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 :مقدمــــــــــة

"  ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني"عوجًا   احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له
 .، أخرج اهلل به الناس من الظلمات إىل النور وهداهم إىل صراط مستقيم"يهدي لليت هي أقوم 

حنمده سبحانه واحلمد نعمة منه مستفادة، ونشكر له والشكر أول الزيادة ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده 
خالق اخللق أمجعني وباسط الرزق للمطيعني والعاصني، بسطًا يقتضيه العدل ال شريك له امللك احلق املبني، 

وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون "  واإلحسان، والفضل واالمتنان، جاريًا على حكم الضمان قال اهلل تعاىل
وأمر أهلك بالصالة  : "وقال تعاىل"  ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطمعون إن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني

 ".واصطرب عليهـا ال نسألك رزقاً حنن نرزقك والعاقبة للتقوى
والصالة والسالم على سيد املرسلني وإمام املتقني بلغ الرسالة وأدى األمانة وبني للناس ما نزل إليهم وترك 

عاىل عن أصحابه األطهار الناس على احملجة البيضاء ليلها كنهارها وقد أرسى قواعدها وقعد أصوهلا ورضى اهلل ت
الذين اقتدوا به ومسعوا منه وبلغوا عنه ورضي اهلل عن التابعني الذين سلكو منهجهم واهتدوا هبديهم ونقلوا هذا 

 .الدين عمن قبلهم ملن بعدهم
وقد تلقت األمة كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم علما وعمال وسار الناس يف ظل األصلني يف 

سول صلى اهلل عليه وسلم ويف عهد اخللفاء الراشدين ويف عصر الصحابة والتابعني، حىت توالت الفتوحات حياة الر 
ومتصرت األمصار ودخل يف اإلسالم أمم ومجاعات واتسعت ميادين احلياة ووجدت أمور مل تكن من قبل دفعت 

 .العلماء لإلجتهاد يف إجياد أحكام  هلا  ومعرفة  أحكامها ومقاصدها
: قاصد اليت ينظر فيها قسمان، أحدمها يرجع إىل قصد الشارع واآلخر يرجع إىل قصد املكلف، فاألولوامل

يعترب من جهة قصد الشارع يف وضع الشريعة ابتداء ومن جهة قصده يف وضعها لإلفهام، ومن جهة قصده يف 
 .أنواع وضعها للتكليف مبقتضاها ومن جهة قصده يف دخول املكلف حتت حكمها، فهذه  أربعة

إن هذه الشريعة املباركة معصومة كما أن صاحبها صلى اهلل عليه وسلم معصوم وكما كانت أمته فيما 
 .اجتمعت عليه معصومة ويتبني ذلك بوجهني

: وقوله"  إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون" أحدمها األدلة الدالة على ذلك تصرحياً وتلوحياً، كقوله تعاىل 
وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف : " وقد قال تعاىل" ياته كتاب أحكمت آ" 

فأخرب أنه حيفظ آياته وحيكمها حىت ال خيالطها غريها وال " أمنيته فينسخ اهلل ما يلقي الشيطان مث حيكم اهلل آياته
له ودائرة حوله، فهي منه وإليه ترجع يف معانيها، فكل يداخلها التغيري وال التبديل، والسنة وإن مل تذكر فإهنا مبينة 

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت : واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا، وقال تعاىل
 . عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا
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ومًا عند القاضي أيب حكى أبو عمرو الداين يف  طبقات القرار له عن أيب احلسن بن املنتاب قال كنت ي"
: مل جاز التبديل على أهل التوراة ومل جيز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: اسحاق إمساعيل بن إسحاق، فقيل له

 .فوكل احلفظ إليهم، فجاز التبديل عليهم " مبا استحفظوا من كتاب اهلل: "قال اهلل عز وجل يف أهل التوراة
 . ما مسعت كالما أحسن من هذا: املي فذكرت له احلكاية فقالفمضيت إىل أيب عبد اهلل احمل: قال علي

وأيضاً من جاء من حوادث الشهب أمام بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم ومنع الشياطني من اسرتاق السمع 
ملا كانوا يزيدون فيما مسعوا من أخبار السماء حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون معها مائة كذبة أو أكثر، فإذا  

وقد أعجز فصحاء اللسن اإلتيان بسورة من مثله وهو  . انوا قد منعوا من ذلك يف السماء فكذلك يف األرضك
كله من مجلة احلفظ واحلفظ الدائم إىل أن تقوم الساعة، فهذه اجلملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها من 

 .التغيري والتبديل
 صلى اهلل عليه وسلم إىل اآلن وذلك أن اهلل عز وجل االعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول اهلل: والتاين

 .وفر دواعي األمة للذب عن الشريعة واملناضلة عنها حبسب اجلملة والتفصيل
فالقرآن الكرمي قيض اهلل له حفظة حبيث لو زيد فيه حرف واحد ألخرجه آالف من األطفال األصاغر  -

 .فضالً عن القراء األكابر
فقيض رجاال يبحثون عن تصاريف هذه اللغات . " جااًل حفظه على أيديهمكما قيض اهلل لكل علم ر 

رفعا ونصبا وجرا وجزما وتقدميا وتأخريا و إبدااًل وقلبا وإتباعا وقطعا، وإفرادا ومجعا، مث قيض اهلل رجاال يبحثون عن 
ميزوا بني الصحيح الصحيح من حديث رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة حىت 

والسقيم حىت أستقر الثابت املعمول به من أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكذلك جعل اهلل العظيم 
لبيان السنة عن البدعة ناسا من عبيده حبثوا عن أغراض الشريعة كتابا وسنة وعما كان عليه السلف الصاحلون، 

 .هل البدع واألهواء حىت متيز اتباع احلق من اتباع اهلوىوداوم عليه الصحابة والتابعون، وردوا على أ
وبعث اهلل سبحانه وتعاىل سادة فهموا عن اهلل وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاستنبطوا أحكاما " 

فهموا معانيها من أغراض الشريعة يف الكتاب والسنة تارة من نفس القول وتارة من معناه وتارة من علة احلكم 
وا الوقائع اليت مل تذكر على ما ذكر، وسهلوا ملن جاء بعدهم طريق ذلك وهكذا جرى األمر يف كل علم حىت نزل

 .توقف فهم الشريعة عليه، أو  أحتيج يف إيضاحها إليه وهو عني احلفظ
هم مباهلم به مقدور واسقط عنهم كل معسور فجاءت الشريعة ففإن اهلل شرع لعباده دين اإلسالم فكل

احة مبنية على جلب ما كان للعباد من مصاحل، ودرء املفاسد عنهم والقبائح، سواء كان ذلك يف متسمة بالسم
دنياهم أو أخراهم وحتقيق هذه املقاصد ال يتأتى إال بالوقوف على أسرار التشريع وحكمه إذ نصوصه معللة 

ملعرفة مقاصد الشارع  باحلكمة وصالح املكلفني فكان لزاما على العلماء وضع منهج يقتفى، ومسلك حيتذى،
ومل يكن ذلك حصرا منه يف عدد معني بل . وهو ما ختم به اإلمام الشاطيب كتاب املقاصد، وذكر له أربع جهات

 .هناك طرق أخرى تفهم تلوحيا، وإن مل ينص عليها تصرحيا
 .هو مسالك الكشف عن املقاصد عند اإلمام الشاطي رمحه اهلل تعاىل -وعليه فموضوع حبثنا هذا 
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إن األحكام الشرعية إمنا شرعت لتحقيق مقاصد سامية، سواء على مستوى األفراد أو اجلماعات، وأنه 
 .ينبغي على اجملتهد حتري هذه املقاصد يف ممارسته االجتهاد و اإلفتاء على مقتضى ما يوافقها و خيدمها

باحثه والكتابة يف مقاصد ومل يكن الصحابة رضي اهلل عنهم يف حاجة إىل تدوين علم أصول الفقه وضبط م
 :الشريعة والبحث فيها، وذلك ألمرين

أهنم عايشوا طور التشريع وليس من عايش كمن مسع، فمعايشة صدور النص التشريعي يعين : األول
معايشة املقام الذي صدر فيه ذلك النص والظروف واملالبسات اليت أحاطت به، وذلك يكاد يكون كافيا يف 

وتظهر أمهية املعايشة يف خفاء مقصد الشارع من بعض : ن ذلك النص أو الفعل النبويإدراك مقصد الشارع م
على من مل يعايشها منهم، ولكن من كانت حاله كذلك منهم كان . النصوص وأفعال النيب صلى اهلل عليه وسلم

ب عنصر يتدارك األمر باالستفسار ممن شهد وعايش، ومن أخطأ منهم يف فهم مقصد من املقاصد بسبب غيا
 : املشاهدة، استدرك عليه من شهد ذلك كما هو معلوم فيما استدرك الصحابة بعضهم على بعض

 .سالمة اللسان وسعة اإلطالع على مقاصد العرب من كالمها: الثاني
 فإن أشكل عليهم أمر بعد هاتني امليزتني جلؤوا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم لالستفسار منه 

ملا ورثوه من علم الصحابة فضال عن أهنم كانوا مازالوا على قدر كبري من سالمة  وكذلك كان التابعون
اللسان وصفاء القرحية، فأحاطوا بكليات الدين ومبادئه العامة ومقاصده الكلية وإن غاب عن بعضهم شيء من 

يف اللسان  نصوص السنة أو مل يصلهم من طريق تصح به الرواية وملا اتسعت رقعة اإلسالم وبدأ يظهر فساد
وضعف يف القرحية ظهرت احلاجة إىل ضبط قواعد فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام منها وهو الذي مجع 
بعد ذلك فيما اصطلح عليه بعلم أصول الفقه، وكان متضمنا ألهم األسس والقواعد اليت تدرك هبا مقاصد الشارع 

زدهار يف حركة التدوين دفعا قويا للعلوم الشرعية من خطابه وقد أعطى ذلك مع ما شهدته تلك الفرتة من إ
 .لتعيش بعد ذلك قرونا من اإلزدهار نبغ فيها عدد كبري من العلماء يف شىت العلوم

وجاء عصر اجلمود الذي اتسم بفساد يف اللسان و ضعف يف اهلمم، وقلة من تأهل لإلجتهاد وفشو 
ك شيوع احليل الفقهية اليت كانت يف أصلها خمارج شرعية التقليد املشوب بالتعصب املذهيب، وكان من مساوئ ذل

وتلك عالمة ظاهرة على االحنراف عن مقاصد الشارع من أحكامه وغياب تصور واضح للكليات الشرعية ويف 
كان إمهال املقاصد سبباً يف مجود كبري للفقهاء ومعوال لنقض أحكام نافعة، " ذلك يقول حممد الطاهر بن عاشور 

وقد حاولت حركة التقعيد الفقهي تدارك . شأ عنه مسألة احليل، اليت ولع هبا الفقهاء بني مكثر ومقلل وأشأم ما ن
هذا النقص بوضع قواعد فقهية عامة تضبط اجلزئيات وترجعها إىل أصوهلا الكلية، ومع جناحها إىل حد ما فإهنا مل 

 .تكن كافية للتخلص من ذلك
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تج عن االلتزام الصوري بالقياس من إخراج لبعض األحكام عن وكما كان االستحسان خمرجا مما قد ين
القواعد الكلية للشريعة ومقاصدها العامة إذ هو يف جوهره عدول عن قياس ظاهر توفرت فيه كل شروط القياس 

يف ألن نتيجته قد تؤدي إىل خمالفة قواعد الشريعة ومقاصدها العامة، فقد جاء إبراز مقاصد الشريعة وإفرادها بالتأل
للتخفيف من غلواء التقليد والتعصب املذهيب واإلهتمام باجلزئيات على حساب الكليات ليتم الرجوع بالفقه إىل 

وقد كان من رواد هذه احلركة اجلويين والغزايل وابن تيمية . ما كان عليه يف زمان الصحابة والتابعني وكبار األئمة
تلك اجلهود على يد اإلمام الشاطيب يف كتابيه املوافقات  وابن القيم والعز بن عبد السالم والقرايف لتتوج

واإلعتصمام اللذين كانا مثرة املعاناة اليت عاشها هو ذاته يف الصراع مع تيار التعصب املذهيب املذموم واالبتداع، 
 .وقد حكى طرفا من ذلك يف كتاب املوافقات ومقدمة األعتصام

كيف نتعرف على مقاصد الشارع؟ ما : ذه اإلشكالية هووالسؤال الذي تتولد عنه ه: إشكالية البحث
املسالك واألدوات املنهجية اليت ينبغي استخدامها لتحديد مقاصد الشارع، وما السبيل إىل تنزيلها على الواقع 

العامة واخلاصة، والكلية واجلزئية؟ كيف استخدمها الفقهاء واألصوليون يف : الستخراج املقاصد الشرعية بأنواعها
تهاداهتم، وكيف ميكن أن نستخدمها اليوم؟ وعليه يبقى املوضوع دائما يف حاجة إىل مزيد من الدراسة اج

والتحليل، ذلك أن نظرية املقاصد ال يكتمل بناؤها وال تؤيت مثرهتا تنزيال على الواقع إال إذا حددت تلك املسالك 
 .لشارع اليت تكون هاديا له يف اجتهادهوالوسائل املنهجية اليت يستخدمها اجملتهد يف استخراج مقاصد ا

لقد جعل الشاطيب رمحه اهلل العلم مبقاصد الشريعة واإلحاطة هبا مث القدرة على تنزيلها : أهمية الموضوع
على الواقع خالصة الشروط الواجب توفرها يف اجملتهد، ولقد صوب اإلمام الشاطيب نظره إىل اجلوهر، فلخص 

والثاين التمكن من االستنباط بناء . فهم مقاصد الشريعة على كماهلا: صفني أحدمهاشروط اجملتهد يف األتصاف بو 
  .على فهمه فيها

واحلديث عن موضوع املقاصد الشرعية يطرح قضية يف غاية األمهية يف فهم نصوص الشرعية، هي أمهية 
امل مع النصوص الشريعة االعتماد على الكليات الشرعية وحتكيمها يف فهم النصوص اجلزئية وتوجيهها، والتع

بوصفها وحدة متكاملة يكمل بعضها بعضا ويعضده وهو نوع من أنواع رد املتشاهبات إىل احملكمات، واجلزئيات 
فكليات الشريعة، وهي مقاصدها العامة هي األصول القطعية احلاكمة لكل اجتهاد وتفكري . إىل الكليات

 .إسالمي
ما فضفاضا قد حيمله البعض على غري وجهه الصحيح، فيدخل يف وملا كان الكالم يف مقاصد الشريعة كال

مقاصد الشريعة ما ليس منها وخيرج منها ما هو من صميمها، جاءت أمهية الكتابة والكالم يف بيان املسالك 



 مقدمة

 و 
 

والطرق اليت ميكن هبا التعرف على تلك املقاصد، وضبطها حىت ال يتحول االحتجاج مبقاصد الشريعة إىل ثغرة 
 .نها خصوم اإلسالم لتدمريه بامسهيدخل م

ونظراً هلذه األمهية اليت تكتسيها مقاصد الشريعة فإهنا اليت دفعتين الختيار هذا املوضوع الذي مل يتعرض له 
بالبحث املستقل سوى الشاطيب يف املوافقات وحممد الطاهر بن عاشور يف مقاصد الشريعة اإلسالمية ومهما يكن 

حيتاج إىل كثري من البحوث والدراسات حىت ميكن حتديد معامله وضوابطه والوصول به إىل فاملوضوع ال يزال جديدا 
 .مرحلة النضج

املنهج التارخيي الذي يبدو جليًا يف املدخل :إستعنت مبنهجني مها ،ولإل جابة على اإلشكالية املطروحة
صفي املالئم للوصف والتحليل وذلك يف و املنهج الو  ،واملبحث األول إذ أنه املنهج املناسب لعرض ترمجة الشاطيب

 .املباحث املتبقية
واعتمدت يف اجناز هذه املذكرة على مجلة من املصادر و ،واملذكرة حتوي مقدمة و مدخل و مخس مباحث

 .مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور واملوافقات للشاطيب و الربهان للجويين:املراجع أمهها
وصعوبة  ،قلة املادة العلمية ،ضيق الوقت: واجهتين بعض الصعوبات منها و يف أثناء إجنازي هلاته املذكرة

 .  احلصول عليها



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 مدخــــل

نبذة عن نشأة و تطور علم 
 المقاصد
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 .مدخل إلى علم المقاصد

واعد عند الكالم عن نشأة وتطور علم املقاصد فإننا نشري إىل املرحلة التارخيية اليت أضحت فيها املقاصد ق
 .له دالالته وحقائقه ومناهجه ،وأصبحت علماً قائماً بذاته ،وأسساً يستند عليها

وعلى الرغم من أمهية علم  ،وإال فإن أساس هذا العلم ونشأته كانت مع نزول الوحي ووضع الشريعة
سالمي كغريه من إال أنه مل يأخذ مداه يف الفضاء الفقهي والفكر اإل ،املقاصد وتأكيد نصوص الشريعة كتابا وسنة

وإن وجد اهتمامًا لدى ثلة من العلماء الذين تناولوا موضوعه بصورة نظرية، حيث  ،وخاصة أصول الفقه ،العلوم
ظلت قضية املقاصد أحد األبعاد الغائبة عن الدراسات اإلسالمية أزمنة طويلة، ويقف يف مقدمة أسباب هذا 

 (1). التعليل والغائيةالغياب هيمنة النظر الكالمي اجملرد واالختالف يف
ولعلنا يف إشارة سريعة حباجة إىل استقراء املراحل اليت مر هبا هذا العلم و تقدمي نبذة خمتصرة عن كتابات 

 ( 2).علماء املقاصد

على الرغم من أن هناك إسهامات تقدمت يف هذا الباب متثل طليعة الكتابات يف باب املقاصد  
ه اليت أظهر فيها إهتمامه باملقاصد ككتاب الصالة ومقاصدها،  وكتابه علل كإسهامات احلكيم الرتميذي يف كتب

الشريعة وإسهام أيب بكر القفال الشاشي يف كتابه حماسن الشريعة وغريمها من العلماء، إال أن إسهام إمام احلرمني 
هان يف أصول الفقه ميثل منطلقا حقيقيا يف باب املقاصد من خالل كتابه الرب ( هـ878ت )أيب املعايل اجلويين

يف تقاسيم العلل واألصول اليت هبا تظهر : حيث خصص جزءًا من كتابه للحديث عن املقاصد وعنون له بقوله
 . املقاصد ويكشف عن املصاحل

  ( 3).وضع إمام احلرمني يف أصول الفقه كتاب الربهان على أسلوب غريب مل يقتد فيه بأحد: قال السبكي
  (4). شواهد على عناية اجلويين باألصول وباملقاصد الشرعيةوقد تضمن كتاب الربهان 

حيث تعددت كتبه ومتيزت إسهاماته وأظهر تصورات ( هـ 505ت )مث جاء من بعده تلميذه الغزايل 
ميكن تلمسها بصورة خاصة يف كتبه شفاء العليل واملنخول واملستصفى الذي  ،جديدة يف علمي األصول واملقاصد

ولعل من أبرز ما قدمه الغزايل يف باب املقاصد حديثة عن املصاحل اليت جعلها  ،كثرها وضوحاميثل أنضج كتبه وأ
 .ثالث مراتب

 .ج حتسينية –حاجية  -ضرورية ب -أ
: ليضيف بعدا آخر لعلم املقاصد من خالل كتابه املميز( هـ660ت )مث جهد اإلمام العز بن عبد السالم 

قد وضعه على أسلوب بديع جعل القواعد الشرعية  حمصورة يف جلب ف" قواعد األحكام يف مصاحل األنام" 
 ( 5) .املصاحل ودرأ املفاسد

                                                           
1
مقال، إسالمية المعرفة،ص)طه جابر العلواني، من التعليل إلى المقاصد القرآنية،:ينظر - 

80- 87
). 

