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التقصيد القرآني الجديد والمقاربات الحديثة في الدراسات القرآنية 

 المعاصرة

 
 المحور الثاني: العالقة بين المقاصد القرآنية والعلوم الشرعية األخرى

 السنة النبوية الشريفة أنموذجا
 مقدمة:

  أما بعدلُتبسم اهلل الرٛتن الرحيم واحلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف ادلرس
إن القرآن الكرًن ىو ادلعجزة اخلالدة اليت أكرم اهلل هبا ىذه األمة، وىو الدستور الوحيد الصاحل لكل زمان 

تضمن للبشرية ٚتعاء  وما يندرج ضمنها من مقاصد تابعة ومكان، وىذا لتضمنو رلموعة من ادلقاصد الكلية
لضروري جدا أن ، وذلذا فمن الية اليت يطمح إليها كل إنسانإذا ما اقتفوا أثرىا، ومشوا على حذوىا احلياة ادلثا

 لكشف  والبيان عن مقاصد القرآن ألهنا ادلرآة العاكسة لصورة ىذا الدين، وقيمو ومعادلونويل عناية كبَتة ل

ٔتا كما أن العلم ٔتقاصد القرآن الكرًن يؤدي بالضرورة إىل ضبط كثَت من العلوم الشرعية وتطويرىا والرقي هبا 
ات العصر، وعلى رأس ىذه العلوم : السنة النبوية الشريفة، باعتبارىا الشق الثاين من الوحي، يناسب مستجد

 الكرًن ، فبدون السنة النبوية ال ؽلكن أن نقف على ادلقاصد احلقيقية للقرآنواجلانب ادلكمل دلقاصد القرآن

ور الثاين من زلاور ىذا ادللتقى ادلوسوم باحملور وأريد من خالل ىذه ادلداخلة معاجلة العنصر الثاين من احمل
 _السنة النبوية أظلوذجا_ العلمي وذلك من خالل بيان العالقة بُت ادلقاصد القرآنية والعلوم الشرعية األخرى

:ما ىي حدود العالقة بُت مقاصد القرآن والسنة النبوبة؟ وكيف تتاثر مقاصد القرآن و دلعاجلة اإلشكالية اآلتية
 ُب السنة النبوية الشريفة؟ تؤثر

 وقد احتوت ادلداخلة على العناصر اآلتية:



 زلاور ادلداخلة:
 مقدمة

 أىم احملاور اليت تدور عليها مقاصد القرآنو  التعربف ٔتقاصد القرآن وبيان أعليتو_ 1
 _ التعريف ٔتقاصد القرآن

 _ أعلية ادلعرفة دلقاصد القرآن
 مقاصد القرآناور الكربى اليت تدور عليها _ احمل

 _ العالقة بُت ادلقاصد القرآنية والسنة النبوية الشريفة2
 _التعريف بالسنة
 _بيان منزلة السنة

 _عالقة مقاصد القرآن بالسنة النبوية
 خا٘تة

 التعربف بمقاصد القرآن وبيان أىميتو وأىم المحاور التي تدور عليها مقاصد القرآن أوال:          
 _ التعريف ٔتقاصد القرآن 1
 بادلقاصد: التعريف _

القصد: استقامة الطريقة، قصد يقصد قصدا فهو قاصد، والقصد ُب ادلعيشة أال يسرف وال يقًت. واقتصد 
ْفِْصُْواقْْ"مشيو إذا مشى سويا، قال اهلل:  فالن ُب امره : اذا استقام، ويقال: قصد فالن ُب ْمَْد ْْكَْيِْشْْى

ْمِْضُْواغْْ  . " 19لقمان  1"يرمِْالحَْْْتُْوْْصَْلَْْْواتِْصْْاالْْرَْكَْأنْْْْإنْ ْْكَْوتِْنْصَْض
ْقَْلَْعَْوَْوقولو تعاىل: " " أي على اهلل تبيُت الطريق ادلستقيم والدعاء إليو باحلجج والرباىُت يلبِْالسْ ْْدُْصْْىْاهلل

الواضحة، ومنها جائر أي ومنها طريق غَت قاصد. وطريق قاصد: سهل مستقيم. وسفر قاصد: سهل قريب. 
ْقَْضْ رَْعَْْْانَْكَْْْوْْلَْوُب التنزيل العزيز: " ْق َْرْ فَْسَْيباْوَْرِْا التْ دْ اصِْا ؛ قال ابن عرفة: سفرا قاصدا 42التوبة  "وكعُْبَْا
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أي عليكم ، القصد القصد تبلغوا أي غَت شاق. والقصد: العدل؛ قال أبو اللحام التغليب، وُب احلديث:
 . 2الطرفُتبالقصد من األمور ُب القول والفعل، وىو الوسط بُت 

 التعريف بالقرآن الكرًن _
ْجَْن َْيْْلَْعَْْْنْ إِْ"لفظ القرآن ُب اللغة مصدر مرادف للقراءة ومنو قولو تعاىل:  لغة:  ْقَْذَْإِْو،ْف َْآنَْرْْقُْوَْْْعوُْمْْا ْْاهُْن َْْأْرَْا

ٍب نقل من ىذا ادلعٌت ادلصدري وجعل امسا للكالم ادلعجز ادلنزل على النيب  18_17القيامة  "وآنَْرْْقُْْْعْْبِْاتْ ف َْ
 صلى اهلل عليو وسلم من باب إطالق ادلصدر على مفعولو. وإىل ذىب اللحياين وٚتاعة.
 على ع علًما مرٕتالوذىب بعض العلماء إىل أن لفظ القرآن غَت مهموز األصل ُب االشتقاق، إما ألنو وض

ا من "قرأ"، وإما ألنو من قرن الشيء بالشيء إذا وليس مشتق -صلى اهلل عليو وسلم- على النيبالكالم ادلنزل 
 . 3ضمو إليو، أو من القرائن ألن آياتو يشبو بعضها بعًضا فالنون أصلية

 اصطالحا
بالتواتر، القرآن  ىو الكالم ادلعجز ادلنزل على النيب صلى اهلل عليو وسلم ادلكتوب ُب ادلصاحف، ادلنقول عنو 

 . 4ادلتعبد بتالوتو، وتعريف القرآن على ىذا الوجو متفق عليو بُت األصوليُت والفقهاء وعلماء العربية
 التعريف ٔتقاصد القرآن _

:" إن الكتاب قد تقرر أنو كلية الشريعة وعمدة ادللة وينبوع احلكمة، وأنو ال ُب ادلوافقات قال اإلمام الشاطيب
 .5 طريق إىل اهلل سواه..."

وقال أيضا:" فالتدبر إظلا يكون دلن التفت إىل ادلقاصد، وذلك ظاىر ُب أهنم أعرضوا عن مقاصد القرآن، فلم 
 . 6ػلصل منهم التدبر"

ُب كتاب االعتصام:" إذا عرف الرجل فيما نزلت اآلية أو السورة عرف سلرجها وتأويلها و ما قصد هبا،  وقال
 . 7نزلت احتمل النظر فيها أوجها"فلم يتعد ذاك فيها، وإذا جهل فيما أ
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وقال العز بن عبد السالم:" معظم مقاصد القرآن األمر باكتساب ادلصاحل وأسباهبا والزجر عن اكتساب 
 . 8ادلفاسد وأسباهبا"

 ؽلكن أن نستخلص من ٚتلة كالمهم تعريفا شامال دلعٌت مقاصد القرآن رلموع ىذه النصوص من خالل
ادلعاين الكلية اليت أرادىا اهلل تعاىل من كتابو العزيز اليت يكون هبا صالح العباد ُب احلال وادلآل،  ىو :"فنقول

  "ُب كل نواح ورلاالت احلياة
 أعلية معرفة مقاصد القرآن_ 2

إن أىم شيء ؽلكن أن ينشغل بو العلماء ىو القرآن الكرًن فهو كتاب اذلداية الذي تستنَت بو الطرق ويهتدي 
ن كثَت ومتشعبة سواء ما كان منها لو والعلوم اخلاصة بالقرآبو البشر إىل سواء السبيل ُب سلتلف نواحي احلياة، 

ىي تفسَت القرآن و  العلوم ادلتعلقة بفهم معانيوعالقة بضبط ألفاظو وآدائها بالوجو الصحيح، أم ما كان من 
القرآن والوقوف على شرف ىذه العلوم كلها ىو العلم الذي يتجو فيو إىل معرفة مقاصد وأصول التفسَت وأ

والثمرة ادلرجوة من كل فنونو وعلومو ألنو رادىا اهلل الكرًن من كتابو العزيز فهو زبدة علوم القرآن مراميو اليت أ
صد القرآن ىو السبيل الذي بو تتحقق خالفة اإلنسان ُب األرض على الوجو الدي يريده اهلل تعاىل معرفة مقا
، ىذه العلوم اليت بدورىا وضعت أساسا الشرعية األخرى ٔتعرفة مقاصد القرآن تستنَت كل العلوملعباده، و 

ضارة والتطور العمراين للناس خلدمة البشر وإنارة طريقهم، فمعرفة مقاصد القرآن ينعكس مباشرة على رقي احل
 أٚتعُت

 نذكر منها وقد فصل عماد الدين عشماوي ُب بيان أعلية معرفة مقاصد القرآن الكرًن وعددىا ُب عناصر
 منها:

 _ مقاصد القرآن الكرًن ىي ادلدخل السليم إىل فهم الرسالة القرآنية على وجهها الصحيح1
 ين التفصيلية وادلقاصد اخلاصة ألمثالو وقصصو ووعده ووعيده_ ٘تكن قارئ القرآن من الفهم السليم للمعا2
 _ ىي ادليزان وادلعيار الذي غلب أن توزن بو أعمالنا الفردية واجلماعية3
 _ تسديد فهمنا دلقاصد السنة النبوية ٚتلة وتفصيال4
 .9مقاصد القرآن _ ىي ادلعيار وادليزان الذي ال بد منو للمفسرين ُب مناىجهم وتفسَتاهتم فتكون ُب نطاق5

 وؽلكن أن نضيف إىل ما قالو
_ىي ادلشعل الذي بو يتمكن الفقيو واجملتهد من استنباط أحكام ادلكلفُت الواردة والنوازل الواقعة فبها يهتدي 

 الفقيو واجملتهد إىل أصوب اآلراء وأنفعها للناس
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حيد صفهم وكلمتهم و تألف بُت _ ادلعرفة ٔتقاصد القرآن تساعد على احلد من اخلالف بُت ادلسلمُت وتو 
قلوهبم، فيتبُت من هبا اخلالف احملمود الذي تقره الشريعة اإلسالمية الغراء من اخلالف ادلذموم الذي ينبغي 

