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 خلص  امل

هيدف هذا البحث إىل بيان العالقة بني مقاصد الرشيعة والقرآن الكريم وأمهيتها 

يف تدبره، وذلك من خالل تعريف املقاصد التي هي: احلكم والغايات التي راعاها 

 اهلل يف أحكامه وترشيعاته لتحقيق العبودية هلل ومصالح العباد يف املعاش واملعاد.

آن الكريم ومقاصد الرشيعة. حيث إن القرآن تضمن وتوضيح العالقة بني القر

أصول املقاصد ومكمالهتا. ومن القرآن الكريم ثبت أن تكاليف الرشيعة ترجع إىل 

حفظ مقاصد الرشيعة. وتقرير أمهية املقاصد يف تدبر القرآن، وأهنا رضورية لفهم 

ة إليها يف القرآن وتفسريه،  وهي العاصم للمفرس من التأويل الفاسد، ومدى احلاج

 الرتجيح والتوفيق بني معاين القرآن والنصوص املتعارضة.
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 املقدمة 

احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، احلمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب 

نذيرا،  ومل جيعل له عوجا، احلمد هلل الذي نزل الفرقان عىل عبده ليكون للعاملني

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، الذي 

عليهم آيات اهلل ويزكيهم ويعلمهم  املني هاديا ومبرشا ونذيرا، يتلوبعثه اهلل للع

 . أما بعد: عىل آله وصحبه وسلم تسليام كثرياالكتاب واحلكمة، صىل اهلل عليه و

دارسون، وغاص يف أعامقه الباحثون، وتسابق يف الظفر فإن أحق ما اشتغل به ال

بكنوزه املتسابقون، وتنافس يف تفجري ينابيع إعجازه وإحكامه املجتهدون، واجتمع 

حول مأدبته التالون، واكتشف أرساره العلامء، واقتنص جليل مقاصده احلكامء، 

األوقات، وعمل بأحكامه املحكومون واألمراء، وبذل يف سبيل تعلمه األموال و

وقطع يف سبيل التفقه فيه املسافات والفلوات، واستفرغ يف حفظه وتدبره الوسع 

والطاقات، وذب عن حياضه الشبهات، كتاب اهلل تعاىل الذي أحكمت آياته ثم 

 فصلت من لدن حكيم خبري.

 فكام أنه ال صالح له يفمعاشه ومعاده،  الح العبد يفإص رضوري يف فالقرآن

معاشه ودنياه إال باتباع القرآن،  فكذلك ال صالح له يف ع القرآنآخرته إال باتبا

أرضه وعدله  نور اهلل يف والقرآن هو النور الذى يبني ما ينفعه وما يرضه، والقرآن

 وحاجة األمة ماسة إىل فهم القرآن بني عباده، وحصنه الذى من دخله كان آمنا.

وتعرف مقاصده وأهدافه وغاياته
(1)

. 

ٹ  ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴿ :قال اهلل تعاىل

فهذه اآلية الكريمة أمجل اهلل جلَّ وعال فيها  [9]اإلرساء: ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

                                                   
 .330/ 13، 101، 99/ 19ى، ابن تيمية  جمموع الفتاو( 1)
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مجيع ما يف القرآن من اهلدى إىل خري الطرق وأعدهلا وأصوهبا، فهي شاملة جلميع ما 

فيه من اهلدى إىل خريي الدنيا واآلخرة
(1)

. 

وأعظم احلكم، وأدق األرسار، وأسد فالقرآن هيدي إىل أفضل املقاصد، 

 األحكام، وأصوب السبل، وأنبل الغايات، وأعدل األهداف.

واالعتصام  [103]آل عمران:  ﴾ ڄ  ڃڦڄڄ ڄ﴿ وقال تعاىل:

بالقرآن يلزم منه التمسك بأحكامه والبحث عن مقاصده، والتنقيب عن أهدافه 

 وغاياته. 

وقال  [10]األنبياء:  ﴾ې  ى    ېۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې ﴿ وقال تعاىل:

   ۆۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ےھ  ھ   ھ   ے ﴿سبحانه: 

. فعز األمة ورفعتها ومنعتها ورشفها يكون [44-43]الزخرف: ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  

 بتطبيق أحكام القرآن وتعقل أهدافه والوصول إىل غاياته واالعتبار بمقاصده.

 أهمية الموضوع وأسباب ارختياره:
مة ألفاظ القرآن وقراءاته، وفهمت معانيه، فأقاموا حروفه لقد حفظت األ

وحدوده، واستقاموا عىل العمل به، وأفنوا أعامرهم يف الكشف عن أرساره، وألفوا 

فيه املؤلفات التي ال حرص هلا، فمنهم من ألف يف تفسري ألفاظه وتوضيح معانيه، 

اءاته وجتويده ومنهم من اعتنى بأحكامه، ومنهم من ألف يف رسمه وضبطه وقر

وترتيله وتالوته، ومنهم من ألف يف إعجازه وجمازه، وأمثاله وقصصه وأقسامه، 

ويف غريبه وإعرابه، ومنهم من ألف يف أرساره ومقاصده وقليل ما هم
(2)

. 

إن الدراسات املقاصدية حول القرآن الكريم قليلة، ذلك أن جل األبحاث 

ومل تأت أبحاث خاصة بمقاصد  املقاصدية تركزت حول مقاصد الرشيعة بعامة،

                                                   
 .17/ 3أضواء البيان، الشنقيطي ( 1)

 .82يم، منظور رمضان / مفهوم التالوة والرتتيل والتدبر يف القرآن الكر( 2)
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القرآن، وبالرغم من الدراسات الكثرية املتنوعة يف التفسري والفقه، إال أهنا مل تلتفت 

نظرنا إىل كتب التفسري نجدها متنوعة  إىل ما يف القرآن من مقاصد ترشيعية، وإذا ما

، أو بحسب األغراض اللغوية، أو البالغية، أو النحوية، أو العقلية، أو األثرية

إىل غري ذلك من أنواع التفسري،  -أي آيات األحكام أو التفسري الفقهي -الفقهية 

وال نكاد نجد تفسريا اعتنى باملقاصد، إال ما كان من إشارات متناثرة
(1)

. 

وقد انتقد صاحب تفسري املنار بعض طرق التفسري التي حادت عن أغراض 

 دارين، واعترب أن التفسري قسامن:التفسري من هداية اإلنسان ملا فيه صالحه يف ال

األول: جاف مبعد عن اهلل وعن كتابه، وهو ما يقصد به حل األلفاظ، وإعراب 

اجلمل، وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات واإلشارات من النكت الفنية، وهذا ال 

ينبغي أن يسمى تفسريا، وإنام هو رضب من التمرين يف الفنون، كالنحو واملعاين 

 وغريها.

الثاين: التفسري الذي هو فرض كفاية عىل الناس، وهو الذي يستجمع رشوط 

التفسري ألجل أن تستعمل لغايتها، وهو ذهاب املفرس إىل فهم املراد من القول، 

وحكمة الترشيع يف العقائد واألحكام، عىل الوجه الذي جيذب األرواح، ويسوقها 

 ﴾جئ                 ی ﴿ فيه معنى قوله تعاىل:إىل العمل واهلداية املودعة يف الكالم، ليتحقق 

فاملقصد احلقيقي وراء رشوط التفسري وفنون القرآن، هو االهتداء  [111]يوسف:

بالقرآن
(2)

. 

وهذا ما جعل بعض العلامء املعارصين أمثال: حممد عبده، وحممد رشيد رضا، 

إبراز  وحممد الطاهر بن عاشور، يفرسون النصوص تفسريا مقاصديا، هيدف إىل

                                                   
 .7مقاصد القرآن، عبد الكريم حامدي / ( 1)

 . 25/ 1تفسري املنار، حممد رشيد رضا ( 2)
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احلكم واألرسار والفوائد املقصودة منها، هبدف حث املكلف عىل االمتثال، 

واملسارعة إىل االنقياد إىل أحكام القرآن والتجاوب مع روحه وهداه
(1)

. 

ألن القلوب إىل ما فهمت حكمته أرسع انقيادا، والنفوس إىل ما تطلع عىل 

مصلحته أعطش أكبادا  
(2)

. 

العالقة بين مقاصد الشريعة والقرآن )بـــ مته فلعل هذا البحث والذي وس
أن يكون حماولة لبيان العالقة بني مقاصد الرشيعة  (الكريم و أهميتها في تدبره

والقرآن الكريم، وتقرير أمهية املقاصد يف تدبر القرآن تقعيدا وتنظريا وتطبيقا تنفيذا 

التابعني ، واتباعا ملنهج السلف الصالح من الصحابة و ×لوصية الرسول 

 والتابعني هلم بإحسان. 

 هدف البحث: أهداف هذا البحث تتلخص في األمور التالية:
بيان العالقة بني مقاصد الرشيعة و القرآن الكريم و أمهيتها يف تدبر  أواًل:

توجد يف املفرس؛ فال يمكن تدبر القرآن  القرآن، باعتباره أحد الرشوط التي جيب أن

ا يف متكني املفرس من استنباط  ده وغاياته،وفهمه بمعزل عن فهم مقاص كام أن له أثر 

 أحكام القرآن وِحكمه.

 املقاصد خري سبيل يوصل إىل املعنى املراد من اخلطاب القرآين؛ فقد يقع :ثانياً 

ح  التعارض الظاهري بني النصوص القرآنية، وهنا تأيت مقاصد الرشيعة كُمرجِّ

 داليل. 

نضبط للقرآن مهم جـدا يف الـرد عـىل ذوي االجتاهـات التدبر املقاصدي امل :ثالثااً 

غـري امللتزمـة بضـوابط التفسـري، والتـي تتـذرع باملقاصـد يف فهمهـا للقـرآن  املنحرفة

 الكـريم؛ ذلـك أن التوسـع يف االجتهـاد املقاصـدي دون ضـوابط منهجيـة وثوابـت

                                                   
 .8مقاصد القرآن، عبد الكريم حامدي / ( 1)

 .905/ 3الصارم املسلول، ابن تيمية ( 2)
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ا ينتهـي بصـاحبه إىل التحلـل مـن أحكـام ـا خطـري   رشعيـة، يمكـن أن يشـكل منزلق 

الرشيعة، أو تعطيلها باسم املصالح؛ فيتوقف العمل باألحكام تارة باسم الرضورة، 

الرشيعة وتارة باسم حتقيق املصلحة، وتارة حتت عنوان النزوع إىل تطبيق روح
(1)

. 

 الدراسات السابقة:
هناك عىل حد علم الباحث مل يكتب يف هذا املوضوع بحث مستقل إال أن 

 ضوع البحث، منها:دراسات معارصة هلا صلة بمو

 املدخل إىل مقاصد القرآن للدكتور عبد الكريم حامدي. -1

 مقاصد القرآن للدكتور عبد الكريم احلامدي. -2

مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية للدكتور حممد سعد بن  -3

 أمحد اليويب.

زهري  للدكتور التفسري املقاصدي عند ابن العريب يف تفسريه أحكام القرآن -4

 هاشم رياالت.

املقاصد الرشعية يف القرآن الكريم وتطبيقاهتا من سوريت الفاحتة والبقرة لرؤى  -5

 طالل عبد الرمحن حمجوب.

كريم، للمياء حسني عبد املالك مقاصد الترشيع األرسي كام يصورها القرآن ال -6

 .عيل

 املقاصد القرآنية لعبد احلميد عشاق -7

 قاصدي للنصوص القرآنية: ضوابطه وتطبيقاته لسمرية بوزياين.التفسري امل -8

مقاصد القرآن الكريم التى احتوهتا سورة البقرة ىف قضايا العقيدة والترشيع  -9

 لفتحي حممد عيل مصطفى.

                                                   
 التفسري املقاصدي، زهري رياالت ) املقدمة(.( 1)
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أمهات مقاصد القرآن: طرق معرفتها ومقاصدها لعز الدين كشنيط  -10

 اجلزائري.

 كريم لعبد احلميد العلمي.الرتجيح املقاصدي يف القرآن ال -11

معامل التفسري املقاصدي للقرآن الكريم )آيات اخلمر نموذجا ( لنشوان بن  -12

 عبده خالد قايد، وهي رسالة ماجستري من اجلامعة االسالمية العاملية املاليزية.

 منهج البحث: 
 يتلخص منهجي في كتابة البحث في النقاط التالية:

 البحث وعزوها إىل مصادرها.وثقت النقوالت الواردة يف  -1

 حرصت عىل ترابط وتسلسل موضوعات البحث. -2

والتحليل  الدراسةاعتمدت يف البحث عىل املنهجية العلمية القائمة عىل  -3

 واالستثامر املبني عىل املقارنة والرتجيح واالستنتاج.

 القرآن .سور  قمت بعزو اآليات إىل مواطنها من -4

 وبينت درجتها صحة وضعفا .خرجت األحاديث الواردة يف البحث  -5

  رخطة البحث:

 .البحث إىل مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث قسمت هذا

املقدمة: بينت فيها أسباب اختيار املوضوع وأهدافه، والدراسات السابقة، 

 ومنهج البحث، وخطة البحث.

 التمهيد: تعريف املقاصد والتدبر، وفيه ثالثة مطالب:

 ة واصطالحا.املطلب األول: تعريف املقاصد لغ

 املطلب الثاين: تعريف املصطلحات ذات الصلة باملقاصد.

 املطلب الثالث: تعريف التدبر لغة واصطالحا.