2
م، ص2001/هـ1821، 2الطاهر الميساوي، دار النفائس، األردن،ط: ـ الطاهر بن عاشور،مقاصد الشريعة، تح 

77
. 

3
، ص5م، ج1668/هـ 1181، 1محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحاو، دار إحياء الكتب العربية، سوريا،ط: ـ السبكي، طبقات الشافعية، تح 

 162
 

4
مي المقاصد وأصول الفقه،دط، دت، صـ طه جابر العلواني، بين عل 

 85
 

5
ـ المرجع السابق، ص 

86
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حىت كاد كتابه يكون خاصا يف مقاصد الشريعة سواء باعتبار كالمه الصريح يف مقاصد األحكام أو باعتبار 
 (6). أن الكالم يف املصاحل واملفاسد إمنا هو كالم عن املقاصد الشرعية

فقد اقتفى طريق شيخه يف ضبط القواعد وحترير ( هـ685ت )ميذه اإلمام شهاب الدين القرايف مث أتى تل
الفروق الذي مثل بيانا األصول الشريعة يف ضوء ما مساه بأسرار الشرع : املقاصد يف مجلة من كتبه وخباصة كتابه

 (7).وحكمه ومن إضافة متييزه بني املقامات املختلفة للتصرفات النبوية

فال خيلو كالمه عن الشريعة وأحكامها وبيان  مقاصدها، ( هـ728ت )ا شيخ اإلسالم ابن تيمية أم -
وكان يكثر من بيان تعليل األحكام وإظهار مقاصدها الشرعية فالشريعة عنده جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها، 

ويت أدنامها وتدفع أعظم وتعطيل املفاسد وتقليلها، وأهنا ترجح خري اخلريين وحتصل أعظم املصلحتني بتف
 (8).املفسدتني باحتمال أدنامها

وقوم من " والبن تيمية استدراك على األصوليني يف  حصرهم ملقاصد الشريعة اخلمسة املعروفة إذ يقول 
اخلائضني يف أصول الفقه وتعليل األحكام الشرعية باألوصاف املناسبة إذا تكلموا يف املناسبة وأن ترتيب الشارع 

أخروية : م على األوصاف املناسبة يتضمن حتصيل مصاحل العباد ودفع مضارهم ورأوا أن املصلحة نوعانلألحكا
ودنيوية جعلوا األخروية ما يف سياسة النفس وهتذيب األخالق من احلكم وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء 

باطنة والظاهرة من أنواع املعارف باهلل تعاىل واألموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عما يف العبادات ال
ومالئكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعماهلا، كمحبة اهلل وخشيته وإخالص الدين له والتوكل عليه والرجاء 
لرمحته ودعائه وغري ذلك من أنواع املصاحل يف الدنيا واآلخرة وكذلك  فيما شرعه اهلل من الوفاء بالعهود وصلة 

حقوق املماليك واجلريان، وحقوق املسلمني بعضهم على بعض وغري ذلك من أنواع ما أمر به وهنى عنه األرحام و 
     (9).حفظا لألحوال السنية وهتذيب األخالق ويتبني أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من املصاحل 

مدرسته املقاصدية ومن أبرز  ليؤكد هنج شيخه وامتداد ( هـ751ت )مث جاء من بعده تلميذه ابن القيم 
الشريعة مبناها وأساسها على احلكم : إعالم املوقعني عن رب العاملني إذ يقول فيه: كتبه يف هذا الباب كتاب

 .وحكمة كلها ،ومصاحل كلها ،ورمحة كلها ،وهي عدل كلها ،ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد
وعن  ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،إىل ضدهاوعن الرمحة  ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور

  (10). فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ،احلكمة إىل العبث
وقال يف موضوع آخر مبينا مكانة القرآن الكرمي وما فيه من تعليالت وأحكام وقد  رتب اهلل سبحانه 

يف كتابه على األعمال ترتب اجلزاء على . حصول اخلريات يف الدنيا واآلخرة وحصول الشرور يف الدنيا واآلخرة
   (11). وهذا يف القرآن يزيد على ألف موضع ،واملسبب على السبب ،واملعلول على العلة ،الشرط

                                                           
6
ـ الطاهر بن عاشور،مقاصد الشريعة، ص 

88
. 

7
ـ المرجع نفسه، ص 

86
. 

8
، ص20م، ج2008/هـ 1825ابن تيمية، مجموع الفتاوى،مجمع الملك فهد للطباعة، السعودية،دط،  - 

28
. 

9
، ص12المرجع نفسه، ج - 

218
 

10
، ص1هـ، ج1821، 1وزية، أعالم الموقعين عن رب العالمين،دار بن الجوزي للنشر و التوزيع،السعودية، طابن القيم الج - 

1
. 

11
، 1محمد أجمل إصالحي، دار عالم الفوائد للنشر و التوزيع، مكة المكرمة،ط:، تح(الداء و الدواء ) ـ ابن القيم الجوزية، الجواب الكافي، 

هـ، ص1826
16

  . 
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فيعد شيخ علم املقاصد، حيث فيه كتابه املوافقات، تناول فيه موضوع ( ه760ت )أما اإلمام الشاطيب 
حتت عنوان كتاب املقاصد، وصاغه بأسلوب أصويل قد ال  ،الكتاب املقاصد باستفاضة وعمق يف القسم الثاين من

يوجد يف غريه من املصنفات اليت سبقته وإن مظاهر اإلبداع والتجديد اليت أضافها الشاطيب إىل علم املقاصد إيراده 
شكل لكثري من القواعد اليت تعرب عن معان تشريعية مقاصدية، أي أنه صاغ املقاصد على شكل قواعد، حبيث ت

 ( 12). املعامل األساسية اليت راعاها الشارع يف تشريعه
 .  وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معاً : قال الشاطيب مبينا الغاية من وضع الشريعة

ه واملعتمد إمنا هو أنا استقرينا من الشريعة أهنا وضعت ملصاحل العباد استقراء فإن اهلل تعاىل يقول يف بعث 
َوَما }: ويقول  (13){رُُّساًل مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل }: وهو األصل. الرسل

َخَلْقُت  َوَما}: وقوله سبحانه (15).112اآلية  ،وقال يف أصل اخللقة سورة طه (14){ أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنَي 
نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن  ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل : وقوله تعاىل ( 16){ اجلِْنَّ َواإْلِ وأما  (17){الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لَِيبـْ

الّلُه لَِيْجَعَل َما يُرِيُد } : التعاليل لتفاصيل األحكام يف الكتاب والسنة فأكثر من أن حتصى كقوله بعد آية الوضوء
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب }: وقال يف الصيام (18){ َعَلْيُكم مِّْن َحرٍَج َولَـِكن يُرِيُد لُِيَطهَّرَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم 
   (19). {َن َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقو 

فـََولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه } : وقال يف القبلة (20){ ِإنَّ الصَّاَلَة تـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر } : ويف الصالة
ويف  (22){ظُِلُموا أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنَـُّهْم }: ويف اجلهاد قوله تعاىل (21) {لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة 

ويف التقرير .  (23){ َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَْا أُويلْ األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن }: القصاص يقول سبحانه وتعاىل
 (24). {َعْن َهَذا َغاِفِلنَي أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلواْ بـََلى َشِهْدنَا َأن تـَُقوُلواْ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا } : على التوحيد

املقصود التنبيه، وإذا دل االستقراء على هذا، وكان  يف مثل هذه القضية مفيدا للعلم فاألمر مستمر يف 
  (25). مجيع تفاصيل الشريعة

والرجل الفذ الذي أفرد هذا الفن بالتدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى : يقول الطاهر بن عاشور
 .كيالشاطيب  املال

                                                           
12
م، ص2000/هـ 1821، 1ني، قواعد المقاصد عند امإمام الشاطبي، دار الفكر، دمشق، طإبراهيم الكيال - 

18
. 

13
 .  165سورة النساء، اآلية   - 
14
 .107سورة األنبياء، اآلية   - 
15
 .7سورة هود، اآلية   - 
16
 .56سورة الذاريات، اآلية   - 
17
 .2سورة الملك، اآلية   - 
18
 . 6سورة المائدة،اآلية  - 
19
 .181رة البقرة، اآلية سو  - 
20
 .85سورة العنكبوت، اآلية   - 
21
 .150سورة البقرة، اآلية  - 
22
 . 16سورة الحج،اآلية  - 
23
 .  176سورة البقرة، اآلية  - 
24
 . 172سورة األعراف، اآلية  - 
25
، ص2م، ج1667/ هـ 1817، 1الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، دار ابن عفان للنشر و التوزيع، السعودية، ط - 

121
. 
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إذ عين بإبراز القسم الثاين من كتابه املسمى عنوان التعريف بأصول التكليف يف أصول  الفقه وعنون ذلك  
القسم  بكتاب املقاصد وعلى الرغم من عظم اإلسهام الذي قدمه الشاطيب يف علم املقاصد إال أن أفكاره مل 

وبعده أصيب العلوم ( 26)ظلت أفكاره جمهولة،ف. تنطبع يف عقل املسلم الذي كان يعيش بداية احنطاطه يوم ذاك
حىت أكتشفها ( 27)جبمود كبري ومبا يشبه الغيبة يف اإلبداع والتجديد واالستمرار . اإلسالمية عامة واملقاصد خاصة

علماء مصلحون ومنهم العالمتان  حممد الطاهر بن عاشور وعالل الفاسي يف املغرب، فأشادوا هبا وكتبوا حوهلا مث 
ذلك الرتاث علماء وباحثون معاصرون يف دراسات جادة منها املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية للدكتور بىن على 

يوسف العامل ونظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب للدكتور أمحد الريسوين  ونظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر 
 .بن عاشور للدكتور إمساعي

                                                           
26
الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، ص - 

28
. 

27
م، ص2002/ هـ 1822، 1عبد الجبار الرفاعي، مقاصد الشريعة،دار الفكر، دمشق، ط - 

166
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 ترجمة الشاطبي: المبحث األول

 والدة الشاطبي اسمه ونشأته: المطلب األول
لشاطيب وكنيته اليت عرف هبا أبو هو إبراهيم بن موسى بن حممد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهري با

مل يعني املرتمجون إليب إسحاق سنة والدته وميكننا أن نقدر الفرتة اليت ولد فيها وذلك استنتاجا من تاريخ . إسحاق
وهي السنة  ،(هـ728)وفاة شيخه أيب جعفر أمحد بن الزيات الذي كان أسبق شيوخه وفاة فقد كانت سنة وفاته 

وبغرناطة نشأ الشاطيب  ،(هـ720)ا يافعًا وذلك ما جيعلنا نرجح أن والدته كانت قبل سنة اليت يكون فيها مرتمجن
وعن نشاطه العلمي هبا، ومل يشريوا إىل مكان  ،وترعرع، فقد حتدث مرتمجوه عن شيوخه الغرناطيني والوافدين عليها

 (.هـ760)تويف هبا سنة وهذا ما استفدنا منه مالزمته غرناطة إىل أن  ،آخر عاش به أو رحلة قام هبا
 دراسته وشيوخه  : المطلب الثاني

وتعاطى علوم الوسائل وعلوم املقاصد، دون أن  ،أقبل أبو إسحاق إبراهيم الشاطيب على الدراسة منذ صباه
وقد أهلته دراسته للقرآن الكرمي والسنة النبوية أن يكتنه مقاصد  ،حيصر إهتمامه يف نطاق علم معني ال يتجاوزه

 .ويدرك أسرارها، مث أن حيسن التعبري عنها وبياهنا والتأليف فيها ،عةالشري
 ،حدثنا الشاطيب عن شغفه املبكر بأصناف العلوم، وتدرجه يف تلقيه، وحرصه على فهم مقاصد اإلسالم 

 .اليت أدرك كماهلا وحتقيقها للسعادة الكربى
ظر يف عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه، مل أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طليب، أن: " فقال

وال أفردت عن أنواعه نوعا دون آخر، حسبما اقتضاه الزمان واإلمكان وأعطته  ،مل أقتصر منه على علم دون علم
 ،وأقدمُت يف ميادينه إقدام اجلريء ،املنة املخلوقة يف أصل فطريت، بل ُخضُت يف جلجه خوض احملسن للسباحة

أعماقه، أو أنقطع يف رفقيت اليت باألنس هبا جتاسرت على ما قدر يل، غائبا عن مقال  حىت كدت أتلف يف بعض
إىل أن منَّ علي الرب الكرمي الرؤُف الرحيم، فشرح يل  ،ولوم الالئم ،وعزل العاذل، ومعرضاً عن صد الصاد ،القائل

وسنة نبيه مل يرتكا يف سبيل  من معاين الشريعة ما مل يكن يف حسايب، وألقى يف نفسي القاصرة أن كتاب اهلل
وال أبقيا لغريمها جمااًل يعتد به فيه، وأن الدين قد كمل، والسعادة الكربى فيما وضع والطلبة  ،اهلداية لقائل ما يقول

 . فيما شرع
 ،وما سوى ذلك فضالل وهبتان، وإفك وخسران، وأن العاقد عليه بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى

 دنيا وأخرى، وما سوامها فأحالم وخياالت وأوهام، وقام يل على صحة ذلك الربهان الذي ال حمصل لكلميت اخلري
َنا َوَعَلى النَّاِس َولَـِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل }  ،وال ترمتي حنو مرماه ،شبهة تطرُق حول محاه َذِلَك ِمن َفْضِل الّلِه َعَليـْ

كما هو أهله، فمن هناك قويت نفسي على املشي يف طريقه مبقدار ما   واحلمد هلل والشكر كثريا(  1). {َيْشُكُروَن 
 ( 2)." مث بفروعه املبنية على تلك األصول. يسر اهلل فيه فابتدأت بأصول الدين عمال واعتقادا

                                                           
1
 .18سورة يوسف، اآلية  - 
2
، ص، 1الشاطبي، االعتصام، مكتبة التوحيد، القاهرة، دط ، دت، ج - 

8-6
. 
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وقد حتققت أليب إسحاق الشاطيب استفادة كبرية من أعالم كانوا من خربة املراكز العلمية ببالد املغرب 
وتركيزها يف هذه الربوع، وكان هلم   ،صره، وكان هلم شهرة ذائعة ودور هام يف خدمة الثقافة اإلسالميةالعريب يف ع

 .بالغ األثر يف تكوين شخصيته وتزويده بفيض من املعارف العقلية والنقلية
رب وكان من هؤالء األعالم املستقرون بغرناطة باعتبارهم من أهلها، ومنهم من وفد عليها من عدوة املغ 

 .ليستوطنها أو ليؤدي هبا بعض املهمات
 .  )هـ758ت (أبو عبد اهلل حممد بن الفخار الربي : فأما شيوخه الغرناطيون، فاملعروف منهم

اإلمام اجملمع على إمامته يف فن العربية املفتوح عليه من اهلل تعاىل فيهما : " يقول عنه تلميذه أبن اخلطيب
 .وجيها، مبا ال مطمع فيه لسواه وكان من أحسن قراء األندلس تالوة وأداءً حفظا واطالعا واضطالعا ونقال وت

والزمه إىل  (1)قرأ عليه الشاطيب بالقراءات السبع يف سبع ختمات وأكثر عليه يف تشكله يف العربية وغريها 
 ( .2)أن مات 

ستجاب اهلل دعاءه وكانت وبعد موته سأل الشاطيب ربه أن يريه أياه يف املنام ليوصيه بوصية ينتفع هبا، فا
 .الوصية ال تعرتض على أحد

 ،أبو جعفر أمحد بن آدم الشقوري الفقيه النحوي الفرضي الذي كان يدرس بغرناطة كتاب سيبويه -2
  (3). واملدونة الكربى ،و فرائض التلقني ،وألفية أبن مالك ،وتلخيص ابن البناء ،وقوانني ابن أيب الربيع

 ،وخطيب جامعها ،مفيت غرناطة( هـ782)سم بن أمحد بن لب التغليب تويف سنة أبو سعيد فرج بن قا -1
 (4). قل من مل يأخذ عنه يف األندلس يف وقته: وقد كثر تالميذه حىت قيل ،واملدرس مبدرستها النصريية

 (6). ونعته باألستاذ الكبري الشهري (5)وقد نقل عنه الشاطيب بعض الفوائد النحوية وغريها 
وهو مؤلف تفسري  ،(هـ782)بد اهلل حممد بن علي بن أمحد بن حممد البلنسي األوسي تويف سنةأبو ع -8

 . ، حاله تلميذه املنتوري، األستاذ النحوى األعرف املتخلق(7)وكتاب يف مبهمات القرآن 
 ،أما شيوخه الوافدون على غرناطة فمنهم من استقر هبا، ومنهم من تردد عليها لغرض السفارة أو غريها

 :وكلهم يسهم يف إثراء احلركة الفكرية هبا واملعروفون منهم
 ،(8)نشأ بلوشة  ،أبو عبد اهلل بن أيب احلجاج يوسف بن عبد اهلل بن حممد اليحصيب املعروف باللوشي -أ

وأيب  ،وأيب عبد اهلل حممد بن رشيد الفهري ،وأخذ عن أيب جعفر أمحد بن الزبري ،وقرأ هبا وأشتهر باألدب اجليد

                                                           
1
، ص5إحسان عباس، دار صادر،بيروت، لبنان، ج: تح المقري، نفح الطيب، - 

155
. 

