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ABSTRACT 

It is not surprising that the provisions of the tolerant Islamic laws came in 

accordance with the human instinct, to take into account the interests of the people, 

and guarantee them a good life in this worlds and after the death, and these are the 

most important objectives of Islamic law, which scholars have taken care of since 

ancient times to liberate, clarify and root, and among these was Imam Ibne Ashour. 

He was able in to discuss in his book (The Objectives of Islamic Law) to adopt a 

new methodology in explanation and rooting the Islamic laws, based on 

understanding and extrapolation, and this research aimed to shed light on his book, 

explain its sections and study his methodology writings in it, and among its most 

important results of research shows that, Ibne Ashur's book was distinguished by the 

scientific methodology, organized inductive process, which is based on gradation in 

explaining the issues of the Islamic material in a smooth manner. 
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 ادللخص
، لًتادي مصاحل العباد، يتوافق مع الفطرة البشريةدبا جاءت  الاسمحة الشريعة اإلسالمية أحكام ال غرو أن

وت فع دنهم ادلفاس ، وتضمن ذلم حياة طيبة يف ال ارين، وىذه أىم مقاص  الشريعة اإلسالمية، اليت ادتٌت العلماء منذ 
 بن داشور، الذي استطاع يف كتابو )مقاص  الشريعةاالق م بتحريرىا وبياهنا وأتصيلها، ومن ىؤالء كان اإلمام 

اإلسالمية( أن ينتهج منهجية ج ي ة يف الشرح والتأصيل، بناىا دلى الفهم واالستقراء، وق  ى ف ىذا البحث إىل 
 ن أىم نتائجو: مإلقاء الضوء دلى ىذا الكتاب، وبيان أقاسامو ومنهجية الكاتب فيو، و 

دلى الت رج يف شرح ماسائل بنية ادلنممة ادلستقرائية العملية االعلمية النهجية ابدلابن داشور كتاب   دتيزت
 مادة الكتاب بطريقة سلاسة.

 ةادلقدم
إن الشريعة اإلسالمية دن ما شرع هللا أحكامها للعباد، دتيزت دبقاص ىا العامة اليت هت ف إىل جلب ادلنافع  

الشردية ودفع ادلفاس ، وىذه ادلقاص  العامة كانت سبباً إىل معرفة ادلقاص  اخلاصة ألحكام الشريعة، وفهم النصوص 
 احلكيمة، فياسهل تطبيقها دلى الواقع، واالست الل هبا دلى ما ياستج  من أحكام ووقائع.

مث إفراده وق  تطور التأليف يف ادلقاص  ب ءًا من ذكره يف الكتب بُت الاسطور، مث إفراده أببواب يف التآليف،  
الاسالم، و)الفروق( لتلميذه القرايف، مث ابلتأليف فيو، ككتاب )قواد  األحكام يف مصاحل األانم( للعز ابن دب  

 )ادلوافقات يف أصول الشريعة( للشاطيب الذي يُعترب ادلؤسس لعلم ادلقاص  كعلم ماستقل من دلوم الشريعة.
)مقاص  الشريعة واستمرت التآليف يف ىذا العلم، حىت جاء الطاىر بن داشور رزتو هللا بكتابو  

وق  جاء يف كتابو دباسائل ج ي ة يف ىذا العلم، قاص  يف العصر احل يث، ادل التأليف يف دلم اإلسالمية(، وىو رائ 
 حىت صار ال يُذكر دلم ادلقاص  إال ويذكر معو ابن داشور ومؤلفو فيها.

 ترمجة ابن عاشور: 
، وىو من ىو دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الشاذيل بن دب  القادر بن دمحم بن داشور 

م، مث إىل تونس يف ح ود سنة 0261ه/0101أسرة أن لاسية، انتقلت إىل )سال( ببالد ادلغرب 
 م، وكان أول من دخلها من أفراد ىذه األسرة الشيخ الصاحل الشريف أبو دب  هللا دمحم بن داشور 0264ه/0121
م، وق  نشأ يف كنف أبيو 0453 سبتمرب ه0652ول  الشيخ دمحم الطاىر بن داشور يف رتادى األوىل  احلاسٍت.

