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ومن باب من مل يشكر الناس ال يشكر اهللا أتوجه خبالص الشكر والتقدير إىل 
والذي مل يبخل عني ، يهعاشور الذي عرفني بالشاطبي وحببني فالدكتور أستاذي 

 يف هذا املشروع أتوجه إليه خبالص الشكر والتقدير بالتوجيه 

كل من ساهم من قريب ومن بعيد يف إخراج هذا العمل لكم مني فائق  إىل
  .التقديرالشكر و

قاسم أتوجه إليهما خبالص الشكر على فاطمة و األستاذة  الدكتور حممد الدباغإىل األستاذ 
  .أخطاءا مناقشة هذا العمل والسهر على تصويب ما كان به من قبولكه

وعمال لكم مني فائق أسرة اجلامعة وخاصة قسم الشريعة من طلبة وأساتذة  إىل
 .التقدير واالحرتام

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

  

                         
                         

                        
 



 

 



  المقدمة
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  :المقدمة
إىل ، النيب وبعث، وفضائل ال تنسى، الذي أنعم علينا بنعم ال حتصى، احلمد هللا رب العاملني    

صلى اهللا عليه وعلى آله  ،ويهديهم إىل صراط العزيز العالم، يبني للناس سبل السالم، ءالبشرية مجعا
ديه إىل يوم الدين وصحبه   .ومن اهتدى 

، جمدها هلايعيد ، أمر دينهالألمة أن اهللا يبعث على رأس كل مئة سنة من جيدد  يف األثرورد     
ا من البدع واخلرافات ويصقل، وحييي فيها سنة نبيها أحد هؤالء الشاطيب ولعل أبا إسحاق ، ما علق 

،                  ندلس خالل القرن الثامن للهجرةيف إعادة األمة إىل جمدها يف دولة األ فضلكان هلم العلماء الذين  
 ءفرأوا من احلذاقة والفطنة والدقة والتجديد ما يكتب مباقد وفق اهللا باحثني وقفوا على مؤلفاته و 

، املوافقاتكتاب وخاصة  ، بكتبه فازداد اهتمامي ،ته البديعةاوإضاف، يف غزارة العلم، الذهب
ن تقرأ الكتاب فرتى من الرتابط ووحدة املنهج إفما ، مظاهر األضافة يف علم األصول منهألستشف 

فلما اطلعت ، فأوله يشرح آخره، ما يصعب حصره، والتكامل بني املوضوعات والتوفيق بني اآلراء
، احثه والتشبع باملقاصد يف تقرير املسائل ومعاجلة القضاياعلى باب االجتهاد ورأيت من التوسع يف مب

، بأن أتوسع يف باب االجتهاد عند الشاطيب، سانسياستقر يف الذهن أن أمت ما بدأت يف مرحلة الل
  .وأكتشف ما أضافه من مادة معرفية يف مباحث االجتهاد

  :أهمية الموضوع
مناهجهم يف عرض مادة األصول لالنطالق الوقوف على جهود العلماء السابقني لالستفادة من   .1

  .مما انتهوا إليه
مما يضفي نقلة نوعية يف زيادة ، الشاطيب يف باب االجتهاد إضافاتالقيمة العلمية املستخرجة من   .2

 .ضبط االجتهاد والتمكن فيه
  :أسباب اختيار الموضوع

باستكشاف ، اخلاصط سانس من البحث يف حتقيق املناياملواصلة يف ما بدأنه يف مرحلة الل  .1
 .أخرى إضافات أصولية



  المقدمة

 

 ب 

 

اليت حظيت بتهميش منذ زمن طويل من طرف اإلسالمي غرب الالوقوف على مؤلفات علماء   .2
 .طلبتهم ومن جاء بعدهم

  :اإلشكالية
ا  أصولية إضافات هل لههوم االجتهاد عند الشاطيب؟ و ما مف على األصوليني يف باب استدرك 

   مظاهر ومعامل تلك اإلضافة عند الشاطيب يف باب االجتهاد؟ وما هي ؟داالجتها
  :السابقة درساتال

ومنها ما ،  تعرضت بعض البحوث إىل دراسة كتاب املوافقات؛ منها ما يبحث يف جزئية من الكتاب
  :ومن أبرزها يبحث يف باب من أبوابه مثل

  عبد احلميد العلمي :منهج الدرس الداليل عند اإلمام الشاطيب
  اجلياليل املريين: القواعد األصولية عند اإلمام الشاطيب

  أمحد الريسوين :ونظرية املقاصد عند الشاطيب
  فوزية القثامي: منهج البحث األصويل عند الشاطيب

  فريد األنصاري: واملصطلح األصويل عند الشاطيب
  بوقلقولة عاشور: مالمح املدرسة الشاطبية

  :ى وجه اخلصوص فهناك ثالث دراسات فيما أعلما ما تعلق بباب االجتهاد علمَّ أَ 
وقد سرد فيه آراء الشاطيب يف باب االجتهاد ، لفهد وليد الودعان: االجتهاد والتقليد عند الشاطيب

  .والتقليد بدراسة مقارنة
حيث حتدث عن مواضيع ذات صلة باالجتهاد من ، لسيف سعيد: نظرية االجتهاد عند الشاطيب

  .أركانه وضوابطه
دراسة مقارنة ولكن لسوء احلظ مل نتمكن من اقتناء الكتاب لعدم : تهاد وضوابطه عند الشاطيباالج
  .توفره
وقد ، أما خبصوص البحث الذي حنن بصدده فال أنكر أين استفدت من هاته الدراسات السابقة   

األصولية فلخصت هاته الرسائل بإبراز إضافات الشاطيب ، اعتمدت عليها يف كثري من مباحث املذكرة
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ومن ، ومن حيث عرض املادة األصولية يف الصياغة واملصطلح، من حيث املنهج، يف باب االجتهاد
  .حيث املضمون

  :المنهج المتبع في البحث
ُ اآليات القرآنية إىل سورها .1 و ْ ز مث توثيقها يف املنت بعد انتهاء املقطع ، بذكر السورة ورقم اآلية، عَ

 .وقد كتبت اآليات برواية حفص عن عاصم، من غري توثيق يف اهلوامش ،القرآين مباشرة
ا .2 مث ، فإن مل أجد انتقلت إىل السنن، فأعتمد على الصحيحني، ختريج األحاديث من مظا

لَّف مجيعا مث املؤلِّففأذكر ، مث املعاجم، املسانيد مث أكمل معلومات التوثيق عند أول ذكر ، املؤَ
، مث رقم الصفحة، مث اجلزء إن وجد، والباب الذي ورد فيه احلديث مث أذكر الكتاب، للكتاب

لَّف مث املؤلِّف، وعند التكرار مث اجلزء ، مث رقم احلديث، مث الباب والكتاب، أكتفي بذكر املؤَ
 .والصفحة

مث ، مث دار النشر ورقم الطبعة وتارخيها، مث املؤلف، ابتدأ بذكر الكتاب: توثيق املعلومة يف اهلامش .3
، مث اجلزء والصفحة، وعند تكرار الكتاب أكتفي بذكر الكتاب واملؤلف، زء إن وجد والصفحةاجل

ورقم ذكر اجلزء إن وجد فأشري بأنه املرجع السابق وأكتفي ب، وعند توايل الكتب بني الصفحتني
 .الصفحة

م وخمافة تثقيل اهلوامش .4  .وقد تعمدت أال أترجم لألعلم وذلك لكثر
 :ز واالختصاراتاملراد ببعض الرمو  .5

  المراد به  الرمز
  عالمة التنصيص؛ أي نقل املعلومة حرفيا  »  «

  نقل النص خمتصرا  (...)
  نقل النص بتصرف  ]   [
  "ينظر"وأشري يف اهلامش ب ، نقل املعلومة بالفكرة  ¹

  الطبعة  ط
  اجلزء  ج
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  الصفحة  ص
  التاريخ اهلجري  ه
  التاريخ امليالدي  م
  رقم احلديث  ر

  تويف  ت

  أما بقية الفهارس فرتبتها على حروف األجبدي، فق ترتيب سور القرآنوِ ، وقد رتبت فهرس اآليات .6
طبيعة البحث كان عبارة عن استخراج إضافات الشاطيب : املنهج العلمي الذي كتبت به املذكرة .7

 .مع املزج بينه وبني املنهج التحلي ،لذلك يكون املنهج املعتمد هو املنهج االستنباطي
  :  خطة البحث
  اإلمام الشاطبي واالجتهاد: الفصل األول
  التعريف باإلمام الشاطبي :المبحثاألول

  .عصر اإلمام الشاطيب :المطلب األول
  .حياة اإلمام الشاطيب:المطلبالثاني

  .مكانة الشاطيب العلمية :المطلب الثالث
  مفهوم االجتهاد عند اإلمام الشاطبي واألصوليين :المبحث الثاني

  .مفهوم االجتهاد عند األصوليني:المطلباألول
  .مفهوم االجتهاد عند اإلمام الشاطيب:المطلبالثاني

  مفهوم اإلضافات األصولية لإلمام الشاطبي: المبحث الثالث
  . املقصود باإلضافة األصولية:المطلب األول 

  . أنواع إضافات الشاطيب األصولية:المطلبالثاني
  وتطبيقاتها في باب االجتهاد إضافات الشاطبي األصولية:الفصل الثاني

  اإلضافة المنهجية في عرض المادة األصولية:المبحث األول
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  .استصحاب املقاصد يف باب االجتهاد :المطلب األول
  .استصحاب منهج التقعيد العلمي :المطلب الثاني
  .ستصحاب منهج االستقراءا: المطلب الثالث
  اإلضافة في الصياغة والمصطلح:المبحث الثاني
ا :المطلب األول   .اإلضافة يف صياغة املادة األصولية ومميزا
  ).املناط اخلاص، املآل (اإلضافة يف املصطلح األصويل : المطلب الثاني

  والتوسع فيها  اإلضافة في المباحث األصولية: المبحث الثالث
  ). اشرتط املقاصد واعتبار املآل(التوسع يف ضوابط االجتهاد واالستدالل هلا  :األولالمطلب 

  ).الرتجيح اخلاص، املناط اخلاص(ختصيص مباحث والتعمق فيها  :المطلب الثاني
  . الرتجيح باملقاصد يف األصول :المطلب الثالث

  

 
 

 
 
 
 



 

 



   
 إضافات الشاطبي وتطبيقاتها:الفصل الثاني  
 اإلضافة المنهجية في عرض المادة :المبحث األول

  األصولية
  .استصحاب املقاصد يف باب االجتهاد :المطلب األول
  .استصحاب منهج التقعيد العلمي :المطلب الثاني
  .استصحاب منهج االستقراء: المطلب الثالث

 اإلضافة في الصياغة والمصطلح:الثاني المبحث  
ا :المطلب األول   .اإلضافة يف صياغة املادة األصولية ومميزا
املناط ، املآل (اإلضافة يف املصطلح األصويل : المطلب الثاني

  ).اخلاص
 في مباحث االجتهادوالتوسع : المبحث الثالث   

التوسع يف ضوابط االجتهاد واالستدالل هلا  :المطلب األول
  ). اشرتط املقاصد واعتبار املآل(

املناط (ختصيص مباحث والتعمق فيها  :المطلب الثاني
  ).الرتجيح اخلاص، اخلاص

  .الرتجيح باملقاصد يف األصول :المطلب الثالث
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   عصر اإلمام الشاطبي: األول المطلب
مودراسة  ،ملنهج الباحثني يف تعريف العلماءاستصحابا       البد من الوقوف على بعض  مؤلفا

 ً م عموما ، واالجتماعية، ة السياسيةلاعلى احل فيقف الباحث، واحمليط الذي عاشوا فيه، جوانب حيا
َ  فيستقي، والثقافية يف ذلك العصر َ ثُ أَ منها مدى ت ِ أْ ر وت حسيب أن و ، ري العامل مبحيطه الذي عاش فيهث

فسأعرض يف ملخص موجز ملعامل احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية ، أخلص وأوجز قدر املستطاع
  .اليت عاش اإلمام الشاطيب يف خضمها

  الجانب السياسي : أوالً 
عاصمة الدولة النصرية اليت آل إليها وهي ، عاش اإلمام الشاطيب يف القرن الثامن اهلجري بغرناطة«   

ويرجع الفضل يف قيام الدولة النصرية إىل حممد ، 1»حكم األندلس يف الربع الثاين من القرن السابع
وأحد  ، يد اخلزرجسبن يوسف النصري املعروف بابن األمحر الذي يرجع نسبه إىل سعد ابن عبادة 

  . 2 كبار الصحابة
، ا يف أواسط القرن السابع متثل القسم اجلنويب من األندلس القدميةوقد كانت غرناطة عند قيامه«  

، ومضيق جبال طارق، ومتتد فيما وراء الوادي الكبري إىل جنوب شاطئ البحر األبيض املتوسط
ومن الغرب والية ،وسط املمتد منها إىل اجلنوبتوحيدها من الشمال والية مريسية وشاطئ البحر امل

  .3»وأرض الفرنترية ، قادس
وقد خلصها ، يف هذه الفرتة كغريها من ممالك األندلس كثريا من االضطرابات، وقد عرفت غرناطة    
تتمثل يف التنافس  «:أما الداخليةف، وفنت خارجية ،فنت داخلية ياليل املريين يف نوعني من الفنت؛اجل

أو إخوته على ، هحىت يصطرع أبناؤ  ،أو خيلع أو يقتل فما يكاد ميوت ملك، الشديد على احلكم
(...) وك واألمراء وقتل املل، ولقد كان هذا التنافس سببا يف فشو ظاهرة االغتيال، احلكم من بعده

الذي كان حياول بكل وسائله وقوته ، فكان أخطرها وأشدها يتمثل يف عدو األسبان :وأما اخلارجية
  .4»احلصينة وغريها من قالع األندلس وممالكها الكبرية، أن يستويل على غرناظة

                                                             
  .11ص، م1983/ه1403، 1ط، مؤسسة الرسالة، حتقيق حممد أبو األجفان، الشاطيب، اإلفادات واإلنشادات 1
  .55ص، 4ج، م1997/ه1,1417ط، مكتبة النحاجني القاهرة، حممد عبد اهللا عنان، دولة اإلسالم يف األندلس: ينظر 2
 .48ص، 4ج، املصدر نفسه 3
  18، 17ص، م2002/ه1423، 1ط، دار ابن القيم ودار ابن عفان، اجلياليل املريين، القواعد األصولية عند اإلمام الشاطيب 4

   . 54اىل 38ص، 4ج، حممد عنان، دولة األندلس:ينظر
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وبلغت ازدهارها السياسي قي القرن ، فدولة بين األمحر دامت ما يقارب القرنني ونصف تقريبا    
وقد عاصر اإلمام الشاطيب من ملوك بين األمحر ، الثامن اهلجري الذي عاش فيه اإلمام الشاطيب

 ي يكىن بأيبالذوحممد بن إمساعيل بن فرج ، )ه725ىله إ713(إمساعيل بن فرج الذي حكم من 
ه 734(وإمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف أبو احلجاج ، )ه733ىله إ725(عبد اهللا 

ه 755(وآخرهم األمري حممد الغين باهللا يوسف املكىن بأيب احلجاج الذي حكم مابني ، )ه755ىلإ
  . 1)ه793ىلإ

ملوك بين األمحر  وعلى الرغم من االنقالبات والتنافس الشديد على السلطة الذي اتسم به     
كان من غرائب القدر أن هذه اململكة اإلسالمية الصغرية ، والذي كان يعكر احلياة السياسية

كما استطاعت بكثري من الشجاعة واجللد ، استطاعت غري بعيد أن تعيد حملة من األندلس الذاهب
  .2زهاء مائتني ومخسني عاما أخرى، أن تسهر على تراث اإلسالم يف األندلس

حىت الذين ترمجوا له ، مل تكن عالقة مباشرة، أما عن الشاطيب وعالقته بالسياسة وحكام عصره[      
ً ، مل يذكر عنهم شيء ، ليهول وقواعد الدين احلنيف والدعوة إودراسة أص ،على العلم فقد كان منكبا

تمع املضطرب الذي انتشرت فيه االحنرافات العقدية م إىل نبذ البدع ودعو ، وتوعية الناس يف ذلك ا
م   .  3] حىت ينعش اإلميان يف قلو

  الجانب االجتماعي واالقتصادي: ثانيا
 لقد عرفت غرناطة يف عهد الشاطيب من مظاهر احلضارة والرقي االجتماعي واالقتصادي والعمراين    

 الدين أحوال هذا القطر يف «:فقد وصفها لسان الدين اخلطيب قائال، والثقايف ما يضرب به املثل
-   فمذهبهم على مذهب مالك ابن أنس، والنحل فيهم معروفة، وصالح العقائد أحوال سنية

(...) وأخالقهم يف احتمال املعاون اجلبائية مجيلة ، وطباعهم لألمراء حمكمة، جارية - إمام دار اهلجرة
م عربية م ،وفيهم من الرببر واملهاجرة كثري، وأنسا م -ولباسهم الغالب على طرقا الفاشي  - طبقا

                                                             
 . 57,58ص، م2009، 1ط، دار املدار اإلسالمي، لسان الدين اخلطيب، اللمحة البدرية يف الدولة النصرية: ينظر 1
  .54ص، 4ج، حممد عنان، دولة اإلسالم يف األندلس: ينظر 2
   .9ص، م1990/ه1411،قسم املخطوطات، جامعة أم القرى، فوزية القثامي، منهج البحث األصويل عند اإلمام الشاطيب 3
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ً  بينهم امللف والكتان واحلرير والقطن ، وتفاضل أجناس البزِّ بتفاضل اجلدة واملقدار، املصبوغ شتاء
  . 1»واملرعزى واألردية واملقاطع التونسية واملآزر املشفوعة صيفا

 وقد كانت هجرة من هاجر إىل غرناطة من املسلمني بسبب احتالل األسبان لبالدهم عامال [    
، مهما الزدهار الفالحة والصناعة فيها إىل احلد الذي أهلها ألن تربط صالت وعالقات اقتصادية

عن منهج االعتدال املشروع كما ذكر  واحنرفوا ، بعضهم يف الرتفاىلوقد غَ ، وجتارية مع دول أخرى
يشه الدولة ومع كل هذا فإن االضطراب الذي كانت تع، والتفنن يف الزينة عند النساء، ابن اخلطيب

ا بقي من مبيف تلك الفرتة مع العدوان اإلسباين السرتجاع البلدان السيبة مع احلرص على احملافظة 
م من القواعد واحلصون فقد احتاجت الدولة إىل الطاقة املالية ملواجهة العدو من استعداد ، ممتلكا

َ ، وترميم للحصون ،للجيوش َ عِ دُ ف ون وهو أمر راجع يف األصل إىل األهايل لتجديد بناء أسوار احلص ي
َ ، ختلف الفقهاء يف توظيف ذلك عليهماف ،بيت املال َ فْ أَ ف ً  ىت على  أبو إسحاق جبواز ذلك اعتمادا

 ً   .2]) ه782ت(يف ذلك شيخه أبا سعيد فرج ابن لب  املصلحة خمالفا
  الجانب الثقافي والعلمي :ثالثا
     ] ً ِ  أما اجلانب الثقايف فقد كان مزدهرا َ نسبيا ل ِ ا عَ م ْ دَ ه صل فيه اإذ تتو  ،عليه حضارة األندلس ت

م وأحباثهم، سنة االهتمام العلمي ويستمر سند ، ويقبل فيه العلماء على إثراء رصيد املعرفة مبؤلفا
 .     3] احلديث ورواية كتب العلم وتدوين برامج الشيوخ

  4:يد املعرفة اإلسالمية ومهاوقد قامت يف احلضرة الغرناطية مؤسستان علميتان حتافظان على رص   
ومن أشهر ، ويقصد للتعليم كما يقصد للتعبد، اجلامع األعظم الذي تنتظم فيه حلقات الدروس .1

 ).ه785ت(وأبو بكر أمحد بن جزي ، مدرسيه أبو سعد فرج ابن لب
املدرسة النصرية اليت أنشأها السلطان أبو احلجاج يوسف األول يف منتصف القرن الثامن على يد  .2

ا خنبة  ،"اإلحاطة"وأوقف عليها نسخة من كتابه ، اجبه أيب النعيم رضوانح وقد توىل التدريس 

                                                             
  .244 -243ص، 1ج، دار األمل للدراسات، لسان الدين اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرناطة 1 
  . 28ص، م1985/ه1406، 2ط، ج لوزا الوردية تونس، حتقيق جممد أبو األجفان، اإلمام الشاطيبفتاوى  2
 . 28ص، حممد أبو األجفان، فتاوى الشاطيب 3
 .29_28ص، املرجع نفسه :ينظر 4
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وأيب إسحاق إبراهيم بن فتوح ، على األرجح) ه770ت(من العلماء مثل جعفر أمحد بن خامتة 
 ).ه867ت(
جواء االجتماعية فقاموا بتنقية األ، ولقد كان لعلماء غرناطة جهود يف دعم احلياة الفكرية والعلمية    

ومن أبرز القائمني جبهاد املبتدعة يف الديار ، وحماولة إصالح بعض األوضاع املنحرفة عن الرشاد
بت إيل معادة أولياء اهللا« :األندلسية الشاطيب فقد قال وسبب ذلك أين عاديت بعض ، وتارة نُسِ

وتكلمت للجمهور على مجلة ، لقهلداية اخل -بزعمهم -الفقراء املبتدعني املخالفني للسنة املنتصبني 
م   .1»من أحوال هؤالء الذين ينسبوا إىل الصوفية ومل يتشبهوا 

والقيام بأعباء اإلفتاء  ،العلوم والفنونيف شىت املصنفات املختلفة و تأليف ال إىل جانبهذا        
ائل اخلالفية مما والتناظر والتباحث يف املس، واالجتهاد يف إعطاء النوازل املستجدة حكمها الشرعي

ً وقد كان ل ،إثراء احلياة الفكريةإىل أدى  ً  لشاطيب رمحه اهللا دورا ، يف اإلفتاء واملناظرات الفقهية بارزا
  .     2 وذلك على مذهب مالك رمحه اهللا

  حياة اإلمام الشاطبي:المطلب الثاني
َ  :نسبه َ مل تذكر الرتاجم ن َ س إبراهيم بن  «:فهو، لدهوإمنا اقتصرت على ذكر وا، الشاطيب وأسرته ب

موسى حممد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهري باإلمام الشاطيب العالمة احملقق القدوة احلافظ 
تهد   .3»اجلليل ا

سنورد تقديرا لسنة ميالد و ، لشاطيب سنة ميالدهلمل تذكر املؤلفات اليت ترمجت  :والدته ونشأته
كننا أن نقدر الفرتة اليت ولد فيها استنتاجا من تاريخ مي «: أبو األجفان فقال ااجتهد فيهالشاطيب 

فقد كانت سنة وفاته ، وفاة شيخه أيب جعفر أمحد بن الزيات الذي كان أسبق شيوخه وفاة
وذلك ما جيعلنا نرجح أن والدته كانت قبيل سنة ، هي السنة اليت يكون فيها مرتمجا يافعا، )ه720(
  .5) ه730(ا قريبة من محادي العبيدي أ وقد رجح، 4» )ه720(

                                                             
   28ص، 1ج، املكتبة التجارية الكربى، الشاطيب، االعتصام 1
  .18_17ص، فوزية القثامي، منهج البحث األصويل: ينظر 2
  . 48ص، 1ج، م1989، 1ط، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، أمحد بن بابا التنبكيت، نيل االبتهاج بتطريز الديباج 3
 .32ص، حممد أبو األجفان، فتاوى اإلمام الشاطيب 4
  .12ص، م1416/1992، 1ط، دار قتيبة، محادي العبيدي، الشاطيب ومقاصد الشريعة: ينظر 5
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، فقد حتدث مرتمجوه عن شيوخه الغرناطيني والوافدين عليها، وبغرناطة نشأ الشاطيب وترعرع [    
ا ا ،وعن نشاطه العلمي  وهذا ما استفدنا من ، ومل يشريوا إىل مكان آخر عاش به أو رحلة قام 

ا     1.] مالزمته غرناطة إىل أن توىف 
ْ أَ : دراسته َ قـ فلم حيصر اهتمامه يف  ،وجمالسة العلماء منذ الصبا ،مام الشاطيب على دراسة العلمل اإلب

بإضفاء العلوم وتدرجه يف  ،نطاق علم معني ال يتجاوزه كما أخرب بذلك عن نفسه بشغفه املبكر
، أنظر يف عقلياته وشرعياته، مل أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طليب«:فقال اتلقيه

حسبما ، رت عن أنواعه نوعًا دون آخدر فْ وال أَ ، علم مل اقتصر منه على علم دون، فروعهوأصوله و 
ِ  ،اقتضاه الزمان واإلمكان بل خضت يف جلجه خوض احملسن ، لوقة يف أصل فطريتة املخْ نَّ وأعطته امل

يت وأقدمت يف ميدانه إقدام اجلريء حىت كدت أتلف يف بعض أعماقه أو انقطع يف رفقيت ال، للسباحة
ا جتاسرت على ما قدر يل ومعرضا عن صد الصاد ، غائبا عن مقال القائل وعذل العاذل، باألنس 

إىل أن من عليَّ  الرب الكرمي الرؤوف الرحيم فشرح يل من معاين الشريعة ما مل يكن يف ، ولوم الالئم
شي يف طريقه فمن هناك قويت نفسي على امل، واحلمد هللا والشكر كثري كما هو أهله(...) حسايب 

  .2»فابتدأت بأصول الدين عمال واعتقادا مث بفروعه املبنية على تلك األصول، مبقدار ما يسر اهللا فيه
وقد كان أليب إسحاق استفادة كبرية من أعالم عصره وكان هلم األثر الكبري يف تكوين  :شيوخه
  .ته وتزويده مبعارف عقلية ونقليةشخصي

