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 اإلىداء
 إىل ايب كامي الذين يشجعاف يف كل احواؿ

إىل رتيع األساتيذ الذين يساعدكف يف كتابة ىذا البحث 

دقاء الذين يشجعوف يف حالة علمية  صإىل رتيع األ

 ك إىل رتيع العادلٌن الذين يريدكف سعادة اجملتمع كتقدمو

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 



 

 

 الملخص
كما أصبح  .دراسة ادلقاصد تصبح قضية مهمة يف دراسة اإلسالـ اليـو

 ابن عا شور مث يف الفرتة   .الشاطيبخالؿ  كسيلة دراسة ادلقاصد اشتهر يف
 ,ك كذلذالك . مث يعطي جتديد الشاطيب  عندحياكؿ لقراءة مرة أخرل ادلقاصد

عن مفهـو ادلقاصد الشريعة عند الشاطيب ك ابن عا  ىذه الدراسة تتحدث عن
. شور

يف ىذا البحث ىو دراسة الكيفية اليت تشًن إىل مكتبة  نوع  البحث
، لذلك مت احلصوؿ على ادلصادر من الكتب (البحوث ادلكتبية)مرجعية األدب 

  .أك كتب أك مراجع أخرل ذات صلة مباشرة بادلوضوع
يف ىذه الدراسة يستخدـ أسلوب التوثيق، كيتم رتع  اسلوب رتع البيانات

البيانات من خالؿ رتع الكتب كالوثائق ذات الصلة إىل مصدر البيانات يف 
   .ىذه الدراسة

. مصدر البيانات ىذا البحث ىو ادلصادر األكلية ك ادلصادر الثانوية
, يف اصوؿ الشريعة  الذم كتبو الشاطيب ادلصادر األكلية ىو كتاب ادلوافقات

 ادلصادر .الذل كتبو ابن عاشور مقاصد الشريعةا اإلسالميو أيضا كتاب بعنواف
الثانوية ىو مصادر ثانوية يف ىذه الدراسة ىي الكتب كادلقاالت كاألكراؽ 

. ادلتعلقة بالبحث
 طرقيقة التحليل يف ىذه الدراسة الذم استخدـ الكاتب ىو التحليل

ىو كاحدة من الطرؽ ادلستخدمة يف دراسة اخلطاب الديين كالفلسفي ,  النقدم
 كالغرض من ذلك ىو دراسة أساليب .باستخداـ ادلصادر األكلية كالثانوية

 ىذه الطريقة لوصف ك كتركز. التحليل النقدم للفكرة األساسية للمشكلة

 



 

 

انتقاد الفكرة األكلية، مث يف مواجهة الفكرة األساسية آلخر يف زلاكلة  مناقشة ك
 .لدراسة شكل من ادلقارنات، كالعالقات، كتطوير منوذج

قصد الشارع  :قسَّم الشاطيب قصد الشارع قسم الشاطيب على أربعة كىي
قصد الشارع يف كضع  يف كضع الشريعة ابتداءن دلراعاة مصاحل العباد يف الدارين

قصد  ك قصد الشارع يف كضع الشريعة للتكليف مبقتضاىا الشريعة لإلفهاـ
 ).المتثاذلا: أم)الشارع يف كضع الشريعة لدخوؿ ادلكلف حتتها 

  ادلقاصد القرآف العامة ك ىيثالثة أجزاء إىل دلقاصدا  قسَّم ابن عاشوراـا
ىو  ادلقاصد القرآف العامة. ادلقاصد القرآف اجلزئية ادلقاصد القرآف اخلاصة ك

ادلقاصد القرآف . ادلقصد األعلى منو صالح األحواؿ الفردية كاجلماعية كالعمرانية
كىي اليت مساىا ابن عاشور بادلقاصد األصلية ك قسمها إىل ذتانية  اخلاصة
هبايكوف بياف ما يرمي إليو ادلفسر من الوسائل  ادلقاصد القرآف اجلزئيةا ـا. أقساـ

 .كادلعاين الذم يتضمنها ادلعىن كال يأباه اللفظ
  خصائص مقاصد الشريعة عند.خصائص مقاصد الشريعة ىناؾ فرؽ يف

. اإلنساف قادر على تشغيل الشريعة ك احملافظة على رفاىية اإلنساف ىو الشاطيب
قياـ الشريعة اإلسالمية   مق خصائص مقاصد الشريعة عند ابن عا شور اما 

نزكع  ك السماحة كاليسر نزعة كاضحة جلية يف الشريعة اإلسالمية ك على الفطرة
الشريعة اإلسالمية جاءت  ك الشريعة اإلسالمية إىل إقرار النظاـ ك حفظو

اصطباغ الشريعة  ك لتمكٌن النوع اإلنساين من حتقيق ادلصاحل كدرء ادلفاسد
 .اإلسالمية بالعمومية

 
 

 



 

 