 املبحث األول: العالقة بني مقاصد الرشيعة والقرآن الكريم 



 عالقة مقاصد الشريعة بالقرآن الكريم وأهميتها في تدبره                             د. يوسف أحمد البدوي 

266 

 املبحث الثاين: أمهية مقاصد الرشيعة يف تدبر القرآن.

لرشيعة ومنهجه يف الداللة املبحث الثالث: أمهية القرآن يف إدراك مقاصد ا

 عليها.

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: أمهية القرآن يف إدراك مقاصد الرشيعة.

 منهج القرآن يف الداللة عىل مقاصد الرشيعة.املطلب الثاين: 
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 التمهيد

 تعريف مقاصد الشريعة والتدبر، وفيه ثالثة مطالب: 

 :و:: تعريف مقاصد الشريعة لةة واصطالحاالمطلب األ
 :قاصد لةةأواًل: تعريف الم

،  قصداومنه الفعل الثالثي: قصد يقصد  د()ق،ص،املقاصد مجع مقصد، أصلها 

واملقَصد: مصدر ميمي، واسم املكان منه: مقِصد
(1)

. وتطلق يف اللغة عىل عدة 

 معان هي:

جاء يف املصباح املنري: تقول: قصدت االعتامد واألّم وطلب اليشء وإتيانه.  األول:

 اليشء وله وإليه قصدا، من باب رضب: طلبته بعينه. 

وهذا املعنى هو األصل عند اإلطالق، وهو املقصود يف احلقيقة. قال ابن جني: 

أصل )ق ص د(  ومواقعها يف كالم العرب: االعتزام والتوجه والنهود والنهوض 

ور، هذا أصله يف احلقيقة، وإن كان خيص يف نحو اليشء عىل اعتدال كان ذلك أو ج

بعض املواضع بقصد االستقامة دون امليل. أال ترى أنك تقصد اجلور تارة كام 

 تقصد العدل أخرى، فاالعتزام والتوجه شامل هلام مجيعا. 

 استقامة الطريق. الثاين:

 العدل، والوسط بني الطرفني، وهو ما بني اإلفراط والتفريط. الثالث:

 القرب. يقال: بيننا وبني املاء ليلة قاصدة، أي هينة السري. ع:الراب

االكتناز يف اليشء. فالناقة القصيد: املكتنـزة املمتلئة حلام اخلامس:
(2)

. 

                                                   
 . 3642/ 5. وانظر: لسان العرب، ابن منظور 504 /2املصباح املنري، الفيومي ( 1)

. بصائر ذوي 3642/ 5ابن منظور. لسان العرب، 96 – 5/95( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس 2)

 .466/ 2تاج العروس، الزبيدي  .271/ 4الفريوز أبادي  التمييز،
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 ثانيا: تعريف مقاصد الشريعة اصطالحا:
املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف »عرف الطاهر بن عاشور املقاصد بأهنا:  -1

أو معظمها، بحيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص مجيع أحوال الترشيع 

من أحكام الرشيعة، فيدخل يف هذا أوصاف الرشيعة وغايتها العامة، واملعاين التي ال 

خيلو الترشيع عن مالحظتها، ويدخل يف هذا أيضا معان من احلكم ليست ملحوظة يف 

«سائر أنواع األحكام، ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منها
 (1)

. 

واملالحظ عىل هذا التعريف التطويل، والرتادف إذ احلكم واملعاين بمعنى واحد، 

 وإدخال أوصاف الرشيعة، واملعاين اجلزئية فيه.

املراد بمقاصد الرشيعة: الغاية منها، »عرفها عالل الفايس بقوله: و -2

«واألرسار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها
 (2)

. 

يف عري عن بيان هذه األهداف واألرسار وضعها الشارع عند إال أن التعر

 أحكامه.  

الغايات التي وضعت الرشيعة ألجل »وعرفها الدكتور الريسوين بأهنا:  -3

«حتقيقها، ملصلحة العباد
(3)

. ويؤخذ عىل التعريف قرصه الغايات عىل ما يعود 

 عىل العباد فحسب.

ي املعاين واحلكم ونحوها التي ه»وعرفها الدكتور حممد اليويب بقوله:  -4

«راعاها الشارع يف الترشيع عموما وخصوصا ، من أجل حتقيق مصالح العباد
 (4)

. 

وهذا التعريف مزيج من تعريف ابن عاشور والريسوين. ويالحظ عليه ما تقدم 

 يف بيان تعريف كل منهام. 

                                                   
 .51مقاصد الرشيعة، ابن عاشور/ ( 1)

 .3مقاصد الرشيعة، عالل الفايس/ ( 2)

 .19نظرية املقاصد، الريسوين/ ( 3)

 .37مقاصد الرشيعة، اليويب/ ( 4)
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ة يف األحكام هي املعاين امللحوظ»وعرفها الدكتور نور الدين اخلادمي بقوله:  -5

الرشعية، واملرتتبة عليها، سواء أكانت تلك املعاين حكام جزئية أم مصالح كلية أم 

سامت إمجالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية اهلل، ومصلحة 

«اإلنسان يف الدارين
(1)

 . 

ولعل هذا تعريف أجود التعريفات السابقة، حيث إنه نص عىل تقرير عبودية اهلل 

انه . إال أنه يالحظ عليه الرشح والتطويل يف التعريف، حيث فرس املعاين بقوله: سبح

 .«سواء أكانت تلك املعاين حكام جزئية أم مصالح كلية»

ونستطيع أن نستنتج من هذه التعريفات وما سبق من مالحظات واستدراكات 

امه عليها أن مقاصد الرشيعة هي: احلكم والغايات التي راعاها اهلل يف أحك

 وترشيعاته لتحقيق العبودية هلل ومصالح العباد يف املعاش واملعاد .

 :يف المصطلحات ذات الصلة بالمقاصدالمطلب الثاني: تعر 
من املصطلحات التي هلا عالقة باملقاصد مقاصد القرآن واحلكمة، وبياهنا فيام 

 : ييل

 أوال: تعريف مقاصد القرآن:
مل يعثر عىل تعريف ملقاصد القرآن عند ذكر الدكتور عبد الكريم حامدي أنه 

القدامى وكذا عند املعارصين، غري أن ورود املصطلح مل ختل الكتب من اإلشارة 

إليه قديام وحديثا
(2)

 . 

حيث ذكره العز بن عبد السالم يف عدة مواطن من كتابه القواعد، كقوله: 

ن اكتساب معظم مقاصد القرآن األمر باكتساب املصالح وأسباهبا، والزجر ع»

                                                   
 .53– 52/ 1االجتهاد املقاصدي، اخلادمي ( 1)

 .28مقاصد القرآن، عبد الكريم حامدي / ( 2)
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«املفاسد وأسباهبا
 (1)

لو تتبعنا مقاصد ما يف الكتاب والسنة، ولعلمنا أن ». وقوله: 

اهلل أمر بكل خري دقه وجله، وزجر عن كل رش دقه وجله، فإن اخلري يعرب به عن 

«جلب املصالح ودرء املفاسد، والرش يعرب به عن جلب املفاسد ودرء املصالح
(2)

. 

يم حامدي إىل تعريف مقاصد القرآن بأهنا: ثم خلص الدكتور عبد الكر

«الغايات التي أنزل القرآن ألجلها حتقيقا ملصالح العباد»
(3)

. 

وتعريفه هذا يقارب التعريف املختار ملقاصد الرشيعة، إال أن فيه قرص مقاصد 

القرآن عىل حتقيق مصالح العباد، ومل ينص عىل األهم من ذلك وهو حتقيق العبودية 

 هلل تعاىل. 

 ثانيا: تعريف الحكمة:
: ما أحاَط بَِحنََكي الَفرِس من جِلاِمه وفيها  كة  احلكمة يف اللغة: من احلََكَمُة حمرَّ

تى متنعها اجلامح، ومنه اشتقاق الِعذاراِن، سميت بذلك ألهنا تذللها لراكبها ح

ْحَكَم وَمنَعه ( ألهنا متنع صاحبها من أخالق األرذال، وأْحَكَمُه : أْتَقنَه فاْستَ )احِلْكَمةِ 

ُة والُقْرآُن واإلنجيل عن الَفساِد، واحِلْكَمُة بالكرس: الَعْدُل والِعْلُم واحِلْلُم والنُُّبوَّ
(4)

 . 

وأما احلكمة يف االصطالح، فقد ورد لفظ احلكمة مبثوثا يف آيات وسور كثرية 

عة من القرآن، وذكر الرازي عن مقاتل بن سليامن أن احلكمة يف القرآن عىل أرب

 أوجه:

أوهلا: مواعظ القرآن. ثانيها: الفهم والعلم. ثالثها: النبّوة. رابعها: القرآن بام فيه 

من عجائب األرسار. ثم بني أن مجيع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إىل العلم، 

                                                   
 .10/ 1قواعد األحكام، ابن عبد السالم ( 1)

 .188/ 2قواعد األحكام، ابن عبد السالم ( 2)

 .29يم احلامدي / مقاصد القرآن، عبد الكر( 3)

 . 194/  6. القاموس املحيط، الفريوز آبادي 145/  1املصباح املنري، الفيومي ( 4)
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وأما احلكمة بمعنى فعل الصواب، فقيل يف حدها: إهنا التخلق بأخالق اهلل بقدر 

 الطاقة البرشية.

واعلم أن احلكمة ال يمكن خروجها عن هذين املعنيني، وذلك ألن »قال: ثم 

كامل اإلنسان يف شيئني: أن يعرف احلق لذاته، واخلري ألجل العمل به، فاملرجع 

«باألول: إىل العلم واإلدراك املطابق، وبالثاين: إىل فعل العدل والصواب
(1)

. 

رسارها وعللها ومنافعها، ويف موضع آخر فرس احلكمة بأهنا حماسن الرشيعة وأ

وئ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       ﴿ وذلك عند قوله سبحانه:

ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ۈئۆئ     وئۇئ ۇئ ۆئ

[164]آل عمران: ﴾ىئ 
(2)

 . 

وبعض املعارصين من املفرسين عرف احلكمة بأهنا معرفة حكم وأرسار 

 األحكام الرشعية ومقاصدها.

كمة فهي يف كل يشء معرفة رسه وفائدته، واملراد هبا وأما احل»قال رشيد رضا: 

أرسار األحكام الدينية والرشائع ومقاصدها... والذي يتفقه يف الدين ويفهم 

«أرساره ومقاصده يصح أن يقال إنه قد أويت احلكمة
(3)

. 

وفرس ابن عاشور احلكمة بأهنا: الِعلم باهلل ودقائق رشائعه، وهي معاين الكتاب 

هوتفصيل مقاصد
(4)

. 

وبناء عىل ما تقدم فبني املقاصد واحلكم عموم وخصوص مطلق، إذ كل مقصد 

حكمة، وليس كل حكمة مقصدا، فاملقاصد أخص من احلكم، واحلكم أعم من 

 املقاصد.

                                                   
 .4/7مفاتيح الغيب، الرازي ( 1)

 .4/459( مفاتيح الغيب، الرازي 2)

 .473-1/472( تفسري املنار، رشيد رضا 3)

 .723/ 1التحرير والتنوير، ابن عاشور ( 4)
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ألنه يف الغالب من استعامل العلامء ال سيام األصوليني أن احلكم تطلق عىل 

ام، وقد تطلق عىل املعاين الكلية املعاين اجلزئية والعلل اخلاصة وأرسار األحك

 واألهداف العامة التي هي املقاصد.  

 :المطلب الثالث: تعريف التدبر لةة واصطالحا
 أوال: تعريف التدبر لةة:
 ]45القمر:[ ﴾ۆئ ۆئ﴿ الدبر، والدبر: الظهر ، قال تعاىل: التدبر يف اللغة من

خره، ودبر األمر وهو نقيض القبل، ودبر كل يشء عقبه ومؤخره، ودبر األمر آ

وتدبره: نظر يف عاقبته، والتدبري يف األمر: أن تنظر إىل ما تؤول إليه عاقبته، والتدبر: 

التفكر فيه 
(1)

. 

  ﴾ چ  چ  چ ﴿: قوله تعاىل يف أدباره، ومنهيقال: تدبرت األمر إذا  نظرت 

 ]68: املؤمنون[ ﴾ڻ  ۀ  ۀ   ﴿أي : أفال يتفكرون فيعتربوا. وقوله:  ]82النساء : [

أي: أفلم يتفهموا ما خوطبوا به من القرآن
(2)

. 

 ثانيا: تعريف التدبر اصطالحا:
قيل يف تعريف التدبر: هو التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة املراد من 

املعاين
(3)

وإعادة النظر يف اآلية والتفهم حتى يستوضح من كل آية ما يليق هبا، كي  .

 مكنونة ال تتكشف إال للموفقني تتكشف له من األرسار معان
(4)

. 

البعيدة وقيل: هو التفكر الشامل الواصل إىل أواخر دالالت الكلم ومراميه 
(5) 

. 

                                                   
 . 2/586. بصائر ذوي التمييز، الفريوز أبادي 2/1317ظور لسان العرب، ابن من( 1)

 . 2/588بصائر ذوي التمييز، الفريوز آبادي ( 2)

 .23/252التحرير والتنوير، ابن عاشور  ( 3)

 .2/33التحرير والتنوير، ابن عاشور  ( 4)

 .10قواعد التدبر، امليداين /( 5)
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حتديق ناظر القلب إىل معانيه ومجع الفكر »وعرف ابن القيم تدبر القرآن بأنه: 

« ، والغوص بالفكر إىل قرار معانيهعىل تدبره وتعقله
(1)

. 

