحث مـشور يف مجؾة )الؿحجة( الصادرة طن معفد الؿعارف الحؽؿقة 

-ـه7479لؾدراسات الديـقة والػؾسػقة، بقروت، لبـان، العدد السادس طشر، 

 م.7778

الحسن بريؿة، بحث  رؤية إسالمقة مؼاصدية يف التـؿقة االجتؿاطقة، تللقف: محؿد-

ضؿن مجؾة )إسالمقة الؿعرفة( التي يصدرها الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، 

 م.7777-ـه7477بقروت، السـة السابعة، العدد السادس والعشرون، 

دراسة تطبقؼقة يف ضوء مؼاصد الشريعة، -سد الذرائع كلحد األدلة الؿختؾف فقفا-

مي، بحث مـشور بؿجؾة مركز البحوث تللقف: الدكتورة فوزية بـت محؿد الؼثا

والدراسات اإلسالمقة بؽؾقة دار العؾوم، جامعة الؼاهرة، العدد السادس واألربعون، 

 م.7774-ـه7435

سؿات االجتفاد الؿؼاصدي، تللقف: الدكتور حؿاد محؿد إبراهقم، بحث مـشور -

الؼاهرة،  ضؿن مجؾة مركز البحوث والدراسات اإلسالمقة بؽؾقة دار العؾوم، جامعة

 م.7773-ـه7434العدد السابع والثالثون، 
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ُسـّة الؾسان بقن الجفاز واإلكجاز وأثرها يف تعققن الؿؼصد الشرطي، تللقف: الدكتورة -

سعاد كوريم، أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب 

-7437الجامعقة، والعؾوم اإلكساكقة، مؽـاس، جامعة موالي إسؿاطقل، السـة 

 م.7777-7777/ـه7433

سقاسة التصـقع يف ضوء مؼاصد الشريعة، تللقف: باسم الجؿقؾي، الـاشر: دار الؽتب -

 .ـه7479العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة األولى، 

ضؿان طقوب الؿبقع يف ضوء مؼاصد الشريعة، تللقف: سعد خؾقػة العبار، مـشورات -

 م.7999، 7لقبقا، طجامعة قاريوكس، بـغازي، 

ضوابط اطتبار الؿؼاصد يف مجال االجتفاد وأثرها الػؼفي، تللقف: طبدالؼادر بن حرز -

 .ـه7478، 7اهلل، مؽتبة الرشد، الرياض، ط

ضوابط إطؿال مؼاصد الشريعة يف االجتفاد، تللقف: الدكتور محؿد بن سعد بن أحؿد -

، الطبعة األولى، رجب، القوبي، بحث مـشور يف مجؾة األصول والـوازل، جدة

 م.7777-ـه7437

ضوابط االجتفاد التـزيؾي يف ضوء الؽؾقات الؿؼاصدية، تللقف: الدكتورة وورققة -

 .ـه7474طبدالرازق، دار لبـان، بقروت، الطبعة األولى، 

ضوابط الحؽم واإلدارة يف إصار مؼاصد الشريعة، تللقف: رابحي بن يحقى بن حسن، -

ة الشريعة والدراسات اإلسالمقة، جامعة إفريؼقا العالؿقة، رسالة ماجستقر من كؾق

 م.7775-ـه7476الخرصوم، 

ضوابط الػتوى يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: الدكتور أسامة بن محؿد الشقبان، -

 .ـه7438دار كـوز إشبقؾقا، الرياض، الطبعة األولى، 
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القـدوزي، بحث ضؿن أطؿال ضوابط الؿـفج الؿؼاصدي، تللقف: الدكتورة ريحاكة -

الـدوة العؾؿقة الدولقة التي كظؿتفا الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء بالؿؿؾؽة الؿغربقة 

-5-ـه78/7/7479-77بعـوان )مـاهج االستؿداد من الوحي( الؿـعؼدة يف 

 م.6/3/7778

ضوابط تػعقل مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: الدكتور طؿر بن صالح بن طؿر، -

ور يف مجؾة كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة، جامعة قطر، العدد السابع بحث مـش

 م.7779والعشرون، 

ضوابط غرس األطضاء يف ضوء مؼاصد الشريعة، زيـب بـت أحؿد الريسوين، رسالة -

 م.7777قطر،  ماجستقر ، كؾقة الدراسات اإلسالمقة،

ر، تللقف: كؿال راشد، طالقة الؽؾقات بالجزئقات وأثرها من حقث الػفم والتػسق-

بحث لـقل درجة الؿاجستقر يف الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، 

 م.7998-ـه7479جامعة محؿد الخامس، الرباط، 

بن اطؿؾقة التصؽقك ودورها يف تحؼقق مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: محؿد -

