


 

 
  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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  :ادلقذهة

شذل  ودذدى  ا لؽذّؾ الحؿد هلل العظقؿ الؿـان الذيي نكذ إ يلقـذا الؽ ذاب ن قاًكذ

 وورحؿة ُٕ 
ّ
الؿخ ار وطؾك آلف وصذح ف  لل إل اب، والصالة والسالم طؾك الـ ل

 وبعد: ،نجؿعقـ

ـة ل قان الفدف والؼصذد مذـ كذ وإ دذيا لؼد جا ت كصقص مـ الؼرآن والس  

 ات اإلشذذارات الحثقثذذة يلذذك نؼسذذقؿ الؼذذرآن مق ذذقطق  نَ الؽ ذذاب الؽذذروؿ، ودذذد بذذد

وصؾذ  معرفذة مذا ، ر الؼرآنف ؿ بف طـد ندبّ ة الـ قوة، لؿعرفة ما وُ ـّ يف الس   اومؼاصدو  

فقذذة، ودذذد انخذذي بعذذض ال ذذابعقـ مذذـ دذذيه وذذدطق يلقذذف مذذـ دذذداوات ويرشذذادات يل

طؾذك  دالذةً  وآوذاٍت  اف سذقرً وـطؾؼذقن مـذف يلذك نن  يف الؼذرآن كػِسذ اطؾؼً ـإحادوث م

   .يدروس الخقٓين قـ دمٓ  ال ابعقـ نبمؼاصده وغاوانف، فؿِ 

ذواس ؿر  العؾؿا  يف الؼرون الؿػّض  ـة مؼاصذد ؾة وس خرجقن مـ كصقص الس 

الؼرآن وندسامف ومعاكقف، وكيلؽ اسذ خرجقا مؼاصذد الؼذرآن وندسذامف مذـ آوذات 

يه الؿؼاصذذذذد درآكقذذذذة جامعذذذذة، وواصذذذذؾ العؾؿذذذذا  جفذذذذقددؿ يف اسذذذذ خراج دذذذذ

(، ذدذذ505الغ الذذل )ت: ، ح ذذك بؾذذغ دذذيا اإلمذذامَ ةالؿفّؿذذوالؿق ذذقطات الؼرآكقذذة 

ـ سذذ ؼف، وغذذاص يف نطؿذذا  بحذذار الؼذذرآن، فذذدخؾ دذذيا ال ذذاب الذذيي ف حذذف َمذذ

واس ػاد مذـ جفذقده  ،(جقادر الؼرآن ودرره) :واس خرج جقادره ودرره يف ك ابف

 دركقا طؾقذف مذا فانذف، ث طذـ مؼاصذد الؼذرآن ومق ذقطانف، واسذـ نحذدّ نغؾ  َمذ
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ذذدوه يف رتو ذذف الفادفذذة يلذذك اسذذ خالص مذذا اكطذذقى طؾقذذف الؼذذرآن مذذـ العؾذذقم  ونو 

جذذانبَ بذذـ ، ومؿذذـ نابعذذف يف ذلذذؽ ط ذذد السذذالم والؿؼاصذذد والؿعذذاين الةامعذذة  ر 

ر الؽ ذذاب )نـ قف إففذذام يلذذك نذذدب  ذ( يف نػسذذقره الؿسذذؿك بذذذدذذ535اإلشذذ قؾل )ت:

صؾذع الؼا ذل نبذق كػِسذف  دذيا الؼذرنِ  ل العظذقؿ(، ويفف أوات والـ الحؽقؿ ونعر  

اه543بؽر بـ العربل )ت: فذرنى يطذادة  ،)دذاكقن ال لووذؾ( :دذ( بؽ ابذف الذيي سذؿ 

الـظر يف نؼسقؿ مؼاصد الؼرآن يلك سذ ة مؼاصذد كؿذا ذدذ  يلقذف الغ الذل، نو يلذك 

جذذانسذذ عة مؼاصذذد كؿذذا ذدذذ  يلقذذف ابذذـ  ، فخذذرج برتوذذة دمذذا نؾذذؽ إطذذداد بر 

ـاصردا وجعؾفا يف ثالثة مؼاصد جامعة، ودذل يف كظرنذف ٓ نةذاوز: ال قحقذد، وط

ؼ بػفذؿ وال يكقر، وإحؽام، ودد اد ؿ ابـ العربل يف ديا الؿَمل ذػ ب قذان مذا و عّؾذ

ا طؾك ال اصـقذة الذيوـ وؼقلذقن بقجذقد الؿعذاين ال اصـذة رد   مؼاصد الؼرآن ومعاكقف،

 لؽ اب وغاوانف.لؾؼرآن مع نهنا مـافقة لؿؼاصد ديا ا

ال لسذقس وال ـذا   طصذرَ قـ ووؿؽـ اط  ار الؼرن الخامس والسذادس الفةذرو  

 :طؾذذك نوذذدي دذذمٓ  إثؿذذة الثالثذذة، لؿؼاصذذد الؼذذرآن ومق ذذقطانف إساسذذقة

جانبَ بـ ، وط د السالم الغ الل) ، وهبذيا وؿؽذـ (بذـ العربذلبؽر  ل، والؼا ل نبر 

ل د ذؾ ال حذث يف مؼاصذد الشذروعة طؾذك كشذ ؼقإ بذلن  ال حذث يف مؼاصذد الؼذرآنال

نودي إصقلققـ، والدلقؾ طؾك ديا ال حؼقذؼ دذق نكذف ٓ وقجذد يف دذيوـ الؼذركقـ 

يف طؾذذؿ مؼاصذذد الشذذروعة كؿذذا وقجذذد ذلذذؽ يف طؾذذؿ   ف مسذذ ؼّؾ نو ِشذذ مسذذ ؼال   اك اًبذذ

   مؼاصد الؼرآن ومق قطانف إساسقة.
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 :يلؽفر بذـ اشذ ُ ّؿذموعة ـ بحثذقا طذـ مؼاصذد الشذرف لذف نكثذر َمذومؿا لؿ و ـ ّ 

وشذق  اإلسذالم ابذـ نقؿقذة  ،(ذدذ660كسؾطان العؾؿا  الع  بذـ ط ذد السذالم )ت:

(، واإلمذام نبذل يسذحا  الشذاص ل ذدذ757دقؿ الةقزوذة )ت:، وابـ (ذد728)ت:

دفؿ يلذك يلذك جـذ  مذع نطذرّ  انهنؿ نطردقا يلك مؼاصد الؼذرآن جـً ذ :(ذد790)ت:

 ّٓ ل احثقـ يف صؾ  م احذث طؾذؿ مؼاصذد الشذروعة  نن  مؼاصد امؼاصد الشروعة، ي

نغػؾفذذؿ طذذـ اس ؽشذذاف م احذذث مؼاصذذد الؼذذرآن نثـذذا  اس ؽشذذاففؿ لؿؼاصذذد 

ة يف فّؿذمنن وخرج بؿسذاثؾ جؾقؾذة و -كؿا سقليت- الشروعة، ودد اس طاع ال احث

)دقاطذد إحؽذام يف مصذال   :كؽ ذاب :ػات دمٓ  إثؿذةمـ ممل   مؼاصد الؼرآن

)اإلشارة يلك اإلوةذاز يف اب الع  بـ ط د السالم الؿسؿك بذة ك ويف خانؿ ،إكام(

َؼ مـف مذا و عّؾذ ،بعض نكقاع الؿةاز( ـ مِذ يٌ َ ذ)كُ  :ؼ بؿؼاصذد الؼذرآن باسذؿاليي ُحؼِّ

)جذقاب ندذؾ  :وك ذاب ،و)مةؿقع الػ اوى ٓبـ نقؿقة( ،مؼاصد الؽ اب الع و (

 «دذؾ دذق اهلل نحذد» :العؾؿ واإلوؿان ب حؼقذؼ مذا نخذه بذف رسذقإ الذرحؿـ مذـ نن  

)الؿقافؼذذات(  :نعذذدإ ثؾذذث الؼذذرآن( لشذذق  اإلسذذالم ابذذـ نقؿقذذة نوًضذذا، وك ذذاب

 ،)ال  قذذان يف ندسذذام الؼذذرآن( :وك ذذاب ،)مذذدارج السذذالؽقـ( :لؾشذذاص ل، وك ذذاب

ػذات وممل   ،)بذداثع الػقاثذد( :)زاد الؿعاد يف ددي خقذر الع ذاد(، وك ذاب :وك اب

 .  الؼارئ يف سطقر ديا ال حث وم احثف نخرى ٓبـ الؼقؿ، كؿا سقرى ذلؽ

ر قـ بعصذر الـضذا وال طذقّ الؼرن السذابع والثذامـ الفةذرو   كسّؿل ووؿؽـ ننّ 

روـ لؿؼاصذذد الؼذذرآن ومق ذذقطانف إساسذذقة طؾذذك نوذذدي بعذذض العؾؿذذا  والؿػّسذذ
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دذذذ(، والعذذ  بذذـ 606ال ذذارزوـ يف دذذيا العؾذذؿ، ودذذؿ: فخذذر الذذدوـ الذذرازي )ت:

دذذذ(، وابذذـ جذذ ي الؽؾ ذذل 728وابذذـ نقؿقذذة )ت:دذذذ(، 660السذذالم )ت: ط ذذد

دذذذ(، 790)ت: دذذذ(، والشذذاص ل757دذذذ(، وابذذـ دذذقؿ الةقزوذذة )ت:747)ت:

 دذ(.885واإلمام ال ؼاطل )ت:

 وبعد جفقد دمٓ  العؾؿذا  الؿ ؼذدمقـ الذيوـ سذ ؼ ذكذردؿ واصذؾ العؾؿذا ُ 

 ،الةفذذقد يف بقذذان مؼاصذذد الؼذذرآن ومق ذذقطانف إساسذذقةالذذيوـ جذذاتوا بعذذددؿ 

  :ؾذذذذك رنسذذذذفؿوط
ّ
(، واإلمذذذذام الشذذذذقكاين ذدذذذذ7776ْدَؾِقي )ت:اهلل الذذذذدّ  ولذذذذل

(، وسذذذذذقد دطذذذذذ  دذذذذذذ7253(، وط ذذذذذد اهلل بذذذذذـ فذذذذذقدي )ت:ذدذذذذذ7250)ت:

(، وابذذذذـ طاشذذذذقر ذدذذذذ7393ه محؿذذذذد دطذذذذ  )ت:ق(، ونخذذذذذدذذذذ7385)ت:

ذ( اليي نشفَ ذد7393)ت: ر بؿؼاصذد ر ديا العؾؿ ودطا يلك  رورة معرفذة الؿػسِّ

ندذؿ  لل ػسذقر، وذكذر نن  معرفذة مؼاصذد الؼذرآن دذالؼرآن د ؾ الخقض يف صؾ  ا

 غرض وـ غل نن وةعؾف الؿػسذرون لؽ ذاب اهلل طؾذك اخذ الف صذردفؿ يف ال ػسذقر

ـ ٓ وسذؿ  القدذ  ـ سذ ؼ ذكذر اسذؿف مّؿذوطؾؿا  آخرون غقذر َمذ كص  نطقـفؿ.

  ـاوإ جفقددؿ يف اس ؽشاف مؼاصد الؼرآن.ب
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 إشكالية البحث:

وةؿذع حصذاد اشذ غاإ  ث يف مؼاصذد الؼذرآن لةفذدٍ ٓف ؼاد ساحة ال حذ اكظرً 

ؾذف ووذهز مذا بقـذف مذـ كؼذاط الؼرون يف نؾؽؿ الؼضذقة وورن ذف ووحؾّ  العؾؿا  طؾك مرّ 

مذذـ اإلشذذؽالقات الؿقجذذقدة يف بذذاب مؼاصذذد  ااشذذكاو وافذذكا ، فذذنن دـذذاو طذذددً 

 ال ل وسعك ديا ال حث لحؾفا: ،الؼرآن

وم ك بدن ، اصد الؼرآكقةمعرفة كشلة وبداوة مـادشة مق قع الؿؼ -1

 آد ؿام هبيا الؿق قع؟

 ؟ـ اليوـ اد ؿقا ب قان مؼاصد الؼرآن الؽروؿ ومق قطانف مـ العؾؿا مَ  -2

 وما مـادةفؿ يف نـاولفا؟

مذا ندذؿ الؿملػذذات والؿصذـػات وال حذذقث ال ذل اد ؿذذ  ب قذان مؼاصذذد  -3

دوث والعؼقذدة والحذ الؼرآن طؾك مذر  الؼذرون يف ال ػسذقر ونصذقلف وطؾذقم الؼذرآن

 وغقردا؟

دذذؾ انػذذؼ العؾؿذذا  الذذيوـ نؽؾؿذذقا طذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن طؾذذك مؼاصذذد  -4

 نم اخ ؾػقا يف الؽشػ طـفا وبقاهنا؟ ،ـة لؾؼرآنومق قطات معقّ 

ما إسس ال ل وـطؾؼ مـفذا لؿعرفذة كقػقذة الؽشذػ طذـ مؼاصذد الؼذرآن  -5

 ق قطانف؟ال ل كعرففا مـ خالإ جفقد العؾؿا  يف بقان مؼاصد الؼرآن وم
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 أهذاف البحث:

 وفدف ديا ال حث يلك نحؼقؼ جؿؾة نمقر: ندؿفا:

معرفذذة مؼاصذذد الؼذذرآن الؿخ ؾػذذة حسذذ  كظذذر طؾؿذذا  اإلسذذالم مذذـ  -1

 الؿػسروـ وغقردؿ.

جؿع جفقد العؾؿا  يف الؽالم طـ مؼاصد الؼرآن مـ طفد ال ذابعقـ يلذك  -2

  الؿفؿ.عصر الحدوث، وبقان نفؽاردؿ يف ديا الؿق قع الؼرآينال

 :ال ـقوذذف بذذ عض الةفذذقد ال ذذل دد ؼذذ  يف الحذذدوث طذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن -3

جذذذانكةفذذذقد ابذذذـ   ،والشذذذاص ل ،وابذذذـ نقؿقذذذة ،والغ الذذذل ،اإلشذذذ قؾل بر 

 وابـ طاشقر. ،والشقكاين

بقان نوجف آخ الف وآنػا  يف مسذاثؾ طؾذؿ مؼاصذد الؼذرآن ومعرفذة  -4

ل ػسذقر الؿق ذذقطل، ودذد كثذذر الػذر  بقـذذف وبذقـ طؾذذؿ مؼاصذد الشذذروعة نو ا

 الخؾط بقـ ديه الؿصطؾحات.

 ضبب اختيار ادلىضىع:

ين  مق قع مؼاصد الؼرآن مع شدود ندؿق ف وحاجة ال ذاحثقـ وغقذردؿ يلقذف، 

جذد قويكؿذا ن -حس  طؾؿ ال احذث-ع ر ومقس  صف ب حث محر  ـ خّص وقجد مَ  ٓ

ا ا طذـ الؿؼاصذد: يّمذؿذقث طـ جفقد آحاد العؾؿا  الذيوـ نؽؾّ مػردة ن حدّ  بحقٌث 

ا مذـ الؿ ذلخروـ كذابـ طاشذقر وغقذردؿ، مـ الؿ ؼدمقـ كلبل حامد الغ الل، ويمّ 
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ؼ يف رة ٓ نةذد فقفذا ال حذث الشذامؾ الذيي وذددِّ وبعض دذيه ال حذقث غقذر محذر  

الؽشػ طـ مـفا دمٓ  العؾؿا  يف اس خراج مؼاصد الؼذرآن ومق ذقطانف، ودذد 

طذذـ مؼاصذذد  الذذيوـ نؽؾؿذذقا -اوحذذدوثً  ادوؿً دذذ- مذذـ العؾؿذذا  اكثقذذرً  وجذذد ال احذذُث 

طذـ ك ابذة بحذث  فضذاًل  ،الؼرآن لؽـ لؿ ن ؿ اإلشارة يلك جفذقددؿ يف دذيا العؾذؿ

جانبـ العربل، وابـ ، وطؾك رنسفؿ: نبق بؽر طـ جفقددؿ مس ؼّؾ  اإلشذ قؾل،  بر 

دذذقؿ الةقزوذذة، إلسذذالم ابذذـ نقؿقذذة، ونؾؿقذذيه ابذذـ وفخذذر الذذدوـ الذذرازي، وشذذق  ا

ففذذيا دذذق سذذ   اخ قذذار ال احذذث لفذذيا  .لشذذاص ل، واإلمذذام الشذذقكاينواإلمذذام ا

مذـ جفذقد العؾؿذا  يف مؼاصذد  ُوْةَؿذعوصذرف جفذقده لةؿذع مذا لذؿ  ،الؿق قع

 وبقان مـفا العؾؿا  يف الؽشػ طـفا. ،الؼرآن

نن  العؾؿذذا  الذذيوـ ُك ِذذَ  طذذـ  :اومذذـ نسذذ اب اخ قذذار دذذيا الؿق ذذقع نوًضذذ

 ُنَ ـَذاَوإقث الؿمنؿرات والؿةالت العؾؿقة، لؿ جفقددؿ يف مؼاصد الؼرآن يف بح

كؿذذا وـ غذذل، بذذؾ نةذذد نكثذذر دذذيه ال حذذقث ٓ نشذذؿؾ جقاكذذ  كثقذذرة يف  جفذذقددؿ

ذَص لذف ال حذثمق قع مؼاصد الؼرآن ومق قطانف طـد العالِ  فذابـ  :ؿ اليي ُخصِّ

طاشقر مثاًل، نؽؾؿ طـ مؼاصد الؼرآن يف )الؿؼدمة الرابعة( مذـ نػسذقره )ال حروذر 

ذذ )فقؿا وحذذّؼ ذ( ال ذذل طـقهنذذا بذذـذذقوروال  وجذذد  لؽذذـ دذذد ،ر(نن وؽذذقن غذذرض الؿػسِّ

قر بعذض السذقر خذرى يف مؼاصذد الؼذرآن مذـ خذالإ نػسذنوفقاثذد  اال احث كالمً 

ث  طذذـ جفذذقد ابذذـ طاشذذقر يف يلقفذذا ال حذذقث ال ذذل نحذذدّ  رْ ِشذذوأوذذات، مؿذذا لذذؿ نُ 
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 بحىث

(9) 

الػراغذذات  دّ مؼاصذذد الؼذذرآن، ويف الةؿؾذذة فذذنن  سذذ   اخ قذذار دذذيا ال حذذث دذذق سذذ

   الؿقجقدة يف الةفقد الؿ يولة نةاه الؿؼاصد الؼرآكقة.

 تقطيوات البحث:

مذـ العؾؿذا  الذيوـ نحذدثقا طذـ  كثقرٍ  ا لطقإ ديا ال حث ونـاولف لةفقدِ كظرً 

عف يف كثقذر مذـ م احذث مؼاصذد الؼذرآن دطذ  الؿؼاصد طؾذك مذر  الؼذرون، ونقّسذ

ـ و  ذذع نحذذددؿا أخذذر، قْ  ؼؾ  يلذذك نؼسذذقؿ دذذيا ال حذذث يلذذك بحثذذقـ مسذذالضذذرورة 

وكيلؽ مـ نس اب نؼسقؿ طرض جفقد العؾؿذا  يف الؽشذػ طذـ مؼاصذد الؼذرآن 

دق وجقد نؿاو ات ومػاردات كثقذرة يف نـذاوإ الؿؼاصذد بذقـ العؾؿذا  الؿ ؼذدمقـ 

طـ ديه ال ؿاو ات والؿػاردذات  -ين شا  اهلل-والؿ لخروـ، وسق حدث ال احث 

اإلمذذام الذذددؾقي  فقذذف جفذذقدَ  سقشذذؿؾ الحذذدوُث  يف مؼدمذذة ال حذذث الثذذاين الذذيي

 والشقكاين وابـ طاشقر وسقد دط  وغقردؿ مـ العؾؿا  الذيوـ نناحذ  الػرصذةُ 

   جفقددؿ. طرَض 

ؿ ال احُث  إوإ اليي و ـاوإ جفقد العؾؿا  يف الؽشذػ طذـ  ال حَث  ودد دس 

 ،مؼدمذذة :قـ يلذذكالؼذذرن ال اسذذع الفةذذرو   مؼاصذذد الؼذذرآن مذذـ الؼذذرن إوإ يلذذك

 .وخانؿة ،وم حثقـ ،ومدخؾ
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 بحىث

(70) 

ا فؽاكذ  ل قذذان فؽذرة ال حذذث ويشذؽالق ف ونددافذذف...يل . ونّمذذ الؿؼدمةةةا ّمذلف

والػر  بقـف وبقـ مؼاصد الشذروعة  ،فػقف ال عروػ بؿػفقم مؼاصد الؼرآنالؿدخل 

 ومق قطات الؼرآن. 

 ودد جا ت الؿ احث طؾك الـحق أيت:

مؼاصةد  عأو إشةارات   مووةو الؿبحث انول: العؾؿاء الذين لفم مشاركة

 .الؼرآن وموووعاته

 جفقد نبل يدروس الخقٓين. الؿطؾب انول:

 بـ سروا.اجفقد نبل الع اس  الؿطؾب الثاين:

 جفقد ابـ جرور الطهي. الؿطؾب الثالث:

ةة ع   مؼاصةةد الؼةةرآن الؿبحةةث الثةةاين: العؾؿةةاء الةةذين ألبػةةوا أو  حثةةوا   و  

 .وموووعاته

 فقد نبل حامد الغ الل.ج الؿطؾب انول:

جانجفقد ابـ  الؿطؾب الثاين:  اإلش قؾل. بر 

 جفقد الؼا ل ابـ العربل الؿعافري. الؿطؾب الثالث:

 جفقد فخر الدوـ الرازي. الؿطؾب الرا ع:

 بـ ط د السالم.جفقد الع   الؿطؾب الخامس:



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
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(77) 

 جفقد اإلمام ال قضاوي. الؿطؾب السادس:

 م ابـ نقؿقة.جفقد شق  اإلسال الؿطؾب السا ع:

 بـ ج ي الؽؾ ل.اجفقد  الؿطؾب الثامن:

 وة.جفقد ابـ دقؿ الةقز الؿطؾب ال ا ع:

 جفقد نبل يسحا  الشاص ل.  الؿطؾب العاشر:

 جفقد اإلمام ال ؼاطل. الؿطؾب الحادي عشر:

 دؿ ك اثةف.نفيكركا فقفا خالصات ال حث و الخاتؿةا ونمّ 

اإلخالص يف العؾؿ والعؿذؾ، ووؼقوـذا نن وقفؼـا يلك صؾ  ر اه و نسلُإ  واهللَ 

يف  ؿسذفِ ػذات نخذرى نُ والعؿذؾ يف نحؼقذؼ ك ذ  ومملّ طؾك بيإ م ود مذـ الخدمذة 

   ودار السالم. إمان رّ ة يلك بَ مّ قض بإُ فالـ
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(72) 

  :هذخل: يف التعريف مبفهىم هقاصذ القرآى والفرق بيٌه وبني ادلصطلحات ادلتصلة به

ؼذذة هبذذيا ال حذذث ف لؾؿصذذطؾحات الؿ عؾّ سذذق ؿ ال لصذذقؾ فقذذ ،يف دذيا الؿذذدخؾ

( مق ذقطات الؼذرآن)و ،(مؼاصذد الؼذرآن)ونلصقؾ الػر  بقـفا، ودل: مصذطؾ  

وال لصذقؾ لفذيه الؿصذطؾحات  .(مؼاصذد الشذروعةو) ،(ال ػسقر الؿق ذقطل) نو

وبقذذان مذذا ن ؿقذذ  بذذف مذذـ خصذذاثص،  ،وؽذذقن ب قذذان نصذذؾفا يف الؾغذذة وآصذذطالح

روـ مقـ والؿ ذذلّخ صذذقـ مذذـ الؿ ؼذذدّ الؿ خّص  ض لـشذذلة اسذذ عؿالفا طـذذدوال عذذرّ 

ض ال احذذث يف دذذيا الؿذذدخؾ ل قذذان معـذذك الشذذروعة طـذذد والؿعاصذذروـ، وو عذذرّ 

ؼ والقاسع، وطالدة ذلؽ ب قان الػر  بذقـ مؼاصذد الؼذرآن العؾؿا  بؿػفقمفا الضقّ 

ومؼاصد الشروعة، وكيلؽ و ؿ فقذف ال ػروذؼ بذقـ مذا دذق وسذقؾة يلذك بقذان مؼاصذد 

ما دق مؼصد بحدِّ ذانف، وويكر كقػقة نعامؾ العؾؿا  مذع مق ذقطات  الؼرآن، وبقـ

   الؼرآن ومؼاصده وصر  ال ع قر طـفا.

 ا: هفهىم هقاصذ القرآى:أولً

ـ الؿذذراد مـذذف بؿذا وضذذاف يلقذذف: فػذذل قّ و  ذذ (مؼاصةةد الؼةرآن) ين  دذيا الؿػفذذقم

ر دـذا ودق الؿشفقر، كؿا وضاف يلك الؼرآن، وكؼ ص ،الغال  وضاف يلك الشروعة

ٕن  مػفقمذف  :اطؾك ذكر مػفذقم الؿؼاصذد مضذافة يلذك الؼذرآن الؽذروؿ اصذطالحق  

يلذذك الشذذروعة مشذذفقر ومعذذروف، واج فذذد يف نعروػذذف بعذذض الؿ ؼذذدمقـ،  امضذذافً 

َفذذوكثقذذر مذذـ الؿ ذذلّخ  هبذذا  (مؼاصةةد الؼةةرآن)  روـ، ومذذـ ال عروػذذات ال ذذل ُطرِّ

 :ااصطالًح 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(73) 

 معظؿ مؼاصذد الؼذرآن:» بؼقلف: ،ؼرآنف العز  ن عبد السالم مؼاصد العرب  -أ

«إمر باك ساب الؿصال  ونس اهبا، وال جر طذـ اك سذاب الؿػاسذد ونسذ اهبا
(1)

 .

ودذيا ال عروذػ لؿؼاصذذد الؼذرآن دذق كػذذس نعروذػ مؼاصذد الشذذروعة طـذد طؾؿذذا  

 الؿؼاصد.

ف   -ب الؿؼاصذد ال ذل دارت طؾقفذا سذقر » :مؼاصد الؼرآن أيًضا  لكبفةا توُعرِّ

لؿـفةذذذف يف دداوذذذة  ابرسذذذالة اإلسذذذالم، ونحؼقًؼذذذ اؽذذذروؿ وآوانذذذف نعروًػذذذالؼذذذرآن ال

«ال شر
(2)

مذا دذيه  :فؼذد وؼذاإ :ودذيا ال عروذػ مذ فؿ، بذؾ دذق يحالذة طؾذك مذ فؿ .

   دارت طؾقفا سقر الؼرآن وآوانف؟الؿؼاصد ال ل 

ةةتك كةةذلن  لكبفةةاوعُ  -ج ف  ة ال ذذل وذذدور الؿق ذذقطات إصذذؾقة والرثقسذذ» :رِّ

ؿ والغاوذات َؽذا و ػرع طـفا مـ فذروع، مذع مراطذاة الـظذر يف الحِ وم ،حقلفا الؼرآن

«ال ل نراددا الشارع مـ ذكر ديه إمقر
(3)

.   

                                                   

 دذ7427، سـة: 7 د السالم، الؼادرة: دار ال قان العربل، طبـ ط الِع ّ دقاطد إحؽام يف مصال  إكام،  (1)

 .(7/70)م، 2002 -

مؼاصد الؼرآن ومحاوره طـد الؿ ؼدمقـ والؿ لخروـ، يطداد الدك قر طقسك بذق طؽذاز. مةؾذة اإلحقذا ،  (2)

 .84-83م، ص20/2077العدد: 

 .270، صالؿرجع السابؼ (3)
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 بحىث

(74) 

وديا ال عروذػ لؿؼاصذد الؼذرآن فقذف خؾذط بذقـ مق ذقطات الؼذرآن الؽذروؿ 

وبذذقـ مؼاصذذد الؼذذرآن الؽذذروؿ: فالؿق ذذقطات: محذذاور، والؿؼاصذذد: ندذذداف 

 وغاوات. 

الثالثة السابؼة طؾقفذا مالحظذات واسذ دراكات يف فنذا كاك  ديه ال عروػات 

 فؿذذا ال عروذذػ إدذذرب وإصذذؾ  .صذذالحقة كقهنذذا نعروػذذات لؿؼاصذذد الؼذذرآن

 لؿؼاصد الؼرآن؟

 رَ ولذؿ نَ  ،(الؿقافؼذات)لؿؼاصذد الؼذرآن ذكذره الشذاص ل يف  اودـا نذكر نعروًػذ

 ل ودذق وؼذقإ الشذاص .ر دذيا ال عروذػَكذذَ  -حس  اصِّالطايت-مـ ال احثقـ  نحًدا

كذذان مذذـ الؿعذذاين ال ذذل نؼ ضذذل نحؼقذذؼ  مذذا وكذذّؾ » و حذذدث طذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن:

  بقصذذػ الع قدوذذة، واإلدذذرار هلل بالربقبقذذة: فذذيلؽ دذذق ال ذذاصـ الؿذذراد الؿخاَصذذ

«ك إ الؼرآن ٕجؾف]مؼاصد الؼرآن[، والؿؼصقد اليي نُ 
(1)

. 

العؾؿذا  نرجع يلقف جؿقع الؿؼاصد الؼرآكقة ال ل ذكردذا  وديا ال عروػ نصٌؾ 

فاإلمام الغ الل جؿع مؼاصد الؼذرآن السذ ة يف دطذقة  ، ؾ الشاص ل ومـ بعدهمـ دَ 

سذذر الؼذذرآن، ول ابذذف إصذذػك، ومؼصذذده » فؼذذاإ: ،الع ذذاد يلذذك الع قدوذذة والربقبقذذة

أخذذذرة وإولذذذك، خذذذالؼ  ار إطؾذذذك، رّب دطذذذقة الع ذذذاد يلذذذك الةّ ذذذ :إدصذذذك

                                                   

 .(4/278)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  (1)
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 بحىث

(75) 

ْػؾَ ؾَ السؿاوات العُ  «وما بقـفؿا وما نحذ  الثذرىك، ك، وإر قـ الس 
(1)

وكذيلؽ  .

ث طذـ طـذدما نحذدّ  ،(ال سذفقؾ لعؾذقم ال ـ وذؾ) :فعؾ ابـ ج ي يف مؼدمة نػسذقره

دذق  ،فحقث ذكذر نكذف الؿؼصذقد بذالؼرآن كّؾذ ،ـفا الؼرآنالؿعاين والعؾقم ال ل نضؿّ 

ودل الع قدوة ،دطقة الخؾؼ يلك ط ادة اهلل
(2)

. 

 هفهىم هىضىعات القرآى: ا:ثاًيً

ال ػسذذقر الؿق ذذقطل )ومصذذطؾ   ،(مق ذذقطات الؼذذرآن)ا مصذذطؾ  ونّمذذ

 اكذذان معـذذاه دذذدوؿً  ، فحذذدوث الـشذذلة بذذقـ ال ذذاحثقـ الؿعاصذذروـ، وينْ (لؾؼذذرآن

ة نو بؽثذرة، فاس حضذار أوذات يف بعذض ك ذ  ال ػسذقر وغقردذا، بؼّؾذ ومس عؿاًل 

و أوذات ؼة بؿق قع واحد، والـظر يف مدلقٓهتا مة ؿعة، نو يوذراد أوذة نالؿ عؾّ 

رة اه  ،مقـمـفا معؿذقإ بذف طـذد الؿ ؼذدّ : ذات الصؾة بأوة الؿػس  ودذق الذيي سذؿ 

(ال ػسقر الؿق قطلالؿعاصرون بذ)
(3)

.   

ُدذقا  :ا مق قطات الؼرآن فؾؿ وعرفذف العؾؿذا  هبذيه ال سذؿقةونمّ  ٕهنذؿ لذؿ وػرِّ

بقـ مق ذقطات الؼذرآن ومؼاصذده، ودذيا مـشذل الغؿذقض والخؾذط بذقـ مؼاصذد 

                                                   

 .23جقادر الؼرآن ودرره، الغ الل، ص (1)

 .(7/74)اكظر: ال سفقؾ لعؾقم ال ـ وؾ، ابـ ج ي،  (2)

اكظر: ال ػسقر الؿق قطل لؾؼرآن يف كػ ل الؿق ان، ط د الةؾقؾ ط د الرحقؿ طؾذل، كؼذاًل مذـ: ال ةدوذد  (3)

 .762صإصقلل، جؿاطة مـ العؾؿا  بنشراف إس اذ الدك قر نحؿد الروسقين، 
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 بحىث

(76) 

ودذق  ،(ال ػسذقر الؿق ذقطل)رآن ومق قطانف: ويكؿا كةذد نعروذػ مصذطؾ  الؼ

مقن اليي ك   فقف الؿ ؼدمقن وال احثقن يف أوكة الؿ لخرة، ولذؿ وؽ ذ  الؿ ؼذدّ 

بؿعـذذذذاه آصذذذذطالحل، ويكؿذذذذا ك  ذذذذقا يف بعذذذذض  (ال ػسذذذذقر الؿق ذذذذقطل)يف 

دصص )و ،(نمثاإ الؼرآن)، و(ندسام الؼرآن)مثؾ:  ،الؿق قطات الؿػردة لؾؼرآن

لذذ . ي...(معذذاين الؼذذرآن)نو  (مػذذردات الؼذذرآن)و (،نحؽذذام الؼذذرآن)و (،الؼذذرآن

د صذذاد يف آ)و ،(الؿذذرنة يف الؼذذرآن)وكذذيلؽ الؿعاصذذرون يك ؿذذا وؽ  ذذقن يف مثذذؾ: 

 ،(العؼذذؾ يف الؼذذرآن الؽذذروؿ)و ،(العؾذذؿ يف الؼذذرآن الؽذذروؿ)و ،(الؼذذرآن الؽذذروؿ

 يل . ...(اإلكسان يف الؼرآن الؽروؿ)و

ف ال ػسذذقر الؿق ذذقطل بلك ذذف:ووعذذ دضذذاوا الؼذذرآن الؽذذروؿ طؾذذؿ و حذذث يف » ر 

ع آواهتذا الؿ ػردذة، والـظذر فقفذا طؾذك دق ذة ْؿذنو غاوة، طـ صروذؼ َج  كالؿ حدة معـً 

ل قذان معـادذا، واسذ خراج طـاصذردا، وربطفذا  :مخصقصة، بشذروط مخصقصذة

«برباط جامع
(1)

. 

                                                   

ديا نعروػ الدك قر ط د الس ار ف   اهلل، يف ك ابف: الؿدخؾ يلك ال ػسقر الؿق ذقطل، اكظذر: نساسذقات  (1)

محؿذذد ط ذذد الؾطقذذػ، مذذمنؿر ال ػسذذقر الؿق ذذقطل لؾؼذذرآن الؽذذروؿ )وادذذع ، مـفةقذذة لؾ ػسذذقر الؿق ذذقطل

 . 6م. ص2070وآفا (، جامعة الشاردة، 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(77) 

ف نوًض وطُ  س  الؿؼاصد الؼرآكقذة مذـ خذالإ طؾؿ و ـاوإ الؼضاوا ح» بلكف: ارِّ

«سقرة نو نكثر
(1)

.   

رت العـاوة بؿق قطات الؼذرآن ومق ذقطات سذقره، ولذؿ نذرِ  د فقذف ودد نلخ 

دذة يف ك ابذات بعضذفؿ، ودذيا الؿق ذقع ك ابات مق ذقطقة سذقى شذيرات م ػرّ 

جدور بالعـاوة، والؽ ابات الؿعاصرة طـف يف ن اوذد، ودذق وػقذد الدارسذقـ يف جؿذع 

والؽشػ طذـ مؼاصذده وغاوانذف،  ،ث طـفا الؼرآن الؽروؿال ل نحدّ  الؿق قطات

دف لفا، وكقػقة معالة ف لؽثقر مـ ديه الؿق قطات، ومذـ الدراسذات وكقػقة نطر  

دراسذات )الؿػقدة يف ديا الؿق قع مـ ك ابات الؿعاصروـ ك اب محؿذد دطذ  

دوذف الؿؽذل طذـ مق ذقطات الؼذرآن يف طف امس ػقًضذ اث حذدوثً فنك ف نحدّ  ،(درآكقة

والؿدين
(2)

. 

  

                                                   

يف ك ابذذف: م احذذث يف ال ػسذذقر الؿق ذذقطل، اكظذذر: نساسذذقات  ودذذيا نعروذذػ الذذدك قر مصذذطػك مسذذؾؿ، (1)

. واكظر نوًضذا: 6محؿد ط د الؾطقػ رج  ط د العاصل، الؿرجع السابؼ، ص ،مـفةقة لؾ ػسقر الؿق قطل

ة يف بعذض ك ذ  ال ػسذقر وطؾذقم دراسذة كصذقّ  :مؼاصد الؼرآن الؽروؿ وندؿق فا يف نحدود الؿق ذقع الؼذرآين

 .3-2الدك قر ط د اهلل الخطق ، جامعة الشاردة، بحث بدون معؾقمات الـشر، صإس اذ  ،الؼرآن الؽروؿ

 .283اكظر: دراسات درآكقة، محؿد دط ، ص (2)
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 بحىث

(78) 

 :ا: الفرق بني هقاصذ القرآى وهىضىعات القرآىثالثً

فالـذذاضر يلذذك ال عروػذذات السذذابؼة لؿؼاصذذد الؼذذرآن ومق ذذقطات الؼذذرآن نو 

قذدة بذقـ ص، سقف ورى العالدة الؼقوة والصذؾة القاال ػسقر الؿق قطل اصطالحق  

 الؿـشذّؼ  (ؿق ذقطلال ػسذقر ال)ومق ذقطات الؼذرآن، نو طؾذؿ  (مؼاصد الؼذرآن)

ةعذؾ طؾذؿ مؼاصذد الؼذرآن طؾذك مـ طؾؿل ال ػسقر وطؾقم الؼذرآن، ونكذا نرى نن وُ 

رنس م احث طؾؿ ال ػسقر الؿق ذقطل، والذدلقؾ طؾذك دذيا الذرني الذيي نذدذ  

مثذذؾ: الؼصذذص،  ،دذذق نن  بعذذض الؿ احذذث الؽذذهى يف طؾذذؿ مؼاصذذد الؼذذرآن :يلقذذف

قطل، فاليي و حث طـ مؼاصذد مـ م احث ال ػسقر الؿق  اوإحؽام، دل نوًض 

الؼذذرآن ففذذق و حذذث طذذـ مق ذذقطات السذذقر وأوذذات لقعذذرف هبذذا مؼاصذذد دذذيا 

 ؿ نذالؽ اب الع و ، فؿق ذقطات الؼذرآن دذل الطروذؼ يلذك معرفذة مؼاصذده، فذال 

معرفذذة الؿؼاصذذد يٓ طذذـ صروذذؼ معرفذذة مق ذذقطات سذذقر الؼذذرآن وآوانذذف، فـ قةذذة 

سقره وآوانف دل القصقإ يلذك مؼاصذده الـظرة الشامؾة يلك مق قطات الؼرآن يف 

وغاوانف، ودد نشار يلك ديه الـؽ ذة إسذ اذ الذدك قر مسذاطد بذـ سذؾقؿان الطقذار، 

الخطق  اهلل وإس اذ الدك قر ط د
(1)

. 

                                                   

: ومؼاصد الؼرآن الؽروؿ 272مساطد بـ سؾقؿان الطقار، ص .اكظر: الؿحرر يف طؾقم الؼرآن، ن.د (1)

 ،ال ػسقر وطؾقم الؼرآن الؽروؿ دراسة كصقة يف بعض ك   :وندؿق فا يف نحدود الؿق قع الؼرآين

 .7اهلل الخطق ، جامعة الشاردة، بحث بدون معؾقمات الـشر، ص ط د ن.د.
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 بحىث

(79) 

مق ذذذقع دذذذرآين وذذذدخؾ يف مؼاصذذذد الؼذذذرآن، ومعـذذذك دذذذيا: نن   فؾذذذقس كذذذّؾ 

مفذذؿ مذذـ  مذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن، ومؼاصذذد الؼذذرآن جذذ   مق ذذقطات الؼذذرآن نطذذؿّ 

   نوإ مق قطانف. لبؾ د، مق قطات الؼرآن

س   وتلصقل الػرق  قن مؼاصد الؼرآن وموووعات الؼرآن يـبغي أن ُيم  ب

 عؾى قواعد عؾؿقة وكظرية ومـطؼقة عؾى الـحو امتي:

مق قٍع درآين جا  ل ؽؿقذؾ الشخصذقة اإلكسذاكقة بيانذف بغقذر واسذطة  فؽّؾ  -

 ،(طؾذؿ نصذقإ اإلوؿذان)مثذؾ:  ،ؼاصذديففق مـ مؼاصد الؼرآن، ودق مق ذقع م

 .(طؾؿ إخال  وأداب)و ،(طؾؿ الشراثع وإحؽام)و

مق ذذقع دذذرآين و قصذذؾ بذذف يلذذك بقذذان نؾذذؽ الؿؼاصذذد، ففذذق مذذـ  وكذذّؾ  -

 مثذذؾ: ،مق ذذقطات الؼذذرآن، ولذذقس مذذـ الؿؼاصذذد، بذذؾ دذذق مذذـ القسذذاثؾ الَػـِّق ذذة

بشذ  ك  (القصػ)و ،(رالحقا)و ،(الةدإ)و ،(ؿَس الؼَ )و ،(إمثاإ)و (،الؼصص)

يف الؼصذذص وإحؽذذام آط ؼادوذذة والعؿؾقذذة،  (ال ؽذذرار)نكقاطذذف ومق ذذقطانف: و

فال قحقذد  :ة ل قصقؾ وطرض الؿؼاصد إساسقة لؾؼذرآن الؽذروؿففيه وساثؾ فـقّ 

 مذذثاًل 
ّ
لذذل مذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن، ووسذذؾؽ الؼذذرآن إلبذذالغ دذذيا  : مؼصذذد نسذذاس ونو 

 (،دذقد)و (،إطذراف)لؼصذص كؿذا يف السذقر: مـفا: ا ،ة وساثؾ فـقةالؿؼصد طدّ 

 (،إكعذذام)والةذذدإ والحذذقار كؿذذا يف السذذقر:  (،الصذذافات)ؿ كؿذذا يف نوإ والؼَسذذ

 وغقردا.  ،(الرطد)و ،(وقكس)و
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 بحىث

(20) 

ث طذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن ومؿذذا وحسذذـ ال ـ قذذف طؾقذذف دـذذا نن  نغؾذذ  مذذـ نحذذدّ 

كؿذذا سذذ ؼ -ة دذذقا بذذقـ مذذا دذذق وسذذقؾة ل قذذان الؿؼاصذذد الؼرآكقذذومق ذذقطانف لذذؿ وػرّ 

مذـ الؿ ؼذدمقـ والؿ ذلخروـ  قـ ما دق مؼصذد بحذدِّ ذانذف، فؽثقذروب -نػصقؾ ذلؽ

 ،وفخذذر الذذدوـ الذرازي، والعذذ  بذـ ط ذذد السذذالم ،كاإلمذذام الغ الذل :والؿعاصذروـ

وغقردؿ، ذكروا إمثاإ والؼصص وال لكقد، مذـ الؿؼاصذد ودذل لقسذ  مؼاصذد 

بحد ذاهتا كؿا س ؼ بقان ذلؽ
(1)

. 