2
م، ص1682، 1محمد أبو األجفان، دار الغرب امإسالمي، بيروت، لبنان، ط: محمد المجاري األندلسي، برنامج المجاري، تح - 

116
. 

3
م، ص1682/ هـ 1802، 1محمد أبو األجفان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: الشاطبي، امإفادات وامإنشادات، تح - 

68
 

4
المرجع نفسه، ص - 

66
 

5
محمد المجاري األندلسي، برنامج المجاري، ترجمة امإمام الشاطبي، ص - 

125
  

6
، ص"ترجمة امإمام الشاطبي"محمد كمال أشبانة، دت، دط، : لسان الدين بن الخطيب، أوصاف الناس، تح - 

12
 . 

7
، ص2م، ج1671/هـ 1161، 1محمد األحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، ط:ابن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال، تح - 

272
. 

8
 .هـ، وكانت مقر أسرة لسان الدين بن الخطيب861كلم سقطت بيد األسبان سنة  55ـ لوشة مدينة أندلسية تقع غربي غرناطة على بعد  
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 ،ومن تالميذه حيي السراج الذي ترمجه يف فهرسته ،وأيب عبد اهلل حممد بن سلمون الكناين ،احلسن القيحاطي
 (1).وأنه تويف بغرناطة( هـ662)وذكر أن والدته سنة 

 (2).وقد استجاز الشاطيب شيخه اللوشي، فأجازه إجازة عامة بشرطها
وكان  ،(هـ756ت )الكبري  (3)املعروف باملقري ( داجل)أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد املقري  -ب

 ،الشاطيب حيّضر باجلامع األعظم دروسه اليت كان يلقيها مبحضر وجوه طلبة غرناطة وعلمائها ابتداء من ربيع األنور
 .وهو تاريخ قدومه األندلس سفرياً للسلطان أيب عنان املريين( هـ757)سنة 

حملة "وبعض نظمه " تكميل التعقيب على صاحب التهذيب"ن كتابه تفقه الشاطيب عليه، ومسع عليه مجلة م
وله أيضا كتابه  ،"كتاب القواعد الفقهية"و" جلمل اخلوجني"وبعض اختصاره  ،"العارض تكملة ألفية بن الفارض

 ،والقراءات ،والفقه ،وبكتب أخرى يف احلديث ،"ثالثيات البخاري" وجبميع  ،وأجازه به ،"احلقائق والرقائق"
 (4).وحدَّثه بأسانيدها إىل مؤلفيها ،العربيةو 

 ،(هـ760)املتويف بغرناطة سنة  ،قاضي اجلماعة ،أبو القاسم حممد بن أمحد الشريف احلسين السبيت -ج
 .وشارح مقصورة حازم القرطاجين ،رئيس العلوم اللسانية

ت ) ،الكية يف زمانهوإمام امل ،أعلم أهل وقته ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الشريف التلمساين -د
 (.هـ771

خمتصر منتهى السول واألمل "أبو علي منصور بن علي بن عبد اهلل الزواوي، وهو فقيه نظّار، قرأ عليه  -هـ
 ،بلفظه إال يسريا منه ،من أول مبادئ اللغة إىل آخره ،لإلمام أيب عمرو ابن احلاجب" يف علمي األصول واجلدل

  (5).ونظر، وأجازه  إجازة عامة بشرطها وكل ذلك تفقه ،مسعه بقراءة غريه
فأخذ عن ابن ( هـ751)وحل باألندلس سنة  ،وكان أبو علي الزواوي أخذ عن شيوخ جباية وتلمسان

وكان حيا يف حدود سنة ( هـ765)الفخار الذي أذن له يف التحليق مبوضع تدريسه، وأقام هبا إىل سنة 
 (.هـ770)

 ،(هـ781)املتوىف بالقاهرة سنة  ،أمحد بن مرزوق اخلطيب التلمساين مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن -ز
لإلمام " اجلامع الصحيح: " كتايب   ،وباجلامع األعظم ،وقد مسع عليه الشاطيب يف جمالس باملدرسة النصرية

تويف سنة  برواية حيي بن حيي؛ وذلك بقراءة اخلطيب أيب عبد اهلل احلفار "  موطأ اإلمام مالك بن أنس"و ،البخاري
 (.هـ811)

 . وجبميع ما حيمل تلميذه الشاطيب إجازة عامة بشرطها ،وأجاز مشس الدين بن مرزوق هبذين الكتابني
 

                                                           
1
،         2م،ج1671/هـ 1161، 2حمد عبد هللا غسان، مكتبة الخانجي، القاهرة، طم: لسان الدين بن الخطيب، امإحاطة في أخبار غرناطة، تح: ينظر - 

ص
266

 . 
2
محمد المجاري األندلسي، برنامج المجاري، ص - 

116
. 

3
 .126الشاطبي، امإفادات وامإنشادات، ص - 
4
محمد المجاري األندلسي، برنامج المجاري، ص - 

116- 121
. 

5
المجاري،ص محمد المجاري األندلسي، برنامج - 

116
. 
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 تالميذه وأسانيده: المطلب الثالث
 :ذكر أمحد بابا التنبكيت منهم ثالثة ،أخذ عن أيب حيىي الشاطيب مجاعة من أعالم غرناطة

 . با بكر القاضي، وأبا عبد اهلل حممد البياينوأخاه أ ،أبا حيي بن حممد بن عاصم
كاتبًا أديبًا وارثًا خلطة   ،واألخوان املذكوران من أسرة علمية شهرية بغرناطة، وقد كان أبو حيي عاملا خطيباً 

وكان القاضي أبو بكر  ،(هـ811)وكان من أبطال اجلهاد، ويف ساحته الشريفة استشهد سنة  (1).شيخه الشاطيب
، اليت وقع اإلقبال عليها شرحًا وتعليقاً "حتفة احلكام: " ومن تآليفه ،يرجع إليه يف الفتوى ،حمدثاً  ،لياً أصو  ،فقيهاً 

 (. هـ226)تويف سنة   (2)" والقراءات ،والفرائض ،والنحو ،ودراسًة، وله أراجيز يف أصول الفقه
 .ومن تالميذ الشاطيب أيضاً أبو جعفر أمحد القّصار األندلسي الغرناطي

أن الشاطيب كان يطالع هذا التلميذ  ،أيب إسحاق بن فتوح"قد أفادنا أبو عبد اهلل بن األزرق عن شيخه و 
 ".النبيه ببعض املسائل عند تصنيفه لكتاب املوافقات

ومن تالميذه إيضا، أبو عبد اهلل  ،(3)"شأن الفضالء من ذوي اإلنصاف" ،ويباحثه فيها مث يدوهنا يف كتابه
، الذي ذكره يف برناجمه مع الذين (هـ862)املتويف سنة  ،علي بن عبد الواحد اجملاري األندلسيحممد بن حممد بن 

وحدثين هبا عن شيخه  ،أخذ عنهم بغرناطة قبل رحلته املشرقية، وقال عرضت عليه ألفيه ابن مالك عن ظهر قلب
احلضرمي السبيت، عن شيخ إمام النحاة  اإلمام العالمة إيب عبد اهلل الربى عن اإلمام النحوي أيب حممد عبد املهيمن

املعروف بابن النحاس، عن مؤلفها إيب عبد اهلل بن مالك، وأجاز يل عامة،  ،أيب عبد اهلل حممد إبن إبرهيم احلليب
وبرئت  ،وعلى شرطه املعروف عند أهل احلديث ،ومجيع ما رويته أو قيدته ،وأحبت له روايتها عين: قال رمحه اهلل
 .والوهم والتحريف ،والتصحيف إليه من اخلطأ

 ،وكان ألسالفنا كبري عناية هبا ،إن األسانيد من خصائص أمتنا اإلسالمية اليت شرفت هبا  :أسانــــــيده
وكان التحاق العامل بسند يف رواية حديث أو دعاء أو كتاب أو غريها معتربا من  ،وحث على اإلهتمام هبا

 .خاصة إذا كان السند عالياً  ،املفاخر
كما نقل شيخ اإلسالم ابن حجر عن بعض   ،واألسانيد بالنسبة إىل الكتب العلمية هي أنساب هلا

 (4).الفضالء
 مؤلفاته وشعره: المطلب الرابع

 ،اشتملت على حتريرات للقواعد ،لإلمام أيب إسحاق الشاطيب تآليف وصفها أمحد بابا بأهنا نفسية
 .وحتقيقات ملهمات الفوائد
فتوفر  ،ما مل يطبع ومل يتوفر لعامة القراء، ومنها ما اجتهت إليه عناية احملققني والناشرين ومن هذه املؤلفات

 .بني أيدي املطالعني

                                                           
1
هـ، ص1186، 1محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، المطبعة السلفية،القاهرة، ط - 

287
. 

2
المرجع نفسه، ص - 

287
. 

3
م، ص1666/هـ 1817، 1عبد المنعم سليم، مكتبة بن تيمية، القاهرة، ط: الخطيب البغدادي، شرف أصحاب الحديث، تح - 

80
           

4
، ص1هـ، ج1176، 1عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، دار المعرفة للطباعة و النشر، ط: فتح الباري، تح ابن حجر العسقالني، - 
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 :فالنوع األول يشمل ما يلي
مل يؤلف على مثله حبثاً : يقول أمحد بابا ،يقع يف أربعة أسفار كبار ،شرح جليل على اخلالصة يف النحو* 

 .وحتقيقاً فيما أعلم
 (1).فيه كثري من الفوائد والتحقيقات ،ب اجملالس، شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاريكتا* 
 (2)(.النحو واأللفية)شرح رجز ابن مالك يف * 

هذا الشرح عندما ألف كتابا حلل  ،(هـ616)املتويف سنة  ،وقد اعتمد أبو عبد اهلل بن غازي املكناسي
أحتاف ذوي االستحقاق "ومسى تأليفه  ،ا يستملح من نكت الشاطيبوطّرزه مب ،مشكالت كالم أيب علي املرادي

 (3)".ببعض مراد املرادي وزوائد أيب إسحاق
 : وقد ذكر يف هذا الشرح كتابني آخرين له يف النحو، مسامها

 .عنوان اإلتفاق يف علم اإلشتقاق، وأصول النحو -
 . حياته وأن الثاين أتلف أيضا ويذكر أمحد بابا أنه رأى يف بعض املواضع أنه أتلف األول يف

فأما املوافقات يف . "املوافقات، االعتصام، واإلفادات واإلنشادات: وأما النوع الثاين فيشمل ثالثة كتب
فقد أودع فيه ما اهتدى إليه من أسرار التكليف املتعلقة بالشريعة احلنيفية، ومساه أوال بعنوان " أصول الشريعة 

لقيت : "وقد أوردها يف مقدمته، فقال" املوافقات" حدثت حادثة أعطى بسببها إسم التعريف بأسرار التكليف مث
يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم مين حمل اإلفادة وجعلت جمالسهم العلمية حمطا للرحل ومناخا للوفادة، وقد 

بارحة يف النوم ويف رأيتك ال: شرعت يف ترتيب الكتاب وتصنيفه، ونابذت الشواغل دون هتذيبه وتأليفه، فقال يل
يدك كتاب ألفته فسألتك عنه فأخربين إنه كتاب املوافقات فكنت أسألك عن معىن هذه التسمية فتخربين أنك 

 .وفقت به بني مذهيب ابن القاسم وأيب حنيفة
ولإلمام الشاطيب مؤلفات كثرية يف خمتلف علوم العربية والشرعية كالنحو والصرف واالشتقاق واألدب 

لوم احلديث وفقهه والفقه وأصوله التصوف والبدع إىل غري ذاك من العلوم ومن كتبه املطبوع وغري والشعر وع
 .املطبوع

 .وفيه طرق وحتف ومدح أدبية وإنشادات" اإلفادات واإلشادات" كتاب . يف أصول الشريعة
اصد الشافية يف كتاب املق. كتاب املوافقات يف أصول الشريعة. كتاب االعتصام يف أهل البدع والضالالت

 .شرح خالصة الكافية، وهو شرح األلفية يعين ألفية بن مالك وقد طبع يف عشر جملدات
كان الشاطيب ينظم الشعر، ولكن املصادر مل متدنا بالكثري من أشعاره اليت يقول عنها الباحث : شعــــــره

ومن شعره ملا  (4).ي أنظام يف احلقيقةإهنا متوسطة مثل أشعار الفقهاء اليت ه: )األستاذ عبد الوهاب بن منصور
 .ابتلي بالبدع ما أنشده مشافهة تلميذه أبا حيي حممد بن عاصم على البسيط

                                                           
1
، ص1م،ج2002، 5الزركلي، األعالم، دار العلم للماليين، بيروت لبنان، ط - 

71
   . 

2
، ص1المرجع نفسه، ج - 

71
. 

3
، 1م، ج1666/هـ 1820، 1ركات، مكتبة الرشد للنشر و التوزيع، الرياض، طعبد المنعم ب: ابن غازي، إتحاف ذوي االستحقاق،تح: ينظر - 

ص
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   111، ص1م، ج1666/ هـ 1817، 1الفاسي، أعالم المغرب العربي، دار الغرب امإسالمي، بيروت، لبنان، ط - 
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 بليت يا قوم والبلوى منوعة       مبن أداريه حىت كاد يرديين
 دفع املضرة الجلبا ملصلحة      فحسيب اهلل يف عقلي ويف ديين
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 تعريف المقاصد عند الشاطبي وغيره: المبحث الثاني
 : تعريف المقاصد لغة: المطلب االول 

 ،وقصد (1)واملقصد من قصد قصدته ،قصدا ،يقصد ،(د.ص.ق)املقاصد أصل من الفعل الثالثي 
 الزمان واملكان وهذا الوزن يستعمل حقيقة يف ،هو مصدر ميمي واسم املكان منه وهو على وزن مفعل ،ومقصدا
أو يف  ،أو يف زمان القصد ،أو يف املكان املقصود فيه ،فيكون لفظ املقصد إما يف املصدر وهو القصد ،واملصدر

على ( قصد)وقد مجع بعض الفقهاء كلمة  ،مثل مقصدي من فعل كذا مساعدته ومجعه مقاصد ،الغاية املقصودة
والصواب هو أن مجع القصد موقوف على  ،به الفيوميقصود وهو على خالف القياس عند النحاة كما صرح 

ومن أجل فهم املعىن املراد من املقاصد البد لنا من أن نبني كلمة  ،وأما املقصد فيجمع على مقاصد ،السماع
 :القصد كما وردت استعماالته هبا يف لغة العرب ومنها

وكذلك  يف  (2){ َواْقِصْد يف َمْشِيَك }جاء يف القران الكرمي  ،القصد العدل والوسط بني الطرفني: األول
ُهم مُّْقَتِصٌد } : قوله عليكم بالتوسط يف األمور يف القول : أي( القصد القصد تبلغوا: )ويف احلديث ،(3){َوِمنـْ

 .والقصد يف الشيء  خالف اإلفراط ،والفعل

 خرج إىل الصالة فقصدت لعثمان حىت: ) االعتماد وطلب الشيء وإتيانه كما جاء يف احلديث: الثاني
وقد ورد يف كالم الفقهاء على هذا املعىن مثل املقاصد تغري  ،وحنا حنوه ،وإليه قصدك أي جتاهك( يعين طلبته بعينه 

حبيث  ،أحكام التصرفات واملقاصد معتربة يف التصرفات ويعنون به ما تغّياه املكلف بباطنه وسار اجتاهه وحنا حنوه
 .مّثل إرادته الباطنة

 ،على اهلل الطريق املستقيم: أي (4){َوَعَلى الّلِه َقْصُد السبيلَ }: قال اهلل تعاىل ،إستقامة الطريق: الثالث
 . والدعاء إليه باحلجج والرباهني الواضحة والقصد من الطريق املستقيم الذي ال اعوجاج فيه

" القصد"أي هينة حترى معىن  (5) {قَاِصداً  َلْو َكاَن َعَرضاً َقرِيباً َوَسَفراً } : كما جاء يف اآلية  ،القرب: الرابع
 :بطريق التعريف بالضد فيقابل معاين املقصد بأضدادها واحدا واحدا كما يلي

فإن املقصد هو   ،ملا كان اللغو هو اخللو عن الفائدة( لغا يلغو)ضد الفعل ( قصد)استعمال لفظ ( أ
 .وهو املضمون  الداليل للكالمأو عقد الداللة فيكون مبعىن املقصود  ،(6) حصول الفائدة

ملا كان السهو هو فقد التوجه أو الوقوع يف النسيان فإن ( يسهو ،سها)يستعمل يف معىن ضد فعل ( ب
 .فيكون مبعىن هو املضمون الشعوري أو اإلرادي ،املقصد هو حصول التوجه واخلروج من النسيان