ريعة وسبل تحؼقؼفا يف إبراهقم كؼاشي، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الش

-74الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 .ـه76/7/7477

طؿؾقة الرتق العذري يف مقزان الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: الدكتور محؿد كعقم ياسقن، -

ر، بحث مـشور يف مجؾة الشريعة والدراسات اإلسالمقة، جامعة الؽويت، العدد العاش

 م.7988-ـه7478شعبان، 

فؼه األولويات يف ضالل مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: الدكتور: طبدالسالم طقادة -
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 .ـه7479، 7الؽربولي، دار صقبة، دمشق، ط

فؼه األولويات وطالقته بغقره من األصول الشرطقة، تللقف: الشقؿاء السقد محؿود -

اسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب، جامعة طؾي، أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف الدر

 م.7779-ـه7437جـوب الوادي، مصر، العام الجامعي، 

دراسة يف الضوابط، تللقف: محؿد الوكقؾي، الـاشر: الؿعفد العالؿي -فؼه األولويات-

 .ـه7476لؾػؽر اإلسالمي، أمريؽا، الطبعة األولى، 

كور الدين بن مختار  فؼه التحضر من مـظور مؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور-

الخادمي، بحث مـشور ضؿن الـدوة العؾؿقة الدولقة التي كظؿفا الؿعفد األطؾى 

 م.77/7/7774-77ألصول الدين بـزل أفريؼقا بتوكس، خالل الػرتة من 

فؼه الواقع يف ضوء مؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور وهبة -فؼه التعؾقل وفؼه الؿؼاصد-

الػؼه -ؿن كدوة )تطور العؾوم الػؼفقة يف طؿانبن مصطػى الزحقؾي، بحث ضا

-8اإلسالمي والؿستؼبل، األصول الؿؼاصدية وفؼه التوقع( خالل الػرتة 

سؾطـة -م، تحت إشراف وزارة األوقاف والشمون الديـقة7779-ـه77/4/7437

 طؿان.

فؼه العؾم يف مؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور إسؿاطقل الحسـي، الـاشر: الؿطبعة -

 م.7774وراققة الوصـقة، مراكش، الطبعة األولى، ال

فؼه الؿصالح والؿػاسد، تللقف: آية اهلل الشقخ فاضل الصػار، الـاشر: مركز الػؼاهة، -

الؽتاب الثالث، سؾسؾة كتب فؼفقة سـوية تصدر طن مركز الػؼاهة لؾدراسات 

 م.7778-ـه7479والبحوث الػؼفقة، الؼطقف، السعودية، الطبعة األولى، 

قراءة يف أثري الطاهر بن طاشور وطالل الػاسي، -فؼه الؿصالح والؿؼاصد يف الؿغرب-
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تللقف: الدكتور أحؿقده الـقػر، بحث مـشور ضؿن كدوة تطور العؾوم الػؼفقة يف 

طؿان، طن التؼـقن والتجديد يف الػؼه اإلسالمي الؿعاصر، الؿـعؼدة يف ربقع الثاين 

 ارة األوقاف والشمون الديـقة، سؾطـة طؿان.م، التابعة لوز7778أبريل -ـه7479

قراءة متلكقة لـظرية تبعقة األحؽام لؾؿصالح والؿػاسد، تللقف: الدكتور -فؼه الؿصؾحة-

أحؿد طابدي، بحث مـشور يف مجؾة )الؿحجة( الصادرة طن معفد الؿعارف 

الحؽؿقة لؾدراسات الديـقة والػؾسػقة، بقروت، لبـان، العدد السادس طشر، 

 م.7778-ـه7479

فؼه الؿؼاصد إكاصة األحؽام الشرطقة بؿؼاصدها، تللقف: الدكتور جاسر طودة، الـاشر: -

الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، هقركدن، فرجقـقا، الواليات الؿتحدة األمريؽقة، 

 م.7776-ـه7477الطبعة األولى، 

مقؾود بن  فؼه الؿؼاصد يف كوازل وقضايا الؿعقار لؾوكشريسي، تللقف: خالد بن-

طبدالؼادر سؿاحي، رسالة ماجستقر يف الحؼوق من قسم الشريعة اإلسالمقة بؽؾقة 

 م.7775الحؼوق بجامعة االسؽـدرية، يف طام 

فؼه الؿؼاصد وأثره يف الػؽر الـوازلي، تللقف: الدكتور طبدالسالم الرفعي، دار أفريؼقا -