ـ  هبذيا  :مؼاصذد الؼذرآنمق ذقطات الؼذرآن و و ضذ  الػذر  بذقـ بعذض ونض

    قـ إمروـ طؿقم وخصقص مـ وجف، واهلل نعالك نطؾؿ ونحؽؿ.ف

ـ َمذ فؼذد اسذ خدم بعذُض  ،ومع بقان الػر  بقـ مق قطات الؼرآن ومؼاصده

الؿصذطؾحات بؿعـذك  ؿ طذـ مؼاصذد الؼذرآن مذـ العؾؿذا  والؿػسذروـ بعذَض نؽؾّ 

 (،طؾذقم الؼذرآن)و ،(مق قطات الؼذرآن)و ،(الؼرآن اين)معمؼاصد الؼرآن، مثؾ: 

 (،نغذراض الؼذرآن)و (،محذاور الؼذرآن)و (،مطالذ  الؼذرآن)و (،ندسام الؼذرآن)و

ّٓ ي...(ندداف الؼرآن)و ودذقة  (مؼاصذد الؼذرآن) نن كثرة اس عؿاإ مصذطؾ  ل ، ي

 وةعؾ اسذ عؿالف حل لفيا العؾؿ طـد ندؾ ديا الشلندٓل ف طؾك الؿعـك آصطال

   نفضؾ مـ اس عؿاإ غقره مـ إلػاظ والؿصطؾحات السابؼة.

  

                                                   

 .743اكظر: ال صقور الػـل يف الؼرآن، سقد دط ، ص (1)
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 بحىث

(27) 

 الفرق بني هقاصذ القرآى وهقاصذ الشريعة: ا:رابعً

 :ين  الؽالم طـ الػر  بقـ مؼاصد الؼرآن ومؼاصد الشذروعة يف غاوذة إدؿقذة

وذلؽ ٕن  العؾؿا  وال ذاحثقـ الؿعاصذروـ اخ ؾػذقا يف دذيه الؿسذللة، فؿذـفؿ مذـ 

ومذـفؿ مذـ ٓ وذرى الػذر  بقـفؿذا،  .ودذؿ إكثذر ،قـ الؿصذطؾحقـورى الػذر  بذ

مذـ  الالخ الف بقـ الؿصذطؾحقـ كقًطذ وال احث ورى نن  يف كثقر مـ بقان العؾؿا 

ػ: ٕن  الشروعة والؼذرآن ٓ وؿؽذـ ال ػروذؼ بقـفؿذا لشذدة انصذالفؿا، يٓ نن  ال ؽؾّ 

قذذة طذذدم الخؾذذط بذذقـ محاولذذة ال ػروذذؼ طـذذد مذذـ دذذام بذذيلؽ مذذـ ال ذذاحثقـ دذذق ندؿ

مصطؾحات العؾقم والػـقن وال خصصات، ويٓ فالحؼقؼة ال ل وصذع  يكؽاردذا 

ففذق  انو دقاًسذ انو يجؿاًطذ ةً ـّ نو ُسذ انن  الشروعة مفؿا كان مصدردا سقا  كذان درآًكذ

 راجع يلك الؼرآن. 

ذ انن  دـاو نطابؼً  فالحاصل: بذقـ مؼاصذد الؼذرآن ومؼاصذد الشذروعة، وٓ  انام 

ر ٓ و صذقّ  ،ر مؼصد شرطل ٓ وؽقن مذـ مؼاصذد الؼذرآن، وكذيلؽ العؽذسو صقّ 

يٓ نن  نصذذرفات طؾؿذذا  إصذذقإ  ،مؼصذذد دذذرآين ٓ وؽذذقن مذذـ مؼاصذذد الشذذروعة

  بذذقـ الؿصذذطؾحقـ: مؼاصذذد الؼذذرآن، وةعؾـذذا كػذذرّ  اوحذذدوثً  اوالؿؼاصذذد دذذدوؿً 

ؿذل ومؼاصد الشذروعة، مذـ حقذث م احثفؿذا وكقػقذة نـاولفؿذا طؾذك الصذعقد العؾ

ؼقن يف بعذذض الؿسذذاثؾ ال ذذل ٕن  إصذذقلققـ والؿؼاصذذدوقـ وضذذقّ  :والدراسذذل

بخالف مـ نحدثقا طذـ مؼاصذد الؼذرآن، كؿذا يف  ،نحدثقا طـفا يف حػظ الؿؼاصد

معـك حػظ العؼؾ اليي دق نحذد الؿؼاصذد الؽؾقذة الضذروروة لؾشذروعة، ومؿذا ٓ 
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 بحىث

(22) 

، ونصذؾف يف الؼذرآن، غقذر ففق مؼصد لؾؼرآن ما دق مؼصد لؾشروعة فقف نن  كّؾ  شّؽ 

، وكقكذذف يف نحذذروؿ نن بقذذان إصذذقلققـ وطؾؿذذا  الؿؼاصذذد لحػذذظ العؼذذؾ مذذثاًل 

 لفيا الؿػفقم. :ٌؼ  قّ  الؿسؽرات ونشروع العؼقبة طؾقفا كالمٌ 

بدطقنذف يلذك الـظذر وآط  ذار  ظ العؼذَؾ ِػذويذا رجعـا يلك الؼذرآن كةذد نك ذف َح 

جذانجعؾفذا ابذـ وديه إمقر الثالثة دذل ال ذل  ،روال ػؽّ  نحذد مؼاصذد الؼذرآن  بر 

جذانكذر جفذقد ابذـ كر ذلذؽ يف ذِ كؿا سقليت ذِ -الس عة ال ل ذكردا   ففـذا فذرٌ   -بر 

بقـ نـاوإ طؾؿا  مؼاصذد الؼذرآن لحػذظ العؼذؾ ونـذاوإ إصذقلققـ وطؾؿذا   ك قرٌ 

 مؼاصد الشروعة لف.

ث حقذث نحذدّ  ،ال احثقـ ودق الدك قر حسـ الؼصاب ودد َنـَ  ف يلك ديا نحدُ 

مؼاصد الؼرآن ل ـذا  ) :شر يف ك اب ممنؿريف بحثف اليي كُ  امس ػقًض  اطـ ديا حدوثً 

خطاب ال ؽؾقة  مةن وةقق مؼاصةد الشةريعة إلةى ) بعـقان: (الحضارة والعؿران

ال ػروذؼ بذقـ مؼاصذد الؼذرآن ومؼاصذد  بقذانفؼد حذاوإ فقذف  ،( عة مؼاصد الؼرآن

فؿا ومساثؾفؿاوكقػقة نـاوإ العؾؿا  لؿ احث ،الشروعة
(1)

.   

                                                   

مةؾة  ،اكظر: خطاب ال ؽؾقػ مـ  قؼ مؼاصد الشروعة يلك سعة مؼاصد الؼرآن، يسالمقة الؿعرفة (7)

طدد خاص طـ مؼاصد الؼرآن الؽروؿ يف بـا  الحضارة والعؿران، الدك قر  ،الػؽر اإلسالمل الؿعاصر

 .78، ص89م، العدد 2077دذ/7438حسـ الؼصاب، السـة الثالثة والعشرون، سـة: 
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(23) 

 ،دصذر الشذروعة طؾذك إحؽذام -طـد مـ وػرِّ  بقـ الؿصطؾحقـ-ومؿا كثر 

مذـ  اواحذدً  امؼصذدً  ؾ بف العؼقذدة: وبذيلؽ نغذدو الشذروعةُ ؼابِ وفؼ الؿػفقم اليي نُ 

 مؼاصد الؼرآن، ودق مؼصد ال شروع نو الشروعة نو إحؽام.

إطؿاإ آط ؼادوة فقف كظر: يٓ نن  دصر الشروعة طؾك إحؽام العؿؾقة دون 

ذلؽ ٕن  حػظ الدوـ دق نوإ مؼاصد الشروعة، وح ذك ابذـ طاشذقر كةذده وةعذؾ 

مذع نن  نكثذر العؾؿذا  وةعؾذقن حػذظ الذدوـ مذـ  ،حػظ الدوـ مذـ مؼاصذد الؼذرآن

فؿذراد اهلل مذـ ك ابذف دذق بقذان نصذاروػ مذا » وؼقإ ابذـ طاشذقر: ،مؼاصد الشروعة

ـذا هبذا ودد نودع ذلؽ يف نلػذاظ الؼذرآن ال ذل خاص َ  ،ـورجع يلك حػظ مؼاصد الدو

ڄ ڄ  ڄ  چ فؼذذاإ: ،كا بؿعرفذذة مذذراده وآصذذالع طؾقذذفدَ ونعّ ذذ ا،ـًذذبقِّ  اخطاًبذذ

«[29: ص] چڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ
(1)

.  

طؾذك مػفقمفذا إوسذع  (الشذروعة)فعؾك مؼ ضك مذا سذ ؼ بقاكذف مذـ يصذال  

دل كػس مؼاصد الشذروعة ٓ ن وذد وٓ ين  مؼاصد الؼرآن  ، وؿؽـ نن وؼاإ:وإطؿّ 

نذذدخؾ يف مؼاصذذد الشذذروعة، ودذذل مذذـ  انذذـؼص: وٕن  إخذذال  وأداب نوًضذذ

 الؿق قطات الؿؼاصدوة لؾؼرآن.

                                                   

 .(7/39)ال حرور وال ـقور، ابـ طاشقر،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(24) 

يذا دقذؾ بذلن   ،ووظفر الػر  بقـ مؼاصذد الؼذرآن ومؼاصذد الشذروعة مذـ جفذة

در الؼذذرآن الؽذذروؿ مصذذدر مذذـ مصذذادر الشذذروعة، ودذذق نولفذذا وندؿفذذا: ٕن  مصذذا

ذذذ ،الشذذذرع نشذذذؿؾ نشذذذقا  ـة الـ قوذذذة، واإلجؿذذذاع، ندؿفذذذا: الؼذذذرآن الؽذذذروؿ، والس 

ع مـ ديه مـ الؿصادر الثاكقوة: فعؾك دذيا وؿؽذـ الؼذقإ بذلن   والؼقاس، ثؿ ما نػر 

مـ مؼاصد الؼرآن، نو وؼاإ: ين  مؼاصد الؼرآن دل دل كػس  مؼاصد الشروعة نطؿّ 

ـ مؼاصذد الشذروعة مقجذقدة يف الؼذرآن، مؼاصد الشروعة! ٕن  جؿقع ما ذكذروه مذ

ر نن وقجذذد مؼصذذد شذذرطل مع ذذه ثذذؿ ٓ ودذذق نوإ دلقذذؾ ومصذذدر لفذذا، وٓ و صذذقّ 

   وقجد نصؾف ودلقؾف مـ الؼرآن.

  



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(25) 

هقاصثثذ القثثرآى  عادلبحثثث الو : العلوثثاذ الثث يي ذلثثن هشثثاراة أو إشثثارات يف هىضثثى

 :هوهىضىعات

دف العؾؿذا  مـ الؿساثؾ دد صرَ  ؼ هبؿاين  مؼاصد الؼرآن ومق قطانف وما و عؾّ 

مقن يف مؼذذدمات نػاسذذقردؿ، ويف نثـذذا  نػسذذقردؿ لموذذات ال ذذل جؿعذذ  الؿ ؼذذدّ 

الؿعاين الؼرآكقة الؿؼصقدة، ويف مصـػات مػردة كؿذا صذـع اإلمذام الغ الذل، كؿذا 

نـاوإ مؼاصد الؼرآن ومق قطانف العؾؿا  الؿ لخرون يف مؼدمات نػاسذقردؿ ويف 

ة طذـ دذيا الؿق ذقع، لؼرآكقذة ونػسذقردا، ويف دراسذات مسذ ؼؾّ نثـا  بقان أوات ا

العؾؿذا  يف الؽشذػ طذـ مؼاصذد الؼذرآن  ويف ديا ال حث سق ـاوإ ال احث جفقدَ 

ومق قطانف مـ الؼذرن إوإ الفةذري يلذك الؼذرن ال اسذع الفةذري، ودذد جعذؾ 

ث فقذف طذـ جفذقده يف دذيا الؿقذدان: ودذد و حذدّ  اطذالؿ مطؾً ذ لةفقد كذّؾ  ال احُث 

يدروذس  لنبذ جفقد دمٓ  العؾؿا : اش ؿؾ الؿ حث إوإ مـ ديا ال حث طرَض 

(، ومحؿذد بذـ جروذر ذد306بـ سروا )ت:الع اس  لذ(، ونبد80الخقٓين )ت:

ؼ طذـ الؿؼاصذد ونشذاروا  ذقّ  ودمٓ  دد نحذدثقا بشذؽؾٍ  .(ذد370الطهي )ت:

  ح ذك وػذرّ  ص ال احذث جفذقددؿ بؿ حذث خذاّص ليا خّصذ :ايلك بعض م احثف

 .اعً ومقس   امس ػقًض  ابقـفؿ وبقـ مـ نحدثقا طـ الؿؼاصد حدوثً 

 اا العؾؿا  اليوـ نحدثقا باس ػا ة طذـ مؼاصذد الؼذرآن وكادشذقا مسذاثؾفونمّ 

 ففؿ اليوـ وليت الحدوث طـ جفقددؿ يف الؿ حث الثاين مـ ديا ال حث.

  



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(26) 

 :هث( 88 ادلطلب الو : جهىد أيب إدريص اخلىالين )ت:

ؿ نبق يد روس الخقٓين آوات الؼرآن حسذ  مؼاصذددا ومق ذقطاهتا يلذك دس 

 ودل: ،مؼاصد ومق قطات ةس 

 إمر. الؿؼصد انول:

 الـفل. الؿؼصد الثاين:

 ال  شقر. الؿؼصد الثالث:

 اإلكيار. الؿؼصد الرا ع:

 الػراثض )إحؽام(. الؿؼصد الخامس:

 الؼصص وإخ ار وإمثاإ. الؿؼصد السادس:

ثـذا  حدثـا نبق محؿد بـ حقان :داإ ،(حؾقة إولقا ) :يف ك ابفنخرج نبق كعقؿ 

محؿد بـ ط د اهلل بـ رس ة ثـا معاووة بـ طؿران ثـا نكقس بـ سقار طـ نوقب طذـ 

ذ» داإ نبق يدروذس الخذقٓين: :نبل دالبة داإ رة، ، وآوذة مـذيِ رةيكؿذا الؼذرآن آوذة م شِّ

«نـفاونو نخ ار، وآوة نلمرو، وآوة  وآوة فروضة، نو دصص
(1)

. 

                                                   

 .(5/723)حؾقة إولقا  وص ؼات إصػقا ، نبق كعقؿ نحؿد بـ ط د اهلل إص فاين،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(27) 

ووؿؽذذـ اط  ذذار نبذذل يدروذذس الخذذقٓين نوإ مذذـ حذذاوإ نؼسذذقؿ آوذذات الؼذذرآن 

وسقره حس  مق قطاهتا ومؼاصددا: فإمقر ال ل وردت يف كالمف دذل بعذض 

فؿؼصذد  :-كؿا سقليت-ه يف مؼاصد الؼرآن ومق قطانف دآحاد ما ذكره مـ جا  بع

 طذ   وجذؾ، ومؼصذد الـفذل إمر وخرج مـف إمذر ب حؼقذؼ إلقدقذة والربقبقذة هلل

وخرج مـف الـفل طـ الشرو والؽػر وجؿقع الؿعاصل صغقردا وك قردا، ومؼصد 

وإطؿذاإ  ع إطؿاإ ال ل وثاب طؾقفا الع ذدالػراثض نو إحؽام وخرج مـف جؿق

  هبا الع د، ومؼصد الؼصص وال  شقر واإلكيار دل ط ذارة طذـ وسذاثؾ ال ل وعادَ 

بؼة ولقس  بؿؼاصد نصؾقة، ويكؿا دل وسذاثؾ يلذك ففذؿ فـقة نخدم الؿؼاصد السا

   الؿؼاصد إصؾقة.

  



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(28) 

 :(ثه386بي ضريج )ت:اادلطلب الثاين: جهىد أيب العباش 

حصذذر ابذذـ سذذروا مؼاصذذد الؼذذرآن ومق ذذقطانف يف ثالثذذة نشذذقا : إحؽذذام، 

 (مؼاصذد الؼذرآن)والقطد والقطقد، وإسؿا  والصػات، ولؿ وس خدم مصذطؾ  

لفؿذذا ودذذق مصذذطؾ   امرادًفذذ ابذذؾ اسذذ خدم مصذذطؾحً  ،(ت الؼذذرآنمق ذذقطا)نو 

ودد بـك فؽرنف يف نؼسقؿ نكقاع مؼاصد الؼرآن ومق ذقطانف طؾذك  (،ندسام الؼرآن)

الحدوث القارد يف فضؾ سقرة اإلخذالص بلهنذا نعذدإ ثؾذث الؼذرآن، فاسذ ـ ط نن  

 ،حؽذذامالؿؼصذذقد بالحذذدوث نن  الؼذذرآن يف الةؿؾذذة مشذذ ؿؾ طؾذذك نمذذقر ثالثذذة: إ

 والقطد والقطقد، وإسؿا  والصػات.

طذـ نبذل القلقذد الؼرشذل » داإ ابـ سروا فقؿا كؼؾ طـف ابـ نقؿقة يف الػ اوى:

 چٱ ٻ ٻ ٻچ) :بذـ سذروا طذـ معـذك دذقإ الـ ذل انكف سلإ نبا الع ذاس 

ك إ الؼرآن طؾذك ثالثذة ندسذام: ثؾذث نُ  :فؼاإ: معـاه ،(نعدإ ثؾث الؼرآن]اإلخذالص[ 

ام، وثؾث مـفا وطد ووطقذد، وثؾذث مـفذا إسذؿا  والصذػات. ودذيه مـفا إحؽ

بذـ الةذقزي يف دذيا اوالصذػات. ودذد ذكذر نبذق الػذرج السقرة جؿعذ  إسذؿا  

فذروى دذقإ ابذـ سذروا دذيا بنسذـاده طذـ  ،الحدوث ثالثة نوجف: بذدن هبذيا القجذف

نبذا زادد طـ الصابقين وال قفؼل طـ الحذاكؿ نبذل ط ذد اهلل الحذافظ دذاإ: سذؿع  

بـ سروا دؾ : مذا معـذك اد الػؼقف وؼقإ: سلل  نبا الع اس القلقد حسان بـ محؿ

 دذذاإ: ينّ  (؟نعذذدإ ثؾذذث الؼذذرآن]اإلخذذالص[  چٱ ٻ ٻ ٻچ) :دذذقإ الـ ذذل 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(29) 

وثؾذث نسذؿا   ،وثؾذث وطذد ووطقذد ،الؼرآن نك إ طؾك ثالثة ندسام: فثؾث نحؽذام

دذذق و ،نحذذد إثذذالث]اإلخذذالص[  چٱ ٻ ٻ ٻچ وصذذػات. ودذذد جؿذذع يف

«يهنا نعدإ ثؾث الؼرآن :فؼقؾ :الصػات
(1)

.  

  

                                                   

 .(704-77/703)مةؿقع الػ اوى، ابـ نقؿقة،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(30) 

 :(ثه318ادلطلب الثالث: جهىد حموذ بي جرير الطربي )ت: 

وإيرادها لبعض مؼاصد الؼرآن وموووعاته عـد   عض أحاديث الـبي  :أوًل 

  الطبري:

ث ابذذـ جروذذر الطذذهي طذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن ومق ذذقطانف يف مؼدمذذة دذذد نحذذدّ 

 :الؼقإ يف ال قان طـ معـك دقإ رسذقإ اهلل »: بؼقلف نػسقره نح  م حث طـقكف

«وذكر إخ ار القاردة بيلؽ (،ك إ الؼرآن مـ س عة نبقاب الةـةنُ )
(1)

.   

ذكذر الؿق ذقطات  يف ودد ذكر ابـ جرور الطهي حدوثقـ ُرِوَوا طـ الـ ذل 

العؾؿذا  يف آحذاد مؼاصذد  ال ل يف الؼرآن، وديه الؿق قطات دل بعض ما وذيكره

 والحدوثان دؿا: ،ؼرآن الؽروؿ ومق قطانفال

كذان الؽ ذاب »نكف دذاإ:  طـ الـ ل  حدوث ابـ مسعقد  الحديث انول:

إوإ ك إ مـ باب واحد وطؾذك حذرف واحذد، وكذ إ الؼذرآن مذـ سذ عة نبذقاب، 

 :ؿ وم شذابف، ونمثذاإوحذالإ وحذرام، ومحَؽذ ،رر وآمِذوطؾك سذ عة نحذرف: زاِجذ

ُمذذقؾ  فذذلحِ  فقذذ ؿ طـذذف، مذذرنؿ بذذف، واك فذذقا طؿذذا كُ ا حرامذذف، وافعؾذذقا مذذا نُ قا حاللذذف وَحرِّ

مـ طـذد  ـقا بؿ شاهبف، ودقلقا: آمـا بف كؾ  ؿف، وآمِ واط هوا بلمثالف، واطؿؾقا بؿحؽَ 

«ربـا
(2)

. 

                                                   

 .(7/68)جامع ال قان يف نلووؾ آي الؼرآن، محؿد بـ جرور الطهي،  (1)

. والحدوث نخرجف الطحاوي يف شرح مشؽؾ أثار وذكر نساكقده وذكر نن  (7/68)، الؿرجع السابؼ (2)

لطحاوي، ا ،سعقد. اكظر: شرح مشؽؾ أثارفقف اكؼطاًطا بقـ نبل سؾؿة بـ ط د الرحؿـ وط د اهلل بـ م

= 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(37) 

فؿق قطات الؼرآن ومؼاصده  ،ف ؿؼ ضك ديا الحدوث ين ص   سـده

 ودل: ،س عة

 ال جر. )الـفل(. -1

 إمر. -2

 الحالإ. -3

 الحرام. -4

 ؿ.ؿحؽَ ال -5

 ؿ شابف.ال -6

   مثاإ.إ -7

ك إ الؼرآن نُ  داإ: بؾغـل نن الـ ل » طـ نبل دالبة، داإ:الحديث الثاين: 

 .«ثؾومَ  ،ودصص ،إوجدَ  ،ونردق  ،ونرغق  ،رْج وزَ  ،رمْ نَ  :طؾك س عة نحرف

كر بذذيِ  وكالحذذظ نن  الحذذدوث إوإ وخذذالػ الحذذدوث الثذذاين يف نكذذف اخذذ ّص 

لػذظ  محذّؾ  (الحالإ)واس خدم لػظ  ،والؿ شابف مـ مق قطات الؼرآنالؿحؽؿ 

الحذذدوث الثذذاين  واخذذ ّص  ،(الكدقذذ )لػذذظ  محذذّؾ  (الحذذرام)ولػذذظ  ،(الكغقذذ )

                                                   
= 

ـ الحدوث يف سؾسؾة إحادوث الصحقحة، حدوث ردؿ: 8/775ج ، 587(. ونّما إل اين فؼد حس 

(2/733). 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(32) 

يف ذكذذر مق ذذقع نو  واشذذككا (،الؼصذذص)و (الةذذدإ)كر مق ذذقع نو مؼصذذد بذذيِ 

   .(ال جر)و (إمر)مؼصد 

ـَ ابـ جرور الطهي نن  معـك ديوـ الحذ نن  اهلل  :دوثقـ ومذا يف معـادؿذاودد بق 

ـَ مذذا اخذذ ص بذذف الؼذذرآن مذذـ مق ذذقطات ومؼاصذذد لذذؿ نذذرِ  د يف الؽ ذذ  نعذذالك بذذق 

ذد نن  آكصذراف    كذال :سؿاووة الؿـ لة د ؾ الؼذرآنال بقر وال ذقراة واإلكةقذؾ، ونك 

لؾؼذرآن طؾذك  ونذالوةً  اونػسقرً  طـ ديه الؿؼاصد والؿق قطات ُوَعد  ذلؽ نرجؿةً 

اصذذده ومق ذذقطانف، ووع ذذه الطذذهي نن  حؿذذؾ الؼذذرآن طؾذذك مؼاصذذده دذذق غقذذر مؼ

آوذذة مذذـ ك ابذذف، فقؼذذقإ ابذذـ جروذذر  ال ذذل نمذذر اهلل هبذذا يف غقذذر مذذا (الذذ الوة)مصذذطؾ  

 ذف، مذـ الػضذقؾة ف اهلل بذف ونمّ ا خّصذطّؿذ مـذف  الخذهُ فومعـك ذلؽ كّؾذ» الطهي:

ف ـذا ك وُلذم ك ابَ ك ذاب نؼذدّ  كذّؾ يف نـ وؾذف. وذلذؽ نن  افذا نحذدً والؽرامة ال ل لؿ ومنِ 

فنكؿذا كذ إ بؾسذان واحذد،  -صذؾقات اهلل وسذالمف طؾذقفؿ-طؾك ك ل مـ نك قا  اهلل 

َإ يلك غقر الؾسان اليي ك إ بف، كان ذلؽ لف نرجؿةً  لذف  ٓ نذالوةً  اونػسذقرً  م ك ُحقِّ

«طؾك ما نك لف اهلل
(1)

. 

  

                                                   

 (.7/70)جامع ال قان يف نلووؾ آي الؼرآن، محؿد بـ جرور الطهي،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(33) 

ب الجـة السبعة   كظر لعدد أ وا دد مؼاصد الؼرآن وموووعاته موافقع ا:ثاكقً 

 :الطبري

يف مؼدمة نػسقره يف ك وإ الؼرآن مـ س عة نبقاب الةـة،  اد ابـ جرور بابً طؼَ 

وبق ـ الػر  بقـ الحدوث القارد يف ك وإ الؼرآن طؾك س عة نحرف، والحدوث 

القارد يف ك ولف مـ س عة نبقاب، وبق ـ نن  الؿؼصقد بـ وإ الؼرآن مـ س عة 

الؽ   اإللفقة السابؼة كاك  نـ إ خالقة مـ الحدود وإحؽام نبقاب دق كقن 

والحالإ والحرام، وكاك  نـ إ ب عض الؿؼاصد الس عة )الؿعاين الس عة( ال ل 

ودل:  ، فونمّ  بف ك قـا محؿد  اليي خص  اهللُ  الؽروؿُ  فا الؼرآنُ وحقي جؿقعَ 

ٕمثاإإمر، وال جر، والحالإ، والحرام، والؿحؽؿ، والؿ شابف، وا
(1)

.  

د هبذا وبق ـ الطهي نن  الؼرآن اخ ص ب عض الؿؼاصد والؿق ذقطات لذؿ نذرِ 

كال بقر وال ذقراة واإلكةقذؾ، ونن  اهلل نع  ذد ط ذاده مذـ نمذة  :ك   إك قا  السابؼقـ

هبذيه الؿؼاصذد والؿق ذقطات الؼرآكقذة لـقذؾ ر ذك اهلل والؼذرب مـذف،  محؿذد 

الةـذة ووذدخؾقن مذـ نبقاهبذا السذ عة ال ذل  قن بذفا وـالول ؽقن ديه الؿؼاصد مطؾ ً 

ذره بذف الطذهي،  دل طدد مؼاصد الؼرآن حس  ما ورد يف الحدوث وحس  مذا فس 

 دل: ،كؿا ذكر الطهي-ال ل دل بعدد نبقاب الةـة -والؿؼاصد الس عة 

                                                   

 .(72-7/70)، اكظر: جامع ال قان يف نلووؾ آي الؼرآن، محؿد بـ جرور الطهي (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(34) 

  .إمر الؿؼصد انول:

  .الـفل الؿؼصد الثاين:

 الحالإ. الؿؼصد الثالث:

 الحرام.: الؿؼصد الرا ع

 : اإلوؿان بؿحؽؿ الؼرآن الؿ قـ.الؿؼصد الخامس

واإلدرار  ،ال سؾقؿ لؿ شابف الؼرآن اليي اس لثر اهلل بعؾؿف الؿؼصد السادس:

 ذلؽ مـ طـد اهلل. بلن كّؾ 

 آط  ار بلمثاإ الؼرآن وآنعاظ بعظانف. الؿؼصد السا ع:

 :عاين ال ل فقفاوإبقاب الس عة مـ الةـة: دل الؿ» وؼقإ اإلمام الطهي:

ال ل يذا طؿؾ هبا  :والؿثؾ ،والؼصص ،والكدق  ،والكغق  ،والـفل ،مـ إمر

«العامؾ، واك فك يلك حدوددا الؿـ فك، اس قج  بف الةـة
(1)

. 

مؼاصذد  نن   :طذـ الطذهي (الهدذان يف طؾذقم الؼذرآن)ودد كؼذؾ ال ركشذل يف 

د، وإخ ذذذذار،  قحقذذذذال)ودذذذذل:  ،ومق ذذذذقطانف طؾذذذذك الةؿؾذذذذة ثالثذذذذة الؼذذذذرآن

واك (اتوالدِّ
(2)

. 

  

                                                   

 .(7/47)جامع ال قان يف نلووؾ آي الؼرآن، محؿد بـ جرور الطهي،  (1)

 .25الهدان يف طؾقم الؼرآن، ال ركشل، ص (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(35) 

 ال ػسقر الظاهري والباطـي لؾؼرآن وعالق فؿا  ؿؼاصد الؼرآن عـد الطبري: ا:ثالثً 

كؿا ورد يف حدوث ابـ - ن  ٕلػاظ الؼرآن ونػسقره َضْفًرا وَبْطـًار الطهي نذكَ 

ر  -مسعقد كؿا ب الوة نلػاظ الؼرآن وففِؿ ضادر معاين إلػاظ  (الظ ْفرَ )وفس 

ر  ـَ )و عفا العرب يف لغ فا، وفس  بلك ف ما خػل مـ مؼاصد الؼرآن ونلووؾ  (الَ ْط

 :يف ك ابف الؿـ إ طؾك ديه إمة نؾؽ الؿؼاصد والؿق قطات كؿا نراددا اهللُ 

ِدداَوًة ورحؿًة وكقًرا وثقاًبا لؿـ طؿؾ بؿؼ ضك ديه الؿؼاصد والحدود، وطؼابًا 

ڎ  چ كؿا داإ نعالك: ،قطات والحدودلؿـ حاد طـ ديه الؿؼاصد والؿق 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  

 .[26: ]ال ؼرة چگ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

فظفذذره:  ا(،وبطـًذذ احذذرف مـفذذا ضفذذرً  وين لؽذذّؾ ) :ودقلذذف » وؼذذقإ الطذذهي: 

مذـ ذلذؽ  حذدّ  وين لؽذّؾ ) الظادر يف ال الوة، وبطـف: مذا بطذـ مذـ نلووؾذف. ودقلذف:

مـ حذالإ وحذرام، -دا فقف مـ حدود اهلل ال ل حدّ  حد   فنكف وعـل نن لؽّؾ  ا(،ؾعً مط

مذذـ ثذذقاب اهلل وطؼابذذف، وعاوـذذف يف أخذذرة، ووطؾذذع طؾقذذف  امؼذذدارً  -وسذذاثر شذذراثعف

لق نن لذل مذا يف إرض مذـ ): ڤووالدقف يف الؼقامة. كؿا داإ طؿر بـ الخطاب 

«صػرا  وبقضا  ٓف دو  بف مـ دقإ الؿطؾع
(1)

. 

                                                   

 .(7/72)جامع ال قان يف نلووؾ آي الؼرآن، محؿد بـ جرور الطهي،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(36) 

 :يف الؽالم طذـ دذيا الحذدوث العؾؿذاُ  الذيوـ جذاتوا بعذده ودد نابع الطهي  

وربطذذقا ذلذذؽ ب قذذان نن  مؼاصذذد الؼذذرآن مذذـ  ،كذذالغ الل وابذذـ العربذذل والشذذاص ل

ديا مؼ ضك كالمفؿ حذقإ  ،ال ػاسقر ال ل ندخؾ نح  ال اصـ القارد يف الحدوث

طـ جفذقددؿ يف مؼاصذد  ديا الحدوث، كؿا سقليت ذكر ذلؽ طـفؿ، طـد الحدوث

 الؼرآن ومق قطانف. 

  



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(37) 

 :ع يف هقاصذ القرآى وهىضىعاتهفىا أو حبثىا بتىضّالعلواذ ال يي ألَّادلبحث الثاين: 

اش ؿؾ ديا الؿ حث طؾك جفقد طؾؿا  ك ذار مذـ نثؿذة اإلسذالم وشذققخف يف 

ق نبذ اإلمذامُ  :طؾؿ مؼاصد الؼرآن ومق قطانف الرثقسة، وطؾك رنس دمٓ  العؾؿذا 

ونؾؿقذذيه ابذذـ الؼذذقؿ، ونبذذق يسذذحا   ،حامذذد الغ الذذل، وشذذق  اإلسذذالم ابذذـ نقؿقذذة

جفذقد  ودذد حذاوإ ال احذث طذرض .الشاص ل، وغقردؿ مؿا سذ ؼ ذكذر نسذؿاثفؿ

دمٓ  العؾؿا  يف الؽشػ طذـ مؼاصذد الؼذرآن مذـ خذالإ مملػذاهتؿ ال ذل نـذاولقا 

روا مسذاثؾ طؾذؿ مؼاصذد الؼذرآ ذؾقا لذف فقفا ديا الؿق قع بال حذث، وصذق  ن، ونص 

بذذ عض آسذذ ـ اصات الـافعذذة، الؿ ـقذذة طؾذذك العؾذذؿ والـظذذرة الشذذامؾة يلذذك أوذذات 

   الؼرآكقة وكؾقانف ودقاطده.

 :(ثه 585ادلطلب الو : جهىد أيب حاهذ الغسايل )ت: 

ة بعذد حؼ ة مـ الذ مـ وخاّصذ طـدما كرود الحدوث طـ مؼاصد الؼرآن يف نّي 

مذذـ الرجذذقع يلذذك فؽذذر اإلمذذام الغ الذذل يف دذذيا  الؼذذرن الخذذامس الفةذذري، ٓ بذذد  

يف مق قع   اب ال للقػ الؿس ؼّؾ الؿق قع: باط  اره الؿمسس إوإ والطار  لِ 

 مـ نؽؾؿ طذـ الؿؼاصذد دذد اغذكَف  ونكثرُ  .مؼاصد الؼرآن ومق قطانف ومحاوره

 ح باسؿ اإلمام الغ الل.لؿ وصرِّ  ومـفؿ ابـ ج ي الؽؾ ل وينْ  :غرفة مـ جفقده

  



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(38) 

 ح  اب البحث   الؿؼاصد الؼرآكقة وموووعات الؼرآن: ك اإلمام الغزالي وف   :ًل أو

حسذ  مذا -( مؼاصذد الؼذرآن)ين  اإلمام الغ الل نوإ مـ اسذ خدم مصذطؾ  

يف  ث طـفذا وذكذر ندسذامفا وشذرحفا، ولذؿ نضػذر ب حذٍث ونحدّ  -وصؾ بحثل يلقف

ؾ يف مق قع مؼاصد ا لؼرآن بالشؽؾ الذيي ديا الؿق قع د ؾ اإلمام الغ الل فص 

ـ ودق اليي ف   ديا الؿق ذقع وو ذع لذف إسذاس، واسذ ػاد َمذ ،بحثف الغ الل

ومؿذـ اسذ ػاد بؿذا ذكذره  ،(جذقادر الؼذرآن ودرره) :جا  بعده بؿا َسذَطَرُه يف ك ابذف

دذاكقن ) :الغ الل يف مؼاصد الؼرآن ومق قطانف ونؼسقؿاهتا: ابـ العربذل يف ك ابذف

(ال لووؾ
(1)

جقاب ندؾ العؾؿ واإلوؿان ب حؼقؼ ما نخذه بذف ) :ة يف ك ابفوابـ نقؿق ،

(نعذذدإ ثؾذذث الؼذذرآن «دذذؾ دذذق اهلل نحذذد»رسذذقإ الذذرحؿـ مذذـ نن  
(2)

 :ويف ك ابذذف ،

(مةؿقع الػ اوى)
(3)

(الؿقافؼذات يف نصذقإ الشذروعة) :والشذاص ل يف ك ابذف ،
(4)

، 

ما ذكره دذمٓ  بالغ الل يف م احث مؼاصد الؼرآن، وسقليت كؼؾ  اودق نكثردؿ نلثرً 

مذع اسذ دراكاهتؿ  ،(جذقادر الؼذرآن ودرره) :مـ كالم نبل حامد الغ الل مـ ك ابف

                                                   

 .546اكظر: داكقن ال لووؾ، ابـ العربل، ص (1)

نعدإ  «دؾ دق اهلل نحد»وؿان ب حؼقؼ ما نخه بف رسقإ الرحؿـ مـ نن  اكظر: جقاب ندؾ العؾؿ واإل (2)

 .749، 745ثؾث الؼرآن، نحؿد بـ ط د السالم بـ نقؿقة، ص

 .(77/720)اكظر: مةؿقع الػ اوى، ابـ نقؿقة،  (3)

 .(207-4/204)اكظر: الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  (4)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(39) 

 طؾقف ومقافؼاهتؿ لف، ومـادشة ذلؽ حس  ما وظفر لؾ احث مـ ندلذة مذا ذكذره كذّؾ 

 واحد مـفؿ. 

ؿ ك ابف يف طؾؿ مؼاصد الؼرآن يلك ثالثة ندسام: الؼسؿ  ين  اإلمام الغ الل دس 

. والؼسؿ  الؿؼدمات والسقابؼ، ودسؿفا يلك نسعة طشر فصاًل إوإ جعؾف يف

ؿ دسؿ الؿؼاصد  .الثاين جعؾف يف الؿؼاصد والؼسؿ الثالث جعؾف يف الؾقاحؼ، ودس 

 يلك:

 ،ودل أوات ال ل وردت يف ذات اهلل، وصػانف، ونفعالذف جواهر الؼرآن: -1

 ودق الؼسؿ العؾؿل.

 يف بقان الصراط الؿس ؼقؿ والحّث ودل أوات ال ل وردت  درر الؼرآن: -2

ودق الؼسؿ العؿؾل ،طؾقف
(1)

. 

مق ذذقطقة )ومؿذذا نؿق ذذ  بذذف ك ذذاب الغ الذذل يف مق ذذقع مؼاصذذد الؼذذرآن دذذق 

صذذذف الغ الذذذل لؾؿؼاصذذذد الؼرآكقذذذة :(الؽ ذذذاب ولذذذؿ وذذذدخؾ فقذذذف  ،حقذذذث خص 

الؿق قطات إخرى ال ل ٓ نخدم ديا الؿ حذث، ومذع خذروج اإلمذام الغ الذل 

، يٓ نكف ٓ وخذرج الؽ ذاب مذـ دؾقاًل  (مؼاصد الؼرآن)اب طـ مق قع يف ديا الؽ 

بخذالف مذا  ،(مؼاصد الؼرآن ومق ذقطانف)يف طؾؿ  اومق قطق   مس ؼال   اكقكف ك ابً 

                                                   

 .77-74صاكظر: جقادر الؼرآن، الغ الل،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(40) 

ثقن طـذف مذع مق ذقطات ث طذـ مؼاصذد الؼذرآن: فذنك فؿ و حذدّ ك  ف نكثر مـ نحذدّ 

دذذاكقن )لعربذذل نخذذرى، بعضذذفا ٓ طالدذذة لفذذا هبذذيا الؿق ذذقع: مثذذؾ ك ذذاب ابذذـ ا

وك ذاب ابذـ نقؿقذة  ،(الؿقافؼذات يف نصذقإ الشذروعة)وك اب الشذاص ل  ،(ال لووؾ

   وغقردؿ. ،(مةؿقع الػ اوى)و، (جقاب ندؾ العؾؿ واإلوؿان)

 مؼاصد الؼرآن   كظر اإلمام الغزالي: ا:ثاكقً 

يف الػصذؾ  ،(جذقادر الؼذرآن ودرره) :نبق حامد الغ الذل يف ك ابذف ذكر اإلمامُ 

نن   ،(فصؾ يف حصر مؼاصد الؼرآن وكػاثسف)ذاليي طـقكف ب مـ الؼسؿ إوإ الثاين

دطذقة الع ذاد يلذك الة ذار إطؾذك، وذكذر نن  سذقر  الؿؼصد إدصذك لؾؼذرآن دذق:

طذ  مذـ دذيا   ف السذّ  عَ وُشذ ،ؾذؽ دذيا الؿؼصذدالؼرآن وآوانف ندور يف فَ  ال ذل نػر 

 نؾؽ الس ة يلك دسؿقـ: ونـؼسؿ ،فيكر نك فا س ة ندسام ،الؿؼصد إصؾل

 وهي ثالثة: :ةهي السوا ق وانصول الؿفؿ  : الؼسم انول من الؿؼاصد الس ة

 نعروػ الؿدطق يلقف. الؿؼصد انول:

نعروػ الصراط الؿس ؼقؿ اليي نة  مالزم ف يف السؾقو  الؿؼصد الثاين:

 يلقف.

 نعروػ الحاإ طـد القصقإ يلقف. الؿؼصد الثالث:

  



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(47) 

 ة:ؿؿ   غـقة الؿُ الؿؼاصد الس ة: هي الروادف وال وا ع الؿُ الؼسم الثاين من 

نعروػ نحقاإ الؿةق قـ لؾدطقة ولطاثػ صـع اهلل فقفؿ  الؿؼصد الرا ع:

 )الؼصص الؼرآين(.

ة الؽػار ومةادل فؿ بالهدان، وكشػ نخاوقؾفؿ محاّج  الؿؼصد الخامس:

 ونباصقؾفؿ )الةدإ الؼرآين(.

د ة زإ الطروؼ، وكقػقة نخي ال اد وإُ نعروػ طؿارة مـا الؿؼصد السادس:

وآس عداد )إحؽام(
(1)

. 

 ا مؼاصد الؼرآن طؾذك ال ػصذقؾ طـذد الغ الذل ففذل طشذرة، فقؼذقإ طـفذا:ونمّ 

 واحذذدٍ   فا الؿؼصذذقدة يف سذذؾٍؽ عَ   إدسذذام السذذ ة الؿذذيكقرة مذذع ُشذذْعذذوين جؿَ »

 .كذر إفعذاإوذ (3) .وذكذر الصذػات (2) .ذكذر الذيات (1)ق فا طشرة نكقاع: ػَ نلْ 

نطـذذذل جذذذاك ل ال  كقذذذة  :وذكذذذر الصذذذراط الؿسذذذ ؼقؿ( 6، 5) .عذذذادوذكذذذر الؿَ  (4)

وذكذذر ( 9)وذكذذر نحذذقاإ إطذذدا .  (8)وذكذذر نحذذقاإ إولقذذا .  (7)وال حؾقذذة. 

«وذكر حدود إحؽام (11)محاجة الؽػار. 
(2)

.   

اِسذل الذيي دطؾذك الغ الذل يف دذيا ال ؼسذقؿ الس   ؒ ودد ٓحظ ابـ نقؿقة 

طؾذك  اه، وذدذ  يلذك نن  الذقارد يف الحذدوث نن  مؼاصذد الؼذرآن ثالثذة مع ؿذدً ذكر

                                                   

 .34-32اكظر: جقادر الؼرآن ودرره، الغ الل، ص (1)

 .34، صالؿرجع السابؼ (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(42) 

نعذدإ ثؾذث الؼذرآن، وكذيلؽ ذكذر نن   «دذؾ دذق اهلل نحذد»د بذلن  الحدوث اليي ورَ 

ر دذيا الؽذالم كعةذؾ ال ػصذقؾ وح ذك ٓ كؽذرّ  ا،د بال ؼسقؿ الثالثل نوًض الؼرآن ورَ 

وذلذؽ طـذد طذرض جفذقد شذق   ،فطـ مـادشة ابـ نقؿقذة لؽذالم الغ الذل يف محّؾذ

 اإلسالم يف مؼاصد الؼرآن.