 زلاربتو ورلاهبتو قدر اإلمكان 
ا تقام احلجة _ أهنا السبيل األمثل لنشر الرسالة احملمدية وإقناع البشرية ٔتصداقيتها وأهنا من عند اهلل تعاىل، فيه

 ة التبليغ اليت أمرىم اهلل هبايذي لب، ويربأ ادلسلمون من مسؤول على كل
 أىم احملاور اليت تدور عليها مقاصد القرآن_ 3

موجزا ومنهم من اختلف العلماء ُب بيان احملاور اليت تدور عليها مقاصد القرآن فمنهم من خلصها تلخيصا 
 فصل ُب بياهنا، فمن ادلوجزين :

فإن اهلل جل ذكره أرسل رسولو باذلدى ودين  ُب ىذا الصدد:" حيث قال ه معا م التنزيلَت اإلمام البغوي ُب تفس
احلق ... وأنزل عليو بفضلو نورا ىدى بو من الضاللة وأنقذ بو من اجلهالة، حكم بالفالح دلن تبعو، وباخلسران 

ذكر ادلواعظ ليتذكر، وقص عن أحوال ادلاضُت دلن أعرض عنو بعد ما مسعو... أمر فيو وزجر وبشر وأنذر و 
ليعترب، وضرب فيو األمثال ليتدبر، ودل على آيات التوحيد ليتفكر، وال حصول ذلذه ادلقاصد إال بدراية تفسَته 

 .10وأعالمو، ومعرفة أسباب نزولو وأحكامو والوقوف على ناسخو ومنسوخو، ومعرفة خاصو وعامو"
 النبوير ، االعتبار، التفكر والوصول إليها يكون بالتفسَت الصحيح وفق ادلنهج فاحملاور عنده تتمثل ُب: التذك

: "ٔتا أن الًتٚتة عرفا ال بد أن تتناول مقاصد األصل ٚتيعا فإنا حيث قال اإلمام الزرقاين وأكثر منو إغلازا
  :ُب إنزال كتابو العزيز ثالثة مقاصد رئيسية تعاىلاهلل نقفك على أن 

 ىداية للثقلُتأن يكون _ 1
 وأن يقوم آية لتأييد النيب صلى اهلل عليو وسلم  _2
 .11وأن يتعبد اهلل خلقو بتالوة ىذا الطراز األعلى من كالمو ادلقدس"_ 3

 ومن الذين أطنبوا ُب بيان احملاور اليت تدور عليها مقاصد القرآن:
قصى، األ القرآن، ولبابو األصفى، ومقصدهسر : قالحيث اإلمام أبو حامد الغزايل ُب كتابو جواىر القرآن 

دعَوة العباد إىل اجلبار األعلى، رب اآلخرة واألوىل، خالق السماوات العلى، واألرضُت السفلى، وما بينهما وما 
همةثالثة من و ُب ستة أنواع:لذلك اضلصرت سور القرآن وآياتى، فٖتت الثر 

ُ
، ها: ىي السوابق واألصول ادل

 ة.تموابع ادلغِنية ادلدف والتوثالثة: ىي الرَّوا
ِهمَّة فهي:

ُ
 أما الثالثة ادل

 تعريف ادلدعو إليو. _ 1
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 وتعريف الصراط ادلستقيم الذي ٕتب مالزمتو ُب السلوك إليو. _ 2
 وتعريف احلال عند الوصول إليو._ 3

 وأما الثالثة ادلغ
ُ
 ة:مِنية ادل

جيبُت للدعوة  _1
ُ
والًتغيُب، وتعريُف  وِسرُُّه ومقصوُده التشويقُ  نع اهلل فيهم؛ولطائف صتعريف أحوال ادل

 ومقصوده االعتبار والًتىيب. رهسوكيفية قمع اهلل ذلم وتنكيلو ذلم؛ و  اكلُت عن اإلجابةبُت والنكا أحوال الن
حاجَّة على احلق، وسر حكاية أحوال اجلاحدين، وَكْشُف فضائحهم وجهلهم باجملا_ 2

ُ
ومقصوده ُب  هدلة وادل

 قهَت.بيت والتثوالت جنب الباطل اإِلفضاح والتنفَت، وُب جنب احلق اإليضاح
 .12ىبة واالستعداد"ل الطريق، وكيفية أخذ الزاد واألتعريف عمارة مناز _ 3

 :حيث قال اإلمام زلمد الطاىر بن عاشور ُب مقدمة تفسَته التحرير والتنويروأكثر منو إيضاحا وتفصيال : 
وجب على اآلخذ ُب ىذا الفن أن يعلم ادلقاصد األصلية اليت جاء القرآن لتبياهنا فلنلم هبا اآلن أليس قد 

" ٍب ذكرىا مفصلة معتمدا ُب شرحها على القرآن والسنة وفهم رْتسب ما بلغ إليو استقراؤنا وىي ٙتانية أمو 
 ، وملخص ىذه احملاور الثمانية:ُب لعض األحيان السلف
 .قاد وتعليم العقد الصحيحح االعتإصال األول:

 الثاين: هتذيب األخالق 
 الثالث: التشريع وىو األحكام خاصة وعامة. 

 الرابع: سياسة األمة 
 اخلامس: القصص وأخبار األمم السالفة 

 السادس: التعليم ٔتا يناسب حالة عصر ادلخاطبُت، وما يؤىلهم إىل تلقي الشريعة ونشرىا 
 .تحذير والتبشَتواعظ واإلنذار والالسابع: ادل

 .13الثامن: اإلعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول
 

 ة والسنة النبوية الشريفة العالقة بين المقاصد القرآنيثانيا: 
 لسنة:با_ التعريف اللغوي 1

َسنَـْنُتو َأُسنُّو َسّناً السُّنَُّة: الصورة َوَما أقبل عليك من الوجو، وقيل: سنة اخلد صفحتو. وادلسنون: ادلصوَّر. وقد 
 . 15 لق السنة ويراد هبا كذلك الطريقة، وتط14إذا صورتو، وُسنَّة الوجو: دوائره. وُسنَُّة الوجو: صورتو

                                                           
اين، دار إحياء العلوم، جواىر القرآن: أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل الطوسي، ت الدكتور الشيخ زلمد رشيد رضا القب - 12

 24_ 23م ص:  1986 -ىـ  1406نية، بَتوت، الطبعة: الثا
زلمد الطاىر بن زلمد الطاىر بن « : ٖترير ادلعٌت السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسَت الكتاب اجمليد»التحرير والتنوير   - 13

 41_ 1/39ىـ  1984تونس،  –عاشور، الدار التونسية للنشر 



 . 16وسنة النيب صلى اهلل عليو وسلم طريقتو اليت كان يتحراىا
َْمَنعَْ": ، وُب الكتاب 17وتطلق ويراد هبا ايضا  السَتة حسنة كانت أو قبيحة ِْإذَْْْْْوَما ُْيْؤِمُنوا ْأَْن الن  اَس

ْقُب ُْ ْاْلَعذَاُب ْيَ أْتَِيُيُم ْأَْو ْاْْلَو لِيَن ْتَ أْتَِيُيْمُْسن ُة ْأَْن ِْإال  ْاْلُيَدىَْوَيْسَتْغِفرُواْرَب ُيْم . 55الكهف  {لْ َجاَءُىُم
قال الزجاج: "سنة األولُت أهنم عاينوا العذاب"، وقد يراد هبا حسن الرعاية، والقيام على الشيء، من قوذلم: 

 .                18سننت اإلبل، إذا أحسنت رعايتها والقيام عليها 
 _ تعريف السنة ُب الشرع:2

نيب صلى اهلل عليو وسلم وأفعالو : أقوال ال -19على ما ذىب إليو ٚتهورىم-وعلماء احلديث يريدون بالسنة 
حراء، والسنة هبذا  لقية وسَته، ومغازيو وبعض أخباره قبل البعثة مثل ٖتنثو ُب غارلقية واخلُ وتقريراتو، وصفاتو اخلَ 

 .20للحديث النبوي عندىم ةادلعٌت مرادف
 .21وتقريراتووقصر بعض علماء احلديث تعريف السنة على "أقوال النيب صلى اهلل عليو وسلم وأفعالو 

 _ منزلة السنة2
ن السنة النبوية الشريفة ىي ادلصدر الثاين من مصادر أصول ادلتفق عليها بُت علماء ادلسلمُت من األ

 .22التشريع وقد بُت ذلك العلماء ُب كثَت من ادلواضع

                                                                                                                                                                                
 13/224لسان العرب: ابن منظور  - 14
  120/ 12زلمد بن األزىري اذلروي: هتذيب اللغة،  - 15
تاج العروس من جواىر القاموس: زلّمد بن زلّمد أبو الفيض، ادللّقب ٔترتضى، الزَّبيدي، ت: رلموعة من احملققُت، دار  - 16

 35/231اذلداية 
 35/230تاج العروس  - 17
 12/120هتذيب اللغة ، 35/231تاج العروس  - 18
شرح طلبة الفكر ُب مصطلحات أىل األثر: علي بن  زلمد، أبو احلسن نور الدين ادلال اذلروي القاري، ت: زلمد نزار  - 19

   153لبنان، بَتوت ،ص:  –٘تيم وىيثم نزار ٘تيم، دار األرقم 
، و القامسي: زلمد   10ه، ص: 1378لثانية من ٚتادى ا 2احلديث واحملدثون الناشر: دار الفكر العريب، القاىرة ُب  - 20

لبنان، ص: -بَتوت-ٚتال الدين بن زلمد سعيد بن قاسم  : قواعد التحديث من فنون مصطلح احلدي، دار الكتب العلمية 
61. 

