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 ملخص ال

رائي، الشاطيب، وقد اعتمدت الباحث  يف دراستها عةلى املنهج االستقالبحث إىل بيان توسع حتقيق املناط عند اإلمام يهدف هذا 
وذلك بتتبع أقوال الفقهاء واألصوليني يف املؤلفات املدون  حول هذا املوضوع، واملنهج التحةليةلي يف بيان مفهوم حتقيق املناط عند 

ملكةلفني كةلهم، األحكام الشرعي ، وهو من عمل ا أصل كةلّي يف تطبيق عند الشاطيب هو تحقيق املناطفاإلمام الشاطيب؛ و األصوليني 
اإلمام الشاطيب  قد توسعو يتضمن فحواه رعاي  مقاصد املكةلفني.  الذي يعترب حتقيق املناط أصاًل وقاعدة يف االجتهاد التطبيقيو 

ن ضرباً اً خاصاً، ليكو مدلول حتقيق املناط منهجعةلى باب حتقيق املناط: هنج الشاطيب  -1وهي:  ،جماالتيف ثالث   حتقيق املناط
أن  يرى تحقيق املناط عند األصوليني هو حتقيق العةل  املتفق عةليها يف الفرع، بينما الشاطيبفاجتهاديًا متجاوزًا القياس األصويل؛ 

 تم إال بتحقيقت إعماله: أنه يرى أن التكاليف ال -2 دون أي خالف بني األم . االجتهاد هو حتقيق املناط وهو عمةلي  أبدي 
والثاين: "حتقيق املناط  ،أنواعه: األول: "حتقيق املناط العام" -3املناط، لتعةلقه جبميع املكةلفني، فهو حمل نظر اجملتهدين والعوام. 

، وهو حمل نظر أحواهلمو  فيه مصاحل املكةلفني ىاخلاص" ومساه مبناط املكةلف ما يرجع إىل األفعال املرتبط  بالذات اإلنساني ، ويراع
: اليت تتمثل يفشاطيب و من كالم اإلمام ال املستنبط  حتقيق املناطتوسع لمعامل وضوابط إىل  تطرقت الباحث فقط. وأخرياً  اجملتهدين

 سد الذرائع، واملآالت، واالستحسان، ورفع احلرج والضرر، واحلَِيل، ومراعاة اخلالف، واملصاحل، ومراعاة مقاصد املكةلفني.
راعاة م، حتقيق املناط العام واخلاص، اإلمام الشاطيب، جماالت حتقيق املناط ومعامله، االجتهاد: الكلمات المفتاحية

 .مقاصد املكةلفني، املآالت
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 التمهيدي األول: الفصل الفصل
 مقدمةلا

الذي أنزل اهلل عةليه القرآن، وعةلى  ، والصالة والسالم عةلى نبينا حممد خةلق اإلنسان وعةلمه البياناحلمد هلل الذي 
 أصحابه الذين اتبعوه بإحسان.

عةلى سائر األمم وجعةلهم  نشكر اهلل تبارك وتعاىل عةلى جزيل نعمه وعةلى نعم  اإلسالم خاص ؛ إذ فضل به أم  حممد 
 ، وذلك جبعل لساعخري أم  أخرجت لةلناس، ومّيز هذه الشريع  بالشمولي  واملرون ، وجعةلها صاحل  لةلبشري  إىل قيام ا

ث ربط كثرياً وتربز هذه املصاحل يف نصوص الكتاب والسن ؛ حي املقاصد اليت تراعي فيها مصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة.
من األحكام بعةلل وِحَكم؛ وذلك يسهل لةلعةلماء االجتهاد يف كل ما يقع لةلناس يف حياهتم من املستجدات واحلوادث 

  حكمه، وذلك عن طريق إحلاق ما مل يرد فيه الدليل )الفرع( مبا ورد فيه الدليل )األصل( لعةل اليت مل يرد فيها دليل عةلى
جامع  بينهما، فإذا حتققت العةل  يف املستجدة تأخذ حكم األصل، وقد مّسي ذلك عند أهل األصول بتحقيق املناط؛ 

ريعته؛ فهي نعم  اهلل عةلينا، وسر لبقاء ش ،وبذلك تبقى الشريع  شامةل  جملاالت احلياة كةلها وصاحل  لكل زمان ومكان
ألن احلوادث تتجدد وتتطور كل يوم، والنصوص الشرعي  حمدودة ومتناهي  فال تفي بأحكام احلوادث والوقائع 

 واملستجدات.
اجملتهدين.  وهو حمل نظرركن أساسي من أركان القياس،  العةل قد تكةّلم األصوليون عن حتقيق املناط يف باب العةل ، و 

ي  واملكاني ، وسيع يف صوره وإعماله باألبعاد الزمانتجمال حتقيق املناط وذلك بالنظر واليف  أرخى اإلمام الشاطيب القةلمو 
   هذا املوضوعشاطيب يف الكشف عن حقيقمبا يتوافق مع حال املكةلفني، والنظر يف عواقب أفعاهلم ومآالهتا، فسةلك ال

 ، وهذا ما يتم بسطه يف هذه الدراس .األصول عةلماءريه من غيسبقه فيه طريقاً مل  والبحث يف ثناياه
 مشكلة البحث

إليها يف هذا  جوانب مل تتم دراستها أو التطرق هناكأن ه، رأت الباحث  فيالدراسات يف حتقيق املناط واالجتهاد  ةثر مع ك
 وسع يف ت؛ فاختارت الباحث  حبثها "حتقيق املناط عند اإلمام الشاطيب" ألنه حتقيق املناطتوسع و وه الباب بصورة ظاهرة،
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ن حتقيق املناط ، ورأى أباب القياس ، بعد أن كان حمصوراً يفباب االجتهاد يفحتقيق املناط مبحث هذا الباب فأدخل 

غري اجملتهدين(؛ مع تهدين أو من العوام )ني سواء كانوا من اجملاملكةلفكل إىل  ه يضيفيتطةلبه القيام بالتكاليف، وعةلى هذا 
 .، يتكةلمون عنه يف باب القياس وهو من عمل الفقيه اجملتهد فقطحتقيق املناطأن األصوليني حينما يتكةلمون عن 

ليت شرعت يوّفق طوارئ االجتهاد إىل هدي الشريع  مبا حيقق مقاصدها احىت  االجتهاد املتعةلق بتحقيق املناطوتوسع يف 
وضوابط كمآالت األفعال؛ حىت يكون االجتهاد مبنياً عةلى أصول  من أجةلها، ويتحقق ذلك بالتوجه إىل معاملاألحكام 

 .منضبط ، وخال من اإلفراط والتفريط
فاإلشكالي  اليت ستعاجل يف هذا البحث تتمثل يف دراس  تأصيةلي  لبيان كيفي  توسع مفهوم حتقيق املناط عند اإلمام 

 .كر معامل وضوابط تؤدي إىل هذا التوسعالشاطيب وجماالته، وذ 
 أسئلة البحث

 : انطالقاً من موضوع البحث، فإن هذا البحث سيحاول اإلجاب  عن األسئةل  اآلتي 
 الشاطيب؟ عند اإلمام وما املراد بتوسعه وجماالته ما مفهوم حتقيق املناط  .1
 معامل توسع حتقيق املناط عند اإلمام الشاطيب؟ما  .2

 أهداف البحث 
 يهدف البحث إىل حتقيق األهداف اآلتي : 

 الشاطيب.عند اإلمام وجماالته بيان توسع مفهوم حتقيق املناط  .1
 .معامل وضوابط توسع حتقيق املناط عند اإلمام الشاطيببيان  .2

 أهمية البحث وسبب اختياره
 :تتجةلى أمهي  البحث وسبب اختياره يف األمور التالي 

ري، مواضيع أصول التشريع اإلسالمي اليت تتعةلق بتطبيق األحكام عةلى الواقع البشيعترب موضوع البحث من أهم  .1
 : اد عةلى ضربنياالجتهوال ينفصل عنها حىت تطةلع الشمس من مغرهبا، وقد صرح بذلك اإلمام الشاطيب بقوله: "
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تعةليق وختريج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سةلمان )املمةلك  العربي  املوافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد الةلخمي الشاطيب،  1

 .12-11، ص5م(، ج1997ه/1417ابن عفان، السعودي : دار 

 .2، صه(1424، العدد العشرون، )د.م: د.ن، د.ط، شوال جمةل  العدلصاحل بن عبد العزيز العقيل، "حتقيق املناط"،  2

، 93العدد:  م(،2003ه/1424، 1الدوح : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ، ط(، كتاب األم ، االجتهاد التنزيةلي يفبشري بن مولود جحيش،  3
 .15ص

 
تعةلق االجتهاد املفهو ...وذلك عند قيام الساع  ،حىت ينقطع أصل التكةليف ال ميكن أن ينقطع :أحدهما .2

 .1"بتحقيق املناط
إذا كان االجتهاد ضرورياً يف كل عصر لتنزيل األحكام عةلى أفعال املكةلفني، فإن احلاج  إىل معرف  حتقيق املناط  .3

تشتد كةلما تتجدد حاجات الناس وتتعقد، ألنه ينبين عةليه احلكم ويثبت؛ "فتحقيق املناط هو الصةل  بني الشريع  
. فصار حتقيق املناط عمودًا من أعمدة االجتهاد 2وبني الشريع  وذوات األشياء، وصفاهتا"وأفعال املكةلفني، 

 وأساسه.
قيق وألمهي  النظر يف حتقيق املناط، عين اإلمام الشاطيب ببيانه والتوسع يف تفسريه، ولعةّله من أبرز العةلماء السابقني عةلى حت .4

اصطفت فكل هذا كان دافعًا إىل التحقيق يف هذا املوضوع و ، 3مناط احلكم وميكن يعرب عنه بإصاب  مقصد الشارع
احث  عةلى وعسى اهلل الكرمي أن يوّفق الب، "تحقيق المناط عند اإلمام الشاطبيتوسع : ب"ومساها؛ هذا البحثالباحث  