                                                           
1

خالد خطاب، مقاصد الشريعة، دط، دت، ص  -
11
ـ

12
 

2
 .16سورة لقمان، اآلية  -

3
 .12ةسورة فاطر، اآلي -

4
 .6سورة النحل، اآلية  -

5
 82سورة التوبة، اآلية  -

6
المرجع نفسه، ص -
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فاملقصد هو حصول الغرض  ،لغرض الصحيحوهو اخللو عن ا( هلا يلهو)يستعمل يف معىن ضد الفعل ( ج
فيكون املقصد هبذا املعىن هو املضمون ( احلكمة)الصحيح وهو قيام الباعث املشروع واختص هبذا املعىن باسم 

 .القيمي
قد يكون مبعىن حصل فائدة إو مبعىن حصل نية أو مبعىن ( القصد)وقال بعد ذلك وعلى اجلملة فإن الفعل 

 .حصل غرضاً 
 :التعريف اللغوي ميكن استخالص معان لغوية كثرية منها مما سبق يف

 (1){َوَعَلى الّلِه َقْصُد السَِّبيِل }: االعتماد والتوجه واستقامة الطريق قال تعاىل -(1
 (2){َواْقِصْد يف َمْشِيَك }: التوسط وعدم اإلفراط والتفريط قال تعاىل -(2
 .قصد تبلغواالقصد ال: وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم -(1

 : تعريف المقاصد اصطالحا: المطلب الثاني
قدامى العلماء واألصوليني مل يذكروا تعريفا للمقاصد الشرعية، وإمنا اكتفوا ببيان حقيقة املقاصد وحمتوياهتا 

وعلى حنو بعض أقسامها وأمثلتها  ،وذكر بعض متعلقاهتا وبعض مشتمالهتا على حنو أمسائها وألقاهبا وإطالقها
 .لتها وغري ذلك مما مل يتضمن صراحة تعريفا دقيقا وحمددا هلاوأد

 :ويبدوا أن سبب انعدام التعريف الدقيق للمقاصد يعود أساسا إىل
 .طبيعة العمل الفقهي األصويل يف عصور التشريع األوىل -
ن املباحث طبيعة املادة املقاصدية املتسمة باإلتساع والضخامة والتشعب والتداخل والتجذر يف كثري م -

 .والفنون والعلوم الشرعية
طبيعة البحث العلمي القائمة على أساس اجلهود التكاملية واألدوار املشرتكة يف صياغة علم أو فن أو  -

 .نظرية
 تعريف المقاصد عند الشاطبي وغيره: المطلب الثالث

شة وإن أشار يف سياق أول ما يالحظ أن تعريف الشاطيب للمقاصد غري دقيق، مما جيعل بناءه على أرض ه
 (3)". ما حتفظ به مصلحة اإلنسان يف الدين والدنيا: " تعريفه إىل أن املقاصد هي

كما حاول إن مييز بني املقصد التكويين واملقصد التشريعي بقوله القصد التشريعي شيء والقصد اخللقي 
ه أصل، فالتشريع نزل لتنظيم تصرفات شيء آخر وال مالزمة بينهما إال أن هذه التفرقة بينهما منه، حتكم ليس ل

ما " املخلوق البشري ابتالء واملخلوق البشري وجد لالبتالء والقصد التشريعي بذلك مبين على القصد التكويين 
: نعرف ذلك من نصوص الكتاب املتناثرة يف سياقاهتا من ذلك قوله تعاىل  (4)".ترى يف خلق الرمحن من تفاوت

                                                           
1

 .6سورة النحل، اآلية  -
2

 .16سورة لقمان، اآلية  -
3

، ص1م، ج1666/هـ 1816، 2الشاطبي، الموافقات، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ط -
128

. 
4

 .8سورة الملك، اآلية  -
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نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ  َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ } فعملية اخللق تكوين يبىن عليه التكليف بالتشريع، كما أن تكوين . (1){َواإْلِ
الّلُه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت }:يقول تعاىل ،السماوات واألرض خلق وتسخريها لإلنسان بالنسبة هلا تشريع فطرة

رََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا لَُّكْم َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجرَِي يف اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخََّر َواأَلْرَض َوأَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأخْ 
 ( 2).{َلُكُم األَنـَْهاَر وسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار 

س وإن قلت ولذلك وضعت على وإن استقراء الشريعة يقتضي أن ال مصلحة إال وفيها مفسدة وبالعك
سبيل االمتزاج فال مصلحة إال ويقرتن هبا أو يسبقها أو يتبعها مشقة أو مفسدة وال مفسدة إال ويقرتن هبا أو 

 (3).يسبقها أو يتبعها من اللطف
 تعريف المقاصد عند المعاصرين: المطلب الرابع

عىن والداللة وختتلف غالبا يف العبارات واأللفاظ أما املعاصرون فقد أوردوا تعريفات كثرية تتقارب مجلة يف امل
 :والرتاكيب ومن التعريفات املعاصرة للمقاصد نورد ما يلي

 : عرفها ،محمد الطاهر بن عاشور: أوال
أو معظمها حبيث  ،هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع :مقاصد التشريع العامة
هي الكيفيات : مث عرف املقاصد اخلاصة بقوله (4). نوع خاص من أحكام الشريعةال ختتص مالحظتها بالكون يف

كيال يعود سعيهم   ،املقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو حلفظ مصاحلهم العامة يف تصرفاهتم اخلاصة
تنزال هوى وباطل يف مصاحلهم اخلاصة بإبطال ما أسس هلم من حتصيل مصاحلهم العامة، إبطاال عن غفلة أو اس

 (6).ويدخل يف ذلك كل حكمة روعيت يف تشريع أحكام تصرفات الناس: مث قال( 5) شهوة
املراد مبقاصد الشريعة الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من : تعريف عالل الفاسي -
 (7).أحكامها
وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة إن مقاصد الشريعة هي الغايات اليت  :تعريف أحمد الريسوني -

 (8). العباد
املقاصد هي املعاين واحلكم اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما وخصوصا من : تعريف محمد اليوبي

 (9).أجل حتقيق مصاحل العباد
 ،مقاصد الشارع من التشريع، ونعين هبا الغاية اليت يرمي إليها التشريع" : تعريف يوسف حامد العالم

 (10).واألسرار اليت وضعها الشارع احلكيم عند كل حكم من األحكام
                                                           

1
 .56آلية سورة الذاريات، ا -

2
 .15سورة إبراهيم، اآلية  -

3
، ص2الشاطبي، الموافقات، ج -

122
   . 

4
م، ص2008/هـ1826، 1نور الدين الخادمي، أبحاث في مقاصد الشريعة، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط -

11
. 

5
المرجع نفسه، ص -

11
. 

6
المرجع نفسه، ص -

11
. 

7
المرجع نفسه، ص -

18
. 

8
ع نفسه صالمرج -

18
. 

9
المرجع السابق، ص -

18
. 

10
المرجع نفسه، ص -

18
. 
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: أما املعىن العام. أحدمها عام واألخر خاص: مصطلح املقاصد له معنيان :تعريف مصطفى مخدوم
 . فاملقاصد هي الغايات اليت تقصد من وراء األفعال

هتا، إما لتضمنه املصلحة أو املفسدة فهي األفعال اليت تعلق احلكم هبا لذا: وأما املقاصد باملعىن اخلاص
 (1).ذاهتا، وأما ألهنا تؤدي إليها مباشرة دون وساطة فعل آخر

 (2). أن اهلدف األعلى للوجود هو قيام مصاحل اخللق يف الدين والدنيا معا: " قال الشاطيب رمحة اهلل
حله بصالح  املهيمن عليه حفظ األمة واستدامة صا"وقال ابن عاشور عن املقصد العام من التشريع بأنه 

 (3).وهو نوع اإلنسان
 تعريف المعاصرين وأرجح التعاريف: المطلب الخامس

 .وفيما يلي تعريفات لبعض املعاصرين للمقاصد بغية الوصول إىل ما هو أفضل
املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو : عرفها حممد الطاهر بن عاشور بأهنا -(1

: مها حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة، وعرب عنها يف مكان آخر بقولهمعظ
أو حتمل على السعي  ،هي األعمال والتصرفات املقصودة لذاهتا واليت تسعى النفوس إىل حتصيلها مبساع شىت

 .امتثاال
الغاية منها، واألسرار اليت وضعها الشارع املراد باملقاصد الشرعية بأهنا : وعرفها عالل الفاسي بقوله -(2

 .عند كل حكم من أحكامها
وأثبتتها يف  ،بأهنا الغايات واألهداف والنتائج واملعاين اليت أتت هبا الشريعة: وعرفها حممد الزحيلي -(1
 .وسعت إىل حتقيقها وإجيادها والوصول إليها يف كل زمان ومكان ،األحكام
ويستخدمها  ،وهي القسم الذي يكمن وراء الصيغ والنصوص: ين بقولهوعرفها حممد فتحي الدري -(8

املصلحة هي مقصود الشرع واملصلحة هي غاية احلكم فإذا كان احلكم يف : وقال أيضا ،التشريع لكليات وجزئيات
 .فردية كانت أم عامة. نرى العدل هو املصلحة الواقعية احلقيقية املعتربة. ذاته ميثل العدل يف التشريع

هي األمور واملعاين السامية واحلكم  ،(مقاصده)إن أهداف التشريع اإلسالمي : وقال حممد عقلة -(5
اخلرية والقيم واملثل العليا اليت أبتغى الشارع حتقيقها والوصول إليها من النصوص اليت وردت عنه أو األحكام اليت 

 ".شرعها لعباده
شريعة إمنا هي جلب املصاحل للناس ودرك املضار إن مقاصد ال: وعرفها يوسف القرضاوي بقوله -(6

 .واملفاسد عنهم
مقاصد الشريعة هي الغايات اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقيها ملصلحة : وقال أمحد الريسوين -(7

 .العباد
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هي املعاين امللحوظة يف األحكام الشرعية واملرتتبة عليها سواء أكانت تلك : وقال نور الدين اخلادمي -(8
 1.عاين أحكاما جزئية أم مصاحل كلية أم مسات إمجاليةامل

 .وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية اهلل ومصلحة اإلنسان يف الدارين
وبعد سرد التعريفات املتعددة للمقاصد وإنين إزاءها ال أعرض ملناقشتها حيث إهنا أمور متقاربة وليس فيها 

 (2).أختالف جوهري يستحق الذكر
مر الذي ال يغفل عنه فيها أهنا جمتمعة على حمورا أساس للمقاصد ومضموهنا وهو ال خيرج عن ولكن األ

وغري ذلك وقد الحظت منها مثرات جهود املعاصرين من ناحية ترتيب الكلمات . الدائرة اليت قررها السابقون
 .واختيار األفضل واألسهل جامعا ومانعا متبادرا إىل الفهم

ملا فيه من  ،والريسوين ،تعريف األوفق ملقاصد الشريعة هو ما عرب عنه عالل الفاسيأن ال :وخالصة القول
 :غري أنين أحب أن أضيف بعض الشيء كاآليت ،وضوح العبارة

وذلك استعماهلا أكثر تداوال فضال عن مرادها أوضح ومن املعروف   ،أختيار كلمة األسرار بدل احلكم -1
 .ومن املستحسن اجتناهبا. الذهن  كل ما هو غري مألوف يثري الغموض يف

وأكتفي بذكر مصاحل الناس لشموهلا من جلب املصاحل ودفع املضار يف الدارين وأما التعريف املختار  -2
الغايات واحلكم اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه مراعاة ملصاحل الناس، وأن التعريف يشتمل : فهو

 .واجلزئية معا على تعريف املقاصد العامة واخلاصة
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 الجهات التي يعرف بها مقصد الشارع: المبحث الثالث
عن املقاصد، أو سبل إثبات وطرق كشف وتعيني  يصطلح على تسمية هذه مبسالك الكشف: أوال

 .املقاصد، وغري ذلك
فصل يف بيان اجلهات اليت تعرف هبا مقاصد الشارع ومما جاء يف : "وقد عنون الشاطيب رمحه اهلل تعاىل بقوله

 (1). ال بد من خامتة تذكر على كتاب املقاصد بالبيان وتعرف بتمام املقصود فيه حبول اهلل: قوله
إن ما تقدم من املسائل يف هذا الكتاب مبين على املعرفة مبقصود الشارع فبماذا : قائل أن يقولفإن لل

 يعرف ما هو مقصود له مبا ليس مبقصود له؟
إن النظر ههنا ينقسم حبسب التقسيم العقلي ثالثة أقسام أحدمها أن يقال إن مقصد الشارع : واجلواب

ذلك إال بالتصريح الكالمي جمردا عن تتبع املعاين اليت يقتضيها االستقراء غائب عنا حىت يأتينا ما يعرفنا به وليس 
 .وال تقتضيها األلفاظ بوضعها اللغوي

 :والثاين يف الطرف اآلخر من هذا إال أنه ضربان 
دعوى أن مقصد الشارع ليس يف هذه الظواهر وال ما يفهم منها وإمنا املقصود أمر آخر وراءه : األول

 .الباطنية 
أن مقصود الشارع االلتفات إىل معاين األلفاظ  حبيث ال تعترب الظواهر والنصوص إال هبا على : اينالث

 اإلطالق فإن خالف النص املعين النظري أطرح وقدم املعىن النظري 
أن يقال باعتبار األمرين مجيعا، على وجه ال خيل فيه املعىن بالنص وال بالعكس لتجري الشريعة : والثالث

فعليه االعتماد يف الضابط ( العلماء الراسخني )م واحد ال اختالف فيه وال تناقص، وهو الذي أّمه أكثر على نظا
 .   الذي به يعرف مقصد الشارع

 مجرد األمر والنهي االبتدائي التصريحي: المطلب األول
ة اليت جيمع عليها كافة من املعلوم صراحة وقطعا أن التشريع اإلسالمي ال خيلوا من إقرار احلقيقية اجلامع    

الباحثني والدارسني، وتتفق عليها سائر امللل والفئات واملذاهب وتقرها خمتلف العقول واألعراف والعوائد والقوانني 
أن ذلك الشرع ينطوي على مقاصده يف اخللق، وغاياته يف الوجود، : يف كل زمان، هذه احلقيقة اجلامعة هي

 (2)حواهلم وأسراره وحكمه يف حياة الناس وأ
فإن األمر معلوم أنه إمنا كان أمرا القتضائه الفعل ، فوقوع الفعل عند وجود األمر به مقصود للشارع 
وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه، فعدم وقوعه مقصود له وإيقاعه خمالف ملقصوده، كما 

عام ملن اعترب جمرد األمر والنهي من غري نظر إىل علة، أن عدم إيقاع املأمور به خمالف ملقصوده، فهذا وجه ظاهر 
وملن أعترب العلل واملصاحل وهو األصل الشرعي وإمنا قيد باالبتدائي حترزا من األمر أو النهي الذي قصد به غريه،  
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مبتدأ، بل هو تأكيد لألمر  فإن النهي عن البيع ليس هنياً  (1){فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـْيعَ } : كقوله تعاىل
بالسعي فهو من النهي املقصود بالقصد الثاين ، فالبيع ليس منهيا عنه بالقصد األول، كما هني عن الرىب والزين 

ففي فهم قصد الشارع من جمرده نظر واختالف،  ،مثاًل، بل ألجل تعطيل السعي عند االشتغال به وما شأنه هذا
وإمنا قّيد بالتصرحيي حترزا من األمر أو النهي الضمين " بالصالة يف الدار املغصوبة" منشؤه من أصل املسألة املرتمجة

 ،كالنهي عن أضداد املأمور به الذي تضمنه األمر واألمر الذي تضمنه النهي عن الشيء  ،الذي ليس مبصرح به
ا عند القائل هبما جمرى التأكيد إذ جمرامه ،فإن النهي واألمر ههنا إن قيل هبما فهما بالقصد الثاين ال بالقصد األول

 (2). لألمر أو النهي املصرح به
 تعريف مصطلحات هذا المسلك: المطلب الثاني

 .أمر فالن مستقيم وأموره مستقيمة واألمر احلادثة: وهو كذاك واحد األمور يقال: نقيض النهي -األمر لغة
 كف : ىوتناه ،فانتهى ،هنياً  ،ينهاه ،خالف األمر، هناه: والنهي لغة

 ،األول: والبدئي ،والبدء ،فعلته ابتداء: وبدأت الشيء –بديت بالشيء قدمته  ،من بدأ: االبتدائي لغة
 . وباده الرأي أوله وابتداؤه

 ،وهو ضد الكناية ،اخلالص من كل شيء: والكسر أفصح ،والصِّراح ،والصُّراح ،الصَّريح: التصرحيي لغة
 .أي بان: واْنَصرََح احلَّق

 . هو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة االستعالء: معىن األمر: إصطالحا
  .هو القول اإلنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة االستعالء: معىن النهي

 :تعريف األوامر والنواهي الصريحة
تَـُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َواَل يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ا}: مثل قوله تعاىل" أفعل"هو ما كان بصيغة  :األمر الصريح

 3{مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن 
َواَل تـَْقتـُُلوْا النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم الّلُه ِإالَّ } مثل قوله تعاىل : هو ما كان بصيغة ال تفعل : النهي الصريح

هُ  َواَل تـَْقَربُواْ َماَل اْلَيِتيمِ }:ولقوله تعاىل ،4{بِاحلَْقّ  ُلَغ َأُشدَّ  .5{ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ
واألمر الصريح والنهي الصريح كالمها يفيد بظاهره قصد الشارع إىل امتثال ما ورد فيهما من أوامر ونواهي، 

وهو ما يتوقف عليه كل منهما أي هل األمر بالشيء هني عن ضده ووجوب ما ال يتم  . الزم األمر والنهي
 .واجب املأمور به بتحصيله مع كونه يف قدرة املكلف ال
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 بيانه كطريق من طرق الكشف عن المقاصد: المطلب الثالث

يدل األمر على القصد إىل حصول املأمور به، ويدل النهي على القصد إىل عدم حصول املنهي عنه وقد 
 .قّيد اإلمام الشاطيب األمر والنهي باالبتدائي والتصرحيي

قيد خرج به األمر أو النهي الذي يستفاد منه قصد الشارع تبعا ال أصالة فيكون : االبتدائي :لالقيد األو 
وإمنا قيد باالبتداء حترزا من األمر أو النهي الذي قصد : قال اإلمام الشاطيب. قد أتى تعضيدا وتأكيدا لألمر األول