مذع ابذـ نقؿقذة يف نـؼذقص طذدد  سارنبا يسحا  الشاص ل  وكيلؽ كةد اإلمامَ 

 ،يلذذك ثالثذذة مؼاصذذد -كؿذذا دذذل طـذذد الغ الذذل-مؼاصذذد الؼذذرآن مذذـ سذذ ة مؼاصذذد 

معرفذذة الؿذذدطق يلقذذف،  :ودذذل ،ؿؼاصذذد السذذ ةالطؾذذك الؼسذذؿ إوإ مذذـ  امؼ صذذرً 

عذاد(. وسذقليت صراط الؿس ؼقؿ، ومعرفة الحاإ طـذد القصذقإ يلقذف )الؿَ ومعرفة ال

 كالمف يف ديا ين شا  اهلل.

ومـزلة عؾم مؼاصد الؼرآن عـد  ،ا: العؾوم وعالق فا  ػفم عؾم مؼاصد الؼرآنثالثً 

 الغزالي:

ؿ اإلمامُ  بلسردا حس  دوردا وطالد فذا بؿؼاصذد الؼذرآن  الغ الل العؾقمَ  دس 

 يلك ثالثة ندسام: (در الؼرآن ودررهجقا) :يف ك ابف

سوة )عؾوم الؾغة العر قة وعؾةم ال ػسةقر شر والؽُ ف والؼ  د  الؼسم انول: عؾوم الصب 

 الظاهر(:

 ،ذكر اإلمام الغ الل نن  العؾقم ال ل ندخؾ نح  دذيا الؼسذؿ طذدددا خؿسذة

ادا بعؾقم الص    ودل: ،سقة وطؾقم ألةشر والؽُ ف والؼِ دَ وسؿ 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(43) 

 طؾؿ مخارج الحروف )طؾؿ ال ةقود(. ل:العؾم انو

 طؾؿ الؾغة. العؾم الثاين:

 طؾؿ يطراب الؾغة(.) طؾؿ الـحق العؾم الثالث:

 طؾؿ الؼرا ات. العؾم الرا ع:

طؾؿ ال ػسقر الظادر العؾم الخامس:
(1)

.  

 باب والجواهر )عؾم أو أقسام مؼاصد الؼرآن(:الؼسم الثاين: عؾوم الؾ  

ؿ الغ الل طؾقم ال  -ودذل ندسذام مؼاصذد الؼذرآن طـذده- اب والةذقادر ؾ  دس 

ؿفا يلك السقابؼ وإصذقإ  ،يلك ص ؼ قـ حس  نؼسقؿف لؿؼاصد الؼرآن حقث دس 

ذؿ الغ الذل طؾذقم الؾ ذاب الؿفؿة، ويلك الروادف وال قابذع الؿ ؿّ  ؿذة، فؽذيلؽ دس 

والةقادر يلك ص ؼ قـ حس  رجقطفا يلك دسؿل مؼاصد الؼرآن طـذده وطالد فذا 

 ودؿا: ،ؿاهب

 ة من مؼاصد الؼرآن:الطبؼة العؾقا: العؾوم الؿ عؾؼة  السوا ق وانصول الؿفؿ   -أ

ادا  ،ة لؿؼاصذد الؼذرآنودل العؾذقم الؿ عؾؼذة بإصذقإ الثالثذة الؿفّؿذ وسذؿ 

ادا نوًضذ ،(طؾؿ السذقابؼ وإصذقإ الؿفؿذةالغ الل بذ)  ،(طؾذؿ الؿؼصذد)ذا بذوسذؿ 

 ذاب ففذل السذقابؼ وإصذقإ مذـ قا مـ كؿذط الؾ  ونما الط ؼة العؾ» وؼقإ الغ الل:

ودوكذف  (،عؾةم الؿؼصةد)ٕك ذف  :ة، ونشرففا العؾؿ باهلل والقذقم أخذرالعؾقم الؿفؿّ 
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 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(44) 

العؾذذؿ بالصذذراط الؿسذذ ؼقؿ وصروذذؼ السذذؾقو، ودذذق معرفذذة ن كقذذة الذذـػس، ودطذذع 

«طؼ ات الصػات الؿفؾؽات، ونحؾق فا بالصػات الؿـةقات
(1)

. 

 طراب وال الغذة والؼذرا اتل نن  طؾقم الؾغة والـحق واإلوورى اإلمام الغ ال

ال ػسقر الظذادري )دل مـ  ،وال ةقود، واس خدامفا يف معرفة نػسقر آوات الؼرآن

الذيي دذق  (ال ػسذقر ال ذاصـل) لودل وسقؾة ولقس  غاوة، ويكؿا الغاوة د (لؾؼرآن

  نك ف الؿؼصقد مـ ر آوانف والعؿؾ بف طؾك  ق  ما ان ضيدراو مؼاصد ال ـ وؾ وندبّ 

بقان اهلل نعالك يف خطابف
(2)

. 

ؿةةة مةةن مؼاصةةد العؾةةوم الؿ عؾؼةةة  ةةالروادف وال وا ةةع الؿ ؿ   الطبؼةةة السةةػؾى: -ب

 الؼرآن:

ؿذة لؿؼاصذد الؼذرآن ؼذة بذالروادف وال قابذع الثالثذة الؿ ؿّ ودل العؾقم الؿ عؾّ 

ادا الغ الذذل ادا ن ،(ةالسذذقابؼ وإصذذقإ الؿفّؿذذ)ذبذذ ال ذذل سذذؿ  طؾذذؿ )ذا بذذوًضذذوسذذؿ 

 ودذل: ،والعؾقم ال ذل ذكردذا الغ الذل نحذ  دذيه الط ؼذة ثالثذة طؾذقم .(الؿؼصد

طؾؿ نحؽام الؼذرآن ومؼاصذد  -3طؾؿ جدإ الؼرآن.  -2طؾؿ دصص الؼرآن.  -7

الشروعة
(3)

.   
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 .(7/289) واكظر نوًضا: يحقا  طؾقم الدوـ، الغ الل،، 37، 36، صالؿرجع السابؼاكظر:  (2)

 .39كظر: جقادر الؼرآن ودرره، الغ الل، صا (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(45) 

ٓ وؿؽذـ د قلذف  :يلقذف الحاجذة ودقإ الغ الل بلن  طؾؿ دصص الؼذرآن ٓ نعذؿ  

 ّٓ مـفذذا آط  ذذار  ويكؿذذا الؿفذذؿّ  ،ةذاهتذذا لقسذذ  مفّؿذذ  يذا دصذذد نن  الؼصذذة بحذذدّ ي

العهة وغقر ذلؽ وآنعاظ بؿا ورد فقفا مـ القطظ ونخيِ 
(1)

. 

يـقة:   الؼسم الثالث: العؾوم الؽوكقة غقر الدِّ

ادا بعؾذقم  اذكر الغ الل نن  دـاو طؾقمً  نخذرى غقذر العؾذقم السذابؼة ال ذل سذؿ 

 ،فا دوـقذة نصذقلفا وفروطفذاوديه العؾقم كؾّ  ، اب والةقادرشر والؾّ ف والؼِ دَ الص  

يف الؼذذرآن، وين كاكذذ  م ػاونذذة فقؿذذا بقـفذذا مذذـ حقذذث  انصذذؾق   ان  لفذذا وجذذقدً ي نْي 

خدم فا لؽ اب اهلل نعالك: فعؾقم الؾغة وطؾؿ ال ػسذقر الظذادر وطؾذؿ الػؼذف وطؾذؿ 

عة وـ والشذروفا طؾقم دوـقة نخدم الدّ الةدإ وطؾؿ دصص الؼرآن وطؾؿ الؽالم كؾّ 

 بشؽؾ م اشر. 

 ،ونما العؾقم إخرى غقر ما س ؼ ذكردا، فؼد وؽذقن لفذا يشذارات يف الؼذرآن

 ّٓ ولعؾذؽ » وليلؽ داإ طـفذا الغ الذل: :وـ والشروعة نك ف ٓ طالدة لفا بخدمة الدّ ي

ن ، ودق ة بدَ ؿوالـةقم، ودق ة العالَ  كعؾؿ الطّ   :العؾقم ورا  ديه كثقرة ينّ  نؼقإ:

ا نطضاثف، وطؾذؿ السذحر والطؾسذؿات، وغقذر ذلذؽ. فذاطؾؿ: نك ذالحققان ونشرو  

، ح ذك و قسذر ؿبد مـ وجقد نصذؾفا يف العذالِ   ل ٓيكؿا نشركا يلك العؾقم الدوـقة ال
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 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(46) 

يلقفا ففذل طؾذقم،  سؾقو صروؼ اهلل نعالك والسػر يلقف. نما ديه العؾقم ال ل نشرُت 

يلؽ لذذؿ كذذيكردا، فؾذذ :عذذادولؽذذـ ٓ و قدذذػ طؾذذك معرف فذذا صذذالح الؿعذذاش والؿَ 

«ر...َخ وورا  ما طددنف طؾقم نُ 
(1)

. 

وكالحذذظ مذذـ كذذالم الغ الذذل نن  العؾذذقم ال ذذل نسذذاطد طؾذذك سذذؾقو الطروذذؼ 

فا مذـ طؾذقم مؼاصذد الؼذرآن، وو ػذاوت انصذالفا بؿؼاصذد اهلل والسػر يلقف كؾّ  يلك

 يلذك نن   االؼرآن حس  خدم فا لػفؿ نؾؽ الؿؼاصد الؼرآكقة، ووشقر الغ الذل نوًضذ

ٓ وسذذ طقع و ،مذذـ الـذذاس فذذا يف الؼذذرآن، لؽـ فذذا دذذد نخػذذك طؾذذك كثقذذرٍ العؾذذقم كؾّ 

 ّٓ فذا  مـ ندب ر أوذات ال ذل نشذارت يلقفذا، ونن  العؾذقم كؾّ اس خراج نؾؽ العؾقم ي

الذيي  ،نرجع يلك نصؾ واحد مـ نصذقإ مؼاصذد الؼذرآن ودذق مؼصذد معرفذة اهلل

 جؿقع ما وؽقن يف القجقد. اليي ورجع يلقف ،وخرج مـف معرفة نفعاإ اهلل

الذذيي وع ؿذذد طؾذذك معرفذذة  (طؾذذؿ الطذذ )ذودذذد مث ذذؾ الغ الذذل لفذذيا ال قذذان بذذ

فذيكر نن  اهلل  ،إمراض بؽؿالفا وطالمات نؾؽ إمراض وصر  آس شػا  مـفا

ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ ودذذذل دقلذذذف نعذذذالك: ،نعذذذالك نجؿؾذذذف يف آوذذذة جامعذذذة شذذذامؾة

[80: ]الشعرا  چۆئ
(2)

.  
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 .46-45، صالؿرجع السابؼاكظر:  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(47) 

يف بعذض أوذات  انوًضذ الذيي نجؿؾذف اهللُ  (طؾؿ الػؾؽا بذ)نوًض ومث ؾ الغ الل 

، [5: ]الرحؿـ چڍ ڍ ڌچ الؼرآكقة الةامعة الشامؾة ودل دقلف نعالك:

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ دقلذذذف نعذذذالك:و

ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں  چ ودقلذذذف نعذذذالك: ،[5: ]وذذذقكس چۉ     ۉ 

لؽ مـ أوات الؼرآكقة ال ل لفذا م احذث يف وغقر ذ ،[67: ]الحذا چڻ     ڻ  ڻ    

ؾؽطؾؿ الػَ 
(1)

.  

طـ نفعاإ اهلل الذيي و ػذرع مذـ مؼصذد  ووؼقإ الغ الل يف الـفاوة نن  الحدوَث 

ٓ وؿؽـ نػصقؾف معرفة اهلل نعالك صقوٌؾ 
(2)

. 
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 .47، صالؿصدر السابؼاكظر:  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(48) 

رَّجاى اإلشبيليادلطلب الثاين: جهىد عبذ الطالم بي بَ
(1)

 :(ثه 535 ت:) 

جان اإلشبقؾي:رآن عؾى الجؿؾة عـد ا ن    مؼاصد الؼ :أوًل   رب

ؿ ابـ  جاندس  جعؾف ثالثة ندسذام  :انول الؼسم :مؼاصد الؼرآن يلك دسؿقـ بر 

ذذ اطؾذذك الةؿؾذذة، مسذذ ـ طً  جعؾذذف طؾذذك  :والؼسةةم الثةةاين .ـةلفذذا مذذـ الؼذذرآن والس 

ال ػصقؾ، ودل س عة مؼاصذد طؾذك طذدد نوذام إسذ قع وطؾذك طذدد آوذات سذقرة 

                                                   

إلش قؾل، الؿشذفقر بذقـ حؿـ بـ محؿد بـ ط د الرحؿـ الؾخؿل اإلفروؼل ادق ط د السالم بـ ط د الر (1)

جان( وُوؽـك )نبا الحؽؿ(، وكان طارًفا بالؼرآن والحذدوث والؽذالم وال حؼقذؼ وال صذقّ إطقان بذ ف، )ابـ بر 

طؾذك ُوعرف نارو  مقالده طؾك وجف ال حدود، ولؽذـ  وبف اش فر مع ال دد والقرع وآج فاد يف الع ادة، وٓ

بذـ مـظذقر، وصروؼ ذف يف انبق ط د اهلل  :م(، ومـ شققخف7058/ذد450وجف ال ؼرو  ربؿا دد ُولد فقؿا بقـ )

ذـة: اد ذداً  ال صقّ  ف درو ة كقًطا ما مـ ال اصـقة، ولؽـ طؾك الرغؿ مـ ذلذؽ لذؿ وذكو دذط صروذؼ الؼذرآن والس 

جان: نبق الؼاسؿ الؼـطري، وط د الحّؼ بالصحابة وك ار العؾؿا  كؿا ذكر ذلؽ ابـ ال بقر. ومـ نالمقي   ابـ بر 

جذان نسذؿا   اإلش قؾل، والؿالؼل، وابـ العروػ الصذقيف الؿذري، ودذد ذكذر العؾؿذا  الذيوـ نرجؿذقا ٓبذـ بر 

ػذات: ) ػانف، ونكثر كالمف فقفا طؾك صروؼة نرباب إحقاإ والؿؼامات: ومـ ديه الؿمل  شةرح أ ةؿاء ا  ممل 

( ذكذره ابذـ عةقن القؼةقنحذاجل خؾقػذة نكذه ممل ذػ يف دذيا الؿق ذقع، ولذف ك ذاب ) (، ودذد اط ذههالحسـى

ك بذذذ) ( ودذق اإلرشةادخؾدون ولؿ وصؾ يلقـا، ومـ نشذفر ك  ذف بعذد دذيوـ الؽ ذابقـ: نػسذقره لؾؼذرآن الؿسذؿ 

دسذقة( مـسقب يلقف، وال ػسقر مػؼقد، ولف نػسقر آخر مػؼقد ذَكره ابـ طربذل يف ك ابذف: )مشذادد إسذرار الؼ

ك: ولف نػسقر آخر محّؼذ .(إيضاح الحؽؿة  لحؽام الع برةباسؿ ) جذان الؿسذؿ  ؼ ومط ذقع باسذؿ نػسذقر ابذـ بر 

(. اكظر نرجؿ ف يف مؼدمة نػسذقره )نـ قذف ف اميات والـبل العظقمر الؽ اب الحؽقم وتعر  تـبقه انففام إلى تد   )

يف: طؾذقم الؼذرآن  . واكظر طـ نػسذقره الؿػؼذقد(30-7/23)إففام( ب حؼقؼ الشق  نحؿد فرود الؿ ودي، 

 .404-407بقـ الهدان واإلنؼان، لحازم سعقد حقدر، ص



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(49) 

ويف دذيا  .مؿا ودإ طؾك نهنا اش ؿؾ  طؾك جؿقع مؼاصد الؼرآن يف كظذره :الػانحة

جانالؿطؾ  ننحدث طـ مؼاصد الؼرآن طؾك الةؿؾة طـد ابـ   .  بر 

جانذكر ابـ  ن الؼذرآن ثالثذة » وي طذـ الـ ذل :الحذدوث الذيي رُ  بر  ين  اهلل جذ  

ؿ ثذ ،«افةعؾ وس جذ  ً » ويف رواوة: ،«ج ً ا چٱ ٻ  ٻ ٻچ :نج ا ، فةعؾ

جانطؾ ؼ ابـ  ومصذدا  مذا » قـ فؼذاإ:وـ الؿ  ؼقَ نر الة طؾك ديا الحدوث وذكَ  بر 

ڃ  چ   چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ     چ مذذـ الؼذذرآن دذذقإ اهلل جذذؾ ثـذذاته: دالذذف 

ا، يكؿذا دذق: وشادد دذيا يف الؼذرآن كثقذر جذد   ،[32: الؿممـقن] چڍڍڌڌڎ ڎ

 .الرسقإ وما جا  بذف مذـ نمذر وهنذل (2)ثؿ  .كره ونسؿاته وصػانفذِ  اهلل جؾ   (1)

«الـظر وال ػؽر وال دبر والعهة مـ شادد يلك غاث  (3)ثؿ 
(1)

.   

جذانومػفقم كالم ابذـ  كؿذا دإ  طؾقذف -ه  دذيا، نن  مؼاصذد الؼذرآن ونجذ ا بر 

دذل دذيه  -الحدوث الؿذيكقر، وكؿذا دلذ  طؾقذف أوذة ال ذل يف سذقرة الؿممـذقن

 الثالثة:

  كرُ ذ   الؿؼصد انول:
 
جانوؼقإ ابـ وأ ؿائه وصػاته:  ا  يف كقن دذيا دذق  بر 

بعد نن ذكذر الحذدوث الذقارد يف  الة   إوإ مـ نج ا  الؼرآن كؿا ذكره الـ ل 

 ،كر نسؿا  اهلل وصػانف، والثـا  طؾقف بؿا دق ندؾذفـ نن  ذِ فػل ديا ال قان ال قِّ » ذلؽ:

                                                   

جان اإلش قؾل،  (1)  .(7/82)نـ قف إففام يلك ندبر الؽ اب الحؽقؿ ونعرف أوات والـ ل العظقؿ، ابـ بر 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(50) 

دذق الةذ   الذيي مذـ نجؾذف  :نوال حؿقد وال ؿةقد ومذا دذيا بابذف يف جؿقذع الؼذرآ

«اج  ً  [اإلخالص] چٱ ٻ  ٻ ٻچ :عؾج
(1)

. 

جانر ابـ ودد ذكَ   فؼذاإ: ،الؼرآن يف طرض مؼصد ال قحقذد واإللفقذة مـفَا  بر 

ك، كذلوإ سذقرة َؾذ ْ مرة جعؾفا آوات نُ  :جؿقع ما ذكره يف الؼرآن الع و  مـ نسؿاثف»

رسل وكحق ديا، ومذرة الحدود، وآخر سقرة الحشر، وسقرة اإلخالص، وآوة الؽ

ا لفذا، ة يف نثـا  أوات، ونارة وخ ؿ هبا أوات ف ؽذقن رتوًسذجعؾفا ميكقرة م ؾق  

«كر وال الوةبعضفا طؾك بعض يف اليّ  كودق إكثر، ويف سقرة ثـ
(2)

. 

وؼذقإ ابذـ ة أو الر الة ومةا جةاءت  ةه مةن أمةر أو كفةي: الؿؼصد الثاين: الـبو  

جان طـذد شذرحف  ،لؿؼصد الثاين مـ نجذ ا  الؼذرآن ومؼاصذدهيف بقان الة   نو ا بر 

ة، ومذا جذا ت بذف مذـ كر الرسالة والـ قّ ثؿ ما كان مـ ذِ » لؾحدوث القارد يف ذلؽ:

«ثانٍ  ديا ففق ج  ٌ كحق نمر وهنل، ووطد ووطقد، وبشارة وكيارة، وما كحا 
(3)

. 

ة الؿؼصد الثالث: جذاوؼذقإ ابذـ ر والعبةرة: ر وال ةد   الـظةر وال ػؽ  يف دذيا  نبر 

ذثؿ ما جا  بذف مذـ نذيكقر ووطذظ ونذيك  » الؿؼصد والة   الؼرآين: ر، وكظذر ر ونػؽ 

واط  ذذار، وكصذذ  الذذدٓثؾ، وجعذذؾ الشذذقادد طؾذذك ذلذذؽ و ذذرب إمثذذاإ ل ـ قذذف 

                                                   

جان اإلش قؾل، نـ قف إففام يلك ندبر الؽ اب الحؽقؿ ونعرف أوات والـ ل العظق (1)  .(7/83)ؿ، ابـ بر 

 .(7/87)، الؿرجع السابؼ (2)

 .(7/83)، الؿرجع السابؼ (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(57) 

َ  يلذك ذلذؽ واج ؿذع  الػطـ، ونقلقد خقاصر العؾؿ ويث ات حؼاثؼ القؼقـ، وما ُجذ ِّ

«ؾ سقرة وس مـفيلقف مؿا دق مـف ففق مـ الة   اليي جع
(1)

. 

جذانوشقر ابذـ  هبذيا الؽذالم يلذك الرواوذة إخذرى لؾحذدوث اسذُ  ِدَإ فقفذا  بر 

ن الؼرآن ثالثة نجذ ا  » ولػظ نؾؽ الرواوة: ،سقرة اإلخالص بسقرة وس ين  اهلل ج  

 .«افةعؾ سقرة وس ج  ً 

فالرواوة إولك لؾحدوث طؾك نن  سقرة اإلخالص ثؾث الؼرآن، يشارة يلذك  

كذر اهلل ونسذؿاثف وصذػانف، والرواوذة الثاكقذة لؿؼصد والة   إوإ ودذق مؼصذد ذِ ا

ال ل جعؾ  سقرة وس ثؾث الؼرآن ففل يشارة يلك الؿؼصد والة   الثالذث ودذق 

   ر والعهة.ر وال دبّ الـظر وال ػؽّ 

ديه دل نج ا  الؼرآن ومؼاصده الثالثة ال ل جا  ل قاهنا وشرح م عؾؼاهتا، 

جان ودد اس شفد ابـ طؾك ديه الؿؼاصد وإج ا  الثالثة بآوات مـ الؼرآن،  بر 

ودق مؼصد الـظر وال ػؽر  ،ومـ أوات ال ل اس شفد هبا طؾك الؿؼصد الثالث

ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   چ :وال دبر والعهة دقلف نعالك

: الحا] چىئ  ىئ وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ       ىئ

. ودد ذكر آوة واحدة [2: الحشر] چۅ  ۉ  ۉچ ف نعالك:ودقل .[46

                                                   

جان اإلش قؾل، نـ قف إففام يلك ندبّ  (1)  .(7/83)ر الؽ اب الحؽقؿ ونعرف أوات والـ ل العظقؿ، ابـ بر 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(52) 

ڃ  چ   چ   چ     چجؿع  ديه الؿؼاصد وإج ا  الثالثة ودل دقلف نعالك: 

[32: الؿممـقن] چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ
(1)

. 

جان: ا:ثاكقً   مؼاصد الؼرآن عؾى ال ػصقل عـد ا ن  رب

جان نن  مؼاصد الؼورى ابـ بَ  رآن طؾذك ال ػصذقؾ نصذؾ يلذك سذ عة مؼاصذد، ر 

ودد نصعد ف صؾ يلذك ماثذة مؼصذد، طؾذك طذدد نسذؿا  اهلل وصذػانف، وطؾذك طذدد 

د يف الحدوث اليي نخرجف ال خاري وغقره طـ نبذل دروذرة درجات الةـة كؿا ورَ 

 :داإ رسقإ اهلل  داإ: « ّلؾؿةادذدوـ يف  دا اهللُ يف الةـذة ماثذة درجذة، نطذد   ين

ما بذقـ الذدرج قـ كؿذا بذقـ السذؿا  وإرض، فذنذا سذلل ؿ اهلل فاسذللقه  س قؾ اهلل،

فقدذف طذرش الذرحؿـ، ومـذف  -راهنُ -الػردوس، فنكف نوسذط الةـذة ونطؾذك الةـذة 

«نهنار الةـة رُ ة  ػَ نَ 
(2)

. 

جانوؼقإ ابـ  مذـ سذ عة  -طؾذك ال ػصذقؾ-يف بقان نصاطد مؼاصد الؼرآن  بر 

لسذ عة الػصذقإ يلذك ماثذة فصذؾ طذدد نسذؿاثف ؾ ديه اثؿ ن ػّص » مؼاصد يلك ماثة:

                                                   

جذان اإلشذ قؾل، اكظر: نـ قف إففام يلذك نذدبر الؽ ذاب الحؽذقؿ ونعذرف أوذات والـ ذل ال (7) عظذقؿ، ابذـ بر 

(7/82-83). 

ذَقر، بذاب درجذات الؿةادذدوـ يف سذ قؾ اهلل، حذدوث  (2) نخرجف ال خاري يف صحقحف، ك اب الةفذاد والسِّ

. ومسؾؿ يف صحقحف، ك اب اإلمارة، باب ما نطّده اهلل نعالك لؾؿةادد يف الةـذة مذـ (76 /4)، 2790ردؿ: 

 .(7507 /3)، 7884الدرجات، حدوث ردؿ: 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(53) 

ف ويلقفذا ورجذع، كره، وطدددا طدد درجات الةـذة، طـفذا اكػصذؾ العؾذؿ كّؾذذِ  جّؾ 

ا، مذذـ نحصذذادا ا، ماثذذة يٓ واحذذدً ين هلل نسذذعة ونسذذعقـ اسذذؿً » :دذذاإ رسذذقإ اهلل 

«دخؾ الةـة
(1)

ين يف الةـذة ماثذة درجذة، مذا بذقـ الذدرج قـ كؿذا بذقـ » :وداإ  ،

«دا اهلل لؾؿةادذذذدوـ يف سذذذ قؾ اهللنطذذذدّ  ،وإرضالسذذذؿا  
(2)

ودذذذيه الذذذدرجات  .

«الؿيكقرة طؾك طدد إسؿا  الؿرووة
(3)

. 

جذانونما مؼاصد الؼرآن الس عة طـذد ابذـ  بعذد مؼاصذد  -طؾذك ال ػصذقؾ- بر 

 :وليتكؿا  ففل ،ال ل س ؼ ذكردا -طؾك الةؿؾة-الؼرآن الثالثة 

 هتا ونسؿاثفا.اإللفقة بصػا الػصل )الؿؼصد( انول:

 القحداكقة. الػصل )الؿؼصد( الثاين:

 الربقبقة. الػصل )الؿؼصد( الثالث:

 ة ومعرفة خاصق فا.الـ قّ  الػصل )الؿؼصد( الرا ع:

معرفة ال ع د بؿا جا ت بف الرسؾ طؾك الةؿؾة  الػصل )الؿؼصد( الخامس:

 وطؾك ال ػصقؾ.

                                                   

، 7392ين  هلل ماثذة اسذؿ يٓ واحذًدا، حذدوث ردذؿ:  :نخرجف ال خاري يف صحقحف، ك اب ال قحقد، باب (1)

. ومسؾؿ يف صحقحف، ك اب اليكر والدطا  وال قبة وآس غػار، باب يف نسؿا  اهلل نعالك وفضذؾ (9/778)

 . (4/2063)، 2677مـ نحصادا، حدوث ردؿ: 

 .س ؼ نخروا الحدوث د ؾ دؾقؾ (2)

جان اإلش قؾل،  (3)  .(7/84)نـ قف إففام يلك ندبر الؽ اب الحؽقؿ ونعرف أوات والـ ل العظقؿ، ابـ بر 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(54) 

وال عقذ مـ الخقاكة  إماكة وآل  ام بالؿقثا  الػصل )الؿؼصد( السادس:

 وكؽث العفد هبا.

رالـظر وال دبّ وآط  ار  الػصل )الؿؼصد( السا ع:
(1)

. 

جذذاندذذيه دذذل مؼاصذذد الؼذذرآن نو فصذذقلف السذذ عة ال ذذل ذكردذذا ابذذـ  طؾذذك  بر 

يف ال ع قذر طذـ  (نجذ ا  الؼذرآن)ال ػصقؾ، ووالحظ الؼارئ نكف اسذ خدم مصذطؾ  

يف بقذان مؼاصذد  (فصقإ الؼرآن)ؾ  مؼاصد الؼرآن طؾك الةؿؾة، واس خدم مصط

 الؼرآن طؾك ال ػصقؾ. 

جانوورى ابـ  ديا، د نن  مؼاصد الؼذرآن السذ عة لفذا خاصذقة الخػذا  ل عذدّ  بر 

وال ذذذدبر »لذذذيا دطذذذا يلذذذك الـظذذذر  :وجقدفذذذا وصذذذر  ال ع قذذذر طـفذذذا يف الؼذذذرآن

بذذاهلل يف صؾذذ  معذذاين دذذيه الؿؼاصذذد الؼرآكقذذة وحؼاثؼفذذا اإلوؿاكقذذة  وآسذذ عاكة

د وآسكشاد باهلل بذلْن وؾفذؿ الؼذارئ ففؿفذا ونذدبردا: ٕن  الؿعذاين الؼرآكقذة ن عذدّ 

«اوباصـً  اوجقدفا ضادرً 
(2)

. 

  

                                                   

جذان اإلشذ قؾل، اكظر: نـ قف إففذام يلذك نذدبر الؽ ذاب الحؽذقؿ ونعذرّ  (1) ف أوذات والـ ذل العظذقؿ، ابذـ بر 

(7/83-84). 

 .(7/85)، الؿرجع السابؼاكظر:  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(55) 

 :(هث 543 :بي العريب )تاادلطلب الثالث: جهىد القاضي أيب بكر 

 : ؿات مـفج ا ن العر ي    قان مؼاصد الؼرآن وعروفا :أوًل 

يف ال ع قذر طذـ مؼاصذد الؼذرآن  (لؼذرآنطؾقم ا)اس خدم ابـ العربل مصطؾ  

وانػؼ مع نكثذر العؾؿذا  يف  ،(مؼاصد الؼرآن)ومق قطانف، ولؿ وس خدم مصطؾ  

 ـْ مـ بقـ مؼاصد الؼرآن، واكػرد بيكر مؼصذد لذؿ وذيكره َمذ (ال قحقد)ذكر مؼصد 

الذيي اسذ دإ لذذف  (ال ذذيكقر)ودذق مؼصذد  -حسذذ  اصالطذايت-م مذـ العؾؿذا  نؼذد  

، ويف الؿؼصذذذد [55: ]الذذذياروات چڦ ڦ ڦ ڦڤ چ بؼقلذذذف نعذذذالك:

طـد ابـ العربل، َكُشؿ  فقف راثحة طؾؿ مؼاصد الشذروعة:  -مؼصد إحؽام-الثالث 

ؼ بالضذرر، والؿـذدوب دذق مذا لذؿ ؼ بذالـػع، والؿـفذل و عّؾذودق نن  الؿذلمقر و عّؾذ

 فؼذف الكجذق )ذما وسؿك طـد طؾؿا  الؿؼاصذد بذ   فقف الـػع نو الضرر، ودياوكّج 

 .  (بقـ الؿصال  والؿػاسد

ودذق العذدد  ،وكيلؽ سذؾؽ ابذـ العربذل مذيد  ال ثؾقذث يف طذدد الؿؼاصذد

كذلبل  :ؿ طذـ مؼاصذد الؼذرآن د ذؾ ابذـ العربذل وبعذدهاليي اط ؿده نكثذر مذـ نؽّؾذ

وابذذـ  ،(ذدذذ306ونبذذل الع ذذاس ابذذـ سذذروا )ت: ،(ذدذذ80يدروذذس الخذذقٓين )ت:

 نقؿقة، والشاص ل وغقردؿ. 

ربل يلك نن  اهلل جؿع مؼاصذد الؼذرآن يف بعذض آوذات ك ابذف ودد ذد  ابـ الع

الع وذذ  ال ذذل دذذل بؿثابذذة أوذذات الؽؾقذذات يف جؿذذع مؼاصذذد الؼذذرآن ومق ذذقطانف 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(56) 

ىئ يئ جب حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  چ كؼقلف نعالك:

ڄ ڄ  چ ودقلذذف: ،[72: ]الطذذال  چجث  مث    ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ وكؼقلف: ،[56: روات]الذيا چڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  چ ودقلذذذف: ،[38: ]الذذذدخان چيئ  جب

[775: ]الؿممـقن چ﮵
(1)

. 

ودذذد ضفذذر يف جفذذقد ابذذـ العربذذل يف بقذذان مؼاصذذد الؼذذرآن مـادشذذ ف ل مذذام 

طؾذذؿ مؼاصذذد الؼذذرآن مذذـ طؾذذؿ ال ػسذذقر  ض يف جعذذؾِ افِ : مثذذؾ مقدػذذف الذذرالغ الذذل

الؿؼاصذد  جعذؾ طذددَ  ،يف نعدوذد مؼاصذد الؼذرآن فذالغ الل اًض ال اصـل، وخالػف نو

ا ابذذـ العربذذل فؼذذد جعؾذذف ثالثذذة سذذ ة طؾذذك الةؿؾذذة، وطشذذرة طؾذذك ال ػصذذقؾ، ونّمذذ

ال ؼسذقؿ نكثذر مذـ  ـ جعذَؾ ورد  طؾك َمذ ،مؼاصد: )ال قحقد، وال يكقر، وإحؽام(

ثالثة مؼاصد
(2)

.   

 ا: مؼاصد الؼرآن   كظر ا ن العر ي:ثاكقً 

ـ العربل مؼاصد الؼرآن ومق قطانف طؾك الةؿؾة يف ثالثة مؼاصذد، حصر اب

نو مصذطؾ   (مؼاصذد الؼذرآن)بذدإ مصذطؾ   (طؾقم الؼذرآن)واس خدم مصطؾ  

 دل: ،وطؾقم الؼرآن الثالثة طـد ابـ العربل :(ندسام الؼرآن)

                                                   

 .542قن ال لووؾ، ابـ العربل، صاكظر: داك (1)

 .542-547ص، الؿرجع السابؼاكظر:  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(57) 

 -كؿا ذكذر ابذـ العربذل-وودخؾ نح ف مق قطان ال وحقد:  الؿؼصد انول:

 ودؿا: 

 مخؾقدانف نعالك بحؼاثؼفا )نقحقد الربقبقة(. معرفة -أ

  معرفة الخالؼ بلسؿاثف وصػانف ونفعالف )نقحقد إسؿا  والصػات(. -ب

يف نحؼقذؼ  ال ذل اسذُ خِدَم والؿق قطات الؼرآكقة ال ذكقر:  الؿؼصد الثاين:

دذذل: القطذذد والقطقذذد، والةـذذة والـذذار،  ،دذذيا الؿؼصذذد كؿذذا ذكردذذا ابذذـ العربذذل

ودد اس دإ ابـ العربل  .قة ال اصـ والظادر طـ نخالط الؿعاصلوالحشر، ونصػ

: ]الذذياروات چڤ ڦ ڦ ڦ ڦچ طؾذذك دذذيا الؿؼصذذد بؼقلذذف نعذذالك:

55]
(1)

.  

ودذق معظذؿ الؼذرآن، فنكذف وـ ـذل » :(ال ذيكقر)ووؼقإ ابـ العربذل طذـ مؼصذد 

طؾك معرفة القطد والقطقد، والخقف والرجا  والؼرب، واليكقب وما وذرن ط هبذا 

ق يلقفا ووؽقن طـفا، وذلؽ معـك ن سذع نبقابذف، ونؿ ذد نصـابذف. وحؽؿذف: نن وودط

«، ثؿ وضاف يف ال قان يلك كظقرهاومخي كّؾ باب مـف مػردً 
(2)

. 

                                                   

 .628اكظر: داكقن ال لووؾ، ابـ العربل، ص (1)

 .628ص، الؿرجع السابؼ (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(58) 

ووذذدخؾ نحذذ  دذذيا الؿؼصذذد العذذام: ال ؽؾقذذػ انحؽةةام:  الؿؼصةةد الثالةةث:

ؼ بلطؿذذاإ ال ؽؾقذذػ الـافعذذة ودذذل: إمذذر والـفذذل والـذذدب الؿ عّؾذذ ،ووسذذاثؾف

 ؾؼ بالؿـفل، ووسذ قي الـػذع والضذرّ و ع ؼ بالؿلمقر، والضرّ ، والـػع و عؾّ رةوالضا

يف الؿـدوب ودد وكج  الـػع فقف
(1)

. 

بعد نن ذكر آرا  بعض العؾؿذا  يف  (داكقن ال لووؾ) :وؼقإ ابـ العربل يف ك ابف

واليي نخ اره مـ دذيا ال ؼسذقؿ يف صروذؼ ال قذان، » مق قطات الؼرآن ومؼاصده:

إ يف صروؼ اإِلوراد دذدوؿً  وطؾقف كـُ   ، نن طؾقمذف طؾذك ثالثذة ندسذام: نقحقذد، اُنَطقِّ

ونذذيكقر، ونحؽذذام: فؼسذذؿ ال قحقذذد فقذذف نذذدخؾ معرفذذة الؿخؾقدذذات بحؼاثؼفذذا، 

ومعرفذذة الخذذالؼ بلسذذؿاثف وصذذػانف ونفعالذذف. ووذذدخؾ يف طؾذذؿ ال ذذيكقر: القطذذد 

نخذذذالط والقطقذذذد، والةـذذذة والـذذذار، والحشذذذر، ونصذذذػقة ال ذذذاصـ والظذذذادر طذذذـ 

الؿعاصذذل. ووذذدخؾ يف إحؽذذام: ال ؽؾقذذػ كّؾذذف مذذـ العؿذذؾ يف دسذذؿ الـذذافع مـذذف 

«والضار، وحظ إمر والـفل والـدب
(2)

. 

  

                                                   

 .628اكظر: داكقن ال لووؾ، ابـ العربل، ص (1)

 .542-547ص، الؿرجع السابؼ (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(59) 

ةة ا:ثالًثةة ن جعةةل عؾةةم مؼاصةةد الؼةةرآن تحةةت ال ػسةةقر تعؼقةةب ا ةةن العر ةةي عؾةةى م 

 الباطـي:

العؾذذقم مطؾقبذذة لؾ قصذذؾ يلذذك العؾذذؿ إدصذذك ودذذق  ذكذذر ابذذـ العربذذل ننّ 

معرفة ندسام العؾقم مفؿ، ووة  معرفة ندسام العؾذقم  وذكر ننّ   نعالك،اهلل معرفة

د ؾ صؾ فا، وذكر نك ف نراد ذكر العؾقم الؿؼصقدة لػفؿ ك اب اهلل نعالك ومؼاصذده، 

ؼة بعؾؿ مؼاصذد ولؿ وؼصد ذكر نؼسقؿات العؾقم ال ل دل كال قابع لؾعؾقم الؿ عؾّ 

ات مخ ؾػة د ذؾ نن وذيكر اكؼسذام نػسذقر العؾقم نـؼسؿ مـ حقثق ننّ الؼرآن، ثؿ ذكر 

 آوات الؼرآن يلك ال ػسقر الظادري وال ػسقر ال اصـل.

ل ػسذقر العؾذؿ  اودد ذكر ال احث ديا ال ؼسقؿ لؾعؾقم طـد ابـ العربذل نؿفقذدً 

ض نكثرُ  .ـ لفؿا طالدة بؿؼاصد الؼرآنوْ الظادري وال اصـل الؾيَ  ث ـ نحذد  مَ  ونعر 

لعؾقم حس  خدم فا لػفؿ مؼاصد الؼرآن، كؿذا سذ ؼ طـ مؼاصد الؼرآن ٕدسام ا

يف الؽالم طـ جفقد اإلمام الغ الل يف مؼاصد الؼذرآن نؼسذقؿف لؾعؾذقم يلذك طؾذقم 

 اب والةقادر، والعؾذقم الؽقكقذة. وكؿذا سذقليت كحذق شر، وطؾقم الؾ  ف والؼِ دَ الص  

ديا ال ؼسذقؿ يف م حذث جفذقد اإلمذام الشذاص ل نؼسذقؿف لؾعؾذقم حسذ  خذدم فا 

 لػفؿ مؼاصد الؼرآن.

ف ابذذـ العربذذل ال ػسذذقر الظذذادري وال ػسذذقر ال ذذاصـل لؾؼذذرآن بؼقلذذف:  طذذر 

 .يف نػسذذقر الؼذذرآن[ كالؾغذذات ونػسذذقردا والؼذذرا ات ونؼققذذددا :فالظذذادر ]ني»



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(60) 

جام بقاكذف ، ويف نحؼقؼ الظادر مـ ال اصـ كالم ورِ وال اصـ كعؾؿ نصقإ الػؼف مثاًل 

وكعـذل بالظذادر  ،ػذات ابذـ العربذل[مذـ ممل  ]ودذق  (شرح الؿشذؽؾقـ) :يف ك اب

وكعـذل بال ذاصـ: مذا وػ ؼذر يلذك كظذر، فذنذا  ،أن ما ن ادر يلك إففام مذـ إلػذاظ

 ة، م شذعِّ  انلمؾـا إلػاظ ال ل دل صروؼ العؾؿ بالؿعـك، ففل م عؾؼذات كثقذرة جذد  

«وطؾؿ الـحق ؾ الؼرا ات والرواوات وطؾؿ الؾغةونحصق
(1)

. 

يف نعروػذذف لؾ ػسذذقر الظذذادري وال ػسذذقر ال ذذاصـل دـذذا مقافذذؼ  فذذابـ العربذذل

نن   -كؿذا سذ ؼ-وي طذـ ابذـ مسذعقد ل عروػ الطهي كؿا داإ طـد نػسقره لؿا رُ 

فظفذره:  ،(اوبطـًذ احذرف مـفذا ضفذرً  لؽذّؾ  وينّ ) :ودقلف » :اوباصـً  الؾؼرآن ضادرً 

«الظادر يف ال الوة، وبطـف: ما بطـ مـ نلووؾف
(2)

. 

ذذ -فقؿذذا سذذ ؼ طـذذف-فنك ذذف ذكذذر  ،ففؿذذا الغ الذذلوكذذيلؽ طر   دف نن  طؾذذقم الص 

ودذل: طؾذؿ الؾغذة، وطؾذؿ الـحذق، وطؾذؿ  ،ودل مةؿقطة خؿسذة طؾذقم-والؼشر 

ـُ  -وطؾؿ ال ػسذقر الظذادر ،الؼرا ات، وطؾؿ ال ةقود دذل ال ذل بؿةؿقطفذا ُنذذَؿؽِّ

ر مـ معرفة ضادر معاين أوذات الؼرآكقذة ودذق  ،صـ الؿعـذكومـفذا يلذك بذا ،الذُؿَػسِّ

ال ػسقر ال اصـل اليي وؼصد بف ففؿ مؼاصد الؼرآن
(3)

.  