بوعات توجيو النظر إىل أصول األثر: طاىر بن صاحل  السمعوين اجلزائري، ٍب الدمشقّي: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة ادلط - 21
 .  64_ 61وانظر: قواعد التحديث ص: 40/ 1م1995 -ىـ 1416حلب، الطبعة: األوىل،  –اإلسالمية 

الغزايل: أبو حامد زلمد بن زلمد الطوسي: ادلستصفى، ت: زلمد عبد السالم عبد الشاُب،دار الكتب العلمية،   - 22
قدسي:أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل : روضة و انظر: ابن قدامة ادل 104_ 103م  1993 -ىـ 1413الطبعة: األوىل، 

الناظر وجنة ادلناظر ُب أصول الفقو على مذىب اإلمام أٛتد بن حنبل، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
 1/273م    2002-ىـ1423



عند التنازع مر اهلل تعاىل بطاعتو وطاعة رسولو صلى اهلل عليو وسلم بالرجوع اىل السنة بعد الكتاب أوقد 
 هنا ادلصدر الثاين من مصادرالتشريع أيبُت  شلا

ْفَ ِإْنْْقولو تعاىل: } ْاْلَْمِرِْمْنُكْم ْوَأُوِلي ْالر ُسوَل ْالل َوَْوأَِطيُعوا ْأَِطيُعوا ْآَمُنوا ْال ِذيَن ْأَيَُّيا يَ ا
ُْتؤْْ ِْإْنُْكْنُتْم ْالل ِوَْوالر ُسوِل ْإَِلى ْفَُردُّوُه ِْفيَْشْيٍء ْاْلِخرَِْتنَ ازَْعُتْم ْبِالل ِوَْواْلَيْوِم  59النساء "ِمُنوَن

23 . 
 العالقة بُت مقاصد القرآن والسنة النبوية الشريفة:_3 

اهلل تعاىل فال بد أن  رادادلطابق دلو  صحيحصلى اهلل عليو وسلم بالوجو اللكي يستفيد ادلسلمون من سنة نبيهم 
الثمرة ادلرجوة  ىو ،وفهم السنة فهما مقاصديا، تفهم السنة النبوية الشريفة بطريقة مقاصدية ال شكلية ظاىرية

 .24علم احلديث دراية  من 
فإذا كان علم احلديث رواية بتعلق بضبط ألفاظ احلديث وآدائها من طرف الراوي بالنحو الذي مسعو من غَت 

الل احلديث النبوي سندا ومتنا وذلك من خ قوفبالعمل على عٌت نقصان فان علم احلديث دراية يُ زيادة وال 
معاين ألفاظو من خالل  الوقوف علىو واجلرح والتعديل، ، علم العلل باالعتماد على٘تييز صحيحو من ضعيفو 

والناسخ وادلنسوخ ، وسلتلف  سباب ورود احلديثأو  علوم احلديث ادلختلفة ادلتعلق بادلنت  كعلم غريب احلديث
حاديث النبوية الشريفة فهما عدنا على فهم األاحلديث...فكل ىذه العلوم ادلتعلقة بعلم احلديث دراية تسا

 .دلراد النيب صلى اهلل عليو وسلممقاصديا صحيحا موافقا 
 بوية الشريفةولكي يتحقق ىذا ادلراد النبيل ال بد أن نفعل مقاصد القرآن ُب تعاملنا مع السنة الن

 وتفعيل مقاصد القرآن الكرًن ُب السنة النبوية الشربفة يكون _كما يبدو يل_ من وجهُت:
 الوجو األول : السنة النبوية الشريفة عنصر مكمل لمقاصد القرآن

دلقاصد الشرعية، والسنة النبوية ا ساسركن األول من أركان الوحي وىو أالقرآن الكرًن ىو األصل األصيل والف
 ادلقاصد الشرعية منها تستنبطو ع والركن الثاين من أركان الوحي الشريفة ىي األصل الثاين من أصول التشري

                                                           
ول األحكام، ت: الشيخ أٛتد زلمد ابن حزم أبو زلمد علي بن أٛتد بن سعيد األندلسي القرطيب : اإلحكام ُب أص  - 23

 بتصرف  1/97شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، بَتوت  
وانظر زلمد بن عبد اهلل باٚتعان :السنة النبوية ادلصدر الثاين للتشريع اإلسالمي ومكانتها من حيث اإلحتجاج والعمل، رلمع  

 16ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنورة:  ص:  
وعلم احلديث اخلاص بالدراية: علم يعرف منو حقيقة الرواية؛ وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة، وشروطهم،  - 24

 وأصناف ادلرويات، وما يتعلق هبا. وقال الشيخ عز الدين بن ٚتاعة: علم احلديث: علم بقوانُت يعرف هبا أحوال السند وادلنت.
رفة الصحيح من غَته.، وقال شيخ اإلسالم أبو الفضل بن حجر: "أوىل التعاريف لو أن وموضوعو: السند وادلنت، وغايتو: مع

يقال: معرفة القواعد وادلعرفة ْتال الراوي وادلروي".عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي: تدريب الراوي ُب شرح 
 1/26تقريب النووي ت: أبو قتيبة نظر زلمد الفاريايب، دار طيبة 



، فالسنة النبوية الشريفة ٔتختلف علومها يتمكن هبا من معرفة مقاصد الشريعة، فهي ٔتختلف علومها  أيضا
 .متممة دلقاصد القرآن ومكملة لو
تتكفل باجلانب التطبيقي  تلف علومهاخانب النظري للمقاصد فإن السنة ٔتاجلفإذا كان القرآن الكرًن يتضمن 

 . مقاصدللالعملي 
وقد كملت قواعد الشريعة ُب القرآن والسنة. ":  حيث قالطيب رٛتو اهلل تعاىلاإلمام الشا وقد وضح ىذا األمر

والسنة. ودلا كان السلف فلم يتخلف عنها شيء. واالستقراء يبُت ذلك. ويسهل على من ىو عا م بالكتاب 
  .25الصاحل كذلك قالوا بو ونصوا عليو"

"وىذان ادلصدران: الكتاب والسنة؛ واالستنباط منهما مستند التشريع، تتبُت ادلقاصد : قال الشيخ ابن عاشورو 
 .26للناظر فيهما بإدراك ما تضمناه من أىداف األحكام، وغاياهتا التشريعية"

ك ُب أن أحاديث اآلحاد، ٔتا حف هبا من ظنون ُب طريق ثبوهتا، غلعلها ُب مصطفى السباعي: "وال شوقال  
ادلرتبة الثانية بعد القرآن من حيث الثبوت، وأما من حيث االجتهاد وفهم النصوص؛ فالبد من الرجوع إىل 
لبيان السنة قبل تنفيذ نصوص القرآن؛ الحتمال ٗتصيص السنة ذلا أو تقييدىا، أو غَت ذلك من وجوه الشرح وا

اليت ثبتت للسنة؛ فهي من ىذه الناحية متساوية مع القرآن، من حيث مقابلة نصوصها بنصوصو، والتوفيق 
 . 27بينهما، واجلمع حُت يظهر شيء من التعارض، وىذا ال ينازع فيو أحد شلن يقول ْتجية السنة"

 :منحيُتل يتمثل ُب السنة النبوية من ىذا الوجو األو مقاصد القرآن بوعالقة 
 ادلقاصد ادلستنبطة من السنة النبوبة الشريفة، معضدة وموافقة دلقاصد القرآن األول: منحىال 
فادلقصد الشرعي وارد ُب كتاب اهلل، منصوص عليو وتأٌب السنة لتأكد ذلك ادلقصد وتزيده بيانا ووضوحا،  
 نذكر من ٚتلة ذلك:و 
ْْيدُْرِْيُْلك مصداقا لقولو تعاىل:" ، وذ28تبعثوا معسرين""فإظلا بعثتم مبشرين و م قولو صلى اهلل عليو وسلم: _

ْيُْْرسْْاليُْمْْكُْبِْاهللْْ ْالعُْبِْْْريدُْوال  185البقرة  ".رسْْكم
                                                           

دلوافقات: إبراىيم بن موسى بالشاطيب، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األوىل ا  - 25
 4/349م 1997ىـ/ 1417

مقاصد الشريعة اإلسالمية: زلمد الطاىر بن زلمد الطاىر بن عاشور، ت: زلمد احلبيب ابن اخلوجة، وزارة األوقاف  - 26
  2/288م  2004 -ىـ  1425والشؤون اإلسالمية، قطر، 

 –سوريا، بَتوت  -مصطفى بن حسٍت السباعي: السنة ومكانتها ُب التشريع اإلسالمي، ادلكتب اإلسالمي: دمشق   - 27
 379م  ص  1982 -ىـ  1402لبنان، الطبعة: الثالثة، 

من حيث االحتجاج والعمل، ص:  وانظر: زلمد بن عبد اهلل باٚتعان: السنة النبوية ادلصدر الثاين للتشريع اإلسالمي ومكانتها
30 _33 

 -ىـ  1421عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -: شعيب األرنؤوط رواه أٛتد ُب ادلسند ، ت  - 28
 [، 7255] 12/197م 2001



ْجَْمَْومصداق لقولو تعاىل:" ، 29_وقولو صلى اهلل عليو وسلم: "إن الدين يسر" ْفِْيكُْلَْعَْْْلَْعَْا ْالدْ م منْْْْينِْي
 78احلج  ".جرَْحَْ

ْالوأقِْ، مصداقا لقولو تعاىل: " 30ضرر وال ضرار": "ال صلى اهلل عليو وسلم _ وقولو والْْْْطِْسْْالقِْبِْْْنَْزْْوَْيموا
ْالمِْرُْسِْخْْتُْ  .ٖتقيقا دلقصد العدالة. 31_ 9_الرٛتن  "انزَْيوا

ْْةُْيَْانِْالزَْ"نسل مصداقا لقولو تعاىل: فظ ال عليو وسلم للحدود على الزناة حلى اهللصلى اهلل عل _ إقامتو
، وشارب 38ادلائدة " ةُْقَْارِْوالسْ ْْقُْارِْالسْ وَ قولو تعاىل: " والسارقُت حلفظ ادلال مصداقا ل ،2النور  " يانِْوالزْ 

ْآَمُنواْْي َْ  اخلمر حلفظ العقل مصداقا لقولو تعاىل: " ْالِذيَن ْأَيَُّيا ْالخَْإنْ ا حد و  90"، ادلائدة رُْسِْيْْالمَْوَْْْرُْمْْما
ْالمُْرمُْيَْْْينَْالذِْْْوصداقا لقولو تعاىل: " القذف لتحقيق مقصد حفظ العرض م  4النور ْ".اتن َْصَْحْْون
فالضروريات اخلمس كما تأصلت ُب الكتاب تفصلت ُب السنة؛ فإن قال اإلمام الشاطيب ُب ىذا الصدد: "

حفظ الدين حاصلو ُب ثالثة معان، وىي: اإلسالم، واإلؽلان، واإلحسان، فأصلها ُب الكتاب، وبياهنا ُب 
وتالُب ، وجهاد من عانده أو رام إفساده، الدعاء إليو بالًتغيب والًتىيب وىي:، ومكملو ثالثة أشياء، السنة

 .32"وأصل ىذه ُب الكتاب وبياهنا ُب السنة على الكمال، النقصان الطارئ ُب أصلو
حاصلو ُب ثالثة معان، وىي: إقامة أصلو بشرعية التناسل، وحفظ بقائو بعد " ٍب ذكر حفظ النفس فقال:

إىل الوجود من جهة ادلأكل وادلشرب، وذلك ما ػلفظو من داخل، وادللبس وادلسكن، وذلك خروجو من العدم 
وٚتيع ىذا مذكور أصلو ُب القرآن ومبُت ُب السنة، ومكملو ثالثة أشياء، وذلك حفظو ، من خارج ما ػلفظو