وج ه نشأة شليزة دينيًا وتربوايً، وأخالقيًا ودلمياً، ودلا بلغ الاسادسة من دمره أحلق دباسج  سي ي أيب ح ي  اجملاور 
لبيتو بنهج الباشا بتونس، فحفظ القرآن الكرمي دلى ي  الشيخ ادلقرئ دمحم اخلياري، وحفظ رلمودة من ادلتون العلمية، 

 . (1)شرح الشيخ خال  الزىري دلى األجروميةكما درس 
 م التحق جبامع الزيتونة لطلب العلم، وكانت ادلواد اليت ت رس يف ىذا ادلعه  0450ه/0001ويف سنة 
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ال يٍت متنودة بُت مقاص  ووسائل، ف رس فيو النحو والصرف، والبالغة وادلنطق، كما درس تفاسَت القرآن الكرمي، 
طلحو، ودلم الكالم وأصول الفقو والفرائض، وضلو ذلك من العلوم اليت سامهت يف تشكيل والقراءات، واحل يث ومص

رئيس ادلفتُت . وق  ت رج ابن داشور يف العلم وادلناصب العلمية حىت صار (2)وصقل شخصيتو العلمية الفري ة
وىو من ، سالم مالكياا لإل( شيخً م0506دُت )دام ، كما ادلالكيُت بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفرودو بتونس

  .(3)أدضاء اجملمعُت العربيُت يف دمشق والقاىرة
 مؤلفاته: 

كانت حياة شيخ اإلسالم اإلمام األكرب دمحم الطاىر بن داشور حافلة ابلنشاط العلمي والفكري، وب أت 
حق بربو، وىبو هللا ذتار ذلك تمهر من حُت خترجو ابجلامع األدمم جامع الزيتونة واستكمالو الت ريس بو إىل أن الت

متانة دلم، وسعة ثقافة، ودمق نمر، وق رة ال تفًت دن الت وين والنشر، وملكات نق ية  ظهرت يف طريقتو يف اجلمع 
بُت األصول والتفريعات وما يلحق هبا من تصرفات وإب ادات، وق  ُنشرت بعض مؤلفاتو، وبقي الكثَت منها زلفوظاً 

 .(4)نشره وطبعو وحتقيقو خبزانة آل داشور ينتمر من يتوىل
  مصنفاتو ادلطبودة: من أشهرو 

و)التحرير والتنوير( يف تفاسَت  ،سالم()أصول النمام االجتمادي يف اإلو ،)مقاص  الشريعة االسالمية(
 :وشلا دٍت بتحقيقو ونشره ،و)موجز البالغة( ،نشاء واخلطابة()أصول اإلو ،سالم(و )الوقف وآاثره يف اإلالقرآن، 
  .(5)وكتب كثَتا يف اجملالت ،أربعة أجزاء يف بشار بن برد()ديوان 

 التعريف بكتاب )مقاصد الشريعة اإلسالمية(: 
دن  احل يث دن مقاص  الشريعة، فإهنا ينمر فيها من حيث أهنا قاسمان: "أح مها: يرجع دلى قص  

وضع الشريعة ابت اًء، ومن جهة الشرع، واآلخر: يرجع إىل قص  ادلكلف؛ فاألول: يعترب من جهة قص  الشارع يف 
قص ه يف وضعها لإلفهام، ومن جهة قص ه يف وضعها للتكليف دبقتضاىا، ومن جهة قص ه يف دخول ادلكلف حتت 

 . (6)حكمها، فهذه أربعة أنواع"
وأما ما يرجع فيو إىل قص  ادلكلف يف التكليف فذلك ألن ادلقاص  معتربة يف التصرفات من العبادات 

، وق  قص  الشارع من ادلكلف أن يكون قص ه يف العمل موافقًا لقص ه يف (7)ن األدمال ابلنياتوالعادات، أل
التشريع، مع مراداة أن جلب ادلصلحة أو دفع ادلفاس ة إذا كان مأذوانً فيو، فهو دلى ضربُت: أح مها: أن ال يلزم دنو 

 .(8)إضرار الغَت، والثاين: أن يلزم دنو ذلك
 الغاية من دراسة دلم ادلقاص  وفهمو، ولذا قال الطاىر بن داشور يف مق مة كتابو مبيناً وىذه خطوط دريضة تبُت