 أدائه، وهو عةلى كل شيء قدير.
 حدود البحث

بب هذا التوسع يف واملعامل اليت تس اإلمام الشاطيب،بيان توسيع مفهوم حتقيق املناط وجماالته عند بستحاول الباحث  
 .األحكام عنده
 منهج البحث

 ني:اآلتي نيتخدم الباحث  يف هذا البحث املنهجتس
تقوم الباحث  بتتبع أقوال الفقهاء واألصوليني من املؤلفات املدون  حول هذا  : حيثالمنهج االستقرائي .1

 ع.املوضو 
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 .48م(، ص1989ه/1398، 1، )طرابةلس: كةلي  الدعوة اإلسالمي ، طنيل االبتهاج بتطريز الديباجأمحد بابا التنبكيت،  4

 
ةليل املسائل حتحتقيق املناط عند اإلمام الشاطيب و بوصف مفهوم   قوم الباحثتوبه التحليلي:  –الوصفي المنهجين  .2

 املتعةلق  هبا.
 الهيكل العام للبحث

 فصول وخامت  وذلك عةلى النحو التايل: ثالث يتكّون هذا البحث من 
 الفصل األول: الفصل التمهيدي

 الشاطيب  اإلمام مفهوم حتقيق املناط عندالفصل الثاين: 
 الشاطيب اإلمام عند ومعامله جماالت حتقيق املناطالفصل الثالث: 

 النتائج اخلامت : 
 مفهوم تحقيق المناط عند اإلمام الشاطبي ثاني: الفصل ال

 تمهيد
ذلك و ، عنده املناط مفهوم حتقيقو  ببيان نشأته العةلمي اإلمام الشاطيب، وذلك بتعريف اليعرض البحث يف هذا الفصل 

 أساسيني فيما يةلي:يف مبحثني 
 المبحث األول: التعريف باإلمام أبي إسحاق الشاطبي

 ستعرض الباحث  يف هذا املبحث حلياة الشاطيب، وشيوخه، وتالميذه، ومؤلفاته.
 المطلب األول: حياة أبي إسحاق الشاطبي

 أواًل: اسمه ونسبه
 .4بالشاطيب" هو: "إبراهيم بن موسى بن حممد الةلخمي، الغرناطي، أبو إسحاق، الشهري

أما كنيته: فقد أمجعوا عةلى أن كنيته أبو إسحاق، وأما نسبه: فهو من قبيةل  خلَْم، وهي قبيةل  من قبائل اليمن، وأما نسبته: 
 فهو الغرناطي الشاطيب، فأما الغرناطي فنسب  إىل ممةلك  غرناط  اليت عاش هبا، وأما الشاطيب فنسب  إىل مدين  شاطب ، 
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لسعودي : ا، حتقيق: حممد بن عبد الرمحن الشقري وآخرون، )املمةلك  العربي  االعتصامإبراهيم بن موسى بن حممد الةلخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب، انظر:  5

، عةلوم القرآن عند الشــــاطيب من خالل كتابه املوافقاتحممد ســــامل أبا عاصــــي، و  ؛32م(، مقدم  التحقيق، ص2008هــــــــــــــــــــ/ 1429، 1دار ابن اجلوزي، ط
 .17م(، ص2005هـ/1426، 1)القاهرة: دار البصائر، ط

 .50، صجنيل االبتها والتنبكيت،  ؛18و17، صعةلوم القرآن عند الشاطيبأبا عاصي، انظر:  6
 .14م(، ص2006هـ/1427، 1، )لبنان: صيدا، طاملقاصد عند الشاطيب دراس  أصولي  فقهي حممود عبد اهلادي فاعور،  7
؛ 16-11م(، ص1983هــــ/1403، 1، )بريوت: مؤسس  الرسال ، طحتقيق وتعةليق عةلى كتاب اإلفادات واإلنشادات لةلشاطيبانظر: حممد أبا األجفان،  8

 .20، صلقرآن عند الشاطيبعةلوم اوأبا عاصي، 
 .70م(، ص2006ه/1427، 1، )تونس: دار سحنون، طأليس الصبح بقريبحممد الطاهر ابن عاشور،  9

 
رق األندلس مبقاطع  بةلنسي ، وكانت من أعظم حصون املسةلمني باألندلس، ونسب  أيب إسحاق إىل وهي مدين  يف ش

 .5شاطب ، من جه  كوهنا موطن آبائه، الذين تركوها إىل غرناط  حني سقوطها بيد مةلك أراقون

 ثانياً: مولده
تنباط تاريخ أن بعضهم اجتهد يف اس وقد اختةلف يف مولده ألنه ال يوجد تاريخ جمزوم به حيّدد والدة أيب إسحاق، غري

هـ، 728هـ، وسنده يف ذلك أن وفاة أسبق شيوخ الشاطيب وهو أمحد بن الزيات كانت 720مقارب، فجعةلها قبل عام 
  6هـ.730وال بّد أن يكون الشاطيب حينها يافعاً. وقيل أنه ولد قريباً من سن  

 ثالثاً: عصره وبيئته
  7ن  غرناط  يف القرن الثامن اهلجري يف عهد مةلوك بين األمحر، يف دول  بين نصر"."عاش الشاطيب حياته كةلها يف مدي

مث  ،د الرمحن األمويعبووىل أموره  ،بداي  عهد املسةلمني يف األندلسالبيئ  يف زمن الشاطيب: كان يعيش الشاطيب يف 
قرنني   غرناطعةلى بنو األمحر مث حكم إىل غرناط ،  واجر اوه ،منهافخرج الناس  ،سقطت الدول  األموي  يف األندلس

  8.قدرهتم وحينما ولد الشاطيب كانوا يف أعةلى، تقريباً 
حيث كانت البيئ  اليت  ،يف وقتهمن أفضل األزمن  وقد ذكر بعض احملققني يف سرية اإلمام الشاطيب بأنه زمناً عةلمياً يعّد 

توافرين ل ابن عاشور: "كان العةلماء من سائر الفنون مقاوقد الفنون؛  شىت يفبشخصيات عةلمي ، ومؤلفات   حافةل عاشها
ما منها إال إمام يـُْعََن إليه ويعتمد يف عةلمه عةليه؛ مثل ابن ُجَزّي، وابن ...أواخر القرن الثامن،...يف بالد األندلس

ألخري عةلى العةلم إمنا كان القضاء ا ...والشاطيب يف األصول وفةلسف  الشريع يف النحاة، ...يف الفقهاء، وأيب حيان...لبّ 
 .9باألندلس يف القرن التاسع"
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تاين،  10 ِجســـــْ ميد، ، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلســـــنن أيب داودأبو داود ســـــةليمان بن األشـــــعث بن إســـــحاق بن بشـــــري بن شـــــداد بن عمرو األزدي الســـــ 

 .109، ص4، ج4291العصري ، د.ط، د.ت(، كتاب: املالحم، باب: ما يذكر يف قرن املائ ، رقم)بريوت: املكتب  
، 1، حتقيق: ســـــــــــــــةليم بن عيـد اهلاليل، )الســـــــــــــــعوديـ : دار بن عفـان، طاالعتصــــــــــــــــامأبو إســـــــــــــــحـاق إبراهيم بن موســـــــــــــــى بن حممـد الةلخمي الشــــــــــــــــاطيب،  11

 .32-31، ص1، جم(1992ه/1412
 .48، صنيل االبتهاجالتنبكيت،  12
 .75م(، ص2002، 15، )د.م: دار العةلم لةلماليني، طاألعالمخري الدين بن حممود بن حممد بن عةلي بن فارس، الزركةلي الدمشقي،  13
 .18، صحتقيق وتعةليق عةلى كتاب اإلفادات واإلنشاداتأبو األجفان،  14
 .118، ص1، ج)كتب  املثَن، د.ط، د.ت، )بريوت: ممعجم املؤلفنيعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحال  الدمشق،  15
 .50، صنيل االبتهاجالتنبكيت،  16

 

 رابعاً: مكانته العلمية واالجتماعية
آرائه الفذة يف مقاصد ، و صفاته ومكانته العةلمي و  ،قد شهد كثري من العةلماء بفضل الشاطيب وجهوده الكبرية يف اإلسالم

: "إّن اهلل يـَبـَْعث هلذه األّم  عةلى رأس كّل مائ  َسنٍ  َمن ا عجعةله من جمددي عصره الذين قال فيهم النيب مم الشريع 
د هلا دينها"  .10عُجد 

ومما يبني إدراكه العميق ملقاصد الشريع  ونصوصها، قوله: "فشرح يل من معاين الشريع  ما مل يكن يف حسايب، وألقى يف 
 مل يرتكا يف سبيل اهلداي  لقائل ما يقول، وال أبقيا لغريمها جماالً يعتد به فيه،اب اهلل وسن  نبيه نفسي إلقاء بصرية أن كت

 .11"...وأن الدين قد كمل، والسعادة الكربى فيما وضع، والطةلب  فيما شرع، وما سوى ذلك فضالل وهبتان
سراً فقيهاً...له احلافظ اجلةليل اجملتهد،كان أصولياً مف فقال التنبكيت عن اإلمام الشاطيب بأن: "اإلمام العالم  احملقق القدوة

 .12القدم الراسخ واإلمام  العظمى يف الفنون"
 . 13وقال الزركةلي أن الشاطيب: "أصويل حافظ"

وقال البعض: "كان إبراهيم الشاطيب من أملع أعالم عصره باألندلس، يتبّوأ مكان  عةلمي  سامي  وميتاز بتعمقه يف عةلوم 
وكذلك  ،14ةلوم الشريع ، مما خول له استكناه أسرارها وإبراز مقاصدها وضبط قواعدها وربط فروعها بأصوهلا"العربي  وع

 .15قيل فيه رمحه اهلل أنه كان: "حمدث، فقيه أصويّل، لغوّي، مفّسر"