قاتو؛  عن وضعو ُب حرام كالزىن، وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح، ويلحق بو كل ما ىو من متعل
كالطالق، واخللع، واللعان، وغَتىا، وحفظ ما يتغذى بو أن يكون شلا ال يضر أو يقتل أو يفسد، وإقامة ما ال 
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تقوم ىذه األمور إال بو من الذبائح والصيد، وشرعية احلد والقصاص، ومراعاة العوارض الالحقة، وأشباه 
 .33"ذلك

وقد دخل حفظ النسل ُب ىذا القسم، فقال:"  والعرض، ٍب تكلم عن حفظ النسل، وحفظ ادلال، والعقل
وأصولو ُب القرآن والسنة بينتها، وحفظ ادلال راجع إىل مراعاة دخولو ُب األمالك وكتنميتو أن ال يفي، ومكملو 

القرآن والسنة، وحفظ العقل يتناول ما ال يفسده  الضمان، وىو ُبدفع العوارض، وتالُب األصل بالزجر واحلد و 
يفسده، وىو ُب القرآن، ومكملو شرعية احلد أو الزجر، وليس ُب القرآن لو أصل على اخلصوص؛  واالمتناع شلا

فلم يكن لو ُب السنة حكم على اخلصوص أيضا؛ فبقي احلكم فيو إىل اجتهاد األمة، وإن أحلق بالضروريات 
 .34"صل شرحتو السنة ُب اللعان والقذفحفظ العرض؛ فلو ُب الكتاب أ

 
 ا هحكم على مقاصد  بعض األحكام نبهت عليها السنة و م ينص القرآن الثاني: منحىال 

نص على مقصدىا الكلية لكنو  م يالقرآن قاصد  ُب متمثالام مفالقرآن الكرًن نص على مقصدىا بشكل ع
 ، والسنة النبوية تفردت بذكر احلكم وادلقصدبشكل خاص

 ومن األمثلة على ذلك:
ُب اجلمع بُت ادلرأة وعمتها، وادلرأة وخالتها: "إنكن إن فعلنت ذلك  -صلى اهلل عليو وسلم  -قولو  _ 1

 . 35قطعنت أرحامكن"
واحلث النبوي على منع اجلمع بُت ادلرأة وعمتها أو خالتها معلَّل ْتفظ األنساب قال نور الدين اخلادمي: "

 .36"وسالمتها ودوام صلتها واستمرارىا
ُب صحيحو: جاء بالل إىل النيب صلى اهلل عليو  أيضا البخاري اهرو ما الفضل : الواردة ُب ربا  األحاديث _2

، قال بالل: كان عندنا ٘تر ردي، فبعت «من أين ىذا؟»وسلم بتمر برين، فقال لو النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
أوه أوه، »منو صاعُت بصاع، لنطعم النيب صلى اهلل عليو وسلم، فقال النيب صلى اهلل عليو وسلم عند ذلك: 

 . 37« ربا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشًتي فبع التمر ببيع آخر، ٍب اشًتهعُت الربا عُت ال
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 . أي العلة من التحرًن ىي الربا38قال النووي:"ومعٌت عُت الربا أنو حقيقة الربا احملرم"
 وأفصح من ىذا احلديث ُب بيان ادلقصد الشرعي من ٖترًن ربا الفضل:

: أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، بعث يرةىر  خلدري، وأيبسعيد ا أيبعن  البخاري ُب صحيحو:  ما رواه
أخا بٍت عدي األنصاري، واستعملو على خيرب، فقدم بتمر جنيب، فقال لو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

، قال: ال، واهلل يا رسول اهلل، إنا لنشًتي الصاع بالصاعُت من اجلمع، فقال رسول «أكل ٘تر خيرب ىكذا؟»
وكذلك ال تفعلوا، ولكن مثال ٔتثل، أو بيعوا ىذا واشًتوا بثمنو من ىذا، »اهلل عليو وسلم:  اهلل صلى
 .39«الميزان

" يدل على العلة وادلقصد الشرعي الذي ألجلو حرمت ربا الفضل، وكذلك ادليزان" فقولو صلى اهلل عليو وسلم:
 فادليزان يعٍت العدل واإلنصاف وعدم أكل مال الناس بغَت حق.

_ كغَته من األصناف الستة ادلذكورة ُب األحاديث الصحيحة ادلقصد الشرعي من ٖترًن ادلزايدة ُب التمر ف
صلى اهلل  " ولقولوأوه أوه، عُت الربا عُت الربا قولو للصحايب: "تصريح النيب صلى اهلل عليو وسلم بل ىو الربا_

حدود اهلل ٔتنع الظلم ُب الوزن بالقسط والوقوف على :" وكذلك ادليزان " أي العدل وإقامة  أيضا عليو وسلم
 .واحملافظة على ما يقوم بو معاشهم الناس وٖترًن أكلو بالباطل أموال
اإلمام ابن القيم: "وأما ربا الفضل فتحرؽلو من باب سد الذرائع، كما صرح بو ُب حديث أيب سعيد  قال

ال تبيعوا الدرىم بالدرعلُت؛ فإين أخاف : »-صلى اهلل عليو وسلم  -عن النيب  -رضي اهلل عنو  -اخلدري 
 . 41ربا النسيئة، " ، والرما ىو الربا، فمنعهم من ربا الفضل دلا ؼلافو عليهم من40«عليكم الرما

 .42ابن بطال: "وإظلا حرم اهلل الربا حراسة لألموال وحفظا ذلا" قال
 

 الشريفة الوجو الثاني: مقاصد القرآن فاعلة  وحاكمة في السنة النبوية
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اليت أقرىا القرآن الكرًن  ىي حاكمة على ادلختلف فيو من السنة، وأقصد بادلختلف فيو: سلتلف فيو  ادلقاصد
علماء  ، لكن وفق الضوابط العلمية ادلتفق عليها عندمن حيث ثبوتو أو من حيث فهمو وبيان ادلراد منو

مطلقا فيتخذ من ىذا الباب  ال يكون األمر وذاك حىت الشريعة اإلسالمية، قاصدصولو و ماحلديث والفقو وأ
من  رينادلتأخ ُت وادلتقدم ذريعة لرد السنن ْتجة أهنا ٗتالف الكتاب كما يفعل الكثَت من أعدء السنة من

 .غَتىمأنفسهم بالقرآنيُت، واحلداثيُت و  أمثال من يسمون
غلعل  اليت نص عليها العلماء بضوابطو الشرعية من ىذا الوجوفتفعيل مقاصد القرآن ُب األحاديث النبوية 

 تلف رلاالت احلياة  ذي أنزذلا اهلل تعاىل ألجلو ُب سلالسنة الشريفة تقوم بدورىا األساسي ال
ن النيب صلى اهلل أح ُب فهم السنة غلعل ادلسلمُت وكقاصد القرآن بالشكل الشرعي الصحيدلتفعيل و ىذا ال

يوجههم ويسدد خطاىم ُب كل قراراهتم و آرائهم وفتاويهم  عليو وسلم حي بُت أظهرىم معهم ُب كل أحواذلم 
ٓتالف النظر السطحي ادلخالف للقواعد واألصول الشرعية فهو غلمد الفائدة ادلنوطة بالسنة وغلعلها عائقا و 

 مانعا من ٖتقيق ادلسلمُت لدورىم ُب الريادة والكفاءة العادلية ُب شىت رلاالت احلياة
الداللة_ فال بد أن  ةالثبوت ظني ةادلرجوة ُب ىذا الصنف من السنة النبوية _ظني ولكي نصل إىل ىذه الغاية

من األحكام الشرعية بدعوى  تفلتادلالنظر ، و أوال ادلتمثل ُب اجلمود السطحيو  التطرف ضلذر من خطر
 : ثانيا إعمال العقل ومواكبة العصر

 :اجلمود الظاىري خطر_ 1
 السنة و نبو عليو الكثَت من العلماء:وقد حذر من ىذا اخلطر القرآن و 

ْالر ُسوِلْْ": تعاىل _ فمن القرآن قولو ْإَِلى ْبِِوَْوَلْوَْردُّوُه ْأَذَاُعوْا ْاْلَخْوِف ْأَِو ْاْلَْمِن ْم َن ْأَْمٌر َْجاءُىْم َوِإذَا
ِْمْنُيْمَْوَلْوالَْْ َْيْسَتنِبُطوَنُو ْال ِذيَن َْلَعلَِمُو ِْمْنُيْم ْأُْوِليْاْلَْمِر الَت َبْعُتمُْْوَإَِلى ْالّلِوَْعلَْيُكْمَْورَْحَمُتُو َفْضُل

ِْإال ْقَ لِيلْ   83النساء ."ْالش ْيطَاَن
كل مستخرج شيئا كان مستًتا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو قال اإلمام الطربي: "

 .43"لو مستنبط
أي: يستخرجونو وىم العلماء، أي: علموا " يستنبطونوومعٌت قولو تعاىل "": اإلمام البغوي ُب تفسَت اآلية قالو 

 .44"أن يفشى، واالستنباط: االستخراجما ينبغي أن يكتم وما ينبغي 
رضي اهلل عنو، إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم  ليسعيد رضي اهلل عنو، قال: بعث ع عن أيب ُب السنةو _ 

بذىيبة فقسمها بُت األربعة األقرع بن حابس احلنظلي، ٍب اجملاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ٍب 
أحد بٍت نبهان، وعلقمة بن عالثة العامري، ٍب أحد بٍت كالب، فغضبت قريش، واألنصار، قالوا: يعطي 
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فأقبل رجل غائر العينُت، مشرف الوجنتُت، ناتئ اجلبُت، كث «. إظلا أتألفهم»نا، قال: صناديد أىل صلد ويدع
من يطع اهلل إذا عصيت؟ أيأمنٍت اهلل على أىل األرض فال »اللحية زللوق، فقال: اتق اهلل يا زلمد، فقال: 

ضئضئ ىذا، أو: ُب  فمنعو، فلما وىل قال: " إن من -أحسبو خالد بن الوليد  -فسألو رجل قتلو، « تأمنوين
عقب ىذا قوما يقرءون القرآن ال غلاوز حناجرىم، ؽلرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أىل 

 . 45اإلسالم ويدعون أىل األوثان، لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد "
ُب القسمة، الناسب لو  ابن تيمية: ) فلما رأى النيب صلى اهلل عليو و سلم الرجل الطاعن عليو _ قال اإلمام

ظنو أن العدل ىو ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس، دون النظر إلى ما و عدم العدل ّتهلو و غلوه ، 
علم أن ىذا أول في تخصيص بعض الناس، و تفضيلو من مصلحة التأليف، و غيرىا من المصالح ، 

