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 البحث: مرلرخرص
 البعد المقاصدي في الدراسات القرآنية

حكاع اليت  قق الص ح ل نسانية يف العاجل، تضمن القررب الكرمي كل القواعد ساأل لقد
سهلذا ي بغي أب سالح ح يف اآلجل، َسَنصنْص ك ٌع من رياته عل  مقاتد  العامة ساخلاتة ساعزئية، 

يقثب ايهتماع  دراسة  واعد  سأحكامه سمعا  ألحاظه سرياته  ايهتماع لقاتد  سغاياته، سفقنا 
 أمر القررب الكرمي.فليق عل   صعع يف  ؛ا قاتد هلذ  يتح نْ  ملَْ  نْ مَ  لقاعدع األمور لقاتدها، ِإذْ 

ُ سهذ  الدراسة  البعد ا قاتدي، َستُةَحصُِّل اللواهد الدالة عل  أتالته يف القررب مدلوهب  تُةبَةنيِّ
ُ كيف أبن إهداَر اْلبُةْعِد ا قا تدي يُةَعدُّ َعْيبنا الكرمي، سيف الس ة ال بوية، سيف الدراسا  القررنية، مث تُةبَةنيِّ

 .اليت نَةَتَ ىَف  ا هذا العينليا  يف هذ  الدراسا ، َسَتْذُكُر  لة من اآل
 ، القواعد.، الس ةالقررب، الدراسا ، ا قاتد: البعد، كلمات مفتاحية

Synopsis 

 Almaqasid Dimension within Quranic Studies 
The Holy Quran contains all rules and regulation that establishes 

godliness for humanity, lots of its verses indicates the general, 
specific and the partial Maqasid, therefor interest in studying ruling, 
principles, meanings of the Holy Quran verses needs to be associated 
to the Holy Quran Maqasids and purposes, in accordance to the 
principle “Things are by its Purpose”, as the one who don’t 
understand those Maqasid will not be on clarity of the Quran.  

This study explains the Maqasid dimension, showing evidence of 
its originality in the Holy Quran, Prophetic Sunnah and Quranic 
studies. It furthermore highlights how neglecting such dimension is to 
be considered as flaw in those studies, as well it mentions methods 
to avoid such flaw.  

Key words:  Dimension, Maqasid, Studies, Quran, Sunnah, rules.
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 :مقدمةال

 ،سةيدنا حممةةدخةةامت ال بيةني، سا بعةوو رمحةة للعةا ني احلمةد هلل رب العةا ني، سأتةلي سأسةلم علة  
 ستحبه أ عني، س عد.. ،سعل  رله
تضةةمن القةةررب الكةةرمي ةةةةة  اعتبةةار  خ ةةاب اهلل تعةةاآ ل نسةةانية ةةةةة كةةل القواعةةد ساألحكةةاع الةةيت  فقررد

يَأَيةَُّاةا ال نةاُ   َةْد َجةاَءْتُكْم  ﴿حة ح يف اآلجةل،  ةاهب تعةاآ: تتي  الص ح هلةا يف العاجةل، س قةق هلةا ال
 .[57:هود   ﴾َمْوِعظٌَة ِمْن َر ُِّكْم َسِلَحاٌء ِلَما يف الصُُّدسِر َسُهدنى َسَرمْحٌَة لِْلُممْثِمِ نيَ 

، فكةةاب   العامةةة ساخلاتةةة ساعزئيةةةك ةةٌع مةةن ريةةا  هةةذا الكتةةاب الكةةرمي علةة  مقاتةةد  وقررد نَّصَّررت  
سإذا كةاب كةذلك لةزع ضةرسرع ذا س غع  جديرنا  أب يكوب ُكلَِّيَة اللريعة، سعمدع ا لة، سي بو  احلكمة،  

يف  سأب يسةةع  ،هكلياتةةالصةة ح يف العاجةةل، سالحةة ح يف اآلجةةل أب حيةةرص علةة  معرفةةة   اعَ رَ  لكةةل مةةن
جيةةد نحسةةه مةةن  أبس  ،سأب يظحةةر  ال لبةةة ،يولةةك أب يحةةوب  البغيةةة؛ ألنةةه إب فعةةل ذلةةك إدرا  مقاتةةد 

 .(1)إآ اهلل رب العا ني السا قني
 ي بغةةةةي أب يقةةةةثبايهتمةةةةاع  دراسةةةةة  واعةةةةد القةةةةررب الكةةةةرمي سأحكامةةةةه سمعةةةةا  ألحاظةةةةه سرياتةةةةه  إن

ةةةىَن فعةةةاهب ةةةواهب ساأل ِاْلَمَقاِتةةةِد َساْلَمَعةةةاِ  يف األ ْعِتبَةةةارُ يا ايهتمةةةاع لقاتةةةد ، سفقنةةةا لقاعةةةدع:  ، أس إشةةةا يُةبةْ
  ٌ رن َحةمُ  ،عظيمةةفقايةة  ، سهي  اعةدع(2)صود ي عل  ظاهر اللح ، أس األمور لقاتدهااحلكم عل  ا ق

فلةيق علة   ؛مل يةتح ن لو ةو  ا قاتةد يف األسامةر سال ةواهي نْ َمةإذ  ،(3)علياا من األحكاع ما ي خيح 
 فاةةةم :أحةةةدحملا ؛إشةةةا  صةةةل درجةةةة ايجتاةةةاد  ةةةن اتصةةةف  وتةةةحني، س (4)أمةةةر القةةةررب الكةةةرمي صةةةعع يف 
. (5)الةةةةتمكن مةةةةن ايسةةةةت باا   ةةةةاء علةةةة  فامةةةةه فياةةةةا :سال ةةةةا  ،علةةةة  كماهلةةةةاالكةةةةرمي  القةةةةرربمقاتةةةةد 

                                                           

 .3/346ا وافقا  لللا يب انظر:  (1) 
 .3/181انظر: إع ع ا و عني ي ن القيم  (2)
 .3/7انظر: فيض القدير للم اسي  (3)
 .1/216انظر: الحهاب يف أتوهب الحقه لللويين  (4)
 .116ةةة1/115انظر: ا وافقا  لللا يب  (5)
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الدراسةةةا  القررنيةةةة، سمةةةا مةةةدى أتةةةالته، سكيةةةف يَُكةةةرُِّ  إهةةةداُر البعةةةد ا قاتةةةدي يف فمةةةا مةةةدلوهب 
َعْيبنةةا فياةةا، سمةةا  اْلوِْجَاةةِة ا قاتةةديِة ايجتةةاَ  التلزي ةةين يف هةةذ  الدراسةةا ، س التةةايل يكةةوب هةةذا ا هةةدارُ 

 اليت نَةَتَ ىَف  ا هذا العين ليا  اآل
ايسةت با ي ةةةة  ةا  اج  ا قةثب ايسةتقرائي مث التحليلةيا ة اج ةةة الةيت اعتمةد  فياةا  ه ه الدراسة

"، البعرررد المقاصررردي فررري الدراسرررات القرآنيرررةتتةةةوآ ا جا ةةةة عةةةن تلةةةك األسةةة لة، س ةةةد ع ونتاةةةا  ةةةةةة "
 سخ تاةةةا، سمةةة اج البحةةة  فياةةةا، مث  ي ةةةصُ سأسةةة لتاا، الدراسةةةة، أحمليةةةة ص فياةةةا ضةةةم تاا مقدمةةةة عرضةةةس 

القةررب الكةرمي، سيف السة ة اْلبُةْعةِد يف هذا البعد ا قاتدي، سعرضُص اللواهد الدالة عل  أتالة مدلوهب 
يف هةةةةةذ   ، س ي ةةةةةص أب إهةةةةةدار  يُةَعةةةةةدُّ َعْيبنةةةةةا يَُكةةةةةرُِّ  ايجتةةةةةاَ  التلزي ةةةةةين ال بويةةةةةة، سيف الدراسةةةةةا  القررنيةةةةةة

 راجعاا.لالدراسة، مث    تائج ذلك أتبعصاليت نَةَتَ يَف  ا هذا العين، س ليا  الدراسا ، مث ذكرُ  اآل
أب ألةةةع إآ سجةةةود دراسةةةا  معاتةةةرع تتعلةةةق لقاتةةةد اللةةةريعة، س ةةةد دار  معظةةةم هةةةذ   ويبقرررى

حامةد الغةزايل، سالعةز  ةن  الدراسا  حوهب الثاو العلمي  ماع احلرمني أيب ا عايل اعويين، سا مةاع أيب
عبةةد السةةة ع، سلةةةااب الةةةدين القةةةرايف، سلةةةيل ا سةةة ع ا ةةن تيميةةةة، ستلميةةةذ  ا ةةةن القةةةيم، سجنةةةم الةةةدين 
ال ةةةويف، سأيب إسةةةحاق اللةةةا يب، كمةةةا أفةةةاد  مةةةن ال تةةةاج العلمةةةي  ةةةن جةةةاء  عةةةدهم، سعلةةة  رأسةةةام 

 .(1)الع مة حممد ال اهر  ن عالور
العلمي الذي أفد  م ه، س  يص عليه يف دراسيت، إي أنين لكل هذا ال تاج  ومع كامل تقديري

مل أظحر  دراسة ُعِ َيْص  بياب اآلليا  اليت تُةَعاجل إهدار البعد ا قاتدي يف الدراسا  القررنية، سهي 
ا سألة اليت ُعِ َيص  ا هذ  الدراسة، اليت جاء  عل  هذا ال حو من ا جياب مراعاع  ت لبا  اجمللة 

ليت  دمتاا لل لر فياا. العلمية ا
                                                           

ا اسر اخلمسة ه، س "1416الوحي ا مدي" للسيد حممد رليد رضا، ممثسسة عز الدين لل باعة سال لر من هذ  الدراسا : " (1)
مية" للدكتور للقررب الكرمي" للليل حممد الغزايل، دار هنضة مصر،  بعة أسآ  دسب تاريل، س "ا قاتد العامة لللريعة ا س 

ه، س "مقاتد القررب الكرمي"  مد الصاف الصديق، دار 1415يوسف حامد العامل، نلر ا عاد العا ي للحكر ا س مي 
ع، س "مقاتد اللريعة ا س مية سع  تاا  األدلة اللرعية"  مد سعد اليويب، دار اهللرع 2114الحلر لل لر سالتوبيع 

ع  عس ، س "نظرية ا قاتد 2111لريعة ع د ا ن تيمية" ليوسف أمحد البدسي، دار ال حائق ه الرياب، س "مقاتد ال1418
 ه.1412ع د ا ماع اللا يب" للدكتور أمحد الريسو ، الدار العا ية للكتاب ا س مي 
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 :دع  البرا تعريف 
ا يف ا كةاب. : خ ف في اللغةالبعد  ُ   عيةدن ا فاةو  عيةد، ساسةتبعد : َعةدن القرب، يقاهب:  َةعُةَد  ُةْعةدن

ا  عيةد  نةدار  مِ  :العرب إذا  الصس  .(1) [19:سبأ ﴾ڻفَةَقاُلوا َر ةنَ ا  َاِعْد  َةنْيَ َأْسَحارِنَا ﴿سيف القررب الكرمي: 
يف مكةةاب  ريةةن أس  أنةةها  ريةةن أس  عيةةد ذكةةرسا القريةةن سالبعيةةد ألب ا عةةىن  نةةفةة ب مِ  :أس  ةةالوا ،يةنأس  ر 
 .(2)ا من ا كابحن لَ فلعل القرين سالبعيد خَ  ، عيد

ا مكانينةةا أس  ومرردلول البراع ررد فرري عنرروان هرر ا البحررث يتعلةةق  ةةا عىن اللغةةوي لةةه، سةةواء كةةاب  ُةْعةةدن
ا بمانينا، أس اتساعنا مع     وينا للحلوع سا دى  ني أمرين. ُةْعدن
يف ع ةةةواب هةةةذا البحةةة  أب ا قاتةةةد القررنيةةةة  عيةةةدع الغةةةور، سإدراكاةةةا لةةةيق  وسررربب اختيررراري لررره

  األمر اهلني أس السال، سهلذا يَةَت َلنُن  ُةْعَد ال ظر من الباح . 
نحسةه،  َس ُةْعُد نظر الباح  يتأسق عل  عمق فكر ، سجودع رأيه، سحسن تد ع  ا قثب  تلةوف
 س قوع توجااا إآ معرفة هذ  ا قاتد؛ ألب تلك السما  هي اليت تمثهله لبلوف تلك ا عرفة.