 وفاته: خامساً 
 .يف مدين  غرناط  16هـ"790واملعتمد يف وفاته أنه: "تويف يوم الثالثاء الثامن من شعبان سن  
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عةلوم القرآن عند أبو عاصي،  وكان شيخاً له يف القراءات.كتاب سيبويه وألفي  ابن مالك،  أبو عبد اهلل حممد ابن الفخار البريي، وقد درس عةليه الشاطيب 17

 .23، صالشاطيب
عةلى غرناط ، وانتصــــــــب لةلتدريس، وحموره يف دروســــــــه تدريس الفقه بشــــــــرح احلديث، فكان يشــــــــرح املوطأ برواي  الةليثي، أبو عبد اهلل حممد بن مرزوق، وفد  18

 .25وانكب آخر عمره عةلى شرح" الشفا" لةلقاضي عياض ومات دون إمتامه. املصدر السابق، ص
اع صــــيتهم عها الكبري، ومدرســــاً مبدرســــتها النصــــري ، وكان ثالث ثالث  ذأبو ســــعيد فرج بن قاســــم بن أمحد بن لب الغرناطي، كان فقيه غرناط  وخطيباً جبام 19

 .23باملغرب، كان الشاطيب أثريا قريبا من ابن لب. املصدر السابق، ص
 .49-48، صنيل االبتهاج؛ والتنبكيت، 25-23انظر: املصدر السابق، ص 20
 .26-24ص، حتقيق وتعةليق عةلى كتاب اإلفادات واإلنشاداتانظر: أبا األجفان،  21
النصـــــارى  دأبو حيىي بن حممد بن عاصـــــم، من أســـــرة شـــــهرية بغرناط ، تةلقى عن الشـــــاطيب الفقه وعةلوم الةلغ ، وتوىل الوزارة لبين األمحر، واســـــتشـــــهد يف جها 22

 .26، صعةلوم القرآن عند الشاطيبهـ. أبو عاصي،  813
ل رناط ، وبرع يف العةلوم وأّلف تآليف، منها: أرجوزة العاصـــــــــم  يف الفقه، وكان جأبو بكر بن عاصـــــــــم، أخ أيب حيىي، لُّقب بالقاضـــــــــي؛ إذ ويل القضـــــــــاء بغ 23

 .26اهتمامه منصّباً عةلى عةلم األصول تأثراً بشيخه، كما اختصر"املوافقات" ألستاذه أيب إسحاق. املصدر السابق، ص
طةلب عن شـــــيوخه عرف باســـــم "برنامج اجملاري"، ارحتل إىل املشـــــرق لأبو عبد اهلل حممد اجملاري األندلســـــي: تةلقى عن الشـــــاطيب عةلم النحو، وصـــــنف كتاباً  24

 .26هـ. املصدر السابق، ص862العةلم، وتويف 
 .50، صنيل االبتهاج؛ والتنبكيت، 26انظر: املصدر السابق، ص 25

 

 ومؤلفاته وتالميذه، المطلب الثاني: شيوخ أبي إسحاق الشاطبي،

 أواًل: شيوخ أبي إسحاق الشاطبي
، بعضهم من غرناط ، وبعضهم من وفد عةليها من األندلس وغريها العةلماءتةلقى أبو إسحاق العةلم عن عدد كبري من 

، 17برييابن الفخار ال، وكان من شيوخه الذين درس عةليهم بعض املهمات داءمن البالد اإلسالمي  ليستوطنوها، أو أل
شيوخ من ال هول، 20،الفقه والفروع وشيئاً من الةلغ  الشاطيب درس عةليه والذي ،19بن لب، وفقيه غرناط  ا18وابن مرزوق

 21.يف كتابه "اإلفادات واإلنشادات" ذكرهم اآلخرين

 ثانياً: تالميذ أبي إسحاق الشاطبي
امع غرناط  جب كان يدّرسأليب إسحاق عدد كبري من التالميذ، لكونه عاملًا كبرياً، ومتبحرًا يف عةلوم متعددة، فكان 

 25، وغريهم.24األندلسي، و 23، والقاضي22ابن اخلطيب من تالميذهو ، عدة األعظم عةلوم
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 .49، صنيل االبتهاجالتنبكيت،  26
، )د.م، الدار نظري  املقاصــــــد عند اإلمام الشــــــاطيب؛ وأمحد الريســــــوين، 75، ص1، جاألعالم؛ والزركةلي الدمشــــــقي، 49، صنيل االبتهاجانظر: التنبكيت،  27

 .95-93م(، ص1992هـ/1412، 2العاملي  لةلكتاب اإلسالمي، ط
 .11-10، ص 1، جاملوافقاتانظر: الشاطيب،  28

 

 ثالثاً: مؤلفات أبي إسحاق الشاطبي
 وهيشعر وغريها؛ وال ،والفقه ،والنحو والةلغ  ،والقراءات ،كاألصول  ترك لنا أبو إسحاق مؤلفات كثرية يف عةلوم خمتةلف 

 :27، فمنها عةلى ما يةلي26لةلقواعد، وحتقيقات ملهمات الفوائد" اتنفيس  يف موضوعها ومضموهنا "اشتمةلت عةلى حترير 
" ال شك أنه من أشهر مؤلفاته وأكثرها عمقاً؛ وهو كتاب معدود يف أصول الفقه، وكان قد الموافقات" .1

عدل  مثمساه "التعريف بأسرار التكةليف"؛ ألجل ما أودع فيه من األسرار التكةليفي  املتعةلق  هبذه الشريع ، 
 .28هخو شيألحد  يف املنام رؤي  بسبب"املوافقات" ب عنه إىل تسميته

 يف البدع واحملدثات، وضمنه مباحث أصولي  كاملصاحل املرسةل  واالستحسان. " كتبهاالعتصام" .2
 ": رسال  يف األدب.اإلفادات واإلنشادات" .3
 " الذي شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري. كتاب المجالس" .4
 "، وهو يف عةلم الصرف وفقه الةلغ . عنوان االتفاق في علم االشتقاق" .5
 األصةلي  اليت ال غَن عنها لطالب هذا العةلم." ضمن القواعد أصول النحو" .6

 "االعتصام".و"املوافقات"  منها كتب عدةاليت ذكرها يف   يعترب مجعاً لبعض فتاواه ،"فتاوى اإلمام الشاطبي" .7
  توسيع مفهوم تحقيق المناطالمبحث الثاني: 

باره لقباً ملفهوم خاص، مع مركباً إضافياً، وباعتستبني الباحث  يف هذا املبحث تعريف حتقيق املناط عند العةلماء باعتباره 
 ، ويشتمل هذا املبحث عةلى املطةلبني التاليني:التعرض ملعناه املوسع عند اإلمام الشاطيب
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، حتقيق: عبــــد الســـــــــــــــالم حممــــد هــــارون، )د.م، دار الفكر، د.ط، معجم مقــــاييس الةلغــــ أمحــــد بن فــــارس بن زكريــــاء القزويين الرازي، أبو احلســـــــــــــــني،   29

، العرب لسان؛ وانظر: حممد بن مكرم بن عةلى، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، 19و15، ص2م( ج1979هــــــــــــ/1399
 .52، ص10هـ(، ج1414، 3)بريوت: دار صادر، ط

 ، د.ط، ، حتقيق: جمموع  من احملققني، )د.م: دار اهلدايتاج العروس من جواهر القاموسســـــــــــــــيين، أبو الفيض، الز بيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احل 30
 .169-167، ص25د.ت(، ج

ــــــــــــــ/1403، 1، حتقيق: مجاع  من العةلماء، )لبنان: دار الكتب العةلمي ، طكتاب التعريفاتعةلي بن حممد بن عةلي الزين الشريف اجلرجاين،   31 م(، 1983هـ
 .53ص
 .370، ص5، جمعجم مقاييس الةلغ بن فارس، ا 32
تب  ، حتقيق: مهدي املخزومي،  وإبراهيم الســــــــــــامرائي، )د.م: دار ومككتاب العنيأبو عبد الرمحن اخلةليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصــــــــــــري،   33

 .420-418، ص7، جلسان العرب؛ وانظر: ابن منظور، 456-455، ص7اهلالل، د.ط، د.ت( ج

 
 المطلب األول: مفهوم تحقيق المناط

 أواًل: تعريف تحقيق المناط باعتباره مركباً إضافياً 
حّق، قال ابن فارس: "احلاء والقاف أصل واحد، وهو يدل عةلى إحكام الشيء تأيت لفظ  حتقيق من مادة التحقيق لغة: 

وصحته، فاحلقُّ نقيض الباطل، مث يرجع كّل فرع إليه جَبودة االستخراج وُحْسن الّتةلفيق، ويقال: َحق  الشيء: وجب... 
 .29ويقال: َحَقْقُت األمر وأحَقْقُته؛ أي: كنُت عةلى يقني منه"

َيقنته؛ الشيء: أَوْجَبه وأثَبَته، وصار عنده حّقاً: ال يشك فيه... َحَقْقُت األمر: ِإذا حَتَقْقته وتَـ  وقال الزبيدي: "َحق  
 .30َأي: وصرَت منه عةلى يقني"

 .31وقال اجلرجاين: "التحقيق إثبات املسأل  بدليةلها"
 ثبات.والذي يبدو لةلباحث  انطالقاً من املعَن الةلغوي؛ أن التحقيق عند األصوليني يفيد اإل 

املناط يف الةلسان العريب هو ما نِيط وعةلق به الشيء، وهو يف األصل مصدر ميمي مبعَن اسم املكان، وهو  المناط لغة:
 مكان النوط الذي هو التعةليق واإللصاق.