  3:فمن شيوخه الغرناطيني
قرأ عليه الشاطيب بالقراءات السبع قي سبع ) ه754ت(بد اهللا جممد بن الفخار البريي أبو ع -

 .والزمه حىت مات ، وأكثر عليه التفقه يف العربية وغريها، ختمات
 .أبو جعفر بن آدم الشقوري الفقيه النحوي الفرضي  -
ناطة وخطيب مفيت غر ) ه782ت(أبو سعيد ابن فرج بن قاسم بن أمحد بن حممد بن لب التغليب  -

 .جامعها واملدرس مبدرستها النصرية 

                                                             
 32ص، حممد أبو األجفان، لشاطيبفتاوى اإلمام ا 1
 .24ص، 1ج، الشاطيب، االعتصام 2
، فتاوى اإلمام الشاطيب، 22-21ص، أبو األجفان، اإلفادات واإلنشادات. 49-48ص، 1ج، التنبكيت، نيل االبتهاج: ينظر 3

  .53-52ص، أبو األجفان



  الشاطبي واالجتهاد                                                                  : الفصل األول

 

7  

وهو مؤلف تفسري  ) ه782ت(األوسي  أبوا عبد اهللا حممد بن علي بن أمحد بن حممد البلنسي -
 . كتاب مبهمات القرآن

ا ومنهم من تردد عليها فإليك بعضهم    :وأما شيوخه الوافدون على غرناطة فمنهم من استقر 
 احلجاج يوسف بن عبد اهللا بن حممد اليحصيب املعروف باللوشي أبوا عبد اهللا حممد بن أيب  -
   ).ه760ت(أبو القاسم حممد بن أمحد الشريف احلسين السبيت قاض اجلماعة  -
 ).ه771ت(إمام املالكية يف زمانه ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الشريف التلمساين -
 .وهو فقيه نظار، أبو علي منصور بن علي عبد اهللا الزواوي -
 1).ه781ت(س الدين أبو عبد اهللا بن أمحد بن مرزوق اخلطيب التلمساين مش -

  :تالمذته
عبد اهللا حممد البياين وهم من أعالم  وأبو، وأخاه أبو بكر القاضي، أبو حيي بن حممد بن عاصم -

 .غرناطة
 .أبو جعفر أمحد القصار األندلسي الغرناطي  -
اري األندلسي  -  2).ه862ت(حممد بن علي بن عبد الواحد ا

  :مؤلفاته
 .الصة يف النحوشرح اجلليل على اخل -
الس -  .فيه كتاب البيوع من صحيح البخاريشرح ، كتاب ا
  .شرح ألفية ابن مالك يف النحو -
 .وكتاب أصول النحو -
 .اإلفادات واإلنشادات -
 .املوافقات -
 .3واالعتصام  -

                                                             
 .37-36ص، أبو األجفان ،فتاوى اإلمام الشاطيب. 26ص، أبو األجفان، اإلفادات واإلنشادات:ينظر 1
  .26ص، أبو األجفان، اإلفادات واإلنشادات:ينظر 2
  .49ص، 1ج، التنبكيت، نيل االبتهاج: ينظر 3
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وأسندت ، يديه ثلة من العلماء وقد خترجت على، توىل الشاطيب التدريس بغرناطة: اخلطط اليت توالها
ا من عادات وعوائد كان يراها من  إليه اخلطابة واإلمامة فتوالها دون أن يوافق على ما ارتبط 

  . 1الشوائب الزائدة
ً : محنته ً  كان موقف الشاطيب يف الدعوة إىل احلق ومتييز السنة من البدعة موقفا فلقي من البالء ، قويا
 ً فقامت « :فيقول عن نفسه، لة والبدعة وأنزل منزلة أهل الغباوة واجلهالةالضالبفرمي ، عدة أصنافا

َ ، علي القيامة َ وتواترت علي املالمة و ُ ، إيلَّ العتاب سهامه قَ وَّ فـ َ سِ ون وأنزلت ، ت إيلَّ البدعة والضاللةب
  .2»منزلة أهل الغباوة واجلهالة 

  . 3 بغرناطة) ه790(تويف رمحه اهللا يوم الثالثاء الثامن من شهر شعبان سنة 
  مكانة الشاطبي العلمية: المطلب الثالث

بصمة يف تاريخ األندلس بفضل جهودهم ورسوخ  الشاطيب أحد العلماء الذين وضعوالقد كان    
ً  ،قدمهم يف العلم تهد «:فيصفه التنبكيت قائال كان ، اإلمام العالمة احملقق القدوة احلافظ اجلليل ا

 ً ً  أصوليا ً  فقيها ً لغو  حمدثا ً  يا ً  بيانيا  ،وفوائد لطيفة ،ودقائق منيفة ،له استنباطات جليلة(...)  نظارا
ً ، على قدم راسخ من الصالح والعفة والتحري والورع، وقواعد حمررة حمققة ،وأحباث شريفة  حريصا

ً ، جمتنبا للبدع والشبهة ،على اتباع السنة   .4» يف ذلك مع تثبت تام ساعيا
اليل يفقد قسم اجل، وتراثه الذي تركه، ن خالل شهادات العلماء فيهفتتجلى مكانتة العلمية م    

شهادة أقرانه ، شهادة شيوخه له"أربعة شهادات؛  إىلاملريين شهادة العلماء الذين شهدوا له بالعلم 
  .   5" من بعدهشهادة و ، شهادة تالمذته، له
، يب عبد اهللا البريي إجازة عامةأجازه العالمة أف ، شهد له شيوخه بالنبوغ يف العلم: شهادة شيوخه .1

، وخمتصر اإلمام أيب عمر بن احلاجب يف أصول الفقه ،تاب اإلمام سبويهكك، وأخذ عنه الكتب

                                                             
  .25ص، 1ج، الشاطيب، االعتصام: ينظر 1
   .27ص، 1ج، املصدر نفسه 2
 .50ص، 1ج، التنبكيت، نيل االبتهاج: ينظر 3
  .50ص، 1ج، املصدر نفسه4 
 .41ص، اجلياليل، وليةالقواعد األص: ينظر 5
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وأجازه املقري جبميع ثالثيات ، أجازه علي منصور بن علي بن عبد اهللا الزواوي إجازة عامة
 .1البخاري

فلكم الفضل يف (...) بلغين عنكم ف(...) كنت « :قال فيه أحد املستفتني: شهادة أقرانه .2
، ويدخل يف ذلك املراسالت العلمية، واملكانة العلمية، لشاطيب بالفضللوهذا االعرتاف ، »اإلفادة

وكذلك الفتاوى اليت مجعها أبو ، مثل مراسلة ابن عبادة وغريها ،من خمتلف البلدان اإلسالمية
م له و ، األجفان تنبؤ عن مكانة الشاطيب العلمية والدينية  .2 يف العلم والفقه باإلمامةشهاد

اري واصفا إياهيفقد قال تلم: له هشهادات تالميذت .3 نسيج ، الشيخ اإلمام العالمة الشهري« :ذه ا
 .3» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب، وفريد عصره، وحده

قق النظار أحد اجلهابذة العالمة احمل «:فقد قال فيه صاحب شجرة النور الزكية: من بعده شهادة .4
تهد  «:وقال عنه أمحد بابا التنبكيت، 4»األخيار  ، 5» ...العالمة احملقق القدوة احلافظ اجلليل ا

ددين يف   وقد صنفه  املعاصرون تهدين ا كالصعيدي وحممد رشيد رضى وعالل الفاسي من ا
  .6 املائة الثامنة للهجرة
يِّمة كانت  فقد :وأما ما تعلق بمؤلفاته ا قَـ ا غزيرة وماد ونظر ثاقب ، نابعة من ملكة راسخة فائد

َ ، وتصور كلي ودقيق ألحكام الشريعة وأسرارها َ فـ ُ مِ تَ لْ تـ وتوسيع أساليب ، يف كتبه بوادر التجديد س
ومن ، وهي شاهد آخر على مكانته العلمية ورسوخ قدمه يف علوم الشريعة، االستنباط واالجتهاد
  .وفتاويه اليت مجعها أبو األجفان، وافقات واالعتصامأشهر كتبه كتاب امل

إن كان كجزء من  -فهو «:خبصوص جزء املقاصد فكتابه املوافقات الذي قال عنه عبد اهللا دراز     
 ً تهدون أيضا يف ذاته فقه يف الدين وعلم بنظام  - إال إنه  وسيلة االستنباط يعرف به كيف استنبط ا

، فإن مل نصل منه إىل االتصاف بصفة االجتهاد والقدرة على االستنباط ،الشريعة على أسس التشريع
وإنه ، وإنه هلدى تسكن إليه النفوس، وسر أحكام الشريعة، فإنا نصل منه إىل معرفة مقاصد الشارع

                                                             
اري: ينظر 1 اري، برنامج ا   . 117-116ص،1982، 1ط، دار الغرب اإلسالمي، عبد اهللا ا
  بتصرف.42ص، االجياليل املريين، القواعد األصولية 2
اري 3 اري، برنامج ا   .116ص، عبد اهللا ا
  .231ص، السلفيةاملطبعة ، حممد بن خملوف، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية 4
 .48ص، 1ج، التنبكيت، نيل االبتهاج 5
 .42ص، اجلاليل املريين، القواعد األصولية: ينظر 6
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وجيمع ما زاغ من ، يدفع عنه احلرية ويطرد ما مل يلم به اخلواطر، لنور يشرق يف نواحي قلب املؤمن
  . 1»له ما أفاد الشريعة هذا اإلمام فل، املدارك

، اليت تناولت موضوع البدع بِ تُ فهو أجل الكُ  «:اليل املريينيوأما كتابه االعتصام فيقول عنه اجل
ً ، وحررت الكالم يف مسائلها ً  فقد حبثها حبثا   .2»وسربها مبعيار األصول الشرعية  علميا

فتاوى الشاطيب اليت بلغ عددها مخس عشرة فيسعفنا ما مجعه حممد أبو األجفان من  :وأما فتاويه
  .3والوعظ، والتوجيه، فتوى باإلضافة إىل الوصايا

     .4بغرناطة ) ه790(تويف رمحه اهللا يوم الثالثاء الثامن من شهر شعبان سنة :وفاته
  
  

✽ ✽ ✽ ✽  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 .10ص، 1ج ،م2011/ه1432، 1ط، دار الغد اجلديد، الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة 1
  .84ص، اجلاليل املريين، القواعد األصولية 2

  .84ص، املرجع نفسه: ينظر3 
 .50ص، 1ج، التنبكيت، يل االبتهاجن: ينظر 4
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  صوليينمفهوم االجتهاد عند الشاطبي واأل:حث الثانيالمب
  صولييناالجتهاد عند األمفهوم :طلب األولالم
يراد املعىن اللغوي ملصطلح يف تعريف االجتهاد يف اصطالح األصوليني البد من إ قبل أن نشرع    

  االجتهاد 
َ " من الفعل الثالثي  :االجتهاد لغة :أوال َ ج َ : قال ابن منظور"  دَ ه ُ اجل : تقول ،الطاقة ؛هدهد واجل

ْ أَ  ِ ج َ ه ْ د ج هد املشقة، كدَ ه َ ُ  ،وقيل اجل   1.هد الطاقةواجل
   َ وكذلك  ،مر شاق فهو جمهودأنسان من مرض أو أجهد اإلي ما أ :بالفتح مبعىن املشقةهد فاجل
 َ ً من مصدر جهد يف األ، بالغة والغايةهد مبعىن املاجل من باب نفع إذا طلب حىت بلغ غايته  مر جهدا

 M   Û  Ú  Ù  Ø  ×  âá   à   ß  ÞÝ   Ü :ومنه قوله تعاىل «، 2يف الطلب
ã åä é è ç æ êL ]مأجهد  ] 53:النور يمني ي بالغوا يف الأ ؛ميا

  .3»واجتهدوا
هــد ُ   M  Æ  Å   Ä          Ã  Â  Á  ÀÇ :ومنـــه قولــه تعـــاىل« ،الطاقــة: بالضـــم واجل

    Í  Ì    Ë   Ê  É   ÈL ]قــــــال الفــــــراء ]79:التوبــــــة : ُ ويف  ،يــــــة الطاقــــــةهــــــد يف هــــــذه اآلاجل
ُ « :لأفضل قاي الصدقة أ :احلديث ْ ج ّ  دُ ه   5. »ي قدر ما حيتمله حال القليل املالأ ؛4»املقل

َ واالجتهاد والتَّ  هود :داهُ ج   واالجتهاد  ،6»جتهد رأيأ« :  ويف حديث معاذ ،بذل الوسع وا

                                                             
  .708ص  ،1ج  ،1ط  ،دار املعارف ،ابن منظور ،لسان العرب 1
  .155ص ،ج ،م1922 ،ة األمريية بالقاهرةعطبال ،الرافعي ،املصباح املنري: ينظر 2
  .283ص ،1ج ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الفريوزبادي ،القاموس احمليط 3
، 3ج، 1677ر، ]باب الرخصة، كتاب الزكاة[، م2009/ه1430، 1ط، دار الرسالة العلمية، ننيف الس، داود رواه أبو 4

   .177ص ،4ج،مركز نور اإلسالم باالسكندرية ،صحيح وضعيف سنن أيب داود: ينظر، علق عليه األلباين بأنه صحيح.107ص
  .534ص ،7ج ،م1965/ه1385 ،مطبعة حكومة الكويت ،الزبيدي ،تاج العروس 5
واحلديث ضعيف .442ص، 5ج، 3592ر، ]باب اجتهاد الرأي يف القضاء، كتاب األقضية[ ،يف السنن ،داود اه أبورو  6

، 1ط ،مكتبة الرشد، ابن امللقن، خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري :ينظر، يب داود والرتمذيالذي رواه أ باإلسناد
حول الشبهات  رد: ينظر. ينهض جمموعها للحجة، هور له طرق متعددةحديث مشو  :وقال الشوكاين .424ص ،2ج، ه1410
    .20ص، 2م ج2002/ ه 1423،كلية أصول الدين بالقاهرة، رسالة دكتوراه، عماد الشربيين ،النيبعصمة 
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ُ  ،مريف طلب األبذل الوسع   ببذل إالوعليه فال يكون االجتهاد  ،1الطاقةوهو هد وهو افتعال من اجل
تهد حد الوسع  ،تنباط احلكمالوسع والغاية يف اس   .والغاية دون مشقة وال يتصور اجتهاد بلغ فيه ا

  :صولييناالجتهاد في اصطالح األ :ثانيا
ً كبري   اختالفاً صوليون يف تعريفهم لالجتهاد اختلف األ     :ني ومهالكسمىل وميكن رد ذلك إ ،ا
  ُفقد كان هذا سببا يف اختالفهم وع ،ر به التعريفدِّ من حيث ما ص ً من عوامل كثرة  امال

 . التعريفات
 كرب يف تلك الكثرة األ ولعل هذا هو العامل ،ن حيث ذكر بعض القيود وعدم ذكرهام.  
  :ر به التعريف فقد اجتهوا اجتاهني دِّ باعتبار ما صُ فإذا نظرنا  :األولالمسلك  

تهد فصدروا تع )فعل(باعتبار أن االجتهاد :ولاأل الوسع " استفراغ"وأ" بذل"م بكلمة افير ا
  2.وحنوها 

تهد وسعه يف طلب العلم  صار اللفظ «:فعرفه الغزايل بقوله يف عرف الفقهاء خمصوصا ببذل ا
ن يبذل الوسع يف الطلب حبيث حيس من نفسه بالعجز عن مزيد أواالجتهاد التام  ،الشريعةبأحكام 
  .3»الطلب

حكام الشرعية على وجه حيس من األاستفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من  «:وعرفه اآلمدي 
  .4» النفس العجز عن املزيد فيه

هود يف طلب احلكم و  ،استفراغ الوسع ،االجتهاد يف عرف الفقهاء «:وعرفه الشريازي بذل ا
  .5» الشرعي

  .وهذا االجتاه هو الغالب يف تعريف االجتهاد
ه ملكة نأوقالوا فيه " ملكة"لمة فصدروا تعريفهم بك ،للمجتهد )صفة(باعتبار أن االجتهاد  :ثانيا

ا على استنباط األ   :حكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية يقتدر 

                                                             
  . 710ص، 1ج، ابن منظور، لسان العرب: ينظر 1
 .20ص، 3ط، م1986/ ه1406،  ةمؤسسة الرسال، نادية الشريف العمري، االجتهاد يف اإلسالم: ينظر 2
 .382ص ، 2ج ،م1997/هـ1417، 1ط ،مؤسسة الرسالة ،الغرايل، املستصفى 3
  .197ص، 4ج، 1ط، 2003/ه1424، دار الصميعي،اآلمدي، اإلحكام 4
 . 258ص، 1959/ه1416، 1ط ،ودار ابن كثري، دار الكلم الطيب، الشريازي، اللمع 5
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 ،1»شرعية أو عملية ،و الوظائف العلميةأ ،حتصيل احلجج على األحكام الشرعيةملكة « :فعرفوه
  .وقد اختار القليل النادر هذا االجتاه 

  :يف مسألتني يظهر ،عند االجتاهنياالجتهاد وأثر هذا اخلالف يف تعريف 
تهد مي .1 فعندما يكون  ،كنه أن جيتهد يف مسائل دون أخرىهل يتجزأ االجتهاد مبعىن أن ا

 .ميكن لالجتهاد أن يتجزأ االجتهاد صفة للمجتهد فال
ميكن  ول الفعلى رأي االجتاه األ ،هل يعد جمتهدا أم ال ؟ ،دهاد لكنه مل جيتهمن بلغ رتبة االجت .2

ً أن ي تهد جمتهدا الثاين يصح  الرأيوعلى  ،ستفرغ وسعه يف طلب استنباط احلكمإذا ا إال كون ا
  2.أن يوصف بأنه جمتهد سواء بكثري االجتهاد أم ال

  وهو من حيث ذكر بعض القيود وعدم ذكرها:المسلك الثاني
  .3» الشرعية األحكاماستفراغ اجلهد يف إدراك  «:ضاوي بأنهعرفه القاضي البي

تهد وسعه يف طلب العلم بأحكام الشريعة «:رفه الغزايل بأنهوع   .4» بذل ا
  .5» ظن حبكم شرعياستفراغ الفقيه الوسع لتحصيل  «:وعرفه ابن احلاجب بأنه

ً بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل  «:وعرفه الكمال ابن اهلمام بأنه ً   حكم شرعي عقليا  ،كان أو نقليا
 ً ً   قطعيا   .6» كان أو ظنيا

  :التعريفات عليق علىالت
والكلمات املذكورة كلها  ،الطاقة" استفراغ" أو" بذل"صحاب هذا التعريف على كلمة اتفاق أ[   .1

ثبات أن مطلوب وذلك إل ،"حكم"يف كلمة  م كذلكواتفاقه، مؤدية للغرض وافية باملطلوب
تهد هو احلكم  .7] ا

                                                             
  . 23ص، يفنادية الشر  ،يف اإلسالم االجتهاد 1
 .23ص، نادية الشريف ،االجتهاد 2
اج يف شرح املنهاج 3   .249ص، 3ج،م1990/ه1416، دار الكتب العلمية، تاج الدين السبكي وأبوه عبد الكايف، اإل
 .382ص ، 2ج، الغزايل، املستصفى 4
 .1204ص، 2ج ، م2006/ه1427، دار ابن حزم، ابن احلاجب، خمتصر املنتهى 5
  . 3865ص، 8ج ، مكتبة الرشد الرياض، املرداوي، التحريرالتحبري شرح  6
  .96ص، ه1430، 1ط، دار التدمريية، وليد بن فهد الودعان، االجتهاد والتقليد عند األمام الشاطيب 7
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تهدل واالستفراغ أن يكنالحظ أن تعريف الغزايل قيد البذ[  .2 زم التسلسل يف وهذا يستل ،ون من ا
تهد قيدا يف التعريف يستلزم أن يكون م ،تعريف االجتهاد ستجمعا لشروط فإن جعل ا

" الفقيه"والكمال ابن اهلمام كلمة  ،وألجل ذلك استبدل ابن احلاجب ،االجتهاد وقد باشره
تهد للتخلص من ذلك الدورعوضا عن ك سلم من هاته أاوي فيكون تعريف البيض ،لمة ا

 .الناحية
تهد  .3 حكام ظنية مما فيخرج الظن ومعلوم أن أغلب األ" مالعل"قيد الغزايل تعريفه بأن يطلب ا

وبعكسه قيده ابن احلاجب بالظن وصار املطلوب الفقيه  ،إذا أراد بذلك األعميعيب التعريف إال 
كن أن جياب عنه بأن املراد ومي ،فراد املعرفوهو قيد غري جامع جلميع أ ،طحتصيل الظن فق

ً بالظن هنا مطلق  ضاوي فلم يقيد تعريفه بأحد أما تعريف البي ،الظن الشامل للعلم واملعترب شرعا
بن يكون تعرف الكمال اوعلى هذا  ،وهو أوىل ،كون املطلوب حتصيل العلم أو الظنالقيدين لي

                                                                                                                              1.] ات قطعية كانت أو ظنيةفضل التعاريف ألنه مشل االجتهاد يف العقليات والنقليأاهلمام 
بذل الطاقة يف حتصيل حكم شرعي عقليا كان  «:تقول فيه وهو لنادية الشريف :التعريف المختار

 ً ً  ،أو نقليا ً ك  قطعيا   :ولتربيرات عدة وهي نه يتميز بالوضوح والبيانأل وهو الذي أختاره  ،» ان أو ظنيا
 .أنه يتناول االجتهاد يف القطعيات وغريها .1
 .أنه يشمل االجتهاد اجلماعي واالجتهاد الفردي  .2
 2.أن ما قد يرد عليه قليل بالنسبة لغريه من باقي التعريفات .3

  مام الشاطبيهوم االجتهاد عند اإلمف:المطلب الثاني
الكالم عن مفهوم البد من  ،صولينيعن مفهوم االجتهاد يف اصطالح  األفراغ من الكالم بعد      

 ،لينيصو ات األفريتععن ملصطلح االجتهاد مل خيتلف  فتعريف الشاطيب ،الشاطيباالجتهاد عند 
واملفهوم " الوظيفي"املفهوم  ؛الجتهاد مبفهومنيه لفيعر ت  هيالشاطيبا أتى اليت  اإلضافةلكن 

  . وسنأيت على ذكر التعريفني وشرحهما إلبراز وجه اإلضافة يف مفهوم االجتهاد عنده ،3"املقاصدي"
  . عنده

   
                                                             

  .25ص  ،نادية شريف ،االجتهاد1 
  . 27ص ،املرجع نفسه: ينظر 2
 ،ي للفكر اإلسالمينشرت باتفاقية املعهد العامل، أطروحة دكتوراه، ريفريد األنصا، املصطلح األصويل عند اإلمام الشاطيب: ينظر 3

 .284ص ، 1ط، م 2004/ه 1424، ات املصطلحيةومعهد الدراس
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  وهو التعريف الوظيفي :التعريف األول 
   .1» استفراغ الوسع يف حتصيل العلم أو الظن باحلكم «:وعرفه بقوله االجتهاد هو

  :شرح التعريف
يقصد بذلك إحكام االستدالل ومتام طلب الدليل إذ املقصود بذل [، "وسع استفراغ ال"مام ذكر اإل

إذ كل  ،زلة حبثا واستقراء لألدلة ووجوه داللتها حىت يكون قد حقق اجتهادا ال ،ع واجلهدغاية الوس
إذن فبذل غاية الوسع (...) خطأ  ميل عن الصواب أن حصل من غري استفراغ للوسع اعترب زلة ال

  2.]هاد هو أساس االجت
 ،فهو غاية من استفراغ الوسع واملراد من بذل الوسع[ ،"يف حتصيل العلم أو الظن باحلكم" :وأما قوله

تهدالغاية الوظيفية اليت من أجلها اجتهد  بذلك عيننو  إال أن املشهور عند األصوليني أن ، ا
فأما حتصيل  ،"الظن"و "العلم"هاهنا زاوج يف حتصيل احلكم بني أن الشاطيب  غري ،"ظن"االجتهاد 

ُشر إليه يف تعريفات  ،أما حتصيل العلم فهو قليلو  ،كثريالظن فهو الغالب بل األ ولذلك مل ي
يف بالظن خمرج الغالب  ليس النعدامه ولكن لندوره وخروج التعر  ،صوليني لالجتهاد كما أسلفنااأل

 ؛الل الدليل القطعيليس من خويتصور حصول العلم باحلكم عن طريق االجتهاد  ،كما يقولون
ن كل وسلم م ،عارضه ما هو مثله أو هو أقوى منهألن الدليل إذا كان مقطوعا به ثبوتا وداللة ومل ي

واملقصود يف التعريف ، ه اجتهادا إمنا حكما بالنصمل يكن أعمال ؛عوارض الظنون حىت صادف حمله
  3.] ن الظن إىل العلمحيصل عن ازدياد يف قوة املرجحات إىل درجة تنتقل حبصول احلكم م

يعترب  رنا إليها يف املطلب األول نالحظ أن الشاطيبأشمن خالل النظر واملقارنة بني التعريفات اليت 
تهد بتصديره لكلمة استفراغ الوسع   . االجتهاد من فعل ا

تهد بذكره يف التعريف كما أشار إليه الغزايلكذلك جند  لفقيه  أو قيده با ،الشاطيب مل يذكر قيد ا
تهد والفقيه وغريه كما يف تعريف البيضاوي   .بل جعله شامال حيصل من ا

فيخرج به العلم كما يف تعريف اآلمدي  ،االجتهاد بتحصيل الظن فقطويالحظ كذلك أنه مل يقيد 
  .بل جعله شامال هلما معا  ،فيخرج به الظن كما يف تعريف الغزايل ،أو بتحصيل العلم فقط