 :المقاصدتعريف 
ا، سَ  المقاصرررد ، سإتيةةةاب اللةةةي ، ع  ساألَ  ،ايعتمةةةاد :دْصةةةقَ الْ  ةةةع مقصةةةد، مةةةن َ َصةةةَد يَةْقِصةةةُد َ ْصةةةدن

   .(3)أي جتاهك ؛ َ دَ صْ  َ سَ  ،ادن صْ  َ   ُ دُ صِ قْ يةَ   ُ دَ صَ  َ  يقاهب:
علةة  ، ايعتةةزاع سالتوجةةه سال اةةود سال اةةوب حنةةو اللةةيء :سموا عاةةا يف كةة ع العةةرب دَ َصةةأتةةل  َ س 

لكةن األسهب هةو  ،يف  عض ا واضع  قصد ايسةتقامة دسب ا يةل صُّ س د خيَُ  ،اعتداهب كاب ذلك أس جور
مةةةا فةةةايعتزاع سالتوجةةةه لةةةامل هل ،قصةةةد اعةةةور تةةةارع كمةةةا تقصةةةد العةةةدهب أخةةةرىاألتةةةل؛ ألب ا نسةةةاب ي

ا يعن 
ا قاتد يف ع واب هذا البحة  يتعلةق  ا عةا  ساحلكةم العامةة ساخلاتةة ساعزئيةة الةيت  ومدلول .(4)

                                                           

 انظر: ا علم الوسيت، جممع اللغة العر ية، مادع: ب   د. (1)
 دع: ب   د.انظر: لساب العرب ي ن م ظور، ما (2)
 انظر: ا علم الوسيت، جممع اللغة العر ية، مادع: ق ص د. (3)
 انظر: لساب العرب ي ن م ظور، مادع: ق ص د.( 4)
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 .  (1)راعاها القررب الكرمي لتحقيق مصاف ال ا  يف العاجل ساآلجل
؛ ألب كةل (2)سهذ  ا عا  ي تت ا ض مع ما س ر  األئمة سالعلماء يف مقاتد اللةريعة ا سة مية

 َل ع ام ميكن أب نتتبع متحر اته يف القدمي سا عاتر من ال تاج التحسعي للقررب الكرمي.ما نُقِ 
 :البعد المقاصديمدلول 

العامةةة  الكةةرمي القةةررب مقاتةةدَ  الباحةة ُ  يةُةةْحِبَ  أب يف الدراسةةا  القررنيةةة  البعةةد ا قاتةةدي أقصررد
كة ع ستقراء اآليةا  القررنيةة، مث  تتبةع   اهذا إي يتمكن من ، سلن حب ه أس دراستهيف ساخلاتة ساعزئية 

ةمَث يةُ د حيويتاا، سَ دِّ جيَُ سَ  أسجه ايرتباا  ي اا، َسيُةبَةنيِّ  هذ  ا قاتد، يكلف عن الذي أهل العلم د علة  كِّ
 ب. كل بماب سمكاللت زيل عل  الوا ع ا نسا  يف  م ءمتاا 
، علةة  حنةةو  ةةد يةةمثدي إآ يثتةةن علةة  اخل ةةوع السةةا قة دراسةةة كةة ع أهةةل العلةةم يف هةةذا اللةةأبو

سةت باا مقاتةد ت ضةاف إآ مةا توتةلوا إليةه، مث ايجتاةاد إعادع تياغة ا قاتد اليت اسةت ب وها، أس ا
يف هذا كلةه أب يكةوب  ومن الضروري رر  عاع، سرخر خاص، سثال  جزئي. يمقاتديف   اء نسق 

ةةةةةةةة  ةةةةدر   حسةةةةه  سأب ي ةةةةأى، ا تحةةةةق علياةةةةا  ةةةةني أئمةةةةة التحسةةةةعم ضةةةةب نا  األتةةةةوهب سالضةةةةوا ت الباحةةةةُ  
اينسةةياق  سأ ،قاتةةد ا كلحةةنيعةةن التةةأثر ل، س هظرسفةة س  هوا حةةالوا ةةع لضةةغت اخلضةةو  لعةةن ا مكةةاب ةةةةةة 

 .  أهوائامسراء 
ساينتقةةاهب مةةن فقةةه الوا ةةع البلةةري إآ فقةةةه تةةةد ر، الحاةةم، سحسةةن ال جةةودع وهرر ا يتأسررس علررى

 .ع لت زيل هذا ال ص عليهمقاتد ال ص القرر ، مث العودع إآ ذلك الوا 
 :أصالة البعد المقاصدي

لواهد متعددع تدهب علة  أتةالة البعةد ا قاتةدي يف القةررب الكةرمي، سيف السة ة ال بويةة، مث  هناك

                                                           

ا قاتد العامة هي الغايا  ا لحوظة يف  يع القررب الكرمي أس يف معظمه، م ل مقصد إت ح ايعتقاد. أما ا قاتد اخلاتة  (1)
اتة من تلريع القررب الكرمي، م ل ا ت ح ا ايل. سا قاتد اعزئية هي اليت تتعلق  بحاد أحكاع فاي اليت تتعلق  أنوا  خ

 .33ةةة31القررب الكرمي، م ل ا قصد من كتا ة الدين. انظر: ا دخل إآ مقاتد القررب للدكتور عبد الكرمي حامدي ص 
ا لحوظة لللار  يف  يع أحواهب التلريع أس معظماا، حبي  ي  تص َعرنَف ال اهر  ن عالور مقاتد اللريعة  أهنا "ا عا   (2)

 .3م حظتاا  الكوب يف نو  خاص من أحكاع اللريعة". مقاتد اللريعة ا س مية ص
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 يف الدراسا  القررنية القدمية سا عاترع. 
 س ياب تلك اللواهد عل  ال حو اآليت:

: أصالة البعد المقاصدي في القرآن الكريم  :أوال 
كل اآليا  اليت ت بص احلكمة هلل تعاآ يف أفعاله تمثكد عل  اهتماع القررب الكرمي  البعد 

ُهَو ﴿ا قاتدي؛ ف لق السماسا  ساألرب ستس ع ما فياما إشا كاب ألجل ا نساب،  اهب تعاآ: 
يعنا َما يف السنَمَواِ  َسَما يف َسَس نَر َلُكْم ﴿س اهب:  [29:البقرع ﴾النِذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأْلَْرِب  َِ

يعنا ِمْ ُه ِإبن يف َذِلَك آليَاٍ  لَِقْوٍع يَةتَةَحكنُرسبَ   . [13:اعاثية ﴾اأَلْرِب  َِ
ساهلل عز سجل مل خيلق ا نساب إي ليبتليه ل اله الذي ت زهب القررب الكرمي هلدايته إليه، سلتعريحه 

ْاِدي لِلنيِت ِهَي أَ ْةَوُع َسيُةَبلُِّر اْلُممْثِمِ نَي النِذيَن يَةْعَمُلوَب الصناحِلَاِ  َأبن ِإبن َهَذا اْلُقْررَب يةَ ﴿ ه،  اهب تعاآ: 
يعنا ﴿س اهب تعاآ:  [9:ا سراء ﴾هَلُْم َأْجرنا َكِبعنا ْنَساَب ِمْن نُْ َحٍة أَْمَلاٍج نَةْبَتِليِه َفَلَعْلَ اُ  تَِ ِإننا َخَلْقَ ا اْ ِ

 .[2،3:ا نساب ﴾َهَديْةَ اُ  السنِبيَل ِإمنا َلاِكرنا َسِإمنا َكُحورنا( ِإننا 2َ ِصعنا )
يف األحكاع  اْلُممَثثةِّرََع َساْلَمَعاِ َ ا عتحعَ  ساألستافَ  العللَ إب ك عنا من اآليا  القررنية تذكر  ثم

 ،َساْ ِتَضائَِاا ألحكاماا ،ن ُسِجَد ُدهبن  ذلك عل  تَةَعلُِّق احلُْْكِم  ا أيتَ لِ  ؛الَقَدرِينِة ساللرعية ساعزائية
س د جاء التْعِليُل يف  ،َسيُوِجُن َ َلُّف أَثرها ع اا ،سعدع َ َلُِّحَاا ع اا إي  انع يُةَعاِرُب اْ ِتَضاَءَها

 ،س الحاء ا مثذنة  السنَبِبينِة تارع ،سمن أجل تارع ،س كي تارع ،س أب تارع، س ال ع تارع ، الباء تارع القررب
 .(1)أخرى س ا حعوهب له تارع ،س لعلن تارع ،َس َِأبن اْلُمَلدندع تارع

ِإْذ يُوِحي َر َُّك ِإَآ اْلَمَ ِئَكِة َأ ِّ َمَعُكْم فَة َبُِّتوا النِذيَن ﴿ وهب اهلل تعاآ:  مثال التعليل بالباء:
ُاْم ُكلن  َةَ اٍب )رَمُ وا َسأُْلِقي يف  ُةُلوِب النِذيَن َكَحُرسا الرُّْعَن فَاْضرِ ُ  ( َذِلَك 12وا فَةْوَق اأْلَْعَ اِق َساْضرِ ُوا ِم ةْ

 . [12،13:األنحاهب ﴾ ِأَنةنُاْم َلا ُّوا اللنَه َسَرُسوَلهُ 
ُرُس ن ُمَبلِّرِيَن َسُمْ ِذرِيَن لَِ  ن َيُكوَب لِل ناِ  َعَل  اللنِه ﴿ وله عز سجل:  ومثال التعليل بالالم:

ٌة  َةْعَد  . [165:ال ساء ﴾الرُُّسلِ ُحلن
                                                           

 . 197ةةة1/196إع ع ا و عني ي ن القيم انظر:  (1)
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َساْسَتْلةةةِاُدسا َلةةةِايَدْيِن ِمةةةْن رَِجةةةاِلُكْم فَةةةِئْب مَلْ َيُكونَةةةا َرُجلَةةةنْيِ  ﴿ ولةةةه تعةةةاآ:  ومثرررال التعليرررل برررأن:
َر ِإْحَداحمُلَا اأْلُْخرَ   .[282:البقرع ﴾ںىفَةَرُجٌل َساْمرَأَتَاِب ممنْن تَةْرَضْوَب ِمَن اللَُّاَداِء أَْب َتِضلن ِإْحَداحمُلَا فَةُتذَكِّ

ِذنَّررِة بِالسَّرربَِّبيَّةِ ومثررال التعليررل  َسَي جَتَْعةةْل يَةةَدَ  َمْغُلولَةةةن ِإَآ ُعُ ِقةةَك َسَي ﴿ ولةةه تعةةاآ:  :بِال فَّرراِء ال ماؤ 
 .[29:ا سراء ﴾تَةْبُسْ َاا ُكلن اْلَبْسِت فَةتَةْقُعَد َمُلومنا حَمُْسورنا

اَء اللنةةُه َعلَةة  َرُسةةولِِه ِمةةْن أَْهةةِل اْلُقةةَرى فَِللنةةِه َسلِلرنُسةةوهِب َمةةا أَفَةة ﴿تعةةاآ:  ولةةه  ومثررال التعليررل بكرري:
ةةِبيِل َكةةةْي ي َيُكةةةوَب ُدسلَةةةن  ةَةةةنْيَ اأَلْغِ يَةةةاِء ِمةةْ ُكْم َسَمةةة ا رتَةةةاُكُم َسلِةةِذي اْلُقةةةْرَا َساْلَيتَةةاَم  َساْلَمَسةةةاِكنِي َسا ْةةةِن السن

 .[7:احللر ﴾انْةتَةُاوا َساتةنُقوا اللنَه ِإبن اللنَه َلِديُد اْلِعَقابِ الرنُسوهُب َفُ ُذسُ  َسَما نَةَااُكْم َعْ ُه فَ 
يَأَيةَُّاةةا النةةِذيَن رَم ُةةوا ُكتِةةَن َعلَةةْيُكُم الصِّةةَياُع َكَمةةا ُكتِةةَن َعلَةة  ﴿ ولةةه تعةةاآ:   ومثررال التعليررل بلعررل:

 .[183:البقرع ﴾النِذيَن ِمْن  َةْبِلُكْم َلَعلنُكْم تَةتةنُقوبَ 
َياننةةةا ِلُكةةلِّ َلةةةْيٍء َسُهةةةدنى ﴿ ولةةةه تعةةةاآ:  عليرررل برررالمفعول لرره:ومثررال الت َسنَةزنْل َةةا َعَلْيةةةَك اْلِكتَةةاَب تِبةْ

 .[89:ال حل ﴾َسَرمْحَةن َسُ ْلَرى لِْلُمْسِلِمنيَ 
 :ثاني ا: أصالة البعد المقاصدي في السنة النبوية

