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  املقاصد عند اإلمام الشاطيب
Objectives of Shariah according to Imam Shâtibi  

 
 (DING HOU FEI)اسحاق  *

 
Abstract: 
Scholars of the Usul -early and recent- have paid utmost 

importance to the Maqâsid al-Shariah or the Objectives of 

Shariah and tried to substantiate, associate and link them with 

its sources, Qur’an and Sunnah, then to derive from them the 

Legislator’s or the Shari‘s purpose, the revelation’s true purpose 

and how it benefits the creatures in terms of promoting what is in 

their interest and shunning away what is harmful. 

These objectives became the point of interest for the jurists and 

scholars who toiled to understand the texts and what they 

connoted and they continue to venture into its depths and extract 

its treasures. It becomes quite evident from their exegeses of 

Qur’an and the Prophetic Traditions and elucidations of the 

juristic principles and issues. 

Imam al-Shâtibī and Ibn ‘Ashoor are two such scholars in this 

field who studied the Objectives of Shariah and contributed to 

this discipline so greatly that they became reference points for 

those who came after them. The basic principles in the field that 

were inferred by them are still its pillars. 

The Objectives of Shariah are divided into four kinds with 

reference to their benefits: the necessities, needs, improvements 

and supplements. The necessities are further divided into 

protection of Deen, protection of self, of intellect, of possessions 

and of race among others. Prudence demands that all means 

should be employed to safeguard these necessities. Thus knowing 

the Objectives of Shariah and their promulgation among the 

masses is quite important for the society since it leads towards 

promotion of the beneficial and shunning away the harmful 

elements in it. 

………………………………………………...  
 

مد  نستعينن  نستعفره  نسيذ  لاهلل م  رهن  نسرتنا نم  سناا  نعمالنا م  ان احلمد هلل حن
 يهد  هللا فال مضل ل  نم  يضلل فال هادي ل  ننرهد نال إل  إال هللا ننرهد نن حممداً عبد  ن سذل .
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عبادت  سبحاس  نتياىل نحد  ال رهيك ل  هي ن  غاية نمسىن  اإلستان لفهض عظنمهللا تياىل لقد خلق 
سَس ِإالَّ لِنَ ْيُبُدنِن﴾حن  1ث قال عز م  قائل:﴿َنَما َخَلْقُت اجلِْ َّ َناإْلِ

ُتتّذل ن  فخلُقهم لنس عبثا يتمح هلم لالعصهف يف رؤنن حناهتم كنرما متلي علنهم نهذائهم
سَتاُن نَن ُيْْتَكَ : ﴿ هللا تياىلقال هلم سرذسهم، ف  لشهائعأبمت املسو هيلع هللا ىلص فبيث هللا تياىل سبن  ﴾  َنََيَْتُب اإْلِ

جيل  قدة حتنة للبشهية ن  خيهجهم م  الظلمت إىل النذ ن  نفضلها لكي ميهد هلم الطهيق إىل اهلدايةن 
 سيادة اآلخهة.ن  مجياء للرذز خبري الدسنا

 مقاصد رهيرةن  فهذ  اآلاي  خري دلنل على نن هللا تياىل س  هذ  الشهيية ألهداف عظنمة
د ء املراسد عنهم حىت يعمكنذا م  التلذك يف ن  ليبادالفهض م  ن اء  لك كل  هذ حتقنق مصاحل ان 

هذ خبري مبا يصلح هلم يف الدا ي  فنقذل عز ن  يهضى  هبم الذي خلقهمن  الهراد كما يشاءن  طهيق اهلداية
راملة ن  . فم  مث جاء  هذ  الشهيية كاملة2﴾ َناَليَ ْيَلُم َمْ  َخَلَق َنُهَذ اللَِّطنُف اْْلَِبريُ ﴿ م  قائل: 

نصبحذا على بصرية ن  هنت ع  كل ما يضه فاسعنا  الطهيق نمام الناسن  رد  إىل كل ما ينرعحنث ن  
 اخعا  سذاء التبنل. نم  هنا تربز نمهنة هذ  املقاصدن  مل يهلك م  بيد  إال م  ضل بنرت ن  م  نمههم

 لألمذ  اسعنباط األحكام الشهعنةن  الفااي  حنث ال بد م  ميهفعها لليثذ  على مشناة هللا تياىلن 
مقاصد ن  القضااي املتعجدة ع  طهيق القناس الذي م  ن كاس  اليلة فال بد للمجعهد م  ميهفة اليللن 

 النصذص الشهعنة حىت يقنس علنها نمذ ا نخهى مليهفة حكم الشهع فنها.
ن جذ م  هللا تياىل نن ينرع ن  فأمهنة هذا املذضذع هي اليت دفيعىن إىل كعابة هذا املقال املعذاضع

 جييل  يف منزان حتنايت.  ن   ب
بدن  مترية فق  القاصد بيد نفاة  سذل هللا، بيملنيت: القناس ناإلسعحتان، مث تطذ   لقد

 عند املالنكنة إىل )املصاحل املهسلة( مث ابعدع اإلمام الشاطيب ) فق  القاصد(.
 قصد املكلفن  عند الشاطيب املقاصد على قتمني: قصد الشا ع

 :قصد الشارعاألول: 
 هي:ن  قتم اإلمام الشاطيب قصد الشا ع إىل ن بية نسذاع فهعنة

 النذع األنل: قصد الشا ع يف نضع الشهيية.
 النذع الثاين: قصد الشا ع يف نضع الشهيية لإلفهام.

 النذع الثالث: قصد الشا ع يف نضع الشهيية للعكلنف مبقعضاها.
 الشهيية.النذع الهابع: قصد الشا ع يف دخذل املكلف حتت نحكام 
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 :قصد املكلفالثاين:
مل يقم اإلمام بعنذيع القتم الثاين الذى يعيلق مبقاصد املكلف بل اقعصه يف حبث  على متائل 

 فقط.
 وفيما أييت سوف أتناول املقاصد عند اإلمام الشاطىب بشئ من اإلسهاب:

 .النوع األول: قصد الشارع يف وضع الشريعة
نحكام الشهيية يقذل: ''تكالنف الشهيية تهجع إىل يف صدد حديث  ع  القصد األنل م  

 هذ  املقاصد بدن ها تنقتم إىل ثالثة نقتام:ن  حرظ مقاصدها يف اْللق''
 :املقاصد الضرورية .1

فقداهنا يؤدي إىل ن  الدسنان  ن املهاد منها هي املقاصد اليت ال مندنحة منها للقنام مبصاحل الدي 
هي مختة ن  العيطل يف نسظمة احلناة بقد  فقداهنا.ن  اديكذن هذا الرتن  فتاد عهيض يف الدا ي 

قد متت ميهفعها ع  ن  3حرظ اليقلن  مقاصد: حرظ الدي ، حرظ النرس، حرظ النتال، حرظ املال،
 حثت كل ملة على حرظها.ن  طهيق االسعقهاء