حا: هو النظر يف أهداف اآليات ومآالهتا، للوقوف عىل فتدبر القرآن اصطال 

املقاصد والغايات منها، وأخذ العرب والعظات منها
(2)

.  

وبناء عىل ما تقدم فربام يطلق التدبر عىل املقاصد، إال أن تدبر القرآن يعم 

ويشمل آيات العقيدة والرشيعة واألخالق، ومقاصد الرشيعة خاصة باألحكام 

 الفقهية. الرشعية والفروع

 
 
 

                              

                                                   
 .453/ 1، ابن القيم مدارج السالكني( 1)

 .54: التعريفات، اجلرجاين /انظر( 2)
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  املبحث األول

 العالقة بني مقاصد الشريعة والقرآن الكريم 

لقد أنزل اهلل جل وعز كتابه تبيانا لكل يشء، وتفصيال لكل يشء، وهدى ورمحة 

 للمؤمنني.

 ﴾ڃڦڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ﴿ قال تعاىل:

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ       ېئ ۈئ  ېئۆئ  ۈئ   ﴿ . وقال سبحانه:[89]النحل: 

. ومن األمور التي هلا [111]يوسف: ﴾ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  

ويمكن إبراز العالقة  عالقة بالقرآن، وقد بينها القرآن وفصلها مقاصد الرشيعة،

 بني مقاصد الرشيعة والقرآن الكريم يف اجلوانب التالية:

احلكيم من إرسال  القرآن الكريم منه تستفاد املقاصد العامة للشارع :أوالً 

الرسل، وتنزيل الكتب، وبيان العقيدة واألحكام، وتكليف املكلفني وجمازاهتم، 

 وبعث اخلالئق واحلياة والكون والوجود.

قد جاءت نصوص كثرية تدعو إىل العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع ف

كمحبة اهلل املعارف باهلل تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله، وأحوال القلوب وأعامهلا، 

وخشيته وإخالص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرمحته ودعائه
(1)

. وفيام ييل بيان 

 بعض هذه املقاصد العامة:

 توحيد الخالق سبحانه واالمتثا: له, وإرخالص العباد  هلل وحده. -1
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ﴿  وقد دلت عىل هذا آيات كثرية منها قوله تعاىل: 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ﴿ قوله سبحانه:و [56]الذاريات: ﴾ڃ

 ﴾ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ وقوله:[115]املؤمنون: ﴾ڭ 

                                                   
 .32/234جمموع الفتاوى، ابن تيمية ( 1)
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ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴿ .وقوله:[65]مريم: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ   ... ﴿ وقوله: .[5]البينة:  ﴾ہ  ہ ہ   ۀۀ

 .[3-2]الزمر:  ﴾ ... ڈ  ڈ

 العد: في األقوا: واألفعا:: -2
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ  چ   ﴿ ل تعاىل:قا

 : وقال سبحانه .[90]النحل: ﴾ڈ  ژ  ژ   ڈڎڎ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ے﴿

 ﴾ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ   ۇ  ۇ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       ٱ ﴿ . وقال سبحانه:[8:]املائدة

 .[25]احلديد:  ﴾پ  پ  ڀ  ڀ

األصل يف العقود مجيعها هو العدل، فإنه بعثت به الرسل » يقول ابن تيمية:

«وأنزلت الكتب
(1)

«كرب مقاصد الشارعأالعدل ىف العبادات من ». ويقول: 
(2)

 .

يعترب أن أمر العامل يف الرشيعة مبني عىل العدل يف الدماء واألموال، واألبضاع و

واألنساب واألعراض
(3)

. 

 مخالفة الهوى: -3
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   ې  ى ﴿ ال تعاىل:ق

 . وقال سبحانه:[50]القصص:  ﴾ىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی    ىئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   ﴿

 .[26]ص:  ﴾ خب

                                                   
 .351/ 20. وانظر: 510/ 2جمموع الفتاوى، ابن تيمية ( 1)

 .250/ 25املصدر نفسه ( 2)

 .18/167املصدر نفسه ( 3)
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املقصد الرشعي من وضع الرشيعة إخراج املكلف عن داعية »يقول الشاطبي: 

«واه، حتى يكون عبدا  هلل اختيارا، كام هو عبد هلل اضطراراه
(1)

. 

ويقرر ابن تيمية أن اإلنسان مأمور بمخالفة هواه
(2)

. وأن األصل أن تكون حمبة 

اإلنسان وإرادته وكراهته وبغضه موافقة حلب اهلل وبغضه وإرادته وكراهته 

الرشعيتني
(3)

. 

 ف:االتفاق واالئتالف وعدم التفرق واالرختال -4
من املقاصد العامة التي دعا إليها القرآن الكريم االعتصام بحبل اهلل واالحتاد 

واالئتالف واالتفاق، وعدم التنازع واالختالف واالفرتاق، األمر الذي يؤدي إىل 

قوة األمة اإلسالمية والتمكني هلا وتأليف القلوب واجتامع الكلمة، وزرع اهليبة يف 

قلوب أعدائها
(4)

 عىل هذا املقصد:  ، ومما يدل

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ            ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴿ قوله تعاىل:

ہ   ہ   ﴿ . وقوله:[103]آل عمران: ﴾ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ 

ڃ  چ   ﴿ . وقوله:[105]آل عمران:   ﴾ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے

ٻ  ٻ  پ   ﴿ .وقوله:[159]األنعام:  ﴾ چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ

 .[46]األنفال:  ﴾ پ  پ

 : تضمن القرآن أصو: المقاصد ومكمالتها:ثانياً 
من القرآن الكريم ثبت أن تكاليف الرشيعة ترجع إىل حفظ مقاصد الرشيعة: ف 

من الرضوريات اخلمس: الدين والنفس والعقل والنسل واملال، واحلاجيات، 

 والتحسينيات.

                                                   
 .2/168املوافقات، الشاطبي( 1)

 .10/246جمموع الفتاوى، ابن تيمية( 2)

 .2/220. االستقامة28/131مية  جمموع الفتاوى، ابن تي( 3)

 51/  28جمموع الفتاوى، ابن تيمية ( 4)



 (ه1436 رخر جمادى اآل) العدد التاسع عشر             مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

277 

كلياهتا املعنوية، وجدناها قد  فإذا نظرنا إىل رجوع الرشيعة إىل»يقول الشاطبي: 

تضمنه القرآن عىل الكامل، وهي الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات، ومكمل 

 «كل واحد منها، وهذا كله ظاهر
(1)

. 

النظر إىل ما دل عليه الكتاب يف اجلملة، وأنه موجود يف السنة »ويقول أيضا:  

أن القرآن الكريم أتى  عىل الكامل زيادة إىل ما فيها من البيان والرشح، وذلك

بالتعريف بمصالح الدارين جلبا هلا، والتعريف بمفاسدمها دفعا هلا، وقد مر أن 

املصالح ال تعدو الثالثة األقسام وهي: الرضوريات ويلحق هبا مكمالهتا، 

واحلاجيات ويضاف إليها مكمالهتا، والتحسينيات ويليها مكمالهتا، وال زائد عىل 

يف كتاب املقاصد، وإذا نظرنا إىل السنة وجدناها ال تزيد عىل هذه الثالثة املقررة 

تقرير هذه األمور، فالكتاب أتى هبا أصوال يرجع إليها، والسنة أتت هبا تفريعا عىل 

الكتاب وبيانا ملا فيه منها، فال جتد يف السنة إال ما هو راجع إىل تلك األقسام، 

«يف السنةفالرضوريات اخلمس كام تأصلت يف الكتاب تفصلت 
(2)

. 

معظم مقاصد القرآن األمر باكتساب املصالح »ويقول العز بن عبد السالم: 

«وأسباهبا، والزجر عن اكتساب املفاسد وأسباهبا
(3)

لو تتبعنا مقاصد ما ». وقال: 

يف الكتاب والسنة، ولعلمنا أن اهلل أمر بكل خري دقه وجله، وزجر عن كل رش دقه 

جلب املصالح ودرء املفاسد، والرش يعرب به عن جلب  وجله، فإن اخلري يعرب به عن

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ﴿ املفاسد ودرء املصالح، وقد قال تعاىل:

 « [8 ،7]الزلزلة:   ﴾ک  ک  ک  ک  گ  گ   
(4)

. 

                                                   
 .368/ 3املوافقات، الشاطبي ( 1)

 .27/ 4املوافقات، الشاطبي ( 2)

 .10/ 1قواعد األحكام، ابن عبد السالم ( 3)

 .188/ 2قواعد األحكام، ابن عبد السالم ( 4)



 عالقة مقاصد الشريعة بالقرآن الكريم وأهميتها في تدبره                             د. يوسف أحمد البدوي 

278 

أمجع آية يف القرآن للحث عىل املصالح كلها والزجر عن املفاسد »ويقول: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ  چ  چ  ڇ   ڇ ﴿ بأرسها قوله تعاىل:

فإن األلف  [90]النحل: ﴾ڈ  ژ  ژ     ڈڌ   ڎ  ڎ

والالم يف العدل واإلحسان للعموم واالستغراق، فال يبقى من دق العدل وجله 

وال يبقى من دق اإلحسان وجله     ﴾چ  چ  چ  ڇ  ﴿ يشء إال اندرج يف قوله:

اف، واإلحسان: إما والعدل هو التسوية واإلنص يشء إال اندرج يف أمره باإلحسان،

جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وكذلك األلف والالم يف الفحشاء واملنكر والبغي 

«عامة مستغرقة ألنواع الفواحش وملا يذكر من األقوال واألعامل
(1)

 . 

ويذكر أن الرشيعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو جتلب مصالح، فإذا سمعت 

ِذيَن آمَ }اهلل يقول:  َا الَّ ؛ فتأمل وصيته بعد ندائه، فال جتد إال خريا حيثك {نُواَيا َأهيُّ

عليه أو رشا يزجرك عنه، أو مجعا بني احلث والزجر، وقد أبان يف كتابه ما يف بعض 

األحكام من املفاسد حثا عىل اجتناب املفاسد وما يف بعض األحكام من املصالح 

حثا عىل إتيان املصالح
(2)

. 

جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل إن الرشيعة » ويقول ابن تيمية:

املفاسد وتقليلها، وأهنا ترجح خري اخلريين ورش الرشين، وحتصيل أعظم 

«املصلحتني بتفويت أدنامها، وتدفع أعظم املفسدتني باحتامل أدنامها
 (3)

. 

 وباجلملة فاملصالح التي عليها مدار الرشائع ثالثة :»وقال الشيخ الشنقيطي: 

 ملفاسد، املعروف عند أهل األصول بالرضوريات .األوىل: درء ا

 والثانية: جلب املصالح، املعروف عند أهل األصول باحلاجيات .

                                                   
 .190/ 2قواعد األحكام، ابن عبد السالم ( 1)

 .12/ 1قواعد األحكام، ابن عبد السالم ( 2)

 .48/ 20جمموع الفتاوى، ابن تيمية( 3)
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والثالثة: اجلري عىل مكارم األخالق وحماسن العادات، املعروف عند أهل 

األصول بالتحسينيات والتتميامت . وكل هذه املصالح الثالث هدى فيها القرآن 

«ي هي أقوم الطرق وأعد هلاالعظيم للطريق الت
 (1)

. 

 فهذه النصوص عن هؤالء العلامء تدل عىل ما ييل:

 أن القرآن دل عىل أنواع املصالح جلبا هلا، وعىل أنواع املفاسد دفعا هلا. -أ

أن القرآن عرب عن أنواع املصالح واملفاسد بألفاظ كلية جامعة، مثل:  -ب

املصالح، والرس، والفحشاء، واملنكر، العدل، واإلحسان، واخلري، والرب، يف جانب 

 والبغي، يف جانب املفاسد.

 إن ما يف الرشيعة من املصالح قد تضمنه القرآن الكريم. -ج

أي أن املقصود األول من نزول القرآن هو بيان املحاسن والقبائح، واخلري 

والرش، واحلسنات والسيئات، والنفع والرض، وهذا يرجع إىل جلب املصالح ودرء 

فاسدامل
(2)

. 

ينطوي عىل أرقى املقاصد وأكربها، وأعىل املصالح وأعظمها، فالقرآن الكريم 

 فهو أصل األصول ومصدر املصادر، وأساس النقول والعقول.

وإن مجيع املقاصد الرشعية املعتربة واملعلومة واملقررة يف الدراسات الرشعية إنام 

ا إىل هدي القرآن وتعاليمه تضمين هي راجعة يف مجلتها أو تفصيلها، ترصحيا أو

 وأرساره وتوجيهاته.

