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نبذة خمتصرة عن البحث ونتائجه
وهي دراسة حتليلية تطبيقية ملقاصد الشريعة عند حممد سعيد رمضان البوطي (2013م) باعتباره
أحد الشخصيات اإلسالمية املشهورة اليت صارت فتاواه مثار جدل يف اآلونة األخرية من حياته ،رمحه هللا.
وهدفت الدراسة بعمومها إىل التايل:
1ـ ـ الكشف واالستقراء عن شخصيته ومكانته العلمية.
2ـ ـ التعرف على العلماء الذين تأثر بفكرهم وسلوكهم.
3ـ ـ بيان آراء البوطي يف املقاصد وأنواعها ورتبها.
4ـ ـ إظهار الطرق اليت كشف هبا عن مقاصد الشريعة اإلسالمية.
5ـ ـ تتبع السمات واألسس اليت متيزت وأدركت هبا مقاصد الشريعة عنده.
 6ـ ابراز خصائص ومميزات الفتاوى املقاصدية عند البوطي.
7ـ ـ حتليل وأبرز التطبيقات يف الضروريات والفتاوى ،واملواقف الشرعية.
واعتمدت هذه الدراسة على املنهج التارخيي ،من ناحيتني ،مجع البيانات واملعلومات املوثقة من
خمتلف كتب البوطي وممن ترجم عنه أو كتب له ،مث الكشف عن تاريخ املقاصد يف املؤلفات األصولية حىت
مرحلة تدوينها وتأليفها ،وذلك من زمن اإلمام الشاطيب حىت الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي،
واستخدمت املنهج االستقرائي يف البحث عن مقاصد الشريعة عند البوطي ،وذلك من خالل مؤلفاته
ومقاالته وخطبه واجملالت واملؤمترات الدولية وشبكة النت واحملاضرات ،وجعلها جبانب نظري وتطبيقي.
وبعد السري يف هذه الدراسة وتوفيق هللا تعاىل وإعانته للباحث جبمع واستقراء آراء البوطي يف
مقاصد الشريعة من ثنايا كتبه ،والقيام بتحليلها ،ومناقشتها بأقوال العلماء ،وجعلها يف ثحث شامل متكامل
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جتلت فيه شخصيته العلمية وظهرت فيه إسهاماته يف املقاصد العامة واخلاصة ،وارتبط اجلانب النظري
باجلانب التطبيقي ،والكمال هلل يف ذلك ،توصل الباحث إىل مجلة من النتائج ،هي كالتايل:
 ولد الشيخ البوطي يف بيئة علمية روحانية ،وكان هلذه البيئة أثر واسع يف شخصيته وحياته فقد
جعلت حياته العلمية والعملية حافلة بالعبادات ،والدعوة إىل هللا على مستوى املساجد واجلامعات
واحملافل واملؤمترات العاملية.
 ظهرت احلياة العلمية للبوطي من تتبعه للكثري من املؤلفات املتنوعة ،بالقراءة والتدقيق واالتعاظ
والتدبر حىت استدرك عليها ،ودافع على بعضها مما نسب إليها من أفكار وأقوال من بعض
الكتاب؛ وذلك مما زاد من معرفته العلمية ،وقوى قدرته املقاصدية ،وأكسبه قدرة فائقة على ربط
القدمي باجلديد ،كتحليله لفقه السرية النبوية وربطها باملقاصد ،وكتقييده للمصلحة بالضوابط
الشرعية وهذا مما ساعده على احلضور الدائم يف أغلب احملافل العاملية العلمية والفكرية.
 استفاد من مشائخه وباخلصوص أبيه مال رمضان البوطي ،وكانت عن طريق التلقي حسا وروحا،
وكذلك ممن دقق يف كتبهم كاإلمام الغزايل ،واإلمام الشاطيب وغريهم من العلماء وأثرت طريقتهم
يف حياته العلمية والسلوكية واألخالقية ،بل إن هذا التأثري هو الذي قوى قدرته العلمية ،وفتح
مداركه العقلية.
