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  المقاصد الشرعیة في القرآن الكریم

سورتي  في استنباط ماورد منھاو
  الفاتحة والبقرة

  

     أصول الفقھأصول الفقھ  رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر فيرسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في

  ةإعداد الطالب

  ت طالل حمجوبرؤى بن
٤٢٥٨٠١٣١  

  رافــــــــإشــ

  حممد بن بكر بن إمساعيل/د

  

 

 

 

 قسم الشریعة

  تخصص أصول فقھتخصص أصول فقھ



 
 

2 

  ملخص الرسالة

  : أما بعد. احلمد هللا رب العاملني،  والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني

لنيل درجة املاجستري  يف جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات اإلسالميةفهذه رسالة مقدمة ب
ة يف القرآن الكرمي شرعياملقاصد ال: أصول الفقه بعنوانالدراسات العليا الشرعية، ختصص  يف قسم

  . سوريت الفاحتة والبقرة واستنباط ما ورد منها يف

سوريت الفاحتة  يف مقاصدماورد من  استخراجرية للمقاصد يف القرآن ودراسة نظ: فكرة املوضوع
  .والبقرة

  .  تأصيال وتطبيقاتفاد منها فهو إبراز مقاصد سوريت الفاحتة والبقرة ليس: هدف الدراسةأما  

  : حبثت ذلك من خالل ثالثة أبوابوقد 

وقد اشتمل على تعريف املقاصد الشرعية،  وإثبات أن الشريعة جاءت .  يف التمهيد: الباب األول
  .  ملقاصد،  وطرق التعرف عليها،  وأقسامها

أمهية القرآن يف إدراك املقاصد  وقد اشتمل على.  يف املقاصد الشرعية يف القرآن الكرمي: الباب الثاين
   . من القرآن الكرمي هافهمضوابط ،  وبالقرآن الكرمي تهاعالقو ، لشرعيةا

يف  املقاصد اخلاصة وة املقاصد العام شتمل علىقد او.  مقاصد سوريت الفاحتة والبقرةيف : الباب الثالث
   .سوريت الفاحتة والبقرة

ليها من خالل البحث وقد ذيلت الرسالة خبامتة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إ
  :واليت منها

   .املقاصد يف كل باب من أبواب الفقه من سور القرآنع تفصيل مج - ١
أقوال الصحابة رضوان اهللا اهللا عليه وسلم و صلى جلمع بينها وبني أحاديث الرسولا - ٢

 .عليهم
  . دراسة املقاصد عند املفسرين والفقهاء مما جيدر أن يلتفت إليه الباحثون - ٣

  حممد بن بكر بن إمساعيل:املشرف                      بنت طالل حمجوبرؤى : الطالبة

  واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات                                                                      
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وتي خيرا كَثريا وما يذَّكَّر يؤتي الْحكْمةَ من يشاء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُ ﴿
  ]٢٦٩/البقرة[ ﴾إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ
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  داءــــــــــــــــــــــــــــــــإه

  ..وغرسا يف حب العلم .. ان ربياني اللذ..أمي وأبيإىل 

  ..وقف جبانيبالذي .. إىل زوجي احلبيب

  ..توجيهي ونُصحي يف هداًج مل يألَالذي ..حممد بكر إمساعيلريف الدكتور ىل مشإ

  ..وامتنان وأمحد وعبدالرمحنوعبدا سارة ومجانة ..إخوتيإىل 

  ..تُؤازِرني دوماً اليت..  صديقيت ورفيقة دربيإىل

  .. مينكل من علَّإىل 
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  املقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

كره والثناء عليه، أمحده فقد افتتح كتابه عجزي عن ش يليق جبالله وعظمته، وأُعلن احلمد اهللا محداً
قَباحلمد، وعوآخراً عليه، فالفضل منه أوالً اًأحصي ثناء احلمد، ال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم لواَء د ،

كور الذي يعطي الكثري على القليل، وهو ايد فهو الش ناهدم، فإن حوآخراً والتوفيق للحمد منه أوالً
الذي يعجز عن وعلم، واحلكيم الذي يؤيت احلكمة، سبحانه  لُّفه الواصفون، والعليم الذي ذي منه كُص

عبده  وأشهد أن حممداً" .أحكم احلاكمني، وأرحم الرامحني رب العاملني، ال إله إال هو الرمحن الرحيم،
قِارِ، الفَبنيبالكتاب املُ ورسوله املبعوث ه لنقرأَ اهللا تعاىل أنزله .واليقني بني اهلدى والضالل، والشك

إليه،  عليه ملن أراد معرفته، وطريقه املوصلة فهو كتابه الدالُّ .، ونسعد به تذكراًراًصب، ونتأمله تتدبراً
 لُالواص ، والسبباليت ا صالح مجيع املخلوقات هداةونوره املبني الذي أشرقت له الظلمات، ورمحته املُ

احلكيم  املستقيم الذي ال متيل به اآلراء، والذكر سباب، وهو الصراطُذا انقطعت األإباده عبينه وبني 
لك. به األهواء يغُزِالذي ال تأَما ازدادت البصائر فيه تالًم وتفكريا ، زادها هداية وتبصريا، وكلما نت لْه

من مينِعه فجر هلا ينابيع يهاً حرية دتداازدت عنه القلوب وكلما ابتع ،)١("تفجرياً احلكمةوأخذت  ، وت
إال الظلمة؛ ألنه من مل يهده اهللا فما له من نور،   لكنها لن جتد عن  النور يف الشرق والغرب،  تبحث
وال منإال بالرجوع إىل الوحي قرآنا وسنة؛ ألنه ال عصمة إال للخالق؛ أما املخلوق فإنه إما أن  اص

فقد يصيب لكنه خيطىء كثرياً،  أو  ؛قله أو على التجربةه فيعتمد على عيهتدي للحكمة بعقله وحواس
أنه يستخدم عقله وحواسداية ه وحكمة أعلم منه مبا كان  منه بعواقب األمور، ومبن هو من هو أخرب

ألنه استعان باحلكيم العليم  ؛وذا يهتدي إىل الصراط املستقيم، وإىل احلكمة كل احلكمة ؛وسيكون
 ﴾حكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثريا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِيؤتي الْ﴿الذي 

  . ]٢٦٩/البقرة[

  :أما بعد

                                                             
 باختصار)١/٣(مدارج السالكني، ابن القيم ) ١(
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لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع  ن الكرمي هو املتصف بصفات الكمال﴿إن املتكلم بالقرآ          
أنه ال يأمر وال ينهى إال  ملع ؛اخلبري العليم احلكيم ،  فإذا عرف العبد الرب]١١/الشورى[﴾بصريالْ

ربه يف كل ما يفعل ويذر،  وهكذا إذا اختلطت واختلفت عنده األمور  دصحلكمة ومقصد،  وحترى قَ
رجحبسب مايراه ويعرفه من قَ حص ربه بشرعهد .  

به،  والطريق إىل معرفة املقاصد الشرعية إال بتدبر  ربنا من كالمه الذي تكلم دعلى مقصو وال أدلَّ
إن الكتاب قد تقرر أنه : "ل اإلمام الشاطيبوقي .كالمه،  والتذلل بني يديه،  واالفتقار إليه ملعرفة مراده

ة الشريعةكلي، امللَّ مدةُوعاحلكمة،  وآيةُ ة،  وينبوع وإنه ال طريق إىل  ،والبصائر األبصار الرسالة،  ونور
ألنه  ؛ك بشيء خيالفه،  وهذا كله ال حيتاج إىل تقرير واستدالل عليهوال متس ،وال جناة بغريه ،اهللا سواه

الع على كليات الشريعة،  وطمع يف االطِّ معلوم من دين األمة ؛ وإذا كان كذلك لزم ضرورة ملن رام
ه على مر الليايل واأليام وأن جيعله جليس ،وأنيسه خذه مسريهإدراك مقاصدها واللحاق بأهلها ؛ أن يت

")١( .  

فالقرآن الكرمي التفىن عجائبه،  وال تتوقف هده،  ولقد كان مورد العلماء السابقني الذين عرفوا ايات
م عليه، قدره فعم، وهلجت ألسنتهم بهكفت قلوفاستقرؤوا اآليات ، حىت فتح اهللا على قلو
ات،  بطرق ومناهج خمتلفة،  فمنهم من وصل إىل املقاصد الكليات من جوا منها املقاصد العليليستخر

ومنهم من تكلم عن  الضروريات واحلاجيات والتحسينيات من استقراء األحاديث واآليات كالشاطيب، 
عز بن عبد املختلفة كالالزكاة واحلج وغريها من املسائل مقاصد األحكام الفقهية كالصالة والصيام و

علمي من حبث يف املقاصد الشرعية على حسب سور القرآن السالم، ومل يصل إىل حد .  

وبصرية  ونوراً إن البحث يف املقاصد الشرعية يف القرآن الكرمي والسنة مما يزداد به املرء إمياناً
كمةوح ،خراه، ق يف دنياه وأُوفَّفيبإدراك التعبد املطلق، أو واء كان بس ؛سبحانه منا س مراد اهللاويتلم

عن العلل واحلكم  حث،  فالبحث يف املقاصد ال يعين البأو غري ذلك املقصد واحلكمة من األمر أو النهي
: فمثال. لكنه مفهوم أوسع يشمل مجيع املصاحل واملفاسد املقصودة أصالة أو تبعا ؛من األمور فحسب

وهي مقصد  ،كن الصالة هي يف حد ذاا مصلحةالصالة من مقاصدها النهي عن الفحشاء واملنكر،  ول
وكذلك حترمي الربا .  من فيض وما ندركه من تفاصيل احلكمة منها إمنا هو غيض ،من مقاصد الشارع

                                                             
 ).٤٧٥ /٣( ،الشاطيبوافقاتامل) ١(
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من مقاصد  ه يعترب مقصداًرؤوكذلك ما يؤول إليه من مفاسد د ،ذاته مفسدة ألنه يف حد يعد مقصداً
  . الشريعة

صدع يف معىن املقاوالتوس: ا تشتمل على املتعبقد يوازن بني من يرى التعليل  ؛د به واملقصود منهبإ
د دون املطلق يف أحكام الشرع ومن ينكرها،  ألن من ينكرها قد يظن أنه يرجع األمر كله ملقصد التعب

االلتفات للمعاين واملصاحل من األوامر والنواهي،  ومن يعلل األوامر والنواهي قد يشن مقصد ع لُغ
واألمر وسط بينهما،  وهو حيتاج إىل فقه دقيق بأن املؤمن بصفات الكمال هللا سبحانه يتعبد ربه  ،التعبد

فيكون تعبده هللا على  ،وبصرية إىل اهللا رباًوحبثه يف مقاصد ربه مما يزيده قُ ،أدرك احلكمة أو مل يدركها
نوع من التعبد مبحاولة وإمنا هو  ؛تعبد هللاي على مطلق البصرية،  فالبحث يف املقاصد ال يعين التعد

  . من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل من كالمه بطريق املطابقة أو التضمن أو االلتزام إدراك طرف

-ألن احلديث عن أمهية املقاصد  والبقرة الفاحتة املقاصد من خالل سوريت وقد اخترت البحث يف
واالتصال مبختلف الثقافات واحلضارت والذي حيتاج خاصة يف عصرنا احلايل الذي متيز بسرعة التطور 

إىل الرغبة يف معرفة تفاصيل املقاصد،  وال سبيل  دفعين دفعاً - فيه إىل االهتداء إىل مراد اهللا سبحانه منا
  . إىل ذلك إال بالكتاب والسنة الذين أنزال هلداية الناس يف كل زمان ومكان

جة األوىل على وضوح أهداف هذا املشروع،  ومما وكذلك ألن جناح أي مشروع يعتمد بالدر   
ن آدم دالشك فيه أن مشروع احلياة الدنيا هو املشروع املشترك بني مجيع من على هذه البسيطة من لَ

عادهلا ضرورة شروع يعد ضرورة التعليه السالم إىل قيام الساعة،  ووضوح أهداف ومقاصد هذا امل
 بل أرسل إلينا رسوالً ؛سان،  ولذلك مل يتركنا اهللا عزوجل مهالًويسعد فيها اإلن ،حىت تنتظم احلياة
فكان هذا .  ليبني لنا املقصد األعظم من هذه احلياة ومجيع املقاصد األخرى اليت حتققه وأنزل إلينا كتاباً

الوسائل  الكتاب العظيم خطة واضحة املعامل مل يذكر فيها الوسائل دون املقاصد واألهداف،  ألن حتقيق
دون وضوح األهداف عثب.  

وكذلك فإن علم أصول الفقه يعترب األداة لفهم الكتاب والسنة بطريقة صحيحة،  وهذا العلم له 
املقاصد باستنباط  واالشتغال . )١(علم لسان العرب،  واآلخر علم مقاصد الشريعة: أحدمها: ركنان

                                                             
 ).ب /١( موافقاتلتقدمي بكر أبو زيد لتحقيق مشهور آل سلمان ل)١(
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 لفهمه، واالشتغالُ ، وتسهيلٌمنه مقصودهلل وحتقيق ،العلم ألجله لَعج مبا النصوص اشتغالٌمن الشرعية 
كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا ﴿: زل القرآن من أجله،  قال تعاىلمبقاصد القرآن الكرمي اشتغال مبا أن

لو هاتابِ﴾َآيأُولُو الْأَلْب ذَكَّرت٢٩/ص[ي[، أكمل وأحسن  لتحقيق الوسائل على وإدراك املقاصد دافع
ق مافيه على م كالمه على حسب مقصوده، وأن يطبفهيف أن ي غبرم يوالشك أن كل متكلِّ الوجوه، 

  .وفق ما أراده

هلذا انشرح الصدر للكتابة يف موضوع متعلق بالقرآن و علم املقاصد الشرعية يف ختصص أصول  
ما ورد منها يف سوريت الفاحتة  واستنباط لشرعية يف القرآن الكرمياملقاصد ا(  الفقه، فكان عنوانه

  ).والبقرة

  : أسباب اختيار املوضوع

   إن منهجية تناول املقاصد الشرعية من خالل القرآن الكرمي قد جعلت موضوع البحث يتسـم
  : بسمات متنحه األمهية منها

o النظر يف القرآن بطريقة مقاصديناحية من  وتكامالً عطي لتفسري القرآن الكرمي عمقاًة ي
  . قصداللفظ وامل

o علم به مقدار التفات املفسرين للقرآن هلذه املقاصدي .  

o ينواة الستخراج مجيع املقاصد الواردة يف الكتاب والسنة عد .  

o يباحث يف استنباط األحكام إىل اآليات واألحاديث الواردة يف موضـوعه   كلُّ حتاج
. حلكم األوفقلوصول إىل ايساعده ل فته ملقاصدها تفصيالًومعر

o وأخالق بإحسان ذلك  ،وعقيدة ،ونواه ،ما ورد يف اآليات من أوامر ز على تطبيقِحفِّي
 . اهللا تعاىل منه ق مرادفْوِ

 ألن موقف الناس من املقاصد الشرعية بني جاف وغال،  بني مـن   ؛احلاجة إىل تأصيل املقاصد
ني من توقـف عنـد املقاصـد    توقف عند ظواهر النصوص دون النظر للمقاصد الشرعية،  وب

  . الشرعية دون النظر للنصوص
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   كون املقاصد الشرعية أصول عامة حتتاج إىل كثري من الضوابط اليت حتقق إعماهلا على الوجـه
  . الصحيح دون اخلروج عنها

   كثرة االختالف يف أحكام النوازل نظرا لطبيعة االنفتاح بني الناس،  وتعدد وسائل اإلعالم مبـا
  . هذا االختالف إىل قواعد مقاصدية حمكمة حتتويه وتقارب وجهات النظريقتضي رد 

     اضطراب الناس يف حتديد املصاحل واملفاسد لتفشي اهلوى والبعـد عـن رق العبوديـة هللا رب
.  العاملني

  
  : الدراسات السابقة

تـب  يف ك منها ما جـاء ضـمناً   ،ظهرت العديد من الكتابات والبحوث حول مقاصد الشريعة      
  . فرد بالتأليفاألصوليني والفقهاء واملفسرين يف كتبهم،  ومنها ما أُ

نظرية املقاصد  فمن البحوث يف املقاصد ما يبحث عن شخصية علمية ودورها يف حبث املقاصد كبحث
 ، )٢(يوسف أمحـد حممـد بـدوي   لمقاصد الشريعة عند ابن تيمية و ، )١(محد الريسوينأل عند الشاطيب

ـ ، و)٣(عمر بن صاحل بن عمرل عند اإلمام العز بن عبد السالم مقاصد الشريعةو كـر  تغري يف فالثابت واملُ
  . )٤(دي حممد حممد عاشور اإلمام أيب إسحاق الشاطيب

ومنها مايبحث عن املقاصد يف مذهب معني كاملقاصد يف املذهب املالكي خـالل القـرنني اخلـامس    
  . )٥(ميوالسادس اهلجريني لنور الدين خمتار اخلاد

، )٦(ومنها يبحث عن ارتباط املقاصد باالجتهاد والفقه كاالجتهاد املقاصدي لنور الدين خمتار اخلادمي 
  . )٧(وضوابط اعتبار املقاصد يف جمال االجتهاد وأثرها الفقهي لعبد القادر بن حرز اهللا

                                                             
 .املية للكتاب اإلسالميكتاب مطبوع بالدار الع )١(
 .األردن: رسالة علمية مطبوعة بدار النفائس  )٢(
 .األردن-عمان:رسالة علمية مطبوعة بدار النفائس )٣(
 .اإلمارات- ديب:رسالة علمية مطبوعة بدار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث )٤(
 .اململكة-جدة:رسالة علمية مطبوعة مبكتبة الرشد)٥(
 .اململكة-جدة:مطبوع مبكتبة الرشدكتاب )٦(
 .اململكة-جدة:كتاب مطبوع مبكتبة الرشد)٧(
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أو  ،)١(ن بن علي بن ربيعةمقاصد الشارع لعبد العزيز بن عبد الرمحعلم  :مثل ملْومنها مايبحث فيها كع
  . )٢(يف طرق الكشف عنها كطرق الكشف عن مقاصد الشارع لنعمان جغيم

لنظام الوقف  املقاصد الشرعية واألبعاد املصلحيةكومنها ما يبحث عن املقاصد يف باب من أبواب الفقه 
   . )٣(عبد الرمحن بن مجيل بن عبد الرمحن قصاصليف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية 

عبـد  ل املدخل إىل مقاصد القـرآن بحث يف املقاصد يف القرآن وهو ي ،وقد وجدت كتابا استفدت منه
  :الكتاب إىل ثالثة فصول هفُمؤلَّ موقد قس. )٤(الكرمي حامدي

  .واحلاجة إليها ،وأدلة ثبوا ،يتناول تعريف مقاصد القرآن :الفصل األول

  .قرآن ، ومسالك الكشف عنهايتناول أنواع مقاصد ال :الفصل الثاين

  .يتناول مقصد صالح اإلنسان يف املنظور الفلسفي والقرآين: الثالثالفصل 

  .، فسيأيت احلديث عنه يف الباب الثاين بإذن اهللا)٥(البن عاشور التحرير والتنويرأما 

مـن معـاين    فقد اعتىن بذكر مـا أراده اهللا . )٦(أما فتح البيان يف مقاصد القرآن لصديق خان القنوجي
  . يف ذكر املقاصد وهذا ما عناه بعنوان الكتاب، فهو كتاب تفسري وليس كتاب متخصصاً ،القرآن

  . ومل أجد فيما اطلعت عليه ما يبحث يف املقاصد الشرعية على حسب سور القرآن

  

  

  

                                                             
 .اململكة -الرياض: كتاب مطبوع مبكتبة امللك فهد الوطنية )١(
 .اململكة- الرياض:رسالة علمية مطبوعة مبكتبة الرشد )٢(
 رسالة علمية غري مطبوعة )٣(
 .اململكة- جدة:كتاب مطبوع مبكتبة الرشد )٤(
 ١١١أيت صسي )٥(
 لبنان- بريوت:باملكتبة العصرية كتاب مطبوع )٦(
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  : نهج البحثم

  : كتابة البحث اقتضت السري على ما يلي

  : ك مبا يليوذل على املنهج العلمي ريالس: أوالً

  . بذكر اسم السورة ورقم اآلية ذكرها مباشرة بقع عزو اآليات القرآنية إىل سورها -أ 

ختريج األحاديث النبوية الواردة يف البحث،  فإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها أكتفـي   -ب 
من حكم أهل العلم  بالعزو إليه،  وإن مل يكن فيهما خرجته من كتب احلديث ،  مع نقل ما أقف عليه

  . ما استطعت إىل ذلك سبيال على احلديث صحة وضعفاً

  . يف البحث جوع إىل املصادر العلميةالر -ج

.الترمجة لألعالم -د

  : وتشتمل على ما يلي .وضع الفهارس العلمية يف اية البحث  - هـ

  .  فهرس اآليات القرآنية -١

  .    فهرس األحاديث -٢

  . الفاحتة والبقرة فهرس مقاصد سوريت-٣

  .  فهرس املراجع واملصادر -٤

   . فهرس املوضوعات -هـ

  : فيه كما يلي رتسوريت الفاحتة والبقرة فقد س بالنسبة لباب استنباط املقاصد من :ثانياً

  .ر يل من مقاصدمهاواستخراج ماتيس ،النظر يف سوريت الفاحتة والبقرة آية آيةب ابتدأت حبثي

.تؤكد املقصد الواحد حسبما يتيسر اليتمنهما  اآليات ملقاصد أمجعمث بعد معرفة ا
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تفسري ابـن  : أقرأ تفسري اآلية من الكتب التالية ؛لبيان وجه الداللة من اآليات على املقاصد الشرعية مث 
عبارات اليت تبني املقصد أو تفصله، أو الوأحاول استخراج  وتفسري السعدي وتفسري ابن عاشور، كثري،
فقد أجد عبارات صرحية يف بيان املقصد وقد تكـون عبـارة    ح اآلية مبا يساعد على بيان املقصد،توض

حالـة  و ،مبينة ملعىن اآلية ولكنها تبني املقصد كذلك، وهذا كله حسبما يتطرق املفسر يف تفسريه لآلية
. كسبياين لوجه الداللة قد أبني املقصد مث أذكر معىن اآلية وهذا غالبا وقد يكون الع

املقاصد العامـة   ورتبت. قسم املقاصد العامة وقسم املقاصد اخلاصة: وقد قسمت هذا الباب إىل قسمني
بذكر املصاحل مث املفاسد مث تطرقـت إىل الضـروريات    ئةًبتدم ي ، سورة البقرة حسب الترتب اهلجائيف

القبلـة، الصـالة،   ، اإلميان: وابأما املقاصد اخلاصة فقد قسمتها إىل أب .واحلاجيات والتحسينيات فيها
.أما تريتب اآليات اليت تدل على املقصد فقد رتبتها حسب ورودها يف السورة.اإلنفاق وهكذا

وقد محدت اهللا أن يسر يل االبتداء ما ملا . وقد اخترت البداية بترتيب القرآن فابتدأت بالفاحتة مث البقرة
الكتاب، وال تقبل صـالة بـدوا،    ، وهي فاحتةُالسبع املثاينُّالقرآن و فالفاحتة أم. هلما من فضل عظيم

وتوأما البقرة فهي  .يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الفرقان مثلها لَنزِات يف اليوم الواحد، وما أُقرأ مر
ا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل ال ،ةلَطَاليت ال تستطيعها البفضـل  واليت كان أصحا

  .والسبق

  : خطة البحث

  : قسمت البحث إىل مقدمة و ثالثة أبواب وخامتة،  وذلك كما يلي

  : المقدمة

  . وتشتمل على أسباب اختيار املوضوع،  والدراسات السابقة،  ومنهج البحث،  وخطته
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  :الباب األول
  التمھید

  
  :ویشتمل على ثالثة فصول

  الفصل األول

  وإثباتھاتعریف المقاصد الشرعیة 
  

  .تعریف المقاصد الشرعیة لغة :  المبحث األول

  .تعریف المقاصد الشرعیة اصطالحا :  المبحث الثاني

  . إثبات أن الشریعة جاءت لمقاصد :  المبحث الثالث

  الفصل الثاني

  طرق التعرف على المقاصد الشرعیة

  اإلستقراء:   المبحث األول

  مسلك العلة:   المبحث الثاني
  اإلجماع :  المطلب األول
  النص:   المطلب الثاني
  اإلیماء:   المطلب الثالث
  المناسبة:   المطلب الرابع

  الشبھ:   المطلب الخامس
  والتقسیم السبر:   المطلب السادس
  الدوران:   المطلب السابع

  المناط تنقیح:   ثامنالمطلب ال

  مجرد األمر اإلبتدائي التصریحي:   المبحث الثالث

  التي یستفاد منھا معرفة المقاصد  التعبیرات:   المبحث الرابع
  التعبیر باإلرادة الشرعیة ونحوھا:   المطلب األول
  التعبیر بلفظ الخیر والنفع ونحوھما:   المطلب الثاني

  سكوت الشارع عن التسبب أو شرعیة العمل :   المبحث الخامس
  مع قیام المعنى المقتضي لھ وانتفاء المانع منھ                        
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  لفصل الثالثا

  أقسام المقاصد الشرعیة
  

 أقسام المقاصد باعتبار رتب المصالح التي جاءت :   المبحث األول
  الشریعة بالمحافظة علیھا                        

   الضروریات:   المطلب األول
   الحاجیات:   المطلب الثاني
  التحسینیات:   المطلب الثالث
  المكمالت:   المطلب الرابع

  : أقسام المقاصد باعتبار مرتبتھا في القصد:   ثانيالمبحث ال
  األصلیة المقاصد:   المطلب األول
  التابعة المقاصد:   المطلب الثاني

  : أقسام المقاصد من حیث الشمول:   المبحث الثالث
  العامة المقاصد:   المطلب األول
  الخاصة المقاصد:   المطلب الثاني
  الجزئیة المقاصد:   المطلب الثالث

  : أقسام المقاصد باعتبار الزمن:   الرابع المبحث
   الدنیویة أو العاجلة:   المطلب األول
  األخرویة أو اآلجلة المقاصد:   المطلب الثاني

  :أقسام المقاصد باعتبار الغایة:   المبحث الخامس
   الغائیة:   المطلب األول

  الوسائل:   المطلب الثاني 

   :صدورھاباعتبار محل  صداقمأقسام ال:   المبحث السادس
   الرب مقاصد:   المطلب األول
   المكلف مقاصد:   المطلب الثاني

   :أقسام المقاصد باعتبار القطع والظن:   المبحث السابع
  المقاصد القطعیة:   المطلب األول
  المقاصد الظنیة :  المطلب الثاني
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  الباب الثاني
  

  المقاصد الشرعیة في القرآن الكریم
  

  :فصول الثةثل على تمھید وویشتم

ومن ذلك اشتمال  ،التمھید وفیھ بیان اشتمال دعوة الرسل للمقاصد الشرعیة لحاجة اإلنسان إلیھا
  .القرآن علیھا، وموقف الصحابة من ذلك

  الفصل األول

  أھمیة القرآن في إدراك المقاصد الشرعیة 
  اشتمال القرآن على المقاصد:   المبحث األول

  یة الوجود وأغراض الحیاة اشتمالھ على غا:   المطلب األول
  اإلنسانیة  

  اشتمالھ على أھداف إرسال الرسل وإنزال الكتب:   المطلب الثاني
  اشتمالھ على الكلیات الخمس:   المطلب الثالث
  اشتمالھ على الضروریات، الحاجیات، :   المطلب الرابع

  والتحسینیات  
  اشتمالھ على المصالح، والمفاسد:   المطلب الخامس

  اشتمالھ على المقاصد العامة ، والخاصة:   لسادسالمطلب ا
  اشتمالھ على أصول الفضائل، قواعد التعامل،:   المطلب السابع

  ومكارم األخالق  
  اشتمالھ على علل و حكم مشروعیة األحكام:   المطلب الثامن
  اشتمالھ على القواعد الشرعیة التي تتضمن :   المطلب التاسع

  األسرار  

  قاصد القرآن الكریمم:   المبحث الثاني
  التعبیر عن المقصد بالحكمة في القرآن الكریم:   المطلب األول
  أقسام مقاصد القرآن:   المطلب الثاني
 خصائص حكم ومقاصد القرآن:   المطلب الثالث

  

  الفصل الثاني

  .عالقة المقاصد الشرعیة بالقرآن الكریم

  رهالمقاصد في فھم القرآن وتفسی فھم أھمیة:   المبحث األول

  المقاصد عند المفسرین:   المبحث الثاني
  تفسیر ابن كثیر :   المطلب األول
  تفسیر ابن عاشور :   المطلب الثاني
  تفسیر السعدي:   المطلب الثالث
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  ثالثالفصل ال
  ضوابط لفھم المقاصد الشرعیة من القرآن الكریم 

  

  االستعانة با في معرفة المقاصد:   المبحث األول

  اللتزام بضوابط التفسیرا:   المبحث الثاني

  التثبت:   لثالمبحث الثا

  الحذر من الھوى:   رابعث الالمبح

  فھم المقاصد بلغة العرب:   خامسالمبحث ال

  اتباع معھود األمیین:   سادسالمبحث ال

   معرفة أسباب النزول :  بعالمبحث السا

  اتباع فھم السلف    :   ثامنالمبحث ال

  لسلف في التفسیر وأنھ اختالف تنوع غالبامراعاة اختالف ا:   تاسعالمبحث ال

  مراعاة السیاق والقرائن:   عاشرالمبحث ال

  
  الباب الثالث

  
  

  مقاصد سورتي الفاتحة والبقرة
  

  :فصلین تمھید و ویشتمل على
  

  .التمھید وفیھ بیان الحاجة لجمع أكبر قدر من المقاصد الشرعیة
 

  الفصل األول
  في سورة الفاتحةالمقاصد 

  
  سورة الفاتحة فيالمقاصد العامة :   ولالمبحث األ

    المصالح: المطلب األول 
  المفاسد دفع: المطلب الثاني 

  
  فاتحةسورة ال خاصة فيالمقاصد ال:   المبحث الثاني
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  :الفصل الثاني
  في سورة البقرةلمقاصد ا

  بقرةسورة ال في عامةالمقاصد ال:   المبحث األول

    المصالح: المطلب األول 
  المفاسد دفع: ني المطلب الثا

  التحسینیات -الحاجیات - الضروریات: المطلب الثالث 

  

  سورة البقرة فيالمقاصد الخاصة :   المبحث الثاني
  اإلیمان :    المطلب األول
  بیان القبلة :    المطلب الثاني
  الصالة :    المطلب الثالث
  اإلنفاق :    المطلب الرابع

  الصیام :   المطلب الخامس
  لدعاءا :   المطلب السادس
  الحج العمرة :    المطلب السابع
  الجھاد في سبیل هللا :    المطلب الثامن
  النكاح:     المطلب التاسع
  الطالق :      المطلب العاشر

  الرضاع :  المطلب الحادي عشر
  العدة :  المطلي الثاني عشر
  الوصیة:   المطلب الثالث عشر
  القصاص :  المطلب الرابع عشر

 لاألموا:   المطلب الخامس عشر
  

  .وتشتمل على ذكر أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة

جامعة أم القرى وكل من سخروا أنفسـهم خلدمـة    وإنه ال يفوتين يف اية هذه املقدمة أن أشكر
وجزى اهللا . حممد بكر إمساعيل.د :العلم وطُالبه، وكذلك من أعطاين من وقته وجهده ونصحه مشريف

  .هذه الرسالة على ما بذلوه من جهد يف تصويبِ علي الباروم.، ودأمحد اليماين.د: املناقشني خرياً

ولن أوفيهم م، لالشكر والثناء لوالدي اللذان أعطياين ماال ميكن أن يصفه القلم أو يوفيه الكَ وأبلغُ
  .ياين صغريةفأسأل اهللا بكرمه ورمحته أن يرمحهما كما رب ،هم مهما فعلتحقَّ
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 فـإين  ،ومتابعة عملي يف حبثي ،مهيت شحذو ،ي مل يأل جهدا يف حتفيزيي الذي بالشكر لزوجنثَوأُ 
  .  أسأل الشكور أن يشكر عمله وجيزل أجره

ومل تبخل قط بوقتها من  ،يت احلبيبة مجانة اليت شاركتين بكل ما تستطيعيخكما أين أود أن أشكر أُ
ة ي اليت رافقتين يف مسرية روزوكذلك فإين أود أن أشكر رفيقة دريب سار. أجل مساعديت دون تردد

من أزري حبثي تشد .  

   .وجامعة أم القرى وغريمها ،مين يف جامعة امللك عبدالعزيزوال أنسى يف اخلتام أن أشكر كل من علَّ

  .هذا واهللا أسأل اإلخالص والتوفيق والسداد والقبول إنه قريب جميب

  
  

  طالل محجوب بنت رؤى
  ھـ١٤٣٢جدة   
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  ب األولالبا

  
  

  التمھید
  
  
  

  :فصول ثالثةویشتمل على 

  وإثباتھا تعریف المقاصد الشرعیة :  الفصل األول

  طرق التعرف على المقاصد الشرعیة:   الفصل الثاني

  أقسام المقاصد الشرعیة:   الثالثالفصل 
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  الفصل األول

  تعریف المقاصد الشرعیة وإثباتھا
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  المبحث األول
  تعریف المقاصد الشرعیة لغة

  

 :، والقصد"ضرب" من باب  داًصقْوم داًصقَ دصقْي دصقَ: يقال .مجع مقصد :لغة) املقاصد(
. )١(ويأيت ملعان غري ذلك ،وطلبه بعينه ،الشيءوإتيان  ،اإلرادةو ،والغرض ،والتوجه، مواَأل ،تماداالع

  . وأقرب املعاين منها للمعىن االصطالحي هو معىن األم والتوجه
﴿وسفَرا  :قوله تعاىل القرب ومنه :منها .مبعان كلمة قصد يف القرآنوردت و

 ،)٣(]٩: النحل[علَى اللَّه قَصد السبِيلِ﴾و﴿: قولها طريق احلق ومنه ومنه، )٢(] ٤٢:التوبة[قَاصدا﴾
  .)٤(] ٣٢:لقمان[﴿فَمنهم مقْتصد﴾ :وقوله املتوسط يف العمل: ومنها

، الدين :، والشرعشرع يشرع شرعا وشرعيا :يقال. مصدر من الشرع :لغة) الشرعية(و
والسةن ،٥(، ويأيت ملعان غري ذلكاملستقيم من املذاهبالظاهر و، والسبيل ،ةلَّوامل(.  

الدين، وا :بالكسر رعةُوالشلشرع ثلُممأخوذة من الشريعة وهي ه: ورِمالناس لالستقاء د، 
سيت بذلك ملوضوحها وظهورها، ومجعها شرائع، وشرع اهللا لنا كذا يشرع٦(أظهره وأوضحه :ه(.  

ووصا من شرع اهللا سبحانه ودينه، وليس املقصود  :هنا يقصد به املقاصد بالشرعية فأ
   .- واليت هي يف مقابلة العقيدة -ختصيصها يف جانب الشريعة 

  

  

  

  
                                                             

؛ ٣١٠؛ القاموس احمليط، الفريوزآبادي ص)٥٢٥- ٢/٥٢٤(؛ الصحاح يف اللغة، اجلوهري )٢/٨٠(أساس البالغة، الزخمشري : انظر) ١(
نري يف غريب الشرح ؛ املصباح امل)٣٥٥-٨/٣٥٢(؛ ذيب اللغة، األزهري )١٨٨-٦/١٨٥(احملكم واحمليط األعظم، ابن سيده 

 ).١٩٤-٥/١٩٨(؛ تاج العروس، الزبيدي )١٨٢- ١١/١٧٩(؛ لسان العرب، ابن منظور ٣٠٠الكبري، الفيومي ص 
  )٤/١٥٨( ،ابن كثريتفسري القرآن العظيم )٢(
  )٤/٥٦٠(املرجع السابق ) ٣(
  )٦/٣٥١(املرجع السابق ) ٤(
احملكم  ؛٣٠٢ص ؛ خمتار الصحاح٧٣٢؛ القاموس احمليط ص)١٢٣٧- ٣/١٢٣٦( ؛ الصحاح يف اللغة)١/٥٠٣( أساس البالغة: انظر) ٥(

 ؛ لسان١٨٧-١٨٦ص ري يف غريب الشرح الكبري؛ املصباح املن)٤٢٩- ١/٤٢٤( ؛ ذيب اللغة)٣٧١-١/٣٦٩( واحمليط األعظم
 ).٢٤٢-١١/٢٣٧( ؛ تاج العروس)٨٩- ٧/٨٦( العرب

  ).٤/٤٩٠( ري يف غريب الشرح الكبرياملصباح املن) ٦(
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  المبحث الثاني
  تعریف المقاصد الشرعیة اصطالحاً 

يف تعريف  املتأخرينتنوعت عبارات  د تعريف للمقاصد الشرعية عند املتقدمني، لكنيرمل 
   :كر منها ما يليأذ ، املقاصد

  . )١("الغاية منها، واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها هي: "الفاسيتعريف  /١
  .)٢("الغايات اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد" هي :الريسوينتعريف  /٢
أو هي الغاية  ،و معظمهاهي املعاين واألهداف امللحوظة يف مجيع أحكامه أ: "وهبة الزحيليتعريف  /٣

  .)٣("من الشريعة و األسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه
من  ،ي املعاين واحلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما وخصوصاه" :اليويبتعريف  /٤

  .)٤("أجل حتقيق مصاحل العباد
والفضائل املستفادة من األحكام  ،واألفعال،داملعاين املترتبة على االعتقاهي ": اخلادميتعريف  /٥

  .)٥("أم مسات إمجالية ،أم مصاحل كلية ،حكما جزئية :الشرعية سواء أكانت تلك املعاين
هي املصاحل العاجلة واآلجلة للعباد اليت أرادها اهللا عز وجلَّ من " :حممد بكر إسماعيل تعريف /٦

 .)٦("وأخذهم بشريعته ،دخوهلم يف اإلسالم
هي املصاحل اليت تعود إىل العباد يف دنياهم وأخراهم، سواء أكان ": يوسف حامد العاملتعريف  /٧

  .)٧("حتصيلها عن طريق جلب املنافع، أو عن طريق دفع املضار
هي ما راعاه الشارع يف التشريع عموما وخصوصا من مصاحل للعباد، " :عبد العزيز ربيعةتعريف  /٨

  . )٨("م نفعا أو يدفع عنهم ضرراومما يفضي إليها مما جيلب هل
الغايات اليت ترمي إليها كل األحكام الشرعية أو معظمها، وال " :عمر بن صاحل بن عمرتعريف  /٩

  . )٩("ختتص حبكم دون حكم، وتدعو لتحقيقها واحملافظة عليها يف كل زمان ومكان

                                                             
 .٧مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ص )١(
 .١٩نظرية املقاصد عند الشاطيب ص) ٢(
 ).٢/١٠١٧(أصول الفقه اإلسالمي ) ٣(
 .٣٧مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ص) ٤(
  .٤٢١املقاصد يف املذهب املالكي خالل القرنني اخلامس والسادس اهلجريني ص) ٥(
  .١٣تأصيال وتفعيال صمقاصد الشريعة ) ٦(
 .٧٩املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ص) ٧(
 .٢١علم مقاصد الشارع ص) ٨(
 .٨٩مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم؛ ص) ٩(
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  مناقشة التعریفات

 واملصاحل، واحلكم، واألهداف ،ملعاينوا ،واألسرار، الغايات :استخدمت التعريفات مصطلح
املرتبط مبعناها  أن يف اللغة) قصد(يف االصطالح، واملالحظ يف معىن كلمة  )املقاصد(يف بيان معىن كلمة 

 ويتناسب مع هذا املعىن من املصطلحات السابقة ه والذيوالتوجه حنو الشيء،  مٍّاَأل :معىناالصطالحي 
 "اهلدف"ولفظ " الغاية"ولكن لفظ  .املقاصدا أقرب لبيان معىن واألهداف حيث إ، الغايات :قولنا

اليتوجهون إال ملصاحلهم،  وال يقصدون  الناس الحيدد ماهية الغاية واهلدف الذي يطلب ويقصد، ألن
مصطلح كثر استعماله " األهداف"لفظ  وكذلك فإن .الغايات واألهداف جمهولة لكن املصاحل معلومةف

، فهو ن ااالت، وهو يوضح املعىن للعامة بعيدا عن اصطالحات أهل العلميف عصرنا يف كثري م
تكون ظاهرة قد املقاصد  لكنيطلق ملا خفي من األمور، و "السر"ولفظ  .مصطلح حديث نوعا ما

 ـوقد يكون املقصود من التعبري بمبعىن دقائق احلكم،  املقصود بالسر هناوليست سرا، وقد يكون 
أنه مهما حتدث العلماء عن مقاصد الرب فلن حييطوا ا علما، ألا من آثار كمال  التنبيه إىل" السر"

مما تكرر استخدامه يف كالم الفقهاء إال أا ال توضح املقصد وال  "املعاين"ولفظة  .حكمته سبحانه
على  ألن املقصود هنا معىن خاص وهو ما ترتب ؛ألن كلمة معىن ال تعرب بلفظها عن املقاصد .املصلحة

أما لفظ .مكَاحلكم من ح "وأرى أن لفظ  .ان ملعىن املقاصدفهما مقارب "املصاحل"ولفظ  "مكَاحل
  .)١(األم والتوجهملعىن  مبنيألنه  ؛هو األليق "اإلرادة"

فاملقصد من كل هذا معىن مشتركا قد فهمه أرباب  ؛وإن اختلفت التعبريات قريبا أو بعيداهذا 
  .هذا العلم

وكلمة شرع  ،ألن كلمة وضع مشعرة بالدنو، "شرعها"أن يقال  منهليق األ "وضعها" ولفظ
  .مشعرة باالرتفاع والعلو

  .ألن الشارع ليس امسا من أمساء اهللا تعاىل ،"عز وجلاهللا "يقال ليق منه أن األ "الشارع" ولفظ
مبا و ،املهرغم أنه يش عمليات دون االعتقاداتقد اشتهر استخدامه يف ال "عند األحكام" ولفظ

عبري بلفظ الدين يفصح فالت أي الدين كله ،واألخالق، واألحكام العملية، االعتقاد :املقاصد تشملأن 
  .عن املقصود

  .لمقاصد بالفقه فقطوهذا ختصيص ل ،يف مقابلة العقيدة اشتهر "الشريعة" لفظوكذلك 
 مما يدخل يف تعريف املقاصد واإلمجالية، أو اجلزئية، أو اخلاصة ،َ أن حتديد املقاصد بالعامةومل أر

  .ألن التعريف غري األقسام
                                                             

 .مجيع املصادر السابقة اليت ذكرت تعريف املقاصد: انظر) ١(



 
 

24 

 التعریف المختار

  

ما أراده اهللا عز وجل ( :بعد ما تقدم، فإن التعريف املختار للمقاصد الشرعية هوكما يلي
وهذا التعريف يفصح عن معىن املقاصد، ومعىن الشرعية  .)صاحل الدنيا واآلخرةملعباده يف دينه من 

  .دبإضافتها للمقاص
رِيد اللَّه بِكُم ي﴿: تعبري القرآن الكرمي كما يف قوله تعاىل ألنه؛ بهعربت  "ما أراده" فلفظ  

رسالْي ﴾رسالْع بِكُم رِيدال يما أخرب اهللا عز وجل أنه يريده فهو مقصود قطعا، وذلك ف، ]١٨٥: البقرة[و
   .ملا بني اإلرادة والقصد من التقارب يف املعىن

   .ألنه خري من قولنا الشارع" اهللا" ولفظ
 يف فهم املقاصد، وهذه العبارة توضح أمرا مهما .ملستفيد من هذه املقاصدا ليبني" لعباده" ولفظ

يعطي دالالت  احلميد ايد إدراك أا من عندو، تعاىل من عند اهللا وذلك أن هذه املقاصد واملصاحل
أراد هذه املصاحل، فال تفهم هذه املقاصد إال من خالل عميقة يف أن املتصف بصفات الكمال هو الذي 

وتفاوت الناس يف فهم املقاصد ناتج عن تفاوم يف إميام بصفات  .معرفة صفات من أرادها سبحانه
  .رم سبحانه

، وأن املصاحل التطلب ربه الغينإىل احملتاج للعبد الفقري قاصد هي يبني أن هذه امل" لعباده"ولفظ 
  .ه، وأن املتصف بالعبودية هللا هو املدرك هلذه املقاصد، العامل ا، املستفيد منهاإال من عند

قد يتبادر  إنه :قد يقال هنا .واألحكام العملية، واألخالق، ليعم االعتقاد" يف دينه" ولفظ
 :ذلكعلى  درولكن ي .أن املصاحل يف العبادات فقط دون املعامالت والعادات "يف دينه" لفظ ويتوهم من

هو الذي يوقع يف هذا اإلشكال ال أن ـ وهو العبودية هللا سبحانه ـ ن عدم فهم املقصد من اخللق بأ
، ألن نفس الذي يوهم اقتصاره على العبادات هو ـوهو معرب عنه كثريا يف القرآن ـ لفظ الدين 

نفس التعريف  يهام مدفوع يفوهذا اإل .مثال" الشريعة"اإلشكال سريد على كل لفظ يعرب عنه كلفظ 
   ."يف الدنيا" :من لفظ

وبيان ، ألنه حاشا هللا أن يريد بعباده املفسدة ؛ختصيص لإلرادة باملصلحة" من املصاحل" ولفظ
، هي املصاحل اليت أرادها اهللا عز وجل من دينه: ما هي املقاصد؟ قيل: موجز للمقاصد، فلو سأل سائل
  .ودفع املفاسد يدخل فيها ضمناً

  .وأا ليست خمتصة باآلخرة ،زمن االستفادة من املصاحل ليبني : "يا واآلخرةيف الدن" ولفظ
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 ،املعاينو ،األسرارو، املصلحةو ،فيعرب عنها باحلكمة: ومثة تعبريات خمتلفة لكلمة املقاصد
قول كوغريه وذلك ، املؤثر ، ووالسبب، كاملوجبمبا يتفرع عن العلة يعرب عنها كما  .املعقوليةو

كما يعرب . )١(أو من أجل كذا، أو سبب كذا، أو ألنه يؤثر يف كذا ،د شرع احلكم لعلة كذالق: العلماء
  .)٢(، واملغزىواملراد، عنها بكلمات الغرض

أوصافا ظاهرة  :العلل اجلزئية لألحكام الفقهية سواء أكانت تلك العللويدخل يف معىن املقاصد 
  .)٣(عان هي يف ذاا نفس املصاحل واملنافعأو كانت حكما وم ،منضبطة منوطة باملصلحة واملنفعة

باحملبوب واملكروه، واحلسنات "يف القرآن والسنة  ويعرب عن املقاصد وهي املصاحل واملفاسد
 .)٤(" والسيئات، واخلري والشر، والنفع والضر، واحلسن والقبيح، واملنفعة واإلمث

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .٣٧االجتهاد املقاصدي، اخلادمي ص ) ١(
 .١٥الشاطيب، الريسوين ص نظرية املقاصد عند) ٢(
 .٤٢٠-٤١٣ص املقاصد يف املذهب املالكي، اخلادمي) ٣(
 .١٧١ص الفوائد يف اختصار املقاصد، العز بن عبد السالم) ٤(
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  المبحث الثالث
  دصاإثبات أن الشریعة جاءت لمق

أن الشريعة اإلسالمية إمنا شرعت لتحقيق  على كل صفحة من صفحات املصحف فيها داللة:الكتاب
  :ومن ذلك .)١(مقاصد، وهي مصاحل العباد العاجلة واآلجلة

  .]٥٦:الذاريات[ الْإِنس إِلَّا ليعبدون﴾وما خلَقْت الْجِن و﴿: قوله تعاىل - ١
  .احلصر أن العبادة هي املقصد من خلق اجلن واإلنسبني سبحانه بأسلوب  :وجه الداللة

  ]١٨٥: البقرة[وال يرِيد بِكُم الْعسر﴾ يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر﴿: تعاىل قوله - ٢
  .عرب عن املقصد بإرادته لليسر :وجه الداللة

  ،]١:يونس[َآيات الْكتابِ الْحكيمِ﴾ الر تلْك﴿: قوله تعاىل - ٣
 .وصف سبحانه كتابه بأنه حكيم فكل مااشتمل عليه حكمة:ةجه الداللو
  ] ١٠٧: األنبياء[ك إِال رحمةً للْعالَمني﴾وما أَرسلْنا﴿: تعاىل قوله - ٤

وإذا مل تكن شريعته مشتملة  بالرمحة، وصف سبحانه رسوله صلى اهللا عليه وسلم:وجه الداللة
  .على احلكمة مل تكن رمحة

  . )٢()ال ضرر وال ضرار(: لى اهللا عليه وسلمص قولهك  :السنة
  .نفى الضرر ليبني أن رفعه من مقاصد الشريعة: وجه الداللة

إن أئمة الفقه جممعة على أن أحكام اهللا تعاىل ال ختلو عن حكمة ومقصود، " :)٣(يقول اآلمدي :اإلمجاع
تفاق والوقوع من غري وإن اختلفوا يف كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت املعتزلة أو حبكم اال

   .)٤("-وهم الشافعية  -وجوب كقول أصحابنا
باجلملة فباستقراء نصوص الشريعة نقطع بأن الشريعة أتت لتحقيق مصاحل العباد ودفع الضرر  :االستقراء

  .)٥(عنهم

                                                             
 بتصرف. ٢٤مقاصد الشريعة تأصيال وتفعيال، حممد بكر إمساعيل، ص) ١(
يف كتاب ) ١٤٢٤(أخرجه مالك يف موطئه و ،يضر جبارهباب من بىن يف حقه ما  :يف كتاب األحكام) ٢٣٤١(أخرجه ابن ماجه ) ٢(

  )٣/٤٠٨(ليباب القضاء يف املرفق، صححه األلباين يف إرواء الغل :األقضية
يف أصول " اإلحكام يف أصول األحكام"يف علم الكالم و " أبكار األفكار"من كتبه ، علي بن أيب علي بن حممد فقيه أصويل متكلم  )٣(

   .)١٤٤/ ٥شذرات الذهب ، ٢/٤٥٥انظر ترمجته وفيات األعيان ( هـ   ٦٣١تويف سنة ، الفقه 
  )٣/٢٥٠(اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي ) ٤(
  )٢/١٢،١٣(املوافقات، الشاطيب ) ٥(
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  تـمـھـیـد

  

وختتلف  .فالبد من طرق تعني على التعرف عليها، يف دينه مقاصد وجلإذا ثبت أن هللا عز 
أم يرجعون إىل الكتاب والسنة، فالبد ملن أراد أن  هذه الطرق داللة كل طريق عن األخرى، وجيمع

، كما ل الصحابة من نبعهما الصايف، ففتح اهللا على يعرف مقاصد ربه من عباده ودينه، أن ينهل منهما
روا يف حيام على وفق مراد رم، حىت لو استجدت عليهم األمور، فهم يف نور القرآن اقلوم، وس

فاستقامت أفهامهم، وعلموا قلوم مبعرفته وحمبته، أنار اهللا  ن، ألنوالسنة يسريون، وعلى مراد رم حييو
  .علمه على أمره ويه، فقادهم إميام إىل احلق املبنيآثار كمال حكمته و

يا ﴿ :وقال تعاىل. ]٢٨٢/البقرة[ ﴾واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم﴿ :قال تعاىل
فِّر عنكُم سيئَاتكُم ويغفر لَكُم واللَّه ذُو الْفَضلِ أَيها الَّذين َآمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانا ويكَ

  ]٢٩/األنفال[﴾الْعظيمِ
فمهما أدرك اإلنسان من الوسائل والطرق، فإنه لن يصل إىل العلم النافع الذي يقوده إىل العمل 

ص النية من أراد معرفة وهكذا فليخل .إال بالتوكل على اهللا، واإلخالص له، وسؤاله اهلداية والتوفيق
   .علمه حجة له ال عليه كونولي مل ا، مث ليسأل اهللا القبول،مقاصد الكتاب والسنة، وليتمم حبسن الع

يف هذا العصر بالذات بسبب  املقاصد مما دعت إليه احلاجة احلديث عن طرق التعرف علىإن 
   :أمور من أمهها عناملستجدات نتجت كثرة املستجدات، وكثرة 

  .التطور والتقدم يف مجيع جماالت احلياة :الًأو
  .وذلك لتطور وسائل املواصالت واالتصاالت؛ والثقافات املختلفة  ،االختالط بالشعوب :اًثاني

 يوبني نور الوحي، وه شرعية تربط بني هذا الواقعاملستجدات حتتاج إىل أحكام  وهذه
حتاج إىل قواعد عامة حلكمها، فت أو قياساً جتد نصامنها ال  ، وكثرياًبطبيعتها متنوعة، ومعقدة، ومتشعبة

ت طبية قد تشعبجند أن املسائل ال :فمثالً .وسنة ترد إليها هذه النوازل مبا ال خيالف النصوص كتاباً
ل األنبوب وغريها من املسائل املتعلقة باحلمل والوالدة كتنظيم النسل، واإلجهاض، وطف ، ومنهاكثرياً

فكما أن  .لقواعد املقاصدية مبا ال خيالف النصوصعلى احكم الشرعي املستند هي حباجة للو املسائل
احلديث عن القياس والعلل مما دعت إليه احلاجة ملعرفة األحكام يف تلك العصور، فاحلديث عن املقاصد 

  .)١(امللحة يف هذا العصروطرق معرفتها مما تدعو إليه احلاجة 
                                                             

وقد كان من منهج الصحابة استنباط األحكام من احلكم واملقاصد، يقول حممد مصطفي شليب بعد حديثه عن مسلك الصحابة يف ) ١(
نعلم قطعا أن اتهد يف عصر الصحابة ومن بعدهم من الذين تقدموا على الفقه التقديري حينما كانت تنزل به احلادثة أو : " يلالتعل
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، وهذا ال شك فيه، ظلة الشريعة ال اخلروج عنهاحتت موهذه القواعد اهلدف منها العيش 
ا غري مضبوطة يف ، ال يعين أتها كثري من اجلزئياتوكون هذه املقاصد كالقواعد العامة اليت يندرج حت

عن طرق معرفتها له ، بل إن حديث العلماء  تنزيلها على الواقع واملستجداتو يفأطرق التعرف عليها 
، وتنيبء عن اهتمام العلماء بالوصول إىل تعصم من الوقوع يف اخلطألطرق ن هذه اداللة ضمنية بأ

   .املقاصد الصحيحة بالطرق الصحيحة
أن وسائل اإلعالم تتحدث كثريا عن  :املقاصديدعو للحديث عن طرق التعرف على ا ممثالثا 

 ومفهوم هذه، واملؤسساتأراد سواء من قبل األف ، واملقاصدوالشعارات، واألهداف، والقيم ،املباديء
، وال قع خمتلف كل على حسب مذهبه وهواه، وتطبيقها يف الواخمتلف، ووسائلها خمتلفةعندهم املقاصد 

حيه فهو الفيصل بني احلق والباطل، وهو املبني للحق منها، وطرق عصمة إال لكالم اهللا سبحانه وو
اوة عن قلبه وأبصر بعني الباحث ، وهذه احلقيقة اليظهر نورها إال ملن رفع الغشحتصيلها واالنتفاع ا

 الْباطلُ هو دونِه من يدعونَ ما وأَنَّ الْحق هو اللَّه بِأَنَّ ذَلك﴿ :ن احلق كله من اهللا قال تعاىلعن احلق أ
  .]٦٢/احلج[﴾الْكَبِري الْعلي هو اللَّه وأَنَّ

ورة خاصة مع بداية ختصيص احلديث عن قد بدأ احلديث عن طرق التعرف على املقاصد بصلو
ممن يتكلمون عن املقاصد يوردون  بعدمهامن  الشاطيب وابن عاشور، وسارهو عند  علم املقاصد  كما

إىل طرق  من قبل اإلشارات التصرحيات و وكانت هناك بعض .)١(احلديث عن طرق التعرف عليها
وأشار إىل الدليل  )٢("السنة واإلمجاعرع تعرف بالكتاب وومقاصد الش" :الغزايل، كقول معرفتها

  .وجاء حديث األصوليني عنها ضمن مسالك العلة، )٣(االستقرائي الذي ثبتت به املقاصد
الكرمي ومن سورة بالذات قد حيتاج  ن ختصيص استخراج املقاصد من القرآنوأستطيع القول بأ

من  واملناسبة، ك النص، واإلمياءمسل و ، كاالستقراء،بصورة أكرب من غريها بعض هذه الطرق فيه إىل
   .)٤(والتعبري عن املقاصد بتعبريات خمتلفة كما سيأيت مر والنهي،مسالك العلة، وكذلك طريق األ

                                                                                                                                                                                   
يسأل عنها، يبحث عن النص، فإن مل جيده اجتهد فيها مستندا إىل روح التشريع ومقاصد الشريعة، وما كان يلجأ إىل هذه الصور 

رون، بل كان يزن الشيء يف غري العبادات وما شاكلها مبا يترتب عليه من نفع أو ضرر، مث يصدر حكمه والرسوم اليت وضعها املتأخ
وما تقدم من تعليالم شاهد على صدق ما نقول، حىت إنك لتراهم إذا ما ورد النص خاصا بظاهره عللوه بذلك، مث . تبعا لذلك

  ١٤٤ص، شليب تعليل األحكام: انظر". عدوا حكمه إىل غري حمله
  .وهي ال تزال حباجة إىل مزيد من البحث) ١(
  )١/٦٥٢(املستصفى، الغزايل ) ٢(
    )٢/٢٥٣،٢٥٩( رجع السابقامل) ٣(
  ١٢٩ص يف سوريت الفاحتة والبقرة ثالثالباب ال: انظر) ٤(
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إن  أقسامهاأحتدث عنها سأوضح معناها، وصيغها إن كان هلا صيغ، واليت س وهذه الطرق
  .لتعرف على املقصدعالقة ذلك بايف مسالك العلة  أذكروبعض األمثلة عليها، و ،وجدت

االستقراء، مسالك العلة، جمرد األمر االبتدائي  :هي وطرق التعرف على املقاصد الشرعية
التصرحيي، التعبريات اليت يستفاد منها معرفة املقاصد، سكوت الشارع عن التسبب أو شرعية العمل مع 

  .قيام املعىن املقتضي له وانتفاء املانع منه
  

  المبحث األول
  ـــراءـــــــقـــاالسـت

  
اإلمام الشاطيب يف استنباطه للمقاصد الشرعية وهذا مسلك  يعد االستقراء مما اعتمد عليه كثرياً

  .املقاصده ظاهر من كالمه، وهو كذلك من املسالك املهمة اليت تعرف ب
وهو عبارة عن أداة منهجية  .)١(اجلزئيات إلثبات حكم كلي تبعتهو : املراد باالستقراءو

  : كون استقراء املقاصد الشرعية مبا يليوي .ل جلمع وتتبع املعلومات للوصول إىل نتيجةتستعم
استقراء نصوص القرآن الكرمي إما بطريق استقراء اآليات واستخراج املقاصد منها، أو باستقراء  :أوال

رآن واستقراء املقاصد من اآليات له داللة تعريفية كربى مبقاصد الق. املقصد من خالل اآليات
افر اآليات حول هذا املقصد، أما تتبع املقصد يف القرآن من خالل مجع لتضاملختلفة دون التعرض 

 ،وضوابطه، وتبني تطبيقاته، وحتدد مالحمه، وتبينه ،أكرب قدر ممكن من اآليات اليت توضح املقصد
، وهو املقصود دفهذا له داللة ترقى باملقصد إىل مراتب القطع وتعني على تطبيقه يف حمال االجتها

   .باالستقراء حقيقة
مقاصد القرآن، وتستقل مبقاصد مل يرد  ،وتفصل ،وتعضد، استقراء نصوص السنة واليت تبني: ثانيا

  . ذكرها يف القرآن
  . )٢(استقراء علل األحكام واليت تدل على حكمة هي املقصد الشرعي: ثالثا

كر يف املقاصد اليت حتتويها، وتأمل وتف، فكلما تدبر املستخرج للمقاصد اآليات واألحاديث
وسعى إىل  ،دقيقاً وصل إىل يقني من هذا املقصد، وفهمه فهماً يقات هذه املقاصد من النصوص،تطب

ويستثمره يف حمال االجتهاد ،عليه خرجتطبيقه، واستطاع أن ي .  
                                                             

  ٢/٢٠٥، املصباح املنري ٧/٢٤٦٠الصحاح ) ١(
  ١٩٠مقاصد الشريعة اإلسالمية، ابن عاشور ص: انظر) ٢(
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 صا أو معىن، فاستقراء املقاصد يف النصوص الشرعية؛ أن تتبع ذكرها يف اآليات واألحاديث إما ن
 ولَا يرِيد بِكُم الْعسر﴾ يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر﴿ :على مقصد اليسر يف قوله تعاىلنص اهللا تعاىل  :فمثال

إن الدين ( :ن، كقوله صلى اهللا عليه وسلموقد تكرر النص عليه يف أكثر من موط]١٨٥/البقرة[
ن نصوص اآليات واألحاديث، كما يف نصوص ، وذكر معىن اليسر يف مواطن الحتصى م)١()يسر

، وكلما اليسر معىن وهذه كلها تدل على، )٣(، واجلمع والقصر للمسافر)٢(الترخيص على فطر املريض
استقرأنا مواطن اليسر يف النصوص عرفنا املقصود منه، والتطبيقات عليه، وزاد يقيننا بأن اليسر مقصد 

فوجدا تدل عليه،  ،ت واألحاديثىن من املعاين يف اآلياوكذلك إذا تتبعت مع .من مقاصد الشريعة
مقصد النهي عن الغرر الجتده بنصه يف اآليات  :علمت أن هذا املعىن مقصد من مقاصد الشريعة، فمثال

، والنهي )٤(النهي عن بيع التمر بالرطبيف  وإمنا جتد معناه قد تكرر يف أكثر من موطن كما، واألحاديث
، أو أن يسوم )٦(أن خيطب املسلم على خطبة أخيهالنهي عن  وكذلك. وغريها )٥(كيلبامل صربةعن بيع ال

، كلها يستخلص منها مقصدا هو دوام األخوة ونبذ )٨(، والنهي عن اجلمع بني األختني)٧(على سومه
   .البغضاء

 يةلثاناملرحلة او .صدهي استقراء نفس املق لة األوىلاملرح :واستقراء املقاصد يكون على مرحلتني
مقصد العدل، يستقرأ من خالل النصوص، فنجد األمر به،  :فمثال .صداستقراء وسائل هذا املقهي 

 واحلث عليه، والنهي عن الظلم، وإذا أردنا استقراء الوسائل اليت حتقق مقصد العدل فنجدها كثرية جدا
  .)وغريها. .،)١٠(، والعدل بني الزوجات واألوالد)٩(كمشروعية القصاص(

                                                             
  ".أحب الدين إىل اهللا احلنيفية السمحة" :يف كتاب اإلميان يف باب الدين يسر وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٣٩(خرجه البخاري أ) ١(
  )١٨٥:البقرة(}ومن كَانَ مريضاً أَو علَى سفَر فَعدةٌ من أَيام أُخر{ :قال تعاىل) ٢(
  .أبواب التقصري: نيف كتاب سجود القرآ) ١٠٨١(أخرجه البخلري) ٣(
  .باب حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا:بيوعلكتاب ا يف)١٥٣٩(أخرجه مسلم ) ٤(
يف ) ١٥٣٠(مسلم أخرجه و،املسمى من التمر  بالكيل ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الصربة من التمر ، ال يعلم مكيلتها) ٥(

  .باب حترمي بيع صربة التمر اهولة القدر بتمر:كتاب البيوع
  .باب ال خيطب على خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع: يف كتاب النكاح)٥١٤٣(،)٥١٤٢(أخرجه البخاري) ٦(
  .)١/١٤٣ ( أخرجه الشافعي يف األم) ٧(
  .بني األختني إال ما قد سلفباب وأن جتمعوا :يف كتاب النكاح)٥١٠٧(أخرجه البخاري ) ٨(
  )١٧٨:البقرة(}يا أَيها الذين آمنوا كُتب علَيكُم القصاص يف القَتلَى{:قال تعاىل)٩(
  )١٢٩:النساء(}ولَن تستطيعوا أَن تعدلوا بني النساِء ولَو حرصتم{:قال تعاىل) ١٠(
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قال الشاطيب يف إثبات  .استقراء النصوص الستخراج املقاصد )١(كان منهج الشاطيبولقد 
إن هذه القواعد الثالث ال يرتاب يف ثبوا شرعا أحد ممن "): الضروريات واحلاجيات والتحسينيات(

، استقراء الشريعة :ودليل ذلك .ينتمي إىل االجتهاد من أهل الشرع وأن اعتبارها مقصود شرعا
يف أدلتها الكلية واجلزئية، وما انطوت عليه من هذه األمور العامة، على حد االستقراء املعنوي والنظر 

حبيث ينتظم من  ،الذي ال يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منضاف بعضها إىل بعض، خمتلفة األغراض
  .)٢("جمموعها أمر واحد جتتمع عليه تلك األدلة

؛ لكن )٣(كال النوعني حجة واوناقص ظين، واعترب قد قسم العلماء االستقراء إىل تام قطعي،و
عن  األصوليني حديث عند املتبادر هوو الناقص االستقراء بعكس جودهو ممايندر االستقراء التام

قة واالستقراء املطلوب الوصول إىل قطعيته أو إىل العمل به هو ليس االستقراء التام عند املناط .االستقراء
  .)٤(مرتبة الظن املعترب يف األحكام والذي يصل إىل مرتبة املتواتر وإمنا هو استقراء يرقى عن

إن املراد باالستقراء هو الكشف عن املقاصد وليس تطبيقها يف النوازل، والتأكد من  :ختاما
   .)٥( صحة املقصد ومدى مراعاة الشرع له يف األحكام املختلفة

  
  المبحث الثاني

  مــســالــك الــعــلــة
  

 تكلم فيها األصوليون حلاجتهم للقياس، وتفصيلهم للطرق تعد من الطرق اليتلعلة إن مسالك ا
كان لضبط مسالك العلماء يف استنباطها وبالتايل القياس عليها، وحديثهم واملسالك اليت تعرف ا العلة 

 ،كملشرعية تندرج حتتها العلل واحلاملقاصد ا، فباحلديث عن احلكمة ومقصود الشارععن العلة ارتبط 
، أو تكون العلة دالة على ما بأن تكون العلة هي ذات املقصدومعرفة العلل يؤدي إىل معرفة املقاصد إ

  .املقصد

                                                             
واالعتصام  ،املوافقات: ، من أئمة املالكية ، من كتبه الغرناطي الشهري بالشاطيب ، أصويل حافظ إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي )  ١(

اإلعالم  ،٥٠- ٤٦ ص نيل االبتهاج على هامش الديباج :انظر.واالعتصام يف أصول الفقه ، املقاصد الشافية يف شرح خالصة الكافية 
 ).١/٧٥(للزركلي 

 )٢/٨١(املوافقات،الشاطيب) ٢(
فهو االستقراء بأكثر اجلزئيات إلثبات : هو إثبات حكم يف جزئس لثبوته يف كلي، أما االستقراء الناقص: لتام عند املناطقةواالستقراء ا)٣(

  )٤٢٠- ٤/٤١٨(شرح الكوكب املنري، ابن النجار : انظر. احلكم للكلي
  وذلك ملا يترتب على ذلك من أحكام. حثوعلى كل فإن املراد من الوصول إىل قطعية املقصد باالستقراء حيتاج إىل مزيد من الب) ٤(
 .٣٢٩-  ٣١٦ص طرق الكشف، نعمان جغيم: انظر) ٥(
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 :، وهذه املسالك هية منصوصة أو مستنبطةلالعهذه كانت  تعرف بالعلة سواءومسالك العلة 
  .، تنقيح املناططرد، الشبه، السرب والتقسيم، الدوران، ال، املناسبةاإلمجاع، النص، اإلمياء

بني ماهو منصوص وبني ماهو  وهذه املسالك حرص العلماء على الدقة يف احلديث عنها ليميزوا
، فحديثهم وبني ما شهد الشرع بعدم اعتباره ،أو ماشهد مبعناه ،د له الشرع بنصه، وبني ما شهمفهوم

، وتبعد الداللة النصية يبة جداًرعن النص واإلمياء هو حديث عن العلل اليت دلت عليها النصوص داللة ق
لريتقى ملسلك املناسبة ويطول نفس العلماء يف تقسيمها وبيان مراتبها ومدى شهادة الشرع  قليالً قليالً

سيم والذي حيرص العلماء فيه ، مث يأيت بعد ذلك مسلك السرب والتقمنهم على أن ال يقع اخلطأ ا حرصاًهل
ه، وإذا وجد احلكم يدور مع وصف كان قرينة على عليته وهو مة من عديعلى بيان ما هوصاحل للعل

هو أن يبقي من ف ، أما تنقيح املناطفهو الطرد مل تكن العلة مناسبة أو مؤثرة إذا ، وأخرياًالدوران مسلك
  . ، ويلغي بالدليل ما ال يصلحما يصلح ةستنبطامل األوصاف

  :كما يلي وتفصيل هذه املسالك
  )١(اعــــــمــــاإلج: المطلب األول

  
"واملراد بثبوت العلة باإلمجاع أن جتمع األمة على أن هذا احلكم علتفإن األمة إذا  ؛ )٢("كذا ه

 .)٣(ثبت علية الوصفتواء كان اإلمجاع قطعيا أو ظنيا، على كون الوصف املعني علة للحكم س تأمجع
  :نوعان وهو 

   .معينةإمجاع على علة  /١
مجعوا على أن علة أ. )٤()بني اثنني وهو غضبان مكَال يقضين ح(: ه وسلمصلى اهللا عليقوله : مثاله
ر طبعه عن السكون والتثبت وتغي، اشتغال قلبه عن النظر والتفكري يف الدليل واحلكم :ذلك

  . إىل اإلخالل بالعدل يف احلكم وأن هذا مفض )٥(.لالجتهاد

                                                             
؛ التمهيد )٧/٢٣٥(؛ البحر احمليط، الزركشي )٣/٨٨(؛ بيان املختصر، األصفهاين )٤/١١٦(الكوكب املنري، ابن النجار  شرح: انظر) ١(

  ).٣٨١-٢/٣٨٠(؛ املستصفى، الغزايل )٤/٢١(يف أصول الفقه، الكلوذاين 
 ).٤/١١٦(املنري، ابن النجار  شرح الكوكب) ٢(
 ).٣/٨٨(بيان املختصر، األصفهاين ) ٣(
: يف كتاب األقضية) ٤٤٩٠(ومسلم  ؟باب هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان: يف كتاب األحكام) ٧١٥٨(أخرجه البخاري ) ٤(

  .باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
 ).٤/٢١(الكلوذاين  التمهيد يف أصول الفقه،) ٥(
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لألب يف املرياث، فينبغي أن يقدم يف والية إذا قدم األخ من األب واألم على األخ  :و مثال آخر
  .)١(النكاح فإن العلة يف املرياث التقدمي بسبب امتزاج األخوة وهو املؤثر باالتفاق

  .علةال يف حتديدإمجاع على أصل التعليل وإن اختلفوا  /٢
  .حتديد العلةيف كإمجاع السلف على أن الربا يف األوصاف األربعة معلل، واختلفوا 

  

  مسلك اإلجماع بالمقاصدعالقة 

ورفع احلرج، ومنها ما هو خمتلف فيها  ، صد التيسريشرعية منها ما هو جممع عليها كمقاملقاصد ال
إمجاعهم على  :املقاصد امع عليها ومثال،  كمقصد سد ذريعة إفساد العقل من حترمي قليل املسكر

و أن القصاص ، صحف حفظا للدينوإمجاعهم على مجع امل، جواز القصر للمسافر رفعا للحرج عنه
حرمة الزنا حفظا ، و حرمة السرقة حفظا لألموال و، حفظا للعقول مرحرمة اخلو، حياة للنفوس

يف  من أهداف الشاطيب وابن عاشوربالرغم من أن فاإلمجاع يرقى باملقصد إىل القطعية، لكنه .لألعراض
 املقاصد، إال أن  ن يفأمر ممك ف، وهوت يرجع إليها عند االختالاملقاصد الوصول إىل قطعيا علم

وهذا أمر ختتلف فيه مما يفهم نصا أو معىن من النصوص  ااالتفاق واالختالف أمر وارد يف املقاصد أل
  .األفهام كما هو مبسوط يف علم أصول الفقه

لكنه ال يستقل بنفسه كطريق  يف معرفة املقاصدفإنه يستفاد منه  مسلكا؛ اإلمجاعأما كون 
  .)٢(، فيعترب مؤكدا ملقصدية احلكم ال مستقال بالكشف عنهألنه البد له من دليل يرجع إليه ؛فتهاملعر

  )٣(صـــــنـــال: المطلب الثاني

  

موضوع له يف اللغة، من غري  كون الوصف علة أو السنة على وهو أن يذكر دليل من الكتاب
  :وليني إطالقات عدةيطلق النص يف عرف األصو .)٤(احتياج فيه إىل نظر واستدالل

  .مادل على معناه داللة قطعية، وهو ذا املعىن قسيم للظاهر، ألنه قسم من أقسام اللفظ/ ١

                                                             
 ).٣٨١-٢/٣٨٠(املستصفى، الغزايل ) ١(
 .١٧٣- ١٧٢ص طرق الكشف، نعمان جغيم: انظر) ٢(
؛ شرح الكوكب املنري، ابن النجار )٧/٢٣٩(؛ البحراحمليط، الزركشي )٢/٢٧٣(؛ املستصفى، الغزايل )٤/١٠(التمهيد، الكلوذاين ) ٣(

  )٣/٣٥٨(؛ شرح خمتصر الروضة، الطويف )٣/٨٨(تصر، األصفهاين ؛ بيان املخ)٣/٢٢٢(؛ اإلحكام، اآلمدي)٤/١١٧(
 )٣/٢٢٢(اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي ) ٤(
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  .)١(مسالك العلة مباحث يف املراد هو اإلطالق وهذا سنة أو كتاب من ةالعل على دل ما على ويطلق /٢
  :مايلي هانص على العلة يعرف بألفاظ كثرية منال ):صيغه(

وصف القرآن بأنه حكمة  ]٥:القمر[﴾حكْمةٌ بالغةٌ﴿:كقوله تعاىل .)٢()احلكمة(ريح بلفظ التص /١
  .، وأن ما يدعو إليه حكمةوهذا يدل على اشتماله على احلكمةبالغة 

. ]٣٢/املائدة[﴾من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ﴿كقوله تعاىل .)٣( )ألجل(أو ، )من أجل(/ ٢
    .بين إسرائيل من أجل جناية القتل حفظا لنفوس الناس مجيعا تب القصاص علىك

قَر عينها ي تك﴿ :كقوله تعاىلال  يكون كذا، سواء كانت جمردة من) كي( .)٥()لكيال(و).٤()كي( /٣
مقرونة  أو .إىل أمه لتقر عينها وال حتزن عليه السالم موسىأرجع اهللا تعاىل  ]٤٠/طه[ ولَا تحزنَ﴾

اهللا الفيء بني قسم  ]٧/احلشر[ ﴾كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياِء منكُم﴿:كقوله تعاىل )٦(ا
  .لئال يبقى املال متداوال بني األغنياء دون الفقراء؛ األصناف املذكورة

 عذْرا أَو نذْرا﴾) ٥(كْرا ذ فَالْملْقيات﴿ :كقوله تعاىل .)٧(ذكر املفعول له فإنه علة للفعل املعلل /٤
  .رلإلعذار واإلنذاإلقاء الذكر بني تعاىل أن ]٦، ٥/املرسالت[
: ؟ قالأجعل لك صاليت كلها(: قد قال لهأليب بن كعب و صلى اهللا عليه وسلمقوله ك .)٨()إذاً(/ ٥

رتب مغفرة  .)٩()إذا يكفيك اهللا هم الدنيا واآلخرة(: ويف رواية، "هللا لك ذنبك كلها إذا يغفر
  .)إذاً( :بقوله الذنوب على جعله الصالة كلها له

ليست (:سئل عن اهلرة ملا صلى اهللا عليه وسلمقوله ك .)١٠(املشددة النون ،املكسورة اهلمزة )إن( /٦
  .علل عدم جناستها بكثرة تطوافها على الناس) ١()بنجس، إا من الطوافني عليكم والطوافات

                                                             
 .١٢٦التعليل بالشبه، مياده حسن ص) ١(
 ).٧/٢٣(البحراحمليط، الزركشي ) ٢(
؛ شرح الكوكب املنري، ابن النجار )٣/٨٨(؛ بيان املختصر، األصفهاين )٢/٣٧٤(؛ املستصفى، الغزايل )٤/١٠(التمهيد، الكلوذاين ) ٣(

)٤/١١٧.( 
 ).٣/٨٩(بيان املختصر، األصفهاين ) ٤(
 .)٣/٣٧٤(املستصفى، الغزايل ) ٥(
 ).٤/١١٨(شرح الكوكب املنري، ابن النجار ) ٦(
 )٧/٢٤١(لبحر احمليط، الزركشي ا ؛)٤/١٢١(شرح الكوكب املنري، ابن النجار ) ٧(
 ).١١٩، ٤/١١٨(ار شرح الكوكب املنري، ابن النج) ٨(
باب يف الترغيب يف ذكر اهللا  :يف أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٢٤٥٧(أخرجه الترمذي ) ٢(

  .هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى ،وذكر املوت آخر الليل وفضل إكثار الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
 . )١٢٠- ٤/١١٩(املنري  شرح الكوكب) ١٠(
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م شاقُّوا اللَّه ذَلك بِأَنه) ٣(ولَهم في الَْآخرة عذَاب النارِ ﴿: له عز وجلَّقوك .)٢()أنه كذاب( /٧
﴾ولَهسرم" :ترتيب العذاب يف اآلخرة على شقاقهم هللا ورسوله بقوله :أي ]٤- ٣احلشر[ويدل " بأ

  .على أن مشاقة اهللا ورسوله مقصود عدم وقوعها
 الْإِنس إِلَّا ليعبدون﴾وما خلَقْت الْجِن و﴿ :كقوله تعاىل .ة أو ظاهرةوهي إما مقدر )٣()الالم(/ ٨

  . )٤( اجلن واإلنس يف عبادة اهللا وحده خلق حصر سبب ]٥٦/الذاريات[
لل ع ]٢٨٢/البقرة[ اهما فَتذَكِّر إِحداهما﴾أَنْ تضلَّ إِحد﴿: كقوله تعاىل .)٥(املفتوحة املخففة )أن( /٩

  .إشهاد املرأتني خبوف ضالل إحدامها فتذكرها األخرى
 بلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴾اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَ﴿ :كقوله تعاىل .)٦()لعل( /١٠

  .جعل املقصد من األمر بعبادته التقوى]٢١/البقرة[
 الْعذَابِ مشترِكُونَ﴾ عكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتم أَنكُم فيولَن ينفَ﴿:تعاىل قولهك .)٧()إذ( /١١

أنكم يف العذاب  يف الدنيا ظلمتما املعرضون عن ذكر اهللا إذ ولن ينفعكم أيه]٣٩/الزخرف[
   .يوم القيامة مشتركون أنتم وقرناؤكم

بتالء بأنه اال علل]٣١/حممد[﴾الْمجاهدين منكُمعلَم ولَنبلُونكُم حتى ن﴿ :تعاىل كقوله .)٨()حىت( /١٢
  .ليعلم ااهد من غريه

   :عالقة مسلك النص باملقاصد
م من كْحعلة تشريعِ  دعما ي فالشرع إذا صرح بصيغة من الصيغ املوضوعة للتعليل، بأن أمراً

تكون العلة يف نصوص  -قد-مقصد من مقاصد الشريعة، إذ على أن هذه العلة األحكام، كان دليالً
  .)٩( الشرع هي املقصد واحلكمة، وإن مل تكن هي نفسها كذلك فهي مشتملة على املقصد واحلكمة

                                                                                                                                                                                   
قال أبو  ،باب ما جاء يف سؤر اهلرة :يف كتاب الطهارة) ٩٢(والترمذي  ،باب سؤر اهلرة :يف كتاب الطهارة) ٧٥(أخرجه أبو داود ) ٤(

باب  :يف كتاب الطهارة) ٣٦٧(وابن ماجه ، باب سؤر اهلرة :يف كتاب املياه) ٣٤١(والنسائي  ،هذا حديث حسن صحيح :عيسى
  .بسؤر اهلرة والرخصة يف ذلك الوضوء

 )٤/١٠(التمهيد، الكلوذاين ) ٢(
 ).٣/٨٩(؛ بيان املختصر، األصفهاين )٤/١٢٢(شر ح الكوكب املنري، ابن النجار ) ٣(
 ) ٣/٣٥٨(شرح خمتصر الروضة، الطويف ) ٤(
 )٣/٨٩(بيان املختصر، األصفهاين ) ٥(
 ).٧/٢٥٠(البحر احمليط، الزركشي ) ٦(
 ).٧/٢٥٠( ابقاملرجع الس) ٧(
  ).٧/٢٥٠( رجع السابقامل) ٨(
 .١٦٩-١٦٧طرق الكشف، نعمان جغيم ص) ٩(
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  )١(اءــمـاإلی: المطلب الثالث

  

 ذلك االقتران بعيداًكان علة للحكم أو نظريه  ذلك الوصفهو اقتران وصف حبكم لومل يكن 
  : وهو أنواع .)٢(من الشارع

   :النوع األول
أو  صلى اهللا عليه وسلمأو رسوله  ترتيب احلكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب يف كالم اهللا

 لَاة فَاغِْسلُوا وجوهكُم﴾إِذَا قُمتم إِلَى الص﴿ :كقوله تعاىل. )٣(صلى اهللا عليه وسلم الراوي عن الرسول
صلى وقوله  .ضوء شرط لصحة الصالةفدل ذلك على أن الو إقامة الصالةالوضوء على رتب ]٦/املائدة[

: وقول الرواي.  رتب على اإلحياء التملك )٤()عمر أرضا ليست ألحد فهو أحقمن أ(: اهللا عليه وسلم
فدل على أن رتب السجود على السهو بالفاء  )٥()أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم صلّى م فسها فسجد(

  .السهو جيرب بالسجود
   :الثانيالنوع 
  :وله حاالت. )٦(الشارع مع احلكم وصفا لو مل يكن علة لعري عن الفائدة أن يذكر

فيذكر  واقعة مشتملة على وصف ليبني حكمها صلى اهللا عليه وسلميرفع إىل الرسول أن  :احلالة األوىل
جاء رجل إىل النيب  :مثاله.)٧(حكم تلك الواقعة عقيب الرفع صلى اهللا عليه وسلمالرسول 

أجتد ما حترر (:إنّ اَألخر وقع على امرأته يف رمضان، فقال :سلم فقالصلى اهللا عليه و
  .فإنه يدل على أن الوقاع علة لإلعتاق )٨()رقبة؟

                                                             
- ٣/٩٢(؛ بيان املختصر، األصفهاين )٧/٢٥٤(؛ البحر احمليط، الزركشي )٣/٢٢٤( اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي: انظر) ١(

  )١٤- ٤/١٣(؛ التمهيد، الكلوذاين )١٥٤- ٥/١٤٣(؛ احملصول، الرازي )٩٩
  )٣/٩٢( يان املختصر، األصفهاينب) ٢(
 )٣/٢٢٤(اآلمدي  اإلحكام يف أصول األحكام،) ٣(
باب إحياء  :يف كتاب اخلراج) ٣٠٧٣(وأبو داود  ،...باب من أحيا أرضا مواتا :كتاب املزارعةيف ) ٢٣٣٥(أخرجه البخاري )٤(

  .هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى ،تباب ما ذكر يف إحياء أرض املوا :يف كتاب األحكام) ١٣٧٩(والترمذي  ،املوات
باب السهو يف الصالة  :يف كتاب الصالة) ١٢٨١(ومسلم  ،باب إذا صلى مخسا :يف كتاب السهو) ١٢٢٦(أخرجه البخاري ) ٥(

  .باب سجديت السهو فيهما تشهد وتسليم :يف كتاب الصالة) ١٠٣٩(وأبو داود  ،والسجود له
 ).٩٩-٣/٩٢(؛ بيان املختصر، األصفهاين )٧/٢٥٤(البحر احمليط، الزركشي ) ٦(
 )٩٣-٣/٩٢(بيان املختصر، األصفهاين ) ٧(
) ١١١١(ومسلم ؟،هل يطعم أهله من الكفّارة إذا كانوا حماويج ،باب اامع يف رمضان :يف كتاب الصوم) ١٩٣٧(أخرجه البخاري ) ٨(

  .ووجوب الكفّارة الكربى فيه وبياا ،مباب تغليظ حترمي اجلماع يف ار رمضان على الصائ :يف كتاب الصيام
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أنّ امرأة جاءت إىل النيب صلى (:عن ابن عباس :مثاله،لنظريهأن يسأل عن حكم فيتعرض : احلالة الثانية
 :قال ؟أفأحج عنها ،ل أن حتجإن أمي نذرت أن حتج فماتت قب :اهللا عليه وسلم فقالت

فاقضوا  :قال ،نعم :قالت ؟حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ،نعم
فذكر نظريه وهو دين اآلدمي، فنبه على كونه علة  ،)١()اهللا الذي له فإن اهللا أحق بالوفاء

  .)٢(يف النفع وإال لزم العبث
  .ؤول عنهالتقرير على وصف الشيء املس: احلالة الثالثة

دخل : هلامث .)٣(بذكر الوصفعلى سؤال الصحابة  صلى اهللا عليه وسلمإجابة الرسول : رابعةاحلالة ال
ألن  :على قوم فقيل له مل امتنعت من آل فالن؟ قال صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
ا من الطوافني عليكم ليست بنجس، إ( :فقال .فعند آل فالن هر :قيل له عندهم كلباً

  .)٥(فلو مل يكن لطوافها تأثري مل يكن لذكره عقيب حكمه فائدة )٤()لطوافاتوا
 يف حمل احلكم ال حاجة لذكره ابتداء، فيعلم أنه إمنا ذكره لكونه مؤثراً أن يذكر وصفاً:  اخلامسةاحلالة 

    .)٧( )مترة طيبة وماء طهور( :صلى اهللا عليه وسلمكقوله ) ٦(يف احلكم
: مثل قوله تعاىل نبطاًتذكر احلكم بل كان مسمع عدم  الشارع الوصف صرحياً ركْذ: احلالة السابعة

﴿أَواهللا  لّحالبيصرحيا  بيع مذكورفإن الوصف الذي هو حل ال] ٢٧٥ :البقرة[﴾ع
  .)٨(واحلكم وهو صحة البيع مستنبط من احلل

  

  

  

                                                             
وقد بين النيب صلى اهللا عليه  ،باب من شبه أصال معلوما بأصل مبين :يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة) ٧٣١٤(أخرجه البخاري ) ١( 

  .وسلم حكمهما ليفهم السائل
 ).٢٥٤-٧/٢٥٣(البحر احمليط ) ٢(
 ).١٥٤- ٥/١٤٣(احملصول، الرازي ) ٣(
  ٣٤سبق خترجيه ص) ٥(
  .)١٤-٤/١٣(التمهيد، الكلوذاين ) ٦(
 ).١٥٤- ٥/١٤٣(احملصول، الرازي ) ٦(
 ،باب ما جاء يف الوضوء بالنبيذ :يف كتاب الطهارة) ٨٨(والترمذي  ،باب الوضوء بالنبيذ :يف كتاب الطهارة) ٨٤(أخرجه أبو داود ) ٨(

و أبو زيد رجل جمهول عند أهل  .عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ،يدو إنما روِي هذا احلديث عن أيب ز :قال أبو عيسى
  .باب الوضوء بالنبيذ :يف كتاب الطهارة) ٣٨٥(وابن ماجه  ،احلديث ال نعرف له رواية غري هذا احلديث

 ).١٠٢-٣٣/١٠٠(بيان املختصر، األصفهاين ) ٨(



 
 

39 

  :الثالثالنوع 

نه لو مل تكن تلك الصفة علة مل يكن لذكرها فيعلم أ؛ أن يفرق الشرع بني شيئني يف احلكم بذكر صفة
  :أوجهوهو على  .فائدة

فَإِذَا أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى ﴿ :تعاىلكقوله  .أن تقع التفرقة بلفظ جيري جمرى الشرط: أحدها
 حلجامتع بالعمرة إىل ذبح اهلدي حال األمن والت. ]١٩٦/البقرة[ما استيسر من الْهديِ﴾الْحج فَ

  .مقصود شرعاالذبح يدل على أن الشكر ب
النهي عن ]٢٢٢/البقرة[ قْربوهن حتى يطْهرنَ﴾ولَا ت﴿: كقوله تعاىل .الغايةبأن تقع التفرقة : ثانيها

  .مقصد شرعي يدل على أن عدم إتيان األذى قربان النساء حىت يطهرن من األذى
استثناء إعطاء ]٢٣٧/البقرة[ رضتم إِلَّا أَنْ يعفُونَ﴾فَنِصف ما فَ﴿ :كقوله تعاىل .ناءأن تقع باالستث: ثالثها

، يدل على أن العفو الزوجة أو الزوج عن كامل نصيبهماالنصف للمطلقة قبل املسيس حال عفو 
  .مقصود

للَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن لَا يؤاخذُكُم ا﴿: كقوله تعاىل .أن تقع بلفظ جيري جمرى االستدراك: رابعها
وعدم املؤاخذة  يف قلبه املؤاخذة مبا عقد من اليمني]٢٢٥/البقرة[م بِما كَسبت قُلُوبكُم﴾يؤاخذُكُ

  .أن كسب القلب مؤثر يف املؤاخذةبلغو اليمني يدل على 
ألخرى وتكون الصفة تلك مما جيوز صفاته بعد ذكر ا أن يستأنف أحد الشيئني بذكر صفة من: خامسها

، وهذا يدل على أن )١()للفرس سهمني و للرجل سهما(: صلى اهللا عليه وسلمكقوله  .أن يؤثر
  .لزيادة نصيب املقاتل من الغنيمةالركوب على الفرس سبب 

 فائدة بني شيئني لوصف فيعلم أنه لو مل يكن لذكره يف الفرق صلى اهللا عليه وسلمتفريق النيب : سادسها
اه ألجل  )٢()ال يقضي القاضي وهو غضبان(: السالمالصالة و، حنو قوله عليه ملا ذكر

ألنه مينع من الوقوف على احلجة  الغضب، فيكون الغضب علة ال سيما وللغضب تأثري،
  .وهذا يدل على أن صفاء الذهن حال احلكم مقصد شرعي.)٣(ويشغل األذهان

  

  

  
                                                             

  قسمة الغنيمة بني احلاضرين  باب كيفية :يف كتاب اجلهاد) ٤٥٨٦(أخرجه مسلم ) ١(
  ٣١ص سبق خترجيه) ٢(
 ).١٤- ٤/١٣(التمهيد، الكلوذاين ) ٣(
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  :الرابعالنوع 

  .وجود املانع منهاحلكم بتعليل 
فإنه ملا أوجب علينا السعي وانا ]٩/اجلمعة[﴾فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ﴿ :كقوله تعاىل        

عن البيع مع علمنا بأنه لو مل يكن النهي عن البيع لكونه مانعا من السعي لكان ذكره يف هذا املوضع غري 
فدل ذلك على أن ترك االشتغال بغري .)١( مينع من الواجب ها انا عنه ألنجائز، وذلك يدل على أنه إمن

  .الصالة مقصد شرعي
فأخرب سبحانه ]٨/األنعام[ نا ملَكًا لَقُضي الْأَمر﴾لَولَا أُنزِلَ علَيه ملَك ولَو أَنزلْ ﴿ :كقوله تعاىلو

ل عليه ملكا ه، وأن لطفه خبلقه منعه فإنه لو أنزنهدوعن املانع الذي منع من إنزال امللك عيانا حبيث يشا
فدل  .)٢(عجلوا بالعقوبة، وجعل الرسول بشرا ليمكنهم التلقي عنه والرجوع إليهوعاينوه ومل يؤمنوا ل

  .ذلك على أن البشرية يف الرسل مقصد شرعي
صور ال يكفينا يف هذا البحث هذه األنواع، لكون آحاد الوأنواع اإلمياء كثرية ومتشعبة 

هذا متام القول يف طرق التنبيهات وال مطمع يف حصر اآلحاد " :)٣(مطمع يف حصرها كما قال الغزايل
فإا كثرية، وقل ما خيلو كالم الشارع عن تنبيهات يفطن هلا ذوو البصائر، وتكل عن فهمها أفهام 

رك والبليد ال يغنيه مزيد معظم املتومسني بالعلم وما ذكرناه كاف لتنبيه الفطن على أجناس هذه املدا
  .)٤("االستقصاء ولو استوعبت له آحاد الصور

  
  :عالقة مسلك اإلمياء باملقاصد

اإلمياء نوع من التنبيه واإلشارة إىل كون معىن من املعاين أو حكمة من احلكم هي مقصود "
القرائن، سواء الشارع من خطابه أو من تشريع حكم من األحكام، وأداة التنبيه يف ذلك هي قرينة من 

  )٥(".كان ذلك حرف الفاء أو غريه
                                                             

 ).١٥٤- ٥/١٤٣(احملصول، الرازي ) ١(
 ).٢٥٨-٧/٢٥٧(البحر احمليط، الزركشي ) ٢(
طفل صغري ، قرأ يف  حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل الطوسي الشافعي ، أبو حامد ، امللقب حبجة اإلسالم ، تويف ابوه وهو)٣(

 صباه طرفاً من الفقه على أمحد بن حممد الرازكاين ، ودرس على إمام احلرمني اجلويين يف نيسابور وفيها ابتدأ حياة التأليف والكتابة ،
 "و " الوجيز " و " الوسيط " كذلك ، و " املنخول " يف علم األصول ، و " املستصفى " واشتهرت مؤلفاته شهرة كبرية منها 

انظر ترمجته يف طبقات الشافعية .( هـ ٥٠٥وغريها ، تويف سنة " افت الفالسفة " و " إحياء علوم  الدين " يف الفقه و" اخلالصة 
 .) ٤/١٠، شذرات الذهب  ٣/١٥٣ومابعدها ، وفيات األعيان  ٦/١٩١للسبكي 

 .٥٩شفاء الغليل ص) ٤(
 .١٧١ص طرق الكشف، نعمان جغيم) ٥(
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  ةــبـاسـنـمــال: المطلب الرابع

  

، ال تعيني العلة بنص جرد إبداء املناسبة من ذات الوصفعبارة عن تعيني العلة يف األصل مب
لح أن يكون من ترتيب احلكم عليه ما يص وصف ظاهر منضبط حيصل عقالً :واملناسب .وغريه كإمجاع

   .)١( ، أو دفع مفسدةمن حصول مصلحة مقصوداً
  . املراد باملناسب ما هو على منهاج املصاحل، حبيث إذا أضيف احلكم إليه انتظم" :قال الغزايل

: حرمت اخلمر ألا تزيل العقل الذي هو مناط التكليف، وهو مناسب، ال كقولنا: قولنا: مثاله
فإزالة العقل وصف  .)٢("إن ذلك ال يناسبحرمت ألا تقذف بالزبد، أو ألا حتفظ يف الدن، ف

، وهذا يدلنا عقلومصاحل يف حفظ ال ،ذلك من مفاسد إزالة العقل ىتب علمناسب لتحرمي اخلمر ملا يتر
   .على املقاصد الشرعية

  )٣(".رعاية املقاصد"ـ ، وب"االستدالل"ـ ، وب"املصلحة"ـ ، وب"إلخالةا"ـ عرب عنها بوي
يوضح العالقة بني هذا املسلك وبني املقاصد  املناسبة تعريف :قاصدبامل ناسبةعالقة مسلك امل

حصول املصاحل ودفع املفاسد ؛ وبالتايل ميكننا التعرف عليها  ىعل شتملالشرعية، فالوصف املناسب ي
  .مبعرفتنا للوصف املناسب

  

  :ينقسم املناسب إىل أقسام كثرية باعتبارات خمتلفة: أقسام المناسب
  :أقسامأربعة  وينقسم إىل. ))٤(حصول املقصود منهمن حيث ( :التقسيم األول

، واملُلْك يثْبِت صحة التصرف كلْبه املُ تبثْإن البيع ي؛ أن حيصل املقصود من شرع احلكم  يقيناً /١
  .)٥(الذي هو مقصود الشرع

ن صيانة شرع القصاص املرتب على القتل العمد العدواك؛ظناً املقصود من شرع احلكم أن حيصل /٢
فإنه مظنون احلصول راجح الوقوع، إذ الغالب من حال العاقل أنه ال  ؛للنفس املعصومة عن الفوات

                                                             
 )٧/١١٣(، األصفهاين بيان املختصر) ١(
 ).٢/٣٨٦(املستصفى، الغزايل ) ٢(
 ) ٢٦٤-٧/٢٦٢(البحر احمليط، الزركشي ) ٣(
؛ )٣/٢٣٨(اآلمدي  ؛ اإلحكام،)٣/١١٣(؛ بيان املختصر، األصفهاين )١٥٧- ٤/١٥٦(شرح الكوكب املنري، ابن النجار :انظر) ٤(

 )٧/٢٦٥(البحراحمليط، الزركشي 
 .بتصرف)٣/٢٣٨(اآلمدي  اإلحكام،) ٥(
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فتبقى نفس اين عليه، إىل نظائره من الزواجر، وليس  ،لَتقُ لَتيقدم على القتل إذا علم أنه إذا قَ
  .)١( به لتحقق اإلقدام على القتل، مع شرع القصاص كثرياً ذلك مقطوعاً

   .كثبوت العدة يف حق امرأة املفقود. )٢(ما يكون حصول املقصود وعدم حصوله متساويني /٣
  )٣(.كنكاح اآليسة لتحصيل التناسل صول املقصود راجحا على حصوله،حأن يكون عدم  /٤

  
  )٤()من حيث احلقيقة واإلقناع(: التقسيم الثاين

   .)٥(وحمل التحسني حمل احلاجة،حمل الضرورة، و :ينقسم إىل ماهو واقع يفو :احلقيقي
 .حث عنه حق البحث ظهر خبالفههو الذي يظهر منه يف باديء األمر أنه مناسب، لكن إذا ب :اإلقناعي

. يناسب إذالله إن كون الشيء جنساً: وامليتة على اخلمر كقوهلم يف منع بيع الكلب قياساً
 كان هذا الوصف يناسب عدم جواز البيعومقابلته باملال إعزاز له، واجلمع بينهما تناقض، فإذا 

فهو عند النظر غري مناسب، إذ المعىن  ألن املناسبة مع االقتران دليل العلية فهذا وإن كان خميالً
  )٦(.إال عدم جواز الصالة معه، والمناسبة بينه وبني عدم جواز البيع لكون الشيء جنساً

  
  :نقسم إىل ثالثة أقسامي .)٧(من حيث االعتبار الشرعي وعدمه: التقسيم الثالث

  :وله أربعة أحوال .ماعلم اعتبار الشرع له:  أوهلا
يف وجوب  كقياس القتل باملثقل على القتل باجلارح :أن يعترب نوع الوصف  يف نوع احلكم/ ١

، فإنه قد عرف تأثري خصوص كونه قتال عمداً عدوانا يف اًعدوان عمداً صاص، جبامع كونه قتالًالق
  .احملددبوهو وجوب القصاص يف النفس  كم،خصوص احل

على تقدميه يف  يف والية النكاح قياساً األخ لألبوين كتقدمي :أن يعترب نوع الوصف يف جنس احلكم/ ٢
اإلرث، فالوصف الذي هو األخوة يف األصل والفرع متحد بالنوع، واحلكم الذي هو الوالية 

ه يف جنس احلكم، وهو جنس التقدمي، فعني واإلرث متحدان باجلنس ال بالنوع فهذا وصف أثر عين
   .األخوة أثرت يف جنس التقدمي

                                                             
 .)٣/٢٣٩(املرجع السابق ) ١(
 )٧/٢٦٥(البحراحمليط، الزركشي ) ٢(
  )٧/٢٦٥(البحراحمليط، الزركشي ) ٣(
  )٤/١٧١(، شرح الكوكب املنري، ابن النجار )١٦٣- ٥/١٥٩(؛ احملصول، الرازي )٢٧٢-٧/٢٦٥(البحر احمليط، الزركشي : انظر) ٦(
  .ص  وسيأيت تفصيله يف أقسام املقاصد) ٧(
 ). ٢٧٢-٧/٢٦٥(لبحر احمليط، الزركشي ا) ٦(
 . )٢٧٤-٧/٢٧٣(؛ البحر احمليط، الزركشي )٢٩٢- ٣/٢٩١(؛ شرح خمتصر الروضة، الطويف )١٦٦- ٥/١٦٣(احملصول : انظر) ٧(



 
 

43 

 الصالة عن احلائض ألجل املشقة قياساًسقوط ب وقد منثل له:نوع احلكميف  الوصف أن يعترب جنس /٣
، فقد أثر جنس املشقة يف عني السقوط، إذ مشقة -على فرض أنه ال يوجد نص بذلك- على املسافر

حق احلائض خمالفة ملشقة إمتامها يف حق املسافر، إن مل يكن باحلقيقة واملاهية تكرار الصالة يف 
  .)١(فبالكمية والكيفية، أما ماهية السقوط يف حقهما فواحدة

وهو كتعليل كون حد الشرب مثانني، فإنه مظنة القذف  :أن يعترب جنس الوصف يف جنس احلكم /٤
على اخللوة، فإا ملا كانت مظنة الوطء  ه، قياساًضرورة أنه مظنة االفتراء، فوجب أن يقام مقام

  .)٢(أقيمت مقامه يف احلرمة
  :ما علم إلغاء الشرع له :ثانيها

ألن القصد منها االنزجار، ؛ واقع يف رمضان كِليف كفارة م اًتداءإجياب الصوم اب:مثاله )٣(ذكر الزركشي
لغاه، حيث أوجب الكفارة مرتبة لكن الشرع أ االنزجار، وهو ال ينزجر بالعتق، فهذا وإن كان قياساً

والصحيح أن القول بإجياب الصوم .)٤( من غري فصل بني املكلفني، والقول به خمالف للنص فيكون باطال
اسا وإمنا هو اجتهاد يف حمل النص، واختيار أحد الصوم كفارة على املواقع يف ار رمضان ليس قي

لنص من حيث أنه خالف الترتيب املنصوص الكفاراتدون ترتيب ال يسمى قياسا بل هو اجتهاد خمالف ل
  .عليه، ومل خيالف النص مطلقا

  أال يعلم اعتباره وال إلغاؤه : ثالثها

  )٥("املصاحل املرسلة"، وهو املسمى بـمعني من أصول الشريعة باالعتبار وهو الذي ال يشهد له أصل

  
  
  
  

  

                                                             
 .)٣/٢٩٣(شرح خمتصر الروضة، الطويف ) ١(
 .)٢٧٤-٧/٢٧٣(البحر احمليط، الزركشي ) ٢(
هـ  ٧٩٤تويف سنة ، من كتبه شرح مجع اجلوامع و البحر و ختريج أحاديث الرافعي ،  حمدث فقيه أصويل، حممد بن ادر بن عبداهللا )٣(

 .) ٦/٣٣٥انظر ترمجته شذرات الذهب ( هـ 
 .)٧/٢٧٤( رجع السابقامل) ٤(
 .)٧/٢٧٤(املرجع السابق ) ٥(
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  )١(تقسيم املناسبة من حيث التأثري واملالءمة: التقسيم الرابع

وهو أن يدل النص أو اإلمجاع على كونه علة بشرط داللتها على تأثري الوصف يف عني : املؤثر/ ١
   .احلكم، أو نوعه يف نوعه، بنص أو إمجاع

  . ىء ذكره يف عني احلدث بنصه عليهكمس املتوضىء ذكره، فإنه اعترب عني مس املتوض فالنص
ومسي هذا القسم . )٢(الوالية يف املال باإلمجاع كالصغر فإنه اعترب عينه يف عني احلكم وهو واإلمجاع

  .)٣(فظهر تأثريه يف احلكم وجنساً حلصول التأثري فيه عيناً مؤثراً
 بنص وال كم بترتب احلكم على وفق النص، الوهو أن يعترب الشارع عينه يف عني احل :املالئم /٢

 .مبسائل سد الذرائعميثل هلذا النوع و .)٥(ملا اعتربه الشارع لكونه موافقاً ومسي مالئماً .)٤(إمجاع
وهناك ذرائع كثرية مل يرد يف عينها نص وال إمجاع، ولكنها عند النظر فيها يتبني ما يؤدي إليه من 
فساد راجح على ما يرجى منها من مصاحل فيفىت بسدها وإن مل يرد يف عينها نص وال إمجاع، 

ارع من منع يف جنس الذرائع املقطوع أو ويكون مستند ذلك مالءمة ذلك املنع ملا عهد من الش
  )٦(الغالب على الظن أا تؤدي إىل حرام أو ينتج عنها مفسدة أعظم مما يتذرع به من مصلحة 

وهو أن يعترب عينه يف عني احلكم، فترتب احلكم وفق الوصف فقط، وال يعترب عني : الغريب/ ٣
توريث املبتوتة يف  :ومنه. أو إمجاعالوصف يف جنس احلكم، وال عينه وال جنسه يف جنسه بنص 

باملعارضة بنقيض القصد فإن املناسبة ظاهرة   بالقاتل املمنوع من املرياث، تعليالً مرض املوت، إحلاقاً
 ومسي غريباً .)٧(لذلك لكن هذا النوع  من املصلحة مل يعهد اعتباره يف غري هذا اخلاص، فكان غريباً

  .)٨(ارألنه مل يشهد له غري أصله باالعتب غريباً

                                                             
  )٤/١٧٣(وكب املنري، ابن النجار ؛ شرح الك)٣/١٢٥(؛ بيان املختصر، األصفهاين )٢٧٧/٧- ٢٧٥(البحر احمليط، الزركشي : انظر) ١(
 .)٢٧٧/٧- ٢٧٥(البحر احمليط، الزركشي ) ٢(
 ).٤/١٧٤(شرح الكوكب املنري، ابن النجار ) ٣(
 ).٢٧٧-٧/٢٧٥(البحر احمليط، الزركشي ) ٤(
 .)٤/١٧٤( بن النجارشرح الكوكب املنري، ا) ٥(
 .١٧٩-١٧٨ص جغيم نطرق الكشف، نعما) ٦(
 ).٢٧٧-٧/٢٧٥( البحر احمليط، الزركشي) ٧(
 .)٤/١٧٧(شرح الكوكب املنري، ابن النجار ) ٨(
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  )١(ھــــبــشــال: المطلب الخامس

  
   :جيب التمييز بني مصطلحات ثالثقبل احلديث عن مسلك الشبه 

   .الشبه، ويراد به مسلك العلة املثبت للوصف الشبهي: األول
   .الشبهي ويراد به الوصف اجلامع بني األصل والفرع غري املناسب بذاته لكن يوهم املناسبة: الثاين

 .)٢(س الشبه، واملراد به إحلاق الفرع باألصل جبامع وصف شبهيقيا: الثالث
  
الوصف املقارن للحكم غري املناسب له بذاته ولكن يغلب على الظن  :يعرف الشبهي بأنهف

   .)٣(اشتماله على مناسب احلكم اللتفات الشارع إليه يف بعض األحكام
اسب بأن له مناسبة من ذاته، أما الشبه والشبه يتميز عن الطرد بأن الطرد ال مناسبة له، وعن املن

فالوصف . )٤(يف بعض الصور ذاته بل بدليل منفصل من اعتباره فله نوع مناسبة  ولكنها ليست من
  .الشبهي دون املناسب وفوق الطردي

  
   :عالقة مسلك الشبه باملقاصد
د من فقد يعرف املقص ة الوصف باعتباره يف بعض األحكام،إذا كان الشبه يدل على علي

  .اقتران احلكم بالوصف الشبهي
  

  

  

  

  

  

                                                             
  )٧/٢٩٤(؛ البحر احمليط، الزركشي )٣/١٣٣،١٣٤(؛ بيان املختصر، األصفهاين )٥/٢٠٢(احملصول، الرازي ) ١(
  ٢١٩التعليل بالشبه، ميادة حسن ص) ٢(
 .٢٢٢املرجع السابق ص) ٣(
  ).٣/١٣٣،١٣٤(بيان املختصر، األصفهاين : انظر) ٤(
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  )١(السبر والتقسیم: المطلب السادس

  

  .)٢(هو حصر األوصاف يف األصل املقيس عليه، وإبطال بعضها فيتعني الباقي للعلية
  .مجع األوصاف اليت يتصف ا األصلهو : فالتقسيم

 .صاحل للتعليل بالدليلاليت مجعها ليبني ماهو صاحل مما ليس بهو اختبار األوصاف  :والسرب
 .والتقسيم متقدم على السرب فإنك جتمع األوصاف مث ختترب ماهو صاحل للعلية وما ليس بصاحل

 .تعني اآلخريأحدمها فالتعليل ببطل ي مث هذا احلكم معلل، وال علة له إال كذا وكذا، :لاقفي
وإما بالبكارة واألول  الصغرأمجعت األمة على أن والية اإلجبار معللة إما ب :وذلك كما يقال

الثيب أحق ( :صلى اهللا عليه وسلم غرية، لكنها التثبت لقوله، وإال لثبتت الوالية يف الثيب الصباطل
  .)٤(فتعني التعليل بالبكارة  ٣)بنفسها من وليها

  
   :عالقة مسلك السرب والتقسيم باملقاصد

قال من مسالك الكشف عن ال ميكن أن يكون مسلكا مست احلقيقةيف مسلك السرب والتقسيم  
العلة، وإمنا هو وسيلة أو طريقة من الطرق املتبعة للتحقق من علية الوصف بناء على مسلك من املسالك 

فهي يف احلقيقة األدوات الكاشفة عن علية الوصف أو . احلقيقية وهي النص، واإلمياء والتنبيه، واملناسبة
  .)٥(عمال تلك الكواشفمقصدية احلكمة، وإمنا السرب والتقسيم طريقة إل

                                                             
  .)٤/١٤٢(؛ شرح الكوكب املنري، ابن النجار )٣/١٠٣(؛ بيان املختصر، األصفهاين )٢/٣٨٤(املستصفى، الغزايل  )١(
 .)٣/١٠٣(بيان املختصر، األصفهاين ) ٢(

   .باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت :يف كتاب النكاح) ٣٤٧٧(أخرجه مسلم  (٣)
  )٥/٢١٨(احملصول، الرازي ) ٤(
 .باختصار ١٧طرق الكشف، ص) ٥(
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  )١(الدوران: المطلب السابع

  
  .)٢(يف صورة واحدة عند ارتفاعهيرتفع د احلكم عند وجود وصف وأن يوجهو 

ر عنهكْفالسكر وصف وجد يف العصري فحرم بوجوده، وارتفع حكم التحرمي بارتفاع وصف الس.  
   :عالقة مسلك الدوران باملقاصد

م وإذا د وحكم من األحكام حبيث إذا وجد املقصد وجد احلكبني املقص إذا وجدنا تالزماً
  .، فإن ذلك يدل على أن هذا املقصد مطلوبانعدم املقصد انعدم احلكم

، فإنه إذا  -لو فُرِض أن التيسري مل ينص عليه-  دوران احلكم بالتيسري مع املشقة :مثال ذلك
وجدت املشقة وجد التيسري، وإذا عأبيح  فإذا شق على املريض الصالة قائماًري، دم التيسدمت املشقة ع

   .وإذا مل يشق عليه مل يبح له ذلك ،له الصالة جالساً
فإنه جيوز له رد هذا االعتداء مبثله، وإذا انتهى من  لى آخرإذا اعتدى شخص ع :آخرومثال 

  .عتداء فال جيوز له االعتداء عليهاال
وإمنا مع مراعاة الضوابط الشرعية األخرى ، وليس مطلق املالزمة والدوران يفيد املقصدية

بتخصيص ما خصه الشرع، واستثناء ما استثناه، فاألحكام والنصوص والقواعد الشرعية ينبغي أن ينظر 
  .)٣(إليها بوصفها وحدة متكاملة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
؛ )٤/١٩٢(؛ شرح الكوكب املنري، ابن النجار )٣/١٣٥(؛ بيان املختصر، األصفهاين )٧/٣٠٨(البحر احمليط، الزركشي : انظر) ١(

  ) ٥/٢٠٧(احملصول، الرازي 
  ) ٧/٣٠٨(البحر احمليط، الزركشي ) ٢( 
 .١٧٤طرق الكشف، ص) ٣(
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  تنقیح المناط: ثامنالمطلب ال

  
  .)١(ال يصلحا ، ويلغي بالدليل مأن يبقي من األوصاف ما يصلحهو 

عليها ولكنها ختتلط بغريها حمتاجة إىل ما مييزها لقبوه  ملا كانت هذه العلة منصوصاً" :قول الزركشيي
يف التأثري لكونه وهو أن يدل ظاهر على التعليل بوصف مذكور مع غريه مما ال مدخل له  .ذا اللقب

اط الشارع احلكم به وأضافه إليه ، فينقح حىت مييز املعترب، وجيتهد يف تعيني السبب الذي أنأو ملغياً طردياً
   .حبذف غريه من األوصاف عن درجة االعتبار

، إذ ال ما إال الذكورة، وهو ملغي باإلمجاعهفإنه ال فارق بين ،ةايقياس األمة على العبد يف السر :ومثاله
  .)٢("مدخل له يف العلية

   .وهنا منصوصة اف مستنبطة يف السربوالفرق بينه وبني السرب والتقسيم هو كون األوص
  

   :عالقة مسلك تنقيح املناط باملقاصد
أو أن تدل  ،إما بأن يكون املقصد هو العلة ؛إذا ثبتت العلة ذا املسلك فإا تدل على املقصد

  .العلة على املقصد
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  )٤/٢٠٣(لنجار شرح الكوكب املنري، ابن ا) ١(
  ) ٧/٣٢٢(البحر احمليط، الزركشي ) ٢(
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  المبحث الثالث
  مجرد األمر والنھي االبتدائي التصریحي

  
، وما لنا إذا سلكنا هذا الطريق وما بني لنا الطريق ملرضاته،أنزل اهللا سبحانه كتابه ليدلنا عليه وي

، حىت ال نتخبط فنهانا عنه، وما يكرهه فأمرنا بهه أن بني لنا ما حيبه فكان من رمحت ،علينا إن حدنا عنه
   .يف معرفة الطريق املؤدي إىل مرضاته

صور بعد تذا يالعبد فما نه، وإذا رضي اهللا عنهو طلب الفعل الذي فيه مرضاة اهللا سبحا فاألمر
سخط اهللا وغضبه والبعد هو طلب ترك مافيه  والنهي ؟يندفع عنه ي، والشر الذمن اخلري الذي سيأتيه

، وما سيبتعد عنه فماذا سيحل عليه من بعد من الشر ، وإذا غضب اهللا على عبد أو كرههعن مرضاته
وبه تأيت املصاحل العاجلة واآلجلة اليت فوقوع الفعل عند وجود األمر به مقصود شرعي، ". ؟من اخلري

مقصود شرعي، وبه تندفع املفاسد العاجلة واآلجلة عن  وقوع املنهي عنه عدم و .أرادها اهللا تعاىل
  .)١("فإيقاع املنهي عنه خمالف ملقصود الشرع، كما أن عدم إيقاع املأمور به خمالف ملقصوده .املكلف

من طلب املأمور به وإرادة من اآلمر فاألمر يتض طلباً ااألمر والنهي يستلزم" :يقول الشاطيب
لترك املنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه، مع هذا ففعل املأمور به وترك  ، والنهي يتضمن طلباًوإرادة إيقاعه

  )٢("ا يقع الفعل أو الترك أو ال يقعاملنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة م
  :)٣(دينوقد قيد الشاطيب األمر والنهي بقي

ال لكونه  اً، ويقصد باالبتدائي ما أمر به أو ي عنه ابتداءهما ابتدائياًنكون كل واحد م: القيد األول
كقوله  .قصد بالقصد األوللألمر األول، ومل ي تأكيداً وسيلة إىل غريه أو جيء به تبعاً

مبتدأ،  فإن النهي عن البيع ليس ياً]٩/اجلمعة[ كْرِ اللَّه وذَروا الْبيع﴾فَاسعوا إِلَى ذ﴿: تعاىل
ملا يف البيع من االنشغال  ،ألن السعي ال يتم إال بترك البيع ؛بل هو تأكيد لألمر بالسعي

إن مقصود  :فعلى هذا ال يقال .عنه بالقصد األول، بل بالقصد الثاين فالبيع ليس منهياً .عنه
البيع من أجل حتقق السعي إىل صالة  اهللا النهي عن البيع بإطالق بل مقصد اهللا النهي عن

  .اجلمعة
يف الطلب دل عليه بصيغة من صيغ األمر أو  صرحياً :أي كون األمر أو النهي تصرحيياً: القيد الثاين

  .)١(األمر مبا ال يتم الواجب إال بهكمن األمر أو النهي الضمين،  احترازاًو قيد به  ،النهي
                                                             

 .باختصار ١٢٠، صبكر إمساعيل املقاصد الشرعية تأصيال وتفعيال، حممد) ١(
  ٣/١٣٤املوافقات ) ٢(
 .)٢/٣٩٣(املوافقات ) ٣(
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  .تدل على املقصد صراحة  )٢(:صيغ األمر
  ]١٠٢/آل عمران[ ﴾اتقُوا اللَّه حق تقَاته﴿ :كقوله تعاىلافعل، / ١
  ]١٨٥/البقرة[منكُم الشهر فَلْيصمه﴾فَمن شهِد ﴿ :، كقوله تعاىلاملضارع املقترن بالم األمر /٢
٣/ ىل، كقوله تعاصد منها الطلبوإمنا قُ ،قصد منها اإلخباراجلملة اخلربية اليت مل ي: ﴿ طَلَّقَاتالْمو

  ]٢٢٨/البقرة[أَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء﴾يتربصن بِ
   .)٣()حي على الصالة( :صلى اهللا عليه وسلمكقوله  اسم الفعل /٤
  .)٤()فأتوا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بشيء( :صلى اهللا عليه وسلم، كقوله "األمر" :لفظ /٥
َتَ ﴿ :، كقولھ تعالىرط بحرف الفاءر المجعول جزاء الشالمصد /٦ ةٍ﴾ف َ ب َ ق َ ُ ر یر ِ ر ْ   ].٩٢/النساء[ح

، أو و واجب، أو مندوبأ ،وقد يستفاد طلب الفعل من غري صيغة األمر، مثل أن يوصف بأنه فرض
، أو ميدح فاعله، أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب، أو على تركه عقاب، أو طاعة، أو مكتوب

  . وحنو ذلكأو يرتب على الفعل املصاحل ويدفع به من املفاسد ، إحباط العمل بالترك

  :)٥(النهي صيغ
   ]٣٤/اإلسراء[ ﴾ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن﴿ :كقوله تعاىلتفعل، ال / ١
  ]٣/املائدة[رمت علَيكُم الْميتةُ﴾ح﴿:لفظ التحرمي، كقوله تعاىل/ ٢
  ]١٩/النساء[نْ ترِثُوا النساَء كَرها﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا يحلُّ لَكُم أَ﴿: ي احلل، كقوله تعاىلنف/ ٣
  ]١٢٠/األنعام[﴾وذَروا ظَاهر الْإِثْمِ وباطنه﴿: الدال على الترك، كقوله تعاىل جمرد األمر /٤
إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في ﴿:اخلرب املقصود به النهي، كقوله تعاىل /٥

  .]١٠/النساء[﴾بطُونِهِم نارا
وقد يستفاد طلب الترك من غري صيغة النهي، مثل أن يوصف بأنه معصيه، أو مكروه، أو ميدح تاركه، 

  .لثواب وحنو ذلكأو يذم فاعله، أو يرتب على فعله العقاب، أو على تركه ا
  

                                                                                                                                                                                   
 ).١٦٦-١٦٥(مقاصد الشريعة، اليويب ) ١(
- ٣/٢٧٤(؛ البحر احمليط، الزركشي )٢/٣٦٦(إلحكام، اآلمدي ؛ ا)١/٣٨٨(؛ اية السول، اإلسنوي )٢/٣٩(احملصول، الرازي ) ١(

٢٧٥(  
  .باب صفة األذان :يف كتاب الصالة) ٨٤٢(أخرجه مسلم ) ٢(
  .يف كتاب احلج يف باب فرض احلج مرة يف العمر) ١٣٣٧(أخرجه مسلم ) ٣(
  .١٩٢؛ إرشاد الفحول ص)٢/٤٠٦(؛ اإلحكام، اآلمدي )٢/٤٢٥(العدة، القاضي أيب يعلى ) ٤(
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  المبحث الرابع
  التعبیرات التي یستفاد منھا معرفة المقاصد

  

  ونحوھا التعبیر باإلرادة الشرعیة: المطلب األول

  

إن من صفات اهللا سبحانه أنه فعال ملا يريد، وإرادته سبحانه ليست كإرادة املخلوق، فهي 
 ل له كن فيكون، واهللا سبحانه يريد أموراًقا إرادة ال يلحقها نقص بوجه من الوجوه، فإذا أراد شيئاً

وقد بني سبحانه يف كتابه ما يريده من  .فليكونوا كما يريد فتكون كما يريد، ويريد من عباده أموراً
   .فهو مقصود قطعاً ما أخرب اهللا عز وجل أنه يريده شرعاًف، رممقصود ليعرفوا  ؛عباده أمت بيان

ومما يدل عليها اإلخبار بأن اهللا حيب كذا، أو  .تلزم حمبتهفاإلرادة الشرعية هي قصد اهللا وتس
وكذلك ما كان حنوها مما  .أو يكره كذاكذا،  أو ال حيبرضى كذا، أو يشكر كذا، أو اليرضى كذا،ي

يدل على شوالكلمات، والبعث، ع اهللا كالقضاء، واحلكم، والكتابة، واألمر، واإلذن، واجلعل، ر
وهذه األلفاظ ترد يف الشرع تارة ويراد ا الكوين، وترد تارة ويراد ا . )١(باءواإلرسال، والتحرمي، واإل

  .)٢(والشرعي هو املقصود. الشرعي
يم يرِيد اللَّه ليبين لَكُم ويهديكُم سنن الَّذين من قَبلكُم ويتوب علَيكُم واللَّه عليم حك﴿: قوله تعاىلك
يرِيد اللَّه أَنْ ) ٢٧(واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات أَنْ تميلُوا ميلًا عظيما )٢٦(

بدوا إِلَّا وقَضى ربك أَلَّا تع{:وقوله تعاىل. ]٢٨-٢٦/النساء) [٢٨(يخفِّف عنكُم وخلق الْإِنسانُ ضعيفًا 
  ]٢٣/اإلسراء[الْوالدينِ إِحسانا﴾إِياه وبِ

  .]١٨٣/البقرة[﴿كُتب علَيكُم الصيام﴾ :وقوله تعاىل
 .عد عليه بالثواب فهو مقصود الفعلمدحه أو وفما عرب عنه باحلسنات أوالنفع أو املنفعة أو 

  .بالعقاب فهو مقصود التركوما عرب عنه بالسيئات والضر أو ذمه أو توعد عليه 
  

  

  

                                                             
 .١٦٨مقاصد الشريعة؛ اليويب ص:انظر) ١(
 .ما أراده اهللا يف قضائه وقدره: هي ما أراده اهللا يف شرعه ،واإلرادة الكونية: اإلرادة الشرعية) ٢(
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  تعبیر بلفظ الخیر والنفع ونحوھماال: المطلب الثاني

  

، فإنه ينوع يف أسلوب خطابه هلم ؛همإن اهللا سبحانه عندما يريد أن يبني لعباده ما يريده من
الضر، ر، والنفع وباحملبوب واملكروه، واحلسنات والسيئات، واخلري والش :يعرب عن املصاحل واملفاسدفتارة 

   .)١(واملنفعة واإلمث، واحلسن والقبيح
كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم ﴿:قوله تعاىلك

  ].٢١٦/البقرة[﴾وعسى أَنْ تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ
ما أَكْبر يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمه﴿ :وقوله تعاىل

  ].٢١٩/البقرة[من نفْعهِما﴾
،  اآلخرةثواب اجلزيل يف، ويعد عليها باجلزاء احلسن يف الدنيا أو الأوصفات وتارة ميدح أفعاالً

الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم ﴿ :وذلك كقوله تعاىل
ع فولَا خو هِمبر دنع مهرونَ﴾أَجنزحي ملَا هو هِم٢٦٢/البقرة[ لَي.[  

، وذلك كقوله ةويعد عليها بالعقاب يف الدنيا أو العذاب األليم يف اآلخر ،أو صفات وتارة يذم أفعاالً
بِالْقسط من الناسِ إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بَِآيات اللَّه ويقْتلُونَ النبِيني بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الَّذين يأْمرونَ ﴿ :تعاىل

ما لَهم من ناصرِين أُولَئك الَّذين حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا والَْآخرة و) ٢١(ابٍ أَليمٍ فَبشرهم بِعذَ
]٢٢، ٢١/آل عمران[ ﴾)٢٢(

                                                             
 .١٧١ص الفوائد يف اختصار املقاصد، العز بن عبد السالم) ١(
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  المبحث الخامس
  سكوت الشارع عن التسبب أو شرعیة العمل

  مع قیام المعنى المقتضي لھ وانتفاء المانع منھ
  

، وهذا الذي سكت عنه إما أن يكون ، وسكت عن أحكاماًبني أحكام إن اهللا سبحانه قد
ألن سكوته  ؛، وإما أن يكون سكت عنهوينقص وهذا كما يف جانب العباداتمقصوده فيه أن ال يزاد 

وسكوته  ، ا يف جانب املعامالت والعاداتوهذا كمعنه يبني أن األصل فيه اإلباحة إال ما حرمه الشرع 
   :على ضربني بنفي وال إثبات فيها ال يتعرضدات بأن يف العباعن احلكم 

وذلك كجمع املصحف عمل به الصحابة  .ماسكت عنه الشرع لعدم وجود ما يقتضيه: الضرب األول
  .رضي اهللا عنهم وقد سكت عنه الشرع ومل يوجد ما يقتضيه

قصد الشرع أال على أن يدل السكوت فيه فما سكت عنه مع قيام موجبه املقتضي له : الضرب الثاين
  .)١(صلى اهللا عليه وسلموذلك كبدعة االحتفال مبولد النيب  .ينقصيزاد فيه وال 

   .أن مقصود الشارع االتباع وعدم االبتداع يف هذا القسم وخالصة الكالم
  

  :يف طرق التعرف على املقاصد وخالصة القول
العملية هلذه الطرق يف  حتدثت عن طرق التعرف على املقاصد بشكل عام ، وبعد املمارسة لقد

وجدت أن االستقراء هو الطريق الذي  ثالث الستخراج املقاصد من سوريت الفاحتة والبقرة؛الباب ال
تدخل حتته مجيع الطرق، وأن استخدامه يف معرفة املقاصد من القرآن له فائدة كبرية يف استخراج 

  .     املقاصد
اللصيقان باستنباط املقاصد من القرآن الكرمي،  أما مسلك النص، ومسلك اإلمياء والتنبيه فهما

خاصة إذا كان استنباط املقاصد من سورة بعينها، أما مسلك املناسبة فهو مهم فيما مل ينص عليه وإمنا 
هذا بالنسبة . يؤخذ استنباطا من القرآن، وأما املسالك األخرى فهي ألصق باستخراج العلل الضابطة

  .ملسالك العلة

                                                             
   ٢/٤٠٩ املوافقات، الشاطيب: انظر) ١(
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ألوامر والنواهي اليت تبني املصاحل واملفاسد فإنه يف حبث املقاصد الينظر إىل داللة أما بالنسبة ل
األمر للوجوب أو الندب، أو داللة النهي على الكراهة أو التحرمي وإمنا ينظر لكون األمر مطلوب أو 

  . ممنوع، فما هو مطلوب يدل على أنه مقصود،واملمنوع يدل على أن عدم وقوعه مقصود
 أما التصريح باملصاحل.ملطلوب واملمنوع يف القرآن الكرمي له أساليب كثرية متنوعة قد سبقتومعرفة ا