                                                             
 .113ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات 1
 . 286ص ، األنصاري، املصطلح األصويل 2
 . 289ص، األنصاري، املرجع نفسه 3
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  : مام الشاطيب ريف اإلتع ومما يؤخذ على
تهد ولو أنه حينما ذكر هذا التعريف كان ببسط الكال ،أنه مل يقيد ممن حيصل االجتهاد .1 م عن ا

وعلى فرض أنه وقع  ،مام كان يقصد حصول االجتهاد ممن بلغ رتبة االجتهادوهو ما يعلل أن اإل
 .نه وقع من غري أهله ممن مل يبلغ درجة االجتهاد حىت وإن وافق الصواب فهو غري معترب أل

قد يكون يف التعريف مل يقيده بل جعله مطلقا مما يوهم أن احلكم " احلكم"مام عندما ذكر أن اإل .2
  .اخل...و عاديا عقليا أشرعيا وهو املطلوب أو 

  وهو التعريف المقاصدي لالجتهاد:التعريف الثاني 
   . 1»شارع املتحدمقصد الاجلهد يف طلب   وإبالغاستفراغ الوسع « :وعرفه بقوله

  :شرح التعريف
ً  اإلضافةىل عرض يف شرح التعريف إتسن      ً  اليت جتعل هذا التعريف تعريفا هاد تفهوم االجمل مقاصديا
  :ىل ثالثة أموررمي إي املقطع بأنه األنصاريفريد ولذلك وجه  ،"يف طلب مقصد الشارع"وهي 

م متفقون من حيث ا[  .1 تهدين مهما اختلفوا فإ أي أن قصدهم مجيعا واحد هو  ؛لقصدأن ا
 .إدراك قصد الشارع

فاالجتهاد إذن إمنا هو  ،ا تعددت االحتماالت إمنا هو واحدأن قصد الشارع من الدليل مهم .2
واحلكم الشرعي إمنا  ،صابة احلكمإ الذي يكمن وراء ،يف طلب مقصد الشارعبذل غاية الوسع 

د اإل ،لتحقيق قصد الشارعهو مظنة  ْ هو القول الواحد الذي هو غاية " باملتحد"مام وقَص
 ّ تهدين من االجتهاد كما قر  .ره يف التعريف ا

؛ أي بعد تنزيل احلكم على الصورة املوافقة لن يتم حقيقة إال" الشارع املتحد مقصد"أن حصول  .3
 :االجتهاد كما هي عند الشاطيب وهيهذا التعريف كل مراحل وبذلك جيمع  ،بعد حتقيق مناطه

ا مجيعا يتحقق قصد الشارع من التشريع على  ؛والتنزيل أو التحقيق ،االستنباطو  ،الفهم ألن 
 2.] التمام والكمال

فهم النص وهو  :يكون على ثالثة مراحل الشاطيبنستنتج من هنا أن مفهوم االجتهاد عند      
أو مقيد مث االجتهاد والنظر يف النصوص من حيث اللغة من مبني وجممل وعام أو خاص  ومطلق 

                                                             
  .128ص ، 4ج ، الشاطيب، املوافقات 1
 .  293إىل  290ص ، األنصاري، صطلح األصويلامل 2
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مث بعد ذلك حتقيق  ناطهاوتنقيحا مل اخترجية استنباط احلكم كالكشف عن العلبعد ذلك االجتهاد يف 
اليت أشار إليها يف تعريفه املقاصدي فهو  اإلضافةوهذه هي  ،املناط وتنزيل احلكم على املكلف

حل الثالثة من فهم تعريف لالجتهاد من حيث التطبيق فال يتحقق مقصد الشارع إال بعد هذه الرا
   .واستنباط مث بعد ذلك تنزيل هذا احلكم على املكلفني

حكام الشرعية على مل تتنزل األ ولو فرض ارتفاع هذا االجتهاد «:ويتضح ذلك من خالل قوله      
ا مطلقات وعمومات وما يرجع إىل ذلك منزالت على أفعال  ،ني إال يف الذهناملكلف مطلقات  أل

 فال يكون احلكم واقعا عليها ،وإمنا تقع معينة مشخصة ،الوجود مطلقةال تقع يف واألفعال  ،كذلك
ً ، إال بعد املعرفة بأن هذا املعني يشمله ذلك العام وكله  ،وقد ال يكون وقد يكون ذلك سهال

  .1 »اجتهاد
ً إذا أردنا أن جنعل تعريفا أما  ً جامعو  شامال تهاد يف ضوء املقاصد فيكون االج ،هلاته املعاين الثالثة ا

  :يف كتابه فسنورد تعرفني  الشاطيبإليها  اليت دعا
بالغ وإ ،هو استفراغ الوسع« :نصاري االجتهاد يف نظر الشاطيبقول فريد األي :ولالتعريف األ

مركب من [ وهذا التعريف  ،2»طلبا ملقصد الشارع املتحد  ،لظن باحلكماجلهد يف حتصيل العلم أو ا
يتناقضان وإمنا  وال ،رغم اختالفهما ال يتعارضانو ، مام يف سياقني خمتلفنيدمها اإلد أور تعرفني لالجتها

وىل صطالح املشهور أي باعتبار أن األكما تتواصل العلة باحلكمة على االويتواصالن  يتكامالن 
صور أمشل ملصطلح قصد تقدمي ت ،موحدحيسن أن جيمع بينهما يف تعريف ولذلك  ،3] مظنة للثانية

      .الشاطيبجتهاد عند اال
أن االجتهاد  الشاطيبعند تعليقه على نصوص أوردها يقول فريد األنصاري يف موضع آخر و     

ً من أشبه  ً تعبدي أن يكون عمال  اليت قبله؛ ا النص والنصوصفأنت ترى إذن من خالل هذ «:قال ا
متاما   ،افقة قصد الشارعمو وباطنه  ،تعبدي ظاهره إدراك احلكم الشرعي أن االجتهاد يف العمق عمل

    .4» سالمكسائر األعمال التعبدية يف اإل

                                                             
  .93ص ، 4ج ، املوافقات، الشاطيب 1
 .284ص، األنصاري، األصويلاملصطلح  2
  .292ص  ،املرجع نفسه 3
 .292ص  ،املرجع نفسه 4
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بذل « :االجتهاد طيبامام الشاإليقول يوسف سعيد صاحب نظرية االجتهاد عند  :التعريف الثاني 
 ،الشرعي العملي من العلل الغائية الوسع واستفراغه من ملكة راسخة متخصصة الستنباط احلكم

  .1» صد الشرعيةلتحقيق املقا ،وتطبيقه
  :التعريف المختار

التعريف فجمع بني  الشاطيببألفاظ  ول قد تقيداأل التعريف أن يظهر يل يراد التعريفنيإبعد     
مام من حيث احملافظة على وم اإلمن غري تناقض وهو األقرب إىل مفه للشاطيبالوظيفي واملقاصدي 

  .ختارهوهو الذي أ والرتاكيب اتاملصطلح
 ض القيود اليت جتعله جامعاً واجتهد فيه بأن يضع بع ،الثاين فقد تكلف فيه صاحبه تعريفأما ال
 ً  بإيرادوخيرج ما أراده  الشاطيبريف ما مل يقصده لكن بوضع هاته القيود رمبا قد يدخل يف التع ،مانعا

    .ول واهللا املوفق للصوابته القيود ولذلك رجحت التعريف األها
 

✽ ✽ ✽ ✽ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
    . 62ص ،م 2006 ،األردنيةاجلامعة  ،دكتوراه أطروحة ،سيف سعيد ،الشاطيب اإلمامرية االجتهاد عند نظ 1
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  وأنواعها األصوليةمفهوم اإلضافات :الثالثث المبح
  األصولفي اللغة والمقصود بها في  اإلضافةمفهوم : األولالمطلب 

البد من االنطالق من  همنهج البحث يف أي علم من العلوم لتعريف مصطلح أو تبيني مفهوم   
بني املعىن  يةطبوذلك لوجود عالقة ترا ،اصطالح أهل الفن إىل وصوالً  ،مدلول اللفظ يف اللغة

ونعرف  ،يف اللغة ومدلوالت هذا اللفظ اإلضافةوعليه فسنعرف  ،املعىن االصطالحياللغوي و 
كعلم قائم بذاته وحناول أن نربط بني املعاين  لنصل إىل املقصود من اإلضافة يف علم  األصول
   .األصول

  لغة اإلضافةتعريف :أوال
واإلضافة  1»واملفعول مضاف، فهو مضيف ،إضافة ،أضف ،يضيف ،من الفعل أضاف اإلضافة«

وتيسر يل أن أحصرها  ،وقد اجتهدت أن أمجع من املعاين ما يقرب املفهوم ،يف اللغة هلا عدة معاين
  :وسنمثل لكل منها ،)واإلسناد،والعالوة ،والزيادة ،الضم و ،والنسبة ، اإلنزال( يف ستة معاين هي 

=       >    ;M :ومنـــــــه قولـــــــه تعــــــــاىل، 2»أنزلـــــــه عنــــــــده  أضـــــــاف صــــــــديقا لـــــــه؛ أي« :زالاإلنـــــــ

>   ?   @   A   B   C     D   E  L ]77،الكهف.[  
دمها إال بوجود وال يعقل وجود أح ،إدراك كل منهما مرتبط باآلخر ،أي النسبة بني معنيني «:النسبة

- أبيه ىلإأي أسنده ونسبه  ؛إىل أبيهأضاف الطفل  -والبنوة  األبوةومثاله  ،خر حقيقة أو حكمااآل
 عند الفالسفة وهذا املعىن ،3» فإن إدراك معىن البنوة مرتبط مبعىن البنوة والعكس صحيح

  . واحلكماء
   .4» رأس املال إىلوأضاف الفائدة  ،أي ضمه إليه ؛رصيده مبلغا كبريا إىلأضاف  «:الضم
  .أضاف شيئا على النص «:الزيادة
ً  أضاف :العالوة     5»على ذلكأي قال عالوة  قائال

                                                             
 .1376ص، 2ج، م2008/ه1429، 1ط، دار عامل الكتاب، أمحد خمتار عمر، م اللغة العربية املعاصرةمعج1 
    . 1376ص ، 2ج، املرجع نفسه 2
  .72ص، م2000/هـ1420، 1ط، دار الفكر، قطب مصطفى سانو ،معجم مصطلحات أصول الفقه 3
  .1376ص، 2ج، أمحد خمتار، العربية املعاصرةمعجم اللغة  4
  .1376ص، 2ج، نفسهاملرجع  5
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  :قول امرئ القيس ذا أسندته ومنه إ ؛احلائط إىلومنه أضفت ظهري  «:اإلسناد
  فلما دخلناه أضفنا ظهورنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       إىل كل حـــــــــــــــــــــــــــــــــاري قشيب مشطب  

ألنه لفظ  معىن اإلمالة فيه هذاو  -التخصيص أو التعريف ربط اسم بآخر إلفادة هو  واإلسناد
ومثاله يف  ،-مضاف على املعىن األول وهو الذي مييل به املتكلم إىل املضاف إليه ليعرفه أو خيصصه 

فغالم ختصيص برجل  ؛لغالم رج: والتخصيص حنو ،فالغالم تعرف بزيد ؛غالم زيد: والتعريف حن
   .1»عن أن يكون امرأة

ها أضافجهود اليت وهو املعىن الذي يشمل ، الزيادة والضم وهذه املعاين كلها تصب يف معىن    
  .على مستوى الشكل واملضمون أصول الفقه علم  الشاطيب يف

  مفهوم أصول الفقه كعلم:ثانيا
ً  ما واألصل، 2» ومجعه أصول، األصل أسفل كل الشيء« :صل في اللغةاأل   يبىن عليه غريه حسا

  .احلكم على دليله كبناء أو عقال ، كبناء اجلدار على أساسه
، القاعدة الكلية، ستصحبامل، والراجح، الدليل (:منها طالقاتإعدة  واألصل يف االصطالح له

  .3)مبعىن املخرج  واألصل، مبعىن استمرار احلكم السابق األصل، مبعىن القياس عليه واألصل
  4»ها وحال املستفيد وكيفية االستفادة من إمجاالً معرفة أدلة الفقه « :عرفه البيضاوي  :اصطالحا

لإلضافة واملعىن االصطالحي ألصول الفقه لتقريب املفهوم  املعىن اللغوي إيرادوالغرض من       
، الضمو الزيادة  هييف اللغة  اإلضافةفإذا كانت  ،الشاطيب يف أصول الفقه إضافاتواملقصود من 

ها وحال املستفيد فيقتضي الربط بني وكيفية االستفادة من إمجاالً هو معرفة دالئل الفقه  األصولوعلم 
 وإضافةحتقيق يف هذا العلم الفقه من  أصولالشاطيب يف علم  اإلمامهي جهود  اإلضافةاملعنيني أن 

وتفتيق مباحث  ،وترتيب موضوعاته ،صياغته وإعادة ،ما خيدم هذا العلم وحذف ما ليس منه
وابط والقواعد اليت وضعت لتقيد هذا دون اخلروج عن الض، جديدة واالستدالل هلا والتوسع فيها

  .العلم

                                                             
  . 35ص، م2003/هـ1424، 1ط، دار اجليل، هيثم هالل، معجم مصطلح األصول 1
 .89ص، 1ج، ابن منظور، لسان العرب 2
  .55ص، م2003/ه1423، 1ط، دار الزاحم، حممود حامد عثمان، القاموس املبني يف اصطالح األصوليني :نظري 3
اج يف شرح املنهاج 4   .19ص، 1ج، السبكي، اإل
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 وليست حمصورة يف شكل هلا أشكال عدةيف أصول الفقه  اإلضافةومن هذا املنطلق خنلص أن    
وتارة مبعىن " بالتنبيه"فنجدها تارة بعض تصرحيات الشاطيب  إىلولذلك عند تتبعنا  ،معني

نضرب ذلك  لبيانو ، الكتاب" ات وخصائصمميز "وتارة مبعىن ، األصوليونملا أغفله " االستدراك"
  :منهاأمثلة 

  :يف أصول الفقه اإلضافةما جاء من التنبيهات وهو داخل يف معىن يف .1
وقع التنبيه عليه ألن  وإمنا «:وأنواعهفيقول رمحه اهللا حينما كان بصدد الكالم عن حتقيق املناط 

الشاطيب رمحه اهللا  اإلمامذه أشارة من وه، 1»وباهللا التوفيق، العلماء قلما نبهوا عليه على اخلصوص
  .ل له الالتوسع يف حتقيق املناط اخلاص واالستدب إضافتهعلى 
: حيث يتعني الرتجيح فله طريقان «:وهو بصدد احلديث عن الرتجيح، خرويقول يف موضع آ     

جيب أن  إال أن فيه موضعا، األصولفأما العام؛ فهو املذكور يف كتب  ،واآلخر خاص، أحدمها عام
تعد  وشرع رمحه اهللا يف تفصيل أمور ال ،2»فلنذكر هنا أمور جيب التنبه هلا (...) يتأمل وحيرتز منه 

ا طع ترجيحا ا ون يف املذاهبأل   .رجحنيصب املوهو غري الئق مبنا وأصحا
  :اإلضافةفيما جاء مبعىن االستدراك وهو داخل يف معىن  .2

بعضا  اهاهنولكن نقرر منه « :األقوالتعارض والتخيري بني عن ال قال رمحه اهللا حينما كان يتحدث
   .3»على وجه مل يتقدم مثله

لكنا نتكلم حبول اهللا تعاىل فيما  «:عن أنواع التعارضويف موضع آخر حينما كان بصدد احلديث  
من الضرب املمكن فيه اجلمع  رميكن فيه اجلمع ونستج الضرب الذي المن  )األصوليون( مل يذكروه

  .مث شرع رمحه اهللا يف سرد املسائل ،4»واعا مهمة أن
a.  ولعل  أبرز  :اإلضافةفيما جاء من ذكر بعض خصائص كتابه وهو داخل يف معىن

ومر أيضا بيان كيفية اقتناص القطع من  «:خصائص مؤلفه حينما قال إىل إشاراته

                                                             
  .103ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات 1
  .263ص، 4ج، نفسه صدرامل 2
  .142ص، 4ج، نفسه صدرامل3 
 .263ص، 4ج، نفسه صدرامل 4
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الذي  ويعين بذلك التواتر املعنوي، 1»وهي خاصة هذا الكتاب ملن تأمله، الظنيات
  .توصل إليه عن طريق االستقراء

ا عن كل جهوده اليت هي   :الشاطيب األصولية فنقول مل القول يف مفهوم إضافاتوجن    انفرد 
ً مباحث يف من تنبيهات واستدراكات وتوسعات  غريه من األصوليني ً  أصول الفقه عموما  منهجا

 ً         . وموضوعا
      :ذات الشبه األلفاظ
  : التجديد

ً : لغة ، وأجده ،2»لك به ولذلك وصف املوت باجلديدواجلديد ما ال عهد «، من جدد جيدد جتديدا
ً ، وجدده، واستجده َ ، أي صريه جديدا ِ و َ َ ً  ي ومن معاين التجديد  ، من الشعر بيت فالن فأجد بيتا

  M    B  A  @    ?  >  =  <    ;  :L :ومنه قوله تعاىل، واإلجاللكذلك التعظيم 
  .4»التحديث وأعاد البناء «وكذلك من معانيه ، 3أي تعظيمه وغناه، ]3:اجلن[

ً  :اصطالحا هو إحياء ما ندرس من العمل بالكتاب « :يف شرحه قال العلقمي التجديد عموما
  .5» دثاتظهر من البدع واحملما  وإماتة، والسنة واألمر مبقتضاها

  فإذا لألصولن الفقه ظل علم الفقه ألز ليف طريق موا باألصولهو السري « :جديد يف أصول الفقهتال
ضة الفقه وجتديده بنفض  ومد جسر بيننا ، غبار عصور التقليد والتعصب واحلواشي واملتونكانت 

متجاوزين معظم قرون اجلمود فيما عدا ، من منبعها الصايف ءاألوىل لالستقا االجتهاد رو وبني عص
إذا كان الشأن كذلك  ، خيلوا منهم عصر على قلتهماألجنم الزهر اليت ملعت يف مسائها املظلمة ممن مل

   .6» يف علم الفقه فإن األمر متاما يف حق األصول
  : وهي األصويلومن مالمح التجديد يف األصول مخسة صور يراها الدكتور شعبان منطلقا للتجديد 

                                                             
 .327ص، 4ج،الشاطيب، املوافقات 1
  .563ص، 1ج، ابن منظور، لسان العرب 2
 452ص، 2ج، 4ط، دار العلم للماليني، اجلوهري، الصحاح :انظر 3
 .119ص، م2000/ه1420، 1ط، دار الفكر، صطفى سانوقطب م، معجم أصول الفقه 4
  . 1959ص 2ج، م2005/ه1426، 1ط، دار ابن حزم، شرف احلق العظيم أبآدي، عون املعبود على شرح سنن أيب داود 5
ددون 6   .78ص ،م2007/ه1428، 1ط، املكتبة اإلسالمية، عبد السالم بن حممد بن عبد الكرمي، التجديد وا
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، ني آلخراليت تظهر من ح، إحياء ما اندرس من املفاهيم الشرعية املستمدة من الكتاب والسنة .1
 .الصحيح اإلسالمجوهر  إىلورد الناس 

دد فتضيف إليه ما به يكتمل ، التجديد مبعىن التنمية والتوسيع .2 وإضافة أمور هلا صلة وثيقة با
 .البيان

 .التجديد مبعىن التمحيص والتحرير والرتجيح فيما تنازع فيه األصوليون .3
 .مع مقتضيات العصر تتالءمد بصورة هيكل أصول الفقه وبنائه من جدي إعادةالتجديد مبعىن  .4
وعرض ما يف كتب الرتاث بأسلوب سهل مبسط يتفق مع روح ، واألسلوبالتجديد يف الصياغة  .5

 .1مع احملافظة على اجلوهر، العصر وقدرات طالب العلم
ا علما أجالء والتجديد أن كال منها  اإلضافةووجه الشبه بني      عبارة عن جهود علمية قام 

وغ املادة األصولية مبا ح املفاهيم والتوسع فيها وإعادة صوبعث روح التجديد بإيضا  ياءإحألجل 
لكن عند وغربلة الرتاث مما علق به من قضايا كانت يف السابق مسلمات و ، يتالءم مع روح العصر

  .وإعادة النظر ةإىل الدراسحيتاج  التحقيق جند بعضا منها
سع نطاقا من اإلضافة ألن التجديد يشمل جوانب احلياة  ووجه االختالف أزعم أن التجديد أو    

    .كلها واهللا أعلم
  أنواع إضافات الشاطبي األصولية: المطلب الثاني

وثناء العلماء عليها واعرتافهم له بالفضل ، الشاطيب اإلمامقيمة مؤلفات  إىلتعرضنا فيما سبق    
الشاطيب ودعواته التجديدية يف علم  اإلمام تتنبيها إىل اإلشارةويف هذا املقام البد من ، والعلم

وسبب ذلك أنه مل يكتبه ، املتقدمني يف علوم الشريعةفلقد كتب كتابه للمتخصصني و ، أصول الفقه
يضيف على ما ذكر يف كتب األصول ما أغفلوه  فقد كان ،يف تكرار ما أورده األصولينيعلى طريقة 

القارئ ولذلك ، و ختصيص بعض أجزائها من عامهاأو بالتوسعة فيها أ، إما بتفتيق مباحث جديدة
مركزة  الكتاب تن عباراأل، قد ال حيصل له الفهم األصولينيالذي مل يطلع على مصنفات 

ومما يؤكد ذلك تصرحيه حينما كان بصدد  ،يف علوم الشريعة فهمها املبتدئ يستطيعفال  ،وخمتصرة
ن أكثر أحكام هذا النظر مذكور يف أثناء واعلم أ «:فقال األدلةالكالم عن صور التعارض بني 

، األصوليونما يذكرها رى تتعلق به قلَّ أحكاما أخ وأيضا فإن مثَّ ، فلذلك اختصر القول فيه، الكتاب
                                                             

   .3ص، ww.alwaai.net، مقالة للدكتور مسفر بن علي القحطاين، يف أصول الفقه مالمح التجديد 1
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ا يدرك احلكم فيها ن املأل، فلم نتعرض هلا، لكتاب كالفروعأصول هذا ا إىلولكنها بالنسبة  ضطلع 
 إىلملن تشوف ، العتيد واألصل، ذكر هنا ما هو كالضابط احلاصروإمنا ، واهللا املستعان، بأيسر النظر

 ألوردنا نصوص كثرية يف مميزات هذا الكتاب اإلطالةولوال خشية ، 1»ضوابط التعارض والرتجيح
ضرورة (حىت ال نطيل  اإلمجالبعضها على سبيل  ولكن نكتفي بإيراد ودعوات اإلمام التجديدية

، -املعنوي العموم-االستقراء، قاصد الشريعةمب اإلملام، ألولوياتبا األخذمبدأ ، بالكليات األخذ
 ،ذكرها املهمالشاطيب رمحه اهللا كان من  اإلمامنبه عليها  إضافاتهذه  ،2)،غة العربيةلالعلم بال

يف   الشاطيببه   تفردمصنفات القدامى وما  إىلأخرى تستنبط من خالل العودة إضافات  كوهنا
  .مؤلفه

واملادة ، مستويني؛ املنهج املتبع يف التأليفعلى أن الناظر يف أصول الفقه كعلم واحلاصل      
 إىلإضافات الشاطيب  تقسماألساس وعلى هذا ، مكونات علم األصولالعلمية اليت هي أحد 

  :وهيحماور  ثالثة
  األصوليةتناول املادة إضافات الشاطيب املنهجية العلمية يف. 
 ا األصوليةصياغة املادة الشاطيب العلمية يف  إضافات  .ومصطلحا
  ها والربهنة عليهاوالتعمق في من تفتيق مباحث جديدة، املضمونإضافات الشاطيب العلمية يف.  