أما الرضوريات فقد جاءت كثري من نصوص القرآن وأحكامه لتثبيت تلك 

الكليات وتدعيمها، واعتبارها أصوال قطعية معتربة يف كل امللل واألمم. وقد 

 جاءت آيات مراعاة الرضوريات اخلمس يف القرآن عىل قسمني:

                                                   
 .47/ 3أضواء البيان، الشنقيطي ( 1)

 .33مقاصد القرآن، عبد الكريم حامدي / ( 2)
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 .لرضوريات اخلمسملت اآيات شالقسم األو:: 
  آيات ختص كل واحد منها.القسم الثاني: 

 أما القسم األو: فهي:
  ۋۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴿ قوله تعاىل: -1

ەئ  ەئ    ائى  ى  ائ  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۋ  ۅ

ی    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی  ۈئوئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

ڀ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٹ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ    ڄڦ   ڦ  ڄ  ڦڦ

ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  ڇ

 .[153 -151]األنعام:  ﴾ڑ  

چ  چ  چ  چ   ﴿وقوله﴾  ۋۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ ﴿:فقد اشتمل قوله تعاىل

 عىل حفظ الدين. ﴾ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڇ  ڇ   ڇڇ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ﴿وقوله ﴾  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې ﴿واشتمل قوله

 عىل حفظ النفس. ﴾  یىئ  ىئ  ىئ      ی

عىل حفظ  ﴾ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ﴿واشتمل قوله تعاىل

 النسل والعرض.

 عىل حفظ العقل.﴾ڃ  ڃ   ﴿وقوله ﴾حئ  مئ   ﴿واشتمل قوله تعاىل 

ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ﴿تعاىلواشتمل قوله 

 عىل حفظ املال. ﴾ٺ  ٺ  ٺ

ڻ        ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں ﴿ قوله سبحانه وتعاىل: -2

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   
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ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ       ٴۇ   ۋ  ۋ  

ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ   ې  ې  ى   ى   ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

  یىئ  ىئ   ىئ  ی    یۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ېئ   ۇئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڄ     ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ    ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ

ک     ک        ڑڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ   ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇڇ

ڱ   ں  ں  ڻ    ڱک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ہ   ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ہڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ

ٴۇ  ۋ  ۋ            ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈۆ  ۈ  ۆڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

ېئ     ېئائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ىې      ې  ې    ى

خب  مب  ىب    حبېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی     ی  ی  جئ   حئ    مئ  ىئ  يئ  جب

ٱ  ٻ   ٻ  ىث  يث  حج  مج  جح          يب  جت  حت     خت    مت  ىت  يت  جث  مث

-23]اإلرساء: ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    پٻ  ٻ  پ  پ

39] . 

 الدين.. ما يدل عىل حفظ ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ﴿: ففي قوله تعاىل

ما يدل عىل حفظ  .﴾ىئ  ی ىئ ىئېئ    ۈئ ېئ ېئ﴿: ويف قوله تعاىل

 النفس.

ۇئ   ۆئ  ۆئ    وئ  وئ  ۇئ ﴿وجاء ما يدل عىل حفظ املال يف قوله تعاىل

ی  جئ  حئ  مئ           یۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    ی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ىئ   

ھ  ﴿. ويف قوله تعاىل﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ
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ٴۇ  ۋ  ۋ        ۅ    ۈۆ  ۈ  ۆے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 .﴾ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ى

ېئ  ېئ  ىئ      ېئۈئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ وئ  ۇئ  ﴿وجاء حفظ العرض يف قوله تعاىل

 .﴾ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  جئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ   ﴿ قوله سبحانه: -3

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

 .[12]املمتحنة:   ﴾ڄ   ڃ  ڃ   ڃ       ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ     ڤ  ڦ

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  ﴿ قوله سبحانه: -4

ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    حئ  مئ   

 .[68-67]الفرقان:  ﴾ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ   ٿٺ   ٺ

فهتان اآليتان والتي قبلهام تدل داللة واضحة وجلية عىل املحافظة عىل مقاصد 

 الرشيعة.

 وأما القسم الثاني فأمثلته أكثر من أن تحصى.
 فمن اآليات التي جاءت لحفظ الدين: -1

. وقوله [56]الذاريات:   ﴾ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ قوله تعاىل: -

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں ﴿: تعاىل

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ے   ے  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 .[285]البقرة:  ﴿

يب  جت  حت    ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ  حئ  مئ ﴿ :وقوله سبحانه -

 .[256]البقرة:  ﴾جح  مح  جخ    مجخت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ﴿ وقوله: -

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڃڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 [41-40]احلج: ﴾گ  گ  گ   گک

 ومن اآليات التي جاءت لحفظ النفس:  -2
گ    گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک ﴿ قوله سبحانه: -

ۀ    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ڳڳ گ  ڳ  

ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ھہ  ہ  ہ  ہ

 .[179-178]البقرة:  ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 .[195]البقرة:   ﴾ ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ ﴿ وقوله سبحانه: -

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ﴿ وقوله سبحانه: -

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڤڤڤ  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڃچ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

  گڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

. وقوله [33-32]املائدة:  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ﴿ تعاىل:

 .[93]النساء:  ﴾ڻ  ڻ     ڱ  ں  ں  ڻ  

ڀ   ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ﴿ وقوله: -

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿ ٿ ٹ ٿ  ڀ ٺ ٺٺ ٺ  ٿ

چ  چ    چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڄڦ   ڦڦ  ڦ  ڤڤ

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڎچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .[3]املائدة: ﴾ک  ک  ک  گ    کڑ  ڑ
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 اءت لحفظ العقل:ومن اآليات التي ج -3
 .[114]طه: ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴿ قوله سبحانه: -

 .[73]البقرة: ﴾گ  گ ﴿ وقوله تعاىل: -

 .[152]األنعام: ﴾ڃ  ڃ ﴿ وقوله تعاىل: -

 ومن اآليات التي جاءت لحفظ النسل: -4
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ﴿ قوله عز وجل: -

 .[3]النساء:  ﴾ں  ں  ڻ  ڻ    ڱڱ  ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ    گک  گ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   ﴿  وقوله عز من قائل: -

 .[21]الروم:  ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ڳگ  گ  گ  ڳ

 ومن اآليات التي جاءت لحفظ الما:: -5
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ﴿ قوله سبحانه: -

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ   ۉ  ې  ې   ې ۅ  ۅ  ۉ   

ی  جئ      حئ  مئ    یی  ی     ىئ  ىئ  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۆئۇئ

 .[6-5]النساء:  ﴾حت  خت  مت    جتجب   حب  خب  مب  ىب  يب  يئىئ

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ وقوله تعاىل: -

 .[29]النساء: ﴾  ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 .[275البقرة:]  ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿ وقوله تعاىل: -

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ ﴿ وقوله سبحانه: -

ڤ    ٹٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ     ڃڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ڈ  ژ   ژ    ڈچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
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گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ک ک ک ک گ   ڑڑ

ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ     ۀں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ںڱ  ڱ   ڱ

 .[282]البقرة:   ﴾ ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ےھ  ھ   ے

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ   ﴿ : ىـالـه تعــوقول -

 . [38]املائدة:  ﴾ٹٹ

 وأما حفظ الحاجيات ومراعاتها:
ورفع احلرج واملشقة، فقد جاءت آيات تدل عىل أن من مقاصد الرشيعة التيسري 

 ومن ذلك: 

 .[78]احلج: ﴾ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ﴿ قوله تعاىل: -

 .[6]املائدة:  ﴾ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿ وقوله سبحانه: -

 .[185]البقرة:  ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ ﴿  وقوله سبحانه: -

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ    ژ  ژ     ﴿ وقوله سبحانه: -

 .[61]النور:  ﴾ڑ

ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب   ﴿ وقوله تعاىل: -

 .[101]النساء:   ﴾جت   حت  خت

   ﴾ ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ﴿ : ىـالـعـوله تــوق -

 .[184]البقرة:

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ﴿ وقوله تعاىل: -

 .[196بقرة:]ال   ﴾ۈئ

چ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ   ﴿ وقوله تعاىل: -

 [.102]النساء:  ﴾ڎ  ڈ
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 وأما حفظ التحسينيات فمما د: على مراعاتها من القرآن:
  ﴾ڭ  ۇ   ﴿ . وقوله سبحانه:[4]القلم:  ﴾ڱ  ڱ     ڱ  ں ﴿ قوله تعاىل:

 .[4]املدثر:

. وقوله [222]البقرة: ﴾ٴۇ  ۋ   ۋ ۆ  ۈ  ۈ   ﴿ وقوله سبحانه:

 .[6]املائدة: ﴾ڈ  ژ  ژ ﴿ سبحانه:

من القرآن الكريم حتددت الكثري من احلكم والعلل واألرسار واملقاصد  :ثالثاً 

اجلزئية، التي تعلقت بأحكامها الفرعية، والتي شكلت حمتوى مهام أسهم يف إبراز 

 املقاصد وتكوينها:

ہ  ہ   ۀ ۀ ہ ہ  ڻڻڻ  ڻ ﴿ : ىـالـعـه تـولـي قـفـف -

 حكمة اعتزال النساء يف احليض، والتي هي دفع األذى. [222]البقرة:   ﴾ھ

 ﴾ں  ڳ  ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ ويف قوله تعاىل: -

 حكمة إجياب احلج، والتي هي حتصيل املنافع، وذكر اهلل وتوحيده. [28]احلج:  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ﴿ ويف قوله تعاىل: -

حكمة ترشيع الزواج، والتي هي السكن  [21]الروم: ﴾ گ  ڳ گ  گ 

 واملودة وإعامر الكون.

ڤ   ڤ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤٿ  ﴿ ويف قوله تعاىل: -

حكمة إجياب الصوم، والتي هي حتصيل  [183]البقرة: ﴾ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

 التقوى.

 [32]اإلرساء: ﴾ک  ک   گ   ک     ک  ڑژ  ژ  ڑ ﴿ ويف قوله تعاىل: -

 حكمة حتريم الزنا، والتي هي فحشه وسوء سبيله ومفاسد مآله.

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ﴿ ويف قوله تعاىل: -

حكمة حتريم اخلمر، والتي [ 91]املائدة: ﴾ڄ  ڄ   ڄ    ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ

 هي إيقاع العداوة والبغضاء بني املؤمنني والصد عن ذكر اهلل وعن الصالة.
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ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ   ﴿ يف قوله تعاىل:و - 

ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ          ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ    ڭھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

  ۆئەئ  ەئ      وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ائې      ې  ى  ى  ائ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

اجلهاد، والتي هي  حكمة فرض [13-10]الصف:  ﴾ىئ  ىئ  ېئۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

حتصيل رضا اهلل وحمبته، ودفع الظلم عن املسلمني، والذب عن دينهم ومنعتهم، 

 ونرصهم عىل أعدائهم.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ﴿ ويف قوله تعاىل: -

ٿ  ٿ    ٿ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦٹ  ٹ       ٹٹ

ڍ ڍ ڌ    ڇڇڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ  ڃ

ک   ک ڑ ڑژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

احلكمة من ترشيع الوضوء، وهي النقاء والوضاءة  [6]املائدة: ﴾ک

، والتأهب ملناجاة اهلل تعاىل، وتكميل النعم املوجودة قبل اإلسالم بنعمة  والتنظف

 اإلسالم، وألنه داعية إىل الشكر.

  ڀپ  پ  پ   ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿ ويف قوله تعاىل: -

ڤ    ٹٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ     ڃڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ڈ  ژ   ژ    ڈچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڑڑ

ہ   ہ   ہ  ہ  ھ    ۀں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ںڱ  ڱ   ڱ  ڱ

 [282]البقرة:  ﴾ ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ےھ   ے ھ   ھ 

احلكمة من كتابة الدين، هي كون الكتابة أقرب إىل اليقني والصدق، وأبعد عن 
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اجلهل والكذب، وسبب للحفظ والذكر، وأقرب إىل االستقامة، وإىل زوال الشك 

 واالرتياب عن قلوب املتداينني.

ت واستقرت ودونت بعض القواعد الفقهية من القرآن الكريم استخلص :رابعاً 

 ذات الصلة باملقاصد الرشعية. 

فقد كان املنشغلون بفن القواعد يرجعون كل قاعدة إىل أصلها من القرآن 

شقة امل)بنية عىل نصوص من القرآن قاعدة :والسنة أو منهام معا، ومن القواعد امل

الرضورة تقدر ) قاعدة:، و(الرضورات تبيح املحظورات)وقاعدة ، (جتلب التيسري

، (درء املفاسد أوىل من جلب املصالح)، وقاعدة (العادة حمكمة)، وقاعدة (بقدرها

(احلرج منفي)، وقاعدة (منع التحيل)، وقاعدة (سد الذرائع)وقاعدة 
(1)

. 

من القرآن الكريم استفيدت العديد من اخلصائص العامة للرشيعة  :رخامساً 

خاصية التيسري والتخفيف ورفع احلرج، رشعية مثل: اإلسالمية املتصلة باملقاصد ال

والوسطية واالتزان واالعتدال، والسامحة والرفق واللني والواقعية، وغري ذلك من 

اخلصائص الكلية والسامت العامة التي تعاقب الباحثون والدارسون عىل طرقها 

وبياهنا
(2)

. 

القرآن ارتباط وثيق ال وبعد بيان هذه اجلوانب يتبني بجالء أن ارتباط املقاصد ب

انفصام له، وأن العالقة بينهام قوية، إذ ارتباط املقاصد بالقرآن هو ارتباط الفرع 

بأصله، والروح باجلسد، وأن ابتناء املقاصد عىل القرآن كابتناء أغصان الشجرة 

 وثامرها عىل ساقها وجذورها.

صد الرشيعة، وأهنا ولقد أكد كثري من العلامء عىل مدى العالقة بني القرآن ومقا

 من أنجع السبل لتدبر القرآن واستخالص أرساره وكنوزه وآلله ودرره.

                                                   
 القواعد الكلية، حممد شبري. القواعد الفقهية، يعقوب باحسني.( 1)

. 30ر: مقاصد القرآن، عبد الكريم احلامدي / . وانظ72 -69/ 1االجتهاد املقاصدي، اخلادمي ( 2)

 .420. مقاصد الرشيعة، اليويب / 48املدخل إىل مقاصد القرآن، عبد الكريم احلامدي / 
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 وسيتضح هذا جليا يف املبحث التايل.

