
1 
 

 

 
 

 إلدراك املقاصدي ا
 حمدد من حمددات 

 تدبر القرآن الكريم
 
 
 

 محمد المنتار كتورد ال
 رئيس مركز الدراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء

 



2 
 

 تمهيد
قاعدة متينة من قواعد التدبر واستنباط اهلدى املنهاجي  كرمياإلحاطة باملقاصد العامة للكتاب ال عد  ت  

ولذلك جاء النعي على أقوام أعرضوا  أويل، وزيغ الفهم، وانسداد األفق ؛تعصم من شطط الت ..الكامن يف القرآن
 چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  چ : غل عن املقاصد عن التدبر، فإذا هم يف غفلة عن األسرار، وش  

  [.52: حممد]

وتالوته حق التالوة، ، فيه والتفكري ، ره وتذك  ، له وتعق  ، ره وقد دعا القرآن اجمليد الناس كافة إىل تدب  
جل شأنه  -، وما جعله اهلل   "مأدبة اهلل"قد مسى القرآن  أن رسول اهلل  - تعاىل –وترتيله ترتيال، ونشكر اهلل 

مأدبة لعباده ال ميلك أحد أن مينعه عن عباد اهلل أو يضع شروطا وضوابط حتول بينهم وبني مأدبة اهلل، أو حتد  -
ما حتققوا بشروط العيش يف كنف هذه املأدبة، والسري وفق هديها،   منها ما يستطيعون قدرهتم على أن يصيبوا

 إىل للصعود واستكماال له، استنطاقا ، - تعاىل – اهلل كالم يدي بني االطراح يف اخلامت النيب هبدي واسرتشدوا
 . السالم بلس   إىل والرضوان اهلداية صفة بذلك فاستحقوا.. عليائه

مقاصد القرآن يف فهم مراد اهلل من كتابه، والرقي إىل عليائه، واستنباط اهلدى عن ية الكشف  وال ختفى أمه
املنهاجي الكامن فيه، وذلك بوضع اآليات القرآنية يف سياقها العام والكلي، وإرجاع مقاصد اآليات والسور 

. قطع من مقاطع القرآنوكل م، وكل حرف ، بني كل كلمة  واألجزاء إىل مقاصدها الكلية يف تناسب تام  
 [. : البقرة] ١: البقرة چٱ  ٻ  چ   : واالقتفاء احلثيث ألنوار اهلداية الكامنة يف النظم القرآين مصداقا لقوله تعاىل

واندراجا يف سلك خدمة القرآن الكرمي، ومن أجل القيام بقسط من واجبنا املعريف جتاه هذا الكتاب 
 القرآن تدبر حمددات من داباعتباره حمد   املقاصدي ة يف الكشف عن اإلدراكالكرمي، تول د الشعور، وظهرت الرغب

كيف بدأ؟ وما هي إرهاصاته األوىل؟ وكيف منا؟ وكيف مىت نشأ؟ و ؛  ، من خالل تتبع هذا اللون املعريف الكرمي
 :تطور يف خمتلف األجيال؟ مع جرد خصائص كل مرحلة ومميزاهتا، وذلك من خالل احملاور اآلتية

 . بين مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن: محور األولال
 . الكريم القرآن تدبر محددات من محدد المقاصدي اإلدراك: الثاني محورال

 . نماذج وتطبيقات: وتدبره القرآن فهم في المقاصد وظيفية: الثالث المحور

                                                           

 . 10/ ( 5000)، واحلاكم يف املستدرك برقم  52 /6( 80003)ابن أيب شيبة يف املصنف برقم جزء من حديث أخرجه - 
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  الشريعة ومقاصد القرآن مقاصد بين: المحور األول

 عةأوال ـ تعريف مقاصد الشري
، وباسللتقراء مواقللع اسللتعماهلا يف معللاجم اللغللة،  ، يقصللد قصللدا (قصللد)أصللل املقاصللد مللن الفعللل الثال للي 

 أن هلللذه الكلمللة عللدة اسللتعماالت، كلهللا متقاربللة املللراد، فقللد يللرد القصللد وعلل  االعتللزام واالعتمللاد واألم وطلللب تبللني  
، [9النحللل] چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ : قوللله تعللاىل  ، كمللا يف5، ويللرد كللذلك وعلل  اسللتقامة الطريللق الشلليء وإتيانلله

 . ، والقرب واالكتناز يف الشيء العدل والوسط: والقصد
ويف سللر : "8والللذي يظهللر أن املعلل  األول هللو األصللل يف هللذا البللاب وهللو املقصللود أصللالة، قللال الزبيللدي 

لنهلللوو الللو الشللليء عللللى االعتلللزام والتوجللله وا: ومواقعهلللا يف كلللالم العلللرب( ق ص د)أصلللل  :0الصلللناعة البلللن جلللي
-اعتدال كلان ذللك أو جلور، هلذا أصلله يف احلقيقلة، وإن كلان ضلص يف بعلب املواضلع بقصلد االسلتقامة دون امليلل

 .2"أال ترى أنك تقصد اجلور تارة كما تقصد العدل أخرى فاالعتزام والتوجه شامل هلما

قصللد الشللارع إىل حتقيقهللا مللن وراء  ؛ أي املعللاين الللي مللن هنللا جللاء املعلل  االصللطالحي للمقاصللد الشللرعية
وال بللد أن نشللري هنللا إىل .  تشللريعاته وأحكاملله، والللي يسللتفرء العلمللاء وسللعهم يف اسللتقرائها مللن النصللوص الشللرعية

األمسلللاء اللللي اختلللذهتا مقاصلللد الشلللريعة يف تلللاريو التشلللريع اإلسلللالمي، وهلللي وإن اختلفللل  يف األلفلللا  فقلللد احتلللدت 
للواتفقلل  يف املعلل  واملللدلول ف الشللارع إليلله، واحلكمللة، واملصلللحة، د الشللارع، وغللرو الشللارع، ومللا تشللو  ، مثللل قص 
 .واملناسبة، والغاية، وغريها

فالضللروريات : "وقللد حللدد الشللاطيب اإلطللار التللارضي لنللزول القللرآن الكللرمي باملقاصللد والقواعللد العامللة بقوللله
طلرد النظللر أيضلا فيهللا عللى ذلللك احلاجيلات ا وإذا نظللرت إىل.. السلنة ل  يفل  يف الكتلاب تفص للاخلمل  كملا تأص لل
وقلللد كملللل  قواعلللد الشلللريعة يف  .وكلللذلك التحسلللينات.  ، فلللإن احلاجيلللات دائلللرة عللللى الضلللروريات الرتتيلللب أو الللوه

 6.." ذلك ، ويسهل على من هو عا م بالكتلاب والسلنةالقرآن ويف السنة، فلم يتخلف عنها شيء، واالستقراء يبني  
. 

ة ألحكللام القللرآن نللي  ة السللنة النبويللة مللن جهللة كو للا مبالقللرآن الكللرمي يقللال يف مقصللديومللا قيللل يف مقصللدية 
فلللالنواحي املقصللدية اللللي أقرهلللا القلللرآن الكلللرمي يف  . وشللارحة ومدعملللة هللللا، وملللن جهلللة كو للا مللل زة ملقاصلللده وأسلللراره

 -يف بيلان الشلرع، قلال الشلاطيب اجلملة هي الي عمل  السنة على إبرازها وتأكيلدها، ككلم العالقلة الو يقلة بينهملا 
.. وذلللك أن القللرآن الكللرمي أتللى بللالتعريف وصللاب الللدارين جلبللا هلللا، والتعريللف وفاسللدمها دفعللا هلللا: ".. -رمحلله اهلل 

                                                           

 (.ق ص د)انظر املصباح املنري، الفيومي، مادة - 
 (.ق ص د)انظر لسان العرب ابن منظور، القاموس احمليط للفريوز  آبادي، مادة -5
دي، امللقب ورتضى، من أهل اللغة واحلديث والرجال واالنتساب، من هو حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيي الزبي-8

 .1/10هل، انظر األعالم للزركلي 502 إحتاف السادة املتقني يف شرح إحياء علوم الدين، تويف سنة : مؤلفاته
انظللر األعللالم هللل، 895اخلصللائص يف اللغللة، تللويف سللنة : هللو عثمللان بللن جللي املوصلللي، مللن أئمللة األدب والنحللو، مللن مصللنفاته-0

 0/500للزركلي 
 .، وانظر معجم مقايي  اللغة البن فارس نف  املادة(ق ص د)انظر تاج العروس لزبيدي مادة -2
 .55-0/50 ل املوافقات 6
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وإذا نظرنا إىل السنة وجدناها ال تزيد على تقرير هذه األمور، فالكتاب أتى هبلا أصلوال يرجلع إليهلا، والسلنة أتل  هبلا 
 . "لكتاب وبياتا ملا فيه منهاتفريعا على ا

،  ل  الكليات اخلم  املشهورة، حفل  اللدين واللنف  والعقلل والنسلل وامللالتفص   -أي من السنة-فمنها 
ومنها تبينل  العديلد ملن العللل . 5"فالضروريات اخلم  كما تأصل  يف الكتاب تفصل  يف السنة : "قال الشاطيب

 .8هية العمليةواحلكم واألسرار املتعلقة باألحكام الفق
الللذين كللان فقههللم فقهللا  -رضللوان اهلل عللليهم أ عللني  - نهللاج سللار فقلله الصللحابة والتللابعنيوعلللى هللذا امل

مقاصديا يويل بالغ عنايته حلكم الشريعة وعللهلا، ويبلي اجتهاداتله عللى قاعلدة أن لكلل أملر و لي مغلزى يعقلل عللى 
 .فهم على التفصيلاجلملة وإن  م ي  

األكللابر الللذين عكفللوا علللى نصللوص الللوحي، وأخبللار السللرية وأقللوال الصللحابة وفتللاواهم وقللد بللرز عللدد مللن 
الرؤيلللة املوسلللوعية الشلللاملة، واالسلللتقراء اللللدقيق، والبحلللث املوضلللوعي الرصلللني حلللىت اسلللتطاعوا أن : فدرسلللوها بلللأدوات

باط يستخلصللللوا مللللن ذلللللك مبللللادل مشللللرتكة صللللاغوها علللللى صلللليغة أصللللول كليللللة، كانلللل  معتمللللدهم األول يف اسللللتن
لللللة للنظللللر وحتديللللدا حمكمللللا للللل دوات املؤه  ، األحكللللام، وتطبيقهللللا علللللى الواقللللع املتغللللري، وتضللللمن  ضللللبطا منهجيللللا 

