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هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف، دمحم بف عبد هللا النبي الكريـ، الذؼ  الحمد
ـٍ{  مدحو  نََّؾ َلَعَمى ُخُمٍق َعِظي  .(1)ربو بمدح ال يعموه مدح وال يصل إليو وصف فقاؿ: }َواِ 

 أما بعد؛
إف الباحث في الفكر المقاصدؼ عموما وفكر اإلماـ الشاطبي خصوصا، يجد نفسو حائرا في فيـ العالقة التي 

 تربط الفضائل الخمقية السامية بالمقاصد الشرعية، وبالذات في موقع األولى ومرتبتيا في الثانية. 
الفكر المقاصدؼ. حيث يبدو لو أف  فمف جية تثير انتباىو تمؾ المرتبة الدنيا التي وضعت لممكاـر الخمقية في

العديد مف العمماء لـ يذكروا الفضائل الخمقية إال في سياؽ حديثيـ عف التحسينيات. ولـ يفعموا ذلؾ ال في 
  .(2)الضروريات وال في الحاجيات. وىذا يوىـ بحصر المكاـر الخمقية في المقاصد التحسينية

جية أخرػ يمفت نظره ذلؾ البعد المركزؼ، والمساحة الشاسعة التي تحتميا القيـ األخالقية السامية في  ومف
يؤكدوف أف  -رحمو هللا -المقاصد الشرعية. حيث إف العديد مف أعالـ المقاصد، وفي طميعتيـ اإلماـ الشاطبي 

 وعمودىا وأساسيا الذؼ تنبني عميو. الصرح المقاصدؼ كمو مبني عمى الفضائل الخمقية. فيي كمية الشريعة 
وىنا يحق لنا أف نتساءؿ: ما موقع مكاـر األخالؽ في المقاصد؟ وما موقف اإلماـ الشاطبي مف حصر المكاـر 
الخمقية في المقاصد التحسينية؟ ىل الفضائل الخمقية محصورة فعال في قسـ التحسينيات؟ أـ أنيا تشمل جميع 

 وما مراد عمماء المقاصد بمكاـر األخالؽ المندرجة في التحسينيات؟  المقاصد؟ وتتفاوت بتفاوتيا؟ 

في    أوال: موقع مكاـر األخالؽ في المقاصد عند اإلماـ الشاطبي وموقفو مف ادعاء حصر المكاـر الخمقية 
 المقاصد التحسينية

المقاصد الشرعية، إف القراءة الجزئية لمنصوص المقاصدية، خاصة تمؾ التي تبيف عالقة مكاـر األخالؽ ب
تجعل الباحث يقتنع بفرضية حصر الفضائل الخمقية في المقاصد التحسينية. خاصة أف جل عمماء المقاصد لـ 

 يشيروا إلى الفضائل الخمقية إال في قسـ التحسينيات، دوف غيرىا مف المقاصد الشرعية.

                                                           
1
 [.4سورة: ]القلم: ()

أن إمهال القيم اخللقية يف القيم الفقهية أدى إىل حمذورين اثنني: أحدمها، قصر األخالق على جزء حمدود من أفعال ادلكلفني؛ )( ذكر الدكتور طه عبد الرمحن 2
وىل، مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية، الطبعة األ –واحملذور اآلخر، اعتبار األخالق من ادلقاصد الكمالية، ينظر: طه عبد الرمحن، سؤال األخالق 

 .153ادلغرب، ادلركز الثقايف العريب،  ص:  -، الدار البيضاء2000
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كاإلماـ الشاطبي، تحدثوا عف  لكف استقراء النصوص التي ليا عالقة بالموضوع يؤكد أف عمماء المقاصد
نما تحدث عف المكاـر  المكاـر الخمقية في الضروريات والحاجيات كما في التحسينيات، ليس ىذا فحسب وا 