 قص ه من ىذا الكتاب، وكأنو يؤسس أّن لكل فعل قص ، ولوال القص  دلا ُوج  الفعل: 
 ىذا كتاب قص ت منو إىل إمالء مباحث جليلة من مقاص  الشريعة اإلسالمية، والتمثيل ذلا، واالحتجاج "
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ثباهتا، لتكون نرباسا للمتفقهُت يف ال ين، ومرجعا بينهم دن  اختالف األنمار وتب ل األدصار، وتوسال إىل إقالل إل
االختالف بُت فقهاء األمصار، ودربة ألتبادهم دلى اإلنصاف يف ترجيح بعض األقوال دلى بعض دن  تطاير شرر 

صب، والفيئة إىل احلق إذا كان القص  إغاثة ادلاسلمُت اخلالف، حىت ياستتب بذلك ما أردانه غَت مرة من نبذ التع
بباللة تشريع مصاحلهم الطارئة مىت نزلت احلوادث واشتبكت النوازل، وبفصل من القول إذا شجرت حجج ادلذاىب، 

 . (9)وتبارت يف مناظرهتا تلكم ادلقانب
ئل الشريعة، إذ كانوا ال دداين إىل صرف اذلمة إليو ما رأيت من داسر االحتجاج بُت ادلختلفُت يف ماسا

ينتهون يف حجاجهم إىل أدلة ضرورية، أو قريبة منها، يذدن إليها ادلكابر ويهت ي هبا ادلشبو دليو، كما ينتهي أىل 
العلوم العقلية يف حجاجهم ادلنطقي والفلاسفي إىل األدلة الضرورايت وادلشاى ات واألصول ادلوضودة؛ فينقطع بُت 

ن أىل اجل ل ما ىم فيو من جلاج. ورأيت دلماء الشريعة بذلك أوىل، ولآلخرة خَت من اجلميع احلجاج، ويرتفع م
  .(10)"األوىل

وق  قاسم ابن داشور كتابو إىل ثالثة أقاسام، ومن خالل ىذا التقاسيم استطاع ابن داشور أن يق م دلم  
مقاص  الشريعة بطريقة سلتلفة ادتم  فيها منهجية دلمية دملية استقرائية، هت ف إىل توضيح بعض ادلباحث يف ىذا 

م ومل يُفرد ذلا ابابً للبحث والنمر، وذلذا فق  أدرج العلم واليت مل تتضح معادلها فيما سبق أو أهنا جاءت يف سياق الكال
 حتت كل قاسم من األقاسام الثالثة الاسابقة د ة مباحث، وذلك دلى النحو التايل: 

 :وطرق إثباهتا ومراتبها ،ريعة واحتياج الفقيه إىل معرفتهايف إثبات مقاصد الشالقسم األول: 
التشريع مثبتاً وجودىا بعي اً دن التخيالت واألوىام، وذلك ويف ىذا القاسم، حت ث ابن داشور دن مقاص   

الحتياج الفقيو إىل معرفة ىذه ادلقاص ، مث ذكر طرق إثبات ادلقاص  الشردية، بناًء دلى احلقائق واالدتبارات ادلتصلة 
دلؤلف أن هبا، واست ل دلى ذلك بطريقة الاسلف يف رجودهم دلى مقاص  الشريعة، ومن خالل ىذا ادلبحث استطاع ا

يبُت أن أدلة الشريعة اللفمية ال تاستغٍت دن معرفة ادلقاص  الشردية، مث انتقل إىل مبحث دنوانو: )انتصاب الشارع 
، والتفرقة بُت أنواع األفعال الصادرة دن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصدتييز مقامات األقوال و للتشريع(، حت ث فيو دن "

وق  ، ومواطن أخرى فيها مواضع خفاء وتردد، وىنا يقول ابن داشور: "ال خفاء فيها، وأن فيها مواطن (11)"تصرفاتو
منها ما وقع يف   ،اثٍت دشر حاال منو أو فعلاليت يص ر دنها قول  آلن أن أد  من أحوال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصدرض يل ا