 .(1)به غريه 
 (2){ِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـْيَع فَاْسَعْوا ِإىَل ذِكْ } : وساق مثاال يف قوله تعاىل

أمر ابتدائي مقصود بالقصد األول، فهو دال على قصد الشارع إىل محل  ،فاسعوا إىل ذكر اهلل: األمر األول
 " الناس على حتقيق السعي املأمور به

ومبا أنه  ،سعيجاء ليعضد القصد األول وهو ال ،ليس أمرا ابتدائيا وإمنا هو تبعي ،وذروا البيع: األمر الثاين
 .ليس ابتدائيا فال يصح االستدالل به على قصد منع البيع

فإن النهي عن البيع ليس هنيا مبتدأ بل هو تأكيد لألمر بالسعي فهو من : بعد ذكر اآلية: قال الشاطيب
ألجل تعطيل النهي املقصود بالقصد الثاين فالبيع ليس منهيا عنه بالقصد األول كما هنى عن الربا والزىن مثال، بل 

 ( 3)السعي عن االشتغال به 
مقصوده احلفظ على إقامة اجلمعة { فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اللَِّه } :وكذلك قوله تعاىل: وقال يف موضوع آخر

جار جمرى التوكيد لذلك بالنهي عن مالبسة  "وذروا البيع" ال األمر بالسعي إليها فقط وقوله . وعدم التفريط فيها
 (4)سعي إال أن املقصود النهي عن البيع مطلقا من ذلك الوقت الشاغل عن ال

قيد خرج به األمر والنهي الضمين الذي يكون مقصودا بالقصد الثاين على  :التصريحي: القيد الثاني
 .سبيل تأكيد وتعضيد القصد األول

س مبصرح به كالنهي عن وإمنا قيد بالتصرحيي حترزا من األمر أو النهي الضمين الذي لي: قال اإلمام الشاطيب
أضداد املأمور به الذي تضمنه النهي عن الشيء فإن النهي واألمر ههنا إن قيل هبما فهما بالقصد الثاين، ال 

 (5). بالقصد األول، إذ جمرامها عند القائل هبما جمرى التأكيد لألمر أو النهي املصرح به
مر والنهي االبتدائي التصرحيي يف باب األوامر وذكر بعض األمثلة ملقاصد الشارع املعتربة من جمرد األ

 :والنواهي منها
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أو من قوله أكفلوا من العمل مالكم به  ،احملافظة عليها واإلدامة هلا (1){َوأَِقيُموْا الصَّالََة }املفهوم من قوله 
الدوام على التوجه الرفق باملكلف خوف العنت أو االنقطاع، ألن املقصود نفس التقليل من العبادة، أو ترك  ،طاقة

 .إىل اهلل
 .املفهوم منه مثال قصد الشارع إىل ترك إيقاع الصوم فيه خصوصا" ال تصوموا يوم النحر:" وكذلك إذا قال

الرفق باملكلف أن ال يدخل فيما ال حيصيه وال يدوم " ال تصوموا الدهر:"أو قوله" ال توا صلوا :" ومن قوله
ويفطر حىت يقال  ،كان يصوم حىت يقال ال يفطر  ،م يواصل ويسرد الصومعليه، ولذلك كان عليه الصالة والسال

وواصل عليه الصالة والسالم وواصل السلف الصاحل مع علمهم بالنهي، حتققا بأن مغزى النهي الرفق  ،ال يصوم
 ( 2). والرمحة، ألن مقصود النهي عدم إيقاعه وال تقليله
على قصد الشارع، إذ تفيده موجودة وإمنا مبا حيف هبا من قرائن  واألوامر والنواهي الضمنية خفية يف الداللة

 "(3) 
وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهلل : "ومل يذكر فيه مثاال سوى ما هني عن ضد املأمور به مثل قوله تعاىل

 (5). جهو يف معىن النهي يقتضي وجوب اإلظهار واألمر بالرتبص يف العدة يقتضي حرمة التزو  (4) "يف أرحامهن 
 .وأيضا األمر باحلج مع ما يستلزمه، فاألمر باحلج صريح وأخذ مستلزماته والقيام هبا أمر ضمين

وقد ذكر بعض األمثلة ملقاصد الشارع املعتربة من جمرد األمر والنهي االبتدائي التصرحيي يف باب األوامر 
 :والنواهي

أكلفوا من العمل ما لكم به : واإلدامة هلا ومن قوله احملافظة عليها (6)" أقيموا الصالة:" فاملفهوم من قوله 
طاقة الرفق باملكلف خوف العنت أو االنقطاع، ال أن املقصود نفس التقليل من العبادة، أو ترك الدوام على 

 .التوجه إىل اهلل
 .ااملفهوم منه مثال قصد الشارع إىل ترك إيقاع الصوم فيه خصوص"ال تصوموا يوم النحر: "وكذلك إذ قال

 .اعتبار علل األمر والنهي: المطلب الرابع
وأعتله إذا أعاقه  ،مرض فهو عليل وأعتل عليه بعلة: أي ،واعتل ،يعل ،من عل ،رضامللغة : تعريف العلة

  (7).كأن تلك العلة صارت شغال ثانيا منعه عن شغله األول  ،والعلة احلدث يشغل صاحبه عن حاجته ،عن أمره
 ،أو هي الوصف املعرف للحكم ،ما شرع احلكم عنده حتقيقا للمصلحة يه :تعريف العلة إصطالحا

 :والعلة تطلق على معنيني

                                                           
1

 . 81سورة البقرة، اآلية -
2

ص 2الشاطبي، الموافقات، ج -
518

.  
3

، ص1م، ج1686/هـ 1806، 1وهبة الزحيلي، أصول الفقه امإسالمي، دار الفكر للطباعة و النشر،دمشق، ط -
228

. 
4

 .228سورة البقرة، اآلية -
5

م، ص1665/هـ 1815، 8أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند امإمام الشاطبي، المعهد العالمي للفكر امإسالمي، ط -
217

. 
6

 .81سورة البقرة، اآلية-
7
، ص11هـ ، ج1100، 1ابن منظور، لسان العرب، دار بيروت للطباعة و النشر، ط - 

871
. 
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أو دفع مفسدة ينبغي  ،من حتصيل مصلحة يراد حتقيقها ،احلكمة الباعثة على تشريع احلكم: األول
ى حترمي الزنا ووجوب وحفظ األنساب املرتتب عل ،مثل حصول املنفعة للمتعاقدين املرتب على إباحة البيع ،جتنبها

 .احلد على فاعله
 ،والدليل واإلمارة ،واملقتضى ،املناط ، والسبب: إن هلا مسميات كثرية منها: وقيل يف تعريفها اصطالحا

 :وقيل يف تعريفها أي العلة بأهنا ،واملستدعي  ،والداعي ،والباعث ،واحلامل
 .العلة هي ما شرع احلكم عنده حتصيالً للمصلحة  -1
 ( 1). علة هي املعرفة حلكم بأن جعلت علما على احلكم إن وجد املعىن ووجد احلكمال -2
 .وحنن نذكر مسالك النظار يف ذلك مسلكا مسلكا ونذكر يف كل مكان ما يليق به إن شاء اهلل تعاىل  

احلكم، إثبات علة األصل بتقدير إحالته ومناسبته : وارتضاه األستاذ أبو إسحاق. فمٍّما أعتمده احملققون
  (2)" مع سالمته من العوارض واملبطالت ومطابقته األصول

فإن كانت معلومة أتبعت، فحيث وجدت وجد  مقتضى  األمر والنهي . والعلة إما أن تكون معلومة أوال
والبيع ملصلحة االنتفاع باملعقود عليه، واحلدود ملصلحة   ،من القصد أو عدمه، كالنكاح ملصلحة التناسل

وتعرف العلة هنا مبسالكها املعلومة يف أصول الفقه، فإذا تعينت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك  ،االزدجار
العلل من الفعل أو عدمه، ومن التسبب أو عدمه وإن كانت غري معلومة فال بد من التوقف عن القطع على 

  .الشارع أنه قصد كذا وكذا إال أن التوقف هنا له وجهان من النظر
أن ال نتعدى املنصوص عليه يف ذلك احلكم املعني أو السبب املعني ألن التعدي مع اجلهل  :أحدمها

وحنن  ،بالعلة حتكم من غري دليل، وضالل على غري سبيل وال يصح احلكم على زيد مبا وضع حكما على عمرو
حكما عليه، فنكون  ألن إذا مل نعلم ذلك أمكن أن ال يكون ،ال نعلم أن الشارع قصد احلكم به على زيد أوال

 .(3)فالتوقف هنا لعدم الدليل  ،قد أقدمنا على خمالفة الشارع
أن األصل يف األحكام املوضوعة شرعا أن ال يتعدى هبا خمالفا حىت يعرف قصد الشارع لذلك : والثاين

صب عليه التعدي، ألن عدم نصبه دليال على التعدي دليل على عدم التعدي، إذ لو كان عند الشارع متعديا لن
ومسالك العلة معروفة، وقد خرب هبا حمل احلكم فلم توجد له علة يشهد هلا مسلك من  ،دليال ووضع له مسلكا

فهذان مسلكان كالمها متجه يف املوضوع،  ،املسالك، فصح أن التعدي لغري املنصوص عليه غري مقصود للشارع
  (4)غري مراد  إال أن األول يقتضي التوقف من غري حزم بأن التعدي املفروض

 -وقد اشرتط العلماء شروطا يف العلة أقصى ما وصلوا إليه أربعة وعشرين شرطا، ذكرهم مجيعا الشوكاين
 .وهذه الشروط ليست حمل اتفاق بني كل العلماء وال هي على قدر واحد من األمهية

 :ومما ذكره وكان اتفاق ما يلي 
                                                           

1
م، ص1668، 5مد محدة، مختصر علم  أصول الفقه، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، طـ مح

178
  . 

2
، ص2م، ج1667/هـ 1818، 1صالح بن عويضة، دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان، ط: الجويني، البرهان في أصول الفقه،تع - 

26
 . 

3
، ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 

668
. 

4
المرجع نفسه، ص - 

666
. 
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كار ميكن أن يكون علة التحرمي اخلمر ألنه أمر ظاهر اإلس ،ومن ذلك مثال ،إن تكون ظاهرة جلية: أوال
 .ميكن التحقيق من وجوده ومعرفته

ومعىن ذلك أن تكون مؤثرة يف احلكم وحتصيلها ومن ذلك ميكن  ،إن تكون وصفًا مناسبا للحكم: ثانيا
وعلى هذا  ،للعقل إلزالته ،القول بأن اإلسكار مناسب لتقرير احلرمة ألنه بتناول اخلمر حتدث املفاسد واألضرار

 (1)فاإلسكار مناسبا للحكم وسبب له 
 .إن تكون وصفا منضبطاً ذات حقيقة معينة حمددة ال ختتلف باختالف جماهلا: ثالثا
 . إن تكون وصفا متعديا ومعناه ميكن انصرافه إىل الغري:  رابعا

ن مناطا  للحكم أو فإن مل تكن كذلك ال تصلح أن تكو  ،إن تكون العلة ثابتة بدليل  شرعي: خامسا
 .لكوهنا على غري دليل األمر الذي بني أمهية مسالك العلة وفائدة البحث فيها ،معرفة له

وإن  املراد  مبسالك  العلة هي الطرق اليت يتعرف اجملتهد من خالهلا على علل األحكام الشرعية، وهذه 
العلل إما أن يكون الشارع قد نص عليها صراحة يف نصوصه وأحكامه وإما أن يكون قد ترك استنباطها للمجتهد 

 (2)من خالل القرائن اللفظية واملعنوية والعقلية واملناسبة 
تنقيح  ،الطرد، الدوران ،والتقسيم املناسبة، الشبه ،السرب ،اإلمجاع، اإلمياء ،النص: العلة تسعة ومسالك

 .املناط
 اإلمياء: ثانيا.  النص على العلة من الكتاب والسنة : أوال

 . سواء أكانت الداللة قاطعة أم ظاهرة حمتملة ،املراد بالنص ما كانت داللته على العلة ظاهرة
: وهو أن يرد النص داال على التعليل صراحة دون احتمال لغريه  وله ألفاظا كثرية منها: طعالنص القا -أ

ما أفاء اهلل على رسوله : ملوجب كذا، وحنوها مثل قوله تعاىل  ،ملؤثر كذا ،لسبب كذا ،لعلة كذا ،إذن ،ألجل ،كي
  كيال يكون دولة بني األغنياء  منكم  من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل

(3 )  
موضوعة للتعليل،  ومل تستعمل يف غريه فلم حتتمل غري التعليل وهذه علة صرحية قطعية ( كي)فإن 

لتخصيص الفيء هبؤالء األصناف دون غريهم يف رأي مجهور العلماء وهي أال يكون متداواًل بني األغنياء فقط 
 . حيرم منه الفقراء

ومثاهلا  ،هي املقاصد اليت شرعت ابتداء وقصدت  أواًل  وأساساً : راج من املقاصد األصليةإن االستخ
أما املقاصد التابعة فهي املقاصد اليت شرعت بدرجة ثانية بعد  ،التناسل وأعمار الكون، هو املقصد األصلي للزواج

والتجمل حبال  ،واألنس بالذرية ،لزوجةاالستمتاع با ،املقاصد األصلية قصد تقويتها وتأكيدها ومثاهلا يف الزواج

                                                           
1
حمد محدة، مختصر علم أصول الفقه، صم - 

180
. 

2
نعمان جغيم، طرق الكشف عن المقاصد، ص  - 

165
. 

3
 .6سورة الحشر، اآلية  - 
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استخراج مقاصد السكن واألنس بالذرية : ومثال االستخراج من املقاصد األصلية . وحتقيق الراحة النفسية ،املرأة
 .(1) واالستمتاع بالزوجة من املقصد األصلي والذي هو التناسل 

لكثرية الثابتة والواردة يف حتديد حكمة أما االستخراج من املقاصد اجلزئية فهو يتمثل يف تتبع العلل ا
 واحدة مشرتكة فتكون تلك احلكمة مبثابة  املقصد الكلي األصلي 

والسوم  ،ودوام العشرة املستخرج من علل النهي عن اخلطبة على اخلطبة ،مقصد األخوة: ومثال ذلك
 .مة والغضب والتغيري وغري ذلكوالنهي عن الوقوع يف العرض أو املال أو الكرامة بالغيبة والنمي ،على السوم

مسالك للتعرف على  ( مسالك العلة)ميكن أن تتخذ الطرق اليت تعرف هبا العلة : وخالصة القول
املقاصد الشرعية ولكن عن النظر يف تلك املسالك يتبني أهنا ال تصلح مجيعها ألن تكون مسالك للكشف عن 

 .مقاصد الشريعة 
عن املقاصد الشرعية لكن بطريقة يف االستدالل ختتلف عن تلك والبعض منها يصلح أن يكون كاشفا 

ومرد ذلك إىل ما بني العلل واملقاصد من أوجه التشابه واالختالف فحيث تتشابه  ،املسلوكة يف الكشف عن العلة
العلة مع املقصد أي حينما تكون العلة هي نفسها احلكمة املقصودة من تشريع احلكم تستوي املسالك، وحيث 

ن العلة جمرد وصف ظاهر منضبط حلكمة أو فطنة هلا فإن املسالك ختتلف أو على األقل ختتلف طريقة تكو 
    (2).االستدالل ببعض املسالك 

املقاصد قد تكون هي العلل ذاهتا، وذلك كون العلة مرادفا للحكمة وقد تكون غريها عن  : وقال أيضا
 .لكونه عادة هلا ومظنة حتقيقهاكون العلة جمرد وصف ظاهر منضبط نصب مكان احلكمة 

 والنهي طريق من طرق إثبات المقاصد بيان اعتبار علل األمر: المطلب الخامس
اعتبار علل األحكام، : "جعل اإلمام الشاطيب اجلهة الثانية من اجلهات اليت تعرف هبا مقاصد الشارع

فإنه يفهم من ذلك أنه  ،وجودا وعدما وربطه هبا ،حيث إنه إذا ثبت أن الشارع إذا شرع  حكما لعلة من العلل
 (3)" قاصداً إىل اعتبار ذلك احلكم يف كل واقعة توفرت فيها تلك العلة

وجعل مقتضي العلل  ،واإلمام الشاطيب مل جيعل العلل مقاصد يف ذاهتا بل جعلها عالمات على املقاصد
تعينت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك فإذا  : قال اإلمام ،(4) من إيقاع الفعل وعدمه هي املقاصد يف ذاهتا

 (5)العلل من الفعل أو عدمه ومن التسبب أو عدمه 
 ب غري معلومة -معلومة -أ: والعلة عنده قسمان

 :وهي اليت تعرف بواسطة املسالك املذكورة، قال اإلمام الشاطيب: أوال معلومة

                                                           
1
نور الدين الخادمي، أبحاث في مقاصد الشريعة، ص - 

28
 . 

2
نعمان جغيم، طرق الكشف عن المقاصد، ص - 

151
. 

3
، ص2الشاطبي، الموافقات، ج -

516
. 

4
الكشف عن المقاصد، ص نعمان جغيم، طرق -

151
. 

