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تناولــت هــذه الدراســة التفســر املقاصــدي عنــد العالمــة حممــد األمــن الشــنقيطي  -  -يف

أصــل لــه وط َّبقــه يف تفســره ،وتبـ ِّـن
تفســره "أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن» ،وكيــف َّ

أســباب بــروز التفســر املقاصــدي وســاته يف هــذا الكتــاب.
اهلــدف الرئيــس للبحث:

تتبــع اجتهــادات الشــنقيطي وإشــاراته يف تفســره ،التــي تــدل عــى اعتبــاره للمقاصــد يف تفســر

القــرآن؛ وذلــك بتصنيفهــا ودراســتها وإخراجهــا عــى شــكل نظريــة متكاملــة؛ ملعرفــة إمكانيــة إدراج

ـت االجتــاه املقاصــدي يف التفســر.
تفســره ضمــن التفاســر التــي ن ََحـ ْ

مشــكلة البحث:

1 .ما املراد بالتفسري املقاصدي؟ وما أمهيته؟

أصل الشنقيطي للتفسري املقاصدي؟ وكيف ط َّبقه يف تفسريه؟
2 .كيف َّ
3 .ما عوامل التفسري املقاصدي وسامته عند الشنقيطي؟

أهــم نتائــج البحث:
1 .ثقافــة الشــنقيطي الشــاملة كان هلــا أثــر يف منهجــه الــذي ســار عليــه يف تفســره؛ فــكان هــذا

املنهــج متعــدد اجلوانــب ،قائـ ًـا عــى دراســة القــرآن الكريــم بمختلــف الوســائل حتــى تتبــن
مجيــع مقاصــده.

2 .القيمــة العلميــة لتفســر "أضــواء البيــان»؛ انطال ًقــا ممــا تضمنــه مــن جوانــب مقاصديــة

متميــزة؛ ممــا أثــار حولــه نشــا ًطا علم ًّيــا ،وغــدا مثــار اهتــام املفرسيــن واملقاصديــن.

الدالة (املفتاحية) :تفســر ،مقاصد ،الشــنقيطي ،أضواء البيان.
الكلامت َّ
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F
احلمد هلل ،والصالة والســام عىل رســول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فقــد اقتضــت حكمــة اهلل تعــاىل أن ينــزل عــى نبيــه  كتا ًبــا (ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

متضمنًــا كليــات الرشيعــة ،ومشــتم ً
ال عــى املقاصــد الرفيعــة،
ﮖ) [املائــدة]16 :؛ فجعلــه
ِّ
ورشع فيــه مــا حيقــق مصالــح العبــاد ،يف املعــاش واملعــاد؛ فاســتوعب  -بنصوصــه ومعانيهــا  -كل

حاجــات اإلنســان الرضوريــة واحلاجيــة والتحســينية.

وقــد كانــت لبعــض املفرسيــن إشــارات واجتهــادات تــدل عــى اعتبارهــم هلــذه املقاصــد يف

تفســر القــرآن ،ســواء فيــا فــروه مــن اآليــات لف ًظــا وتركي ًبــا ،أو فيــا اســتنبطوه واســتخرجوه
مــن أحــكام قرآنيــة.

ومــن هــؤالء املفرسيــن :العالمــة حممــد األمــن الشــنقيطي  -  -الــذي هنــل مــن

علــم أهــل املغــرب ،واســتفاد مــن علــاء املــرق ،وترجــم لنــا ذلــك عمل ًّيــا يف كتبــه التــي صنفهــا،

ومنهــا تفســره" :أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن» ،الــذي كُتــب اهلل لــه ال َقبــول عنــد
أهــل العلــم ،وتداولتــه األيــدي ،وتناقلتــه األلســنة ،ووعتــه القلــوب.

فأحببــت
تفســره مــن نظــرات مقاصديــة ثاقبــة؛
وقــد لفــت نظــري مــا أودع الشــنقيطي
ُ
َ

ْ
أن أدرس مــا تناثــر فيــه مــن ملحــات هنــا وهنــاك؛ للخــروج بتصــور نظــري متكامــل للتفســر
املقاصــدي عنــده ،فجــاءت هــذه الدراســة التــي تكشــف عــن جهــود أحــد املفرسيــن يف توظيــف
املقاصــد يف فهــم القــرآن الكريــم.
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خطــة البحث:
اقتىض البحث يف هذا املوضوع تقســيمه إىل مقدمــة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة ،كام ييل:
املقدمة :وتتضمن خطة البحث والدراســات السابقة.
متهيد :العالمة الشــنقيطي وتفسريه "أضواء البيان».
املبحث األول :التعريف باملقاصد والتفســر املقاصدي.
املبحث الثاين :التفســر املقاصدي عند العالمة الشــنقيطي  -اجلانب النظري.
املبحث الثالث :التفســر املقاصدي عند العالمة الشــنقيطي  -اجلانب التطبيقي.
املبحث الرابع :التفســر املقاصدي عند العالمة الشــنقيطي  -العوامل والسامت.
اخلامتة :أهم نتائج البحث.

الدراســات السابقة:
جــاء اختيــار هــذا املوضــوع بعــد أن تبــن يل -يف حــدود مــا وصــل إليــه بحثــي واطالعــي-

عــدم وجــود دراســة علميــة تناولــت هــذا املوضــوع بالبحــث والدراســة.

ويمكــن تقســيم الدراســات التــي تناولــت العالمــة الشــنقيطي إىل دراســات أصوليــة وفقهيــة،

أو دراســات قرآنيــة دارت حــول منهجــه يف تفســره "أضــواء البيــان» بشــكل عــام ،أو منهجــه يف
االســتنباط والرتجيــح يف هــذا التفســر .ومــن هــذه الدراســات:

 1.املقاصــد الرشعيــة عنــد العالمــة الشــيخ حممــد األمــن بــن حممــد املختــار الشــنقيطي

مج ًعــا ودراســة ،يوســف بــن مطــر املحمــدي ،دار امليمنــة للنــر والتوزيــع ،ســوريا1436 ،هـــ:

ـت عــى جــزء مــن مقدمــة هــذه الدراســة ،وممــا جــاء فيهــا أهنــا دراســة أصوليــة،
وقــد حصلـ ُ

مجــع الباحــث مادهتــا مــن كتــب الشــنقيطي .وقــد جــاءت الدراســة يف أربعــة أبــواب :البــاب

9

الشع ّيــة .البــاب الثــاين :يف تقســيم املقاصــد .البــاب الثالــث :عالقــة
األول :يف إثبــات املقاصــد ّ

املقاصــد بأصــول الفقــه .البــاب الرابــع :تطبيقــات املقاصــد.

2 .وهــذه الدراســة أصوليــة ،وقــد تناولــت الشــنقيطي مقاصد ًّيــا مــن خــال جممــوع كتبــه ال

مــن خــال تفســره فقــط.

3.الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر ،ســمرية بنــت صقــر بــن حســن آل حممــد ،رســالة
ماجســتري ،كليــة الرتبيــة للبنــات بجــدة1410 ،هـــ.
4.منهــج الشــنقيطي يف تفســر آيــات األحــكام مــن أضــواء البيــان ،عبــد الرمحــن الســديس،
رســالة ماجســتري ،جامعــة أم القــرى1410 ،هـــ.
5.حممــد األمــن الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر،حممد قوجــي ،أطروحــة مقدمــة لنيــل دبلــوم
الدراســات العليــا ،كليــة اآلداب ،فــاس1991 ،م.
6.حممــد األمــن الشــنقيطي ومنهجــه يف أضــواء البيــان ،حممــد حســن جــودة ،جامعــة
اإلســكندرية1995 ،م.
7.الشــيخ الشــنقيطي وتفســره يف أضــواء البيــان ،فرمــان إســاعيل إبراهيــم ،رســالة دكتــوراه،
جامعة بغــداد1997 ،م.
8.الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر ،أمحــد ســيد حســانني الشــيمي ،رســالة ماجســتري ،جامعــة
القاهــرة1422 ،هـ.
مفرسا ،عدنان شلش ،دار النفائس ،األردن1425 ،هـ.
9.العالمة الشنقيطي
ً
10.الشــنقيطي ومنهجــه يف اســتنباط األحــكام مــن خــال تفســره أضــواء البيــان ســورة النــور

نموذجــا ،عمــر الدريــي ،كليــة اآلداب ،فــاس2006 ،م.
ً
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11.منهــج االســتنباط مــن القــرآن الكريــم عنــد اإلمــام حممــد األمــن الشــنقيطي مــن خــال

كتابــه أضــواء البيــان ،ســليم بوعــون ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،جامعــة اجلزائــر1432 ،هـــ.

12.االســتنباط مــن القــران الكريــم عنــد العالمــة الشــيخ حممــد االمــن بــن حممــد املختــار

الشــنقيطي مــن خــال تفســره أضــواء البيــان مج ًعــا ودراســة ،رائــد بــن حممــد الكحــان
الغامــدي ،رســالة ماجســتري ،جامعــة أم القــرى1434 ،هـــ.

13.ترجيحــات الشــنيقطي يف أضــواء البيــان مــن أول ســورة الفاحتــة إىل آخــر ســورة األنعــام

مج ًعــا ودراســة ،أســاء بنــت حممــد النــارص ،رســالة ماجســتري ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلســامية.

14.ترجيحــات الشــنقيطي يف أضــواء البيــان مــن أول ســورة األعــراف إىل آخــر ســورة الكهــف

مج ًعــا ودراســة ،حممــد بــن مبــارك الســر الــدورسي ،رســالة ماجســتري ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن

ســعود اإلســامية.

15.ترجيحــات الشــنقيطي يف أضــواء البيــان مــن أول ســورة مريــم إىل آخــر ســورة املؤمنــون

مجع ـ ًا ودراســة ،تركــي بــن ســعد اهلويمــل ،رســالة ماجســتري ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلســامية.

16.ترجيحــات الشــنقيطي يف أضــواء البيــان مــن أول ســورة النــور إىل آخــر ســورة املجادلــة

مج ًعاودراســة ،عبداملاجــد بــن حممــد ويل ،رســالة ماجســتري ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود

اإلســامية.

وهــذه الدراســات -مــع جودهتــا يف موضوعاهتــا التــي تصــدت لبياهنــا -مل تتعــرض ملوضــوع

التفســر املقاصــدي عنــد الشــنقيطي يف "أضــواء البيــان» ،وإنــا اكتفــى بعضهــا باإلشــارة إىل ذلــك.
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نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

العالمة الشنقيطي وتفسريه «أضواء البيان»
املطلب األول :حياة الشنقيطي وآثاره:
الفرع األول :حياته(:)1

هــو حممــد األمــن بــن حممــد املختــار بــن عبــد القــادر بــن حممــد بــن أمحــد نــوح ،ينتهــي

علــا وفضــاً.
نســبه إىل جــد قبيلــة (جتكانــت) مــن أشــهر قبائــل موريتانيــا ً

ويرجــع نســب تلــك القبيلــة إىل محــر ،نزحــت إىل تلــك البــاد وحافظــت عــى نســبها

وعروبتهــا.

ولــد  -  -عــام (1325هـــ) ،وكان مســقط رأســه بمديريــة (كيفــا) مــن بــاد موريتانيــا

يف بيــت علــم رجــاالً ونســاء.

بــدأ طلــب العلــم يف بيــت أهلــه ،وتــويف والــده وهــو يف طفولتــه ،فتلقــى عــى أخوالــه

وخاالتــه.

وقــد بــدأ بحفــظ القــرآن وجتويــده ورســمه ،ثــم التاريــخ والســرة واألدب وعلــوم العربيــة

ومبــادئ الفقــه ...ثــم رحــل لطلــب العلــم عــى كبــار مشــايخ بــاده عــى املتبــع يف بــاده.
وقــد برز  -  -عىل أقرانه يف مجيع الفنــون ،وكان منقط ًعا للعلم كلية.

قــدم احلجــاز عــام (1367هـــ) ألداء فريضــة احلــج ،ثــم اعتــزم اإلقامــة ،وبــدأ التدريــس يف

املســجد النبــوي.

(( (1تنظــر ترمجتــه يف :أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن .)504 -469/9( ،وهــذه الرتمجــة لتلميــذه الشــيخ عطيــة حممــد ســامل،
أيضــا يف جملــة اجلامعــة اإلســامية،
وجـ ُّـل مــا يف هــذا املطلــب مأخــوذ مــن هــذه الرتمجــة .وهــي منشــورة ً
الــذي أتــم تفســر شــيخهُ ،
ينظــر :مــع صاحــب الفضيلــة والدنــا الشــيخ حممــد األمــن الشــنقيطي  ،-  -جملــة اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة ،العــدد
الثالــث( ،ص.)56-20
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فــدرس هبــا إىل عــام
ويف عــام (1371هـــ) افتتحــت املعاهــد والكليــات يف الريــاض،
َّ

(1381هـــ) ،حيــث افتتحــت اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة فانتقــل إليهــا.

وقــد نفــع اهلل بــه ،وختــرج عــى يديــه اآلالف مــن الطــاب خاصــة يف التفســر والعقائــد

واألصــول.

ـوا ملجلــس اجلامعــة ،وعضــو هيئــة كبــار
وكان  -  -بجانــب تدريســه باجلامعــة ،عضـ ً

العلــاء.

وكانــت وفاتــه  -  -ضحــى يــوم اخلميــس الســابع عــر مــن ذي احلجــة عــام

(1393هـــ) ،ودفــن بمقــرة املعــاة بمكــة املكرمــة.

الفرع الثاين :آثاره(:)1
تــويف  -  -بعد أن خ َّلف مؤلفــات عديدة ،ومن أبرز مؤلفاته املطبوعة:
1 .أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن.
2 .منع جواز املجاز يف املنزل للتعبد واإلعجاز.
3 .دفع إهيام االضطراب عن آي الكتاب.
4 .مذكرة يف أصول الفقه عىل روضة الناظر.
5 .آداب البحث واملناظرة.
6 .آيات الصفات.
7 .حكمة الترشيع.
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(( (1ينظــر :مــع صاحــب الفضيلــة والدنــا الشــيخ حممــد األمــن الشــنقيطي  ،-  -جملــة اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة،
العــدد الثالــث( ،ص.)56-20

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

8 .املثل العليا يف اإلسالم.
9 .كامل الرشيعة وشموهلا.
	10.املصالح املرسلة.
	11.حماسن اإلسالم.

املطلب الثاين :معامل منهجه يف تفسريه:

وجـ ُّـل الطبعــات خرجــت يف
ـع أكثــر مــن مــرةُ ،
ممــا جيــدر التنبيــه عليــه أن هــذا التفســر ُطبِـ َ

ـر الشــيخ  -  -منهــا ســبعة أجــزاء ابتــدا ًء مــن ســورة الفاحتــة إىل آخــر
تســعة أجــزاء ،فـ َّ

ـم تلميــذه الشــيخ عطيــة حممــد ســامل تفســر القــرآن الكريــم ابتــداء مــن ســورة
ســورة املجادلــة ،وأتـ ّ
احلــر إىل ســورة النــاس يف اجلزأيــن الثامــن والتاســع.

عرفــت بــه
أمــا منهجــه يف تفســره "أضــواء البيــان» فهنــاك جمموعــة مــن الدراســات التــي َّ

وتناولــت منهجــه فيــه( .)1ومعــامل هــذا املنهــج كــا يــي:
أوالً :تفسري القرآن بالقرآن:

وهــذا هــو املقصــود األول مــن كتابتــه لتفســره  -  -كــا ذكــر يف مقدمتــه ( .)2وقــد َبـ َّـن

العالّمــة الشــنقيطي -يف مقدمــة "األضــواء» -أنوا ًعــا كثــرة لتفســر القــرآن بالقــرآن ال يتســع املقــام

لذكرهــا هنــا(.)3

(( (1ينظــر :منهــج الشــنقيطي يف تفســر آيــات األحــكام مــن أضــواء البيــان؛ وحممــد األمــن الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر؛ وحممــد
األمــن الشــنقيطي ومنهجــه يف أضــواء البيــان؛ والشــيخ الشــنقيطي وتفســره يف أضــواء البيــان؛ والشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر؛
نموذجــا.
ـرا؛ والشــنقيطي ومنهجــه يف اســتنباط األحــكام مــن خــال تفســره أضــواء البيــان ســورة النــور
ً
والعالمــة الشــنقيطي مفـ ً
(( (2ينظر :أضواء البيان .)3/1( ،أما املقصود الثاين من تأليفه تفسريه فهو بيان األحكام الفقهية لآليات املب َّينة.
(( (3ينظر :أضواء البيان.)25-5/1( ،
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ثان ًيا :تفسري القرآن بالسنة:

ومــن األمثلــة عــى ذلــك مــا قالــه الشــنقيطي عنــد تفســره لقولــه تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖ) [األنعــام .]82:حيــث بــن أن املــراد بالظلــم يف هــذه اآليــة :الــرك( ،)1مســتدالً بــا رواه عبــد
ِِ
ـق َذلِـ َ
ني
اهلل بــن مســعود  قــالََّ " :لا َن َز َلــت (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) َشـ َّ
ـك َع َل ا ُْل ْســلم َ
ِ
ـم ُعوا َمــا َقـ َ
ـم َن ْف َسـ ُه؟! َقـ َ
َف َقا ُلــواَ :يــا َر ُسـ َ
ـس َذلِـ َ
ـال
ـك ،إِ َّنـ َـا ُهـ َ
ـالَ :ل ْيـ َ
ـر ُكَ .أ َل ْ ت َْسـ َ
ـول اهللَِ :أ ُّينَــا َل َي ْظلـ ُ
ـو الـ ِّ ْ
ِ ِ ِ
ـو َي ِع ُظـ ُه( :ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ) [لقــان.)2( »]13:
ُل ْقـ َـا ُن ل ْبنــه َو ُهـ َ
ويلجــأ الشــنقيطي للتفســر بالســنة إلزالــة التعــارض الظاهــري بــن آيــات القــرآن ،مــن ذلــك

