املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
يقديت:
المسل ملؿ هلف ّن القصلقل لللك الحقوقلل اليلمولل
مـ َ

ّي مجللل ملـ مجللٓ

اليلللقم المخفل للل جحفلللم للللك مللنه ٍ واضل ٍ دقول ٍلؼ جرتكللز ىلللك الققاىللم اليلموللل
واإلجللراتا الفيقوقولللح وجحللمّ د القللماجل وجسففللرن النفلللر ح وجروللؿ ولللق
السور فوف هونهملح ولٓ كلن ىق ًثل مـ اليقل ؛ فلللمنه جسلفممّ هموفلف ملـ ضلرور
ّ
كؾ مل جنفجف اليقؾ لذا ُ ِرجمَ لف ن جكقن ىلف ًيل ومًث ًرا .ومـ ميلين الملنه
تقفره
اللغقجللل مللل ورد لسلللن اليللر مللـ ىللف مفللفؼ مللـ ال يللؾ (هنل و هنل ) .هنل َ
لحل هونًلللح والمللنه -ه للف المللوؿ
هنجللل واضل ً
اليرجل ُلؼو وض ل واوللفقلنح وصلللر ً
()1

وكسللرهل -هللق الللنه والمنهلللم؛ يو اليرجللؼ القاض ل والمسللفقوؿ  .وجلللت
هنجلل؛
الميجؿ القووطو ن صؾ كلمل المنه هق هن ح وجقللو هنل فل ن إملر ً
يو هلىللف و وضللحفح وهن ل اليرجللؼو ولللكفح وال لن ْمه -هسللكقن الهلللت-و ولللؽ
اليرجؼ القاض
والمنه

()2

.

ٍ
همن مللح و
المسلر الذي جسلكف القلح لفحقوؼ
آصي ح هق
ُ

ولق ُ وطرجق ُل الفيلمؾ مع المقاضوع الميروحل للقح والمراول .وهق ىقللر
( )1لسلن الير ح اهـ منظقرح هق ال ضؾ جملل المجـ محمم هـ مكرم .هورو ح دار صلدرح 2002مح
م41ح ص.233
( )2الميجؿ القووطح مجمع اللغل اليرهول هللقلهر  .هورو ح دار الحمج
ص.859

()2

لليقع والنفرح 4890مح

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
ىـ ىمط و ىسؼ مـ الف كور والخربا الفلل تفيللؼ همولمان ملـ موللدجـ الميرفلل
اإلىسلىولح جسور مفسلس ً

ىرفلف
خيقا منفظمل لو ضل للك ىفوجل مي ّونل .وقلم ّ

ىقم الرحمـ هلموي هققللفو ل ّن الملنه هلقو «فل ّـ الفنظلوؿ الحلحو لسلسللل ملـ
إفكلر اليمجم ح ل ّمل مـ جؾ الكفػ ىلـ الحقوقلل حلوـ ىكلقن الل جللهلوـح و
()1

مـ جؾ الربهنل ىلوهل لمخرجـ حوـ ىكلقن الل ىللرفوـ» ح و لىلفو «إدا الفلل
جسفخممهل القلح للقصقل للك غرضف و غلجفف واكففللن الحقوقلل و القصلقل
()2

للك الميرفل» .
واليلقم اإلو مول الفل ىفلي

()3

تخححلل
كنلػ القلر ن وتفل ّيقت لللك ّ

الخلصل
ىمجم ؛ كللف سور وال قف والك م والفحقن وغورهلح كلىت لهل منلهجهل
ّ
الفيلمؾ مع كفل اهلل؛ ّ
فلكؾ ممرول مـ هذه الملمارس ملنه ميل موـ دراولل
القر ن والقح

ىلقمفح هحو تنيللؼ

ىلؿ ملـ تقجهلهتلل اليلمولل
غلقهلل إ ّ

وتححر ى سهل فوهلح وتحلول هففك اليرق لخضلع النحقص القر ىول لفخمم هذا
وححلر
مهمفهلل
قحلر ْ
ّ
َ
ّ
الفقجف وتغيل ىلك غوره؛ فممرول المحمثوـ مث ً و « َ
( )1منله القح اليلملح همويح ىقم الرحمـ .الكقجتح وكللل الميققىل ح ط2ح 4899مح ص.1
( )2صقل كفلهل القح

وققاىم الفحقوؼ .فضؾ اهللح مهمي .هورو و دار اليلويل لليقلىل والنفرح ط2ح

4889مح ص.42
( )3ىفي ال كر ال لس ل
4894ح م4ح ص.285

()2

اإلو م .جنظرو النفلرح محمم ولمل .القلهر و دار الميلرن همحرح ط5ح

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
اهفملمهللل هيلللقم الس لنّل فقللط هيوللمً ا ىللـ الرةجللل الفللمقلول ِلق ل َوؿ اإلول م وىيلرللف
الحضلري .وهنلك ممرول ال قهللتح وهلل ممرولل اقفحلر ىللك فقلف اليقللدا
()1
لطلرا لنفلطهل اليقلللح وق ّلملل اىخليلت هيولمً ا ىنلف »...ح
ومل للوفح وجيلت منف ً

والمفحقفل وال و ل؛ ممل جيؾ ىللؿ المقلصلم
وقس ىلوهل ممرول إصقلووـ
ّ
ّ
جفليخر الظهلقرح وجااجلع اهفململل اليلمللتح وميلف تااجلع النظلر الكلوللل
ٍ
ٍ
واحم مفكلم ٍؾح وجغوب الققت ى سلف
كولن
الفلملل الفل تجمع كلول القر ن
منه القحل فوهللح ىللك اللرغؿ ملـ إهمولل القحلقى الفلل تكفسلوهل تر لوم
مسور إمل.
ّ
لن هللذا القحللقر ىللمم لدراك النظللر المقلصللمي القللر ين تلللرجع اليلللقم
اإلو مولح وىمم وجقد منه ٍ خلص للكفػ ىـ هذه المقلصم وتسخورهلح قلم
قلهلللف اليحللر الحللمج لققلللل منقيللع النظوللر مللـ طللرن اليلملللت والمحلللحوـ
الذجـ اجفهموا مل وويهؿ الجهم لإلحلطل هيطران هذا اليللؿح ووضلع الفلروط
اليلمول والضقاهط المنهجول الفل تفحكؿ القحل فولفح والفيكولم ىللك ضلرور
وجقد منه ىلمل واض الميللؿ للفيلمؾ ميلف .والفلوع محملم الغزاللل واحلم
كقورا مـ اهفململهتؿ.
مـ هًٓت اليلملت الذجـ خذ المقلصم القر ىول ح ّو ًزا ً

( )1كوػ ىفيلمؾ مع القر نح الغزاللح محمم .القلهر ح هنضل محر لليقلىل والنفر والفقزجعح ط9ح
2005مح ص29ح .29

()1

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
وقللم ٓحظنللل  -القح َثل ْو ِـ السللله َق ْو ِـ-

()1

ن اهفملللم محمللم الغزالللل القاضل

هللمقلصم القر ىولح ولثلرتف لمخفلػ القضلجل المفيلقلل اللح وتيكولمه ىللك حلجلل
الملح لل إلدراكهللل ُث ل ّؿ تسللخورهل -جقازجللف اهفملللم مملثللؾ هضللرور امللف ك
إُ ّم لل
ّ
ّ
احفلؾ
المنه إمثؾ اللذي جلفؿ هلف الكفلػ ىلـ هلذه المقلصلم ورصلمهل .وقلم
كقولرا ميللجفلف لمقضلقع المقلصلم القر ىوللح
الحمج ىـ المنه ىنلمه ح ّول ًزا ً
منهج لل خلص لل جفنلوللب مللع
وهللق جيفقللم ّن اوفخ صللهل مللـ كفللل اهلل جفي ّل لب
ً
طقويفهلح وجنسجؿ مع هيلدهلح وجفيلهؼ مع مراد اهلل منهللح وهلق ملل للر للولف طلف
جلللهر اليلللقاين قلللر ً لنو «المنهجوللل كنلللعؿ ميللر ح جللرد الكثللر للللك القحللم ح
والمففلللهف للللك المح َك لؿح وهللل تفيلللب وى ًو لل ميرفو لل ىلللك منللله الفيلمللؾ مللع
()2
النحقصح اىي ًقل مـ الميرفول المنهجول» .

