املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكتاب ،وال ّ
تعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير
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بحوث
املقدمة:
الحمد هلل العظيم المنان الذي أنزل للينزا الابزاب انيانزا لاز شزء هدزد
هرحمة ألهلء األلناب ،هالصالة هالسالم على الننء المخبار هعلى آله هصزحنه
أجمعين ،هبعد:
َّ
لن دذا النحز دزم اماصزلة للحزدث عزن جدزمل العلمزا ك الانز
اقاصززد الق ز آن ،هدززم النح ز ال ززاي .هالنح ز األه ززد انززاه ع ز
العلما هاحلي كالادم ك اقاصد القز آن هاموزمعااه ،ه ز

عزن
جدززمل

حزدث الناحز

()1

فيه عند الق ن الباسع الدج ي ؛ لذا كزان بداثزة الحزدث عزن جدزمل العلمزا ك
دذا النح عن جدمل العلما ان الق ن العاش الدج ي للى القز ن ال ابزع عنز
ام الحدث عن جدملدم ك دذا النح  ،دم :هلء اهلل
الدج ي ،هالعلما الذثن َّ
الزززدَ دلمي ( 7711:دزززز) ،هالعالازززة عنزززد اهلل بزززن فزززملي ( 7221:دزززز)،
هاحمززد بززن علززء النززمكاي ( 7221:د زز) ،هالنززيج جمززا الززدثن القاسززمء
( 7332:د زز) ،هاحمززمل شززا ي اآللمسززء ( 7322:د زز) ،هالنززيج احمززد
رشيد روا ( 7322:دز) ،هسزيد بز( ( 7332:دزز) ،هأخزم احمزد بز(
( 7333:دز) ،هالنيج احمد الباد بن عاشمر ( 7333:دز).

( )7نن دذا النح

()2

على ام ع افسي على دذا ال ابطhttps://tafsir.net/research/46 :
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بحوث
إشكالية البحث:
َّ
لن اإلشززاالية الاني ز ة لدززذا النح ز اام زن ك اع فززة جدززمل المب ز خ ثن ك
اقاصد الق آن هامومعااه بخصائصدا هاميلاهتزا هلسزداااهتا ك ابزمث النحز
المقاصدي الق آي؛ هذلك لعزدم هجزمل بحز جزااع شزاا لجدزمل المبز خ ثن
هالمعاص ثن ك دذا الحق النائك الصع( ،الذي ثخاف الخم

فيزه الناحز

لعدم ونط ك ي ان اصبلحا دذا العلم هاناح ه هاسائله ،هأب ز اإلشزاات
البء ث ثد دذا النح ح َّلدا هثجي( عن البسزاالت الممانزة ك جدزمل العصزمر
المخبارة لدذا النح  ،دء:
 -7د ز دنززاق ف ز

بززين اززندم المبقززدَ اين هالمب ز َخ ثن ك الان ز

عززن

اقاصد الق آن هامومعااه؟
 -2ان دم العلما الذثن هاصلما ك النح عن اقاصد الق آن الا ثم بعزد
الق ن الباسع الدج ي؟
 -3اا دء أدم المؤلفا المب َخ ة البء احدثت عزن اقاصزد القز آن؟ هازا
دء اظان هجمل الحدث عن المقاصد ك افاسي المب خ ثن هالمعاص ثن؟
 -2اززا دززم المسززبجد ك النح ز المقاصززدي عنززد المب ز خ ثن؟ هاززا أدززم
اعالمه هخصائصه؟

()3
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بحوث
 -2اا الذي بقء عالقا ان اناح اقاصد الق آن حبى نحزاه النحز عنزه
ك النحمث الالحقة؟
 -1اا دء الصعمبا البء اكبنفت احزيط النحز ك اقاصزد القز آن حبزى
ثسبعد للبفاي ك البخلص اندا ك ابمث دذا العلم؟
أهداف البحث:
ثددف دذا النح للى احقيق جملة أامر ،أدمدا:
 -7ا

الف اغ النا ء ك حق النح المقاصدي الق آي در اإلااان.

 -2بيان المصبلحا الجدثدة البء هرل ك جدمل العلما المب خ ثن ك
الان

عن اقاصد الق آن هامومعااه.
 -3البع ث

بنعض الجدمل البء لم ثبم الحدث عندا ك دذا الميزدان عنزد

ك ي ان الناح ين المعاص ثن الذثن كبنما ك دذا العلم؛ كجدمل العالازة عنزد اهلل
ابن فملي ،هجدزمل النزمكاي ،هجدزمل جمزا الزدثن القاسزمء ،هجدزمل اإلازام
اآللمسء.
 -2لب از أدم الملحمظا هاتنبقالا البء ه َجد ْت للى اصنيفا اقاصد
الق آن عند العلما المب خ ثن هالمعاص ثن ك النح المقاصدي الق آي.

()2
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بحوث
تقسيمات البحث:
ه د َّسم الناح دذا النح الزذي ثبنزاه جدزمل العلمزا المبز خ ثن ازن
الق ن ال اي عنز الدجز ي للزى القز ن ال ابزع عنز الدجز ي للزى ثالثزة اناحز
هاحبدا ابال( ،على النحم اآليت:
 المبحث األول :جدمل العلما ك اقاصد الق آن هاموزمعااه ك القز نينال اي عن هال ال عن الدج َّثين :هاحت دذا المنح ثالثة ابال( ،هدء:
المطلب األول :جدمل هلء اهلل الدَ ْدلمي ك اقاصد الق آن هامومعااه.
المبحثثث الينثثث  :جدزززمل العالازززة عنززد اهلل بزززن فزززملي ك اقاصزززد القززز آن
هامومعااه.
المطلثثب الين لثثث :جدززمل احمززد بززن علززء النززمكاي ك اقاصززد القزز آن
هامومعااه.
 -المبحثثثث الينثثث  :جدزززمل العلمزززا ك الانززز

عزززن اقاصزززد القززز آن

هامومعااه ك العص الحدث  :هاحت دذا المنحز سزبة ابالز( علزى النحزم
اآليت:
المطلثثثثب األول :جدززززمل جمززززا الززززدثن القاسززززمء ك اقاصززززد القزززز آن
هامومعااه.
المطلثثثب الينثثث  :جدزززمل احمزززمل شزززا ي اآللمسزززء ك اقاصزززد القززز آن
هامومعااه.
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بحوث
المطلثثب الين لثثث :جدززمل النززيج احمززد رشززيد روززا ك اقاصززد القزز آن
هامومعااه.
المطلب الرابع :جدمل سيد ب( ك اقاصد الق آن هامومعااه.
المطلثثثب السثثث

 :جدزززمل النزززيج احمزززد بززز( ك اقاصزززد القززز آن

هامومعااه.
المطلب الس دس :جدمل الباد بن عاشمر ك اقاصد الق آن هامومعااه.
المبحث الين لث :اقارنة بين القدثم هالحدث ك اعالم هخصائص النحز
المقاصدي:
المطلب األول :خصائص النح المقاصدي ك الحدث .
المطلب الين  :اقارنة النح المقاصدي بين القدثم هالحدث .
 الس تمة.هاهلل أس ز أن ثمفقنززا للززى رلزز( روززا هاإلخززالو ك العلززم هالعم ز ،
هثقمثنا على بذ الثزد ازن الخدازة هالعمز ك احقيزق كبز( هاؤلفزا أخز
َ
اسدم ك الندم

()1

باألاة للى ب َ األاان هلار السالم.

،
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بحوث
املبحث األول :جهود العلماء يف مقاصد القرآن يف القرنني الثاين عشر والثالث عشرر
اهلجريَّني:
املطلرررأل األول :جهرررود الر رداهلشو يف الكشرررل عرررو مقاصرررد القررررآن ومو ررروعات
(ت7711:هر):
أولًا :مقاصد القرآن وعلوم اخلمسة يف نظر الداهلشو :
ذك ز هلززء اهلل الززدَ دلمي اقاصززد الق ز آن هاموززمعااه ك النززاب األه اززن
كبابززه( :الفززمز الانيزز ك أصززم البفسززي ) ،لت أنَّززه اسززبخدم اصززبل « :علززمم
الق آن» ،هاصبل «اعاي الق آن» ك البعني عن اقاصزد القز آن ،ثقزم هلزء اهلل
الززدَ ْدلمي« :لززيعلم أن المعززاي البززء ثنززبم عليدززا القز آن ت اخز
()1

علمم»  .ثم ذك الدَ دلمي دذ العلمم الخمسة البء ث

عززن خمسززة

أهنا دء اقاصد الق آن

البء ادهر عليدا آثااه هسمر  ،هدء:
 -1علثثا األام ث  :كالماجزز( هالمنززدهب هالمنززاك هالما ز ه هالح ز ام،
سززما كانزززت اززن سزززم العنززالا  ،أه المعزززااال  ،أه اتجبمززا  ،أه السياسزززة
المدنية ،هث جع افصي دذا العلم هش حه للى الفقيه.

( )7انظ  :الفمز الاني ك أصم البفسي  ،هلء اهلل الدَ دلمي ،و.23

()1
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بحوث
األربزززع النارلزززة :اليدزززمل،

 -2علثثثا ال:ثثث ل :هدزززم المحاجزززة ازززع الفززز

هالنصار  ،هالمن كين ،هالمنزافقين .هث جزع ك شز ك دزذا العلزم هاع ثفزه للزى
المبالم.
 -3علثثا التثثير ر بثثاهلل ال والت)ا ث  :كنيززان خلززق السززماها هاألر

،

هللدام العنال اا ثحباجمن لليه ،هبيان الصفا اإللدية.
 -4علا التير ر بأي ال والقصث)  :هدزم بيزان الزك الم زائع هالحزمالث
البء أحدثدا اهلل اعالى لنعااا على المبيعين هناات للمج اين؛ كقصزص األننيزا
هاما

شعمهبم هأ ماادم اعدم.
 -5علا التير ر ب لم)ت و بع الم)ت وعلا المع د  :كالحن  ،هالننز ،

هالحساب ،هالميلان ،هالجنة هالنار .هث جزع افصزي دزذ العلزمم هبياهنزا هذكز
األحالث هاآلثار المبعلقة هبا للى الماعظ هالمذ َك

()1

.

هثؤكد الدَ ْدلمي َّ
أن المقصمل هبذ المقاصد الق آنية الخمسة البزء ابج َّزلأ
بين آثا الق آن دم هتذث( النفمس هالكيبدا بدهن اف ثق أي جنس أه رائفة ازن
الناس ،سما كزانما ع بزا أه عجمزا ،ابح َضز ثن أه بزده َثين ،هالمقصزد األنفزع ك

( )7انظ  :الفمز الاني ك أصم البفسي  ،هلء اهلل الدَ دلمي ،و.31-23
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بحوث
هتذث( النفمس بزين دزذ المقاصزد الخمسزة دزم اقصزد البزذكي بزلت اهلل الزذي
ابف

()1

انه اع فة ال بمبية .
ه د بذ هلء اهلل الزدَ دلمي جدزد ك شز ك دزذ المقاصزد الخمسزة هبيزان

خصائصدا هسماهتا هأنماعدا هاا ثبعلق هبا ،هأذك خالصة اا ذكز ك بيزان دزذ
المقاصد الخمسة لبظد ثم ة لراسة جدمل ك بيان اقاصد القز آن هاموزمعااه
هذلك ك النقبة اآلاية.
ثانيًا :شرح مقاصد القرآن وعلوم اخلمسة عند الداهلشو :
المقص األول :علا األام :
هخالصة اا ذكز الزدَ ْدلمي ك اقصزد األحازام دزمَّ :
أن األحازام ك الملزة
المحمدثة لم اخبل

ك أصزملدا هاسزائلدا عزن األحازام الممجزملة ك النز ائع

السززابقة المنللززة علززى األننيززا السززابقين ،لت ك اخصيصززا بعززض العمماززا ،
هزثزالة للبم يبززا  ،هاجدثززد لززنعض اززا شز فيدززا ،هاصززحي لززنعض اززا حز َ ف
()2

هبزدَ فيدززا  .هذكز الزدَ ْدلمي أثضزا َّ
أن اقصززد األحازام ك النز ثعة اإلسززالاية

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و .13ه ارن بززز(احاسن الب هث ) ،جما الدثن القاسمء،
(.)712/7
( )2انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.12

()3
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بحوث
رهعي زت فيززه المصززال هالمفاسززد كمززا دززم اع ز هف ك علززم اقاصززد النزز ثعة
()1

ه ماعددا .
هن َّنزه الززدَ دلمي َّ
أن القز آن ززد نللززت األحازام فيززه جملززة ،هف َّصزلبْدا السزنَّة،
زت ك ذكز
هكان أك نله الك األحازام ك السزمر المدنيزة ،فدزء البزء اخ َّصص ْ
اماوززيع األحاززام ،اززن الصززالة هاللكززاة هالصززمم هالحززم هالجدززال هالحززدهل
()2

هالممارث هغي دا ان األحاام البن ثعية العملية .
ه د ذك الزدَ ْدلمي َّ
أن األحازام اإلسزالاية البنز ثعية البزء نزل هبزا القز آن
انقسم للى سمين:
القسا األول :األحاام البء نللت بدهن سن( حالث ،أه أا ها ع.
القسثثا الينثث  :األحاززام البززء نللززت بسززن( بعززض الحززمالث هالم ززائع
()3

الخاصة .

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.12-17
( )2انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.13
( )3انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.12-13
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بحوث
المقص الين  :علا ال :ل:
المقصزززمل بالجزززد ك علزززمم القززز آن هعلزززم اقاصزززد القززز آن -كمزززا ب َّينزززه
الززدَ دلمي :-دززم بزز ادين القزز آن هأللبززه البززء اشززبم عليدززا ،هسززا دا لدداثززة
الااف ثن ،هلللام المعاندثن ك جميع اا ددف لليه ان المقاصد هاألدزداف البزء
()1

ث ثد احقيقدا ها سيخدا ك أذدان الناس ك جميع أصم الن ثعة هف هعدا .
ه د بحز ك الجزد القز آي نز الزدَ دلمي اللركنزء ك كبابزه( :الربدزان ك
علمم الق آن)( ،)2هالسيمرء ك كبابه( :اإلاقان ك علمم الق آن)( ،)3هذك ا فيه اؤ َّلفزا
هاحدا هدم كباب نجم الدثن البمك الحننلء( :علم الجل ك ع ْلم الجد ).
ه د هرل لفظ (ال :ل) هاا اصز َّ ف انزه ك القز آن الاز ثم ك اسزعة هعنز ثن
اموززعا ،اندززا خمسززة هعن ز هن اموززعا كززان الجززد فيدززا اززذاماا ،هاندززا أربعززة
()4

اماوع كان الجد فيدا احمملا  ،هدذا ثعنء أن أغل( الجد هالجدا اذامم

( )7انظ  :علمم الق آن بين الربدان هاإلاقان ،للدكبمر :حازم سعيد حيدر ،و .211نقال ان انادم الجد ك
الق آن الا ثم ،للدكبمر :زاد األلمعء ،و.22
( )2انظ  :النم ال ال هال الثين ،ك كباب الربدان ك علمم الق آن ،لللركنء.)22/2( ،
( )3انظ  :النم ال اان هالسبين ،ك كباب اإلاقان ك علمم الق آن ،للسيمرء.)7322/2( ،

( )2دذ المماوع األربعة دء؛ مله اعالى :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱸ [المجاللة ،]7 :ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

=
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بحوث
ثؤلي للى المنازعة ،هليس فيه فائدة ،كما ثعنزء دزذا أن ازن الجزد ازا دزم افيزد
هاسبحس زن؛ هذلززك لذا اج ز َّ ل اززن األدززما  ،هح ز( البَّصززدر ،هاألنان َّيززة ،ه ص زد
صاحنه للزى الحزق ،هللزى دزذا صزد القز آن الاز ثم ك اآلثزا البزء جزال فيدزا
الف

الضالة ان اليدمل هالنصار هالمن كين هالمنافقين هغي دم.
هثظد ان اسزبق ا اماوزيع هرهل الجزد ك القز آن أنَّزه ثنقسزم ازن حيز

الجماز هالح اة للى سمين:
األول :ال :ل المي )  :هدم اا كان بقصد الغلنة هال ثا هالجد للنارز ،
أه بغيز علززم ،أه ك ااززان غيز اناسزز( ،أه لقصززد الجززد فقززط ،كمززا ززا -عززل
هجززززز  :-ﱹﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﱸ
[اللخز ف ،]23 :فالقصززد دنززا الجززد للجززد  ،ه ززا  :ﱹﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [غاف  ،]2 :الجد دنا اااب ة؛ ألهنزا اجاللزة
ك أامر بدثدية.

=
ﭝ ﱸ [العنانم  ،]21 :ﱹﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱸ
[النح  ،]722 :ﱹﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﱸ [دمل.]32 :
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
ه ا  :ﱹﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱸ [غاف :

 ]2الجززد دنززا غاثبززه نص ز ة النار ز  ،هادافعززة الحززق عززن علززم ه صززد ،ه زززا :
ﱹﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱸ [الحززم ،]3 :ه زززا -
عزززل هجززز  :-ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱸ
[الحم.]3 :
الين  :ال:ث ل المحمث)د :هدزم ازا كزان بقصزد المصزم للزى الحزق ،هلفزع
النار  ،هالدعمة بالحسنى؛ هلذلك نه اهلل -عل هج  -بالدعمة ،فقزا  :ﱹﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱸ [النحزززززززززز :

 ،]722ه ززززا -عزززل هجزززز  :-ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﱸ [العنانززم ]21 :؛ ألن اجاللززة الظززالمين غيز اجدثززة ،هلنمززا
ثجدي اعدم السالك هالقمة .ه زد جزال األننيزا أ زماادم ك يز ا هلزم ثملزما ازن
ذلززك حبززى ززا النززاري -عززل هج ز  -حااثززة عززن ززمم نززمك  :ﱹﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﱸ [دمل. ]32 :
()1

( )7انظ  :اندجية الحمار الجدلء ك الق آن هالسنة الننمثة ،الدكبمر /أحمد للرثس البحان ،كلية
الن ثعة ،جااعة لانق ،بح غي اننمر ،و.1-1
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بحوث
هأاا الدَ دلمي فذك ك (الفمز الاني ك أصم البفسزي ) َّ
أن الجزد القز آي
لار امومعااه بين أربع ف

الضال النارلة ،هدم:

 .7اليدمل.
 .2النصار .
 .3المن كمن.
 .2المنافقمن.
هكززان أسززلمب القزز آن ك عزز

جدلززه اززع دززؤت الفزز

الضززالة علززى

ر ثقبين:
األولثثثى :أن اززز ْذك العقيزززدة النارلزززة هثزززنص علزززى شزززناعبدا هفسزززالدا
هاسبنااردا ،فحس(.
الين ن ة :أن احدَّ ل النندا البء ه ع فيدا دؤت الفز  ،ثزم ا ْعز

حلملدزا

()1

هأجمببدا باألللة الربدانية .
ه ده
الف

الدَ ْدلمي اع أنما الجزد البزء ه عزت ك القز آن الاز ثم ازع

الضالة ،هب َّين المموزمعا البزء خاوزدا القز آن ك الجزد اعدزم ،هبز َّين

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.33
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بحوث
خصززائص الجززدا الززدائ با ز ف ززة اززن دززذ الف ز ؛ هلاززمن دززذا المموززم
الجدلء ثنا اساحة هاسعة ان الق آن الا ثم ك آثاازه هسزمر رأثزت الخزيص
اا هرل عند الزدَ ْدلمي ك بيزان اموزمعا الجزد القز آي هخصائصزه هأنماعزه،
هذلك كما ث يت:
ال :ل األول :ال :ل القرآ

ع ال ه)د:

ذك الزدَ دلمي سزن( ه زم الجزد ك القز آن ازع اليدزمل؛ هاألسزناب البزء
ذك دا:
()1

 -7اح ثفدم لاباب اهلل (البمراة) لاا لفظيا أه اعنمثا .
 -2كبماهنم آلثا اهلل المنللة ك البمراة.
ثنل اهلل فيدا.
 -3للخالدم ك البمراة اا لم َ
 -2اقصي دم ك ابنيق أحاام البمراة هش ائعدا.

( )7ثقم الدَ دلمي ك بيان البح ث

اللفظء هالمعنمي للبمراة على أثدي اليدمل« :ه د احقق لد الفقي

أن اح ثفدم اللفظء لنما كان ك ا جمة البمراة هاا ثج ي اج ادا ،ت ك أص البمراة هدذا دم م ابن
عناس ﭭ ،أاا البح ث
الم الة ببعس
.)23
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المعنمي فإنه عنارة عن الب هثال

الفاسدة هحم اآلثا

على غي اعانيدا

هانح اف عن صد السني »( .الفمز الاني ك أصم البفسي  ،هلء اهلل الدَ دلمي ،و-22

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
 -2العصنية الندثدة لدثانبدم ه نيلبدم.
 -1اسبناار رسالة سيدنا احمد ﷺ هسم األلب اعه.
()1

 -1النخ هالح و ،هأا الدا ان ال ذائ الخلقية .
ال :ل الين  :ال :ل القرآ

ع النص رى:

ذكز الززدَ ْدلمي أسززناب جززد القز آن اززع النصززار كمززا ذكز أسززنابه اززع
اليدمل ،هدء:
 -7وال النصار ك النح عن حقيقة المسي .
 -2اقسيمدم اآللدة للى ثالثة :اإلله األب ،اإلله اتبن ،اإلله رهك القدس.
()2

 -3لثماهنم ب َّن عيسى ڠ اا اقبمت هاصلمبا .
ال :ل الين لث :ال :ل القرآ

ع المشرر ن:

الممومعا البء ه ع الجد الق آي فيدا اع المن كين ،دء:
 -7اعبقدا المن كين النارلة.

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.22
( )2انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.21-22
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بحوث
 -2الن ق اع اهلل بمخبل

أنماعه هصمر .

 -3األصنام هاألهثان هبيان ببالن كمهنا آلدة أه أربابا ان لهن اهلل.
 -2اموززمعا اإلثمززان بززاهلل هالنع ز بعززد المززم هالحن ز هالنن ز ثززمم
القيااة.
 -2ننمة احمد ﷺ هبيان صزد دا هاسزبحقا دا إلصزالك ازا أفسزد النز ق
هاعبقدااه.
 -1اعجززلة الننززء ﷺ هاززا ثبالنززه بززه المنزز كمن اززن اعجززلا أخزز
لم ثن اهلل لنلالدا عليه.
هجددا الق آن للزى المنز كين زد
هدذ الممومعا الجدلية الق آنية البء َّ
اا ر ك الق آن الا ثم ب سالي( ابعدلة ذك دزا الزدَ دلمي ،هكزان سزن( ااز ار
دذ المماويع ك الق آن جد األاة الع بية البء نل القز آن بلسزاهنا هبعز فيدزا
دذا الننء األاء الذي لم ثق أ ك كب( السابقين ،هألنَّدا ليسزت ازن أدز الابزاب
()1

الذثن ع فما عن اهلل هرسمله شيئا ك ي ا .

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.22
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بحوث
ال :ل الرابع :ال :ل القرآ

ع المن فق ن:

هالجززد اززع المنززافقين ك القزز آن لززم ثاززن ك يزز ا كمززا كززان اززع اليدززمل
هالنصززار  ،هلنمززا كززان الق ز آن ثنززين أحززما المنززافقين هظنززمهنم السززيئة اززع اهلل
هالمؤانين ك اما

ك ي ة ،هكان صد الق آن ان ك ة ذك المنزافقين ك القز آن

هأحمالدم :البحذث اندم ،هعدم اترمئنان لليدم؛ لذلك ثقزم الزدَ ْدلمي« :ه زد
كن

اهلل اعالى ك الق آن الحايم عن أعما دؤت المنافقين هأخال دم ،هب َّيندا

أام بيان ،هأك ان ذك أحما البزائفبين ازن المنزافقين حبزى اازمن األازة علزى
()1

حذر اندا هاجبنندا ك اتجبناب» .
ثقم هلء اهلل الدَ دلمي ك هناثة الاالم عن اقصد الجد ك القز آن ب بعزال
هاقاصد األربعة« :فالمبلمب الحقيقء دم بيان كليا دذ المقاصزد هالمعزاي
ت خصمو الحمالث هالبفصيال الجلئية ،هدذا دزم البحقيزق الزذي ايسز لزء
ك افصززي عقائززد دززذ الف ز

النارلززة هال ز لهل عليدززا ،هأخززا أن دززذا النح ز
()2

المحقق فيه غنية هكفاثة لفدم آثا الجد الق آي لن شا اهلل اعالى» .

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.11
( )2انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.12
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بحوث
المقص الين لث :التير ر باهلل ال و قص الت)ا :
جع الدَ ْدلمي (البذكي بلت اهلل) اقصدا ازن اقاصزد القز آن ،هثظدز ازن
كالم الدَ ْدلمي احت دذا المقصد الق آي أ َّنه ثنقسم للى سمين:
القسا األول :البذكي بلت اهلل اعالى بذك صفااه هأسمائه ،هلثنا هجزمل
اعالى عن ر ثقدا.
القسثثا الين ث  :البززذكي بززلت اهلل اعززالى ك خلقززه؛ اززن خلززق األشززيا لدززم
هلادالدم بالنعم اإللدية.
ه(البذكي بلت اهلل) اصبل

آي أصي لزم ث ْحد ْثزه الزدَ ْدلمي؛ بز القز آن

نفسه اسبخدم دذا المصبل  ،ثقم اهلل اعالى ك صة عال ازع ننزيدم دزمل ڠ:
ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﱸ [األعز اف ،]13 :ه ززا اعززالى :ﱹﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱸ
[النجم ،]22 :ه ا أثضا :ﱹﮪ ﮫ ﮬ ﮭﱸ [ال حمن.]73 :
هالبذكي بلت اهلل دم البذكي بنعمه اعالى ،هدزذا الب هثز از هي عزن بزالة
()1

هالسدي هابن زثد كما ك افسي البربي .

( )7انظ  :جااع النيان ك ا هث آي الق آن ،البربي.)211/72( ،
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بحوث
ه زززد هرل كلمزززة {آت } ك القززز آن الاززز ثم  32اززز ة :اززز اين ك سزززمرة
األع اف [ ،]12 ،13ها ة هاحزدة ك سزمرة الزنجم [ ،]22هالمماوزع النا يزة ك
سمرة ال حمن ،هأجمع أد اللغة هعااة المفس ثن على أن اعنادا :النَعم.
ثقم َّ :
لن الق آن هكالم الع ب كالدما ثز بى

هلان اإلاام الف ادءؒ

دذا المعنى ،هالظاد عند أن اعنادا :الفعا العجينة ،هلما كان غالز( فعزا اهلل
()1

اعالى ال حمة ،ظنما َّ
أن اآلت دء النعم  ،فالمة اآلت عنزد الف ادزء انزم ك
أص اعنادا :عجائ( لب

اهلل اعالى هببنه ه دراه ،هالنعمزة ليسزت لت هجدزا

هاحدا ان هجم اعنادا ،ه د غل( دذا المجه على الالمة فيما بعزد؛ َّ
ألن غالز(
أفعا اهلل اعالى ان ال حمة هالنعمة.
ه ززد اسززبد العالاززة الف ادززء علززى اززا ذدزز( لليززه بززالق آن الا ز ثم هكززالم
الع ب ،ه د فبن بعض أدز البفسزي زدثما بز َّن دزذ الالمزة ليسزت ك األصز
()2

بمعنى النعمة ،ف ه اإلاام البزربي عزن ابزن زثزد أنزه زا « :اآلت  :القزدرة» .
هلان الغ ث( أن البربيؒ

أهرل دذا القم ومن ال هاثا البء احبم هبزا

الق آن؛ نظ ا

جدثدة ك افسي ألفاظ آنية ،لإلاام عند الحميد الف ادء ،احقيق

( )7انظ  :اف لا

الدكبمر :احمد أجم أثمب اإلصالحء ،لار الغ ب اإلسالاء ،ط ،7سنة2112 :م ،و.721-722
( )2انظ  :جااع النيان ،البربي.)23/22( ،
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بحوث
على اعنى النَعم ،ثم البزلم افسزي دا بزالنعم ك جميزع المماوزع لت هاحزدا ،هدزم
بعززد ملززه اعززالى ك سززمرة الزز حمن :ﱹﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱸ [الززز حمن ،]33 ،31 :فقزززا ك افسزززي دا« :ثقزززم
اعالى ذك  :فن ي درة رباما اعن الجزن هاإلنزس علزى ازا أخزربكم ب نزه فاعز
()1

باززم ااززذبان؟»  ،ههاو ز دنززا أن البززربيؒ

تحززظ أن اعنززى الززنعم ت

ثسبقيم ك دذ اآلثة ،ففس دا بالقدرة.
ه د اسا
جا

العالاة فخ الدثن ال ازي ا ة بعد أخ

ك افسي اآلثزة حينمزا

بعد ذك عجائ( خلق اهلل ه دراه ،ثم أجزاب عندزا ازن هجزم ؛ اندزا« :أن
()2

اآلثة اذكمرة لنيان القدرة ت لنيان النعمة» .
هأكرب آت اهلل -سما أخذنا م ان زا  :اآلت  :الزنَعم ،أه زم ازن زا :
دء القزدرة هالعجائز( -البزء ثجز( أن ثبزذك دا العنزد دزء نعمزة البمحيزد ،بز ن
ثامن العند عارفا باهلل ،هابيعزا لزه ،هاؤانزا بزه ،ثزم ثبزذك سزائ الزنعم ازن خلزق
األشيا له ،هاسخي دا لمعاشه هاسبمباعه هبا ،هغي ذلك.

( )7انظ  :جااع النيان ،البربي.)27/23( ،
( )2انظ  :افااي الغي( ،ال ازي.)323/23( ،
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بحوث
هذكز الززدَ ْدلمي َّ
أن اززن آتئززه اعززالى :ذكز أسززمائه هصززفااه العليززا؛ ليع فززه
الناس هبا ،هثعبقدهدا ك لمهبم ،هثم َحده فيدزا؛ ألنزه :ﱹﭡ ﭢ ﭣ ﱸ
[النززمر  ،]77 :هكززان أسززلمب القز آن ك البع ثز

ب سززما اهلل هصززفااه هاوززحا

هسدال ،ثدركه الناس ب لنى فدمدم ،هليس فيه اا ثدعم للى البننيه أه البعبي أه
()1

الفلسفة .
بأي ال و قص القص) :
المقص الرابع :التير ر ّ
دززذا المقصززد ذك ز بعززض ا زن احززدث عززن اقاصززد الق ز آن هعلماززه البززء
اشززبم عليدززا باسززم (القصززص) ،هأاززا الززدَ دلمي فع َّنزز عنززه بززز(أث زام اهلل) بززد
(القصص) ،ه د أخذ الدَ دلمي دذا المصبل ان الق آن نفسه؛ حيز ثقزم اهلل
اعززالى اخززربا عززن ننيززه امسززى ڠ :ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱸ [لبززززز اديم،]2 :
ه زززا اعزززالى :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﱸ [الجاثية.]72 :

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ ْدلمي ،و.12-13

()22

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
ه( ّأي ال) دء« :األخنار هالقصص البء ه عت اع الصالحين هالمج اين
ان خلق اهلل اعالى ،هكي

فس ابن زثد اآلثزة حيز
صنع اهلل هبم» ،داذا َّ

زا ك

افسي دا كما ره ذلك عنه البزربي ك افسزي ملزه اعزالى :ﱹﯘ ﯙ
ﯚﱸ [لب اديم ،]2 :ا « :أثااه البء انبقم فيدا ان أد اعاصيه ان األام خ َّزمفدم
()1
هحذردم لثادا ،هذك دم ْ
هباَّ ،
أن ثصيندم اا أصاب الذثن ان نلدم» .