مــا قالــه عنــد تفســره لقولــه تعــاىل( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [النحــل .]25:فهــذه اآليــة هلــا آيــات أخــرى مؤيــدة ومعارضــة يف الظاهــر.
ومــن اآليــات املؤيــدة قولــه ســبحانه( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [العنكبــوت .]13:ومــن اآليــات

املعارضــة يف الظاهــر قولــه تعــاىل( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) [األنعــام .]164:وقــد أزال العالمــة الشــنقيطي
حتملــوا وزريــن :أحدمهــا وزر
 -  -هــذا التعــارض حيــث قــال " :رؤســاء الضــال وقادتــه َّ

ضالهلــم يف أنفســهم ،والثــاين وزر إضــال غريهــم؛ ألن مــن ســن ســنة ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر
مــن عمــل هبــا ،ال ينقــص ذلــك مــن أوزارهــم شــي ًئا .وإنــا أخــذ بعمــل غــره؛ ألنــه هــو الــذي ســنه

وتســبب فيــه ،فعوقــب عليــه مــن هــذه اجلهــة ألنــه مــن فعلــه ،فصــار غــر منــاف لقولــه( :ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ) ( . " )3ثــم استشــهد بــا رواه جريــر بــن عبــد اهلل  قــال :قــال النبــي :
ِ
ـل َأ ْجـ ِ
ـن ِف ْ ِ
ـن َع ِمـ َ
ـب َلـ ُه ِم ْثـ ُ
ال ْسـ َـا ِم ُسـنَّ ًة َح َسـنَ ًةَ ،ف ُع ِمـ َ
ـص
ـل ِ َبــاَ ،و َل َينْ ُقـ ُ
ـر َمـ ْ
ـل ِ َبــا َب ْعــدَ ُه؛ كُتـ َ
ـن َسـ َّ
"مـ ْ
َ
ـل ِبــا بعــدَ ه؛ كُتِــب ع َليـ ِ
ِ
ِمــن ُأج ِ ِ
ـن ِف ْ ِ
ال ْسـ َ
ـه ِم ْثـ ُ
ـن
ـل ِوز ِْر َمـ ْ
ـا ِم ُسـنَّ ًة َسـ ِّي َئ ًةَ ،ف ُعمـ َ َ َ ْ ُ
ـن َسـ َّ
ش ٌءَ .و َمـ ْ
ْ ُ
َ َ ْ
ورهـ ْ
ـم َ ْ
ـل ِبــا ،و َل ينْ ُقــص ِمــن َأوز ِ ِ
ِ
ش ٌء»(.)4
ْ ْ
َعمـ َ َ َ َ ُ
َارهـ ْ
ـم َ ْ
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(( (1ينظر :أضواء البيان.)486/1( ،
(( (2رواه البخــاري يف «صحيحــه» (كتــاب اإليــان ،بــاب ظلــم دون ظلــم) )141 / 4( ،برقــم)3360( :؛ ومســلم يف «صحيحــه»
(كتــاب اإليــان ،بــاب صــدق اإليــان وإخالصــه) )80 / 1( ،برقــم.)124( :
(( (3أضواء البيان.)364/2( ،
(( (4رواه مسلم يف «صحيحه» (كتاب الزكاة ،باب احلث عىل الصدقة ولو بشق مترة) )87 / 3( ،برقم.)1017( :

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

ثال ًثا :تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني:

ومــن أمثلــة تفســره للقــرآن بأقــوال جمموعــة مــن الصحابــة والتابعــن تفســره لقولــه تعــاىل:

(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [النمــل .]90:حيــث ذكــر يف تفســرها

أقــواالً عديــدة متفقــة للصحابــة والتابعــن -وهــم :عبــداهلل بــن مســعود وعبــداهلل بــن عبــاس وأبــو
هريــرة وأنــس بــن مالــك وعطــاء وســعيد بــن جبــر وعكرمــة وجماهــد وإبراهيــم النخعــي واحلســن
للس ـ ِّي ِئة هنــا بأهنــا تعنــي :الــرك(.)1
وقتــادة وابــن زيــد وغريهــم -ونقــل عنهــم تفســرهم َّ

راب ًعا :إيراد مسائل الفقه وأصوله واالستنباط من اآليات:
ذكــر الشــنقيطي يف مقدمــة تفســره أن مــن مقاصــد تأليفــه لــه "بيــان األحــكام الفقهيــة» لآليــات
التــي يعــرض هلــا ،ومنهجــه يف ذلــك متنــوع ،ويلحــظ قــارئ "أضــواء البيــان» متكــن صاحبــه مــن
الفقــه املقــارن؛ حيــث يعــرض أقــوال أصحــاب املذاهــب املشــهورة ويقــارن بينهــا مــع ذكــر أدلــة كل
فريــق دون تعصــب وحت ّيــز ألي مذهــب ،ولكــن يتوســع العالمــة الشــنقيطي  -  -يف املذهــب

املالكــي بحكــم إتقانــه للمذهــب.

وامتــاز  - -بدقــة االســتدالل وقــوة االســتنباط .مثــال ذلــك :تفســره لقولــه تعــاىل:
(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [الفرقــان .]67:قــال  " :-  -هــذه اآلية
وغريهــا قــد بينــت أحــد ركنــي مــا يســمى اآلن باالقتصــاد؛ ألن مجيــع مســائل االقتصــاد عــى كثرهتــا
واختــاف أنواعهــا تعــود إىل أصلــن مهــا :اكتســاب املــال ،ورصفــه يف مصارفــه .وإن االقتصــاد عمــل

مــزدوج ،وال فائــدة فيــه إال إذا توفــر األصــان الســابقان(.")2

(( (1ذكر هذه الروايات الطربي يف تفسريه «جامع البيان يف تأويل القرآن».)507 /19( ،
(( (2أضواء البيان.)76/6( ،
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خامسا :إيراد املسائل اللغوية والبيانية:
ً

اللغــة العربيــة رضوريــة يف فهــم معــاين القــرآن ومقاصــده؛ ألن الوحــي نــزل هبــا ،وهــذا مــا

نبــه إليــه اإلمــام الشــاطبي عنــد قولــه" :لســان العــرب هــو املرتجــم عــن مقاصــد الشــارع" (.)1

ـرا مــا حيتكــم إىل اللغــة والبيــان يف اســتنباط املعــاين واألحــكام
واملالحــظ أن الشــنقيطي كثـ ً

مــن اآليــات ،وال يتســع املقــام للحديــث عــن املســائل اللغويــة والبيانيــة عنــد العالمــة الشــنقيطي،

ولــذا أحيــل إىل جمموعــة مــن الدراســات التــي تناولــت املوضــوع(.)2
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(( (1املوافقات.)401/5( ،
(( (2ينظــر :مســائل النحــو والــرف يف كتــاب أضــواء البيــان للشــنقيطي؛ وحتقيقــات الشــنقيطي اللغويــة؛ وموقــف الشــنقيطي مــن
قضايــا البيــان بــن النظريــة والتطبيــق (دراســة موضوعيــة)( ،تراجــع قائمــة املصــادر).

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

املبحث األول
التعريــف باملقاصد والتفســر املقاصدي

املطلب األول :مفهوم املقاصد:
الفرع األول :املقاصد لغة:

ـدل أحدهــا عــى إتيـ ِ
ـول ثالثــة ،يـ ُّ
قــال ابــن فــارس(" :قصــد) :القــاف والصــاد والــدال أصـ ٌ
ـان

ٍ
ٍ
َ
قصدتــه َق ْصــدً ا و َم ْق َصــدً ا .ومــن البــاب:
واآلخــر عــى
يشء و َأ ِّمــه،
اكتنــاز يف الــيء .فاألصــلَ :
(أ ْقصــدَ ه الســهم)؛ إذا أصابــه ف ُقتِــل مكا َنــه ،وكأ ّنــه قيـ َـل ذلــك أل َّنــه مل َ ِ
يــد عنــه "(.)1
َ
َ
َّ ُ
والبــن منظــور يف "لســان العــرب» كالم طويــل يف بيــان معــاين (القصــد)؛ وخالصــة كالمــه
ٍ
معــان ،منهــا :اســتقامة الطريــق ،والعــدل والتوســط ،واالعتــاد
" أهنــا تــأيت يف اللغــة عــى عــدة

واألَ ُّم وإتيــان الــيء والتوجــه ،وعــدم اإلفــراط ،والكــر " (.)2

وقــد بــن ابــن جنِّــي أصــل مــادة (قصــد) يف اللغــة فقــال " :أصــل (ق ص د) ومواقعهــا يف

والنهــوض نحــو الــيء؛ عــى اعتــدال كان ذلــك أو
كالم العــرب االعتــزام والتوجــه والنهــو ُد
ُ

ـور ،هــذا َأصلــه يف احلقيقــة وإن كان قــد خيــص يف بعــض املواضــع بقصــد االســتقامة دون امليــل،
َجـ ْ
ِ
ـو َر تــارة كــا تقصــد العــدل ُأخــرى؟ فاالعتــزام والتوجــه شــامل هلــا
جلـ ْ
َأال تــرى َأنــك َت ْقصــد ا َ
مجي ًعــا "(.)3

ويالحــظ أن ابــن جنــي قــد جعــل االعتــزام والتوجــه هــو األصــل يف معنــى (القصــد) ،وهــو

مــا يتناســب مــع املعنــى االصطالحــي؛ إذ فيــه االعتــاد واألَ ُّم وإتيــان الــيء والتوجــه ،وكلهــا

وأيضــا مقاصــد الرشيعــة مالحــظ فيهــا االســتقامة
تــدور حــول إرادة الــيء والعــزم عليــهً ،
(( (1مقاييس اللغة ،مادة (قصد).)95/5( ،
(( (2لسان العرب ،مادة (قصد).)353/3( ،
(( (3املصدر السابق.)353/3( ،
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والطريــق القويــم والعــدل والتوســط( .)1يقــول الدكتــور عبد اهلل بن ب َّيــه  -بعــد كالمــه عــن

املعنــى اللغــوي للمقاصــد" :-واملعنــى اللصيــق باملــراد هــو :التوجــه والعــزم والنهــود"(.)2

"وهــذا املعنــى هــو املســتعمل يف كالم الفقهــاء واألصوليــن ،مثــل قوهلــم " :املقاصــد تغــر

أحــكام الترصفــات" ،و"املقاصــد معتــرة يف الترصفــات" ،ويعنــون بــه مــا تغ ّيــاه املكلــف بباطنــه،
وســار جتاهــه ،ونحــا نحــوه؛ بحيــث م ّثــل إرادتــه الباطنــة"(.)3

اصطالحا:
الفرع الثاين :املقاصد
ً

مل حيــدّ د العلــاء املتقدمــون معنــى لـ(املقاصــد) بحيــث يتميــز عــن األلفــاظ ذات الصلــة ،أو

القريبــة مــن معانيــه .وظهــر مــن خــال اســتعامهلم هلــذا اللفــظ ،أن املــراد بــه عــن املعنــى اللغــوي،

ومــن ذلــك مثـ ً
ا قاعــدة " :األمــور بمقاصدهــا "؛ حيــث يــراد بـ(املقاصــد) هنــا :مــا يتغ ّيــاه املكلــف

ويضمــره يف نيتــه ،ويســر نحــوه يف عملــه(.)4

وأمــا ســبب عــدم وضــع تعريــف للمقاصــد عنــد الســابقني؛ فهــو َّ
أن صــدر هــذه األمــة
ِ
ْــر احلــدود وال اإلطالــة فيهــا؛ ألن املعــاين كانــت واضحــة ومتمثلــة يف
مل يكونــوا يتكلفــون ذك َ

أذهاهنــم(.)5

وقــد ع َّلــل الدكتــور أمحــد الريســوين عــدم وضــع الشــاطبي تعري ًفــا اصطالح ًّيــا للمقاصــد

وضوحــا بــا ال مزيــد عليــه بقــراءة كتابــه املخصــص
واضحــا ،ويــزداد
بقولــه " :ولعلــه اعتــر األمــر
ً
ً
للمقاصــد مــن "املوافقــات" ،ولعــل مــا زهــده يف تعريــف املقاصــد كونــه كتــب كتابــه للعلــاء ،بــل
للراســخني يف علــوم الرشيعــة " (.)6
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(( (1ينظر :مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية( ،ص.)28
(( (2عالقة مقاصد الرشيعة بأصول الفقه( ،ص.)11
(( (3قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص.)44
(( (4ينظر :املصدر السابق( ،ص.)45
(( (5ينظر :مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية( ،ص.)45
(( (6نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص.)5

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

وقــد حــاول بعــض املعارصيــن وضــع تعريــف اصطالحــي للمقاصــد ،كــا اجتهــوا إىل متييــز

كلمــة (مقاصــد) عــن األلفــاظ املتقاربــة ،وحتديــد مــا يدخــل مــن معانيهــا ومــا خيــرج منهــا.

ومــن هــؤالء املعارصيــن ممــن اطلعــت عــى تعريفــات هلــم :الطاهــر ابــن عاشــور( )1وعــال

الفــايس( )2وأمحــد الريســوين( )3ونــور الديــن اخلادمــي( )4ومحــادي العبيــدي( )5وحممــد اليــويب(.)6

وتعريفاهتــم تتفــق عــى أن مقاصــد الرشيعــة هــيِ :
احل َكــم التــي راعاهــا الشــارع يف ترشيعــه

لألحــكام؛ وذلــك لتحقيــق مصالــح عبــاده يف الدنيــا واآلخــرة.

اصطالحا.
خمتارا للمقاصد
ً
ولعل هذا القدر املتفق عليه يصلح أن يكون تعري ًفا ً
وجيــدر التنبيــه هنــا إىل أن إعــال املقاصــد الرشعيــة يف الفقــه اإلســامي قــد تــم حتــت أســاء

خمتلفــة اتفقــت مــع (املقاصــد) يف معناهــا الــذي خرجــت بــه هــذه الدراســة ،واختلفــت معهــا يف
األلفــاظ؛ فهنــاك مصطلحــات ذات صلــة بـ(املقاصــد) ،ذكرهــا العلــاء وأرادوا هبــا هــذا املصطلــح(.)7

ـر عنــه العلــاء بتعابــر
يقــول الدكتــور الريســوين " :مــا نعنيــه اليــوم بمقاصــد الرشيعــة قــد عـ َّ

ـر هبــا؛ حتــى ال تقتــر عــى مــا
ومصطلحــات متعــددة .فــا بــد مــن معرفــة خمتلــف املفــردات املعـ َّ

ورد بعبــارة مقاصــد الرشيعــة ،أو مقاصــد الــرع ،أو مــا يشــتق منهــا.

فمصطلحــات :العلــة والعلــل ،واحلكمــة واملصلحــة ،واملعنــى واملغــزى ،ومراد الــرع ،وأرسار

الرشيعــة ...اســتعملت ومــا زالــت تســتعمل للتعبــر عــن مقاصــد الرشيعــة ومــا ينــدرج فيهــا " (.)8
(( (1ينظر :مقاصد الرشيعة اإلسالمية( ،ص.)251
(( (2ينظر :مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها( ،ص.)3
(( (3ينظر :نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص.)7
(( (4ينظر :االجتهاد املقاصدي حجيته ضوابطه جماالته.)25/1( ،
(( (5ينظر :الشاطبي ومقاصد الرشيعة اإلسالمية( ،ص.)119
(( (6ينظر :مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية( ،ص.)37
(( (7ينظر :فقه املقاصد :إناطة األحكام الرشعية بمقاصدها( ،ص.)47
(( (8البحث يف مقاصد الرشيعة :نشأته وتطوره ومستقبله( ،ص.)187
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املطلب الثاين :مفهوم التفسري املقاصدي:

الفرع األول :املعنى اإلفرادي لـ(التفسري املقاصدي):

مصطلــح (التفســر املقاصــدي) يتكــون مــن كلمتــن( :التفســر) و(املقاصــد) .أمــا (املقاصــد)

تناولــت داللتهــا اللغويــة واالصطالحيــة يف املطلــب الســابق .ولــذا ســأعرض هنــا ملعنــى
فقــد
ُ
واصطالحــا:
التفســر لغــة
ً

يقــول ابــن فــارس  -يف بيــان معنــى التفســر لغــة  " :-الفــاء والســن والــراء :كلمــة واحــدة

وفستــه) .والفــر
ـر ُت الــي َء َّ
تــدل عــى بيــان الــيء وإيضاحــه ،مــن ذلــك :الفــر ،يقــالَ ( :فـ َ ْ

وحكمــه فيــه " (.)1
والتفــرة :نظــر الطبيــب إىل املــاء ُ

َّ
لتنحــل أواخرهــا،
نضحــت عليهــا املــاء؛
(فــرت النُّــورة) إذا
والتفســر " :تفعيــل؛ مــن:
َ
َ

بعضهــا مــن بعــض ،حتــى
ـر َ
ـر يفصــل أجــزا َء معنــى املفـ َّ
وينفصــل بعضهــا مــن بعــض ،وكأن املفـ ِّ

يتأتــى فهمــه ،واالنتفــاع بــه ،كــا أن النُّــورة ال يتهيــأ االنتفــاع هبــا إال بتفصيــل أجزائهــا بتفســرها " (.)2
مــن خــال مــا ســبق نالحــظ أن التفســر مصــدر (فــر) ،وهــذه املــادة تــدل عــى الكشــف

خاصــا بالقــرآن ،ولكنــه شــاع واشــتهر فيــه.
والبيــان ،فالتفســر هــو التبيــن ،وهــو ليــس ً

ـوع مــر ُّده تعــدد مقاصــد
أمــا يف االصطــاح فقــد تعــددت تعريفــات العلــاء ،ولعـ ّـل هــذا التنـ َ

املفرسيــن مــن التفســر.