 

                              



 عالقة مقاصد الشريعة بالقرآن الكريم وأهميتها في تدبره                             د. يوسف أحمد البدوي 

290 

 انياملبحث الث

 أهمية املقاصد يف تدبر القرآن 

لقرآن، ودورها يف بني اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم أمهية املقاصد يف تدبر ا

الكشف عن أرساره ومكنوناته، كيف ال وقد ذكر سبحانه أن املقصود من إنزال 

القرآن إنام هو تدبره، والتفكر يف أوامره ونواهيه، وقصصه ومواعظه وأمثاله، 

ووعده ووعيده؛ هذا هو املقصد املهم، واملقصود األعظم من إنزال القرآن واألمر 

ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ ثواب عىل القراءة، قال اهلل عز وجل:بقراءته، بل ومن ترتيب ال

أي: هذه  ﴾ڃڃ ﴿ . فقوله: [29]ص: ﴾ڃ   چڄ  ڃ  ڃڃ  

احلكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا أرسارها 

وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل ملعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، تدرك 

هذا يدل عىل احلث عىل تدبر القرآن، وأنه من أفضل األعامل، وأن بركته وخريه، و

 القراءة املشتملة عىل التدبر أفضل من رسعة التالوة التي ال حيصل هبا هذا املقصود.

أي: أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم  ﴾ڃ   ڃ   چ﴿ وقوله:

حيصل له هلا كل علم ومطلوب، فدل هذا عىل أنه بحسب لب اإلنسان وعقله 

التذكر واالنتفاع هبذا الكتاب
(1)

. 

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ     ڇچ  چ  چ﴿وقال جل وعال: 

 ﴾ھ  ھھ ہ ہ ہ  ۀ  ۀ  ہ ڻ﴿ ،وقال تعاىل:[ 82]النساء: ﴾ڈ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ . وقال تعاىل[68]املؤمنون:

[ 37]ق:  ﴾ڤ
(2)

. 

                                                   
 .712تيسري الكريم الرمحن، ابن سعدي / ( 1)

 .18مفاتيح تدبر القرآن، خالد الالحم / ( 2)
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القرآن هي الغايات التي أنزل القرآن ألجلها، واحلكم  ومن املعلوم أن مقاصد

واألرسار املودعة يف نصوصه وأحكامه، وأهنا صيغت بألفاظ وأساليب متنوعة 

حكيمة لتحقيق الغاية واملقصود منها املتمثل يف التدبر والتفكر؛ لالهتداء إىل ما فيها 

 ا.من مصالح وفوائد إلجيادها وإمدادها ورعايتها واالنتفاع هب

وإن ورود املقاصد واحلكم يف القرآن بصور متعددة، ومواطن خمتلفة، وأساليب 

متنوعة دليل قاطع عىل فضيلتها ومنزلتها، وإشارة إىل رضورة البحث عنها 

واستخراج فوائدها وثمراهتا النظرية والعملية، كام أن كثرة التعليالت اجلزئية 

يل قاطع عىل أمهية التعليل باعتباره وشموهلا للنصوص القرآنية العامة واخلاصة، دل

منهجا قرآنيا يف ربط النصوص بعللها وأسباهبا، واألحكام بحكمها ومقاصدها، 

 والوقائع بآثارها ونتائجها.

ومن هنا تربز القيمة الكربى ملعرفة وإدراك مقاصد الترشيع عموما، ومقاصد 

الغايات الكربى من  القرآن خصوصا، فبمقدار هذه املعرفة يصل اإلنسان إىل إدراك

اخللق والوجود، ويضطلع بمهمة العبودية هلل واإلعامر واإلصالح
(1)

. 

فاملقاصد ال يستغني عن إدراكها ومعرفتها أحد، سواء كان جمتهدا أو مقلدا، 

 وسواء كان مفرسا أو فقيها أو مفتيا أو قاضيا أو داعيا أو مربيا.

ية املقاصد ورضورهتا لفهم وقد نبه كثري من العلامء واألصوليني عىل أمه

 نصوص الوحيني، ومن هؤالء:

من مل يتفطن لوقوع املقاصد يف األوامر والنواهي »اجلويني حيث يقول:  -1

«فليس عىل بصرية يف وضع الرشيعة
 (2)

. 

من تتبع مقاصد الرشع يف جلب املصالح ودرء »ابن عبد السالم، فيقول:  -2

                                                   
 75املدخل إىل مقاصد القرآن، عبد الكريم حامدي / ( 1)

 .206/ 1الربهان، اجلويني ( 2)
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أو عرفان بأن هذه املصلحة ال جيوز املفاسد حصل له من جمموع ذلك اعتقاد 

إمهاهلا، وأن هذه املفسدة ال جيوز قرباهنا، وإن مل يكن فيها إمجاع وال نص وال قياس 

خاص، فإن فهم نفس الرشع يوجب ذلك. وذكر أن معرفة املصالح واملفاسد 

«والرتجيح بينها ال تكون إال ملن درس الرشيعة وفهم مقاصدها
 (1)

. 

كي حيث عد من رشوط املجتهد املامرسة والتتبع ملقاصد تقي الدين السب -3

الرشيعة
(2)

. 

ابن تيمية، إذ ذكر أن خاصة الفقه ىف الدين هو معرفة حكمة الرشيعة  -4

ومقاصدها وحماسنها
(3)

. 

وأن من فهم حكمة الشارع كان هو الفقيه حقا
(4)

. 

فمنه اجليل  وأن معرفة احلكم واملعاين التي تضمنتها الرشيعة من أرشف العلوم،

الذي يعرفه كثري من الناس، ومنه الدقيق الذي ال يعرفه إال خواصهم
(5)

. 

وأن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، وإنام يعرف ذلك من كان 

خبريا بأرسار الرشع ومقاصده، وما اشتملت عليه رشيعة اإلسالم من املحاسن 

عباد ىف املعاش واملعاد، وما فيها من التى تفوق التعداد، وما تضمنته من مصالح ال

احلكمة البالغة والرمحة السابغة والعدل التام
(6)

. 

الشاطبي، إذ يقول: إنام حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني: أحدمها  -5

                                                   
 . 160/ 2قواعد األحكام، ابن عبد السالم ( 1)

 .9 – 8/ 1اإلهباج، السبكي ( 2)

 .354/ 11ابن تيمية ، جمموع الفتاوى( 3)

 .351بيان الدليل، ابن تيمية / ( 4)

 .20/268جمموع الفتاوى، ابن تيمية ( 5)

 .583/ 20جمموع الفتاوى، ابن تيمية ( 6)
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 والثاين: التمكن من االستنباط بناء عىل فهمه فيهافهم مقاصد الرشيعة عىل كامهلا. 
(1) 

. 

فإذا بلغ اإلنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده يف كل مسألة من »ثم قال: 

مسائل الرشيعة ويف كل باب من أبواهبا، فقد حصل له وصف هو السبب يف تنـزله 

يف التعليم والفتيا واحلكم بام أنـزل اهلل ×منـزلة اخلليفة للنبي 
(2)

... وأكثر ما  

لشارع يف ذلك املعنى الذي اجتهد عند الغفلة عن اعتبار مقاصد ازلة العامل  تكون

«فيه
 (3)

. 

وذكر أن الصحابة والسلف كانوا أفقه الناس يف فهم القرآن وتفسريه، وأعلم 

العلامء بمقاصده وبواطنه
(4)

مقاصدها واجلري عىل الرشيعة يف فهموهم القدوة .
(5)

  . 

مر وأن اهلل تعاىل إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر األ

وعدم اعتبارهم للمراد منه، وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد اهلل من خطابه وهو 

باطنه
(6)

. 

 لبتة... فالتدبر إنام يكوناوقرر أنه إذا حصل التدبر مل يوجد يف القرآن اختالف 

ملن التفت إىل املقاصد، ومن أعرض عن مقاصد القرآن مل حيصل منه تدبر
(7)

. 

ىل أمهية املقاصد، واعترب أن الفقيه بحاجة إىل معرفة وابن عاشور ممن ركز ع -6

مقاصد الرشيعة
(8)

. 

                                                   
 .106 – 105/ 4افقات، الشاطبي املو( 1)

 .107– 106/ 4املوافقات، الشاطبي( 2)

 .170/ 4املوافقات، الشاطبي ( 3)

 . 3/409املوافقات، الشاطبي ( 4)

 .  4/130املصدر نفسه ( 5)

 .385/ 3 املصدر نفسه( 6)

 .383/ 3 املصدر نفسه( 7)

 .15مقاصد الرشيعة، ابن عاشور/ ( 8)
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وقرر أن الواجب عىل علامء الرشيعة تعرف علل الترشيع ومقاصده ظاهرها 

وخفيها
(1)

. وأن أدلة الرشيعة اللفظية ال تستغني عن معرفة املقاصد الرشعية
(2)

. 

أي  -اآلخذ يف هذا الفنأليس قد وجب عىل » وبعد أن ذكر مقاصد القرآن قال:

أن يعلم املقاصد األصلية التي جاء القرآن لتبياهنا... فغرض املفرس  -تفسري القرآن

بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد اهلل تعاىل يف كتابه بأتم بيان حيتمله املعنى وال 

 يأباه اللفظ من كل ما يوضح املراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف عليه فهمه

أكمل فهم، أو خيدم املقصد تفصيال وتفريعا...فال جرم كان رائد املفرس يف ذلك أن 

يعرف عىل اإلمجال مقاصد القرآن مما جاء ألجله، ويعرف اصطالحه يف إطالق 

«األلفاظ، وللتنزيل اصطالح وعادات
 (3)

. 

 هذا, وتظهر أهمية المقاصد في تدبر القرآن في الجوانب التالية:
 فهم القرآن وتفسيره:  الجانب األو::

إن فهم النصوص الرشعية وتفسريها ومعرفة دالالهتا ال بد أن يكون وفق 

 املقاصد الرشعية.

وقد عد الطاهر ابن عاشور أول جمال اجتهادي حيتاج إىل النظر املقاصدي، هو 

جمال فهم النصوص وتفسريها سواء كانت قرءانا أو سنة
(4)

. 

ن أحكامه حتقيق عبوديته وحتقيق مصالح عباده فمن املسلم به أن الشارع قصد م

ودفع الفساد عنهم، فإذا وردت نصوص رشعية حتتاج إىل التفسري والبيان، فإن هذه 

النصوص تفرس وحيدد نطاق تطبيقها وجمال إعامهلا يف ضوء املصالح واملقاصد التي 

وردت هذه النصوص لتحقيقها، واحلكم التي جاءت من أجلها
(5)

. 

                                                   
 . 48/  عاشورابن ، مقاصد الرشيعة( 1)

 . 203مقاصد الرشيعة، ابن عاشور / ( 2)

 .41، 39/ 1التحرير والتنوير، ابن عاشور ( 3)

 .15مقاصد الرشيعة، ابن عاشور / ( 4)

 .115البدوي /  ،مقاصد الرشيعة( 5)
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مقاصد الرشيعة يراد به إعامله واستثامره يف فهم النصوص الرشعية إن العلم ب

وتوجيهها، وهذا يكون عىل اخلصوص يف النصوص ظنية الداللة إذ يستعني 

املجتهد باملقاصد يف فهم النصوص واختيار املعنى املناسب لتلك املقاصد وتوجيه 

نص ورصفه عن معنى النص بام خيدمها، وقد يصل األمر باملجتهد إىل تأويل ال

 ظاهره يف حال خمالفة ذلك املعنى الظاهر ملقاصد الرشيعة وكلياهتا.

فمقاصد الرشيعة خري معني عىل آيات القرآن وتفسريها، وحتديد مدلوالت 

األلفاظ ومعرفة معانيها، لتعيني املعنى املقصود منها، ألن األلفاظ والعبارات قد 

ملقاصد لتحديد املعنى املقصود للشارع تتعدد معانيها وختتلف مدلوالهتا، فتأيت ا

احلكيم
(1)

. 

وقد أمجع العلامء عىل أن أرشف أنواع التفسري وأجلها أن يفرس كتاب اهلل بكتاب 

اهلل، إذ ال أحد أعلم بمعنى كالم اهلل جل وعال من اهلل جل وعال
(2)

. 

فام  وقد قرر ابن تيمية أن أصح الطرق يف تفسري القرآن أن يفرس القرآن بالقرآن،

أمجل يف مكان فإنه قد فرس يف موضع آخر، وما اخترص يف مكان فقد بسط يف 

موضع آخر، وما ورد عاما يف موضع ربام خصص يف موضع آخر، وما أطلق يف آية 

ربام قيد يف آية أخرى، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، فإهنم أدرى بذلك ملا 

وما هلم من الفهم التام، والعلم  شاهدوه من القرآن، واألحوال التي اختصوا هبا،

 ، وصدق نياهتمالصحيح، والعمل الصالح، وحبهم هلل ورسوله، وإخالص قلوهبم، 

وصربهم ويقينهم، ثم بأقوال التابعني
(3)

 . 