هاع ث
ززا ك اع ث ز

الدَ دلمي (ألثام اهلل) دم ا

م ابن زثد هافسي َّ ،
فإن الزدَ ْدلمي

أثززام اهلل« :أا زا (أثززام اهلل) هدززء الززك الم ززائع هالحززمالث البززء
()2

أهجددا اهلل اعالى لنعااا على المبيعين ،هانبقااا ان العصاة المج اين» .
ه ززد اخبززار اهلل اعززالى اززن صززص الغززاب ثن اززا عززت أسززما الافززار
هالمن كين ،هلم ثبع

الق آن الا ثم للقصص الغ ثنة للفز س هالدنزمل ،كمزا

أنه لم ثذك ان القصص المندمرة لت األجزلا الضز هرثة البزء انفزع ك البزذكي
هالممعظززة ،هلزززم ثسبزززز ْقص جميززع البفاصزززي الخاصزززة البززء اشزززبملت عليدزززا
القصص ،ب اكبفى باألجلا المدمة ان القصزة هاحاشزى عزن غ ائز( القصزص

( )7انظ  :جااع النيان ،البربي.)222/71( ،
( )2انظ  :الفمز الاني  ،الدَ ْدلمي ،و.11

()23

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هالبفاصززي الجلئيززة؛ لززئال ثفززم الغ ز

األساس زء -هدززم البززذكي  -اززن بيززان

()1

القصة الذي ثددف لليه الق آن الا ثم .
هأاا الغ

ان هرا دذا المقصد (أثام اهلل) ك القز آن فيقزم الزدَ دلمي ك

بيان اقصد الق آن ك لث ال القصزص هأثزام اهلل ازع البزائعين هالعاصزين« :هلزيس
الغ

ان س ل دذ القصص ك القز آن الاز ثم اترزال عليدزا هالبعز ف علزى

جلئياهتززا فحسزز( ،بز الغز

األساسززء هالحقيقززء دززم أن ثنقز ذدززن القززار

هالسززااع للززى شززناعة الن ز ق هالمعاصززء ،هاعا نززة اهلل اعززالى عليدززا ،هاإلثمززان
()2

بنص اهلل اعالى ها ثيد  ،هظدمر ألبافه هأفضاله ك حق عنال المخلصين» .
المقص الس

 :التير ر ب لم)ت و بعث  ،أو التثير ر بث رةر( و قصث

المع د :
ب َّين الدَ ْدلمي الم ال هبزذا المقصزد القز آي هذكز اموزمعااه البزء ثحبزمي
عليدا ،فقا « :هالم ال بالبزذكي بزالمم هازا بعزد أه البزذكي بزاآلخ ة هعز
كيفية اإلنسان لد اماه ،هعجزل هاسزباانبه ك الزك السزاعة الح جزة العصزينة،
هع

الجنة هالنار عليه بعد المم  ،هظدمر االئازة العزذاب لعينيزه ،هأشز اط

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.11
( )2انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.11

()22

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
القيااززة ،اززن نززله سززيدنا عيسززى ،هنفخززة القيززام هالننزز هالحنزز  ،هالسززؤا
هالجزماب هالميززلان هالصز اط ،هأخززذ صززحائ

األعمزا باألثمززان هالنززمائ ،

هلخززم المززؤانين الجنززة هحنز الافززار ك النززار ،هاخاصززم أدز النززار اززابعيدم
هابنمعيدم ،هسزالهتم هكزربائدم ،هعزاابدم هوزعفائدم ،هلنازار بعضزدم بعضزا،
هلعززن لحززدادم األخ ز

 ،هاخبصززاو المززؤانين ب الثززة اهلل اعززالى ،هذك ز أنززما

العذاب ،هاعدال ألمانه هأرمار ؛ ان سالسز هأغزال هحمزيم هغسزا هوز ثع
هز مم ،هبيان أنما النعم هالزمل َّذا ان حمر ه صمر هجنا هأهنزار ،هابزاعم
دنيئة شد َّية ،هاالبس زادية ناعمة ،هغيد حسان اقصمرا ك الخيام ،هاجزالس
أد الجنة الفادة اللبيفة هلقا اهتم البينة الحنينة ،ك دذا امزا زد َّصزه القز آن
الا ثم هب َّه ك اخبل
هاتخبصار ،هأخ

السمر ا اعيا أساليندا الخاصة المبفز لة؛ ازارة باإلجمزا
()1

بالبفصي هاإلسداب» .

ثالثًررا :التفسررا الظرراهر والبرراقت وع مبتررهما قاصررد القرررآن وعلومرر عنررد
الداهلشو :
االزم الززدَ ْدلمي ك البفسززي الظززاد ي هالنززارنء كمززا االزم عندمززا البززربي
هالغلالززء هابززن الع بززء ،هكززان لدززذثن النززمعين اززن البفسززي أثزز ك النحزز

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.17-11

()22

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
المقاصدي الق آي؛ فقد جع الغلالء علم اقاصد الق آن احت البفسي النزارنء
للق آن ومن علمم اللناب ،هذك َّ
أن اقاصد القز آن البزء ذك دزا كلدزا ازدخ ك
البفسي النارنء ،هأاا البفسي الظاد ي ف لخله الغلالء ك علمم الق ْنز البزء دزء
لهن علمم اللناب ك الم انة كما سنق بيان ذلك.
هالدَ ْدلمي ذك الاالم عن البفسي الظاد ي هالنزارنء ك الفصز الخزااس
ان الناب ال ابع ،فذك الحدث المندمر فيدما ،كما ذك المبقدامن؛ كالبربي
هالغلالء هابن الع بء ،هذك َّ
أن اقاصزد القز آن لدزا البفسزي الظزاد ي هالبفسزي
النززارنء؛ فالبفسززي الظززاد ي لمقاصززد القز آن الخمسززة عنززد الززدَ دلمي ،دززم :أن
افسز اآلثززا هالسززمر الززمارلة ك دززذ المقاصززد بمززدلملدا هانبم دززا ،أي :بمززا
ثظد ان اعاي األلفاظ على اا اع فه الع ب ك دذ األلفاظ هالعنزارا ك لغبدزا
الفصحى هسليقبدا المعدملة.
ثقم الدَ دلمي ك اع ث

البفسي الظاد ي هالنارنء« :هأازا ابلزع ال َّظ ْدز :

فدم اع فة لغة الع ب هاآلثار المبعلقة بعلم البفسي  ،هثز ال بمبلزع الزن ْبن :حزدَّ ة
َ
الززذ ْدن هلبفززه هاسززبقااة الفدززم هسززدال  ،اززع نززمر النززارن هسززاينة القلزز(،
()1

هاهلل أعلم» .

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.731

()21

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هالبفسي النارنء لمقاصد الق آن كما ثد عليه كالم الدَ دلمي ،دم ازا هرا
دززذ المعززاي اللغمثززة الع بيززة الدتليززة اززن غاثززا هاززلت هاقاصززد ،هذلززك
ثخبل

حسز( آحزال دزذ المموزمعا المقاصزدثة ،ثقزم الزدَ ْدلمي« :هرل ك

الحدث الن ث  :وأنزل القرآن على سثبعة أاثر  ،لمث ّ آيثة نهث رهثر وبطثن،
ولم ّ ا طلع  .فيننغزء أن ثعلزم أن ظدز دزذ العلزمم الخمسزة دزم ازا ثسزمى
بمدلم الاالم هانبم ه ،أاا ببنه ك باب البذكي بلت اهلل :فدم البفايز هالب از
ك آت اهلل هنعمه هآثزا

درازه ،ها ا نبزه -عزل شز نه ،-هببزن البزذكي ب ثزام اهلل

اعالى :اع فة اناط المدك هالذم هال ماب هالعذاب ان الزك القصزص البزء از ل
فيه ،هاتاعاظ هبا ،هأخذ الدرهس هالعرب اندا ،هببن البذكي بالجنة هالنار ظدمر
الخمف هال جا  ،هاسبحضاردما هاصمردما حبى ك هنا رأي العين ،هببن آثا
األحاام :اسبنناط األحاام الخفية الد يقة بالفحاه هاإلثما ا  .هببن الجد
الق آي اع الف

الضزالة النارلزة :اترزال علزى حقيقزة الزك القنزائ هالفظزائع
()1

البء هصفما هبا ،هللحا نظائ دا هأشناددا هبا» .

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.731

()21

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
رابعًا :مصطلح (غرائأل مقاصد القرآن اخلمسة) عند الداهلشو :
بعد أن ذك الدَ ْدلمي ك الفصز األه ازن كبابزه( :الفزمز الانيز ك أصزم
أن اقاصد الق آن خمسزة ،ذكز ك الفصز األخيز ازن الابزاب َّ
البفسي ) َّ
أن لاز
اقصززد اززن دززذ المقاصززد الخمسززة غ ائزز( ،هثقصززد الززدَ دلمي بززززز(الغ ائ():
اآلثززا هالسززمر الجااعززة لززنعض اموززمعا الق ز آن هاقاصززد ك آحززال دززذ
المقاصد ك على حدة بصمرة بليغة اجمع عناص دذا المموم هامجلدا.
هاصبل غ ائ( الق آن عنزد الزدَ ْدلمي ثنزنه اصزبل (افز لا القز آن)
عنززد السززيمرء ك اإلاقززان ،هدززم اصززبالك انفز ل بززه عززن اللركنززء لت َّ
أن أص ز
المموم هرل عند اللركنء ك نزم (أفضز القز آن هفاوزله) ،لت َّ
أن السزيمرء
لم ثنين ا ال هبذا المصبل  ،هت صدَّ ر ببع ثز

كعالازه ك أغلز( اصزبلحا

علمم الق آن ك كبابه اإلاقان.
هذك ز الززدكبمر حززازم سززعيد حيززدر َّ
أن لمصززبل (المف ز لا ) لرال ززا
ك ي ة ،هاقصمل الجال السيمرء هبذا المصبل َّ
أن (اف لا الق آن)« :دزء ازا
ثقابز المجمززم أه المززلله  ،هثعنزء هبززا :آثززا اخبصزت بمعنززى غلزز( عليدززا،
()1

بحي ثمنع دذا المعنى اتخبالط اع اعان أخ » .

( )7انظ  :علمم الق آن بين الربدان هاإلاقان ،للدكبمر حازم سعيد حيدر ،و.222

()23

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هدذا البع ث

حسن لت أنزه ثمازن اع ثز

(غ ائ( الق آن) ببع ث

اصزبل (افز لا القز آن) أه

أحسن اما ذك الدكبمر حازم سعيد ،هدم :المفز لا

الق آنيزة أه الغ ائزز( الق آنيزة دززء السزمر هاآلثززا الف ثزدة البززء فا زت أ اهنززا ك
ع

بعض المماويع البء اشرتكت فيدا بصمرة جااعة اميلة ت اجزد ا لدزا ك

غي الك اآلثة أه السمرة ا اموم البمحيدَّ ،
فإن السمر الق آنيزة احزدثت عزن
امحيززد اهلل اعززالى ب نماعززه المع هفززة؛ لت َّ
أن سززمرة اإلخززالو جمعززت جميززع
اماويع البمحيد هأنماعه فدء ان افز لا القز آن هغ ائنزه ك انحز البمحيزد،
ها لدا آثة الا سء ،لت أهنا ا ا لآلثة ،هسمرة اإلخالو ا ا للسزمرة ،هدازذا
سائ المماويع الق آنية لا اندا ف ثدة أه غ ثنة ت اجد ا لدا ك امومعدا.
ه د َّسم الدَ ْدلمي غ ائ( الق آن للى سمين:
القسثثا األول :ارا ثثب ق :ثث ية :فمقصززد (األحاززام) فيززه غ ائزز( ،أي:
اآلثا البء جمعت احبدا األحاام الا ي ة النافعة.
هاقصد (البذكي بلت اهلل) هدزم اقصزد البمحيزد ،فيزه آثزا هسزمر جااعزة
آلحال دذا المقصد ،ها َّ لدا الدَ دلمي بلثزة الا سزء هسزمرة اإلخزالو هآخز
سززمرة الحنززز هأه سزززمرة غززاف  .هاقصزززد (البزززذكي ب ثززام اهلل) هدزززم اقصزززد
القصص ،فيه آثا هسمر جااعة ،ها َّ لدزا الزدَ دلمي بالقصزص النزالرة الجليزة
البء اا فيدا الفمائد هاظنا اعبنارا ك ي ة.

()23

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هاقصد (البذكي بالمم ) هدم اقصد المعال ،فيه سمر هآثزا جااعزة لزه،
ها َّ لدا الدَ دلمي ب الث سمر ،هدزء :سزمرة البازمث  ،هاتنفبزار ،هاتننزقا .
كما هرل بذلك الحدث عن الننء ﷺ .هاقصد (الجد ) فيه آثا هسمر جااعزة
بليغة ،هدء البء ث ل فيدا الجماب على ر ثقة غ ثنة بليغة ،ثقبع الننه هثزدحض
النار ب بلغ المجم هأ م األسالي( ،أه ثنين حا ف ثق ان الزك الفز

بم زا

()1

حسء هاو  ...للج .
القسثثا الينثث  :ارا ثثب ب ا ثثة :ثقززم الززدَ دلمي عززن الغ ائزز( النالغيززة:
«هليست الغ ائ( الق آنية اقصمرة على دزذ األبزماب المزذكمرة ،بز

زد اازمن

الغ ائزز( أحيان زا اززن المجدززة النالغيززة العاليززة ،هجمززا األسززلمب هأنا بززه :ا ز
سمرة ال حمن؛ هلزذلك سزميت ك الحزدث النز ث
أخ

()2

ان جدة البصمث للنقء هالسعيد هاجسيد حالبيدما» .

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.732-733
( )2انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.732-733

()31

بعز هس القز آن .هأحيانزا

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
املطلررأل الثرراين :جهررود عبررد اي بررو ررود (ت7421:هررر) يف مقاصررد القرررآن
ومو وعات :
أولًا :مقاصد القرآن عند العلّامة عبد اي بو ود :
حاه العالاة عند اهلل بن فملي اسبخ ا اقاصد القز آن هاموزمعااه ازن
الق آن الا ثم ،ه د ذك َّ
أن الق آن ثحبمي على خمسة اموزمعا رئيسزة ام َز
اقاصد البء ثسعى للى احقيق هجملدا هاع فة الخلق لدزا ،هالعمز هبزا ،هدزذ
الممومعا الخمسة ،دء:
 -7أا المندأ.
 -2أا المعال.
 -3أخنار الق هن الخالية (القصص).
 -2المنافع الدثنية.
 -2المنافع الدنيمثة.
ثقززم العالاززة عنززد اهلل بززن فززملي عنززد افسززي لقملززه اعززالى :ﱹﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱸ [ثزززس « :]13 :ﱹﯫ ﯬ ﯭﱸ:
الاالم الممزهن المبمخى به البخييال الم غنة هالمنف ة هنحمدما؛ َّ
ألن اا آازا
كالم انبم على أا المندأ ،هالمعال ،هأخنار الق هن الخالية ،ابضمن للمنزافع
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بحوث
الدثنية هالدنيمثة ،على أسلمب أفحم ك َّ شاع انبيق ،فدم ر ٌّل لقملدم َّ
أن اا أازى
()1

به شع » .
هثؤكد العالاة عند اهلل بن فملي َّ
أن الق آن فيه اا ثحبا الناس ان انافع
الن

الدثنية هالدنيمثة( .)2هثسبننط كذلك َّ
أن اقصد المنافع الدنيمثة ك الق آن

اابع لمقصد المنافع الدثنية؛ ألنَّدا اعينة على احصي اقصد المنافع الدثنية،
هليس اقصدا أصليا خالاا لذااه ،ب دم هسيلة للى اقصد أعظم انه؛ هدم أن
ثسبعين المسلم بالمنافع الدنيمثة ك احصي المنافع الدثنية أه األخ هثة ،ثقم
عند اهلل بن فملي عند مله اعالى :ﱹﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ [لب اديم« :]31 :الك النَعم لذا جا

ان

حي ت احس( ،هذلك ألعى للى النا  ،هفيه للي على َّ
أن رل( انافع الدنيا
()3

لنَّما دم ليسبعان هبا على ألا العنالا هل ااة الباعا » .

( )7انظ  :ويا الب هث ك اعاي البنلث  ،عند اهلل بن فملي.)3/2( ،
( )2انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)23/2( ،
( )3انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)213/2( ،
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بحوث
ه د اسزبننط العالازة عنزد اهلل بزن فزملي ازن خزال اآلثزة السزابقة اسزبننارا
أن لبز اديم ڠ ززد فبززن للززى َّ
رائعززا هجمززيال ،هدززم َّ
أن اإلنسززان ت ثماززن لزه أن
ثبمبع بعنالة اهلل اعالى هثؤلي حق اهلل الذي عليه ،هدم ك ويق هح

هناد ازن

العيش؛ فدعا اهلل ألدلزه هذرثبزه هبلزد أن ثز ز دم اهلل ازن ال مز ا هالجماعزا
البء اجلز( لدزم الز ز ازن كز فزم عميزق ،كمزا زا اعزالى ك آثزة أخز

بيانزا

تسززبجابة لعززا الخليزز لبزز اديم ڠ :ﱹﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﱸ [القصص.]21 :
هثؤكززد العالاززة عنززد اهلل بززن فززملي َّ
أن اقاصززد القز آن الخمسززة البززء سززنق
ذك دززا ك نززص كالاززه -هدززء :اقصززد المنززدأ ،هاقصززد المعززال ،هاقصززد أخنززار
الق هن الخالية (القصص) ،هاقصد المنافع الدثنيزة ،هاقصزد المنزافع الدنيمثزة-
كلدا جا

لمصال العنال هكمالدم ك المعاش هالمعال ،فيقم عند افسي مله

اعززززززززالى :ﱹﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﱸ [النسززززززززا :]711 :
«اسززبئناف ثؤكززد شززدالاه ،أي :عالمزا بززه ،كمززا لذا رأثززت فعززال ابقنزا اقززم  :فعلززه
بعلززم ،أه عالمزا ب نززك أدز لززذلك ،أه أنللززه البنسزا بعلمززه بمصززال العنززال ،أي:
()1

انبمال على بياهنا أه احفمظا ان النيبان» .

( )7انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)221/7( ،
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بحوث
هثقززم عنززد اهلل بززن فززملي عنززد افسززي ملززه اعززالى :ﱹﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﱸ [الاد « :]7 :القز آن ،راز( اسزبحقا الحمزد علزى لنلالزه اننيدزا
على أنَّه أعظزم نعمائزه؛ ألنَّزه الدزالي للزى ازا فيزه كمزا العنزال هصزالك المعزاش
هالمعززززززززززال :ﱹﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ...ﱸ
[الادز  ]2 ،7 :اسززبقيما ت زثززغ فيززه للززى النارز هت افز ثط هت لفز اط ،أه يمززا
()1

بمصال العنال ،فيامن هصفا له بالبامي بعد هصفه بالاما » .
هان الممومعا المقاصدثة البء هرل عند العالاة عنزد اهلل بزن فزملي؛
بيانه لمقاصد القصص ك الق آن؛ حي ذك َّ
أن القصص الق آنيزة اسزم ة لخدازة
أربعة اقاصد ،هدء:
 -7بيان المصلحة الدثنية ك سيا الك القصة.
 -2بيان المصلحة الدنيمثة ك سيا الك القصة.
 -3احذث الافار ان ات بدا ب حما ان سيقت فيدم القصة.
()2

 -2اسلية الننء ﷺ ه ماه هبذ القصص الق آنية .

( )7انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)2/3( ،
( )2انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)27/2( ،
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بحوث
ه د ام

عند اهلل بن فملي -كذلك -عند بيزان لحازام القز آن هافصزيله،

كمززا هصززفه اهلل بززه ك ملززه اعززالى :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﱸ [دزمل ،]7 :فززذك اخززبالف المفسز ثن ك المز ال باززمن القز آن احامزا ك
دذ اآلثة ،ه د أهرل ك ذلك سبة أ ما
القثث)ل األول :هص ز

()1

:

الق ز آن باإلحاززام؛ َّ
ألن آثااززه هسززمر نظمززت نظمززا

احاما ،عجي( اللفظ بدثع المعنى ،ت ثعرتثه اخبال ان جدة اللفظ هالمعنى.
الق)ل الين  :هصز

القز آن ب نزه ا ْحازم لمنزع ه زم الفسزال فيزه أه نسزخه

باباب آخ  ،ا خمذ ان( :حامت الدَّ ابة؛ لذا انعبدا).
الق)ل الين لث :الم ال باإلحاام خاو هبذ السزمرة ،أي :آثزا سزمرة دزمل
احامززة ألنززه لززيس فيدززا انسززم ؛ لامهنززا ك البمحيززد هصززحة الننززمة هالمعززال
هأحماله ،هكلدا ان الممومعا البء ت ثدخلدا النسج.
الق)ل الرابع :لحاام الق آن كان بسن( الحجم هالربادين الممجملة فيه.
الق)ل الس

 :الق آن احام؛ ألنه اشبم على الحام النظ ثة هالعملية.
()2

الق)ل الس دس :الق آن أ ْحام باألا هالنَّدء .

( )7انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)723/2( ،
( )2انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)723/2( ،
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بحوث
هأاا افصي الق آن ،فقد ذك العالازة عنزد اهلل بزن فزملي َّ
أن ه ْصز

القز آن

بالبفصي ثحبم أربعة احبمات  ،هدء:
األول :ف َصززز القززز آن بالفمائزززد؛ ازززن العقائزززد ،هاألحازززام ،هالمزززماعظ،
هاألخنار.
الين  :ف َص الق آن بسن( اقبيعه هجعله سمرة سمرة هآثة آثة.
الين لث :ف َص الق آن ك النله ؛ حي ف َ انجما اف َّ ا على الننزء احمزد
ﷺ ك أزانة اخبلفة.
()1

الرابع :ف َص الق آن بالمعد هالمعيد ،أه بال ماب هالعقاب .
هالذي نسبخلص ان افسي العالاة عند اهلل بن فملي لدذ اآلثزة َّ
أن القز آن
انبم علزى المموزمعا هالمقاصزد البزء كزان بسزنندا احامزا اف َّصزال ،هازع
اخبالف العلما ك افسي دذا اإلحاام هالبفصي الق آي ،فزيمان أن نسزبنبم َّ
أن
الممومعا هالمقاصد ههسائ البعني عندا ابداخلة ،ت ثمان انفصا بعضدا
ان بعض ،هدء المقاصد هالممومعا هالمعاي الن ثفة الجااعة البء اشزبم
عليدززا الق ز آن ،هدززء علززى الجملززة اامززن ك عن ز ة اقاصززد أه اموززمعا أه
هسائ  ،هدء:

( )7انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)723/2( ،
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بحوث
 -7العقائززززد -2 .األحاززززام -3 .المززززماعظ -2 .األخنززززار أه القصززززص.
 -2المعد (ال ماب) -1 .المعيزد (العقزاب) -1 .الننزمة هالزدتئ الدالزة عليدزا.
 -3المعال هأحماله -3 .األا  -71 .الندء.
ثانيًا :التفسا التطبيقي ملقاصد الشريعة عند العلّامة عبد اي بو ود :
لن امظي

علم اقاصد الن ثعة ك افسي آثا الق آن الا ثم لم ثان ك ي ا

عند أك المفس ثن كما ثظد لمزن ا از أك ز ازا أ َلز

فيزه ،هذلزك أنَّدزم ادبمزما

بنيان اعاي األلفزاظ الق آنيزة ازن ناحيزة اللغزة هالنالغزة هاألحازام ،ه ليز ازندم
اع وما لزنعض اسزائ علزم المقاصزد هراعمدزا عنزد بيزان اعزاي اآلثزا  ،هازن
الذثن اسبخداما علم اقاصد النز ثعة عنزد افسزي آثزا القز آن الاز ثم العالازة
عند اهلل بن فملي الصزابء النيجيز ي المبزمن سزنة7221 :دزز ،فقزد اسزبننط ازن
اآلثا الق آنيزة لتت هاوزحة علزى اناحز علزم اقاصزد النز ثعة هاسزائله،
هصاغ اندا ماعد اقاصدثة اسبخدادا الفقدا األصمليمن المقاصدثمن ان نلزه
ك اؤلفاهتم الفقدية هاألصملية هالمقاصدثة ،هدم هبذا الصزنيع زد سزنق العالازة
المقاصدي الباد بن عاشمر ك امظي

علم اقاصزد النز ثعة ك البفسزي بز ك

ان ن ،لت َّ
أن شد ة األخيز هادبمزام النزاح ين ببفسزي (البح ثز هالبنزمث ) زد
رغى على اا اشبم عليزه افسزي (وزيا الب هثز ك اعزاي البنلثز ) ازن اناحز
هاسائ ه ماعد علم اقاصد الن ثعة.
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بحوث
هثعد العالاة عند اهلل بن فملي ان افس ي الق آن الاز ثم ك القز ن ال الز
عن الدج ي الباسع عن المياللي؛ فمن البفاسزي البزء أ َلفزت ك ذلزك العصز
عند المفس ثن المن يين :افسي اإلازام النزمكاي ( 7221:دزز) «فزب القزدث
الجززااع بززين فنززء ال هاثززة هالدراثززة اززن علززم البفسززي » ،هاززن البفاسززي المغ بيززة
األف ثقيززة البززء أ َلفززت ك دززذا الق ز ن أثض زا غي ز افسززي «وززيا الب هث ز ك اعززاي
البنلث » =افسي ابن عجينة الفاسء ( 7222:دز) المسمى بزززز« :النحز المدثزد
ك افسي الق آن المجيد».
ه زد جمعزت دزذ البفاسززي بزين رياهتزا فمائزد علززم البفسزي هنابزه الف ثززدة
هلبائفززه العذبززة ،لت َّ
أن النززاح ين المبخصصززين هغي ز دم ك ايززدان البفسززي لززم
ثص فما ادبماادم بدراسة دذ البفاسي ان حي انزادم أصزحاهبا هأسزاليندم ك
البفسي  ،هلم ثبع فما على آلياهتم البء ثمظفمهنا عند بيان اعزاي اآلثزا الق آنيزة،
هلم ثقفما كذلك على العلمم البء اسبخدامدا عند اسبنناط اعاي القز آن ،هاندزا
علم اقاصد الن ثعة ه ماعد  ،هان دذ البفاسي افسي «ويا الب هثز ك اعزاي
البنلث » للعالازة عنزد اهلل بزن فزملي ،هدزم ازن المفسز ثن الزذثن ننزبما ك علزم
البفسزي هأصزمله هعلزمم القز آن ك النززما األف ثقزء ،ك نيجي ثزا بالزذا  ،ه ززد
رالع الناح دذا البفسي هتحظ ادبمام اؤ َلفزه ببمظيز

علزم اقاصزد النز ثعة

عند بيان اعاي اآلثا الق آنية ،فع على جملة ك ي ة ازن األا لزة الببنيقيزة البزء
ه َّظ

()33

فيدا العالاة عند اهلل بن فملي فا ك افسي آثا القز آن الاز ثم اعبمزدا
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بحوث
علززى اسززائ علززم اقاصززد النزز ثعة ،ا زز  :الاليززا الخمززس (حفززظ الززدثن،
هالنفس ،هالع

 ،هالعق  ،هالما ) ،هاناح المصلحة هالمفسدة ،هاناحز

ك اعلي األحاام ،هاناح ك اخبالف األحاام تخبالف المقاصزد هاألحزما
هاألشززخاو ،هاناح ز ك رفززع الح ز  ،هالمقاصززد الجلئيززة لززنعض األحا زام
البن ثعية ...للج.
ه د علم الناح على نن جميع اا هرل ان امظي

علم اقاصزد النز ثعة

ك افسي الق آن الا ثم عند العالاة عند اهلل بن فملي ك افسي «وزيا الب هثز »
ك بحز اسزبق ك ه ززت تحزق ،لازن نز ننز دزذا النحز كزااال ،ثماززن أن
نعبء للق ا بعض النماذ الببنيقية للبفسي المقاصدي ك اقصد البنز ثع عنزد
ابززن فززملي ،هنخبززار اززن بززين اناحز علززم اقاصززد الن ز ثعة انح ززين عظيمززين،
هدما :انح الاليا الخمس ،هانح فقه المصزال هالمفاسزد ،علزى النحزم
اآليت:
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بحوث
النم)ذج األول :استنب ط افظ الشريعة للمل ت السم

عن الع ّ ة عب ال بثن

ف)دي:
ذك ابن فملي َّ
أن األا بابابة الدَّ ثن هاإلشزدال عليزه ازن بزاب حفزظ المزا
هالدثن ،هذلك عند افسي لقمله اعزالى :ﱹﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﱸ [النق ز ة ،]232 :ثقززم عنززد اهلل بززن فززملي عنززد افسززي دززذ اآلثززة:
«...هلما ذك اهلل ندب اإلشدال هالاب( لمصلحة حفظ األازما هاأللثزان عقز(
هنزص علزى السزف
ذلك بحا األعذار المانعة ان الابز( ،هجعز بدلزه الز دن؛
َّ
ألنززززه الغالزززز( اززززن األعززززذار ،فقززززا  :ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﱸ [النق ة. »]233 :
()1

هكذلك اسبننط العالاة عند اهلل بن فملي َّ
أن اهلل د أهصى عنزال ك القز آن
بحفظ النفس هالما ؛ ألنه رحيم بعنال ك دذ المصية المحبمة الحايمزة ،فقزا
عنززد ملززه اعززالى :ﱹﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﱸ [النسزا « :]23 :بارااززاب
اا ثؤلي للى دالكدا أثا كان ك الدنيا أه ك اآلخز ة ،ههصزيبه لثزاكم بحفزظ المزا

( )7انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)773-772/7( ،
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بحوث
هالنفس رحمة انه لام كما أشزار لليزه بقملزه :ﱹﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﱸ [النسزا :

 ]23حيز بزين لاززم األحازام هشز عدا علزى هجززه السزدملة هلززم ثالفازم اززا ت
()1

ابيقمن» .
النمثث)ذج الينثث  :اسثثتنب ط فقثثح المصثث ل والمف سثث عنثث تفسثث ر القثثرآن عنثث
عب ال بن ف)دي:
األحاام البن ثعية البء أا اهلل هبا دء أحاام غالنة المصال اع اا فيدا
ان افسدة ك نظ اإلنسان القاص ؛ لذا اج( المنالرة للى فع الم امر ألنه
غال( المصلحة ،هدذا دم اا اسبننبه العالاة عند اهلل بن فملي ان مله اعالى:
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱸ [النق ة ،]271 :ثقم
عند اهلل بن فملي عند افسي دذ اآلثة« :ذلك فنالرها للى اا ث ا كم به ،هفيه
()2
للي على َّ
أن األحاام ابنع المصال ال اجحة هلن لم اع ف عيندا» .

( )7انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)711/7( ،
( )2انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)32/7( ،
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بحوث
هأاا ادبمااه بنيان فقه المفاسد ك الن ثعة؛ فيظدز ذلزك هاوزحا ك افسزي
آثة الخم ك سمرة المائدة ،هدزء ملزه اعزالى :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ [المائدة ،]31 :ا ابن
فملي« :ادركمن الفالك ،هاعلم َّ
أن اهلل أكد اح ثم الخم هالميسز ك دزذ اآلثزة
بز امرْ :
أن صززدَّ ر الجملززة بزز(لنَّما) ،ه هنمززا باألصززنام هاألزتم اللززذ ْثن دمززا اززن
أاززارا أد ز األهثززان ،هسززمادما رجس زا ،هجعلدمززا اززن عم ز النززيبان ،هأا ز
باجبناهبما ،هجعله سننا ث جى به الفالك ،ثم َّ ر ازا فيدمزا ازن المفاسزد الدنيمثزة
هالدثنيزززة المقبضزززية للبحززز ثم ،فقزززا  :ﱹﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [المائدة ،]37 :لذا أايبممدما لما ثحص فيدما ان الن
هالفززبن ،أف لدمززا َ
بالززذك اننيدززا علززى أندمززا المقصززمل بالنيززان؛ لذ الاززالم اززع
المؤانين هدزم ت ثبعزارمن األنصزاب هاألزتم ،فزذك دما أهت للدتلزة علزى َّ
أن
الخم ز هالميس ز ا لدمززا ك الن ز  ،لقملززه ڠ« :شززارب الخم ز كعابززد الززمثن»،
هشارب الخم الث عقله ،فيبالم بالفحش هربمزا أفضزى للزى المقاالزة فيسزن(
العداهة هالنغضا  ،هالميس ثسن( أن ثقم ال ج على أدله هااله؛ فيقعد حلثنزا
سلينا ثنظ االه ك ثد غيز  ،فيزمرث العزداهة هالنغضزا  ،فدزذ ازن افاسزددما ك
الدنيا .هأشار للى افاسددما ك الدثن بقملزه :ﱹﭬﱸ باتشزبغا هبمزا ﱹﭭ
ﭮ ﭯ ﱸ الذي ثحيء به القلمب ،ﱹ ﭰ ﭱﱸ البء دء عمال الزدثن؛ خصزدما
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بحوث
بالذك اعظيما لدمزا ،ﱹ ﭳ ﭴ ﭵﱸ [المائزدة ،]37 :أبلزغ ازن (انبدزما)؛ َّ
َ
ألن
العا

لذا ا ا اا سنق ان األهصاف اراد ت احالة ،ك نَّه ا  :زد الزء علزيام

اا فيدما ان المفاسد فنعد دذا النيان د أنزبم انبدزمن أم ت؟ لثزذانا بز ن األاز ك
()1

المنع هالبحذث بلغ الغاثةَّ ،
هأن األعذار د انقبعت» .
هان القماعد المقاصدثة البء اسبننط عند اهلل بزن فزملي أصزلدا ازن القز آن
اعدة( :ل ْفع المفاسد أدم ازن ج ْلز( المصزال ) ،فيقزم ابزن فزملي عنزد افسزي
ملزززه اعزززالى :ﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ [األنعززام...« :]71 :ه ززدَّ م الن ز َّ علززى الخيز ؛ َّ
ألن لفززع المفاسززد
أدم ان جل( المصال  ،فيننغء لهام البزذك بمعنزى اآلثزة :ازن َّ
أن األشزيا كلدزا
بيد اهللْ ،
لن و َّ فال كاش

()2

لض َ ْ ،
هلن أصاب بخي فاذلك. »...

ها زن الاززم القماعززد المقاصززدثة البززء اسززبننبدا ابززن فززملي أثض زا اعززدة:
(الباعة لذا أ َّل ْ للى اعصية راجحة هج( ا كدا؛ َّ
فإن اا ثزؤلي للزى النز َ شز ٌّ )،
ثقم ابن فزملي عنزد افسزي ملزه اعزالى :ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

( )7انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)223-222/7( ،
( )2انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)211/7( ،

()23
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بحوث
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱸ [األنعام« :]713 :بمن ثليق بزه السز( ،هفيزه لليز علزى
أن الباعة لذا أ َّل ْ للى اعصية راجحة هج( ا كدا؛ َّ
َّ
فإن اا ثؤلي للزى النز َ شز ٌّ ،
ا ابن الع بء ك األحاام :اع َّلق علماالنا هبذ اآلثة ك سزد الزذرائع ،هدزء :كز
جائل ك الظاد ثمان أن ثمص للى المحظمر .ادز ،هل َّ دزذا َّ
أن الزمززح َّق ثاز
عن ح َقه ْ
لن أ َّل للى و ر لثنء لن كان الحق جائلا ،هأاا لن كان هاجنا فال ثرتكه
()1

لت ألعظم انه» .