5
، ص2الشاطبي، الموافقات، ج -

580
. 
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ي من القصد أو عدمه كالنكاح فإن كانت معلومة أتبعت، فحيث وجدت وجد مقتضى األمر والنه"
واحلدود ملصلحة اإلزدجار، وتعرف العلة هنا مبسالكها  ،ملصلحة التناسل والبيع ملصلحة االنتفاع باملعقود عليه

 ".املعلومة يف أصول الفقه 
وإن كانت غري معلومة فال : "قال ،إذا كانت العلة غري معلومة فإن اإلمام يرى التوقف: غري معلومة: ثانيا

 (1)". من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا إال التوقف هنا وجهان من النظر بد
 :وجعل التوقف قسمني

والتعدي مع  ،توقف لعدم الدليل على تعدي العلة احملل املنصوص عليه يف ذلك احلكم املعني إىل غريه -أ
 .إن هذا التوقف ال يعين أن التعدي غري مراداجلهل يراه الشاطيب حتكماً من غري دليل إال أنه أكد بعد ذلك 

ويف هذا احلال على اجملتهد أن ال يكل عن البحث والتنقيب عسى أن يظفر بدليل ميكنه من خمرج 
ويرى الشاطيب أن هذا املسلك متمكن يف العادات ألن جمال إمكانية  ،لذلك، كما أنه قد ال يظفر مبخرج لذلك

 .التعدي للعلل فيها كثري
أحداها أن ال يتعدى املنصوص عليه يف ذلك احلكم املعني أو السبب " هذا النوع من التوقف قال يف

 (3) فالتوقف هنا لعدم الدليل (2)املعني ألن التعدي مع اجلهل بالعلة حتكم من غري دليل وضالل على غري سبيل 
 يعرف قصد الشارع يرى الشاطيب أن األصل يف األحكام املوضوعة شرعا أن ال يتعدى هبا جماهلا حىت

 .(4)لذلك التعدي، ألن عدم نصبه دليال على التعدي دليل على عدم التعدي إذ لو كان متعديا لنصب عليه دليال
وقد خري هبا حمل احلكم فلم  ،ويؤكد الشاطيب هذا الكالم بأن مسالك العلة معروفة لدى كل اجملتهدين

أن هذا : "وميضي الشاطيب قائال ،فصح ما سبق تقريره ،يعثر به على علة يشهد هلا مسلك من تلك املسالك
املوقف يقتضي منا اجلزم بأنه غري مراد فينبين عليه نفي التعدي من غري توقف وحيكم به علما أو ظنا أنه غري 

 5.)"مقصود له إذ لو كان مقصودا لنصب عليه دليال
 
 

                                                           
1

المرجع نفسه، ص -
666

. 
2

مجلة الموافقات،العدد العاشر، ص  -
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. 
3

، ص2الشاطبي، الموافقات، ج -
666
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 المقاصد األصلية والتبعية: المبحث الرابع
 تعريفها لغة واصطالحا: المطلب األول

 والقصد استقامة الطريق ،املقاصد لغة مجع مقصد والقصد واملقصد من قصد: تعريفها لغة: أوال
 : يقال ،والتوسط وإتيان الشيء ،واالعتماد، واألم والعدل

 (112)قصده وله، وإليه يقصده
 (113)أسفل كل شيء: األصل لغة

وأتبعه الشيء جعل . سرت يف أثره  ،وتبعت الشيء تبوعا ،وتباعا يف األفعال ،من تبع الشيء تبعا: التبع
 (114). وتبع كل شيء ما كان على آخره ،له تابعا، والتابع التايل

 : إصطالحا
هي املعاين واحلكم وحنوها اليت رعاها الشارع يف التشريع عموما وخصوصا من أجل حتقيق : المقاصد

 (115). مصاحل العباد 
 المقاصد األصلية  :المطلب الثاني

واملراد  ،وهي اليت ال حظَّ للمكلف فيها وهي مقاصد الشارع يف احلفاظ على الضروريات اخلمس  
لف فيها كون الشارع عندما وضعها وألزم هبا املكلفني مل يراع يف اإللزام هبا حظوظا املكلفني بانعدام حظ املك

فانعدام حظ املكلف فيها  ،بالقصد األول، وإمنا راعى فيها إقامة حياهتم واستقامتها بالقيام بالضروريات وحفظها
واحلفاظ عليها سواء وافقت احلظوظ أن الشارع قاصد إىل إقامة تلك املقاصد، : منظور إليه من وجوه أحدها

 .(116)فبالتبع ال أصالة  ،وهي عادة كذلك ،العاجلة للمكلف أم مل توافقها وإن تبعها حظ املكلف
فرتكها جتري على حظوظ املكلفني  ،أهنا راجعة إىل حفظ الضروريات اليت ال تستقيم احلياة بغريها: والثاين

إن املكلف مطالب بإيقاعها سواء وافقت مياًل : ساد احلياة، والثالثومن مث إىل ف ،قد يؤدي إىل خرم الضروريات
. وسواء كان يف إيقاعها حتقيق حظ عاجل أم مل يكن، فهو مطالب هبا يف كل األحوال ،نفسيًا منه أم مل توافق

(117) 
 فانعدام احلظ يف قيام املكلف بتحقيق هذه املقاصد راجع إىل كونه مطالبا بذلك يف كل األحوال، وال

فمن هنا صار فيها مسلوب احلظ وليس معىن ذلك  ،جمال له ألن يتخري بني الفعل وعدمه أو بني فعل وآخر
انعدام حظه بالكلية فيها، بل هي يف حقيقتها كلها حظوظ ومصاحل له عاجال أو آجال، مباشرة أو بطريق غري 

 ختتص حبال دون حال وال بصورة دون وخصائص هذا النوع من املقاصد أهنا قيام مبصاحل عامة مطلقة ال ،مباشر
 .ضرورية عينية و ضرورية كفائية : صورة وال بوقت دون وقت وقد قسمها الشاطيب إىل قسمني
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أما الضرورية العينية فهي الواجبة على كل مكلف يف نفسه، من كونه مأمورا حبفظ دينه اعتقادا  -
فظا ملورد اخلطاب من ربه إليه، وحبفظ نسله إلتفاتاً إىل وعمال، وحبفظ نفسه قياما بضرورية حياته، وحبفظ عقله ح

 (118.)وحبفظ ماله إستعانة على إقامة تلك األوجه األربعة ،بقاء عوضه يف عمارة الدار
فهي ما نيط فيها التكليف بعموم املكلفني لتتوىل القيام هبا واحملافظة عليها : وأما الضرورية الكفائية
ت من باب الضروري ألهنا مكملة للقسم األول وهي الضروريات العينة ذلك أن جمموعة مصطفاة منهم وقد اعترب 

األحوال اخلاصة ال تقوم إال باستقامة األحوال العامة، واألحوال العامة ال تستقيم إال بالقيام بتلك الضروريات 
 (119). الكفائية

الضروريات وهي دائرة على واملالحظ أن هذا النوع من املقاصد يرجع إىل العبادات وما يقام به أصل 
 .(120)حكم الوجوب، سواء باجلزء أو بالكل 

 .المقاصد التبعية: المطلب الثالث
فهي مشروعة بالقصد  ،هي املقاصد واحلكم اليت قصدها الشارع تبعا وتكملة وتتميما للمقاصد األصلية

 (121). التابع للقصد األصلي، ويقصد التكميل والتتميم
فمن جهتها حيصل له  ،ما املقاصد التابعة فهي اليت روعي فيها حفظ املكلفوإ: قال اإلمام الشاطيب

فيفهم من كالمه أهنا تشمل املصاحل احلاجية  (122)مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات واالستماع باملباحات 
يا إمنا يصلح اليت تكمل املصاحل الضرورية وذلك إن حكمة احلكيم اخلبري حكمت أن قيام الدين والدن ،والتحسينية

فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا  ،ويستمر بدواع من قبل اإلنسان حتمله على اكتساب ما حيتاج إليه هو وغريه
وكذلك خلق له الشهوة إىل  ،مسه اجلوع أو العطش ليحركه ذلك الباعث إىل التسبب يف سد هذه اخللة مبا أمكنه

 .يهاالنساء لتحركه إىل اكتساب األسباب املوصلة إل
والطوارق العارضة فكان ذاك داعية إىل اكتساب اللباس واملسكن، مث  والربدوكذلك خلق االستضرار باحلر 

خلق اجلنة والنار وأرسل الرسل مبينة أن االستقرار ليس ههنا وإمنا هذه الدار مزرعة لدار ُأخرى،وأن السعادة 
فأخذ  ،بالرجوع  إىل ما حده الشارع أو باخلروج عنه األبدية والشقاوة األدبية هنالك لكنها تكتسب أسباهبا هنا
فمن هذه اجلهة صارت املقاصد التابعة خادمة  ً (123)املكلف يف استعمال األمور املوصلة إىل تلك األغراض 

للمقاصد األصلية ومكملة هلا ولو شاء اهلل لكلف هبا مع اإلعراض عن احلظوظ، أو لكلف هبا مع سلب الدواعي 
لكنه أمنت على عباده مبا جعله وسيلة إىل ما أراده من عمارة الدنيا لآلخرة وجعل الكتساب هذه اجملبول عليها 

احلظوظ مباحا ال ممنوعا، لكن على قوانني شرعية هي أبلغ من املصلحة    وأجرى على الدوام مما يعده العبد 
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العبودية وآخر يقتضيه لطف املالك فقسم يقتضيه حمض (   124)واهلل يعلم وأنتم ال تعلموًن :ً قال تعاىل ،مصلحة
 .بالعبيد

 كونها طريقا إلثبات المقاصد: المطلب الرابع
فاملقاصد األصلية  ،وجعلها جهة ثالثة ملعرفة قصد الشارع ،قسم الشاطيب رمحه اهلل املقاصد إىل أصلية وتبعية

شارع أيضا، فشريطة أن تكون مؤكدة واملقاصد التبعية تكّملها، أما كوهنا مقصودة لل ،هي الغايات العليا لألحكام
 .ومقوية للمقاصد األصلية ال مضادة أو معارضة هلا

ن كتب يف مم، أما من جاء بعده (125)هذا وقد إعرتض على اإلمام اعتبارها طريق للكشف عن املقاصد 
كتابه من كونه   وحسبما ذكر اإلمام الشاطيب يف آخر ،املقاصد فلم يعترب هذه اجلهة وإمنا تذكر يف أقسام املقاصد

 .بدأ الشاطيب بذكر أمثلة لكل من هذه املقاصد ،جهة تعرف هبا مقاصد الشارع
والتعاون على مصاحل الدنيا  ،و التعاون ،فاملقصد األصلي للزواج هو النسل، واملقصد التبعي له هو السكينة

 . التحفظ من الوقوع يف احلرام ،حتصيل املتعة ،واآلخرة
فإنه مشروع للتناسل على القصد األول ويليه طلب السكن  (126)النكاح  مثال ذلك: قال اإلمام

واالزدواج، والتعاون على املصاحل الدنيوية واألخروية من االستمتاع باحلالل والنظر إىل ما خلق اهلل من احملاسن يف 
 .   ن اهلل على العبدالنساء والتجمل مبال املرأة أو قيامها عليه وعلى أوالده منها أو من الشكر مبزيد النعم م

وذكر بأن هذه املقاصد التبعية تثبت إما بالنص أو بداللة اإلشارة أو طريق االستقرار قال جبميع هذا 
مقصود للشارع من شرع النكاح فمنه منصوص عليه أو مشار إليه ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك أستقرئ من 

مبن : ها الشارع ومل تكن مناقضة للمقاصد األصلية ومثلذلك املنصوص وأضاف إليها املقاصد اليت مل يدل علي
كل ما مل ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود للشارع أيضا كما روي من فعل عمر بن : تزوج طلبا لرفعة النسب قال

اخلطاب يف نكاح أم كلثوم بنت علي ابن أيب طالب طلبا لشرف النسب، ومواصلة أرفع البيوتات وما أشبه ذلك 
 .( 127)النكاح ملثل هذه املقاصد سائغ وأن قصد التسبب له حسن فال شك أن 

املقصد األصلي للعبادة اإلخالص، أو إفراد اهلل بالقصد والقصد التبعي نيل الثواب يف اآلخرة : مثال أخر
 :قال

وهكذا فإن العبادات فإن املقصد األصل فيها التوجه إىل الواحد املعبود، وإفراده بالقصد إليه على كل 
 .أو يكون من أولياء اهلل تعاىل وما أشبه ذلك  ،ل، ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات يف اآلخرةحا

هذا إذا كان التوجه إىل القصد األصلي أصالة، أما إذ كان توجه املكلف إىل مقصد تبعي يف جمال العبادات 
 .ثالثة سيأيت ذكرهاومن هنا فإن الشاطيب جعل مراتب املقاصد التبعية  ،فإنه يصبح غري مشروع
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و ذكر اهلل واملقاصد التبعية  ،اخلضوع هلل واإلخالص له: املقصد من أصل مشروعية الصالة: مثال آخر
النهي عن الفحشاء واملنكر، االسرتاحة من أنكاد الدنيا، طلب الرزق هبا إجناح احلاجات كصالة االستخارة 

اإلمام فالصالة مثال أصل مشروعيتها اخلضوع هلل سبحانه  واحلاجة،  ونيل الفوز باجلنة والنجاة من النار قال
َوأَِقِم } : قال تعاىل ،بإخالص التوجه إليه واالنتصاب على قدم الذلة والصغار بني يديه وتذكري النفس بالذكر له

نكر، مث أن هلا مقاصد تابعة كالنهي عن الفحشاء وامل ،ويف احلديث أن  املصلي يناجي ربه (128){ذكريالصَّاَلَة ل
 .واالسرتاحة إليها من أنكاد الدنيا 

 (.جعلت قرة عيين يف الصالة)ويف الصحيح " أرحنا هبا يا بالل: "ويف اخلرب
َها اَل َنْسأَُلَك رِْزقًا حنَُّْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة }: وطلب الرزق هبا قال تعاىل  َوْأُمْر أَْهَلَك بِالصَّاَلِة َواْصَطربْ َعَليـْ

ويف احلديث تفسري هذا املعىن وإجناح احلاجات هبا كصالة االستخارة وصالة احلاجة وطلب الفوز  129 {َوى لِلتـَّقْ 
من صلى الصبح مل : " باجلنة والنجاة من النار، وهي الفائدة العامة اخلالصة وكون املصلي يف ذمة اهلل ويف احلديث

َعَثَك َربَُّك َمَقاماً َوِمَن ا}ونيل أشرف املنازل قال تعاىل "يزل يف ذمة اهلل،  للَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِه نَاِفَلًة لََّك َعَسى َأن يـَبـْ
 (131)فأعطي بقيام الليل املقام احملمود   (130){ حمَُّْموداً 

املقصد األصل للصيام اخلضوع والعبادة و االمتثال واملقاصد التابعة الدخول من باب الريان : مثال آخر
 ،العزبة، وسد منافذ الشيطان قال الشاطيب ويف الصيام سد مسالك الشيطانواالستعانة على التحصن يف 

مث ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج)والدخول من باب الريان واالستعانة على التحصن يف العزبة ففي احلديث 
ام دعي من ومن كان من أهل الصي)وقال (  الصوم جنة: )وقال(ومن مل يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)قال 

 (132)(.باب الريان
وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية، وهي العامة،  وفوائد دنيوية  وكلها تابعة للفائدة األصلية : مث قال

 .وهي االنقياد واخلضوع هلل كما تقدم وبعد هذا يتبع املقصد األصلي مجيع ما ذكر من فوائدها
اصد التبعية على إطالقها بل جعل هلا ضابطا ففي املقاصد لكن  األمام الشاطيب مل  يرتك مشروعية املق

التبعية اخلاصة  بالعادات،  فإنه يشرتط أن  ال تكون منافية ملقتضى املقصد األصلي ومثل بنكاح  التحليل، فإنه 
إن نواقض هذه األمور مضادة ملقاصد الشارع بإطالق، من حيث كان مآهلا  إىل ضد : قال. مناف لدوام  النكاح

ملواصلة  والسكن واملوافقة،  كما إذا نكحها ليحلها ملن طلقها ثالثا فإنه عند القائل مبنعه مضاد لقصد املواصلة ا
اليت جعلها الشارع مستدامة إىل انقطاع احلياة من غري شرط إذا كان املقصود منه املقاطعة بالطالق وكذلك  نكاح 

بعية يف جمال العبادات يشرتط أن ال  تكون  منافية لإلخالص أو املتعة وكل نكاح على هذا السبيل ويف املقاصد الت
مقصودة لذات املقاصد التبعية من حظوظ دنيوية وال يكون قصد املكلف األول هو ذات املقاصد األصلية، كمن 
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عبد اهلل ألجل الرياء والسمعة فمثل هذا املقصد مضاد لقصد الشارع إذا قصد العمل ألجله، وأن كان مقتضاه 
 .  صال بالتبعية من غري قصدحا

 مراتب المقاصد التبعية: المطلب الخامس
 .ومراتب املقاصد التبعية ثالثة كما حصرها اإلمام  رمحة اهلل تعاىل 

املقاصد التابعة املؤكدة واملقوية للمقاصد األصلية وتسمى املقاصد التابعة املشروعة قال : المرتبة األول
أحدها ما يقتضي تأكيد املقاصد األصلية وربطها : لمقاصد األصلية ثالثة أقسامإن املقاصد التابعة ل: اإلمام

والوثوق هبا وحصول الرغبة فيها بال شك أنه مقصود للشارع فالقصد إىل التسبب إليه بالسبب املشروع رافق 
 .لقصد الشارع فيصح 
ا فهي مقاصد تبعية غري مشروعة املقاصد التابعة املضادة للمقاصد األصلية واملعارضة هل :المرتبة الثانية

ما يقتضي زواهلا عينا فال إشكاال أيضا يف أن القصد إليها خمالف : والثاين: ألهنا تعود على األصلية باإلبطال؛ قال
 . لقصد الشارع عينا فال يصح التسبب إليه بإطالق

املعارضة واملضادة، وهي خمتلف فيها مرتبة التكميل والتأكيد ومرتبة : وهي واقعة بني املرتبتني :المرتبة الثالثة
فتلحق بإحدى املرتبتني حبسب قصد املكلف ومثل له بإباحة العزل ملن قصد به قطع النسل قال والثالث، ماال 
يقتضي تأكيدا وال ربطا، ولكنه ال يقتضي رفع املقاصد األصلية عينا فيصح يف العادات دون العبادات أما عدم 

أما صحته يف العادات فلجواز حصول الربط والوثوق بعد التسبب وحيتمل اخلالف  صحته يف العبادات فظاهر و 
قد يقال هو أن صدق عليه أنه غري موافق يصدق عليه أيضا أنه غري خمالف إذا مل يقصد إحنتام رفع ما : مث قال