  .واملفاسد فريد كثريا يف القرآن الكرمي

القرآن والسنة مملوءان من : " يقول ابن القيم إن القرآن الكرمي بني املصاحل أكمل بيان، :ختاماً
ما، والتنبيه على وجوه احلكم اليت ألجلها شرعت تلك  تعليل األحكام باحلكم واملصاحل وتعليل اخللق

األحكام، وألجلهما خلق اهللا تلك األعيان، ولو كان هذا يف القرآن والسنة يف حنو مائة موضع أو مائتني 
  . والقرآن نوع يف طريقة بيانه للمقاصد .)١(" لسقناه، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة

كل فعل عظمه اهللا ورسوله، أو : " )٢(يقة القرآن يف بيان املقاصد ابن القيم يف طر يقول
مدحه، أو مدح فاعله ألجله، أو فرح به، أو أحبه أو أحب فاعله، أو وصفه بالطيب، أو الربكة، أو 
احلسن، أو نصبه سببا حملبته أولثواب عاجل أو آجل، أو نصبه سببا لذكره لعبده، أو لشكره له، أو 

و إلرضاء فاعله، أو وصف فاعله بالطيب، أو نفى احلزن واخلوف عن فاعله، أو وعده هلدايته إياه، أ
باألمن، أو نصبه سببا لواليته، أو أخرب عن دعاء الرسل حبصوله، أو وصفه بكونه قربة، أو أقسم به 
أوبفاعله، أو ضحك الرب جل جالله من فاعله، أو عجبه به، فهو دليل على مشروعيته املشتركة بني 

كل فعل طلب الشارع تركه، أو ذم فاعله،أو عيب عليه، أو مقت فاعله، " و".وجوب والندب ال
أولعنه، أو نفى حمبته إياه، أو حمبة فاعله، أو نفى الرضا به، أو الرضا عن فاعله، أو شبه فاعله بالبهائم أو 

اء منه أو أبغضوه، أو الشياطني، أو جعله مانعا من اهلدى، أو وصفه بسوء أو كراهة، أو استعاذ األنبي
جعله سببا لنفي الفالح، أو لعذاب عاجل أو آجل، أو لذم أو لوم، أو ضاللة أو معصية، أو وصفه 
خببث، أو رجس، أو جنس، أو بكونه فسقا أو إمثا، أو سببا إلمث أو رجس، أو لعن أو غضب، أو زوال 

ان نفس، أو لعداوة اهللا أو نعمة، أو حلول نقمة، أو حد من احلدود، أو قسوة، أو خزي، أو ار
حماربته، أو االستهزاء به وسخريته، أو جعله سببا لنسيانه لفاعله، أو وصف نفسه بالصرب عليه، أو 
الصفح أو احللم عنه، أو دعا إىل التوبة منه أو وصف فاعله خببث أو احتقار، أو نسبه إىل الشيطان 

ذم، مثل كونه ظلما أو بغيا، أو عدوانا أو إمثا، أو وتزيينه، أو تويل الشيطان لفاعله، أو وصفه بصفة 
تربأاألنبياء منه أو من فاعله، أو شكوا إىل اهللا من فاعله، أو جاهروا فاعله بالعداوة، أو نصبه سببا خليبة 

                                                             
  ).٢/٤٠٨( مفتاح دار السعادة، ابن القيم) ١(
 ترمجة ابن القيم) ٢(
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فعله عاجال أو آجال، أو رتب عليه حرمان اجلنة، أو وصف فاعله بأنه عدوهللا أو اهللا عدوه، أو أعلم 
أو أمر " ال يصلح " أو " الينبغي هذا " اهللا ورسوله، أو محل فاعله إمث غريه، أو قيل فيه  فاعله حبرب من

بالتقوى عند السؤال عنه، أو أمر بفعل يضاده، أو هجر فاعله، أو تالعن فاعلوه يف اآلخرة، أو تربأ 
ن الرسول أو أنه ليس م" ليس من اهللا يف شيء" بعضهم من بعض، أو وصف فاعله بالضاللة، أو أنه 

وأصحابه، أوقرن مبحرم ظاهر التحرمي يف احلكم واخلرب عنهما خبرب واحد، أو جعل اجتنابه سببا للفالح، 
أوى األنبياء عن " هل أنت منته " أو جعل سببا إليقاع العداوة والبغضاء بني املسلمني، أو قيل لفاعله 

، أو أخرب أن "قاتل اهللا من فعله" أو " ن فعلهقتل م" الدعاء لفاعله أورتب عليه إبعاد، أو طرد، أولفظة 
، أو أن اهللا ال يصلح عمله، وال يهدي كيده، "اليكلمه اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليه وال يزكيه"فاعله 

أو أن فاعله ال يفلح، وال يكون يوم القيامة من الشهداء وال من الشفعاء أو أن اهللا يغار من فعله، أو نبه 
دة فيه، أو أخرب أنه اليقبل من فاعله صرفا وال عدال، أو أخرب أن من فعله قيض له على وجه املفس

فهذا .الشيطان فهو له قرين، أو جعل الفعل سببا إلزاغة اهللا قلب فاعله، أو صرفه عن آياته وفهم آالئه
  .)١("وجنوه يدل على املنع من الفعل، وداللته على التحرمي أطرد من داللته على جمرد الكراهة 

  .فكل مطلوب فهو مقصود شرعا، وكل ممنوع فهو مقصود عدم وقوعه
والكتاب والسنة : "قال العز بن عبد السالم.فاألمر والنهي يدل على املصاحل واملفاسد

يشتمالن على األمر باملصاحل كلها، دقها وجلها، وعلى النهي عن املفاسد كلها دقها وجلها، فمنه ما 
  .)٢("ومنه ما يدل بالوعد والوعيديدل بصيغة األمر والنهي، 

فكل فعل حتققت مصلحته "عنده  وداللة األوامر على املصاحل، والنواهي على املفاسد ظاهرة
فهو واجب أو مندوب أو مباح، وكل فعل حتققت مفسدته فهو حرام أو مكروه، أو معفو عنه جلهل أو 

  .)٣( "غفلة أو نسيان
مأمور فيه مصلحة الدارين،أو يف إحدامها، وكل منهي كل "أن  )٤(ويصرح العز بن عبد السالم
  .)٥("عنه فيه مفسدة فيهما أو يف إحدامها

                                                             
 ٢٠٤صشفاء العليل ،ابن القيم  ١
 .٢٢٦قواعد اإلحكام ص)٢(
العز بن عبد السالم ، هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي امللقب بسلطان العلماء ، فقيه شافعي )٣(

والغاية  ،واإلملام يف أدلة األحكام، قواعد األحكام يف إصالح األنام : بهمن كت ،هـ ٦٦٠هـ  وتويف ٥٧٧بلغ درجة االجتهاد ولد 
 ).٤/٢١(اإلعالم ،)١٠٧- ٥/٨٠(، طبقات السبكي )١/٢٨٧(فوات الوفيات : انظر.يف اختصار النهاية يف الفقه 

 .٤٢٥العز بن عبد السالم ص  ،شجرة املعارف) ٤(
  .٢٧،٢٨قواعد اإلحكام ص ) ٥(
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يأمر بالشيء مبينا مصاحله، أو حيرم الشيء مبينا مفاسده املترتبة  من القرآن ويف مواضع كثرية
رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن ﴿ :على فعله، كقوله تعاىل

كُمودع١(]٦٠: األنفال[ ﴾و(.  
هو ﴿:كم والغايات اليت جعلها يف خلقه وأمره كقولهوتارة خيربعن احل ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ

  ].٢٢: البقرة[ ﴾ه من الثَّمرات رِزقًا لَكُمفراشا والسماَء بِناًء وأَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرج بِ
أَفَحِسبتم أَنما ﴿:لق لغاية وال احلكمة قال تعاىلوقدأنكر سبحانه على من زعم أنه مل خيلق اخل

أَنثًا وبع اكُملَقْنونَ﴾خعجرا لَا تنإِلَي ١١٥/املؤمنون[ كُم[  
تقديره أحسن التقادير، ولوال مطابقته للحكمة وتارة خيرب أن حكمه أحسن األحكام و

ه حكْما لقَومٍ ومن أَحسن من اللَّ﴿:ملا كان كذلك قال تعاىل واملصلحة املقصودة املرادة
  ]٥٠/املائدة[يوقنونَ﴾

وتارة يأمر سبحانه بتدبر كالمه والتفكر فيه، ويف أوامره ونواهيه وزواجره، ولوال ما تضمنه "
كم واملصاحل والغايات املطلوبة والعواقب احلميدة اليت هي حمل الفكر ملا كان للتفكر فيه معىن، من احل

وإمنا دعاهم إىل التفكر والتدبر ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة، وما فيه من املصاحل والغايات 
  .)٢("احملمودة

هل على العباد فهمها، هذا كله يدل على أن القرآن قد بني املقاصد بأساليب متعددة حىت يس
  .وأن هناك طرق كثرية للتعرف على املقاصد الشرعية من القرآن الكرمي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٥شليب، ص،تعليل األحكام) ١(
 باختصار)٥٦٨-٢/٥٣٧(شفاء العليل، ابن القيم : انظر )٢(
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  الفصل الثالث
  أقسام المقاصد الشرعیة

  
 أقسام المقاصد باعتبار رتب المصالح التي جاءت :   المبحث األول

  الشریعة بالمحافظة علیھا                        
   وریاتالضر:   المطلب األول
   الحاجیات:   المطلب الثاني
  التحسینیات:   المطلب الثالث
  المكمالت:   المطلب الرابع

  : أقسام المقاصد باعتبار مرتبتھا في القصد:   المبحث الثاني
  األصلیة المقاصد:   المطلب األول
  التابعة المقاصد:   المطلب الثاني

  : أقسام المقاصد من حیث الشمول:   المبحث الثالث
  العامة المقاصد:   ب األولالمطل

  الخاصة المقاصد:   المطلب الثاني
  الجزئیة المقاصد:   المطلب الثالث

  : أقسام المقاصد باعتبار الزمن:   المبحث الرابع
   الدنیویة أو العاجلة:   المطلب األول
  األخرویة أو اآلجلة المقاصد:   المطلب الثاني

  :ةأقسام المقاصد باعتبار الغای:   المبحث الخامس
   الغائیة:   المطلب األول

  الوسائل:   المطلب الثاني 

   :باعتبار محل صدورھا قاصدأقسام الم:   المبحث السادس
   الرب مقاصد:   المطلب األول
   المكلف مقاصد:   المطلب الثاني

   :أقسام المقاصد باعتبار القطع والظن:   المبحث السابع
  المقاصد القطعیة:   المطلب األول
  المقاصد الظنیة :  المطلب الثاني
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  تـمـھـیـد
، وتقسيم هذه األمثلة الكثرية يعني على اصد يقودنا إىل أنواع كثرية منهاإن التعرف على املق

على هذه  ، بل إن التقسيم هلذه املقاصد له أمهية كربى يف التطبيقمجعها وترتيبها وسهولة استخدامها
 ، وبني املصاحل واملفاسد والذي يعتمداحل، وبني املفاسداألقسام والترجيح بينها، وحبث الترجيح بني املص

، إمنا يعتمد بالدرجة األوىل على تقسيم هذه املصاحل واملفاسد وحتديد يف املسائل املستجدة عليه كثرياً
، لكن اندراج املصاحل واملفاسد حتت هذه املراتب والتقسيمات هي مسالك الترجيح واضحةرتبها فإن 

، وعلى تقسيم ك حرص العلماء على تقسيم املناسبولذل. يعول عليها يف الترجيحاملهمة الكربى اليت
حلاجي أمر قدمي الضروري على افت .، وضوابط هذه األقساموالتدقيق يف حتديد كل قسم منها املقاصد

، لكن حتديد النازلة وفق الضروري أو احلاجي هو الذي حيتاج إىل مزيد من البحث واضح ال لبس فيه
  .يق حىت يصل إىل احلكم الصحيحوالتدق

سنة ، وعيشهم مع مات نتجت من تدبر العلماء للقرآن، وطول صحبتهم لهوهذه التقسي
، وحماولتهم املستمرة ة الناس إليه، ودعولدينل هممهف، وطول أنفاسهم يف صلى اهللا عليه وسلمالرسول 

هذه املمارسة العلمية العملية ألصول .يف هداية الناس يف ما يستجد عليهم بله عملهم مبا يؤمنون ويدعون
، وفهما عميقا أوصلهم إىل قواعد للمسائل واألمور رة كليةالدين وفروعه مع فقه الواقع أكسبتهم نظ

، وإمنا ومعريفإن هذه التقسيمات مل تكن نتاج ترف فكري  .من اجلزئيات وكليات تندرج حتتها كثرياً
  )١(.لالستنباط والترجيح عملياً كان تقسيماً

 وحقيق علي أن أبني أمثاالً" :ذكره ألنواع املصلحة املقصودة من التشريع عند يقول ابن عاشور
 ملكة، لتحصل للعامل بعلم مقاصد الشريعة واملفاسد احملذورة شرعاً ربة شرعاًونظائر ألنواع املصاحل املعت
  . )٢("ودرءا األمة جلباً ، فينحو حنوه عند عروض املصاحل واملفاسد ألحوالحيصل ا مقصود الشارع

   :وفيما يلي تقسيم للمقاصد بعدة اعتبارات منها
  
  
  
  
  
 

                                                             
   .وهذه التقسميات حباجة ملزيد من الدراسة اليت دف للتطبيق عليها) ١(
  ٢٩٩ص البن عاشور مقاصد الشريعة) ٢(
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  األولالمبحث 
  )١(أقسام المقاصد باعتبار رتب المصالح التي جاءت الشریعة بالمحافظة علیھا

  

د تطمس وقد تتغري وقد ، ولكن هذه الفطرة قصاحل أمر جبلي فطرت عليه اخلالئقإن طلب امل
، جتالب مصاحلها ودفع املفاسد عنهاذا اخللل الطارئ على الفطرة يغري من سريها يف ا، وهيشوا نقص

  .ومن باب أوىل سعيها يف تكميل مصاحل غريها ودفع املفاسد عنهم
ل ، ولكن رغم وجود العقها الشرع اهلداية التامة الكاملةوهذه الفطرة يكملها العقل ويهدي

، الدين يف ما يصلحهم يف أمر الدنيا و باستعمالهن نعمة العقل اليشكرو وإنزال الشرع إال أن الناس قد
 إدراك مصاحلهم ، فينتج من ذلك تفاوم يفكبرياً وت الناس يف اتباعه تفاوتاًوالذي يتفا كيف بالشرع

من أجل ذلك سعى العلماء يف بيان املصاحل  .، ومعرفتهم للمفاسد والسعي يف جتنبهاوالسعي لتحصيلها
   .، وهلذا كان حبثهم يف أقسام املقاصد وأنواعهاينوها للناسبملفاسد ليوا

ف إذا كان فيما خيص دين ، فكياألمور اليت تتفاوت فيها العقول إن تقدمي األهم على املهم من
، العلماء بوضع سلم هلذه األولويات، ولذلك قام األولويات من األمور املهمة جداً ، وحتديداإلنسان

يف تقسيم  وحبث األولويات ظهر جلياً .نها عند تزامحها ويكون تقدميه على بصريةليقدم اإلنسان األهم م
  .إىل ضروريات وحاجيات وحتسينياتاملقاصد الشرعية 

يبني هذا النظر  ،والنسل ،، واملالحفظ الدين، والنفس، والعقل :وتقسيم هذه الضروريات إىل
   .، ويعني على الترجيح حال التزاحمالكلي للشريعة

الضروريات، احلاجيات، ( :مراتب املصاحل اليت جاءت الشريعة باحملافظة عليها هي، إذاً
   .ولكل رتبة منها ما يكملها ،)التحسينيات
  
  

  

 

  

                                                             
، ابن النجار ؛ شرح الكوكب املنري)٢٤١-٣/٢٤٠(؛ اإلحكام لآلمدي )١٢٠- ٣/١١٧(بيان املختصر، األصفهاين : انظر) ١(

  )٧/٢٦٦(؛ البحر احمليط، الزركشي )١/٦٣٦(؛ املستصفى،الغزايل )١٦١-٥/١٥٩(؛ احملصول، الرازي )١٧٠-٤/١٥٩(
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  المقاصد الضروریة: المطلب األول

  

هي ما البد منه يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل " :يقول الشاطيب
ة، بل على فساد وارج وفوت حياة، ويف اآلخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع الدنيا على استقام

  .)١("باخلسران املبني
حبيث هي اليت تكون األمة مبجموعها وآحادها يف ضرورة إىل حتصيلها " :)٢(ويقول ابن عاشور
  ."ت تؤول حال األمة إىل فساد وتالش، فإذا اخنرمال يستقيم النظام باختالهلا

  : لنصني نستطيع استخراج ضوابط الضروريومن كال ا

  .ما البد منه يف قيام مصاحل الدين والدنيا/ ١
 .وتكون األمة مبجموعها وآحادها يف ضرورة إىل حتصيلها/ ٢
  .وحيصل الفساد والتهارج وإذا فقدت أو اختلت اليستقيم النظام، والحتصل املصاحل،/ ٣

 ،والعقل ،والنفس ،حفظ الدين: اخلمسة وهيتتضمن حفظ مقصود من املقاصد وهذه الضروريات 
  .)٣(لوالنس ،واملال

 .، وعمله الالحق بالديناعتقادهيكون حبفظ دين كل أحد أن يدخل عليه مايفسد  :فحفظ الدين
، شأنه أن ينقض أصول الدين القطعيةوحفظ الدين بالنسبة لعموم األمة هو دفع كل ما من 

ية بإبقاء وسائل تلقي الدين من األمة حاضرها الذب عن احلوزة اإلسالم ويدخل يف ذلك
  .وآتيها

تلف قبل وقوعه وذلك حبفظها من ال. وعموماً يكون حبفظ األرواح من التلف أفراداً :وحفظ النفوس
  .، وحفظ بعض أطراف اجلسد من اإلتالفكحفظها من األمراض

  .يكون حبفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خلل :وحفظ العقل
يكون حبفظ أموال األمة من اإلتالف ومن اخلروج إىل أيدي غري األمة بدون عوض،  :وحفظ املال

  .وحفظ أجزاء املال املعتربة عن التلف بدون عوض
  .)٤(، فلو تعطل يؤول تعطيله إىل اضمحالل النوع وانتقاصههو خلفة أفراد النوعو :حفظ النسلو

                                                             
  ).٢/١٨(املوافقات ) ١(
  .٣٠٠ص البن عاشور مقاصد الشريعة) ٢(
   ٣٠٤-١٩٤لشريعة، اليويب ص ؛ مقاصد ا٥٤٨- ٢٠٣املقاصد العامة، يوسف العامل،ص: لالستزادة عن هذه املقاصد اخلمسة أنظر) ٣(
  .باختصار ٣٠٤- ٣٠٣مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص) 4(
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  :بأمرينوحتفظ هذه الضروريات 
 .امبا يقيم أركاا ويثبت قاعد ةنب الوجود، وذلك بأن جاءت الشريعمراعاا يف جا: أحدمها

  .وثباته، بالعلم، والعمل به، والدعوة إليه، واجلهاد يف سبيله الدين باحملافظة على ما به قيام: ل ذلكومثا
مراعاا من جانب العدم، وذلك بأن جاءت الشريعة مبا يدرأ عنها االختالل الواقع أو : ثانيهما

  .برد كل ما خيالفه من األهواء والبدع ،ما خيل به تكون احملافظة بدرءومثال ذلك  .)١(توقع فيهاامل
  

  المقاصد الحاجیة: المطلب الثاني

  

ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج " :يقول الشاطيب
املكلفني يف اجلملة احلرج واملشقة، لكنه ال يبلغ  واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا مل تراع دخل على

  .)٢("مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة
، حلها وانتظام أمورها على وجه حسنهو ما حتتاج األمة إليه القتناء مصا" :يقول ابن عاشورو

كان ال يبلغ مرتبة ذلك ، فلفسد النظام، ولكنه كان على حالة غري منتظمة اَيث لوال مراعاته ملَحب
  .)٣("الضروري

  :ةومن كال النصني نستطيع استخراج ضوابط احلاجي
  .حلها وانتظام أمورها على وجه حسنما حتتاج األمة إليه القتناء مصا/ ١
، ومل يفسد النظام ولكنه على حالة غري ؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقةوإذا فقد حصل الضيق امل/ ٢

 .منتظمة
  .مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامةوال يبلغ / ٣

فاحلرج مرفوع يف الشريعة سواء كان ذلك يف العبادات أم يف العادات واملعامالت 
مع بني الصالتني يف ، واجلقسم املباح يف املعامالت، والنكاح الشرعي: هاتلمن أمثو .)٤(واجلنايات

  .السفر
  

                                                             
  .)٢/١٨(املوافقات، الشاطيب ) ١(
  .)٢/٢١(املوافقات ) ٢(
  ٣٠٦مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص) ٢(
 .٣١٩مقاصد الشريعة، اليويب، ص) ٤(
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  :احلرج عن املكلف وذلك ألمرينرفع  :املقاصد احلاجيةهذه الغاية من و 
اخلوف من االنقطاع عن الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف وينتظم حتت هذا املعىن    - أ

  .اخلوف من إدخال الفساد عليه يف جسمه أو عقله أو ماله أو حاله
، ى ولده وأهلهملتعلقة بالعبد املختلفة األنواع، مثل قيامه علعند مزامحة الوظائف اخوف التقصري  -ب 

  .)١(إىل تكاليف أخر تأيت يف الطريق

  

  المقاصد التحسینیة: المطلب الثالث

  

األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنب املدنسات اليت تأنفها العقول " :الشاطيب يقول 
   .)٢("وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق. الراجحات

وىل أن يقال هي األخذ مبا شرعه اهللا واأل .وقد خصها بالعادات":حممد بكر إمساعيليقول 
  .)٣("تعاىل من احملاسن يف العبادات واملعامالت والعادات، سواء يف جانب الفعل أو الترك

وهو ما كان ا كمال حال األمة يف نظامها حىت تعيش آمنة مطمئنة وهلا " :ابن عاشوريقول 
يف االندماج فيها أو التقرب سالمية مرغوبا ، حىت تكون األمة اإلمنظر اتمع يف مرأى بقية األمم جة
  .)٤("منها

  :ويستخلص من هذه النصوص
  .أا أخذ ملا يليق من احملاسن وجتنب املدنسات/ ١
 .وأا ا كمال األمة يف نظامها حىت تكون آمنة مرغوبة/ ٢
   .وأنه جيمعها مكارم األخالق/ ٣

    .، وآداب األكل والشربنجاساتالطهارة، وستر العورة، ومنع بيع ال :ومن أمثلتها
  
  

                                                             
  ).٢/٢٣٣(املوافقات، الشاطيب ) ١(
 ).٢/١٣( املوافقات) ٢(
 .٢٠٥- ٢٠٤ص ،حممد بكر إمساعيلالشريعة مقاصد )٣(
  ٣٠٧ص ، ابن عاشورمقاصد الشريعة) ٣(
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  المكمالت: المطلب الرابع

  

أنه ما يتم به املقصود أو  :وضابطه .بهعلى أمت الوجوه إال  ال حيصل املقصودواملكمل هو ما 
احلكمة من الضروري، أو احلاجي أو التحسيين على أحسن الوجوه وأكملها سواء كان ذلك بسد 

  .)١(بوجه ما، أم بتكميله حبكم يظهر املقصد ويتقوىذريعة تؤدي إىل اإلخالل باحلكمة 
بنفسه بل بطريق االنضمام، فله تأثري فيه، لكن ال  أنه ال يستقل ضرورياً فمعىن كونه مكمالً

  .)٢(" بنفسه فيكون يف حكم الضرورة مبالغة يف مراعاته
  :أقسام املكمالت

رمي البدع من مكمالت حفظ كتح .وهي ما يتم ا حفظ مقصد ضروري: مكمالت الضروريات /١
و حترمي القليل من املسكر من مكمالت  ،من مكمالت حفظ النفس التماثل يف القصاصو ،الدين 

من  اإلشهاد يف البيوعو ،وحترمي النظر إىل األجنبية من مكمالت حفظ النسل  ،حفظ العقل 
   .مكمالت حفظ املال

ومهر املثل  ،يف النكاحاعتبار الكفء ك. وهي ما يتم ا حفظ مقصد حاجي: مكمالت احلاجيات /٢
  .خيار البيعو   ، يف الصغرية

  .يف الطهارة كالغسل ثالثا ،وهي ما يتم ا حفظ مقصد حتسيين: مكمالت التحسينيات /٣
من صور  إمنا غرضنا من ذلك أن نعرف كثرياً" :قال التقسيمات بعد أن ذكر ابن عاشور هذه 

، حىت حيصل لنا من تلك املعرفة يقني بصور كلية روف قصد الشريعة إياهانواع املعاملصاحل املختلفة األ
ذات ، وال هلا نظائر  مل يسبق حلوهلا يف زمان الشارعفمىت حلت احلوادث اليت .من أنواع هاته املصاحل

ن األحكام أمثال ما ثبت ، فنثبت هلا مكيف ندخلها حتت تلك الصور الكلية، عرفنا أحكام متلقاة منه
  )٣("الكليا

                                                             
  ٣٣٩مقاصد الشريعة، اليويب، ص) ١(
 .)٤/١٦٣(شرح الكوكب املنري، ابن النجار ) ٢(
  ٣٠٨مقاصد الشريعة ص) ٣(
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  المبحث الثاني
  مقاصد باعتبار مرتبتھا في القصدأقسام ال

  المقاصد األصلیة: المطلب األول

  

 .وهي املقاصد الضرورية املراعاة يف كل ملة .)١(وهي اليت يراد حتقيقها ورعايتها أصالة وابتداء
  :تنقسم إىل عينية وكفائيةو

فهو  .دينه ونفسه وعقله ونسله ومالهحبفظ  ،وهي اليت جتب على كل مكلف بعينيه :العينية
فظ عقله حفظا ملورد وحب فظ نفسه قياما بضروريات حياته،وحب مأمور حبفظ دينه اعتقادا وعمال،

فظ نسله التفاتا إىل من يعمر هذه الدار بطاعة اهللا، ورعاية له عن وضعه يف وحب اخلطاب من ربه إليه،
 :ومن أمثلة ذلك .لى إقامة تلك األوجه األربعةمضيعة اختالط األنساب، وحبفظ ماله استعانة ع

  .، واحلجوالزكاة ،الطهارة، والصالة، والصيام
وهذه  .سقط عن الباقني البعضإذا قام به لكن  ، ال جتب على مكلف بعينهوهي اليت :الكفائية
فالواحد ال يقدر  .، وحتمى ا احلقوقعامة جلميع اخللق، لتستقيم األحوالالصاحل املب اًاملقاصد تعترب قيام

عن أن يقوم مبصاحل أهل األرض، فجعل اهللا اخللق خالئف  ، فضالًإصالح نفسه والقيام جبميع أهله على
، الوالية، والقضاء، واحلكم :ومن أمثلة ذلك. يف إقامة الضروريات العامة، حىت قام امللك يف األرض

السؤدد، والعزة ال يقصد وظ  كالشرف، وأن ما حيصل فيها من احلظ :ووجه انعدام احلظ فيها .واإلفتاء
  .)٢(وإمنا هو تبع للمقصد األصلي منها وهو حفظ مصاحل األمةمنها أصالة 

  المقاصد التابعة: المطلب الثاني

  

وهي ". )٣(، وقد تكون مقارنة هلا أو الحقةومؤدية إليها اصد األصليةوهي اليت تكون تابعة للمق
 ،ها حيصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهواتفمن جهت ،اليت روعي فيها حظ املكلف

واالستمتاع باملباحات، وسد اخلالت، وذلك أن حكمة احلكيم اخلبري اقتضت أن قيام الدين والدنيا إمنا 
يصلح ويستمر بدواع من قبل اإلنسان حتمله على اكتساب ما حيتاج إليه هو وغريه، فخلق له شهوة 

 تسبب يف سد هذه اخللة مبا أمكنهالعطش ليحركه ذلك الباعث إىل الالطعام والشراب إذا مسه اجلوع و

                                                             
  ١٣٣مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف البدوي ص) ١(
 ).٢/٣٠٠(املوافقات، الشاطيب : انظر) ٢(
  ١٣٣مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف البدوي ص) ٣(
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خلق اهللا اجلنة والنار، وأرسل الرسل مبينة أن االستقرار ليس هاهنا، وإمنا هذه الدار مزرعة مث وغريها،
، ما حده الشرع أو باخلروج عن، إىل ما حده الشرع ، لكنها تكتسب أسباا هنا بالرجوع لدار أخرى

كلف يف استعمال األمور املوصلة إىل تلك األغراض، ومل جيعل اهللا تعاىل له قدرة على القيام فأخذ امل
بذلك وحده فطلب التعاون مع غريه، فصار يسعى يف نفع نفسه واستقامة حاله بنفع غريه، فحصل 

نسان قيام اإل :ومن أمثلة ذلك .)١("حد يسعى يف نفع نفسهع للمجموع باموع، وإن كان كل أاالنتفا
  .واللباس ،واختاذ السكن ،مبصلحة نفسه وزوجه

  :أقسام المقاصد التابعة وبیان أحكامھا

  :أقسامثالثة باعتبار تأكيدها للمقاصد األصلية إىل تنقسم املقاصد التابعة 
النكاح : مثاله .ما يقتضي تأكيد املقاصد األصلية وتقويتها وربطها والوثوق ا وحصول الرغبة فيها /١

مشروع للتناسل على القصد األول ويليه طلب السكن واالزدواج، والتعاون على املصاحل فإنه 
  .وهذه املقاصد التابعة مؤكدة للمقصد األصلي .الدنيوية واألخروية

فإما يقتضيان زوال املقصود  )٣(واملتعة )٢(نكاح احمللل: مثاله .ما يقتضي زوال املقاصد األصلية عينا /٢
ألن الناكح للتحليل مل يرد نسال  .عينا الذي هو النسل ودوام النكاح وبقاؤه األصلي من النكاح

وكذلك نكاح املتعة خمالف لقصد الشارع من حيث إرادته  .وإمنا قصده حتليل املرأة للزوج السابق
االستمتاع فقط دون النسل، مع مافيه من خمالفة أخرى لقصد الشارع من دوام النكاح وبقائه 

  .الزوجية املستقرةوحصول احلياة 
نكاح القاصد : مثاله .ولكنه ال يقتضي رفع املقاصد األصلية عينا وال ربطاً ماال يقتضي تأكيداً /٣

ملضارة الزوجة أو ألخذ ماهلا أو حنوذلك، مما ال يقتضي مواصلة، ولكنه مع ذلك ال يقتضي عني 
إذ ال يلزم من  ي املخالفة عيناًالنكاح، ولكنه ال يقتضفإنه خمالف لقصد الشارع يف شرع  املقاطعة

وهذا القسم متردد بني  .قصد مضارة الزوجة وقوعها، وال من وقوع املضارة وقوع الطالق
من حيث كونه ال يقتضي تأكيد املقصد األصلي يلحق بالقسم الثاين فيحتمل أن القسمني السابقني 

 وحيتمل أن .يصح التسبب إليهفهو من هذا الوجه خمالف لقصد الشارع فال .وقصد الشارع التأكيد
من حيث كونه غري مضاد لقصد الشارع، إذ ال يؤدي بالضرورة إىل رفع ما يلحق بالقسم األول 

  .)٤(قصد الشارع وضعه،وإمنا الفاعل لذلك فاعل ألمر ميكن حصول مقصود الشارع معه
                                                             

  )٣٠٣- ٢/٣٠٢(املوافقات، الشاطيب ) ١(
  .حسن صحيحهذا حديث : قال أبو عيسى. باب ما جاء يف احمللل واحمللل له:يف كتاب النكاح) ١١٢٠( يف سننه الترمذيأخرجه ) ٢(
  .باب ى النيب عن نكاح املتعة أخرياَ: يف كتاب النكاح) ٥١١٥(أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٣(
 .٣٦٢مقاصد الشريعة، اليويب، ص) ٤(
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  الثالثالمبحث 
  أقسام المقاصد من حیث الشمول 

  :فرادها إىل ثالثة أقسام جعلتها يف ثالثة مطالبم املقاصد من حيث مشول أتنقس
  املقاصد العامة: املطلب األول
  املقاصد اخلاصة: املطلب الثاين
  املقاصد اجلزئية :ثاملطلب الثال

  المقاصد العامة: المطلب األول

  

الشارع يف مجيع  وهذه املعاين واحلكم راعاها .تالحظ يف مجيع أبواب التشريعهي املقاصد اليت 
ال تشريعاته يف العبادات واملعامالت وأمور األسرة واجلنايات والعقوبات أو راعاها يف معظم أحو

فهي ال ختتص حبكم من األحكام وإمنا تالحظ يف مجيع أنواع األحكام، أو أنواع كثرية من  .)١(أحواهلا
  .األحكام

ام عبودية هللا، و ة تقالتشريع فالصال أبواب والذي يدخل يف كل العبوديةمقصد  :اومن أمثلته
، وهكذا جتد مقصد العبودية يف مجيع أبواب التشريع وحسن التبعل للزوج عبودية هللا ،اجلهاد عبودية هللا

  .مفهوم عام ملا حيبه اهللا ويرضاهإذ العبادة 
  

  المقاصد الخاصة: المطلب الثاني

  

، قاصد النكاحكمقاصد الصالة، وم .هي املقاصد اليت تالحظ يف باب معني من أبواب التشريع
ومقصد ، مقصد التقوى :حنو تندرج حتته كثري من املقاصد :فالصوم مثال. ومقاصد القضاء والشهادة

، ومقصد كبح الشهوة اإلحساس حباجة الفقراء والضعفاء ، ومقصدتضييق ااري على الشيطان
   .وغريها

 على فهم هذا يعنيباب معني بوفائدة هذا التقسيم تظهر من أن حبث املقاصد من جهة خاصة 
فالذي يريد  ،، ومن مث حسن االستنباط لألحكام املستجدةالباب بصورة واضحة، وبالتايل حسن تطبيقه

، رواج األموالكمقصد  إذا علم باملقاصد يف هذا الباب :مثال ،حبث مسألة يف باب املعامالت
                                                             

  ١٩٣علم مقاصد الشارع، عبد العزيز ربيعة ص) ١(
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هذه املسألة وكذلك على تطبيق الاستطاع أن حيسن  .)١(، والعدل فيهاووضوحها، وحفظها، وثباا
   .حيسن استنباط حكمها

وعلى رعي مقاصد الشريعة من التصرفات املالية جتري أحكام الصحة " :يقول ابن عاشور
و الذي استوىف مقاصد الشريعة فالعقد الصحيح ه .والفساد يف مجيع العقود يف التملكات واملكتسبات

  .)٢("الذي اختل منه بعض مقاصد الشريعةفاسد هو ، فكان موافقا للمقصود منه يف ذاته والعقد المنه
واحلديث عن املقاصد اخلاصة بأبواب معينة قد سار عليه ابن عاشور يف مباحث من كتابه فقد 

مقاصد أحكام العائلة، ومقاصد التصرفات املالية، ومقاصد أحكام التربعات، ومقاصد  :حتدث عن
ظهرت بعض األحباث اليت تعىن مبقاصد باب وقد  .، واملقصد من العقوباتأحكام القضاء والشهادة

حبث مقاصد الشريعة اإلسالمية يف الشهادات لربكات أمحد بين  :، ومن ذلكعند بعض املعاصرين معني
  . عظيماً وهذا يدعو الباحثني إىل حبث مجيع مقاصد أبواب الفقه فإن فيه نفعاً .)٣(ملحم

م ألن كل باب من أبواب الفقه استنباط األحكاوأما املقاصد العامة فال غىن عنها ملن أراد 
  .فاالستنباط البد أن يكون وفق هذه املقاصد العامة وال خيالفها ،مندرج يف منظومة الشريعة

  

  المقاصد الجزئیة :المطلب الثالث

  

 :هي ما يقصده الشارع من خطابه من حكم تكليفي و .وهي املقصد املالحظ يف مسألة بعينها
، أو شرط، أو سبب، أو مانع، أو علة :، أوحكم وضعي، أو ندب، أو كراهة، أو إباحةإجياب، أو حترمي

وماتقدم هو إما يف .)٤(، أو حكمة جزئية أو سر لذلك احلكمعموم أو خصوص، إطالق أو تقييد :داليل
ل فما يستنتج من الدلي .، أما هنا فإنه ماخيص مسألة بعينهابعينه االشريعة كلها أو ماخيص بابأبواب 

  .)٥(اخلاص من حكمة أو علة تعترب مقصدا شرعيا جزئيا
، هم عن األحكام سواء يف كتب الفقهيف حديث وهذا النوع من املقاصد قد عين ا العلماء كثرياً

  .، أو يف الكتب اليت عنيت باملقاصدو كتب شروح آيات وأحاديث األحكامأ

                                                             
  ٤٦٤ذكر هذه املقاصد ابن عاشور يف كتابه مقاصد الشريعة ص) ١(
  ٤٧٨مقاصد الشريعة ص)٢(
  م٢٠٠٥- هـ١٤٢٥(األردن : دار النفائس. يعة اإلسالمية يف الشهادات، بركات أمحد بين ملحم، الطبعة األوىلمقاصد الشر )٣(
  .١٣١-١٣٠مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف البدوي ص) ٤(
 .٤١٥مقاصد الشريعة، اليويب، ص) ٥(
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  المبحث الرابع
  أقسام المقاصد باعتبار الزمن

  

طغت فيه  ذية يف عصرنا البالنسبة للمصاحل اليت ينظر إليها الناس خاص قسيم يعترب فريداًهذا الت
، فقط الذي ينظر ملصاحله يف الدنيا، ومصاحله يف اآلخرة، فإن املسلم املؤمن باهللا واليوم اآلخر هو املادية
  .يف الدنيا ما ازداد العبد يقينا من اآلخرة أصبحت أكرب مهه فتكفل اهللا له مبصاحلهبل كل

يف حتصيل  توازناًجتد ال ، ولذلك املؤمنني باآلخرة أما غريهم فال فهذا التقسيم لن جتده إال عند
   .، فتفوت عليهم الدنيا واآلخرةا الدنيا أكرب مههم ومبلغ علمهم، وإمنعندهم مصاحل الدنيا

 .قاصد اآلجلة أو األخروية، و املاملقاصد العاجلة أو الدنيوية :وتنقسم املقاصد باعتبار الزمن إىل
   :وهي كاآليت

  )١(العاجلة أو الدنیویة المقاصد :المطلب األول

 

  .هي املقاصد اليت حتقق املصاحل وتدفع املفاسد يف الدنيا
 ،و التحسينيات، احلاجيات و، ما تدعو إليه الضرورياتهي مصاحل الدنيا أو املصاحل العاجلة و

  .كمالتوامل
  د اآلجلة أو األخرویةالمقاص: المطلب الثاني

  

  .هي املقاصد اليت حتقق املصاحل وتدفع املفاسد يف اآلخرة
احلصول على : مفاسدهامن واحلصول على الثواب، والنجاة من العقاب، : صاحل اآلخرةن مفم

  .العقاب وفوات الثواب
كاملآكل  علم أن مصاحل اآلخرة ال تتم إال مبعظم مصاحل الدنيا،او" :يقول العز ابن عبد السالم

واملشارب واملناكح، وكثري من املنافع، فلذلك انقسمت الشريعة إىل العبادات احملضة يف طلب املصاحل 
يغلب عليه مصاحل الدنيا كالزكاة األخروية، وإىل العبادات املتعلقة مبصاحل الدنيا واآلخرة، وإىل ما 

                                                             
 ).٢/٥٤(؛ املوافقات، الشاطيب ٢٤٠حكام، لعز بن عبد السالم، ص انظر قواعد األ) ١(
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ة على الطاعات، وإىل ما جيتمع فيه البياعات واإلجارات، وإىل ما يغلب عليه مصاحل اآلخرة كاإلجارو
  .)١("املصلحتان

وإذا عرف أن املقصود " :، يقولبكالم مجيل أنقله بنصه وقد تكلم اآلمدي عن هذين القسمني
  .ةمن شرع احلكم إمنا هو حتصيل املنفعة أو دفع املضرة، فذلك إما أن يكون يف الدنيا أو يف اآلخر

أو  دواماًأو  اًابتداءن يكون مفضيا إىل حتصيل املقصود فشرع احلكم إما أ: فإن كان يف الدنيا
  .تكميالً

ألصل املقصود املتعلق  مثل القضاء بصحة التصرف الصادر من األهل يف احملل حتصيالً: فاألول
  .به من امللك أو املنفعة، كما يف البيع واإلجارة وحنومها

ائه إىل ، إلفضعدواناً من قتل عمداًفكالقضاء بتحرمي القتل، وإجياب القصاص على : وأما الثاين
  .لنفس اإلنسانية املعصومةادوام املصلحة املتعلقة ب
فكاحلكم باشتراط الشهادة ومهر املثل يف النكاح، ال أنه حمصل ألصلها حلصوهلا : وأما الثالث

  .بنفس اعتبار التصرف وصحته
دفع و جلب الثوابن فاملقصود العائد إليها من شرع احلكم ال خيرج ع: ويوأما يف األخر

  .العقاب
  .كاحلكم بإجياب الطاعات وأفعال العبادات إلفضائه إىل نيل الثواب ورفع الدرجات: فاألول
حملذور العقاب املترتب  فاحلكم بتحرمي أفعال املعاصي، وشرع الزواجر عليها دفعاً: والثاين

  .)٢("عليها
ن النار، دخول اجلنة، رفعة مغفرة الذنوب، البعد ع: وللمقاصد األخروية درجات منها

الدرجات، مرافقة النبييني والصاحلني، رضى اهللا تبارك وتعاىل، النظر إىل وجه اهللا تبارك وتعاىل وغري 
  .ذلك

هلذه املصاحل الدنيوية واألخروية، وتقدمي ما هو وتظهر فائدة هذا التقسيم يف عمل العبد ونظره 
طلوبة للمستجدات فإن هذا التقسيم يفيد يف إجياد املوازنة امل ، أما من ناحية االستنباطأوىل عند التزاحم

  .، ولكنه ال يفيد كثريا يف استنباط احلكممن املسلم املؤمن باآلخرة

                                                             
 .٢٤٣حكام، صقواعد األ) ١(
  .)٣/٢٣٨(اإلحكام لآلمدي ) ٢(
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  المبحث الخامس
  أقسام المقاصد باعتبار الغایة

  

ن أصبحت الغاية فيه احلديث عن الغايات والوسائل هلذه الغايات من األمور املهمة خاصة يف زم
، وجاء اإلسالم مببدأ الغاية مصلحة لكن وسيلتها مفسدة، وقد يكون العكس ، فقد تكونر الوسيلةترب

  .، فالبد أن تكون الوسائل صاحلة لتؤدي إىل الغايات الصحيحةنس والتوافق بني الغاية والوسيلةالتجا
حقيق هذه ، والوسائل هي األمور اليت شرعت لتاملقاصد إمنا هو كالم عن الغاياتوالكالم عن 

  .املقاصد والغايات فهي الدين كله
، وإذا يف احلديث عن الوسائل تشعب غالباًوإنك إذا نظرت إىل كالم الفقهاء يف األحكام فإنه م

  .، واجلمع بينهما هو املطلوبجتده يف احلديث عن الغايات غالباًنظرت يف كالم املهتمني باملقاصد 
  .ووسائل ،غايات :منيوتنقسم املقاصد باعتبار الغايات إىل قس

  الغایات: المطلب األول

  

  .هي املقاصد العالية اليت تطلب بوسائل شىت
املقاصد هي األعمال والتصرفات املقصودة لذاا اليت " :فقال "باملقاصد"وعرب عنها ابن عاشور 

  . )١("أو حتمل على السعي إليها امتثاالً، عى النفوس إىل حتصيلها مبساع شىتتس
 .، ومقصد اإلصالحمقصد معرفة اهللا تعاىل، ومقصد الشكر :ذلكومن أمثلة 

  

  الوسائل: المطلب الثاني

  

   .هي الطرق اليت ا تتحقق املقاصد
فهي غري مقصودة لذاا بل  .ألن ا حتصيل أحكام أخرى تعرِالوسائل هي األحكام اليت شف

 فيه نوع منصل املقصد أو حيصل وا قد ال حيلتحصيل غريها على الوجه املطلوب األكمل، إذ بد
  .الختالل واالحناللا

                                                             
  .٤١٥مقاصد الشريعة، ابن عاشورص ) ١(
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وسيلة إلبعاد صورة النكاح عن  هألن رعوإمنا ش ،لذاته شهاد يف عقد النكاح غري مقصودفاإل
  .)١(شوائب السفاح واملخادنة

تكون غاية ألمر ويف نفس الوقت وسيلة لغاية أخرى، فتعلم العلوم الشرعية قد هذه الوسائل 
معرفة األحكام الشرعية، وهذه مع أا غاية إال أا وسيلة لغاية وهي التعبد  وهو ؛ومقصدلغاية وسيلة 

هللا تعاىل ذه األحكام الشرعية والتزامها، وإقامة الطاعات، وهي األخرى غاية ويف نفس الوقت وسيلة 
  .)٢(ةلغاية أعلى وهي احلصول على رضا اهللا تعاىل وثوابه والنظر إىل وجهه الكرمي يف اجلن

فاتضح أن املقاصد غايات ووسائل نسبية، فهي بالنسبة ملا يلْوص إليها غاية، وبالنسبة ملا تلُوص 
 :هذا املقصد له وسائل متعددة منها :مقصد تداول املال بني الناس :مثلة ذلكومن أ .)٣(إليه وسيلة

  .من الوسائلوغريها ، د والزوجات، ومجيع عقود التربع، واإلنفاق على األوالالزكاة
تظهر يف أن تطبيق وحتقيق هذه املقاصد ال يتحقق إال بالوسائل، وتبدو  وفائدة هذا التقسيم

، فكما أن فهم أصول الفقه واستخدامه ال يتم إال املقاصداجة ماسة إىل حبوث حول وسائل احل
     .ففهم املقاصد وتطبيقها ال يكون إال ببحث الوسائل اليت حتققها ،بالتخريج عليه

                                                             
  .٤١٨- ٤١٧املصدرالسابق ص) ١(
  .)١/٩٢(قواعد األحكام، العز بن عبد السالم ) ٢(
 .٢٢٣مقاصد الشريعة، حممد بكر إمساعيل ص) ٣(
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  المبحث السادس
  أقسام المقاصد باعتبار محل صدورھا

  

، وال ه أن تكون أفعاهلم مرضية له، وأن تكون مقاصدهم كذلكأراد اهللا سبحانه من عباد
، وال صلى اهللا عليه وسلمتكون أفعاهلم كما حيب ويرضى إال إذا كانت على وفق ماجاء به الرسول 

  .مراد رم من دينه تكون مقاصدهم كذلك إال إذا كانت على وفق
نه ، فهذا حممود من كونه فعل لكيف باله موافقة ما أراده ربه منهوال يكون  فقد يفعل العبد أمراً

 ينو يف تزوجه إعفاف نفسه وزوجه، قد يتزوج اإلنسان ولكنه مل :، فمثالًمل يوافق ربه يف نيته ومقصوده
 يوافق قصده ماقصده مل إال أنه مشروعاً عل أمراًوإن ف فهذا ،وحتصيل النسل، وإمنا تزوج حلاجة يف نفسه

   .، فهو ليس كمن نوى بفعله ما أراده ربهربه من شرعه
وفرق كبري بني من ال يعبده  ،على بصريةال يعبده  ة، وبني منمن يعبد اهللا على بصريفرق بني 

ولذلك  .حانهملقاصد الشرع كانت أعماله واقعة على حماب الرب سب وكل من كان مدركاً من. أصال
  .كان احلديث عن مقاصد الرب سبحانه وعن مقاصد املكلف

  

  سبحانھمقاصد الرب : المطلب األول

  

لغايات احلميدة واألهداف ، وهي اع من وراء أوامره ونواهيههي املقاصد اليت قصدها الشار
مجلة املعاين وخالصتها أا  .)١(، اليت أراد اهللا حصوهلا وهي جلب املصاحل ودرء املفاسدالعظيمة

جبميع  فاملقاصد اليت يتحدث عنها العلماء .)٢(والغايات اليت انطوى عليها خطاب الشارع قرآنا وسنة
  .ليت أرادها الرب سبحانه وتعاىلهي املقاصد ا ،وهي اليت تكلمنا عنها من أول هذا الكتاب أقسامها

أحدها  :ينظر فيها قسمانواملقاصد اليت " :يف بداية حديثه يف كتاب املقاصد الشاطيبيقول 
  .واآلخر يرجع إىل قصد املكلف، يرجع إىل قصد الشارع

                                                             
  .١٢٣مقاصد الشريعة، يوسف البدوي ص) ١(
  .٤٣٧د يف املذهب املالكي، اخلادمي صاملقاص) ٢(
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، ومن جهة قصده يف وضعها اًصد الشارع يف وضع الشريعة ابتداءفاألول يعترب من جهة ق
ة قصده يف دخول املكلف حتت ، ومن جهجهة قصده وضعها للتكليف مبقتضاها، ومن لإلفهام
   .منا هو تفصيل هلذين القسمنيإوكالمه من بعدها . )١("حكمها

  مقاصد المكلف: المطلب الثاني

  

، واليت تفرق بني صحة وعمالً وقوالً هي املقاصد اليت يقصدها املكلف يف سائر تصرفاته اعتقاداً
 الفعل وفساده، وبني ما هو تعبد وما هو معاملة، وما هو ديانة وما هو قضاء، وما هو موافق للمقاصد

   .)٢(الف هلاوما هو خمالشرعية 
سالمة مقاصد الشارع وصالحها  ويف، اعتبار مقاصد املكلف يف قيام التكليف وصحته"فيجب 

 ،القصد ن املكلف مطالب بوجوب تطابق قصده مع مقاصد الشريعة، وبلزوم توافر حسن ذلكإذ إ
ادية والعبادية معتربا يف سائر التصرفات االعتق عد أمراًوإخالص سريرته وبواعثه، ومن مث فإن النية ت

  .)٣("والتعاملية لإلنسان املكلف، ولذلك اشترط اإلخالص يف صحة األعمال وقبوهلا
مجيع كذلك فإن ، وموافقة املكلف ملراد ربه ومقصودهوفائدة هذا التقسيم تظهر يف لزوم 

وعليها ومقاصد املكلف معتربة، .األحكام الشرعية استنباط األقسام املندرجة حتته هلا فوائد مهمة يف
يدور الثواب والعقاب يف اآلخرة، وعليها يترتب الكثري من أحكام الدنيا، فليس من قتل عمدا كمن قتل 

  .خطأ، وليس من نوى اخلري فأخطأ كمن نوى الشر

                                                             
  ).٨-٢/٧(املوافقات ) ٣(
  .٣٩اخلادمي ص االجتهاد املقاصدي،) ١(
 .٤٣٩املقاصد يف املذهب املالكي، اخلادمي ص) ٣(
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  المبحث السابع
  أقسام المقاصد باعتبار القطع والظن

  

 حبث املقاصد هو من بعده ابن عاشور يف االشاطيب وأكده اسعى إليه إن من األهداف اليت
  .إىل قواعد قطعية يرجع إليها عند االختالف الوصول

 أصالً قطعية ليجعلوهاملتفقهني إجياد ثلة من املقاصد الإن أعظم مايهم ا" :ابن عاشور يقول
  .)١("يصار إليه يف الفقه واجلدل

ظن بالقطع أو بالميكن استخالص قواعد حتصل " :وقد بني ابن عاشور إمكانية ذلك بقوله
  .، ولو كانت قليلةالقريب من القطع

؛ وإمنا أردت أن ع وما يقرب منه يف التشريع، إذ هو منوط بالظنعلى أننا غري ملتزمني للقط
  .)٢("إليه عند االختالف واملكابرة ؤلجتكون ثلة من القواعد القطعية ملجأ ن

، يف مسائل االختالف  عليها احلكموحبث قطعية وظنية املقاصد من املسائل املهمة اليت ينبين
  .، وحل االختالف بهإىل القطع كان االعتماد عليه اًوقريب وذلك أنه كلما كان املقصد قطعياً

  

  المقاصد القطعیة: المطلب األول

  

وللَّه علَى  ﴿ :حيتمل تأويال حنو قوله تعاىل الهي اليت دلت عليها أدلة من قبيل النص الذي 
م تيالْب جاسِ حالننيالَمالْع نع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيالً وس هإِلَي طَاعتاس ٩٧:آل عمران[﴾ن[.  

، أو ما دل اء الشريعة مثل الكليات الضروريةوما تضافرت األدلة الكثرية عليه مما مستنده استقر
األمة، مثل قتال مانعي  يم عنضرر عظ دفع  هأو أن يف حصول عظيماً العقل على أن يف حتصيله صالحاً

  .)٣(الزكاة يف زمن أيب بكر رضي اهللا عنه
مادل عليه النص داللة التأويل فيها، أوما استند إىل  هي :ملقاصد القطعيةوخنلص مما سبق أن ا

  .التيسري، واألمن، وحفظ األعراض، وصيانة األموال، وإقرار العدل: ومثاهلا .استقراء الشريعة

                                                             
  ٢٣٢مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص) ١(
  بتصرف  ٢٣٥-٢٣٤املرجع السابق ص) ٢(
  ٣١٤ص املرجع السابق) ٣(
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  المقاصد الظنیة :المطلب الثاني

  

والدالالت واليت اختلف  ،واألوجه ،وتعدد املعاين ،اليت ثبتت بدليل ظين حيتمل التأويلهي 
  .)١(العلماء يف بياا واالحتجاج ا
استقراء غري كبري لتصرفات الشريعة حنصل به على علم باصطالح الشارع وتثبت هذه املقاصد ب

  .)٢(؛ إذ الظن الغالب يكفي يف وجوب العمل بهلقطع بذلك، وإن مل نكتسب اوما يراعيه يف التشريع
حبسب و، ت استقراء هذه املقاصد من األدلةوتفاوت الظنية والقطعية يف املقاصد حبسب تفاو

  .)٣(خفاء الداللة وقوا
حترمي اخلمر على داللة ، أما خلمر على حفظ العقول داللة قطعيةداللة حترمي ا :ومثال ذلك

  .داللة ظنيةففساد العقل فيؤخذ منه حترمي قليله مقصد سد ذريعة إ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .٤٤٢لكي، اخلادمي صاملقاصد يف املذهب املا) ١(
  ١٦٩علم مقاصد الشارع، عبد العزيز ربيعة ص) ٢(
   ٢٣٧مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص: انظر) ٣(
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  دــیــھــمــت

وأهبط إىل األرض واحلاجة ملحة لبيان أسئلة حيتاجها اإلنسان حول  عليه السالممنذ خلق آدم 
لذلك فإنك جتد يف قصة آدم احلديث . ؟وماذا يريد ربه منه ؟ن خلقهمهمته يف األرض وما هو اهلدف م

واتباع اهلدى، وهكذا جند إجابة هذه  ،ونبذ الفساد، واالستقرار والتمتع يف األرض ،عن اخلالفة
  . خامت األنبياء صلى اهللا عليه وسلميف بداية اخللق إىل الرسول  عليه السالمالتساؤالت من آدم 

مع الرسل لتوضح مراد الرب سبحانه من عباده، وختمت بالقرآن  هيةالوجاءت الكتب اإل
عليها، ليكون الرسالة األخرية من الرب تبارك وتعاىل لعباده  حملاسنها ومهيمناً الكرمي الذي جاء جامعاً

  .بانقطاع الوحي من السماء
ن جاء ليبني فالقرآ ،إن إيضاح الوسائل دون إيضاح األهداف من النقص الذي يتنزه عنه القرآن

وماذا  ؟وما الذي نريده ؟لنا مراد ربنا عز وجل من هذه احلياة، حىت ال نتخبط ونتيه وال نعلم ملاذا خلقنا
وقد أجاب القرآن عن هذه التساؤالت بأبلغ اجلواب وبني املقاصد الشرعية بأوضح  .؟يريد ربنا منا

   .البيان
اجة اإلنسان هلا وفطرته يف البحث وحديث القرآن عن احلكم والعلل واملقاصد ينبع من ح

يف  فانظر مثالً ،إنك جتد ربنا سبحانه يذكر املقصد وكأنه إجابة لسؤال قد يتبادر يف ذهن املتلقي،عنها
ذَكِّر أَنْ تضلَّ إِحداهما فَت﴿:شهادة امرأتني يف مقابل شهادة رجل واحد قال الرب تبارك وتعاىل

فيبني الرب تعاىل  ؟وملاذا امرأتني مقابل رجل :وكأنه جواب لسؤال ]٢٨٢/قرةالب[ إِحداهما الْأُخرى﴾
وهذا يبني استجابة نصوص القرآن للفطرة الطبيعية اليت تبحث وتسأل تريد املعرفة ال  .احلكمة من ذلك

د فقد جتد األب يأمر ابنه بأمر أو ينهاه عن أمر  فيسأل االبن عن حكمة األمر أو النهي، وق .االعتراض
يستساغ هذا السؤال إذا كان عن إرادة للمعرفة، وقد ال يستساغ إذا كان بقصد االعتراض، وكذلك 

  . إذا تكرر السؤال عند كل أمر، وكأنه ال طاعة إال مبعرفة احلكمة أو السبب
يبني اهللا سبحانه وتعاىل يف كثري من أوامره ونواهيه احلكم   –وهللا املثل األعلى  –وهكذا 

ملفاسد املترتبة على األمر والنهي، وكذلك يف قصصه وأخباره وأقداره، ويف أحايني أخر واملصاحل وا
  .   يسكت عنها ليعرب عن مقصد الطاعة والتسليم والعبودية الكاملة هللا سبحانه وتعاىل

إنك جتد هذا البيان ينيبء عن رمحة الرحيم الرمحن، ولطفه، وكمال حكمته ما يعجز عن وصفه 
لغين عنا وعن عبادتنا يبني لنا حكم ما يريده منا، إن هذا األمر يدل على كرم اهللا وجوده البيان، وهو ا

  . الشكور احلميد سبحانه وتعاىل وأنه حقاً
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وذه التربية الفريدة من الرب الرحيم ترىب الصحابة يف كنف القرآن وهم يسريون مع مراد 
هذه اخلصيصة لعصر  .مع مواله، اخلاضع إلهله رم حيث سار، وميثلون العبد الطائع لسيده، املتأدب

بأن أخذوا كل  الصحابة لى منوالالصحابة هي اليت جعلتهم القادة للناس، وملا ختلف الناس عن السري ع
. سؤال املتململ عن الطاعة ألمر سيده ؟وما العلة؟ وما احلكمة ؟ما جاءهم أمر من اهللا سألوا مل؟ وملاذا

أطعنا، وعملوا مبا أمرهم به رم وسكتوا عما سكت عنه فأراهم اهللا بفضله كان شعار الصحابة مسعنا و
ن لسان حال بعضهم، انظرونا، حىت أا فكاحلق فيما استجد عليهم مما مل يفصل حكمه، وأما يف زمانن

وموقف الصحابة يف االستسالم  .نقتنع، حىت وحىت، فلم يعملوا مبا علموا، حىت يعملوا مبا مل يعلموا
  .هللا كان هو األصل، وهذا ال يعين االستسالم للمستجدات دون استنباط احللول هلا الكامل

إن تفصيل الكالم يف حكمة اهللا يف خلقه وأمره يعجز عن معرفته البشر، "  :)١(يقول ابن تيمية
فيكفيهم التسليم ملا قد علموا أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه أرحم بعباده من الوالدة 

ومن املعلوم ما لو علمه كثري من الناس لضرهم علمه، ونعوذ باهللا من علم ال ينفع، وليس . ولدهاب
  .)٢( " هلم بل قد يكون ضاراً على حكم اهللا يف كل شيء نافعاً - بل أكثرهم –اطالع كثري من الناس 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

أمحد عبد احلليم عبد السالم بن تيمية ، نشأ يف أسرة علم وتوىل التدريس يف اجلامع الكبري بدمشق ، وامتحن مرات وأوذي وحبس )١(
" و " السياسة الشرعية " و " الفتاوى الكبري : " ت جهادية مع التتار وتصانيفه كثرية منها بقلعة دمشق وقلعة القاهرة وله صفحا

، تويف يف قلعة دمشق وغريها " و موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول " اقتضاء الصراط املستقيم " و " القواعد النورانية الفقهية 
،  ١/٦٣، وانظر أيضاً البدر الطالع مبحاسن مابعد القرن السابع ،   ٢/٣٨٧ انظر ترمجته يف ذيل طبقات احلنابلة ( . هـ ٧٢٨سنة 

  ).٤/٢٧٨و تذكرة احلفاظ 
  .)١٧٧، ٣/٣٩(منهاج السنة، ابن تيمية : ينظر)٢(
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  الفصل األول

  أھمیة القرآن في إدراك المقاصد الشرعیة
  

رفة مراد شخص حول أمر ما فال سبيل لذلك إال مبعرفة كالمه الذي يدل إنك إذا أردت مع
 ،فال أدل على مقصود املتكلم من كالمه ،نعرفه من كالمه ،ومعرفة مراد ربنا سبحانه منا ،على إرادته

والأحد يستطيع أن يصف مراد الرب كما يصفه سبحانه بنفسه أو يوحي به إىل رسوله صلى اهللا عليه 
وبقي علينا أن  ، سبحانه من رمحته أنه تكفل ببيان مطالبه ومقاصده ومراده منا يف كتابهواهللا  .وسلم

  .نتدبر كالمه وقرآنه ؛ لندرك هذه املقاصد
وكلما بعد عنه كان معرفة املقاصد  ،كان أعرف مبراد ربه منه وكلما صاحب املؤمن القرآن

وكذلك من  ،الناس بآرائه وتوجهاتهأال ترى أن من طالت صحبته بشخص فإنه أعرف  .عليه ةعسري
   .وكان أعرف الناس مبراد ربه منه ،صاحب كالم ربه كان من أهل القرآن الذين هم أهل اهللا وخاصته

فالبد ملن أراد  ،وأمهية القرآن يف إدراك املقاصد الشرعية تظهر من أن القرآن هو مصدر الدين
 ،فالقرآن مشتمل على املقاصد .خرى راجعة إليهإذ كل املصادر األ ،معرفة مقاصد دينه أن يبحث فيه

مثاين يف  ،فإنه منوع يف األسلوب ،ولن جتد مثل بيان القرآن عن هذه املقاصد ،ووسائل هذه املقاصد
  ]٨٩/النحل[ تاب تبيانا لكُلِّ شيٍء﴾ونزلْنا علَيك الْك﴿: قال تعاىل .مفصل ،املعىن

أخرب أنه ال ريب فيه وال شك بوجه من الوجوه وذلك " :يقول السعدي يف وصف القرآن
 ،والعلم الغزير ،، فيه اخلري الكثريوأنزله مباركاً ،ونواهيه،وأوامره ،الشتماله على احلق العظيم يف أخباره

فسببها االهتداء به  ،واملطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال يف الدنيا واآلخرة ،واألسرار البديعة
  .)١("واتباعه

وال تنكشف مقاصد القرآن وأسراره إال بقدر غزارة العلم، وصفاء القلب وتوفر الدواعي 
  .)٢(للتدبر والتجرد للطلب

  
  

  

                                                             
 .٢٩تيسري الكرمي الرمحن ص )١(
  .)١/١٩٣( الغزايل ،إحياء علوم الدين) ٢(
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  المبحث األول
  بیان المقاصد في القرآن الكریم

بيان و  ،غاية الوجود وأغراض احلياة اإلنسانية بيان اشتماله على :يظهر من النواحي التالية
والضروريات واحلاجيات والتحسينيات،  ،الكليات اخلمسبيان و ،ل وإنزال الكتبأهداف إرسال الرس

 ،وقواعد التعامل ،أصول الفضائلبيان املقاصد العامة واخلاصة، وبيان واشتماله على املصاحل واملفاسد،  و
القواعد  بيان واشتماله على ،علل و حكم مشروعية األحكامبيان واشتماله على  ،ومكارم األخالق

   :و تفصيل ذلك فيما يلي .الشرعية اليت تتضمن األسرار
  .)١(غایة الوجود وأغراض الحیاة اإلنسانیةبیان  اشتمالھ على: المطلب األول

وهذا قد يؤدي إىل . تتنوع نشاطات اإلنسان يف هذه احلياة، وختتلف إراداته وأهدافه منها
ذه احلياة، وإذا مجعت غايات اإلنسان وإراداته تشتت مهوم اإلنسان وإراداته، وبالتايل تعبه وضنكه يف ه

حول غاية واحدة، تركزت جهوده، وسعد قلبه، وأحسن يف حياته، وأصلح ما حوله، وهذه الغاية 
واهلدف تتوحد عندها مجيع نشاطات اإلنسان وإراداته فتثمر وينجز يف حياته الدنيوية واألخروية، ألن 

الغاية اليت يقبلها مجيع البشر بفطرم واليت البد أن تتصف وملعرفة هذه . ةمهه واحد، وطريقه واحد
بالشمول و العلو وحتقق لإلنسان السعادة فتجلب له مصاحله وتدفع عنه املفاسد، حتدث عنها القرآن 

وقال ،]٥٦/الذاريات[ ﴾ليعبدون إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما﴿:وأوضحها غاية اإليضاح بقوله
فاملقصد . ]٢١/البقرة[بلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَ﴿:تعاىل

وهذا اهلدف تندرج حتته مجيع نشاطات اإلنسان وإراداته، فإذا تقلب  العبودية هللا سبحانه،من اخللق هو 
تي للَّه رب قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومما﴿: كل أحواله، قال تعاىل هللا يف يف حياته كان عبداً

﴾نيالَموال تتحقق هذه العبودية إال بإحسان العمل بالسعي ملا يصلحه واجتناب ما . ]١٦٢/األنعام[الْع
إِنا ﴿: وقال. ]٢/امللك[ م أَيكُم أَحسن عملًا﴾كُلَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوا﴿:قال تعاىل .يفسده

لُوبنا لةً لَهضِ زِينلَى الْأَرا عا ملْنعلًا﴾جمع نسأَح مهأَي مأو  فاهللا سبحانه مل خيلقنا مهالً. ]٧/الكهف[ ه
أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا ﴿ :قال تعاىل .وسنرجع إليه لنجازى على أعمالنا ،وإمنا خلقنا لعبادته ،عبثاً

وفهم املقصد من خلق اإلنسان يعطي تصورا ملهمته يف . ]١١٥/املؤمنون[﴾وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ
 وأنه كلما سعى لتحقيقها كان ذلك سببا لصالحه ،حىت ينشغل ا وال ينشغل بغريها عنها ،األرض

وكلما نسي هذه الغاية أو تغافل عنها كلما كان سببا لفساده  وشقائه  ،ه وفالحهواستقامة حياته وفوز
  .وخسارته

                                                             
 .٢١٩مقاصد الشريعة عند مالكية العصر، اخلادمي ص) ١(
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  اشتمالھ على أھداف إرسال الرسل وإنزال الكتب :المطلب الثاني

  

   .وأوضح يف القرآن  املقاصد اليت من أجلها أرسلهم ،أرسل اهللا الرسل
  . الدعوة إىل عبادة اهللا واجتناب الطاغوت :ومن ذلك
. ]٣٦/النحل[ لَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت﴾ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا ال﴿:قال تعاىل

 خيرب تعاىل أن حجته قامت على مجيع األمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إال وبعث اهللا فيها رسوالً
وما ﴿:قال تعاىل .)١(وهو عبادة اهللا وحده ال شريك لهوكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد، 
  ]٢٥/األنبياء[ لَه إِلَّا أَنا فَاعبدون﴾أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِ

فما فتئوا يرددوا  ،وملا كانت الدعوة إىل العبودية هي وظيفتهم عليهم الصالة والسالم
فكانت هذه دعوة نوح، قال  ]٥٩/األعراف[ ما لَكُم من إِلَه غَيره﴾يا قَومِ اعبدوا اللَّه ﴿:ألقوامهم

علَيكُم لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره إِني أَخاف ﴿: تعاىل
وإِلَى عاد أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ ﴿: قال تعاىل ،وكذلك دعوة هود]٥٩/األعراف[ اب يومٍ عظيمٍ﴾عذَ

  .صلى اهللا عليهم وسلم أمجعني ]٦٥/األعراف[ فَلَا تتقُونَ﴾اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَ
  .الدعوة إىل التقوى :ومن ذلك
) ١٠٦(إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوح أَلَا تتقُونَ ) ١٠٥(كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلني ﴿: قال تعاىل

 نيولٌ أَمسر ي لَكُم١٠٧(إِن ( قُوا اللَّهفَات ونيعأَطو)وقال تعاىل. ]١٠٨- ١٠٥/الشعراء[ ﴾)١٠٨: 
﴿ نيلسرالْم ادع ت١٢٣(كَذَّب (َقُونَ إِذْ قتأَلَا ت وده موهأَخ مالَ لَه)١٢٤ ( نيولٌ أَمسر ي لَكُمإِن
)١٢٥ (فَات ونيعأَطو قُوا اللَّه)وشعيب عليهم  ،ولوط ،وقال هلم صاحل. ]١٢٧- ١٢٣/الشعراء[ ﴾)١٢٦

   .السالم مثل ذلك
  .البشارة والنذارة: ومن ذلك
واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب كَانَ الناس أُمةً ﴿ :قال تعاىل

يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قئَلَّا ﴿:وقال تعاىل. ]٢١٣/البقرة[ ﴾بِالْحل رِينذنمو رِينشبلًا مسر
وما نرسلُ الْمرسلني إِلَّا ﴿ :وقال تعاىل. ]١٦٥/النساء[ للَّه حجةٌ بعد الرسلِ﴾ا يكُونَ للناسِ علَى

ع فوفَلَا خ لَحأَصو نَآم نفَم رِينذنمو رِينشبونَ﴾منزحي ملَا هو هِميذكر تعاىل، زبدة ]٤٨/األنعام[ لَي

                                                             
  )١/٤٤٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
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واألعمال اليت إذا  ر به،شبر واملُشبمستلزم لبيان املُشارة والنذارة، وذلك ما أرسل به املرسلني؛ أنه الب
  ) ١(ر به، واألعمال اليت من عملها، حقت عليه النذارةذَنر واملُذَنواملُ. عملها العبد، حصلت له البشارة

  .وخص القرآن املقاصد من إرسال الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم بالبيان
تالوة اآليات، والتزكية، وتعليم : أن املقصد من إرساله صلى اهللا عليه وسلم :ومن ذلك
   .وتعليم ماال نعلم ،الكتاب واحلكمة

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسولًا من أَنفُِسهِم يتلُو علَيهِم َآياته ﴿:قال تعاىل
عيو كِّيهِمزيووا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهبِنيٍ﴾لِّملَالٍ مي ضلُ لَفقَب ١٦٤/آل عمران[ ن[ .

من الشرك، واملعاصي، والرذائل،  ﴾ويزكيهم﴿ .يعلمهم ألفاظها ومعانيها: أي ﴾هيتلو عليهم آيات﴿:قوله
يتلو ﴿: لقرآن، فيكون قولهإما جنس الكتاب الذي هو ا ﴾يعلمهم الكتاب﴿و .وسائر مساوئ األخالق

الكتابة، فيكون قد امنت عليهم، بتعليم  - هنا-املراد به اآليات الكونية، أو املراد بالكتاب  ﴾عليهم آياته
السنة، اليت هي شقيقة القرآن، أو : هي ﴾واحلكمة﴿الكتاب والكتابة، اليت ا تدرك العلوم وحتفظ، 

فجمع هلم بني تعليم األحكام، وما به تنفذ األحكام، .ةوضع األشياء مواضعها، ومعرفة أسرار الشريع
وما به تدرك فوائدها ومثراا، ففاقوا ذه األمور العظيمة مجيع املخلوقني، وكانوا من العلماء 

  .)٢(الربانيني
  .ومن مقاصد إرساله صلى اهللا عليه وسلم الرمحة بالعاملني

جاءت هذه اآلية مشتملة على . ]١٠٧/األنبياء[﴾للْعالَمني وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً﴿:قال تعاىل
 ،وصف جامع لبعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم ومزيتها على سائر الشرائع مزية تناسب عمومها ودوامها

إذ اشتملت هاته اآلية بوجازة ألفاظها على مدح  ،وصيغت بأبلغ نظم٣.وذلك كوا رمحة للعاملني
ومدح رسالته بأن كانت مظهر رمحة اهللا تعاىل للناس  ،والسالم ومدح مرسله تعاىلالرسول عليه الصالة 

  .)٤(وبأا رمحة اهللا تعاىل خبلقه ،كافة
  .ومن مقاصد إرساله صلى اهللا عليه وسلم البالغ

فَما بلَّغت رِسالَته واللَّه  يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ﴿ :قال تعاىل
هذا أمر من اهللا لرسوله حممد صلى ]٦٧/املائدة[ يهدي الْقَوم الْكَافرِين﴾يعصمك من الناسِ إِنَّ اللَّه لَا 

مة اهللا عليه وسلم بأعظم األوامر وأجلها، وهو التبليغ ملا أنزل اهللا إليه، ويدخل يف هذا كل أمر تلقته األ
                                                             

 )١/٢٥٧( تيسري الكرمي الرمحن ١
 )١/١٥٥(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 )٩/٢١٩(التحرير والتنوير  ٣
 )٧/١٦٥(التحرير والتنوير  ٤
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فبلغ صلى . عنه صلى اهللا عليه وسلم من العقائد واألعمال واألقوال، واألحكام الشرعية واملطالب اإلهلية
اهللا عليه وسلم أكمل تبليغ، ودعا وأنذر، وبشر ويسر، وعلم اجلهال األميني حىت صاروا من العلماء 

عليه، وال شر إال حذرها عنه،  فلم يبق خري إال دل أمته. الربانيني، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله
  .)١(وشهد له بالتبليغ أفاضل األمة من الصحابة، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال املسلمني

  ]٩٩/املائدة[ ما تبدونَ وما تكْتمونَ﴾ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ واللَّه يعلَم ﴿ :وقال تعاىل
   .عليه وسلم إظهار دين اإلسالم على سائر األديانومن مقاصد إرساله صلى اهللا 

كَرِه  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو﴿ :قال تعاىل
لذي هو العمل ا ﴾ودينِ الْحق﴿الذي هو العلم النافع  ﴾بِالْهدى﴿:قوله ]٣٣/التوبة[ الْمشرِكُونَ﴾

على بيان احلق من الباطل يف أمساء اللّه  صلى اهللا عليه وسلم مشتمالً الصاحل فكان ما بعث اللّه به حممداً
بكل مصلحة نافعة للقلوب، واألرواح واألبدان من  اله، ويف أحكامه وأخباره، واألمروأوصافه وأفع

كارم األخالق وحماسن الشيم، واألعمال الصاحلة إخالص الدين للّه وحده، وحمبة اللّه وعبادته، واألمر مب
واآلداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من األخالق واألعمال السيئة املضرة للقلوب 

ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه ﴿فأرسله اللّه باهلدى ودين احلق .واألبدان والدنيا واآلخرة
ليعليه على سائر األديان باحلجة والربهان، والسيف والسنان، وإن كره املشركون : أي ﴾الْمشرِكُونَ

  ٢.ذلك
وحتليل  ،ومن مقاصد إرساله صلى اهللا عليه وسلم األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  .الطيبات وحترمي اخلبائث، ووضع اإلصر واألغالل
بِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة الَّذين يتبِعونَ الرسولَ الن﴿ :قال تعاىل

م الْخبائثَ ويضع والْإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِ
عه لَالَ الَّتي كَانت علَيهِم فَالَّذين َآمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معنهم إِصرهم والْأَغْ

  ]١٥٧/األعراف[﴾أُولَئك هم الْمفْلحونَ
   .احلكم بني الناس فيما اختلفوا فيه ومن مقاصد إرساله صلى اهللا عليه وسلم

فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم ﴿ :قال تعاىل
لسوا تلِّمسيو تيا قَضما مجرا﴾ح٦٥/النساء[ يم[  

  
                                                             

 )١/٢٣٩(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٣٣٥(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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  :فمنها ،وأما مقاصد إنزال الكتب 
  :منها ،ه لرسوله صلى اهللا عليه وسلموقد بني سبحانه املقاصد اليت من أجلها أنزل كتاب

 ﴾)٢(فيه هدى للْمتقني  ذَلك الْكتاب لَا ريب) ١(امل ﴿:، قال تعاىلأنه هدى للمتقني
  .]٣- ١/البقرة[

شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرَآنُ ﴿ :، قال تعاىلو هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان
ى لداهنيباسِ ولن﴾قَانالْفُرى ودالْه نم ١٨٥/البقرة[ ت.[  

إِنَّ هذَا الْقُرَآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِني ﴿:قال تعاىل وأنه يهدي لليت هي أقوم، 
نَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالَْآخرة أَعتدنا لَهم عذَابا أَليما وأَ) ٩(الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِريا 

  ].١٠، ٩/اإلسراء[﴾ )١٠(
ورحمةً لقَومٍ ولَقَد جِئْناهم بِكتابٍ فَصلْناه علَى علْمٍ هدى ﴿:قال تعاىل وأنه رمحة لقوم يؤمنون،

  .]٥٢/األعراف[ يؤمنونَ﴾
آل [ دى وموعظَةٌ للْمتقني﴾هذَا بيانٌ للناسِ وه﴿:قال تعاىل ان وموعظة للمتقني،وأنه بي

يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء ﴿:قال تعاىل ،وأنه شفاء ملا يف الصدور]١٣٨/عمران
هورِ ودي الصا فمةٌ لمحرى ود﴾نِنيمؤلْم٥٧/يونس[ ل.[  

وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق ﴿ :قال تعاىل ،عليها ومهيمناً ،ملا بني يديه من الكتب وأنه مصدقاً
ا تتبِع أَهواَءهم عما جاَءك مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنا علَيه فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَ

قالْح ن٤٨/املائدة[﴾م.[  
ما قَد جاَءكُم بصائر من ربكُم فَمن أَبصر فَلنفِْسه ومن عمي فَعلَيها و﴿:قال تعاىل ،وأنه بصائر
﴾يظفبِح كُملَيا ع١٠٤/األنعام[ أَن[  

لْكتابِ ذَلك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكتاب بِالْحق وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا في ا﴿:تعاىلقال  ،وأنه منزل باحلق
﴾يدعقَاقٍ بي شا﴿ :وقال تعاىل .]١٧٦/البقرة[ لَفلْنسا أَرملَ وزن قبِالْحو اهلْنزأَن قبِالْحا ورشبإِلَّا م ك

  ]١٠٥/سراءاإل[ ونذيرا﴾
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك ﴿:قال تعاىل ،وأنه للحكم بني الناس

  ]١٠٥/النساء[ خائنِني خصيما﴾اللَّه ولَا تكُن للْ
يتذَكَّر أُولُو مبارك ليدبروا َآياته ولكتاب أَنزلْناه إِلَيك ﴿:قال تعاىل ،وأنه للتدبر والتذكر

  ]٢٩/ص[ الْأَلْبابِ﴾
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الر كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس ﴿:قال تعاىل ،وأنه إلخراج الناس من الظلمات إىل النور
  ]١/إبراهيم[ زِيزِ الْحميد﴾ى صراط الْعمن الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْن ربهِم إِلَ

وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِلَّا لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه ﴿ :قال تعاىل ،وأنه لبيان ما اختلف فيه
  ]٦٤/النحل[ ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ﴾وهدى 

ه روح الْقُدسِ من ربك بِالْحق ليثَبت الَّذين َآمنوا قُلْ نزلَ﴿:قال تعاىل ،وأنه لتثبيت الذين آمنوا
و﴾نيملسلْمى لرشبى ود١٠٢/النحل[ ه[  

الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ ﴿:، قال تعاىلللبشارة والنذارة وأنه قيماً
 أَجرا قَيما لينذر بأْسا شديدا من لَدنه ويبشر الْمؤمنِني الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم) ١(لَه عوجا 

  ]٤-١/الكهف[ ﴾)٤(وا اتخذَ اللَّه ولَدا وينذر الَّذين قَالُ) ٣(ماكثني فيه أَبدا ) ٢(حسنا 
يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم ﴿ :قال تعاىل ،وهداية للصراط املستقيموأنه نور 

بِنيم ابتكو ورن اللَّه نم اَءكُمج ريٍ قَدكَث نفُو ععيابِ وتالْك نفُونَ مخت متا كُنما مريي ) ١٥( كَثدهي
مستقيمٍ  اتبع رِضوانه سبلَ السلَامِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط بِه اللَّه منِ

  ]١٦، ١٥/املائدة[﴾)١٦(
كرةً لمن يخشى ا تذْإِلَّ) ٢(ما أَنزلْنا علَيك الْقُرَآنَ لتشقَى ) ١(طه ﴿ :قال تعاىل ،وأنه للسعادة

  ]٤-١/طه[ ﴾)٣(
وكَذَلك أَنزلْناه قُرَآنا عربِيا وصرفْنا فيه من الْوعيد لَعلَّهم ﴿ :قال تعاىل ،وأنه للتقوى والذكرى

  ]١١٣/طه[ ﴾يتقُونَ أَو يحدثُ لَهم ذكْرا
 يكُونَ للْعالَمني نذيرا﴾زلَ الْفُرقَانَ علَى عبده لتبارك الَّذي ن﴿ :قال تعاىل ،وأنه فرقان

  ]١/الفرقان[
  ]١٠/األنبياء[ م أَفَلَا تعقلُونَ﴾لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتابا فيه ذكْركُ﴿: ، قال تعاىلوأنه للذكر
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  اشتمالھ على الكلیات الخمس :المطلب الثالث

  

 ،وال يستطيعون أن يعبدوه إال بدينه ،طلوب من العباد ألن اهللا خلقهم لعبادتهإن التدين أمر م
 ،وعقله حمفوظ ليعي هذا الدين ويستطيع أن يقوم حبقه ،وذلك يستلزم أن تكون نفسه حمفوظة ليتدين

وحىت تستقيم حياة املكلف  ،وكذلك يستلزم بقاء املكلفني ليعبدوا اهللا وذلك ال يكون إال حبفظ النسل
   .مصاحله الدينية والدنيوية  البد له من املالو

حفظ الدين، والنفس،  :الكليات اخلمسوألجل ذلك جاء القرآن الكرمي باحملافظة على هذه 
  .؛ ليحقق اإلنسان املقصد األعلى من خلقه وهو عبوديته هللا رب العاملني والعقل، والنسل، واملال

وأحاديث الرسول  ،يف آيات القرآن الكرمي ة جداًواألدلة على احملافظة على هذه الكليات كثري
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا ﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل ،صلى اهللا عليه وسلم

 نحلَاقٍ نإِم نم كُملَادلُوا أَوقْتلَا تا وانسنِ إِحيدالبِالْوا وهنم را ظَهم شاحوا الْفَوبقْرلَا تو ماهإِيو قُكُمزرن
قعت لَّكُملَع بِه اكُمصو كُمذَل قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسلُوا النقْتلَا تو طَنا بموا ) ١٥١(لُونَ وبقْرلَا تو

سعها لَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ بِالْقسط لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا ومالَ الْيتيمِ إِلَّا بِا
وأَنَّ هذَا ) ١٥٢(كَّرونَ وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللَّه أَوفُوا ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَ

كُم تتقُونَ علَّصراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَ
  ].١٥٣-١٥١/األنعام[ ﴾)١٥٣(

وإمنا هي اجتهاد من العلماء يف  ،ةيف القرآن أو السن صرحياً وهذه الكليات مل ينص عليها نصاً
ال يعين أن هذه الكليات أمر قد خيتلف يف حمافظة  اًواملقصود بأن هذا اجتهاد ،النظر الكلي هلذه النصوص

وإمنا املقصود أن حصر الكليات املعتربة يف الدين ذه اخلمس أمر وارد فيه الزيادة أو  ،الشريعة عليه
  .علماءالنقصان حبسب نظر كل عامل من ال

إن األصول الكلية اليت جاءت الشريعة حبفظها مخسة وهي الدين، والنفس، : "يقول الشاطيب
  . والعقل،و النسل واملال

  .فهو أصل ما دعا  إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهما، وهو أول ما نزل مبكة: أما الدين
 }نفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقولَا تقْتلُوا ال{:فظاهر إنزال حفظها مبكة، كقوله: وأما النفس

  ]١٥١/األنعام[
فهو و إن مل يرد حترمي ما يفسده إال باملدينة، فقد ورد يف املكيات جممال؛ إذ هو : وأما العقل

فالعقل حمفوظ . فعهماالسمع والبصر وغريمها، وكذلك مناداخل يف حرمة النفس كسائر األعضاء من 
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املكية عما يزيله رأسا كسائر األعضاء ساعة أو حلظة، مث يعود كأنه غطي مث كشف شرعا يف األصول 
  .وأيضا فإن حفظه علة هذا الوجه من املكمالت ألن شرب اخلمر قد بني اهللا مثالبها يف القرآن. عنه

فقد ورد يف املكي من القرآن بتحرمي الزنا، واألمر حبفظ الفروج إال على األزواج : وأما النسل
  .ملك اليمنيأو 

فورد فيه حترمي الظلم، وأكل مال اليتيم، واإلسراف، والبغي، ونقص املكيال أو : وأما املال
  .امليزان، والفساد يف األرض، وما درا ذا املعىن

  .)١("داخل حتت النهي عن إذايات النفوسامللحق ا فوأما العرض 
أوجز أو مبينني ملا أمجل يف التشريع  وجاء كل من التشريع املدين والسنة النبوية مفصلني ملا

املكي، ومل يتجاوز الدعوة إىل احلفاظ على الضروريات اخلمس، فهما يعدان كالوسائل املبينة حلفظ هذه 
  .)٢(املقاصد الكلية

وإذا نظرنا إىل السنة وجدناها ال تزيد على تقرير هذه األمور، فالكتاب : "ولذلك قال الشاطيب
ملا فيه منها، فال جتد يف السنة إال  على الكتاب وبياناً إليها، والسنة أتت ا تفريعاًيرجع  أتى ا أصوالً

  .)٣("ما هو راجع إىل تلك األقسام
  .اشتمالھ على الضروریات والحاجیات والتحسینیات: المطلب الرابع

  
لعلماء يف لذلك اجتهد ا ،وهذه املصاحل تتفاوت يف قوا ،جاء القرآن الكرمي حبفظ مصاحل العباد

ومكمل  ،التحسينيات ،احلاجيات ،الضروريات: تبيني مراتب هذه املصاحل وخلصوا إىل أا على مراتب
  .كل مرتبة منها

فإذا نظرنا إىل : "يقول الشاطيب .وهذه املراتب جتد احملافظة عليها يف نصوص القرآن الكرمي
آن على الكمال، وهي الضروريات رجوع الشريعة إىل كلياا املعنوية وجدناها قد تضمنها القر

  .)٤("واحلاجيات والتحسينيات، ومكمل كل واحد منها، وهذا كله ظاهر
النظر إىل ما دل عليه الكتاب يف اجلملة وأنه موجود يف السنة على : "ويقول يف موضع آخر

 ،هلما ين جلباًالكمال زيادة إىل ما فيها من البيان والشرح، وذلك أن القرآن أتى بالتعريف مبصاحل الدار

                                                             
  .اليت جاء ا التشريع املكي حباجة إىل مزيد من البحث والدراسة، إن األصول الكلية )٤٨-٣/٤٦(الشاطيب  ،املوافقات) ١(
 .٢٥٥يف فكر اإلمام أيب إسحاق الشاطيب، جمدي حممد حممد عاشور، ص الثابت واملتغري) ٢(
  .)٤/٢٧(الشاطيب ،املوافقات) ٣(
 ).٣/٣٦٨( رجع السابقامل) ٤(
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الضروريات ويلحق ا : هلما، وقد مر أن املصاحل ال تعدو ثالثة أقسام وهي والتعريف مبفاسدمها دفعاً
مكمالا، واحلاجيات ويضاف إليها مكمالا، والتحسينيات ويليها مكمالا، وال زائد على هذه 

ها ال تزيد على تقرير هذه األمور، وإذا نظرنا إىل السنة وجدنا. الثالثة املقررة يف كتاب املقاصد
، فال جتد يف منها ا فيهمل ى الكتاب وبياناًعل يرجع إليها، والسنة أتت ا تفريعاً فالكتاب أتى ا أصوالً

  .)١("السنة إال ما هو راجع إىل تلك األقسام
  المفاسددرء المصالح وجلب  بیان اشتمالھ على :المطلب الخامس

  
 ،عن املصاحل والسعي يف درء املفاسد، ولكنهم متفاوتون يف إدراك ذلكفُطر الناس على البحث 

  .  للناس املصاحل واملفاسد ليبنيفجاء القرآن 
معظم مقاصد القرآن األمر باكتساب املصاحل وأسباا، والزجر : "العز بن عبد السالميقول 

لب مصاحل، تدرأ مفاسد أو جتالشريعة كلها مصاحل إما : " ويقول.)٢(" عن اكتساب املفاسد وأسباا 
أو  ،حيثك عليه فتأمل وصيته بعد ندائه، فال جتد إال خرياًوا﴾نامَء ينا الذهيا أَي﴿: فإذا مسعت اهللا يقول

 بني احلث والزجر، وقد أبان يف كتابه ما يف بعض األحكام من املفاسد حثاً يزجرك عنه، أو مجعاً شراً
  .)٣(" على إتيان املصاحل  عض األحكام من املصاحل حثاًوما يف ب ،على اجتناب املفاسد

وهداية القرآن هلذه املصاحل واملفاسد نبعت من حاجة اإلنسان الفقري الضعيف املتصف بصفات 
   .الضعف والنقص إىل هداية الرب الغين القوي العليم اخلبري إىل هذه املصاحل واملفاسد

 ،ودرأ املفاسد بأعظم ما تدرأ به املفاسد ،الشرائعوالقرآن الكرمي جاء بأكمل املصاحل بأكمل 
قال اهللا .وهو احلجة الباقية إىل قيام الساعة ،وهو اية الكمال اليت بلغته الشرائع ،فهو الكتاب اخلامت

احل اليت وباجلملة فاملص: "الشيخ األمنييقول ]٩/اإلسراء[ يهدي للَّتي هي أَقْوم﴾ إِنَّ هذَا الْقُرَآنَ﴿ :تعاىل
  :ثالثعليها مدار الشرائع 

  .درء املفاسد املعروف عند أهل األصول بالضروريات: األوىل
  .جلب املصاحل املعروف عند أهل األصول باحلاجيات: والثانية
اجلري على مكارم األخالق وحماسن العادات، املعروف عند أهل األصول : والثالثة

  .بالتحسينيات والتتمات

                                                             
  .)٤/٢٧( وافقاتامل) ١(
  .)١/٨(حكام قواعد األ) ٢(
  .)١/١١(السابق  املصدر) ٣(
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 "الثالث هدى فيها القرآن العظيم للطريق اليت هي أقوم الطرق وأعدهلا وكل هذه املصاحل 
)١(.  

إِنَّ اللَّه يأْمر ﴿:وأمجع آية للحث على املصاحل كلها والزجر عن املفاسد بأسرها قوله تعاىل
 ظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ﴾والْبغيِ يع بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ

  .)٢( ]٩٠/النحل[
ويعرب القرآن عن أنواع املصاحل واملفاسد بألفاظ كلية جامعة، مثل العدل، اإلحسان، اخلري، الرب 

  .)٣( .يف جانب املصاحل، والشر والفحشاء، واملنكر، والبغي يف جانب املفاسد
  :واملصلحة قسمان

  :مصلحة عامة
وال التفات منه إىل أحوال األفراد إال من حيث أم  ،وهي مافيه صالح عموم األمة أو اجلمهور 

ومنه معظم فروض  ،وهذا هو معظم ماجاء فيه التشريع القرآين ،أجزاء من جمموع األمة
  .يف حصول قوة لألمة واجلهاد وطلب العلم الذي يكون سبباً ،كطلب العلم الديين،الكفايات

  :صةومصلحة خا
وهي ما فيه نفع اآلحاد باعتبار صدور األفعال من آحادهم ليحصل بإصالحهم صالح اتمع املركب 

وهو بعض ما جاء به التشريع القرآين  ،وأما العموم فحاصل تبعا ،إىل األفراد اًفااللتفات فيه ابتداء ،منهم
حلجر على السفيه مدة سفهه، وهذا مثل حفظ املال من السرف با .ومعظم ما جاء يف السنة من التشريع

  . )٤(وليس نفعا للجمهور  ،أو جيده وارثه من بعده ،فذلك نفع لصاحب املال ليجده عند رشد
  

  

  

  

  

  
                                                             

  )٣/٤٤٨( أضواء البيان) ١(
  .)٢/١٨٩( العز بن عبد السالم ،حكامقواعد األ)٢(
 ١٠٠ص.مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم، عمر بن صاحل بن عمر) ٣(
 .باختصار ٢٨٠-٢٧٩ابن عاشور ص ،مقاصد الشريعة )٤(



 
 

91 

  .اشتمالھ على المقاصد العامة والخاصة :المطلب السادس

  
يتنوع القرآن يف عرضه للمقاصد الشرعية، فتارة يتحدث عن املقاصد العامة اليت تدخل يف جل 

   .عة، وتارة يتحدث عن مقاصد خاصة لبعض األحكامالشري
  :املقاصد العامةفمن 

 ،]٢٣٣/البقرة[﴾لَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده﴿:قال تعاىل. مقصد رفع الضرر والضرار
  .]٢٨٢/البقرة[ يضار كَاتب ولَا شهِيد﴾ ولَا﴿:وقال تعاىل

وما ﴿:وقال تعاىل ]٦/املائدة[ ﴾ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ﴿:قال تعاىل. حلرجومقصد رفع ا
  .]٧٨/احلج[ يكُم في الدينِ من حرجٍ﴾جعلَ علَ

  :لبعض األحكام الشرعيةاملقاصد اخلاصة ومن 
  ].٤٥/العنكبوت[﴾تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ﴿:الصالةقوله تعاىل يف 

خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن ﴿:الزكاةوقوله تعاىل يف 
  ].١٠٣/التوبة[ هم واللَّه سميع عليم﴾لَ

وأَذِّنْ في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتني من كُلِّ فَج عميقٍ ﴿:احلجوقوله تعاىل يف 
)٢٧ (الْأَن ةهِيمب نم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ملَه عافنوا مدهشيامِ فَكُلُولا ع

أَطْعا وهنم ريالْفَق سائوا الْب٢٩- ٢٧/احلج[ ﴾)٢٨(م[.  
بلكُم يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَ﴿:لصياموقوله تعاىل يف ا

  .]١٨٣/البقرة[ لَعلَّكُم تتقُونَ﴾
انَ إِلَّا علَى قَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدوو﴿:جلهادوقوله تعاىل يف ا

﴾نيم١٩٣/البقرة[ الظَّال.[  
  

  



 
 

92 

  .اشتمالھ على أصول الفضائل، وقواعد التعامل، ومكارم األخالق :المطلب السابع

  
التعامل ومكارم األخالق، وجاء ا القرآن ليؤكدها  فالقرآن يعرف بأصول الفضائل وقواعد
  .)١(من خالل خمتلف تشريعاته وأحكامه وعموم آياته

وهي اليت جتسد الصلة باهللا، ) انيةأخالقا رب(وقد اشتمل القرآن على األخالق سواء كانت 
ه، واخلشية من والتوكل عليه، والرجاء يف رمحت ،اإلخالص له، واإلنابة إليه: وتعمق التقوى له مثل

أخالقا (أم كانت ..عذابه، واحلياء منه، والشكر على نعمائه، والصرب على بالئه، والرضا بقضائه
الصدق، واألمانة، والسخاء، والشجاعة، : ال يتم حسن املعايشة بني الناس إال ا مثل) إنسانية

ان، والرمحة، والغرية على والتواضع، والوفاء، واحلياء، والعفة، واحللم، والصرب، والعدل، واإلحس
  .)٢( احلرمات، وبر الوالدين، وصلة األرحام 

  :وقد اختذ القرآن أساليب خمتلفة يف بيان هذه الفضائل واألخالق فمن ذلك
كما يف قوله  مبكارم األخالق: ويؤيدهم مبعيته ونصره، أن اهللا وصف عباده الذين حيبهم 

. ]١٤٦/آل عمران[ ﴿واللَّه يحب الصابِرِين﴾،]١٤٨/آل عمران[ ﴾اللَّه يحب الْمحِسنِنيو﴿: تعاىل
إِنَّ اللَّه ﴿:وأما من كان على عكس هذه الصفات، فهو حمروم من حمبة اهللا تعاىل وهدايته كما قال تعاىل

بحلَا ي ﴾نِنيائ٥٨/األنفال[ الْخ[، ﴿نيمالظَّال بحلَا ي اللَّهو﴾ ]١٤٠/آل عمران[، ﴿ بحلَا ي إِنَّ اللَّه
  .]١٨/لقمان[ ﴾كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ ﴿:كما يف قوله تعاىل يف الصالة.واعتربها مثرة أساسية للعبادات املفروضة
من أَموالهِم صدقَةً خذْ ﴿:وقوله تعاىل يف الزكاة ]٤٥/العنكبوت[ عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ﴾الصلَاةَ تنهى 

  .]١٠٣/التوبة[ هرهم وتزكِّيهِم بِها﴾تطَ
بغرس الفضائل، وحماربة الرذائل يف  جند عناية الرسل مجيعاً قصص القرآن الكرميويف 

عليه السالم ينكر على قومه بطش فهود  .جمتمعام، إىل جوار الدعوة إىل توحيد اهللا تبارك وتعاىل
عليه السالم ينكر على قومه الشذوذ اجلنسي، وابتكارهم الفاحشة اليت ولوط  .وعيش املترفني اجلبارين،

عليه السالم يدعو إىل العدل االقتصادي، وإصالح املعامالت، وشعيب  .ما سبقهم ا أحد من العاملني
  .وأن يوفوا الكيل

                                                             
 .باختصار وتصرف .٢٢١املقاصد يف املذهب املالكي، نور اخلادمي ص ) ١(
 .٥٨، يوسف القرضاوي، ص؟كيف نتعامل مع القرآن العظيم) ٢(



 
 

93 

عليه نوح عن  فقال.ووصف اهللا أنبياءه بأوصاف وفضائل أخالقية جتعلهم أسوة للناس
 ﴿وإِبراهيم الَّذي وفَّى﴾:عليه السالمإبراهيم ، وعن ]٣/اإلسراء[ ﴿إِنه كَانَ عبدا شكُورا﴾:السالم

مث قال عن ، ]١٤/مرمي[لَم يكُن جبارا عصيا﴾وبرا بِوالديه و﴿:عليه السالمحيىي وعن  ،]٣٧/النجم[
  .)١(] ٤/القلم[ إِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ﴾و﴿:المعليه السحممد خامت رسله 

أي ببيان أساس  )فلسفة األخالق(ومن أهم ما عين به القرآن ما يتعلق بـ " :يقول القرضاوي
وقد ..اع اجلزاء على السلوك األخالقياإللزام اخللقي وأهداف األخالق يف اإلسالم وخصائصها، وأنو

دور العقل وال  والقرآن مل يلغ...أمر اهللا تعاىل ويه وما شرعه يف كتابه بني القرآن أن أساس اإللزام هو
حمور النجاة  واعترب القلب هو...ما عين  بباعث العمل أكثر من عنايته بصورة العمل..احلاسة اخللقية

  .)٢(" والفالح يف اآلخرة

  .اشتمالھ على علل وحكم مشروعیة األحكام :المطلب الثامن

  
للعلل واألوصاف املؤثرة واملعاين املعتربة يف األحكام القدرية والشرعية " ا ذكر القرآن صيغ

واجلزائية، ليدل بذلك على تعلق احلكم ا أين وجدت، واقتضائها ألحكامها، وعدم ختلفها إال ملانع 
وهذه الصيغ الواردة يف القرآن الكرمي عند النظر يف .٣"يعارض اقتضاءها ويوجب ختلف أثرها عنها 

وتبعا لذلك اختلفت  ،لتها جند أا متفاوتة من حيث قوة الداللة على التعليل فبعضها أقوى من بعضدال
كما اختلفوا يف عد أنواع التعليل تبعا الختالف  ،مناهج العلماء يف التقسيمات اليت جتمع صيغ التعليل

  .)٤(األنظار، وتنوع االصطالح، وتطبيق الضوابط اليت وضعوها 
تارة، وبكي  "أن"ـتارة، وب "الالم"ـتارة، وب "الباء"ـليل يف القرآن التعليل بومن صيغ التع

تارة، وبأن  "ملا"ـتارة، وبالفاء املؤذنة بالسببية تارة، وترتيب احلكم على الوصف املقتضي له تارة، وب
  .)٥(كما سبق ذكرهاملشددة تارة، وبلعل تارة، وباملفعول له تارة واألمثلة على ذلك كثرية

                                                             
 .٦١- ٦٠، يوسف القرضاوي ص؟كيف نتعامل مع القرآن العظيم :انظر)١(
 .باختصار ٦١، يوسف القرضاوي ص؟كيف نتعامل مع القرآن العظيم)٢(
 ١٥٢ابن القيم ص ،إعالم املوقعني )٣(
  :لتقسيم مهافكان لألصوليني منهجان يف ا )٤(

  .وداللة اإلمياء ،تقسيمها إىل داللة النص ومنه النص القاطع والظاهر :املنهج األول
  .وغري الصريح وهو اإلمياء ،الصريح :جعل مسلك التعليل هوالنص وهو قسمان :واملنهج الثاين

 .٣٤٥- ٣٤٢وليد احلسني ص ،القياس يف القرآن الكرمي: انظر
 ٣٥سبق ذكره ص  )٥(
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مل يفارق يف مجلته سلوكه يف بيان  حمكماً بديعاً سلك القرآن يف شرعية األحكام مسلكاً"د وق
بل عللها وبني أسباا ؛ غري أنه مل  ،ومل يكن  يف تشريعه يسرد األحكام سردا .العقائد وقصص األولني

لبست ثوب  ،لمة نابيةفالقارئ ال جيد يف تعليله ك .يلج الطريقة امللتوية اليت وجلها املؤلفون فيما بعد
إىل تشريع  ،فتراه ينتقل يف تالوته من بيان آية من آيات الكون ،االصطالح املصنوع يف العصور املتأخرة

كما يرى  ،ال يلمس فرقا إال ما تدعو إليه احلاجة من بسط الكالم لفهم السامع ،حكم من األحكام
حىت تسأم منها  ،ومل يسر يف تعليله سرية واحدة .بني كالم األدباء وتعبريات الفقهاء ذلك الفرق واضحاً

  .وفصل وأمجل ،بل غاير ونوع :ومتلها األمساع ،النفوس
فيفهم السامع أن هذا احلكم يدور مع ذلك الوصف  ،فتراه مرة يذكر وصفا مرتبا عليه حكما

وأخرى يذكر مع احلكم . ]٢/النور[ لْدة﴾احد منهما مئَةَ جالزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ و﴿:أينما وجد
وطورا .]٣٩/احلج[ قَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا﴾أُذنَ للَّذين ي﴿:سببه مقرونا حبرف السببية مقدما أو مؤخرا
وجهم رقُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُ﴿ :يأمر بشئ ويردفه بوصفه بأنه أطهر وأزكى

﴾مكَى لَهأَز كوحينا يذكر احلكم معلال إياه حبرف من حروف التعليل وهنا تكثر .]٣٠/النور[ ذَل
ما أَفَاَء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى ﴿:وتتعدد املثل ،األنواع

نيِ واكسالْمولَةًوكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساب ﴾كُمناِء مالْأَغْنِي ني١( "]٧/احلشر[ ب(.  
منها اًكمولورود التعليل يف القرآن ح:   

  .بيان أن اهللا تعاىل حكيم، وال  يشرع من األحكام إال ما فيه مصلحة للعباد: أوال
  .وجودها، وزواله بزواهلاارتباط احلكم بالعلة، ودورانه معها، ووجوده ب :ثانيا
وذلك أدعى إىل القبول، وأقرب إىل االنقياد، وأوقع يف  ،بيان احلكمة من تشريع األحكام: ثالثا

  .النفس
  .وبيان عظم الشريعة ومشوهلا ،الداللة على مقاصد الشريعة اإلسالمية العظيمة :رابعا

  .)٢(يف احلكم  وص منهاليه من األحكام باملنصإحلاق ماوجد فيه معىن املنصوص ع: خامسا

  

  

  

  
                                                             

 .١٥- ١٤شليب ص،حكامتعليل األ ١
 .٣٤٢وليد احلسني ص ،القياس يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ٢
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  اشتمالھ على القواعد الشرعیة التي تتضمن األسرار :المطلب التاسع

  
شىت من أسرار التشريع  ومن القرآن تستفاد القواعد الشرعية اجلليلة اليت تنطوي على أسرار

القرآن  ولقد كان هلذا التأصيل يف ،وأغراضه إذ إن القرآن الكرمي أصل تلك القواعد وأساسها األول
  .)١(األثر البالغ يف قيام القواعد وكيان املقاصد وثراء الفروع واألحكام

 لَّه غَفُور رحيم﴾فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه إِنَّ ال﴿:فقوله تعاىل
لْخنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه والْمنخنِقَةُ حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم ا﴿:وقوله]١٧٣/البقرة[

وأَنْ تستقِْسموا  والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النصبِ
ي موالْي قسف كُملَامِ ذَلبِالْأَز كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي نوشاخو مهوشخفَلَا ت ينِكُمد نوا مكَفَر ينالَّذ سئ

فَإِنَّ اللَّه ثْمٍ وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا فَمنِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف لإِ
  .فهاتان اآليتان أصل لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات]٣/املائدة[ فُور رحيم﴾غَ

هما أَكْبر من يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْم﴿:وقوله تعاىل
  .ملفاسد أوىل من جلب املصاحلدرء ا :أصل لقاعدة] ٢١٩/البقرة[ نفْعهِما﴾

 إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه﴿:وقوله تعاىل
  .الضرورة تقدر بقدرها:أصل لقاعدة]١٧٣/البقرة[

  :يف هذا املبحث خالصة القول
بعضها مرتب على بعض، بعضها إنه قد ذكر يف بعض آيات القرآن مقاصد شرعية كثرية و 

إىل غري ذلك، وهذا حيتاج إىل ..مقصود قصدا أصليا، وأخرى مقصودة بالتبع، وبعضها مقيدة يف السنة
  :أمور

  .مجع مقاصد احلكم الواحد يف القرآن -أ
  .املعرفة بدرجات ورتب املقاصد -ب
  .ضم مقاصد السنة إىل مقاصد القرآن -ج

  : ووجه احلاجة إىل ذلك
فإن يف مجع مقصد احلكم الواحد فائدة وهي حتقيق ذلك احلكم على أفضل : األولاألمر أما يف 

  .الوجوه كما أراده اهللا سبحانه بشرعه
                                                             

 .٢٢٠اخلادمي ص،يف املذهب املالكي املقاصد :انظر ١
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فإن املعرفة برتب املقاصد جيعل املكلف يعىن مبا كان أهم منها بقدر : الثاينوأما يف األمر 
قيق األصلي وبه يستقيم فهم النصوص استطاعته، وإذا علم املقصد األصلي من التابع فإنه يسعى يف حت

  .القرآنية والعمل ا
فإن علم املقاصد املطلوب هنا هو العلم مبقاصد الكتاب والسنة، والسنة : الثالثوأما األمر 

فإذا نظر الناظر يف القرآن ومل يكن على . مفسرة للقرآن، ومؤكدة له، ومنشئة ألحكام ليست يف القرآن
ملة كتابا وسنة حصل اخللل يف فهمه من هذا الباب حيث أمهل مقاصد دراية مبقاصد الشريعة كا

  .نصوص أخرى مبينة أو مستقلة
  .)١( وذا تظهر الصلة الوثيقة بني املقاصد والقرآن والتالزم يف الفهم والعمل

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .٤٩١-٤٩٠مقاصد الشريعة، اليويب، ص )١(
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  المبحث الثاني
  مقاصد القرآن الكریم

  

  القرآن الكریم التعبیر عن المقصد بالحكمة في: المطلب األول

  

مل يرد يف " املقاصد " ألن لفظ  ،إنه ملن املطلوب البحث عن اللفظ املعرب عن املقاصد يف القرآن
وإمنا استخدمت كلمة قصد يف القرآن ملختلف استعماالا  ،القرآن ليعرب عنها كما هو مصطلح عليه

  .اللغوية
 القرآن ملعان خمتلفة على حسب وقد أتى يف ،واللفظ الذي يقرب من املقاصد هو لفظ احلكمة

ومؤخره  ومقدمه وحمكمه ومتشاه املعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه:ومن ذلك ،السياق الذي ورد فيها
املعرفة و، العقل يف الدينو، العلم بالدينو، الفعلاإلصابة يف القول وو، الفقه يف القرآنو ،وحالله وحرامه

  ١.سنةوال، النبوة و، اخلشيةو ،مالفهو، واالتباع له والفقه فيه بالدين
  :منها ،والذي يهم هنا ذكر بعض عبارات العلماء اليت تفسر احلكمة يف اآليات باملقاصد

كَما أَرسلْنا فيكُم رسوال منكُم يتلُو علَيكُم آياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتاب ﴿:قوله تعاىل 
يةَ وكْمالْحونَولَمعوا تكُونت ا لَمم كُملِّمةَ﴿" :يقول السعدي.]١٥١:البقرة[﴾عكْمالْحهي : قيل ﴾و
 -على هذا  -والفقه فيها، وتنزيل األمور منازهلا ؛ فيكون  معرفة أسرار الشريعةاحلكمة، : السنة، وقيل

واعترب األلوسي  ٢".وتعرب عنهتعليم السنة داخال يف تعليم الكتاب، ألن السنة، تبني القرآن وتفسره، 
  .٣تعليم الكتاب وتفهيم ما انطوى عليه من احلكمة اإلهلية، واألسرار الربانية :املعىن

واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه ﴿:وقوله تعاىل
اعو قُوا اللَّهاتويملٍء عيبِكُلِّ ش وا أَنَّ اللَّهيقول السعدي]٢٣١:البقرة[﴾لَم:"﴿ةكْمالْحأي ﴾الكتاب و :

بيان حكمة اهللا  - أي– مة فيهكم، واحلكاحلُ فالكتاب فيه باحلكمة أسرار الشريعة،املراد : وقيل،السنة
وهذا مما يقوي مبا أنزل عليكم، : أي ﴾يعظُكُم بِه﴿يف أوامره ونواهيه، وكال املعنيني صحيح، وهلذا قال 

أو الترهيب، فاحلكم به  ة ببيان احلكم واحلكمة، والترغيب، ألن املوعظأسرار الشريعة أن املراد باحلكمة
أما ابن .٤"يزول اجلهل، واحلكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، واحلكمة مع الترهيب يوجب الرهبة 

                                                             
 ) ٢٧٩-٥/٥٧٦(الطربي ، جامع البيان :انظر ١
 )١/٧٤( تيسري الكرمي الرمحن ٢
 )٢/٤١٧( أللوسيا ،روح املعاين: انظر ٣
 .باختصار)١/١٠٣( تيسري الكرمي الرمحن ٤
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وإدراك مصاحل وهو العربة بأحوال األمم املاضية  ،ن الشريعةالعلم املستفاد م :احلكمة" :عاشور فيقول
ومن اإلمياء إىل  ،ومعىن إنزال احلكمة أا كانت حاصلة من آيات القرآن .وأسرار الشريعة ،الدين
ومما حيصل أثناء ممارسة الدين وكل ذلك منزل من اهللا تعاىل بالوحي إىل الرسول صلى اهللا عليه  ،العلل
  .)١("وسلم

يؤتي الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا ﴿ :تعاىل وقوله
ملا أمر تعاىل ذه األوامر العظيمة املشتملة على األسرار واحلكم :"يقول السعدي].٢٦٩:البقرة[﴾كَثريا

لعلم النافع والعمل الصاحل وكان ذلك ال حيصل لكل أحد، بل ملن من عليه وآتاه اهللا احلكمة، وهي ا
، وإن من آتاه اهللا احلكمة فقد آتاه خريا كثريا وأي خري أعظم من خري ومعرفة أسرار الشرائع وحكمها

  .)٢(! "فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوما
يقول ]٤٨:آل عمران[ةَ والتوراةَ واإلنجِيلَ﴾ويعلِّمه الْكتاب والْحكْم﴿:وقوله تعاىل

، ووضع األشياء مواضعها، فيكون ذلك امتنانا على معرفة أسرار الشرعواملراد باحلكمة ":السعدي
  .)٣("والعلم واحلكمة، وهذا هو الكمال لإلنسان يف نفسه عيسى عليه السالم بتعليمه الكتاب

وال من أَنفُِسهِم يتلُو علَيهِم آياته لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رس﴿:وقوله تعاىل
يقول ].١٦٤:آل عمران[ ﴾ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍ

أسرار  ، ومعرفةالسنة، اليت هي شقيقة القرآن، أو وضع األشياء مواضعها: هي ﴾واحلكمة﴿":السعدي
فجمع هلم بني تعليم األحكام، وما به تنفذ األحكام، وما به تدرك فوائدها ومثراا، ففاقوا ذه .الشريعة

إشارة إىل : احلكمة:" يقول الرازي .)٤("األمور العظيمة مجيع املخلوقني، وكانوا من العلماء الربانيني
  .)٥(حماسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعها

ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيك ورحمته لَهمت طَائفَةٌ منهم أَنْ يضلُّوك وما يضلُّونَ إِلَّا ﴿ :وقوله تعاىل
 كُنت ا لَمم كلَّمعةَ وكْمالْحو ابتالْك كلَيع لَ اللَّهزأَنٍء ويش نم كونرضا يمو مهفُسكَأَنو لَمعانَ ت

إما السنة اليت قد قال فيها بعض : واحلكمة"  :يقول السعدي]١١٣:النساء[ ﴾فَضلُ اللَّه علَيك عظيما
الزائدة على معرفة أحكامها،  معرفة أسرار الشريعةوإما  .إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن: السلف

  .)٦("وتنزيل األشياء منازهلا وترتيب كل شيء حبسبه
                                                             

 باختصار)١/٤٢٥( التحرير والتنوير ١
 )١/١١٥( تيسري الكرمي الرمحن ٢
 )١/١٣١( املرجع السابق ٣
 )١/١٥٥( املرجع السابق ٤
  )٤/٤٥٩(تفسري الرازي  ٥
 )١/٢٠٠( تيسري الكرمي الرمحن ٦
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إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتي علَيك وعلَى والدتك إِذْ أَيدتك بِروحِ ﴿:وقوله تعاىل
الْقُدسِ تكَلِّم الناس في الْمهد وكَهلًا وإِذْ علَّمتك الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ 

وحسن  معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمهواحلكمة هي : " يقول السعدي]١١٠:املائدة[﴾والْإِنجِيلَ
  .)١("الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي

في  ذَلك مما أَوحى إِلَيك ربك من الْحكْمة وال تجعلْ مع اللَّه إِلَها آخر فَتلْقَى﴿:وقوله تعاىل
الذي بيناه ووضحناه من هذه األحكام  ﴾ذَلك﴿":يقول السعدي.]٣٩:اإلسراء[﴾جهنم ملُوما مدحورا

فإن احلكمة األمر مبحاسن األعمال ومكارم األخالق  ﴾مما أَوحى إِلَيك ربك من الْحكْمة﴿اجلليلة، 
  .)٢("والنهي عن أراذل األخالق وأسوأ األعمال

ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر للَّه ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفِْسه ومن كَفَر ﴿:وله تعاىلوق
يدمح غَنِي خيرب تعاىل عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان، باحلكمة، وهي العلم  ]١٢:لقمان[﴾فَإِنَّ اللَّه
، فقد يكون ومعرفة ما فيها من األسرار واإلحكامحكمته، فهي العلم باألحكام، باحلق على وجهه و

  .)٣(اإلنسان عاملا، وال يكون حكيما
يالحظ أن لفظ  ،وبعد إيراد هذه النقوالت واليت تبني تفسري بعض العلماء للحكمة باملقاصد

 ،ما يفسران احلكمة باملقاصدوأن السعدي وابن عاشور كثريا  ،قد يعرب عن املقاصد يف القرآن" احلكمة"
وأما الطربي فقد اعترب أن احلكمة هي اإلصابة  ،أما ابن كثري فإنه يفسر احلكمة بالسنة يف أكثر املواضع

  .يف القول والفعل يف أكثر من موضع
فإن لفظ احلكمة هو ما استخدمه القرآن  ،وعلى كل حال وإن اختلفوا يف تفسريهم للحكمة

فهذا يدل على أن القرآن والسنة قد اشتمال على  ،أو وصف القرآن وفقهه وفهمه ،يف التعبري عن السنة
  .وأن كل ما يشتمالن عليه فهو حكمة ،احلكمة كلها

  :وخالصة القول
 إن مصطلح احلكمة قرآين األصل، وأسبق يف الظهور والداللة على أسراراألحكام من املقاصد

)٤(.  
  
  

                                                             
 )١/٢٤٨( تيسري الكرمي الرمحن ١
 )١/٤٥٨(السابق  املرجع ٢
 )١/٦٤٨(املرجع السابق  ٣
 .٤املدخل إىل مقاصد القرآن، عبد الكرمي حامدي ص ٤
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  أقسام مقاصد القرآن: المطلب الثاني

  

لقد دعا القرآن الكرمي إىل كثري من املبادئ واملقاصد " :مقاصد القرآن فقالالقرضاوي  قسم
  :اليت ال تصلح اإلنسانية بغريها وجنتزئ هنا بسبعة منها مما أكده القرآن وكرره، وعين به أشد العناية

  .تصحيح العقائد والتصورات لأللوهية والرسالة واجلزاء .١
 .ه، وخصوصا الضعفاء من الناستقرير كرامة اإلنسان وحقوق .٢
 .توجيه البشر إىل حسن عبادة اهللا تعاىل وتقواه .٣
 .الدعوة إىل تزكية النفس البشرية .٤
 .تكوين األسرة الصاحلة وإنصاف املرأة .٥
 .بناء األمة الشهيدة على البشرية .٦
 ).١(الدعوة إىل عامل إنساين متعاون .٧

  :فجعلهاحممد رشيد رضا  وقسمها
  .اإلميان باهللا واإلميان بعقيدة البعث واجلزاء والعمل الصاحل: الثالث اإلصالح ألركان الدين .١
 .تصحيح عقائد البشر يف الرسل .٢
بيان أن اإلسالم دين الفطرة والعقل والفكر والعلم واحلكمة والربهان واحلجة والضمري  .٣

 .والوجدان واحلرية واالستقالل
 .اإلصالح االجتماعي اإلنساين والسياسي .٤
 .سالم العامة يف التكاليف الشخصية الواجبة واحملصورةتقرير مزايا اإل .٥
 .بيان حكم اإلسالم السياسي الدويل .٦
 .اإلرشاد إىل اإلصالح املايل .٧
 .إصالح نظام احلرب ودفع مفاسدها .٨
 .إعطاء النساء مجيع احلقوق اإلنسانية والدينية واملدنية .٩

  .)٢(هداية اإلسالم يف حترير الرقيق.١٠

                                                             
 .٧٣كيف نتعامل مع القرآن العظيم، يوسف القرضاوي ص ١
 .باختصار ١٨٥،١٨٦،١٨٧ي احملمدي ص؛ الوح١١/٢٠٦تفسري املنار  ٢
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: نواح ثالثإن مقاصد القرآن تدور حول " :صد القرآن، فقد قالملقاشلتوت  وأما تقسيم
  . )١(ناحية العقيدة، وناحية األخالق، وناحية األحكام

   :فجعلهاابن عاشور وقسمها 
  .إصالح االعتقاد .١
 .ذيب األخالق .٢
 .وهو لألحكام خاصة وعامة: التشريع .٣
 .سياسة األمة .٤
 .مالقصص وأخبار األمم السالفة للتأسي بصالح أحواهل .٥
 .التعليم مبا يناسب حالة عصر املخاطبني، وما يؤهلهم لتلقي الشريعة ونشرها .٦
 .املواعظ واإلنذار والتبشري .٧
  .)٢( اإلعجاز بالقرآن .٨

  :وقد يسوغ تقسيمها إىل
  إصالح العالقة مع اهللا باإلسالم واإلميان واإلحسان .١
  الح العالقة مع النفس ومنه إصالح العقل والقلب واجلسد والعملصإ .٢
  صالح العالقة مع الناسإ .٣

  إصالح العالقة مع األسرة-أ
  إصالح العالقة مع األقارب-ب
  إصالح العالقة مع املسلمني-ج
  إصالح العالقة احلكام- د
  إصالح العالقة مع غري املسلمني- ذ

  إصالح العالقة مع العامل .٤
  إصالح العالقة مع غري اإلنسان من املالئكة واجلن واحليوان -أ

  مع الكون إصالح العالقة-ب
                                                             

 .٦إىل القرآن الكرمي، ص )١(
 .١/٤٠،٤١التحرير والتنوير ) ٢(
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  :خصائص حكم ومقاصد القرآن: المطلب الثالث

  

  : خصائص حكم ومقاصد القرآن
إن احلكمة القرآنية تنفرد عن أنواع احلكم بكوا وحيا من اهللا تعاىل، أوحى به إىل نبيه :الربانية - ١

ذَلك ﴿:كيمةقال تعاىل بعد أن ذكر جمموعة من التعاليم احل. فتعلمه، وعلمه للناس صلى اهللا عليه وسلم
أي أن هذا جزء من علم احلكمة املوحى به  ]٣٩/اإلسراء[ لَيك ربك من الْحكْمة﴾مما أَوحى إِ

الر ﴿:شتماله على احلكمة قال تعاىلابه بأنه حكيم يف آيات كثرية، الوقد وصف اهللا تعاىل كت.)١(إليك
لْكيمِ﴾ تكابِ الْحتالْك اتذي احلكمة الشتماله على احلكمة واحلق واحلقائق : أي ]١/يونس[ َآي

ومعىن اآلية األوىل أن اهللا تعاىل أنزل احلكمة وحيا على نبيه عليه الصالة والسالم، بلسان عريب .)٢(العالية
كمال من جهة معانيه : فحصل للقرآن كماالنمبني، فاختار هلا أفضل اللغات وأمجلها وأسهلها، 

، وكمال من جهة ألفاظه العربية املعربة عن هذه احلكمة، وهذه املزية مل ومقاصده، وهو كونه حكما
يبلغها كتاب قبله ؛ ألن احلكمة أشرف املعقوالت فناسب أن يكون تعليمها وتبليغها للناس بأشرف لغة 

  .)٣(وأحسنها بيانا وداللة على احلكمة 
  
القرآن مليء باآليات اآلمرة بالنظر ،تنباطوهذا يعين أن احلكمة القرآنية قابلة للفهم واالس:املعقولية- ٢
لتعرف على أسرار ومقاصد التشريع، كما شدد النكري على املقلدين الذين أمهلوا طرق الربهان وا

م اخلمر ومن ذلك قوله تعاىل عقيب بيان أحكا. واالستدالل مكتفني مبا ورثوه عن آبائهم وأسالفهم
  .)٤(]" ٢١٩: البقرة[ ات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ﴾ن اللَّه لَكُم اآليكَذَلك يبيوامليسر واإلنفاق العام ﴿

  
من خصائص حكمة القرآن، كوا جامعة لقضايا األلوهية والكون واإلنسان، وجامعة و :اجلامعية- ٣

 صاحل الفرد واتمعللقضايا العقلية والروحية واملادية، وجامعة ملصاحل الدنيا واآلخرة، وجامعة مل
فلم مل جانبا من جوانب اإلصالح إال دلت عليه وأرشدت إليه بإمجال حينا وبتفصيل حينا ..والعامل

  . )٥(آخر
                                                             

 .٤٨ص قاصد القرآن، عبد الكرمي احلامدياملدخل إىل م) ١(
 ).٥/٨٢(التحرير والتنوير  )٢(
 .)١٠/٤٥(املصدر السابق ) ٣(
 .٥١ص اصد القرآن، عبد الكرمي احلامدياملدخل إىل مق)٤(
 .٥٧املرجع السابق، ص )٥(



 
 

103 

  

  

 

  الفصل الثاني

  .عالقة المقاصد الشرعیة بالقرآن الكریم
  
  
  

  المقاصد في فھم القرآن وتفسیره فھم أھمیة:   المبحث األول

  المقاصد عند المفسرین:   المبحث الثاني
  تفسیر ابن كثیر :   ب األولالمطل

  تفسیر ابن عاشور :   المطلب الثاني
  تفسیر السعدي:   المطلب الثالث
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  دــیــھــمــت

  

ألن التفسري يعد من ألصق  ،إن احلديث عن القرآن ومقاصده يقودنا إىل احلديث عن تفسريه
يف الغالب ما يتحدث  قاصد الشرعيةورغم أن امل ،إذ هو الذي يكشف عن معانيه ويبينه ،العلوم بالقرآن
  .لكننا هنا حباجة إىل احلديث عن عالقة املقاصد بالتفسري ،أصول الفقهيف عن عالقتها 

واستنباط معاين  ،فاملفسر للقرآن حباجة إىل املقاصد ألن النظر إىل اجلزئيات حباجة إىل الكليات
  .اآليات حباجة إىل من يستحضر املقاصد العاليات

من أراد إدراك مقاصد القرآن البد له من الرجوع إىل كتب التفسري ألن منها  وكذلك فإن
وقد يشري املفسر إىل ما يف اآليات من احلكم  ،وأسباب النزول ،يعرف أقوال الصحابة يف التفسري

ومعىن األوامر والنواهي، والتعبريات املختلفة اليت  ،فمن كتب التفسري تعرف دالالت األلفاظ ،واملقاصد
  . دل على املقاصدت

  :املقاصد يف تفسري القرآن فهم ويف ما يلي بيان أمهية
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  :المقاصد في فھم القرآن وتفسیرهفھم أھمیة : المبحث األول

  :املقاصد من وجوه فهم تظهر أمهية
  :األول

نصوصه  ، فالكثري منإبراز حماسن القرآن، وما فيه من املصاحل واملنافع العائدة على املكلفني 
تضمنت هذه املصاحل تصرحيا أو تلميحا، ويف ذلك خدمة للقرآن احلكيم، ودعوة إىل زيادة اإلقبال عليه، 
واالستمساك حببله، وتيسري فهمه؛ ألن معرفة فوائده ومنافعه من أكرب الدواعي لتالوته وحفظه والعمل 

  .به
ة الظاهرة، أو معرفة األحكام وكذلك فإن دعوة القرآن لتدبر آياته ال تقتصر على جمرد التالو

املنصوصة، بل تتعداها  إىل الغوص يف معرفة حكمه وأسراره، وهذا من أهم أغراض نزول القرآن، قال 
أَفَلَا ﴿:وقال، ]٢٩/ص[ يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ﴾كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا َآياته ول﴿: تعاىل
دتيجلَو رِ اللَّهغَي دنع نكَانَ م لَوَآنَ وونَ الْقُررا﴾بريلَافًا كَثتاخ يهوا ف١(]٨٢/النساء[ د(.  