                                                   

 .574داكقن ال لووؾ، ابـ العربل، ص (1)

 .(7/72)ن يف نلووؾ آي الؼرآن، محؿد بـ جرور الطهي، جامع ال قا (2)

 .36اكظر: جقادر الؼرآن ودرره، الغ الل، ص (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(67) 

 ّٓ ذذؿ العؾذذقم ا نن  اإلمذذام الغ الذذل لّؿذذي بذذالـظر يلذذك طالد فذذا ب ػسذذقر الؼذذرآن  دس 

 اب والةذقادر مذـ جعؾ طؾقم الؾّ  -كؿا س ؼ بقان ذلؽ-الؽروؿ يلك ثالثة ندسام 

ابـ العربل بعد نن ذكر معـذك كالمذف،  طؾقف فوديا ما نعؼ   (،ال ػسقر ال اصـل)طؾؿ 

ِؿ ال اصـ طـذددؿ ومـ ِطؾْ » فؼاإ ابـ العربل: ،ح باسؿ اإلمام الغ الللؽـ ف لؿ وصرّ 

طؾذذك جؿقذذع  معرفذذة اهلل وصذذػانف، والذذدار أخذذرة، ومـذذف معرفذذة إدلذذة يف الذذردّ 

ذذالؿخذذالػقـ لؾؿّؾذذ ـة ودقاطذذد العؼاثذذد واسذذ ـ اط نحؽذذام نفعذذاإ ة مذذـ الؼذذرآن والس 

«(نصقإ الػؼف)ؼفا يف ندل فا ودل الؿؽؾػقـ الخؿسة، ومـاط م عؾّ 
(1)

. 

مؼاصذد ال ـ وذؾ فالغ الل َوُعد  طؾؿ معرفة اهلل نعالك وطؾؿ أخذرة مذـ طؾذقم 

ؿادؿا ب  اب والةذقادر السذ ة ال ذل نخذدم ودؿا مـ طؾقم الؾّ  ،(طؾؿ الؿؼصد)ذوس 

ذلؽ كؿا س ؼ نػصقؾ ،مؼاصد الؼرآن الس ة يف كظر الغ الل
(2)

. 

 اب والةقادر الغ الل طؾؿ معرفة اهلل والققم أخر وساثر طؾقم الؾّ  ولؿ وعدّ 

بؾ جعؾفا داخؾة نح  طؾذؿ ال ػسذقر ال ذاصـل، ودذيا مذا  ،مـ طؾؿ ال ػسقر الظادر

 ـ:قفيكر نن  الؿؼصقد بال اصـ يف ال ػسقر وح ؿؾ معـق ،طؾقف ابـ العربل فنعؼ  

ذذ ال ذذاصـ دذذق ننّ  الؿعـةةى انول: ؾ ونلووذذؾ، ودذذق مذذا مذذا وػ ؼذذر يلذذك كظذذر ونلم 

 وخالػ دٓٓت إلػاظ طؾك الؿعاين الؾغقوة وال الغقة.

                                                   

 .537داكقن ال لووؾ، ابـ العربل، ص (1)

 .47جقادر الؼرآن ودرره، الغ الل، ص (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(62) 

ّٓ  ننّ الؿعـى الثاين:   بعد معرفة غقره، ففذق بذاصـ ال اصـ دق ما ٓ ُوقَصُؾ يلقف ي

باإل افة والـس ة
(1)

. 

ّٓ  ،(ال ػسذقر ال ذاصـل)ومع نن  ابـ العربل صح   ديوـ آح ؿالقـ لؿعـذك   ي

طـذد  اطـذد دذقم، فؼذد وؽذقن ضذادرً  انن  ما كان باصـً   ِق ان: نْي ك ف ذد  يلك نك فؿا كِْس ن

ؾ طؾذؿ مؼاصذد الؼذرآن مذـ طؾذؿ ال ػسذقر جَعذ ـْ آخروـ، وديا ما وـ ؼذد بذف دذقإ َمذ

ال اصـل
(2)

. 

ونصـذ   ،(لؾ ػسذقر الظذادري وال ذاصـل)ودد مث ؾ ابـ العربل ب عض إمثؾة 

 ( رب إمثذاإ)، وذكر ابـ العربل نن  نسؾقب انو باصـً  اكقهنا ضادرً  يف بقان وجف

ودذذق مذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن طـذذد بعذذض العؾؿذذا  كذذالع  بذذـ - (الؿثذذؾ الؼذذرآين)نو 

اوباصـً  امؿا وس دإ بف طؾك نن  لؾؽالم ضادرً  -السالم ط د
(3)

.   

  

                                                   

 .537اكظر: داكقن ال لووؾ، ابـ العربل، ص (1)

 .537ص، الؿرجع السابؼ اكظر: (2)

 .567، 480ص، ؿرجع السابؼال اكظر: (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(63) 

  :(هث 686 ادلطلب الرابع: جهىد فخر الذيي الرازي )ت:

 ةالدوـ الرازي يف ال ع قر طـ مؼاصد الؼرآن ومق ذقطانف ثالثذ اس خدم فخر

مطالذذ  ): مصذذطؾ  والثةةاين (،مؼاصذذد الؼذذرآن)مصذذطؾ   :انولمصذذطؾحات: 

 .  (طؾقم الؼرآن): مصطؾ  والثالث. (الؼرآن

وذد  فخر الدوـ الرازي يلك نن  الؿؼصد الةامع لةؿقع الؿؼاصد الؼرآكقذة 

[ 2: ]دذذذقد چڻ ڻ ڻ ڻچنن  يف دقلذذذف: اطؾذذذؿ » فؼذذذاإ: ،(الع ذذذادة)دذذذق مؼصذذذد 

ًٓ انول :اوجقًدذذ  چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چوال ؼذذدور:  ،لذذف : نن وؽذذقن مػعذذق

ٓ   :[7: ]دقد طؾذك نكذف ٓ مؼصذقد   نع دوا يٓ اهلل، وندقإ: دذيا ال لووذؾ وذدّإ ٕجؾ ن

مذـ صذرف طؿذره يلذك  مـ ديا الؽ ذاب الشذروػ يٓ دذيا الحذرف القاحذد، فؽذّؾ 

«خسرساثر الؿطال  فؼد خاب و
(1)

. 

ؿ فخر الدوـ الرازي مؼاصذد الؼذرآن يلذك ندسذام مخ ؾػذة باط  ذارات  ودد دس 

ؿفا باط  ار العؿذؾ والـظذر  :م ـقطة ؿفا باط  ار اإلوؿان يلك س ة مؼاصد، ودس  فؼس 

 يلك نربعة مؼاصد. 

  

                                                   

 .(77/374)مػانق  الغق ، الرازي،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(64) 

 : مؼاصد الؼرآن من حقث الـظر والعؿل:أوًل 

واحذد  ن دق الػعؾ نو الكو، وكّؾ ر فخر الدوـ الرازي نن  الؿؼصقد بالؼرآذكَ 

نطـذذل: -الذذرازي دذذيوـ الؿؼصذذدوـ  رَ ذ ذذؼ بالؼؾذذ  نو الةذذقارح، واط َ مـفؿذذا م عّؾذذ

آل  ام بذنداة الفداوذة الؼرآكقذة، ف فؿذا و -مؼصد الػعؾ، ومؼصد الذكو بػرطقفؿذا

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ كؿا داإ نعذالك: ،اوم شرً  اهبؿا وؽقن الؼرآن دادوً 

[2-7: الـؿؾ] چپ  پ  پ  ڀ      ڀ
(1)

 :ليتوبقان ذلؽ كؿا و ،

 وله فرعان: ،(الػعل، ويؼصد اإلمام الرازي  ه )انمر الؿؼصد انول:

ةةة -أ كاإلوؿذذذان بلركاكذذذف  ق  لفعةةةال الؼؾةةةوب:الػةةةرع انول: الػعةةةل الؿ عؾ 

 وم عؾ ؼانف، والصد ، والخقف، والرجا ، وجؿقع نطؿاإ الؼؾقب الؿلمقرة.

ةةالػعةةل الؿ الػةةرع الثةةاين: -ب كالصذذالة، وال كذذاة،  ق  لفعةةال الجةةوارح: عؾ 

 ،القالذذدوـ، واإلحسذذان يلذذك الـذذاس، ويطاكذذة الؿح ذذاجقـ والصذذقام، والحذذا، وبذذرّ 

وصؾذذ  الذذرز  الحذذالإ، وجؿقذذع نطؿذذاإ الطاطذذات ونطؿذذاإ الذذه ال ذذل وػعؾفذذا 

 اإلكسان بةقارحف. 

  

                                                   

 .(65-73/64(، )3/673)مػانق  الغق ، الرازي،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(65) 

 وله فرعان: ،(ويؼصد اإلمام الرازي  ه )الـفي ،ال رك الؿؼصد الثاين:

 ،والؽيب ،والؽػر ،كالـػا ق  لفعال الؼؾوب: ال رك الؿ عؾ   الػرع انول: -أ

 وجؿقع نفعاإ الؼؾقب الؿـفقة. ،والحسد، وال غض، والحؼد

وشذرب  ،وال كا ،كالسردةق  لفعال الجوارح: ال رك الؿ عؾ   الػرع الثاين: -ب

اصذل وجؿقذع نكذقاع الؿع ،ك ذاثر الذيكقب وصذغاثردا وجؿقذع ،والـؿقؿذة ،الخؿر

 الؿ عؾؼة بالةقارح.

ووذذذرى الذذذرازي نن  الػعذذذؾ والذذذكو طـصذذذران مع ذذذهان يف نط قذذذؼ الؿؼاصذذذد 

الكو والػعؾ نمران مع هان يف ضادر إفعاإ، فاليي  ينّ » الؼرآكقة، وؼقإ الرازي:

يف  امات، واليي وة  فعؾف دق القاج ذات، ومع ذهان نوًضذوة  نركف دق الؿحرّ 

دذق إخذال  الػا ذؾة، والذيي وةذ  نركذف دذق  إخال ، فاليي وة  حصقلف

يف إفؽذار، فالذيي وةذ  فعؾذف دذق ال ػؽذر يف  اإخال  اليمقؿة، ومع هان نوًضذ

ة والؿعذاد، والذيي وةذ  نركذف دذق آل ػذات الدٓثؾ الدالة طؾك ال قحقد والـ ذقّ 

«يلك الش فات...
(1)

.   

  

                                                   

ذذا آخذذر مشذذاهبًا لفذذيا يف: مػذذانق  الغقذذ ، الذذرازي، (77/349)مػذذانق  الغقذذ ، الذذرازي،  (1) . واكظذذر كص 

(32/358) . 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(66) 

 مؼاصد الؼرآن )عؾوم الؼرآن( من حقث اإليؿان: ا:ثاكقً 

شرح فخر الدوـ الرازي مؼاصد الؼرآن وذلؽ طـد بقان كقن الؼرآن نحسـ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     چ كؿا داإ نعالك:  ،الحدوث

فيكر  ،[23: ]ال مر چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چڦ  

يف ذلؽ ثالثة وجقه، ويف القجف الثالث ذكر نن الؼرآن كان نحسـ الحدوث 

الؽثقرة فقف، ثؿ   ط ديه العؾقم بعدد محصقر جامع، فرنى نك فا  لقجقد العؾقم

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ںں  چس ة طؾقم، مس ـ طة مـ دقلف نعالك: 

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ ے 

 .[285: ]ال ؼرة چےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 العؾقم الـافعة دل ما ذكره اهلل و  ط ديه العؾقم نن كؼقإ:» وؼقإ الرازي:

ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱچ يف ك ابف يف دقلف:

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  

ففيا نحسـ   ط وؿؽـ ذكره لؾعؾقم  ،[285: ]ال ؼرة چ﮴ ﮳ ﮲

«الـافعة
(1)

. 

                                                   

 .(26/233)اكظر: مػانق  الغق ، الرازي،   (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(67) 

ودذل مذيكقرة  ،سذ ة -مؼاصذد الؼذرآن :ني-ثؿ ذكر الرازي نن  طؾقم الؼرآن 

، وآحذاد دذيه الؿؼاصذد السذ ة لؾؼذرآن [285 آوة ردؿ:] يف آوة سقرة ال ؼرة السابؼة

 دل: ،كؿا اس ـ طفا فخر الدوـ الرازي

 طؾؿ معرفة الؿالثؽة. -2   طؾؿ معرفة اهلل. -1

 طؾؿ معرفة الرسؾ. -4 فقة.اإلل طؾؿ معرفة الؽ   -3

طؾؿ معرفة الؿعاد -6 ػقـ.طؾؿ معرفة نحقاإ الؿؽؾ   -5
(1)

. 

ودذيا دذق » العؾقم والؿؼاصذد الؼرآكقذة السذ ة: وؼقإ الرازي بعد نن ذكر ديه

وـ، والؼذرآن بحذر ٓ هناوذة لذف يف ة يف صؾ  الدّ اإلشارة يلك معرفة الؿطال  الؿفؿّ 

وٓ نذرى يف مشذار  إرض ومغارهبذا  ،نؼرور ديه الؿطالذ  ونعروػفذا وشذرحفا

ذوش ؿؾ طؾك جؿؾة ديه العؾقم كؿا وش ؿؾ الؼرآن طؾقفذا، وَمذ اك ابً  دذيا  ؾ يفـ نلم 

ّٓ نكّ  ؿَ ؾِ ال ػسقر طَ  ا كذان إمذر طؾذك  دطذرة، ولّؿذا لؿ كيكر مـ بحار فضاثؾ الؼرآن ي

ٹ ٹ ڤ چالؼذرآن فؼذاإ نعذالك:  -طذ  وجذؾ-م مذدح اهلل رَ ديه الةؿؾة ٓ َج 

«واهلل نطؾؿ ،[23: ]ال مر چڤ
(2)

. 

                                                   

 .(26/233)اكظر: مػانق  الغق ، الرازي،   (1)

 .(26/236)، الؿرجع السابؼ(2) 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(68) 

ودذق:  ،ودد دسؿ فخر الدوـ الرازي الؿؼصد إوإ مـ بقـ الؿؼاصذد السذ ة

 .والصذذػات -2 .معرفذذة الذذيات -1ودذذل:  ،هلل يلذذك خؿسذذة ندسذذاماإلوؿذذان بذذا

 وإسؿا .  -5 .وإحؽام -4 .وإفعاإ -3

وابذذـ العربذذل يف دذذيا ال ؼسذذقؿ م ػذذؼ مذذع اإلمذذام الغ الذذل حقذذث جعذذؾ دذذيه 

 اب وجقادر الؼرآن، ودذل مذـ ندسذام طؾذؿ الؾ ذاب ودذق طؾذؿ إدسام الخؿسة لُ 

مؼاصد الؼرآن
(1)

. 

من مؼاصةد الؼةرآن عـةد الةرازي وهةو: معرفةة الؿاوةي والحاوةر ا: كوع آخر ثالثً 

 والؿس ؼبل:

ک  ک  گ  چ: نقدػ الرازي طـد دقلف نعالك يف آخر سقرة دقد

: ]دقد چڳ  ڳ  ڱڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ ويف آخر سقرة الصافات طـد دقلف نعالك: ،[723

-780: صافات]ال چجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب ی

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  چ وطـد دقلف نعالك يف سقرة ال ؼرة: ،[782

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ۀ ںں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 .[285: ل ؼرةا] چے   ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴

                                                   

 .77-74اكظر: جقادر الؼرآن، الغ الل، ص (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(69) 

واس ـ ط اإلمام الرازي مـ ديه أوات نن  اإلكسان وح ذاج يلذك معرفذة ثالثذة 

حا ر، ومعرفة الؿس ؼ ؾ، ودذد نضذؿـ  ودل: معرفة الؿا ل، ومعرفة ال ،نمقر

إلشذذارة يلذذك جؿقذذع ودذذل وافقذذة با ،جؿقذذع دذذيه الؿعذذارف الذذثالث دذذيه أوذذات

والؿؼاصذذد الؼدسذذقة، ونكذذف لذذقس ورا دذذا لؾعؼذذقإ مرنؼذذك وٓ  الؿطالذذ  العؾقوذذة

لؾخقاصر مـ فك
(1)

. 

: ]ال ؼذرة چۓ﮲﮳﮴چوؼقإ الرازي طـد نػسقر دقلذف نعذالك: 

ثالثذذة: إمذذس،  اظؿ يف دذذيه أوذذة نن ل كسذذان نواًمذذالذذـ  مذذـ  والقجذف الثذذاين» :[285

وال حث طـف وسؿك بؿعرفة الؿ دن. والقذقم الحا ذر، وال حذث طـذف وسذؿك بعؾذؿ 

عذاد. والؼذرآن مشذ ؿؾ طؾذك رطاوذة القسط. والغد، وال حث طـف وسذؿك بعؾذؿ الؿَ 

«...ران  الثالثديه الؿ
(2)

. 

ال ل اس ـ طفا مـ خانؿة  ط الرازي كحق ديه الؿعارف الثالثودد اس ـ 

ىئ  ىئ  ی  ی  چ :ودق دقلف نعالك ،مـ خانؿة سقرة الصافات ،سقرة دقد

-780: ]الصافات چی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب

782]
(3)

. 

                                                   

 .(475-78/473)اكظر: مػانق  الغق ، الرازي،  (1)

. اكظر كالم الرازي يف دذيه الؿعذارف الذثالث: الؿا ذل والحا ذر (773-7/772)، الؿرجع السابؼ (2)

 .(773-7/772)، (773-7/772)مػانق  الغق ، الرازي، والؿس ؼ ؾ يف: 

 .(26/364)، الؿرجع السابؼاكظر:  (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(70) 

 جؿقعفا عـد الرازي: ىمؼاصد الؽ ب اإللفقة واش ؿال الػاتحة عؾ ا:عً را 

ر فخر الدوـ الرازي نن  الؽ   اإللفقة نشكو ّٓ  در   نن  الؼذرآن يف مؼاصذددا، ي

دد اش ؿؾ طؾك بعض ال واثد ال ل لذؿ نذرد يف نؾذؽ الؽ ذ ، واس شذفد طؾذك دذيا 

ن  اهلل نعذذالك نكذذ إ ماثذذة ونربعذذة ك ذذ  مذذـ ي» الذذرني بذذإثر الؿذذروي طذذـ الحسذذـ:

فلودع طؾقم الؿاثة يف إربعة، ودل ال قراة واإلكةقؾ وال بقر والػردان،  :السؿا 

ذثؿ نودع طؾق ؾ، ثذؿ م ديه إربعذة يف الػردذان، ثذؿ نودع طؾذقم الػردذان يف الؿػص 

فؿـ طؾؿ نػسقر الػانحذة كذان كؿذـ طؾذؿ نػسذقر  ،ؾ يف الػانحةنودع طؾقم الؿػص  

«جؿقع ك   اهلل الؿـ لة
(1)

. 

ونما مؼاصد نؾؽ الؽ   اإللفقة بؿا فقفا ال بقر وال قراة واإلكةقذؾ والؼذرآن 

ا طؾذك ثالثة يف الةؿؾذة، وثؿاكقذة طؾذك ال ػصذقؾ: فلّمذ طـد فخر الدوـ الرازي ففل

 الةؿؾة ففل:

 مؼصد ال قحقد. -1

 ة.مؼصد الـ قّ  -2

 مؼصد الؿعاد. -3

 ا مؼاصد الؽ   السؿاووة طؾك ال ػصقؾ ففل ثؿاكقة:ونمّ 

                                                   

 .(7/760)، و(7/757)اكظر: مػانق  الغق ، الرازي،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(77) 

 مؼصد الدطقة يلك ال قحقد. -1

 مؼصد العدإ. -2

 ة.مؼصد الـ قّ  -3

 مؼصد الؿعاد.  -4

 ش غاإ بالع ادة والطاطة.مؼصد إمر بآ -5

 مؼصد نؼ ق  نحقاإ الدكقا. -6

 ف يلك أخرة.مؼصد الكغق  يف ال قّج  -7

مؼصد إمر ب طفقر إخال  -8
(1)

. 

ٓ  -بةؿؾ فذا ونػصذقؾفا-لك نن  مؼاصد الؽ   اإللفقة ديه وذد  الرازي ي

اهلل طؾذؿ نحؽذام  :ني- ودل: طؾؿ إصقإ، وطؾؿ الػروع ،نخرج طـ ثالثة طؾقم

، وطؾذذؿ الؿؽاشذذػات والؿشذذاددات ونكذذقاع -نعذذالك ونؽالقػذذف كؿذذا دذذاإ الذذرازي

اه الرازي-الفداوات، ودق طؾؿ نصػقة ال اصـ  ، وذدذ  الذرازي يلذك نن  -كؿا سؿ 

فانحة الؽ اب مش ؿؾة طؾك ديه العؾقم الثالثة
(2)

.   

وذدذذ  الذذرازي كذذيلؽ يلذذك نن  الؼذذرآن مشذذ ؿؾ طؾذذك نربعذذة مطالذذ  كؾقذذة، 

الؿؼصذقد بذف  -كؿا سذ ؼ يف نوإ دذيا الؿطؾذ -ؾ  الؿطال  طـد الرازي ومصط

                                                   

 .(27/576)، (28/28)، (7/760)، (7/757)، مػانق  الغق ، الرازي اكظر: (1)

 . (73/65)، الؿرجع السابؼاكظر:  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(72) 

ودل ط ذارة طذـ  ،دق مؼاصد الؼرآن الؽؾقة ال ل وسعك الؼرآن يلك بقاهنا ونحؼقؼفا

ة هتذذدف يلذذك نحؼقذذؼ الع قدوذذة والربقبقذذة هلل طذذ   وجذذؾ، ودذذيه مق ذذقطات مفّؿذذ

فقعذه طـفذا  ،ل ع قر طـفاالؿطال  إربعة الؽؾقة اخ ؾػ  نلػاظ اإلمام الرازي يف ا

 :ا وس  دإ مصذطؾ ونحقاكً  .ة، والؼضا  والؼدر، والؿعاد: ال قحقد، والـ قّ ذب انحقاكً 

فقذذيكر نهنذذا: ال قحقذذد، والعذذدإ،  (العذذدإ)الؼضذذا  والؼذذدر، بؿصذذطؾ  آخذذر ودذذق 

ة، والؿعادوالـ قّ 
(1)

. 

م، طؾذك نذلثره بعؾذؿ الؽذال وديا الصـقع مـ اإلمذام فخذر الذدوـ الذرازي، داّإ 

ا مصذذطؾ  فؿصذذطؾ  الؼضذذا  والؼذذدر دذذق الؿسذذ عؿؾ طـذذد نكثذذر العؾؿذذا ، ونّمذذ

لؿصذذطؾ  الؼضذذا   اففذذق مصذذطؾ  اط  الذذل اسذذ خدمف الؿع  لذذة مرادًفذذ (العذذدإ)

واهلل نطؾذؿ.  ،والؼدر مع آخ الف بقـفؿ وبقـ العؾؿا  يف مسذاثؾ الؼضذا  والؼذدر

 .(اإللفقات)طـ مؼصد ال قحقد بؿصطؾ   اووعه اإلمام الرازي نوًض 

ووذذرى اإلمذذام الذذرازي نن  أوذذات ال ذذل وردت يف دذذيه الؿطالذذ  والؿؼاصذذد 

الؼرآكقة الؽؾقة إربعة ٓ نؼ ؾ الـس  بؾ دل محؽؿة ثاب ة ٓ ن غقر
(2)

.     

  

                                                   

 .(7/756(، )75/422)لغق ، الرازي، اكظر: مػانق  ا (1)

 .(373-77/372)، الؿرجع السابؼاكظر:  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(73) 

 :(هث 668 ادلطلب اخلاهص: جهىد العس بي عبذ الطالم )ت:

السذالم نك ذف غؾذ  مـ ندؿ ما نؿق   بف بحث مؼاصد الؼرآن طـد العذ  بذـ ط ذد 

مثؾ: ال ؽرور يف الؼصص  :طؾقف آد ؿام بؿؼاصد الشروعة وفـقن ال الغة الؼرآكقة

مذـ نكذقاع ال الغذة  -نطـذل الؿثذؾ- ودذق كػسذف ،والقطد والقطقذد ونؽروذر الؿثذؾ

الؼرآكقذذة، والـذذدا ، والطؾذذ ، ودؿذذا مذذـ م احذذث اإلكشذذا  يف طؾذذؿ ال الغذذة وغقذذر 

ذلؽ
(1)

.  

بذـ ط ذد السذالم طذـ  مؼاصد الشروعة يف كالم الع  رت مصطؾحاتودد نؽرّ 

والحاجقذذات، وال ؽؿذذقالت، والؿصذذال ،  ،مثذذؾ: الضذذروروات ،مؼاصذذد الؼذذرآن

بذقـ  طؾذك نن  دـذاو نذداخاًل  والؿػاسد، والخقر والشر، وغقر ذلؽ، وديا مؿا ودّإ 

بـ ط د السالمروعة ومؼاصد الؼرآن يف كظر الع  مؼاصد الش
(2)

.  

مذع ال صذـقػ الثالثذل لؿؼاصذد  ااشذقً  ؿبذـ ط ذد السذالم موكيلؽ كةد الع  

ر ذكذذر إحؽذذام االؼذذرآن ذادً ذذ وط  ذذر طـفذذا  مذذيد  الةؿفذذقر يف ذلذذؽ، يٓ نك ذذف كذذر 

بعد نن ذكردا مػردة (ممكدات إحؽامبذذذ)
(3)

.  

                                                   

 .(770-7/709)اكظر: دقاطد إحؽام يف مصال  إكام، الع  بـ ط د السالم،  (1)

 .(7/777)، الؿرجع السابؼاكظر:  (2)

 .(7/709)، الؿرجع السابؼاكظر:  (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(74) 

وذذرى نن  مؼاصذذد الؼذذرآن مؼصذذدان: مؼصذذد ال قحقذذد، ومؼصذذد  وكذذلن  العذذ ّ 

كالكغقذ   :نابع لفؿا، ودق ط ارة طـ وساثؾ نلكقدوةإحؽام، والؿؼصد الثالث 

ـ، ـ  وال َؿذذوالقطذذد والقطقذذد، والؿذذدح والذذيم، والؼصذذص،  ،والؿثذذؾ ،والكدقذذ 

   .وغقردا

  تـبقه العز  ن عبد السالم عؾى أهؿقة البحث عن مؼاصد الؼرآن:  :أوًل 

د الع   اصذد ر وةذ  نن وؽذقن معرفذة الؿؼبـ ط د السالم نن  غرض الؿػّس نك 

كذ إ مذـ نجؾذف ولقس صؾ  معرفة نمقر ٓ صاثذؾ نح فذا نو ٓ نخذدم مذا نُ  ،الؼرآكقة

والغرض مـ ال ػسقر القدقف طؾك مؼاصد الؼرآن » فنك ف داإ: ،ديا الؽ اب الع و 

ا طرفان العضق اليي ُ ِرَب بف الَؼ ِقذؾ، ومعرفذة الؼروذة الؿػقد لألمقر الدوـقة، ونمّ 

دذؾ كذان  ڠةر اليي وـ ةس بضرب مقسك رفة الحَ ال ل ُنمُِروا بدخقلفا، ومع

، ففيا كّؾذ اُمَعق ـًا بؼدر رنس اإلكسان نو نكه، نو كان حةرً  ـٍ  اف ٓ وػقذد نمذرً غقر ُمَعق 

دوـق ذذا، وكذذيلؽ معرفذذة نسذذؿا  ال ؾذذدان الؿ فؿذذة يف الؼذذرآن، ومعرفذذة نصذذحاب 

 ف بعقسذك ؽفؿ، واسؿ مدوـ فؿ، واسؿ كؾ فؿ، وكيلؽ اليي شذؾِ الؽفػ، واسؿ مَ 

ذ افصؾ ، دؾ كان حقارو ذ ڠ ة نصذحاب ، وكذيلؽ آخذ الف يف طذدّ انو وفقدو 

 الحاجذذة يلقذذف، وٓ نحذذّث  ذلذذؽ مؿذذا ٓ نؿذذّس  ، كذذّؾ ڠا ن ذذع مقسذذك فرطذذقن لّؿذذ

«الضرورة طؾقف
(1)

.  

                                                   

 .77-70د السالم، صك ي مـ مؼاصد الؽ اب الع و ، الع  بـ ط  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(75) 

بذـ ط ذد السذالم دـذا، وين لذؿ طاشقر يف نػسقره بؿذا ذكذره العذ   ودد نلثر ابـ

ح باسذذؿ العذذ  نو كالمذذف: ي ٓ نن  مقدػفؿذذا واحذذد يف ال ـ قذذف طؾذذك آد ؿذذام وصذذرِّ

ا ٓ وػقذذد يف نحؼقذذؼ دذذيا واإلطذذراض طّؿذذ ،بؿؼاصذذد الؼذذرآن طـذذد نػسذذقر الؼذذرآن

 فقؿذا وحذّؼ  :الؿؼدمة الرابعة)الغرض والؿؼصد، كؿا ك  ف ابـ طاشقر طؾك ذلؽ يف 

(نن وؽقن غرض الؿػسر
(1)

. 

 عبد السالم:مؼاصد الؼرآن وموووعاته   كظر العز  ن  ا:ثاكقً 

بذـ ط ذد السذالم فؼذد وجذددا د الؼرآن ومق ذقطانف يف كظذر العذ  ا مؼاصونمّ 

 ،(دقاطذذد إحؽذذام يف مصذذال  إكذذام) ودؿذذا: ،ال احذذث يف ك ذذابقـ مذذـ مملػانذذف

ونبذذدن بذذيكر الؿؼاصذذد الؼرآكقذذة مذذـ  .(ي مذذـ مؼاصذذد الؽ ذذاب الع وذذ َ ذذكُ ) :وك ذذاب

 ودل ثالثة مؼاصد: ،(دقاطد إحؽام) :ك اب

 : الثـا  طؾك اإللف )ال قحقد(.لؿؼصد انولا

 : إحؽام.الؿؼصد الثاين

: ممكدات إحؽامالؿؼصد الثالث
(2)

وخالص فا داثرة حقإ س عة نمقر،  .

 ودل:

                                                   

 .(7/38)اكظر: ال حرور وال ـقور، ابـ طاشقر،  (1)

 .(7/709)اكظر: دقاطد إحؽام يف مصال  إكام، الع  بـ ط د السالم،  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(76) 

(.  -2الكغق  )الؿذدح(.  -1 القطذد بذالثقاب العاجذؾ  -3الكدقذ  )الذيم 

 لؼصذذص.ا -6إمثذذاإ.  -5العاجذذؾ وأجذذؾ.  القطقذذد بالعؼذذاب -4وأجذذؾ. 

بالـَِّعؿ ال  َؿــ  -7
(1)

. 

ّٓ  ،مذـ الؿؼاصذد الؼرآكقذة (إمثاإ)بـ ط د السالم الع   ومع جعؾِ   نكذف بذق ـ ي

طذذـ القطذذد  فنك ذذف ذكذذر نن  إمثذذاإ ٓ نـػذذّؽ  ،نهنذذا وسذذقؾة يلذذك الؿؼاصذذد السذذابؼة

كالمف يف ذلؽ والقطقد والؿدح واليم والؾقم وال قبق ، كؿا سقليت ذكر كّص 
(2)

.  

ي مذـ مؼاصذد َ ذكُ ) :يف ك ابذف ا مؼاصد الؼرآن ومق قطانف كؿا ذكردا الع ّ ونمّ 

ّٓ  ،ففل الؿؼاصد السابؼة (الؽ اب الع و  ؼ هبا مذـ وسذاثؾ  نك ف ذكر بعض ما و عؾّ ي

ؼذذة بطروؼذذة طذذرض نؾذذؽ الؿؼاصذذد، ة الؿ عؾّ وزاد بعذذض إمذذقر الػـّقذذ ،ونسذذالق 

وخالصذة مذا ذكذره  ؼاصد كؿا س ؼ،بدإ س عة م امؼصدً  ثالثة طشر ونوصؾفا يلك

 :ليتيف الؽ اب كؿا و

 مذدح -5 مذدح إفعذاإ. -4الـذدا .  -3اإلذن واإلصال .  -2الطؾ .  -1

الػذاطؾقـ ٕجذؾ  مّ ذ -7إفعذاإ.  ذمّ  -6صػقا بذف. الػاطؾقـ ٕجؾ الػعؾ اليي وُ 

القطذد بذالخقر أجذؾ.  -9القطذد بذالخقر العاجذؾ.  -8صذػقا بذف. الػعؾ اليي وُ 

                                                   

 . (770-7/709)اكظر: دقاطد إحؽام يف مصال  إكام، الع  بـ ط د السالم،  (7)

 .74ط د السالم، ص اكظر: ك ي مـ مؼاصد الؽ اب الع و ، الع  بـ  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(77) 

 إمثذذذاإ. -12القطقذذذد بالشذذذر أجذذذؾ.  -11القطقذذذد بالشذذذر العاجذذذؾ.  -11

ال ؽرور -13
(1)

. 

  ن عبد السالم: شرح آحاد مؼاصد الؼرآن و قاكفا عـد العز   ا:ثالثً 

 الثـاء عؾى اإلله )ال وحقد(: انول:

 ،(إحؽذام)ذكر الع  نن  ديا الؿؼصد مـف ما ورجع يلك الؿؼصذد الثذاين ودذق 

لذذ عض  االثـذذا  طؾذذك اهلل ومدحذذف بلسذذؿاثف وصذذػانف مذذا وؽذذقن نلكقذذدً ن  مذذـ ي :ني

إحؽام العؿؾقة
(2)

. 

                                                   

. وؼقإ الع  بـ ط د السذالم طذـ 75-77الع  بـ ط د السالم، ص ك ي مـ مؼاصد الؽ اب الع و ،اكظر:  (1)

طؾك آط ـذا  بؿعرف فذا  ر، ف ؽرور صػات اهلل داّإ طؾك آط ـا  وآد ؿام بالؿؽرّ  ودق داّإ » مؼصد ال ؽرور:

ام بالقطظ ل وؼاظ وآط  ذار، وفاثذدة نؽروذر الؼصذص طؾك آد ؿ والعؿؾ بؿقج فا، ونؽرور الؼصص داّإ 

طؾك الطاطة واإلوؿان، ومـفا ما و جر طذـ الؽػذر والعصذقان،  ٕن  مـفا ما وحّث  :نطروة الؿقاطظ ونةدوددا

ومذا وكنذ   وكيلؽ القطد والقطقد، وكيلؽ نؽرور ذكر إحؽام، وكذيلؽ نؽروذر الؿذدح، والؿذدح والذيمّ 

طؾك آد ؿذام بػعذؾ الطاطذات  ت مـ الؿمكدات الؿيكقرات، ف ؽرور القطد ودّإ طؾك الؿلمقرات والؿـفقا

ا مذـ طؼاهبذا، ونؽروذر الؼذرآن بذقـ طؾك آد ؿام بكو الؿخالػات نردق ً  ا يف ثقاهبا، ونؽرور القطقد ودّإ نرغق ً 

الع وذ ،  ك ذي مذـ مؼاصذد الؽ ذاب«. طؾك آد ؿام بقدقف الع اد بذقـ الخذقف والرجذا  القطد والقطقد ودّإ 

 .74بـ ط د السالم، ص الع 

 . (7/765)دقاطد إحؽام يف مصال  إكام، الع  بـ ط د السالم،  اكظر: (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(78) 

ع ذادة الثـذا  اليلذك نن  الؼصذد مذـ  -انوًضذ-ودد ذد  العذ  بذـ ط ذد السذالم 

فذذا دذذق يجذذالإ اهلل نعذذالك ونعظقؿذذف والثـذذا  طؾقذذف وجؿقذذع الع ذذادت كؾّ  ،اهلل طؾذذك

 ،فا يجذالإ اإللذفؼصقد مـ الع ادات كؾّ والؿ» وؼقإ الع  بـ ط د السالم: ،ومفاب ف

وال ػقوض يلقف. وكػك بؿعرف ف ومعرفة صػانف  ،وال قكؾ طؾقف ،ومفاب ف ،ونعظقؿف

«اشرفً 
(1)

. 

 انحؽام )العبادات(:  الثاين:

ع يلك سذ عة نكذقاع: بـ ط د السالم نن  مؼصد إحؽام يف الؼرآن و ـقّ  بق ـ الع ّ 

نحؽذام  -4نحؽام الةقارح.  -3إبدان.  نحؽام -2نحؽام الؼؾقب.  -1ودل: 

نحؽام إزمان -7نحؽام إماكـ.  -6نحؽام إمقاإ.  -5الحقاس. 
(2)

. 

 ًٓ ، وشذرحفا ودد طؼذد العذ  بذـ ط ذد السذالم ٕكذقاع إحؽذام السذ عة فصذق

ولقٓ خقف ال طقوؾ والخروج طـ مؼصد ديا ال حث لسا  ال احذث مذا  ،وبق ـفا

جا  يف ديا الػصؾ
(3)

.  

 -الع ذادات :ني-وذد  الع  بـ ط د السالم كيلؽ يلك نن  مؼصد إحؽام 

يف الؼرآن لقس  مؼصقدة لعقـفا، ويكؿا دل مـ القسذاثؾ، ودذل مؼصذقدة لؾعؿذؾ 

                                                   

 .(2/72)دقاطد إحؽام يف مصال  إكام، الع  بـ ط د السالم،  (1)

  .(7/798)، الؿرجع السابؼاكظر:  (2)

 .(238-7/223)، الؿرجع السابؼاكظر:  (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(79) 

ذؿ حؼذق  اهلل يلذك  هبا، وس   ذداب الع  بـ ط د السالم يلذك دذيا الذرني: نكذف دس 

معرفذة ذانذف  :ني ،ال قحقد مؼاصد ووساثؾ، وداإ بلن  الؿؼاصد مـ حؼق  اهلل دق

ا حؼق  اهلل فنهنا فلمّ » س حاكف ومعرفة نسؿاثف وصػانف، وؼقإ الع  بـ ط د السالم:

مـؼسذذؿة يلذذك الؿؼاصذذد والقسذذاثؾ: فلمذذا الؿؼاصذذد فؽؿعرفذذة ذانذذف وصذذػانف، نمذذا 

فنهنذا لقسذ  مؼصذقدة لعقـفذا ويكؿذا مؼصذقدة لؾعؿذؾ  ،القساثؾ فؽؿعرفة نحؽامف

«هبا
(1)

.  

لؾ احث يف كظذره يلذك مؼصذد إحؽذام طـذد العذ  نك ذف حؿؾذف طؾذك ومؿا ضفر 

ولذؿ وؼصذر إحؽذام نو  ،ط ؼادوة والعؿؾقذةالؿعـك العام اليي وشؿؾ إحؽام آ

ث طذـ ا ذلذؽ طـذده طـذدما نحذدّ ال شذروع طؾذك الػذروع الػؼفقذة العؿؾقذة، ودذد بذدَ 

فذذا ومصذذدردا فذذا محؾّ ا حقذذث ذكذذر نن  ال ؽذذالقػ كؾّ فذذحالِّ حؼذذق  اهلل نعذذالك ومَ 

الؼؾقب، ونوإ واج  طؾك اإلكسان دق معرفة اهلل ومعرفة صػانف
(2)

.   

  

                                                   

 .(7/798)ام يف مصال  إكام، الع  بـ ط د السالم، دقاطد إحؽ (1)

 .(7/797)دقاطد إحؽام يف مصال  إكام، الع  بـ ط د السالم،  اكظر: (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(80) 

 توا ع انحؽام وممكداتفا:  الثالث:

ؿف الع  بـ ط د السالم يلك طشرة نكقاع:  وديا الؼسؿ دس 

يف  ايف مؿذذذدوحفا، ون دقذذذدً  افذذذا، نرغقً ذذذمذذذدح إفعذذذاإ وذمّ الـةةةوع انول: 

ميمقمفا
(1)

. 

العالؿقـ  لؾع اد يف الدخقإ يف مدحة رّب  االػاطؾقـ، نرغق ً  مدحالـوع الثاين: 

لؾطاثعقـ ـٌ وْ ال ل دل زَ 
(2)

. 

                                                   

فا يف ك ابف (1)  فؼاإ: (،)ك ي مـ مؼاصد الؽ اب الع و  :ذكر الع  بـ ط د السالم نمثؾة لؿدح إفعاإ وذمِّ

 ولف نمثؾة:  ،ا فقف بؿدحففصؾ يف مدح الػعؾ نرغق ً »

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  چ دقلف نعالك: :انولولف مثآن:    مدح الدين: الؿثال انول:

ک   ک  گ  گ  چ دقلف نعالك: :والثاينا فقفا، . مدحفا بيلؽ نرغق ً [738: ال ؼرة] چڻ  ۀ      ۀ

 .[725: الـسا ] چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     چ ف:يف مدح الؼقإ: يف دقلف س حاك الؿثال الثاين: 

 جعؾ ذلؽ الؼقإ نحسـ إدقاإ حث ا طؾقف.  ،[33: فصؾ ] چڎ  ڈ  

ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چيف مدح الصددات: يف دقلف:  الؿثال الثالث:

 ا مـثفا، وجعؾ يخػا دا خقرً اا طؾك يبدنثـك طؾك يبدا  الصددات حث   ،[277: ال ؼرة] چڤ  ڤ  ڦ

  (.23يبداثفا م الغة يف الكغق  يف يخػاثفا. )ك ي مـ مؼاصد الؽ اب الع و ، الع  بـ ط د السالم، ص

فصذؾ » فؼاإ: (،)ك ي مـ مؼاصد الؽ اب الع و  :ذكر الع  بـ ط د السالم نمثؾة لؿدح الػاطؾقـ يف ك ابف (2)

وما ططػ طؾقف  ،[7: لؿممـقنا] چٱ ٻ ٻچ ا طؾقف: وذلؽ يف دقلف س حاكف:يف مدح الػاطؾ بػعؾف حث  

ًٓ  ،[70: الؿممـقن] چژ ژ ڑچ مـ نفعالفؿ يلك دقلف: ، وبؿا رن ذ  حث فؿ بؿدحف يوادؿ بالػالح نو

= 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(87) 

 ـٌ قْ ة اهلل ال ذل دذل َشذمذـ الذدخقإ يف ميّمذ االغذافؾقـ، نـػقذرً  ذمّ  الـوع الثالث:

 لؾعاصقـ. 

يف نحصذذقؾ مصذذال   ابذذلكقاع الثذذقاب أجذذؾ، نرغقً ذذ :القطذذدالـةةوع الرا ةةع: 

 الطاطات.

مذذـ الؿعاصذذل  ابذذلكقاع العؼذذاب أجذذؾ، نـػقذذرً  :القطقذذد: الـةةوع الخةةامس

 والؿخالػات.

  طؾك ؾَ  ِ القطد بلكقاع الثقاب العاجؾ: فنن الـػقس دد ُج الـوع السادس: 

 العاجؾة. حّ  

 .القطقد بلكقاع العؼاب العاجؾالـوع السا ع: 

 إمثاإ. الـوع الثامن:

                                                   
= 

 ،[75-74ك: إطؾذذ] چی  جئ  حئ  مئ ىئ يئ جب  حب  خبچا، وكذذيلؽ دقلذذف: طؾقذذف مذذـ يرث الػذذردوس آخذذرً 

وروذذد بذذف ال طفذذر مذذـ الؿعاصذذل وح ؿذذؾ نن وروذذد بذذال  كل: ال  كذذل بإطؿذذاإ الصذذالحات، ووح ؿذذؾ نن 

مدحذف بؽثذذرة رجقطذف يلذذك  ،[30: ص] چڇ ڇڍ ڍ ڌچ: ڠوالؿخالػذات. وكذيلؽ دقلذذف يف داود 

ہ  ہہہ ھ ھ ھ چ ا يف كثذذذرة الرجذذذقع يلقفذذذا، وكذذذيلؽ دقلذذذف:صاطذذذة ربذذذف نرغقً ذذذ

ا يف نرغقً ذ [78: ال مذر] چڭ ۇ ۇچ أوة، مدحفؿ بؽؿاإ العؼقإ يف دقلف: [78-77: ال مر] چھ

 (.25-24، الع  بـ ط د السالم، ص)ك ي مـ مؼاصد الؽ اب الع و «. نحسـ الؼقإان اع 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(82) 

 دصص الؿرسؾقـ. الـوع ال ا ع:

ف طؾقـا بؿا خؾؼف ٕجؾـاـنؿـّ  الـوع العاشر:
(1)

.  