( )7انظ  :ويا الب هث  ،عند اهلل بن فملي.)237/7( ،
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بحوث
املطلأل الثالث :جهرود ممرد برو علري الشروااين (ت7421:هرر) يف مقاصرد القررآن
ومو وعات :
أولًا :التعريل بكتاب اإلمام الشوااين يف علم مقاصد القرآن (إرشاد الثقات):
َّ
لن اإلاام النمكاي امن أ َّل

هسزما
كبابزا اسزبقال ك علزم اقاصزد القز آن
َّ

بزززز(لرشززال ال قززا للززى اافززا النز ائع علززى البمحيززد هالمعززال هالننززما ) ،ه ززد
ص ز ك اإلاززام النززمكاي ك آخز الابززاب ببززارثج ا ليفززه هنسززنه للززى نفسززه فقززا :
«هبمجمم اا ذك نزا اقز ر اافزا النز ائع جميعدزا علزى لثنزا الزك المقاصزد
ال الثة هدم المبلزمب ،هالحمزد هلل أهت هآخز ا ،هالصزالة هالسزالم علزى سزيدنا
احمد هآله هصزحنه .كزان الفز اغ ازن اح ثز دزذا المخبصز ثزمم األربعزا لعلزه
السززابع هالعن ز هن اززن شززد ربيززع اآلخ ز اززن شززدمر سززنة لحززد هثالثززين بعززد
المائبين هاأل ْل  ،بقلم اؤلفه المفبق للى رحمة اهلل هاغف اه هرومانه احمد بن
()1

علء النمكاي غف اهلل لدما» .
ه د اسزبخدم اإلازام النزمكاي اصزبل (اقاصزد القز آن) ك دزذا الابزاب
ك ي ا ،اما ثد على أنَّه اسبفال امزا كبنزه غيز ازن العلمزا المبقزداين ك الازالم

( )7انظ  :لرشال ال قا
و.13

()22

للى اافا الن ائع على البمحيد هالمعال هالننما  ،احمد بن علء النمكاي،

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
عن اقاصد الق آن ،ه د رنع دذا الاباب عام7332 :م7212/دز ،بزدار الابز(
العلمية بني ه .
ه د أكَّد اإلاام النمكاي ك دذا الاباب أن اقاصد الابز( السزماهثة ثالثزة
اقاصد ،هدء:
 .7البمحيد.
 .2المعال.
 .3الننما .
هب َّين َّ
أن اقصد ان ا لي

دذا الاباب بيان اافا الاب( اإللدية علزى دزذ

المقاصد ال الثة ،ثقم اإلاام النمكاي« :هلما كانت دزذ ال الثزة المقاصزد امزا
اافقت عليه النز ائع جميعزا -كمزا حازى ذلزك الابزاب العلثزل ك غيز اموزع-
ثموز ذلزك ازن الابز(
أحننت أن أاالم دادنا على ك اقصد اندزا ،بزإث ال ازا َ
السززابقة ،هعززن ال س ز المبقززداين ،امززا ثززد علززى اافززا أننيززا اهلل هكبنززه علززى
لثناهتا ،لما ك ذلك ان عظيم الفائدة هجلي العائدةَّ ،
فإن ان آان هبزا كمزا ثننغزء،
ها ْرم ز َّن لليدززا كمززا ثجزز( ،فقززد فززاز بخي ز ي الززدارثن هأخززذ بززالحظ الززماف اززن
()1

السعالة اآلجلة هالعاجلة هلخ للى اإلثمان الخالص» .

( )7انظ  :لرشال ال قا  ،النمكاي ،و.2
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بحوث
لقد ظد غ

اإلاام النمكاي ك ا لي

دذ ال سالة المقاصدثة ،هدم أنه

لم زا رأ اافززا الن ز ائع السززماهثة علززى دززذ المقاصززد ال الثززة عززلم علززى بيززان
المقصمل ان دذ المقاصد على اقبضى ازا هرل ك القز آن الاز ثم ،ازع اإلشزارة
للزى ازا هرل ك الابزز( السزماهثة المبقداززة علزى القز آن ازن بيززان دزذ المقاصززد
ال الثة ،فإهنا افباك السعالة ك الدنيا هاآلخ ة ،هبفدمدا ثفزمز العنزال ب وزمان اهلل
اعالى هجنبه ك اآلخ ة.
ثانيًا :مقاصد القرآن ومو وعات عند اإلمام الشوااين ومنهج يف استنباقها:
كما سنق ن

لي عنزد ذكز اسزمية كبزاب اإلازام النزمكاي لابابزه ك علزم

اقاصد الق آن ظدز َّ
أن اقاصزد القز آن هاموزمعااه عنزد اإلازام النزمكاي ثالثزة
اقاصد:
المقص األول :البمحيد.
المقص الين  :المعال.
المقص الين لث :الننما .
ه د ص َّ ك اإلاام النمكاي ب َّن دذ ال الثة دء اقاصد القز آنَّ ،
هأن القز آن
د اسبد عليدا باألللة الحسية هالعقلية ك أغل( سمر هآثااه ،ثقزم النزمكاي:
«هأاا اقاصد الق آن الا ثم البزء ثا ردزا هثزمرل األللزة الحسزية هالعقليزة عليدزا
هثني لليدا ك جميع سمر هك غال( صصه هأا اله فدء ثالثزة اقاصزد ،ثعز ف
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بحوث
ذلك ا ْن له كما فدم هحسن ادب هجملة اصمر هفض افاز ؛ المقصزد األه :
لثنزززا البمحيزززد .المقصزززد ال زززاي :لثنزززا المعزززال .المقصزززد ال الززز  :لثنزززا
()1

الننما » .
هذد( النمكاي للى َّ
أن دذ المقاصد د أ

هبا جميع الاب( هالنز ائع

هال س  ،هكالم الق آن الا ثم عن دذ المقاصزد ازن خزال السزمر هاآلثزا ت
ثماززن لحصززاال ؛ َّ
ألن القز آن انززحمن بنيززان دززذ المقاصززد ال الثززة ،هت ثحبززا
()2

اإلنسان للى كني جدد ك اتسبدت عليدا .
هاحدث النمكاي عن دذ المقاصد بنم ان البفصي  ،هنلخزص ازا ذكز
عن ك اقصد ان دذ المقاصد ال الثة كما ث يت:
 .1المقص األول :الت)ا :
ذك ز النززمكاي ك الفص ز األه اززن الابززاب المززذكمرَّ ،
أن البمحيززد لثززن
العالم ان أهله للى آخ  ،هسابقه ،هتحقه ،هان خال

ك ذلزك فجعز هلل -عزل

هج  -ش ثاا هعند األصزنام ،فإنمزا جعز النز ثك ه ْصزلة للزى الز ب سزنحانه،
ههسيلة للى البق ب للى اهلل ،كما أرشزد لليزه القز آن حااثزة عزندم :ﱹﮆ ﮇ ﮈ

( )7انظ  :لرشال ال قا  ،النمكاي ،و.2-3
( )2انظ  :لرشال ال قا  ،النمكاي ،و.2
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بحوث
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱸ [اللا  ،]3 :هكما ثنت ك صحي السنة أهنم
كانما ثقملمن« :لنيك ت ش ثك لك ،لت ش ثاا دم لك ،ا ْملاه هازا الزك» ،ثقزم
النمكاي« :هبالجملزة ،فابز( اهلل -عزل هجز  -ب سز دا هرسزله جميعزا ابفقزمن
()1

على البمحيد هالدعا لليه ،هنفء الن ق بجميع أ سااه» .
 .2المقص الين  :المع د:
هأاا اقصد المعال؛ فقد ذك النمكاي أنَّه أف ل بالب لي  ،حي
أنززه ززد سززنق لززء از لي

ا « :اعلم

رسززالة ك دززذا سززميبدا( :المق لثثة الفث ةر( ا ب ث ن اتفث

الشرا ع على إثب ت ال ار ارةر() ،هلما كان دذا دم أحزد المقاصزد ال الثزة البزء
جمعت لدا دذا المخبص ؛ َّ
فإن ذك بعض اا ك كب( اهلل -عل هج  -امزا ثبعلزق
()2

به تزم» .
هخالصززة اززا أكززد النززمكاي َّ
أن دززذا المعززال ابفززق عليززه ك جميززع األلثززان
شذ ان َّ
هالمل  ،هلنما َّ
شذ ان أانا دذ األلثان هالمل بعض أف ال الئ

( )7انظ  :لرشال ال قا  ،النمكاي ،و.3
( )2انظ  :لرشال ال قا  ،النمكاي ،و.71
( )3انظ  :لرشال ال قا  ،النمكاي ،و.72
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
النب)ات:
 .3المقص الين لثّ :
أكَّد اإلاام النمكاي ك كبابه َّ
أن الننما -هثقصد هبا النع زة هلعزمة ال سز
للى اهلل -اما ثنت ك جميع الاب( السزماهثة ،هازن بزين دزذ الننزما ننزمة خيز
ال س هأفضلدم احمد ﷺ ،ه د س ل اإلاام النمكاي لدذا المقصد أللزة ك يز ة
ان الاب( السماهثة المنللة ،هثعنينا دنا اا ذك ان أللة القز آن ك لثنزا جميزع
الننما بصفة عاازة ،ثزم ازا ذكز القز آن ازن لثنزا ننزمة احمزد ﷺ نز ه زت
()1

اجيئه .
هأاا عن اندم اإلاام النمكاي ك الحدث عن دذ المقاصد الق آنيزة ال الثزة
ك كبابه فدم اندم هاو انظم؛ ألنَّه خصص لا اقصد فصال احدث عنزه :فنزدأ
بالحدث عزن اقصزد البمحيزد؛ ألنَّزه أم المقاصزد الق آنيزة كمزا سزنق بيزان ذلزك ك
النح األه عن جدمل المبقداين ك اقاصد القز آن .هأازا اندجزه ك لثز ال األللزة
الدالززة علززى دززذا المقصززد ،فدززم اعبمززد علززى اإلجمززا هاتافززا الززذي حص ز ك
اتعرتاف بالبمحيد على أثدي ال س اع ك ة عزدلدم هازا هرل ك كبزندم المنللزة،
ه زد ذكز النزمكاي َّ
أن كبز( اهلل البزء أثنبززت دزذا المقصززد كلدزا لززم اصز للينززا لت
البمراة هاللبمر هاإلنجي هننما أننيا بنء لس ائي (.)2

( )7انظ  :لرشال ال قا  ،النمكاي ،و.22
( )2انظ  :لرشال ال قا  ،النمكاي ،و.2
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هداززذا اسززبم النززمكاي ثززذك اززا ك دززذ الابزز( اإللديززة النا يززة (البززمراة
هاللبمر هاإلنجي ) ان بيان اقصد البمحيد هاحاربة اا ثضال ان الن ق هعنالة
األصنام هاألهثان ،هثمان اتكبفا بما ذك النمكاي ان اندم البمراة ك لثنزا
البمحيززد هاحاربززة النز ق لهن الابزز( األخز
العدد القدثم األخ

ازن اللبززمر هاإلنجيز هننززما

()1

.

هلززم ثسززب ْقص اإلاززام النززمكاي اآلثززا الق آنيززة الدالزة علززى لثنززا اقصززد
البمحيد هلم ثذك دا؛ ألنه ذك ك اقدازة الابزاب َّ
أن كز ازن ثقز أ القز آن ثعز ف
بنفسه َّ
أن اقصزد البمحيزد هسزائ المقاصزد زد سز لدا القز آن بموزمك هبا ز ة،
بحي ت احبا للى اتسبدت أه اتسبع ا

( )7انظ  :لرشال ال قا  ،النمكاي ،و.1-2

()27

؛ لذا لم ثدبم بس لدا ك كبابه.

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
املبحث الثاين :جهود العلماء يف مقاصد القرآن يف القرن الرابع عشر اهلجر :
املطلررأل األول :جهررود مجررال الررديو القررا ي (ت7334:هررر) يف مقاصررد القرررآن
ومو وعات :
أولًا :مقصد املُفشسار والتَّفسِا يف نظر القا ي:
َّ
لن النيج جما الدثن القاسمء امن أللى بدلم ك المزس اقاصزد القز آن
هاع فة ر

اتدبدا بزه؛ احقيقزا لقملزه اعزالى :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱸ [األعز اف ،]22 :ه ززد اسززبفال القاسززمء اززن جدززمل
ا زن سززنقه ك بعززض اسززائ اقاصززد الق ز آن؛ كززالعل بززن عنززد السززالم ،هاإلاززام
النارنء ،هالنيج هلء اهلل الدَ دلمي ،كما سي يت الاالم على ذلك تحقا.
لقد كان للقاسمء نظ ة جدثدة للبفسي  ،اخال
البفسي  ،حي لنَّه ث

نظ ة ك ي ان المزؤلفين ك

َّ
أن ك ي ا ان العلمم البء اضاف للى البفسي ليست لاخلزة

ك اسمى دذا العلم لنعددا عن اقاصد الق آن؛ ألنَّه ذد( للى أنَّه ثننغء أن ثامن
هالمفس دزم فدزم از ال اهلل هاقصزد ازن كالازه ،هاع فزة حامزة
اقصد البفسي
َ
البن ثع ك آحال اقاصد الق آن ،ا  :اقصد العقائد ،هاقصد األخال  ،هاقصد
األحاام؛ لذا َّسم البفسي هبذا اتعبنار للى سمين:
القسا األول :البفسي الذي ثقصد به ح َّ األلفزاظ هلعز اب الجمز  ،هبيزان
اا ا اء لليه الك العنارا هاإلشارا ان النات الفنية ،ذد( القاسمء للزى َّ
أن

()22

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
دززذا ت ثسززمى افسززي ا؛ لنعززد عززن اهلل هعززن كبابززه ،ه ززا  :هلنمززا دززم وز ب اززن
()1

البم ثن ك الفنمن؛ كالنحم هالمعاي هغي دما .
القسا الين  :البفسي الجااع لن هط البفسزي المع هفزة المسزبعم للغاثزة
ان البفسي الذي دم -كما ا القاسمء« :-فدم ا ال القائ ازن القزم هحامزة
البن ز ثع ك العقائززد هاألخززال هاألحاززام علززى المجززه الززذي ثجززذب األرهاك
هثسززم دا للززى العم ز هالدداثززة المملعززة ك الاززالم؛ ليبحق زق فيززه اعنززى ملززه:
ﱹﭗ ﭘ ﱸ [األع اف ،]22 :هنحمدما ان األهصزاف ،فالمقصزد الحقيقزء
هرا ك الك الن هط هالفنمن ،دم اتدبزدا بزالق آن ،هدزذا دزم الغز

األه

()2

الذي أراء لليه ك ا ة البفسي » .
ه َّسم البفسي أثضا باعبنزار اتدبمزام بمقاصزد اآلثزا هعزدم هجزمل ذلزك
للى سمين:
القسا األول :التفس ر النقلث ::افسزي نقلزء اسزند للزى اآلثزار المنقملزة عزن
السل ؛ هدء اع فة الناسج هالمنسم  ،هأسناب النله  ،هاقاصد اآلي.

( )7انظ  :احاسن الب هث  ،القاسمء.)211/7( ،
( )2انظ  :احاسن الب هث  ،القاسمء.)211/7( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
القسا الين  :التفس ر اللغ)ي :هالصن

اآلخ ان البفسزي  ،هدزم ازا ث جزع

للززى اللسززان؛ اززن اع فززة اللغززة هاإلع ز اب ،هالنالغززة ،ها لثززة المعنززى بحسزز(
المقاصززد هاألسززالي( .هدززذا الصززن

اززن البفسززي ز أن ثنف ز ل عززن األه ؛ لذ

األه دززم المقصززمل بالززذا  ،هلنمززا جززا دززذا بعززد أن صززار اللسززان هعلماززه
()1

صناعة .
ه د شنَّع القاسمء على افدزمم البفسزي عنزد بعزض النزاس ك عصز هازن
ن عص بق هن ،حي ثلعممن َّ
أن البفسي دزم« :عنزارة عزن اترزال علزى ازا
اله بعض العلما ك كبز( البفسزي  ،علزى ازا ك كالادزم ازن اخزبالف ثبنزل عنزه
الق آن :ﱹﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ [النسا . »]32 :
()2

ثم عاا( القاسمء بعض علما البفسي الزذثن لزم ثحزاهلما بيزان المقصزمل
ان البفسي  ،هان اترال على اا ي هاا رهي ك افسي آثزا القز آن هاعانيزه،
هامنى أن ثامن للبفسي اعنزى جدثزد اعبمزد علزى بيزان اقاصزد البنلثز  ،هلزيس
()3

اج ل افسي الالما هالمعاي .

( )7انظ  :احاسن الب هث  ،القاسمء.)72/7( ،
( )2انظ  :احاسن الب هث  ،القاسمء.)211/7( ،
( )3انظ  :احاسن الب هث  ،القاسمء.)213-211/7( ،

()22

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
ثانيًا :مقاصد القرآن عند الشيخ مجال الديو القا ي:
هاززع َّ
أن جمززا الززدثن القاسززمء لززم ثصز َ ك ب أثززه ك عز

أنززما اقاصززد

الق آن -حس( ازا هصز لليزه بح زء -لت أنزه نقز عزن النزيج احمزد عنزد ازن
افسي أنه ذك َّ
أن اقاصد الق آن خمسة ،هدء:
 .1المقص األول :البمحيد.
 .2المقص الين  :ه ْعد ان أخذ بالبمحيد ،هانني بالم مبة ،ههعيد ان لم
ث خذ به ،هلنذار بالعقمبة.
 .3المقصثث الين لثثث :العنززالة البززء احيززء البمحيززد ك القلززمب ها نبززه ك
النفمس.
 .4المقص الرابع :بيان سني السعالة هكيفية السي فيه الممصز للزى نعزيم
الدنيا هاآلخ ة.
 .5المقص الس

 :صص ان ه

عند حدهل اهلل اعالى هأخذ ب حازام

لثنه ،هأخنار الزذثن اعزدها حزدهل هننزذها أحازام لثنزه ظ ْد ثزا؛ ألجز اتعبنزار،
()1

هاخبيار ر ثق المحسنين .

( )7انظ  :احاسن الب هث  ،القاسمء.)231-231/7( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
ثم ا القاسمء بعد نق دذ المقاصد الخمسزة عزن النزيج احمزد عنزد :
«دززذ دززء األاززمر البززء احبززم عليدززا الق ز آن ،هفيدززا حيززاة النززاس هسززعالهتم
()1

الدنيمثة هاألخ هثة ،هالفااحة انبملة عليدا لجمات بغي اا شك هت رث(» .
فالقاسمء أكَّد بعد نقله لاالم النيج احمد عنزد َّ
أن اقاصزد القز آن ازدهر
حززم خمسززة اقاصززد ك الجملززة ،هدززء -7 :البمحيززد -2 .هالمعززد هالمعيززد.
 -3هالعنالة -2 .هبيان سني السعالة هكيفية السزي فيزه -2 .هالقصزص بنمعيزه:
البنني ي هاإلنذاري.
فمقاصد الق آن ك نظ القاسمء هالنيج احمد عند ت اخز

عمزا اعبزرب

العلما السابقمن اقصدا آنيا؛ فلحال دذ المقاصد الخمسة امجزملة عنزد أبزء
حااد الغلالزء هابزن الع بزء هابزن بزز َّ جان اإلشزنيلء هفخز الزدثن الز ازي هابزن
ايمية هابن جلي ،هغي دم.
هكذلك ذك القاسمء رأي أبء العنزاس بزن سز ثم هرأي أبزء حاازد الغلالزء
هرأي ابن زيم الجمزثزة هرأي العزل بزن عنزد السزالم ههلزء اهلل الزدَ ْدلمي ك اقسزيم
اقاصد الق آن؛ كما سنق ك النح األه عند الحزدث عزن جدزملدم ك الانز
عن اقاصد الق آن(.)2

( )7انظ  :احاسن الب هث  ،القاسمء.)231/7( ،
( )2انظ  :احاسن الب هث  ،القاسمء.)212-217/3( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
املطلررأل الثرراين :جهررود ممررود شرركر ا لوسرري (ت7324:ه رر) يف مقاصررد القرررآن
ومو وعات :
أولًا :مصطلح مقاصد القرآن عند ا لوسي:
جمع اآللمسء بين المصزبلحا البزء اسزبخدادا ازن نلزه ك البعنيز عزن
اقاصد الق آن ،فمرل عند اصبل (علمم القز آن) ،هاصزبل (اعزاي القز آن)،
هاصززبل (اقاصززد القزز آن) ،هدززذا المصززبل ذكزز عنززد بيززان فضزز سززمرة
(البااث ) هأهنا اعد سدس الق آن أه أ ْل

()1

آثة ان الق آن .

هكززذلك نجززد ذكز اصززبل (اقاصززد القز آن) ك يز ا عنززد اآللمسززء عنززداا
اع

لنيان فضز سزمرة (الازاف هن) ،فقزد ااز ر ذكز ك يز ا ك أنزما اخبلفزة
()2

حس( اخبالف العلما ك احدثد دذ المقاصد .
ثانيًا :ا م ا لوسي عو مقاصد القرآن يف تفسا سورة الفاحتة:
ثقززم الززدكبمر اسززعمل بملهخززة« :اع زد سززمرة الفااحززة أدززم السززمر البززء
اسبم فت المفس ثن بح ا عن أهجه اضمندا لمقاصد الق آن هاعانيه ،على اعبنار
أهنا أم القز آن هفااحبزه البزء ت ثجزل عزن ا هتزا ك الصزالة شزء ازن القز آن؛

( )7انظ  :رهك المعاي ك افسي الق آن العظيم هالسنع الم اي ،اآللمسء.)227/72( ،
( )2انظ  :رهك المعاي ،اآللمسء.)232/72( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هلذلك نجد اا ثننه اإلجمزا عنزد العلمزا علزى اضزمندا عاازة اقاصزد القز آن،
هلن اخبل

()1

امجيددم لدذا البضمن» .

اضمنبدا سمرة الفااحة ،هذلك عند
ه د َّ
فص اآللمسء اقاصد الق آن البء َّ
ع وززه ألسززما سززمرة الفااحززة ،فحاززى اآللمسززء عززن أحززد العلمززا َّ
أن الفااحززة
سميت بز م القز آن تشزبمالدا علزى اقاصزد المعزاي البزء ك القز آن ،هدزء علزى
الجملة ثالثة اقاصد:
المقصثث األول :ال نززا علززى اهلل اعززالى ،هثززدخ فيززه اع فززة اهلل بصززفااه
هأسمائه.
المقص الين  :البعند باألا هالندء.
()2

المقص الين لث :المعد هالمعيد .
ه د ع َّل اآللمسء سن( اعبنار دذ ال الثزة اقاصزد للقز آن ،فقزا « :هلنمزا
كانت المقاصد دذ ألن بع ة ال س هلنلا الاب( رحمة للعنال هلرشزال للزى ازا
ثصززلحدم اعاشززا هاعززالا؛ هذلززك بمع فززة اززن ثقززدر علززى لثصززا الززنعم لثجززالا

( )7انظ  :جدمل العلما ك اسبنناط اقاصد الق آن الا ثم ،الدكبمر اسعمل بملهخة ،المؤام العالمء
األه للناح ين ك الق آن الا ثم هعلماه ،و.3
( )2انظ  :رهك المعاي ،اآللمسء.)31/7( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هلاززدالا ،ثززم البمص ز لليززه بمززا ث ز بط العبيززد ،هثجلزز( الملثززد عمززال هاعبقززالا،
هالبنص عما ثفضء به للى رجزع المحصز هانزع المسبحصز
هال نا ف

لمبزا هأجسزالا،

اع فة الم ْنى عليه اع اتسبحقا  ،هادخ المع فة بصفا الجزال

هالجما  ،هاندزا ازا انزه اإلرسزا هاإلنزلا  ،هالبفزاه بزين المبيزع هالمزذن(،
فدخ اإلثمان باهلل اعالى هصفااه ،هالننزما  ،هالمعزال علزى اإلجمزا  ،هالبعنزد
ثبمان بزه ازن البمصز هالبنصز  ،هثزدخ فيزه ازن هجزه اإلثمزان بزالننما هازا
ثبعلق هبزا ازن الابزاب هالمالئازة لذ األاز هالندزء فز ثنزم ذلزك ك الجملزة،
()1

هالمعد هالمعيد ثبضمنان اإلثمان بالمعال ،هثنع ان على البعند» .
هثنق اآللمسزء نظز ة رباعيزة أخز

ك اقاصزد سزمرة الفااحزة ت اخبلز

ك ي ا عن النظ ة ال الثية السابقة؛ لت ك لوافة اقصد األخال  ،هدزء َّ
أن الفااحزة
د اشبملت على اقاصد الق آن هالدثن ،هدء على البفصزي أربعزة اقاصزد كمزا
ث يت:
المقص األول :علا األ):ل :هثنبم دذا العلم كمزا ذكز اآللمسزء علزى
ثالثة اعارف؛ األه  :اع فة اهلل اعالى هصفااه .ال زاي :اع فزة الننزما  .ال الز :
اع فة المعال.

( )7انظ  :رهك المعاي ،اآللمسء.)31/7( ،
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بحوث
المقص الين  :علا الفروع :هأسه -كما ذك اآللمسزء :-العنزالا ؛ هدزء
بدنية هااليزة ،هدمزا افبقز ان للزى أازمر المعزاش ازن المعزااال هالمناكحزا ،
هت بدَّ لدا ان الحاماا لاء ابمدد الف ه على األصم .
المقص الين لث :علا بح يحص المم ل ،وه) علا األة

.

المقصثث الرابثثع :علثثا القصثث) وا ةبثث ر عثثن األ ثثا السثث لفة السثثع ا
واألشق و يتص به ن ال)ع وال)ع

()1

.

هثني اآللمسء للى َّ
أن افصي المقاصد الق آنية كما اشبملت عليدزا سزمرة
الفااحة ثمان أن ثازمن بز ك ازن أربعزة اقاصزد ،فيقزم بعزد أن ذكز المقاصزد
الق آنية األربعة البء سنقت« :هلذا اننسط ذدنك أايزت ب بسزط ازن ذلزك ،هدزذان
المجدزززان ثسزززبدعيان حمززز الابزززاب علزززى المعزززاي أه اقزززدث دا ك الرتكيززز(
()2

اإلواك» .

( )7انظ  :رهك المعاي ،اآللمسء.)33/7( ،
( )2انظ  :رهك المعاي ،اآللمسء.)33/7( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
ثالثًا :مقاصد القرآن عند شهاب الديو ا لوسي:
ذك اآللمسء اخبالف العلما هالمفس ثن ك احدثزد أنزما المقاصزد البزء
اشبم عليدا الق آن ،هذك ك ذلك خمسة أ ما :
الق)ل األول :أن اقاصد الق آن ثالثة؛ األه  :ال نا علزى اهلل اعزالى بمزا دزم
()1

أدله .هال اي :البعند باألا هالندء .هال ال  :المعد هالمعيد .
الق)ل الين  :اقاصد الق آن سبة ،هدم م الغلالء كما سزنق ذكز افاصزيله
هبيانه ك النح األه

()2

.

الق)ل الين لثث :أن اقاصزد القز آن أربعزة ،هدزم زم فخز الزدثن الز ازي ك
افسززي  ،هدززء :علززم األصززم  ،هعلززم الفز ه  ،هعلززم هتززذث( األخززال  ،هعلززم
()3

القصص هاإلخنار عن األام السالفة .
الق)ل الرابع :اقاصزد القز آن ثالثزة ،هدزء :البمحيزد ،هاألحازام النز عية،
()4

هأحما المعال .

( )7انظ  :رهك المعاي ،اآللمسء.)31/7( ،
( )2انظ  :رهك المعاي ،اآللمسء.)227/72( ،
( )3انظ  :رهك المعاي ،اآللمسء.)33/7( ،
( )2انظ  :رهك المعاي ،اآللمسء.)232/72( ،
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بحوث
الق)ل الس

 :اقاصد الق آن أربعة ،هدء :صفا اهلل اعزالى ،هالننزما ،
()1

هاألحاام ،هالمماعظ .
ثم ذك اآللمسء اخبيار فيما ثصل أن ثامن اقاصد للق آن هأ سااا لزدثن
اإلسالم ،فذد( للى أهنا أربعة اقاصد ،هدء:
المقصد األه  :اقصد العنالا  ،هثدخ فيه أحما المندأ هالمعال.
المقصد ال اي :اقصد المعااال .
المقصد ال ال  :اقصد الجناثا .
المقصد ال ابع :اقصد المناكحا
هنالحظ على دذا البصني

()2

.

لمقاصد القز آن عنزد اآللمسزء ازع احسزينه لزه

أنززه لززم ثجمززع جميززع المقاصززد الق آنيززة؛ هاندززا اقصززد البمحيززد هالعقائزد علززى
أدميبه هكمنه أم جميع المقاصد األخ

 ،ثم لنه ثجعز الجناثزا هالمناكحزا

خارجة عن لائ ة المعااال اع َّ
أن العلما لرجما على اقسيم األحاام النز عية
للى عنالا هاعااال فقط.

( )7انظ  :رهك المعاي ،اآللمسء.)232/72( ،
( )2انظ  :رهك المعاي ،اآللمسء.)232/72( ،
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بحوث
املطلأل الثالث :جهرود الشريخ ممرد رشريد ر را (ت7322:هرر) يف مقاصرد القررآن
ومو وعات :
َّ
لن النيج احمد رشيد روا امن خا

ك اموم اقاصزد القز آن هأللزى

بدلم فيدا ،ه د هجد الناح كالاه عن المقاصد ك كبابه( :المحء المحمزدي)
هك افسي ( :افسي المنار) ،هت ثخبل

كالاه عن المقاصزد ك دزذثن الابزابين

لت اخبالفا ثسي ا جدا حسنما انين للناح .
ه د اسبخدم السيد رشيد روا اصبل (اقاصزد القز آن) بموزمك هك ز ة ك
كبابه( :المحء المحمدي) هك افسي ( :المنار) ،اما ثد على للحاحزه ك انا نزة
دذا المموم هبيانه بخصائصه هامومعااه هأنماعه المخبلفة ،ه د ثالحزظ ذلزك
القار عنداا ثق أ مله ك كبابه (الزمحء المحمزدي)« :هلننزا نقسزم دزذ المقاصزد
للى أنما  ،هننين حامة الق آن هاا ااباز به ك ك نم اندا باإلجما ؛ ألن البفصي
ت ثبم لت لذا ثس اهلل لنا لنجاز اا هعدْ نا به ان افسي هبيزان اقاصزد القز آن كلدزا ك
أبماب ،ننين ك ك باب اندا هجه حاجزة الننز للزى ذلزك المقصزد ،هكزمن القز آن
ه َّفى هبذ الحاجة ،بما ن يت به ان جملة آثااه فيه»( ،)1هأحيانا ثسبخدم النزيج رشزيد
روا اصبل (فقه الق آن) بد اصبل (اقاصد الق آن)(.)2

( )7انظ  :المحء المحمدي ،احمد رشيد روا ،و.721
( )2انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)232 ،221 ،223/77( ،
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بحوث
هلقد بين النيج رشزيد روزا أنَّزه ألز

كبابزه( :الزمحء المحمزدي) لغز

أساسء هدم بيان كمن الق آن كالم اهلل -عل هج  ،-هأنه انبم علزى جميزع ازا
ثحبزززا لليزززه الننززز ازززن اإلصزززالك الزززدثنء هاتجبمزززاعء هالسياسزززء هالمزززالء
هالح ب زء ،هدززء كلدززا اززن اقاصززد الق ز آن -كمززا اعبربدززا النززيج رشززيد روززا-
هبسن( عزدم اسزبفالة الخلزق ك دزذا العصز هبزذ اإلصزالحا الق آنيزة ك دزذ
المجات ه عما ك افاسد هفبن ك ي ة.
ه ززد أشززار للززى أنززه ب ز َّين دززذ المقاصززد الق آنيززة جملززة ك اقداززة افسززي :
(المنار) ،كما ب َّيندا افصلة ك ش ك هافسي اآلثا الق آنية ك ذلك البفسي

()1

.

أولًا :اهتمام الشيخ رشيد ر ا قاصد القرآن وبيان أمهيتها عند تفسا القرآن:
لقد اشباى السيد رشيد روزا ازن عزدم ادبمزام المفسز ثن بمقاصزد القز آن
حي انص فت عناثة بعضزدم للزى جمزع ال هاثزا المز ثمرة ك البفسزي  ،هل نزا
بعضدم على العلمم األخ

البء ص فبدم عن العناثزة بمقاصزد القز آن ،فنزين َّ
أن

دناق حاجة ااسة للى افسي ثدبم بمقاصد الق آن.

( )7انظ  :المحء المحمدي ،احمد رشيد روا ،و.72
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بحوث
ثقم السيد رشيد روا ك بيان اا اقدات اإلشزارة لليزه« :هغ وزنا ازن دزذا
كله أن أك ز ازا رهي ك البفسزي المز ثمر أه ك يز حجزاب علزى القز آن هشزاغ
لباليززه عززن اقاصززد العاليززة الزززملكَية لُنفززس ،الزززمن َمرة للعقززم  ،فالزززمف َضلمن
للبفسي الم ثمر لدم شاغ عن اقاصد الق آن با ة ال هاثا  ،البزء ت يمزة لدزا
المفضلين لسزائ البفاسزي لدزم صزمارف أخز
سندا هت امومعا ،كما أن
َ

عنزه

كما اقدم ،فاانت الحاجة شدثدة للى افسي ابمجه العناثة األهلى فيزه للزى دداثزة
الق آن على المجه الذي ثبفزق ازع اآلثزا الا ثمزة المنللزة ك هصزفه ،هازا أنزل
()1

ألجله ان اإلنذار هالبنني هالدداثة هاإلصالك» .
هتم رشيد روا بعض العلما ؛ كالفخ ال ازي هابن القزيم اللزذثن أرننزا ك
ثدبما بنيزان اقاصزددا العليزا،
اسبنناط بعض المعاي ك افسي فااحة الاباب هلم َّ
هأشار للى َّ
أن ذلك اما ت ثننغء أن ثازمن اندجزا للبفسزي الزذي ثننغزء أن ثازمن
بيان زا لمقاصززد ك ز سززمرة ،هك ز آثززة ك الق ز آن ،لندبززدي بمززا أن زل اهلل اززن أجلززه
()2

الق آن .