واإلمارة، واذل ي، والصلح، واإلشارة دلى  وىي: التشريع، والفتوى، والقضاء،، كالم القرايف، ومنها ما مل يذكره
  .(12)"ادلاستشَت، والنصيحة، وتكميل النفوس، وتعليم احلقائق العالية، والتأديب، والتجرد دن اإلرشاد

فنراه زاد أحوااًل أخرى لتصرفات النيب ملسو هيلع هللا ىلص دما ذكره القرايف من قبل، ومن خالل ىذا ادلبحث انتقل ابن 
، وىو التاسلاسل ادلنطقي ذلذه ادلباحث (13)آخر يوضح فيو أن مقاص  الشريعة مرتبتان: قطعية وظنية داشور دلبحث

 اليت تعترب مق مة يف دلم ادلقاص ، وختمها دببحث يف تعليل األحكام الشردية، وبيان خلو بعضها دن التعليل وىو 
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 ادلاسمى التعب ي.
 : يف مقاصد التشريع العامة :القسم الثاين
يف ىذا القاسم شرع ابن داشور يف احل يث دن دلم ادلقاص  من حيث أح  أىم قاسميو الذين ذكرمها  

، الصفة الضابطة للمقاص  الشرديةالشاطيب يف موافقاتو، وىو ما يرجع دلى قص  الشرع، فب أه دببحث يبُت فيو 
الاسماحة أول أوصاف الشريعة لذا كانت وكيف أن ىذه ادلقاص  الشردية ق  ابتنتها الشريعة اإلسالمية دلى الفطرة، و 

 .وأكرب مقاص ىا
حفظ نمام األمة، واست امة صالحو " ، فق  بينو ابن داشور أبنو يتمثل يف:من التشريعوأما ادلقص  العام  

بصالح ادلهيمن دليو وىو نوع اإلناسان. ويشمل صالحو وصالح دقلو وصالح دملو وصالح ما بُت ي يو من 
  .(14)"ي يعيش فيوموجودات العامل الذ

، والقواد  اليت تعرف بيان ادلصلحة وادلفاس ةفكان التاسلاسل ادلنطقي ذلذا القاسم ان ينتقل إىل احل يث دن  
مث انتقل  .أنواع ادلصلحة ادلقصودة من التشريع، مث ذكر طلب الشريعة للمصاحلهبا ادلصاحل من ادلفاس ، وكيف كان 

معلوم ابلضرورة من ال ين أن ، حيث افتتحو بقولو: "شريعة اإلسالمدموم ابن داشور إىل مبحث حت ث فيو دن 
 شريعة اإلسالم جاءت شريعة دامة دادية رتيع البشر إىل اتبادها، ألهنا دلا كانت خادتة الشرائع استلزم ذلك دمومها 

 .(15)"سائر أقطار ادلعمورة، ويف سائر أزمنة ىذا العاملال زلالة 
وبناًء دلى قاد ة دموم الشريعة اإلسالمية، ب أ ابن داشور يف التأصيل لع ة مبادئ تنشأ دن ىذه القاد ة اجلليلة، 

ادلاساواة بُت األمة يف تناول الشريعة أفرادىا، وحتقيق مق ار ادتبار تلك ادلاساواة ، وادلقصود هبا: "ادلاساواةوأوذلا: 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ذلك أن ادلاسلمُت ماستوون  .ومق ار إلغائها يف االنتاساب إىل اجلامعة اإلسالمية حبكم قولو تعاىل: }ِإَّنم

فمعٌت األخوة يشمل التاساوي دلى اإلرتال جبعل ادلاسلمُت سواء يف احلقوق ادلخولة يف الشريعة، ب ون  ،(16)ِإْخَوٌة{
   .(17)"تفاوت فيما ال أثر للتفاوت فيو بُت ادلاسلمُت من حيث إهنم ماسلمون

حظ أن ابن داشور يربط ىنا بُت القاسم األول من الكتاب والقاسم الثاين منو، فادلاساواة ، وأم مبحثو ونال 
مساحة الشريعة "، والذي رتبو بع  مبحث ادلاساواة، فق  ربط بينو وبُت مبحث لياست الشريعة بنكايةالذي دنوانو: "