وقــد َذ َكـ َـر الدكتــور الذهبــي أربعــة مــن هــذه التعريفــات ،وخلــص بعــد ذلــك إىل أن " هــذه

التعاريــف األربعــة تتفــق كلهــا عــى أن علــم التفســر :علــم يبحــث عــن مــراد اهلل تعــاىل بقــدر الطاقــة
البرشيــة؛ فهــو شــامل لــكل مــا يتوقــف عليــه فهــم املعنــى ،وبيــان املــراد " (.)3
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(( (1مقاييس اللغة ،مادة (فرس).)402/4( ،
(( (2اإلكســر يف علــم التفســر( ،ص .)1والنُّــورة :هــي احلجــر الــذي حيــرق ،ويســوى منــه الكلــس ،وحيلــق بــه الشــعر .ينظــر :لســان
العــرب ،مــادة (نــور).)381/14( ،
(( (3التفسري واملفرسون.)14/1( ،
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الفرع الثاين :املعنى الرتكيبي لـ(التفسري املقاصدي):

بعــد عــرض املعنــى اإلفــرادي ملصطلــح (التفســر املقاصــدي) بدراســة ِك َ ْل جزئيــه مــن

منظورهيــا اللغــوي واالصطالحــي؛ أعمــد  -بــإذن اهلل  -إىل النظــر يف املعنــى الرتكيبــي هلــذا

املصطلــح.

مصطلــح (التفســر املقاصــدي)  -مــن حيــث الرتكيــب  -مركــب وصفــي؛ حيــث إن لفــظ

(املقاصــد) صفــة للفــظ (التفســر) وهــو املوصــوف ،والعالقــة الوصفيــة بــن (التفســر) و(املقاصد)
ـارا دالل ًّيــا ،وهــذا اإلطــار الــداليل يقتــي اتصــاف التفســر باملقاصــد.
تعطــي لكليهــا إطـ ً

وهــذا املصطلــح عــام يشــمل تفســر اخلطــاب القــرآين وغــره ،إال أن مــا يعنينــا ونحــن بصــدد

وضــع معنــى تركيبــي ملصطلــح (التفســر املقاصــدي)  -يف دراســة تتنــاول إحــدى تفاســر القــرآن

الكريــم  -هــو بيــان هــذا املصطلــح مــن حيــث ارتباطــه بكتــاب اهلل عــز وجــل.

علــا
وســأبدأ بذكــر بعــض التعريفــات التــي ذكرهــا الباحثــون لـ(التفســر املقاصــدي) ً -

بأننــي مل أجــد مــن عــرف (التفســر املقاصــدي للقــرآن الكريــم) ،بــل كان تعريفهــم شــام ً
ال

للتفســر املقاصــدي للنصــوص الرشعيــة بشــكل عــام قرآ ًنــا وســنة  .-وسأتوســل هبــذه التعريفــات
للوصــول إىل التعريــف املختــار.

يقــول الدكتــور أمحــد الريســوين  -يف تعريــف (التفســر املقاصــدي)  :-هــو" النظــر والبحــث

يف مقاصــد النصــوص واملصالــح املتوخــاة مــن أحكامهــا ،ثــم تفســرها واســتخراج معانيهــا
ومقتضياهتــا وفــق مــا الح مــن مقاصــد ومصالــح دون تكلــف وال تعســف " (.)1

وأمــا الدكتــور نــور الديــن قــراط فعرفــه بقولــه " :هــو أن نفقــه النصــوص الرشعيــة اجلزئيــة

يف ضــوء مقاصــد الرشيعــة الكليــة؛ بحيــث تــدور اجلزئيــات حــول حمــور الكليــات ،وترتبــط

األحــكام بمقاصدهــا احلقيقيــة ،وال تنفصــل عنهــا بحــال " (.)2

(( (1النص واملصلحة بني التطابق والتعارض ،جملة إسالمية املعرفة ،العدد (( ،)13ص.)62
(( (2التعليل املقاصدي يف القرآن الكريم ،جملة اإلحياء ،العددان ( )30و(2009 ،)31م.
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هــذه هــي التعريفــات التــي عثــرت عليهــا ملصطلــح (التفســر املقاصــدي) وهــي تعطــي
واضحــا هلــذا املصطلــح ،رغــم أهنــا -كــا ذكــرت -تشــمل النصــوص الرشعيــة بقســميها
ـورا
ً
تصـ ً
(الوحــي املتلــو وغــر املتلــو).

ومــن املالحظــات عــى هــذه التعريفــات أهنــا  -باســتثناء تعريــف الدكتــور الريســوين -
ـرا،
ذكـ ْ
ـرت جانــب الفهــم والفقــه للنــص ،وتوقفــت عنــد ذلــك ،وهــذا  -بنظــري -ال يعــد تفسـ ً

بــل هــو اخلطــوة األوىل للعمليــة التفســرية؛ ولذلــك نجــد الريســوين يضيــف يف تعريفــه " :ثــم
أيضــا :توســيع دالالت اآليــة،
تفســرها واســتخراج معانيهــا ومقتضياهتــا ." ...ولعــي أضيــف ً
وترجيــح األقــوال التفســرية املتعارضــة.
وقــد خرجــت بتعريــف خمتــار لـ(التفســر املقاصــدي للقــرآن الكريــم) حيــث عرفتــه بأنــه :بيــان
املعنــى املــراد مــن اخلطــاب القــرآين ،وتوســيع دالالتــه ،وترجيــح األقــوال التفســرية املتعارضــة ،بنــا ًء

عــى الغايــات التــي نــزل القــرآن ألجلهــا.

وال بــد  -قبــل االنتقــال إىل املطلــب الثالــث  -مــن اإلشــارة إىل ضابــط مهــم لضــان تطبيــق
التفســر املقاصــدي بالشــكل الصحيــح ،أعنــي بــه مراعــاة املفــر أثنــاء تفســره آليــات القــرآن
الكريــم قواعــد التفســر األخــرى وهــي :املأثــور واللغــة والســياق()1؛ وذلــك لقطــع الطريــق
عــى ذوي االجتاهــات املنحرفــة غــر امللتزمــة بضوابــط التفســر ،التــي تتــذرع باملقاصــد يف فهمهــا
للقــرآن الكريــم .وهــذا الضابــط  -وإن مل أذكــره يف التعريــف طل ًبــا لالختصــار -إال أنــه ال بــد

للمفــر مــن اســتحضاره وااللتــزام بــه يف فهمــه وتفســره آليــات القــرآن.
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(( (1ينظر :التفسري أساسياته واجتاهاته( ،ص.)222-207

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

املطلب الثالث :العالقة بني علم التفسري وعلم املقاصد:

علــم مقاصــد الرشيعــة ليــس مقصــو ًدا لذاتــه ،وإنــا يــراد بــه  -فيــا يــراد  -إعاملــه واســتثامره يف

فهــم النصــوص الرشعيــة وتوجيههــا ،وهــذا يكــون عــى اخلصــوص " يف النصــوص ظنيــة الداللــة؛
إذ يســتعني املجتهــد باملقاصــد يف فهــم النصــوص واختيــار املعنــى املناســب لتلــك املقاصــد وتوجيــه
معنــى النــص بــا خيدمهــا " (.)1

وبذلــك تكــون النصــوص الرشعيــة قرآنًــا وســنة جمــاالً مــن جمــاالت إعــال املقاصــد ،بــل

عدهــا بعــض الباحثــن يف علــم املقاصــد أول جمــال اجتهــادي حيتــاج إىل النظــر املقاصــدي .يقــول
الدكتــور أمحــد الريســوين " :ولعــل أول جمــال اجتهــادي يتوقــف عــى النظــر املقاصــدي ويســتفيد منــه
هــو جمــال فهــم النصــوص وتفســرها ســواء كانــت قرآ ًنــا أو ســنة " (.)2

ويؤكــد الدكتــور يوســف البــدوي عــى كــون النصــوص الرشعيــة أول جمــال إلعــال املقاصــد

بقولــه " :املجــال األول :فهــم النصــوص وتفســرها ومعرفــة داللتهــا " (، )3ويــرح ذلــك بقولــه" :من

املس ـ َّلم بــه أن الشــارع قصــد مــن أحكامــه حتقيــق عبوديتــه وحتقيــق مصالــح عبــاده ودفــع الفســاد

عنهــم ،فــإذا وردت نصــوص رشعيــة حتتــاج إىل التفســر والبيــان ،فــإن هــذه النصــوص تفــر وحيــدد
نطــاق تطبيقهــا وجمــال إعامهلــا يف ضــوء املصالــح واملقاصــد التــي وردت هــذه النصــوص لتحقيقهــا
ِ
واحلكــم التــي جــاءت مــن أجلهــا " (.)4

غــر أنــه بالنظــر إىل جهــود العلــاء يف تفســر النصــوص الرشعيــة وبيــان مدلوالهتا يظهــر وجود

مــدارس ومناهــج يف فهــم تلــك النصــوص ،ومــرد ذلــك إىل طبيعــة ونوعيــة األصــول التــي يســتند

إليهــا أصحــاب كل اجتــاه .يقــول الدكتــور الريســوين " :إن تفســر النصــوص الرشعيــة يتجاذبــه عــادة
(( (1طرق الكشف عن مقاصد الشارع( ،ص.)46
(( (2الفكر املقاصدي قواعده وفوائده( ،ص.)92
(( (3مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية( ،ص.)115
(( (4املصدر السابق( ،ص.)115
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اجتاهــان :اجتــاه يقــف عنــد ألفــاظ النصــوص وحرفيتهــا مكتف ًيــا بــا يعطيــه ظاهرهــا .واجتــاه يتحــرى

مقاصــد اخلطــاب ومراميــه.)1( " ...

ويمثــل االجتــاه األول أصحــاب املدرســة الظاهريــة( .)2وإذا كان لــكل اجتــاه فكــري أو مذهــب
فقهــي خصائصــه وســاته التــي متيــزه؛ فــإن للمدرســة الظاهريــة خصائــص عامــة يف فهــم األلفــاظ
والنصــوص ،وقــد تتبــع الدكتــور نــور الديــن اخلادمــي هــذه اخلصائــص؛ فتوصــل إىل أن " هــذه
اخلصائــص تتفــق مجيعهــا عــى خاصية األخــذ بالظاهــر؛ أي :األخــذ بظواهــر النصــوص واإلمجاعات،
وعــدم االلتفــات إىل مــا وراء تلــك النصــوص واإلمجاعــات مــن أرسار ومقاصــد وتعليــل ونظــر بوجه
عــام » (.)3
فالعــرة عنــد أهــل الظاهــر بألفــاظ النصــوص الرشعيــة ومنطوقهــا ،وليــس بتعليــل هــذه

النصــوص وأحكامهــا أو النظــر يف ِحكمهــا ومقاصدهــا.

أمــا االجتــاه الثــاين فتمثلــه املدرســة املقاصديــة ،وهــذا االجتــاه يســتند إىل التســليم العــام بكــون

الرشيعــة هلــا مقاصــد ِ
وحكــم يف عمــوم أحكامهــا ونصوصهــا.

دائــا مــن كــون صاحــب النــص لــه مقاصــد معينــة ومعــان حمــددة
وهــذا االجتــاه ينطلــق
ً

عنــده ،هــي التــي أراد تبليغهــا للمخاطــب ،وأراد مــن املخاطــب فهمهــا واســتيعاهبا وأخذهــا بعــن
االعتبــار(.)4
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(( (1مدخل إىل مقاصد الرشيعة( ،ص.)9-8
(( (2ينظر :من أعالم الفكر املقاصدي( ،ص.)111
(( (3الدليل عند الظاهرية( ،ص.)39
(( (4ينظــر :الفكــر املقاصــدي قواعــده وفوائــده( ،ص .)93 - 92ولالســتزادة يف موضــوع تفســر القــرآن بــن املدرســتني الظاهريــة
واملقاصديــة ينظــر مقــال بعنــوان :فهــم النصــوص الرشعيــة بــن النظــر الظاهــري والنظــر املقاصــدي ،جملــة الوعــي اإلســامي ،العــدد
(.)532

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

القــرآن وأهدافِ ِ
ِ
ِ
ــه مقاصــدَ لــه وأهدا ًفــا،
مقاصــد
و" املفــر الناجــح هــو الــذي جيعــل مــن

ـامل وترشيــع كامـ ٌـل ومنهــج واقعــي ي ِ
ـم رســال ُة اهلل إىل البـ ِ
ـر ،ويف ثنايــا ُه نظــا ٌم شـ ٌ
فالقـ ُ
راعــي
ٌّ ُ
ٌ
ٌ
ـرآن الكريـ ُ

ـن مصالــح الفـ ِ
ـروح واجلسـ ِ
ـوازن بــن متطلبـ ِ
الفطــر َة اإلنســاني َة بــا حت ِّق ُقـه تعاليمـه مــن تـ ٍ
ـات الـ ِ
ـرد
ـد وبـ َ
ُ ُ
ُ
ِ
ِ
ـر َع فيــه ،وينبغــي أن تكون
واملجتمـعِ ...فعــى املفــر :أن حيــد َد أهدا َفـ ُه مــن كتابــة التفســر قبــل أن َيـ ْ ُ

ومقاصـ ِ
ـداف مواكبـ ًة -كــا ذكرنــا -ألهـ ِ
ـداف القـ ِ
ِ
ـد ِه " (.)1
ـرآن
تلــك األهـ ُ

(( (1نحو منهج أمثل لتفسري القرآن( ،ص.)15-14
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املبحث الثاين
التفســر املقاصــدي عنــد العالمة الشــنقيطي  -اجلانب النظري
املطلب األول :موقف الشنقيطي من الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم:

ـن مذهــب املفــر فيــا يســمى بالوحــدة املوضوعيــة يف آيــات القــرآن الكريــم  -مــا
إن َت َبـ ُّ َ

يــؤدي إىل انتظامهــا حتــت هــدف عــام ومقصــد معــن -؛ يعــد اخلطــوة األوىل يف دراســة االجتــاه

املقاصــدي عنــد هــذا املفــر.

وللوصــول إىل هــذه املقصــد جعلــت هــذا املطلــب يف فرعــن :األول يتنــاول أمهيــة النظــرة

الشــمولية عنــد النظــر يف آيــات القــرآن ،وأمــا الثــاين فيجيــب عــى تســاؤل مفــاده :هــل كانــت نظــرة

ـتحرضا ملقاصــد القــرآن الكليــة
الشــنقيطي شــمولية عنــد تفســره آليــات القــرآن بمعنــى أنــه كان مسـ
ً
أثنــاء تفســره للمفــردة أو العبــارة القرآنيــة؟

الفرع األول :أمهية النظرة الشمولية عند تفسري القرآن الكريم:

قبــل ولــوج بــاب الوحــدة املوضوعيــة عنــد الشــنقيطي أمهــد لذلــك بالــكالم عــن أمهيــة

النظــرة الشــمولية عنــد النظــر يف آيــات القــرآن الكريــم ،وأثــر ذلــك يف حســن فهــم املعــاين اجلزئيــة

يف ضــوء الكليــات العامــة والغايــات التــي نــزل القــرآن ألجلهــا.

ولعــل كالم الفراهــي عــن مــا أســاه بـ(النظــام) يمكــن االســتفادة منــه يف موضوعنــا؛ فـ ِ
ـكال

الفكرتــن -ســواء (النظــرة الكليــة آليــات القــرآن) أو (نظــام القــرآن) -تؤديــان إىل نتيجــة واحــدة.
يقــول  -  -يف تعريــف (النظــام) " :مرادنــا بـ(النظــام) أن تكــون الســورة كال ًمــا واحــدً ا،

ثــم تكــون ذات مناســبة بالســورة الســابقة والالحقــة أو بالتــي قبلهــا أو بعدهــا ...وعــى هــذا األصــل
تــرى القــرآن كلــه كال ًمــا واحــدً ا ذا مناســبة وترتيــب يف أجزائــه مــن األول إىل اآلخــر" (.)1
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(( (1دالئل النظام( ،ص.)75-74

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

وممــا يــدل عــى أمهيــة النظــرة الكليــة عنــد تدبــر كتــاب اهلل  قولــه " :الــكالم ال يلتئــم

بعضــه ببعــض إال بجامــع يشــتمل عــى أشــتات املطالــب ،واجلامــع يكــون أعــى وأوســع ،كــا أن
اإلنســان يشــمل األفــراد التــي حتتــه ،وهكــذا يعــرج مــن األخــص إىل األعــم ،فمــن طلــب النظــم

ال بــد أن ينظــر فــوق مــا يــراه حتــى جيــد جام ًعــا عا ًّمــا " (.)1

واخلالصــة التــي يمكــن اخلــروج هبــا مــن كالم الفراهــي أن " مــن تدبــر القــرآن يف ضــوء

(النظــام)؛ فــا شــك أنــه ال خيطــئ يف فهــم معانيــه؛ وذلــك ألن النظــام قــد يبــن لــه ســمت الــكالم،
وينفــي عنــه تشــاكس املعــاين ،ويــرد األمــور إىل الوحــدة " (.)2

ولعــل هــذا األمــر مل يكــن غائ ًبــا عــن ابــن عاشــور وهــو يكتــب تفســره "التحريــر
والتنويــر»؛ بــل نــص عليــه يف مقدمتــه فقــال  -أثنــاء ِذكــره للقضايــا التــي اهتــم هبــا يف تفســره:-

ِ
ِ
ـب اتِّصـ ِ
اآلي َب ْع ِضهــا بِ َب ْعـ ٍ
تناسـ ِ
ـال ِ
ـي بــه
واهت ََم ْمـ ُ
ـت ً
ـضُ ،
" ْ
وهــو َمنْـ َـز ٌع جليـ ٌـل قــد ُعنـ َ
أيضــا ببيــان ُ

ـان الدِّ يـ ِ
َف ْخـ ُـر الدِّ يـ ِ
تناسـ ِ
ـف فيــه برهـ ُ
ـب
ـن الــرازي ،وأ َّلـ َ
ـم الــدُّ َر ِر يف ُ
ـمىَ " :ن ْظـ َ
ـن البِقاعــي كتابــه ا ُمل َسـ َّ
والسـ ِ
ـط بــه ِمــن أ ْغراضهــا؛ لِئـ ّ
ـت مــا ُأحيـ ُ
ـا َيكـ َ
ِ
ـون النّاظِـ ُـر يف
ـادر ُســور ًة ّإل َب َّينْـ ُ
ـور»َ ...و َل ْ ُأغـ ْ
اآلي ُّ
َص ُف ـه عــن روعـ ِ
ِ
ـان م ْفرداتــه ومعــاين ُ َ ِ ِ
ِ
ِ
ـة
َ ْ
متفرق ـ ٌة ت ْ ِ ُ
كأنــا ف َقـ ٌـر ِّ
جلــه َّ
ـورا عــى بيـ ُ َ
تفســر القــرآن َم ْق ُصـ ً
ـع َجالــه " (.)3
ان ِْســجامهْ َ ،
ـب َعنْ ـ ُه روائـ َ
وت ُجـ ُ

وقــد أكــد األســتاذ عبــد احلي بن الصديــق هــذا املســلك يف فهــم اخلطــاب القــرآين فقــال:

" فــإن لوصــول املجتهــد لفهــم مــراد الشــارع مــن النــص طريقــن :أحدمهــا :النظــر يف داللتــه

اللغويــة ،مــع مالحظــة القواعــد الكليــة الترشيعيــة ،وتقديمهــا عــى األدلــة اجلزئيــة إذا مل يمكــن

اجلمــع بينهــا .ثانيهــا :النظــر يف مقاصــد الرشيعــة "(.)4

(( (1املصدر السابق( ،ص.)33
(( (2الفراهي ،املصدر السابق( ،ص.)5
(( (3التحرير والتنوير.)8/1( ،
(( (4نقــد مقــال يف مســائل مــن علــم احلديــث والفقــه وأصولــه وتفضيــل بعــض املذاهــب( ،ص .100وينظــر :نظريــة املقاصــد عنــد
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وممــن توســع يف الــكالم عــن هــذا املنهــج الدكتــور الريســوين ،وذلــك أثنــاء حديثــه عــن

مســالك االجتهــاد املقاصــدي ،حيــث جعــل املســلك الثــاين بعنــوان( :اجلمــع بــن الكليــات العامــة
واألدلــة اخلاصــة) :وقــال حتــت هــذا العنــوان " :وأعنــي بالكليــات العامــة :الكليــات النصيــة،

والكليــات االســتقرائية ".