ويلأ  . كما كان  ملن بعدهم أهم األركان الي أقاموا عليها صرخا شاخما  لنظريلة املقاصلد.  االجتهادي يف عصرهم
، واإلملام ماللك بلن أنل  (هل20 ت)م أبو حنيفة النعمان اإلما : املذاهب الفقهية الك ى مؤسسويف طليعة هؤالء 

، (هلللل 50ت)، واإلملللام أمحلللد بلللن حنبلللل الشللليباين (هلللل500ت)واإلملللام حمملللد بلللن إدريللل  الشلللافعي  ،(هلللل19 ت )
و للا عنللد اإلدالء باجتهللاداهتم وآرائهللم، خاصللة يف املسللائل الللي  م يللنص الللذين عرفللوا املقاصللد املصلللحية كوجهللة يؤم  

، باعتبارهلللا املقصلللد العلللام للشلللريعة، 0هلللا، وإن كلللان ملللذهب ماللللك أصلللرح وأوضللل  يف مراعاتللله للمصلللابالشلللارع علي
، بينملللا مراعلللاة املصللللحة يف 2واملقصلللد اخللللاص لكلللل حكلللم ملللن أحكامهلللا، وخاصلللة يف أبلللواب املعلللامالت والعلللادات

 .املذاهب األخرى، يشوهبا نوع من الرتدد

                                                           

 .0/50نف  املصدر - 
 .0/50انظر املوافقات  -5
 .شليبتعليل األحكام ملصطفى : ، ينظر يف هذا الصدد (  90-13)انظر االجتهاد املقاصدي  -8
أما قسم العادات الذي هو جار  على املع  املناسب الظاهر، : " وعن كثرة استخدام اإلمام مالك هلذا الدليل يقول الشاطيب-0
أي اإلمام مالك ل اسرتسل فيه اسرتسال املدل العريق يف فهم املعاين املصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن ال ضرج عنه -فإنه

من أصوله، حىت لقد استشنع العلماء كثريا من وجوه اسرتساله، زاعمني أنه خلع الربقة، وفت  باب التشريع،  وال يناقب أصال
 .5/811االعتصام " وهيهات، ما أبعده من ذلك رمحه اهلل، كيث ضيل لبعب أنه مقلد ملن قبله

د كبللار الفقهللاء املالكيللة عمومللا، ومالكيللة وقللد بلللغ مللن شللدة وضللوح االرتبللاط بللني مقاصللد الشللارع، ومصللاب اخللللق، أن  للد أحلل-2
 :يقرر أن قواعد املعامالت وأس  املعارضات أربعة وهي( هل208)الغرب اإلسالمي خصوصا وهو أبو بكر بن العريب 

البقللللرة ] چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ : قوللللله تعللللاىل -
 33] 
 [512البقرة ]چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ : وقوله تعاىل-
 .وأحاديث الغرر -
  .واعتبار املقاصد واملصاب-
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، ووجوب رعايتها يف فهم األحكام  م كبري بناحية املقاصدواحلاصل أن األئمة  يعهم كان هلم اهتما
ز بعضهم بتقدمي إسهامات نوعية يف ، الذين متي   وتنزيلها، وهو ما سار عليه أيضا من جاء  بعدهم من علماء األمة

واإلمام  5(هل013ت )اإلمام اجلويي   تطوير هذا اجلانب من املعرفة اإلسالمية اخلالصة، وأخص بالذكر
عه إىل بلوء تلك الغاية أحيانا من النقائص والثغرات يف سياق تطل   بل إن هذا  اجلهد  م ضل  ، 8(هل202ت)يلالغزا

قد  -جمال الكالم عن املقاصد–  يف أن هذا اجملال ت خطرية، جتل  املقصودة، فضال عما صاحبه من سلبيا
للخوو يف غمار مسائله من غري دراية  استهوى فيما يبدو طائفة من املثقفني من غري ذوي االختصاص، فتصدوا 

سم  للناظر يف هذا العلم أن ينظر فيه نظر مفيد أو قة غالبا، ومن هنا ال ي  كافية، وعناية  كافية،  م تكن موف  
انا من علم الشريعة، أصوهلا وفروعها، منقوهلا ومعقوهلا، غري خملد إىل التقليد والتعصب مستفيد، حىت يكون ري  

ألنه إن كان هكذا خيف عليه أن  يا أو فلسفيا أو لنقل إيديولوجيا ؛ان هذا املذهب فقهللمذهب، كيفما ك
 .واهلل املوفق للصواب، فتنة بالعرو وإن كان حكمة بالذات  -يف العلم–ينقلب عليه ما أودع فيه 

 

                                                                                                                                                                                     

هذا وقد أورد الدكتور أمحد الريسوين  لة من التعليالت عن اإلمام ماللك، .  96/ انظر أحكام القرآن أليب بكر ابن العريب == 
نللد اإلمللام الشللاطيب، أمحللد الريسللوين وهللي تعللليالت تللربط األحكللام وصللاحلها، وتفهللم النصللوص وقاصللدها، انظللر نظريللة املقاصللد ع

 .60-68، و21-26ص
ال داعي لدراسة من جاء على لسلا م ذكلر أسلرار الشلريعة أو العللل اجلزئيلة ؛ ألن السلمة البلارزة للمقاصلد الشلرعية هلي العنايلة - 

لتحسلني والتلزيني ال ملن بلاب الضرورية، واحلاجية والتحسينية، وعلى هلذا فدراسلة ملن قبلل اجللويي ملن بلاب ا: بالكليات املقاصدية
 .التأصيل والتقعيد

 59-58انظللر بعللب مللا جللاء علللى لسللا م ذكللر أسللرار الشللريعة، نظريللة املقاصللد عنللد اإلمللام الشللاطيب، للللدكتور أمحللد الريسللوين ص
مللد ، مقاصللد الشللريعة عنللد ابللن تيميللة ، حم51 -08 والثابلل  واملتغللري يف فكللر اإلمللام أيب إسللحاق الشللاطيب، جمللدي عاشللور ص

 .00 -12البدوي ص 
ال هللان ، والغيللا ي أيقللن ذلللك، فقللد نب لله، رمحلله اهلل، علللى : للجللويي يف مضللمار مقاصللد الشللريعة فضللل سللبق، ومللن  للل كتابلله-5

، وصلرح عللى وجله التفصليل وقصلد اللدين واللنف  والنسلل وامللال، 5/101الضروريات اخلم  املعروفة على وجه اإل لال ال هلان 
، كما أنه ذكر بعب أقسام املقاصد مثل املقاصد الدنيوية واألخروية، 5 2-  2-890- 80-569-30 -25 الغيا ي ص

 .565- 50-31 -25 ومقاصد الشارع ومقاصد املكلف، الغيا ي ص 
هللذا السللبق يبقللى غللري مقطللوع بلله إىل أن جتللرى دراسللة مقارنللة ملؤلفاتلله خاصللة ال هللان مللع مؤلفللات البللاقالين سلليما التقريللب : قللل 
اإلرشاد، الذي قام اجلويي بتلخيصه مث نسج ال هان على منواله، مكثرا فيه من ذكر آراء القاضي واالستشهاد هبا، شأنه شأن من و 

 .أعقبه من األصوليني يف القرون الالحقة
احلرمني وكتابه ال هان يف  انظر من مناذج اإلشارة إىل وجوه التشابه بني التقريب وال هان، قول الدكتور طه جابر العلواين عن اإلمام 

 .50أصول الفقه اإلسالمي ص: كتابه
أساس القيلاس، واملنخلول وشلفاء الغليلل، واملستصلفى، وإذا كلان قلد اكتفلى : لقد ظهر اعتناء الغزايل باملقاصد يف أربعة من كتبه-8

الوهاج يف عرو املقاصد عنلده، جتللى يف أساس القياس واملنخول بإشارات وتلميحات إىل املقاصد، فقد كان شفاء الغليل السراج 
، واهتمامله بالتعليلل وخاصلة مسللك  املناسلبة، شلفاء  3 -29 ذلك يف تعريفه للمقاصد وأقسلامها ومكمالهتلا شلفاء الغليلل ص

 .05 الغليل ص
وهومة وهلو أما املستصفى فهو خالصة فكر الغزايل األصويل املقاصدي، عرو فيه املقاصد من خالل األصل الرابع من األصول امل
املستصلفى . االستصالح، واهتم بالقرائن املقالية واحلالية لدورها يف حتديد قصد الشارع، فكان  فكرة املقاصد فيله أنضلج ملن غلريه

 .53-8/58وما بعدها و  5/013
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 :القرآن مقاصد تعريف ثانيا ـ
را، وكان مالزما للشريعة نفسها، فقد بك  من املسل م به أن نتصور أن االلتفات إىل مقاصد الشريعة كان م

لبيا ا وتبليغها، وكان املقصد الشرعي أحد األمور  نشأت املقاصد مع نشأة األحكام الي انتصب الرسول 
 
 
 ف  لتل  امل

 
بل أصحابه بله عليه الصالة والسالم، أو من ق  ل عليها يف فهم األحكام واستنباطها، سواء من ق  عو    إليها وامل

  .أال وهو القرآن  مدهتم يف ذلك املصدر األوحد يف كليته وإطالقه وقطعيته وكونيته وإنشائه ل حكاموع ،
إذ هو أصل األصول ومصدر املصادر، ومنطلق أي بناء  ينطوي على أرقى املقاصد وأعالها ؛ اجمليد، الذي

 .حضاري يهدف إىل اإلعمار  والصالح
ات والعلوم مقاصد القرآن يف خمتلف العصور، ويف خمتلف املصنف تب عنومن أجل التعرف على ما قيل وما ك  

وا ؛ ذلك أن علماء املسلمني قد ع   "وقاصد القرآن "باملراد من هذا املرك  عرف ل قبل ذلك ل اإلسالمية، ال بد أن ن
كم: بتعابري ومصطلحات متعددة، عن غايات القرآن ومقاصده الكلية من مثل مصطلحات  ، ومعاين،  ح 

ستعمل للتعبري عن املقاصد عمل  وما زال  ت  كلها وغريها است  .. لل، ومصلحة، ومراد الشرعسرار، وأغراو، وع  وأ
 .وما يندرج فيها

ل ما نقف عليه من كالم حول مقاصد الشريعة، أن هناك وان نرصد ونسج   وكذلك ال بد أن نستحضر
وخاصة منه  -ن أصال العلماء وآرائهم، إما  م يدو   الشيء الكثري من ترا نا العلمي القدمي، ومن أقوال عدد من