تابو مقاص  الشريعة حيث كان مقص ه كما ذكره يف القاسم األول، وىي منهجية دتيز هبا ابن داشور يف ك ونفي احلرج
وإين قص ت يف ىذا الكتاب خصوص البحث دن مقاص  اإلسالم من التشريع يف قوانُت يف مق مة كتابو: "

ادلعامالت واآلداب، اليت أرى أهنا اجل يرة أبن ختص ابسم الشريعة، واليت ىي ممهر ما راداه اإلسالم من تعاريف 
اجيحها شلا ىو ممهر دممة الشريعة اإلسالمية بُت بقية الشرائع والقوانُت والاسياسات ادلصاحل وادلفاس  وتر 

 . (18)"االجتمادية، حلفظ نمام العامل وإصالح اجملتمع
 مقص   ، ق  شرع يف مبحث يوضح فيو أنلياست الشريعة بنكايةوذلذا نراه بع  أن حت ث دن ادلاساواة وبُت أْن 
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 األحوال الفاس ة وإدالن ادلقام األول تغيَت: أن للتشريع مقامُت، حيث بُت فيو يرالشريعة من التشريع تغيَت وتقر 
وادلقام الثاين  والتغيَت ق  يكون إىل ش ة دلى الناس رديا لصالحهم، وق  يكون إىل ختفيف إبطاال لغلوىم. ،فاسادىا

قولو تعاىل: }ََيُْمُرُىْم تقرير أحوال صاحلة ق  اتبعها الناس. وىي األحوال ادلعرب دنها ابدلعروف يف 
 .(20).(19)اِبْلَمْعُروِف{

، وىو مبحث مرتبط نوط األحكام الشردية دبعان وأوصاف ال أبمساء وأشكالوبناء دليو انتقل إىل مبحث: 
إذ ق  دلمت ما تق م من ادلبحثُت قبل ىذا، ويف دبا قبلو من مباحث كما ذكر يف ب اية ح يثو دنو، إذ قال: "

عام من التشريع، وادلباحث ادلتفردة دليو، ال يعوزك أن تعلم ىنا أن مقص  الشريعة من أحكامها  مبحث ادلقص  ال
كلها إثبات أجناس تلك األحكام ألحوال وأوصاف وأفعال من التصرفات خاصها ودامها، ابدتبار ما تشتمل دليو 

فإايك أن ؛ وضرا، قويُت أو ضعيفُت تلك األحوال واألوصاف واألفعال من ادلعاين ادلنتجة صالحا ونفعا، أو فاسادا
تتوىم أن بعض األحكام منوط أبمساء األشياء أو أبشكاذلا الصورية غَت ادلاستوفاة ادلعاين الشردية فتقع يف أخطاء يف 

 . (21)"الفقو
أحكام الشريعة قابلة للقياس ابدتبار العلل وق  ختم ابن داشور ىذا القاسم دببحثُت، أح مها يف بيان أن 

التحيل دلى إظهار العمل يف صورة مشرودة مع سلبو احلكمة ادلقصودة ، واآلخر يوضح صور   القريبة والعاليةوادلقاص
 للشريعة.

 :يف مقاصد التشريع اليت ختتص أبنواع ادلعامالت بني الناس: القسم الثالث
يف توجو األحكام ادلعامالت وىذا القاسم يتعلق دبا يرجع إىل قص  ادلكلف، وق  ب أه دببحث يبُت فيو أن  

، ومنو انتقل إىل مبحث: ادلقاص  والوسائل، وبُت الفرق بينهما، ومن خاللو التشريعية إليها مرتبتان: مقاص  ووسائل
، فانتقل بع ه إىل مبحث يبُت فيو والتفريط أدلصاحل، ودصمتها من اخلطمص اق نمر الشريعة إىل ا ابن داشورأظهر 
، وق  قاسم فيو أنواع احلقوق إىل تاسع مراتب، أتبعها بع ة قوق ألنواع ماستحقيهامقص  الشريعة تعيُت أنواع احلأن 

تنبيهات، ليب أ يف احل يث دن مقاص  الشريعة بناء دلى ىذه احلقوق، فذكر مقاص  أحكام العائلة، مث ما يتعلق 
 اصر الثالث.آبصرة النكاح، وآصرة الناسب والقرابة، وآصرة الصهر، ليختمها دببحث يف طرق اضلالل األو 

