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 امللخص

وهي  ركز البحث عىل جانب أساس يف التفسري وهو املقاصد القرآنية -

  .توصل لتحقيق مراد اهلل تعاىل يف كتابه الغايات التي

  .البحث مقدمات أساسية يف املقاصد القرآنية تضمن -

مقاصد  ،قسم البحث أنواع املقاصد القرآنية إىل أربعة أنواع )مقاصد عامة -

 .صد اآليات(قام ،مقاصد القصص ،السورة

  .تضمن البحث بيانًا لطرق الكشف عن املقاصد يف األنواع املذكورة -

  .تضمن البحث نامذج تطبيقية لكل نوع -

  . يمكن اعتامده وتطويره كمقرراً ي أن يكون منهجًا تعليمبني البحث عىل -

  .آيات -قصص -سور -غايات -تفسري -تدبر -مقاصد :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة
 ؛ أما بعد:× رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد د هللاحلم

وصالح أمرها يف ة فقد أنزل اهلل تعاىل كتابه ملقاصد سامية تؤول إىل هداية البرشي

هو من أجلِّ العلوم التي حتقق  ، وال شك أن العلم هبذه املقاصدالدنيا واآلخرة

ان ه وحتقيق اهلداية من طريقه؛ ومن هنا كهلل منالوصول ملراد ا كتاب اهلل تعاىلملتدبر 

علم املقاصد القرآنية علاًم رشيًفا، يتأكد تعلمه ملن أراد فهم القرآن وتدبره، وهذا 

  .لعلم أساس يف فهم كتاب اهلل تعاىلا

 . وقد بعثني ذلك إىل الكتابة يف هذا العلم مع قلة الكتابة فيه

 :باحث وخامتةمقدمة ومخسة م ث إىلحبقسمت ال :خطة البحث
 .املقدمة

     .مقدمات أساسية :املبحث األول

 .مقاصد القرآن العامة :املبحث الثاين

 .مقاصد السور :املبحث الثالث

  .مقاصد القص :املبحث الرابع

 .مقاصد اآليات :املبحث اخلامس

 .اخلامتة
  :منهج البحث

لبحث يف كل نوع وقد تضمن منهج ا .يةلياعتمد عىل الدراسة الوصفية والتحل 

  :دة نقاط رئيسةع

  .مقدمات أساسية يف التعريف واألمهية وغريها -1

 .بيان طرق الكشف عن النوع -2

 .لنوعنامذج تطبيقية عىل ا -3
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 :الدراسات السابقة
 . حامدي الكريم عبدالدكتور/ ، (القرآن مقاصد إىل املدخل) .1

 ،صد القرآن استقالالً اقم يفوهذا البحث من أفضل البحوث التي كتبت  

نظرًا لكون ختصصه  ةأصوليبرؤية  ولكن الباحث كتب عن املقاصد القرآنية

وإنام عنى  ،القرآنية ولذلك مل يفصل احلديث عن أنواع املقاصد ،أصول فقه

وكشف طرق  ،الفرق بينها وبني مقاصد الرشيعةا مبين ،باملقاصد العامة

   .استخراجها

 . حامدي الكريم عبد. ، د(حكاماأل يعرشمن ت القرآن مقاصد) .2

فهو خمتلف عن  .هذا البحث متخصص يف مقاصد القرآن يف آيات الترشيع 

 بحثي. 

، د. وصفي عاشور أبو زيد، مل ُيطبع، وهو (التفسري املقاصدي لسور القرآن) .3

 هـ(.1436مقال مهم يف موقع األلوكة، ُنرش سنة )

وهو يعني  ،ؤمتربتحكيمه يف امل تفكلقد هذا بحث مقدم يف مؤمتر باملغرب و 

دون أن يتعرض ألنواع  ،بالتفسري املقاصدي املتعلق بغايات اآليات وحكمها

   .املقاصد تفصيالً 

، مدحت ممدوح كربى. كيف نفهم القرآن(لقرآن الدراسة يف مقاصد ا) .4

 . القرصاوي

صد قاهذا بحث ركز عىل املقاصد الكربى للقرآن دون أن يفصل يف أنواع امل

   .ية األخرىقرآنلا

ويتبني من مجيع الدراسات السابقة عنايتها بمقاصد القرآن العامة دون بيان       

  .عنت به هذه الدراسة ما وهو ،أنواع املقاصد القرآنية وتفصيل الكالم عنها

 .نفع بهيأسأل هللا تعاىل أن يتقبله و  
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 املبحث األول

 مقدمات تعريفية

  .بينه وبني املعىن اته والفرقدفومرا دقصملمفهوم ا :األول املطلب
  :املقصد

قصد اليشء أي: توجه إليه سواء كان  ،ما ينتج عنه التوجه نحو اليشء :لغة

سد، قصدت كذا أي: توجهت إىل هذا األمر، أو إىل هذا التوجه بالنظر أم باجل

 .(1)الرأي

 :وتأيت الكلمة عند أهل اللغة بمعان عدة منها

 .[9]النحل: ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ ﴿ :تعاىل قوله همنو استقامة الطريق .1

 [32]فاطر: ﴾     ڦ ﴿ :ومنه قوله تعاىل ،العدل والوسط بني الطرفني .2
(2)  . 