لفيه الؼقاطذد والؿؼاصذد والقسذاثؾ نمثؾذة مذـ آوذات الؼذرآن  ودد حشد الع ّ 

 ؾ بؿا فقفا، ٓ وسع الؿةاإ لعر فا وبسطفا ونحؾقؾفا دـا.ر وال عؼّ الؽروؿ لؾ دبّ 

  

                                                   

ذكر الع  نمثؾة أوات  (.765-7/762)اكظر: دقاطد إحؽام يف مصال  إكام، الع  بـ ط د السالم،  (1)

ا طؾذك نـ قًفذ ـ )بنرسذاإ الرسذقإ يف الؼرآن بؿخ ؾػ نكقاطف فيكر نمثؾة: ال ؿذـ   (ـالؼرآكقة يف مؼصد )ال ؿـ  

ـ )بصذرف العصذقان(، ـ )بذال قفقؼ ل وؿذان والعؿذؾ الصذال (، وال ؿذـّ ر(، وال ؿذـّ ؽَ ْشذطظقؿ نؾؽ الـعؿذة ل ُ 

ره طؾذذك العؿذذقم(، وال ؿذذـّ وال ؿذذـّ  (،ـ )بالؿـذذافع وإرزا ؾؼذذة(، وال ؿذذـّ ـ )بحسذذـ الخِ وال ؿذذـّ  ـ ـ )بؿذذا سذذخ 

الؿآكذؾ والؿشذارب والؿالبذس والؿـذاك  والؿسذاكـ ـ )ب)بنك اإ إمطار ويك ذات الذ رع والثؿذار(، وال ؿذـّ 

ـ )طؾقـذذا مؿذذا كذذدفع بذذف الضذذرورات والحاجذذات، ال ؿذذـّ ووالؿراكذذ ، وبذذالظالإ والخقذذام والؿذذا  الذذ ٓإ(، 

ـف س حاكف هبيه الـعؿ ل . اكظر نمثؾة نؿـ  ي...(وال ؿــ )بالعؾقم يف نعؾؿ الخط وغقره ،(وال  ؿات وال ؽؿالت

 .(49-40د الؽ اب الع و ، الع  بـ ط د السالم، ص)ك ي مـ مؼاص :يف ك اب



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(83) 

 :(هث 685 ادلطلب الطادش: جهىد اإلهام عبذ اهلل بي عور البيضاوي )ت:

 (نكذذذقار ال ـ وذذذؾ ونسذذذرار ال لووذذذؾ) حذذذث يف نػسذذذقر ضفذذذر لؾ احذذذث بعذذذد ال

: (نحػة إبرار شرح مصذابق  السذـة) مثؾ: ،ومملػات اإلمام ال قضاوي إخرى

ّٓ  ،ا يف الؼرآن مذـ مق ذقطات ومؼاصذدنك ف نؽؾؿ طؿّ   نك ذف اسذ خدم مصذطؾحات ي

مؼاصذذد )مثذذؾ مصذذطؾ   :قطذذة يف ال ع قذذر طذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن ومق ذذقطانف ـم

دذيه الؿصذطؾحات وردت يف  كذّؾ  .(طؾذقم الؼذرآن)و ،(معاين الؼذرآن)و ،(الؼرآن

 حدوثف طـ مؼاصد الؼرآن ومق قطانف. 

 ومؼاصد الؼرآن طـد اإلمام ال قضاوي ثالثة مؼاصد:

وفقفذا ال عروذػ بالذيات اإللفقذة، والثـذا  طؾذك اهلل،  العؼائد: الؿؼصد انول:

طؾذك  الؿعذارف اإللفقذة والذردّ  وال ع د بلمره وهنقف، وبقان وطده ووطقده، وجؿقذع

 فقفا، ودق نشرف الؿؼاصد الثالثة ونفضؾفا كؿا ذكر اإلمام ال قضاوي. دَ ـ نلحَ مَ 

 َظِرو ة، وإحؽام العؿؾقة.ودل دسؿان: الِحَؽؿ الـّ  الؿؼصد الثاين: انحؽام:

وفقفذا آصذالع طؾذك مرانذ  السذعدا ، ومـذازإ  الؼصة:: الؿؼصد الثالث:

إشؼقا 
(1)

. 

                                                   

 (.5/347) (،7/25)، (4/754) طؿر ال قضاوي نكقار ال ـ وؾ ونسرار ال لووؾ، ط د اهلل بـ (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(84) 

د طـذذده د طـذذد اإلمذذام ال قضذذاوي يف نػسذذقره، وورَ دذذق ال ؼسذذقؿ الذذيي ورَ  دذذيا

)هتذيو  : حقذث جعذؾ طؾذؿ نؼسقؿ آخذر ثالثذل مخ ؾذػ طذـ دذيا ال ؼسذقؿ دؾذقاًل 

بذدإ لػذظ  (الشذراثع)واسذ خدم لػذظ  ،(الؼصذص)بدإ  (كقة الـػس إخال  ون

 ودل: ،ل مام ال غقي (ـةمصابق  الس  )ذوذلؽ يف شرحف ل ،(إحؽام)

 .طؾؿ ال قحقد الؿؼصد انول:

 .طؾؿ الشراثع الؿؼصد الثاين:

كقة الـػس طؾؿ هتيو  إخال  ون الؿؼصد الثالث:
(1)

.  

يف جعذؾ  -ؿذا سذ ؼك-ودد انػذؼ اإلمذام ال قضذاوي مذع فخذر الذدوـ الذرازي 

ّٓ  اكقذة الذـػس مؼصذدً  هتيو  إخذال  ون  نن  فخذر الذدوـ مذـ مؼاصذد الؼذرآن، ي

 ـًذذكوال فذذيو  وال طفقذذر وػقذذدان مع ،(نطفقذذر إخذذال )بع ذذارة الذذرازي ط  ذذر طـذذف 

 .انؼرو ً  اواحدً 

وٓشذ ؿاإ دذيه السذقرة مذع » وؼقإ ال قضذاوي يف نػسذقر سذقرة اإلخذالص:

فقفذا، جذا  يف الحذدوث  دَ ـ نلحَ طؾك مَ  ردا طؾك جؿقع الؿعارف اإللفقة والردّ َص دِ 

العؼاثذذد وإحؽذذام مؼاصذذده محصذذقرة يف بقذذان  نهنذذا نعذذدإ ثؾذذث الؼذذرآن. فذذننّ 

«ات مـ ذلؽف اط ه الؿؼصقد باليّ لفا بؽؾِّ دَ ـ طَ والؼصص ومَ 
(2)

. 

                                                   

 .(7/530)ـة، ط د اهلل بـ طؿر ال قضاوي، اكظر: نحػة إبرار شرح مصابق  الس   (1)

 .(5/347)ؿر ال قضاوي، نكقار ال ـ وؾ ونسرار ال لووؾ، ط د اهلل بـ ط (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(85) 

طؾقم الؼرآن مـفا ما دل حؽؿة كالعؼاثد والشذراثع، » ووؼقإ يف مق ع آخر:

«ومـفا ما لقس كيلؽ كالؼصص وإخ ار طـ الؿغق ات
(1)

.   

نعدإ  [اإلخالص] چٱ ٻٻ ٻچ :ووؼقإ ال قضاوي يف شرح حدوث

طؾذؿ ال قحقذد، وطؾذذؿ  معذاين الؼذذرآن آوؾذة يلذك نعؾذقؿ ثالثذذة طؾذقم:» رآن:ثؾذث الؼذ

الشراثع، وطؾؿ هتيو  إخال  ون كقة الـػس، وسقرة اإلخذالص نشذ ؿؾ طؾذك 

الؼسؿ إشرف مـفا، اليي دق كإصؾ وإساس لؾؼسؿقـ أخروـ، ودق طؾذؿ 

«ال قحقد طؾك نبقـ وجف وآكده
(2)

. 

  

                                                   

 .(4/754)نكقار ال ـ وؾ ونسرار ال لووؾ، ط د اهلل بـ طؿر ال قضاوي،  (1)

 .(7/530)نحػة إبرار شرح مصابق  السـة، ط د اهلل بـ طؿر ال قضاوي،  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(86) 

 :(هث 728 اإلضالم ابي تيوية )ت:ادلطلب الطابع: جهىد شيخ 

  ؿات مـفج ا ن تقؿقة   مـاقشة أكواع الؿؼاصد الؼرآكقة: :أوًل 

ين  جفقد ابـ نقؿقة يف بقان مؼاصذد الؼذرآن ومق ذقطانف لفذا سذؿات مؿق ذ ة: 

ة اإلمذام  ؼف يف ديا الؿق قع، وخاّص ـ َس ا لف مـ نعؼق ات طؾك جفقد مَ ؿَ وذلؽ لِ 

حقث اط ه ابذـ نقؿقذة العذدد الذيي  :ؾقف يف طدد الؿؼاصدالغ الل، فؼد اس درو ط

مؿذا ذكذره، فذرنى ابذـ نقؿقذة نن  طذدد  لؾ ـؼذقص يلذك طذدد ندذّؾ  ذكره الغ الل داباًل 

الؿؼاصد ثالثة ولقس  س ة كؿذا طـذد الغ الذل، وذدذ  يلذك نن  مؼصذد الؼصذص 

بذؾ  ،مؼصذًدااليي ط  ر طـف الغ الل ب عروػ نحذقاإ الؿةق ذقـ والـذاك قـ ٓ وع ذه 

ودذل  ،دق مـ نؿام أوات وإدلة طؾك إصقإ اإلوؿاكقة ال ل نخه طـفا الرسذؾ

 مـ العهة والؿقطظة والكغق  والكدق  ولقس  مـ الؿؼاصد الؼرآكقة.

فالؼصص وما فقفذا ٓ نع ذه  ،ونحؼقؼ ابـ نقؿقة ديا جدور بآط  ار والؼ قإ

ؼصذذص ال ذذل فقفذذا بقذذان دذذقة كال :مذذـ الؿؼاصذذد بذذؾ دذذل مذذـ وسذذاثؾ الؿؼاصذذد

، ودصذة نصذحاب إخذدود، ودصذة كؿا يف دصة نصحاب الؽفذػ ،باهلل اإلوؿان

ة فرطقن ال ل دط  اهلل نن وـةقفا مـف ٕك ف دصد نعيو فا إلوؿاهنذا، وغقذر ذلذؽ نامر

 مـ الؼصص ال ل برز فقفا ديا الؿؼصد اإلوؿاين الؼقي.



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(87) 

 ـ وةعؾفؿذا بعذض العؾؿذا  وؾذيَ ة الن  الؼصذص والـ ذقّ وذد  ابـ نقؿقة يلذك ن

جانكابـ ج ي وابـ - يف ندسام الؿؼاصد الؼرآكقة وؿؽـ يدراجفؿا يف مؼصذد  -بر 

 .  (اإللفقات)نو  (ال قحقد)

ا الؿصطؾ  اليي اس خدمف ابـ نقؿقة يف ال ع قر طذـ مؼاصذد الؼذرآن ففذق ونمّ 

ودذذيا دذذق الؿصذذطؾ  القحقذذد الذذيي اسذذ خدمف، ولذذؿ  (،معذذاين الؼذذرآن)مصذذطؾ  

طؾذذقم )نو  ،(مؼاصذذد الؼذذرآن) :مصذذطؾ  مثذذؾ ،وسذذ خدم الؿصذذطؾحات إخذذرى

 .  (ندسام الؼرآن)نو  ،(الؼرآن

ه عؾى تؼسقم الغزالي لؿؼاصد الؼرآن:  ا:ثاكقً   مؼاصد الؼرآن عـد ا ن تقؿقة ورد 

ومؿذذا نسذذفؿ فقذذف شذذق  اإلسذذذالم ابذذـ نقؿقذذة يف مق ذذقع مؼاصذذد الؼذذذرآن 

 :مام الغ الل ونعؼق ذف طؾذك مذا ذكذره يف ك ابذفومق قطانف: دق مـادش ف ل ؼسقؿ اإل

مؼاصذد( كؿذا  ة)جقادر الؼرآن( طؾك نن  مؼاصد الؼرآن )س ة مؼاصد( بذدإ )ثالثذ

ث طـ مؼاصد الؼرآن، ودد نخرج ابـ نقؿقة الؼسؿ الثذاين جرى طؾقف نكثر مَ  ـ نحد 

ادا بذذمذذـ مؼاصذذد الؼذذرآ قذذة )الروادف وال قابذذع الؿغـذن ال ذذل ذكردذذا الغ الذذل وسذذؿ 

 فصارت الؿؼاصد طـد ابـ نقؿقة ثالثة مؼاصد بدإ س ة، ودل: ،ة(ؿَ الؿ ؿِّ 

 نعروػ الؿدطق يلقف. الؿؼصد انول:

نعروػ الصراط الؿسذ ؼقؿ الذيي نةذ  مالزم ذف يف السذؾقو  الؿؼصد الثاين:

 يلقف.

 : نعروػ الحاإ طـد القصقإ يلقف. الؿؼصد الثالث



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(88) 

قذة الثالثذة نرجذع يلذك ثالثذة نصذقإ وذكر ابذـ نقؿقذة نن  دذيه الؿؼاصذد الؼرآك

 ة، ودل:ؾ  يوؿاكقة، ونهنا مقجقدة يف كؾ مِ 

 .اإلوؿان باهلل -7

 .اإلوؿان بالققم أخر -2

 .العؿؾ الصال  -3

ٱ ٻ  ٻ  ٻ  چ واس دإ طؾك ما ذد  يلقف بؿا جا  يف دقلف نعالك:

ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

. واس درو ابـ نقؿقة طؾك [62: ]ال ؼرة چٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ؿة لؾثالثة إَُوإ ال ل س ؼ ذكردا: دل الغ الل بلن  الؿؼاصد الؼرآكقة الثالثة الؿ ؿّ 

 داخؾة يف الثالثة إَُوإ.

ين  مذذا يف الؼذذرآن مذذـ ذكذذر نحذذقاإ السذذعدا  وإشذذؼقا  يف » وؼذذقإ ابذذـ نقؿقذذة:

ففذق  (طؿذارة الطروذؼ)ومذا فقذف مذـ أخرة ففق مـ نػصقؾ اإلوؿان بالققم أخر، 

فياو مذـ نؿذام اإلخ ذار  (ةالؿةادلة والؿحاّج )وما فقف مـ  (،العؿؾ الصال )مـ 

ـْ نبذق ، بالثالثة... لؽـ الؿؼصقد دـا نن  ديه الثالثة داخؾذة يف الثالثذة إَُوإ، وَلؽِذ

طؾذذؿ الػؼذذف،  (طؿذذارة الطروذذؼ)اج صذذـعة الؽذذالم، ووةعذذؾ َةذذحامذذد وةعذذؾ الحِ 

طؾؿ الؼصص، ووؼقإ ين  الؽالم والةدإ لذقس فقذف بقذان  (نخ ار إك قا )ووةعؾ 

بدلقؾ، بؾ يكؿا فقف دفع ال دع ب قان نـادضفا، ووةعؾ ندؾذف مذـ جذـس خػذرا   حّؼ 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(89) 

الحةقا، ووةعؾ طؾؿ الػؼف لقس غاو ف يٓ مصذؾحة الذدكقا، ودذيا مؿذا كازطذف فقذف 

ا نؽؾؿذقا طؾذك مذا ذكذره يف نكثر الـاس، ونؽؾؿقا فقف بؽالم لقس ديا مق عف، كؿذ

«وغقره مـ ك  ف... (جقادر الؼرآن)ديا الؽ اب 
(1)

. 

ـُ  بذلن  مؼاصذد الؼذرآن -ف يف الردِّ طؾك ما ذد  يلقف الغ الل نقؿقة رنوَ  وومود اب

 بؿذا ورد يف كذّص  -ؿة ل ؾؽ الثالثة إصذقإس ة: ثالثة نصقإ، وثالثة نخرى م ؿّ 

نن  الؼذرآن  اوي طذـ ابذـ سذروا نوًضذوبؿذا رُ الحدوث مـ نن  الؼرآن ثالثذة نجذ ا ، 

ثالثة ندسام
(2)

.   

وـ ذكردؿذا اإلمذام ـ الرابذع والخذامس الؾ ذيَ وْ ووعؾِّؼ ابـ نقؿقة طؾك الؿؼصذدَ 

 ودؿا: ،الغ الل  ؿـ الؿؼاصد الؼرآكقة الس ة

 نعروػ نحقاإ الؿةق قـ لؾدطقة ولطاثػ صـع اهلل فقفؿ. -7

 ـ والـاكؾقـ طـ اإلجابة. نعروػ نحقاإ الـاك قـ والةاحدو -2

                                                   

نعذدإ ثؾذث  «دذؾ دذق اهلل نحذد» ما نخه بذف رسذقإ الذرحؿـ مذـ نن   جقاب ندؾ العؾؿ واإلوؿان ب حؼقؼ (1)

ا: مةؿذذقع الػ ذذاوى ٓبذذـ نقؿقذذة، . واكظذذر نوًضذذ749، 745رآن، نحؿذذد بذذـ ط ذذد السذذالم بذذـ نقؿقذذة، صالؼذذ

(77/720). 

ابذـ نقؿقذة،  ،ا: مةؿذقع الػ ذاوى. واكظذر نوًضذ749جقاب ندؾ العؾذؿ واإلوؿذان، ابذـ نقؿقذة، ص اكظر: (2)

(77/727). 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(90) 

فقةعؾفؿا ابـ نقؿقة مـ نؿام إدلة وأوات طؾك إصذقإ اإلوؿاكقذة الثالثذة 

ؿف اإلمذام  (ةالؿؼاصد الؼرآكقة الثالثة الؿفؿّ )السابؼة ال ل ندخؾ نح   طؾك ما دس 

الغ الل
(1)

. 

قبة والـ   ا:ثالثً 
 ة وال ؽؾق :وب بُ تعؼقب ا ن تقؿقة عؾى تؼسقم مؼاصد الؼرآن إلى انُُلوه 

طـذذد شذذرحف  (يكؿذذاإ الؿعؾذذؿ بشذذرح مسذذؾؿ) :ذكذذر الؼا ذذل طقذذاض يف ك ابذذف

نعذدإ ثؾذث الؼذرآن: نن  بعذض العؾؿذا  ]اإلخذالص[  چٱ ٻ ٻ ٻچ لحدوث:

إَُوإ نن  مؼاصذذد الؼذذرآن   نوإ سذذقرة دذذقد مذذـ آواهتذذا الذذثالثد يفاسذذ ـ ط مؿذذا ورَ 

 ومق قطانف ثالثة:

 چڻ    ڻ  ڻ   ڻچ  اسذذ ـ طف مذذـ دقلذذف نعذذالك:لوهقةةة: انُ  الؿؼصةةد انول:

 .[2: ]دقد

 چہ  ہ  ہ     ہ ۀچ اسذذ ـ طف مذذـ دقلذذف نعذذالك: ة: الؿؼصةةد الثةةاين: الـبةةو  

 .[2: ]دقد

ھ     ھ  ے      ھچاسذ ـ طف مذـ دقلذف نعذالك: ال ؽؾقة :  الؿؼصد الثالث:

[3: ]دقد چے  ۓ
(2)

. 

                                                   

ا: مةؿذذقع الػ ذذاوى، ر نوًضذذ. واكظذذ748، 746جذذقاب ندذذؾ العؾذذؿ واإلوؿذذان، ابذذـ نقؿقذذة، ص اكظذذر: (1)

(77/779-727). 

 .(3/779)يكؿاإ الؿعؾؿ بػقاثد مسؾؿ، الؼا ل طقاض بـ مقسك،  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(97) 

نن  آوذات القطذد  وذكر صاح  ديا ال ؼسقؿ الؿق قطل الؿؼاصدي لؾؼذرآن

والقطقذذد والؼصذذص داخؾذذة يف الؿؼصذذد الثذذاين نو الؿق ذذقع الثذذاين الذذيي دذذق 

 ٕك فا مـ ندل فا. :(ةالـ قّ )

دذذاإ اهلل  دذذاإ بعضذذفؿ:» كذذالم الؼا ذذل طقذذاض: ول وذذادة الػاثذذدة نكؼذذؾ كذذّص 

ثذذذذؿ بذذذذقـ  ،[7: دذذذذقد] چگگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ںچ نعذذذذالك:

ۀ      چ ففيا فصؾ إلقدقة، ثذؿ دذاإ: ،[2: دقد] چڻ   ڻ ڻ    ڻ چال ػصقؾ فؼاإ: 

ھ  ھ     ھ  ے  چ ثذذؿ دذذاإ: ،ودذذيا فصذذؾ الـ ذذقة ،[2: دذذقد] چہ  ہ  ہ     ہ

ففذذيا فصذذؾ ال ؽؾقذذػ، ومذذا ورا ه مذذـ نمذذر القطذذد والقطقذذد،  ،[3: دذذقد] چے  ۓ

ٕهنذذا مذذـ ندل فذذا،  :ةوطامذذة نجذذ ا  الؼذذرآن مؿذذا فقذذف مذذـ الؼصذذص مذذـ فصذذؾ الـ ذذقّ 

عذذ  جؿَ  [اإلخذذالص] چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :طؾذذك نن ا، ودذذيا وذذدّإ فؿفذذا نوًضذذوف

«الػصؾ إوإ
(1)

.  

ودد اك ؼذد ابذـ نقؿقذة دذيا ال ؼسذقؿ الؿق ذقطل الؿؼاصذدي لؾؼذرآن الؽذروؿ 

ه بؽالم صقوؾ، فقؼقإ بعد نن كؼذؾ كذالم الؼا ذل طقذاض السذابؼ طذـ بعذض  ورد 

ات، ن ثالثذة نصذـاف: اإللفّقذمضؿقن ديا الؼذقإ نن  معذاين الؼذرآ :دؾُ  » العؾؿا :

ونن  ديه السقرة مـفا اإللفقات، وجعؾ صاح  ديا الؼذقإ  .ات، والشراثعوالـ قّ 

                                                   

  (.3/779)يكؿاإ الؿعؾؿ بػقاثد مسؾؿ، الؼا ل طقاض بـ مقسك،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(92) 

نو مؿذا  ٕن  ذلؽ مؿا نخه بذف الـ ذل  :ةالقطد والقطقد والؼصص مـ دسؿ الـ قّ 

مؿذا  اوإمذر والـفذل نوًضذ ، فنك ذف وؼذاإ:انف، وديا الؼقإ  عقػ نوًض ودإ طؾك ك قّ 

طؾك إمر  : الؼصص ندّإ ا، كؿا جا  بالقطد والقطقد، ووؼاإ نوًض الـ ل جا  بف 

طؾذك يكرامذف لؿذـ نصاطذف، وطؼقب ذف لؿذـ  ة، فنك فا نذدّإ طؾك الـ قّ  والـفل كؿا ندّإ 

ة دق اإلخ ذار فنن  مؼصقد الـ قّ  ام، ونوًض طصاه، وديا نؼرور لألمر والـفل كؿا نؼدّ 

طؾذك  دإ  طؾذك يث ذات الـ ذقة مذـ الؼصذص وذدّإ  بؿا نمر اهلل بف، وبؿا نخه بف، ومذا

طؾذك إمذر  وذدّإ  يث ات ما جا  بف الـ ل، وما دإ  طؾذك يث ذات مذا جذا  بذف الـ ذل 

«، ففؿا م الزمان...والـفل اليي جا  بف الـ ل 
(1)

. 

 ا: تؼسقم آخر لؿؼاصد الؼرآن وموووعاته   كظر ا ن تقؿقة:را عً 

الؼذذرآن ومق ذذقطانف طـذذد اإلمذذام الغ الذذل ر ابذذـ نقؿقذذة مؼاصذذد ذَكذذ وبعذذد ننْ 

آخذر  اوغقره مـ العؾؿا  واس درو طؾذقفؿ وكادشذفؿ واك ؼذد آرا دذؿ، ذكذر نؼسذقؿً 

 -مؼاصده ومق قطانف :ني- ومق قطانف، ودق نن  معاين الؼرآنلؿؼاصد الؼرآن 

 ثالثة:

 ودق الؼسؿ إوإ لؾخه )الخه طـ الخالؼ(.ال وحقد:  الؿؼصد انول:

 ودق الؼسؿ الثاين لؾخه )الخه طـ الؿخؾق (.ثاين: الؼص:: الؿؼصد ال

 ودق اإلكشا ، ودق دسؿان: إمر والـفل.الؿؼصد الثالث: انحؽام: 

                                                   

 .756، 754جقاب ندؾ العؾؿ واإلوؿان، ابـ نقؿقة، ص (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(93) 

ودد بق ـذا نن  نحسذـ القجذقه نن  معذاين الؼذرآن ثالثذة نكذقاع: » وؼقإ ابـ نقؿقة:

 :ودذيه السذقرة صذػة الذرحؿـ فقفذا ال قحقذد وحذده .نقحقد، ودصص، ونحؽذام

ا واإلخ ذار يّمذ ،ا يكشا  ويمذا يخ ذاروذلؽ ٕن الؼرآن كالم اهلل، والؽالم كقطان: يمّ 

خه طـ الخالؼ ويما خه طـ الؿخؾق : فاإلكشا  دذق إحؽذام كذإمر والـفذل. 

كر نسؿاثف وصذػانف. والخه طـ الؿخؾق  دق الؼصص. والخه طـ الخالؼ دق ذِ 

ّٓ  اولقس يف الؼرآن سقرة دل وصػ الرحؿـ محًض  « ديه السقرةي
(1)

. 

 ا: الجدل   حصر مؼاصد الؼرآن   عدد معقبن:خامًس 

الؼذرآن ثالثذة  د بذلن  الذيي ورَ  ين  اس دٓإ ابـ نقؿقة بلن  كص  حدوث الـ ل 

ه بؿذا ورد يف  -ولقس س ة كؿذا ذكردذا اإلمذام الغ الذل- نج ا  نو ندسام وؿؽذـ رد 

 : ٱ چ نعذذدإ كصذذػ الؼذذرآن، و [ل لذذةال ] چٹ ڤچإحادوذذث إخذذرى مذذـ نن 

نعدإ ربع الؼرآن [الؽافرون] چٻ ٻ
(2)

.  

                                                   

 (.77/734)ا: مةؿقع الػ اوى، . واكظر نوًض 765صاكظر: جقاب ندؾ العؾؿ واإلوؿان، ابـ نقؿقة،  (1)

ػف، ودد ذكره ابـ نقؿقة  الحدوث اليي ورد هبيه إطداد رواه الكميي مـ رواوة ابـ ط اس  (2) و ع 

دد رواه الطهاين يف  ،نعدإ ربع الؼرآن «نوفا الؽافرونا دؾ و» :ا يٓ نك ف ذكر  عػف، يٓ نن  حدوثنوًض 

نعدإ ربع الؼرآن،  «يذا زل ل »بنسـاد حسـ مع زوادة نن   واوة ط د اهلل بـ طؿر الؿعةؿ الؽ قر مـ ر

 ربع الؼرآن. اكظر: سؾسؾة إحادوث الصحقحة، كاصر الدوـ إل اين، حدوث ردؿ: «يذا جا  كصر اهلل»و

 . 786، ص7855 ا: صحق  الةامع الصغقر وزوادانف، حدوث ردؿ:. واكظر نوًض (2/732)، 586



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(94) 

وي ذذافة يلذذك دذذيا، ين  اإلمذذام الغ الذذل لذذؿ وـػذذرد ب ؼسذذقؿ مؼاصذذد الؼذذرآن 

ومق قطانف يلك س ة ندسام فؼد س ؼف يلقذف ال ذابعل الةؾقذؾ نبذق يدروذس طاثذي بذـ 

إوإ مذـ دذيا  ( كؿذا سذ ؼ ذكذره يف بداوذة الؿ حذثذدذ80ط د اهلل الخقٓين )ت:

 ال حث.

ـ، مؼاصد الؼرآن ٓ وؿؽـ حصردا بعدد معقّ  نّ ي والحؼقؼة ال ل وة  دقلفا:

ّٓ  ،نمؽـ حصر نصقإ مؼاصد الؼرآن وينْ   نن  ديا الحصر دد وخ ؾذػ طذدده مذـ ي

ت كذذرَ والـصذذقص وين ذَ  ،د يلذذك آخذذر: ٕك فذذا مسذذللة اج فادوذذة ٓ كذذص  فقفذذامة ِفذذ

د نن  الؼذرآن كصذػان، وورد نكذف ثالثذة ا دذد اخ ؾػذ ، فؼذد ورَ ـة: يٓ نك فذمعقّ  انطدادً 

نج ا ، وورد نك ف نربعة نج ا ، وديا آخذ الف دذق الذيي ُوَموِّذد مذا ذكرنذف مذـ نن  

ذ س العذدد الؿسللة اج فادوة: ووؿؽـ لؾؿة فد نن وس ضل  هبيه الـصقص يف نؾؿ 

   واهلل نعالك نطؾؿ ونحؽؿ. ،الؿـاس  إدرب يلك ديه إدلة والـصقص

ؾبة غقر قا ؾة لؾ بـاوب:  ا: ادً  
 مؼاصد الؼرآن انصؾقة ُمس  ؼ 

د ابـ نقؿقة يف هناوة كالمف طـ مؼاصد الؼذرآن ومق ذقطانف ونؼسذقؿف لفذا  وَمكِّ

يلك ثالثة مؼاصد بلن  آحاد ديه الؿؼاصد الؼرآكقة إصذؾقة وفروطفذا ٓ وؿؽذـ نن 

سذ غـك طـذف بغقذره، لف طؿؾف وثؿرنذف ٓ وُ  نو وـقب طـفا، بؾ كؾ  ، اَوُسد  بعضفا بعًض 

والـذذاس وح ذذاجقن يلذذك دذذيه الؿؼاصذذد مؽ ؿؾذذة غقذذر كادصذذة، وين كذذان مؼصذذد 

فالؼرآن وح اج الـاس يلذك » فقؼقإ: ،ال قحقد دق نطؾك ديه الؿؼاصد مـ لة وثؿرة



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(95) 

ذا اح ذاج وي .ما فقف مـ إمر والـفل والؼصص، وين كان ال قحقد نطظؿ مـ ذلؽ

ممر بذف نو اح ذاج يلذك مذا ُوذ ،طـف مـ إفعذاإ كر بف وما هنَمَ اإلكسان يلك معرفة ما نَ 

ال قحقذد  فذال وسذد   :هه مسذد  غقذرُ  ووع ه بف مـ الؼصص والقطد والقطقذد لذؿ وسذد  

 وٓ إمذذر والـفذذل مسذذد   ،إمذذر والـفذذل الؼصذذص مسذذد   وٓ نسذذد   ،دذذيا مسذذد  

«اهلل وـ ػع بف الـاس ووح اجقن يلقف إما نك َ  الؼصص، بؾ كّؾ 
(1)

.  

بذذذقـ مق ذذذقطات الؼذذذرآن  انن  دـذذذاو نػاوًنذذذ -كذذذيلؽ-وومكذذذد ابذذذـ نقؿقذذذة 

 عضفا نطؾذك ونشذرف مذـ بعذض، واكطؾذؼ مذـ بعذض آوذات الؼذرآن ف ،ومؼاصده

وإحادوث الـ قوة ال ل جا ت ب ػضذقؾ بعذض سذقر الؼذرآن وآوانذف طؾذك بعذض، 

  ، ومذـ أوذات ال ذل اسذ دإ هبذا دقلذف نعذالك:طؾك ما ذد  يلقذف جؿفذقر العؾؿذا

ودقلذذف  ،[3: وقسذذػ] چۓ ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹چ

 ودقلذذذف نعذذذالك: ،[55: ال مذذذر] چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئچ نعذذذالك:

[23: ال مر] چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦچ
(2)

. 

  

                                                   

ابـ نقؿقة،  ،ا: مةؿقع الػ اوى. واكظر نوًض 769ب ندؾ العؾؿ واإلوؿان، ابـ نقؿقة، صجقا (1)

(77/737-738). 

 .77، 37صجقاب ندؾ العؾؿ واإلوؿان، ابـ نقؿقة،  اكظر: (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(96) 

 :(هث 741 ادلطلب الثاهي: جهىد ابي جسي الكليب الغرًاطي )ت:

 :ؼاصد الؼرآن عـد ا ن جزي الؽؾبيم :أوًل 

معذاين )و ،(طؾذقم الؼذرآن)و ،(مؼاصذد الؼذرآن)اس خدم ابـ ج ي مصذطؾ  

ذؿفا  ،يف ال ع قر طـ مؼاصد الؼرآن ومق قطانف ال ل جا  مـ نجؾفذا ،(الؼرآن ودس 

 يلك دسؿقـ:

ودل دطقة الخؾؼ يلك ط ادة اهلل الؼسم انول: مؼاصد الؼرآن عؾى الجؿؾة: 

 إ يف دوـف، وديا الؿؼصد اإلجؿالل وـؼسؿ يلك دسؿقـ:ويلك الدخق

ودؿذا: نصذقإ العؼاثذد،  ،: ولذف فرطذاني الخؾةق إلقفةاع   قان العبادة ال ي دُ  -أ

 ونحؽام إطؿاإ.

ولذذف فرطذذان، ودؿذذا:  عةةي الخؾةةق إلقفةةا:كةةر  واعةةث العبةةادة ال ةةي دُ ذ   -ب

 الكغق ، والكدق .

حصر ابـ جذ ي مؼاصذد الؼذرآن  الؼسم الثاين: مؼاصد الؼرآن عؾى ال ػصقل:

ة، والؿعذاد، وإحؽذام، ودذل: الربقبقذة، والـ ذقّ  ،طؾك ال ػصقؾ يف سذ عة مؼاصذد

والقطد، والقطقد، والؼصص
(1)

. 

                                                   

 .(7/74)ال سفقؾ لعؾقم ال ـ وؾ، ابـ ج ي الؽؾ ل،  اكظر:(1) 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(97) 

واليي و دو مـ جفقد ابـ ج ي يف ذكر مؼاصد الؼذرآن وطؾقمذف نكذف لذؿ وذ د 

قذذع ت جؿفؼذذد وردَ  ،مذذف يف الؽذذالم طذذـ مؼاصذذد الؼذذرآنـ نؼد  طؾذذك مذذا ورد طـذذد َمذذ

جذذانبَ الؿؼاصذذد ال ذذل ذكردذذا طـذذد اإلمذذام الغ الذذل وابذذـ   ،وفخذذر الذذدوـ الذذرازي ر 

 وغقردؿ. 

 ة ومؼاصدها عـد ا ن جزي:ة والؿدكق  موووعات السور الؿؽق   ا:ثاكقً 

فؿق ذقطات السذقر  :ر ابذـ جذ ي مق ذقطات السذقر الؿؽقذة والؿدكقذةذكَ 

 الؿؽقة كؿا ذكردا ابـ ج ي دل:

 يث ات العؼاثد. -1

 طؾك الؿشركقـ. ردّ ال -2

 كر دصص إك قا .ذِ  -3

 ففل: ،ونما مق قطات السقر الؿدكقة طـد ابـ ج ي

 إحؽام الشرطقة. -1

 طؾك القفقد والـصارى. الردّ  -2

 كر الؿـافؼقـ.ذِ  -3

 الػ قى يف الؿساثؾ. -4

 . كر غ وات الـ ل ذِ  -5



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(98) 

ر الؿؽقذة واطؾذؿ نن السذق» وؼقإ ابـ ج ي يف الؿؼدمذة إولذك مذـ نػسذقره:

طؾذذك الؿشذركقـ، ويف دصذذص إك قذذا . ونن  كذ إ نكثردذذا يف يث ذذات العؼاثذد والذذردّ 

السقر الؿدكقة ك إ نكثردا يف إحؽام الشرطقة، ويف الرد طؾك القفقد والـصذارى، 

«كر غ وات الـ ل كر الؿـافؼقـ، والػ قى يف مساثؾ، وذِ وذِ 
(1)

.  

  

                                                   

 .(7/74)ال سفقؾ لعؾقم ال ـ وؾ، ابـ ج ي الؽؾ ل،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(99) 

 :(هث 751 ت:ادلطلب التاضع: جهىد ابي قين اجلىزية )

  موووعات الؼرآن وأقسامه ومؼاصده عـد ا ن الؼقم: :أوًل 

يلذك  (الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الةفؿقذة والؿعطؾذة) :ذد  ابـ الؼقؿ يف ك ابف

ـ  ذؾ  طذذـ ففذذؿ وذغ َمذذنن  ندسذام مق ذذقطات الؼذرآن طشذذرة، وذلذؽ طـذذد بقاكذذف ل َ 

 ؼقلذف:بة لؾؼذرآن فيه الؿق قطات العشرطؿقمات الؼرآن وخصقصانف، وَطـَْقَن ل

«كر الوجوه ال ي تـؼسم إلقفا معاين ألػاظ الؼرآنذ  »
(1)

. 

مق ذقطات الؼذرآن )ودذق وروذد بذف  (معاين الؼذرآن)فابـ الؼقؿ اس خدم لػظ 

ؿ طذـ : ٕن  يف آحاد ديه الؿق قطات مؼاصذد درآكقذة ذكردذا مذـ نؽّؾذ(ومؼاصده

الذف، ودذيا ذكذره اإلمذام مثؾ: ال عروػ باهلل ونسؿاثف وصػانف ونفع ،مؼاصد الؼرآن

ؿ طذذـ ذكذذره جؿفذذقر مذذـ نؽّؾذذ (الؿعذذاد)ومؼصذذد  (،جذذقادر الؼذذرآن)الغ الذذل يف 

مؿذذا ذكذذره الةؿفذذقر يف مؼاصذذد الؼذذرآن  (الؼصذذص)مؼاصذذد الؼذذرآن، وكذذيلؽ 

 ث طـ مؼاصد الؼرآن.ا بعض مـ نحدّ ذكره نوًض  (إمثاإ)ب ع قرات مخ ؾػة، و

 ،لعشذرة ال ذل ذكردذا ابذـ الؼذقؿا نؾؽ الؿؼاصد والؿق قطات الؼرآكقذة اونمّ 

   ففل:

                                                   

 .(2/684)الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الةفؿقة والؿعطؾة، ابـ الؼقؿ،  اكظر: (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(700) 

ف لع ذذاده بلسذذؿاثف وصذذػات نعروػذذف سذذ حاكف كػَسذذ الؼسةةم )الؿؼصةةد( انول:

 وما و  ع ذلؽ. ،كؿالف، وكعقت جاللف، ونفعالف، ونكف واحد ٓ شروؽ لف

مذا اس شذفد بذف طؾذك ذلذؽ مذـ آوذات ددرنذف وآثذار  الؼسم )الؿؼصةد( الثةاين:

 ذذف ونصذذـاف ؿ إطؾذذك وإسذذػؾ مذذـ نكذذقاع برو  ن يف العذذالؼ وذرَ حؽؿ ذذف فقؿذذا خَؾذذ

 خؾقؼ ف.

مذذا اشذذ ؿؾ طؾقذذف بذذد  الخؾذذؼ ويكشذذاته ومادنذذف  الؿؼصةةد( الثالةةث:)الؼسةةم 

ؼ آدم ويسذةاد ْؾذواب داطف لف، وس ؼ بعضف طؾك بعذض، وطذدد نوذام ال خؾقذؼ، وَخ 

 وما و  ع ذلؽ. ،ده وطصقاكفالؿالثؽة، وشلن يبؾقس ونؿر  

 ،كذر الؿعذاد والـشذلة إخذرى وكقػق ذف وصذقرنفذِ  الؼسم )الؿؼصةد( الرا ةع:

 .اجدودً  اويطادهتؿ خؾؼً  ،ويحالة الخؾؼ فقف مـ حاإ يلك حاإ

 ذِ  الؼسم )الؿؼصد( الخامس:
ّ
 كر نحقالفؿ يف معذاددؿ واكؼسذامفؿ يلذك شذؼل

 وما و  ع ذلؽ. ، ف ومث قر بفؾَ ومسرور بؿـؼَ  ،وسعقد

وإمذذؿ الخالقذذة، ومذذا  كذذر الؼذذرون الؿا ذذقة،ذِ  الؼسةةم )الؿؼصةةد( السةةادس:

جرى طؾقفؿ وذكر نحقالفؿ مع نك قاثفؿ، ومذا كذ إ بلدذؾ العـذاد وال ؽذيو  مذـفؿ 

لقؽقن ما جرت طؾقف نحقاإ الؿا ذقـ  :مـ الذَؿُثالت، وما حؾ  هبؿ مـ العؼقبات

 طهة لؾؿعاكدوـ فقحيروا سؾقو س قؾفؿ يف ال ؽيو  والعصقان.



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(707) 

 رهبا لفؿ، والؿقاطظ ال ذل وطظفذؿ إمثاإ ال ل  الؼسم )الؿؼصد( السا ع:

لق دذذدوا فقفذذا ووككذذقا  :هبذذا، وـذذ ففؿ هبذذا طؾذذك دذذدر الذذدكقا ودصذذر مذذدهتا وآفادفذذا

اإلخذذالد يلقفذذا، وورغ ذذقا فقؿذذا نطذذد  لفذذؿ يف أخذذرة مذذـ كعقؿفذذا الؿؼذذقؿ وخقردذذا 

 الداثؿ.

 ،ما نضؿـف مـ إمذر والـفذل وال حؾقذؾ وال حذروؿ الؼسم )الؿؼصد( الثامن:

ومذا وح ذف مذـ إطؿذاإ وإدذقاإ وإخذال  ومذا  ،ما فقف صاط ف ومعصذق فوبقان 

وؽردف وو غضف مـفا، وما وؼذرب يلقذف ووذدين مذـ ثقابذف، ومذا و عذد مـذف ووذدين مذـ 

دا، وزواجذر  .طؼابف ؿ ابـ الؼقؿ ديا الؼسؿ يلك فروض فر فا، وحذدود حذد  ودس 

 ؿ رغ   فقفا.قَ زجر طـفا، ونخال  وِش 

دؿ ومداخؾذف طؾذقفؿ، اه مـ شلن طذدوِّ ففؿ يوّ ما طر   ال ا ع: الؼسم )الؿؼصد(

ففؿ يوّ  ـ مـف، وآحكاز مذـ اه مـ صروؼ ال حّص ومؽاوده لفؿ، وما وروده هبؿ، وطر 

ومذا  ،صق قا بف يف معركة الحرب بقـفؿ وبقـفبؾقغ كقده مـفؿ، وما و داركقن بف ما نُ 

 و  ع ذلؽ.

ػقر بقـذف وبذقـ ط ذاده طذـ نوامذره مذا وخذ ص بالسذ العاشةر: )الؿؼصد( الؼسم

وما و عؾذؼ  ، فمّ كر حؼقدف طؾك نُ وذِ  ،وما اخ صف بف مـ اإلباحة وال حروؿ ،وكقادقف

بيلؽ
(1)

. 

                                                   

 .(686-2/684)الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الةفؿقة والؿعطؾة، ابـ الؼقؿ،  اكظر: (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(702) 

 ر دذيه الؿق ذقطات والؿؼاصذد العشذرة لؾؼذرآن:داإ ابذـ الؼذقؿ بعذد نن ذَكذ

«ففذذيه طشذذرة ندسذذام طؾقفذذا مذذدار الؼذذرآن»
(1)

والؼسذذؿ إوإ مذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن  .