 الخمقية في جل أبواب الموافقات واالعتصاـ.
 ىذا مف جية، ومف جية أخرػ  فإف المتأمل لتمؾ النصوص يتبيف لو أنيا ال تدؿ عمى حصر الفضائل الخمقية

 في المقاصد التحسينية. ولنقف عمى بعضيا يقاس عميو غيرىا. 
ىػ( : "وأما الضرب الثالث: وىو ما ال ينتسب إلى ضرورة وال 878)ت:  -رحمو هللا -يقوؿ اإلماـ الجويني 

 .(3)إلى حاجة وغايتو االستحثاث عمى مكاـر األخالؽ"
ميح لحصر مكاـر األخالؽ في قسـ التحسينات. وفيما يبدو أف كالـ اإلماـ الجويني ليس فيو تصريح وال تم

 وكل ما فعمو ىو بياف أف الغاية مف التحسينيات ىو التخمق بمكاـر األخالؽ، فيي مقصد المقاصد التحسينية. 
ىػ( حيف قاؿ: "وأما التي ال تكوف 606)ت:  -رحمو هللا  -وقريب مف ىذا المعنى ما أشار إليو اإلماـ الرازؼ 

ال الحاجة فيي التي تجرؼ مجرػ التحسينات، وىي تقرير الناس عمى مكاـر األخالؽ في محل الضرورة و 
 . فذكر أف الغاية مف التحسينيات تتمثل في تعويد الناس عمى المكاـر الخمقية.(4)ومحاسف الشيـ"

سف ىػ(: "وأما التحسينات، فمعناىا األخذ بما يميق مف محا790)ت:  -رحمو هللا  -ويقوؿ اإلماـ الشاطبي 
  .(5)العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفيا العقوؿ الراجحات، ويجمع ذلؾ قسـ مكاـر األخالؽ"

وحاصل ما ذكره اإلماـ الشاطبي ىو أف التحسينيات ُتجمع في قسـ مكاـر األخالؽ. والحقيقة أف ىذا ال يتنافى 
ة، وتمتد لتنضوؼ تحتيا الضروريات مع القوؿ بأف مكاـر األخالؽ تتسع لتشمل جميع المصالح واألحكاـ الشرعي

 والحاجيات كما التحسينيات. 
ولعل عدـ الفيـ الدقيق لكالـ اإلماـ الشاطبي ومف سار عمى نيجو ىو ما جعل بعض الباحثيف يعتقدوف أف 
عمماء المقاصد حصروا المكاـر الخمقية في المقاصد التحسينية، ويستنكروف عمييـ ىذا االستخفاؼ بمكاـر 

 بإدراجيا في مرتبة التحسينيات. األخالؽ 
                                                           

م، دار الكتب  1997 -هـ  1418)( أبو ادلعايل، اجلويين، الربهان يف أصول الفقه، احملقق: صالح بن دمحم بن عويضة، الطبعة األوىل 3
 (.84/ 2بريوت، ) -العلمية لبنان

 -هـ  1418)(أبو عبد هللا، الرازي، احملصول للرازي احملصول، دراسة وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين، الطبعة: الثالثة، 4
 (.161-/ 5م، مؤسسة الرسالة، ) 1997

، دار ابن م1997هـ/ 1417)( أبو اسحاق، الشاطيب، ادلوافقات، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة األوىل 5
 (.22/ 2عفان، )
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وال أبالغ إف قمت: إف اإلماـ الشاطبي لـ يثبت عنو أنو حصر المكاـر الخمقية في المقاصد التحسينية؛ ألنو 
ليس في كالمو عف التحسينيات ما يدؿ عمى أف ىذه المكاـر محصورة في ىذا القسـ، كما أنو لـ يأت بأداة مف 

العمـ أنو المغوؼ الدقيق، واألصولي النظار، الذؼ يتفنف في اختيار األلفاظ أدوات الحصر تدؿ عمى ذلؾ. مع 
الدالة عمى مراده بوضوح دوف حاجة إلى تأويل، إال إذا دعت الضرورة لذلؾ، والحاؿ أنو ليست ثمة ضرورة 

ؿ عمى الختار مف أدوات الحصر ما يد لذلؾ. ولو أنو أراد أف يحصر مكاـر األخالؽ في التحسينيات لفعل، و
 ذلؾ، لكنو لـ يفعل.