تدبر إذا  :فقالوا ،اشتقّوا من الدبر فعالً ،أي الظَّهر ،والتدبر مشتق من الدبر" :يقول ابن عاشور 
  :وذلك حيتمل معنيني ،قبتهه أو يف عايتأي يف غا ،نظر يف دبر األمر

  .أي تدبر تفاصيله ،أن يتأملوا داللة تفاصيل آياته على مقاصده اليت أرشد إليها املسلمني أحدمها 
وسياق  .وأنّ الذي جاء به صادق ،أن يتأملوا داللة مجلة القرآن ببالغته على أنه من عند اهللا وثانيهما 

أي لو تأملوا وتدبروا هدي القرآن حلصل هلم خري  ،املعىن األولهذه اآليات يرجح محل التدبر هنا على 
وكال املعنيني صاحل  .وملَا بقُوا على فتنتهم اليت هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم اإلسالم ،عظيم
  .)٢(" إالّ أنّ املعىن األول أشد ارتباطاً مبا حكي عنهم من أحواهلم ،حباهلم

يكون ملن التفت إىل املقاصد، وذلك ظاهر يف أم أعرضوا عن التدبر إمنا :"وقال الشاطيب
  .)٣("مقاصد القرآن، فلم حيصل هلم التدبر

  
  
  
  

                                                             
 .٩٦ص املدخل إىل مقاصد القرآن،عبد الكرمي حامدي)١(
  )٣/١٣٧،١٣٨(التحرير والتنوير  )٢(
  .)٣/٣٨٣(املوافقات، الشاطيب ) ٣(
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   :الثاين
  .يعصم املفسر من التأويل الفاسد، والتفسري البعيد عن احلق والصوابإن إدراك املقاصد 

فمن :" قاصد، فقالوقد بني الشاطيب أن من أسباب االحنراف يف التفسري عدم االلتفات إىل امل
فهم مراد اهللا تعاىل من كالمه مل يتجرأ عليه بالتحايل تبديال وتغيريا، وكذلك من وقف مع جمرد الظاهر 
غري ملتفت إىل املقاصد، فإنه يكون قد قصر يف فهم مراد اهللا، وكذا ما ابتدعه املشبهة واملعطلة يف آيات 

  .)١("آن، ومراد اهللا من خطابه الصفات، يعود إىل هذا اخللل يف فهم مقاصد القر
وكذلك فإن التجاوزات يف تفسري القرآن وتأويله مل تقتصر على املاضي، بل مايزال العبث 
بنصوصه مستمرا إىل اليوم، بغية التحلل من قيوده وضوابطه، وليس أدل على ذلك من إباحة الزنا والربا 

اليت ينص  ،يف معظم الدول اإلسالمية ،وشرب اخلمر،ومنع الطالق وتعدد الزوجات، وتعطيل احلدود
دستورها على أن اإلسالم دين الدولة، وليس هذا إال ضرب من تأويل القرآن وفق اهلوى واملصاحل 
الومهية، فأبيح الربا بدعوى املصلحة االقتصادية،والزنا بدعوى احلرية الشخصية، وشرب اخلمور بدعوى 

واخللوة بدعوى حترير املرأة، وعطلت احلدود ملنافاا حقوق الترفيه والسياحة، وأبيح العري واالختالط 
  .والعاصم من هذه املزالق إال بفهم القرآن والسنة وفق املقاصد الشرعية٢.اإلنسان

  
  : الثالث

صلى اهللا إن املفسر إذا مل جيد النص الدال على معىن اآلية من القرآن نفسه، أو من سنة الرسول 
اجتهد يف تفسريها حبسب ما يفهم من لغة العرب اليت  ،بة رضي اهللا عنهم، أو أقوال الصحاعليه وسلم

لكن  تفسريه للقرآن يف هذه احلالة جيب أن يكون مراعيا فيه مقاصد الشارع .نزل ا القرآن الكرمي
  )٣(حبيث ال يسوقه الفهم العريب ارد إىل اخلروج عن مقاصد الشارع  

ا كانا عربيني مل يكن لينظر فيهما إال عريب، كما أن من مل فإن القرآن والسنة مل: "قال الشاطيب
يعرف مقاصدمها مل حيل له التكلم فيهما ؛ إذ ال يصح له نظر حىت يكون عاملا ما ؛ فإنه إن كان 

  .)٤("كذلك مل خيتلف عليه شيء من الشريعة 
  

                                                             
 ٩٩ااملدخل إىل مقاصد القرآن، عبد الكرمي حامدي ص .)٢/٢٤(؛ االعتصام، الشاطيب )٣/٣٩٠(املوافقات، الشاطيب ) ١(
 ١٠٢عبد الكرمي حامدي ص ،املدخل إىل مقاصد القرآن )٢(
 ٢٨٨عة صعبد العزيز بن عبد الرمحن بن علي بن ربي ،علم مقاصد الشارع)٣(
 )٣/٣١(املوافقات، الشاطيب ) ٤(
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  : الرابع
  .رد املتشابه إىل احملكم

هو الَّذي أَنزلَ علَيك ﴿ :يقول تعاىل.تشابه يرد إىل احملكموامل ،إن القرآن فيه احملكم واملتشابه
 فَيتبِعونَ ما الْكتاب منه َآيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ

ابو ةنتاَء الْفغتاب هنم هابشتكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ َآملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاَء تغت ن
  .]٧/آل عمران[ و الْأَلْبابِ﴾عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُ

ل، ويرفع االحتمال، وهو موجود وانكشف كشفا يزيل اإلشكا ،أما احملكم فهو ما ظهر معناه
والْمطَلَّقَات يتربصن ﴿:ما تعارض فيه االحتمال كما يف قوله تعاىل :واملتشابه املقابل له.يف كالم اهللا تعاىل
ثَلَاثَةَ قُر فُِسهِنا ؛الشتباه معناه على السامع ،]٢٢٨/البقرة[ وٍء﴾بِأَن١(وإمنا مسي متشا(.  

آل [ات﴾هابَِشتم رخأُو ابِتالك مأُ نه اتمكَحم آيات نهم﴿:له تعاىلقو :ويدل على ذلك
أصله الذي يتفرع عنه، فاقتضى أن احملكم ما كان أصال بنفسه مستغنيا عن : فإن أم الشيء] ٧:عمران

  .غريه من بيان وقرينة
فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم ﴿اآلية ما خيالف ذلك فيحتاج إىل بيان، يدل عليه ما يف سياق  :واملتشابه

اَء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز﴾هأْوِيلاَء تغتابو ةن٢(فثبت أنه حيتاج إىل تأويل وبيان]٧/آل عمران[ ت(.  
يفهم من  إن املتشاات حتتاج إىل رد إىل  النصوص األخرى املبينة عند وجودها، أو إىل ما

نصوص الشريعة األخرى جمتمعة، فيحمل اللفظ احملتمل على ما يوافق نصوص الشريعة ومقاصدها، وإذا 
كان عندنا تفسريان للفظ أحدمها يوافق مقاصد الشريعة، واآلخر خيالفها محلناه على ما يوافق 

  .)٣(مقاصدها، وذلك لدفع التناقض عن نصوص الكتاب
  
  
  
  
  

  
                                                             

 ).١/١٤٢(اآلمدي  ،اإلحكام ١
 .وهذا مارجحه املؤلف بعد ذكره لالختالف الوارد يف معىن احملكم واملتشابه) ٢/٢٧٧(الكلوذاين ،التمهيد ٢
  .٤٨٩مقاصد الشريعة، اليويب، ص ٣
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  :صد عند المفسرینالمقا :المبحث الثاني

  

، ولقد درج املفسرون يف إن مفسر القرآن يف حاجة ماسة إىل معرفة حكمة القرآن ومقاصده
ثر من تفاسري ا أمغالب مؤلفام على االقتصار على بيان املعاين اللغوية لأللفاظ، وأسباب النزول، و

م الفقهية من النصوص وصحابته والتابعني، كما يستنبطون األحكا صلى اهللا عليه وسلمالرسول 
  .باالستعانة بقواعد أصول الفقه، وقليال ما يهتمون حبكمة النص واملقصد من تشريعه

اليت استدركت هذا النقص، تفسري املنار، وتفسري التحرير والتنوير، التفاسري احلديثة ومن 
 يف إشاراا للمقاصد وتتفاوت كتب التفسري.)١(وتفسري الظالل، وهي من التفاسري الرائدة يف هذا امليدان

  :وسأقتصر يف هذه اللمحة على ثالثة تفاسري.الشرعية
  .تفسري باملأثور، وهو تفسري القرآن العظيم  البن كثري: أحدها 
  .تفسري بالرأي، وهو التحرير والتنوير البن عاشور: ثانيها 
  ٢. تفسري جيمع بني املأثور والرأي، وهو تيسري الكرمي الرمحن للسعدي: ثالثها 

 .الوقوف على موضوع املقاصد يف أنواع التفاسري وسبب اختياري هلذه التفاسري يكمن يف أمهية
يعتمد تفسري اآليات باآليات أو األحاديث أو أقوال الصحابة والتابعني  ابن كثريوكذلك فإن تفسري 

  .ثر من موطنوهذا له دور كبري يف فهم املقاصد بالطريقة الصحيحة، وكذلك استقراء املقصد يف أك
عطي لتفسريه أمهية يف حبث املقاصد، يفاهتمامه املشهور باملقاصد  تفسري ابن عاشورأما  

  .وكذلك اهتمامه باجلانب اللغوي يعني على فهم املقصد بصورة صحيحة
دون استطراد يف املباحث املختلفة مما  ،فقد متيز بإجيازه يف تفسري معىن اآلية تفسري السعديأما 
  .استخراج املقاصد بسهولة ووضوح يساعد على

هو أن الباحث ملقاصد القرآن واهلدف من الوقوف مع هذه التفاسري يف حديثها عن املقاصد 
   .البد له من الرجوع إىل كتب التفسري اليت تعينه على استخراج املقاصد بصورة صحيحة

   
  
  

                                                             
 .٩٦ص ،عبد الكرمي حامدي ،املدخل إىل مقاصد القرآن) ١(
 .مدت على هذه التفاسري يف الباب التطبيقيولقد اعت ٢
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  :وتفصيل الكالم عن هذه التفاسري فيما يلي
  

  ابن كثیرتفسیر  :المطلب األول

  

اهتمام ابن كثري بتفسري القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعني له أثر كبري يف معرفة 
ففهم السلف الصاحل هو الفهم الذي يسري عليه املستخرج للمقاصد ؛ ألن  ،املقاصد على الوجه الصحيح

ولذلك   ،مقاصد القرآن ومعانيه ففهموا ،وشاهدوا الرسول املتخلق بالقرآن ،الصحابة عاصروا التنزيل
  .فإن تتبع تفاسري الصحابة والتابعني يعني على استخراج مقاصد الرب سبحانه من كالمه

  أحسن طرق التفسري؟فما : فإن قال قائل" :يقول ابن كثري
، فما أُجمل يف مكان فإنه قد فُسر بالقرآنإن أصح الطرق يف ذلك أن يفَسر القرآن : فاجلواب

فإا شارحة للقرآن وموضحة له، وإذا مل جند التفسري يف  بالسنةموضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك يف 
، فإم أدرى بذلك، ملا شاهدوا من القرائن أقوال الصحابة القرآن وال يف السنة، رجعنا يف ذلك إىل

لصاحل، ال سيما علماؤهم واألحوال اليت اختصوا ا، وملا هلم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل ا
وكرباؤهم،وإذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة وال وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثري من 

  .أقوال التابعنياألئمة يف ذلك إىل 
فتذكر أقواهلم يف اآلية فيقع يف عبارام تباين يف األلفاظ، حيسبها من ال علم عنده اختالفًا  

كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بالزمه أو بنظريه، ومنهم من ينص على  فيحكيها أقواال وليس
  .)١("الشيء بعينه، والكل مبعىن واحد يف كثري من األماكن، فليتفطن اللبيب لذلك

وكذلك فإن ذكر أسباب النزول يف هذا التفسري يصحح مسار استنباط املقاصد وفهمها ألن 
   .يؤدي إىل الفهم الصحيح لآلية واملقاصد منها فهم اخلطاب اللغوي ومالبسات اخلطاب

وبالتايل يعضد  ،وإن ذكر اآليات واألحاديث اليت تفسر اآلية له دور يف مجع ما يعضد املعىن
   .املقصد الشرعي ويقويه ويوضحه

وال يكثر احلديث عن احلكم واملقاصد ولكن  ،أما حديث ابن كثري عن املقاصد فهو يأيت ضمنا
  .اليت تتحدث عن املقاصد يوضحها ويبينها مبا يبني املقصدطبيعة اآليات 

  
  

                                                             
 .باختصار)١٠-١/٧(تفسري ابن كثري  ١
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  تفسیر ابن عاشور  :المطلب الثاني

  

اعتناء الشيخ ابن عاشور باملقاصد وتأليفه عنها أعطى لتفسريه أمهية كربى يف احلديث عن 
يثه عن ألن اهتمامه باملقاصد سيظهر يف نظره للنصوص، فهو ينطلق يف حد ،املقاصد وهذه نتيجة طبيعية

حفظ الدين  والنفس والعقل والنسل   :املقاصد املنصوصة مبا يوضحها بل  ويربطها بالكليات اخلمس
فمثال جتده بعد اية احلديث عن اإلنفاق وحترمي الربا يف سورة البقرة  يستطرد يف حديثه عن  ،واملال

  . )١(مقصد حفظ األموال
 .روف والصيغ اليت تبني املقصد أو العلةوكذلك نتيجة الهتماماته باللغة جنده يبني احل 

   .واهتمامه باملناسبات بني اآليات جتعله ينبه كثريا على املقاصد من اآليات
وكذلك فإن اطالعه ومعاصرته للواقع العملي جعلت من أسلوبه يف احلديث عن املقاصد 

طبيقا هلذا املقصد على وخيرج عن كونه حديثا عن املقاصد فحسب إىل كونه ت ،يكتسب الناحية العملية
    .الواقع

  
فقد قال يف مقدمة  ،وقد كان من أغراض ابن عاشور يف تفسريه بيان املقاصد الشرعية

تفسري الكتاب ايد، اجلامع ملصاحل الدنيا والدين، وموثق  ،فقد كان أكرب أمنييت منذ أمد بعيد" :الكتاب
ومعاقد استنباطها، واآلخذ قوس البالغة من حمل  شديد العرى من احلق املتني، واحلاوي لكليات العلوم

   .)٢( "نياطها، طمعا يف بيان نكت من العلم وكليات من التشريع، وتفاصيل من مكارم األخالق 
  

ومل أغادر سورة إال بينت ما "  :فقد قال ،وكان من منهجه يف التفسري  بيان أغراض السور
ومعاين مجله كأا  ،ري القرآن مقصورا على بيان مفرداتهأحيط به من أغراضها لئال يكون الناظر يف تفس

  .)٣("فقر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وحتجب عنه روائع مجاله 
  

                                                             
 )٢/٧٨(التحرير والتنوير  :انظر ١
 )١/٥( رجع السابقامل ٢
 )١/٨(املرجع السابق  ٣
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أن حق التفسري أن : " فقال وعتب على املفسرين انشغاهلم عن استخراج كليات التشريع
ي معاين القرآن فطفحت عليهم ولكن املفسرين ابتدأوا بتقص. .يشتمل على بيان أصول التشريع وكلياته

   .)١("وحسرت دون كثرا قواهم، فانصرفوا عن االشتغال بانتزاع كليات التشريع إال يف مواضع قليلة 
  .)٢(ونبه إىل أمهية علم املعاين والبيان يف فهم املقاصد 

اجلواب    يف وقد عد من ضوابط صحة التفسري بالرأي االستناد إىل مقاصد الشريعة فقال
أن املراد بالرأي هو القول " الشبهة اليت نشأت من اآلثار املروية يف التحذير من تفسري القرآن بالرأي  عن

عن جمرد خاطر دون استناد إىل نظر يف أدلة العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفها، وما البد منه من معرفة 
  .٣" تصوره بال علم  الناسخ واملنسوخ، وسبب النزول، فهذا الحمالة إن أصاب فقد أخطأ يف

  
وقد رسم امليزان  الذي توزن به التفاسري وهو معرفة املقاصد اليت نزل القرآن لبياا فقال 

تتطلعون إىل اإلفصاح عن غاية املفسر  ..كأين بكم":-فيما حيق أن يكون غرض املفسر -حتت عنوان 
بني لكم غاية املفسرين من التفسري على من التفسري، وعن معرفة املقاصد اليت نزل القرآن لبياا حىت تست

اختالف طرائقهم، وحىت تعلموا عند مطالعة التفاسري مقدار ما أوىف به من املقصد، ومقدار ما جتاوزه، 
مث ينعطف القول إىل التفرقة بني من يفسر القرآن مبا خيرج عن األغراض منه، وبني من يفصل معانيه 

  .٤"تفصيال 
  

إن القرآن أنزله اهللا تعاىل كتابا لصالح أمر الناس " :بقوله لقرآنوذكراملقصد األعلى من ا
ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى ﴿كافة رمحة هلم لتبليغهم مراد اهللا منهم

لسلْمل﴾نيردية واجلماعية، والعمرانيةفكان املقصد األعلى منه صالح األحوال الف ]٨٩/النحل[ م.  
يعتمد ذيب النفس وتزكيتها، ورأس األمر فيه صالح االعتقاد ألن االعتقاد  فالصالح الفردي

مصدر اآلداب والتفكري، مث صالح السريرة اخلاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصالة، والباطنة كالتخلق 
  .بترك احلسد واحلقد والكرب

ل أوال من الصالح الفردي إذ األفراد أجزاء اتمع، وال يصلح فيحص الصالح اجلماعيوأما 
الكل إال بصالح أجزائه، ومن شيء زائد على ذلك وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على 

                                                             
 )١/١٣(املرجع السابق ١
   )١/١٩( والتنوير يرالتحر ٢
 )١/٣٠(التحرير والتنوير  ٣
 )١/٣٨(التحرير والتنوير  ٤
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وهذا هو علم املعامالت، ويعرب عنه عند . وجه يعصمهم من مزامحة الشهوات ومواثبة القوى النفسانية
  .احلكماء بالسياسة املدنية

فهو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام العامل اإلسالمي وضبط تصرف  الصالح العمراينوأما 
اإلسالمية، ميع، ورعي املصاحل الكلية اجلماعات واألقاليم بعضهم مع بعض على وجه حيفظ مصاحل اجل

وحفظ املصلحة اجلامعة عند معارضة املصلحة القاصرة هلا، ويسمى هذا بعلم العمران وعلم 
  .١"عاالجتما

فمراد اهللا من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إىل حفظ مقاصد الدين وقد أودع " :وقال
كتاب ﴿:ذلك يف ألفاظ القرآن اليت خاطبنا ا خطابا بينا وتعبدنا مبعرفة مراده واالطالع عليه فقال

لو هاتوا َآيربديل كاربم كإِلَي اهلْنزأُأَن ذَكَّرتابِ﴾ي٢"]٢٩/ص[ ولُو الْأَلْب .  
أليس قد وجب على اآلخذ يف هذا ":فقال علم مقاصد القرآنتعلّم وقد أوجب على املفسر 

الفن أن يعلم املقاصد األصلية اليت جاء القرآن لتبياا فلنلم ا اآلن حبسب ما بلغ إليه استقراؤنا وهي 
  :مثانية أمور

  .الصحيحإصالح االعتقاد وتعليم العقد  :األول
  .ذيب األخالق :الثاين

  .التشريع وهو األحكام خاصة وعامة :الثالث
  .سياسة األمة وهو باب عظيم يف القرآن القصد منه صالح األمة وحفظ نظامها :الرابع

  .وللتحذير من مساويهم ،القصص وأخبار األمم السالفة للتأسي بصاحل أحواهلم :اخلامس
عصر املخاطبني، وما يؤهلهم  إىل تلقي الشريعة ونشرها وذلك علم  التعليم مبا يناسب حالة: السادس

وقد زاد القرآن على ذلك . الشرائع واألخبار، وكان ذلك مبلغ علم خمالطي العرب من أهل الكتاب
  .تعليم حكمة ميزان العقول وصحة االستدالل يف أفانني جمادالته للضالني ويف دعوته إىل النظر

وكذلك احملاجة  ،ذار والتحذير والتبشري، وهذا جيمع مجيع آيات الوعد والوعيداملواعظ واإلن :السابع
  .واادلة للمعاندين، وهذا باب الترغيب والترهيب

  .)٣("اإلعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول : الثامن
  

                                                             
 )١/٣٨(تحرير والتنوير ال ١
 )٣٩-١/٣٨( صدر السابقامل ٢
 )٤١-١/٣٩(صدر السابقامل ٣
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يف كتابه  بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد اهللا تعاىل" :هو أن غرض املفسروخلص إىل 
بأمت بيان حيتمله املعىن وال يأباه اللفظ من كل ما يوضح املراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف عليه 

فهمه أكمل فهم، أو خيدم املقصد تفصيال وتفريعا مع إقامة احلجة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقع 
   .)١("مكابرة من معاند أو جاهل 

  
 :زول وبني كون القرآن نزل هاديا إىل صالح األمة فقالوقد وازن بني حبث أسباب الن

ولكين ال أعذر أساطني ......وأنا عاذر املتقدمني الذين ألفوا يف أسباب النزول فاستكثروا منها"
املفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها يف كتبهم ومل ينبهوا على مراتبها قوة وضعفا، حىت 

س أن القرآن التنزل آياته إال ألجل حوادث تدعو إليها، وبئس هذا الوهم فإن أومهوا كثريا من النا
القرآن جاء هاديا إىل ما به صالح األمة يف أصناف الصالح فال يتوقف نزوله على حدوث احلوادث 

  .)٢(" الداعية إىل تشريع األحكام 
  

رض األكرب إن الغ ":وبني أن كل آية من آيات القرآن ترجع إىل غرض اإلصالح فقال
فإصالح كفارها بدعوم إىل اإلميان ونبذالعبادة الضالة واتباع اإلميان .للقرآن هو إصالح األمة بأسرها

واإلسالم، وإصالح املؤمنني بتقومي أخالقهم وتثبيتهم على هداهم وإرشادهم إىل طريق النجاح وتزكية 
عوة، فكانت آيات القرآن مستقال نفوسهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال اتمع يف مدة الد

بعضها عن بعض، ألن كل آية منه ترجع إىل غرض اإلصالح واالستدالل عليه، وتكميله وختليصه من 
تسرب الضالالت إليه فلم يلزم أن تكون آياته متسلسلة، ولكن حال القرآن كحال اخلطيب يتطرق إىل 

ىل حال باملناسبة ولذلك تكثر يف القرآن اجلمل معاجلة األحوال احلاضرة على اختالفها وينتقل من حال إ
املعترضة ألسباب اقتضت نزوهلا أو بدون ذلك؛ فإن كل مجلة تشتمل على حكمة وإرشاد أوتقومي 

  .)٣( "معوج
  
  

  

                                                             
 )١/٤١،٤٢( تحرير والتنويرال ١
 )١/٤٦(صدر السابقامل ٢
 )١/٨١(السابق  صدرامل ٣
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  تفسیر السعدي :المطلب الثالث

  

وهذا اهلدف يسر كثريا  ،تفسريه أن يكون املعىن هو املقصودلقد كان من أهداف السعدي يف 
  .إذ إن التركيز على املعىن من اآلية يربز املقصود منها ،تنباط املقاصد من اآلياتاس

وملا من الباري علي وعلى إخواين باالشتغال بكتابه العزيز حبسب احلال الالئقة ":يقول السعدي
آلة بنا أحببت أن أرسم من تفسري كتاب اهللا ما تيسر، وما من به اهللا علينا، ليكون تذكرة للمحصلني، و

للمستبصرين، ومعونة للسالكني، وألقيده خوف الضياع، ومل يكن قصدي يف ذلك إال أن يكون املعىن 
هو املقصود، ومل أشتغل يف حل األلفاظ والعقود، للمعىن الذي ذكرت، وألن املفسرين قد كفوا من 

  ".بعدهم، فجزاهم اهللا عن املسلمني خريا
آن تفسريا مبا هو مراد منه دون خروج عن وكذلك فإن  طريقته هذه جعلت تفسريه للقر

   .املقصود
فمن مطول خارج يف أكثر  ،قد كثرت تفاسري األئمة رمحهم اهللا لكتاب اهللا":يقول السعدي

وكان الذي .حبوثه عن املقصود ومن مقصر  يقتصر على حل بعض األلفاظ اللغوية بقطع النظر عن املراد
  ".واللفظ وسيلة إليه ،ودأن جيعل املعىن هو املقص ،ينبغي يف ذلك

وما سيق  ،ينظر يف سياق الكالم"   :فقال وبني املنهج الذي يعني على فهم املراد من القرآن 
 ،ويقابل بينه وبني نظريه يف موضع آخر ؛ ويعرف أنه سيق هلداية اخللق كلهم عاملهم وجاهلهم ،ألجله

صلى اهللا عليه وسلم وسريته مع  رسولفالنظر لسياق اآليات مع العلم بأحوال ال ،حضريهم وبدويهم
خصوصا إذا انضم إىل ذلك  ،من أعظم مايعني على معرفته وفهم املراد منه ،أصحابه وأعدائه وقت نزوله

  .معرفة علوم العربية على اختالف أنواعها
مل يبق عليه إال اإلقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر يف ألفاظه ومعانيه  ،فمن وفق إىل ذلك

فالرب أكرم من  ،فإذا بذل وسعه يف ذلك ،وما تدل عليه منطوقا ومفهوما ،وما تتضمنه ،وازمهاول
  . ١"عبده، فالبد أن يفتح عليه من علومه أمورا ال تدخل حتت كسبه

وحيصل " :ومل يغفل يف مقدمته عن بيان اشتمال القرآن على املقاصد فقال يف وصفه للقرآن
وأخرب أنه ال ريب فيه وال شك بوجه من الوجوه، وذلك ":وقال."لعاليات به العلم واليقني يف املطالب ا

                                                             
 ٣٠- ٢٩تيسري الكرمي الرمحن ص ١
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الشتماله على احلق العظيم يف أخباره وأوامره، ونواهيه، وأنزله مباركا فيه اخلري الكثري، والعلم الغزير، 
  "باعهفكل بركة تنال يف الدنيا واآلخرة، فسببها االهتداء به وات واألسرار البديعة، واملطالب الرفيعة،

فبني  ]١/هود[ ت من لَدنْ حكيمٍ خبِريٍ﴾كتاب أُحكمت َآياته ثُم فُصلَ﴿:وقال تعاىل خمربا عنه"
آياته أكمل تبيني، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتبيني احلق من الباطل والرشد من الضالل، تفصيال كاشفا 

وال يأمر إال بالعدل بالصدق واحلق واليقني،  للبس، لكونه صادرا من حكيم خبري، فال خيرب إال
فنبه إىل أن األوامر والنواهي طريق . )١( واإلحسان والرب، وال ينهى إال عن املضار الدينية والدنيوية

  .ملعرفة املصاحل واملفاسد
ومن اجلميل يف تفسريه أنه بني يف كثري من املواطن أن املقصود من احلكمة مقاصد الشريعة 

   .)٢( وأسرارها
بل وجعل من الرسوخ يف العلم الرسوخ يف معرفة املقاصد الشرعية وذلك عند تفسريه لقوله 

الَّذين هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه َآيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما ﴿:تعاىل
غٌ فَييز ي قُلُوبِهِمافو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاَء تغتابو ةنتاَء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعي تونَ فخاسلر

  ]٧/انآل عمر[ ر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ﴾الْعلْمِ يقُولُونَ َآمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّ
وهذا قدر زائد على جمرد العلم، فإن الراسخ يف العلم يقتضي " :معىن الرسوخ يف العلمفقال يف 

أسرار الشريعة  أن يكون عاملا حمققا، وعارفا مدققا، قد علمه اهللا ظاهر العلم وباطنه، فرسخ قدمه يف
  .)٣(" علما وحاال وعمال

  .٤ مواضع متعددة من تفسريهوكثريا ما يبني املقصد من احلكم أو اآلية وذلك يف
  
  
  

  

  

  

                                                             
 ٢٩تيسري الكرمي الرمحن ص  ١
 .يف القرآن" احلكمة"وقد سبق احلديث عن أقواله يف ذلك عند احلديث عن لفظ  ٢
 )١/١٢٢(تيسري الكرمي الرمحن  ٣

  .ثالثوسيأيت يف الباب ال  ٤
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  ثالثالفصل ال

 
  ضوابط لفھم المقاصد الشرعیة من القرآن الكریم 

  
  

  االستعانة با في معرفة المقاصد:   المبحث األول

  التثبت:   المبحث الثاني

  الحذر من الھوى:   المبحث الثالث

  فھم المقاصد بلغة العرب:   المبحث الرابع

  معھود األمیین اتباع:   المبحث الخامس

   معرفة أسباب النزول :  المبحث السادس

  اتباع فھم السلف    :   المبحث السابع

مراعاة اختالف السلف في التفسیر وأنھ اختالف :   المبحث الثامن

  تنوع غالبا

  مراعاة السیاق والقرائن:   المبحث التاسع
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  :تمھید
  

وكون  .عليه وسلم ليبلغه للناس كافة إن القرآن هو كالم اهللا املنزل على رسوله صلى اهللا
، فهي حتتاج إىل حسن فهم هذا الكالم مبعرفة صفات وليست حسية مشاهدة كالمية ةالقرآن معجز

املتكلم سبحانه وتعاىل، ومبعرفة لغة الكالم، ومعرفة أسلوب املتكلم، ومعرفة أسباب النزول، مع مراعاة 
  .  سياق الكالم والقرائن احملتفة به

وهي .يف فهم مقاصد املتكلم سبحانه البد من ضوابط عامة لفهم املقاصد من القرآنوكذلك 
  :كما يلي

  

  االستعانة با في معرفة المقاصد :المبحث األول

  

نعبد إِياك ﴿:حتقيق املقصد من اخللق وهو العبادة ال يتم بدون استعانة باهللا؛ لذلك قال تعاىلإن 
﴾نيعتسن اكإِيوكذلك فإن إدراك وحتقيق املقاصد األخرى احملققة هلذا املقصد التتم بدون  ]٥/لفاحتةا[ و

  .استعانة باهللا، وافتقار إليه، وسؤاله التوفيق والسداد
إن النظر ارد يف الدليل دون توافر أسباب اهلداية، من ذكر اهللا واللجوء إليه :" يقول ابن تيمية

وسوسة الشيطان، ال حيصل الفقه الصحيح، وال معرفة قصد الشارع من  ودون انتفاء املوانع املعوقة، من
أوامره ونواهيه وأخباره، فبذكر العبد هللا ومبا أخرب عن نفسه سبحانه، حيصل للعبد العلم بأمور عظيمة، 
ال تنال مبجرد التفكري  والتقدير، وهلذا كان كثري من أرباب العبادة والتصوف يأمرون مبالزمة الذكر، 

علون ذلك هو باب الوصول إىل احلق، وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك، وجي
وكثريمن أرباب النظر يأمرون بالتفكر والنظر، وجيعلون ذلك هو الطريق إىل معرفة احلق والعلم مبعاين 

  .)١(" الكتاب والسنة 
، فإن التوكل احلق هو اعتماد وكذلك البد من بذل الوسع واالجتهاد، وطلب املعونة من اهللا

  .على اهللا مع األخذ باإلسباب وقطع تعلق القلب ا
  
  

                                                             
 .٣٥نقض املنطق، ابن تيمية ص) ١(
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  االلتزام بضوابط التفسیر  : المبحث الثاني
  

أن يفسر القرآن بالقرآن؛ ألن القرآن يبني بعضه بعضاً، وأن ينظر كذلك ألقوال الرسول : ومن ذلك
وا اين كالمه، وأن ينظر ألقوال الصحابة الم عاصرصلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه أعرف اخللق باهللا ومبع

  .)١(نزول القرآن مع علمهم باللغة، وأن  ينظر يف تفسري التابعني الذين عاصروا الصحابة
صحة االعتقاد، والتجرد عن اهلوى، والبدء بتفسري :" وقد ذكر مناع القطان شروط للمفسر منها 

بة، مث أقوال التابعني، والعلم باللغة العربية وفروعها، والعلم القرآن بالقرآن، مث السنة، مث أقوال الصحا
  .)٢("بأصوال العلوم املتصلة بالقرآن، ودقة الفهم

  .إن فهم املقاصد هو فهم للقرآن، لذلك يشترط يف فهمها ما يشترط يف فهم القرآن على وجه العموم
   

   التثبت : لثالمبحث الثا

  

وهذه املقاصد هلا أمهية كربى  ،ج حتتها كثري من اجلزئياتإن املقاصد الشرعية هي كليات يندر
لذلك كان لزاما على من أراد احلديث عن هذه  ،يف جمال االستنباط واالجتهاد وكذلك يف جمال الترجيح

 ،ألن احلديث عن أي أمر من أمور الدين حباجة إىل التثبت ،املقاصد التثبت عند إثبات أي مقصد شرعي
اصد الرب سبحانه من دينه، فالتثبت فيها مطلوب والقول فيها بغري علم قول فكيف باحلديث عن مق

   .على اهللا بال علم
  )٣(الحذر من الھوى: رابعالمبحث ال

  

واتباع اهلوى يف املقاصد له أشكال وصور فقد يثبت من املقاصد ما  ،إن مقاصد الشريعة مل توضع حسب أهواء الناس 
د بعيدا عن مفهومه الصحيح يف الشرع، وقد تتخذ وسائل غري شرعية للوصول وقد يفهم املقص ،ليس من املقاصد
  .خاصة أن املقاصد مفاهيم كلية يسهل التالعب ا واستخدامها ألغراض خمتلفة ما مل تضبط ،ملقاصد صحيحة

  

                                                             
 ٨٧- ٨٤مقدمة التفسري البن تيمية ص: انظر) ١(
 ٣٣١-٣٢٩مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان ص ) ٢(
 ٢٣٩علم مقاصد الشارع ، عبد العزيز بن ربيعة ص: انظر) ٣(
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  .فھم المقاصد بلغة العرب: خامسالمبحث ال
 ]٢/يوسف[ بِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ﴾اه قُرَآنا عرإِنا أَنزلْن﴿:قال تعاىل. بالقرآن نزل بلغة العرإن 

فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب " :يقول الشاطيب ،]١٩٥/الشعراء[ ﴿بِلسان عربِي مبِنيٍ﴾وقال،
  .)١(" يفهم وال سبيل إىل تطلب فهمه من غري هذه اجلهة 

استعماالت اللغة العربية، باإلضافة إىل املقصود تفسري كالم اهللا سبحانه من النظر إىل  يفوالبد 
واملنزل عليه، وعادته يف اخلطاب، وهو النيب  ،الشرعي من ذلك، وهذا يتحقق بالنظر إىل املتكلم بالقرآن

  .، والنظر إىل املخاطب به وهم الصحابة رضوان اهللا عليهمصلى اهللا عليه وسلم
  : لناس يف فهم القرآن من جهتنيويذكر ابن تيمية أن اخلطأ دخل على كثري من ا

، فهم راعوا املعىن الذي رأوه من غري نظر اعتقدوا معاين مث أرادوا محل ألفاظ القرآن عليهاقوم   - ١
  .إىل ما تستحقه ألفاظ القرآن من الداللة والبيان

ه ومل تارة يسلبون لفظ القرآن مادل عليه وأريد به، وتارة حيملونه على ما مل يدل علي: وهم صنفان
  . يرد به

ويف كال األمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من املعىن باطال، فيكون خطؤهم يف الدليل 
  .واملدلول، وقد يكون حقا، فيكون خطؤهم يف الدليل ال يف املدلول

من كان من الناطقني بلغة العرب، من  وقوم فسروا القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه - ٢
فهم راعوا جمرد اللفظ، وما جيوز عندهم . إىل املتكلم بالقرآن واملنزل عليه واملخاطب بهغري نظر 

فنظر األولني إىل املعىن .أن يريد به العريب، من غري نظر إىل ما يصلح ملتكلم به ولسياق الكالم
  .)٢(أسبق، ونظر اآلخرين إىل اللفظ أسبق

تكمن يف أن كل من أراد معرفة لغة قوم ابتدأ  وضرورة اللغة العربية يف فهم املقاصد من القرآن
مبعرفة مفرداته مث ترقى شيئا فشيئا حىت يفهم تراكيب مجله، مث يترقى يف فهم أساليبه واملقاصد من وراء 

وهكذا من أراد فهم القرآن إذا كان له معرفة مبفردات اللغة وتراكيبها، ال يكون كمن له دربة .كالمه
خاصة أن املقاصد حتتاج  ،فة فإنه ال شك سيفهم مقاصد القرآن بصورة أعمقيف أساليب القرآن املختل

يفهم منه أن اليسر مقصد  ﴾رسالي مكُبِ اُهللا يدرِي﴿ :قوله تعاىل :فمثال.إىل نظر كلي شامل للنصوص
للَّه وللرسولِ ولذي ما أَفَاَء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَ﴿:أما قوله تعاىل.شرعي بصورة واضحة

                                                             
 )٢/١٠٢(ملوافقات ا) ١(
  ٥٤٥؛ بيان الدليل،ابن تيمية ص)١/٣١٦(؛ درء التعارض، ابن تيمية )٣٥٦- ١٣/٣٥٥(فتاوى، ابن تيمية ال) ٢(

 ٢٣٨.٤مقاصد الشريعة عند ابن تيميةص:نعنقال 
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كُمناِء مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ السابنيِ واكسالْمى وامتالْيى وبي كَ﴿:فقوله]٧/احلشر[ ﴾الْقُر
ونَكُال ي ةًولَد بياِءنِغْاَأل ني ن املقصود من وأ ،من حروف التعليل) كي(حيتاج إىل إدراك أن م﴾نكُم

فهذا البد فيه من فهم أساليب العرب  ،قسمة الفيء أن ال يكون املال متداوال بني األغنياء دون الفقراء
  .يف الكالم، ومعرفة حروف التعليل

وأمهية الفهم اللغوي للنصوص يظهر جليا عند األصوليني وذلك من خالل اهتمامهم مبباحث 
ومباحث الدالالت هلا أمهية كربى  .مل يأت به أهل اللغة أنفسهم الدالالت اليت وسعوا فيها وفصلوا مبا

يف فهم املقاصد من القرآن، خاصة فيها ما يتعلق باألوامر والنواهي، والعموم واخلصوص،واحملكم 
  .واملتشابه، وغريها من الدالالت

 ،لذلك فإن كتب األصول .وكذلك يظهر هذا االهتمام باللغة عند بعض املفسرين للقرآن
  .وكتب التفسري الغىن عنها ملن أراد فهم القرآن، باإلضافة إىل كتب اللغة

اللغة املعروفة يف عصر نزول : أن اللغة اليت يرجع إليها، ويؤخذ ا هي" والبد من التنبيه إىل 
القرآن، والعربة مبا تدل عليه األلفاظ يف ذلك العصر، ال بالدالالت احلادثة بعد ذلك، فكثريا ما تتطور 
دالالت األلفاظ واجلمل والتراكيب بتطور العصور، وتطور املعارف والعلوم، ويتدخل العرف أو 

فال جيوز أن  ،االصطالح أو غريمها بإعطاء دالالت جديدة لأللفاظ واجلمل مل تكن هلا يف عصر النبوة
  .)١("حنكم هذه الدالالت اجلديدة يف فهم القرآن

  
  ناتباع معھود األمیی: سادسالمبحث ال

  

أن القرآن نزل مبا يفهمه األميون يف زمن نزول القرآن، وأن ال سبيل لفهم القرآن إال مبقدار ما  يرى الشاطيب
  .وأن العلوم احلديثة اليت ال يعلمها العرب األميون ال مدخل هلا يف فهم القرآن .يفهمه هؤالء األميون

فهو أجرى على اعتبار املصاحل هذه الشريعة املباركة أمية ألن أهلها كذلك ":يقول الشاطيب
")٢(.  

أي ال حتتاج يف فهمها وتعرفها إىل التغلغل يف العلوم الكونية والرياضيات : واملقصود بأا أمية
  .)٣(وما إىل ذلك

                                                             
 ٢٣٢كيف نتعامل مع القرآن العظيم، القرضاوي ص ١
 ) ٢/١٠٩(املوافقات ٢
 )٢/١٠٩(مشهور آل سلمان  ،حتقيق املوافقات ٣
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أن كثريا من الناس جتاوزوا يف الدعوى على القرآن احلد؛ " :ويبين على ماقرره من أمية الشريعة
متقدمني أو املتأخرين من علوم الطبيعيات، والتعاليم واملنطق وعلم فأضافوا إليه كل علم يذكر لل

احلروف ومجيع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم مل يصح، 
وإىل هذا فإن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع 

 يبلغنا أم تكلموا يف شيء من هذا املدعى، سوى ما ثبت فيه من أحكام التكاليف، وأحكام فيه، ومل
إال أن  ،وما يلي ذلك، ولو كان هلم يف ذلك خوض ونظر؛ لبلغنا منه ما يدلنا على أصل املسألة ،اآلخرة

قرير شيء مما ذلك مل يكن؛ فدل على أنه غري موجود عندهم، وذلك دليل على أن القرآن مل يقصد فيه ت
زعموا،نعم تضمن علوما هي من جنس علوم العرب، أو ما ينبين على معهودها مما يتعجب منه أولوا 
األلباب، وال تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون االهتداء بأعالمه واالستنارة بنوره، أما أن فيه ما ليس 

  .)١(" من ذلك؛فال 
هو ﴿:كقوله تعاىل اليت تصف الشريعة باألمية واستدل الشاطيب على أمية الشريعة بالنصوص

فََآمنوا بِاللَّه ورسوله النبِي الْأُمي الَّذي ﴿:وقوله تعاىل ،]٢/اجلمعة[ لْأُميني رسولًا منهم﴾الَّذي بعثَ في ا
ن تكون أمية أو ال تكون وأن كوا وكذلك بأن الشريعة إما أ]١٥٨/األعراف[ للَّه وكَلماته﴾يؤمن بِا

  .   )٢(وأنه لو مل تكن على ما يعهدون مل يكن ذلك معجزا هلم ،أمية هي أقرب إىل ما يعهده العرب
وخالصة رأي الشاطيب أنه ملا كان القرآن خطابا لألميني وهم العرب فإمنا يعتمد يف مسلك 

  .وأن الشريعة أمية ،فهمه وإفهامه على مقدرم وطاقتهم
  :وهو أساس واه لوجوه ستة:" يقول ابن عاشور

  .أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن مل يقصد منه انتقال العرب من حال إىل حال وهوباطل: األول
أن مقاصد القرآن راجعة إىل عموم الدعوة وهي معجزة باقية فالبد أن يكون فيه ما يصلح ألن  :الثاين

  .عصور انتشار العلوم يف األمةتتناوله أفهام من يأيت من الناس يف 
إن القرآن ال تنقضي عجائبه يعنون معانيه ولو كان كما قال الشاطيب : أن السلف قالوا :الثالث

  .النقضت عجائبه باحنصار أنواع معانيه
  .أن من متام إعجازه أن يتضمن من املعاين مع إجياز لفظه ما مل تف به األسفار املتكاثرة :الرابع

                                                             
 )١٢٨-٢/١٢٧(املوافقات ١
 ).١١٢-٢/١٠٩(املوافقات، الشاطيب:نظرا ٢
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دار أفهام املخاطبني به ابتداء ال يقضي إال أن يكون املعىن األصلي مفهوما لديهم فأما ما أن مق :اخلامس
زاد على املعاين األساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام، وحتجب عنه أقوام، ورب حامل فقه إىل من هو 

  .أفقه منه
عد عليه، وإن أن عدم تكلف السلف عليها إن كان فيما ليس راجعا إىل مقاصده فنحن نسا :السادس

كان فيما يرجع إليها فال نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر اآليات بل قد بينوا وفصلوا وفرعوا يف 
 آثارهم يف علوم أخرى راجعة خلدمة املقاصد ا، وال مينعنا ذلك أن نقتفي على علوم عنوا

ح املعىن فذلك تابع القرآنيةأو لبيان سعة العلوم اإلسالمية، أما ما وراء ذلك فإن كان ذكره إليضا
ألن العلوم العقلية إمنا تبحث عن أحوال األشياء على ما هي عليه، وإن كان فيما . للتفسري أيضا

زاد على ذلك فذلك ليس من التفسري لكنه تكملة للمباحث العلمية واستطراد يف العلم ملناسبة 
    .)١("التفسري ليكون متعاطي التفسري أوسع قرحية يف العلوم 

يظهر أن ال تعارض بني القولني والرأيني، فالكل متفق عل أن فهم القرآن الكرمي  والذي
إشارات  هوالوقوف على مقاصده ومعانيه ال يتوقف على فهم العلوم احلديثة، وهذا ال مينع أن يكون في

  .ودالالت على معان وعلوم أخر مل يعهدها العرب وقت نزول القرآن
بيان املقاصد الحيتاج إىل العلوم احلديثة بشكل إمجايل إال ملزيد  والذي يهمنا يف حبث املقاصد أن

من إيضاح حكم التشريع، وإال فاملقاصد الشرعية ال تفتقر يف بياا إىل هذه العلوم يف كل العصور، 
اللهم إذا اكتشف شيء من العلوم الذي يفصل ويبني املقصد مبا يكون مناسبا لزمن اكتشاف هذه العلوم 

ختتلف فيه األنظار من مستقل ومستكثر والبد من وضع موازين حتفظ للقرآن املقاصد من فهذا مما 
  .    إنزاله

يستطيع العلم مبكتشفاته ومقرراته أن يؤيد كثريا من األحكام الشرعية ببيان :" يقول القرضاوي
إميانا، ويضعف  ودرء املفاسد عنهم، وبذلك يزداد الذين آمنوا ،ما اشتملت عليه من جلب املصاحل للناس

يستطيع علم  .جانب املرتابني واملشككني يف كمال الشريعة اإلسالمية، وصالحيتها لكل زمان ومكان
اخلمر على شاربيها ومدمنيها من أضرار ) أم اخلبائث( الطب وغريه أن يعطينا صورة واضحة ملا جتنيه

وذا تتبني حكمة اإلسالم يف حترمي جسيمة على األفراد وعلى األسر، وعلى اتمعات، ماديا ومعنويا، 
  . )٢("اخلمر،ولعن كل من شارك يف صنعها أو االجتار ا أو تقدميها من قريب أو بعيد

إن العبارة القرآنية أو اجلملة القرآنية، قد جعل اهللا فيها من املرونة والسعة حبيث :" ويقول
ا املسلم ما يشبع فكره ووجدانه معا، يفهمها العقل العريب العادي يف عصر نزول القرآن، وجيد فيه

                                                             
 )٤٥-١/٤٤(التحرير والتنوير،ابن عاشور  ١
 ٣٩٢كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص ٢
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ذا أودع اهللا اجلملة القرآنية من السعة واخلصوبة ما هلو . بالفهم الفطري السهل امليسر لكل قارئ للقرآن
  .)١("كما نشاهد يف عصرنا ،يتسع ملا يكشف عنه الزمن من حقائق، وما يبلغه العلم من تطور وتقدم

 ،بيت املقاصد من األحكام ملن كان يف زمن اكتشافهاوهذه العلوم قد تكون لغة مناسبة لتث
مل  ودرب نفسه على التسليم ألحكامه، ولكن احلق الذي ال يتنازع فيه أن من كمل إميانه حبكمة ربه،

 ،تكن حاجته هلذه العلوم ليزداد إميانه ويقينه بل إن يقينه حبكمة اهللا سبحانه جيعله عبدا مستسلما خاضعا
    .النسبة إليه مبنزلة القنديل الضعيف أمام وهج الشمس يف الظهريةوتكون هذه العلوم ب

  
  .معرفة أسباب النزول: بعالمبحث السا

  

أكثر القرآن نزل لألهداف العامة، ولكن الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم يف حيام مع الرسول 
إىل بيان شريعة اهللا  صلى اهللا عليه وسلم قد شاهدوا أحداث السرية، وقد يقع بينهم حادث خاص حيتاج

فيه، أو يلتبس عليهم أمر فيسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملعرفة حكم اإلسالم فيه، فيتنزل 
  .)٢(القرآن لذلك احلادث، أو هلذا السؤال الطارىء، ومثل هذا يعرف بأسباب النزول
حاطت بتشكل النص، إن معرفة أسباب النزول مل تكن جمرد ولع برصد احلقائق التارخيية اليت أ

كما أن دراسة األسباب والوقائع تؤدي إىل فهم حكمة ..بل هدفت إىل فهم النص واستخراج داللته
التشريع خاصة يف آيات األحكام مما يساعد الفقهاء على نقل احلكم من الواقعة اجلزئية أو السبب 

  .)٣(اخلاص، وتعميمه على الوقائع املشاة
جلريانه  -يقصد علم أسباب النزول-عم أنه ال طائل حتت هذا الفنزعم زا" :)٤(يقول السيوطي

  .)٥("..حلكمة الباعثة على تشريع احلكممعرفة وجه ا: منها. جمرى التاريخ وأخطأ يف ذلك بل له فوائد

                                                             
 .٣٩٧املرجع السابق ص ١
 .بتصرف يسري٧٥مناع القطان ص،مباحث يف علوم القرآن ٢
 .٨٣ص والسياق، خلود العموشبني النص  اخلطاب القرآين دراسة يف العالقة ٣
عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي السيوطي الشافعي ، كان أعلم أهل زمانه بعلم احلديث وفنونه رجاالً  ٤

ته أكثر وغريب ومتناً وسنداً واستنباطاً لألحكام ، وأخرب عن نفسه أنه حيفظ مائيت ألف حديث ، وكان مؤرخاً أديباً بلغ عدد مؤلفا
األشباه والنظائر يف " يف فروع الشافعية يف الفقه و " األشباه والنظائر " و " الربهان يف علوم القرآن : " من مخسمائة مؤلف منها 

،  ٤/٦٥انظر ترمجته يف الضوء الالمع (  .هـ ٩١١ اصول الفقه ، تويف سنة يف" جزيل املواهب يف اختالف املذاهب " و " العربية 
 ) . ٨/٥١ذهب شذرات ال

 .)١/٥٩( السيوطي ،اإلتقان ٥
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قُولُوا يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا ت﴿وأضرب مثاال يوضح أمهية معرفة أسباب النزول يف فهم املقصد من اآلية 
ا وناعوا﴾رعماسا ونظُرم للرسول صلى اهللا] ١٠٤/البقرة[ قُولُوا انكان املسلمون يقولون حني خطا 

راع أحوالنا، فيقصدون ا معىن صحيحا، وكان اليهود : أي عليه وسلم عند تعلمهم أمر الدين﴿راعنا﴾
الرسول بذلك، ويقصدون املعىن  فصاروا خياطبون ،يريدون ا معىن فاسدا، فانتهزوا الفرصة

عن اجلائز إذا كان وسيلة ففيه النهي  ،الفاسد،فنهى اهللا املؤمنني عن هذه الكلمة سدا هلذا الباب
فمن خالل فهم سبب نزول . )١(فإا كافية حيصل ا املقصود من غري حمذور ﴿وقولوا انظرنا﴾.للمحرم

  .النص يتضح لنا املقصد من النهي عن قول راعنا

  

  اتباع فھم السلف :ثامنالمبحث ال

  

إن اهللا سبحانه أنزل القرآن على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، وجعل هذا القرآن هو 
واختار له أصحابه رضوان اهللا عليهم ليكونوا محلة هذا الدين من بعده،  ،ه صلى اهللا عليه وسلمقَلُخ

   .زيل، وصاحبوا الرسول صلى اهللا عليه وسلموليبلغوا القرآن والسنة إىل الناس، فهم عاصروا التن
هو املعرب عن كتاب اهللا وما أراد وما قصد،  صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا " لذلك فإن

  .)٢("وأصحابه أعلم بذلك من غريهم
من كان له اختصاص بالرسول ومزيد علم بأقواله وأفعاله، حصل له من معاين ألفاظه " فإن 

، صلى اهللا عليه وسلمحيصل لغريه، وأوىل الناس ذه املنزلة هم صحابة النيب ومقاصده بأفعاله ما مل 
  .)٣(فكان عندهم من العلوم الضرورية مبقاصد الرسول ومقاصد الدين ما مل يكن عند غريهم

ملا امتازوا به من مشاهدة أسباب التنزيل وقرائن األحوال، فرأوا ومسعوا ما مل ير غريهم ومل "
    .)٤("يف اللغة بالسليقة والنشأة، وصفاء يف الفهم، وسالمة يف الفطرة، وقوة يف اليقنييسمع، مع عراقة 

لذلك من أراد تفهم القرآن ومعرفة مقاصده فإنه البد له من الرجوع إىل أقوال الصحابة 
  .والتابعني، ليطمئن إىل أن املعىن الذي استخرجه هو معىن صحيح

                                                             
 ٦١تيسري الكرمي الرمحن ص ١
  .)١٩/٣٩١(الفتاوى، ابن تيمية ) ٢(
  .)١٩٦- ١/١٨٥،١٩٥(درء التعارض، ابن تيمية ) ٣(
 ٢٢٩كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص )٤(
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 القرآن قليال جدا، وهو وإن كان يف التابعني أكثر منه وقد كان النزاع بني الصحابة يف تفسري
  .)١( بعدهم نة فهو قليل بالنسبة إىل ميف الصحاب
  

  .مراعاة اختالف السلف في التفسیر وأنھ اختالف تنوع غالبا:تاسعالمبحث ال
  

إن فهم املقاصد من القرآن الكرمي حيتاج إىل الرجوع إىل كتب التفسري، وعند الرجوع إىل 
التفسري سيجد املرء اختالفا حول املعاين، وهذا االختالف ينبغي أن يستثمر يف فهم املقاصد من كتب 

أكثر من معىن لآليات، وهذا يثري املقاصد املستخرجة من نصوص القرآن خاصة أن خالف السلف 
  .غالبا مايكون خالف تنوع

األحكام أكثر من خالفهم  وخالفهم يف اخلالف بني السلف يف التفسري قليل: " يقول ابن تيمية
  . )٢("يف التفسري، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف التنوع ال التضاد

تارة لتنوع األمساء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع املسمى وأقسامه، : صنفانوذلك 
  .)٣(" ومها الغالب يف تفسري سلف األمة، الذي يظن أنه خمتلف:كالتمثيالت
، فإن جمموع عبارام أدل على املقصود من ارات السلف يف مثل هذا نافع جداومجع عب"

  .)٤("عبارة أو عبارتني، وعلى هذا فالبد من اختالف حمقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك يف األحكام
  

  مراعاة السیاق والقرائن:عاشرالمبحث ال
  

إذ البد  ، سبحانه وتعاىلفكيف بكالم اهللا يعد نقصا، بقيته فهم إن فهم جزء من الكالم دون
وكذلك هناك قرائن حتتف بالكالم تعني على استيعابه  ،من فهم الكالم ضمن السياق الذي جيء فيه

  . وحسن فهمه

                                                             
 .٢٢ص ن تيميةمقدمة يف أصول التفسري، اب) ١(
 .٢٤يةصمقدمة يف أصول التفسري البن تيم )٢(
  .٤١املرجع السابق ص )٣(
 .٤٦املرجع السابق ص) ٤(
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واليت نقلها عنهم التابعون وتابعوهم  فصدور  ،من أجل ذلك نقل الصحابة السياق والقرائن
 ،فهذا له سياق خيتلف عن سياق اآلخر ،رالكالم يف حال ومقام خيتلف عن صدوره يف حال ومقام آخ

   .)١("والقرائن اليت حتف بالكالم هلا أثر واضح يف فهم مراد املتكلم من كالمه 
  

  :نوعان ،سياق اخلطابو
  .السياق اللغوي :األولالنوع 

فال ميكن أخذ النص  ،السابقة والالحقة لنص اخلطاب املراد معرفة املقصد منه أي اجلمل
سواء النصوص الواردة يف السياق اللغوي  ،بوي مبتورا عن النصوص األخرىالقرآين أو الن

مبعناه العام، أي النصوص األخرى  ،أو السياق اللغوي  ،مبعناه اخلاص أي السابق والالحق له
اليت هلا عالقة ذا النص  مع ورودها يف مواضع وأزمنة خمتلفة عما ورد فيه ذلك النص املراد 

  .أو مقيدة إلطالقه ،أو خمصصة لعمومه ،أو مكملة ملعناه،بينة لهإما لكوا م ،فهمه
  .السياق االجتماعي :النوع الثاين
والظروف النفسية واالجتماعية  ،وأسباب ورود احلديث ،ويدخل فيه أسباب النزول 

  .السائدة وقت ورود النص الشرعي
  

ماالت اليت تعرض للسامع يف فال شك أن معرفة القرائن احلالية واملقالية مهم يف إزالة االحت
كان فهم مراد  ،وكلما كان استحضار القرائن اليت حفت بالكالم أمشل ،مقصود املتكلم من خطابه

ولذا جند أن الكالم مشافهة به أوضح داللة على مراد املتحدث من  ،املتكلم من كالمه أدق وبالعكس
  .)٢(الكالم الذي بلغه عنه مبلغ أو نقل عنه كتابة

  
  
  
  
  

                                                             
 .١٦٨- ١٦٧مقاصد الشريعة اإلسالمية تأصيال وتفعيال، حممد بكر إمساعيل ص: يراجع ١
 .وما بعدها ٨٢نعمان جغيم ص ،طرق الكشف ٢
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  الثالثباب ال

  
  

  مقاصد سورتي الفاتحة والبقرة
  
  
  

  :ینویشتمل على فصل

  المقاصد في سورة الفاتحة :  الفصل األول

  المقاصد في سورة البقرة:   الفصل الثاني
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  دــیــھــتم

  

احلديث عن املقاصد الشرعية أصبح ضرورة ملحة يف عصر انفتحت فيه الشعوب عرب وسائل اإلعالم 
فيه عن األهداف  بحث، وكثر النوازلالكثري من ال واختلطت فيه العادات والثقافات، واستجدت فيه املختلفة،
  . والغايات

وختصيص احلديث عن مقاصد القرآن نبع من احلاجة العامة جلمع أكرب قدر من املقاصد الشرعية املتناثرة دون 
سور القرآن تعضد الدراسة النظرية وتفتح  من تنباطيةسث يف املقاصد، والدراسة االاحلديث عن اجلوانب النظرية للبحو

  .هلا آفاقا واسعة، وتكسبها الصفة العملية

عند التحاقي بقسم أصول الفقه أن أكتسب اآللة العملية لفقه الكتاب والسنة، وحبثي يف مقاصد  لقد رغبت
إن الكتاب قد تقرر أنه : "لشاطيب حني قالالقرآن كان استجابة لنصيحة األستاذ الكبري يف علم املقاصد الشرعية اإلمام ا

كلية الشريعة وعمدة امللة، وينبوع احلكمة، وآية الرسالة، ونور األبصار والبصائر وإنه ال طريق إىل اهللا سواه وال جناة 
كذلك بغريه وال متسك بشيء خيالفه، وهذا كله ال حيتاج إىل تقرير واستدالل عليه ألنه معلوم من دين األمة؛ وإذا كان 

لزم ضرورة ملن رام االطالع على كليات الشريعة، وطمع يف إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها ؛ أن يتخذه مسريه 
  .)١(" وأنيسه وأن جيعله جليسه على مر الليايل واأليام نظرا وعمال ال اقتصارا على أحدمها

وملا بدا من : "، يقول"سنةبيان مقاصد الكتاب وال"وكذا كان من أهداف الشاطيب يف كتابه املوافقات 
مكنون السر ما بدا، ووفق اهللا الكرمي ملا شاء منه وهدى، مل أزل أقيد أوابده، وأضم شواهده تفاصيل ومجال، وأسوق 
من شواهده يف مصادر احلكم وموارده مبينا ال جممال، معتمدا على االستقراءات الكلية، مقتصر على األفراد اجلزئية، 

  .)٢("لية بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته االستطاعة واملنة، يف بيان مقاصد الكتاب والسنةومبينا أصوهلا النق

إن احلديث عن املقاصد قد يرتبط بأعالم املقاصد أو باملذاهب، وارتباط حبث املقاصد مبصدرها القرآن هو 
ا ميزة إنه االستقاء من نفس املنبع الذي استقى أوثق ارتباط، والتدبر والتفكر يف مقاصد القرآن مباشرة ميزة ال تعادهل

  .من األولون لذلك حفظت علومهم يف السطور والصدور

إمنا هو جهد جلمع هذه املقاصد، وإين ألسأل اهللا فيه الفتح والتوفيق واإلصابة ،ولست بدعا فيما أصنع
 .   والقبول وحسن العاقبة

                                                             
 ).٣/٣٤٦( املوافقات، الشاطيب) ١(
  .)١/٢٣(مقدمة املوافقات الشاطيب ) ٢(
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  الفصل األول

  في سورة الفاتحةالمقاصد 
  

  

  في سورة الفاتحة المقاصد العامة:   المبحث األول
  المصالح: المطلب األول 
  المفاسد دفع: المطلب الثاني 

  
  خاصة في سورة الفاتحةالمقاصد ال:   المبحث الثاني
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  :المبحث األول

  سورة الفاتحة فيالمقاصد العامة 
  

  المصالح: المطلب األول 

 

  إثبات النبوات  
  ]٧/الفاحتة[علَيهِم ولَا الضالِّني﴾ اطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِصر﴿:قال تعاىل

النبيني وغريهم  حيث قال سؤال اهلداية لصراط املنعم عليهم من :طريقة داللة اآلية على املقصد
نعم اللَّه علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداِء ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَ﴿:تعاىل

  . ؛ يدل على إثبات النبوات]٦٩/النساء[ ﴾والصالحني وحسن أُولَئك رفيقًا
 اإلخالص 

  ]٥/الفاحتة[ د وإِياك نستعني﴾إِياك نعب﴿:قال تعاىل
 .حصر العبادة هللا يدل على أن اإلخالص مقصود شرعا:ملقصدطريقة داللة اآلية على ا

 األسوة احلسنة  
  ]٧/الفاحتة[علَيهِم ولَا الضالِّني﴾ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ﴿:قال تعاىل

ن األسوة احلسنة سؤال اهللا اهلداية لصراط املنعم عليهم ينبه على أ:طريقة داللة اآلية على املقصد
 .مقصودة شرعا

 باهللا االستعانة  
  ]٥/الفاحتة[ نعبد وإِياك نستعني﴾إِياك ﴿:قال تعاىل

  .يدل على أا مقصودةشرعا بلفظ﴿إياك﴾ حصر االستعانة باهللا:طريقة داللة اآلية على املقصد
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يف مجيع عباداته إىل االستعانة باهللا  مع دخوهلا فيها، الحتياج العبد ﴾العبادة﴿بعد ﴾االستعانة﴿ذكر إن 
  .١فإنه إن مل يعنه اهللا، مل حيصل له ما يريده من فعل األوامر، واجتناب النواهي. تعاىل

  
  ]١/الفاحتة[ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ﴾ بِسمِ﴿:قال تعاىلو 

  .ه مقصودة شرعااالبتداء باسم اهللا يدل على أن االستعانة ب :طريقة داللة اآلية على املقصد
 االستقامة 

  ]٦/الفاحتة[ دنا الصراطَ الْمستقيم﴾اه﴿:قال تعاىل
وصف الصراط املطلوب اهلداية له باالستقامة يدل على أن االستقامة :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصودة شرعا
 افتقار العبد إىل اهللا  

  ]١/الفاحتة[ مِ﴾اللَّه الرحمنِ الرحي بِسمِ﴿:قال تعاىل
طلب االستعانة باهللا الرمحن الرحيم يدل على فقر العبد وحاجته إىل ربه :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .سبحانه بطريق اللزوم وأن االفتقار مقصود شرعا
  ]٢/الفاحتة[ الْعالَمني﴾ الْحمد للَّه رب﴿:قال تعاىلو 

على انفراده باخللق والتدبري، والنعم،  ﴾رب العاملني﴿ه وليدل ق:طريقة داللة السورة على املقصد
 .، وهذا يدل على أن االفتقار إليه مقصود شرعا٢وكمال غناه، ومتام فقر العاملني إليه، بكل وجه واعتبار

  ]٦/الفاحتة[ قيم﴾اهدنا الصراطَ الْمست﴿:قال تعاىلو
اهللا يدل على حاجة العبد وفقره إىل اهللا وأن االفتقار طلب اهلداية من :طريقة داللة اآلية على املقصد

 . إىل اهللا مقصود شرعا
  اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم 

  ]٧/الفاحتة[ يهِم ولَا الضالِّني﴾صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَ﴿:قال تعاىل
سؤال اهللا اهلداية لصراط املنعم عليهم والبعد عن املغضوب عليهم :ملقصدطريقة داللة اآلية على ا

 .  والضالني يدل على اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم
 اإلميان بأمساء اهللا  

                                                             
 )١/٣٩(ن تيسري الكرمي الرمح ١
 )١/٣٩(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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  ]١/الفاحتة[ حيمِ﴾بِسمِ اللَّه الرحمنِ الر﴿:قال تعاىل
  .سم اهللا يدل على أن اإلميان بأمساء اهللا مقصود شرعابداية القرآن با:طريقة داللة اآلية على املقصد

مفرد مضاف، فيعم مجيع األمساء  ﴾اسم﴿أبتدئ بكل اسم هللا تعاىل، ألن لفظ : أي ﴾بسم اِهللا﴿:قوله
 .١احلسىن
 اإلميان بألوهية اهللا سبحانه 

  ]٢/الفاحتة[ ﴾الْحمد للَّه رب الْعالَمني﴿:قال تعاىل
مسى اهللا نفسه بأنه اهللا وهذا يدل على أن اإلميان بألوهيته مقصود :على املقصد طريقة داللة اآلية

  .٢"هو الذي يألَهه كل شيء، ويعبده كل خلْقٍ": وعن عبد اهللا بن عباس قال.شرعا
 اإلميان بأن اهللا هو املنعم  

   ]٧/الفاحتة[﴾م ولَا الضالِّنيصراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِ﴿:قال تعاىل
إخبار اهللا سبحانه بإنعامه على عباده يدل على أن اإلميان بأنه املنعم :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا
 اإلميان بأن اهللا هو املنفرد باهلداية واإلضالل  

لَيهِم ولَا الضالِّني أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ ع صراطَ الَّذين) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿:قال تعاىل
  ]٧، ٦/الفاحتة[ ﴾)٧(

سؤال اهلداية من اهللا سبحانه يدل على أن اإلميان بأن اهللا هو املنفرد :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .باهلداية واإلضالل مقصود شرعا

  اإلميان بأن اهللا هو املالك  
  ]٤/الفاحتة[ ﴾مالك يومِ الدينِ﴿:قال تعاىل

وصف اهللا سبحانه نفسه بأنه املالك يدل على أن اإلميان بذلك مقصود  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا
 اإلميان بربوبية اهللا  

  ]٢/الفاحتة[ الْعالَمني﴾لْحمد للَّه رب ا﴿:قال تعاىل

                                                             
 )١/٣٩(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/١٢٢(تفسري الطربي  ٢
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هللا سبحانه نفسه بأنه رب العاملني يدل على أن اإلميان وصف ا:طريقة داللة السورة على املقصد
  .بربوبيته مقصود شرعا

  
 اإلميان برمحة اهللا سبحانه 

  ]٣/الفاحتة[ ﴿الرحمنِ الرحيمِ﴾:قال تعاىل
وصف اهللا سبحانه نفسه بأنه الرمحن الرحيم يدل على أن اإلميان برمحة :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .اهللا مقصود شرعا
مل يكن على وجه اإلعنات بل كان  -يف وصفه بالربوبية-الرمحة تتضمن أن اإلبالغ إىل الكمالإن 

والنعمة قد حتصل  ،فكانت الربوبية نعمة ،برعاية ما يناسب كل نوع وفرد ويالئم طوقه واستعداده
وصلت إلينا فأتبع ذلك بوصفه بالرمحن تنبيهاً على أن تلك النعم اجلليلة  ،بضرب من الشدة واألذى

حىت يف أحكام التكاليف واملناهي والزواجر فإا مرفوقة باليسر بقدر  ،بطريق الرفق واليسر ونفي احلرج
األرض وتيسري  يف بنا هو رمحات ظاهرة كالتمكني فمعظم تدبريه تعاىل ،ما ال يبطل املقصود منها

ف الراجعة إىل منافعنا كالطهارة وبث ومنه ما رمحته مبراعاة اليسر بقدر اإلمكان مثل التكالي ،منافعها
بقية يف ومنها ما منفعته للجمهور فتتبعها رمحات اجلميع ألن يف رمحة اجلمهور رمحة بال ،مكارم األخالق

  .١انتظام األحوال كالزكاة 
  اإلميان بغضب اهللا  

  ]٧/الفاحتة[ ولَا الضالِّني﴾ علَيهِم صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ﴿:قال تعاىل
بعض العباد يدل على أن اإلميان ذه على إثبات غضب اهللا سبحانه :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .الصفة مقصود شرعا
 اإلميان بيوم الدين  

  ]٤/الفاحتة[ ﴾مالك يومِ الدينِ﴿:قال تعاىل
عن نفسه بأنه مالك يوم الدين يدل على أن اإلميان إخبار اهللا سبحانه :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .بيوم الدين مقصود شرعا
 البسملة 

   ]١/الفاحتة[ }بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ{:قال تعاىل
                                                             

 .وينبغي التنبيه إىل أن معىن رمحة اهللا تعاىل الينحصر يف إنعامه كما قد يظهر من كالم ابن عاشور) ١/١٧٣(التحرير والتنوير  ١
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ابتداء اهللا سبحانه كتابه بالبسملة يدل على أن االبتداء ا مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا

  
 ه وأمرهالتعبد هللا بشرع  

  ]٥/الفاحتة[ نعبد وإِياك نستعني﴾إِياك ﴿:قال تعاىل
العبادة هللا وحده يستلزم تعبده مبا شرع وأمر وهومقصود  حصر إثبات:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
. جه اهللاوإمنا تكون العبادة عبادة، إذا كانت مأخوذة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقصودا ا و

  .١فبهذين األمرين تكون عبادة
 التعريف باهللا تبارك وتعاىل.  

  ]٥- ٢/الفاحتة[ ﴾)٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمني :قال تعاىل
والرمحة وامللك هللا سبحانه استفتاح الكتاب باحلمد وذكر صفة الربوبية :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .يدل على أن التعريف باهللا مقصود شرعا
 التمجيد  

  ]٤/الفاحتة[ ﴾مالك يومِ الدينِ﴿:قال تعاىل
 .متجيد اهللا بوصفه باملالك يدل على أن التمجيد مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

 التوحيد  
  ]٢/الفاحتة[ ني﴾د للَّه رب الْعالَمالْحم﴿:قال تعاىل

يثبت توحيد األمساء والصفات إذ ال حيمد إال ﴿احلمد﴾ :فمن قوله:طريقة داللة اآلية على املقصد
وقوله  ،ت عبادة احلمد هللا وحدهيثبت توحيد األلوهية بإثبا ﴿هللا﴾:الكمال، وقوله املتصف بصفات
   .يثبت توحيد الربوبية إذ هو رب العاملني سبحانه﴿رب العاملني﴾

  ]٥/الفاحتة[ نعبد وإِياك نستعني﴾إِياك ﴿:ل تعاىلقا
فال يعبد إال هو سبحانه وتعاىل  حصر العبادة هللا سبحانه بتقدمي ﴿إياك﴾:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .يدل على أن توحيد اهللا بالعبادة مقصود شرعا

                                                             
 )١/٣٩(تيسري الكرمي الرمحن  ١
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 توحيد األلوهية  
  ]٢/الفاحتة[ الَمني﴾د للَّه رب الْعالْحم﴿:قال تعاىل

  . صرف عبادة احلمد هللا يدل على أن إفراد اهللا بالعبادة مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
فاسم اهللا دال على .وكذلك فإن اسم اهللا يدل على إثبات األلوهية هللا وحده وأن توحيده مقصود شرعا

  .١وعا ومفزعا إليه يف احلوائج والنوائبكونه مألوها معبودا تأهله اخلالئق حمبة وتعظيما وخض
 توحيد األمساء والصفات  

  ]٢/الفاحتة[ د للَّه رب الْعالَمني﴾الْحم﴿:قال تعاىل
  .يدل على أن توحيد األمساء والصفات مقصود شرعا احلمد هللاإثبات :طريقة داللة اآلية على املقصد

بصفات كماله ونعوت جالله مع حمبته والرضى عنه إن احلمد يتضمن مدح احملمود :" يقول ابن القيم
وكلما . فال يكون حامدا من جحد صفات احملمود وال من أعرض عن حمبته واخلضوع له ،واخلضوع له

وكلما نقص من صفات كماله، نقص من محده  ،كانت صفات كمال احملمود أكثر، كان محده أكمل
  .٢"أحد سواه؛ لكمال صفاته وكثراوهلذا كان احلمد كله هللا محدا الحيصيه . حبسبها

  ]٤-٢/الفاحتة[﴾)٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمني ﴿:قال تعاىل
وحيد إثبات اسم اهللا والرب والرمحن والرحيم واملالك هللا يدل على أن ت:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .ء والصفات مقصود شرعااألمسا
 توحيد الربوبية  

  ]٢/الفاحتة[ د للَّه رب الْعالَمني﴾الْحم﴿:قال تعاىل
د اهللا على ربوبته للعاملني يدل على أن  توحيد الربوبيه  مقصود مح:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
 التوسل إىل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته والتوسل إليه بعبوديته.  

إِياك نعبد وإِياك ) ٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمني ﴿:قال تعاىل
 نيعتس٥(ن (نداه يمقتساطَ الْمرا الص)٧-٢/الفاحتة[ ﴾)٦[  

مسائه وصفاته ومحده عليها مث التوسل بالعبودية قبل الثناء على اهللا بأ:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .الدعاء باهلداية يدل على أن التوسل بأمسائه وصفاته وعبوديته مقصود شرعا

                                                             
 )١/٩٥(ابن القيم  ،مدارج السالكني ١
 )١/٨٧( ابن القيم ،مدارج السالكني ٢
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 الثناء على اهللا  
  ]٤-٢/الفاحتة[﴾)٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمني ﴿:قال تعاىل

وصفاته لينبهنا على أن الثناء أثىن اهللا سبحانه على نفسه بذكر أمسائه :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .١مقصود شرعا عليه

  محد اهللا  
  ]٢/الفاحتة[ ﴾الْحمد للَّه رب الْعالَمني﴿:ل تعاىلاق

  .العباد لرم سبحانهمحد اهللا نفسه يدل على أن احلمد مطلوب من :طريقة داللة اآلية على املقصد
إجراء هذه األوصاف اجلليلة على امسه تعاىل إمياء بأن موصوفها حقيق باحلمد الكامل الذي أعربت إن 

ألن تقييد مفاد الكالم بأوصاف متعلَّق ذلك املفاد يشعر مبناسبة بني تلك  ،﴾احلمد هللا﴿عنه مجلة 
  .٢م مثل التعليل يف مقام هذه اآليةاألوصاف وبني مفاد الكالم مناسبة تفهم من املقا

  ]٤-٢/الفاحتة[﴾)٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمني ﴿:قال تعاىل
آيات يدل على أن محده يف إهليته محداهللا على الصفات املذكورة يف :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .ورمحته وملكه مقصود شرعاوربوبيته 
 اخلوف والرجاء  

  ]٥-٣/الفاحتة[ ﴾)٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ﴿:قال تعاىل
ذكر صفة الرمحة مث صفة امللك يدل على أن الرجاء واخلوف من اهللا :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .سبحانه مقصودان شرعا
 الدعاء 

  ]٦/الفاحتة[﴾ا الصراطَ الْمستقيماهدن﴿:قال تعاىل
  .سؤال اهللا اهلداية يدل على أن الدعاء مقصود شرعا :طريقة داللة اآلية على املقصد

 ذكر اهللا  
  ]٤-٢/الفاحتة[﴾)٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمني ﴿:قال تعاىل
 .بداية السورة باحلمدلة يدل على أن ذكر اهللا مقصود شرعا:على املقصد اتاللة اآليطريقة د
  الرد على املبطلني من أهل امللل والنحل 

                                                             
 )١/١٣٥(تفسیر القرآن العظیم : انظر ١
 )١/١٧٧( رجع السابقامل ٢
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وذلك من إثبات ألوهيته سبحانه وإثبات املعاد وإثبات النبوات :طريقة داللة السورة على املقصد
  .١وإثبات األمساء والصفات وغريها

ية يرد على من أشرك باهللا تعاىل، وإثبات البعث يرد على من أنكره ، وإثبات وذلك أن إثبات األلوه
 .اهلداية يف اتباع صراط املنعم عليهم رد على من أنكر النبوات وهكذا

 الرفقة الصاحلة  
لَيهِم ولَا الضالِّني وبِ عصراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغض) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿:قال تعاىل

  ]٧، ٦/الفاحتة[ ﴾)٧(
سؤال اهللا اهلداية لصراط املنعم عليهم يدل على حاجة العبد للرفقة : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .الصاحلة اليت تعينه على سلوك الصراط املستقيم
 شفاء القلوب وشفاء األبدان 

صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ ) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ) ٥(ك نستعني إِياك نعبد وإِيا﴿:قال تعاىل
  ]٧- ٥/الفاحتة[ ﴾)٧(الضالِّني الْمغضوبِ علَيهِم ولَا 

شفاء  :قد اشتملت الفاحتة على الشفاءين" :يقول ابن القيم:على املقصد اتطريقة داللة اآلي
  .وشفاء األبدان،بالقلو

. فساد العلم وفساد القصد: فإن اعتالل القلوب وأسقامها على أصلني :فأما اشتماهلا على شفاء القلوب
ويترتب عليهما داءان قاتالن، ومها الضالل والغضب، فالضالل نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد 

علما ومعرفة، وعمال وحاال }اك نستعنيإياك نعبد وإي{والتحقق بـ،ضاللواهلداية شفاء من ال.القصد
  .وأما شفاء األبدان فإن يف قراءا على ما تأمل من اجلسد شفاء.٢" شفاء من فساد القصد

  العبادة 
 ]٥/الفاحتة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعني﴿:قال تعاىل

وذكر قصد العبادة .قصودة شرعاحصر العبادة هللا يدل على أن العبادة م:طريقة داللة اآلية على املقصد
  . بعد الثناء على اهللا يدل على أا مقصد عظيم من مقاصد القرآن حيث ذكر قصدها يف فاحتته

على أن يف ذلك التذكر دوام الفكر يف اخلالق وشؤونه  اهللابشرعت العبادة لتذكِّر  :"يقول ابن عاشور
 ،هي طريق الكمال الذايت واالجتماعي مبدأً وايةًويف ذلك ختلق بالكماالت تدرجياً فظهر أن العبادة 

                                                             
 ).ومابعدها ١/١٢٣(مدارج السالكني : لالستزادة انظر ١
 ) ١/٧٥( مدارج السالكني ٢
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فالعبادة على ]  ٥٦/الذاريات[ الْإِنس إِلَّا ليعبدون﴾وما خلَقْت الْجِن و﴿ :وبه يتضح معىن قوله تعاىل
  .١"اجلملة ال خترج عن كوا حمقِّقة للمقصد من اخللق

 العلم والعمل به  
لَيهِم ولَا الضالِّني صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ ع) ٦(اطَ الْمستقيم اهدنا الصر﴿:قال تعاىل

  ]٧، ٦/الفاحتة[ ﴾)٧(
سؤال اهللا اهلداية وهي العلم ومن مث العمل به يدل على أن العلم والعمل :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .به مقصودان شرعا
 هم املنعم علي لزوم صراط  

ولَا الضالِّني  صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿:قال تعاىل
  ]٧، ٦/الفاحتة[ ﴾)٧(

غضوب عليهم سؤال اهللا اهلداية إىل صراط املنعم عليهم غري صراط امل:طريقة داللة اآلية على املقصد
والضالني يدل على أن لزوم صراط املنعم عليهم والتباعد عن صراط املغضوب عليهم والضالني مقصود 

  . شرعا
من تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل اهلداية واالستقامة والطاعة هللا ورسله، وامتثال واملنعم عليهم هم 

  .٢أوامره وترك نواهيه وزواجره
 وسلم متابعة الرسول صلى اهللا عليه  

ضالِّني صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا ال) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿:قال تعاىل
  ]٧، ٦/الفاحتة[﴾)٧(

 والشهداء ونن والصديقونعم عليهم وهم النبيسؤال اهلداية لصراط امل:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .ن يدل على أن متابعة الرسول صلى اهللا عليهم وسلم مقصودة شرعاووالصاحل

اختلفت عبارات املفسرين من السلف واخللف يف تفسري الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إىل شيء 
  .٣واحد، وهو املتابعة هللا وللرسول

 احملبة  

                                                             
 )١/١٨٢(التحرير والتنوير  ١
 )١/١٤٠(تفسري القرآن العظيم  ٢
 )١/١٣٧( لسابقاملرجع ا ٣
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  ]٢/الفاحتة[ ﴾الْحمد للَّه رب الْعالَمني﴿:قال تعاىل
إن احلمد يتضمن مدح احملمود بصفات كماله ونعوت جالله مع حمبته :ريقة داللة اآلية على املقصدط

  .وهذا يدل على أن حمبة اهللا مقصودة شرعا. ١والرضى عنه واخلضوع له
 خمالفة النصارى واليهود  

يهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّني صراطَ الَّذين أَنعمت علَ) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿:قال تعاىل
  ]٧، ٦/الفاحتة[ ﴾)٧(

سؤال اهلداية لغري صراط املغضوب عليهم وهم اليهود وال الضالني وهم  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .ة شرعاأن خمالفة اليهود والنصارى مقصودالنصارى يدل على 

 هلدايةمعرفة إنعام اهللا على عباده با 
  ] ٧/الفاحتة[ علَيهِم ولَا الضالِّني﴾ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ﴿:قال تعاىل

هذه ذا يدل على أن أخرب اهللا سبحانه بأنه أنعم على عباده باهلداية وه :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .اشرع ةمقصود عرفةامل

 ط املستقيم اهلداية إىل الصرا  
  ]٦/الفاحتة[ ﴾اهدنا الصراطَ الْمستقيم﴿:قال تعاىل

عرفة احلق مب إىل الصراط املستقيمتعليم اهللا سبحانه عباده سؤاله اهلداية :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .٢شرعا انمقصوداهلداية وسؤاهلا  يدل على أن والعمل به، 

  
  
  
  
  

  

  

                                                             
 )١/٧٨(مدارج السالكني، ابن القيم  ١
 )١/٣٩(تيسري الكرمي الرمحن : انظر ٢
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  مفاسدال دفع :المطلب الثاني

  

 االعتماد على احلول والقوة 
  ]٥/الفاحتة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعني﴿:قال تعاىل

إثبات االستعانة باهللا يدل مبفهومه على أن ترك االعتماد على احلول :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .والقوة مقصود شرعا

] ٥: الفاحتة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعني﴿: كلمةالفاحتة سر القرآن، وسرها هذه ال: قال بعض السلف
 .١فاألول تربؤ من الشرك، والثاين تربؤ من احلول والقوة، والتفويض إىل اهللا عز وجل

 علم به اتباعا للهوى ترك احلق مع ال 
  ]٧/الفاحتة[ ا الضالِّني﴾ولَ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم﴿:قال تعاىل

املغضوب عليهم الذين علموا احلق غري صراط إىل  سؤال اهللا اهلداية:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .احلق مقصود شرعامعرفة أن ترك اتباع األهواء مع  يدل على؛ وتركوه اتباعا ألهوائهم 

 .٢عرفوا احلق وتركوه كاليهود وحنوهم الذين ﴾الْمغضوبِ علَيهِم﴿صراط  ﴾غَيرِ﴿:قولهف
 اجلهل 

  ]٧/الفاحتة[ علَيهِم ولَا الضالِّني﴾ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ﴿:قال تعاىل
مقصود ل على أن ترك اجلهل ذم الضالني بسبب جهلهم باحلق يد:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
 الرياء 

  ]٥/الفاحتة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعني﴿:تعاىل قال
  .إثبات العبادة هللا وحده يدل مبفهومه أن ترك الرياء مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

                                                             
 )١/١٣٤(تفسري القرآن العظيم  ١
 )١/٣٩(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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 الشرك 
  ]٥/الفاحتة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعني﴿:قال تعاىل

  .ت العبادة هللا وحده يدل على أن ترك الشرك مقصود شرعاإثبا:طريقة داللة اآلية على املقصد
  

  الضالل 
  ]٧/الفاحتة[ علَيهِم ولَا الضالِّني﴾ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ﴿:قال تعاىل

الل وأن الضالني يدل على أن ترك الضغري صراط إىل اهلداية سؤال :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .معرفة احلق مقصودان شرعا

والضالون جنس للفرق الذين حرفوا الديانات احلق عن عمد وعن سوء فهم وكال الفريقني مذموم 
  .١معاقب ألن اخللق مأمورون باتباع سبيل احلق وبذل اجلهد إىل إصابته واحلذر من خمالفة مقاصده 

 العبج 
  ]٥/الفاحتة[ ﴾نستعنيإِياك نعبد وإِياك ﴿:قال تعاىل

  .ب مقصود شرعاجاالستعانة باهللا تدل على أن ترك الع :طريقة داللة اآلية على املقصد
 الكرب 

  ]٥/الفاحتة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعني﴿:قال تعاىل
  .االستعانة باهللا تدل على أن ترك الكرب مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

 موافقة أو متابعة اليهود والنصارى  
  ]٧/الفاحتة[ علَيهِم ولَا الضالِّني﴾ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ﴿:قال تعاىل

  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .اليهود والنصارى يدل على أن ترك موافقتهم مقصود شرعا غري صراطإىل سؤال اهلداية 

  
  
  
  

                                                             
 )١/١٩٩(التحرير والتنوير  ١
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  ثانيالمبحث ال

  المقاصد الخاصة من سورة الفاتحة
  

بعد النظر يف مقاصد سورة الفاحتة مل أحصل على مقاصد خاصة ووجدت أن مقاصد الفاحتة 
  . كلها عامة ألن الفاحتة أم الكتاب، فقد افتتح اهللا ا كتابه لينبهنا إىل موضوعاته ومقاصده
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  ألولالفصل ا

  في سورة البقرةالمقاصد 
  

  

  

  في سورة البقرة المقاصد العامة:   المبحث األول
  المصالح: المطلب األول 
  المفاسد دفع: المطلب الثاني 

  التحسینیات-الحاجیات-الضروریات:  لثالمطلب الثا
  
  

  خاصة في سورة البقرةالمقاصد ال:   المبحث الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

144 

  
  
  

  
  :األول المبحث

  في سورة البقرة العامة المقاصد
                            

  .لمصالحا :المطلب األول

 

 االبتالء  
جرةَ وقُلْنا يا َآدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُلَا منها رغَدا حيثُ شئْتما ولَا تقْربا هذه الش﴿:قال تعاىل

نيمالظَّال نا مكُون٣٥/البقرة[ ﴾فَت[  
النهي عن قربان الشجرة امتحانا وابتالء يدل على أن االبتالء مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
اهللا أعلم ا، وإمنا امها عنها امتحانا ؛ نوع من أنواع شجر اجلنة ﴾وال تقْربا هذه الشجرةَ﴿:قوله تعاىلف

  .١لناوابتالء أو حلكمة غري معلومة 
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا ﴿ :قال تعاىلو

ع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعا جمةً إِلَّا ولَكَبِري تإِنْ كَانو هيبقلَى ع
 ]١٤٣/البقرة[م﴾علَى الَّذين هدى اللَّه وما كَانَ اللَّه ليضيع إِميانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرُءوف رحي

لب، وهذا يدل على أي حىت يعلم املتبع من املنق) الالم(ـب التعليل هنا:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .أن االبتالء مقصود شرعا

أي ما جعلنا ذلك لسبب ويف حال إالّ لنظهر  ،استثناء من علل وأحوال} إال لنعلم{: االستثناء يف قوله
حالة تشريع استقبال بيت املقدس وحالة حتويل االستقبال إىل  ،من كان صادق اإلميان يف احلالتني

  .)٢(الكعبة

                                                             
 )١/٤٩(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 .)٢/٢٣(التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(
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لُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمرات وبشرِ ولَنب﴿ :قال تعاىلو
ابِرِين١٥٥/البقرة[ ﴾الص[  

إخبار اهللا سبحانه بأنه سيبتلي العباد " لنبلونكم:"التصريح باملقصد بقوله :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .تالء مقصود شرعايدل على أن االب

أخرب تعاىل أنه ال بد أن يبتلي عباده باحملن، ليتبني الصادق من الكاذب، واجلازع من الصابر، وهذه سنته 
بني  تعاىل يف عباده؛ ألن السراء لو استمرت ألهل اإلميان، ومل حيصل معها حمنة، حلصل االختالط

هذه فائدة احملن، . أهل اخلري من أهل الشرالذي هو فساد، وحكمة اهللا تقتضي متييز  الصادق والكاذب
  .١ال إزالة ما مع املؤمنني من اإلميان، وال ردهم عن دينهم، فما كان اهللا ليضيع إميان املؤمنني

 اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم  
كُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ وي﴿ :قال تعاىل

هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعةً إِلَّا جلَكَبِري تإِنْ كَانو 
ل ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ينلَى الَّذإِنَّ اللَّع كُمانإِمي يعضي﴾يمحر ُءوفاسِ لَربِالن ١٤٣/البقرة[ ه[ 

فاالبتالء بتغيري القبلة ليعلم املتبع للرسول صلى ،)الالم(التعليل هنا بـ :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .م مقصود شرعااهللا عليه وسلم من املنقلب على عقبيه يدل على أن اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسل

ويؤمن به، فيتبعه على كل حال، ألنه عبد  ﴾من يتبِع الرسولَ﴿شرعنا تلك القبلة لنعلم ومنتحن : أي
مأمور مدبر، وألنه قد أخربت الكتب املتقدمة، أنه يستقبل الكعبة، فاملنصف الذي مقصوده احلق، مما 

  . ٢يزيده ذلك إميانا، وطاعة للرسول
 اتباع ما أنزل اهللا 

 َآباؤهم لَا وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه َآباَءنا أَولَو كَانَ﴿:قال تعاىل
 ]١٧٠/البقرة[ ﴾يعقلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ

نزل اهللا وذم من اتبع غريه من اآلباء وحنوهم يدل على األمر باتباع ما أ :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .أن اتباع ما أنزل اهللا مقصود شرعا

 االجتماع واالئتالف 
ذَلك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكتاب بِالْحق وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا في الْكتابِ لَفي شقَاقٍ بعيد ﴿:قال تعاىل

 ]١٧٦/البقرة[﴾
                                                             

 .)١/٧٥(لرمحن تيسري الكرمي ا )١(
 )١/٧٠(تيسري الكرمي الرمحن  )٢(



 
 

146 

 ،دلت اآلية مبفهومها على أن االجتماع واالئتالف أمر مقصود شرعا:اللة اآلية على املقصدطريقة د
  . ويكون  باالعتصام بالكتاب

فقد تضمنت اآلية أن الكتاب مشتمل على احلق املوجب لالتفاق عليه وعدم االفتراق، وأن كل من 
 .)١(خالفه فهو يف غاية البعد عن احلق، واملنازعة واملخاصمة

 حساناإل 
الْيتامى وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا وذي الْقُربى و﴿:قال تعاىل

تلَّيوت كَاةَ ثُموا الزآَتلَاةَ ووا الصيمأَقا ونساسِ حلنقُولُوا لنيِ واكسالْميلًا وإِلَّا قَل ونَ﴾مرِضعم متأَنو كُمنم 
 ]٨٣/البقرة[

باإلحسان الفعلي حيث يتعني ويدخل حتت قدرة املأمور "أمر اهللا تعاىل :طريقة داللة اآلية على املقصد
وذلك كاإلحسان للوالدين وذي القرىب واليتامى واملساكني وإيتاء الزكاة، وأمر باإلحسان القويل إذا 

  .وهذا يدل على أن اإلحسان الفعلي والقويل  مقصود شرعاً" الفعلي تعذر
وجعل اإلحسان لسائر الناس بالقول ؛ألنه القدر الذي ميكن معاملة مجيع الناس به، وذلك أن أصل 

املعاملة  نسح لُصالقول أن يكون عن اعتقاد، فهم إذا قالوا للناس حسناً فقد أضمروا هلم خرياً وذلك أَ
ق، على أنه إذا عرض ما يوجب تكدر اخلاطر، فإن القول احلسن يزيل ما يف نفس القائل من مع اخلل

  .)٢(الكدر، ويرى للمقول له الصفاء فال يعامله إال بالصفاء
فيف من ربكُم فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع بِالْمعروف وأَداٌء إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخ﴿:قال تعاىلو

يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتنِ اعةٌ فَممحر١٧٨/البقرة[﴾و[  
خرب مبعىن األمر للقاتل بأداء ما عليه  بإحسان يدل على أن اإلحسان يف :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .األداء مقصود شرعا
 ذمم الناس لإلنسان، مأمور من له احلق باالتباع يف كل ما ثبت يف مامأمور اإلحسان واملعروف 

  . ٣باملعروف، ومن عليه احلق باألداء بإحسان
اللَّه يحب وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحِسنوا إِنَّ ﴿:قال تعاىلو

﴾ِسنِنيح١٩٥/البقرة[الْم[  

                                                             
 .٨٢تيسري الكرمي الرمحن ص  )١(
 .)١/٥٨٣(التحرير والتنوير  )٢(
 )١/٨٤(تيسري الكرمي الرمحن  )٣(
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أمر اهللا باإلحسان وحمبته تعاىل للمحسنني يدل على أن اإلحسان :ة اآلية على املقصدطريقة دالل
  . مقصود شرعا

ويف األمر باإلحسان بعد ذكر األمر باالعتداء على املعتدي، واإلنفاق يف سبيل اهللا والنهي عن اإللقاء 
ف ا، ففي االعتداء يكون باليد إىل التهلكة، إشارة إىل أنّ كلّ هاته األحوال يالبسها اإلحسان وحي

اإلحسان بالوقوف عند احلدود واالقتصاد يف االعتداء واالقتناع مبا حيصل به الصالح املطلوب، ويف 
اجلهاد يف سبيل اهللا يكون اإلحسان بالرفق باألسري واملغلوب وحبفظ أموال املغلوبني وديارهم من 

  .)١(هلكة إحسانالتخريب والتحريق، واحلذر من اإللقاء باليد إىل الت
  ]٢٢٩/البقرة[ ﴾الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان﴿:قال تعاىلو

وهو يدل على أن اإلحسان  ،وهذا خرب يتضمن طلب التسريح بإحسان:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .يف الطالق مقصود شرعا

  االختيار 
في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك  لَا إِكْراه﴿:قال تعاىل

 امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع﴾يملع يعمس اللَّها و٢٥٦/البقرة[ لَه[ 
 معىن النهي يدل مبفهومه على أن االختيار مقصود نفي اإلكراه خرب يف:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
دليل واضح على إبطال اإلكراه على الدين بسائر  اآلية،و واملراد نفي أسباب اإلكراه يف حكم اإلسالم

﴿قد تبني الرشد : فقوله.من النظر، وباالختيار أنواعه، ألنّ أمر اإلميان جيري على االستدالل، والتمكني
 ﴾٢(﴿ال إكراه يف الدين﴾: واقع موقع العلة لقولهمن الغي(.  

  األدب مع اهللا 
 م﴾ليولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا وتصلحوا بين الناسِ واللَّه سميع ع﴿:قال تعاىل

  ]٢٢٤/البقرة[
  .ن االستخفاف باهللا يفهم منه طلب تعظيمه واألدب معهالنهي ع: طريقة داللة اآلية على املقصد

، فتكون اآلية يا عن احللف باهللا على ترك )٣( اهللا على باطل فقد اجترأَ عليه واستخف بهألن من أشهد 
  ).١(الطاعات ؛ ألن تعظيم اهللا ال ينبغي أن يكون سببا يف قطع ما أمر اهللا بفعله

                                                             
 .)٢/٢٦١(التحرير والتنوير  )١(
 .)٣/٢٦( املرجع السابق)٢(
 .)٢/٣٧٨( املرجع السابق)٣(
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 استباق اخلريات  
ه علَى وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيرات أَين ما تكُونوا يأْت بِكُم اللَّه جميعا إِنَّ اللَّ ولكُلٍّ﴿:قال تعال

﴾يرٍء قَدي١٤٨/البقرة[ كُلِّ ش[  
  .األمر باستباق اخلريات يدل على أنه مقصود شرعا: طريقة داللة اآلية على املقصد

اعها على أكمل يتضمن فعلها، وتكميلها، وإيق فهو ،بفعل اخلرياتعلى األمر قدر زائد االستباق 
 .٢تشمل مجيع الفرائض والنوافلفاخلريات ة، أما األحوال، واملبادر

  االستجابة هللا 
وا بِي جِيبوا لي ولْيؤمنوإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيست﴿:قال تعاىل

  ]١٨٦/البقرة[ لَعلَّهم يرشدونَ﴾
  . )٣( يدل على أا مقصودة شرعا بامتثال أمره األمر باالستجابة هللا:طريقة داللة اآلية على املقصد

 االستقرار  
وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في  فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مما كَانا فيه﴿:قال تعاىل

  ]٣٦/البقرة[﴾الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حنيٍ
للعباد وهذا يدل على أن االستقرار  اًجعل اهللا سبحانه األرض مستقر:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا
  .٤مسكن وقرار: أي ﴾ولَكُم في األرضِ مستقَر﴿: فقال ذكر تعاىل منتهى اإلهباط إىل األرض،

  إسالم الوجه هللا 
 يحزنونَ﴾ بلَى من أَسلَم وجهه للَّه وهو محِسن فَلَه أَجره عند ربه ولَا خوف علَيهِم ولَا هم﴿:قال تعاىل

  ]١١٢/البقرة[
 تعاىل هللا هوجهم لسأ مناحلزن عنفي ترتيب األجر وعدم اخلوف و: قصدطريقة داللة اآلية على امل

  .مقصود شرعا إسالم الوجه له سبحانه يدل على أن
  .٥التذلل لطاعته واإلذعان ألمره :"إسالم الوجه"فإنه يعين بـ  ،﴾من أسلم وجهه هللا﴿:قوله

                                                                                                                                                                                   
 ).٣/٣٧٩( املرجع السابق) ١(
 )١/٧٢(كرمي الرمحن تيسري ال) ٢(

 .)٢/١٨٠(التحرير والتنوير، ابن عاشور:انظر ٣
 )١/٤٩(تيسري الكرمي الرمحن  ٤
 )٢/٥١٠(تفسري الطربي  ٥
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أكرم أعضاء ابن آدم  هألن ،وجهه له دون سائر جوارحهمن أسلم  ثناؤه باخلربوخص اهللا جل 
فإذا خضع لشيء وجهه الذي هو أكرم أجزاء جسده عليه  ،وهو أعظمها عليه حرمة وحقا ،وجوارحه

  .١فغريه من أجزاء جسده أحرى أن يكون أخضع له
متبع فيه : أي دينه، ﴿وهو محِسن﴾: ﴿بلَى من أَسلَم﴾ أخلص، ﴿وجهه﴾ قال: قال سعيد بن جبري

: أن يكون خالصا هللا وحده واآلخر: فإن للعمل املتقبل شرطني، أحدمها. اهللا عليه وسلمالرسول صلى 
  .)٢( فمىت كان خالصا ومل يكن صوابا مل يتقبل. أن يكون صوابا موافقا للشريعة

ناه في الدنيا وإِنه في الَْآخرة ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَي﴿:قال تعاىلو
 نيحالالص ن١٣٠(لَم ( نيالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه)١٣١ ( نِيهب يماهرا إِبى بِهصوو

أَم كُنتم شهداَء إِذْ ) ١٣٢(ا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلَ
إِب كائَآب إِلَهو كإِلَه دبعي قَالُوا ندعب نونَ مدبعا تم نِيهبإِذْ قَالَ ل توالْم قُوبعي رضيلَ حاعمإِسو يماهر

تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولَا ) ١٣٣(ونحن لَه مسلمونَ  وإِسحاق إِلَها واحدا
أَلُونَ عسلُونَ تمعوا يا كَان١٣٤-١٣٠/البقرة[ ﴾)١٣٤(م[ 

  :طريقة داللة اآلية على املقصد
تجابته وتوصيته أبناءه من بعده، وتسفيه من أمر اهللا إلبراهيم عليه السالم باإلسالم له ومدحه على اس

  .والنهي عن املوت إال على اإلسالم يدل على أن اإلسالم هللا أمر مقصود شرعا ،يرغب عن ملته
إخالصا وتوحيدا، وحمبة،  ﴾أَسلَمت لرب الْعالَمني﴿امتثاال لربه  ﴾إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ﴿:قوله

مث ورثه يف ذريته، ووصاهم به، وجعلها كلمة باقية يف عقبه، وتوارثت .لتوحيد هللا نعتهوإنابة فكان ا
  .٣فيهم، حىت وصلت ليعقوب فوصى ا بنيه

ملا كان من شأن أهل احلق واحلكمة أن يكونوا حريصني على صالح أنفسهم :" يقول ابن عاشور
يف الناس متبعاً مشهوراً، فكان من  وصالح أمتهم، كان من مكمالت ذلك أن حيرِصوا على دوام احلق

سننهم التوصية ملن يظنوم خلفاً عنهم يف الناس بأن ال حييدوا عن طريق احلق، وال يفرطوا فيما حصل 
 .هلم منه، فإن حصوله مبجاهدة نفوس ومرور أزمان فكان لذلك أمراً نفيساً جيدر أن حيتفظ به

النهي عن مفارقة اإلسالم أعين ملة إبراهيم يف مجيع أوقات ﴾مسلمونَ فَلَا تموتن إِلَّا وأَنتم﴿ومعىن
حيام، وذلك كناية عن مالزمته مدة احلياة؛ ألن احلي ال يدري مىت يأتيه املوت، فَنهي أحد عن أن 

                                                             
 )٢/٥١١( املرجع السابق ١
 .)١/٣٨٥(تفسري القرآن العظيم  ٢
 )١/٦٦(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
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ن مثل هذا النهي شدة احلرص ميوت غري مسلم أمر باالتصاف باإلسالم يف مجيع أوقات احلياة فاملراد م
  .)١("ك املنهيرعلى ت

  
 بني الزوجني اإلصالح 

ي أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه ف﴿:قال تعاىل
تهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادوا إِصلَاحا ولَهن مثْلُ الَّذي إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وبعولَ

رد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيع﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ج[  
  .أن اإلصالح مقصود شرعا اشتراط ردهن بإرادة اإلصالح يدل على :طريقة داللة اآلية على املقصد

ينهم وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا ب﴿:عاىلقال تو
الَْآخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْهر واللَّه يعلَم بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ 

  ]٢٣٢/البقرة[ ﴾وأَنتم لَا تعلَمونَ
  :طريقة داللة اآلية على املقصد

نكاح زوجها الذي طلقها يدل على أن اإلصالح بني الزوجني أمر مقصود  عنالنهي عن عضل املرأة 
  .شرعا
 ادة والنية إصالح اإلر   
ي أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه ف﴿:اىلقال تع

رادوا إِصلَاحا ولَهن مثْلُ الَّذي إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَ
رد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيع﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ ج[  

 : طريقة داللة اآلية على املقصد
ليها رتب إرجاع املرأة إىل زوجها على إحسان نيته وإرادته وقصده؛ ألن ذلك سبيل إلحسانه إ

  .ومعاشرته إياها باملعروف وهذا يدل على أن إصالح اإلرادة مقصود شرعا
 اإلصالح بني الناس  

 اسِ واللَّه سميع عليم﴾ولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا وتصلحوا بين الن﴿:قال تعاىل
  ]٢٢٤/البقرة[

                                                             
 .)١/٧٢٩(التحرير والتنوير  )١(
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ى اهللا سبحانه أن حنلف ميينا به تعاىل ملنع أمر مرغوب فيه يف الشريعة،  :ة اآلية على املقصدطريقة دالل
مأمور ا  -وهي الرب والتقوى واإلصالح-وتقدمي هذا األمر على اليمني بتركه دليل على أن هذه األمور

   .وهي مقصودة شرعا
فإن احملافظة على  ).١( لرحم إذا حلفتم على تركهاال جتعلوا أميانكم باهللا تعاىل مانعة لكم من الرب وصلة ا

الرب يف اليمني ترجع إىل تعظيم اسم اهللا تعاىل، وتصديق الشهادة به على الفعل احمللوف عليه، وهذا إن 
ل به لقطع اخلريات مما ال يرضى به اهللا صه احلالف الطالب للرب ؛ لكن التوكان مقصدا جليال يشكر علي

واهللا يأمرنا أن نقدم أحد . ران مرضيان هللا تعاىل إذا حصل أحدمها مل حيصل اآلخرتعاىل، فقد تعارض أم
األمرين املرضيني له، وهو مافيه تعظيمه بطلب إرضائه، مع نفع خلقه بالرب والتقوى واإلصالح دون 

  .)٢( األمر الذي فيه إرضاؤه بتعظيم امسه فقط
فهنا تتميم اليمني " ذا تزامحت املصاحل قدم أمهها إ" ويستدل ذه اآلية على القاعدة املشهورة، أنه 

  .)٣( مصلحة، وامتثال أوامر اهللا يف هذه اآلية مصلحة أكرب من ذلك،فقدمت لذلك
 إصالح العامل 

ِسد فيها وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْ﴿:قال تعاىل
قَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناَء ومالد كفسيونَ﴾ولَمعا لَا تم لَم٣٠/البقرة[ ي أَع[  

  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  . تعجب املالئكة جبعل من يفسد يف األرض خليفة  يدل على أن املقصود هوصالح األرض ومن فيها

دليل على أم علموا أن مراد اهللا من خلق األرض هو صالحها  ِسد فيها﴾أَتجعلُ فيها من يفْ﴿:موقوهل
  .)٤( وانتظام أمرها، وإال ملا كان لالستفهام املشوب بالتعجب موقع

  األصل يف املنافع احلل 
استوى إِلَى السماِء فَسواهن سبع سموات وهو  هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا ثُم﴿:قال تعاىل

يملٍء عي٢٩/البقرة[ ﴾بِكُلِّ ش[  
االمتنان خبلق ما يف األرض للناس يدل على أن األصل يف املنافع احلل،  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  . وأن االنتفاع مبا يف األرض مقصود شرعا

                                                             
 .)١/٢٢٣( تحرير والتنويرال )١(
 .)٢/٣٨٠(املرجع السابق  )٢(
 .١٠٠تيسري الكرمي الرمحن ص  )٣(
  .)١/٤٠٣(التحرير والتنوير  )٤(
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خلق لكم، برا بكم ورمحة، مجيع ما على األرض، لالنتفاع : أي ﴾لَكُم لَقهو الَّذي خ﴿:قوله
دلت على أن خلق ما يف األرض كان ألجل الناس، ويف هذا  "الم التعليل"ف)١(واالستمتاع واالعتبار

فدل الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً﴾هو ﴿: قوله تعاىلوأما  .تعليل للخلق، وبيان لثمرته وفائدته
ن أصل استعمال األشياء فيما يراد له من أنواع االستعمال هو اإلباحة حىت يدل دليل على أ على

  .)٢(عدمها؛ ألنه جعل ما يف األرض خملوقاً ألجلنا وامنت بذلك علينا
شيطَان إِنه لَكُم عدو يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تتبِعوا خطُوات ال﴿:قال تعاىلو

بِني١٦٨/البقرة[ ﴾م[  
  :طريقة داللة اآلية على املقصد

وصف ما يف األرض باحلالل الطيب يدل على أن األصل يف املنافع اإلباحة وأن االنتفاع ا مقصود 
  .شرعا

إما حمرم لذاته، : رم نوعانيف هذه اآلية، دليل على أن األصل يف األعيان اإلباحة، أكال وانتفاعا، وأن احمل
وهو اخلبيث الذي هو ضد الطيب، وإما حمرم ملا عرض له، وهو احملرم لتعلق حق اهللا، أو حق عباده به، 

  .٣وهو ضد احلالل
 اعتبار املآل 

و أَعجبتكُم ولَا تنكحوا ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَ﴿:قال تعاىل
ونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح نيرِكشو الْمعدي اللَّهارِ و

  ]٢٢١/البقرة[ نَ﴾سِ لَعلَّهم يتذَكَّروإِلَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِه ويبين َآياته للنا
النهي عن نكاح املشركات ملا يؤول إليه نكاحهن من مفسدة دعون  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  . أزواجهن إىل أسباب دخول النار ؛  يدل على أن اعتبار املآل أمر مقصود شرعا
تنبيه على دناءة املشركات وحتذير من تزوجهن ومن االغترار مبا  ﴾ؤمنةٌ خير من مشرِكَةولَأَمةٌ م﴿:قوله

ولَو ﴿:يكون للمشركة من حسب أو مجال أو مال وهذه طرائق اإلعجاب يف املرأة املبالغ عليه بقوله
كُمبجارِ﴿، )٤(﴾أَعونَ إِلَى النعدي كم وخمالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنا: يأ﴾أُولَئرئها معاش

                                                             
 .)١/٤٨( تيسري الكرمي الرمحن )١(
 .)٣٧٩، ١/٣٧٨( التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(
 )١/٨٠(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
 .)٢/٢٩٤(املصدر السابق  )٤(
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بشرعه وما : أية والْمغفرة بِإِذْنِه﴾واللَّه يدعو إِلَى الْجن﴿وإيثارها على الدار اآلخرة، وعاقبة ذلك وخيمة
  .)١(أمر به وما ى عنه

  
  احلالل الطيبأكل  

إِنه لَكُم عدو  بِعوا خطُوات الشيطَانيا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تت﴿:قال تعاىل
﴾بِني١٦٨/البقرة[م[  

األمر باألكل مما يف األرض من احلالل الطيب يدل على أنه مقصود  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا

رض، هذا خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، فامنت عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من مجيع ما يف األ
حملال : أي ﴿حالال﴾،٢ليس خببيث: أي ﴾طَيبا﴿ر، وفواكه، وحيوانات، حالة كوامن حبوب، ومثا

  .٣لكم تناوله، ليس بغصب وال سرقة، وال حمصال مبعاملة حمرمة أو على وجه حمرم، أو معينا على حمرم
رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ يا أَيها الَّذين َآمنوا كُلُوا من طَيبات ما ﴿:قال تعاىلو
  ]١٧٢/البقرة[﴾

هذا أمر للمؤمنني خاصة، بعد األمر العام، وذلك أم هم املنتفعون  :طريقة داللة اآلية على املقصد
ر هللا على على احلقيقة باألوامر والنواهي، بسبب إميام، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق، والشك

  .وهذا يدل على أن أكل طيبات الرزق مقصود شرعا ٤إنعامه
  األمن  

هم قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم ولَا ﴿:قال تعاىل
 ]٣٨/البقرة[ ﴾يحزنونَ

الوعد باجلزاء على اتباع اهلدى بعدم اخلوف يفهم منه أن األمن أمر :املقصد طريقة داللة اآلية على
 .مقصود شرعا

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِري وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه ﴿:قال تعاىلو
 اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْموالْفو اللَّه دنع رأَكْب هنم هللِ﴾أَهالْقَت نم رةُ أَكْبن٢١٧/البقرة[ ت[  

                                                             
 .)١/٥٨٤(تفسري القرآن العظيم  )١(
 )١/٨٠(تيسري الكرمي الرمحن  )٢(
 )١/٨٠( املرجع السابق)٣(
 )١/٨١( املرجع السابق)٤(
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ن يدل على اعتبار القتال يف الشهر احلرام كبري ألمن احلجاج واملعتمري :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .)١(أمني سبل العمرةفاآلية قررت حرمة القتال يف األشهر احلرم حلكمة ت. أن األمن مقصود شرعا

  
  االهتداء بالقرآن  

  ]٢/البقرة[ يب فيه هدى للْمتقني﴾ذَلك الْكتاب لَا ر﴿:قال تعاىل
اهلدى ومدح اهللا تعاىل للذين يتبعون هذا وصف الكتاب ب التنصيص على:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .رآن  أمر مقصود شرعايدل على أن االهتداء بالق اهلدى ووصفهم باملتقني
:  سلوك الطرق النافعة، وقالما حتصل به اهلداية من الضاللة والشبه، وما به اهلداية إىل: واهلدى

وحذف املعمول، فلم يقل هدى للمصلحة الفالنية، وال للشيء الفالين، إلرادة العموم، وأنه  ﴿هدى﴾
صولية والفروعية، ومبني للحق من الباطل، هدى جلميع مصاحل الدارين، فهو مرشد للعباد يف املسائل األ

  .)٢(والصحيح من الضعيف، ومبني هلم كيف يسلكون الطرق النافعة هلم يف دنياهم وأخراهم
  .)٣( فاملراد أن القرآن من شأنه اإليصال إىل املطالب اخلريية وأن املستعدين للوصول به إليها هم املتقون

نَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ في الْكتابِ أُولَئك إِنَّ الَّذين يكْتمو﴿:قال تعاىلو
  ]١٥٩/البقرة[ ه ويلْعنهم اللَّاعنونَ﴾يلْعنهم اللَّ

لتزاما على األمر الضمين الذي تضمنه النهي عن كتمان العلم؛ يدل ا:طريقة داللة اآلية على املقصد
شديد ملن كتم ما جاءت به الرسلُ من الدالالت البينة على الوعيد ال"وجوب االهتداء بالقرآن ، وهذا 

لعباده يف كتبه، اليت أنزهلا على -تعاىل -املقاصد الصحيحة واهلدى النافع للقلوب، من بعد ما بينه اهللا 
  .كتمان ذلك أمر مقصود شرعايدل على أن االستدالل واالهتداء بالكتاب وعدم  )٤(" رسله

ذَلك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكتاب بِالْحق وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا في الْكتابِ لَفي شقَاقٍ ﴿ :قال تعاىلو
يدع١٧٦/البقرة[﴾ب[  

هتداء به فإنزال الكتاب للهداية للحق يدل على أن اال،)ذلك(التعليل ب:طريقة داللة اآلية على املقصد
    .للحق أمر مقصود شرعا

                                                             
 .)٢/٣٢٧(التحرير والتنوير  )١(
 .٤٠ص  تيسري الكرمي الرمحن )٢(
 )١/٢٢٦(التحرير والتنوير  )٣(
 .)١/٤٧٢(تفسري القرآن العظيم  )٤(
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ما يدل على أن اهللا أنزله هلداية خلقه، وتبيني احلق من الباطل، واهلدى ﴾نزل الكتاب باحلق﴿: يف قوله
  .)١(من الضالل، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن جيازى بأعظم العقوبة

هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد  شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرَآنُ﴿:قال تعاىلو
بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي رهالش كُمنم  رِيدلَا يو رسالْي

  ]١٨٥/البقرة[ اكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ﴾الْعدةَ ولتكَبروا اللَّه علَى ما هدبِكُم الْعسر ولتكْملُوا 
املشتمل على  :أيوصف القرآن بأنه﴿هدى للناس﴾ التنصيص على:طريقة داللة اآلية على املقصد

واضحة جلية ملن ودالئل وحجج بينة : أي ﴿وبينات من اهلدى﴾)٢(اهلداية ملصاحلكم الدينية والدنيوية
يدل  ؛ )٣(فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من اهلدى املنايف للضالل، والرشد املخالف للغي

  .على أن االهتداء بالقرآن مقصود شرعا
 الرب  

ن َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر م﴿:قال تعاىل
و نياكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمَآتو نيبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمبِيلِ والس ناب

ةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْساِء والسائلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وَآتى الزكَا
 ]١٧٧/البقرة[ وأُولَئك هم الْمتقُونَ﴾ والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا

ادقون املتقون يدل على ن اتصف بالرب بأم هم الصممدح اهللا عز وجل :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .أن الرب أمر مقصود شرعا

إن اهللا تعاىل ملا أمر املؤمنني أوال بالتوجه إىل بيت املقدس، مث حوهلم إىل الكعبة، شق ذلك على نفوس 
طائفة من أهل الكتاب وبعض املسلمني، فأنزل اهللا تعاىل بيان حكمته يف ذلك، وهو أن املراد إمنا هو 

وامتثال أوامره، والتوجه حيثما وجه، واتباع ما شرع، فهذا هو الرب والتقوى طاعة اهللا عز وجل، 
واإلميان الكامل، وليس يف لزوم التوجه إىل جهة من املشرق إىل املغرب بر وال طاعة، إن مل يكن عن 

 والبِر سعة اإلحسان وشدة املرضاة واخلري الكامل الشامل ولذلك توصف به األفعال.)٤(أمر اهللا وشرعه
  .القوية

ألنه من الوسائل ال من : ونفي الرب عن استقبال اجلهات مع أن منها ما هو مشروع كاستقبال الكعبة
املقاصد فال ينبغي أن يكون االشتغال به قصارى مهة املؤمنني ولذلك أسقطه اهللا عن الناس يف حال 

                                                             
 .٨٢تيسري الكرمي الرمحن ص  )١(
 .)١/٨٦( تيسري الكرمي الرمحن)٢(
 .)١/٥٠٢(تفسري القرآن العظيم  )٣(
 .)١/٤٨٥( املرجع السابق)٤(
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إخل فإن  ن الرب من آمن باهللا﴾﴿ولك: العجز والنسيان وصلوات النوافل على الدابة يف السفر، ولذلك قال
  .)١(ذلك كله من أهم مقاصد الشريعة وفيه مجاع صالح النفس واجلماعة

. هللا هذا االستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غري العالم احلكيم:" يقول ابن عاشور
د اتمع من وقد مجعت هذه اخلصال مجاع الفضائل الفردية واالجتماعية الناشىء عنها صالح أفرا

  .أصول العقيدة وصاحلات األعمال
فاإلميان وإقام الصالة مها منبع الفضائل الفردية، ألما ينبثق عنهما سائر التحليات املأمور ا، والزكاة 
وإيتاء املال أصل نظام اجلماعة صغريها وكبريها، واملواساة تقوى عنها األخوة واالحتاد وتسدد مصاحل 

. املال يف الرقاب يتعزز جانب احلرية املطلوبة للشارع حىت يصري الناس كلهم أحراراً لألمة كثرية وببذل
والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهي عنوان كمال النفس، وفضيلة اجتماعية وهي ثقة الناس بعضهم 

  .ببعض
ك هم ك الذين صدقوا وأولئأولئ﴿:والصرب فيه مجاع الفضائل وشجاعة األمة ولذلك قال تعاىل هنا

  .)٢( املتقون﴾
يسأَلُونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت من ﴿:ل تعاىلقاو

  ]١٨٩/البقرة[﴾علَّكُم تفْلحونَظُهورِها ولَكن الْبِر منِ اتقَى وأْتوا الْبيوت من أَبوابِها واتقُوا اللَّه لَ
  :طريقة داللة اآلية على املقصد

نفي الرب عن اتباع ما مل يشرعه اهللا وإثباته يف التعبد هللا بتقواه بفعل أوامره دل على أن الرب مقصود 
  .شرعا
وهذا كما كان األنصار وغريهم من العرب، إذا  الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾وليس ﴿:قوله

فأخرب اهللا أنه ليس برب ألن اهللا تعاىل، مل . حرموا، مل يدخلوا البيوت من أبواا، تعبدا بذلك، وظنا أنه برأ
يشرعه هلم، وكل من تعبد بعبادة مل يشرعها اهللا وال رسوله، فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت 

  .)٣(عد الشرعمن أبواا ملا فيه من السهولة عليهم، اليت هي قاعدة من قوا
 البشارة والنذارة 

لْحق كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِا﴿:قال تعاىل
لَّذين أُوتوه من بعد ما جاَءتهم الْبينات بغيا بينهم ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُوا فيه وما اختلَف فيه إِلَّا ا

                                                             
 .)٢/١٢٨(التحرير والتنوير  )١(
 .)٢/١٣٢( التحرير والتنوير)٢(
 .)١/٨٨( تيسري الكرمي الرمحن )٣(
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ي ني مدهي اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنَآم ينالَّذ ى اللَّهدفَه اطراُء إِلَى صش
 ]٢١٣/البقرة[مستقيمٍ﴾

  :ملقصدطريقة داللة اآلية على ا
  .مفعول ألجله فدل على أن البشارة والنذارة مقصد لبعثة الرسل ﴿مبشرين ومنذرين﴾  :قوله تعاىل

كانوا جمتمعني على اهلدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السالم، فلما : أي﴿كَانَ الناس﴾:قوله
بعث اهللا الرسل اع ق اآلخر على الدين، وحصل النزاختلفوا يف الدين فكفر فريق منهم وبقي الفري
بل كانوا جمتمعني على الكفر والضالل والشقاء، ليس : ليفصلوا بني اخلالئق ويقيموا احلجة عليهم، وقيل

من أطاع اهللا بثمرات الطاعات،  اهللا تعاىل بإرسال الرسل إليهم ﴿مبشرِين﴾هلم نور وال إميان، فرمحهم 
ذلك، الفوز برضوان اهللا  لطيبة، وأعلىمن الرزق، والقوة يف البدن والقلب، واحلياة ا

من عصى اهللا، بثمرات املعصية، من حرمان الرزق، والضعف، واإلهانة، واحلياة ﴿ومنذرِين﴾.واجلنة
  .)١(الضيقة، وأشد ذلك، سخط اهللا والنار

 التخفيف  
داٌء إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف من ربكُم فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع بِالْمعروف وأَ﴿:قال تعاىل

دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو ﴾يمأَل ذَابع فَلَه ك١٧٨/البقرة[ ذَل[ 
  .بأن أخذ الدية  ختفيف يدل على أن التخفيف مقصود شرعا نصيصالت :طريقة داللة اآلية على املقصد

ورمحة بكم مما كان حمتوما على ،الدية يف العمد؛ ختفيفا من اهللا عليكمإمنا شرع لكم أخذ : يقول تعاىل
  . )٢(األمم قبلكم من القتل أو العفو

 التدافع 
  ولَولَافَهزموهم بِإِذْن اللَّه وقَتلَ داوود جالُوت وَآتاه اللَّه الْملْك والْحكْمةَ وعلَّمه مما يشاُء﴿:قال تعاىل

نيالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه نلَكو ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْع٢٥١/البقرة[﴾د[  
  .اعتبار التدافع عاصما من الفساد يدل على أنه مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

ألسرع ذلك يف فساد حاهلم، ولعم الفساد أمورهم يف فلوال دفاع الناس بأن يدافع صاحلهم املفسدين، 
مث إن دفاع الناس بعضهم بعضاً يصد املفسد عن حماولة الفساد، ونفس شعور املفسد .أسرع وقت

: ساق االمتنان، فلذلك قال تعاىلواآلية مسوقة م .بتأهب غريه لدفاعه يصده عن اقتحام مفاسد مجة

                                                             
 .)١/٩٥( تيسري الكرمي الرمحن )١(
  .١٨٣تفسري القرآن العظيم  )٢(
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، إذ يف فسادها مبعىن فساد ما عليها اختاللُ نظامنا ألنا ال حنب فساد األرض ﴿لفسدت األرض﴾
  .)١( وذهاب أسباب سعادتنا

  
 التذكر  

كحوا ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا تن﴿:قال تعاىل
نمؤى يتح نيرِكشو الْمعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا و

لنل هاتَآي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنونَ﴾إِلَى الْجذَكَّرتي ملَّه٢٢١/البقرة[ اسِ لَع[ 
  .يدل على أن التذكر أمر مقصود شرعا "لعل"ـالتعليل ب :املقصد طريقة داللة اآلية على

فيوجب هلم ذلك التذكر ملا نسوه، ﴿للناس لعلهم يتذكرون﴾أي أحكامه وحكمها ﴿ويبني آياته﴾:قوله
  .)٢( وعلم ما جهلوه، واالمتثال ملا ضيعوه

مت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنع﴿:قال تعاىلو
ونبه٤٠/البقرة[ ﴾فَار[  

  .األمر بذكر النعمة يدل على أن تذكرها أمر مقصود شرعا :طريقة داللة اآلية على املقصد
، وباللسان وهو يشمل سائر النعم اليت سيذكر يف هذه السورة بعضها، واملراد بذكرها بالقلب اعترافا

  . )٣(هاح باستعماهلا فيما حيبه ويرضرثناء، وباجلوا
 التسليم هللا 

وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ﴿:قال تعاىل
كدمبِح حبسن نحناَء ومالد كفسيو قَالَ إِن لَك سقَدنونَ﴾ولَمعا لَا تم لَم٣٠/البقرة[ ي أَع[  

إن العبد إذا خفيت عليه حكمة اهللا يف بعض املخلوقات واملأمورات، :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .وهذا يدل على أن التسليم مقصود شرعا ٤فالواجب عليه التسليم، واام عقله، واإلقرار هللا باحلكمة

 تعظيم اسم اهللا 
 اللَّه سميع عليم﴾ولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا وتصلحوا بين الناسِ و﴿:قال تعاىل

  ]٢٢٤/البقرة[
                                                             

 .)٢/٥٠٣( التحرير والتنوير) ١(
 .٩٩ الكرمي الرمحن تيسري )٢(
 .٥٠ املرجع السابق  )٣(
 )١/٤٨( املرجع السابق ٤
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صالح يدل على النهي عن اختاذ اسم اهللا ذريعة لترك الرب والتقوى واإل: طريقة داللة اآلية على املقصد
  .أن تعظيم اسم اهللا مقصود شرعا

، وهذا وإن كان مقصدا جليال يشكر ..إن احملافظة على الرب يف اليمني ترجع إىل تعظيم اسم اهللا تعاىل
  .)١(عليه احلالف الطالب للرب ؛ لكن ال يتوسل به لقطع اخلريات مما ال يرضى اهللا به

 ل عقّتال  
عمي فَهم لَا  فَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لَا يسمع إِلَّا دعاًء ونِداًء صم بكْمومثَلُ الَّذين كَ﴿:قال تعاىل
  ]١٧١/البقرة[يعقلُونَ﴾

ل مقصود عقّتل يدل على أن العقّتذم اهللا سبحانه الذين كفروا بعدم ال :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا

صم ال يسمعون احلق مساع فهم وقبول، عمي  "ينقاد للرسل بأم كالبهائم  وصف اهللا سبحانه من ال
والسبب املوجب لذلك كله، أنه ليس هلم عقل .ال ينظرون نظر اعتبار، بكم فال ينطقون مبا فيه خري هلم

  .٢"صحيح، بل هم أسفه السفهاء، وأجهل اجلهالء
 التفكر  

ميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْ﴿:قال تعاىل
 ]٢١٩/البقرة[﴾ويسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلِ الْعفْو كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الَْآيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ

  .صريح يف أن تبيني اآليات للتفكر وأنه مقصود شرعا "لعل"ـالتعليل ب:املقصد طريقة داللة اآلية على
الداالت على احلق، احملصالت للعلم النافع والفرقان، : أي كذلك يبني اهللا لكم اآليات﴾﴿:قوله تعاىل

 لكي تستعملوا أفكاركم يف أسرار شرعه، وتعرفوا أن أوامره،: أي﴿لعلكم تتفكرون يف الدنيا واآلخرة﴾
فيها مصاحل الدنيا واآلخرة، وأيضا لكي تتفكروا يف الدنيا وسرعة انقضائها، فترفضوها ويف اآلخرة 

  .)٣(وبقائها، وأا دار اجلزاء فتعمروها
فيها من كُلِّ  أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ تجرِي من تحتها الْأَنهار لَه﴿ :قال تعاىلو

بي ككَذَل قَترتفَاح ارن يهف ارصا إِعهابفَاُء فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك هابأَصو اترالثَّمالَْآي لَكُم اللَّه ني ات
  ]٢٦٦/البقرة[ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ﴾

  .صريح يف أن تبيني اآليات للتفكر وأنه مقصود شرعا "لعل"ـالتعليل ب:طريقة داللة اآلية على املقصد
                                                             

 .٣٨٠، ٢/٣٧٩التحرير والتنوير  )١(
 )١/٨١(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 .)١/٩٨( تيسري الكرمي الرمحن )٣(
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وتعتربون وتفهمون األمثال ،)١( يف العواقب حىت ال تكونوا على غفلة ﴾لعلكم تتفكرون﴿:قوله تعاىل
  ).٢( واملعاين، وتنزلوا على املراد منها

  التقوى  
  ]٢١/البقرة[﴾لَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَيا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خ﴿:قال تعاىل

جعل اهللا التقوى غاية العبادة، وعللها ا،فدل على أن التقوى مقصودة  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا

ني، فإن التقوى فتصبحوا كاملني متق )٣(تتقوال أي أمرتكم بعبادته ،تعليل لألمر﴿لعلكم تتقون﴾قوله تعاىل
  .)٤(هي الغاية من العبادة

مِ الَْآخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعاىلو
الَ عى الْمَآتو نيبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمبِيلِ والس نابو نياكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى ح

رِين في الْبأْساِء والسائلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وَآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِ
  ]١٧٧/البقرة[ وأُولَئك هم الْمتقُونَ﴾ سِ أُولَئك الَّذين صدقُواوالضراِء وحني الْبأْ

مدح من عمل هذه األعمال بأنه من املتقني يدل على أن التقوى أمر :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

شتملة على كل ألم تركوا احملظور، وفعلوا املأمور؛ ألن هذه األمور م﴿وأولئك هم املتقون﴾:قوله
خصال اخلري، تضمنا ولزوما، ألن الوفاء بالعهد، يدخل فيه الدين كله، وألن العبادات املنصوص عليها 

  .)٥(يف هذه اآلية أكرب العبادات، ومن قام ا، كان مبا سواها أقوم، فهؤالء هم األبرار الصادقون املتقون
  ]١٧٩/البقرة[ لْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ﴾ولي الْأَولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُ﴿:قال تعاىلو