                                                   
املقاصد العامة،  .76، 1/58. االجتهاد املقاصدي، اخلادمي 311/ مقاصد الرشيعة، حممد الزحييل( 1)

 .12/195جمموع الفتاوى، ابن تيمية  .107-106مل /العا

 .1/67أضواء البيان، الشنقيطي ( 2)

 .93مقدمة يف أصول التفسري، ابن تيمية / . 13/363جمموع الفتاوى، ابن تيمية ( 3)
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وأن الناس ال يفهمون معاين القرآن إال بداللة ألفاظ القرآن عىل معانيه، فإذا 

 عىل املعاينسمعوا ألفاظه وتدبروه، كان اللفظ هلم دليال
(1)

. 

فاملفرس إذ عدم النص الدال عىل معنى اآلية من القرآن أو من السنة، أو أقوال 

الصحابة اجتهد يف تفسري اآلية بحسب ما يفهمه من لغة العرب التي نزل هبا 

القرآن، بيد أن تفسريه للقرآن يف هذه احلالة ال بد أن يكون مراعيا فيه مقاصد 

 يسوقه الفهم العريب املجرد إىل اخلروج عن مقاصد الشارع وأهدافه، بحيث ال

الشارع
(2)

 . 

إن القرآن والسنة ملا كان عربيني مل يكن لينظر فيهام إال عريب، كام »قال الشاطبي: 

أن من مل يعرف مقاصدمها مل حيل له أن يتكلم فيهام، إذ ال يصح له نظر حتى يكون 

«ه يشء من الرشيعةعاملا هبام، فإنه إذا كان كذلك مل خيتلف علي
(3)

. 

 :(4)الجانب الثاني: العصمة من التأويل الفاسد
نقل ابن رشد إمجاع املسلمني عىل أنه ال جيب أن حتمل ألفاظ الرشع كلها عىل 

ظاهرها، وال أن خترج كلها عن ظاهرها بالتأويل
(5)

. 

وقد أمجع مجيع املسلمني عىل أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل رشعي 

عنه، إىل املحتمل املرجوح، وعىل هذا كل من تكلم يف األصول صارف
(6)

. 

والقرآن عىل ظاهره حتى تأيت داللة منه أو سنة أو إمجاع » قال اإلمام الشافعي:

«بأنه عىل باطن دون ظاهر
(7)

. 

                                                   
 .195/  12 جمموع الفتاوى ابن تيمية( 1)

 .487 /مقاصد الرشيعة، اليويب .91/عالل الفايسة، ـريعـ. مقاصد الش288/( علم مقاصد الشارع، الربيعة2)

 .31/ 3املوافقات، الشاطبي ( 3)

 .99املدخل إىل مقاصد القرآن، عبد الكريم حامدي/ ( 4)

 . 3فصل املقال، ابن رشد / ( 5)

 .269/ 7أضواء البيان، الشنقيطي ( 6)

 .580الرسالة، الشافعي / ( 7)
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فال يعني إعامل املقاصد يف تفسري النصوص الرشعية تأويلها وإلغاء ظواهرها 

صيال، واالستعاضة عن ذلك بمصالح ومهية أو ما أشبه وتعطيل ألفاظها مجلة وتف

 ذلك.

إن االجتاه املقاصدي ال يتجاوز النصوص الرشعية، وال يضعها يف مقابل بعض 

املصالح واملنافع، وإنام يعتمد املصالح املعتربة واملقاصد الرشعية املرعية يف تفسري 

النص الرشعي قرآنا وسنة
(1)

. 

التي جاءت النصوص لغايتها مسرتشدا بام عرف فهو يستلهم احلكم واملصالح 

من عادة الرشع يف األحكام، مستعينا بروح الرشيعة وعللها املنصوصة وأحكامها 

املستنبطة، فإذا ما توصل إىل هذه احلكمة وتعرف عىل تلك املصلحة فرس النص يف 

ضوئها، وحدد نطاق تطبيقه وجمال إعامله عىل أساسها
(2)

. 

للنصوص الرشعية ينبغي أن يلتزم بضوابطه ورشوطه،  وإن الفهم املقاصدي

وإال آل األمر إىل حتميل النصوص غري ما حتتمل، وخرج إعامل املقاصد عن 

مقاصده، وأفىض كل ذلك إىل اجتاه تقوييل، يتقول عىل النصوص ويرسف يف 

تأويلها، ولو كان هذا التأويل مناقضا لقواعد العلم وقواعد االستدالل 

واالستنباط
(3)

 . 

قال ابن حزم: فمن ترك ظاهر لفظ القرآن وطلب معاين ال يدل عليها لفظ 

الوحي فقد افرتى عىل اهلل عز وجل، ومن ترك الظاهر الذي علمناه وتعداه إىل 

تأويل مل يأت به ظاهر آخر حرام وفسق ومعصية هلل تعاىل
(4)

 . 

                                                   
 .5الوزاين / توظيف املقاصد يف فهم القرآن وتفسريه، التهامي ( 1)

 .116مقاصد الرشيعة، البدوي/( 2)

 .6توظيف املقاصد يف فهم القرآن وتفسريه، التهامي الوزاين /( 3)

 .372/ 1اإلحكام، ابن حزم ( 4)
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، كام شددوا عىل وقد حذر العلامء من تفسري القرآن بغري علم أو تأويله بغري حق

الناظر يف كالم اهلل تعاىل أن يكون عليام بمراد اهلل سبحانه خبريا بأرسار القرآن 

ومقاصده. والتحفظ من القول ىف كتاب اهلل تعاىل إال عىل بينة
(1)

. 

أن يكون عىل بال من الناظر واملفرس واملتكلم عليه أن ما يقوله » قال الشاطبي:

كالم اهلل فهو يقول بلسان بيانه هذا مراد اهلل من هذا تقصيد منه للمتكلم والقرآن 

الكالم فليتثبت أن يسأله اهلل تعاىل من أين قلت عنى هذا
(2)

الضالة ؟...ولعل الفرق 

« توخي مقاصد الرشع أهوائها دون ابتداعها اتباع احلديث أصل املذكورة يف
(3)

. 

وهو اجلهل وقرر أن مدار الغلط يف هذا الفصل إنام هو عىل حرف واحد 

بمقاصد الرشع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض
(4)

. 

وبني أن من فهم مقاصد القرآن مل حيتل عىل أحكام اهلل حتى ينال منها بالتبديل 

والتغيري، ومن وقف مع جمرد الظاهر غري ملتفت إىل املقاصد اقتحم املتاهات 

 البعيدة التي وقعت فيها املبتدعة كاخلوارج واملشبهة. 

جلملة فكل من زاغ ومال عن الرصاط املستقيم فبمقدار ما فاته من وعىل ا

مقاصد القرآن فهام وعلام، وكل من أصاب احلق وصادف الصواب فعىل مقدار ما 

حصل له من فهم مقاصده
(5)

. 

إذ العلم بمقاصد الرشيعة والرسوخ فيها هو العاصم الوحيد ملريد تفسري القرآن 

املقاصد يف تدبر القرآن يعصم املتدبر من إنتاج  أو تأويله أو تدبره، وإن إعامل

تأويالت ومقاصد تصطدم مع املقاصد الربانية
(6)

. 

                                                   
 .101. املدخل إىل مقاصد القرآن، عبد الكريم حامدي / 423/ 3املوافقات، الشاطبي ( 1)

 .424/ 4املوافقات، الشاطبي ( 2)

 .11وانظر: فصل املقال، ابن رشد /  .176/ 2ات، الشاطبي املوافق( 3)

 .244/ 1االعتصام، الشاطبي ( 4)

 .101. وانظر: املدخل إىل مقاصد القرآن، عبد الكريم حامدي / 390/ 3املوافقات، الشاطبي ( 5)

 .102املدخل إىل مقاصد القرآن، عبد الكريم حامدي / ( 6)
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فيجب عىل املتدبر أن يكون عارف ا بمقاصد الرشيعة؛ حتى ال يقع يف الشطط 

والغلط، وخيطىء يف فهم مراد اهلل تعاىل ومقصوده سبحانه
(1)

. 

السنة من أن يعرف ما يدل عىل مراد ال بد يف تفسري القرآن و»وقال ابن تيمية: 

اهلل ورسوله من األلفاظ، وكيف يفهم كالمه، فمعرفة العربية التي خوطبنا هبا مما 

يعني عىل أن نفقه مراد اهلل ورسوله بكالمه، وكذلك معرفة داللة األلفاظ عىل 

عىل املعاين، فإن عامة ضالل أهل البدع كانوا هبذا السبب، فإهنم محلوا كالم الشارع 

ما يدعون أنه دال عليه، وال يكون األمر كذلك، وجيعلون هذه الداللة حقيقة، 

وهذه جمازا، كام أخطأ املرجئة يف اسم اإليامن، إذ جعلوا لفظ اإليامن حقيقة يف جمرد 

«تصديق، جمازا يف األعامل
(2)

. 

فأهل البدع أخذوا العبارات اإلسالمية القرآنية والسنية وجعلوا يضعون هلا »

عاين توافق معتقدهم ثم خياطبون هبا، وجيعلون مراد اهلل تعاىل ورسوله من جنس م

ما أرادوا، فحصل هبذا من التلبيس عىل كثري من أهل امللة ومن حتريف الكلم عن 

«مواضعه ومن اإلحلاد يف أسامء اهلل تعاىل وآياته ما اهلل به عليم
 (3)

. 

قرآن ال تربز انبثاقا من رؤية نحن وخالصة القول أن املقاصد املرعية يف تدبر ال

حددناها وصيغة نحن صغناها، بل املقاصد الرشعية املعتربة إنام هي راجعة إىل 

 هدي القرآن وتوجيهاته؛ وبذلك نغلق الباب عىل دعاة التسيب واالنفالت باسم

 املقاصد واملصالح؛ فالفهم املقاصدي ليس انحرافا  يف املنهج، بل هو رد عىل

املنحرفةاالجتاهات 
(4)

. 

                                                   
 .10داللة السياق، حممد العبادي/ ( 1)

 .355/ 17 ،169/  7 ،7/116جمموع الفتاوى، ابن تيمية ( 2)

 .235بغية املرتاد، ابن تيمية  ( 3)

 التفسري املقاصدي) املقدمة(، زهري رياالت.( 4)
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 الجانب الثالث: الترجيح والتوفيق بين معاني القرآن والنصوص المتعارضة:
من املعلوم أن القرآن قد اشتمل عىل آيات حمكامت وأخر متشاهبات كام يف قوله 

ۀ    ۀڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ﴿ :تعاىل

   ۆۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ڭہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

 . [7]آل عمران: ﴾ې ې  ې  ى ى  ېۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉ

فمن رّد ما اشتبه عليه إىل الواضح منه، وحكم حمكمه عىل متشاهبه عنده، فقد »

«اهتدى، ومن عكس انعكس
 (1)

. 

فالواجب يف املتشاهبات ردهن إىل املحكامت، الاليت هن أصل الكتاب وأساسه 

ئضه وحدوده وأمره وهنيه وحالله وحرامه وعمدته، ففيهن عامد الدين وفرا

ومقاصده، والتعريف باملصالح واملفاسد، والداللة عىل صالح العباد يف املعاش 

 واملعاد.

وقد اختلف العلامء يف املراد باملتشابه، فروي عن السلف عبارات كثرية يف 

بعضهم،  املقصود به، ومن ذلك أنه ما فيه اشتباه يف الداللة عىل كثري من الناس أو

وحتتمل داللته موافقة املحكم، وقد حتتمل شيئ ا آخر من حيث اللفظ والرتكيب، ال 

من حيث املراد
(2)

. 

وعىل هذا التفسري للمتشابه فالواجب رد النصوص املحتملة إىل النصوص 

املحكمة املبينة، فيحمل اللفظ املحتمل عىل ما يوافق نصوص الرشيعة ومقاصدها، 

ان أحدمها يوافق مقاصد الرشيعة واآلخر خيالفهام محلناه عىل وإذا كان للفظ تفسري

ما يوافق مقاصدها، وذلك لدفع التناقض عن نصوص القرآن مصداقا لقوله تعاىل: 

. [82]النساء: ﴾ڇ   ڇ ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڇچچچ ﴿

                                                   
 .7/ 2جامع البيان، الطربي ( 1)

 .2/7فسري القرآن العظيم، ابن كثري ت( 2)
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وهبذا يعلم أن كل تأويل وتفسري خالف النصوص الرشعية وأبطلها، وناقض 

الرشيعة وعارضها أنه داحض وباطل مقاصد
(1)

. 

ومن املسلامت أن نصوص الشارع حمكمة ومتسقة وال تعارض فيها ألبتة، وإذا 

وقع يشء من التعارض بني األدلة فإنام هو بحسب الظاهر ونظر املجتهد ال بحسب 

احلقيقة
(2)

. 

إليه ومن األمور املساعدة عىل الرتجيح عند التعارض اعتامد املقصد وااللتفات 

والتعويل عليه، فقد يستأنس املجتهد بمراعاة مقصد أو حكمة تبينت له للتخلص 

 من التعارض، واخلروج منه.

فمقاصد الرشيعة أحد املرجحات التي يرجح هبا الفقيه فهام  معين ا لكتاب اهلل 

جل وعال، فكلام كان رأيه أقرب إىل مقاصد الرشيعة كان رأيه أقرب إىل الصواب، 

لعكسوالعكس با
(3)

. 