( )4هحثلن للكلتب منفقران ىلك مققع مركز ت سورو
 المقلصم القر ىول ىنم محمم الغزالل؛ ىقاىهلح مضلمونهلح و هيلدهل الحضلرجل.ىلك هذا الراهطو https://tafsir.net/research/22

 مركزجل المقلصم القر ىول ىنم محمم الغزالل؛ مقلرهل الم هقم والمحيل والضرور .ىلك هذا الراهطو https://tafsir.net/research/22

( )2مقلصلللم الفلللرجيلح اليللللقاينح طلللف جللللهر .هولللرو ح دار الهللللدي لليقلىلللل والنفلللر والفقزجلللع .ط4ح
4124هل2004/مح ص.19

()5

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
م
مقنل ىلك آجفهللدح ودقلل آولفنقلطح
ذلؽ ن الكفػ ىـ المقلصم القر ىول ٌّ

ٌّ
كؾ همل فف اهلل ىلوف فولف.
ولدراك هذه المقلصم ممل تخفلػ فوف اليققل وإلقل

فهق جهمٌ ىقلل ٌّ
لق ٓ جقػ ىنم لدراك المينك اليلل ّم المقلذول لجمولع إفهللمح
ٌّ
هؾ جفيما ُه للك ل غلل الذهـ والغلقص ثنلجلل الميللينح واولفنيلق الململقٓ ح
والرهط هوـ جزرولهتل حفك جفمكـ صلحقهل مـ القلقم للك روحهل الخ ّول همل ويت
لملـ دام الفي ّملؾ
مـ ص لت الذهـح ودقل النظر .وهل مقاهب وىيلجل ٓ ُت ْقل َذ ُل لٓ َ
كفللل اهللح وكل ملرر و ىلللد القحل والفحللري وللقره و جلتللف؛ ّ
ٕن المقحللقد ٓ
جظهر للقلح مـ ول ملر  .وقلم ُثِلر ىلـ صلحل الخلرب ّن القلر ن الكلرجؿ ٓ
ىوسل م ز ًملح وهلق ملل
دارمل و ً
لمـ دام صحقفف واتخذه رفو ًقل ً
ُج َجلل ىـ كنقزه لٓ َ
جلوسلف ىللك َمل ّر
ىوسلفح وجيللف
لر للوف الفلطقل ققلفو «مـ اتخذه
َ
ولمور ُه و َ
َ
اقفحلرا ىلك حمهمل؛ فوق ؽ ن ج لقز هلل ُقغوللح
ىظرا وىم ً ح ٓ
ً
إجلم واللوللل؛ ً
()1
و ن جظ للر هللي ْل َقلللح وججللم ى سللف مللـ السلللهقوـ الرىوللؾ إول» ح وتلهيللف فوللف

فهلؿ الخللؼح وٓ جحلوط هقصل ف ىللك
الزركفل حلوـ قلللو «ٓ جسفقحلل ميلى َولف ُ
همفلف للولفح ووقلػ فكلره وىزملف
اإلط ق ذو اللسلن اليلؼ؛ فللسيوم مـ صرن ّ
ىلوفح والمق مفؼ مـ و ّفقف اهلل لفم ّهرهح واصي له للفلذكور هلف وتلذك ِره ...ولىملل ج هلؿ

( )4المقافقل
م2ح ص.213

()3

صقل ال قفح الفلطقلح لهراهوؿ هـ مقوك .تحقوؼو ىقم اهلل دراز .هورو ح دار الميرفلح

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
ىظرهح واتسع مجللف ال كلر
هيض ميلىوفح وج ّيلع ىلك وراره ومقلىوفح َم ْـ َق ِق َي ُ
()1

وتم مهرهح وامفمم هل ُى ُفح ور مقت طقل ُى ُف» .
مـ هنل تقلجنَ ْت منله اليلملت تنلول المقلصم القر ىولل واخفل َ لت هللخف ن
منيلقللللهتؿ ال كرجللللح و دواهتلللؿ القحثوللللح وتحلللقراهتؿ لجقاىلللب المقضلللقعح
ومللل فللف اهلل ىلللوهؿ مللـ ال هللقم والميلللين الفللل الفقيقهللل مللـ طللقل مماروللفهؿ
لكفل اهلل.
وجقللقم مللنه الغزالللل اوللفنقلطف لهللذه المقلصللم ىلللك جملللل مللـ ألوللل و
أوله ا و الفللمهر اليموللؼ والنظللر المسللفمجؿ المفيم لؾ ىحللقص القللر ن الكللرجؿح
ولىمللللل اليقلللؾ

ولللرارهل وخ لجلهلللل .وث ىوهااا و تقعو لللف ٔلوفلللل آولللفقرات

والفحلوللؾح وتفقللع النحللقص واإل لللرا المخفل للل الفللل تفمظهللر فوهللل هللذه
المقلصم .وث لثه و اىفملده القرات الكلول ال لححل لنحقص القحل الفل تفجلوز
ّ
كؾ لكلل القلراتا القلصلر ىلـ لدراك كل ّولل اللقحل؛ كلللقراتا الجزروللح
والحرفولح والمذهقولح وغورهل مـ إ كلل الفل وللت فهلؿ ال ُقيلم المقلصلمي
لنص وعلللهره للللك مقحللمه ومرمللله.
للروللللل الخلتملللح والن لللذ مللـ منيللقق الل ّ
ورابعه و الميلجفل الوقمولل لهلذا الكفلل الكلرجؿ واولفنيلق جلتلف لسلرب غقارهلل

( )4الربهلن

ىلقم القر نح الزركفلح همر المجـ محمم هـ ىقم اهلل .تحقوؼو محمم هق ال ضؾ لهراهوؿح

هورو ح دار الميرفلح م4ح ص.5

()9

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
والن لللذ للللك ميلىوهللل الخ ّولل .وخ مسااه و اىي قللف مللـ زمللل الفخ ّللػ الحضلللري
الذي تفخقط فوف إُ ّمل هسقب اففقلدهل لروح هلذه المقلصلمح واولف راغ الجهلم
اوفخ ص وقل

مراضلهل وولققطهل ملـ ىحلقص اللقحل الميحلقملح و ملل

جمكننل آصي ح ىلك تسموفف هل(فقف القاقع).
و ضللقت ذلللؽح رفللض الغزالللل اوفنسلللع منللله اليلللقم اإلولل مول الفللل
وص ل َلت للونللل مللع تراثنللل ال كللري؛ كمنللله إصللقلووـ وال قهلللت وىلملللت اللغللل
والمفحقفل وغورهؿح وذهب للك ن هنللك فر ًقلل لول ًيل هلوـ هلذه
وىلملت الك م
ّ
خلصلل تجيلؾ منهلل
المنله وهوـ مل تفي ّلقف المقلصم القر ىول الفل تن رد همولزا
ّ
مقضق ًىل مسلفق للف خحلرحلف .و هلذا السلولق جللت ىقلمه لهلذه المنلله الفلل
ىللمّ هل قلصللر ىللـ القفلللت همللل تسللفلزمف المقلصللم القر ىوللل مللـ ولليل إفللؼح
و مقلول النظرح ولحلطل ىموقل هلٕهيلد.
هللميللللؿ الكللربى لمللنه الغزالللل
وهللذا القحلل محلولللل منّللل لإلحلطللل َ
الكفػ ىـ المقلصم القر ىول مـ خ ل اإلجلهلل ىلـ جمللل ملـ الفسللةٓ ملـ
منهجلل خلصلل هلف مقلرهلل المقلصلم القر ىوللذ ولذا
هرزهلو هؾ جمفلؽ الغزاللل
ً
ُو ِجمَ هذا المنه ح فمل مموزاتف وخحلرحفذ وملل ميللملف الكلربىذ ولللك ّي حلم
ُوف َؼ تيقوؼ هذا المنه

()9

هحلثف ودراولتف القر ىولذ

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
أونًا :انغسايل ويراجعت يناهج انبحث يف انعهىو اإلسالييت انقدميت:
لقم قلم الغزالل همس ٍ لم ٍؾ للملمارس اإلول مول القمجملل ال قهولل واللغقجلل
()1

والك مول والحلقفول وملمارس الف سلور وىللقم القلر ن ح و كّلم هنلل غ َ َللت
ميظمهل مقضقع المقلصم القر ىولح و ورفت الاكوز ىلك الجزرول ح وححلر
القر ن الكرجؿ ّ
هكؾ غنله واتسللىف زاوجلل ملـ زواجلل ال كلر و الحولل ح وحرمللن
المسلموـ مـ فلقف إخلرى .و خلذ ىلوهلل قحلقرهل م مسلل هلذه المقلصلمح
واواوؾ طقج ً ىقمه لهذه الممارسح حفك كِلمىل ىسلفنف ّن الغزاللل جرجلم ن
جنسػ هذا الااث ىس ً ل كلم ً ح لكثر مل اىااه مـ النقللرص المنهجولل والميرفولل
لومـ جلللت مِ لـ هيللمُ مِ لـ
الفللل ولللت للللك القللر نح وكلللن لهللل ثلرهللل الكلرثوللل فل َ
تجسمَ فوهؿ ّ
كؾ هذه اليوق وزادهتؿ تخل ً ل و ُهيمً ا ىـ هماجلل
المسلموـ الذجـ ّ
تلهيلت وتلمهر ُ الكثولر مملل كُفِلب و ىللقم الكل مح والفحلقنح
القر نو «وقلم
ُ
َ
والخ َللػح غولر ىنلل وجلم
السل َلػ
وإخ قح وى ينل اهلل همل لت ملـ تلراث ّ
الحقلرؼ هنل وهنلكح فلؿ لزم ممرول واحم ح ولؿ َ َر ٕحم ىحمل» .
()2

وىلللك الللرغؿ مللـ وجلهللل هللذا النقللمح ولصلللهفف لمقاقللع الحقوقللل كثول ٍلر مللـ
خولر ٍ
ت لصولفح لٓ ن آوفغنلت ىـ الااث وتجلوزه كلول ولىكلر ملل فولف ملـ ٍ
كثولر

( )1كوػ ىفيلمؾ مع القر نح جنظرو الغزاللح محمم .ص 25ومل هيمهل.
ور ّ
تيخر الير والمسلموـح الغزاللح محمم .القلهر ح دار الرجلن للااثح 4899مح ص.92
(ّ )2

()8

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
ىفجف اليقؾ اإلو مل اوفجلهل للسولقل الفلرجخول والحضلرجل ىلك َم ّر القلرون
مر غلجل الخيقر والحيقهلح وهق مل اىفقلف للولف ىملر ىقولم حسلنل ممارولفف
ٌ
للغزاللح ىنممل طلرح تسللةلف ىلـ القوللرؾ إمنولل الفلل تك لؾ لنلل القلمر ىللك
الفقاصللؾ الحللحو والسلللوؿ مللع القللر ن مقل للر دون وولللطل مللـ هللذا الللااث
الغزجرو «كوػ ى وم مـ هذه المنله