هةي  يةاب هةذا الكتةاب ا  ةزهب،  مامة الرسةوهب تةل  اهلل عليةه سسةلمأب َترنَح اهلل تعاآ يف كتا ه  
َ لِل ناِ  َما نُةزِّهَب إِلَْيِاْم َسَلَعلنُاْم يَةتَةَحكنُرسبَ ﴿ اهب تعاآ:   . [44:ال حل ﴾َسأَنْةزَْلَ ا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَةنيِّ
سالتعريةف لحاسةدحملا  ،ا هلةاأتة   ةالتعريف لصةاف الةدارين جلبنة ةد أب القررب الكةرمي  ذلكسبب و 
 سالتحسةةةةةةةي يا  ،سمكم  ةةةةةةا ساحلاجيةةةةةةةا  ،سا صةةةةةةةاف ي تعةةةةةةدس الضةةةةةةةرسريا  سمكم  ةةةةةةا ،ا هلةةةةةةادفعنةةةةةة

 ةُ  ن سالسُّة ،إلياةا عُ َجةرْ  يةُ أت   ا أتوين فالقررب  ؛ي تزيد عل  تقرير هذ  األمورال بوية  ة ن سالسُّ  ،سمكم  ا
 .(1)راجع إآ تلك األ ساعإي ما هو  ااي جتد في، سهلذا ا  ا فيه م ااس يانن  يه،ا علأتص  ا تحريعن 
مةن تصةرفا   تةل  اهلل عليةه سسةلم الرسةوهب كةل مةا تةدر عةنيف  ا قاتةدية ا سةحة جتلةص وقد 

 .  سأ واهب سأفعاهب
ةةةا فةةةت  اللنةةةه  :فمرررثال   عةةةزع  ؛ستةةةار  دار إسةةة ععةةةز سجةةةل مكةةةة يف السةةة ة ال ام ةةةة مةةةن اهللةةةرع، َلمن

                                                           

  تصرف.  4/27ا وافقا  لللا يب  (1)
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 إ ةةراهيمنةةيب اهلل َسَردِِّ  علةة   واعةةد  احلةةراع، صالبيةةمعةةامل علةة  تَةْغيِةةِع  تةةل  اهلل عليةةه سسةةلمالرسةةوهب 
س ةةوِ  مةةةا هةةو أعظةةةم م ةةه مةةةن عةةةدع  خلةةةيةُ ةةةةة مةةةع  درتةةه عليةةةه ةةةةة َم َةَعةةةُه مةةن ذلةةةك سلكةةن  عليةةه السةةة ع،

 .  (1)لكوهنم َحِديِ ي َعْاٍد ِ ُكْحر ؛لذلك ماحتماهل
لةةوي أَبن  ،يةةا عائلةةةُ : "م ةةاهب رسةةوهب اللنةةِه تةةل  اهلل عليةةه سسةةل : الةةصرضةةي اهلل ع اةةا َعاِئَلةةَة فعةةن 

س ا نةةا  ، ا نةةا َلةةْرِ يوا ؛َسَجَعْلةةُص هلةةا  ةةا ني ،فَأَْلَز ْةتُةَاةةا  ِةةاألرب، هَلَةةَدْمُص الكعبةةة ؛ ومةةك َحةةِدي ُو َعْاةةٍد  لةةر 
 .(2)"فئب  ُةَرْيلنا ا ْةَتَصَرتْةَاا حي   َةَ ْص اْلَكْعَبةَ  ،َسبِْدُ  فياا ِستنَة أَْذرٍُ  من احلِْْلرِ  ،َغْر ِيوا

يف أنةةةه  ةةةد اختةةةار مةةةن نُِقةةةَل ع ةةةه تةةةل  اهلل عليةةةه سسةةةلم فيمةةةا  أيضنةةةاا قاتةةةدية ا سةةةحة وظهررررت 
سةةةورع "ق" سسةةةورع "ا ث ةةةص" لبةةةديع أسةةةلو ما، س عامةةةا لعامةةةة  ةةةراءع الح ةةةر تةةة ع األضةةةح  س تةةة ع 

تةل  اهلل عليةه اختةار كمةا ،  مقاتد القررب الكةرمي يف اختصةار، سإآ ذلةك حاجةة ع ةد اجتمةا  ال ةا 
فئب اعمعةة جتمةع  ؛للم اسبة سالتحذير وب"ا  افقسورع "س  "اعمعة"سورع  راءع اعمعة ت ع يف سسلم 

سةورع "السةلدع"  الحلةر يةوع اعمعةةتة ع يف ، س ةرأ من ا  افقني سألباهام من ي جيمعةه غةع اعمعةة
 .(3)لساعة سما فياا اا تذكعن سورع "ا نساب" س 

 :في الدراسات القرآنية ثالث ا: أصالة البعد المقاصدي
العامةةةة  ا قاتةةةد ذكةةةرعلةةة  سةةةي ح  مةةةدى حرتةةةام  أئمةةةة الدراسةةةا  القررنيةةةة ال ةةةاظر يف تةةةراو

سهةذ   عةض اللةواهد الدالةة علة  ذلةك أسرد ةا دسب تعقيةن ألب القصةد  ،للقررب الكةرمي يف مصة حا م
ر فيمةةةا ذكةةةرس  سةةةيلد أب مةةةن إيرادهةةةا إشةةةا هةةةو  يةةةاب مةةةدى ع ةةةايتام  ةةةا، ستركيةةةزهم علياةةةا، سإي فال ةةةاظ

 ا مكاب ايستغ اء عن ذكر  عض ا قاتد لدخوهلا يف مقاتد أخةرى، سهةذا ساضة  جةدا فيمةا ذكةر  
 الغزايل سال اهر  ن عالور، سح  فيما أسرد  الزر ا  رغم أنه  د حصرها يف ث ثة مقاتد.

 .رب العظةةةةةيم"ألةةةةف الحةةةةةعسب أ ةةةةةادي كتا نةةةةةا ع وانةةةةةه "الةةةةدر ال ظةةةةةيم ا رلةةةةةد إآ مقاتةةةةةد القةةةةةر  -3

                                                           

 . 3/4 انظر: إع ع ا و عني ي ن القيم (1)
 (. 1333) 2/969أخرجه مسلم يف  اب نقض الكعبة س  ائاا  (2)
 . 433انظر: حلة اهلل البالغة للدهلوي ص (3)
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حلصةةةر سلةةةرح "جةةةواهر القةةةررب"الغةةةزايل الحصةةةل ال ةةةا  سال الةةة  مةةةن كتا ةةةه  ا مةةةاعخصةةةص  -4
سمقصةد  األ صة  دعةوع العبةاد  الكةرمي، القةررب رن ِسةأب  فيةه ةد  ةرر س ، مقاتد القررب الكرمي -5

ث ثةةةةة م اةةةةا هةةةةي السةةةةوا ق ؛ سرياتةةةةه يف سةةةةتة أنةةةةوا   ، فلةةةةذلك احنصةةةةر  سةةةةور اهلل تعةةةةاآإآ 
فاةةةي  ؛أمةةةا ال  ثةةةة ا امةةةة ؛سث ثةةةة هةةةي الةةةرسادف سالتوا ةةةع ا غ يةةةة ا تمةةةة،  امةةةةساألتةةةوهب ا

تعريةةف ا ةةدعو إليةةه، ستعريةةف الصةةراا ا سةةتقيم الةةذي جتةةن م بمتةةه، ستعريةةف احلةةاهب ع ةةد 
سل ةةةائف تةةة ع اهلل  ،تعريةةةف أحةةةواهب اجمليبةةةني :فأحررردها؛ الوتةةةوهب إليةةةه، سأمةةةا ا غ يةةةة ا تمةةةة
ستعريةةةف أحةةةواهب ال ةةةاكبني سال ةةةاكلني عةةةن ا جا ةةةة،  ،ثغيةةةنفةةةيام، سمقصةةةود  التلةةةويق سال

حكايةةةةةة أحةةةةةواهب  :وثانيهررررراسمقصةةةةةود  ايعتبةةةةةار سالثهيةةةةةن،  ،هلةةةةةمتعةةةةةاآ سكيحيةةةةةة  مةةةةةع اهلل 
سيف ج ةةةةن احلةةةةق  ،سكلةةةةحام، سمقصةةةةود  يف ج ةةةةن البا ةةةةل ا فضةةةةاح سالت حةةةةع ،اعاحةةةةدين

فاةذ   ؛أخذ الةزاد ساألهبةة سكيحية ،تعريف عمارع م ابهب ال ريق :وثالثهاا يضاح سالت بيص، 
 .(1)ستة أ ساع

   .ألف حممد تديق حسن خاب كتا نا ع وانه "فت  البياب يف مقاتد القررب" -6
أسجةةن ال ةةاهر  ةةن عالةةور علةة  اآلخةةذ يف تحسةةع القةةررب الكةةرمي أب يعلةةم ا قاتةةد األتةةلية  -4

سهذا أعظةم سةبن  تة ح إت ح ايعتقاد، مثانية مقاتد تتم ل يف:  لهساست بت اليت جاء لتبياهنا، 
اخللق، س ذين األخ ق، سالتلريع سهةو األحكةاع خاتةة سعامةة، سسياسةة األمةة، سفيةه تة ح األمةة 

للتأسةةي  صةةاف أحةةواهلم، ساحلةةذر مةةن مسةةاسيام،  ؛سححةة  نظاماةةا، سالقصةةص سأخبةةار األمةةم السةةالحة
سنلةةةرها، سذلةةةك علةةةم  سمةةةا يةةةمثهلام إآ تلقةةةي اللةةةريعة ،سالتعلةةةيم لةةةا ي اسةةةن حالةةةة عصةةةر ا  ةةةا بني

ليكوب رية دالة علة   ؛اللرائع، سعلم األخبار سا واع  سا نذار سالتحذير سالتبلع، سا علاب  القررب
 .(2)تدق الرسوهب تل  اهلل عليه سسلم

هلل عةةز سجةل يف إنةزاهب كتا ةه العزيةز ث ثةة مقاتةةد  الزر ةا  أب  الع مةة حممةد عبةد العظةيم   ةرر -5
 ،تةل  اهلل عليةه سسةلماهلل  رسةوهب: أب يقوع رية لتأييد وثانيهاوب هداية لل قلني، : أب يكأولهارئيسة: 

                                                           

 . 24ةةة23انظر: جواهر القررب أليب حامد الغزايل ص  (1)
 . 41ةةة1/39انظر: التحرير سالت وير لل اهر  ن عالور  (2)
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 .(1)خلقه  ت سع هذا ال راب األعل  من ك مه ا قد تعاآ : أب يتعبد اهلل وثالثها
 وكان للمقاصد الخاصة جانب ا من اهتمام عدد من األئمة، ومنهم ما يأتي:

تلةةتمل علةة  سةةد  مقاتةةد القةةررب الكةةرمي، فئهنةةا األلوسةةي أب سةةورع العصةةر ا مةةاع  ذكةةر -7
س د ذكر نحق األمور ما َنصن عليه ا ماع الغزايل يف مقاتةد القةررب الكةرمي،  مقاتد، ستة

 .(2)سهو ما أسردته  بل أس ر معدسدع
الكلةةف مصةةاعد ال ظةةر يف : "هيةةسةةور يف كتا الالبقةةاعي لقاتةةد  رهةةاب الةةدين ا مةةاع اهةةتمن  -8

"، س د حرص فيه عل   يةاب نظم الدرر يف ت اسن اآليا  سالسور" س "مقاتد السورعن 
   .(3)م اسبة اسم كل سورع  قصودها

 سهةةيالسةةيو ي أب سةةورع التكةةاثر تلةةتمل علةة  سةةد  مقاتةةد القةةررب الكةةرمي؛ ا مةةاع  ةةرر  -9
، سهةذا  علة   يةع مقاتةد صَاةبةن أب سةورع الحا ةة  ةد نةَ س متمةة،  ةسث ثة ،مامةة ةستة: ث ثة

 ،  راعةةة ايسةةتا هب، سذلةةك أب العلةةوع الةةيت احتةةوى علياةةا هةةي علةةم األتةةوهبهةةو الغايةةة يف
سا عةةةاد، سعلةةةم العبةةةادا ، سالسةةةلو ،  ،سمعرفةةةة ال بةةةوا  ،سمةةةدار  علةةة  معرفةةةة اهلل ستةةةحاته

مقاتةةةد ؛  كةةةلسةةةور القةةةررب الكةةةرمي؛ ألهنةةةا  عةةةص   سمةةةن ه ةةةا كانةةةص أعظةةةمَ . (4)سالقصةةةص
؛ ألب ع ةةواب الكتةةاب جيمةةع  هسةةم  ع وانةةأب ت ةةسهةةي جةةديرع ، (5)سلةةذلك تيةةص أع القةةررب
 .(6)هِ لِ سن مقاتد   عبارع سجيزع يف أَ 

اهةةةتم األئمةةةة الةةةذين أسسةةةوا لعلةةةم ا قاتةةةد  ةةةال صِّ الصةةةري  علةةة  ا قصةةةد العةةةاع الةةةذي  وكررر لك
:وذلررررررررررررررررك علررررررررررررررررى النحررررررررررررررررو اآلترررررررررررررررريمقاتةةةةةةةةةةةةةةةةد القةةةةةةةةةةةةةةةةررب الكةةةةةةةةةةةةةةةةرمي سغاياتةةةةةةةةةةةةةةةةه، يسةةةةةةةةةةةةةةةةتوعن 