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)71/7( ،
( )2انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)32/7( ،
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بحوث
ففس الحامة ان مله اعالى :ﱹﯳ ﯴ
ب لقد بالغ السيد رشيد روا َّ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂ ﱸ [النسا  ،]773 :ب َّن المقصمل هبا( :فقه اقاصد الق آن هأس ار ) ،حي
ا ك افسي اآلثة« :الاباب :الق آن ،هالحامة :فقه اقاصد الاباب هأس ار ،
ههجه امافقبدا للفب ة هانبنا دا على سنن اتجبما النن ي هااحالدا اع
()1

اصال الناس ك ك زاان هااان» .
ثانيًا :مقاصد القرآن عند الشيخ ممد رشيد ر ا:
َّسم النيج رشيد روا اقاصد الق آن للى سمين:
القسا األول :اقاصد الق آن ك لصالك النن .
القسا الين  :اقاصد الق آن ك لصالك المفاسد اتجبماعية الارب

()2

.

ف اا القسم األه ان المقاصد الق آنية عند النيج رشيد روزا فحصز دا ك
سبة اقاصزد ،هأازا القسزم ال زاي ازن المقاصزد فحصز دا ك أربعزة اقاصزد ،هلذا
جمعت عدل المقاصد عنزد النزيج رشزيد روزا بقسزميدا اجزددا عنز ة اقاصزد،
هدء:

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)323/2( ،
( )2انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)223/77( ،
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بحوث
المقص األول :اإلصالك الدثنء ألركان الدثن ال الثة.
المقص الين  :بيان اا جد النن ان أا الننمة هال سالة ههظائ

ال س .

المقص الين لث :لكما نفس اإلنسان ان األف ال هالجماعا هاأل مام.
المقص الرابع :اإلصالك اتجبماعء اإلنساي هالسياسء المرنء.
المقصث السث

 :اق ثز الاثززا اإلسززالم العااززة ك الباززالي

النخصززية اززن

العنالا هالمحظمرا .
المقص الس دس :بيان حام اإلسالم السياسء الدهلء.

المقص الس بع :اإلرشال للى اإلصالك المالء.
المقص ث الين ث ن :لصززالك نظززام الح ز ب هلفززع افاسززددا ،فلسززفة الح ز ب
هالسلم هالمعاددا .
المقص الت سع :لعبا النسا جميع الحقم اإلنسانية هالدثنية هالمدنية.
()1

المقص الع شر :ان فقه الق آن اح ث ال نة .
فالمقصد األه للى المقصد السالس دء اقاصد ك لصالك النن خاصة،
هاا بعددا ازن المقاصزد للزى المقصزد العاشز دزء اقاصزد ك لصزالك المفاسزد
اتجبماعية الارب .

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا .)731-717/77( ،هانظ أثضا :المحء المحمدي،
و.221-727
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بحوث
هالمقصد العام للق آن الا ثم عند النيج رشزيد روزا دزم (اإلصزالك) الزذي
ثبنززاه جميززع الجمانزز(؛ أفز الا هجماعززا  ،أخال ززا هعززالا فاسززدة ،هلعز دززذا
الفا اإلصالحء المقاصدي أخذ النزيج رشزيد روزا عزن أسزباذ النزيج احمزد
عنززد  ،حي ز نق ز عنززه أنززه ززا « :هالق ز آن اززا أنززل لبحدثززد المسززائ  ،هاألخنززار،
هالقصص احدثدا ثسزبمي ك فدمزه كز

زار  ،هلنمزا الغز

األدزم انزه لصزالك

النفمس ،هالب ثي الصال فيدا برتغيندا ك الحق هالخي  ،هانفي دا ان وددما»(.)1
فالمقاصد الق آنية العن ة البء صد هبا لصالك النن هأخال دم -كمزا ث ادزا
النيج رشيد روزا -عنزداا نبزدب دا هنقارهنزا بجدزمل ازن سزنقه ازن العلمزا الزذثن
االمما عن اقاصد الق آن نجد أنه اافق ازع شزيج اإلسزالم ابزن ايميزة ك عزدَ بعزض
المقاصد ،فالمقصد األه الذي ذكز رشزيد روزا هدزم اإلصزالك الزدثنء ألركزان
الدثن ال الثة ،هدء :اإلثمان باهلل هاليمم اآلخ  ،هالعم الصزال  .نجزددا عنزد ابزن
ايمية كما سنق ك النح األه الذي احدث عن جدمل العلمزا ك اقاصزد القز آن
ان الق ن األه الدج ي للى الق ن الباسع(.)2

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)222/2( ،

( )2انظ  :جماب أد العلم هاإلثمان ببحقيق اا أخرب به رسم ال حمن ان َّ
أن ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ
اعد ثل

الق آن ،أحمد بن عند السالم بن ايمية ،و .723 ،722هانظ أثضا :اجمم الفباه  ،تبن

ايمية.)721/71( ،
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بحوث
هكذلك ال كن ال اي ان دذ األركزان ال الثزة دزم اقصزد اسزبق عنزد ك يز
ان العلما الذثن احدثما عن اقاصد الق آن هع َّن ها عنزه بمقصزد (المعزال) لاز َّن
النززيج رشززيد روززا جمززع المقاصززد ال الثززة هاعبربدززا اقصززدا هاحززدا هسززمادا
بمقصد اإلصالك الدثنء ألركان الدثن ال الثة ،هدء :اقصد البمحيد ،هع َّنز عنزه
بمقصد اإلثمان باهلل .هاقصد المعال ،هع َّنز عنزه بمقصزد اإلثمزان بزاليمم اآلخز .
هاقصد البن ثع ،هع َّن عنه بمقصد العم الصال  .هكان اإلازام النزمكاي امزن
اعبرب ركنين ان دذ األركزان ال الثزة ،هدمزا :اإلثمزان بال سز  ،هاإلثمزان بزاليمم
اآلخ ؛ ان اقاصد الق آن ،هأكَّد هجملدمزا ك كز الزة هذلزك ك كبابزه( :لرشزال
ال قا للى اافا الن ائع على البمحيد هالمعال هالننما ).
ثقم رشيد روا« :لن أركان الدثن األساسية البء بع هبا جميع رس اهلل
اعالى هناط هبا سعالة النن دء ال الثة المنينة بقمله :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﱸ [النق ة. »]12 :
()1

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)717/77( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هثززذد( رشززيد روززا للززى َّ
أن ال ز كن األه اززن األركززان ال الثززة الززذي دززم
اإلثمان باهلل ،هانه اإلثمان ب بمبيبه هألمديبه دم أك المماوع هالمقاصد ااز ارا
ك الق آن ،هعنارازه ك ذلزك« :أكزرب المسزائ ااز ارا ك القز آن اسز لة امحيزد اهلل
عل هج  -ك ألمديبه بعنالاه هحد  ،هاعبقال أن ك ازا سزما ازن الممجزملاسما ك كمهنم الاا هعنيزدا لزه ،ت ثملازمن ازن لهنزه نفعزا هت وز ا ألحزد ،هت
()1

ألنفسدم لت فيما سخ ان األسناب المنرتكة بين الخلق» .
هأاا ال كن ال اي الذي دم النع

هالجلا فقد ب َّين رشيد روا كي

اناه الق آن له باعبنار اقصدا عظيما ،فقا « :اإلثمان بالنع

كان

هالجلا  ،هدم

ال كن ال اي ك جميع األلثان ،ان لمازم ال كن األه هدم اإلثمان باهلل المبص
بجميع صفا

المنل عن العن
الاما ،
َّ

ك أفعاله هأحاااه؛ هلدذا كان ان

أظد أللة الق آن عليه مله :ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﱸ [المؤانمن ،]772 :ه مله :ﱹﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﱸ [القيااة. »]21-31 :
()2

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)712/77( ،
( )2انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)712/77( ،
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بحوث
هأاا ال كن ال ال ان المقصد األه ك اإلصالك الدثنء عند النيج رشزيد
روا هدم العم الصال  ،فقد ذك أنه ااز ر ك القز آن ك سزمر ك يز ة ،هدزم ازن
لمازم ال كن األه الذي دم اإلثمزان بزاهلل ك الدرجزة األهلزى؛ ألن ازن عز ف اهلل
ع ف اسبحقا ه للحمد هالنا هالعنالة هالحز( هالبعظزيم ،هدزء ازن األعمزا
الصالحة؛ هدم ان لمازم ال كن ال اي الذي دم اإلثمان بالجلا علزى األعمزا ك
()1

الدرجة ال انية خمفا ان العقاب هرجا ك ال ماب .
هاززدخ ك األعمززا الصززالحة -عنززد النززيج رشززيد روززا -العنززالا البززء
ثزبق ب هبا للى اهلل اعالى ،هسائ أعما الرب البء ا وء اهلل ،بما لدا ان البز ثي ك
صالك الننز ؛ كنز َ المالزدثن ،هصزلة الز حم ،هلكز ام اليبزااى هالمسزاكين .هازن
أصززم األعمززا الصززالحة :المصززاثا الجااعززة ك آثززا سززمرة اإلسز ا  :ﱹﮗ
ﮘ ...ﱸ [اإلسزززز ا  ،]23 :للززززى ملززززه :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﱸ
[اإلس ا ...]33 :للزج ،هدزء أجمزع هأعظزم ازن المصزاثا العنز البزء ك البزمراة.
هآثزا

سزمرة األنعزام :ﱹﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ...ﱸ [األنعززام:

...]727للج ،هغي ذلك اما ثنفع الناس ان الح علزى الفضزائ  ،هاللجز عزن

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا .)711/77( ،هانظ  :المحء المحمدي ،و.733
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بحوث
ال ذائ هالمعاصزء الضزارة باألبزدان هاألازما هاألعز ا

هالعقزم هاأللثزان،

ها اردا األكرب اانا الدم هراعة هسمسة النيبان.
هثذك النيج رشيد روا سنة الق آن ك اإلرشال للزى األعمزا الصزالحة ب هنزا
بيان أصملدا هاجااعدا ،هاا ار البزذكي هبزا باإلجمزا  ،هأك ز ازا ثحز عليزه ازن
العنالا الصالة البء دء العنالة ال هحية العليا هاتجبماعية الم لى ،هاللكاة البزء
دء العنالة المالية اتجبماعية الارب  ،ك ر األا هبما ك آثا ك ي ة(.)1
هان اآلرا البء انى عليدا رشيد روا ك اناهله لمناحز اقاصزد القز آن َّ
أن
القصص بحد ذاهتا ليسزت ازن اقاصزد القز آن ،هلنمزا جزا سز لدا ك القز آن لنيزان
سززنة اهلل فززيمن سززيقت فززيدم دززذ القصززص ،هدززء أثضززا لنيززان اززا ابضززمندا الززك
القصززص اززن أصززم الززدثن هاإلصززالك النن ز ي هلصززالك األخززال اتجبماعيززة
الفاسدة .ثقم رشيد روا« :بينا ا ارا أن أحداث البزارثج هوزنط ه ائعزه هأزانبدزا
هأاانبدا ليس ان اقاصد الق آن ،هأن اا فيه ان صص ال سز ازع أ زماادم فإنمزا
دم بيان لسنة اهلل فيدم ،هاا ابضمنه ان أصم الدثن هاإلصالك»(.)2

هدنززاق االحظززا تحظدززا بعززض النززاح ين علززى اصززنيفا النززيج رشززيد
روا لمقاصد الق آن ،هخالصبدا فيما ث يت:

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)713/77( ،
( )2انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)32/72( ،
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بحوث
أوهلل :أنه جع اقصزد البمحيزد هاقصزد المعزال ك اازان هاحزد هلزم ثفز
ً
بيندما.
ث ن ً ث  :لززم ثجع ز اقصززد القصززص هاززا فيززه اززن اززماعظ هع زرب اززن اقاصززد
الق آن ،اع أدميبه هااانبه حبى عند المبقداين الذثن احدثما عن اقاصد القز آن
ك صصه.
ث ل ًين  :لم ثف

بين المقاصد األساسية هالمقاصد الف عية ال انمثزة؛ فمقصزد

اح ث ال نة ،هاقصد ضاثا الم أة ،ال َّلذان ذك دما النيج رشزيد روزا ليسزا ازن
اقاصد الق آن األساسية حبى لم ف ونا للخالدما ك اقاصد القز آن فزال اعزده أن
اامن اقاصد جلئية ف عية.
راب ًع  :أهرل النيج رشيد روزا الاثزا اإلسزالم العاازة أه خصزائص النز ثعة
ومن اقاصد الق آن اع أهنا ليست كذلك.
ة ًسث َّ :
لن بعززض اقاصززد القز آن عنززد ابداخلززة اززع بعضززدا اآلخز  ،كززان
ثننغء له أن ثدْ ر بعزض المقاصزد ازع نظي اهتزا حبزى ت ثقزع ك ااز ار المقاصزد
عند اصنيفدا.
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
ثالثًا :خصيصة التكرار يف مقاصد القرآن عند الشيخ ممد رشيد ر ا:
َّ
لن أدم خصيصة ان خصزائص اقاصزد القز آن -كمزا ذك دزا رشزيد روزا-
دء البا ار ،حي ذك َّ
أن اقاصد الق آن امزعة على اخبل

سمر هآثااه ،هلزم

ث ْجمع آحال دذ المقاصد ك سزمرة هاحزدة أه آثزة هاحزدة؛ َّ
ألن دزذ المقاصزد ت
اقن السز ل الالزء از ة هاحزدة؛ َّ
ألن ذلزك ثنزاك الحامزة اإللديزة هثنزاك النالغزة
الق آنية ال ا ية ،ه د احدث رشيد روا عن دذ الخصيصزة احزت فصز خزاو
عنمنه بقمله« :الفص الخااس ك اقاصد الق آن ك ا بية نم اإلنسان هحامة ازا
()1

فيه ان البا ار ك الدداثة هلعجاز بالنيان» .
ثقم رشيد روزا احزت دزذا الفصز « :لن اقاصزد القز آن ازن لصزالك أفز ال
النن هجماعاهتم هأ ماادم ،هللخالدم ك رمر ال شد ،هاحقيق أخزمهتم اإلنسزانية
ههحدهتم ،ها ية عقملدم ،هالكية أنفسدم؛ اندا اا ثافء بيانه لدم ك الابزاب از ة
أه ا اين أه ا ارا ليلة ،هاندا اا ت احص الغاثة انه لت ببا ار ا ارا ك ي ة ألج
أن ثجب ان أعما األنفس ك اا كان فيدزا ازن آثزار المراثزة هالبقاليزد هالعزالا
القنيحة الضارة ،هثغ س ك اااهنا أودالدا ،هثبعادد دذا الغز س بمزا ثنميزه حبزى
ثؤيت أكله ،هثنده صالحه ،هثينع ثم »(.)2

( )7انظ  :المحء المحمدي ،احمد رشيد روا ،و.773
( )2انظ  :المحء المحمدي ،احمد رشيد روا ،و.773
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هثنين رشيد روا حامة اف ثق اقاصزد القز آن ك سزمر هآثاازه ك افسزي المنزار
حي

ا « :لم َّ
أن ك اا ذك هاا لم ثذك ان اقاصد الق آن البزء أرال اهلل هبزا لصزالك

شؤهن النن جمع ك نم اندا هحد كرتاي( أسفار البمراة البزارثخء الزذي ت ثعلزم
أحد ا َانه ،أه كب( العلم هالفقزه هالقزمانين =لفقزد القز آن بزذلك أعظزم الاثزا دداثبزه
المقصملة بالقصد األه للغاثة البء انبدت لليدا ،هدم البعند بزه هاسزبفالة كز حزافظ
للقلي ان سمر ك يز ا ازن اسزائ اإلثمزان هالفضزائ هاألحازام هالحازم المنن زة ك
جميع السمر»(.)1
هثقززم رشززيد روززا أثضززا ك دززذ الخصيصززة الق آنيززة« :القز آن لززيس كبابززا فنيززا
فيامن لا اقصد ان اقاصد باب خاو بزه ،هلنمزا دزم كبزاب دداثزة ههعزظ ثنبقز
باإلنسان ان ش ن ان شؤهنه للى آخ  ،هثعمل للى اناح المقصد الماحزد المز ة بعزد
الم ة ،اع البفنن ك العنارة ،هالبنمثع ك النيان ،حبى ت ثم االيه هسااعه ان المماظنة
على اتدبدا  ،ثمجل أحيانا بما ثعجل ك أحد عن اإلايان بم له لذا كان المقام ثقبضزء
اإلثجاز ،هثبن( ك اقام آخ حي ثننغء اإلرناب ،هدم اعجل ك لرنابه كإثجاز  ،ت
لغززم فيززه هت حنززم ،هلاز اقززام فيززه اقززا ثنبنززق علززى الحامززة ،هثعززين علززى البززدب
هالبذك »(.)2

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)713-712/77( ،

( )2انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا .)321/2( ،هانظ أثضا :افسي المنار،)317/3( ،
(.)323/2
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بحوث
رابعًا :مناهج التفسا وأ ضلية منهج التفسا املقاصد اهلدائي عنرد الشريخ رشريد
ر ا:
انذ أه هدلة علم النيج رشيد روزا علزى بيزان اندجزه المخبزار ك افسزي
الق آن ،هش ك اعنى البفسي الذي ثحبا لليه الناس ك عص  ،ه د ع ف الناس
المفسز للززى
دزذا المززندم باصززبالك (البفسززي الدززدائء) الزذي ثنبلززق اززن نظز ة
َ
الق ْصد ان الق آن هآثااه المبلمة هدم اتدبدا به ،هدذا المندم البفسي ي هاوز
ك اقداة افسي (المنار) ،حي

ا النزيج رشزيد روزا« :هالبفسزي الزذي نبلنزه

دم فدم الاباب ان حي دم لثزن ث شزد النزاس للزى ازا فيزه سزعالهتم ك حيزاهتم
الززدنيا هحيززاهتم اآلخز ة ،فززإن دززذا دززم المقصززد األعلززى انززه ،هاززا هرا دززذا اززن
()1

المناح اابع له هألاة أه هسيلة لبحصيله» .
فدذا دم اع ث

البفسي الم الء الذي ثسعى لليه النيج رشيد روزا ،افسزي

ثفدززم اعنززى آثززا الابززاب علززى أهنززا آثززا لرشززالثة ك سززعالة النن ز ك الززدنيا
هاآلخ ة ،فا افسي ت ثنين دذا المعنى هت ثسعى لليه فليس ببفسي عند النزيج
رشزيد روزا ،بز دزم ازن هسزائ البفسززي الم زالء الزذي بز َّين از ال بزه ،هانززادم
البفسي الخارجة عن دذا األص دء ثمانية انادم أه أنزما للبفسزي كمزا ذك دزا
النيج رشيد روا ،هدء:

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)71/7( ،
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بحوث
 .1اندم البفسي النالغء أه النياي الذي ثدزبم بزالنظ للزى أسزالي( القز آن
هاعانيه النيانية.
 .2افسززي ثعبمززد علززى بيززان لعزز اب األلفززاظ هالجمزز هث ببدززا بمعززاي
الاباب.
 .3اندم البفسي القصصء اإلس ائيلء الذي ثعبمد علزى الابز( المعبمزدة
عند أد الاباب.
 .4افسي ثدبم بنيان اف لا الق آن الغ ثنة هثفس دا عن ر ثق اتسبنزدال
بما أث عن الع ب.
 .5اندم البفسي الفقدء الزذي ثفسز األحازام النز عية الزمارلة ك القز آن
هثسبننط اندا األحاام.
 .6اندم البفسي الاالاء الفلسفء العقدي الذي ثدبم ببفسي ك اا ثبعلزق
بالعقيدة اإلسالاية.
 .7اندم البفسي المعظء الصمك الذي ثدزبم باسزبنناط المزماعظ هال زائق
ان الق آن هث ببدا بالحااثا .
 .8اندم البفسي اإلشزاري الزذي ثعبمزد علزى بعزض اإلشزارا النعيزدة أه
الق ثنة هثسبننط اندا البفسي .
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بحوث
دززذ المنززادم البفسززي ثة ال مانيززة ت ثننغززء اإلك ززار اندززا؛ َّ
ألن ذلززك ثنع زد
المفس عن اتدبمام بفدم اقاصد البنلث
َ

()1

.

ه د لعا النيج رشيد روا للى اإلصزالك ك علزم البفسزي هاتدبمزام بز بط
اقاصد الق آن هبذا العلم ،هان أا لة اإلصالحا البء لعا لليدزا :ازا ثفعلزه ك يز
اززن المفس ز ثن اززن افسززي الق ز آن بززنعض المصززبلحا البززء لززم ثززد عليدززا
اتسبعما الق آي .هان القماعد البء أسسدا النيج رشزيد روزا ك دزذ الزدعمة
اإلصالحية ك فن البفسي :
األولى :ال ع)( إلى :أن ثفس الق آن بحس( المعزاي البزء كانزت اسزبعملة
ك عص نلهله .هاألحسن أن ثفدم اللفظ ان الق آن نفسه بز ن ثجمزع ازا ااز ر ك
اماوع انه هثنظ فيه ،ف بمزا اسزب ْعم بمعزان اخبلفزة؛ كلفزظ (الدداثزة) هغيز ،
هثحقق كي

ثبفق اعنا اع جملة اعنى اآلثة فيع ف المعنزى المبلزمب ازن بزين

اعانيه ،ه د زالما :لن القز آن ثف َّسز بعضزه بزنعض ،هلن أفضز

ثنزة اقزمم علزى

حقيقززة اعنززى اللفززظ امافقبززه لمززا سززنق اززن القززم  ،هاافا ززه اززع جملززة المعنززى،
هائبالفه اع القصد الذي جا له الاباب بجملبه.

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)73/7( ،
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بحوث
الين ن ة :ال ع)( إلى :اتسبفالة بعلم أحما الننز (علزم اتعبنزار بالقصزص
القز آي) الززمارل ك ثناثززا آثززا البنلثز هسززمر  ،ثقززم النززيج رشززيد روززا« :فقززد
أنل اهلل دذا الاباب هجعله آخ الاب( ،هب َّين فيه ازا لزم ثنينزه ك غيز ؛ بز َّين فيزه
ك ي ا ان أحما الخلزق هرنزائعدم هالسزنن اإللديزة ك الننز  ،زص علينزا أحسزن
القصص عن األام هسي دا الممافقة لسنبه فيدا .فال بد للناظ ك دذا الاباب ان
النظ ك أحما النن ك أرزماردم هألهاردزم ،هاناشزخ اخزبالف أحزمالدم؛ ازن
مة هوع  ،هعل هذ  ،هعلم هجد  ،هلثمان هكف  ،هان العلم بز حما العزالم
()1

الاني علمثه هسفليه» .
ه زد نقز النزيج رشزيد روزا اعجز( شزيخه احمزد عنزد ازن الزذي ثفسز
()2

الق آن لهن اع فبه لعلم أحما النن هالبارثج النن ي .
الين لينة :ال ع)( إلى :اع فزة هجزه دداثزة الننز كلدزم بزالق آن :فيجز( علزى
المفس القائم هبذا الف

الافائء أن ثعلزم ازا كزان عليزه النزاس ك عصز الننزمة

ان الع ب هغي دم؛ ألن الق آن ثنالي ب ن الناس كلدزم كزانما ك شزقا هوزال ،
هأن الننززء ﷺ بع ز بززه لدززداثبدم هلسززعالدم .هكي ز

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)21/7( ،
( )2انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)27/7( ،

()13

ثفدززم المفس ز اززا نحبززه
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بحوث
اآلثزا ازن عمائزددم علززى هجزه الحقيقزة ،أه ازا ثقز ب اندزا لذا لزم ثازن عارفزا
ب حمالدم هاا كانما عليه؟ د ثابفء ان علما القز آن لعزاة الزدثن هالمناوزلين
عنه بالبقليد ب ن ثقملما اقليزدا لغيز دم :لن النزاس كزانما علزى بارز  ،هلن القز آن
لحض أباريلدم ك الجملة؟ كال.
الرابعة :ال ع)( إلى :العلم بسي ة الننزء ﷺ هأصزحابه ،هازا كزانما عليزه ازن
()1

علم هعم هاص ف ك النؤهن لنيمثدا هأخ هثدا .
دذ الدعما اإلصالحية األربع البء لعا لليدا النيج رشيد روزا هأسزباذ
النيج احمد عند ام (ركائل البفسي المقاصزدي الدزدائء) ،فمزن ركَّزل عليدزا
ع ف اقاصد الق آن هدداثااه العظيمة.
هبعززد حزززدث النزززيج رشزززيد روزززا عززن انزززادم البفسزززي ال مانيزززة هبيزززان
اإلصالحا الجدثدة البء ثننغء أن اص ف الجدمل لليدا ك ف َن البفسزي  ،بز َّين َّ
أن
خالصززة العلززمم هالمنززادم البززء ثسززبفال هبززا ك فدززم البفسززي هاقاصززد القزز آن
سمان ،هدذان القسزمان نقلدمزا النزيج رشزيد روزا عزن الجمزا القاسزمء ازن
افسي (احاسن الب هث ) ببص ف ثسزي  ،لهن أن ثحيز لليزه ،أه ثصز َ ك باسزمه،
ه د سنق نقلدما عن القاسمء ،هدما:

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)27/7( ،
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بحوث
القسا األول :البفسي الذي ثقصد به ح َّ األلفزاظ هلعز اب الجمز  ،هبيزان
اززا ا اززء لليززه الززك العنززارا هاإلشززارا اززن الناززت الفنيززة ،ذدزز( القاسززمء
هالنيج رشيد روا للى َّ
أن دذا ت ثسمى افسي ا؛ لنعد عن اهلل هعن كبابه ،ه زا :
هلنما دم و ب ان البم ثن ك الفنمن؛ كالنحم هالمعاي هغي دما.
القسثثا الين ث  :البفسززي الززذي ثسززبجمع الززك الن ز هط ألج ز أن اسززبعم
لغاثبدززا ،هدززم ذدززاب المفسز للززى فدززم المز ال اززن القززم  ،هحامززة البنز ثع ك
العقائززد هاألحاززام علززى المجززه الززذي ثجززذب األرهاك ،هثسززم دا للززى العم ز
هالدداثة المملعة ك الاالم ،ليبحقق فيه اعنى مله :ﱹﭗ ﭘ ﱸ [األع اف:
()1

 ،]22فالمقصد الحقيقء هرا ك الك الن هط هالفنمن دم اتدبدا بالق آن .

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا .)22/7( ،هانظ أثضا :احاسن الب هث  ،جما الدثن
القاسمء.)211/7( ،
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بحوث
املطلرررأل الرابرررع :جهرررود الشررريخ سررريد مبطرررأل (ت7332:هررر) يف مقاصرررد القررررآن
ومو وعات :
أولًا :مصطلحات املقاصد عند سيد مبطأل:
احدث سيد ب( عن اقاصد الق آن ك كبابه( :البصمث الفنزء ك القز آن)،
هك افسزززي ( :ك ظزززال القززز آن) ،هك كبابزززه( :خصزززائص البصزززمر اإلسزززالاء
هاقمااازه) ،هاحززدث عززن رنيعززة المززندم القز آي ك كبابززه( :اعززالم ك الب ثززق)،
لانَّزززه اسزززبعم اصزززبلحا أخززز

دزززء ك اعنزززى «اقاصزززد القززز آن» ،هدزززذ

المصبلحا دء:
أ -أغززز ا

القززز آن .ب -حقزززائق البصزززمر اإلسزززالاء .ج -اموزززمعا

الق ز آن .د -المززندم الق ز آي .هثثث -المززندم اإللدززء .و -ماعززد الق ز آن الاليززة.
ز -الحقززززائق الق آنيززززة .ح -األغزززز ا

الدثنيززززة .ط -المموززززمعا اإللديززززة.

ي -البمجيدا الدثنية.
هحين اخبل

اصبالحا سزيد بز( ك اسزمية «اقاصزد القز آن» ك يز ا،

نجد َّ
أن دذ دء عالة الذثن االمزما عزن اقاصزد القز آن نز سزيد بز( ،هدزذا
حص ز

نزز أن ثنززبد بمصززبلحه األخي ز « :اقاصززد الق ز آن»؛ فقززد اسززبعملم

بمصبلحا  ،ان أب زدا:

()32
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بحوث
()1

 .1أقس القرآن :هدذا المصبل عند الغلالء ك جماد الق آن .
 .2عل) القرآن :هدذا المصبل عنزد الغلالزء ،هابزن الع بزء ،هالق رنزء،
()2

هالنيضاهي ،هالدَ دلمي ،هغي دم .
 .3ط لثثب القثثرآن :هدززذا المصززبل هرل ك يز ا عنززد فخز الززدثن الز ازي،
()3

هاإلاام النقاعء ك (نظم الدرر) .
لت َّ
أن اإلاززام النقززاعء دززم الززذي أشززد اصززبل (اقاصززد القز آن)؛ حي ز
سزمى كبابززه ك ذكز اقاصزد سززمر القز آن بزززز( :اصزاعد النظز ك اإلشز اف علززى
َّ
اقاصد السمر) ،هاسبعم لفظ المقاصد ك ي ا ك دذا الاباب .هجا بعد اإلازام
الباد بن عاشمر ف ك -دم أثضا -ان اسزبخدام اصزبل (اقاصزد القز آن) ك
افسي (البح ث هالبنمث ) ،لت َّ
أن اإلاام الغلالء -حس( ازا هصز لليزه بح زء-
أه ان اسبخدم اصزبل (المقاصزد) ك اناحز اقاصزد القز آن هاموزمعااه،
كما سنق ذك ذلك.

( )7انظ دذ المماوع ان كباب :جماد الق آن ،للغلالء ،و.11 ،13 ،23
( )2انظ  :جماد الق آن ،و .13 ،72ه انمن الب هث  ،تبن الع بء ،و .222-227هافسي الق رنء،
( ،)772/7هافسي النيضاهي.)722/2( ،
( )3انظ  :نظم الدرر ك اناس( اآلثا هالسمر ،اإلاام النقاعء.)712/3( ،
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بحوث
ثانيًا :مقاصد القرآن عند سيد مبطأل:
هلقد انين للناحز بعزد ز ا ة اناحز القصزة ك كبزاب (البصزمث الفنزء)،
هافسي بعض اآلثا الق آنية ان افسي سزيد بز( ،هكبابزه (خصزائص البصزمر
اإلسززالاء هاقماااززه) ،هبعززد ز ا ة اؤلفززا سززيد بزز( األخز

=أنززه احززدث

بنا كني عن اقاصد الق آن الاز ثم ازن خزال القصزص هازن خزال اآلثزا
البء احم لرشالا لثنية هحقائق آنية ،هذك لدا نماذ هأا لة ك ي ة ،هكانت
ب اعة سيد ب( ك بيان اقاصد الق آن عدثمة النظي  ،هلقزد هصز

دزذ الرباعزة

الزدكبمر هصززفء عاشززمر فقززا « :هالحززق أنززه لززم ثزز ْ اق بزز( للززى دززذا الم اقززى
العززالء اززع الق ز آن ،هالبعني ز عززن أددافززه هغاثااززه ،هاسززجي اقاصززد هدداثااززه
با بدار هب اعة ت نعز ف لدزا ا زيال؛ لت ألنزه احز ق ،ههنزم هنزم القز آن الح كزء
العملززء ،هام َّ ز امجيدااززه ال هحيززة هالفا ثززة ها ع زا حيززا الممسززا ،هعززاش اززع
الق ز آن كمززا لززم كززان ثنززادد البنلث ز  ،فجززا

ألفاظززه نابضززة ب نفاسززه ،امبلجززة

()1

بداائه» .

( )7انظ  :ك ظال سيد ب(؛ لمحا

ان حيااه هأعماله هاندجه البفسي ي ،هصفء عاشمر ،المنمفية:

صم القلم الع بء ،ط7231 ،7دز2113/م ،و.11
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بحوث
ه د ذك سيد ب( صعمبة اسبقصا اقاصد الق آن هحص دا؛ ألنَّدزا ك يز ة
جززدا هابنززعنة؛ لززذا ززا ب نززه ذكز أدززم دززذ المقاصززد ،هلززم ثقصزد اسبقصززا دا
()1

هابنعدا ؛ ألن القار أه الناح لذا أرال اسبقصا دا ثجددا با ة ههفز ة ،ه زد
ثقسزمدا
بدا للناح بسن( ك ة المقاصد الق آنية ك الق آن هعند سيد بز( ،أن َ
حس( انمعدا للى سمين:
القسا األول :ق  :القرآن ا جم ل ة :هدء أربعة:
 .7اقصد بيان الحقيقة اإللدية.
 .2اقصد بيان حقيقة الامن.
 .3اقصد بيان حقيقة الحياة.
 .2اقصد بيان حقيقة اإلنسان.
ذكزز سززيد بزز( دززذ المقاصززد األربعززة ك كبابززه( :خصززائص البصززمر
اإلسالاء هاقماااه) ،هادبم بنياهنا ،هذك لدا اآلثا الق آنية البء احدثت عندا،
هب َّين َّ
أن ك اآلثا الق آنية ادهر حزم بيزان دزذ الحقزائق هالمقاصزد ،هبز َّين أن
احت دذ المقاصد هالحقائق األربعزة جلئيزا اموزحدا ها جزع لليدزا ،هنزرتق

( )7انظ  :البصمث الفنء ك الق آن ،سيد ب( ،و.711-712
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بحوث
سيد ب( ثن ك دزذا بنفسزه هثنزين ازا ثعنزء هبزذ الحقزائق ،فيقزم سزيد بز(:
«هداذا ثجد اإلنسان ان ك ز ة النصزمو الق آنيزة هانمعدزا حزم دزذ الحقزائق
األساسية اا ثنع بالقصد للى بياهنزا هاحدثزددا ،هالبمسزع فيدزا؛ لبازمن اعزدة
كاالززة شززاالة للبصززمر اإلسززالاء المسززبق  ،الززذي ثسززبمد لننااززه -كمززا ثسززبمد
()1

اصميمه -ان المصدر ال باي المضنمط ،الممثم بصحبه هبعلمه هخرباه» .
ثؤكد سيد بز( َّ
أن القز آن كلزه ت ثعزده أن ثازمن ايزدانا هاموزمعا لنيزان
دزذ الحقززائق األربززع أه ببعنيز آخز المقاصززد األربعززة؛ هاززع َّ
أن سززيد بزز( لززم
ثص َ ك بنعض المقاصد البء اافق أك ان االم عن المقاصد ك اعبناردا اقاصد
للق آن؛ كمقصد المعزال ،هاقصزد األحازام از ال ،لت أنزه ثمازن أن ثزدْ ر دزذان
المقصدان ك أحد دذ المقاصد األربعزة ،فمقصزد بيزان حقيقزة الحيزاة عنزد سزيد
ب( ثندر احبه اقصد المعال عند بعض العلما ؛ َّ
ألن اا بعزد الحيزاة دزم اليزمم
اآلخ هدم المعال ،فيازمن لاخزال ك اقصزد بيزان حقيقزة الحيزاة هازا بعزد الحيزاة
هدم المعال.