اليقد لللك النقلع إصللل القلر ينح وهلؾ

هذا الموراث المنهجل ُم ِ
للز ٌم لنللح وهلق ٓ جخلرم ىلـ كقىلف اجفهلل ًدا ح ّقلؼ هيلل ًدا
طوقل تحقوؼ الرةجل القر ىولذ وهؾ ججقز لنل ن ىق ز مـ فققلف وىفيلملؾ مقل لر
()1

النصذ ومل هل وولرلنل إمنول لمثؾ هذا الفيلمؾذ» .
مع ّ
وىحللـ ىللرى ّن المقللغللل ىقللم آجفهلللدا اإلو ل مول القمجمللل همماروللهل
المخفل ل ٓ تسفمىل ّ
كؾ هذا الففمّ د .صحو

هنلل اولفنز َفت جهلقد صلحلال

كثور مـ الجزرول ح وتنلولت قضلجل خوللول رهمل لـ تقع القاقلع هنلروللح وهلق ملل
لر للك طرن منف اإلهراهومل ققلفو «فقا و له ىلك تللؽ الحمل

الينو لل

الم َثلللر وقللم
الفللل كلىللت جهللل ًدا ولكللـ غوللر ىل ّ
لموح ووا له للله ىلللك ذلللؽ النقللع ُ
اىجلك ىـ غور فف وٓ غنوملح ووا حسرتله ىلك ذللؽ اللذكلت اللذي كلىلت تكللد
تفػ لف حجب الغوبح ذكلت هل هكر القلق ين وفخر المجـ الرازي و هلل الهلذجؾ
واهـ المي ّللؿح وقلم ضللع فوملل ٓ تيلقد ىللك اإلول م منلف ىلرلم ح وٓ تنجلر منلف

( )1كوػ ىفيلمؾ مع القر ن .الغزاللح ص.13

()40

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
()1

فلرم » ح لكـ ججب ن ىكقن صرحلت مع ى سنل وىيان ّن هلذه الملمارس قلم
تلؿ وجلف ولولقهل الحضللري ولطلرهلل الفللرجخل؛ فملث ً و
قلمت همورهل ىللك ّ
حملؾ ىلبت اللمفلع ىلـ الرولللل
ىلؿ الك م -ىلك الرغؿ ملـ جمولع وللقولتفَ -
وتيرضلت لميلللىـ ال ِ ل َرق المجنوللل الفللل
اإلول مول ىنللممل حلصل َلرهتل الفللقهل ح
َ
صق هلهلل جلز ًتا ملـ المجفملع اإلول مل القاولعح وإملر ى سلف جنيقلؼ ىللك
المنه إصقلل وال قهل هفنقىلتف المخفل ل الذي قمّ م خممل جلوللل للففلرجع
اإلو مل مل كنل ل ِنَ ِحؾ للوهل لقٓ هذه آجفهلدا .
كثولرا فهلق هلذا الفسللةل اللذي ج لرض ى سلفو
مل إمر أخر الذي جل ّ ىلونل ً
تيوسلت كللن هلمفهل القيولم مقلرهلل
هؾ هذه المنله المخفل ل والمفنقىل ىنلممل ّ
المقلصللم القر ىولللذ الحقوقللل الفللل ٓ جمكللـ تجلهلهللل ّن هللذه المنللله ىنللممل
ىسلجؾ
تيوست كلىت لمجهل مجلٓ مي ّونل تفحرك فوهلح وهللفلللل فل جمكننلل ن
ّ
ّ
ىلوهللل القحللقر وىيللقهللل هللين تخللرم مللـ ىيلللق اخفحلصللهل وتقحل

مقلصللم

مهم للح هللل ّن كثول ًلرا م لـ هللذه
القللر ن .كمللل ىسل ّ
لجؾ مللـ جهللل خللرى م حظللل ّ
وجلف جهقدهلل هلذا
آجفهلدا القمجملل ىفل َيت ولولقهل الحضللري اللذي م
السقوؾ.

( )4ثلر اإلملم محمم القفور اإلهراهومل .جنظرو اإلهراهوملح محمم القفور .هورو ح دار الغر اإلو ملح
ط4ح 4889مح ص.439

()44

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
وهناا كنننناا أو ى اا  :ل ّن آجفهلللدا اإلولل مول القمجمللل لللؿ تسللفيع ن
ىللجزا ىلـ
تكفػ ىـ المقلصم القر ىولح لوس ٕن اليقؾ اإلو مل ىلذاك كللن
ً
الخلصلل اللل؛ هللؾ ٕن الحلجللل حونهللل لللؿ تكللـ تفي ّللب مثللؾ هللذه
لهللماع المنللله
ّ
المنله ح وهذا مل جيلهلل ّ
هلرز
تفليخر الظهلقر لللك اليحلر الحلمج ح حول
َ
الحلجل للوهل قق ّجلل و ُملِ ّحلل هسلقب إزملل الحضللرجل الخلىقلل الفلل جي َللت إُ ّملل
تقح لن سهل ىـ مخرم منهلل فللؿ تجلمه ولقى الكفلػ ىلـ هلذه المقلصلم
وت يولهل لإلف

مـ ىنؼ الزجلجل.

كمل ٓ ج قتنل ن ىفور للك ن المقلصم القر ىول لؿ ُتق َلم اليحر الحمج ملـ
ال راغ؛ لِ ْذ ّ
لكؾ ىلؿ هماجلح هؾ كلىلت مقجلقد منلذ اليهلم النقلقيح حول

دركهلل

الحللحلهل -رضللقان اهلل ىلللوهؿ -ه يللرهتؿ السلللومل وىقوللمهتؿ الحلللفولح وع ّل لت
كذلؽ جفماولهل ىلمللت المسللموـ

لكلل هسلويل لللك ن جللت ىحلر الفلموجـ

فكفب فوهل ىم ٌد غور قلوؾ مـ اليلملت مل خير لهؿ مـ خلقاطرح وملل تقصللقا للولف
مـ ىظرا

جل القر ن ووقرهح و لروا للوهل هللفلمو تللر وهللفحلرج تللر

خرى .ولؿ جيرن هذا اليلؿ ىحره الذهقل لٓ زمننل هذا هيم ن تكلل َق ْت ىللك
ملولل
إُ ّمل صنقن الضيػ واللقهـ والفخللػ وآىكسللرح و
َ
صلقحت هحلجلل ّ
لح خيلتهللح وتللفخ ّلص مِلـ
لللك َمل ْـ ُجيولم لهللل آتحللل همحللمر هلماجفهل لفحل ّ
ٍ
ٍ
ومنهجولل مخفل ٍلل تنسلجؿ ملع
جمجلم
ك ٍؾ
ِى َللهلح وتقم مسور جمجم ح فظهر
القاقع اليللمل الراهـ.

()42

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
ثانيًا :ياليح ينهج انغسايل يف انكشف عن ادلقاصد انقرآنيت:
ٓح ْظنل اهفملمف القللغ هضرور وجقد ملنه
مـ خ ل تفقينل لكفلهل الغزالل َ
واض وصلرم للقلقم للك ىللؿ المقلصم القر ىولح والقحل فولف هليدوا ىلمولل
المرجق منهل .فهذه المقلصم ىنلمه
و روط منهجول تضمـ القصقل للك النفلر
ّ
خللص الل جنيللؼ ملـ الرةجلل الفللملل للقلر ن الكلرجؿ ككلؾ
تسفلزم وجقد منه
ّ
مفكلمللؾ جيخللذ هيضللف هرقللل هيللضح فهللؾ امفلللؽ الغزالللل هللذا المللنه ذ ومللل
إدوا واإلجللراتا الفللل اىفمللمهل هللذه المقلرهلللذ وهللؾ ُوفلؼ تيقوقهلللذ
ثمل ىفللر مي مونلل تيكلس هلذه آجفهللدا ذ ذللؽ ملل ولنحلول لرحف ملـ
وهؾ م
خ ل الينلصر أتولو
أ -األسس اننظريت وانفكريت دلنهج انغسايل يف يقاربت ادلقاصد انقرآنيت:
 .1اعتًاد اننظرة انكهيت وانرؤيت انشايهت:
ِ
هؿ إوس النظرجل الفل ارتكز ىلوهل منه الغزالل اىفمل ُد القلرات الكل ّولل
مـ ّ
ال لححل لنحقص القحل والرةجلل الفللملل الفلل تفجللوز ّ
كلؾ لكلل القلراتا
القلصر ىـ لدراك كل ّول القحل؛ فمـ القمجهل ّن ّ
كؾ ملنه جنيللؼ ملـ رضلول
فلسل ّول وفكر ّجلل تحللمّ د طقويفللف وتروللؿ حللموده وى قفللف همللل جحللوط هللفح والرةجللل
الكل ّو لل و الرةجللل الفلللملل هللل إولللس النظللري وال كللري لهللذا المللنه ىنللم
الفحلقر؛ ٕن
الغزاللح ف جمكـ مقلرهل المقلصم القر ىول دون آىي ق مـ هذا
ّ

()42

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
النظر الكلول والرةجل الفمقلول هل الفل تمكلـ صللحب الملنه ملـ الفحلرك
هللذا آتجلللهح فلللق افاَ ْض لنل -مللث ً  -ىللف اىيلللؼ مللـ النظللر الجزروللل والفحل ّلقر
المقضيل للقر نح فٌىف لـ جفم مكـ مـ مقلرهل المقلصم القر ىول هنجلح؛ ٕهنل تقلقد
غلب إحوللن لللك تفل ّفت أرات وإحكللم وتيلمدهلح وتنلقضلهل وتضللرالح
الحؼ وتيمس ميللمفو «لذا ُهن ِ َلل ال كلر ىللك
وتفيقهل وقؾ مف رقل تغيل ىلك ّ
النظر الجزرل ّ
نلقضلل
فٌن النلعر ىلك هذا النحق ووجم ى سف مخلل ً ل لمخرجـح وم ً
ّ
ووظؾ حقوس الجزرول مـ ملد ىظرهح حوـ جحمر أخر حكملف ىلـ
لهؿ؛ لِ ْذ
كؾ للك ٍ
جزرول خرىح فونفهل ٌّ
واد ٓ جلفقل فوف ملع أخلر ...فوكلقن ٓىحقللس
اليقللؾ الجزروللل ىفلللر وللو ل ٓ ىلللك المسللفقى الميللر فقللطح ولىمللل ىلللك
المسفقى آجفملىل .وجكقن ىلك ىكس ذلؽ اليقؾ الفلمقلل الكللل النظلر
()1