                                                           

 . 2/89انظر: م اهل العرفاب للزر ا   (1)
 . 31/223انظر: رسح ا عا  لأللوسي  (2)
 انظر: مصاعد ال ظر ل لراف عل  مقاتد السور، سنظم الدرر يف ت اسن اآليا  سالسور للبقاعي.  (3)
 . 2/284انظر: ا تقاب يف علوع القررب للسيو ي  (4)
 . 2/419انظر: ا صدر السا ق  (5)
 . 8/718انظر: فت  الباري ي ن حلر  (6)
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األمةةةةر  اكتسةةةةاب ا صةةةةاف  ةةةةاهب العةةةةز  ةةةةن عبةةةةد السةةةة ع: "سمعظةةةةم مقاتةةةةد القةةةةررب  -11
 .(1)سأسبا ا، سالزجر عن اكتساب ا حاسد سأسبا ا"

لةه مةن  سالعلةم  ةاهلل سمةا ،معةا  القةررب دائةرع علة  التوحيةد س راهي ةه اهب ا ن القةيم: " -11
سذكةةر  ةةراهني  ،سعلةة  ا ميةةاب  الرسةةل ،سمةةا ي ةةز  ع ةةه مةةن تةةا  الةة قص ،أستةةاف الكمةةاهب

سعلةةة  ا ميةةةاب ل ئكتةةةه سهةةةم رسةةةله يف ، مرسةةةلام سحقةةةوق ،سالتعريةةةف حبقةةةو ام ،تةةةد ام
وا عليةةةه مةةةن أمةةةر العةةةامل العلةةةوي لُةةةعِ سمةةةا جُ  ،ستةةةد عهم األمةةةور  ئذنةةةه سملةةةي ته، خلقةةةه سأمةةةر 
 سمةا أعةةدن  ،سمةا أعةةد اهلل فيةه ألسليائةه مةن دار ال عةيم ،سعلة  ا ميةاب  ةاليوع اآلخةر ،سالسةحلي

مةر سال اةةي سالقةدر سا ةةواع  سالقصةةص سعلة  تحاتةةيل األ، ألعدائةه مةةن دار العقةاب الو يةةل
 .(2)ساألم اهب ساألسباب ساحلكم سا بادىء سالغايا  يف خلقه سأمر "

َ اَهةةا سأساسةةاا علةة  احلَِْكةةِم سمصةةاف العبةةاد يف ا عةةا  أب  ا ةةن القةةيم  ةةرر -12 اللةةريعة َمبةْ
 .(3)سحكمة كلاا ،كلاا سمصاف ،سرمحة كلاا ،سهي َعْدهٌب كلاا ،سا عاد

لرعي من سضع اللريعة إخراج ا كلف عةن داعيةة الاللا يب: "ا قصد   اهب ا ماع -31
ا هلل اختيةةةةةةارنا، هةةةةةةوا  كمةةةةةةا هةةةةةةو عبةةةةةةد هلل اضةةةةةة رارنا"  ،حةةةةةة  يكةةةةةةوب عبةةةةةةدن

ررررررإِ .(4)  دِ ع رررررربرا ال   ارا دَّ ه 
 :الدراسات القرآنيةفي  ب  ي  عَّ  المقاصديّ 

 :(5)الباح  يف الدراسا  القررنية جين أب يدر  احلقائق اآلتية
 عاآ يف كتا ه هو  ياب تصاريف ما يرجع إآ حح  مقاتد الدين. أب مراد اهلل ت .1
 ليت خا ب ا  ا خ ا نا  َةيةِّ نا.أنه عز سجل  د أسد  ذلك يف ألحا  القررب الكرمي ا .2
نَا لعرفة مراد  ساي    عليه.  .3 أنه  د تَةَعبند 

                                                           

 . 1/7األحكاع للعز  ن عبد الس ع  واعد  (1)
  تصرف.  1/452مدارج السالكني ي ن القيم  (2)
 . 3/3إع ع ا و عني ي ن القيم  (3)
 . 2/168ا وافقا  لللا يب  (4)
 .1/38، سالتحرير سالت وير لل اهر  ن عالور 2/385انظر: ا صدر السا ق  (5)
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 ةةةةا  دَ ِصةةةةسإشةةةةا  ُ  ،ليسةةةص مقصةةةةودع ألنحسةةةةاا الةةةةيت أمةةةةر  ةةةةا القةةةةررب الكةةةةرمياألعمةةةاهب أب  .4
 .  ألجلاا صْ عَ رِ ا صاف ال  لُ 
يقةةرر أب ال ةةاهر  ةةن عالةةور الع مةةة حممةةد  صجعلةةةةةةة يف تصةةوري ةةةةة هةةي الةةيت  والحقررائق السررابقة

ا ت صةةص يف هةةةذ  الدراسةةةا  حبةةةوو الدراسةةةا  القررنيةةة؛ سأب   يف َحةةالرن  نُ  ْةةة ُ هةةو ا قصةةد القةةةرر  
جيةةةةن أب كةةةةل ذلةةةةك أس التلةةةةريعية، أس ايجتماعيةةةةة،   اللغويةةةةة، أس الب غيةةةةة، أس الك ميةةةةة، اتحلي  ةةةة 
هةةةذ  الدراسةةةا ؛ هةةةذا هةةةو ا عيةةةار الةةةذي حيكةةةم ع ةةةد م العةةةة أب س  يف خدمةةةة ا قصةةةد القةةةرر ، نن ُصةةةيَ 

، فيةوبب  ةذلك مقةدار مةةا أسىف الباحة لُيعةَرف مقةادير اتصةاهب مةا تلةةتمل عليةه  الغايةة الةيت يرمةي إلياةةا 
   .(1)سمقدار ما جتاسب  ، ه من ا قصد

 ؛مةةن فاتةةه اسةةت باا مقاتةةد القةةررب الكةةرميةةةةة أيضنةةا ةةةةة الةةيت جعلةةص ا مةةاع اللةةا يب يقةةرر أب  هرريو 
ا  ةةةةبعض جزئيا ةةةةا يف هةةةةدع  سهلةةةةذا ساضةةةة رب يف فاةةةةم اللةةةةريعة،  ،س ةةةةع يف الت ةةةةبت جتةةةةد أحةةةةدهم رخةةةةذن

ايفتقةار كليا ا، ح  يصع م اا إآ ما ظار له  باد  رأيه من غع إحا ة لعانياا، سي راجةع رجةو  
ةةإلياةةا، سي مُ  تةةل  اهلل  إآ رسةةولهأس عةةن ال قةةا  يف فاماةةا، سي راجةةع إآ اهلل عةةز سجةةل  ُرِسيَ م  ةةا لِّ س 
   .(2)يف أمرهام عليه سسل

 ياننا لك ع اهلل تعاآ، يقوع عل  التةد ر الةذي حة  عليةه يف  ولةه عةز سجةل:  التفسيروإذا كان 
سيف  ولةةه  [83:ال سةةاء ﴾ ْو َكةةاَب ِمةةْن ِعْ ةةِد َغةةْعِ اللنةةِه َلَوَجةةُدسا ِفيةةِه اْخِتَ فنةةا َك ِةةعناأَفَةةَ  يَةتَةةَد ةنُرسَب اْلُقةةْررَب َسلَةة﴿

ميكةةةةن أب  يترررردبر وإذا كرررران ال [24:حممةةةةد ﴾أَفَةةةةَ  يَةتَةةةةَد ةنُرسَب اْلُقةةةةْررَب أَْع َعلَةةةة   ُةلُةةةةوٍب أَ ْةَحاهُلَةةةةا﴿تعةةةةاآ: 
كةةةاب مةةةن سةةةوء قرررد ف؛ (3)القةةةررب الكةةةرمي قاتةةدمآ إ سي أب يةةةمثيت مثةةةار  ا رجةةةوع إي  ايلتحةةةا  يكتمةةل،

تلةةةك عةةةن الةةة اج الةةةذي خيةةةدع ةةةةةةة علةةة  مةةةرِّ القةةةرسب ةةةةةةة    ةةةد حةةةادمعظةةةم التحاسةةةع حةةة  ا سةةةلمني أب 

                                                           

 .1/38انظر: ا صدر السا ق  (1)
 . 175ةةة4/174وافقا  لللا يب انظر: ا  (2)
 . 3/383انظر: ا صدر السا ق  (3)
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 ،س واعةةد ال حةةو ،ع اةةا، فم اةةا مةةا يلةةغله  ةةا عراب ايلةةغل  ارئاةة تضةةم تها قاتةةد، فةةأك ر مةةا 
ت رجيةةةةةا  األتةةةةةوليني،   سأا تكلمةةةةةني،  ا قةةةةةة س ا جبةةةةةدهب  يلةةةةةغلهسنكةةةةةص ا عةةةةةا  سالبيةةةةةاب، سم اةةةةةا مةةةةةا 

تعصةةةن الحةةةرق سا ةةةذاهن،   سأا تصةةةوفني، سلةةة حا  تةةةأسي     سأساسةةةت با ا  الحقاةةةاء ا قلةةةدين، 
 . (1)ك رع الرسايا  سما مزجص  ه من ا سرائيليا   يلغلهسم اا ما 

رع الرسايةةا  عةةن مقاتةةد القةةررب الكةةرمي  ك ةةأ ةةراهنم عةةاب  عةةض األئمةةة الةةتغاهب  عةةض  ومررن هنررا
ا ، الكةةرمي ممةةا يعتةةح حلا نةةا علةة  القةةرربس غةةع ذلةةك موضةةوعنا، فائةةدع م اةةا سي  ،الةةيت ي  يمةةة هلةةا سةة دن

 .(2)لعقوهبا ست ورألنحق، ا اليت تزكي ،سلاغ ن لتاليه عن مقاتد  العالية
اجتةا  يُةَغلِّةن أتةحا ُه ا قاتةد ، حية  ظاةر مرن ذلرك أسروأما هو العصر الحديث شهد وقد 

 ةةةوهب  مةةةن الةةة ص القةةةرر  أين  وبي يقبلةةة، س ا صةةةلحةوب  ةةةه غار ةةةة يف اتبةةةا  اهلةةةوى، سفةةةق مةةة اج يسةةةتلبال
  لةيِّ ةةةةة ذريعةة ا قاتةد ةةةةة  علة  مةا يريةدسب؛  ةاموا   خيالف ما يبتغوب الوتوهب إليه، فئب استعصة  ظةاهر 

 .ليتوافق مع أهوائام، مدلويتهع قه، س ريف 
ساألخبةار  ، ررتةه اآليةا  القررنيةة الكرميةة أتةلقاتةد تسةت د إآ أب ا  ال ي ال مريرة فيره والحق

 مةن التةا عني ارُ ظنةال ُّ َأكنةَد هةذ  ا عةامل ، سَ رضةي اهلل عة ام الصةحا ة ال بوية اللريحة، سرسم معا ةه علمةاءُ 
 .ساللا يب ،سالقرايف ،سالعز ،سالرابي ،سالغزايل ،عويين ماع ااألتوليوب كاَفصنَلَاا ، مث ستا عي التا عني

،  ا ضةةةافة إآ مةةةا ا قاتةةةد هةةةو اسةةةتقراء أدلةةةة القةةةررب الكةةةرمي سالسةةة ة ال بويةةةةهةةةذ  س ريةةةق إثبةةةا  
ا ةةةةةة؛ ألب تضةةةم ه ال تةةةاج العلمةةةي للعلمةةةاء السةةةا قني سال حقةةةني ي تسةةةت د إآ  ا قاتةةةد الكليةةةة ةةةةةة  ديةةةدن

مةةةن ا علةةةوع أب الق ةةةع، س  دليةةةل ساحةةةد،  ةةةل إآ جمموعةةةة أدلةةةة تةةةوارد  علةةة  معةةةىن ساحةةةد فأع تةةةه تةةةحة
.(3)ا لُّةةةةةةةةةةةةةةةُف  عةةةةةةةةةةةةةةةض اعزئيةةةةةةةةةةةةةةةا  عةةةةةةةةةةةةةةةن مقتضةةةةةةةةةةةةةةة  الكلةةةةةةةةةةةةةةةي ي خيرجةةةةةةةةةةةةةةةه عةةةةةةةةةةةةةةةن كونةةةةةةةةةةةةةةةه كلينةةةةةةةةةةةةةةةة

                                                           

 .1/7انظر: تحسع ا  ار  مد رليد رضا  (1)
 .2/21انظر: م اهل العرفاب يف علوع القررب للزر ا   (2)
 .2/53انظر: ا وافقا  لللا يب  (3)
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 :في الدراسات القرآنية آليات اعتماد البعد المقاصدي
ا جةراءا  ساخل ةوا  العلميةة الةةيت جيةن علة  الباحة  يف الدراسةا  القررنيةةة : أقصرد باآلليرات