( )7انظ  :خصائص البصمر اإلسالاء هاقماااه ،سيد ب( ،القاد ة :لار الن ه  ،ل ، .و.777
هانظ لنيان دذ المقاصد هالحقائق دذ الصفحا .33 ،3-2 :
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بحوث
هأاا اقصد البن ثع أه األحاام عند بعض العلما الزذي لزم ثز ل البصز ث
به عند سيد ب(؛ فيمان للخاله ك اقصد بيان الحقيقة اإللدية البء فيدزا امحيزد
ال بمبية هاأللمدية؛ َّ
ألن البن ثع عنالة ،فالعنالة شز ثعة ،كمزا زا اعزالى :ﱹﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱸ [المائدة ،]23 :هاقصد بيزان حقيقزة الحيزاة البزء دزء
العنالة ،كما ا اعالى :ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱸ [الذارثا .]21 :
هثمان للخا اقصد البن ثع أثضا ك الحقيقزة اإلنسزانية؛ َّ
ألن الدزدف ازن
خلق اإلنسان دم العنالة البء دء البن ثع ،كمزا ثسزبفال ذلزك ازن اآلثزة السزابقة،
َّ
هألن الحياة هاإلنسان لذا لم ثان اعدما العنالة فال ثحققزان الدزدف ازن الحيزاة،
كمززززززا ززززززا اعززززززالى :ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ
[المؤانمن.]772 :
هنذك بيان دزذ المقاصزد هالحقزائق األربزع البزء ذك دزا سزيد بز( علزى
الرتاي( المذكمر سابقا:
 .7املقصد األول :بيان احلقيقة اإلهلية:
هدذا المقصد لم ثنف ل به سيد ب( ،فقد سنقه ك جعله ان اقاصد القز آن
أبم العناس بن س ثم (  )311:بعنارة« :األسما هالصفا » ،هالبربي بعنارة:
«البمحيززد» ،هأبززم حااززد الغلالززء ( 212:دزز) بعنززارة« :اع ثز

المززدعم لليززه»،

هابزززن بزززز َّ جان اإلشزززنيلء ( 232:دزززز) بعنزززارة« :البمحيزززد» ،هابزززن الع بزززء
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بحوث
( 223:دز) بعنارة« :البمحيد» أثضا ،لت أنَّه ألخ فيه المقصد ال ال عند سزيد
()1

بزز( هدززم اقصززد «بيززان حقيقززة الاززمن»  .هدززم عنززد العززل بززن عنززد السززالم،
هالنيضاهي ،هابن عاشمر ،بعنارة« :ال نزا علزى اإللزه» ،هعنزد ابزن جزلي بعنزارة:
«اع فة ال بمبية» ،هعند ابن القيم ك القسم ال اي ان اقاصد الق آن هدم (الخرب)
بعنارة« :خرب عن الخالق اعالى هأسمائه هصفااه هأحاااه».
ثقم سيد ب( عن دذا المقصد هالحقيقزة« :لن دزذا البصزمر ثقزمم اببزدا
علززى اع ث ز

النززاس ب ز هبم اع ثف زا ل يق زا كززااال شززااال ثع ز فدم بذااززه سززنحانه،

هثع فدم بصفااه ،هثع فدم بخصائص األلمدية المبف لة ،البزء ا ْف دزا اماازا ازن
خصائص العنملثزة ،كمزا ثعز فدم بز ث دزذ األلمديزة ك الازمن ،هك النزاس ،هك
جميع العمالم هاألام الحية ،هثبم دذا البع ث

على نبا هاسع جزدا ك القز آن

الا ثم ،ثصن اعه المجمل اإللدء ك النفس النن ثة هجملا أكيدا هاوحا امحيا
اؤ َثز ا ،ث خذ النفس ازن أ باردزا جميعزا ،هاعزيش اعزه الزنفس انزدهلة لليزه ،ت
املك البفلت انه ،هت نسيانه ،هت لغفاله؛ ألنزه ازن القزمة هالموزمك هالفاعليزة،
بحي ثماجه النفس لائما ،هثرتا

()2

لدا لائما ،هثؤث فيدا لائما» .

( )7انظ  :انمن الب هث  ،ابن الع بء المعاف ي ،و.222-227
( )2انظ  :خصائص البصمر اإلسالاء هاقماااه ،سيد ب( ،و.721 ،712-717
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بحوث
ه ززد ذك ز سززيد بزز( احززت المقصززد األه هالحقيقززة األهلززى «الحقيقززة
اإللدية» ك كبابه( :خصائص البصمر اإلسالاء) =آثا

آنية ك ي ة ،البء انز ك
()1

دذا المقصد هانين أدمية اع فبه هادب  ،هاد على البنمثه بزه ،هالقصزد لليزه .
هسيد ب( هبذا الصنيع اقب
المصح

الن ث

ألث اإلاام الغلالء الذي س ل اآلثا الق آنية ان

ك كبابه المقاصدي( :جماد الق آن هلرر ).

 .4املقصد الثاين :بيان حقيقة الكون:
انا اآلثا الق آنية نبا ا هاسعا ك بيان دذ الحقيقزة ،هبيزان دزذا المقصزد
العظيم ان اقاصد الق آن ،هكان حدث الق آن عزن (الازمن) هازا ثبعلزق بزه -كمزا
ثززذك ذلززك سززيد بزز( -ززد شززم الاززمن هحقيقبززه ،هاصززدر هجززمل  ،هعال بززه
بخالقززه ،هعنملثبززه لززه ،هاسززبعدال تسززبقنا الحيززاة ،هعال بززه باإلنسززان ،هعال ززة
اإلنسان به ،هغي ذلك ان الجلئيا البء ابعلق بحقيقة الامن ك الق آن الا ثم.
هثع َ ف الق آن للناس رنيعة الامن الذي ثعينمن فيه ،هخصائصزه ،هارانارزه
بخالقززه ،هلتلبززه علززى خالقززه ،هاسززبعدال لننزز ة الحيززاة فيززه هاألحيززا  ،هكيزز
ثسبفيدهن بب َينا رز ه َّ
هلذااه ،هثجبننمن خنائ ه هش هر  ،هثنين لدم اا َّ
سخ لدم
بإذنه اعالى ...للج(.)2

( )7انظ  :خصائص البصمر اإلسالاء هاقماااه ،سيد ب( ،و.712-712
( )2انظ  :خصائص البصمر اإلسالاء ،سيد ب( ،و.712
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بحوث
ثقززم سززيد بزز( عززن ادبمززام الق ز آن بنيززان حقيقززة الاززمن« :هامززا ثالحززظ
بمومك ك اندم الرتبية الق آي ك ة امجيه اإللراق النن ي للى ازا ك الازمن ،هازا
ك األنفزس ،اززن أاززارا هآثززا  ،هامجيززه دززذا اإللراق للززى اصززاحنة صززنعة اهلل ك
األنفززس هاآلفززا  ،ذلززك َّ
أن دززذ المصززاحنة (فززم أهنززا ان َنززه اإللراق النن ز ي للززى
اع فة الصانع ان صنعبه ،هلجالله بإلراق عظمبه ان عظمزة صزنعه ،هحنزه بزإلراق
عظمة أنْعمه) ،فدء ك الم ت ذااه ابنع اإللراق اإلنساي بخصائص الزك الصزنعة:
ان ل َّ ة هاناسق هانبظام ،ت خل فيه هت اصالم هت افاه  ،كما ابنعزه بززممحياهتا
كذلك ،ان سنن هحقائق هاق را .)1(»...
ه د ذك احمد بز( -هدزم األ النزقيق لسزيد بز(َّ -
أن اآلثزا الق آنيزة
المبحدثة عن الامن ك ي ة ،فقا « :ان أك الممومعا هرهلا ك الق آن الحدث
عن آثا اهلل ك الامن ك اع

الحدث عن ضية األلمدية ...هك السمر الماية

بصفة خاصة ا ل اإلشارا با ة الحمظزة زد ازمدم أله هدلزة بمجزمل الباز ار،
بمعنى البماث »(.)2

( )7انظ  :خصائص البصمر اإلسالاء ،سيد ب( ،و.723-721
( )2انظ  :لراسا
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بحوث
 .3املقصد الثالث :بيان حقيقة احلياة:
ثن ك سيد ب( أنه كما صد الق آن للى بيان حقيقة الامن ،فقد صد للزى
بيان حقيقة (الحياة) البء ثعيندا الناس ك دذا الازمن ،بنزبى أنماعدزا هأجناسزدا
هأشاالدا هلرجاهتا ،هاصزدردا ،هعال بدزا ببنيعزة الازمن ،هعال بدزا بمنزدعدا،
هادبم الق آن بنيان حالبين اثنبين للحياة النن ثة« :حالبان اثنبان ابعزاهران الحيزاة
النن ثة على اد اللاان هاخبالف الماان؛ حالة الدد هحالزة الضزال (ادمزا
انمعت ألمان الضال ) ،حالة الحق هحالة النار (ادما انمعت ألزمان النارز )،
حالة النزمر هحالزة الظزالم (ادمزا انمعزت ألزمان الظزالم) ،حالزة النز ثعة هحالزة
الدززم (ادمززا انمعززت ألززمان الدززم ) ،حالززة اإلسززالم هحالززة الجادليززة (ادمززا
انمعززت ألززمان الجادليززة) ،حالززة اإلثمززان هحالززة الافزز (ادمززا انمعززت ألززمان
()1

الاف )»...للج .
ثم س ل سيد ب( اآلثا ك دذ الحقيقة هدذا المقصد الاني لالسزبدت
()2

هبا على اا اسبننبه ان دذا المقصد هالحقيقة الق آنية .

( )7انظ  :خصائص البصمر اإلسالاء ،سيد ب( ،و.33
( )2انظ  :خصائص البصمر اإلسالاء ،سيد ب( ،و.713-711
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بحوث
 .2املقصد الرابع :بيان حقيقة اإلنسان:
ذك ز سززيد بزز( َّ
أن حززدث القز آن عززن (اإلنسززان) هحقيقبززه ،هخصائصززه
هاصززدر  ،هغاثززة هجززمل  ،هاززندم حيااززه؛ اقصززد عظززيم اززن اقاصززد الق ز آن،
هاحدث الق آن عن اإلنسان حزدث ا اسبفيضزا ،انزاه اصزدر هاننز  ،هرنيعبزه
هخصائصه ،ها كل ك دذا المجمل ،هغاثة هجزمل  ،هعنملثبزه ل بزه هاقبضزيا
دذ العنملثة .ثم نماحء وعفه ه ماه ،ههاجنااه هاااليفزه ،هكز صزغي ة هكنيز ة
ابعلق بحيااه ك دذ األر

 ،هالله ك العالم اآلخ ؛ د س َّب ْاه اآلثزا الق آنيزة،

ه صد ْ للى بيانه هافصيله ك آثا هسمر خ َصصت لذلك.
ه د ب َّين سيد ب( ك كبابه( :اعالم ك الب ثق) أن الق آن الماء ركَّل ك يز ا
على بيان حقيقة اإلنسان اع الحقائق ال الث األخ

( )7انظ  :اعالم ك الب ثق ،سيد ب( ،احقيق :علء بن ناث
2113م7231/دز ،و.23
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بحوث
القسا الين  :ق  :القص) عن س قطب:
َّ
لن اقاصززد صززص القز آن ك يز ة ،ه ززد ثصززع( حصز دا بسززن( انززدراجدا
احت المقاصد الق آنية اإلجمالية األربعة البء سنق الحدث عندا ببفصي  ،ه زد
ذك سيد ب( نماذ ان اقاصد القصص ك الق آن ،هذك أنَّه ت ثمازن لحصزا
دزززذ المقاصزززد ألنَّدزززا ك يززز ة ،هذكززز َّ
أن أدزززم هسزززيلة للقززز آن ك ع وزززدا دزززء
()1

(القصة)  .هخالصة اا ذكز سزيد بز( ازن اقاصزد القصزص الق آنيزة ثمانيزة
اقاصد ،هدء:
 .1المقص األول :المحدة (البمحيد).
 .2المقص الين  :لثنا المحء هال سالة (الننمة).
 .3المقص الين لث :اصدثق البننزي هالبحزذث (المعزد هالمعيزد ،الرتغيز(
هالرتدي().
 .4المقص الرابع :بيان نعمة اهلل على أننيائه هأصفيائه.
 .5المقص السث

 :اننيزه بنزء آلم علزى غماثزة النزيبان ،هلبز از العزداهة

الخالدة بينه هبيندم (اتببال ).

( )7انظ  :البصمث الفنء ك الق آن ،سيد ب( ،و.722
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بحوث
 .6المقصثثث السثثث دس :بيزززان زززدرة اهلل علزززى الخزززمار (اإلعجزززاز ،أه
المعجلة).
 .7المقص السث بع :بيزان عا نزة ال َبينزة هالصزالك ،هعا نزة النز هاإلفسزال
(المعال).
()1

 .8المقص الين ن :بيان الفار بين الحامة اإللدية هالحامة اإلنسانية .
ثالثًا :أثر كر سيد مبطأل املقاصد عند املعاصريو:
لقززد كززان لفا ز سززيد بزز( المقاصززدي أث ز كني ز عنززد المعاص ز ثن؛ هاززن
أب ز زدم النززيج الززدكبمر رززه جززاب العلززماي ،هالززدكبمر فبحززء حسززن الاززاهي،
هثبجلى دذا األث ك اصني

النيج ره جاب لمقاصد الق آن هغاثااه للزى ثالثزة:

البمحيد ،هالبلكية ،هالعم ان .ه د ش ك النيج ره جاب العلزماي دزذ المقاصزد
فز أ َّ
أن الخبززاب القز آي لززه اصززدر دززم اهلل انززارق هاعززالى ،هلززه ازن ه َجزه لليززه
الخباب هدم اإلنسان ،هدناق ايدان الفع اإلنساي هدم الازمن ،هعليزه ثبحقزق
()2

فيه العم ان .

( )7انظ  :البصمث الفنء ك الق آن ،سيد ب(.
( )2انظ  :جدمل العلما ك اسبنناط اقاصد الق آن ،ل .اسعمل بملهخة ،المؤام العالمء للناح ين ك
الق آن الا ثم هعلماه ،و.313-313
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بحوث
فدززذ ال الثززة المقاصززدثة للخبززاب القز آي عنززد النززيج رززه جززاب العلززماي
اخبصززار لمززا سززنق اززن اصززني

سززيد بزز( لمقاصززد الق ز آن للززى المقاصززد أه

الحقائق األربع ،هدء بيان :الحقيقة اإللدية ،هالحقيقة الامنيزة ،هحقيقزة الحيزاة،
هحقيقة اإلنسان؛ لت َّ
أن النيج ره جاب اخبص الك المقاصد األربعة للى ثالثة:
هدء :البمحيد ،هالامن ،هاإلنسان.
ثقم الدكبمر اسعمل بملهخة عن دذا البصني
جاب العلمايَّ « :
لن دذا البصزني

المقاصدي عند النيج ره

الزذي امصز لليزه العلزماي ،اصزني

اجمز ،

هلانه اضمن اقاصد أساسية شاالة؛ فمقصد البمحيزد عنزد ثنزم المعزال؛ َّ
ألن
المعززال ثرتا ز( علززى القززم بالبمحيززد ،هاقصززد البلكيززة الززذي ذك ز ت شز َّ
زك أنززه
ثبضمن األخزال هر فزا ازن البنز ثع ،أازا اقصزد العمز ان فينزم كز أحازام
الن ثعة ،هلانزه ثزمحء ب نزه ثمبزد للزى كز ازا ثنبدعزه اإلنسزان هثدبزدي لليزه ازن
هسائ هنظم حيااية احقق اندأ اتسبخالف هعمارة األر

ك لرار العنملثة هلل

سنحانه هاعالى؛ هلذ لم ثجع العلماي اموم القصص اقصزدا خاصزا للقز آن
فز َّ
ززُن جانززز( القصزززص لزززيس اقصزززدا لذاازززه ،هلانزززه اقصزززد ثعزززلز المقاصزززد
األخ

()1

» .

( )7انظ  :جدمل العلما ك اسبنناط اقاصد الق آن ،ل .اسعمل بملهخة ،و.313
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بحوث
هأاا الدكبمر فبحء حسن الااهي الذي أ َّل

كبابا احدث فيه عزن انظمازة

اقاصززدثة اباززمن اززن ززيم عليززا ع َّيندززا ،هدززء :اهلل الخززالق ،هالع زالم المخلززم ،
هاإلنسان المسزبخل  .هاعبزرب الزدكبمر الملازاهي دزذ ال الثزة حقزائق للبصزمر
اإلسالاء ،ثم ذك اقماا دزذا البصزمر هدزء ثالثزة انصز( ك هالي المقاصزد
الق آنية ك نظ سيد ب( هالنيج ره جاب العلماي ،هدء:
 .1البمحيد ،هدم المقصد األعلى؛ لقمله اعالى :ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﱸ [الذارثا .]21 :
 .2البلكية :الكية اإلنسان ك عقله ،ه لنه ،هسلمكه ،هااله ،هعال ااه.
 .3العمززز ان :عمززز ان الازززمن االثزززا هاعنمثزززا ،هثبم ززز ك :اتسزززبخالف،
هالبماين ،هاتسبعمار.
ه ززد صزز َّ ك الززدكبمر فبحززء حسززن الملاززاهي ك اقداززة ع وززه لابابززه:
(انظماة القيم المقاصدثة هاجلياهتا الرتبمثة) ،البء ألقادا ك احاو ة يمة علزى
النناة ببل( ان اسبنارثة المعدد العالمء للفا اإلسالاء ،المغ ب ،ببزارثج:
ال الثززا  71حلث ان/ثمليززم 2121مَّ ،
أن فاز ة ا ليفززه للابززاب بززدأ عنززداا ز أ
المؤل

البنعزة األهلزى الصزالرة لبفسزي سزيد بز( (ك ظزال القز آن) ،حيز

هعززد سززيد بزز( ك دززذا البفسززي أن ثؤ َلزز

كبابززا ثبحززدث عززن أربززع حقززائق

اقاصدثة ،هدء :اهلل ،هالامن ،هالحياة ،هاإلنسان .فلما صدر كبزاب سزيد بز(
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بحوث
المسز َّزمى (حقززائق البصززمر اإلسززالاء هاقماااززه) ال زذي احززدث فيززه عززن دززذ
المقاصد األربعة :بيان الحقيقة اإللديزة ،هبيزان الحقيقزة الامنيزة ،هبيزان الحقيقزة
اإلنسانية ،هبيان حقيقة الحياة .لزم ثنز
ا لي

غليز الزدكبمر الملازاهي ،فعزلم علزى

اامنزة ازن :اهلل الخزالق،
كباب ثبحزدث فيزه عزن انظمازة اقاصزدثة يم َّيزة َّ

هالعززالم المخلززم  ،هاإلنسززان المسززبخل  .هأا زا يمززة دززذ ال الثززة فببم ز ك
اقصد :البمحيد ،هالبلكية ،هالعم ان.
دذ دزء خالصزة فاز النزيج رزه جزاب العلزماي ،هالزدكبمر فبحزء حسزن
الملااهي ك ابزمث فاز ة سزيد بز( المقاصزدثة هانقيحدزا هاخبصزاردا هبيزان
فحمادا ،فلسيد ب( الفض ك اجليزة دزذ المقاصزد نلدمزا ،هلدمزا الفضز ك
ابمث دا هبياهنا بالغا للناس هليزنذرها به هليبذ َّك أهلم األلناب.
رابعًا :مقاصد السور القرآنية ومو وعاهتا واهتمام سيد مبطأل هبا:
ثبميل سيد ب( عن ك ي ان المفس ثن بادبماازه بنيزان اموزمعا السزمر
هاقاصددا العااة هالمدمة ،ه د سلك ك الان

عن ذلك ر ثقزة جميلزة هدزء

اقسيمه للسمرة الق آنية للى هحدا امومعية ،هبيان از ابط الزك المحزدا ك
المقصد العام هال ئيس للسمرة ،هدم ازا ثعز ف ك علزم النالغزة الق آنيزة بززز(علم
المناسنا بين السمر هاآلثا ) ،ه د اسبخدم سزيد بز( اصزبل (المنزادد)
ك البعني عزن دزذ المحزدا هالمموزمعا هالمقاصزد ،كمزا اسزبخدم كزذلك
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بحوث
اصززبلحا أخزز

ا الفززة لدززذا المصززبل  ،ا زز ( :األغزز ا

) (األدززداف)

(المظززاد ) (المموززمعا ) (المحززمر) ...للززج ،لت َّ
أن اصززبل (المن زادد) لززه
ااانة خاصة عند سيد ب(؛ حي أ َّل

كبابا ف ثدا ان نمعه ك أحد اموزمعا

سزما ك يز ازن
الق آن هاقاصد  ،هدم (اقصزد المعزال) أه (علزم المعزال) -كمزا َّ
العلمززا السززابقين؛ كفخزز الززدثن الزز ازي ،هالنيضززاهي ،هابززن جززلي الالنززء،
ههلء اهلل الدَ دلمي هغي دم ،-هدذا الاباب دم المع هف بزززز(انادد القيااة ك
الق آن) ،فدذا المؤ َّل

دم عنارة عن افسي اموزمعء اقاصزدي للقز آن ك أحزد

أدم اقاصد هامومعااه ،هدم اقصد المعال أه القيااة ،ه د بذ فيه سيد ب(
جدززد لمص ز

اموززمعا القيااززة هانززادددا ب سززلمب ألبززء جز َّزذاب ،ثبمبززع

القار بق ا ة سبمر دذا الاباب ال ائع.
هلقززد آازن سززيد بزز( بز َّن لاز سززمرة اززن سززمر القز آن اموززمعا هاحززدا
أساسيا أنللت ان أجله ،لت َّ
أن ذلك ت ثمنع أن ابضمن السمرة عزدة اموزمعا
اابعزة للمموززم األساسزء لبلززك السززمرة ،ثقزم سززيد بزز( هدزم ثبحززدث عززن
اموزززم (سزززمرة األنعزززام) المايزززة« :فلاززز سزززمرة شخصزززيبدا ،هاالاحدزززا،
هاحمردا ،هر ثقة ع ودا لممومعدا ال ئيس ،هالمؤ َث ا الممحية المصزاحنة
للع

هالصمر هالظال هالجم الذي ثظللدا ،هالعنزارا الخاصزة البزء اباز ر

فيدا ،هاامن أشنه باللمازم المب لة فيدا ...حبى هدء ابناه امومعا هاحزدا أه
امومعا ابقاربة ،فليس المموزم دزم الزذي ث سزم شخصزية السزمرة هلانزه
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بحوث
دذ المالا هالسما الخاصة هبا .هدذ السمرة -اع ذلك -اعالم اموزمعدا
األساسء بصمرة ف ثدة ،لهنا ك ك لمحزة اندزا هك كز ام ز  ،هك كز انزدد،
()1

ام ال هعة الناد ة» .
هبنزا علززى دزذا المنززدأ كزان سززيد بز( ثنززي ك اقدازة افسززي لا يز اززن
السمر للى احمردا الذي ادهر عليه آثاهتا ،هاموزمعدا الزذي اعالجزه هابحزدث
عنه ك ريا آثاهتا.
ثقم الدكبمر عنزد الفبزاك الخالزدي« :لقزد كزان سزيد بز( ح ثصزا  -نز
الند ببفسي السمرة -على للراق المحزدة المموزمعية فيدزا ،هازا ا ازء لليزه ازن
اقاصد سااية ،هاع فة شخصيبدا المبف لة ،هالم مف علزى اموزمعدا الز ئيس؛
هلذلك كان ثق أ السمرة الااالة -كمزا ثخزرب عزن نفسزه ك اقدازة افسزي  -عزدة
ا ا  ،هربما عاهل ا هتا هالنظز فيدزا ثمازا بعزد ثزمم؛ احاهلزة انزه ك للراق ازا
سنق ذك  ،هحبى ثدبدي -رحمه اهلل -للى امومعدا الز ئيس ،هاحمردزا العزام
الذي ادهر حمله سائ امومعاهتا الف عية األخ

()2

. »...

( )7انظ  :ك ظال الق آن ،سيد ب(.)7172/2( ،
( )2انظ  :ادخ للى ظال الق آن ،الدكبمر صالك عند الفباك الخالدي ،و.772
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بحوث
هث ْن ز ازندم سزيد بز( ك البعنيز عزن اقاصزد السزمر الق آنيزة ك نقببزين،
هدما:
النقطة األولى :أنه ثقارن بين سمراين لذا اشرتكبا ك أحد المقاصد الق آنيزة،
هثنززين ر ثقززة اناهلدمززا لجمانزز( ذلززك المقصززد ،هنجززد دززذا المززندم ظززاد ا ك
اقارنة سيد ب( لمقصد سمرة األنعام هاألع اف ،فقد بز َّين أهنمزا اافقبزا ك بيزان
اقصد العقيدة؛ فسمرة األنعام عالجت العقيدة ك ذاهتا ،أي :اإلثمزان بزاهلل هحزد
هنفززء الن ز كا عنززه ،بينمززا عالج زت سززمرة األع ز اف العقيززدة ك اجززا البززارثج
النن ي ك اجا رحلة النن ثة كلدا انبدئة بالجنزة هالمزُ األعلزى ،هعائزدة للزى
()1

النقبة البء انبلقت اندا .
النقطة الين ن ة :المندم ال اي الذي سلاه سزيد بز( ك بيزان اقاصزد السزمر
دم انيان نم السمرة لن كانت ااية أه ادنية ،انبال ا ازن انزدأ امزاثل النزمعين ك
المقاصد هالخصائص؛ فزالق آن المازء (هلزم أنزه ز آن ازن القز آن) ثنزرتق ازع
سائ ك خصائصه الق آنية العااة ،هك اف ل ان ك

زم آخز ت ثحمز البزابع

ال باي الف ثد العجيز( ،ك المموزم هك األلا سزما  .ه زد دزد دزذا المزندم
سيد ب( للزى اسزبخالو اموزم القز آن المازء هاقاصزد  ،فززز«اموزمعا

( )7انظ  :جدمل العلما ك اسبنناط اقاصد الق آن ،الدكبمر اسعمل بملهخة ،و.311-312
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بحوث
السمر الماية هددفدا األه دزم بنزا أسزس العقيزدة ،أازا األصزم الانيز ة لدزذ
()1

العقيدة :فدء المحء ،هال سالة ،هالبمحيد ،هالنع  ،هالحساب ،هالجلا » .

( )7انظ  :جدمل العلما ك اسبنناط اقاصد الق آن ،الدكبمر اسعمل بملهخة ،و.311-312
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بحوث
املطلأل اخلامس :جهود ممد مبطأل (ت7333:هر) يف مقاصد القرآن ومو وعات :
أولًا :مصطلحات املقاصد القرآنية عند ممد مبطأل:
اسززبخدم احمززد بزز( اصززبلحا اقاصززدثة عنززد حدث ززه عززن اقاصززد
الق آن ،هأك الك المصبلحا اسبخدااا دم اصزبل (اموزمعا القز آن)،
اسززبخداه ك يز ا ك حدث ززه عززن اموززمعا السززمر المايززة هالمدنيززة ،هاصززبل
()1

(أدداف الق آن) ،هدم ثاي اصبل اسبخداه ك بيان اقاصد الق آن .
ثانيًا :مقاصد القرآن عند ممد مبطأل:
ذك ز احمززد بزز( َّ
أن للق ز آن اقاصززد خاص زة ،هكززان األسززلمب المخبززار
لسم دزذ المقاصزد هاألدزداف الخاصزة دزم أسزلمب (القصزة) أه (القصزص)
الهلة بلخارف فنية لمبعة الق ا  ،باإلوافة للى امصي ال سالة اإللديزة ام لزة ك
َّ
اموزم السززمرة البززء ثقززص اهلل علززى عنززال اززا ثنززا اززن صززص هأننززا ددائيززة
()2

هلرشالثة بالغة .
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( )7انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.21

( )2انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.21

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
احمد بز( َّ
أن اتخزبالف الما زع بزين السزمر المايزة هالمدنيزة ازن

هث

حي األسلمب الفنء هالبعني ي سزننه دزم اخزبالف اموزمعدما هاقصزددما ك
ال سالة البء ا اء لليدا كز سزمرة اايزة أه ادنيزة؛ فخصزائص البعنيز ك السزمر
الماية ان ص اآلثا هس عة الننض ،هس عة الح كة ،هلثارهتا للمجدان؛ لنمزا
ذلززك لمموززمعدا هاقصززددا الززذي ثبعل زق بالعقيززدة اإلثمانيززة البززء بززدأ الق ز آن
برتسيخدا ك نفمس المؤانين .هكذلك خصائص السزمر المدنيزة البزء دزء رزم
اآلثا هالب َنء ك الح كة الذي دم أ ب للى لثارة الب ا الفا ي اندا للى لثزارة
المجززدان ،فدزززذ اعزززدة عااززة غالنيزززة هليسزززت ابزز لة ك بنزززا السزززمر المايزززة
()1

هالمدنية .
هث

احمد بز( َّ
أن اموزمعا القز آن الزمارلة ك السزمر دزء ام يفيزة،

أي :ل َّن اهلل اعززالى دززم الززذي اخبززار لا ز سززمرة اموززمعدا هاقصززددا هاززا ا ثززد
ْ
احقيقه هبيانه للناس ،هاسبندد احمد ب( على ذلك بدليلين:
ال ل األولَّ :
أن الننء ﷺ اا كان ثع ف اموزع اآلثزة هالسزمرة لت بعزد أن
()2

ثخرب جربث ڠ بمااهنا هاحلدا .
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( )7انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.21

( )2انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.73

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
ال ل الين  :هجمل آثا ااية ك سمر ادنية هعاس ذلك؛ اما ثزد علزى
()1

ام يفية امومعا سمر الق آن هاقاصددا .
هث ز

احمززد بزز( َّ
أن العقيززدة دززء المقصززد القزز آي كل زه؛ الماززء انززه

هالمدي ،هلم اان السمر الماية اخبصزة بمقصزد العقيزدة لهن السزمر المدنيزة،
هدززذ العقيززدة ليسززت شززيئا هاحززدا؛ بزز لدززا فزز ه هأجززلا دززء البززء انززا
بمجممعدا المقصد الق آي الغائء الزذي نزل ازن أجلزه القز آن .ففز ه العقيزدة
هأجلاالدا المبن َعنة عند احمد ب( دء خمسة:
 .7اع فة الخالق( .ان خالق دذا الامن؟).
 .2اع فة اد َب الامن هاألحداث( .ان ادب الامن هادب األحداث؟).
 .3اع فة أص اإلنسان هاجيئه( .ان أثن جئنا؟).
 .2اع فة المعال بعد المجمل( .للى أثن نذد( بعد المم ؟).
 .2اع فة غاثة الحياة ن المم (ألي غاثة نعيش؟).

( )7انظ  :لراسا
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آنية ،احمد ب( ،و.73-73

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هثع َ ف احمد ب( العقيدة بمعنادا المبلق ب نَّدا« :اإلثمان بمجزمل خزالق
دززذا الاززمن ،ثززم هجززمل اجممعززة اززن البصززمرا ك أذدززان النززاس حززم ذلززك
الخالق ،ابنع ببابعدا ها ع الحياة ك األر

()1

» .

ثقم احمد ب( ك بيان َّ
أن العقيدة دء اقصد الق آن األصلء هامومعه
ال ئيس بنبى ف هعدزا هأجلائدزا هأبماهبزا« :المموزم الز ئيس ك السزمر المايزة
كلزه دززم العقيزدة ،دززم "ت للزه لت اهلل" باز امجناهتزا ك اآلفززا هاألنفزس ،هكز
افصيالهتا هاف ثعاهتا ،هك اقبضياهتا ك ها ع النفس هها ع الحيزاة ،بز نسزببيع
أن نقززم ك الحقيقززةَّ :
لن العقيززدة دززء المموززم ال ز ئيس ك الق ز آن كل زه؛ اا َي زه
()2

هادن َيه على السما » .
هذكز احمززد بزز( َّ
أن العقيززدة ليسززت باب زا هاحززدا ،بز لدززا أبززماب ك ي ز ة،
هحص دا ك سبة أبزماب؛ هدزء بمجممعدزا ابازمن العقيزدة الصزحيحة ال اببزة ك
الق آن ،هدء اقاصد الجلئية:
 .7اإلثمان باهلل( .اقصد امحيد األلمدية).
 .2اإلثمان باليمم اآلخ ( .المعال).