المير »  .وىلك هذا إولس فٌن النظر الكلول والرةجل الفلملل هلل إرضلول
جفيوس ىلوهل هذا المنه .
الحلقل والقلىم المفونل الفل ّ
وقم ّ
اللنص قومفلف و ثلره
حذر القلر ن الكلرجؿ ملـ القلرات الففلفوف ّول الفلل ُت ْ ِقلم
ّ
وفلىلوفف حول اإلىسلنح و خرب ن المفركوـ ىنممل وافققا ىللك هيلض ملل جللت
فوللف وخلللل قا هيضللف أخللر لللؿ جنف يللقا منللف هفلللت .قلللل تيللللكو ﱹﯻ ﯼ ﯽ

( )4مقلصم القر ن

هنلت ال كر اليمراينح النجلرح ىقم المجوم .مجلل لو مول الميرفلح س22ح ع98ح

صوػ 4129هل2049/مح ص.99

()41

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
ﯾﯿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ [الحجلللللرو 80ح ]84ح جقلللللقل هلللللق
السيقدو «والفيقور ىـ تجزرل القر ن هللفيضول -الفل هل ت رجؼ إىضللت ملـ ذي
الللروح المسللفلزم إلزالللل حولتللفح ولهيلللل اوللمفح دون ميلللؼ الفجزرللل والف رجللؼ
اللذجـ رهمل جقجمان فومل ٓ جضره الفقيوض مـ ِ
ِ
كملل
المثلِ ّول  -للفنحوص ىلك
َْ
()1
قق ِ مل فيلقه هللقر ن اليظوؿ» .

الفحللقرح اىفقللم الغزالللل هفللمّ المنللله اليلموللل اإلولل مول
و ضللقت هللذا
ّ
القمجمل الفل غرقت القح ىـ الجزرول وغلهت ىنهل هلذه النظلر الفلمقلول
رروسلل مللـ وللقل ال ُ رقللل
تجللله محلللدر الللقحلو الكفللل والسلنلح وكلىللت وللق ًقل ً
والفماهر هوـ المسلموـو « ّ
وليلؾ ميظلؿ ملل ُتيلىولف إ ّملل الولقم ملـ آفلااقح وملل
تفيرض لف مـ ِ
الم َحـح ومل تفي ّثر هلف ُ
الخ َيلك ىحلق النهضللح ىل لن ىلـ المقاقلػ
()2
الفل ُت ْقنَك ىللك جزرولل ملـ إدللل الفلرىول غولر ٍ
ىظلر للم ٍؾ» َ .و َىلمم ذللؽ

اوفسلمت ال إملل لللك الجلمل ولثللر الخل نح ودخ َللت الل لللك
فجل
ط قلل ّ
َ
وللرادجب الفوللف فغ َلللت ىللـ روللللفهل القجللقدو « ّ
لن هللذا آهفملللم هلللٕمقر
الحلؼ ٕىلف كثولر
الخ فول لقن مـ الي قلل ال مجلح والزجغ ال للر هيهللف ملـ مولمان
ّ

( )1لر لد اليقؾ السلوؿ للك مزاجل القر ن الكرجؿ (ت سور هل السيقد) .هق السيقدح محمم هـ محمم.
هورو ح دار لحولت الااثح م5ح ص.82
( )2مقلصم القر ن هنلت ال كر اليمراين .النجلرح ىقم المجوم .ص.98

()45

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
الفكللللوػح للللك موللمان خللر ٓ مف ل ّقل فوللف وٓ تزحمللف واجقللل ثقللللّ ...
لن هللؾ
مهجقراح الققلت اللذي َىِ ُسلقا فولف هقلطل ٍؾ
القر ن خلىقه خولىل فلجر ح واتخذوه
ً
ٍ
ووخػ مـ الجمل ...وغرققا غوققهل ىجوقل مـ المقلح الفلل ملل
مـ الققلح
يللراح وٓ ىفللي
ىرفهللل السلللػ إولح ولللق ىرفهللل مللل فللل هللمً اح وٓ اففللف ُق ً
()1

حضلر ً !» .
ثؿ دىل هٌلحلح للك ضرور تجلوز هذه آجفهلدا والقراتا ؛ الجزرولل
ومـ م
والحرفول والمذهقولح وغورهل مـ إ لكلل الفلل وللت فهلؿ ال ُقيلم المقلصلمي
لنص وعلللهره للللك مقحللمه و َمرملللهح
للروللللل الخلتملللح والن لللذ مللـ منيللقق الل ّ
وآىفملللد ىلللك الفحل ّلقر الك ّل لل الفللمقلل الللذي و ُو ْس ل ِهؿ هقل ّلق

تقحللور إمللل

همقاطـ َ
الخ َللؾ منظقمفهلل ال كرجللح وجيملؾ ىللك لر للدهل لللك ىجلع السلقؾ
للخروم مـ زمفهل الحضلرجل.
الفقجف ىحق النظر الكلولل الفلمقلول لللك القلر ن الكلرجؿ صلمً ى
وقم لقل هذا
ّ
واو ل ًيل لللمى قيللل ٍع كقول ٍلر مللـ اليلملللت والم ّك لرجـ المسلللموـ المحللمَ ثوـ الللذجـ
دركقا مقمار الجهقد الضلريل الاكوز ىلك الجزرول ىلك حسلالح و ّثر ذللؽ
ك ّلف لهيلد إمل ىـ محللدر اللقحل وتحرجلػ فهلمهلل وتفلقجف تحلقراهتل ىلـ

( )1تراثنل ال كري

موزان الفرع واليقؾ .الغزاللح محمم .القلهر ح دار الفروقح ط5ح

4121هل2002/مح ص.40 -9
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منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
تيللوؿ دجنهلل إصللول هملل َجنَفْلف هلذه الميللجلل الفجزج ولل ىللك اللقحل ىنلممل
َ
هيضلح هونملل هلق
اتخذ ْتف ِى ِضوـح فق مييت وصللفح وفح َلت جزاته ىـ هيضهل ً
حقوقفللف كول ٌ
للرجؼ لفيجوللم
للن واحللمٌ جنللقض هللللقق والحوللل  .واوللفمىلةه جللزات وت ل َ
ىسلقف المنسلجؿ
كثورا و فقمه روحفح و صل
َ
ضر هف ً
وجهل النظر المخفل ل م
مقفؾح و مقه -تق ًيل لذلؽ -القىل اإلو مل.
 .2اننفاذ إىل انروح انقرآنيت وجتاوُز االجتهاداث انشكهيت:
ّ
لن المقلرهللل المقلصللمجل للقللر ن تسللفلزم الن لللذ للللك روحللفح والقلللقم للللك
جضلل
ىملقللفح ودراوللل مخفلللػ المسلللرؾ والقضلللجل لطلللر هللذه الللروح .وهللل ً
ولول فكرجل وىظرجل لهذا المنه ح والمقلرهل النلجحل للمقلصم القر ىول ٓ
تفكؾ
ً
ُه لمّ ن تفحقللؼ هللذه المسلليللّ .
لن النظللر الكلوللل والرةجللل الفلللملل والن لللذ للللك
تًولس لإلطللر النظللري لملنه المقلرهللل
اللروح القر ىولل وجهلللن ليمللل واحللم ّ
المقلصمجل ىنم الغزالل.
وىلللك هللذا إولللس ىجللمه مقاضللع كثوللر مللـ كفلهلتللف ُجلِ ل ّ ىلللك ضللرور
الففقع اذه الروح القر ىول وآىي ق منهل مقلرهل المحلور القر ىول والمقلصم
اليلمل وإهيلد الكلول للقلر نح و ُجحولنلل لللك اليهلم النقلقي وملل تل ه ملـ مراحلؾ
حل هكفلل اهللح حول و َىلقه وكللىقا
تلرجخول كلن فوهل المسلمقن ىلك اتحلل ّ
مسللفقى تقجوهلتللفح فكلىللت ثلللره حولللهتؿ هلللهر و «حونمللل قللر اليللر القللر ن

()49

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
تحقلقا تلقلرول للك ُ ّمل تيرن الفقرى وتكره آوفقمادح لللك ملل جسلقدهل اليلمل
م
ن فوهللل ىظلللم اليققللل ح للللك مللل تكللره الف رقللل الينحللرجلح
آجفملللىل وٓ ُج ْيل َلر ُ
وتكللره خ ل ق الكربجلللت والاف لع ىلللك الفلليق ح مللل قللمّ َمت حضلللر جمجللم
()1

لليللؿح َ
ىيفت اإلىسلىول ورف َيت مكلىفهل» .
وهق مل حمَ ا هف للك اىفقلد آتجله الفكلل اللذي جفحلؾ هاتولؾ القلر ن وضلقط
حكللم قراتتللفح وتجقجلم مخلللرم حروفللفح وصلرن الهللؿ ك ّللف للللك حسللـ إداتح
()2

