


 

 
  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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 بحوث

(2) 

 :مقدمت

جؿع الدارسقن والباحثقن يف شمون الحضارة أن الؼرآن الؽريؿ هق يؽاد يُ 

إساس الذي قامت طؾقف الحضارة اإلسالمقة، والؿـبع إصؾل الذي الؿصدر 

حك الذي دارت ة، وقطب الر  والؿعرفقّ  ةالؼقؿقّ  استؼك مـف الؿسؾؿقن مـظقمتفؿ

العؾقم التل ازداكت هبا هذه الحضارة واصطبغت بصبغتفا، فجاءت يف  حقلف كّؾ 

 وغاياهتا بالقحل اإللفل. غاية الػرادة ٓرتباصفا يف مـطؾؼاهتا

الذي فتحقه بالؼرآن الؽريؿ والسـة  العالؿَ  لؼد واجف الؿسؾؿقن إوائُؾ 

ـة يتلمؾقن فقفؿا، وهذا ما كاكقا يؿؾؽقن، فاتجفقا إلك الؼرآن والس  »الشريػة: 

أمؿ طريؼة يف الحضارة، راسخة يف  :ويستخرجقن الحؼقؼة، ويخاصبقن إمؿ

«الػؽر، متؿؽـة يف الجدل
(1)

فؼد »أكقاطفا:  ، ومـف اكبثؼت أكقار الؿعرفة بؽؾ  

مـ العؾقم والؿعارف والثؼافات. وما مـ طؾؿ إٓ وقد  تقالدت مـ الؼرآن ألقانٌ 

«ف يف الؼرآن، وأخذوا مـف مادة طؾؿفؿ أو مادة الحقاة لفكظر أهؾُ 
(2)

الغ إذا بَ ، وٓ كُ 

ٔخر لؾتػسقر الؼرآين، فا لقست سقى القجف االحقاة اإلسالمقة كؾّ  نّ إ :قؾـا

طاق: يف وتطقر العؾقم اإلسالمقة جؿقعفا إكؿا يـبغل أن ُيْبَحث طـف يف هذا الـّ »
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رت، وواجفت طؾقم طاق الؼرآين كشلت، وفقف كضجت وترطرطت، وفقف تطقّ الـّ 

«يف ضقئف -دها أو تـؽرهاتميّ -إمؿ 
(1)

. 

قر يف إرضٕمر اهلل بالّس  واستجابةً 
(2)

مؾؽقت السؿقات ، والـظر يف 

وإرض، والتلمؾ يف آياتف الؽقكقة اقتحؿ الؿسؾؿقن مقدان العؾقم التجريبقة 

وأبدطقا فقفا، ووضعقا إساس لؾؿـفج التجريبل، فؽان لفؿ يف هذا الؿقدان 

سقاحة مـضبطة »قر يف إرض ٕهنؿ فؼفقا أن هذا إمر بالّس  :صقٓت وجقٓت

ا طـ العؿؾ ومتاطبف فؼط، ؼضاء الققت بعقدً هادفة لقست لؾؿتعة الػردية، وٓ ل

ر وتَ ػَ بؾ هل سقاحة تَ  ب ر وطبادة هلل تعالك، واستؽشاف لتجؾقات قدرتف دَ ؽ 

وحؽؿتف وطزتف... وفقفا تحريض طؾك البحث العؾؿل الؼائؿ طؾك الؿالحظة 

«ؼؾْ التل تمدي إلك استؽشاف ققاكقـ الخَ 
(3)

 . 
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مـ  تساؤل مريرٍ  الؿسؾؿقـ محّؾ  لذلؽ كان هذا التخؾػ الؿريع الذي أصاب

اء إصؾل والخؾؾ الؽبقر اد الـفضة يف العصر الحديث، والذيـ أدركقا أن الدّ روّ 

يؽؿـ يف طالقتفؿ بؽتاب رهبؿ التل اكحرفت طـ مسارها، وأصاهبا كثقر مـ 

التشقيش والغبش، وكان محؿد الغزالل واحًدا مـ همٓء الؿػؽريـ الذيـ 

ي يدرسقكف بعؿؼ، ويـظرون يف صبقعة العالقة ؿقـ الؿرتدّ طؽػقا طؾك واقع الؿسؾ

كثقًرا مـ » :أن التل تربطفؿ بؿصدر الفداية إول، وخرج بـتقجة مػادها

الؿسؾؿقـ جعؾقا الؼرآن طؾك هامش حقاهتؿ، وتركقا حػظف ودرسف لؾؿـؼطعقـ 

«والؿصابقـ، وهؿ هبذا الؿسؾؽ يخقكقن اهلل ورسقلف، ويخقكقن أكػسفؿ
(1)

، يف 

ب أو  ٕكف :احقـ أن الؼرآن الؽريؿ ٓ يجب أن يعتزل الحقاة مطؾؼً  إكؿا كزل لُقَصق 

إكف كتاب »أفؽار الـاس وسؾقكفؿ وأطؿالفؿ، ولقؿحق أحقالفؿ أو يثبتفا:  َئ ُيخط  

هر، ولؽـفا الحقاة الؼائؿة طؾك الحقاة الؿػعؿة بالحركة الؿتجددة طؾك الدّ 

«ؿالحؼ، الدارجة طؾك الصراط الؿستؼق
(2)

. وهذا ما حدا بف إلك البحث يف 

مؼاصد الؼرآن، وتجؾقتفا لؾؿسؾؿقـ لتؽقن دلقؾفؿ يف طالؿ كشقط وسريع 

 ـ. قْ ا بعد طَ ومتطقر تؽاد طجؾتف أن تدهسفؿ وتذرهؿ أثرً 
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إلك أن معاكقف وآياتف  -ر يف كتاب اهللؾ وتدبّ بعد صقل تلمّ -وقد اكتفك الغزالل 

أساسقة تؽاد تستقطب معطقات القحل  تدور يف مجؿؾفا حقل خؿسة محاور

شؿقلقتف واتساطف. والؿتلمؾ يف هذه الؿؼاصد التل رأى الغزالل أهنا تتضؿـ  بؽّؾ 

اهتا الؼرآين لبقاهنا، يجد أهنا تحؿؾ يف صق   أمفات الؼضايا الؽربى التل كزل الـّص 

ٕفضؾ أبعاًدا حضارية كربى، كان الغزالل يرى أهنا كػقؾة بتغققر وضع إمة إلك ا

د لػعالقات إمة اإلسالمقة  إذا ما تؿ تػعقؾفا لتحؼقؼ آستؼطاب الؿقح 

وتقجفاهتا ضؿـ إصار قرآين جامع، وذلؽ مـ خالل إطادة الؼرآن الؽريؿ إلك 

 مركز الدائرة يف ثؼافة الؿسؾؿ الؿعاصر، لقستعقد العؼؾ الؿسؾؿ طافقتف ويسرتدّ 

وحًقا كاماًل متجدد العطاء، استجاب بؼقة الؼرآن دوره يف إكارتف وططائف، باطتباره 

ا طؾك ا باتجاه الؿستؼبؾ قادرً لؿا كان مـ حآت تاريخقة سابؼة وٓ يزال مستؿر  

البعد العؿؾل، وعد اإليؿاين، العطاء الؿستؿر، ومـ بقـ أهؿ هذه إبعاد: البُ 

د والبعد الســل، والبعد الرتبقي، والبعد العؿراين الذي يحؼؼ لألمة الشفق

 الحضاري.

مع التلكقد طؾك أن هذا البحث يفتؿ بالدرجة إولك بالبحث يف الؿؼاصد 

لذلؽ فنكـا لـ كتطرق فقف إلك مؼاصد السقر  :الؼرآكقة الؽؾقة طـد الغزالل

وأيات التل حظقت هل أيًضا بعـايتف لؽـفا ٓ تـدرج ضؿـ حدود الدراسة 

 الحالقة.
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 وقد انتظم البحث يف مطلبني:

 الؿؼاصد الؼرآكقة طـد الغزالل: قراءة يف إكقاع والؿضامقـ. المطلب األول:

 إبعاد الحضارية لؾؿؼاصد الؼرآكقة طـد الغزالل. المطلب الثاين:

 تعؼبفؿا خاتؿة فقفا أهؿ كتائج البحث.

│ 
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 :ا: ادلقاصد القرآنيت ػند الغزايل؛ قراءة يف األنىاع وادلضامنيأولً

مع استػاضة معاكقف، وكثرة سقره، يؿؽـ »يمكد الغزالل أن الؼرآن الؽريؿ: 

«الؼقل بلكف يدور طؾك خؿسة محاور
(1)

الؿحاور ). ومـ خالل تصػحـا لؽتاب 

واستؼرائـا لؿعظؿ إفؽار القاردة فقف، ٓحظـا أن  (الخؿسة لؾؼرآن الؽريؿ

 ها وغاياهتا العؿقؼة، وكلن   أبعاد أمام هذه الؿؼاصد محؾاًل ػ صقياًل الغزالل يتققّ 

طـاويـ هذه الؿؼاصد لقست سقى مداخؾ بعقدة الغقر ٕسرار الؼرآن. كؿا 

ا بالحضارة والعؿران ا جؾق  هذه الؿؼاصد يربطفا الغزالل ربطً  ٓحظـا أن كّؾ 

هـاك طالقة جدلقة بقـ حالة الؿسؾؿقـ وتبؾقغ رسالتف الخاتؿة إلك  نّ إِ  ذْ إِ  :البشري

كان الؿسؾؿقن شديدي التخؾػ يف الؿجال الحضاري والدولل، ولؿا »خؾؼف: 

ًٓ  فننّ   أحقالفؿ الؿزرية كان ٓ بد أن تققػ سقر الرسالة، وأن تؾؼل طؾقفا ضال

«اسقدً 
(2)

الؿؼصد العام لفا هق إيجاد أكجع وسقؾة لتػعقؾ تعالقؿ الؼرآن  ، وكلنّ 

اإليؿاين وتدفعف إلك الؽريؿ يف كػس الؿسؾؿ لتتحقل إلك صاقة ترفع تقتره 

ف الـاس برهبؿ، طؾك أساس إثارة »استئـاف مسقرتف الحضارية:  هذا الؽتاب ُيَعر 
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ل الؿعرفة إلك مفابة هلل، ويؼظة يف الضؿقر، ووجؾ العؼؾ، وتعؿقؼ الـظر، ثؿ يحقّ 

«مـ التؼصقر، واستعداد لؾحساب
(1)

 . 