 اهتمام البوطي مل يكن مقتصرا على فن علمي واحد بل تعدد فنونه ومعارفه العلمية ،فله مؤلفات
يف العقيدة والتصوف ،وأصول الفقه ،والفتوى ،السلوك ،وقضايا الساعة.
 بدأ التدوين والتأليف ملقاصد الشريعة كعلم مستقل ،على يد اإلمام الشاطيب بتأليف كتاب
دون يف املقاصد موقع ومسار تأرخيي ،ولقد ساهم البوطي يف املقاصد
املوافقات ،ولكل عامل وفقيه َّ
مبسامهات متن وعة منها ضبطه للمصلحة يف الشريعة اإلسالمية بضوابط ،وباإلشارة ملا نثره يف
خمتلف مؤلفاته عن بعض األقوال واآلراء والدالالت الدالة على املقاصد العامة ومقاصد العقائد،
ومقاصد العبادات ومقاصد العقوبات ،وكان يف القرن احلادي والعشرين بعد الدكتور :حممد أمحد
مصطفى املعروف بأبو زهرة املقلب باألزهر الثا،ي ،ومؤلف كتاب أصول الفقه.
 تنوعت املقاصد عند البوطي إىل مقاصد عامة ومقاصد خاصة واملقاصد العامة مقاصد أساسية
استاق مفهومها من اإلمام الغزايل ،ومقاصد متممة كاليسر ورفع احلرج ،والرمحة والعدالة ،غري أنه
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زاد شرطا يف مقصد الرمح ة بأن تكون وافيه مبصاحلهم ومتكفلة بسسعادهم وجعل العدل عاما يف
كل شيء.
 املعرفة الربانية ،والوحدة اإلنسانية ،مها الغاية العظمى من املقاصد العامة عند البوطي؛ إال أن
املعرفة الربانية غاية الغايات ،والوحدة اإلنسانية غاية هلا؛ وأكد البوطي يف اعتبار كون املعرفة
الربانية غاية عظمى ،والبد من اعتبارها ككلية ،وذلك ملقصدين ينكشفان من خالل االستقراء
واملتابعة ،ومها إظهار عظمة املعرفة الربانية ،واإلثارة والتذكري.
 توسع البوطي يف احلديث عن املقاصد اخلاصة وأسهب فيها وظهر ذلك جليا يف حديثه عن
مقاصد العقائد ،حيث فاق العلماء بفك اخلمول ،والوهن الذي أصاب مقاصد العقائد وعلل
مسائلها ،وذلك بسبب تغيب البعد املقاصدي عنها ،وكان اهلدف والقصد من حديثه حول
العقائد والصفات ،وهو تنزيه هللا تعاىل عن أضداد الصفات ونقائضها ،نفي العلة الغائية عن
أفعاله جل جالله وتثبيت العقيدة يف النفوس ،وربط الناس برمحته ومغفرته ،وربط الناس بالغيبيات
وإزالة الشبهات ،ورد اآلراء التغريبية.
 مل خيتلف مفهوم املصلحة عن مفهوم املقاصد عند البوطي ،فهما شيء واحد وأدلتهما واحد
وهذا ما ظهر عند أئمة املقاصد ،ومنهم اإلمام الغزايل والشاطيب.
 املصلحة املرسلة جزء من املقاصد الشرعية املعتربة عند الشارع وهي مقبولة باتفاق الصحابة
والتابعني واألئمة األربعة ،وهي مرتبطة باملقاصد من حيث كوهنا منفعة ،تؤدي إىل خدمة مقاصد
الشارع ،وهذا ما جعل مؤلفاته ثرية باملسائل املرتبطة باملصاحل املرسلة.
 للبوطي أربع وسائل ساعدته يف الكشف عن املقاصد وهي حمل وفاق بني املتفقهني ،ومثاال ُيتَذى
به توصل هلا الباحث من خالل االستقراء يف ثنايا مؤلفاته ،وتتمثل يف :االستقراء والعقل واالقتداء
بالصحابة ،واللغة العربية ،وهي ما جعلت كتبه ثرية بالتعليل ،وذكر السبب واحلكمة من األحكام
الشرعية ،وفهم النوازل املعاصرة ومعرفة مقاصدها.