           األصوليةالمنهجية العلمية في عرض المادة  اإلضافات :األولالمحور 
 :استصحاب املقاصد يف باب االجتهاد .1
يف أصول الفقه حيث  عظيممبحث   إحياءله الفضل الكبري يف  الشاطيب رمحه اهللا كان اإلمام   

ً  األصولهكذا بقي علم «: فيقول عبد اهللا دراز، وهو مقاصد الشريعة، األصوليونأغفله   3فاقدا
إسحاق  أبا  سبحانه وتعاىل اهللا حىت هيأ، د أركانهالباحث عن أحقسما عظيما هو شطر العلم 

يف هذا الفراغ ، وإنشاء هذه العمارة الكربى، لتدارك هذا النقصالشاطيب قي القرن الثامن اهلجري 
، الشاطيب مل يكن أول من اخرتع علم املقاصد و ،4» يف نواحي هذا العلم اجلليل األطرافاملرتامي 

                                                             
  .246ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات 1
  ).148، 113، 94، 88(ص، العلمي، منهج الدرس الداليل: نظري 2
   . أي ليس فقد عمل باملقاصد وإمنا كعلم من حيث التأليف والتوسع يف مباحثه كعلم مستقل": فاقدا" 3
  .6ص، 1ج، الشاطيب، املوافقات 4
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لكن ، عايناملو ، واعتبار املصاحل، األحكاميف تعليل ، أهل العلم من السلف إشاراتفقد سبقت 
ذا العلمأ إىلفضل الشاطيب يعود  وقد مجع محادي العبيد ، وعمق مباحثه، فوسع جماله، نه قفز 

 األفعالنظرية القصد يف ، اوضوابطهاملصلحة « :املباحث اليت أضافها الشاطيب يف ستة مباحث وهي
الغايات ، املقاصد واالجتهاد، قاصد والعقلامل، واملقاصد األحكامالنوايا بني  ،وسوء استعمال احلق

  .1» اصدالعامة للمق
بل ، أن الشاطيب مل يكتف بتخصيص جزء من الكتاب للكالم عن املقاصدوالذي شد انتباهي      

استصحبها  لباب االجتهاد وصبغ  باب االجتهاد بصبغة مقاصدية فال تكاد ختلو مسألة من اعتبار 
بعت ولو تت، األصوليةفصار ذلك منهجا له يف عرضه للمادة ، قصد الشارع أو اعتبار مصلحة

  .وسنبني ذلك يف حمله ، اهمباحث الكتاب لوجدت ذلك جليا يف ثناي
 :استصحاب منهج التقعيد العلمي .2

ىن ذلك إال باستقراء اجلزئيات يتس الشاطيب وال اإلمامبالكلية عند  األخذمبدأ  إىل اإلشارةسبقت 
ً كلي  فيستنبط منها معىن، ين النصوصوتتبع معا لك جند كثري من ولذ، تندرج حتته جزئيات وفروع ا

فاملتتبع لنصوص ، فروع اجلزئيةالنصوص صيغ يف شكل قضايا كلية يصح أن تنطبق على كثري من ال
الشاطيب بالرباهني  يتبعهامث ، واملسائل األبواباملوافقات يالحظ تقرير مبادئ ومعاين كلية يف رؤوس 

وإمنا ، مل يقتصر فيه على باب معنيوهذا املبدأ ، 2عدة أو القواالكلي املعاين لالستدالل هلذهواحلجج 
ينفك عنه يف أي  حىت صار له كاملنهج املعتاد ال، األبوابباب االجتهاد كباقي  إىل هاستصحب

   .األصولمبحث من مباحث 
  مصطلحاتهافي تجديد الو األصولية اإلضافة في صياغة المادة :المحور الثاني

ايف الصياغة  اإلضافة .1   :ومميزا
وتركيز ، ينبين عليها عمل من املباحث اليت ال األصولعلم  ختليص إىليف مقدماته  الشاطيب دعا    

 رصانته األصولعلم  تفقداليت يراها  األشياءومن بني ، ملحه البحث فيما هو من صلب العلم أو
َ  ،الشارع ألفاظالبعد عن  إىلبه  وتنزوي َ تـ تكاد جتد تعقيدا يف صياغته  فال، املنطق الفلسفي ينِّ بـ

َ مما   صوليةاأل تِب ا كان بصدد الكالم عن عندم، فيقول رمحه اهللا، عند املتقدمني كالغزايل وغريه كُ
                                                             

  .137ص، محادي العبيدي، الشاطيب ومقاصد الشريعة 1
  .461ص، العلمي ،منهج الدرس الداليل: ظرين2 
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إذ هو أقرب ، ومعهود كالمها خماطبتهاالعرب يف  عادةعلى  إجراءهإن املتحري فيه  إال «:املقدمتني
املنطق يف اة علم ومراع، األميةعلى شرط إال شريعة مل توضع ن الأل، األكثريف  احلصول املطلوب إىل

ولذلك جند ، 1»يستلزم ذلك االصطالح فإطالق لفظ املقدمتني ال، القضايا الشرعية مناف لذلك
واالختصار  اإلجيازما كان من  إالختلو من التعقيد واملنطق الفلسفي اللهم  األصوليةصياغته للمادة 

ا احتوت عل، يف الصياغة إضافتهوتتجلى ، وبعض العبارات املركزة ومتيزت بعدة ، ى صبغة مقاصديةأ
  .من قبله فنبني ذلك يف موضعه األفو عن من أشاء 

 :يف املصطلح اإلضافة .2
ً الشاطيب رمحه اهللا كان من أكث      ا أصالتهو  ،يف ضبط املصطلح ر العلماء تشددا وال  ،اليت ورد 

كتاب وهو امتداد ل، أدل على ذلك ما جاء يف كتاب االعتصام من ترشيد مصطلح البدعة
على رصانة املصطلح من جهة  األصويلفقد تركز تفكريه ، األصولعلى منهج  هتأصيالتاملوافقات يف 

فيقول ، بل يضبطه بضوابط العلم ، خروج عن املراد الكل من غري متييع وال أووجتديده إما باجلزء 
 ،وليةاألصنالحظ ذلك من خالل عرض مركز ألمهات املصطلحات  أنوميكن  «:األنصاريفريد 

، باألساسبناء على مالحظة هذا القصد ، اجلزئي أو، اليت يدخل فيها نوع من أنواع التجديد الكلي
طلق إىل باقي ومنه ان، خاصة) املباح(على مصطلح  حكاماألوذلك أنه ابتدأ تأسيس كتاب 

قة جديدة بل بطري، ولكن بغري الطريقة التقليدية املعروفة يف املصنفات األصولية، حكام اخلمسةاأل
بعض  إىلوسنتعرض ، 2» قوامها النظر إىل فعل املكلف بقصد ضبطه إىل قصد الشارع، متاما

  .يف كتابه يف باب االجتهاد، املصطلحات اليت أضافها الشاطيب
 من تفتيق مباحث جديدة ، إضافات الشاطبي العلمية في المضمون: المحور الثالث

  . والتعمق فيها والبرهنة عليها
 :حث جديدة واالستدالل هلاتيق مباتف .1
أو ، األصوليونجديدة مل يتناوهلا  ملباحثكثرية   إشاراتتأملنا يف مباحث االجتهاد جند  إذا   

يضع ضوابط االجتهاد  فنجد الشاطيب ، تناولوها ولكن ليس بالتعمق يف معانيها أو التوسع فيها

                                                             
  .337، 4ج، الشاطيب، املوافقات 1
 .104ص، األنصاري، املصطلح األصويل 2
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وكذلك اعتبار ، لى كماهلاكما فعل يف شروط االجتهاد بإضافة شرط العلم مبقاصد الشريعة ع
  .املآل يف االجتهاد

 :ختصيص بعض املباحث العامة .2
    ً وكذلك الرتجيح ، م وحتقيق خاصإىل حتقيق عايف حتقيق املناط الذي قسمه  ويتضح ذلك جليا

تهدين من ح، املذكور عند األصوليني وهو ؛ترجيح عام إىلالذي قسمه  يث كيفية املتعلق با
الذي يرجح بني املفتني الذي يكون من طرف العامي  ،اصاخلرتجيح ال ،الرتجيح بني األدلة

َ لكال   .ومثل هلما املعنيني فَأصَّل
 :يف األصول الرتجيح باملقاصد  .3
باب يف  هافي املختلف األصوليةيف القضايا باملقاصد الشرعية الرتجيح  قصدت يف هذا البندو    

ال لميةإضافة ع وكانت للشاطيب، دون الفروع، االجتهاد   .حتسب له يف هذا ا
    

✽ ✽ ✽ ✽  
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  األصوليةالمنهجية العلمية في عرض المادة  اإلضافات :األولالمبحث 
  : استصحاب المقاصد في باب االجتهاد: األولالمطلب 

 إىل ةالدعو  أمههامن و  ،ها مؤلفاتت حظ خصائص متيز الن لشاطيبا مؤلفات عند تأمل       
ُ  ،وضرورة فهمها ،املقاصد الشريعة بل هي  ،شريعةملقاصد ال همِّ فلم يكتف رمحه اهللا بتخصيص جزء م

ً  نستشف ،جتهادالفعند عرضه ملباحث ا، صبغة الكتاب وخاصيته ً  منهجا  ،يف حضور املقاصد فريدا
 استدالالً  األصول قضايابعض ومعاجلة  ،الشريعة مقاصدضوء  يفسائل مل هلك من خالل تقرير وذ

 كآثارعوامل ثالثة   يوسف سعيد الشاطيب اإلماموقد قرر صاحب نظرية االجتهاد عند ، دباملقاص
 ،وهنا يظهر من العوامل ثالثة «:فيقول ،الشاطيبكما يراها   معرفية ملقاصد الشريعة يف عملية االجتهاد

َ  اآلثارمن غريها من جهة الداللة على  أكثروهي  ِ العم  أن :أوهلا، هلذه املقاصد أساسيةكقيمة   ةِ يَّ ل
 أداةاملقاصد هي  أن :وثانيها، األصوليف علم  ديف تكوين حقيقة االجتها أساسيحمور  هي املقاصد

تهد يف عملية االجتهاد أخطأ إذا هلتقومي االجتهاد وتسديد املقاصد وسيلة ضرورية  أن :وثالثها، ا
: األول قسمني؛ لتدليل عليها يفلوميكن حصر هذه العوامل  ،1»لتوسيع عملية االجتهاد يف الشريعة

أن نشرع يف وقبل  ،معاجلة قضايا يف ضوء املقاصد: والثاين ،بتأصيل مقاصدي تقرير مسائل
  .ما ذكرنا نعرج بشكل موجز عن مفهوم املقاصد الشرعية  االستدالل على

  : تعريف مقاصد الشريعة: أوال
مفاهيم  أورد وإمنا ،اإلسالمية قاصد الشريعةملتعريف  وأطيب رمحه اهللا لوضع حد مل حيرص الشا    

 الشاطيب من جاء بعد  أما، وضع كتابه للعلماء ألنهمتناثرة يف ثنايا الكتاب يدركها الراسخ يف العلم 
  .هلا تعريفات وحدود افقد وضعو  هكالطاهر بن عاشور وغري 

واحلكم امللحوظة للشارع يف  ،هي املعاين :التشريع العامةمقاصد  «:تعريف الطاهر بن عاشور .1
 .2»...معظمها  أوالتشريع  أحوالمجيع 

اليت وضعها الشارع عند كل  واألسرار،راد مبقاصد الشريعة الغاية منهاامل «:عرفها عالل الفاسي .2
 .3» أحكامهاحكم من 

                                                             

  .65ص ،يوسف سعيد، الشاطيب ماماإلنظرية االجتهاد عند 1 
  .251ص، م2001/ه1421، 2ط، دار النفائس، الطاهر بن عاشور، اإلسالميةمقاصد الشريعة  2
  .7ص، م1993، 5ط، دار الغرب اإلسالمي، عالل الفاسي، ومكارمها اإلسالميةقاصد الشريعة م3 
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 .1»التشريع  أحواللشارع يف مجيع لاملقاصد هي احلكم املقصودة  «:عرفها محادي العبيدي .3
 ألجلهي الغايات اليت وضعت الشريعة  اإلسالميةمقاصد الشريعة  «:محد الريسوينأعرفها  .4

 .2»ملصلحة العباد ، حتقيقها
اليت ، واألسرارواملعاين ، ن املقاصد هي الغايات واحلكمعلى أ جتتمعه التعريفات كلها تتقارب و فهذ
  .حتقيقا ملصاحل العبادجلها وضعت الشريعة أمن 
  :قضايا في ضوء المقاصدال بعض ومعالجة، أصوليةطبي لمسائل اعرض تقريرات الش: ثانيا

  :مسائلال تقرير :أ
تهد رتب الشاطيب اإلماماشرتط  .1 فهم ":  االجتهاد واالستنباط شرطني مها ةللقدر الذي يبلغ به ا

   ."مقاصد الشريعة على كماهلا
   ."االستنباط بناء على فهمه فيهاوالتمكن من " .2

ده يف كل مسالة من مبلغا فهم عن الشارع فيه قص اإلنسانذا بلغ إف «:األولفيقول عن الشرط     
اويف كل باب من ، مسائل الشريعة َ  وه، فقد حصل له وصف ،أبوا له منزلة اخلليفة زُّ نـَ السبب يف تـ

الشاطيب رمحه اهللا  أنرى فن، 3»اهللا  أراه اواحلكم مبالتعليم والفتيا  سلم يفللنيب صلى اهللا عليه و 
الشاطيب  إضافةوسنبني فيما يلي ، فهم مقاصد الشريعة على كماهلا ،اديشرتط لبلوغ رتبة االجته

 "من االستنباط بناء على فهمه فيهاالتمكن  "الذي هو  عن الشرط الثاين أما ،وتوسعه يف هذا الشرط
يف فهم  إليهاهو بواسطة معارف حمتاج  إمنالك مكن من ذن التإف لألولفهو كاخلادم  «:فيقول عنه
 والثاين وسيلة، املقصود ألنهالسبب يف بلوغ مرتبة االجتهاد  بأنه األوللك عرب عن ولذ ،4»الشريعة 

، األصوليف تكوين حقيقة االجتهاد يف علم  أساسياملقاصد حمور  أن ؛ويتضح من هذا الشرط، له
يت قصدها الشارع من وراء ال مِ كَ احلِ  إلدراكضروري  أمرفمعرفة مقاصد الشريعة بالنسبة للمجتهد 

فقد ،  تكاليف الشريعة غري ما شرعت لهكل من ابتغى يف«لك يقول الشاطيب رمحه اهللا ولذ، التشريع

                                                             
  .159ص ،محادي العبيدي، الشاطيب ومقاصد الشريعة 1
  .19ص، م1990/ه1416، اإلسالميمحد الريسوين املعهد العلمي للفكر أ، الشاطيب اإلمامظرية املقاصد عند ن 2
  .85ص، 4ج، الشاطيب ،املوافقات 3
  .85ص، 4ج،نفسه صدرامل 4
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، مل تشرع له فمن ابتغى يف التكاليف ما، فعمله يف املناقضة باطل، الشريعة وكل من ناقضهاناقض 
  .1»فعمله باطل 

تهد ، ناط اخلاصحينما كان بصدد الكالم عن حتقيق امل آخرويقول رمحه اهللا وهو تقرير  يف حق ا
ا أحكامفهو حيمل على كل نفس من  «:الذي يقوم به لك هو ذ أنبناء على ، النصوص ما يليق 

احلكم الذي يليق  إعطاء أن إىلويشري الشاطيب هنا  ،2» التكاليفاملقصود الشرعي يف تلقي 
بالنظر الدقيق يف النصوص عند تنزيل  ،آخر إىلومن شخص  ،أخرىكلف يف حالة دون بامل

التمكن من و  بفهم املقاصد إالهذا املقام  إىلوال ميكن الوصول ، هو املقصود الشرعي ،التكاليف
  .االستنباط بناء على فهمه فيها

، مقصود شرعا األفعال ماآلتالنظر يف « :فيقول يف املسالة العاشرةل آامل تقريراته اعتبارمن لك كذ
ً يقول و ، 3»خمالفة  أوفعال موافقة األكانت   أن إما األعمال ماآلت وإمنا«:يف الدليل الثاين أيضا

 عماللأليكون  أن أمكنن مل تعترب إو ، فهو املطلوب تن اعترب إف، غري معتربة أوتكون معتربة شرعا 
ن التكاليف ملصاحل العباد أملا تقدم من ، وذلك غري صحيح ،األعمالت مضادة ملقصود تلك ماآل

ال  أن إىللك يؤدي ن ذإف وأيضا، تزيد أووقوع مفسدة توازيها  إمكانمع  وال مصلحة تتوقع مطلقاً 
وهو خالف وضع الشريعة كما  ،وال نتوقع مفسدة بفعل ممنوع ،نتطلب مصلحة بفعل مشروع

تهد قصد الشارع آيقرر اعتبار امل فهو، 4»سبق  بإعمالهل بناء على مقصد الشريعة حىت يدرك ا
 فسدةم إىليؤدي استجالب املصاحل  لكي ال ؛ومراعاة لظروف والطوارئ، نظر للعواقب ألنه، لآللم

املآل ة لقواعد املتفرعة عن قاعدا أنكما   ،وهذا تقومي لالجتهاد وتسديد له، هاياو ست أوكرب منها أ
احث االجتهاد يف كلها توسيع يف مب، "االستحسان" و "مراعاة اخلالف" و "والذرائع" و" احليلك"

  .لك كثري ال يتسع املقام لذكرهذ حتقيق املناط اخلاص وغري إىلبالنسبة  األمرلك وكذ ،ضوء املقاصد
  
  
  

                                                             
  .28، 27ص، 3ج، الشاطيب ،املوافقات 1
 .77ص، 4ج، املصدر نفسه 2
 .152ص، 4ج، املصدر نفسه 3
  .153ص، 4ج، املصدر نفسه 4
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  :بالمقاصد معالجة بعض القضايا) ب
الشريعة كلها ترجع «:قول واحد فقال إىليعة كلها ترجع الشر  أنالشاطيب  اإلمامقرر : يف املسالة الثالثة

ان كثر اخلالف كما إو ، عهاقول واحد يف فرو  إىل  ،1»لك غري ذوال يصح فيها ، كذلك  أصوهلايف  أ
يف الدليل الثالث على  وهي من املسائل اليت عاجلها الشاطيب مبقاصد الشريعة فيقول رمحه اهللا

 إذان الدليلني أل ،قايط تكليف ما ال إىل ألدىف خاللل مساغالشريعة  لو كان يف نهأ «:املسالة
، أوالاملكلف مطلوب مبقتضاها  أنيقال  أن فإما، لشارعلمقصودين معا فرضنا تعارضهما وفرضنامها 

ملكلف ) ال تفعل( ، )لافع( يقتضي فاألولواجلميع غري صحيح ، اآلخردون  بأحدمها مطلوب أو
لك وكذ، خالف الفرض ألنه ؛والثاين باطل، يطاق ال وهو عني التكليف مبا ،وجه واحدواحد من 

ماكان ا  إذاالثالث  والشريعة كما قرر  ،2»فيلزم منه ما تقدم األول إالفلم يبق ، لفرض توجه الطلب 
ول يف الدليل ويق، كليف مبا ال يطاق غري مقصود شرعاالشاطيب جاءت للتكليف مبقتضاها والت

قصدمها الشارع مثال مل  إذان الدليلني املتعارضني ألنه شيء ال يتصور أ «:اخلامس على املسالة
هوم منه يكون املف أنفال ميكن " تفعل"ال " افعل"قال يف الشيء الواحد  إذا ألنه ؛يتحصل مقصوده

فال ، فال يتحصل للمكلف فهم التكليف ،وال طلب تركه لقوله افعل، طلب الفعل لقوله ال تفعل
 ،يطاق يف الدليل الذي سبق من جهة التكليف مبا ال أشار يبالشاطف ،3»يتصور توجيه على حال 

علمي يف املنهج ال إىلوهذا راجع ، ن التكليفويف الدليل الثاين من حيث عدم حصول املقصود م
  .يف حينه يف منهجه بالرتجيح باملقاصد أكثروسنبني ، معاجلة القضايا باملقاصد

يف  األصولتقريره لبعض املسائل ومعاجلته لبعض قضايا  فرأينا، قا صعباتشاطيب ارتقى باملقاصد مر فال
وهي خاصية  ،ف من سبقهعلى خال األصويل التأليفعلمية ومنهجية يف  إضافةوهي ، ضوء املقاصد
املقاصد جتري يف املوافقات كالدم يف  أصبحتحىت ، بصبغة مقاصدية أصويلنه مؤلف ألهذا الكتاب 

  .4العروق كما قال العلمي
  
  

                                                             
  .96ص، 4ج، املصدر السابق 1
 .96ص، 4ج، املصدر نفسه 2
  .97ص، 4ج ،املصدر نفسه3 
  .103ص، العلمي، منهج الدرس الداليل4 
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  :استصحاب منهج التقعيد العلمي : المطلب الثاني 
  تعريف القاعدة: أوال
القاعدة من ، السحاب أصول، البناء أساطني ،األس أصل: ( هلا عدة معاين منها: لغةالقاعدة  .1

  .1)النساء
  .2»قضية كلية منطبقة على مجيع جزئيتها«عرفها الشريف اجلرجاين : صطالحاا .2

ومبعىن ، القضية الكلية كما ذكر اجلرجاين مبعىن( :الشاطيب فلها عدة معان اإلمامعند  ماأ     
موع احملصل من ، عىن الدليل كالذريعة واالستحسانومب، العمومات والعزائم  اآلحاداستقراء ومبعىن ا

  .3) الكلي العام األصلومبعىن ، اجلزئية
عن  فأسفر، بالكليات األخذ مبدأ إىلوافقات يف كتابه امل ادعالشاطيب  أنفيما سبق  رناشأ :ثانيا

ً معتمد ،فروع شىت تندرج حتتهالك تقرير قواعد كلية ذ  منهجهعلى  أدلوال ،  ذلك على االستقراءيف ا
نظرت بالنظر املسوق يف هذا الكتاب تبني به من قرب بيان القواعد  إذا «:من تصرحيه حيث يقول

الشاطيب يف باب  أوردهاسنذكر بعض القواعد اليت  وعليه ،بيان إىلوهذا الكالم حيتاج  ،4»الكلية 
، عتمدا يف ذلك على كتاب املوافقاتم ،على سبيل التمثيل ال على سبيل احلصر ،االجتهاد

ممن هلم ن البحث فيها استوىف حقه أل ،التمثيل هلابذكر القواعد دون شرحها و  وسأكتفي ،واالعتصام
ال السبققدم   ،عن سابقيه يف هذا الباب اإلمامفيما تفرد به  اإلضافةسنبني وجه  وإمنا، يف هذا ا
 َ َ نـُ وس   .يف االجتهاد ديةوقواعد مقاص ،أصوليةقواعد  ؛قسمني إىلالقواعد يف هذا البحث  عُ رِّ ف
  في باب االجتهاد األصوليةالقواعد : أوالً 
 .5» واإلثباتطريف النفي ترب ما تردد بني عجمال االجتهاد امل « .1
ن تعلق باملعاين لزم العلم إلنصوص اشرتط له العلم بالعربية و الستنباط يف ااتعلق ب إناالجتهاد  « .2

 6»مبقاصد الشريعة 

                                                             
  .60ص، 9ج، الزبيدي، تاج العروس. 3689ص، 5ج، ابن منظور، لسان العرب 1
    .143ص، دار الفضيلة، الشريف اجلرجاين، التعريفات واحلدود2 
  .458، 457ص، العلمي، منهج الدرس الداليل: ينظر 3
  . 317ص، 3ج، الشاطيب، املوافقات4 
  .121ص،4ج، املصدر نفسه5 
  .127ص،4ج، املصدر نفسه 6
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تهدين بالنسبة  « .3 تهدين  إىلالشرعية بالنسبة  كاألدلةالعوام   إىلفتاوى ا  .1»ا
  .2» من اخلالف ماال يعتد به يف اخلالف « .4
 .3» الشريعة حبسب املكلفني كلية عامة « .5
ان كثر اخلالف كما إو  ،قول واحد يف الفروع إىلالشريعة كلها ترجع  « .6   .4» لككذ  أصوهلايف  أ
 .5»اهلوى  إتباعفيه  ما إالصار اهلوى بعض مقدمات الدليل مل ينتج  إذا « .7
 6.»ومل يظهر يف بعضها نسخ فالواجب الرتجيح  األدلةتعارضت  إذا « .8
    .7» اللةضاجتهاد له حمض  نظر من ال نظر له واجتهاد من ال إتباع « .9

  :القواعد المقاصدية في باب االجتهاد : ثانيا
 .8» أيضا إسراف وإمهاهلا ،صود الشارعالعمل بالظواهر على تتبع وتغايل بعيد عن مق « .1
 .9»خمالفة  أوموافقة  األفعالمعتربا شرعا كانت  األفعال تالنظر يف ماآل « .2
تهد  « .3 ا األسبابينظر يف  أنعلى ا  .10» ومسببا

على  وأحيل، لق باالجتهادعفيما يت، ب املوافقات واالعتصامالقواعد املختارة من كتا ضهذه بع      
عند  قواعد املقاصد:" ومها، البحث حقه من الدراسة والتوضيح أعطتيتني ملع لرسالتنيشرحها 

وإمنا قصدت من ، "الشاطيب للجياليل اإلمامعند  األصوليةوالقواعد "،  "الشاطيب للكيالين اإلمام
وليس هذا فحسب ،إيراد هاته القواعد تبيني استصحاب منهج التقعيد العلمي يف مباحث االجتهاد

ا اإلضافةبل  ني الذين ملنهج املتكتقرير القواعد على غري م وهي ، الشاطيب يف منهجه اليت جاء 
رد جتريب القاعدة ن القاعدة تسبق أل، للقاعدة األمثلةدعمها مث يبحثون عن  أو ،يقررون القواعد 

                                                             
  .231ص، 4ج، املصدر السابق1 
  .167ص، 4ج، املصدر نفسه2 
  .190ص، 2ج، املصدر نفسه3 
  .93ص، 4ج، املصدر نفسه 4
  .174ص،4ج، املصدر نفسه 5
  .218ص، 2ج، الشاطيب، االعتصام 6
  . 266ص، 2ج، املصدر نفسه 7
 121ص، 3ج، الشاطيب، املوافقات 8
  .151ص، 4ج، املصدر نفسه 9

  .153ص، 4ج ، املصدر نفسه 10



 في باب االجتهاد وتطبيقاتها إضافات الشاطبي                              :       الفصل الثاني

  36 

، هو الوسيلة لتقرير القاعدة األمثلةن نظره يف إف، الشاطيب بالعكس متاما اإلمامبينما ، املثال عندهم
 إىلقرب أمما جيعل منهجه  ،األحكامالصافية اليت يستمد منها  منابعهايتعامل مع النصوص من ه نأل

ً جتريدي مطلق غري متق إطاريف  املتكلمونبينما يبحث ، مالمسة للفقه وأكثر، الواقعية ا بالواقع يد كثري
بينما الشاطيب  ،ذهبيةعلى الفروع املالقائم  األحناف على منهج تقرير القواعد وال، الفقهي احلقيقي

 إىلوهذا راجع ، واألولنيالصحابة  وأقوال واإلمجاعوهي الكتاب والسنة  ،األصليةصادر امل إىليعود 
  .1املنهج االستقرائي ولذي اعتمده يف تقرير القواعد وهاملنهج ا

ما جاء  أما ،ومنثل ملا ذكرنا بنماذج نستشفها من كتاب املوافقات يف باب االجتهاد باختصار شديد
  .ب احملدثنيواملتكلمني فهو مبسوط يف كت طريقة األحناف من