يف آوذات  اويوضذاًح  اال ذل ذكردذا ابذـ الؼذقؿ دذل نكثذر مؼاصذد الؼذرآن بقاًكذالعشرة 

ودد شرح ذلؽ ابـ الؼقؿ ،وذلؽ لضرورة معرف ف طـد الخؾؼ :الؼرآن
(2)

. 

آخر لؿق قطات الؼرآن ومؼاصده مذـ حقذث الخذه  اوذكر ابـ الؼقؿ نؼسقؿً 

 ودل: ،واإلكشا ، فيد  يلك نن الؼرآن وش ؿؾ طؾك خؿسة ندسام نو مق قطات

 إمر. -1

 الـفل. -2

 اإلباحة. -3

 الخه طـ الخالؼ نعالك ونسؿاثف وصػانف ونحؽامف. -4

 الخه طـ الخؾؼ )الع اد(. -5

الؼذذذرآن مذذذداره طؾذذذك الخذذذه  ينّ » :(زاد الؿعذذذاد)وؼذذذقإ ابذذذـ الؼذذذقؿ يف ك ابذذذف 

واإلكشا ، واإلكشا  ثالثة: نمر، وهنل، ويباحة. والخذه كقطذان: خذه طذـ الخذالؼ 

«ؼفؾْ لك ونسؿاثف وصػانف ونحؽامف، وخه طـ َخ نعا
(3)

.   

                                                   

 .(686-2/684)الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الةفؿقة والؿعطؾة، ابـ الؼقؿ،  (1)

 .(367-7/366)الؼقؿ،  الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الةفؿقة والؿعطؾة، ابـ اكظر: (2)

 .(307-7/306)زاد الؿعاد يف ددي خقر الع اد، ابـ دقؿ الةقزوة،  (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(703) 

دذد  ونؼسقؿ الؼرآن يلك الخذه واإلكشذا  كؿذا ذكذره ابذـ الؼذقؿ يف دذيا الذـّص 

يف كالمذف الذيي سذ ؼ يف م حذث مؼاصذد  ؒ س ؼف يلك ذلؽ شذقخف ابذـ نقؿقذة 

الؼرآن طـده
(1)

. 

 (، اإلكشذذا)و (الخذذه)ودذذد اخ ذذار ال ركشذذل يف الهدذذان نؼسذذقؿ الؼذذرآن يلذذك 

نن  سذقرة اإلخذالص  ُم   ًِعا ٓبـ الؼقؿ وشذقخف ابذـ نقؿقذة فؼذاإ يف معـذك دقلذف 

والخذه  ،خذه ويكشذا  ين  الؼرآن دسؿان: ونحسـ ما دقؾ فقف:» الؼرآن: ثؾثنعدإ 

ففذيه ثالثذة، وسذقرة اإلخذالص  ،خه طـ الخالؼ وخذه طذـ الؿخؾذق  :دسؿان

«ار ثؾث الؼرآنففل هبيا آط   :نخؾص  الخه طـ الخالؼ
(2)

. 

وُوِعقُد ابـ الؼقؿ ال دب ر يف الؼرآن، ووالحذظ نن  مق ذقطات الؼذرآن ٓ نخذرج 

 ودؿا: ،قـؿ  فمال عروػ بلمروـ  طـ نمروـ، ونن  مؼصقده

ال عروػ بالدكقا ونحؽامفا، وم عؾؼاهتا، وإمقر القادعة فقفا مـ نفعذاإ  -7

 ػقـ وغقردا.الؿؽؾ  

 ما وؼع فقفا. ال عروػ بأخرة و -2

يف  اكذان الؼذرآن شذطروـ: شذطرً  اولّؿذ» :(زاد الؿعاد)وؼقإ ابـ الؼقؿ يف ك ابف 

وم عؾؼاهتا، وإمقر القادعة فقفذا مذـ نفعذاإ الؿؽؾػذقـ وغقردذا،  قا ونحؽامفاالدك

                                                   

 .(77/734)ا: مةؿقع الػ اوى، . واكظر نوًض 765ابـ نقؿقة، ص ،اكظر: جقاب ندؾ العؾؿ واإلوؿان (1)

 .(7/446)الهدان يف طؾقم الؼرآن، ال ركشل،  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(704) 

 [ال ل لة] چٹ ڤ ڤ ڤچ :يف أخرة وما وؼع فقفا، وكاك  سقرة اوشطرً 

ّٓ يكَ ر، فؾؿ وُ طْ الّش    مـ نولفا وآخردا لفياَص خؾِ دد نُ  ومذا وؽذقن   أخذرةُ ر فقفذا ي

«اهنا، كاك  نعدإ كصػ الؼرآنفقفا مـ نحقاإ إرض وسؽّ 
(1)

.  

   كظر ا ن الؼقم: چٿ ٿ ٿ ٿچ ران الؼرآن عؾى معـى: دو   ا:ثاكقً 

يذا كان جؿفقر العؾؿا  اليوـ نحدثقا طـ مؼاصذد الؼذرآن وغقذردؿ وذيد قن 

فنن  ابذـ الؼذقؿ وذرى نن  يف الػانحذة  :فمؼاصد الؼرآن كؾّ   يلك نن  الػانحة دد جؿعَ 

مؼاصذذد  اعَ ذذآوذة واحذذدة دصذذقرة مشذذ ؿؾة طؾذذك كؾؿ ذذقـ، ودانذذان الؽؾؿ ذذان دذذد جؿَ 

 سر  الػانحة ومؼصددا دد ُجِؿَع يف دانقـ الؽؾؿ قـ. نّ ي ف، نْي الؼرآن كؾّ 

ـ جؿعفا مِ لؿ وـػرد بف ابـ الؼقؿ، فؼد  مؼاصد الؼرآن يف آوة واحدة وَجْؿعُ 

يف بعض آوات الؼرآن ال ل دل بؿثابة  -كؿا س ؼ ذلؽ طـف-ابـ العربل  ؾفِ  ْ دَ 

 يئ   ىئ چ أوات الؽؾقات يف جؿع مؼاصد الؼرآن ومق قطانف كؼقلف نعالك:

جب حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث    ىث  يث  حج  مج  

 چڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ ودقلف: ،[72: الطال ] چمخ حخ  جخ جح  مح

: الدخان] چيئ  جب  ىئ مئ حئ جئ یچ وكؼقلف: ،[56: ارواتالي]

                                                   

 .(7/307)بـ دقؿ الةقزوة، زاد الؿعاد يف ددي خقر الع اد، ا (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(705) 

: الؿممـقن] چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵چ ودقلف: ،[38

775]
(1)

. 

 :ودؿذا ، قـف لؿؼاصد الؼرآن يف آوؼ طـ فخر الدوـ الرازي جؿعُ وكيلؽ س َ 

[2: دذقد] چڻ ڻ  ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ  ہ ہچدقلف نعالك يف سقرة دذقد: 
(2)

ويف  ،

ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  چ ل ؼرة:دقلف نعالك يف سقرة ا

[285: ال ؼرة] چڻ  ڻ  ۀ   ۀ
(3)

.  

ٿ ٿ ٿ چ وذدذذ  ابذذـ الؼذذقؿ يلذذك نن  الؼذذرآن ٓ وخذذرج طذذـ معـذذك:

 ،، وبعد نن فسر أوذة ذدذ  يلذك نن الؼذرآن وذدور حذقإ دذيه الؽؾؿذةچٿ

الؼذذرآن مذذداره طؾذذك دذذيه » ، فؼذذاإ:چٿ ٿ ٿ ٿچدقلذذف نعذذالك:  :ني

كقػ ودور الؼرآن كّؾف مـ نّولف يلك آخره طؾقفؿا، وكيلؽ الخؾؼ،  ْؾ م  ونل ،الؽؾؿة

ؾِّ الغاوذذات، ا َٕجذذوإمذذر والثذذقاب والعؼذذاب والذذدكقا وأخذذرة، وكقذذػ نضذذّؿـ َ 

ونكؿذذؾ القسذذاثؾ، وكقذذػ ننذذك هبؿذذا بضذذؿقر الؿخاصذذ  الحا ذذر، دون  ذذؿقر 

ذااك قذرً  ك اًبذا الغاث ، وديا مق قع وسذ دطل كحذـ بصذدده  ، ولذقٓ الخذروج طؿ 

                                                   

 .542داكقن ال لووؾ، ابـ العربل، ص اكظر: (1)

 .(77/374)مػانق  الغق ، الرازي،  اكظر: (2)

 .(26/233)، الؿرجع السابؼ اكظر: (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(706) 

مذذدارج )ـ نراد القدذذقف طؾقذذف فؼذذد ذكركذذاه يف ك ذذاب: ٕو ذذحـاه وبسذذطـاه، فَؿذذ

الرسذذذالة  ) :ويف ك ذذذاب ،([يوذذذاو كع ذذذد ويوذذذاو كسذذذ عقـالسذذذالؽقـ بذذذقـ مـذذذازإ 

«(الؿصروة
(1)

. 

الخؾؼ وإمذر، والؽ ذ  والشذراثع، والثذقاب  رّ وِس » :اووؼقإ ابـ الؼقؿ نوًض 

قـ، وطؾقفؿذا مذدار الع قدوذة وال قحقذد، ح ذك والعؼاب اك فك يلذك دذانقـ الؽؾؿ ذ

ع معاكقفذذا يف ال ذذقراة واإلكةقذذؾ ماثذذة ك ذذاب ونربعذذة ك ذذ ، جَؿذذ دقذذؾ: نكذذ إ اهللُ 

والؼذذرآن، وجؿذذع معذذاين دذذيه الؽ ذذ  الثالثذذة يف الؼذذرآن، وجؿذذع معذذاين الؼذذرآن يف 

ٿ ٿ ٿ چ ؾ يف الػانحة، ومعذاين الػانحذة يف:ؾ، وجؿع معاين الؿػص  الؿػص  

قـ ط ده كصػقـ، فـصذػفؿا ا الؽؾؿ ان الؿؼسقم ان بقـ الرب وب، ودؿچٿ

«(يواو كس عقـ)ودق  ،وكصػفؿا لع ده ،(يواو كع د)ودق  ،لف نعالك
(2)

.   

 عة ومؼاصذذد الؼذذرآن وذذيد قن يلذذك ننّ ويذا كذذان بعذذض طؾؿذذا  مؼاصذذد الشذذرو

فذنّن  مؼصد الشروعة ومؼصد الؼرآن دق صالح الع د وسعادنف يف الذدكقا وأخذرة،

ّٓ  ذلذذؽ ٓ وذذ ؿ   ابذذـ الؼذذقؿ وذذرى ننّ  ٿ ٿ ٿ چ ب حؼقذذؼ معـذذك دقلذذف نعذذالك: ي

: صذذالح الع ذذد وسذذعادنف يف نحؼقذذؼ معـذذك دقلذذف» فقؼذذقإ ابذذـ الؼذذقؿ: ،چٿ

                                                   

 .76-75نسرار الصالة، ابـ الؼقؿ، ص (1)

: و: الصالة ونحؽام ناركفا، (7/95)مدارج السالؽقـ بقـ مـازإ يواو كع د ويواو كس عقـ، ابـ الؼقؿ،  (2)

 .744ابـ الؼقؿ، ص



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(707) 

فنن الع قدوة ن ضؿـ الؿؼصقد الؿطؾقب لؽـ طؾذك  :چٿ ٿ ٿ ٿچ

اهلل  عودذد جَؿذ، س عان بف طؾك الؿطؾقب...والؿس عان دق اليي وُ  ،نكؿؾ القجقه

 حاكف بقـ دذيوـ إصذؾقـ يف مقا ذع مذـ ك ابذفس
(1)

ڳ ڳ چكؼقلذف :  :

ىئ ىئ ىئ یی ی ی  جئ  چف شذذذعق : ودقلذذذف طذذذـ ك ّقذذذ ،[723: دذذذقد] چڱ

: الػردذان] چٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ، ودقلف: [88: دذقد] چحئ

 چڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ ڇ ڇچودقلذذذذذذذذذذذذذذف :  ،[58

: الرطذد] چڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    چودقلف :  ،[9-8: الؿ مؾ]

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   چ: ڠحـػذذذا  نن ذذذاع يبذذذرادقؿ ودقلذذذف طذذذـ ال ،[30

«[4: الؿؿ حـة] چېئ
(2)

. 

                                                   

ح بيلؽ ابـ الؼقؿ يف ك ابف (7) )صروؼ الفةرنقـ وباب  :ديه الؿقا ع دل س عة مقا ع كؿا صر 

فنن ديه الع ادة ن ضؿـ الؿؼصقد  :چٿ ٿ ٿ ٿچ :معـك دقإ الع د» داإ: (،السعادنقـ

ويف ، الؿؽروه... ن بف طؾك حصقإ الؿطؾقب ودفعِ س عاوالؿس عان دق اليي وُ  ،الؿطؾقب طؾك نكؿؾ القجقه

. وداإ ابـ 97صروؼ الفةرنقـ وباب السعادنقـ، ابـ الؼقؿ، ص«. الؼرآن س عة مقا ع نـ ظؿ ديوـ إصؾقـ

واإلكابة  ،ال قكؾ ودق القسقؾة :  إصؾقـففيه الس عة مقا ع جؿعَ » الؼقؿ بعد نن ذكر ديه الؿقا ع الس عة:

فلشرف غاوانف ال ل ٓ غاوة لف  ،ووسقؾة مقصؾة يلك نؾؽ الغاوة ةلف مـ غاوة مطؾقب لع د ٓ بدّ ا فننّ  .ودل الغاوة

وٓ  ،ونطظؿ وساثؾف ال ل ٓ وسقؾة لف غقردا ال  ة ال قكؾ طؾك اهلل وآس عاكة بف ،مـفا ط ادة ربف واإلكابة يلقف ّؾ نَج 

 ّٓ صروؼ الفةرنقـ وباب «. اوات ونؾؽ نشرف القساثؾففيه نشرف الغ ، هبيه القسقؾةس قؾ لف يلك ديه الغاوة ي

 .387السعادنقـ، ابـ الؼقؿ، ص

  .(7/27)يغاثة الؾفػان مـ مصاود الشقطان، ابـ الؼقؿ،  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(708) 

 ر الؼرآكقة:و  اه ؿام ا ن الؼقم  بقان مؼاصد الس   ا:ثالثً 

ر الؼرآكقة مؿا دؾ  طـذد نكثذر الؿ ؼذدمقـ، وٓ نةذد قَ ين  آد ؿام بؿؼاصد الس  

ّٓ  الفؿ كالمً  د فقفذا الػضذؾ بسذ   جاللذة  السذقر ال ذل ورَ يف بقان مؼاصد السقر ي

مؼصذذددا: مثذذؾ سذذقرة الػانحذذة، وسذذقرة اإلخذذالص، وسذذقرة ال ل لذذة، وسذذقرة 

ب قذان مؼاصذد السذذقر،  ـ ادذ ؿّ ـ نواثذؾ َمذووؿؽذـ اط  ذار ابذـ الؼذقؿ مِذ .الؽذافرون

ذ وسذ    .قذدانؼ يف خذقض دذيا الؿ ْ وذلؽ د ؾ اإلمام ال ؼاطل اليي اشذ فر بالس 

ـ طذذدم معرفذذة يسذذفامات وجفذذقد ابذذـ الؼذذقؿ يف بقذذان مؼاصذذد السذذقر دذذق طذذدم َمذذ

يف  وطذذدم نللقػذذف لؽ ذذاب مسذذ ؼّؾ  ،ى لؾ حذذث طذذـ دذذيا الةاكذذ  يف مملػانذذفنصذذد  

كؿا ذكر ذلذؽ يف ك ابذف  ،ة د ؾ الشروع فقفد ب للقػف فعاجؾ ف الؿـقّ ال ػسقر اليي وطَ 

(بداثع الػقاثد)
(1)

قا طذـ جفذقده يف ال ػسذقر نو الذيوـ جؿعذقا وح ك الذيوـ ك  ذ .

ـّ   مؼاصد السقر وأوات. ندقالف يف ال ػسقر لؿ وشقروا يلك اد ؿامف بػ

ف يف ـ ندؿ مملػذات ابذـ الؼذقؿ ال ذل ادذ ؿ فقفذا ب قذان مؼاصذد السذقر ك اُبذومِ 

وكيلؽ ضفر اد ؿام ابذـ الؼذقؿ  (،ال  قان يف ندسام الؼرآن) :كندسام الؼرآن الؿسؿ  

 ،(الػقاثذد) :وك ابذف ،(بذداثع الػقاثذد) :مؼاصد بعض السقر الؼرآكقة يف ك ابفب قان 

 :ودذق ك ذاب ،ل قذان مؼاصذد سذقرة الػانحذة امػذردً  ار نللقًػذع َ ذالذيي وُ  وك ابف الػيّ 

 .  (مدارج السالؽقـ بقـ مـازإ يواو كع د ويواو كس عقـ)

                                                   

 .(742-7/747)بداثع الػقاثد، ابـ الؼقؿ،  اكظر: (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(709) 

السذقرة لذف مذـ  صذ ُنخؾِ ابـ الؼقؿ ب قان مؼاصد السقر الؼرآكقة وبقذان مذا  اد ؿّ 

ر طذـ ذلذؽ بلسذالق  كثقذرة، وبع ذارات إغراض والؿؼاصد والؿق قطات، ووع ِّذ

فؿـ السقر ال ل ذكر لفا  :مخ ؾػة، كؿا سقليت كؿاذج ذلؽ طـف يف دامش ديا ال حث

مؼاصذذد ونغذذراض: سذذقرة الػانحذذة
(1)

وسذذقرة  ، 
(2)

وسذذقرة الشذذؿس ،
(3)

وسذذقرة ، 

الػةذذذذذذذذذذذذذذذر
(4)

وسذذذذذذذذذذذذذذذقرة ال ؾذذذذذذذذذذذذذذذد ،
(5)

الذذذذذذذذذذذذذذذذهوجوسذذذذذذذذذذذذذذذقرة ، 
(6)

 ، 

                                                   

فضؾ القساثؾ ناوات ط قدو ف والغ ّؾ فلَج  :الغاوات ونفضؾ القساثؾ ّؾ ـة َٕج ودل م ضؿِّ » وؼقإ ابـ الؼقؿ طـفا: (7)

ّٓ  ،يطاك ف  .القساثؾ ّؾ َج نطؾك الغاوات ويطاك ف نفع ادنف  ،قـ طؾك ط ادنف غقرهعِ  دق وٓ مُ فال مع قد وس حؼ الع ادة ي

كةقؾ والؼرآن ال قراة واإل :ودل ،ربعةنع معاكقفا يف جؿَ  ،ربعة ك  نثة ك اب واك إ اهلل س حاكف ونعالك منودد 

ٿ  چوجؿع معاكقفا يف:  ،وجؿع معاكقف يف الػانحة ،ؾوجؿع معاكقف يف الؿػص   ،معاكقفا يف الؼرآن ، وجؿعوال بقر

«. لفقةنقحقد الربقبقة ونقحقد اإل :ودؿا ،ودد اش ؿؾ  ديه الؽؾؿة طؾك كقطل ال قحقد ،چٿ  ٿ  ٿ

  (.205الؼقؿ، ص الصالة ونحؽام ناركفا، ابـ)

واكؼسذام الـذاس  ،نؼرور الؿ دن والؿعاد وال قحقد والـ قة واإلوؿذان بالؿالثؽذة نضؿـ » ذكر ابـ الؼقؿ نن  السقرة: (2)

لذف اكؿ ا وضذادّ ـ  يث ات صػات الؽؿاإ هلل ونـ وفف طؿّ ونضؿ   ،ونوصاف دمٓ  ودمٓ  ،يلك دالؽ شؼل وفاث  سعقد

ق طالؿ أخرة وإصذغر ودذق إكه ود :ـقْ ؿَ والعالَ  ،الصغرى والؽهى :ر فقفا الؼقام قـوذكَ  ،مـ الـؼاثص والعققب

 «.وذكر فقفا خؾؼ اإلكسان ووفانف ويطادنف وحالف طـد وفانف ووقم معاده ويحاص ف س حاكف بف مـ كذؾ وجذف ،طالؿ الدكقا

  .(5)الػقاثد، ص

 .23قؼ  لؾ قحقد. اكظر: ال  قان يف ندسام الؼرآن، ابـ الؼقؿ، صذكر ابـ الؼقؿ نن  السقرة ِس  (3)

 .33ـ ف السقرة مـ مق قطات ومؼاصد اكظر: ال  قان يف ندسام الؼرآن، ابـ الؼقؿ، صقؿ ما نضؿ  ذكر ابـ الؼ (4)

وباهلل  ،ف لمؾ ديه السقرة طؾك اخ صاردا وما اش ؿؾ  طؾقف مـ مطال  العؾؿ واإلوؿان» داإ يف آخر السقرة: (5)

 . 39ال  قان يف ندسام الؼرآن، ابـ الؼقؿ، ص«. ال قفقؼ

ونهنا ك اب  ،قرة دد اش ؿؾ  طؾك اخ صاردا طؾك ال قحقد، واإلطادة الؿ ضؿـ ل قحقد ربقبق فذكر نّن الس (6)

 .98-97ـ ففؿفا. اكظر: ال  قان يف ندسام الؼرآن، ابـ الؼقؿ، صيف نصقإ الدوـ نؽػل مَ  مس ؼّؾ 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(770) 

تالسوسقرة الؿر
(1)

، وسذقرة الؼقامذة
(2)

، وسذقرة وذس
(3)

، وسذقرة الؽذافرون
(4)

، 

وسقرة السةدة وسقرة اإلكسان
(5)

. 

نػسذقر  ـ بذلّي س عِ كر مؼصد سقرة الؽافرون نك ف لؿ وَ ودد بق ـ ابـ الؼقؿ طـد ذِ 

يف معرفذذة مؼاصذذد نؾذذؽ السذذقرة وغقردذذا مذذـ السذذقر الؼرآكقذذة، بذذؾ كذذان ذلذذؽ مذذـ 

ؾفام اهلل لف ومؿا ود ف اهلل مـ العؾؿ والػضؾ يف اس خراج نؾؽ الؿؼاصد، ودد اس 

كذذذر مؼاصذذذد السذذذقر وفقاثذذذددا وح ذذذقي طؾذذذك ذِ  اكذذذقى يف كػسذذذف نن وؽ ذذذ  ك اًبذذذ

                                                   

 .746ذكر نّن مؼصددا دق ذكر الؿ دن والؿعاد. اكظر: ال  قان يف ندسام الؼرآن، ابـ الؼقؿ، ص (1)

ونحقاإ الـاس يف  ،ـ  ذكر الؿ دن والؿعاد والؼقامة الصغرى والؽهىنشار ابـ الؼقؿ يلك نهنا نضؿ   (2)

ونضؿـ  وصػ الروح. اكظر: ال  قان يف ندسام  ،بةؿة وباسرة معي  الؿعاد واكؼسام وجقدفؿ يلك كاضرة مـع  

 .753الؼرآن، ابـ الؼقؿ، ص

ـ مات طؾقف. اكظر: الروح، شرى بالةـة ٕدؾ ال قحقد وغ طة مَ اد وال ُ ذكر نّن فقفا مـ ال قحقد والؿع (3)

 .77ابـ الؼقؿ، ص

 فؼاإ: ،ذكر ابـ الؼقؿ نّن مؼصد ديه السقرة إطظؿ دق الها ة الؿطؾقبة بقـ الؿقحدوـ والؿشركقـ (4)

ا الةاك قـ نحؼقؼً  ولفيا ننك بالـػل يف :فؿؼصقددا إطظؿ دق الها ة الؿطؾقبة بقـ الؿقحدوـ والؿشركقـ»

«. ة الػةر وسـة الؿغربـّ يف ُس  (دؾ دق اهلل نحد) :وؼرهنا بسقرة ولفيا كان الـ ل ، لؾها ة الؿطؾقبة...

 .(7/738)بداثع الػقاثد، ابـ الؼقؿ، 

كر ما كان وما وؽقن ذكر ابـ الؼقؿ طـ شقخف ابـ نقؿقة نن  مؼصد سقرة السةدة وسقرة اإلكسان دق ذِ  (5)

فنهنؿا اش ؿؾ ا طؾك خؾؼ آدم، وطؾك  ،اس ح اب درا هتؿا وقم الةؿعة وي طـ الـ ل ليا رُ  :عةوقم الةؿ

ة بؿا كان فقف ذكر الؿعاد وحشر الع اد، وذلؽ وؽقن وقم الةؿعة، وكان يف درا هتؿا يف ديا الققم نيكقر لألمّ 

 .(7/364)ووؽقن. اكظر: زاد الؿعاد يف ددي خقر الع اد، ابـ الؼقؿ، 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(777) 

ففذيا مذا فذ   اهلل العظذقؿ بذف مذـ دذيه الؽؾؿذات » ومق قطاهتا، وؼقإ ابذـ الؼذقؿ:

فذذا ومؼصذذقددا وبذذدوع طظؿذذة دذيه السذذقرة وجالل القسذقرة والـ ذذية الؿشذذقرة يلذذك 

بذؾ  ،نقجذد فقذف ع لفيه الؽؾؿات مذـ مظذانّ مـ غقر اس عاكة ب ػسقر وٓ ن     ،كظؿفا

واهلل وعؾذؿ نين لذق وجذدهتا يف  ،ؿذف اهلل ونلفؿذف بػضذؾف وكرمذفدل اس ؿال  مؿذا طؾ  

بػضذذؾف  الؿذذان   وطسذذك اهللُ  ،ك ذذاب ٕ ذذػ فا يلذذك داثؾفذذا ول الغذذ  يف اس حسذذاهنا

قـ طؾذذك نعؾقذذؼ ِعذذي ططذاته طؾذذك غقذذر دقذذاس الؿخؾذقدقـ نن وُ القاسذع العطذذا  الذذي

ودذد ك  ذ  طؾذك مقا ذع م ػردذة مذـ الؼذرآن  ،نػسقر ديا الـؿط وديا إسذؾقب

واهلل  ،سبحسذذ  مذذا وسذذـ  مذذـ دذذيا الذذـؿط ودذذ  مؼذذامل بؿؽذذة وبال قذذ  الؿؼذذدّ 

«ينؿام كعؿ ف الؿرجقّ 
(1)

.   

 صد السورة عـد ا ن الؼقم:ال رجقح  قن اخ الف الؿػسرين  الـظر إلى مؼ ا:را عً 

وطـد حدوث ابـ الؼقؿ طـ اخ الف الؿػسروـ يف الضؿقر الؿسذ ك يف الػعذؾ 

ادا) حقذث جعؾذف  :[70: الشذؿس] چڄ ڃ ڃ ڃچالقارد يف دقلف نعذالك:  (دس 

ذ   ايلك اإلكسان، وجعؾف أخذرون راجًعذ ابعضفؿ راجعً  يلذك اهلل نعذالك، فؼذد رج 

طؾذك نن  مؼصذد السذقرة دذق ال قحقذد، ودذق الذيي  ادً ابـ الؼقؿ الؼقإ الثذاين اط ؿذا

 ،او قافؼ مع الؼقإ الثاين اليي ُورِجُع الضؿقر يلك اهلل، ودذيا الكجذق  جؿقذؾ جذد  

                                                   

 .(742-7/747)اثع الػقاثد، ابـ الؼقؿ، بد (7)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(772) 

راطل مؼصد السذقرة ونغرا ذفا طـذد آخذ الف مثؾ ديا الكجق  اليي وُ  ولؿ نرَ 

 طـد نحد مـ الؿػسروـ غقره. -حس  اصالطايت-

ڄ چ سذلل  ابذـ إطرابذل طذـ دقلذف: :إ نبق الع اسودا» وؼقإ ابـ الؼقؿ: 

ك) :فؼاإ ، چڃ ڃ ڃ دس  كػسذف مذع الصذالحقـ ولذقس مذـفؿ،  :معـذاه (دس 

 نخػك كػسف يف الصالحقـ، ورى الـاس نكذف مذـفؿ ودذق مـطذقٍ  :وطؾك ديا فالؿعـك

اهلل  طؾك غقر ما وـطقي طؾقف الصالحقن. وداإ صاثػذة نخذرى الضذؿقر ورجذع يلذك

زكادذا اهلل ونصذؾحفا.    كػذٌس دذد نفؾَحذ إ ابـ ط اس يف رواوة ططذا :دا ،س حاكف

ت سذعدَ  دذالقا: ،بذـ ج قذر ومؼانذؾدقإ مةادذد وطؽرمذة والؽؾ ذل وسذعقد وديا 

ردذذا ووف ؼفذذا لؾطاطذذة ح ذذك طؿؾذذ  هبذذا،    كػذذٌس ونفؾَحذذ كػذذٌس  نصذذؾحفا اهلل وصف 

اب دذيا وخاب  وخسرت كػس ن ذؾ فا اهلل ونغقادذا ونبطؾفذا وندؾؽفذا. دذاإ نربذ

وطؾذك  ،طؾذك وحداكق ذف ردذا ٕهنذا نذدّإ دد ندسؿ اهلل هبيه إشذقا  ال ذل ذكَ  الؼقإ:

ره وخسارة مَ فالح مَ  ـ خيلف، ح ك ٓ وظـ نحد نكذف دذق الذيي و ذقلك نطفقذر ـ صف 

م، دالقا: ودذيا نبؾذغ يف م ؼدِّ  سابؼ، ودضا ٍ  رٍ دَ كػسف ويدالكفا بالؿعصقة مـ غقر دَ 

«ه السقرة...ال قحقد اليي سقؼ  لف دي
(1)

. 

  

                                                   

 .23ال  قان يف ندسام الؼرآن، ابـ الؼقؿ، ص (7)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(773) 

 عة   أوائل السور  ؿؼاصد  ورها عـد ا ن الؼقم:مـا بة الحروف الؿؼط   ا: ادً  

مـ الؿ احذث ال ذل اك شذػفا ال احذث طـذد ال حذث طذـ جفذقد ابذـ الؼذقؿ يف 

 ،(الحذروف الؿؼطعذة)مؼاصد الؼرآن ومؼاصد السقر، دق مقدذػ ابذـ الؼذقؿ مذع 

ؾف السقرة، ومـ الـؿاذج ال ذل سذادفا وبقان مـاس  فا لؾؿؼصد اليي سقؼ  مـ نج

دذذق نوإ الؿخذذارج،  (الفؿذ ة)فذذيكر نن   ،چٱچ ذالؼرآكقذذة ال ذذل اف  حذ  بذذ السذقرُ 

 وسذرّ  ،والالم مذـ وسذط الؿخذارج، والؿذقؿ آخذر الحذروف، ومخرجذف مذـ الػذؿ

ج مـ ال داوة يلذك القسذط ثذؿ الـفاوذة، فذيكر نرنق  ديه الحروف الثالثة دق ال درّ 

ـة لؿؼصذذد ر الؼرآكقذذة ال ذذل اف  حذذ  هبذذيه إحذذرف الثالثذذة م ضذذؿِّ نن  نغؾذذ  السذذق

ذ» الؿ دن والقسذط والـفاوذة. وؼذقإ ابذـ الؼذقؿ بقذان مذا سذ ؼ: ... چٱچسذر   ْؾ نلم 

وكذذؾ سذذقرة  ،اشذذ ؿؾ  إحذذرف الثالثذذة طؾذذك ال داوذذة والـفاوذذة والقاسذذطة بقـفؿذذا

 :او ذف ونقسذطفاس ػ ح  هبيه إحرف الثالثة ففل مش ؿؾة طؾذك بذد  الخؾذؼ وهن

وغاو ذذف وطؾذذك ال قسذذط بذذقـ ال داوذذة والـفاوذذة مذذـ  ؿفؿشذذ ؿؾة طؾذذك نخؾقذذؼ العذذالَ 

وسذقرة  ،ونـ وذؾ السذةدة ،وآإ طؿذران ،ف لمؾ ذلؽ يف ال ؼذرة ،ال شروع وإوامر

«الروم
(1)

.  

                                                   

  .(3/773)بداثع الػقاثد، ابـ الؼقؿ،  (7)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(774) 

والـؿذذقذج الثذذاين لفذذيا الـذذقع مذذـ العالدذذة بذذقـ الحذذرف الؿؼطذذقع ومؼصذذد 

فنن  ابذـ الؼذقؿ ذدذ  يلذك  ،[ص]ؾف دق سقرة السقرة اليي سقؼ  السقرة مـ نج

 ،ال ذذل دذذل مق ذذقع السذذقرة (الخصذذقمة) :نن  دذذيا الحذذرف نحذذد حذذروف كؾؿذذة

ومؼصددا بقان نكقاع الخصقمات
(1)

. 

  

                                                   

 .(3/774)اكظر: بداثع الػقاثد، ابـ الؼقؿ،  (7)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(775) 

 :(هث 798 ادلطلب العاشر: جهىد أيب إضحاق الشاطيب )ت: 

مؿذذا اشذذ فر طـذذد نكثذذر ال ذذاحثقـ نن  الشذذاص ل دذذق الؿمسذذس لعؾذذؿ مؼاصذذد 

، (الؿقافؼذات) :يف ك ابذف وبذإخّص  ،ث طـ مؼاصدهعة، ودق نبرز مـ نحدّ الشرو

ا لؾ احث بعد ك ابة ديا ال حث دق نن  حدوث الشاص ل طـ الؿؼاصذد لؽـ مؿا بدَ 

ذ ذا بؿؼاصذد الشذروعة فحسذ : القس خاص  مؼاصذد الؼذرآن الؽذروؿ  بذؾ شذؿؾ نوض 

وم احثذذف طؾذذك ال ؼسذذقؿ الثالثذذل لؾؿؼاصذذد الؼرآكقذذة
(1)

: مؼاصذذد أوذذات نطـذذل ،

 ومؼاصد السقر، والؿؼاصد العامة الؽؾقة لؾؼرآن الؽروؿ.  ،)الؿؼاصد ال ػصقؾقة(

ودذذد ضفذذر كذذ وع الشذذاص ل يلذذك ال لصذذقؾ الؿؼاصذذدي طؾذذك م احذذث دلقذذؾ 

بؿ احذث الؼذرآن الؽذروؿ ومذا و عؾذؼ بذف مذـ نػسذقر بعذض  االؽ اب )الؼرآن(، بد ً 

ا َؿذلِ  قة والفداثقذة، وكقكذف نصذاًل كصقصف، واسذ ثؿار مؼاصذده، ومـ ةانذف ال شذروع

مذـ خصذاثص السذقر  :طؾقفا، وم احذث يف طؾذقم الؼذرآن ااه مـ إدلة وحاكؿً دَ طَ 

الؿؽقة والؿدكقة ومق قطاهتؿا، وغقر ذلؽ مـ الؼضاوا ال ذل بسذطفا الشذاص ل يف 

 كؿا سقليت يف الؿ احث أنقة. ،(الؿقافؼات)ك اب 

  

                                                   

ؼرآن، ة يف مؼاصد الذكر ديا ال ؼسقؿ إس اذ الدك قر نحؿد الروسقين يف بحثف بعـقان: جفقد إمّ  (7)

 .7962بحقث ممنؿر: جفقد إمة يف خدمة الؼرآن الؽروؿ، ص :اكظر



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(776) 

 طبي:: تعري  مؼاصد الؼرآن عـد الشاأوًل 

مؿا ذكره كثقر مـ ال احثقـ الذيوـ بحثذقا طذـ مؼاصذد الؼذرآن طـذد الشذاص ل 

كإس اذ الدك قر نحؿد الروسقين
(1)

والدك قر مذراد بؾخقذر ،
(2)

وغقردؿذا، نك ذف لذؿ  

ح،  ف مؼاصد الؼرآن ب عروػ اصطالحل، ويكؿا نشار يشذارة بعقذدة ولذؿ وصذرِّ وعرِّ

لؾؿؼاصذد،  خذاص   الشذاص ل نعروذٌػ د طذـ ولذؿ وذرِ » وؼقإ الذدك قر مذراد بؾخقذر:

ع نقضقذػ الشذاص ل لؿصذطؾ  سقا  مؼاصد الؼرآن نو مؼاصد الشروعة، لؽـ ب    ذ

وؿؽذـ  ،(آط صام)و (الؿقافؼات)يف ك ابل  -اؿـً نو ِ   انصروحً -مؼاصد الؼرآن 

«بف اخاص   انن كس ةؾل نعروػً 
(3)

.  

طؾ  مؼاصذذد ر الذذدك قر مذذراد بؾخقذذر اسذذ خدام الشذذاص ل لؿصذذوبعذذد نن ذَكذذ

ؾ يلك نن  كظرة الشاص ل لؿؼاصد الؼذرآن نو نعروذػ مؼاصذد الؼرآن يف ك ابف، نقّص 

                                                   

 .77اكظر ك ابف: كظروة الؿؼاصد طـد اإلمام الشاص ل، ص (7)

 .دراسة نلصقؾقة: اكظر بحثف طـ مؼاصد الؼرآن طـد الشاص ل بعـقان: مؼاصد الؼرآن طـد الشاص ل (2)

 . 33-32م، ص2079 :، سـة46 :، العدد23 :اكظر: مةؾة الؿعقار، مةؾد

 ، سـة:46 دراسة نلصقؾقة، د. مراد بؾخقر، مةؾة الؿعقار، العدد:: مؼاصد الؼرآن طـد الشاص ل (3)

 .33م، ص2079



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(777) 

دل الؿعاين الؽؾقذة لؾ ـ وذؾ، والؿعذهة  :مؼاصد الؼرآن) الؼرآن طـد الشاص ل دق:

(طـ نغرا ف ال شروعقة والفداثقة
(1)

. 

ولؽـل وجدت نصروًحا طـد الشذاص ل يف بحذث مؼاصذد الؼذرآن: نكذف حذاوإ 

ؿ طـ مؼاصذد الؼذرآن ـ نؽؾّ ره مَ لش ات ما ذكَ  لؿؼاصد الؼرآن جامعٍ  نعروٍػ  ةادَ يو

فً  ،ومق قطانف  ِرً ذا لذ عض إمثؾذة يف ففذؿ مؼاصذد الؼذرآن:َ عوُمْس  لف افؼاإ معرِّ

  بقصذذػ الع قدوذذة، مذذا كذذان مذذـ الؿعذذاين ال ذذل نؼ ضذذل نحؼقذذؼ الؿخاَصذذ وكذذّؾ »

مؼاصذذد الؼذذرآن[، والؿؼصذذقد ]راد واإلدذذرار هلل بالربقبقذذة: فذذيلؽ دذذق ال ذذاصـ الؿذذ

«ك إ الؼرآن ٕجؾفاليي نُ 
(2)

. 

ندخؾ فقف جؿقع الؿؼاصد الؼرآكقة ال ذل ذكردذا العؾؿذا   وديا ال عروػ نصٌؾ 

ع مؼاصد الؼذرآن السذ ة يف دطذقة ؾ الشاص ل ومـ بعده، فاإلمام الغ الل جؿَ  ْ ـ دَ مِ 

الع اد يلك الع قدوة والربقبقة
(3)

. 

ذد مِ  وكيلؽ كةد ابذـ العربذل حقذث نرجذع طؾذقم  ،ثذؾ مذا ذكذره الغ الذلومكِّ

ؼ الع قدوذذذة يلذذك بعذذذض أوذذذات الؼرآكقذذة ال ذذذل نحّؼذذذ (مؼاصذذذد الؼذذذرآن)الؼذذرآن 

                                                   

 ، سـة:46 دراسة نلصقؾقة، د. مراد بؾخقر، مةؾة الؿعقار، العدد:: مؼاصد الؼرآن طـد الشاص ل (7)

 .34م، ص2079

 .(4/278)ص ل، الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشا (2)

 .23جقادر الؼرآن ودرره، الغ الل، ص اكظر: (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(778) 

 چڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ كؼقلذذذذذف نعذذذذذالك: :هلل نعذذذذذالك والربقبقذذذذة

: الذذذدخان] چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ وكؼقلذذذف: ،[56: الذذذياروات]

: الؿممـذذذذذذقن] چ ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵چ ودقلذذذذذذف: ،[38

775]
(1)

. 

حقذث نث ذ   ،وكيلؽ كةد مثؾ ما ذكره الغ الل وابـ العربل طـد ابذـ نقؿقذة

نن  مؼاصد الؼرآن مـ الؼصص والـ قة والؿعاد وغقردا راجعة يلك نقحقد الع ذادة 

كان مؼصد ال قحقد ٓ وسذ غـل بـػسذف طذـ بؼقذة  وينْ  ،ونقحقد إلقدقة )يلفقات(

الؿؼاصد
(2)

.   

ؾ ما س ؼ طـ الشاص ل والغ الل وابـ العربل وابذـ نقؿقذة طـذد ابذـ ثوكةد مِ 

الؿؼصذذقد بذذالؼرآن دطذذقة الخؾذذؼ يلذذك ط ذذادة اهلل ويلذذك  فذذاطؾؿ ننّ » جذذ ي فقؼذذقإ:

بذد  مـفذا، ويلقفؿذا نرجذع  ٓ دذيا الؿؼصذد وؼ ضذل نمذروـ ف، ثذؿ ينّ الدخقإ يف دوـ

ذكذر  :ؼ يلقفذا، وإخذرىطل الخؾذبقان الع ادة ال ل دُ  :نحددؿا ،فمعاين الؼرآن كؾّ 

«بقاطث ن عثفؿ طؾك الدخقإ فقفا ونردددؿ يلقفا
(3)

.   

                                                   

 .542اكظر: داكقن ال لووؾ، ابـ العربل، ص (1)

 .756، 754اكظر: جقاب ندؾ العؾؿ واإلوؿان، ابـ نقؿقة، ص (2)

 .(7/74)ال سفقؾ لعؾقم ال ـ وؾ، ابـ ج ي،  (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(779) 

كر بعذض إمثؾذة مذـ الؼذرآن وُوَق ِّ  الشذاص ل نعروػذف لؿؼاصذد الؼذرآن بذيِ 

ف بف مصطؾ   وو ذقـ نن  ففذؿ مؼاصذد الؼذرآن لذقس  (،مؼاصذد الؼذرآن)طؾك ما طر 

كاك  دذل وسذقؾة يلذك ففذؿ  وين- عاين الؾغقوة لأللػاظ والع اراتبػفؿ ضادر الؿ

ويكؿذذا نػفذذؿ الؿؼاصذذد بذذالغقص يف بذذاصـ الؿعذذاين الؼرآكقذذة طذذـ  -نؾذذؽ الؿؼاصذذد

صروؼ ال دبر وآط  ذار الؼذرآين كؿذا اصذطؾ  طؾقذف الشذاص ل
(1)

كؿذا سذقليت بقذان  ،

 ذلؽ يف م حث مصطؾحات الؿؼاصد طـد الشاص ل.