فالكليــات النصيــة :هــي التــي جــاءت يف نصــوص القــرآن والســنة الصحيحــة :مثــل« :ال
َضر وال ِضار »( ،)1و« إِنَّــا ْالَعــا ُل بِال ِّني ِ
ــات »(.)2
َّ
َ َ
ْ َ
َ
َ
أمــا الكليــات االســتقرائية :فهــي التــي يتوصــل إليهــا عــن طريــق اســتقراء عــدد مــن

النصــوص واألحــكام اجلزئيــة ،كحفــظ الرضوريــات واحلاجيــات والتحســينيات وســائر املقاصــد

العامــة للرشيعــة ،والقواعــد الفقهيــة اجلامعــة ،مثــل " :الــرورات تبيــح املحظــورات " ،و" املشــقة

جتلــب التيســر".

وأعنــي باألدلــة اخلاصــة  -أو األدلــة اجلزئيــة  :-األدلــة اخلاصــة بمســائل معينــة ،كآيــة كــذا

الدالــة عــى كــذا ،أو احلديــث الفــاين الــدال عــى حكــم املســألة الفالنيــة ،أو األقيســة اجلزئيــة.

فــا بــد للمجتهــد ،وهــو ينظــر يف هــذه اجلزئيــات ،مــن اســتحضار كليــات الرشيعــة

ومقاصدهــا العامــة وقواعدهــا اجلامعــة .ال بــد مــن مراعــاة هــذه وتلــك يف آن واحــد ،وال بــد أن

يكــون احلكــم مبن ًّيــا عــى هــذه وتلــك م ًعــا :أعنــي األدلــة الكليــة ،واألدلــة اجلزئيــة .فهــذا رضب
مــن رضوب االجتهــاد املقاصــدي ومســلك مــن مســالكه...

وقــد نبــه الشــاطبي  -غــر مــرة  -عــى هــذا املســلك االجتهــادي املنســق بــن كليــات

الرشيعــة وجزئياهتــا .وقــد تقدمــت عــدة إشــارات إىل هــذا .ولكــن املوضــع اجلامــع واألهــم،
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اإلمام الشاطبي( ،ص.)344
(( (1رواه مالــك يف «املوطــأ» (كتــاب األقضيــة ،القضــاء يف املرفــق) ()1078 /4؛ واحلاكــم يف «مســتدركه» (كتــاب البيــوع ،النهــي
عــن املحاقلــة واملخــارضة واملنابــذة) ( )57 /2برقــم.)2358( :
(( (2رواه البخاري يف «صحيحه» (كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل) ( )6 /1برقم.)1( :

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

الــذي عالــج فيــه هــذا املوضــوع ،هــو املســألة األوىل مــن كتــاب (األدلــة) ،وهــي املســألة التــي

افتتحهــا بالتذكــر بــأن الرشيعــة كلهــا مبنيــة " عــى قصــد املحافظــة عــى املراتــب الثــاث ،مــن
الرضوريــات ،واحلاجيــات ،والتحســينيات " ،وأن هــذه الكليــات " :تقــي عــى كل جزئــي حتتهــا،

إذن ليــس فــوق هــذه الكليــات كيل تنتهــي إليــه ،بــل هــي أصــول الرشيعــة ".

ثــم قــال " :وإذا كان كذلــك ،وكانــت اجلزئيــات -وهــي أصــول الرشيعــة فــا حتتها -مســتمدة

مــن تلــك األصــول الكليــة  -شــأن اجلزئيــات مــع كلياهتــا يف كل نــوع مــن أنــواع املوجــودات -
فمــن الواجــب اعتبــار تلــك اجلزئيــات هبــذه الكليــات ،عنــد إجــراء األدلــة اخلاصــة مــن الكتــاب

والســنة واإلمجــاع والقيــاس؛ إذ حمــال أن تكــون اجلزئيــات مســتغنية عــن كلياهتــا .فمــن أخــذ

بنــص -مثـ ً
معرضــا عــن كليــه ،فقــد أخطــأ ".
ا  -يف جزئــي،
ً

معرضــا عــن كليــه فقــد أخطــأ ،فكذلــك مــن أخــذ
ثــم قــال " :وكــا أن مــن أخــذ باجلزئــي
ً

معرضــا عــن جزئيــه "؛ " فــا بــد مــن اعتبارمهــا م ًعــا يف كل مســألة ".
بالــكيل
ً

فهــذا هــو االجتهــاد احلــق ،وهــذا هــو االجتهــاد األكمــل ،فــكل مســألة تعــرض ،جيــب

عرضهــا عــى األدلــة اجلزئيــة ،وعــى األدلــة الكليــة واملقاصــد العامــة للرشيعــة .والــذي يقتــر

ـورا واختــاالً عمــن أمل
يف اجتهــاده وفتــواه عــى مــا فهمــه مــن دليــل جزئــي؛ ال يقــل اجتهــاده قصـ ً

بــيء مــن مقاصــد الرشيعــة ثــم أخــذ يفتــي وحيكــم دون مراجعــة ونظــر يف األدلــة اخلاصــة لــكل

مســألة؛ فكالمهــا قــارص مقــر عــن درجــة االجتهــاد األمثــل(.)1

مــن خــال مــا ســبق تتضــح لنــا قضيــة مهمــة " مــن منهــاج فهــم نصــوص الرشيعــة ،وهــي

أمهيــة االعتــاد عــى الكليــات الترشيعيــة وحتكيمهــا يف فهــم النصــوص اجلزئيــة وتوجيههــا .وهــو
نــوع مــن رد املتشــاهبات إىل املحكــات ،واجلزئيــات إىل الكليــات "(.)2

(( (1نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص )344-342باختصار.
(( (2املصدر السابق( ،ص.)4
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ِ
املفــر جــز ًءا ويفهمــه
ــع
فــا بــد أن ُيفهــم الــكالم يف ضــوء النــص كامــاً ،دون أن َي ْقتَط َ
ُ

بمفــرده ،والنــص يف حالــة القــرآن الكريــم هــو القــرآن كلــه.

الفرع الثاين :نظرة الشنقيطي الشمولية عند تفسريه للقرآن الكريم:

بعــد هــذه املقدمــة نــأيت إىل شــيخنا الشــنقيطي الــذي يريــح الباحــث مــن عنــاء تلمــس مذهبــه

يف هــذه املســألة؛ حيــث إن مقصــده مــن تأليــف تفســره هــو تفســر القــرآن بالقــرآن ،وهــو يف
حقيقتــه نــوع مــن النظــر الشــمويل آليــات القــرآن الكريــم.

وتتضــح النظــرة الشــمولية عنــد الشــنقيطي أكثــر عندمــا نــرى أن التفســر املوضوعــي كان

لــه حمـ ٌّـل يف "تفســره»؛ فعــى الرغــم مــن أن الشــنقيطي مل يقصــد هــذا النــوع مــن التفســر ،إال أن
بــذوره كانــت حــارضة عنــده عــى شــكل شــذرات هنــا وهنــاك.

ومــن أمثلــة ذلــك يف « األضــواء» قولــه  -يف تفســر قولــه تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ) [البقــرة " :-]257:رصح يف هــذه اآليــة الكريمــة بــأن اهلل ويل املؤمنــن ،ورصح يف آيــة أخــرى
بأنــه وليهــم ،وأن رســول اهلل  وليهــم ،وأن بعضهــم أوليــاء بعــض ،وذلــك يف قولــه تعــاىل:

(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [املائــدة ]55:اآليــة .وقــال( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [التوبــة.]71:
ورصح يف موضــع آخــر بخصــوص هــذه الواليــة للمســلمني دون الكافريــن ،وهــو قولــه تعــاىل( :ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ) [حممــد .]11:ورصح يف موضــع آخــر بــأن نبيــه  أوىل
باملؤمنــن مــن أنفســهم ،وهــو قولــه تعــاىل( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) [األحــزاب ،]6:وبــن يف آيــة
(البقــرة) هــذه ،ثمــرة واليتــه تعــاىل للمؤمنــن ،وهــي إخراجــه هلــم مــن الظلــات إىل النــور بقولــه تعــاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) ،وبــن يف موضــع آخــر أن مــن ثمــرة واليتــه إذهــاب

اخلــوف واحلــزن عــن أوليائــه ،وبــن أن واليتهــم لــه تعــاىل بإيامهنــن وتقواهــم ،وذلــك يف قولــه تعــاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [يونــس .]62:ورصح يف موضــع آخــر أنــه تعــاىل ويل
نبيــه  ، وأنــه أيضــا يتــوىل الصاحلــن ،وهــو قولــه تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ) [األعــراف.)1( "]196:
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(( (1أضواء البيان.)158 /1( ،

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

وهكــذا فــإن الشــنقيطي مجــع اآليــات التــي حتدثــت عــن موضــوع الواليــة ،ثــم وضــح

املقصــود مــن هــذه اآليــات التــي دارت يف فلــك موضــوع واحــد.

كــا أن لــه رســالة بعنــوان« :صفــات اهلل  يف ضــوء القــرآن الكريــم» وهــي شــكل مــن

أشــكال التفســر املوضوعــي.

ومــن النظــر الشــمويل للقــرآن الكريــم عنــد الشــنقيطي مــا امتــاز بــه  -  -من اســتخدامه

للقواعــد الكليــة يف االســتدالل عــى األحــكام .ومــن األمثلــة عــى ذلك:

قــال تعــاىل( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [املائــدة .]2:قــال  " :-  -يعنــي إن شــئتم ،فــا يــدل هــذا

األمــر عــى إجيــاب االصطيــاد عنــد اإلحــال ،ويــدل لــه االســتقراء يف القــرآن ،فــإن كل يشء كان

جائـ ًـزا ،ثــم حــرم ملوجــب ،ثــم أمــر بــه بعــد زوال ذلــك املوجــب ،فــإن ذلــك األمــر كلــه يف القــرآن

للجــواز ...وهبــذا تعلــم أن التحقيــق الــذي دل عليــه االســتقراء التــام يف القــرآن أن (األمــر بالــيء

بعــد حتريمــه يــدل عــى رجوعــه إىل مــا كان عليــه قبــل التحريــم مــن إباحــة أو وجــوب) ،فالصيــد
قبــل اإلحــرام كان جائـ ًـزا ،فمنــع لإلحــرام ،ثــم أمــر بــه بعــد اإلحــال بقولــه( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)،
فريجــع ملــا كان عليــه قبــل التحريــم ،وهــو اجلــواز "(.)1

أيضــا :كالمــه  -  -عنــد قولــه تعــاىل( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)
ومــن األمثلــة ً

[احلــج ]78:عــن قاعــدة (املشــقة جتلــب التيســر) (.)2

وهكذا نرى عناية الشنقيطي بالقواعد العامة يف أصول الترشيع يف استنباط األحكام.
ممــا ســبق يتبــن لنــا اعتنــاء الشــنقيطي بــا يمكــن أن نطلــق عليــه (النظــرة الكليــة للخطــاب

ـتحرضا
القــرآين) ،وأن نظرتــه أثنــاء تفســره آليــات القــرآن الكريــم مل تكــن نظــرة جتزيئيــة ،بل كان مسـ
ً

ملقاصــد القــرآن ،أثنــاء تناولــه لآليــة بالبيــان.

(( (1أضواء البيان.)326 /1( ،
(( (2أضواء البيان.)300 /5( ،
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املطلب الثاين :مصطلحات الشنقيطي للتعبري عن املقاصد:

ـر هبــا عــن املقاصــد .مــن
هنــاك جمموعــة مــن املصطلحــات التــي اســتخدمها الشــنقيطي وعـ َّ

هــذه املصطلحــات:

أوالً :احلكمة:
قــال  -  -عنــد تفســره لقولــه تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [النســاء " :-]34:وأشــار بقولــه( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) إىل أن الكامــل

يف وصفــه وقوتــه وخلقتــه يناســب حالــه ،أن يكــون قائـ ًـا عــى الضعيــف الناقــص خلقــة .وهلــذه

احلكمــة املشــار إليهــا جعــل مرياثــه مضاع ًفــا عــى مرياثهــا؛ ألن مــن يقــوم عــى غــره مرتقــب
للنقــص ،ومــن يقــوم عليــه غــره مرتقــب للزيــادة ،وإيثــار مرتقــب النقــص عــى مرتقــب الزيــادة

ظاهــر احلكمــة "(.)1
ثانياِ :
الع َّلة:
ً

قــال  " :-  -والتحقيــق أن علــة الربــا يف النقديــن كوهنــا جوهريــن نفيســن .مهــا ثمــن

األشــياء غال ًبــا يف مجيــع أقطــار الدنيــا ،وهــو قــول مالــك والشــافعي ،والعلــة فيهــا قــارصة عليهــا

عندمهــا ،وأشــهر الروايــات عــن أمحــد أن العلــة فيهــا كــون كل منهــا مــوزون جنــس ،وهــو مذهــب
أيب حنيفــة .وأمــا الــر والشــعري والتمــر وامللــح فعلــة الربــا فيهــا عنــد مالــك االقتيــات واالدخــار،

وقيــل وغلبــة العيــش فــا يمنــع ربــا الفضــل عنــد مالــك وعامــة أصحابــه إال يف الذهــب بالذهــب

والفضــة بالفضــة ،والطعــام املقتــات املدخــر بالطعــام املقتــات املدخــر ...وإنــا جعــل مالــك العلــة مــا

ذكــر؛ ألنــه أخــص أوصــاف األربعــة املذكــورة "(.)2
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(( (1أضواء البيان.)104 /1( ،
(( (2أضواء البيان.)174 /1( ،

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
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ثال ًثا :الغرض:
قــال  " :-  -حكمــة جعــل العــدة ثالثــة قــروء ليســت حمصــورة يف تطويــل زمــن

الرجعــة ،بــل الغــرض األعظــم منهــا :االحتيــاط ملــاء املط ِّلــق حتــى يغلــب عــى الظــن بتكــرر

احليــض ثــاث مــرات أن الرحــم مل يشــتمل عــى محــل منــه .وداللــة ثــاث حيــض عــى ذلــك
أبلــغ مــن داللــة حيضــة واحــدة ،ويوضــح ذلــك أن الطلقــة الثالثــة ال رجعــة بعدهــا إمجا ًعــا "(.)1

املطلب الثالث :اعتباره للمقاصد العامة لإلسالم:

قــال  -  -يف تفســر قولــه تعــاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [اإلرساء " : )2(]9 :وهــذه اآليــة الكريمــة أمجــل اهلل جــل وعــا فيهــا مجيــع
مــا يف القــرآن مــن اهلــدى إىل خــر الطــرق وأعدهلــا وأصوهبــا ،فلــو تتبعنــا تفصيلهــا عــى وجــه

الكــال ألتينــا عــى مجيــع القــرآن العظيــم لشــموهلا جلميــع مــا فيــه مــن اهلــدى إىل خــري الدنيــا
واآلخــرة .ولكننــا إن شــاء اهلل تعــاىل ســنذكر مجــا وافــرة يف جهــات خمتلفــة كثــرة مــن هــدى

القــرآن للطريــق التــي هــي أقــوم بيانــا لبعــض مــا أشــارت إليــه اآليــة الكريمــة ،تنبيهــا ببعضــه عــى
كلــه مــن املســائل العظــام ،واملســائل التــي أنكرهــا امللحــدون مــن الكفــار ،وطعنــوا بســببها يف ديــن
اإلســام ،لقصــور إدراكهــم عــن معرفــة حكمهــا البالغــة ".