 املقاصد احلاجية: .2
 تتبب هلم العذسية فنها.ن  احلهج ع  حناة املكلرنين  ن هي اليت تهفع الضنق

 :املقاصد التحسينية .3
حتتِّ  ما سبق  كهها ن  إمنا تكم  نمهنعها يف نهنا تعممن  الثاينن  ن هي نقل رأان م  مقاصد القتم األنل

 4اآلداب.ن  مكا م األخالقن  م  املقاصد مثل العحلي مبحاس  اليادا 
 :النوع الثاين: قصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهام

 مها:ن  املتالعنيقصد الشا ع يف نضع الشهيية لإلفهام م  خالل  يذضح الشاطىب النذع االثاين ني
 :هذه الشريعة املباركة عربيةأن  .أ

ن املقصذد م  املتألة هذ العأكند على نس  ال ميك  فهم القهآن إال ع  طهيق اللفة اليهبنة ألس  سزل 
 .5"بلتان اليهب فم  يهيد نن يرهم القهآن فال يتي  إال يعخذها نداة ل 

 :األمة كالمها أميةو  ذه الشريعة املباركةه : ب
هذا األمه يعطلب نن ن  الشهيية نمنة ني منتذبة إىل األمنني ألن الذي  سزلت هلم كاسذا نمنني

تكذن حتبما تقعضن  حال م  سزلت علنهم ألس  نكثه مهاعاة للمصاحل اليت هي مقصذد الشا ع 
 6احلكنم.
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 ة للتكليف مبقتضاها:النوع الثالث: قصد الشارع يف وضع الشريع
 ن ميك  حصه مباحث هذا النذع يف املذضذعني العالنني:

 :: التكليف مبا ال يطاقأ
يذجد اإلمجاع أبن العكلنف مبا ال يطاق منري ع  الشهيية ني ال يكلف النرس مبا لنس يف 

د يشعب  نسيها فلم يتهب اإلمام يف هذا البحث كثريا بل  كز على بيض حاال  العكلنف سرت  اليت ق
األمه فنها حبنث ن تدخل يف مقدن  املكلرني نن ال؟ فإ ا جاء هناك تكلنف م  قبل الشهع مبا ال يقع 
داخل سطاق قد ة اليبد يرهم من  نن املطلذب هذ حتقنق سذابق هذا األمه نن لذاحق  نن قهائن . فيلى 

َيّبب ن  ألسباب اليت تذّلد احلبسبنل املثال، عندما نمه الشا ع لالعحابب فااملقصذد من  هذ اخعنا  ا
نما مشعبها  ن  7يصح هذا يف كل ما يكذن م  هذا القبنل.ن  لنس احلب  ات ن  الناس بيضهم إىل بيض

غريها م  الصرا  فنحال ن  الشجاعةن  احللمن  الكربن  احلقدن  األفيال مثل الصرا  الباطنة ني احلتد
 لذاحقها.ن  العكلنف فنها إىل سذابقها

 فيه مشقة::التكليف مبا  ب
 مقاصد الشا ع فنها يقذل اإلمام الشاطيب:ن  ن يف حبث نحكام املشقة

 النصذص اليت تنري احلهجن  "ن الشارع مل يقصد إىل التكليف ابملشقة واإلعنات فيهإ"
مساحعها خري دلنل على هذا، إضافة إىل ما ن د  م  الهخص يف نمذ  ن  تصهّح بنته الشهيية اإلسالمنةن 

يؤكد الشنخ عبد هللا ن  ن الشا ع يهدف إىل املشقة يف األحكام ملا رهع الْتخنص.الشهع حنث لذ كا
 9االسقناد ل ، ال هلذا .ن  على هذ  احلقنقة قائال أبن الشا ع يطلب م  اليبد الدخذل حتت هذا النظام

 فكل عمل مبنا  اتباع اهلذى دنن العرا  إىل خطاب الشهع فهذ لاطل البعة ألس  ال بد لكل عمل م 
داع يدعذ إلن  فيندما ال يكذن منشأ  طلب الشا ع بل يكذن اسطالقا م  هذى ن  حامل َيمل علن 

على اليكس م   لك، كل فيل يكذن املعبع فن  خطاب الشا ع فهذ ن  رهذت  فهذ لاطلن  النرس
 حق.ن  صحنح

 الشهعنة إىل مقاصد نصلنة نمقاصد تبينة:يقتم اإلمام الشاطيب املقاصد 
:ةاملقاصد األصلي  

.''هي اليت ال حظ فنها للمكلف، نهي الضهن اي  امليعربة يف كل ملة''  
 النرسن  الذند عنها ني الدي ن  ن الضهن اي  امليعربة يف كل ملة هي حرظ األرناء اْلمتة

 ال ييعرب فنها ني حظ للمكلف ألس  ملزم حبرظهان  املال كما تقدم بناس  فنما قبل.ن  النتلن  اليقلن 
 جيرب على القنام حبرظهان  يف حالة ني ترهيط نن إمهال م  جاسب  َيجه علن ن  نن كههاالذب عنها طذعا ن 
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اآلخهة ليدم القنام ب . فاتضح نس  لنس اليمدة يف هذا النذع ن  يتعحق اليقاب يف الدسنان  الدفاع عنهان 
با ة ''ال هذ الذي يهاد م  الين  م  العكلنف هذ  غبة املكلف نن اخعنا   نن منذل  بل هذ الشا ع فقط

 حظ فنها للمكلف''. 
 املقاصد التابعة:

فهي اليت فنها حظ للمكلف حنث َيصل ل  م  خالهلا مقعضى ما جبل علن  م  سنل 
العذسع يف ن  سد احلاجا ، مثل ما سهى يف ننج  االسعمعاع املباحةن  العمعع لاملباحتن  الشهذا 
هذ  املقاصد العابية ن  ما نضي  م  قنذدن  لك  يف إطا  ما حدد  الشهنع م  حدندن  العنيمن  االسعمعاع

تكملها. على سبنل املثال عندما يقذم املكلف حبرظ سرت  َيصل ن  بطبنعها تكمل ختدم املقاصد األصلنة
حىت ن  اليت تيد م  مقاصد الشهيية العبينةن  11احلظذظ النرتنةن  ل  يف سرس الذقت كثري م  املعع

ظذظ هي نيضا جتلب بيض الرذائد العبينة م  قبنل احلظذظ مثل  اليبادا  اليت تكاد ختلذ م  مهاعاة احل
لك  على الهغم م   لك كل ، م  األفضل نن يكذن اليمل مبقعضى ن  حمبعهم.ن  كتب ثقة الناس

  لك ألسباب آتنة:ن  12املقاصد األصلنة بفض النظه ع  املقاصد العبينة
 اء العشهيع هذ ختلنص املكلف ألس  نكثه تذافقا مع ما تقدم  كه  م  نن قصد الشا ع م  ن  -1

 م  هذا .
تبيد  ع  احلظذظ ن  اليبادةن  ألن مهاعاة املقاصد األصلنة جتيل اليمل نقهب إىل اإلخالص -2