يف يتللةةة  ، س ايف م  لقاةةةحاضةةةرنا يف دراسةةةته، علةةة  حنةةةو يةةةحب  اتباعاةةةا، حةةة  يكةةةوب اْلبُةْعةةةُد ا قاتةةةديُّ 
 نتائلاا.يف سيكوب أثر  ساضحنا ، امسع 

 :التي تحقق ذلك على النحو اآلتي واآلليات
ةةا  ةةل  انوننةةا لالبعةةد ا قاتةةدي ع ةةد اختيةةار موضةةو  الدراسةةة،  اعتمةةاد -1 ل ةةأي ساعتبةةار  أساسن

ي يسةتويل ال الةن يف ا تةداء نظةر   علةمٍ  لُّ ُكةِإْذ "القررنيةة،  عن ا وضوعا  اليت ي تتوافةق مةع ا قاتةد
ايعتمةاد أب ي ةأى  سمن لأب هةذا.(1)"ف  م مع له يف الظحر  أسرار  سمباغيه ؛عل  جمامعه سي مبانيه

يف  جتةةاسبسا احلةةدن  ةةل اخل ةةأ الةةذي س ةةع فيةةه ك ةةع مةةن العلمةةاء سالبةةاح ني حةةني  ،فِ لُّةةكَ تن عةةن الالباحةة   
مةةةةن علةةةةوع  ،أضةةةةافوا إليةةةةه كةةةةل علةةةةم يةةةةذكر للمتقةةةةدمني أس ا تةةةةأخرينف الكةةةةرمي، لةةةة  القةةةةرربالةةةةدعوى ع
سغةع ذلةك ممةا ي تعلةق  قاتةد القةةررب  سأسةرارها، احلةةرسفعةدِّ علةم مةا يسةم   س  ،سا   ةق ،ال بيعيةا 
 .(2)الكرمي  ه

تاةا إآ تةمثدي معرف ع  ة العلوع  ةالقررب الكةرمي علة  أر ةع مراتةنال اهر  ن عالور  لقد جعل
: ثانيهرراو  .كأخبةةار األنبيةةاء سالحقةةه سالتلةةريع  الكةةرمي؛ : علةةوع تضةةم اا القةةرربأولهررا: جت ةةن ذلةةك اخل ةةأ

ةةا : علةةوع ألةةار إلياةةا أس جةةاء  ممثيةةدع ثالثهرراو  .كاحلكمةةة سخةةواص ا  لو ةةا   ؛علةةوع تزيةةد ا حسةةر علمن
أس ألهنةةا ي تعةةني علةة  ، كالسةةحر ؛إمةةا لب  هنةةا ؛: علةةوع ي ع  ةةة هلةةا  ةةهرابعهرراو . كعلةةم ال ةةن  ؛لةةه

 .(3)كعلم العرسب  ؛خدمته
سي لك أب تعلق البحوو سالدراسا  لا تضم ه القررب الكرمي سوف يظار مقاتد  سجيلياا 

، ألار إلياا أس جاء  ممثيدع له، أس  العلوع اليت تزيد ا حسر علمناأك ر مما لو تعلقص  العلوع اليت 
فض ن عن العلوع اليت ي ع  ة هلا  ه.
                                                           

 .1/4ا ستصح  للغزايل  (1)
 .81ةةة2/79انظر: ا وافقا  لللا يب  (2)
 .1/45انظر: التحرير سالت وير ي ن عالور  (3)
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تسةةةةليل مةةةةا يةةةةدهب علةةةة  البعةةةةد مةةةةن الضةةةةرسري أب يقةةةةوع الباحةةةة  يف الدراسةةةةا  القررنيةةةةة   -2
رتةةةد أهةةةدافاا، سرسةةةم خ تاةةةا، س ديةةةد ا ةةة اج يف ا قاتةةةدي سيمثكةةةد  يف أسةةةباب اختيةةةار الدراسةةةة، س 

، حبيةة  تصةةب  م  لقنةةا سضةةا  نا سغايةةة  سةةعع  هةةايف ث ايا يةا قاتةةد ا سةةحةإ ةةراب مث ا تبةةع يف إجنابهةةا؛ 
 ضاياها، سميكن ايستعانة يف ذلةك  كتةن التحسةع الةيت ذكةر  ك ةعنا مةن ا قاتةد ا تعلقةة  اآليةةل ك

 القررنية، أس  احلُْْكِم سالتلريع الذي تضم ته. 
جعةةل الصةةد ة : مةةا سرد يف جةامع البيةةاب ل مةاع ال ةةحي مةةن أب اهلل عةز سجةةل  ةد "ومثرال ذلررك

 . (1)"معونة ا س ع ستقويته :ساآلخر ،خلة ا سلمني دُّ سَ  :أحدحملا ؛معنيينيف 
َةةا الصنةةَد َاُ   ﴿ يف  ةةوهب اهلل عةةز سجةةل:ھ  مةةا أسرد  ا مةةاع ا ةةن العةةريب يف ومثالرره ررررر أيض ررا ررررر  ِإشن

َاةةةةا َساْلُممَثلنَحةةةةِة  ُةلُةةةةو ُةُاْم َسيف الرِّ َةةةةاِب َساْلغَةةةةارِِمنَي َسيف   َسةةةةِبيِل اللنةةةةِه َسا ْةةةةِن لِْلُحَقةةةةرَاِء َساْلَمَسةةةةاِكنِي َساْلَعةةةةاِمِلنَي َعَليةْ
سي خة ف ، سي سفةاء ع ةدهم  ةه ،نُ يْ هم الذين ركةبام الةدن حي   رر أب الغارمني  [61:التو ة ﴾السنِبيلِ 
إي أب  ،نعةةم سي مةةن غعهةةا هةةذ  الصةةد ا ،   مةةن َةةعْ فئنةةه ي يةُ  ،داب يف سةةحاهةأاللاةةم إي مةةن  ؛فيةةه

أب عمةر ومثالره رررر أيض را رررر . (2)أس أكح م اا ،اهة م لااعاد إآ سح ؛فئنه إب أخذها  بل التو ة ؛يتوب
 ن اخل اب رضي اهلل تعاآ ع ه  د   ةع إع ةاء ا مثلحةة  لةو م مةن الزكةاع  عةدما رأى أب  اهلل تعةاآ  ةد 
أغةةىن ديةةن ا سةةة ع  ك ةةرع أْتباعةةةه.. س ةةد راعةةةي ك ةةٌع مةةةن العلمةةاء نَةْحةةةَق البعةةد ا قاتةةةدي فقةةالوا: هةةةم 

ُدسا، فئب  ا ماع رلا احتاج إآ أب يسةتألف علة  ا سة ع. س ةه  ةاهب الزهةري، ساللةافعي،  ا وب إذا ُسجِ 
 .  (3)سأمحد  ن ح بل

 اهب ا ماع ا ن العريب: "سالذي ع دي أن ه إب  وي ا س ع؛ بالوا، سإب احتيج إليام؛ أُْع ُوا 
 . (4)سامام، كما كاب يع يه رسوهب اهلل تل  اهلل عليه سسلم"

                                                           

 .11/163انظر: جامع البياب لل حي  (1)
 .2/532انظر: أحكاع القررب ي ن العريب  (2)
 .8/181انظر: اعامع ألحكاع القررب للقر يب  (3)
 .2/531انظر: أحكاع القررب ي ن العريب  (4)



طي البعد المقاصدي في الدراسات القرآنية                                                               أ.د. محمد عبداللطيف عبدالعا  

 

92 
 

اء اآليةةا  القررنيةةة الةةيت َنصنةةْص تةةراحة أس ضةةم نا علةة  ا قاتةةد العامةةة أس اخلاتةةة أس اسةةتقر  -3
، سدراسة الت زيل ال بوي هلذ  ا قاتد يف الوا ع، سايهتداء  حام ست بيق السلف الصاف هلةا، (1)اعزئية

مثكةد علة  تاةا، س دد حيويتجتةس  أسجه ايرتباا  ي اا، ستبني اا،كلف ع ت ستتبع أ واهب أئمة التحسع اليت
ب، مةع دراسةة هةةذ  األ ةواهب علة  حنةو  ةةد يسةتدعي إعةادَع تةةياغة كةل بمةةاب سمكةاللت زيةل يف  م ءمتاةا 

ست باا مقاتد ت ضةاف إآ مةا سةبق تقريةر  م اةا، س ةذا يتحةرر البةاح وب مةن ر قةة هذ  ا قاتد، أس ا
 مقولة: ما تر  السا قوب ل حقني لي نا.

سةةةور القةةةررب الكةةةرمي سرياتةةةه سأحكامةةةه هلةةةا مقصةةةد أتةةةلي سمقصةةةد إآ أب  عةةةض  وينبغررري الترَّنَّبررره
ا قصةةد التبعةةي هةةو مةةا كةةاب ،  ي مةةا  القصةةد األسهب كةةاب مقصةةودناا قصةةد األتةةلي هةةو مةةا  أب س تبعةةي، 
ةةةسع متةةةه أب يكةةةوب م اسةةةبن ،  القصةةةد ال ةةةا  مقصةةةودنا أب حيةةةاف  علةةة   ةةةا للمقصةةةد األتةةةلي، ا سم ئمن
 . سيقويه ،سي بته ،سيمثكد  ،دسامه

أب يصةةرف الباحةة  يف الدراسةةا  القررنيةةة ُجةةلن اهتمامةةه إآ القصةةد  وهنررا يكررون مررن الخطررأ
 ال ا ، سيذهل عن القصد األسهب أس يتلاهله. 

 قةق سمةا سةوا  مةن  لةه، سهةو القصةد األسهب ،ال كةاحمةن ا قصةود هةو الت اسةل : إذا كاب فمثال  
ن اخللل أب يذهل الباح  عن القصةد األسهب ، فم القصد ال ا سالرمحة سالعحة مقصود السكن ا ودع س 

 .(2)الذي هو يف أعل  ا راتن لصاف القصد ال ا 
أب ي لةغل ا حسةر أس الباحة   القصةد ال ةا  لةةة "سةورع الكةافرسب"  عةد أب  كما أنه من الخلل

 الكةةةةافرين مةةةةن ديةةةةن تةةةةل  اهلل عليةةةةه سسةةةةلمع ال ةةةةيب  ةةةةراءيعةةةةرف أب ا قصةةةةود  القصةةةةد األسهب هلةةةةا هةةةةو 
 جةاء ذكةةر  ةراء م مةن دي ةةه تةل  اهلل عليةه سسةةلم ةد س ، سمغزاهةةا السةورع هةةو لةنُّ ، سأب هةذا ودهمسمعبة

فلمةا كةاب ا قصةود  راءتةه مةن دية ام  ةدأ  ةه يف أسهب  ،ا هلةا لحاءتةه سحمققنةسمعبود   القصد ال ا  مكم ن 

                                                           

ن ا قاتد العامة إي  عد إدرا  ا قاتد اخلاتة، سي ميكن إدرا  ا قاتد اخلاتة هذ  ا قاتد تتكامل، ف  ميكن   اء نسق م (1)
 إي  تتبع ا قاتد اعزئية.