ف  لنا، وإما أنه حمفو  و م يصل إىل أيدينا وإما ضاع و م ي   -تراث الصحابة والتابعني ومن يلو م من املتقدمني 
وهذا كله يبقي باب . درس بعدستكشف و م ي  بعد، أو  م تصل أيدينا إليه، وإما أنه بني أيدينا ولكن  م ي  

 . فال بد من أخذ هذا التحف  يف االعتبار. تدراك والتتميم مفتوحااالس
 األبصار ونور الرسالة وآية، احلكمة وينبوع، امللة كلية الشريعة وعمدة"وملا كان القرآن الكرمي هو 

 قريرت إىل يتاج ال كله وهذا،  ضالفه بشيء متسك وال بغريه،  اة وال، سواه اهلل إىل طريق ال وأنه والبصائر،
،  الشريعة كليات على االطالع رام ملن ضرورة لزم ذلك، كان وإذا،  األمة دين من معلوم ألنه ؛ عليه واستدالل
،  والليايل األيام مر   على جليسه جيعله وأن،  وأنيسه مسريه يتخذه أن بأهلها واللحاق مقاصدها، إدراك يف وطمع
 . 5"أحدمها على اقتصارا   ال،  وعمال   نظرا  

 الشريعة رجوع إىل نظرنا فإذا"ا االعتبار يصري القرآن الكرمي  أصل األصول، ومنبع املقاصد والكليات هبذ

 ومكمل والتحسينات واحلاجيات، الضروريات، وهي الكمال؛ على القرآن تضمنها قد وجدناها املعنوية إىل كلياهتا
 .8"منها واحد كل

له مقرونا بلف  الشريعة اإلسالمية، سواء عند خالصة األمر أن مصطل  املقاصد شاع وذاع استعما
 
 
 ني واملعاصرين، وبناء على ما سبق وأوردته يف املطلب السابق من تعريفات لغوية حد  القدماء أو عند امل

                                                           
صالح، مث ظهر أن شيخه إىل أن اإلمام الغزايل هو  أول من استعمل مصطل  االست -وهم يف ذلك معذورون  -فمثال ذهب بعب الدارسني  - 

هل، مث فت  اهلل على  1 0اإلمام اجلويي قد سبقه  يف ذلك، مث أظهر البحث أ ما مسبوقان معا بالقاضي عبد اجلبار اهلمذاين املعتزيل املتوىف سنة 
لكل  "حماسن الشريعة"صاحب كتاب (  هل 862ت )األستاذ الدكتور أمحد الريسوين الذي بني  سبق اإلمام القفال الشاشي، املعروف بالقفال الكبري 

 .95 دراسات يف قضايا املنهج وجماالت التطبيق، ص : مقاصد الشريعة: انظر. من يدري، لعلنا نصل إىل أبعد من هذا وأقدم. من سبق ذكرهم

 . 0 / املوافقات  - 5

 . 35 /0املوافقات  ـ 8 
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مقاصد القرآن هي " :  واصطالحية للف  املقاصد، وملركب مقاصد الشريعة ميكني تعريف مقاصد القرآن وا يلي
العليا المنثورة في ثنايا السور واآليات والفواصل واألجزاء واألحزاب  كم، الغاياتلح  مجموع المعاني وا"

 . "من إنزاله القرآن الكريم على المكلفين في الدارين ل مراد اهلل القرآنية، والتي تشك  
 يكون أن بالثبوت واملراد.  واالطراد واالنضباط والظهور كم الثبوت،ومن خصائص هذه املعاين واحل  

 .اجلزم من يقرب ظنا مظنونا التحقق ذلك يكون أن أو بتحققه، جمزوما املستنبط املع  أو املقصد
 ف ح   مثل وذلك تشخيصه، يف الفقهاء معها ضتلف ال بصورة متضحا املقصد يكون أن بالظهورواملراد 

 باملخادنة مثال يصل كالذي يشبهه ما مع يلتب  وال الزواج، تشريع من وظاهر أساسي مقصد هو الذي النسب
  .5ضاجعوها ممن معني برجل تعلقه الذي احلمل البغي املرأة إلصاق: وهي أو باإلالطة،
 يكون كيث عنه، يقصر وال يتجاوزه ال كيث فيه مشكوك غري حد للمقصد يكون أن باالنضباط واملراد

 العاقل به ضرج الذي القدر إىل عقلال حف  مثل وذلك.  مشكك غري قدرا شرعيا مقصدا عت ي   منه الصاب القدر
  .8اإلسكار عن بالضرب التعزير مشروعية من املقصد هو الذي العقالء؛ غري تصرفات عن

 اختلف  مهما فيه، خمتلف وغري عليه، فقات  م   املقصد يكون أن فهو ؛ واإلطالق باالطراد املراد أما
 ختتص ال عامة، مطلقة التشريع يف املصاب بث يف الشارع ذلك أن مقاصد ؛ والقبائل واألقطار واألماكن، األزمان
 يف مطلقا مطرد املصاب يف إذن فاألمر. خالف حمل دون وفاق وحل وال حمل، دون وحل وال باب، دون بباب
 خمتصة تكون أن كال يتأتى وال العباد، ملصاب مشروعة األحكام أن ذلك وسبب. وجزئياهتا الشريعة كليات
 على موضوعة آنئذ تكن  م بالبعب، اختص  يعي كذلك؛ األمر كان ولو بعب، دون املكلفني ببعب

 .اإلسالم شريعة عموم تؤكد الي النصوص ظواهر خالف على وذلك اإلطالق،
 ال" فهذه االطراد، وصف منها اختل بأن أي أخرى، وفسادا تارة صالحا كو ا بني معان   ترتدد قد لكن

 إىل وكلت   أن فيها الشرعي املقصد بل كذلك، اعتبارها لعدم وال اإلطالق على ةشرعي مقاصد العتبارها تصل 
 يف باالعتبار اجلدير الوصف هلا نواعي  لي   قدوالع   احلل   أهل من مصاحلها على األمناء أمورها ووالة األمة علماء نظر
 نفعا يكون وقد األمة، عصا لشق   كان إذا ضرا يكون فقد واجملالدة القتال: مثل وذلك. غريه دون األحوال أحد
  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ  :قال تعاىل اهلل أن ترى أال العدو، ودفع احلوزة عن للذب   كان إذا

ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

  األ للعقاب موجبا احلرابة وهو قتاهلم فجعل ،[82 :املائدة]  ٤٣ - ٤٣: المائدة چۈ  ۈ  ٴۇ  
ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ : تعاىل وقال. فساد

[ 9: احلجرات] ٩: الحجرات چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ھ     ھ  ھ
 . القتال لتنهية بينهما باإلصالح البقية أمر فلذلك ضر، التقاتل هذا أن فأعلمنا

                                                           

 .050 - 9 0 /5أصول الفقه اإلسالمي، لوهبة الزحيلي، . وما بعدها 20ر، صانظر مقاصد الشريعة اإلسالمية، حملمد الطاهر ابن عاشو  ـ  

 .20حممد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق ص  ـ 5
 .20ابن عاشور، مرجع سابق، بتصرف ص  - 8
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 أن ذلك ؛والشمول العموم شرط عليها، والتنصيص إليها اإلشارة ينبغي الي اصداملق اعتبار شروط ومن
 والتحسينيات، واحلاجيات الضروريات من أصوهلا وخاصة اإلسالمية، الشريعة مقاصد لوازم من عد  ت   اخلاصية هذه
 كيث وفروعها، الشريعة مسائل وكل وأدلتها، ألبواهبا شاملة الشريعة مباحث كل يف مبثو ة ذلك جيعلها حيث
   .غريه أو قياس إىل إ باهتا يف تفتقر وال الكليات، وتستغرق اجلزئيات تعم  

 أبو يقول اإللغاء، أو باإلبطال نسو املقاصد هذه يعرتي ال بأن وذلك ،النسخ عدم الشروط، هذه ومن
 يف النسو وقع وإمنا نسو، فيها يقع  م والتحسينيات واحلاجيات الضروريات من الكلية القواعد" :الشاطيب إسحاق
 بعضها يف النسو روف   وإن  اب ، اخلمسة األمور على باحلف  يعود ما كل فإن االستقراء، بدليل جزئية، أمور
  . 5"اجلن  رفع اجلن  أنواع بعب رفع من يلزم ال إذ ؛ باق   احلف  فأصل بدل، غري إىل

. املعت ة الشرعية املقاصد هي بأ ا تنبطهامس لدى اليقني حصل املذكورة بالشروط املقاصد حتقق  فإذا
 أ ر لذلك يكون أن دون اإلنسان وهم ضرتعها الي املعاين وهي األوهام، عن تتميز الشروط بتلك ارتباطها يف وهي

 .الناس من كثري توهم مثل وذلك الواقع، يف متحقق
 أن دون اإلنسان وهم ضرتعها الي املعاين وهي ،"األوهام" عن تتميز الشروط بتلك ارتباطها يف واملقاصد

 أو منه اخلوف يوجب املي  يف مع  وجود الناس من كثري توهم مثل وذلك الواقع، يف حمقق أ ر لذلك يكون
 بصور رهاويتصو   بهاويرك   اخليال ضرتعها الي املعاين وهي ،"التخيالت" عن تتميز كما. اخللوة عند عنه النفور

 أن يصل  والتخيالت األوهام تلك من شيء ولي . واوها واألشخاص األشباح رتصو   ذلك ومن احملسوسات،
 .8شرعيا مقصدا يعد

 الشريعة ومقاصد القرآن مقاصد العالقة بينثالثاـ 
 الفرق من صميم كثنا، وهي عد  ت    لقضية أن نشري بنا حري القرآنية أقسام املقاصد بيان يفاخلوو   قبل

فإذا نظرنا إىل رجوع الشريعة إىل كلياهتا املعنوية :" يقول اإلمام الشاطيب ".الشريعة اصدمق"و" املقاصد القرآنية" بني
الضروريات، واحلاجيات، والتحسينيات، ومكمل كل واحد : نها القرآن على الكمال، وهيوجدناها قد تضم  
 . 0.."منهما، وهذا ظاهر

ة وأنه موجود يف السنة على الكمال زيادة النظر إىل ما دل عليه الكتاب يف اجلمل :"ويقول يف موضع آخر
إىل ما فيها من البيان والشرح، وذلك أن القرآن  أتى بالتعريف وصاب الدارين جلبا هلما والتعريف وفاسدمها دفعا 

مور، فالكتاب أتى هبا أصوال يرجع إليها، والسنة دناها ال تزيد على تقرير هذه األوإذا نظرنا إىل السنة وج... هلما
 . 2.."ت   هبا تفريعا على الكتاب وبيانا هلا فيهأ