الشارع أيضا  قصد الشارع وضعه وإمنا قصد يف التسبب أمرا ميكن أن حيصل معه مقصود الشارع، ويؤكد ذلك أن
وأباح العزل وإن ظهر لبادئ الرأي أن هذه . مما يقصد رفع التسبب فذلك شرع يف النكاح الطالق ويف البيع اإلقالة

األمور مضادة لقصد الشارع، ملا كان كل منها غري خمالف له عينا ومثله إذا قصد بالنكاح قضاء الوطر خاصة ومل 
 فليس خالفا لقصد الشارع 133يتعرض لقصد الشارع األصلي من التناسل 
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 سكوت الشارع: المبحث الخامس

 تعريفه:  المطلب األول
 (134)السكت والسكوت خالف النطق: لغة 

املواضع اليت  ،والشراع واملشرعة ،والشريعة ،تناول املاء بفيه ،وشروعا ،شرعا ،من شرع الوارد يشرع: والشارع
 ،وهبا مسي ما شرع اهلل لعباده شريعة من الصوم و الصالة و احلج والنكاح وغريه: قال الليث ،اينحدر املاء منه
 (135){مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها}ً : ومنه قوله تعاىل

 (136) {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً الشورى }سنه ويف التنزيلً  : وشرع الدين يشرعه شرعا
السكوت عن إعطاء احلكم مع قيام املوجب ويراد بذلك الوقوف عند حدود  :يقصد بذلك: اصطالحا

 (137)املصلحة أو املفسدة الظاهرة بالنص الشرعي دون أن تنقص منه أو تزيد عليها 
 بيانه كطريق للكشف واثبات المقاصد: المطلب الثاني

: صاحبة لصدور املسكوت عنهحتتاج معرفة داللة سكوت الشارع احلكيم على مقاصده إىل معرفة القرائن امل
إذ أن سكوت الشارع عن احلكم أمر من األمور قد يكون مع توفر الدواعي إىل معرفة ذلك احلكم، وقد يكون 

 .لعدم توفر الدواعي إىل ذلك، وقد يكون ملانع
وقعت أمام النيب صلى اهلل عليه وسلم فسكت عن  -قوال كانت أو فعال. واملسكوت عنه قد يكون واقعة

نكار، أو واقعة وقعت يف غيبته مث نقلت إليه، أو سؤاال حيتاج إىل جواب ومل جيب عنه، أو تصرفا أنتشر العمل اإل
 .به يف زمن التشريع ومل يصدر فيه حكم أو أمرا مل يظهر يف زمن التشريع وسكت الشرع عن إعطاء حكم فيه

 ومن خالل ما سبق ميكن تقسيم سكوت الشارع إىل ثالثة أقسام هي،
 أقسام السكوت عند الشاطبي   :لمطلب الثالثا
 سكوت الشارع مع توفر الدواعي إلصدار احلكم  -أ

 سكوت الشارع عند عدم توفر الدواعي إلصدار احلكم  -ب
 .سكوت الشارع ملانع -ج

 :السكوت مع توفر الدواعي : أوال: وبيان هذه األقسام
 =يء ويوجد املقتضى له وال يصدر عن الشارع وهو ما يصطلح عليه بالرتك الوجودي، وهو أن يقع الش

وهو إما سكوت  ،قول وال فعل لبيان حكمه =سواء عن طريق الوحي أو عن طريق سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم
عن قول أو فعل وقع يف حضور النيب صلى اهلل عليه وسلم أو يف غيبته ونقل إليه فسكت عنه، أو سكوت عن 

                                                           
134

نعمان جغيم، طرق الكشف عن المقاصد، ص: ـ ينظر 
187

 
135
    18سورة الجاثية، اآلية - 
136

 11ـ سورة الشورى، اآلية  
137
أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند امإمام الشاطبي، ص - 

106ـ105
 



 سكوت الشارع      :                                                   المبحث الخامس

82 
 

بيئته صلى اهلل عليه وسلم مع حتقق علمه به، أو ترك اإلستفصال يف حكايات تعامل شائع بني الناس يف 
 .األحوال

السكوت عن قول أو فعل وقع يف حضور النيب صلى اهلل عليه وسلم أو يف غيبته ونقل إليه، وهو املصطلح 
قول أو فعل قيل أو أن يسكت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن إنكار : عليه عند األصوليني واحملدثني باإلقرار وهو

 .ويكون اإلقرار بالسكوت عن اإلنكار، أو بالكف عن الفعل ،فعل بني يديه أو يف عصره وعلم به
 وهل حجية اإلقرار تكمن يف ذات السكوت؟

وال تكمن حجية اإلقرار يف جمرد السكوت عن اإلنكار والكف عن التغيري، إذ اإلقرار ال يعين دائما الرضا 
فإن تضمن هذا اإلقرار الرضا واملوافقة فهو إقرار حيتج به، وإن مل يتضمن ذلك فهو .  ا ينظر فيهباألمر املقر، وإمن

ليس هو جمرد السكوت، وإمنا ما حيف به من قرائن احلال، ولذلك اشرتط  –إذا  -فالضابط.  غري معتد به
 .األصوليون حلجية اإلقرار شروطا خالصتها

ه وسلم بالفعل، سواء حصل العلم بسماعه أو مشاهدته مباشرة أو أن يتأكد علم النيب صلى اهلل علي -1
 نقل إليه نقال

ففي صحيح البخاري عن عبد اهلل بن عباس رضي  ،ومثال األول إقرار خالد بن الوليد على أكل الضب
ى فأهو ( 138) اهلل عنهما عن خالد بن الوليد أنه دخل مع الرسول اهلل عليه وسلم بيت ميمونة فأيت بضب حمنوذ
هو ضب يا : إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة أخربوا رسول اهلل مبا يريد أن يأكل فقالوا

ال ولكن مل يكن بأرضي قومي فأجدين أعافه قال : أحرام هو يا رسول اهلل ؟ فقال: رسول اهلل فرفع يده فقلت
 (139)ينظر خالد فاجرترته فأكلته ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ومثال الثاين ما نقل إليه من خرب اختالف الصحابة رضي اهلل عنهم يف تأخري صالة العصر يوم بين قريظة 
فأقر الفريقني على اجتهادهم يف فهم خطابه صلى اهلل عليه وسلم فقد أخرج البخاري عن نافع عن ابن عمر 

ال يصلني أحد العصر إىل يف بين قريظة : حزابقال النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم األ: رضي اهلل عنهما قال 
ال نصلي حىت نأتيها وقال بعضهم بل نصلي مل يرد منا ذلك :فأدرك بعضهم العصر يف الطريق فقال بعضهم 

 (140)فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم

 -كافرا أو منافقا معلوم النفاقأن يكون الشخص الذي أقر على الفعل مسلما منقادا للشرع، أما إذ كان  
فإن إقراره على الفعل ال يعد إباحة لذلك الفعل أو رضا به، وذلك   -كما هو حال عبد اهلل بن أيب بن سلول

وأهل الذمة عموما،على معامالهتم وشعائرهم وعقائدهم،وسكوته صلى اهلل  -كإقراره صلى اهلل وسلم أهل الكتاب
هلل بن أيب بن سلول، فمثل هذا السكوت ال يعد إقرارا وال حجة على جواز عليه وسلم عن بعض ما فعله عبد ا

                                                           
الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، دط، دت، ص: ينظر –بمعنى مشوي  -محنوذ -1

60 
 

139
، ص6، ج1م، مج2001/هـ 1828، 1جميل العطار، دار الفكر للطباعة و النشر، بيروت لبنان، ط: صحيح البخاري، تحالبخاري،  - 

586
 

140
، ص5، ج1:م، مج1688/هـ 1808، 1مارسدن جونس، دار عالم الكتب، ط: الواقدي، كتاب المغازي، تح - 

60
 



 سكوت الشارع      :                                                   المبحث الخامس

81 
 

تلك األفعال ملا صاحبه من قرائن تدل على عدم الرضا به ولكونه إحالة على ما هو معلوم من تشريعات يف تلك 
 (141)األفعال وأمثاهلا 

وقوعه وبعد وقوعه حىت  أن ال يكون قد علم من حاله صلى اهلل عليه وسلم إنكاره لذلك الفعل قبل -1
 (142) يستقر ذلك شرعا ثابتا وحكما راسخا ال حيتمل التغيري وال النسخ

أن ال يؤدي اإلنكار إىل إغراء الفاعل بشر مما هو عليه وإىل أن يرتتب عليه مفسدة أكرب من املصلحة  -8
 .اليت ترجى من اإلنكار

أما بالنسبة لذات الرسول  ،ى اهلل عليه وسلموهذا الشرط متفق عليه يف حال كون املنكر غري الرسول صل
صلى اهلل عليه وسلم فقد أختلف فيه، فنسب إىل املعتزلة القول به، ونسب إىل األشعرية منعه يف حقه صلى اهلل 
عليه وسلم حبجة أن إنكاره ضروري إلزالة توهم اإلباحة بوصفه مشرعا يشرع بالسكوت والرتك كما يشرع بالقول 

 (143)والفعل

فاإلنكار  ببيان حكم الفعل  ،األخري هو الراجح، ودليل رجحانه التفريق بني مقامي اإلنكار والتغيري وهذا
ضروري ليعرف حكم الشرع فيه، وال ميكن أن يسكت عنه الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأي حال، أما تغيري 

ظم، كما حدث يف عدم معاقبة املنكر بتطبيق احلكم الشرعي فيمكن التخلي عنه إذا كان يؤدي إىل مفسدة أع
النيب صلى اهلل عليه وسلم لرأس النفاق عبد اهلل بن أيب بن سلول على نفاقه وعلى كثري من جرائمه، فلم يكن 
ذلك إقرارا منه صلى اهلل وسلم ألفعاله بل قد طهر منه إنكارها، ومل يشك أحد يف ذلك، ولكنه مل ينفذ العقوبات 

 اليت قد ترتتب على ذلكاملستحقة عليه دفعا للمفاسد 
واخلالصة، أن اإلقرار إمنا يعد حجة دالة على اجلواز إذا تضمن الرضا ومل يوجد مانع معترب مينع من اإلنكار 

 والتغيري
فإذا وجد مانع صحيح من البيان بالقول أو الفعل أو تبني عدم تضمنه الرضا من الشارع احلكيم مل يعد 

 .الشارع تشريع األمر املقر عليهالسكوت حجة وال داال على أن قصد 
 :السكوت عن تعامل شائع بين الناس

عن أمر شائع بني الناس  –سواء كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم أو الوحي  -وهو أن يسكت  الشارع
ومعاين من قول أو فعل ويكون عدم اإلنكار عليه وبيان فساده دااًل على رضا الشارع عنه وذلك مثل ما كان 

ني الناس يف زمن الرسالة من معامالت ومآكل ومشارب، ومالبس، كانوا يستدميون مباشرهتا ذلك إن شائعا ب
الشارع ال ميكن أن يسكت عن منكر حمظور ويقر الناس عليه، ألن وظيفة الشارع هي البيان واألمر باملعروف 

  (144) {يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر } ،والنهي عن املنكر
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 (145)ن هذا النوع من السكوت دليال على اإلباحة األصلية، ورمبا عد من أنواع السنة التقريريةومن هنا يكو 
و الداعي إىل بيان احلكم يف مثل هذا النوع من التصرفات هو انتشارها بني الناس ومن مث حاجتهم إىل 

قد يكون أحيانا تدرجا  وإذا كان تأخر نزول حكم فعل من األفعال الشائعة بني الناس. معرفة حكم الشرع فيها
كما حدث مع اخلمر والربا ونكاح املتعة وغريها فإن استمرار   -خاصة يف العصر األول للرسالة -يف التشريع

 .سكوت الشارع عن ذلك إىل انقضاء عصر الرسالة يفسر بكون الشارع قاصدا إىل إقرار ذلك الفعل
أن : والثاين: لشرع ال يزاد فيه وال ينقص قالوقد قرر األمام الشاطيب أن هذا املسلك كالنص على أن ا

يسكت عنه وموجبه املقتضى له قائم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان يف ذلك الزمن، فهذا 
السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع ال يُزاد فيه وال ينقص ألنه ملا كان هذا املعين املوجب لشرع : الضرب

مث مل يشرع احلكم داللًة عليه، كان ذلك صرحيا يف أن الزائد على ما كان هناك بدعة : ي موجوًدا احلكم العمل
زائدة، وخمالفة ملا قصده الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عند ما ُحد هنالك ال الزيادة عليه وال النقصان 

 (146)منه

 األمثلة التي ساقها الشاطبي رحمه اهلل: المطلب الرابع
 .الشاطيب لذلك مثالنيلقد ساق 

رفض اإلمام مالك لسجود الشكر ملن سأله عنه، ذلك أن السجود مل يعلم من عهد رسول اهلل صلى  -1
 .اهلل عليه وسلم وما كان من أمر أصحابه، ورفض رواية أيب بكر رضي اهلل عنه أنه سجد يوم اليمامة شكرا هلل

واملقصود من :  طريقة اإلمام مالك يف بدعيتها قالوهذا ليس تقريرا منه على بدعية سجود الشكر لكن ينب
 املسألة ترك توجيه مالك هلا من حيث أهنا بدعة، ال توجيه إهنا بدعة على اإلطالق

وهو سكوت رسول اهلل صلى عليه وسلم عن الزكاة يف اخلضر والبقول مع قيام املعين : املثال الثاين -2
وفيه سد باب البدع فيلتزم بالعبادات دون زيادة على ما شرعه  الداعي لذلك وهذا املسلك يتعلق بالعبادات

  (147)اهلل
 .واحلاصل أن السكوت عن إعطاء احلكم مع قيام املقتضى له نص صريح يف أن الزائدة على ما كان بدعة

وهذا أصل عظيم يفرق بني البدع واملصاحل املرسلة وغريها مما قد يلتبس على بعض الناس فرتى بعضهم 
بدعة من املصاحل املرسلة وآخر جيعل املصاحل املرسلة من قبيل البدعة وكال الفريقان قد ضل سواء جيعل ال
 148.السبيل
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 اإلســتــقـراء

 تـعريـفـه لـغـة و اصطـالحا: المطلب األول
 إعتبار اإلستقراء مسلــكا من مـسالك:المطلب الثاني
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 االستقراء : المبحث السادس

 تعريفه لغة واصطالحا: المطلب األول
قرأت : جاء يف لسان العرب ،الذي من معانيه اجلمع والضم ،مأخوذ من الفعل الثالثي قرأ: االستقراء لغة

 .مجعته وضممت بعضه إىل بعض : الشيء قرآناً 
إستفعل، وهو أحد أوزان الفعل املاضي الثالثي املزيد فيه ثالثة  مصدر ،واالستقراء على وزن االستفعال

 .طلبت إليه الرمحة: أحرف، ومن معانيه الطلب، حنو اسرتمحت اهلل تعاىل أي
وعلى هذا يكون االستقراء مصدر استقرأ، أي طلب اجلزئيات وتتبعها، وضم بعضها إىل بعض للحصول 

 .على نتيجة كلية
 .استقرأُت األشياء، تتبعت أفرادها ملعرفة أحواهلا وخواصها: قال يف املصباح املنري

 .تصفُح اجلزئيات إلثبات حكم كلي : وعليه يكون تعريفه اصطالحا
  :أنواع االستقراء

وهو تتبع أكثر اجلزئيات ماعدا صورة النزاع وهذا دليل قطعي عند أكثر العلماء على  :استقراء تام -1
 .إثبات احلكم يف صورة النزاع

احلاق الفرد باألغلب وهذا دليل  –وهو تتبع أكثر اجلزئيات ويسمى عند الفقهاء : استقراء ناقص -2
 (149). ظين

 :اعتبار االستقراء مسلكاً من مسالك الكشف عن المقاصد :المطلب الثاني
مه ذكر إال أنه الز  ،بالُرغم من أن الشاطيب مل يذكر هذا املسلك مع اجلهات األربعة اليت تعرف هبا املقاصد

وميكن اجلزم بأن االستقراء عند الشاطيب هو أهم  ،االستقراء استشهادا به أو إحالة عليه أو تنويهًا بقيمته وأمهيته
 (150)وأقوى طريق إلثبات مقاصد الشريعة 

جيب تبيان بعض املصطلحات وشروط التعميم  ،وقبل ذكر ما أثبته الشاطيب من مقاصد بواسطة االستقراء
 .االستقرائي 

فهو ليس  -يعرفه بأنه الذي يثبت بدليل خاص، بل بأدلة تضاف بعضها إىل بعض: الستقراء المعنويا
استقراء ألوصاف، وال هو استقراء لذات األدلة جزئية كانت أم كلية، وإمنا هو استقراء ملقتضيات أدلة وردت 

: ن املعاين يكمل كل منها اآلخربأشكال وصيغ خمتلفة ألغراض شىت، ويف أبواب متفرقة، لكنها تشرتك يف معىن م
ويسند كل منهما ما سبقه من أدلة إىل أن يصل الناظر فيها إىل اليقني والقطع، يكون املعىن الذي اشرتكت فيه 

 (151).هذه األدلة مقصدا من مقاصد الشارع 
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 العالقة بين االستقراء المعنوي والتواتر 

الذي جيعل االستقراء يفيد القطع هو املسوغ ذاته الذي يراه اإلمام نوعا من أنواع التواتر، وأن املسوغ 
وإمنا األدلة املعتربة هنا املستقرأة من مجلة أدلة ظنية تضافرت على  -أوجب القطع يف نتيجة التواتر ويف هذا يقول 

وهذا نوع معىن واحد حىت أفادت فيه القطع فإن االجتماع من القوة ما ليس لالفرتاق، وألجله إفادة التواتر القطع، 
 ( 152). منه، فإذا حصل من استقراء أدلة املسألة جمموع يفيد العلم فهو الدليل املطلوب وهذا شبيه بالتواتر املعنوي

 : شروط التعميم االستقرائي
بأن تكون نتيجة االستقراء قد تكرر تقريرها يف النصوص الشرعية كما هو احلال يف التسيري : التكرار -1

 .رر والضرارورفع احلرج ومنع الض
 .بأن تكون نتيجة االستقراء وقد مت تأكيد مضموهنا يف مواضع كثرية  :التأكيد -2