 .3/211، 1/352انظر: ا وافقا  لللا يب  (2)
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أي  [6:الكةافرسب ﴾ِديةنِ َلُكةْم ِديةُ ُكْم َسيلَ ﴿ هلةذا ا عةىن ةم ا قة   رخر رية فياامث جاء ،السورع
س ةذا  ..اي ألرككم فيه أ ةدن  ، ل هو دين  تصوب أنتم  ه ،سي أسافقكم عليه، ي ألارككم يف دي كم
 .(1)؛ للتأكيد عل  مقصدها األسهب ا ق رخر السورع أسهلا

 سال ظةةةر فياةةةا  عمةةةق  عةةةد ،ايهتمةةةاع  أسةةةباب نةةةزسهب اآليةةةا  القررنيةةةة الةةةيت تةةةرد يف الدراسةةةة -4
 .  اآليا من هذ  تمثدي إآ اخلرسج عن ا قصود  د  ال زسهب سبنالغحلة عن ؛ ألب  إيرادها

 ،فةا  فاةم الكة ع  لةة أس فاةم لةيء م ةه؛  عةض القةرائن الدالةة لُ ْقةإذا فةا  نةَ أنةه  وقد ثبرت
ألب  الكةرمي؛ فاةي مةن ا امةا  يف فاةم الكتةاب ؛سمعرفة األسباب رافعة لكةل ملةكل يف هةذا الة مت

 .(2)بن هو معىن معرفة مقتض  احلاهبمعىن معرفة الس
أب ي ي حصةةر اهتمام ةةا لعرفةةة األسةةباب يف جمةةرد معرفةةة مقتضةة  احلةةاهب،  ةةل جيةةن أب  وينبغرري

 ن  لق من هذ  ا عرفة إآ أفق ا قاتد القررنية.
ا أَتَةةةةْوا َي َ َْسةةةَ ن النةةةِذيَن يَةْحَرُحةةوَب ِلَةةة﴿لقةةد اختلةةةف ا حسةةةرسب يف اْلَمْعِ يِّةةنَي  قةةةوهب اهلل عةةةز سجةةل: 

 [188:رهب عمةراب ﴾َسحيُِبُّوَب أَْب حُيَْمُدسا ِلَةا مَلْ يَةْحَعلُةوا فَةَ  َ َْسةبَة ةنُاْم ِلََحةابٍَع ِمةَن اْلَعةَذاِب َسهَلُةْم َعةَذاٌب أَلِةيمٌ 
فقةاهب  عضةةام: عُةيِنَ  ةةذلك  ةوع مةةن أهةل ال حةةاق كةانوا يقعةةدسب خة ف الرسةةوهب تةل  اهلل عليةةه سسةةلم 

ئذا عةاد مةن غةزس ؛ اعتةذرسا إليةه، سأحبةوا أب حيمةدسا لةا مل يحعلةوا. س ةاهب رخةرسب: عُةيِنَ إذا غزا العدس، فة
 ةةوع مةةن أحبةةار الياةةود كةةانوا يحرحةةوب  ئضةة هلم ال ةةا ، سنسةةبة ال ةةا  إيةةاهم إآ العلةةم سالحضةةل. س ةةاهب 

ا أب غةةعهم: عُةةيِن  ةةوع مةةن الياةةود فرحةةوا  اجتمةةا  كلمةةتام علةة  تكذيبةةه تةةل  اهلل عليةةه سسةةلم، سأحبةةو 
حيمدسا  أب يقاهب هلم: أهل ت ع ستياع. س اهب رخةرسب:  ةل عُةيِن  ةذلك  ةوع مةن الياةود سةأهلم تةل  

 .  (3)اهلل عليه سسلم عن ليء، فكتمو ، سفرحوا  كتماهنم ذلك إيا 
لَّرى   ةوهب مةةن  ةاهب: عُةةيِن  ةذلك أهةةل الكتةةاب؛ ألب  الصةةواب ةةةةة ع ةةد ال ةحي ةةةةةة هةةذ  األ ةواهبوَّأَّو 

                                                           

 .1/147انظر:  دائع الحوائد ي ن القيم  (1)
 .3/347انظر: ا وافقا  لللا يب  (2)
 .218ةةةة4/215انظر: جامع البياب لل حي  (3)
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 .  (1)اق اخلح ع امايَية يف سي 
أب مرساب  ن احلكم  اهب لبوا ه: اذهن يا رافع إآ ا ن عبةا  رضةي اهلل ع امةا،  اختيار ويؤيد 

فقةةل لةةه: لةة ن كةةاب كةةل امةةرىء فةةرح لةةا أستةة ، سأحةةن أب حيمةةد لةةا مل يحعةةل معةةذ نا، ل عةةذ ن أ عةةوب  
سلم ياةود، فسةأهلم عةن لةيء، فقاهب ا ن عبا : سما لكم سهلذ   إشا دعا رسوهب اهلل تل  اهلل عليه س 

فكتمو  إيا ، سأخحس   غةع ، فةأرس  أب  ةد اسةتحمدسا إليةه لةا أخةحس  ع ةه فيمةا سةأهلم، سفرحةوا لةا أتةوا 
 .  (2)تلك اآلية  ن عبا امث  َةرَأَ من كتماهنم، 

، يةُةةَرجُِّ  مَحْةةَل اآليةةة علةة  الكةةل؛ ألب  يةةع هةةذ  األمةةور ملةةثكة يف  َةةْدٍر ساحةةدوالفخررر الرررازي 
سهةةةو أب ا نسةةةاب يةةةأيت  الحعةةةل الةةةذي ي ي بغةةةي، سيحةةةرح  ةةةه، مث يتو ةةةع مةةةن ال ةةةا  أب يصةةةحو   سةةةداد 

 .  (3)السعع، سا  باهب عل   اعة اهلل تعاآ
فقاهب: "سلعل األسآ إجراُء ا وتوهِب عل  عمومه لام ن لكةل مةن يةأيت  أبو السعودوقد وافقه 

دُّ أب ميدَحةه ال ةةاُ  لةةا هةةو عةاٍر م ةةه مةةن الحضةةائل،  لةيء مةةن احلسةة ا ، فيحةةرح  ةه فةةرَح إعلةةاٍب، سيةةوَ 
م تظمنا للمعاودين انتظامان أسلينا"
(4). 

الةذي جتةاسب هةةذا وأرى أن العالمرة محمرد مترولى الشرعراوي هرو الوحيررد برين أئمرة التفسرير 
 اخل ف َسَلَمةَ  البعةد ا قاتةدي يف هةذ  اآليةة  عةد معرفتةه  قتضة  احلةاهب مةن خة هب الو ةوف علة  مةا
أسرد  ا حسرسب يف سبن نزسهلا، حي   رر أب الذين يحرحوب لةا أتةوا نوعةاب: نةو  يحةرح لةا فعلةه سأتةا  
م اهضنةةةا لةةةدعوع احلةةةق كةةةالياود سا  ةةةافقني، سنةةةو  يحةةةرح لةةةا جةةةاء  ةةةه م اتةةةرنا لةةةدعوع احلةةةق، فةةةاألسهب هةةةو 

 ُةْل  َِحْضةِل اللنةِه َسِ َرمْحَتِةِه  ﴿: ا ذموع ا توعد عليه، سال ا  هو ا مود ا لةرس ، سلةذلك يقةوهب اهلل تعةاآ
ةةٌر ممنةةا جَيَْمعُةةوبَ  س ةةذا يتعامةةل القةةررب الكةةرمي مةةع الةة حق البلةةرية  [58:يةةونق ﴾فَبِةةَذِلَك فَةْليَةْحَرُحةةوا ُهةةَو َخيةْ

دسب أب يصة دع   بائعاةةا، فاةذ  الةة حق م بوعةةة علة  حةةن ال  ةاء مةةن الغةةع، ألب ُحةنن ال  ةةاء ي بةةص 

                                                           

 .4/218انظر: ا صدر السا ق  (1)
 (.4292) 4/1665أخرجه الب اري يف التحسع،  اب ﴿ َي َ َْسَ ن النِذيَن يَةْحَرُحوَب ِلَا أَتَةْوا ﴾  (2)
 .9/118محاتي  الغين للح ر الرابي  (3)
 .2/126إرلاد العقل السليم أليب السعود  (4)
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انيةةا، سسجةةود  ال ةةا  هةةو أب يعةةح عةةن نحسةةه  عملةةه الةةذي يكةةوب مبعةة  ال  ةةاء ل نسةةاب سجةةودنا ث
عليةةه، إذ ال ةةا  ي ت ةةين علةة  سجةةود ا نسةةاب، لك اةةا ت ةةين علةة  فعلةةه، سمةةا داع ا نسةةاب حيةةن ال  ةةاء؛ 
فسةةيغريه ذلةةك  ةةأب يعمةةل سيةةتقن مةةا يُ ةةيَن  ةةه عليةةه، سع دئةةذ ي تحةةع ا ةةيت  ةةه مةةن عملةةه، ساهلل عةةز سجةةل 

عة ال حةع، سهلةذا مل مي ةع حةن ال  ةاء َكةْي يزيةد يف ال ا ةة الحاعلةة لأللةياء؛ ألنةه لةو َحةرنَع ذلةك يريد إلةا
ال  ةةاء فلةةن يعمةةل إي مةةةن كانةةص ملكاتةةه سةةةوية، سسةةيحقد اجملتمةةع  ا ةةا  مةةةن كانةةص ملكاتةةه  ليلةةةة.. 

سا  ةرار  ةأب  فصاحن ا لكا  القليلة يريد أب مُيَْدح، ف  مانع من مدحه ليزيد مةن العمةل، مةع العلةم
الةةذي ي تظةةر ال  ةةاء مةةن ال ةةا  ت ةةزهب م زلتةةه سمرتبتةةه عةةن م زلةةة سمرتبةةة مةةن ي تظةةر التقةةدير مةةن اهلل تعةةاآ 

 .(1)سحد 
دسائةةةر  ةةةرر  عةةةاع، سرخةةر خةةةاص، سثالةةة  جزئةةي، أس تكةةةوين  يمقاتةةدحماسلةةة   ةةةاء نسةةةق  -5

 . اي  احلياع ا نسانيةكل جمتُةَوجُِّه  رسحنا عل  حنو جيعل م اا مقاتدية يوجه  عضاا  عضنا، 
سمةةن ا حيةةد أب يَةْعتَةةدن الباحةةُ  يف هةةذا الب ةةاء لعيةةار األسليةةة يف ال ةةزسهب، سأب يسةةت مر خ تةةا  

 سا لاري.   ا  التحسع التحليليالتحسع ا وضوعي، س عض 
العامة قاتد ا جعل  ، حي  ديع الزماب ال ورسيس د س حص عل  شوذج لذلك ع د الع مة 

"فئب  لص: أر  هذ  ا قاتد  سالعدالة، مث  اهب:، ساحللر ،سال بوع ،هي التوحيدأر عة؛  الكرمي بلقررل
ِم اللَّهِ األر عة يف  دا ِللَّهِ ، سيف ِبس  ِم اللَّهِ .  لص:  ا أنزهب ال حَّم  مقدرنا فيه،  قللتعليم العباد؛ كاب  ِبس 

ِم اللَّهِ إلارٌع إآ الرسالة، سيف  قل سهو األع  يف تقدير األ واهب القررنية، فعل  هذا يكوب يف رمٌز  ِبس 
مَِّن إآ األلوهية، سيف تقدمي الباء تلويٌ  إآ التوحيد، سيف  تلميٌ  إآ نظاع العدالة سا حساب، الرَّح 

دا لِلَّهِ إمياٌء إآ احللر، سكذلك يف  الرَِّحيمِ سيف  إلارٌع إآ األلوهية، سيف يع ايختصاص رمٌز إآ  ال حَّم 
مَّاِلِك إمياٌء إآ العدالة سال بوع أيضنا؛ ألب  الرسل تر ية نو  البلر، سيف   رَّبِّ ال عَّالَِّمينَّ لتوحيد، سيف ا

ينِ  ِم الدِّ .(2)تصريٌ   احللر" يرَّو 

                                                           

 .1939ةةةة3/1938تحسع اللعراسي  (1)
 .24إلارا  ا علاب لل ورسي ص (2)
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ةةةا يف الدراسةةةا  ا تعلقةةةة  تحسةةةع ريةةةا  األحكةةةاع، سجت ةةةن  -6 اعتبةةةاُر ا قاتةةةد القررنيةةةة أساسن
ليت سرد  عن الحقااء؛ سهلةذا  ةاهب ا مةاع ا ةن ع يةة ع ةد تحسةع  التلاغل ع اا  تحصي   األحكاع ا

 .(1)لسورع ال  ق: "َسَ َ ُق ال ساِء: َحلُّ عصمتان، ستورع ذلك ست ويعه مما ي خيتص  التحسع"
أ ع األئمة عل  أب أحكاع اهلل تعاآ ي  لو عن حكمة سمقصود، سلةو خلةص  ةا كانةص  لقد

 .  (2)كوب التكليف  ا حمض تعن سنصنرمحة للعا ني،  ل نقمة، ل
َي يُةمَثاِخةةذُُكُم اللنةةُه  ِةةاللنْغِو يف أمَْيَةةاِنُكْم َسَلِكةةْن  ﴿  ةةرر ا ةةن العةةريب ع ةةد تحسةةع  ولةةه تعةةاآ: ولهرر ا

ِعُمةةةةوَب أَْهلِةةةةيُكْم أَْس  يُةمَثاِخةةةةذُُكْم ِلَةةةةا َعقنةةةةْدمُتُ اأْلَمْيَةةةةاَب َفَكحناَرتُةةةةُه ِإْ َعةةةةاُع َعَلةةةةرَِع َمَسةةةةاِكنَي ِمةةةةْن أَْسَسةةةةِت َمةةةةا ُت ْ 
[ 89 ا ائةدع:﴾َلْحُتمْ ِكْسَوتُةُاْم أَْس َ ْرِيةُر َر َةبَةٍة َفَمةْن مَلْ جيَِةْد َفِصةَياُع َثَ ثَةِة أَينةاٍع َذلِةَك َكحنةارَُع أمَْيَةاِنُكْم ِإَذا حَ 