مـفج الحركة مـ القاقع إلك الغزالل يتبع  ومـ ثؿ  فنن  أبرز ما يؾػت أكظاركا أنّ 

، ويفدف إلك إصالح الدكقا بالديـالـّص 
(2)

، فقشخص الداء مـ القاقع، ويصػ 

 الدواء مـ الؼرآن. 

 وفيما يلي محاولة لتحليل مضامين هذه المقاصد: 

 ادلقصد األول:-1 

الذي يؼرر مـ خاللف  (اهلل القاحد)وضع الغزالل طؾك رأس الؿؼاصد محقر 

أن التقحقد هق قاكقن القجقد وكظام الحقاة، وهق أمر يؾتؼل طـده جؿقع مـ طالج 

إلسالمقة كقكف كؼطة ا لؿركزيتف يف الؿـظقمة اهذا الؿقضقع ويتػؼقن طؾقف: كظرً 

ف. ويف شرحف لفذا الؿؼصد بق ـ الغزالل أن الؽقن يـ كؾّ ة يف الدّ الجذب الرئقس

إللف القاحد الؼادركؾف مػتؼر لفذا ا
(3)

، وأن أساس الؼرآن يؼقم طؾك تؼرير 
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شقائب الؽػر والشرك، وهق ما دطاه إلك تسػقف طؼقدة  التقحقد الخالص مـ كّؾ 

ب وبقان ما فقفا مـ آثار وثـقةؾْ التثؾقث والص  
(1)

، وبقان هتافت دطاوى اإللحاد 

بف مـ التل تـؽر وجقد اإللف وهل ترى طظقؿ صـعتف يف جؿقع ما يحقط 

مخؾققات ومظاهر كقكقة، وما يحتقيف جسؿ اإلكسان مـ معجزات خؾؼقة ضاهرة 

كؿا كاقش باستػاضة طؼقدة الجرب التل اكتشرت  ا(،ا ٓ فؽرً ه )مرًض وباصـة، ويعد  

بقـ الؿسؾؿقـ بسبب الؼصقر الػاضح يف ففؿ أيات الؼرآكقة وإحاديث 

خت يف إذهان سان مسؾقب الؿشقئة، وأكف مؼفقر أن اإلك» :الـبقية، والتل رس 

«ٕكف ٓ يغق ر شقئا مؿا ُخط  طؾقف يف إزل :بؽتاب سابؼ، وأن سعقف باصٌؾ 
(2)

، 

د لؾتقحقدد وأكّ  ف، وتزيقػ لؾـشاط بؾ هل تطقيح بالقحل كؾّ » :أهنا تشقيف متعؿ 

«اإلكساين مـ بدء الخؾؼ إلك ققام الساطة، وتؽذيب هلل والؿرسؾقـ قاصبة
(3)

 ،

وأن اهلل  ،ر مصقره إخرويد طؾك مساحة الحرية التل يؿؾؽفا اإلكسان لقؼرّ وشد  

إن اهلل ٓ ُيْؽِرُه » :لقس بظالم لؾعبقد حتك يدخؾفؿ الـار بغقر ما كسبت أيديفؿ

ر هذا ففق جاهؾ باهلل، صائش  ا طؾك صريؼ الشرّ أحدً  ثؿ ُيْدِخؾف الـار، ومـ تصق 

ٕهنؿ ففؿقا أن  :العؼؾ... وأغؾب الؿسؾؿقـ تساورهؿ هذه الظـقن الؿجـقكة
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«الؿثقبة والعؼقبة حظقظ طؿقاء، أو مصادفات لقس لفا ضقابط
(1)

ن اكتشار إو ،

ؼت هذه الضالٓت بقـ الؿسؾؿقـ قد تسّبب يف هزائؿ كػسقة واجتؿاطقة لح

بإمة وأوردهتا الؿفالؽ
(2)

. 

أكقاع الشرك والؽػر والجرب هق الذي يحؼؼ  وخؾقص طؼقدة الؿسؾؿ مـ كّؾ 

، ولقس لف التقحقد العؼدي، ثؿ يليت التقحقد السؾقكل كثؿرة مـ ثؿرات إول

أن يعتؿد الشرك أو الؽػر طؾك صقرة ُتـَْحت، أو رئقس » :مـ الضروري يف رأيف

ا ؽقن الؿرء فارغ الؼؾب مـ اهلل، فارغ الرأس مـ اهلل، مؾقئً . يؽػل أن ي.يتػرطـ.

بشفقاتف وحدها، يذكر دكقاه ويجحد آخرتف، يـطؾؼ يف الدكقا اكطالق القحش يف 

«اب، ما يسؿع إٓ كداء غرائزه وحسبالغَ 
(3)

 . 

ًٓ  والغزالل يرى أن اهللً   بـقر التقحقد، فنذا استـارت يصؾح البقاصـ أو

ٓ ققام » :ؼامت، ودور الشريعة يليت بعد رسقخ العؼقدةصؾحت الظقاهر واست

«مـ اإليؿان باهلل القاحد راسٍخ  لؾشريعة إٓ طؾك مفادٍ 
(4)

، والتقحقد السؾقكل 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ نثۈ يخضع لؼقلف تعالك:

والتل تبـل صرح التقحقد يف كػس الؿممـ، فال  ،[2]فاصر:  مث وئ وئ ەئ ەئ ائ
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 املقاصد القرآنية عند محمد الغزايل؛ أنواعها، مضامينها، وأبعادها الحضارية

 بحوث

(11) 

التقحقد العؿؾل »ا طـ مراد اهلل: شركاء يصـعقن مستؼبؾف بعقدً يرى يف الحقاة 

فقـػض يديف مـ غقره وهق هادئ مسرتيح، والـاس  :يجعؾ ثؼة الؿرء يف ربف

تذلفؿ الحاجة فقضرطقن لؿـ يظـقن قضاءها طـده، ولق صدق اطتؼادهؿ لؽان 

«لفؿ سؾقك آخر
(1)

ية أمره . ويف خاتؿة الؿؼصد يمكد الغزالل أن التقحقد يف هنا 

كظام طام يشؿؾ الػرد والؿجتؿع والدولة، وفؾسػة حقاة وروح أمة ولقست 

 ا أجقف.شعارً 

ل وأطؾك مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ يف كقن التقحقد أوّ  ولئـ اتػؼ الغزالل مع كثقرٍ 

مؼصد يف الؼرآن الؽريؿ إٓ أهنؿ اختؾػقا يف معالجة جقاكبف الؿختؾػة. وإن مؼاركة 

 يف بسط حؼائؼ التقحقد وأسؾقب محؿد الطاهر الغزالل مثاًل سريعة بقـ أسؾقب 

فإول يتحدث طـ التقحقد  :بـ طاشقر تبّقـ لـا الػرق الشاسع بقـ الرجؾقـا

وما يخالػف مـ أكقاع التثؾقث والقثـقة والشرك واإللحاد بلسؾقب يـبض بالحقاة، 

ويستحضر إحداث مـ القاقع الؿعاش، ويضرب إمثؾة مؿا كراه يف حقاتـا 

ؿة بإسئؾة آستـؽارية،  الققمقة مـ مظاهر آكحرافات يف آطتؼاد مطع 

تؽشػ طـ الؼصقر الػؽري والروحل لدى الؿـؽريـ  ب التلوأسالقب التعجّ 

لؾتقحقد، وطـ القضع الؿزري الذي آل إلقف الؿسؾؿقن طـدما غابت طـفؿ 

معاكقف الحؼقؼقة ودٓٓتف البعقدة، وطـ حالة البشرية البائسة وهل تتخبط يف 
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 املقاصد القرآنية عند محمد الغزايل؛ أنواعها، مضامينها، وأبعادها الحضارية

 بحوث

(12) 

ضؾؿات الؿـاهج القضعقة الؼاصرة وتشؼك هبا، بقـؿا يتـاولف ابـ طاشقر يف إصار 

الدراسة العؾؿقة إكاديؿقة التل تؼرر الحؼائؼ الؿجردة، وتصػ أسالقب مـ 

الؼرآن يف بسط طؼقدة التقحقد بلسؾقب طؾؿل صارم
(1)

 . 