 اتسمت ضوابط املصلحة عند البوطي بسمات منها حصر مقاصد الشريعة خبمسة دون زيادة،
مرتبةً تأثراً بأغلبية أئمة مقاصد الشريعة ،ومنهم اإلمام الغزايل ،فكان ذلك التأثر سببا لرتتيبه للكثري
من األحكام وفق مقاصد الشريعة ،ووفق الرتتيب الذي سار عليه أعالم املقاصد ،مث َربط فيها

مقاصد املكلف مبقاصد الشرع ،متأثرا باإلمام الشاطيب ،وضبط عالقة الضروريات باحلاجيات
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والتحسينات ،مث ضبط مفهوم املصلحة املرسلة ،وعالقتها باملقاصد فقد أسقط ما تشبث فيها مما
هو ليس منها ،ودقق فيها وحللها ابتداء من الصحابة حىت األئمة األربعة حىت أثر عليه ذلك
التحليل والتنظري فقال :أن املصلحة املرسلة مقبولة باتفاق الصحابة والتابعني وتابع التابعني.
 متثلت أسس إدراك املقاصد عند البوطي ،بصفاء القصد ،والنظر يف املسمى ال ظاهر اللفظ
واحلضور الروحي للوقائع النبوية ،وإتاحة احلرية للفكر ،ومطابقة التصورات املقاصدية ثحقائق
اإلسالم ،وسعة التبصر بثقافات العصور اخلالية ،ومعرفة مبادئ اجلدل ،واالستقرار النفسي
والفكري ،وهي ما جعلت األحكام عنده موزونة مبقاصدها وعللها ومربوطة بضوابط الشريعة
وقواعدها ،ومتسمة بفقه املأالت ،وأثرها.
 ارتبط اجلانب النظري عند البوطي ،باجلانب التطبيقي يف مواقفه وفتاواه الشرعية ،وظهر ذلك
جلياً يف الضروريات واحلاجيات والتحسينيات.
 ظهرت تطبيقات الدين من جانب العدم عند البوطي ،يف التحذير من البدع ،والتحذير من
السياسية ممن يستخدمها يف الدين ،ويـغَلِب فيها اجلانب السياسي يف مناوراته السياسية فاألوىل
أن يبدوا بااللتزام بدين هللا ،والسعي لفعل اخلري ،ومن مث يصطبغ بعد ذلك احلكم آليا بصبغة
اإلسالم ونظامه.
 مواقف البوطي يف فتواه ومواقفه انطلقت وفق أحكام وغايات ومقاصد الشريعة اإلسالمية.
 بالنظر يف فتاوى البوطي ومواقفه جند أن البوطي مفت نادر يف عصره ،فقد متيزت فتاواه خبمس
مسات تتمثل يف األمانة العلمية ،سلوكه طريق أهل النمط األوسط ،دقة النظر باملسائل الفقهية
واألحكام ،مراعاته للقواعد الشرعية كالضرورة ورفع احلرج ،مجعه بني ظاهر الشريعة وروحها.
 يرى البوطي جواز اخلروج على احلاكم يف حالة ما إذا وجد من قبل احلاكم ما يدل على الكفر
البواح ،ويرى عدم اخلروج على احلاكم يف عدة مواقف عندما ال يعتمد اخلارجون على مستند
شرعي ،بل مربرات مزاجية نفسية تتعارض مع قواطع النصوص ،واألدلة ،وعندما ال يدخل
خروجهم يف باب اجلهاد وال ينطبق عليهم تعريفه الذي هو جهاد الكلمة الذي يشري إليه رسول
هللا ـ ـ  ـ ـ يف احلديث النبوي الشريف ،وعند خمالفتهم لقول رسول هللا ـ ـ ـ  ـ ـ من خرج من أميت
على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى مؤمنها ،وال يفي بذي عهدها فليس مين.