 . 46موتو و على خلفائو أشد طعنا أولئك، فإنو إذا طعن عليو ُب وجهو على سنتو، فهو يكون بعد
قال ابن القيم :" وما مثل من وقف مع الظواىر واأللفاظ و م يراع ادلقاصد وادلعاين إال كمثل رجل قيل لو: _ و 

ال تسلم على صاحب بدعة، فقبل يده ورجلو و م يسلم عليو، أو قيل لو: اذىب فامأل ىذه اجلرة، فذىب 
 م تقل ايتٍت هبا، وكمن قال لوكيلو: بع ىذه السلعة، فباعها بدرىم وىي فمألىا ٍب تركها على احلوض وقال: 

تساوي مائة، ويلزم من وقف مع الظواىر أن يصحح ىذا البيع ويلزم بو ادلوكل، وإن نظر إىل ادلقاصد تناقض 
وأعطاه ٙتنو حيث ألقاىا ُب غَت موضع. وكمن أعطاه رجل ثوبا فقال: واهلل ال ألبسو دلا لو فيو من ادلنة، فباعو 

 . 47فقبلو، وكمن قال: واهلل ال أشرب ىذا الشراب، فجعلو عقيدا أو ثرد فيو خبزا وأكلو"
اتباع ظواىر القرآن على غَت تدبر وال نظر ُب مقاصده ومعاقده، والقطع " و ىذا ما عرب عنو الشاطيب بقولو: _

احلديث: "يقرءون القرآن ال غلاوز باحلكم بو ببادئ الرأي والنظر األول، وىو الذي نبو عليو قولو ُب 
حناجرىم"، ومعلوم أن ىذا الرأي يصد عن اتباع احلق احملض، ويضاد ادلشي على الصراط ادلستقيم، ومن ىنا 

ذم بعض العلماء رأي داود الظاىري، وقال: إهنا بدعة ظهرت بعد ادلائتُت، أال ترى أن من جرى على رلرد 
 . 48وتعارضت ُب يديو األدلة على اإلطالق والعموم" الظاىر تناقضت عليو السور واآليات،
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تضمن   ذا الوجو ال بد أن يكون وفق ضوابط وأسس شرعيةفعيل مقاصد القرآن ُب السنة من ىتالقول بو 
اذا كان ف ٖتت كلمة مقاصد القرآن، الذي أنزلت ألجلوروج هبا عن اذلدف حفظ السنة من التالعب هبا واخل

ومراعاة القرآنية اجلمود واالخذ ْترفية النصوص لو من ادلخاطر ما لو على السنة النبوية فكذلك القول بادلقاصد 
ما ىو أدىى وأمر من  على السنة النبوية لو من ادلخاطر وادلساوئ دقيقة ضوابط من غَت الشرعية ادلصاحل

 .49الوقوف على احلرفية

 ىذا: دليلو 
 من القرآن:  1 _
ِْفيْْ"ل تعاىل: اق ْتَنَ ازَْعُتْم ْفَ ِإْن ِْمْنُكْم ْالر ُسولَْوَأُوِليْاْلَْمِر ْالل َوْوَأَِطيُعوا ْأَِطيُعوا ْآَمُنوا ْال ِذيَن ْأَيَُّيا يَ ا

ْاْلِخِر".ْ ْبِالل ِوَْواْلَيْوِم ُْتْؤِمُنوَن ِْإْنُْكْنُتْم ْالل ِوْوَالر ُسوِل ْإَِلى ْفَُردُّوُه   59النساء َشْيٍء
ْ .50صلى اهلل عليو وسلم وفاتو ىي األخذ بسنتولو بعد وإطاعة رسو 

ْيَْمَْوَْ_ قولو تعاىل: "  4_3. النجم "ىوحَْيُْْْيٌْحْْْوَْالْ إِْْْوَْىُْْْنْْىْإِْوَْاليَْْْنِْعَْْْقُْطِْنْْا
ال موفرا من غَت زيادة وال إظلا يقول ما أمر بو، يبلغو إىل الناس كام": قال اإلمام ابن كثَت ُب تفسَت اآلية

  .51"نقصان
 من السنة: _2

أنو قال: "أال  -صلى اهلل عليو وسلم  -عن ادلقدام بن معدي كرب، عن رسول اهلل ما رواه أبو داود ُب السنن 
إين أوتيت الكتاب ومثلو معو، أال يوشك رجل شبعان على أريكتو يقول: عليكم هبذا القرآن، فما وجدًب فيو 

م حلم احلمار األىلي، وال كل ذي ناب من حالل فأحلوه، وما وجدًب فيو من حرام فحرموه، أال ال ػلل لك

                                                           
وقد استخلص الشيخ القرضاوي من رلموع علوم احلديث قواعد وضوابط نصل هبا اىل الفهم الصحيح دلراد النيب صلى  - 49

 وسلم. اهلل عليو 

 وؽلكن إٚتال ىذه القواعد والضوابط اليت وضعها الشيخ فيما يلي: 

االستيثاق من ثبوت السنة، فهم السنة ُب ضوء القرآن الكرًن، ٚتع األحاديث الواردة ُب ادلوضوع الواحد،  اجلمع مقدم  -
مالبساهتا ومقاصدىا، التمييز بُت على الًتجيح: اجلمع أو الًتجيح بُت سلتلف احلديث، فهم األحاديث ُب ضوء أسباهبا و 

الوسيلة ادلتغَتة واذلدف الثابت للحديث، التفريق بُت احلقيقة واجملاز ُب فهم احلديث، اجملاز ُب أحاديث األحكام، التأكد من 
ع مدلوالت ألفاظ احلديث، احلذر من ادلصطلحات احلادثة وتنزيل النصوص عليها: يوسف عبد اهلل القرضاوي: كيف نتعامل م

 وما بعدىا 43م ص:  2000 -ىـ  1421السنة النبوية، دار الشروق، الطبعة: األوىل، 
 3/9م  1990تفسَت القرآن احلكيم )تفسَت ادلنار(: زلمد رشيد بن علي رضا، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب:   - 50
 7/443تفسَت ابن كثَت   - 51



من السبع، وال لقطة معاىد إال أن يستغٍت عنها صاحبها، ومن نزل بقوم، فعليهم أن يقروه، فإن  م يقروه فلو 
  .52أن يعقبهم ٔتثل قراه"

ن جربيل عليو السالم كان ينزل بالسنة على الرسول صلى اهلل عليو أقد ورد ُب السنة النبوية الشريفة _ و 
وسلم، كما كان ينزل عليو بالقرآن الكرًن. فقد نقل الدارمي عن زلمد بن كثَت، عن األوزاعي، عن حسان 

 . 53بِاْلُقْرآِن"  قال: "كان ِجرْبِيُل يـَْنزُِل َعَلى النَّيبِّ صلى اهلل عليو وسلم بِالسُّنَِّة َكَما يـَْنزُِل َعَلْيوِ 
عن عبد اهلل بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أمسعو من رسول اهلل صلى _ روى اإلمام أٛتد ُب ادلسند: 

اهلل عليو وسلم أريد حفظو، فنهتٍت قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعو من رسول اهلل، ورسول اهلل 
لكتاب، فذكرت ذلك لرسول اهلل صلى اهلل صلى اهلل عليو وسلم بشر، يتكلم ُب الغضب. فأمسكت عن ا

 .54عليو وسلم، فقال: "اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما خرج مٍت إال حق"
  _ من أقوال العلماء:3

وروى أبوبكر زلمد بن عثمان بن حازم اذلمداين، بسنده عن أيب إسحاق إمساعيل بن سعيد الكسائي الفقيو، 
يتبعوا القرآن وال ؼلالفوه؛ فإن احتج زلتج بأن ُب السنن ما ؼلالف قال: ادلذىب ُب ذلك: غلب على الناس أن 

، فكل سنة   55التنزيل قيل ذلم: إن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: "أال إين أوتيت الكتاب ومثلو معو"
 ثبتت عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ال غلوز لقائل أن يقول: إهنا خالف التنزيل؛ ألن السنة تفسَت

للتنزيل، والسنة كان ينزل هبا جربيل، ويعلمها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فكان ال يقول قواًل ؼلالف 
التنزيل إال ما نسخ من قولو بالتنزيل، فمعٌت التنزيل: ما قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا كان ذلك 

  . 56بإسناد ثبت عنو"
. فكم من حديث تفرد بو واحد من ..مة الثقات ئبة وأحاديث األقال ابن القيم:" وال ترد أحاديث الصحا

الصحابة،  م يروه غَته، وقبلتو األمة كلهم، فلم يرده أحد منهم... وال نعلم أحدا من أىل العلم قدؽلاً وال 
 حديثاً قال: إن احلديث إذا  م يروه إال صحاىب واحد  م يقبل، وإظلا ػلكى عن أىل البدع ومن تبعهم َب ذلك
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أقوال، ال يعرف ذلا قائل من الفقهاء. قد تفرد الزىرى بنحو ستُت سنة،  م يردىا غَته، وعملت هبا األمة، و م 
 .57يردوىا بتفرده"

وقال اخلطيب البغدادي:"وعلى العمل ٓترب الواحد كان كافة التابعُت ومن بعدىم من الفقهاء اخلالفُت  ُب 
فثبت أن من دين  ،ك وال اعًتاض عليوبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلسائر أمصار ادلسلمُت إىل وقتنا ىذا و م ي

 .58ٚتيعهم وجوبو إذ لو كان فيهم من كان ال يرى العمل بو لنقل إلينا اخلرب عنو ٔتذىبو فيو واهلل أعلم" 
 .59"ثقة عن النيب صلى اهلل عليو وسلمقال ابن حزم :" فإن ٚتيع أىل اإلسالم كانوا على قبول خرب الواحد ال

 .60على حجية أخبار اآلحاد ووجوب العمل هبا "  ٚتيعاواتفقوا وقال مصطفى السباعي:" 
ردت طائفة أخبار اآلحاد زعما منهم أن الراوي ليس معصوما من الكذب، وأنو غلوز " وقال زلمد ابو زىو:

ن احملدثُت والفقهاء عليو اخلطأ والنسيان....والذي عليو ٚتاىَت ادلسلمُت من الصحابة والتابعُت فمن بعدىم م
وأصحاب األصول: أن خرب الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يلزم العمل هبا ويفيد الظن وال يفيد 

العلم...و األقاويل اليت تقابل ما عليو ٚتاىَت ادلسلمُت كلها باطلة، فلم تزل كتب النيب صلى اهلل عليو وسلم، 
ليو وسلم العمل بذلك، واستمر على ذلك اخللفاء الراشدون وآحاد رسلو يعمل هبا ويلزمهم النيب صلى اهلل ع