 ادلقصد الثاين: -2 

طؾك خالؼف، بـسقجف  ص الغزالل هذا الؿؼصد لؾحديث طـ الؽقن الداّل خص  

ة يف إكػس وأفاق. البديع، وكظامف الدققؼ، وحركتف الؿـضبطة، وآياتف الؿبثقث

الؿسرح إول لػؽر الؿسؾؿ، والقـبقع إول إليؿاكف -طـده-وهق 
(2)

، وغػؾة 

ا طـ أداء اإلكسان طـ تدبر طظؿة الخالؼ يف الؽقن يحجبف طـ اهلل ويجعؾف طاجزً 

مفؿة آستخالف، وطـ التجاوب مع وصايا الؼرآن، وهق باب إلك الجفؾ 

الـظر يف الؽقن، يذهب الغزالل إلك أن  والضالل. ويف تلكقده طؾك ضرورة

اإلسالم يػرض طؾك الؿسؾؿقـ أن يبـقا الؿعرفة ويـتجقها مـ الـظر العؿقؼ يف 

الؼرآن  ا أن يعقش أتباعُ هذا الؽقن والبحث الؿستؿر فقف، فؾقس مستساغً 

 محجقبقـ طـ أسرار الؽقن ومظاهر طظؿتف، طاجزيـ طـ تسخقر ما أودع 

بعد أن فؼد اإليؿان مصادره الؽقكقة وتقجقفاتف »ـافع: فقف اهلل مـ مرافؼ وم
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 املقاصد القرآنية عند محمد الغزايل؛ أنواعها، مضامينها، وأبعادها الحضارية

 بحوث

(13) 

ة الؼرآكقة تحقل إلك فؽر غامض، وغقبقات مبفؿة، واستدٓٓت فؾسػقة ضـقّ 

«تةمقّ 
(1)

. 

ـ الػاسد الؿغشقش ثؿ يقّجف أصابع آهتام إلك الروحاكقة الؽاذبة، والتديّ 

ثؿ  بـاء الذي أبعد الؿسؾؿقـ طـ استؽشاف خبايا الؽقن وتسخقرها، ومـ 

ؿ أن صؾب أخرة يعـل كراهقة ٕن صاحبف يتقهّ  :الحضارة، وإطؿار إرض

الزهد يف العاجؾة يعـل الجفؾ هبا والعقش طؾك هامشفا، وهذا  الحقاة، وأنّ 

ألحؼ بالؿسؾؿقـ هزائؿ رهقبة يف معاشفؿ »ر الؿـحرف هق الذي: التصقّ 

«ومعادهؿ طؾك سقاء
(2)

لؿ بقـؿا يدطقهؿ الؼرآن ، وجعؾفؿ ضعػاء غرباء يف العا

دراسة الؽقن  إنّ »ـ مؿا فقف مـ الؼقى: الؽريؿ إلك آكػتاح طؾك الؽقن والتؿؽّ 

 ًٓ ا، ولؿـافع البشر ولدطؿف وحراستف ثاكقً  ،هنج قرآين واضح لبـاء اإليؿان أو

ًٓ  ا، ومع ذلؽ فننّ ومتاطفؿ ثالثً   كثقػة غؾ ؼت مشاطرها دون هذه أجقا

«الدراسة
(3)

. 

ها ضربً لذلؽ ها ؾؾ يف الؿقاهب والتشقيف ا مـ الّش جؿ الصقفقة وطد 

يـ مـ أهقاء وضـقن وأوهام يف الدّ  ْت ؾَ َخ دْ لؾخصائص البشرية، وذلؽ بؿا أَ 
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 املقاصد القرآنية عند محمد الغزايل؛ أنواعها، مضامينها، وأبعادها الحضارية

 بحوث

(14) 

طؾك الجاكب الؿادي والعؿؾل  يـ يف العقاصػ والروحاكقات، وتجقرُ تختزل الدّ 

يف الحقاة، وقد اكتفت يف طفقدها إخقرة إلك صقرة مـ اإلرجاء والجربية، 

ل ثـِ روحاكقة تُ  كّؾ »وآكسحاب مـ الؿعركة آجتؿاطقة. وأكد يف ققة أن: 

الجؿاهقر طـ السعل يف مـاكب إرض ٓ يؿؽـ إقرارها، بؾ يجب مطاردهتا يف 

«ساحات العؾؿ والرتبقة
(1)

ٕن العزلة والفروب مـ الحقاة التل تدطق إلقفا  :

لقست يف حؼقؼتفا سقى فرار مـ القاجب، وكؽقص طـ أدائف، واستؼالة مـ 

وكشر الخقر، وفقف ترك  وضقػة الؿسؾؿ إساسقة يف إطؿار إرض وإحؼاق الحّؼ 

 لؾضالل لقـػرد بزمام الحقاة ويـشر الػساد. 

ن السبقؾ القحقد لؾؿسؾؿقـ لؾقصقل إلك ويصؾ يف خاتؿة هذا الؿؼصد إلك أ

الشفقد الحضاري هق معرفة خالؼ الؽقن حؼ الؿعرفة، واإلبداع يف معرفة 

لقجؿعقا صريف الؼقة الروحقة والؿادية يف كػة واحدة، ٕن  :الؽقن الؿخؾقق

لقس سقى الدكقا كػسفا محؽقمة ببقاطث اإليؿان  -يف هناية الؿطاف-الديـ 

وأهدافف
(2)

 . 
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 املقاصد القرآنية عند محمد الغزايل؛ أنواعها، مضامينها، وأبعادها الحضارية

 بحوث

(15) 

 ادلقصد الثالث: -3 

ا ا حؼقؼق  ص الغزالل الؿؼصد الثالث لؾؼصص الؼرآين باطتباره تلريخً خّص 

لؾؿسقرة البشرية يستخؾص مـف الؿسؾؿقن ســ اهلل الؽقكقة وآجتؿاطقة 

قطع مـ الحقاة الؿاضقة، »ففق:  ،لقجعؾقا حركتفؿ الحضارية مقافؼة لفا

«اسرتجعفا القحل إطؾك لؾتعؾقؿ وآطتبار
(1)

أداة تربقة، ومصدر »ا: ، وهق أيًض 

«تقجقف ووطظ يدطؿ الػرد والجؿاطة
(2)

. وباستؼراء هذا الؼصص تبق ـ لؾغزالل 

وضاهر »بقـ حالة البشرية أن وبقـ حالة إمؿ البائدة:  اأن هـاك تشاهبًا صارًخ 

ـة رذائؾ الػرط ة تسقد العالؿ إول، وأنّ رَ رف والبطر والجحقد وإثَ أن رذائؾ التّ 

. مع ذهقل طـ اهلل .العالؿ الثالث. والؿسؽـة والبالدة الػؽرية والـػسقة تسقدُ 

«اهتاالجؿقع، وإخالد إلك إرض وطؽقف طؾك مؾذّ  يؾّػ 
(3)

مؿا يجعؾ  :

 لالعصقر، ويجعؾ التلّس  كسان طؾك مرّ الؼصص الؼرآين صقرة طاكسة لطبقعة اإل

لعؼائد الؼرآن وآدابف  ٕكف مجؾ   :ا إلك أن يرث اهلل إرض ومـ طؾقفابف مستؿر  

لألشخاص وإحداث اوما شرع مـ طبادات وسقاسات قبؾ أن يؽقن تلريخً 
(4)

. 
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 املقاصد القرآنية عند محمد الغزايل؛ أنواعها، مضامينها، وأبعادها الحضارية

 بحوث

(16) 

فريضة ديـقة، »ا طؾك ذلؽ، يذهب الغزالل إلك أن دراسة التاريخ: وتلسقًس 

ؾ يف تاريخ الؿسؾؿقـ بعد التلمّ -وهل إلك جقار ذلؽ فريضة إكساكقة، بؾ إكـل 

عر أهنا ضرورة بؼاء، وسقاج لحقاتـا ورسالتـا، إذا كـ ا أش -الؼريب والبعقد

«ا طؾك صقن حقاتـا وتبؾقغ رسالتـاحراًص 
(1)

أخربكا  -سبحاكف وتعالك-ٕن اهلل  :

السقر يف إرض، وآصالع طؾك أخبار الؿاضقـ، ومدارسة أحقالفؿ،  أنّ 

ظر، وُيزوده عد الـا ُيؽسبف بُ  مؿّحًص وتعؼ ب مصائرهؿ يقل د لدى الؿسؾؿ طؼاًل 

 ى ې ې ې نثې بتجربة إكساكقة خصبة أشار إلقفا الؼرآن يف ققلف تعالك:

 ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 .[46]الحج :   ىئمث

ؾ صقيؾ وطؿقؼ يف أحداث التاريخ اإلسالمل ورصد مقاصـ وبعد تلمّ 

ـٌ »إلك أن:  كالـؽقص فقف، اكتفالسؼقط و يف تؽقيـ العؼؾ  مفؿ   دراسة التاريخ رك

«اإلكساين واستبؼاء الرسآت الؽبقرة
(2)

إمة مطالَبة بلن ُتقلل هذا  ، وأنّ 

ٕن جؿقع إخطاء التل شابت تاريخفا الطقيؾ قد  :الؿشروع أهؿقة خاصة

اكحدرت إلقفا وهل الققم تدفع ثؿـفا، وٓ فؽاك لفا مـفا إٓ بؿجاكبة أسباهبا، 

سة التاريخ لقست كافؾة يتطقع بلدائفا مـ يشاء، درا إنّ » وإطادة تشؽقؾ طؼؾفا:
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 املقاصد القرآنية عند محمد الغزايل؛ أنواعها، مضامينها، وأبعادها الحضارية

 بحوث

(17) 

ة لحساب إرباح والخسائر يف إهنا ضرورة ديـقة واجتؿاطقة تؼقم هبا إمؿ الحقّ 

«مسقرهتا
(1)

ط يف استقعاب ماضقفا إمة التل تػر  » ت الؼرائـ أن:، وقد دل  

«ا طـ مقاجفة حاضرها وبـاء مستؼبؾفاستعجز حتؿً 
(2)

. 