ومن أمثلة مراعاة أئمة التفسري مقاصد الرشيعة يف تفسري القرآن وتدبره، 

 وتوظيفها يف الرتجيح :

  ڱڳ  ڱ ﴿ ما ذكره الطربي أن أهل التأويل اختلفوا يف معنى قوله تعاىل: -1

معنى ذلك أنه عقرها ورضب  فقال بعضهم: [33]ص:﴾ںڱڱں

ا وعراقيبها بيده حبا هلا. وساق أعناقها، وقال آخرون: بل جعل يمسح أعرافه

بسنده إىل ابن عباس أنه قال بالقول الثاين. ثم قال: وهذا القول الذي ذكرناه عن 

ابن عباس أشبه بتأويل اآلية، ألن نبي اهلل مل يكن إن شاء اهلل ليعذب حيوانا 

بالعرقبة، وهيلك ماال من ماله بغري سبب
(4)

. فعرقبة سوق اخليل وقطع أعناقها 

                                                   
 .489( مقاصد الرشيعة، اليويب/1)

 .294/ 4. املوافقات، الشاطبي 3/471. بدائع الفوائد، ابن القيم 17/380بن تيمية جمموع الفتاوى، ا( 2)

 .9داللة السياق، حممد العبادي / ( 3)

 .233/ 18جامع البيان، الطربي ( 4)
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يف األرض وإضاعة للامل فساد
(1)

. فهنا اعتمد شيخ املفرسين يف ترجيح قول ابن 

عىل مقاصد الرشيعة وعىل حفظ املالعباس 
(2)

. ثم إن القول األول متضمن 

للطعن يف عصمة النبوة ومقام الرسالة، ينزه عن مثله كل مؤمن فضال عن نبي، 

وهذا ال يتناسب مع حفظ الدين ومقاصد الرشيعة
(3)

 . 

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴿ يف قوله تعاىل:  -2

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڎ  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچچ 

ڱ  ڱ  ں  ں    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱک  ک  ک ک 

اختلف املفرسون هل كان إبراهيم عليه  [78 -76]األنعام: ﴾ڻڻ ڻ  ڻ 

ا أو مناظر    ا ؟الصالة والسالم ناظر 

واحلق أن إبراهيم عليه الصالة »القول الثاين، حيث قال:  رجح ابن كثري 

والسالم كان يف هذا املقام مناظرا لقومه، مبينا هلم بطالن ما كانوا عليه من عبادة 

.و بعد ذكره اآليات واألحاديث الدالة عىل أن اهلل فطر اخللق «اهلياكل واألصنام

يف حق سائر اخلليقة، فكيف يكون إبراهيم اخلليل  فإذا كان هذا»عىل توحيده قال: 

ناظرا يف هذا  [120]النحل:  ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ﴿ الذي جعله اهلل 

املقام ؟! بل هو أوىل الناس بالفطرة السليمة، والسجية املستقيمة بعد رسول اهلل 

ا لقومه  × فيام كانوا فيه بال شك وال ريب. ومما يؤيد أنه كان يف هذا املقام مناظر 

ۋ    ٴۇۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڭڭ  ڭ﴿ من الرشك ال ناظرا قوله تعاىل :

وئ     ۇئ    وئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ې

                                                   
 .258/ 23التحرير والتنوير، ابن عاشور ( 1)

 .10داللة السياق، حممد العبادي / ( 2)

 .328ين، حسني احلريب / انظر: قواعد الرتجيح عند املفرس( 3)
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ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

 « [ 81-80]األنعام:   ﴾خب   مب  ىب    حبمئ  ىئ  يئ  جب  حئی   جئ
(1)

. 

نا قد اعتمد يف ترجيحه عىل مقاصد الرشيعة وقواعدها، فنجد أن ابن كثري ه

فمن مقاصدها حفظ الدين، ومن حفظه التأدب مع األنبياء عليه الصالة والسالم، 

كيف ال وهم إنام بعثوا إلقامة الدين
(2)

. واألنبياء معصومون من الرشك قبل النبوة 

وبعدها إمجاعا
(3)

. 

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  ﴿ يف قوله تعاىل : -3

ذهب [ 87]األنبياء:   ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ 

بعض املفرسين إىل أن قدر هنا من القدرة، وهذا قول فاسد فسادا بينا؛ قال 

قيل: معناه استنزله إبليس ووقع يف ظنه إمكان أال يقدر اهلل عليه »القرطبي: 

ه كفربمعاقبته. وهذا قول مردود مرغوب عنه؛ ألن
(4)

. 

فإذا ظن العبد أن اهلل تعاىل ال يقدر عليه فهذا كفر والعياذ باهلل ، ونسبة الكفر إىل 

«األنبياء ختالف مقاصد الرشيعة خمالفة تامة
(5)

. ثم حكى القرطبي أن كثريا من 

العلامء قالوا معناه: فظن أن لن نضيق عليه. وقيل: هو من القدر الذي هو القضاء 

ن لن نقيض عليه بالعقوبة، وعىل هذين التأويلني العلامءواحلكم؛ أي فظن أ
(6)

. 

وهذان القوالن ال خيالفان مقاصد الرشيعة، وأن القول القايض بأن القدر من  

 القدرة خمالف لقواعد الرشيعة من عصمة األنبياء وتنزهيهم عن الكفر.

                                                   
 .254/ 6. وانظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية 292/ 3تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ( 1)

 .10داللة السياق، حممد العبادي/ ( 2)

 . 224/ 1اإلتقان، السيوطي ( 3)

 .331/ 11اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي ( 4)

 .12داللة السياق، حممد العبادي / ( 5)

 .332/ 11اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي ( 6)
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وقد يعود سبب التعارض بني النصوص إىل وجود تعارض بني العلل واحلكم 

واملقاصد نفسها، فيفزع حينئذ إىل الرتجيح بني تلك العلل واحلكم واملقاصد 

بغرض اخلروج من تعارض النصوص، فيقدم املجتهد ما ينبغي تقديمه عىل ما 

ينبغي تأخريه
(1)

. 

 

 

                              

 

                                                   
. التعارض والرتجيح، الربزنجي 279 -273/ 4. اإلحكام، اآلمدي 674إحكام الفصول، الباجي / ( 1)

. مقاصد 110. وانظر: الرتجيح باملقاصد ضوابطه وأثره الفقهي، حممد عاشوري / 273 -251/ 2

 .300مينة ساعد بوسعادي/ الرشيعة وأثرها يف اجلمع والرتجيح بني النصوص، ي
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  املبحث الثالث

 اللة عخليهاأهمية القرآن يف إدراك مقاصد الشريعة و منهجه يف الد 

 المطلب األو:: أهمية القرآن في إدراك مقاصد الشريعة:
القرآن الكريم كلية الرشيعة، وهو حبل اهلل املتني، والذكر احلكيم، والرصاط 

املستقيم، الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسن، وهو عصمة الناس 

حاجة األمة ماسة إىل فهم أمجعني، وبه نجاهتم وسعادهتم، وقيام دينهم ودنياهم، و

القرآن. ومريد الوصول إىل حقيقة الدين ومقاصد األحكام جيب عليه أن جيعل 

القرآن قطب الرحى الذي تدور عليه مجيع األدلة األخرى
(1)

. 

فإذا مل يعن الناظر يف املقاصد بالكتاب، واملفرس بالقرآن وتدبره، أدى ذلك إىل  

اإلخالل بفهم مقصود الشارع
(2)

األدلة الرشعية أقرب إىل تفهيم مقصود  . إذ

الشارع من كل يشء
(3)

. فنصوص الشارع مفهمه ملقاصده، وموضحة ألهدافه 

ومبينة ألرساره وحكمه، بل هي أوىل ما يتلقى منه فهم املقاصد الرشعية، واملصالح 

الدينية
(4)

. 

رام وإذا كان من املعلوم أن القرآن هو أساس الرشيعة وأصلها لزم رضورة ملن 

االطالع عىل كليات الرشيعة، وطمع يف إدراك مقاصدها، أن ال هيمل النظر يف 

مصدرها األسايس، ومنبعها الروي، ألنه بإمهاله له يفوته كثري من مقاصد الرشيعة، 

الكلية واجلزئية، العامة واخلاصة، إذ القرآن أصل األصول واألحكام، ومرجع 

أصل ترجع إليه األصول كلها من سنة، األدلة، وقاعدة الترشيع ومنطلقه، فهو 

                                                   
 . 13/330. جمموع الفتاوى، ابن تيمية  3/346املوافقات، الشاطبي ( 1)

 .  476مقاصد الرشيعة، اليويب /( 2)

 . 3/336املوافقات الشاطبي ( 3)

 . 388/ 2املوافقات الشاطبي ( 4)



 عالقة مقاصد الشريعة بالقرآن الكريم وأهميتها في تدبره                             د. يوسف أحمد البدوي 

306 

وإمجاع، وقياس، وغريها من أدلة الترشيع واالستنباط
(1)

. 

إذ الرشيعة كام هو معلوم كتاب وسنة واستنباط منهام، واملقاصد هي إدراك 

أهداف الكتاب والسنة وغاياهتام يف الترشيع، فإذا مل يعن الناظر بالكتاب ترتب عىل 

املفرتض حصوله، وأيضا نصوص الرشع أقرب إىل ذلك إخالل هبذا اإلدراك 

تفهيم مقصود الشارع فالعناية هبا أمر رضوري
(2)

. 

إذا تقرر هذا، فإن ارتباط املقاصد بالقرآن وثيق، والعالقة بينهام قوية، إذ ارتباط 

املقاصد بالقرآن هو ارتباط الفرع بأصله الذي به ثباته وقراره، وإجياده وإمداده، 

 بمتبوعه، واملحكوم بحاكمه الذي به استقامته وسداده . واتصال التابع

ولقد أكد كثري من العلامء واألصوليني عىل أمهية القرآن يف إدراك مقاصد 

 الرشيعة، ومن هؤالء: 

ب والسنة واإلمجاع. مقاصد الرشع تعرف بالكتا»، فقد قال: الغزايل  -1

سنة واإلمجاع، وكانت ترجع إىل حفظ مقصود فهم من الكتاب وال ال فكل مصلحة

من املصالح الغريبة التي ال تالئم ترصفات الرشع، فهي باطلة مطرحة، ومن صار 

«إليها فقد رشع، كام أن من استحسن فقد رشع
 (3)

. 

القرآن يرشد إىل املقاصد الصحيحة واملآخذ »، إذ يقول: ابن كثري  -2

«العقلية الرصحية
 (4)

 . 

رضورة ملن رام االطالع عىل كليات  ، حيث ذكر أنه يلزمالشاطبي  -3

الرشيعة، وطمع يف إدراك مقاصدها، واللحاق بأهلها، أن يتخذ القرآن سمريه 

                                                   
 .475ليويب /. مقاصد الرشيعة، ا3/346. املوافقات، الشاطبي 189/ 1املستصفى، الغزايل ( 1)

 .476مقاصد الرشيعة، اليويب /( 2)

 .503-2/502املستصفى، الغزايل( 3)

 .7/63تفسري ابن كثري، ابن كثري ( 4)
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وأنيسه، وأن جيعله جليسه عىل مر األيام والليايل، نظرا  وعمال
(1)

 . 

نصوص الشارع مفهمة ملقاصده، بل هي أول ما يتلقى منه فهم املقاصد »وقال: 

«الرشعية
(2)

ن األدلة الرشعية أقرب إىل تفهيم مقصود الشارع من كل رر أـ. وق

يشء
(3)

. 

ابن عاشور إذ ذكر أن يف القرآن الكريم أدلة عىل مقاصد الرشيعة -4
(4)

. وأن 

مراد اهلل من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إىل حفظ مقاصد الدين، وقد أودع 

ا بمعرفة مراده واالطالع ذلك يف ألفاظ القرآن التي خاطبنا هبا خطابا بينا، وتعبدن

عليه
(5)

. 

 المطلب الثاني: منهج القرآن في الداللة على مقاصد الشريعة:
لقد تنوعت أساليب القرآن وطرقه يف الداللة عىل مقاصد الرشيعة و بيان 

 حكمها، ومن هذه الطرق واملسالك: 

 التنصيص عىل علل األحكام بالطرق املعروفة يف مسالك العلة، وهذا أكثر -1

من أن حيرص
(6)

ولو تتبعنا ما يفيد إثبات األسباب من القرآن ». قال ابن القيم: 

والسنة لزاد عىل عرشة آالف موضع ومل نقل ذلك مبالغة بل حقيقة، ويكفي شهادة 

«احلس والعقل والفطر
(7)

. 