فمن بعدىم. و م يزل اخللفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدىم من السلف واخللف على امتثال خرب 
الواحد إذا أخربىم بسنة وعلى قضائهم بو ورجوعهم إليو ُب القضاء والفتيا، ونقضهم بو ما حكموا على 

ند عدم احلجة شلن ىو عنده، واحتجاجهم بو على من خالفهم، وانقياد ادلخالف خالفو، وطلبهم خرب ع
لذلك، وىذا كلو معروف ال شك فيو، والعقل ال ػليل العمل ٓترب الواحد، وقد جاء الشرع بوجوب العمل بو 

 .61"فوجب ادلصَت إليو
إال إذا البسها ضعف ُب األصل ُب الدين ىو العمل باألحاديث وعدم ردىا وإن كانت آحادا، و ال ترد ف

وإذا وقع من بعضهم الًتدد ُب العمل بو ُب قال الشيخ زلمد أبو زىو: " سندىا، وعارضها ما ىو أرجح منها،
بعض األحوال، فذلك ألسباب خارجة عن كونو خرب واحد من ريبة ُب الصحة، أو هتمة للراوي، أو وجود 

 .62معارض راجح، أو ضلو ذلك"
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نظرة تتماشى ظنية الثبوت والداللة األعلية الكبَتة لضرورة إعادة النظر ُب السنة النبوية الشريفة  وهبذا تظهر
 العالقة ادلعاصرة حلل الكثَت من اإلشكاالت ،ٔتنهج علمي مؤصل القواعد والضوابط وادلقاصد القرآنية

 :منحيُت م بدوره إىلينقس _فيما يبدو يل_  وتفعيل مقاصد القرآن ُب السنة النبوية من ىذا الوجو
، استئناسا األول: قبول احلديث أو رده من حيث ثبوتو وصحة نسبتو للنيب صلى اهلل عليو وسلم نحىادل

 بادلقاصد الشرعية
وكان ُب سنده ن الفقهاء إذا كان احلديث عندىم ليس على درجة معتربة من الصحة والثبوت، ادلراد من ىذا أ

انطالقا من  تصحيحا وتضعيفا، فقد يرجحون رد احلديث، أوقبولو والعمل بو واختلف احملدثون فيو  بعض الريبة
 .دلقاصد القرآنيةعرضو على ا

عن  فقد روى مسلم ُب صحيحو: رد خرب فاطمة بنت قيسحيث  ىو فعل عمر رضي اهلل عنو واألصل ُب ىذا
أيب إسحاق، قال: كنت مع األسود بن يزيد جالسا ُب ادلسجد األعظم، ومعنا الشعيب، فحدث الشعيب 

، ٍب أخذ األسود  «أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم،  م غلعل ذلا سكٌت وال نفقة»ْتديث فاطمة بنت قيس، 
اب اهلل وسنة نبينا صلى اهلل كفا من حصى، فحصبو بو، فقال: ويلك ٖتدث ٔتثل ىذا، قال عمر: ال نًتك كت

ْاْلَْ"نسيت، ذلا السكٌت والنفقة، قال اهلل عز وجل: ل امرأة، ال ندري لعلها حفظت، أو عليو وسلم لقو 
 .63"1الطالق: ةينَْبَْمُْْْةٍْشَْاحِْف َْبِْْْينَْتِْاي َْْْنْْْأَْالْ إِْْْنَْجْْرُْخْْْيَْالَْوَْْْنْ يِْوتِْيُْبُْْْنْْمِْْْنْ وىُْجُْرِْخْْتُْ
 فحفظ الدين يستدعي األخذ بادلستيقن منو وىو الكتاب والسنة ال ادلظنون. 
فقد روى البيهقي ُب السنن ، خرب أيب ىريرة ُب غسل اليدين قبل إدخاذلما ُب اإلناءأيضا ض الصحابة بع ردو 

عن أيب ىريرة، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: " إذا استيقظ أحدكم من النوم فال يدخل  الكربى:
يده ُب اإلناء حىت يغسل يده، فإنو ال يدري أين باتت يده " قال سليمان: فذكر ذلك إلبراىيم، قال: قال 

 يرون بأسا أن يدخلها إذا  أصحاب عبد اهلل: فكيف يصنع أبو ىريرة بادلهراس؟ فقال سليمان: " فكانوا ال
ْجَْمَْ، استنادا إىل أصل مقاصدي قرآين، وىو رفع احلرج وما ال طاقة بو" 64كانت نظيفة " يْْفِْْْمْْكُْيْْلَْاهللْعَْْْلَْعَْا

 ؟ : "فكيف يصنع بادلهراس"وا"، فلذلك قالجرَْحَْْْنْْمِْْْينِْالدْ 
 ُب ىذا الباب: حنيفة وأباألحاديث اليت ردىا اإلمام من و 
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بَتوت  باب ادلطلقة ثالثا ال  –احلجاج أبو احلسن القشَتي النيسابوري، ت: زلمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب 
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مالك ُب ادلوطأ عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان، أن زيدا أبا عياش أخربه، أنو سأل  روى اإلمام_ 
سعد بن أيب وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال: أيتهما أفضل؟ فقال: البيضاء فنهى عن ذلك، وقال: مسعت 

اهلل عليو وسلم: أينقص  رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول اهلل صلى
 .65الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم فنهى عن ذلك"

ديث ادلستدل بو ضعيف بضعف زيد أيب عياش فال احلألن   يأخذ أبو حنيفة ْتديث منع بيع الرطب بالتمرو م
حفظ ادلال من حيث رواجو  القرآن ُب . وىذا من باب مقصد66 ورة يقبل ُب معارضة الكتاب والسنة ادلشه

 .بعدم ٖترًن ما أحل اهلل من البيوع
 وقد رد اإلمام أيب حنيفة أيضا احلديث الذي روي عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: _ 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: " إذا نكحت ادلرأة بغَت أمر موالىا، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،  
  .67"تجروا فالسلطان ويل من ال ويل لوفنكاحها باطل، فإن أصاهبا، فلها مهرىا ٔتا أصاب منها، فإن اش

ن مداره على الزىري فعرض عليو فأنكره وىذا يوجب ضعفا أ: ىوُب رد اإلمام أيب حنيفة للحديث  والسبب 
قال ابن جريج: فلقيت الزىري فسألتو عن ىذا احلديث، فلم قال اإلمام أٛتد ُب ادلسند: ُب الثبوت، 

 .68"يعرفو
جواز النكاح بغَت ويل  ومن مذىبها: -رضي اهلل عنها  -أن راوي احلديث عائشة وشلا يؤكد ضعفو أكثر: "

ا زوجت بنت أخيها عبد الرٛتن من ادلنذر بن الزبَت وإذا كان مذىبها ُب ىذا الباب ىذا فكيف روي أهن فقد
 ؟ .69"تروي حديثا ال تعمل بو

وادلعٌت فيو أهنا تصرفت ُب خالص حقها و م تلحق : "وقال اإلمام السرخسي مبينا العلة ُب رد ىذا احلديث
الضرر بغَتىا فينعقد تصرفها كما لو تصرفت ُب ماذلا، وبيان الوصف أن النكاح من الكفء ٔتهر ادلثل خالص 

حقها بدليل أن ذلا أن تطالب الويل بو، وغلرب الويل على اإليفاء عند طلبها، وىي من أىل استيفاء حقوق 
بادلباشرة حقها وكفت الويل اإليفاء فهو نظَت صاحب الدين إذا ظفر ّتنس حقو فاستوَب  نفسها فإظلا استوفت

كان استيفاؤه صحيحا فكذلك ىنا، والدليل عليو أن اختيار األزواج إليها باالتفاق، والتفاوت ُب حق 
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دلا كان ذلا اختيار األغراض وادلقاصد إظلا يقع باختيار الزوج ال ٔتباشرة العقد، ولو كان لنقصان عقلها عربة 
 .70"األزواج

ىو من باب مراعاة ادلقصد الكلي القرآين ادلتمثل ُب حفظ العقل باحًتام أىلية ادلرأة،  فما ذىب إيل احلنفية
 وعدم إلغاء قدراهتا العقلية والفكرية، وكفاءاهتا ادلعنوية واهلل تعاىل أعلم بالصواب

ده كثَتا من أخبار اآلحاد وا الطعن على أيب حنيفة لر قال ابن عبد الرب: "كثَت من أىل احلديث استجاز 
ألنو كان يذىب ُب ذلك إىل عرضها ما اجتمع عليو من األحاديث ومعاين القرآن؛ فما شذ من ذلك ؛ العدول

 .71رده ومساه شاذا"
اعتمده ولقد ، وُب الشريعة من ىذا كثَت جدا، وُب اعتبار السلف لو نقل كثَتقال الشاطيب ُب ىذا الصدد: "

 . 72" مالك بن أنس ُب مواضع كثَتة لصحتو ُب االعتبار
وأنكر مالك حديث إكفاء القدور اليت طبخت من اإلبل والغنم قبل القسم تعويال "وشلا نقلو عنو ُب ذلك: 

أكل الطعام قبل القسم دلن احتاج إليو، قالو ابن  على أصل رفع احلرج الذي يعرب عنو بادلصاحل ادلرسلة؛ فأجاز
 .73"عريبال

مالك ُب  اهرو الذي  احلديث رجح الفقهاء صحتها ألجل ٖتقيقها دلقصد شرعي قرآين:ومن األحاديث اليت 
:" عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده، أنو قال: هنى رسول اهلل صلى اهلل عليو أادلوط

 . 74وسلم عن بيع العربان"
:" وقال القعنيب والتنيسي وٚتاعة عن مالك أنو بلغو، عن عمرو بن شعيب، عن أبيو،  قال احلافظ ابن عبد الرب

 .75عن جده. وسواء قال: عن الثقة عنده أو بلغو، ألنو كان ال يأخذ وال ػلدث إال عن ثقة عنده"
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روى البخاري ُب صحيحو  حدثنا زلمد، أخربنا وكيع، عن سفيان، عن أبيو، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج 
فعجل القوم، فأغلوا هبا رضي اهلل عنو، قال: كنا مع النيب صلى اهلل عليو وسلم بذي احلليفة من هتامة، فأصبنا غنما وإبال، 

القدور، فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فأمر هبا، فأكفئت ٍب عدل عشرا من الغنم ّتزور، ٍب إن بعَتا ند وليس ُب 
إن ذلذه البهائم أوابد كأوابد »القوم إال خيل يسَتة، فرماه رجل، فحبسو بسهم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