ٓ بد مـ فؼف التاريخ »قر مـ وراء اطتؿاد هذا الؿؼصد، أكف: وكان الفدف الؽب

التل سار  السؿاويةِ  وفؾسػتف، وٓ بد مـ محاكؿة كشاصف البشري إلك الـصقصِ 

«باسؿفا
(3)

ح أخطاءها، وٓ تؽرّ  حتك تتبق ـ إمةُ  : ر مقضع أقدامفا، وتصح 

سؼطاهتا، وتـطؾؼ يف دورهتا الحضارية الجديدة مـ قاطدة متقـة مـ الؿعرفة 

الـتقجة الـفائقة التل يريد الغزالل أن  الديـقة والدكققية الؿستبصرة. ومـ ثؿ  فننّ 

بعقد بالقطل  بـاء الحضارة والعؿران البشري مرهقن إلك حد   يصؾ إلقفا هل أنّ 

 الســل الؽامـ يف التاريخ.

ه يف ذلؽ محؿد الطاهر بـ طاشقر الذي ربط بقـ الؼصص الؼرآين وبقـ ويميد

ما يحتقيف مـ تقجقفات سديدة يف مجال بـاء الحضارة وإقامة العؿران، حقث 

ًة إلك »أشار إلك أن مـ أكرب أهداف هذا الؼصص:  أن يـشئ يف الؿسؾؿقـ هؿ 

ي كان طؾقف لقخرجقا مـ الخؿقل الذ :سقادة العالؿ كؿا ساده أمؿ مـ قبؾفؿ
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 املقاصد القرآنية عند محمد الغزايل؛ أنواعها، مضامينها، وأبعادها الحضارية

 بحوث

(18) 

ا، فؽان مـتفك السقد مـفؿ أن إذ رضقا مـ العزة باغتقال بعضفؿ بعًض  ،العرب

 أن يرطك ُغـَْقَؿة
ّ
«يغـؿ ُصَرْيَؿة، ومـتفك أمؾ العامل

(1)
 . 

 ادلقصد الرابــغ: -4 

الؿؼصد الرابع هق البعث والجزاء، وهؿا مـ الغقب الذي يتعّقـ اإليؿان بف 

ر الغزالل تؽرار لؼقام إطؿال الصالحة طؾقف. ويػّس ؾف يف الػؽر والسؾقك وتؿثّ 

الحقاة الدكقا دار  ذكره يف الؼرآن الؽريؿ بلكف ورد لؾتلكقد طؾك وققطف، وطؾك أنّ 

لؿا بعده، ولقست دار قرار. ومـ ثؿرات اإليؿان  امتحان وابتالء واختبار ومؿرّ 

التسامل وأطباء تزكقة ات عقـ الصالحقـ طؾك مشؼّ أك ف يُ  -طـده-بالبعث والجزاء 

الـػس
(2)

ة الخقض يف اقتـاص وآرتػاع هبا طـ الرذائؾ، وتجـقبفا مغبّ  ،

الشفقات والعّب مـ الؿؾذات بال رققب وٓ حسقب كؿا تػعؾ الغالبقة العظؿك 

ا حؿقدة، وشؿائؾ رفقعة بـاء أخرة يتطؾب أخالقً  ففق يعتؼد أنّ  لذلؽ :مـ البشر

ب وإخالصف يف التقّجف إلك اهلل، بحقث يستقي تستؿد ققهتا مـ صالح الؼؾ

ة إليؿاكف. ويف هذا السقاق يـتؼد الغزالل ما ضاهره وباصـف ويؽقن طؿؾف ترجؿة حقّ 

أصاب الؿسؾؿقـ مـ فصام بقـ معتؼداهتؿ وسؾقكفؿ فلصبحقا يعقشقن التـاقض 
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(19) 

العجقب يف حقاهتؿ، ويػصؾقن بقـ أطؿال الدكقا وأطؿال أخرة
(1)

، فضاع مـفؿ 

 الصقاب يف كؾتا الحالتقـ. 

اصؿئـان قؾقب الؿممـقـ إلك  -اأيًض -ومـ ثؿرات اإليؿان بالبعث والجزاء 

ؼفؿ بالققم أخر الذي يـال العدل اإللفل الؿحض الذي يػتؼدوكف يف الدكقا، وتعؾّ 

وهذا اإليؿان مـ العقامؾ  .ا فشرّ ا فخقر، وإن شر  إن خقرً  :إكسان ما كسب فقف كّؾ 

مفؿا كاكت  التل تعصؿفؿ مـ القلس والؼـقط، وتثبتفؿ طؾك صريؼ الحّؼ 

الحقاة الدكقا مقدان اختبار،  إنّ »التضحقات، ومفؿا بالغ الباصؾ يف إذى واإلجرام: 

د الثؼقؾ قد ا إلطالن الـتائج وإقرار العدل، ويف ذلؽ آمتحان الؿعؼّ ولقست مقطدً 

درس جفآت ـتشر شائعات طؾك أهنا حؼائؼ، وتُ صاب شفداء، وتَ اء ويُ ؾ أكبقؼتَ يُ 

طؾك أهنا طؾؿ، وٓ بد مـ يقم تعقد فقف آستؼامة لفذه الؿقازيـ الؿختؾة، وتصح  

 .(2)«فقف إوضاع السؼقؿة، ٓ بد مـ يقم الؼقامة

حؼقؼ ف الغزالل إلك أن البعث والجزاء لقسا طائؼقـ أمام بـاء الحضارة وتثؿ يـبّ 

ـّ  الجاهؾقن الذيـ يربطقن الخقف مـ أخرة والرجاء  العؿران البشري كؿا يظ

فقفا بآكسحاب مـ الحقاة، والعزلة طـ الـاس، والزهد يف متاع الدكقا، وآمتـاع 

ب الغرائز، ع هبا، بؾ هل وازع أخالقل داخؾل يفذّ طـ استخراج ثرواهتا والتؿتّ 

والطغقان واإلفساد  الـػس طـ أصؿاطفا، ويؿسؽفا طـ الشرّ  ويـشر الخقر ويؽػ  
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(20) 

ا ا لؾحضارات أو وقػً د لذكر الؼقامة لقس هتديدً والتؽرار الؿتعؿّ »يف إرض: 

الغرور وقؿع التطؾعات  وإكؿا هق لؽسرِ  ،لؾعؿران البشري كؿا ففؿ الؼاصرون

«الطائشة
(1)

 . 

لمخرة، ففـا  دكقا مزرطةً ال اإلسالم يعدّ  د ذلؽ بتذكقر الؿسؾؿقـ بلنّ ويمكّ 

اهلل لؿ ُيقِجد البشرية لتعقش برهة مـ  تزرع وهـاك تجـل ثؿرة ما زرطت، وأنّ 

إكف أوجدهؿ لقخؾدوا، والؿقت الذي يعرتض »الزمـ ثؿ تػـك، بؾ خؾؼفا لتخؾد: 

مقاديـ الحقاة طؾك ضفر إرض هق رقدة ممقتة أو كؼطة فاصؾة بقـ مرحؾتقـ مـ 

«ك لؾغرس وإخرى لؾحصادالقجقد، كاكت إول
(2)

، وطـدما يعل الؿسؾؿ أن 

استحؼاقف لؾخؾقد يف الدار أخرة يف كعقؿ مؼقؿ يتقجب طؾقف أن يشؼك يف هذه 

الدكقا لغرس الخقر والصالحات وإطؿار إرض، يجعؾ حقاتف طامرة بالسعل 

افعة، ا كما يؿؽـ أن يجعؾ مـفا ذاتً  الؿثؿر، مػعؿة باإليجابقة التل تبحث طـ كّؾ 

 رة، صاكعة لؾتاريخ، باكقة لؾحضارة. طامؾة، ممثّ 
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(21) 

 ادلقصد اخلامش: -5 

 ز فقف بشؽؾٍ اختار الغزالل لؾؿؼصد الخامس طـقان الرتبقة والتشريع، لؽـف ركّ 

ق فقف إلك جؿؾة مـ إخالق اإلسالمقة التل تبـل طؾك الرتبقة، وتطرّ  أساسٍ 

وتجعؾ دوره يف تغققر العالؿ وإطؿار  ،ؾف لالستخالفشخصقة الؿسؾؿ وتمهّ 

ات ؽَ ؾَ تعؿقر إرض يحتاج إلك مَ  إنّ »ا: ا محقري  إرض وبـاء الحضارة دورً 

وكشاط دؤوب، وطؾقم تستؽشػ الؼقى وإسرار  كضقرة، وذكاء حادّ 

ة، كؿا مؼتدرة تثقر إرض، وتحسـ ارتػاقفا لؿصالحفا الخاّص  الؿخبقءة، وأيدٍ 

«طؼائدها ومبادئفاتحسـ تطقيعفا لـصرة 
(1)

. 

ها الؿرتؽز  وجعؾ الؼاطدة التل اكتؼك طؾك أساسفا هذه الػضائؾ التل طد 

ؼ بؿا يحب اهلل وآبتعاد طؿا يؽرهف سبحاكف مـ إول لؾرتبقة اإلسالمقة التخؾّ 

الرتبقة اإلسالمقة يجب أن ُتْبـَك  د أنّ حقث أكّ  ،خالل ما ورد يف الؼرآن الؽريؿ

ه اهلل: رِ ه ما كَ رْ طؾك احرتام الحؼقق والقاجبات، ومحبة ما أحب اهلل وكُ 

سؿ طؾك أمقر تتّ  رد أن ما يحب اهلل وما ٓ يحب يـصّب وسـالحظ طـد الّس »

ؼ زكاة كػسف، ورفعة جـسف يف آفاق بالعؿقم، وأن اإلكسان طـدما يستصحبفا يحؼّ 

«مؽان ؾقس إمر طبادة داخؾ مسجد، بؾ طبادة يف كّؾ الحقاة كؾفا، ف
(2)

 ،
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(22) 

فعـدما تغقب مـابع الرتبقة »وتحؼقؼ الرتبقة السؾقؿة مؼصد يف غاية إهؿقة: 

«فالؼقيؿة تسقطر غرائز السقء طؾك الـشاط كؾّ 
(1)

. 