مملوآن من تعليل األحكام  ×وذكر يف موضع آخر أن القرآن وسنة رسول اهلل 

تعليل اخللق هبام، والتنبيه عىل وجوه احلكم التي ألجلها رشع باحلكم واملصالح و

                                                   
 .3/346( املوافقات، الشاطبي 1)

 .2/388( املوافقات، الشاطبي 2)

 .336/ 2( املوافقات، الشاطبي 3)

 .19( مقاصد الرشيعة، ابن عاشور /4)

 .1/39، ابن عاشور ( التحرير والتنوير5)

 ينظر يف ذلك مسالك العلة يف كتب األصول. وقد تقدم يف املبحث السابق أمثلة عىل ذلك. ( 6)

 .189( شفاء العليل، ابن القيم/7)
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تلك اإلحكام، وألجلها خلق تلك األعيان، ولو كان هذا يف القرآن والسنة يف نحو 

مائة موضع أو مائتني لسقناها ولكنه يزيد عىل ألف موضع بطرق متنوعة: فتارة 

ذي هو املقصود بالفعل، يذكر الم التعليل الرصحية، وتارة يذكر املفعول ألجله ال

وتارة يذكر من أجل الرصحية يف التعليل، وتارة يذكر أداة كي، وتارة يذكر الفاء 

وأن، وتارة يذكر أداة لعل املتضمنة للتعليل املجردة عن معنى الرجاء املضاف إىل 

املخلوق، وتارة ينبه عىل السبب يذكره رصحيا، وتارة يذكر األوصاف املشتقة 

األحكام ثم يرتبها عليها ترتيب املسببات عىل أسباهبا، وتارة ينكر  املناسبة لتلك

عىل من زعم أنه خلق خلقه ورشع دينه عبثا وسدى، وتارة ينكر عىل من ظن أنه 

يسوي بني املختلفني اللذين يقتضيان أثرين خمتلفني، وتارة خيرب بكامل حكمته 

 خمتلفني، وأنه ينزل األشياء وعلمه املقتىض أنه ال يفرق بني متامثلني وال يسوى بني

منازهلا ويرتبها مراتبها، وتارة يستدعي من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل 

حلسن ما بعث به رسوله ورشعه لعباده، كام يستدعي منهم التفكر والنظر يف 

خملوقاته وحكمها وما فيها من املنافع واملصالح، وتارة يذكر منافع خملوقاته منبها 

عىل ذلك، وأنه اهلل الذي ال إله إال هو، وتارة خيتم آيات خلقه وأمره بأسامء  هبا

 وصفات تناسبها وتقتضيها.

والقرآن مملوء من أوله إىل آخره بذكر حكم اخللق واألمر ومصاحلهام ومنافعهام 

وما تضمناه من اآليات الشاهدة الدالة عليه، وال يمكن من له أدنى اطالع عىل 

إنكار ذلكمعاين القرآن 
(1)

. 

إيراد النصوص الكثرية حول معنى معني وتنوع أسلوهبا من األمر به، إىل  -2

النهي عن ضده، إىل مدح فاعله، وذم تاركه، ورضب األمثال له والقصص، وذكر 

ما يرتتب عليه من األجر والثواب، أو ما يف خمالفته من العقاب والوعيد. قال ابن 

                                                   
 .2/22( مفتاح دار السعادة، ابن القيم 1)
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القصص واألمر والزجر، والوعد والوعيد، تكررت املواعظ و» عبد السالم:

والرتغيب والرتهيب وغري ذلك يف القرآن، وال شك أن يف التكرير واإلكثار من 

التقرير يف القلوب ما ليس اإلجياز واالختصار؛ ومن نظر إىل تكرير مواعظ القرآن 

«ووصاياه ألفاها كذلك، وإنام كررها اإلله ملا علم فيها من إصالح العباد
(1)

. 

 

 

                              

                                                   
ر السعادة، مفتاح دا .2/293املوافقات، الشاطبي وانظر:  .1/176واعد األحكام، ابن عبد السالم ق( 1)

 .108/ 5اإلهباج يف رشح املنهاج، السبكي .2/22ابن القيم 
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 اخلامتة

احلمد هلل ، والصالة والسالم عىل رسول اهلل ، لقد توصلت من خالل هذا البحث إىل 

 نتائج عدة، ومن أمهها:

احلكم والغايات التي راعاها اهلل يف أحكامه وترشيعاته لتحقيق أن املقاصد هي:     -1

 واملعاد . العبودية هلل ومصالح العباد يف املعاش

مقاصد القرآن هي: الغايات التي أنزل القرآن ألجلها حتقيقا  للعبودية هلل    -2

 ومصالح العباد.

تدبر القرآن هو: تفهم معاين ألفاظه، والتفكر فيام تدل عليه آياته مطابقة  -3

وتضمنا ولزوما، وانتفاع القلب بذلك، بخشوعه عند مواعظه، والوقوف عند 

 ه.حدوده، وأخذ العربة من

توجد يف املفرس؛ فال يمكن تدبر  تدبر القرآن أحد الرشوط التي جيب أن -4

ا يف متكني املفرس  القرآن وفهمه بمعزل عن فهم مقاصده وغاياته، كام أن له أثر 

 من استنباط أحكام القرآن وِحكمه.

 املقاصد خري سبيل يوصل إىل املعنى املراد من اخلطاب القرآين؛ فقد يقع -5

 بني النصوص القرآنية، وهنا تأيت مقاصد الرشيعة التعارض الظاهري

ح  داليل.  كُمرجِّ

 التدبر املقاصدي املنضبط للقرآن مهم يف الرد عىل ذوي االجتاهات املنحرفة -6

 الكريم. غري امللتزمة بضوابط التفسري، والتي تتذرع باملقاصد يف فهمها للقرآن

برزت يف اجلوانب  هناك عالقة وطيدة بني مقاصد الرشيعة والقرآن الكريم -7

 التالية:
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القرآن الكريم منه تستفاد املقاصد العامة للشارع احلكيم من إرسال الرسل،  أوال:

وتنزيل الكتب، وبيان العقيدة واألحكام، وتكليف املكلفني وجمازاهتم، 

 وبعث اخلالئق واحلياة والكون والوجود.

ن الكريم ثبت أن تضمن القرآن أصول املقاصد ومكمالهتا: فمن القرآ ثانيا:

تكاليف الرشيعة ترجع إىل حفظ مقاصد الرشيعة: من الرضوريات اخلمس: 

 الدين والنفس والعقل والنسل واملال، واحلاجيات، والتحسينيات.

من القرآن الكريم حتددت الكثري من احلكم والعلل واألرسار واملقاصد  ثالثا:

ت حمتوى مهام أسهم يف اجلزئية، التي تعلقت بأحكامها الفرعية، والتي شكل

 إبراز املقاصد وتكوينها.

تظهر أمهية املقاصد يف تدبر القرآن يف أهنا رضورية لفهم القرآن وتفسريه،   -8

وأهنا تعصم املفرس من التأويل الفاسد، وأهنا من قواعد الرتجيح والتوفيق بني 

 معاين القرآن والنصوص املتعارضة.

 

 ,واهلل أعلم وأحكم
 , وآرخراً  عالمين أوالً والحمد هلل رب ال

 .وعلناً  , سراً وباطناً  ظاهراً 
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 املراجعو املصادر فهرس

، حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، مكتبة ابن أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -1

 م.1988تيمية، القاهرة، 

 بن أمحد بن سعيد ابن حزم، مطبعة العاصمة، القاهرة.، عيل اإلحكام في أصو: األحكام -2

، أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي، مؤسسة الرسالة، إحكام الفصو: في أحكام األصو: -3

 م.1978بريوت، 

 ، أبو إسحاق الشاطبي، املكتبة التجارية الكربى، مرص، بدون تاريخ.االعتصام -4

يل بن عبد الكايف السبكي وولده تاج الدين عبد تقي الدين ع ،اإلبهاج في شرح المنهاج -5

 م.1995الوهاب بن عيل السبكي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

، كتاب 1، نور الدين بن خمتار اخلادمي، طاالجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجاالته -6

 م.1998، قطر، 66األمة، عدد 

 ة قرطبة، مرص، بدون تاريخ.، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، ط، مؤسساالستقامة -7

 هـ.1417، حممد عبد املنعم القيعي، بدون ط، األصالن في علوم القرآن -8

، 2، عيل بن حممد اآلمدي، املكتب اإلسالمي، بريوت، طاإلحكام في أصو: األحكام -9

 هـ.1402

 ، رشكة دار األرقم، بريوت،1، حممد بن حممد بن حممد الغزايل، طإحياء علوم الدين -10

 م.1998

، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار ابن كثري، اإلتقان في علوم القرآن -11

 م.1987، 1بريوت، ط

، أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، مكتبة أضواء النهار، بيان الدليل على بطالن التحليل -12

 السعودية، بدون ط، ودون تاريخ.

بكر املعروف بابن القيم، دار الكتب العريب، بريوت، بدون ، حممد بن أيب بدائع الفوائد  -13

 تاريخ.
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، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي الشريازي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  -14

 م.1986، وزارة األوقاف، مرص، 

اء ، ، دار الوف 3ط، أبو املعايل عبد اهلل بن عبد اهلل اجلويني، البرهان في أصو: الفقه -15

 م. 1992املنصورة 

، حممد مرتىض الزبيدي، منشورات دار مكتبة احلياة، تاج العروس من جواهر القاموس  -16

 بريوت، بدون تاريخ.

 م.1947، دار املنار، القاهرة، 2، حممد رشيد رضا، طتفسير المنار  -17

رياالت،  زهري هاشم التفسير المقاصدي عند ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن -18 

األردن، الشبكة  -أطروحة دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن/ جامعة الريموك 

 العنكبوتية، بدون تاريخ.

التهامي الوزاين، الشبكة العنكبوتية، بدون  ،توظيف المقاصد في فهم  القرآن وتفسيره  -19

 تاريخ.

قاهرة، بدون ط، ودون أبو الفداء إسامعيل بن كثري، الشعب، ال تفسير القرآن العظيم -20

 تاريخ.

 -تونس  -ون للنرش والتوزيع ، حممد الطاهر بن عاشور، دار سحنالتحرير والتنوير -21

 م1997

، 1ط ، الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين، دار الكتب العلمية، بريوت ،التعريفات -22

 م.1983

رص بن السعدي، مؤسسة ، عبد الرمحن بن ناتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  -23

 م.2000-هـ 1420، 1الطبعة  الرسالة،

، حممد عاشوري، رسالة ماجستري، جامعة احلاج الترجيح بالمقاصد ضوابطه وأثره الفقهي -24

 م.2008 -2007خلرض، باتنة، اجلزائر، 
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، دار 1، عبد اللطيف عبد اهلل عزيز الربزنجي، طالتعارض والترجيح بين األدلة الشرعية -25

 م.1993لكتب العلمية، ا

 م.2002، جملة البيان، 2، سلامن عمر السنيدي، طتدبر القرآن  -26

، دار الكتاب العريب، 3، حممد بن أمحد القرطبي األنصاري،طالجامع ألحكام القرآن -27

 م.1967مرص، 

، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، دار املعارف، مرص، جامع البيان عن تأويل القرآن -28

 ون تاريخ .بد

، أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل، دار املعرفة، جامع العلوم والحكم -29

 .ـه1408بريوت، الطبعة األوىل ، 

 ، حممد العبادي، الشبكة العنكبوتيةداللة السياق ومقاصد الشريعة ودورهما في فهم النص -30

 ) اإلنرتنت(.

 الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ.، اإلمام حممد بن إدريس الرسالة -31

، حممد بن أيب بكر املعروف بابن شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -32

 القيم، دار الرتاث، القاهرة.

، أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، دار ابن حزم، بريوت، الصارم المسلو: على شاتم الرسو: -33

 م.1997، 1ط

، حممد بن إسامعيل البخاري، نرش وتوزيع رئاسة صحيح البخاري متن فتح الباري -34

 إدارات البحوث العلمية واإلفتاء، الرياض.

، مسلم بن احلجاج القشريي، نرش وتوزيع رئاسة إدارات البحوث صحيح مسلم -35

 م.1980العلمية واإلفتاء، الرياض، 

، السعودية، 1بد الرمحن بن عيل الربيعة، ط، عبد العزيز بن ععلم مقاصد الشارع  -36

 م . 2002



 (ه1436 رخر جمادى اآل) العدد التاسع عشر             مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

315 

 باكستان. -، مركز شهيد عزام اإلعالمي ، بيشاور1، سيد قطب،طفي ظال: القرآن  -37

 ، عصام العويد،) املكتبة العلمية املصورة( الشبكة العنكبوتية، بدون تاريخ.فن التدبر -38

د بن رشد احلفيد، املكتبة الشاملة، بدون ، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممفصل المقا: -39

 تاريخ.

، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي الشريازي، املطبعة احلسينية املرصية، القاموس المحيط -40

 م.1344

دار القلم، دمشق. .عبد الرمحن حبنَّكة امليداين،، قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل عز وجل -41

 .هـ1409، 2ط

، حممد عثامن شبري، دار النفائس، والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالميةالقواعد الكلية  -42

 م.2006-هـ1426، 1عامن، األردن، ط

، 3، يعقوب عبد الوهاب الباحسني، مكتبة الرشد، الرياض، طالقواعد الفقهية -43

 م.2000

 -ـه1417، حسني بن عيل احلريب، دار القاسم، الرياض، قواعد الترجيح عند المفسرين -44

 م.1996

، عبد العزيز بن عبد السالم، دار الكتب العلمية، قواعد األحكام في مصالح األنام -45 

 بريوت، بدون تاريخ.

، حممد بن مكرم بن عيل بن أمحد بن منظور، دار املعارف، القاهرة، بدون لسان العرب -46

 تاريخ .

ة الرشد، الرياض، ، مكتب1، عبد الكريم حامدي، طالمدرخل إلى مقاصد القرآن -47

 م.2007

 ، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي،  دار الفكر، بدون تاريخ.المصباح المنير -48

 م.1972، مطبعة البايب احللبي، 2، أمحد بن فارس بن زكريا، طمعجم مقاييس اللةة -49
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 ب العلمية،، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي،دار الكتمفاتيح الةيب -50

 م2000 -هـ 1421بريوت، 

، حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم مفتاح دار السعاد  ومنشور والية العلم واإلراد  -51

 م.1979، مكتبة محيدو، اإلسكندرية، 3اجلوزية، ، ط

، 1، يمينة ساعد بوسعادي، طمقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص -52
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