ا يَتعةل ق م قال ابن فارس: "النون والواو والطاء؛ أصل صحيح يدلُّ عةلى تعةليق شيء بشيء، ونُْطُته به: عةل قته به، والنـ ْوط:
به... والنـ َياط: ِعرٌق عةّلق به القةلب... ونِيَط فالن: أصابته نْوط ، وهي َوَرم يف الصدر... ويقولون: نـَْوطٌ  من طةَْلح، كما 

 .32يقال ِعيص من ِسْدر، ومسّيت لتعةلق بعضها ببعض، وبئر نـَي ٌط، إذا كانت قْدَر قام "
ةلق ناط ينوط نـَْوطاً، تقول: نُْطُت الِقْرب  بنياطها نـَْوطاً، أي: عةّلقتها، والنـ ْوط: عوقال الفراهيدي: "نوط: النـ ْوُط: مصدر 

 .33شيء عُجعل فيه متر وحنوه، أو ما كان يعةّلق من حممل وغريه... وفالٌن َمُنوٌط بفالن إذا أحّبه وتعةّلق حببةله"
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، 7م(، ج1994هـــــــــــــــــــــــــ/1414، 1، )د.م: دار الكتب، طالبحر احمليط يف أصـــــــــول الفقهأبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشـــــــــي،  34
 .322ص
ي، )بريوت: املكتب يف، حتقيق: عبد الرزاق عفاإلحكام يف أصـــــول األحكامأبو احلســـــن ســـــيد الدين عةلي بن أيب عةلي بن حممد بن ســـــامل الثعةليب اآلمدي،  35

 .302، ص3اإلسالمي، د.ط، د.ت(، ج
، )د.م، فقهروضـــــ  الناظر وجن  املناظر يف أصـــــول الأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدام  اجلماعيةلي املقدســـــي مث الدمشـــــقي احلنبةلي،  36

 .146، ص2م( ج2002هـ/1423، 2مؤسس  الريّان، ط
: دار الكتاب ، حتقيق: الشيخ أمحد عزو عناي ، )د.مإرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من عةلم األصولبن عبد اهلل الشوكاين اليمين، حممد بن عةلي بن حممد  37

 .142، ص2م(، ج1999هـ/1419، 1العريب، ط
، 1)بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط، هناي  الســـــــول شـــــــرح منهاج الوصـــــــولعبد الرحيم بن احلســـــــن بن عةلي اإلســـــــنوي الشـــــــافعّي، أبو حممد، مجال الدين،  38

 .336م(، ص1999هـ/1420

 
جملاز : وتعبريهم باملناط عن العةل  من باب اسمى مناطاً، ألن الشارع عةلق احلكم وربطه به، "قال ابن دقيق العيدوتُ 

 .34الةلغوي، ألن احلكم ملا ُعةل ق هبا كان كالشيء احملسوس الذي تعةلق بغريه، فهو جماز من باب تشبيه املعقول باحملسوس"

 ثانياً: مفهوم تحقيق المناط باعتباره لقباً لمفهوم خاص
ها يف أصل ن وجود عةل  احلكم يف اجلزئيات املشخص  بعد معرفتلقد تناول مجهور األصوليني حتقيق املناط يف التحقق م

 ؛ عماًل بتعديتها من األصل إىل الفرع. الثابت يف النص احلكم
يف معرف  وجود العةل   فهو النظر ،تحقيق املناط، فقال: "أما حتقيق املناطل هوقد عرب عن هذا املعَن اآلمدي يف معرض بيان

 .35يف آحاد الصور، بعد معرفتها يف نفسها، وسواء كانت معروف  بنص أو إمجاع أو استنباط"
وحدده ابن قدام  بأن: "حتقيق املناط؛ نوعان: أوهلما: ال نعرف يف جوازه خالفاً، ومعناه: أن تكون القاعدة الكةلي  متفقاً 

ملتجهد هد يف حتقيقها يف الفرع... الثاين: ما عرف عةل  احلكم فيه بنص أو إمجاع، فيبني اعةليها، أو منصوصاً عةليها، وعجت
 .36وجودها يف الفرع باجتهاده"

كتحقيق   ،فيجتهد يف وجودها يف صورة النزاع ،وعرفه الشوكاين: "وهو أن يقع االتفاق عةلى عةلي  وصف بنص أو إمجاع
 الصورة وبقي النظر يف حتقيق وجوده يف ،ناط وهو الوصف عةلم أنه مناطألن امل ؛أن النباش سارق، ومسي حتقيق املناط

 . 37املعين "
 .38فهو حتقيق العةل  املتفق عةليها يف الفرع، أي إقام  الدليل عةلى وجودها فيه" ،وقال اإلسنوي: "حتقيق املناط
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 .123، ص1م(، ج1994ه /1414، 1، )بريوت: مؤسس  الرسال ، طاإلسالمي وأصوله الفقه يف مقارن  حبوثحممد فتحي الدريين،  39
ـــــــــــــــ/1420، 1لرياض: مكتب  الرشد، ط، )ااجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا عةلى املذهب الراجحعبد الكرمي بن عةلي بن حممد النمةل ،  40 م(، 2000هـ
 .359ص
 .12، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  41
 .17، ص5املصدر السابق، ج 42
 .12-11، ص5، جاملصدر السابق 43

 
لقاعدة العام ، أو : "إثبات مضمون اوهو -رمحه اهلل  - ومن تعريفات املعاصرين لتحقيق املناط تعريف الدكتور الدريين

 .39األصل الكةلي، أو العةل ، يف اجلزئيات والفروع إبان التطبيق، بشرط أن يكون كل من املضمون والعةل  متفقاً عةليه"
وُعرف بأن حتقيق املناط هو: "أن اجملتهد قد حتقق من وجود العةل  واملناط يف األصل، ولكنه عجتهد من حتقق وجودها يف 

 .40الفرع"
نص، وتطبيقه عةلى الأن حتقيق املناط عند األصوليني هو: إثبات احلكم الشرعي، املستنبط من  والذي يبدو للباحثة

 والفرع يف عمةلي  القياس من قبل اجملتهد.  النصالوقائع اجلزئي ، والتحقق من تساوي العةل  يف 

  تحقيق المناط عند الشاطبي توسعالمطلب الثاني: 
الشاطيب إىل حتقيق املناط مبنظار واقعي غري تقةليدي وذلك املتمثل يف كيفي  تنزيل احلكم عةلى النازل ، اإلمام قد نظر 

 وتندرج هذه العمةلي  ضمن ما يسّمونه العةلماء بفقه الواقع. 
  يف معرف الشاطيب حتقيق املناط تعريفًا دقيقًا بقوله: "االجتهاد املتعةلق بتحقيق املناط، وهو الذي ال خالف بني األ

 .41الشرعي، لكن يبقى النظر يف تعيني حمةله" أن يثبت احلكم مبُْدرَِكه قبوله، ومعناه
شرعي  الثابت  التطبيقات املتعةلق  باألحكام ال مجيع تعمّ حتقيق املناط عمةلي  أن من كالم الشاطيب  للباحثة قد اتضح

، وقد ازل  يف حياة املكةلفنيعةلى اجلزئيات والوقائع الن اتنـزيةلهتعيينها و  يف اجملتهد باألدل  نصاً أو استنباطاً، وبالتايل ينظر
جتهاد مل تتنزل لو فرض ارتفاع هذا االوبقاءها؛ ألنه "الشريع  سرًّا الستمراري   اهتم الشاطيب بتحقيق املناط واعتربه

حىت ينقطع أصل هذا النوع من االجتهاد نه ال ينقطع أحبيث ، 42"األحكام الشرعي  عةلى أفعال املكةلفني إال يف الذهن
وذلك عند  ؛ال ميكن أن ينقطع حىت ينقطع أصل التكةليف :أحدمها :االجتهاد عةلى ضربني، فقال الشاطيب: "التكةليف

 . 43"ميكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما األول فهو االجتهاد املتعةلق بتحقيق املناط :والثاين ،قيام الساع 
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 .292، ص3، جاملصدر السابق 44
 .231، ص3املصدر السابق، ج 45
 .373ص، م(2010ه/1431، 1)القاهرة: دار السالم، ط املصطةلح األصويل عند الشاطيب،فريد األنصاري،  46

 
، مث يكّيف الفرع وحكمه الشرعي املقيس عةليهشاطيب يدل عةلى أنه عجب عةلى اجملتهد أن حيّرر األصل فمقتضى كالم ال

ضاء األصةلي واالقتضاء االقتاملقيس أو النازل بسربه جوانبه واستظهاره استظهاراً كاماًل، لتنزيل احلكم عةليه بالنظر إىل 
حدمها: تضاء األدل  لألحكام بالنسب  إىل حماهلا عةلى وجهني: أكما يقول الشاطيب يف "املسأل  الرابع  عشرة: اق  ،التبعي

االقتضاء األصةلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع عةلى احملل جمرداً عن التوابع واإلضافات؛ كاحلكم بإباح  الصيد والبيع... 
كم بإباح  النكاح افات؛ كاحلوما أشبه ذلك. والثاين: االقتضاء التبعي، وهو الواقع عةلى احملل مع اعتبار التوابع واإلض

وباجلّم  كل ما اختةلف حكمه األصةلي القرتان أمر  ،ملن ال أرب له يف النساء، ووجوبه عةلى من خشي العنت...
 خةلود الشريع  وهذا هو سرّ  ،النوازل يف تطبيق األحكاميكون منهجاً وضابطاً لةلمجتهد يف تحقيق املناط ف، 44خارجّي"

 وأصل التكةليف.
ه، وَعََن ب (املقدم  النقةلي )لكل دليل شرعي، مقابل احلكم الشرعي  45الشاطيب حتقيق املناط مقدم  نظري  جعلوقد 

الفكر والتدبر، "فأما قولنا: حتقيق املناط )مقدم  نظري ( فهو يعين أهنا راجع  إىل النظر العقةلي اجملرد؛ إذ التحقيق  وهو حمل
ولذلك  ...،مبعَن أنه راجع إىل نظر اجملتهد يف الواقع ال يف النصوص... ي :توظيف ملقدمتني استدالليتني: األوىل: نظر 

ي  أي أهنا راجع  والثاني : نقةل...، اشرتك يف هذا اجملتهد وغريه، بل هو جمال أهل اخلربات، والصناعات، واحلرف، وحنوها 
 .  46إىل النص، ناقةل  لةلحكم اجلاهز لةلتنزيل"