مقصد الكالم هو أن يتوجه الكالم واللفظ إىل معنى معني أو غاية  اصطالًحا:

  .(3)يريدها املتكلم

يعرب عنها به، وكتا  يفالغايات التي أرادها اهلل وأما املقاصد القرآنية؛ فهي:

الغايات »الكريم حامدي بأهنا:  وعرفها الدكتور عبد، من كالمه( ـ)مراد اهلل ب

  .(4)«ن ألجلها حتقيًقا ملصالح العبادالتي أنزل القرآ

منها ما هو رصيح أي: غايته رصحية؛ مثل: قول اهلل  واملقاصد يف كتاب اهلل 

ومقصده اهلدى،  الكتاب ية هذان غاأ ىلعايبني اهلل ت ؛[2]البقرة: ﴾ ڀ   ڀ ﴿: 

 فهذه الغاية رصحية.

                                       
 (.  5/59) يس اللغةمعجم مقاي (1)

 (.   2/24(. خمتار الصحاح )3/95لسان العرب ) (2)

 (.  19اصد، الريسوين )صقنظرية امل (3)

 (.29امدي )صمقاصد القرآن للح (4)
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 ﴾ ٻ  ٻ﴿: ل اهلل وهناك مقاصد خفية يف أثناء الكالم؛ كام يف قو

؛ غايتها: بيان علو هذا الكتاب وارتفاع منزلته، هذه غاية مل يرصح هبا، [2]البقرة:

 وإنام فهمناها من اسم اإلشارة )ذلك(. 

والغرض واملراد الغايات علة واحلكمة وال :دمقص مةلكومن املفردات املرادفة ل

 .واألهداف وال أرى فرقًا بينها

 أمهية العلم مبقاصد القرآن :الثايناملطلب 
 تظهر أمهية املقاصد القرآنية من وجوه: 

 أن املقاصد مفاتيح للوصول لغاايت وحقائق القرآن:  .1
من أهم وداياته، هوه وحقائقه للوصول لغاياتتها رفمعللقرآن مفاتيح ال بد من 

آن، ومنها املفاتيح وأوالها مفتاح املقاصد الذي يوصلنا إىل إدراك غايات القر

؛ فال بد ملن رام اهلدى أن يأخذ هبذا املفتاح الذي يصل به إىل معامل اهلداية والتزكية

 اهلدى القرآين.  

 أن املقاصد غاية املفسر: .2
طريق الوصول ملراد اىل منه، وعتك مراد اهلل الفهمه وإدر ريقط ن؛رآتفسري الق

املفرس؛ قال ابن عاشور:  اهلل هو النظر للمقاصد؛ ولذلك فإن هذا من أهم أغراض

فغرض املفرس بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد اهلل تعاىل يف كتابه بأتم بيان »

  .(1)«القرآنمن مقاصد ملراد ا ضحيوحيتمله املعنى، وال يأباه اللفظ من كل ما 

املقاصد التفصيلية لآليات هي التي يعنى هبا »وقال الدكتور أمحد الريسوين: 

   .(2)«فرسينعامة امل

 ومن هنا يتبني لنا أن معرفة املقاصد لبنة مهمة يف بناء املفرس وتكوينه وصناعته.   

                                       
 (.1/42التحرير والتنوير ) (1)

 أمحد الريسوين، مقال بعنوان )مقاصد القرآن(. دكتور موقع ال (2)
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 أن املقاصد غاية املتدبر: .3
ل دة من إنزاوصاًل؛ غاية مقعلاًم وعماياته دهل ولتدبر كتاب اهلل تعاىل للوص

، [29]ص: ﴾ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿:  تعاىلالقرآن؛ ولذلك قال اهلل
؛ وهلذا قال  وطريق التدبر هو النظر إىل املقاصد للوصول منها إىل اهلدايات والعمل

ن أ امملن رالشاطبي: )إنام التدبر يكون ملن التفت إىل املقاصد(، من هنا؛ كان لزاًما 

 لعظيم. م هذا العلم العاب التدبر أن يت بيتمكن يف

 لتزكية: املقاصد وا .4
  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿: التزكية هي الغاية الكربى لتعلم كتاب اهلل تعاىل؛ قال 

، [2]اجلمعة: ﴾  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ب اناجلو ن والعمل يف القرآن، وتلكوالتزكية تتحقق بالنظر إىل جوانب اإليام

والوقوف مع األوامر واليوم اآلخر،  كالعلم باهلل ىاصد القرآن الكربمق ترتكز عىل

  والنواهي وسبل التخلق ومواطن االعتبار. وذلك كله راجع إىل علم املقاصد.

 فتحقق من ذلك أن: علم املقاصد طريق لتحقيق التزكية بالقرآن وآياته.

 : د الشريعةاصمقرآن و العالقة بني مقاصد الق :ثاملطلب الثال
 ه: من ثالثة أوج ةقيمكن بيان العال

ولذلك يعدُّ القرآن املصدر األول ملقاصد  القرآن هو أصل الشريعة؛ .1
 : الشريعة

إن الكتاب قد تقّرر أنه كلية الرشيعة، وعمدة امللة، وينبوع »يقول الشاطبي: 

 سواه، وال اهللإىل  ر والبصائر، وأنه ال طريقاحلكمة، وآية الرسالة، ونور األبصا

 حيتاج إىل تقرير واستدالل عليه؛ ه، وهذا كلُّه السك بيشء خيالفمتجاة بغريه، وال ن

ألنه معلوم من دين األمة، وإذا كان كذلك لزم رضورة ملن رام االطالع عىل كليات 

مريه وأنيسه، الرشيعة، وطمع يف إدراك مقاصدها، واللحاق بأهلها؛ أن يتخذه س
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 . (1) «الً معلليايل، نظًرا ووا مر األيام عىلليسه وأن جيعله ج

 أن مقاصد القرآن مقاصد كلية؛ فهي أصل مقاصد الشريعة وكلياهتا:  .2
فإذا نظرنا إىل رجوع الرشيعة إىل كلياهتا املعنوية؛ وجدناها قد »يقول الشاطبي: 

 .(2)«تضمنها القرآن عىل الكامل

القرآن قاصد ة بأن: ميعرشد الق بني مقاصد القرآن ومقاصوهبذا؛ نعترب الفر

لرشيعة فهي شاملة ملقاصد القرآن األصلية امعة، أما مقاصد االً وقواعد جوصتعدُّ أ

 ومقاصد السنة املكملة والفرعية. 