والرذائؾ التل  ،ثؿ سرد الغزالل الصػات التل يتعّقـ طؾك الؿسؾؿقـ اكتساهبا

ومـفا: الـفل طـ الظؾؿ  ،ا لؿا ورد يف الؼرآن الؽريؿاجتـاهبا وفؼً يتعّقـ طؾقفؿ 

 :، التحؾل باإلحسان[190]البؼرة:  مث ی ىئ ىئ ىئ نثېئ والعدوان:

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ نثۆ :، الؿبادرة إلك التقبة[195]البؼرة:  مث ے ے ھ نثھ

، [4]التقبة:  ہمث ۀ ۀ نثڻ ، التزام التؼقى:[222]البؼرة:  ۋمث

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ نثۓ قالء والتػاخر إجقف:والخُ ر بْ ب الؽِ التقاضع وتجـّ 

 پ پ ٻ ٻ ٻ نثٻ حػظ الؾسان طـ السقء: ،[36]الـساء:  مث ۆ ۇ

 ٿ نثٺ ، حػظ إماكات والعفقد وتجـب الخقاكة:[148]الـساء:  مث ڀ ڀ پ پ

 ڃ ڃ نثڃ حسـ التقكؾ طؾك اهلل:، [107]الـساء:  مث ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ۋ ۋ نثٴۇ اإلسراف:، آقتصاد وطدم [159]آل طؿران:  مث چ

 ېمث ې ې ۉ نثۉ تجـب الغرور وطبادة الذات: ،[141]إكعام:  ۅمث

، [42]الؿائدة:  ڦمث ڤ ڤ نثڤ التزام العدل واإلكصاف: ،[76]الؼصص: 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے نثے  التزام الجؿاطة والجفاد يف سبقؾ اهلل:

 .[4]الصػ:   ﮸مث ﮷ ﮶ ﮵
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(23) 

يسفب يف شرح آثارها يف تربقة الػرد ورفعة شلن  فضقؾة يحبفا اهللُ  ومع كّؾ 

يف حؿلة  فِ ـ كقػ تعؿؾ طؾك ارتؽاِس رذيؾة ٓ يحبفا اهلل يبقّ  إمة، وطـد ذكر كّؾ 

 تف إلك الؿفاكة والسؼقط.أم   الشفقات والشرور وجر  

التشريع قد  تركقز الغزالل يف هذا الؿؼصد طؾك الرتبقة ٓطتؼاده أنّ  ويبدو أنّ 

آكػصال الذي حصؾ بقـ العؼقدة والسؾقك  ـ آهتؿام وزيادة، وأنّ ف مأخذ حظّ 

يف حقاة الؿسؾؿقـ يستدطل إطادة آطتبار لؾؼقؿ إخالققة والروحقة وربطفا 

ؾفا. ففق يرى أن كُ ا بالسؾقك العؿؾل والحؽؿ الشرطل حتك تميت أُ ا محؽؿً ربطً 

 ًٓ قاكقين، طؾك الرغؿ  الؼرآين وكلكف كّص  ا يف التعامؾ مع الـّص  مـفجق  هـاك اختال

الؼاكقن كػسف إذا خؾت ضؿائر الـاس مـ الرتبقة ومـ الؼقؿ الروحقة  مـ أنّ 

لذلؽ وّجَف طـايتف إلك الرتبقة أكثر  :يتحقل إلك أشؽال ورسقم خالقة مـ الؿعاين

 مـ إحؽام الشرطقة إلحداث التقازن الؿػؼقد.

الغزالل يف كتابف )الؿحاور الخؿسة  هذه هل الؿؼاصد الخؿسة التل بسطفا

ة ؿَ ػعَ كتاب اهلل يدور حقلفا. وهل يف مجؿؾ صرحفا مُ  ورأى أنّ  ،لؾؼرآن الؽريؿ(

ر طؾك ما أصاهبا مـ بمس وما بالحقاة، كابضة بؿشاطر الشػؼة طؾك إمة، والتحّس 

م لحؼ هبا مـ الفزائؿ وآكؽسارات، سقاء يف الؿجآت الثؼافقة، أم إخالققة، أ

آجتؿاطقة، أم السقاسقة، شديدة آلتصاق بالقاقع، تصّقر إحداث العالؿقة التل 

أسفؿت مـ قريب أو مـ بعقد يف اكتؽاسة الؿسؾؿقـ واكحدارهؿ، وتصػ 

الؿمامرات والؿؽائد وغػؾة العالؿ اإلسالمل طـفا، وهدفف إول وإخقر مـ 
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(24) 

اد العالج لفا مـ كتاب طرضفا وشرحفا، هق وضع القد طؾك أمراض إمة وإيج

 الخسائر. فا تتعاىف مـ ضعػفا وتتجاوز أزمتفا بلقّؾ طؾ   :فارب  

اسة وقد غؾب طؾقف هذا التػؽقر الؿؼاصدي يف معالجتف لجؿقع الؼضايا الحّس 

كف اقرتح تعديؾ مؼاصد الشريعة إإمة يف حاضرها ومستؼبؾفا، حتك  التل هتؿّ 

هل: حػظ الديـ والـػس والعؼؾ والـسؾ الخؿسة التل اتػؼ طؾقفا إصقلققن و

لؿا لف مـ أثر يف استؼرار الؿجتؿع  :والؿال، وإضافة مؼصد الحرية والعدالة

 ا إلك آطتبار مـ دروس التاريخ التل برهـت لـا أنّ وضؿان حؼققف إساسقة، داطقً 

ٓ بد  مـ زيادات طؾك »ا: ا شديدً غقاب الحرية والعدالة قد أضر  بإمة ضررً 

ا يف إمة ما الؿاكع أن أستػقد مـ تجارب أربعة طشر قركً  ،..إصقل الخؿسة.

إذن  :ة لػساد الحؽؿر  لؼد وجدت أن  الؼرون أدت إلك كتائج مُ  ،..اإلسالمقة.

ا أن طـدي ، وخصقًص (الحرية والعدالة)يؿؽــل أن أضقػ إلك إصقل الخؿسة 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ الؼرآن الذي يؼقل:

ات كؾفا. قد تؽقن إصقل لؾـبقّ  هدٌف  العدالةَ  فؽلن   ،[25]الحديد:  ڀمث ڀ

الخؿسة ضقابط لؾؼضايا الػرطقة طـدكا، لؽـ لؽل كضبط كظام الدولة ٓ بد مـ 

«ضؿان لؾحريات
(1)

. 
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وقد وافؼف يف ذلؽ يقسػ الؼرضاوي الذي ذهب مذهبف يف قصقر كؾقات 

ا أهنا يف مجؿؾفا مقجفة إلك ممكدً  ،الشريعة الخؿسة طـ القفاء بؿتطؾبات إمة

مصالح الػرد ومتجاهؾة لؿصالح الؿجتؿع، وهل الثغرة التل يتعّقـ طؾك طؾؿاء 

ها يف هذا العصر:  إكف قد يػفؿ مـ كالم إصقلققـ حقل »الؿسؾؿقـ سد 

ٌف بصقرة أكرب إلك اإلكسان الػرد، ولؿ  الؿؼاصد والؿصالح أن اكتباهفؿ مقج 

لك الؿجتؿع وإمة... ومفؿا يؽـ لفؿ مـ طذر، فال بد أن يؾتػت بؼدر كاٍف إ

ا أي شريعة اإلسالم هتتؿ بالؿجتؿع كؿا هتتؿ بالػرد... وتؼقؿ اطتبارً  كمكد أنّ 

اطتبار لؾؼقؿ آجتؿاطقة العؾقا، وتعتربها مـ مؼاصدها إساسقة... ومـفا: 

«العدل أو الؼسط، اإلخاء، التؽافؾ، الحرية، الؽرامة
(1)

. 
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 :ا: األبؼاد احلضاريت للمقاصد القرآنيت ػند الغزايلثانيً 

إسالقب والؿـاهج والطرائؼ التل تعامؾت مع الؼرآن طرب  يعتؼد الغزالل أنّ 

ة الؿتقثبة، وطؽػت ؾت حقاجز حؼقؼقة تجاوزت روح الؼرآن الحقّ العصقر شؽّ 

لؾؼرآن طؾك بعض الؼشقر والؿظاهر، ولؿ تستطع أن تالمس الؿؼاصد الؽربى 

لذلؽ رأى أن دطقتف إلك الؽشػ طـ مؼاصد الؼرآن مـ خالل  :أو ٔخر لسبٍب 

 ؼ مـ هدايات الؼرآن العظقؿة بؽّؾ ر العؿقؼ ٔياتف يتقح لؾؿتدبريـ التحؼّ التدبّ 

ة أثرها الطقب يف حقاة الؿسؾؿقـ الػرديّ  -مـ َثؿ  - ويظفر امتداداهتا،

ة ة والســقّ ة والعؿؾقّ ة والرتبقيّ وآجتؿاطقة، وطؾك كافة الؿستقيات: العؼديّ 

 ة. والرسالقّ 

أبعاد وامتدادات يف حقاة  أن كشػ هذه الؿؼاصد وإدراكفا لف وهق يذهب إلك

ا لتػعقؾ الـاس، وهق الفدف إساس مـ محاولة كشػ الؿؼاصد بجعؾفا مـطؾؼً 

 ة، وزرع اإليجابقة يف كػقس أفرادها، وتحقيؾ الؼرآن إلك سؾقكاإلرادة يف إمّ 

ذاهتا، وإكؿا آكتؼال مـ هذه  فؾقست الغاية كشػ الؿؼاصد يف حدّ  :واقعل

الؿرحؾة إلك مرحؾة آستفداء والتػعقؾ، وتحقيؾفا إلك برامج ومشاريع 

ص إمة مـ حالة آستالب والؿغؾقبقة، وتـؼؾفا إلك حالة الشفقد حضارية تخؾّ 

 الحضاري.
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ل إلك صاقة التـظقر ولؿ يتحقّ  إذا لؿ يخرج مـ دائرة فؿؼصد التقحقد مثاًل 

إيؿاكقة لبـاء الحضارة وصـع العؿران البشري، فال معـك لؾحديث طـف 

ا إذا لؿ كسؼطف طؾك واقع إمة واإلسفاب يف بقاكف. ومؼصد الؼصص الؼرآين أيًض 

لـؽشػ بف مقاصـ الخؾؾ يف مـظقمتفا الػؽرية وتركقبتفا آجتؿاطقة يف ضقء 

ـ ققام الحضارات وسؼقصفا فنن معرفتفا اخرة التل تبقّ ة الزهذه الثروة الســقّ 

 وطدم معرفتفا سقان.