()712

( )7انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.21

( )2انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.22

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
 .3اإلثمان بالمالئاة هالاباب هالننيين ،هالقدر خي هش .
 .2صص األننيا هالم سلين( .اقصد القصص).
 .2ضية اتببال بين آلم هالنيبان( .اقصد اتببال ).
()1

 .1أخال يا "ت لله لت اهلل"( .اقصد األخال ) .
ثالثًا :شرح آحاد أبواب مقصد العقيدة الكلي القرآين عند ممد مبطأل:
الب ب األول :ا يم ن ب ل واألل)ه ة :
ث

احمد ب( َّ
أن باب اإلثمان باهلل ،أي :امحيد األلمدية ،دم المموزم
()2

هالمقصد ال ئيس ك العقيدة ،هدزم ثنزم الحيزل األكزرب ازن اجمزم القز آن .
هب َّين كذلك اا اخبص به الق آن الماء ان اإلعدال النفسزء هال هحزء ك اقصزد
العقيززدة فيمززا ثبعلزق بنززاب اإلثمززان بززاهلل ،هكيز
()3

ان ثع األحاام الباليفية .

()711

( )7انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.32

( )2انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.11

( )3انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.12

ادززد الب ثززق للقز آن المززدي ك
َّ

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
الب ب الين  :ا يم ن ب ل ) ارةر وعلا المع د :
َّ
لن باب اإلثمان باليمم اآلخ ثلء باب اإلثمان باهلل ك األدمية؛ لذا ثق نه
الق آن غالنا اع اإلثمان باهلل اعالى ،كما ثقم احمد ب(« :ثملء الق آن أدمية
بالغة لإلثمان باليمم اآلخ حبى ليلحقه ك ك ي ان المماوع باإلثمان باهلل
اناش ة ،لثنااا هنفيا؛ فيص
هثص

المؤانين ب نَّدم دم الذثن ثؤانمن باهلل هاليمم اآلخ ،

الااف ثن ب نَّدم ت ثؤانمن باهلل هت باليمم اآلخ  ،كما ثص

ب هنم ثلعممن ب هنم ثؤانمن باهلل هاليمم اآلخ  ،جا ك هص

المنافقين

المؤانين :ﱹﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﱸ [النق ة ،]711 :ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﱸ [البال  ،]2 :هجا ك ش ن الافار :ﱹﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ [البمبة ،]23 :هجا ك ش ن المنافقين :ﱹﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱸ [النق ة ،]3 :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﱸ [النسا  ،]33 :هداذا ثجء اإلثمان باليمم
()1

اآلخ ا انبا ارانارا اناش ا باإلثمان باهلل هابمما له» .

( )7انظ  :لراسا

()711

آنية ،احمد ب( ،و.12-12

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هذك احمد ب( َّ
أن اإلثمزان بزاليمم اآلخز اشزبملت عليزه السزمر المايزة
أن الحزدث عنزه ك المايزة أك ز  ،هذكز َّ
هالمدنية على السزما  ،لت َّ
أن المناز ثن
لليززمم اآلخزز هالمززؤانين بززه كلدززم احبززاجمن للززى البززذكي هبززذا اليززمم علززى
()1

اتسبم ار .
هاألسالي( البء سلادا الق آن ك لثنا اليمم اآلخ (المعزال) كمزا ثزذك دا
احمد ب( ،دزء ثالثزة؛ األه  :الجزد

()2

 .ال زاي :البصزمث

()3

 .ال الز  :البز ثي

()4

المجداي .
الب ب الين لث :ا يم ن ب لم مة والمت ب والنب ن ،والق ر ة ر وشر :
ت اابم ز عقيززدة المسززلم حبززى ثززؤان بمجززمل المالئاززة هالجززن كززذلك،
هثؤان بالق آن هالاب( المنللة ان نله ،هثؤان بالمحء هالننزمة ،هثزؤان كزذلك
بالقدر خي هش  ،هأنه ازن عنزد اهلل ،هأنزه ت ابصز َ ف فيزه سزم اهلل .هاإلثمزان
بالمالئاة ثدخ احت اإلثمان بالغي( الذي هص

()713

( )7انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.11-12

( )2انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.12-12

( )3انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.11-12

( )2انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.11-11

اهلل اعالى به عنال المزؤانين

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
ك آثا ك ي ة؛ هابحدث السمر الماية عن دذ الممومعا كلدزا كجزل ازبمم
للعقيدة بعد اإلثمان بزاهلل هاإلثمزان بزاليمم اآلخز اللزذثن ثسزبغ ان -ازن حيز
الحجم -أكزرب اسزاحبين ك السزمر المايزة هبزذا الرتايز( :اإلثمزان بزاهلل أهت ،ثزم
اإلثمان باليمم اآلخز  .ه زد كانزت دنزاق -هت شزك -االبسزا اعينزة ك الفزرتة
()1

الماية اسبدعت الحدث عن دذ الممومعا  ،هاندا اإلثمان بالمالئاة .
ف َّاا اإلثمان بالمالئازة فدزم ثزؤ َلي ادمزة اللهجزة أه جملزة ادزام ك ه زت
هاحد؛ فجربثز ڠ دزم الزذي نزل بزالمحء علزى سزيدنا احمزد ﷺ ،هازن ثزم
فاإلثمان بجربث -هدم أحد المالئاة -هالنزعمر بالحز( هالمزملة لزه جزل ازن
اتعبقال الالزم للمؤان ،كاإلثمان بصد الق آن سما  ،حبزى ت ثداخلزه شزك ك
الب ثق الزذي هصز بزه للينزا القز آن .ثزم َّ
لن المالئازة عاازة ذا صزدا ة هازملة
للمؤانين ك الحياة الدنيا هك اآلخ ة ،ه د س ل احمد بز( اآلثزا البزء ا نزت
()2

ذلك .
هأاا اإلثمزان بالقزدر خيز هشز فدزم كزذلك ثزؤلي ك حيزاة المزؤان عزدة
ادام :فدم ان ناحية ثبص باإلثمان بذا اهلل سنحانه ،هب نه دم المد َب لا أا ،

()713

( )7انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.31-32

( )2انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.32

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
أي لنه ابص بالجانز( اتعبقزالي ازن اإلثمزان ،هازن
المبص ف فيه بال ش ثكْ ،
ثبص بسلمق المؤان ك ها ع األر

ناحية أخ

لزا األحداث ،هدزذا أاز ذه

()1

أدمية بالغة .
الب ب الرابع :قص) األنب :
ثحبز

صززص األننيززا جاننزا غيز ليز اززن السززمر المايززة ،هثرتكزل بصززفة

خاصة ك اجممعة ان السمر ثحم بعضزدا اسزم هاحزد ازن األننيزا ك الغالز(،
باإلوافة للى سزمرة (األننيزا ) البزء ثنزي اسزمدا للزى اموزمعدا .هالزك السزمر
دء :األع اف ،هثمنس ،هدمل ،هثمس  ،هلب اديم ،هالادز  ،هاز ثم ،ه(رزه)،
هاألننيا  ،هالنزع ا  ،هالنمز  ،هالقصزص ،هالعنانزم  ،هالصزافا  ،ه(و)...
غي لشارا عدثدة جدا ك ك ي ان السمر الماية.
الب ب الس

 :قصثة آد وإبلث

والعبث د( والتمل ثل والط عثة والعصث ن

والعمران :
اجء صة خلق آلم ك أك ان اموع ك السمر الماية ،هكذلك ا ل صزة
النيبان اع آلم ك أك ان اموع؛ أحيانزا اجزء باز افصزيالهتا كمزا ك سزمرة

( )7انظ  :لراسا

()771

آنية ،احمد ب( ،و.32

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
(األع ز اف) ،هأحيان زا اجززء بززنعض دززذ البفصززيال كمززا ك سززمرة (الحج ز )
ه(اإلس ا ) ه(ره) ه(و) ،هأحيانا اجء ك سمرة لشارة عاب ة ،هدذا ك ي جزدا
ك الق آن ،هانف ل سمرة (لب اديم) بذك ام

النيبان ثمم القياازة ازن بنزء آلم
()1

الذثن اسبجابما له ك الدنيا ،هانصله الااا ان انعبدم .
احدث احمد ب( احت دذا المقصد هالددف عن اصبلحا ادمزة ك
العقيدة اإلسالاية -العنالة ،الباليز  ،الباعزة ،العصزيان -اصز( كلدزا ك هالي
اقاصزد القز آن ،هاضززمنت صزة آلم هلبلززيس دزذ المعززاي هالمصزبلحا هاززا
ثبعلق هبا؛ لذا أخذ دذ القصة أدميبدا ازن بزين صزص القز آن؛ ألهنزا حزدَّ ل
للننز انززدأدم هانبدززادم ،هلهردززم ك األر

هخبززة سززي دم فيدززا ،هالعقنززا

البء اقابلدم ك أثنا رحلبدم ،هر ثقة اجن( دذ العقنزا هاخبيدزا؛ فمزن أدزم
اا ثمان اسبنناره ان دذ القصزة ازن أدزدافدا السزااية :بز هز الدزدف ازن خلزق
اإلنسان (هدم العنالة) ،كمزا زا اعزالى :ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ
[الزذارثا  ،]21 :هدذ العنالة هاسعة المعاي هالدتت  ،ليس كمزا ثبصزمر ك يز
ان الناس أهنا اقصزمرة علزى البازالي

هاألحازام البنز ثعية المع هفزة بز دزء

أشم ان ذلك ،هالزدلي علزى ذلزك هجزمل آثزا أخز

( )7انظ  :لراسا

()777

آنية ،احمد ب( ،و.772

-غيز دزذ اآلثزة البزء

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
ص َّ حت بلفظ العنالة -اذك أددافا أخ

للحياة كما ذك ازه آثزة الزذارثا  ،امزا

ثمان لنا أن نقم  :ل َّن الك األدداف لاخلة ك اعنى العنالة ،هدزذ اآلثزا دزء:
ﱹﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ [دزمل ،]17 :ه ملززه اعززالى :ﱹﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ [الملك. ]72 :
()1

الب ب الس دس :أة ق ت وهلل إلح إهلل ال :
لقد صد الق آن للى األخال بنمعيدا :أخال اإلثمان ،هأخال الافز  .أه
نقزززم  :أخزززال اإلسزززالم ،هأخزززال الجادليزززة .أه غيززز ذلزززك ازززن البسزززميا
هالمصززبلحا  ،هاألدززم َّ
أن ابلززق األخززال لززه جاننززان هشززقان :المحمززمل،
هالمذامم .فاألخال المحمملة صددا الق آن بنياهنا هازدك أصزحاهبا ،هر َّغز(
فيدا ههعد بال ماب الجلث عليدا ،هأاا األخزال المذامازة فقزد صزددا القز آن
بنياهنا هذم أصحاهبا هأدلدا ،هلعى للزى اجنندزا هأدلدزا ،هأهعزد عليدزا بالعقزاب
الندثد.
هالمالح زظ لنززاب األخززال ك الق ز آن ث ز

صززلبدا بالعقيززدة؛ حي ز لهنززا

اإلثمان ب ن اهلل دم اآلا لُخزال اإلثمانيزة المحمزملة ،هدزم النزادء أثضزا عزن

( )7انظ  :لراسا

()772

آنية ،احمد ب( ،و.727

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
األخال الاف ثة المذاماة .فناب األخال ان أبماب العقيدة ،كما سنق ْ
أن ذكز
َّ
أن احمززد بزز( ثز
الناحز

َّ
أن األبززماب السززبة (هاندززا بززاب األخززال ) كلدززا

راجعة للى اقصد العقيدة أه البمحيد ،هثق ر احمد ب( أن األخال المذامازة
البززء ذك دززا الق ز آن دززء ناشززئة اززن البصززمر الفاسززد لُلمديززة هال بمبيززة ،هاهلل
()1

احمززد بزز( َّ
أن العقيززدة الصززحيحة لائم زا اصززاحندا األخززال

أعلززم  .هث ز
()2

الحسنة البينة .
رابعًا :التسلسل التارخيي ملقصد األخ ق يف القرآن عند ممد مبطأل:
ذك احمد ب( اارثج بيان األخال ك الق آن ،هدم َّ
أن الق آن بدأ البندثزد
بنعض األخال المذاماة انذ نله آثاازه األهلزى ك سزمرة (العلزق)؛ ذكز خلزق
البغيززان :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﱸ [العلززق ،]1 :هخلززق اتسززبغنا  :ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﱸ
[العلززق ،]1 :هخلززق الاززذب :ﱹﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ [العلززق ،]73 :هخلززق البقززم :
ﱹﮰ ﮱ ﯓ ﱸ [العلق ،]72 :هخلق الم ا نة :ﱹﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [العلق. ]72 :
()3

()773

( )7انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.732

( )2انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.721

( )3انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.732

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هثذك احمد ب( َّ
أن السمرة البء نللت بعد سمرة العلق ك العدد الماء
أثضا د ب ز فيدا جان( األخال  ،هدء سمرة (القلم) :ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﭑ ﭒ ﭓ ﱸ [القلم.]71-7 :
ففء دذ السمرة (أعنزء سزمرة القلزم) ،كمزا دنزاق (أي :سزمرة العلزق) لبز از
هاو للعنص األخال ء ان الجاننين :جان( اإلثمان ،هجانز( الافز  ...،هك نمزا
ثقدم السيا الق آي اماجدة كاالة بين أخال يا اإلثمان هأخال يا الاف  ،ام لة
ك شخصين :شخص ال سزم ﷺ ،امز ال لإلثمزان ،هشزخص المليزد بزن المغيز ة
الذي نللت فيه دذ اآلثا ام ال للاف  ،أحزددما ك القمزة ازن األخزال ؛ ألنزه ك
القمة ان اإلثمان ،هاآلخ ك الحضيض ان األخزال ؛ ألنزه ك الزدرق األسزف ازن
الاف  ،ههاو َّ
أن دناق اقابلة بين اإلثمان ذااه هبين الاف (.)1

( )7انظ  :لراسا

()772

آنية ،احمد ب( ،و.732

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هثمضء احمد ب( ك ع

البسلس البارثخء لمقصد األخال ك

الق آن ،هثم له بسمرة الفج الماية ،فيقم « :فإذا انبقلنا للى سمرة أخ

اما

نل ك السنما األهلى للدعمة؛ كسمرة (الفج ) ،هجدنا اسبم ارا لنفس الخط:
ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱸ [الفج -72 :
()1

. »]21
هثخبم احمد ب( ع وه البسلسلء لمقصد األخال ك القز آن ك عدزد
الماء بلخ سمرة نللت فيه ،هدء سمرة المبففين ،هثنز ك الجانز( السزلمكء
()2

اندا .
خامسًا :مقاصد القصص يف القرآن عند ممد مبطأل:
ذك احمد ب( اقاصد صص الق آن ،هاع اعبنار القصص اقصدا آنيا
بذااه عند بعض العلما َّ ،
فإن فيه اقاصد آنية ،ه د ذك أك دزذ المقاصزد ازن
عدَّ القصص ان اقاصد القز آن ،هازندم احمزد بز( ،هاقاصزد القصزص البزء
ذك دا أربعة ،هدء:

()772

( )7انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.733

( )2انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.733-733

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
 .1إثب ت :

ال)ا ::ه د ذك اا ثؤثد َّ
أن دذا ازن اقاصزد القز آن ،فمزن

اآلثا البء اسبندد هبا ملزه اعزالى :ﱹﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﱸ [ثمس .]3 :
 .2التسرية عن الرس)ل ﷺ ف م يلق

ن ق) ح :ان ااذث( هأذ هاهتام

بالسح هالجنمن ،فقد ك َذب ال س ان ن  ،هه َجه لدم نفس القم  ،ثم صربها
َ
الماذبين ،هاصدا دذا المقصد مله اعالى:
حبى جا دم نص اهلل هلدالق
ﱹﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﱸ [األنعام .]32 :هدناق آثا

كي ة

اناهبة لدذ اآلثة ذك دا احمد ب(.
 .3إثب ث ت وا ث ( ديثثن األنب ث وعق ث تها :اززن أدززداف القصززص الق ز آي
هاقاصددا :لب از حقيقة عقيدثة ادمة ا ْن ز ازن خزال السز ل البزارثخء ،هدزم َّ
أن
األننيا هال سز جميعزا -علزيدم صزلما اهلل هسزالاه -جزاالها بالمزة هاحزدة،
ه ضية هاحدة على ابابع األجيزا  ،هدزء كلمزة( :ت للزه لت اهلل) ،ه ضزية هاحزدة
دء :ﱹﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﱸ [األع اف.]23 :
هدززذا الدززدف هالمقصززد اززن أدززم أدززداف هاقاصززد القصززص الق ز آي ك
الحقيقة ،هثنده بارزا شدثد الربهز ازن خزال السز ل القز آي ،هابخزذ لزه هسزائ
ثمحزد أسززلمب القصززص اززع البنمثززع الماوز ك القز آن ،بحيز
شززبى ،ف حيانزا َّ

()771

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
امحدة على لسان ك رسزم  ،ك النز ثط المببزابع لل سز  ،هازارة
اجء العنارة َّ
ثقا عن مم اعينين أهنم كزذبما (ال سز ) ،ازع أهنزم لزم ث سز للزيدم لت رسزم
هاحد ،ليزمحء البعنيز بز َّن اازذث( ال سزم الماحزد دزم بم ابزة اازذث( ال سز
كلدم ،ه د ب ز دذا المقصزد هالدزدف بموزمك ك سزمرة األعز اف هسزمرة دزمل
()1

هسمرة النع ا بصفة خاصة .
 .4ب ن سنة اهللبت َّ :
لن ك ك ي ان صص الق آن بيان سزنة اتبزبال لُازم
هاألشخاو ،هدم اقصد ازن اقاصزد صزص القز آن ،ربمزا لزم ثازن انصمصزا
عليه ك القصص ذااه ،هلانه افدزمم ازن سزيا القصزص أهت ،هانصزمو عليزه
كذلك ك اماوع أخ

ان الق آن ،كما ك أه سمرة العنانم  ،هكمزا ك آثزا
()2

الغله هالجدال هغي دا .

()771

( )7انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.712

( )2انظ  :لراسا

آنية ،احمد ب( ،و.773

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
املطلررأل السرراده :جهررود الطرراهر بررو عاشررور (ت7333:هررر) يف مقاصررد القرررآن
ومو وعات :
أولًا :معر ة مقاصد القرآن أهم مقصد ملفسار القرآن يف نظر ابو عاشور:
ذك ابن عاشمر ك (المقداة ال ابعة) ان افسزي ( :البح ثز هالبنزمث ) البزء
عنمهنا بزز«فيما ثحق أن ثامن غ

المفس » ،هاحزت دزذا العنزمان اعز َّ
َ

عاشمر لمقاصد الق آن ،هذك َّ
أن اع فة اقاصد الق آن دء أدم غز

ابزن

ثننغزء أن

ثجعلززه المفسزز هن لابززاب اهلل علززى اخززبالف رزز دم ك البفسززي  ،فيقززم ابززن
عاشمر« :اببلعمن بعد للى اإلفصاك عن غاثزة المفسز ازن البفسزي هعزن اع فزة
المقاصد البء نل الق آن لنياهنا حبزى اسزبنين لازم غاثزة المفسز ثن ازن البفسزي
على اخبالف رز ائقدم ،هحبزى اعلمزما عنزد ابالعزة البفاسزي اقزالث ااصزا ازا
انبم عليه ،بالغاثة البء ث اء لليدا المفس  ،فبلنما بزذلك اقزدار ازا أهن بزه ازن
المقصد ،هاقدار اا اجاهز  ،ثم ثنعب
بما ثخ

عن األغ ا

القم للى البف ة بزين ازن ثفسز القز آن
()1

الم الة انه ،هبين ان ثفص اعانيه افصيال» .

لعا ابن عاشمر ك النص السابق للى البف ثق بزين المفسز الزذي ثسزعى للزى
اع فة اقاصد الق آن هبياهنا للنزاس ك افسزي  ،هبزين ازن ثفصز اعزاي األلفزاظ

( )7انظ  :البح ث هالبنمث  ،الباد بن عاشمر.)33/7( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هثن ز حدا هثفس ز دا لهن رببدززا بمقاصززددا البززء نززل الق ز آن لنياهنززا ،هذك ز َّ
أن
المفس الذي سعى للزى بيزان اقاصزد القز آن هجعلدزا غاثزة لزه فدزذا دزم المفسز
الم الء الذي ثقبزد بزه هثسزبفال باالازه ك البفسزي أك ز ازن غيز  .هثازال ابزن
عاشمر ثبفق اع جما الدثن القاسمء ك دزذ الفاز ة ،هدزء اتدبمزام بمقاصزد
الق آن هاقاصد اآلثا أدم ان اتدبمام بن ك ألفاظ الق آن هاف لاازه هلعز اب
آثااه ،كما سنق بيان ذلك عنه ك انح ه.
هلم ثرتق ابزن عاشزمر لعمازه للمفسز بز ن ثجعز بيزان اقاصزد القز آن دزم
ددفزه األسزمى هاندجزه ك عمليززة البفسزي حبزى زا « :فغز

المفسز بيزان اززا

ثص لليه أه اا ثقصد ان ا ال اهلل اعالى ك كبابزه بز ام بيزان ثحبملزه المعنزى هت
ث با اللفظ ان ك اا ثمو الم ال ان اقاصد القز آن ،أه ازا ثبم ز

عليزه فدمزه

أكم فدم ،أه ثخدم المقصد افصيال هاف ثعا كما أش نا لليه ك المقدازة األهلزى،
()1

اع ل ااة الحجة على ذلك لن كان به خفا » .

( )7انظ  :البح ث هالبنمث  ،الباد بن عاشمر.)27/7( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
ثانيً ا :معر ة مقاصد القررآن حتتراإ إا اإلملرام بعلمري املعراين والبيران يف نظرر ابرو
عاشور:
ذك ابن عاشمر ك المقداة ال انية ان اقداة افسزي البزء احزدَّ ث فيدزا عزن
اسززبمدال علززم البفسززي فقززا « :هلعلمززء النيززان هالمعززاي الثززد اخبصززاو بعلززم
البفسززي ؛ ألهنمززا هسززيلة إلظدززار خصززائص النالغززة الق آنيززة ،هاززا انززبم عليززه
اآلثا ان افاصي المعاي هلظدار هجزه اإلعجزاز؛ هلزذلك كزان دزذان العلمزان
()1

ثسميان ك القدثم علم لتئ اإلعجاز» .
ثم نق ابن عاشمر عن السااكء ك كبابه (المفباك) اا ثؤكد حاجزة المفسز
الذي ثبل( اع فة اقاصد الق آن للى علمء النيان هالمعزاي ،فقزا « :ت أعلزم ك
باب البفسي بعد علم األصم أ ز أ علزى المز لمز ال اهلل ازن كالازه ازن علمزء
المعاي هالنيان ،هت أعمن على اعارء ا هث ابناهبااه ،هت أنفع ك لرق لبزائ
نابه هأس ار  ،هت أكن

للقنا عن هجزه لعجزاز  ،هلاز ْم آثزة ازن آثزا القز آن

ا ادا د ويمت حقدا هاسبلنت اا دا هرهنقدا ْ
أن ه عت للى ان ليسما ان أدز
دزززذا العلزززم ،ف خزززذها هبزززا ك الخزززذ اززز لهلة ،هحملمدزززا علزززى احااززز غيززز
()2

اقصملة» .

( )7انظ  :البح ث هالبنمث  ،ابن عاشمر.)73/7( ،
( )2انظ  :البح ث هالبنمث  ،ابن عاشمر.)21/7( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
ه ا ابن عاشمر أثضا« :ه ا السااكء ك اقداة القسم ال الز ازن كبزاب
(المفباك) :هفيما ذك نا اا ثننزه علزى أن الما ز

علزى امزام از ال الحازيم اعزالى

هاقززدس اززن كالاززه افبقز للززى دززذثن العلمززين (المعززاي هالنيززان) كز اتفبقززار،
()1

فالمث ك المث لمن اعارى البفسي هدم فيدما راج » .
ه د نقز ابزن عاشزمر شز ك كزالم السزااكء ك بيزان حاجزة رالز( اقاصزد
الق آن للى علمزء النيزان هالمعزاي ازن شز ك الج جزاي لابزاب المفبزاك ،فقزا :
«ه مله" :امام ا ال الحايم" ،أي :المقصمل دم اع فة جميع ا ال اهلل ان آنزه،
هذلك لاا ليا البل( هاسبخ ا النات ،فيدأب ك أحزد لالرزال علزى غاثزة
از ال اهلل اعزالى ،هلازا أن ثاززمن المز ال الزذي نصز( عليززه عالازا بالغيزة هدززم
انحص فيما ثقبضيه المقام بحسز( الببنزع ،هالاز اظنزة عزدم البنزادء ،هباعز
للناظ على بذ غاثة الجدد ك اع فبه ،هالناس ابفزاهامن ك دزذا اترزال علزى
()2

در صفا الق ائ ههف ة المعلماا » .
ثالثًا :مقاصد القرآن عند ابو عاشور:
ذد( ابن عاشمر للى َّ
أن اقاصد الق آن الا ثم اإلجمالية ثالثة ،هدء:

( )7انظ  :البح ث هالبنمث  ،ابن عاشمر.)73/7( ،
( )2انظ  :البح ث هالبنمث  ،ابن عاشمر.)21-73/7( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
األول :ال نززا علززى اهلل ثنززا جااع زا لمصززفه بجميززع المحااززد هانلثدززه عززن
جميع النقائص ،هإلثنا اف ل باإللدية هلثنا النع هالجلا (البمحيد).
الين  :األهاا هالنمادء (األحاام).
()1

الين لث :المعد هالمعيد .
أكَّد ابن عاشمر َّ
أن دذ ال الثة دء اقاصد الق آن األصلية اإلجمالية ،هدزء
اقاصد كلية هغي دا اامال لدا ،هثجمع دذ ال الثة اقصد هاحد جااع هدزم:
(صالك الدار ْثن) ،هدذ المقاصد ال الثة هلن كانت اقاصد أصلية لت أنَّزه ثمازن
أن ااززمن عنززارة عززن هسززائ هاح َصززال لمقصززد (صززالك الززدارثن) ،فمقصززد
األهاا ز هالنززمادء هبمززا اصززل الززدَّ اران ،هاقصززد (صززالك الززدارثن) ت ثززبم لت
بمقصد آخ اا َم له هدم اقصد( :اع فة اآلا هالنادء) الذي ثعنز عنزه بعزض
العلما بمقصد (البمحيد) ،هلما كانت األهاا هالنزمادء ت ثمازن احصزيلدا لت
عن ر ثق اقصدثن آخ ثن هدما اقصدي (المعد هالمعيد) ،ا بضزء المنبزق أن
اامن اقاصزد القز آن األصزلية ثالثزة كمزا سزنق بياهنزا ،هدزذا اضزممن كزالم ابزن
()2

عاشمر عن اقاصد الق آن .

( )7انظ  :البح ث هالبنمث  ،ابن عاشمر.)732-733/7( ،
( )2انظ  :البح ث هالبنمث  ،ابن عاشمر.)732-733/7( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هتبزن عاشززمر كزالم آخز عززن (اقاصزد القز آن) أهسززع امزا سززنق ذكز ك
افسي سمرة الفااحة ،ه زد َّسزم فيزه اقاصزد القز آن اقسزيما ثالثيزا ا ز البقسزيم
السابق ،لان ببعني آخ  ،هدذا البقسيم ال الثء لمقاصد الق آن ذك ابزن عاشزمر
ك (المقداة ال ابعة) ان افسي ( :البح ث هالبنمث ) البء عنمهنا بزز«فيمزا ثحزق أن
ثامن غ

المفس » ،فذك ابن عاشمر المقاصد البزء أنزل القز آن ازن أجلدزا،

فقززا « :لن الق ز آن أنللززه اهلل اعززالى كباب زا لصززالك أا ز النززاس كافززة رحمززة لدززم
لبنليغدم ا ال اهلل اندم ،زا اهلل اعزالى :ﱹﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱸ [النحز  ،]33 :فاان المقصد األعلى انه صالك
()1

األحما الف لثة ،هالجماعية ،هالعم انية» .
فمضممن كالم ابن عاشمر دم َّ
أن اقاصد الق آن على الجملزة دزم (صزالك
أا النزاس) ،هدزذا الصزالك دزم الزذي انن زق انزه المقاصزد الق آنيزة ال الثزة البزء
عت عن دذا المقصد اإلجمالء ،هدء:
اف َّ ْ
المقص األول : :ح األاث)ال الفرديثة وعلثا العبث دات  :ه زد شز ك ابزن
عاشمر دذا المقصد بقمله« :فالصزالك الفز لي ثعبمزد هتزذث( الزنفس هالكيبدزا،

( )7انظ  :البح ث هالبنمث  ،ابن عاشمر.)33/7( ،
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هرأس األا ز فيززه صززالك اتعبقززال؛ ألن اتعبقززال اصززدر اآللاب هالبفاي ز  ،ثززم
صالك الس ث ة الخاصزة ،هدزء العنزالا الظزاد ة كالصزالة ،هالنارنزة كزالبخلق
()1

برتق الحسد هالحقد هالا ْن » .
المقص الين  :الص ح ال:م ع :وعلا المع

ت  :هشز حه ابزن عاشزمر

بقمله« :هأاا الصزالك الجمزاعء فيحصز أهت ازن الصزالك الفز لي؛ لذ األفز ال
أجلا المجبمع ،هت ثصل الا لت بصالك أجلائه ،هان شء زائزد علزى ذلزك
هدم ونط اص ف النزاس بعضزدم ازع بعزض علزى هجزه ثعصزمدم ازن الاحمزة
الندما هاماثنة القم النفسانية ،هدزذا دزم علزم المعزااال  ،هثعنز عنزه عنزد
()2

الحاما بالسياسة المدنية» .
المقص الين لث :الص ح العمرا وعلا العمران وعلا اهللجتمث ع  :هشز ك
ابن عاشمر الم ال هبذا المقصد ،فقزا « :هأازا الصزالك العمز اي فدزم أهسزع ازن
ذلك؛ لذ دم ح ْفظ نظام العالم اإلسالاء ،هوزنط اصز ف الجماعزا هاأل زاليم
بعضدم اع بعزض علزى هجزه ثحفزظ اصزال الجميزع ،هر ْعزء المصزال الاليزة
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
اإلسززالاية ،هحفززظ المصززلحة الجااعززة عنززد اعاروززة المصززلحة القاص ز ة لدززا،
()1

هثسمى دذا بعلم العم ان هعلم اتجبما » .
هبعد أن ذك ابن عاشمر دذ المقاصد الق آنية ال الثة أعال ذك أامر أخ
هاعبربدا أثضا ان اقاصد الق آن األصلية هعزدَّ لدا ب مانيزة اقاصزد ،جمعدزا عزن
ر ثززق اتسززبق ا  ،فقززا « :ألززيس ززد هجزز( علززى اآلخ زذ ك دززذا الفززن أن ثعلززم
المقاصد األصلية البزء جزا القز آن لبنياهنزا ،ف ْلزنل َّم هبزا اآلن بحسز( ازا بلزغ لليزه
()2

اسبق االنا ،هدء ثمانية أامر»  .هدذ المقاصد الق آنية ال مانية دء بإثجاز:
 .1لصالك اتعبقال هاعليم الع ْقد الصحي .
 .2هتذث( األخال .
 .3البن ثع؛ هدم األحاام خاصة هعااة.
 .4سياسة األاة ،هدم باب عظيم ك الق آن ،القصد انه صالك األاة هحفظ
نظاادا.
 .5القصص هأخنار األام السالفة للب َسء بصال أحمالدم.
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
 .6البعليم بمزا ثناسز( حالزة عصز المخزارنين ،هدزم علزم النز ائع هعلزم
األخنار.
 .7المماعظ هاإلنذار هالبحذث هالبنني  ،هدذا ثجمزع جميزع آثزا المعزد
هالمعيزززد ،هكزززذلك المحاجزززة هالمجاللزززة للمعانزززدثن ،هدزززذا بزززاب الرتغيززز(
هالرتدي(.
 .8اإلعجاز بالق آن ليامن آثة لالة على صد ال سم

()1

.