الفرق بني ما يف القرآن من مقاصد وما يف الرشيعة: »الكريم حامدي:  وقال عبد

د فهو عىل االجتهاالسنة و يف جاءئة أصول وقواعد؛ إنام ما أن القرآن جاء هبا عىل هي

 .(3)«ا يف القرآنرشح وبيان مل شكل

 أن مقاصد القرآن أوسع من مقاصد الشريعة:  .3
إن مقاصد القرآن تشتمل عىل مقاصده العامة التي تدخل فيها مقاصد الرشيعة، 

القرآن من ومقاصد السور والقصص واآليات واأللفاظ التي تتميز هبا مقاصد 

ى و -ذا االعتبارهب-ي فه مقاصد الرشيعة. نعدُّ مقاصد موًنا؛ وهبذا ضمأوسع مسمًّ

الرشيعة جزًءا من مقاصد القرآن؛ إذ إن مقاصد الرشيعة ترتكز عىل جانب األحكام 

وآياهتا، بخالف مقاصد القرآن التي تتجاوز ذلك إىل جانب العقيدة والقصص 

 واألخبار واألخالق. 

 :ثة مستويات؛ هيأو ثالت رجاد ثثالعىل  مقاصد القرآن تقع»يسوين: قال الر

..، ويتعلق هذا القسم .السور، واملقاصد العامة للقرآن ومقاصد مقاصد اآليات،

                                       
 (.3/346املوافقات، الشاطبي ) (1)

 (.4/368وافقات )امل (2)

 (.  47ي )صاحلامدالكريم  ن للدكتور عبدمقاصد القرآ (3)
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 . (1)«الثالث باملقاصد العامة اجلامعة التي ُأنزل القرآن ألجل بياهنا للناس

يف هذه املقاصد العامة  أن: مقاصد الرشيعة داخلة -فيام يظهر يل-ويقصد بذلك 

 . لقرآنل

 من مقاصد القرآن.  زء  اصد الرشيعة جليه فإن: مقعو

 ضوابط املقاصد القرآنية:  :املطلب الرابع
ملعرفة املقاصد القرآنية؛ ال بد من مراعاة ضوابط مهمة تضمن الوصول 

 للمقاصد الصحيحة بأنواعها: 

  .املقصد وصحتهاعتبار أحوال النزول وأسباهبا دليل على حتديد  -1
وقت نزول  ونملخاطباو ×يها النبي ن علي كاتوف الرظلا زول هيأحوال الن

ويدخل يف ، التي نزل القرآن ملعاجلتها وبيان حكمها واألحداثوالقضايا  ،اآلية

   .أحوال املخاطبني وقت النزول :ذلك

 بل إن املقاصد مرتبطة بتلك ،واعتبار أحوال النزول يف صحة املقصد الزم

 . عةاستها الواألحوال ابتداًء مع دالل

باب النزول وأهنا تساعد عىل معرفة معرفة أس ةبينًا فائدشاطبي مقال ال 

معرفة أسباب » مقتضيات احلال وتالزم الصلة بني املقاصد وأحوال التنزيل:

  :القرآن، والدليل عىل ذلك أمران التنزيل الزمة ملن أراد علم

 ن فضاًل عنرآلقز نظم ابه إعجا البيان الذي يعرفأن علم املعاين و :أحدمها

مقتضيات األحوال: حال   مداره عىل معرفةالعرب، إنام معرفة مقاصد كالم

اجلميع؛ إذ الكالم  اخلطاب من جهة نفس اخلطاب، أو املخاطِب، أو املخاَطب، أو

.. الواحد خيتلف فهمه بحسب حاله، وبحسب خماطبيه، وبحسب غري ذلك

                                       
 .)مقاصد القرآن( :نرش يف مقال يف موقع الدكتور الريسوين بعنوان (1)



 (ه1440ى اآلخرة د)مجا       العشرون  و  سابعالعدد ال     نيةلقرآجملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات ا

217 

ت يف فهم الكتاب هامن املم هيف النمط، باب رافعة كل مشكل يف هذاومعرفة األس

وينشأ عن هذا الوجه:  .ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتىض احلال بد، الو

وهو أن اجلهل بأسباب التنزيل ُموِقع يف الشبه واإلشكاالت، وُموِرد   :الثاين الوجه

  .(1)«..ف، وذلك مظنة وقوع النزاعالظاهرة مورد اإلمجال حتى يقع االختال للنصوص

 ،الفن جلريانه جمرى التاريخ طائل حتت هذا زعم زاعم أنه ال» :يالسيوط الوق

 .  (2)«معرفة وجه احلكمة الباعثة عىل ترشيع احلكم :منها، بل له فوائد ،وأخطأ يف ذلك

 .(3)«الكالم فإن من أسباب النزول ما يعني عىل تصوير مقام» وقال ابن عاشور:

  :مثال
  ک    ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ ﴿ :عاىليف قول اهلل ت