ثــم بــن العالمــة الشــنقيطي  -  -املقاصــد العامــة للرشيعــة اإلســامية قائــاً" :

فاملصالــح التــي عليهــا مــدار الرشائــع ثالثــة :األوىل :درء املفاســد املعــروف عنــد أهــل األصــول
بالرضوريــات .والثانيــة :جلــب املصالــح املعــروف عنــد أهــل األصــول باحلاجيــات .والثالثــة:

اجلــري عــى مــكارم األخــاق وحماســن العــادات املعــروف عنــد أهــل األصــول بالتحســينات

والتتميــات.

(( (1أضواء البيان.)147 /1( ،

(( (2توسع الشيخ الشنقيطي يف تفسري هذه اآلية؛ حيث تناوهلا يف نحو أربعني صفحة .ينظر :أضواء البيان.)54-17 /3( ،
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وكل هــذه املصالــح الثــاث هــدى فيهــا القــرآن العظيــم للطريــق التــي هــي أقــوم الطــرق

وأعدهلــا :فالرضوريــات التــي هــي درء املفاســد إنــا هــي درؤهــا عــن ســتة أشــياء:

األول :الدِّ يِــن ،وقــد جــاء القــرآن باملحافظــة عليــه باقــوم الطــرق وأعدهلــا .كــا قــال تعــاىل:
َّ

(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) [البقــرة ،]179:ويف آيــة األنفــال( :ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ) [األنفــال ،]39 :وقــال رســول اهلل ُ « :أ ِمـ ْـر ُت َأ ْن ُأ َقاتِـ َ
ـهدُ وا
ـاس َح َّتــى َي ْشـ َ
ـل ال َّنـ َ

م َّمــدً ا َر ُسـ ُ
ـول اهللِ »...احلديــث( ، )1إىل غــر ذلــك مــن األدلــة عــى املحافظــة
َأ ْن َل إِ َل ـ َه إِ َّل اهللُ َو َأ َّن ُ َ
عــى الديــن.

والثــاين :النَّفــس ،وقــد جــاء القــرآن باملحافظــة عليهــا باقــوم الطــرق وأعدهلــا .ولذلــك

أوجــب القصــاص در ًءا للمفســدة عــن األنفــس ،كــا قــال تعــاىل( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ) [البقــرة ،]179 :وقــال( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) [البقــرة.]178 :

الثالــث :العقــل ،وقــد جــاء القــرآن باملحافظــة عليــه بأقــوم الطــرق وأعدهلــا .قــال تعــاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [املائــدة ]90 :إىل قولــه:
(ﭳ ﭴ ﭵ) [املائــدة .]91 :وقــال  « :ك ُُّل ُم ْســكِ ٍر َحـ َـرا ٌم »( ،)2وللمحافظــة عــى العقــل
أوجــب  حــد الشــارب در ًءا للمفســدة عــن العقــل.

الرابــع :النَّســب ،وقــد جــاء القــرآن باملحافظــة عليــه باقــوم الطــرق وأعدهلــا .ولذلــك حــرم

الزنــى وأوجــب فيــه احلــد الــرادع ،وأوجــب العــدة عــى النســاء عنــد املفارقــة بطــاق أو مــوت
لئــا خيتلــط مــاء الرجــل بــاء آخــر يف رحــم امــرأة حمافظــة عــى األنســاب قــال تعــاىل( :ﮊ ﮋ
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(( (1رواه البخــاري يف «صحيحــه» (كتــاب اإليــان ،بــاب فــإن تابــوا وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة فخلــوا ســبيلهم) ( )14 /1برقــم:
()25؛ ومســلم يف «صحيحــه» (كتــاب اإليــان ،بــاب ْالمــر بقتــال النــاس حتــى يقولــوا ال إلــه إال اهلل حممــد رســول اهلل) ()39 /1
برقــم.)22( :
(( (2رواه البخــاري يف «صحيحــه» (كتــاب اإلجــارة ،بــاب يف اإلجــارة) ( )88 /3برقــم)2261( :؛ ومســلم يف «صحيحــه» (كتــاب
اجلهــاد والســر ،بــاب ِف ْالمــر بالتيســر وتــرك التنفــر) )141 / 5( ،برقــم.)1732( :

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
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اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [اإلرساء ،]32 :ونحــو ذلــك مــن اآليــات ،وقــال تعــاىل( :ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [النــور .]2 :وقــد قدمنــا آيــة الرجــم واألدلــة الدالــة عــى أهنــا منســوخة
التــاوة باقيــة احلكــم .وقــال تعــاىل يف إجيــاب العــدة حف ً
ظــا لألنســاب( :ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ) [البقــرة ، ]228 :وقــال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [البقــرة:

 ،]234وإن كانــت عــدة الوفــاة فيهــا شــبه تعبــد لوجوهبــا مــع عــدم اخللــوة بــن الزوجــن .وألجــل
املحافظــة عــى النســب منــع ســقي زرع الرجــل بــاء غــره؛ فمنــع نــكاح احلامــل حتــى تضــع .قــال

تعــاىل( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [الطــاق.]4 :

ِ
ــرض ،وقــد جــاء القــرآن باملحافظــة عليــه بأقــوم الطــرق وأعدهلــا .فنهــى
اخلامــس :الع ْ

املســلم عــن أن يتكلــم يف أخيــه بــا يؤذيــه ،أوجــب عليــه إن رمــاه بفريــة حــد القــذف ثامنــن

جلــدة .قــال تعــاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ) [احلجــرات .]12 :وقبــح ًّ
جــل وعــا غيبــة املســلم غايــة التقبيــح .بقولــه( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ) [احلجــرات ،]11 :وقــال يف إجيــاب حــد
القــاذف( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ) [النــور.]5-4 :

الســادس :املــال ،وقــد جــاء القــرآن باملحافظــة عليــه بأقــوم الطــرق وأعجلهــا .ولذلــك
منــع أخــذه بغــر حــق رشعــي ،وأوجــب عــى الســارق حــد الرسقــة وهــو قطــع اليــد كــا تقــدم.
قــال تعــاىل( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ)

[النســاء ،]29 :وقــال( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [املائــدة .]38 :وكل
ذلــك حمافظــة عــى املــال ودر ًءا للمفســدة عنــه" (.)1

(( (1أضواء البيان.)50-47 /3( ،
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املطلب الرابع :تنبيهه عىل مقصد التيسري ورفع احلرج:
وقــد ن َّبــه الشــنقيطي إىل مقصــد التيســر ورفــع احلــرج يف مواضــع كثــرة مــن تفســره ،ومــن

أمثلــة ذلــك:

قــال -يف تفســر قولــه تعــاىل( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [املائــدة " :-]6 :احلــرج:

الضيــق ...وقــد بــن تعــاىل يف هــذه اآليــة الكريمــة :أن هــذه احلنيفيــة الســمحة التــي جــاء هبــا

ســيدنا حممــد  ،أهنــا مبنيــة عــى التخفيــف والتيســر ،ال عــى الضيــق واحلــرج ،وقــد
رفــع اهلل فيهــا اآلصــار واألغــال التــي كانــت عــى مــن قبلنــا.

وهــذا املعنــى الــذي تضمنتــه هــذه اآليــة الكريمــة ذكــره جــل وعــا يف غــر هــذا املوضــع

كقولــه تعــاىل( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [البقــرة ،]185:وقولــه( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ) [النســاء.]28:

ومــن رفــع احلــرج يف هــذه الرشيعــة الرخصــة يف قــر الصــاة يف الســفر واإلفطــار يف رمضان

فيــه ،وصــاة العاجــز عــن القيــام قاعــدً ا وإباحــة املحظــور للــرورة؛ كــا قــال تعــاىل( :ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [األنعــام ،]119:إىل غــر ذلــك مــن أنــواع التخفيــف والتيســر ،ومــا
تضمنتــه هــذه اآليــة الكريمــة واآليــات التــي ذكرنــا معهــا مــن رفــع احلــرج ،والتخفيــف يف رشيعــة

نبينــا  ،هــو إحــدى القواعــد اخلمــس ،التــي ُبنــي عليهــا الفقــه اإلســامي" (.)1

املطلب اخلامس :اعتباره للمصلحة:
موضــوع املصالــح مــن أكثــر املوضوعــات التــي لقيــت اهتام ًمــا واسـ ًعا يف عرصنــا ،وال عجــب

يف ذلــك فقــد اختــر علامؤنــا الرشيعــة وغاياهتــا األساســية يف قاعــدة جلــب املصلحــة ،وكان هلــذه

املســألة موقــع مــن فكــر الشــنقيطي .-  -
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(( (1أضواء البيان.)300 /5( ،

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
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ِ
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حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

ومــن كالمــه يف تأصيــل هــذه القاعــدة " :وقــد جــاء القــرآن بجلــب املصالــح بأقــوم الطــرق

وأعدهلــا ،ففتــح األبــواب جللــب املصالــح يف مجيــع املياديــن ،قــال تعــاىل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [اجلمعــة ،]10:وقــال( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [البقــرة ،]198:وقــال( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [النســاء .]29 :وألجــل هــذا جــاء الــرع الكريــم بإباحــة املصالــح

املتبادلــة بــن أفــراد املجتمــع عــى الوجــه املــروع ،ليســتجلب كل مصلحتــه مــن اآلخــر ،كالبيــوع
واإلجــارات واألكريــة واملســاقاة واملضاربــة ،ومــا جــرى جمــرى ذلــك " (.)1

وقــال  " :-  -ومــا زعمــه املرشكــون واليهــود مــن أن النســخ مســتحيل عــى اهلل؛ ألنــه

يلزمــه البــداء ،وهــو الــرأي املتجــدد ظاهــر الســقوط ،واضــح البطــان لــكل عاقــل؛ ألن النســخ ال

يلزمــه البــداء البتــة ،بــل اهلل جــل وعــا يــرع احلكــم وهــو عــامل بــأن مصلحتــه ســتنقيض يف الوقــت
املعــن ،وأنــه عنــد ذلــك الوقــت ينســخ ذلــك احلكــم ويبدلــه باحلكــم اجلديــد الــذي فيــه املصلحــة؛

فــإذا جــاء ذلــك الوقــت املعــن أنجــز جــل وعــا مــا كان يف علمــه الســابق مــن نســخ ذلــك احلكــم،
الــذي زالــت مصلحتــه بذلــك احلكــم اجلديــد الــذي فيــه املصلحــة " (.)2

وقــال يف موضــع آخــر ":فــاهلل جــل وعــا يــرع األحــكام ألجــل العلــل املشــتملة عــى

املصالــح التــي يعــود نفعهــا إىل خلقــه الفقــراء إليــه ال إىل اهلل جــل وعــا (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [إبراهيــم.]8:

وقــد رصح تعــاىل ورصح رســوله  بأنــه يــرع األحــكام مــن أجــل احلكــم

املنوطــة بذلــك الترشيــع .وأرصح لفــظ يف ذلــك لفظــة (مــن أجــل) وقــد قــال تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [املائــدة ]32:اآليــة »(.)3
(( (1أضواء البيان.)49 /3( ،
(( (2أضواء البيان.)446 /2( ،
(( (3أضواء البيان.)211 /4( ،
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املطلــب الســادس :تنبيهــه إىل النظــر للمعــاين وعــدم الوقــوف عنــد ظواهــر
األلفــاظ:

املعنــى هــو مقصــود املتكلــم مــن خطابــه؛ فــإذا وصــل إىل املخا َطــب معنــى غــر مقصــود

للمتكلــم فذلــك ناتــج عــن عــدم دقــة يف التفســر؛ إمــا ألنــه اقتــر عــى معطيــات اللغــة ،أو ألنــه
تدخــل بشــكل كبــر يف التأويــل .وال ينفــي هــذا احتــال أن يتوصــل املخاطــب إىل دالالت حتتملهــا

اللغــة ،دون أن تكــون مقصــودة للمتكلــم؛ إذ "ليــس كل حمتمــل للفــظ مــرا ًدا بــه فيــه ،وهــذا مــن

نفيــس علــم األصــول " كــا يقــول ابــن العــريب املالكــي(.)1

ناظــرا إىل املعــاين املــرادة مــن النــص ،غــر واقــف عنــد
واملتتبــع لتفســر الشــنقيطي جيــده
ً

األلفــاظ ،وال جامــدً ا عليهــا ،كــا كان ال ينــي عــن التحذيــر مــن الوقــوف عنــد الظاهــر ،ومــن

أقوالــه يف ذلــك" :وضابــط القيــاس الصحيــح هــو أن تكــون العلــة التــي علــق الشــارع هبــا احلكــم

ورشعــه مــن أجلهــا موجــودة بتاممهــا يف الفــرع مــن غــر معــارض يف الفــرع يمنــع حكمهــا فيــه.
وكذلــك القيــاس املعــروف بـ(القيــاس يف معنــى األصــل) الــذي هــو اإلحلــاق بنفــي الفــارق املؤثــر
يف احلكــم .فمثــل ذلــك ال تــأيت الرشيعــة بخالفــه ،وال يعــارض نصــا ،وال يتعــارض هــو يف نفســه،

وســنرضب لــك أمثلــة مــن ذلــك تســتدل هبــا عــى جهــل الظاهريــة القــادح الفاضــح ،وقوهلــم

عــى اهلل وعــى رســوله وعــى دينــه أبطــل الباطــل الــذي ال يشــك عاقــل يف بطالنــه وعظــم رضره
عــى الديــن بدعــوى أهنــم واقفــون مــع النصــوص ،وأن كل مــا مل يــرح بلفظــه يف كتــاب أو ســنة

فهــو معفــو عنــه ،ولــو رصح بعلــة احلكــم املشــتملة عــى مقصــود الشــارع مــن حكمــة الترشيــع،
فأهــدروا املصالــح املقصــودة مــن الترشيــع.

وقالــوا عــى اهلل مــا يقتــي أنــه يــرع املضــار الظاهــرة خللقــه .فمــن ذلــك مــا ثبــت يف
ِ
ـم
الصحيحــن مــن حديــث أيب بكــرة  مــن أن النبــي  قــالَ « :ل َي ْقضـ َ َّ
ـن َح َكـ ٌ
ــن ا ْثن ْ ِ
ــان»( )2فالنبــي  يف هــذا احلديــث الصحيــح هنــى عــن احلكــم
ــو َغ ْض َب ُ
َب ْ َ
َــن َو ُه َ
(( (1أحــكام القرآن .)191/1( ،وينظر :بحث «نظريــة املعنى عند رشاح احلديث النبوي».
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(( (2رواه البخــاري يف «صحيحــه» (كتــاب األحــكام ،بــاب هــل يقــي القــايض أو يفتــي وهــو غضبــان) ( )65 /9برقــم)7158( :؛

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

يف وقــت الغضــب ،وال يشــك عاقــل أنــه خــص وقــت الغضــب بالنهــي دون وقــت الرضــا؛ ألن

الغضــب يشــوش الفكــر فيمنــع مــن اســتيفاء النظــر يف احلكــم؛ فيكــون ذلــك ســب ًبا لضيــاع حقــوق
املســلمني ،فيلــزم عــى قــول الظاهريــة كــا قدمنــا إيضاحــه أن النهــي خيتــص بحالــة الغضــب،
وال يتعداهــا إىل غريهــا مــن حــاالت تشــويش الفكــر املانعــة مــن اســتيفاء النظــر يف احلكــم .فلــو

كان القــايض يف حــزن مفــرط يؤثــر عليــه تأثــرا أشــد مــن تأثــر الغضــب بأضعــاف ،أو كان يف

جــوع أو عطــش مفــرط يؤثــر عليــه أعظــم مــن تأثــر الغضــب ،فعــى قــول الظاهريــة فحكمــه بــن
النــاس يف تلــك احلــاالت املانعــة مــن اســتيفاء النظــر يف احلكــم عفــو جائــز؛ ألن اهلل ســكت عنــه

يف زعمهــم ،فيكــون اهلل قــد عفــا للقــايض عــن التســبب يف إضاعــة حقــوق املســلمني التــي نصبــه
اإلمــام مــن أجــل صيانتهــا وحفظهــا مــن الضيــاع...

وأمثــال هــذا منهــم كثــرة جــدًّ ا وقصدنــا التنبيــه عــى بطــان أســاس دعواهــم ،وهــو الوقوف

مــع اللفــظ مــن غــر نظــر إىل معــاين الترشيــع واحلكــم واملصالــح التــي هــي منــاط األحــكام،

وإحلــاق النظــر بنظــره الــذي ال فــرق بينــه وبينــه يؤثــر يف احلكــم .واعلــم أن التحقيــق الــذي ال

شــك فيــه أن اهلل تعــاىل يــرع األحــكام ملصالــح اخللــق "،فأفعالــه وترشيعاتــه كلهــا مشــتملة عــى
احلكــم واملصالــح مــن جلــب املنافــع ودفــع املضــار" (.)1

املطلب السابع :مراعاته مقاصد املكلفني:
يؤكــد الشــنقيطي عــى هــذا األصــل يف تفســره ،ومــن األمثلــة عــى ذلــك مــا قالــه أثنــاء
ِ
ـي عليهــا الفقــه اإلســامي ،ومنهــا قاعــدة" :األمــور تبــع
كالمــه عــن القواعــد اخلمــس ،التــي ُبنـ َ
املقاصــد ،ودليــل هــذه حديــثِ :إ َّنــا ْالَعــا ُل بِالنِّيـ ِ
ـات»" ( )2كــا يقــول .-  -
َّ
ْ َ
« َ

ومسلم يف «صحيحه» (كتاب ْالقضية ،باب كراهة قضاء القايض وهو غضبان) )132 /5( ،برقم.)1717( :
(( (1أضــواء البيان )211 /4( ،باختصار.
(( (2أضواء البيان .)301 /5( ،واحلديث ســبق خترجيه.
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املبحث الثالث
التفســر املقاصــدي عند العالمة الشــنقيطي  -اجلانــب التطبيقي
املطلب األول :تقصيد أحكام القرآن:

مصطلــح (التقصيــد) مســتعار مــن اإلمــام الشــاطبي؛ حيــث ذكــره يف «املوافقــات»  -عندمــا

عــدَّ األمــور التــي تلــزم مفــر القــرآن  -حيــث قــال " :ومنهــا :أن يكــون عــى بــال مــن الناظــر

واملفــر واملتكلــم عليــه أن مــا يقولــه تقصيــد منــه للمتكلــم ،والقــرآن كالم اهلل؛ فهــو يقــول بلســان

بيانــه :هــذا مــراد اهلل.)1( "...