 مقدمةال

   احلمد هلل رب العادلٌن كالصالة كالسالـ على نبينا ادلصطفى ادلبعوث رزتة 

للعادلٌن الذم بٌنن للنناس  شريعة خالقهم ادلفضية  إىل فالحهم كأفتاىم يف أمور 

دينهم فكاف أكؿ ادلفتٌن عن رب العادلٌن كأقاـ العلماء بعده مقامو فكانوا بذلك 

كرثتو يف إفتاء ادلستفتٌن ليعملوا مبا علموا تنويرا لبصًنهتم ك إرضاء لرهبم كحتقيقا 

 .لفوزىم

دراسة مقارنة عن "  االنتهاء بعنواف حبثمع األمل كبركاتو سعت الكتاب اؿ

كلكن مع العديد من " مفهـو ادلقاصد الشريعة عند الشاطيب ك ابن عا شور

كلذلك فإف . أكجو القصور نظرا لقدرة منخفضة للغاية من الكتاب العلـو

نأمل الكاتب كآمل أف ىذه الورقة . الكتاب كيتوقع االقرتاحات كالنقد البناء

 .تقدـ فوائد جلمهور كاسع

 األطراؼ من العديد دعم عن فصلها ميكن ال الورقة ىذه من االنتهاء

 استكماؿ يف ساىم من إىل كل أشكر أف  كذلذا. مباشر غًن أك مباشر بشكل

 .حبث اؿىذه
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 المراجع
  ، مكتبة العبيكاف4 ، طفتاكل اإلماـ الشاطيبأبو األجفاف ، زلمد ، . 
 الشيخ :  ، حتقيقالبحر احمليط : زلمد بن يوسف األندلسي,أبوحياف

  عادؿ أزتد عبد ادلوجود كالشيخ علي معوض، دار الكتب العلمية، لبناف
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 .ىػ1421 اجلوزم للنشر كالتوزيع ، الدماـ ، السعودية،

  ،أمنوذج مقرتح لقراءة نظرية ادلقاصد عند اإلماـ "اجليوسي، عبد اهلل
 .، رللة التجديد، السنة الرابعة، العدد الثامن"الشاطيب

 



 

 

 نظرية ادلقاصد عند اإلماـ زلمد الطاىر بن عاشور: احلسين، إمساعيل ،
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للكتاب اإلسالمي، منشورات ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، 
 .(ـ1992

  ، اإلفادات كاإلنشاداتالشاطيب ، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى ، 
مؤسسة الرسالة ، .  ، دراسة كحتقيق الدكتور زلمد أبو األجفاف 3ط

  .بًنكت
 دار : بًنكت)، ادلوافقات يف أصوؿ الشريعة: الشاطيب، أبو إسحاؽ

 .(ـ1975/ىػ1395، 2الفكر، ط
 بًنكت)، الفكر األصويل كإشكالية السلطة العلمية: الصغًن، عبد اجمليد :

 .(ـ1994دار ادلنتخب، 
  دار قتيبة ، بًنكت ، ، الشاطيب كمقاصد الشريعةالعبيدم ، زتادم ، 

 .1دمشق ، ط
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 .للحسين
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 .(1993، 5اإلسالمي، ط
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 .(ـ1981/ىػ1401
  زلمد فؤاد عبد : ، حتقيقاجلامع الصحيح: مسلم بن احلجاج النيسابورم

 .1971، حديث رقم (دار إحياء الرتاث العريب: بًنكت)الباقي، 
 زلمد بن عبد اهلل الزركشي الربىاف يف علـو القرآف، دار ,بدر الدين 

 ىػ1376األكىل / ط إحياء الكتب العربية

 



 

 

 شيخ اجلامع األعظم زلمد الطاىر بن عاشورحياتو  ,لبلقاسم الغايل
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مكتبة إماـ احلرمٌن، : قطر)عبد العظيم الديب، : التياث الظلم، حتقيق
 (ىػ1400، 1ط

   ، دار ابن هتذيب ادلوافقات يف أصوؿ الفقواجليزاين ، زلمد حسٌن ، 
 .ىػ1421 اجلوزم للنشر كالتوزيع ، الدماـ ، السعودية،

  ،أمنوذج مقرتح لقراءة نظرية ادلقاصد عند اإلماـ "اجليوسي، عبد اهلل
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 نظرية ادلقاصد عند اإلماـ زلمد الطاىر بن عاشور: احلسين، إمساعيل ،
 .(1995/ىػ1416، 1منشورات ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، ط)
 كزارة  ،اإلجتهاد ادلقاصدم حجتو ضوابطو رلاالتو : نور الدين,اخلادمي

 .ىػ1419قطر ، الشؤكف االسالمية،
 الرياض1423 ، ط االكىل علم مقاصد الشارع : عبدالعزيز,الربيعة، . 
 الدار العادلية : الرياض)، نظرية ادلقاصد عند الشاطيب: الريسوين، أزتد

للكتاب اإلسالمي، منشورات ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، 
 .(ـ1992

  ، اإلفادات كاإلنشاداتالشاطيب ، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى ، 
مؤسسة الرسالة ، .  ، دراسة كحتقيق الدكتور زلمد أبو األجفاف 3ط

  .بًنكت
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