فلوال معرفة أحوال النزول مل يعرف  ،[158]البقرة:  ﴾ڳ   گ  گ  گ  گ

جاء يف األثر عن عروة قال: سألت املقصود يف اآلية، بل ربام وقع يف اخللل؛ كام 

ڑ  ڑ     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴿ عائشة فقلت هلا: أرأيت قول اهلل تعاىل:

فواهلل ما عىل أحد  ،[158]البقرة: ﴾گ   ڳ گ  گ   گ  ک ک     ک  ک

إن هذه لو  !ا واملروة، فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختيجناح أالّ يطوف بالصف

)ال جناح عليه أالّ يطوف هبام(، ولكنها أنزلت يف  :كانت عىل ما أولتها عليه لكانت

ا عند املشّلل، دوهنبيعا نوكاغية التي األنصار كانوا هيلون قبل أن يسلموا ملناة الطا

 ×، فلام أسلموا سألوا النبي يطوف بالصفا واملروةأهّل منها حترج أن  نموكان 
عن ذلك فقالوا: يا رسول اهلل، إنا كنا نتحّرج أن نطوف بني الصفا واملروة؛ فأنزل 

 اآلية، قالت عائشة: وقد سن رسول ﴾...   ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴿ اهلل تعاىل:

                                       
 .(4/146) للشاطبي .املوافقات (1)

 . (108 /1)قان تاإل (2)

 .(1/47) البن عاشور .التحرير والتنوير (3)
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  .(1) اف بينهاموطفليس ألحد أن يرتك الهام؛ ينب افطواهلل ال

وهو رفع احلرج عن عمن  ،فمعرفة أحوال النزول حددت لنا املقصد من اآلية

  .يسعى بالصفا واملروة وعليهام صنامن

  .سياق السورة واآلايت حاكم يف صحة املقصد -2
 . (2)ةيالية واحليدل عىل مراد املتكلم من القرآن اللفظ كل ما :السياق هو

املقاصد هي اخليط اخلفي يف  املقصد، بل إن متضمن دالالت عىلياق والس

السياق، فتتبع سياق السورة واآليات يضمن لنا الوصول للمقصد بطريق صحيح، 

 .بخالف ما لو أننا أغفلنا النظر للسياق فإنه قد يؤدي إىل خطأ يف حتديد املقصد

 هراد املتكلم فمن أمهلة عىل ملدالان القرائ السياق من أعظم» :قال ابن القيم

(3) «وغالط يف مناظرته غِلط يف نظره
.

 

  :مثال
، [143]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿:قوله تعاىل

بالتأمل يف هذه اجلملة نجد أهنا جاءت معرتضة بني اجلمل واآليات التي تتحدث 

ضًا غر ضمنعىل أهنا تتال ك دوذل وهلذا اختلف أسلوهبا، ،رصحيًا عن حتويل القبلة

فكأنه  ،ه احلرام قبلة هلذه األمة ترشيفًا واصطفاءً ار اهلل لبيتيتهو بيان سبب اخمهاًم و

وهذا  ،ملا وجههم لبيته أكد أحقيتهم بذلك بكونه تعاىل جعلهم األمة اخليار العدول

، يثبت قلوهبم ويقوي عزمهم عىل تلقي هذا الترشيع والتكليف من أعظم ما

  .ض اآليةة يف بيان غردمفكان السياق ع ثبات عليه. لاوه، وااللتزام بسك لتموا

                                       
يف احلج مسلم ( ، وأخرجه 1561  ح)وجعل من شعائر اهللالصفا واملروة  باب وجوبأخرجه البخاري  (1)

 (. 1277به ح)  يصح احلج إال السعي بني الصفا واملروة ركن الباب أن 

 . (51ص)الطلحي  ردة اهلل .داللة السياق  (2)

 .(4/10) الفوائد البن القيم بدائع (3)
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فهي متثل منهج كام أن هذه اجلملة وردت يف سياق مبتدأ الترشيعات يف السورة  

األمة يف حياهتا كلها، وأهنا وسط بني األمم يف األمور كلها، وهلذا رصح بالوسطية 

وهو أن أحكام  ،تيعاالترش ياقسيف  آخر ضاً فيها، مما هو مؤكد أهنا تتضمن غر

تضمنته هذه السورة مبني عىل الوسطية، وقد جتىل هذا يف أحكام  ما االرشيعة ومنه

  .للريبيدع جماالً  السورة بام ال

  .مراعاة التفريق بني املقصد واملعىن يف التفسري  -3
املراد،  بيان تفسريال؛ فغاية فاملفرسون يعربون عنهام مجيًعا باملراد، وبينهام تداخل

اإليامن  ن اآليات وما تبعثه مناملتضمن للغاية م هو املعنى السياقياملقصد  أن إال

فمن  .والتفسري يدخل فيه املعنى اللغوي وأقوال املفرسين يف بيان املفردة ،والعمل

التفريق بينهام من هذا الوجه. وقد سبق بيان  -كضابط يف معرفة املقصد-املهم 

 . د وتعريفهاملقصن حد ياب ذلك يف
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 املبحث الثاني

 املقاصد العامة للقرآن

 :التعريف مبقاصد القرآن العامة وأنواعها :املطلب األول
س إىل عبادة اهلل، اآن ألجلها يف دعوة النهي الغايات العليا التي ُأنزل القر

 . (1)واألخروية ةيودنيقيق مصاحلهم الوحت

املصالح  معظم مقاصد القرآن: األمر باكتساب» السالم: عبد نبقال العز 

 .(2)«وأسباهبا، والزجر عن اكتساب املفاسد وأسباهبا

اهلل وإىل فاعلم أن املقصود بالقرآن: دعوة اخللق إىل عبادة » :وقال ابن جزي

منهام، وإليهام ترجع معاين  د بيقتيض أمرين، ال، ثم إن هذا املقصد ينهالدخول يف د

لعبادة التي ُدعي اخللق إليها. واآلخر: ذكر بواعث قرآن كله؛ أحدمها: بيان الا

  .(3)«تبعثهم عىل الدخول فيها وترددهم إليها

وال الفردية املقصد األعىل من القرآن: صالح األح» وقال ابن عاشور:

 .(4) «لعمرانيةوا واجلامعية

  :د القرآنمقاص أنواع
 كالتايل:  -عىل جمملهامع اتفاقهم -قاصد العامة ملتلف العلامء يف بيان أنواع اخا

جعلها ستة أنواع: ثالثة مهمة؛ وهي: التعريف باهلل، والتعريف  الغزايل:   •

 اآلخر. وثالثة متممة؛ بالرصاط املستقيم )الرشيعة والتكاليف(، والتعريف باليوم

حدين تنفرًيا اا وترهيًبا، وجمادلة اجلغيبً رت ينمنني والكافرهي: تعريف أحوال املؤو

                                       
 (.92امدي )صالكريم ح للدكتور عبد .مقاصد القرآن( 1)

 (.1/8ألحكام )قواعد ا (2)

 .(1/8)يل التسهيل لعلوم التنز (3)

 (.18 /3ر والتنوير )التحري( 4)
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. ويالحظ (1)بيًتا للمؤمنني، والتعريف بعامرة منازل الطريق وأخذ الزادمنهم وتث

 عىل الغزايل أنه نظر إىل اجلانب التزكوي يف صياغته هلذه املقاصد. 

سباهبا، وهو: جلب املصالح وأد؛ مجعها يف مقصد واح م:السال العز بن عبد   •

 تركيًزا عىل اآلثار العملية.  ا أكثرهنأ. ويالحظ (2)د وأسباهباملفاسارء ود

مجعها يف مقصد واحد؛ وهو: دعوة اخللق إىل عبادة اهلل تعاىل وإىل  :ابن جزي   •

األحكام . وحرصها يف موضع بثالثة مقاصد: بيان العقائد و(3)الدخول يف دينه

 . املوضوعينه رّكز عىل اجلانب ظ أوالقصص. ويالح

ويالحظ أهنا . (4)لقصصائد واألحكام واقعحرصها يف: بيان ال ي:قاعالب   •

 تركز عىل التقسيم املوضوعي. 

 : خالصة القول
 إىل سبعة مقاصد وهي:  -من جهة ما حيقق اإلميان والتزكية-ميكن تقسيمها 
 تعاىل. التعريف باهلل املقصد األول:

  .هياتازه وغالتعريف بالقرآن وإعجا :املقصد الثاين

 الصاحلني وهدهيم.نبياء وألاالتعريف ب قصد الثالث:ملا

 التعريف باليوم اآلخر )ترغيًبا وترهيًبا(. املقصد الرابع:

 بيان الترشيعات )األوامر والنواهي(. املقصد اخلامس:

 والسيئة.  بيان الصفات واألخالق احلسنة املقصد السادس:

 بار.ألخاوصص من الق بيان السنن والعرب :ابعاملقصد الس

                                       
 (. 24، 23جواهر القرآن )ص (1)

 (.10 /1األحكام )قواعد  (2)

 (. 8 /1ل  )التنزي التسهيل لعلوم (3)

 (.8/593نظم الدرر ) (4)
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 عرف على مقاصد القرآن وكشفها:الت طرق :املطلب الثاين
 للوصول إىل مقاصد القرآن وكشفها؛ عدة طرق: 

 استحضار اآلايت الصرحية يف ذكر املقاصد العامة: .1
تضمنه القرآن من تضمنت آيات  كثرية يف كتاب اهلل مقاصَد عامة رصحية، وما 

 . اصدقامل من أعىلالعامة الرصحية فهو  صداملقا

 املثال:
  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿ -

، ×ن مقاصد بعثة النبي ؛ التزكية م[2]اجلمعة:﴾  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ      ڤ  ڤ  ڤ
 وهي مقصد رصيح يف اآلية. 

اىل ؛ فعبودية اهلل تع[56:]الذاريات ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ -

 القرآن. مقصد رصيح يف 

 ِحكم ظاهرة: ضمنته منت امو وص ظاهر النصالنظر يف  .2
خاصة متعلقة  نتأمل بعض النصوص؛ نجد أهنا تتضمن ِحكاًم ومقاصد حني

 بذلك احلكم أو املوضوع.

  املثال:
 ؛ بينت اآلية احلكمة أو[179]البقرة: ﴾ ۇ ڭ  ڭ  ڭ﴿قال اهلل تعاىل: 

 وراتيق احلياة للبرش وحفظ النفس، وهو من الرضمقصد القصاص وهو: حتق

 ن. نساإلس لاخلم

 زول النص:بسات املقارنة لنالالنظر يف الظروف وامل .3
معرفة الظروف واملالبسات املقارنة للنص؛ تعني عىل فهم املقصد من اآليات؛ 

ت، والظروف ويدخل يف ذلك: قصص النزول، واألحداث الواقعة قبل نزول اآليا

 وغريه.  يف دعوته من الشدة، واالبتالء، ×ا النبي التي يعيشه
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 : لاثامل
ت السورة ، وذكر×نزلت مع هجرة النبي  :قصة موسى يف سورة القصص