" مقاصد الشريعة"بنيمن كالم أيب إسحاق تظهر لنا الوشيجة والرابطة القوية الي جتمع هذين املرك  
ضع  الشريعة لتحقيقها ملصلحة العباد، فإن ، فإذا كان  مقاصد الشريعة هي الغايات الي و  "ومقاصد القرآن

 املؤلفة النصوص ن تلكإ حيث من القرآنية النصوص من ستهدفت   الي واألهداف طالبامل هي: القرآن مقاصد
                                                           

 .8/1املوافقات  -  

 . 8/862املوافقات  - 5

 . 2مقاصد الشريعة ص  - 8
 
 3/363ـ الموافقات 
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 ليشك   أهداف أو هدف حول املغازي واملعاين تلك تتمركز ومغازي معان   على دالالت هلا وعبارات  ل من
 . القرآنية املقاصد األهداف تلك أو اهلدف ذلك

الفقهية   األحكام وإجراء الشرعية القوانني ن  س   من ستهدفت   مطالب هي مقاصد الشريعة وإذا كان 
 األمور هذه فحف . والعقل واملال رووالع   والدين النف  حف  من قدميا الفقهاء ذكرها الي اخلم  كالكليات
 يرتتب الذي واهلدف املقصد هي احلنيفة سنن الشرعة من هدفتست   الي واجلزئية الكلية األمور تلك من وغريها
 قطع مع نظامه على للحفا  اجملتمع يف رىجت   أحكام احلنيفة ففي الشريعة،  منها ويستهدف الشرعية القوانني على
النص  من ستهدفت   الي املطالب هي القرآن فإن مقاصد. ال أم نص قالب يف تلك األحكام كون من النظر
 فهما التشريعية اإلجرائية األحكام من ستهدفت   الي األهداف فهي الشريعة مقاصد وأما،  اللفظي القرآين

 .كالعدالة األفراد بعب عليه من يصدقان ما بعب يف احتدا ن، وإ ومضمونا مفهوما ضتلفان مصطلحان
وهكذا  د أن القرآن الكرمي قد حوى أصول مقاصد الشريعة من ضروريات وحاجيات وحتسينيات، كما 

 .آن وسوره آياتهحوى على العديد من املقاصد العامة واخلاصة واجلزئية للقر 
 السور ومقاصد اآليات رابعا ـ مقاصد
 كما إذ السور ومقاصد اآليات مقاصد هو عنه الذهول القرآنية املقاصد بالباحث عن يليق ال مما إن مث

 مقاصد أو مقصد  سورة فلكل. وحكم مقاصد أيضا القرآنية للسور ككل مقاصد وغايات فكذلك للقرآن أن
 .مقاصد مقصدا أو أيضا اآليات من للبعب أن كما،   السورة تلك معاين عليها كزيرت  رئيسة أهداف وهدف أو

وه وقد طرق هذا الباب غري واحد من السلف األخيار يف تفاسريهم وإن  م ينصوا عليه تنصيصا، و م ضص  
لك يف عنوان أو بتسمية مستقلة، على عادهتم يف االعتناء باملمارسة العملية والتنزيلية للعلوم دون التنصيص على ذ

م، كما هو الشأن مع سمى ونصوا عليه يف مؤلفاهتخبالف املتأخرين من علماء األمة الذين برزوا هذا امل. كتاب
 ز  املعطيات الزمانية واملكانية واملوضوعية للسور القرآنية، واالهتمام بظالهلا صاحب الظالل الذي استطاع  أن ي  
شيو حممد الطاهر بن عاشور  الذي اعت  بأمساء السور وموضوعاهتا ووجوه وجوها العام، و كما هو الشأن مع ال

عد يف مما ي  ... متها وخامتتهاالتناسب بينها وبني سابقتها والي تلحقها، ووجوه التناسب بني آيها، وبني مقد  
 .مة وعمودا لبيان مقاصد السورةمنهجه مقد  

 يف عمليا املفسرون تناوهلا الي القضايا من عد  ت   اآليات ومقاصد السور يضاف إىل ما سبق أن مقاصد
 القيم كتابه يف( هل 1 3 ت) آبادي الفريوز الدين جمد من القدامى هبا اهتم من صدر يف ويأ  تفاسريهم،

 بصرية  ويأ  سورة كل عن اإل الية للبيانات ص؛ إذ  ده خص  "  العزيز الكتاب لطائف يف ذوي التمييز بصائر"
 هبا وهم أكثر املقاصد ووضوع لتهمفص   وأما املعاصرون . السورة تلك مقاصد بتلخيص بصرية كل بداية يف

 سورة كل يف بداية يذكرون والطباطبائي والشيو دراز  عاشور بابن ومرورا،  رضا رشيد وحمد بدءا ..أع 
 ..."وكذا كذا السورة موضوع" السورة تفسري مدخل رون يفمقاصدها، أو جتدهم يسط  

                                                           

بال  بريوت العلمية املكتبة العزيز، الكتاب لطائف يف التمييز ذوي يعقوب، بصائر بن حممد الدين جمد الفريوز آبادي اجعل ر   
 . 266 ص إىل 53  ص ، من  ج تاريو،
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 شي ح   املعاين من أضغلا ا اجلاهل يسبها مةالطويلة املنج   السورة لتقرأ إنك،  لأج  : "ول الشيو درازيق
 على الكلية املقاصد من ني ب   قد متماسكة   بنية   - رتتدب   لو - هي فإذا، عفوا  ع     املباين من وأوزاعا حشوا
 فال،  تطول أو تقصر فروع منها شعبة كل من وامتد،  وفصول شعب منها أصل على كل وأقيم،  وأصول أس 
 بشيء ال حت  واحدة مرة رمسه ضعو   قد واحد بنيان يف وأفنان حجرات بني تنتقل كما أجزائها تنتقل بني تزال
 بني ترى بل،  طريق إىل من طريق اخلروج يف االنفصال من بشيء وال،  والتنسيق التقسيم يف األوضاع تناكر من

 وال تكلف بغري ذلك كل وااللتحام التضام  اية اجلن  الواحد آحاد بني ترى كما األلفة ممتا املختلفة األجناس
 ومقطعه غرو كل مطلع يف التمهيد ولطف السياقة حسن هو وإمنا،  املعاين أنفسها خارج من بأمر استعانة
 . مؤتلفا واملختلف متصال يريك املنفصل وأ نائه

 يف املتفرقة املعاين بني تالئم وكمال،  تضام وحسن،  تواؤم قوة عن يفص  دراز األستاذ من البيان هذا
 الواحد أو اهلدف حول املختلفة املعاين تلك تتعانق كيث أهداف أو هدف إىل اجتاهها وعن،  سورة كل

 يكون متعددة أهدافا أو هدفا واحدا املتعددة املعاين من التعانق وهذا االجتاه ذلك فيجعل،  املتعددة األهداف
 تدور الي املقاصد تلك  يع أن وجدنا القرآنية جمموع السور يف النظر قناعم   فإذا. للسور مقاصد أو مقصدا
 :اآلتية اخلاصة واملقاصد الرئيسة املواضيع هذه تتعدى القرآنية ال السور معاين حوهلا
 تقاليده وترك لباطلةا ومعبوداته الكفر رفب -8 ، تأنيبهم أو بعينهم إهالك أشخاص بيان -5 التاريو - 

 بعب بيان أحوال -6 األشرار، شرور من االستعاذة -2 اإلنسان، أو املكان أو الزمان فضيلة بيان -0 وعاداته،
 وحماسن املواع  -  ، 9 الرسول حروب من حرب بيان -3 القرآن، ربانية بيان -1 واملنافقني، الكفرة

 به، يتعلق ما سائر بيان أو ذم أو ودح ألحد اخلطاب وجيهت -   وأحواهلا، اآلخرة -0  والنصائ ، األخالق
 -0 أقسامها،  جبميع األحكام -8  اإلهلية، والتصرفات الربانية الصفات من يستطرده وما التوحيد -5 

 .5فنونه جبميع االستدالل
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 22  ، ص910 890  العظيم، النبأ دراز، الل ه عبد ل حممد  

نشر  دار العنكبوت، سورة من آي أربع يف اإلنساين الضعف ببعب جوان ويليه امللك سورة على أضواء جيجك، خليل ل حممد 5
 . 8-51 ص من املصدر نف  فراجع أكثر التفصيل أردت وإن. 59-51ص  ،990  إسطنبول   يل
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الكريم القرآن تدبر محددات من محدد المقاصدي اإلدراك :المحور الثاني  

كليات هذه عن  احلاوي لكل أنواع املقاصد، وهي الكاشفة  الوحي، كتابا وسنة، املصدر األول نصوص عد  ت  
وختلف طرق النص يف الداللة على املعاين، من دالالت أوامر ونواهي ابتداء وتصريا، وعلل  املقاصد وجزئياهتا

 .ج االستقراءمنصوصة، أو بيان املنحى الكلي والقطعي يف هذه املقاصد عن طريق اعتماد منه
واحلاصل أن األئمة  يعهم كان هلم اهتمام كبري بناحية املقاصد، ووجوب رعايتها يف فهم األحكام وتنزيلها، 
وهو ما سار عليه أيضا من جاء  بعد هم من علماء األمة، الذين متيز بعضهم بتقدمي إسهامات نوعية يف تطوير 

واإلمام الغزايل  7(هل013ت )اإلمام اجلويي   ص بالذكرهذا اجلانب من املعرفة اإلسالمية اخلالصة، وأخ
، حني وضعوا على مراحل متتابعة، بعضها يكمل  (هل 68ت )، واآلمدي  (هل606ت)، والرازي 3(هل202ت)

 .2، ورتب  الث6بعضا، صيغة حمكمة لكليات املقاصد، وقاموا بتنسيقها وترتيبها يف درجات مخ 

                                                           

: ليات املقاصديةال داعي لدراسة من جاء على لسا م ذكر أسرار الشريعة أو العلل اجلزئية، ألن السمة البارزة للمقاصد الشرعية هي العناية بالك ـ  
 .الضرورية، واحلاجية والتحسينية، وعلى هذا فدراسة من قبل اجلويي من باب التحسني والتزيني ال من باب التأصيل والتقعيد

يف فكر والثاب  واملتغري  59-58انظر بعب ما جاء على لسا م ذكر أسرار الشريعة، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، للدكتور أمحد الريسوين ص
 .00 -12، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، حممد البدوي ص 51 -08 اإلمام أيب إسحاق الشاطيب، جمدي عاشور ص

ال هان، والغيا ي أيقن ذلك، فقدبنه، رمحه اهلل، على الضروريات اخلم  املعروفة : للجويي يف مضمار مقاصد الشريعة فضل سبق، ومن  ل كتابه ـ 5
 890-  80- 569- 30 - 25 ، وصرح على وجه التفصيل وقصد الدين والنف  والنسل واملال، الغيا ي ص5/101ال هان على وجه اإل ال 

-31 -25 ، كما أنه ذكر بعب أقسام املقاصد مثل املقاصد الدنيوية واألخروية، ومقاصد الشارع ومقاصد املكلف، الغيا ي ص 5 2-   2-
50 -565. 