وأرػ أف كالـ اإلماـ الشاطبي في ىذا السياؽ فيو إشارة ميمة، وىي أف أؼ مصمحة استحسنيا المكمف أو بدت 
لو كذلؾ، فإنيا في نظر الشرع ال تعتبر مصمحة إال إذا وافقت المكاـر الخمقية والفطرة السميمة. وىذا يقطع 

 اج األىواء الفاسدة في المصالح الشرعية.الطريق أماـ كل مف سولت لو نفسو إدر 
ثـ إف كالـ اإلماـ الشاطبي ال يتنافى مع القوؿ بأف قسـ مكاـر األخالؽ يجمع الضروريات والحاجيات 
باإلضافة إلى التحسينيات. بل إف مف المكاـر الخمقية ما يمثل أعمى مستويات الضروريات، أقصد: الديف؛ ألف 

اؾ رتبا متفاوتة مف حيث األىمية واالعتبار في المقاصد، فيناؾ رتب متفاوتة في الديف ىو الخمق. فكما أف ىن
 مكاـر األخالؽ. 

وكما يجمع قسـ مكاـر األخالؽ التحسينيات، يجمع كذلؾ الضروريات والحاجيات، وقد تكوف نسبة ىذيف أكثر 
إنو يشمل جميع المقاصد، مف األوؿ. وىكذا فإف قسـ مكاـر األخالؽ أوسع بكثير مف قسـ التحسينيات، إذ 

 ويضـ كل المصالح.
فمف فيـ مف كالـ اإلماـ الشاطبي أنو حصر المكاـر األخالقية في المقاصد التحسينية، بناء عمى قولو بأف 
التحسينيات تجمع في قسـ مكاـر األخالؽ، فقد أخطأ؛ ألف ىذا الكالـ ال يدؿ عمى الحصر، بقدر ما يدؿ عمى 

 . دخوؿ التحسينيات كميا في األخالؽ، وىذا ال يمنع مف دخوؿ الباقييف
نما أثبتيا في جميع مراحل  ثـ إف اإلماـ الشاطبي لـ يتحدث عف مكاـر األخالؽ في التحسينيات فحسب، وا 
كتاب الموافقات وأجزائو بل وأقسامو، وليس في الجزء المتعمق بالمقاصد، وال في المقاصد التحسينية منيا فقط. 

 األخالؽ العممية فيي عارية.  فيو منذ المقدمات المنيجية يثبت أف أؼ مسألة خارجة عف مكاـر
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–ثـ ينتقل إلى األحكاـ ليظير أف بعضيا يتحوؿ مف ذاتو إلى غيره بالنظر إلى اعتبارات أخالقية. فالمباح 
يكوف مباحا بالجزء لكنو قد يكوف واجبا بالكل أو مستحبا أو مكروىا أو حراما بحسب النية األخالقية -مثال

 .(6)لممكمف
اصد الشرعية ليؤكد أف الشريعة كميا مبنية عمى األخالؽ، وىذه القاعدة أثبتيا في كتاب ثـ يأتي إلى باب المق 

المقاصد؛ ليدؿ عمى أف مكاـر األخالؽ تشمل جميع المصالح الشرعية. وىكذا في جميع أقساـ الكتاب وأجزائو 
 يثبت انبناء المقاصد بل الشريعة عمى مكاـر األصوؿ األخالقية.