  . تعليل صريح حلكم القصاص بالتقوى يدل على أا مقصودة شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
إن من عرف ربه وعرف ما يف دينه وشرعه من األسرار العظيمة واحلكم البديعة " :يقول السعدي

ن ينقاد ألمر اهللا، ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون واآليات الرفيعة، أوجب له ذلك أ
  .٦"من املتقني

                                                             
 .٣/٥٥ التحرير والتنوير )١(
 .٢٨١ تفسري القرآن العظيم )٢(
 ).١/٣٢٨(التحرير والتنوير  )٣(
 ).١/٣٣٠(ر والتنوير التحري )٤(
 .)١/٨٣( تيسري الكرمي الرمحن )٥(
 )١/٨٤( املرجع السابق )٦(
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 بلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَ﴿:قال تعاىلو
  ]١٨٣/البقرة[

  .تعليل األمر بالصيام بالتقوى يدل على أا أمر مقصود شرعا:صدطريقة داللة اآلية على املق
اإلمساك عن الطعام والشراب : يقول تعاىل خماطبا للمؤمنني من هذه األمة وآمرا هلم بالصيام، وهو

والوقاع بنية خالصة هللا عز وجل، ملا فيه من زكاة النفس وطهارا وتنقيتها من األخالط الرديئة 
  .١لةواألخالق الرذي

  ]١٨٧/البقرة[ يتقُونَ﴾ كَذَلك يبين اللَّه َآياته للناسِ لَعلَّهم﴿:قال تعاىلو
  .تبيني اآليات لعلة التقوى يدل على أن التقوى مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

ته للناس أي مجيع آياته أي كما بني أحكام الصيام يبني آيا﴿كذلك يبني اهللا آياته للناس﴾:قوله تعاىل
  . )٢(جلميع الناس، واملقصد أن هذا شأن اهللا يف إيضاح أحكامه لئال يلتبس شيء منها على الناس

فإم إذا بان هلم احلق اتبعوه، وإذا تبني هلم الباطل اجتنبوه، فإن اإلنسان قد يفعل ﴿لعلهم يتقون﴾:وقوله
ه مل يفعله، فإذا بني اهللا للناس آياته، مل يبق هلم عذر وال احملرم على وجه اجلهل بأنه حمرم، ولو علم حترمي

  .)٣(حجة، فكان ذلك سببا للتقوى
ا الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ م﴿:قال تعاىلو

  ]١٩٤/البقرة[﴾وا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقنياعتدى علَيكُم واتقُ
أمر باالتقاء يف االعتداء أي بأال يتجاوز احلد، ألن  ﴿واتقوا اهللا﴾: قوله:طريقة داللة اآلية على املقصد

والتأييد وإخبار بأنه تعاىل مع الذين اتقوا بالنصر .)٤(شأن املنتقم أن يكون عن غضب فهو مظنة اإلفراط
  .،وهذا يدل على أن التقوى أمر مقصود شرعا)٥(يف الدنيا واآلخرة

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما ﴿:قال تعاىلو
دوزتو اللَّه هلَمعرٍ ييخ نلُوا مفْعابِتي الْأَلْبا أُولي قُوناتى وقْوالت ادالز ري١٩٧/البقرة[﴾وا فَإِنَّ خ[  
وصف زاد التقوى باخلريية، وأمر أهل العقول ا يدل على أن التقوى :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .يف احلج مقصودة شرعا

                                                             
 )١/٤٩٧(تفسري القرآن العظيم  )١(
 ).٢/١٨٦(التحرير والتنوير  )٢(
 .)١/٨٧( تيسري الكرمي الرمحن )٣(
  .)٢/٢١١(التحرير والتنوير  )٤(
 .)١/٥٢٨( تفسري القرآن العظيم )٥(
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نيا ويسخرونَ من الَّذين َآمنوا والَّذين اتقَوا فَوقَهم يوم الْقيامة زين للَّذين كَفَروا الْحياةُ الد﴿:قال تعاىلو
اُء بِغشي نم قزري اللَّهابٍ﴾وسرِ ح٢١٢/البقرة[ ي[  

وى التنبيه على مزية التق" تفضيل املتقني على الكافرين يوم القيامة فيه :طريقة داللة اآلية على املقصد
وكوا سبباً عظيماً يف هذه الفوقية، على عادة القرآن يف انتهاز فرص اهلدى واإلرشاد ليفيد فضل 
املؤمنني على الذين كفروا، وينبه املؤمنني على وجوب التقوى لتكون سبب تفوقهم على الذين كفروا 

، وهذا يدل على أن التقوى )١("وهذه الفوقية يف اآلخرة يف مقابلة الزينة للكافرين يف الدنيا،يوم القيامة
  .مقصودة شرعا

كُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُِسكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَن﴿:قال تعاىلو
  ]٢٢٣/البقرة[ اقُوه وبشرِ الْمؤمنِني﴾ملَ

األمر بتقوى اهللا بعد األمر بإتيان احلرث يدل على أن تقوى اهللا يف :قصدطريقة داللة اآلية على امل
  .العالقة الزوجية مقصودة شرعا

وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:قال تعاىلو
ا لاررض نِسكُوهمةَ اللَّتموا نِعاذْكُرا ووزه اللَّه اتذُوا َآيختلَا تو هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي نموا ودتعت ه

 ﴾بِكُلِّ شيٍء عليمه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّ
  ]٢٣١/البقرة[

األمر بالتقوى يف الطالق والعدة واإلمساك يدل على أن التقوى أمر :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

تذكري بالتقوى ومبراعاة علمهم بأن اهللا عليم بكل  واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم﴾واتقوا اهللا﴿: وقوله
ني خمالفتهم بأفعاهلم ملقاصد الشريعة، منزلة من جيهل أن اهللا عليم، فإن العليم ال شيء تنزيالً هلم يف ح

  .)٢(خيفى عليه شيء، وهو إذا علم خمالفتهم ال حيول بني عقابه وبينهم شيء
ضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الر﴿:قال تعاىلو

ولَا ما وهلَدةٌ بِودالو ارضا لَا تهعسإِلَّا و فْسن كَلَّفلَا ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهلَى رِزعو هلَدبِو لَه لُود
اضٍ مرت نالًا عصا فادفَإِنْ أَر كثْلُ ذَلم ارِثوا الْوعضرتسأَنْ ت متدإِنْ أَرا وهِملَيع احنرٍ فَلَا جاوشتا ومهن

 لَّه بِما تعملُونَ بصري﴾لأَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما َآتيتم بِالْمعروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ ا
  ]٢٣٣/البقرة[

                                                             
 .)٢/٢٩٧(التحرير والتنوير  )١(
 .)٢/٤٢٥( صدر السابقامل )٢(
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اقتران األمر بتقوى اهللا بالرضاعة والنفقة والنهي عن الضرر واإلجارة :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .يدل على أا مقصودة شرعا

  .)١( تذييل للتخويف، واحلث على مراقبة ما شرع اهللا، من غري حماولة وال مكابدة ﴿واتقوا اهللا﴾:وقوله
 يظْلَمونَ﴾ نَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَاواتقُوا يوما ترجعو﴿:قال تعاىل

  ]٢٨١/البقرة[
  ..األمر بالتقوى يدل على أا مقصودة شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

والترغيب  ،نهتذييالً هلاته األحكام ألنه صاحل للترهيب من ارتكاب ما ي ع﴿واتقوا يوما﴾: فقوله تعاىل
يف فعل ما أمر به أو ندب إليه؛ ألن يف ترك املنهيات سالمة من آثامها، ويف فعل املطلوبات استكثاراً من 

  .)٢(ثواا، والكل يرجع إىل اتقاء ذلك اليوم الذي تطلب فيه السالمة وكثرة أسباب النجاح
   ]٢٨٢/البقرة[ لَّه بِكُلِّ شيٍء عليم﴾الواتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه و﴿:قال تعاىلو

احلث على التقوى بذكر مثرا ونتيجتها وهي تعليم اهللا للمتقني يدل :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .)٣(ويف عطفه على األمر بالتقوى إمياء إىل أنّ التقوى سبب إفاضة العلوم.على أا مقصودة شرعا

البقرة يف الكثري من املواضع واقترن ذكرها بكثري من األحكام وهذا  تكرر احلديث عن التقوى يف سورة
فالعبادات ﴾ونقُتم تكُلَّعم لَكُلبن قَم ينالذم وكُقَي خلَالذ مكُبر اودباع اسها النيا أَيآية ﴿ وكأن تطبيق

م واحلج والقصاص والطالق فالصيا.كلها حباجة إىل التقوى وحىت تكمل التقوى فهي حباجة إىل التعبد
  . والربا والدين وغريها أمور ربطت بالتقوى

  التكليف مبا يف الوسع  
 لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود﴿:قال تعاىل

نهتوسكو نقُهرِز لَا ت وفرعابِالْمهعسإِلَّا و فْسن ٢٣٣/البقرة[﴾كَلَّف[   
نفي تكليف النفس فوق الوسع  يفهم منه أن التكليف مبا يف الوسع :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا
ا أي اليكلف أحد نفسا إال وسعها، وذلك تشريع من اهللا لألمة بأن ليس ألحد أن يكلف أحدا إال مب

يستطيعه، وذلك أيضا وعد من اهللا بأنه ال يكلف يف التشريع اإلسالمي إال مبا يستطاع يف العامة 
  .)٢(،فال يكلف الفقري أن ينفق نفقة الغين، وال من مل جيد شيئا بالنفقة حىت جيد)١( واخلاصة

                                                             
 .)٢/٤٤٠( املرجع السابق)١(
 .)٣٢/٩٧( املرجع السابق)٢(
 .)٣/١١٨( املرجع السابق)٣(
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  ] ٢٨٦/البقرة[ ﴾وعلَيها ما اكْتسبتَ لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت﴿:قال تعاىلو
نفي التكليف فوق الوسع يفهم منه أن التكليف مبا يف الوسع مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
أي ال يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعاىل خبلقه ورأفته م وإحسانه إليهم، وهذه هي 

ه م بِكُباسحيَ وهفُخو تم أَكُِسنفُأَي ا فوا مدبوإن ت﴿: منه الصحابة يف قولهن أشفق الناسخة الرافعة ملا كا
أي هو وإن حاسب وسأل، لكن ال يعذب إال مبا ميلك الشخص دفعه، فأما ماال ميلك دفعه من  اهللا﴾

  .)٣(وسوسة النفس وحديثها، فهذا ال يكلف به اإلنسان
ور اليت تشق على النفوس، بل هي غذاء لألرواح دواء لألبدان، وأصل األوامر والنواهي ليست من األم

ومحية عن الضرر، فاهللا تعاىل أمر العباد مبا أمرهم به رمحة وإحسانا، ومع هذا إذا حصل بعض األعذار 
  . )٤(اليت هي مظنة املشقة حصل التخفيف والتسهيل، إما بإسقاطه عن املكلف، أو إسقاط بعضه

  التوبة  
  ] ٣٧/البقرة[ ه هو التواب الرحيم﴾تلَقَّى َآدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنفَ﴿:قال تعاىل

وتوبته عليه بطريق املدح واالمتنان آدم عليه السالم توبة ذكر اهللا تعاىل : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .دل على أن التوبة مقصودة شرعاي

﴿ربنا ظَلَمنا : تلقف وتلقن، وأهلمه اهللا ﴿من ربه كَلمات﴾ وهي قوله: ى آدم﴾ أي﴿فَتلَقَّ:قوله تعاىل
  .)٥(ورمحه  فاعترف بذنبه وسأل اهللا مغفرته ﴿فَتاب﴾ اهللا ﴿علَيه﴾ اآلية، أَنفُسنا﴾

ا تظْلمونَ ولَا له وإِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم لَفَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسو﴿:قال تعاىلو
  ]٢٧٩/البقرة[ تظْلَمونَ﴾

رتب على التوبة عدم العقاب وعدم الظلم فدل ذلك على أا مقصودة : طريقة داللة اآلية على املقصد
 .شرعا

: أي بأخذ الزيادة  ﴿وال تظْلَمونَ﴾: ﴾ أيال تظْلمونَ وإِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم﴿: قال تعاىلو
 .)٦(بوضع رؤوس األموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غري زيادة عليه وال نقص منه

                                                                                                                                                                                   
 .)٢/٤٣٣(التحرير والتنوير  )١(
 .١٠٤تيسري الكرمي الرمحن ص  )٢(
 .٣٠١ص تفسري القرآن العظيم، )٣(
 .١٢٠تيسري الكرمي الرمحن ص  )٤(
 .)١/٥٠( املصدر السابق) ٥(
 .)١/٧١٧(تفسري القرآن العظيم  )٦(
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  ]١٦٠/البقرة[﴾إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَئك أَتوب علَيهِم وأَنا التواب الرحيم﴿:قال تعاىلو
أي فهم ال  ﴿إال الذين تابوا﴾ استثناء من ﴿الذين يكتمون﴾: قوله: طريقة داللة اآلية على املقصد

   .تلحقهم اللعنةوهذا يدل على أن التوبة مقصودة شرعا
وشرط للتوبة أن يصلحوا ما كانوا أفسدوا وهو بإظهار ما كتموه وأن يبينوه للناس فال يكفي اعترافهم 

فإنه رجوع عن كتمام الشهادة  صلى اهللا عليه وسلمم، فالتوبة هنا اإلميان مبحمد يف خلواوحدهم أو 
ألن شرط كل توبة أن يتدارك التائب ما ميكن  وإمنا زاد بعده ﴿وأصلحوا وبينوا﴾ ،له الواردة يف كتبهم

  .)١( عطف تفسري ﴾على ﴿أصلحوا﴾وبينواولعل عطف ﴿. عنه تداركه مما أضاعه بفعله الذي تاب
 التوحيد  

  ] ٢١/البقرة[ ﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴿:قال تعاىل
وهذا يدل على  ،)٢( أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم: طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا أن التوحيد مقصود
ات الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماَء بِناًء وأَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرج بِه من الثَّمر﴿:قال تعاىلو

متأَنا واددأَن لَّهلُوا لعجفَلَا ت قًا لَكُمونَ﴾ رِزلَمع٢٢/البقرة[ ت[  
هذه اآلية مجعت بني األمر بعبادة اهللا وحده، والنهي عن عبادة ما : املقصد طريقة داللة اآلية على

سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته، وبطالن عبادة من سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية 
النفراده باخللق والرزق والتدبري، فإذا كان كل أحد مقر أنه ليس له شريك يف ذلك فكذلك فليكن 

  .)٣( اهللا ال شريك له يف العبادة، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري، وبطالن الشرك إقراره أن
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرَآنُ هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد ﴿:قال تعاىلو

و همصفَلْي رهالش كُمنم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نم
لَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْمتلو رسالْع ونَ﴾بِكُمكُرشت ١٨٥/البقرة[ لَّكُم[  

شرعا، ألن  نص اهللا تعاىل على إرادة اليسر يدل على أن التيسري مقصود:اآلية على املقصدطريقة داللة 
  .ما أخرب اهللا عزوجل أنه يريده شرعا فهو مقصود قطعا

تسهيل، وهلذا  أي يريد اهللا تعاىل أن ييسر عليكم الطرق املوصلة إىل رضوانه أعظم تيسري، ويسهلها أشد
وإذا حصلت بعض العوارض املوجبة لثقله سهله .غاية السهولة يف أصله كان مجيع ما أمر به عباده يف

                                                             
 .)٧٢-٢/٧١(التحرير والتنوير  )١(
 .٥٠صتفسري القرآن العظيم  )٢(
 .٤٥ تيسري الكرمي الرمحن) ٣(
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وهذه مجلة ال ميكن تفصيلها ألن تفاصيلها مجيع .تسهيال آخر إما بإسقاطه، أو ختفيفه بأنواع التخفيفات
  .)١( فيفاتات، ويدخل فيها مجيع الرخص والتخالشرعي

وجيوز ."أن التيسري يف الصيام مقصود شرعا وهذه اآلية جاءت يف سياق ا حلديث عن الصيام فتدل على
يبني به حكمة الرخصة،  كالعلة لقوله ﴿ومن كان مريضا﴾ - ﴿يريد اهللا بكم اليسر﴾:قوله–أن يكون 

  )٢"أي شرع لكم القضاء ألنه يريد بكم اليسر عند املشقة
لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن علم اللَّه أَنكُم  لَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هنأح﴿:قال تعاىلو

اللَّه با كَتوا مغتابو نوهراشفَالَْآنَ ب كُمنفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن 
١٨٧/البقرة[﴾لَكُم[  

يف ليلة الصيام تيسريا ودفعا للمشقة والعنت، وهذا يدل حتليل الرفث :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .على أن التيسري مقصود شرعا

حتى وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ ولَا تحلقُوا رُءوسكُم ﴿:قال تعاىلو
فَم لَّهحم يدلُغَ الْهبفَإِذَا ي كسن أَو قَةدص امٍ أَويص نةٌ ميدفَف هأْسر نأَذًى م بِه ا أَورِيضم كُمنكَانَ م ن

الْحج وسبعة  ة أَيامٍ فيأَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَ
نَّ ه واعلَموا أَإِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ ذَلك لمن لَم يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ واتقُوا اللَّ

  ]١٩٦/البقرة[ اللَّه شديد الْعقَابِ﴾
ي به أذى من رأسه باحللق والفدية يدل على أن الرخصة للمريض والذ:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .التيسري مقصود شرعا
، أو قروح أوقمل وحنو ذلك فإنه حيل له به أذى من مرض ينتفع حبلق رأسهفإذا حصل الضرر بأن كان 

وجعل اهللا الصيام بدال عن اهلدي زيادة يف الرخصة والرمحة، .)٣( حلق رأسه ولكن يكون عليه فدية
 ،)٤(أيام، ثالثة منها يف أيام احلج، وسبعة بعد الرجوع من احلج ةمفرقا فجعله عشر ولذلك شرع الصوم

  .وهذا كله من التيسري املقصود شرعا
لَيه ثْم عواذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِ﴿:قال تعاىلو

  ]٢٠٣/البقرة[ أَنكُم إِلَيه تحشرونَ﴾ لمنِ اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا
  .التخيري بني التعجل والتأخري يدل على أن التيسري مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

                                                             
 .٨٧، ٨٦ املرجع السا)١(
 .٢/١٧٥التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٢٨تيسري الكرمي الرمحن ص  )٣(
 .٩١ص  املرجع السابق)٤(
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ولكن من املعلوم أنه إذا  وهذا ختفيف من اهللا تعاىل على عباده يف إباحة كال األمرين،: "يقول السعدي
  ).١("أبيح كال األمرين، فالتأخر أفضل ألنه أكثر عبادة

 وا تعلَمونَ﴾فَإِنْ خفْتم فَرِجالًا أَو ركْبانا فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُون﴿ :قال تعاىلو
  ]٢٣٩/البقرة[

  .تغيري هيئة الصالة والقبلة يف اخلوف يدل على أن التيسري مقصود شرعا:املقصد طريقة داللة اآلية على
 الثبات  

بوة أَصابها ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرضاة اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنة بِر﴿: قال تعال
   ]٢٦٥/البقرة[ه بِما تعملُونَ بصري﴾لَها ضعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللَّوابِلٌ فََآتت أُكُ

أنفسهم يدل على أن الثبات أمر مقصود  بتواثيل أمواهلم مدح املنفقني:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا

 النفس، حبيث تنساق عقب حصوهلا إىل إن تكرر األفعال هو الذي يوجب حصول امللكة الفاضلة يف
فاإلميان يأمر بالصدقة وأفعال الرب، والذي يأيت تلك . الكماالت باختيارها، وبال كلفة وال ضجر

  .)٢(املأمورات يثبت نفسه بأخالق اإلميان، وعلى هذا الوجه تصري اآلية حتْريضاً على تكرير اإلنفاق
  احلكمة 

ر إِلَّا أُولُو ةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثريا وما يذَّكَّيؤتي الْحكْم﴿: قال تعاىل
  ]٢٦٩/البقرة[ الْأَلْبابِ﴾

  . احلكمة باخلري الكثري يدل على أن احلكمة مقصودة شرعا وصف:طريقة داللة اآلية على املقصد
شتملة على األسرار واحلكم وكان ذلك ال حيصل لكل أحد، بل ملن ملا أمر تعاىل ذه األوامر العظيمة امل

من عليه وآتاه اهللا احلكمة، وهي العلم النافع والعمل الصاحل ومعرفة أسرار الشرائع وحكمها، وإن من 
  !آتاه اهللا احلكمة فقد آتاه خريا كثريا وأي خري أعظم من خري فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوما

لتخصيص ذا الفضل وكونه من ورثة األنبياء، فكمال العبد متوقف على احلكمة، إذ كماله وفيه ا
بتكميل قوتيه العلمية والعملية فتكميل قوته العلمية مبعرفة احلق ومعرفة املقصود به، وتكميل قوته العملية 

ر منازهلا يف نفسه ويف بالعمل باخلري وترك الشر، وبذلك يتمكن من اإلصابة بالقول والعمل وتنزيل األمو
  .)٣(غريه، وبدون ذلك ال ميكنه ذلك

                                                             
 .٩٣ص  املرجع السابق)١(
 .)٥٢-٣/٥١(التحرير والتنوير  )٢(
 .)١/١١٥(تيسري الكرمي الرمحن  )٣(
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 احلق  
  ) ١٤٧( تكُونن من الْممترِين﴾ الْحق من ربك فَلَا﴿:قال تعاىل

  .إثبات أن احلق من اهللا يدل على أن اتباع احلق مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
هذا احلق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء، ملا اشتمل : أي ﴾الْحق من ربك﴿:قوله تعاىل

عليه من املطالب العالية، واألوامر احلسنة، وتزكية النفوس وحثها على حتصيل مصاحلها، ودفع 
مفاسدها، لصدوره من ربك، الذي من مجلة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية 

  .١صاحلالعقول والنفوس، ومجيع امل
  اخلالفة يف األرض 

وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ﴿: قال تعاىل
  ]٣٠/البقرة[ علَمونَ﴾لَا تويسفك الدماَء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما 

تصريح اهللا جبعل آدم وذريته خلفاء يف األرض يدل على أن اخلالفة أمر :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

وقول املالئكة هذا ليس على وجه االعتراض على اهللا، وال على وجه احلسد لبين آدم، وإمنا هو سؤال 
يا ربنا، ما احلكمة يف خلق هؤالء مع أن منهم من : ذلك، يقولوناستعالم واستكشاف عن احلكمة يف 

نصلي : يفسد يف األرض ويسفك الدماء، فإن كان املراد عبادتك، فنحن نسبح حبمدك ونقدس لك، أي
تعاىل جميبا هلم عن هذا وال يصدر منا شيء من ذلك، وهال وقع االقتصار علينا؟ قال اهللا : أي ،لك

إين أعلم من املصلحة  الراجحة يف خلق هذا الصنف على : أي م ما ال تعلَمونَ﴾ي أَعلَإِن﴿: السؤال
  .)٢(املفاسد اليت ذكرمتوها ما ال تعلمون أنتم؛ فإين سأجعل فيهم األنبياء، وأرسل فيهم الرسل

يفة، ألن كالمكم حبسب ما ظننتم، وأنا عامل بالظواهر والسرائر، وأعلم أن اخلري احلاصل خبلق هذا اخلل
أضعاف أضعاف ما يف ضمن ذلك من الشر فلو مل يكن يف ذلك، إال أن اهللا تعاىل أراد أن جيتيب منهم 
األنبياء والصديقني، والشهداء والصاحلني، ولتظهر آياته للخلق، وحيصل من العبوديات اليت مل تكن 

دم من اخلري والشر حتصل بدون خلق هذا اخلليفة، كاجلهاد وغريه، وليظهر ما كمن يف غرائز بين آ
باالمتحان، وليتبني عدوه من وليه، وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن يف نفس إبليس من الشر الذي 

  .)٣( انطوى عليه، واتصف به، فهذه حكم عظيمة، يكفي بعضها يف ذلك

                                                             
 )١/٧٢( تيسري الكرمي الرمجن)١(
 .)١/٢١٦( تفسري القرآن العظيم )٢(
 .)١/٤٨( تيسري الكرمي الرمحن )٣(
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 خلقية الشريعة، ويدل على ذلك أمور منها: 
  األمانة  -أ

رٍ ولَم تجِدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّذي وإِنْ كُنتم علَى سفَ﴿: قال تعاىل
 هقَلْب مَآث ها فَإِنهمكْتي نمةَ وادهوا الشمكْتلَا تو هبر قِ اللَّهتلْيو هتانأَم نمتالاؤلُونَ ومعا تبِم لَّه﴾يملع 

  ]٢٨٣/البقرة[
  .األمر بأداء األمانة للدائن واملدين يدل على خلقية الشريعة:طريقة داللة اآلية على املقصد

  اإلنفاق من طيب الكسب - ب
رضِ ولَا تيمموا يا أَيها الَّذين َآمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم من الْأَ﴿: قال تعاىل

  ]٢٦٧/البقرة[ ا أَنَّ اللَّه غَنِي حميد﴾الْخبِيثَ منه تنفقُونَ ولَستم بَِآخذيه إِلَّا أَنْ تغمضوا فيه واعلَمو
األمر باإلنفاق من طيب املال والنهي عن تيمم اخلبيث منه يدل على :طريقة داللة اآلية على املقصد

  . ية الشريعةخلق
  لسماحة والسهولةا- ج

بِه وهو أَلَد ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما في قَلْ﴿: قال تعاىل
  ]٢٠٤/البقرة[ الْخصامِ﴾

ومة  يدل على أن حسن اخللق ذم املنافقني ووصفهم باللدد يف اخلص:طريقة داللة اآلية على املقصد
  . أمر مقصود شرعا والسماحة والسهولة

إذا خاصمته، وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب، وما يترتب على : أي﴾وهو أَلَد الْخصامِ﴿:قوله
ذلك، ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخالق املؤمنني، الذين جعلوا السهولة مركبهم، واالنقياد 

  .)١(هم، والسماحة سجيتهمللحق وظيفت
  صدق بني الزوجنيال-د

اآلية  اللَّه والْيومِ الَْآخرِ﴾ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن إِنْ كُن يؤمن بِ﴿:قال تعاىل
  ]٢٢٨/البقرة[

بالكذب يدل على أن  خلق اهللا يف أرحامهن ما النهي عن كتمان حقيقة:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .الصدق أمر مقصود شرعا

  .)١( من حبل أو حيض: أي لَق اللَّه في أَرحامهِن﴾ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خ﴿: وقوله
                                                             

 .)١/٩٣( تيسري الكرمي الرمحن )١(
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  العفة - هـ
 ]١٨٧/البقرة[ ﴾موا ما كَتب اللَّه لَكوابتغ﴿: قال تعاىل

  :آلية على املقصدطريقة داللة ا
  .األمر بابتغاء ما كتب اهللا من الذرية والعفاف يدل على أن العفة أمر مقصود شرعا

انووا يف مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إىل اهللا تعاىل واملقصود األعظم من الوطء، وهو حصول : أي
  ).٢(الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح

 ناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساِء أَو أَكْننتم في أَنفُِسكُم علم اللَّه أَنكُمولَا ج﴿: قال تعاىلو
ةَ النقْدوا عزِمعلَا توفًا ورعلًا مقُولُوا قَوا إِلَّا أَنْ ترس نوهداعولَا ت نلَكو نهونذْكُرتلُغَ كَسبى يتاحِ ح

 ا أَنَّ اللَّه غَفُور حليم﴾الْكتاب أَجلَه واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُِسكُم فَاحذَروه واعلَمو
  ]٢٣٥/البقرة[

  .النهي عن املواعدة سرا يدل على أن العفة مقصودة شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
  ).٣( .يعين الزنا: قال السديكن ال تواعدوهن سرا﴾ولَ﴿:قوله

  املن واألذى ب بعدم اتباعه يف اإلنفاق قصد وجه اهللا - و
ند هم عالَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم أَجر﴿: قال تعاىل

ع فولَا خو هِمبونَ﴾رنزحي ملَا هو هِم٢٦٢/البقرة[ لَي[  
ترتيب األجر وعدم اخلوف واحلزن على املنفق دون من وال أذى يدل :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .على خلقية الشريعة يف اإلنفاق

صر الدين وال حظّ للنفس فيه، فذلك أن يكون إنفاق املنفق يف سبيل اهللا مراداً به ن: واملقصد الشرعي
هو أعلى درجات اإلنفاق وهو املوعود عليه ذا األجر اجلزيل، ودون ذلك مراتب كثرية تتفاوت 

  .)٤(أحواهلا
ئَاَء الناسِ ولَا يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِ﴿: قال تعاىلو

لْدص كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَص ابرت هلَيع انفْوثَلِ صكَم ثَلُهرِ فَممِ الَْآخوالْيو بِاللَّه نمؤٍء ييلَى شونَ عرقْدا لَا ي
  ]٢٦٤/البقرة[ يهدي الْقَوم الْكَافرِين﴾مما كَسبوا واللَّه لَا 

                                                                                                                                                                                   
 .)١/٦٠٩(تفسري القرآن العظيم  )١(
 .٨٧تيسري الكرمي الرمحن  )٢(
 .)١/٦٣٩(تفسري القرآن العظيم  )٣(
 .)٣/٤٣(التحرير والتنوير  )٤(
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النهي عن إبطال الصدقات باملن واألذى وتشبيه من فعل ذلك باملرائي :قة داللة اآلية على املقصدطري
  .يف إحباط عمله يدل على خلقية الشريعة

ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى، كما تبطل صدقة من راءى ا الناس، فأظهر هلم أنه يريد وجه : أي
إنه كرمي وحنو : بالصفات اجلميلة، ليشكر بني الناس، أو يقالاهللا وإمنا قصده مدح الناس له أو شهرته 

وجزيل ثوابه؛ وهلذا قال  ذلك من املقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة اهللا تعاىل وابتغاء مرضاته
  .)١(ن بِاللَّه والْيومِ اآلخر﴾وال يؤم﴿: تعاىل

شفاء ما يف صدورهم من حب التطاول على الضعفاء ووجه الشبه عدم االنتفاع مما أعطوا بأزيد من 
  .)٢(وشفاء خلق األذى املتطبعني عليه دون نفع يف اآلخرة 

  النهي عن اجلدال -ز
الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما ﴿: قال تعاىل

تاتى وقْوالت ادالز ريوا فَإِنَّ خدوزتو اللَّه هلَمعرٍ ييخ نلُوا مابِ﴾فْعي الْأَلْبا أُولي ١٩٧/البقرة[ قُون[  
  .النهي عن اجلدال يف احلج يدل على خلقية الشريعة:طريقة داللة اآلية على املقصد

 ﴿ولَا جِدالَ في الْحج﴾: قال: اهللا  ابن مسعود يف قوله بد، فعن ع.املخاصمة: إن املراد باجلدال هاهنا
وهذه األشياء وإن .)٣(السباب واملنازعة: اجلدال: ، عن ابن عمر، قال..أنْ متاري صاحبك حىت تغضبه

 .)٤(كانت ممنوعة يف كل مكان وزمان، فإا يتغلظ املنع عنها يف احلج
  النهي عن االعتداء يف القتال- ح

 ه لَا يحب الْمعتدين﴾وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّ﴿: قال تعاىل
 ]١٩٠/البقرة[

 حىت يف قتال غري املسلمني النهي عن االعتداء جبميع أنواعه يف القتال:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .يدل على خلقية الشريعة

قاتلوا يف سبيل اهللا وال تعتدوا يف ذلك ويدخل يف : أيه لَا يحب الْمعتدين﴾ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّ﴿ :لهوقو
من املَثُلة، والغلُول، وقتل النساء والصبيان والشيوخ -كما قاله احلسن البصري - ذلك ارتكاب املناهي 

                                                             
 .)١/٦٩٤(تفسري القرآن العظيم  )١(
 .)٣/٤٨(التحرير والتنوير  )٢(
 .)١/٥٤٦( املرجع السابق)٣(
  .)١/٩١( تيسري الكرمي الرمحن )٤(
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ب الصوامع، وحتريق األشجار وقتل احليوان لغري الذين ال رأي هلم وال قتال فيهم، والرهبان وأصحا
  .)١(مصلحة
 الدخول يف السلم كافة 

إِنه لَكُم عدو يا أَيها الَّذين َآمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان ﴿: قال تعاىل
﴾بِني٢٠٨/البقرة[م[  

  .األمر بالدخول يف السلم كافة يدل على أنه مقصود شرعا: لى املقصدطريقة داللة اآلية ع
أنْ يأخذوا جبميع عرى اإلسالم وشرائعه، والعمل : يقول تعاىل آمرا عباده املؤمنني به املصدقني برسوله

جبميع أوامره، وترك مجيع زواجره ما استطاعوا من ذلك،فعن ابن عباس، وجماهد، وطاوس، والضحاك، 
  .)٢(اإلسالم: يعين ﴿ادخلُوا في السلْمِ﴾: والسدي، وابن زيد، يف قوله ة، وقتادة،وعكرم

والصحيح . ادخلوا يف اإلسالم كلكم: حاال من الداخلني، أي﴾كَافَّةً﴿: ومن املفسرين من جيعل قوله
ة جدا ما األول، وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا جبميع شعب اإلميان وشرائع اإلسالم، وهي كثري

  .)٣(استطاعوا منها
 الذكر 

م ومن أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه أَنْ يذْكَر فيها اسمه وسعى في خرابِها أُولَئك ما كَانَ لَه﴿:قال تعاىل
 ملَهو يزا خيني الدف ملَه نيفائا إِلَّا خلُوهخدي الَْآأَنْ يف﴾يمظع ذَابع ةر١١٤/البقرة[ خ[  

وصف من مينع ذكر اهللا يف املساجد بالظلم يدل على أن ذكر اهللا يف : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .املساجد مقصود شرعا

  ]١٥٢/البقرة[ اشكُروا لي ولَا تكْفُرون﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم و﴿:قال تعاىلو
األمر بذكر اهللا تعاىل  وترتيب اجلزاء عليه بأن يذكر اهللا من ذكره يدل : لى املقصدطريقة داللة اآلية ع

  .على أن الذكر مقصود شرعا
  .فأمر تعاىل بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره ملن ذكره ﴿فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم﴾: قال تعاىل

و الذكر الذي يثمر معرفة اهللا وحمبته، وكثرة وذكر اهللا تعاىل، أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وه
  .)٤( ثوابه

                                                             
 .)١/٥٢٤(تفسري القرآن العظيم  )١(
 .)١/٥٦٥( املرجع السابق)٢(
 .)١/٥٦٦( املرجع السابق)٣(
 .)١/٧٤( تيسري الكرمي الرمحن) ٤(
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 لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا من ربكُم فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات فَاذْكُروا اللَّه عند﴿: قال تعاىلو
إِنْ كُنو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْمم مت﴾الِّنيالض نلَم هلقَب ١٩٨/البقرة[ ن[  

  .يدل على أن الذكر يف احلج مقصود شرعا ةاألمر بذكر اهللا يف مزدلف: طريقة داللة اآلية على املقصد
  ]١٩٩/البقرة[﴾إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس واستغفروا اللَّه﴿:قال تعاىلو

األمر باالستغفار بعد الفراغ من أعمال يوم عرفة  يدل على أن الذكر : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

ولُ فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم َآباَءكُم أَو أَشد ذكْرا فَمن الناسِ من يقُ﴿ :قال تعاىلو
  ]٢٠٠/البقرة[ اقٍ﴾ربنا َآتنا في الدنيا وما لَه في الَْآخرة من خلَ

األمر بذكراهللا كما يذكر املرء آباءه أو أشد يدل على أن الذكر : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

املقصود منه  ﴿كَذكْرِكُم آباَءكُم﴾: قوله. قَضاء املناسك وفراغها تعاىل بذكره واإلكثار منه بعد أمر
على التمييز، تقديره  ﴿أَو أَشد ذكْرا﴾: ذا كان انتصاب قولهاحلث على كثرة الذكر هللا عز وجل؛ وهل

  ).١( كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرا
مينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِثْم علَيه واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يو﴿: قال تعاىلو

   ]٢٠٣/البقرة[ أَنكُم إِلَيه تحشرونَ﴾ لمنِ اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا
األمر بذكر اهللا أيام التشريق يدل على أن الذكر يف احلج مقصود : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
 الرجاء  

لَّه واللَّه غَفُور إِنَّ الَّذين َآمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ رحمةَ ال﴿:قال تعاىل
﴾يمح٢١٨( ر(  

  .مدح اهللا ملن يرجو رمحته يدل على أن الرجاء مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
إشارة إىل أن العبد ولو أتى من األعمال مبا أتى به ال ينبغي له أن  ﴾أُولَئك يرجونَ رحمةَ اللَّه﴿: قوله

  .٢يعتمد عليها، ويعول عليها، بل يرجو رمحة ربه، ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه، وستر عيوبه
  

                                                             
 .)١/٥٥٧(تفسري القرآن العظيم  )١(
 )١/٩٨(تيسري الكرمي الرمحن  )٢(
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 الرمحة  
باع بِالْمعروف وأَداٌء إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف من ربكُم فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَات﴿: قال تعاىل

  ]١٧٨/البقرة[ ﴾ورحمةٌ
يدل على  أن أخذ الدية مقصده الرمحة بالناس  "ذلك:"لفظالتعليل ب:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .وهذا يدل على أن الرمحة مقصودة شرعا
 الرشد  

وا إِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنو﴿: قال تعاىل
  ]١٨٦/البقرة[ بِي لَعلَّهم يرشدونَ﴾

نه أمر ألمر باالستجابة هللا واإلميان به بالرشد يدل على ألتعليل صريح :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .  مقصود شرعا

أي حيصل هلم الرشد الذي هو اهلداية لإلميان واألعمال الصاحلة، ويزول عنهم  ﴿لَعلَّهم يرشدونَ﴾:قوله
  .)١(وألن اإلميان باهللا واالستجابة ألمره سبب حلصول العلم . الغي املنايف لإلميان واألعمال الصاحلة

قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد  لَا إِكْراه في الدينِ﴿:قال تعاىلو
تثْقَى﴾اسالْو ةوربِالْع كس٢٥٦}]٢٥٦/البقرة[ م  

علل عدم اإلكراه : األول التعليل: طريق معرفة املقصد هنا من طريقني :طريقة داللة اآلية على املقصد
ذلك إىل اإلكراه بعد  ن ألنه قد تبني للناس اهلدى من الضالل، والرشد من الغي فال حاجة بعدعلى الدي

  .يدل على أن الرشد مقصود شرعا لدين بالرشداوصف  :الثاين .البيان
 الرهبة  

دكُم وإِياي دي أُوف بِعهيا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعه﴿:قال تعاىل
﴾ونبه٤٠/البقرة[ فَار[  

  .األمر بالرهبة من اهللا يدل على أا مقصودة شرعا: طريقة داللة اآلية على املقصد
وهذا انتقال من الترغيب إىل الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة ،فاخشون: أي ﴿وإِياي فَارهبون﴾: وقوله

جعون إىل احلق واتباع الرسول واالتعاظ بالقرآن وزواجره، وامتثال أوامره، وتصديق والرهبة، لعلهم ير
  .)٢(أخباره

                                                             
 )١/٨٧( املرجع السابق)١(
 .)١/٢٤٢(تفسري القرآن العظيم  )٢(
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 السعادة  
لَيهِم ولَا هم قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف ع﴿: قال تعاىل
  ]٣٨/قرةالب[ يحزنونَ﴾

الوعد باجلزاء على اتباع اهلدى بعدم احلزن يفهم منه أن السعادة أمر :طريقة داللة اآلية على املقصد
  ..مقصود شرعا

 الشكر  
 ]٥٢/البقرة[ ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ﴾ ثُم عفَونا عنكُم من بعد﴿: قال تعاىل

  . عفو عن بين إسرائيل بالشكر يدل على أنه مقصود شرعاتعليل صريح لل:طريقة داللة اآلية على املقصد
  ]٥٦/البقرة[ تكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ﴾ثُم بعثْناكُم من بعد مو﴿: قال تعاىلو

  .تعليل صريح للبعث بعد املوت بالشكر يدل على أنه أمر مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
  ]١٥٢/البقرة[ اشكُروا لي ولَا تكْفُرون﴾ونِي أَذْكُركُم وفَاذْكُر﴿: قال تعاىلو

األمر بشكر نعمة اهللا تعاىل والنهي عن الكفر به يدل على أن الشكر أمر :طريقة داللة اآلية على املقصد
  . مقصود شرعا

ت عنكم على ما أنعمت عليكم ذه النعم، ودفع: أي ﴿واشكُروا لي﴾: أمر بالشكر عموما فقال
صنوف النقم، والشكر يكون بالقلب، إقرارا بالنعم، واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وباجلوارح طاعة 
هللا وانقيادا ألمره واجتنابا لنهيه، فالشكر فيه بقاء النعمة املوجودة، وزيادة يف النعم املفقودة، ويف اإلتيان 

ألخالق والتوفيق لألعمال، بيان أا أكرب النعم، بل باألمر بالشكر بعد النعم الدينية، من العلم وتزكية ا
وأنه ينبغي ملن وفقوا لعلم أو عمل، أن يشكروا اهللا على ،هي النعم احلقيقية اليت تدوم، إذا زال غريها

  .)١(ذلك، ليزيدهم من فضله، وليندفع عنهم اإلعجاب، فيشتغلوا بالشكر
ة، والكفران مراتب أعالها جحد النعمة وإنكارها مث قصد ي عن الكفران للنعم ﴿ولَا تكْفُرون﴾:وقوله

إخفائها، مث السكوت عن شكرها غفلة وهذا أضعف املراتب وقد يعرض عن غري سوء قصد لكنه 
  .)٢(تقصري

تم إِياه كُن يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ﴿: قال تعاىلو
  .]١٧٢/البقرة[﴾تعبدونَ

                                                             
 .)١/٧٤( تيسري الكرمي الرمحن )١(
 .)٢/٥١(التحرير والتنوير  )٢(



 
 

176 

األمر بالشكر على أكل طيب الرزق يدل على أن الشكر على ذلك :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

أمرهم بأكل الطيبات من الرزق، والشكر هللا على إنعامه، باستعماهلا بطاعته، والتقوي ا على ما يوصل 
  .إليه

فاشكروه، فدل على أن من مل يشكر اهللا، مل يعبده وحده، كما أن : أي ﴾م إِياه تعبدونَإِنْ كُنتوقوله ﴿
واألمر بالشكر، عقيب النعم؛ ألن الشكر حيفظ النعم املوجودة، .من شكره، فقد عبده، وأتى مبا أمر به

  .١وجيلب النعم املفقودة كما أن الكفر، ينفر النعم املفقودة ويزيل النعم املوجودة
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرَآنُ هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد ﴿: قال تعاىلو

ه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّ
دا هلَى مع وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْمتلو رسالْع ونَ﴾بِكُمكُرشت لَّكُملَعو ١٨٥/البقرة[ اكُم[  

  . يدل على أن الشكر أمر مقصود شرعا "لعل"لفظالتعليل ب:طريقة داللة اآلية على املقصد
 الصرب  

 ]٤٥/البقرة[ إِلَّا علَى الْخاشعني﴾ واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِريةٌ﴿: قال تعاىل
  ]١٥٣/البقرة[ نَّ اللَّه مع الصابِرِين﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا استعينوا بِالصبرِ والصلَاة إِ﴿: قال تعاىلو

األمر باالستعانة بالصرب ومعية اهللا للصابرين يدل على أن الصرب أمر :لى املقصدطريقة داللة اآلية ع
  .مقصود شرعا

حبس : فالصرب هو ة على أمورهم الدينية والدنيوية ﴿بِالصبرِ والصالة﴾أمر اهللا تعاىل املؤمنني باالستعان
ديها، وعن معصية اهللا حىت صربها على طاعة اهللا حىت تؤ: فهو ثالثة أقسامالنفس وكفها عما تكره،

  .)٢( تتركها، وعلى أقدار اهللا املؤملة فال تتسخطها
أُولَئك علَيهِم صلَوات من ) ١٥٦(الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ ﴿:قال تعاىلو

مه كأُولَئةٌ ومحرو هِمبونَ ردته١٥٧، ١٥٦/البقرة[ ﴾الْم[  
البشارة للصابرين وعظم اجلزاء هلم والثناء عليهم يدل على أن الصرب :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا

                                                             
 )١/٨١(تيسري الكرمي الرمحن  )١(
 .)١/٧٤( تيسري الكرمي الرمحن )٢(
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اخل إلفادة أن صربهم أكمل الصرب إذ هو  ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا﴾: ووصف الصابرين بأم
اهللا تعاىل إذ يعلمون عند املصيبة أم ملْك هللا تعاىل يتصرف فيهم كيف يشاء صرب مقترن ببصرية يف أمر 

فال جيزعون مما يأتيهم، ويعلمون أم صائرون إليه فيثيبهم على ذلك، فاملراد من القول هنا القولُ املطابق 
عما يف الضمري فليس لالعتقاد إذ الكالم إمنا وضع للصدق، وإمنا يكون ذلك القول معترباً إذا كان تعبرياً 

ملن قال هاته الكلمات بدون اعتقاد هلا فضل وإمنا هو كالذي ينعق مبا ال يسمع، وقد علَّمهم اهللا هذه 
الكلمة اجلامعة لتكون شعارهم عند املصيبة، ألن االعتقاد يقوى بالتصريح ألن استحضار النفس 

كات املعنوية ضعيف حيتاج إىل التقوية بشيء من احلوألن يف تصرحيهم بذلك إعالناً هلذا للمدر ،س
  .)١(االعتقاد وتعليماً له للناس

مِ الَْآخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعاىلو
النابِ وتالْكو كَةلَائالْمبِيلِ والس نابو نياكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمَآتو نيبِي

 رِين في الْبأْساِءوالسائلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وَآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِ
  ]١٧٧/البقرة[ ولَئك هم الْمتقُونَ﴾والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُ

جعل الصرب من الرب ومدح من يتصف به بالصدق والتقوى يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد
   .مقصود شرعا يف الفقرواملرض ووقت قتال األعداء الصرب
الفقر، ألن الفقري حيتاج إىل الصرب من وجوه كثرية، لكونه حيصل له : أي الصابِرِين في الْبأْساِء﴾و﴿:قوله

  .من اآلالم القلبية والبدنية املستمرة ما ال حيصل لغريه
فإن تنعم األغنياء مبا ال يقدر عليه تأمل، وإن جاع أو جاعت عياله تأمل، وإن أكل طعاما غري موافق هلواه 

، وإن عرى أو كاد تأمل، وإن نظر إىل ما بني يديه وما يتومهه من املستقبل الذي يستعد له تأمل، وإن تأمل
  .أصابه الربد الذي ال يقدر على دفعه تأمل

  .فكل هذه وحنوها، مصائب، يؤمر بالصرب عليها، واالحتساب، ورجاء الثواب من اهللا عليها
عه، من محى، وقروح، ورياح، ووجع عضو، حىت الضرس املرض على اختالف أنوا: أي ﴿والضراِء﴾

واإلصبع وحنو ذلك، فإنه حيتاج إىل الصرب على ذلك؛ ألن النفس تضعف، والبدن يأمل، وذلك يف غاية 
  .املشقة على النفوس، خصوصا مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصرب، احتسابا لثواب اهللا تعاىل

                                                             
 .)٢/٥٧(التحرير والتنوير  )١(
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عداء املأمور بقتاهلم، ألن اجلالد، يشق غاية املشقة على النفس، وقت القتال لأل: أي ﴿وحني الْبأْسِ﴾
وجيزع اإلنسان من القتل، أو اجلراح أو األسر، فاحتيج إىل الصرب يف ذلك احتسابا، ورجاء لثواب اهللا 

  .)١(تعاىل الذي منه النصر واملعونة، اليت وعدها الصابرين
ود قَالَ إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس مني ومن لَم فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجن﴿:قال تعاىلو

اوا جفَلَم مهنيلًا مإِلَّا قَل هنوا مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْتي إِلَّا منم هفَإِن همطْعيعوا منَآم ينالَّذو وه هز ه
ف نم كَم لَاقُو اللَّهم مهونَ أَنظُني ينقَالَ الَّذ هودنجو الُوتبِج موا الْيئَةً قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنف تغَلَب يلَةقَل ئَة

 ابِرِينالص عم اللَّهو اللَّه ةً بِإِذْنري٢٤٩(كَث (نجو الُوتجوا لزرا بلَما وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبقَالُوا ر هود
 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَب٢٥٠(و ( اللَّه اهَآتو الُوتج وداولَ دقَتو اللَّه بِإِذْن موهمزفَه

لَواُء وشا يمم هلَّمعةَ وكْمالْحو لْكذُو الْم اللَّه نلَكو ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا د
 نيالَملَى الْعلٍ ع٢٥١(فَض ( قبِالْح كلَيا علُوهتن اللَّه اتَآي لْكت﴾نيلسرالْم نلَم كإِن٢٤٩/البقرة[ و[  

  :طريقة داللة اآليات على املقصد
ربا يدل على أن الصرب ختبار صرب ااهدين وإخبارهم أن اهللا معهم ودعائهم رم أن يفرغ عليهم صا

  .)٢(مقصود شرعا
 الصدق 

خرِ مِ الَْآلَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعاىل
و نياكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمَآتو نيبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمبِيلِ والس ناب

إِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزَآتلَاةَ والص أَقَامقَابِ وي الرفو نيلائالساِء وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداه
  ]١٧٧/البقرة[ ا وأُولَئك هم الْمتقُونَ﴾والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُو

  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مدح من اتصف بالصفات الواردة يف اآلية بالصدق يدل على أن الصدق مقصود شرعا

هؤالء الذين اتصفوا ذه الصفات هم الذين صدقوا يف إميام؛ : أي ﴿أُولَئك الَّذين صدقُوا﴾: وقوله
  .)٣(ألم حققوا اإلميان القليب باألقوال واألفعال، فهؤالء هم الذين صدقوا

  
  

                                                             
  .)٨٤، ١/٨٣( تيسري الكرمي الرمحن )١(
 .)١/١٠٨( تيسري الكرمي الرمحن: يراجع) ٢(
 .)١/٤٨٨(تفسري القرآن العظيم  )٣(
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 الطاعة 
شئْتم رغَدا وادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حطَّةٌ  وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ﴿:قال تعاىل

 ِسنِنيحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغلَى ) ٥٨(نا علْنزفَأَن ميلَ لَهي قالَّذ رلًا غَيوا قَوظَلَم ينلَ الَّذدفَب
  ]٦٠-٥٨/البقرة[ ﴾)٥٩(ما كَانوا يفْسقُونَ بِ الَّذين ظَلَموا رِجزا من السماِء

ترتيب العذاب على خمالفة بين إسرائيل ألمر اهللا هلم يفهم منه أن طاعة :طريقة داللة اآلية على املقصد
    .اهللا أمر مقصود شرعا

ةً قَالُوا أَتتخذُنا هزوا قَالَ أَعوذُ بِاللَّه وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَر﴿:قال تعاىلو
﴾نيلاهالْج ن٦٧/البقرة[ أَنْ أَكُونَ م[  

يدل على أن الطاعة  بذبح البقرةذم عدم استجابة بين إسرائيل ألمر اهللا  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصودة شرعا

وكان من الواجب املبادرة إىل امتثال أمره، وعدم  اذحبوا بقرة،: قال لكم موسى يف تبيني القاتل
أَنْ أَعوذُ بِاللَّه ﴿: تتخذُنا هزوا﴾ فقال نيب اهللاأَ﴿: نهم أبوا إال االعتراض، فقالوااالعتراض عليه، ولك
﴾نيلاهالْج ن١(أَكُونَ م(.  

 الطيب  
 كُنتم إِياه تعبدونَ﴾ بات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْيا أَيها الَّذين َآمنوا كُلُوا من طَي﴿:قال تعاىل

  ]١٧٢/البقرة[
  .األمر بأكل الطيب من الرزق يدل على أن الطيب مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .٢ليس خببيث، كامليتة والدم، وحلم اخلنزير، واخلبائث كلها: أي ﴾طَيبا﴿:قوله
 دم املؤاخذة على اخلطأ والنسيانع 

نِسينا لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ ﴿:قال تعاىل
ى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَ

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاع٢٨٦/البقرة[ ﴾و[ 
أن : والفرق بينهما ﴾ا إن نسينا أو أخطأناربنا ال تؤاخذن﴿: قال تعاىل:طريقة داللة اآلية على املقصد

أن يقصد شيئا جيوز له قصده مث يقع فعله : ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسيانا، واخلطأ: النسيان

                                                             
 .)١/٥٤( تيسري الكرمي الرمحن )١(
 )١/٨٠(تيسري الكرمي الرمحن  )٢(
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وهذا يدل . ١فهذان قد عفا اهللا عن هذه األمة ما يقع ما رمحة م وإحسانا: على ما ال جيوز له فعله
  .طأ والنسيان مقصود شرعاخذة على اخلاعلى أن عدم املؤ

 العبادة 
ون وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله وادعوا شهداَءكُم من د﴿:قال تعاىل

  ]٢٣/البقرة[ للَّه إِنْ كُنتم صادقني﴾ا
عبد إىل اهللا عزوجل إضافة تشريف تدل على أن العبودية منزلة إضافة ال :طريقة داللة اآلية على املقصد

صلى اهللا عليه عظيم، داللة على أن أعظم أوصافه ويف وصف الرسول بالعبودية يف هذا املقام ال"شريفة، 
  .وهذا يدل على أن العبادة مقصودة شرعا )٢(" ، قيامه بالعبوديةوسلم

  ]٢١/البقرة[ بلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴾وا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَيا أَيها الناس اعبد﴿:قال تعاىلو
  .األمر بعبادة اهللا يدل على أن العبودية مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

ديق خربه، فأمرهم مر عام لكل الناس، وهو العبادة اجلامعة المتثال أوامر اهللا، واجتناب نواهيه، وتصواأل
  .)٣("تعاىل مبا خلقهم له

  ]٢٢/البقرة[ تعلَمونَ﴾ فَلَا تجعلُوا للَّه أَندادا وأَنتم﴿:قال تعاىلو
  . النهي عن اختاذ األنداد يفهم منه األمر بعبادة اهللا وحده:طريقة داللة اآلية على املقصد

، فتعبدوم كما تعبدون اهللا، وحتبوم كما )٤(فع وال تضرأي ال تشركوا باهللا غريه من األنداد اليت ال تن
  .)٥(حتبون اهللا 

 صلى اهللا عليه وسلممتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول وأنتم تعلمون أنه الرب يرزقكم غريه وقد عل
  .)٦( من التوحيد هو احلق الذي ال شك فيه

  ]٨٣/البقرة[ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه﴾ وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ﴿:قال تعاىلو
أخذ امليثاق على بين إسرائيل واستخدام أسلوب االستثناء يفيد حصر  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  . العبادة هللا وحده

                                                             
 )١/١٢٠( املرجع السابق)١(
 .٤٦ املرجع السابق)٢(
 .٤٤ املرجع السابق)٣(
 .٥٠تفسري القرآن العظيم  )٤(
 .٤٥ ص تيسري الكرمي الرمحن )٥(
 .٥٠صتفسري القرآن العظيم  )٦(
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ونَ من بعدي قَالُوا نعبد إِلَهك أَم كُنتم شهداَء إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبد﴿:قال تعاىلو
  ]١٣٣/البقرة[ حدا ونحن لَه مسلمونَ﴾وإِلَه َآبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَها وا

هللا عبادة ابوصية يعقوب عليه السالم لبنيه قبل وفاته إقرار اهللا سبحانه ل :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .يدل على أن العبادة مقصودة شرعاوذكرها على سبيل املدح  وحده

بوصف العبودية  صلى اهللا عليه وسلمعن اختاذ األنداد وتشريف النيب  إن األمر بعبادة اهللا وحده والنهي
  . يف مقام التحدي يدل على أن العبادة هللا وحده أمر مقصود شرعا

  العدل    
  ]١٤٣/البقرة[ ه بِالناسِ لَرُءوف رحيم﴾ه ليضيع إِميانكُم إِنَّ اللَّوما كَانَ اللَّ﴿:قال تعاىلو

يل املسلمني الذين امتثلوا أمر اهللا فيها قبل حتو صالةثواب  نفي إضاعة :طريقة داللة اآلية على املقصد
   .مقصود شرعا اهللا سبحانه وأنه القبلة يدل على كمال عدل

ي صالتكم إىل بيت املقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثواا عند أ﴾ه ليضيع إِميانكُموما كَانَ اللَّ﴿:قوله
ني قبل حتويل الكعبة، فإن اهللا ال يضيع إميام، لكوم امتثلوا نودخل يف ذلك من مات من املؤم.)١(اهللا

  . )٢(أمر اهللا ورسوله يف وقتها، وطاعة اهللا امتثال أوامره يف كل وقت حبسب ذلك
بد والْأُنثَى يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْع﴿:قال تعاىلو

  ]١٧٨/البقرة[ بِالْأُنثَى﴾
  .القصاص بالعدل يدل على أن العدل مقصود شرعاإجياب :طريقة داللة اآلية على املقصد

ا الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ م﴿:عاىلقال تو
  ]١٩٤/البقرة[نَّ اللَّه مع الْمتقني﴾اعتدى علَيكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَ

باملماثلة اليت تدل  مرأ﴾فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم﴿:قوله تعاىل:قصدطريقة داللة اآلية على امل
  .يدل على أن العدل مقصود شرعا ،)٣(املشركني  معالعدل حىت على 

يكْتمن ما خلَق اللَّه في  والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء ولَا يحلُّ لَهن أَنْ﴿:قال تعاىلو
إِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ الَْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي إِنْ كُن هِنامحثْلُ أَرم نلَها ولَاحوا إِصاد

هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيي عالَّذ رد﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ج[  

                                                             
 .١٦٧ص  تفسري القرآن العظيم، )١(
  .٧١ص  تيسري الكرمي الرمحن )٢(
 .٢٠٠ص  تفسري القرآن العظيم، )٣(
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إثبات أن للمرأة حقوقا  مثل ما أن للرجل حقوقا يدل على عدل اهللا :طريقة داللة اآلية على املقصد
 .سبحانه بينهما  وزيادة الفضل ال ختل بالعدل وهذا يدل على أن العدل مقصود شرعا

 العفو  
َآمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْأُنثَى يا أَيها الَّذين ﴿:قال تعاىل

يففخت كذَل انسبِإِح هاٌء إِلَيأَدو وفرعبِالْم اعبٌء فَاتيش يهأَخ نم لَه يفع نثَى فَمبِالْأُن كُمبر نم 
رودعى بدتنِ اعةٌ فَممح ﴾يمأَل ذَابع فَلَه ك١٧٨/البقرة[ ذَل[ 

الترغيب يف العفو عن القاتل بالدية أو العفو جمانا  يدل على أن العفو :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلَّا أَنْ  وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد﴿:قال تعاىلو
لَ با الْفَضوسنلَا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ تكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعا يبِم إِنَّ اللَّه كُمني

ريصلُونَ بمع٢٣٧/البقرة[ ﴾ت[  
  .الترغيب يف العفو بأنه أقرب للتقوى يدل على أن العفو مقصود شرعا:ريقة داللة اآلية على املقصدط

 العلم  
وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ﴿:قال تعاىل

ناَء ومالد كفسيونَ ولَمعا لَا تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن ناَء ) ٣٠(حمالْأَس مَآد لَّمعو
 نيقادص متلَاِء إِنْ كُنؤاِء همبِئُونِي بِأَسفَقَالَ أَن كَةلَائلَى الْمع مهضرع ا ثُما) ٣١(كُلَّهحبلَا قَالُوا س كن

  ]٣٣-٣٠/البقرة[﴾)٣٢(نت الْعليم الْحكيم علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَ
  .تفضيل آدم على املالئكة بالعلم يدل على أن العلم مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

أن اهللا : ومنها ،بعلمه وحكمته ؛أن اهللا تعرف ملالئكته: منها:فيه فضيلة العلم من وجوه":يقول السعدي
إكراما ؛ أن اهللا أمرهم بالسجود آلدم: وأنه أفضل صفة تكون يف العبد، ومنها؛ عرفهم فضل آدم بالعلم

  .١"ملا بان فضل علمه؛ له
  الفالح 

  ]٥/البقرة[أُولَئك هم الْمفْلحونَ﴾أُولَئك علَى هدى من ربهِم و﴿:قال تعاىل
  .بالفالح يدل على أنه مقصود شرعامدح العاملني :ة اآلية على املقصدطريقة دالل

                                                             
 )١/٤٨(تيسري الكرمي الرمحن  ١
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والفالح هو الفوز باملطلوب والنجاة من املرهوب، حصر الفالح فيهم،ألنه ال سبيل إىل الفالح إال 
  .)١( بسلوك سبيلهم، وماعدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء

ي مواقيت للناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت من يسأَلُونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ ه﴿:قال تعاىلو
  ]١٨٩/البقرة[ اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ﴾ظُهورِها ولَكن الْبِر منِ اتقَى وأْتوا الْبيوت من أَبوابِها واتقُوا 

  .يدل على أن الفالح مقصود شرعا "لعل:"لفظعليل بالت:طريقة داللة اآلية على املقصد
فإن الرب يف اتباع الشرع فال تفعلوا : أي تظفَرون مبطلبكم من الرب ﴿واتقوا اهللا لعلكم تفلحون﴾: وقوله

شيئاً إال إذا كان فيه مرضاة اهللا، وال تتبعوا خطوات املبتدعني الذين زادوا يف احلج ما ليس من شرع 
  .)٢(إبراهيم
 احملبة  

ا للَّه ولَو ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا يحبونهم كَحب اللَّه والَّذين َآمنوا أَشد حب﴿:قال تعاىل
  ]١٦٥/البقرة[ شديد الْعذَابِ﴾نَّ اللَّه يرى الَّذين ظَلَموا إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ للَّه جميعا وأَ

  .مدح املؤمنني بشدة حمبتهم هللا يدل على أن حمبة اهللا مقصودة شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
من أهل األنداد ألندادهم، ألم أخلصوا : أي آمنوا أَشد حبا للَّه﴾ والَّذين﴿: مدح اهللا املؤمنني بقوله

شركوا ا، وألم أحبوا من يستحق احملبة على احلقيقة، الذي حمبته هي عني صالح حمبتهم له، وهؤالء أ
العبد وسعادته وفوزه، واملشركون أحبوا من ال يستحق من احلب شيئا، وحمبته عني شقاء العبد وفساده، 

يعبدونه  وحلبهم هللا ومتام معرفتهم به، وتوقريهم وتوحيدهم له، ال يشركون به شيئًا، بل.)٣(وتشتت أمره
  .)٤(وحده ويتوكلون عليه، ويلجؤون يف مجيع أمورهم إليه

 املعروف  
  ]١٧٨/البقرة[﴾فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع بِالْمعروف وأَداٌء إِلَيه بِإِحسان﴿:قال تعاىل

ف يدل على أن املعروف أمر األمر باتباع القاتل يف الدية  باملعرو:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

                                                             
 .٤١ص سري الكرمي الرمحنتي)١(
 .)٢/١٩٩(التحرير والتنوير  )٢(
 .)١/٧٩(تيسري الكرمي الرمحن  )٣(
 .)١/٤٧٦(تفسري القرآن العظيم  )٤(
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ي والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه ف﴿:قال تعاىلو
هولَتعبرِ ومِ الَْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي إِنْ كُن هِنامحثْلُ أَرم نلَها ولَاحوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح ن

رد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيي عالَّذ﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ ج[  
 الزوجني يدل على أن اشتراط املعروف يف احلقوق والواجبات بني:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .املعروف أمر مقصود شرعا
  ]٢٢٩/البقرة[وف أَو تسرِيح بِإِحسان﴾الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعر﴿:قال تعاىلو

اشتراط املعروف يف إمساك الزوجة يدل على أن املعاملة باملعروف بني :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .الزوجني مقصودة شرعا

وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:قال تعاىلو
وزه اللَّه اتذُوا َآيختلَا تو هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي نموا ودتعتا لاررض نِسكُوهمت ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرا و

 اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم﴾ علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ
  ]٢٣١/البقرة[

ح باملعروف يدل على أن املعروف األمر باإلمساك باملعروف والتسري:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

نهم إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بيو﴿:قال تعاىلو
لَّه والْيومِ الَْآخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْهر واللَّه يعلَم بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِال

  ]٢٣٢/البقرة[ ا تعلَمونَ﴾وأَنتم لَ
اشتراط املعروف يف اإلذن بالزواج من املطلقة طالقا بائنا يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد

  . املعروف أمر مقصود شرعا
لَه الْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود و﴿:قال تعاىلو

ولَا ما وهلَدةٌ بِودالو ارضا لَا تهعسإِلَّا و فْسن كَلَّفلَا ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهلَى رِزعو هلَدبِو لَه لُود
تدإِنْ أَرا وهِملَيع احنرٍ فَلَا جاوشتا ومهناضٍ مرت نالًا عصا فادفَإِنْ أَر كثْلُ ذَلم ارِثوا الْوعضرتسأَنْ ت م

ه بِما تعملُونَ معروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّأَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما َآتيتم بِالْ
  ]٢٣٣/البقرة[بصري﴾

تقييد الرزق والكسوة وأجرة الرضاع باملعروف يدل على أن املعروف :طريقة داللة اآلية على املقصد
  . مقصود شرعا
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أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا فَإِذَا بلَغن والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ ﴿:قال تعاىلو
  ]٢٣٤/البقرة[ لَّه بِما تعملُونَ خبِري﴾أَجلَهن فَلَا جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُِسهِن بِالْمعروف وال

اإلمث عن التزين باملعروف بعد انقضاء العدة يدل على أن املعروف  نفي:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا
إذا طلقت املرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدا فال جناح عليها أن تتزين : قال ابن عباس

أَنفُِسهِن فَلَا جناح علَيكُم فيما فَعلْن في ﴿:فقوله).١(وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك  املعروف
وفرعأي من مراجعتها للزينة والطيب﴾بِالْم﴿وفرع٢(أي على وجه غري حمرم وال مكروه﴾بِالْم(.  

لَى لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن ع﴿:قال تعاىلو
وسالْمِسنِنيحلَى الْما عقح وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هر٢٣٦/البقرة[ ﴾عِ قَد[  

  .اشتراط املعروف يف املتعة يدل على أن املعروف مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
 أي﴾لْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِعلَى ا﴿عليكم أن متتعوهن بأن تعطوهن شيئا من املال جربا خلواطرهن

متاعا ﴿:وهذا يرجع إىل العرف، وأنه خيتلف باختالف األحوال وهلذا قال.﴾قَدره﴿راملعس على
وفرع٣( ﴾بِالْم( .  

  ]٢٦٣/البقرة[ يم﴾أَذًى واللَّه غَنِي حلقَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها ﴿:قال تعاىلو
جعل قول املعروف واملغفرة خري من الصدقة مع األذى يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .املعروف واملغفرة مقصودان شرعا
غفر  عن ظلم قويل أو : من كلمة طيبة ودعاء ملسلم ﴿ومغفرة﴾ أي: ﴿قَولٌ معروف﴾ أي: قال تعاىل
ألن القول املعروف إحسان قويل، واملغفرة إحسان أيضا بترك .)٤(قَة يتبعها أَذًى﴾من صدخير فعلي ﴿

املؤاخذة، وكالمها إحسان ما فيه مفسد، فهما أفضل من اإلحسان بالصدقة اليت يتبعها أذى مبن أو 
  .)٥(غريه

  
  

                                                             
  .٢٥١تفسري القرآن العظيم  )١(
 .١٠٤تيسري الكرمي الرمحن  )٢(
 .١٠٥ املرجع السابق)٣(
 .)١/٦٩٣(تفسري القرآن العظيم  )٤(
 .)١/١١٣( تيسري الكرمي الرمحن )٥(



 
 

186 

 املتاع  
ا كَانا فيه وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مم﴿:قال تعاىل

  ]٣٦/البقرة[ ر ومتاع إِلَى حنيٍ﴾الْأَرضِ مستقَ
جعل اهللا سبحانه األرض متاعا لبين آدم يدل على أن التمتع مبا يف :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .األرض مقصود شرعا
ك متاعاً ألن احلياة أمر مرغوب لسائر البشر على أن احلياة ال ختلو من لذات ومتتع مبا وهبنا وإمنا كان ذل

  .١اهللا من املالئمات
 اهلداية  

م لَيهِم ولَا هقُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف ع﴿:قال تعاىل
  ]٣٨/البقرة[ يحزنونَ﴾

الوعد باجلزاء احلسن يف الدنيا واآلخرة على  اتباع اهلدى يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .اهلداية أمر مقصود شرعا

هو يف معىن العهد أخذه اهللا على آدم فلزم ذريته أن يتبعوا كل هدى  قوله ﴿فإما ياتينكم مين هدى﴾
  . )٢(يأتيهم من اهللا

  ]٥٣/البقرة[ رقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَ﴾وإِذْ َآتينا موسى الْكتاب والْفُ﴿:قال تعاىلو
  .يدل على أن اهلداية مقصودة شرعا "لعل:"التعليل بلفظ :طريقة داللة اآلية على املقصد

بِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى ولَئنِ ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تت﴿:قال تعاىلو
  ]١٢٠/البقرة[ ٍ﴾اتبعت أَهواَءهم بعد الَّذي جاَءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا نصري

ن عند اهللا على لسان هو الذي م التأكيد بأن اهلدى الذي يطلبه العبد:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .يدل على أن اهلداية أمر مقصود شرعا صلى اهللا عليه وسلمرسوله حممد

أي قل يا حممد إن هدى اهللا الذي بعثين به هو اهلدى، يعين هو الدين املستقيم الصحيح الكامل 
  .)٣(الشامل

                                                             
 )١/٤٣٧(التحرير والتنوير  )١(
 .)١/٤٤٣( املرجع السابق)٢(
 .١٤٢ص  تفسري القرآن العظيم، )٣(
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نبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه ال﴿:قال تعاىلو
هاَءتا جم دعب نم وهأُوت ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل مهنيا بيغب اتنيالْب م

ى اللَّهدفَه شي ني مدهي اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنَآم ينالَّذ اطراُء إِلَى ص
  ]٢١٣/البقرة[مستقيمٍ﴾

أمر مقصود  على أن اهلدايةالذين آمنوا باإلسالم يدل  ايةختصيص اهلد:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا
فكل ما اختلف فيه أهل لذين آمنوا﴾من هذه األمة ﴿ملا اختلفوا فيه من احلق﴾﴿فهدى اهللا ا:قوله

 ﴾تعاىل وتيسريه هلم ورمحتهبإذنهب، هدى اهللا للحق فيه هذه األمة ﴿الكتاب، وأخطأوا فيه احلق والصوا
فعم اخللق تعاىل بالدعوة إىل الصراط املستقيم، عدال منه   يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم﴾واهللا﴿
وهدى بفضله ورمحته، وإعانته ولطفه من شاء من عباده، فهذا فضله ...عاىل وإقامة احلجة على اخللقت

  .)١(وإحسانه، وذاك عدله وحكمته
 اهلجرة  

اللَّه غَفُور لَّه وإِنَّ الَّذين َآمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ رحمةَ ال﴿:قال تعاىل
﴾يمح٢١٨/البقرة[ ر[  

رمحة اهللا  أم يرجونوصف من آمن وهاجر وجاهد يف سبيل اهللا ب: طريقة داللة اآلية على املقصد
هي مفارقة احملبوب املألوف، لرضا اهللا تعاىل، فيترك : اهلجرةو .يدل على أن اهلجرة مقصودة شرعا

  .٢با إىل اهللا ونصرة لدينهاملهاجر وطنه وأمواله، وأهله، وخالنه، تقر
  الوسطية 

 الرسولُ علَيكُم شهِيدا﴾ وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ﴿:قال تعاىل
  ]١٤٣/البقرة[

هذه األمة وسطا يدل جبعل  على سبيل املدح واالمتنان إخبار اهللا سبحانهطريقة داللة اآلية على املقصد 
  .  على أن الوسطية مقصود ة شرعا

عدال خيارا، وما عدا الوسط، فأطراف داخلة حتت اخلطر، : أي علْناكُم أُمةً وسطًا﴾وكَذَلك ج﴿:قوله
فجعل اهللا هذه األمة، وسطا يف كل أمور الدين، وسطا يف األنبياء، ووسطا يف الشريعة، ال تشديدات 

                                                             
 .٩٦تيسري الكرمي الرمحن ص ١
 )١/٩٨(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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فلهذه األمة من الدين أكمله، ومن األخالق أجلها، ومن األعمال .هم، وال اون النصارىاليهود وآصار
  .أفضلها

 يهبه ألمة سواهم، فلذلك كانوا ﴿أُمةً ووهبهم اهللا من العلم واحللم، والعدل واإلحسان، ما مل
  .)١(بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط وسطًا﴾كاملني ليكونوا ﴿شهداَء علَى الناسِ﴾

  الوفاء 
في الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفِْسدونَ ﴿:قال تعاىل

ونَ﴾الْأَرراسالْخ مه ك٢٧/البقرة[ ضِ أُولَئ[  
يفهم منه أن الوفاء  على سبيل الذم دوصف الفاسقني بنقض العهو:طريقة داللة اآلية على املقصد

  . بالعهود أمر مقصود شرعا
وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه  اللَّه من بعد ميثَاقه﴾ الَّذين ينقُضونَ عهد﴿: سقني فقالوصف الفا

بل ؛ لك املواثيقوالذي بينهم وبني عباده  الذي أكده عليهم باملواثيق الثقيلة واإللزامات، فال يبالون بت
  .)٢(وينقضون العهود اليت بينهم وبني اخللق؛ ينقضوا ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه

دكُم وإِياي يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعه﴿:قال تعاىلو
﴾ونبه٤٠/البقرة[ فَار[  

ده مع عباده يدل هاهللا بوفاء ع العهد والوعد منبوفاء الب الصريح األمر:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .على أن الوفاء مقصود شرعا

وهو  ﴾أُوف بِعهدكُم﴿وهو ما عهده إليهم من اإلميان به، وبرسله وإقامة شرعه ﴾وأَوفُوا بِعهدي﴿:قوله
  .٣اازاة على ذلك

مِ الَْآخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيو﴿:عاىلقال تو
لْمساكني وابن السبِيلِ والْملَائكَة والْكتابِ والنبِيني وَآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى وا

رِين في الْبأْساِء والسائلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وَآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِ
  ]١٧٧/البقرة[ م الْمتقُونَ﴾وأُولَئك ه والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا

مدح املتصفني بالوفاء بالعهد وأم هم الصادقون املتقون يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد
  . الوفاء بالعهد أمر مقصود شرعا

                                                             
 .باختار) ١/٧٠( تيسري الكرمي الرمحن ١
 ).١/٤٧( املرجع السابق ٢
 )١/٥٠( املرجع السابق ٣
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فدخل يف . سههو االلتزام بإلزام اهللا أو إلزام العبد لنف: والعهد نَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا﴾والْموفُو﴿:قوله
ذلك حقوق اهللا كلها، لكون اهللا ألزم ا عباده والتزموها، ودخلوا حتت عهدا، ووجب عليهم أداؤها، 

  .)١(وحقوق العباد، اليت أوجبها اهللا عليهم، واحلقوق اليت التزمها العبد كاألميان والنذور، وحنو ذلك
النفس وكون اجلد واحلق هلا دربة وسجية، وإمنا وذكر الوفاء بالعهد ملا فيه من الثقة باملعاهد ومن كرم 

 ).٢(قيد بالظرف وهو إذا عاهدوا أي وقت حصول العهد فال يتأخر وفاؤهم طَرفَة عين
ا أَنْ وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلَّ﴿:قال تعاىلو

لَ با الْفَضوسنلَا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ تكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعإِنَّ الي كُمنا يبِم لَّه
﴾ريصلُونَ بمع٢٣٧/البقرة[ت[  

  .ل على أن الوفاء أمر مقصود شرعااألمر بتذكر الفضل بني األزواج يد:طريقة داللة اآلية على املقصد
  والية اهللا 

وت اللَّه ولي الَّذين َآمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُ﴿:قال تعاىل
 ابحأَص كأُولَئ اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخونَ﴾اليدالا خيهف مارِ ه٢٥٧/البقرة[ ن[  

  .ترتيب اهلداية لكل من توىل اهللا دليل على أنه مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
ألنّ الذين ] ٢٥٦: البقرة[﴿ال انفصام هلا﴾:ليل لقولهاآلية موقع التع ﴿اهللا ويل الذين آمنوا﴾: وقع قوله

د تولّوا اهللا فصار وليهم، فهو يقدر هلم ما فيه نفعهم وهو ذب الشبهات كفروا بالطاغوت وآمنوا باهللا ق
عنهم، فبذلك يستمر متسكهم بالعروة الوثقى ويأمنون انفصامها، أي فإذا اختار أحد أن يكون مسلماً 

  .فإنّ اهللا يزيده هدى
ت ظلمات الشبهات فاملراد بالنور نور الربهان واحلق، وبالظلما. والويل احلَليف فهو ينصر مواله

والشك، فاهللا يزيد الذين اهتدوا هدى ألنّ اتباعهم اإلسالم تيسري لطرق اليقني فهم يزدادون توغّال فيها 
يوماً فيوماً، وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على اإلسالم فإنّ اختيارهم ذلك دل على ختم ضرب على 

وألجل هذا االزدياد املتجدد يف األمرين وقع . يوماًعقوهلم فلم يهتدوا، فهم يزدادون يف الضالل يوماً ف
  .)٣(ري باملضارع يف خيرجهم وخيرجومالتعب

  
  

                                                             
 .)١/٨٣( تيسري الكرمي الرمحن ١
 .)٢/١٣١( التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(
 .)٣/٣٠( املرجع السابق)٣(
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  دفع المفاسد:  ثانيالمطلب ال

  
 اإلباء  

 افرِين﴾بر وكَانَ من الْكَوإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لَآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْ﴿:قال تعاىل
  ]٣٤/البقرة[

وصف اهللا إبليس باإلباء وهو االمتناع عن السجود يدل على أن ترك : طريقة داللة اآلية على املقصد
  . اإلباء مقصود شرعا

 يف الضالل اتباع اآلباء  

ا علَيه َآباَءنا أَولَو كَانَ َآباؤهم لَا وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَين﴿:قال تعاىل
قعونَ﴾يدتهلَا يئًا وي١٧٠/البقرة[لُونَ ش[  

ذم اهللا عزوجل املشركني باتباعهم آلبائهم وعدم اتباعهم ملا أنزل اهللا : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا يف الضالل يدل على أن ترك اتباع اآلباء

بلْ نتبِع ﴿: تعاىل عن حال املشركني إذا أمروا باتباع ما أنزل اهللا على رسوله رغبوا عن ذلك وقالوا أخرب
فاكتفوا بتقليد اآلباء، وزهدوا يف اإلميان باألنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس،  ﴾ما أَلْفَينا علَيه آباَءنا

هذا دليل على إعراضهم عن احلق، ورغبتهم عنه، وعدم وأشدهم ضالال وهذه شبهة لرد احلق واهية، ف
إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم، وحسن قصدهم، لكان احلق هو القصد، ومن جعل احلق قصده، ووازن 

  .١بينه وبني غريه، تبني له احلق قطعا، واتبعه إن كان منصفا
  اتباع أهواء اليهود والنصارى 

فَقَد ضلَّ وا رسولَكُم كَما سئلَ موسى من قَبلُ ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالْإِميان أَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلُ﴿:قال تعاىل
  ]١٠٨/البقرة[ سواَء السبِيلِ﴾

النهي عن اتباع أهل الكتاب يف السؤال كما سألوا موسى يدل على أن : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .اترك اتباع أهواءهم مقصود شرع

واملراد بذلك، أسئلة  سئلَ موسى من قَبلُ﴾كَما ، أو اليهود، بأن يسألوا رسوهلم ﴿ينهى اهللا املؤمنني
  .)٢(التعنت واالعتراض

                                                             
 )١/٨١(تيسري الكرمي الرمحن  )١(
 .)١/٦٢( املرجع السابق)٢(
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ى ولَئنِ ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهد﴿:قال تعاىلو
  ]١٢٠/البقرة[ ه من ولي ولَا نصري﴾اتبعت أَهواَءهم بعد الَّذي جاَءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّ

ترتب عدم والية اهللا ملن اتبع هوى اليهود والنصارى يدل على أن ترك : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .عااتباع أهواءهم أمر مقصود شر

م، واخلطاب عن اتباع أهواء اليهود والنصارى، والتشبه م فيما خيتص به دينه النهي العظيم اآلية يف
فإن أمته داخلة يف ذلك، ألن االعتبار بعموم املعىن ال صلى اهللا عليه وسلم وإن كان لرسول اهللا 

  .)١(خبصوص املخاطب، كما أن العربة بعموم اللفظ، ال خبصوص السبب
 وما كَانَ من الْمشرِكني﴾وقَالُوا كُونوا هودا أَو نصارى تهتدوا قُلْ بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا ﴿:اىلقال تعو
  ]١٣٥/البقرة[

عن اتباع دعودة اليهود والنصارى باألمر باتباع ملة  الصريح النهي: طريقة داللة اآلية على املقصد
  .على أن ترك اتباع اليهود والنصارى مقصود شرعا إبراهيم عليه السالم يدل

ا بعضهم ولَئن أَتيت الَّذين أُوتوا الْكتاب بِكُلِّ َآية ما تبِعوا قبلَتك وما أَنت بِتابِعٍ قبلَتهم وم﴿:قال تعاىلو
ماَءهوأَه تعبنِ اتلَئضٍ وعلَةَ ببابِعٍ قإِذًا لَ بِت كلْمِ إِنالْع نم اَءكا جم دعب نم﴾نيمالظَّال ن١٤٥/البقرة[ م[  

وصف املتبع هوى أهل الكتاب بالظلم يدل على أن عدم اتباع أهوائهم : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

ألن ما هم عليه جمرد أهوية  "دينهم "يقل  ومل﴿أهواءهم﴾: لَئنِ اتبعت أَهواَءهم﴾ إمنا قالو﴿:قوله
عد ما من بترك الدين، اتبع اهلوى وال حمالة﴿نفس، حىت هم يف قلوم يعلمون أنه ليس بدين، ومن 

  .)٢( بأنك على احلق، وهم على الباطل، ﴿إِنك إِذًا ملن الظاملني﴾ جاَءك من الْعلْمِ﴾
  اتباع خطوات الشيطان 

دو مبِني يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم ع﴿:قال تعاىل
، ١٦٨/قرةالب[ ﴾)١٦٩(لَّه ما لَا تعلَمونَ إِنما يأْمركُم بِالسوِء والْفَحشاِء وأَنْ تقُولُوا علَى ال) ١٦٨(

١٦٩[  
النهي عن اتباع خطوات الشيطان يدل على أن ترك اتباع خطواته :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا

                                                             
 )١/٦٤( تيسري الكرمي الرمحن) ١(
 .)١/٧٢( املرجع السابق)٢(
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: أي هو عني صالحهم ـ اهم عن اتباع ﴿خطُوات الشيطَان﴾ملا أمرهم باتباع ما أمرهم به ـ إذ 
ظاهر : أي ، وظلم﴿إِنه لَكُم عدو مبِني﴾يع املعاصي من كفر، وفسوقطرقه اليت يأمر ا، وهي مج

  .)١( العداوة، فال يريد بأمركم إال غشكم، وأن تكونوا من أصحاب السعري
  اختاذ آيات اهللا هزوا  

  ]٢٣١/البقرة[﴾ولَا تتخذُوا َآيات اللَّه هزوا﴿:قال تعاىل
 . هزوا يدل على أن تركه مقصود شرعاالنهي عن اختاذ آيات اهللا: طريقة داللة اآلية على املقصد

ملا كان املخاطب ذا املؤمنني، وقد علم أم مل يكونوا بالذين يستهزئون باآليات، تعني أن اهلزء مراد به 
جمازه وهو االستخفاف وعدم الرعاية، ألن املستخف بالشيء املهم يعد الستخفافه به، مع العلم بأمهيته، 

ر للناس من التوصل بأحكام الشريعة إىل ما خيالف مراد اهللا، ومقاصد وهو حتذي. كالساخر والالعب
حيحة شرعه، ومن هذا التوصل املنهي عنه، ما يسمى باحليل الشرعية مبعىن أا جارية على صور ص

  .نفى عنها الوصف بالشرعية خذُوا آيات اللَّه هزوا﴾وال تتالظاهر، مبقتضى حكم الشرع، ﴿
 ذه اآليات حمذرون أن جيعلوا حكم اهللا يف العدة، الذي قصد منه انتظار الندامة وتذكر فاملخاطبون

حسن املعاشرة، لعلهما حيمالن املطلق على إمساك زوجته حرصاً على بقاء املودة والرمحة، فيغريوا ذلك 
  . )٢(وجيعلوه وسيلة إىل زيادة النكاية، وتفاقم الشر والعداوة

  اهللاما أنزل اتباع غري  

وقَالَ ) ١٦٦(إِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعوا من الَّذين اتبعوا ورأَوا الْعذَاب وتقَطَّعت بِهِم الْأَسباب ﴿:قال تعاىل
 رِيهِمي كا كَذَلنُءوا مربا تكَم مهنأَ مربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات ينا الَّذمو هِملَيع اترسح مالَهمأَع اللَّه

  ]١٦٧، ١٦٦/البقرة[ خارِجِني من النارِ﴾هم بِ
اهللا يدل على أن ترك ذلك ما أنزل  ترتيب العذاب على اتباع غري :طريقة داللة اآلية على املقصد

  . مقصود شرعا
الوصل، اليت كانت يف الدنيا، ألا كانت لغري ، وتقطعت بينهم - يوم القيامة-تربأ املتبوعون من التابعني

اهللا، وعلى غري أمر اهللا، ومتعلقة بالباطل الذي ال حقيقة له، فاضمحلت أعماهلم، وتالشت أحواهلم، 
  .٣وتبني هلم أم كانوا كاذبني

  
                                                             

 .)١/٨٠( تيسري الكرمي الرمحن)١(
 )٢/٤٢٤(التحرير والتنوير  ٢
 )١/٧٩(رمي الرمحن تيسري الك ٣
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 ختاذ الولد هللا 

 الْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ﴾ي السماوات ووقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه بلْ لَه ما ف﴿:قال تعاىل
  ]١١٦/البقرة[

أن ترك نسب الولد هللا  ذ الولد هللا سبحانه يدل علىااخت وذم إنكار:طريقة داللة اآلية على املقصد
  . مقصود شرعا

الولد ، ويكون له ولداً دفإذا كانوا كلهم عبيده، مفتقرين إليه، وهو غين عنهم، فكيف يكون منهم أح
  .)١(ألنه جزء منه ال بد أن يكون من جنس والده

  األذى 

يسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ ﴿:قال تعاىل
اللَّه كُمرثُ أَميح نم نوهنَ فَأْترطَهفَإِذَا ت تالْم بحيو ابِنيوالت بحي إِنَّ اللَّه﴾رِين٢٢٢/البقرة[ طَه[  

ن اعتزال يدل على أ ان احلائضالنهي عن قربو ف احمليض باألذىوص: طريقة داللة اآلية على املقصد
  . األذى أمر مقصود شرعا

 استبدال الذي هو أدىن بالذي هو خري 

موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما تنبِت الْأَرض من  وإِذْ قُلْتم يا﴿:قال تعاىل
ريخ وي هى بِالَّذنأَد وي هلُونَ الَّذدبتسا قَالَ أَتهلصبا وهسدعا وهفُوما وهثَّائقا وهقْلا  برصبِطُوا مفَإِنَّ اه
نوا يكْفُرونَ بَِآيات لَكُم ما سأَلْتم وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباُءوا بِغضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَا

بِم كذَل قرِ الْحيبِغ نيبِيلُونَ النقْتيو ونَاللَّهدتعوا يكَانا ووص٦١/البقرة[ ﴾ا ع[  
فيه تقريع  ﴾قَالَ أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خير﴿: قوله تعاىل :طريقة داللة اآلية على املقصد

هلم وتوبيخ على ما سألوا من هذه األطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد، والطعام اهلينء الطيب 
  .ترك استبدال الذي هو أدىن بالذي هو خري مقصود شرعا وهذا يدل على أن.٢النافع
 االستكبار  

 بر وكَانَ من الْكَافرِين﴾وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لَآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْ﴿:قال تعاىل
  ]٣٤/البقرة[

                                                             
 .)١/٦٤(تيسري الكرمي الرمحن  )١(
 )١/٢٨١(تفسري القرآن العظيم  ٢
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إلبليس باالستكبار يدل على أن ترك االستكبار وصف اهللا سبحانه  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

  .١واستكرب عن أمر اهللا وعلى آدم؛ امتنع عن السجود  ﴿إِال إِبليس أَبى﴾:قوله
  اإلصر واألغالل 

تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا  ﴿:قال تعاىل
نرصا فَانلَانوم تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو﴾رِينمِ الْكَافلَى الْقَو٢٨٦/البقرة[ ا ع[  

الدعاء بوضع اإلصر عن هذه األمة يدل على أن رفع اإلصر أمر مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا
ال تكلّفنا من األعمال الشاقة : أي علَى الَّذين من قَبلنا﴾ ربنا وال تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته﴿: قوله

وإن أطقناها، كما شرعته لألمم املاضية قبلنا من األغالل واآلصار اليت كانت عليهم، اليت بعثت نبيك 
الرمحة بوضعه يف شرعه الذي أرسلته به، من الدين احلنيف السهل نيب  صلى اهللا عليه وسلمحممدا 
وقد فعل تعاىل فإن اهللا خفف عن هذه األمة يف األوامر من الطهارات وأحوال العبادات ما مل .)٢(السمح

  .)٣(خيففه على غريها
 االعتداء  

ضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بَِآيات وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباُءوا بِغ ﴿:قال تعاىل
بِم كذَل قرِ الْحيبِغ نيبِيلُونَ النقْتيو ونَ﴾اللَّهدتعوا يكَانا ووص٦١/البقرة[ ا ع[  

 ،واالعتداءترتيب العقاب على العصيان ترتيب احلكم على الوصف ب: طريقة داللة اآلية على املقصد
  .يدل على أن ترك االعتداء مقصود شرعا" الباء"والتعليل بـ
جمازام مبا جوزوا به، أم كانوا يعصون  هذه علة انوا يعتدونَ﴾ذَلك بِما عصوا وكَ﴿: قوله تعاىل

  .)٤(ويعتدون، فالعصيان فعل املناهي، واالعتداء ااوزة يف حد املأذون فيه أو املأمور به
أُنثَى يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْ﴿:قال تعاىلو

 انسبِإِح هاٌء إِلَيأَدو وفرعبِالْم اعبٌء فَاتيش يهأَخ نم لَه يفع نثَى فَمبِالْأُن كُمبر نم يففخت كذَل
دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو ﴾يمأَل ذَابع فَلَه ك١٧٨/البقرة[ذَل[  

                                                             
 )١/٤٨(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 .)١/٧٣٨(تفسري القرآن العظيم  ٢
 .)١/١٢٠(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
 .)١/٢٨٣(تفسري القرآن العظيم  )٤(
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ترتب العقاب على االعتداء بعد العفو أو أخذ الدية يدل على أن ترك : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .االعتداء مقصود شرعا

 ه لَا يحب الْمعتدين﴾لِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّوقَاتلُوا في سبِي﴿:قال تعاىلو
  ]١٩٠/البقرة[

النهي عن االعتداء وعدم حمبة اهللا له يدل على أن ترك االعتداء مقصود : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا
عتداء؛ وذلك مساملة للعدو واستبقاء هلم وإمهال حىت حتذير من اال ﴿إن اهللا ال حيب املعتدين﴾: وقوله

أراد وال تعتدوا يف القتال إن قاتلتم ففسر االعتداء بوجوه كثرية ترجع إىل جتاوز : جييئوا مؤمنني، وقيل
  .)١(أحكام احلرب 

انَ إِلَّا علَى تهوا فَلَا عدووقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن ان﴿:قال تعاىلو
﴾نيم١٩٣/البقرة[الظَّال[  

حصر االعتداء على الظامل يدل على أن ترك االعتداء على غري الظامل : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

فليس عليهم : أي لمني﴾وانَ إِال علَى الظَّافَال عد﴿فَإِن انتهوا﴾ عن قتالكم عند املسجد احلرام ﴿:قوله
  .)٢(منكم اعتداء، إال من ظلم منهم، فإنه يستحق املعاقبة، بقدر ظلمه

ا الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ م﴿:ىلقال تعاو
  ]١٩٤/البقرة[ نَّ اللَّه مع الْمتقني﴾وا اللَّه واعلَموا أَاعتدى علَيكُم واتقُ

تقييد االعتداء باملثل يف حال الظلم يدل على أن عدم  جتاوز ذلك : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .  مقصود شرعا

احلرام أو البلد  يشمل املماثلة يف املقدار ويف األحوال ككونه يف الشهر ﴿مبثل ما اعتدى عليكم﴾: قوله
أمر باالتقاء يف االعتداء أي بأال يتجاوز احلد، ألن شأن املنتقم أن يكون  ﴿واتقوا اهللا﴾: وقوله.احلرام

  .)٣(عن غضب فهو مظنة اإلفراط
بِمعروف ولَا وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن ﴿:قال تعاىلو

واذْكُروا نِعمةَ اللَّه تمِسكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا َآيات اللَّه هزوا 
                                                             

 .)٢/٢٠١(التحرير والتنوير  )١(
 .)١/٨٩( نتيسري الكرمي الرمح) ٢(
 .)٢/٢١١(التحرير والتنوير  )٣(
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و بِه ظُكُمعي ةكْمالْحابِ وتالْك نم كُملَيلَ عزا أَنمو كُملَيوا أَنَّعلَماعو قُوا اللَّهٍء  اتيبِكُلِّ ش اللَّه
﴾يمل٢٣١/البقرة[ع[  

بأن النهي عن إمساك الزوجات لالعتداء يدل على أن ) الالم(التعليل ب: طريقة داللة اآلية على املقصد
   .ترك االعتداء مقصود شرعا

 االعتراض  

ما ولَّاهم عن قبلَتهِم الَّتي كَانوا علَيها قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب  سيقُولُ السفَهاُء من الناسِ﴿:قال تعاىل
ي ني مدهيمٍ﴾يقتسم اطراُء إِلَى ص١٤٢/البقرة[ ش[  

وصف من اعترض على حتويل القبلة بالسفه يدل على أن ترك االعتراض :طريقة داللة اآلية على املقصد
  . شرعامقصود 

أخرب تعاىل أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين ال يعرفون مصاحل أنفسهم، بل يضيعوا 
ويبيعوا بأخبس مثن، وهم اليهود والنصارى، ومن أشبههم من املعترضني على أحكام اهللا 

يد املؤمن ودلت اآلية على أنه ال يعترض على أحكام اهللا، إال سفيه جاهل معاند، وأما الرش.وشرائعه
  .١العاقل، فيتلقى أحكام ربه بالقبول، واالنقياد، والتسليم

  اإلفساد 

دونَ أَلَا إِنهم هم الْمفِْس) ١١(وإِذَا قيلَ لَهم لَا تفِْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ ﴿:قال تعاىل
  ]١٢، ١١/البقرة[ ولَكن لَا يشعرونَ﴾

يدل على أن ترك  ؛وعن اإلفساد واعتقاد اإلصالح، النهي عن اإلفساد : ريقة داللة اآلية على املقصدط
  .الفساد أمر مقصود شرعا

أي إذا ي هؤالء املنافقون عن اإلفساد يف األرض، وهو ﴿وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض﴾:قوله
قالوا إمنا حنن ﴿)٢( دوهم ومواالم للكافرينالعمل بالكفر واملعاصي، ومنه إظهار سرائر املؤمنني لع

  .)٣( أي نريد أن نداري الفريقني من املؤمنني والكافرين ونصطلح مع هؤالء وهؤالء﴾مصلحون
فجمعوا بني العمل بالفساد يف األرض، وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصالح، قلبا للحقائق ومجعا 

   )٤( بني فعل الباطل واعتقاده حقا

                                                             
 )١/٧٠(تيسري الكرمي الرمحن  )١(
 .٤٢ص تيسري الكرمي الرمحن) ٢(
 .٤٤صتفسري القرآن العظيم  )٣(
 .٤٢ص تيسري الكرمي الرمحن) ٤(
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  :مراتبأن إيقاعهم الفساد على  ابن عاشور وقد بني
  .األدوية القلبية وما يترتب عليها من املذام ويتولد من املفاسد إفسادهم أنفسهم باإلصرار على: أوهلا

إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليها، وإفسادهم أبناءهم وعياهلم يف اقتدائهم م يف : الثانية
  ..مساوئهم

ادهم باألفعال اليت ينشأ عنها فساد اتمع، كإلقاء النميمة والعداوة وتسعري الفنت وتأليب إفس: الثالثة
  . )١(األحزاب على املسلمني وإحداث العقبات يف طريق املصلحني

ا من يفِْسد فيها وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيه﴿:قال تعاىلو
قَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناَء ومالد كفسيون﴾ولَمعا لَا تم لَم٣٠/البقرة[ ي أَع[  

استفهام وتعجب املالئكة يدل على أن ترك اإلفساد وسفك الدماء أمر :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

وهذا  لُ فيها من يفِْسد فيها﴾ باملعاصي ﴿ويسفك الدماَء﴾أَتجع﴿: ملالئكة عليهم السالمقالت ا
ختصيص بعد تعميم، لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا حبسب ظنهم أن اخلليفة اعول يف األرض 

  .)٢(سيحدث منه ذلك
اللَّه لَا يحب ِسد فيها ويهلك الْحرثَ والنسلَ ووإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْ﴿:قال تعاىلو

﴾اد٢٠٥/البقرة[الْفَس[  
ذم من سعى يف األرض لإلفساد،وعدم حمبة اهللا للفساد يدل على أن : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .ترك الفساد مقصود شرعا
ملعاصي اليت هي إفساد يف األرض اجيتهد على أعمال : أي﴾سعى يف األرض ليفسد فيها﴿:قوله

بركتها  فالزروع والثمار واملواشي تتلف وتنقص وتقل﴿ويهلك﴾ بسبب ذلك ﴿احلرث والنسل﴾
وإذا كان ال حيب الفساد فهو يبغض العبد املفسد يف ﴾واهللا ال حيب الفسادبسبب العمل يف املعاصي، ﴿

  .)٣( األرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قوال حسنا
أي ﴾واهللا ال حيب الفسادع اهللا القطر فهلك احلرث والنسل ﴿من ،إذا سعى يف األرض إفسادا: هدقال جما

  .)٤( ال حيب من هذه صفته

                                                             
 .)١/٢٨٤(التحرير والتنوير  )١(
 .)١/٤٨(تيسري الكرمي الرمحن  )٢(
 .٩٣ص تيسري الكرمي الرمحن) ٣(
 .٢١٦صري القرآن العظيم تفس )٤(
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  اإلكراه  

تمسك سلَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد ا﴿:قال تعاىل
 امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع﴾يملع يعمس اللَّها و٢٥٦/البقرة[لَه[  

  .نفي اإلكراه يف الدين يدل على أن ترك اإلكراه مقصود شرعا: طريقة داللة اآلية على املقصد
ال يكون إال على أمر خفية خيرب تعاىل أنه ال إكراه يف الدين لعدم احلاجة إىل اإلكراه عليه، ألن اإلكراه 

أعالمه، غامضة آثاره، أو أمر غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القومي والصراط املستقيم فقد تبينت 
أعالمه للعقول، وظهرت طرقه، وتبني أمره وعرف الرشد من الغي، فاملوفق إذا نظر أدىن نظر إليه آثره 

ادة، خبيث النفس يرى احلق فيختار عليه الباطل، ويبصر واختاره، وأما من كان سيء القصد فاسد اإلر
احلسن فيميل إىل القبيح، فهذا ليس هللا حاجة يف إكراهه على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه، واملكره 

  .)١( ليس إميانه صحيحا
 االمتراء  

  ]١٤٧/ةالبقر[تكُونن من الْممترِين﴾ الْحق من ربك فَلَا﴿:قال تعاىل
النهي عن أن نكون من املمترين يدل على أن ترك االمتراء مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
، بل تفكَّر فيه -أي احلق-فال حيصل لك أدىن شك وريبة فيه: يأ ﴾فَال تكُونن من الْممترِين﴿:قوله

  .٢ة، دافع للشك، موصل لليقنيوتأمل، حىت تصل بذلك إىل اليقني، ألن التفكر فيه ال حمال
  االنقالب  

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما ﴿:قال تعاىل
رسولَ ممن ينقَلب علَى عقبيه وإِنْ كَانت لَكَبِريةً إِلَّا جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَيها إِلَّا لنعلَم من يتبِع ال

يمحر ُءوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه كُمانإِمي يعضيل ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ينلَى الَّذ١٤٣/البقرة[﴾ع[  
بلة ليعلم املتبع من املنقلب يدل على أن ترك االبتالء بتحويل الق:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .االنقالب على العقب مقصود شرعا
  

                                                             
 .١١١ ص تيسري الكرمي الرمحن) ١(
 )١/٧٢( املرجع السابق)٢(
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أي من انقلب على عقبيه، وأعرض عن احلق، واتبع هواه، فإنه يزداد :﴿ممن ينقلب على عقبيه﴾:قوله
  .١كفرا إىل كفره، وحرية إىل حريته، ويديل باحلجة الباطلة، املبنية على شبهة ال حقيقة هلا

 حلرث والنسلإهالك ا  

اللَّه لَا يحب وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ ليفِْسد فيها ويهلك الْحرثَ والنسلَ و﴿:قال تعاىل
﴾اد٢٠٥/البقرة[الْفَس[  

ذم اهللا سبحانه ملن يهلك احلرث والنسل وذكر عدم حمبته للفساد يدل  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .ترك إهالك احلرث والنسل مقصود شرعا على أن
 اإلميان ببعض الكتاب والكفر ببعض 

أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاُء من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي في ﴿:قال تعاىل
  ]٨٥/البقرة[ ه بِغافلٍ عما تعملُونَ﴾لَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّالْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِ
ترتيب العذاب ملن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه مع االستفهام  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .اإلنكاري التوبيخي يدل على أن ترك الكفر ببعض الكتاب واإلميان به كامال مقصود شرعا
  التبديل 

حطَّةٌ وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ شئْتم رغَدا وادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا ﴿:قال تعاىل
 ِسنِنيحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغ٥٨(ن (الَّذ رلًا غَيوا قَوظَلَم ينلَ الَّذدلَى فَبا علْنزفَأَن ميلَ لَهي ق

  ]٥٩، ٥٨/البقرة[﴾)٥٩(الَّذين ظَلَموا رِجزا من السماِء بِما كَانوا يفْسقُونَ 
ترتيب العقاب على تبديل القول يدل على أن ترك التبديل مقصود  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
اللَّه  م َآتيناهم من َآية بينة ومن يبدلْ نِعمةَ اللَّه من بعد ما جاَءته فَإِنَّسلْ بنِي إِسرائيلَ كَ﴿:قال تعاىلو

  ]٢١١/البقرة[شديد الْعقَابِ﴾
ديد اهللا سبحانه بالعقاب ملن يبدل نعمة اهللا يدل على أن ترك تبديل  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعاالنعم مقصود 
مسى اهللا تعاىل كفر النعمة تبديال هلا، ألن من أنعم اهللا عليه نعمة دينية أو دنيوية، فلم يشكرها، ومل يقم 
بواجبها، اضمحلت عنه وذهبت، وتبدلت بالكفر واملعاصي، فصار الكفر بدل النعمة، وأما من شكر 

  .١اهللا تعاىل، وقام حبقها، فإا تثبت وتستمر، ويزيده اهللا منها
                                                             

 )١/٧٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١



 
 

200 

 التحريف  

ا عد مأَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمنوا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من ب﴿:قال تعاىل
  ]٧٥/البقرة[عقَلُوه وهم يعلَمونَ﴾

هللا يدل على أن حفظ كالم اهللا قطع الطمع يف إميان من حيرف كالم ا:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .من التحريف أمر مقصود شرعا

 التكذيب 

  ]٣٩/البقرة[النارِ هم فيها خالدونَ﴾والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بَِآياتنا أُولَئك أَصحاب ﴿:قال تعاىل
أن ترك التكذيب ترتيب العذاب على التكذيب باآليات يدل على : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا
 التلبيس  

  ]٤٢/البقرة[وأَنتم تعلَمونَ﴾ ولَا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا الْحق﴿:قال تعاىل
  .النهي عن التلبيس يدل على أن ترك التلبيس مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

وهذا اللَّبس هو مبدأ التضليل واإلحلاد يف األمور  ،صورة احلق ولبس احلق بالباطل ترويج الباطل يف
املشهورة، فإن املزاولني لذلك ال يروج عليهم قَصد إبطاهلا فشأنُ من يريد إبطاهلا أن يعمد إىل خلط 

وأكثر أنواع الضالل الذي أدخل يف اإلسالم هو من قبيل لبس .احلق بالباطل حىت يوهم أنه يريد احلق
  .٢طلاحلق بالبا
  اجلهل 

أَنْ ذُ بِاللَّه وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً قَالُوا أَتتخذُنا هزوا قَالَ أَعو﴿:قال تعاىل
﴾نيلاهالْج ن٦٧/البقرة[أَكُونَ م[  

  .على أن ترك اجلهل مقصود شرعا االستعاذة من اجلهل يدل:طريقة داللة اآلية على املقصد
تربؤ وتنزه عن اهلزء ألنه ال يليق بالعقالء األفاضل  ﴿أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني﴾: فقول موسى

فإنه أخص من املزح ألن يف اهلزؤِ مزحاً مع استخفاف واحتقار للمزوح معه، على أن املزح ال يليق يف 
يق مبقام الرسول ولذا تربأ منه موسى بأنه نفى أن يكون من اامع العامة واخلطابة، على أنه ال يل

أي منه ألن العياذ باهللا  التنزه بقوله ﴿أعوذ باهللا﴾اجلاهلني كناية عن نفي املزح بنفي ملزومه، وبالغ يف 
                                                                                                                                                                                   

 )١/٩٥( املرجع السابق ١
 )١/٤٧١(التحرير والتنوير  ٢
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. ال يغلبه إال اهللا تعاىلأبلغ كلمات النفي فإن املرء ال يعوذ باهللا إال إذا أراد التغلب على أمر عظيم 
أبلغ يف انتفاء اجلهالة من أن لو قال أعوذ باهللا أن أجهل واجلهل ضد  يغة ﴿أن أكون من اجلاهلني﴾وص

 . )١(العلم وضد احللم
 احلرج    

  ]٣/البقرة[ما رزقْناهم ينفقُونَ﴾وم﴿:قال تعاىل
نفاق املطلوب شرعاً يف اإلتيان بِمن اليت هي للتبعيض إمياء إىل كون اإل :طريقة داللة اآلية على املقصد

وهذا يدل على أن رفع احلرج مقصود .)٢( هو إنفاق بعض املال ألن الشريعة مل تكلف الناس حرجاً
  .شرعا

 يامٍ أَو صدقَة أَو نسك﴾فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو بِه أَذًى من رأْسه فَفديةٌ من ص﴿:قال تعاىلو
  ]١٩٦/البقرة[

الترخيص ملن كان مريضا أو به أذى من رأسه بالفدية يدل على أن رفع :اللة اآلية على املقصدطريقة د
  .احلرج أمر مقصود شرعا

ِسد ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلَاح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم واللَّه يعلَم الْمفْ﴿:قال تعاىلو
  ]٢٢٠/البقرة[ إِنَّ اللَّه عزِيز حكيم﴾ لْمصلحِ ولَو شاَء اللَّه لَأَعنتكُممن ا

التعبري بلو يدل على أن اهللا مل يشأ العنت على عباده وأن رفع احلرج :طريقة داللة اآلية على املقصد
  . والعنت أمر مقصود شرعا

عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم، وخفف  أي ولو شاء اهللا لضيق﴾ولو شاء اهللا ألعنتكمقوله ﴿
ولو شاء اهللا لكلفكم ما فيه العنت وهو أن حيرم عليكم ).٣( عنكم وأباح لكم خمالطتهم باليت هي أحسن

عليكم وعنتا، ألن جتنب املرء خمالطة أقاربه من إخوة وأبناء عم  مشقةخمالطة اليتامى فتجدوا يف ذلك 
فل م أحد يشق على الناس يف اجلبلة وهم وإن فعلوا ذلك حذرا ورؤيته إياهم مضيعة أمورهم ال حي

  . )٤(وتنزها فليس كل ما يبتديء املرء فعله يستطيع الدوام عليه
  
  

                                                             
 ).١/٥٤٨(التحرير والتنوير ) ١(
 .)١/٢٣٦( التحرير والتنوير، ابن عاشور )٢(
 .٢٢٥تفسري القرآن العظيم  )٣(
 .)٢/٣٥٨( التحرير والتنوير، ابن عاشور )٤(
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أَنكُم ولَا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساِء أَو أَكْننتم في أَنفُِسكُم علم اللَّه ﴿:قال تعاىلو
  ]٢٣٥/البقرة[﴾ستذْكُرونهن ولَكن لَا تواعدوهن سرا إِلَّا أَنْ تقُولُوا قَولًا معروفًا

نفي اجلناح عن ما أكنته النفوس يدل على أن رفع احلرج  مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا

إلبقاء على احترام حالة العدة، مع بيان علة هذا بني اهللا موضع الرخصة أنه الرمحة بالناس، مع ا
  .)١(الترخيص، وأنه يرجع إىل نفي احلرج، ففيه حكمة هذا التشريع الذي مل يبني هلم من قبل

  احلرص على احلياة  

لَو يعمر أَلْف سنة وما ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشركُوا يود أَحدهم ﴿:قال تعاىل
ريصب اللَّهو رمعذَابِ أَنْ يالْع نم هزِححزبِم ولُونَ﴾ همعا ي٩٦/البقرة[بِم[  

ذم احلرص على احلياة الدنيا يدل على أن ترك احلرص عليها مقصود  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  . شرعا

وهذا أبلغ ما يكون من احلرص، متنوا  ﴾يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة﴿: لذكر شدة حمبتهم للدنيا فقا
حالة هي من احملاالت، واحلال أم لو عمروا العمر املذكور، مل يغن عنهم شيئا وال دفع عنهم من 

  .٢العذاب شيئا
 احليل  

فَجعلْناها ) ٦٥(في السبت فَقُلْنا لَهم كُونوا قردةً خاسئني  ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم﴿:قال تعاىل
ا ولْفَها خما وهيدي نيا بمكَالًا لن نيقتلْمظَةً لعو٦٦، ٦٥/البقرة[ ﴾)٦٦(م[  

يدل  ؛يف أحكام اهللالذين اعتدوا يف السبت وحتيلوا على االعذاب  ترتيب :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .على أن إبطال احليل أمر مقصود شرعا

كان ألجل العقوبة على ما اجترأوا من  - ﴾كونوا قردة خاسئني﴿:قوله تعاىل–هذا األمر التكويين 
االستخفاف باألمر اإلهلي حىت حتيلوا عليه، ويف ذلك دليل على أن اهللا تعاىل ال يرضى باحليل على جتاوز 

فالتحيل على خرق تلك احلكم بإجراء ،ن شرائع اهللا تعاىل مشروعة ملصاحل وحكمأوامره ونواهيه، فإ
  .)٣(األفعال على صور مشروعة مع حتقق تعطيل احلكمة منها جراءة على اهللا تعاىل

                                                             
 .)٢/٤٥٢( املرجع السابق)١(
 )١/٥٩(تيسري الكرمي الرمحن  )٢(
  .)١/٥٤٦(التحرير والتنوير  )٣(
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فَلَا جناح علَيهِما أَنْ  فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها﴿:قال تعاىلو
ي اللَّه وددح لْكتو اللَّه وددا حيمقا أَنْ يا إِنْ ظَنعاجرتونَ﴾يلَمعمٍ يقَوا لهني٢٣٠/البقرة[ ب[  

ال يكون حيلة  اًصحيح اًاشتراط حتليلها لألول بنكاح الثاين نكاح: طريقة داللة اآلية على املقصد
  .لها لألول وهذا يدل على أن إبطال التحيل أمر مقصود شرعالتحلي

: أي تى تنكح زوجا غَيره﴾فَال تحلُّ لَه من بعد حة ﴿الطلقة الثالث: أي ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾: قول تعاىل
هذا نكاحا صحيحا ويطؤها، ألن النكاح الشرعي ال يكون إال صحيحا، ويدخل فيه العقد والوطء، و

  .باالتفاق
ويشترط  أن يكون نكاح الثاين، نكاح رغبة، فإن قصد به حتليلها لألول، فليس بنكاح، وال يفيد 

ووطئها، مث فارقها وانقضت التحليل، وال يفيد وطء السيد، ألنه ليس بزوج، فإذا تزوجها الثاين راغبا 
جيددا عقدا جديدا : أي ﴿أَنْ يتراجعا﴾على الزوج األول والزوجة : عدا ﴿فَال جناح علَيهِما﴾ أي

  .)١(بينهما، إلضافته التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي
وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:ل تعاىلقاو

ه لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا َآيات اللَّه هزوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّتمِسكُوهن ضرارا 
بِكُلِّ شيٍء  هعلَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّ

يمل٢٣١/البقرة[﴾ع[  
اختاذ إمساك املرأة يف عدا حيلة لإلضرار ا وتطويل العدة عليها يدل : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .على أن إبطال احليل أمر مقصود شرعا
 اخلبائث  

زِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخن﴿:قال تعاىل
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع فَلَا إِثْم اد١٧٣/البقرة[﴾ع[  

لغري اهللا يدل على أن ترك  أُهل حترمي امليتة والدم وحلم اخلنزير وما:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .د شرعااخلبائث مقصو

ما مات بغري : وهي﴾لَيكُم الْميتةَإِنما حرم ع﴿ملا ذكر تعاىل إباحة الطيبات ذكر حترمي اخلبائث فقال 
أن تكون عن مرض، فيكون تذكية شرعية، ألن امليتة خبيثة مضرة، لرداءا يف نفسها، وألن األغلب، 

                                                             
 )١/١٠٢( تيسري الكرمي الرمحن) ١(
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ذبح لغري : أي ﴾وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّهاألخرى﴿ املسفوح كما قيد يف اآلية: أي ﴾والدمزيادة ضرر﴿
  .١وإمنا حرم علينا هذه اخلبائث وحنوها، لطفا بنا، وتنزيها عن املضار.اهللا

 اخلداع  

ونَ اللَّه والَّذين يخادع) ٨(ومن الناسِ من يقُولُ َآمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الَْآخرِ وما هم بِمؤمنِني ﴿:قال تعاىل
ونَ إِلَّا أَنعدخا يموا ونونَ َآمرعشا يمو مه٩، ٨/البقرة[ ﴾)٩(فُس[  

ذم اهللا سبحانه للمنافقني خلداعهم يدل على أن ترك اخلداع مقصود : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا
  السوء 

  ]١٦٩/البقرة[ لَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ﴾والْفَحشاِء وأَنْ تقُولُوا عنما يأْمركُم بِالسوِء إ﴿:قال تعاىل
السوء أمر  أمر الشيطان لإلنسان بالسوء مع بيان عداوته يدل على أن:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .ترك السوء مقصود شرعاوأن  قبيح
  .٢يع املعاصيالشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل يف ذلك، مج: أي﴿السوء﴾:قوله

 السفه  

هاُء وإِذَا قيلَ لَهم َآمنوا كَما َآمن الناس قَالُوا أَنؤمن كَما َآمن السفَهاُء أَلَا إِنهم هم السفَ﴿:قال تعاىل
  ]١٣/البقرة[ ولَكن لَا يعلَمونَ﴾

  .أن تركه مقصود شرعا ذم املنافقني بالسفه يدل على:طريقة داللة اآلية على املقصد
الصحابة رضي اهللا عنهم،  -قبحهم اهللا  - أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون : قالوا بزعمهم الباطل

بزعمهم أن سفههم أوجب هلم اإلميان، وترك األوطان، ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد 
  .والنهىويف ضمنه أم هم العقالء أرباب احلجى ؛ ذلك، فنسبوهم إىل السفه

فرد اهللا ذلك عليهم، وأخرب أم هم السفهاء على احلقيقة، ألن حقيقة السفه جهل اإلنسان مبصاحل 
نفسه، وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل واحلجا، معرفة 

  .٣اإلنسان مبصاحل نفسه، والسعي فيما ينفعه، و دفع ما يضره
  

                                                             
 )١/٨١(تيسري الكرمي الرمحن  )١(
 )١/٨٠( املصدر السابق )٢(
 )١/٤٣(تيسري الكرمي الرمحن  )٣(
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 باهلدى شراء الضاللة  

  ]١٦/البقرة[ هم وما كَانوا مهتدين﴾أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تجارت﴿:قال تعاىل
ذم املنافقني بأم اشتروا الضاللة باهلدى يدل على أن ترك شراء  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .عاالضاللة باهلدى مقصود شر
 الضرر  

وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:قال تعاىل
اللَّه اتذُوا َآيختلَا تو هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي نموا ودتعتا لاررض نِسكُوهمت  ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرا ووزه
اللَّه بِكُلِّ شيٍء  علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ

﴾يمل٢٣١/البقرة[ع[  
إلضرار يدل على أن رفع الضرر أمر مقصود النهي عن اإلمساك بقصد ا :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
  .)١(مفعول ألجله يدل على أن اإلمساك ألجل اإلضرار غري جائز ﴿ضرارا﴾:قولهو

  ]٢٣٣/البقرة[﴾لَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده﴿:قال تعاىل
رفع  دها أو املولود بولده يدل على أنّة بولالنهي عن إضرار الوالد:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .الضرر مقصود شرعا
   الظلم 

موهن الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما َآتيت﴿قال تعاىل
حدود اللَّه فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه  شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقيما

  ]٢٢٩/البقرة[ لَئك هم الظَّالمونَ﴾تلْك حدود اللَّه فَلَا تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّه فَأُو
ذم من يتعد حدود اهللا ووصفه بالظلم يدل على أن ترك الظلم مقصود  :ملقصدطريقة داللة اآلية على ا

فالظلم يف الطالق والظلم يف اإلمساك، أو أخذ مامل حيل له، واالعتداء على حدود اهللا كلها أنواع .شرعا
  .)٢(عدم وقوعها من الظلم املنهي عنه واملقصود

  
  

                                                             
 .)٢/٤٢٣(رير والتنوير التح )١(
 .١٠٢تيسري الكرمي الرمحن ص  )٢(
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 عدم االنتفاع بالنذارة  

ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم ) ٦(ن كَفَروا سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَ إِنَّ الَّذي﴿:قال تعاىل
اوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو يمظع ذَابع ملَه٨- ٦/البقرة[﴾)٧(ةٌ و[  

ين بعدم االنتفاع بالنذارة يدل على أن االنتفاع بالنذارة وصف الكافر:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .  مقصود شرعا

 العزة باإلمث  

  ]٢٠٦/البقرة[ جهنم ولَبِئْس الْمهاد﴾وإِذَا قيلَ لَه اتقِ اللَّه أَخذَته الْعزةُ بِالْإِثْمِ فَحسبه ﴿:قال تعاىل
يدل على أن ترك  والكرب على الناصحني العزة باإلمثذاب على ترتيب الع:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .١العزة باإلمث مقصود شرعا
 الفتنة 

واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ ولَا ﴿:قال تعاىل
جِدسالْم دنع ملُوهقَاتت ملُوهفَاقْت لُوكُمفَإِنْ قَات يهف لُوكُمقَاتى يتامِ حراُء  الْحزج ككَذَل

﴾رِين١٩١/البقرة[الْكَاف[  
  .اعتبار الفتنة أشد من القتل يدل على أن ترك الفتنة مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

دة يف هذا البلد احلرام، أخرب تعاىل أن املفسدة بالفتنة ملا كان القتال عند املسجد احلرام، يتوهم أنه مفس
عنده بالشرك، والصد عن دينه، أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم ـ أيها املسلمون ـ حرج يف 

  .)٢(أنه يرتكب أخف املفسدتني، لدفع أعالمها: ويستدل ذه اآلية على القاعدة املشهورة، وهي .قتاهلم
انَ إِلَّا علَى م حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدووقَاتلُوه﴿:قال تعاىلو

﴾نيم١٩٣/البقرة[الظَّال[  
أمر بالقتال وعلله بأن ال تكون فتنة وهذا يدل على أن ترك الفتنة :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا
 الفحشاء 

 ]١٦٩/البقرة[ لَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ﴾نما يأْمركُم بِالسوِء والْفَحشاِء وأَنْ تقُولُوا عإِ﴿:قال تعاىل

                                                             
 )١/٩٣(تيسري الكرمي الرمحن  :انظر)١(
 .)١/٨٩(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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أمر الشيطان بالفحشاء مع بيان عداوته يدل على أن ترك الفحشاء :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

العام؛ ألن الفحشاء من املعاصي، ما تناهى قبحه، من باب عطف اخلاص على  ﴾والْفَحشاِء﴿: قوله
  .١كالزنا، وشرب اخلمر، والقتل، والقذف، والبخل وحنو ذلك، مما يستفحشه من له عقل

 الفسق  

نَ ما أَمر اللَّه الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعو) ٢٦(وما يضلُّ بِه إِلَّا الْفَاسقني ﴿:قال تعاىل
ي الْأَرونَ ففِْسديلَ ووصأَنْ ي ونَ﴾بِهراسالْخ مه ك٢٧، ٢٦/البقرة[ضِ أُولَئ[  
إضالل الفاسقني وحصر اخلسارة فيهم يدل على أن ترك الفسق مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد

  . شرعا
وما يضلُّ بِه إِال ﴿: منه تعاىل فقال حكمته يف إضالل من يضلهم وأن ذلك عدل-سبحانه–ذكر 

نيقفال يبغون به ؛ الذين صار الفسق وصفهم؛ املعاندين لرسل اهللا؛ اخلارجني عن طاعة اهللا: أي﴾الْفَاس
بدال فاقتضت حكمته تعاىل إضالهلم لعدم صالحيتهم للهدى، كما اقتضت حكمته وفضله هداية من 

  .٢احلةاتصف باإلميان وحتلى باألعمال الص
 قطع ما أمر اهللا به أن يوصل  

في الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفِْسدونَ ﴿:قال تعاىل
ونَ﴾الْأَرراسالْخ مه ك٢٧/البقرة[ضِ أُولَئ[  

تيب اخلسارة على قطع ما أمر اهللا به أن يوصل يدل على أن ترك ذلك تر:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

وهذا يدخل فيه أشياء كثرية، فإن اهللا أمرنا أن نصل ما بيننا  مر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ﴾ويقْطَعونَ ما أَ﴿:قوله
به وحمبته وتعزيره والقيام حبقوقه، وما وبينه باإلميان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبني رسوله باإلميان 

  .)٣( قوق اليت أمر اهللا أن نصلهاوسائر اخللق بالقيام بتلك احل؛ بيننا وبني الوالدين واألقارب واألصحاب
  القول على اهللا بال علم 

  ]١٦٩/البقرة[ا تعلَمونَ﴾ا لَإِنما يأْمركُم بِالسوِء والْفَحشاِء وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه م﴿:قال تعاىل

                                                             
 )١/٨٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٤٧(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 .)١/٤٧(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
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أمر الشيطان بالقول على اهللا بال علم مع بيان عداوته يدل على أن ترك :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .القول على اهللا بال علم مقصود شرعا

  الكذب  
  ]١٠/البقرة[ ا كَانوا يكْذبونَ﴾ليم بِمفي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَ﴿:قال تعاىل

  .ترتيب العقاب على الكذب يدل على أن ترك الكذب مقصود شرعا :طريقة داللة اآلية على املقصد
 كتمان ما أنزل اهللا  

ئك ما يأْكُلُونَ في إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَ﴿:قال تعاىل
 يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ارإِلَّا الن طُونِهِما ) ١٧٤(بورتاش ينالَّذ كأُولَئ

ا أَصفَم ةرفغبِالْم ذَابالْعى ودلَالَةَ بِالْهالضع مهرارِ ب١٧٥، ١٧٤/البقرة[﴾)١٧٥(لَى الن[  
ترتيب العذاب وعدم تكليم اهللا وعدم التزكية على كتمان ما أنزل اهللا :طريقة داللة اآلية على املقصد

 .يدل على أن ترك ذلك مقصود شرعا
 الكفر  

ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم ) ٦(رهم لَا يؤمنونَ إِنَّ الَّذين كَفَروا سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذ﴿:قال تعاىل
اوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو يمظع ذَابع ملَه٧، ٦/البقرة[﴾)٧(ةٌ و[.  