 م.7774، 7الشرق، الدار البقضاء، الؿغرب، ط

صد، تللقف: الدكتور: طبداهلل الزبقر طبدالرحؿن، الـاشر: شركة مطابع فؼه الؿؼا-

 .ـه7475السودان لؾعؿؾة، الخرصوم، الطبعة األولى، 

فؼه الوسائل يف الشريعة اإلسالمقة، تللقف: الدكتورة أم كائل بركاين، بحث مـشور يف -

لؾؿعؾومات  سؾسؾة كتاب األمة، الصادرة طن وقػقة الشقخ طؾي بن طبداهلل آل ثاين

 .ـه7478( السـة السابعة والعشرون، رجب، 777والدراسات، قطر، العدد )
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فؼه تؼدير الؿصؾحة، تللقف: الشقخ أبوجرة سؾطاين، الـاشر: دار الؽؾؿة، الؿـصورة، -

 م.7779-ـه7437مصر، الطبعة األولى، 

مممن بن فؼه مؼاصد الشريعة يف الحؽم طؾى وسائل التطور العؾؿي، تللقف: الدكتور -

أحؿد شويدح، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف 

-74الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 .ـه76/7/7477

فؼه مؼاصد الشريعة يف تـزيل الحؽام، أو فؼه االجتفاد التـزيؾي، تللقف: فوزي بالثابت، -

 .ـه7437، 7بقروت ، طممسسة الرسالة، 

فؽرة الؿؼاصد يف التشريع الوضعي، تللقف: الدكتور محؿد بن سؾقم العوا، الـاشر: -

ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراسات مؼاصد الشريعة، صبع مطابع 

 م.7777الؿدين، الؿمسسة السعودية، الؼاهرة، 

للقف: الدكتور سامي دراسات من مـظور مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، ت-فؾسطقن-

الصالحات، الـاشر: مركز الزيتوكة لؾدراسات واالستشارات، بقروت، لبـان، الطبعة 

 م.7777-ـه7437الثاكقة، 

فؾسػة مؼاصد التشريع يف الػؼه اإلسالمي، تللقف: الدكتور خؾقػة بابؽر الحسن، -

 .ـه7477، 7الـاشر: مؽتبة وهبة، الؼاهرة، ط

اإلمام ابن تقؿقة كؿوذجًا، تللقف: -ء مؼاصد الشريعةففم الحديث الـبوي يف ضو-

الدكتور خالد بن مـصور الدريس، بحث مـشور يف مجؾة األمقر طبدالؼادر، الجزائر، 

 م.7777

تلصقل وفوائد وضوابط، تللقف: الدكتور -ففم الحديث يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة-
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اسات الحديث محؿد روزيؿي بن رمؾي، بحث مـشور يف مجؾة الحديث بؿعفد در

الـبوي )إهناد(، الؽؾقة الجامعقة اإلسالمقة العالؿقة بسالكجور، مالقزيا، السـة 

 م.7775الخامسة، العدد التاسع، 

ففم السـة يف ضوء أسباهبا ومالبساهتا ومؼاصدها، تللقف: الدكتور أحؿد الؿجتبى باكؼا -

لجامعة اإلسالمقة طؾي، بحث مـشور يف كؾقة معارف الوحي والعؾوم اإلكساكقة يف ا

 م.7777العالؿقة بؿالقزيا، يف طام 

قاطدة سد الذرائع وآثارها الرتبوية يف تحؼقق العبودية وحػظ مؼاصد الرتبقة اإلسالمقة، -

تللقف: مروان محؿد رشدي، الـاشر: مؽتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة 

 م.7779-ـه7437األولى، 

ي تواجه الػؼه الؿؼاصدي، تللقف: الدكتورة رققة بـت قراءة يف التحديات الؿعاصرة الت-

صه العؾواين، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف 

-74الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 .ـه76/7/7477

ؿصطػى، أصروحة قواطد الؿؼاصد وتطبقؼاهتا يف التشريع األسري، تللقف: معاش ال-

لـقل درجة الدكتوراه، شعبة الدراسات اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، 

 م.7777-7779/ـه7437-7437الؿحؿدية، الؿغرب، العام الجامعي 

قواطد الوسائل يف الشريعة اإلسالمقة، تللقف: الدكتور مصطػى بن كرامة اهلل مخدوم، -

 .ـه7477عة األولى، دار كـوز إشبقؾقا، الرياض، الطب

قواطد يف فؼه مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: صالح الـشاط، بحث مـشور يف -

 م.7/5/7777جريدة )التجديد( يف الؿغرب، يف 



– 
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دراسة كظرية تطبقؼقة، تللقف: دريسا تراوري، رسالة دكتوراه -قواطد مؼاصد الشريعة-