عـةةةد  (ؼةةةرآنالؿصةةةطؾحات الؿشةةةا فة والؿ عؾؼةةةة  ؿصةةةطؾح )مؼاصةةةد ال ا:ثاكًقةةة

  الشاطبي:

 (دلقذؾ الؽ ذاب)ودد ن ق ـ لل مـ خالإ درا ة ك اب إدلة الشرطقة وم حث 

( نػسذقر ضذادر الؼذرآن وباصـذف)طـد حدوث الشاص ل طذـ  (الؿقافؼات)مـ ك اب 

ه، ودد ذكذر نمثؾذة كثقذرة لؾؿـحذرفقـ طذـ ففذؿ  ف لؿؼاصد الؼرآن وندب ركثرة نعر  

نو  ،(بذاصـ الؼذرآن)ذا طذـ مؼاصذد الؼذرآن بذـِق   ل ِ ذؿْ اصد الؼرآن، ووع ِّر الشاصمؼ

وؼذقإ الشذاص ل بعذد  .(آط  ذار الؼذرآين)نو  ،(باصـ الخطاب)نو  ،(باصـ الؿراد)

ّٓ » نن كؼؾ ما روي طـ الحسـ ال صري ]مـ مراسقؾف[ نك ف دذاإ:  مذا نكذ إ اهلل آوذة ي

ذذرَ » ]دذذاإ الشذذاص ل[: «بؿعـذذك ضذذادر وبذذاصـ-ولفذذا ضفذذر وبطذذـ  بذذلن  الظفذذر  وُفسِّ

 والظادر دق ضادر ال الوة، وال اصـ دق الػفؿ طـ اهلل لؿراده: ٕن اهلل نعالك دذاإ:

                                                   

 .(4/278)اكظر: الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(720) 

. والؿعـك: ٓ وػفؿقن طذـ اهلل [78: الـسذا ] چی  ی  ی   جئ   حئ   مئ  ىئچ

د نهنذؿ ٓ وػفؿذقن كػذذس الؽذالم، كقذذػ ودذق مـذذ إ مذراده مذـ الخطذذاب، ولذؿ وذذرِ 

«اهلل مـ الؽالم بؾساهنؿ؟ ولؽـ لؿ وحظقا بػفؿ مراد
(1)

. 

د الشاص ل نن  اكحراف الؿـحرفقـ و الإ الػِ    العؼدوذة والؽالمقذة رَ ودد نك 

فؼذاإ بعذد  ،يف ففؿ الؼرآن دق بس   طدم ففؿفؿ ل اصـ الؼذرآن )مؼاصذد الؼذرآن(

 ؾذة والخذقارج ونذلووالهتؿ ٔوذات الؼذرآن:نن ذكر نمثؾة نػاسذقر الذذُؿَش َِّفة والؿعطِّ 

ٺ ٿ ٿٿٿ     ٹ چ فة لذذق حؼؼذذ  معـذذك دقلذذف: ِّ ...ودؽذذيا الؿشذذ»

ه طذـ مـذ    بقاصـفا، ونن الذرّب  يف أوات الؿيكقرة لػفؿقا [77: الشذقرى] چٹ

طذـ الصذراط الؿسذ ؼقؿ:  ـ زاغ ومذاَإ َمذ فؽؾ   ،سؿات الؿخؾقدقـ. وطؾك الةؿؾة

ـ نصذاب َمذ ، وكذّؾ اؾًؿذوطِ  اف ؿؼدار ما فانف مـ باصـ الؼرآن ]مؼاصد الؼرآن[ ففؿً 

وصذذادف الصذذقاب: فعؾذذك مؼذذدار مذذا حصذذؾ لذذف مذذـ ففذذؿ باصـذذف ]مؼاصذذد  لحذذّؼ ا

«الؼرآن[
(2)

. 

الذيي وؿؽذـ يصالدذف طؾذك وسذقؾة اسذ ـ اط  (آط  ار الؼرآين)ا اصطالح ونمّ 

د طـذد الشذاص ل كػسذف، فؼذد ورَ  (مؼاصد الؼرآن)مؼاصد الؼرآن، نو طؾك مصطؾ  

صذة مذا ذكذره نحذ  دذيه وخال ،(دلقذؾ الؽ ذاب)يف الؿسللة العاشرة مذـ مسذاثؾ 

                                                   

 .(4/208)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  (1)

 .(4/223)، الؿرجع السابؼ (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(727) 

ط يف شذذكَوُ  (مؼاصذذد الؼذذرآن)نو  (آط  ذذار الؼذذرآين)الؿسذذللة نن  ففذذؿ واسذذ ـ اط 

  ف ود قلف شرصان:صحّ 

 ما يؽون أصل اكػجاره من الؼرآن )الع بار الؼرآين(:  الشرط انول:

ر لؿؼاصد الؼذرآن مذـ ووؼصد الشاص ل هبيا الشرط نن وؽقن اس ـ اط الؿػّس 

يف الؼذرآن مذـ  بر آوانذف وسذقره، ٓ مذـ الـظذر يف غقذر مذا وردومـ ندّ الؼرآن كػسف، 

ر الشذذاص ل نن  وجذذقد دذذيا الشذذرط فقؿذذا غقذذر الؼرآكقذذة. ووؼذذرّ العؾذذقم والؿعذذارف 

ًٓ اس ـ طف الؿػّس  د رِ ؿ الؼذرآن، يكؿذا َوذفْ فَ » فقؼقإ: ،ر مـ مؼاصد الؼرآن وةعؾف مؼ ق

 ،الؼرآن وؽقن بػفذؿ مؼاصذده[ ففؿ :طؾك الؼؾقب طؾك وفؼ ما ك إ لف الؼرآن ]ني

واحذد مذـ الؿؽؾػذقـ وبحسذ  ال ؽذالقػ  ة طؾذك مذا وؾقذؼ بؽذّؾ ودق الفداوة ال امّ 

ونحقالفذذا، ٓ بذذنصال ، ويذا كاكذذ  كذذيلؽ: فالؿشذذل طؾذذك صروؼفذذا مشذذل طؾذذك 

«الصراط الؿس ؼقؿ
(1)

.   

 ّٓ ى لذف ي ـ كذان مذـ  َمذوومكد الشاص ل نن  اسذ ـ اط مؼاصذد الؼذرآن ٓ و صذد 

نو  اسذقا  كذان طؿؾذف بذالؼرآن بصذػة كقكذف مة فذدً  ،لؼرآن وندبره والعؿؾ بفندؾ ا

ـ ففذؿ السذؾػ الصذال  يف وويد  يلذك نن  الشذادد طؾذك ذلذؽ مذا كؼذؾ مِذ ا،مؼؾِّدً 

طؾقف إدلة الشرطقة العربقة، وما ندّإ  الؾغة كمؼ ض طؾك ف جارٍ الؼرآن: فنكف كؾّ 
(2)

.   

                                                   

 .(4/253)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  (1)

 .(4/253)، الؿرجع السابؼ اكظر: (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(722) 

فا )الع بار فا أو كؾق  جزئق   :الؿوجودات ما يؽون أصل اكػجاره من الشرط الثاين:

 الوجودي(: 

ووؼصذذد الشذذاص ل هبذذيا الشذذرط نك ذذف وؿؽذذـ اسذذ ـ اط بعذذض مؼاصذذد الؼذذرآن 

باس خدام العؾقم ال ل نخدم الؼرآن مـ طؾقم الؽقن والقجقد وغقردا، وين لؿ وؽـ 

ة يف ففذؿ غقذر الؼرآكقذآط ؿذاد طؾذك العؾذقم والؿعذارف  نصؾفا مـذف، يٓ نك ذف ذكذر نن  

مؼاصد الؼرآن واس ـ اصفا لذقس طؾذك يصالدذف، بذؾ دذل م قدػذة طؾذك جرواهنذا طؾذك 

ٕكذف  :الشروط الؿ ؼدمة يف ففؿ مؼاصذد الؼذرآن، ووصذ  نـ وؾذف طؾذك معذاين الؼذرآن

فذال وطالذ  فقذف الؿع ذه  ،ففق مشذكو مذـ نؾذؽ الةفذة غقذر خذاّص  ا،وجقدي نوًض 

بشادد مقافؼ
(1)

. 

 ،(آط  ار الؼرآين)قد اإلمام الغ الل يف الحدوث طـ ثؿ نشار الشاص ل يلك جف

طؾذك نن مؼصذقده بؿصذطؾ   مؿذا وذدّإ  ،مؼاصد الؼذرآن واسذ ـ اصفا يف مملػانذف :ني

دق صروؼة اس ـ اط مؼاصد الؼذرآن والؽشذػ طـفذا، فؼذاإ بعذد نن  (ط  ار الؼرآينآ)

ويف  ،(إكقار مشؽاة)ولؾغ الل يف » ذكر ديوـ الشرصقـ يف اس ـ اط مؼاصد الؼرآن:

يف آط  ذار الؼذرآين وغقذره  ،(جقادر الؼرآن)ويف ك اب  ،(اإلحقا )ك اب الشؽر مـ 

«ـ بف لفيا الؿق ع نمثؾة: ف لمؾفا دـاو، واهلل الؿقفؼ لؾصقابما و  قّ 
(2)

. 

  

                                                   

 .(254-4/253)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  اكظر: (1)

 .(4/255)، الؿرجع السابؼ (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(723) 

 موووعات الؼرآن ومؼاصده   كظر الشاطبي: ا:ثالثً 

واسذذ خدم  ،(لؿقافؼذذاتا) :ذكذذر الشذذاص ل مؼاصذذد الؼذذرآن ومق ذذقطانف يف ك ابذذف

ّٓ  ،(مؼاصذد الؼذرآن)بدإ مصطؾ   (طؾقم الؼرآن)مصطؾ    نك ذف ذكذر نن  طؾذقم الؼذرآن ي

دل ما وفدف الؼرآن يلذك بقاهنذا: وهبذيا  :ني ،(كرالؿؼصقد إوإ باليِّ )ال ل ذكردا دل 

، وذكذر الشذاص ل نن  مؼاصذد الؼذرآن انوًضذ (مؼاصد الؼرآن)لؿصطؾ   اوؽقن مس خدمً 

طانف دذذد ذكردذذا العؾؿذذا  واسذذ ـ طقدا مذذـ كصذذقص الؼذذرآن مذذـ مـطذذق  آوانذذف ومق ذذق

ومػفقمفا حس  ما ودإ طؾقف ففذؿ الؼذرآن بؾغ ذف العربقذة الػصذقحة، وحصذر الشذاص ل 

 ،بؿذا ذكذر يف ذلذؽ ا ً بةفذقد الغ الذل ومس ضذق امؼاصد الؼرآن يف ثالثة مؼاصد مس ػقدً 

 ودل:

 .فمعرفة اهلل اليي دق الؿع قد س حاك انول:

 .معرفة كقػقة ط ادة اهلل الثاين:

ب طؿؾف الصال  نو طؼذاب طؿؾذف معرفة أخرة ال ل هبا وعرف الع د ثقا الثالث:

 .ئقِّ الّس 

ط ذادة اهلل نعذالك ونقحقذده،  :وذكر الشاص ل نن  ندؿ  ديه الثالثة دذق الثذاين: ني

كقذة الثالثذة فنلقف ورجع إوإ والثالث، وذكر الشاص ل ج ثقات دذيه الؿؼاصذد الؼرآ

ودذق ك ذاب الغ الذل  ،الؽؾقة، ثؿ نشار يلك الؿصذدر الذيي نخذي مـذف دذيه الؿؼاصذد

(جقادر الؼرآن ودرره)
(1)

.  

                                                   

 .(207-4/204)اكظر: الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(724) 

الؼرآن اح قى مـ دذيا  والحاصؾ ننّ » :(الؿقافؼات)وؼقإ الشاص ل يف ك ابف 

الـقع مـ الػقاثد والؿحاسـ ال ل نؼ ضقفا الؼقاطد الشرطقة طؾذك كثقذر وشذفد هبذا 

ط  ذذار، ووصذذححفا كصذذقص أوذذات وإخ ذذار، ودسذذؿ دذذق الؿؼصذذقد شذذادد آ

 :مـ كصقص الؽ ذاب اكر، ودق اليي ك  ف طؾقف العؾؿا ، وطرفقه ملخقذً إوإ باليِّ 

مذـ  اه الؾسان العربل فقف، وذلذؽ نكذف مح ذقٍ مـطقدفا ومػفقمفا، طؾك حس  ما ندّ 

ذ: معرفذة أحةدها :العؾقم طؾذك ثالثذة نجـذاس دذل الؿؼصذقد إوإ ف يلقذف، الؿ قج 

: معرفذة مذآإ والثالةثف يلقف. : معرفة كقػقة ال قج  والثاينودق اهلل الؿع قد س حاكف. 

الع د لقخاف اهلل بف وورجقه. وديه إجـاس الثالثة داخؾة نح  جـس واحد دق 

: الذياروات] چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ الؿؼصقد، ط  ذر طـذف دقلذف نعذالك:

ّٓ : فالع ادة دل الؿطؾقب إوإ، غ[56 «د... بؿعرفة الؿع ققر نكف ٓ وؿؽـ ي
(1)

.   

ودد بق ـ الشذاص ل بؽالمذف السذابؼ فؾسذػة ال ؼسذقؿ الثالثذل لؿؼاصذد الؼذرآن 

طؾذك طذدم اسذ ؼاللقة  دسؿ وحاج ف يلك إدسذام ال ابعذة لذف، مؿذا وذدّإ  ومـ لة كّؾ 

، ودذيه الػؾسذػة دذد ذكردذا ابذـ ابعًضذسام الؿؼاصد الؼرآكقة طـ بعضذفا جؿقع ند

قؿقة يف حدوثف طـ مؼاصد الؼرآن ومق قطانف كؿا س ؼن
(2)

.   

                                                   

 .(207-4/204)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  (1)

إلوؿذذان، ابذذـ نقؿقذذة، ا: جذذقاب ندذذؾ العؾذذؿ وا. واكظذذر نوًضذذ(207-4/204)، الؿرجذذع السذذابؼاكظذذر:  (2)

 . (738-77/737)ابـ نقؿقة،  ،ا: مةؿقع الػ اوى. واكظر نوًض 769ص



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(725) 

ا لؿا ذكره الغ الل مـ مؼاصد الؼرآن ومق قطانف بعد رً ووؼقإ الشاص ل ُمِشق

ويذا » فؼذاإ: ،نن ذكر كظرنف يف الؿق ذقع وخالصذة مذا ورجذع يلقذف كذالم الغ الذل

ص مـ مةؿقع العؾذقم الحاصذؾة يف الؼذرآن اثـذا طشذر ط ر ديا، نؾخ  ، ودذد اؾًؿذنؼر 

ة، وثالثذة حصردا الغ الل يف س ة ندسام: ثالثة مـفا دل السقابؼ وإصقإ الؿفؿّ 

«ؿةدل نقابع وم ؿِّ 
(1)

. 

دذق طر ذف ل ؼسذقؿ الغ الذل  ،وخالصة ما جا  يف كالم اإلمام الشذاص ل دذيا

لؿؼاصد الؼرآن يلك س ة مؼاصد طؾك الةؿؾة، ويلك طشرة مؼاصد طؾك ال شذعق  

ودذذل:  ،قاثذذد دصذذص الؼذذرآن وجدلذذف ونسذذراردؿا يف الؼذذرآنوذكذذر ف .وال ػصذذقؾ

 الكغق ، والكدق ، وال حيور، واإلفضاح، وال ث ق ، واإلوضاح.

كذره الؿؼاصذد الؼرآكقذة إساسذقة نن  نذدب ر الؼذرآن ٓ ودد ذكر الشاص ل بعد ذِ 

 ّٓ ـ نطذرض طذـ  طـ صروؼ ففؿ مؼاصذد الؼذرآن واإلد ذاإ طؾقفذا، ونن  َمذوحصؾ ي

َت طؾك كػسف فَ ديه ال فال دبر يكؿا وؽذقن » فؼاإ: ،رهؿ الؼرآن وندب  فْ ؿؼاصد فؼد فق 

ـ ال ػ  يلك الؿؼاصد، وذلؽ ضادر يف نهنؿ نطر قا طـ مؼاصذد الؼذرآن: فؾذؿ لؿَ 

«روحصؾ مـفؿ ندب  
(2)

.   

  

                                                   

 .(207-4/204)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  (1)

 .(4/209)، الؿرجع السابؼ (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(726) 

 مؼاصد السور الؿؽقة وموووعاتفا   كظر الشاطبي: ا:را عً 

كذقع مذـ نكذقاع ال ػسذقر الؿؼاصذدي ين  ال حث طذـ مؼاصذد السذقر الؼرآكقذة 

اليي و حث يف ندداف وغاوات السقرة القاحدة، مذع الؽشذػ طذـ وجذف اإلفذادة 

مـفذذا ل حؼقذذذؼ مصذذذؾحة الع ذذاد يف العاجذذذؾ وأجذذذؾ، ولخدمذذة غاوذذذات الؼذذذرآن 

ومؼاصده الؽؾقة والة ثقة
(1)

.    

والؽشذذػ طذذـ مؼاصذذد السذذقر الؼرآكقذذة و طؾذذ  الؼذذرا ة الؿ لكقذذة الشذذامؾة 

ة، وال دبر العؿقؼ يف مؼاصعفذا ونج اثفذا ومق ذقطاهتا، والـظذر يف ندذداف لؾسقر

ؾ يف الـفاوذذة ٓسذذ خالص الؿؼصذذد إكذذه مذذـ مؼطذذع نو مق ذذقع، ثذذؿ ال لّمذذ كذذّؾ 

 نؾؿ   اج فذادّي  كذقعٌ  -حذاإ طؾك نّي -السقرة، ودق 
ّ
وذليت طذه مسذالؽ وصذر   سذل

ـ اط، ودذد بذرع يف دذيا ؾ وآس ر وال لمّ لؾقدقف طؾقفا، وندور نغؾ فا حقإ ال دبّ 

الذيي ذكذر نغؾذ  مق ذقطات السذقر الؿؽقذة -الـقع مـ ال ػسذقر د ذؾ الشذاص ل 

قـ الذيوـ اد ؿذقا هبذيا ثِ ابـ الؼقؿ، ومـ الؿحدَ  اإلمامُ  -والؿدكقة كؿا سقليت ذكردا

الشق  محؿد ط د اهلل دراز، وسقد دط ، ومحؿد الغ الل
(2)

. 

                                                   

ك قر وصذػل طاشذقر نبذق الد ،ايف ضالإ الؼرآن نكؿقذًج  :اكظر: ال ػسقر الؿؼاصدي لسقر الؼرآن الؽروؿ (1)

والقادع بةامعة إمقر ط د الؼادر لؾعؾقم  زود، وردة مؼدمة يلك الؿمنؿر الدولل حقإ ففؿ الؼرآن بقـ الـّص 

 .74م، ص2073اإلسالمقة بالة اثر، سـة:

 .74ص، الؿرجع السابؼاكظر:  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(727) 

الؿؽقذة ومق ذقطاهتا، فذيكر ث الشاص ل طـ مؼاصد سذقر الؼذرآن ودد نحدّ 

 نن  مؼاصد السقر الؿؽقة ثالثة:

 نؼرور القحداكقة هلل القاحد الحؼ.الؿؼصد انول: 

 .، وبقان صددف فقؿا جا  بف مـ الحّؼ ة محؿد نؼرور ك قّ الؿؼصد الثاين: 

 يث ات نمر ال عث والدار أخرة بإدلة القا حة، والردّ الؿؼصد الثالث: 

ـ نكؽر ذلؽطؾك مَ 
(1)

. 

وذكر الشاص ل نن  ديه الؿؼاصد الثالثة لؾسقر الؿؽقذة نـذدرج نحذ  مؼصذد 

نصؾل واحد ودق الدطا  يلك ط ادة اهلل نعالك. وديه الؿؼاصذد الثالثذة ومذا نرجذع 

دق ما نث  ف اإلمذام  ،يلقف مـ الؿؼصد إصؾل اليي دق الدطا  يلك ط ادة اهلل وحده

جذذقادر الؼذذرآن )ودذذق ك ذذاب  ،الؼذذرآنالغ الذذل يف ك ابذذف الذذيي بسذذطف يف مؼاصذذد 

الؼذرآين،  يودد اسذ ػاد الشذاص ل مذـ دذيا الؽ ذاب يف ال حذث الؿؼاصذد ،(ودرره

يلك ك اب الغ الذل يف مؼاصذد الؼذرآن  يشارة الشاص ل اكؿا س ؼ، وكؿا سقليت نوًض 

 ومق قطانف.

ر الشاص ل نن  جؿقع الؿؼاصد والؿق قطات الؼرآكقة الة ثقذة داخؾذة ثؿ وؼرّ 

ًٓ  ،ة الثالثذة العامذةديه الؿؼاصد الؼرآكقذة الؿؽّقذنح   لفذيا بسذقرة  ووضذرب مثذا

 ،الؿممـقن، ووؼارن بقـ مؼصددا العام وما ورد خاللذف مذـ مؼذدمات ونؿفقذدات

                                                   

 .(270-4/269)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  اكظر: (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(728) 

إ مذـ الؼذرآن بؿؽذة يف ففيه الؿعاين الثالثة دل ال ل اش ؿؾ طؾقفذا الؿـذ   » فقؼقإ:

يلقفذا يف محصذقإ إمذر،  فراجذعٌ  وما ضفر ب ادئ الرني خروجف طـفا ة إمر،طامّ 

 ،والؼصذذص، وذكذذر الةـذذة والـذذار ،الكغقذذ  والكدقذذ ، وإمثذذاإ :وو  ذذع ذلذذؽ

«ووصػ وقم الؼقامة ونش اه ذلؽ
(1)

. 

ذد الطروذؼ  ودد نصاإ الشاص ل يف الؽشػ طـ مؼاصد سذقرة الؿممـذقن، ومف 

لسذذقر لؿذذـ نراد نن وـسذذا طؾذذك هنةذذف ونسذذؾقبف، واك ػذذك هبذذيا الؿثذذاإ طذذـ سذذاثر ا

الؼرآكقة الؿؽقة
(2)

. 

 ا:  ؿة ال ؽامل وال را ط  قن موووعات ومؼاصد السور الؿؽقة والؿدكقة: خامًس 

د الشاص ل نن السقر الؿؽقة اش ؿؾ  طؾذك جؿقذع كؾقذات الشذروعة ومـفذا  نك 

ضذروروات الخؿذس، ودذيه الؽؾقذات الضذروروة مشذ ؿؾة الالؽؾقات الخؿذس نو 

قر الؿدكقذذة نػصذذقؾ ونؼروذذر لفذذيه الؽؾقذذات طؾذذك مؼاصذذد الؼذذرآن إصذذؾقة، والسذذ

د مـ نـ وؾ الؿدين طؾك الؿؽل، ونن الـسذ  لذؿ وذرِ  الؿؼاصدوة الؼرآكقة، ونكف ٓ بدّ 

د طؾذك دؾقذؾ مذـ الة ثقذات ٕسذ اب مضذ قصة، ، ويكؿذا ورَ اطؾك الؽؾقذات مطؾًؼذ

د الضابط لؾحد إطدإ إوسط يف ففؿ الؽ اب الع و  اليي وصذ   نن وُ   ـذك وحد 

 ؾقف اد  اس إحؽام.ط

                                                   

 .(274-4/270)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  اكظر: (1)

 .(274-4/273)، الؿرجع السابؼ اكظر: (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(729) 

 اف لمؾذذف نةذذده ج ثق ذذ اكؾق ذذ ات نصذذاًل يذا رنوذذ  يف الؿذذدكقّ » وؼذذقإ الشذذاص ل: 

ل، وبقان ذلؽ نن  إصقإ الؽؾقذة ٕصؾ كؾّ  مـف، نو نؽؿقاًل  بالـس ة يلك ما دق نطؿّ 

ال ل جا ت الشروعة بحػظفا خؿسة، ودل: الذدوـ، والذـػس، والعؼذؾ، والـسذؾ، 

ـة وما كشل طـفؿذا، ودذق ففق نصؾ ما دطا يلقف الؼرآن والس   دين:ا الأم  ( 7والؿاإ. )

ة( 2نوإ ما ك إ بؿؽة. ) گ چ فظذادر يكذ اإ حػظفذا بؿؽذة: كؼقلذف: ا الةـػس:وأم 

ڤ   ڦ   ڦڦ ڦ  ڄ  چ، [33: اإلسذذذذذرا ] چگ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ    چ، [9-8: ال ؽذذذذذذذذذقور] چڄ

 ونش اه ذلذؽ. ،[799:  إكعذام] چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٹ   ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ 

ّٓ  -ودذق الخؿذر-د نحذروؿ مذا وػسذده ففق وين لؿ ورِ  وأما العؼل،( 3)  بالؿدوـذة: فؼذد ي

ومـافعفذا  يف حرمة حػظ الـػس كساثر إطضا يذ دق داخؾ  :ات مةؿاًل ورد يف الؿؽقّ 

يف إصذقإ  امـ السذؿع وال صذر وغقردؿذا، وكذيلؽ مـافعفذا: فالعؼذؾ محػذقظ شذرطً 

ويكؿا اس درو بالؿدوـة حػظف طؿا و وؾف سذاطة  ،كساثر إطضا  االؿؽقة طؿا و وؾف رنًس 

فؼد ورد الؿؽل مـ الؼذرآن ب حذروؿ ال كذك، وإمذر بحػذظ  ( وأما الـسل:4)نو لحظة. 

فذذقرد فقذذف نحذذروؿ الظؾذذؿ، ونكذذؾ مذذاإ الق ذذقؿ، واإلسذذراف،  ( وأمةةا الؿةةال:5)الػذذروج. 

( 6)قذذاإ والؿقذذ ان، والػسذذاد يف إرض، ومذذا دار هبذذيا الؿعـذذك. وكؼذذص الؿؽ ،وال غذل

«فداخؾ نح  الـفل طـ نذاوات الـػقس رض الؿؾحق  فا:وأما الع  
(1)

. 

                                                   

 .(240-3/236)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل، ب صرف وسقر،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(730) 

إ ولذؿ نـسذ : ٕهنذا يف طامذة إ بادقة لؿ ن  ذدّ وَ إصقإ إُ » ووؼقإ الشاص ل:

ف طـذد إمر كؾقات  روروات وما لحؼ هبا، ويكؿا ودع الـس  نو ال قان طؾك وجف

كظذذر يف  ـف ضذادر لَؿذودذيا كّؾذإمذقر الؿ ـذازع فقفذا مذـ الة ثقذات ٓ الؽؾقذات. 

إحؽام الؿؽقة مع إحؽام الؿدكقة، فنن إحؽام الؿؽقذة م ـقذة طؾذك اإلكصذاف 

مذذـ الذذـػس، وبذذذيإ الؿةفذذقد يف آم ثذذاإ بالـسذذذ ة يلذذك حؼذذق  اهلل نو حؼذذذق  

 الغال  طؾك وداثع لؿ نؽـ فقؿذا نؼذدم ا إحؽام الؿدكقة، فؿـ لة يفأدمققـ. ونمّ 

-مـ بعض الؿـازطات والؿشاحات، والرخص وال خػقػذات ونؼروذر العؼقبذات 

، ومذا نشذ ف -رة محؽؿذة بؿؽذةيف الة ثقات ٓ الؽؾقات، فنن الؽؾقات كاك  مؼذرّ 

ذلؽ، مع بؼا  الؽؾقات الؿؽقة طؾك حالفا، وذلذؽ وذمنك هبذا يف السذقر الؿذدكقات 

  واسذط فا ونّؿذ ،، فؽؿؾذ  جؿؾذة الشذروعة والحؿذد هلل بذإمروـاونلكقدً  انؼرورً 

«بالطرفقـ
(1)

. 

 ا: مؼاصد السور الؿدكقة وموووعاتفا   كظر الشاطبي: ادً  

ث ث الشاص ل طـ مؼاصد سقر الؼرآن الؿدكقة ومق ذقطاهتا كؿذا نحذدّ نحدّ 

 فذيكر نن  مؼاصذد السذقر الؿدكقذة نصذقلفا -كؿا س ؼ-طـ مؼاصد السقر الؿؽقة 

 ودل: ،نؽؿـ يف س ة مؼاصد

                                                   

 .(238-5/234)فؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل، الؿقا (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(737) 

 بقان ندسام نفعاإ الؿؽؾػقـ.الؿؼصد انول: 

 بقان الع ادات )دقاطد اإلسالم(.الؿؼصد الثاين: 

 بقان العادات. الؿؼصد الثالث:

 بقان الؿعامالت. الؿؼصد الرا ع:

 .تبقان نحؽام الةـاوا الؿؼصد الخامس:

لذـػس والعؼذؾ بقان الؽؾقات الخؿذس: )حػذظ الذدوـ واالؿؼصد السادس: 

 والـسؾ والؿاإ(.

ودد انخي الشاص ل سقريت إكعام الؿؽقة وال ؼرة الؿدكقة ل قان نك فؿا وؼقدان 

فسذقرة  :فا يف بقذان الؿؼاصذد الؼرآكقذة إصذؾقةفذا ومذدكقّ ساثر السقر الؼرآكقذة مؽقّ 

إكعام الؿؽقة دل كؼطة آكطال  ل قان مؼصد ال قحقد اليي دق نطظؿ الؿؼاصذد 

كطذذال  ل قذذان مؼصذذد إحؽذذام ٕصذذؾقة، وسذذقرة ال ؼذذرة دذذل كؼطذذة آكقذذة االؼرآ

ؿذة م ؿِّ  ابؿخ ؾػ مػادقؿف الشامؾة: العؿؾقة وآط ؼادوذة وإخالدقذة، ودذل نوًضذ

 لؿؼصد ال قحقد إصؾل إطظؿ.

وو ق ـ نهنذا سذر  مذـ  ،وودطق الشاص ل يف الـفاوة يلك ال حث يف مؼاصد الؼرآن

وال ػسقر، وبحس  معرف فا نحصؾ الؿعرفة بالؼرآننسرار طؾقم الؼرآن 
(1)

.  

                                                   

 .(258-4/257)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(732) 

مصةةطؾح ال ػسةةقر الظةةاهري والبةةاطـي وعالق فؿةةا  ؿؼاصةةد الؼةةرآن عـةةد  ا: ةةا عً 

 الشاطبي:

ـْ ٓ طؾذذك مػفذذقم  ،اوباصـًذذ اودذذد ذدذذ  الشذذاص ل يلذذك نن  لؾؼذذرآن ضذذادرً  َلؽِذذ

ي كالسذذفؾ ال سذذك :الذذيي اشذذ فر اصذذطالحف طـذذد الصذذقفقة (ال ػسذذقر ال ذذاصـل)

ال ػسذقر )والؼشقري وغقردؿا مـ مػسري ال ػسقر ال اصـل ال صقيف، لؽـ ف بذق ـ نن  

ؿ الؿعـك الؾغذقي فْ فَ  دق: (ال ػسقر ال اصـل لؾؼرآن)اليي وؼابؾ  (الظادري لؾؼرآن

وففؿ دٓلة الةؿؾة والؽالم مـ جفة الؾغة وطؾقم ألة ال ل وػفؿ هبذا  ،لَِؾْػِظ أوة

نفمعـك الؽالم ودٓٓ
(1)

. 

ّٓ  (ال ػسقر الظذادري لؾؼذرآن)مع ابـ العربل يف نعروػ  ودد انػؼ الشاص ل  ي

فذذف الغ الذذل والشذذاص ل  (ال ػسذذقر الظذذادري)نن  ابذذـ العربذذل بذذق ـ نن   طؾذذك مذذا طر 

 كِ )
ّ
، فؼد نؽذقن معرفذة العؾذقم الؾغقوذة والؿـذازع ال الغقذة مذـ طؾذقم الؼذرآن (س ل

اال اصـة نوًض 
(2)

.   

ذره الشذاص ل وبق ـذف ونو ذحف بلمثؾذة  (سقر ال ذاصـل لؾؼذرآنال ػ)ا ونمّ  كؿذا فس 

ؿ مؼاصذذد الؼذذرآن ْفذذفَ  :ني ،ؿ مذذراد اهلل نعذذالك مذذـ كالمذذف وخطابذذفْفذذفَ  شذذافقة ففذذق:

طـ صروؼ الػفؿ الصحق  لؾؿعـذك  ،ر معاين ديه الؿؼاصد بلصقلفا وفروطفاوندب  

                                                   

 .(277-4/274)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  اكظر: (1)

 .537اكظر: داكقن ال لووؾ، ابـ العربل، ص (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(733) 

ة الػفذؿ الظذادري ي دذق ثؿذرالظادري الذيي بذف و قصذؾ يلذك الػفذؿ ال ذاصـل الذي

فوكَِ اج
(1)

. 

ذد الشذذاص ل ودذق و حذذدّ  ذذا بذف ث ذذ  يطةذذاز الؼذرآنونك  ى اهلل بذذف  ،ث طؿ  ونحذذد 

 ،نن  ففؿ يطةاز الؼرآن دق الطروؼ يلك ففؿ مؼاصذده ،العرب ودطادؿ يلك مؼابؾ ف

وا ودؾذذقهبؿ ٓدقذذة طذذـ معـذذاه ال ذذاصـ الذذيي دذذق ُطذذ...وٕهنذذؿ دُ » فؼذذاإ: قا وُنُحذذد 

  أيت بذذف وحصذذؾ دْ  دؿ طـذذف: طرفذذقا ِصذذْةذذـ يك الذذف، فذذنذا طرفذذقا طَ اهلل مذذ مذذراد

«اإلذطان، ودق باب ال قفقؼ والػفؿ لؿراد اهلل نعالك
(2)

. 

ونعروػذف  ،وؼقإ الشاص ل يف يث ات كقن الؼرآن لف ال ػسقر الظادري وال اصـل

وحاصؾ ديا الؽالم نن الؿراد بالظادر دق الؿػفقم العربذل، وال ذاصـ دذق » لفؿا:

ذَر: مراد اهلل نعالك مـ كالمف وخطابف، فنن كان مراد َمذ ـ نصؾذؼ دذيه الع ذارة مذا ُفسِّ

ففذق يث ذات نمذر زاثذد طؾذك مذا كذان  ،فصحق  وٓ ك اع فقذف، وين نرادوا غقذر ذلذؽ

بذذذد مذذذـ دلقذذذؾ دطعذذذل وث ذذذ  دذذذيه  ـ بعذذذددؿ: فذذذالطـذذذد الصذذذحابة وَمذذذ امعؾقًمذذذ

«الدطقى
(3)

.   

                                                   

 .(4/274)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  اكظر: (1)

 .(4/277)، الؿرجع السابؼ (2)

 .(4/270)، الؿرجع السابؼ (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(734) 

وٓ  نحذد، ؼرآن َخِػق ة ولقس  ضادرة لؽّؾ وكلن  الشاص ل وؼصد نن  مؼاصد ال

ذس فَ  ِرُو مةؿذقع مؼاصذده ؿ معاكقذف: ف ذيلؽ ُوذدْ ْفذنظفر يٓ لؿـ ندب َر الؼرآن ونؾؿ 

ّٓ  : ٕن  الؼرآن سرّ وغاوات خطابف، وديا دق الحّؼ   اـ نططاه دذدمً  مَ اهلل، ٓ وػفؿف ي

نمثؾذة كثقذرة وطذقإ ذكردذا،  ثادً ذا يف ال ذدب ر: ولفذيا ال قذان ايف العؾؿ، وففؿً  اراسخً 

   ودد ذكر بعضفا الشاص ل يف الؿ حث اليي نشرت يلقف د ؾ دؾقؾ.

 ا: مـزلة عؾم مؼاصد الؼرآن  قن العؾوم الؿ عؾؼة  الؼرآن عـد الشاطبي:ثامـً 

ذؿفا  ذكر الشاص ل العؾقم ال ل نساطد طؾذك ففذؿ الؼذرآن وففذؿ مؼاصذده فؼس 

   ودل: ،يلك نربعة طؾقم

قـ ة ال ي هي كالو ائل عؾى ففم الؼرآن:الؼسم انول: 
 العؾوم الُؿع 

ديا الؼسؿ كؿا ذكردا الشذاص ل دذل العؾذقم ال ذل نؽذقن وسذقؾة  فالعؾقم مـ

وطؾذذؿ  ،بذد مـفذذا كعؾذذقم الؾغذذة العربقذة ال ذذل ٓ :يلذك ففذذؿ الؼذرآن، وففذذؿ مؼاصذده

الؼرا ات، والـاس  والؿـسقخ، ودقاطد نصقإ الػؼف، وما نش ف ذلؽ
(1)

. 

 الثاين: عؾم إعجاز الؼرآن:  الؼسم

وديا الؼسؿ مـ ديه العؾذقم الؿضذافة يلذك الؼذرآن، لذقس مذـ طؾذقم مؼاصذد 

بذذف بشذذر نو  الؼذرآن، ويكؿذذا دذق طؾذذؿ ل قذذان معةذ ة كذذالم اهلل نعذالك الذذيي لذذؿ وذلِت 

                                                   

 .(4/798)الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  اكظر: (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(735) 

الؿؼصقد بف دق دٓلة  -نطـل طؾؿ يطةاز الؼرآن-مخؾق  آخر غقره، وديا العؾؿ 

ف كذالم غقذره. وذدذ  الشذاص ل نّكذ هلل ٓاا  بف كذالم وكقن ما ج صد  الرسقإ 

مـ م احث طؾؿ الؽالم، ولقس مـ م احث طؾقم الؼرآن نو مؼاصد الؼرآن
(1)

. 

 الؼسم الثالث: عؾم أ القب الؼرآن أو عؾم  الغة الؼرآن:

وديا الؼسؿ دق العؾؿ اليي و حث طـ نسذالق  الخطذاب الؼذرآين يف بالغ ذف 

مذذـ العؾذذقم  انوًضذذ قودذذ إصذذؾقة الشذذرطقة والؽؾقذذة، ومحاسذذـف إدبقذذة ودقاطذذده

والـظذر يف دذيا  ،-كؿذا ذكذر الشذاص ل-الؿساطدة طؾك ففؿ مراد اهلل نعالك بؽ ابف 

وٓ وعـذذل  .ـف الؼذذرآن مذذـ العؾذذقمخذذارج طؿذذا نضذذؿ   -كؿذذا دذذاإ الشذذاص ل-الؼسذؿ 

الشذذاص ل نن  نسذذالق  الؼذذرآن والؼقاطذذد الؽؾقذذة الؿقجذذقدة فقذذف لقسذذ  مذذـ طؾذذقم 

عؾذذقم الطؾذذؿ مذذـ  لذذقس كذذّؾ  :ني ،ويكؿذذا وؼصذذد بعؾذذقم الؼذذرآن مؼاصذذده ،الؼذذرآن

الؿ عؾؼة بالؼرآن دل مـ طؾقم مؼاصد الؼرآن
(2)

. 

  الؼسم الرا ع: عؾم مؼاصد الؼرآن:

ومق قطانف ال ذل  والؼسؿ الرابع دق العؾؿ الؿؼصقد بالؼرآن، ودل مؼاصده

ذؾ الـوبالةـذات  ونال شر مذـ العذياب، ووػذقز قهبا وـة عذقؿ والغػذران، ودذد فص 

                                                   

 .(4/799)اكظر: الؿقافؼات يف نصقإ الشروعة، الشاص ل،  (1)

 .(4/200)، الؿرجع السابؼاكظر:  (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(736) 

الحدوث طـفا الشاص ل وبق ـ الةفذقد ال ذل بذيلفا اإلمذام الغ الذل يف دذيه العؾذقم 

ودل الؿؼاصد الثالثة ال ل ذكردا ال احث يف م حث مؼاصذد  ،الؼرآكقة الؿؼاصدوة

الؼرآن طـد الشاص ل
(1)

. 

  

                                                   

 .(205-4/798)الؿقافؼات، الشاص ل،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(737) 

 :(هث 885: تادلطلب احلادي عشر: جهىد اإلهام إبراهين بي عور البقاعي ) 

والؿصةةطؾحات  (اإلمةةام البؼةةاعي وا ةة خدامه لؿصةةطؾح )مؼاصةةد الؼةةرآن :أوًل 

 الؿشا فة  ه:

ما دذاإ ودذق (، وذلذؽ طـذدمؼاصد الؼذرآن)اس خدم اإلمام ال ؼاطل مصطؾ  

ـ نن  نؼدوؿ بعض إلػاظ ونلخقردا يف نماكـ مخ ؾػة مذـ الؼذرآن لذقس بسذ   و قّ 

نن إمذر طؾذك  (رركظذؿ الذد  )يف ك ذابل  ُ  ـْذق  ودد ب» :السةع، وؼقإ اإلمام ال ؼاطل

غقر ديا، ونن مؼصد الؼرآن مؿا دق يف العؾق طـ ديا الغرض بؿران  ٓ نـالفا وذد 

 ـسقرة لفذا مؼصذد معذقّ  م طاوإ، وذلؽ نن كّؾ  الؿ ـاوإ، ووؼصر طـ طؾقاثفا كّؾ 

نؽقن جؿقع جؿؾ نؾذؽ السذقرة  -ديا الؽ اب ين شا  اهلل نعالك كؿا سقق حف-

«طؾك ذلؽ الؿؼصد دلقاًل 
(1)

. 

دذق  (مصاطد الـظذر ل شذراف طؾذك مؼاصذد السذقرال ؼاطل ك ابف بذ)ونسؿقة 

مع نن  الػقروزآبادي دذد سذ ؼف  (،مؼاصد الؼرآن ومؼاصد سقره)يشفار لؿصطؾ  

ذذػ ك اًبذذ (مؼاصذذد الؼذذرآن)يلذذك اسذذ خدام مصذذطؾ   ال ػسذذقر وطؾذذقم يف  احقـؿذذا نل 

اه ب  .  (لـظقؿ يف مؼاصد الؼرآن الؽروؿر االد  )ذالؼرآن وسؿ 

                                                   

 .(7/782)مصاطد الـظر ل شراف طؾك مؼاصد السقر، ال ؼاطل،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(738) 

 اآخر شذ قفً  امصطؾحً  (مؼاصد الؼرآن)يف ال ع قر طـ  واس خدم ال ؼاطل نوًضا

  جؿقذع كؿا داإ طـ سقرة الػانحة بلهنذا جؿَعذ ،(معاين الؼرآن)بف ودق مصطؾ  

ٕكذف ٓ  :فال سذقرة يف الؼذرآن نطظذؿ مذـ الػانحذة» مؼاصده: :ني ،(معاين الؼرآن)

«مـ مؼصقددا، ودل جامعة لةؿقع معاين الؼرآنمؼصقد نطظؿ 
(1)

. 

الذيي وذرادف مصذطؾ  طـذد ال ؼذاطل  (طؾقم الؼذرآن)وكيلؽ ضفر مصطؾ  

 كؿا سقليت يف الـصقص الؼادمة. -طـد بعض العؾؿا -مؼاصد الؼرآن 

 ا: مؼاصد الؼرآن عـد اإلمام البؼاعي:ثاكقً 

بالَؿؾِذذِؽ وبؿذذا  نعروذذػ الخؾذذؼ» ذدذذ  ال ؼذذاطل يلذذك نن  الؿؼصذذقد بذذالؼرآن:

«ر قفوُ 
(2)

، الخؾذؼ طؾذك الحذّؼ  مذـ كصذ  الشذراثع جؿذعُ  والؿؼصذقدُ » فقؼذقإ: ،

ؽ وبؿا ور قف، ودذق مؼصذقد الؼذرآن الذيي ؾِ فؿ الؿَ فؿ نعروػُ مـ جؿعِ  والؿؼصقدُ 

«وطؿاًل  ااك ظؿ ف الػانحة بالؼصد إوإ، ولـ وؽقن ذلؽ يٓ بؿا ذكر طؾؿً 
(3)

. 

 ،وحصذذر مؼاصذذد الؼذذرآن يف ثالثذذة نشذذقا ومذذرة نخذذرى كذذرى اإلمذذام ال ؼذذاطل 

الؼصذذص. ودذذيه الؿؼاصذذد الؼرآكقذذة  -3إحؽذذام.  -2بقذذان العؼاثذذد.  -1ودذذل: 

                                                   

 .(7/270)مصاطد الـظر ل شراف طؾك مؼاصد السقر، ال ؼاطل،  (1)

 .(7/270)، الؿرجع السابؼ (2)

 .(7/22)ال ؼاطل،  كظؿ الدرر يف نـاس  أوات والسقر، (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(739) 

ففق اليي ذكر ديه الثالثة كؿذا سذ ؼ  ،الثالثة نخيدا ال ؼاطل مـ اإلمام ال قضاوي

 يف طرض جفقده يف مؼاصد الؼرآن.