ومـ ثؿ  يمكد الغزالل ضرورة آكتؼال مـ مرحؾة اإلدراك إلك مرحؾة التػعقؾ 

والتسخقر، وسـحاول فقؿا يؾل أن كتققػ طـد أهؿ إبعاد التل كراها وثقؼة 

 الصؾة هبذه الؿؼاصد:

 البؼد اإلمياين: -1

 (الؿحاور الخؿسة لؾؼرآن الؽريؿ)غزالل الؿحقر إول يف كتابف خصص ال

لؾتقحقد الذي يليت طؾك رأس الؿؼاصد كؾفا، والذي يفدف إلك تؽقيـ اإلكسان 

تحقيؾ هذه الؼقؿ مـ  ع بؼقؿ العؼقدة اإلسالمقة. ومـ ثؿ  فننّ الؿسؾؿ الؿتشبّ 

 :ا مـ الـاحقتقـاققً ا رإصارها الـظري إلك سؾقك واقعل يقمل يجعؾ الؿسؾؿ إكساكً 

 ٻ ٻ نثٻ :ويتحؼؼ فقف الصالح بالؿػفقم الؼرآين ،الروحقة والخؾؼقة

، ففذا الؿؼصد تتجؾك أبعاده العؿؾقة وامتداداتف الػعؾقة [25]البؼرة: ٻمث 
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 ٿ ٺ ٺ ٺ نثٺ ا لؼقلف تعالك:يف هذه الحقاة اإليؿاكقة العؿؾقة، مصداقً 

 .[110]آل طؿران:  ٹمث ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

د طـ مؼصد التقحقد عد الؿتقلّ يف إلحاحف طؾك ضرورة أن يؽقن البُ والغزالل 

ا يمثر يف القاقع ويصـعف بؼقتف وحرارتف، يحقؾـا إلك طصر الصحابة ا حق  إيؿاكً 

بلطداد الؿممـقـ،  مؼاركةً  ،ةؾ  رضقان اهلل طؾقفؿ، ويـبئـا أن حػظة الؼرآن كاكقا قِ 

ظ الؼرآن كان يستشعر ثؼؾ هذه حاف لؽـ اإليؿان كان يف أطؾك درجاتف، بؾ إنّ 

إماكة ويدرك طظؿة الؿسمولقة الؿؾؼاة طؾك طاتؼف، فقجتفد يف أن يرتؼل بؼدر 

اإلمؽان إلك آفاق كتاب اهلل حتك ٓ يخّؾ بف، ويروي لـا قصة سالؿ مقلك حذيػة 

غر الذي ة وهق يحرص طؾك أن ٓ يـال الؿسؾؿقـ مؽروه مـ الثّ دّ يف حروب الرّ 

«الؼرآن أكا إن أوتقُتؿ مـ ِقَبؾل بئس حامُؾ »ل: يؼػ طؾقف ويؼق
(1)

. 

يف الؼرآن  ۏوهق يـعك طؾك الؿسؾؿقـ الققم غػؾتفؿ طـ سقرة إكبقاء 

الؽريؿ، وكقػ ربطقا بقـ اإليؿان والؼقة، يف إشارة ٓفتة إلك ما بقـفؿا مـ طالقة 

يغقظـل أن ُيَؽؾ ػ كؿ »ققية تػضل يف الـفاية إلك إكشاء الحضارة اإلكساكقة العادلة: 

وأن يتعؾؿ  إكبقاء بصـاطات الحديد، وأن ُيَطاَلبقا بتجقيد آٓت الحرب وإتؼاهنا،

الصالحقن الرمل وإصابة الفدف، وأن يؽقكقا خرباء ببـاء الحصقن وتشققد 
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، ثؿ (1)«اآستحؽامات العسؽرية... بقـؿا صالحقكا ٓ يدرون طـ ذلؽ شقئً 

 ڳمث ڳ ڳ گ گ نثگ د يعبث طـدما ققؾ لف:أكان داوو» :يستطرد قائاًل 

أكان ذو الؼركقـ يعبث طـدما أوقد إفران، وصفر الؿعادن، وأقام  ؟![11]سبل: 

 ـ الذي يـسج السرابقؾ التل تؼل الحرّ مَ  !...ا مـ الحصقن الؿـقعة؟خط  

ل جؾقد إكعام إلك بققت وحؼائب والسرابقؾ التل تؼل الربد؟ مَ  ـ الذي حق 

ـ الذي شاد الؿصاكع الؽبقرة لـسج إصقاف واإلقامة؟ مَ تصؾح لؾسػر 

وإوبار وإشعار وكؼؾفا بالبقاخر الضخؿة إلك شتك إقطار؟ إكـل َدِهٌش ٕن 

«آيات الؼرآن ٓ تجد مـ يعقفا
(2)

. إن كؾ مظاهر الحضارة التل كراها الققم مبثقثة 

ا يف الحقاة فقؽقن ققي   يف الؼرآن الؽريؿ يف صقرة إشارات ققية لؾؿممـ لقلخذ هبا

قدرٌة طؾك الحقاة يف جؿقع دروهبا،  :كؿا ُيْػَفُؿ مـ الؼرآن»ٕن اإليؿان:  :بنيؿاكف

«شلء إلرضاء اهلل وابتغاء وجفف قدرة طؾؿقة ومادية يصحبفا تطقيع كّؾ 
(3)

. 

عد امتداده الحضاري الحؼقؼل، وأن يربط لؿ يستطع الغزالل أن يعطل لفذا البُ 

مثؾؿا فعؾ مالؽ بـ كبل طـدما أكد أن الػؽرة  ،يؿاين وبـاء الحضارةبقـ البعد اإل

الديـقة هل التل تقل د التقتر اإليؿاين الذي يدفع الػرد إلك اإلكجاز الحضاري 

فالػؽرة الديـقة متؿثؾة يف ذلؽ التصقر الذي  :ويعطقف ققة الدفع لصـع التاريخ
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الجفقد الحضارية  كّؾ  يحؿؾف اإلكسان طـ حؼقؼة القجقد والؽقن هل أساس

قهنا ؽالتغقرات اإلكساكقة الؽربى ل التل يبذلفا إلطؿار إرض، وأساس كّؾ 

فالحضارة ٓ تظفر يف أمة مـ إمؿ إٓ يف »الؼاطدة الحؼقؼقة لؾبـاء الػؽري: 

ر صقرة وحل يفبط مـ السؿاء ويؽقن لؾـاس شرطة ومـفاًج  ا... فؽلكؿا ُقد 

  ٓ شؿس الحضارة إٓ حقث يؿتد كظره إلك ما وراء حقاتف  تشرق طؾقف لإلكسان أ

«إرضقة
(1)

. 

 البؼد الؼملي: -2 

ا يف حقاة الـاس، الؿؼصد إكرب مـ كزول الؼرآن الؽريؿ أن يتحؼؼ طؿؾق   إنّ 

الؿجآت الحققية لؾػرد والؿجتؿع، وأن تؽتسب  وأن تـتشر هداياتف لتشؿؾ كّؾ 

المة فارقة يف التعامؾ معف. ومـ أبرز أبعاد ها العؿؾل الذي يعّد طدَ عْ آياتف بُ 

ٓ بد مـ »الؽشػ طـ الؿؼاصد استؾفام وسائؾ التطبقؼ وأسالقب الؿؿارسة: 

تدبركا أيات كؼؾـاها إلك حؼقل الؿؿارسة طؾك إقؾ، أو إلك  . فننْ .التدبر.

«مقاديـ السؾقك، لـعرف كقػ ُكْعِؿؾ هذه أيات فقؿا كعاين مـف وفقؿا كقاجفف
(2)

. 

ا الجاكب العؿؾل يف طالقة إمة بالؼرآن قد ضؿر ضؿقرً  والغزالل يعرتف أنّ 

ا الخؾؾ العؼؾل يف ففؿ الؼرآن ففؿً  إنّ »مـف إٓ أوهام وخقآت:  ا ولؿ يبَؼ شديدً 
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ا كؿا تقحل بف الطبقعة السفؾة التل ٓ تؽّؾػ فقفا بقـ الـاس، فؼدكاه مـ مدة طؿؾق  

«صقيؾة
(1)

ا طؾك مردودها الحضاري الذي كزل إلك سؾبً  ، وأن ذلؽ قد اكعؽس

قراءة ذات ففؿ وإذا كان هـاك مـ ٓ يزالقن يؼرؤون الؼرآن »أدكك مستقياتف: 

فقؿا كزل  دون أن ُيْعِؿؾقا هذا الـّص  -اولقس مقضقطق  - مقضعل محدود لؾـّص 

«مـ أجؾف... فؿعـك هذا أكـا كريؼ الدواء طؾك إرض
(2)

. 