مث  ،2»مذموم  األسئلةمن  اإلكثار «:لة الثامنة من كتاب لواحق االجتهادأالشاطيب يف املسيقول 
~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦   § ̈   M :قوله تعاىللمن كتاب اهللا  باالستدالل استهل

  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «  ª  ©µ  ́   ³¶  ¹  ̧ºL]101:املائدة[،  
|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤    }M  :قرأنه أ « ذكر حديث النيب ، ومن السنة

¥¦L]أكليا رسول اهللا : عرض مث قالأعام ؟ ف َأكُلَّ فقال رجل يا رسول اهللا ، ]97: آل عمران 
اولو ، ها لوجبتوالذي نفسي بيده لو قلت" :ويف الرابعة قال، عام ثالثا ؟ مل  ولو، وجبت ما قمتم 

  .3»فذروين ما تركتم ، ا لكفرمت اتقومو 
ً  رأيتما  «:ابن عباس بأثر واستدل ً خري  قوما لة أعن ثالثة عشرة مسإال  سألوا حممد ما أصحابمن  ا

  .4» عما ينفعهم إاللون أيس اما كانو  )...(حىت قبض 
ستنبط عشرة ايف النهي والذم عن كثرة السؤال مث  ،مجيعا ذكرهال ال يتسع املقام أخرىاً آثار  وأورد

  :يكره فيها السؤال نذكر موضعني على سبيل التمثيل ومها وأمثلةمواضع مبثابة فروع 
  .السؤال عما ال ينفع الدين - 1

                                                             
ددون1    .290ص، عبد السالم بن حممد، التجديد وا
  .252ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات2 
  .102ص، 4ج، ]باب فرض احلج مرة يف العمر، كتاب احلج[ ، الطبعة الرتكية، صحيح مسلم 3
، إسناده ضعيف. 245ص، 1ج، 129ر، ]باب كراهية الفتيا[،م2000/ه1421، 1ط، دار املغين، رواه الدارمي يف السنن4 

  .حممد بنفضيل متأخر السماع من عطاء بن السائب
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  .1ما بلغ من العلم حاجته ديسال بع أن - 2

، ومسالة حتقيق املناط اخلاص ،قول واحد إىلعلى هذا املنوال كمسالة الشريعة ترجع  أخرى ومسائل
ذا القدر لضيق املقام ،ومسالة االعرتاض على ظواهر النصوص ذا يتجلى منهج الشاطيب ، نكتفي  و

  .الفريد يف تقرير القواعد وحسن التمثيل هلا
  :استصحاب منهج االستقراء في باب االجتهاد:الثالث المطلب

ً :أوال   تعريف االستقراء لغة واصطالحا
 فهو اجلمع والتتبع ، 2»ه بعضاضقرأت الشيء قرآنا؛ مجعته وضممت بع«، من قرأ   -  أ

مل يذكر الشاطيب تعريفا لالستقراء وإمنا تعرض له يف سياق أنواع  :اصطالح الشاطيبيف    - ب
االستقراء هكذا شأنه فإنه  «:االستقراء يف مسألة السادسة من مبحث العموم واخلصوص قال

 3.»ظين اليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي وإم تصفح جزئيات ذلك املعىن
هو  ،4»ع طفيه الق أفادتظنية تضافرت على معىن واحد حىت  أدلةمجلة «وهو : والنوع الثاين

ا الشاطيب من خالل االستقراءلعموم املعنوي الثابت باالستقراء ا   .وهو عني اإلضافة اليت جاء 
املوافقات هو االستقراء  الشاطيب كان عمدة ما اعتمد عليه يف كتابه اإلمام أنشرنا فيما سبق أ: ثانيا
َ  وأضم أوابده من أقيد أزلومل  «:فيقول رمحه اهللا ،صيالتهأيف ت من  وأسوق، ال مجو  شواهده تفاصيل

ً  ،شواهده يف مصادر احلكم وموارده ً  مبينا ً  ،ال جمامال على استقراء الكلية غري مقتصر على  معتمدا
" املقاصد" الشاطيب على االستقراء هي اإلماماملسائل اليت اعتمد فيها  أهمومن  ،5»...اجلزئية األفراد

ه اهللا فيقول رمح ،6كون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثالثة الضرورية واحلاجية والتحسينية
وما انطوت عليه  ،الكلية واجلزئية أدلتهاوالنظر يف ، لك استقراء الشريعة ودليل ذ «:االستدالل هلايف 

مضاف  بأدلةبل ، املعنوي الذي ال يثبت بدليل خاص العامة على حد االستقراء األمورمن هذه 

                                                             
  252ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات 1

  3563ص،  5ج، ابن منظور، لسان العرب2 
  .233ص، 2ج، الشاطيب، املوافقات 3
  .27ص، 1ج، املصدر نفسه4 
  .19ص ،1ج، املصدر نفسه 5
  .37ص ،2ج، املصدر نفسه6 
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، األدلةواحد جتتمع عليه تلك  أمرحبيث ينتظم من جمموعها  ،األغراضخمتلفة ، بعض إىلبعضها 
واملالحظ ، 1»ذلك أشبهوما  ،عنه اعة علي رضي اهللاوشج ،على حد ما ثبت عند العامة جود حامت

لك يف ها بالتواتر املعنوي كما يصرح بذالشاطيب رمحه اهللا جعل االستقراء املعنوي شبي أنيف هذا النص 
كله على نسق واحد    يأيتلك ن ذأل، وليس تواترا معنويا «:دراز قائال ويعلق على ذلك ، أخرنص 

ِ مجيعها دالة على شجاعة عَ  تأيتكالواقع الكثرية املختلفة اليت  ً ل هذا  أما، طريق غري مباشرب، ي مثال
تفاد منه الوجوب  وبعضها بطريق غري مباشر لكن يس، مباشرة على وجوب الصالة االً بعضه د فيأيت

ر فوهلذا تضا ،2»شبيها باملعنوي ومل جيعله معنويا  هلك عدذلو  )...(وذم التارك ، كمدح الفاعل هلا
ا أفرادهابعكس ، الشاطيب يفيد القطع  اإلمامالظنية على معىن واحد عند  األدلة ظنية  أل

ا على قواعد  دراز معلقا على عبد اهللا  ويقول ، املراد منها القطع األصولفيستضعف االستدالل 
ذتولو «قول الشاطيب حينما قال  ض مل هذا املعرت  مأخذالشريعة على الكليات واجلزئيات  أدلة ُأخِ

باالستقراء  أي«فيعلق دراز على قوله  ،3»نشرك العقل  أن إال) ...(حيصل لنا قطع حبكم شرعي 
َ  أن إاليكون املعىن  أنوحيتمل ، منظومة يف سلك واحد األدلة إىلوالنظر   األحكامم العقل يف كِّ حنُ
ا من جهتهنه يدركها أونقول  ،الشرعية كن السمع ظنيا لن كان دليل إو  ،بنفسه فيحصل القطع 

 إفادةفتعني هذا الطريق االستقرائي يف ، ينظر فيها من وراء الشرع وإمنا، العقل عندنا ال يدركها مباشرة
 وإمنا، لقطع يف االستقراء على التامصر االشاطيب مل يق أنلكن ما يلفت النظر ، 4»السمعيات القطع 

اخلالف يف  وإمنااالستقراء التام ال خالف فيه  أنمع العلم ، غليبحىت االستقراء الناقص األ وإمنا
، ملقاصد االستقرائية متتاز بالقطعا أن كما «:لكفيقول الريسوين موضحا ذ، األغليباالستقراء الناقص 

ً يعقط كيف يؤكد الشاطيب على، قبل قليل رأيناوقد  ً  وأ ة االستقراء سواء كان تاما  ريا بتعبريكثأ( ناقصا
كون االستقراء الناقص يفيد واملناطقة من   األصولينيلك ما يرتدد عند كثري من متجاهال بذ) الشاطيب

  .5»األرسطيمنهم للمنطق  إتباعا، ظن وال يفيد العلمال
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ً  من هنا أنيتضح و     ً أ أو الشاطيب يعترب من االستقراء القطعي ما كان تاما وهذا على خالف  ،غلبيا
لك ورجح ذ، غري قطعي األغليباالستقراء الناقص  أنواملناطقة الذين يعتربون  األصولينيبعض 

التام  «وقال الغزايل ، 2جا واختاره صاحب املنه ،1» نه يفيد الظن الغالبأ واألصح «:الزركشي فقال
على منط غلب على  األكثرمهما وجد  ألنه ؛للفقهيات إالوغري التام ال يصلح  ،يصلح للقطعيات

  .3» لككذ  خراآل أنالظن 
ن الشاطيب يعترب إوعليه ف، حجة ظنية ال قطعية األغليب أوفهم يعتربون االستقراء الناقص     

وهو الدافع الذي جعلين ، على معىن واحد األدلةتضافرت  إذاحجة قطعية  األغليباالستقراء الناقص 
مسالة وقاس عليه يف ، يف باب االجتهاد إليه أشارالشاطيب  نألمبحث االستقراء يف الدراسة  أدرج

كيفية   نياب ومر «:فيقول رمحه اهللا، "االعرتاض على ظواهر النصوص غري مسموع"وهي، الرابعة
 أوفتتبع الظنيات يف الداللة [، 4» تأملهاقتصاص القطع من الظنيات وهي خاصية هذا الكتاب ملن 

ن املعىن أل، ضعيف األدلةكون بعض   مباالةمن غري  النظر العقلي مع استخدام مها معا  أو نتيف امل
عند ولكن ، يكونوا حمل ثقة أنرواة التواتر املعنوي ال يلزم مجيعهم  أنكما ، دليل خاص إىلال يستند 
ذا القدرف،5]املسالة يتضح املقال إىللرجوع وبا، يلزم ذلك اجتماعهم من و  اإلطالةلتفادي  نكتفي 

الستدالل ال ختلوا منهجا ل أصبحبني اعتماد الشاطيب على االستقراء والتوسع يف استعماله حىت ت هنا
 .يف منهج االستدالل وتقرير القواعد أصولية إضافةبل يقيس عليه وهي ، جل مباحثه منه

 
✽✽✽✽  

  
  

  
  
  

                                                             
  .10ص، 6ج، م1992/ه1413، 2ط، وزارة األوقاف بالكويت، الزركشي، البحر احمليط1 
اج يف شرح املنهاج2    .174ص، 3ج، السبكيان، اإل
  .105ص، 1ج، الغزايل، املستصفى3 
  .359ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات 4
  .انظر تعليق دراز يف اهلامش.359ص، 4ج، املصدر نفسه 5
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  في الصياغة والمصطلح األصولية اإلضافة: المبحث الثاني
  الصياغةاإلضافة في  :األول المطلب

أصول الفقه من املسائل اليت ال ينبين عليها  طيب يف مقدماته العلمية إىل ختليصاإلمام الشا دعا      
والتحذير من الوقوع يف ، ملحه والتقليل من، واحلض على املسائل اليت هي من صلب العلم ،عمل

ع النقص مما يشكل واستخالص مواض ،وهذا نابع من وقوف الشاطيب على الرتاث األصويل، أخطاءه
وهذا ، للحصول على كيفية فهم النصوص واستنباط أحكامها ،على دارس هذا العلم صعوبة إدراكه

ال يتأتى إال ببسط صياغة أصولية على معهود العرب من غري جنوح إىل التعقيد واجلري وراء املنطق 
ً  لكاً ولذلك سلك اإلمام الشاطيب مس، الفلسفي الذي يغلب عليه املنحى العقلي يف توجيه  عظيما

َ  ،وإيثاره على املنحى العقلي، األنظار إىل أمهية املنحى اللغوي يف االستنباط َ و َ بـ عليه صحة النظر يف  ىن
االستنباط تحقق سلك به يف حقق الحبيث إذا  «:فيقول، ن السنة والقرآن عربيانالنصوص الشرعية أل

  .1»ومنازعها يف أنواع خماطبتها خاصة ،مسلك كالم العرب يف تقدير معانيها ،واالستدالل به ،منه
ويتجلى مسلك الشاطيب يف جتديده للصياغة ما قاله يف املقدمتني يف املسالة السادسة من كتاب      

إال أن املتحري فيه إجراءه على عادة العرب يف خماطبتها ومعهود كالمها «: فيقول، لواحق االجتهاد
و أقرب إىل حصول املطلوب على أقرب ما يكون وألن التزام االصطالحات املنطقية والطرائق إذ ه

ألن الشريعة مل توضع إال على شرط  ؛املستعملة فيها مبعد عن الوصول إىل املطلوب يف األكثر
ذا يوجه ، 2»ومراعاة علم املنطق يف القضايا الشرعية مناف لذلك ،األمية الشاطيب نقدا  اإلمامو

، على غرارهملؤلفني أصوليني وصفت كتبهم بالتعقيد إلدراج املنطق والتعمق يف مباحث األصول 
َ اتَّ ف ْ سم م ت الشاطيب على ما   ولذلك مل ينسج، اجلدل واالستدالل العقلي بالتعقيد وامليل إىل مؤلفا

ً وإمنا سلك م ،كتب يف أصول الفقه ً  سلكا العلمي يف تناول  ختيار اللفظيتجلى يف طياته دقة ا جديدا
ولذلك متيزت  ،ادة األصولية من توضيح املفاهيم وتذليلها وربطها مبقاصد الشارع مبا عهده العربامل

  :بعدة خصائص نذكر منها األصوليةصياغته للمادة 
 .كيبا سهولة املرادفات ومجالية الرت  .1
 . لو من التعقيدؤلف خيامل ندرة املصطلحات املنطقية واستبعاد املباحث الكالمية مما جعل .2

                                                             
  .33ص،1ج، الشاطيب، املوافقات 1
  .259ص،4ج ،املصدر نفسه2 
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 .الصبغة املقاصدية يف صياغة املادة األصولية .3
 .االستطراد يف االستدالل العقلي واجلدل واملناظراتاالستطالة و عدم  .4

، وللتدليل على هاته اخلصائص نستحضر مثاال يف باب االجتهاد يف مسالة التصويب والتخطئة     
ا دائرة بني طرفني نفي ، بهجتهاد فهي راجعة إىل منط التشاوأما مواضع اال «:يقول اإلمام الشاطيب أل

ن قيل بأن إ، وعلى كل تقدير، ب من وجه اخلطأفقد خيفى هناك وجه الصوا، شرعينيثبات وإ
وال هو حجة من  ،صيب واحد فقد شهد أرباب هذا القول بأن املوضع ليس جمال االختالفامل

فهذه ، وإبالغ اجلهد يف طلب مقصد الشارع املتحد، عبل هو جمال استفراغ الوس، ختالفحجج اال
بل بالنسبة إىل  ، إلطالقوإن قيل إن الكل مصيبون فليس على ا، املقررة أوال ق األدلةفْ الطائفة على وِ 

وال  ،هد ال جيوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهادهتالتفاقهم على أن كل جم ،قلده من أو كل جمتهد
 فلو كان االختالف سائغا على اإلطالق، ألن اإلصابة عندهم إضافية ال حقيقية، الفتوى إال به

لولو تأملنا  ،للشاطيب هذا نص، 1»وليس كذلك ،لكان فيه حجة ْ ي َ بـ هذا النص نرى أن اإلمام سار  قُـ
والعقل وهو ما مل أحمله النقل على ما انتهجه يف كتابه يف تقريره للمسائل من التدليل على املسألة من  

  :ونستخلص من هذا النص ما أشرنا أليه سابقا، صولكتب األ  يف
 ")اإلطالق"، "سائغا"، صواب"،"خطأ"، "إثبات"، "نفي( "سهولة األلفاظ والتناغم االصطالحي  -
وقد مر معنا شرح هذا ) وإبالغ اجلهد يف طلب مقصد الشارع املتحد( حضور القصد يف اخلطاب  -

َ ، تعريف االجتهاداملعىن يف  ّ وهذا ما َمت عن غري من حضور القصد يف مباحث  الشاطيبز به ي
 .االجتهاد

رضه للمسألة على غري ما عهد فجاء ع، نطقيةعدم االستطالة يف املناقشة والردود واالستدالالت امل -
 .عند األصوليني من أمثال الغزايل واآلمدي والرازي

أو استعمال الغريب  ،تكسي النص تعقيدا وغموضا خلو النص من املصطلحات املنطقية اليت -
اللهم إال ما كان من املصطلحات ذات أصول كالمية أو منطقية اليت أصبحت مصطلحات 

 .أصولية لتكامل العلوم وتداخلها 
 ومع كل ما ذكرنا من مميزات البد من اإلشارة إىل بعض األمور اليت قد تستشكل يف الصياغة

وهي من اجلمل ) منط التشابه(واأللفاظ املركزة مثل عبارة  ،وهى العبارات املوجزة ،األصولية للشاطيب
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ودليل ، )ةية ال حقيقياإلصابة عندهم إضاف(وكذلك مجلة ، املوجزة وقد أفاض يف شرحها قبيل النص
تهد رأيه إىل رأي غريه فلو كانت حقيقية ملا عدل عن رأيه إىل رأي غريه ز وهذا اإلجيا، ذلك ترك ا

مربره أن اإلمام مل يكن قصده من التأليف هو تكرير ما ورد يف كتب األصول وإمنا كان غرضه 
وكذلك املوسوعية اليت كان يشتمل عليها فكره ، التوسعة فيما أغفلوه وإضافة ما يراه خادما هلذا العلم

وقد  ،ها الشاطيبيطلع علضقد ال حيصل لطالب العلم إدراك بعض املعاين إال بفهم تلك العلوم اليت ا
  .  أشار إىل ذلك يف مقدمته إىل أنه كتبه للعلماء

أن العمل بالدليل مشروط بوجود الدليل  «:نصا للرازي يف نفس املسألة يقول ويف املقابل نورد     
ألنه لو جد لكان تارك العمل به  ؛وإال كان ذلك تكليفا مبا ال يطاق ويف املسائل االجتهادية ال دليل

ً ، تاركا للمأمور به ً ، فيكون عاصيا للنار على ما مر تقريره يف املسألة أن األمر  فيكون مستحقا
، كمن اشتبهت عليه أمارات القبلة  ،وإذا مل يوجد الدليل جاز العمل مبجرد احلدس والتوهم، للوجوب

  . 1»فإنه جيوز له العمل مبجرد احلدس والتوهم 
وهو من مجلة  واملنطقي ملالحظ من نص الرازي كما ذكرنا سابقا اجلنوح إىل االستدالل العقليوا

  .من مناقشات وردود لذين عرضوا املسألة عرضا مطوالً األصوليني ا
إىل وهي مصطلحات صعبة الفهم مباشرة بل حتتاج " احلدس"، "التوهم"كذلك املصطلحات املنطقية 
  .خلفية سابقة يف علم املنطق

، منا اضطررنا إىل هذا ضرورة الطلباحتجوا بأن قالوا إ «:وإليك نصا آخر للغزايل يف نفس املسألة    
العلم  الظن أو طلب يال يتصور أن  ،جاهلأن اجلماد ليس بعامل وال علم فمن ، فإنه يستدعي مطلوبا

يطلب ما  هل يتصور أن،  خال عن وصف القدم واحلدوثومن  اعتقد أن العامل، وعلمه هجبهل
ً ، يعتقده انتفاءه فكيف جيتهد يف  وال حالالً  فإذا اعتقد الطالب أن قليل النبيذ ليس عند اهللا حراما
  .2»طلب أحدمها

 نطقيةما قيل عن الرازي يقال عن الغزايل من امليل إىل االستدالل العقلي واملصطلحات املو      
م األصولية ب وهذا منهج املتكلمني يف" التصور"، "القدم"، "احلدوث"   .سط ماد
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رنة ليس التنقيص والتعيري وإمنا توضيح ما قصده الشاطيب يف مؤلفة من اوالقصد من هذه املق    
تباع املناطقة فيما ال يتناسب مع ادعوته إىل العودة إىل العربية فيما يتعلق بفهم النصوص وعدم 

املصطلحات الشرعية واملفاهيم الشرعية وهي إضافة يف صياغة املادة األصولية مبا يعود على طالب 
  . علم األصول بفهم النصوص وكيفية استنباط األحكام منها

  :في المصطلح األصولي اإلضافة: المطلب الثاني
ً  نلحظ، عند دراسة مصطلحات الشاطيب األصولية     ً  ملمحا تلك  ،مميزاتهأهم ومن  ،فيها جتديديا

َ  ،اإلصالحية الرتبويةاللمسة  َ وهذا راجع إىل الواقع الذي كان يعيشه الشاطيب، من تـ ، خالقاأل دِّ ر
ا ،واستحداث البدع ً فكان اجتهاده يف الدعوة و ، وامليل إىل ملذات الدنيا وشهوا ال  اإلصالح عمال

مشروع  إصالحي يف بناء فتشكل لديه  ،اشتغاله بالعلوم اليت كان حيقق فيهاإىل جانب  ،ينفك عنه
ً  ،اإلصالح إىلالذي كان يدعوا فيه  والواقع ،اليت كان حيقق فيهام و العل ذلك  فيقول األنصاري مصورا

ً على هذا الواقع امل« :املعىن ،وخلقيا ، وسياسيًا  ،يوالدعو  ،اطيب  العلميانبىن مشروع الش ،نهار عسكريًا
وجتديد  ،بل مها مشروع واحد ،كان علمه خاليًا من دعوتهوال   ،علمهعن ومل تكن دعوته بعيدة 

من إصالحية التجديد املصطلحي عنده، ومدى ما اختزن من  اولذلك ما رأين متكامل منسجم،
ونكتشف وجه اإلضافة يف  ،ومن هنا سنقف على بعض املصطلحات ،1»مفاهيم تربوية ودعوية 

خنتار بعضًا منها على سبيل التمثيل ال على سبيل  تلك املصطلحات عنده وتوسعه فيها،مدلوالت 
  .)الفتوى االستحسان،، مراعاة اخلالف ،املآل املناط اخلاص،حتقيق  االجتهاد،: (احلصر

  :مصطلح االجتهاد:أوال
استفراغ الوسع  «:هو الشاطيبعند وقلنا أن تعريفه  ،ريف االجتهاد يف اللغة واالصطالحتعمعنا  مرَّ    

مجلة  بإدراج مقاصديان التعريف كان شرنا بأوأ، 2»اجلهد يف طلب مقصد الشارع املتحد وإبالغ
ده وال تكتمل عملية  االجتهاد عن ،اإلضافة يف التعريف وهو عني ،"طلب مقصد الشارع املتحد"

  .املكلفني  أفعالل احلكم على يبتنز  وإمنا، فقط باستنباط احلكم
 ً   :تحقيق المناط الخاص:ثانيا

  اما لغة مث نركبهمفنعرفه" مناط"و"حتقيق"من  إضايفحتقيق املناط مركب 
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،من : نوط «:املناط يف اللغة نيط عليه : يقالو  ...)(علق  وط ماوالنُّ  قه،علَّ  ناط الشيء ينوطه نوطًا
  1» علق عليه: الشيء

  األمروحق  (...) ،واحلق نقيض الباطل ومجعه حقوق وحقاق ،قمن الفعل حق «:يف اللغة حتقيقأما  
، ، 2»كنت على يقني منهإذا  ،وأحققته،األمرحققت :كان منه على يقني تقول  وأحقه حيقه حقًا

علق عليه احلكم،  ماأو ي مبعىن التحقق من العلة أ ،ومناط ؛ من حتقيقإضايفوحتقيق املناط مركب 
حمل  هو األخريوهذا  ،خاصحتقيق  حتقيق عام و :قسمني إىلوالشاطيب  يقسم حتقيق املناط 

  .الدراسة
لكن يبقى النظر يف  ،يثبت احلكم مبدركه الشرعي أن «:هواصطالح الشاطيب و  يف التحقيق العام .1

ثني ك ،4موجود يف كتب السابقني كابن تيمية وهذا التعريف، 3»تعيني حمله  وهم ، 5الدريينو احملدَ
العلة  ومل يقصروه على، أنواعمبا يشمل عدة  العام عرفوا حتقيق املناطمن مجلة األصوليني الذين 

  .فقط
ما وقع عليه من الدالئل  إىلنظر يف كل مكلف بالنسبة  «:التحقيق اخلاص عنده فهو أما .2

 ،6»التكليفية 
وهو ، األصولينيوهذا التعريف غري مبسوط يف كتب  ،وأعلى من التحقيق العام أدقفهذا التحقيق  

 وهذا التحقيق، فاستنبط الشاطيب هذا املعىن من عدة نصوص وقرره ،اإلضافة يف حتقيق املناطعني 
M  T  S  R  Q   P   O  N  M  L :التقوى املذكورة  يف قوله تعاىل ناتج عن

Y   X  W  V  UZ        ̂  ]  \  [L]يعرب عنه وقد ، ]٢٩:األنفال
يعرف به التحقيق اخلاص هو الذي رزق نوراً  افصاحب هذ«:قالفكما ذكر الشاطيب   ةباحلكم
  .7»وقوة حتملها للتكليف  ،إدراكها ومراميها و تفاوت، النفوس

                                                             
 .4577،ص6ج لسان العرب،ابن منصور،1 
 .940،ص2،جاملصدر نفسه2 
 .71،ص2املوافقات، الشاطيب،ج3 
 .192ص ،22ج م،2005/ه1426، 3ط دار الوفاء للطباعة، جمموع الفتاوى،4 
 .121،ص2م،ج2،2008ط ،مؤسسة الرسالة، فتحي الدريين ،وأصولهحبوث مقارنة يف الفقه  5
 .77ص ،4ج ،الشاطيب املوافقات،6 
 .77ص ،4ج ،املصدر نفسه7 
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خاص بالنفس  ألنه ،مس جانب الرتبيةتنل ،املناط اخلاص فعند التأمل يف نصوص الشاطيب يف حتقيق
ذا التحقيق رزق نور  والذي، الذوات اخلارجية أودون املوضوعات  ،اإلنسانية يعرف به مرامي  ايقوم 
ولنا تفصيل  ،وكل معاين الرتبية ،وتوجيه ،والربانية ،هذا مقام تأديبواحلظوظ العاجلة وكل  ،النفوس