كةلي ، ومن تحقيق املناط باأللفاظ العام  واملطةلق ، فضاًل عن متثيةله بالعةلل والقواعد الالشاطيب يف التمثيل ل توّسعفقد 
عباراته الصرحي  يف دخول كةليات الشريع  وعموماهتا ومطةلقاهتا يف مفهوم حتقيق املناط قوله: "ولو فرض ارتفاع هذا 

ات، وعمومات، ألهنا مطةلق ؛فني إال يف الذهناالجتهاد )أي حتقيق املناط( مل تتنزل األحكام الشرعي  عةلى أفعال املكةل
 عةلى أفعال مطةلقات كذلك، واألفعال ال تقع يف الوجود مطةلق ، وإمنا تقع معين  مشخص ،  التٌ نزَ وما يرجع إىل ذلك، مُ 
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 .17، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  47
 .33-32صاالجتهاد وضوابطه عند اإلمام الشاطيب، انظر: عةلوان،  48
 .25، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  49
ـــتـــوقـــعانـــظـــر: عـــبــــــــداهلل بـــن بـــيــــــــه،   50 عــــــــايل الـــعـــالمــــــــ  عـــبــــــــداهلل بـــن بـــيــــــــه، ، عـــةلـــى املـــوقـــع الـــرمســـي ملـــاالجـــتـــهــــــــاد بـــتـــحـــقـــيـــق املـــنــــــــاط: فـــقــــــــه الـــواقـــع وال

http://www.binbayyah.net/portal/research/1148:صباحاً مباليزيا. 11:20، ساع : 5/5/2013، تاريخ الزيارة 

 
 
ُ
هاًل  يشمةله ذلك املطةلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سني  عَ فال يكون احلكم واقعًا عةليها إال بعد املعرف  بأن هذا امل

 .47ه اجتهاد"قد ال يكون، وكةلّ و 
 هاد يف حتقيق املناط.االجت بابجعل الشاطيب االجتهاد يف تنزيل األحكام الشرعي  وتطبيقها عةلى أفعال املكةلفني من ف

موراً متعددة منها:  مراده" قد نكرت، لتشمل أولو دققنا يف تعريف الشاطيب لالجتهاد بتحقيق املناط؛ جند عبارة: "تعيني
مراد مقاصد الشارع يف املكةلف والتكةليف والنص، فذلك املراد عجب أن يعتربه اجملتهد يف عمةلي  االجتهاد، فمن هنا 
يدخل يف هذا التنكري حتقيق املناط اخلاص والعام، إذ قد يتحقق تعيني مراد النصوص يف الشخص املكةلف دون تعيني 

 48د مقاصد الشارع يف املكةلف.ملرا
كةلي الصل واألهاد الدائم جعةله االجتفاهتماماً كبرياً  واهتم بهحتقيق املناط، أُطُر ع من وسّ  أولالشاطيب فمما سبق: يعترب 

  .التطبيقي اتالجتهاداواملستجدات، فهو منهج وضابط أصويل يعني اجملتهد يف الوقائع عةلى   عيف تطبيق أحكام الشري
حتقيق املناط عند اإلمام الشاطيب هو فهم النازل  واملستجدة من حيث الواقع، ويكون ذلك برعاي  أن  الباحثة:وترى 

القيام م منه ستةلز يما هو فاملآالت، ومقاصد الشريع ، ومصاحل العباد يف تةلك اجلزئي ، مع رعاي  األعراف وتغري األزمان، 
 وا أم عواماً.جمتهدين كان ،من قبل كاف  املكةلفني بالتكاليف

معَن حتقيق املناط عند اإلمام الشاطيب؛ هو فقه الواقع ألنه يشري إىل مآالت االجتهاد ورعاي  املقاصد واملصاحل، مع و 
التوجه إىل أعراف تغريت، وضرورات وحاجات طرأت؛ فقال: "النظر فيما يصةلح بكل مكةلف يف نفسه، حبسب وقت 

إذ النفوس ليست يف قبول األعمال اخلاص  عةلى وزاٍن واحد، كما دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص، 
أهنا يف العةلوم والصنائع كذلك، فرّب عمٍل صاحل يدخل بسببه عةلى رجل ضرر أو فرتة وال يكون كذلك بالنسب  إىل 

ء ا. فكل جمال ميكن سرد عشرات القضايا اليت لو درست بنظر كةلي، ألمكن أن جتد حةلواًل ختفف من غةلو 49"...آخر
االختالف، فهو وّسع دائرة االجتهاد بتحقيق املناط، لريشح الكةليات ويرجحها عةلى النظر اجلزئي يف شىت اجملاالت 

  50. ..االجتماعي  واالقتصادي  والسياسي  و.
 

http://www.binbayyah.net/portal/research/1148
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 املرجع السابق نفسه. 51
 .97، ص2ج، املوافقاتالشاطيب،  52
 .62، ص2ج، املصدر السابقانظر:  53
، حتقيق: حممد ســـــــــــــــةليمان األشـــــــــــــــقر )طهران: نشـــــــــــــــر احســـــــــــــــان، د.ط، املســـــــــــــــتصـــــــــــــــفى من عةلم األصـــــــــــــــولأبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل،  54

 .238، ص2ش(، جه.1382ق/ه.1424
 .239، ص2املصدر السابق، ج 55

 
ختتل ؛ حىت ال 51..."الكةليات ذات جذور ثالث : الشريع  نصوصاً ومقاصداً، ومصاحل العباد، وموازين الزمان واملكان"و

، وإن اختالل 52مقاصدمها تصديقًا ملقول  الشاطيب: إن "إمهال القصد يف اجلزئيات يرجع إىل إمهال القصد يف الكةلي"
  53الكةلي يؤدي إىل اخنرام نظام العامل.

 عند اإلمام الشاطبي ومعالمه تحقيق المناط  مجاالتالثالث: الفصل 
لفصل يتطرق إىل هذا ومعامله، فهذا اجماالت حتقيق املناط،  ثر يفأك توسع مفهوم حتقيق املناطالشاطيب يف  موقف يظهر

 املوضوع، وذلك يف مبحثني أساسيني كالتايل:
  تحقيق المناطتوسع : مجاالت األولالمبحث 

ألصوليني، واليت سبقوه من امن اإلمام الشاطيب أرخى حتقيق املناط يف ثالث  جماالت مل يستوعبها أن  قد رأت الباحثة
 باب حتقيق املناط، وإعماله، وأنواعه، لذا فإن هذا املبحث يتضمن ثالث  مطالب:تشمل 

 المطلب األول: باب تحقيق المناط 
تعرضت الباحث  يف هذا املطةلب لِباب حتقيق املناط مبعَن أنه يدخل حتت مباحث االجتهاد أو القياس األصويل والذي 

 هو جزٌء منها؟  
وانب تعرض بعض األصوليني قبل الشاطيب لتحقيق املناط ومدلوله، وتطرقوا إىل بعض اجل والذي ينبغي اإلشارة إليه، أنه
 حتقيق ، مث ظهر الشاطيب يف حنو املضمار وتوّسع يفابن قدام  املقدسي والطويفو  ،الغزايلاملهم  يف املوضوع، كاإلمام 

 املناط ومدلوله، وأّصل معامله، وأرسى قواعده وضوابطه. 
، وكما يعترب هذا الضرب 54الغزايل: "أما االجتهاد يف حتقيق مناط احلكم، فال نعرف خالفًا بني األم  يف جوازه" فقال

 .55ضرورة كل شريع "هو من االجتهاد "
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 .146، ص2ج، روض  الناظرابن قدام ،  56
ْورة بن موســـى بن الضـــحاك، الرتمذي،  57 حتقيق: أمحد حممد شـــاكر وآخرون، )مصـــر: شـــرك  مكتب  ومطبع  مصـــطفى  ،ســـنن الرتمذيحممد بن عيســـى بن ســـَ

 .92، رقم احلديث:153، ص1، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء يف سؤر اهلرة، جم(1975هـ/1395، 2البايب احلةليب، ط
 .461، ص2ج، روض  الناظرابن قدام ،  58
 .146، ص2ج، روض  الناظرابن قدام ،  59
ســـ  الرســـال ، ، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملســـن الرتكي، )د:م: مؤســـشـــرح خمتصـــر الروضـــ ســـةليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصـــرصـــري، أبو الربيع،  60
 .263-262، ص3، جم(1987هـ/1407، 1ط
 .12-11، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  61

 
قاعدة فأما القسم األول: وهو املتفق عةليه، وحّده بقوله: "أن تكون ال ؛وقسم ابن قدام  املقدسي حتقيق املناط إىل قسمني

 ، وأما القسم الثاين: "ما عرفت عةل  احلكم فيه 56ةلي  متفقاً عةليها أو منصوصاً عةليها، وعجتهد يف حتقيقها يف الفرع"الك
إهنا ليست بنجس؛ إهنا من »يف اهلر:  بنص أو إمجاع، فيبني اجملتهد وجودها يف الفرع باجتهاده، مثل قول النيب 

فيبني اجملتهد باجتهاده الطواف يف احلشرات من الفأرة وغريها، ، جعل الطواف عةل ، 57«الطوافني عةليكم والطوافات
، مث يذكر رأيه بأن القسم الثاين يدخل 58ليةلحقها باهلر يف الطهارة، فهذا قياس جةلي قد أقر به مجاع  ممن ينكر القياس"

ةليه، والقياس متفق ع حتت القياس دون األول، فيقول: "وأما النوع األول عن حتقيق املناط فةليس ذلك قياساً، فإن هذا
، 59ألن التنصيص عةلى عدال  كل شخص وقدر كفاي  األشخاص ال يوجد" ؛خمتةلف فيه، وهذا من ضرورة كل شريع 

 ؟ عنه باب مستقلهو أهو نوع من االجتهاد، أو  ،فأخرج النوع األول عن القياس، ومل يبني مكانه
"إذ هو بيان وجود  ؛األولدون  نوعاً من القياسنوع الثاين الطويف أيضاً يف شرحه عةلى خمتصر الروض  هذا ال اعتربوقد 