ويــرى الريســوين أن التقصيــد يعنــي التعليــل .قــال  -أثنــاء كالمــه عــن معنــى التعليــل :-

واضحــا ،يناســب موضــوع املقاصد،
"واحلقيقــة أننــا لــو أردنــا أن نضــع ملصطلــح (التعليــل) مراد ًفــا
ً
ويبعــد بنــا عــن اجلــدل الــذي دار ذات يــوم حــول مســألة التعليــل ،لــكان هــذا املــرادف هــو:

مصطلــح (التقصيــد)؛ ألن تعليــل األحــكام  -يف حقيقتــه  -هــو تقصيــد هلــا؛ أي تعيــن ملقاصدهــا.
فالتعليــل يســاوي التقصيــد " ( .)2وهــذا املعنــى هــو املــراد يف هــذا املطلــب.

وممــا قالــه الشــنقيطي يف موضــوع التعليــل" :وقــد رصح تعــاىل ورصح رســوله 

بأنــه يــرع األحــكام مــن أجــل احلكــم املنوطــة بذلــك الترشيــع .وأرصح لفــظ يف ذلــك لفظــة

(مــن أجــل) وقــد قــال تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [املائــدة.)3( " ]32:

ومــن األمثلــة الواضحــة عــى ذلــك :تعليلــه لبعــض األحــكام الرشعيــة أثنــاء تفســره قولــه

تعــاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [اإلرساء،]9 :
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(( (1ينظر :املوافقات.)284/4( ،
(( (2ينظر :نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص.)13
(( (3أضواء البيان.)211 /4( ،

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

ومــن جوانــب هــدي القــرآن للتــي هــي أقــوم التــي ذكرهــا :جعلــه الطــاق بيــد الرجــل ،وإباحتــه

تعــدّ د الزوجــات ،والقصــاص ،وقطــع يــد الســارق .وقــد بــن  -  -ممــا ظهــر لــه مــن
احلكمــة يف كل هــذه األحــكام ذلــك(.)1

املطلب الثاين :االستدالل باملقاصد عىل األحكام:

يعكــس االســتدالل الغايــة املنهجيــة للفكــر ،ففيــه التنظيــم املؤســس عــى قــراءات نظريــة

ووســائل منهجيــة ،وفيــه الرتكيــب ألن كل اســتدالل يتطلــب ثالثــة عنــارص هــي :مقدمــة أو

مقدمــات ُيســتدَ ل هبــا ،ونتيجــة الزمــة عــن تلــك املقدمــات ،وعالقــة منطقيــة بــن املقدمــات

والنتيجــة(.)2

ويف هــذا املطلــب فــإن املقدمــات التــي ُيســتدَ ل هبــا إنــا هــي (مقاصــد الرشيعــة) ،وأروم مــن

مجــع النــاذج العمليــة الســتدالل الشــنقيطي باملقاصــد عــى آرائــه التــي خــرج هبــا إىل إثبــات أنــه

كان ذا فهــم مقاصــدي يف املســائل التــي بحثهــا يف تفســره.

وفيــا يــي بعــض األمثلــة الدالــة عــى توظيــف الشــنقيطي املقاصــد يف االســتدالل لألحــكام

الرشعيــة ،وقــد جعلتهــا يف فــروع كــا يــي:

الفرع األول :اســتدالله بمقصد التيسري ورفع احلرج:
ومــن األمثلــة عــى ذلــك :قولــه -يف تفســر قولــه تعــاىل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ) [املائــدة" :-]6:اعلــم أن لفظــة (مــن) يف هــذه اآليــة الكريمــة حمتملــة:
ألن تكــون للتبعيــض ،فيتعــن يف التيمــم الــراب الــذي لــه غبــار يعلــق باليــد .وحيتمــل أن تكــون
البتــداء الغايــة ،أي مبــدأ ذلــك املســح كائــن مــن الصعيــد الطيــب ،فــا يتعــن مــا لــه غبــار.

(( (1ينظر :أضواء البيان.)40-21 /3( ،
(( (2ينظر :نظرية املقاصد عند الطاهر بن عاشور( ،ص.)189
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فــإذا علمــت ذلــك ،فاعلــم أن يف هــذه اآليــة الكريمــة إشــارة إىل هــذا القــول األخــر ،وذلــك

يف قولــه تعــاىل( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [املائــدة ،]6:فقولــه( :ﮇ ﮈ) نكــرة يف
ســياق النفــي زيــدت قبلهــا (مــن) ،والنكــرة إذا كانــت كذلــك ،فهــي نــص يف العمــوم ...فاآليــة

تــدل عــى عمــوم النفــي يف كل أنــواع احلــرج ،واملناســب لذلــك كــون مــن البتــداء الغايــة ،ألن

كثــرا مــن البــاد ليــس فيــه إال الرمــال أو اجلبــال ،فالتكليــف بخصــوص مــا فيــه غبــار يعلــق
باليــد ،ال خيلــو مــن حــرج يف اجلملــة " (.)1

الفرع الثاين :استدالله باملصلحة:
قــال أثنــاء كالمــه عــن مســألة تعــدد الزوجــات" :ومــا يزعمــه بعــض املالحــدة مــن أعــداء

ديــن اإلســام ،مــن أن تعــدد الزوجــات يلزمــه اخلصــام والشــغب الدائــم املفــي إىل نكــد احليــاة،
دائــا ،وأن هــذا
ألنــه كلــا أرىض إحــدى الرضتــن ســخطت األخــرى ،فهــو بــن ســخطتني
ً

ليــس مــن احلكمــة ،فهــو كالم ســاقط ...وهــو يف جنــب املصالــح العظيمــة التــي ذكرنــا يف تعــدد
الزوجــات؛ مــن صيانــة النســاء ،وتيســر التزويــج جلميعهــن ،وكثــرة عــدد األمــة لتقــوم بعددهــا

الكثــر يف وجــه أعــداء اإلســام كال يشء؛ ألن املصلحــة العظمــى يقــدم جلبهــا عــى دفــع املفســدة

الصغــرى.

فلــو فرضنــا أن املشــاغبة املزعومــة يف تعــدد الزوجــات مفســدة ،أو أن إيــام قلــب الزوجــة

األوىل بالــرة مفســدة ،لقدمــت عليهــا تلــك املصالــح الراجحــة التــي ذكرنــا ،كــا هــو معــروف

يف األصــول...

ففــداء األســارى مصلحــة راجحــة ،ودفــع فدائهــم النافــع للعــدو مفســدة مرجوحــة ،فتقــدم

عليهــا املصلحــة الراجحــة ،أمــا إذا تســاوت املصلحــة واملفســدة ،أو كانــت املفســدة أرجــح -

كفــداء األســارى بســاح يتمكــن بســببه العــدو مــن قتــل قــدر األســارى أو أكثــر مــن املســلمني
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(( (1أضواء البيان.)353 /1( ،

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

 ،فــإن املصلحــة تلغــى لكوهنــا غــر راجحــة" (.)1ومــن األمثلــة عــى ترجيحــه بــن األقــوال املختلفــة بنــاء عــى املصلحــة مــا قالــه يف تفســر

قولــه تعــاىل( :ﮛ ﮜ ﮝ) [الرمحــن " :]10:أخــذ بعــض علــاء األصــول مــن هــذه اآليــة
الكريمــة وأمثاهلــا مــن اآليــات  -كقولــه تعــاىل( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [البقــرة- ]29:

أن األصــل فيــا عــى األرض اإلباحــة ،حتــى يــرد دليــل خــاص باملنــع ،ألن اهلل امتــن عــى األنــام
بأنــه وضــع هلــم األرض ،وجعــل هلــم فيهــا أرزاقهــم مــن القــوت والتفكــه يف آيــة الرمحــن هــذه،

وامتــن عليهــم بأنــه خلــق هلــم مــا يف األرض مجي ًعــا يف قولــه( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ).
ومعلــوم أنــه جــل وعــا ال يمتــن بحــرام إذ ال منــة يف يشء حمــرم ،واســتدلوا لذلــك أيضــا

بحــر املحرمــات يف أشــياء معينــة يف آيــات مــن كتــاب اهلل ...ويف هــذه املســألة قــوالن آخــران:
أحدمهــا :أن األصــل فيــا عــى األرض التحريــم حتــى يــدل دليــل عــى اإلباحــة ،واحتجــوا

هلــذا بــأن مجيــع األشــياء مملوكــة هلل جــل وعــا ،واألصــل يف ملــك الغــر منــع التــرف فيــه إال
بإذنــه ،ويف هــذا مناقشــات معروفــة يف األصــول ،ليــس هــذا حمــل بســطها.

القــول الثــاين :هــو الوقــف وعــدم احلكــم فيهــا بمنــع وال إباحــة حتــى يقــوم الدليــل،

فتحصــل أن يف املســألة ثالثــة مذاهــب :املنــع ،واإلباحــة ،والوقــف.

والــذي يظهــر يل صوابــه يف هــذه املســألة هــو التفصيــل ،ألن األعيــان التــي خلقهــا اهلل يف

األرض للنــاس هبــا ثــاث حــاالت:

األوىل :أن يكــون فيهــا نفــع ال يشــوبه رضر كأنــواع الفواكــه وغريهــا .الثانيــة :أن يكــون فيهــا

رضر ال يشــوبه نفــع كأكل األعشــاب الســامة القاتلــة .الثالثــة :أن يكــون فيهــا نفــع مــن جهــة ورضر

مــن جهــة أخــرى ،فــإن كان فيهــا نفــع ال يشــوبه رضر ،فالتحقيــق محلهــا عــى اإلباحــة حتــى يقــوم
(( (1أضواء البيان.)23 /3( ،
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دليــل عــى خــاف ذلــك لعمــوم قولــه( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) ،وقولــه( :ﮛ

ﮜ ﮝ) .وإن كان فيهــا رضر ال يشــوبه نفــع فهــي عــى التحريــم لقولــه « :ال

ِ
ضار»( .)1وإن كان فيهــا نفــع مــن جهــة ورضر مــن جهــة أخــرى فلهــا ثــاث حــاالت:
ض َر وال َ
َ َ

األوىل :أن يكــون النفــع أرجــح مــن الــرر .والثانيــة :عكــس هــذا .والثالثــة :أن يتســاوى األمــران.
ِ
ضار» ،وألن
ض َر وال َ
فــإن كان الــرر أرجــح مــن النفــع أو مســاو ًيا لــه فاملنــع حلديــث« :ال َ َ

درء املفاســد مقــدم عــى جلــب املصالــح ،وإن كان النفــع أرجــح ،فاألظهــر اجلــواز ،ألن املقــرر يف
األصــول أن املصلحــة الراجحــة تقــدم عــى املفســدة املرجوحــة "(.)2

الفرع الثالث :اســتدالله بالغايات التي نزل القرآن من أجلها:
مــن األمــور التــي كان الشــنقيطي يســتدل هبــا :الغايــات التــي نــزل القــرآن مــن أجلهــا؛ فلــم

يكــن يقــف عنــد ظواهــر األلفــاظ ،بــل كانــت احلكمــة أو الغايــة التــي ُ ِ
ش َع مــن أجلهــا احلكــم-

ا  -دليـ ً
مثـ ً
ا يمكــن مــن خاللــه ترجيــح أحــد األقــوال.

ومــن األمثلــة عــى ذلــك قولــه يف تفســر قولــه تعــاىل( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [البقــرة :]196:الــذي يظهــر لنــا رجحانــه بالدليــل مــن األقــوال املذكــورة
هــو مــا ذهــب إليــه مالــك والشــافعي وأمحــد يف أشــهر الروايتــن عنــه أن املــراد باإلحصــار يف اآليــة
إحصــار العــدو ،وأن مــن أصابــه مــرض أو نحــوه ال حيــل إال بعمــرة؛ ألن هــذا هــو الــذي نزلــت
فيــه اآليــة ودل عليــه قولــه تعــاىل( :ﯷ ﯸ) (.)3
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(( (1سبق خترجيه.
(( (2أضواء البيان.)495 /7( ،
(( (3أضواء البيان.)80 /1( ،

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

الفرع الرابع :استدالله بسد الذرائع:
قــال أثنــاء بحثــه ملســألة مصافحــة املــرأة االجنبيــة :ال جيــوز للرجــل األجنبــي أن يصافــح

امــرأة أجنبيــة منــه .وال جيــوز لــه أن يمــس يشء مــن بدنــه شــيئا مــن بدهنــا .والدليــل عــى ذلــك
أمــور:

ِ
ـاء )1(»...احلديــث.
األول :أن النبــي  ثبــت عنــه أنــه قــال« :إِ ِّن َل ُأ َصافـ ُ
ـح الن َِّسـ َ

واهلل يقــول( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [األحــزاب ،]21:فيلزمنــا أال نصافــح النســاء اقتــداء

بــه  ، واحلديــث املذكــور موضــح يف ســورة احلــج ،يف الــكالم عــى النهــي عــن لبــس
املعصفــر مطلقــا يف اإلحــرام وغــره للرجــال .ويف ســورة األحــزاب ،يف آيــة احلجــاب هــذه.

وكونــه  ال يصافــح النســاء وقــت البيعــة دليــل واضــح عــى أن الرجــل ال

يصافــح املــرأة ،وال يمــس يشء مــن بدنــه شــيئا مــن بدهنــا؛ ألن أخــف أنــواع اللمــس املصافحــة،

فــإذا امتنــع منهــا  يف الوقــت الــذي يقتضيهــا وهــو وقــت املبايعــة ،دل ذلــك عــى أهنــا
ال جتــوز ،وليــس ألحــد خمالفتــه  ،ألنــه هــو املــرع ألمتــه بأقوالــه وأفعالــه وتقريــره.
األمــر الثــاين :هــو مــا قدمنــا مــن أن املــرأة كلهــا عــورة جيــب عليهــا أن حتتجــب ،وإنــا أمــر

بغــض البــر خــوف الوقــوع يف الفتنــة ،وال شــك أن مــس البــدن للبــدن ،أقــوى يف إثــارة الغريــزة،
وأقــوى داع ًيــا إىل الفتنــة مــن النظــر بالعــن ،وكل منصــف يعلــم صحــة ذلــك.

األمــر الثالــث :أن ذلــك ذريعــة إىل التلــذذ باألجنبيــة ،لقلــة تقــوى اهلل يف هــذا الزمــان وضيــاع

األمانــة ،وعــدم التــورع عــن الريبــة ،وقــد أخربنــا مــرارا أن بعــض األزواج مــن العــوام ،يقبــل

أخــت امرأتــه بوضــع الفــم عــى الفــم ويســمون ذلــك التقبيــل احلــرام باإلمجــاع ســاما ،فيقولــون:

ســلم عليهــا ،يعنــون :قبلهــا ،فاحلــق الــذي ال شــك فيــه التباعــد عــن مجيــع الفتــن والريــب
(( (1رواه مالــك يف «املوطــأ» (كتــاب البيعــة ،بــاب مــا جــاء يف البيعــة) ()1430 /5؛ وابــن حبــان يف «صحيحــه» (كتــاب الســر ،بــاب
ذكــر مــا يســتحب لإلمــام أخــذ البيعــة مــن نســاء رعيتــه عــى نفســه إذا أحــب ذلــك) ( )417 /10برقــم.)4553( :
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وأســباهبا ،ومــن أكربهــا ملــس الرجــل شــيئا مــن بــدن األجنبيــة ،والذريعــة إىل احلــرام جيــب ســدها؛
كــا أوضحنــاه يف غــر هــذا املوضــع(.)1

وقــال يف مســألة الصــاة يف املقــرة" :األحاديــث يف هــذا البــاب كثــرة صحيحــة ال مطعــن

فيهــا ،وهــي تــدل داللــة واضحــة عــى حتريــم الصــاة يف املقــرة؛ ألن كل موضــع صــي فيــه يطلــق

عليــه اســم املســجد؛ ألن املســجد يف اللغــة مــكان الســجود ،ويــدل لذلــك قولــه 
ِ
ـت ِل ْالَ ْر ُض َم ْسـ ِ
ـجدً ا »...احلديــث( .)2أي :كل مــكان منهــا جتــوز
يف احلديــث الصحيــحَ « :و ُجع َلـ ْ َ

الصــاة فيــه .وظاهــر النصــوص املذكــورة العمــوم ،ســواء نبشــت املقــرة واختلــط تراهبــا بصديــد

األمــوات أو مل تنبــش؛ ألن علــة النهــي ليســت بنجاســة املقابــر كــا يقولــه الشــافعية؛ بدليــل اللعــن
الــوارد مــن النبــي  عــى مــن اختــذ قبــور األنبيــاء مســاجد .ومعلــوم أن قبــور األنبيــاء

صلــوات اهلل وســامه عليهــم ليســت نجســة ،فالعلــة للنهــي ســد الذريعــة؛ ألهنــم إذا عبــدوا اهلل
عنــد القبــور آل هبــم األمــر إىل عبــادة القبــور" (.)3

الفرع اخلامس :اســتدالله بمقاصد املكلفني:
قــال يف مســألة طــاق الثــاث " :وهــذا الوجــه ال إشــكال فيــه؛ جلــواز تغــر احلــال عنــد تغــر

القصــد؛ ألن األعــال بالنيــات ،ولــكل امــرئ مــا نــوى "(.)4

ويف موضــع آخــر مــن نفــس املســألة يقــول " :تغيــر ُع َمـ َـر للحكــم مبنــي عــى تغيــر قصدهــم،
والنبــي  قــال« :إِ َّنــا ْالَ ْعــا ُل بِالنِّيـ ِ
ـاتَ ،وإِ َّنـ َـا لِ ـك ُِّل ا ْمـ ِ
ـوى » ( .)5فمــن قــال:
ـر ٍئ َمــا َنـ َ
َّ
َ
َ

(أنــت طالــق ،أنــت طالــق ،أنــت طالــق) .ونــوى التأكيــد فواحــدة ،وإن نــوى االســتئناف بــكل
(( (1أضواء البيان.)256 /6( ،
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(( (2رواه البخــاري يف «صحيحــه» (كتــاب التيمــم ،بــاب التيمــم وقــول اهلل تعــاىل فلــم جتــدوا مــاء فتيممــوا صعيــدا طيبــا) ()74 /1
برقــم.)335( :
(( (3أضواء البيان.)296 /2( ،
(( (4أضواء البيان.)122 /1( ،
(( (5سبق خترجيه.