وهجرته ملدين ثم عودته ملرص، ويف هذا بيان ملقصد القصة،  قصة موسى 

 سبحانه وتعاىل. اهلل بسنن واعتباربالعودة إىل مكة،  ، ووعد×وهو تسلية للرسول

 النظر يف وجوه اخلطاب واملخاطبني: .4
هذا ا عن مقاصد نلب فيها؛ تكشف ية واملخاطاآل يفب طاجوه اخلمعرفة و

 يس خطاب املؤمنني كخطاب الكافرين. اخلطاب؛ فل

  املثال:
 : الرتبية. ﴾  ڃ  ڃ ﴿من مقاصد اخلطاب بقوله تعاىل:  -

 . : األمر بالتبليغ﴾   گ  گ ﴿من مقاصد اخلطاب بقوله تعاىل:   -

ت ايضمقت: بيان ﴾ڭ  ڭ  ڭ﴿من مقاصد اخلطاب بقوله تعاىل:   -

 يامن.اإل

 . والدين بيان عاملية الدعوة :﴾ڱ ڱ﴿:بقوله تعاىل بامن مقاصد اخلط  -

 النظر يف السياق: .5
 السياق من أهم القرائن والدالالت عىل املقصد بل إن املقصد جزء منه لذلك ال

من  لميدل عىل مراد املتك والسياق هو ما .ىل السياقإال بالنظر إر املقصد يمكن حتري

  .طابواحلالية وأحوال اخلية ظفاللالقرآن 

القرينة التي تقرتن باللفظ من املتكلم وتكون فرقًا فيام بني » :قال الرسخيس

 .(1)«بمعنى الغرض الذي سيق ألجله الكالم ،النص والظاهر هي السياق

  املثال:
الذي هو -الذاريات  ريات: من خالل مقصد سورةالقسم يف سورة الذا صدمق

                                       
 (.64 /1أصول الرسخيس ) (1)
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؛ يتبني لنا مقصد القسم -اىلعتنه ورزقهم وهو اهلل سبحادر صم بيف املخلوقنيعرت

يف أوهلا وهو النظر يف خملوقات اهلل التي جعلها اهلل أسباًبا للرزق، وليس للعبد 

 ترصف فيها كالرياح والسحب واملالئكة.

 قاصد الكلية:وغاايته فيما يتوافق مع امل ت األمر واحلكميف مآالالنظر  .6
حتقيقها؛ كاألمن د ارات يمتضمنة ملآالت وغاي دهاجنم؛ تأمل األحكان حني

واالستقرار والصالح ونحوها، والتأمل يف مآالت األوامر واألحكام وغاياهتا 

 يكشف عن مقصودها. 

  .(1) «م الرشعالنظر املقاصدي ألحكا النظر يف املآالت من متمامت» :قال الشاطبي

 املثال: 
 ة. ستقرار األرسد اصقن مبيا ؛[34ساء:]الن ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿

 لنصوص: علل ا النظر يف .7
كثري من األوامر واألحكام متضمنة علل وحكم وغايات رصحية، وتلك العلل 

  . (2) من املقاصد.

  املثال:
 كم؛ وهولعلَّة أو مقصد احل يان؛ ب[183]البقرة: ﴾  ہ  ۀ ﴿ يف قوله تعاىل:

 تقوى اهلل سبحانه وتعاىل.

 : االستقراء .8
ن مقاصد ذلك لنا ع د يكشفنصوص يف موضوع واحال نمدد استقراء ع

 احلكم أو املوضوع.

ويمكن ذلك بجمع اآليات يف املوضوع الواحد والنظر يف كل آية وما تؤول إليه 

 من مقصد. 

                                       
  (.5/178 املوافقات ) (1)

 . (299 /2) املوافقات (2)
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 :وعنييف ترصفاهتا عىل ناستقراء الرشيعة » :قال ابن عاشور

 بأن يقني كذل حدة ليحصل مناستقراء األحكام املشرتكة يف علة وا :األول

  .للشارع داالعلة مقصد مر تلك

الثاين استقراء أدلة أحكام اشرتكت يف علة بحيث حيصل لنا اليقني بأن تلك 

 .  (1) «العلة مقصد مراد الشارع

 املثال:
 :آيات العالقة الزوجية ومقاصدها

  گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿ -

 كن والطمأنينة.الس مقصد ؛[12]الروم: ﴾ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳڳ  گ

 ر والتناسل.؛ مقصد التكاث[1]النساء:  ﴾ ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ﴿  -

؛ [25]النساء: ﴾ ژ  ڈ     ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ ﴿  -

 مقصد التحصني والعفة.

رت، واألمان، د الس؛ مقص[187]البقرة: ﴾ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ ﴿  -

 القرب.والراحة، والدفء، واالحتواء، و

ب، ـحـودة، والـمـال دـصـقـم؛ [21روم:ــ]ال ﴾ ڳ  گ  گ  گ ﴿  -

 م.ـراحـتـوال

فتكون لنا من مقاصد الزواج: السكن، والطمأنينة، والتكاثر والتناسل، 

والقرب،  والتحصني والعفة، والسرت، واألمان، والراحة، والدفء، واالحتواء

 ب والرتاحم.واملودة واحل

 صدي: قاملاهج مقرتح للتدبر من :املطلب الثالث
  .اآليات ودالالهتا لبيان غاياهتا ومقاصدها نظر والتأمل يفلا هو: اصديقامل برالتد

                                       
  .(136ص)مقاصد الرشيعة  (1)
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؛ ليكون منطلًقا ومن املهم هنا أن نطرح منهًجا للتدبر املقاصدي للنص القرآين

 اته. عاىل والوصول إىل هدايللقارئ يف تدبر كتاب اهلل ت

 ويتلخص املنهج مبا يلي: 
يام تركز وننظر ف لآليات، ظرنال نالامة خن العقرآلاأن نستحرض مقاصد  -1

 عليه اآلية من خالهلا. 