بأن ينشر هذا املعىن يف أبواب الشريعة دون اقتصار على باب واحد من أبواهبا أما إذا كانت  :االنتشار
قطعي بل تكون نتيجة استقرائها  اجلزئيات املستقرأة يف قضية واحدة أو يف باب واحد فإنه ال ينتظم منها استقراء

 .(153)ظنية 
وملا بدأ من :" وقد ربط اإلمام الشاطيب بني االستقراء والكشف عن املقاصد يف بداية كتابه قال يف خطبته

مل أزل أقيد من أوابده، وأضم من شوارده، تفاصيل ومجال . مكنون السر ما بدا، وفق اهلل الكرمي ملا شاء وهدى
 مصادر احلكم وموارده مبنيا ال جممال معتمدا على االستقراءات الكلية غري مقتصر على وأسوق من شواهده، يف

األفراد اجلزئية، ومبنيا أصوهلا النقلية بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته االستطاعة واملنة يف بيان مقاصد 
 .( 154)الكتاب والسنة 

حفظ الضروريات وحصر املصاحل الشرعية يف ثالث  كون الشارع راعى: وأهم مسألة طبق فيها االستقراء
 .الضروريات، احلاجيات، التحسينات: مراتب

أن هذه القواعد الثالث ال يرتاب يف ثبوهتا شرعا أحد ممن ينتمي إىل االجتهاد من أهل الشرع وإن  -: قال
ية، وما انطوت عليه من هذه اعتبارها مقصود شرعا ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر يف أدلتها الكلية واجلزئ

األمور اهلامة على حد االستقراء املعنوي الذي ال يثبت بدليل خاص بل بأدلة منضاف بعضها إىل بعض، خمتلفة 
 ،األغراض  ينتظم من جمموعها أمر واحد جتتمع عليه تلك األدلة على حد ما ثبت عند العامة جود حامت

 ( 155). رضي اهلل عنه وما أشبه ذلك ،وشجاعة علي
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واحلقيقة أن الناظر يف كتاب املوافقات جيد الشاطيب فعال قد التزم بذلك يف أول دليل استدل به على أول 
وال نكاُد جند قاعدة من القواعد العامة أو كلية من الكليات اليت حبثها يف   ،مقدمة استهل هبا كتابه هو االستقراء

االستقراء سواء اكتفى يف ذلك بالقول بأن تلك القاعدة أو ب –من مجلة أدلتها   -كتابه هذا إال قد استدل هلا
الكلية حمل االستدالل قد ثبت باستقراء موارد الشريعة ومصادرها من غري إيراد للجزئيات املستقرأة أو بإيراد طرق 

 .من تلك اآلحاد املستقرأة
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 اخلامتة 
 :أن جوانبه قد اكتملت استخلصت أهم النتائج املستفادة واليت منها بعد هذا البحث الذي ال أظن

تثبت املقاصد األصلية مبجرد األمر والنهي االبتدائي التصرحيي وما كان ضمنيا فهو  - أ
 يثبت مقاصد تبعية مكملة لألصلية  

ما ثبت بلوازم األوامر والنواهي من قبيل املقاصد التبعية ألهنا ضمنية والضمين أدىن  - ب
 بة من الصريح مرت

إذا كانت العلة هي احلكمة املقصودة من تشريع احلكم فإن مسالك العلة طرق  - ت
 للكشف عن املقاصد 

إذا كانت العلة جمرد وصف منضبط أو مظنة للحكمة ختتلف طريقة االستدالل  - ث
 مبسالك العلة ومقتضى العلل هي القاصد 

رف هبا مقاصد الشارع وإمنا هي ال تعترب املقاصد األصلية والتبعية من اجلهات اليت تع - ج
 -حبسب القصد األول أو الثاين –تقسيم للمقاصد 

تقسيم األوامر والنواهي مستمد من املقاصد األصلية والتبعية وثبت ذلك باالستقراء  - ح
 الذي قرره الشاطيب رمحه اهلل

سكوت الشارع عن احلكم مع قيام املقتضي له فيه مقصد عدم الزيادة أو النقصان يف  - خ
 ين وفيه عظيم فائدة من سد باب البدع الد

 التمكن من اللغة العربية شرط ضروري لفهم مقاصد الشارع فهماً سليما  - د

ثبوت الضروريات واحلاجيات والتحسينيات قطعي وذلك باستقراء النصوص فحىت لو   - ذ
أو  كان النص ظنيا كأن يكون آحادًا فإن معناه يرقى لدرجة القطعي بواسطة استناد نص آخر يعضده

 .     يعضد معناه وال يتم هذا إال باستقراء األدلة وإسناد بعضها إىل بعض

  واهلل أسأل أن يوفقين ملا حيب ويرضى 
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 برواية ورش. القرآن الكريم 

 (المية المعرفةمقال، إس)من التعليل إلى المقاصد القرآنية، ،طه جابر العلواني 

 2ط،األردن ،دار النفائس ،الطاهر الميساوي: تح ،مقاصد الشريعة،الطاهر بن عاشور، 

 م2001/هـ1221

 دار إحياء الكتب  ،عبد الفتاح محمد الحاو ،محمد الطناحي: تح ،طبقات الشافعية ،السبكي

 5ج ،م1692/هـ 1131 ،1ط،سوريا ،العربية

 دت ،دط،وأصول الفقه بين علمي المقاصد ،طه جابر العلواني 

 م2002/هـ 1225 ،دط،السعودية ،مجمع الملك فهد للطباعة،مجموع الفتاوى ،ابن تيمية، 

 20ج

 دار بن الجوزي للنشر و ،أعالم الموقعين عن رب العالمين ،ابن القيم الجوزية

 1ج ،هـ1221 ،1ط ،السعودية،التوزيع

 دار عالم  ،محمد أجمل إصالحي:تح ،(الداء و الدواء ) ،الجواب الكافي ،ابن القيم الجوزية

 هـ1226 ،1ط،مكة المكرمة ،الفوائد للنشر و التوزيع

 هـ 1221 ،1ط ،دمشق ،قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي، دار الفكر ،إبراهيم الكيالني

 م2000/

 1ط ،السعودية ،دار ابن عفان للنشر و التوزيع ،الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي، 

 2ج ،م1661/ هـ 1211

 م2002/ هـ 1222 ،1ط ،دمشق ،دار الفكر،مقاصد الشريعة ،عبد الجبار الرفاعي 

 1ج ،دت ،دط  ،القاهرة ،مكتبة التوحيد ،االعتصام ،الشاطبي 

 5ج ،لبنان ،بيروت،دار صادر ،إحسان عباس: تح ،نفح الطيب ،المقري 

 دار الغرب  ،محمد أبو األجفان: تح ،برنامج المجاري ،محمد المجاري األندلسي

 م1632 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،اإلسالمي

 لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،محمد أبو األجفان: تح ،اإلفادات واإلنشادات ،الشاطبي، 

 م1632/ هـ 1202 ،1ط

 ترجمة " ،دط ،دت ،محمد كمال أشبانة: تح ،أوصاف الناس ،لسان الدين بن الخطيب

 اإلمام الشاطبي

 دار التراث ،محمد األحمدي أبو النور:تح ،ي أسماء الرجالدرة الحجال ف ،ابن القاضي، 

 2ج ،م1611/هـ 1161 ،1ط ،القاهرة

 مكتبة  ،محمد عبد هللا غسان: تح ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،لسان الدين بن الخطيب

 2ج،م1611/هـ 1161 ،2ط ،القاهرة ،الخانجي

 هـ1126 ،1ط ،القاهرة،المطبعة السلفية ،شجرة النور الزكية ،محمد مخلوف 
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 مكتبة بن تيمية ،عبد المنعم سليم: تح ،شرف أصحاب الحديث ،الخطيب البغدادي، 

 م1669/هـ 1211 ،1ط ،القاهرة

 دار المعرفة  ،عبد العزيز بن عبد هللا بن باز: تح ،فتح الباري ،ابن حجر العسقالني

 1ج ،هـ1116 ،1ط ،للطباعة و النشر

 1ج،م2002 ،5ط ،بيروت لبنان ،يندار العلم للمالي ،األعالم ،الزركلي 

 مكتبة الرشد للنشر و  ،عبد المنعم بركات: تح،إتحاف ذوي االستحقاق ،ابن غازي

 1ج ،م1666/هـ 1220 ،1ط ،الرياض ،التوزيع

 هـ 1211 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،أعالم المغرب العربي ،الفاسي /

 1ج ،م1669

 دت ،دط ،مقاصد الشريعة ،خالد خطاب 

 1ج ،م1669/هـ 1219 ،2ط ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،الموافقات ،الشاطبي 

 مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ،أبحاث في مقاصد الشريعة ،نور الدين الخادمي، 

 م2003/هـ1226 ،1ط ،لبنان ،بيروت

 ـ ه1222 ،1ط ،األردن ،دار النفائس ،طرق الكشف عن مقاصد الشارع ،نعمان جغيم

 م2002/

 هـ 1209 ،1ط ،دمشق،دار الفكر للطباعة و النشر ،أصول الفقه اإلسالمي ،وهبة الزحيلي

 1ج ،م1639/

 المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ،أحمد الريسوني، 

 م1665/هـ 1215 ،2ط

 11ج ، هـ1100 ،1ط ،دار بيروت للطباعة و النشر ،لسان العرب ،ابن منظور 

 م1662 ،5ط ،الجزائر ،باتنة ،دار الشهاب ،مختصر علم  أصول الفقه ،محمد محدة 

 بيروت،دار الكتب العلمية ،صالح بن عويضة: تع،البرهان في أصول الفقه ،الجويني، 

 2ج ،م1661/هـ 1213 ،1ط ،لبنان

 عدار الهجرة للنشر و التوزي ،مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية ،اليوبي، 

 م1663/هـ 1213،1ط ،السعودية

 دت ،دط ،مكتبة لبنان ،مختار الصحاح ،الرازي 

 بيروت لبنان ،دار الفكر للطباعة و النشر ،جميل العطار: صحيح البخاري، تح ،البخاري، 

 9ج ،1مج ،م2001/هـ 1222 ،1ط

 م1632/هـ 1202 ،1ط ،دار عالم الكتب ،مارسدن جونس: تح ،كتاب المغازي ،الواقدي، 

 5ج ،1:مج

 هـ 1211 ،2ط ،دار الصفوة للطباعة و النشر و التوزيع ،البحر المحيط ،الزركشي

 2ج ،م1662/

 2ج ،دت ،دط،شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه ،عبد هللا الغديان
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 :فهـرس اآليـات -1

 الصفحة اآليـــــــة

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّذِ َيا أَ } - يَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم يَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكتــــَِب َعَلْيُكُم الصِّ
 ....................... .......................................181اآلية,سورةالبقرة{َتتَُّقون

ٌة َفَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ِلَئالَّ َيُكو }  -  ..........150اآلية , سورة البقرة {َن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

 ...........176اآلية , سورة البقرة {َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيْا ُأوِلْي اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن  -

اَلَة } -  .....................................................81اآلية, سورة البقرة {َوَأِقيُموْا الصَّ

 .................228اآلية, سورة البقرةوال يحل لهن أن يكتمن ما خلق اهلل في أرحامهن  -

اَلَة } -  .....................................................81اآلية, سورة البقرة {َوَأِقيُموْا الصَّ

, سورة آل عمران {لّلَه َحقَّ تَُقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا ا} -

 ..............................................................................102اآلية 

ةٌ } - ُساًل مَُّبشِِّريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجَّ ُسِل  رُّ { َبْعَد الرُّ
 .............................................................................165اآلية,سورةالنساء

ْن َحَرٍج َوَلـِكن ُيِريُد ِلُيَطهََّرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم } ـــــ  سورة  {َما ُيِريُد الّلُه ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ

 .........................................................................6اآلية ,ائدةالم

َم الّلُه ِإالَّ ِباْلَحقّ } ـــ  ...........................151اآلية , سورة األنعام {َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

 ...........152اآلية , ة األنعامسور {ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّهُ َواَل َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ }ــ

سورة  {َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَن } ــ

 .................................................................................................................172اآلية , األعراف

 .................................157اآلية , سورة األعراف {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر }ــ 

 ..............................................82ية اآل, سورة التوبة {َلْو َكاَن َعَرضًا َقِريبًا َوَسَفرًا َقاِصدًا } ــ

َوُهَو الَِّذي َخَلق السََّماَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُه على الماء ِلَيْبُلَوُكْم }ــ 
 .....................................................................................7اآلية , سورة هود {َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً 

, سورة يوسف {َذِلَك ِمن َفْضِل الّلِه َعَلْيَنا َوَعَلى النَّاِس َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن } ــ 

 ...................................................................................................................18اآلية 

الّلُه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت }:ــ 
َر َلُكُم اْلُفْلَك   .................................................15اآلية , سورة إبراهيم{ِرْزقًا لَُّكْم َوَسخَّ

-  
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 الصفحة اآليـــــــة

 ............................................6اآلية , سورة النحل  {َوَعَلى الّلِه َقْصُد السَِّبيِل } -
ْد ِبِه َناِفَلًة لََّك َعَسى } - سورة األسراء اآلية  {َأن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقامًا مَّْحُمودًا َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ

76.................................................................................... 

اَلِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها اَل َنْسَأُلَك ِرْزقًا نَّْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعا} -  {ِقَبُة ِللتَّْقَوى َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
 ...........................................................................112اآلية , سورة طه

 ................................107اآلية , سورة األنبياء {َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِميَن } -

 .....................................16اآلية ,سورة الحج {َن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلو } -

 ..........................................16اآلية , سورة النور {واهلل يعلم وأنتم ال تعلمونً } -

اَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر }  -  .......................85اآلية , سورة العنكبوت {ِإنَّ الصَّ

اَلَة ل}  -  ..............................................85اآلية, سورة العنكبوت {ذكريَوَأِقِم الصَّ

 ..................................................16اآلية , سورة لقمان {َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك } -

ْقَتِصٌد }  -  ......................................................12اآلية ,سورة فاطر {َوِمْنُهم مُّ

 ..........................11اآلية , سورة الشورى{ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً } -

  .................................. 18اآلية, سورة الجاثية {ثم جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها}ً  -

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن َوَما َخلَ }  -  ...........................56اآلية , سورة الذاريات {ْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

ُسول } -  ...........6اآلية , سورة الحشر { َماأََفآَء هللا َعلَى َرُسولِِه ِمَن اَهِل القَُرى َفلِلَِّه َو لِلرَّ

 ...............2اآلية , سورة الملك {َوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبلُ } -

 ...............................8اآلية , سورة الملك {ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت} -

 .............................6اآلية , سورة الجمعة {َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلَبْيعَ }  -
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فهرس الموضوعات                                               
 وص اـ .....................................................................................مقدمة

 11ـــ7ص.........................................نبذة عن نشأة و تطور علم المقاصد :مدخل

 18ــ12ص..................................................ترجمة الشاطبــــي : المبحث األول

 12ص........................................... إسمه و نشأته,والدة الشاطبي:المطلب األول

  15-12ص.............................................دراسته و شيوخــــــــــه:المطلب الثاني

 16ص........................................................تالميذه وأسانيده: المطلب الثالث

 18ــ16ص.......................................................مؤلفاته وشعره:المطلب الرابع

 24ــ19ص.............................هتعريف المقاصد عند الشاطبي و غير:المبحث الثاني

 21ــ20ص.............................................تعريف المقاصد لغـــــــة  : المطلب األول

 21ص..............................................تعريف المقاصد إصطالحا  :المطلب الثاني

 22-21ص......................................تعريف المقاصد عند الشاطبي :المطلب الثالث

 23ـ22ص...................................تعريف المقاصد عند المعاصرين: المطلب الرابع

 24ــ23ص............................تعريف المعاصرين و أرجح التعاريف:المطلب الخامس

 33ــ25ص ...........................الجهات التي يعرف بها مقصد الشارع: المبحث الثالث

 27ــ26ص........................مجرداألمر و النهي اإلبتدائي و التصريحي: المطلب األول

 28ــ27ص...........................................تعريف مصطلحات هذا المسلك:المطلب الثاني

 29ــ28ص..........................بيانه كطريق من طرق الكشف عن المقاصد:المطلب الثالث

 32ــ29ص...............................................إعتبار علل األمر و النهـي: المطلب الرابع

لـنهـي طـريق مـن طـرق   إثبات بـيان إعـتبار عـلل األمـر و ا:المطلب الخامس

 33ــ32ص.........................................................................................المقاصد

 39ــ34ص.........................................المقاصد األصلية و التبعية: المبحث الرابع

 35ص......................................................حاتعريفها لغة و اصطال: المطلب األول

 36ــ35ص...........................................................المقاصد األصلية: المطلب الثاني

 37ــ36ص............................................................المقاصد التبعية: المطلب الثالث

 39ــ37ص............................................كونها طريقاً إلثبات المقاصد: لمطلب الرابعا

 39ص...................................................مراتب المقاصد التبعية: المطلب الخامس 

 44ــ40ص....................................................سكوت الشارع: المبحث الخامس

 41ص.............................................................تعريفـــــــــــــــــه: المطلب األول

 41ص...................................بيانه كطريق للكشف و إثبات المقاصد: المطلب الثاني

 44ــ41ص...........................................أقسام السكوت عند الشاطبي :المطلب الثالث

 44ص..............................................األمثلة التي ساقها الشاطبي: المطلب الرابع

 48ــ45ص................................اإلســــــتـــــقــــــــــــــــــــــــراء: المبحث السادس

 46ص....................................................تعريفه لغة و اصطالحا: المطلب األول

 48ــ46ص........إعتبار اإلستقراء مسلكاً من مسالك الكشف عن المقاصد: المطلب الثاني
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 50-49ص........................................الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 53ــ51ص..................................................................صادر والمراجع قائمة الم

 58-54ص.............................................................................الفــــــهــــــــارس

 56ــ54ص..................................................................................فهرس اآليات

 58ــ57ص..........................................................................فهرس الموضوعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