  .1حبول اهللا  فيما يلي األمثلةبضرب  أكثر
  :ل المآ مصطلح:ثالثا

 :والثاين ،هو مبتدأ الشيء: فاألول ،انتهاؤهو  األمرابتداء : أصالنوله ) أول(من مادة  «:املآل لغة  -  أ
ً  وإمنا ،واجلمع أيائل، األيل ذكر الوعل ومن هذا (...) ناجلبل يتحصَّ  إىليؤول  ألنه ؛مسي أيال

,  -  .   / M :وما يؤول إليه وذلك قوله تعاىل، وهو عاقبته، الباب تأويل الكالم

L]آل الشيء يؤول «:ويقال ،2»ما يؤول إليه يف وقت بعثهم ونشورهم: يقول،]53: األعراف
 ْ َ ،ال مآالً أو َ ر َ إليه الشيء ل وأوَّ ، عج َ رج   .فاملآل مبعىن الرجوع والعاقبة ،3»هع

يناسب عاقبته  مبا، كلي يقتضي اعتباره تنزيل احلكم على الفعل  أصل «:يف اصطالح الشاطيب  - ب
 .4»املتوقعة استقباالً 

، ينتظم مبجموعة من القواعد االستداللية اليت بإطالقفاملآل أصل كلي ألنه دليل حاكم  [     
يراعى يف أصالً  فاعتربه األدلةالشاطيب جبملة من  وقد ثبت هذا املعىن عند، كليةتشكل مبجموعها  

تهد الفتوى مبقتضاه على وفق ما قد يصري  ،عملية االجتهاد ً  إليهفيكيف ا حال الفعل بعد ، غالبا
ً  «:ويقول الشاطيب شارحًا هذا املعىن ،5] وقوعه موافقة  األفعالكانت ، النظر يف املآالت معترب شرعا

تهد  ذلكو  ،خمالفة أو  أو باإلقدامالصادرة عن املكلفني  األفعالحيكم على فعل من  الأن ا
 ،؛ مشروعًا ملصلحة فيه  تستجلب)يكون فقد(إليه ذلك الفعل ما يؤول  إىلبعد نظره  إال باإلحجام

 أووقد يكون غري مشروع ملفسدة تنشأ عنه ، ولكن له مآل على خالف مما قصد فيه ،أو ملفسدة تدرأ
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إال أنه  ؛عب املوردللمجتهد صجمال وهو  ..)(. ،ولكن له مآل على خالف ذلك، به ملصلحة تندفع
  .1»على مقاصد الشريعة حممود الغب جاري ،عذب املذاق

 ،ملعىن واعتربه أصالً يف االجتهادعلى اعتبار هذا ا أدلةوقد سرد  ،املآل عند الشاطيب هذا معىن اعتبار
وقاعدة  ،وقاعدة احليل ،وقاعدة مراعاة اخلالف، سد الذرائع قاعدة: (قواعد وهيمخسة وفرع عليه 
يف  باإلضافة أتىقواعد كل هاته ال   )إقامة املصاحل الشرعية وإن عارضها بعض املناكر، االستحسان

قاعدة :"يف املصطلح مها اإلضافةلنبني وجه  قاعدتنيوسنفرد  ،أصل املآلبناء تقوية وتشييد 
  ."وقاعدة مراعاة اخلالف"، "االستحسان

 ً   :االستحسان :رابعا
وامرأة  ،يقال رجل حسن، فاحلسن ضد القبح ،واحد أصل،احلاء والسني والنون «:االستحسان لغة  -  أ

ُ حسناء  َ ح ٌ سان   .2» ة
ً  الشاطيب وأورد ،3»مبصلحة جزئية يف مقابل دليل كلي  األخذ «:يف االصطالح الشاطيب  - ب  تعريفا

  .4»ترك مقتضى الدليل على طريق االستثناء والرتخص  إيثار «:البن العريب وهو خرآ
مبصلحة جزئية يف مقابل دليل   األخذاالستحسان  «:فقالالتعريفني بني  األنصاري وقد ركب     

 إىلواعترب الشاطيب االستحسان من القواعد اليت ترقى  ،5»كلي على طريق االستثناء والرتخص
ى الكلي املعارض وهذه القاعدة هلا مقتضى مآيل ملا فيها من تقدمي اجلزئي عل ،القطعية األصول

 ً ً نظر ، استثناء وترخصا مفهوم االستحسان  على خالف بعض  الشاطيب ضح أووقد  ،للمآل ا
م يعتربونه دليل ينقد ، األصوليني وانتقدهم يف ذلك تهد الأل وعلى  ،ميكن التعبري عنه ح  يف ذهن ا

 ،وبيع العرايا ،أمثلة كالقراضوضرب لذلك  ، التشهيدعة الذين يردونه للذوق و خالف بعض املبت
  .واالطالع على العورات للتداوي 
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   :قاعدة مراعاة الخالف :خامسا
، أصالن أحدمها املراقبة واحلفظ: الراء والعني واحلرف املعتل «:قال ابن فارس: املراعاة يف اللغة .1

أرعوي : اآلخراألصل و (...) ، ورعيته إذا الحظته، رعيت الشيء رقبته:فاألول، واآلخر الرجوع
  .1» إذا رجع ،عن القبيح

ِ  :أصول ثالثة ،اخلاء والالم والفاء «: واخلالف يف اللغة   ، ء شيء بعد شيء يقوم مقامهيأحدها أن جيَ
 ُ ُ التَّ : والثالث، امدَّ والثاين خالف ق   2» غري

 هي قاعدة ظنية تقوم على إعمال الدليل املرجوح «:يقول األنصاري: أما يف اصطالح الشاطيب .2
  .3»لتجويز املنهي عنه بعد وقوعه درءا للمفسدة األشد 

فيصري االجتهاد إىل اإلذن بعد ، فمراعاة اخلالف إعمال الدليل املرجوح بعد الوقوع يف املنهي عنه    
وإن كان «: فيقول الشاطيب، وهذا نظر مآيل واضح، النهي درءا ملفسدة أشد من الدخول يف املنهي

 ً لك أوىل من إزالتها ألن ذ، فهو راجح بالنسبة إىل إبقاء احلالة على ما وقعت عليه) الدليل( مرجوحا
فريجع األمر إىل أن النهي كان دليله أقوى قبل ، مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي

  .4»الوقوع ملا اقرتن من القرائن املرجحة
إن  «:وقد اعترب الشاطيب مراعاة اخلالف فرعا من فروع االستحسان إال أن له خصوصية أدق فقال

ووجهه أنه راعى دليل املخالف يف بعض (...) مراعاة خالف العلماء ، من مجلة أنواع االستحسان
  .5» ومل يرتجح عنده يف بعضها فلم يراعه، ألنه ترجح عنده، األحوال

ا مل تثبت عن طريق االستقراء باعتبارها      واعترب فريد األنصاري قاعدة مراعاة اخلالف ظنية أل
وأن مراعاة اخلالف هي فرع من فروعه فلم ، تحسانبل ثبتت بأدلة االس، معىن كلي عند الشاطيب

 ً ً  ترقى ألن تكون أصال ألن األصل عند ) قاعدة فقهية ال أصولية(وإمنا تبقى يف معىن الدليل ، قطعيا

                                                             
  .409ص 2ج، ابن فارس، معجم املقاييس 1
 .158ص،  2ج، املصدر نفسه 2
  .503ص، فريد األنصاري، املصطلح األصويل 3
  .159ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات 4
  .431ص، 1ج، الشاطيب، االعتصام 5
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وتأسيس ، وقتل املنافقني، ومثل هلذه القاعدة حبديث البائل يف املسجد، 1الشاطيب ما كان مقطوعا به
  . ولنا تفصيل يف هاته األمثلة فيما يأيت، البيت على قواعد إبراهيم

ً ساد   :مصطلح الفتوى : سا
تيته فيها واستف ،فتاه الرجل يف املسـألةوأ، أبانه له :األمريف  أفتاه «:قال ابن منظور :الفتوى لغة .1

ا له إذا ،رآهاأفتيت فالنًا رؤيا ويقال  ،إفتاء فأفتاين  أجبته إذايف مسالة  وأفتيته ،(...)عرب
  .2»عنها

 أفعالعلى وموقع للشريعة ، املفيت خمرب عن اهللا كالنيب «:اصطالح الشاطيب فعرف املفيتيف  أما .2
 .3»مبنشور اخلالفة كالنيب   األمةيف  أمرهونافذ ، كالنيباملكلفني حبسب نظره  

املستفيت  إعالمهي  «:من هذا التعريف معىن الفتوى عند الشاطيب فقال األنصاريوقد استنبط    
 ً  .4»الشرعي  اإللزاماستنباطًا على وجه  أو ،احلكم  الشرعي يف خصوص نازلة نقال

اإلرشاد الذي ونستنبط من هذا التعريف معاين الرتبية منها التوجيه و  ،فالفتوى فرع من االجتهاد    
 َ ُ كْ ي ُ م وإعطاء واجب كفائي  اإلعالمقائم مقام النيب وهذا  ألنه ،بأفعاله والتأسي، يف إعالم املفىت ن

على فعل  وتنزيله، واستنباط احلكم بتحقيق مناطه، املكلف باستفتاءحكم النازلة اليت ارتبطت 
قياد بنية  على االنهو من باب السلطة التشريعية امل إمنا ،بالنسبة للمكلفواإللزام الشرعي  ،املكلف

ً الطوعي ال السلطة القضائية أل   .5 ن الفتوى ليست ملزمة قضائيا
والفتوى ، والفتوى بالفعل ،باإلقرارالفتوى " أخرىمصطلح الفتيا مصطلحات على وقد فرع    

فيها  وهناك مصطلحات عدة جدد ، "الورع أهلفتيا  ،القلببوالفتوى ، والفتوى باملشهور، بالقول
 .غري ذلكو سع املقام لذكرها منها الرتجيح اخلاص تالشاطيب ال ي اإلمام

  
✽✽✽✽  

  
                                                             

  .504ص، فريد األنصاري، املصطلح األصويل: ينظر 1
 .3348ص، 5ج ،ابن منظور ،لسان العرب 2
 .193ص ،4ج ،الشاطيب، املوافقات 3
 .331ص ،األنصاري ،األصويلاملصطلح 4 
 .145 إىل 331ص ،املرجع نفسه: ينظر 5
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  وتطبيقاتها االجتهادمباحث  التوسع في :المبحث الثالث
  :اشتراط المقاصد في االجتهاد واعتبار المآل: المطلب األول

  :املقاصد اشرتاط: أوال
ومنها املختلف ، هاعليمنها املتفق فللتصدي لعملية االجتهاد مجلة من الشروط  األصوليوناشرتط 

  :أما املتفق فيها فهي  ،فيها
ً  :معرفة كتاب اهللا.1  ،والناسخ واملنسوخ،النزول بالعلوم اليت تتعلق به كمعرفة أسباب  أن يكون ملما

كام أهي على واختلف يف شرط معرفة آيات األح، واحملكم واملتشابه، واملطلق واملقيد، والعام واخلاص
  .1كما اختلف يف حفظ القرآن كله، احلصر أم ال ؟سبيل  

بل أن يكون عنده أصل مصلح جلميع ، يلزمه حفظها عن ظهر قلبه ال «:قال الغزايل: معرفة السنة.2
  .2»باألحكاماية فيه جلميع األحاديث املتعلقة أصل وقعت العن أو (...)ألحاديث املتعلقة باألحكاما

ويف النحو  ، أن يكون يف اللغة كاألصمعي وال يشرتط «:قال اآلمدي :ملا باللغة العربيةأن يكون عا.3
  واجلاري ، ذلك على ما يعرف به أوضاع العرب بل أن يكون قد حصل من ،ليلكسبويه واخل

م يف املخاطبات حبيث مييز بني داللة من املطابقة والتضمني وااللتزام   .3»...من عاد
مجاع حىت ال يفيت اقع اإلو فينبغي أن تتميز عنده م «:قال الغزايل ،أن يكون عاملا مبواضع اإلمجاع.4

 .4»كما يلزمه معرفة النصوص حىت ال يفيت خبالفها، خبالف اإلمجاع
ً  «:قال الشوكاين ،العلم بأصول الفقه .5       الشتماله على ما متس  ؛بعلم أصول الفقه أن يكون عاملا

َ على خمتصراته ومطوالتهوعليه أن يطوِّل الباع فيه و ، احلاجة إليه ع ِ َطَّل     ،5»مبا تبلغ إليه طاقته، ي
  .األصوليني من هذه الشروط متفق عليها بني كثريو 

   ،6اشرتطها الغزايل والعدالة اللذان) العقل(معرفة الرباءة األصلية ( :أما املختلف فيها فهي     

                                                             
  .1028ص ، 2ج، م 1،2000/1421ط، دار الفضيلة، الشوكاين، إرشاد الفحول 1
  .199ص، 6ج، الزركشي، البحر احمليط. 384ص، 2ج، الغزايل ،املستصفى2 
  .199ص، 4ج، اآلمدي، اإلحكام3 
  .384ص، 2ج، الغزايل، املستصفى4 
  .1032ص،2ج، الشوكاين، إرشاد الفحول5 
  .9ص،  4الغزايل ج، املستصفى6 
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وغري ذلك من ، اليت اشرتطها الشاطيبصد الشريعة ومقا، 1القرايف ااشرتطه يتومعرفة مواضع اخلالف ال
  ).املختلف فيها الشروط

فكانت نظرته لتلك ،  ذكرها األصوليون قبلهفاإلمام الشاطيب رمحه اهللا استفاد من الشروط اليت    
متحيصا  وذلك باطالعه على تلك الشروط، وضعوه يف كتبهم فانتهج منهجا آخرالشروط مغايرة ملا 

ا، وتعمقا يف موارد الشريعة ا وكليا األصوليون وسيلة  ففهم أن الشروط اليت ذكرها، باستقراء جزئيا
فاشرتاط فهم مقاصد الشارع على كماهلا مث ، واحلكم البد أن يوافق قصد الشارع، الستنباط احلكم

  :حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني : ط احلكم بناء على فهمه فيها فقالاستنبا
  .على كماهلافهم مقاصد الشريعة .1
  .2التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها.2

من طرف علماء سبقوه   إمياءوإمنا سبقت اإلشارة إليه ، اط املقاصد مل ينفرد به الشاطيبواشرت      
ً الشافعي الك ً  «:يقول فيه ذي نقل عنه اجلويين نصا ً  ذكر الشافعي يف الرسالة ترتيبا إذا  :فقال، حسنا

تهد إىل طلب احلكم فيهاجتفا، وقعت واقعة فإن وجد ، يف نصوص الكتاب فينظر أوالً  ،هد ا
 ً فإن عدم  ،(...)وإن أعوزه احندر إىل نصوص األخبار املتواترة  ،فهو املراد على احلكم داالً  مسلكا

ومصاحلها ، ولكن ينظر يف كليات الشرع، مل خيض يف القياس بعد، املطلوب يف هذه الدرجات
ً فالشافعي جعل النظر يف الكليات واملصاحل إذا مل جي، 3»العامة ، د يف النصوص ما يستنبط منه حكما

 ً ابه إىل الغرض الذي ألفه من هو العز ابن عبد السالم يشري يف بداية كت وها، ولكن مل يعتربه شرطا
 ليسعى، وسائر التصرفات، مصاحل الطاعات واملعامالت، هذا الكتاب بيان، الغرض بوضع «:أجله

صاحل املباحات ليكون وبيان م، ليسعى العباد يف درئها، املخالفات العباد يف كسبها وبيان مقاصد
  .وكالم العز ابن عبد السالم تلميح يف اعتبار املصاحل ألجل إدراكها، 4»...العباد على خرية منها 

ل يف حيث يعلق بلوغ درجة الكما، بن السبكي يف مقدمة شرح املنهاجوهذا نص آخر ال    
املمارسة والتتبع ملقاصد الشريعة ما يكسبه قوة أن يكون له من  «:منها جتهاد على ثالثة أشياءاال

                                                             
  .3839ص، 9ج،م/1995ه1416، 1ط،مكتبة نزار مصطفى، القرايف، نفائس األصول 1
    .84ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات: ينظر2 
  .874ص، 2ج، ه1418 ،4ط ،الوفاءدار  ،اجلويين، الربهان3 
  .14ص، 1ج، م2000/ه1421، 1ط، دار القلم ،العز بن عبد السالم، قواعد األحكام 4
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، 1» وأن مل يصرح به، هلا ذلك احملل ناسب أن يكون حكماً وما ي، الشرع من ذلكيفهم منها مراد 
تهد مبقاصد الكتاب والسنةوهؤالء العلماء إمنا أشاروا  والكليات واجلزئيات اليت تندرج ، إىل معرفة ا

وإمنا  ،وكل هذا دليل على أن الشاطيب مل ينطلق من فراغ ليجازف باعتماد هذا األصل ،يف الشرع
فكانت إضافة ،  يعتنوا بهمل انطلق من مادة علمية مرتاكمة استطاع أن يبلورها ويستدرك عليهم ما

  .2حتسب له فيما بينه ووسع فيه 
لشريعة مبنية على اعتبار فقد مر يف كتاب املقاصد أن ا «:ن الشرط األوليقول الشاطيب ع      

إذ ، ارع كذلك ال من حيث إدراك املكلفوأن املصاحل إمنا اعتربت من حيث وضعها الش، املصاحل
التام أن املصاحل على ثالث واستقر باالستقراء ، ختتلف عند ذلك بالنسب واإلضافات املصاحل
ً سفإذا بلغ اإلن، مراتب ويف  ، يف كل مسألة من مسائل الشريعة، فهم عن الشارع فيه قصده ان مبلغا

ا ف يف تنزله منزلة اخلليفة للنيب يف التعليم والفتيا مبا ، قد حصل له وصف هو السببكل باب من أبوا
  .3» أراه اهللا

وهاته املصاحل هي معتربة من حيث ، أشار الشاطيب إىل أن الشريعة مبنية على اعتبار املصاحل   
تهد فيها إلزاماول، إدراك املكلف هلاال من حيث ، وضعها الشارع احلكم  إلدراك، ذلك كان على ا

فجعل ، ق هذا الفهم حصل له وصف هو السببوإذا حق، لغايات الشرعية على الوجه الصحيحوا
ا معارف حمتاج وهو خاد، وسيلةهاد وهذا شرط أويل والثاين مقاصد الشريعة سببا لالجت م لألول أل

ً ، إليها والشرط أقوى من السبب  ونرى أن الشاطيب قدم السبب على الوسيلة أو الشرط فجعله أوليا
ً  ،وعلله بأنه املقصود ً  والثاين شرطا وهذا ما يبني مركزية الشاطيب ، 4دللحصول على درجة االجتها ثانويا

  .هاد يف ضوءهاعلى معرفة املقاصد وفهمها واالجت
  اعتبار المآل: ثانيا
  .وبقي التدليل على هذا املعىن والتطبيق له، لمنا عن مفهوم املآل عند الشاطيبتك

  التدليل على اعتبار أصل املآل :أوال

                                                             
اج يف شرح املنهاج 1   .8-9ص، 1ج،ابن السبكي، اإل
  .195ص، سيف سعيد، نظرية االجتهاد: أنظر  2
  .84ص،4ج، الشاطيب، املوافقات 3
  .انظر تعليق دراز يف اهلامش، 85ص، 4ج، صدر نفسهامل 4
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وإما ، ومصاحل العباد أما دنيوية، مشروعة ملصاحل العباد، أن التكاليف كما تقدم «:يقول الشاطيب  .1
من أهل النعيم ال من أهل  ليكون، فراجعة إىل مآل املكلف يف اآلخرة أما األخروية ؛أخروية
ا أسباب ملسببات فإ، ا تأملتها مقدمات لنتائج املصاحلإذ، وأما الدنيوية فإن األعمال، اجلحيم

  .1»واملسببات هي املآالت، هي مقصود الشارع
وإن مل ، اعتربت فهو املطلوب  معتربة فإنأو غري أن مآالت األعمال إمنا أن تكون معتربة شرعاً « .2

  .2» تعترب أمكن لألعمال مآالت مضادة ملقصود تلك األعمال وذلك غري صحيح
|  M :تعاىلت معتربة يف أصل املشروعية كقوله استقراء األدلة الشرعية استقراءاً تامًا أن املآال .3

©¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }L]وقوله ، ]١٠٨:األنعام

: البقرة[M  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  lL :تعاىل

¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  M  «  ª :وقوله تعاىل، ]٢١
L]3وهذا مما فيه اعتبار املآل على اجلملة، ]١٧٩:البقرة.  

ا قواعد تبىن على قاعدة املآل ،إجرائيةوقاعدة املآل هلا خطط  لكل وسنأيت ، فعرب عنها الشاطيب بأ
  :تطبيقنيقاعدة بذكر تطبيق أو 

  :قاعدة الحيل
ل « :قال ابن سيده :لغة ْ و َ ، والتحول، واالحتيال، واحملاولة، والتحويل، احليلة، واحلول، واحليل، احل

، واحتال، ويقال حتول الرجل (...) ،وجودة النظر والقدرة على التصرف ،احلذق: كل ذلك: والتحيل
  4»إذا طلب احليلة

حكم شرعي وحتويله يف الظاهر إىل  إلبطال، تقدمي عمل ظاهر اجلواز «:أما يف اصطالح الشاطيب    
م قواعد الشريعة يف الواقع ألنه يتحايل على أحكام الشريعة مبا فمآل العمل فيما خر ، 5»حكم آخر

                                                             
  152.ص، 4ج ،السابق صدرامل 1
  .153ص، 4ج،نفسه صدرامل 2
  .153ص، 4ج ،املصدر نفسه 3
  .1055ص، 2ج ،ابن منظور، لسان العرب 4
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اشرة من مقاصد وقد ذكر الشاطيب يف املسألة الع، به عفراراً مما ألزمه الشر ، باإلبطاليعود عليها 
ذا املعىن مشتمل على مقدمتنيأن ال، املكلف   :تحيل 
  .قلب أحكام األفعال بعضها إىل بعض يف ظاهر األمر :األوىل
ا يف الشرع معان وسائل إىل قلب تلك األحكام :والثانية   1.جعل األفعال املقصود 

فاهلبة يف األصل ، اراً من الزكاةواهب الذي يهب ماله عند رأس احلول فر بال: وقد مثل هلا رمحه اهللا
ألن اهلبة ، فصار كاملانع للزكاة، احلكم إبطالجائزة ولكن ملا اقرتنت برأس احلول وكان القصد 

وهو ، ملنع من أداء الزكاةفإذا نظرنا نالحظ أن مآل اهلبة ا، ومنع الزكاة مفسدة، مصلحة وهي جائزة
أيب حنيفة إذا كان احلكم على واستثىن جواز ، شرعيةاألحكام ال إبطالولكن بشرط قصد ، مفسدة
تهد جهله  ،احلكم إبطال يقصدال وبشرط أن  ،االنفراد   .2ترك العمل به وأوهو نظر مآيل ال يسع ا

  :قاعدة سد الذرائع 
ً  «:السد لغة، وذرائع، وهي مركب أضايف من سد: لغة (...)  مصدر قولك سددت الشيء سدا

واجلمع ، وقد تذرع فالن بذريعة أي توسل، الوسيلة «:والذريعة ،3» مِ لْ ل وردم الثـِّ لَ والسد إغالق اخلَ 
  .هو غلق وسد السبل املوصلة للشيء اإلضايفواملركب ، 4» الذرائع

ً فقد وردت بعدت معاين و  :أما يف اصطالح الشاطيب قال ، مجعها يؤدي إىل كمال بعضها بعضا
تقوم على منع املأذون فيه لئال يتوسل به إىل  ،هي أصل قطعي يف نفسها، قاعدة كلية «:األنصاري

  .5» ممنوع
 ً ً قطعي فيعترب الشاطيب قاعدة سد الذرائع أصال ا التوسل ومضمو، ه باالستقراء املعنويملا ثبت عند ا

َ و ، ولكن مآله يفضي إىل احلرام، فإن الفعل يف أصله مشروع، مبا هو مصلحة إىل مفسدة  ل لذلك ثَّ م
 M }  |  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~©¨L :بقول اهللا تعاىل

ً  ،]١٠٨:األنعام[  فقال اتفقوا يف خصوص املسألة على أنه ال جيوز سب األصنام حيث يكون سببا

                                                             
  .295ص، 2ج، املصدر السابق 1
  .157ص، 4ج ،املصدر نفسه 2
  .1976ص، 3ج،ابن منظور، لسان العرب3 
  .1498ص، 3ج ،نفسه صدرامل4 
ا أصال قطعيا، وقد ذكر فرقا يف كون سد الذرائع قاعدة. 440ص، نصارياأل، صطلح األصويلامل 5   .444ص، وكو
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وهو نظر إىل ، لذريعة سب اهللا تعاىليف سب اهللا فيمنع سب كل اآلهلة اليت تعبد من دون اهللا سداً 
  .آلامل

  :قاعدة مراعاة الخالف
ثل لذلك مبا ذكره الشاطيب عن املرأة اليت نكحت من غري إىل مفهومها عند الشاطيب، ومند أشرنا وق   

  "باطل، باطل، نكحت من غري إذن وليها فنكاحها باطل امرأةأميا  «:، جاء يف احلديث وليهاإذن 
ا فلها املهر مبا استحل منها:"مث قال    ،1»"فإن دخل 