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

واحــدة فثــاث .واختــاف حمامــل اللفــظ الواحــد الختــاف نيــات الالفظــن بــه ال إشــكال فيــه؛
«وإِ َّنـ َـا لِ ـك ُِّل ْامـ ِ
ـوى»" (.)1
ـر ٍئ َمــا َنـ َ
لقولــه َ :
وأكتفــي هبــذه النــاذج التطبيقيــة التــي ســقتها عــى ســبيل التمثيــل ال احلــر .ولعــل فيهــا كفاية

يف بيــان أن الشــنقيطي كان مقاصد ًيــا يف تفســره بالضوابــط املعتــرة ،وأنــه مل هيمــل هــذا اجلانــب بــل

عمــل عــى توظيفــه يف الكشــف عــن املقصــود مــن اخلطــاب القــرآين.

(( (1أضواء البيان.)132 /1( ،
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املبحث الرابع
التفســر املقاصدي عند العالمة الشــنقيطي  -العوامل والســات ()1
املطلب األول :عوامل ( )2بروز التفسري املقاصدي عند الشنقيطي:

أتنــاول يف هــذا املطلــب األســباب التــي كان هلــا أثــر يف بــروز التفســر املقاصــدي عنــد
الشــنقيطي وذلــك مــن خــال ترمجتــه؛ أي بيــان أثــر الســرة الذاتيــة ل َع َل ِمنــا ،والبيئــة التــي عــاش

فيهــا ،والوظائــف التــي تقلدهــا ...يف توجيــه فكــره مقاصد ًيــا؛ بحيــث أصبــح هــذا النــوع مــن

الفهــم َم ْع َلـ ًـا يلحظــه املطلــع عــى تفســره ،بــل إن املهتــم بدراســة ترمجتــه يستشــعر الواقــع العمــي

هلــذا الفهــم.

فالــكالم عــن مقاصديــة الشــنقيطي يف تفســره يبــدأ مــن النظــر يف ترمجتــه  ،-  -ومــا

كان عليــه مــن ســعة العلــم نقـ ً
ا وعقـاً ،فهــو عــامل يف احلديــث واألثــر ،ويظهــر هــذا يف اســتنباطاته

مــن األحاديــث واآلثــار التــي استشــهد هبــا يف تفســره .وهــو إمــام يف النظــر وإعــال العقــل يف فهــم
الرشيعــة والتفســر بالــرأي ،وهــذا مــا يلمســه الناظــر يف تفســره ،ويف غــره مــن كتبــه .وأردف ذلــك

بعقلــه الواســع وفهمــه الدقيــق ،كــا وصفــه مرتمجــوه.

وســأتناول هــذا املوضــوع يف عــدة نقــاط ،كل نقطــة حتمــل جان ًبــا يوضــح إحــدى العوامــل التــي

وجهتــه هــذا الوجهــة املقاصديــة ،ويمكــن إمجــال هــذه العوامــل بــا ييل:

ـرا مــن هــذه العوامــل والســات مســتنبطة مــن ترمجــة الشــنقيطي والتعريــف بتفســره ،ومــن املبحثــن
( )1ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن كثـ ً
املخصصــن للــكالم عــن التفســر املقاصــدي عنــد الشــنقيطي مــن الناحيتــن النظريــة والتطبيقيــة ،ومــن الصعوبــة بمــكان العــزو يف
ـت رضور َة حتديـ ِ
ـد موضعــه َب َّينْ ُتــه بالعــزو إىل حملــه
كل مســألة إىل موضعهــا مــن الدراســة؛ فاكتفيــت هبــذه اإلحالــة العامــة ،ومــا رأيـ ُ
والصفحــة التــي ورد فيهــا.
ـيءُ .يقــالَ " :ك ْثــرة اإلنتــاج مــن عوامــل الرخــاء" .ينظــر :املعجــم الوســيط ،مــادة (عمــل)،
( )2العامــل :هــو الباعــث أو املؤثــر يف الـ َّ
(.)628/2

50

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

أوالً :االســتعداد الفطــري ومكونــات شــخصيته :فاملتأمــل يف ترمجتــه يلحــظ نبوغــه املبكــر،

وعقليتــه املتميــزة ،وهنمــه الشــديد للمعرفــة ،واجلــد يف طلبهــا .وقــد ســاعده عــى ذلــك توفــر املنــاخ

العلمــي ،لكونــه نشــأ يف بيئــة علميــة خالصــة منــذ نشــأته يف شــنقيط ،حتــى انتقالــه إىل احلجــاز.

أهلــه للنبــوغ العلمــي ،واإلفــادة مــن علــوم املعارصيــن لــه ،واكتشــاف اجلوانــب
كل ذلــك َّ

التــي وقــع فيهــا التقصــر؛ فاهتــدى إىل رضورة أن يأخــذ االجتهــاد مكانــه الالئــق بــه ،دون أن

يرتتــب عــى ذلــك اخلــروج عــن أصــول اإلســام ،ووجــد أن خــر مــا يكفــل ذلــك هــو الفهــم

املقاصــدي للوحيــن قرآنًــا وســنة ،ومهــا أهــم مصدريــن ملــن يريــد فهــم هــذا الديــن ،وبالتــايل
يمكنــه أن يســهم يف إحيــاء علومــه وتنزيلهــا عــى الواقــع؛ لتقــوم بدورهــا يف إصــاح حــال
اإلنســان يف املعــاش واملعــاد.

ثان ًيــا :العامــل الوظيفــي :فيبــدو مــن دراســة املهــام التــي توالهــا ،والوظائــف التــي تقلدهــا

-مــن قضــاء وإفتــاء وتدريــس -أنــه وجــد نفســه يف مواجهــة مبــارشة مــع اختــاالت يف فهــم

اإلســام ووظيفتــه ،وانحرافــات فكريــة وســلوكية ،ومشــكالت حياتيــة ...جعلتــه يستشــعر
احلاجــة املاســة إىل التغيــر ،خاصــة أن معظــم األســباب التــي أدت إىل ذلــك ترجــع إىل ســوء فهــم

لإلســام ومقاصــده؛ فــكان ذلــك مدعــاة لالهتــام بالفكــر املقاصــدي.

فاشــتغاله بالقضــاء كشــف لــه عــن حاجــة املجتمــع إىل حتريــر االجتهــاد؛ حتــى يتســنى

للقــايض الفصــل يف القضايــا العاجلــة برسعــة وفاعليــة ،دون أن يرتتــب عــى ذلــك التخــي عــن

الضوابــط الرشعيــة.

أمــا اإلفتــاء فقــد أظهــر لــه تأثــر الــرع يف حيــاة اإلنســان املســلم؛ فتولــدت لديــه احلاجــة

ـادرا عــى مواكبــة التطــورات الطارئــة واألحــداث املســتجدة ،والتــي
إىل تطويــر اإلفتــاء وجعلــه قـ ً

ال تفــي هبــا النصــوص املحــدودة ،كــا ال يعقــل أن تعالــج القضايــا واملشــكالت املعــارصة بفتــاوى
وضعــت منــذ مــاض ســحيق ،اختلفــت ظروفــه وأحوالــه ،عــن ظــروف وأحــوال الزمــن املعــارص.
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كــا أن عملــه بالتدريــس أثمــر حقيقــة أن ال جتديــد مــع التصلــب يف اآلراء ،والعيــش يف

بوتقــة القديــم ،ومــن ثــم العجــز عــن التكيــف مــع تطــورات احليــاة .ومــن هنــا جتلــت لــه حاجــة
الرشيعــة الكتســاب قــدر مــن املرونــة جتعلهــا قــادرة عــى التكيــف مــع املطالــب املتجــددة لإلنســان؛
فاهتــدى إىل موضــوع املقاصــد وجتلــت لــه أمهيتــه؛ ألنــه عــن طريقــه يتعمــق فهــم املســلم ملفهــوم
جلــب املصالــح ودرء املفاســد ،التــي مــا جــاءت الرشائــع إال خلدمتهــا ورعايتهــا.

وهكــذا فــإن الوظائــف التــي عمــل هبــا الشــنقيطي كان هلــا أثــر واضــح يف توجيهــه إىل الفكــر

املقاصــدي وعنايتــه بــه عنايــة بالغــة.

ثال ًثــا :التوجــه اإلصالحــي :فالــدارس حليــاة الشــنقيطي يالحــظ توجهــه اإلصالحــي وخاصــة

يف املجــال العلمــي ،وهــذا التوجــه اإلصالحــي عنــد الشــنقيطي يظهــر يف النواحــي التاليــة:

وكثــرا مــا
1 .مؤلفاتــه :فالناظــر يف مــا صنفــه الشــنقيطي يستشــعر نزعتــه اإلصالحيــة،
ً

حتمــل حنايــا هــذه املؤلفــات كال ًمــا عــن الواقــع الــذي كان يعيــش فيــه الشــنقيطي وأثــره يف

إصالحــه ،كــا أن هــذه املؤلفــات تتميــز بالتجديــد العلمــي ممــا ال يتســع املقــام لذكــر أمثلــة
عليــه(.)1

2 .وظائفــه التــي توالهــا :ولعــل الــكالم الــذي ذكرتــه يف النقطــة الســابقة (العامــل

الوظيفــي) يفــي بالغــرض يف بيــان هــذه النقطــة.

وأخلــص إىل بيــان الغايــة مــن كالمــي عــن توجهــه اإلصالحــي بأنــه كان مــن الطبيعــي أن

يتوجــه إىل الفكــر املقاصــدي لتحقيــق هــذا اهلــدف؛ عــى اعتبــار أنــه خــر وســيلة للوصــول إىل

مقاصــده اإلصالحيــة.
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(( (1مــن مؤلفــات الشــنقيطي التــي تــدل عــى اهتامماتــه اإلصالحيــة واملقاصديــة -باإلضافــة إىل تفســره :-حكمــة الترشيــع ،واملثــل
العليــا يف اإلســام ،وكــال الرشيعــة وشــموهلا ،واملصالــح املرســلة ،وحماســن اإلســام .ينظــر :املطلــب املتعلــق بحياتــه وآثــاره يف
هــذا البحــث.
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ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

راب ًعــا :املذهــب املالكــي :ال ينبغــي أن نغفــل -أثنــاء الــكالم عــن العوامــل التــي وجهتــه

الوجهــة املقاصديــة -عــن أثــر املذهــب املالكــي عــى العالمــة الشــنقيطي .-  -

وليــس غري ًبــا أن يكــون للمذهــب املالكــي أثــر يف توجــه الشــنقيطي املقاصــدي؛ ذلــك أنــه يف

بدايــة تكوينــه العلمــي وحتــى اســتقراره يف احلجــاز كان مالكــي املذهــب .ومعلــوم مــا للمدرســة

املالكيــة مــن متيــز يف جمــال (املقاصــد)؛ فـ"املذهــب املالكــي هــو مذهــب املصلحــة واالســتصالح،
واالستحســان املصلحــي ،والتفســر املصلحــي للنصــوص .وهــو املذهــب احلــازم يف درء املفاســد

وســد ذرائعهــا واســتئصال أســباهبا .وهــو املذهــب الــذي يعتنــي عنايــة فائقــة بمقاصــد املكلفــن
ونياهتــم وال يقــف عنــد مظاهرهــم وألفاظهــم .وهــو مــن أكثــر املذهــب  -إن مل يكــن أكثرهــا -

تعلي ـ ً
ا لألحــكام الرشعيــة املتعلقــة بمجــال العبــادات واملعامــات " (.)1

فهــذه األصــول  -التــي تصــب يف نظريــة املقاصــد  -هيــأت للفكــر املقاصــدي عنــد الشــنقيطي

أن يرتعــرع عــى هــذا النحو.

املطلب الثاين :سامت التفسري املقاصدي عند الشنقيطي:
بعــد هــذا العــرض املوجــز للعوامــل التــي وجهتــه هــذه الوجهــة املقاصديــة؛ أتنــاول ســات

أيضــا:
التفســر املقاصــدي عنــد الشــنقيطي ،وســأجعلها عــى شــكل نقــاط موجــزة ً

ً
أوال :إن الــدارس لـــ «أضــواء البيــان» يــدرك أن الشــنقيطي  -  -قــد اســتخلص مــن

تدبــره لكتــاب اهلل أن أحكامــه قائمــة عــى مبــدأ (املقاصديــة)؛ أي إهنــا معللــة؛ فلــكل حكــم علــة

يرجــع إليهــا ،وهــذه األحــكام ترمــي إىل حتقيــق املصالــح ودرء املفاســد ،وإن تعــذر عــى بعــض
ُ
إدراك عللهــا ومعرفــة ِحك َِمهــا.
النــاس

(( (1نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص.)299
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وهكذا فإن التفسري املقاصدي عند الشنقيطي يقوم عىل أساسني:
1 .النظــر إىل معــاين النصــوص؛ وذلــك بتعليلهــا ،ومعرفــة أرسارهــا وحكمهــا ،دون الوقــوف
عنــد ظواهرهــا.
2 .النظر إىل األحكام؛ من حيث مقصودها يف جلب املصالح ودرء املفاسد.
ثان ًيــا :إن األســاس الــذي تقــوم عليــه نظريــة التفســر املقاصــدي عنــد الشــنقيطي هــو نظرتــه

ـتحرضا ملقاصــد القــرآن الكليــة أثنــاء
الشــمولية عنــد تفســره آليــات القــرآن؛ بمعنــى أنــه كان مسـ
ً

تناولــه للمفــردة أو العبــارة القرآنيــة؛ فرتتــب عــى اعتنــاء الشــنقيطي بــا يمكــن أن نطلــق عليــه
(النظــرة الكليــة للخطــاب القــرآين) أن نظرتــه أثنــاء تفســره آليــات القــرآن الكريــم مل تكــن نظــرة
ـتحرضا ملقاصــد القــرآن ،أثنــاء تناولــه لآليــة بالبيــان.
جتزيئيــة ،بــل كان مسـ
ً
ثال ًثا :تنوع التفســر املقاصدي عنده وشــموله لنظرية املقاصد كلها:

أمــا بخصــوص املصطلحــات التــي اســتخدمها؛ فلــم يقتــر الشــنقيطي عــى مصطلــح
ـرا هبــا عــن هــذا املعنــى.
(مقاصــد) ومشــتقاته ،ولكنــه اســتخدم جمموعــة مــن املصطلحــات ُم َعـ ِّ ً
ومــن هــذه املصطلحــات :احلكمــة ،العلــة ،الغــرض.

وأمــا عنــارص نظريــة التفســر املقاصــدي عنــده فقــد شــملت :التيســر ورفــع احلــرج ،النظــر
للمعــاين املــرادة وعــدم الوقــوف عنــد ظواهــر األلفــاظ ،ســد الذرائــع اعتبــار املصلحــة ،مقاصــد
املكلفــن ،تعليــل العبــادات.
وأمــا طريقتــه يف توظيــف املقاصــد عمل ًّيــا فقــد جــاءت عــى شــكلني :تقصيــد اآليــات

القرآنيــة ،واالســتدالل باملقاصــد عــى األحــكام.
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راب ًعــا :تنــوع اجتاهــات التفســر يف «األضــواء» بغــرض الكشــف عــن مقاصــد القــرآن :إن

الناظــر يف اهتاممــات الشــنقيطي اللغويــة حيســب أنــه مــن أعــام اللغويــن ،والناظــر يف مواعظــه
وحماولتــه تنزيــل اآليــات الكريمــة عــى الواقــع إلصالحــه يظنــه مــن رؤوس اهلدائيــن ،بينــا يرجــح
آخــر أنــه مــن الفقهــاء املجدديــن؛ ممــا يــراه مــن حتقيقــات فقهيــة وأصوليــة واجتهــادات حاذقــة.
والشــنقيطي  -يف احلقيقــة  -بــن هــؤالء وأولئــك جامــع موفــق ،وترجيــح انتســابه إىل إحــدى
املــدارس التفســرية تلــك ليــس بــأوىل مــن ترجيــح انتســابه إىل أخــرى؛ فجــاء تفســره عــى وفــق
هــذه املقاصــد متعــدد اجلوانــب خمتلــف االهتاممــات ،ال عــى نحــو جتميعــي متناثــر ،وإنــا وفــق
نظريــة ونســق حمــدد اختــاره الشــنقيطي ناظـ ًـا لتفســره.
مــن هنــا يمكــن أن نفهــم مثـ ً
ـا أن انشــغال الشــنقيطي بعلــوم اللغــة إنــا كان باملقــدار الــذي

يتوافــق مــع نظريتــه املقاصديــة وخيدمهــا ،وليســت غايــة بحــد ذاهتــا ومقصــدً ا مســتق ً
ال أراد حتقيقــه
كــا هــو احلــال عنــد بعــض املفرسيــن ...والــكالم ذاتــه ينطبــق عــى خمتلــف اهتاممــات الشــنقيطي
يف تفســره.
وهكــذا نــرى أنــه كان لثقافــة الشــنقيطي الشــاملة أثــر يف توجيهــه إىل البحــث الشــامل يف
احلكــم الرشعــي بجانبيــه االســتنباطي والتطبيقــي ،حيــث كانــت هــذه الثقافــة جامعــة بــن املنقــول
منهجــا ذا أبعــاد وجوانــب متنوعــة يقــوم عــى دراســة القــرآن
واملعقــول؛ فاختــار الشــنقيطي
ً

الكريــم بمختلــف الوســائل حتــى تتبــن مجيــع مقاصــده.