العةل  املنصوص عةليها يف الفرع، بينما النوع األول بيان القاعدة الكةلي  املتفق عةليها أو املنصوص عةليها يف الفرع؛ وألن 
، وإن كان كل منهما س بقياس، فالنوع األول والثاين متغايران، والثاين قياس، واألول لي...هذا النوع متفق عةليه بني األم 

عني وإن اختةلفا ، وهو موجود يف النو ...يسمى حتقيق مناط؛ ألن معَن حتقيق املناط هو إثبات عةل  حكم األصل يف الفرع
 .60يف أن أحدمها قياس دون اآلخر، فتحقيق املناط أعّم من القياس"

قال: فتهاد، حيث قّسم االجتهاد إىل قسمني، بينما جعل الشاطيب حتقيق املناط اجلزء األكرب واألهم يف باب االج
"االجتهاد عةلى ضربني: أحدمها: ال ميكن أن ينقطع حىت ينقطع أصل التكةليف، وذلك عند قيام الساع ، والثاين: ميكن 

 .61أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما األول فهو االجتهاد املتعةلق بتحقيق املناط وهو الذى ال خالف بني األم  يف قبوله"
 فتحقيق املناط عند اإلمام الشاطيب هو االجتهاد الدائم اجملمع عةليه يف قبوله.
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 .666، ص2، جاالعتصامالشاطيب،  63
 .666-667، ص2، جاملصدر السابق 64

 
 ؛قياسالنوع األول من حتقيق املناط، ال من باب ال اعدّ  ابن قدام  والطويف أن السابق : قوالاألمن  والذي يبدو للباحثة

لول الشاطيب هنج عةلى مد ، لكنّ بابه ومكانه من مباحث عةلم األصول دون اإلشارة إىلألن حتقيق املناط أعم منه، 
أن حتقيق ب :لشخصا معرف ؛ فهناك فرق بني قطب الّرحى يف االجتهاد حيث جعةلهحتقيق املناط منهجاً خاصاً واضحاً، 

ات الكةلياألصولي  و قواعد يق التطببأن االجتهاد هو حتقيق املناط ومعرفته باملناط هو حتقيق العةل  املتفق عةليها يف الفرع، 
ال ، و جتهادلال مالزم   صفه فكأن ،بني األم  اأبدي  ال اختالف فيه  حتقيق املناط عمةليوالنوازل، فعةلى الوقائع  الشرعي 

 إال مع وجود عمةلي  حتقيق املناط. االجتهاد ميكن إبراز
 المطلب الثاني: إعمال تحقيق المناط

فهو حمل نظر اجملتهدين  املكةلفني،جبميع تعةلقه ل ؛ميكن القيام هبا إال بتحقيق املناط يرى اإلمام الشاطيب أن التكاليف ال
 .62"فاحلاصل أنه ال بد منه بالنسب  إىل كل ناظر وحاكم ومفت، بل بالنسب  إىل كل مكةلف يف نفسه"والعوام، فيقول: 

يف  ل احلكم، ونظرٌ يف دلي  نظرين: "نظرٌ الجتهاد يف كل مستجدة حيتاج إىلاذكر اإلمام الشاطيب يف كتابه االعتصام أن 
مناطه، فأما النظر يف دليل احلكم ال ميكن أن يكون إال من الكتاب والّسن ، أو ما يرجع إليهما من إمجاع أو قياس أو 

اط لنظر يف منوأما ا...، ، إال من جه  اعتقاد كون الدليل دلياًل أو غري دليل...غريمها، وال يعترب فيه طمأنين  النفس
احلكم، فإن املناط ال يةلزم منه أن يكون ثابتاً بدليل شرعي فقط، بل يثبت بدليل غري شرعي أو بغري دليل، فال يشرتط 

 .63فيه بةلوغ درج  االجتهاد، بل ال يشرتط فيه العةلم فضاًل عن درج  االجتهاد"
ةله املصةلى: الذي ليس من جنس الصالة إذا فع: "أال ترى أن العامي إذا سأل عن الفعل بقوله مث بني كيفي  اجتهاد العامي

يفرق بني الفعل  ، بل العاقل...هل تبطل به الصالة أم ال؟ فقال العامي: إن كان يسرياً فمغتفر، وإن كان كثرياً فمبطل
 وفقد انبَن هاهنا احلكم، وهو البطالن أو عدمه عةلى ما يقع بنفس العامي، وليس واحداً من الكتاب أ ،اليسري والكثري

ألنه ليس ما وقع بقةلبه دلياًل عةلى احلكم، وإمنا هو مناط احلكم، فإذا حتقق له املناط بأي وجه حتقق، فهو  ؛السن 
ظاهرة  فمن مةلك حلم شاة ذكي  حل له أكةله، أن حةليته ،فإذا ثبت هذا...، املطةلوب فيقع عةليه احلكم بدليةله الشرعي

هر نسب  إليه: أو مةلك حلم شاة ميت  مل حيل له أكةله، ألن حترميه ظاعنده إذا حصل له شرط احلةلي  لتحقيق مناطها بال
 .64من جه  فقده شرط احلةلي ، فتحقق مناطها بالنسب  إليه"
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 .129-128، ص5، جاملصدر السابق 67

 
د أن حتقيق املناط هو مقصد الشرع الذي راعى فيه مقصد املكةلفني؛ فقال: "قد يكون حتقيق املناط أيضًا موقوفاً وأكّ 

 املوجب لةلزكاة، فإنه خيتةلف باختالف األحوال، فحققه الشارع بعشرين ديناراً أو مائيتعةلى تعريف الشارع، كحد الغَن 
 .65درهم وأشباه ذلك، وإمنا النظر هنا فيما وكل حتقيقه إىل املكةلف"

 ويتمثل كيفي  اجتهاد العامي يف عمةلي  حتقيق املناط يف التنزيالت: "فإن العامي إذا مسع يف الفقه أن الزيادة الفعةلي  يف
 الصالة سهواً من غري جنس أفعال الصالة، أو من جنسها إن كانت يسرية فمغتفرة، وإن كانت كثريًة فال، فوقعت له 

زيادة، فال بد من النظر فيها حىت يرد ها إىل أحد القسمـني، وال يكون ذلك إال باجتهاد ونظر، فإذا تعني له قسمها 
 .66تكاليفه"حتقق له مناط احلكم فأجراه عةليه، وكذلك سائر 

فال فرق  ،ملكةلفالدى إعمال الفكر هو  أي املقدم  النظري  قاله اإلمام الشاطيب يف حتقيق املناط أن ما وما تراه الباحثة
ةلف أن يستفيد الشارع منهجاً لةلحياة البشري ، فةلكل مك الشرعي ، واليت وضعها بني اجملتهد والعامي يف فهم التكةليفات

 يربز معَن فقه الواقع.  هومن، تهحيايف  من هذا املنهج
وإدراكها  فهمها متحىت  ،يوميبشكل تعامل املكةلفني معها  ؛ لكثرةحيوضما ال حيتاج إىل بيان أو تمور من األفهناك 

 طبيبال كونفعةلى سبيل املثال ي أهل اخلربات، والصناعات، واحلرف، ت شىت، منهاجماالويف هذا اجلانب ، بشكل واضح
 وأدركوا ملسةلمونا ، وعةلى ذلك َعةِلمالي املمور األأهل التجارة واالقتصاد ب مُ ةلْ عِ كذلك طبي ، و المور  األا استجد يفمب عاملاً 
 يب ذلكد اإلمام الشاطأكّ وقد ، بنظائرها ستجداتلتكةليفهم بفهم أحكام دينهم وقياس ما يطرأ من م ،راماحلالل و احل

نه ال يفتقر فيه إىل معرف  كما أ  ،فال يفتقر ىف ذلك إىل العةلم مبقاصد الشارع ،بقوله: "قد يتعةلق االجتهاد بتحقيق املناط
حوال كاحملدث العارف بأ  ...،ألن املقصود من هذا االجتهاد إمنا هو العةلم باملوضوع عةلى ما هو عةليه ؛عةلم العربي 

يما هو عارف به  يعترب اجتهاد ف فهذا ،وما حيتج به من متوهنا مما ال حيتج به ،األسانيد وطرقها وصحيحها من سقيمها
يف معرف  عيوب  والصانع ،ءاتاتأدي  وجوه القر  وكذلك القارئ يف ،وعارفاً مبقاصد الشارع أم ال ،كان عاملاً بالعربي  أم ال

كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط احلكم الشرعي غري مضطر إىل العةلم بالعربي  وال العةلم   ،وحنوها ...،الصناعات
والدليل عةلى ذلك ما تقدم من أنه لو كان الزمًا مل يوجد  ،وإن كان اجتماع ذلك كمااًل ىف اجملتهد ،د الشريع مبقاص

  .67الندرة" جمتهد إال يف
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 .23، ص5املصدر السابق، ج 70

 
 يعرتيهات اليت يف التنزيال  صاخ هيف اجتهادمن مهارة ودراي  ال بد لةلمجتهد  عدةهناك أمور بأن  والذي يبدو للباحثة

ذكر اإلمام الشاطيب لةلمجتهد شروطاً كي يقدر عةلى استنباط احلكم الصحيح لةلمستجدة موافقاً ملقاصد  حيث غموض،ال
 ، وال يدخل هذا يف جمال البحث.الشريع 

ه لو املكةلفني، وكاٍف يف الدليل عةلى وجوبه أن عمومواجب عةلى  نهأ إعمال حتقيق املناط عند الشاطيبتضح من يو 
ارتفعت هذه العمةلي ، الرتفعت أحكام الدين والتكةليف من األرض، كما ستبقى املستجدات خالي  عن احلكم الشرعي، 
فقال أبو إسحاق الشاطيب يف ذلك: "لو فرض ارتفاع هذا االجتهاد مل تتنزل األحكام الشرعي  عةلى أفعال املكةلفني إال 