 لرتمقؿ هذه العالقة ػ طـ الؿؼاصد الؼرآكقة مدخاًل وهق يلمؾ أن يؽقن الؽش

الػؽر الؿلخقذ مـ »ٕن ذلؽ سقجعؾفؿ يققـقن أن:  :بقـ الؿسؾؿقـ وكتاهبؿ

«الؼرآن فؽر طؾؿل وطؿؾل
(3)

ؾتف ٕن يـؼؾ هذه الؿقزة فقف هل التل أه   ، وأنّ 

س الـاس مـ مقدان الجدل والؽالم إلك مقدان العؿؾ واإلكجاز الذي أّس 

ل الؽالم والتقجقف »لؾحضارة اإلسالمقة، فالجديد الذي جاء بف الؼرآن أكف:  حق 

إلك  -كؿا يػعؾ الػرس والققكان والرومان-مـ تجريدات ذهـقة كظرية جدلقة 

مـطؼ مالحظة واستؼراء، ومـطؼ وطل الؽقن واحرتامف، والتعرف طؾك ســف 

«ومشروطقة التعامؾ معف لعؿارة إرض وبـاء الحضارة
(4)

. 
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عد العؿؾل لؾؿؼاصد الؼرآكقة إٓ أن وطؾك الرغؿ مـ تلكقد الغزالل طؾك البُ 

ا، ولؿ تلخذ مـف آهتؿام الؽايف الجقاكب اإلجرائقة طـده لقست واضحة تؿامً 

حقث اكتػك فقفا بقصػ الداء وضرب  ،الذي أخذه الجاكب الـظري فقفا

ل واضح الؿعالؿ إمثال، وهذا راجع يف كظركا إلك غقاب مشروع مجتؿع

جقا إسفاماهتؿ الػؽرية فقف ويحقلقها درِ يستطقع الؿػؽرون والؿصؾحقن أن يُ 

 إلك برامج طؿؾقة. 

 البؼد الؼمراين: -3 

هذه الرؤية الؼرآكقة الشامؾة بؿؼاصدها الؽؾقة وأبعادها القاسعة تؼتضل  إنّ 

ففذا الؽقن  :ارتؼاء إمة إلك مؼام العؿران البشري ومـ ثؿ  الشفقد الحضاري

الذي خؾؼف اهلل تعالك وسخره لإلكسان، يـتظر مـف أن يعؿره ويبـل فقف الحضارة، 

هذا آجتؿاع »خؾقػة اهلل يف أرضف. يؼقل ابـ خؾدون:  -خؾؼف أمـ مبد-ففق 

  ٓ  لؿ يؽؿؾ وجقدهؿ وما أراده اهلل مـ اطتؿار العالؿ ضروري لؾـقع اإلكساين وإ

ا لفذا ق معـك العؿران الذي جعؾـاه مقضقطً هبؿ واستخالفف إياهؿ، وهذا ه

«العؾؿ
(1)

. 

 مـ الؽقان البشري، كذلؽ كان العؿران وكؿا جعؾ اهلل اإليؿان جزًءا أصقاًل 

ا مـ تؽقيـ اإلكسان الػطري، فؼد ربط اهلل بقـف وبقـ حاجات أساسق   اجزءً 
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ٕكف لقس  :اا إلك اإلطؿار دفعً ا يجعؾف مدفقطً ا طؿقؼً اإلكسان إساسقة ربطً 

 بؿؼدوره أن يتققػ طـ السعل يف مـاكب إرض ٓرتباط هذا السعل بقجقده. 

وطؾك هذا إساس، يرى الغزالل أن اإلكسان الؿسؾؿ قد أخّؾ هبذا القاجب 

 ًٓ ـ إلك ا، وأكف تـازل طـ مفؿتف إساسقة يف بـاء الحضارة، وركَ  فظقعً إخال

والعالؿ يؿقر مـ حقلف  ،الحقاة السؾبقة والسؽقن، ورضل أن يبؼك طؾك هامش

ره أخرون ٕغراضفؿ يف حركة دائؿة وسريعة، وبدَ  ر الؽقن سخ  ل أن يسخ 

إوروبققـ وإمريؽققـ كاكقا أقرب إلك الػطرة  إنّ »ة: إرادة حقّ  وقتؾقا فقف كّؾ 

الصحقحة طـدما تركقا لعؼقلفؿ العـان تبحث يف الؽقن وتػقد مـ كـقزه، وما 

طـدما  -التل هل لباب ديــا-. وكـا كحـ أبعد طـ الػطرة .ف مـ ققى.أودع اهلل فق

ـا فؾسػات سخقػة ٓ خقر فقفا، وطـدما استؿعـا إلك بعض الؿتديـقـ تْ فتـَ 

كا إلك كتابـا ولؿ كحؼؼ غاياتف لْ فلَس  :الػاشؾقـ يف مقاديـ الػؽر واإلكتاج والسؾقك

«الؽربى
(1)

.  

  البؼد الضنين: -4 

يف  الؿحقر الخامس مـ كتابف لؾؼصص الؼرآين الذي يعد  خصص الغزالل 

إمؿ  كظره مدرسة كبقرة تزخر بســ اهلل يف إكػس وأفاق، حقث يختزن تاريُخ 

                                                   

 .61الؿحاور الخؿسة لؾؼرآن الؽريؿ. الغزالل، محؿد. ص (1)



 

 

 املقاصد القرآنية عند محمد الغزايل؛ أنواعها، مضامينها، وأبعادها الحضارية

 بحوث

(34) 

ا بؾقغة يف الـفقض والسؼقطالؿاضقة والحضارات البائدة دروًس 
(1)

تشّؽؾ  

ذ إزل بؿجؿقطفا مـظقمة مـ الســ اإللفقة الثابتة التل تسري طؾك البشرية مـ

إلك أن تؼقم الساطة، وتتؽرر كتائجفا كؾؿا تؽررت مؼدماهتا. كؿا تققػ طـد 

ٓبد أن تلخذ مؽاهنا »ٕكف كان يعتؼد أهنا:  : يف كثقر مـ كتبفمقضقع الســ صقياًل 

«الصحقح مـ طؼؾـا، وٓ بد أن كحرتمفا
(2)

 . 

لغة يف إلدراكف لخطقرهتا البا :واهتؿام الغزالل هبذه الســ ٓفت لؾـظر

ا يف اتجاه آصطدام هبا مؿا يزيد يف تصحقح أوضاع إمة التل تسقر جؿقعً 

ؼ ملساهتا الحضارية إذ ٓ يؿؽـ تحؼقؼ العؿران البشري إٓ  :معاكاهتا، ويعؿ 

الؿشؽؾة أن »بالقطل العؿقؼ هبذه الســ وتسخقرها يف اإلكجاز الحضاري: 

مع أن  -ة أسبابلعدّ - العؼؾ الؿسؾؿ تققػ طـ الـؿق يف هذه الؿجآت

آيات اهلل هق الؽقن، وٓ بد لإلكسان مـ  مقضقع الؼرآن هق اإلكسان، ومحّؾ 

ف طؾك ســ الؽقن وققاكقـف التل ٓ يتحؼؼ بدون ر يف الؼرآن، والتعرّ التدبّ 

                                                   

دراسة يف فؽر الشقخ محؿد الغزالل(. يقسػ، : أزمة التخؾػ الحضاري يف العالؿ اإلسالمل)يـظر:  (1)

 .48م، ص2006باتـة، الجزائر، كادية. رسالة ماجستقر، جامعة 

 .51كقػ كتعامؾ مع الؼرآن. الغزالل، مرجع سابؼ، ص (2)
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ػ والتؼؾقد أوقعت .. لؽـ طصقر آكحطاط والتخؾّ .رضإدراكفا تعؿقر إ

«الـظرةالؿسؾؿقـ يف طجز الرؤية، وتجزؤ 
(1)

. 

ومـ ثؿ  فنن مـ فقائد هذه الؿؼاصد الؼرآكقة وثؿارها كؿا يمكد الغزالل أهنا 

ع هبذه الثؼافة الســقة مـ أجؾ التفقئة لإلقالع تدفع الؿسؾؿقـ إلك التشبّ 

الحضاري لألمة اإلسالمقة التل ما فتئت تراوح مؽاهنا مـذ قرون، ٓ فرق يف 

اك إٓ بؼقاكقـ بَ إمة لـ تخرج مـ الش   إنّ »قة: ذلؽ بقـ الســ الؽقكقة وآجتؿاط

مؽتقبة طـدها يف القحل الـازل طؾقفا، يجب أن تدرسف، وبالتالل يجب طؾقفا أن 

ضت لالضؿحالل وآكحالل طـدما تعقد حساباهتا طـ ماضقفا بعد أن تعرّ 

ت أن الؿقاجفة العسؽرية صت يف ســ اهلل الؽقكقة وآجتؿاطقة وضـّ فرّ 

«قة العؿقاء فؼط كافقة يف استئـاف الـفقضوالسقاس
(2)

 . 