وجيللؾ غلجللل الجهللم لتقلللن الفللكؾ ح وح للظ القللراتا والفقلللهل الللح والفغنللل
هللحرون والكلمل ح ورهط القر ن هللمآتؿ والمنلولقل ح والجللقس للقلرات و
آوللفملع كمللل ججلللس المللرت لسللملع إىل للوم وإغلللينح من ّق ًه لل للللك ّن ميوللل
المسلموـ ى قفهؿ هللقر ن الكرجؿ َت ْك ُمـ هنؿ ٓ َج ُيقن مل جقرةون منلفو «لن
ِ
المحللحب لهللح وكلؿ
ال َق ْقن هيومٌ جما هوـ الكلمل الفل ىنيؼ الح وهلوـ مينلهلل
ذهقت تلفمس حقلرقهل
فونل مـ ه ّقغلوا تجري ىلك فقاههؿ كلمل جلولل! فٌذا
َ
ى للقس القلللرلوـ وجللم َ ال للراغ و وجللم النقللوض! والمًوللػ ن غلللب
()3
الح ِم َل»  .فهلذه اليقاملؾ وغورهلل مملل جحلرن
ميلملفنل هلل جسوؾ مـ هذه اليوـ َ
( )1كوػ ىفيلمؾ مع القر ن الغزاللح ص.29
( )2كوػ ىفيلمؾ مع القر نح جنظرو الغزاللح مرجع ولهؼح ص.45
( )3ركلرز اإلجملن هوـ اليقؾ والقلب .جنظرو الغزاللح محمم .القلهر ح دار الفروقح 2004مح ص409ح
.409

()49

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
ىللـ الهللمن إولللس وهللق الفللم ّهر والنظللرّ .
لن هللذه المملروللل الفللكلول الفللل
اوفنز َفت مـ إمل جهق ًدا كقور َى ْقر تلرجخهل اليقجؾح قم حر َملت المسللموـ ملـ
الفم ّهر إمثؾ ٔجل القر ن والنظر ميلىوهل واوففران فلقهل.
 .3انفهى انعًيق نهنصّ وجتاوز انقراءة احلرفيت:
والضلع الثلل مـ ض ع هذا المنه

جلىقف النظري والفحقريح ضلرور

لللنصح وتجللوز ّ
كلؾ القلراتا الحرفولل والظلهرجلل
آواولل ال هؿ اليموؼ
ّ
اللنص.
الفل تحقل دون القلقم للك إهيلد القر ىول الكلولح والغلجل اليلمل لهذا
ّ
وكثولرا مللل وجلمىل الغزالللل جقلػ ىنللم صلحل هللذا آتجلله ميو ًقلل ىللوهؿ ضللوؼ
ً
للنص ومغلزجلف اليموقللح
ىظرهتؿح وويحول ت كورهؿح ولغ للهؿ للميلين الكربى ّ
ّ
وكلين
و فلقف القاويل ومماركف اليلول الفل ترهيف همل ققلف ومل هيلمه ملـ ىحلقصح
اللنص
صلحب المنه ىنممل جنيللؼ ملـ هلذا ال هلؿ السليحل والظللهري ُج ْ ِقلم
ّ
روحف و هيلدهح وجححره دارر ضوقل تحجب الفيلع للك مراموفح وهلق المينلك
الذي لر للوف الفلطقل ققلفو «فلىلؿ ّن اهلل تيللك لذا ى َ ك ال قف و اليللؿ ىلـ
ققمح فلذلؽ لققلقفهؿ ملع عللهر إملرح وىلمم اىفقللرهؿ للملراد منلف .ولذا ثقلت
()1

ذلؽح فهق ل همهؿ مراد اهلل مـ خيلهفح وهق هلطنف» .

( )1المقافقل ح الفلطقلح مرجع ولهؼح م1ح ص.241

()48

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
ٍ
همكللن اليثلقر ىلوهللح فقلم
هذه القضول ىنم الغزالل ملـ السلهقلل

والقح

ّ
للنص القر ين؛ ٕىلف
عؾ ليققد ىمجم جمىق هٌلحلح للك ضرور الفم ّهر اليموؼ ّ
ىظره السقوؾ القحوم الذي ج ف ملمنل أفلق القاويل لفح وجً ّكم ّن الذجـ جقيلقن
النص وجفيلملقن ميف هحرف ّول جيجزون ىـ فهؿ م هسللتف ومقلصلمهح كملل
ورى ّ
جيجزون  -الققت ذاتف -ىـ قرات القاقع مـ حقلهؿح وتنزجلؾ النحلقص ىللك
ػ للمجهؿ لدراك المضلمقن والغلجلل ملـ
حقار النلس ومحلللحهؿ .وكلملل َضل ُي َ
()1

ىحقص القحلح زاد تيلقهؿ هللفكلول والمظلهر واخفزال المجـ فوهل .
ٍ
و هذا السولق كلن جمىق وجنلدي ّ
كثولر ملـ المنلولقل
هكؾ صلراحل

نٓ

والنص الذي هوـ جمجنل جيكس رةجفف الفلملل واليموقل لهذا إملرو
ُونّل هغور فقفح
ّ
حلؼ -لكنلف فوملل
«ترى هلولمَ ال هلؿ ملـ هلًٓت ججللت لللك إثلر -وهلق ى سلف ّ
ضللر لللف وقحللم مللـ جلللف هيوللم ...وهللذا ضللر ٌ مللـ تحرجللػ الكلللؿ ىللـ
()2

مقاضيف» .
مملللل ولللقؼ ىلحلللظ ّن اإلطللللر النظلللري وال كلللري لملللنه الغزاللللل لدراك
جفيوس مـ هذه إركلن الث ثلل الفلل تفل ّكؾ إرضلول ال كرجلل
المقلصم القر ىول ّ
( )1محمم الغزالل داىول النهضل اإلو مول .ىقمهح محمقد .هورو ح مركز الحضلر لفنمول ال كر
اإلو ملح ط4ح 2008مح ص.98
( )2مع اهلل دراول
ص.482

()20

المىق والمىل ح الغزاللح محمم .دمفؼح دار القلؿح ط1ح 4124هـ2000/مح

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
للمنه ؛ فلللنظر الكلولل والرةجلل الفللمللح والن للذ لللك اللروح القر ىولل وتجللوز
آجفهلللدا الفللكلولح وقللق ال هللؿ وتجلللوز القللرات الحرفوللل هللل الفللل تف ل ّكؾ
اإلطلر النظلري للملنه ح و ّن ّي ملنه

ىظلر الغزاللل ٓ جفحقلؼ الذه الققاىلم

وإوس ٓ جمكـ ن جققم همقلرهل ىلجحل للمقلصم القر ىول.
ب -األدواث اإلجرائيت دلنهج انغسايل يف يقاربت ادلقاصد انقرآنيت:
جمكننل ن ىلم جملل مـ إدوا واإلجراتا المنهجول الفلل جلرى الغزاللل هنلل
تًوس لهذا المنه  .فلٓلفزام اذه إدوا واإلجراتا هق الذي جمكـ القلح مـ
ّ
لجللرات مقلرهللل صللحوحل للمقلصللم القر ىولللح و ّن ىللمم آلفللزام اللل ك ّلهللل و هقيضللهل
ووجيؾ هذه المقلرهل تحل هللقحقر المنهجلح وهلذا ملل جًكلمه حملم ول م اللذي
جللذهب للللك ن ىظللؿ مللل ُصللوب هللف المسلللمقن ىلللك َم ل ّر تلللرجخهؿو «لضلللىل الرةجللل
المنهجول للقنلت الحضلريح ممل وقيهلؿ

لقلك الرةجلل الفجزج وللح وغملقض ميلللؿ

المنه وتماخؾ دوارهح وا فقله إوقل هللنفللر ح وهللفلللل ضلولع ال يللولل»()1؛ ّ
ٕن
ب كل ّلؾ جهللم تغووللري وجللقهري
ال ُقيللم المنهجللل ىظللر اليمجللم مللـ الماروللوـو « ُل ل ّ
()2

جفحقل لللك جلزات وت للرجؼ وفقضلك ٓ مينلك لهلل»  .وولنحلول
و ولولح وهموىف
ّ
هؿ هذه إدوا واإلجراتا الفيقوقولو
فومل جلل ن ىفققػ ىنم ّ
( )1إهيلد المنهجول لليمؾ اإلو مل .و مح حمم .مجلل إملح ىمد 39ح (ملرس 4893م)ح ص.23
( )2إهيلد المنهجول إل كللول الفغوور الحضلري وضرور المنه ح هرغقثح اليوب .الجزاررح دار الونلهوع
للنفر واإلى مح ط4ح 4882مح ص.8

()24

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
 .1انتفسري ادلىضىعي يدخم نهًقاربت ادلقاصديت:
الف سور المقضقىل ىلؿ حمج جقحل

قضللجل القلر ن الكلرجؿ ومقلصلمهح

ومِـ هرز خحلرحف ىف ججمع ىنلصر المقضقع القاحم ىللك امفلماد القلر ن ك ّللف
ىرفلف محلي ك مسللؿ هيىلفو «ىللؿ جفنللول القضللجل
وجيللجف هذا اإلطللرح وقلم ّ
()1

ىرفلف الغزاللل هققللفو
حسب المقلصم القر ىول مـ خ ل وقر و كثر» ح هونمل ّ
«جيلللؼ الف سللور المقضللقىل ىلللك ىللقىوـ جمجللمجـ مللـ خممللل الكفللل اليزجللزو
ٍ
قضول مل القر ن ك ّلف و رحهل ضلقت اللقحل النللزل خل ل رهلع
أولهن و تفقع
قرن تقرج ًقل .واآلخرو النظر المفغلغلؾ السلقر القاحلم لميرفلل المحلقر اللذي
تمور ىلوفح والخوقط الخ ّول الفل تجيؾ ولهل تمهومً ا ٔخرهللح و خرهلل تحلمج ًقل
()2