جامعة الزيتوكة، توكس،  يف العؾوم اإلسالمقة، الؿعفد العالي ألصول الدين،

 م.7778-ـه7479

طبقدة مشفور بن  كرة الؼدم بقن الؿصالح والؿػاسد من وجفة كظر شرطقة، تللقف: أبو-

-ـه7437حسن آل سؾؿان، الـاشر: الدار األثرية، طؿان، األردن، الطبعة الثالثة، 

 م.7779

وى الؿعامالت يف فتا-مبدأ اطتبار الؿآل يف البحث الػؼفي من التـظقر إلى التطبقق-

االجتفاد الؿالؽي دراسة حالة، تللقف: الدكتور يوسف بن طبداهلل احؿقتو، الـاشر: 

 م.7777مركز كؿاء لؾبحوث والحاسبات، بقروت، لبـان، الطبعة األولى، 

مبدأ العدالة يف الؼاكون اإلكؽؾقزي والشريعة اإلسالمقة، تللقف: طبدالرحؿن البزاز، -

لحؼوق( التي تصدرها لجـة مـتخبة من صؾبة كؾقة الحؼوق، بحث مـشور يف مجؾة )ا

 م.7947بغداد، العدد الثالث، السـة األولى، 

مؼاصد الشريعة وصرق استثؿارها، تللقف: -مدارس الـظر إلى الرتاث ومؼاصدها-

الدكتور أبوطبدالرحؿن األخضر األخضري، الـاشر: دار الريادة، دمشق، الطبعة 

 م.7779-ـه7437األولى، 

مدخل مؼاصدي لؾتـؿقة، تللقف: الدكتور حسن جابر، الـاشر: ممسسة الػرقان لؾرتاث -

اإلسالمي، مركز دراسات مؼاصد الشريعة، صبع مطابع الؿدين، الؿمسسة السعودية، 

 م.7777الؼاهرة، 

مدى إباحة الطالق التعسػي والتعويض طـه يف ضوء الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: -

د، بحث ضؿن حولقة مركز البحوث والدراسات الدكتور مقك ووك محؿو
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اإلسالمقة، كؾقة دار العؾوم، جامعة الؼاهرة، مصر، السـة الخامسة، العدد العاشر، 

 م.7779-ـه7437

مراتب الؿصالح بقن ضوابط التػريق ومرجحات التطبقق، تللقف: مصطػى لقه، -

مـاهج البحث يف أصروحة لـقل درجة الدكتوراه، شعبة الدراسات اإلسالمقة، وحدة 

العؾوم اإلسالمقة، كؾقة اآلداب والعؾوم اإلكساكقة، جامعة محؿد الخامس، الرباط، 

 م.7773-ـه7474

اجتفادات الؿجؾس األوربي لإلفتاء والبحوث -مراطاة الؿؼاصد يف االجتفاد الؿعاصر-

أكؿوذجًا، تللقف: محػوظ بؾحـقش، رسالة ماجستقر من قسم العؾوم اإلسالمقة بؽؾقة 

العؾوم االجتؿاطقة واإلكساكقة والعؾوم اإلسالمقة، جامعة الحاج لخضر، باتـة، 

 م.7774-ـه7435الجزائر، 

مسؾك اإلمام الشاصبي يف تؼعقد الؿؼاصد وتـزيل األحؽام، تللقف: الدكتور طبدالرزاق -

وورققة، بحث مـشور يف مجؾة )الشريعة والدراسات اإلسالمقة(، جامعة الؽويت، 

 م.7777-ـه7478( 77السـة ) (69العدد )

مصالح اإلكسان مؼاربة مؼاصدية، تللقف: طبدالـور بزا، الـاشر: الؿعفد العالؿي لؾػؽر -

 .ـه7479، 7اإلسالمي، فقرجقـقا، أمريؽا، ط

فؼه الؿؼاصد طـد محؿد رشقد رضا، د. طبدالرحؿن الؽقالين، بحث مـشور  معالم-

ضؿن كتاب )محؿد رشقد رضا، جفوده اإلصالحقة ومـفجه العؾؿي( ضؿن الـدوة 

العؾؿقة التي طؼدت يف جامعة آل البقت والؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، األردن، 

 .ـه7478، 7ط

ػؼفقة، الدكتور وهبة مصطػى الزحقؾي، بحث معـى الؿصؾحة والؿؼصد يف الؿـظومة ال-
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مـشور يف كتاب )الػؼه العؿاين والؿؼاصد الشرطقة( كشر وزارة األوقاف والشمون 

 م.7777-ـه7478الديـقة، سؾطـة طؿان، الطبعة األولى، 

دراسة تحؾقؾقة يف ضوء مؼاصد الشريعة، تللقف: محؿد البشقر -مػفوم خالف األصل-

الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، فقرجقـقا، الواليات الؿتحدة الحاج سالم، الـاشر: 