  .ترتيب العذاب العظيم على الكفر يدل على أن تركه مقصود شرعا :طريقة داللة اآلية على املقصد
كُم ثُم إِلَيه كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِي﴿:قال تعاىلو

  ]٢٨/البقرة[ترجعونَ﴾
استفهام مبعىن التعجب والتوبيخ واإلنكار ملن يكفر باهللا وهو يدل على :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .صود شرعاأن ترك الكفر باهللا مق
 خمالفة القول الفعل  

ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد ﴿:قال تعاىل
  ]٢٠٤/البقرة[ الْخصامِ﴾

به يدل على أن ترك املخالفة ذم اهللا سبحانه ملن خيالف قوله ما يف قل:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .بينهما مقصود شرعا

: أخرب تعاىل حبال من يتكلم بلسانه وخيالف فعله قوله، فالكالم إما أن يرفع اإلنسان أو خيفضه فقال
إذا تكلم راق كالمه للسامع، وإذا نطق، ظننته : أي ﴾ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا﴿
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بأن خيرب أن اهللا يعلم، أن ما يف  ﴾ويشهِد اللَّه علَى ما في قَلْبِه﴿تكلم بكالم نافع، ويؤكد ما يقول بأنه ي
قلبه موافق ملا نطق به، وهو كاذب يف ذلك، ألنه خيالف قوله فعله فلو كان صادقا، لتوافق القول 

  .١والفعل، كحال املؤمن غري املنافق
 مرض القلب 

  ]١٠/البقرة[ ليم بِما كَانوا يكْذبونَ﴾في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَ﴿:قال تعاىل
  .ذم املنافقني مبرض قلوم يدل على أن ترك مرض القلب مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

مرض الشك والشبهات والنفاق، ألن القلب يعرض له  :املراد باملرض هنا ﴿في قُلُوبِهِم مرض﴾: قوله
مرض الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات املردية، فالكفر والنفاق : مرضان خيرجانه عن صحته واعتداله

والشكوك والبدع، كلها من مرض الشبهات، والزنا، وحمبة الفواحش واملعاصي وفعلها، من مرض 
رضني، فحصل له اليقني واإلميان، والصرب عن كل معصية، الشهوات، واملعاىف من عويف من هذين امل

  .)٢(فرفل يف أثواب العافية
بيان حلكمته تعاىل يف تقدير املعاصي على العاصني، وأنه  ﴿فَزادهم اللَّه مرضا﴾: ويف قوله عن املنافقني

عصية، املعصية بعدها، كما بسبب ذنوم السابقة، يبتليهم باملعاصي الالحقة املوجبة لعقوباا فعقوبة امل
أن تلك األخالق الذميمة الناشئة  ومعىن ﴿فزادهم اهللا مرضاً﴾.)٣( أن من ثواب احلسنة، احلسنة بعدها

كانت تتزايد فيهم بتزايد األيام؛ ألن من شأن األخالق إذا متكنت أن تتزايد ،عن النفاق واملالزمة له
فاق موجباً الزدياد ما يقارنه من سيء األخالق؛ ألن بتزايد األيام حىت تصري ملكات، وإمنا كان الن

فتكون حمجوبة عن الناصحني واملربني واملرشدين، وبذلك تتأصل وتتوالد ،النفاق يستر األخالق الذميمة
  .)٤( .إىل غري حد، فالنفاق يف كتمه مساوىء األخالق مبنزلة كتم املريض داءه عن الطبيب

 الند هللا  

لَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماَء بِناًء وأَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرج بِه من الثَّمرات الَّذي جع﴿:قال تعاىل
  ]٢٢/البقرة[دا وأَنتم تعلَمونَ﴾رِزقًا لَكُم فَلَا تجعلُوا للَّه أَندا

هللا سبحانه وتعاىل يدل على أن ترك اختاذ النهي عن اختاذ األنداد  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .األنداد مقصود شرعا

                                                             
 )١/٩٣(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٤٢(املصدر السابق ٢
 )١/٤٢( املصدر السابق ٣
 )١/٢٧٩(التحرير والتنوير  ٤
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نظراء وأشباها من املخلوقني، فتعبدوم كما تعبدون اهللا، وحتبوم : أي ﴾فَال تجعلُوا للَّه أَندادا﴿:قوله
زق، والتدبري، وال أن اهللا ليس له شريك، وال نظري، ال يف اخللق، والر ﴾وأَنتم تعلَمونَ﴿كما حتبون اهللا

  .١يف العبادة فكيف تعبدون معه آهلة أخرى مع علمكم بذلك؟
ا للَّه ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا يحبونهم كَحب اللَّه والَّذين آمنوا أَشد حب﴿: قال تعاىلو

  ]١٦٥/البقرة[ذَابِ﴾يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ للَّه جميعا وأَنَّ اللَّه شديد الْع ولَو يرى الَّذين ظَلَموا إِذْ
ترتيب العذاب على اختاذ األنداد يدل على أن ترك اختاذ األنداد مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
نظراء ومثالء، يساويهم يف اهللا بالعبادة واحملبة، : أي من يتخذ من املخلوقني أندادا هللا ﴿من الناسِ﴾:قوله

   .٢والتعظيم والطاعة
 النفاق  

  ]٨/البقرة[ما هم بِمؤمنِني﴾ومن الناسِ من يقُولُ َآمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الَْآخرِ و﴿:قال تعاىل
قوهلم ما ليس يف قلوم يدل على أن ترك ذم املنافقني بعدم إميام و :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .النفاق مقصود شرعا
فإم  ﴾ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه وبِالْيومِ اآلخرِ وما هم بِمؤمنِني﴿: وصفهم اهللا بأصل النفاق فقال

ألن اإلميان احلقيقي، ما  ﴾مؤمنِنيوما هم بِ﴿: يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوم، فأكذم اهللا بقوله
  .٣تواطأ عليه القلب واللسان، وإمنا هذا خمادعة هللا ولعباده املؤمنني

ن وإِذَا لَقُوا الَّذين َآمنوا قَالُوا َآمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نح﴿:قال تعاىلو
  ]١٥، ١٤/البقرة[﴾)١٥(طُغيانِهِم يعمهونَ  اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم في) ١٤(نَ مستهزِئُو

استهزاء اهللا تعاىل باملنافقني وإمداده هلم يف الطغيان لقوهلم للمؤمنني :طريقة داللة اآلية على املقصد
  . مباليس يف قلوم يدل على أن ترك النفاق مقصود شرعا

بألسنتهم ما ليس يف قلوم، وذلك أم إذا اجتمعوا باملؤمنني، أظهروا أم على  -املنافقني- ن قولهذا م
إنا معكم : قالوا -رؤسائهم وكربائهم يف الشر : أي -طريقتهم وأم معهم، فإذا خلوا إىل شياطينهم 

                                                             
 )١/٤٤(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٧٩( املصدر السابق ٢
 )١/٤٢( املصدر السابق ٣
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فهذه حاهلم الباطنة والظاهرة، يف احلقيقة، وإمنا حنن مستهزءون باملؤمنني بإظهارنا هلم أنا على طريقتهم، 
  .١وال حييق املكر السيئ إال بأهله

 نقض العهد  

في الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفِْسدونَ ﴿:قال تعاىل
  ]٢٧/رةالبق[خاسرونَ﴾الْأَرضِ أُولَئك هم الْ

وصف الفاسقني بنقض العهد يدل على أن الوفاء بالعهد وترك نقضه :طريقة داللة اآلية على املقصد
  . مقصود شرعا

وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه والذي بينهم وبني  ﴾الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه﴿: قوله
بل ينقضوا ويتركون ؛ الثقيلة واإللزامات، فال يبالون بتلك املواثيق عباده الذي أكده عليهم باملواثيق

  .٢وينقضون العهود اليت بينهم وبني اخللق؛ أوامره ويرتكبون نواهيه
 اهلوى 

الْبينات وأَيدناه  ولَقَد َآتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وَآتينا عيسى ابن مريم﴿:قال تعاىل
يقًا بِروحِ الْقُدسِ أَفَكُلَّما جاَءكُم رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِ

  ]٨٧/البقرة[تلُونَ﴾تقْ
ك اتباع اهلوى مقصود ذم اتباع بين إسرائيل ألهوائهم يدل على أن تر:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
  

  
  

  

  

  
  
  
  

                                                             
 )١/٤٣(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٤٧(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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  التحسینیات-الحاجیات-الضروریات: المطلب الثالث 
  الضروريات

  حفظ الدين:أوال
ه قال فظه وحفظ كتابحوهلذا فإن اهللا سبحانه قد توىل ، ن الدين اخلامتإن دين اإلسالم أنزل ليكو

، وقد أكرم اهللا االعباد ليكونوا أسبابا حلفظ ]٩/احلجر[ افظُونَ﴾كْر وإِنا لَه لَحإِنا نحن نزلْنا الذِّ﴿:تعاىل
هذا الدين،حيفظون هذا الدين ملن بعدهم وحيفظونه يف أنفسهم، وقد أنزل اهللا القرآن حافظا هلذا الدين 

اهللا  ومبينا له، وداعيا إليه، فكل آية يف القرآن إمنا هي دين، إما آية تبني دين اهللا يف قلوب العباد، أودين
أو دين اهللا يف ،يف عبادام، أو دين اهللا يف معامالم، أو دين اهللا يف أخالقهم، أو دين اهللا يف جمتمعام

  .دعوم وجهادهم، فما ختلو آية من كتاب اهللا إال وهي دليل حلفظ الدين
فظ قلوم عما وقد حفظ اهللا تعاىل للمؤمنني دينهم حبفظ قلوم باإلميان والتوحيد وأعمال القلوب وح

يفسدها من الشرك واحلسد واحلقد وأمراض القلوب، وحفظ جوارحهم، وحفظ عبادام، وحفظ 
وحفظهم ممن حوهلم ،جمتمعهم وبيوم ودور عبادم، حفظ كتام،حفظهم يف عالقتهم مع زوجام

   .من أعدائهم الداخليني املنافقني ومن أعدائهم اخلارجيني
  :الدين ويف ما يلي بعض صور حفظ

 حفظ اإلميان 
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما ﴿:قال تعاىل

ي نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعةً إِلَّا جلَكَبِري تإِنْ كَانو هيبقلَى عع بقَلن
ُءوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه كُمانإِمي يعضيل ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ينلَى الَّذع ﴾يمح١٤٣/البقرة[ر[ 

ل على أن حفظ إميان العباد اإلميان يد وعد اهللا سبحان بعدم إضاعة:طريقة داللة اآليات على املقصد
  .مقصود شرعا

ال ينفي وعد اهللا  ن اهللا سبحانه اليضيع صالة من صلى قبل حتويل القبلةاآلية أنزلت لبيان أوكون 
  .سبحانه بعدم إضاعة إميان العباد، إذ الصالة من باب اخلصوص واإلميان وشعبه من باب العموم

 حفظ احلق من الشك والريب 
  ]١٤٧/البقرة[ تكُونن من الْممترِين﴾ من ربك فَلَا الْحق﴿:قال تعاىل

  .النهي عن الشك يف احلق يدل على أن حفظ الدين مقصود شرعا :طريقة داللة اآليات على املقصد
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 حفظ الدين بإرسال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
لُو علَيكُم َآياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتاب والْحكْمةَ كَما أَرسلْنا فيكُم رسولًا منكُم يت﴿:قال تعاىل

 ]١٥١/البقرة[ ﴾ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ
اإلخبار بأن إرسال الرسول لتالوة اآليات، والتزكية،وتعليم الكتاب  :طريقة داللة اآليات على املقصد

 .املقصود من الرسول حفظ الدين واحلكمة، يدل على أن
  حفظ الدين بإقامة حدود اهللا بني الزوجني 

موهن الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما َآتيت﴿:قال تعاىل
ما حدود اللَّه فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقي

اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكونَ﴾ تمالظَّال مه ك٢٢٩/البقرة[ فَأُولَئ[  
إباحة االفتداء باملال إذا خيف عدم إقامة حدود اهللا تدل على أن  :لى املقصدطريقة داللة اآليات ع

  .إقامة حدود اهللا بني الزوجني مطلوبة وأن حفظ الدين مقصود شرعا
 حفظ الدين بترتيب العذاب على الردة 

 وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِري﴿:قال تعاىل
زلَا يلِ والْقَت نم رةُ أَكْبنتالْفو اللَّه دنع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمى وتح كُملُونقَاتالُونَ ي

ي نموا وطَاعتاس إِن ينِكُمد نع وكُمدري مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تمفَي ينِهد نع كُمنم ددتر
الا خيهف مارِ هالن ابحأَص كأُولَئو ةرالَْآخا ويني الدونَ﴾ف٢١٧/البقرة[ د[  

 .الدين مقصود شرعا ترتيب العذاب على الردة يدل على أن حفظ :طريقة داللة اآليات على املقصد
 حفظ الدين باالستمساك به 

ستمسك لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد ا﴿:قال تعاىل
ع يعمس اللَّها ولَه امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْعيم٢٥٦/البقرة[﴾ل[ 

بيان أن سبيل االستمساك بالدين هو الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا  :طريقة داللة اآليات على املقصد
 .وهذا يدل على أن حفظ الدين مقصود شرعا

فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى اهللا وطاعة الشيطان، ويؤمن باهللا إميانا تاما أوجب له عبادة 
بالدين القومي الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، : أي ﴾فقد استمسك بالعروة الوثقى﴿ ربه وطاعته

وأما من  ﴾ال انفصام هلا﴿وكان املتمسك به على ثقة من أمره، لكونه استمسك بالعروة الوثقى اليت 
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 عكس القضية فكفر باهللا وآمن بالطاغوت، فقد أطلق هذه العروة الوثقى اليت ا العصمة والنجاة،
  .١واستمسك بكل باطل مآله إىل اجلحيم

  حفظ الدين باجلهاد يف سبيل اهللا  
  ]١٩٠/البقرة[ ه لَا يحب الْمعتدين﴾وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّ﴿:قال تعاىل

وهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ ولَا واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتم﴿ :قال تعاىل و
ملُوهفَاقْت لُوكُمفَإِنْ قَات يهف لُوكُمقَاتى يتامِ حرالْح جِدسالْم دنع ملُوهقَاتاُء  تزج ككَذَل

﴾رِين١٩١/البقرة[الْكَاف[  
انَ إِلَّا علَى قَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدوو﴿:وقال تعاىل
﴾نيم١٩٣/البقرة[الظَّال[  

  ]٢١٦/البقرة[الْقتالُ وهو كُره لَكُم﴾كُتب علَيكُم ﴿:قال تعاىلو
  ]٢٤٤/البقرة[ا أَنَّ اللَّه سميع عليم﴾لَّه واعلَمووقَاتلُوا في سبِيلِ ال﴿:قال تعاىلو

شرع القتال ليكون الدين هللا وهذا يدل على أن حفظ الدين مقصود  :طريقة داللة اآليات على املقصد
  .شرعا
 حفظ الدين بالدخول فيه كافة وعدم اتباع خطوات الشيطان 

لُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو يا أَيها الَّذين َآمنوا ادخ﴿:قال تعاىل
بِني٢٠٨/البقرة[﴾م[  

األمر بدخول الدين كافة والنهي عن اتباع خطوات الشيطان يدل :طريقة داللة اآليات على املقصد
  .على أن حفظ الدين مقصود شرعا

يف مجيع شرائع الدين، وال يتركوا : أي ﴾في السلْمِ كَافَّةً﴿منني أن يدخلوا هذا أمر من اهللا تعاىل للمؤ
منها شيئا، وأن ال يكونوا ممن اختذ إهله هواه، إن وافق األمر املشروع هواه فعله، وإن خالفه، تركه، بل 

جز عنه، الواجب أن يكون اهلوى، تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه، من أفعال اخلري، وما يع
  .يلتزمه وينويه، فيدركه بنيته

وال تتبِعوا ﴿: وملا كان الدخول يف السلم كافة، ال ميكن وال يتصور إال مبخالفة طرق الشيطان قال
طَانيالش اتطُويف العمل مبعاصي اهللا : أي ﴾خ﴿بِنيم ودع لَكُم ه٢﴾إِن.  

                                                             
 )١/١١٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٩٤( املصدر السابق ٢
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  حفظ الدين بالدعوة إليه وعدم كتمانه 
 أُولَئك إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ في الْكتابِ﴿:تعاىل قال

 اللَّه مهنلْعونَ﴾يناللَّاع مهنلْعي١٥٩/البقرة[و[  
زلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَئك ما يأْكُلُونَ في إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَن﴿:قال تعاىلو

  ]١٧٤/البقرة[يهِم ولَهم عذَاب أَليم﴾بطُونِهِم إِلَّا النار ولَا يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة ولَا يزكِّ
النهي عن كتمان ما أنزل اهللا من الكتاب يدل على أن األمر ببيان ما  :دطريقة داللة اآليات على املقص

  . أنزل مقصود شرعا وهذا من الدعوة إىل دين اهللا
 حفظ الدين بالعمل به 

  ]٤٣/البقرة[واركَعوا مع الراكعني﴾ وأَقيموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ﴿:قال تعاىل
  ]١٥٣/البقرة[نَّ اللَّه مع الصابِرِين﴾لَّذين َآمنوا استعينوا بِالصبرِ والصلَاة إِيا أَيها ا﴿:قال تعاىلو
مِ الَْآخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعاىلو
ن السبِيلِ لْملَائكَة والْكتابِ والنبِيني وَآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكني وابوا

والصابِرِين في الْبأْساِء والسائلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وَآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا 
  ]١٧٧/البقرة[وأُولَئك هم الْمتقُونَ﴾ والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا

 لَعلَّكُم تتقُونَ﴾بلكُم يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَ﴿:قال تعاىلو
  ]١٨٣/البقرة[
ير باغٍ ولَا إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَ﴿:قال تعاىلو

هلَيع فَلَا إِثْم ادع ﴾يمحر غَفُور ١٧٣/ةالبقر[إِنَّ اللَّه[  
تنوعت األساليب يف القرآن يف احلث على القيام بالواجبات وترك  :طريقة داللة اآليات على املقصد

وجعل الرب يف اإلميان  ،احملرمات وفعل املندوبات وترك املكروهات كاألمر بالصالة والزكاة والصيام
والنهي عن نكاح  ،م اخلنزيروإيتاء األموال والوفاء بالعهد والصرب والنهي عن أكل امليتة والدم وحل

  .املشركات  وكل هذا وغريه كثري يدل على أن العمل بالدين مقصود شرعا
  حفظ الدين باهلجرة من بالد الكفر 

ه غَفُور لَّه واللَّإِنَّ الَّذين َآمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ رحمةَ ال﴿:قال تعاىل
﴾يمح٢١٨/البقرة[ ر[  
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مدح اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم تدل على أن حفظ :طريقة داللة اآليات على املقصد
 .الدين مقصود شرعا

 حفظ الدين باحملافظة على الصلوات 
  ]٢٣٨/البقرة[انِتني﴾ى وقُوموا للَّه قَحافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَ﴿:قال تعاىل

األمر باحملافظة عل الصلوات يدل على أن حفظ الدين مقصود  :طريقة داللة اآليات على املقصد
  . شرعا
 حفظ الدين بالنهي عن نكاح املشركات واملشركني 

رِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا تنكحوا ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مش﴿:قال تعاىل
نيرِكشالْم ي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتو حعد

اتَآي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنإِلَى الْجلنل ونَ﴾هذَكَّرتي ملَّه٢٢١/البقرة[اسِ لَع[  
النهي عن نكاح املشركة أو املشرك ألم يدعون إىل النار يدل على  :طريقة داللة اآليات على املقصد

  .أن حفظ دين الزوجني مقصود شرعا
 حفظ الدين من االستهزاء به 

  ]٢٣١/البقرة[خذُوا َآيات اللَّه هزوا﴾ولَا تت﴿:قال تعاىل
مقصود  ل على أن حفظ الدينالنهي عن اختاذ آيات اهللا هزوا يد :طريقة داللة اآليات على املقصد

  .شرعا
 حفظ القرآن 

 ونوإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله وادعوا شهداَءكُم من د﴿:قال تعاىل
 نيقادص متإِنْ كُن ٢٣/البقرة[ ﴾) ٢٣(اللَّه[  

النهي عن الريب يف القرآن والسنة يدل على أن حفظ الدين من :طريقة داللة اآليات على املقصد
  .الريب والشك مقصود شرعا

وأن   حبفظ القرآنالقرآن يدل على وعد ااهللاسور بسورة مثل  يستطيع أحد أن يأيتواإلخبار بأنه لن 
  .فظ القرآن مقصود شرعاح
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 بالتوحيد والعبادة  دينحفظ ال 
الَّذي جعلَ ) ٢١(يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ ﴿:قال تعاىل

لَ مزأَناًء واَء بِنمالسا واشرف ضالْأَر لَكُم لَّهلُوا لعجفَلَا ت قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراًء فَأَخاِء ممالس ن
  ]٢٢، ٢١/البقرة[ ﴾)٢٢(دا وأَنتم تعلَمونَ أَندا

األمر بعبادة اهللا وحده والنهي عن اختاذ األنداد يدل على أن التوحيد  :طريقة داللة اآليات على املقصد
 .ما حيفظ به الدين وأنه مقصود شرعامن أعظم 
 من كيد اليهود والنصارى املسلمني دينفظ ح 

من ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّارا حسدا من عند أَنفُِسهِم ﴿:قال تعاىلو
ه علَى كُلِّ شيٍء عفُوا واصفَحوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه إِنَّ اللَّبعد ما تبين لَهم الْحق فَا

﴾ير١٠٩/البقرة[قَد[ 
التحذير من رغبة اليهود والنصارى يف رد املسلمني عن دينهم يدل  :طريقة داللة اآليات على املقصد
  . على أن حفظ الدين مقصود شرعا

عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى ولَئنِ ولَن ترضى ﴿:قال تعاىلو
  ]١٢٠/البقرة[﴾اتبعت أَهواَءهم بعد الَّذي جاَءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا نصريٍ

التحذير من كيد اليهود والنصارى للمسلمني حىت يتبعوا ملتهم  :على املقصد طريقة داللة اآليات
  . وأهواءهم يدل على أن حفظ الدين مقصود شرعا

ضهم ا بعولَئن أَتيت الَّذين أُوتوا الْكتاب بِكُلِّ َآية ما تبِعوا قبلَتك وما أَنت بِتابِعٍ قبلَتهم وم﴿:قال تعاىلو
لْمِ إِنالْع نم اَءكا جم دعب نم ماَءهوأَه تعبنِ اتلَئضٍ وعلَةَ ببابِعٍ قبِت﴾نيمالظَّال نإِذًا لَم ١٤٥/البقرة[ ك[  

النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب يدل على أن حفظ الدين مقصود  :طريقة داللة اآليات على املقصد
  .شرعا
  املساجدحفظ 

م ومن أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه أَنْ يذْكَر فيها اسمه وسعى في خرابِها أُولَئك ما كَانَ لَه﴿:قال تعاىل
يمظع ذَابع ةري الَْآخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه نيفائا إِلَّا خلُوهخد١١٤/لبقرةا[ ﴾أَنْ ي[ 

ترتيب العذاب واخلزي على منع ذكر اهللا يف املساجد والسعي يف  :طريقة داللة اآليات على املقصد
  .مقصود شرعا الدين حبفظ املساجد وأنه خراا يدل على أن حفظ
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  املسلمني من املنافقنيدين حفظ 
يخادعونَ اللَّه والَّذين ) ٨(ومِ الَْآخرِ وما هم بِمؤمنِني ومن الناسِ من يقُولُ َآمنا بِاللَّه وبِالْي﴿:قال تعاىل

  ]١٦-٨/البقرة[ ﴾..)٩(َآمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ 
ذر تبيني صفات املنافقني هو لتحذير املؤمنني من خطر املنافقني واحل :طريقة داللة اآليات على املقصد

من خداعهم وإفسادهم وكذم ونسبهم السفه للمؤمنني واالدعاء بأم مع املؤمنني وهم مع أعدائهم 
  .يدل على أن حفظ دين املؤمنني مقصود شرعا

  حفظ النفس:ثانيا
وقد شرع اهللا  ،خلق اهللا سبحانه اإلنسان لعبادته وأمره حبفظ نفسه ليحقق املقصد من خلقه

وأباح له الطيبات  وحرم عليه  ،بإجياب رعايته وتغذيته ومحايته على والديه ةوالدالمن أول  النفس حفظ
التهلكة، ومل يقتصر على حفظ  يفلضرورة، وحرم عليه إلقاء نفسه وأباح له احملرمات عند ا،اخلبائث

الشخص لنفسه بل أوجب عليه حفظ غريه فحرم عليه القتل وأوجب القصاص على القاتل حفظا 
ومل جيعل القصاص هو اخليار الوحيد للقاتل بل حث على  ،القتل بالثأر و االنتقامللمجتمع من تفشي 

  .العفو عن القاتل وأخذ الدية بدل من القصاص أو العفو عنه جمانا
 :ويف ما يلى بعض صور حلفظ النفس

 إباحة الطيبات 
إِنه لَكُم عدو  با ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَانيا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَي﴿:قال تعاىل

﴾بِني١٦٨/البقرة[ م[ 
ألمر باألكل الطيب احلالل يف سياق االمتنان يدل عل أن إباحة ا:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .الطيبات مقصود شرعا حلفظ النفس
اخللق، شرع يبني أنه الرزاق جلميع خلقه، فذكر ذلك يف ملا بني تعاىل أنه ال إله إال هو، وأنه املستقل ب

مستطابا يف : مقام االمتنان أنه أباح هلم أن يأكلوا مما يف األرض يف حال كونه حالال من اهللا طيبا، أي
ففي هذه اآلية، دليل على أن األصل يف األعيان اإلباحة، أكال  .)١( نفسه غري ضار لألبدان وال للعقول

إما حمرم لذاته، وهو اخلبيث الذي هو ضد الطيب، وإما حمرم ملا عرض له، : أن احملرم نوعانوانتفاعا، و
) ما(حاالن من ﴿حالالً طيباً﴾: وقوله.)٢(وهو احملرم لتعلق حق اهللا، أو حق عباده به، وهو ضد احلالل

صده النفوس املوصولة، أوهلما لبيان احلكم الشرعي والثاين لبيان علته ألن الطيب من شأنه أن تق
                                                             

 .)١/٤٧٨(العظيم تفسري القرآن  )١(
 .)١/٨٠( تيسري الكرمي الرمحن) ٢(
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لالنتفاع به فإذا ثبت الطيب ثبتت احللِّية ألن اهللا رفيق بعباده مل مينعهم مما فيه نفعهم اخلالص أو 
  .)١(الراجح
  إباحة احملظورات يف حالة الضرورة 

يرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغ﴿:قال تعاىل
ر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع فَلَا إِثْم ادع﴾يم١٧٣/البقرة[ح[ 
نفي اإلمث عن أكل احملرمات املذكورة يف اآلية حال االضطرار يدل على  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .أن حفظ النفس مقصود شرعا

 حترمي اخلبائث 
ير باغٍ ولَا إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَ﴿:ل تعاىلقا

هلَيع فَلَا إِثْم ادع ﴾يمحر غَفُور ١٧٣/البقرة[إِنَّ اللَّه[  
  .مي امليتة ولدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهللا يدل على حفظ النفسحتر :طريقة داللة اآلية على املقصد

ما مات بغري : وهي حرم علَيكُم الْميتةَ﴾ إِنمامي اخلبائث فقال ﴿ملا ذكر تعاىل إباحة الطيبات ذكر حتر
ض، فيكون تذكية شرعية، ألن امليتة خبيثة مضرة، لرداءا يف نفسها، وألن األغلب، أن تكون عن مر

 ﴾والدم﴿.راد، ومسك البحر، فإنه حالل طيبزيادة ضرر  واستثىن الشارع من هذا العموم، ميتة اجل
ذبح لغري اهللا، كالذي يذبح : أي ا أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه﴾وم﴿.ملسفوح كما قيد يف اآلية األخرىا: أي

ملذكور غري حاصر للمحرمات، جيء به لبيان لألصنام واألوثان من األحجار، والقبور وحنوها، وهذا ا
فاد من اآلية السابقة، من فعموم احملرمات، تست ﴿طَيبات﴾: ائث املدلول عليها مبفهوم قولهأجناس اخلب

  .)٢(وإمنا حرم علينا هذه اخلبائث وحنوها، لطفا بنا، وتنزيها عن املضر .كما تقدم ﴿حالال طَيبا﴾: قوله
 حترمي القتل 
وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ﴿: اىلقال تع

قَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناَء ومالد كفسيونَ﴾ولَمعا لَا تم لَم٣٠/البقرة[ي أَع[  
استفهام تعجب من املالئكة على جعل من يسفك الدماء يدل على  :ة داللة اآلية على املقصدطريق

  . حترمي القتل وأن حفظ النفس مقصود شرعا
  

                                                             
 .)٢/١٠٢(التحرير والتنوير  )١(
 .)١/٨١(تيسري الكرمي الرمحن  )٢(
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 الدية 
ن ربكُم فيف مفَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع بِالْمعروف وأَداٌء إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخ﴿ :قال تعاىل
  ]١٧٨/البقرة[ورحمةٌ﴾

إباحة أخذ الدية بدال عن القصاص يدل على أن حفظ النفس مقصود  :طريقة داللة اآلية على املقصد
 .شرعا
  الرضاع حولني كاملني للطفل 

  ]٢٣٣/البقرة[﴾تم الرضاعةَوالْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ ي﴿:قال تعاىل
خرب مبعىن األمر للوالدات بإرضاع أوالدهن حولني كاملني حفظا لنفس : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .الطفل
  العفو عن القاتل  

فيف من ربكُم ذَلك تخ فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع بِالْمعروف وأَداٌء إِلَيه بِإِحسان﴿ :قال تعاىل
  ]١٧٨/البقرة[ورحمةٌ﴾

  .احلث على العفو على القاتل  يدل على أن حفظ النفس مقصود شرعا :طريقة داللة اآلية على املقصد
  القصاص من القاتل حياة  

  ]١٧٩/البقرة[ونَ﴾لْبابِ لَعلَّكُم تتقُولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَ﴿:قال تعاىل
يدل على أن حفظ النفس  ،التصريح باملقصد من القصاص بأنه حياة :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا
  النهي عن إلقاء النفس يف التهلكة 

اللَّه يحب  إِنَّ وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحِسنوا﴿:قال تعاىل
﴾ِسنِنيح١٩٥/البقرة[الْم[  

النهي عن إلقاء النفس يف التهلكة يدل على أن حفظ النفس مقصود  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا

عطف غرض على غرض، عقِّب األمر باإلنفاق يف سبيل  ﴿وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة﴾: قوله تعاىل
مال اليت هلا عواقب ضارة إبالغاً للنصيحة واإلرشاد لئال يدفع م يقينهم بتأييد اهللا اهللا بالنهي عن األع
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إياهم إىل التفريط يف وسائل احلذر من غلبة العدو، فالنهي عن اإللقاء بالنفوس إىل التهلكة جيمع معىن 
  .)١( األمر باإلنفاق وغريه من تصاريف احلرب وحفظ النفوس

ترك ما أمر به العبد، إذا كان تركه موجبا أو مقاربا هلالك : لكة يرجع إىل أمرينواإللقاء باليد إىل الته
البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إىل تلف النفس أو الروح، فيدخل حتت ذلك أمور كثرية، 
فمن ذلك، ترك اجلهاد يف سبيل اهللا، أو النفقة فيه، املوجب لتسلط األعداء، ومن ذلك تغرير اإلنسان 

نفسه يف مقاتلة أو سفر خموف، أو حمل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو يدخل ب
ومن اإللقاء باليد إىل التهلكة  .حتت شيء فيه خطر وحنو ذلك، فهذا وحنوه، ممن ألقى بيده إىل التهلكة

ائض، اليت يف تركها هالك اإلقامة على معاصي اهللا، واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر اهللا به من الفر
  .)٢(للروح والدين

  حفظ العقل :ثالثا
خلق اهللا سبحانه اإلنسان مكرما على سائر املخلوقات بالعقل، ليتحمل األمانة والتكليف، وقد 

  .الدعوة إىل التفكر والتذكر:حرص اهللا سبحانه أن ينبه على أمهية العقل من خالل
ومن ذلك  ،مهية استعمال العقل يف ما يصلحه ويف ما خلق لهوقد بني اهللا سبحان البيان الشايف يف أ

إعماله يف معرفة خالقه من كتابه املقروء واملنظور، وجعل التفكر يف الكون وسننه إمنا هو نافع ملن دله 
على توحيد ربه وخالقه وليسخره ملا يعينه على عبادة ربه ومواله، فالعلم من أهم ما حيفظ به العقل ألنه 

وتعلم احلالل واحلرام، وتعلم العلوم النافعة مما ينفع وال  ،له فيما يصلحه وينفعه، كتعلم القرآناستعمال 
وكذلك جعل من حفظ  العقل أمر النفس مبا يصلحها من الرب واخلري ويها عن مايفسدها من . يضر

  .الشر،ومل يكتف بذلك بل حفظ العقل من تعطيل وظائفه بالسكر
  :  العقلوفيما يلي صور من حفظ 

  حفظ العقل بأمر النفس بالرب  
  ]٤٤/البقرة[ الْكتاب أَفَلَا تعقلُونَ﴾ أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ﴿:قال تعاىل

  .مقصود شرعا حفظ العقل احلث على التعقل يدل على أن: طريقة داللة اآلية على املقصد
استفهام عن انتفاء تعقلهم استفهاما مستعمال يف اإلنكار والتوبيخ نزلوا منزلة من  ﴿أفال تعقلون﴾: قوله

انتفى تعقله فأنكر عليهم ذلك، ووجه املشاة بني حاهلم وحال من ال يعقلون أن من يستمر به التغفل 

                                                             
 .)٢/٢١٣(التحرير والتنوير  )١
 .)١/٩٠(تيسري الكرمي الرمحن  )٢
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العقل عقال ألنه يعقل  يموس.)١(، قارب أن يكون منفيا عنه التعقلا  صالحهعن نفسه وإمهال التفكر يف
به ما ينفعه من اخلري وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل حيث صاحبه أن يكون أول فاعل ملا يأمر به، 
وأول تارك ملا ينهى عنه، فمن أمر غريه باخلري ومل يفعله، أو اه عن الشر فلم يتركه، دل على عدم 

  .)٢( امت عليه احلجةعاملا بذلك، قد ق عقله وجهله، خصوصا إذا كان
 األحكام مكَحفظ العقل بالتدبر يف ح 

  ]١٧٩/البقرة[ ابِ لَعلَّكُم تتقُونَ﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْب﴿:قال تعاىل
العقول الكاملة  ال يعرف حقيقته، إال أهل -القصاص- ملا كان حكم: طريقة داللة اآلية على املقصد

، خصهم باخلطاب دون غريهم، وهذا يدل على أن اهللا تعاىل، حيب من عباده، أن يعملوا واأللباب
أفكارهم وعقوهلم، يف تدبر ما يف أحكامه من احلكم، واملصاحل الدالة على كماله، وكمال حكمته 

ذين ومحده، وعدله ورمحته الواسعة، وأن من كان ذه املثابة فقد استحق املدح بأنه من ذوي األلباب ال
وهذا يدل على أن  ٣وجه إليهم اخلطاب، وناداهم رب األرباب، وكفى بذلك فضال وشرفا لقوم يعقلون

 .أن إعمال العقل وحفظه مقصود شرعا
 حفظ العقل بالتذكر 

ر إِلَّا أُولُو يؤتي الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثريا وما يذَّكَّ﴿:قال تعاىل
  ]٢٦٩/البقرة[﴾الْأَلْبابِ

حصر التذكر يف أصحاب العقول يدل على أن حفظ العقل مقصود  :طريقة داللة اآلية على املقصد
 .شرعا

ملا كان اهللا تعاىل قد فطر عباده على عبادته وحمبة اخلري والقصد للحق، فبعث اهللا الرسل مذكرين هلم مبا 
فصلني هلم ما مل يعرفوه، انقسم الناس قسمني قسم أجابوا دعوم فتذكروا ركز يف فطرهم وعقوهلم، وم

ما ينفعهم ففعلوه، وما يضرهم فتركوه، وهؤالء هم أولو األلباب الكاملة، والعقول التامة، وقسم مل 
يستجيبوا لدعوم، بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد، وتركوا طاعة رب العباد، فهؤالء ليسوا من 

  .٤ ﴾وما يذكر إال أولو األلباب﴿: األلباب، فلهذا قال تعاىل أويل
 

                                                             
 .١/٤٧٧التحرير والتنوير  )١
 ٥١ تيسري الكرمي الرمحن) ٢
 )١/٨٤( املرجع السابق )٣
 )١/١١٥( السابق املرجع )٤
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 حفظ العقل بالتفكر يف الكون 
ا إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِم﴿:قال تعاىل

اللَّه من السماِء من ماٍء فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة  ينفَع الناس وما أَنزلَ
  ]١٦٤/البقرة[ لََآيات لقَومٍ يعقلُونَ﴾ وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماِء والْأَرضِ

اعتبار أن التفكر واالعتبار باآليات الكونية من خصائص القوم الذين : لى املقصدطريقة داللة اآلية ع
  .يعقلون يدل على أن حفظ العقل مقصود شرعا

ألن االستدالل اته الدالئل وأمثاهلا على وجود الصانع ال يدل على كمال عقل ﴿لقوم يعقلون﴾:قوله
  .)١( خبالف االحتجاج ا على وحدانية اهللا

 بالتقوى حفظ العقل 
 ]١٩٧/البقرة[ قُون يا أُولي الْأَلْبابِ﴾وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى وات﴿:قال تعاىل

يا أهل : أي ﴾واتقُون يا أُولي األلْبابِ﴿: أمر ا أويل األلباب فقال :طريقة داللة اآلية على املقصد
قواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على اجلهل، وفساد العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي ت

  .وهذا يدل على أن حفظ العقل مقصود شرعا. ٢الرأي
  حفظ العقل جبعله مناط التكليف 

 لْ وليه بِالْعدلِ﴾يملفَإِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًا أَو لَا يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْ﴿:قال تعاىل
  ]٢٨٢/البقرة[

من ال يقدر على إمالء احلق لصغره أو سفهه أو خرسه، أو حنو إن  :طريقة داللة اآلية على املقصد
يدل على أن العقل مطلوب للتصرفات الشرعية وهذا  .٣ذلك، فإنه ينوب وليه منابه يف اإلمالء واإلقرار

  .وأن حفظه مقصود شرعا
 لمحفظ العقل بالع 

كُنتم وعلَّم َآدم الْأَسماَء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَائكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء هؤلَاِء إِنْ ﴿:قال تعاىل
 نيقاد٣١(ص (َأ كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملَا ع كانحبقَالُوا سالْح يملالْع تن يمك)٣١/البقرة[ ﴾)٣٢-

٣٣[  

                                                             
 )٢/٨٨(التحرير والتنوير، ابن عاشور) ١
 )١/٩١(تيسري الكرمي الرمحن  )٢
 )١/١١٨( املرجع السابق )٣
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تشريف اهللا آلدم باخلالفة والعلم يدل على أن حفظ العقل بالعلم : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

  .)١( يء دومهذا مقام ذكر اهللا تعاىل فيه شرف آدم على املالئكة، مبا اختصه به من علم أمساء كلّ ش
: أمساء األشياء، وما هو مسمى ا، فعلمه االسم واملسمى، أي: أي كُلَّها﴾لَّم آدم األسماَء ع﴿:قوله

  .األلفاظ واملعاين، حىت املكرب من األمساء كالقصعة، واملصغر كالقصيعة
فعجزوا ؛ هللا على املالئكةأمساء املسميات اليت عرضها ا: أي م أَنبِئْهم بِأَسمائهِم﴾يا آد﴿: وملا قال اهللا

وحكمة الباري وعلمه يف استخالف ؛ تبني للمالئكة فضل آدم عليهم ا أَنبأَهم بِأَسمائهِم﴾فَلَم﴿عنها، 
  .)٢(هذا اخلليفة 

 حفظ العقل مبعرفة احلالل واحلرام  
  ]٢٤٢/البقرة[علَّكُم تعقلُونَ﴾كَذَلك يبين اللَّه لَكُم َآياته لَ﴿:قال تعاىل

  .التعليل لبيان اآليات بالتعقل يدل على أنه مقصود شرعا: ة على املقصدطريقة داللة اآلي
الرمحة امنت ا على عباده وملا بني اهللا تعاىل هذه األحكام العظيمة املشتملة على احلكمة و

أي حدوده وحالله وحرامه، واألحكام النافعة لكم، لعلكم تعقلوا  ﴿كذلك يبني اهللا لكم آياته﴾:فقال
  .)٣(وتعرفون املقصود منها، فإن من عرف ذلك أوجب له العمل ا فتعرفوا
 حفظ العقل من تعلم ما يضر وال ينفع  

ولَبِئْس  ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في الَْآخرة من خلَاقٍ ﴿:قال تعاىل
  ]١٠٢/البقرة[م لَو كَانوا يعلَمونَ﴾ه أَنفُسهما شروا بِ

ذم تعلم ما يضر وال ينفع يدل على أن تعلم ما ينفع مطلوب وأن حفظ  :طريقة داللة اآلية على املقصد
 .العقل بعلم ماينفع مقصود شرعا

 حفظ العقل من السكر 
يهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ ف﴿:قال تعاىل

الَْآي لَكُم اللَّه نيبي ككَذَل فْوقُونَ قُلِ الْعفناذَا يم كأَلُونسيونَ﴾وفَكَّرتت لَّكُملَع ٢١٩/البقرة[ات[  

                                                             
 .)١/٢٢٢(تفسري القرآن العظيم  )١(
 .)١/٤٨( تيسري الكرمي الرمحن) ٢(
 ١٠٦ املرجع السابق ٣
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ومن مفاسده فساد العقل  ،ن مفسدة اخلمر أشد من مصلحتهابيان أ: طريقة داللة اآلية على املقصد
 . وهذا يدل على أن حفظ العقل مقصود شرعا

فأخرب أن إمثهما ومضارمها، وما ..املؤمنون عن أحكام اخلمر وامليسر، -يا أيها الرسول  - يسألك : أي
، والبغضاء  أكرب مما يصدر منهما من ذهاب العقل واملال، والصد عن ذكر اهللا، وعن الصالة، والعداوة

يظنونه من نفعهما، من كسب املال بالتجارة باخلمر، وحتصيله بالقمار والطرب للنفوس، عند تعاطيهما، 
وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما، ألن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته، وجيتنب ما ترجحت 

ل وهلة، قدم هذه اآلية، مقدمة مضرته، ولكن ملا كانوا قد ألفومها، وصعب التحتيم بتركهما أو
  .١للتحرمي
 حفظ العقل من الكفر 

عمي فَهم لَا  ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لَا يسمع إِلَّا دعاًء ونِداًء صم بكْم﴿:قال تعاىل
 ]١٧١/البقرة[يعقلُونَ﴾

الكافرين بعدم العقل ألن الكفر تصور فاسد يفسد العقل ويعطله ذم : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .عن التفكر يف احلق وهذا يدل على أن حفظ العقل من مفسدات االعتقاد مقصود شرعا

هل يستريب العاقل أن من دعي إىل الرشاد، وذيد عن الفساد، وي عن اقتحام العذاب، وأمر مبا فيه 
الناصح وتوىل عن أمر ربه، واقتحم النار على بصرية، واتبع صالحه وفالحه وفوزه ونعيمه، فعصى 

أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف باملكر واخلديعة والدهاء أنه من . الباطل ونبذ احلق
  .)٢(أسفه السفهاء

  النسب –حفظ النسل : رابعا
نسان، ولذلك خلق اهللا اإلنسان لعبادته وحىت يتحقق هذا املقصد البد من استمرار نسل اإل

حرص اهللا سبحانه على احلث على ما حيصل به بقاؤه بتشريع الزواج، واحملافظة عليه بعد والدته 
بإرضاعه وحضانته والنفقة عيه، وتفريغ أمه للعناية به بالنفقة عليها، وكذلك حافظ على نسب النسل 

  :وفيما يلي صور من حفظ النسل والنسب.حىت حتفظ له حقوقه
  
  
  

                                                             
 )١/٩٨(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 .٨١ املصدر السابق ص) ٢(
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  باحلث على ما حيصل به استمرارالنسل وبقاؤه وتكثريهحفظ النسل  
أَنكُم  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن علم اللَّه﴿:قال تعاىل

غوا ما كَتب اللَّه ا عنكُم فَالَْآنَ باشروهن وابتكُنتم تختانونَ أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفَ
﴾١٨٧/البقرة[لَكُم[  

اقتران األمر باملباشرة  بإرادة ما كتبه اهللا من الذرية يدل على أن حفظ :طريقة داللة اآلية على املقصد
 .النسل أمر مقصود شرعا

انووا يف : أي ما كتب اهللا لكم﴾بتغوا وا﴿. ﴿فاآلن باشروهن﴾ وطأ وقبلة وملسا وغري ذلك:قوله
مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إىل اهللا تعاىل واملقصود األعظم من الوطء، وهو حصول الذرية وإعفاف 

وعسى أن يتكون النسل من ذلك وذلك لتكثري األمة .)١(فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح
  .)٢(وبقاء النوع يف األرض

اللَّه لَا يحب ولَّى سعى في الْأَرضِ ليفِْسد فيها ويهلك الْحرثَ والنسلَ ووإِذَا ت﴿:قال تعاىلو
﴾اد٢٠٥/البقرة[الْفَس[  

ذم اهللا ملن سعى إلهالك النسل وإن كان مقصودا به نسل احليوان  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .ظ النسل مقصود شرعافنسل اإلنسان أوىل باحلفظ، وهو يدل على أن حف

 ،محل مناء الزروع والثمار: هذا املنافق ليس له مهة إال الفساد يف األرض، وإهالك احلرث، وهو
  .الذين ال قوام للناس إال ما ،نتاج احليوانات: والنسل، وهو

ال يحب واللَّه ﴿. إذا سعى يف األرض فسادا، منع اهللا القَطْر، فهلك احلرث والنسل: وقال جماهد
اد٣ال حيب من هذه صفَته، وال من يصدر منه ذلك: أي ﴾الْفَس.  

 فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ فَإِنْ فَاُءوا ﴿:قال تعاىلو
  ]٢٢٦/البقرة[

لى الفيئة إىل الزوجة يدل على أن استمرار العالقة ترتيب املغفرة ع :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .بينهما إلجناب النسل مطلوبة وأن حفظ النسل مقصود شرعا

رجعوا إىل ما حلفوا : أي ﴾فَإِنْ فَاُءوا﴿: الفيئة والرجوع إىل زوجته، أحب إىل اهللا تعاىل، وهلذا قالإن 
. ما حصل منهم من احللف، بسبب رجوعهم يغفر هلم ﴾فَإِنَّ اللَّه غَفُور﴿. على تركه، وهو الوطء

                                                             
 )١/٨٧(الكرمي الرمحن تيسري  )١(
 )٢/٢٦٨،٢٦٩(التحرير والتنوير  )٢(
 )١/٥٦٤( تفسري ابن كثري ٣
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﴿يمحم أيضا،  ﴾ر م كفارة وحتلة، ومل جيعلها الزمة هلم غري قابلة لالنفكاك، ورحيمحيث جعل ألميا
  .  ١حيث فاءوا إىل زوجام، وحنوا عليهن ورمحوهن

قَدموا لأَنفُِسكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم و﴿:قال تعاىلو
نِنيمؤرِ الْمشبو لَاقُوه٢٢٣/البقرة[﴾م[  

األمر بإتيان احلرث وهو املوضع الذي يأيت منه النسل يدل على أن حفظ :طريقة داللة اآلية على املقصد
 . النسل مقصود شرعا

 رجل واملرأةحفظ النسل حبصر الزواج بني ال 
كُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُِسكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَن﴿:قال تعاىل

  ]٢٢٣/البقرة[قُوه وبشرِ الْمؤمنِني﴾ملَا
رث يدل على حصر الزواج بني الرجل واملرأة األمر بإتيان النساء يف احل:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .وأن حفظ النسل مقصود شرعا

 حفظ النسل بالرضاع 
  ]٢٣٣/البقرة[راد أَنْ يتم الرضاعةَ﴾والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَ﴿:قال تعاىل

مر للوالدات بإرضاع أوالدهن حولني كاملني وهذا يدل خرب مبعىن األ:طريقة داللة اآلية على املقصد
قد جعل اهللا الرضاع حولني رعياً لكوما أقصى مدة حيتاج فيها و .على أن حفظ النسل مقصود شرعا

الطفل للرضاع إذا عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه، فأما بعد احلولني فليس يف منائه ما يصلح له 
٢( الرضاع بعد(.  

 الزواجحفظ النسل ب 
كُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُِسكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَن﴿:قال تعاىل

  ]٢٢٣/البقرة[اقُوه وبشرِ الْمؤمنِني﴾ملَ
وجام يف موضع احلرث يدل على أن أمر األزواج بإتيان نسائهم أي ز:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .الزواج هو السبيل للنسل وأن حفظ النسل بالزواج مقصود شرعا
  
 

                                                             
 )١/١٠١(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 .)٢/٤٣١(التحرير والتنوير  )٢(
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 حفظ النسل بالنفقة على الزوجة 
 لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود﴿:قال تعاىل

ولَا مولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها لَا تضار والدةٌ بِولَدها 
﴾هلَد٢٣٣/البقرة[بِو[  

ا يدل أمر الوالد بالنفقة على الوالدة حىت تتفرغ إلرضاع وحضانة طفله:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .على أن حفظ النسل مقصود شرعا

  حفظ النسل بنفقة الوارث 
 لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود﴿:وقال تعاىل

علَى ف نفْس إِلَّا وسعها لَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده ورِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّ
﴾كثْلُ ذَلم ارِث٢٣٣/البقرة[ الْو[  

على وارث الطفل إذا عدم : أي ﴾وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك﴿: قوله:طريقة داللة اآلية على املقصد
ليس له مال، مثل ما على األب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب األب، وكان الطفل 

 .وهذا يدل على أن حفظ النسل مقصود شرعا.١نفقة األقارب املعسرين، على القريب الوارث املوسر
 حفظ النسل حال انفصال الوالدين 

نِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَي﴿:قال تعاىل
ولَا ما وهلَدةٌ بِودالو ارضا لَا تهعسإِلَّا و فْسن كَلَّفلَا ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهلَى رِزعو هلَدبِو لَه لُود

نْ أَرادا فصالًا عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلَا جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضعوا الْوارِث مثْلُ ذَلك فَإِ
ا تعملُونَ للَّه بِمأَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما َآتيتم بِالْمعروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ ا

ريص٢٣٣/البقرة[﴾ب[ 
بعد ذكر آيات الطالق أمر اهللا الوالدات بإرضاع أوالدهن وهذا يدل :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .على أن حفظ النسل حال انفصال الزوجني مقصود شرعا
ليهن وكانت بعض املطلقات هلن أوالد يف الرضاعة ويتعذر ع ،ملا ى عن العضل:"يقول ابن عاشور

كانت تلك احلالة مثار  ،ويقلل رغبة األزواج فيهن ،التزوج وهن مرضعات؛ ألن ذلك قد يضر باألوالد
فإن أمر اإلرضاع  ،فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم يف ذلك ،خالف بني اآلباء واألمهات

  .٢"وألن تنظيم أمره من أهم شؤون أحكام العائلة ،ألن به حياة النسل ،مهم
                                                             

 )١/١٠٤(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )٢/٤٢٩(التحرير والتنوير  ٢
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 سل من األذىحفظ الن 
ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ ولَا تقْربوهن حتى ﴿:قال تعاىل

حيو ابِنيوالت بحي إِنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح نم نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهيرِينطَهتالْم ب﴾ 
  ]٢٢٢/البقرة[

ينبه إىل أن إتيان الزوجة يف احمليض أذى ﴿أذى﴾:تنكري األذى يف قوله:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .للزوج والزوجة واجلنني وهذا يدل على أن حفظ اجلنني من األذى مقصود شرعا

 حفظ النسب  
نفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَ﴿:قال تعاىل

 نمؤي رِ﴾إِنْ كُنمِ الَْآخوالْيو ٢٢٨/البقرة[بِاللَّه[  
يف العدة  النهي عن كتمان ما يف األرحام والتحقق من استرباء الرحم: طريقة داللة اآلية على املقصد

  .يدل على أن حفظ النسب مقصود شرعا
 لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود﴿:قال تعاىلو

ا وسعها لَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده وعلَى رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّف نفْس إِلَّ
تدإِنْ أَرا وهِملَيع احنرٍ فَلَا جاوشتا ومهناضٍ مرت نالًا عصا فادفَإِنْ أَر كثْلُ ذَلم ارِثوا الْوعضرتسأَنْ ت م

ونَ جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما َآتيتم بِالْمعروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِما تعملُأَولَادكُم فَلَا 
ريص٢٣٣/البقرة[﴾ب[  

﴿أوالدهن﴾ :والد لوالديهم يف اآلية  كقولهتكررنسب األ:طريقة داللة اآلية على املقصد
  ﴿املولود له﴾:وقوله

  .على ذلك أداء حقوق األبناء فدل ذلك على أن حفظ النسب مقصود شرعاورتب 
  .١أن الولد ألبيه، ألنه موهوب له، وألنه من كسبه ﴾مولُود لَه﴿: فقد دل قوله

رٍ وعشرا فَإِذَا بلَغن والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشه﴿:قال تعاىلو
  ]٢٣٤/البقرة[ لَّه بِما تعملُونَ خبِري﴾أَجلَهن فَلَا جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُِسهِن بِالْمعروف وال

التربص أربعة أشهر وعشرا السترباء الرحم من احلمل يدل على أن  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .حفظ النسب مقصود شرعا

                                                             
 )١/١٠٤(تيسري الكرمي الرمحن  ١
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نكُم ولَا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساِء أَو أَكْننتم في أَنفُِسكُم علم اللَّه أَ﴿:قال تعاىلو
علًا مقُولُوا قَوا إِلَّا أَنْ ترس نوهداعولَا ت نلَكو نهونذْكُرتلُغَ سبى يتكَاحِ حةَ النقْدوا عزِمعلَا توفًا ور

 ا أَنَّ اللَّه غَفُور حليم﴾الْكتاب أَجلَه واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُِسكُم فَاحذَروه واعلَمو
  ]٢٣٥/البقرة[

خلطبة للمعتدة يدل مبفهومه على حترمي التصريح نفي اجلناح عن تعريض ا:طريقة داللة اآلية على املقصد
باخلطبة للمعتدة؛ لئال يستعجل كالمها بالنكاح قبل متام العدة، فيحدث بذلك اختالط األنساب إن مل 

  .يتبني الوالد احلقيقي للحمل، وهذا يدل على أن حفظ النسب مقصود شرعا
  حفظ املال: خامسا

ى أموال األفراد واتمع، ففتح طرق الكسب املشروعة عدد اهللا سبحانه األحكام اليت حتافظ عل
الربا أو دون رام إما بدون مقابل صحيح كلتملك املال كالتجارة والبيع، وأغلق أبواب كسب املال احل

وحافظ  ،فظ  املال الذي اكتسبه الشخصل، فيكون بذلك قد حوجه حق كأكل أموال الناس بالباط
  . ه حقعلى أموال غريه عن أخذها بغري وج

وحافظ على هذه األموال املكتسبة فحفظ احلقوق لكل الناس عامة وشرع كتابة الدين واإلشهاد 
وارتقى عن التوثق جبعل العالقة بني صاحيب احلق قائمة على  ،والرهن للتوثق يف حفظ هذه األموال

  .       وال الزوجةوأم،وكذلك حافظ على أموال اخلاصة كأموال اليتامى، وأموال املوصى إليهم ،األمانة
وارتقى بالنفس ابولة على حب التملك وحفظ املال إىل نوع آخر من احلفظ وهو حفظ املال 

بدوران املال بني األغنياء بالتجارة، والفقراء واحملتاجني بالزكاة  وذلك يف وجهة صحيحة بإنفاقه
  .والصدقة، ولألقارب بالنفقة

  :وفيما يلي بعض صور حلفظ املال
 ة           األمان  

ذي وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّ﴿:قال تعاىل
 لَّه بِما تعملُونَ عليم﴾نه َآثم قَلْبه والاؤتمن أَمانته ولْيتقِ اللَّه ربه ولَا تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِ

  ]٢٨٣/البقرة[
األمر بأداء األمانة سواء يف ذلك معطي الدين أو معطي الرهن حفظا : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .ملال كليهما يدل على أن حفظ املال مقصود شرعا
 اإلنفاق 
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ونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ والْأَقْربِني والْيتامى والْمساكنيِ وابنِ يسأَلُونك ماذَا ينفقُ﴿:قال تعاىل
يخ نلُوا مفْعا تمبِيلِ والس﴾يملع بِه ٢١٥/البقرة[رٍ فَإِنَّ اللَّه[  

يبسطُ وإِلَيه فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثريةً واللَّه يقْبِض ومن ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا ﴿:قال تعاىلو
  ]٢٤٥/البقرة[ترجعونَ﴾

اعةٌ ةٌ ولَا شفَيا أَيها الَّذين َآمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خلَّ﴿:قال تعاىلو
  ]٢٥٤/البقرة[لْكَافرونَ هم الظَّالمونَ﴾وا
ة مئَةُ مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ﴿:قال تعاىلو

شي نمل فاعضي اللَّهو ةبحو اللَّهاُء و﴾يملع ع٢٦١/البقرة[اس[    
بوة أَصابها ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرضاة اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنة بِر﴿قال تعاىلو

  ]٢٦٥/البقرة[ لَّه بِما تعملُونَ بصري﴾لٌّ والوابِلٌ فََآتت أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَ
 ا للظَّالمني من أَنصارٍ﴾وما أَنفَقْتم من نفَقَة أَو نذَرتم من نذْرٍ فَإِنَّ اللَّه يعلَمه وم﴿:قال تعاىلو
  ]٢٧٠/البقرة[
ي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراَء فَهو خير لَكُم ويكَفِّر عنكُم إِنْ تبدوا الصدقَات فَنِعما ه﴿:قال تعاىلو

  ]٢٧١/البقرة[لَّه بِما تعملُونَ خبِري﴾من سيئَاتكُم وال
ه اللَّه وما تنفقُوا من خيرٍ يوف وما تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُِسكُم وما تنفقُونَ إِلَّا ابتغاَء وج﴿:قال تعاىلو
ونَ﴾إِلَيظْلَملَا ت متأَنو ٢٧٢/البقرة[كُم[  
لَيهِم خوف عالَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَانِيةً فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا ﴿:قال تعاىلو
ونَ﴾ونزحي م٢٧٤/البقرة[لَا ه[  

رغب اهللا سبحانه يف اإلنفاق من املال بأساليب كثرية من األمر به  :طريقة داللة اآليات على املقصد
وهذا فيه حفظ مال الغين بإنفاقه فيما يكون له بركة ،واحلث عليه بذكر منافعه الدنيوية واألخروية

      .يف الدنيا هشيع قيمللمحتاج مبا ي مالِِ ظُفْحو ،وزيادة يف الدنيا وذخرا يوم القيامة
بأن حفظ : قد يقال بأن إنفاق املال إذهاب له على احلقيقة فكيف يكون حفظا له، واجلواب

املال قد ارتقى يف اإلسالم من مفهوم تكديسه وعدم نقصانه إىل مفهوم أنه إذا أنفق يف الوجه الصحيح 
من وجه أن املال استهلك يف ماينفع يف الدنيا للشخص : من وجهني فهذا سبيل حفظه على احلقيقة

واملال ،نفسه أو املنفق عليهم، ويف ما ينفع يف اآلخرة حبيث أن املال الباقي الذي مل ينفق هو املستهلك
  .الذي أنفق يف سبيل اهللا هو املال الباقي
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لدنيا وليس فقط على املنفق عليه من أن نفع اإلنفاق يعود حقيقة على املنفق يف ا: أما الوجه الثاين
ه وهو خير وما أَنفَقْتم من شيٍء فَهو يخلفُ﴿:نفق بأنه سيخلفه له قال تعاىلوجوه، أن اهللا وعد امل

﴾نيازِقوأن النفقة تبارك يف املال وتزيده وهذه الربكة قد ال تعين زيادة رصيد الشخص ]٣٩/سبأ[الر ،
ل الذي قد يكون نقص حقيقة من حيث العد أما من حيث كيفية هذا املال فإنه مال مبارك من هذا املا

  . بوعد اهللا الصادق
وما ﴿:وكذلك فإا تبعث على سعادة املنفق وحمبة الناس له وغري ذلك كثري، فقد قال تعاىل

الذي خياف من نقص ماله وقلة حيلته  ، وقد وعد اهللا املنفق]٢٧٢/البقرة[وا من خيرٍ فَلأَنفُِسكُم﴾تنفقُ
الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ ﴿:،قال تعاىلبعدم اخلوف من املستقبل فإن اهللا هو الرزاق واملدبر

  ]٢٧٤/البقرة[ ونَ﴾ا هم يحزنسرا وعلَانِيةً فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَ
وعدة احملسنني، وهو وعد اهللا باملضاعفة وجزيل الثواب،  ،أما حفظ هذا املال يف اآلخرة فهو هم املتقني

  .فهو القرض الذي ال شك سيعود لصاحبه ألنه أُقرض لرب العاملني
غيباً وزجراً أوسع اللَّه تعاىل هذا املقام بياناً وتر" :يقول ابن عاشور بعد اية آيات اإلنفاق

 ة عناية اإلسالم باإلنفاق يف وجوه الرببهنا بذلك إىل شدنات بديعة فنبأساليب خمتلفة وتفن
وكيف ال تكون كذلك وقوام األمة دوران أمواهلا بينها، وإنّ من أكرب مقاصد الشريعة االنتفاع .واملعونة

نفعة العامة ورعي الوجدان اخلاص، وذلك بالثروة العامة بني أفراد األمة على وجوه جامعة بني رعي امل
مبراعاة العدل مع الذي كد جلمع املال وكسبه، ومراعاة اإلحسان للذي بطَّأ به جهده، وهذا املقصد من 

  .أشرف املقاصد التشريعية
ولقد كان مقدار اإلصابة واخلطإ فيه هو ميزان ارتقاء األمم وتدهورها، وال جتد شريعة ظهرت 

دعوا إالّ وهم جيعلون لتنويل أفراد األمة حظاً من األموال اليت بني أيدي أهل الثروة  وال دعاة خري
وموضعاً عظيماً من تشريعهم أو دعوم، إالّ أنهم يف ذلك متفاوتون بني مقارب ومقصر أو آمل 

ب فيه ومدبر، غري أنك ال جتد شريعة سددت السهم هلذا الغرض، وعرفت كيف تفرق بني املستح
واملفترض،مثل هذه الشريعة املباركة، فإنها قد تصرفت يف نظام الثروة العامة تصرفاً عجيباً أقامته على 
قاعدة توزيع الثروة بني أفراد األمة، وذلك بكفاية احملتاج من األمة مؤونة حاجته، على وجوه ال حترم 

  .املكتسب للمال فائدة اكتسابه وانتفاعه به قبل كل أحد
: من أن ينتزعه منه منتزع إذ قال تعاىل باألمن على ماله أول ما ابتدأت به تأمني ثقة املكتسبف

﴿وأْكُلُوا أَموا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيلِ﴾ياطبِالْب كُمنيب ٢٩/النساء[الَكُم[  
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ما  توزيع، وجعل فكان من قواعد التشريع العامة قاعدة حفظ األموال ال يستطيع مسلم إبطاهلا
يتحصل من هذا املال إلقامة مصاحل الناس وكفاية مؤن الضعفاء منهم، فصاروا بذلك ذوي حق يف 

والتفت إىل األغنياء فوعدهم على هذا العطاء . أموال األغنياء، غري مهينني وال مهددين باملنع والقساوة
  .ن توفري ثوابه، كما جاءت به اآلياتبأفضل ما وعد به احملسنون، من تسميته قرضاً هللا تعاىل، وم

كذلك يلحق به النفقات الواجبة غري نفقة الزوجة ألنها غري منظور فيها إىل االنتزاع إذ هي يف 
ياألوالد كذلك ألنّ الداعي إليها جبل أما نفقة غري البنني عند من يوجب . مقابلة تألُّف العائلة، وال نفقة

تزاع الواجب، ومن االنتزاع الواجب الكفارات يف حنث اليمني، وفطر نفقة القرابة فهي من قسم االن
  .فهذا توزيع بعض مال احلي يف حياته. رمضان، والظهار، واإليالء، وجزاء الصيد

فذلك ببيان فرائض اإلرث على وجه ال يقبل الزيادة توزيع املال بعد وفاة صاحبه وأما 
وكان بعض األمم جيعل ،حيبون من أجنيب أو قريب وقد كان العرب يعطون أمواهلم ملن . والنقصان

  .اإلرث لألكرب
وجعل توزيع هذه الفرائض على وجه الرمحة بالناس أصحاب األموال، فلم تعط أمواهلم إالّ 
ألقرب الناس إليهم، وكان توزيعه حبسب القرب كما هو معروف يف مسائل احلجب من الفرائض، 

والتفت . لذكر على األنثى ألنه يعول غريه واألنثى يعوهلا غريهاوحبسب األحوجية إىل املال، كتفضيل ا
يف هذا الباب إىل أصحاب األموال فترك هلم حق التصرف يف ثلث أمواهلم يعينون من يأخذه بعد موم 

  .على شرط أالّ يكون وارثاً، حىت ال يتوسلوا بذلك إىل تنفيل وارث على غريه
إليه غري واجب، وذلك أنواع املواساة بالصدقات  عاً مندوباًانتزا وجعلت الشريعة من االنتزاع

والعطايا واهلدايا والوصايا وإسالف املعسر بدون مراباة وليس يف الشريعة انتزاع أعيان اململوكات من 
 .١"األصول فاالنتزاع ال يعدو انتزاع الفوائد بالعدالة واملساواة

  حترمي أكل أموال الناس بالباطل 
الناسِ لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ و﴿:قال تعاىل

  ]١٨٨/البقرة[﴾بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ
حفظ املال مقصود النهي عن أكل أموال الناس بالباطل يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
أموال غريكم، أضافها إليهم، ألنه ينبغي للمسلم أن حيب ألخيه ما حيب : وال تأخذوا أموالكم أي: أي

ومن .لنفسه، وحيترم ماله كما حيترم ماله؛ وألن أكله ملال غريه جيرئ غريه على أكل ماله عند القدرة
                                                             

 )٤٥٢ ٢/٤٤٨(التحرير والتنوير  )١(
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 ولو حصل فيه النزاع وحصل االرتفاع إىل أكل املال بالباطل، فال حيل ذلك بوجه من الوجوه، حىت
حاكم الشرع، وأدىل من يريد أكلها بالباطل حبجة غلبت حجة احملق، وحكم له احلاكم بذلك، فإن 
حكم احلاكم ال يبيح حمرما وال حيلل حراما، إمنا حيكم على حنو مما يسمع، وإال فحقائق األمور باقية، 

  .)١(شبهة، وال استراحةفليس يف حكم احلاكم للمبطل راحة، وال 
 حترمي خبس احلقوق  

  ]٢٨٢/البقرة[ ولَا يبخس منه شيئًا﴾ فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ اللَّه ربه﴿:قال تعاىل
الغري النهي عن خبس شيء من احلق يف املال يدل على أن حفظ مال :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا
 حترمي الربا 

أَنهم الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِ﴿:قال تعاىل
مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن  لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اَءهج نا فَمبالر

 ابحأَص كفَأُولَئ ادع نمو إِلَى اللَّه هرأَمونَ﴾ودالا خيهف مارِ ه٢٧٥/البقرة[الن[  
أخذ مال بغري وجه حق  التصريح بتحرمي الربا وترتيب العقاب عليه ألنه:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .يدل على أن حفظ أموال الناس عن أخذها جشعا دون مقابل أمر مقصود شرعا
فبعد أن ابتدأ بأعظم .  نظَم القرآنُ أهم أصول حفظ مال األمة يف سلك هاته اآليات" :يقول ابن عاشور

ذا عدالً مما كان فضالً تلك األصول وهو تأسيس مال لألمة به قوام أمرها، يؤخذ من أهل األموال أخ
عن الغىن ففرضه على الناس، يؤخذ من أغنيائهم فريد على فقرائهم، سواء يف ذلك ما كان مفروضاً وهو 
الزكاة أو تطوعاً وهو الصدقة، فأطنب يف احلثّ عليه، والترغيب يف ثوابه، والتحذير من إمساكه، ما 

وسيلة كانت من أسباب ابتزاز األغنياء أموال  كان فيه موعظة ملن اتعظ، عطف الكالم إىل إبطال
  .)٢( احملتاجني إليهم، وهي املعاملة بالربا

  ]٢٧٦/البقرة[يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ﴾ يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّه لَا﴿:قال تعاىلو
ل بالربا يدل على أن حترميه حفظا ملال الفقراء ترتيب احملق على التعام :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .من األخذ دون مقابل وحفظ مال األغنياء من احملق وهذا يدل على أن حفظ املال مقصود شرعا

                                                             
 .)١/٨٨(تيسري الكرمي الرمحن  )١(
 .)٢/٧٨(التحرير والتنوير  )٢(



 
 

235 

يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفا، فيكون سببا لوقوع اآلفات فيه : أي  الربا﴾ميحق اهللا﴿: قال تعاىل
  .)١(ونزع الربكة عنه

  ]٢٧٨/البقرة[ با إِنْ كُنتم مؤمنِني﴾أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الريا ﴿:قال تعاىلو
األمر بترك ما بقي من الربا يدل على أن حفظ أموال الناس مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
رؤوس األموال، بعد  اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على: يأ ذَروا ما بقي من الربا﴾و﴿:قوله

﴾نِنيمؤم مت٢(مبا شرع اهللا لكم من حتليل البيع، وحترمي الربا وغري ذلك: أي هذا اإلنذار ﴿إِنْ كُن(.  
 حترمي الرشوة 

ا إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِه﴿:قال تعاىل
  ]١٨٨/البقرة[﴾بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

النهي عن اإلدالء باألموال إلرشاء احلكام وأخذ األموال بالباطل يدل :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .على أن حفظ األموال مقصود شرعا

 لالتوثق يف األموا  
 اإلشهاد على الدين-أ

واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان ممن ترضونَ من ﴿:قال تعاىل
أْبلَا يى ورا الْأُخماهدإِح ذَكِّرا فَتماهدلَّ إِحضاِء أَنْ تدها الشدهوا﴾الشعا د٢٨٢/البقرة[ ُء إِذَا م[  

األمر بالشهادة يف األموال واشتراط العدد فيها والنهي عن إباء الشهادة : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .كل هذا حفظ لألموال

 كتابة الدين-ب
ى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسم﴿:قال تعاىل

لَّه ربه ولَا يبخس منه ولَا يأْب كَاتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ ال
لَيي عئًا فَإِنْ كَانَ الَّذيلِ شدبِالْع هيللْ ولمفَلْي ولَّ همأَنْ ي يعطتسلَا ي يفًا أَوعض ا أَويهفس قالْح ه

]٢٨٢/البقرة[﴾  

                                                             
 .)١/١١٦(تيسري الكرمي الرمحن  )١(
 .)١/٧١٦(تفسري القرآن العظيم  )٢(
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األمر بكتابة الدين واختيار الكاتب العدل يدل على أن التوثق يف الدين : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مطلوب وأن حفظ املال مقصود شرعا

 أموال األفراد واجلماعة حفظ 
ولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمرات وبشرِ ﴿:قال تعاىل
 ابِرِين١٥٥(الص (ِإو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينالَّذها إِلَيونَ  ناجِعر)١٥٥/البقرة[ ﴾)١٥٦-

١٥٧[  
  .  اعتبار أن نقص األموال مصيبة يدل على أن حفظ املال مقصود شرعا :طريقة داللة اآلية على املقصد

 حفظ الثمرات  
رات وبشرِ ولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّم﴿:عاىلقال ت

 ابِرِين١٥٥(الص (ِإو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينونَ الَّذاجِعر ها إِلَين)١٥٥/البقرة[ ﴾)١٥٦-
١٥٧[  

اعتبار أن نقص الثمرات من املصائب يدل على أن حفظ الثمرات  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

 ال الزوجنيحفظ م 
موهن الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما َآتيت﴿:قال تعاىل

وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش  بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلَا ج اللَّه
ه كفَأُولَئ اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكونَ﴾تمالظَّال ٢٢٩/البقرة[ م[  

مقصود النهي عن أخذ شيء من الصداق يدل أن حفظ مال املرأة  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا
 حفظ مال السفيه والضعيف 

 ﴾الْعدلِفَإِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًا أَو لَا يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْيمللْ وليه بِ﴿:قال تعاىل
  ]٢٨٢/البقرة[

فيه والضعيف يدل على أن حفظ ماهلما أمر الويل باإلمالء بدال عن الس :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

 حفظ مال املنفق 
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عهِما يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْ﴿:قال تعاىل
 فْوقُونَ قُلِ الْعفناذَا يم كأَلُونسيوالَْآي لَكُم اللَّه نيبي كونَ﴾كَذَلفَكَّرتت لَّكُملَع ٢١٩/البقرة[ ات[ 
األمر بإنفاق العفو يدل على أن حفظ باقي املال الذي حيتاجه العبد  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  . مقصود شرعا
من أمواهلم، فيسر اهللا هلم  هذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾:قوله

األمر، وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو املتيسر من أمواهلم، الذي ال تتعلق به حاجتهم وضرورم، وهذا 
يرجع إىل كل أحد حبسبه، من غين وفقري ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله، ولو شق 

  .مترة
حاجة منه لنا، أو تكليفا لنا مبا يشق بل أمرنا مبا فيه سعادتنا،  ذلك بأن اهللا تعاىل مل يأمرنا مبا أمرنا به

  . ١وما يسهل علينا، وما به النفع لنا وإلخواننا فيستحق على ذلك أمت احلمد
 حفظ مال املوصى إليهم 

  ]١٨١/البقرة[ اللَّه سميع عليم﴾ إِنَّ فَمن بدلَه بعدما سمعه فَإِنما إِثْمه علَى الَّذين يبدلُونه﴿:قال تعاىل
ترتيب اإلمث على تبديل الوصية يدل على أن حفظ مال املوصى إليهم  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا
 حفظ مال اليتامى 

ير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم في الدنيا والَْآخرة ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلَاح لَهم خ﴿:قال تعاىل
 ]٢٢٠/البقرة[ يز حكيم﴾واللَّه يعلَم الْمفِْسد من الْمصلحِ ولَو شاَء اللَّه لَأَعنتكُم إِنَّ اللَّه عزِ

ملخالطة يدل إباحة خمالطة اليتامى مع احلذر من القصد ألكل أمواهلم با :طريقة داللة اآلية على املقصد
  . على أن حفظ مال اليتيم مقصود شرعا

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ ﴿: ملا نزل قوله تعاىل
، خوفا على أنفسهم من شق ذلك على املسلمني، وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى]١٠:النساء[ ﴾سعريا

تناوهلا، ولو يف هذه احلالة اليت جرت العادة باملشاركة فيها، وسألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، 
فأخربهم تعاىل أن املقصود، إصالح أموال اليتامى، حبفظها وصيانتها، واالجتار فيها وأن خلطتهم إياهم 

امى، ألم إخوانكم، ومن شأن األخ خمالطة أخيه، يف طعام أو غريه جائز على وجه ال يضر باليت
واملرجع يف ذلك إىل النية والعمل، فمن علم اهللا من نيته أنه مصلح لليتيم، وليس له طمع يف ماله، فلو 

                                                             
 )١/٩٨(تيسري الكرمي الرمحن  ١
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دخل عليه شيء من غري قصد مل يكن عليه بأس، ومن علم اهللا من نيته، أن قصده باملخالطة، التوصل 
  .١"الوسائل هلا أحكام املقاصد "م، و ثوأَ جرِالذي حإىل أكلها وتناوهلا، فذلك 

 دوران املال  
 م جناح أَلَّا تكْتبوها﴾إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً حاضرةً تديرونها بينكُم فَلَيس علَيكُ﴿:قال تعاىل

  ]٢٨٢/البقرة[
التجارة احلاضرة الدائرة لنفي العوائق عنها نفي اجلناح عن عدم كتابة :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا مقصود مطلوب وأن حفظ املال يدل على أن دوران املال بالتجارة
ولعلّ فائدة ذكره اإلمياُء إىل تعليل الرخصة يف ترك  ،صفة ثانية لتجارة يف معىن البيان ﴾تديروا﴿:قوله

  .  ٢ألنّ إدارا أغنت عن الكتابة  ،الكتابة
عروف كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيرا الْوصيةُ للْوالدينِ والْأَقْربِني بِالْم﴿:ىلقال تعاو

ا عقح﴾نيقت١٨٠/البقرة[ لَى الْم[  
توزيع األموال الوصية بعد الوفاة للوالدين واألقربني يدل على أن  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعامطلوب وأن حفظ املال لألقارب ودوراا بينهم 
مِ الَْآخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعاىلو

النابِ وتالْكو كَةلَائالْمبِيلِ والس نابو نياكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمَآتو نيبِي
رِين في الْبأْساِء والسائلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وَآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِ

  ]١٧٧/البقرة[وأُولَئك هم الْمتقُونَ﴾والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا 
جعل اهللا الرب يف إيتاء املال للقرابة واليتامى واملساكني وابن السبيل  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا -وخاصة احملتاجني منهم- والسائلني ويف الرقاب يدل على أن دوران املال بني الناس
لَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه حووالْوالدات يرضعن أَولَادهن ﴿:قال تعاىلو

عسإِلَّا و فْسن كَلَّفلَا ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهارِز٢٣٣/البقرة[﴾ه[  
  . األمر بالنفقة على الزوجة يدل على أن دوران املال مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

  
  

                                                             
 )١/٩٩(تيسري الكرمي الرمحن  .١
 )٣/١١٥،١١٦(التحرير والتنوير  ٢
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 رواج املعامالت  
  ]٢٨٢/البقرة[اكْتبوه﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَ﴿:قال تعاىل

  .إباحة التداين يدل على أن رواج النعامالت مقصود شرعا: اآلية على املقصدطريقة داللة 
ألنّ املقتدر على تنمية املال قد يعوزه املال فيضطر إىل التداين من أعظم أسباب رواج املعامالت و

يه وله التداين ليظهر مواهبه يف التجارة أو الصناعة أو الزراعة، وألنّ املترفّه قد ينضب املال من بني يد
قبل به بعد حني، فإذا مل يتداين اختلّ نظام ماله، فشرع اهللا تعاىل للناس بقاء التداين املتعارف بينهم كيال 

  .)١( يظنوا أنّ حترمي الربا والرجوع باملتعاملني إىل رؤوس أمواهلم إبطال للتداين كلّه
 العدل 

اينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا تد﴿:قال تعاىل
ه لَّه ربه ولَا يبخس منولَا يأْب كَاتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ ال

للْ ولمفَلْي ولَّ همأَنْ ي يعطتسلَا ي يفًا أَوعض ا أَويهفس قالْح هلَيي عئًا فَإِنْ كَانَ الَّذيبِش هلِ﴾يدالْع 
  ]٢٨٢/البقرة[

أمر الكاتب بالكتابة بالعدل وأمر الويل باإلمالء بالعدل يدل على أن : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .العدل مقصود شرعا

 فتح الطرق املشروعة يف الكسب للتملك املشروع ومجع الثروة  
 خرجنا لَكُم من الْأَرضِ﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَ﴿:قال تعاىل

  ]٢٦٧/البقرة[
فيه اختصاص املال بصاحبه،  ﴿كسبتم﴾:لمنفق فقولهنسب الكسب ل :طريقة داللة اآلية على املقصد

والكَسب ما يناله املرء " ،وهذا فيه حث له على مجع املال ألنه سيكون ملكه وسيتصرف فيه كما شاء
، وهذا يدل على أن الكسب مطلوب وأن حفظ املال ٢"بسعيه كالتجارة واإلجارة والغنيمة والصيد 

  . مقصود شرعا
  ]٢٧٥/البقرة[ه الْبيع وحرم الربا﴾اللَّوأَحلَّ ﴿:قال تعاىلو

 . إباحة البيع لكسب املال  يدل على أن حفظ املال مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

                                                             
 )٢/٩٨(التحرير والتنوير  )١(
 )٢/٥٦(ر والتنوير التحري ٢
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ملا فيه من عموم املصلحة وشدة احلاجة وحصول الضرر بتحرميه، : أي قال اهللا تعاىل ﴿وأحل اهللا البيع﴾
  .)١(التصرفات الكسبية حىت يرد ما يدل على املنع  وهذا أصل يف حل مجيع أنواع

 لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا من ربكُم فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات فَاذْكُروا اللَّه عند﴿:قال تعاىلو
م متإِنْ كُنو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْم﴾الِّنيالض نلَم هلقَب ١٩٨/البقرة[ن[  

نفي اجلناح عن االبتغاء من فضل اهللا يف احلج يدل على أن كسب املال : طريقة داللة اآلية على املقصد
  . مطلوب وأن حفظ املال مقصود شرعا

يف  نقل الكالم إىل إباحة ما كانوا يتحرجون منهليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربك﴾ليس ع﴿:قوله
احلج وهو التجارة ببيان أا ال تنايف املقصد الشرعي، إبطاالً ملا كان عليه املشركون، إذ كانوا يرون 

فالفضل هنا هو املال، وابتغاء الفضل التجارة ألجل الربح كما هو يف . التجارة للمحرم باحلج حراماً
وقد كان أهل اجلاهلية . ]٢٠/املزمل[نَ من فَضلِ اللَّه﴾يبتغووَآخرونَ يضرِبونَ في الْأَرضِ ﴿: قوله تعاىل

  .)٢(إذا خرجوا من سوق ذي ااز إىل مكة حرم عندهم البيع والشراء
 قطع النزاعات  

  ]٢٨٢/البقرة[ة وأَدنى أَلَّا ترتابوا﴾ذَلكُم أَقْسطُ عند اللَّه وأَقْوم للشهاد﴿:قال تعاىل
والشك  يبرتعليل األمر بالكتابة بأنه أدىن أن ال تشكوا وترتابوا ألن ال: اآلية على املقصدطريقة داللة 

  .مقصود شرعا يف األموال يورث النزاع واخلصومات وهذا يدل على أن قطع النازعات
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 )١/١١٦(تيسري الكرمي الرمحن  )١(
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  احلاجيات
 مشروعية الرخصو رفع احلرج  

  ]١٨٤/البقرة[فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر﴾ سفَرٍ فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى﴿: قال تعاىل
رخص اهللا سبحانه الفطر يف ار رمضان للمريض واملسافر، وهو يدل :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .على التيسري ورفع احلرج وقضاء احلاجيات
 يامٍ أَو صدقَة أَو نسك﴾فديةٌ من صفَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو بِه أَذًى من رأْسه فَ﴿: قال تعاىلو
  ]١٩٦/البقرة[

إذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض، ينتفع حبلق رأسه له، أو  :طريقة داللة اآلية على املقصد
قروح، أو قمل وحنو ذلك فإنه حيل له أن حيلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام ثالثة أيام، أو 

مساكني أو نسك ما جيزئ يف أضحية، فهو خمري، والنسك أفضل، فالصدقة،  صدقة على ستة
  .وهذا يدل على التوسعة على العباد ورفع الضيق عنهم وهو من احلاجيات.١فالصيام

  ]٢٠٣/البقرة[ قَى﴾إِثْم علَيه لمنِ ات فَمن تعجلَ في يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا﴿: قال تعاىلو
ونفر منها قبل "مىن "خرج من : أي ﴾فَمن تعجلَ في يومينِ﴿:قوله :طريقة داللة اآلية على املقصد

فَال إِثْم ﴿بأن بات ا ليلة الثالث ورمى من الغد  ﴾فَال إِثْم علَيه ومن تأَخر﴿غروب مشس اليوم الثاين 
هلَيتعاىل على عباده، يف إباحة كال األمرين، ولكن من املعلوم أنه إذا أبيح كال وهذا ختفيف من اهللا ﴾ع 

  .٢األمرين، فاملتأخر أفضل، ألنه أكثر عبادة
 هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا ثُم استوى إِلَى السماِء فَسواهن سبع سموات﴿: قال تعاىلو

  ]٢٩/البقرة[ كُلِّ شيٍء عليم﴾وهو بِ
  .االمتنان خبلق ما يف األرض لإلنسان يدل على إباحة أنواع الطيبات :طريقة داللة اآلية على املقصد

كُنتم إِياه  يا أَيها الَّذين َآمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ﴿:اىلقال تعو
ونَ﴾تدب١٧٢/البقرة[ع[  

شرع اهللا وأباح للمكلف ما يرفع عنه احلرج من شىت أنواع الطيبات مما  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  هو حالل مأكال ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا وما أ شبه ذلك 

                                                             
 )١/٩٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٩٣(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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وامر والنواهي، فهذا أمر للمؤمنني خاصة، بعد األمر العام، وذلك أم هم املنتفعون على احلقيقة باأل
بسبب إميام، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق، والشكر هللا على إنعامه، باستعماهلا بطاعته، والتقوي 

  . )١(ا على ما يوصل إليه وهذا يدل على أن أكل الطيبات مقصود شرعا
  شرع الطالق ورداملهر 

تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما َآتيتموهن  الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو﴿:قال تعاىل
ع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش تدا افْتيما فهِملَي

﴾٢٢٩/البقرة[بِه[  
  .املهر من باب سد حاجة الزوجنيالزوجة إباحة الطالق ورد  :يقة داللة اآلية على املقصدطر

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .)١/٨١(تيسري الكرمي الرمحن  )١(
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  التحسينيات
 آداب األكل وجتنب اإلسراف واملستخبث  

إِنه لَكُم عدو  يطَانيا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تتبِعوا خطُوات الش﴿: قال تعاىل
﴾بِني١٦٨/البقرة[ م[  

 كُنتم إِياه تعبدونَ﴾ يا أَيها الَّذين َآمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ﴿:قال تعاىلو
  ]١٧٢/البقرة[

طوات الشيطان يف األكل واإلسراف فيه من باب النهي عن اتباع خ :طريقة داللة اآليتني على املقصد
  .التحسينيات

  .واألمر بالشكر بعد الفراغ من الطعام كذلك من باب التحسينيات
 الوالية  

ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا ﴿: قال تعاىل
تم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح نيرِكشوا الْمحكن﴾كُمبجأَع لَوو رِكشم ٢٢١/البقرة[ن[  

منع املرأة من مباشرة العقد يف النكاح لنفسها، ألا لو باشرته لكان  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .ء وتوقاا إىل الرجال،  وهذا من باب التحسينياتذلك مشعرا مبا ال يليق باملروءة من قلة احليا

 الطهارة  
  ]٢٢٢/البقرة[ين﴾إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِ﴿:قال تعاىل

يف اآلية احلث على الطهارة يف البدن والثياب واملكان يف الصالة  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .به اهللا تعاىل، وهذا من باب التحسينياتوخارجها إذ ذلك مما حي

  
  

  

  

  

  

  



 
 

244 

  املكمالت
 إظهار شعائر الدين كصالة اجلماعة من الفرائض والسنن  

  ]٤٣/البقرة[واركَعوا مع الراكعني﴾ وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ﴿: قال تعاىل
بإقامة الصالة مجاعة وهذا من مكمالت األمر بصيغة اجلمع يشعر :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .الصالة
  التماثل يف القصاص 

  ]١٧٨/البقرة[ثَى بِالْأُنثَى﴾الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْأُن﴿: قال تعاىل
التماثل بني احلر واحلر والعبد والعبد واألنثى واألنثى من مكمالت  :طريقة داللة اآلية على املقصد

 .نفسحفظ ال
  اإلشهاد يف البيوع  

  ]٢٨٢/البقرة[أَشهِدوا إِذَا تبايعتم﴾و﴿: قال تعاىل
 .األمر باإلشهاد يف البيوع من مكمالت حفظ املال :طريقة داللة اآلية على املقصد
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  :الثاني مبحثال

  في سورة البقرة المقاصد الخاصة
  

  اإلیمان :   المطلب األول
  بیان القبلة :    المطلب الثاني
  الصالة :    المطلب الثالث
  اإلنفاق :    المطلب الرابع

  الصیام :  المطلب الخامس
  الدعاء :  المطلب السادس
  الحج العمرة :    المطلب السابع
  الجھاد في سبیل هللا :    المطلب الثامن
  النكاح:     المطلب التاسع
  الطالق :  المطلب العاشر

  الرضاع : المطلب الحادي عشر
  العدة :  الثاني عشر المطلي

  الوصیة:   المطلب الثالث عشر
  القصاص :  المطلب الرابع عشر

 األموال: المطلب الخامس عشر
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  :مقاصد خاصة
 إثبات صدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به  

ورة من مثْله وادعوا شهداَءكُم من دون وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِس﴿:قال تعاىل
 نيقادص متإِنْ كُن ٢٣(اللَّه (جالْحو اسا النهقُودي والَّت ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعت فَإِنْ لَم تدةُ أُعار

رِينلْكَاف٢٤، ٢٣/البقرة[﴾)٢٤(ل[  
حتدي املشركني باإلتيان بسورة إلثبات صدق ما أنزل على الرسول :ية على املقصدطريقة داللة اآل

  شرعا صلى اهللا عليه وسلم وهذا يدل على أن إثبات صدقه مقصود
 الترغيب والترهيب  

)  ٢٤(ارةُ أُعدت للْكَافرِين فَإِنْ لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحج﴿:قال تعاىل
قُوا منها من ثَمرة وبشرِ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّما رزِ

 وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني رذَا الَّذقًا قَالُوا هونَ رِزدالا خيهف مهةٌ ورطَهم اجوا أَزيهف ملَها وابِهشت٢٥(م(﴾ 
  ]٢٤،٢٥/البقرة[

هل األعمال الصاحلات، ا ذكر جزاء الكافرين، ذكر جزاء املؤمنني، أمل :طريقة داللة اآلية على املقصد
وهذا يدل .١راهبا، خائفا راجيا مع بني الترغيب والترهيب، ليكون العبد راغبايف اجلالقرآن ة على طريق

  .على أن الترغيب والترهيب مقصودان شرعا
 استعمال األلفاظ احلسنة 

  ]١٠٣/البقرة[خير لَو كَانوا يعلَمونَ﴾ولَو أَنهم َآمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه ﴿:قال تعاىل
: لمون يقولون حني خطام للرسول عند تعلمهم أمر الدينكان املس :طريقة داللة اآليات على املقصد

راع أحوالنا، فيقصدون ا معىن صحيحا، وكان اليهود يريدون ا معىن فاسدا، فانتهزوا : أي }راعنا{
الفرصة، فصاروا خياطبون الرسول بذلك، ويقصدون املعىن الفاسد، فنهى اهللا املؤمنني عن هذه الكلمة، 

استعمال األلفاظ، اليت ال حتتمل إال احلسن، وعدم الفحش، وترك - وهذا يدل على أن - .سدا هلذا الباب
  .مقصود شرعا ٢األلفاظ القبيحة، أو اليت فيها نوع تشويش أو احتمال ألمر غري الئق

  
  

                                                             
 )١/٤٦(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٦١(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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 إصالح وخمالطة اليتامى  
إِصلَاح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم في الدنيا والَْآخرة ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ ﴿:قال تعاىل

كُمتنلَأَع اَء اللَّهش لَوحِ ولصالْم نم فِْسدالْم لَمعي اللَّهو ﴾يمكح زِيزع ٢٢٠/البقرة[إِنَّ اللَّه[  
ى خمالطتهم يدل على أن وصف اهللا إصالح اليتامى باخلري واحلث عل:طريقة داللة اآلية على املقصد

  . إصالح اليتامى وخمالطتهم  مقصودان شرعا
واملرجع يف ذلك إىل النية والعمل، فمن علم اهللا من نيته أنه مصلح لليتيم، وليس له طمع يف ماله، فلو 
دخل عليه شيء من غري قصد مل يكن عليه بأس، ومن علم اهللا من نيته، أن قصده باملخالطة، التوصل 

  .١"الوسائل هلا أحكام املقاصد "وتناوهلا، فذلك الذي حرج وأمث، و  إىل أكلها
 أمر النفس بالرب  

   ]٤٤/البقرة[الْكتاب أَفَلَا تعقلُونَ﴾ أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ﴿:قال تعاىل
تعجب واإلنكار على من يأمر الناس وال يأمر نفسه يدل على استفهام ال: طريقة داللة اآلية على املقصد

  .أن أمر النفس مع أمر الناس مقصود شرعا
أمر غريه ويه، وأمر نفسه ويها، فترك أحدمها، ال يكون رخصة : ومن املعلوم أن على اإلنسان واجبني

  .٢يف ترك اآلخر
 بيان حال الكافرين 

ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم ) ٦(سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَ إِنَّ الَّذين كَفَروا ﴿:قال تعاىل
 يمظع ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سع٨- ٦/البقرة[ ﴾)٧(و[  

ينتفعون باإلنذار وال يؤمنون؛ ألن قلوم قد  وصف الكافرين بأم ال:طريقة داللة اآلية على املقصد
طبع عليها فلم يسمعوا ما ينفعهم أو يبصروا ما ينفعهم يدل على أن بيان حال الكافرين مقصود 

  .٣شرعا
 بيان حال املتقني 

بِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما الَّذين يؤمنونَ بِالْغي) ٢(ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني ﴿:قال تعاىل
أُولَئك ) ٤(والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالَْآخرة هم يوقنونَ ) ٣(رزقْناهم ينفقُونَ 

  ]٥- ٢/بقرةال[ ﴾)٥(ولَئك هم الْمفْلحونَ علَى هدى من ربهِم وأُ
                                                             

 )١/٩٩(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٥١( املصدر السابق ٢
 )١/٤١( املصدر السابق:انظر ٣
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وصف املتقني باإلميان بالغيب، وإقامة الصالة وباإلنفاق، واإلميان مبا :طريقة داللة اآلية على املقصد
أنزل إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما أنزل من قبلهم، وباهلدى والفالح، وبأم هم املهتدون 

  .بالكتاب يدل على أن بيان حال املتقني مقصود شرعا
 نافقنيبيان حال امل 

يخادعونَ اللَّه والَّذين ) ٨(ومن الناسِ من يقُولُ َآمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الَْآخرِ وما هم بِمؤمنِني ﴿:قال تعاىل
مو مهفُسونَ إِلَّا أَنعدخا يموا ونونَ َآمرعش١٦- ٨/البقرة[ ﴾...)٩(ا ي[ 

وصف املنافقني مبخالفة أقواهلم مايف قلوم، ومبخادعة اهللا :على املقصد طريقة داللة اآلية
ومبرض قلوم والكذب، واإلفساد مع اعتقاد اإلصالح، واعتقادهم أن املؤمنني سفهاء وهم ،واملؤمنني

السفهاء، ويظهرون للمؤمنني أم معهم وهم يف احلقيقة مع أعدائهم يدل على أن بيان حال املنافقني 
  .د شرعامقصو
 بيان النعم  

الَّذي جعلَ ) ٢١(يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ ﴿:قال تعاىل
بِه جراًء فَأَخاِء ممالس نلَ مزأَناًء واَء بِنمالسا واشرف ضالْأَر لَكُم  لَّهلُوا لعجفَلَا ت قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم

  .]٢٣-٢١/البقرة[﴾)٢٢(دا وأَنتم تعلَمونَ أَندا
عدد اهللا سبحانه النعم على عباده جبعل األرض لالستقرار واالنتفاع، :طريقة داللة اآلية على املقصد

وإنزال املطر وإخراج الثمرات وهذا يدل على  ، آدموبناء السماء مبا فيها من الشمس والقمر النتفاع بين
  .أن بيان النعم مقصود شرعا

 تبيني اآليات  
  ]٢٤٢/البقرة[ياته لَعلَّكُم تعقلُونَ﴾كَذَلك يبين اللَّه لَكُم َآ﴿:قال تعاىل

لى أن تبيني اآليات إخبار اهللا سبحانه بأنه يبني اآليات لنعقلها يدل ع:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

كذلك ﴿: وملا بين تعاىل هذه األحكام العظيمة املشتملة على احلكمة والرمحة امنت ا على عباده فقال
حدوده، وحالله وحرامه واألحكام النافعة لكم، لعلكم تعقلوا فتعرفوا : أي ﴾يبني اهللا لكم آياته

  .١أوجب له العمل اوتعرفون املقصود منها، فإن من عرف ذلك 
  

                                                             
 )١/١٠٦(تيسري الكرمي الرمحن  ١
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 تذكر النعم داع إىل طاعة اهللا  
 ي أُوف بِعهدكُم وإِياييا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهد﴿:قال تعاىل

﴾ونبه٤٠/البقرة[فَار[  
انه دعوته بين إسرائيل إىل اإلميان بذكر النعم وهذا يدل ابتدأ اهللا سبح: طريقة داللة اآليات على املقصد
   .على أن تذكر النعم مقصود شرعا

مل يدع اليهود إىل توحيد وال اعتراف باخلالق ألم موحدون ولكنه دعاهم إىل تذكر نعم اهللا 
لى أنفسهم ليذكروا أن تلك سنة اهللا ولريجعوا ع ،عليهم وإىل ما كانت تالقيه أنبياؤهم من مكذبيهم

  .١مبثل ما كانوا يؤنبون به من كذب أنبياءهم وذكرهم ببشارات رسلهم وأنبيائهم بنيب يأيت بعدهم
ويفيد أمرهم بتفكر النعم اليت أنعم ا عليهم لينصرفوا بذلك عن حسد غريهم، فإن تذكري 

الغري، وهذا تعريض  احلسود مبا عنده من النعم عظة له وصرف له عن احلسد الناشىء عن االشتغال بنعم
م أم حاسدون للعرب فيما أوتوا من الكتاب واحلكمة ببعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وانتقال 
النبوة من بين إسرائيل إىل العرب، وإمنا ذكروا بذلك ألن للنفس غفلة عما هو قائم ا، وإمنا تشتغل 

فإذا ،سد نعم الغري نسي أنه أيضاً يف نعمةبأحوال غريها ألن احلس هو أصل املعلومات، فإذا رأى احلا
  .٢أريد صرفه عن احلسد ذكر بنعمه حىت خيف حسده فإن حسدهم هو الذي حال دون تصديقهم به

وإِذْ نجيناكُم من َآلِ فرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناَءكُم ويستحيونَ ﴿:قال تعاىلو
نَ وإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحر فَأَنجيناكُم وأَغْرقْنا َآلَ فرعو) ٤٩(َءكُم وفي ذَلكُم بلَاٌء من ربكُم عظيم نِسا

  ]٥١-٤٩/البقرة[﴾)٥٠(وأَنتم تنظُرونَ 
من بطش آل فرعون  مينت اهللا سبحانه على بين إسرائيل بأن جناهم: طريقة داللة اآليات على املقصد

  .بأن أغرقهم يف البحر وجنى بين إسرائيل وهذا يدل على أن تذكر النعم مقصود شرعا
وإِذْ َآتينا موسى الْكتاب والْفُرقَانَ ) ٥٢(ثُم عفَونا عنكُم من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ  ﴿:قال تعاىلو

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذكُم الْعجلَ فَتوبوا إِلَى ) ٥٣(لَعلَّكُم تهتدونَ 
ه هإِن كُملَيع ابفَت كُمارِئب دنع لَكُم ريخ كُمذَل كُمفُسلُوا أَنفَاقْت كُمارِئب يمحالر ابوالت و

  ]٥٥-٥٢/البقرة[﴾)٥٤(

                                                             
 )١/٤٤٩(التحرير والتنوير  ١
 )١/٤٥٢(التحرير والتنوير  ٢
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مينت اهللا على بين إسرائيل مبواعدة موسى إلنزال التوراة ولكنهم : طريقة داللة اآليات على املقصد
عبدوا العجل من بعده، ورغم ذلك أمرهم بالتوبة بقتل أنفسهم وعفا عنهم وهذا يدل على أن تذكر 

  .النعم مقصود شرعا
ن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ وأَنتم تنظُرونَ وإِذْ قُلْتم يا موسى لَ﴿:قال تعاىلو
  ]٥٦، ٥٥/البقرة[﴾)٥٦(م لَعلَّكُم تشكُرونَ ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُ) ٥٥(

من بعد موم بالصاعقة رغم  مينت اهللا على بين إسرائيل بأن بعثهم :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .جرأم على طلب رؤية اهللا جهرة وهذا يدل على أن تذكر النعم مقصود شرعا

ما وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم و﴿:قال تعاىلو
نلَكا وونونَ﴾كَا ظَلَممظْلي مهفُسوا أَن٥٧/البقرة[ن[  

مينت اهللا على بين إسرائيل بالظالل وإنزال املن والسلوى وهم يف التيه : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .ولكنهم مل يشكروا النعمة بل استمروا يف ظلمهم وهذا يدل على أن تذكر النعم مقصود شرعا

خلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ شئْتم رغَدا وادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا وإِذْ قُلْنا اد﴿:قال تعاىلو
 ِسنِنيحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نا ) ٥٨(حلْنزفَأَن ميلَ لَهي قالَّذ رلًا غَيوا قَوظَلَم ينلَ الَّذدفَب

اِءعمالس نا مزوا رِجظَلَم ينقُونَ  لَى الَّذفْسوا يا كَان٦٠-٥٨/البقرة[﴾)٥٩(بِم[  
مينت اهللا على بين إسرائيل بأمرهم دخول القرية ليعيشوا فيها رغدا : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .ولكنهم عصوا وبدلوا أمر رم وهذا يدل على أن تذكر النعم مقصود شرعا
 وإِذ استسقَى موسى لقَومه فَقُلْنا اضرِب بِعصاك الْحجر فَانفَجرت منه اثْنتا عشرةَ عينا قَد﴿:ال تعاىلقو

علَا تو قِ اللَّهرِز نوا مبراشكُلُوا و مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع﴾ينفِْسدضِ مي الْأَرا ف٦٠/رةالبق[ثَو[  
نت اهللا سبحان على بين إسرائيل بتفجري اثنيت عشرة عينا عندما مي: طريقة داللة اآلية على املقصد

  .وأمرهم بأن ال يعثوا يف األرض مفسدين ،استسقى موسى هلم
ومشهد النعم  .ستحضر أمام خياهلم مشهد جنام من فرعون وملئه كأنه حاضر"يف هذه اآليات 

مث  .. عليهم من تظليل الغمام إىل املن والسلوى إىل تفجري الصخر باملاءاألخرى اليت ظلت تتواىل
ما يكاد يردهم عن واحدة منها حىت يعودوا إىل  ،يذكرهم مبا كان منهم بعد ذلك من احنرافات متوالية

وما يكادون ينجون من عثرة حىت يقعوا  ،وما يكاد يعفو عنهم من معصية حىت يقعوا يف خطيئة ،أخرى
كما أا هي هي يف  ،ونفوسهم هي هي يف التوائها وعنادها وإصرارها على االلتواء والعناد ..ةيف حفر

 ..ونقضها للمواثيق مع را ومع نبيها ،ونكثها للعهد ،ونكوهلا عن األمانة ،ضعفها عن محل التكاليف
حق اهللا فترفض  وتعبد العجل وجتدف يف ،وتكفر بآيات را ،حىت لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغري احلق
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اإلميان لنبيها حىت ترى اهللا جهرة؛ وختالف عما أوصاها به اهللا وهي تدخل القرية فتفعل وتقول غري ما 
اهللا بذحبها  ومتاحل وجتادل يف ذبح البقرة اليت أمر ،وتنسى ميثاق الطور ،أمرت به؛ وتعتدي يف السبت

 ،ا املهتدية؛ وأن اهللا ال يرضى إال عنهامع اإلدعاء العريض بأا هي وحدهوهذا كله  .حلكمة خاصة
  ١ "وأن مجيع األديان باطلة ومجيع األمم ضالة عداها

 تعلق القلب باهللا وحده  
ا عدلٌ ولَا هم واتقُوا يوما لَا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا ولَا يقْبلُ منها شفَاعةٌ ولَا يؤخذُ منه﴿:قال تعاىل

نونَ﴾ير٤٨/البقرة[ص[  
نفي نفع أي أحد من املخلوقني لآلخر يوم القيامة بأي وجه من وجوه :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .٢املنافع يدل على أن تعلق القلب باهللا وحده دون سواه مقصود شرعا
  
  
 تعلم األمساء  

علَى الْملَائكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء هؤلَاِء إِنْ كُنتم  وعلَّم َآدم الْأَسماَء كُلَّها ثُم عرضهم﴿:قال تعاىل
 نيقاد٣١(ص ( يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملَا ع كانحبقَالُوا س)٣٢ ( مبِئْهأَن ما َآدقَالَ ي

ا أَنفَلَم هِمائمونَبِأَسدبا تم لَمأَعضِ والْأَرو اتاومالس بغَي لَمي أَعإِن أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم هِمائمبِأَس مأَهب 
  ]٣٣- ٣١/البقرة[﴾)٣٣(وما كُنتم تكْتمونَ 

يدل على أن  بيان فضل آدم عليه السالم على املالئكة بتعليمه األمساء:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .٣تعلم األمساء مقصود شرعا

وأيا ما كانت طريقة التعليم فقد كان سبباً لتفضيل اإلنسان على بقية أنواع جنسه :"يقول ابن عاشور
وكان ذلك أيضاً سبباً لتفاضل أفراد  .بقوة النطق وإحداث املوضوعات اللغوية للتعبري عما يف الضمري

 ،النطق من استفادة اهول من املعلوم وهو مبدأ العلوم اإلنسان بعضهم على بعض مبا ينشأ عن
وهذا أصل  ،فاإلنسان ملا خلق ناطقاً معرباً عما يف ضمريه فقد خلق مدركاً أي عاملاً وقد خلق معلماً

                                                             
 )١/٧٣،٧٤( -يف ظالل القرآن  ١
 )١/٥١(تيسري الكرمي الرمحن :انظر ٢
 )١/٤٨( املصدر السابق:انظر ٣
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نشأة العلوم والقوانني وتفاريعها؛ألنك إذا نظرت إىل املعارف كلها وجدا وضع أمساء ملسميات 
  .١" األمساء وحتديدها لتسهيل إيصال ما حيصل يف الذهن إىل ذهن الغريوتعريف معاين تلك 

 تفضيل آدم عليه السالم  
 انَ من الْكَافرِين﴾وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لَآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْبر وكَ﴿:قال تعاىل

  ]٣٤/البقرة[
وعبودية هللا ؛ إكراما له وتعظيما؛ أمراهللا تعاىل املالئكة بالسجود آلدم:ى املقصدطريقة داللة اآلية عل
واستكرب عن ؛ امتنع عن السجود ﴾إِال إِبليس أَبى﴿وبادروا كلهم بالسجود، ؛ تعاىل، فامتثلوا أمر اهللا

  .اوهذا يدل على أن تفضيل آدم عليه السالم على املالئكة مقصود شرع ،٢أمر اهللا وعلى آدم
 التفكر يف اآليات الكونية  

ا إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِم﴿: قال تعاىل
الْأَر ا بِهياٍء فَأَحم ناِء ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعني ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ض
  .]١٦٤/البقرة[لََآيات لقَومٍ يعقلُونَ﴾ وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماِء والْأَرضِ

ه بالعقل يدل على مدح اهللا سبحانه ملن يتفكر يف اآليات على وحدانيت:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .٣أن التفكر فيها مقصود شرعا

 التمشي مع األقدار سواء أسرت أو أساءت  
 كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا﴿:قال تعاىل

اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويش عونَ﴾يلَمعلَا ت متأَنو ٢١٦/البقرة[لَم[  
هذه اآليات عامة مطردة، يف أن أفعال اخلري اليت تكرهها النفوس ملا فيها :طريقة داللة اآلية على املقصد

من املشقة أا خري بال شك، وأن أفعال الشر اليت حتب النفوس ملا تتومهه فيها من الراحة واللذة فهي شر 
  .بال شك

ما أحوال الدنيا، فليس األمر مطردا، ولكن الغالب على العبد املؤمن، أنه إذا أحب أمرا من األمور، وأ
فقيض اهللا له من األسباب ما يصرفه عنه أنه خري له، فاألوفق له يف ذلك، أن يشكر اهللا، وجيعل اخلري يف 

حة عبده منه، وأعلم مبصلحته منه الواقع، ألنه يعلم أن اهللا تعاىل أرحم بالعبد من نفسه، وأقدر على مصل

                                                             
 )١/٤١٠(التحرير والتنوير  ١
 )١/٤٨(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 )١/٧٨(تيسري الكرمي الرمحن  ٣:انظر 
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فالالئق بكم أن تتمشوا مع أقداره، سواء سرتكم أو  ﴾واللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ﴿: كما قال تعاىل
  .١ساءتكم
 الشهادة على الناس  

ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ﴿:قال تعاىل
هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعةً إِلَّا جلَكَبِري تإِنْ كَانو 

ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ينلَى الَّذإِنَّ اللَّ ع كُمانإِمي يعضيل﴾يمحر ُءوفاسِ لَربِالن ١٤٣/البقرة[ه[.  
تعليل جعل األمة وسط للشهادة على الناس يدل على أن الشهادة على :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .الناس مقصودة شرعا
بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، حيكمون  ﴾شهداَء علَى الناسِ﴿كاملني ليكونوا ﴾أُمةً وسطًا﴿كانوا 

على الناس من سائر أهل األديان، وال حيكم عليهم غريهم، فما شهدت له هذه األمة بالقبول، فهو 
  .٢مقبول، وما شهدت له بالرد، فهو مردود

 ضرب األمثال 
في  ولَه ذَهب اللَّه بِنورِهم وتركَهممثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد نارا فَلَما أَضاَءت ما ح﴿:قال تعاىل

  ]١٧/البقرة[ ظُلُمات لَا يبصرونَ﴾
ضرب املثل للمنافقني بالذي أوقد نارا يف ظلمات فأبصر ما فيها من :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .٣املخاوف مث ذهب عنه النور وهذا يدل على أن ضرب األمثال مقصود شرعا
أَو كَصيبٍ من السماِء فيه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعهم في َآذَانِهِم من الصواعقِ ﴿:قال تعاىلو

 رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرا) ١٩(حوشم ماَء لَها أَضكُلَّم مهارصأَب طَفخي قرالْب كَادإِذَا  يو يهف
 ﴾)٢٠(قَدير  أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شاَء اللَّه لَذَهب بِسمعهِم وأَبصارِهم إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء

  ]٢٠، ١٩/البقرة[
ربق ضرب املثل باملنافقني يف حتريهم مبن يف ظالم ومطر إذا أضاء له ال:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .٤مشى وإن أظلم وقف وكذا املنافقني يدل على أن ضرب األمثال مقصود شرعا
  

                                                             
 )١/٩٦(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٧٠(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 )١/٤٤(تيسري الكرمي الرمحن ) ١/١٨٦(تفسري القرآن العظيم  ينظر إىل تفسري املثل ٣
 )١/١٩٠(تفسري القرآن العظيم ينظريف توضيح املثل إىل ٤
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نه الْحق إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما الَّذين َآمنوا فَيعلَمونَ أَ﴿:قال تعاىلو
ا الَّذأَمو هِمبر نلُّ مضا يما وريكَث ي بِهدهيا وريكَث لُّ بِهضثَلًا يذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ موا فَيكَفَر ين بِه

 نيقأَ) ٢٦(إِلَّا الْفَاس بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعب نم اللَّه دهونَ عقُضني ينونَ الَّذفِْسديلَ ووصنْ ي
  ]٢٧، ٢٦/البقرة[ ﴾)٢٧(ولَئك هم الْخاسرونَ في الْأَرضِ أُ

ضرب األمثال للهداية واإلضالل يدل على أن ضرب األمثال مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا

 ﴾بعوضةً فَما فَوقَها﴿ي مثل كان أ: أي ﴾إِنَّ اللَّه ال يستحيِي أَنْ يضرِب مثَال ما﴿: يقول تعاىل
يضلُّ بِه كَثريا ﴿: وهلذا قال.. الشتمال األمثال على احلكمة، وإيضاح احلق، واهللا ال يستحيي من احلق

  .١فهذه حال املؤمنني والكافرين عند نزول اآليات القرآنية ﴾ويهدي بِه كَثريا
 معرفة عداوة إبليس وإضالله للعباد  

وكَانَ من  وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لَآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْبر﴿:ل تعاىلقا
رِين٣٤/البقرة[﴾الْكَاف[  

  :طريقة داللة اآلية على املقصد
إبليس آلدم امتناع إبليس عن السجود آلدم حسدا وكربا، وإباءا واستكبارا يدل على أن معرفة عداوة 

  .مقصودة شرعا
م في فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مما كَانا فيه وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُ﴿:قال تعاىلو

  ]٣٦/البقرة[ر ومتاع إِلَى حنيٍ﴾الْأَرضِ مستقَ
ل الشيطان بين آدم على الزلل وإخراجهم من اجلنة يدل على أن مح:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .معرفة عداوة الشيطان للعباد مقصودة شرعا
جيد ؛ أعداء إلبليس وذريته، ومن املعلوم أن العدو؛ آدم وذريته: أي ﴾بعضكُم لبعضٍ عدو﴿:قوله

كل طريق، ففي ضمن هذا، حتذير وحرمانه اخلري ب؛ وجيتهد يف ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق
  .٢بين آدم من الشيطان

  
  

                                                             
 )١/٤٧( الكرمي الرمحن تيسري ١
 )١/٤٩( املصدر السايق ٢
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  معرفة أن أهل الكتاب يعرفون الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به ويكتمون
  ذلك 

 حق وهمتمونَ الْالَّذين َآتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناَءهم وإِنَّ فَرِيقًا منهم لَيكْ﴿:قال تعاىل
  ]٢١٧/البقرة[يعلَمونَ﴾

أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم، وعرفوا أن حممدا رسول : خيرب تعاىل:طريقة داللة اآلية على املقصد
 ١اهللا، وأن ما جاء به، حق وصدق، وتيقنوا ذلك، كما تيقنوا أبناءهم حبيث ال يشتبهون عليهم بغريهم،

أن أهل الكتاب يعلمون الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به مقصودة وهذا يدل على أن معرفة 
  .شرعا
 تالوة اآليات والتزكية وتعليم الكتاب: املقصد من إرسال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  

لِّمكُم الْكتاب والْحكْمةَ كَما أَرسلْنا فيكُم رسولًا منكُم يتلُو علَيكُم َآياتنا ويزكِّيكُم ويع﴿:قال تعاىل
  ]١٥١/البقرة[﴾م تكُونوا تعلَمونَويعلِّمكُم ما لَ

بيان أن املقصد من إرسال الرسول صلى اهللا عليه وسلم تالوة اآليات :طريقة داللة اآلية على املقصد
ته، يف ضالل مبني، ال علم وال ألم كانوا قبل بعث"؛ والتزكية وتعليم الكتاب واحلكمة وتعليم ماال نعلم

  .٢ "عمل، فكل علم أو عمل، نالته هذه األمة فعلى يده صلى اهللا عليه وسلم، وبسببه كان
 احلكم بني الناس:املقصد من إنزال الكتاب  

زلَ معهم الْكتاب بِالْحق كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَن﴿:قال تعاىل
هاَءتا جم دعب نم وهأُوت ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل مهنيا بيغب اتنيالْب م

يهلَفُوا فتا اخموا لنَآم ينالَّذ ى اللَّهدفَه ي ني مدهي اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نيمٍ﴾مقتسم اطراُء إِلَى صش 
  ]٢١٣/البقرة[

  :طريقة داللة اآلية على املقصد
على أن إنزال الكتاب للحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وهذا يدل على أن احلكم ) الالم(التعليل بـ

  .بالكتاب بني الناس مقصود شرعا
وهو اإلخبارات الصادقة، واألوامر العادلة، فكل ما اشتملت عليه  ﴾وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق﴿:قوله

الكتب، فهو حق، يفصل بني املختلفني يف األصول والفروع، وهذا هو الواجب عند االختالف 

                                                             
 )١/٧٢(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٧٤( املصدر السابق:انظر ٢



 
 

256 

له، فصل النزاع، ملا أمر والتنازع، أن يرد االختالف إىل اهللا وإىل رسوله، ولوال أن يف كتابه، وسنة رسو
  .١بالرد إليهما

 البشارة والنذارة:املقصد من بعثة النبيني  
  ]٢١٣/البقرة[ ﴾كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيني مبشرِين ﴿:قال تعاىل

  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .والنذارة ذكر اهللا املقصد من بعثة األنبياء وهو البشارة

من أطاع اهللا بثمرات الطاعات، من الرزق، والقوة يف البدن والقلب، واحلياة الطيبة،  ﴾مبشرِين﴿:قوله
  .وأعلى ذلك، الفوز برضوان اهللا واجلنة

﴿رِينذنممن عصى اهللا، بثمرات املعصية، من حرمان الرزق، والضعف، واإلهانة، واحلياة الضيقة،  ﴿و
  .٢اهللا والناروأشد ذلك، سخط 

 وحدة دين اهللا املنزل إىل الناس  
يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي ﴿:قال تعاىل
 ونبهلَ) ٤٠(فَارو كُمعا ممقًا لدصم لْتزا أَنوا بِمنَآميلًا وا قَلني ثَماتوا بَِآيرتشلَا تو رٍ بِهلَ كَافوا أَوكُونا ت

 قُونفَات ايإِي٤١(و ( َونلَمعت متأَنو قوا الْحمكْتتلِ واطبِالْب قوا الْحلْبِسلَا تو)وا ) ٤٢َآتلَاةَ ووا الصيمأَقو
 عوا مكَعاركَاةَ والز نيعاكأَفَلَا ) ٤٣(الر ابتلُونَ الْكتت متأَنو كُمفُسنَ أَنوسنتو بِالْبِر اسونَ النرأْمأَت

هم ملَاقُو الَّذين يظُنونَ أَن) ٤٥(واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِريةٌ إِلَّا علَى الْخاشعني ) ٤٤(تعقلُونَ 
يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى ) ٤٦(ربهِم وأَنهم إِلَيه راجِعونَ 

 نيالَملُ) ٤٧(الْعقْبلَا يئًا ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجا لَا تموقُوا ياتو دا عهنذُ مخؤلَا يةٌ وفَاعا شهنلَا ملٌ و
  ]٤٨-٤٠/البقرة[﴾)٤٨(هم ينصرونَ 

 ،أمر اهللا سبحانه بين إسرائيل بالوفاء بالعهد، واهلبة، واإلميان مبا أنزل: طريقة داللة اآليات على املقصد
ستعانة بالصرب والصالة، واخلشوع، والركوع مع الراكعني،واال ،والتقوى، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة

  .واإلميان باليوم اآلخر
وعن نسيان  ،وعن الشراء بآيات اهللا مثنا قليال، وعن لبس الباطل باحلق ،واهم عن املسارعة يف الكفر

وهذه .فكل ما أمرهم فهو مقصود شرعا وكل ما اهم عنه فتركه مقصود شرعا.أمر أنفسهم بالرب
  .جنس ما شرع يف دين اإلسالم وهذا يدل على أن مقصود الرساالت واحد األوامر والنواهي هي من

                                                             
 )١/٩٥(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٩٥(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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  .معرفة مفاسد اليهود والنصارى وحتذير املسلمني منهم ومن الوقوع يف مثل ما وقعوافيه
  أمر الناس بالرب ونسيان النفس- ١

  ]٤٤/البقرة[كتاب أَفَلَا تعقلُونَ﴾تتلُونَ الْ تأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتمأَ﴿:قال تعاىل
ذم اهللا بين إسرائيل بنسيام أمر أنفسهم بالرب رغم أم يأمرون : طريقة داللة اآليات على املقصد

  .غريهم به يدل على أن ترك نسيان النفس من األمر مقصود شرعا
لدين، واالجتراء على تأويل الوحي مبا ميليه عليهم ألم ملا طال عليهم األمد يف التهاون بالتخلق بأمور ا

اهلوى بغري هدى، صاروا ينسون أم متلبسون مبثل ما ينهون عنه فإذا تصدوا إىل مواعظ قومهم أو 
باملعروف ووهم عن املنكر، كانوا ينهوم عن مذام قد تلبسوا بأمثاهلا إال أن  اخلطابة فيهم أو أمروهم

ها، فأنساهم أمر أنفسهم بالرب لنسيان سببه، وقد يرى اإلنسان عيب غريه ألنه التعود ا أنساهم إيا
يشاهده، وال يرى عيب نفسه ألنه ال يشاهدها ؛وألن العادة تنسيه حاله ودواء هذا النسيان هو حماسبة 

  .١النفس
  اإلميان ببعض الكتاب والكفر ببعض- ٢

تكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاُء من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي في أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ و﴿:قال تعاىل
  ]٨٥/البقرة[تعملُونَ﴾ غافلٍ عماالْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِ

  :طريقة داللة اآليات على املقصد
لعذاب يف الدنيا واآلخرة على اإلميان ببعض الكتاب والكفر ببعضه يدل على أن ترك ذلك ترتيب ا

  .مقصود شرعا وأن اإلميان به كال مقصود كذلك
 اتباع اهلوى- ٣

الْبينات وأَيدناه  ولَقَد َآتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وَآتينا عيسى ابن مريم﴿:قال تعاىل
يقًا بِروحِ الْقُدسِ أَفَكُلَّما جاَءكُم رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِ

 ]٨٧/البقرة[﴾تقْتلُونَ
وافقون أهواءهم يدل على ذم بين إسرائيل لقتلهم األنبياء الذين ال ي :طريقة داللة اآليات على املقصد
  . أن ترك اتباع اهلوى مقصود شرعا

  اختاذ األصنام آهلة- ٤
  ]٥١/البقرة[ده وأَنتم ظَالمونَ﴾وإِذْ واعدنا موسى أَربعني لَيلَةً ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بع﴿:قال تعاىل

                                                             
 )١/٤٧٤،٤٧٥(التحرير والتنوير  ١
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بين إسرائيل بالظلم الختاذهم العجل يدل على أن  وصف اهللا سبحانه: طريقة داللة اآليات على املقصد
  .ترك اختاذ العجل واألصنام مقصود شرعا

 استبدال الذي هو أدىن بالذي و خري- ٥
ن م وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما تنبِت الْأَرض﴿:قال تعاىل

ريخ وي هى بِالَّذنأَد وي هلُونَ الَّذدبتسا قَالَ أَتهلصبا وهسدعا وهفُوما وهثَّائقا وهقْلا فَإِنَّ  برصبِطُوا ماه
ه ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بَِآيات لَكُم ما سأَلْتم وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباُءوا بِغضبٍ من اللَّ

ا ووصا عبِم كذَل قرِ الْحيبِغ نيبِيلُونَ النقْتيو ونَ﴾اللَّهدتعوا ي٦١/البقرة[كَان[  
ترتب على استبدال قوم موسى الذي هو أدىن بالذي هو خري الذلة :طريقة داللة اآليات على املقصد

  . ة وغضب اهللا فدل ذلك على أن تركه مقصود شرعاواملسكن
وهو املن والسلوى،  بدلُونَ الَّذي هو أَدنى﴾ وهو األطعمة املذكورة، ﴿بِالَّذي هو خير﴾أَتست﴿:قوله

فهذا غري الئق بكم، فإن هذه األطعمة اليت طلبتم، أي مصر هبطتموه وجدمتوها، وأما طعامكم الذي 
ليكم، فهو خري األطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدال؟وملا كان الذي جرى منهم فيه من اهللا به ع

  .)١(أكرب دليل على قلة صربهم واحتقارهم ألوامر اهللا ونعمه، جازاهم من جنس عملهم 
 االعتداء يف السبت والتحيل على أوامر اهللا- ٦

فَجعلْناها ) ٦٥(م في السبت فَقُلْنا لَهم كُونوا قردةً خاسئني ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُ﴿:قال تعاىل
 نيقتلْمظَةً لعوما ولْفَها خما وهيدي نيا بمكَالًا ل٦٦، ٦٥/البقرة[ ﴾)٦٦(ن[  

  :طريقة داللة اآليات على املقصد
يلهم يوم السبت يدل عى أن ترك التحيل مقصود رتب اهللا العذاب على بين إسرائيل العتدائهم وحت

  .شرعا
يا معشر اليهود، ما حل من البأس بأهل القرية اليت عصت أمر اهللا وخالفوا  ﴾ولَقَد علمتم﴿: يقول تعاىل

عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مشروعا هلم، فتحيلوا على 
وحيلهم ملا كانت مشاة للحق يف الظاهر وخمالفة له يف الباطن، كان .ن يف يوم السبتاصطياد احليتا

  .٢جزاؤهم من جنس عملهم
  
  

                                                             
 )١/٥٣(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٢٨٨(تفسري القرآن العظيم  ٢
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 بطر النعمة واحتقارها- ٧
أَرض من وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما تنبِت الْ﴿:قال تعاىل

ريخ وي هى بِالَّذنأَد وي هلُونَ الَّذدبتسا قَالَ أَتهلصبا وهسدعا وهفُوما وهثَّائقا وهقْلا فَإِنَّ  برصبِطُوا ماه
بٍ مضاُءوا بِغبةُ وكَنسالْمالذِّلَّةُ و هِملَيع ترِبضو مأَلْتا سم لَكُم اتونَ بَِآيكْفُروا يكَان مهبِأَن كذَل اللَّه ن

  ]٦١/البقرة[يعتدونَ﴾اللَّه ويقْتلُونَ النبِيني بِغيرِ الْحق ذَلك بِما عصوا وكَانوا 
ة يدل ترتيب العذاب بالذلة واملكسنة والغضب من اهللا على بطر النعم:طريقة داللة اآليات على املقصد

  .على أن  ترك بطر النعمة مقصود شرعا
  تبديل أمر اهللا هلم بالقول والفعل- ٨

حطَّةٌ وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ شئْتم رغَدا وادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا ﴿:قال تعاىل
فَبدلَ الَّذين ظَلَموا قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى ) ٥٨(يد الْمحِسنِني نغفر لَكُم خطَاياكُم وسنزِ
الس نا مزوا رِجظَلَم ينقُونَ﴾الَّذفْسوا يا كَاناِء بِم٥٩-٥٨/البقرة[) ٥٩( م[  

لى تبديلهم قول حطة حبنطة والدخول تعذيب اهللا لبين إسرائيل ع: طريقة داللة اآليات على املقصد
زحفا على أدبارهم بدل الدخول سجدا استهانة واستهزاءا بأمر اهللا  يدل على أن ترك تبديل أمر اهللا 

  .١مقصود شرعا
  حتريف كالم اهللا- ٩

اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمنوا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلَام ﴿:قال تعاىل
ونَ﴾علَمعي مهو ٧٥/البقرة[قَلُوه[  

قطع الطمع يف إميان أهل الكتاب بسبب حتريفهم لكالم اهللا يدل على  :طريقة داللة اآليات على املقصد
  .أن ترك حتريف كالم اهللا مقصود شرعا

ي الطمع فيهم، فإم كانوا حيرفون كالم اهللا من بعد ما فال تطمعوا يف إميام وحالتهم  ال تقتض: أي
عقلوه وعلموه، فيضعون له معاين ما أرادها اهللا، ليومهوا الناس أا من عند اهللا، وما هي من عند اهللا، 
فإذا كانت هذه حاهلم يف كتام الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل اهللا، فكيف 

  . ٢فهذا من أبعد األشياء! كم؟يرجى منهم إميان ل
  
  

                                                             
 )١/٢٧٧(ري القرآن العظيم تفس ١
 )١/٥٦(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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 تعلم السحر-١٠
واتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَروا ﴿:قال تعاىل

ابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعقُولَا يى يتح دأَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتار
 كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحا نم١٠٢/البقرة[﴾إِن[ 

ذم بين إسرائيل يف اتباعهم الشياطني يف تعلم السحر يدل على أن ترك :طريقة داللة اآليات على املقصد
  .تعلم السحر مقصود شرعا

القدرية واحلكمة اإلهلية أن من ترك ما ينفعه، وأمكنه االنتفاع به فلم ينتفع، ابتلي ملا كان من العوائد 
باالشتغال مبا يضره،كذلك هؤالء اليهود ملا نبذوا كتاب اهللا اتبعوا ما تتلوا الشياطني وختتلق من السحر 

ن على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطني للناس السحر، وزعموا أن سليمان عليه السالم كا
 .١يستعمله وبه حصل له امللك العظيم

  تعنتهم وعدم طاعتهم هللا يف ذبح البقرة-١١
الُوا الَْآنَ قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لَا ذَلُولٌ تثري الْأَرض ولَا تسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ لَا شيةَ فيها قَ﴿:قال تعاىل

وهحفَذَب قبِالْح لُونَ﴾جِئْتفْعوا يا كَادم٧١/البقرة[ا و[  
ذم اهللا بين إسرائيل على تعنتهم وتشددهم وعدم طاعتهم ألمر اهللا :طريقة داللة اآليات على املقصد

  .٢يدل على أن ترك التعنت والتشدد مقصود شرعا
  التويل-١٢
خذُوا ما َآتيناكُم بِقُوة واذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَ  وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور﴿:قال تعاىل

)٦٣ (هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضفَلَو كذَل دعب نم متلَّيوت ثُم رِيناسالْخ نم متلَكُن)٦٣/البقرة[ ﴾)٦٤-
٦٤[  

اهللا بين إسرائيل لتوليهم وإعراضهم عن أمر رم يدل على أن ترك  ذم:طريقة داللة اآليات على املقصد
  .التويل مقصود شرعا

  جرأم وقلة أدم مع رم ومع نبيهم موسى عليه السالم بطلب رؤية اهللا جهرة -١٣
قَةُ وأَنتم م الصاعوإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُ﴿:قال تعاىل
  ]٥٥/البقرة[تنظُرونَ﴾

                                                             
 )١/٦٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٥٥( املصدر السابق: انظر ٢
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ترتيب العذاب على جرأم بسؤال رؤية اهللا جهرة يدل على أن ترك : طريقة داللة اآليات على املقصد
  .التجرؤ على اهللا وعلى رسوله مقصود شرعا

  احلرص على احلياة-١٤
ياة ومن الَّذين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة وما ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى ح﴿:قال تعاىل

  ]٩٦/البقرة[﴾هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصري بِما يعملُونَ
وهذا يدل على أن ترك  ذم اهللا لبين إسرائيل حلرصهم على احلياة:طريقة داللة اآليات على املقصد
  .احلرص على احلياة مقصود شرعا

إن عدم متنيهم املوت ليس على الوجه املعتاد عند البشر من كراهة املوت ما دام املرء بعافية، بل هم 
  .)١(جتاوزوا ذلك إىل كوم أحرص من سائر البشر على احلياة حىت املشركني 

  احلسد-١٥
ه أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه بغيا أَنْ ينزلَ اللَّه من فَضله علَى من يشاُء بِئْسما اشتروا بِ﴿:قال تعاىل

  ]٩٦/البقرة[كَافرِين عذَاب مهِني﴾من عباده فَباُءوا بِغضبٍ علَى غَضبٍ وللْ
  :طريقة داللة اآليات على املقصد

العذاب لبين إسرائيل ألم كفروا مبا أنزل اهللا حسدا يدل على أن ترك احلسد مقصود ترتيب الغضب و
  .٢شرعا