ٕولهلح و هفيقور ورجعو تكقجـ صقر ىلجلل لم م السقر كلهل» .
وهق ىلؿ جهلفؿ هف سلور كفلل اهللح ملـ خل ل مراىلل القحلم المقضلقىول
أجل والسقرح والفيمؾ الرهلط الجلمع هونهل .وممل ٓ ؽ فوف ّن هنلك ى قل
وثوقللل هللوـ الف سللور المقضللقىل والمقلصللم اليلمللل؛ لِ ْذ لىللف المللمخؾ إولللس
للكفػ ىنهلو «المراول المقضقىول هلل وقلع المنلله و ىمقهلل للكفلػ ىلـ
( )1مقلح

الف سور المقضقىلح مسلؿح محي ك .هورو ح دار القلؿح ط1ح 4123هـ2005/مح

ص.43
( )2تراثنل ال كري

موزان الفرع واليقؾح الغزاللح محمم .القلهر ح دار الفروقح ط5ح

4121هـ2002/مح ص.429

()22

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
ِى َلؾ النحقص ومنلوقلهتل ِ
وح َكمهل وهمجهل ودٓٓهتل وع لهلح هلوفخمام منظللر
()1

الفيرن ىلك المقلصم القر ىول» .
القر ن ى سف طل ًقل إلدراك َم َلكل ّ
وجذهب الغزالل للك ّن الف سور المقضلقىل ُج ِيلوـ المسللؿ ىللك حسلـ تلم ّهر
القر ن الكرجؿ واكففلن الرواهط الخ ّول الفل تجمع جلتف ووقره وولق واحلمح
وجروع ذهنف الرةجل الفلمقلول والنظلر الكلوللح وجقلقده هنلجلل الميللن لللك
الخروم همققػ قر ين واض مـ قضول واقيولل ميروحلل ىلولف .وهلذا النلقع ملـ
لمـ َخقِر الححقل اليقجلل والميلجفل المارمل لكفلل اهللح ملع
الف سور ٓ جفي متك لٓ َ
إهلوللل اليلم ّو لل وو ل مل القحللم؛ ّ
ٕن الخللرب تنض ل القضلللجل وآوللف هلمل ح
ودوام صللحقل القللر ن تضلللت الهماجللل واإلجلهللل و «فلل جقللمر ىلللك الف سللور
ٌ
ٌ
صلللدق ججلهللم مللل الحوللل مللـ لولل لن
ىلمللؾ
ىللللؿ
المقضللقىل الج ّوللم لٓ
ٌ
()2

وىلق» .
واىحمار همل القر ن مـ رفيل
ّ
محكمل هوـ الف سور المقضقىل ومقلصم القر نح واجفهلم
لذلؽ رهط ره ًيل
ً
تقعوػ ىفلر ذلؽ فهؿ واقع إمل ولججلد الحلقل النلجيل ِ
لي َللهلح وكلىلت للف

( )1الف سور المقضقىلح غلىؿح ىقم الحموم محمقد .مجلل القولنح ىمد 435ح (جملدى إولك 4122هـ -
غسيس 2004م(ح ص.48
( )2منه الفوع محمم الغزالل
2040م)ح ص.494

()22

تيلملف مع القر نح م لح جقىس( .روللل دكفقراهح جلميل الجزاررح

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
()1
ٍ
ىمد مـ كفقلف الفلل مل هلل حلقل
هذا المضملر صقٓ وجقٓ وجلهل

الف سور المقضقىل وهيض القضلجل القر ىول.
 .2اعتًاد آنييت االستقراء وانتحهيم نهًقاربت ادلقاصديت:
ّ
لن تقعوػ لوفل آوفقرات والفحلوؾح وتفقع النحقص واإل لرا المخفل لل الفلل
تفمظهر فوهل هذه المقلصم لحمى إدوا اإلجرارول لمنه الغزالل؛ فقم حظوت لولل
آوفقرات همكلىلل مفمولز

منهجلفح حول اىفملم ىلوهلل ممارولل القلر ن الكلرجؿح

ووع هل تف ّقع جزرولتف وتجمويهل وتنسوقهل وتحلولهل واوفخرام مل هونهل مـ اللرواهط
للقصقل للك الكلول الجلميل الفل تف ّكؾ مقلصلمه الكلربى .وآولفقرات هلقو « حلم
اليللرق آوللفمٓلول الفللل جيفمللمهل الل ّلذهـ اإلىسلللين اوللفمٓٓتفح وحلصللؾ دٓلللل
()2

آوفقرات هنل اىفقلل ذهنل ملـ النظلر حللٓ و حكللم جزرولل لللك ُحكلؿ ىلل ّم» ح
وهق المينك ى سف الذي ىرب ىنف اهـ السقكل هققلف لن آوفقراتو «هق لثقل الحكؿ
كلل لثققتف

()3

كثر جزرولتف» .

( )1ىحق ت سور مقضقىل لسقر القر ن الكرجؿح جنظرو الغزاللح محمم .القلهر ح دار الفروقح ط1ح
4120هـ2000/م .وو ىظرا

القر نح الغزاللح محمم .القلهر ح هنضل محر لليقلىل والنفر والفقزجعح

ط3ح 2005م.
( )2ىظرجل المقلصم ىنم اإلملم محمم اليلهر هـ ىل قرح الحسنلح لوملىوؾ .فورجونولح الميهم اليللمل
لل كر اإلو ملح ط4ح 4143هـ4885/مح ص.251
( )3اإلالم
م2ح ص.492

()21

رح المنهلمح السقكلح ىلل هـ ىقم الكل  .هورو ح دار الكفب اليلمولح ط4ح 4101هـح

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
والغزالل جً ّكم ّن رصم المقلصم القر ىولل جحفللم هفلمّ لللك هلذه ألولل الفلل
ُت ِيوـ المارس لكفل اهلل اليثقر ىلوهلل واإلمسللك هلذلؽ الخلوط الخ لل اللذي
جرهط أجل هقيضهلح وجققد للك النظر الفمقلول الفل تم ّللف ىللك هلذه المقلصلم
الفللل تفللقزع هللوـ ميلىوللفح وٓ ت فللل وللرارهل لٓ لمللـ جفنلولهللل هللللنظر اليموللؼ
وآوللفقرات اليقجللؾ والفحلوللؾ الحلللربو «فللمحلللور الفللل جقللقم ىلوهللل القللر ن
مًوسل ىلك وللس ّن هلذا المحلقر لكلذاح وذاك المحلقر لكلذاح
الكرجؿ لوست ّ
ولكـ ىحـ هجهمىل اليقلل ىجللت ٔجلل واحلم ح و ليلر لل ملـ أجلل جمكلـ ن
تكقن قضول واحم ح فنرى ّن هذه القضول القاحم تملوكت أجل فوهل ىللك
ىمّ محلور مـ الك م ىلـ اهلل والكلقنح والجلزاتح واللن س القفلرجلح واإلجمللنح
ن لٓ هذا القر نح وهذا ججيلنل ىقلمّ م الفحلقر
وإخ قح تملو ًكل غرج ًقل ٓ ُج ْي َر ُ
الحضلللري للقللر ن ىلللك ىللف جقنللل ُ ّمللح وج للف هحلللرهل ىلللك الكللقنح وجمنحهللل
()1

الرةجل المفموز الفل تمكنهل مـ الفهقد الحضلري ىلك مخفلػ إصيم » .
 .3تىظيف فقه انىاقع:
ّ
كلؾ جلقم مفلك
الفيقر جقمّ م
لسنّل
ّ
لقم كلن القاقع المفغور الذي جخضع ُ
جمجللم وجيللرح ول لل مفقلجنللل تجيللؾ القلح ل
الغللقص

ىملللق واقيللف ٓوللفج ت خ لجللله واوللفويل حقوقللل مللل ججللري فوللف

( )1كوػ ىفيلمؾ مع القر نح الغزاللح ص.12

()25

المقلصللم القر ىوللل جضللير للللك

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
لحلل الفلل تلًرق
لفحمجم الحلجول الحقوقول للمجفمعح ورصم آىفلغلٓ الم م
النلسح ومـ َث مؿ تقعو هل المقلرهل المقلصمجل.
وكلن القاقع اإلو مل المادي الذي جيوش زمل حضلرجل خلىقلل مخفللػ
مجلٓتللف السولوللول وآقفحلللدجل وآجفملىوللل والثقلفوللل ُجثوللر هلوللفمرار للجقن
الغزاللللح وجًرقللفح وجمللب قلقللف َ ًو لك وحسللر ً ح وهللق الللذي ىلللش واقيللف هكل ّلؾ
جقارحفو «لقم ىلش الفوع الغزالل مف لى ً مع ىحرهح وامفزجت دىوله ملع دجنلف
ىفيرن ىلوهلل مفلك
ىًرع كفقف هينلوجنهلح وهمقضقىهل ّ
ّجمل امفزامح حفك لىنل لنكلد ّ
كُفِ َقت؛ ٕىف ىلش ىحره واىمم فولف .ىل لف وت لىلؾ ميلفح وتيلملؾ هيقلؾ جنفملل
()1

للك الثقلفل اإلو مولح وهقلب ُم َيؿ همنت اإلجملن» .
فكلن جنيلؼ مـ هذا القاقع جفي ّمؾ المحلدر الفرىول و ُجسللرلهل وجسلف فوهل فوملل
ججري حقلفو «لوحكؿ ىلوف وجضقيف هضقاهط الفلرعح ثلؿ جيلقد لللك القاقلع ثلى ًولل
هللحلقل الفلرىول الم رمللح حسلب اجفهللده»