لشاسعة، والحيز الكبير، الذؼ تشغمو تمؾ المبادغ العميا والقيـ السامية في كتابات اإلماـ فإلى جانب المساحة ا
الشاطبي، خاصة كتابي الموافقات واالعتصاـ؛ فإنو وضع قاعدة جميمة تمخص نظريتو األخالقية بعبارة عميقة 

بمعنى أف مكاـر األخالؽ تمتد لتشمل  .(7)"والشريعة كميا إنما ىي َتَخمٌُّق بمكاـر األخالؽ"وموجزة يقوؿ فييا: 
 –وتستوعب جميع المجاالت والجزئيات واألحكاـ المتعمقة بالشريعة اإلسالمية، بحيث ال يخمو باب مف أبوابيا 

 مف رعاية مكاـر األخالؽ، التي لـ توضع األحكاـ إال لتحقيقيا.  -…االعتقادية والتعبدية والسموكية

ل الديف كمو، وتمتد لتضـ جميع مجاالتو، بل إنيا تمثل حقيقة الديف وماىيتو، فمكاـر األخالؽ اإلسالمية تشم
 .(8)والديف كمو مبني عمييا؛ لذلؾ قيل "الديف كمو خمق. فمف زاد عميؾ في الخمق: زاد عميؾ في الديف"

ويفيـ مف ىذا أنو ليس في الشريعة اإلسالمية شيء خارج عف مكاـر األخالؽ، وليس فييا شيء يتعارض 
 معيا، فالتربية عمى مكاـر األخالؽ ىو جوىر الشريعة وروحيا، وااللتزاـ بيا ىو التزاـ بجوىر الشريعة.

وكوف التحسينيات مجموعة في قسـ مكاـر األخالؽ، مع كوف الشريعة مبنية عمى ىذه األخيرة، يستنبط منو 
مف مكاـر األخالؽ ما ىو تحسيني،  شموؿ قسـ مكاـر األخالؽ لجميع المقاصد، وتعمقيا بكل مراتبيا. فكما أف

 فمنيا كذلؾ ما ىو ضرورؼ وما ىو حاجي مف جية أولى.

                                                           
)( فإذا كانت إرادة ادلكلف حسنة؛ تسعى وراء مقاصد مشروعة؛ ارتفع احلكم من اإلابحة إىل الوجوب أو إىل االستحباب، وإذا كانت 6

 إرادته سيئة تسعى وراء مقاصد غري مشروعة حتول احلكم من اإلابحة إىل احلرمة أو الكراهية.
 (124/ 2)( ادلوافقات، )7
العريب، الطبعة:  -ابن القيم، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك، حتقيق: دمحم ادلعتصم ابهلل البغدادي، دار الكتاب بريوت )(8

 (.294/ 2م، )1996 -هـ  1416الثالثة، 
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وىكذا يظير أف فرضية حصر مكاـر األخالؽ في المقاصد التحسينية ليست بصحيحة. بل إف الفضائل الخمقية 
ؿ عمى شموؿ المكاـر ليا ارتباط وثيق بجميع المقاصد الشرعية. كما أنيا متفاوتة كتفاوت المقاصد. وىذا ما يد

 الخمقية لجميع المقاصد الشرعية.

 ثانيا: شموؿ مكاـر األخالؽ لجميع المقاصد الشرعية
تنقسـ المكاـر الخمقية إلى الفاضل واألفضل؛ النقساـ مصالحيا إلى ضرورؼ وحاجي وتحسيني، كما تنقسـ 

بضرورؼ أو بحاجي أو بتحسيني، وىكذا المساوغ الخمقية إلى الكبير واألكبر؛ النقساـ مفاسدىا إلى مخل 
تنقسـ أيضا إلى أصوؿ وفروع بحسب تعمقيا بالمصمحة المقاصدية. وىذا النظر الدقيق في ربط األوامر 
والنواىي بالمقاصد الشرعية الناتجة عنيا ىو ما تنبو إليو اإلماـ الشاطبي حيف قاؿ: "طمب الشرع لتحصيل 