قطوع به إىل أن جترى دراسة مقارنة ملؤلفاته خاصة ال هان مع مؤلفات الباقالين سيما التقريب واإلرشاد، الذي قام اجلويي قل  هذا السبق يبقى غري م
 .حقةبتلخيصه مث نسج ال هان على منواله، مكثرا فيه من ذكر آراء القاضي واالستشهاد هبا، شأنه شأن من أعقبه من األصوليني يف القرون الال

أصول الفقه : ذج اإلشارة إىل وجوه التشابه بني التقريب وال هان، قول الدكتور طه جابر العلواين عن اإلمام احلرمني وكتابه ال هان يف كتابهانظر من منا
 .50اإلسالمي ص

قد اكتفى يف أساس القياس  أساس القياس، واملنخول وشفاء الغليل، واملستصفى، وإذا كان: لقد ظهر اعتناء الغزايل باملقاصد يف أربعة من كتبه - 8
امها واملنخول بإشارات وتلميحات إىل املقاصد، فقد كان شفاء الغليل السراج الوهاج يف عرو املقاصد عنده، جتلى ذلك يف تعريفه للمقاصد وأقس

 .05 ، واهتمامه بالتعليل وخاصة مسلك  املناسبة، شفاء الغليل ص 3 -29 ومكمالهتا شفاء الغليل ص
صفى فهو خالصة فكر الغزايل األصويل املقاصدي، عرو فيه املقاصد من خالل األصل الرابع من األصول املوهومة وهو االستصالح، أما املست= 

- 8/58وما بعد ها و  5/013املستصفى . واهتم بالقرائن املقالية واحلالية لدورها يف حتديد قصد الشارع، فكان  فكرة املقاصد فيه أنضج من غريه
53. 
املعتمد أليب احلسن البصري، وال هان : مهية دراسة الرازي تكمن يف كون كتابه احملصول اختصار لثال ة كتب أصولية هلا من الصدارة ما هلا وهيأ - 0

 . 6 - 023- 21 /2للجويي، واملستصفى للغزايل كما أنه ألف ونشر وخلص ما يف الكتب، انظر احملصول 
 .تتميم وتفريع وتكميل ملا اصله اجلويي والغزايل واقتفاء أل ر وصنيع الرازيوكان إسهامه يف املقاصد جمرد  - 2
 .الدين والنف  والعقل والنسل واملال: الدرجات اخلم  هي الضروريات اخلم  املشهورة - 6
 .هي الضروريات واحلاجيات والتحسينيات: الرتب الثالث - 1
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، الذي  ع أهم قواعد  املصاب واملقاصد، (هل660)ء العز بن عبد السالم مث جاء من بعد هم سلطان العلما
ق بذلك قفزة نوعية ومنعطفا ، فحق   "قواعد  األحكام يف مصاب األنام"وأغناها بكثري من التفصيالت يف كتابه 

وية الشرع وخترجيات علماء املذاهب إىل حي، واملختصرات ، نات مهما يف حتويل الفقه من  وده على املدو  
إذ ال  شرعية، على ضوء مقاصدها وغاياهتا ؛دا على ضرورة النظر يف األحكام الومسايرته لكل زمان مكان، مؤك  

 .بد من ازدواج النظر بني املقاصد والوسائل واحلكم واألحكام
، وكتابه (هل630)وتبعه على ذلك تلميذه ووارث علمه، يف املقاصد واملصاب واملفاسد، اإلمام القرايف املالكي 

خري شاهد على ما أقول، فقد  ع فيه قواعد  كلية جليلة، عظيمة النفع ملن ابتغاها، وأردفها بذكر أسرار  "الفروق"
 .7كم وزاد عليها، وهي متفرقة ومتنا رة يف الذخرية من كتبه وما عد اهاوح  

ل اإلسهامات السابقة إىل أن واقتصر التأليف، بعد  هذه احللقات الساطعة، على إضافات طفيفة، حتوم حو 
، 3(هل153) جاء القرن الثامن اهلجري الذي اكتسب  فيه مقاصد الشريعة قوة  وو مستأنفة على يد ابن تيمية

رف  طفرة استثنائية يف تاريو علماء األمة اإلسالمية، أ زها اإلمام أبو ، كما ع   (هل 12)وتلميذه ابن القيم 
رها بطريقة ق مباحثها، حر  ، حيث بسط مسائلها بتوسع كبري، عم   "املوافقات" نها كتابهإسحاق الشاطيب، وضم  

األركان، وهاك أقوال بعب من عاشوا مع موافقات الشاطيب و لوا  صأضحى معها بناء متقنا واض  املعا م، مرتا
ف به اهلمة يف التجديد  م تق": منها، وأبدأ بأكثرهم دراسة هلذا الكتاب وهو الشيو عبد اهلل دراز، يقول رمحه اهلل

والعمارة هلذا الفن عند تأصيل القواعد ، وتأسي  الكليات املتضمنة ملقاصد الشارع يف وضع التشريع، بل جال يف  

                                                           
م املقاصد، املعروف بالقواعد  الصغرى، ولي  الثاين اختصارا ل ول كما ظنه األستاذ اليويب، هو تتميم وتكميل لكتابه خمتصر الفوائد يف أحكا - 

، الصغرى، للعز، حتقق الدكتور صاب منصور ص29مقاصد الشريعة ص ، ونسب هذا الظن إىل ابن السبكي 90- 33، واملعرفة الفرق بينهما بالقواعد 
 .الصوم، وشجرة املعارف واألحوال وللعز كذلك رسالتان يف مقاصد الصالة ومقاصد

 .90- 18-  1القواعد  الصغرى، احملقق الدكتور صاب آل منصور ص
 .3مقاصد الشريعة ص. وقد شهد له ابن عاشور بأنه من مؤسسي علم املقاصد

بطه األحكام وقاصدها يف الغالب، وترتيبه اعتناؤه بتعريف املقاصد، وأقسامها املعروفة، ور : من املظاهر الي تدل على العقلية املقاصدية للقرايف -5
 ..األهم منها على املهم

 . 5 - 01 /8و  8 /5، الفروق 898-  89شرح التنقي  : انظر
ملئ  مصنفات ابن تيمية بالكالم عن الشريعة وأحكامها ومقاصدها، وإبراز مصاحلها، ومفاسدها واستنباط بعب أسرار التشريع من خالل  - 8

واجلديد عند ابن تيمية يف املقاصد هو اعرتاضه على األصوليني  "جمموع الفتاوى"يف األوامر والنواهي، وأكثر مصنفاته تعرضا لذلك كتاب  املقاصد اجلزئية
انظر جمموع الفتاوى . يف حصرهم ملقاصد الشريعة يف الكليات اخلم  املعروفة، حيث يرى أن هذا احلصر يفوت مقاصد سامية عظيمة يف الشريعة

وما : قل . 56 - 52 الثاب  واملتغري يف فكر اإلمام الشاطيب، جمدي حممد حممد عاشور ص: وانظر كذلك. 650- 560- 568،  53/6
أن  اعرتو به ابن تيمية، رمحه اهلل، من حصر الضروريات يف اخلم  املذكورة ال ينتهب عند االحتجاج خاصة وأن ما أ اره من مقاصد جديدة ميكن

 .كليات اخلم  من خالل العالقة بني هذه الكليات يف مراتبها الثالث الضرورية واحلاجية والتحسينيةتندرج حت  عموم ال
 .530- 502الثاب  واملتغري يف فكر اإلمام الشاطيب ص 

 :ميكن تلخيص دوره يف األمور التالية ـ 0
الهتمام وقاصد املكلفني، توظيف القرائن واألحوال املقالية واحلالية يف معرفة االغتناء بالتعليل وأساليبه يف الكتاب والسنة، معاجلته لسد الذرائع واحليل، وا

 .6  /0وما بعد ها،  8/92، إعالم املوقعني 080- 000شفاء العليل ص. مقاصد الشارع واملكلف 
د يد من الباحثني، بل هي حاضرة مهيمنة على أن حجم املقاصد عند الشاطيب لي  حمصورا يف املوافقات وال يف كتاب املقاصد كما يذهب إليه الع ـ 2

سبة كذا أو  على كل مباحث وأجزاء املوافقات، وعلى غري املوافقات، وهذه خطوة جديدة متاما، فقد كان  املقاصد نقطة معينة تذكر أو يشار إليها ونا
 .كذا من املباحث األصولية، فأصبح  عند الشاطيب روحا تسري يف معظم أجزاء هذا العلم
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مباحث الكتاب أوسع جمال، وتوصل باستقرائها، إىل استخراج درر غوال، هلا أو ق صلة بروح الشريعة، وأعرق 
       . "نسب بعلم األصول

مقاصد الشريعة إمنا هي مقاصد الكتاب والسنة ال أقل وال أكثر، فإذا كنا نلتم  املقاصد ونستخرجها ووا أن 
. من كتب الفقه وكتب األصول وغريها، فأوىل بنا اآلن أن نلتمسها ونستخرجها من القرآن الكرمي والسنة النبوية

يب وهو يكي رحلته مع املقاصد ومع كتاب قال اإلمام الشاط. فإمنا املقاصد مقاصدمها، وإمنا األصول أصوهلما
 ، ق اهلل الكرمي ملا شاء منه وهدى،  م أزل أقيد من أوابدهوملا بدا من مكنون السر ما بدا، ووف   " (:املوافقات)

، معتمدا على وأضم من شوارده تفاصيل و ال، وأسوق من شواهده يف مصادر احلكم وموارده مبينا ال جممال
نا أصوهلا النقلية بأطراف من القضايا العقلية، حسبما غري مقتصر على األفراد اجلزئية، ومبي   ، ةاالستقراءات الكلي

"أعطته االستطاعة واملنة يف بيان مقاصد الكتاب والسنة
5. 