  ربط إميام بالرؤية العينية وعدم إميام بالغيب-١٦
تم ةُ وأَنوإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَ﴿:قال تعاىل
  ]٥٥/البقرة[تنظُرونَ﴾

ذم اهللا بين إسرائيل على اشتراطهم اإلميان برؤية اهللا جهرة يدل على : طريقة داللة اآليات على املقصد
  .أن ترك ربط اإلميان بالرؤية العينية وأن اإلميان بالغيب مقصود شرعا

 ردهم املسلمني كفارا حسدا-١٧ 
الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّارا حسدا من عند أَنفُِسهِم من  ود كَثري من أَهلِ﴿:قال تعاىل

 بعد ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء
ير١٠٩/البقرة[﴾قَد[ 

                                                             
 )١/٦١٧(التحرير والتنوير  ١
 )١/٥٨(تيسري الكرمي الرمحن :انظر ٢
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إخبار اهللا سبحانه عن رغبة أهل الكتاب يف رد املسلمني كفارا يدل :يقة داللة اآليات على املقصدطر
  .١على أن معرفة ذلك مقصود شرعا

 مهِتملّيف اتباعِ اليهود والنصارى  رغْبةُ-١٨
قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى ولَئنِ  ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم﴿:قال تعاىل

 ]١٢٠/البقرة[ه من ولي ولَا نصريٍ﴾اتبعت أَهواَءهم بعد الَّذي جاَءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّ
ى، إال باتباعه خيرب تعاىل رسوله، أنه ال يرضى منه اليهود وال النصار:طريقة داللة اآليات على املقصد

﴿إِنَّ هدى اللَّه﴾ الذي : ه، ويزعمون أنه اهلدى، فقل هلمدينهم، ألم دعاة إىل الدين الذي هم علي
وهذا يدل على أن معرفة رغبة اليهود والنصارى يف اتباع ملتهم مقصود .٢﴾هو الْهدىأرسلت به ﴿

 .شرعا
  معصيتهوأمر اهللا مساع -١٩
نا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما َآتيناكُم بِقُوة واسمعوا قَالُوا سمعنا وإِذْ أَخذْ﴿:قال تعاىل

م متإِنْ كُن كُمانإِمي بِه كُمرأْما يمقُلْ بِئْس ملَ بِكُفْرِهجالْع ي قُلُوبِهِموا فرِبأُشا ونيصعونِنيم٩٣/رةالبق[﴾ؤ[  
ذم اهللا بين إسرائيل لقوهلم مسعنا وعصينا يدل على أن ترك العصيان  :طريقة داللة اآليات على املقصد

  . مقصود شرعا
ذكر أحواهلم يف مقابلتهم دعوة موسى الذي يزعمون أم ال يؤمنون إال مبا جاءهم به، فإم مع ذلك 

أعرضوا عن الدعوة احملمدية مبعذرة أم ال يؤمنون إال قد قابلوا دعوته بالعصيان قوالً وفعالً، فإذا كانوا 
 .٣مبا أنزل عليهم، فلماذا قابلوا دعوة أنبيائهم بعد موسى بالقتل؟ وملاذا قابلوا؟ دعوة موسى مبا قابلوا

  شراء بآيات اهللا مثنا قليال-٢٠
ونوا أَولَ كَافرٍ بِه ولَا تشتروا بَِآياتي ثَمنا قَليلًا وَآمنوا بِما أَنزلْت مصدقًا لما معكُم ولَا تكُ﴿:قال تعاىل

ايإِيو قُون٤١/البقرة[﴾فَات[ 
النهي عن الشراء بآيات اهللا مثنا قليال يدل على أن ترك ذلك مقصود : طريقة داللة اآليات على املقصد

  .شرعا

                                                             
 )١/٦٢(تيسري الكرمي الرمحن : انظر ١
 )١/٦٤( املصدر السابق ٢
 )١/٦٠٩(التحرير والتنوير  ٣
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وال تشتروا بِآياتي ﴿:  على السعادة األبدية، فقالكر املانع هلم من اإلميان، وهو اختيار العرض األدىنذ
وهو ما حيصل هلم من املناصب واملآكل، اليت يتومهون انقطاعها، إن آمنوا باهللا ورسوله،  ﴾ثَمنا قَليال

  .١فاشتروها بآيات اهللا واستحبوها، وآثروها
  شراء احلياة الدنيا باآلخرة-٢١
اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالَْآخرة فَلَا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم  أُولَئك الَّذين﴿ :قال تعاىل

ونَ﴾يرص٨٦/البقرة[ن[   
ترتيب العذاب وعدم النصر على شراء احلياة الدنيا باآلخرة يدل على :طريقة داللة اآليات على املقصد

  . أن ترك ذلك مقصود شرعا
 و اإلتيان باآلياتطلب كالم اهللا أ-٢٢
 مثْلَ قَولهِم وقَالَ الَّذين لَا يعلَمونَ لَولَا يكَلِّمنا اللَّه أَو تأْتينا َآيةٌ كَذَلك قَالَ الَّذين من قَبلهِم﴿:قال تعاىل

  ]١١٨/البقرة[﴾تشابهت قُلُوبهم قَد بينا الَْآيات لقَومٍ يوقنونَ
هال يكلمنا، كما كلم : قال اجلهلة من أهل الكتاب وغريهم: أي:طريقة داللة اآليات على املقصد

يعنون آيات االقتراح، اليت يقترحوا بعقوهلم الفاسدة، وآرائهم الكاسدة، اليت  ﴾أَو تأْتينا آيةٌ﴿الرسل، 
، يطلبون آيات التعنت، ال آيات رسلهم فهذا دأم مع ،جترأوا ا على اخلالق، واستكربوا على رسله

  .٢االسترشاد، ومل يكن قصدهم تبني احلق، فإن الرسل، قد جاءوا من اآليات، مبا يؤمن مبثله البشر
  ظلم النفس-٢٣
إِلَى بارِئكُم وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذكُم الْعجلَ فَتوبوا ﴿:قال تعاىل

 وه هإِن كُملَيع ابفَت كُمارِئب دنع لَكُم ريخ كُمذَل كُمفُسلُوا أَنفَاقْتيمحالر ابو٥٤/البقرة[﴾الت[  
ذم اهللا سبحانه بين  إسرائيل ألم ظلموا أنفسهم باختاذ العجل يدل : طريقة داللة اآليات على املقصد

  .ك ظلم النفس مقصود شرعاعلى أن تر
  عدم الصرب على طعام واحد-٢٤
من  وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما تنبِت الْأَرض﴿:قال تعاىل

أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خير اهبِطُوا  بقْلها وقثَّائها وفُومها وعدسها وبصلها قَالَ
رص٦١/البقرة[﴾ام[  

                                                             
 )١/٥٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٦٤( املصدر السابق ٢
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ذم اهللا سبحانه بين إسرائيل على عدم صربهم على طعام واحد يدل :طريقة داللة اآليات على املقصد
  .على أن ترك عدم الصرب مقصود شرعا

  العداوة للمالئكة -٢٥
كَانَ عدوا لجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللَّه مصدقًا لما بين يديه وهدى  قُلْ من﴿:قال تعاىل

 نِنيمؤلْمى لرشبيكَالَ فَإِنَّ اللَّ) ٩٧(ومرِيلَ وجِبو هلسرو هكَتلَائمو لَّها لودكَانَ ع نم ودع ه
ل﴾رِين٩٨/البقرة[لْكَاف[  

عداء اهللا سبحانه ملن عادى املالئكة يدل على أن ترك عداوة املالئكة :طريقة داللة اآليات على املقصد
  .مقصود شرعا

فالعداوة جلربيل املوصوف بذلك، كفر باهللا وآياته، وعداوة هللا ولرسله ومالئكته، فإن عداوم جلربيل، 
فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله، .ند اهللا من احلق على رسل اهللاال لذاته بل ملا ينزل به من ع

  .١والذي أرسل به، والذي أرسل إليه
  العثو يف األرض فسادا-٢٦
  ]٦٠/البقرة[في الْأَرضِ مفِْسدين﴾ ولَا تعثَوا﴿:قال تعاىل

ل على أن ترك ذلك مقصود النهي عن العثو يف األرض بالفساد يد:طريقة داللة اآليات على املقصد
  .شرعا

 العصيان و االعتداء-٢٧
ات وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباُءوا بِغضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بَِآي﴿:قال تعاىل

بِم كذَل قرِ الْحيبِغ نيبِيلُونَ النقْتيو اللَّها ووصونَ﴾ا عدتعوا ي٦١/البقرة[كَان[  
هذه علة أخرى يف  ﴾ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ﴿: قوله تعاىل:طريقة داللة اآليات على املقصد

جمازام مبا جوزوا به، أم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل املناهي، واالعتداء ااوزة يف حد 
  .وهذا يدل على أن ترك العصيان واالعتداء مقصود شرعا ٢أو املأمور بهاملأذون فيه 

  الفسق-٢٨
بِما ِء فَبدلَ الَّذين ظَلَموا قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزا من السما﴿:قال تعاىل

  ]٥٩/البقرة[﴾كَانوا يفْسقُونَ

                                                             
 )١/٦٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٢٨٣(تفسري القرآن العظيم  ٢
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  .ترتيب العذاب على الفسق يدل على أن ترك الفسق مقصود شرعا:داللة اآليات على املقصد طريقة
 قتل األنبياء بغري حق-٢٩
ات وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباُءوا بِغضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بَِآي﴿:قال تعاىل

و وااللَّهكَانا ووصا عبِم كذَل قرِ الْحيبِغ نيبِيلُونَ النقْتونَ﴾ يدتع٦١/البقرة[ي[  
ألم كانوا  بالذلة واملسكنة التعليل بذلك يدل على أن اهللا عذم:طريقة داللة اآليات على املقصد

  .١يقتلون األنبياء وهذا يدل على أن ترك قتل األنبياء مقصود شرعا
 قسوة القلب-٣٠
جر ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ من الْحجارة لَما يتفَ﴿:قال تعاىل

يهبِطُ من خشية اللَّه وما اللَّه بِغافلٍ عما  منه الْأَنهار وإِنَّ منها لَما يشقَّق فَيخرج منه الْماُء وإِنَّ منها لَما
  ]٧٤/البقرة[﴾تعملُونَ

ذم اهللا بين إسرائيل لقسوة قلوم يدل على أن ترك قسوة القلوب :طريقة داللة اآليات على املقصد
  .مقصود شرعا

من : أي ﴾من بعد ذَلك﴿عظة، اشتدت وغلظت، فلم تؤثر فيها املو: أي ﴾ثُم قَست قُلُوبكُم﴿:قوله
عليكم بالنعم العظيمة وأراكم اآليات، ومل يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم، ألن ما شاهدمت،  بعد ما أنعم

  .٢مما يوجب رقة القلب وانقياده
  قلة معرفتهم بالكتاب-٣١
  ]٧٨/البقرة[إِلَّا يظُنونَ﴾ وإِنْ هم ومنهم أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي﴿:قال تعاىل

 ذم اهللا سبحانه الذين ال يعلمون الكتاب إال أماين يدل على أن ترك:طريقة داللة اآليات على املقصد
  .مقصود شرعا قلة املعرفة بالكتاب

﴾مهنمونَ﴾ أيمن أهل الكت: أي ﴿ويعوام، ليسوا من أهل العلم، ﴿: اب ﴿أُملَمعإِال ال ي ابتونَ الْك
﴾انِيليس هلم حظ من كتاب اهللا إال التالوة فقط، وليس عندهم خرب مبا عند األولني الذين : أي أَم

  .٣يعلمون حق املعرفة حاهلم، وهؤالء إمنا معهم ظنون وتقاليد ألهل العلم منهم

  

                                                             
 )١/٢٨٣(تفسري القرآن العظيم :انظر ١
 )١/٥٥(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 )١/٥٦(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
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 قوهلم أنه لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى-٣٢
لُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى تلْك أَمانِيهم قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ وقَا﴿:قال تعاىل

نيقادص مت١١١/البقرة[﴾كُن[  
طلب الربهان على دعوى اليهود والنصارى يف تزكيتهم ألنفسهم :طريقة داللة اآليات على املقصد

 .تزكية النفس مقصود شرعا يدل على أن ترك
  كتابة الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند اهللا-٣٣
قَليلًا فَويلٌ  فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا﴿:قال تعاىل

دأَي تبا كَتمم ملٌلَهيوو ونَ﴾ يهِمكِْسبا يمم م٧٩/البقرة[لَه[  
توعد اهللا الذين حيرفون كالم اهللا للكسب املادي وهذا يدل على أن :طريقة داللة اآليات على املقصد

  .١ترك كتابة حتريف كالم اهللا مقصود شرعا
  كرههم ملا ينزل من اخلري على املسلمني-٣٤
كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ ولَا الْمشرِكني أَنْ ينزلَ علَيكُم من خيرٍ من ربكُم واللَّه  ما يود الَّذين﴿:قال تعاىل

  ]١٠٥/البقرة[للَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ﴾يختص بِرحمته من يشاُء وا
تاب لكرههم ما ينزل على املسلمني ذم الذين كفروا من أهل الك:طريقة داللة اآليات على املقصد

  .وهذا يدل على أن معرفة ذلك عنهم مقصودة شرعا
 الكفر -٣٥
ات وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباُءوا بِغضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بَِآي﴿:قال تعاىل

  ]٦١/البقرة[كَانوا يعتدونَ﴾يني بِغيرِ الْحق ذَلك بِما عصوا واللَّه ويقْتلُونَ النبِ
التعليل بذلك يدل على أن اهللا عذم ألم كفروا باهللا وهذا يدل :طريقة داللة اآليات على املقصد

  .على أن ترك الكفر باهللا مقصود شرعا
نزلَ اللَّه قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا ويكْفُرونَ بِما وراَءه وهو الْحق وإِذَا قيلَ لَهم َآمنوا بِما أَ﴿:قال تعاىلو

مؤم متلُ إِنْ كُنقَب نم اَء اللَّهبِيلُونَ أَنقْتت مقُلْ فَل مهعا ممقًا لدصم﴾٩١/البقرة[نِني[  
بين إسرائيل لكفرهم بالكتب األخرى غري كتام يدل على أن  ذم:طريقة داللة اآليات على املقصد
التفريق بني الرسل والكتب، وزعم اإلميان ببعضها دون بعض، فهذا ف.ترك الكفر بالكتب مقصود شرعا

  .١ليس بإميان، بل هو الكفر بعينه
                                                             

 )١/٥٦(تيسري الكرمي الرمحن : انظر ١
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هم وكَانوا من قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين ولَما جاَءهم كتاب من عند اللَّه مصدق لما مع﴿:قال تعاىلو
نفَلَع وا بِهفُوا كَفَررا عم ماَءها جوا فَلَمكَفَر﴾رِينلَى الْكَافع ٨٩/البقرة[ةُ اللَّه[  

ترتيب اللعنة على الكفر بعد معرفة احلق يدل على أن ترك ذلك :طريقة داللة اآليات على املقصد
  .٢د شرعامقصو

وإِذْ نجيناكُم من َآلِ فرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناَءكُم ويستحيونَ ﴿:قال تعاىلو
  ]٤٩/البقرة[اٌء من ربكُم عظيم﴾نِساَءكُم وفي ذَلكُم بلَ

إسائيل بإجنائهم من فرعون وهم رغم ذلك كفروا  نت اهللا على بينمي:طريقة داللة اآليات على املقصد
  .بعد مشاهدم املعجزة احلسية وهذا يدل على أن ترك الكفر مقصود شرعا

 وإِذ استسقَى موسى لقَومه فَقُلْنا اضرِب بِعصاك الْحجر فَانفَجرت منه اثْنتا عشرةَ عينا قَد﴿:قال تعاىلو
  ]٦٠/البقرة[في الْأَرضِ مفِْسدين﴾ لُّ أُناسٍ مشربهم كُلُوا واشربوا من رِزقِ اللَّه ولَا تعثَواعلم كُ

كفر بين إسرائي رغم معجزة اهللا هلم بتفجري اثنتا عشرة عينا يدل على :طريقة داللة اآليات على املقصد
  .أن ترك الكفر مقصود شرعا

  ]٨٨/البقرة[هم فَقَليلًا ما يؤمنونَ﴾لُوا قُلُوبنا غُلْف بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِوقَا﴿:قال تعاىلو
ترتيب لعنة اهللا على الكفر وقلة اإلميان يدل على أن تركهما مقصود :طريقة داللة اآليات على املقصد

  .شرعا
عليها غالف وأغطية، : ن قلوم غلف، أياعتذروا عن اإلميان ملا دعوم إليه، يا أيها الرسول، بأ: أي

: تعاىلالعلم، وهذا كذب منهم، فلهذا قال عذر لعدم  - بزعمهم  - فال تفقه ما تقول، يعين فيكون هلم 
﴿مبِكُفْرِه اللَّه مهنلْ لَعم مطرودون ملعونون، بسبب كفرهم، فقليال املؤمن منهم، أو قليال : أي ﴾بأ

  .٣كثريإميام، وكفرهم هو ال
  احلق بالباطل وكتمان احلق سبلَ-٣٦
  ]٤٢/البقرة[ق وأَنتم تعلَمونَ﴾ولَا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا الْح﴿:قال تعاىل

النهي عن لبس احلق بالباطل وكتمان احلق يدل على أن ترك ذلك : طريقة داللة اآليات على املقصد
  .مقصود شرعا

                                                                                                                                                                                   
 )١/٥٩(الرمحن تيسري الكرمي  ١
 )١/٥٨( املصدر السابق:انظر٢
 )١/٥٨( املصدر السابق ٣
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ن شيئني، عن خلط احلق بالباطل، وكتمان احلق؛ ألن املقصود من أهل الكتب والعلم، متييز اهم ع
احلق، وإظهار احلق، ليهتدي بذلك املهتدون، ويرجع الضالون، وتقوم احلجة على املعاندين؛ ألن اهللا 

مني، فمن عمل احلق من الباطل، ولتستبني سبيل املهتدين من سبيل ار فصل آياته وأوضح بيناته، ليميز
ومن لبس احلق بالباطل، فلم مييز هذا من هذا،  .ذا من أهل العلم، فهو من خلفاء الرسل وهداة األمم

مع علمه بذلك، وكتم احلق الذي يعلمه، وأمر بإظهاره، فهو من دعاة جهنم، ألن الناس ال يقتدون يف 
  .١أمر دينهم بغري علمائهم، فاختاروا ألنفسكم إحدى احلالتني

  س وتزكيتها النف مدح-٣٧
ه عهده أَم وقَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودةً قُلْ أَتخذْتم عند اللَّه عهدا فَلَن يخلف اللَّ﴿:قال تعال
قُولُونَ عونَ﴾تلَمعا لَا تم ٨٠/البقرة[لَى اللَّه[   

ذم اهللا بين إسرائيل لتزكيتهم أنفسهم يدل على أن ترك تزكية النفس :املقصد طريقة داللة اآليات على
  .مقصود شرعا

ذكر أفعاهلم القبيحة، مث ذكر مع هذا أم يزكون أنفسهم، ويشهدون هلا بالنجاة من عذاب اهللا، والفوز 
  .٢بني اإلساءة واألمنقليلة تعد باألصابع، فجمعوا : بثوابه، وأم لن متسهم النار إال أياما معدودة، أي

  املسارعة يف الكفر-٣٨
ا قَليلًا وَآمنوا بِما أَنزلْت مصدقًا لما معكُم ولَا تكُونوا أَولَ كَافرٍ بِه ولَا تشتروا بَِآياتي ثَمن﴿:قال تعاىل

قُونفَات ايإِي٤١/البقرة[﴾و[  
  .لنهي عن اإلسراع بالكفر يدل على أن ترك ذلك مقصود شرعاا: طريقة داللة اآليات على املقصد

أبلغ من  ﴾أَولَ كَافرٍ بِه﴿: ويف قوله.بالرسول والقرآن: أي ﴾وال تكُونوا أَولَ كَافرٍ بِه﴿:قوله تعاىل
غي ألم إذا كانوا أول كافر به، كان فيه مبادرم إىل الكفر به، عكس ما ينب ﴾وال تكفروا به﴿: قوله

  .٣منهم، وصار عليهم إمثهم وإمث من اقتدى م من بعدهم
  نبذ العهود-٣٩
  ]١٠٠/البقرة[كْثَرهم لَا يؤمنونَ﴾أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَ﴿:قال تعاىل

فـ .على الوفاء ا فيه التعجيب من كثرة معاهدام، وعدم صربهم :طريقة داللة اآليات على املقصد
تفيد التكرار، فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض، ما السبب يف ذلك؟ السبب أن أكثرهم ال "كُلَّما "

                                                             
 )١/٥٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٥٧( املصدر السابق ٢
 )١/٥٠( املصدر السابق ٣
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وهذا يدل على أن ترك نبذ العهود مقصود .١يؤمنون، فعدم إميام هو الذي أوجب هلم نقض العهود
  .شرعا

  نبذ كتاب اهللا وراء ظهورهم-٤٠
اَءهم رسولٌ من عند اللَّه مصدق لما معهم نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب ولَما ج﴿:قال تعاىل

  ]١٠١/البقرة[أَنهم لَا يعلَمونَ﴾اللَّه وراَء ظُهورِهم كَ
بعدما  ب اهللا وإعراضهم عنهذم اهللا سبحانه بين إسرائيل لنبذهم كتا :طريقة داللة اآليات على املقصد

  .٢يدل على أن ترك ذلك مقصود شرعا وأن االستمساك بالكتاب  مقصود شرعا جاءهم احلق
 نسب الولد هللا  

اوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه بلْ لَه ما في السم﴿:قال تعاىل
  ]١١٦/البقرة[﴾انِتونَقَ

ذم أهل الكتاب على نسبهم الولد هللا يدل على أن ترك نسب الولد :يقة داللة اآليات على املقصدطر
  .إىل اهللا مقصود شرعا

فنسبوه إىل ما ال  }اتخذَ اللَّه ولَدا{: اليهود والنصارى واملشركون، وكل من قال ذلك: أي }وقَالُوا{
  .٣ميليق جبالله، وأساءوا كل اإلساءة، وظلموا أنفسه

  النفاق  
ح اللَّه وإِذَا لَقُوا الَّذين َآمنوا قَالُوا َآمنا وإِذَا خلَا بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُوا أَتحدثُونهم بِما فَت{:قال تعاىل

وكُماجحيل كُملَيع بر دنع لُونَبِهقعأَفَلَا ت ٧٦/البقرة[}كُم[  
وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا {: ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال:يات على املقصدطريقة داللة اآل

فلم يكن  }وإِذَا خال بعضهم إِلَى بعضٍ{فأظهروا هلم اإلميان قوال بألسنتهم، ما ليس يف قلوم،  }آمنا
أتظهرون : أي }هم بِما فَتح اللَّه علَيكُمأَتحدثُون{: عندهم أحد من غري أهل دينهم، قال بعضهم لبعض

إم قد أقروا بأن ما حنن : يقولون هلم اإلميان وختربوهم أنكم مثلهم، فيكون ذلك حجة هلم عليكم؟
وهذا يدل على أن  ٤}أَفَال تعقلُونَ{عليه حق، وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم 

  .ترك النفاق مقصود شرعا

                                                             
 )١/٦٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٦٠( املصدر السابق: انظر ٢
 )١/٦٤( املصدر السابق ٣
 )١/٥٦(تيسري الكرمي الرمحن  ٤
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  ناإلیما:المطلب األول
  
  

  اإلیمان باألسماء والصفات
  

  اإلميان بإتيان اهللا للناس مجيعا يوم القيامة - ١
ه علَى ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيرات أَين ما تكُونوا يأْت بِكُم اللَّه جميعا إِنَّ اللَّ﴿:قال تعاىل
  ]١٤٨/البقرة[﴾قَدير كُلِّ شيٍء

إخبار اهللا عن نفسه بأنه يأيت بالناس مجيعا من أي مكان يكونون فيه  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .١ليجمعهم ليوم القيامة يدل على أن اإلميان بذلك مقصود شرعا

  اإلميان بألوهيته سبحانه- ٢
  ]١٦٣/البقرة[ هو الرحمن الرحيم﴾ اوإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّ﴿:قال تعاىل

وصف اهللا سبحنه بأنه اإلله يدل على أن اإلميان بألوهيته مقصود  :طريقة داللة اآلية على املقصد
الرحمن ﴿وهو املستحق ألن يؤله ويعبد جبميع أنواع العبادة، وال يشرك به أحد من خلقه، ألنه .شرعا

يمح٢﴾الر. 
  اهللا شاكر عليم اإلميان بأن- ٣

ف بِهِما إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلَا جناح علَيه أَنْ يطَّو﴿:قال تعاىل
يملع راكش ا فَإِنَّ اللَّهريخ عطَوت نم١٥٨/البقرة[﴾و[  

  .إخبار اهللا بأنه شاكر عليم يدل على أن اإلميان بذلك مقصود شرعا :املقصدطريقة داللة اآلية على 
ومع أنه وجيازيهم عليه، العظيم من األجر الشاكر والشكورالذي يقبل من عباده اليسري من العمل،

  .٣شاكر، فهو عليم مبن يستحق الثواب الكامل، حبسب نيته وإميانه وتقواه، ممن ليس كذلك
   واسع عليماإلميان بأن اهللا- ٤

ة مائَةُ مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ﴿:قال تعاىل
اُء وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبحيملع عاسو ٢٦١/البقرة[﴾اللَّه[.  

                                                             
 )١/٧٢(الكرمي الرمحن  تيسري ١
 )١/٧٧(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 )١/٧٦(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
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إخبار اهللا سبحانه عن نفسه أنه واسع عليم يدل على أن اإلميان بذلك :آلية على املقصدطريقة داللة ا
مبن يستحق هذه  ﴾عليم﴿ومع هذا فهو ، الفضل، واسع العطاء ﴾واهللا واسع﴿:قوله.مقصود شرعا

  .١املضاعفة ومن ال يستحقها، فيضع املضاعفة يف موضعها لكمال علمه وحكمته
  يت اإلميان بأن اهللا حيي ومي- ٥

ي يحيِي أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذ﴿:قال تعاىل
الْم نسِ ممي بِالشأْتي فَإِنَّ اللَّه يماهرقَالَ إِب يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتميرِبِ وغالْم نا مبِه رِقِ فَأْتش

نيمالظَّال مي الْقَودهال ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِت٢٥٨/البقرة[﴾فَب[.  
وصف إبراهيم هللا سبحانه بأنه الذي حييي ومييت يدل على أن اإلميان  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .بأن اهللا هو احمليي املميت مقصود شرعا
  ميان بأن اهللا يقبض ويبسطاإل- ٦

يبسطُ وإِلَيه من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثريةً واللَّه يقْبِض و﴿:تعاىل قال
  ]٢٤٥/البقرة[ ترجعونَ﴾

وهذا يدل على أن اإلميان بذلك أخرب اهللا سبحانه أنه يقبض ويبسط  :طريقة داللة اآلية على املقصد
يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء، : أي ﴾واهللا يقبض ويبسط﴿:قوله.مقصود شرعا

  .٢فالتصرف كله بيديه ومدار األمور راجع إليه، فاإلمساك ال يبسط الرزق، واإلنفاق ال يقبضه
  اإلميان بأنه ال إله إال اهللا- ٧

  ]١٦٣/البقرة[﴾واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيموإِلَهكُم إِلَه ﴿:قال تعاىل
أخرب اهللا سبحانه بأنه ال إله إال اهللا وهذا يدل على أن اإلميان بذلك  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا
  ]٢٥٥/البقرة[﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم﴿:قال تعاىلو

وصف اهللا سبحانه نفسه بأنه ال إله إال هو يدل على أن اإلميان بذلك  :قة داللة اآلية على املقصدطري
ال معبود حبق سواه، فهو اإلله احلق الذي تتعني أن تكون : أي ﴾ال إله إال هو﴿ومعىن .مقصود شرعا

  .٣مجيع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعاىل
  

                                                             
 )١/١١٢(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/١٠٦( املصدر السابق ٢
 )١/١١٠( املصدر السابق ٣
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  ده إال بإذنهاإلميان بأنه اليشفع أحد عن- ٨
لْأَرضِ من اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في السماوات وما في ا﴿:قال تعاىل

لْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ٢٥٥/البقرة[﴾م[  
على أن اإلميان  أخرب سبحانه أنه ال يشفع أحد عنده إال بإذنه يدل :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .١بذلك مقصود شرعا
  اإلميان بأن اهللا سريع احلساب- ٩

  ]٢٠٢/البقرة[﴾أُولَئك لَهم نصيب مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ﴿:قال تعاىل
وصف اهللا نفسه بأنه سريع احلساب يدل على أن اإلميان بذلك مقصود  :ة داللة اآلية على املقصدطريق
  .شرعا

  اإلميان بأن اهللا مسيع عليم-١٠
  ]١٨١/رةالبق[﴾فَمن بدلَه بعدما سمعه فَإِنما إِثْمه علَى الَّذين يبدلُونه إِنَّ اللَّه سميع عليم﴿:قال تعاىل

وصف اهللا سبحانه نفسه بأنه مسيع عليم يدل على أن اإلميان بسمعه  :طريقة داللة اآلية على املقصد
يسمع سائر األصوات، ومنه مساعه ملقالة املوصي ووصيته،  ﴾إِنَّ اللَّه سميع﴿:قوله.وعلمه مقصود شرعا

بنيته، وعليم بعمل املوصى إليه،  ﴾ليمع﴿فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه، وأن ال جيور يف وصيته، 
فإذا اجتهد املوصي، وعلم اهللا من نيته ذلك، أثابه ولو أخطأ، وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، 

  .٢فإن اهللا عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من اهللا
  اإلميان بأن اهللا شديد العقاب-١١
م َآتيناهم من َآية بينة ومن يبدلْ نِعمةَ اللَّه من بعد ما جاَءته فَإِنَّ اللَّه سلْ بنِي إِسرائيلَ كَ﴿:قال تعاىل

  ]١٩٦/البقرة[﴾واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ﴿:قال تعاىلو]٢١١/البقرة[﴾شديد الْعقَابِ
يدل على أن اإلميان  ملن عصاه إخبار اهللا سبحانه بأنه شديد العقاب :املقصد طريقة داللة اآلية على

  .٣بذلك مقصود شرعا
  
  

                                                             
 )١/١١٠(تيسري الكرمي الرمحن :انظر ١
 )١/٨٥( املصدر السابق ٢
 )١/٩٠( املصدر السابق :انظر ٣
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  اإلميان بأن اهللا قريب-١٢
ي ا بِوإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنو﴿:قال تعاىل

  ]١٨٦/البقرة[﴾لَعلَّهم يرشدونَ
يدل على أن  من داعيه باإلجابة وصف اهللا سبحانه نفسه بأنه قريب :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .١اإلميان بذلك مقصود شرعا
  .اإلميان بأن اهللا ال يغفل عما يعمله العباد-١٣
فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ  قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماِء﴿:قال تعاىل

نم قالْح هونَ أَنلَمعلَي ابتوا الْكأُوت ينإِنَّ الَّذو هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحا اللَّ ومو هِمبر ه
ا يملٍ عافلُونَ﴾بِغم١٤٤/البقرة[ ع[  

بل حيفظ عليهم  إخبار اهللا عن نفسه بأنه ال يغفل عما يعمله العباد :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .يدل على أن اإلميان بذلك مقصود شرعا،٢أعماهلم، وجيازيهم عليها

  اإلميان بتوبة اهللا على عباده-١٤
  ]٣٧/البقرة[﴾مات فَتاب علَيه إِنه هو التواب الرحيمفَتلَقَّى َآدم من ربه كَل﴿:قال تعاىل

توبة اهللا آلدم ووصفه بالتواب يدل على أن اإلميان بأنه التواب يتوب  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .٣على عباده ويوفقهم للتوبة مقصود شرعا

  اإلميان بتوحيد اهللا-١٥
  ]١٦٣/البقرة[﴾ه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيموإِلَهكُم إِلَ﴿:قال تعاىل

إخبار اهللا سبحانه بأنه إله واحد يدل على أن اإلميان بوحدانيته  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصودة شرعا

فليس له  شريك يف  متوحد منفرد يف ذاته، وأمسائه، وصفاته، وأفعاله،: أي ﴾إِلَه واحد﴿أنه  خرب تعاىلأ
  .٤ذاته، وال مسي له وال كفو له، وال مثل، وال نظري، وال خالق، وال مدبر غريه

 اإلميان حبفظ اهللا-١٦
  ]٢٥٥/البقرة[ ﴾وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولَا يئُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم﴿:قال تعاىل

                                                             
 )١/٨٧(رمي الرمحن تيسري الك ١
 )١/٧١( املصدر السابق ٢
 )١/٥٠( املصدر السابق: انظر ٣
 )١/٧٧( املصدر السابق ٤
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وصف اهللا سبحانه نفسه بأنه ال يثقله حفظ السماوات واألرض يدل  :ة على املقصدطريقة داللة اآلي
  .على أن اإلميان حبفظه مقصود شرعا

  اإلميان حبكمة اهللا-١٧
  ]٣٢/البقرة[﴾نت الْعليم الْحكيمقَالُوا سبحانك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَ﴿:قال تعاىل
وصف اهللا سبحانه بأنه احلكيم يدل على أن اإلميان حبكمته مقصود  :اللة اآلية على املقصدطريقة د

  .شرعا
من له احلكمة التامة اليت ال خيرج عنها خملوق، وال يشذ عنها : احلكيم ﴾إِنك أَنت الْعليم الْحكيم﴿:قوله

وضع الشيء يف موضعه الالئق : حلكمةوال أمر بشيء إال حلكمة، وا: مأمور، فما خلق شيئا إال حلكمة
  .١به

 اإلميان حبياته وقيوميته-١٨
  ]٢٥٥/البقرة[﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم﴿:قال تعاىل

وصف اهللا سبحانه نفسه بأنه احلي القيوم يدل على أن اإلميان بذلك  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

احلي من له احلياة الكاملة املستلزمة جلميع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم  ﴾القيوم احلي﴿: قوله
هو الذي قام بنفسه وقام بغريه، وذلك مستلزم جلميع األفعال اليت اتصف : والقدرة، وحنو ذلك، والقيوم

  .٢ا رب العاملني
  .اإلميان برأفة اهللا ورمحته بالناس-١٩
  ]١٤٣/البقرة[﴾اللَّه ليضيع إِميانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرُءوف رحيموما كَانَ ﴿:قال تعاىل

إخبار اهللا عن نفسه بأه رؤوف رحيم بالناس يدل على أن اإلميان  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .بذلك مقصود شرعا

لرمحة م عظيمها، فمن رأفته ورمحته م، أن يتم شديد ا: أي ﴾إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرُءوف رحيم﴿: قوله
عليهم نعمته اليت ابتدأهم ا، وأن ميز عنهم من دخل يف اإلميان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا، 

  .٣زاد به إميام، وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إىل أشرف البيوت، وأجلها

                                                             
 )١/٤٨(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/١١٠( املصدر السابق ٢
 )١/٧٠( املصدر السابق ٣
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  اإلميان برمحته عباده-٢٠
  ]٣٧/البقرة[ ه هو التواب الرحيم﴾تلَقَّى َآدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنفَ﴿:قال تعاىل

  .وصفه سبحانه بالرحيم يدل على أن اإلميان برمحته مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
  ]١٦٣/البقرة[﴾الرحمن الرحيموإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو ﴿:قال تعاىلو

املتصف بالرمحة العظيمة، اليت ال مياثلها رمحة ﴾الرحمن الرحيم﴿:قوله :طريقة داللة اآلية على املقصد
أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فربمحته وجدت املخلوقات، وبرمحته حصلت هلا أنواع 

، وبرمحته عرف عباده نفسه بصفاته وآالئه، وبين هلم كل ما الكماالت، وبرمحته اندفع عنها كل نقمة
  .١حيتاجون إليه من مصاحل دينهم ودنياهم، بإرسال الرسل، وإنزال الكتب

  اإلميان برزق اهللا ملن يشاء-٢١
لَّذين اتقَوا فَوقَهم يوم الْقيامة زين للَّذين كَفَروا الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ من الَّذين َآمنوا وا﴿:ىلقال تعا

قزري اللَّهابٍ﴾ وسرِ حياُء بِغشي ن٢١٢/البقرة[ م[  
إخبار اهللا سبحانه عن نفسه أنه يرزق من يشاء بغري حساب يدل على  :طريقة داللة اآلية على املقصد
ة واألخروية، ال حتصل إال بتقدير اهللا، ولن ملا كانت األرزاق الدنيوي .أن اإلميان بذلك مقصود شرعا
فالرزق الدنيوي حيصل للمؤمن ﴾واللَّه يرزق من يشاُء بِغيرِ حسابٍ﴿: تنال إال مبشيئة اهللا، قال تعاىل

والكافر، وأما رزق القلوب من العلم واإلميان، وحمبة اهللا وخشيته ورجائه، وحنو ذلك، فال يعطيها إال 
  .٢من حيب
  اإلميان بعظمة الكرسي-٢٢
  ]٢٥٥/البقرة[﴾وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولَا يئُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم﴿:قال تعاىل

وصف اهللا سبحانه الكرسي بأنه يسع السماوات واألرض وهذا يدل  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .٣ته مقصود شرعاعلى أن اإلميان بعظم

  اإلميان بعزة اهللا وحكمته-٢٣
ِسد ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصالح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم واللَّه يعلَم الْمفْ﴿:قال تعاىل

زِيزع إِنَّ اللَّه كُمتنألع اَء اللَّهش لَوحِ ولصالْم نم يمك٢٢٠/البقرة[﴾ح[  

                                                             
 )١/٧٧(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٩٥( املصدر السابق ٢
 )١/١١٠( املصدر السابق :انظر ٣
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وصف اهللا سبحانه لنفسه بأنه عزيز حكيم يدل على أن اإلميان بعزته :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .ومحته مقصود شرعا

ال يفعل إال  ﴾حكيم﴿له القوة الكاملة، والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك : أي ﴾إِنَّ اللَّه عزِيز﴿:قوله
إنه ما شاء فعل، وافق : ملة وعنايته التامة، فعزته ال تنايف حكمته، فال يقالما هو مقتضى حكمته الكا
إن أفعاله وكذلك أحكامه، تابعة حلكمته، فال خيلق شيئا عبثا، بل ال بد له : احلكمة أو خالفها، بل يقال

مبا فيه  من حكمة، عرفناها، أم مل نعرفها وكذلك مل يشرع لعباده شيئا جمردا عن احلكمة، فال يأمر إال
  .١مصلحة خالصة، أو راجحة، وال ينهى إال عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لتمام حكمته ورمحته

  اإلميان بعلم اهللا-٢٤
يب  غَقَالَ يا َآدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم فَلَما أَنبأَهم بِأَسمائهِم قَالَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم﴿:قال تعاىل

  ]٣٣/البقرة[﴾وما كُنتم تكْتمونَ السماوات والْأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ
وصف اهللا تعاىل نفسه بأنه يعلم غيب السماوات واألرض ويعلم ما  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .نبدي وما نكتم وهذا يدل على أن اإلميان بعلمه مقصود شرعا
وابنِ  أَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ واألقْربِني والْيتامى والْمساكنيِيس﴿:قال تعاىلو

يملع بِه رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ نلُوا مفْعا تمبِيلِ و٢١٥/البقرة[﴾الس[.  
سبحانه بأنه يعلم كل خري يفعله اإلنسان يدل على أن  وصف اهللا :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .اإلميان بعلمه مقصود شرعا
من صدقة على هؤالء وغريهم، بل ومن مجيع أنواع الطاعات والقربات،  ﴾وما تفْعلُوا من خيرٍ﴿:قوله

كل على حسب نيته  فيجازيكم عليه، وحيفظه لكم، ﴾فَإِنَّ اللَّه بِه عليم﴿ألا تدخل يف اسم اخلري، 
  .٢وإخالصه، وكثرة نفقته وقلتها، وشدة احلاجة إليها، وعظم وقعها ونفعها

 يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِلَّا بِما شاَء وسع كُرسيه﴿:قال تعاىلو
  ]٢٥٥/البقرة[﴾يئُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيمالسماوات والْأَرض ولَا 

وصف اهللا سبحانه نفسه بأنه يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم يدل على  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .٣أن اإلميان بعلمه مقصود شرعا

  
                                                             

 )١/٩٩(ري الكرمي الرمحن تيس ١
 )١/٩٦( املصدر السابق ٢
 )١/١١٠( املصدر السابق ٣
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  اإلميان بعلم اهللا ما يف األنفس-٢٥
فيما عرضتم بِه من خطْبة النساِء أَو أَكْننتم في أَنفُِسكُم علم اللَّه أَنكُم  ولَا جناح علَيكُم﴿:قال تعاىل

ةَ النقْدوا عزِمعلَا توفًا ورعلًا مقُولُوا قَوا إِلَّا أَنْ ترس نوهداعولَا ت نلَكو نهونذْكُرتلُسبى يتغَ كَاحِ ح
  ]٢٢٥/البقرة[اللَّه غَفُور حليم﴾ الْكتاب أَجلَه واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُِسكُم فَاحذَروه واعلَموا أَنَّ

إخبار اهللا سبحانه أنه يعلم ما يف األنفس يدل على أن اإلميان بذلك  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

فانووا اخلري، وال تنووا الشر، خوفا من عقابه ورجاء : أي ﴾واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُِسكُم﴿:لهقو
  .١لثوابه

  اإلميان بعلوه وعظمته-٢٦
  ]٢٥٥/البقرة[﴾وهو الْعلي الْعظيم﴿:قال تعاىل

العلي العظيم يدل على أن اإلميان بذلك  وصف اهللا سبحانه نفسه بأنه :طريقة داللة اآلية على املقصد
بذاته فوق عرشه، العلي بقهره جلميع املخلوقات، العلي بقدره  ﴾وهو العلي﴿:قوله.مقصود شرعا
الذي تتضائل عند عظمته جربوت اجلبابرة، وتصغر يف جانب جالله أنوف  ﴾العظيم﴿لكمال صفاته 
  .٢امللوك القاهرة

 اإلميان بغىن اهللا وحلمه-٢٧
  ]٢٦٣/البقرة[﴾قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها أَذًى واللَّه غَنِي حليم﴿:عاىلقال ت

إخبار اهللا سبحانه عن نفسه أنه غين حليم يدل على أن اإلميان بذلك  :طريقة داللة اآلية على املقصد
على من عصاه ال يعاجله  ﴾حليم﴿فهو ، ومع هذا - صدقاتكم- عن ﴾واهللا غين﴿:قوله.مقصود شرعا

  .٣بعقوبة مع قدرته عليه
  اإلميان بقدرة اهللا على كل شيء-٢٨
ى ه علَولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيرات أَين ما تكُونوا يأْت بِكُم اللَّه جميعا إِنَّ اللَّ﴿:قال تعاىل

﴾يرٍء قَدي١٤٨/البقرة[ كُلِّ ش[  
إخبار اهللا عن نفسه بأنه على كل شيء قدير يدل على أن اإلميان  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .بقدرته مقصود شرعا
                                                             

 )١/١٠٥(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/١١٠( املصدر السابق ٢
 )١/١١٣( املصدر السابق ٣
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  اإلميان مبلك اهللا -٢٩
لسماوات وما في الْأَرضِ من ﴿اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في ا:قال تعاىل

ٍء مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي ياَء ذَا الَّذا شإِلَّا بِم هلْمع ن
ح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عسو﴾يمظالْع يلالْع وها وم٢٥٥/البقرة[فْظُه[  

  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .وصف اهللا سبحانه نفسه بأن له مايف السماوات واألرض يدل على أن اإلميان مبلكه مقصود شرعا

دبر هو املالك وما سواه مملوك وهو اخلالق الرازق امل: ﴿له ما يف السماوات وما يف األرض﴾ أي:قوله
  .١وغريه خملوق مرزوق مدبر ال ميلك لنفسه وال لغريه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض

ه ﴿للَّه ما في السماوات وما في األرضِ وإِنْ تبدوا ما في أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه اللَّ:قال تعاىلو
اُء وشي نمل رفغفَي﴾يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشي نم ذِّبع٢٨٤/البقرة[ي[.  

هذا إخبار من اهللا أنه له ما يف السماوات وما يف األرض، اجلميع خلقهم :طريقة داللة اآلية على املقصد
وال نفعا  ورزقهم ودبرهم ملصاحلهم الدينية والدنيوية، فكانوا ملكا له وعبيدا، ال ميلكون ألنفسهم ضرا

وهذا .٢وال موتا وال حياة وال نشورا، وهو رم ومالكهم الذي يتصرف فيهم حبكمته وعدله وإحسانه
  .يدل على أن اإلميان مبلكه مقصود شرعا

  اإلميان مبغفرة اهللا وحلمه-٣٠
ما كَسبت قُلُوبكُم واللَّه غَفُور ﴿لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِ:قال تعاىل

﴾يمل٢٢٥/البقرة[ح[  
وصف اهللا سبحانه نفسه بأنه غفور حليم يدل على أن اإلميان مبغفرته :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .وحلمه مقصود شرعا
نه وستر، ﴿واهللا غفور﴾ ملن تاب إليه، ﴿حليم﴾ مبن عصاه، حيث مل يعاجله بالعقوبة، بل حلم ع:قوله

  .٣وصفح مع قدرته عليه، وكونه بني يديه
  اإلميان مبغفرة اهللا ورمحته-٣١
 غَفُور ﴿إِنَّ الَّذين َآمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ رحمةَ اللَّه واللَّه:قال تعاىل
﴾يمح٢١٨/البقرة[ر[  

                                                             
 )١/١١٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/١٢٠( املصدر السابق ٢
 )١/١٠١( املصدر السابق ٣
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إخبار اهللا سبحانه بأنه غفور رحيم يدل على أن اإلميان بذلك مقصود  :ية على املقصدطريقة داللة اآل
  .شرعا

ملن تاب توبة نصوحا ﴿رحيم﴾ وسعت رمحته كل شيء، وعم جوده وإحسانه : ﴿واللَّه غَفُور﴾ أي
  .كل حي

سنات يذهنب السيئات ويف هذا دليل على أن من قام ذه األعمال املذكورة، حصل له مغفرة اهللا، إذ احل
  .وحصلت له رمحة اهللا

وإذا حصلت له املغفرة، اندفعت عنه عقوبات الدنيا واآلخرة، اليت هي آثار الذنوب، اليت قد غفرت 
  .١واضمحلت آثارها، وإذا حصلت له الرمحة، حصل على كل خري يف الدنيا واآلخرة

لدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا ﴿إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ وا:قال تعاىلو
﴾يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع فَلَا إِثْم اد١٧٣/البقرة[ع[  

غفرته وصف اهللا سبحانه نفسه بأنه غفور رحيم يدل على أن اإلميان مب:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .ورمحته مقصود شرعا

، من رمحته تعاىل بعباده، فلهذا ختمها ذين االمسني -أي حال الضرورة-هذه اإلباحة والتوسعة
وملا كان احلل مشروطا ذين الشرطني، .﴿إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾: الكرميني املناسبني غاية املناسبة فقال

أخرب تعاىل أنه غفور، فيغفر  - يستقصي متام االستقصاء يف حتقيقها وكان اإلنسان يف هذه احلالة، رمبا ال 
 .٢ما أخطأ فيه يف هذه احلال، خصوصا وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه املشقة

  اإلميان داية اهللا من يشاء إىل صراط مستقيم-٣٢
تهِم الَّتي كَانوا علَيها قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب ﴿سيقُولُ السفَهاُء من الناسِ ما ولَّاهم عن قبلَ:قال تعاىل

  ]١٤٢/البقرة[يهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ﴾
إخبار اهللا سبحانه وتعاىل هلدايته ملن يشاء يدل على أن اإلميان بذلك  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا
واملطلق حيمل على املقيد، فإن اهلداية  -مطلق–يهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ﴾ ﴿: وملا كان قوله

والضالل، هلما أسباب أوجبتها حكمة اهللا وعدله، وقد أخرب يف غري موضع من كتابه بأسباب اهلداية، 
  .٣منِ اتبع رِضوانه سبلَ السالمِ﴾﴿يهدي بِه اللَّه : اليت إذا أتى ا العبد حصل له اهلدى كما قال تعاىل

                                                             
 )١/٩٨(تيسري الكرمي الرمحن  ١ 
 )١/٨١( املصدر السابق ٢
 )١/٧٠( املصدر السابق ٣
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الْحق ﴿كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِ:قال تعاىلو
ف فيه إِلَّا الَّذين أُوتوه من بعد ما جاَءتهم الْبينات بغيا بينهم ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُوا فيه وما اختلَ

راُء إِلَى صشي ني مدهي اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنَآم ينالَّذ ى اللَّهدفَه اط
  ]٢١٣/البقرة[مستقيمٍ﴾

إخبار اهللا سبحانه وتعاىل هلدايته ملن يشاء يدل على أن اإلميان بذلك  :داللة اآلية على املقصدطريقة 
  .مقصود شرعا

﴿واللَّه يهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ﴾ عم اخللق تعاىل بالدعوة إىل الصراط املستقيم، عدال :قوله
بفضله  - ﴿ما جاءنا من بشري وال نذير﴾ وهدى : قولوامنه تعاىل، وإقامة حجة على اخللق، لئال ي

  .١من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه، وذاك عدله وحكمته - ورمحته، وإعانته ولطفه 
 اإلميان بوالية اهللا للمؤمنني-٣٣
ذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت ﴿اللَّه ولي الَّذين َآمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّ:قال تعاىل

  ]٢٥٧/البقرة[يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ﴾ 
إخبار اهللا سبحانه بأنه ويل الذين آمنوا يدل على أن اإلميان بذلك  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .د شرعامقصو
﴿اهللا ويل الذين آمنوا﴾ هذا يشمل واليتهم لرم، بأن تولوه فال يبغون عنه بدال وال يشركون به :قوله

أحدا، قد اختذوه حبيبا ووليا، ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه، فتوالهم بلطفه ومن عليهم بإحسانه، 
اعة والعلم، وكان جزاؤهم على هذا فأخرجهم من ظلمات الكفر واملعاصي واجلهل إىل نور اإلميان والط

  .٢أن سلمهم من ظلمات القرب واحلشر والقيامة إىل النعيم املقيم والراحة والفسحة والسرور
  اإلميان بالغيب 

  ]٣/البقرة[﴿الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ﴾:قال تعاىل
املتقني باإلميان بالغيب الذي مييز به املسلم من الكافر، ألنه  مدح :لة اآلية على املقصدطريقة دال

  .٣يدل على أنه مقصود شرعا،تصديق جمرد هللا ورسله
 اإلميان باهللا وباليوم اآلخر وباملالئكة وبالنبيني وبالكتاب  

                                                             
 )١/٩٥(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/١١١( املصدر السابق)٢(
 )١/٤٠( املصدر السابق :انظر ٣
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رِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمش﴿:قال تعاىل
بن السبِيلِ والْمالئكَة والْكتابِ والنبِيني وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكني وا

قَابِ وي الرفو نيلائالساِء وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتالةَ والص أَقَام
أُولَئقُوا ودص ينالَّذ كأْسِ أُولَئالْب نيحاِء ورالضقُونَوتالْم مه ١٧٧/البقرة[﴾ك[  

ني باهللا واليوم اآلخرواملالئكة والكتاب والنبيني بالرب وصف املؤمن:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .١والصدق والتقوى يدل على أن اإلميان بذلك مقصود شرعا

له ال آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه ومالئكَته وكُتبِه ورس﴿:قال تعاىلو
فَرنريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب ٢٨٥/البقرة[ ﴾ق[  

خيرب تعاىل عن إميان الرسول واملؤمنني معه، وانقيادهم وطاعتهم  :طريقة داللة اآلية على املقصد
ميان مبا أنزل اهللا واإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وهذا يدل على أن اإل ،٢وسؤاهلم مع ذلك املغفرة

  .مقصود شرعا
  اإلميان مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم وما أنزل من قبله 

 ]٤/ةالبقر[﴾والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالَْآخرة هم يوقنونَ﴿:قال تعاىل
مدح املتقني باإلميان مبا أنزل إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما أنزل :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .من قبله يدل على أنه مقصود شرعا
وهو القرآن والسنة، فاملتقون يؤمنون جبميع ما جاء به الرسول،  ﴾والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزلَ إِلَيك﴿:قوله

يشمل اإلميان بالكتب السابقة،  ﴾وما أُنزلَ من قَبلك﴿: وقوله .ن بني بعض ما أنزل إليهوال يفرقو
ويتضمن اإلميان بالكتب اإلميان بالرسل ومبا اشتملت عليه، خصوصا التوراة واإلجنيل والزبور، وهذه 

  .٣منهمخاصية املؤمنني يؤمنون جبميع الكتب السماوية وجبميع الرسل فال يفرقون بني أحد 
ا قَليلًا ﴿وَآمنوا بِما أَنزلْت مصدقًا لما معكُم ولَا تكُونوا أَولَ كَافرٍ بِه ولَا تشتروا بَِآياتي ثَمن:قال تعاىلو

﴾قُونفَات ايإِي٤١/البقرة[و[  
عن الكفر به يدل على أن اإلميان مبا األمر باإلميان مبا أنزل اهللا والنهي  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .أنزل اهللا مقصود شرعا

                                                             
 )١/٨٣(تيسري الكرمي الرمحن :انظر ١
 ) ١/١٢٠( املصدر السابق ٢
 )١/٤٠( املصدر السابق ٣
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﴿وآمنوا بِما أَنزلْت﴾ وهو القرآن : أمرهم باألمر اخلاص، الذي ال يتم إميام، وال يصح إال به فقال
غري موافقا له ال خمالفا وال مناقضا، فإذا كان موافقا ملا معكم من الكتب، : ﴿مصدقًا لما معكُم﴾ أي

فال مانع لكم من اإلميان به، ألنه جاء مبا جاءت به املرسلون، فأنتم أوىل من آمن به وصدق ؛ خمالف هلا
  .١به، لكونكم أهل الكتب والعلم

يعقُوب قُولُوا َآمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق و﴿:قال تعاىلو
 مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو لَه نحنو

  ]١٣٦/البقرة[﴾مسلمونَ
م وما أنزل من األمر باإلميان مبا أنزل على الرسول صلى اهللا عليه وسل:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .قبله يدل على أنه مقصود شرعا

 اإلميان باليوم اآلخر 
  ]٤/البقرة[ هم يوقنونَ﴾ والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالَْآخرة﴿:قال تعاىل

ه ا فعمل مبا يقتضيها فدل ذلك املوقن باآلخرة هو الذي كمل علم :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .على أن العلم ا مقصود شرعا

إمنا خص هذا الوصف بالذكر عند الثناء عليهم من بني بقية أوصافهم  ﴿وباآلخرة هم يوقنون﴾: وقوله
ألنه مالَك التقوى واخلشية اليت جعلوا موصوفني ا ألن هذه األوصاف كلها جارية على ما أمجله 

إن اليقني بدار الثواب والعقاب هو الذي يوجب احلذر والفكرة فيما ينجي النفس من الوصف باملتقني ف
  ).٢(صلى اهللا عليه وسلمالذي ساقهم إىل اإلميان بالنيب  العقاب وينعمها بالثواب وذلك

  ]٤٦/رةالبق[وأَنهم إِلَيه راجِعونَ﴾الَّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو ربهِم ﴿:قال تعاىلو
  .مدح اخلاشعني بإميام باليوم اآلخر يدل على أنه مقصود شرعا :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .)٣(فلهذا ملا أيقنوا باملعاد واجلزاء سهل عليهم فعلُ الطاعات وترك املنكرات 
ني من َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وعملَ إِنَّ الَّذين َآمنوا والَّذين هادوا والنصارى والصابِئ﴿:قال تعاىلو

ع فولَا خو هِمبر دنع مهرأَج ما فَلَهحالونَ﴾صنزحي ملَا هو هِم٦٢/البقرة[لَي[  
، بأن ال خوف عليهم وال هم حيزنون مدح اهللا من آمن باليوم اآلخر :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .)١( مقصود شرعا اإلميان باليوم اآلخر على أن فدل
                                                             

 )١/٥٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٢٣٩(تنوير، ابن عاشورالتحرير وال) ٢(
 )١/٢٥٤(تفسري القرآن العظيم  )٣(
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سبت وهم لَا واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَ﴿:قال تعاىلو
  ]٢٨١/البقرة[يظْلَمونَ﴾

خامتة هلذه األحكام هذه اآلية من آخر ما نزل من القرآن، وجعلت  :طريقة داللة اآلية على املقصد
واألوامر والنواهي، ألن فيها الوعد على اخلري، والوعيد على فعل الشر، وأن من علم أنه راجع إىل اهللا 
فمجازيه على الصغري والكبري واجللي واخلفي، وأن اهللا ال يظلمه مثقال ذرة، أوجب له الرغبة والرهبة، 

مان باليوم اآلخر وهذا يدل على أن األ.)٢(لكوبدون حصول العلم يف ذلك يف القلب ال سبيل إىل ذ
  .مقصود شرعا

كُم ثُم إِلَيه كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِي﴿:قال تعاىلو
  ]٢٨/البقرة[ترجعونَ﴾

كيف حيصل منكم : تعجب والتوبيخ واإلنكار، أيهذا استفهام مبعىن ال :طريقة داللة اآلية على املقصد
؛ مث مييتكم عند استكمال آجالكم؛ وأنعم عليكم بأصناف النعم؛ الذي خلقكم من العدم؛ الكفر باهللا

يدل ، ٣ازيكم اجلزاء األوىففيج؛ مث إليه ترجعون؛ مث حيييكم بعد البعث والنشور؛ وجيازيكم يف القبور
  .صود شرعاعلى أن اإلميان باليوم اآلخر مق

 اإلميان والعمل الصاحل  
قُوا وبشرِ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّما رزِ﴿:قال تعاىل

رةٌ وهم فيها بِه متشابِها ولَهم فيها أَزواج مطَهمنها من ثَمرة رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ وأُتوا 
  ]٢٥/البقرة[خالدونَ﴾

البشارة ملن مجع بني اإلميان والعمل الصاحل  باجلنات يدل على أما  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصودان شرعا

وا والنصارى والصابِئني من َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وعملَ إِنَّ الَّذين َآمنوا والَّذين هاد﴿:قال تعاىلو
حي ملَا هو هِملَيع فولَا خو هِمبر دنع مهرأَج ما فَلَهحالونَ﴾صن٦٢/البقرة[ز[  

 واليوم اآلخر وعمل الصاحلات الوعد باجلزاء احلسن على اإلميان باهللا:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .يدل على أما أمران مقصودان شرعا

  ]٨٢/البقرة[ ونَ﴾والَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالد﴿:قال تعاىلو

                                                                                                                                                                                   
 )١/٥٤( تيسري الكرمي الرمحن :انظر)١(
 )١/١١٦( املصدر السابق)٢(
 )١/٤٨( املصدر السابق)٣(
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الصاحل يدل على أما  ترتيب اجلزاء باجلنة على اإلميان والعمل :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصودان شرعا

وال تكون  ﴿وعملُوا الصالحات﴾باهللا ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر،  ﴿والَّذين آمنوا﴾
فحاصل هاتني اآليتني، .أن تكون خالصة لوجه اهللا، متبعا ا سنة رسوله: األعمال صاحلة إال بشرطني
هل اإلميان والعمل الصاحل، واهلالكون أهل النار املشركون باهللا، الكافرون أن أهل النجاة والفوز، هم أ

  .)١(به
م ولَا إِنَّ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات وأَقَاموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ لَهم أَجرهم عند ربهِ﴿:قال تعاىلو

ع فوخي ملَا هو هِمونَ﴾لَينز٢٧٧/البقرة[ح[  
الوعد باجلزاء احلسن على اإلميان باهللا واليوم اآلخر وعمل الصاحل يدل :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .على أما أمران مقصودان شرعاً

  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 )١/٥٧(تيسري الكرمي الرمحن )١(
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  بیان القبلة:المطلب الثاني           

 االبتالء واالمتحان  
أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما وكَذَلك جعلْناكُم ﴿:قال تعاىل

هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعةً إِجلَكَبِري تإِنْ كَانلَّا  و
  ]١٤٣/البقرة[ رُءوف رحيم﴾علَى الَّذين هدى اللَّه وما كَانَ اللَّه ليضيع إِميانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَ

ويؤمن به،  شرعنا تلك القبلة لنعلم ومنتحن ﴿من يتبِع الرسولَ﴾ :أي:طريقة داللة اآلية على املقصد
نه عبد مأمور مدبر، وألنه قد أخربت الكتب املتقدمة، أنه يستقبل الكعبة، فيتبعه على كل حال، أل

وأما من انقلب على عقبيه،  .فاملنصف الذي مقصوده احلق، مما يزيده ذلك إميانا، وطاعة للرسول
وأعرض عن احلق، واتبع هواه، فإنه يزداد كفرا إىل كفره، وحرية إىل حريته، ويديل باحلجة الباطلة، 

  .١على شبهة ال حقيقة هلا املبنية
 إمتام النعمة  

ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم ﴿:قال تعاىل
كُم ا تخشوهم واخشونِي ولأُتم نِعمتي علَيشطْره لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ إِلَّا الَّذين ظَلَموا منهم فَلَ

  .]١٥٠/البقرة[ ولَعلَّكُم تهتدونَ﴾
وإكمال الشريعة من مجيع يدل على أن إمتام النعمة " الالم"التعليل بـ :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .٢على أمة اإلسالم مقصودة شرعاوجوهها 
 عليه وسلم بتغيري القبلة إرضاء الرسول صلى اهللا  

رامِ قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماِء فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْح﴿:قال تعاىل
ابتوا الْكأُوت ينإِنَّ الَّذو هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحا اللَّ ومو هِمبر نم قالْح هونَ أَنلَمعلَي ه

  ]١٤٤/البقرة[ بِغافلٍ عما يعملُونَ﴾
األمر باستقبال الكعبة بعد بيان رغبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .٣ذلك يدل على أن إرضاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم مقصود شرعا
  
  

                                                             
 )١/٧٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٤٦٤(تفسري القرآن العظيم : انظر ٢
 )١/٧١(الرمحن  تيسري الكرمي: انظر ٣
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 استقبال القبلة يف السفر  
 ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وإِنه لَلْحق من ربك وما اللَّه بِغافلٍ﴿:قال تعاىل

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم  ،عما تعملُونَ
عميت عليكم ه لئال يكون للناس عليكم حجة إال الذين ظلموا منهم فال ختشوهم واخشون وألمت نشطر

  ]١٥٠-١٤٩/البقرة[ولعلكم تدون﴾
األمر باستقبال الكعبة من حيث خيرج املسلم يدل على أن استقبال : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .القبلة للصالة يف السفر مقصود شرعا
كم من جنِسه لإلعالم بأن استقبال الكعبة يف الصالة املفروضة ال تهاون يف القيام عطْف حكم على ح

من كل مكان خرجت مسافراً ألن السفر  حالة العذر كالسفر، فاملراد من ﴿حيث خرجت﴾ به ولو يف
بغافل  ﴿وما اهللا: وقوله،مظنة املشقة يف االهتداء جلهة الكعبة فرمبا يتوهم متوهم سقوط االستقبال عنه

  .زيادة حتذير من التساهل يف أمر القبلة عما تعملون﴾
. اآلية ﴿ومن حيث خرجت﴾: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ عطف على قوله: وقوله

  .)١( صلى اهللا عليه وسلمسلمني لئال يتوهم ختصيصه بالنيب واملقصد التعميم يف هذا احلكم يف السفر للم
 يهامتثال طاعة اهللا والتقرب إل  

ه علَى ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيرات أَين ما تكُونوا يأْت بِكُم اللَّه جميعا إِنَّ اللَّ﴿:قال تعاىل
﴾يرٍء قَدي١٤٨/البقرة[ كُلِّ ش[  

ادته، وليس الشأن يف كل أهل دين وملة، له وجهة يتوجه إليها يف عب: طريقة داللة اآلية على املقصد
استقبال القبلة، فإنه من الشرائع اليت تتغري ا األزمنة واألحوال، ويدخلها النسخ والنقل، من جهة إىل 
جهة، ولكن الشأن كل الشأن، يف امتثال طاعة اهللا، والتقرب إليه، وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان 

  .٢السعادة ومنشور الوالية
 صالةاستقبال القبلة يف ال  

رامِ قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماِء فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْح﴿:قال تعاىل
ونَ أَنلَمعلَي ابتوا الْكأُوت ينإِنَّ الَّذو هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحو ا اللَّهمو هِمبر نم قالْح ه

معا يملٍ عاف١٤٤/البقرة[لُونَ﴾بِغ[  

                                                             
 )٢/٤٥(التحرير والتنوير  )١(
 )١/٧٢(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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األمر بالتوجه للمسجد احلرام يدل على أن استقبال القبلة يف الصالة : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

نه إن أمكن استقبال عينها، يف هذه اآلية اشتراط استقبال الكعبة، للصلوات كلها، فرضها، ونفلها، وأ
  .١وإال فيكفي شطرها وجهتها

  التوجه للمسجد احلرام 
رامِ قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماِء فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْح﴿:قال تعاىل

ه م شطْره وإِنَّ الَّذين أُوتوا الْكتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِم وما اللَّوحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُ
  ]١٤٤/البقرة[بِغافلٍ عما يعملُونَ﴾

بشكل  أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأمته بالتوجه للمسجد احلرام: طريقة داللة اآلية على املقصد
  .أنه مقصود شرعا يدل على عام

: أي ﴾وحيثُما كُنتم﴿ما أقبل من بدن اإلنسان، : والوجه ﴾ولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامَِ﴿: فقال
  .٢جهته: أي ﴾فَولُّوا وجوهكُم شطْره﴿. من بر وحبر، وشرق وغرب، جنوب ومشال

ذلك أن املقصود  ،الستقبال وهو حكمة عظيمةوهذه اآليات دليل على وجوب هذا ا:"يقول ابن عاشور
من الصالة العبادة واخلضوع هللا تعاىل ومبقدار استحضار املعبود يقوى اخلضوع له فتترتب عليه آثاره 

وملا تنزه اهللا تعاىل عن  .الطيبة يف إخالص العبد لربه وإقباله على عبادته وذلك مالك االمتثال واالجتناب
 ،اول استحضار عظمته أن جيعل له مذكراً به من شيء له انتساب خاص إليهأن حييط به احلس تعني حمل

ال جرم أن أوىل املخلوقات بأن جيعل  .فوسيلة استحضار ذاته هي استحضار ما فيه مزيد داللة عليه تعاىل
وسيلة الستحضار اخلالق يف نفس عبده هي املخلوقات اليت كان وجودها ألجل الداللة على توحيد اهللا 

نزيهه ووصفه بصفات الكمال مع جتردها عن كل ما يوهم أا املقصودة بالعبادة وتلك هي املساجد وت
ومل يسمها  ،اليت بناها إبراهيم عليه السالم وجردها من أن يضع فيها شيئاً يوهم أنه املقصود بالعبادة

  .٣" صىوبىن مسجداً يف مكان املسجد األق ،باسم غري اهللا تعاىل فبىن الكعبة أول بيت
 خمالفة أهل الكتاب يف القبلة  

ا بعضهم ولَئن أَتيت الَّذين أُوتوا الْكتاب بِكُلِّ َآية ما تبِعوا قبلَتك وما أَنت بِتابِعٍ قبلَتهم وم﴿:ىلقال تعا
دعب نم ماَءهوأَه تعبنِ اتلَئضٍ وعلَةَ ببابِعٍ قإِذًا  بِت كلْمِ إِنالْع نم اَءكا جم﴾نيمالظَّال ن١٤٥/البقرة[ لَم[  

                                                             
 )١/٧١(تيسري الكرمي الرمحن  )١
 )١/٧١( املصدر السابق )٢
 )٢/٣٠،٣١(التحرير والتنوير  ٣
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نفي اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم لقبلة أهل الكتاب يدل على أن : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .١خمالفتهم مقصودة شرعا

 ج أهل الكتاب واملشركنياقطع احتج  
ت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم ومن حيثُ خرج﴿:قال تعاىل

لنِي ووشاخو مهوشخفَلَا ت مهنوا مظَلَم ينةٌ إِلَّا الَّذجح كُملَياسِ علنكُونَ لئَلَّا يل هطْرشلَيي عتمنِع مأُت كُم
لَعونَ﴾ودتهت ١٥٠/البقرة[ لَّكُم[.  

يدل على  ﴾لئَال يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ﴿: تعليل تغيري القبلة بقوله: طريقة داللة اآلية على املقصد
  .أن قطع احتجاج أهل الكتاب واملشركني مقصود شرعا

. على املسلمني مقصود شرعامتام النعمة  يدل على أن ﴾وألتم نِعمتي علَيكُم﴿: وكذلك التعليل بقوله
  .يدل على أن اهلداية إىل الكعبة مقصودة شرعا﴿ولعلكم تدون﴾:وقوله

شرعنا لكم استقبال الكعبة املشرفة، لينقطع عنكم : أي ﴾لئَال يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ﴿ :قال تعاىل
قي مستقبال بيت املقدس، لتوجهت عليه احلجة، احتجاج الناس من أهل الكتاب واملشركني، فإنه لو ب

فإن أهل الكتاب، جيدون يف كتام أن قبلته املستقرة، هي الكعبة البيت احلرام، واملشركون يرون أن من 
مفاخرهم، هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا مل يستقبله حممد صلى اهللا عليه وسلم، 

كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم، وهو من ذريته، وقد ترك استقبال  :توجهت حنوه حججهم، وقالوا
من احتج منهم حبجة، هو ظامل فيها، وليس هلا مستند إال اتباع : أي ﴾إِال الَّذين ظَلَموا منهم﴿ قبلته؟

  .٢اهلوى والظلم، فهذا ال سبيل إىل إقناعه واالحتجاج عليه
 اهلداية  

جت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم ومن حيثُ خر﴿:قال تعاىل
لنِي ووشاخو مهوشخفَلَا ت مهنوا مظَلَم ينةٌ إِلَّا الَّذجح كُملَياسِ علنكُونَ لئَلَّا يل هطْرش كُملَيي عتمنِع مأُت

  .]١٥٠/البقرة[ م تهتدونَ﴾علَّكُولَ
، يدل على أن اهلداية مقصودة "الالم"التعليل لتغيري القبلة إىل الكعبة بـ:طريقة داللة اآلية على املقصد

إىل ما ضلّت عنه األمم هديناكم إليه، وخصصناكم به، وهلذا كانت : أي ﴿ولَعلَّكُم تهتدونَ﴾ .شرعا
  .٣مم وأفضلهاهذه األمة أشرف األ

                                                             
 )١/٧٢(تيسري الكرمي الرمحن : انظر ١
 )١/٧٣( املصدر السابق ٢
 )١/٤٦٤(تفسري القرآن العظيم  ٣
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  الصالة:الثالث المطلب           

 إقامة الصالة 
  ]٣/البقرة[ ما رزقْناهم ينفقُونَ﴾الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ وم﴿: قال تعاىل

  .ة شرعاوصف املتقني بإقامة الصالة يدل على أن إقامتها مقصود : طريقة داللة اآلية على املقصد
يفعلون الصالة، أو يأتون بالصالة، ألنه ال يكفي فيها جمرد اإلتيان : مل يقل﴾ويقيمونَ الصالةَ﴿:قوله

وإقامتها باطنا . فإقامة الصالة، إقامتها ظاهرا، بإمتام أركاا، وواجباا، وشروطها. بصورا الظاهرة
ويفعله منها، فهذه الصالة هي اليت يترتب عليها  بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها، وتدبر ما يقوله

  .١فال ثواب لإلنسان من صالته، إال ما عقل منها، ويدخل يف الصالة فرائضها ونوافلها. الثواب
  ]٤٣/البقرة[واركَعوا مع الراكعني﴾ وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ﴿: قال تعاىل

  .األمر بإقامة الصالة يدل على أن إقامتها مقصود شرعا: قصدطريقة داللة اآلية على امل
 االستعانة بالصالة  

  ]٤٥/البقرة[ةٌ إِلَّا علَى الْخاشعني﴾واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِري﴿:قال تعاىل
  ]١٥٣/البقرة[نَّ اللَّه مع الصابِرِين﴾والصلَاة إِ يا أَيها الَّذين َآمنوا استعينوا بِالصبرِ﴿: قال تعاىلو

  .األمر باالستعانة بالصالة يدل على أن االستعانة ا مقصود شرعا: طريقة داللة اآلية على املقصد
أمر تعاىل باالستعانة بالصالة ألن الصالة هي عماد الدين، ونور املؤمنني، وهي الصلة بني العبد وبني 

كانت صالة العبد صالة كاملة، جمتمعا فيها ما يلزم فيها، وما يسن، وحصل فيها حضور  ربه، فإذا
القلب، الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها، استشعر دخوله على ربه، ووقوفه بني يديه، موقف 
 العبد  املتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا مبناجاة ربه ودعائه ال جرم أن هذه

الصالة، من أكرب املعونة على مجيع األمور فإن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، وألن هذا احلضور 
الذي يكون يف الصالة، يوجب للعبد يف قلبه، وصفا، وداعيا يدعوه إىل امتثال أوامر ربه، واجتناب 

  .٢نواهيه، هذه هي الصالة اليت أمر اهللا أن نستعني ا على كل شيء
 غيري اهليئة يف الصالةبت التيسري 

ما لَم تكُونوا  فَإِنْ خفْتم فَرِجالًا أَو ركْبانا فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم﴿:قال تعاىل
  ]٢٣٩/البقرة[تعلَمون﴾

                                                             
 )١/٤٠( الرمحن تيسري الكرمي ١
 )١/٧٤( املصدر السابق ٢
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  .ري مقصود شرعاتغيري هيئة الصالة والقبلة يف اخلوف يدل على أن التيس:طريقة داللة اآلية على املقصد
على اخليل  ﴾أو ركبانا﴾أي على أقدامكم ﴿رجاالم بصالتكم على تلك الصفة فصلوها ﴿إن خفت

  .)١(واإلبل وغريها، ويلزم من ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغري مستقبليها
 اخلشوع  

الَّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو ) ٤٥(علَى الْخاشعني واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِريةٌ إِلَّا ﴿:قال تعاىل
أَنو هِمبونَ راجِعر هإِلَي م٤٦-٤٥/البقرة[ ﴾)٤٦(ه[  

ني يدل على أن اخلشوع إثبات سهولة الصالة وخفتها على اخلاشع: طريقة داللة اآلية على املقصد
ما عنده يوجب له فعلها، منشرحا صدره لترقبه  ألن اخلشوع، وخشية اهللا، ورجاء؛ مقصود شرعا

للثواب، وخشيته من العقاب، خبالف من مل يكن كذلك، فإنه ال داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها 
  .٢شياء عليهصارت من أثقل األ

 احملافظة على صالة اجلماعة  
  ]٤٣/البقرة[﴾الراكعنيركَعوا مع وأَقيموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ وا﴿:قال تعاىل

  : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .األمر بالركوع مع الراكعني يدل على أنه مقصود شرعا

  .٣صلوا مع املصلني: أي ﴾واركَعوا مع الراكعني﴿: قوله
  احملافظة على الصلوات والصالة الوسطى 

  ]٢٣٨/البقرة[﴾الْوسطَى وقُوموا للَّه قَانِتني حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة﴿:قال تعاىل
أداؤها بوقتها وشروطها وأركاا و األمر باحملافظة على الصلوات: طريقة داللة اآلية على املقصد

 .)٤( وخشوعها ومجيع ما هلا من واجب ومستحب يدل على أن ذلك مقصود شرعا
  احملافظة على وقت الصالة 

ما لَم تكُونوا  خفْتم فَرِجالًا أَو ركْبانا فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُمفَإِنْ ﴿: قال تعاىل
  ]٢٣٩/البقرة[تعلَمونَ﴾

                                                             
 ١٠٦ص  تيسري الكرمي الرمحن ١
 )١/٥١( املصدر السابق ٢
 )١/٥٠( املصدر السابق ٣
 )١/١٠٦( املصدر السابق: انظر) ٤(
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التأكيد على احملافظة على وقتها ولو مع اإلخالل بكثري من األركان : طريقة داللة اآلية على املقصد
ها ولو يف هذه احلالة الشديدة فصالا على تلك الصورة أحسن وأفضل بل والشروط وأنه ال جيوز تأخري

  .فدل ذلك على أا مقصودة شرعا)١( .أوجب من صالا مطمئنا خارج الوقت
  

  اإلنفاق:الرابع المطلب

  ]٣/البقرة[ونَ﴾ما رزقْناهم ينفقُالَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ وم﴿:قال تعاىل
مدح املتقني بأم ينفقون من رزق اهللا هلم يدل على أن النفقة أمر : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .  مقصود شرعا
لَّةٌ ولَا شفَاعةٌ يا أَيها الَّذين َآمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خ﴿:قال تعاىلو
  ]٢٥٤/البقرة[لْكَافرونَ هم الظَّالمونَ﴾وا

  .األمر باإلنفاق يدل على أنه مقصود شرعا: طريقة داللة اآلية على املقصد
ا وليبادرو،يأمر تعاىل عباده باإلنفاق مما رزقهم يف سبيل اخلري، ليدخروا ثواب ذلك عند رم ومليكهم

  .)٢(يوم القيامة: يعينن قَبلِ أَنْ يأْتي يوم﴾مالدنيا ﴿إىل ذلك يف هذه احلياة 
ة مئَةُ مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ﴿:ىلقال تعاو

ي نمل فاعضي اللَّهو ةبحاُء وش﴾يملع عاسو ٢٦١/البقرة[اللَّه[  
ترتيب املضاعفة يف األجر والثواب على النفقة يف سبيل اهللا  يدل على : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .أا مقصودة شرعا
حبسب حال املنفق وإخالصه وصدقه وحبسب : أي ﴿واهللا يضاعف﴾ هذه املضاعفة ﴿ملن يشاء﴾:قوله

ووقوعها موقعها، وحيتمل أن يكون ﴿واهللا يضاعف﴾أكثر من هذه املضاعفة  حال النفقة وحلها ونفعها
ولإلخالص وقصد االمتثال وحمبة اخلري للناس واإليثار  )٣( .فيعطيهم أجرهم بغري حساب يشاء﴾ ملن﴿

  .)٤(على النفس وغري ذلك مما حيف بالصدقة واإلنفاق، تأثري يف تضعيف األجر
 ا للظَّالمني من أَنصارٍ﴾من نفَقَة أَو نذَرتم من نذْرٍ فَإِنَّ اللَّه يعلَمه وم وما أَنفَقْتم﴿:قال تعاىلو
  ]٢٧٠/البقرة[

                                                             
 ١٠٦تيسري الكرمي الرمحن ص)١(
 .)١/٦٧١(تفسري القرآن العظيم  )٢(
 .)١/١١٢( تيسري الكرمي الرمحن) ٣(
 .)٣/٤٢(وير التحرير والتن )٤(
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مقصودة  النفقة ي يستلزم اجلزاء احلسن يدل على أنالذترتيب علم اهللا : طريقة داللة اآلية على املقصد
  . شرعا

له العاملون من اخلريات من النفقات واملنذورات وتضمن ذلك جمازاته خيرب تعاىل بأنه عامل جبميع ما يفع
  .)١( على ذلك أوفر اجلزاء للعاملني لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده

ا تنفقُونَ لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء وما تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُِسكُم وم﴿:قال تعاىلو
إِلَي فورٍ ييخ نقُوا مفنا تمو اللَّه هجاَء وغتونَ﴾إِلَّا ابظْلَملَا ت متأَنو ٢٧٢/البقرة[كُم[  

احلث على النفقة وأن فائدا تعود للمنفق يف الدنيا واآلخرة يدل على : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .أن اإلنفاق مقصود شرعا

فر ﴿فألنفسكم﴾ قليل أو كثري على أي شخص كان من مسلم وكا: أي ﴿وما تنفقوا من خري﴾: لقا
نفعه راجع إليكم﴿وما تنفقوا من خري يوف إليكم﴾ يوم القيامة تستوفون أجوركم ﴿وأنتم ال : أي

  . )٢(تنقصون من أعمالكم شيئا وال مثقال ذرة، كما ال يزاد يف سيئاتكم: أي تظلمون﴾
يه من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثريةً واللَّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَ﴿:قال تعاىلو

  ]٢٤٥/البقرة[﴾ترجعونَ
وصف اهللا سبحانه النفقة يف سبيل اهللا بالقرض احلسن ووعد عليه : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .٣هذا يدل على أن النفقة يف سبيل اهللا مقصودة شرعاباملضاعفة و
 ء الصدقةإخفا  

م من إِنْ تبدوا الصدقَات فَنِعما هي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراَء فَهو خير لَكُم ويكَفِّر عنكُ﴿:قال تعاىل
  ]٢٧١/البقرة[﴾ما تعملُونَ خبِريسيئَاتكُم واللَّه بِ

واعتبار إخفاءها خري من  ا ﴿نعما هي﴾وصف إبداء الصدقات بأ:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .إبدائها يدل على أن إخفائها وهو أخري مقصود شرعا

ففي هذا أن صدقة السر على الفقري أفضل من صدقة العالنية، وأما إذا مل تؤت الصدقات الفقراء 
ليس خريا من العالنية، فريجع يف ذلك إىل املصلحة، فإن كان يف إظهارها إظهار  فمفهوم اآلية أن السر

 .٤شعائر الدين وحصول االقتداء وحنوه، فهو أفضل من اإلسرار

                                                             
 .)١/٧٠١(تفسري القرآن العظيم  )١(
 .)١/١١٦( تيسري الكرمي الرمحن) ٢(
 )١/١٠٦( املصدر السابق: انظر )٣(
 )١/١١٦( املصدر السابق )٤(
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  اإلخالص يف اإلنفاق  
نا ولَا أَذًى لَهم أَجرهم عند الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا م﴿:قال تعاىل

أَذًى واللَّه قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها ) ٢٦٢(ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
يملح ٢٦٣-٢٦٢/البقرة[﴾)٢٦٣( غَنِي[  

ب األجر ونفي اخلوف واحلزن عن الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل ترتي:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .يدل على أن اإلخالص يف النفقة مقصود شرعامث ال يتبعون ما أنفقوا مناً وال أذى اهللا 

   اإلنفاق ابتغاء مرضات اهللا دون تردد  
لَّه وتثْبِيتا من أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَصابها ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرضاة ال﴿:قال تعاىل

    ]٢٦٥/البقرة[﴾ه بِما تعملُونَ بصريوابِلٌ فَآتت أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللَّ
ء مرضات اهللا دون تردد باجلنة املرتفعة حني تشبيه مضاعفة النفقة ابتغا:طريقة داللة اآلية على املقصد

يصيبها املطر فتؤيت أكلها ضعفني وهذا يدل على أن ابتغاء رضوان اهللا وترك التردد يف اإلنفاق مقصودان 
  .شرعا

ومثل الذين ﴿: هذا مثل املنفقني أمواهلم على وجه تزكو عليه نفقام وتقبل به صدقام فقال تعاىل
 ﴾وتثبيتا من أنفسهم﴿قصدهم بذلك رضى رم والفوز بقربه : أي ﴾ء مرضاة اهللاينفقون أمواهلم ابتغا

صدر اإلنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به، ال على وجه التردد وضعف النفس يف : أي
إخراجها وذلك أن النفقة يعرض هلا آفتان إما أن يقصد اإلنسان ا حممدة الناس ومدحهم وهو الرياء، 

لى خور وضعف عزمية وتردد، فهؤالء سلموا من هاتني اآلفتني فأنفقوا ابتغاء مرضات اهللا أو خيرجها ع
  .١ال لغري ذلك من املقاصد، وتثبيتا من أنفسهم

 اإلنفاق بالليل والنهار سرا وعالنية  
لَيهِم هم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف عالَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَانِيةً فَلَ﴿:قال تعاىل

  ]٢٧٤/البقرة[ولَا هم يحزنونَ﴾
من  ترتيب اجلزاء بعدم اخلوف واحلزن على اإلنفاق يف مجيع األوقات: طريقة داللة اآلية على املقصد

  .)٢( يدل على أنه مقصود شرعا ليل أو ار،سرا وجهارا
  
  

                                                             
 )١/١١٤(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٧٠٧(تفسري القرآن العظيم : انظر ٢
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 اإلنفاق يف احلج  
حتى وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ ولَا تحلقُوا رُءوسكُم ﴿:ال تعاىلق

أَو صدقَة أَو نسك فَإِذَا يبلُغَ الْهدي محلَّه فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو بِه أَذًى من رأْسه فَفديةٌ من صيامٍ 
ة أَيامٍ في الْحج وسبعة أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَ

لَم نمل كلَةٌ ذَلةٌ كَامرشع لْكت متعجوا أَنَّ  إِذَا رلَماعو قُوا اللَّهاتامِ ورالْح جِدسرِي الْماضح لُهأَه كُني
  ]١٩٦/البقرة[﴾اللَّه شديد الْعقَابِ

ذبح اهلدي حال اإلحصار وحال التمتع بالعمرة وكذلك الفدية بالنسك  :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .ن اإلنفاق يف احلج مقصود شرعاملن كان به أذى واحتاج احللق يدل على أ

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما ﴿:قال تعاىلو
  ]١٩٧/البقرة[﴾واتقُون يا أُولي الْأَلْبابِتفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى 

  .األمر بالتزود للحج يدل على أن اإلنفاق يف احلج مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
 إنفاق العفو  

ثْمهما أَكْبر من نفْعهِما يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِ﴿:قال تعاىل
الَْآي لَكُم اللَّه نيبي ككَذَل فْوقُونَ قُلِ الْعفناذَا يم كأَلُونسيونَ﴾وفَكَّرتت لَّكُملَع ٢١٩/البقرة[ات[  

أنه مقصود  األمر بإنفاق العفو أي املتيسر الذي ال حيتاجونه يدل على: طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أمواهلم، فيسر اهللا هلم األمر، وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو املتيسر 
من أمواهلم، الذي ال تتعلق به حاجتهم وضرورم، وهذا يرجع إىل  كل أحد حبسبه، من غين وفقري 

  .)١(مترةومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله، ولو شق 
فاملعىن أن املرء ليس مطالباً بارتكاب املآمث لينفق على احملاويج، وإمنا ينفق عليهم مما استفضله من ماله 
وهذا أمر بإنفاق ال يشق عليهم وهذا أفضل اإلنفاق، ألن مقصد الشريعة من اإلنفاق إقامة مصاحل 

ه؛ لتستمر منه مقادير متماثلة يف سائر ضعفاء املسلمني وال حيصل منه مقدار له بال إال بتعميمه ودوام
األوقات، وإمنا حيصل التعميم والدوام باإلنفاق من الفاضل عن حاجات املنفقني فحينئذ ال يشق عليهم 
 فال يتركه واحد منهم وال خيلون به يف وقت من أوقام، وهذه حكمة بالغة وأصل اقتصادي عمراين

)٢(.  
                                                             

 .)١/٩٨( تيسري الكرمي الرمحن) ١(
 .)٢/٣٥١(التحرير والتنوير  )٢(
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 ساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب اإلنفاق على األقارب واأليتام وامل  
مِ الَْآخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعاىل

ى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكني وابن السبِيلِ والْملَائكَة والْكتابِ والنبِيني وَآتى الْمالَ علَ
رِين في الْبأْساِء والسائلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وَآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِ

  ]١٧٧/البقرة[﴾أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ والضراِء وحني الْبأْسِ
جعل من الرب اإلنفاق على األقارب واأليتام واملساكني وابن السبيل : طريقة داللة اآلية على  املقصد

  .والسائلني يدل على أنه مقصود شرعا
من األقارب الذين تتوجع . ك وإحسانكذكر املنفق عليهم، وهم أوىل الناس برب ﴾وي القرىبذ﴿:قوله

ملصام، وتفرح بسرورهم، الذين يتناصرون ويتعاقلون، فمن أحسن الرب وأوفقه، تعاهد األقارب 
  .باإلحسان املايل والقويل، على حسب قرم وحاجتهم

م ليصريوا كمن مل يفقد والديه، وألن اجلزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غريه، رح ﴾واليتامى﴿
  .يتيمه

  ..وهم الذين أسكنتهم احلاجة، وأذهلم الفقر ﴾والْمساكني﴿
  ..لكونه مظنة احلاجة وكثرة املصارف ﴾وابن السبِيلِ﴿
﴿نيلائالسمن احلوائج توجب السؤال الذين تعرض هلم حاجة: أي ﴾و.  
  .)١( الكفار أو عند الظلمةاألسرى عند ، وفداء واإلعانة عليه فيدخل فيه العتق ﴾وفي الرقَابِ﴿
اكنيِ وابنِ يسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ والْأَقْربِني والْيتامى والْمس﴿:قال تعاىلو

يخ نلُوا مفْعا تمبِيلِ والس﴾يملع بِه ٢١٥/البقرة[ رٍ فَإِنَّ اللَّه[  
احلث على النفقة على الوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن : طريقة داللة اآلية على املقصد

  . السبيل يدل على أن النفقة عليهم أمر مقصود شرعا
قُلْ ما أَنفَقْتم من ﴿: نفق عليه، فأجام عنهما فقاليسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن املنفق وامل

يمال قليل أو كثري، فأوىل الناس به وأحقهم بالتقدمي، أعظمهم حقا عليك، وهم الوالدان مث : أي﴾رٍخ
  . )٢(األقربون واليتامى واملساكني وابن السبيل

  

                                                             
 .)١/٨٣( تيسري الكرمي الرمحن) ١(
 .)١/٩٦( املصدر السابق)٢(
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 اإلنفاق على الزوجة 
م الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يت﴿:قال تعاىل

  ]٢٣٣/البقرة[﴾رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها
أمر الزوج بالنفقة على زوجته على قدر وسعه يدل على أن اإلنفاق :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .على الزوجة مقصود شرعا
 على الفقراء الذين حبسوا أنفسهم لطاعة اهللا اإلنفاق  

ياَء للْفُقَراِء الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه لَا يستطيعونَ ضربا في الْأَرضِ يحسبهم الْجاهلُ أَغْنِ﴿:قال تعاىل
رٍ فَإِنَّ اللَّه بِه لْحافًا وما تنفقُوا من خيمن التعفُّف تعرِفُهم بِِسيماهم لَا يسأَلُونَ الناس إِ

﴾يمل٢٧٣/البقرة[ع[  
احلث على اإلنفاق على الفقراء الذين حبسوا أنفسهم لطاعة اهللا يدل : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .)١( على أن االهتمام بأصحاب احلاجات مقصود شرعا
  اإلنفاق على قدر الوسع 

ى ا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن علَلَ﴿:قال تعاىل
ِسنِنيحلَى الْما عقح وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوس٢٣٦/البقرة[ ﴾الْم[  

األمر باملتعة على قدر وسع الزوج إن كان موسرا أو معسرا يدل على :اآلية على املقصدطريقة داللة 
  .اإلنفاق على قدر الوسع مقصود شرعا

  اإلنفاق للجهاد يف سبيل اهللا 
لَّه يحب ال وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحِسنوا إِنَّ﴿:قال تعاىل

﴾ِسنِنيح١٩٥/البقرة[الْم[  
ترك فعل " ،ألناألمر باإلنفاق يف سبيل اهللا يدل على أنه مقصود شرعا : طريقة داللة اآلية على املقصد

  . )٢("هالك ودمار إن لزمه واعتاده ذلك
 اإلنفاق من طيب الكسب وعدم تيمم اخلبيث منه  

ا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم من األرضِ وال تيمموا يا أَيها الَّذين آمنو﴿:قال تعاىل
يدمح غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماعو يهوا فضمغإِال أَنْ ت يهذبِآخ متلَسقُونَ وفنت هنبِيثَ م٢٦٧/البقرة[﴾الْخ[  

                                                             
 .)١/٧٠٤(تفسري القرآن العظيم  ،)١/١١٦( تيسري الكرمي الرمحن) ١(
 .)١/٥٢٩(تفسري القرآن العظيم  )٢(
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يأمر تعاىل عباده املؤمنني بالنفقة من طيبات ما يسر هلم من املكاسب، :ى املقصدطريقة داللة اآلية عل
ومما أخرج هلم من األرض فكما من عليكم بتسهيل حتصيله فأنفقوا منه شكرا هللا وأداء لبعض حقوق 

ا إخوانكم عليكم، وتطهريا ألموالكم، واقصدوا يف تلك النفقة الطيب الذي حتبونه ألنفسكم، وال تيممو
هذا يدل على أن إخراج .١الرديء الذي ال ترغبونه وال تأخذونه إال على وجه اإلغماض واملساحمة 

  .الطيب دون اخلبيث مقصود شرعا
 إيتاء الزكاة  

  ]٤٣/البقرة[واركَعوا مع الراكعني﴾ وأَقيموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ﴿:قال تعاىل
  .األمر بإيتاء الزكاة يدل على أن إيتاءها أمر مقصود شرعا: دطريقة داللة اآلية على املقص

الْيتامى وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا وذي الْقُربى و﴿:قال تعاىلو
أَقا ونساسِ حلنقُولُوا لنيِ واكسالْميلًا وإِلَّا قَل متلَّيوت كَاةَ ثُموا الزَآتلَاةَ ووا الصيم متأَنو كُمنم

  ]٨٣/البقرة[معرِضونَ﴾
  : طريقة داللة اآلية على املقصد

  .األمر بإيتاء الزكاة وأخذ امليثاق عليها يدل على أن إيتائها أمر مقصود شرعا
لَّه بِما وَآتوا الزكَاةَ وما تقَدموا لأَنفُِسكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه إِنَّ ال وأَقيموا الصلَاةَ﴿:قال تعاىلو

﴾ريصلُونَ بمع١١٠/البقرة[ت[  
يحثُّ  تعاىل على االشتغال مبا ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة، : طريقة داللة اآلية على املقصد

  )٢( .وهذا يدل على أن إيتاء الزكاة أمر مقصود شرعا. م الصالة وإيتاء الزكاةمن إقا
 إيتاء املال على حبه 

مِ الَْآخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعاىل 
لَائالْموالس نابو نياكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمَآتو نيبِيالنابِ وتالْكو بِيلِ كَة

قَابِ﴾وي الرفو نيلائ١٧٧/البقرة[الس[  
  . شرعا جعل الرب يف إيتاء املال على حبه يدل على أنه مقصود: طريقة داللة اآلية على املقصد

، .حب املال، بين به أن املال حمبوب للنفوس، فال يكاد خيرجه العبد: أي علَى حبه﴾ وآتى الْمالَ﴿:قوله
فمن أخرجه مع حبه له تقربا إىل اهللا تعاىل، كان هذا برهانا إلميانه، ومن إيتاء املال على حبه، أن 

                                                             
 )١/١١٥(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٣٨٣(تفسري القرآن العظيم  ٢
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ذلك إذا كانت الصدقة عن قلة، كانت يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغىن، وخيشى الفقر، وك
، وكذلك إخراج النفيس من .أفضل، ألنه يف هذه احلال، حيب إمساكه، ملا يتومهه من العدم والفقر

] ٩٢/آل عمران[ ى تنفقُوا مما تحبونَ﴾لَن تنالُوا الْبِر حت﴿: ما حيبه من ماله كما قال تعاىلاملال، و
  .١ال على حبهفكل هؤالء ممن آتى امل

 الثبات  
بوة أَصابها ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرضاة اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنة بِر﴿:قال تعاىل

  ]٢٦٥/البقرة[ لَّه بِما تعملُونَ بصري﴾وابِلٌ فََآتت أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ وال
  .مدح املنفقني لتثبيت أنفسهم يدل على أن الثبات أمر مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

أي أنهم مينعون أنفسهم من التردد يف اإلنفاق يف وجوه الرب وال يتركون جماالً خلواطر الشح، وهذا من 
يتردد ومل ينكص، فإنّ إراضة النفس على فعل ما يشق عليها هلا أثر يف رسوخ قوهلم ثبت قدمه أي مل 

وإنفاق املال من أعظم ما ترسخ به الطاعة يف النفس ألنّ .األعمال حىت تعتاد الفضائل وتصري هلا ديدناً
  .)٢(املال ليس أمراً هيناً على النفس

 حفظ اإلنفاق من املفسدات  
م أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ تجرِي من تحتها األنهار لَه فيها من كُلِّ أَيود أَحدكُ﴿:قال تعاىل

بي ككَذَل قَترتفَاح ارن يهف ارصا إِعهابفَاُء فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك هابأَصو اترالثَّملَكُم اللَّه ني  اتاآلي
ونَلَعفَكَّرتت ٢٦٦/البقرة[﴾لَّكُم[  

تشبيه من له جنة يعتمد عليها يف اإلنفاق على عياله مث أصابه الكرب :طريقة داللة اآلية على املقصد
عمل عمال لوجه اهللا فإن أعماله مبنزلة البذر للزروع والثمار، وال يزال كذلك حىت "فاحترقت مبن 

صوفة بغاية احلسن والبهاء، وتلك املفسدات اليت تفسد األعمال مبنزلة حيصل له من عمله جنة مو
اإلعصار الذي فيه نار، والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان حبالة ال يقدر معها على العمل، 

وهذا يدل على أن ترك . ٣فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثورا، ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه
  .ص من الرياء والعجب وترك ما يفسد النفقة من املن واألذى مقصودان شرعامفسدات اإلخال

  
  

                                                             
 )١/٨٣(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )٣/٥١(ير والتنوير التحر ٢
 )١/١١٤(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
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 رفع احلرج  
  ]٣/البقرة[اهم ينفقُونَ﴾ومما رزقْن﴿:قال تعاىل

يف اإلتيان بِمن اليت هي للتبعيض إمياء إىل كون اإلنفاق املطلوب شرعاً :طريقة داللة اآلية على املقصد
ن الشريعة مل تكلف الناس حرجاً، وهذا البعض يقل ويتوفر حبسب أحوال هو إنفاق بعض املال أل

فالواجب منه ما قَدرت الشريعة نصبه ومقاديره من الزكاة وإنفاقِ األزواج واألبناِء والعبيد، . املنفقني
 وما زاد على الواجب ال ينضبط حتديده وما زاد فهو خري، ومل يشرع اإلسالم وجوب تسليم املسلم ما

  .وهذا يدل على أن رفع احلرج مقصود شرعا.)١( ارتزقه واكتسبه إىل يد غريه
 معرفة وعد الشيطان بالفقر  

اللَّه واسع الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاِء واللَّه يعدكُم مغفرةً منه وفَضال و﴿:قال تعاىل
يمل٢٦٨/البقرة[﴾ع[  

إياكم أن تتبعوا عدوكم الشيطان الذي يأمركم باإلمساك، وخيوفكم :طريقة داللة اآلية على املقصد
بالفقر واحلاجة إذا أنفقتم، وليس هذا نصحا لكم، بل هذا غاية الغش،بل أطيعوا ربكم الذي يأمركم 

ريا لذنوبكم وتطه ﴾يعدكم مغفرة﴿بالنفقة على وجه يسهل عليكم وال يضركم، ومع هذا فهو 
وإحسانا إليكم يف الدنيا واآلخرة، من اخللف العاجل، وانشراح الصدر ونعيم  }وفضال{لعيوبكم 

  .٢القلب والروح والقرب، وحصول ثواا وتوفيتها يوم القيامة
 النهي عن  إتباع النفقة باملن واألذى  

لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم أَجرهم عند الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم ﴿:قال تعاىل
قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها أَذًى واللَّه ) ٢٦٢(ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

 يملح ٢٦٣- ٢٦٢/البقرة[ ﴾٢٦٣(غَنِي[ 
ترتيب األجر وعدم اخلوف واحلزن على اإلنفاق دون من أو أذى يدل :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .على أنه مقصود شرعا
الذين ينفقون أمواهلم يف طاعة اهللا وسبيله، وال يتبعوا مبا ينقصها ويفسدها من املن ا على املنفق : أي

يطلب منه مقابلته، وال أذية له قولية أو فعلية، فهؤالء عليه بالقلب أو باللسان، بأن يعدد عليه إحسانه و

                                                             
 )١/٢٣٦(التحرير والتنوير، ابن عاشور )١(
 )١/١١٥(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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هلم أجرهم الالئق م وال خوف عليهم وال هم حيزنون، فحصل هلم اخلري واندفع عنهم الشر ألم 
  .١عملوا عمال خالصا هللا ساملا من املفسدات

ان كله هللا، فالعبد ال مين وإمنا كان املن بالصدقة مفسدا هلا حمرما، ألن املنة هللا تعاىل وحده، واإلحس
بنعمة اهللا وإحسانه وفضله وهو ليس منه، وأيضا فإن املانّ مستعبِد ملن مين عليه، والذّل واالستعباد ال 

ينبغي إال هللا، واهللا غين بذاته عن مجيع خملوقاته، وكلها مفتقرة إليه بالذات يف مجيع احلاالت واألوقات، 
  .٢د مصلحتها إليكم ونفعها إليكمفصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم يعو

ال يا أَيها الَّذين آمنوا ال تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن واألذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاَء الناسِ و﴿:قال تعاىلو
ابرت هلَيع انفْوثَلِ صكَم ثَلُهرِ فَممِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤٍء  ييلَى شونَ عرقْدا ال يلْدص كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَص

  ]٢٦٤/البقرة[افرِين﴾مما كَسبوا واللَّه ال يهدي الْقَوم الْكَ
النهي عن إبطال الصدقة باملن واألذى وتشبيه املان باملرائي يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .باملن واألذى مقصود شرعاترك إتباع النفقة 
كالذي ينفق ﴿: فاملن واألذى يبطل الصدقةوقوله،ينهى عباده تعاىل لطفا م ورمحة عن إبطال صدقام

أنتم وإن قصدمت بذلك وجه اهللا يف ابتداء األمر، فإن : أي ﴾ماله رئاء الناس وال يؤمن باهللا واليوم اآلخر
الكم مبنزلة الذي يعمل ملراءاة الناس وال يريد به اهللا والدار املنة واألذى مبطالن ألعمالكم، فتصري أعم

اآلخرة، فهذا ال شك أن عمله من أصله مردود، ألن شرط العمل أن يكون هللا وحده وهذا يف احلقيقة 
  .٣عمل للناس ال هللا، فأعماله باطلة وسعيه غري مشكور

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 )١/١١٣(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/١١٣( املصدر السابق ٢
 )١/١١٣( املصدر السابق :انظر ٣
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  الصیام:المطلب الخامس

  إمتام الصيام  
وا الصيام لُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتموكُ﴿:قال تعاىل

  ]١٨٧/البقرة[إِلَى اللَّيلِ﴾
  .)١(األمر بإمتام الصيام إىل الوقت احملدد له يدل على أنه مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

 االعتكاف يف املساجد 
ه ولَا تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد تلْك حدود اللَّه فَلَا تقْربوها كَذَلك يبين اللَّ﴿:قال تعاىل

  ]١٨٧/البقرة[﴾َآياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ
وأنتم : أي ﴾وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد﴿ :قوله: طريقة داللة اآلية على املقصد

متصفون بذلك، ودلت اآلية على مشروعية االعتكاف، وهو لزوم املسجد لطاعة اهللا تعاىل، وانقطاعا 
  .٢إليه

  إكمال العدة،و تكبري اهللا على اهلداية،و الشكر 
دى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرَآنُ ه﴿:قال تعاىل

بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي رهالش كُمنم  رِيدلَا يو رسالْي
  ]١٨٥/البقرة[ اكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ﴾عدةَ ولتكَبروا اللَّه علَى ما هدبِكُم الْعسر ولتكْملُوا الْ

علل بالم التعليل وبلعل ليدل على أن إكمال العدة وتكبري اهللا على :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .اهلداية والشكر له أمور مقصودة شرعا من إمتام الصيام وقضائه

﴿ولَعلَّكُم ،عبادتكمولتذكروا اهللا عند انقضاء ،أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركمإمنا :واملعىن
إذا قمتم مبا أمركم اهللا من طاعته بأداء فرائضه، وترك حمارمه، وحفظ حدوده، فلعلكم : أي تشكُرونَ﴾

  .)٣(أن تكونوا من الشاكرين بذلك
ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَبروا اللَّه علَى  مجلة ﴿ ليل صريح وهو أعم من مضمونتع "لعلكم تشكرون:"قولهو

اكُمدا هفإن التكبري تعظيم يتضمن شكرا والشكر أعم، ألنه يكون  باألقوال اليت فيها تعظيم هللا  ﴾م

                                                             
 )١/٨٧(تيسري الكرمي الرمحن )١(
 )١/٨٧( املصدر السابق ٢
 )١/٥٠٥(تفسري القرآن العظيم  ٣
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ويشكر اهللا على توفيقه وتسهيله . )١(تعاىل ويكون بفعل القرب من الصدقات يف أيام الصيام وأيام الفطر
  .)٢( تبيينه لعبادهو

 التيسري يف الصيام 
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرَآنُ هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد ﴿:قال تعاىل

ةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي رهالش كُمنم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي ن
دا هلَى مع وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْمتلو رسالْع ونَ﴾بِكُمكُرشت لَّكُملَعو ١٨٥/البقرة[ اكُم[  

تعليالً جلميع ما  ﴾يد بكم العسريريد اهللا بكم اليسر وال ير﴿ :قوله: طريقة داللة اآلية على املقصد
إىل هنا فيكون إمياء إىل أن مشروعية الصيام ]  ١٨٣ :البقرة[  ﴾كتب عليكم الصيام﴿ :تقدم من قوله

وإن كانت تلوح يف صورة املشقة والعسر فإن يف طيها من املصاحل ما يدل على أن اهللا أراد ا اليسر أي 
وهذا .٣ن إرهاق أصحاب بعض األديان األخرى أنفسهمتيسري حتصيل رياضة النفس بطريقة سليمة م
 .يدل على أن التيسري يف الصيام مقصود شرعا

الْعسر ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم ﴿:قال تعاىلو
دلُوا الْعكْمتلولَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبتلونَ﴾ةَ وكُرشت ١٨٥/البقرة[لَّكُم[  

سر ولتكْملُوا يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر وال يرِيد بِكُم الْع﴿: معىن قوله: طريقة داللة اآلية على املقصد
والسفر وحنومها من األعذار إلرادته بكم اليسر، وإمنا  إمنا أرخص لكم يف اإلفطار للمرض: أي الْعدةَ﴾

 .وهذا يدل على أن التيسري يف الصيام مقصود شرعا.)٤( .أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم
وملا كان ال بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن، أمرمها أن يقضياه يف أيام أخر إذا زال املرض، 

 .٥وانقضى السفر، وحصلت الراحة
أَنكُم  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن علم اللَّه﴿:قال تعاىلو

وا مغتابو نوهراشفَالَْآنَ ب كُمنفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن اللَّه با كَت
١٨٧/البقرة[﴾لَكُم[  

إخبار اهللا سبحانه بإباحة الرفث إىل النساء ليلة الصيام يدل على أن : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .التيسري مقصود شرعا

                                                             
 )٢/١٧٧(التحرير والتنوير، ابن عاشور ١
 .٨٧تيسري الكرمي الرمحنص  ٢
 )٢/١٧٥(التحرير والتنوير  ٣
 )١/٥٠٥(تفسري القرآن العظيم  ٤
 )١/٨٦(تيسري الكرمي الرمحن  ٥
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حاصله أنّ الرجل واملرأة كل منهما خيالط اآلخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص هلم يف اامعة 
مجلة مستأنفة كالعلة ملا  }هن لباس لكم{ :،فقوله١رمضانَ، لئال يشق ذلك عليهم، وحيرجوايف ليل 

ذلك أن الصوم لو فرض على الناس يف الليل وهو وقت  ،قبلها أي أحل لعسر االحتراز عن ذلك
االضطجاع لكان اإلمساك عن قربان النساء يف ذلك الوقت عنتاً ومشقة شديدة ليست موجودة يف 

  .٢ك عن قربان يف النهار؛ إلمكان االستعانة عليه يف النهار بالبعد عن املرأة اإلمسا
ا وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتمو﴿:قال تعاىلو

راشبلَا تلِ وإِلَى اللَّي اميالص اللَّه نيبي كا كَذَلوهبقْرفَلَا ت اللَّه وددح لْكت اجِدسي الْمفُونَ فاكع متأَنو نوه
  ]١٨٧/البقرة[﴾َآياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ

تيسري يف األمر باألكل والشرب بعد اإلفطار إىل الفجر يدل على أن ال:طريقة داللة اآلية على املقصد
  . الصيام مقصود شرعا

 التقوى:مثرة الصيام وعلته.  
بلكُم لَعلَّكُم يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَ﴿ :قال تعاىل

  ]١٨٣/البقرة[تتقُونَ﴾
فإن  ﴿لَعلَّكُم تتقُونَ﴾:  مشروعية الصيام فقالحكمته يف ذكر تعاىل: طريقة داللة اآلية على املقصد

  .الصيام من أكرب أسباب التقوى، ألن فيه امتثال أمر اهللا واجتناب يه
أن الصائم يترك ما حرم اهللا عليه من األكل والشرب واجلماع وحنوها، : فمما اشتمل عليه من التقوى

  .جيا بتركها، ثوابه، فهذا من التقوىاليت متيل إليها نفسه، متقربا بذلك إىل اهللا، را
أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة اهللا تعاىل، فيترك ما وى نفسه، مع قدرته عليه، لعلمه : ومنها

  .باطالع اهللا عليه
أن الصيام يضيق جماري الشيطان، فإنه جيري من ابن آدم جمرى الدم، فبالصيام، يضعف نفوذه، : ومنها

  .وتقل منه املعاصي
  .أن الصائم يف الغالب، تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى: هاومن

أن الغين إذا ذاق أمل اجلوع، أوجب له ذلك، مواساة الفقراء املعدمني، وهذا من خصال : ومنها
  .)٣(التقوى

                                                             
 )١/٥١٠(تفسري القرآن العظيم  ١
 )٢/١٨٢(التحرير والتنوير  ٢
 .)١/٨٦( محنتيسري الكرمي الر) ٣(
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ألن  ،وإمنا كان الصيام موجباً التقاء املعاصي ،التقوى الشرعية هي اتقاء املعاصي" :يقول ابن عاشور
قسم ينجع يف تركه التفكر كاخلمر وامليسر والسرقة والغصب فتركُه حيصل بالوعد  ،عاصي قسمانامل

وقسم ينشأ من دواع طبيعية كاألمور الناشئة عن  ،على تركه والوعيد على فعله واملوعظة بأحوال الغري
ألنه  ،التقائهافجعل الصيام وسيلة  ،الغضب وعن الشهوة الطبيعية اليت قد يصعب تركها مبجرد التفكر

لريتقي املسلم به عن حضيض االنغماس يف املادة إىل  ،يعدل القوى الطبيعية اليت هي داعية تلك املعاصي
" فهو وسيلة لالرتياض بالصفات امللكية واالنتفاض من غبار الكدرات احليوانية  ،أَوج العالَم الروحاين

١.  
ووقاية من العلل  ، ووقاية من الوقوع يف عذاب اآلخرةيف الصوم وقاية من الوقوع يف املآمث" :ويقول

  .٢"واألدواء الناشئة عن اإلفراط يف تناول اللذات
إذا كان املقصد الشرعي من الصوم ارتياض النفس على ترك الشهوات وإثارةَ  :فإن قلت:"ويقول

اجلدة والرفاهية وأهللِ  واستشعار املساواة بني أهل ،الشعور مبا يالقيه أهلُ اخلصاصة من أمل اجلوع
فلماذا اختلفت األديان اإلهلية يف  ،الشظف يف أصول امللذات بين الفريقني من الطعام والشراب واللهو

ومل تكل ذلك إىل املسلم يتخذ  ،كيفية الصيام وملاذا التزمت الديانة اإلسالمية يف كيفيته صورة واحدة
  .املقاصد املرادة؟ِإلراضة نفسه ما يراه الئقاً به يف حتصيل 

شأن التعليم الصاحل أن يضبط للمتعلم قواعد وأساليب تبلغ به إىل الثمرة املطلوبة من املعارف اليت  :قلت
يزاوهلا فإن معلم الرياضة البدنية يضبط للتعلم كيفيات من احلركات بأعضائه وتطور قامته انتصاباً 

بعضها يثمر اعتدال الدورة الدموية وبعضها يثمر بعض ذلك يثمر قوة عضالته و ،وركوعاً وقرفصاء
ولو وكل  ،وهي كيفيات حددها أهل تلك املعرفة وأَدنوا ا حصول الثمرة املطلوبة ،وظائف شرايينه

ذلك للطالبني لذهبت أوقات طويلة يف التجارب وتعددت الكيفيات بتعدد أفهام الطالبني واختيارهم 
  .٣]  ١٨٥ :البقرة[  ﴾ريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسري﴿ :وهذا يدخل حتت قوله تعاىل

 اليريد اهللا العسر بالعباد  
  ]١٨٥/البقرة[ولَا يرِيد بِكُم الْعسر﴾ يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر﴿:قال تعاىل

ر مقصود يدل على أن ترك العسإخبار اهللا سبحانه أنه ال يريد العسر :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا

                                                             
 )٢/١٥٨(التحرير والتنوير  ١
 يف نفس الصفحة السابقة ٢
 )٢/١٦٠،١٦١٧(التحرير والتنوير  ٣
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  الصيام أيام معدودةمعرفة أن  
قُونه أياما معدودات فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر وعلَى الَّذين يطي﴿:قال تعاىل

لَه ريخ وا فَهريخ عطَوت ننيٍ فَمكسم امةٌ طَعيدلَ ف ريوا خومصأَنْ تو متإِنْ كُن كُم
  ]١٨٤/البقرة[تعلَمونَ﴾

: أنه فرض عليهم الصيام، أخرب أنه أيام معدودات، أي -تعاىل-ذكر امل: طريقة داللة اآلية على املقصد
  .وهذا يدل على أن معرفة قلة أيام الصيام وسرعة انقضائها مقصود شرعا.١قليلة يف غاية السهولة

 كَقصد من معرفة املب الصيام كما كتب على األمم السابقة ت 
﴿يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم :قال تعاىل

  ]١٨٣/البقرة[تتقُونَ﴾
صيام، كما كتب اليت تدل على وجوب الصيغة من الصيغ ) كتب(: طريقة داللة اآلية على املقصد

وفيه تنشيط هلذه  .ألنه من الشرائع واألوامر اليت هي مصلحة للخلق يف كل زمان"؛ على األمم السابقة
األمة، بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غريكم يف تكميل األعمال، واملسارعة إىل صاحل اخلصال، وأنه ليس 

  .)٢( "من األمور الثقيلة، اليت اختصيتم ا
﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾ تشبيه يف أصل فرض ماهية الصوم ال يف الكيفيات، : وقوله

والتشبيه يكتفَى فيه ببعض وجوه املشاة وهو وجه الشبه املراد يف القصد، وليس املقصود من هذا 
اضاً ثالثة تضمنها التشبيه احلوالةَ يف صفة الصوم على ما كان عليه عند األمم السابقة، ولكن فيهم أغر

  :التشبيه
االهتمام ذه العبادة، والتنويه ا ألا شرعها اهللا قبلَ اإلسالم ملن كانوا قبل املسلمني، وشرعها  :أحدها

وإاض مهم املسلمني لتلقي هذه العبادة كي ال . للمسلمني، وذلك يقتضي اطِّراد صالحها ووفرة ثواا
  .يتميز ا من كان قبلهم

أن يف التشبيه بالسابقني ويناً على املكلفني ذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم؛ فإن : الثاين والغرض
يف االقتداء بالغري أسوة يف املصاعب، فهذه فائدة ملن قد يستعظم الصوم من املشركني فيمنعه وجوده يف 

  .٣اإلسالم من اإلميان وملن يستثقله من قريىب العهد باإلسالم

                                                             
 )١/٨٦(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٨٦( املصدر السابق ٢
 )٢/١٥٦(التحرير والتنوير  ٣
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ثارة العزائم للقيام ذه الفريضة حىت ال يكونوا مقصرين يف قبول هذا الفرض بل ليأخذوه بقوة إ: الثالث
  .١تفوق ما أدى به األمم السابقة 

  
  الدعاء:املطلب السادس

بوا لي ولْيؤمنوا بِي وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِي﴿:قال تعاىل
  ]١٨٦/البقرة[هم يرشدونَ﴾لَعلَّ

  .ترتيب اإلجابة على الدعاء للحث عليه وبيان أنه مقصود شرعا :طريقة داللة اآلية على املقصد
أنه تعاىل ال خييب دعاء داع، وال يشغله عنه شيء، بل هو مسيع الدعاء، وفيه ترغيب : واملراد من اآلية

ويف ذكره تعاىل هذه اآلية الباعثة على الدعاء، متخللة بني أحكام .)٢(، وأنه ال يضيع لديه تعاىليف الدعاء
 ).٣(الصيام، إرشاد إىل االجتهاد يف الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كلّ فطر

 الرشد 
وا بِي اعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الد﴿:قال تعاىل

  ]١٨٦/البقرة[لَعلَّهم يرشدونَ﴾
ترتيب الرشد على الدعاء واالستجابة هللا واإلميان به يدل على أنه :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا
ع مانع من إجابة الدعاء، كأكل من دعا ربه بقلب حاضر، ودعاء مشروع، ومل مين" :يقول السعدي

احلرام وحنوه، فإن اهللا قد وعده باإلجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي االستجابة هللا 
 ﴿:تعاىل باالنقياد ألوامره ونواهيه القولية والفعلية، واإلميان به، املوجب لالستجابة، فلهذا قال

حيصل هلم الرشد الذي هو اهلداية : أي] ١٨٦: البقرة[ ﴾ي لَعلَّهم يرشدونَفَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِ
وألن اإلميان باهللا . لإلميان واألعمال الصاحلة، ويزول عنهم الغي املنايف لإلميان واألعمال الصاحلة

تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم  يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنْ﴿:واالستجابة ألمره، سبب حلصول العلم كما قال تعاىل
  .)٤"(]٢٩/األنفال[﴾فُرقَانا 

 

                                                             
 )٢/١٥٧(التحرير والتنوير  ١
 ).١/٥٠٦(تفسري القرآن العظيم  )٢(
 .)١/٥٠٩(م تفسري القرآن العظي )٣(
 )١/٨٧( تيسري الكرمي الرمحن )٤(
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 سؤال اهللا حسنة الدنيا واآلخرة 
لُ فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم َآباَءكُم أَو أَشد ذكْرا فَمن الناسِ من يقُو﴿:قال تعاىل

ومنهم من يقُولُ ربنا َآتنا في الدنيا حسنةً وفي ) ٢٠٠(الدنيا وما لَه في الَْآخرة من خلَاقٍ ربنا َآتنا في 
أُولَئك لَهم نصيب مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ ) ٢٠١(الَْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ 

  ]٢٠٢- ٢٠٠/البقرة[﴾)٢٠٢(
مدح من يسأل اهللا حسنة الدنيا واآلخرة يدل على أن الدعاء بذلك  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  . مقصود شرعا
أخرب تعاىل عن أحوال اخللق، وأن اجلميع يسألونه مطالبهم، ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم 

يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته، وليس : أي ﴾الدنيا من يقُولُ ربنا آتنا في﴿: ختتلف، فمنهم
له يف اآلخرة من نصيب، لرغبته عنها، وقصر مهته على الدنيا، ومنهم من يدعو اهللا ملصلحة الدارين، 
ويفتقر إليه يف مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤالء وهؤالء، هلم نصيب من كسبهم وعملهم، 

ب أعماهلم، ومهام ونيام، جزاء دائرا بني العدل والفضل، حيمد عليه وسيجازيهم تعاىل على حس
  .أكمل محد وأمته

واحلسنة املطلوبة يف الدنيا يدخل فيها كل ما حيسن وقعه عند العبد، من رزق هينء واسع حالل، 
بوبة وزوجة صاحلة، وولد تقر به العني، وراحة، وعلم نافع، وعمل صاحل، وحنو ذلك، من املطالب احمل

وحسنة اآلخرة، هي السالمة من العقوبات، يف القرب، واملوقف، والنار، وحصول رضا اهللا، .واملباحة
والفوز بالنعيم املقيم، والقرب من الرب الرحيم، فصار هذا الدعاء، أمجع دعاء وأكمله، وأواله باإليثار، 

  .١هوهلذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكثر من الدعاء به، واحلث علي
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 )١/٩٢(تيسري الكرمي الرمحن  ١
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  العمرة و الحج:المطلب السابع

  إمتام احلج والعمرة هللا 
  ]١٩٦/البقرة[الْحج والْعمرةَ للَّه﴾ وأَتموا﴿:قال تعاىل

  .األمر بإمتام احلج والعمرة يدل على أنه مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
إما هو أمر  - األمر باإلمتام- و.نه حىت يستوعب مجيعهاإلمتام إكمال الشيء واإلتيان على بقايا ما بقي م

أو هي أمر  ،بإكمال احلج والعمرة، مبعىن أال يكون حجاً وعمرة مشوبني بشغب وفتنة واضطراب
بإكماهلما وعدم الرجوع عنهما بعد اإلهالل ما وال يصدهم عنهما شنآن العدو، وإن كان الثاين فهي 

 .١ملني ما شرع فيهماأمر باإلتيان ما تامني أي مستك
 اإلخالص هللا  

  ]١٩٦/البقرة[الْحج والْعمرةَ للَّه﴾ وأَتموا﴿:قال تعاىل
األمر بإمتام احلج والعمرة هللا يدل على أن اإلخالص فيهما مقصود  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
وون احلج إالّ هللا وال العمرة إالّ له، ألن أي ألجل اهللا وعبادته والعرب من عهد اجلاهلية ال ين} هللا{قوله 

تلويح إىل أن احلج والعمرة ليسا ألجل } هللا{الكعبة بيت اهللا وحرمه، فالتقييد هنا بقوله 
لتجريد النية مما كان خيامر نوايا الناس يف اجلاهلية من } هللا{: وجيوز أن يكون التقييد بقوله...املشركني

ني ملا وضعوا هبالً على الكعبة ووضعوا إسافاً ونائلة على الصفا واملروة التقرب إىل األصنام، فإن املشرك
 .)٢(وقد يكون القصد من هذا التقييد كلتا الفائدتني. قد أشركوا بطوافهم وسعيهم األصنام مع اهللا تعاىل

  اإلفاضة من حيث أفاض الناس 
  ]١٩٩/البقرة[ إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾ غفروا اللَّهثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس واست﴿:قال تعاىل

األمر باإلفاضة من حيث أفاض الناس يدل على أن ذلك مقصود  :طريقة داللة اآلية على املقصد
مث أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس، من : أي} ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس{:قوله.شرعا

هيم عليه السالم إىل اآلن، واملقصود من هذه اإلفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي اجلمار، لدن إبرا
  .)٣( ليايل التشريق وتكميل باقي املناسك"مىن "وذبح اهلدايا، والطواف، والسعي، واملبيت بـ 

  
                                                             

 )٢/٢١٧(التحرير والتنوير  ١
 .)٢/٢١٩،٢٢٠(التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(
 .)١/٩٢( تيسري الكرمي الرمحن) ٣(
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 التزود للحج 
فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما  الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج{قال تعاىل﴿

  ]١٩٧/البقرة[أُولي الْأَلْبابِ﴾ تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا
سفر املبارك، فإن التزود فيه االستغناء عن أمر تعاىل بالتزود هلذا ال:طريقة داللة اآلية على املقصد

املخلوقني، والكف عن أمواهلم، سؤاال واستشرافا، ويف اإلكثار منه نفع وإعانة للمسافرين، وزيادة قربة 
وهذا يدل على أن التزود للحج . ١لرب العاملني، وهذا الزاد الذي املراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع

  . مقصود شرعا
 للطائفني والعاكفني والركع السجود تطهري البيت. 

براهيم وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمنا واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى وعهِدنا إِلَى إِ﴿:قال تعاىل
  ]١٢٥/البقرة[كَّعِ السجود﴾كفني والروإِسماعيلَ أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفني والْعا

العهد إىل إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم بتطهري البيت يدل على أنه :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

واملراد من تطهري البيت ما يدل عليه لفظ التطهري من حمسوس بأن حيفظ من القاذورات واألوساخ 
العبادة دون تكدير، ومن تطهري معنوي وهو أن يبعد عنه ما ال يليق بالقصد  ليكون املتعبد فيه مقبالً على

من بنائه من األصنام واألفعال املنافية للحق كالعدوان والفسوق، واملنافية للمروءة كالطواف عرياً دون 
  .)٢( ثياب
 رفث والفسوق واجلدالتعظيم اإلحرام باحلج بترك ال . 