في الحد والحقيقة، كما أف طمبو لدفع أعظـ المعاصي كطمبو لدفع أعمى الطاعات، كطمبو لتحصيل أدناىا 
نما التفاوت بيف المطموبات مف جمب المصالح ودرء المفاسد، لذلؾ  أدناىا، إذ ال تفاوت بيف طمب وطمب، وا 
انقسمت الطاعات إلى الفاضل واألفضل، النقساـ مصالحيا إلى الكامل واألكمل، وانقسمت المعاصي إلى 

 .(9)كبر النقساـ مفاسدىا إلى الرذيل واألرذؿ "الكبير واأل
والمكاـر الخمقية متفاوتة الرتب والدرجات، كتفاوت المصالح المقاصدية، فمنيا ما يتعمق بالضروريات، ومنيا ما 
يتعمق بالحاجيات، ومنيا ما يتعمق بالتحسينيات. يقوؿ اإلماـ الشاطبي: "وبيذا الترتيب يعمـ أف األوامر في 

ال تجرؼ في التأكيد مجرػ واحدا، وأنيا ال تدخل تحت قصد واحد؛ فإف األوامر المتعمقة باألمور  الشريعة
الضرورية ليست كاألوامر المتعمقة باألمور الحاجية وال التحسينية، وال األمور المكممة لمضروريات 

، بل األمور الضرورية ليست في الطمب    .(10)عمى وزاف واحد "كالضروريات أنفسيا، بل بينيما تفاوت معمـو
ويقوؿ األستاذ طو عبد الرحمف: "والحق أف "مكاـر األخالؽ تشكل كل المصالح التي تضمنتيا الشريعة 

  .(11)المطيرة، ضرورية كانت أو حاجية أو كمالية"

                                                           
 –ه  1414رؤوف سعد، )( عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم: قواعد األحكام يف مصاحل األانم، راجعه وعلق عليه: طه عبد ال9

 (.23 -22/ 1مكتبة الكليات األزهرية، ) -م، القاهرة1991
 (492/ 3)( ادلوافقات، )10
ادلغرب، ادلركز  -م، الدار البيضاء2012)( طه عبد الرمحن، سؤال العمل حبث عن األصول العملية يف الفكر والعلم، الطبعة األوىل 11

 .87الثقايف العريب، ص 
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وىكذا نجد أف المكاـر الخمقية متفاوتة في الترتيب، فمنيا ما ىو ضرورؼ ومنيا ما ىو حاجي ومنيا ما ىو 
 في أقصى مراتب األمر، ويميو الحاجي ثـ التحسيني. -في الغالب-تحسيني، وما يدخل تحت الضرورؼ يكوف 

 المطلب األول: المكارم الخلقية المتعلقة بالضروريات
ويدخل في ىذا القسـ أصوؿ المكاـر الخمقية التي تمثل أعظـ الطاعات، ذلؾ أف "أصوؿ الطاعات وجوامعيا 

ة إلى اعتبار المقاصد األصمية، وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت في مخالفتيا، ويتبيف إذا تتبعت وجدت راجع
 .(12)لؾ ذلؾ بالنظر في الكبائر المنصوص عمييا وما ألحق بيا قياسا، فإنؾ تجده مطردا إف شاء هللا"
ألمور الضرورية فالمستقرغ ألصوؿ المكاـر الخمقية يجدىا راجعة إلى اعتبار المقاصد األصمية؛ ألنيا تحفع ا

في الديف، بل ىي الديف كمو، والتعبد بيا يمثل أرقى مستويات الطاعة، كما أف إىماليا بالكل يمثل أرقى 
مستويات المعصية. وىذا النوع مف الصفات الخمقية يكوف األمر بو في أعمى مراتبو، وقوة الطمب فييا في 

 أقصاىا. 
ونا بيا في الغالب، وتأتي صيغة األمر فييا في أفضل مرتبتو ومف ضوابط معرفتيا أف تجد الوعد العظيـ مقر 