ر أنه كلية الشريعة، وعمدة امللة، وينبوع احلكمة، إن الكتاب قد تقر  ": مث قال رمحه اهلل يف موضع آخر 
لزم ضرورة ملن رام االطالع على كليات الشريعة وطمع  ، وإذا كان كذلك...ونور األبصار والبصائروآية الرسالة، 

وال ...يف إدراك مقاصدها، واللحاق بأهلها، أن يتخذه مسريه وأنيسه، وأن جيعله جليسه على مر الليايل واأليام
 .8"بنة للكتايقدر على ذلك إال من زاول ما يعينه على ذلك من السنة املبي  

بل كل اآليات . على أن مقاصد القرآن والسنة ليس  حمصورة يف آيات األحكام وأحاديث األحكام
فالقصص القرآين له مقاصده، واألدعية القرآنية . درس وتفهم وقاصدهاواألحاديث هلا مقاصدها، وجيب أن ت  

آليات واألحاديث التشريعية مقاصده؛ ب األمثال يف القرآن والسنة له مقاصده، كما لوالنبوية هلا مقاصدها، وضر  
، آياته على عةموز   األطراف مرتامية املدى بعيدة كثرية أفانني ذات ومقاصده القرآن الكرمي معاين"ذلك أن 
 على الواحدة اآلية اشتمل  وروا، مواقعها يف والقصص، آياهتا يف واآلداب، األحكام آيات يف نةمبي   فاألحكام

 .0"أكثر أو ذلك من فنني
 يرجع ما تصاريف بيان هو كتابه من اهلل فمراد":  الشيو حممد الطاهر بن عاشور بقوله ويقرر هذا املع

 مراده وعرفة وتعبدنا بينا خطابا هبا خاطبنا الي القرآن ألفا  يف ذلك أودع وقد، الدين مقاصد حف  إىل
 ميكن إنه قلنا سواء[  59: ص] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ :  فقال عليه واالطالع
 قائل قال أم،  املعتزلة من ومها والسكاكي واملشائخي علمائنا قول وهو - تعاىل - اهلل مراد متام على االطالع
 هو القصد إذ حتته طائل ال خالف وهو، ممكن غري - تعاىل - اهلل مراد متام على االطالع إن املعتزلة بقية بقول

 تعذر مع العلم ومبلغ، الطاقة كسب عنه البحث باستقصاء التكليف من مانع فال، العقلي ال الوقوعي اإلمكان
  2. متامه على االطالع

 هلم، رمحة كافة الناس أمر لصالح كتابا - تعاىل – اهلل أنزله القرآن إن ": ستخلص من قوله وهو ما ي  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ            چ  - تعاىل – اهلل قال منهم اهلل مراد لتبليغهم

                                                           

 .6/ انظر مقدمة كتاب املوافقات ج  ـ  
 .991 /1 0 طبعة دار ابن عفان 9/  املوافقات  ـ 5

 .00 /0املوافقات  - 8

 .3/ اجمليد، ابن عاشور  الكتاب تفسري من، اجلديد العقل وتنوير، السديد املع  حترير - 0

  .89/ : التحرير والتنوير  - 2
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 املقصد فكان[ 39: النحل] چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ
 ورأس، وتزكيتها النف  هتذيب يعتمد الفردي فالصالح. والعمرانية، واجلماعية، الفردية األحوال صالح منه األعلى
 العبادات وهي، اخلاصة السريرة صالح مث، والتفكري اآلداب مصدر االعتقاد ألن ؛ االعتقاد صالح فيه األمر

  . والك  واحلقد احلسد برتك كالتخلق والباطنة، كالصالة الظاهرة
 إال الكل يصل  وال، اجملتمع أجزاء األفراد إذ؛  الفردي الصالح من أوال فيحصل اجلماعي الصالح وأما
 من يعصمهم وجه على بعب مع بعضهم الناس تصرف ضبط وهو ذلك على زائد شيء ومن، أجزائه بصالح
  . املدنية بالسياسة احلكماء عند عنه ع   وي  ، املعامالت علم هو وهذا، النفسانية القوى وموا بة الشهوات مزامحة

 فتصر   وضبط، اإلسالمي العا م نظام حف  هو إذ؛  ذلك من أوسع فهو العمراين الصالح وأما
 وحف ، اإلسالمية الكلية املصاب ورعي، اجلميع مصاب ف ي وجه على بعب مع بعضهم واألقاليم اجلماعات
  . "االجتماع وعلم العمران بعلم هذا ويسمى، هلا القاصرة املصلحة معارضة عند اجلامعة املصلحة

 
 نماذج وتطبيقات: وظيفية المقاصد في فهم القرآن الكريم وتدبره: المحور الثالث

 تعليلي قائم مقاصدي عقل هو املسلم العقل يلح  أن أمتنا ألعالم واألصويل الفقهي اإلبداع تاريو يف املتأمل
 االستخالف دور ال ألداءؤه  م   جعله ،استنتاجي استقرائي أصويل منطق على ومبي ،الغائي الكلي النظر على

 جتهادا ع  ، واملكاين الزماين وامتدادها ،وصالحها الشريعة خلود مقصد وحتقيق ،املستقبل واستشراف ،والتعمري
 .                      ورمحة ومصلحة عدل شريعة إال الل ه شريعة  يرى ال احلياة حلركة مواكب تطبيقي

 ووسالكها وبأقسامها ومراتبها، جزئياهتا، مع وبكلياهتا ومراميها، سسهابأ   منهجا لتشك   ذاهتا هي واملقاصد 
  .والرتكيب واالستنتاج والتقومي،والتحليل  والنظر، للفكر متميزا منهجا لتشك   ووسائلها،

ي ملا ستقص 
 
 ونواهيه الشارع أوامر أن مثال الشاطيب مقولة على بناء أنه جيد املوضوع هذا يف األمة علماء قاله وامل
با اط  خم   أنزل الكرمي القرآن أن ووا عبث، يف عبث واهلدف القصد انعدام ألن معني ؛ وراءها قصد يكون أن البد

 وهي فقط أصول يف  ال ة يصرها الل ّٰه رمحه فإنه  أحواهلم، ت راع ى فيه او   على جاء قد يكون أن بدفال م كل فني
  .العبودية واحد وهو مع  إىل أصلها يف ترجع الي والبعث، والنبوة، الوحدانية،

ألي  قد  ": الشيو حممد الطاهر بن عاشور على النظر إىل مقاصد القرآن، فقال وملكانتها وأمهيتها حث  
ر بيان ما يصل فغرو املفس  .. وجب على اآلخذ يف هذا الفن أن يعلم املقاصد األصلية الي جاء القرآن لتبيا ا

  املراد ، وال يأباه اللف  من كل ما يوض   يف كتابه بأمت بيان يتمله املع  - تعاىل –إليه أو ما يقصده من مراد اهلل 
فال جرم كان رائد .. يه فهمه أكمل فهم، أو ضدم املقصد تفصيال وتفريعاف علمن مقاصد القرآن، أو ما يتوق  

 .5"املفسر يف ذلك أن يعرف على اإل ال مقاصد  القرآن مما جاء ألجله، ويعرف اصطالحه يف إطالق األلفا 
الكتابات عن املقاصد فيما بعد اجلويي، وإىل الشاطيب، جعل  هذه املرحلة مكشوفة ومضاءة بدرجة جيدة 
بفضل األكاث والدراسات الكثرية الي حول هذه احلقبة وأعالمها، ابتداء بأيب حامد الغزايل، وانتهاء بأيب إسحاق 
                                                           

 .83/ التحرير والتنوير  ـ  

 .86- 82/ حرير والتنوير البن عاشور مقدمة الت - 5
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وفخر الدين الرازي، وسيف الدين اآلمدي، وعز الدين  بن العريب،ابن رشد، وأيب بكر االشاطيب، مرورا بأيب الوليد 
فهؤالء  يعا نشرت ... بن عبد السالم، وشهاب الدين القرايف، و م الدين الطويف، وابن تيمية، وابن قيم اجلوزية
 .ا وكيفاوذاع  ودرس  كتبهم وأفكارهم وإسهاماهتم املقاصدية، على ما بينها من تفاوت كبري، كم  

 اإلهلية، املعرفة هو العام من القرآن الكرمي املقصد أن إىل الل ّٰه رمحه (هل 202ت)ام الغزايل وقد أشار اإلم
 . ...واملعاد واألفعال والصفات الذات ذكر منها كثرية فروع ب عنهاوتتشع  

ومعظم مقاصد القرآن األمر باكتساب املصاب وأسباهبا، والزجر عن اكتساب ": ويقول العز ابن عبد السالم
عنا مقاصد ما يف الكتاب والسنة لعلمنا أن اهلل أمر بكل خري دقه لو تتب  "، وذهب إىل أننا 5"ملفاسد وأسباهباا

به عن جلب  ع    به عن جلب املصاب ودرء املفاسد، والشر ي  ع   وجله، وزجر عن كل شر دقه وجله، فإن اخلري ي  
  چچ : صاب كلها والزجر عن املفاسد بأسرها قوله تعاىلوأ ع آية للحث على امل": ويقولاملفاسد ودرء املصاب، 

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

 .8[90: النحل] چژ   ڑ  
وما ذكره غري واحد من العلماء من كون القرآن والسنة مليئني بآالف التعليالت والتنبيهات املقاصدية، جيب 

وهذا اجملال يف تقديري من أهم . 0، وهذا يتطلب عدة أكاث ومؤلفاتاستقصاؤه واستخراجه ودراسته بالكامل
 .اجملاالت واآلفاق الي على البحث املقاصدي ارتيادها وإحلاقها وجاالت الدراسات املقاصدية

 الل ه، التذكري  بآالء اجلدل، األحكام،: مخسة القرآن مقاصد أن يرى( هل16   ت) الل ه الدهلوي ويل أن كما
 املتوقد الذكاء ذلك به أبدع ما السياق هذا يف دون أن نغفل. 2املوت بعد وما باملوت التذكري الل ه، بأيام التذكري
 املقاصد موضوع قارب حيث القرآنية املقاصد باب يف( هل  89  ت) عاشور الطاهر ابن حممد العصر لعالمة

 من إن  : "إذ يقول األصولية الناحية من قارهبا حيث،  املعروف املألوف غري آخر ووضمون آخر ولكن بأسلوب
 استنباط ل مختل ف عباراته أبواب فت  يقتضي دائمة، وذلك شريعة كونه أحد مها :أمرين آخرين القرآن مقاصد

 األمة، هذه وعلماء الشريعة، هذه مح  لة تعويد و انيهما واآلخرين، أحكام األولني منه ؤخذت   حىت املستنبطني،
 يف كل   صاحلة األمة علماء طبقات تكون حىت األدلة ؛ عويصات من املقاصد واستخراج بالتنقيب، والبحث،