ألن النكاح بغري ، سب للولدويثبت الن، ولذلك يقع فيه املرياث، من وجه  هذا تصحيح للمنهيو      
فرتجح دليل املخالف بعدما  ، املخالف الذي ال يوجب إذن الويل فلما وقع روعي دليل، ويل غري جائز
 ً ً ليه ضرر ألن ذلك أوىل من إزالة النكاح الذي يرتتب ع كان مرجوحا أشد من عدم ثبوت النسب  ا

ث قد ذكر أمثلة أخرى كحديو  ،ؤول إليه ترتيب احلكم بعد الدخولي ما فهذا نظر إىل ،واملرياث
  .2وحديث البائل، وحديث قتل املنافقني، تأسيس البيت على قواعد إبراهيم

  :قاعدة االستحسان
لد ، فتأيت بو الشريكني يطآن األمة يف طهر واحدب[ ، ومثل هلا وقد سبق مفهومها عند الشاطيب     

ُ يكش ه، أنأحدمها الولد دون اآلخرفينكر  ْ ف م ، فإن كان يف صفته به ر الولد عن وطئه الذي أقرَّ كُ ن
يدعي العزل من الوطء  ، وإن كانإىل إنكاره، وكان كما لو اشرتكا فيهميكن فيه اإلنزال مل يلتفت  ما

َ ، والقياس أن يكونا سواء غ إين أستحسن هنا أن حلقه باآلخر، فقال أصبالذي أقربه ِ غُ  هعلَّ ف ب وال ل
اإال أن ،ان هنا غري خارج عن مقتضى األدلة، فاالستحس3] يدري ، ألنه ه نظر إىل لوازم األدلة ومآال

ما يعزالن أو ينزالنلو كان بقي على القياس لكان الشريكان مبنزلة  ، وألن العزل ال حكم له إذا أقر أ
لغالب أن الولد ، ألن اقال االستحسان ما بالوطء وال فرق بني العزل وعدمه يف إحلاق الولد لكان

، فأجرى احلكم على الغالب وهو مقتضى ما تقدم، يكون مع العزل إال نادرا وال، يكون مع اإلنزال
وبيع العرايا ، وقد مثل كذلك بالقراض، واإلنزالفلو مل يعترب املآل يف جريان الدليل مل يفرق بني العزل 

                                                             
حسن من  هحديث صحيح وإسنادبأنه ، وعلق عليه األرنؤوط .165ص، 6ج، 25365رقم، مؤسسة قرطبة، مسند أمحد 1

 .أجل سليمان بن موسى
  .159ص،4ج،الشاطيب، املوافقات2 
  .163، ص4ج ،نفسه املصدر 3
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ة مع فقدها عند إقامة الدليل العام الذي ما املصلح إىلنه نظر أل، واالطالع على العورات للتداوي
  .1شرع إال ملصاحل العباد

  تخصيص مباحث والتعمق فيها : المطلب الثاني
  تحقيق المناط الخاص : أوال

  مفهوم حتقيق املناط اخلاص عند الشاطيب وبقي لنا حجيته وتطبيقاته  إىلتعرضنا فيما سبق 
كل واحد منها لو محل على إطالقه أو ، يف أوقات خمتلفة سئل النيب  :فحجته من السنة   - أ

  2.عمومه القتضى مع غريه التضاد يف التفصيل
: مث ماذا قال قال، "إميان باهللا"«الصالة لوقتها : ففي الصحيح أنه سئل أي األعمال أفضل قال .1

 «:قالاألعمال أفضل وسئل أي ، 3»"حج مربور: "قال مث ماذا قال، "اجلهاد يف سبيل اهللا"
 4»"اجلهاد يف سبيل اهللا: "قال مث أي؟ قال، "بر الوالدين: "مث أي قال، "الصالة لوقتها"

َ ويف حديث أيب أُ  َ م عليك :مرين بأمر آخذه عنك قال: أتيت رسول اهللا فقلت «:قال ة ام
ما من شيء  «:قال   أن رسول اهللا ويف حديث أيب الدرداء ، 5» بالصوم فإنه ال مثل له

 إن «:قال ويف حديث عبد اهللا ابن عمر بن العاص، 6»  امليزان من خلق حسنيفأثقل 
  7.»"من سلم املسلمون من لسانه ويده املسلم : "قال ؟أي املسلمني خري  رجال سأل رسول اهللا

  .يتسع املقام لذكرها مجيعا  وسرد الشاطيب أدلة كثرية ال
كل واحد منها لو محل ، بأجوبة خمتلفة، وخري الناس، ومجلة هذه األحاديث تبني أفضل األعمال    

لكن هذا االختالف ال ، نفا القتضى مع غريه التضاد يف التفصيلآ ذكرناعلى إطالقه أو عمومه كما 

                                                             
  .163ص، 4ج، صدر السابقامل: ينظر 1
 .78ص، 4ج ،صدر نفسهامل2 
 .470ص، 1ج، 1519ر] باب فضل احلج املربور، كتاب احلج[، البخاري رواه3 
  .184ص، 1ج، 527ر] فضل الصالة باب، مواقيت الصالة كتاب[، البخاريرواه 4 
باب ذكر ، كتاب الصيام[ ،م1986/ه1406 ،2ط ،املطبوعات اإلسالميةمكتب ، لباينبتعليقات األ يف السنن النسائي رواه5 

  .صحيح: قال .165ص، 4ج، 2220 ر، ]االختالف
قال شعيب األرنؤوط .509ص، 45ج، 27517ر ، م1998/ه1419، 1ط ،مؤسسة الرسالة، يف مسنده أمحدرواه 6 

  .446ص، 6ج، ينظر طبعة مؤسسة قرطبة. ابن نافعوهو ، ورجاله ثقات رجال الشيخني غري عطاء الكيخازاين، إسناده صحيح
 .20ص، 1ج، 10ر] باب من سلم املسلمون، كتاب اإلميان[، البخاري رواه7 
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 ،وشخص دون شخص، وحال دون حال، بل هو راجع إىل مراعاة وقت دون وقت، يعكس تناقضا
فكل شخصية من هاته الشخصيات كانت هلا ظروف ومالبسات وأحوال ختتلف عن بعضها 

مهم وأحواهلم فكانت األجوبة النبوية خمتلفة على حسب ظروف، البعض   .1وشخصيا
: وقال لثعلبة، 2بكثرة املال فبورك له مثل دعاءه ألنس ، وسلم بأدعية خمتلفة دعاءه   .2

ووجه الداللة من األحاديث كلها ال تعكس ، 3»ال تطيق عليهخري من كثري ، قليل تؤدي شكره«
ومراعاة حال الشخص ، اإلرشادبل هي مطلق احلكمة اليت تقتضي   تناقضا يف كالم النيب

  .وهو عني حتقيق املناط، وما يصلح له، ونفسه
ذا النوع من  :اإلجماع  - ب أما اإلمجاع فال يوجد خالف بني العلماء يف صحة االحتجاج 

وآلخر ال ميكن أن ، االجتهاد على ضربني أحدمها ال ينقطع «:االجتهاد كما قال الشاطيب
فهو االجتهاد املتعلق بتحقيق ، وذلك عند قيام الساعة، ينقطع حىت ينقطع أصل التكليف

  .4»األمة يف قبولهاملناط وهو الذي ال خالف بني 
  :من المعقول  - ت
لو فرض عدم حجية االجتهاد بتحقيق املناط مل تتنزل األحكام الشرعية حينها على أفعال  .1

 .ألن حقيقة األحكام الشرعية مطلقات وعمومات، املكلفني إال يف الذهن
يتأتى  إذ ال، وهذا ممنوع شرعا، لو فرض عدم حجية حتقيق املناط لكان التكليف تكليفا باحملال .2

ذا النوع من االجتهاد، امتثال التكليف إال مبعرفة املكلف به  .5 وال يتحقق ذلك إال 
  :وأما تطبيقاته 

M  U  T   S  R  Q  P  O  N  ML   K  :قوله تعاىل   
  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V

                                                             
  .115ص، م2009/ه1430موسم ، جامعة غزة، رسالة ماجستري، عصام صبحي، حتقيق املناط: ينظر1 
  .»اللهم ارزقه ماال وولدا وبارك له«:احلديثنص .54ص، 2ج، 1982ر ] قومازار باب من ، كتاب الصوم[،البخاريرواه  2
ينظر سلسلة األحاديث الضعيفة ، ضعيف جدا: قال األلباين .7873ص، 8ج،مكتبة ابن تيمية، الكبريعجم رواه الطرباين يف امل3 

 .111ص، 4ج، م1992/ه1412، 1ط، دار املعارف، واملوضوعة وأثرها
 .70ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات4 
  .74-73ص، 4ج، نفسهصدر امل5 
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bcL]فالقتل ، باالجتهاد فرأى العلماء أنه مقيد، فاآلية تقتضي مطلق التخيري، ]٣٣: املائدة
  1.والنفي يف موضع، والقطع يف موضع، والصلب يف موضع، قي موضع

يف ذلك يف  ونظروا، اخلمسة حكاماأل إىلولكن قسموه ، وكذلك النكاح عده العلماء من السنن     
 ً ً  حق كل مكلف وإن كان نظرا كم الندب كان من ألن ح، بالنظر الشخصي إاليتم  فإنه ال، نوعيا

، لزواجأما إن كان املكلف راغبًا يف ا، املعروفالعدل مع القدرة على تكاليفه واملعاشرة ب إقامةشرطه 
فالزواج ، لكنه ممتنع عن الزواج دون مسوغ، وهو قادر على مؤونته، وخيشى العنت والوقوع يف احملرم

خيشى الوقوع يف احلرام ولكنه غري قادر  ولو كان مكلف آخر ال، هذا املكلف واجب إىلبالنسبة 
ً فإنه مينع من الزواج يف مثل هذا احلال ملا يفضي ، على مؤونة الزواج وتكاليفه ، إىل ظلم الزوجة غالبا

  .2فيجب منعه من التسبب فيه وهو نظر لدليل املآل، لم حراموالظ
اعة إقامةكمنع ، واألمثلة يف هذا الشأن كثرية وفتوى ابن عباس هل للقاتل من  ،3حد السرقة عام ا

  .األمثلةوغريها من  4توبة
فعند تأملنا لتحقيق املناط اخلاص جند له عالقة بقاعدة االستحسان ألنه نظر جزئي يف مقابل      

وله عالقة بسد الذرائع ألنه نظر ، فيستثىن من الدليل الكلي ملصلحة جتلب ومفسدة تدرأ، دليل كلي
وليست لديه القدرة على تكاليف ، حرمة نكاح الذي ال خيشى الوقوع يف احلرام إىل املآل كما رأينا يف

ناسب على وعلى اجلملة فإن حتقيق املناط اخلاص اجتهاد حيقق مقصد الشارع لتنزيل احلكم امل، الزواج
ً مما يعطي ا، واقع املكلف ً  لشريعة انسجاما  ومن أن تعود ، وحيمي ذاتية التشريع من التناقض، وتكامال
  .باإلبطالعلى نفسها 

  لفضل فيها زائد يدل  ،جهة إىلوهو امليل  ،الراء واجليم واحلاء أصل واحد «: لغة :الترجيح الخاص
  .5» وهو من الرجحان، إذا رزن، وهو راجح، يقال رجح الشيء، على رزانة وزيادة

  .6» احتمالنيالرتجيح هو رفع التعارض بتغليب الظن يف أحد  «: أما يف اصطالح الشاطيب
                                                             

  .82ص، 4ج، املصدر السابق1 
  .129ص، 2ج، الدريين، حبوث مقارنة2 
  .427ص، 14العدد، جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 3
ددي الربكيت، قواعد الفقه: ينظر 4   .264ص، م1986/ه1407 ،الصدف ببلشرز، حممد عميم اإلحسان ا
  .489ص، 2ج، ابن فارس، معجم املقاييس5 
 .382ص، األنصاري، املصطلح األصويل 6
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تهد[      أم ، فالرتجيح املقصود يف هذا التعريف هو الرتجيح بني األدلة الذي هو من اختصاص ا
وذلك أن املستفيت إذا تعني عليه ، الرتجيح اخلاص فهو ترجيح خاص باملقلد ويكون بني املفتني

 فإن احتدت، فحق عليه أن ال يسأل إال من هو أهل ذلك املعىن الذي يسأل عنه، السؤال يف مسألة
وقد اطلع على أقواهلم وأراد أن ، وإن اختلفت أقواهلم يف املسألة، فال إشكال ،املفتني يف املسألة أقوال

، املكلف عن دواعي هواه إخراجألن مقصود الشريعة ، الرتجيح إالفال يصح له ، يأخذ بأحدها
  1.] اهلوى إتباعوختيريه يفتح له باب 

تهدين أو املفتني ختتلف من شخص  آخر وهي على قسمني باعتبار مطابقة  إىلوذلك أن مراتب ا
  :القول للفعل 

فهو ، من كان منهم يف أفعاله وأقواله وأحواله عند مقتضى فتواه «:الشاطيبقال : األولالقسم 
، هم أهل االقتداءف من املفتني فهذا الصن[ ، 2» قائم معه مقام االمتثال، متصف بأوصاف العلم

فيؤخذ العلم من قوله وفعله ، فأنت يف غىن سؤاله؛ ألن عمله فتوى، حىت إذا أردت االقتداء به
وهو صاحب القسم ، فهذا القسم إذا وجد أوىل ممن ليس كذلك  كما يؤخذ من النيب، وإقراره

 َ ُ الثاين فـ َ رَّ تـ ُ ج   .3] فتواه على من هو دونه يف هذه املرتبة ح
فرتى أقواله ، واالتصاف بأوصاف العلم، يكون كامل االمتثال وهو العدل الذي ال: الثاينالقسم 

  .4وأحواله ليست دائما على وفق فتواه
  5:وترجح فتوى القسم األول من وجهني

فهو من الذين قال ، وفتواه أوقع يف القلب؛ لظهور ينابيع العلم عليه، وقوله أنفع، ألن وعظه أبلغ .1
، خبالف الثاين وإن كان عدالً ، ]٢٨:فاطر[M  ¯  ³  ²  ±  °µ´L اهللا فيهم 

 ً ً  وصادقا  .ال يبلغ كالمه من القلب هذه املبالغ وفاضال
 

                                                             
 .207ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات 1
  .214ص، 4ج، املصدر نفسه 2
   .213ص، 4ج ،املصدر نفسه 3
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وانقادت ، صدقته القلوب، فمن طابق فعله قوله، مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول .2
 .1املقام وهو صاحب القسم الثاين ذلكخبالف من مل يبلغ  ،له بالطوعية النفوس

، الناس يف الفضول اليت  ال تقدح يف العدالة زهد فمن «:للرتجيح بني القسمني فقال مث ضرب مثاالً 
فهي خمالفة القول ، تارك هلافع من تزهيد من زهد فيها وليس بنفتزهيده أ، وهو زاهد فيها وتارك لطلبها

  .2» فهذا مانع من بلوغ مرتبة من طابق قوله فعله، وإن كانت جائزة ،الفعل
من غلبت  إتباعفالراجح للمقلد ، فتني يف هذه املطابقةفإذا اختلفت مراتب امل «:مث قال رمحه اهللا   

ولكن ، شروط العدالة وكالمه هنا واضح بالنسبة للمفتني الذين توفرت فيهم، 3» مطابقته قوله بفعله
وترجح فتواه ، فمن طابق قوله فعله أوىل باإلتباع، مرتبة واحدة من امتثال أقواهلم ألفعاهلمليسو يف 

  .على من هو دونه يف املطابقة
وهي على ، مث فصل الشاطيب للعامي كيفية الرتجيح مبطابقة القول الفعل بالنسبة لألوامر والنواهي

  4:مستويني
 .وغريه مقصر فاألول أوىل باإلتباع من الثاين كما أشرنا من قبل، يطابق قول العامل فعله أن .1
، فإن تفاوت األمر يف املطابقة؛ بني مطابقة األوامر واجتناب النواهي فيما عدا شروط العدالة .2

من  ألن األوامر والنواهي فيما عدا شروط العدالة إمنا مطابقتها، فاألرجح املطابقة يف النواهي
 .بلغ يف القصد الشرعيأاملكمالت وحماسن العادات واجتناب النواهي آكد و 

  5:واستدل على هذا التأصيل مبا يلي
 .وهو معىن يعتمد عليه أهل العلم، أن درأ املفاسد أوىل من جلب املصاحل« .1
وأما ، فلإلنسان قدرة عليها يف اجلملة من غري مشقة، وهو الكف، أن املناهي متتثل بفعل واحد .2

فال قدرة للبشر على فعل مجيعها وإمنا تتوارد على املكلف على البدل حبسب ما اقتضاه ، األوامر

                                                             
ما حيتاجان إىل فرق1  ما ، علق دراز على الوجهني بأ انأل ويظهر يل أن الشاطيب قصد بالوجه األول أن شدة املطابقة ، متشا

والثاين بشدة املطابقة حصلت له قوة التصديق ، للمفيت حصلت له قوة التأثري يف القلوب ولذلك ضرب مثال اخلشية للعلماء
  .واإلتباع

  .214ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات2 
  .214ص، 4ج، املصدر نفسه3 
 .214ص، 4ج، نفسه صدرامل: ينظر4 
  .215-214ص، 4ج، صدر نفسهامل5 
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فإنه خمالفة ، خبالف فعل بعض النواهي، فرتك بعض األوامر ليس مبخالفة على اإلطالق، الرتجيح
 .» فرتك النواهي أبلغ يف حتقيق املوافقة، يف اجلملة

فأتوا منه ما ، شيءوإذا أمرتكم ب، يتكم عن شيء فاجتنبوه فإذا «:جاء يف احلديث: النقل .3
، حيث حتم يف املناهي من غري مثنوية، فجعل املناهي آكد يف االعتبار من األوامر، 1»استطعتم

وذلك إشعار مبا حنن فيه من ترجيح مطابقة ، ومل حيتم ذلك يف األوامر إال مع التقييد باالستطاعة
 .املناهي على األوامر

فالشاطيب رمحه اهللا يف تقسيمه هذا أتى بإضافة على من سبقه من حيث التسمية ومن حيث       
، بيد أن هذا املعين مبسوط يف كتب األصول حتت الرتجيح باألعلمية، التوسعة يف املفهوم والتأصيل له

  2.واالورعية وحنوها
  في األصول الترجيح بالمقاصد :المطلب الثالث

حىت ، كانت له جولة عظيمة يف مقاصد الشريعة سبق أن اإلمام الشاطيب رمحه اهللاأشرنا فيما       
ويف هذا املبحث سنكتشف جولة ، اإلسالميةأنه قرر مسائل وعاجل قضايا أصولية مبقاصد الشريعة 

يف الفروع من خالل قواعد فقد رأينا نوعًا من ترجيحاته املقاصدية ، أخرى وهي ترجيحاته املقاصدية
أما يف هذا املطلب فسنعرج على منوذج يف الرتجيح يف قضايا ، املوازنة بني املصاحل واملفاسدو املآل 

ً وهي من ، وقد اخرتنا مسألة التصويب والتخطئة، األصول ً   أهم املسائل اليت أخذت حيزا من   كبريا
  .الم األصوليني يف مباحث االجتهادك

  :وقبل اخلوض يف املسالة البد من حترير حمل النزاع
تهد ، أو عليها نص، اختلف العلماء يف الواقعة اليت وقعت ومل يكن عليها نص مطلقا    مل جيده ا

تهد إال أنه مل يعثر على ، بعد املبالغة يف التفتيش عنه واستفراغ الوسع يف طلبه   أو عليه نص وجده ا
  .3وجه داللته على املطلوب مع املبالغة يف الطلب والفكر والبحث التام

  فهل كل جمتهد فيها على صواب أم أن املصيب واحد؟، هذه املسائل هي موضع اخلالف
       

                                                             
  .361ص، 4ج، 7288ر، ]باب االقتداء، االعتصام بالسنة كتاب[، صحيح البخاري1 
  .85اىل80ص،6ج، الرازي، صولاحمل .879ص ، 2ج، اجلويين، الربهان. 461اىل458ص ،2ج ، الغزايل، املستصفى: ينظر 2
  .221ص، 4ج، اآلمدي، اإلحكام: ينظر 3
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، الشريعة كلها ترجع إىل قول واحد يف فروعها وإن كثر اخلالف« :يقول الشاطيب يف هذه املسالة     
ا يف أصوهلا كذلك نظرة  فالشاطيب رمحه اهللا نظر إىل املسألة، 1»وال يصلح فيها غري ذلك، كما أ

ا، شاملة ا بكليا ا وارتباط جزئيا ولذلك املسالة عند الشاطيب  ،نظر إىل مقاصد الشريعة وغايا
  2:مبنظرين كلي وجزئي

، فذلك بالنظر إىل هذه املسألة من جهة تعلقها مبقاصد الشرع وقواعده الثابتة: أما النظر الكلي
فليس من مقاصد ، أصوهلا وال يف فروعها ال يف، ولذلك نفى أن تكون الشريعة دالة على االختالف

وهي الداعية إىل الوفاق وعدم اخلالف ، الشرع وضع حكمني خمتلفني يف شيء واحد ومها متضادان
تهدين ال يف األصول وال يف الفروع   .ومن هنا يظهر أن الشاطيب ال يقول بتصويب ا

تهدين الباذلني : أما النظر اجلزئي م للوصول إىل القول فذلك من جهة تعلقها با وسعهم وطاقا
وإن كان يف احلقيقة األمر قد ، فهم مصيبون حلكم اهللا على ما يغلب على ظنهم، الراجح يف ظنهم

  . يكون خمطئا
  :قول بالتصوبة وقول بالتخطئة وهي على قسمني، ولذلك األصوليون يف هذه املسالة على قولني      

وما عداه ، مجهور العلماء على أن املصيب يف األصول واحد: القسم األول وهو املصيب يف األصول
  ،3» اإلمجاع على أن املصيب يف العقليات واحد «:وقد حكا ابن احلاجب اإلمجاع فقال، فهو خمطئ

  .4إال ما نقل عن اجلاحظ والعنربي من خالف وهو قول مرجوج وال يعتد به
بأن املصيب ، مذهب القائلني بالتخطئة فهو على مذهبني؛: م الثاين وهو املصيب يف الفروعالقس

تهدين خمطئون وبه قال ، القول أكثر احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة اوعلى هذ، واحد وبقيت ا
وأيب إسحاق اإلسفراييين ونقل ، وبن فورك، وابن جماهد، وروي عن أيب حسن األشعري، 5الظاهرية

  .6عن بشر املريسي واألصم وابن علية

                                                             
  .93ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات 1
 .567ص، الودعان، االجتهاد والتقليد: ينظر 2
 .592ص، 3ج، ابن احلاجب، خمتصر املنتهى 3
  .215ص، 4ج، اآلمدي، اإلحكام 4
 ،م1987/ه1407، 1ط، مؤسسة الرسالة ،الطويفجنم الدين ، شرح خمتصر الروضة. 256ص، 6ج، الزركشي، البحر احمليط 5
 .604ص، 3ج
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والغرايل والسيوطي من ، واختاره أبو بكر البقالين من املالكية، أن كل جمتهد مصيب :ول الثاينوالق
  .1وهو مذهب أكثر املتكلمني واملعتزلة، وقول أليب احلسن األشعري، والطويف من احلنابلة ،الشافعية

واملسألة من ، الشاطيب على قول بالتخطئة بأدلة مسعية كما هو منهجه يف تقرير املسائل واستدل    
  :األصول فالبد أن تكون قطعية فجمع أدلة من القرآن تضافرت على معىن واحد وهي

  من القرآن: أوال
MM  L  KN   X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O  :قوله تعاىل .1

L]ولو كان ما يقتضي قولني مل يصدق عليه هذا ، يقع فيه اختالف ألبتةفنفى أن ، ]٨٢: النساء
 2.الكالم على احلال

يف وهذه اآلية صرحية ، ]٥٩: النساء[M  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   ÓÒL  :قوله تعاىل .2
 .3وليس ذلك إال لريتفع االختالف، فإنه رد املتنازعني إىل الشريعة، رفع التنازع واالختالف

: آل عمران[M�  ~  }  |  {  z  y  x  w   v¡L :قوله تعاىل .3
ا ال تقتضي االختالف و ، ]١٠٥ من ، ملا قيل هلم، ال تقبله ألبتةوالبينات هي الشريعة فلو ال أ

 . 4فالشريعة ال اختالف فيها، وهذا غري صحيح، ولكن هلم فيها أبلغ العذر، بعد كذا
MN  M  L  KJO    U  T  S   R  Q  P  :قوله تعاىل .4

VWL]5.وذلك عام يف مجلة الشريعة وتفاصيلها، فتبني أن الطريق واحد،]١٥٣: األنعام 
M  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  ON :قوله تعاىل .5

a`  _  ^    ]  \  [  Z  YL]وال يكون حاكما بينهم ، ]٢١٣:البقرة
 .6إال مع كونه قوال واحدا فصال بني املختلفني

                                                             
  .595ص، 3ج، الطويف، شرح خمتصر الروضة. 255ص، 6ج، الزركشي، البحر احمليط. 400ص، 2ج، الغزايل، املستصفى 1
  .94ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات 2
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فاملقام ، والرجوع إىل الشريعة، وهناك آيات أخرى ساقها الشاطيب يف هذا املعىن من ذم االختالف   
واآليات يف ذم االختالف « :مث يلخص املسألة يف قطعية هذا املعىن قائال، ال يتسع لذكرها مجيعا

ا ال اختالف فيها وإمنا هي على مأخذ واحد إىلالرجوع    .1»وقول واحد الشريعة كثري كله قاطع يف أ
وحذروا من اجلهل ، أثبتوا يف القرآن والسنة الناسخ واملنسوخ على اجلملة أن عامة أهل الشريعة[  :ثانيا
، حبيث ال يصح اجتماعهما حبال ،ومعلوم أن الناسخ واملنسوخ إمنا هو فيما بني دليلني يتعارضان، فيه