ك دذ المقاصد ال مانية عند ابزن عاشزمر ثالثزة اقاصزد ثالحزظ عليدزا أهنزا
ليست ان المقاصد األساسية ،هدء :المقصزد ال ابزع :سياسزة األازة ،هالمقصزد
السالس :البعلزيم ،هالمقصزد ال زاان األخيز  :اإلعجزاز؛ فسياسزة األازة هالبعلزيم
ثمان للراجدما ومن المقاصد األخ

كمقصد البنز ثع از ال ،هأازا اإلعجزاز

فدم اقصد ثبعلزق بخصزائص القز آن هأسزالينه النليغزة ،هدزم هسزيلة ازن هسزائ
البعني عن المقاصد هليس اقصدا بذااه ،فإعجاز الق آن ثامن ك بعض أسالينه؛
كاألا ا هالباز ار ،هالقصزة ،فيعزددا بعزض العلمزا ك اقاصزد القز آن هليسزت
اندا.
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
رابعًا :التفسا الظاهر والباقت وع مبتهما قاصد القرآن:
ادززبم ابززن عاشززمر بنيززان المناح ز المبعلقززة بمقاصززد الق ز آن ،هاززن دززذ
المناح اصبل (البفسزي النزارنء) هاصزبل (البفسزي اإلشزاري)؛ لذ األه
دم افسي للق آن بما ثناك اقصمل  ،كما ا ابن عاشمر ك المقدازة ال ابعزة فيمزا
ثحززق أن ثاززمن غ ز

المفس ز « :ك ز َنء با زم ه ززد ا ز َّ علززى أسززماعام ههع ز ْت

ألنززابام اززا را زه اززن اسززبمدال علززم البفسززي  ،هاززن صززحة افسززي الق ز آن بغي ز
الم ثمر ،هان اإلنحا على ان ثفس الق آن بما ثدَّ عيه بارنا ثناك اقصمل القز آن،
هان البف ة بزين ذلزك هبزين اإلشزارا  ،اببلعزمن بعزد للزى اإلفصزاك عزن غاثزة
المفس ان البفسي  ،هعن اع فة المقاصد البزء نزل القز آن لنياهنزا حبزى اسزبنين
()1

لام غاثة المفس ثن ان البفسي على اخبالف ر ائقدم» .
هلدززذا رأثززت أن أخص زص لدززذثن النززمعين اززن البفسززي -أعنززء البفسززي
النززارنء ،هالبفسززي اإلشززاري -انح زا ك الحززدث عززن اقاصززد القز آن عنززد ابززن
عاشززمر؛ هأل َّن اإلاززام الغلالززء أثضزا ألخ ز علززم اقاصززد الق ز آن احززت البفسززي
فس به ت بمفدماه عند النارنية النيعة كما سنق.
النارنء بمفدماه الذي َّ
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
 نشأ( التفس ر الب طن :وأول ن ة ض ف ح:ذك ابن عاشمر اارثج البفسي النارنء هأه ان ع ف به ان رمائ

الف

المنبمية للى اإلسالم فقا « :ننندام للزى حزا رائفزة البلازت افسزي القز آن بمزا
سمم النزارن ،هزعمزما أن
ثمافق دمادا ،هص فما ألفاظ الق آن عن ظماد دا بما َّ
الق آن لنما نل ابضمنا لاناثا هرامز عزن أغز ا

 ،هأصز دزؤت رائفزة ازن

غالة النيعة ع فما عند أد العلم بالنارنية فلقنمدم بالمص

الذي ع فمدم بزه،

هدم ثع فمن عند المؤرخين باإلسماعيلية؛ ألهنم ثزنسنمن اذدندم للى جعف بزن
لسززماعي الصززال  ،هثعبقززدهن عصززمبه هلااابززه بعززد أبيززه بالمصززاثة ،هث ز هن أن
ت بززد للمسززلمين اززن لاززام د زد اززن آ النيززت دززم الززذي ثقززيم الززدثن ،هثنززين
ا ال اهلل .هلما ام عما أن ثحاجدم العلما ب للة الق آن هالسنة رأها أن ت احيص
لدززم اززن ا هث ز الززك الحجززم البززء اقززمم ك هجززه بززدعبدم ،هأهنززم لن خص زمدا
بالب هث هصز ف اللفزظ للزى النزارن اهتمدزم النزاس بالبعصز( هالزبحام ،فز أها
صز ف جميززع القز آن عززن ظززاد  ،هبنززم علززى أن القز آن راززمز لمعززان خفيززة ك
صمرة ألفاظ افيد اعزانء ظزاد ة لينزبغ هبزا عاازة المسزلمين ،هزعمزما أن ذلزك
ش ن الحاما  ،فمذدندم اننء على ماعد الحامزة اإلشز ا ية هازذد( البناسزج
هالحلمليززة ،فدززم خلززيط اززن ذلززك هاززن رقززمس الززدثانا اليدملثززة هالنص ز انية
هبعض ر ائق الفلسفة هلثن زرالشت ،هعنددم أن اهلل ثح ك ك رسم هلازام
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جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
هك األااكن المقدسة ،هأنه ثننه الخلق -اعالى هاقدس -هك علزمي ثحز فيزه
اإلله ،هاالفما لبفسي الق آن بما ثساعد األصم البء أسسمدا».
خامسًا :الفرق بني التفسا اإلشار والتفسا الباقت ورأ ابو عاشور يف مببوهلما:
احززدث ابززن عاشززمر حززدث ا اسبفيضززا عززن الفزز

بززين البفسززي النززارنء

هالبفسي اإلشاري ،هبدأ حدث ه بذك الحدث أه األث الم هي ك ذلزك ،هذدز(
للى عدم صحبه ا فمعزا ،هشز َّاك ك صزحبه ام مفزا ،هذكز ابزن عاشزمر األا لزة
البء انين الف

الممجزمل بزين البفسزي اإلشزاري هالبفسزي النزارنء ،هذكز رأي
نزم البفسزي اإلشزاري هرأي ابزن الع بزء الزذي ثز

اإلاام الغلالء الذي ث

عدم نمله ،ثم ذك اخبيزار ك ذلزك هازا ازع الغلالزء ك جزماز القزم بالبفسزي
اإلشاري بن هره البء ذك دا ،هث

ابن عاشزمر َّ
أن البفسزي اإلشزاري لزيس دزم

البفسي النارنءَّ ،
هأن الذثن أخذها اذد( اإلشارة ك افسزي بعزض آثزا القز آن
اعذهرهن بحجة أهنم لم ثقملما أهنا دء أص المعنى ،هلاندا صالحة ك لخملدا
()1

احت احبمات اآلثة .
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بحوث
ه د أهرل ابن عاشمر اا ذك الغلالء ك كباب (لحيزا علزمم الزدثن) ،هابزن
الع بزززء ك كبزززاب (العماصزززم ازززن القماصزززم) ك البفسزززي النزززارنء هاإلشزززاري
()1

هاخبالفدما ك نملدما .
هبعززد أن ذكز ابززن عاشززمر اززذد( الغلالززء هابززن الع بززء ك حاززم البفسززي
اإلشاري؛ بين اؤ َثد له هرال له ،اا للى جماز البفسزي اإلشزاري كمزا ذدز( لليزه
الغلالء لان ب الثة ش هط ذك دا اع بعض األا لزة ازن القز آن ،فقزا « :هعنزدي
أن دذ اإلشارا ت اعده هاحدا ان ثالثة أنحا :
األول :اززا كززان ثجز ي فيززه اعنززى اآلثززة اجز

البم يز لحززا شززنيه بززذلك

المعنى.
الين  :اا كان ان نحم البفاال  ،فقد ثامن للالمة اعنى ثسزنق ازن صزمرهتا
للى السمع دم غي اعنادا الم ال ،هذلك ان باب انصز اف ذدزن السزااع للزى ازا
دم المدم عند هالذي ثجم ك خار .
الين لث :عرب هاماعظ ،هش ن أد النفمس اليقظزة أن ثنبفعزما ازن كز شزء
()2

هث خذها الحامة حي هجدهدا» .
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بحوث
ثم ب َّين ابن عاشمر ازا ثقصزد باإلشزارة هفز َّ بيندزا هبزين البفسزي النزارنء،
َّ
هأن البفسززي اإلشززاري الجززائل ت ثخ ز

عززن الن ز هط ال الثززة السززابقة ،فقززا :

«فليست الزك اإلشزارة دزء حزق الدتلزة اللفظيزة هاتسزبعمالية حبزى اازمن ازن
لزمازم اللفززظ هامابعزه كمززا زد انززين .هكز لشززارة خ جزت عززن حزد دززذ ال الثززة
األحما للى اا عدادا فدزء اقزرتب للزى زم النارنيزة رهثزدا رهثزدا للزى أن انلزغ
بص ْ ناكم بالحد الفار بيندمزا ،فزإذا رأثزبم اخبالرزه فحققزما
عين اقاتهتم ،ه د َّ
()1

اناره ،هك أثدثام فيص الحق فدهنام اخرتاره. »...
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بحوث
املبحث الثالث :مقارنة بني القدمي واحلديث يف معامل وخصائص البحث املقاصد :
املطلأل األول :خصائص البحث املقاصد يف احلديث:
لقد هعد الناح ك اقدازة النحز األه هخاامبزه الزذي احزدَّ ث فيزه عزن
جدمل العلما المبقداين ك اقاصد الق آن أن ثبحزدث عزن خصزائص هاميزلا
النح المقاصدي الق آي بين المبقداين هالمب خ ثن ،ه د حان ه ت الحزدث
عن ذلك بعزد اكبمزا النح زين ،هاسزبقال كز بحز ب جالزه هأعالازه هاندجزه
الخاو ،هالحدث عن دزذ النقبزة ادزم جزدا ،لازء ثبعز َّ ف القز ا هالنزاح من
على البَّبمر العلمء الذي بلغ لليزه النحز ك اقاصزد القز آن هاموزمعااه ،هازا
ثنف ل بزه كز عصز ازن العصزمر البزء أسزدم فيدزا العلمزا ك لثز ا علزم اقاصزد
الق آن هاموزمعااه ،هثمازن للناحز أن ثزمجل الحزدث عزن دزذ الخصزائص
هالمميلا فيما ث يت:
أوهلل :إفراد بع
ً

)و)ع ت ق  :القرآن ب لتأل ل:

لقد رأي بعض العلما و هرة الحدث عزن بعزض اقاصزد القز آن بنزا
انف الي ،حبى ثبسنى لدم افصي الحدث عنه هبيانه للق ا هالناح ين ،ه زد بزدأ
خصززص لمقصززد (المعززال) (اليززمم اآلخز ) كبابزا
بززذلك اإلاززام النززمكاي ،حيز
َّ
هسزمى كبابزه بززز« :المقالزة
اسبقال اف لا احدَّ ث فيزه عزن دزذا المقصزد العظزيم،
َّ
الفزاخ ة ك بيززان اافززا النز ائع علززى لثنززا الززدار اآلخز ة» ،هكززذلك نجززد سززيد
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بحوث
ب( ثسي على دذا الزندم هثؤلز

دزم اآلخز كبابزا جدثزدا ك اقصزد المعزال أه

اليمم اآلخ هثع َب بالحدث عن بالغة الق آن الا ثم ك اصمث انزادد القياازة
هأحداثدا ال دينة ،هثسمء كبابه بزز« :انادد القيااة ك الق آن».
ث ن ً  :استس ا المصطلح ت ال :ي ( ا التعب ر عن ق  :القرآن:
اما اميزل بزه بحز المقاصزد عنزد المبز خ ثن أثضزا دزم بز هز اصزبلحا
جدثدة لم ثسبخدادا المبقدامن ،أه لم ثجعلمدا ان اقاصزد القز آن ،هازن الزك
المصبلحا هالمقاصد:
أ .صثثطل وال :ث ل  :عززدَّ النززيج هلززء اهلل الززدَ ْدلمي -اززن المب ز خ ثن-
اصبل (الجد ) ان اقاصزد القز آن -كمزا سزي يت افصزي الازالم عزن ذلزك ك
احله ،-هدذا المصبل لم ثز ل عنزد أحزد ازن المبقزداين كمقصزد ازن اقاصزد
الق آن ،هلم ثسبخدام ك اؤلفاهتم البء احزدثما فيدزا عزن اقاصزد القز آن ،لازن
اعنا امجمل عند بعضدم ك بء حااد الغلالء حي ذك ك القسم الخزااس ازن
اقاصززد القز آن السززبة البززء سززمدا للززى سززمين :األصززم المدمزة هدززء ال الثززة
األهلى ،هالبمابع المبممة هدء ال الثة األخيز ة المبممزة للعزدل المزذكمر السزبة،
ثقززم أبززم حااززد الغلالززء« :القسززم الخززااس :ك احاجززة الافززار هاجززاللبدم
هلثضاك اخازثدم بالربدان الماو هكن

اخزاثيلدم هأبزاريلدم ،هذلزك ثالثزة

أنما ؛ أحددا :ذك اهلل اعالى بما ت ثليزق بزه ،ازن أن المالئازة بناازه هأن لزه هلزدا
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بحوث
هش ز ثاا ،هأنززه ثالزز ثالثززة .هال ززاي :ذكزز رسززم اهلل ﷺ ب نززه سززاح هكززادن
هكذاب ،هلناار ننماه ،هأنه بن كسائ الخلق فال ثسبحق أن ث َّبنع .هثال دا :لناار
اليززمم اآلخ ز  ،هجحززد النع ز هالننززمر ،هالجنززة هالنززار ،هلناززار عا نززة الباعززة
()1

هالمعصية» .
هالذي ثالحظ كالم الغلالء ك القسم الخااس ان اقاصد الق آن الذي دم
(الجد أه المحاجاة) ،ثدرق َّ
أن حدث الدَ دلمي ك اقصد الجد ك الق آن لزم
ثخ

هسزع الزدَ دلمي النيزان لزيال ك بعزض
عما ذك أبم حااد الغلالء ،هلنمزا َّ
َّ
()2

أنما الجد ؛ كجد الق آن اع اليدمل هالنصار هالمن كين هغي ذلك .
ب .صطل والتير ر بأي ال  :هدذا المصزبل ذكز هلزء اهلل الزدَ دلمي
ك (الفمز الاني ك أصم البفسي ) ،هجعله المقصد ال ابزع ازن اقاصزد القز آن،
هلم ثسزبخدم دزذا المصزبل أحزد ازن المبقزداين -حسز( ازا هصز لليزه علزم
الناح  -اص ثحا ،هبالنظ للى اا ثقصد الدَ دلمي هبزذا المصزبل  ،ثعز ف أنزه
امجززمل عنززد المبقززداين ببعنيز آخز هدززم (القصززص) ،هنسززببيع ا كيززد ذلززك ك
اع ثزز

الززدَ دلمي ألثززام اهلل ،حيزز

ززا « :أاززا "أثززام اهلل" هدززء الززك الم ززائع

( )7انظ  :جماد الق آن هلرر  ،احمد بن احمد الغلالء ،و.32-37
( )2انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.22-33
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بحوث
هالحمالث البء أهجددا اهلل اعزالى لنعاازا علزى المبيعزين ،هانبقاازا ازن العصزاة
()1

المج اين» .
ج .صطل وا  :ح أو الص ح  :هدذا المصبل

د اسبخداه ك ي ان

المعاص ثن ك البعني عزن اقاصزد القز آن ه َّسزمم حسز( جداازه هجماننزه للزى
أنما ك ي ة ،هان أهائ ان اسبخدم اصبل (اإلصالك) ك البعنيز عزن اقاصزد
الق آن احمد عند  ،فقد نق عنه الميذ النزيج احمزد رشزيد روزا -الزذي أك ز
ان اسبخدام دذا المصبل أثضا ابابعزة لنزيخهَّ -
أن المقصزد العزام للقز آن دزم
(اإلصالك) الزذي ثبنزاه جميزع الجمانز( أفز الا هجماعزا  ،أخال زا هعزالا
فاسدة« :هالق آن اا أنل لبحدثد المسائ  ،هاألخنار ،هالقصص احدثدا ثسزبمي
ك فدمه ك

ار  ،هلنما الغز

األدزم انزه لصزالك النفزمس ،هالبز ثي الصزال
()2

فيدا برتغيندا ك الحق هالخي  ،هانفي دا ان وددما» .
هكذلك نجد النيج رشيد روا ثقسم المقاصد الق آنية للى سمين اسبخداا
لدذا المصبل  ،فذد( للى أهنا سزمان؛ القسزم األه  :اقاصزد القز آن ك لصزالك
النن  .هالقسم ال اي :اقاصد الق آن ك لصالك المفاسد اتجبماعية الارب (.)3

( )7انظ  :الفمز الاني  ،الدَ دلمي ،و.11
( )2انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)222/2( ،
( )3انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)223/77( ،
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بحوث
هاابع النيج الباد بن عاشمر النزيج احمزد عنزد هالنزيج احمزد رشزيد
روا ك اسزبخدام دزذا المصزبل ك البعنيز عزن اقاصزد القز آن ،فإنَّزه زا َّ « :
لن
الق آن أنلله اهلل اعالى كبابا لصالك أا الناس كافة رحمزة لدزم لبنلزيغدم از ال اهلل
ازززندم ،زززا اهلل اعزززالى :ﱹﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﱸ [النحزز  ]33 :فاززان المقصززد األعلززى انززه صززالك األحززما
()1

الف لثة ،هالجماعية ،هالعم انية» .
هنجد دذا المصبل ثنبن بعد دؤت النيم ال الثزة ،فنجزد عنزد النزيج
احمززمل شززلبم  ،هالنززيج رززه جززاب العلززماي ،هالنززيج ثمسزز

الق وززاهي،

هالنززيج أحمززد ال ثسززمي ،ك ك يزز اززن اؤلفززاهتم ك اقاصززد القزز آن هاقاصززد
الن ثعة.
د .صطل والس سثة  :لقزد هرل اصزبل (السياسزة) ك اصزنيفا النزيج
احمززد رشززيد روززا هالنززيج البززاد بززن عاشززمر لمقاصززد القز آن ،فززذك األه
ومن المقاصد العن ة للق آن عند ذكز القسزم ال زاي ازن اقاصزد القز آن ،هدزم
اقاصد القز آن ك لصزالك المفاسزد اتجبماعيزة الازرب -كمزا سزي يت ذكز دزذ
المقاصد العن ة -هذك َّ
أن المقصد السالس ان دذ المقاصد العن ة دم حام

( )7انظ  :البح ث هالبنمث  ،ابن عاشمر.)33/7( ،
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بحوث
اإلسززالم السياسززء ،أه النظززااء السياسززء ،هك المقصززد ال ززاان اززن المقاصززد
العن ة أثضا ،هرل البعني فيه بمصبل (السياسة) فقا « :المقصزد ال زاان :نظزام
()1

الح ب هفلسفبدا ،أه السياسة الدهلية» .
هكذلك نجد ابن عاشمر ثسبخدم دذا المصزبل بعزد النزيج رشزيد روزا،
هثعبرب بابا عظيما ك القز آن ،هثزذك بعزض اآلثزا الق آنيزة البزء احزدث ْت عنزه،
فيقم احت المقصد ال ابع ان اقاصد الق آن األصلية ال مانيزة« :سياسزة األازة،
()2

هدم باب عظيم ك الق آن ،القصد انه صالك األاة ،هحفظ نظاادا» .
هدنززززاق اصززززبلحا أخزززز

جدثززززدة ظدزززز

ك حززززدث المبزززز خ ثن

هالمعاص ز ثن ك النح ز المقاصززدي الق ز آي ت ثسززع المجززا للحززدث عندززا؛
كمصبل (الامن) ،هاصبل (الحياة) ،هاصبل (اإلنسان) البزء هرل عنزد
سيد ب( هعند احمزد الغلالزء ك كبابزه( :المحزاهر الخمسزة للقز آن الاز ثم)؛
()3

فإنه جع اصبل (الامن) ك المقصد ال اي ان اقاصد الق آن .
هكززذلك نجززد اصززبل (العم ز ان) اززن اقاصززد الق ز آن الززذي اسززبخداه
المب خ هن كابن عاشمر هالنيج ره جاب العلماي.

( )7انظ  :المحء المحمدي ،احمد رشيد روا ،و.222
( )2انظ  :البح ث هالبنمث  ،ابن عاشمر.)27-21/7( ،
( )3انظ  :المحاهر الخمسة للق آن الا ثم ،النيج احمد الغلالء ،و.27
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بحوث
نه :ج يث ً ا
ث ل ًين  :ال ع)( إلى فها ق  :القرآن عن تفس ر آي تح واتس ذ
ً
للتفس ر:
لقد لعا بعض العلمزا المبز خ ثن للزى اتدبمزام بمقاصزد القز آن هجعلزم
الددف األه ان الب لي

ك البفسي  ،هننذ المنزادم األخز

زت علزى
البزء ديمن ْ

أذدان بعض المفس ثن ،هازن دزؤت العلمزا  :جمزا الزدثن القاسزمء ،هالنزيج
احمد رشيد روا ،هالنيج البزاد بزن عاشزمر؛ فزاأله لعزا الم َّبلعزين ك كبز(
البفسززي هالمعن َي زين بززه أن ثرتكززما اززا كززانما عليززه اززن اتدبمززام بجلزز( األ ززما
المخبلفززة ك البفسززي هاخززرتا المجززم اززن الب هث ز  ،هاإلغ ز اب ك اإلبعززال عززن
اقاصد البنلثز َّ ،
فزإن اهلل لزم ثالفدزم ذلزك هلنمزا ثسز لدم عزن كبابزه الزذي أنللزه
إلرشززالدم هدززداثبدم ،هعززن سززنة ننيززه الززذي بززين لنززا اززا نززل للينززا :ﱹﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱸ [النح . ]22 :
()1

هأاا ال اي هدم النيج احمد رشيد روزا فقزد اشزباى دزم اآلخز ازن عزدم
ادبمززام المفس ز ثن بمقاصززد الق ز آن ،هصز ْ ف عناثززة بعضززدم ك جمززع ال هاثززا
المز ثمرة ك البفسززي  ،هل نززا بعضززدم علززى العلززمم األخز

( )7انظ  :احاسن الب هث  ،القاسمء.)213-211/7( ،

()733

البززء صز فبدم عززن

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
العناثززة بمقاصززد الق ز آن ،فنززين َّ
أن دنززاق حاجززة ااسزة للززى افسززي ثدززبم بمقاصززد
()1

الق آن .
ف اا النيج الباد بن عاشمر فقد عنْمن لما نحن بصزدل ك اقدازة افسزي
خصزص فصزال لنيزان أدميزة ادبمزام المفسز بمقاصزد القز آن ،هسزما بززز:
حي
َّ
(فص فيمزا ثحزق أن ثازمن غز

المفسز ) ،هاحزت دزذا العنزمان اعز َّ

عاشمر لمقاصد الق آن ،هذك َّ
أن اع فة اقاصد الق آن دء أدم غز

ابزن

ثننغزء أن

ثجعله المفسز هن لابزاب اهلل علزى اخزبالف رز دم ك البفسزي  ،هكانزت كلمبزه
هاوحة ك دذا المندم المقاصدي للبفسي

( )7انظ  :افسي المنار ،احمد رشيد روا.)71/7( ،
( )2انظ  :البح ث هالبنمث  ،ابن عاشمر.)33/7( ،
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بحوث
راب ًع  :جمع األق)ال الت :ق لت ا أنث)اع ق :ث القثرآن و ح ولثة التثرج
ب نه :
لقد حص ك ي ان المب خ ثن على األ ما البزء يلزت ك اقاصزد القز آن،
هذك هدا ك اؤلفاهتم ،هنا نما فلسفة اخبياردا كمقاصد للق آن الا ثم ،هازع َّ
أن
شيج اإلسالم ابزن ايميزة زد اسزبع

ك يز ا ازن األ زما البزء يلزت ك اقاصزد

هرج ز بعضززدا ك كبابززه الفز َزذ« :جززماب أد ز العلززم هاإلثمززان
الق ز آن ،هنا نززدا َّ
ببحقيززق اززا أخززرب بززه رسززم الز حمن اززن َّ
أن :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ اعززد ثلز
الق آن» ،لت َّ
أن ان المعاص ثن ان ذك ها أ مات ك ي ة غي البء ذك

ك اقاصزد

هرجحزما ازا ث هنزه راجحزا ،هازن دزؤت  :اإلازام اآللمسزء ،حيز ذكز
القز آنَّ ،
رجز أهنزا أربعزة أنزما  ،فقزا « :هذكز
خمسة أ ما ك أنما اقاصد القز آن ،ثزم َّ
بعض أج َّلة أحنابء المعاص ثن أهجدا ك ذلك ،أحسندا فيما أر أن الدَ ثن الزذي
()1

اضمنه الق آن أربعة أنما  :عنالا  ،هاعااال  ،هجناثا  ،هاناكحا . »...
هكززذلك نجززد جمززا الززدثن القاسززمء ثززذك اززذاد( العلمززا ك اصززني
()2

اقاصد الق آن ،فينق عن العل بن عند السالم اصنيفااه لمقاصد الق آن  ،هثبنزع

( )7انظ  :رهك المعاي ،اآللمسء.)232/72( ،
( )2انظ  :احاسن الب هث  ،القاسمء.)723/7( ،
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بحوث
ذلك ببصني

الدَ دلمي لمقاصد الق آن ،ك ذلك احت عنمان اقاصزدي هسزمه
()1

بزز« :اا ا بضبه الحامة ال بانية ك البنلث الا ثم» .
ة ًس  :المق رنة ب ن ق  :القرآن و ق  :المتب السم وية األةرى:
ادبم ك ي ان المب خ ثن بمقارنة اقاصد القز آن هاقاصزد الابز( األخز
أه اقارنة اقاصد الق آن المنرتكة بين البمراة هاإلنجي هاللبمر ،هأك ان صنع
ذلك هلء اهلل الدَ دلمي ك كبابه( :الفمز الاني ك أصم البفسزي ) ،هالنزمكاي ك
كبابه( :لرشال ال قا للى اافا الن ائع على البمحيد هالمعال هالننما ) ،هسزيد
ب( ك ك يز ازن اؤلفاازه البزء احزدث فيدزا عزن اقاصزد القز آن؛ فقزد اسبنزدد
دؤت العلما المب خ هن بنصمو ك ي ة ان اللبمر هالبمراة هاإلنجي ك لثنزا
هجمل اقاصد ابفقة أه انرتكة ازع القز آن؛ كمقصزد المعزال ،هاقصزد البمحيزد،
هاقصد الننما  ،هغي ذلك.

( )7انظ  :احاسن الب هث  ،القاسمء.)712/7( ،
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بحوث
املطلأل الثاين :مقارنة البحث املقاصد بني القدمي واحلديث:
ثماززن اقسززيم دززذا المبلزز( الززذي ثقززارن النحز المقاصززدي بززين القززدثم
هالحدث للى سمين:
القسا األول :المق رنثة بث ن ثنهل العلمث ا القث يا والحث يث ا البحثث
المق  :ي:
َّ
لن ازززندم العلمزززا المبقزززداين ك الحزززدث عزززن أنزززما اقاصزززد القززز آن
(كالبمحيد ،هالمعال ،هالننزما  ،هاألحازام ،هاألخزال ) دزم اتكبفزا باسزبنناط
الك المقاصزد الق آنيزة ،هاتسزبدت بزنعض النصزمو ازن القز آن عليدزا ،لهن
احاهلة ش ك دذ األنما هاخصيصدا بالنيزان هالبفصزي ك اؤلفزاهتم ،لت لزيال
اما هجد عند اإلاام الغلالء ان احاهلة ش ك هبيزان أنزما المقاصزد الق آنيزة ك
كبابه( :جماد الق آن هلرر ) .هكان حدث المبقداين ك اقاصد الق آن الاز ثم
انحص ز ا ك أثنززا افسززي بعززض السززمر هاآلثززا هاناح ز بعززض العلززمم لهن
اخصيصدا بمؤلفا أه اقداا أه اناح خاصة ،فيم هن على دزذ المقاصزد
ا هر الا ام لهن البم

رمثال ك امسيع لائ ة النح عن افاصيلدا ،كما ثظد

ذلك عند البربي هابن بز َّ جان اإلشنيلء ،هك بعض المؤلفا األصملية كاإلازام
النززارنء ك (الممافقززا ) ،هاؤلفززا علززمم القزز آن كززابن الع بززء ك ( ززانمن
الب هث ) ،هك بعض كب( العقيدة كمؤلفا ابن ايمية هابن القيم.

()722

جهود العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته من القرن العارش الهجري إىل القرن الرابع عرش الهجري

بحوث
لقد اميل ازندم المبز خ ثن ك انزاه اقاصزد القز آن بببنيزق ازا فدمزم ازن
آحال اقاصد الق آن ،ا  :اقصد الن ثعة ،هاقصزد القصزص ،هاقصزد الجزد ،
هاقصد البمحيد ،فقد ه َّظفما اعارفدم ك احلي دذ المقاصد ،هش حما اآلثزا
البززء اخززبص هبززا ،هأ َّلفززما ك بعضززدا اؤلفززا خاص زة ح َّللززما فيدززا لتت الززك
المقاصد ،هامزن أللزى بزدلم ك ابنيزق اقاصزد القز آن أه أحزد أنماعزه :العالازة
فس ز ك ي ز ا اززن اآلثززا الق آنيززة علززى وززم اقاصززددا
عنززد اهلل بززن فززملي ،فقززد َّ
الن عية هالق آنية ك افسي ( :ويا الب هث ك اعاي البنلث ) ،كمزا سزنق عز
بعض أا لبدا ك الحدث عن جدمل ك اقاصد الق آن.
هاسززبم ابنيززق هنززم البفسززي المقاصززدي للقز آن بعززد ابززن فززملي علززى ثززد
النيج احمد عند هاالايذ كالنيج جما الدثن القاسمء ك افسي ( :احاسزن
الب هث ) ،هالنيج رشيد روا ك افسي ( :افسي المنار) ،هسيد ب( ك افسي :
(ك ظال الق آن) ،هالنزيج البزاد بزن عاشزمر ك افسزي ( :البح ثز هالبنزمث )،
هأغل( المعاص ثن الذثن ألفما ك افسي الق آن ك العص الحدث ر َّنقزما ازندم
البفسي المقاصدي ك افاسي دم.
هالعلما المب خ هن هجزدها أنزما المقاصزد هاصزنيفاهتا عنزد المبقزداين،
فحززاهلما ش ز حدا هبياهنززا ،هلوززافة اززا لززم ثضززفه المبقززدامن ك بيززان أنززما دززذ
المقاصد ،فجعلما لا اقصد انح ا خاصزا احزدثما عنزه هب َّينزما ازندم القز آن ك
اناهله ،هثظد دذا جليا عنزد اإلازام الزدَ دلمي ك كبابزه( :الفزمز الانيز ك أصزم
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بحوث
البفسي ) ،هاإلازام النزمكاي ك كبابزه( :لرشزال ال قزا للزى اافزا النز ائع علزى
البمحيد هالمعال هالننزما )؛ فزاأله ذكز ك كبابزه خمسزة اقاصزد آنيزة جعز
فص فيه النيان ،هال اي ذكز ك كبابزه ثالثزة اقاصزد
لا هاحد اندا فصال خاصا َّ
هفصز فيدزا النيزان هالحزدث  ،امزا ثزربز بزه
آنية -كمزا ظدز ك عنزمان كبابزهَّ -
اندم الق آن ك اناه الحدث عندا.
هثظد ز افززم المب ز خ ثن عززن المبقززداين ك امسززيع لائ ز ة الحززدث عززن
اقاصد القز آن ك جعلدزا أحزد عناصز المقدازة البزء انزبم عليدزا اؤلفزاهتم ك
البفسي ؛ َّ
فإن اقداا افاسي بعض المب خ ثن هالمعاصز ثن زد ا َمجزت بزنعض
المناح المفيزدة ك اقاصزد القز آن؛ كبفسزي جمزا الزدثن القاسزمء (احاسزن
الزب هث ) ،فقد عنْزمن وزمن عنزاهثن اقدَ ازة افسزي هبزذا العنزمان( :ذكز اجمز
اقاصد البنلث هو هب البفسي ) ،هعنْمن كذلك بعنمان آخز لا علزى اقاصزد
الق آن ،هدم( :فص فيما ا بضبه الحامة ال بانية ازن البنلثز الاز ثم) ،هكزذلك
نجد دذا الصزنيع عنزد النزيج احمزد رشزيد روزا ،هالنزيج البزاد بزن عاشزمر؛
خصص ال اي المقداة ال ابعة ان افسي لنيزان ازا ثجز( أن ثازمن غز
حي
َّ
المفس  ،هدم اع فة اقاصد البنلث هبياهنا للق ا .
هاما نن بعد عص المبقداين ان العلما ك انادم البفسزي ازن ااجادزا
علمية هاجبدالثة :اتاجا المقاصدي ،هاتاجا الددائء ،هاتاجا اتجبمزاعء،
األلبزء ،هازدافعت بقزمة نحززم المضزء زداا للسززي ك ركْز( البجدثزد؛ لب نززت َّ
أن
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بحوث
البفسززي علززم ابجززدلَّ ،
هأن الق ز آن اززا زا غض زا ر ث زا لززم ثززبم اع فززة اانمنااززه
المقاصززدثة هالددائيززة هاإلرشززالثة ،فنززدالها بموززع اعززالم للبفسززي المقاصززدي،
هالبفسززي الدززدائء هاتجبمززاعء ،هر َّنقززما ذلززك ك اؤلفززاهتم الجدثززدة ك علززم
البفسززي هلراسززاهتم الق آنيززة ك اؤلفززا ذدنيززة؛ فقززد هوززع سززيد بزز( كبابززه:
(البصمث الفنزء ك القز آن) لنيزان اقصزد القصزص ك القز آن ،هعز
الق آنية ،ههوع كذلك كبابزه( :انزادد القياازة ك القز آن) ،هأ َّلز

اقاصزد
النزيج رشزيد

روا كبابه( :المحء المحمدي) هافسي (المنار) .ك دزذ المؤلفزا ك صزميم
الحدث عن اقاصد الق آن هابنيزق ازندم البفسزي المقاصزدي هالدزدائء هبيزان
اعالمززه هر ززه ،هثعبززرب اللززمن المقاصززدي ك البفسززي اززن أدززم ألززمان البفسززي
المعاص

()1

.

هاع اا سنق ع وه ان اميل عصز المبز خ ثن بببنيزق البفسزي المقاصزدي
كمندم للبفسي لت أنه ثمان القم ب َّن البفسي المقاصدي كان ابنقا انزذ عصز
الصحابة هالبابعين ،ه د أشار للى دذ النقبة الجليلزة الناح زان :روزمان جمزا

( )7راجع ك دذا المموم  :الجذهر البارثخية للبفسي المقاصدي للق آن الا ثم ،ل ومان جما
األر ش ،هننمان عند خالد ،الجااعة اإلسالاية العالمية بماليلثا ،اجلة اإلسالم ك آسيا ،العدل الخاو،
اارس 2177م ،و.272-277
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بحوث
األرز ش ،هننزمان عنززد خالزد ،حيز
ا حلبه األهلى ادلنا كيز

زاتَّ « :
لن نظز ة سز ثعة حزم البفسززي ك

َّ
أن المقاصزد الق آنيزة كانزت افدزم عنزد ال عيز األه

ان الصحابة بمج ل السليقة ،هكي

كانما ثسبعملمن األفدام ك ا ة النصمو،

هاتسبنناط اندا ،اع اا ث اعء المصال الالية البء جا البن ثع ان أجلدزا ،هت
اجا دنا لالسبدت على ذلك ،لا َّن اندجدم ك الب هث دزم اجنز( اإلفز اط ك
اسزز لة العززده عززن ظززماد النصززمو ،هلززم ثنززالغما ك النحزز عززن البفسززي
ثعملمن بنزا اعبزد علزى ازا هرا النصزمو هاألللزة ازن
المقاصدي ،هكانما َ
اعززان هاصززال اززن غيز يززمل هحززدهل ،هكززانما -اززن غيز انززاز  -دززم األجززدر
هاأل ب هاأل در على فدم اقاصد الق آن؛ لق هبم ان عدد الزمحء ،هازن ناحيزة
أخ

فقد كان ان اصزالر البفسزي لزد الصزحابة :اتجبدزال ه زمة اتسزبنناط،

كما سل

ذلك ،هبنا على ذلك ثمان القم َّ :
لن نن ة البفسي المقاصدي اعزمل

ك أساسزززدا للزززى افسزززي الصزززحابة ،هابنزززيقدم العملزززء لمقبضزززى المقاصزززد ك
()1

البفسي » .