 هلم صيغ ولو، التشريعية استنباط األحكام على قادرين فيكونوا التشريع، من ومقصده الشارع تشريع لفهم زمان
 كان  هذا أجل من. احدةالو  املطالعة يف أنظارهم بني   على ما العكوف العتادوا التناول سهل أسلوب يف التشريع
الختالف  تبعا   العلوم، كتب تدوين يف املؤل فني تالحق مقام قائمة اجملتهدين، الختالف منازع عباراته صلوحية
 .6"العصور مراتب

                                                           
 .59-53 ،   ص ،933  بريوت العلمية، الكتب دار القرآن، جواهر حامد، أبو حممد بن حممد الغزايل -  

 .3/ قواعد األحكام،  - 5

 .نف  املصدر  - 8

 .8 5 – 5 5دراسات يف قضايا املنهج ص   - 0

 بريوت الثانية الطبعة اإلسالمية، البشائر دار الندوي، سليمان تعريب التفسري، أصول يف الكبري الفوز الدهلوي، الرحيم عبد بن أمحد الل ه ويل شاه - 2
 .9  ص ،931 001 

 .88 ص  ،8 ج ،930  تون  التونسية، والتنوير، الدار التحرير تفسري الطاهر، حممد عاشور ابن - 6
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:  ج يف هذا اجملال قولته النريةب  من كثري ما د جب  لظالل ويف غريه إبداعا ودورحم اهلل سيد قطب الذي أبدع يف ا
 املقاصد يذكر ما فتئ ، والذي "روح املعرفة املنشئة للعمل: مين  كنوزه إال ملن يقبل عليه هبذه الروحالقرآن ال "

 .لآليات اجلزئية املقاصد بعب على جيعر   مث بدايتها يف سورة لكل العامة
للشيو صديق حسن خان القنوجي  "فت  البيان يف مقاصد القرآن" العظيم فرالس   السياق هذا يف ويأ 

 علم عن مقدمته يف لآليات، ويقول اجلزئية ذكر املقاصد ج فيه صاحبه علىالذي يعر  ( هل 801 ت ) لبخاريا
كمه واستنباط القرآن، معاين فهم إىل لالتوص   وغايته": التفسري  العلم وشرف. واألخروية الدنيوية بالسعادة ليفوز ح 
 .5"ظمهاوأع العلوم أشرف فهو وغايته؛ موضوعه شرف باعتبار وجالله
ويف  ؛"احملمدي الوحي" كتابه يف رضا رشيد الشيو الكرمي القرآن لكشف مقاصد - تعاىل – اهلل قهوف   وممن

د كتابه األول يف مخسة وقد حد  .  ، ومقاصد خاصة عامة مقاصد عشرة للقرآن أحصى ، حيث"تفسري املنار"
كتاب ونهج فريد رآن يف الفصل اخلام   من الفصول عدا املقدمة واخلامتة، وقد ساقه سياقه إىل بسط مقاصد الق

الفصل اخلام  يف مقاصد القرآن يف تربية نوع اإلنسان وحكمة ما فيه من التكرار يف ": بقوله وبديع، وقد عنونه
 .8"اهلداية وإعجازه بالبيان

                                                           
 .2 معا م يف الطريق ص  -  

 ( .5 -  / )فت  البيان لصديق خان  - 5

 .66 الوحي احملمدي ص  - 8
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 نموذج تطبيقي عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

  اشورع القرآنية عند محمد الطاهر ابن ـ المقاصد
" والتنوير التحرير" تفسريه يف ذكرها أنواع، عدة إىل القرآن مقاصد بتقسيم عاشور، بن الطاهر حممد العالمة قام
  :بإجياز نذكرها مثانية، إىل وأوصلها" لتبيا ا القرآن جاء الي األصلية املقاصد: "عنوان حت 

 عن يزيل ألنه ؛ اخللق إلصالح سبب أعظم وهذا الصحي ، العقد وتعليم االعتقاد، إصالح :األول المقصد
 وما والدهرية اإلشراك عن الناشئة األوهام من القلب رويطه   ، الدليل عليه قام ما لغري اإلذعان عادة النف 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃچ : تعاىل قوله املع  هذا إىل أشار وقد بينهما،

 [. 0 هود] چژ    ڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
 رضي ل عائشة رتوفس   ،[0: القلم سورة] چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ : تعاىل قال األخالق، هتذيب :الثاني المقصد

 بالغا املوطأ يف مالك رواه الذي احلديث ويف ، "القرآن لقهخ   كان: "فقال   لقهخ   عن ئل س   ملا ل عنها اهلل
 . 5"خالقاأل سنح   ألمتم عث ب  : "قال  اهلل رسول أن

ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         چ : تعاىل قال وعامة، خاصة األحكام وهو التشريع،: الثالث المقصد

ڑ  ڑ    ژڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ : وقال ،[02 النساء]چ  وئ  ۇئ

ڄ  چ : فقوله املهم، يف وجزئيا ب،الغال يف كليا  عا األحكام  يع القرآن  ع ولقد ،[03املائدة]چ  ک  ک  ک

 األمر منها الي الكليات إكمال هبا املراد ،[8املائدة] چچ  چ  چ  ڇ  چ : وقوله ،[39النحل] چڄ  ڄ  
  .والقياس باالستنباط

 إىل كاإلرشاد نظامها، وحف  األمة صالح منه القصد القرآن، يف عظيم باب وهو األمة، سياسة :الرابع المقصد
ڃ  چ  چ  چ  چ : وقوله ،[08 عمران آل]چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ : تعاىل بقوله امعةاجل تكوين

ں  چ : وقوله ،[06 األنفال]چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : وقوله ،[09 األنعام]چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ

 [83الشورى] چں  ڻ  
ڭ  ڭ  ڭ      ڭ    ۓ  ۓچ : قال أحواهلم، بصالح للتأسي السالفة األمم وأخبار القصص :الخامس المقصد

 من وللتحذير ،[90األنعام] چ  ۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ : وقال ،[8 يوسف] چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
 [02:  براهيمإ] چڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  چ : قال مساويهم،
 علم وذلك ونشرها، الشريعة لتلقي لهميؤه   وما املخاطبني، عصر حالة يناسب وا التعليم :السادس المقصد
 تعليم ذلك على القرآن زاد وقد الكتاب، أهل من العرب خمالطي علم مبلغ ذلك وكان األخبار، وعلم الشرائع
 بشأن هنو   مث النظر، إىل دعوته ويف للضالني، جمادالته أفانني يف االستدالل وصحة العقول ميزان حكمة
  ...العلم فائدة على التنبيه به حلق وقد...احلكمة

                                                           

ابن أيب شيبة ، و ( 855)رقم ( 26 /5" )اجلامع يف تفسري القرآن " ، وعبد اهلل بن وهب يف  5/801عبد الرزاق يف تفسريه أخرجه  -  
 . 2 ،  20 /58، وابن جرير  5/099، واحلاكم  0 0/5 
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 واجملادلة احملاجة، وكذلك والوعيد، الوعد آيات جيمع وهذا والتبشري، والتحذير ذارواإلن املواع  :السابع المقصد
  .والرتهيب الرتغيب باب وهذا للمعاندين،

   .الرسول صدق على دالة آية ليكون بالقرآن اإلعجاز :الثامن المقصد
 تعاىل اهلل أنزله الكرمي رآنالق إن: "فقال القرآن، نزول من األعلى املقصد عن آخر موضع يف عاشور ابن ثوحتد  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ :  تعاىل قال ، - تعاىل – اهلل مراد لتبليغهم؛  هلم رمحة كافة الناس أمر لصالح كتابا

 واالجتماعية الفردية األحوال صالح منه األعلى املقصد فكان ،[39النحل] چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
  .والعمرانية
 اآلداب مصدر االعتقاد ألن االعتقاد؛ صالح فيه األمر ورأس وتزكيتها، النف  هتذيب يعتمد الفردي فالصالح
 واحلقد احلسد برتك كالتخلق والباطنة كالصالة، الظاهرة العبادات وهي اخلاصة، السريرة صالح مث والتفكري،

  . والك  
 بصالح إال الكل صل ي وال اجملتمع، أجزاء األفراد إذ الفردي ؛ الصالح من أوال فيحصل اجلماعي الصالح وأما

 مزامحة من يعصمهم وجه على بعب مع بعضهم الناس تصرفات ضبط وهو ذلك، على زائد شيء ومن أجزائه،
  .املدنية بالسياسة احلكماء عنه ع   وي   املعامالت، علم هو وهذا النفسانية، القوى وموا بة الشهوات

 اجلماعات تصرف وضبط اإلسالمي، العا م منظا حف  هو إذ؛  ذلك من أوسع فهو العمراين، الصالح وأما
 املصلحة وحف  اإلسالمية، الكلية املصاب ورعي اجلميع، مصاب يف  وجه على بعب مع بعضهم واألقاليم
  .االجتماع وعلم العمران بعلم هذا ويسمى هلا، القاصرة املصلحة معارضة عن اجلامعة
 الي القرآن ألفا  يف ذلك أودع وقد الدين، مقاصد حف  إىل يرجع ما تصاريف بيان هو كتابه من اهلل فمراد
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   چ : تعاىل فقال عليه، واإلطالع مراده وعرفة وتعبدنا بينا، خطابا هبا خاطبنا

  . 5" [59ص] چڃ   چ  
ذلك أن  قاصد ؛ناك تداخل  يف مراتب هذه املوكما يظهر من التقسيم الثماين ملقاصد القرآن عند ابن عاشور  فه

 األولني، واملقاصد، أخبار: مثل بعضها هو مقاصد، لكن البعب اآلخر هو يف مرتبة الوسائل  اخلادمة للمقاصد
 وهتذيب االعتقاد، كإصالح األصلية، املقاصد لتحقيق وسائل فهذه واإلعجاز، والرتهيب، والرتغيب والتعليم،
  .باألساليب شلتوت لشيو وهي الي عناها ا اخل،...األمة وسياسة األخالق،

 الصالح حتقيق: القرآن يف  ال ة مقاصد، هي نزول من األعظم ره املقصدومما تفرد به ابن عاشور هو حص  
 املقصد إن: "بقوله" الشريعة مقاصد" كتابه أشار إليه يف وقد العمراين، والصالح اجلماعي، والصالح الفردي،
 ملا فإنه فساده، ودفع اإلنسان حال بإصالح يصل وذلك لفساد،ا ودرء الصالح جلب هو الشريعة من األعظم
 صالح عاجل اإلسالم نرى ولذلك وأحواله ؛ العا م صالح صالحه يف كان العا م هذا على املهيمن هو كان

 االعتقاد بإصالح بالدعوة فابتدأ كله، النوع وهو جمموعه وبصالح نوعه، أجزاء هو الذين أفراده بصالح اإلنسان
 نفسه بتزكية اإلنسان عاجل مث العا م، هذا أحوال يف التفكري إىل يسوقه الذي اإلنساين التفكري مبدأ هو الذي