هةي ا  عةاع،  ذكةر اخلة هب الة  و  ةعنا فياةا، َسَعقنةَن ع ةد عةدماا  الصةياع، فةاألسآأب اهلل تعاآ  ةد 
س ةةدأ  ةةا؛ ألهنةةا كانةةص األفضةةل يف  ةة د احللةةاب؛ لغلبةةة احلاجةةة فياةةا علةة  اخللةةق، سعةةدع لةةبعام، سي 
خ ف يف أب كحارع اليمني عل  الت يع، سإشا اختلحوا يف األفضل، سع دي ةةةة ا ن العريب ةةةةة أهنةا تكةوب 

ةةا؛ فا  عةةاع أفضةةل، س ةةا علةةم ا هلل تعةةاآ غلبةةة احلاجةةة؛  ةةدأ  ةةا ام حبسةةن احلةةاهب، فةةئب علمةةص حمتاجن
لةةاهد ساضةة  علةة  أب َغةةَرَب ا حسةةر  َةيَةةاُب مةةا يصةةل إليةةه أس مةةا يقصةةد  مةةن مةةراد اهلل  وهرر ا.(3)ا قةةدنع

تعاآ  أمتِّ  يةاب حيتملةه ا عةىن، سي يأ ةا  اللحة  مةن كةل مةا يوضة  ا ةراد مةن مقاتةد القةررب الكةرمي، أس 
 .(4)اخيدع ا قصد تحصي ن ستحريعن أس  ،أكمل فام ما يتو ف عليه فامه

اختيار القررنية أساسنا من أسق الثجي  يف أ واهب ا حسرين، حبي  يتم ا قاتد جعل  -7
ية لواحد م اا، سهذا يست د الظاهر  تهيف حاهب  الح عضاا توجيه  سأ ،لتلك ا قاتدم اا ا  اسن 

. (5)إآ لساب العرب الذي هو ا ثجم عن هذ  ا قاتد

                                                           

 .5/322ا رر الوجيز ي ن ع ية  (1)
 .3/317، 2/211انظر: ا حكاع يف أتوهب األحكاع لآلمدي  (2)
 .2/157انظر: أحكاع القررب ي ن العريب  (3)
 .1/41انظر: التحرير سالت وير ي ن عالور  (4)
 .4/324انظر: ا وافقا  لللا يب  (5)
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هذا اللساب ميكةن أب يكةوب سةببنا يف ايخةت ف  ةني ا حسةرين، سهةذا يقتضةي د ةة ال ظةر  نلك
 اليت تمثدي إآ س مة الثجي  سحسن ايختيار. 

فا ماع ا ن جرير ةةةةة مة  ن ةةةةة  ةد رجة  يف العةدد ا ةراد مةن ال ائحةة الةيت تلةاد إ امةة َحةد  الزنةا يف 
ا، ساسةةت د إآ أب  [2:ال ةةور ﴾ُاَما  َائَِحةةٌة ِمةةَن اْلُمةةمْثِمِ نيَ َسْلَيْلةةَاْد َعةةَذا ةَ ﴿ ةةوهب اهلل تعةةاآ:  الواحةةد فصةةاعدن

ا، سإذا كةةاب اهلل تعةةاآ مل يضةةع ديلةةة علةة  أب مةةراد   ال ائحةةة  ةةد تقةةع ع ةةد العةةرب علةة  الواحةةد فصةةاعدن
مةةن ذلةةك خةةاص  أس حمةةدد مةةن العةةدد، كةةاب معلومنةةا أب حضةةور مةةا س ةةع عليةةه أد  اسةةم ال ائحةةة 

م احلد  مما أمةر  اهلل تعةاآ  ةه، غةع أنةه ةةةةة ال ةحي ةةةةة عةاد فاسةتحن  أب ي يقةل عةدد مةن حيضةر  رج مقي
 .(1)عن أر عة أنحق، ساست د إآ أب ذلك هو عدد من تقبل لاادته عل  الزنا

َسْلَيْلةةَاْد َعةةَذا َةُاَما ﴿أمةةا ا مةةاع اعصةةاص فأتةةاب البعةةد ا قاتةةدي يف تحسةةع  للتوجيةةه الر ةةا  
 ،أب تكةةةوب ال ائحةةةة  اعةةةة يسةةةتحيض اخلةةةع  ةةةا سيلةةةيعحيةةة   ةةةاهب: "ساأَلْسَآ  ﴾َحةةةٌة ِمةةةَن اْلُمةةةمْثِمِ نيَ  َائِ 

 .  (2)"ألب احلدسد موضوعة للزجر سالرد  ؛فعتد  ال ا  عن م له
ا مةةاع ا ةةن العةةريب حيةة  أسرد عةةدع أ ةةواهب للمحسةةرين سالحقاةةاء تتعلةةق  تحديةةد عةةدد وقررد وافقرره 

ساعتبةار اعماعةة الةذي يقةع  ةم  ،سقوا العددالصحي  ا  اسن لسياق اآلية هو  مث  رنَر أبال ائحة، 
 اهب األلوسي: "ساحلق أب ا ةراد  ال ائحةة ه ةا  اعةة حيصةل . (3)التلديد سالعظة سايعتبار من غع حد  

 .(4) م التلاع سالزجر، س تلف  لة سك رع حبسن اخت ف األماكن ساألل اص"
ا مقاتدينا ارتبت  أب الرأفة ي بغي أي تأخذنا  الزا  الع مة ال  وقد لمح اهر  ن عالور  عدن

سالزانية فقت، سهذا يقتضي الرأفة  كل إنساب له  ا دسد تلة، سجت ن إيذائه، سهلذا ي ي الن 
.(5) احلضور ع د إ امة احلد  

                                                           

 .18/71جامع البياب لل حي  انظر: (1)
 .5/116انظر: أحكاع القررب لللصاص  (2)
 .3/336انظر: أحكاع القررب ي ن العريب  (3)
 .18/84رسح ا عا  لأللوسي  (4)
 .18/152انظر: التحرير سالت وير لل اهر  ن عالور  (5)
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للت عةن  اآليةا  إغ ق الباب يف سجه مةن حيةاسهب ةةةة  اسةم العقةل ةةةة ا ةاذ ا قاتةد ذريعةة  -8
 التأسيةل ا قاتةدي، سهةو تأسيةل ي تاةيالقررنية، سيسع  لتكييحاةا حة  تةت ءع مةع األهةواء  ةص سةتار 

ا قاتةد قاتةد تلةك األحكةاع، حبية  إذا  ققةص  ذريعةة ايعتةداد ل، القررب الكرميإهدار أحكاع  إآ
 اا يف مقاتدها.ي  مل  يمة يف ذا ا، سإشا  يمت؛ ألهنا يغية األحكاعأتبحص 
،  ةةل يسةةتلزع إعمالةةه وإغرالق البرراب فرري وجرره أصررحاب هرر ه النزعررة ال يعنرري تعطيررل العقررل 

ِسفْةقنةةا للضةةوا ت ا عرسفةةة ع ةةد أهةةل ايختصةةاص يسةةت باا مقاتةةد اآليةةا  القررنيةةة الةةيت مل يةةرد 
 تصةةةري  مةةةن اللةةةار  لقاتةةةدها، أس يسةةةت باا مقاتةةةد ت ضةةةاف إآ ا قاتةةةد ا  صةةةوص علياةةةا، مةةةع

وهرر ا هررو حسةةن ت زيلاةةا علةة  الوا ةةع، علةة  حنةةو مي ةةع مةةن الت عةةن  بيةةا  اهلل عةةز سجةةل سأحكامةةه، "
 .  (1)"الفقه الحيُّ ال ي يدخل على القلوب بغير استئ ان

إذا تعاضةد ال قةةل سالعقةل علةة  ا سةائل اللةةرعية فعلة  لةةرا سمةا سةةبق ي بةين علةة  التسةليم  أنةةه 
 هةذ  ا سةائلي يسةرح العقةل يف ، س ةذا افيكةوب تا عنة ،خر العقةلسيتةأ ،افيكوب متبوعن  ،أب يتقدع ال قل

 .  (2)إي  قدر ما يسرحه ال قل
مةةةا ابدسج فيةةةه السةةةمع سأثبةةةص سأتةةة  مةةةا نةةةتج ع اةةةا هةةةو كةةةل  ،ألةةةرف العلةةةوعمةةةن ا علةةةوع أب س 

لل ةاهر ا ةن عالةور نظةرع عقليةة ذا  مسةحة  وقرد كانرت.(3)الةرأيس ات حن فيةه اللةر   سأ ،العقلس 
يت َ َةةةةةاُفوَب ُنُلةةةةةوَبُهنن َفِعظُةةةةةوُهنن َساْهُلةةةةةُرسُهنن يف اْلَمَضةةةةةاِجِع ﴿  ةةةةةوهب اهلل عةةةةةز سجةةةةةل: مقاتةةةةةدية يف َسالةةةةة ن
مقصةةد ححةة  ال حةةو  مةةن كةةل اعتةةداء نحسةةي أس جسةةدي، حيةة  اسةةت د إآ  [34:ال سةاء ﴾َساْضةةرِ ُوُهنن 
لةويع األمةور إذا عليامةا  ، َفَلةونَب   ةاءن  حسه إي لضةرسرعلعدع  ضاء أحد العدهب الذي يقتضي  سمقصد

                                                           

د أب أسرد أب أمع ا مثم ني عمر  ن اخل اب رضي اهلل ع ه . س د  اهب ا ن القيم هذ  العبارع  ع3/63إع ع ا و عني ي ن القيم  (1)
ِلينة  الق. فقاهب َ َض  يف امرأع  الص لَِزْسِجَاا: َتِّيِن. فسمناها ال نيَِّبَة. فقالص: َي. فقاهب هلا: ما تريدين أب أتيك   الص: َتِّيِن خَ 

اِب، فقالص: إب بسجي  لنَقيِن. فلاء بسجاا، فَةَقصن عليه القصة، فََأْسَجَع عمر هلا: فَأَْنِص َخِلينة  َاِلٍق. فَأََتْص ُعَمَر  ن اخلَْ ن 
 َسأَْسِجْع رأساا. رأساا، س اهب لزسجاا: ُخْذ  يدها؛

 .1/87انظر: ا وافقا  لللا يب  (2)
 .1/4انظر: ا ستصح  للغزايل  (3)
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علموا أب  األبساج ي حيس وب سضع العقو ا  اللرعية مواضَعاا، سي الو وَف ع د حةدسدها أب 
ي يتحةةا م  ، كةةينَ و ِةةيضةةر وا علةة  أيةةديام اسةةتعماهب هةةذ  العقو ةةة، سيعل ةةوا هلةةم أب  مةةن ضةةرب امرأتةةه عُ 

 .(1)ا ضرار  ني األبساج، ي سيما ع د ضعف الواب  رُ مْ أَ 
للمسةحة ا قاتةدية يف كة ع ا ةن عالةور، إي أنةين أرى أب َضةْعَف الةواب  أمةٌر ي ومع تقرديري 

 ميكن َضْب ُُه يف دائرع الع  ة  ني الةزسجني، حبية  يثتةن علة  هةذا الضةبت تحعيةٌل  جةراء عقةايب جتةا 
 الرجاهب الذين يضر وب بسجا م. 

ضةةوء األتةةوهب القررنيةةة للع  ةةة الزسجيةةة،  أب تُةْحَاةةَم مسةةألُة ضةةرب الرجةةل لزسجتةةه يف واألنسررب
سمةن هةةذ  األتةةوهب: السةةكن، سا ةةودع، سالرمحةة، سا عالةةرع سا مسةةا   ةةا عرسف، أس التسةةري   ئحسةةاب، 
مع حح  الكرامة ا نسانية، سمراعاع مبدأ الرفق الذي ي يكوب يف لةيء إي بانةه، سي ي ةز  مةن لةيء 

ليةةه سسةةلم يف إكةةراع ال سةةاء، سالتل ةةف معاةةن، سجت ةةن أي إي لةةانه، سا تحةةاء هةةدي ال ةةيب تةةل  اهلل ع
 مظار من مظاهر التعدي عليان.

أب يُةْحَاةةَم أيضنةةا أب القةةررب الكةةرمي حةةني َجةةونَب للرجةةل أب يعةةح عةةن امتعاضةةه مةةن  ةةوادر  وينبغرري
نلوب بسجته فئنه  د أتاح له أب يسلك سبيل التاذين سالتأدين، ي سبيل العقةاب سالتعةذين، سهةذا 

فري ةةةة عن ثانيةه، سمي ةع ثانيةه ةةةةة  في حال إحسان األخ  بهأدين له ترتين ر ا  حكيم يغين أسله ةةةة الت
 ةةةة عن الوتوهب ل ال ه. حال النهوض به
اجةة إآ األخةذ  كةل أسةباب تكةريق هةذا الحاةم سمةا يةرتبت  ةه أمةق احلأرى أن ةا يف ومن هنرا 

ححةةة  ال حةةةو  مةةةن كةةةل اعتةةةداء نحسةةةي أس ق مقصةةةد مةةةن األتةةةوهب سا عةةةا  يف جمتمعات ةةةا، حبيةةة  يتحقةةة
ا عةةن أي تةةدخل  حسةةه إي لضةةرسرعلعةةدع  ضةةاء أحةةد العةةدهب الةةذي يقتضةةي  سمقصةةدجسةةدي،  ،  عيةةدن

 انو  مُيَْ ُع  ه ضرب الرجةاهب لزسجةا م، أس يعةا بام علة  هةذا الضةرب، إي إذا تَةَدخنَلْص ممثسسةا  أس 
ةةا مةةا  ةةد جتةةاسب احلةةد ، سي بغةةي أب تُةتنَ ةةذ ضةةد  ا جةةراءا  الةةيت تُةتنَ ةةذ ضةةد   دسائةةر خاتةةة سرأ  أب بسجن

كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن يعتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  لوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن التلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريعا  العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يف اجملتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع.