أن نلقى العدو غدا  -أو طلاف  -قال: قال جدي: يا رسول اهلل، إنا نرجو « بكم منها، فاصنعوا بو ىكذاالوحش، فما غل
ما أهنر الدم، وذكر اسم اهلل عليو، فكلوا ليس السن،  -أو أرين  -وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب؟ فقال: " اعجل 

احلبشة "  كتاب الشركة باب من عدل عشرا من الغنم والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى 
 [2507] 3/142ّتزور ُب القسم
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 . 76قال سفيان بن عيينة: إن مالكا  م يكن يبلغ من احلديث إال صحيحا"
ال إن مالكاً مسع ىذا احلديث من ابن ذليعة عن عمرو بن شعيب، و م يسّمو "يق :فقال ابن عدي قد خالف و

 .77لضعفو، واحلديث عن ابن ذليعة عن عمرو بن شعيب مشهور"
 . 78وقال ابن حجر:"وىذه عادة مالك فيمن ال يعتمد عليو ال يسميو"

 .79دلال بالباطل،ن احلديث يتماشى ومقاصد القرآن من ٖترًن أكل اأمن رجح تصحيح سنده عضد قولو بف
 . 82يأصحاب الر أو   81الشافعياإلمام  و 80مالك وىم اإلمام

:"وىو باطل عند الفقهاء دلا فيو من الشرط والغرر وأكل أموال الناس أوقال الزرقاين ُب شرحو على ادلوط
بالباطل، فإن وقع فسخ فإن فات مضى ألنو سلتلف فيو، فقد أجازه أٛتد، وروي عن ابن عمر وٚتاعة من 

 .83التابعُت إجازتو، ويرد العربان على كل حال"
 
 الثاين : تأويل معناه ورد ظاىره إىل باطنو انطالقا من مقاصد القرآن نحىادل

كثَت من األحاديث بعد ثبوت صحتها فهي غَت قطعية ُب داللتها وٖتتمل أوجها ُب فهمها، وكل رلتهد يرجح 
 باالعتبار واألخذ قوال عن آخرا استناد إىل مقصد قرآين يراه أوىل
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 وقد كان ىذا النوع من التوجيو ادلقاصدي القرآين لفهم السنة منذ زمن الصحابة رضي اهلل عنهم  
 :على ذلك األمثلةومن 

عن ابن عمر، قال: قال النيب صلى اهلل عليو وسلم لنا دلا رجع من األحزاب: روى البخاري ُب صحيحو _ 1
فأدرك بعضهم العصر ُب الطريق، فقال بعضهم: ال نصلي حىت « قريظةال يصلُت أحد العصر إال ُب بٍت »

نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي،  م يرد منا ذلك، فذكر للنيب صلى اهلل عليو وسلم، فلم يعنف واحدا 
النبوي الشريف، والنيب صلى اهلل عليو وسلم أقر  احلديث  و منفهم ما فكل من الفريقُت عمل على، 84"منهم

 ريقُت: من كان فهمهم ظاىريا للنص ومن كان فهمهم مقاصديا كال من الف
 حفظ الدين باحملافظة على الصالة ُب وقتهاادلتمثل ُب الفريق الثاين فهم احلديث وفقا للمقصد القرآين ف

ْلِْومُْقُْىْوَْطَْسْْالوُْْْةِْلَْالصْ وَْْْةِْلَْىْالصَْلَْواْعَْظُْافِْحَْمصداقا لقولو تعاىل: "  238البقرة . "ينتِْانِْق َْْْوِْلْ وا
ن ُب موطئو بسنده أ مالك ، فقد روى اإلمامرب ابن عمر ُب الشؤمخل عائشة _رضي اهلل عنها تأويل_  2

وذكر عن عائشة رضي اهلل تعاىل " رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، قال: " الشؤم ُب: الدار، وادلرأة، والفرس
. فقد وجهت رضي 85 وسلم ػلدث عن أقوال اجلاىلية.يو عنها، أهنا قالت: إظلا كان رسول اهلل صلى اهلل عل

على حسب ما كان ذلا من علم ادلوافق دلعاين القرآن ومقاصده اهلل عنها حديث ابن عمر إىل ادلرد الصحيح 
 سابق من النيب صلى اهلل عليو وسلم، أو ٔتا بدا ذلا من رأيها واجتهادىا.

أن دلعارضتو األصل القرآين القطعي، أن األمر كلو هلل، و : "معلقا على قول عائشة رضي اهلل عنها  قال الشاطيب
تمثل ُب حفظ مقصد قرآين م فتثبيت ىذه العقيدة ُب نفوس ادلسلمُت .86" شيئا من األشياء ال يفعل شيئا

 .، ْتفظو شلا قد يعلق بو من الشركياتالدين
البخاري ُب  احلديث الذي رواه :ومن األحاديث اليت وجهها الصحابة توجيها يتماشى مع مقاصد القرآن_ 3

من ابتاع » صحيحو: عن عبد اللَّو بن عمر رضي اللَّو عنهما: أن رسول اللَّو صلى اهلل عليو وسلم، قال: 
 .87«طعاما فال يبعو حىت يستوفيو 
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ي اهلل عنو، كما روى قصره على ادلطعومات حيث قال رض مفقد ذىب ابن عباس إىل تعميم ىذا احلكم وعد
، قال ابن «فهو الطعام أن يباع حىت يقبض»أما الذي هنى عنو النيب صلى اهلل عليو وسلم ": البخاريعنو 

 . 88عباس: وال أحسب كل شيء إال مثلو"
ْْمَْرْ حَْوَْوذلك انطالقا من ادلقصد القرآين ادلتمثل ُب حفظ ادلال ٔتنع أكلو بالباطل ادلستنبط من قولو تعاىل: " 

ْأَْلُْأكُْْت َْوالَْولقولو تعاىل: " 275البقرة  "اب َْالرْ  ْبِْكُْنَْيْْبَْْْمْْكُْالُْوَْمْْوا  188". البقرة لاطِْالب َْم
احلسن  وخالف زلمد بن، 89 ، باستثناء العقاراحلنفيةومن الفقهاء الذين ذىبوا إىل ما ذىب إليو ابن عباس: 

، 93ٛتد ُب رواية عنوأ،و  92، وزلمد بن احلسن وزفر من احلنفية91الشافعيةو ،90يضاأوجعل احلكم شامال العقار 
 .95، وىو اختيار ابن القيم94وقال ابن القيم عن مذىب االمام اٛتد:"والصحيح ىو ىذه الرواية"

 . 96قال الشافعي ُب األم:" وهبذا نأخذ، فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس لو أن يبيعو حىت يقبضو"
مقاصد القرآن الكرًن حديث: " ػلرم _ ومن األحاديث الصحيحة اليت اختلفوا ُب فهمها وتوجيهها حسب 4

 .97من الرضاع ما ػلرم من النسب"

                                                           
 [2135] 3/68ري ُب صحيحو، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك رواه البخا - 88

 ( 1525) 3/1159ومسلم ُب صحيحو، كتاب البيوع، باب بطالن بيع ادلبيع قبل القبض
 –سالمية السنن الصغرى للنسائي: أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب النسائي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ادلطبوعات اإل

 [4600] 7/285كتاب البيوع، بيع الطعام قبل أن يستوَب  ،  1986 – 1406حلب، الطبعة: الثانية، 
م، كتاب البيوع،  1998بَتوت،  –سنن الًتمذي: زلمد بن عيسى الًتمذي، ت: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 

 [1291] 3/578باب ما جاء ُب كراىية بيع الطعام حىت يستوفيو
وُب الباب عن جابر، وابن عمر، وأيب ىريرة: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على ىذا عند أكثر أىل  –  

العلم كرىوا بيع الطعام حىت يقبضو ادلشًتي، وقد رخص بعض أىل العلم فيمن ابتاع شيئا شلا ال يكال وال يوزن شلا ال يؤكل وال 
 التشديد عند أىل العلم ُب الطعام، وىو قول أٛتد، وإسحاقيشرب، أن يبيعو قبل أن يستوفيو، وإظلا 

 [3497] 5/357و أبو داود، تاب البيوع، باب ُب بيع الطعام قبل أن يُسَتوَب   
 [2227] 3/339و ابن ماجو ُب أبواب التجارات باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض 

 13/8،ادلبسوط  5/181بدائع الصنائع  - 89
 .767قو على روايتو للموطأ ص:انظر تعلي - 90
 9/264، اجملموع شرح ادلهذب: أبو زكريا زليي الدين ػلِت النووي، دار الفكر - 91
 .5/180بدائع الصنائع،  - 92
، ابن القيم: هتذيب السنن 4/84ادلغٍت البن قدامة: أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن قدامة ، مكتبة القاىرة   - 93
9/277 
 9/277السنن:  هتذيب  - 94
 9/277ابن القيم: هتذيب السنن  - 95
 3/70  م1990ىـ/1410بَتوت،  –األم: الشافعي أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس، دار ادلعرفة  - 96



جعل كثَت الرضاع وقليلو كلو زلرم رجوعا إىل ادلقصد الشرعي من األخذ باحليطة ُب فمن أخذ بظاىر احلديث 
من ادلقصد الكلي ادلتمثل ُب حفظ النسل، واحلاجي ادلتمثل ُب حسن اختيار الزوجة وعدم الزواج من احملرمات 

 النساء واهلل تعاىل أعلم
علي، وابن عباس، وبو قال سعيد بن ادلسيب، واحلسن، ومكحول، والزىري،  :التوجيو  إىل ىذان ذىب وشل

 . 98والليث، وأصحاب الرأي عنورواية ُب أٛتد و  وقتادة، واحلكم، وٛتاد، ومالك، واألوزاعي، والثوري،
 خاتمة:

ادلتعلق بعالقة مقاصد القرآن بالسنة النبوية الشريفة فإننا طللص من خالل ىذا العرض ادلوجز وُب األخَت و 
 للنتائج اآلتية:

 تضمنو من مقاصد وقيم كلية شاملة لكل رلاالت احلياة ىو أساس لكل العلوم األخرى دلا _ القرآن الكرًن1
 من ىذه ادلقاصداة ادلثالية انطالقا و كفيل بأن يضمن للبشرية احليالشرائع وى وأالعقائد  جانبسواء من 

لو ُب تشكيل  _ السنة النبوية الشريفة  )الصحيحة ُب ثبوهتا الصرػلة ُب داللتها( ىي قسيمة القرآن وشريكة2
تنباط والوقوف على كل ادلقاصد الشرعية سواء منها الكلية أواحلاجية هما يتم اسية، فبعدائرة ادلقاصد الشر 

 أوالتحسينية 
)الصحيحة ُب ثبوهتا الصرػلة ُب داللتها( مؤكدة ومعضدة ُب كثَت من األحيان دلا السنة النبوية الشريفة _ 3