()2

لطللر ىظلر مقلصلمي للمؾ

الهؿ الحضللري
وىموؼ .والمفلهع لف كفلهلتف ومحلضراتف وحقاراتف جمرك َ
ىمؼ ّ
الكقوللر الللذي جحملللف ُٕ ّمفللفح فهللق جروللؿ صللقر ك وقللل لقاقيهللل فوقللقلو « ُ ّمل ٌل هللل
( )1تجرهل الفوع محمم الغزالل

تجمجم ال كر اإلو مل .جقىسح محمم .القلهر ح مكفقل الثقلفل المجنول

للنفرح ط4ح 2042مح ص.1
( )2محمم الغزالل داىول النهضل اإلو مول .ىقمهح محمقد .هورو ح مركز الحضلر لفنمول ال كر
اإلو ملح ط4ح 2008مح ص.34

()23

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
ُخم ُس اليللؿ مـ ىلحول الفيلمادح تقحل ىنهلل حقلقل الميرفلل فل تجلمهلح
تحسللهلح ىملللذم ُ
الخ ُلللؼ الزاكلللح والفيلللون المللًثرح
ولللحل اإلىفلللم فلل
ّ
()1

والحرجل المحقىَلح واليماللل الولىيلل ...ففيلقد صل ر الولمجـ»  .هونملل جفسللهؼ
ىللماةهل مضللملر الحوللل ح وجسللفجميقن دواىللل القللق اليلموللل واليسللكرجل
إوك وتقي ىلك الويس واإلحقلط.
والسولوولح وجفجلوزهنل هي قاط ُتثور َ
لللذلؽ دىللل هٌلحلللحٍ للللك تقعوللػ فقللف القاقللع اإلدراك المقلصللميح ولحللماث
جفحقل حولتنلل لللك
لخحل هوـ هذا القاقع
والنص القر ينو «ٓ هم مـ جيؾ القر ن ّ
ّ
طلقل مفحركل ...مل ن جقضع المفلحػ والمكلتب للربكللح و ن ى لف المحلحػ
()2
ّ
ملر ّن القلر ن
وىقر منف جل و جل وجنفهل إملرح فهلذا ٓ ججلقز» ح ملذك ًرا
كلؾ ّ
ّ
فقحل ىلك ّ
ّ
كلؾ إمكنللح و َم ِيونًلل َثلرا جغلان
كؾ إزمنلح و
عؾ -منذ ىزولف -ىحل م ً
منللف اليلملللت ىلللك َمل ّر اليحللقر و َكل ّر الللمهقر مللل ُج ِيوللنهؿ ىلللك ميللجللل ِى َللؾ واقيهللؿو

«فٌمكلىول الييلت مفقفر

ّ
كؾ ىحر ضقت المققلعح والكسلب اليلملل اللذي جحلؾ

للوف النلسح ومل جظهر مـ ىلقمح وقم جكقن الكسب اليلمل والمير المفجمّ د م لتو
ّ
ل هؿ ّ
كلؾ ىحلر
دقح ولدراكًلل ٕهيللد أجلل ومراموهلل هفلك ٍؾ فضلؾح وكولػ ىلف
جسمك ميللجل للمفك
جغان النلعر القر ن مل جمكـ ن م

( )1تراثنل ال كري موزان الفرع واليقؾ .الغزاللح محممح ص.9
( )2ىحق ت سور مقضقىل لسقر القر ن الكرجؿح الغزاللح محمم .ص.30
( )3كوػ ىفيلمؾ مع القر نح الغزاللح ص.203

()29

()3

الفل جيلىوهل» .

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
وهللق جيفقللم جلز ًم لل ّن الفي ّم لؾ القاقللع اإلىسلللين وآوللف لد مللـ القحللص
لًرع لمسللور القفللرجل ىللرب تلرجخهللل اليقجللؾ القولللم والسللققط
القللر ين الللذي جل ّ
فقهل واقيول ُج ِيوننل ىلك تقعو ف الكفػ ىـ المقلصم القر ىوللو «وللق ىنلل
جقرثنل ً
تيملنل القحص القر ينح واولفممدىل منلف حكل ًملل كملل ىسلفمم إحكللم ملـ جلل
هلؿ
القضقت و الغسؾ -واوف لد إحكلم مـ القاقع اليملل تللرجع القفلرجل ّ
و جمر ٕهنل ىل ّملح وٕهنل تفحؾ هسنـ حضلرجل -لكلىت إمل اإلو مول ٓ تققلؾ
()1

المى مول همً ا» .
 .4إعًال اننظر وانتأيّم أداة نهكشف عن ادلقاصد انقرآنيت:
ّ
لن الفم ّهر اليموؼ والنظر المسفمجؿ المفيمؾ ىحقص القر ن الكرجؿ ولىمللل
اليقؾ

ورارهل وخ لجلهل دا خرى مـ إدوا اإلجرارول لملنه الغزاللل

ىلص م فلقح جسلفقل منلف
الكفػ ىـ المقلصم القر ىول .فهلق جيفقلم ّن كفلل اهلل ّ
المسلللمقن كل ّلؾ ىحللر ومحللر مللل جر للمهؿ للللك قللقم السللقؾ تنظللوؿ للًون
حولهتؿح ولججلد الحلقل النلجيل للمفلكؾ اليلررلل ىللوهؿح إملر اللذي جلمفيهؿ
الحل والمفجمّ د مع جلتف هلوفمرارح وىمم الفقولم هملل همىلف إوارلؾ
للك الف لىؾ
ّ
الذجـ كلىقا جيوفقن حمود هو لفهؿ الزملىولل والمكلىولل .لِ ْذ كلملل تغ ّولر الحولل

واوللفجم الظللرون تجلمد ميلللين الفللم ّهر وحقلرقللف ودواىوللفح وكلمللل ىفلليت
( )1كوػ ىفيلمؾ مع القر نح الغزاللح ص.492

()29

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
وتقحر اإلىسلن
طلقل اليقؾ م

ورار الكقن اى فحت لف هلقا الفيملؾ المثملرح

واىكفل ت للف خقلجلل الميللينح والللمٓٓ الخ ّولل لبل للظ القر ىولل؛ للذلؽ كلللن
اليكقن ىلك ىحقص القر ن هغول ال هؿ والفم ّهر وآوفنقلط مـ ىظؿ القرهلل ح
و كمللللللؾ إىمللللللللح و وجللللللب القاجقللللللل محللللللما ًقل لققلللللللف تيللللللللكو
ﱹﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱸ [صو ]28ح جقللللللقل
السلليميو « ﱹ ﭶ ﭷﱸ يو هللذه الحكمللل مللـ لىزالللف؛ لوفللم ّهر النلللس جلتللف
فوسفخرجقا ىلمهل وجفيملقا ورارهل ِ
وح َكمهلح فٌ ّىف هللفم ّهر فولف والفيملؾ لميلىولفح
مر ح تمرك هركفف وخورهح وهذا ّ
جمل ىللك الحل ّ ىللك
مر هيم ّ
ولىلد ال كر فوهل ّ
تم ّهر القر نح و ىف مـ فضؾ إىمللح و ّن القلرات المفلفملل ىللك الفلم ّهر فضلؾ
()1

مـ ورىل الف و الفل ٓ جححؾ ال هذا المقحقد» .
المهمل الفلل اىفملم ىلوهلل الغزاللل الكفلػ
فللفم ّهر مـ إدوا اإلجرارول
ّ
ىللـ المقلصللم القر ىوللل هٌىملللل النظللر اليقلللل أجللل ح وآوللفغراق تيمللؾ
كلملهتل واوفكفلن ميلىوهلح وتحلوؾ مضلمونهلح ومقلرىفهل هغورهللح ولىيلرهلل ملل
تسفحؼ مـ الفم ّهر وىملؼ النظلر للقصلقل لللك مقلصلمهل القيولم  .وٓ غلرو فقلم
ّ
كلن جيفقم اىفقل ًدا جلز ًمل ّن القر ن قم طللؼ اليقلؾ لط ًقلل ٓ َح ْجلر ىلولفح ودىلل
( )4توسور الكرجؿ الرحمـ

ت سور ك م المنلن .السيميح ىقم الرحمـ هـ ىلصر .القلهر ح المكفقل

الفقفوقولح ط2ح 2045مح ص.992

()28

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
للللك لىمللللف وحل ّلذر مللـ تييوللؾ وعلر للفح وكلللن ثللقر ىلللك الجمللقد والحرفوللل
تغلض ملـ لين َم َل َكلل اليقلؾح وول ّ ف أهلر ّولل والفقلولم إىملكح
النحقصول الفل ّ
وىل ىلك المسلموـ هذا ال حؾ الفنوع هوـ الف و والفم ّهرح فيصقحقا جقرةون
م
وكللين تردجللم إل لللظ دون الفلليقر هميلىوهللل والللقىل
القللر ن لمجللرد الربكلللح
همغلزجهل هق المقحقد مـ لىزال الكفل ح و كثر ملل كللن جثولر َحنَ َقلف واولفغراهف ن
وتملر ىللوهؿ جلل القىولم واليلذا
جرى جملىل ملـ النللس جسلفميقن القلر نح
ّ

الفللل تحللرك الجقللللح فوهف للقن ىفللق وطللر لجملللل صللق القلللرن وت َغنول ِلف

هلٔجل

()1

.