تأكيدا لو وتفخيما لشأنو؛ "حتى ال يسع المكمف التساىل فيو، سواء أكاف أمرا صريحا أـ في معنى الصريح؛ 
مع قولو:  (14)، وقولو: }ومف يوؽ شح نفسو فأولئؾ ىـ المفمحوف{(13)كما في قولو تعالى: }فاتبعوني يحببكـ هللا{

اآليتيف، وكما في حديث:  (16)، وقولو: }ومف يطع هللا ورسولو يدخمو جنات{(15)}إف تقرضوا هللا قرضا حسنا{
 .(18)"(17)"ما مف صاحب إبل، وال بقر، وال غنـ ال يؤدؼ زكاتيا إال جاءت يـو القيامة أعظـ ما كانت

أتي صيغة النيي فييا في أعمى مرتبتو تأكيدا كما تجد الوعيد الشديد مقرونا بمخالفتيا وارتكاب أضدادىا، فت
في أعمى ملسو هيلع هللا ىلص عمى اجتناب المنيي عنو وتيويال لشأنو. ومف أمثمة ذلؾ أنو ورد النيي عف مخالفة الرسوؿ 

                                                           
 (343 /2)( ادلوافقات، )12
 [.31)( سورة:]آل عمران: 13
 [.16، التغابن: 9)( سورة:]احلشر: 14
 [.17)( سورة:]التغابن: 15
 [.17والفتح:  13)( سورة:]النساء: 16
دار إحياء الرتاث العريب، كتاب الزكاة، ابب إمث مانع الزكاة،  -)( أخرجه مسلم يف صحيحه، حتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، بريوت17

 (.686/ 2، )28احلديث رقم: 
 (397/ 3)( ادلوافقات، )18
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 مراتبو، وقرف بالوعيد الشديد لمف فعل ذلؾ فقاؿ عز شأنو: }َوَمْف ُيَشاِقِق الرَُّسوَؿ ِمْف َبْعِد َما َتَبيََّف َلُو اْلُيَدػ
ـَ َوَساَءْت َمِصيًرا{   .(19)َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَف ُنَولِِّو َما َتَولَّى َوُنْصِمِو َجَينَّ

وفي األمر بخمق الرحمة والنيي عف تعذيب مخموقات هللا وردت الصيغة في الحديث النبوؼ في أعمى مراتبيا؛ 
دخمت امرأة النار »، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصضي هللا عنيما، عف النبي حيث اقترف الفعل بالوعيد، فعف نافع، عف ابف عمر ر 

 .(20)«في ىرة ربطتيا، فمـ تطعميا، ولـ تدعيا تأكل مف خشاش األرض
وبيذا يعمـ أف مف المكاـر الخمقية ما يتعمق بالضروريات، وغالبيا مف األصوؿ والقواعد الخمقية العظيمة، 

.وذلؾ "كترسيخ (21)وؾ فحسب بل نظاـ الحياة كمياوالضرورؼ منيا ىو "الذؼ يختل بفقده ليس نظاـ السم
الحرمة والكرامة اإلنسانية التي تقرر إنسانية اإلنساف، وجوىره األخالقي المتيف، ومظاىر ذلؾ في المعاش 
والتواصل والتعامل، وكواجبات العدؿ والحرية والمسؤولية والوفاء بالعيود، واحتراـ االتفاقيات الالزمة، 

رية الستقرار األوضاع وسالمتيا مف التيارج والتقاتل بموجب الغدر والخيانة ونقض والمعاىدات الضرو 
 .(22)العقد"

 المطلب الثاني: المكارم الخلقية المتعلقة بالحاجيات
كما أف مف مكاـر األخالؽ ما لو عالقة بالحاجيات، يفتقر إليو مف حيث التوسعة ورفع التضييق؛ لذلؾ شرعت 
بعض مكاـر األخالؽ الزائدة عف األصل األخالقي األوؿ وذلؾ "كترسيخ اإلحساف الزائد عمى العدؿ، وترسيخ 