 تدست .ن  النرتنة اليت قد تشذب اإلخالَص يف اليبذدية
بناء اليمل على نساس املقاصد األصلنة جييل كل تصهفا  املكلف عبادة سذاء نكاست  -3

 ا  م  انحنة األصل.عبادا  نن عاد
ال َيعاج ن  عندما يهاعي املكلف املقصد األصلي تعحقق املقاصد العابية لذلك املقصد تلقائنا -4

 إىل مهاعاهتا بصرة متعلقة.
ميصعنها نيضا تكذن نعظم عندما ن  الطاعة تصري نعظم عندما ييمل على املقاصد األصلنة -5

جذاميها ترند نهنا ن  ل الطاعا هي: تعبع نصذ ن  ختالف. فم  هنا حتصل لنا قاعدة نخهى
 13كبائه الذسذب إ ا اععرب  نجد  يف خمالرعها.ن  تهجع كلها إىل مهاعاة املقاصد األصلنة

بناء األعمال على املقاصد األصلنة ينقلها إىل نحكام الذجذب م  حنث تكذن حرظا لألمذ   -6
يف غريها م  القنام لاليمل يف إطا  الذاجبا  نفضل م  اليمل ن  الضهن ية يف الدي 

 اإلطا ا .
ن اجلديه لالذكه هنا نن مباحث هذا النذع الذي هذ األخري م  نسذاع مقاصد الشا ع تشاب  

 سنعضح هذا األمه جلنا عند اسعيهاضها فنما يلي:ن  مباحث القتم الثاين ني مقاصد املكلف
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 :صد املكلفالقسم الثاين: ق
 يب يف القتم الثاين إىل مقاصد املكلفبيد العحدث ع  مقاصد الشهيية تطهق اإلمام الشاط

هذا األمه يدل على تضلي  م  مذضذع املقاصد ألن األنىل ني مقاصد الشا ع تظل حربا على ن ق نن ن 
جمهد فكهة يف األ هان ما مل تعم اليناية مبقاصد املكلف فال بد م   كه مقاصد املكلف مع بنان عالقعها 

 سلبا. ن  مبقاصد الشا ع إجيالا
  األساسية للنرريةالقضااي

 :التعليلأ:
هذ عند  متألة قطينة نمتلمة  ال يقبل ن  ييعرب اإلمام الشاطيب تيلنل الشهيية بهعاية املصاحل

قد  هب اب  القنم يف هذا املضما  بيندا ن  جزئناهتا على حد سذاء.ن  اسعثاء حنث يصدق على مجلعها
علل كذن احلجامة ن  االكعراء فن  على عضذي ن  ممالعيبدية. فيلل العنن  حنث علل مجنع األحكام اليبادية

كثري م  األحكام ن  كذن املين مذجبا للفتل خالفا للبذل الذي يذجب الفتل فقطن  مرطهة للصائم
عدم العيلنل اسعثناء ن  العيلنل عند اب  القنم هذ نصلن  14 األخهى مبا فنها نحكام جماال  امليامال .

لالعايل نقع يف كثري م  تيلنال  ضينرة ن  دى لعيلنل كل رنئعلى خالف ما يهى الشاطيب فم  مث تص
جههية صالة ن  بنان علة سهية صالة النها ن  15بذل الصبنةن  كما حدث يف تيلنل  للرهق بني بذل الصيب

لك  على الهغم م   لك كل  ييْتف بيدم اهعداء اليقل إىل نسها  بيض نحكام اليبادا  على ن  16اللنل
هذا ما يذافق األصل اليام يف الشهيية يف نن الشهيية ميللة بهعاية املصاحل ن  17 ملة.نج  العرصنل دنن اجل

يعبىن ن  قد سبق نن قلنا أبن الشاطيب ييعرب  متألة متلمة قطينةن  غريهان  بدنن ني ترهيق بني اليبادا 
نبيد ع  ن  قبذلاملقهي سرس الهني حنث يقذل: ''األصل يف األحكام امليقذلنة ال العيبد ألس  نقهب إىل ال

 19جداً. ايند  تصذيههيقذل اجلذيين أبن األحكام الشهعنة اليت ختلذ م  ميىن ميقذل و 18 احلهج...''.

 الشهيية أبكملها بدنن ني اسعثناء.ن  هذا مذافق متام للنصذص القهآسنة اليت تنص على تيلنل الدي  كل 
ًَة لِّْلَياَلِمنيَ َنَما نَْ َسْلَناَك ِإالَّ  : ﴿م  هذ  النصذص قذل  تياىلن  ْْ يف ترتري  اليضد اإلجيي يقذل 20﴾   َ 

: "نظاهه اآلية العيمنم، ني يرهم من  مهاعاة مصاحلهم فنما رهع هلم م  األحكام كلها، إ  لذ هذ  اآلية
ة، ألس  تكلنف بال فائدة، فخالف ظاهه  ن سل حبكم ال مصلحة هلم فن  لكان إ سااًل لفري الْه

املقاديه. ن  بنان اهلناا ن  ى نن األحكام الشهعنة بقتمنها ن د  فنها بيض العحديدا عل 21اليمذم..."
 كنرنة القهاءة فنها ني اجلهه نن التهن  عدد الهكيا  يف كل صالةن  على سبنل املثال، عدد الصلذا 

 حلجهكذا بيض تراصنل ان  هنايع  لالفهنبن  ابعدائ  م  طلذع الرجه الثاينن  فهض الصنام يف رهه مينين 
 مقاديهها. ن  نيضا اليقذلا  اليت تتمى لاحلدند حنث قد حدد سذعهان  مقاديههان  نحكام الكرا ا ن 
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 املصاحل واملفاسد
املراسد هذ ن  البحث يف متألة العيلنل يعيلق أبساس مقاصد الشهيية بننما البحث يف املصاحل

تد ن ن  لشهيية جتلب املصاحلاْلطذ ة ألن مقاصد ان  هذا البحث يف غاية األمهنةن  م  صمنم املقاصد
املراسد. فأحانل فنما يلي إبهاز آ اء الشاطيب يف هذا املذضذع مع ما يطلب  لك م  مقا سة نن مناقشة 

 نن تعمنم.
 مفهوم املصلحة واملفسدة

اآلخرة كما قال و  ''املفسدة'' فهو يشمل مصاحل الدنياو عندما يطلق مسمى ''املصلحة''
 22 اآلجل معا''.و  ع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجلالشاطيب: ''إن وضع الشرائ

نينبفي نن ال تفنب هذ  األمذ  البديهنة ع  لالنا يف احلديث عما يُيهِّف ب  األصذلنذن 
البيض اآلخه ن  23"املصلحة هي جلب املنرية نن دفع املضهة"املرتدة. مثال بيضهم يقذل: ن  املصلحة
 24ا يكذن طهيقاً إلنها ناملضهة عبا ة ع  األمل نن ما يكذن طهيقاً إلن ""املنرية عبا ة ع  اللذة نن م يقذل:

م  اجلديه ن  25املرتدة عبا ة ع  األمل نن ما يؤدي إىل  لك.ن  ييين املنرية متثل اللذة نن ما يتببها
هلذا نضح اب  ن  املينذية.ن  اآلالم بقتمنهما احلتنةن  لاملالحظة نيضا نن هذ  العيهيرا  تشمل اللذا 

املصاحل ن بية نسذاع: اللذا  ننسباهبا، ناألفهاح ننسباهبا. ناملراسد التالم تيهير  مبزيد م  العرتري قائال: ''
العرهيق يف املصاحل ن  26.''ن بية نسذاع: اآلالم ننسباهبا، نالفمذم ننسباهبا. نهي منقتمة إىل دسنذية ننخهنية

املينذاي  اليت هي داخلة ن  مذم يلمح إىل احلتنا  منهاالفن  يف املراسد بني اآلالمن  األفهاحن  بني اللذا 
 يف العيهيرا  التابقة. 