مث انتقل إىل احل يث دن مقاص  التصرفات ادلالية، مث حت ث دن مقاص  الشريعة يف إجراء أحكام الصحة  
والفاساد يف رتيع العقود يف التملكات وادلكتاسبات، وكذا مقاص  الشريعة يف ادلعامالت ادلنعق ة دلى دمل األب ان، 

ادلعامالت الب نية،  اء سلف األمة وخاصة دلماء ادل ينة يف شأنمرامي دلم وكعادتو يف استقرائو استطاع أن يتتبع
انتقل إىل احل يث دن مث  ، وق  أوردىا ابألدلة والشرح والتفصيل.أن ادلقاص  الشردية فيها ذتانية فاستخلص من ذلك:

 .ليختتم بو أبواب ىذا الكتابحكام التربدات، مث مقاص  أحكام القضاء والشهادة، مقاص  أ
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 اخلامتة
من خالل استعراض كتاب )مقاص  الشريعة اإلسالمية( لإلمام دمحم الطاىر بن داشور، صل  أن ادلؤلف رزتو هللا ق  
ت رج يف كتابو ىذا من خالل أقاسامو الثالثة، يف شرح دلم ادلقاص  بطريقة سلاسة دتيزت ابلعلمية والعملية، حيث 

يف قاسمو األول، مث حت ث دن ىذه ادلقاص  ابلتفصيل  شرع يف إثبات دلم ادلقاص  وطرق إثبات مقاص  الشريعة،
وال ليل مبينًا مقص  الشارع من التكليف يف قاسمو الثاين، مث انتقل يف قاسمو الثالث إىل اجلانب العملي ادلتعلق 
دبقاص  ادلكلف، وق  رتب مباحث ىذا القاسم ترتيبًا منهجيًا شبيهًا بًتتيب أبواب فقو ادلعامالت، ليكون الكتاب 

 امالً دلى اجلانب النمري واجلانب العملي كليهما.ش
 أهم نتائج البحث: 

إن الشريعة اإلسالمية دن ما شرع هللا أحكامها للعباد، دتيزت دبقاص ىا العامة واخلاصة اليت هت ف يف  .0
 .األساس إىل جلب ادلنافع ودفع ادلفاس 

دينيًا وتربوايً، وأخالقيًا ودلمياً، وبع   نشأ اإلمام دمحم الطاىر بن داشور يف كنف أبيو وج ه نشأة شليزة .6
حفمو للقرآن الكرمي وادلتون العلمية يف ماسج  قريتو، التحق جبامع الزيتونة لطلب العلم، مث ت رج يف العلم 
وادلناصب العلمية حىت صار رئيس ادلفتُت ادلالكيُت بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفرودو بتونس، وىو من 

 .يُت يف دمشق والقاىرةأدضاء اجملمعُت العرب
قاسم ابن داشور كتابو إىل ثالثة أقاسام، ومن خالل ىذا التقاسيم استطاع ابن داشور أن يق م دلم مقاص   .0

الشريعة بطريقة سلتلفة، هت ف إىل توضيح بعض ادلباحث يف ىذا العلم واليت مل تتضح معادلها فيما سبق أو 
للبحث والنمر، وذلذا فق  أدرج حتت كل قاسم من األقاسام  أهنا جاءت يف سياق الكالم ومل يُفرد ذلا ابابً 

 .الثالثة الاسابقة د ة مباحث
دتيزت منهجية ابن داشور يف كتابو أبهنا كانت منهجية دلمية دملية استقرائية منممة مبنية دلى الت رج يف  .6

 شرح ماسائل مادة الكتاب بطريقة سلاسة.
 التوصيات: 

ب يف غَت ذلك من مباحث دلم أصول الفقو يف هنضة دلمية ح يثة ادتماد منهجية الباحث يف ىذا الكتا .0
 تتعلق بشرح ىذا العلم من خالل منهجية دلمية دملية.

سعي الباحثُت اجلادين يف استقراء أدلة احلكام للوصول من خالذلا إىل األحوال واألقاسام اليت ميكن من  .6
 خالذلا شرح أبواب أصول الفقو دبنهجية دلمية استقرائية. 
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