وقم قلده هذا النظر اليقلل للك الكفػ ىلـ المقلصلم القر ىولل الفلل تفضلمنهل
جل القر ن الكرجؿح حو ىجمه جقلػ طلقج ً مللم النحلقص القر ىولل جسلفخرم
منهل مغلزجهلل ومراموهللح وأجلل الفلل تفلي مهك ىلولف جييوهلل ملـ اللزمـ ملل تسلفحقفح
وجحفلم لهللل قمراتللف اليقلولللح وجف ل ّلرغ لهللل حفللك جهفللمي للللك هيلدهللل و وللرارهلو
«القر ن هق القر نح لكـ جـ المفمهرونذ! ىل تيمؾ أجل همسح و تيملهلل و ىلل
ٍ
ميللن
خلفهل حول ًىلح و تيملهل دون ن جفحرك لسلين هفلتح جلم ىلف قلم ىضلحت
()2

كثور منهل ى سل» ح وهذا هق  -ىظلره -السلقوؾ القحولم اللذي جنقلؾ ى قلل

( )1ىظرا

القر نح الغزاللح محمم .ص.5

( )2كوػ ىفيلمؾ مع القر نح الغزاللح محمم .ص.450

()20

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
المسلموـ هللقر ن مـ ى قلل المفلقلل ل ولفملعح والقللرن لقللقغ خلر السلقر ؛
للك ى قل المفلقل للفن وذح والقلرن للفلمهر للخلروم ملـ حلقلل السللقول ووللقم
الحل مع جلتف.
ىللؿ الف لىؾ
ّ
│

()24

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
اخلامتت ونتائج انبحث:
و خفلم هذا القح

ىخلص للك ّن الغزالل قم ولك لقضول المنه

خلصلح و مّ د ىلك ضرور آلفزام همنه واض ودقوؼ
ّ

همول

مقلرهل المقلصم

القر ىول للقصقل للك ىفلر واضحل تسفيوع ن ت ف للمسلموـ فل ًقل واويل
ٓكففلفهل ومـ َث مؿ تقعو هل

ور ْفع ال َغ ْقـ ىنهل .وجفكقن
اإلىماد لنهضل إُمل َ

الفؼ الثلين
الفؼ إول هللجلىب النظريح وجفي ّلؼ ّ
هذا المنه مـ ّقوـو جفي ّلؼ ّ
ٍ
لطلر مـ الفكلمؾ هوـ الفقوـ.
هللجلىب اإلجرارل الفيقوقل
ومن أهم النت ئج التي ت صلن إلوه ىذكر:
ّ -4ن الغزالللل جللذهب للللك ن منللله القحل

اليلللقم اإلول مول القمجمللل قللم

ىج لز ىللـ لدراك المقلصللم القر ىوللل هسللقب َغ َلقللل النظللر الجزروللل ىلوهلللح
وغول الرةجل القر ىول الفلملل.
 -2وقوؾ الفيووس لمنه جمجم لمقلرهلل المقلصلم القر ىولل دىلل الغزاللل لللك
ضرور تجلوز ّ
كؾ القراتا الجزرول والحرفول والفكلول والمذهقول واليلقد
النص القر ين دون وولرط تيوقف.
المقل ر للك ّ
ّ -2ن المنه جحظك ىنم الغزالل هيهمول كقور جما مقلرهل المقلصم القر ىوللح
للللك حللم جمكللـ القللقل فوللف هيىللف جللرى ن ٓ مقلصللم دون مللنه ٍ هلو ِـ الميللللؿ
واض ال َقسمل .
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ّ -1ن الميللؿ الكلربى لملنه الغزاللل مقلرهلل المقلصلم القر ىولل تفكلقن ملـ
للؼ ول ىظلللري جروللؿ لنلللل طقويللل الملللنه وخحلرحلللف
للقوـ ولولللوـو ّ
ومموزاتفح و ّؼ ثلن لجرارل جيفمم ىلك مجمقىل مـ إدوا الفيقوقول.
ّ -5ن الغزالللل جنيلللؼ مللـ ّن الف سللور المقضللقىل للقللر ن هٌمكلىللف ن جكللقن
ىظلرا لللااهط القثولؼ
ممخ ً لجرارول منلول ًقل للكفلػ ىلـ المقلصلم القر ىولل ً
هونهمل.
المهملل الكفلػ ىلـ مقلصلم
ّ -3ن آوفقرات جمثؾ حلم إدوا اإلجرارولل
ّ
القر نح مـ خ ل تفقع جزرولتف وتجمويهل وتنسوقهل وتحلولهلل واولفخرام ملل
هونهل مـ الرواهط للقصقل للك الكلول الجلميل.
ّ -9ن الغزالل قم ط ّقؼ هذا المنه

وهخلصل كفقلف الث ثللو
كفلهلتف المخفل ل
ّ

المحلللور الخمسللل للقللر ن الكللرجؿح وىحللق ت سللور مقضللقىل لسللقر القللر ن
الكرجؿح وكوػ ىفيلمؾ مع القر ن.
│

()22

منهج محمد الغزايل يف الكشف عن املقاصد القرآنية
بحوث
قائًت ادلصادر وادلراجع
 .4ثلللر اإلملللم محمللم القفللور اإلهراهومللل .اإلهراهوملللح محمللم القفللور.
هورو و دار الغر اإلو ملح ط4ح 4889م.
 .2لر لد اليقؾ السلوؿ للك مزاجل القر ن الكرجؿ (ت سلور هلل السليقد) .هلق
السيقدح محمم هـ محمم .هورو و دار لحولت الااث.
 .2منلللله القحللل اليلملللل .هلللمويح ىقلللم اللللرحمـ .الكقجلللتو وكلللللل
الميققىل  .ط4899 .2م.
 .1إهيللللد المنهجولللل إل لللكللول الفغوولللر الحضللللري وضلللرور الملللنه ح
هرغقثح اليوب .الجزاررو دار الونلهوع للنفر واإلى مح ط4ح 4882م.
 .5ىظرجللل المقلصللم ىنللم اإلملللم محمللم اليلللهر هللـ ىل للقرح الحسللنلح
لوللللملىوؾ .فورجونولللللو الميهللللم اليللللللمل لل كللللر اإلولللل ملح ط4ح
4143هل4885/م.
 .3الربهلللن ىلللقم القللر ن .الزركفلللح هللمر الللمجـ محمللم هللـ ىقللم اهلل.
تحقوؼو محمم هق ال ضؾ لهراهوؿ .هورو و دار الميرفل.
 .9اإلالم

رح المنهلمح السلقكلح ىللل هلـ ىقلم الكلل  .هولرو و دار

الكفب اليلمولح ط4ح 4101هل.
 .9توسور الكرجؿ الرحمـ ت سور ك م المنلن .السيميح ىقم الرحمـ هـ
ىلصر .القلهر و المكفقل الفقفوقول .ط2045 .2م.
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 .8المقافقللل

صللقل ال قللف .الفلللطقلح لهللراهوؿ هللـ مقوللك .تحقوللؼو

ىقم اهلل دراز .هورو و دار الميرفل.
 .40محمم الغزالل داىول النهضل اإلو مول .ىقلمهح محملقد .هولرو و مركلز
الحضلر لفنمول ال كر اإلو مل .ط2008 .4م.
 .44مقلصللم الفللرجيل .اليلللقاينح طللف جلللهر .هوللرو و دار الهلللدي لليقلىللل
والنفر والفقزجع .ط4124 .4هل2004/م.
 .42كوػ ىفيلمؾ مع القر ن .الغزاللح محمم .القللهر و هنضلل محلر لليقلىلل
والنفر والفقزجعح ط9ح 2005م.
 .42ول ّلر تلليخر اليللر والمسلللموـ .الغزاللللح محمللم .القلللهر و دار الرجلللن
للااث4899 .م.
 .41تراثنل ال كلري مولزان الفلرع واليقلؾ .الغزالللح محملم .القللهر و دار
الفروق .ط4121 .5هل2002/م.
 .45ركلللرز اإلجمللللن هللوـ اليقلللؾ والقلللب .الغزالللللح محمللم .القللللهر و دار
الفروق2004 .م.
 .43ىحق ت سور مقضقىل لسقر القلر ن الكلرجؿح الغزالللح محملم .القللهر و
دار الفروقح ط1ح 4120هل2000/م.
 .49مع اهلل؛ دراول

المىق والمىل ح الغزاللح محمم .دمفؼو دار القلؿح

ط1ح 4124هل2000/م.
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 .49ىظرا

القر نح الغزاللح محمم .القلهر و هنضل محر لليقلىل والنفلر

والفقزجعح ط3ح 2005م.
 .48المحللللور الخمسلللل للقلللر ن الكلللرجؿ .الغزالللللح محملللم .القللللهر و دار
الححق  .ط4898 .2م.
 .20صقل كفلهلل القحل وققاىلم الفحقولؼ .فضلؾ اهللح مهلمي .هولرو و دار
اليلويل لليقلىل والنفر .ط4889 .2م.
 .24الميجؿ القووط .مجمع اللغلل اليرهولل هللقللهر  .هولرو و دار الحلمج
لليقع والنفر4890 .م.
 .22مقلح

الف سلور المقضلقىلح مسللؿح محلي ك .هولرو و دار القللؿح

ط1ح 4123هل2005/م.
 .22منه الفوع محمم الغزالل تيلملف مع القر نح م لح جلقىس( .رولللل
دكفقراهح جلميل الجزاررح 2040م).
 .21لسلن الير  .اهلـ منظلقرح هلق ال ضلؾ جمللل اللمجـ محملم هلـ مكلرم.
هورو و دار صلدر2002 .م.
 .25ىفللي ال كللر ال لس ل ل اإلو ل م .النفلللرح محمللم ولللمل .القلللهر و دار
الميلرن همحر .ط.4894 .5
 .23تجرهل الفوع محمم الغزالل تجمجم ال كر اإلو مل .جقىسح محملم.
القلهر و مكفقل الثقلفل المجنول للنفر .ط2042 .4م.
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اندورياث:
 .29مجلل إمل .ىمد 39ح ملرس 4893م.
 .29مجللللل القوللللنح ىلللمد 435ح (جمللللدى إوللللك 4122هلللل  -غسللليس
2004م(.
 .28مجلل لو مول الميرفل .س .22ع .98صوػ 4129هل2049/م.
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