: "ننعىن لاملصاحل: ما نللعنبن  على اجلاسب املينذي يف تيهيف املصاحل الدسنذية يقذل الشاطيب
 سنل  ما تقعضن  ننصاف  الشهذاسنة ناليقلنة على اإلطالق،ن  يهجع إىل قنام حناة اإلستان، نمتام عنش ،

 27حىت يكذن منيماً على اإلطالق".

 املرتدة يشمل:ن  مما سبق خنلص إىل نن مرهذم املصلحةن 
 املصاحل األخهنية ننسائلها ننسباهبا 
 ناملراسد األخهنية ننسائلها ننسباهبا 
 ناملصاحل الدسنذية ننسائلها ننسباهبا 
 .ناملراسد الدسنذية ننسائلها ننسباهبا 
 ء ن كاست جتمنة نن سرتنة نن عقلنة نن  نحنة سذا كل لذة نمعية  ن املصلحة هي 
 سذاء ن كان جتمنا نن سرتنا نن عقلنا نن  نحنا.عذاب، ن  املرتدة هي كل نمل 
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إرباع الفهائز ن  معية ال ييين نهنا لنتت إال تلبنة الشهذا ن  فالقذل أبن املصلحة هي لذة
 راسد. هكذا املن  منافع  ا  األبياد اليديدةن  مععن  اجلتمنة بل هي لذا 

هي خالصة، غري مشذبة بشيء م  املراسد، ال قلناًل نال   ،نن املصاحل امليعربة رهعاً فالننجة هي: ''
 28.''كثريا

 نلك  الشهيي  تعضم  حرظ النذع الذاحد فقط م  نسذاع املصاحل الثالثة ني املصاحل امليعربة
 م  هذ  املصاحل دنن غريها.املصاحل املهسلة. فالشهيية حترظ النذع األنل ن  املصاحل امللفاةن 

 

 مسالك املقاصد
 متالك الکشف ع  املقاصد عند اإلمام الشاطيب

اسعقد اإلمام الشاطيب منهج الظاههية يف اقعصا هم علی ظذاهه النصذص يف ميهفة مقاصد 
اسعفنائهم ع  ن الشا ع نعدم العراهتم إلی امليين، نکذا منهج الظاههية يف عدم اسعياسعهم لالظذاهه 

 حبنث ال خيل ني م  امليىنئلها ناخعا  ان املنهج الصحنح هذ الذي يقذم علی املزانجة )بني االمهي  دال
هذا املنهج هذ ن  النص لاآلخه حىت تكذن الشهعنة على سظام ناحد بدنن اخعالف نن تناقض فنهان 

هف هبا مقاصد ، نعلی ضذء هذا الظابط  که اإلمام الشاطيب املتالك اليت تي29( عمدة ميظم اليلماء
 الشهع نهي يف سظه  علی هذا النحذ:

 اواًل: مسلك ظواهر األوامر والنواهي اجملردة:
فاالمه يدل بذات  علی ان املقصد نقذع املامذ  ب ، نالنهي يدل مبجهد  ات  علی ان املقصد 

مقاصد  االسعهاء ع  مبارهة املنهي عن ، نقد نضح اإلمام الشاطيب داللة هذا املتلک يف الکشف ع 
 الشا ع بقندي :

ان يکذن االمه ان النهي البعدائنًا احْتازاً م  العداخل الذي ميک  ان يقع بني املقصد  االول:
االصلي ناملقصد العبيي، کما يف النهي ع  البنع يف قذل  ان يقع بني املقصد االصلي ناملقصد العبيي،  

البنع علی ان  كفداللة االمه بْت   30﴾نذِْکهِاللهَذَ ُ ناْلَبنعَ فَاْسَيْذااِل  کما يف النهي ع  البنع يف قذل  تيإلی: ﴿
 ۔جميةنتهك البنع مقصذد رهعي، فن  سظه الن هذا االمه ال ييعرب امها ابعدائناً بل هذ اتبع لألمه لالتي

ان يکذن االمه ان النهي الذي ييهف مبجهد  قصد الشا ع تصهَيناً حتهزاً م  األنامه ان  الثاين:
ي الضمننة، کما يف االمه الذي ال يعم االمه االصلي اال ب  فنکذن مذکدا نميضداً يغري الصهَية  النذاهي

كل ما يكذن مطلذلا بناء على األصل: ما ال يعم الذاجب ب ، فهذ مقصذد لكذس  ن  لألمه االصلي،
إبعداد كل ما  . على سبنل املثال، األمه أبداء احلج هذ نمه صهيح بننما األمهاالنل مذصال إىل القصد

 31يلزم لعأدية هذ  الرهيضة فهذ نمه ضمين.
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داللة صنفة االمه نالنهي اجملهد علی مقصذد الشا ع کما سبق ان  ىناألصذلنذن القدماء مل يبحثذا يف مد
العالزم املنطقي الذي  الزم  کما ييذد ايضا اىل كاره ، ان مبحث املقاصد قد قلت اليناية ب  يف  ل

فة بني صنفة االمه نإ ادة نقذع املامذ  ب  م  االمه، ان صنفة النهي نعدم ا ادة نقذع ترهض  طبنية الل
املنهي عن ، نلقد ارا  اإلمام  كاملنهي عن  م  النهي، فاالمه يقصد نقذع املامذ  ب  نالنهي يقصد ته 

مه األنفصل هذا العالزم يف مذضع اخه فنص علی ان ) 32الشاطيب إلی ان هذا العالزم )نج  ظاهه(
نالنهي يعضم  طلباً ، مه فاالمه يعضم  طلب املامذ  ب  نإ ادة إيقاع نالنهي يتعلزم طلبًا نإ ادة م  األ

لْتك املنهي عن  نإ ادة ليدم إيقاع  مع هذا فريل املامذ  ب  نتهك املنهي عن  يعضمنان ان يتعلزمان ا ادة 
 .هبما يقع الريل ان الْتك ان ال يقع(