ر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما ﴿الْحج أَشه:قال تعاىل
  ]١٩٧/البقرة[﴾تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا أُولي الْأَلْبابِ

النهي عن الرفث والفسوق واجلدال يف احلج خصوصا يدل على خلقية :لة اآلية على املقصدطريقة دال
  .الشريعة وأن ترك هذه األشياء  مقصود شرعا

جيب أن تعظموا اإلحرام باحلج، وخصوصا : ﴿فَال رفَثَ وال فُسوق وال جِدالَ في الْحج﴾ أي: قوله
سده أو ينقصه، من الرفث وهو اجلماع ومقدماته الفعلية الواقع يف أشهره، وتصونوه عن كل ما يف

مجيع املعاصي، ومنها حمظورات : والفسوق وهو.والقولية، خصوصا عند النساء حبضرن

                                                             
 )١/٩١(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٧١٢(التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(
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﴿وال : وقوله..١املماراة واملنازعة واملخاصمة، لكوا تثري الشر، وتوقع العداوة: واجلدال وهو.اإلحرام
وال جمادلة يف وقت احلج ويف مناسكه، وقد بينه اهللا أتم بيان : أحدمها: قوالنجِدالَ في الْحج﴾ فيه 

  .)٢( .املخاصمة: أن املراد باجلدال هاهنا: والقول الثاينووضحه أكمل إيضاح، 
واملقصود من احلج، الذل واالنكسار هللا، والتقرب إليه مبا أمكن من القربات، والتنزه عن مقارفة 

مربورا واملربور، ليس له جزاء إال اجلنة، وهذه األشياء وإن كانت ممنوعة يف  السيئات، فإنه بذلك يكون
  .٣كل مكان وزمان، فإا  يتغلظ املنع عنها يف احلج

﴿فال رفث وال فسوق﴾ ويناً ملدة : ﴿احلج أشهر﴾ حيتمل أن يكون متهيداً لقوله: واملقصود من قوله
لى الناس، ولذلك قُللت جبمع القلة، وقد نفى ترك الرفث والفسوق واجلدال، لصعوبة ترك ذلك ع

الرفث والفسوق واجلدال نفي اجلنس مبالغة يف النهي عنها وإبعادها عن احلاج، حىت جعلت كأا قد 
 ).٤(ي احلاج عنها فانتهى فانتفت أجناسها

  تعظيم الصفا واملروة  
فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلَا جناح علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما  إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه﴿:قال تعاىل

يملع راكش ا فَإِنَّ اللَّهريخ عطَوت نم١٥٨/البقرة[﴾و[  
جعل اهللا سبحانه وتعاىل الصفا واملروة من الشعائر يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .ود شرعاتعظيمهما مقص
 التقوى  

حتى وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ ولَا تحلقُوا رُءوسكُم ﴿:قال تعاىل
يدفَف هأْسر نأَذًى م بِه ا أَورِيضم كُمنكَانَ م نفَم لَّهحم يدلُغَ الْهبفَإِذَا ي كسن أَو قَةدص امٍ أَويص نةٌ م

ة أَيامٍ في الْحج وسبعة أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَ
نَّ ذَلك لمن لَم يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ واتقُوا اللَّه واعلَموا أَإِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ 

  ]١٩٦/البقرة[اللَّه شديد الْعقَابِ﴾
يف مجيع أموركم، بامتثال أوامره، واجتناب : أي﴿واتقوا اهللا﴾:قوله:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .)٥(الكم، هلذه املأمورات، واجتناب هذه احملظورات املذكورة يف هذه اآليةنواهيه، ومن ذلك، امتث
                                                             

 )١/٩١(الرمحن  تيسري الكرمي ١
 .)٥٤٦، ١/٥٤٥(تفسري القرآن العظيم  )٢(
 .)١/٩١(تيسري الكرمي الرمحن  )٣(
 .)٢/٢٣١(التحرير والتنوير  )٤(
 .)١/٩٠(تيسري الكرمي الرمحن  )٥(
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وصاية بالتقوى بعد بيان األحكام اليت ال ختلو عن مشقة للتحذير من التهاون ا، فاألمر بالتقوى "وهذه 
هذا ، و)١("عام، وكون احلج من مجلة ذلك هو من مجلة العموم وهو أجدر أفراد العموم، ألن الكالم فيه

  .يدل على أن التقوى يف احلج مقصودة شرعا
الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما ﴿:قال تعاىلو

ادالز ريوا فَإِنَّ خدوزتو اللَّه هلَمعرٍ ييخ نلُوا مفْعت اتى وقْوابِ﴾التي الْأَلْبا أُولي ١٩٧/البقرة[قُون[  
ول ا يدل على أا مقصودة وصف زاد التقوى باخلريية، وأمر أهل العق:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .)٢( شرعا
فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِثْم علَيه واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ ﴿:قال تعاىلو

  ] ٢٠٣/البقرة[أَنكُم إِلَيه تحشرونَ﴾ لمنِ اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا
اتقى اهللا يف مجيع أموره، وأحوال احلج، : أي" ﴿ملن اتقى﴾نفي احلرج:طريقة داللة اآلية على املقصد

 يف كل شيء، حصل له نفي احلرج يف كل شيء، ومن اتقاه يف شيء دون شيء، كان فمن اتقى اهللا
  .، وهذا يدل على أن التقوى مقصودة شرعا)٣("اجلزاء من جنس العمل

وهي آخر أيام ﴾واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات﴿:بقوله -أي آيات احلج- ملا ختمت" :يقول ابن عاشور
اخل، عقب ذلك ﴾فَمن تعجلَ في يومينِ﴿:إىل التفرق والرجوع إىل األوطان بقوله احلج، وأشري يف ذلك

وصية جامعة للراجعني من احلج أن يراقبوا تقوى اهللا يف سائر أحواهلم  ﴿واتقوا اهللا﴾:بقوله تعاىل
ج رجعوا وأماكنهم، وال جيعلوا تقواه خاصة مبدة احلج كما كانت تفعله اجلاهلية، فإذا انقضى احل

  .)٤("يتقاتلون ويغريون ويفسدون، وكما يفعله كثري من عصاة املسلمني عند انقضاء رمضان
  التيسري  

  ]١٩٦/البقرة[﴾وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ﴿:قال تعاىل
اهلدي و.تيسر من اهلدي يدل على أن التيسري مقصود شرعاوجوب ما :طريقة داللة اآلية على املقصد

  . حال اإلحصار بعدو أو غريه يدل على أن التيسري مقصود شرعا
ه ثْم علَيواذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِ﴿:قال تعاىلو

  ]٢٠٣/البقرة[﴾لمنِ اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم إِلَيه تحشرونَ

                                                             
  .)٢/٢٣٠(التحرير والتنوير  )١(
 .)١/٩١( تيسري الكرمي الرمحن: انظر )٢(
  .)١/٩٣( تيسري الكرمي الرمحن )٣(
  )٢/٢٦٤(ير والتنوير التحر )٤(
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  .نفي اإلمث عن التعجل يدل على أن التيسري مقصود شرعا :طريقة داللة اآلية على املقصد
منفي عن  وملا كان نفي احلرج قد يفهم منه نفي احلرج يف ذلك املذكور ويف غريه، واحلاصل أن احلرج

  . ١اتقى اهللا يف مجيع أموره، وأحوال احلج: أي ﴾لمنِ اتقَى﴿: املتقدم، واملتأخر فقط قيده بقوله
فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو بِه أَذًى من رأْسه فَفديةٌ من صيامٍ أَو صدقَة أَو ﴿ :قال تعاىلو

كس١٩٦/البقرة[﴾ن[  
جواز حلق الشعر ملن به أذى والتخيري يف الفدية بني الصيام أو الصدقة :ية على املقصدطريقة داللة اآل

  .أو النسك يدل على أن التيسري مقصود شرعا
ام ثَلَاثَة فَإِذَا أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصي﴿ :قال تعاىلو

رِي الْماضح لُهأَه كُني لَم نمل كلَةٌ ذَلةٌ كَامرشع لْكت متعجإِذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فامِ أَيرالْح جِدس
  ]١٩٦/البقرة[ نَّ اللَّه شديد الْعقَابِ﴾واتقُوا اللَّه واعلَموا أَ

  .الصيام ملن مل جيد اهلدي يدل على أن التيسري مقصود شرعا:املقصد طريقة داللة اآلية على
  ذكر اهللا  

 لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا من ربكُم فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات فَاذْكُروا اللَّه عند﴿:قال تعاىل
دا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْمنم متإِنْ كُنو اكُم ﴾الِّنيالض نلَم هل١٩٨/البقرة[قَب[  
وذكر اهللا يف احلج  كما من عليكم باهلداية األمر بذكر اهللا يف املزدلفة:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .٢يدل على أن ذكر اهللا يف احلج مقصود شرعا
  ]١٩٩/البقرة[ إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾ الناس واستغفروا اللَّهثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض ﴿: قال تعاىلو

  .األمر باالستغفار بعد انتهاء املناسك يدل على أنه مقصود شرعا :طريقة داللة اآلية على املقصد
أَو أَشد ذكْرا فَمن الناسِ من يقُولُ  فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم َآباَءكُم﴿:قال تعاىلو

  ]٢٠٠/البقرة[ه في الَْآخرة من خلَاقٍ﴾ربنا َآتنا في الدنيا وما لَ
األمر بذكر اهللا كذكر اآلباء أو أشد بعد الفراغ من املناسك يدل على  :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .أنه مقصود شرعا
عند الفراغ من املناسك باستغفاره واإلكثار من ذكره، فاالستغفار للخلل الواقع من العبد، يف  أمر تعاىل

أداء عبادته وتقصريه فيها، وذكر اهللا شكر اهللا على إنعامه عليه بالتوفيق هلذه العبادة العظيمة واملنة 

                                                             
 )١/٩٣(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/٩٢(تيسري الكرمي الرمحن : انظر ٢
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، ويشكره على التوفيق، وهكذا ينبغي للعبد، كلما فرغ من عبادة، أن يستغفر اهللا عن التقصري.اجلسيمة
ال كمن يرى أنه قد أكمل العبادة، ومن ا على ربه، وجعلت له حمال ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق 

  .)١(باملقت، ورد الفعل، كما أن األول، حقيق بالقبول والتوفيق ألعمال أخر
ي يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِثْم علَيه واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ ف﴿:قال تعاىلو

  ]٢٠٣/البقرة[﴾لمنِ اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم إِلَيه تحشرونَ
بعد  يأمر تعاىل بذكره يف األيام املعدودات، وهي أيام التشريق الثالثة:طريقة داللة اآلية على املقصد

العيد، ملزيتها وشرفها، وكون بقية أحكام املناسك تفعل ا، ولكون الناس أضيافا هللا فيها، وهلذا حرم 
ويدخل يف ذكر اهللا فيها، ذكره عند رمي اجلمار، وعند . صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغريها

  .٢الذبح، والذكر املقيد عقب الفرائض
  فعل اخلري  

شهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما الْحج أَ﴿:قال تعاىل
  ]١٩٧/البقرة[﴾تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا أُولي الْأَلْبابِ

إنه ال يتم التقرب إىل اهللا بترك املعاصي حىت يفعل األوامر، وهلذا قال : قة داللة اآلية على املقصدطري
لتنصيص على العموم، فكل خري وقربة وعبادة، "من "أتى بـ  ﴾وما تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه﴿: تعاىل

احلث على أفعال اخلري، وخصوصا يف تلك فإن اهللا به عليم، وهذا يتضمن غاية : داخل يف ذلك، أي
البقاع الشريفة واحلرمات املنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها، من صالة، وصيام، وصدقة، 

  .وهذا يدل على أن فعل اخلري يف احلج مقصود شرعا.٣وطواف، وإحسان قويل وفعلي
 مواقيت للناس واحلج:املقصد من األهلة 

ا ونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت من ظُهورِهيسأَلُ﴿:قال تعاىل
  ]١٨٩/البقرة[﴾ولَكن الْبِر منِ اتقَى وأْتوا الْبيوت من أَبوابِها واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

بني اهللا املقصد من األهلة بأا مواقيت للناس عموما ويف احلج خاصة :يقة داللة اآلية على املقصدطر
  .وهذا يدل على أن توقيت احلج باألهلة مقصود شرعا

فائدا وحكمتها؟ أو عن ذاا، ﴿قُلْ هي  ما -هالل  -مجع  ﴿يسأَلُونك عنِ األهلَّة﴾: يقول تعاىل
لنل يتاقوجعلها اهللا تعاىل بلطفه ورمحته على هذا التدبري يبدو اهلالل ضعيفا يف أول الشهر، : أي اسِ﴾م

                                                             
 )١/٩٢( تيسري الكرمي الرمحن) ١(
 )١/٩٣(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 )١/٩١(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
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مث يتزايد إىل نصفه، مث يشرع يف النقص إىل كماله، وهكذا، ليعرف الناس بذلك، مواقيت عبادام من 
  .)١( ، والكفارات، وأوقات احلجالصيام، وأوقات الزكاة

  حلصول املنافع الدينية كاحلج والدنيوية: للناس وأمنا جعل البيت مثابةاملقصد من. 
براهيم ﴿وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمنا واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى وعهِدنا إِلَى إِ:قال تعاىل

  ] ١٢٥/البقرة[لْعاكفني والركَّعِ السجود﴾وإِسماعيلَ أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفني وا
﴿مثابة للناس وأمنا﴾مفعول ألجله، يدل على أن املثابة للبيت :قوله:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .)٢( حلصول املنافع الدينية كاحلج والدنيويةواألمن مقصودان شرعا
واألمن حفظ . عل كأنه نفس األمن مبالغةواألمن مصدر أخرب به عن البيت باعتبار أنه سبب أمن، فج

والضرب  ،وإنارة الطرق أمن، واالنتصاف من اجلناة ،ومتهيد السبل ،الناس من األضرار فحراسة البالد
وإرجاع احلقوق إىل أهلها أمن، فاألمن يفسر يف كل حال مبا يناسبه، وملا كان  ،على أيدي الظلمة

ومل يكن بينهم حتاكم وال شريعة كان األمن  ،ل الضعيفالغالب على أحوال اجلاهلية أخذ القوي ما
يومئذ هو احليلولة بني القوي والضعيف، فجعل اهللا هلم البيت أمناً للناس يومئذ أي يصد القوي عن أن 

هِم أَفَبِالْباطلِ ﴿أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما َآمنا ويتخطَّف الناس من حول:يتناول فيه الضعيف قال تعاىل
فهذه منة على أهل اجلاهلية، وأما يف اإلسالم فقد أغىن ] ٦٧/العنكبوت[يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه يكْفُرونَ﴾ 

  .)٣(اهللا تعاىل مبا شرعه من أحكامه وما أقامه من حكامه فكان ذلك أمناً كافياً
ة فإن أمن البالد والسبلِ يستتبع مجيع خصال ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوء

سعادة احلياة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ ال أمن بدوا، وهو يستتبع التعمري واإلقبالَ على ما ينفع 
والثروةَ فال خيتل األمن إال إذا اختلت الثالثة األول وإذا اختل اختلت الثالثة األخرية، وإمنا أراد بذلك 

 .)٤(لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من كونه منبع اإلسالم؛ة فيه على سكانه تيسري اإلقام
  املنع من الترفه: النهي عن حلق الرأس حىت يبلغ اهلدي حملهاملقصد من 

  ]١٩٦/البقرة[﴿ولَا تحلقُوا رُءوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه﴾:قال تعاىل

                                                             
 )١/٨٨( تيسري الكرمي الرمحن ١
 .)١/٦٥( تيسري الكرمي الرمحن :انظر)٢(
 .)١/٧٠٩(وير، ابن عاشورالتحرير والتن) ٣(
 .)١/٧١٥(التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٤(
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النهي بال الناهية يدل على أن عدم حلق الرأس حال اإلحرام أمر : صدطريقة داللة اآلية على املق
املقصود من ذلك، حصول الشعث واملنع من الترفه بإزالته، وهو موجود يف بقية و. مقصود شرعا

  .١الشعر
  شكر حصول النسكني: اهلدي للمتمتع بالعمرة إىل احلجاملقصد من 

  ]١٩٦/البقرة[ع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ﴾﴿إِذَا أَمنتم فَمن تمت:قال تعاىل
ترتب احلكم على الوصف بالفاء يدل على أن اهلدي ملن متتع بالعمرة : طريقة داللة اآلية على املقصد

ليه وهذا دم نسك، مقابلة حلصول النسكني له يف سفرة واحدة، وإلنعام اهللا ع.إىل احلج مقصود شرعا
 .)٢(حبصول االنتفاع باملتعة بعد فراغ العمرة، وقبل الشروع يف احلج، ومثلها القران حلصول النسكني له

  
  الجھاد في سبیل هللا: المطلب الثامن

  ]١٥٤/ةالبقر[﴾ولَا تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياٌء ولَكن لَا تشعرونَ﴿:قال تعاىل
وصف املقتول يف سبيل اهللا باحلياة يدل على أن اجلهاد يف سبيل اهللا :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصود شرعا
وهو أفضل الطاعات البدنية، وأشقها على النفوس، ملشقته يف نفسه، ولكونه مؤديا للقتل، وعدم احلياة، 

ولوازمها، فكل ما يتصرفون به، فإنه سعى هلا،  اليت إمنا يرغب الراغبون يف هذه الدنيا حلصول احلياة
أن : ومن املعلوم أن احملبوب ال يتركه العاقل إال حملبوب أعلى منه وأعظم، فأخرب تعاىل.ودفع ملا يضادها

من قتل يف سبيله، بأن قاتل يف سبيل اهللا، لتكون كلمة اهللا هي العليا، ودينه الظاهر، ال لغري ذلك من 
  .٣فته احلياة احملبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل، مما تظنون وحتسبون األغراض، فإنه مل ت

﴿وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحب الْمعتدين﴾ :قال تعاىلو
  ]١٩٠/البقرة[

  .الذين بقاتلونكم يدل على أنه مقصود شرعاافعة مداألمر بقتال : طريقة داللة اآلية على املقصد
﴿واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ ولَا :قال تعاىلو

نْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلك جزاُء تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتى يقَاتلُوكُم فيه فَإِ
﴾رِين١٩١/البقرة[الْكَاف[  

                                                             
 )١/٩٠(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 .)١/٩٠( تيسري الكرمي الرمحن) ٢(
 )١/٧٥(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
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األمر بقتال الكفار مدافعة ومهامجة باستثناء املسجد احلرام يدل على أن : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .)١( قتال الكفار مقصود شرعا

ديارِهم وهم أُلُوف حذَر الْموت فَقَالَ لَهم اللَّه موتوا ثُم أَلَم تر إِلَى الَّذين خرجوا من ﴿:قال تعاىلو
وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه ) ٢٤٣(أَحياهم إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يشكُرونَ 

  ]٢٤٤-٢٤٣/البقرة[ ﴾)٢٤٤( ما أَنَّ اللَّه سميع عليواعلَمو
أمر تعاىل بالقتال يف سبيله، وهو قتال األعداء الكفار إلعالء كلمة اهللا :طريقة داللة اآلية على املقصد

فأحسنوا نياتكم واقصدوا : أي ﴾وقاتلوا يف سبيل اهللا واعلموا أن اهللا مسيع عليم﴿: ونصر دينه، فقال
لقعود عن القتال شيئا، ولو ظننتم أن يف القعود حياتكم بذلك وجه اهللا، واعلموا أنه ال يفيدكم ا

وبقاءكم، فليس األمر كذلك، وهلذا ذكر القصة السابقة توطئة هلذا األمر، فكما مل ينفع الذين خرجوا 
. ٢من ديارهم حذر املوت خروجهم، بل أتاهم ما حذروا من غري أن حيتسبوا، فاعلموا أنكم كذلك

  .سبيل اهللا وعدم احلذر من املوت مقصود شرعاوهذا يدل على أن القتال يف 
 اإلخالص يف القتال  

  ]١٩٠/البقرة[﴾وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين﴿:قال تعاىل
حث على اإلخالص، وي عن  إن يف ختصيص القتال ﴿في سبِيلِ اللَّه﴾:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .وهذا يدل على أن اإلخالص مقصود شرعا )٣(ال يف الفنت بني املسلمنياالقتت
 اإلنفاق يف سبيل اهللا  

وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحِسنوا إِنَّ اللَّه يحب ﴿:قال تعاىل
ِسنِنيح١٩٥/البقرة[﴾الْم[  

األمر باإلنفاق يف سبيل اهللا ألن تركه يؤدي إىل التهلكة يدل على أنه :ية على املقصدطريقة داللة اآل
 . مقصود شرعا

اإلنفاق يف اجلهاد يف سبيل اهللا، فإن النفقة فيه جهاد  ﴿سبيل اهللا﴾:قولهدخل يف وأعظم ذلك وأول ما 
تقوية املسلمني، وعلى توهية  باملال، وهو فرض كاجلهاد بالبدن، وفيها من املصاحل العظيمة، اإلعانة على

الشرك وأهله، وعلى إقامة دين اهللا وإعزازه، فاجلهاد يف سبيل اهللا ال يقوم إال على ساق النفقة، فالنفقة 

                                                             
 .)١/٨٩( تيسري الكرمي الرمحن :انظر )١(
 )١/١٠٦(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 .)١/٨٩( تيسري الكرمي الرمحن) ٣(
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له كالروح، ال ميكن وجوده بدوا، ويف ترك اإلنفاق يف سبيل اهللا، إبطال للجهاد، وتسليط لألعداء، 
  .١كالتعليل لذلك ﴾ تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَةوال﴿: وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعاىل

ة مئَةُ مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ﴿:قال تعاىلو
  ]٢٦١/البقرة[﴾للَّه واسع عليمحبة واللَّه يضاعف لمن يشاُء وا
املضاعفة للمنفق يف سبيل اهللا يدل على أن اإلنفاق يف سبيل اهللا مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .شرعا
 الصرب والثبات  

أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ  ولَما برزوا لجالُوت وجنوده قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت﴿:قال تعاىل
رِين٢٥٠/البقرة[﴾الْكَاف[  

  .الدعاء بالصرب والثبات يدل على أما مقصودان شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
  رد املسلمني عن دينهم : من القتالمقصد الكفار معرفة  

الٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِري وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قت﴿:قال تعاىل
زلَا يلِ والْقَت نم رةُ أَكْبنتالْفو اللَّه دنع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمى وتح كُملُونقَاتالُونَ ي

د نع وكُمدري مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تمفَي ينِهد نع كُمنم ددتري نموا وطَاعتاس إِن ينِكُم
  ]٢١٧/البقرة[﴾في الدنيا والَْآخرة وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

تعاىل أم لن يزالوا يقاتلون املؤمنني، وليس غرضهم يف أمواهلم أخرب  :طريقة داللة اآلية على املقصد
وهذا الوصف عام لكل الكفار، ال يزالون يقاتلون  .وإمنا غرضهم أن يرجعوهم عن دينهموقتلهم، 

أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، الذين بذلوا اجلمعيات،  هم، حىت يردوهم عن دينهم، وخصوصاًغري
ا األطباء، وبنوا املدارس، جلذب األمم إىل دينهم، وتدخيلهم عليهم، كل ما ميكنهم ونشروا الدعاة، وبثو

  .٢من الشبه، اليت تشككهم يف دينهم
 ولدفع الفتنة، وليكون الدين هللا، ولدفع املذلةدفع الفساد عن األرض :املقصد من اجلهاد ، 

الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى  ﴿وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ:قال تعاىل
﴾نيم١٩٣/البقرة[الظَّال[  

التعليل حبىت يدل على أن األمر بالقتال مقصود به دفع الفتنة ولكي : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .يكون الدين هللا

                                                             
 )١/٩٠(يسري الكرمي الرمحن ت ١
 )١/٩٧( املصدر السابق ٢
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به سفك دماء الكفار، وأخذ أمواهلم، ولكن  ذكر تعاىل املقصود من القتال يف سبيله، وأنه ليس املقصود
املقصود به أن ﴿يكُونَ الدين للَّه﴾ تعاىل، فيظهر دين اهللا تعاىل، على سائر األديان، ويدفع كل ما 

  .)١( يعارضه، من الشرك وغريه، وهو املراد بالفتنة، فإذا حصل هذا املقصود، فال قتل وال قتال
الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ  ﴿كُتب علَيكُم:قال تعاىلو

  ]٢١٦/البقرة[تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ﴾
مها يدل على أن القتال رغم أنه مكروه التعبري بلفظ اخلري والنفع وحنو: طريقة داللة اآلية على املقصد

  .للعبد فهو خري له ومقصود شرعا
القتال كريه للنفوس، ألنه حيول بني املقاتل وبني طمأنينته ولذَّاته ونومه وطعامه وأهله وبيته، ويلجىُء ف

اصلة اإلنسان إىل عداوة من كان صاحبه ويعرضه خلطر اهلالك أو أمل اجلراح، ولكن فيه دفع املذلَّة احل
﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم﴾ تذييل احتيج إليه : وقوله.)٢( من غلبة الرجال واستضعافهم

﴿كتب عليكم القتال وهو كُره لكم﴾، ألنه إذا كان مكروهاً فكان : لدفع االستغراب الناشيء عن قوله
  .شأن رمحة اهللا خبلقه أال يكتبه عليهم فذيل ذا لدفع ذلك

ف من اهللا تعاىل لرسوله واملؤمنني، وإن كان سبحانه غنياً عن البيان والتعليل، ألنه يأمر وهذا الكالم تلط
فيطاع، ولكن يف بيان احلكمة ختفيفاً من مشقة التكليف، وفيه تعويد املسلمني بتلقي الشريعة معللة 

منافرته، إذ يكره فأشار إىل أن حكمة التكليف تعتمد املصاحل ودرء املفاسد، وال تعتمد مالءمة الطبع و
الطبع شيئاً وفيه نفعه وقد حيب شيئاً وفيه هالكه، وذلك باعتبار العواقب والغايات، فإن الشيء قد 

. يكون لذيذاً مالئماً ولكن ارتكابه يفضي إىل اهلالك، وقد يكون كريهاً منافراً ويف ارتكابه صالح
كانت الشرائع ومحلتها من العلماء واحلكماء وشأن مجهور الناس الغفلة عن العاقبة والغاية أو جهلهما، ف
  .)٣(حترض الناس على األفعال والتروك باعتبار الغايات والعواقب

 ولَولَا فَهزموهم بِإِذْن اللَّه وقَتلَ داوود جالُوت وَآتاه اللَّه الْملْك والْحكْمةَ وعلَّمه مما يشاُء﴿:قال تعاىلو
فْعد نيالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه نلَكو ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن ٢٥١/البقرة[ ﴾اللَّه[  

: أي ﴾ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض﴿: قال تعاىل:طريقة داللة اآلية على املقصد
وتكالب الكفار لفسدت األرض باستيالء الكفار عليها، لوال أنه يدفع مبن يقاتل يف سبيله كيد الفجار 

ولكن اهللا ذو فضل على ﴿وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة اهللا تعاىل، وإظهار دينه 

                                                             
 )١/٨٩( تيسري الكرمي الرمحن ١
 .)٢/٣٢٠(التحرير والتنوير  )٢(
 .)٢/٣٢١(التحرير والتنوير  )٣(
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حيث شرع هلم اجلهاد الذي فيه سعادم واملدافعة عنهم ومكنهم من األرض بأسباب يعلموا، ﴾العاملني
  .١وأسباب ال يعلموا

  القيادة لصاحب العلم واجلسمجعل املقصد من  
ونحن  ﴿وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكًا قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا:قال تعاىل

الِ قَالَ إِنَّ اللَّهالْم نةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قمِ  أَحالْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص
﴾يملع عاسو اللَّهاُء وشي نم لْكَهي متؤي اللَّه٢٤٧/البقرة[و[  

أخرب اهللا سبحانه باصطفاء طالوت وأن اهللا زاده بسطة يف العلم واجلسم :طريقة داللة اآلية على املقصد
ألنه إذا مت رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي "؛ ادة القوي العامل مقصود شرعايدل على أن قي

املصيب، حصل بذلك الكمال، ومىت فاته واحد من األمرين اختل عليه األمر، فلو كان قوي البدن مع 
ضعف الرأي، حصل يف امللك خرق وقهر وخمالفة للمشروع، قوة على غري حكمة، ولو كان عاملا 

  .٢"وليس له قوة على تنفيذها مل يفده الرأي الذي ال ينفذه شيئا باألمور
  أن ال يكون ذريعة : النهي عن املقاتلة عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيهاملقصد من

   هلزمية املسلمني
قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلك جزاُء ﴿ولَا تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتى يقَاتلُوكُم فيه فَإِنْ :قال تعاىل

﴾رِين١٩١/البقرة[الْكَاف[  
ألم خرقوا  ؛النهي عن القتال عند املسجد احلرام حىت يقاتلوهم فيه:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .)٣( حرمة املسجد احلرام فلو تركت معاملتهم باملثل لكان ذلك ذريعة إىل هزمية املسلمني
 عند اهللا النصر من  

لَم فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس مني ومن ﴿:قال تعاىل
نيلًا مإِلَّا قَل هنوا مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْتي إِلَّا منم هفَإِن همطْعي هعوا منَآم ينالَّذو وه هزاوا جفَلَم مه

ف نم كَم لَاقُو اللَّهم مهونَ أَنظُني ينقَالَ الَّذ هودنجو الُوتبِج موا الْيئَةً قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنف تغَلَب يلَةقَل ئَة
 عم اللَّهو اللَّه ةً بِإِذْنريكَثابِرِين٢٤٩/البقرة[ ﴾الص[  

مدح املؤمنني الواثقني بلقاء اهللا بإميانه بأن النصر من عند اهللا بغض النظر :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .١عن عدد اجلنود قلة أو كثرة يدل على أن اإلميان بأن النصر من عند اهللا مقصود شرعا

                                                             
 )١/١٠٨(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/١٠٧(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 )٢/٢٠٣(التحرير والتنوير  )٣(
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 النهي عن االعتداء يف القتال  
  ]١٩٠/البقرة[ ه لَا يحب الْمعتدين﴾لُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّوقَات﴿:قال تعاىل

يشمل أنواع االعتداء والذي  ى اهللا سبحانه عن االعتداء يف القتال:طريقة داللة اآلية على املقصد
اانني واألطفال، والرهبان وحنوهم والتمثيل بالقتلى، وقتل من ال يقاتل، من النساء، و كلها، من قتلِ

يدل على أن ترك االعتداء فيه  وهذا .٢احليوانات، وقطع األشجار وحنوها، لغري مصلحة تعود للمسلمني
  .مقصود شرعا

  

  

  النكاح: تاسعلاملطلب ا
  إرادة اإلصالح  

ن ثَلَاثَةَ قُروٍء ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِ﴿:قال تعاىل
  ]٢٢٨/البقرة[ لك إِنْ أَرادوا إِصلَاحا﴾إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَ

اشتراط إرادة اإلصالح لرد األزواج زوجان يدل على أن إرادة  :ة على املقصدطريقة داللة اآلي
  .اإلصالح بني الزوجني مقصود شرعا

 إقامة حدود اهللا  
نْ خفْتم أَلَّا ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما َآتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَإِ﴿:قال تعاىل

تي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكت بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقياللَّه وددح دع 
  ]٢٢٩/البقرة[ فَأُولَئك هم الظَّالمونَ﴾

ل خوف عدم إقامة حدود اهللا يدل على أن إقامة حدود إباحة اخللع حا:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .اهللا يف العالقة الزوجية مقصودة شرعا

أَنْ  فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا جناح علَيهِما﴿:قال تعاىلو
  ]٢٣٠/البقرة[ بينها لقَومٍ يعلَمونَ﴾يقيما حدود اللَّه وتلْك حدود اللَّه ي يتراجعا إِنْ ظَنا أَنْ

اشترط يف رجوع الزوجني إىل بعضهما بعد الفرقة وزواج املرأة بآخر :طريقة داللة اآلية على املقصد
احبه، وذلك إذا ندما على عشرما بأن يقوم كل منهما، حبق ص ﴾أَنْ يقيما حدود اللَّه﴿أن يظنا "

                                                                                                                                                                                   
 )١/١٠٨(تيسري الكرمي الرمحن : انظر ١
 )١/٤٧١(التحرير والتنوير ) ١/٨٩(تيسري الكرمي الرمحن :انظر  ٢
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وهذا يدل .١"السابقة املوجبة للفراق، وعزما أن يبدالها بعشرة حسنة، فهنا ال جناح عليهما يف التراجع
  .على أن إقامة حدود اهللا بني الزوجني مقصودة شرعا

 والعشرة باملعروف األلفة بني الزوجني   
أَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِ﴿:قال تعاىل

  ]٢٢٨/البقرة[ لك إِنْ أَرادوا إِصلَاحا﴾إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَ
وهذا يدل على ...أي رغبة وألفة ومودة ﴿إن أرادوا إصالحا﴾:قوله: داللة اآلية على املقصد طريقة

زهذا يدل على أن األلفة بني الزوجني مقصودة ، )٢(حمبته تعاىل لأللفة بني الزوجني وكراهته للفراق
  .شرعا
  اإلمساك بالعالقة الزوجية 

  ]٢٢٩/البقرة[ وف أَو تسرِيح بِإِحسان﴾عرالطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِم﴿:قال تعاىل
  .تقدمي اهللا سبحانه خيار اإلمساك مبعروف يدل على أنه مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

 حتصيل النسل  
  ]١٨٧/البقرة[ غوا ما كَتب اللَّه لَكُم﴾وابت﴿:قال تعاىل

غاء ما كتبه اهللا من حصول النسل، يدل على أن حفظ النسل األمر بابت: طريقة داللة اآلية على املقصد
  . أمر مقصود شرعا

انووا يف مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إىل اهللا تعاىل واملقصود : أي﴾وابتغوا ما كتب اهللا لكم﴿:قوله"
  ).٣( األعظم من الوطء، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح

 ني الزوجنيب الفضل تذكر  
  ]٢٣٧/البقرة[﴿ولَا تنسوا الْفَضلَ بينكُم إِنَّ اللَّه بِما تعملُونَ بصري﴾ :قال تعاىل

النهي عن نسيان الفضل بني الزوجني يدل على أن تذكر الفضل بينهما :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

                                                             
 )١/١٠٢(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 ١٠٢ تيسري الكرمي الرمحن) ٢(
 ٨٧ تيسري الكرمي الرمحن) ٣(
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وال ينسوه ألن نسيانه يباعد بينهم وبينه، فيضمحل منهم، فأمروا يف هاته اآلية بأن يتعاهدوا الفضل 
وموشك أن حيتاج إىل عفو غريه عنه يف واقعة أخرى، ففي تعاهده عون كبري على اإللف والتحابب، 

  . )١( وذلك سبيل واضحة إىل االحتاد واملؤاخاة واالنتفاع ذا الوصف عند حلول التجربة
  
 التراضي باملعروف بني الزوجني 
ينهم وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا ب{:تعاىلقال 

كُم وأَطْهر واللَّه يعلَم بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ ذَلكُم أَزكَى لَ
  ]٢٣٢/البقرة[ }وأَنتم لَا تعلَمونَ

النهي عن العضل عن نكاهن أزواجهن بشرط التراضي باملعروف يدل :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .على أن التراضي بني الزوجني مقصود شرعا

 التشاور  
اضٍ منهما وتشاورٍ فَلَا جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضعوا فَإِنْ أَرادا فصالًا عن تر ﴿:قال تعاىل

 }للَّه بِما تعملُونَ بصريأَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما َآتيتم بِالْمعروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ ا
  ]٢٣٣/البقرة[

  :طريقة داللة اآلية على املقصد
التشاور بني الزوجني  الزوجني يدل على على أن التشاور بني عن فطام الصيب باشتراط نفي اجلناح

  .مقصودان شرعا
  ترك اإلضرار واالعتداء  

و سرحوهن بِمعروف ولَا وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَ﴿:قال تعاىل
واذْكُروا نِعمةَ اللَّه تمِسكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا َآيات اللَّه هزوا 

ةكْمالْحابِ وتالْك نم كُملَيلَ عزا أَنمو كُملَيبِكُلِّ ع وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو بِه ظُكُمعي ﴾يملٍء عيش 
  ]٢٣١/البقرة[

النهي عن اإلمساك ضرارا واعتداء يدل على أن ترك اإلضرار واالعتداء :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

 ترك ظلم النساء  
                                                             

  .)٤٦٥/٢( التحرير والتنوير، ابن عاشور )١(
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اَء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا وإِذَا طَلَّقْتم النس﴿:قال تعاىل
واذْكُروا نِعمةَ اللَّه تمِسكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا َآيات اللَّه هزوا 

 اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم﴾ م وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّعلَيكُ
  ]٢٣١/البقرة[

ألنه  ،جعل ظلمهم نساءهم ظلماً ألنفسهم ﴾فقد ظلم نفسه﴿:قوله:طريقة داللة اآلية على املقصد
وظلم  .ل املعاشرة واضطراب حال البيت وفوات املصاحل بشغب األذهان يف املخاصماتيؤدي إىل اختال

  .وهذا يدل على أن ترك ظلم النساء مقصود شرعا .١نفسه أيضاً بتعريضها لعقاب اهللا يف اآلخرة 
  التطهر 

لأَنفُِسكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا {:قال تعاىل
نِنيمؤرِ الْمشبو لَاقُوه٢٢٣/البقرة[} م[  

 .حمبة اهللا سبحانه للمتطهرين تدل على أن التطهر مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
  التقدمي للنفس  

ثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُِسكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حر﴿:قال تعاىل
  ]٢٢٣/البقرة[ اقُوه وبشرِ الْمؤمنِني﴾ملَ

  .األمر بالتقدمي للنفس يدل على أنه مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
لتقرب إىل اهللا بفعل اخلريات، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته، من ا: أي ﴾وقَدموا ألنفُِسكُم﴿:قوله

 .٢وجيامعها على وجه القربة واالحتساب، وعلى رجاء حتصيل الذرية الذين ينفع اهللا م
 التقوى 

ف ما فَرضتم إِلَّا أَنْ وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِص﴿:قال تعاىل
لَ با الْفَضوسنلَا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ تكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعإِنَّ الي كُمنا يبِم لَّه

﴾ريصلُونَ بمع٢٣٧/البقرة[ ت[  
ن العفو أقرب للتقوى يدل على أن التقوى بني الزوجني اعتبار أ:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .مقصودة شرعا

                                                             
 )٢/٤٢٣(التحرير والتنوير  ١
 )١/١٠٠(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:تعاىل قالو
قَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا َآيات اللَّه هزوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه تمِسكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَ

 اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم﴾ علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ
  ]٢٣١/البقرة[

األمر بتقوى اهللا عقب احلديث عن الطالق والتخيري بني اإلمساك :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .والتسريح يدل على أن تقوى اهللا يف العالقة الزوجية مقصودة شرعا

تقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُِسكُم وا﴿:قال تعاىلو
مؤرِ الْمشبو لَاقُوهم﴾٢٢٣/البقرة[ نِني[  

اقتران األمر بتقوى اهللا مع األمر بإتيان النساء حىت الجياوزوا حدود اهللا :طريقة داللة اآلية على املقصد
أن اهللا مطلع عليهم يف إتيام نساءهم، وال يضيعوا حق نسائهم بإعفافهم، ويعلموا يف كل ذلك 

  .وهذا يدل على أن التقوى يف حق النساء مقصودة شرعا ،ومراقبهم ملن هم حتت أيديهم
 حسن اختيار الزوجة  

ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا ﴿:قال تعاىلو
حكنونَ إِلَى التعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح نيرِكشوا الْم اللَّهارِ ون

لنل هاتَآي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنو إِلَى الْجعدونَ﴾يذَكَّرتي ملَّه٢٢١/لبقرةا[ اسِ لَع[  
النهي عن نكاح املشركات يدل على أن حسن اختيار الزوجة مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد

  شرعا
  حفظ الدين  

ا كحوولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا تن﴿:قال تعاىل
ونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح نيرِكشو الْمعدي اللَّهارِ و

لنل هاتَآي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنونَ﴾إِلَى الْجذَكَّرتي ملَّه٢٢١/قرةالب[اسِ لَع[  
النهي عن نكاح املشركة واملشرك ألم يدعون إىل النار يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .حفظ دين الزوج والزوجة واألوالد مقصود شرعا
 حفظ مال املرأة  

لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما َآتيتموهن  الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ﴿:قال تعاىل
ع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش بِه تدا افْتيما فهِملَي

ي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكونَتمالظَّال مه كفَأُولَئ اللَّه وددح دع٢٢٩/البقرة[﴾ت[  
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ي الزوج عن أخذ شيء مما أعطى املرأة يدل على أن حفظ مال املرأة :طريقة داللة اآلية على املقصد
  . مقصود شرعا

﴾انسوأخذ للمال ومن اإلحسان أن ال يأخذ على فراقه هلا شيئا من ماهلا، ألنه ظلم ويفارقها ﴿بِإِح ،
يقيما  وال يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آتيتموهن شيئًا إِال أَنْ يخافَا أَال﴿: يف غري مقابلة بشيء، فلهذا قال

﴾اللَّه وددنه، وهي املخالعة باملعروف، بأن كرهت الزوجة زوجها، خللقه أو خلقه أو نقص دي ح
ألنه  لَيهِما فيما افْتدت بِه﴾فَإِنْ خفْتم أَال يقيما حدود اللَّه فَال جناح عفيه، ﴿ وخافت أن ال تطيع اهللا

وإمنا . )١(عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، ويف هذا مشروعية اخللع، إذا وجدت هذه احلكمة
ة، دفعاً لألضرار عن الزوج يف رخصه اهللا تعاىل إذا كانت الكراهية والنفرة من املرأة من مبدأ املعاشر

خسارة ما دفعه من الصداق الذي مل ينتفع منه مبنفعة؛ ألن الغالب أن الكراهية تقع يف مبدأ املعاشرة ال 
  .)٢(بعد التعاشر

  دوام املعاشرة بني الزوجني وإعفاف الزوجة 
  ]٢٢٦/البقرة[ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾هرٍ فَإِنْ فَاُءوا للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَش﴿:قال تعاىل

  .ترتيب املغفرة على الفيئة يدل على أن ترك اإليالء مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
دليل اجلواب، أي فحنثهم يف ميني اإليالء مغفور هلم؛ ألن اهللا غفور  ﴿فإن اهللا غفور رحيم﴾: وقوله
وقد . يه إيذان بأن اإليالء حرام، ألن شأن إيالئهم الوارد فيه القرآن، قصد اإلضرار باملرأةوف. رحيم

يكون اإليالء مباحاً إذا مل يقصد به اإلضرار ومل تطل مدته كالذي يكون لقصد التأديب، أو لقصد آخر 
بأربعة أشهر، وهو  وقد خفي على الناس وجه التأجيل.)٣(معترب شرعاً، غري قصد اإلضرار املذموم شرعاً

أجل حدده اهللا تعاىل، ومل نطلع على حكمته، وتلك املدة ثلث العام، فلعلها ترجع إىل أن مثلها يعترب 
  ).٤(زمناً طويالً

 ذم التفريق بني الزوج وزوجه 
ولَكن الشياطني كَفَروا واتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ﴿:قال تعاىل

أَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعقُولَا يى يتح د
ونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُ

                                                             
 .)١/١٠٢(سري الكرمي الرمحن تي )١(
 .)٤١٢- ٢/٤٠٧(التحرير والتنوير  )٢(
 .)٢/٣٨٦(التحرير والتنوير  )٣(
  .)٢/٣٨٧(التحرير والتنوير  )٤(
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ي الَْآخف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنلَا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه ا بِإِذْنم لَبِئْسلَاقٍ وخ نم ةر
 ا بِهورفُشونَ﴾أَنلَمعوا يكَان لَو مه١٠٢/البقرة[س[  

ذم اتباع الشياطني يف تعلم السحر الذي يفرق بني املرء وزوجه يدل :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .على أن ترك التفريق بني الزوجني مقصود شرعا

 الزواج قائم على اختالف اجلنس  
وا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُِسكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْت﴿:قال تعاىل

  ]٢٢٣/البقرة[ اقُوه وبشرِ الْمؤمنِني﴾ملَ
جعل النساء موضع احلرث يدل على أن الزواج قائم على اختالف :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .اجلنس
 السكن  

  ]١٨٧/البقرة[ تم لباس لَهن﴾هن لباس لَكُم وأَن﴿:قال تعاىل
وقال الربيع بن . يعين هن سكَن لكم، وأنتم سكن هلن: قال ابن عباس: طريقة داللة اآلية على املقصد

  .وهذا يدل على أن السكن بني الزوجني مقصود شرعا ،)١( هن حلاف لكم وأنتم حلاف هلن: أنس
 الصدق بني الزوجني  

 ﴾رِولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخ ﴿:قال تعاىل
  ]٢٢٨/البقرة[

النهي عن كتمان الزوجة مايف رمحها يدل مبفهومه عن أن الصدق : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .الزوجني مقصودان شرعا والوضوح بني

 العدل  
  ]٢٢٨/البقرة[﴿ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ علَيهِن درجةٌ﴾ :قال تعاىل

وأول إعالن هذا العدل بني الزوجني يف احلقوق، :"يقول ابن عاشور:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .كانت هذه اآلية من أول ما أنزل يف اإلسالمكان اته اآلية العظيمة، ف

، وقد يكون الشيء مثال للشيء يف مجيع صفاته، وقد يكون ..واملثل أصله النظري واملشابه كالشبه واملثل
وقد يكون وجه املماثلة ظاهرا ال حيتاج إىل بيانه،وقد يكون . وهي وجه الشبه. مثال له يف بعض صفاته

أجناسا :ظهر هنا أنه ال يستقيم معىن املماثلة يف سائر األحوال واحلقوق خفيا فيحتاج إىل بيانه، وقد
                                                             

 .)١/٥١٠(تفسري القرآن العظيم  )١(
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وأنواعا أو أشخاصا ؛ ألن مقتضى اخللقة،ومقتضى املقصد من املرأة والرجل، ومقتضى 
الشريعة،التخالف بني كثري من أحوال الرجال والنساء يف نظام العمران واملعاشرة فال جرم يعلم كل 

اثلة يف كل األحوال، وتعني صرفها إىل معىن املماثلة يف أنواع احلقوق على إمجال السامعني أن ليست املم
وقد أومأ  ،وإىل حفظ مقاصد الشريعة من األمة ،ومرجعها إىل نفي اإلضرار.  )١("تبينه تفاصيل الشريعة

 ،واآلداب ،من مقتضى الفطرة ،غري املنكر ،أي هلن حق متلبساً باملعروف }باملعروف{ :إليها قوله تعاىل
  .٢ومتابعة الشرع  ،ونفي اإلضرار ،واملصاحل
 العفاف  

  ]١٨٧/البقرة[ غوا ما كَتب اللَّه لَكُم﴾وابت﴿:قال تعاىل
وجة يدل على زاهللا منه إعفاف الزوج وإعفاف ال األمر بابتغاء ما كتب: طريقة داللة اآلية على املقصد

  .أن العفاف مقصود شرعا
 العفو  

نْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلَّا أَنْ وإِ﴿:قال تعاىل
لَ با الْفَضوسنلَا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ تكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعكُينإِنَّ الي ا مبِم لَّه

﴾ريصلُونَ بمع٢٣٧/البقرة[ ت[  
احلث على العفو باعتبار أن العفو أقرب للتقوى يدل على أن العفو بني :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .الزوجني مقصود شرعا خاصة يف األمور املالية
 عكوف القلب على اهللا بصرف االنشغال مبباشرة النساء  

نكُم حلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن علم اللَّه أَأُ﴿:قال تعاىل
كُمنفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت مت١٨٧/البقرة[﴾كُن[  

ية أن الرفث ال حيل ار الصيام وهو يدل على أن عكوف مفهوم اآل:طريقة داللة اآلية على املقصد
   .القلب على اهللا بصرف االنشغال مبباشرة النساء مقصود شرعا

ه ولَا تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد تلْك حدود اللَّه فَلَا تقْربوها كَذَلك يبين اللَّ﴿:قال تعاىلو
  ]١٨٧/البقرة[ لناسِ لَعلَّهم يتقُونَ﴾ته لَآيا

النهي عن مباشرة النساء يف االعتكاف يدل على أن عكوف القلب على :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .اهللا بصرف االنشغال مبباشرة النساء مقصود شرعا

                                                             
 .٣٩٩، ٢/٣٩٨التحرير والتنوير  )١(
 .)٢/٣٩٩(التحرير والتنوير  ٢
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حج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْ﴿:تعاىلقال و
اتى وقْوالت ادالز ريوا فَإِنَّ خدوزتو اللَّه هلَمعرٍ ييخ نلُوا مفْعابِ﴾تي الْأَلْبا أُولي ١٩٧/البقرة[ قُون[  

حلج يدل على أن عكوف القلب على اهللا بصرف النهي عن الرفث يف ا:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .االنشغال مبباشرة النساء مقصود شرعا

  للمرأة والرجل حقوق وواجبات  
  ]٢٢٨/البقرة[ درجةٌ﴾ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ علَيهِن ﴿:قال تعاىل

وللنساء على : أي ﴾ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف﴿: قال تعاىل:طريقة داللة اآلية على املقصد
وكان االعتناء .١بعولتهن من احلقوق واللوازم مثل الذي عليهن ألزواجهن من احلقوق الالزمة واملستحبة

وتشبيهه مبا للرجال على النساء؛ ألن حقوق الرجال على  ،بذكر ما للنساء من احلقوق على الرجال
فأما حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه أو كانت  ،مسلمة من أقدم عصور البشر ،اء مشهورةالنس

  .٢حىت جاء اإلسالم فأقامها  ،وموكولة إىل مقدار حظوة املرأة عند زوجها ،متهاوناً ا
ر هي حالة كانت خمتلطة بني مظه ،كانت زوجة أم غريها ،ذلك أن حال املرأة إزاء الرجل يف اجلاهلية

فأما األول فناشىء عما جبل  ،عند الغضب ،ومظهر استخفاف وقلة إنصاف ،كرامة وتنافس عند الرغبة
رغبة يف  ،وحمل تنافسه ،فكانت املرأة مطمح نظر الرجل ،عليه العريب من امليل إىل املرأة وصدق احملبة

من الزوج بعني وكانت الزوجة مرموقة  ،احلصول عليها بوجه من وجوه املعاشرة املعروفة عندهم
 ،وأما الثاين فالرجل مع ذلك يرى الزوجة جمعولة خلدمته فكان إذا غاضبها أو ناشزته.االعتبار والكرامة

وكان شأن  ،حبق أو بدونه ،وإذا ختالف رأيامها أرغمها على متابعته ،رمبا أشتد معها يف خشونة املعاملة
وتفاوت أفرادهم يف الكياسة  ،ضارة والبداوةالعرب يف هذين املظهرين متفاوتاً حبسب تفاوم يف احل

  .٣وتفاوت حال نسائهم يف االستسالم واإلباء والشرف وخالفه ،واجلالفه
 قضاء الشهوة  

م كُنِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُِسكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَن﴿:قال تعاىل
  ]٢٢٣/البقرة[قُوه وبشرِ الْمؤمنِني﴾ملَا

                                                             
 )١/١٠١(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )٢/٣٩٦(التنوير التحرير و ٢
 )٢/٣٩٧(التحرير والتنوير  ٣
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أمر األزواج بإيتاء نسائهم أىن شاؤوا مقبلني أو مدبرين يف موضع :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .١احلرث يدل على أن قضاء الشهوة مقصود شرعا

عهم من قربان النساء يف مدة إلشعارهم بأن من ؛االرتفاق باملخاطبني والتأنس هلم ذا اخلطاب اهللا دصقَ
ليس منعهم منهن يف  ،وأن اهللا يعلم أن نساءهم حمل تعهدهم ومالبستهم ،احمليض منع مؤقت لفائدم

  .٢بعض األحوال بأمر هني عليهم لوال إرادة حفظهم من األذى
 قوامة الرجل  

  ]٢٢٨/البقرة[الِ علَيهِن درجةٌ﴾﴿ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرج:قال تعاىل
رفعة ورياسة، وزيادة حق : ﴿وللرجالِ علَيهِن درجةٌ﴾ أي:قال تعاىل:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .٣عليها
  :ويف هذا االهتمام مقصدان

وهلن مثل الذي ﴿: دفع توهم املساواة بني الرجال والنساء يف كل احلقوق، تومهاً من قوله آنفاً أحدمها
  .عليهن باملعروف﴾

حتديد إيثار الرجال على النساء مبقدار خمصوص، إلبطال إيثارهم املطلق، الذي كان متبعاً يف وثانيهما 
  .٤اجلاهلية 

وهذه الدرجة اقتضاها ما أودعه اهللا يف صنف الرجال من زيادة القوة العقلية والبدنية، فإن الذكورة يف 
، ولذلك جند صنف الذكر يف كل أنواع احليوان أذكى من األنثى، وأقوى جسماً احليوان متام يف اخللقة

وعزماً، وعن إرادته يكون الصدر، ما مل يعرض للخلقة عارض يوجب احنطاط بعض أفراد الصنف، 
وتفوق بعض أفراد اآلخر نادراً، فلذلك كانت األحكام التشريعية اإلسالمية جارية على وفق النظم 

 .واضع األمرين واحد التكوينية، ألن
من اإلذن بتعدد الزوجة للرجل، دون أن يؤذن : وهذه الدرجة هي ما فضل به األزواج على زوجام

مبثل ذلك لألنثى، وذلك اقتضاه التزيد يف القوة اجلسمية، ووفرة عدد اإلناث يف مواليد البشر، ومن 
، وذلك اقتضاه التزيد يف القوة العقلية جعل الطالق بيد الرجل دون املرأة، واملراجعة يف العدة كذلك

وصدق التأمل، وكذلك جعل املرجع يف اختالف الزوجني إىل رأي الزوج يف شؤون املنزل، ألن كل 

                                                             
 )١/١٠٠(تيسري الكرمي الرمحن : انظر ١
 )٢/٣٠٣(التحرير والتنوير  ٢
 )١/١٠١(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
 )٢/٤٠١(التحرير والتنوير  ٤
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اجتماع يتوقع حصول تعارض املصاحل فيه، يتعني أن جيعل له قاعدة يف االنفصال والصدر عن رأي 
ع ذاتني لزم جعل إحدامها مرجعاً عند اخلالف، واحد معني من ذلك اجلمع، وملا كانت الزوجية اجتما

  .١ورجح جانب الرجل ألن به تأسست العائلة، وألنه مظنة الصواب غالباً
  نة الرجل وسيادتهابيان مك": بعولتهن"املقصد من اختيار كلمة 

لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في  والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء ولَا يحلُّ﴿:قال تعاىلو
إِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ الَْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي إِنْ كُن هِنامحثْلُ أَرم نلَها ولَاحوا إِصاد

  ]٢٢٨/البقرة[جةٌ واللَّه عزِيز حكيم﴾علَيهِن در الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ
وأصل  .والبعل اسم زوج املرأة ،البعولة مجع بعل .﴾وبعولتهن﴿ :قوله:طريقة داللة اآلية على املقصد

وألن الزوج كان يعترب مالكاً  ،أمر عصمة زوجه كلَومسي به الزوج ألنه م .السيد ،البعل يف كالمهم
مث ملا ارتقى نظام العائلة من عهد إبراهيم عليه السالم فما  ،فكان حقيقاً ذا االسم ،وسيداً هلاللمرأة 

فأطلق العرب لفظ الزوج على كلَ من الرجل  ،لك يف الزوجية يضعفأخذ معىن املُ ،بعده من الشرائع
فصارا سواء يف  ،لفردوهو إطالق عادل؛ ألن الزوج هو الذي يثىن ا ،اللذين بينهما عصمة نكاح ،واملرأة
 :غري اليت حكى فيها أحوال األمم املاضية كقوله ،وقد عرب القرآن ذا االسم يف أغلب املواضع ،االسم

حنو  ،وغري املواضع اليت أشار فيها إىل التذكري مبا للزوج من سيادة ،] ٧٢ :هود[  ﴾وهذا بعلي شيخا﴿
ألنه  ،وهاته اآلية كذلك]  ١٢٨ :النساء[  ﴾إعراضاًوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو ﴿ :قوله تعاىل

  .٢ذكَّر املرأة بأنه بعلُها قدمياً ،ملا جعل حق الرجعة للرجل جرباً على املرأة
 اعتزال األذى:املقصد من النهي عن قرب النساء حىت يطهرن ويتطهرن  

وا النساَء في الْمحيضِ ولَا تقْربوهن حتى ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُ﴿:قال تعاىل
 ني ويحب الْمتطَهرِين﴾يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه إِنَّ اللَّه يحب التوابِ

  ]٢٢٢/البقرة[
املقصد من اعتزال النساء يف احمليض هو أن احليض  أخرب سبحانه بأن:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .أذى وهذا يدل على أن اعتزال األذى مقصود شرعا
  .٣أخرب تعاىل أن احليض أذى، وإذا كان أذى، فمن احلكمة أن مينع اهللا تعاىل عباده عن األذى وحده

                                                             
 )٤٠٢ ،٢/٤٠١(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٣٩٣(التحرير والتنوير  ٢
 )١/١٠٠(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
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ا يأيت من النهي عن ابتدأ جوام عما يصنع الرجل بامرأته احلائض فبني هلم أن احليض أذى ليكون مو
وعرب عنه  ،قربان املرأة احلائض ياً معلَّالً فتتلقاه النفوس على بصرية وتتهيأُ به األمة للتشريع يف أمثاله

وقد أثبت أنه  ،بأذى إشارة إىل إبطال ما كان من التغليط يف شأنه وشأن املرأة احلائض يف شريعة التوراة
  .١ألذى يف خمالطة الرجل للحائضأذى منكَّر ومل يبني جهته فتعني أن ا

 حفظ دين الزوجني:املقصد من النهي عن نكاح املشركات واملشركني  
كحوا ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا تن﴿:قال تعاىل

ى يتح نيرِكشو الْمعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤ
لنل هاتَآي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنونَ﴾إِلَى الْجذَكَّرتي ملَّه٢٢١/البقرة[ اسِ لَع[  

ذكر اهللا سبحانه املقصد من النهي عن نكاح املشرك بأنه دعوم إىل :ية على املقصدطريقة داللة اآل
  . شرعا انمقصود ، وأن حفظ دين الزوجنيوهذا يدل على أن ترك نكاح املشرك، النار 

ألن املؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خري من املشركة، ولو بلغت من احلسن ما بلغت، مث ذكر  
أُولَئك يدعونَ إِلَى ﴿: ة يف حترمي نكاح املسلم أو املسلمة، ملن خالفهما يف الدين فقالتعاىل، احلكم

يف أقواهلم أو أفعاهلم وأحواهلم، فمخالطتهم على خطر منهم، واخلطر ليس من األخطار : أي ﴾النارِ
  .٢الدنيوية، إمنا هو الشقاء األبدي

ة ي عن وقوعها مع من يدعون إىل النار خشية أن تؤثر وملا كانت رابطة النكاح رابطة اتصال ومعاشر
فإن بني الزوجني مودة وإلفاً يبعثان على إرضاء أحدمها اآلخر وملا كانت هذه  ،تلك الدعوة يف النفس

كان البون بينهم وبني املسلمني  ،الدعوة من املشركني شديدة ألم ال يوحدون اهللا وال يؤمنون بالرسل
  .٣فلم يبح اهللا خمالطتهم بالتزوج من كال اجلانبني ،داً ال جيمعهم شيء يتفقون عليهيف الدين بعيداً ج

 املعاملة باملعروف 
  ]٢٢٨/البقرة[ لرجالِ علَيهِن درجةٌ﴾ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف ول﴿:قال تعاىل

العادة : جع احلقوق بني الزوجني إىل املعروف، وهوجعل اهللا سبحانه مر:طريقة داللة اآلية على املقصد
اجلارية يف ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها ملثله، وخيتلف ذلك باختالف األزمنة واألمكنة، واألحوال، 

 -ويف هذا دليل على أن النفقة والكسوة، واملعاشرة، واملسكن، وكذلك الوطء .واألشخاص والعوائد

                                                             
 )٣٦٦ ،٢/٣٦٥(تحرير والتنوير ال ١
 )١/٩٩(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 )٢/٣٦٣(التحرير والتنوير  ٣
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وهذا يدل على أن املعاملة باملعروف مقصودة .١ذا موجب العقد املطلقالكل يرجع إىل املعروف، فه
  .شرعا
 ،اردة من االحنياز إىل األهواء ،واملراد به ما تعرفه العقول الساملة ،الباء للمالبسة ﴾باملعروف﴿ :وقوله

اقتضته أو  ،وذلك هو احلسن وهو ما جاء به الشرع نصاً أو قياساً ،أو العادات أو التعاليم الضالة
والعرب تطلق املعروف على ما  .اليت ليس يف الشرع ما يعارضها ،املقاصد الشرعية أو املصلحة العامة

 ،قابل املنكر أي وللنساء من احلقوق مثل الذي عليهن مالبساً ذلك دائماً للوجه غري املنكر شرعاً وعقالً
 .تهدين يف خمتلف العصور واألقطاروهي جمال ألنظار ا ،وحتت هذا تفاصيل كبرية تؤخذ من الشريعة

فدخل ذلك حتت  ،قد سلبها حق املماثلة لالبن ،من يرى أن البنت البكر جيربها أبوها على النكاحف
وقول من  ،٢وقول من منع جربها وقال ال تزوج إالّ برضاها قد أثبت هلا حق املماثلة للذكر ،الدرجة

وقول من جعلها  ،بإذن زوجها قد سلبها حق املماثلة للرجلمنع املرأة من التربع مبا زاد على ثالثها أال 
وقول من جعل للمرأة حق اخليار يف فراق  ،كالرجل يف تربعها مبا هلا قد أثبت هلا حق املماثلة للرجل

وكل  .زوجها إذا كانت به عاهة قد جعل هلا جق املماثلة وقول من مل جيعل هلا ذلك قد سلبها هذا احلق
وهذا الشأن يف كل ما أمجع عليه املسلمون من حقوق  .ن املعروف أو من املنكرينظر إىل أن ذلك م

كل ذلك منظور فيه إىل حتقيق  ،أو من تفرقة ،وما اختلفوا فيه من تسوية بني الرجل واملرأة ،الصنفني
  .٣قطعاً أو ظناً﴾باملعروف﴿ :قوله تعاىل

  ]٢٢٩/البقرة[ ﴾وف أَو تسرِيح الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعر﴿:قال تعاىلو
عشرة حسنة، : أي ﴾بِمعروف﴿أمر تعاىل الزوج، أن ميسك زوجته :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .وهذا يدل على أن املعاملة باملعروف مقصودة شرعا.٤وجيري جمرى أمثاله مع زوجام

 النهي عن أن  تكلف الزوجة زوجها فوق وسعه وطاقته يف النفقة   
  ]٢٣٣/البقرة[ وكسوتهن بِالْمعروف﴾ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن﴿:قال تعاىل

                                                             
 )١/١٠١(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني "٢

ية عن اإلمام أمحد، وهو اختيار ووافقه احلنفية، وهو روا.ال جيوز للويل إجبار البكر البالغة على النكاح: البن حزم وهو أنه: القول األول
  .وتلميذه ابن القيم،شيخ اإلسالم

املالكية، والشافعية، ورواية عن اإلمام أمحد وهي األصح، وقد استحب : وبه قال .جيوز للويل إجبار البكر البالغة على النكاح: القول الثاين
املسائل الفقهية اليت أنكر ابن حزم االستدالل ا بالقياس : نقال عن موقع جامعة أم القرى للرسائل االعلمية. "الشافعية استئذاا

 .حملمد إبراهيم عبد الرمحن النملة الديات_احلدود_اجلنايات_ب النكاحكتا،
 )٢/٤٠٠(التحرير والتنوير  ٣
 )١/١٠٢(تيسري الكرمي الرمحن  ٤
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نفي تكليف الزوج مبا ليس يف وسعه يدل على أن النفقة بقدر الوسع :طريقة داللة اآلية على املقصد
ق نفقة الغين، وال من فال يكلف الفقري أن ينف" مقصودة شرعا وأن ترك تكليف الزوج فوق ما يف وسعه

  .مقصود شرعا ١"مل جيد شيئا بالنفقة حىت جيد
  

  الطالق:المطلب العاشر

 بني الزوجني  احلسنة اإلرادة 
مهِن أَرحاوالْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالثَةَ قُروٍء وال يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في ﴿:قال تعاىل

ولَهن مثْلُ الَّذي إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادوا إِصالحا 
رد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيع﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ ج[  

اشتراط أحقية الزوج يف رد زوجته بإرادته اإلصالح يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .اإلرادة احلسنة يف العالقة بني الزوجني واإلصالح بينهما مقصودان شرعا

وا ومفهوم اآلية أم إن مل يريدوا اإلصالح، فليس.رغبة وألفة ومودة: أي ﴿إِنْ أَرادوا إِصالحا﴾:قوله
  .٢بأحق بردهن، فال حيل هلم أن يراجعوهن، لقصد املضارة هلا، وتطويل العدة عليها

  اإلصالح  
أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالثَةَ قُروٍء وال يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في ﴿:قال تعاىل

مؤي ثْلُ إِنْ كُنم نلَها والحوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه ي نالَّذ
يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَي٢٢٨/ البقرة[﴾ع[.  

اشتراط إرادة اإلصالح يف رد املرأة يدل على أن اإلصالح بني الزوجني :ى املقصدطريقة داللة اآلية عل
  .مقصود شرعا

  
  
  
  
  

                                                             
 )١/١٠٤(تيسري الكرمي الرمحن ١
 )١/١٠١(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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 إقامة حدود اهللا بني الزوجني  
وهن مالطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما َآتيت﴿:ىلقال تعا

ع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش بِه تدا افْتيما فهِملَي
مه كفَأُولَئ اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكونَ تم٢٢٩/البقرة[ ﴾الظَّال[  

إباحة اخللع حال خوف عدم إقامة حدود اهللا يومئ إىل أن إقامة حدود :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .اهللا مقصودة شرعا بني الزوجني

قَها فَلَا جناح علَيهِما أَنْ إِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلََّ﴿:قال تعاىلو
نيبي اللَّه وددح لْكتو اللَّه وددا حيمقا أَنْ يا إِنْ ظَنعاجرتونَ﴾يلَمعمٍ يقَوا ل٢٣٠/البقرة[ ه[  

 اشتراط جواز التراجع بني الزوجني بظن إقامة حدود اهللا يدل على أن:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .إقامة حدود اهللا بينهما مقصودة شرعا

بأن يقوم كل منهما، حبق صاحبه، وذلك إذا ندما  ﴾أَنْ يقيما حدود اللَّه﴿يشترط يف التراجع أن يظنا 
على عشرما السابقة املوجبة للفراق، وعزما أن يبدالها بعشرة حسنة، فهنا ال جناح عليهما يف 

  .التراجع
أما إن مل يظنا أن يقيما حدود اهللا، بأن غلب على ظنهما أن احلال السابقة  ومفهوم اآلية الكرمية،

باقية، والعشرة السيئة غري زائلة أن عليهما يف ذلك جناحا، ألن مجيع األمور، إن مل يقم فيها أمر اهللا، 
  .١ويسلك ا طاعته، مل حيل اإلقدام عليها

 التسريح بإحسان  
ن فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما َآتيتموهن الطَّلَاق مرتا﴿:قال تعاىل

ع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ يياشيما فهِملَي  بِه تدافْت
اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكونَ﴾ تمالظَّال مه ك٢٢٩/البقرة[ فَأُولَئ[  

األمر بإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان يدل على أن املعروف مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .صود شرعا يف التسريحشرعا يف اإلمساك وأن اإلحسان مق

أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتني فأنت خمري ما دامت باقية يف عدا، أن تردها إليك ناويا اإلصالح ا 
واإلحسان إليها، وبني أن تتركها حىت تنقضي عدا فتبني منك وتطلق سراحها حمسنا إليها، ال تظلمها 

  .)٢(من حقها شيئا وال تضار ا
                                                             

 )١/١٠٢( الرمحن تيسري الكرمي ١
 ٢٣٨ص تفسري القرآن العظيم  ٢
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ما عرفه الناس يف معامالم من احلقوق اليت قررها اإلسالم أو قررا العادات اليت ال واملعروف هنا هو 
وهو يناسب اإلمساك ألنه يشتمل على أحكام العصمة كلها من إحسان معاشرة، . تنايف أحكام اإلسالم

ارقة وأما التسريح فهو فراق ومعروفه منحصر يف اإلحسان إىل املف. وغري ذلك، فهو أعم من اإلحسان
  .١بالقول احلسن والبذل باملتعة

 باملتعة جرب كسر الزوجة  
لَى لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن ع﴿:قال تعاىل

  ]٢٣٦/البقرة[ وف حقا علَى الْمحِسنِني﴾بِالْمعر الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِ قَدره متاعا
ليس عليكم يا معشر األزواج جناح وإمث، بتطليق النساء قبل : أي:طريقة داللة اآلية على املقصد

املسيس، وفرض املهر، وإن كان يف ذلك كسر هلا، فإنه ينجرب باملتعة، فعليكم أن متتعوهن بأن تعطوهن 
فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن، وتعلق قلون، مث مل يعطوهن ما ،  ا خلواطرهنشيئا من املال، جرب

  .مقصود شرعا تعةأن جرب كسراملرأة باملوهذايدل على  ،٢ رغنب فيه، فعليهم يف مقابلة ذلك املتعة
 رفع الضرر  

  ]٢٢٩/البقرة[﴾نالطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسا﴿:قال تعاىل
 رفع للضرر عن الزوجة وهذا يدل على أن رفع نيحتديد الطالق باملرت:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .الضرر مقصود شرعا
كان الطالق يف اجلاهلية، واستمر أول اإلسالم، يطلق الرجل زوجته بال اية، فكان إذا أراد مضارا، 

ها، مث طلقها وصنع ا مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدا، راجع
ليتمكن الزوج  الذي حتصل به الرجعة ﴿مرتان﴾: ا اهللا به عليم، فأخرب تعاىل أن ﴿الطَّالق﴾ أيالضرر م

إن مل يرد املضارة من ارجتاعها، ويراجع رأيه يف هذه املدة، وأما ما فوقها، فليس حمال لذلك، ألن من 
  .)٣(ثنتني، فإما متجرئ على احملرم، أو ليس له رغبة يف إمساكها، بل قصده املضارةزاد على ال

وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:قال تعاىلو
علْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا َآيات اللَّه هزوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه تمِسكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْ

 ﴾اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ
  ]٢٣١/البقرة[

                                                             
 )٢/٤٠٧(التحرير والتنوير  ١
 )١/١٠٥(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 .)١/١٠٢(تيسري الكرمي الرمحن  )٣(
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النهي عن إمساك الزوجة بقصد اإلضرار واالعتداء يدل عن أن ترك :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .قصد اإلضرار واالعتداء مقصود شرعا

دت هنا أعي كُوهن ضرارا لتعتدوا﴾فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا تمِس﴿:قال تعاىل
أحوال اإلمساك والتسريح هنا ليبىن عليه النهي عن املضارة، والذي ختاف مضارته مبنزلة بعيدة عن أن 
يطلب منه اإلحسان، فطلب منه احلق، وهو املعروف الذي عدم املضارة من فروعه، سواء يف اإلمساك 

  .١أو يف التسريح، ومضارة كل مبا يناسبه
ومل يعطف بالفاء؛ ألن اجلر بالالم هو أصل التعليل، وحذف مفعول جر بالالم  ﴿لتعتدوا﴾: وقوله

جعل ظلمهم  وقوله ﴿فقد ظلم نفسه﴾.تعاىل ليشمل االعتداء عليهن وعلى أحكام اهللا» تعتدوا«
صاحل بشغب وفوات امل ،واضطراب حال البيت ،نساءهم ظلماً ألنفسهم، ألنه يؤدي إىل اختالل املعاشرة

  .٢وظلم نفسه أيضاً بتعريضها لعقاب اهللا يف اآلخرة ،األذهان يف املخاصمات
 العفو 

نْ وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلَّا أَ﴿:قال تعاىل
فُوعي فُونَ أَوعي كَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيا الَّذبِم إِنَّ اللَّه كُمنيلَ با الْفَضوسنلَا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ ت

لُونَ بمعت﴾ري٢٣٧/البقرة[ ص[  
  .الترغيب يف العفو بأنه أقرب للتقوى يدل على أن العفو مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

واه، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون اإلنسان رغب يف العفو، وأن من عفا كان أقرب لتق"
ال ينبغي أن يهمل نفسه من اإلحسان واملعروف، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات املعاملة، ألن 

إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، :معاملة الناس فيما بينهم على درجتني
بواجب والتسامح يف احلقوق والغض مما يف النفس، فال ينبغي  وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما ليس

لإلنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو يف بعض األوقات وخصوصا ملن بينك وبينه معاملة أو خمالطة، فإن 
  . )٣(اهللا جماز احملسنني بالفضل والكرم
ق، ألن التمسك أن العفو أقرب إىل صفة التقوى من التمسك باحل: ومعىن كون العفو أقرب للتقوى

باحلق ال ينايف التقوى لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورمحته، 
طبوع على السماحة والرمحة، أقرب إىل التقوى من القلب الصلب الشديد، ألن التقوى املوالقلب 

                                                             
 )٢/٤٢٢(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٤٢٣(التحرير والتنوير  ٢
 .١٠٦تيسري الكرمي الرمحن  )٣(
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والسماحة لني يزعه  تقرب مبقدار قوة الوازع، والوازع شرعي وطبعي، ويف القلب املفطور على الرأفة
  .)١( عن املظامل والقساوة فتكون التقوى أقرب إليه لكثرة أسباا فيه

  املتعة باملعروف  
لَى لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن ع﴿:تعاىل قال

  ]٢٣٦/البقرة[ وف حقا علَى الْمحِسنِني﴾دره وعلَى الْمقْترِ قَدره متاعا بِالْمعرالْموسعِ قَ
أمر اهللا سبحانه كل من املوسر واملعسر باملتعة باملعروف للمرأة املطلقة :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .وسع مقصودة شرعاقبل املسيس والفرض يدل على أن املتعة باملعروف على قدر امل
  .٢﴾متاعا بِالْمعروف﴿: هذا يرجع إىل العرف، وأنه خيتلف باختالف األحوال وهلذا قال

 افتداء املرأة من زوجها إن خافت أن ال تقيم حدود اهللا فيه، ومل : املقصد من إباحة اخللع
  تقدر على معاشرته

روف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما َآتيتموهن الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمع﴿:قال تعاىل
ع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش بِه تدا افْتيما فهِملَي

لْكت اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددونَ﴾ حمالظَّال مه ك٢٢٩/البقرة[فَأُولَئ[  
املقصد من إباحة افتداء املرأة نفسها من زوجها خوفها من عدم إقامتها :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .حلدود اهللا
قوق الرجل وأبغضته ومل تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه إذا تشاقق الزوجان، ومل تقم املرأة حب

؛ألنه عوض لتحصيل مقصودها من ٣مبا أعطاها، وال حرج عليها يف بذهلا، وال عليه يف قبول ذلك منها
  .٤الفرقة، ويف هذا مشروعية اخللع، إذا وجدت هذه احلكمة

 يف األخالق لئال تنقلب العشرة التخلص من الصحبة بني متنافرين : املقصد من إباحة الطالق
  إىل شقاق وعداوة 

لَى لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن ع﴿:قال تعاىل
رعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسالْمِسنِنيحلَى الْما عقح ٢٣٦/البقرة[ ﴾وف[  

                                                             
 .٢/٤٦٤التحرير والتنوير  )١(
 )١/١٠٥(كرمي الرمحن تيسري ال ٢
 )١/٦١٣(تفسري القرآن العظيم  ٣
 )١/١٠٢(تيسري الكرمي الرمحن  ٤
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نفي اجلناح عن الطالق قبل املسيس يدل على إباحة الطالق وأن املقصد :طريقة داللة اآلية على املقصد
إن القانون العام النتظام املعاشرة هو الوفاق يف الطبائع واألخالق :"من ذلك يوضحه قول ابن عاشور

وهي معاشرة  ،معاشرة حاصلة حبكم الضرورة :أوهلما :دنا املعاشرة نوعنيوقد وج ،واألهواء واألميال
حبسب شدة قرب النسب وبعده وقد جعل اهللا يف مقدار قرب  ،املختلفة يف القوة والضعف ،النسب

 ،يكون التئام الذات مع األخرى أقوى وأمت ،النسب تأثرياً يف مقدار املالءمة؛ ألنه مبقدار قرب النسيب
ما يقوي احتاد  ،واالصطحايب ،فنشأ من السببني اجلبلي ،اكة واملمارسة والتقارب أطولوتكون احمل

وهكذا يذهب ذلك السببان يتباعدان  ،وحكم التعود واإللف ،النفوس يف األهواء واألميال حبكم اجلبلة
  .مبقدار ما يتباعد النسيب

وما هي إال  ،واحلاجة واملعاونةمعاشرة حبكم االختيار وهي معاشرة الصحبة واخللة  :النوع الثاين
وحبسب استطاعة الوفاء  ،حبسب قوة الداعي وضعفه ،وتستمر أو تغب ،معاشرة مؤقتة تطول أو تقصر

   .والتخلص من هذا النوع ممكن إذا مل تتحد الطباع ،والتقصري يف ذلك ،حبقوق تلك املعاشرة
وينقصها من  ،ار حمتاجة إىل آثار النوع األولويف اآلث ،هي من النوع الثاين ،ومعاشرة الزوجني يف التنويع

يف أول عقد التزوج  ،النوع األول سببه اجلبلي ألن الزوجني يكثر أال يكونا قريبني وسببه االصطحايب
إال أن اهللا تعاىل جعل يف رغبة الرجل يف املرأة إىل  ،حىت تطول املعاشرة ويكتسب كل من اآلخر خلقه

ويف  ،ويف نيته معاشرا معاشرة طيبة ،مذ انتسبت به واقترنت ،ليت يراهاويف ميله إىل ا ،حد أن خطبها
تقوم مقام  ،مقابلة املرأة الرجل مبثل ذلك ما يغرز يف نفس الزوجني نوايا وخواطر شريفة وثقة باخلري

 وقد أشار اهللا تعاىل إىل ،االصطحايب رة وإلف تكمل ما يقوم مقام السببمث تعقبها معاش ،السبب اجلبلي
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل ﴿ :بقوله ،هذا السر النفساين اجلليل

  .] ٢١ :الروم[  ﴾بينكم مودة ورمحة
فاحتيج إىل  ،وقد يعرض من تنافر األخالق وجتافيها ما ال يطمع معه يف تكوين هذين السببني أو أحدمها

 ،بالطالق :وهذا التخلص هو املسمى ،تنقلب سبب شقاق لئال ،وضع قانون للتخلص من هذه الصحبة
وجعل الشرع للحاكم إذا أىب الزوج الفراق  ،وقد تسأله املرأة من الرجل ،فقد يعمد إليه الرجل بعد ألي
  .١"أن يطلقها عليه ،بعد ثبوت موجباته ،وحلق الزوجة الضر من عشرته

 املقصد من إباحة الطالق قبل املسيس:  
ى ا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن علَلَ﴿:قال تعاىل

رعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسالْم﴾ِسنِنيحلَى الْما عقح ٢٣٦/البقرة[وف[  

                                                             
 )٢/٤٥٩(التحرير والتنوير  ١
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الطالق قبل البناء باملرأة ممنوعاً؛ إذ مل تقع جتربة  -قد يظن أن- :آلية على املقصدطريقة داللة ا
لكن ملا كان الداعي إىل الطالق قبل البناء ال يكون إال لسبب عظيم ألن أفعال العقالء تصان  ،األخالق

وال أن قد ل ،باذل هلا ماله ونفسه إىل طالقها قبل التعرف ا ،كيف يعمد راغب يف امرأة ،عن العبث
أسهل منه بعد  ،فكان التخلص وقتئذ قبل التعارف ،علم من شأا ما أزال رجاءه يف معاشرا

  .١التعارف
 حتذير الزوج من : املقصد من اشتراط التزوج بزوج ثان حىت تباح لألول بعد الطلقة الثالثة

  املسارعة بالطلقة الثالثة
ه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا جناح علَيهِما أَنْ فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَ﴿:قال تعاىل

ي اللَّه وددح لْكتو اللَّه وددا حيمقا أَنْ يا إِنْ ظَنعاجرتونَ﴾يلَمعمٍ يقَوا لهني٢٣٠/البقرة[  ب[  
أي من  ﴾من بعد﴿ :أي حترم عليه وذكر قوله ﴾فال حتل له﴿ :وقوله:طريقة داللة اآلية على املقصد

 ،وهي اون املطلق بشأن امرأته ،وإمياء إىل علة التحرمي ،بعد ثالث تطليقات تسجيالً على املطلق
  .٢حىت جعلها لعبة تقلبها عواصف غضبه ومحاقته ،واستخفافه حبق املعاشرة

وسلب  ،مبجرد الطالق ،ومها سلب الزوج حق الرجعة رتب اهللا على الطلقة الثالثة حكمني-وقد -
واشتراط التزوج بزوج ثان بعد ذلك لقصد حتذير األزواج  ،املرأة حق الرضا بالرجوع إليه إال بعد زوج

للعلم  ،الذي ال يبقى بعده رجاء يف حسن املعاشرة ،إال بعد التأمل والتريث ،من املسارعة بالطلقة الثالثة
 ،إذا تكرر منهم ذلك ثالثاً ،فهو عقاب لألزواج املستخفني حبقوق املرأة ،د زوجحبرمة العود إال بع

وقد . ملا ارتكز يف النفوس من شدة النفرة من اقتران امرأته برجل آخر ،بعقوبة ترجع إىل إيالم الوجدان
  .٣علم السامعون أن اشتراط نكاح زوج آخر هو تربية للمطلقني

 الرجل على مراجعة نسائه حض: صمة الرجلعاملقصد من جعل ال  
أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالثَةَ قُروٍء وال يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في ﴿:قال تعاىل

دبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤي ي إِنْ كُنثْلُ الَّذم نلَها والحوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نه
رد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيع﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ ج.[  

ىل إ ﴿ذلك﴾: اإلشارة بقوله}  ذلكيف﴿{: وقوله:"يقول ابن عاشور:طريقة داللة اآلية على املقصد
التربص مبعىن مدته، أي للبعولة حق اإلرجاع يف مدة القروء الثالثة، أي ال بعد ذلك كما هو مفهوم 

                                                             
 )٢/٤٦١(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٤١٥(التحرير والتنوير  ٢
 املرجع السابق ٣
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هذا تقرير معىن اآلية، على أا جاءت لتشريع حكم املراجعة يف الطالق ما دامت العدة، وعندي . القيد
وحتضيض املطلقني على حكم املراجعة، : أن هذا ليس جمرد تشريع للمراجعة بل اآلية جامعة ألمرين

مراجعة املطلقات، وذلك أن املتفارقني ال بد أن يكون ألحدمها أو لكليهما، رغبة يف الرجوع، فاهللا يعلم 
الرجال بأم أوىل بأن يرغبوا يف مراجعة النساء، وأن يصفحوا عن األسباب اليت أوجبت الطالق ألن 

  .١"ضب واإلباءالرجل هو مظنة البصرية واالحتمال، واملرأة أهل الغ
فالتخلص قد يكون مرغوباً لكال الزوجني، وهذا ال إشكال فيه، وقد يكون مرغوباً ألحدمها وميتنع منه "

اآلخر، فلزم ترجيح أحد اجلانبني وهو جانب الزوج ألن رغبته يف املرأة أشد، كيف وهو الذي سعى 
نه يف العواقب أسد، وال أشد احتماالً إليها ورغب يف االقتران ا؛ وألن العقل يف نوعه أشد، والنظر م

ألذى وصرباً على سوء خلق من املرأة، فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج، وهذا 
ي، وقد تسأله املرأة من الرجل، وجعل أْبالطالق، فقد يعمد إليه الرجل بعد لَ: التخلص هو املسمى

لضر من عشرته، بعد ثبوت موجباته، أن يطلقها الشرع للحاكم إذا أىب الزوج الفراق وحلق الزوجة ا
  .٢"عليه

 أن يراجع املطلق رأيه: املقصد من الطالق الذي حتصل به الرجعة مرتان  
هن موالطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما َآتيت﴿:قال تعاىل

ع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش بِه تدا افْتيما فهِملَي
اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكا ت مه كونَ﴾فَأُولَئم٢٣٠/البقرة[ لظَّال[  

 ﴾مرتان﴿الذي حتصل به الرجعة : أي ﴾الطَّالق﴿أخرب تعاىل أن :طريقة داللة اآلية على املقصد
ليتمكن الزوج إن مل يرد املضارة من ارجتاعها، ويراجع رأيه يف هذه املدة، وأما ما فوقها، فليس حمال 

لى احملرم، أو ليس له رغبة يف إمساكها، بل قصده لذلك، ألن من زاد على الثنتني، فإما متجرئ ع
  .٣ املضارة

والتسريح بإحسان توسعة على الناس لريتأوا بعد الطالق ما يليق حباهلم وحال نسائهم، فلعلهم تعرض 
هلم ندامة بعد ذوق الفراق وحيسوا ما قد يغفلون عن عواقبه حني إنشاء الطالق، عن غضب أو عن 

  .)٤(ه ذريعة لإلضرار بالنساء كما كانوا يفعلون قبل اإلسالمماللة، وليس ذلك ليتخذو
  املقصد من عدة املطلقة والنهي عن كتمان مايف رمحها 

                                                             
 )٢/٣٩٥(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٤٥٩(التحرير والتنوير  ٢
 )١/١٠٢(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
 )٢/٤٠٦(التحرير والتنوير  )٤(
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ن ي أَرحامهِوالْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه ف﴿:قال تعاىل
لَاحوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ الَْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي ي إِنْ كُنثْلُ الَّذم نلَها و

رد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيع﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ ج[  
العلم برباءة الرحم، إذا تكررت عليها : هلذه العدة عدةُ حكَمٍ، منها :طريقة داللة اآلية على املقصد

ثالثة األقراء، علم أنه ليس يف رمحها محل، فال يفضي إىل اختالط األنساب، وهلذا أوجب تعاىل عليهن 
كتمان ذلك، من محل أو حيض، ألن كتمان  وحرم عليهن لَق اللَّه في أَرحامهِن﴾ما خار عن ﴿اإلخب

ذلك يفضي إىل مفاسد كثرية، فكتمان احلمل موجب أن تلحقه بغري من هو له رغبة فيه واستعجاال 
النقضاء العدة، فإذا أحلقته بغري أبيه حصل من قطع الرحم واإلرث، واحتجاب حمارمه وأقاربه عنه، 

إحلاقه بغري أبيه، وثبوت توابع ذلك، من اإلرث منه ورمبا تزوج ذوات حمارمه، وحصل يف مقابلة ذلك 
 .وله، ومن جعل أقارب امللحق به أقارب له، ويف ذلك من الشر والفساد، ما ال يعلمه إال رب العباد

وأما كتمان احليض، بأن استعجلت وأخربت به وهي كاذبة، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها، 
لشر، كما ذكرنا، وإن كذبت وأخربت بعدم وجود احليض، وإباحتها لغريه وما يتفرع عن ذلك من ا

من كوا ال :لتطول العدة، فتأخذ منه نفقة غري واجبة عليه، بل هي سحت عليها حمرمة من جهتني
تستحقه، ومن كوا نسبته إىل حكم الشرع وهي كاذبة، ورمبا راجعها بعد انقضاء العدة، فيكون ذلك 

ا أجنبية عنهسفاحا، لكو.  
أنه رمبا أن زوجها : هذه حكمة أخرى يف هذا التربص، وهي ﴿وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك﴾:هلوقو

  .١ندم على فراقه هلا، فجعلت له هذه املدة، ليتروى ا ويقطع نظره
ومرجِع النظر :"يقول ابن عاشورو .٢اختلف العلماء يف املراد من القروء يف أنه احليض أو الطهروقد 

مع بني مقصدي الشارع من العدة وذلك أن العدة قصد منها حتقق براءة رحم عندي يف هذا إىل اجل
فرباءة الرحم حتصل حبيضة أو طهر واحد، وما . املطلقة من محل املطلق، وانتطار الزوج لعله أن يرجع

اء فاحليضة الواحدة قد جعلت عالمة على براءة الرحم، يف استرب. زاد عليه متديد يف املدة انتظاراً للرجعة
األمة يف انتقال امللك، ويف السبايا، ويف أحوال أخرى، خمتلفاً يف بعضها بني الفقهاء، فتعني أن ما زاد 
على حيض واحد ليس لتحقق عدم احلمل، بل ألن يف تلك املدة رفقاً باملطلق، ومشقة على املطلقة، 

األوىل وانتهائها،  فتعارض املقصدان، وقد رجح حق املطلق يف انتظاره أمداً بعد حصول احليضة

                                                             
 )١/١٠١(تيسري الكرمي الرمحن  ١
روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن املسيب والثوري . اختلفت الرواية عن أمحد فروي أا احليض:" يقول ابن قدامة ٢

عمر وعائشة ومالك والشافعي وأبو  وهو قول زيد وابن. والرواية الثانية عن أمحد أا األطهار. واألوزاعي،وأصحاب الرأي
 .باختصار) ١١/٢٠٠املغين".(ثور
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وحصول الطهر بعدها، فالذين جعلوا القروء أطهاراً راعوا التخفيف عن املرأة، مع حصول اإلمهال 
والذين جعلوا القروء حيضات زادوا للمطلق إمهاالً؛ ألن الطالق ال يكون إالّ . للزوج، واعتضدوا باألثر

لصحيح، واتفقوا على أن الطهر الذي يف طهر عند اجلميع، كما ورد يف حديث عمر بن اخلطاب يف ا
  .١"الق فيه معدود يف الثالثة القروءوقع الط
  أنه أزكى وأطهر: النهي عن عضل النساء عن نكاح أزواجهناملقصد من  

ذَا تراضوا بينهم وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِ﴿:قال تعاىل
م هر واللَّه يعلَبِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْ

  ]٢٣٢/البقرة[ وأَنتم لَا تعلَمونَ﴾
هذه اآلية خماطبة أولياء النساء بأال مينعوهن من مراجعة املراد من :طريقة داللة اآلية على املقصد

أزواجهن بعد أن أمر املفارقني بإمساكهن مبعروف ورغبهم يف ذلك، إذ قد علم أن املرأة إذا رأت الرغبة 
من الرجل الذي كانت تألفه وتعاشره مل تلبث أن تقرن رغبته برغبتها، فإن املرأة سريعة االنفعال قريبة 

جاء منع فإمنا جييء من قبل األولياء ولذلك مل يذكر اهللا ترغيب النساء يف الرضا مبراجعة  القلب، فإذا
وقد عرف من شأن األولياء يف اجلاهلية وما قارا، األنفة .أزواجهن وى األولياء عن منعهن من ذلك

ولياء املرأة وقلة من أصهارهم، عند حدوث الشقاق بينهم وبني والياهم، ورمبا رأوا الطالق استخفافاً بأ
  .٢اكتراث م، فحملتهم احلمية على قصد االنتقام منهم عند ما يرون منهم ندامة، ورغبة يف املراجعة

شرط للنهي، ألن الويل إذا علم عدم التراضي بني الزوجني،  ﴿إذا تراضوا بينهم باملعروف﴾: وقوله
نصحاً هلا، ويف هذا الشرط إمياء إىل علة ورأى أن املراجعة ستعود إىل دخل وفساد فله أن مينع موالته 

وهي أن الويل ال حيق له منعها مع تراضي الزوجني بعود املعاشرة، إذ ال يكون الويل أدرى مبيلها : النهي
  ٣منها

معىن أزكى وأطهر أنه أوفر للعرض وأقرب للخري، فأزكى دال على  ﴿ذلكم أزكى لكم وأطهر﴾:وقوله
وا يعضلون محية وحفاظاً على املروءة من حلاق ما فيه شائبة احلطيطة، النماء والوفر، وذلك أم كان

فأعلمهم اهللا أن عدم العضل أوفر للعرض؛ ألن فيه سعياً إىل استبقاء الود بني العائالت اليت تقاربت 
بالصهر والنسب؛ فإذا كان العضل إباية للضيم، فاإلذن هلن باملراجعة حلم وعفو ورفاء للحال وذلك 

 .من إباية الضيمأنفع 

                                                             
 )٢/٣١٩(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٤٢٥(التحرير والتنوير  ٢
 )٢/٤٢٦(التحرير والتنوير  ٣
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فهو معىن أنزه، أي إنه أقطع ألسباب العداوات واإلحن واألحقاد خبالف العضل  ﴿وأطهر﴾: وأما قوله
الذي قصدمت منه قطع العود إىل اخلصومة، وماذا تضر اخلصومة يف وقت قليل يعقبها رضا ما تضر اإلحن 

  .١الباقية والعداوات املتأصلة، والقلوب احملرقة
 لتحيلالنهي عن ا  
وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:تعاىلقال 

ه اللَّه اتذُوا َآيختلَا تو هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي نموا ودتعتا لاررض نِسكُوهمت ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرا ووز
 اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم﴾ علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ

  ]٢٣١/البقرة[
ا حيلة لإلضرار ا وتطويل العدة عليها يدل اختاذ إمساك املرأة يف عد: طريقة داللة اآلية على املقصد

  .على أن إبطال احليل أمر مقصود شرعا
فاملخاطبون ذه اآليات حمذرون أن جيعلوا حكم اهللا يف العدة، الذي قصد منه انتظار الندامة وتذكر 

وا ذلك حسن املعاشرة، لعلهما حيمالن املطلق على إمساك زوجته حرصاً على بقاء املودة والرمحة، فيغري
  .)٢(وجيعلوه وسيلة إىل زيادة النكاية، وتفاقم الشر والعداوة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 )٢/٤٢٨(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٤٢٤(التحرير والتنوير  )٢(
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  الرضاع:الحادي عشر المطلب

 التراض والتشاور يف مصلحة ولدمها  
  ]٢٣٣/البقرة[ لَا جناح علَيهِما﴾فَإِنْ أَرادا فصالًا عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَ﴿:قال تعاىل

يف  اشترط يف نفي اجلناح عن فصال الولد التراض والتشاور بني الزوجني:اآلية على املقصد طريقة داللة
  .١يدل على أما مقصودان شرعا مصلحة ولدمها يف فطامه

 رزق وكسوة املرضع باملعروف  
  ]٢٣٣/البقرة[ وكسوتهن بِالْمعروف﴾ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن﴿:قال تعاىل

أوجب اهللا سبحانه على الزوج النفقة على مرضعة ولده باملعروف  :يقة داللة اآلية على املقصدطر
  .. سواء كانت بعصمته أو ال وهذا يدل على أن النفقة باملعروف مقصودة شرعا

، أي مبا جرت به عادة أمثاهلن يف بلدهن من غري إسراف وال إقتار، حبسب قدرته ﴿باملعروف﴾:وقوله
  .)٢(توسطه وإقتارهيف يسارهن و

 رضاع حولنيكون ال  
  ]٢٣٣/البقرة[ راد أَنْ يتم الرضاعةَ﴾والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَ﴿:قال تعاىل

ىل أمر بأن هذا خرب مبعىن األمر، تنزيال له منزلة املتقرر، الذي ال حيتاج إ:طريقة داللة اآلية على املقصد
وألن تنظيم أمره من أهم  ،ألن به حياة النسل ،فإن أمر اإلرضاع مهم.٣﴾يرضعن أَوالدهن حولَينِ﴿

  .٤ شؤون أحكام العائلة
 النفقة على قدر الوسع  

م الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يت﴿:قال تعاىل
  ]٢٣٣/البقرة[ وسعها﴾ رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّف نفْس إِلَّا

نفي اهللا سبحانه تكليف الزوج بالنفقة إال على قدر وسعه وطاقته يدل :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .سع مقصودة شرعاعلى أن النفقة على قدر الو

فال يكلف الفقري أن ينفق نفقة الغين، وال من مل جيد شيئا بالنفقة  ﴾ال تكَلَّف نفْس إِال وسعها﴿: قال
  .)١(حىت جيد

                                                             
 )١/١٠٤(تيسري الكرمي الرمحن  :انظر ١
 ٢٤٩تفسري القرآن العظيم  ٢
 )١/١٠٤(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
 )٢/٤٢٩(التحرير والتنوير  ٤
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 لوالد بولدههي عن إضرار الوالدة بولدها أو االن  
  ]٢٣٣/البقرة[ ﴾ولَا مولُود لَه بِولَدهلَا تضار والدةٌ بِولَدها ﴿:قال تعاىل

ي اهللا سبحانه عن إضرار أي من الوالدين اآلخر بولده يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد
  . ترك اإلضرار يف ذلك مقصود شرعا

 ال حيل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن: أي ﴾ال تضار والدةٌ بِولَدها وال مولُود لَه بِولَده﴿:قوله
بأن  ﴾وال مولُود لَه بِولَده﴿متنع من إرضاعه، أو ال تعطى ما جيب هلا من النفقة، والكسوة أو األجرة، 

  .)٢(متتنع من إرضاعه على وجه املضارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب، وحنو ذلك من أنواع الضرر
اإلنسان، ألن الضرار تضيق  ألن إدخال الضر على أحد،بسبب ما هو بضعة منه، يكاد خيرج عن طاقة

  .)٣( عنه الطاقة، وكونه بسبب من يترقب منه أن يكون سبب نفع أشد أملا على النفس فكان ضره أشد
 الرضاع حق والدته  

  ]٢٣٣/البقرة[ ادهن حولَينِ كَاملَينِ﴾والْوالدات يرضعن أَولَ﴿:قال تعاىل
إمياء إىل أحقية  ،صرح باملفعول مع كونه معلوماً ﴾أوالدهن﴿ :قوله:طريقة داللة اآلية على املقصد

فعلى  ،تذكرياً هلن بداعي احلنان والشفقة ﴾أوالدهن﴿ :الوالدات بذلك وإىل ترغيبهن فيه؛ ألن يف قوله
هذا التفسري وهو الظاهر من اآلية والذي عليه مجهور السلف ليست اآلية واردة إالّ لبيان إرضاع 

سواء كانت بغري أجر أم طلبت أجر  ،فإذا رامت املطلقة إرضاع ولدها فهي أوىل به ،املطلقات أوالدهن
  .)٤(مثلها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                   
 )١/١٠٤(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/١٠٤(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
  )٢/٤٣٣(تفسري القرآن العظيم  ٣
 )٢/٤٣٠(التحرير والتنوير  ٤
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  العدة:المطلب الثاني عشر

 حفظ النسب  
ا فَإِذَا بلَغن والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشر﴿:قال تعاىل

  ]٢٣٤/البقرة[ لَّه بِما تعملُونَ خبِري﴾أَجلَهن فَلَا جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُِسهِن بِالْمعروف وال
أوجب اهللا سبحان على املتوىف عنها زوجها أن تتربص بنفسها أربعة :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .يدل على أن تربص أربعة أشهر ملقصد حفظ النسبأشهر وهذا 
وقد جعل اهللا عدة الوفاة منوطة باألمد الذي يتحرك يف مثله اجلنني حتركاً بيناً، حمافظة على أنساب 
األموات؛ فإنه جعل عدة الطالق ما يدل على براءة الرحم داللة ظنية وهو األقراء على ما تقدم؛ ألن 

طهر وعدمه، ومن قربانه إياها قبل الطالق وعدمه، وكذلك العلوق ال املطلق يعلم حال مطلقته من 
خيفى فلو أا ادعت عليه نسباً وهو يوقن بانتفائه، كان له يف اللعان مندوحة، أما امليت فال يدافع عن 

جعلت العشر ، ونفسه، فجعلت عدته أمداً مقطوعاً بانتفاء احلمل يف مثله وهو األربعة األشهر والعشرة
ايل الزائدة على األربعة األشهر، لتحقق حترك اجلنني حتركاً بيناً، فإذا مضت هذه املدة حصل اليقني اللي

بانتفاء احلمل؛ إذ لو كان مثة محل لتحرك ال حمالة، وهو يتحرك ألربعة أشهر، وزيدت عليها العشر 
  .)١( احتياطاً الختالف حركات األجنة قوة وضعفاً، باختالف قوى األمزجة

نرى مبسلك السرب والتقسيم أن عدة الوفاة إما أن تكون حلكمة حتقق النسب أو :" ابن عاشوريقول 
ملا نسخ اإلسالم ما كان عليه أهل اجلاهلية من  ،وإما أن تكون لقصد اإلحداد على الزوج ،عدمه

حكمة  وليس هلا ،كما أبقى للميت حق الوصية بثلث ماله ،أبقى هلن ثلث احلول ،اإلحداد حوالً كامالً
وليس هذا الوجه الثاين  ،غري هذين؛ إذ ليس فيها ما يف عدة الطالق من حكمة انتظار ندامة املطلق

وألنه قد عهد  ،فتبقي منه تراثاً سيئاً ،ألنه ال يظن بالشريعة أن تقرر أوهام أهل اجلاهلية ،بصاحل للتعليل
ند اجلاهلية عرف ذلك يف غري ما الذي كان ع ،من تصرف اإلسالم إبطال ويل أمر املوت واجلزع له

فلو  ،وألن الفقهاء اتفقوا على أن عدة احلامل من الوفاة وضع محلها ،موضع من تصرفات الشريعة
فتعني أن حكمة عدة الوفاة هي حتقق  ،كانت عدة غري احلامل لقصد استبقاء احلزن الستوتا يف العدة

  .٢" احلمل أو عدمه
ال تلتفت الشريعة على هذا إىل ما يف طباع النساء من احلزن على كيف  :فإن قلت:" ويقول ابن عاشور

وفاة أزواجهن؟ وكيف ال تبقى بعد نسخ حزن احلول الكامل مدة ما يظهر فيها حال املرأة؟ وكيف حتل 

                                                             
 )٢/٤٤٢(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٤٤٣(التحرير والتنوير  ٢
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 ،كان أهل اجلاهلية جيعلون إحداد احلول فرضاً على كل متوىف عنها :احلامل لألزواج لو وضعت؟ قلت
وكذلك هن متفاوتات يف املقدرة على البقاء يف االنتظار لقلة ذات  ،احلزن متفاوتاتواألزواج يف هذا 

فلما أبطل الشرع ذلك  ،فكن يصربن على انتظار احلول راضيات أو كارهات ،اليد يف غالب النساء
ووكله إىل ما حيدث  ،مل يكترث بأن يشرع للنساء حكماً يف هذا الشأن ،فيما أبطل من أوهام اجلاهلية

كما يوكل مجيع اجلبليات والطبيعيات إىل الوجدان؛ فإنه مل يعني للناس مقدار  ، نفوسهن وجِدنيف
فإذا قضى  ،وإمنا اهتم باملقصد الشرعي وهو حفظ األنساب ،األكالت واألسفار واحلديث وحنو هذا

ليكم فيما فال جناح ع{ :كما قال ،حقه فقد بقي للنساء أن يفعلن يف أنفسهن ما يشأن من املعروف
  .١"فإذا شاءت املرأة بعد انقضاء العدة أن حتبس نفسها فلتفعل  }فعلن

 لَا تعزِموا عقْدةَ النكَاحِ حتى يبلُغَ الْكتاب أَجلَه واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُِسكُمو﴿:قال تعاىلو
  ]٢٣٥/البقرة[ فُور حليم﴾ا أَنَّ اللَّه غَفَاحذَروه واعلَمو

النهي عن عقد النكاح قبل انقضاء العدة يدل على أن حفظ األنساب :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

وال تعقدوا العقد بالنكاح حىت تنقضي : يعين ﴾وال تعزِموا عقْدةَ النكَاحِ حتى يبلُغَ الْكتاب أَجلَه﴿: قوله
  . ٢العدة
  املقصد من إباحة تعريض اخلطبة للمعتدة دون التصريح  

نكُم ولَا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساِء أَو أَكْننتم في أَنفُِسكُم علم اللَّه أَ﴿:قال تعاىل
  ]٢٣٥/البقرة[تقُولُوا قَولًا معروفًا﴾ ا أَنْستذْكُرونهن ولَكن لَا تواعدوهن سرا إِلَّ

هذا حكم املعتدة من وفاة، أو املبانة يف احلياة، فيحرم على غري مبينها أن :طريقة داللة اآلية على املقصد
وأما التعريض، فقد أسقط تعاىل  ﴾ولَكن ال تواعدوهن سرا﴿: يصرح هلا يف اخلطبة، وهو املراد بقوله

  .يه اجلناحف
أن التصريح، ال حيتمل غري النكاح، فلهذا حرم، خوفا من استعجاهلا، وكذا يف انقضاء : والفرق بينهما

عدا، رغبة يف النكاح، ففيه داللة على منع وسائل احملرم، وقضاء حلق زوجها األول، بعدم مواعدا 
  .لغريه مدة عدا

                                                             
 )٢/٤٤٥(التحرير والتنوير  ١
 )١/٦٤٠(تفسري القرآن العظيم  ٢
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إين أريد التزوج، وإين : ه، فهو جائز للبائن كأن يقول هلاوأما التعريض، وهو الذي حيتمل النكاح وغري
أحب أن تشاوريين عند انقضاء عدتك، وحنو ذلك، فهذا جائز ألنه ليس مبنزلة الصريح، ويف النفوس 

  .١داع قوي إليه
وإباحة التعريض بذلك يلوح بصور  ،صريح اخلطبة واملواعدة :فإن قلتم حظر":يقول ابن عاشور

فإذا كان قد حصل بني اخلاطب واملعتدة العلم بأنه  ،ل التصريح والتعريض واحدفإن مآ ،التعارض
 :إن كان املفاد واحداً قلت ،فما فائدة تعلق التحرمي والتحليل باأللفاظ واألساليب ،خيطبها وبأا توافقه

 إذ لعل ،قصد الشارع من هذا محاية أن يكون التعجل ذريعة إىل الوقوع فيما يعطل حكمة العدة
اخلوض يف ذلك يتخطى إىل باعث تعجل الراغب إىل عقد النكاح على املعتدة بالبناء ا؛ فإن دبيب 

 ،واملكاشفة تزيل ساتر احلياء فإن من الوازع الطبيعي احلياء املوجود يف الرجل ،الرغبة يوقع يف الشهوة
 ،نما يواجهها بذلك الرجلواحلياء يف املرأة أشد حي ،حينما يقصد مكاشفة املرأة بشيء من رغبته فيها

فالتعريض أسلوب من أساليب الكالم يؤذن مبا لصاحبه من وقار  ،وحينما تقصد إجابته ملا يطلب منها
وإيذانه ذا االستحياء يزيد ما طبعت عليه املرأة من احلياء  ،احلياء فهو يقبض عن التدرج إىل ما ي عنه

فيبقى حجاب احلياء مسدوالً بينهما وبرقع املروءة غري  بله املواعدة ،فتنقبض نفسها عن صريح اإلجابة
ومنع التصريح إبقاء  ،منضى وذلك من توفري شأن العدة فلذلك رخص يف التعريض تيسرياً على الناس

  .٢"على حرمات العدة
 الرمحة ورفع احلرج: املقصد من رفع اجلناح عن إكنان النفس  

عرضتم بِه من خطْبة النساِء أَو أَكْننتم في أَنفُِسكُم علم اللَّه أَنكُم  ولَا جناح علَيكُم فيما﴿:قال تعاىل
  ]٢٣٥/البقرة[نْ تقُولُوا قَولًا معروفًا﴾ستذْكُرونهن ولَكن لَا تواعدوهن سرا إِلَّا أَ

وفائدة عطف اإلكنان  .اإلكنان اإلخفاء ﴾م يف أنفسكمأو أكننت﴿ :قوله:طريقة داللة اآلية على املقصد
فنفي اجلناح عن  ،مع ظهور أن التعريض ال يكون إالّ عن عزم يف النفس ،على التعريض يف نفي اجلناح

أنَّ املراد التنبيه على أن العزم أمر ال ميكن دفعه  ،عزم النفس ارد ضروري من نفي اجلناح عن التعريض
لضعف الصرب على  ،وكان تكلم العازم مبا عزم عليه جبلة يف البشر ،ما كان كذلكفل ،وال النهي عنه

مع بيان علة هذا  ،مع اإلبقاء على احترام حالة العدة ،بني اهللا موضع الرخصة أنه الرمحة بالناس ،الكتمان
  .٣ففيه حكمة هذا التشريع الذي مل يبني هلم من قبل ،وأنه يرجع إىل نفي احلرج ،الترخيص

                                                             
 )١/١٠٥(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )٢/٤٥٤(التحرير والتنوير  ٢
 )٢/٤٥٢(التحرير والتنوير  ٣
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 ا باملعروفاملإزالة : قصد من نفي اجلناح عما تفعل املرأة يف نفسها بعد انقضاء عد
  .استفظاع تسرع النساء يف الزواج 

بلَغن  والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا فَإِذَا﴿:قال تعاىل
  ]٢٣٤/البقرة[ لَّه بِما تعملُونَ خبِري﴾جلَهن فَلَا جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُِسهِن بِالْمعروف والأَ

فَال جناح علَيكُم ﴿انقضت عدن : أي ﴾فَإِذَا بلَغن أَجلَهن﴿: وقوله:طريقة داللة اآلية على املقصد
على وجه غري حمرم وال : أي ﴾بِالْمعروف﴿من مراجعتها للزينة والطيب، : أي ﴾ن في أَنفُِسهِنفيما فَعلْ
إلزالة ما عسى أن يكون قد بقي يف نفوس الناس من استفظاع تسرع النساء إىل التزوج بعد ؛ ١مكروه

 :وقال ، هذا احلرجفنفى اهللا ،فإن أهل الزوج املتوىف قد يتحرجون من ذلك ،عدة الوفاة وقبل احلول
كأنه يقول لو كانت املرأة ذات تعلق شديد  ،تغليظاً ملن يتحرج من فعل غريه ﴾فيما فعلن يف أنفسهن﴿

فلماذا التحرج  ،فإذا مل يكن هلا ذلك الداعي ،لكان داعي زيادة تربصها من نفسها ،بعهد زوجها املتوىف
  .٢مما تفعله يف نفسها

  الوصیة: المطلب الثالث عشر

 صالح بني املوصى إليهماإل  
فُور فَمن خاف من موصٍ جنفًا أَو إِثْما فَأَصلَح بينهم فَلَا إِثْم علَيه إِنَّ اللَّه غَ﴿:قال تعاىل

﴾يمح١٨٢/البقرة[ر[  
  .نفي اإلمث عن اإلصالح بني املوصى إليهم يدل على أنه مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد

  ترك اجلنف واإلمث يف الوصيةالعدل و  
 إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾ فَمن خاف من موصٍ جنفًا أَو إِثْما فَأَصلَح بينهم فَلَا إِثْم علَيه﴿:قال تعاىل

  ]١٨٢/البقرة[
ترك اجلنف واإلمث اخلوف من الوصية اليت فيها جنف أو إمث يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .يف الوصية مقصود شرعا
فيشمل  ،املراد من اجلنف هنا تفضيل من ال يستحق التفضيل على غريه من القرابة املساوي له أو األحقو

واملراد باإلمث ما كان قصد املوصي به  ،ما كان من ذلك عن غري قصد ولكنه يف الواقع حيف يف احلق
  .٣ حرمان من يستحق أو تفضيل غريه عليه

                                                             
 )١/١٠٤(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )٢/٤٤٦(التحرير والتنوير  ٢
 )٢/١٥٣(التحرير والتنوير  ٣
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 النهي عن تبديل الوصية  
  ]١٨١/البقرة[ إِنَّ اللَّه سميع عليم﴾ فَمن بدلَه بعدما سمعه فَإِنما إِثْمه علَى الَّذين يبدلُونه﴿: قال تعاىل

وصف تبديل الوصية باإلمث يدل على أن ترك التبديل فيها مقصود :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا

فَمن ﴿: وملا كان املوصي قد ميتنع من الوصية، ملا يتومهه أن من بعده، قد يبدل ما وصى به قال تعاىل
لَهداإليصاء للمذكورين أو غريهم : أي ﴾ب﴿هعما سمدعبعدما عقله، وعرف طرقه وتنفيذه، :أي ﴾ب
﴿هلُوندبي ينلَى الَّذع ها إِثْمم١فاملوصي وقع أجره على اهللا، وإمنا اإلمث على املبدل املغري وإال ﴾فَإِن.  

وإمنا انتفى اإلمث عن املوصي ألنه استربأ لنفسه حني أوصى باملعروف فال وزر عليه يف خمالفة الناس بعده 
  .)٢( ملا أوصى به

 الوصية باملعروف  
وف نْ ترك خيرا الْوصيةُ للْوالدينِ والْأَقْربِني بِالْمعركُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِ﴿ :قال تعاىل

﴾نيقتلَى الْما عق١٨٠/البقرة[ ح[  
 أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه باملعروف، على قدرى املوصي عل:طريقة داللة اآلية على املقصد

األقرب، بل يرتبهم على القرب واحلاجة، وهلذا أتى حاله من غري سرف، وال اقتصار على األبعد، دون 
وال حيدث منه حتاسد بني  ،واملراد باملعروف هنا العدل الذي ال مضارة فيه.)٣(فيه بأفعل التفضيل

فإنه إن  ،بأن يوصي إليه لقوة قرابة أو شدة حاجة ،األقارب بأن ينظر املوصي يف ترجيح من هو األوىل
وارث أو بضرار ن املعروف يف الوصية أال تكون لإلوم ،ومل يلوموه ذلك استحسن فعله الناس ىتوخ

  .)٤( زوج أو قريب
 الوصية للوالدين واألقربني  

وف عركُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيرا الْوصيةُ للْوالدينِ والْأَقْربِني بِالْم﴿ :قال تعاىل
  ]١٨٠/البقرة[ علَى الْمتقني﴾حقا 

ملا كانوا عليه يف أول اإلسالم من "األمر بالوصية للوالدين واألقربني :طريقة داللة اآلية على املقصد
بقايا عوائد اجلاهلية يف أموال األموات فإم كانوا كثرياً ما مينعون القريب من اإلرث بتوهم أنه يتمىن 

                                                             
 )١/٨٥(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )٢/١٥٢(التحرير والتنوير  ٢
 )١/٨٥(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
 )٢/١٤٨(التحرير والتنوير  ٤
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وملا كان هذا مما يفضي م إىل اإلحن وا  ،ا بعض األقارب على بعضورمبا فضلو ،موت قريبه لريثه
ختتل احلالة االجتماعية بإلقاء العداوة بني األقارب ؛كان تغيريها إىل حال العدل فيها من أهم مقاصد 

ألم كانوا يورثون األوالد أو  ،وخص الوالدين واألقربني ألم مظنة النسيان من املوصي.)١(اإلسالم
وكانوا قد يوصون  ،وقدم الوالدين للداللة على أما أرجح يف التبدية بالوصية.صون لسادة القبيلةيو

وقد قيل إن العرب  ،بإيثار بعض أوالدهم على بعض أو يوصون بكيفية توزيع أمواهلم على أوالدهم
عداوة كانوا يوصون لألباعد طلباً للفخر ويتركون األقربني يف الفقر وقد يكون ذلك ألجل ال

  .)٢(والشنآن
  

  القصاص:المطلب الرابع عشر عشر

  
  أداء بإحسان 

  ]١٧٨/البقرة[ وأَداٌء إِلَيه بِإِحسان﴾ فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع بِالْمعروف﴿:قال تعاىل
ن غري مطل وال نقص، وال إساءة م ﴾أَداٌء إِلَيه بِإِحسان﴿على القاتل :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .٣فعلية أو قولية، فهل جزاء اإلحسان إليه بالعفو، إال اإلحسان حبسن القضاء
  اتباع باملعروف  

  ]١٧٨/البقرة[ وأَداٌء إِلَيه بِإِحسان﴾ فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع بِالْمعروف﴿:قال تعاىل
ويل املقتول أن : ويل املقتول عن القاتل وجب على الويل، أي فإذا عفا:على املقصد طريقة داللة اآلية

من غري أن يشق عليه، وال حيمله ما ال يطيق، بل حيسن االقتضاء والطلب،  ﴾بِالْمعروف﴿يتبع القاتل 
  .وهذا يدل على أن االتباع باملعروف مقصود شرعا.٤وال حيرجه
 هابقاء النفس اإلنسانية وإحياؤ  

  ]١٧٩/البقرة[ كُم تتقُونَ﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّ﴿:قال تعاىل
  .بقاء النفس اإلنسانية وإحياؤهاذكر املقصد من القصاص وهو :طريقة داللة اآلية على املقصد

                                                             
 )٢/١٤٦(التحرير والتنوير  ١
 )٢/١٤٨(التحرير والتنوير  ٢
 )١/٨٤(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
 )١/٨٤(تيسري الكرمي الرمحن  ٤
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لقاتلني يف قبول أحكام القصاص فبني تذييل هلاته األحكام الكربى طمأن به نفوس الفريقني أولياَء الدم وا
للتعظيم بقرينة املقام، أي يف القصاص حياة لكم أي  أن يف القصاص حياة، والتنكري يف ﴿حياة﴾

 لنفوسكم؛ فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس، فلو أمهل حكم القصاص ملا ارتدع الناس؛ ألن أشد
و علم القاتل أنه يسلم من املوت ألقدم على القتل ما تتوقاه نفوس البشر من احلوادث هو املوت، فل

  .١مستخفاً بالعقوبات
تنبيه حبرف النداء على التأمل يف حكمة القصاص ولذلك جيء يف  ﴿يا أويل األلباب﴾: ه تعاىلويف قول

التعريف بطريق اإلضافة الدالة على أم من أهل العقول الكاملة؛ ألن حكمة القصاص ال يدركها إالّ 
لنظر الصحيح؛ إذ هو يف بادىء الرأي كأنه عقوبة مبثل اجلناية؛ ألن يف القصاص رزية ثانية لكنه أهل ا

  .٢عند التأمل هو حياة ال رزية للوجهني املتقدمين
وهذا يدل على أن اهللا تعاىل، حيب من عباده، أن يعملوا أفكارهم وعقوهلم، يف تدبر ما يف أحكامه من 

ى كماله، وكمال حكمته ومحده، وعدله ورمحته الواسعة، وأن من كان ذه احلكم، واملصاحل الدالة عل
املثابة فقد استحق املدح بأنه من ذوي األلباب الذين وجه إليهم اخلطاب، وناداهم رب األرباب، وكفى 

  .٣بذلك فضال وشرفا لقوم يعقلون
 التخفيف والرمحة  

ن ربكُم اتباع بِالْمعروف وأَداٌء إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف مفَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَ﴿:قال تعاىل
  ]١٧٨/البقرة[ ورحمةٌ﴾

  .وصف العفو بأنه ختفيف ورمحة يدل على أن التخفيف مقصود شرعا:طريقة داللة اآلية على املقصد
بول العفو وإحسان األداء والعدولُ إشارة إىل احلكم املذكور وهو ق ﴾ذلك ختفيف من ربكم﴿ :قوله

 .ختفيف من اهللا على الناس، فاألخذ بالقصاص عدل واألخذ بالعفو رمحة ،عن القصاص
من ازدجار الناس عن  ،وملا كانت مشروعية القصاص كافية يف حتقيق مقصد الشريعة يف شرع القصاص

ن يف العفو إن تراضيا عليه رمحةً من قتل النفوس وحتقيق حفظ حق املقتول بكون اخلرية للويل كان اإلذ
  .٤فالعدل مقدم والرمحة تأيت بعده  ،اهللا باجلانبني

  

                                                             
 )٢/١٤٤(التحرير والتنوير  ١
 )٢/١٤٥(التحرير والتنوير  ٢
 )١/٨٤(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
 )٢/١٤٣(تحرير والتنوير ال ٤
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 ترك االعتداء  
  ]١٧٨/البقرة[ ذَلك فَلَه عذَاب أَليم﴾ فَمنِ اعتدى بعد﴿:قال تعاىل

عد العفو ترتيب العذاب على االعتداء يدل على أن ترك االعتداء ب:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .مقصود شرعا

 التقوى  
  ]١٧٩/البقرة[ لْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَ﴿:قال تعاىل

إكماالً للعلة أي تقريباً ألن تتقوا فال تتجاوزوا يف  ﴾لعلكم تتقون﴿:قوله:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .١نصافأخذ الثأر حد العدل واإل

 الثأر واالنتقام  
  ]١٧٨/البقرة[ ﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى﴿:قال تعاىل

ن تطمني أولياء القتلى بأن القضاء ينتقم هلم مم القصاص حكمةمن  :طريقة داللة اآلية على املقصد
 يسرف يف القتل إنه كان وماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فالومن قتل مظل﴿: اعتدى على قتيلهم قال تعاىل

أي لئال يتصدى أولياء القتيل لالنتقام من قاتل موالهم بأنفسهم؛ ألن ذلك ]  ٣٣: اإلسراء[  منصوراً﴾
  .٢يفضي إىل صورة احلرب بني رهطني فيكثر فيه إتالف األنفس

 الزجر والتخويف  
  ]١٧٨/البقرة[كُم الْقصاص في الْقَتلَى﴾نوا كُتب علَييا أَيها الَّذين َآم﴿:قال تعاىل

قصاص ردع أهل العدوان عند اإلقدام على قتل األنفس لحكمة امن  :طريقة داللة اآلية على املقصد
إذا علموا أن جزاءهم القتل، فإن احلياة أعز شيء على اإلنسان يف اجلبلة فال تعادل عقوبةٌ القتلَ يف 

  .٣نزجارالردع واال
 العدل  

نثَى أُيا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْ﴿:قال تعاىل
  ]١٧٨/البقرة[ بِالْأُنثَى﴾

                                                             
 )٢/١٤٥(التحرير والتنوير  ١
 )٢/١٣٦( املصدر السابق ٢
 )٢/١٣٦( املصدر السابق ٣
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كم املؤمنون، حر كتب عليكم العدل يف القصاص أيها: يقول تعاىل:طريقة داللة اآلية على املقصد
بوهذا يدل على أن العدل مقصود شرعا)١(كم، وعبدكم بعبدكم، وأنثاكم بأنثاكمحبر.  

والقصاص اسم لتعويض حق جناية أو حق غرم على أحد مبثل ذلك من عند احملقوق إنصافا 
  .)٢(وعدال،فإطالقاته كلها تدل على التعادل والتناصف يف احلقوق والتبعات املعرضة للغمص

 فو الع  
م فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع بِالْمعروف وأَداٌء إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف من ربكُ﴿:قال تعاىل

  ﴾١٧٨/البقرة[﴾ ورحمةٌ
لعفو إىل الدية، ترقيق وحث على ا ﴾فَمن عفي لَه من أَخيه﴿: قوله يف:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .وهذا يدل على أن العفو عن القصاص مقصود شرعا٣وأحسن من ذلك العفو جمانا
وإن املراد بأخيه هو القاتل وصفاً بأنه أخ تذكرياً بأخوة اإلسالم وترقيقاً لنفس ويل املقتول؛ ألنه إذا اعترب 

  .٤بقتل أخيهالقاتل أخاً له كان من املروءة أال يرضى بالقَود منه؛ ألنه كمن رضي 
ومقصد اآلية الترغيب يف الرضا بأخذ العوض عن دم القتيل بدالً من القصاص لتغيري ما كان أهل 

  .٥اجلاهلية يتعريون به من أخذ الصلح يف قتل العمد ويعدونه بيعاً لدم موالهم
 املساواة  

بد والْأُنثَى ي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعيا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص ف﴿:قال تعاىل
  ]١٧٨/البقرة[ بِالْأُنثَى﴾

 ﴾الْقصاص في الْقَتلَى﴿مينت تعاىل على عباده املؤمنني، بأنه فرض عليهم :طريقة داللة اآلية على املقصد
يها املقتول، إقامة للعدل والقسط بني املساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة، اليت قتل عل: أي

  .وهذا يدل على أن املساواة يف القصاص مقصودة شرعا٦العباد
وإمهال حق الضعيف إذا  ،وذلك إبطال ملا كانوا عليه يف اجلاهلية من إمهال دم الوضيع إذا قتله الشريف

تل أحد رجالً شريفاً يطلبون ومن تحكُّمهم بطلب قتل غري القاتل إذا قَ ،قتله القَوي الذي يخشى قومه
قتل رجل شريف مثله حبيث ال يقتلون القاتل إالّ إذا كان بواء للمقتول أي كفءا له يف الشرف واد 

                                                             
 ١٨٢تفسري القرآن العظيم، ص  ١
 ٢/١٣٥ التحرير والتنوير، ابن عاشور ٢
 )١/٨٤(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
 )٢/١٤١(التحرير والتنوير  ٤
 )٢/١٤٢( املصدر السابق ٥
 )١/٨٤( الرمحن تيسري الكرمي ٦
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ويعتربون قيمة الدماء متفاوتة حبسب تفاوت السودد والشرف ويسمون ذلك التفاوت تكَايالً من 
يه أمر اجلاهلية من ترك القصاص لشرف أو لقلة واآلية مل يقصد منها إالّ إبطال ما كان عل.١الكيل

أي ال فضل حلر شريف على حر ضعيف  ﴾احلر باحلر والعبد بالعبد﴿فقصدت التسوية بقوله  ،اكتراث
وال لعبيد السادة على عبيد العامة وقصدت من ذكر األنثى إبطال ما كان عليه اجلاهلية من عدم 

  .٢خذة جبناياااالعتداد جبناية األنثى واعتبارها غري مؤا
  

  األموال: المطلب الخامس عشر

          األمانة  
ذي وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّ﴿:قال تعاىل

 لَّه بِما تعملُونَ عليم﴾تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه َآثم قَلْبه وال اؤتمن أَمانته ولْيتقِ اللَّه ربه ولَا
  ]٢٨٣/البقرة[

األمر بأداء األمانة سواء يف ذلك معطي الدين أو معطي الرهن حفظا : طريقة داللة اآلية على املقصد
  .ملال كليهما يدل على أن حفظ املال مقصود شرعا

 ).٣( إذا ظننتم أنكم يف غُنية عن التوثّق يف ديونكم بأنكم أمناء عند بعضكم، فأعطُوا األمانة حقَّها:واملعىن
 انتظار املعسر والتصدق  

كُم إِنْ كُنتم وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة وأَنْ تصدقُوا خير لَ﴿:قال تعاىل
  ]٢٨٠/البقرة[تعلَمونَ﴾

باخلريية يدل على أن  نتظار املعسر ووصف التصدقااخلرب ميعىن األمر ب :طريقة داللة اآلية على املقصد
صدقة ألنّ فيه تفريج  إسقاط الدين اهللا جعلقد و" .انتظار املعسر والتصدق عليه مقصودان شرعا

 .٤"الكرب وإغاثة امللهوف
  ترك أكل األموال بالباطل  

الناسِ لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ و﴿:قال تعاىل
  ]١٨٨/البقرة[لْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ﴾بِا

                                                             
 )٢/١٣٦(التحرير والتنوير  ١
 )٢/١١٩( املصدر السابق ٢
 )٣/١٢٤( املصدر السابق: انظر ٣
 )٣/٩٦( املصدر السابق ٤
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ترك ذلك مقصود النهي عن أكل أموال الناس بالباطل يدل على أن :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا

نوعا حبق، ونوعا بباطل، وكان احملرم إمنا هو أكلها بالباطل، قيده تعاىل بذلك، : ملا كان أكلها نوعني
ويدخل يف ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة واخليانة يف وديعة أو عارية، أو حنو ذلك، ويدخل فيه 

د الربا، والقمار كلها، فإا من أكل املال أيضا، أخذها على وجه املعاوضة، مبعاوضة حمرمة، كعقو
بالباطل، ألنه ليس يف مقابلة عوض مباح، ويدخل يف ذلك أخذها بسبب غش يف البيع والشراء 
واإلجارة، وحنوها، ويدخل يف ذلك استعمال األجراء وأكل أجرم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل 

لعبادات والقربات اليت ال تصح حىت يقصد ا مل يقوموا بواجبه، ويدخل يف ذلك أخذ األجرة على ا
وجه اهللا تعاىل، ويدخل يف ذلك األخذ من الزكوات والصدقات، واألوقاف، والوصايا، ملن ليس له حق 

  .١منها، أو فوق حقه
 حتديد األجل يف الدين  
  ]٢٨٢/البقرة[ مسمى فَاكْتبوه﴾ ى أَجلٍيا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَ﴿:ىلقال تعا

وصف اهللا سبحانه التداين بأنه إىل أجل مسمى يدل على أن تسمية : طريقة داللة اآلية على املقصد
لئالّ يقعوا يف اخلصومات والتداعي يف  ؛طلب تعيني اآلجال للديونو" .األجل يف التداين مقصود شرعا

  .٢ "تشريع التسجيل فأدمج تشريع التأجيل يف أثناء ،املرادات
 حترمي خبس احلقوق 

  ]٢٨٢/البقرة[ ولَا يبخس منه شيئًا﴾ فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ اللَّه ربه﴿:قال تعاىل
أوغري أو أجله  يف مقداره أو طيبه شيء من احلق ونقص النهي عن خبس:طريقة داللة اآلية على املقصد

 .٣مقصود شرعا خبس احلقوق يدل على أن ترك ذلك من توابعه ولواحقه
  تعلم الكتابة  

  ]٢٨٢/البقرة[كْتب كَما علَّمه اللَّه﴾ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ ولَا يأْب كَاتب أَنْ ي﴿:قال تعاىل
ألن اهللا أمر بكتابة  .على أن تعلمها مقصود شرعا األمر بالكتابة يدل: طريقة داللة اآلية على املقصد

الديون وغريها، وال حيصل ذلك إال بالتعلم، وكذلك فإن فيه مشروعية كون اإلنسان يتعلم األمور اليت 

                                                             
 )١/٨٨(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )٣/٩٩(التحرير والتنوير  ٢
 )١/١١٨(تيسري الكرمي الرمحن : انظر ٣
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يتوثق ا املتداينون كل واحد من صاحبه، ألن املقصود من ذلك التوثق والعدل، وما ال يتم املشروع إال 
  .١به فهو مشروع

 ىالتقو  
  ]٢٨٢/البقرة[بِكُلِّ شيٍء عليم﴾ واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه﴿:قال تعاىل

مقصودة التقوى يف الدين  دين يدل على أناألمر بالتقوى آخر آية ال: طريقة داللة اآلية على املقصد
  .شرعا
 التوبة وأخذ رؤوس األموال دون الزيادة  

ا م تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله وإِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَفَإِنْ لَ﴿:قال تعاىل
  ]٢٧٩/البقرة[ ﴾تظْلَمونَ

، يدل على أن ٢تاب منعلى  موالاألوس ؤبنقص رِِِترتيب عدم الظلم :طريقة داللة اآلية على املقصد
  .رؤوس األموال دون الزيادة مقصودان شرعا التوبة وأخذ

  حفظ العقل  
أَنهم الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِ﴿:قال تعاىل

لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن  لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اَءهج نا فَمبالر مرحو عيالْب
 ابحأَص كفَأُولَئ ادع نمو إِلَى اللَّه هرأَمونَ﴾ودالا خيهف مارِ ه٢٧٥/البقرة[الن[  

ا وسوء مآهلم وشدة منقلبهم، أم ال يقومون رب تعاىل عن أكلة الربخي:طريقة داللة اآلية على املقصد
فكما تقلبت عقوهلم و  ﴾إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس﴿من قبورهم ليوم نشورهم 

وهذا ال يكون إال من جاهل عظيم جهله، أو متجاهل عظيم عناده، جازاهم  ﴾قالوا إمنا البيع مثل الربا﴿
ال يقومون إال كما ﴿: حوال اانني، وحيتمل أن يكون قولهاهللا من جنس أحواهلم فصارت أحواهلم أ
أنه ملا انسلبت عقوهلم يف طلب املكاسب الربوية خفت  ﴾يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس

أحالمهم وضعفت آراؤهم، وصاروا يف هيئتهم وحركام يشبهون اانني يف عدم انتظامها وانسالخ 
  .ى أن حفظ العقل مقصود شرعاوهذا يدل عل.٣العقل األديب عنهم

  
  

                                                             
 )١/١١٨(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/١١٦(لكرمي الرمحن تيسري ا: انظر ٢
 )١/١١٦(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
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 حفظ املعامالت السالفة  
ب فَمن جاَءه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحا﴿:قال تعاىل

  ]٢٧٥/البقرة[﴾النارِ هم فيها خالدونَ
إخبار اهللا سبحانه بأن التوبة عن الربا حتفظ للمسلم ماله الذي كسبه :املقصد طريقة داللة اآلية على

  .١عن معامالت ربوية سالفة والتسلبه إياه وهذا يدل على أن حفظ املعامالت السالفة مقصود شرعا
  حفظ مال السفيه والضعيف 

 يمللْ وليه بِالْعدلِ﴾أَو لَا يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْ إِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًاَ﴿:قال تعاىل
  ]٢٨٢/البقرة[

ومل جيعل هلم منه شيئا  ،أمر الويل باإلمالء بدال عن السفيه والضعيف:طريقة داللة اآلية على املقصد
  .د شرعايدل على أن حفظ ماهلما مقصو، وهذا ٢من تالف أمواهلم خوفاًوم ورمحة،  لطفاً
  حل البيع  

أَنهم الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِ﴿:قال تعاىل
من جاَءه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَ

  ]٢٧٥/البقرة[﴾وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
ة ملا فيه من عموم املصلحة وشدة احلاج: أي ﴾وأحل اهللا البيع﴿:طريقة داللة اآلية على املقصد

وحصول الضرر بتحرميه، وهذا أصل يف حل مجيع أنواع التصرفات الكسبية حىت يرد ما يدل على 
  .٣املنع

 العدل 
ب بِالْعدلِ يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَات﴿:قال تعاىل

ربه ولَا يبخس منه يأْب كَاتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ اللَّه ولَا 
 يمللْ وليه بِالْعدلِ﴾هو فَلْ شيئًا فَإِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًا أَو لَا يستطيع أَنْ يملَّ

  ]٢٨٢/البقرة[
فال مييل ألحدمها لقرابة أو " جيب على الكاتب العدل بني املتداينني :طريقة داللة اآلية على املقصد

صداقة أو غري ذلك، وأن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما، وما حيصل 
                                                             

 )١/١١٦(تيسري الكرمي الرمحن  :انظر١
 )١/١١٨(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 )١/١١٦(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
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نه ال سبيل إىل العدل إال بذلك وكذلك فإنه يلزم الويل من العدل ما يلزم من عليه احلق من به التوثق، أل
  .، وهذا يدل على أن العدل يف األموال مقصود شرعا١"﴾بالعدل﴿العدل، وعدم البخس لقوله 

شهادة أقسط عند اهللا وأقوم لل﴿بيان احلكمة يف مشروعية الكتابة واإلشهاد يف العقود، وأنه  اآلية ويف
  .٢فإا متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبالد ﴾وأدىن أال ترتابوا

 قطع النزاعات  
  ]٢٨٢/البقرة[ ة وأَدنى أَلَّا ترتابوا﴾ذَلكُم أَقْسطُ عند اللَّه وأَقْوم للشهاد﴿:قال تعاىل

ألن الريب والشك  ؛دىن أن ال تشكوا وترتابواتعليل األمر بالكتابة بأنه أ: طريقة داللة اآلية على املقصد
  .وهذا يدل على أن قطع النازعات مقصود شرعا ،يورث النزاع واخلصومات

لشدة احلاجة إىل كتابتها، ألا بدون الكتابة  وإما استحباباً األمر بكتابة مجيع عقود املداينات إما وجوباً
التوثّق  من األمر بالكتابة" ، وكذلك يقصد ٣عظيم يدخلها من الغلط والنسيان واملنازعة واملشاجرة شر

 "وقطع أسباب اخلصومات، وتنظيم معامالت األمة، وإمكان االطّالع على العقود الفاسدة ،للحقوق
)٤( .  