إذ ، فائدة  -من غري نص قاطع فيه-فلو كان االختالف من الدين ملا كان إلثبات الناسخ واملنسوخ 
ً يصبح العمل بكل منهما  ً  ابتداءا وهكذا ، فدل على أن االختالف ال أصل له يف الشريعة، ودواما
  .2] كالعموم واخلصوص وغريه، القول يف كل دليل معارض

سبق ذكر الدليل الثالث واخلامس ومها يشتبهان إال أن الدليل الثالث قرره بأنه تكليف مبا ال : الثاث
ويف الدليل اخلامس قرره من جهة فهم املكلف وأنه ال حيصل له املقصد من ، يطاق من جهة التطبيق

  . 3وهي جهة أخرى لإلبطال غري جهة التكليف مبا ال يطاق، التكليف فيكون عبثا
وأنه ال يصح ، إذا مل ميكن اجلمع، أن األصوليني اتفقوا على إثبات الرتجيح بني األدلة املتعارضة: عاراب

والقول بثبوت اخلالف يف ، إعمال أحد دليلني متعارضني جزافا من غري نظر يف ترجيحه على اآلخر
  .4 الشريعة يرفع باب الرتجيح مجلة

 «:املسألة مرجحا رأيه بقولهمث خلص ،جوبة شافيةاعرتاضات ورد عليها بأ مث ساق الشاطيب     
فلم يثبت به اختالف مقرر ، غري أنه إضايف، أنه ال يسوغ على هذا الرأي إال قول واحد، فاحلاصل

تهد ال قوالن مقرران، على حال فلم ، وإمنا اجلميع حمومون على قول واحد هو قصد الشارع عند ا
لالختالف بل وضع موضعا لالجتهاد يف التحومي على إصابة يظهر إذا من قصد الشارع وضع أصل 

وإمنا يثبت قوال ، ومن هناك ال جتد جمتهدا يثبت لنفسه قولني معا أصال، قصد الشارع الذي هو واحد
  .5»واحدا وينفي ما عداه

                                                             
  .95ص،4ج، املصدر السابق1 
 .96ص،4ج، صدر نفسهملا 2
  .96ص، يف املوافقاتوتعليق دراز . من املذكرة 32ص: ينظر 3
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خالف ، ومن هذا التلخيص نستنتج أن اإلمام الشاطيب يرى أن اخلالف بني املخطئة واملصوبة     
م متفقون على أن احلكم يف حقيقة األمر ال يتعدد، ي ال أثر لهلفظ تهد مصيب يف ، أل وعلى أن ا

  : وأن  اختلفوا يف العبارة؛ ألن اإلصابة نوعان، غلبة ظنه
 . ومن عداه فهو خمطئ، نفس األمر؛ فاملصيب فيها واحد يف حقيقية إصابة .1
 1.فكل جمتهد فيها مصيب عند نفسه ومن قلده، إضافية بالنسبة للمجتهد ومن قلده إصابة .2

ُ ، كثري من األصوليني أنه خالف معنوي  أما من حيث مبىن املسالة فقد عدَّ      ْ مما يـ ِ ن ُ ب عن جعلها  ئ
تهد لغريه يف حق نفسه، من أمهات املسائل ته، كمسألة تقليد ا د ومسألة تعارض الدليالن عند ا
ومسألة جتويز اخلطأ يف اجتهاد النيب ، ومسألة مراعاة اخلالف، فهل له التخيري؟، ومل يرتجح أحدمها

  .2وغريها من املسائل ، صلى اهللا عليه وسلم
ألنه غري مقصود وعلى كل فإن الشاطيب رجح القول بالتخطئة لعدم وضع أصل لالختالف     

على قول واحد وهو قصد الشارع عند كل جمتهد فليس من املصلحة  وإمنا اجلميع حمومون، الشارع
وإتباع اهلوى عند املستفتني للقول بالتخيري دون الرتجيح ، ألنه مظنة التفرق، وضع أصل لالختالف

ومن هنا يظهر وجه املواالة والتحاب والتعاطف فيما بني اخلتلفني يف مسائل « : لذلك يقول
م جمتمعون على طلب قصد الشارع، تفرقوا فرقا وال، عااالجتهاد حىت مل يصريوا شي فاختالف ، أل

، كالرجل تقربه الصالة، كما ال اختالف بني املتعبدين هللا بالعبادات املختلفة، الطرق غري مؤثر
فهم متفقون يف أصل التوجه ، غري ذلك من العبادات إىل، واآلخر تقربه الصدقة، واآلخر تقربه الصيام

تهدون ملا كان قصدهم إصابة مقصد الشارعفكذ، وإن اختلفوا يف أصناف التوجه ،دهللا املعبو  ، لك ا
وألجل ذلك ال يصح هلم وال ملن قلدهم التعبد باألقوال ، صارت كلمتهم واحدة وقوهلم واحدا

  .3» املختلفة كما تقدم
ومن هنا نستنتج أمراً آخراً وهو أن الشاطيب له نزعة التوفيق والتقريب بني اآلراء املتباعدة ونرى أن    

وهو ما يوهم أن الشاطيب يناقض كالمه لكن ، طيب يقول جبريان املصاحل على القول بالتخطئةالشا
، فريتفع التناقض، ضافيةإلصابة اإليرتفع التناقض أنه يقول باملصلحة اإلضافية كما يقول املصوبة با

                                                             
  .101ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات. 595ص، الودعان، االجتهاد والتقليد: ينظر 1
 ،600ص، املرجع نفسه: ينظر2 
 .173ص، 4ج، الشاطيب، املوافقات3 
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لشاطيب امل يكتف «:فيقول عاشور بوقلقولة يف رسالته هذا املعىن باحلس املوافقايتأستاذنا وقد مسى 
وذلك باجلمع بني مكونات ، بل خطا خطوة يف اجتاه تعميق احلس املوافقايت، ذه اجلهود املباركة

وبني أهل الرأي ، لقد قرب اإلمام الشاطيب بني اجلمهور والظاهرية، األمة والتقريب بني عناصرها
، ملخالفة وأهل السنةوأحيانًا بني الفرق ا، وبني الفقهاء والصوفية، وبني السلف واخللف، واحلديث
ويف هذا رد على بعض الباحثني الذين ظنوا أن جمهود اإلمام الشاطيب احنصر يف التوفيق بني (...) 

    .1»املالكية واألحناف
ذا نكون قد أتينا على بعض إضافات الشاطيب األصولية يف باب    وال أدعي اإلحاطة  ،االجتهادو

 وال، لشاطيب يف باب االجتهاد ولكن وقفت على ما تيسر يللإلضافات امبا كتبته يف هذه املذكرة 
فإن أصبت فمن ، النقص ال خيلو جمهود بشري منف، ىإضافات أخر  فالكتشا، ايزال البحث مستمر 

 ،هذا واهللا تعاىل أعلى وأعلم، واهللا ورسوله منه براء، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، اهللا وحده
    . آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى

✽✽✽✽  
  
 
  

  
  

  

  

  

  

  

                                                             
  .291ص، م2011/ه1432موسم ، جامعة باتنة، رسالة دكتوراه، بوقلقولة عاشور، مالمح املدرسة الشاطبية يف األصول 1
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  الخاتمة
  :بعض النتائج منها تستخلصاها مع الشاطيب يف باب االجتهاد اخضناليت ولة هذه اجلوبعد    
1.  ً ددين يف أصول الفقه وذلك من خالل إضافته اليت استخلصنا بعضا  يعد اإلمام الشاطيب أحد ا

حيث صبغ  ، من خالل شق منهج فريد يف التعامل مع املادة األصولية، دامنها يف باب االجته
َ ، كتاب املوافقات مبقاصد الشارع وربط علم األصول باملقاصد ر هلا تنظرياً ظَّ إذ وسع من مدلوهلا ون

 .األصوليةذلك يف باب االجتهاد من معاجلته للقضايا وتقريراته وقد رأينا كيف جتلى ، ال مثيل له
، بل يعتمد على ثالثة مراحل؛ فهم النص، االجتهاد عند الشاطيب ال يقف عند عملية االستنباط .2

مما يعرف ، وهو اجتهاد من حيث التطبيق، مث تنزيل احلكم على واقع املكلف، مث استنباط احلكم
 .عند علماء العصر بفقه الواقع

ً ، التمكن من املقاصد حيث اشرتاط ،يعد الشاطيب أحد رواد االجتهاد املقاصدي .3 واالجتهاد بناء
له قواعد إجرائية لتشييد أصله أحد  ذي توسع فيه وجعلكما أن اعتبار املآل ال، على الفهم فيها

فقه يف املوازنات يف ترتيب و ألنه ترجيح باملقاصد واملصلحة يف الفروع ، مكونات االجتهاد املقاصد
 .املصاحل واملفاسد

باحث كاملناط اخلاص والرتجيح اخلاص يدل على عمق الفكر األصويل عند ختصيص بعض امل .4
 .واستنباط طرق جديدة يف االجتهاد والتوسع فيها، الشاطيب

يف قضايا األصول وهو عمل جتديدي ، والتقريب بني وجهات النظر ،التوفيق بني اآلراء املتباعدة .5
وهو مقصد  ألة التصويب والتخطئةذلك يف مسوقد رأينا ، مرجوة يف البحث األصويل وإضافة
 .الكتاب

، وإمنا مشلت أنواعًا عدة يف املنهج والشكل، مل تقتصر إضافات الشاطيب األصولية على نوع معني .6
 .إضافته فيها وما متيز به عن غريهوقد رأينا ، واملضمون

وهو وجه جتديدي يف عرض من االستطراد واحلشو  مواجه أسلوب الفالسفة واملناطقة يف التدليل  .7
 .ما وقعوا فيه ومع ذلك مل يسلم الشاطيب من بعضه، مادة األصول
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األصول وهو ما ستبدله الشاطيب بالنمط املنطقي عند كثري من  مباحثاملقاصد يف  ظهور النمط .8
 .األصوليني

، املقاصدحيث اعتمد فيه على ، إضافة الشاطيب يف منهج حماربة البدع بأسلوب تأصيلي فريد .9
 . واالستدالل األصويل

فيه وهو  نوصي بتوجيه البحث، الشاطيب يف باب االجتهاد هأضاف هناك مبحث جديد :توصية
   .ذي ذكره الشاطيب يف آخر كتابه وهي إضافة حتتاج إىل التطبيق والتوسع يف مفهومهاال "االستنتاج"
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  :فهرس اآليات

رقم   سورة  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  اآلية

  الصفحة

M    q  p  o  n  m  lL  51  21  البقرة  

M ©  ̈    §  ¦  ¥  ¤ L  51  179  البقرة  

M T  S  R  Q  P  O  N L  61  213  البقرة  

M ¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦  L  35  97  آل عمران  

M  z  y  x  w   vL   61  105  آل عمران  

M   Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒL  61  59  النساء  

M M  L  K L  61  82  النساء  

M P  O  N  M  L   K L    55  33  املائدة  

M   �  ~¥  ¤   £  ¢  ¡ L  35  101  املائدة  

M £  ¢  ¡  �   ~  }  | L  51  108  األنعام  

M N  M  L  K  J  O  L  61  153  األنعام  

M T  S  R  Q   P   O  N  M  LL    35  29  األنفال  

M Å   Ä          Ã  Â  Á  À L    10  79  التوبة  

M   B  A  @  ?  >     =  <  ;L  18  77  الكهف  

  M ×  Ü  Û  Ú  Ù  Ø L  10  53  النور  

M    ³  ²  ±  °  ¯´ L  57  28  فاطر  

M     B  A  @    ?  >  =  <    ;  :L  21  3  اجلن  
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  فهرس األحاديث

  الصفحة  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث
  10  » أجتهد رأي «
  54  » اهللاجلهاد يف سبيل (...)  بر الوالدين(...)  الصالة لوقتها« 
 » ً   55  » اللهم ارزقه ماالً وولدا
  54  »سلم املسلمون من لسانه ويده امل «
  53  »أميا امرأة نكحت من غري إذن  «
  54  » حج مربور(...) اجلهاد يف سبيل اهللا (...) إميان باهللا  «
  54  » بالصوم فإنه ال مثل له« 
»  ُ ْ ج ّ  دُ ه   10  » املقل
  55  » خري من كثري ال تطيق عليه ،قليل تؤدي شكره «
  35  » ما رأيت قومًا خرياً من أصحاب حممد« 
  54  »  امليزان من خلق حسنيفما من شيء أثقل  «
  35  »والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت « 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم وعلومه

  القرآن الكرمي برواية حفص عن نافع

  :وعلومهكتب الحديث 

  .الطبعة الرتكية، ابن احلجاج مسلمأبو احلسني  ،صحيحاجلامع ال

، كلية أصول الدين بالقاهرة، رسالة دكتوراه، عماد الشربيين، رد الشبهات حول عصمة النيب
  .م2002/ ه1423

 ،2ط مكتب املطبوعات اإلسالمية،، النسائيأمحد ابن شعيب أبو عبد الرمحان سنن ال
  .1986/ه1406

، 1ط، دار املغين، الدارمي أبو حممد عبد اهللا ابن عبد الرمحان بن الفضل بن ابراهم، سننال
  .م2000/ه1421

  .م2009/ه1430، 1ط، دار الرسالة العلمية، سليمان ابن األشعث السجستاين أيب داود ،سننال

 ،1ط، دار الشعب ،البخاريبن إبراهيم بن الغرية إمساعيل حممد بن ، الصحيح اجلامع
  م1987/ه1407

 -برنامج منظومة التحقيقات احلديثية ،  حممد ناصر الدين األلباين، صحيح وضعيف سنن أيب داود
اين    .من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية -ا

، 1ط، دار ابن حزم، شرف احلق العظيم أبآدي، عون املعبود على شرح سنن أيب داود
  .م2005/ه1426

  .م1998/ه1419، 1ط ،مؤسسة الرسالة، ابن حنبل أمحد ،مسند

  .م1992/ه1412، 1ط ،دار املعارف، ابن حنبل أمحد ،مسند
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  .مكتبة ابن تيمية ،الطرباين ،الكبريعجم امل

  .م1992/ه1412، 1ط، دار املعارف، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها

  :كتب اللغة وعلومها

  م1965/ه1385 ،مطبعة حكومة الكويت ،الزبيديحممد مرتضى  ،تاج العروس

    .دار الفضيلة، شريف اجلرجاينال، التعريفات واحلدود

  .4ط، دار العلم للماليني، اجلوهريإمساعيل بن محاد  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

  م2003/ه1423، 1ط، دار الزاحم، حممود حامد عثمان، قاموس املبني يف اصطالح األصوليني

، 8ط، مؤسسة الرسالة، الفريوزباديجمد الدين حممد بن يعقوب ، القاموس احمليط
  .م2005/ه1426

  .1ط ، دار املعارف، ابن منظور، لسان العرب

، الطبعة األمريية بالقاهرة، أمحد بن حممد بن علي املقري، يف غريب شرح الكبري املصباح املنري
  .م1922

   م2000/ه1420، 1ط، دار الفكر، قطب مصطفى سانو، معجم أصول الفقه

    م2008/ه1429، 1ط، دار عامل الكتاب، أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة

  2003/هـ1424، 1ط، دار اجليل، هيثم هالل، معجم مصطلح األصول

  م2000/هـ1420، 1ط، دار الفكر، قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه
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  :كتب التراجم والتاريخ

، م1989، 1ط، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، أمحد بن بابا التنبكيت، االبتهاج بتطريز الديباج
  .48ص، 1ج

  .244 - 243ص، 1ج، للدراسات، دار األمل، لسان الدين اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرناطة

اري اري، برنامج ا   1982، 1ط، دار الغرب اإلسالمي، عبد اهللا ا

 م1997/ه1,1417ط، مكتبة النحاجني القاهرة، حممد عبد اهللا عنان، يف األندلس دولة اإلسالم

  .1349.املطبعة السلفية، حممد بن خملوف، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية

  م2009، 1ط، دار املدار اإلسالمي، لسان الدين اخلطيب، اللمحة البدرية يف الدولة النصرية

  :والفقه كتب األصول  

اج يف شرح املنهاج ، دار الكتب العلمية، تاج الدين السبكي وأبوه عبد الكايف، اإل
  م1990/ه1416

  م1986/ه1406 ،مؤسسة الرسالة، ة الشريف العمرينادي، االجتهاد يف اإلسالم

  .ه1430، 1ط، دار التدمريية، وليد بن فهد الودعان، مام الشاطيباالجتهاد والتقليد عند اإل

  .م2003/ه1424، 1ط، دار الصميعي ،اآلمديسيف الدين ، صول األحكاميف أ اإلحكام

  .م2000/ه1421 ،1ط، دار الفضيلة، الشوكاين، يف حتيق احلق من علم األصول إرشاد الفحول

  .املكتبة التجارية الكربى، الشاطيبأبو إسحاق إبراهيم ، االعتصام

، 1ط، مؤسسة الرسالة ،األجفانحتقيق حممد أبو ، الشاطيب، اإلفادات واإلنشادات
  .م1983/ه1403
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، 2ط، وزارة األوقاف بالكويت، الزركشيبدر الدين ، يف أصول الفقه البحر احمليط
  م1992/ه1413

  م2008 ،2ط ،مؤسسة الرسالة، فتحي الدريين ،وأصولهحبوث مقارنة يف الفقه 

  .ه1418 ،4ط الوفاء،دار  ،يوسفأبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن ، يف أصول الفقه الربهان

ددون ، 1ط، املكتبة اإلسالمية، عبد السالم بن حممد بن عبد الكرمي، التجديد وا
  م2007/ه1428

، 1ط، مكتبة الرشد الرياض، املرداويأيب احلسن عالء الدين ، يف أصزل الفقه التحبري شرح التحرير
  .م2000/ه1421

  .م2009/ه1430موسم ، جامعة غزة، ماجستريرسالة ، عصام صبحي، حتقيق املناط

  .م1416/1992، 1ط، دار قتيبة، محادي العبيدي، الشاطيب ومقاصد الشريعة

  .م1987/ه1407، 1ط، مؤسسة الرسالة، جنم الدين الطويف، شرح خمتصر الروضة

  م1985/ه1406، 2ط، ج لوزا الوردية تونس، حتقيق جممد أبو األجفان، فتاوى اإلمام الشاطيب

  م2000/ه1421، 1ط، دار القلم ،العز بن عبد السالم، يف مصاحل األنام  قواعد األحكام

، 1ط، دار ابن القيم ودار ابن عفان، اجلياليل املريين، القواعد األصولية عند اإلمام الشاطيب
  م2002/ه1423

ددي الربكيت، قواعد الفقه   م1986/ه1407 ،الصدف ببلشرز، حممد عميم اإلحسان ا

، ودار ابن كثري، دار الكلم الطيب، الشريازيأبو إسحاق إبراهيم بن علي ، يف أصول الفقه اللمع
  .1959/ه1416، 1ط
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  .م2005/ه1426 ،3ط دار الوفاء للطباعة،، أمحد إبن تيمية جمموع الفتاوى ،

  .م2006/ه1427، دار ابن حزم، ابن احلاجب، خمتصر املنتهى

  م1997/هـ1417، 1ط ،مؤسسة الرسالة ،الغرايلحامد  إبو، يف علم األصول املستصفى

نشرت باتفاقية املعهد ، أطروحة دكتوراه، فريد األنصاري، املصطلح األصويل عند اإلمام الشاطيب
  م 2004/ه 1424، ي للفكر اإلسالمي ومعهد الدراسات املصطلحيةالعامل

  م1993، 5ط، اإلسالميدار الغرب ، عالل الفاسي، ومكارمها اإلسالميةمقاصد الشريعة 

  م2001/ه1421، 2ط، دار النفائس، الطاهر بن عاشور، اإلسالميةمقاصد الشريعة 

موسم ، جامعة باتنة، رسالة دكتوراه، بوقلقولة عاشور، مالمح املدرسة الشاطبية يف األصول
  .2011/ه1432

قسم  ،جامعة أم القرى، فوزية القثامي، منهج البحث األصويل عند اإلمام الشاطيب
  م1990/ه1411،املخطوطات

، 1ط، دار الغد اجلديد، الشاطيبأبو إسحاق إبراهيم ، املوافقات يف أصول الشريعة
  1ج،م2011/ه1432

  م2006 ،األردنيةاجلامعة  ،دكتوراه أطروحة ،سيف سعيد ،الشاطيب اإلمامنظرية االجتهاد عند 

، اإلسالميملي للفكر االع محد الريسوين املعهدأ، الشاطيب اإلمامنظرية املقاصد عند 
  م1990/ه1416

  م/1995ه1416، 1ط ،مكتبة نزار مصطفى، القرايفشهاب الدين ، يف شرح ائس األصولنف 

  :المجالت والمواقع االلكترونية
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 .موقع اجلامعة، 14 العدد، جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

  .ww.alwaai.net، مقالة للدكتور مسفر بن علي القحطاين ،مالمح التجديد يف أصول الفقه
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  :الموضوعات فهرس

  الصفحة  اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضوعالم
  ه -أ   املقدمة

  02  الشاطيب واالجتهاد: الفصل األول
  02  التعريف باإلمام الشاطيب: املبحث األول
  02  عصر الشاطيب: املطلب األول

  02  اجلانب السياسي: الفرع األول
  03  اجلانب االجتماعي واالقتصادي: الفرع الثاين

  04  اجلانب الثقايف والعلمي: الفرع الثالث
  05  حياة اإلمام الشاطيب: املطلب الثاين
  05  والدته ونشأته: الفرع األول
  06  دراسته: الفرع الثاين

  06  شيوخه: الفرع الثالث
  07  تالمذته :الفرع الرابع

  07  مؤلفاته: الفرع اخلامس
  08  حمنته : الفرع السادس
  08  مكانته العلمية: املطلب الثالث

  08  شهادة العلماء له: الفرع األول
  10- 09  آثاره ووفاته: الفرع الثاين

  11  مفهوم االجتهاد عند الشاطيب واألصوليني: املبحث الثاين
  11  مفهوم االجتهاد عند األصوليني :املطلب األول

  11  االجتهاد يف اللغة: الفرع األول
  12  االجتهاد يف اصطالح األصوليني: الفرع الثاين

  14  االجتهاد يف اصطالح الشاطيب : املطلب الثاين
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  15  التعريف الوظيفي: الفرع األول
  16  التعريف املقاصدي: الفرع الثاين

  19  مفهوم اإلضافة األصولية وأنواعها :املبحث الثالث
  19  مقصود باإلضافة األصولية: املطلب األول

  19  اإلضافة يف اللغة : الفرع األول
  20  تعريف األصول لغة واصطالحا: الفرع الثاين

  22  األلفاظ ذات الشبه: الفرع الثالث
  23  أنواع إضافات الشاطيب األصولية: املطلب الثاين
  24  اإلضافات املنهجية :الفرع األول
  25  اإلضافة يف الصياغة واملصطلح: الفرع الثاين

  26  اإلضافة يف مباحث األصول والتوسع فيها: الفرع الثالث
ا: الفصل الثاين   30  إضافات الشاطيب األصولية وتطبيقا

  30  اإلضافات املنهجية يف عرض املادة األصولية: املبحث األول
  30  استصحاب املقاصد يف باب االجتهاد :املطلب األول

  30  تعريف مقاصد الشريعة: الفرع األول
  31  تقرير مسائل ومعاجلة قضايا يف ضوء املقاصد: الفرع الثاين

  34  اإلضافة يف منهج التقعيد العلمي: املطلب الثاين
  34  القواعد األصولية يف باب االجتهاد: الفرع األول
  35  القواعد املقاصدية يف باب االجتهاد :الفرع الثاين

  37  اإلضافة يف منهج االستقراء: املطلب الثالث
  37  مفهوم االستقراء لغة واصطالحا: الفرع األول
  37  التوسع يف استعمال االستقراء: الفرع الثاين

  34  اإلضافة يف الصياغة واملصطلح: املبحث الثاين
  40  اإلضافة يف الصياغة: املطلب األول

  40  مميزات الصياغة عند الشاطيب: الفرع األول
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  41  مناذج من تطبيقات الصياغة: الفرع الثاين
  43  اإلضافة يف املصطلح: املطلب الثاين
  43  مصطلح االجتهاد : الفرع األول
  43  مصطلح حتقيق املناط اخلاص: الفرع الثاين

  45  مصطلح املآل: الفرع الثالث
  46  مصطلح االستحسان :الفرع الرابع

  47  مصطلح مراعاة اخلالف: الفرع اخلامس
  48  مصطلح الفتوى: الفرع السادس
  49  تفتيق مباحث أصولية جديدة والتوسع فيها:املبحث الثالث
  49  اشرتاط املقاصد واعتبار املآل يف االجتهاد: املطلب األول

  49  اشرتاط املقاصد: الفرع األول
  51  اعتبار املآل :الفرع الثاين

ا: الفرع الثالث   52  قاعدة احليل وتطبيقا
ا : الفرع الرابع   53  قاعدة سد الذرائع وتطبيقا

ا : الفرع اخلامس   54  قاعدة مراعاة اخلالف وتطبيقا
ا: الفرع السادس   54  قاعدة االستحسان وتطبيقا
  55  ختصيص من عامها مباحث والتعمق فيها: املطلب الثاين
  55  حتقيق املناط اخلاص وتطبيقاته: الفرع األول
  57  الرتجيح اخلاص : الفرع الثاين

  60  الرتجيح باملقاصد يف األصول: املطلب الثالث
  61  حترير حمل النزاع يف مسألة التصويب والتخطئة: الفرع األول
  62  أدلة الشاطيب على القول بالتخطئة:  الفرع الثاين
  64  الرتجيح  :الفرع الثاين

  67  اخلامتة
  70  فهرس اآليات
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  71  فهرس األحاديث
  77- 72  فهرس املصادر واملراجع

  81- 78  فهرس املواضيع
 