يعباد  إلی اليقل م  اللرظ لفة ميثل  ام الذي َيکم املتألة الن )کل ميىنهذا هذ االصل الي
آخه، الن ىإلی مين مبدئنًا ا ادة املشهع، فنجب اليمل ب ، فهذ حجة لذلك، نال جيذز صهف هذا امليىن

اداً م  لکننا مع  لك جند افه  ،33هذا الفاء إل ادة الشا ع ناسعبدال ا ادة اجملعهد هبا، نهذ ال جيذز مطلقاً(
تطبنقا  األنامه تكذن مناقضة ملقصذد الشا ع علی اخعالف د جا  املناقضة، ان علی االقل غري 

ما لذ طبق مقعضي االمه  كحمققة هلا لالصرة اليت حتقق لذ مت العطبنق يف الظهنف اليادية، نمثال  ل
ه ان عدم نقذع الريل بقطع يد التا ق حال اجملاعة لذلك سعتاءل، هل نقذع الريل الذي يقعضن  االم

الذي يقعضن  النهي مقصد رهعي يف  ات ؟ ام ان املقصد الشهعي هذ ما َيقق  نقذع املامذ  ب ، نما 
َيقق  عدم نقذع املنهي عن  فنلزم ع   لك ان ال يكذن نقذع املامذ  ب  هذ املقصد العشهييي إ ا مل يذد 

 34إلی مثهت  نکذلک احلال يف املنهي عن 
  يفط  ي ک  ل كاإلم  ام الش  اطيب يف ال  نص عل  ی ه  ذا املت  لك مل يق  ل لان ه  ذا املت  لناحلقنق  ة ان 

اْل  هي، ف  أداء ال  هخص يف الکش  ف ع    املقاص  د ه  ذ اداء مت  عقل  كاملقاص  د، ناال ف  ال مي  ين لبقن  ة املت  ال
 سنقف علن  م  خالل النظهة اليامة ملتالک اإلمام الشاطيب.

 :اثنيا: مسلك علل األوامر والنواهي
ا املتلك يف الکشف ع  مقاصد الشا ع ال يقعصه فن  علی جمهد االمه نالنهي بل ناداء هذ

إلی اععبا  علل األنامه نالنذاهي، فنقع البحث ع  هذ  اليلل مبتلک اليلة املبحذثة يف  كيعيدي  ل
ما نينما نفد ، نعلم اصذل الرق ، فإ ا ما علمت هذ  اليلل علمت املقاصد الشهعنة فنيمل مبقعضاها 

إ ا تيذ  اد اك اليلل املقاصد الشهعنة فنيمل مبقعضاها اينما نجد ، اما إ ا تيذ  اد اك اليلل الشهعنة 
ن الشاطيب مل جييل يف نسعبا  إلفان املقصد الشهعي يبقي غري ميدنم تبيا للجهل لاليلة )اال اس  مما يلرت 

اهنا يف احلقنقة مقاصد نان تک   هذا الصدد علل األحکام املبحذث عنها مقاصد يف  اهتا، ناحلال
مقاصد قهيبة، بل جيلها کاليالمة علی املقاصد، اما املقاصد يف  اهتا فهي مقعضي اليلل م  ايقاع 
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م إيقاع ، نهذا ما يذافق ما جاء يف املتلك األنل م  اععبا  املقاصد يف ايقاع االفيال ان دالريل ان ع
 35اً مليهفعها(عدم إيقاعها نجيل جمهد االمه نالنهي طهيق
 :اثلثاً: مسلك األصالة والتبعية يف املقاصد

کما يف النکاح فان مقصد    ۔مقاصد الشهيية منها ما هذ نصلي، نمنها ما هذ اتبع لألصلي
االصلي هذ حرظ النرس، اما ما يْتتب علی النکاح م  مقاصد اخهي کالتکننة نالعيانن بني الزنجني 

لمقصد االصلي، نلقد حدد الشاطيب مذاقع املقاصد العابية م  فهي مقاصد اتبية مذکدة نخادمة ل
 املقاصد األصلنة يف ثالثة مهاتب.

صد األصلنة، فالعتبب إلی هذ  املقاصد يضاهي العتبب إلی ا: يقعضي أتكند املقاالوىل
 ۔املقاصد األصلنة
 ۔إبطالقما يقعضي زنال املقاصد األصلنة، فالعتبب إلی هذ  املقاصد منهي عن   :ةالثاني
ما ال يقعضي أتكند املقاصد األصلنة نال يقعضي ايضا  فيها ان سقضها، فال يصح يف  :ةالثالث

 36اليبادا  نيصح يف امليامال 
علم مثاًل ان األسکحة املؤقعة کما يف املعية نالعحلنل ال يعحقق فنهما اي قصد  كنهبذا املتل

 37حقق اال لاالسعقها  نالدنامرهعي ملناقضعهما للمقصد األصلي للنکاح الذي ال يع
نجيب ان سشري ان حقنقة هذا املتلك هي )ما حبث  االصذلنذن يف قضنة املناسب، إ ا 
املناسب کما مه  که  لنس اال نصرا يف األفيال يکذن مناسبا نمعتقًا نحمققًا لعصهفا  الشا ع فکامنا 

 38هذ مقصد مهعي إبزاء املقاصد اليامة(
 :شارعرابعاً: مسلك سکوت ال

املقعضي إلمکاسنة نجذد الريل  ان سکذ  الشا ع احلکنم ع  رهعنة اليمل مع قنام امليىن
يکشف نييهف لان مقصد الشا ع فن  ان ال يزاد فن  علی ما رهع، فعکذن داللة التکذ  فن  کالنص 

 هذا امليىن س  )ملا کانننتتعند نجهة النظه هذ  إلی  ،3علی ان قصد الشا ع ان ال يزاد فن  نال ينقص(
ن الزائد علی ما  نصهَيا يف  كاملذجب لشهع احلکم اليملي مذجذدا مث مل يشهع احلکم داللة علن  کان  ل

نمثال  لك ايضا سکذ  الهسذل ع  الزکاة يف اْلضه نالبقذل مع قنام  ،40کان هنا لك بدعة زائدة(
فنيلم م  هذا التکذ  ان عدم الزکاة هبعها لتائه املنعذجا  الز اعنة، اامليين الداعي لذلك لاععبا  مش

فنها مقصد رهعي، )نلقد ا تقي الشاطيب هبذا املبحث الذي تيهض ل  األصذلنني کمتالة جزئنة إلی ان 
 .41جيل  متلکا قائما مليهفة مقاصد الشهيية لنجيل  اساسا ملقانمة البدع(
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 أهم القواعد املقاصدية عند الشاطيب
 مايلي: عندالشاطيب قواعد املقاصدمن 

 أواًل: مقاصد الشارع
 420اآلخهة ميان  نضيت الشهائع ملصاحل اليباد يف الدسنا -1
اجلزئنة نن الشا ع يقصد إىل حرظ مجنع املصاحل ن  قد تبني ع  طهيق اسعقهاء ندلة الشهع الكلنة -2

 43العحتنننة.ن  احلاجنةن  ني الضهن ية
يْتتب على فقداهنا فذ  ن  الدي ن  اهي اليت ال مندنحة عنها يف قنام مصاحل الدسنن  الضهن اي : -3

عدم ن  نما يف الدسنا فال تتعقنم مصاحل الدسنا بفريهان  اْلتا ةن  النينم يف الدا  اآلخهةن  النجاة
 44هتا ج.ن  نجذدها يؤدي إىل فتاد

لك  ال يْتتب على ن  احلهجن  تهفع الضنقن  هي اليت تتبب العذسية يف احلناةاحلاجنا :  -4
 اْلتا ة الرادحة. فقداهنا الرتاد اليهيض نن

جتنب األحذال اليت ن  هي تشمل مكا م األخالق ني العحلي مبحاس  اليادا ن  العحتنننا : -5
 46أتلاها اليقذل التلنمة.