 ّٓ ؾذف ال عروذػ الذيي وؿثّ  (دال قحقذ) نن  اإلمام ال ؼاطل نشار يلذك نن  مؼصذد ي

 مّ وصذػانف ونسذؿاثف وكقػقذة صذدور إفعذاإ طـذف، دذق نُ  -س حاكف ونعذالك-بيانف 

ويلقذذف نرجذذع جؿقذذع الؿؼاصذذد الؼرآكقذذة إصذذؾقة  ،الؿؼاصذذد الؼرآكقذذة ورنسذذفا

وال  عقة
(1)

. 

 :ا: فضل السورة يؽون  ػضل مؼصدها   كظر اإلمام البؼاعيثالثً  

ره ال ؼذذاطل يف ف ؿ بػضذذؾ ؼذذف مؼاصذذد السذذقر نن  فضذذؾ السذذقرة وعُظذذومؿذذا دذذر 

 فنكذذف دذذاإ يف الحذذدوث طـفذذا: ،مؼصذذددا، ومث ذذؾ ال ؼذذاطل لذذيلؽ بسذذقرة الػانحذذة

عذرف ذلذؽ مؿذا ورد يف نؽذقن طظؿ فذا، ووُ  سذقرة وطؾك ددر الؿؼصقد مذـ كذّؾ »

فذا، فذذال سذذقرة يف طؾذك فضذذؾفا كثرنُ  ي مذـ ذلذذؽ نسذؿاتدا، ووذذدّإ مَخذذفضذاثؾفا ووُ 

ٕكذف ٓ مؼصذقد نطظذؿ مذـ مؼصذقددا، ودذل جامعذة  :مذـ الػانحذةالؼرآن نطظذؿ 

لةؿقع معاين الؼرآن، وٓ وؾ م مـ ذلذؽ انحذاد مؼصذقددا مذع مؼصذقده بالذيات، 

الشل  وبقـ مذا جؿذع ذلذؽ الشذل : فؿؼصذقد  ا يف الؿآإ، فنكف َفْرٌ  بقـنقافؼَ  وينْ 

لؽقهنذا  :ذلذؽ غاوذة ِؽ وبؿا ور قف، ومؼصقد الػانحةالؼرآن نعروػ الخؾؼ بالَؿؾِ 

                                                   

 .(8/583)كظؿ الدرر يف نـاس  أوات والسقر، ال ؼاطل،  اكظر: (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(740) 

 الؿسذ ػادة مذـ ال ذ ام ذكذره نعذالك يف كذّؾ  دذق الؿراد ذة الؿذيكقرة غاوة لف، وذلؽ

ّٓ  :حركة وسذؽقن   بذف، وطؾذك جاللذة دذيا الؿؼصذدٓط ؼذاد نكذف ٓ وؽذقن شذل  ي

«جا ت فضاثؾفا
(1)

. 

 ا:  قان البؼاعي لؾعالقة  قن عؾم مؼاصد السور وعؾم الؿـا بات:را عً 

ذلؼذد حذذاوإ اإلمذام ال ؼذذ أوذات الؼرآكقذذة الؿـاسذ ات بذذقـ  س لعؾذذؿِ اطل نن ومسِّ

ـ وروذذد معرفذذة نؾذذؽ الؿـاسذذ ات، ودذذيه وسذذقر طؾقفذذا َمذذ داطذذدةً  واحذذدة ؾ سذذقرةٍ داِخذ

 ّٓ سذذقرة درآكقذذة بال حذذث طذذـ غذذرض نؾذذؽ   نن وؼذذقم الؼذذارئ ّٕي الؼاطذذدة مذذا دذذل ي

 ،اهتذذاثذذؿ وطؾذذ  دذذيا الغذذرض نو الؿؼصذذد يف ثـاوذذا آو ،مؼصذذددا العذذامّ  :ني ،السذذقرة

فاإلمذام ال ؼذاطل هبذيا دذد بذق ـ  .فسقف نظفر لف نؾؽ العالدة والؿـاس ة ال ل وطؾ فذا

العالدة ال ل بقـ طؾؿ مؼاصد الؼرآن وطؾؿ مـاس ات السقر وأوات
(2)

.  

ولذذؿ وؼذذػ اإلمذذام ال ؼذذاطل طـذذد بقذذان العالدذذة بذذقـ مؼصذذد السذذقرة وطؾذذؿ 

 :سؿ السقرة وبقـ مؼصذددا، نيالؿـاس ات، بؾ جاوز ذلؽ يلك بقان العالدة بقـ ا

ذذف طؾذذك دذذيه الؿعرفذذة  بقذذان الؿـاسذذ ة بذذقـ نسذذؿقة السذذقرة وبذذقـ مؼصذذددا، ودذذد دل 

سذفا  ة بقـفذا وبذقـ ودذل نن  أوذات لفذا طالدذة مـاَسذ ،الؼاطدة ال ل س ؼ لذف نن نس 

مؼصد السقرة، وكيلؽ اسؿ السقرة لف طالدة بؿؼصددا العامّ 
(3)

. 

                                                   

 .(7/270)مصاطد الـظر ل شراف طؾك مؼاصد السقر، ال ؼاطل،  (1)

 (.7/77)كظؿ الدرر يف نـاس  أوات والسقر، اإلمام ال ؼاطل،  اكظر: (2)

 .(72-7/77)، الؿرجع السابؼ اكظر: (3)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(747) 

ال ػسقر الظاهري والباطـي وشةرحه لؾحةديث الةوارد ا: موق  البؼاعي من خامًس 

 فقفؿا:

مصذاطد الـظذر ل شذراف طؾذك مؼاصذد ) :يف ك ابف طؼد اإلمام ال ؼاطل فصاًل 

:  (السقر  آوة ضفر وبطذـ وحذدّ  لؽّؾ »لشرح إثر الؿروي طـ الحسـ ال صري نن 

ذـ نخذرج الحذدوث مِذفيكر مَ  ،«ومطؾع ودذؿ: الطذهاين،  ،ـةـ نصذحاب ك ذ  الس 

نن   اونبق وعؾك، وال  ار، وابـ ح ان يف صحقحف، والطهي يف نػسذقره، وذكذر نوًضذ

كثقرة وي مـ نوجفٍ كر الظفر وال طـ لؾؼرآن رُ ذِ 
(1)

. 

 ّٓ  م ابعة لؾعؾؿا  الذيوـ وودقف ال ؼاطل مع ديا الحدوث وشرحف لف ما دق ي

وٓ  وبقذذان طالد ذذف بػفذذؿ الؼذذرآن ومؼاصذذده، ،سذذ ؼقه يف الحذذدوث طذذـ دذذيا إمذذر

إ العؾؿذا  الذيوـ نحذدثقا طذـ ذدـ دارئ نسطر ديا ال حذث كثذرة نـذاوُ  طـوغق  

وبقذذان طالد فؿذذا بؿؼاصذذد  ،مؼاصذذد الؼذذرآن لؾ ػسذذقر الظذذادري وال ذذاصـل لؾؼذذرآن

بؿعـذذاه الذذيي -ر اإلمذذام الغ الذذل والشذذاص ل ال ػسذذقر ال ذذاصـل الؼذذرآن، ح ذذك اط َ ذذ

 ـ طؾؿ مؼاصد الؼرآن واس ـ اصف. دق طق -طـددؿا ٓ بؿعـاه طـد ال اصـقة هشرحـا

                                                   

 .(7/372)مصاطد الـظر ل شراف طؾك مؼاصد السقر، ال ؼاطل،  اكظر: (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(742) 

 ،ودد شرح ال ؼذاطل نلػذاظ الحذدوث وإثذر الذقارد يف ضذادر الؼذرآن وباصـذف

ل بذذنوراد شذذرح لػذذظ ونك ِػذذ .(الؿطؾذذعو) ،(الحذذدّ و) ،(الذذ طـو) ،(الظفذذر)ودذذل: 

 ٕك فؿا الؿؼصقد هبيا ال حث. :(ال طـ) ولػظ (الظفر)

 ودل: ،لؼرآن وبطـفذكر ال ؼاطل ثالثة ندقاإ يف الؿراد بظفر ا

ـ نن  الظفذر دذق الظذادر، والذ طـ دذق ذكر ال ؼذاطل طذـ الحَسذالؼول انول: 

، ملخقذ مـ دقإ الةادؾقة: ر  «ا ل طـنمري ضفرً   ربُ  » السِّ
(1)

. 

الظفذذر: لػذظ الؼذرآن، والذذ طـ: نلووؾذف. ودذيا دذذقإ ابذـ جروذذر الؼةول الثةاين: 

 كؿا س ؼ طـف. ،الطهي

حف ال ؼاطل وكَصذ ودق الييالؼول الثالث:  حف نكثذر مذـ الؼذقلقـ ره وشذرَ رج 

 -ودذذق طـذذدي نشذذ ف إداووذذؾ بالصذذقاب-وفقذذف دذذقإ ثالذذث » السذذابؼقـ، فؼذذاإ:

اهلل نعالك دد دص  نك ا  الؼرون الظالؿة، فلخه بيكقهبؿ وما طاد فؿ بذف،  وذلؽ: ننّ 

مذا ثؽ بذف طذـ دذقم، ففذق يف الظذادر خذه: ونففيا دق الظفر، يكؿا دق حذدوث حذدّ 

عؾفذؿ، ا نن نػعذؾ فِ ونـ قًفذ الذؽ، ونحذيورً  ظذةً ال اصـ مـف: فنكف صق ر ذلذؽ الخذه طِ 

«فقحّؾ بؽ ما حؾ  هبؿ
(2)

. 

                                                   

 .(7/373)مصاطد الـظر ل شراف طؾك مؼاصد السقر، ال ؼاطل،  اكظر: (1)

 .(7/375)، الؿرجع السابؼ (2)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(743) 

وو دو مـ اخ قار اإلمام ال ؼاطل لؾؼقإ الثالث يف نػسقر الظادر وال ذاصـ نكذف 

ورى نن  ففؿ مؼاصد الؼرآن ومعاكقف مـ طؾؿ باصـ الؼرآن الذيي دذق  ذد ضذادره، 

ده الغ الل يف ك ابف:  وديا دق ودذق  .كؿذا سذ ؼ (جذقادر الؼذرآن ودرره)طقـ ما نك 

ده الشاص ل يف  نوًضا كؿا س ؼ نحؾقذؾ ذلذؽ يف الؿ حذث  ،(الؿقافؼات)كػس ما نك 

 الؿ عؾؼ بظادر الؼرآن وباصـف طـد الشاص ل.

 اش ؿال الػاتحة عؾى جؿقع مؼاصد الؼرآن   كظر البؼاعي: ا: ادً  

وما مـ  ،  جؿقع مؼاصد الؼرآناطل نن  فانحة الؽ اب جؿعَ ورى اإلمام ال ؼ

 ّٓ د ال ؼذاطل نن  مؼاصذد  ، ودق نابع لؿؼاصد الػانحةشل  مـ مؼاصد الؼرآن ي ونك 

وؼذذقإ  ،الؼذذرآن السذذ ة ال ذذل ذكردذذا الغ الذذل دذذد اشذذ ؿؾ  الػانحذذة طؾذذك جؿقعفذذا

فانحذذة ) :ورفعذذف يلذذك الـ ذذل  ڤد بذذـ حؿقذذد طذذـ ابذذـ ط ذذاس ْ ذذعَ ولِ » ال ؼذذاطل:

 مّ قة لفذا نُ ، وٓ وشؽؾ ديا الحدوث بإحادوث الؿسؿِّ (الؽ اب نعدإ بثؾثل الؼرآن

الؽ اب: ٕهنا اش ؿؾ  طؾك جؿقع مؼاصده، بحقث يكف مذا مذـ شذل   مّ الؼرآن، ونُ 

 ّٓ كؿذا -كؿا دالف العؾؿا . فنن مؼاصده   ودق نابع لفا، ففل لف نصؾ،مـ مؼاصده ي

«ة...ؿ   ِ ة وثالثة مُ ؿ  فِ س ة: ثالثة مُ  - اللذكر اإلمام حةة اإلسالم الغ
(1)

. 

                                                   

 .(7/473)اطل، مصاطد الـظر ل شراف طؾك مؼاصد السقر، ال ؼ (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(744) 

ـ وذكر ال ؼاطل نن اش ؿاإ الػانحة طؾك جؿقذع مؼاصذد الؼذرآن دذق بال ضذؿّ 

مام كاصر الدوـ بـ داإ اإل» وؼقإ ال ؼاطل: ،وآل  ام ولقس بالؿطابؼة وال صرو 

نو  ـ،ا نن نؽذذذقن بالؿطابؼذذذة، نو بال ضذذذؿّ دٓٓت الؼذذذرآن الؽذذذروؿ، يّمذذذ الؿقؾذذذؼ:

ـ وآل ذ ام، وٓ طؾك جؿقع مؼاصد الؼذرآن بال ضذؿّ  بآل  ام. وديه السقرة ندّإ 

: الحؼذق  ثالثذة: اونوًضذ .طؾك جؿقعفا بالؿطابؼة: وآثـان مـ الثالثة: ثؾثان ندّإ 

ودذد  .بعذض الع ذاد طؾذك بعذض وحذّؼ  ،الع اد طؾذك اهلل اهلل طؾك ط اده، وحّؼ  حّؼ 

ذذطؾذذك ال -اصذذروحً -اشذذ ؿؾ  الػانحذذة  فـاسذذ  كقهنذذا بصذذروحفا  :قـَلذذقـ إوّ حؼ 

شذادد لذيلؽ، واهلل  الصالة بقـل وبقـ ط دي كصذػقـ(، دسؿُ  ) :وحدوث .ثؾثقـ

«نطؾؿ
(1)

. 

  

                                                   

 .(7/475)مصاطد الـظر ل شراف طؾك مؼاصد السقر، ال ؼاطل،  (1)



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(745) 

 :اخلامتة

ال احذذث بةفذذقد العؾؿذذا  يف الؽشذذػ طذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن  اشذذ غاإويف هناوذذة 

ومق ذذقطانف وذذيكر ندذذؿ ك ذذاثا ال حذذث وخالصذذ ف، ووقصذذل بذذ عص ال قصذذقات، 

د لؾ حث الثاين اليي وليت بعد ديا ال حث، ودق جفذقد العؾؿذا  يف الؽشذػ ووؿفّ 

 .طـ مؼاصد الؼرآن مـ الؼرن العاشر يلك الؼرن الرابع طشر الفةري

 أهم ك ائج هذا البحث: ي عرُض يلتوفقؿا 

مذـ الؼذرن إوإ  تنَ بذدَ  :ةن ددوؿذآين  محاولة الؽشػ طذـ مؼاصذد الؼذر .1

 الفةذذري طؾذذك وذذدي ال ذذابع
ّ
 ،طاثذذي بذذـ ط ذذد اهللةؾقذذؾ نبذذل يدروذذس الخذذقٓين، ال ل

 .ذد80الؿ قىف سـة: 

ذين  آد ؿام ب قان مؼاصد الؼرآن وندسامف بدَ  .2 ـة الـ قوذة ال ذل ن يف ك ذ  الس 

كإحادوذث الؿرووذة  :ت لـا إحادوث ال ل ن قـ ندسام ونكقاع مؼاصد الؼذرآنروَ 

 ،ؼاصذذد الؽ ذذ  اإللفقذذةونهنذذا اشذذ ؿؾ  طؾذذك جؿقذذع م ،يف فضذذؾ سذذقرة الػانحذذة

، اإ يف ال ذذقراة وٓ يف اإلكةقذذؾ وٓ يف ال بذذقر وٓ يف الؼذذرآن مثؾفذذ ِ ـْذذاهلل لذذؿ وُ  ونن  

ـ فضذؾ ـ فضؾ سقرة اإلخالص ونهنا نعدإ ثؾث الؼذرآن، نو ال ذل ن ذقّ وكال ل ن قِّ 

ـ فضؾ سقرة الؽذافرون ونهنذا سقرة ال ل لة ونهنا نعدإ كصػ الؼرآن، نو ال ل ن قّ 

وغقر ذلؽ مـ إحادوث وأثار الؿرووة يف بقان فضاثؾ بعض  ،ع الؼرآننعدإ رب

 السقر وأوات ال ل اش ؿؾ  طؾك مؼاصد الؼرآن.



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(746) 

يف بقان  - حؾقؾ نؾؽ إحادوث الؿرووةب بؼقامفؿ-ن ولؼد نسفؿ الؿػسر .3

طذـ صروذؼ آسذ ـ اط -د فقفذا وزادوا طؾذك مذا ورَ  ،نكقاع وندسذام مؼاصذد الؼذرآن

وطؾك رنسفؿ اإلمذام ابذـ جروذر الطذهي، ونبذق بؽذر  ،جدودة مؼاصدَ  -وآج فاد

جذانبَ ابـ العربل، وابذـ  اإلشذ قؾل، وفخذر الذدوـ الذرازي، واإلمذام ال قضذاوي،  ر 

 وابـ ج ي الؽؾ ل، واإلمام ال ؼاطل.

  فقفذا غَؾذ ػذاٍت يف ممل   ،لؼد نسفؿ غقر الؿػسروـ يف طؾؿ مؼاصد الؼذرآن .4

ومذـ  ،قدة وال الغة ونصقإ الػؼف وطؾذقم الؼذرآن وغقردذامـادشة مساثؾ طؾؿ العؼ

دمٓ  العؾؿا : اإلمام الغ الل، والع  بـ ط ذد السذالم، وابذـ نقؿقذة، وابذـ الؼذقؿ، 

   والشاص ل.

طصذر ازددذار العؾذقم  -كؿا دذق الؿعذروف-ين  الؼرن الخامس الفةري  .5

ى اإلمذام الغ الذل فنن  مـ نؾؽ العؾقم: طؾؿ مؼاصد الؼرآن: فؼد نص ،اإلسالمقة د 

جانوابـ  الضذقؼة يف الؼذرن  بعذد الؿحاولذة ،ل قسقع ال حث يف مؼاصذد الؼذرآن بر 

بذـ نبل يدروس الخقٓين ونبل الع ذاس إوإ الفةري والثالث الفةري طؾك ود 

 سروا.

مـادشذذة جفذذقد السذذابؼقـ يف مؼاصذذد  وؿثذذؾ الؼذذرن الثذذامـ الفةذذري طصذذرَ  .6

ودذد دذام بذيلؽ  ،ا بعضفا يلك بعضمْ ودَ  ،د الؿؼاصدويطادة الـظر يف طد ،الؼرآن



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(747) 

شذذق   :ودؿذذا ،ا بذذال حؼقؼ والغذذقص يف العؾذذقم اإلسذذالمقةَفذذرِ طالؿذذان شذذفقران طُ 

 ونبق يسحا  الشاص ل. ،اإلسالم ابـ نقؿقة

ودذل:  ، ف آنػا  طؾقفا بقـ طؾؿذا  الؿؼاصذددـاو مؼاصد درآكقة ودع ِش  .7

قػ، ودـذاو مؼاصذد نخذرى اخ ؾذػ العؾؿذا  عاد وإحؽام نو ال ؽؾال قحقد والؿَ 

 ، مثذؾدؾ دل مؼاصد درآكقة نو دل وساثؾ يلك نؾؽ الؿؼاصد الؿ ػؼ طؾقفذا :فقفا

الـ ذقة  ادَ ك نن وؽذقن مؼِصذفذابـ نقؿقذة كَػذ .والؼصذص، وإمثذاإ ،الـ ذقة :صدامؼ

بذذؾ اط هدؿذذا مذذـ نؿذذام إدلذذة طؾذذك إصذذقإ  ،والؼصذذص مذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن

ة يف مؼصذد ال قحقذد نو اإللفقذات، ومؼصذد يدخاإ مؼصد الـ ذقّ  ووؿؽـ ،اإلوؿاكقة

الؼصص ودخؾ يف بذاب العذهة والؿقطظذة والكغقذ  والكدقذ  طؾذك الؿؼاصذد 

   الؿ ػؼ طؾقفا.

ةة ا ال وصةةقات ال ةةي أريةةد أن أوصةةي  فةةا  عةةد تجر  ةةي   الشةة غال  فةةذا وأم 

 الؿوووع، ففي:

 اوذ ؿ مذـ خاللفذ ،ؼرآكقذةيطداد مقسقطة ال ػسقر الؿق قطل لؾؿؼاصذد ال .1

وؼذقم بنطذداد و ،جفقد العؾؿا  يف ذكر نكقاع وندسام مؼاصذد الؼذرآنمـ آس ػادة 

نؾذذؽ الؿقسذذقطة بذذاحثقن مخ صذذقن يف ال ػسذذقر الؿق ذذقطل ونصذذقإ ال ػسذذقر 

 وطؾقم الؼرآن وطؾؿ مؼاصد الؼرآن.



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(748) 

ح ذذك نقسذذقع ال حذذث يف جفذذقد العؾؿذذا  يف الؽشذذػ طذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن  .2

ة لذؿ بحقث نظفر جفقد نخرى مخػقّ  ،ؿقع ك   ال ػسقر وطؾقم الؼرآنوس غر  ج

   طـ ديا الؿق قع.د يف ديا ال حث نو غقره مـ ال حقث ال ل نحدثَ نرِ 

ذذسذذ عرِ يطذذداد بحذذث وَ  .3   بعؾذذؿ مؼاصذذد الؼذذرآن ض الؿملػذذات ال ذذل اد ؿ 

الـظذر طذـ اك ؿذا  دذيه  بغذّض  ،ومـادا نصحاهبا يف الحدوث طذـ مؼاصذد الؼذرآن

فقشذذؿؾ ك ذذ  ال ػسذذقر  ،ملػذذات مذذـ حقذذث ال صذذـقػ العؾؿذذل الؿق ذذقطلالؿ

والحدوث وال الغذة وطؾذقم الؼذرآن والعؼقذدة ونصذقإ الػؼذف ومؼاصذد الشذروعة، 

 ػل ديه الؽ   ومق قطات ك  فؿ وس   اد ؿامفؿ بالؿؼاصد. ف بؿملِّ وعرِّ و

 وكؿا نشار ال احث يف مؼدمة ديا ال حث نن  دـاو طؾؿا  آخروـ لفذؿ جفذقد

ّٓ  ـ سذ ؼ طذرُض غقر مَ  يف مؼاصد الؼرآن  نن  ال احذث سذق حدث طذـ جفذقددؿ، ي

ـ بذقـ جفذقددؿ وجفذقد َمذ : وذلؽ لؾ ؿاو  الذيي ضفذرجفقددؿ يف بحث خاّص 

مؿذذا  ،ـا طذذـفؿ، وذلذذؽ ٓخذذ الف الذذ مـ ونطذذقر ال حذذث يف طؾذذؿ الؿؼاصذذدثْ نحذذد  

ورجذاإ  .فبحذث رجالذف ونطالمذ   بذقـ ال حثذقـ ووةعذؾ لؽذّؾ جعؾ ال احث وػرِّ 

دذذؿ: ولذذل اهلل الذذددؾقي، واإلمذذام الشذذقكاين، والعالمذذة  ،ال حذذث الثذذاين ونطالمذذف

   اهلل بـ فقدي، وسقد دط ، ومحؿد دط ، وابـ طاشقر، ومحؿد الغ الل. ط د

  



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(749) 

 :فهرش ادلصادر وادلراجع 

 :: الؽ ب الؿطبوعةأوًل 

 الؼرآن الؽروؿ برواوة حػص طـ طاصؿ.  -

ـ، سؾسذؾة إحادوذث الصذحقحة وشذل  مذـ إل اين، محؿد كاصذر الذدو -

: 4-7، سذذذذـة: جذذذذذ7فؼففذذذذا وفقاثذذذذددا، الروذذذذاض: مؽ  ذذذذة الؿعذذذذارف، ط

 م.2002دذ/7422: 7م، جذ7996دذ/7476: 6م، جذ7995دذ/7475

ال خاري، محؿد بـ يسؿاطقؾ. الةامع الصحق  الؿخ صر، بقذروت: دار  -

، سذذذذذـة: 3ابذذذذذـ كثقذذذذذر، نحؼقذذذذذؼ: الذذذذذدك قر مصذذذذذطػك دوذذذذذ  ال غذذذذذا، ط

 م.7987دذ/7407

جان، ط د السالم بـ ط د الرحؿـ، نـ قف إففذام يلذك نذدبر الؽ ذاب  - ابـ َبر 

جذان(، نحؼقذؼ: الشذق   الحؽقؿ ونعرف أوذات والـ ذل العظذقؿ )نػسذقر ابذـ بر 

، بقذذذذذروت: دار الؽ ذذذذذ  العؾؿقذذذذذة، سذذذذذـة: 7نحؿذذذذذد فروذذذذذد الؿ وذذذذذدي، ط

 م.2073دذ/7434

اسذذ  أوذذات والسذذقر، ال ؼذذاطل، يبذذرادقؿ بذذـ طؿذذر، كظذذؿ الذذدرر يف نـ -

 الؼادرة: دار الؽ اب اإلسالمل، بدون نارو .



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(750) 

ال ؼاطل، يبرادقؿ بـ طؿر، مصاطد الـظر ل شراف طؾذك مؼاصذد السذقر،  -

 م.7987دذ/7408، الرواض: مؽ  ة الؿعارف، سـة: 7ط

ال قضذذاوي، ط ذذد اهلل بذذـ طؿذذر، نكذذقار ال ـ وذذؾ ونسذذرار ال لووذذؾ، نحؼقذذؼ:  -

، بقذذروت: دار يحقذذا  الذذكاث العربذذل، 7ل، طمحؿذذد ط ذذد الذذرحؿـ الؿرطشذذؾ

 دذ.7478سـة: 

ال قضاوي، ط د اهلل بـ طؿر، نحػة إبرار شرح مصذابق  السذـة، نحؼقذؼ:  -

لةـة مخ صة بنشراف كقر الدوـ صال ، الؽقوذ : وزارة إودذاف والشذمون 

 م.2072دذ/7433اإلسالمقة، سـة: 

لػـذذذقن ال فذذذاكقي، محؿذذذد بذذذـ طؾذذذل، مقسذذذقطة كشذذذاف اصذذذطالحات ا -

، ل ـذان: مؽ  ذة ل ـذان كاشذرون، 7والعؾقم، نحؼقؼ: الذدك قر طؾذل دحذروج، ط

 م.7996سـة: 

ابـ نقؿقة، نحؿد بـ ط د السالم، جقاب ندؾ العؾؿ واإلوؿذان ب حؼقذؼ مذا  -

نعذدإ ثؾذث الؼذرآن، نحؼقذؼ:  «ددؾ دق اهلل نح»نخه بف رسقإ الرحؿـ مـ نن  

، الروذاض: دار الؼاسذؿ 7السذقد، طنبق طؿر الـدوي وط د الع و  بـ ف حل بـ 

 م.7996دذ/7477لؾـشر، سـة: 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(757) 

ابـ نقؿقة، نحؿد بـ ط د السالم، مةؿقع الػ اوى، نحؼقؼ: ط د الذرحؿـ  -

بـ محؿد بـ داسؿ، الؿؿؾؽة العربقذة السذعقدوة: مةؿذع الؿؾذؽ ففذد لط اطذة ا

 م.7995دذ/7476الؿصحػ الشروػ، سـة: 

م، 7983دذذ/7403، سذـة: 7الةرجاين، طؾل بـ محؿد، ال عروػذات، ط -

 بقروت: دار الؽ   العؾؿقة. 

ابـ ج ي، محؿد بذـ نحؿذد، ال سذفقؾ لعؾذقم ال ـ وذؾ، نحؼقذؼ: الذدك قر  -

، بقذذروت: شذذركة دار إردذذؿ بذذـ نبذذل إردذذؿ، سذذـة: 7ط ذذد اهلل الخالذذدي، ط

 دذ.7476

الةقدري، يسؿاطقؾ بذـ حؿذاد، الصذحاح نذاج الؾغذة وصذحاح العربقذة،  -

، بقذذروت: دار العؾذذؿ لؾؿالوذذقـ، سذذـة: 4الغػذذار ططذذا، طنحؼقذذؼ: نحؿذذد ط ذذد 

 م.7987دذ/7407

حؼل، محؿد صػا ، طؾقم الؼرآن مـ خالإ مؼدمات ال ػاسقر مـ كشذلهتا  -

، بقذذروت: ممسسذذة الرسذذالة، سذذـة: 7يلذذك هناوذذة الؼذذرن الثذذامـ الفةذذري، ط

 م.2004دذ/7425

ؼذذان، حقذذدر، حذذازم سذذعقد )الذذدك قر(، طؾذذقم الؼذذرآن بذذقـ الهدذذان واإلن -

 دذ.7420الؿدوـة الؿـقرة: مؽ  ة دار ال مان، سـة: 



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(752) 

الذذداودي، محؿذذد بذذـ طؾذذل، ص ؼذذات الؿػسذذروـ، بقذذروت: دار الؽ ذذ   -

 العؾؿقة، بدون نارو .

 اهلل، الػذذذقز الؽ قذذذر يف نصذذذقإ ال ػسذذذقر، نحؿذذذد بذذذـ  -
ّ
الذذذددؾقي، ولذذذل

، الؼذادرة: دار الصذحقة، 2الرحقؿ، نعرو : سذؾؿان الحسذـ الـذدوي، ط ط د

 م. 7986دذ/7407سـة: 

الرازي، محؿذد بذـ طؿذر فخذر الذدوـ، مػذانق  الغقذ  )ال ػسذقر الؽ قذر(،  -

 دذ.7420، بقروت: دار يحقا  الكاث العربل، سـة: 3ط

الروسذذقين، نحؿذذذد، )إسذذ اذ الذذذدك قر(، الؽؾقذذات إساسذذذقة لؾشذذذروعة  -

، جذذدة: الؿؿؾؽذذة العربقذذة السذذعقدوة، دار ابذذـ حذذ م، سذذـة: 7اإلسذذالمقة، ط

 م.2070/دذ7437

الروسذذقين، نحؿذذد، )إسذذ اذ الذذدك قر(، كظروذذة الؿؼاصذذد طـذذد الشذذاص ل،  -

 م.7992دذ/7472، الدار العالؿقة لؾؽ اب اإلسالمل، سـة: 2ط

، دمشذؼ: دار 7ال بقري، طؾل محؿذد، ابذـ جذ ي ومـفةذف يف ال ػسذقر، ط -

 م.7987دذ/7407الؼؾؿ، سـة: 

 طؾقم الؼذرآن، نحؼقذؼ: ال ركشل، محؿد بـ ط د اهلل بـ هبادر، الهدان يف -

 ، د.ت.7محؿد نبق الػضؾ يبرادقؿ، بقروت: دار الؿعرفة، ط



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(753) 

ال ركؾل، خقر الدوـ بـ محؿقد، إطالم، بقذروت: دار العؾذؿ لؾؿالوذقـ،  -

 م.2002، سـة: 72ط

السؿعاين، ط د الؽروؿ بذـ محؿذد، إكسذاب، نحؼقذؼ: ط ذد الذرحؿـ بذـ  -

س داثذرة الؿعذارف العثؿاكقذة، وحقك الؿعؾؿذل القؿذاين وآخذرون، الفـذد: مةؾذ

 حقدر آباد، بدون نارو .

السققصل، ط د الرحؿـ بـ نبل بؽر، نسرار نرنق  سقر الؼذرآن، نحؼقذؼ:  -

، بقذذذذذذروت: الؿؽ  ذذذذذذة العصذذذذذذروة، سذذذذذذـة: 7ر ذذذذذذا فذذذذذذرج الفؿذذذذذذامل، ط

 م.2009دذ/7430

السققصل، ط د الرحؿـ بذـ نبذل بؽذر، اإلنؼذان يف طؾذقم الؼذرآن، نحؼقذؼ:  -

 بذرادقؿ، الؼذادرة: الفق ذة الؿصذروة العامذة لؾؽ ذاب، سذـة:محؿد نبذق الػضذؾ ي

 م.7974دذ/7394

الشاص ل، نبق يسحا ، يبرادقؿ بـ مقسك، الؿقافؼات، نحؼقؼ: نبق ط قذدة  -

 م.7997دذ/7477، دار ابـ طػان، سـة: 7مشفقر بـ الحسـ، ط

الطذذهي، محؿذذد بذذـ جروذذر، جذذامع ال قذذان يف نلووذذؾ آي الؼذذرآن، نحؼقذذؼ:  -

: سذذذذذذـة: 7اكر، بقذذذذذذروت: ممسسذذذذذذة الرسذذذذذذالة، طنحؿذذذذذذد محؿذذذذذذد شذذذذذذ

 م.2000دذ/7420



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(754) 

الطحذاوي، نبذذق جعػذذر نحؿذذد بذذـ محؿذد، شذذرح مشذذؽؾ أثذذار، نحؼقذذؼ:  -

 م. 7494دذ/7475، سـة: 7شعق  إركموط، بقروت: ممسسة الرسالة، ط

الطقذذار، مسذذاطد بذذـ سذذؾقؿان )إسذذ اذ الذذدك قر(، شذذرح مؼدمذذة ال سذذفقؾ  -

الؿؿؾؽة العربقة السعقدوة: دار ابـ الةذقزي، ، 7لعؾقم ال ـ وؾ ٓبـ ج ي، ط

 دذ.7437سـة: 

الطقار، مساطد بـ سؾقؿان )إس اذ الدك قر(، الؿحذرر يف طؾذقم الؼذرآن،  -

ة: مرك  الدراسات والؿعؾقمات الؼرآكقة، سـة: 2ط  م.2008دذ/7429، جد 

ابذذـ طاشذذقر، محؿذذد الطذذادر، ال حروذذر وال ـذذقور، نذذقكس: الذذدار ال قكسذذقة  -

 م.7984سـة: لؾـشر، 

ابـ طاشقر، محؿد الطادر، مؼاصد الشذروعة اإلسذالمقة، نحؼقذؼ: محؿذد  -

الح قذذ  بذذـ الخقجذذة، دطذذر: وزارة إودذذاف والشذذمون اإلسذذالمقة، سذذـة: 

 م. 2004دذ/7425

ط د اهلل الخطق  )إس اذ الدك قر(، مؼاصد الؼذرآن الؽذروؿ وندؿق فذا يف  -

ك ذ  ال ػسذقر وطؾذقم الؼذرآن  نحدود الؿق قع الؼرآين: دراسة كصقة يف بعض

 الؽروؿ، جامعة الشاردة، بحث بدون معؾقمات الـشر.



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(755) 

ابـ العربل الؿعافري، نبق بؽر محؿد بـ ط د اهلل، دذاكقن ال لووذؾ، دراسذة  -

، جذذدة: دار الؼ ؾذة لؾثؼافذذة اإلسذالمقة، سذذـة: 7ونحؼقذؼ: محؿذذد السذؾقؿاين، ط

 م.7986/ذد7406

ؽذذام يف مصذذال  إكذذام، الؼذذادرة: دار الِعذذ   بذذـ ط ذذد السذذالم، دقاطذذد إح -

 م.2002دذ/7427، سـة: 7ال قان العربل، ط

الِعذذ   بذذـ ط ذذد السذذالم، ُكَ ذذي مذذـ مؼاصذذد الؽ ذذاب الع وذذ ، نحؼقذذؼ: نوؿذذـ  -

ر، ط ط د  م.7995دذ/7476، دمشؼ: مط عة الشام، سـة: 7الرزا  الشق 

ة: ، سذذـ7العاّلمذذة الؿصذذطػقي، ال حؼقذذؼ يف كؾؿذذات الؼذذرآن الؽذذروؿ، ط -

 دذ، صفران: مرك  كشر آثار العالمة الؿصطقي.7385

الغ الل، محؿد بـ محؿد، جقادر الؼرآن ودرره، نحؼقؼ: الشذق  محؿذد  -

 م، بقروت: دار يحقا  العؾقم.7986دذ/7406، سـة: 2رشقد ر ا الؼ اين، ط

الغ الذل، محؿذذد بذـ محؿذذد، يحقذا  طؾذذقم الذدوـ، بقذذروت: دار الؿعرفذذة،  -

 بدون نارو .

س، نحؿد بـ فارس، مةؿؾ الؾغة، نحؼقذؼ: زدقذر ط ذد الؿحسذـ ابـ فار -

 م. 7986دذ/7406، بقروت: ممسسة الرسالة، سـة: 2سؾطان، ط



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(756) 

ابـ فارس، نحؿد بـ فارس، معةؿ مؼاوقس الؾغذة، نحؼقذؼ: ط ذد السذالم  -

 م.2002دذ/7423محؿد دارون، الـاشر: انحاد ك اب العرب، سـة: 

لؼذرآن طـذد اإلمذام ابذـ جذ ي فارس، صذار  بذـ نحؿذد بذـ طؾذل، طؾذقم ا -

الؽؾ ل ونثردا يف نػسقره ال سفقؾ لعؾقم ال ـ وؾ، رسالة دك قراه غقر مـشذقرة، 

 م.2073دذ/7434جامعة نم الؼرى، الؿؿؾؽة العربقة السعقدوة، سـة: 

ابـ دقؿ الةقزوة، محؿد بـ نبل بؽذر، مذدارج السذالؽقـ بذقـ مـذازإ يوذاو  -

، بقذروت: دار 3ؿع صذؿ ال غذدادي، طكع د ويوذاو كسذ عقـ، نحؼقذؼ: محؿذد ال

 م.7996دذ/7476الؽ اب العربل، سـة: 

ابـ دقؿ الةقزوة، محؿذد بذـ نبذل بؽذر، زاد الؿعذاد يف دذدي خقذر الع ذاد،  -

 م. 7994دذ/7475، بقروت: ممسسة الرسالة، سـة: 27ط

ابـ دقؿ الةقزوة، محؿد بـ نبل بؽر، صروؼ الفةرنقـ وبذاب السذعادنقـ،  -

 م.7994دذ/7474ابـ الؼقؿ، سـة: ، الدمام: دار 2ط

ابـ دقؿ الةقزوة، محؿد بـ نبل بؽر، يغاثة الؾفػان مـ مصذاود الشذقطان،  -

 م.7975دذ/7395، بقروت: دار الؿعرفة، سـة: 2ط

ابـ دقؿ الةقزوة، محؿد بـ نبذل بؽذر، ال  قذان يف ندسذام الؼذرآن، بقذروت:  -

 دار الػؽر، بدون نارو .



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(757) 

بؽذر، الصذالة ونحؽذام ناركفذا، الؿدوـذة  ابـ دقؿ الةقزوة، محؿد بـ نبذل -

 الؿـقرة: مؽ  ة الثؼافة، بدون نارو .

ابـ دقؿ الةقزوة، محؿد بـ نبل بؽذر، الصذقاطؼ الؿرسذؾة طؾذك الةفؿقذة  -

 دذ.7408، الرواض: دار العاصؿة، سـة: 7والؿعطؾة، ط

ابـ دقؿ الةقزوة، محؿد بـ نبل بؽر، نسرار الصالة، نحؼقؼ: نبذق ط ذد اهلل  -

 الة اثري، بدون معؾقمات الـشر. الفؿام

، الؼذذذادرة: دار الشذذذرو ، سذذذـة: 7محؿذذذد دطذذذ ، دراسذذذات درآكقذذذة، ط -

 م.7993دذ/7474

محؿد صػا يبرادقؿ حؼل، طؾقم الؼرآن مـ خالإ مؼذدمات ال ػاسذقر مذـ  -

، بقذروت: ممسسذة الرسذالة، سذـة: 7كشلهتا يلك هناوة الؼرن الثامـ الفةري، ط

 م.2004دذ/7425

صػفاين، نحؿد بـ ط د اهلل، حؾقة إولقا  وص ؼات إصػقا ، نبق كعقؿ إ -

 دذ.7409مصر: دار السعادة: وبقروت: دار الؽ   العؾؿقة، سـة: 

نبذذق دذذالإ العسذذؽري، الحسذذـ بذذـ ط ذذد اهلل، الػذذرو  الؾغقوذذة، نحؼقذذؼ:  -

 محؿد يبرادقؿ سؾقؿ، الؼادرة: دار العؾؿ والثؼافة، بدون نارو .
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 بحىث

(758) 

 قة وأ حاث الؿمتؿرات:ا: الؿجالت العؾؿثاكقً 

محؿذد ط ذد الؾطقذػ رجذ   ،)نساسذقات مـفةقذة لؾ ػسذقر الؿق ذقطل( -

ط ذذد العذذاصل، مذذمنؿر ال ػسذذقر الؿق ذذقطل لؾؼذذرآن الؽذذروؿ )وادذذع وآفذذا (، 

 م. 2070جامعة الشاردة، سـة: 

الذذدك قر مسذذعقد  ،)جفذذقد العؾؿذذا  يف اسذذ ـ اط مؼاصذذد الؼذذرآن الؽذذروؿ( -

 وإ لؾ احثقـ يف الؼرآن الؽروؿ وطؾقمف.دوخة، الؿمنؿر العالؿل إ بق

إسذذذ اذ الذذذدك قر نحؿذذذد  ،)جفذذذقد إمذذذة يف مؼاصذذذد الؼذذذرآن الؽذذذروؿ( -

 الروسقين، ممنؿر جفقد إمة يف خدمة الؼرآن الؽروؿ وطؾقمف. 

 ،ا(يف ضذالإ الؼذرآن نكؿقذًجذ: ال ػسقر الؿؼاصدي لسذقر الؼذرآن الؽذروؿ) -

يلك الؿذمنؿر الذدولل حذقإ ففذؿ الدك قر وصػل طاشقر نبق زود، وردة مؼدمة 

والقادذذع، جامعذذة إمقذذر ط ذذد الؼذذادر لؾعؾذذقم اإلسذذالمقة  الؼذذرآن بذذقـ الذذـّص 

 م.2073 بالة اثر، سـة:

)جفذذقد العؾؿذذا  يف اسذذ ـ اط مؼاصذذد الؼذذرآن الؽذذروؿ(، الذذدك قر مسذذعقد  -

جفذقد -دوخة، الؿمنؿر العالؿل إوإ لؾ احثقـ يف الؼرآن الؽروؿ وطؾقمف  بق

 .- مؼاصد الشروعةالعؾؿا  يف



 

 

 لهجري إىل القرن التاسع الهجري جهىد العلامء يف الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ومىضىعاته، من القرن األول ا
 عرض وتأصيل وتحرير

 بحىث

(759) 

)خطاب ال ؽؾقػ مـ  قؼ مؼاصد الشذروعة يلذك سذعة مؼاصذد الؼذرآن(،  -

الدك قر حسـ الؼصاب، يسالمقة الؿعرفة مةؾذة الػؽذر اإلسذالمل الؿعاصذر، 

طذذـ مؼاصذذد الؼذذرآن الؽذذروؿ يف بـذذا  الحضذذارة والعؿذذران، السذذـة  طذذدد خذذاّص 

 .78، ص89م، العدد2077دذ/7438 الثالثة والعشرون، سـة:

)مؼاصد الؼرآن ومحاوره طـد الؿ ؼدمقـ والؿ لخروـ(، طقسك بق طؽذاز،  -

 م.20/2077مةؾة اإلحقا ، العدد: 

دراسذة نلصذقؾقة(، الذدك قر مذراد بؾخقذر،  :مؼاصد الؼرآن طـذد الشذاص ل) -

 م.2079 ، سـة:46 ، العدد:23مةؾة الؿعقار، الؿةؾد: 

│ 
 