لقــد متيــز الشــنقيطي باجتــاه يف التفســر يمكــن أن نطلــق عليــه( :االجتــاه املقاصــدي يف
التفســر) .وينطلــق هــذا االجتــاه مــن مبــدأ توظيــف مجيــع العلــوم والوســائل واألدوات املعرفيــة
يف الكشــف عــن املقاصــد القرآنيــة وإظهارهــا عــى أحســن وجــه.
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خامســا :التزام الشنقيطي بقواعد التفســر أثناء تفسريه املقاصدي للقرآن الكريم:
ً
اصطالحــا أرشت إىل ضابــط مهــم لضــان
أثنــاء كالمــي عــن تعريــف التفســر املقاصــدي
ً

تطبيــق التفســر املقاصــدي بالشــكل الصحيــح؛ وهــو مراعــاة املفــر أثنــاء تفســره آليــات القــرآن
الكريــم قواعــد التفســر األخــرى وهــي :املأثــور واللغــة والســياق.

واملطلع عىل تفســر الشــنقيطي يلحظ أن مل يلغ هذه القواعد بحجة الفهم املقاصدي.
سادسا :وفرة التطبيقات املقاصدية:
ً
يالحــظ مــن خــال قــراءة «أضــواء البيــان» أن الشــنقيطي نــزع يف تنظــره للمقاصــد إىل وســمها

بالطابــع العمــي والبعــد التطبيقــي؛ فأضحــى كتابــه دلي ـ ً
ا عمل ًّيــا يف فهــم روح الرشيعــة اإلســامية،

والكشــف عــن املقاصــد ،ويف اســتخدامها كوســائل تســاعد عــى حســن االســتنباط مــن القــرآن

الكريــم.

ساب ًعا :مراعاة مقاصد املكلفني:
وقــد تقــدم يف املبحثــن اللذيــن أفردهتــا للــكالم عــن التفســر املقاصــدي عنــد الشــنقيطي مــن

الناحيتــن النظريــة والتطبيقيــة كالم الشــنقيطي حــول هــذه املســألة وتطبيقــه العمــي هلــا .ويمكــن
إبــراز اهتاممــه بمقاصــد املكلفــن ورعايتــه هلــا يف اجلوانــب التاليــة:
1 .تركيزه عىل ذلك واعتباره هلا يف مواضع كثرية من تفسريه.
2 .تأصيله ملوضوعي سد الذرائع واإلشارة إليه يف األمثلة التطبيقية.
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A
"التفســر املقاصــدي عنــد العالمــة حممــد األمــن الشــنقيطي يف تفســره أضــواء البيــان» دراســة

لفكــر علــم مــن أعــام التفســر .ومــن خــال دراســتي للشــنقيطي واجتاهــه املقاصــدي يف التفســر
توصلــت إىل جمموعــة مــن النتائــج ُأمجلهــا فيــا يــي:

ً
أوال :ثقافــة الشــنقيطي الشــاملة كان هلــا أثــر يف توجيهــه إىل البحــث الشــامل يف احلكــم الرشعــي

بجانبيــه االســتنباطي والتطبيقــي؛ حيــث كانــت هــذه الثقافــة جامعــة بــن املنقــول واملعقــول؛ فاختــار

منهجــا ذا أبعــاد وجوانــب متنوعــة يقــوم عــى دراســة القــرآن الكريــم بمختلــف الوســائل حتــى تتبني
ً
مجيــع مقاصده.

أساســا عــى املأثــور ،ولكــن هــذا ال
ثان ًيــا :تكامــل منهــج الشــنقيطي يف التفســر؛ فهــو يســتند ً

وتنوعــت طــرق
يمنــع مــن النظــر واالســتنباط ،فتكامــل التفســر باملأثــور مــع التفســر باملعقــولَّ ،

وفقيهــا وأصول ًّيــا ...كل ذلــك مــن أجــل حتقيــق
بحــث املســائل وحتقيقهــا؛ فــراه لغو ًّيــا وهدائ ّيــا
ً

اهلــدف املقاصــدي؛ ممــا جعلــه خيــرج باجتــاه يف التفســر يمكــن أن نطلــق عليــه( :االجتــاه املقاصــدي

يف التفســر) .وينطلــق هــذا االجتــاه مــن مبــدأ توظيــف مجيــع العلــوم والوســائل واألدوات املعرفيــة يف
الكشــف عــن املقاصــد القرآنيــة وإظهارهــا.

ثال ًثا :كان للتفسري املقاصدي عند الشنقيطي جمموعة من السامت منها:

	-قيامــه عــى أساســن :النظــر إىل معــاين النصــوص؛ وذلــك بتعليلهــا ومعرفــة ِحكمهــا دون

الوقــوف عنــد ظواهرهــا ،والنظــر إىل األحــكام؛ مــن حيــث مقصودهــا يف جلــب املصالــح ودرء
املفاسد.

	-أساســه هــو نظرتــه الشــمولية عنــد تفســره آليــات القــرآن؛ بمعنــى أن الشــنقيطي كان

مســتحرضا ملقاصــد القــرآن أثنــاء تناولــه لآليــة بالبيــان.
ً
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	-تنوع التفسري املقاصدي عنده.
	-طابعه العميل و ُبعده التطبيقي.
	-مراعاته مقاصد املكلفني.
وبنــا ًء عــى ذلــك أقــول :إن تفســر الشــنقيطي ذو قيمــة كبــرة ،والقــارئ لــه جيــد فيــه مــن

الفنــون التــي مجعــت بــن الكتــاب والســنة والنحــو والبالغــة وأرسار اللغــة وأصــول الفقــه وقواعــده
ومقاصــده ،كــا مجعــت بــن املــايض واحلــارض ،بقلــم أصيــل ورؤيــة معــارصة موشــحة بقيــم الرشيعــة
الغــراء ومقاصدهــا العليــا.

وختا ًمــا ال أزعــم لنفــي اإلحاطــة بجميــع مباحــث الدراســة ،وال اإلملــام بــكل مــا يقتضيــه

ـر يف بحــث ودراســة مــا أعتقــده جديـ ًـرا بذلــك .فــإن وفقــت يف يشء مــن
البحــث ،لكننــي مل ُأ َقـ ِّ
ـرت؛ فحســبي أننــي حاولــت وبذلــت وســعي يف تقديــم
ذلــك؛ فللــه الفضــل ولــه احلمــد ،وإن قـ ّ
اإلمــام الشــنقيطي للباحثــن والدارســن .واحلمــد هلل رب العاملــن.
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1.االجتهــاد املقاصــدي حجيتــه ضوابطــه جماالتــه ،لنــور الدين اخلادمــي ،سلســلة كتــاب األمــة،
وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية بدولــة قطــر ،الرقــم ،66 ،65 :مجــادى األوىل ،رجــب،

1419هـ.

2.أحــكام القــرآن ،ملحمــد بــن عبــد اهلل ابــن العــريب ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،دار إحيــاء
الثــراث العــريب ،بــروت ،لبنــان ،ط.1

3.أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن ،ملحمــد األمــن بــن حممــد املختــار بــن عبــد القــادر
اجلكنــي الشــنقيطي ،دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت ،لبنــان1415 ،هـــ -
1995م.

4.اإلكســر يف علــم التفســر ،لســليامن بن عبد القــوي الطــويف ،حتقيــق :عبد القــادر حســن،
مكتبــة اآلداب ،مــر.

5.البحــث يف مقاصــد الرشيعــة :نشــأته وتطــوره ومســتقبله ،ألمحــد الريســوين ،نــدوة مقاصــد
الرشيعــة اإلســامية :دراســات يف قضايــا املنهــج وجمــاالت التطبيــق ،مؤسســة الفرقــان للــراث

اإلســامي ،لنــدن ،ط2006 ،1م.

6.التحريــر والتنويــر "حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب املجيــد»
ملحمــد الطاهــر بــن عاشــور ،الــدار التونســية للنــر ،تونــس1984 ،هـــ.

7.حتقيقــات الشــنقيطي اللغويــة ،ليعقــوب حســن ،رســالة ماجســتري بجامعــة املوصــل ،نوقشــت
عــام 1999م.

8.التعليــل املقاصــدي يف القــرآن الكريــم ،لنــور الديــن قــراط ،جملــة اإلحيــاء ،الرابطــة املحمديــة
للعلــاء ،املغــرب ،العــددان ( )30و(2009 ،)31م.
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 9 .التفســر أساســياته واجتاهاتــه ،لفضــل حســن عبــاس ،مكتبــة دنديــس ،عــان ،ط1426 ،1هـــ-
2005م.

10.التفسري واملفرسون ،ملحمد حسني الذهبي ،مكتبة وهبة ،القاهرة.
11.جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثريالطــري ،حتقيــق :أمحــد
حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،ط 1420 ،1هـــ  2000 -م.

12.دالئل النظام ،لعبد احلميد الفراهي ،املطبعة احلميدية ،ط1388 ،1هـ.
13.الدليل عند الظاهرية ،لنور الدين اخلادمي ،دار ابن حزم ،ط2000-1421 ،1م.
14.الشــاطبي ومقاصــد الرشيعــة اإلســامية ،حلــادي العبيــدي ،دار قتيبــة ،دمشــق ،ط1412 ،1هـ-
1992م.

15.الشــنقيطي ومنهجــه يف اســتنباط األحــكام مــن خــال تفســره أضــواء البيــان ســورة النــور
نموذجــا ،لعمــر الدريــي ،أطروحــة مقدمــة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا بكليــة اآلداب
ً

بفــاس عــام 2006م.

16.الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر ،ألمحــد ســيد حســانني الشــيمي ،رســالة ماجســتري ،جامعــة
القاهــرة1422 ،هـــ.

17.الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر ،لســمرية بنــت صقــر بــن حســن آل حممــد ،رســالة ماجســتري،
كليــة الرتبيــة للبنــات بجــدة1410 ،هـــ.

18.الشــيخ الشــنقيطي وتفســره يف أضــواء البيــان ،لفرمــان إســاعيل إبراهيــم ،جامعــة بغــداد،
1997م.

19.طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع ،نعــان جغيــم ،دار النفائــس ،األردن ،ط1422 ،1هـــ-
2002م.
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20.عالقــة مقاصــد الرشيعــة بأصــول الفقــه ،لعبــد اهلل بــن بيــه ،مركــز الفرقــان للــراث اإلســامي،
اململكــة املتحــدة2006 ،م.
مفرسا ،لعدنان شلش ،دار النفائس ،األردن1425 ،هـ2005-م.
21.العالمة الشنقيطي
ً
22.فقــه املقاصــد :إناطــة األحــكام الرشعيــة بمقاصدهــا ،جلــارس عــودة ،املعهــد العاملــي للفكــر
اإلســامي ،فرجينيــا ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ط1429 ،3هـــ2008-م.
23.الفكــر املقاصــدي قواعــده وفوائــده ،ألمحــد الريســوين ،منشــورات جريــدة الزمــن ،كتــاب
اجليــب ،الكتــاب  ،9ديســمرب 1999م ،مطبعــة النجــاح اجلديــدة ،الــدار البيضــاء.
24.قواعــد املقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطبي ،لعبد الرمحــن الكيــاين ،املعهــد العاملــي للفكــر
اإلســامي ،عــان ،دار الفكــر ،دمشــق ،ط2000 ،1م.
25.لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي ،دار صادر ،بريوت ،ط.1
26.حممــد األمــن الشــنقيطي ومنهجــه يف أضــواء البيــان ،ملحمــد حســن جــودة ،جامعة اإلســكندرية،
1995م.
27.حممــد األمــن الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر ،حممــد قوجــي ،أطروحــة مقدمــة لنيــل دبلــوم
الدراســات العليــا بكليــة اآلداب بفــاس1991 ،م.
28.مدخل إىل مقاصد الرشيعة ،ألمحد الريسوين ،املكتبة السلفية ،ط1996 ،1م1417-هـ.
29.مســائل النحــو والــرف يف كتــاب أضــواء البيــان للشــنقيطي ،عــي الرسحــاين ،نوقشــت يف
جامعــة أم القــرى ،عــام 1418هـــ.
30.املعجم الوسيط ،إلبراهيم مصطفى ،وآخرون ،دار الدعوة ،القاهرة ،ط1400 ،1هـ.
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31.مقاصــد الرشيعــة اإلســامية وعالقتهــا باألدلــة الرشعيــة ،ملحمــد ســعد بن أمحد اليــويب ،دار
اهلجــرة ،الســعودية ،ط1418 ،1هـــ.
32.مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها ،لعالل الفايس ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1993 ،5م.
33.مقاصــد الرشيعــة اإلســامية ،ملحمــد الطاهــر بــن عاشــور ،حتقيــق ودراســة :حممــد الطاهــر
عــان ،ط2001 -1421 ،2م.
امليســاوي ،دار النفائــسّ ،
34.مقاصــد الرشيعــة عنــد ابــن تيميــة ،ليوســف أمحــد حممــد البــدوي ،دار النفائــس ،عــان ،ط،1
2000م.
35.مقاييــس اللغــة ،ألمحد بن ِ
هــارون ،مطبعــة
الســام حممــد
ُ
فارس بن زكر ّيــا ،حتقيــق :عبد َّ
مصطفــى البــايب احللبــي ،مــر ،ط1392 ،2هـــ.

36.منهــج الشــنقيطي يف تفســر آيــات األحــكام مــن أضــواء البيــان ،لعبــد الرمحــن الســديس ،رســالة
ماجســتري يف جامعــة أم القــرى1410 ،هـ.
37.املوافقــات ،إلبراهيــم بــن موســى الشــاطبي ،حتقيــق :مشــهور بــن حســن آل ســلامن ،دار ابــن
عفــان ،ط1417 ،1هـــ1997-م.
38.موقــف الشــنقيطي مــن قضايــا البيــان بــن النظريــة والتطبيــق (دراســة موضوعيــة) ،جلهــاد
نصــرات ،جملــة الشــارقة ،اإلمــارات ،املجلــد  ،7العــدد 2010 ،2م.
39.نحــو منهــج أمثــل لتفســر القــرآن ،ألمحد حممــد الرشقــاوي ،املؤمتــر اإلســامي العاملــي ملناهــج
وشاح احلديــث ،اجلامعــة اإلســامية العامليــة ،ماليزيا1427 ،هـــ2006-م.
املفرسيــن ُ ّ
40.النــص واملصلحــة بــن التطابــق والتعــارض ،ألمحــد الريســوين ،جملــة إســامية املعرفــة ،العــدد
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41.نظريــة املعنــى عنــد رشاح احلديــث النبــوي ،حلســام قاســم ،بحــث مقــدم للنَّــدوة الدول ّيــة
الســديد ومتط َّلبــات
الرابعــة للحديــث َّ
الس ـنّة النَّبو ّيــة بــن ضوابــط الفهــم َّ
الشيــف بعنــوانُّ :
ّ
التَّجديــد ،كل ّيــة الدِّ راســات اإلســام ّية والعرب ّيــة ،ديب2009/4/22-20 ،م.

42.نظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطبي ،ألمحــد الريســوين ،الــدار العامليــة للكتــاب اإلســامي،
ط1412 ،2هـ1992-م.

43.نقــد مقــال يف مســائل مــن علــم احلديــث والفقــه وأصولــه وتفضيــل بعــض املذاهــب ،لعبــد
احلــي بــن الصديــق ،املغــرب ،ط1988 ،1م.
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Objective Oriented Exegesis of the Quran According to Muhammad AlAmin ash-Shanqeety in his Quran Exegesis (Adwaa Al-Bayan)
Dr. Zuhair Hashim Riyalat
Research Topic
The study dealt with objective oriented exegesis of the Quran according
to Muhammad Al-Amin ash-Shanqeety –may Allah have mercy on him- in his
Quran exegesis (Adwaa Al-Bayan fi Idaah Al-Quran bil Quran), how he established and applied it in his exegesis, and explaining the reasons for the manifestation of objective oriented exegesis and its features in this book.

Main objective of the research:
Investigating the independent opinions of ash-Shanqeety in his exegesis
which indicate his consideration for objectives in Quranic exegesis by categorizing them, studying and reproducing them in an integral theoretical form, in
other to know whether it is possible to include his exegesis among the Quran
exegesis which follow the line of objective oriented exegesis.

Research problem:
1. What is the meaning of objective oriented exegesis and of what importance
is it?
2. How did ash-Shanqeety establish objective oriented exegesis and how did
he apply it in his exegesis of the Quran.
3. What are the elements and features of objective oriented exegesis according to ash-Shanqeety?

Prominent research findings:
1. Ash-Shanqeety’s comprehensive knowledge impacted on his methodology
in his exegesis. This methodology is multi-faceted, and is built on studying
the Quran through various means till all its objectives become manifest.
2. The academic value of (Adwaa Al-Bayan) beginning from what it comprises of unique objective oriented aspects which triggered academic activity
around it and became the concern of scholars of Quran exegesis and objectives of the shariah.

Keywords: Quran exegesis, objectives, Ash-Shanqeety, Adwaa Al-Bayan.
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