 .47حبكمعها األصلنة فقداهنالكل مهتبة م  املهاتب الثالث مكمال ، حبنث لذ فقد  مل خيل  -6
 48طال األصل.ن ُيشْتَُط يف كل تكملة نن ال يؤدَي اععباُ ها إىل إب -7
 .49 جممذع العحتنننا  فهدا م  نفهاد الضهن اي ن  ن يصح نن ييعرب كل م  جممذع احلاجنا  -8
 50. العشديد على سد   يية املرتدة يكذن حتب عظمها -9

  51.ال  خصة فنها نصالن  ال تيد مشقة خمالرة اهلذى م  املشاق امليعربة -10
لك  هذ  املشقة ال تكذن ن  ما كلرةن  ال خالف يف نن تكلنرا  الشا ع تعضم  مشقرة -11

 52.مقصذدة بذاهتا بل املقصذد هذ تلك املصاحل اليت تيذد على املكلف
  53.ال يقصد الشا ع إىل  فع املشقة امليعادة -12
إ ا ظهه م  قبل الشا ع العكلنف مبا ال يطاق فلنيهف أبن املطلذب فن  هذ حتقنق سذابق هذا  -13

 54األمه نن لذاحق  نن قهائن .
 55ا ع يف األعمال نن يدانم املكلف علنها.يقصد الش -14

 :اثنياً: مقاصد املكلف
تهاعى املقاصد يف مجنع العصهفا  سذاء  نكاست م  اليبادا  نن ن  األعمال مبننة على الننا  -1

 56اليادا .
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 . 57املقاصد هي مبثابة ن ناح لألعمال. -2
  58.يبطل عمل م  يبعفي يف العكالنف ما مل تشهع ل  -3
  59.ع  طهيق غري مشهنع هلا فهذ يف احلقنقة يتيى ضد تلك املصلحةم  يطلب مصلحة  -4
 60. نسنلة لننل  ضا ن  تيمُّدُ املشقة لاطل ألن تيذيب النرذس لنس   يية للقهب إىل هللا تياىل -5
  61.على املكلف نن يقصد اليمل م  حنث هذ عمل ال م  حنث عظم مشقع  -6
تصح عندما ال يناقض القصد فنها قصد   تكالنف اليادا  نامليامالني العكالنف اليادية  -7

 . 62، نال يشْتط فنها ظهذ  املذافقةالشا ع
يْتتب الفهم فنها على ن  اْلطأ فنها يتاني اليمدن  عدم القصد سنان يف األمذ  املالنةن  القصد -8

 63.اإلتالف
ال يلزم  ن  اجلهاين حتت األحكام املذضذعةن  املطلذب م  املكلف هذ مهاعاة األسباب فقط -9

 64لقصد إىل املتببا  ألهنا خا جة ع  سطاق مقدن  .ا
 . 65إيقاع التبب، مبنزلة إيقاع املتبب، قصد  لك املتبب نم ال -10

 :اثلثاً: كيف تعرف مقاصد الشارع؟
  66.ختمننا  غري مطهدةن  ال حتدد مقاصد الشا ع م  خالل ظنذن -1
النهي قصد الشا ع إىل منع يلزم ع  ن  يلزم ع  األمه لالريل قصد الشا ع إىل نقذع  لك الريل -2

 67نقذع  لك الريل املنهي عن .
ن ند الذم يدل على قصد الشا ع إىل ن  ن ند مدح الريل يدل على نن الشا ع يقصد إىل إيقاع  -3

 68عدم إيقاع .
 .69بقصد الشا ع إىل العمعع هبا مع الشكه علنها.االمعنان لالنيم، يشري  -4
 70 تياىل إىل املتببا .يلزم ع  نضع األسباب قصُد الذاضع ني هللا -5

 :التجديدو  نررية املقاصد عند اإلمام الشاطيب بني التقليد
 لكن  مل يبعكه سظهيع ن  العجديد الذي جاء ب  اإلمام الشاطيب جيل  مذضع إعجاب اليلماء

ننجد  م  اليدم حبنث مل يتبق إلنها نحد م  اليلماء بل بناها على ما اسعراد منهم. فنتعطنع القذل ن 
 قنمع .ن  يكم  عبقهيع  يف مقدا  ما جددن  جدد بيدما قلدن  ن اإلمام الشاطيب نبدع بيدما اتبعأب

 :جوانب التقليد
ما نصل إلن  آ اء التلف يف ن  األخبا ن  قلد ما قه ت  اآلاي ن  اتبع اإلمام الشاطيب يف سظهيع 

 يد فهذ ينبين على هذا االتباعجتدن  ما اهعدي إلن  اليلماء م  قبل فكل ما جاء ب  م  إبداعن  هذا اجملال
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نمه قه ت  اآلاي  ناألخبا ، نرد مياقل  التلف االخنا ، ن سم ميامل  اليلماء ''إس   العقلند حنث يقذل:ن 
هم يف مقدمة هؤالء الذي  عهفذا ملسو هيلع هللا ىلص نصحاب  سذل هللا ن  71''.األحبا ، نرند ن كاس  نسظا  النظا 

غاايهتا فبالعايل ن  اجعهدنا يف حتقنق مباديهان  لذا يف اآلاي أتمن نصذهلان  ن سذا قذاعدهان  مقاصد الشهيية
يتْترد ن  األحايثن  فاتضح م  هذا نس  ييْتف مبا جاء  ب  اآلاي  72صا نا مذضع اهلداية لآلخهي .