 م.7778-ـه7479األمريؽقة، الطبعة األولى، 

مؼاربة فؾسػقة لؿؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: ققس محؿود حامد، الـاشر: دار -

 م.7779الػؽر، دمشق، الطبعة األولى، 

تشاف الؿالكات، تللقف: محؿد دراسة يف سبل اك-مؼاصد األحؽام الشرطقة وغاياهتا-

طؾي أيازي، ترجؿة: طؾي طباس الوردي، الـاشر: مركز الحضارة وتـؿقة الػؽر 

 م.7779-ـه7437اإلسالمي، بقروت، لبـان، الطبعة األولى، 

دراسة فؼفقة -مؼاصد التربع باألطضاء يف ضوء الؿؼاصد العامة لؾشريعة اإلسالمقة-

طقسى الجرب، رسالة ماجستقر من قسم الشريعة، تلصقؾقة، تللقف: بـدر بن صالح بن 

 م.7777-ـه7437كؾقة الحؼوق، جامعة اإلسؽـدرية، 

مؼاصد الرتبقة وأهداففا يف ضوء مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، تللقف: قاسم بن طؿر -

 م.7779، 7الخقر، الـاشر: دار الػؽر، دمشق، ط أبو

مصطػى وهبي العامؾي، الـاشر: مؼاصد الشرع بقن اإلفراط والتػريط، تللقف: مالك -

 .ـه7478، 7دار الفادي، بقروت، لبـان، ط

مؼاصد الشريعة إصارًا ووسقؾة لإلصالح والتجديد يف الؿجتؿعات اإلسالمقة، تللقف: -

الدكتور أمقن حسقن طؿر، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا 

-74سالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإل
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 .ـه76/7/7477

مؼاصد الشريعة اإلسالمقة تلصقالً وتػعقالً، تللقف: محؿد بؽر بن إسؿاطقل حبقب، -

الـاشر: دار صقبة الخضراء، مؽة الؿؽرمة، الطبعة الثاكقة، كؿا كشرته رابطة العالم 

 . ـه7477( طام 773العدد ) "دطوة الحق"اإلسالمي يف سؾسؾة 

رؤية حضارية مؼاركة، تللقف: إبراهقم -ؼاصد الشريعة اإلسالمقة يف العؿل الخقريم-

بقومي غاكم، الـاشر: ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراسات مؼاصد 

 م.7778-ـه7479الشريعة اإلسالمقة، الؼاهرة، الطبعة األولى، 

طؾقفا، تللقف: الدكتور مؼاصد الشريعة اإلسالمقة يف مجال رطاية البقئة والؿحافظة -

محؿد بن طبدالؼادر الػؼي، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا 

-74يف الؿجتؿعات الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 .ـه76/7/7477

، دراسة تلصقؾقة مؼاركة-مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وأثرها يف رطاية حؼوق اإلكسان-

تللقف: الدكتور محؿد شقخ أحؿد محؿد حاج، من مـشورات مجؿع الػؼه 

 (.7م، سؾسؾة كتاب الؿجؿع رقم )7777اإلسالمي، السودان، 

مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وتوضقػفا لحل الؿشاكل الؿعاصرة، تللقف: الدكتور طؾي -

ة بارداق أوغؾو، بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريع

م، 75/7/7777-77-ـه77/4/7437-8اإلسالمقة وقضايا العصر( الؿـعؼد يف 

 الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، وزارة األوقاف، مصر.

مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر، تللقف: الدكتور طبدالعزيز بن طبداهلل -

 .ـه7434، 7العؿار، مؽتبة الرشد، الرياض، ط



– 
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قة وقضايا العصر، تللقف: الشقخ أمقن الدين محؿد إبراهقم، مؼاصد الشريعة اإلسالم-

بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا 

، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، ـه77/4/7437-8العصر( الؿـعؼد يف 

 وزارة األوقاف، مصر.

محؿود باكدي، بحث ضؿن مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر، تللقف: -

الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر( الؿـعؼد يف 

م، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، 75/7/7777-77-ـه8-77/4/7437

 وزارة األوقاف، مصر.