مبية والنفسية التي تؤدؼ بتراكميا وتواترىا المسامحة المفضية إلى تنقيح المناخ اإلنساني مف غوائل األمراض الق

                                                           
 [.115)( سورة:]النساء: 19
هـ، دار طوق النجاة، كتاب بدء اخللق، 1422)( أخرجه البخاري يف صحيحه، حتقيق: دمحم زهري بن انصر الناصر، الطبعة: األوىل، 20

 (.130/ 4، )3318ابب: مخس من الدواب فواسق، يقتلن يف احلرم، احلديث رقم: 
"التحقيق يف دعوى حصر ادلكارم اخللقية يف ادلقاصد التحسينية"، ورقة قدمت يف ندوة علمية دولية حول ، رحيانةاليندوزي، ( ( 21

، رابط 06/06/2012إىل  05/06/2012ادلملكة ادلغربية، من  –موضوع: "مقاصد الشريعة والسياق الكوين ادلعاصر"، الرابط 
  http://www.arrabita.ma/blog / رابط ادلقال: http://www.arrabita.maالندوة:

ة ( ( اخلادمي، نورالدين خمتار ، "القيم األخالقية اإلنسانية ومقاصد الشريعة يف عصر النهضة العربية واإلسالمية"، جملة التفاهم، وزار 22
م،  ص 2011ه/ 1432، 34سلطنة عمان، العدد  -ن، مسقطاألوقاف والشؤون الدينية، مؤسسة عمان للصحافة والنشر واإلعال

19. 

http://www.arrabita.ma/blog/katib/%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2%d9%8a/
http://www.arrabita.ma/blog/katib/%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2%d9%8a/
http://www.arrabita.ma/blog/katib/%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2%d9%8a/
http://www.arrabita.ma/events/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/
http://www.arrabita.ma/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A/
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إلى اإلخالؿ بالنظاـ اإلنساني في أجزاء وجوانب كبيرة منو، قد تجعل الحياة فيو واقعة بمشقة عظيمة وحرج 
 .(23)شديد"

كما شرعت بعض الرخص الخارجة عف األصل األخالقي المحمود ألجل حفع الضروريات، كالكذب عمى 
ح، وعمى الزوجة ألجل إبقاء العالقة الزوجية، وعمى العدو في الحرب لمصمحة المتخاصميف ألجل اإلصال

المسمميف... وكالغيبة في المشاورة مف أجل المصاىرة، وفي القدح في الرواة...وككشف العورات والنظر إلييا 
 في الختاف والمداواة...

 المطلب الثالث: المكارم الخلقية المتعلقة بالتحسينيات
األخيرة فإف مف مكاـر األخالؽ ما يقع موقع التحسيف والتكممة والتزييف، وىذا ما اعتبره عمماء وفي المرتبة 

وذلؾ كترسيخ مجموع اآلداب والفضائل التي تقّرب وال تباعد، والتي ال  .(24)األصوؿ مف المقاصد التحسينية"
بالطعاـ، والخدمة التطوعية ترتقي إلى ما ىو ضرورؼ وحاجي، ومف ذلؾ التحية وردىا، واليدية، واإلكراـ 

والمدنية التي تعزز القيـ األخالقية، وتنشر فضائل التواصل اإلنساني والعوف، والتكاثف بيف البشر، والتآلف 
 .(25)بيف الفئات"

فال ينبغي بحاؿ مف األحواؿ أف يعتقد أف المكاـر الخمقية ليا ارتباط بالمقاصد التحسينية فحسب، وال ينبغي أف 
محصورة فييا، بل إنيا مرتبطة بجميع المقاصد، فأصوليا ليا عالقة بالضروريات، وفروعيا منيا ما  يعتقد أنيا

 ىو تحسيني ومنيا ما ىو حاجي.
وكوف التحسينيات بيذا االسـ وبيذه الرتبة إنما بالنظر إلى ما ىو فوقيا مف الضروريات والحاجيات، ال مف 

إليو في حالة التعارض بيف المصالح، فيقدـ الحاجي عمى جية أخرػ، وال مف اعتبار آخر، وىذا يحتاج 
 التحسيني. كما يقدـ الضرورؼ عمى كمييما. ثـ إف التحسينيات والحاجيات ترتفعاف بارتفاع الضروريات.