يؤسس على ن كان ن  يعصدي لعرصنل امليامل اليت  مسها نئمة اليلماءن  يف هذا الصدد مبنهج الصحابة
 قبل.نقامها األصذلنذن م  

 :من جوانب التجديد يف نررية الشاطيب
اليلماء  ن  مقاصد الشهييةن  ال خالف فنما قام ب  اإلمام الشاطيب م  جتديد يف نصذل الرق 

 نرا  اإلمام سرت  إىل ما نفق إلن  م  نجذ  العجديدن  كلهم يشهدنن ب  يقهنن برضل  يف هذا اجملال
 73هدى''.ن  فق هللا ملا راء من ن  م  مكنذن الته ما بدا،اإلبداع يف املذافقا  حنث قال: ''ن ملا بدا ن 

اإلسكا  م  قبل اليلماء قائال: ''فإن ن  طما  قا ئ  ملا كان خيشى م  تلقي هذا العجديد لالنرذ و
غه الظان نس  رنئ ن  االبعكا ،ن  عمي عنك نج  االخْتاعن  عا ضك دنن هذا الكعاب عا ض اإلسكا ،

 حتبك م  ره مساع ،ن  لذم الشهعنة األصلنة على منذال ، نن ركل بشكل ،ال نلف يف الين  ما مسع مبثل 
ال تهم مبظنة الرائدة على غري ن  م  كل بدع يف الشهيية ابعداع ، فال تلعرت إىل اإلركال دنن اخعبا ،ن 

 74...''.ن األخبا ن  اععبا ، فإس ، حبمد هللا، نمه قه ت  اآلاي 
يف بناء ن  لشاطيب يف تنانل  مذضذع مقاصد الشهييةن فنما يلي سذجز نهم جذاسب العجديد ل

 عهضها:ن  سظهيع 

 :التوسع الكبري -1
كلما  ال ن  قبل أتلنف اإلمام الشاطيب يف هذا املذضذع كان اليلماء يكعرذن بعنانل  يف صذ ة إرا ا 

 لك  اإلمام نسع يف هذا املذضذعن  تكاد تهبذ على بضع صرحا  لذ مجيت كل ما كعب  ناحد منهم
فم  هنا نصبحت رناا ظاهها بيد ما كاست ن  ل  جزءا كبريا م  املذافقا  ني  كعاب املقاصد خصصن 

ما كان يلعرت إلنها نحد سذى اليلماء الكبا  الذي  مل يقدمذها إىل ن  تذكه يف سناق مباحث نخهى
م الشافيي يف صذ ة تنبنها  معرهقة مثل عز الدي  عبد اليزيز ب  عبد التالن  الناس إال ع  طهيق اإلجياز

الشنخ نبذ إسحاق إبهاهنم ن  رهاب الدي  نْد ب  إد يس القهايف املالكي يف كعاب الرهنقن  يف قذاعد 
ب  مذسى املالكي فعمنز اإلمام الشاطيب بعذسي  يف هذا املذضذع ع  سابقن  الذي  مل يعجانزنا اإلرا ة 

 75 مل  يعكلمذا فنها بصرة متعقلة.ن  إىل املقاصد الشهيية
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 :صد املكلفمقا -2
قام إبجياد ن  تكلم اإلمام الشاطيب يف مقاصد املكلرني إىل جاسب الكالم يف مقاصد الشهيية

ال تعحق إال بعصحنح ن  تنب  إىل نن مقاصد الشا ع ال تعمن  تكاملن  بنان ما بننهما م  تالزمن   بط بننهما
اسعراد ن  اععنذا ب  عنايةن  لننةقد تكلم اليلماء الذي  سبقذ  يف هذا املذضذع حتت لاب ان  مقاصد املكلف

السنما علماء املذهب املالكي الذي  ننلذا عناية خاصة مبقاصد ن  بىن علن  كالم ن  الشاطيب مما كعبذ 
عقذدهم. فعبني مما تقدم ن  نفياهلمن  نقذاهلمن  الدسنذية ني يف عباداهتم،ن  املكلرني يف مجنع تصهفاهتم الديننة
هدا يف هذا اجملال حنث تنانل مقاصد املكلف م  خالل النظه إىل نن اإلمام الشاطيب كان جمددا معر

 دمج بيضها مع بيض.  ن  قام ببنان الهبط بننهمان  مقاصد الشا ع
 :مباذا تعرف مقاصد الشارع -3

 نفهد الشاطيب ملذضذع ''كنف تيهف مقاصد الشا ع'' مبحثا خاص ضم  مباحث املقاصد
نل  مذضذع املقاصد يف كعاب خاص حنث فعح م  خالل  جتديد ال يقل نمهنة ع  تنان  هذا هذ إبداعن 

يكم  نمهنة هذا املبحث يف ن  مكنذانت .ن  اليثذ  على كنذز ن  لالا جديدا لليلماء للذلذج يف عامل املقاصد
 ضبط منهج صحنح مليهفة مقاصد الشا ع.ن  نن كل كالم يف املقاصد يعذقف على إجياد

 :تقدمي ثروة من القواعد -4
ميلذم نن  القذاعد ن  ننلع بصناغعها صناغة يف غاية الدقةن  طيب القذاعد اجلاميةحه  اإلمام الشا

هذا هذ دلنل آخه ن  تنظم جزئنات ن  يف إطا ها تنشأ سظهايت ن  هي نسس يقذم علنها ني علم م  اليلذم
هيق عمل  العجديدي حنث اسعخهج لنا كما كبريا م  القذاعد اليت هي مبثابة ميامل الطن  على إبداع اإلمام

 مل  يهيد التري يف طهيق ميهفة مقاصد الشهيية.
 :اخلامتة

 قد نصلت ىف هذا البحث املعذاضع إىل سعائج كثرية نمهها:
هذا دلنل قذي على نمهنة العيهف ن  اهعم اليلماء على مه اليصذ  لالبحث ىف مقاصد الشهيية. (1)

 حتقنقها .ن  حتصنلها مصاحل اْللق كي يتري الناس حنذن  مقصذد الذحين  على مهاد الشا ع
 البحث ع  كنرنة الذصذل إىل  لك.ن 

 األماك  احملددة ىف فهم حال املتلمنين  فهم املقاصد يعطلب ىف الباحث فهم الذاقع ىف األزمان (2)
لاليت يتعطنع املتلمذن  سم خطة سريهم إىل ن  قهم حال غريهم .ن  ما ينقصهمن  ما لديهمن 

 إىل طهيق النجاح.ن  األفضل
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املصاحل جلب املنافع نن دفع ن  املقاصد كلها مصاحلن  ملقاصد يؤدي إىل فهم األنلذاي فهم ا (3)
 التري علنها .ن  هذا لالعايل يؤدي ميهفة املهم ناألهم ىف ني األنلذاي ن  الضها 

هذا ما يرند ىف سشه اإلسالم ىف البالد اليت فنها نقلنا  ن  ،اإلقناعن  املقاصد نقهب إىل اليقل (4)
 .النالان ن  كذ اين  الصني إسالمنة مثل

لقد اهعم اليلماء قدميا نحديثا اهعماما لالفا يف مقاصد الشهيية ند اساهتا نأتصنلها نبنان ما  (5)
يؤدي إىل فهمها نميهفة رهنط نحدند  لك، نهذا إن دل على ريء إمنا يدل داللة ناضحة 

نقها يف حناتنا اليلمنة على نمهنة العيهف على مقاصد الشهيية نعلى فهمها نالتيي إىل تطب
 ناليملنة.