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 نظرته إىل الفتنة واحلرب الواقعة يف سوريا مستقلة وشرعية وذلك من جانبني :من جانب عمومي
وهي ما ستكون مفسدته عامة تشمل الدين والعقيدة ،واإلنسان واألرض واملال وهي التدخالت
األجنبية ،والقاعدة تقول( :إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم
الشرين) ،من جانب خصوصي .وهي ما ستكون مفسدته خاصة ،والقاعدة املعروفة تقول( :إذا
تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
 بنِيت فتوى البوطي يف السجود على صورة بشار األسد على جانبني ،اجلانب األول جلب
مصلحة خاصة عائدة على املأمور بالسجود وهي عدم القتل واجتناب الكفر ،واجلانب الثا،ي
جلب مفاسد عامة عائدة على العامة واخلاصة ،وهي ارتفاع وزيادة العداوة والبغضاء ضد النظام
بني املسلمني فيما بينهم البني ،وتنافت مع مبدأ احلرية والعدالة ،فهناك الكثري ممن شعر بالعبودية،
وعدم احلرية وهناك من يشعر بالظلم والكهنوت ،وهناك الكثري ممن أحرق كتب البوطي وذلك
كما وقع يف مدينة دير الزور ،ولعل ما محله على ذلك هو بناء الفتوى على القصد تأثراً بفتوى
اإلمام الزركشي يف كتابه أعالم الساجد يف أحكام املساجد.
 مل تكن رؤية البوطي للمسريات واملظاهرات واهلتافات املستفزة رؤية مستقلة وخاصة ،بل رؤية
للمأالت فسيقافها عنده ضرورة حتمية لكوهنا ذريعة إىل الوصول إىل فتنة وستتفاقم لتنتهي ثحرب
أهلية لتهلك احلرث والنسل واملال.
 موقفه من اجلماعات اإلسالمية منضبط بضوابط الشريعة اإلسالمية ،ومراعة مقاصدها وتتمثل
هذه املواقف يف التايل:
 موقف البوطي من الوهابية وقف ضد كل ما تروجه الوهابية من املخالفات اليت ختالف مقاصد
الشريعة ،ومضموهنا؛ أما العقيدة فهم يف فكره مسلمون وعلى عقيدة إسالمية ،غري هناك قليالً
منهم ممن يتقاضون أمواال لنشر اخلالفات والتفرقة والتكفري بني املسلمني ثحجة الغرية على اإلسالم
حىت يهتاجوا ويتحول اهليجان إىل صراع.
 موقف البوطي من مجاعة التبليغ فقد كان يعتقد بسالمة منهجيتهم مبينا أهنم مل يأخذوا العلم
بوزنه وثقله أوال ،مث خيرجون إىل الدعوة إىل هللا ،وهذا إشارة ثحال كوهنم ينقصهم العلم وهذا
املوقف يشبه موقف العالمة األلبا،ي بوصفه هلم بنقصان العلم وال يعلمون الناس ،ويدل ذلك أن
موقف البوطي موافق ملوقف معارضيه من مجاعة التبليغ.
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 يعترب البوطي مجاعة الصوفية مجاعة سنية إال أن موقفه كان قائماً على مبدأ سنة املواقف إذا رأى
خطأ نبه له وأرشد إىل تصحيحه ،وبادر إىل معاجلته ،وإن رأى صوابا مل خيل بضوابط الشريعة
ومقاصدها سكت عنه ،بل كان أحد املتصوفة.
 ويف ختام هذه النتائج يظهر إن للبوطي رأيا يف املقاصد وأقسامها ويف ترتيبها واحنصارها وطرق
الكشف عنها ،وأسس إدركها ويف بناء الفتوى عليها ،وبناء على ذلك جعل املعرفة الربانية كلية
من الكليات ومن مث بناء فكره املقاصدي عليها.
وهللا ويل التوفيق واهلداية...
الباحث د /ميثاق صادق حممود املليكي
اجلنسية( :اليمن)
حمل اإلقامة :ماليزيا.
رقم التلفون0096701111429724 :
االمييلmithaq1990@gmail.com :
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