                                                           

 . 00،0: ص   ج والتنوير، التحرير: اشورع ل ابن  

 .83،89: ص  املرجع السابق، ج : ل ابن عاشور 5
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 بتقنني وذلك العمل إصالح ذلك بعد عاجل مث...الصاحلة األعمال إىل اإلنسان حمرك الباطن ألن باطنه؛ وتصفية
 .   "كلها التشريعات

 األمة نظام حف  هو التشريع من العام املقصد : "قال حيث التشريع، من العام باملقصد آخر موضع  عنه يفوع   
 وصالح عمله، وصالح عقله صالح صالحه ويشمل اإلنسان، نوع وهو عليه، املهمني بصالح صالحه واستدامة

 . 5"فيه يعيش الذي العا م موجودات من يديه بني ما
  .عامة ومقاصد خاصة، مقاصد: نوعني إىل تنقسم أ ا القرآن، ملقاصد عاشور ابن تقسيم وخالصة
 احلاصل العقدي كاإلصالح القرآن، تشريعات من معينة أنواع من احلاصلة األغراو تلك هي: اخلاصة فاملقاصد

 العائلي واإلصالح والعبادات، األخالق أحكام تشريع من احلاصل النف  وإصالح العقائد، أحكام تشريع من
  .اخل...األسرة أحكام تشريع من احلاصل

 الصالح حتقيق:  ال ة وهي القرآن، أحكام جمموع من احلاصلة العليل األغراو تلك فهي: العامة املقاصد أما
 .العاملي والصالح االجتماعي، والصالح الفردي

                                                           

 .60: ص: عاشور الشريعة، البن ل مقاصد  

 .60: ص السابق، املرجع: عاشور ل ابن 5
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عند الشيخ محمد الغزالي القرآنية ـ المقاصد  

 القول تبي إىل" الكرمي للقرآن اخلمسة احملاور" اجلليل كتاب يف -اهلل رمحه– الغزالي محمد الشيو ذهب 
 على يدور بأنه القول ميكن فإنه وموضوعاته، آياته وتشابه سوره، وكثرة معانيه، استفاضة مع الكرمي القرآن بأن
: "... نصه ما يقول هذا ويف ها،وأجل   القرآنية القضايا أهم الغزايل املنظور يف احملاور هذه لوتشك   مخسة، حماور
 آياته، بني قائم فالتشابه. مخسة حماور على يدور بأنه القول ميكن سوره، وكثرة معانيه، استفاضة عم الكرمي والقرآن
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : سياقه يف مأنوس والغايات املعاين وتكرار

 تشري واآلية [58 : رالزم] چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ
 .  "كال العقلي، الرتف اختالق من قضايا أو جمردة، نظرية مباحث على يتوي ال القرآن أن إىل
 الدال الكون حمور ويف( التوحيد) الواحد اهلل حمور يف -اهلل رمحه– الشيو حصرها فقد اخلمسة، احملاور هذه وأما
 .والتشريع الرتبية حمور ويف( احلشر) واجلزاء لبعثا حمور ويف القرآين، القصص حمور ويف خالقه، على
 يعرفون" كانوا قدميا الناس ألن وذلك الكرمي ؛ القرآن سور عليه دارت فقد( التوحيد حمور) األول المحور أما

 تعصبهم وكان أنفسهم، نعص   من أخرى، آهلة عبادة اهلل عبادة إىل يضمون فكانوا هةمشو   أو ناقصة معرفة األلوهية
 الرسل جاء وعندما. احلق اإلله ح  من أكثر واخلشية اإلقبال من حظها كان وروا شديدا، املختلفة اآلهلة ههلذ

 . 5"شعواء كرب قوبلوا الو نية إىل االجتاه وضاصمون بالعبودية، اهلل يفردون
 هذا إىل النظر  لف   إىل كثرية آيات ني ع   فقد خالقه، على داال الكون كون إ بات هو ،الثاني المحور وأما

 فيه بذل ألنه ال -جالله جل– صانعه عند غال" القيمة نفي  اإلسالمي املنظور يف الكون ألن وذلك احملور ؛
 إىل راجع غالءه إن [ 35: ي ] چائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئ  چ : كال مثنا، فيه دفع أو جهدا،
...  صورة أهبى يف اإلهلي اجملد فيها جتلى ، كمةحم   قوانني أرجاءه وانتظم  ق،باحل لبنة بي فقد خالقه، على داللته
 . 8"إذعانا وله إميانا به نزداد كي كونه، يف اخلالق عظمة إىل كثرية آيات يف الكرمي القرآن لفتنا وقد
 ومصدر للرتبية ا  وأ ر  ،ا  مقصود ويعت  القرآنية، احملاور أوسع فهو القرآين، القصص حمور وهو الثالث، المحور أما

 احلقيقة به لتكتمل؛  السامع إليه يتاج مغاير وأ ر مقصود، إيراد موضعها يف قصة" لكل إذ ووع  ؛ توجيه
 املطاف  اية يف فإ ا مكررة، أو منفردة القرآن قصها الي القصص أكان  فسواء 0"الرتبوية والعناصر التارضية
 اسرتجعها املاضية، احلياة من قطع القرآن قصص. واجلماعة الفرد يدعم وع و  توجيه ومصدر تربية، أداة " لتشك  
 تسعى حية هي فإذا اهلامدة، القرون يف احلياة ينفو يقص   عندما الكرمي والقرآن.. واالعتبار للتعليم األعلى يالوح
  بني العراك ضجيج فيها نسمع

 
 تاريو من مض  مراحل علينا ليعيد يتحرك األحداث شريط إن واملبطلني، نيحق  امل

 . 2" الدنيا

                                                           

 .6 ص الكرمي للقرآن اخلمسة ل احملاور  
 بعدها وما 23 ص السابق ل املرجع 5

 98 ص السابق ل املرجع 8

 .00 ملرجع السابق ص ل ا 0
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 وحساهبا اآلخرة الدار عن احلديث ".. الكرمي القرآن أكثر فقد واجلزاء، البعث حمور وهو الرابع، المحور وأما
 األحزان يف استغراقهم وأن صغرية فرتة الرتاب فوق حياهتم أن للبشر وأكد الدائم، وعذاهبا املقيم ونعيمها الدقيق
  ."  اآلخر واليوم باهلل اإلميان هو الرشيد الوحيد املسلك وأن ة،كبري  خدعة واألفراح

 على سورة منه ختلو تكاد وال،  اهلل كتاب يف واجلزاء البعث ذكر تكرار على املرء يقف أن اجللي األمر من إن"
 وهي اجلزاء، يوم أي الدين، ليوم املالك العاملني، رب هلل محد الكرمي، القرآن من األوىل السورة"..  ففي اإلطالق
 تتصدر الي اخلمسة موسى أسفار  د املتصل الذكر هذا وعك . يوم كل املرات عشرات املسلم يقرؤها سورة
 من ترهيب أو اجلنة يف ترغيب أي من خالية واجلزاء للبعث ذكر أي من خالية إ ا التوراة، وتسمى القدمي العهد
 التنبيه من دين ضلو أن وعجيب التوراة، هذه وضع الذي هو" مارك  كارل" املال رأس كتاب مؤلف كأن النار،
 األرو، إىل اليهود إخالد يف أ ره له كان اإلغفال وهذا. اآلخرة الدار ذكر عن صفحا ضربي   وأن اهلل، لقاء إىل
 .5"وحدها احلياة هذه يف ونارهم جنتهم اعتبار ويف املادي تفكريهم صياغة ويف
 الي احلكيم الذكر نصوص خالل من تلمسه للمرء فيمكن والتشريع، الرتبية ورحم وهو ،الخامس المحور وأما

[  90 : البقرة] چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ېئۈئ  ېئچ "..  فقوله" يب ال واهلل يب، اهلل" عبارة على تشتمل
 ناسال مسالك تضبط أن جيب عامة قوانني هذه [ 92 : البقرة] چھ    ھ  ے    ے    ھھچ  قليلة سطور وبعد
 لدائرهتا، الضابط واملعيار الرتبية أمهية على داال السياق هذا يف الكرمي القرآن يف ترد كثريات آيات ومثة8.." يعا
 إىل باإلنسان اادار ففيه يبه، ال ما وكل والتحضر، الكمال مدارج إىل باإلنسان ارتقاء فيه اهلل يبه ما فكل
 . والتخلف واهلبوط االاطاط مدارك

 عليها، والتأكيد إ باهتا، العزيز الكتاب رام الي األساسية للمقاصد الغزايل الطرح هو ذلك العموم، وعلى
 اجلانب هذا يف بالتوسع املؤلف يوع   املعيش، احلياة بواقع احملاور تلك بربط متيز فإنه بشيء، الطرح هذا متيز وإن
 جيد األحيان بعب يف إذ ؛  الشيء بعب ضتفي أن وراحملا هذه ذكر من األساس املقصد فيه كاد الي الدرجة إىل

 أن تكاد والي والسلوك التصور يف االارافات من لبعب حلوال ميقد   أن ياول كتاب يف يقرأ كأنه نفسه القارل
 .والفكرية واالقتصادية واالجتماعية السياسية مستوياهتا  يع على اإلسالمية احلياة تعم

                                                           

 .00 ل املرجع السابق ص   
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 :خاتمة
 أخرج  أمة خري وجعلها وعليها، فيها نزلأ   الي األمة صياغة أعاد، كتاب خامت    أنه لكرميكرم القرآن ا من
 األول املصدر كونه إىل باإلضافة أنه  كرمه ومن.. وعانيه والتحقق بالقرآن التخلق يف وحياهتا  اهتا للناس؛
 عا م يف له ونور بأكمله، اإلنساين ا مللع تربية هو والفقهية، األصولية البحوث يف عليه منصوص هو كما للتشريع،
 علياء إىل العروج وجزئيتها كليتها ومقاصد غايات إىل به لتنتهي واجلمال ؛ اخلري منابع إىل هتدي الظلمات،
 .اإلهلية األنوار

حىت ت علم،  ؛ وكان القصد من خالل هذه الورقات اإلسهام يف كشف مقاصده وغاياته كما أبرزها أعالم األمة
لي ب  عليها أس ا متينا، يكشف عن وظيفيتها يف عملية تدبر آي الذكر احلكيم، ويكون له  ضافية ؛ س دراسةفت در 

 .األ ر البني  والنافذ يف فهم مقاصد الكتاب الكرمي، واستنباط اهلدى املنهاجي الكامن فيه
 

 .واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل
 

 
 

 