ترانتت تيبريا  قدامى اليلماء ع  كلمة مقاصد الشهيية م  حنث تطابقها مع مدلذل  (6)
 متماها . لذلك مل يربز على متعذى البحذث نالد اسا  الشهعنةن  ميناهان  املقاصد الشهعنة

م  قبل كافة اليلماء  االتراقن  مرهذم دقنق للمقاصد َيظى لالقبذلن  األصذلنة تيهيف حمددن 
 نن نغلبهم .

لقد تقا ب اليلماء املعأخهنن يف  كه تيهيرا  تعقا ب يف مجلعها م  حنث الداللة على ميىن  (7)
 نسذاعها .ن  م  حنث بنان بيض معيلقاهتا على حنذ امثلعهان  متماهان  املقاصد

نن إال نس  ميك  حصه نغلب العقا ب بني اليلماء املعأخه ن   غم العران  بني اليلماء القداماء (8)
 حديثا حنث يينذن هبا لاخعصا : مهاد الشا عن  العيبريا  اليت اسعخدمها اليلماء قدميا

 مصاحل اْللق .  ن  مقصذد الذحين 
ان إما احلهمني عبد امللك ب  عبد هللا اجلذيين   ائد يف مذضذع املقاصد . حنث بهز  لك جلنا  (9)

القصد عشها  املها ، إضافة إىل نس  كثريا ن  املقصذدن  املقاصد يف كعاب  الربهان لاسعيمال  لرظ
 األغهاض .ن  ماييرب عنها لالفهض

كذلك م  بني م  نسهمذا إسهاما مقاصداي كبريا هذ الشنخ الفزايل تلمنذ اجلذيين حنث كان  (10)
العحتنننا  ( كما نسهب  ،احلاجنا  ،انل م   كه العكمال  للمهاتب الثالث )الضهن اي 

العقتنما  اليت ن  ضذابط املصاحل .نقد اصبحت اْلطذا  اليت سا هان   الكالم على املصاحليف
سقحها يف مباحث مقاصد الشهيي  هي املهجع االساس ليامة االصذلنني اىل زم  ن  حه ها

 الشاطيب . 
 املصلحة سذاء تذصلنا اىلن  إن  لك ميلل لاحلكمةن  إن الشا ع ل  مقاصد يف تشهيع االحكام (11)

 املصلحة نم جهلناها. ن  احلكمن  ميهفة تلك املقاصد
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 تنقتم مقاصد الشهيية لاععبا  املصاحل اىل نقتام على  نسها الضهن اي  مث احلاجنا  (12)
 على  نس الضهن اي  هذحرظ الدي  .ن  املكمال ن 

 ،هي : الدي ن  قتم علماء االصذل الضهن اي  إىل مختة نقتام نن سعة كما هذعند بيضهم (13)
نيضاف هلا اليهض عند م  ييعربها سعة نقتام .ننن مقصذد  ،املال،النتل ،اليقل،النرس

 الشهيية هذ حرظها مجنيا عرب خمعلف الذسائل . 
إن للشهيية مقاصد عامة تشمل مجنع ابذاهبا مطهدة يف مجنع احكامها كما نن للشهيية مقاصد   (14)

 جزئنة ترهم م  ادلعها العرصنلنة .ن  خاصة
التنة ا تباط ن  املقاصد عالقة نثنقة الهنا مهتبطة لالكعابن  بني كل دلنل م  ندلة الشهيية   (15)

 التنة يشعمالن على بنان الكثري م  املقاصد .  ن  األصل مع الرهع، ن لك ان الكعاب

 
 :املصادرو  اهلوامش

 36القنامة:  .1
 14امللك:  .2
، حتقنق عبد هللا د از، املكعبة النجا ية نبذ إسحاق إبهاهنم ب  مذسي، املذافقا  يف نصذل الشهيي  .3

 19، ص: 2الكربى، مصه، بدنن ات يخ الطبع، ج
 23-15، ص: 2املهجع التابق، ج .4
 109إىل  101، ص: 2املهجع التابق، ج .5
 69، ص: 2عبد هللا د از، العذضنح على هامش املذافقا ،ج .6
بد هللا د از، املكعبة النجا ية نبذ إسحاق إبهاهنم ب  مذسي، املذافقا  يف نصذل الشهيي ، حتقنق ع .7

 .172، ص: 2الكربى، مصه، بدنن ات يخ الطبع، ج
نبذ  هذ الشنخ عبد هللا د از الذي كعب ن  1894نلد الشنخ حممد عبد هللا يف حملة دايي سنة  .8

 رهنحا على كعاب املذافقا  للشاطيب.
هللا د از، املكعبة النجا ية نبذ إسحاق إبهاهنم ب  مذسي، املذافقا  يف نصذل الشهيي ، حتقنق عبد  .9

 168، ص: 2الكربى، مصه، بدنن ات يخ الطبع، ج
: زي  للناس حب الشهذا  ألهنا نكثه 14كان م  األستب نن يتعشهد آبية آل عمهان  قم:  .10

 ترصنال.
 كالمها م  املقاصد األصلنة اليت ما  نعنت فنها حظ املكلف. .11
 هذ  هي فقط خالصة بعصهف. ن  ة علنهاالرصذل املبننن  اسظه للعرصنل املتالة اْلامتة .12
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 ني اليمل ييد م  كبائه الطاعا  عندما يؤتى هبا ألجل املقاصد األصلنة. .13
، دا  اجلبل، برين ، بدنن ات يخ 2بكه،إعالم املذقيني، ج نيب ب  حممد هللا عبد نبذ الدي  مشس .14

 الطبع.
 79-78، ص: 2املهجع التابق: ج .15
 138-137، ص: 2املهجع التابق، ج .16
 107، ص: 2هجع التابق، جامل .17
 72ه، القاعدة  قم: 1406علي نْد الندني، قذاعد الرق ، دا  القلم، دمشق،  .18
نبذ امليايل،عبد امللك اجلذيين، حتقنق الدكعذ  عبد اليظنم ديب، الربهان، تذزيع دا  األسصا، القاههة،  .19

 .296، 2، ج1400
 107األسبناء:  .20
 238، ص: 2كه، جرهح خمعصه ب  احلاجب، نبذ عمه ب  نب ب .21
املذافقا  يف نصذل الشهيي ،  حتقنق عبد هللا د از، املكعبة النجا ية  ،نبذ إسحاق إبهاهنم ب  مذسي .22

 6، ص: 2الكربى، مصه، بدنن ات يخ الطبع، ج
 412، ص: 1جنة املناظه، جن  ن هذا العيهيف الب  قدامة احلنبلي املذكذ  يف  نضة الناظه .23
الهازي، احملصذل يف علم األصذل، مطابع الرهزدق، الهايض،  نبذ عبد هللا ب  عمه ب  حتني .24

 215إ راد الرحذل للشذكاين، ص: ن  218، ص: 2ه، ج1401
 240، ص: 2إ راد احملصذل للشذكاين، ج .25
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