 مؼاصد الشريعة باطتبارها مـفجًا اجتفاديًا، تللقف: الدكتور محؿد رأفت طثؿان،-

بحث مـشور يف كتاب )الػؼه العؿاين والؿؼاصد الشرطقة( كشر وزارة األوقاف 

 م.7777-ـه7478والشمون الديـقة، سؾطـة طؿان، الطبعة األولى، 

مؼاصد الشريعة يف الحػاظ طؾى البقئة، تللقف: الدكتورة فرحاكة بـت طؾي بن محؿد بن -

 م.7777، الطبعة األولى، شويته، الـاشر: دار الػؽر الجامعي، اإلسؽـدرية، مصر

مؼاصد الشريعة يف الؿحافظة طؾى ضرورة العرض ووسائؾفا من خالل محاربة -

الشائعات، تللقف: الدكتور سعد بن كاصر الشثري، بحث مـشور يف مجؾة البحوث 

 م.7777-ـه7477الػؼفقة الؿعاصرة، الرياض، العدد الحادي والخؿسون،

صؾحة وتطبقؼاهتا يف الػؼه اإلسالمي، تللقف: مؼاصد الشريعة يف تخصقص الـص بالؿ-

-ـه7437أيؿن بن جربيل األيوبي، الـاشر: دار الـػائس، األردن، الطبعة األولى، 

 م. 7777

رؤية مـظومقة، تللقف: الدكتور جاسر -مؼاصد الشريعة كػؾسػة لؾتشريع اإلسالمي-
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يات الؿتحدة طودة، الـاشر: الؿعفد العالؿي لؾػؽر اإلسالمي، فرجقـقا، الوال

 م.7777-ـه7437األمريؽقة، الطبعة األولى، 

مؼاصد الشريعة مدخالً لإلصالح الديـي، تللقف: معتز الخطقب، بحث مـشور يف -

كتاب )الػؼه العؿاين والؿؼاصد الشرطقة( كشر وزارة األوقاف والشمون الديـقة، 

 م.7777-ـه7478سؾطـة طؿان، الطبعة األولى، 

لـظر إلى السؾوك، تللقف: الدكتور أحؿد بو طود، الـاشر: دار مؼاصد الشريعة من ا-

 م.7777-ـه7437السالم، الؼاهرة، الطبعة األولى، 

مؼاصد الشريعة وأثرها يف استـباط األحؽام، تللقف: الدكتور محؿد الطاهر الؿقساوي، -

، بحث ضؿن الدورة الثامـة طشرة، التابعة لؿـظؿة الؿمتؿر والدكتور كعؿان جغقم

 اإلسالمي، مجؿع الػؼه اإلسالمي الدولي بجدة، والؿـعؼدة يف كوااللؿبور، مالقزيا. 

دراسة تطبقؼقة، تللقف: الدكتور -مؼاصد الشريعة وأثرها يف االجتفاد وترجقح األحؽام-

لرياض، الطبعة األولى، أحؿد بن طبدالؿجقد مؽي، الـاشر: مؽتبة الرشد، ا

 م.7777-ـه7439

مؼاصد الشريعة وأثرها يف اإلصالح والتشريع ووحدة األمة، تللقف: الدكتور طبداهلل -

الزير، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل تحؼقؼفا يف الؿجتؿعات 

 ـه76/7/7477-74الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف 

 م.77/8/7776-8لؿوافق ا

مؼاصد الشريعة وأثرها يف الجؿع والرتجقح بقن الـصوص، تللقف: يؿقـة بـت ساطد -

 م.7777، 7بوسعادي، دار ابن حزم، بقروت، ط

مؼاصد الشريعة وأثرها يف ترجقح األحؽام وتطبقؼاهتا الؿعاصرة، تللقف: الدكتور -



– 
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راه من قسم الشريعة أحؿد بن طبدالؿجقد مؽي، أصروحة لـقل درجة الدكتو

اإلسالمقة، كؾقة الدراسات اإلسالمقة والعربقة، الجامعة األمريؽقة الؿػتوحة، 

 م.7774-ه7435الؼاهرة، 

مؼاصد الشريعة واالتػاققات الدولقة، مجؿوطة باحثقن، ممسسة الػرقان لؾرتاث -

 م.7773، 7اإلسالمي، مركز دراسات مؼاصد الشريعة، ط

اد الؿعاصر، تللقف: الدكتور كور الدين بن مختار الخادمي، مؼاصد الشريعة واالجتف-

بحث مـشور يف كتاب )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة( يتضؿن وقائع الـدوة الؿـعؼدة 

حول كتاب ابن طاشور )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة( لؾشقخ محؿد الحبقب بن 

داب م، إصدار الؿجؿع التوكسي لؾعؾوم واآل7/7/7775الخوجة، الؿـعؼدة يف 

 م.7776والػـون، بقت الحؽؿة، 

مؼاصد الشريعة واالجتفاد يف الؿغرب الحديث، تللقف: الدكتور إسؿاطقل الحسـي، -

 .ـه7437الـاشر: دار السالم، الؼاهرة، الطبعة األولى، 

مؼاصد الشريعة والحقاة الؿعاصرة، تللقف: الدكتور محؿد كجاة اهلل صديؼي، تؼديم: -

ؿة: محؿد رحؿة اهلل الـدوي، الـاشر: دار الؼؾم، دمشق، محؿد أكس الزرقا، وترج

 م.7776سوريا، الطبعة األولى، 

كوازل ضرر البـقان يف كتاب الؿعقار الؿعرب -مؼاصد الشريعة وتػعقؾفا يف فؼه العؿارة-

دراسة تـاقش أحؽام البـقان وآثارها -( أكؿوذجًاـه974لإلمام الوكشريسي )