 ، فالشريع  وأحكامها قائم  عةلى عمةلي  حتقيق املناط.68الذهن"يف 

 المطلب الثالث: أنواع تحقيق المناط
صرّح اإلمام الشاطيب أن حتقيق املناط ضربان: "أحدمها؛ ما يرجع إىل األنواع، ال إىل األشخاص، كتعني نوع املثل يف 

قق مناط والثاين؛ ما يرجع إىل حتقيق مناط فيما حت ،...جزاء الصيد، ونوع الرقب  يف العتق يف الكفارات وما أشبه ذلك
، وسيتم بيان كل 69"حكمه، فكأن حتقيق املناط عةلى قسمني: حتقيق عام وهو ما ذكر، وحتقيق خاص من ذلك العام

  من النوعني عةلى حدة وكما يةلي:
ما، فإذا  املناط من حيث هو ملكةلف: وهو الذي ال خالف يف قبوله بني األم ، وذلك أنه "نظر يف تعيني النوع األول

نظر اجملتهد يف العدال  مثاًل، ووجد هذا الشخص متصفًا هبا عةلى حسب ما ظهر له، أوقع عةليه ما يقتضيه النص من 
هي وهكذا إذا نظر يف األوامر والنوا ،التكاليف املنوط  بالعدول من الشهادات واالنتصاب لةلواليات العام  أو اخلاص 

 .70، فاملكةلفون كةلهم يف أحكام تةلك النصوص عةلى سواء يف هذا النظر"...مور اإلباحي الندبي ، واأل
: هنا توسع  أخرى وفيه رعاي  حال املكةلفني ومساه مبناط املكةلف أو "حتقيق املناط اخلاص" وهو حمل نظر النوع الثاني

، وهو يف خلاص فأعةلى من هذا وأدقاجملتهدين فقط، حىت راعوا يف اجتهادهم حال املكةلف املستفيت، فهو: "النظر ا

 وقد  ،[29]األنفال: چڇڇڇڍڍڌچ احلقيق  ناشىء عن نتيج  التقوى املذكورة يف قوله تعاىل:
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وئ   ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ېچ يعرب عنه باحلكم  ويشري إليها قوله تعاىل:

  .[٢٦٩]البقرة:  71"چ...وئ
ونقصد باخلارج  ،بالذات اإلنساني ، ال اخلارج  عنها وإن صدرت منهاو"أن التحقيق اخلاص إمنا حماله يف األفعال املرتبط  

واملاء هل هو مطةلق أم  ،عنها، حنو ما يتعةلق بأفعاهلا، ولكنه هو يف ذاته موضوع خارجي؛ كتعني املثل يف جزاء الصيد...
عةلقات بذوات خارج  عن تفهذه وأمثاهلا وإن تناوهلا املكةلف بالفعل، وتعةلقت بالتكةليف؛ فإهنا حتقيقات م ،ليس كذلك

وأما املتعةلق  بالذات فهي التكاليف املرتبط  بعةلل هي نفس )أهةلي ( التكةليف، أي إن حتقيق مناطها ال يراعى فيه ، ذاته
املوضوع اخلارجي بقدر ما يراعى فيه كون املكةلف )أهاًل( لذلك أم ال؟ ومقدار تةلك األهةلي  وحماذيرها، فهو إذن حتقيق 

 .72نساني "يف عمق النفس اإل
"فتحقيق املناط اخلاص نظر يف كل مكةلف بالنسب  إىل ما وقع عةليه من الدالئل التكةليفي ، حبيث يتعرف منه مداخل 
الشيطان، ومداخل اهلوى واحلظوظ العاجةل ، حىت يةلقيها هذا اجملتهد عةلى ذلك املكةلف مقّيدة بقيود التحرز من تةلك 

 .73املداخل"
يف كل واقع   -فيما يقع ألكثر املكةلفني  -الشاطيب أن حتقيق املناط العام هو اجتهاد  من أقوال فالذي يبدو للباحثة

قد اكتشفت وتبينت لكل جمتهد عةلةلها وِحَكمها وأطرها، مث يُطب ق ذلك يف مجيع نظائرها، بينما حتقيق املناط اخلاص هو 
جراءها عةلى  عةلل فيها غموض، فال ميكن إ يف حاالت خاص  مع عةلل قاصرة أو -فيما يرتبط بنفس املكةلفني  -اجتهاد 

كل شخص إال بعد نظر اجملتهدين املتقني يف مثل تةلك األحوال، واالجتهاد فيها، والنظر إىل ما يؤول إليه ذلك احلكم 
 من مصاحل ومفاسد. 

 معالم توسع تحقيق المناط عند اإلمام الشاطبي: مبحث الثانيال
يًا يف تطبيق جبعةله أصاًل كةل ه بهاهتمامو وأبعادًا أوسع،  اً الشاطيب لتحقيق املناط مضامين إعطاء أن قد رأت الباحثة

ر والتطبيق وفق يف النظ حتقيق املناط بعمةلي  واالجتهادل احلكم عةلى الوقائع سديداً، يتنـز ليكون األحكام الشرعي ، 
 املقاصد واملآالت قائم عةلى أسس ومعامل ومبادئ تشريعي  وضوابط فقهي ، حتقيقاً إلرادة الشارع وهي ثابت  مطةلوب 
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 .178، ص1، جاملوافقاتالشاطيب،  74
 .181، ص5املصدر السابق، ج 75
 .177، ص5ج، املصدر السابق 76
 .180-179، ص5ج، املصدر السابق 77
 .31ص، 5انظر: املصدر السابق، ج 78

 
حتققها يف الوجود، وهي معامل تصحح وهتدي خطط اجملتهد ومسار العةلمي  االجتهادي  يف النظر والتطبيق مبا حيقق 

الشطط؛ وقد أبرز ذلك التوسع مبعامل قد تدور كةلها عةلى اعتبار املقاصد يف األفعال يف احلال املصاحل ومينع املضادات و 
  أو اآلجل؛ وهي:

ما إذا كان ذريع  يُتكةّلم في : قال الشاطيب: "يف املباح من حيث هو مباح متساوي الطرفني، وملسد الذرائع .1
،  مث قال يف حتقيق املناط 74ن باب سّد الّذرائع"إىل أمر آخر، فإنه إذا كان ذريع  إىل ممنوع؛ صار ممنوعاً م

"ومجيع ما مّر يف حتقيق املناط اخلاص مما فيه هذا املعَن حيث يكون العمل يف األصل مشروعاً،  :اخلاص
لكن ينهى عنه ملا يؤول إليه من املفسدة أو ممنوعاً، لكن يرتك النهي عنه ملا يف ذلك من املصةلح ، وكذلك 

، عةلمًا بأن 75فاألصل عةلى املشروعّي ، لكن مآله غري مشروع"...، سّد الّذرائع كةّلها األدل  الدال  عةلى
حتقيق  فضاًل عةلى ذلك تعترب َمعةَلماً من معامل توسع وسيةل  لكشف حتقق املناط يف املستجدات؛املآالت 

ال موافق  األفعقال اإلمام الشاطيب: "النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعاً كانت املناط، حيث 
خمالف ، وذلك أن اجملتهد ال حيكم عةلى فعل من األفعال الصادرة عن املكةلفني باإلقدام أو باإلحجامإال  وأ

 املآالت  : "أنّ بقولهستدل باألدل  الّشرعّي  واالستقراء التام قد ا؛ و 76ول إليه ذلك الفعل"ؤ بعد نظره إىل ما ي

 ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ  :معتربة يف أصل املشروعّي ، كقوله تعاىل .2

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچتعاىل:  وقوله، [...21]البقرة: چہ ۀ

، وتطرق كذلك يف باب 77[، وهذا ممّا فيه اعتبار املآل عةلى اجلمةل "179]البقرة:چۈ ۆ
سئل يف أوقات  ، بأن النيب 78حتقيق املناط إىل مآالت األفعال بذكر أمثةل  كثرية من السن  واستقراءها

السائةلني  هؤالءنظر إىل املآالت ونتائج عمل  خمتةلف ، وأجاب بأجوب  خمتةلف  وثبت بذلك أن النيب 
وأحواهلم وأثر ذلك يف توسع حتقيق املناط عنده. وحينما يذكر مراتب اجملتهدين وأهل الفتوى وخصوصياهتم 

 ، ومن خصوصي  تةلك املرتب : "أنّه ناظر يف املآالت قبل اجلواب عن السؤاالت ،يذكر مرتب  الرباين، واحلكيم
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 .233، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  79
 .194، ص5املصدر السابق، ج 80
 .195، ص5املصدر السابق، ج 81
 .182، ص5املصدر السابق، ج 82
 .189-188، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  83

 
وصاحب الثاني  ال ينظر يف ذلك، وال يبايل باملآل إذا ورد عةليه أمر أو هني أو غريمها، وكان يف َمساقه   .3

 .79كةّلّياً"
مي االستدالل قد: "األخذ مبصةلح  جزئّي  يف مقابةل  دليل كةّلّي، ومقتضاه الّرجوع إىل تاالستحسان .4

املرسل عةلى القياس، فإّن من استحسن مل يرجع إىل جمّرد ذوقه وَتَشّهيه، وإمّنا رجع إىل ما عةلم من قصد 
، كاملسائل اليت يقتضي القياس فيها أمراً، إال أّن ذلك األمر يؤّدي إىل فوت ...الّشارع يف اجلمةل 

ياس مطةلقًا يف الّضروري يؤّدي إىل ، فيكون إجراء الق...مصةلح  من جه  أخرى، أو جةلب مفسدة
 :بني الشاطيب كالمه بأمثةل  شرعي ، منها، مث 80حرج ومشّق  يف بعض موارده، فيستثَن موضع احلرج"

"اجلمع بني املغرب والعشاء لةلمطر ومجع املسافر، وقصر الصالة...، فإن حقيقتها ترجع إىل اعتبار 
، ...صوص، حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلكاملآل يف حتصيل املصاحل أو درء املفاسد عةلى اخل