( )7انظ  :الجذهر البارثخية للبفسي المقاصدي للق آن الا ثم ،ل ومان جما األر ش ،هننمان عند
خالد ،اجلة اإلسالم ك آسيا ،العدل الخاو ،اارس 2177م ،و.277
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بحوث
هك الجملة فقد لعا المب خ هن هالمعاص هن للى البجدثد ك علم البفسزي
هرببه بالنح المقاصدي الق آي ،هاحاهلة كسز حزماجل الجمزمل هال كزمل ك
علززم البفسززي  ،اعبمززدثن علززى افاسززي األهلززين حيزز ت ثسززع العقززال لناززار
جدملدم العظيمة ك البفسي بمخبل

أنماعه ،سما البفسي بالمز ثمر أه البفسزي

اللغمي أه البفسي الفقدء الذي خ

انه بعض أنما البفسي المقاصدي.

القسثثا الين ث  :المق رنثثة ب ث ن المتق ث

ن والمح ث ث ن ا تصثثن ل المق  :ث

وفلسفة تن)يعه :
عند هناثة الحدث عن جدمل العلما ك الان

عن اقاصزد القز آن ثمازن

القم ب َّن العلمزا المبقزداين هالمبز خ ثن لزم ثبفقزما علزى عزدل اعزين لمقاصزد
الق آن ،كما لم ثبفقزما علزى اقسزيم دزذ المقاصزد للزى اقاصزد أصزلية هاقاصزد
جلئية أه انعية ،هلن كان بعضدم د َّسمدا للى ذلك؛ فممزن َّسزم المقاصزد للزى
اقاصد أصلية هانعية ان المبقداين :اإلاام الغلالء ،حي

َّسزمدا للزى األصزم

المدمة هالبمابع المبممة ،هكذلك ابزن بزز َّ جان اإلشزنيلء َّسزمدا للزى اقاصزد ك
الجملة هاقاصد على البفصي  ،هكذلك ابن جلي َّسمدا للى اقاصد ك الجملزة
هاقاصد على البفصي .
هأاا المب خ هن ف غلندم لم ثدبم ببقسيم اقاصد الق آن للى اقاصزد أصزلية
هجلئية ،أه اقسزيمدا علزى الجملزة هعلزى البفصزي كمزا صزنع أك ز المبقزداين،
هدززذا ا ْ خززذ ثؤخززذ علززى المبز خ ثن؛ حي ز لززم ثبز َزمرها فلسززفة اقسززيم اقاصززد
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بحوث
الق آن حس( أدميبدا ،أه كمهنا أصال ا جع لليدا المقاصد الجلئية ،فالمبقدامن
لما اسزبننبما المقاصزد ب َّينزما َّ
أن ازن بزين دزذ المقاصزد أصزمت ت ثسزبغنى عندزا
بمقصد آخ ؛ لا ة أدميبدا هادبمام الق آن بنياهنزا ،فمزن بزين المقاصزد األصزلية
البء ب َّيندا المبقدامن:
 .1اقصد البمحيد.
 .2اقصد المعال.
 .3اقصد األحاام.
 .4اقصد الننمة.
 .5اقصد البذكي .
 .6اقصد النظ هالبفا هالبدب هالعربة( .اقصد األا ا ).
 .7اقصد الكية النفس.
 .8اقصد هتذث( األخال .
 .9اقصد القصص.
هثززرتأس اإلاززام الغلالززء -اززن المبقززداين -ائمززة اززن ززااما ببصززني
المقاصد الق آنية للى األصلية ،هالبنعية أه الف عية ،أه اإلجمالية ،ثزم ابزن ب َّ جزان
اإلشززنيلء ،ثززم أبززم باز بززن الع بززء ،ثززم ابززن ايميززة ،ثززم النززارنء ،ثززم ابززن جززلي
الالنء ،فدؤت حاهلما ذك جملزة المقاصزد األصزلية البزء ازدهر عليدزا اقاصزد
الق آن هغاثااه الم جمة.
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بحوث
هثنف ل ابن الع بء بذك اقصد (البذكي ) ان بين المقاصد الق آنية األصزلية
السابقة ،هثؤكد أنَّه اعظزم القز آن ،هثسزبد ألصزلية دزذا المقصزد بقملزه اعزالى:
ﱹﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱸ [الذارثا . ]22 :
()1

هأاا اقصد (الكية النفس) فينف ل أبم حااد الغلالء ك جعله اقصزدا أصزليا
للق آن؛ فالبع ث

بالص اط المسبقيم الذي دم أحد المقاصد األصلية السبة عند

الغلالء ،ثجمع جاننء (البلكية هالبحلية) كما ع َّن به الغلالء حي

ا « :فقملزه:

ﱹﭢ ﭣ ﱸ [الفااحة ،]2 :لشارة للى احلية النفس بالعنالة هاإلخزالو ،ه ملزه:
ﱹ ﭤ ﭥﱸ [الفااحة ،]2 :لشارة للى الكيبدا عزن النز ق هاتلبفزا للزى
الحززم هالقززمة ،ه ززد ذك ْ نززا أن اززدار سززلمق الص ز اط المسززبقيم علززى سززمين؛
أحززددما :البلكيززة بنفززء اززا ت ثننغززء .هال ززاي :البحليززة ببحصززي اززا ثننغززء؛ ه ززد
()2

اشبم عليدما كلمبان ان جملة الفااحة» .
هأاا اقصد (اتعبنار) أه اقصد النظ هالبدب هاتاعاظ فينفز ل ابزن ب جزان
اإلشنيلء ان المبقداين ك اعبنار ازن المقاصزد الق آنيزة األصزلية بعزد اقصزدي
البمحيد هالننمة؛ َّ
ألن اقاصد الق آن األصلية عند ثالثة ،هدء :اقصد اع فزة اهلل

( )7انظ  :انمن الب هث  ،ابن الع بء ،و.123
( )2انظ  :جماد الق آن هلرر  ،الغلالء ،و.13
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بحوث
اعالى ب سمائه هصفااه ،ثم اقصزد ال سزالة أه الننزمة هازا جزا

بزه ازن األهااز

هالنمادء ،ثم اقصد النظ هالبفا هالبدب هالعربة.
هالذي ثمان االحظبه ان دذ المقاصد الق آنيزة األصزلية عنزد المبقزداين
دم احاهلة اسبنناط المقاصد المبناهبة بين اا دم اقصزد أصزلء هازا دزم اقصزد
ف عء ،هالبعني عن المقاصد األصزلية بمزا ثمافزق أسزلمب القز آن ك البعنيز عزن
دذ المقاصد الق آنية األصلية ،لهن الخم

ك لام بعزض دزذ المقاصزد للزى

بعض ،هاقليص عدلدا للزى عزدل أ ز  ،أه اغييز البعنيز عزن دزذ المصزبلحا
المقاصدثة بما ثمافزق حالزة المجبمزع ك عصز دم ،كمزا صزنع ذلزك المبز خ هن
هالمعاص هن كما سي يت ع

ذلك عندم بعد لي .

هأاا المب خ هن هالمعاص هن فيمان الخيص اقاصد الق آن األصلية البء
هرل ك اسبانافدم للمقاصد الق آنية ك المقاصد اآلاية:
 .1المصال المبعلقة بالدثن( .اإلصالك الدثنء).
 .2المصال المبعلقة بالدنيا( .اإلصالك الدنيمي أه الصالك العم اي).
 .3علم األصم  :اع فة اهلل ،اع فة الننما  ،اع فة المعال.
 .4علزززم الفززز ه ؛ هثنزززم  :العنزززالا الندنيزززة هالماليزززة ،هالمعزززااال ،
هالمناكحا  ،هالحاماا .
 .5علم األخال .
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بحوث
 .6علم القصص (علم البلكية).
فا دذ المقاصد األصلية للق آن هرل ك كالم المبز خ ثن عزن اقاصزد
الق ز آن؛ فمقصززد صززالك الززدثن أه اإلصززالك اتعبقززالي هالصززالك الززدنيمي أه
العم ز اي هرل عنززد العالاززة عنززد اهلل بززن فززملي ،ههرل افص زلة عنززد النززيج
رشيد روا ،هابن عاشمر ،هسيد ب( ،هابزن عاشزمر دزم أك ز دم ا كيزدا لدزذثن
المقصززدثن هاعبناردمززا اززن المقاصززد الق آنيززة األصززلية ،فإ َّنززه لمزا ذكز َّ
أن أنززما
اقاصززد القزز آن انززبم علززى ال نززا علززى اهلل بصززفااه هأسززمائه هلثنززا افزز ل
باأللمديزة هلثنزا النعز هالجززلا  ،ثزم األهااز هالنززمادء ،ثزم المعزد هالمعيززد،
ذد( للى َّ
أن جميع دزذ األنزما المقاصزدثة ازدخ احزت اقصزد أصزلء هاحزد
هدم صالك الدار ْثن ،ثقزم ابزن عاشزمر« :فدزذ دزء أنزما اقاصزد القز آن كلزه،
هغي دززا اامززال لدززا؛ ألن القصززد اززن الق ز آن لبززالغ اقاصززد األصززلية ،هدززء
صالك الدار ْثن هذلك ثحص باألهاا هالنمادء ،هلما ام فت األهاا هالنمادء
علززى اع فززة اآلا ز هأنززه اهلل الماجزز( هجززمل خززالق الخلززق؛ لززلم احقيززق اعنززى
الصززفا  ،هلمززا ام ز

امززام اتاب ززا علززى ال جززا ك ال ززماب هالخززمف اززن

العقاب؛ للم احقق المعد هالمعيد .هالفااحة انبملة على دذ األنما ».
هأ َّاززا بززا ء المقاصززد الق آنيززة األصززلية عنززد المب ز خ ثن هالمعاص ز ثن غي ز
اقصدي صالك الدثن هصالك الدنيا ،فقد اعز َّ

لدزا شزداب الزدثن اآللمسزء،

هدء :اقصد علم األصم هازا ثزدخ احبزه ،هاقصزد علزم الفز ه هازا ثزدخ
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بحوث
احبه ،هاقصد علم األخال هاا ثدخ احبه ،هاقصد علم القصص هازا ثزدخ
احبززه .فدززذ المقاصززد الق آنيززة األصززلية األربعززة عنززد اآللمسززء اجمززع جميززع
المقاصززد البززء ذك دززا المبقززدامن هالمب ز خ هن هالمعاص ز هن ،هدززم البصززني
الذي ثننغء اتعبمال عليه ك الحدث عن اقاصد الق آن ،هأصز دزذا البصزني
الذي ذك اآللمسء لمقاصد الق آن دم امجمل عنزد فخز الزدثن الز ازي ،لت َّ
أن
اآللمسء أواف اقصدي علم األخال هعلم القصزص ،هبز َّين ازا ثزدخ احزت
دذ العلمم أه المقاصزد األربعزة ازن المقاصزد الجلئيزة :فمقصزد علزم األصزم
ثحبمي على المقاصد الجلئية؛ ا اقصد ال نا على اهلل هانلثده هاقصد المعال
هاقصد الننمة .هاقصد علم الف ه ثدخ فيه اقصد البن ثع ،الزذي ثبفز

للزى

العنالا هالمعااال هالمناكحا هالحزدهل ،هالحامازا  ،هدازذا للزى آخز
جميع المقاصد الق آنية األصلية.
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بحوث
اخلامتة:
هبعد اكبما الحزدث عزن جدزمل العلمزا ك الانز

عزن اقاصزد القز آن

اززم فيززه الحززدث عززن جدززمل
هاموززمعااه ك بح ززين اسززبق َّل ْين؛ األه اندمززا َّ
المبقززدَ اين اززن الق ز ن األه الدج ز ي للززى الق ز ن الباسززع الدج ز ي ،هدززم :أبززم
للرثس الخمتي ،هابن س ثم ،هابن ج ث البربي ،هابن بز َّ جان اإلشنيلء ،هأبزم
حااد الغلالء ،هابن الع بء ،هفخ الدثن ال ازي ،هاإلاام النيضزاهي ،هالعزل بزن
عند السالم ،هابن ايميزة ،هابزن جزلي الالنزء ،هابزن القزيم ،هالنزارنء ،هاإلازام
النقاعء ،ه د ننز دزذا النحز اسزبقال عزن النحز ال زاي الزذي دزم دزذا ،ه زد
احدث الناحز فيزه عزن جدزمل المبز خ ثن ك الانز

عزن اقاصزد القز آن ازن

الق ن العاش الدج ي للى الق ن ال ابع عن  ،هرجا دذا النحز دزم :هلزء اهلل
الززدَ دلمي ،هالعالاززة عنززد اهلل بززن فززملي ،هاحمززد بززن علززء النززمكاي ،هاإلاززام
اآللمسء ،هجما الدثن القاسمء ،هاحمد رشزيد روزا ،هسزيد بز( ،هاحمزد
ب( ،هاحمد الباد بن عاشمر.
ت) :الب اث بع تم هيا البحث الين إلى نت ل يممثن اةتصث ره
وق
ّ
ف م يأت::
 .1دناق اخبالف هاماثل بين اندم المبقداين هالمب خ ثن ك الحدث عزن
اقاصد الق آن بسن( اخزبالف خلفيزاهتم هرالادزم الفا ثزة هالعقليزة هالمنبقيزة،
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بحوث
هسن( اخزبالف نظز دم للزى القز آن نفسزه ،أه للزى حزا المسزلمين المخزارنين
بالق آن هاد حاجبدم للى اتسبفالة هبدي الق آن هلرشالااه القيمة.
 .2لقزززد ابزززمر النحززز ك المقاصزززد الق آنيزززة بفضززز جدزززمل المبززز خ ثن
هاجبدالاهتم ك المس اع فة اقاصد القز آن عزن ر ثزق ازدب دم لزه ،هك فدمدزم
لاززالم المبقززداين عززن اقاصززد الق ز آن هاسززبفالهتم بجدززملدم السززابقة هعززدم
اقليززددم ك بعززض أنززما المقاصززد الق آنيززة هاصززنيفاهتا حسزز( ك ز ة هرهلدززا ك
الق آن.
 .3لم اسبق عنزارا المبقزداين هكزذلك عنزارا المبز خ ثن ك اصزبل
أي لهنم لم ثبفقزما ك اسزبعما اصزبل اعزين ك البعنيز عزن اقاصزد
المقاصدْ ،
الق ز آن؛ فالمبقززدامن ع َّن ز ها عنززه بمصززبلحا اخبلفززة ،ا ز ( :علززمم الق ز آن)
ه(أ سام الق آن) ه(اعاي الق آن) ،هأاا المب خ هن فعزربها عنزه بعنزارا لوزافية
أخ

غي اا سنق عن المبقداين ،ا ز اصزبل ( :احزاهر القز آن) ،ه(أغز ا

القزززز آن) ،ه(أدززززداف القزززز آن) ،ه(اموززززمعا القزززز آن) ،هغيزززز ذلززززك اززززن
المصبلحا .
 .4ا ث

بعض اصنيفا المعاص ثن ألنما المقاصد الق آنيزة بخلفيزاهتم

الفا ثة البء ادعم للى اإلصالك الفز لي هاتجبمزاعء هات بصزالي هالسياسزء
هغي ذلك ،هدذا الب ث هاو ك فاز سزيد بز( هاحمزد رشزيد روزا هالنزيج
الباد بن عاشمر.
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بحوث
َّ .5
لن امظي

فدم المقاصد الق آنية عند عملية افسي اآلثا الق آنيزة عنزد

المب خ ثن ا ْ للمابنزة الق آنيزة ب فدزام جدثزدة اعبمزدة علزى الفاز المقاصزدي
الززذي ت ثعبمززد علززى اقليززد السززابقين ك فدززم هافسززي الق ز آن ،هدززذا اززا جع ز
البفاسي المبز خ ة اخبلفزة عزن افاسزي المبقزداين الزذثن فدمزما اقاصزد القز آن
لاندم لم ثمظفمدا ص ثحة ك افسي الق آن ،هدزذا ازا جعز المبز خ ثن ثزدعمن
للى اندم البفسي المقاصزدي ،هأه ازن لعزا لليزه ازن المبز خ ثن جمزا الزدثن
القاسمء ،ثم النيج احمد رشيد روا ،ثم احمد الباد بن عاشمر.
وأ ّ الت) :ت الت :ي) ::به الب اث ا نه ية هيا البحث ،فه::
 .1ثجزز( اتسززبم ار ك اسبانززاف جدززمل علمززا آخ ز ثن اززن المب ز خ ثن
هالمعاصز ثن ك النحز المقاصززدي؛ َّ
ألن دززذا النحز ال ززاي لززيس دززم النحز
الندزززائء النزززاا لجميزززع جدزززمل المبززز خ ثن هالمعاصززز ثن ك اقاصزززد القززز آن
هامومعااه.
 .2ثننغء القيام بدراسة نقدثزة اقارنزة بزين جدزمل المبز خ ثن هالمعاصز ثن
أنفسدم ،لمع فزة هجزم لسزدااا كز عزالم ك الحقز المقاصزدي هخصزائص
آرائه هنظ ااه ك اقاصد الق آن اع امسيع لائ ة النح .
 .3ثننغززء جمززع اززا انززاث اززن كززالم المبز خ ثن هالمعاصز ثن عززن البفسززي
المقاصدي ك امسمعة ا َّا( حس( سمر الق آن ،هثسي اندم الزك الممسزمعة
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بحوث
علززى اززندم البفسززي المقاصززدي هالدززدائء جااع زا أل ززما العالاززة عنززد اهلل بززن
فملي ،هالنيج شداب الدثن اآللمسء ،هالنيج جما الدثن القاسزمء ،هالنزيج
رشززيد روززا ،هسززيد بزز( ا ز ال؛ فز َّ
زإن اززا ام َّيززل بززه افاسززي دززؤت اززن المناح ز
المسبجدة ك علم البفسي اما ثسبحق عناثة خاصة بالنح هالبنقي .
│
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بحوث
هره املصادر واملراجع
أوهلل :المتب المطب)عة:
ً
 الق آن الا ثم ب هاثة حفص عن عاصم. اآللمسززء ،احمززمل بززن عنززد اهلل شززا ي ،روح المع ث ا تفسث ر القثثرآنالعظ ا والسبع المين  ،احقيق :علء عند النزاري عبيزة ،ط ،7بيز ه  :لار
الاب( العلمية ،سنة7272 :دز.
 ابن ب َّ جان ،عند السالم بن عند ال حمن ،تنب ح األفه إلثى تث بر المتث بالحم ا وتعر اري ت والنبأ العظ ا وتفس ر ابن برجث ن  ،احقيزق :النزيج
أحمززززد ف ثززززد الملثززززدي ،ط ،7بيزززز ه  :لار الابزززز( العلميززززة ،سززززنة:
7232دز2173/م.
 النقززاعء ،لبزز اديم بززن عمزز  ،نظثثا الثث رر ا تن سثثب اريثث ت والسثث)ر،القاد ة :لار الاباب اإلسالاء ،بدهن اارثج.
 النقاعء ،لب اديم بن عم  ،ص ع النظر لإلشرا على ق :ث السث)ر،ط ،7ال ثا

 :اابنة المعارف ،سنة7213 :دز7331/م.

 النيضززاهي ،عنززد اهلل بززن عمز  ،أنثث)ار التنزيث وأسثثرار التأويث  ،احقيززق:احمد عند ال حمن الم عنلء ،ط ،7بيز ه  :لار لحيزا الزرتاث الع بزء،
سنة7273 :دز.
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بحوث
 -ابن ايمية ،أحمد بن عند السالم ،ج)اب أه العلا وا يم ن بتحق ث

ث

أةبثثر بثثح رسثث)ل الثثرامن ثثن أن ﱹﭑ ﭒ ﭓﭔﱸ تع ث ل ثلثثث القثثرآن،
احقيق :أبم عم الندهي ،هعند العلثل بن فبحء بن السزيد ،ط ،7ال ثزا

:

لار القاسم للنن  ،سنة7271 :دز7331/م.
 ابزززن ايميزززة ،أحمزززد بزززن عنزززد السزززالم: ،مثثث)ع الفتثثث وى ،احقيزززق:عند ال حمن بن احمد بن اسم ،المملاة الع بية السعملثة :اجمزع الزك
فدد لبناعة المصح

الن ث  ،سنة7271 :دز7332/م.

 ابن جلي ،احمد بن أحمزد ،التسثه لعلث) التنزيث  ،احقيزق الزدكبمر:عند اهلل الخالدي ،ط ،7بيز ه  :شز كة لار األر زم بزن أبزء األر زم ،سزنة:
7271دز.
 حقء ،احمد صفا  ،علمم الق آن ان خال اقداا البفاسي ان نن هتاللززى هناثززة الق ز ن ال ززاان الدجز ي ،ط ،7بي ز ه  :اؤسسززة ال سززالة ،سززنة:
7222دز2112/م.
 حيززدر ،حززازم سززعيد (الززدكبمر) ،علثث) القثثرآن ب ث ن البره ث ن وا تق ث ن،المدثنة المنمرة :اابنة لار اللاان ،سنة7221 :دز.
 الززداهلي ،احمززد بززن علززء ،طبق ث ت المفسثثرين ،بي ز ه  :لار الابزز(العلمية ،بدهن اارثج.
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بحوث
 الزززدَ دلمي ،هلزززء اهلل ،الفثثث)ز المب ثثثر ا أ:ثثث)ل التفسثثث ر ،أحمزززد بزززنعنزززد الززز حيم ،اع ثززز( :سزززلمان الحسزززن النزززدهي ،ط ،2القزززاد ة :لار
الصحمة ،سنة7211 :دز7331/م.
 رشززيد روززا ،احمززد رشززيد بززن علززء روززا ،الثث)ا :المحم ث ي ،ط،7بي ه  :لار الاب( العلمية ،سنة7221 :دز.
 رشيد روا ،احمد رشيد بزن علزء روزا ،تفسث ر المنث ر وتفسث ر القثرآنالحم ا  ،القاد ة :الديئة المص ثة للاباب ،سنة7331 :م.
 -ال ازي ،احمد بن عمز فخز الزدثن ،فث ت

الغ ثب والتفسث ر المب ثر ،

ط ،3بي ه  :لار لحيا الرتاث الع بء ،سنة7221 :دز.
 اللركنء ،احمد بن عند اهلل بن هبالر ،البره ن ا عل) القثرآن ،احقيزق:احمد أبم الفض لب اديم ،بي ه  :لار المع فة ،ط ،7ل. .
 اللركلء ،خي الدثن بن احممل ،األع  ،بي ه  :لار العلزم للمالثزين،ط ،72سنة2112 :م.
 أبززم زثززد ،هصززفء عاشززمر ،ا ر ث ل س ث قطثثب؛ لمح ث ت ثثن ا تثثحوأعم لثثثح و نه:ثثثح التفسثثث ري ،المنمفيزززة :صزززم القلزززم الع بزززء ،ط،7
7231دز2113/م.
 -سيد ب( ،التص)ير الفن :ا القرآن ،القاد ة :لار الن ه  ،ل. .
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بحوث
 سيد ب( ،ا ر ل القرآن ،القاد ة :لار الن ه 7272 ،دز. سزززيد بززز( ،ةصثثث ) التصثثث)ر ا سثثث  :و ق) تثثثح ،القزززاد ة :لارالن ه  ،ل. .
 -سيد بز( ،ع لا ا الطري  ،احقيزق :علزء بزن نزاث

النزحمل ،هبزانم:

لار المعممر ،ط2113 ،7م7231/دز.
 السيمرء ،عند ال حمن بن أبء با  ،أسرار ترت ب س)ر القرآن ،احقيزق:روزززززا فززززز

الدمزززززااء ،ط ،7بيززززز ه  :المابنزززززة العصززززز ثة ،سزززززنة:

7231دز2113/م.
 السيمرء ،عند ال حمن بن أبزء باز  ،ا تقث ن ا علث) القثرآن ،احقيزق:احمد أبم الفض لب اديم ،القاد ة :الديئة المصز ثة العاازة للابزاب ،سزنة:
7332دز7312/م.
 النززارنء ،أبززم لسززحا  ،لب ز اديم بززن امسززى ،الم)افق ث ت ،احقيززق :أبززمعنيدة اندمر بن الحسن ،ط ،7لار ابن عفان ،سنة7271 :دز7331/م.
 النززمكاي ،احمززد بززن علززء ،إرش ث د الينق ث ت إلثثى اتف ث الشثثرا ع علثثىوالنبث)ات ،احقيزق جماعزة ازن العلمزا بإشز اف الناشز ،
الت)ا والمع د
ّ
ط ،7بي ه  :لار الاب( العلمية ،سنة7212 :دز7332/م.
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بحوث
 البززربي ،احمززد بززن ج ثز  ،جث ع الب ث ن ا تأويث آي القثثرآن ،احقيززق:أحمزززززد احمزززززد شزززززاك  ،بيززززز ه  :اؤسسزززززة ال سزززززالة ،ط ،7سزززززنة:
7221دز2111/م.
 البحزان ،الززدكبمر /أحمززد للرثزس ،نه :ثثة الحثث)ار ال:ث ل :ا القثثرآنوالسنة النب)ية ،كلية الن ثعة ،جااعة لانق ،بدهن اعلماا النن .
المحرر ا علث) القثرآن،
 البيار ،اساعد بن سليمان (األسباذ الدكبمر)،ّ
ط ،2جززززززدَّ ة :ا كززززززل الدراسززززززا هالمعلماززززززا الق آنيززززززة ،سززززززنة:
7223دز2113/م.
 ابن عاشزمر ،احمزد البزاد  ،التحريثر والتنث)ير ،ازمنس :الزدار البمنسزيةللنن  ،سنة7332 :م.
 -ابن عاشمر ،احمد الباد  ،ق  :الشريعة ا سث

ة ،احقيزق :احمزد

الحنيزز( بززن الخمجززة ،ب ز  :هزارة األه ززاف هالنززؤهن اإلسززالاية ،سززنة:
7222دز2112/م.
 عند اهلل الخبي( (األسباذ الدكبمر) ،اقاصد الق آن الاز ثم هأدميبدزا كاحدثززد المموززم الق ز آي؛ لراسززة نصززية ك بعززض كبزز( البفسززي هعلززمم
الق آن الا ثم ،جااعة النار ة ،بح بدهن اعلماا النن .
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بحوث
 ابن الع بء المعاف ي ،أبم با احمد بن عند اهلل ،ق ن)ن التأويث  ،لراسزةاحقيق :احمد السليماي ،ط ،7جزدة :لار القنلزة لل قافزة اإلسزالاية ،سزنة:
7211دز7331/م.
 العززل بززن عنززد السززالم ،ق)اعث األام ث ا ص ث ل األن ث  ،القززاد ة :لارالنيان الع بء ،ط ،7سنة7227 :دز2112/م.
 العززل بززن عنززد السززالم ،نب ثي ثثن ق :ث المت ث ب العزيثثز ،احقيززق :أثمززنالنمر ،ط ،7لانق :ابنعة النام ،سنة7271 :دز7332/م.
عند ال زا
َّ
 الغلالء ،احمد بن احمد ،ج)اهر القرآن ودرر  ،احقيق :النيج احمزدرشززيد روززا القنززاي ،ط ،2سززنة7211 :دززز7331/م ،بي ز ه  :لار لحيززا
العلمم.
 الغلالء ،احمد بزن احمزد ،إا ث علث) الث ين ،بيز ه  :لار المع فزة،بدهن اارثج.
 فارس ،رار بزن أحمزد بزن علزء ،علث) القثرآن عنث ا ث ابثن جثزيالملب :وأثره ا تفس ر والتسه لعلث) التنزيث ) ،رسزالة الزدكبمرا غيز
اننزززززمرة ،جااعزززززة أم القززززز
7232دز2173/م.
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بحوث
 الف ادء ،عند الحميد ،فردات القرآن؛ نظثرات ج يث ( ا تفسث ر ألفثقرآن ة -و فردات القرآن للفراه ، :احقيق :الدكبمر /احمد أجم أثزمب
اإلصالحء ،ط ،7بي ه  :لار الغ ب اإلسالاء ،سنة2112 :م.
 ابن فملي ،عند اهلل بن فزملي ،وث التأويث ا عث التنزيث  ،احقيزق:أحمززد أبززم السززعمل ،هع مززان البيزز( ،القززاد ة ،اص ز  :ابنعززة اتسززبقااة،
البنعة األهلى7317 :م.
 القاسززمء ،احمززد جمززا الززدثن بززن احمززد ،ح سثثن التأويث  ،احقيززق:احمززد باسزز عيززمن السززمل ،ط ،7بيزز ه  :لار الابزز( العلميززة ،سززنة:
7273دز.
 القسززبالي ،أحمززد بززن احمززد ،الم)اهثثب الل ن ثثة ب ث لمن المحم يثثة،القاد ة :المابنة البمفيقية ،بدهن اارثج.
 ابن يم الجمزثة ،احمد بن أبء با  ،ث ارج السث لم ن بث ن نث زل إيثنعب وإي نستع ن ،احقيق :احمد المعبصم النغدالي ،ط ،3بيز ه  :لار
الاباب الع بء ،سنة7271 :دز7331/م.
 ابن يم الجمزثة ،احمزد بزن أبزء باز  ،زاد المعث د ا هث ي ة ثر العبث د،ط ،21بي ه  :اؤسسة ال سالة ،سنة7272 :دز7332/م.
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بحوث
 ابن يم الجمزثة ،احمد بن أبء با  ،طري اله:رت ن وب ب السثع دت ن،ط ،2الداام :لار ابن القيم ،سنة7272 :دز7332/م.
 ابن يم الجمزثة ،احمد بن أبء با  ،إا ثة اللهف ن ن ص ي الشث ط ن،ط ،2بي ه  :لار المع فة ،سنة7332 :دز7312/م.
 ابن يم الجمزثة ،احمد بن أبء باز  ،التب ث ن ا أقسث القثرآن ،بيز ه :لار الفا  ،بدهن اارثج.
 احمزززد بززز( ،دراسثثث ت قرآن ثثثة ،ط ،1القزززاد ة :لار النززز ه  ،سزززنة:7272دز7333/م.
 احمد صفا لب اديم حقء ،علمم الق آن ان خال اقداا البفاسزي ازننن هتا للزى هناثزة القز ن ال زاان الدجز ي ،ط ،7بيز ه  :اؤسسزة ال سزالة،
سنة7222 :دز2112/م.
 أبزززم نعزززيم األصزززفداي ،أحمزززد بزززن عنزززد اهلل ،ال ثثثة األول ثثث وطبقثثث تاأل:ثثثف  ،اصززز  :لار السزززعالة؛ هبيززز ه  :لار الابززز( العلميزززة ،سزززنة:
7213دز.
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بحوث
ث ن ً  :الم :ت العلم ة وأبح ث المؤتمرات والرس

العلم ة:

 -أس س ث ت نه :ثثة للتفس ث ر الم)وثث)ع ،:احمززد عنززد اللبي ز

رجزز(

عند العارء ،اؤام البفسي المموزمعء للقز آن الاز ثم "ها زع هآفزا "،
جااعة النار ة ،سنة2171 :م.
أنم)ذج ث ،
 التفس ث ر المق  :ث ي لسثث)ر القثثرآن المثثريا؛ ا ر ث ل القثثرآنً
الدكبمر /هصفء عاشمر أبم زثد ،هر ة اقداة للى المزؤام الزدهلء حزم
فدم الق آن بين النص هالما ع ،جااعة األاي عند القالر للعلزمم اإلسزالاية
بالجلائ  ،سنة2173 :م.
 ال:يور الت ريس ة للتفسث ر المق :ث ي للقثرآن المثريا ،روزمان جمزااألر ش ،هننمان عند خالد ،الجااعة اإلسالاية العالمية بماليلثزا ،اجلزة
اإلسالم ك آسيا ،العدل الخاو ،اارس 2177م.
 جهثث)د العلم ث ا اسثثتنب ط ق  :ث القثثرآن الم ثريا ،الززدكبمر /اسززعملبملهخة ،المؤام العالمء األه للناح ين ك الق آن الا ثم هعلماه.
 جهثثث)د األ ثثثة ا ق :ثثث القثثثرآن المثثثريا ،األسزززباذ الزززدكبمر /أحمزززدال ثسمي ،اؤام جدمل األاة ك خداة الق آن الا ثم هعلماه.
 اقاصد الق آن هاحاهر عند المبقداين هالمبز خ ثن ،عيسزى بزم عازاز،اجلة اإلحيا  ،العدل2171/21 :م.
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بحوث
 ق  :القثرآن عنث الشث طب:؛ دراسثة تأ:ث ل ة ،الزدكبمر /از ال بلخيز ،اجلة المعيار ،المجلد23 :س ،العدل ،21 :سنة2173 :م.
 البفسي المقاصدي للق آن الا ثم عند اإلاام احمد البزاد بزن عاشزمران خال افسي (البح ث هالبنمث ) ،الدكبمر /احمد انازم علزء ،رسزالة
الدكبمرا  ،جااعة باث ه ،كانم ،نيجي ثا ،نم نت عام7232 :دز2172/م.
│
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