ألبـقة الؿعاصرة، حسـي خقري صه، دار الؽؾؿة، مصر، ومؼاصدها، وسبل تػعقؾفا يف ا

 م.7777-ـه7438، 7ط

مؼاصد الشريعة وفروض الؽػاية، تللقف: طبداهلل بن حؿود العزري، بحث ضؿن كدوة -



 

865 

تطور العؾوم الػؼفقة يف مسؼط، سؾطـة طؿان، بعـوان )الػؼه اإلسالمي يف طالم متغقر( 

 م.77/4/7777-9-ـه8/5/7437-5يف الػرتة 

مؼاصد الشريعة وقضايا العصر)مجؿوطة بحوث(، تللقف: مجؿوطة من الباحثقن، -

الـاشر: ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي )مركز دراسات مؼاصد الشريعة 

 م.7777اإلسالمقة(، تؼديم الدكتور أحؿد زكي يؿاين، طام 

دراسة مصطؾحقة، تللقف: الدكتور حؿدان بن مسؾم الؿزروطي، -مؼاصد الشريعة-

بحث ضؿن الؿمتؿر العام الثاين والعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا 

، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، ـه77/4/7437-8العصر( الؿـعؼد يف 

 وزارة األوقاف، مصر.

قراءة يف حؼل الؿػاهقم، تللقف: الدكتور إبراهقم أبومحؿد، بحث -مؼاصد الشريعة-

لعشرين )مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وقضايا العصر( ضؿن الؿمتؿر العام الثاين وا

، الؿجؾس األطؾى لؾشمون اإلسالمقة، وزارة ـه77/4/7437-8الؿـعؼد يف 

 األوقاف، مصر.

سالمقة، تللقف: الدكتور طؾقان مؼاصد الؼاكون الوضعي يف ضوء مؼاصد الشريعة اإل-

( السـة الثامـة 757زيان، بحث مـشور بؿجؾة )الؿسؾم الؿعاصر( مصر، العدد ) بو

 م.7773-ـه7434والثالثون، 

مؼاصد تطبقق الشريعة اإلسالمقة والرد طؾى شبفات الؿعاصرين، تللقف: طبدالـاصر -

 .ـه7433، 7حؿدان بقومي، دار التقسقر، الؼاهرة، ط

رؤية يف إصار معرفة الوحي، تللقف: طؿر بن طبقد -مؼاالت يف التػؽقر الؿؼصدي-

اإلسالمي، دمشق، وبقروت، وطؿان، الطبعة األولى، حسـة، الـاشر: الؿؽتب 



– 
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 م.7999-ـه7437

مؼصد العدل وتطبقؼاته يف الػؼه السقاسي اإلسالمي الؿعاصر، تللقف: إسؿاطقل محؿد -

كجقب إسؿاطقل، أصروحة لـقل درجة الؿاجستقر يف الشريعة اإلسالمقة من قسم 

 م.7775-ـه7436مصر، الشريعة اإلسالمقة بؽؾقة دار العؾوم، جامعة الؿـقا، 

مؽاكة الؿؼاصد الضرورية يف السقاسات الجـائقة الحديثة، تللقف: الدكتور مـصور -

رحؿاين، بحث مـشور يف مجؾة )مخرب الدراسات الشرطقة(، جامعة األمقر طبدالؼادر 

 م.7775-ـه7476لؾعؾوم اإلسالمقة، قسـطقـة، الجزائر، العدد الرابع، صػر، 

ريعة يف الؼاكون الؿدين، تللقف: الدكتور كبقل سعد، أصل هذا مالمح من مؼاصد الش-

البحث محاضرة ألؼقت يف دورة )مؼاصد الشريعة يف العؾوم الؼاكوكقة( الؿعؼودة يف 

كؾقة الحؼوق بجامعة اإلسؽـدرية، والتي كظؿفا مركز دراسات مؼاصد الشريعة 

ن مع مركز الدراسات اإلسالمقة التابع لؿمسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي بالتعاو

والبحوث الؼاكوكقة واالقتصادية بؽؾقة الحؼوق بجامعة اإلسؽـدرية، يف 

 م.74/7/7777

من حػظ الضرورات إلى تـؿقة األمة: أثر رؤية العالم طؾى تصور الؿؼاصد الشرطقة، -

تللقف: الدكتور جاسر طودة، بحث مـشور ضؿن كدوة )مؼاصد الشريعة وسبل 

ت الؿعاصرة( الؿـعؼدة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا يف تحؼقؼفا يف الؿجتؿعا