إن كان ، و ...فكان من الواجب رعي ذلك املآل إىل أقصاه، ومثةله االطالع عةلى العورات يف الّتداوي
 .81الدليل العام يقتضي املنع"

راً تغري بتحقق مقاصد الشريع  ومصاحل العباد، نظت: قد ذكر الشاطيب أن األحكام رفع الحرج والضرر .5
 وكذلك قال: "واألدلّ  الّدال  عةلى الّتوسع  ورفع احلرج كةّلها،  ، مآالت تةلك الواقع ، أو سداً لذرائعإىل

فإّن غالبها مساح يف عمل غري مشروع يف األصل ملا يُؤول إليه من الرّفق املشروع، وال معَن لإلطناب  .6
 .82بذكرها لكثرهتا واشتهارها"

حقيقتها املشهورة تقدمي عمل ظاهر اجلواز إلبطال حكم شرعّي  "ومنها: قاعدة احلَِيل، فإنّ  :الِحَيل .7
، وميّثل: "كالواهب 83وحتويةله يف الظّاهر إىل حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريع  يف الواقع"

ماله عند رأس احلول فرارًا من الزكاة، فإّن أصل اهلب  عةلى اجلواز، ولو منع الزكاة من غري هب  لكان 
 فإّن كّل واحد منهما ظاهر أمره يف املصةلح  أو املفسدة، فإذا مجع بينهما عةلى هذا القصد،  ممنوعاً،
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 .188-187، ص5املصدر السابق، ج 84
 .187، ص5املصدر السابق، ج 85
ب  عةليه". حممد بن روى ذلك عن أنس بن مالك: "أّن أعرابّياً بال يف املســــــــجد، فقاموا إليه، فقال رســــــــول اهلل  86 : "ال تـُْزرُِموه" مّث دعا بَدْلو من ماء فصــــــــُ

ـــــــــــــــــ(1422، 1، متحقيق: حممد زهري بن ناصــر الناصــر، )د.مط، دار طوق النجاة، طصــحيح البخاريإمساعيل أبو عبداهلل البخاري،  كتاب األدب، باب   هـ
مســـــةلم بن احلجاج أبو احلســـــن القشـــــريي النيســـــابوري، ؛ )ال تزرموه( معناه: ال تقطعوا واإلزرام القطع، انظر: 12، ص8، ج6025الّرفق يف األمر كةّله، رقم: 

من  وجوب غســـــــــــــــل البول وغريه ، كتاب الطهارة، باب، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(مســـــــــــــــةلم صـــــــــــــــحيح
 .236، ص1(، ، ج284) 98النجاسات، رقم: 

 .191، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  87
 .199، ص5، جاملوافقاتالشاطيب،  88
 .200، ص5املصدر السابق، ج 89
 .25، ص5املصدر السابق، ج 90

 
صار مآل اهلب  املنع من أداء الزّكاة، وهو مفسدة، ولكّن هذا بشرط القصد إىل إبطال األحكام 

 .84الشرعّي "
 إيقاعها من املكةّلف سبباً يف: "وذلك أّن املمنوعات يف الّشرع إذا وقعت، فال يكون مراعاة الخالف .8

، 86، ومّثل لذلك: "حديث البائل يف املسجد85احلَْيف عةليه بزائد عةلى ما شرع له من الّزواجر أو غريها"
أمر برتكه حىت يُتّم بوله؛ ألنّه لو قطع بوله لَنِجست ثيابه، وحلََدث عةليه من ذلك داء يف  فإّن النيّب 

ه من املنهي عنه عةلى قطعه مبا يدخل عةليه من الّضرر، وبأنّ  بدنه، فرَتّجح جانب تركه عةلى ما فعل
 .87واحد" نّجسه موضعٌ رك، فاّلذي يُ يُنّجس موضعني وإذا تُ 

: قال الشاطيب: "أن األمور الضروري  أو غريها من احلاجي  أو التكميةلّي  إذا اْكتَـنَـَفتها من المصالح .9
املصاحل صحيح عةلى شرط التحّفظ حبسب خارج أمور ال تُرضى شرعاً، فإّن اإلقدام عةلى جةلب 

 ،، وميثل لذلك: "طةلب العةلم إذا كان يف طريقه مناكر يسمعها ويراها...88االستطاع  من غري حرج"
فال خيرج هذا العارض تةلك األمور عن أصوهلا؛ ألهنا أصول الدين وقواعد املصاحل وهو املفهوم من  .10

 .89ر اختالف وتنازع"مقاصد الشارع فيجب فهمهما حق الفهم، فإهّنا مثا
: قال الشاطيب يف حتقيق املناط اخلاص ال بد: "النظر فيما يصةلح بكل مكةلف مراعاة مقاصد المكلفين .11

يف نفسه، حبسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص، إذ النفوس ليست يف 
رباين، هد واملفيت ال؛ وحينما يذكر خصوصي  أخرى ملرتب  اجملت90قبول األعمال اخلاص  عةلى وزاٍن واحد"

 واحلكيم، والراسخ يف العةلم والعامل: "أنّه عجيب السائل عةلى ما يةليق به يف حالته عةلى اخلصوص إن 
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 .233، ص5املصدر السابق، ج 91

 
كان له يف املسأل  حكم خاّص، خبالف صاحب الرّتب  الثاني ، فإنّه إمّنا عُجيب من رأس الكةلّي  من غري 

عى اور  كيماحل احلكم الشرعي الذي قصده الشارعب يصأن ياجملتهد وبذلك يستطيع  ،91اعتبار خباّص"
 فيه أحوال املكةلفني.

 أن هذه املعامل قد سامهت يف توسع حتقيق املناط عند اإلمام الشاطيب؛ إذ االجتهاد بتحقيق املناط فرأت الباحثة
يه يف احلال يقع عةليف املاضي، أو ما  نظر يف كل مكةلف بالنسب  إىل ما وقع عةليههو ال -اً خاصعاماً كان أو  -عنده 

وهذا كةله يرتبط مبعرف  مصاحل املكةلف، وما يرتتب عةلى أفعاله من مفاسد وأضرار، وقد لوحظ ذلك املعَن  ،أو املستقبل
 يف املعامل املذكورة.

 الخاتمة
 ، وميكن بيان وحصر النتائج املتوصل إليها بالقول:تتضمن اخلامت  أهم النتائج اليت توصل إليها البحث

حاز  ،اإلمام الشاطيب هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الةلخمي، عاش يف مدين  غرناط  يف القرن الثامن اهلجري. 1
 .قدراً كبرياً من العةلم واملعرف  حىت أصبح من جمددي عصره

ةلى عإثبات احلكم الشرعي، املستنبط من نص أو إمجاع أو اجتهاد، وتطبيقه هو  :إن حتقيق املناط عند األصوليني .2
أصل  هو  :عند الشاطيب، و الوقائع اجلزئي ، والتحقق من تساوي العةل  يف األصل والفرع يف عمةلي  القياس من قبل اجملتهد

كةلّي يف تطبيق األحكام الشرعي ، سواء أكان دليل احلكم نصاً، أو إمجاعاً، أو اجتهاداً، مث يأيت تنـزيةله عةلى اجلزئيات 
 اً وضابط صالً ومن هنا ميكن أن يعترب حتقيق املناط أمن العوام، بل املكةلف جمتهداً كان أو والوقائع النازل  يف حياهتم من ق

 .ورعاي  مقاصد ومصاحل املكةلفني ،يف االجتهاد التطبيقي، مع النظر إىل مآالت االجتهاد
طيب عةلى مدلول باب حتقيق املناط: هنج الشا -1اإلمام الشاطيب حتقيق املناط يف ثالث  جماالت؛ وهي:  توسعقد  .3

حتقيق املناط منهجاً خاصاً واضحاً، ليكون ضرباً اجتهادياً متجاوزاً القياس األصويل؛ فهناك فرق بني أن يعرف الشخص؛ 
  عمةليكأن حتقيق املناط هو حتقيق العةل  املتفق عةليها يف الفرع، وبني أن يعرف الشخص؛ أن االجتهاد هو حتقيق املناط  

 جبميععةلقه تلإعماله: أنه يرى أن التكاليف ال ميكن القيام هبا إال بتحقيق املناط،  -2األم .  أبدي  ال اختالف فيه بني
 أنواعه: األول: ما يرجع إىل األنواع، كتعني نوع املثل يف جزاء الصيد،  -3املكةلفني، فهو حمل نظر اجملتهدين والعوام. 
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فيه حال ويراعي  ،يعين األفعال املرتبط  بالذات اإلنساني الثاين: ما يرجع إىل األشخاص و ، "عاماملناط الحتقيق "وهو 

 وهو حمل نظر اجملتهدين فقط.  ،ومساه مبناط املكةلف أو "حتقيق املناط اخلاص" ،املكةلفني
يف احلال  قد يدور كةلها عةلى اعتبار املقاصد يف األفعالوضوابط توسع حتقيق املناط مبعامل الشاطيب أبرز اإلمام قد  .4

مراعاة ، و حلواملصا ،مراعاة اخلالفو  احلَِيل،و رفع احلرج والضرر، و االستحسان، و املآالت، و وهي: سد الذرائع، أو األجل؛ 
 .مقاصد املكةلفني

سيدنا حممد  اهلل وسةلم وبارك عةلى وأخريًا أسأل اهلل العظيم أن يتقبل هذا العمل وعجعةله خالصًا لوجهه الكرمي، وصةلى
 وعةلى آله وصحبه أمجعني. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 المصادر والمراجع
 :بيه اهلل بن داملوقع الرمسي ملعايل العالم  عب .االجتهاد بتحقيق المناط: فقه الواقع والتوقع .اهلل عبد ،بن بيها

 http://www.binbayyah.net/portal/research/1148. 
 .1تونس: دار سحنون، ط .أليس الصبح بقريب .م(2006ه/1427ر. )حممد الطاه ،ابن عاشور

حتقيق: عبد  .معجم مقاييس اللغة .م(1979هـ/1399. )أمحد بن زكرياء القزويين الرازي أبو احلسني ،بن فارسا
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