                                                           

 .5/44انظر: التحرير سالت وير لل اهر  ن عالور ( 1)
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 :النتائج
يف الدراسةةا  القررنيةةة " ت تاةةي   ةةا  اعتمةةاد البعةةد ا قاتةةديهةذ  الدراسةةة الةةيت تُةْعةةىَن  بيةةاب "رليةةا  

 إآ تسليل اخل تا  اآلتية:
سهةةذا هةةو ا عيةةار الةةذي حيكةةم  ،الدراسةةا  القررنيةةة  يف َحةةالرن  نُ  ْةة ُ هةةو  ا قصةةد القةةرر : أوال  
مةن فاتةه اسةت باا مقاتةد ، س هتةسمقةدار مةا جتاسب  ، ه من ا قصد صلُيعَرف مقدار ما أسف تااع د م الع

 القررب الكرمي.ساض رب يف فام  ،س ع يف الت بت ؛القررب الكرمي
األخبةةةار ال بويةةةة، سرسةةةم دلةةةص عليةةةه س  ،آليةةةا  القررنيةةةة ررتةةةه ا أتةةةلا قاتةةةد تسةةةت د إآ : ثاني رررا
هةةو اسةةتقراء أدلةةة القةةررب  ا، س ريةةق إثبا ةةستةةا عي التةةا عني مةةن التةةا عني ارُ ظنةةالصةةحا ة، سال ُّ  معا ةه علمةةاءُ 

 أسجةه ايرتبةاا  ي اةا، ستبةني هةذ  ا قاتةد، كلةف عةنت ، سأ واهب أهل العلةم الةيتالكرمي سالس ة ال بوية
 ب. كل بماب سمكاللت زيل يف  مثكد عل  م ءمتاا ت، س دد حيويتااجتس 

سأ ةةةواهب أهةةةل العلةةةم  أدلةةةة القةةةررب الكةةةرمي سالسةةة ة ال بويةةةةي بغةةةي أب يثتةةةن علةةة  اسةةةتقراء  :ثالث رررا
سةةةت باا َ ِْليُلَاةةةا، سا قارنةةةُة  ي اةةةا، مث نقةةةُدَها علةةة  حنةةةو  ةةةد يقتضةةةي إعةةةادَع تةةةياغة هةةةذ  ا قاتةةةد، أس ا

 إليه. مقاتد ت ضاف إآ ما توتلوا

اخلضةو    حسه عةن  : عل  الباح  أب يراعي أتوهب التعامل مع القررب الكرمي، سأب ي أىرابع ا
، سهةةةذا أهةةةوائاماينسةةةياق سراء  سأ ،مقاتةةةد ا كلحةةةنيعةةةن مسةةةايرع ، س هظرسفةةة س  هوا حةةةالوا ةةةع لضةةةغت ل

 العةةودع إآ ساينتقةاهب مةن فقةه الوا ةع البلةري إآ فقةه مقاتةد الة ص القةرر ، مثحاةم، ال جةودع يقتضةي
 .ذلك الوا ع لت زيل هذا ال ص عليه

ررررا مراعةةةةاع البعةةةةد ا قاتةةةةدي ع ةةةةد اختيةةةةار جيةةةةن علةةةة  الباحةةةة  يف الدراسةةةةا  القررنيةةةةة  :خامس 
علة  تسةليل مةا يةدهب س ال أي عةن ا وضةوعا  الةيت ي تتوافةق مةع ا قاتةد القررنيةة، س ، دراستهموضو  

إ ةةراب مث خ تاةةا، معةةامل رتةةد أهةةدافاا، سرسةةم يف ، س دراسةةتهيف أسةةباب اختيةةار ها سيمثكةةد هةةذ  ا قاتةةد
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 الغحلةةةة عةةةنمةةةع ايهتمةةةاع  أسةةباب نةةةزسهب اآليةةةا  القررنيةةةة؛ ألب ، هةةةايف ث ايا يةا قاتةةةد ا سةةحة
 م اا.تمثدي إآ اخلرسج عن ا قصود هذ  األسباب  د 

 ةرر  عةاع، سرخةر خةاص، سثالة  جزئةي، مث  يمقاتدضرسرع ايجتااد يف   اء نسق : سادس ا
ةةوَ دسائةةر مقاتةةدية يةُ سةةعي لتكةةوين ال علةة  حنةةو يُةرَاَعةة  فيةةه اي تةةداء  ةةاأَلْسَآ مةةن هةةذ   عضةةاا  عضنةةا،  هُ جِّ

  .كل جماي  احلياع ا نسانيةتُةَوجُِّه  رسحنا ا قاتد، سجيعل م اا 

ةةا ي بغةةي  سررابع ا: يف الدراسةةا  ا تعلقةةة  تحسةةع ريةةا  األحكةةاع، اعتبةةار ا قاتةةد القررنيةةة أساسن
ةا للثجةي   ةني سجت ن ال تلاغل ع اا  التحصي   اليت سرد  عن الحقااء؛ َسَجْعل هذ  ا قاتةد أساسن

أ ةةةواهب ا حسةةةرين، مةةةع اسةةةت مار العقةةةل يف إغةةة ق البةةةاب أمةةةاع مةةةن حيةةةاسهب الت عةةةن  اآليةةةا  القررنيةةةة، 
 سيسع  لتكييحاا ح  تت ءع مع األهواء  ص ستار مراعاع ا قاتد. 

 
دا ِللَِّه رَّ   بِّ ال عَّالَِّمينَّ وَّال حَّم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



طي البعد المقاصدي في الدراسات القرآنية                                                               أ.د. محمد عبداللطيف عبدالعا  

 

102 
 

 المراجع
 القرآن الكريم

 دار  قيق: سعيد ا  دسب، ال بعة األسآ، ،  هب الدين السيو يا تقاب يف علوع القررب ع
 ع  عس .1996 ه1416الحكر

  ،أ و احلسن سيد الدين علي  ن أيب علي  ن حممد ال عليب ا حكاع يف أتوهب األحكاع
 هة  عس .1414د اعميلي، ال بعة األسآ، دار الكتاب العريب  قيق: سي ،اآلمدي

  ،قيق: حممد الصادق أ و  كر احل حي أمحد  ن علي الرابي اعصاصأحكاع القررب  ،
 ه  عس .1415 محاسي، دار إحياء الثاو العريب 

 أحكاع القررب أليب  كر  ن العريب ا الكي،  قيق: حممد عبد القادر ع ا، دار الحكر ،
  عس ،  دسب تاريل.

 .إرلاد العقل السليم أليب السعود العمادي، دار إحياء الثاو العريب،  عس ،  دسب تاريل 
  قيق: إحساب  اسم  ورسييف مظاب ا جياب،  ديع الزماب سعيد الإلارا  ا علاب  ،

 ع القاهرع.2112الصاحلي، لركة سوبلر لل لر 
 قيق:  ه د  ن أيب  كر  ن أيوب  ن  يم اعوبية، حمم ،إع ع ا و عني عن رب العا ني 

 ع  عس .1973دار اعيل عبد الرؤسف سعد، 
 عبد ا لك  ن عبد اهلل  ن يوسف اعويين أ و ا عايل إماع احلرمني، الحهاب يف أتوهب الحقه ،

 هة ا  صورع.1418 قيق: عبد العظيم الدين، ال بعة الرا عة، دار الوفاء 
 ،قيق: هلاع ع ا س عا ف حممد  ن أيب  كر  ن أيوب  ن  يم اعوبية  دائع الحوائد  ،

 ع مكة ا كرمة.1996العدسي، سألرف أمحد، مكتبة نزار مص ح  الباب 
 دار ا عرفة  قيق: حممد أ و الحضل إ راهيم، لزركلي، بدر الدين االحهاب يف علوع القررب ل

 هة  عس .1391
 تونق. ع1984التونسية لل لر دار الل اهر  ن عالور، ، حممد اتحسع التحرير سالت وير
  ع القاهرع.1997تحسع اللعراسي، حممد متويل اللعراسي، م ا ع أخبار اليوع 
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 .تحسع ا  ار  مد رليد رضا، دار ا عرفة، ال بعة ال انية،  عس ،  دسب تاريل 
 ال حي، دار الحكر  جامع البياب يف تأسيل ري القررب  مد  ن جرير  ن يزيد  ن خالد

هة  عس .1415
  ،اعامع ألحكاع القررب أليب عبد اهلل حممد  ن أمحد  ن أيب  كر القر يب، دار اللعن

 القاهرع،  دسب تاريل.
  ،قيق: حممد رليد القبا ، دار إحياء العلوع أ و حامد الغزايل ال وسيجواهر القررب  ،

 ع  عس .1985هة 1415
 اهلل  ن عبد الرحيم الدهلوي،  قيق: السيد سا ق، دار الكتن  حلة اهلل البالغة لويل

 احلدي ة، القاهرع،  دسب تاريل.
  لااب الدين األلوسي، دار إحياء رسح ا عا  يف تحسع القررب العظيم سالسبع ا  ا ،

 الثاو العريب،  عس ،  دسب تاريل.
 د عبد البا ي، دار إحياء تحي  مسلم، مسلم  ن احللاج ال يسا وري،  قيق: حممد فمثا

 الثاو العريب،  عس ،  دسب تاريل.
  ،فت  الباري  لرح تحي  الب اري ي ن حلر ،  قيق: حمن الدين اخل ين، دار ا عرفة

  عس ،  دسب تاريل.
 حممد عبد الرؤسف ا  اسي، من أحادي  البلع ال ذير فيض القدير لرح اعامع الصغع ،

 هة القاهرع.1356التلارية  ال بعة األسآ، ا كتبة
  دار الكتن العلمية،  عس ،  دسب تاريل. ن عبد الس عالدين  واعد األحكاع لعز ، 
  ،ال بعة األسآ، حممد  ن مكرع  ن عل  أ و الحضل  اهب الدين ا ن م ظورلساب العرب ،

دار تادر،  عس ،  دسب تاريل.
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  ،ق  ن غالن  ن ع ية األندلسي أ و حممدعبد احلا رر الوجيز يف تحسع الكتاب العزيز ،
 هة  عس .1413 قيق: عبد الس ع عبد اللايف، ال بعة األسآ، دار الكتن العلمية 

  هة الرياب.1428ا دخل إآ مقاتد القررب لعبد الكرمي حامدي، مكتبة الرلد 
  ،ب  ن  يم حممد  ن أيب  كر  ن أيو مدارج السالكني  ني م ابهب إيا  نعبد سإيا  نستعني

 هة  عس .1393، ال بعة ال انية، دار الكتاب العريب اعوبية
  ،ال بعة األسآ، دار أ و حامد حممد  ن حممد الغزايل ال وسيا ستصح  من علم األتوهب ،

 ع  عس .1993هة 1413الكتن العلمية 
  للبقاعي،  قيق: عبد السميع حممد أمحد  مقاتد السورل لراف عل  مصاعد ال ظر

 ع الرياب.1987هة 1418 ني، مكتبة ا عارف حس
 .ا علم الوسيت، جممع اللغة العر ية، القاهرع،  دسب تاريل 
  ،محاتي  الغين أس التحسع الكبع لح ر الدين حممد  ن عمر التميمي الرابي، ال بعة األسآ

 ع  عس .2111دار الكتن العلمية 
  هة تونق.1366ر، ا  بعة الح ية مقاتد اللريعة ا س مية، حممد ال اهر  ن عالو 
   ال بعة األسآ، دار الحكر لزر ا مد عبد العظيم ام اهل العرفاب يف علوع القررب ،

 ع  عس .1996هة 1416
 راهيم  ن موس   ن حممد الل مي اللا يب الغرنا ي أ و ا وافقا  يف أتوهب األحكاع، إ 

 ، دار ا عرفة،  عس ،  دسب تاريل.إسحاق
 در يف ت اسن اآليا  سالسور، إ راهيم  ن عمر  ن حسن  ن أيب  كر البقاعي، دار نظم ال

 الكتاب ا س مي، القاهرع،  دسب تاريل.
 
 

 
 