عد الســل لؾؿؼاصد الؼرآكقة طـ كثقر مـ وٓ يختؾػ الغزالل يف حديثف طـ البُ 

الؿػؽريـ اإلسالمققـ الذيـ اكحصرت كتاباهتؿ يف التـقيف بلهؿقة الســ، ولؿ 

بؼك يستطقعقا أن يتجاوزوا مرحؾة اإلدراك إلك مرحؾة اإلكجاز والتسخقر التل ت

                                                   

 .47كقػ كتعامؾ مع الؼرآن. الغزالل، مرجع سابؼ، ص (1)

 .53 -52صكػسف،  الؿصدر (2)
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ا بالؼدر الؽايفٕن الحس الســل لؿ يؽـ كامقً  :الؿحؽ الحؼقؼل لفا
(1)

خالل  

العصقر اإلسالمقة الزاهرة، وما لبث هذا الجفد الؼؾقؾ أن صغت طؾقف ضؾؿات 

ُػ إلك السطح إٓ مع الصدمة الحضارية طْ ػ، ولؿ يَ قرون آكحطاط والتخؾّ 

أسباب  الؿسؾؿقـ إلك أن مـ أهؿّ الحديثة التل كبفت الؿػؽريـ والؿصؾحقـ 

سؼقصفؿ إهؿالفؿ الـظر يف مستجدات إحداث يف ضقء الســ اإللفقة، وهق 

مقضقع ٓ يزال ققد الدراسة ولؿ يبؾغ درجة الـضج الؿطؾقب بحقث يتحقل 

 إلك مادة معرفقة قابؾة لؾتطبقؼ يف القاقع. 

│ 

  

                                                   

يف الدراسات  هيـظر: فؼف ســ الـػس والؿجتؿع يف السـة الـبقية. العؾؿل، إدريس. أصروحة دكتقرا (1)

 .م2003 ،الؿغرب ،وجدة ،الؼرآكقة. جامعة محؿد إول
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 :اخلامتت ونتائج البحث 

يف إصار -إلك أن الشقخ محؿد الغزالل وكخؾص يف خاتؿة هذا البحث 

ا مـف لتصحقح هذه العالقة اهتؿامف بعالقة الؿسؾؿقـ بالؼرآن الؽريؿ، وسعقً 

قد اجتفد يف رصد خؿسة محاور وجد أهنا  -وإطادهتا إلك وضعفا الطبقعل

وهل: تقحقد إلقهقة  ،الؿؼاصد الؽؾقة لؾؼرآن الؽريؿ -يف مجؿقطفا-تتضؿـ 

ر طؼؾ اإلكسان وصاقاتف، الـظر يف الؽقن ٓكتشاف أسراره الذي يمدي إلك تحري

وتسخقر ثرواتف لصالح البشرية، فؼف الؼصص الؼرآين واستـباط الســ الحضارية 

وآجتؿاطقة مـف، ومعرفة الؽقػقة التل تتحؽؿ هبا هذه الســ يف ققام الحضارات 

طؼقدة وسؼقصفا، ويف حركة الؿجتؿعات اإلكساكقة يف صعقدها وكزولفا، و

ب الـػقس وترتػع هبا طـ حؿلة الشفقات ومراتع البعث والجزاء التل هتذّ 

الرذائؾ، وتبعث يف اإلكسان روح التضحقة واإليثار وفعؾ الخقر رجاء الجزاء 

ـ متقازيقـ، قْ يف خط   ا إلك جـٍب إخروي، والرتبقة والتشريع الؾذان يسقران جـبً 

 بحقث تحؼّ 
 
إخالق، وتحؼؼ الشريعة آلتزام  ؼ الرتبقة صػاء الـػقس ورقل

بلوامر اهلل يف آستؼامة طؾك مـفجف يف تقجقف الـاس إلك ما فقف خقرهؿ يف الدكقا 

 وأخرة.

وهق يفدف مـ وراء الؽشػ طـ هذه الؿؼاصد إلك تجؾقة أبعادها وامتداداهتا 

يف حقاة الـاس لتػعقؾ اإلرادة يف كػقسفؿ، وتحقيؾ الؼرآن إلك سؾقك طؿؾل 
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اقعل يـؼؾ إمة مـ حالة السؾبقة والجؿقد إلك حالة الـفقض والشفقد مـ و

 عد اإليؿاين، والبعد العؿؾل، والبعد العؿراين، والبعد الســل. خالل البُ 

 نا إليها:لْوفيما يلي صرد جلملت النتائج اليت تىصَّ

هق الؿصدر إساس الذي اكبثؼت  -بشفادة التاريخ-أن الؼرآن الؽريؿ  -1

إذ كان هق الـبع الرئقس الذي  :طؾقمفا ومعارففا الحضارة اإلسالمقة بؽّؾ  طـف

ك ا إلك الـبقغ يف العؾؿ وإكتاج الؿعرفة يف أرقَ ا ققي  هنؾ مـف الؿسؾؿقن فدفعفؿ دفعً 

 مظاهرها.

العصقر،  طالقة الؿسؾؿقـ بؽتاب رهبؿ قد أصاهبا القهـ طؾك مرّ  أنّ  -2

فا، وخػت ؼَ الخرافات والبدع فػؼدت ألَ وشاهبا الغبش والتشقيش، وداخؾتفا 

إشعاطفا الذي كان يضلء جـبات الـػس الؿسؾؿة، وأثؿرت هذه العالقة القاهقة 

 سحقؼ. مجتؿعات سؾبقة تقاكؾقة، قد هنشفا الجفؾ وأرداها التخؾػ يف وادٍ 

الخؾؾ الرئقس يف تؼفؼر الؿسؾؿقـ هق اكؼطاع  الغزالل قد أدرك أنّ  أنّ  -3

ـ تعالقؿ كتاهبؿ التل تـبض بالحقاة، وتتػجر حركة وتشع  إيجابقة الصؾة بقـفؿ وبق

 ًٓ   طؾك الحقاة.وإقبا

أكف يعتؼد أن معاين الؼرآن وكؾقاتف قد اجتؿعت يف خؿسة محاور هل: اهلل  -4

القاحد، الؽقن الدال طؾك خالؼف، الؼصص الؼرآين، البعث والجزاء، الرتبقة 

 والتشريع. 
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ا وامتدادات هتدف إلك كؼؾ الؿسؾؿقـ الؿحاور أبعادً لفذه الؿؼاصد أو  أنّ  -5

طؿؾقة مـ مرحؾة القطل هبا إلك مرحؾة آستفداء والتػعقؾ بتحقيؾفا إلك برامج 

 إمة لـفضة مؼبؾة طؾك أسس متقـة. ئيف كطاق مشروع متؽامؾ يفقّ 

، والبعد العؿؾل، والبعد العؿراين، مـ أهؿ هذه إبعاد: البعد اإليؿاين أنّ  -6

ا والبعد الســل. وهل تتداخؾ بعضفا مع بعض، وتتشابؽ لتؽّقن يف إخقر فؼفً 

 شموكف. ا يستضلء بالؼرآن ومؼاصده يف كّؾ متؿقزً 

│ 

  



 

 

 املقاصد القرآنية عند محمد الغزايل؛ أنواعها، مضامينها، وأبعادها الحضارية

 بحوث

(40) 

 قائمت ادلصادر وادلراجغ

مؼدمات العؾقم والؿـاهج، محاولة لبـاء مـفج إسالمل متؽامؾ.  -1

 .م1979. 1ٕكصار. الؼاهرة. طالجـدي، أكقر. دار ا

ان: دار الؿلمقن  -2 مع الؼرآن دراسات وكظرات. جرار، ملمقن فريز. طؿ 

 م. 2014. 1لؾـشر والتقزيع. ط

 .م1984، 5ابـ خؾدون، طبد الرحؿـ. بقروت: دار الؼؾؿ، ط الؿؼدمة. -3

الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الؼرآن الؽريؿ. طبد الباقل، محؿد فماد.  -4

 م.1981هـ/ 1401بقروت. دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع. 

كحق تػعقؾ مؼاصد الشريعة. ططقة، جؿال الديـ. الؿعفد العالؿل لؾػؽر  -5

 .م2003، هـ1424ر الػؽر. اإلسالمل. دمشؼ: دا

ـ طاشقر، محؿد الطاهر. الدار التقكسقة تػسقر التحرير والتـقير. اب -6

 .م1984لؾـشر. تقكس. 

ؾؿل، إدريس. أصروحة فؼف ســ الـػس والؿجتؿع يف السـة الـبقية. الع -7

 .م2003يف الدراسات الؼرآكقة. جامعة محؿد إول. وجدة. الؿغرب.  هدكتقرا

زيع. كظرات يف الؼرآن. الغزالل، محؿد. هنضة مصر لؾطباطة والـشر والتق -8

 .م2005. يقلقق 6الؼاهرة. ط
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الؿحاور الخؿسة لؾؼرآن الؽريؿ. الغزالل، محؿد. الؼاهرة: دار الشروق.  -9

 .م2000، هـ1421، 1ط

كقػ كتعامؾ مع الؼرآن. الغزالل، محؿد. الؼاهرة: هنضة مصر لؾطباطة  -10

 م.2005، 6والـشر والتقزيع، ط

ي. يقسػ. الؼاهرة: مؽتبة مدخؾ لدراسة الشريعة اإلسالمقة، الؼرضاو -11

 .م1990وهبة، 

مالل، يقكس.  .حؿد الغزالل يف تعامؾف مع الؼرآنمـفج الشقخ م -12

 .م2010، جامعة الجزائر، هأصروحة دكتقرا

كشلة الػؽر الػؾسػل يف اإلسالم. الـشار، طؾل سامل. دار الؿعارف  -13

 .م1971. 5بؿصر. الؼاهرة. ط

ؽ. ترجؿة: طبد الصبقر شاهقـ. بقروت: بـ كبل، مالاشروط الـفضة.  -14

 .دار الػؽر. د.ت

أزمة التخؾػ الحضاري يف العالؿ اإلسالمل )دراسة يف فؽر الشقخ  -15

، يقسػ، كادية. رسالة ماجستقر، جامعة باتـة، الجزائر، الغزالل( محؿد

 .م2006
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