واألمثمة التي قدميا اإلماـ الشاطبي تفيـ مف ىذه الجية ال مف جية أخرػ، فالصالة مثال إذا ارتفعت عف 
لحائض "لـ يمكف أف يبقى عمييما حكـ القراءة فييا، أو التكبير، أو الجماعة، أو الطيارة المغمى عميو أو ا
 . (26)الحديثة أو الخبيثة "

                                                           
 ( ( ادلرجع نفسه. 23
 مرجع سابق.  ( ( اليندوزي، "التحقيق يف دعوى حصر ادلكارم اخللقية"24
 .20، مرجع سابق، ص القيم األخالقية اإلنسانية ومقاصد الشريعة"، ( ( الخادمي25
 (33/ 2)( ادلوافقات، )26



 عالقة الفضائل الخلقية بالقيم املقاصدية عند أبي اسحاق الشاطبي                             مركز معارف للدراسات وألابحاث    

     

 

10 

  



 عالقة الفضائل الخلقية بالقيم املقاصدية عند أبي اسحاق الشاطبي                             مركز معارف للدراسات وألابحاث    

     

 

11 

 خاتمة:
 ومف خالؿ ما سبق يمكف التوصل إلى النتائج اآلتية:

عف لـ يثبت عف اإلماـ الشاطبي أنو حصر المكاـر الخمقية في المقاصد التحسينية؛ ألنو ليس في كالمو  �
 التحسينيات ما يدؿ عمى ذلؾ. وحاصل ما ذكره ىو أف التحسينيات تجمع في قسـ مكاـر األخالؽ.

إف القراءة الجزئية لبعض النصوص المقاصدية تجعل القارغ يتوىـ أف المكاـر الخمقية محصورة في  �
 المقاصد التحسينية، لكف المنيج االستقرائي يظير فساد ىذه الفرضية.

نما أثبتيا في جميع مراحل إف اإلماـ  � الشاطبي لـ يتحدث عف مكاـر األخالؽ في التحسينيات فحسب، وا 
 كتاب الموافقات وأجزائو وأقسامو، وليس في الجزء المتعمق بالمقاصد، وال في المقاصد التحسينية منيا فقط.

ف دنت؛ يتحدد في مدػ مو  � افقتيا لممكاـر إف معيار اعتبار المصالح المقاصدية ميما كانت درجتيا، وا 
 الخمقية والفطرة السميمة. 

والشريعة كميا إنما ىي تخمق بمكاـر صاغ اإلماـ الشاطبي نظريتو األخالقية في عبارة موجزة يقوؿ فييا:  �
 .األخالؽ
كما أف ىناؾ رتبا متفاوتة مف حيث األىمية واالعتبار في المقاصد، فيناؾ رتب متفاوتة في مكاـر  �

 ما ىو ضرورؼ، ومنيا ما ىو حاجي ومنيا ما ىو تحسيني.  األخالؽ. فمنيا
 إف مراد عمماء المقاصد بمكاـر األخالؽ المندرجة في التحسينيات ىو مكاـر األخالؽ التحسينية ال غير.  �
إف قسـ مكاـر األخالؽ أوسع بكثير مف قسـ التحسينيات، فيو يشمل جميع المقاصد، ويضـ كل المصالح.  �

 التحسينيات، يجمع كذلؾ الضروريات والحاجيات، وقد تكوف نسبة ىذيف أكبر مف األولى.فكما يشمل 

 