 .ـه74-76/7/7477

مـع الحقل واألخذ باألحوط طـد الؿالؽقة وأثره يف رطاية الؿؼاصد الشرطقة، تللقف: -

الدكتور سعد الدين بن صالح دداش، بحث مـشور يف مجؾة الشريعة والؼاكون، كؾقة 

الؼعدة،  ارات العربقة الؿتحدة، العدد العشرون، ذوالشريعة والؼاكون، جامعة اإلم



 

867 

 م.7774-ـه7474

دراسة فؼفقة قاكوكقة مؼاركة، تللقف:  -مقراث ذوي األرحام يف ضوء مؼاصد الشريعة-

طبدالرحؿن بن محؿد بن طبدالستار، الـاشر: دار الجامعة الجديدة، اإلسؽـدرية، 

 م.7775مصر، الطبعة األولى، 

الؿؼاصدي يف الؿجال السقاسي واالجتؿاطي، تللقف: الدكتور  كحو تػعقل الـؿوذج-

سقف الدين طبدالػتاح، الـاشر: ممسسة الػرقان لؾرتاث اإلسالمي، مركز دراسات 

 م.7777مؼاصد الشريعة، صبع مطابع الؿدين، الؿمسسة السعودية، الؼاهرة، 

الػؽر الؿعاصر، كحو تػعقل مؼاصد الشريعة، تللقف: جؿال الدين ططقة، الـاشر: دار -

 م.7777سوريا، الطبعة األولى، 

الرب  دراسة مؼاصدية، تللقف: الدكتور مـقر طؾي طبد-كظرة الشريعة اإلسالمقة لؾؿال-

الؼباصي، والدكتور ستقاوان بن كوكاردي، بحث مـشور يف جامعة العؾوم اإلسالمقة، 

 مالقزيا.

يف ضوء مؼاصد الشريعة، تللقف: دراسة -كظرية التػاضل الشرطي طـد اإلمام ابن تقؿقة-

الحسن بن موسى العـاين الجزائري، الـاشر: دار ابن حزم، بقروت، لبـان، الطبعة 

 م.7777-ـه7433األولى، 

كظرية الؿؼاصد محاولة لؾتشغقل، تللقف: طصام أكس الزفتاوي، بحث مـشور يف مجؾة -

( شوال، 773)طدد خاص بؿؼاصد الشريعة، العدد  -الؼاهرة-)الؿسؾم الؿعاصر(

 .ـه7477

كظرية الؿؼاصد والواقع، تللقف: يحقى محؿد، بحث ضؿن مجؾة )قضايا إسالمقة -

 م.7999-ـه7477معاصرة( بقروت، العدد الثامن، 



– 
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دراسة أصولقة مؼاصدية، تللقف: الدكتورة أم -كظرية الوسائل يف الشريعة اإلسالمقة-

 م. 7779-ـه7437، الطبعة األولى، كائل بركاين، الـاشر: دار ابن حزم، بقروت، لبـان

كظرية روح التشريع وأثرها يف استـباط وتطبقق األحؽام، تللقف: الدكتور سؾقم سرار، -

أصروحة لـقل درجة الدكتوراه يف الػؼه وأصوله، كؾقة العؾوم االجتؿاطقة والعؾوم 

-ـه7437/7437اإلسالمقة، جامعة لخضر، باتـة، الجزائر، السـة الجامعقة، 

 م. 7779/7777

بحث يف فؼه مؼاصد الشريعة، تللقف: الدكتور جاسر طودة، الشبؽة -كؼد كظرية الـسخ-

 م.7773، 7العربقة لألبحاث والـشر، بقروت، ط

كحو توجقه البحث العؾؿي بالـظر الؿؼاصدي، تللقف: -وسائل اإلكجاب الصـاطقة-

معفد إسالم  الدكتورة فريدة زوزو، بحث مـشور يف مجؾة )تػؽر( التي يصدرها

-ـه7477الؿعرفة )إمام( جامعة الجزيرة، السودان، الؿجؾد السابع، العدد الثاين، 

 م.7776

بن اوسطقة األمة الؿسؾؿة بقن أزمة الواقع ومؼاصد الشارع، تللقف: الدكتور طؿران -

سؿقح كزال، بحث ضؿن مجؾة )األمة الوسط( الصادرة طن االتحاد العالؿي لعؾؿاء 

 م.7779وت، لبـان، السـة األولى، العدد األول، الؿسؾؿقن، بقر
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