 نص عليو القرآن من مقاصد شرعية
بإضافة مقاصد بعض  أحيانا تتفرد السنة النبوية الشريفة )الصحيحة ُب ثبوهتا الصرػلة ُب داللتها(_ 4

 .ال حكما وال مقصدا األحكام الشرعية  م يأت التنصيص عليها ُب القرآن الكرًن
 يتم الًتجيح فبمقاصد القرآن( ظنية الداللة _ ادلقاصد القرآنية حاكمة ُب السنة النبوية الشريفة )ظنية الثبوت5

من حيث تصحيح األحاديث وتضعيفها أو من حيث بُت األقوال _  _انطالقا من ضوابط علمية دقيقة
 فهمها

 واهلل ويل التوفيق
                                                                                                                                                                                

ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: مسلم بن احلجاج أبو احلسن  - 97
كتاب الرضاع باب ٖترًن الرضاعة من ماء الفحل   بَتوت -فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب القشَتي، ت: زلمد 

2/1070 
 

 -ىـ 1415ادلدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ادلدين، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل،  - 98
ن قدامة ادلقدسي احلنبلي، مكتبة القاىرة، تاريخ النشر: ، وادلغٍت : أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل ب 2/295م  1994
، البناية شرح اذلداية: أبو زلمد زلمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت الغيتاىب احلنفى 8/171م1968 -ىـ 1388

 5/258م 2000 -ىـ  1420بَتوت، لبنان، الطبعة: األوىل،  -بدر الدين العيٌت، دار الكتب العلمية 
 



 المراجع: وقائمة المصادر 
 
الزمخشري:  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب :  ساس البالغةأ_ 

 .م  1998 -ىـ  1419لبنان، الطبعة: األولى،  –العلمية، بيروت 
بيدة مشهور بن إعالم الموقعين عن رب العالمين: أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،   ت: أبو ع_ 

 ىـ 1423حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 

، ت: محمد حامد الفقي، مكتبة بابن قيم  الجوزية:محمد بن أبي بكر بن أيو : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان_ 
 المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية

ألحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها: سليمان بن صالح الثنيان، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ا_ 
 م1423/2002المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 

لي بن بلبان اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان، أبو حاتم، ترتيب: األمير عالء الدين ع_ 
 .الفارسي، ت: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: األولى

ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي، ت: الشيخ أحمد : اإلحكام في أصول األحكام_ 
 محمد شاكر، دار اآلفاق الجديدة، بيروت

ن عيد الهاللي، دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: األولى، _ االعتصام: إبراىيم بن موسى الشاطبي، ت: سليم ب
 م1992 -ىـ 1412

 م1990ىـ/1410بيروت،  –األم: الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس، دار المعرفة _ 
محمد الطاىر بن « : تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»_ التحرير والتنوير 

 ه 1984تونس،  –الطاىر بن عاشور، الدار التونسية للنشر محمد 

محمد  ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد البر، ت: مصطفى بن أحمد العلوي_ 
 ىـ 1387عام النشر: ، المغرب –عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو = صحيح البخاري: الجامع المسند _ 
محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري ، ت: محمد زىير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،  الطبعة: األولى، 

 ه1422

الشيخ  -الشيخ علي محمد معوض  الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي: أبو الحسن عليالماوردي، ت:_ 
 م 1999-ىـ  1419لبنان، الطبعة: األولى،  –عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ه 1378من جمادى الثانية  2الحديث والمحدثون الناشر: دار الفكر العربي، القاىرة في _ 



محمد بن عبد اهلل باجمعان : :من حيث اإلحتجاج والعمل السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي ومكانتها _ 
 .، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

السنن الصغرى للنسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات _ 
 1986 - 1406حلب، الطبعة: الثانية،  –اإلسالمية 

سنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي، ت: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ال_ 
 م 2003 -ىـ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –بيروت 

ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ، ت: محمد محي :الصارم المسلول على شاتم الرسول _ 
 .ميد:نشر من طرف: الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعوديةالدين عبد الح

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي، ت: أحمد عبد الغفور عطار، : _ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
 م  1987 -  ىـ 1407بيروت، الطبعة: الرابعة  –دار العلم للماليين 

بن محمد سعيد بن قاسم  : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحدي، دار الكتب _ القاسمي: محمد جمال الدين 
 .لبنان-بيروت-العلمية 

الكافي في فقو أىل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر، ت: محمد محمد أحيد ولد ماديك _ 
 م1980ىـ/1400طبعة: الثانية، الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ال

علي محمد معوض، الكتب -الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عدي، ت: عادل أحمد عبد الموجود_ 
 م1997ىـ1418لبنان، الطبعة: األولى، -بيروت -العلمية 

السورقي , إبراىيم الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، ت : أبو عبداهلل : الكفاية في علم الرواية _
 المدينة المنورة -حمدي المدني، المكتبة العلمية 

 -ىـ 1414بيروت،  –المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، الناشر: دار المعرفة _ 
 م1993

 المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى النووي، دار الفكر_ 
 -ىـ 1415مالك بن عامر األصبحي المدني، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، المدونة: مالك بن أنس بن _ 

 م1994
الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، ت: محمد عبد السالم عبد الشافي،دار الكتب العلمية،  :_ المستصفى

 م1993 -ىـ 1413الطبعة: األولى، 

عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  -: شعيب األرنؤوط ت : أحمد بم حنبل،المسند _ 
 م 2001 -ىـ  1421



المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: مسلم بن الحجاج أبو _ 
 بيروت   –الحسن القشيري النيسابوري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

الرياض، الطبعة:  –ف في األحاديث واآلثار: أبو بكر بن أبي شيبة، ت: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد المصن_ 
 1409األولى، 

الُمْعلم بفوائد مسلم: أبو عبد اهلل محمد بن علي المازري المالكي، ت: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الدار _ 
الجزائر، المؤّسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والّدراسات بيت الحكمة، التونسية للنشر، المؤّسسة الوطنية للكتاب ب

 م.1991م، والجزء الثالث صدر بتاريخ  1988الطبعة: الثانية، 
 المغني: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن قدامة ، مكتبة القاىرة_ 
لمان، دار ابن عفان، الطبعة األولى الموافقات: إبراىيم بن موسى بالشاطبي، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل س_ 

 م1997ىـ/ 1417
محمود خليل،  مؤسسة الرسالة،   -مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ت: بشار عواد معروف _ الموطأ : 

 ىـ 1412

عة: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، الطب_ 
 ىـ1406الثانية، 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي: ت: أبو قتيبة نظر محمد : تدريب الراوي في شرح تقريب النووي_ 
 الفاريابي، دار طيبة

 1990تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(: محمد رشيد بن علي رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب: _ 

الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة  تهذيب التهذيب: أبو_ 
 ىـ1326األولى، 

محمد بن أحمد بن األزىري الهروي، أبو منصور ، ت: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث : تهذيب اللغة_ 
 .م 2001بيروت، الطبعة: األولى،  –العربي 

عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة ، ت: األثر: طاىر بن صالح  السمعوني الجزائري، ثم الدمشقيتوجيو النظر إلى أصول _ 
 م1995 -ىـ 1416حلب، الطبعة: األولى،  –المطبوعات اإلسالمية 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، ت: الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، _ 
 م 2001 -ىـ  1422باعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األولى، دار ىجر للط

_ جواىر القرآن: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ت الدكتور الشيخ محمد رشيد رضا القباني، دار إحياء 
 م 1986 -ىـ  1406العلوم، بيروت، الطبعة: الثانية، 



قدامة المقدسي:أبو محمد : ابن  على مذىب اإلمام أحمد بن حنبل _ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقو
 م  2002-ىـ1423موفق الدين عبد اهلل : ، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

سنن ابن ماجو: ابن ماجة  أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، ت: شعيب األرنؤوط وآخرون، دار الرسالة _ 
 م 2009 -ىـ  1430مية، الطبعة: األولى، العال
مَحمَّد كاِمل قره بللي، دار  -سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث السِِّجْستاني، ت: شَعيب األرنؤوط _ 

 م، 2009 -ىـ  1430الرسالة العالمية، الطبعة: األولى، 

 م 1998بيروت،  –الغرب اإلسالمي سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي، ت: بشار عواد معروف، دار _ 
أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل سنن الدارمي، ت: حسين سليم أسد الداراني: دار  :سنن الدارمي_ 

 م 2000 -ىـ  1412المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 

الحسن علي بن خلف ت: أبو تميم ياسر بن إبراىيم، مكتبة الرشد شرح صحيح البخارى البن بطال: ابن بطال أبو _ 
 م2003 -ىـ 1423السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية،  -

_ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أىل األثر: علي بن  محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري، ت: 
 ن، بيروت لبنا –محمد نزار تميم وىيثم نزار تميم، دار األرقم 

 م2001 -ىـ1421علم المقاصد الشرعية: نور الدين بن مختار الخادمي، مكتبة العبيكان، الطبعة: األولى _ 

_ قواعد األحكام في مصالح األنام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، ت : طو عبد الرؤوف سعد، 
 م 1991 -ىـ  1414القاىرة،  -مكتبة الكليات األزىرية 

يوسف عبد اهلل القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية، دار الشروق، الطبعة: : كيف نتعامل مع السنة النبوية _ 
 م 2000 -ىـ  1421األولى، 

    ىـ  1414لسان العرب: ابن منظور  محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل : ، دار صادر،  بيروت، ط: الثالثة   _

  2000صبحي الصالح، دار العلم للماليين، الطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني، يناير _ مباحث في علوم القرآن: 

 -ىـ1421_ مباحث في علوم القرآن: مناع بن خليل القطان ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثالثة 
 م2000

سوريا، بيروت  -المكتب اإلسالمي: دمشق مصطفى بن حسني السباعي: السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي، _ 
 م 1982 -ىـ  1402لبنان، الطبعة: الثالثة،  –

عبد الرزاق المهدي، دار إحياء ت:_ معالم التنزيل في تفسير القرآن: محيي السنة ، أبو محمد الحسين البغوي، 
 ىـ 1420بيروت، الطبعة : األولى ، –التراث العربي 



حلب، الطبعة:  –أبي داود: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، المطبعة العلمية معالم السنن، وىو شرح سنن _ 
 م 1932 -ىـ  1351األولى 

مقاصد الشريعة اإلسالمية: محمد الطاىر بن محمد الطاىر بن عاشور، ت: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة _ 
 م 2004 -ىـ  1425األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 

 ان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزُّْرقاني ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثالثة_ مناىل العرف