 كتابة صغري الدين وكبريه  
  ]٢٨٢/البقرة[ ا أَو كَبِريا إِلَى أَجله﴾ولَا تسأَموا أَنْ تكْتبوه صغري﴿:قال تعاىل

النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغري وكبري : طريقة داللة اآلية على املقصد
وصفة األجل ومجيع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود  يدل على أن كتابة صغري الدين وكبريه 

  .مقصود شرعا
 رواج املعامالت: املقصد من إباحة التداين  

  ]٢٨٢/البقرة[ ى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه﴾ها الَّذين َآمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَيا أَي﴿:قال تعاىل
ألنّ املقتدر على تنمية املال  ؛التداين من أعظم أسباب رواج املعامالت: طريقة داللة اآلية على املقصد

أو الصناعة أو الزراعة، وألنّ املترفّه قد قد يعوزه املال فيضطر إىل التداين ليظهر مواهبه يف التجارة 
ينضب املال من بني يديه وله قبل به بعد حني، فإذا مل يتداين اختلّ نظام ماله، فشرع اهللا تعاىل للناس 

                                                             
 )١/١١٨(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/١١٨( املصدر السابق ٢
 )١/١١٨( املصدر السابق ٣
 )٣/١٠٠(التحرير والتنوير  ٤
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بقاء التداين املتعارف بينهم كيال يظنوا أنّ حترمي الربا والرجوع باملتعاملني إىل رؤوس أمواهلم إبطال 
  .)١( للتداين كلّه

 املقصد من استشهاد املسلم دون الكافر.  
  ]٢٨٢/البقرة[ ﴾واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم﴿ :قال تعاىل

  .يدل على أن الشهادة تكون للمسلم دون الكافر ﴿رجالكم﴾:قوله: طريقة داللة اآلية على املقصد
فال  ،د يف األحوال واملعاشرات واآلدابألنّ اختالف الدين يوجب التباع" استشهاد املسلم دون الكافر 

كيف وقد اشترط يف تزكية املسلمني شدة  ،متكن اإلحاطة بأحوال العدول واملرتابني من الفريقني
وذلك من  ،وألنه قد عرف من غالب أهل امللل استخفاف املخالف يف الدين حبقوق خمالفه ،املخالطة

فإنّ األديان السالفة مل تتعرض الحترام حقوق  .ختليط احلقوق واجلهل بواجبات الدين اإلسالمي
آل [﴿ليس علينا يف األميني سبيل﴾ :اوقد حكى اهللا عنهم أنهم قالو .فتوهم أَتباعهم دحضها ،املخالفني

وهذه نصوص التوراة يف مواضع كثرية تنهى عن أشياء أو تأمر بأشياء وختصها ببين  .]٧٥/عمران
ومل نر يف دين من األديان التصريح بالتسوية يف احلقوق سوى  ،مع الغريبوتسوغ خمالفة ذلك  ،إسرائيل

 ،فكيف نعتد بشهادة هؤالء الذين يرون املسلمني مارقني عن دين احلق مناوئني هلم ،دين اإلسالم
فماذا يرجى من هؤالء أن يقولوا احلق هلم أو عليهم والنصرانية تابعة  ،ويرمون بذلك نبيهم فمن دونه

  .٢"ام التوراةألحك
  دفع توهم إسقاط واجب الشهادة: بالعدل السفيه والضعيف ويلاملقصد من إمالل  

يمللْ وليه فَإِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًا أَو لَا يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْ﴿:قال تعاىل
  ]٢٨٢/البقرة[بِالْعدلِ﴾

أو ال يستطيع أن ميل أن ميلل  أمر اهللا سبحانه من كان سفيها أو ضعيفا: اآلية على املقصد طريقة داللة
  .٣" لئال يتوهم الناس أنّ عجزه يسقط عنه واجب اإلشهاد عليه مبا يستدينه"؛ وليه بالعدل

  
  
  
  

                                                             
 )٣/٩٨(حرير والتنوير الت ١
 )١٠٧ ،٣/١٠٦( املصدر السابق ٢
 )١٠٥ ،٣/١٠٤( املصدر السابق ٣
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  ألن فيه استغالل للحاجة،ومينع من االشتغال باملكاسب، ويؤدي إىل: الربااملقصد من حترمي 
  .انقطاع الناس عن املعروف

أَنهم ﴿الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِ:قال تعاىل
الر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اَءهج نا فَمب

  ]٢٧٥/البقرة[وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ﴾
مبن يتخبطه الشيطان  تصريح اهللا سبحانه بتحرمي الربا و شبه آكلني الربا:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .يدل على أن حترميه مقصود شرعا
ملا فيه من عموم املصلحة : قال اهللا تعاىل رادا عليهم ومبينا حكمته العظيمة ﴿وأحل اهللا البيع﴾ أي

  .١وشدة احلاجة وحصول الضرر بتحرميه ﴿وحرم الربا﴾ ملا فيه من الظلم وسوء العاقبة
ة بني البيع والربا أنّ مرجعها إىل التعليل باملظنة مراعاة للفرق الوجه عندي يف التفرق:"يقول ابن عاشور

بني حايل املقترض واملشتري، فقد كان االقتراض لدفع حاجة املقترض لإلنفاق على نفسه وأهله ألنهم 
. كانوا يعدون التداين مهّاً وكرباً، وقد استعاذ منه النيب صلى اهللا عليه وسلم وحال التاجر حال التفضل

وكذلك اختالف حايل املُسلف والبائع، فحال باذل ماله للمحتاجني لينتفع مبا يدفعونه من الربا فيزيدهم 
ضيقاً؛ ألنّ املُتسلّف مظنة احلاجة، أال تراه ليس بيده مال، وحال بائع السلعة جتارةً حالُ من جتشم مشقّة 

  .٢ليه مع بذهلم له ما بيدهم من املالجللب ما حيتاجه املتفضلون وإعداده هلم عند دعاء حاجتهم إ
أال ترى أنّ كليهما باذل ملا ال حيتاج إليه وآخذٌ ما حيتاج إليه، فاملتسلّف : فالتجارة معاملة بني غنيني

مظنة الفقر، واملشتري مظنة الغىن، فلذلك حرم الربا ألنه استغالل حلاجة الفقري وأحلّ البيع ألنه إعانة 
تبين أنّ اإلقراض من نوع املواساة واملعروف، وأنها مؤكّدة التعين على املواسي ف. لطالب احلاجات

فأما الذي يستقرض . وجوباً أو ندباً، وأيا ما كان فال حيل للمقرض أن يأخذ أجراً على عمل املعروف
املسلمني، فلذلك  ماالً ليتجر به أو ليوسع جتارته فليس مظنة احلاجة، فلم يكن من أهل استحقاق مواساة

  .٣وكفى ذا تفرقة بني احلالني. ال جيب على الغين إقراضه حبال فإذا قرضه فقد تطوع مبعروف
وأخذ الربا يقتضي أخذ مال اإلنسان من غري عوض، ألن من يبيع الدرهم بالدرمهني نقداً أو نسيئة 

  .٤مة عظيمةفيحصل له زيادة درهم من غري عوض، ومال اإلنسان متعلق حاجته وله حر

                                                             
 )١/١١٦(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )٣/٨٥(التحرير والتنوير  ٢
 ) ٢/٨٥( املصدر السابق ٣
  )٤/٨٧(تفسري الرازي  ٤
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وكذلك فإنه مينع الناس عن االشتغال باملكاسب، وذلك ألن صاحب الدرهم إذا متكن بواسطة عقد 
الربا من حتصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه املعيشة، فال يكاد يتحمل 

ق، ومن املعلوم أن مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إىل انقطاع منافع اخلل
  مصاحل العامل ال تنتظم إال بالتجارات واحلرف والصناعات والعمارات

وكذلك فإنه يفضي إىل انقطاع املعروف بني الناس من القرض، ألن الربا إذا طابت النفوس بقرض 
 الدرهم واسترجاع مثله، ولو حل الربا لكانت حاجة احملتاج حتمله على أخذ الدرهم بدرمهني، فيفضي

  ذلك إىل انقطاع املواساة واملعروف واإلحسان 
وكذلك فإن الغالب أن املقرض يكون غنياً، واملستقرض يكون فقرياً، فالقول بتجويز عقد الربا متكني 

  .١للغىن من أن يأخذ من الفقري الضعيف ماالً زائداً، وذلك غري جائز برمحة الرحيم
وا بِحربٍ من اللَّه ورسوله وإِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا ﴿فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَن:قال تعاىلو

  ]٢٧٩/البقرة[تظْلَمونَ﴾ 
ذكر اهللا سبحانه من مفاسد الربا احلرب من اهللا ورسوله وهذا يدل على :طريقة داللة اآلية على املقصد

  .أن ترك الربا مقصود شرعا
  ]٢٧٦/البقرة[﴿يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات ﴾:عاىلقال ت

  .من حترمي الربا، بأنه حلفظ املال من احملققصد املأخرب اهللا سبحانه ب:طريقة داللة اآلية على املقصد
يه لوقوع اآلفات ف ، فيكون سبباًووصفاً يذهبه ويذهب بركته ذاتاً: ﴿ميحق اهللا الربا﴾ أي: قال تعاىل

ونزع الربكة عنه ﴿ويريب الصدقات﴾ وهذا ألن اجلزاء من جنس العمل، فإن املرايب قد ظلم الناس وأخذ 
أمواهلم على وجه غري شرعي، فجوزي بذهاب ماله، واحملسن إليهم بأنواع اإلحسان ربه أكرم منه، 

  .٢فيحسن عليه كما أحسن على عباده
  ]٢٧٦/البقرة[فَّارٍ أَثيمٍ﴾﴿ واللَّه لَا يحب كُلَّ كَ:قال تعاىلو

وملا . ﴿واهللا ال حيب كل كفار أثيم﴾ معترضة بني أحكام الربا: مجلة:طريقة داللة اآلية على املقصد
كان شأن االعتراض أالّ خيلو من مناسبة بينه وبني سياق الكالم، كان اإلخبار بأنّ اهللا ال حيب مجيع 

لكفر، وأنهم الذين استباحوه فقالوا إنما البيع مثل الربا، فكان الكافرين مؤذناً بأنّ الربا من شعار أهل ا

                                                             
 )٤/٨٧،٨٨(تفسري الرازي  ١
 )١/١١٦(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
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وهذا يدل على أن ترك خالل الكفر واليت منها أكل . ١هذا تعريضاً بأنّ املرايب متسم خبالل أهل الشرك
  .الربا مقصود شرعا

 التوثق :املقصد من الرهن  
كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّذي  وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدوا﴿:قال تعاىل

 هقَلْب مَآث ها فَإِنهمكْتي نمةَ وادهوا الشمكْتلَا تو هبر قِ اللَّهتلْيو هتانأَم نمتلُونَ اؤمعا تبِم اللَّهو
يمل٢٨٣/البقرة[﴾ع[  

، وإمنا نص اهللا على وسفراً ملا كان املقصود بالرهن التوثق جاز حضراً: طريقة داللة اآلية على املقصد
  .٢ألنه يف مظنة احلاجة إليه لعدم الكاتب فيه ؛السفر
 االحتياط من حتريف الشهادة باالشتباه أو النسيان: املقصد من شهادة امرأتان  

نِ من رِجالكُم فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان ممن ترضونَ من واستشهِدوا شهِيدي{:قال تعاىل
  ]٢٨٢/البقرة[}الشهداِء أَنْ تضلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى

من أن يقال فإن مل يكن جيء يف اآلية بكان الناقصة مع التمكّن  :طريقة داللة اآلية على املقصد
د الشارع التوسعة ألنّ مقصو ؛لئالّ يتوهم منه أنّ شهادة املرأتني ال تقبل إالّ عند تعذّر الرجلني ؛رجالن

ضل إحدامها فتذكر أن ت﴿: الرجل الواحد وعلّل ذلك بقوله وجعل اهللا املرأتني مقام، على املتعاملني
ألنّ املرأة  ؛الشهادة وهي خشية االشتباه والنسيان، وهذه حيطة أخرى من حتريف إحدامها األخرى﴾

  .)٣(أضعف من الرجل بأصل اجلبلّة حبسب الغالب، والضالل هنا مبعىن النسيان
 التوثق وإقامة العدل: املقصد من الشهادة والكتابة.  

 اإلشهاد على الدين-أ
يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان ممن ترضونَ من واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَإِنْ لَم ﴿:قال تعاىل

أْبلَا يى ورا الْأُخماهدإِح ذَكِّرا فَتماهدلَّ إِحضاِء أَنْ تدهوا﴾ الشعا داُء إِذَا مده٢٨٢/البقرة[ الش[  
والنهي عن إباء  ،واشتراط العدد فيها ،األمر بالشهادة يف األموال: طريقة داللة اآلية على املقصد

  .يدل على أن التوثق وإقامة العدل مقصودان شرعاالشهادة 
ألنّ الشهادة ملا تعلّقت حبق معين ملعين اتهم  ؛ومل يكتف بشهادة عدل واحد ،واشترط العدد يف الشاهد

يف الشهادة، فاحتيج إىل الشاهد باحتمال أن يتوسل إليه الظامل الطالب حلق مزعوم فيحمله على حتر
                                                             

 )٣/٩١(التحرير والتنوير  ١
 )١/١١٨(تيسري الكرمي الرمحن  ٢
 .)٣/١٠٨،١٠٩(التحرير والتنوير  ٣
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حيطة تدفع التهمة فاشترط فيه اإلسالم وكفى به وازعاً، والعدالة ألنها تزع من حيث الدين واملروءة، 
  .)١(وزِيد انضمام ثان إليه الستبعاد أن يتواطأ كال الشاهدين على الزور

 كتابة الدين- ب
نتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتب يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا تداي﴿:قال تعاىل

]٢٨٢/البقرة[ ﴾بِالْعدلِ  
والعدل واختيار الكاتب العدل يدل على أن التوثق  ،األمر بكتابة الدين: طريقة داللة اآلية على املقصد

  .وأن حفظ املال مقصود شرعا،  انيف الدين مطلوب
: تصريح بالعلة لتشريع األمر بالكتابة م للشهادة وأدىن أَالَّ ترتابوا﴾ذلكم أَقْسطُ عند اهللا وأَقْو﴿:وقوله

أي عدالً، ألنه أحفظ للحق، وأقوم للشهادة،  :التوثّق، وهو أقسط أي أشد قسطاًبأنّ الكتابة فيها زيادة 
ثالث علل، ويستخرج منها أنّ املقصد  أي أعون على إقامتها، وأقرب إىل نفي الريبة والشك، فهذه

واسم اإلشارة . الشرعي أن تكون الشهادة يف احلقوق بينة، واضحة، بعيدة عن االحتماالت والتوهمات
  .)٢( .عائد إىل مجيع ما تقدم باعتبار أنه مذكور، فلذلك أشري إليه باسم إشارة الواحد

 ودوران املال نفي العوائق عنها:ضرةااح عن الكتابة يف التجارة احلاملقصد من نفي اجلن.  
 أَلَّا تكْتبوها﴾ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً حاضرةً تديرونها بينكُم فَلَيس علَيكُم جناح﴿:قال تعاىل

  ]٢٨٢/البقرة[
، وائق عنها الع حىت تنتفيم كتابة التجارة احلاضرة نفي اجلناح عن عد:طريقة داللة اآلية على املقصد

  .يدل على أن دوران املال بالتجارة مقصود شرعاوهذا 
ولعلّ فائدة ذكره اإلمياُء إىل تعليل الرخصة يف ترك  ،صفة ثانية لتجارة يف معىن البيان ﴾تديروا﴿:قوله

  .٤، وكذلك عدم شدة احلاجة إىل الكتابة ٣ألنّ إدارا أغنت عن الكتابة  ،الكتابة
  هو إمتام املطلوب وهو اإلشهاد: إباء الشهادةاملقصد من النهي عن 

   ]٢٨٢/البقرة[الشهداُء إِذَا ما دعوا﴾ ولَا يأْب﴿:قال تعاىل 
  .٥ليتم املطلوب وهو اإلشهاد ،نهى من يطلب إشهاده عن أن يأبى: طريقة داللة اآلية على املقصد

                                                             
 .)٣/١٠٨(التحرير والتنوير  ١
 )٣/١١٤( املصدر السابق ٢
 )٣/١١٥،١١٦( املصدر السابق ٣
 )١/١١٨(تيسري الكرمي الرمحن  ٤
 )٣/١١٢(التحرير والتنوير  ٥
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 حفظ احلقوق: املقصد من النهي عن كتمان الشهادة  
  ]٢٨٣/البقرة[﴾ولَا تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه َآثم قَلْبه واللَّه بِما تعملُونَ عليم﴿:قال تعاىل

ألن احلق مبين عليها ال يثبت بدوا،  ؛النهي عن كتمان الشهادة: طريقة داللة اآلية على املقصد
عليه من اخلرب الصدق وخيرب بضده وهو الكذب،  فكتمها من أعظم الذنوب، ألنه يترك ما وجب

  .، وهذا يدل على أن حفظ احلقوق مقصود شرعا١ويترتب على ذلك فوات حق من له احلق
 النهي عن اإلضرار  

اللَّه بِكُلِّ كُم اللَّه وولَا يضار كَاتب ولَا شهِيد وإِنْ تفْعلُوا فَإِنه فُسوق بِكُم واتقُوا اللَّه ويعلِّم﴿:قال تعاىل
﴾يملٍء عي٢٨٢/البقرة[ش[  

دعى وقت اشتغال وحصول مشقة النهي عن مضارة الكاتب بأن ي: طريقة داللة اآلية على املقصد
عليه،والنهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إىل حتمل الشهادة أو أدائها يف مرض أو شغل يشق 

   .أن ترك اإلضرار مقصود شرعايدل على  ٢عليه، أو غري ذلك
وقد اشتملت هذه األحكام احلسنة اليت أرشد اهللا عباده إليها على حكم عظيمة ومصاحل :"يقول السعدي

عميمة دلت على أن اخللق لو اهتدوا بإرشاد اهللا لصلحت دنياهم مع صالح دينهم، الشتماهلا على 
عات، وانتظام أمر املعاش، فلله احلمد كما العدل واملصلحة، وحفظ احلقوق وقطع املشاجرات واملناز

  .٣"ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ال حنصي ثناء عليه
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 )١/١١٨(تيسري الكرمي الرمحن  ١
 )١/١١٨(ن تيسري الكرمي الرمح ٢
 )١/١١٩(تيسري الكرمي الرمحن  ٣
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  اخلامتة

احلمد هللا الذي وفق إلمتام هذا البحث،  ال أحصي ثناء عليه،  فله احلمد كما ينبغي جلالل وجهه 
يع قريب،  وصلى اهللا على نبينا حممد وعظيم سلطانه وأسأله كما أمت بالتمام أن مين علي بالقبول إنه مس

  : أما بعد.  وعلى آله وصحبه أمجعني

  : فإنه يف ختام هذا البحث قد وصلت إىل ما يلي

  ). ه اهللا عز وجل لعباده يف دينه من مصاحل الدنيا واآلخرةدما أرا(إن املقاصد الشرعية هي -
مقصودة،  ويشمل علل األحكام،   وهذا التعريف موسع يشمل األوامر والنواهي حبد ذاا ألا

  . ويشمل بيان ما أحبه اهللا وأراده من عباده وما أبغضه اهللا ومل يرده،  ويشمل املصاحل واملفاسد
ولتبسيط املعىن وتوضيحه إن املقاصد هي أهداف عظيمه أرادها اهللا من عباده ولعباده فتشمل 

وامر والنواهي،  وتشمل حبد ذات األوامر املقصد من اخللق والرسل والكتب،  وتشمل املقاصد من األ
والنواهي بغض النظر عن مرتبة األمر أو النهي بني الواجب واملندوب أو احملرم واملكروه؛ ألن األمر حبد 

  . ذاته مقصود أوال وما وراء هذا األمر مقصود ثانيا وكذلك يف النواهي
يف كل شيء يف االعتقاد والعلم وهذه املقاصد ضرورية لفهم مراد الرب سبحانه وتتبع مراده 

والعمل واألخالق،  يف عالقة اإلنسان بربه وعالقته مبن حوله،  فالعبد يدور مع مراد ربه حيث دار 
فحركاته وسكناته وإراداته وأعماله الفعلية والقلبية وأقواله وأخالقه توافق مراد ربه يف الشكل واملضمون 

ى حترى السنة يف كل حركة يقوم به وإذا نوى قصد ما ترتب فمثال الصالة حبد ذاا مقصودة فإذا صل
على الصالة مما أراده اهللا من النهي عن الفحشاء واملنكر وغريها من املقاصد اليت أرادها اهللا من الصالة 

  .  مما هو مبثوث يف القرآن والسنة وهو يف كل هذا خملص هللا مستعني به
من العفة والسكن واملودة والرمحة وغريها وهو يف ذلك  ويف النكاح قصد ما أراده اهللا من النكاح

  . موافق ملا سنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم من األحكام وخملص هللا يف كل ذلك
أما احلديث عن إثبات هذه املقاصد فبمجرد النظر إىل آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى  -

بحانه وتعاىل من عباده سواء باملدح أو الذم،  اهللا عليه وسلم جند أا قد أنزلت لبيان مراد الرب س
  . بالطلب أو النهي أو غريها من طرق التعرف على املقاصد
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أما طرق التعرف على املقاصد وإن كان يتحدث عنها ملتصقة بطرق التعرف على العلل  -
الشرعية فإنه جيدر التنبيه إىل أن العلل الشرعية أوصاف مضبوطة للقياس عليها لالستنباط 
األحكام الشرعية،  أما املقاصد فهي وإن كانت ضرورية الستنباط األحكام أو الترجيح بينها 
فإا معاين كلية ال يشترط فيها ما يشترط يف استخراج العلل،  والذي خلصت إليه من 
خالل استنباطي ملقاصد القرآن أن هناك بعض الطرق تعد طرقا أساسية الستخراج املقاصد 

الكرمي كمسلك النص واإلمياء و األوامر والنواهي،  والتعبريات املختلفة من نصوص القرآن 
 . اليت تدل على املقاصد أما غريها من الطرق فإا قد يستفاد منها الستخراج املقاصد

أما بالنسبة لتقسيم املقاصد فقد وجدت أنه يفتح الطريق إىل استخراج املقاصد من القرآن  -
ها،  وعمومها وخصوصها،  وكوا يف الدنيا أو يف اآلخرة،  الكرمي من حيث أن إدراك رتب

أو كوا من الغايات أو الوسائل،  أو كوا من مقاصد الرب أو املكلف،  أعطتين تصورا 
ولكنها ، كليا للبحث عن تفاصيل هذه املقاصد من خالل التطبيق على سوريت الفاحتة والبقرة

 . منها يف استنباط األحكام الشرعية كذلك حباجة إىل التمثيل والضبط ليستفاد
أما بالنسبة للمقاصد الشرعية يف القرآن الكرمي فقد خلصت إىل أن القرآن الكرمي مل ختل آية  -

منه من التنبيه على مقصد من املقاصد ألن كل آية من القرآن إما حتث على مصلحة أو تنهى 
القرآن أن اهللا سبحانه يريب عن مفسدة يف العلم أو العمل،  وكذلك فإنه يتجلى لقارىء 

عباده مبعرفة املقاصد من خالل كالمه سبحانه،  فاملقاصد الكلية الضرورية اليت حيتاجها كل 
أحد كاملقصد من اخللق ومن إرسال الرسل وإنزال الكتب واملقصد من العبودية يوضحها اهللا 

 معاملة الرب أو معاملة سبحانه بأكمل البيان،  وأما املقاصد من تفاصيل األومر والنواهي يف
اخللق فإنه يريب عباده مبا يناسبهم معرفته ويوكل الباقي إىل مطلق اإلميان بكمال حكمته 

 . وعلمه ورمحته
إن دراسة املقاصد عند املفسرين مما جيدر أن يلتفت إليه الباحثون وكذلك املقاصد عند  -

 . الفقهاء
عاشور يف سوريت الفاحتة والبقرة من خالل نظري يف تفسري ابن كثري والسعدي وابن  -

وجدت أن احلديث عن املقاصد كما استجد مل يكن بنفس الطريقة عند األقدمني كابن كثري 
مثال،  ولكنه من خالل التعرض لآليات اليت فيها ذكر املقصد يوضحه ابن كثري ويبينه،  أما 

ا مما يساعد على احملدثني أمثال ابن عاشور والسعدي فتجد بيان هذه املقاصد وتفصيله
 . استخراجها من القرآن الكرمي ويتفاوتون بني مقل ومستكثر
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 : أما بالنسبة للباب التطبيقي فقد خلصت منه إىل ما يلي     -
اشتملت سورة البقرة على مقاصد عامة وخاصة،  ومل تشتمل سورة الفاحتة إال على مقاصد  -

  . عامة
كمعرفة اهللا بأمسائه وصفاته،  واإلميان باليوم بينت الفاحتة مقاصد جوهرية حيتاجها العبد  -

اآلخر،  ومقصد العبادة واالستعانة،  ومقصد اهلداية،  ومقصد خمالفة اليهود والنصارى 
 . وغريها

 : بينت سورة البقرة املقاصد كما يلي -
يف اجلزء األول من سورة البقرة بينت املصاحل واملفاسد بذكر صفات املؤمنني والكافرين 

فقني،  وينت املقصد من اخللق،  وبينت املقاصد من اإلنسان من خالل قصة آدم عليه واملنا
السالم،  واستفاضت السورة يف ذكر املفاسد اليت فعلها بنو إسرائيل واليت على العباد أن 

  . يتجنبوها
ورة أما اجلزء الثاين والذي فصل كثري من األحكام واملتعلقة بكثري من أبواب الفقه فقد بينت الس

الكثري من احلكم واملقاصد املتعلقة بكل حكم من أحكام اإلميان وبيان القبلة واإلنفاق والصيام 
  . والدعاء واحلج واجلهاد والنكاح والطالق والرضاع والوصية والقصاص واألموال

قد اختلفت األساليب يف بيان املقاصد يف سورة البقرة بني املدح والذم،  واألمر والنهي،   -
الثواب أو العقاب،  والتعليل الصريح،  وذكر املقصد صراحة وغريها من األساليب  وترتيب

  . اليت بينتها يف طرق معرفة املقاصد من اآليات
  

هذا ما تيسر ذكره وإين ألرجو يف اخلتام أن ييسر اهللا سبحانه مجع تفاصيل هذه املقاصد يف كل باب من 
ن أحاديث الرسول اهللا عليه وسلم وأقوال الصحابة رضوان أبواب الفقه من سور القرآن واجلمع بينها وب

اهللا عليهم فإن هذا ملشروع حري مة الصادقني قصده،  وكذلك أسأل اهللا أن يوفقنا إلتباع العلم 
بالعمل وفق الكتاب والسنة،  وأن يرزقنا احلكمة والتقوى،  وأن يرضى عنا رضى ال يسخط علينا بعده 

ات آجالنا،  وأن جيعل لنا لسان صدق يف اآلخرين،  وأن يصلح لنا الذرية أبدا،  وأن خيتم بالصاحل
والراعي والرعية إنه ويل ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا 

  . حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  رؤى طالل حمجوب

  هـ١٤٣٢ 
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  فهرس اآليات

  ة                                                                            رقم الصفحةالفاحت

  ١٣١/١٣٣  )١(بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 

  نيالَمالْع بر لَّهل دم١٣٢/١٣٤/١٣٥/١٣٦/١٣٨  )٢(الْح  

  ١٣٣/١٣٥/١٣٦  )٣(الرحمنِ الرحيمِ  

  ١٣٣/١٣٥/١٣٦  )٤(مالك يومِ الدينِ  

  نيعتسن اكإِيو دبعن اك١٣٥/١٣٧/١٤٠/١٤١/ ١٣٠/١٣٤  )٥(إِي  

  يمقتساطَ الْمرا الصند١٣١/١٣٢/١٣٥/١٣٦/١٣٧/١٣٨/١٣٩  )٦(اه  

 أَن يناطَ الَّذرصرِ الْمغَي هِملَيع تملَا عو هِملَيوبِ عض١٣٠/١٣١/١٣٢/١٣٣/١٣٧/١٣٨/١٣٩/١٤٠/١٤١  )  ٧(غ  

  البقرة

  154٢٤٧-  )٢(ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني ) ١(امل 

 قْنزا رمملَاةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينقُونَ الَّذفني م٢٩٠-٢٨٩-٢٨٠-٢٤٧-٢٠١-  ) ٣(اه  

كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤي ينالَّذ٢٨٢- ٢٨١- ٢٤٧  )٤(و  

  182٢٤٧-  )٥(أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ  

لَياٌء عووا سكَفَر ينونَ إِنَّ الَّذنمؤلَا ي مهرذنت لَم أَم مهتذَرأَأَن ٢٤٧- ٢٠٨- ٢٠٦  )٦(هِم  

  ٢٤٧- 208  )٧(ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ 

ما همرِ ومِ الَْآخوبِالْيو ا بِاللَّهنقُولُ َآمي ناسِ مالن نمو  نِنيمؤ٢٤٨- ٢٤٧- ٢١٨- ٢١٠- ٢٠٤  ) ٨(بِم  

  ٢٤٨- ٢١٨- ٢٠٤  ) ٩(يخادعونَ اللَّه والَّذين َآمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ 

  يمأَل ذَابع ملَها وضرم اللَّه مهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِم٢٤٨- ٢٠٩- ٢٠٨  )١٠(ف  

  ٢٤٨- ١٩٦  ) ١١(ا قيلَ لَهم لَا تفِْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ وإِذَ 
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  ٢٤٨- ١٩٦  )١٢(أَلَا إِنهم هم الْمفِْسدونَ ولَكن لَا يشعرونَ 

   نمؤقَالُوا أَن اسالن نا َآموا كَمنَآم ميلَ لَهإِذَا ق٢٤٨- ٢٠٤  )١٣(و  

 ينِهِم واطيا إِلَى شلَوإِذَا خا ونوا قَالُوا َآمنَآم ين٢٤٨- ٢١٠  )١٤(إِذَا لَقُوا الَّذ  

 تبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضورتاش ينالَّذ ك٢٤٨- ٢٠٥  )  ١٦(أُولَئ  

ا حم اَءتا أَضا فَلَمارن قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهم لَه٢٥٣  ) ١٧(و  

 قربو دعرو اتظُلُم يهاِء فمالس نبٍ ميكَص ٢٥٣  ) ١٩(أَو  

 يها فوشم ماَء لَها أَضكُلَّم مهارصأَب طَفخي قرالْب كَاد٢٥٣  ) ٢٠(ي  

م ينالَّذو لَقَكُمي خالَّذ كُمبوا ردباع اسا النها أَيي كُملقَب ٢٤٨- ٢١٧-١٨٠-١٦٥-١٦٠-٨١- ٥٦-٣٦  )٢١(ن  

  ٢٤٨- ٢٤٦- ٢١٧- ٢٠٩- ١٨٠- ١٦٥  )٢٢(الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماَء بِناًء  

  ٢٤٨-٢٤٦-180٢١٦-  )٢٣(وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا  

 ت لَنلُوا وفْعت فَإِنْ لَم اسا النهقُودي والَّت ارقُوا النلُوا فَات٢٤٦  ) ٢٤(فْع  

 اتنج مأَنَّ لَه اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينرِ الَّذشب٢٤٦- ٢٣٨  )٢٥(و  

  ٢٥٤- ٢٠٧  )٢٦(إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها  

  ٢٥٤- ٢١١- ٢٠٧- ١٨٨  )٢٧(ذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه الَّ 

 اكُميا فَأَحاتوأَم متكُنو ونَ بِاللَّهكْفُرت ف٢٨٣- ٢٠٨  ) ٢٨(كَي  

  ٢٤١- ١٥١  )  ٢٩(هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا 

  ٢١٩- ١٩٧- ١٦٨- ١٥٨- ١٥١  )٣٠(ئكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً وإِذْ قَالَ ربك للْملَا

  كَةلَائلَى الْمع مهضرع ا ثُماَء كُلَّهمالْأَس مَآد لَّمع٢٥١  )٣١(و  

 يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملَا ع كانحب٢٢٣/٢٧٤  )٣٢( قَالُوا س  

   َهِمائمبِأَس مأَهبا أَنفَلَم هِمائمبِأَس مبِئْهأَن ما َآد٢٥١/٢٧٦  ) ٣٣(قَالَ ي  



 
 

372 

    ١٩٣/٢٥٢/٢٥٤  )٣٤(وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لَآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى 

  ١٤٨/١٨٦/٢٥٤  )٣٦(خرجهما مما كَانا فيه فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَ

  يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيع ابفَت اتمكَل هبر نم ملَقَّى َآد١٦٤/٢٧٣/٢٧٥  )  ٣٧(فَت  

  ١٥٣/١٧٥/١٨٦             )٣٨(قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني هدى 

 كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموا نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسا ب١٧٤/١٨٨/٢٤٩/٢٥٦  ) ٤٠(ي  

 رٍ بِهلَ كَافوا أَوكُونلَا تو كُمعا ممقًا لدصم لْتزا أَنوا بِمنَآم٢٥٦/٢٦٢/٢٦٨/٢٨١  )٤١(و  

  ٢٠٠/٢٥٦/٢٦٧  ) ٤٢(وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ  ولَا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ 

 نيعاكالر عوا مكَعاركَاةَ ووا الزَآتلَاةَ ووا الصيمأَق٢١٥/٢٤٤/٢٥٦/٢٨٩/٢٩٠/٢٩٧  )٤٣(و  

 تلُونَ الْكتت متأَنو كُمفُسنَ أَنوسنتو بِالْبِر اسونَ النرأْمأَت ٢٢١/٢٤٧/٢٥٦/٢٥٧  )٤٤(اب  

  نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتاس١٧٦/٢٥٦/٢٨٩/٢٩٠  ) ٤٥(و  

  ٢٥٦/٢٨٢/٢٩٠  )٤٦(الَّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو ربهِم وأَنهم إِلَيه راجِعونَ 

 ائرنِي إِسا بي كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموا نِع٢٥٦  )٤٧يلَ اذْكُر  

  ٢٥١/٢٥٦  ) ٤٨(واتقُوا يوما لَا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا  

  ٢٤٩/٢٦٧  ) ٤٩(وإِذْ نجيناكُم من َآلِ فرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَابِ 

حالْب ا بِكُمقْنإِذْ فَرونَ وظُرنت متأَننَ ووعرا َآلَ فقْنأَغْرو اكُمنيجفَأَن ٢٤٩  ) ٥٠(ر  

 هدعب نلَ مجالْع مذْتخات لَةً ثُملَي نيعبى أَروسا منداعإِذْ و٢٤٩/٢٥٩  )٥١(و  

  ١٧٥/٢٤٩  ) ٥٢(ثُم عفَونا عنكُم من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ  

  ١٨٦/٢٤٩  )٥٣(وإِذْ َآتينا موسى الْكتاب والْفُرقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَ 

  كُمفُسأَن متظَلَم كُممِ إِنا قَوي همقَوى لوسإِذْ قَالَ م٢٤٩/٢٦٣  )٥٤(و  

  ٢٤٩/٢٦٠/٢٦١  )٥٥(ه جهرةً وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّ 
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  ٢٥٠  )٥٦(ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ  

  ٢٥٠  )٥٧(وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى  

هنةَ فَكُلُوا ميالْقَر هذلُوا هخا ادإِذْ قُلْنا وغَدر مئْتثُ شي١٩٩/٢٥٠/٢٥٩  )٥٨(ا ح  

  ١٩٩/٢٥٠/٢٥٩/٢٦٤  )٥٩(فَبدلَ الَّذين ظَلَموا قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا  

  رجالْح اكصبِع رِبا اضفَقُلْن همقَوى لوسقَى مستاس إِذ٢٥٩/٢٦٤/٢٦٧  )٦٠(و  

 ي مإِذْ قُلْتو كبا رلَن عفَاد داحامٍ ولَى طَعع بِرصن ى لَنوس١٩٣/١٩٤/٢٠٦/٢٥٨/٢٥٩/٢٦٣/٢٦٤/٢٦٥/٢٦٦  )  ٦١(ا م  

 نيابِئالصى وارصالنوا واده ينالَّذوا ونَآم ين٢٨٢/٢٨٣  )٦٢(إِنَّ الَّذ  

  ٢٦٠  )٦٣(ور وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّ 

  كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضفَلَو كذَل دعب نم متلَّيوت ٢٦٠  ) ٦٤(ثُم  

  ٢٥٨                           ) ٦٥(ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم في السبت فَقُلْنا لَهم كُونوا قردةً 

كَالًا لا ناهلْنعفَج نيقتلْمظَةً لعوما ولْفَها خما وهيدي نيا ب٢٠٢/٢٥٨            ) ٦٦(م  

  ١٧٩/٢٠٠                                                            )٦٧(وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً 

ثَ قَالَ إِنري الْحقسلَا تو ضالْأَر ريثةٌ لَا ذَلُولٌ تقَرا بهقُولُ إِني ٢٦٠  ) ٧١(ه  

  ٢٦٥  ) ٧٤(ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً 

نم كَانَ فَرِيق قَدو وا لَكُمنمؤونَ أَنْ يعطْمأَفَت اللَّه ونَ كَلَامعمسي م٢٠٠/٢٥٩  )٧٥(ه  

  ٢٦٩  ) ٧٦(وإِذَا لَقُوا الَّذين َآمنوا قَالُوا َآمنا وإِذَا خلَا بعضهم إِلَى بعضٍ  

  ٢١١/٢٦٥  )٧٨(ومنهم أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ 

  اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتونَ الْكبكْتي ينلَّذلٌ لي٢٦٦  ) ٧٩(فَو  

  ٢٦٨  )٨٠(وقَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودةً قُلْ أَتخذْتم عند اللَّه عهدا 

  ٢٨٣  )٨٢(وا الصالحات أُولَئك أَصحاب الْجنة والَّذين َآمنوا وعملُ
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  ١٨٠/٢٩٧  ) ٨٣(وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا 

  ١٩٩/٢٥٧  ) ٨٥(م من ديارِهم ثُم أَنتم هؤلَاِء تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا منكُ

 مهنع فَّفخفَلَا ي ةرا بِالَْآخيناةَ الديا الْحورتاش ينالَّذ ك٢٦٣  )٨٦(أُولَئ  

  ٢٥٧  )٨٧(ولَقَد َآتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ  

  ٢٦٧  )  ٨٨(عنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلًا ما يؤمنونَ وقَالُوا قُلُوبنا غُلْف بلْ لَ 

 مهعا ممل قدصم اللَّه دنع نم ابتك ماَءها جلَم٢٦٧  )٨٩(و  

 نمؤقَالُوا ن لَ اللَّهزا أَنوا بِمنَآم ميلَ لَهإِذَا ق٢٦٦  ) ٩١(و  

  ٢٦٢  )  ٩٣(م ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُ

  ٢٠٢/٢٦١  ) ٩٦(ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشركُوا 

  ٢٦٤  )٩٨(من كَانَ عدوا للَّه وملَائكَته ورسله وجِبرِيلَ 

  ٢٦٩  )  ١٠١(لَّه مصدق لما معهم ولَما جاَءهم رسولٌ من عند ال

  ٢٢٤/٢٦٠/٣٢٦  )١٠٢(واتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ 

  ٢٤٦  ) ١٠٣(ولَو أَنهم َآمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خير لَو كَانوا يعلَمونَ  

  ١٢٤  )١٠٤(ذين َآمنوا لَا تقُولُوا راعنا يا أَيها الَّ

  نيرِكشلَا الْمابِ وتلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ دوا ي٢٦٦  ) ١٠٥(م  

  ١٩٠  )١٠٨(أَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ موسى 

 ري ابِ لَوتلِ الْكأَه نم ريكَث دو كُمون٢١٧/٢٦١  )١٠٩(د  

  ٢٦٦  )١١١(وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى 

 اللَّه اجِدسم عنم نمم أَظْلَم نم١٧٢/٢١٧  ) ١١٤(و  

  اتاومي السا فم لْ لَهب هانحبا سلَدو ذَ اللَّهخقَالُوا ات١٩٣/٢٦٩  )١١٦(و  
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  ٢٦٣  )١١٨(وقَالَ الَّذين لَا يعلَمونَ لَولَا يكَلِّمنا اللَّه أَو تأْتينا َآيةٌ 

 مهلَّتم بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضرت لَن١٨٦/٢١٧  )١٢٠(و  

تى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضرت لَنو مهلَّتم بِعت١٩١/٢١٧/٢٦١  )١٢٠(ى ت  

  ٣٠٩/٣١٤  )١٢٥(وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمنا واتخذُوا 

  ٣٣٣  )  ١٢٦(وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَدا َآمنا  

يالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ ييلُ واعمإِسو ٣٣٣  ) ١٢٧(ت  

ةً لَكملسةً ما أُمنتيذُر نمو نِ لَكيملسا ملْنعاجا ونب٣٣٣- ٣٣٢  ) ١٢٨(ر  

 كاتَآي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر يهِمثْ فعابا ونب٣٣٣  ) ١٢٩(ر  

قَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه نيالَمالْع برل ت١٤٩  ) ١٣١(لَم  

 نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبى بِهصو١٤٩  )١٣٢(و  

  توالْم قُوبعي رضاَء إِذْ حدهش متكُن ١٤٩/١٨١  )١٣٣(أَم  

  متبا كَسم لَكُمو تبا كَسا ملَه لَتخ ةٌ قَدأُم لْك١٤٩    )١٣٤ت  

  ١٩١  )١٣٥(وقَالُوا كُونوا هودا أَو نصارى تهتدوا 

   يماهرزِلَ إِلَى إِبا أُنما ونزِلَ إِلَيا أُنمو ا بِاللَّهن٢٨٢  )١٣٦(قُولُوا َآم  

  ١٩٦/٢٧٩                                                 )١٤٢(قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب يهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ 

  ٩٨/١٣٥/١٤٤/١٨١/١٨٧/٢١٢/٢٥٣/٢٧٤/٢٨٥  ) ١٤٣(وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا  

  ٢٧٣/٢٨٥/٢٨٦/٢٨٧  ) ١٤٤(قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماِء فَلَنولِّينك قبلَةً 

لَئو كلَتبوا قبِعا تم ةبِكُلِّ َآي ابتوا الْكأُوت ينالَّذ تيأَت ١٩٢/٢١٧/٢٨٧  )  ١٤٥(ن  

 رِينتمالْم نم نكُونفَلَا ت كبر نم ق١٦٨/١٩٨/٢١٢  )١٤٧(الْح  

  اتريبِقُوا الْختا فَاسلِّيهوم وةٌ ههكُلٍّ وِجل١٤٧/٢٧٠/٢٧٧/٢٨٦  ) ١٤٨(و  
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  ٢٨٦  )١٤٩(ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ 

  ٢٨٥/٢٨٦/٢٨٨  )١٥٠(ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ  

  ٩٧/٢١٣/٢٥٥  )١٥١(كَما أَرسلْنا فيكُم رسولًا منكُم يتلُو علَيكُم َآياتنا   

  ونكْفُرلَا تي ووا لكُراشو كُمونِي أَذْكُر١٧٥  ) ١٥٢(فَاذْكُر  

 لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتوا اسنَآم ينا الَّذها أَي٢١٥/٢٨٩  )  ١٥٣(ي  

  ٣١٥  )١٥٤(ولَا تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياٌء  

  ٢٣٦  )١٥٥(ولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ  

  ١٧٦/٢٣٦  ) ١٥٦(الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ  

  ١٧٦/٢٣٦  )١٥٧(مهتدونَ أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْ

  ٢٧٠/٣١٠  ) ١٥٨(إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر  

  ١٥٤/٢١٥  )١٥٩(إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى 

  ١٦٥  )١٦٠(وبينوا فَأُولَئك أَتوب علَيهِم  إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا

 يمحالر نمحالر وإِلَّا ه لَا إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَه٢٧٠/٢٧١/٢٧٣/٢٧٥  )  ١٦٣(و  

  ٢٢٣/٢٣٤/٢٥٢  ) ١٦٤(إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ 

نمو  اللَّه بكَح مهونبحا ياددأَن اللَّه وند نذُ مختي ناسِ م١٨٣/٢١٠  )١٦٥(الن  

  ذَابا الْعأَوروا وعبات ينالَّذ نوا مبِعات ينأَ الَّذرب١٩٢  )١٦٦(إِذْ ت  

لَالًا طَيضِ حي الْأَرا فمكُلُوا م اسا النها أَيا ي١٥٢/٢١٨/٢٤٣  )١٦٨(ب  

  لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تاِء وشالْفَحوِء وبِالس كُمرأْما يم١٩١/٢٠٤/٢٠٦/٢٠٧  )  ١٦٩(إِن  

  ١٤٥/١٩٠  )١٧٠(وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا 

  ٢٢٥  )١٧١(فَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لَا يسمع ومثَلُ الَّذين كَ 
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  اكُمقْنزا رم اتبطَي نوا كُلُوا منَآم ينا الَّذها أَي١٥٣/١٧٥/١٧٩/٢٤١/٢٤٣  )١٧٢(ي  

 ل لَّ بِها أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِنرِ اللَّهي٩٥/٢١٥/٢١٩/٢٧٩                       )١٧٣(غ  

  ٢٠٨/٢١٥  )١٧٤(إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ  

  ةرفغبِالْم ذَابالْعى ودلَالَةَ بِالْها الضورتاش ينالَّذ ك208  ) ١٧٥(أُولَئ  

 بِأَنَّ اللَّه كابِ ذَلتي الْكلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو قبِالْح ابتلَ الْكز٨٥/١٤٥/١٥٤  )  ١٧٦(ن  

  ١٦٠/١٧٧/١٧٨/١٨٨/٢١٥/٢٣٨/٢٨١/٢٩٥/٢٩٧        ) ١٧٧(لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ 

وا كُتنَآم ينا الَّذها أَيلَى يي الْقَتف اصصالْق كُملَيع ١٤٦/١٨٢/١٨٣/١٩٤/٢٢٠/٢٤٤/٣٥١/٣٥٢/٣٥٣/٣٥٤  )١٧٨(ب  

  ١٦٠/٢٢٠/٢٢٢/٣٥١/٣٥٣  ) ١٧٩(ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ  

كرإِنْ ت توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح كُملَيع بةُ  كُتيصا الْوري٢٣٨/٣٥٠  )١٨٠(خ  

   هلُوندبي ينلَى الَّذع ها إِثْممفَإِن هعما سمدعب لَهدب ن٢٣٧/٢٧٢/٣٥٠  )  ١٨١(فَم  

 مهنيب لَحا فَأَصإِثْم فًا أَونوصٍ جم نم افخ ن٣٤٩  )١٨٢(فَم  

  ٩١/١٦١/٢١٥/٣٠٢/٣٠٣/٣٠٥  ) ١٨٣(تب علَيكُم الصيام كَما كُتب يا أَيها الَّذين َآمنوا كُ 

  ٢٤١/٣٠٥  ) ١٨٤(أَياما معدودات فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ 

 ٨٥/١٥٥/١٦٥/١٧٦/٣٠١/٣٠٢/٣٠٤  )١٨٥(شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرَآنُ هدى 

  ١٤٨/٢٧٣/٣٠٦  )  ١٨٦(سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ وإِذَا 

  ١٦١/١٦٦/١٧٠/١٧٣/٢٢٦/٣٠١/٣٠٢/٣٠٣/٣٢١/٣٢٦/٣٢٧  )١٨٧(أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى

  ٢٣٣/٢٣٥/٣٥٥  )١٨٨(ها إِلَى الْحكَّامِ  ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِ

  جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةنِ الْأَهع كأَلُونس١٥٦/١٨٣/١٨٩/٣١٣  ) ١٨٩(ي  

  ١٧١/١٩٥/٢١٤/٣١٥/٣١٦/٣٢٠  ) ١٩٠(وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا 

  ٢٠٦/٢١٤/٣١٥/٣١٩  )١٩١(هم حيثُ ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم واقْتلُو
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  ٩١/١٩٥/٢٠٦/٢١٤/٣١٧  )١٩٣(وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا 

 الْحامِ وررِ الْحهبِالش امرالْح رهالش اصصق اتم١٦١/١٨١/١٩٥  )١٩٤(ر  

  لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيلَا تو بِيلِ اللَّهي سقُوا ففأَن١٤٦/٢٢٠/٣١٦  )١٩٥(و  

  لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَت١٦٦/٢٠١/٢٤١/٢٧٢/٢٩٤/٣٠٨/٣١٠/٣١١/٣١٢/٣١٤/٣١٥                     )  ١٩٦(و  

فَلَا  الْح جالْح يهِنف ضفَر نفَم اتلُومعم رهأَش ١٦١/١٧١/٢٢٣/٢٩٤/٣٠٩/٣١١/٣١٣/٣٢٨  ) ١٩٧(ج  

  كُمبر نلًا موا فَضغتبأَنْ ت احنج كُملَيع س١٧٣/٢٤٠/٣١٢  )١٩٨(لَي  

  ١٧٣/٣٠٨/٣١٢  )١٩٩(ه ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس واستغفروا اللَّ 

 اَءكُمَآب كْرِكُمكَذ وا اللَّهفَاذْكُر كَكُماسنم متي١٧٣/٣٠٧/٣١٢  ) ٢٠٠(فَإِذَا قَض  

  ٣٠٧  )٢٠١(ومنهم من يقُولُ ربنا َآتنا في الدنيا حسنةً 

  ٢٧٢/٣٠٧  )  ٢٠٢(حسابِ أُولَئك لَهم نصيب مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْ 

  ١٦٦/١٧٣/٢٤١/٣١١/٣١٣  ) ٢٠٣(واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ 

  ١٦٩/٢٠٨  )٢٠٤(ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا 

  ١١١/١٩٧/١٩٩/٢٢٦  ) ٢٠٥(د فيها ويهلك وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ ليفِْس 

  ١٧٢/٢١٤  ) ٢٠٨(يا أَيها الَّذين َآمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً  

  ١٩٩  )٢١١(سلْ بنِي إِسرائيلَ كَم َآتيناهم من َآية بينة ومن يبدلْ نِعمةَ اللَّه 

  ١٦٢/٢٧٥  )٢١٢(روا الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ من الَّذين َآمنوا زين للَّذين كَفَ 

 رِينذنمو رِينشبم نيبِيالن ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم اس٨٢/١٥٦/١٨٧/٢٥٥/٢٥٦/٢٨٠  )٢١٣(كَانَ الن  

م مفَقْتا أَنقُونَ قُلْ مفناذَا يم كأَلُونسنِ ييداللْورٍ فَليخ ٢٣١/٢٧٦/٢٩٥  )  ٢١٥(ن  

  ٢١٤/٢٥٢/٣١٨  )٢١٦(كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا 

  كَبِري يهالٌ فتقُلْ ق يهالٍ فتامِ قررِ الْحهنِ الشع كأَلُونس١٥٣/٢١٣/٣١٧  )٢١٧(ي  
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  ١٧٣/١٨٧/٢١٥/٢٧٨  )٢١٨(الَّذين َآمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ رحمةَ اللَّه إِنَّ  

  كَبِري ا إِثْميهِمِسرِ قُلْ فيالْمرِ ومنِ الْخع كأَلُونس١٠٢/١٥٩/٢٢٤/٢٣٧/٢٩٤  )  ٢١٩(ي  

الَْآخا ويني الدف لَاحى قُلْ إِصامتنِ الْيع كأَلُونسيو ة٢٠١/٢٣٧/٢٤٧/٢٧٥  ) ٢٢٠(ر  

  ١٥٨/٢١٦/٢٤٣/٣٢٤  )٢٢١(ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير 

  ١٩٣/٢٢٩/٢٤٣/٣٣٠  )٢٢٢(ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى  

  ١٦٢/٢٢٧/٣٢٣/٣٢٤/٣٢٦/٣٢٨  )٢٢٣(م حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم نِساؤكُ 

 ١٤٧/١٥٠  )  ٢٢٤(ولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا  

ذُكُماخؤي نلَكو انِكُممي أَيوِ فبِاللَّغ اللَّه ذُكُماخؤلَا ي تبا كَس٢٧٧/٢٧٨                                               )٢٢٥(بِم  

  ٢٢٦/٣٢٥  ) ٢٢٦(للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ  

  /١٠٧/١٦٩/١٨١/١٨٤/٢٢٩/٣٢٠/٣٢١/٣٢٦/٣٢٨          )٢٢٨(والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء 

٣٢٩/٣٣٠/٣٣١/٣٣٣/٣٣٩/٣٤١   

 انسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم اكسفَإِم انترم ١٤٧/١٨٤/٢٠٥/٢١٣/٢٣٦/٢٤٢/٣٢٠  )٢٢٩(الطَّلَاق/  

٣٢١/٣٢٤/٣٣٢/٣٣٤/٣٣٥  

  ٢٠٣/٣٢٠/٣٣٤/٣٣٩/٣٤٠                                   )  ٢٣٠(فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره 

 وفرعبِم نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْت٩٢/١٦٢/١٩٦/١٩٧/٢٠٣/٢٠٥/٢١٦/٣٢٢/٣٢٣/٣٢٤  ) ٢٣١(و/  

٣٣٥/٣٤٣  

  ١٥٠/١٨٤/٣٢٢/٣٤٢  )٢٣٢(لَا تعضلُوهن أَنْ ينكحنوإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَ

  ٩١/١٦٢/١٦٣/٢٢٠/٢٢٧/٢٢٨/٢٢٩/٢٣٨/٢٩٦/٣٢٢/٣٣٢/٣٤٤/٣٤٥)٢٣٣(والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ 

بِأَن نصبرتا ياجوونَ أَزذَريو كُمننَ مفَّووتي ينالَّذو ١٨٥/٢٢٩/٣٤٦/٣٤٩  )٢٣٤(فُِسهِن  

  ١٧٠/٢٠٢/٢٢٩/٣٤٧/٣٤٨  ) ٢٣٥(ولَا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساِء 
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 نوهسمت ا لَماَء مسالن مإِنْ طَلَّقْت كُملَيع احن١٨٥/٢٩٦/٣٣٥/٣٣٧/٣٣٨  ) ٢٣٦(لَا ج  

نوهمإِنْ طَلَّقْتةً  وفَرِيض نلَه متضفَر قَدو نوهسملِ أَنْ تقَب ن١٨٢/١٨٩/٣٢١/٣٢٣/٣٢٧/٣٣٦                       )٢٣٧(م  

 نيقَانِت لَّهوا لقُومطَى وسالْو لَاةالصو اتلَولَى الصظُوا عاف٢١٦/٢٩٠  )٢٣٨(ح  

  ١٦٧/٢٨٩/٢٩٠  )٢٣٩بانا فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه فَإِنْ خفْتم فَرِجالًا أَو ركْ 

  ٢٢٤/٢٤٨  ) ٢٤٢(كَذَلك يبين اللَّه لَكُم َآياته لَعلَّكُم تعقلُونَ 

 أُلُوف مهو مارِهيد نوا مجرخ ينإِلَى الَّذ رت ٣١٦  )٢٤٣(أَلَم  

 بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتو  يملع يعمس وا أَنَّ اللَّهلَماع٢١٤/٣١٦  ) ٢٤٤(و  

 فَهاعضا فَينسا حضقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ ن٢٣١/٢٧١/٢٩٢  )  ٢٤٥(م  

  ٣١٩  ) ٢٤٧(وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكًا 

 لَ طَالُوتا فَصرٍ فَلَمهبِن يكُملتبم قَالَ إِنَّ اللَّه ودن١٧٨/٣١٩  )٢٤٩(بِالْج  

  ١٧٨/٣١٧  )٢٥٠(ولَما برزوا لجالُوت وجنوده قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا  

  الُوتج وداولَ دقَتو اللَّه بِإِذْن موهمز١٥٧/١٧٨/٣١٨             ) ٢٥١(فَه  

   اكُمقْنزا رمقُوا مفوا أَننَآم ينا الَّذها أَي٢٣١/٢٩١  )٢٥٤(ي  

  مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه ٢٧١/٢٧٨  )٢٥٥(اللَّه  

 فَم يالْغ نم دشالر نيبت ينِ قَدي الدف اهلَا إِكْر كْفُري ١٤٧/١٩٨/٢١٣  )  ٢٥٦(ن  

  ١٨٩/٢٨٠  )٢٥٧(اللَّه ولي الَّذين َآمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ 

 ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينثَلُ الَّذ٢٣١/٢٧٠/٢٩١/٣١٧  )٢٦١(م  

قُونَ أَمفني ينونَ الَّذبِعتلَا ي ثُم بِيلِ اللَّهي سف مالَه١٧٠/٢٩٣/٢٩٩  )٢٦٢(و  

  ١٨٥/٢٧٧/٢٩٣/٢٩٩  ) ٢٦٣(قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها أَذًى  

  ١٧٠/٢٩٩  )  ٢٦٤(يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى 
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 اللَّه اةضراَء مغتاب مالَهوقُونَ أَمفني ينثَلُ الَّذم١٦٧/٢٩٣/٢٩٨  )٢٦٥(و  

  ١٥٩/١٧٣/٢٩٨  )٢٦٦(أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ 

 ا كَسم اتبطَي نقُوا مفوا أَننَآم ينا الَّذها أَيي  مت١٦٩/٢٣٩/٢٩٦  )٢٦٧(ب  

  ١٦٤/٢٩٩  )٢٦٨(الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاِءٌ   

  ٣/٥/٩٨/١٦٧/٢٢٢                                                 )  ٢٦٩(يؤتي الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ  

مفَقْتا أَنمو  هلَمعي ذْرٍ فَإِنَّ اللَّهن نم متذَرن أَو فَقَةن ن٢٣١/٢٩١  ) ٢٧٠(م  

  ٢٣١/٢٩٢  )٢٧١(إِنْ تبدوا الصدقَات فَنِعما هي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراَء 

  ٢٣١/٢٣٢/٢٩٢  )٢٧٢(لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء  

  ٢٩٦  )٢٧٣(للْفُقَراِء الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه لَا يستطيعونَ ضربا  

  ٢٣١/٢٣٢/٢٩٣  )  ٢٧٤(الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَانِيةً  

  ٢٣٤/٢٣٩/٣٥٧/٣٥٨/٣٦١  )٢٧٥(إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه   الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ

  ٢٧٦/٣٦٢  )٢٧٦(يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّه لَا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ  

 لَاةَ ووا الصأَقَامو اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينكَاةَ إِنَّ الَّذا الزو٢٨٤  )٢٧٧(َآت  

  ٢٣٥  )٢٧٨(يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا  

  هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت ١٦٤/٣٥٧/٣٦٢  ) ٢٧٩(فَإِنْ لَم  

ةٌ إِلَى مرظفَن ةرسإِنْ كَانَ ذُو عو لَكُم ريقُوا خدصأَنْ تو ةرس٣٥٥  ) ٢٨٠(ي  

 تبا كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا يات١٦٣/٢٨٣  )  ٢٨١(و  

وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد متنايدوا إِذَا تنَآم ينا الَّذها أَي٢٨٢( ي (
٢٨/٣٦/٧٨/٩١/١٦٣/٢٢٣/٢٣٤/٢٣٥/٢٣٨/٢٣٩/٢٤٠/٢٤٤/٣٥٦/٣٥٧/٣٥٨/٣٥٩/٣٦٠/٣٦٣/٣٦٤/٣٦٥       

  ١٦٩/٢٣٠/٣٥٥/٣٦٣/٣٦٥  )٢٨٣(وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ 

  ٢٧٨  )٢٨٤(للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ  
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 نونَ  َآمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمس٢٨١  )٢٨٥(الر  

  تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّف١٧٩/١٩٤  )  ٢٨٦(لَا ي  

   آل عمران

م اتَآي هنم ابتالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ وه اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَم١٠٧/١١٥  )٧(ح  

  نيمالظَّال بحلَا ي اللَّه٩٢  )١٤٠(و  

 ِسنِنيحالْم بحي اللَّه٩٢  )١٤٨(و  

  فُِسهِمأَن نوال مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيمؤلَى الْمع اللَّه نم ٨٣/٩٨  )١٦٤(لَقَد  

  النساء

  ٢٣٢  )١٠(إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ 

}هفُسلُّونَ إِلَّا أَنضا يمو لُّوكضأَنْ ي مهنفَةٌ مطَائ تملَه هتمحرو كلَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو ٩٨  )١١٣(م  

  املائدة

ع تمرح  بِه رِ اللَّهيغلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةُ وتيالْم كُم٩١  )٣(لَي  

 كُموهجفَاغِْسلُوا و لَاةإِلَى الص متوا إِذَا قُمنَآم ينا الَّذها أَي٩١  )٦(ي  

  ٨٦  )١٥(لَكُم كَثريا يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يبينيا أهل 

  ٨٦  )١٦(يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلَامِ

  ٨٥  )٤٨(وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ 

  ٥٦  )٥٠( ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ

 كبر نم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَي٨٣  )٦٧(ي  
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  ٨٤  )٩٩(ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ 

  ٩٨  )١١٠(تكَلِّم  إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتي علَيك وعلَى والدتك إِذْ أَيدتك بِروحِ الْقُدسِ

  األنعام 

  ٨٥  )١٠٤(قَد جاَءكُم بصائر من ربكُم فَمن أَبصر فَلنفِْسه ومن عمي فَعلَيها 

  ٨٧  )١٥١(قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا  

 نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولَات٨١  ) ١٦٢(قُلْ إِنَّ ص  

  األعراف 

  ٨٥  ) ٥٢(ولَقَد جِئْناهم بِكتابٍ فَصلْناه علَى علْمٍ هدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ 

  ٨٢  )٥٩(يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ 

  ٨٢  )  ٦٥(وإِلَى عاد أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ 

  ٨٤  )١٥٧(ذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّ

هاتمكَلو بِاللَّه نمؤي يالَّذ يالْأُم بِيالن هولسرو وا بِاللَّهن١٢١  )١٥٨(فََآم  

 األنفال

هِمبِذْ إِلَيةً فَانانيمٍ خقَو نم افَنخا تإِمو  نِنيائالْخ بحلَا ي اٍء إِنَّ اللَّهولَى س٩٢  )  ٥٨(ع  

  لتوبةا

اللَّهو ملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص هِمالوأَم نذْ مخ يملع يعم٩١  )١٠٣( س  

  يونس

 قَد اسا النها أَيي نِنيمؤلْمةٌ لمحرى ودهورِ ودي الصا فمفَاٌء لشو كُمبر نظَةٌ معوم كُماَءت٨٥  ) ٥٧(ج  

  هود
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  ١١٥  ) ١(الر كتاب أُحكمت َآياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ خبِريٍ 

  يوسف

  ١١٩  ) ٢(كُم تعقلُونَ إِنا أَنزلْناه قُرَآنا عربِيا لَعلَّ

  إبراهيم

الْع اطرإِلَى ص هِمبر ورِ بِإِذْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم اسالن رِجختل كإِلَي اهلْنزأَن ابتالر ك يدم٨٦  )  ١(زِيزِ الْح   

 النحل

  ٨٢/٩٥  )٣٦(ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا 

ا أَنمونَ ونمؤمٍ يقَوةً لمحرى ودهو يهلَفُوا فتي اخالَّذ ملَه نيبتإِلَّا ل ابتالْك كلَيا علْن٨٦  )  ٦٤(ز  

 نيملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهٍء ويكُلِّ شا لانيبت ابتالْك كلَيا علْنزن٨٠/١١١  ) ٨٩(و  

  ٩٠  ) ٩٠(ظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ لَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ يعإِنَّ ال

  اإلسراء

نِنيمؤالْم رشبيو مأَقْو يي هلَّتي لدهَآنَ يذَا الْقُرا  إِنَّ ها كَبِريرأَج مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعي ين٨٥/٨٩  ) ٩(الَّذ  

  ٨٥  ) ١٠(وأَنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالَْآخرة أَعتدنا لَهم عذَابا أَليما 

 اللَّه علْ معجلَا تو ةكْمالْح نم كبر كى إِلَيحا أَومم كا ذَل٩٨/١٠٢  )  ٣٩(إِلَه  

 الكهف

  ٨٧-٨٢  ) ١(الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ لَه عوجا 

مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعي ينالَّذ نِنيمؤالْم رشبيو هنلَد نا ميددا شأْسب رذنيا لما  قَينسا حر٨٦  ) ٢(أَج  

  مرمي
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  ٩٣  )  ١٤(وبرا بِوالديه ولَم يكُن جبارا عصيا 

  طه

  ٨٦  ) ٣(إِلَّا تذْكرةً لمن يخشى ) ٢(ما أَنزلْنا علَيك الْقُرَآنَ لتشقَى ) ١(طه 

  ٨٦  )١١٣(وكَذَلك أَنزلْناه قُرَآنا عربِيا وصرفْنا

  األنبياء

  ٨٦  )  ١٠(قَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتابا فيه ذكْركُم أَفَلَا تعقلُونَ 

 وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرم٨٢  ) ٢٥(و 

  ٨٣  )١٠٧(}للْعالَمني وما أَرسلْناك إِال رحمةً{

  احلج

  ٩١  ) ٢٧(وأَذِّنْ في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتني من كُلِّ فَج عميقٍ 

م مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ملَه عافنوا مدهشيا لهنامِ فَكُلُوا معالْأَن ةهِيمب ٩١  ) ٢٨(ن  

  يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ ل٩٤  )  ٣٩(أُذ  

  ٩١                                                                             )٧٨(}وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ {

  املؤمنون

  ٨١-٥٦  ) ١١٥(أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ 

  النور

 ةلْدئَةَ جا ممهنم داحوا كُلَّ ودلانِي فَاجالزةُ وانِي٩٤  )٢(الز  

غي نِنيمؤلْمونَ قُلْ لعنصا يبِم بِريخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا م٩٤  ) ٣٠(ض  

  الفرقان

  ٨٦  ) ١(تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيرا 
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  الشعراء

  ٨٢                   )١٠٦(إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوح أَلَا تتقُونَ ) ١٠٥(الْمرسلني كَذَّبت قَوم نوحٍ 

 نيلسرالْم ادع ت١٢٣(كَذَّب (أَلَا ت وده موهأَخ مقُونَ إِذْ قَالَ لَهت)٨٢                       ) ١٢٤  

  ١١٩  ) ١٩٥(بلسان عربِي مبِنيٍ 

  العنكبوت

  ٩١  )٤٥(اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ 

  لقمان

كَفَر نمو فِْسهنل كُرشا يمفَإِن كُرشي نمو لَّهل كُراش ةَ أَنكْمانَ الْحا لُقْمنيآت لَقَدو  يدمح غَنِي ٩٨  )١٢(فَإِنَّ اللَّه  

  ٩٢  ) ١٨(ولَا تصعر خدك للناسِ ولَا تمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ 

  سبأ

 لَه رقْديو هادبع ناُء مشي نمل قزطُ الرسبي يبقُلْ إِنَّ ر  فُهلخي وٍء فَهيش نم مفَقْتا أَنم٢٣٢  ) ٣٩(و  

  . ص

  ٨٥/١٠٥/١١٢                           ) ٢٩(كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا َآياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ 

  الذاريات

  ٢٦/٣٦/٨١  ) ٥٦(ا ليعبدون وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّ

  احلشر

  ٩٤/١٢٠  )٤(اللَّه شديد الْعقَابِ  ذَلك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشاق اللَّه فَإِنَّ

  ٩٤/١٢٠  )٧(والْيتامى ما أَفَاَء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربى 

  امللك



 
 

387 

 فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خ٨١  )  ٢(الَّذ  

  القلم

  ٩٣  )  ٤(وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ 

  املزمل

 نى منأَد قُومت كأَن لَمعي كبإِنَّ ر  فَهنِصلِ و٢٤٠  )٢٠(ثُلُثَيِ اللَّي  
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  فهارس األحاديث

  ٣٧  أجتد ما حترر رقبة ؟ 

  ٣٥  إذا يغفر اهللا لك ذنبك كله: أجعل لك صاليت كلها؟ قال

  ٣٧  إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

  ٣٨  أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم صلّى م فسها فسجد

  ٣١  رمترة طيبة وماء طهو

  ٣١  إذا يبست  تنقص الرطبة

  ٥٠  حي على الصالة

 ٢٦  ال ضرر وال ضرار

  ٣٣/٣٩  ال يقضين حكم بني اثنني وهو غضبان

  ٣٩  للفرس سهمني و للرجل سهما

  ٣٥/٣٩  ليست بنجس،  إا من الطوافني عليكم والطوافات

  ٣٧  من أحيا أر ضا ميتة فهي له

  ٣٨  أكنت قاضيته ؟  نعم،  حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين
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  فهرس املقاصد من سوريت الفاحتة والبقرة
  املقاصد العامة من سورة الفاحتة

  : املصاحل
 ١٣٠  إثبات النبوات 

 ١٣٠  اإلخالص
  ١٣٠  األسوة احلسنة

  ١٣٠  االستعانة 
 ١٤٤  االستقامة

  ١٣١  افتقار العبد إىل اهللا
  ١٣١  اإلميان بأمساء اهللا

 ١٣٢  نهاإلميان بألوهية اهللا سبحا
  ١٣٢  اإلميان بربوبية اهللا

  ١٣٣  اإلميان برمحة اهللا سبحانه
 ١٣٣  البسملة

  ١٣٤  التعبد هللا بشرعه وأمره
  ١٣٤  توحيد األلوهية

  ١٣٥  توحيد األمساء والصفات
  ١٣٥  الثناء على اهللا

  ١٣٦    محد اهللا 
  ١٣٧  ذكر اهللا

  ١٣٧  الرفقة الصاحلة
 ١٣٧  العبادة 

  ١٣٨  العلم والعمل به
  ١٣٩  صارى واليهودخمالفة الن
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 : املفاسد
 ١٤٠  االعتماد على احلول والقوة

 ١٤١    الضالل 
  املقاصد العامة من سورة البقرة

  : املصاحل
 ١٤٤  االبتالء 

  ١٤٥  اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 ١٤٦  اإلحسان
 ١٤٧  االختيار 

 ١٤٨  االستجابة هللا 
  ١٥٠  إصالح اإلرادة والنية مطلب إلصالح املعاملة  

 ١٥٢  إصالح العامل
 ١٥٢  اعتبار املآل

 ١٥٣  األكل مما يف األرض 
  ١٥٤  االهتداء بالقرآن 

  ١٥٥  الرب
 ١٥٦  البشارة والنذارة

  ١٥٧  التخفيف
  ١٥٨  التذكر

 ١٧٢  تذكر النعمة
  ١٥٩  التفكر

  ١٩٠  التقوى 
  ١٦٣  التكليف مبا يف الوسع 

  ١٧٨  التوبة 
  ١٦٥  التوحيد
  ١٦٦                                التيسري
         ١٦٧                                                                                                           الثبات
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  ١٦٧                                                                                                          احلكمة
     ١٦٩                                         شريعة                                                         خلقية ال

 ١٧٢                                                                                                           الذكر
  ١٧٢                                                                                         الدخول يف السلم كافة

  ١٧٣                                                                                                          الرجاء
  ١٧٤                                                                                                           الرمحة

 ١٧٥                                                                                                        السعادة 
  ١٧٦                                                                                                           الصرب

 ١٧٨                                                                                                         الصدق
 ١٧٩                                                                                                          الطاعة
 ١٨٠                                                                                                           العبادة
     ١٨١                                                                                    العدل 
 ١٨٢                                                                                                            العفو
 ١٨٣                                                                                                            احملبة 

  ١٩٧                                                                                                        املعروف
  ١٨٦                                                                                                            املتاع

  ١٨٧                                                                                                          اهلجرة
 ١٨٨                                                                                                           الوفاء

  ١٨٩                                                                                                       والية اهللا 
  : املفاسد

  ١٩٠                                                                                                            اإلباء
 ١٩٠                                                                                  اتباع أهواء اليهود والنصارى 

  ١٩١                                                                                         اتباع خطوات الشيطان
  ١٩٢                                                                                            اختاذ آيات اهللا هزوا

  ١٩٢                                                                                                    اتباع غري اهللا
 ١٨٣                                                                                                          األذى 

 ١٩٣                                                                          استبدال الذي هو أدىن بالذي هو خري
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  ١٩٣                                                                                                       االستكبار
 ١٩٤                                                                                                اإلصر واألغالل

   ١٩٤                                                                                                         االعتداء
  ١٩٦                                                                                                       االعتراض

 ١٩٦                                                                                                         اإلفساد
  ١٩٨                                                                                                         اإلكراه 

  ١٩٨                                                                                                          تراءاالم
  ١٩٨                                                                                                       االنقالب 

  ١٩٩                                                                                           إهالك احلرث والنسل
 ١٩٩                                                                            اإلميان ببعض الكتاب والكفر ببعض

 ١٩٩                                                                                                          التبديل
   ٢٠٠                                                                                                        التحريف
 ٢٠٠                                                                                                        التكذيب
  ٢٠٠                                                                                                          التلبيس
 ٢٠٠                                                                                                          اجلهل 
  ٢٠١                                                                                احلرج

  ٢٠٢                                                                                             احلرص على احلياة 
  ٢٠٢                                                                                                            احليل

  ٢٠٣                                                                                                         اخلبائث
  ٢٠٤                                                                                                          اخلداع
 ٢٠٤                                                                                                          السوء 
   ٢٠٤                                                                                                           السفه

  ٢٠٥                                                                                           شراء الضاللة باهلدى
  ٢٠٥                                                                                                           الضرر

 ٢٠٥                                                                                                         الظلم  
  ٢٠٦                                                                                           عدم االنتفاع بالنذارة

  ٢٠٦                                                                                                      العزة باإلمث
 ٢٠٦                                                                                                            الفتنة
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  ٢٠٦                                                                                                        الفحشاء
  ٢٠٧                                                                                                           الفسق

  ٢٠٧                                                                                    قطع ما أمر اهللا به أن يوصل
 ٢٠٧                                                                                        القول على اهللا بال علم 

  ٢٠٨                                                                                                        الكذب 
  ٢٠٨                                                                                              كتمان ما أنزل اهللا

  ٢٠٨                                                                                                           الكفر
  ٢٠٨                                                                                              ة القول الفعلخمالف

 ٢٠٩                                                                                                   مرض القلب 
  ٢٠٩                                                                                                          الند هللا
  ٢١٠                                                                                                          النفاق

  ٢١١                                                                                                     نقض العهد
  ٢١١                                                                                                           اهلوى

  :الضروريات

  حفظ الدين
 ٢١٢                                                                                                    حفظ اإلميان

 ٢١٢                                                                                  حفظ احلق من الشك والريب
 ٢١٣                                                              حفظ الدين بإرسال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 ٢١٣                                                                    حفظ الدين بإقامة حدود اهللا بني الزوجني 
 ٢١٣                                                                         حفظ الدين بترتيب العذاب على الردة

 ٢١٣                                                                                    اك بهحفظ الدين باالستمس
  ٢١٤                                                                              حفظ الدين باجلهاد يف سبيل اهللا 

 ٢١٤                                                 نحفظ الدين بالدخول فيه كافة وعدم اتباع خطوات الشيطا
 ٢١٥                                                                        حفظ الدين بالدعوة إليه وعدم كتمانه 

  ٢١٥                                                                                          حفظ الدين بالعمل به
 ٢١٥                                                                           حفظ الدين باهلجرة من بالد الكفر 
 ٢١٦                                                                            حفظ الدين باحملافظة على الصلوات
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 ٢١٦                                                           لنهي عن نكاح املشركات واملشركنيحفظ الدين با
 ٢١٦                                                                                   حفظ الدين من االستهزاء به

 ٢١٦                                                                                                    حفظ القرآن
  ٢١٧                                                                               حفظ املؤمنني بالتوحيد والعبادة 

 ٢١٧                                                                       حفظ املؤمنني من كيد اليهود والنصارى
 ٢١٧                                                                                                  حفظ املساجد

 ٢١٨                                                                                     حفظ املسلمني من املنافقني
  حفظ النفس

 ٢١٨                                                                                                  إباحة الطيبات
 ٢١٩                                                                            إباحة احملظورات يف حالة الضرورة 

 ٢١٩                                                                                                   حترمي اخلبائث
 ٢٢٠                                                                                                            الدية

 ٢٢٠                                                                                 الرضاع حولني كاملني للطفل 
  ٢٢٠                                                                                                العفو عن القاتل 

  ٢٢٠                                                                                      القصاص من القاتل حياة 
 ٢٢٠                                                                              النهي عن إلقاء النفس يف التهلكة 

  حفظ العقل 
  ٢٢٠                                                                                  حفظ العقل بأمر النفس بالرب 

  ٢٢١                                                                         حفظ العقل بالتدبر يف حكمة األحكام
 ٢٢٢                                                                                            حفظ العقل بالتذكر

 ٢٢٣                                                                                  عقل بالتفكر يف الكونحفظ ال
 ٢٢٣                                                                                            حفظ العقل بالتقوى

 ٢٢٣                                                                              حفظ العقل جبعله مناط التكليف 
 ٢٢٣                                                                                              حفظ العقل بالعلم

  ٢٢٤                                                                              حفظ العقل مبعرفة احلالل واحلرام
  ٢٢٤                                                                         حفظ العقل من تعلم ما يضر وال ينفع

 ٢٢٤                                                                                         حفظ العقل من السكر
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 ٢٢٥                                                                                          حفظ العقل من الكفر
  النسب –حفظ النسل 

  ٢٢٦                                          النسل وبقاؤه وتكثريه حفظ النسل باحلث على ما حيصل به استمرار
  ٢٢٧                                                                   صر الزواج بني الرجل واملرأةحفظ النسل حب

  ٢٢٧                                                                                           حفظ النسل بالرضاع
 ٢٢٧                                                                 حفظ النسل بالزواج                           

 ٢٢٨                                                                               حفظ النسل بالنفقة على الزوجة
 ٢٢٨                                                                                     حفظ النسل بنفقة الوارث 

 ٢٢٨                                                                             حفظ النسل حال انفصال الوالدين
 ٢٢٩                                                                                         حفظ النسل من األذى

  ٢٢٩                                                                                                   حفظ النسب
  حفظ املال

  ٢٣٠                                                                                                األمانة           
 ٢٣٠                                                                                                          اإلنفاق

 ٢٣٣                                                                                حترمي أكل أموال الناس بالباطل 
  ٢٣٤                                                                                              حترمي خبس احلقوق

 ٢٣٤                                                                                                       حترمي الربا
 ٢٣٥                                                                                                    حترمي الرشوة

  ٢٣٤                                                                                               التوثق يف األموال
 ٢٣٦                                                                                   حفظ أموال األفراد واجلماعة

  ٢٣٦                                                                                                  حفظ الثمرات
  ٢٣٦                                                                                             حفظ مال الزوجني

 ٢٣٦                                                                                    ال السفيه والضعيفحفظ م
 ٢٣٦                                                                                                حفظ مال املنفق

 ٢٣٧                                                                                        حفظ مال املوصى إليهم
 ٢٣٧                                                                                               حفظ مال اليتامى

  ٢٣٨                                                                                                     دوران املال
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  ٢٣٩                                                                                                 رواج املعامالت
 ٢٣٩                                                                                                           العدل

  ٢٣٩                                                فتح الطرق املشروعة يف الكسب للتملك املشروع ومجع الثروة
  ٢٤٠                                                                                                   قطع النزاعات

  : احلاجيات
  ٢٤١                                                                                              مشروعية الرخص 

 ٢٤٢                                                                                         شرع الطالق ورداملهر 
  : التحسينيات

  ٢٤٣                                                                     إلسراف واملستخبثآداب األكل وجتنب ا
  ٢٤٣                                                                                                          الوالية

  ٢٤٣                                                                                                         الطهارة
  : املكمالت

  ٢٤٤                                                      إظهار شعائر الدين كصالة اجلماعة من الفرائض والسنن
 ٢٤٤                                                                                            التماثل يف القصاص 
  ٢٤٤                                                                                             اإلشهاد يف البيوع 

  
  املقاصد اخلاصة من سورة البقرة

  ٢٤٦                                                         إثبات صدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به
  ٢٤٦                                                                                              الترغيب والترهيب

 ٢٤٦                                                                                        استعمال األلفاظ احلسنة
  ٢٤٧                                                                                         إصالح وخمالطة اليتامى

  ٢٤٧                                                                                                 أمر النفس بالرب
 ٢٤٦                                                                                             ينبيان حال الكافر
 ٢٤٧                                                                                                بيان حال املتقني

 ٢٤٨                                                                                              بيان حال املنافقني
 ٢٤٨                                                                                                       بيان النعم

  ٢٤٨                                                                                                    تبيني اآليات
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  ٢٤٩                                                                                   تذكر النعم داع إىل طاعة اهللا
  ٢٥١                                                                                                     تعلم األمساء

  ٢٥١                                                                                         تفضيل آدم عليه السالم
  ٢٥٢                                                                                       التفكر يف اآليات الكونية

  ٢٥٢                                                                    التمشي مع األقدار سواء أسرت أو أساءت
  ٢٥٣                                                                                             الشهادة على الناس

  ٢٥٣                                                                                                  ضرب األمثال
  ٢٥٤                                                                             معرفة عداوة إبليس وإضالله للعباد

   ٢٥٥                اء به ويكتمون ذلكمعرفة أن أهل الكتاب يعرفون الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم وما ج
  ٢٥٥                                                                املقصد من إرسال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٥٥                                                                                       املقصد من إنزال الكتاب
  ٢٥٦                                                                                         املقصد من بعثة النبيني

  ٢٥٦                                                                                وحدة دين اهللا املنزل إىل الناس
  .فيه صارى وحتذير املسلمني منهم ومن الوقوع يف مثل ما وقعوامعرفة مفاسد اليهود والن

  ٢٥٧                                                                                  أمر الناس بالرب ونسيان النفس
  ٢٥٧                                                                           اإلميان ببعض الكتاب والكفر ببعض

 ٢٥٧                                                                                                     اتباع اهلوى
  ٢٥٧                                                                                               اختاذ األصنام آهلة

 ٢٥٨                                                                          و خريهاستبدال الذي هو أدىن بالذي 
 ٢٥٨                                                                     االعتداء يف السبت والتحيل على أوامر اهللا

 ٢٥٩                                                                                           بطر النعمة واحتقارها
  ٢٥٩                                                                                تبديل أمر اهللا هلم بالقول والفعل

  ٢٥٩                                                                                                حتريف كالم اهللا
  ٢٥٩                                                                                                    تزكية النفس
 ٢٦٠                                                                                                     تعلم السحر

  ٢٦٠                                                                         تعنتهم وعدم طاعتهم هللا يف ذبح البقرة
  ٢٦٠                                                                                                           التويل

  ٢٦٠                             جرأم وقلة أدم مع رم ومع نبيهم موسى عليه السالم بطلب رؤية اهللا جهرة 
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  ٢٦١                                                                                              احلرص على احلياة
  ٢٦١                                                                                                           احلسد

  ٢٦١                                                                 ربط إميام بالرؤية العينية وعدم إميام بالغيب
 ٢٦١                                                                                   ردهم املسلمني كفارا حسدا

  ٢٦١                                                                                              السماع والعصيان
  ٢٦٢                                                                                        شراء بآيات اهللا مثنا قليال

 ٢٦٣                                                                              طلب كالم اهللا أو اإلتيان باآليات
  ٢٦٣                                                                                                      ظلم النفس

  ٢٦٣                                                                                    عدم الصرب على طعام واحد
  ٢٦٤                                                                                               العداوة للمالئكة 

  ٢٦٤                                                                                          العثو يف األرض فسادا
 ٢٦٤                                                                                             العصيان و االعتداء

  ٢٦٤                                                                                                           الفسق
 ٢٦٥                                                                                            قتل األنبياء بغري حق

 ٢٦٥                                                                                                    قسوة القلب
 ٢٦٦                                                         قوهلم أنه لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى

  ٢٦٦                                                                كتابة الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند اهللا
  ٢٦٦                                                                        كرههم ملا ينزل من اخلري على املسلمني

 ٢٦٦                                                                                                الكفر بآيات اهللا
  ٢٦٧                                                                                ن احلقلبس احلق بالباطل وكتما

  ٢٦٨                                                                                              املسارعة يف الكفر
  ٢٦٨                                                                                                      نبذ العهود

  ٢٦٩                                                                                   نبذ كتاب اهللا وراء ظهورهم
  ٢٦٩                                                                                                  نسب الولد هللا

  ٢٦٩                                                                                                          النفاق 
  : اإلميان

  ٢٧٠                                                                       اإلميان بإتيان اهللا للناس مجيعا يوم القيامة
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  ٢٧٠                                                                                         اإلميان بألوهيته سبحانه
  ٢٧٠                                                                                      اإلميان بأن اهللا شاكر عليم
  ٢٧٠                                                                                      اإلميان بأن اهللا واسع عليم
  ٢٧١                                                                                     اإلميان بأن اهللا حيي ومييت 

  ٢٧١                                                                                   يبسطاإلميان بأن اهللا يقبض و
  ٢٧١                                                                                        اإلميان بأنه ال إله إال اهللا

  ٢٧٢                                                                         اإلميان بأنه اليشفع أحد عنده إال بإذنه
  ٢٧٢                                                                                  اإلميان بأن اهللا سريع احلساب

  ٢٧٢                                                                                       اإلميان بأن اهللا مسيع عليم
  ٢٧٢                                                                                   اإلميان بأن اهللا شديد العقاب

  ٢٧٣                                                                                            اإلميان بأن اهللا قريب
  ٢٧٣                                                                             اإلميان بأن اهللا ال يضيع إميان العباد

  ٢٧٣                                                                      . اإلميان بأن اهللا ال يغفل عما يعمله العباد
  ٢٧٣                                                                                     اإلميان بتوبة اهللا على عباده

  ٢٧٣                                                                                              اإلميان بتوحيد اهللا
 ٢٧٣                                                                                                اإلميان حبفظ اهللا

  ٢٧٤                                                                                               اإلميان حبكمة اهللا
 ٢٧٤                                                                                           اإلميان حبياته وقيوميته

  ٢٧٤                                                                               . اإلميان برأفة اهللا ورمحته بالناس
  ٢٧٥                                                                                             اإلميان برمحته عباده

  ٢٧٥                                                                                       اإلميان برزق اهللا ملن يشاء
  ٢٧٥                                                                                          اإلميان بعظمة الكرسي

  ٢٧٥                                                                                        اإلميان بعزة اهللا وحكمته
  ٢٧٦                                                                                                 اإلميان بعلم اهللا

  ٢٧٧                                                                                   اإلميان بعلم اهللا ما يف األنفس
  ٢٧٧                                                                                           اإلميان بعلوه وعظمته

 ٢٧٧                                                                                         وحلمهاإلميان بغىن اهللا  
  ٢٧٧                                                                                اإلميان بقدرة اهللا على كل شيء
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  ٢٧٨                                                                                                اإلميان مبلك اهللا 
  ٢٧٨                                                                                        اإلميان مبغفرة اهللا وحلمه
  ٢٧٨                                                                                        اإلميان مبغفرة اهللا ورمحته

  ٢٧٩                                                                  اإلميان داية اهللا من يشاء إىل صراط مستقيم
 ٢٨٠                                                                                      اإلميان بوالية اهللا للمؤمنني

 ٢٨٢                                                                                             اإلميان باليوم اآلخر
  ٢٨٣                                                                                           اإلميان والعمل الصاحل

  
  : بيان القبلة

  ٢٨٦                                                                                         استقبال القبلة يف السفر
  ٢٨٦                                                                                        استقبال القبلة يف الصالة

 ٢٨٧                                                                                        ه للمسجد احلرام التوج
  ٢٨٧                                                                                    خمالفة أهل الكتاب يف القبلة

  : الصالة
 ٢٨٩                                                                                                    إقامة الصالة

  ٢٨٩                                                                                               االستعانة بالصالة
 ٢٨٩                                                                                                          التيسري

  ٢٩٠                                                                                                        اخلشوع
  ٢٩٠                                                                                           الركوع مع الراكعني

 ٢٩٠                                                                                     احملافظة على وقت الصالة 
 ٢٩٠                                                                      احملافظة على الصلوات والصالة الوسطى 

  : اإلنفاق
  ٢٩٢                                                                                       إبداء الصدقات وإخفائها

  ٢٩٣                                                                                          اإلخالص يف اإلنفاق 
  ٢٩٣                                                                         ء مرضات اهللا دون تردد  اإلنفاق ابتغا

  ٢٩٣                                                                             اإلنفاق بالليل والنهار سرا وعالنية
  ٢٩٤                                                                                                 اإلنفاق يف احلج



 
 

401 

  ٢٩٤                                                                                                     إنفاق العفو
  ٢٩٥                                 الرقاب اإلنفاق على األقارب واأليتام واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف 

 ٢٩٦                                                                                            اإلنفاق على الزوجة
  ٢٩٦                                                           اإلنفاق على الفقراء الذين حبسوا أنفسهم لطاعة اهللا

 ٢٩٦                                                                                       اإلنفاق على قدر الوسع 
 ٢٩٦                                                                                   اإلنفاق للجهاد يف سبيل اهللا 

  ٢٩٦                                                             الكسب وعدم تيمم اخلبيث منه اإلنفاق من طيب
  ٢٩٧                                                                                                     إيتاء الزكاة

  ٢٩٧                                                                                            إيتاء املال على حبه 
  ٢٩٧                                                                                                          الثبات

  ٢٩٨                                                                                    حفظ اإلنفاق من املفسدات
  ٢٩٩                                                                                                      رفع احلرج

  ٢٩٩                                                                                     معرفة وعد الشيطان بالفقر
  ٢٩٩                                                                           النهي عن  إتباع النفقة باملن واألذى

  : الصيام
  ٣٠١                                                                                                    إمتام الصيام 

  ٣٠١                                                                                          تكاف يف املساجداالع
  ٣٠١                                                              إكمال العدة، و تكبري اهللا على اهلداية، و الشكر 

 ٣٠٢                                                                                             . التيسري يف الصيام
  ٣٠٣                                                                                    . التقوى: مثرة الصيام وعلته

  ٣٠٥                                                                                             الصيام أيام معدودة
 ٣٠٥                                                                   كتب الصيام كما كتب على األمم السابقة 

  ٣٠٤                                                                                        يريد اهللا العسر بالعباد ال
  
 : الدعاء

 ٣٠٦                                                                                                          الرشد 
 ٣٠٧                                                                                 سؤال اهللا حسنة الدنيا واآلخرة
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  : احلج العمرة
 ٣٠٨                                                                                          إمتام احلج والعمرة هللا 

  ٣٠٨                                                                                                    اإلخالص هللا
 ٣٠٨                                                                                اإلفاضة من حيث أفاض الناس 

  ٣٠٩                                                                                                    التزود للحج
 ٣٠٩                                                           . والركع السجودتطهري البيت للطائفني والعاكفني 

  ٣١٠                                                                                           تعظيم الصفا واملروة 
  ٣١٠                                                                                                          التقوى
  ٣١١                                                                                                         التيسري 

 ٣١٤                                                                                . جعل البيت مثابة للناس وأمنا
  ٣١٢                                                                                                        ذكر اهللا 

  ٣١٢                                                                                                      فعل اخلري 
 ٣١٢                                                                       مواقيت للناس واحلج: املقصد من األهلة

  : اجلهاد يف سبيل اهللا
  ٣١٦                                                                                             لاإلخالص يف القتا

 ٣١٦                                                                                       بالقتال يف سبيل اهللا األمر
  ٣١٦  اإلنفاق يف سبيل اهللا

  ٣١٧  الصرب والثبات
  ٣١٧  مقصد الكفار رد املسلمني عن دينهم 

  ٣١٧  . املقصد من اجلهاد دفع الفساد عن األرض
  ٣٢٠  القتال النهي عن االعتداء يف

  ٣١٩  النهي عن املقاتلة عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه 
  : النكاح 

  ٣٢٠  إرادة اإلصالح 
  ٣٢٠  إقامة حدود اهللا

  ٣٢١  األلفة بني الزوجني 
 ٣٢١  اإلمساك بالعالقة الزوجية 
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 ٣٢٢  التراضي باملعروف بني الزوجني
  ٣٢٢  التراض والتشاور

  ٣٢٢  ترك اإلضرار واالعتداء 
  ٣٢٢  ظلم النساء ترك

 ٣٢٣  التطهر 
  ٣٢٣  التقدمي للنفس 

 ٣٢٣  التقوى
    ٣٢٤                                                                                            حسن اختيار الزوج

     ٣٢٤                          حفظ الدين 
  ٣٢٤  حفظ مال املرأة

 ٣٢٥   وإعفاف الزوجة دوام املعاشرة بني الزوجني
 ٣٢٥  ذم التفريق بني الزوج وزوجه

  ٣٣٠  رفعة الرجل ورياسته يف األسرة
  ٣٢٦  السكن

 ٣٢٦  الصدق بني الزوجني 
  ٣٢٦  العدل

  ٣٢٧  العفاف
  ٣٢٧  العفو

  ٣٢٧    عكوف القلب على اهللا بصرف االنشغال مبباشرة النساء
  ٣٢٨  للمرأة والرجل حقوق وواجبات 

 ٣٣٠  الزوجني املقصد من اختيار كلمة
  ٣٣٠  املقصد من النهي عن قرب النساء حىت يطهرن ويتطهرن

  ٣٣١  املقصد من النهي عن نكاح املشركات واملشركني
 ٣٣١  املعاملة باملعروف

  ٣٣٢  النهي عن أن  تكلف الزوجة زوجها فوق وسعه وطاقته يف النفقة 
  ٣٤٢      النهي عن عضل النساء عن نكاح أزواجهن
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  : الطالق
  ٣٣٣  اإلصالح 

  ٣٣٤  إقامة حدود اهللا بني الزوجني
  ٣٣٤  اإلمساك مبعروف والتسريح بإحسان

 ٣٣٥  جرب كسر الزوجة باهلدية والعطية
  ٣٣٥  رفع الضرر

 ٣٣٦  العفو
  ٣٣٧  املتعة باملعروف على قدر الوسع للممطلقة قبل املسيس والفرض 

 ٣٣٧  املقصد من إباحة اخللع 
  ٣٣٧  املقصد من إباحة الطالق

  ٣٣٨  إباحة الطالق قبل املسيس املقصد من
  ٣٣٩  املقصد من جعل الطالق واإلرجاع بعصمة الرجل

  ٣٣٩  املقصد من اشتراط التزوج بزوج ثان حىت تباح لألول بعد الطلقة الثالثة
  ٣٤٠  املقصد من الطالق الذي حتصل به الرجعة مرتان

 ٣٤٠  املقصد من عدة املطلقة والنهي عن كتمان مايف رمحها 
  ٣٣٨  املتعة باملعروف للمطلقة قبل املسيس املقصد من

  ٣٤٢  النهي عن عضل النساء عن نكاح أزواجهن
 
  

  : الرضاع
  ٣٤٤  التراض والتشاور يف مصلحة ولدمها

  ٣٤٤  رزق وكسوة املرضع باملعروف
  ٣٤٤  رضاع حولني

  ٣٤٤  النفقة على قدر الوسع
  ٣٤٥  الرضاع حق والدته

  العدة
  ٣٤٦  حفظ النسب
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  ٣٤٧  ريض اخلطبة للمعتدة دون التصريح املقصد من إباحة تع
  ٣٤٨  املقصد من رفع اجلناح عن إكنان النفس

  ٣٤٩  . املقصد من نفي اجلناح عما تفعل املرأة يف نفسها بعد انقضاء عدا باملعروف
  : الوصية

  ٣٤٩  اإلصالح بني املوصى إليهم
  ٣٤٩  ترك اجلنف واإلمث يف الوصية

  ٣٥٠  النهي عن تبديل الوصية
  ٣٥٠  باملعروفالوصية 

  ٣٥٠  الوصية للوالدين واألقربني
  : القصاص

 ٣٥١  أداء بإحسان 
  ٣٥١  اتباع باملعروف 

  ٣٥٢  التخفيف والرمحة
  ٣٥٣  ترك االعتداء

  ٣٥٣  التقوى
  ٣٥٣  العدل
  ٣٥٤  العفو 

 ٣٥٣  القصاص يف القتلى 
  ٣٥٤  املساواة

  : األموال 
  ٣٥٥  األمانة         

  ٣٥٥  انتظار املعسر والتصدق
  ٣٥٥  كل األموال بالباطل ترك أ

  ٣٥٦  حتديد األجل يف الدين
  ٣٥٦  حترمي خبس احلقوق

  ٣٥٦  تعلم الكتابة 
  ٣٥٧  التقوى
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  ٣٥٧  التوبة وأخذ رؤوس األموال دون الزيادة
  ٣٥٧  حفظ العقل 

  ٣٥٨  حفظ املعامالت السالفة
 ٣٥٨  حفظ مال السفيه والضعيف 

  ٣٥٨  حل البيع 
  ٣٥٨  الربا شعار أهل الكفر 

 ٣٥٨  العدل
  ٣٥٩  قطع النزاعات

  ٣٥٩  كتابة صغري الدين وكبريه
  ٣٥٩  املقصد من إباحة التداين

  ٣٦٠  املقصد من استشهاد املسلم دون الكافر
  ٣٦٠  املقصد من إمالل الويل بالعدل

  ٣٦٣  املقصد من الرهن
  ٣٦٣  املقصد من شهادة امرأتان

  ٣٦٣  املقصد من الشهادة والكتابة
 ٣٦٣  اإلشهاد على الدين-أ

 ٣٦٤  ابة الدينكت-ب
 ٣٦٤  املقصد من نفي اجلناح عن الكتابة يف التجارة الدائرة 

  ٣٦٤  املقصد من النهي عن إباء الشهادة
  ٣٦٤  املقصد من النهي عن كتمان الشهادة
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  فهرس املصادر واملراجع
  كتب اللغة

حممد باسل عيون السود،  الطبعة : قأساس البالغة،  أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري،  حتقي

  ). م١٩٩٨- هـ١٤١٩(لبنان  - بريوت: دار الكتب العلمية.  األوىل

 - بريوت: دار الفكر.  علي شريي،  بدون: تاج العروس من جواهر القاموس،  حممد مرتضى احلسيين الزبدي،  حتقيق

  ). م ١٩٩٤- هـ١٤١٤(لبنان 

.  حممد علي النجار،  بدون: عبد العظيم حممود،  مراجعة: زهري،  حتقيقذيب اللغة،  أيب منصور حممد بن أمحد األ

  . القاهرة: الدار املصرية للتأليف والترمجة،  مطابع سجل العرب

دار .  أمحد عبد الغفور عطار،  الطبعة الثالثة: الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب،  إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق

  ). م١٩٨٤- هـ١٤٠٤(لبنان  –بريوت : العلم للمالين

  ). م١٩٩٨-هـ١٤١٩(لبنان –بريوت : مؤسسة الرسالة.  القاموس احمليط،  الفريوز آبادي،  الطبعة السادسة

دار .  علي شريي،  الطبعة األوىل: لسان العرب،  حممد بن مكرم بن علي املعروف بابن منظور،  نسقه وعلق عليه

  ). م١٩٨٨- ١٤٠٨( لبنان  –بريوت : إحياء التراث العريب

.  عبد احلميد هنداوي،  الطبعة األوىل: احملكم واحمليط األعظم،  أيب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي،  حتقيق

  ). م٢٠٠٠- هـ١٤٢١( لبنان  –بريوت : دار الكتب العلمية

-هـ١٤٣٦(لبنان –بريوت  :دار املعرفة.  خمتار الصحاح،  حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،  الطبعة األوىل

  ). م٢٠٠٥

 -القاهرة: دار احلديث. املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،  أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرن،  الطبعة األوىل 

  ). م٢٠٠٠- هـ١٤٢١(مصر 
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  كتب التفسري

دار .  هاشم،  الطبعة األوىلحممد سامل : اإلتقان يف علوم القرآن،  عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  ضبطه وصححه

  ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(لبنان -بريوت: الكتب العلمية

 –بريوت : عامل الكتب. أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن،  حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي،  بدون

  . لبنان

  ).  هـ١٣٨٣(القاهرة : دار اهلالل.  إىل القرآن الكرمي،  حممد شلتوت، بدون

  ).  م١٩٩٧(تونس : دار سحبون.  التحرير والتنوير، حممد الطاهر ابن عاشور،  بدون

التفسري الكبري املسمى مفاتيح الغيب،  أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر 

  ). م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢(لبنان  – بريوت: مكتب حتقيق دار إحياء التراث العريب.  الدين الرازي،  الطبعة الرابعة

سامي بن حممد سالمة،  الطبعة :  تفسري القرآن العظيم،  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، احملقق

  ).  م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(دار طيبة للنشر والتوزيع.  الثانية

.  راجعه ونقَّحه الشيخ خالد حممد حمرم،  بدون تفسري القرآن العظيم،  أيب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، 

  ).  م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦(بريوت  –صيدا : املكتبة العصرية للطباعة والنشر

  ).  هـ١٣٤٩(لبنان  –بريوت : دار املعرفة.  تفسري املنار،  حممد رشيد رضا،  الطبعة الثانية

عبد الرمحن بن معال اللوحيق،  : ناصر بن السعدي،  احملققتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،  عبد الرمحن بن 

  ).  م ٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠(مؤسسة الرسالة .  الطبعة األوىل

عبداحلمن بن معال : تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،  عبد احلمن بن ناصر السعدي، اعتىن به حتقيقا ومقابلة

  ).  م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦ :مؤسسة الرسالة.  اللوحيق،  الطبعة الرابعة

أمحد حممد : جامع البيان يف تأويل القرآن،  حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر الطربي،  احملقق

  ). م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠(مؤسسة الرسالة .  شاكر،  الطبعة األوىل
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- هـ١٣٧٣(دار الكتب املصرية   .اجلامع ألحكام القرآن،  حممد بن أمحد األنصاري القرطيب،  الطبعة الثانية

  ).  م١٩٥٤

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،  شهاب الدين حممود ابن عبداهللا احلسيين األلوسي،  ضبطه 

  ).  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥(لبنان - بريوت: دار الكتب العلمية.  علي عبد الباري عطية،  الطبعة األوىل: وصححه

  ). م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨(لبنان  –بريوت : دار الشروق.  يد قطب،  الطبعة السابعةيف ظالل القرآن،  س

  ).  م٢٠٠٧(مصر - القاهرة: دار الشروق.  كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ يوسف القرضاوي،  السادسة

  .  )م١٩٩٩- هـ١٤٢٠(لبنان -بريوت: مؤسسة الرسالة.  مباحث يف علوم القرآن،  مناع القطان،  الطبعة الثانية

  .الرياض-اململكة:دار ابن اجلوزي. ، ابن تيمية، الطبعةمقدمة يف أصول التفسري 

  )هـ١٣٥٤(مصر: دار املنار.  الوحي احملمدي،  حممد رشيد رضا،  بدون

  

  كتب أصول الفقه

إبراهيم : اإلحكام يف أصول األحكام،  سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي،  كتب هوامشه

  . لعجوز،  الطبعة األوىلا

أيب مصعب حممد سعيد البدري،  : إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول،  حممد بن علي بن حممد الشوكاين،  حتقيق

  ). م١٩٩٣- هـ١٤١٤(لبنان  –بريوت : مؤسسة الكتب الثقافية.  الطبعة الرابعة

  ). م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(ر دار الفكر املعاص.  أصول الفقه،  وهبة الزحيلي،  الطبعة األوىل

جلنة من علماء األزهر،  الطبعة : البحر احمليط،  بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الشافعي،  حققه وخرج أحاديثه

  ). م٢٠٠٥- هـ١٤٢٤(مصر  –القاهرة : دار الكتيب.  الثالثة

: رمحن بن أمحد األصفهاين،  حتقيقبيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب،  مشس الدين أيب الثناء حممود بن عبد ال

  . مكة املكرمة: مركز إحياء التراث اإلسالمي.  حممد مظهر بقا،  بدون
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تعليل األحكام عرض وحتليل الطريقة التعليل وتطوراا يف عصور االجتهاد والتقليد،  حممد مصطفى شليب،  الطبعة 

  ). م١٩٨١-هـ١٤٠١(لبنان  –بريوت : دار النهضة العربية.  الثانية

اململكة  - الرياض: مكتبة الرشد.  التعليل بالشبه وأثره يف القياس عند األصوليني،  ميادة حممد احلسن،  الطبعة الثانية

  ).  م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦(

مفيد حممد أبو : التمهيد يف أصول الفقه،  أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين احلنبلي،  دراسة وحتقيق

  ).  م٢٠٠٠-هـ١٤٢١( لبنان  -بريوت: مؤسسة الريان املكتبة املكية.  لطبعة الثانيةعمشة،  ا

شرح الكوكب املنري املسمى خمتصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه،  حممد بن أمحد بن عبد 

: مكتبة العبيكان.  نزيه محاد،  بدونحممد الزحيلي و: العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار،  حتقيق

  ).  م١٩٩٧ -هـ١٤١٨( اململكة  –الرياض 

: مؤسسة الرسالة.  عبد اهللا التركي،  الطبعة األوىل: شرح خمتصر الروضة،  سليمان بن عبد القوي الطويف،  حتقيق

  ).  م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧(لبنان  –بريوت 

: احلسني الفراء البغدادي احلنبلي،  حققه وعلق عليه وخرج نصوصهالعدة يف أصول الفقه،  القاضي أيب يعلى حممد بن 

  ).  م١٩٩٣- هـ١٤١٤(اململكة  -الرياض.  أمحد بن علي سري املباركي،  الطبعة الثالثة

 -الرياض: مكتبة الرشد.  القياس يف القرآن الكرمي والسنة النبوية،  وليد بن علي بن عبد اهللا احلسني،  الطبعة األوىل

  ).  م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦(اململكة

 –بريوت : مؤسسة الرسالة.  طه العلواين،  الطبعة الثالثة: احملصول يف علم أصول الفقه،  حممد بن عمر الرازي،  حتقيق

  ). م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨(لبنان 

 املستصفى من علم األصول،  أيب حامد حممد بن حممد الغزايل،  ومعه كتاب فواتح الرمحوت للعالمة عبد العلي حممد

: بن نظام الدين األنصاري شرح مسلم الثبوت يف أصول الفقه للشيخ حمب اهللا بن عبد الشكور،  تقدمي وضبط وتعليق

  . لبنان –بريوت : دار بن أيب األرقم.  إبراهيم حممد رمضان،  بدون
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حققه وخرج  اية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول،  مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي، 

  ). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠( لبنان -بريوت: دار ابن حزم.  الطبعة األوىل.  شعبان حممد إمساعيل: شواهده

  كتب املقاصد

الرياض  –اململكة العربية السعدية : مكتبة الرشد.  االجتهاد املقاصدي،  نور الدين خمتار اخلادمي،  الطبعة األوىل

  ). م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦(

دار البحوث .  فكر اإلمام أيب إسحاق الشاطيب،  جمدي حممد حممد عاشور،  الطبعة األوىل الثابت واملتغري يف

  . ديب–اإلمارات : للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث

: مكتبة الرشد.  ضوابط اعتبار املقاصد يف حمال االجتهاد وأثرها الفقهي،  عبد القادر حرز اهللا،  الطبعة األوىل

  ). م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨(اململكة  - الرياض

-هـ١٤٢٨(اململكة  -الرياض: مكتبة الرشد.  نعمان جغيم،  الطبعة األوىل عن مقاصد الشارع،  طرق الكشف

  ).  م٢٠٠٧

: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية.  علم مقاصد الشارع،  عبد العزيز بن عبد الرمحن بن علي بن ربيعة،  الطبعة األوىل

  ).   م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣(اململكة  - الرياض

إياد : ،  عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي،  حتقيق)القواعد الصغرى(الفوائد يف اختصار املقاصد املسمى 

  ). هـ ١٤١٦(دمشق : دار الفكر املعاصر.  الطباع،  بدون

  .  لبنان-بريوت: دار ا لكتب العلمية.  قواعد اإلحكام يف مصاحل األنام،  أيب حممد عز الدين بن عبد السالم،  بدون

-هـ١٤٢٨( اململكة - الرياض: مكتبة الرشد.  املدخل إىل مقاصد القرآن،  عبد الكرمي حامدي،  الطبعة األوىل

  ).  م ٢٠٠٧

البصائر .  حممد الطاهر امليساوي،  الطبعة األوىل: مقاصد الشريعة اإلسالمية،  حممد الطاهر بن عاشور،  حتقيق ودراسة

  ).  م١٩٩٨/ هـ  ١٤١٨(لإلنتاج العلمي 
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دار اهلجرة .  مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية،  حممد سعد أمحد مسعود اليويب،  الطبعة الثانية

  ). م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣(اململكة  - الرياض: للنشر والتوزيع

  ).  م١٩٩١( ي دار الغرب اإلسالم.  مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها،  عالل الفاسي،  الطبعة اخلامسة

اململكة –مكة : دار طيبة اخلضراء.  مقاصد الشريعة تأصيال وتفعيال،  حممد بكر إمساعيل حبيب،  الطبعة األوىل

  ).  م٢٠٠٦-١٤٢٧(

( األردن  -عمان: دار النفائس.  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية،  يوسف أمحد حممد بدوي،  الطبعة األوىل

  ).    م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 –عمان : دار النفائس.  ريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم،  عمر بن صاحل بن عمر،  الطبعة األوىلمقاصد الش

  ).  م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣( األردن 

 -الرياض: الدار العاملية للكتاب اإلسالمي.  املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية،  يوسف حامد العامل،  الطبعة الثانية

   ). م١٩٩٤- هـ١٤١٥(اململكة 

.  املقاصد يف املذهب املالكي خالل القرنني اخلامس والسادس اهلجريني،  نور الدين خمتار اخلادمي،  الطبعة الثانية

  ).  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(الرياض  -اململكة العربية السعودية : مكتبة الرشد

اململكة العربية : ار ابن عفاند.  مشهور آل سلمان،  الطبعة األوىل: املوافقات،  إبراهيم بن موسى الشاطيب،  حتقيق

  ).  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(اخلرب  –السعودية 

  .  لبنان –بريوت : دار الكتب العلمية.  عبد اهللا  دراز،  بدون: املوافقات،  بشرح وختريج

-هـ١٤١٦(الدار العاملية للكتاب اإلسالمي .  نظرية املقاصد عند الشاطيب،  أمحد الريسوين،  الطبعة الرابعة

  ). م١٩٩٥

  كتب احلديث

: املكتب اإلسالمي.  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،  حممد ناصر الدين األلباين،  الطبعة الثانية

  ). م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥(

  ).م١٩٩٤-هـ١٤١٤(لبنان  -بريوت: دار الفكر. املسند ، اإلمام أمحد ابن حنبل، الطبعة الثانية
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صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أيب داود، جامع الترمذي، سنن (تة موسوعة احلديث الشريف الكتب الس

، طبعة مصححة ومرقمة ومرتبة حسب املعجم املفهرس وحتفة األشراف ومأخوذة من أصح )النسائي، سنن ابن ماجة

عة صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم  آل الشيخ،  الطب: النسخ من قبل بعض طلبة العلم بإشراف ومراجعة

  ).  هـ ١٤٢١(دار السالم للنشر والتوزيع  .  الثالثة

  ).  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢(حممود بن اجلميل،  دار البيان احلديثة : حتقيق.  املوطأ،  مالك بن أنس،  بدون

  كتب ترمجة األعالم

  ).١٩٩٥(لبنان : بريوت. الطبعة احلادية عشرة  ،اإلعالم قاموس تراجم ،خري الدين الزركلي

طبعة وزارة املعارف احلكومية  دار إحياء التراث العريب،. حلفاظ ، أيب عبد اهللا مشس الدين الذهيب ، بدون تذكرة ا

 . باهلند

  ) ١٩٨٨- هـ ١٤٠٩(بريوت : دار الفكر. شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، عبد احلي بن العماد احلنبلي 

    ).هـ١٣٢٤( :مصر .طبقات الشافعية الكربى ، تاج الدين السبكي 

  ).هـ١٢٩٩(:فوات الوفيات ، ابن شاكر الكتيب ، جملدان ، مصر 

    ).هـ١٣٢٩(: مصر .نيل االبتهاج على هامش الديباج املذهب ،التنبكيت 

دار  .الطبعة األوىل ، إحسان عباس: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، أمحد بن حممد ابن أيب بكر بن خلكان ، حتقيق

  .)م١٩٤٩- هـ ١٣٦٧(بنان ل- بريوت : الثقافة

  متفرقات

  . لبنان –بريوت : دار القلم.  إحياء علوم الدين،  حممد بن حممد الغزايل،  الطبعة األوىل

حممد، املعتصم باهللا البغدادي،  الطبعة : إعالم املوقعني عن رب العاملني،  ابن قيم اجلوزية،  ضبط وتعليق وختريج

  ).  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(لبنان –بريوت : دار الكتاب العريب.  األوىل

: مكتبة لينة. فيحان املطريي،  الطبعة الثانية: بيان الدليل على بطالن التحليل،  أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية،  حتقيق

  ).  م١٩٩٥٦ - هـ ١٤١٦(دمنهور  - مصر
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: دار طيبة.  ألوىلحتقيق العبودية مبعرفة األمساء والصفات،  فوز بنت عبد اللطيف بن كامل الكردي،  الطبعة ا

  ). .  هـ١٤٢١(اململكة –الرياض

عامل الكتب احلديث .  اخلطاب القرآين دراسة يف العالقة بني النص والسياق،  خلود العموش،  الطبعة األوىل

  ). م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦(

: ية،  حتقيقموافقة صحيح املنقول لصريح املعقول،  أمحد بن عبد احلليم ابن تيم: درء تعارض العقل والنقل املسمى

  ). م٢٠٠٨ – ١٤٢٩(الرياض : دار الفضيلة.  حممد رشاد سامل،  الطبعة األوىل

إياد : شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال،  عز الدين بن عبد العزيز ين عبد السالم السلمي،  حتقيق

  ).  م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨(ريا سو –دمشق : لبنان –بريوت : دار الفكر املعاصر.  الطباع،  الطبعة الثانية

خالد العلمي،  الطبعة األوىل،  : به شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل،  ابن قيم اجلوزية،  اعتىن

  ). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤(لبنان -بريوت: دار الكتاب العريب

 –املنصورة : دار الوفاء.  الطبعة الثانية عامر اجلزار و أنور الباز، : الفتاوى،  أمحد بن تيمية احلراين،  اعتىن به

  ).  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢(مصر

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،  مشس الدين أيب عبد اهللا حممدبن أيب بكر املعروف بابن قيم 

  ).  م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(اململكة -الرياض: دار ابن خزمية.  ،  الطبعة األوىلعامر بن علي : اجلوزية،  حتقيق

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،  مشس الدين أيب عبد اهللا حممدبن أيب بكر املعروف بابن قيم 

  )هـ ١٣٩٢ -م١٩٧٢(لبنان- بريوت: دار الكتاب العريب.حممد حامد الفقي، بدون: ، حتقيقاجلوزية

: هجر للطباعة والنشر. الفتاح حممد احللو، الطبعة الثانية عباهللا بن عبد احملسن التركي، عبد:املغين ،ابن قدامة، حتقيق

  ).م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣.(مصر- القاهرة

.  سيد إبراهيم و علي حممد،  الطبعة الثالثة: مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة،  ابن قيم اجلوزية،  حتقيق

  ). م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨( مصر –القاهرة : دار احلديث
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حممد رشاد سامل،  الطبعة : نة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية،  حممد بن عبد احلليم ابن تيمية،  حتقيقمنهاج الس

هـ ١٤١١(اململكة العربية السعودية  –الرياض : إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.  الثانية

  ).  م١٩٩١ -

  . دار املعرفة.  عبد الرزاق محزة وسليمان الصنيع،  بدون: يم ابن تيمية،  حتقيقنقض املنطق،  حممد بن عيبد احلل

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  



 
 

416 

  فهارس املوضوعات

 5  : املقدمة

  ١٩    :التمھید: الباب األول

  ٢٠  تعریف المقاصد الشرعیة: الفصل األول

  ٢١  . تعريف املقاصد الشرعية لغة: املبحث األول

  ٢٢  . صد الشرعية اصطالحاتعريف املقا: املبحث الثاين

  ٢٦    .إثبات أن الشریعة جاءت لمقاصد: : الفصل الثاني

  ٢٧   .طرق التعرف على المقاصد الشرعیة: الفصل  الثالث

  ٣٠  االستقراء: املبحث األول

  ٣٢  مسالك العلة: املبحث الثاين

  ٣٣  اإلمجاع: املطلب األول

  ٣٤  النص: املطلب الثاين

  ٣٧  اإلمياء: املطلب الثالث

  ٤١  املناسبة: املطلب الرابع

  ٤٥  الشبه: املطلب اخلامس

  ٤٦  السرب والتقسيم: املطلب السادس

    ٤٧  الدوران: املطلب السابع

  ٤٨  تنقيح املناط: ثامناملطلب ال

  ٤٩  جمرد األمر االبتدائي التصرحيي: املبحث الثالث

      ٥١   التعبريات اليت يستفاد منها معرفة املقاصد: املبحث الرابع



 
 

417 

  ٥١       التعبري باإلرادة الشرعية: ملطلب األولا

  ٥٢          التعبري بلفظ اخلري والنفع وحنومها: املطلب الثاين

  ٥٣    سكوت الشارع عن التسبب أو شرعية العمل مع قيام املعىن املقتضي له وانتفاء املانع منه: املبحث اخلامس

  ٥٧  أقسام المقاصد الشرعیة : الفصل الرابع

  ٥٩  : أقسام املقاصد باعتبار رتب املصاحل اليت جاءت الشريعة باحملافظة عليها: ألولاملبحث ا

  ٦٠   ةالضرورياملقاصد : املطلب األول

  ٦١  قاصد احلاجيةامل: املطلب الثاين

  ٦٢  قاصد التحسينيةامل: املطلب الثالث

  ٦٣  املكمالت: املطلب الرابع

  ٦٤  : يف القصدأقسام املقاصد باعتبار مرتبتها : املبحث الثاين

  ٦٤  املقاصد األصلية: املطلب األول

  ٦٤  املقاصد التابعة: املطلب الثاين

  ٦٦  : أقسام املقاصد من حيث الشمول: املبحث الثالث

  ٦٦  املقاصد العامة: املطلب األول

  66  املقاصد اخلاصة: املطلب الثاين

  67  املقاصد اجلزئية: املطلب الثالث

  68  : باعتبار الزمن أقسام املقاصد: املبحث الرابع

  68  العاجلة أو الدنيوية : املطلب األول

  ٦٨  املقاصد اآلجلة أو األخروية: املطلب الثاين

  70  : أقسام املقاصد باعتبار الغاية: املبحث اخلامس
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  70  ياتالغا: املطلب األول

  71  الوسائل: املطلب الثاين 

  ٧٢  : أقسام املصادر باعتبار حمل صدورها: املبحث السادس

  ٧٢  مقاصد الرب : املطلب األول

 ٧٣  مقاصد املكلف : املطلب الثاين

  ٧٤  : أقسام املقاصد باعتبار القطع والظن: املبحث السابع

  ٧٤  املقاصد القطعية: املطلب األول

  ٧٣  املقاصد الظنية: املطلب الثاين

  ٧٦   .المقاصد الشرعیة في القرآن الكریم: الباب الثاني

  ٨٠  . رآن في إدراك المقاصد الشرعیةأھمیة الق: الفصل األول

  ٨١   :اشتمال القرآن على املقاصد: املبحث األول

  ٨١  . اشتماله على غاية الوجود وأغراض احلياة اإلنسانية: املطلب األول

  ٨٢  . اشتماله على أهداف إرسال الرسل وإنزال الكتب: املطلب الثاين

  ٨٧  . اشتماله على الكليات اخلمس: املطلب الثالث

  ٨٨  . اشتماله على الضروريات،  واحلاجيات،  والتحسينيات: ملطلب الرابعا

  ٨٩  . اشتماله على املصاحل،  واملفاسد: املطلب اخلامس

  ٩١  . اشتماله على املقاصد العامة،  واخلاصة: املطلب السادس

  ٩٢  . اشتماله على أصول الفضائل،  وقواعد التعامل،  ومكارم األخالق: املطلب السابع

  ٩٣  . اشتماله على علل و حكم مشروعية األحكام: طلب الثامنامل
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  ٩٥  . اشتماله على القواعد الشرعية اليت تتضمن األسرار: املطلب التاسع

  ٩٧  . مقاصد القرآن الكرمي:  املبحث الثاين

  ٩٧  . التعبري عن املقصد باحلكمة يف القرآن الكرمي: املطلب األول

  ١٠٠  . رآنأقسام مقاصد الق: املطلب الثاين

  ١٠٢  . خصائص حكم ومقاصد القرآن: املطلب الثالث

  ١٠٣  . عالقة المقاصد الشرعیة بالقرآن الكریم: الفصل الثاني

  ١٠٥   :املقاصد يف فهم القرآن وتفسريهفهم أمهية : املبحث األول

  ١٠٨  : املقاصد عند املفسرين: املبحث الثاين

  ١٠٩  تفسري ابن كثري : املطلب األول

  ١١٠  تفسري ابن عاشور : لثايناملطلب ا

  ١١٤  تفسري السعدي : املطلب الثالث

  ١١٦  ضوابط لفھم المقاصد الشرعیة من القرآن الكریم : ثالثالفصل ال

  ١١٧  االستعانة باهللا يف معرفة املقاصد: املبحث األول

  ١١٨  لتزام بضوابط التفسرياال: املبحث الثاين

    ١١٨                                                                      تثبتال: لثاملبحث الثا

  ١١٨  احلذر من اهلوى : رابعاملبحث ال

  ١١٩  فهم املقاصد بلغة العرب: امساملبحث اخل

  ١٢٠  اتباع معهود األميني: سادساملبحث ال
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  ١٢٣  معرفة أسباب النزول : بعاملبحث السا

  ١٢٤   اتباع فهم السلف    : ثامناملبحث ال

  ١٢٥   مراعاة اختالف السلف يف التفسري وأنه اختالف تنوع غالبا: تاسعحث الاملب

  ١٢٥   مراعاة السياق والقرائن: عاشراملبحث ال

  ١٢٧   :مقاصد سورتي الفاتحة والبقرة: الباب الثالث

  ١٢٩  في سورة الفاتحةالمقاصد : الفصل األول

  ١٣٠  سورة الفاحتة يفاملقاصد العامة : املبحث األول

  ١٣٠  املصاحل: ب األولاملطل

  ١٤٠  املفاسددفع : املطلب الثاين

  ١٤٢  فاحتةسورة ال اصة يفاملقاصد اخل: املبحث الثاين

  ١٤٣         في سورة البقرةالمقاصد : الفصل الثاني

  ١٤٤          بقرةسورة ال يف عامةاملقاصد ال: املبحث األول

  ١٤٤  املصاحل: املطلب األول

  ١٩٠           سداملفادفع : املطلب الثاين

  ٢١٢          التحسينيات- احلاجيات- الضروريات: املطلب الثالث 

  ٢٤٥        سورة البقرة يفاملقاصد اخلاصة : املبحث الثاين

  ٢٧٠         اإلميان: املطلب األول

  ٢٨٥         بيان القبلة: املطلب الثاين
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  ٢٨٩  الصالة: املطلب الثالث

  ٢٩١  اإلنفاق: املطلب الرابع

  ٣٠١  الصيام: طلب اخلامسامل

  ٣٠٦  الدعاء: املطلب السادس

  ٣٠٨  احلج العمرة: املطلب السابع

  ٣١٥  اجلهاد يف سبيل اهللا: املطلب الثامن

  ٣٢٠  النكاح: املطلب التاسع

  ٣٣٣  الطالق: املطلب العاشر

  ٣٤٤  الرضاع: املطلب احلادي عشر

  ٣٤٦  العدة: املطلي الثاين عشر

  ٣٤٩  الوصية: املطلب الثالث عشر

  ٣٥١  القصاص: املطلب الرابع عشر

  ٣٥٥  األموال: املطلب اخلامس عشر

  ٣٦٩  الخاتمة

  ٤٠٦   الفھارس

  

  

  
 



 
 

422 

  