أن ننظر يف اآلية إىل املخاطب واملقصود من خطابه؛ فإن كان اخلطاب  -2

عد عىل خمالفة للكافرين فهو: خطاب دعوة للتوحيد وحتذير من الرشك، أو تو

وة و: دعفه نيكان اخلطاب للمؤمنذير من العقوبة والعذاب. وإن ذلك، وحت

 ونحو ذلك.  اإلسالم عامن ورشائإليل اصوأل

أن ننظر إىل موضوع اآليات العام؛ فإنه موِصل  إىل مقصودها العام، وما  -3

 هتدف إليه من التزكية والدعوة والتعليم ونحو ذلك. 

بار أو السري واألخالق، خاآليات من القصص واألأن ننظر فيام تضمنته  -4

  مقاصدها. من قصدم فذلك لعرب؛وا سوتفاد منها من الدروما يس

وهذا املنهج يكسب الدارس والقارئ فهاًم للنص بمنظور مقاصدي يستحرض 

 من خالله هدايات اآليات وسبل ربطها بالواقع. 

 مثال:
  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿ :قوله تعاىل

 .[1ء:نسا]ال ﴾  ڦ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٺ         ٺ  ٺ

ا خطاب ونداء عام، يدل عىل أن من مقاصد القرآن ذه ﴾ ٻ  ٱ﴿ -

  گ  گ  ک  ک ﴿الح الناس مجيًعا؛ فهو رسالة عاملية كام قال تعاىل: إص

  .[107]األنبياء: ﴾       گ

ياًم من مقاصد ى يؤكد مقصًدا عظ: هذا أمر بالتقو﴾  پ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ -
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كثرية، بل إهنا مقصد ات آي يف اواحلث عليه ر هبااألم ي جاءالت ىالقرآن؛ وهو التقو

 كيل يف مجيع آيات القرآن وأجزائه وسوره. 

: يف لفظ الرب؛ تذكري بالربوبية موجب لالمتثال والطاعة، ﴾  ٻ  ٻ ﴿ -

 رتبية. فهنا مقصد عام وهو ال ،وأن اخللق جيمعهم اخلالق

وهو  لها؛رة كوه السم بظتهنا مقصد عظيم ُيراد أن تن :﴾  پ  پ  پ ﴿ -

صل األول، الذي جيمعهم وهو آدم؛ فيبعثهم ذلك عىل حفظ األ بريكذالتمقصد 

؛ حقوق الرحم األوىل التي مجعتهم، واألصل الذي جيمعهم مجيًعا، وهو آدم 

 .اهلل  القائمة بينهم كام أمروذلك باعث عىل معرفة احلقوق 

أن  ج وهوصد الزواقام من داً : هذه اجلملة تؤكد مقص﴾  ڀ    ڀ  ڀ ﴿ -

  .ل إذ أنه قد خلقت منهجرلل عباملرأة ت

: هذه اجلملة تؤكد مقصًدا من مقاصد الزواج؛ ﴾ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ﴿ -

فإين تزوجوا الولود الودود؛ »بقوله:  ×وهو النسل والتكاثر الذي حث عليه النبي 
 .(1)« يوم القيامةمكاثر بكم األمم 

؛ وهو تعظيم عظيم كيد ملقصدأا تذ: ه﴾  ٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ -

 تعاىل من أمر العالقات بني اخللق، وأعظمها وأمهها الرحم التي ه اهللعظم ام

 .حمبأن قرهنا بتعظيم أمره وتعظيم سؤاله سبحانه وتعاىل؛ تعظياًم ألمر الرعظمها اهلل تعاىل، 

وى قو التقوى، افتتحت اآلية بالتد كيل مؤكد ومكرر وههذه اجلملة فيها مقص

ثم فيها مقصد األرسة بتعظيم أمر الرحم وى، التق رمتعظياًم أل لتقوىتتمت باواخ

 التي جتمع األرسة وتؤلفها.

                                       
 صححه األلباين.  و ،(2050النكاح )ح أبو داود يف كتابو ،(3227يف كتاب النكاح )حالنسائي  أخرجه (1)
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ني : هذا توثيق حلفظ ما أمر اهلل به من حقوق؛ يب﴾ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ   ﴿ -

 به، نا هبذا احلق العظيم الذي أمر اهلل تعاىليامتعاىل علينا وعىل قرقابته سبحانه و

 تعظيم الرحم وحفظها. ع يفمجتملاو الح األرسةصد إصن مقام قصدا مذوه

هذه اآلية الكريمة هي مقصد السورة، السورة كلها تتجه إىل تفصيلها ورشحها 

ة من أحداث تنظمها مجيع تفاصيل السور وبياهنا، ولو أننا تتبعنا ذلك؛ لوجدنا أن

 اآلية نظاًم بديًعا. هذه
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 (1)ثحث الثالبامل

 مقاصد السور

  :التعريف مبقاصد السور وأمهيتها :ولاأل بطلملا
وض يرجع إىل مادة )ق ص د(؛ وهي تدل عىل: معنى التوجه والنه املقصد:

     .(2)يشءنحو ال

 الذي يتوجه إليه الكالم ويرجع إليه. و العمدة فاملقصد ه

لسورة اين اة ملعامعجلا ية)الغا وعليه فيمكن أن نحدد مقصد السورة بأنه:

 .(اوهنومضم

 قصد السورة معنى خفي يمثل روح السورة التي ترسي يف مجيع أجزائها(. مو

 :ومنزلتهمقاصد السور  أمهية علم
  :رد السور بأموعلم مقاصني أمهية تتب

أن علم مقاصد السور راجع  إىل حتقيق املقصد من إنزال هذا القرآن كله  :أوالً 

   ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :ىلل تعاكام قا ،يةهلداوهو التدبر وا

ملعرفة مراده  تعاىل من كالمه  ، تعاىل أمرنا بالتدبرفاهلل [29]ص:﴾چ   ڃ

اراته وألفاظه  دون النظر يف عب التدبر هو النظروليس املقصود ب ،والعمل به

الالت لدوات وما هتدي إليه سوره وآياته من اهلدايا ،اد اهلل تعاىل فيهملقاصده ومر

إذ أنه يركز عىل  ،املقاصدومن هنا تتبني أمهية علم    ،لملعاويتحقق الفهم هبا  التي

  .رة وبيان جممع معانيهابالنظر إىل جممل السو ،حتقيق مراد اهلل تعاىل يف كالمه

فإن كل عاقل يعلم أن مقصود اخلطاب ليس هو التفقه يف » :قال الشاطبي 

«به رادملاه ورّب عنعامل وإنام التفقه يف ،العبارة
(3).    

                                       
 فأكتفي هنا بأهم حماوره.  ؛)علم مقاصد السور( :بحث خاص بعنوان ردته يفهذا املبحث أف (1)

 . (.3/353) لسان العرب (2)

 (.3/409) تاملوافقا (3)
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فهو أصل يف فهم  ،يها التي ترجع إليهأن مقصد السورة هو أصل معان :نياً اث

د استيفاء مجيعها عإال بال تتحقق ورة وهلذا فإن معاين الس ،معاين كالم اهلل تعاىل

 .بالنظر واستخراج مقصدها

 ة إالفائدتم به ي الة اعتبار جهة النظم يف السور» :فقالالشاطبي  وقد قرر ذلك

كام أن  ،بعضها غري مفيد للمقصود منها بالنظر؛ فاالقتصار عىلا همجيع استيفاء بعد

  .)1( «ل النظر يف مجيعهاال يفيد إال بعد كام مااالقتصار عىل بعض اآلية يف استفادة حكم 

 آنقرالتفسري فهو  ،أن هذا االجتاه يف التفسري هو من تفسري القرآن بالقرآن :اثلثاً 

 ،ق مراد اهلل تعاىل يف كالمهليه السورة من حتقيي إحتو اموالتدقيق في لتأملبالنظر وا

  .ظهاوألفا ،وموضوعاهتا ،هاوسابقها والحق ،بالنظر يف افتتاح السورة واختتامها

معرفة احلق إىل ويوصل  ،أنه يعني عىل فهم كتاب اهلل تعاىل فهاًم صحيحاً  :رابعاً 

  .ائق معانيهدقو ،هتاوهدايالالته يف د والتبحر ،اىلتع يف تفسري كالم اهلل

معرفة احلق من تفسري كل آية  :وغايته» :يف كالمه عىل علم املقاصد قال البقاعي

 . )2(«التبحر يف علم التفسري :ومنفعته ،تلك السور من

سبيل للسالمة  الذي تنتظم به معانيها وآياهتاأن معرفة مقصد السورة  :خامساً 

      .)3(ه غري مرادعىل اهللالم فسري كوتأ طمن اخل

جيعل كالم اهلل مؤتلفًا منتظاًم تفسري القرآن باعتبار مقاصد السور أن  :سادساً 

كون السورة معه كالبناء املرصوص وكالعقد كامل نظمه ومعناه، وت عىل نحو

         .)4(املتناسق

                                       
 (. 3/415) املوافقات   (1)

 (.1/551) مصاعد النظر (2)

 (.75دالئل النظام  )ص  (3)

 (.155العظيم ) النبأ  (4)
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 ياهتاآسبات بني ملناظهر ابمعرفة مقصد السورة تنتظم آيات السورة وت :سابعا

      .)1(ى واحدمعها معنجي ةحداوفتكون حلمة 

وذلك  ،عمقاصد السور من أعظم ما يتحقق هبا ربط اآليات بالواقأن  اثمنا:

  .السورة معايشة تبعثه عىل التفاعل والعمل والتطبيقيعايش مقصد السورة  أن املتدبر يف

قرة العني لب، ور القدة نووزيا ،امنأن هذا العلم يبعث عىل رسوخ اإلي :اتسعا

 .هذا العلم العظيم ن روائعم حيتض بام

  :ق الكشف عن مقصد السورةطر  :املطلب الثاين
ني عىل االجتهاد ودقة االستنباط، ليه مبلسورة والوصول إالكشف عن مقصد ا

 اكه مما ختتلف فيه العقول، وذلك أنه مرتبة بعد إدراك املعنى العام، ويتطلبوإدر

 .)2(يف الذوق وصحة ناالً للذهإشغ فهمه

حيتاج إىل دقة فهم ونظر ثاقب، أن مقصد السورة معنى دقيق خفي  ىليدل ع ومما

الفهم ملغزى سورة النرص حني علم أنه أجل  من دقة س ما متيز به ابن عبا

 .أعلمه إياه ×رسول اهلل 

ود قصوامل.أحد..وألطفه، وال يدركه كل  وهذا من أدق الفهم»م: قال ابن القي

 . )3(«النصوص يف فهملااس يف مراتب ت النتفاو

تاج إىل شدة أصعب املعارف، وحي - يعني عمود السورة -لكنه » :قال الفراهيو

تامثلة واملتجاورة، حتى يلوح لتمحيص، وترداد النظر يف مطالب السورة املوا التأمل

اص، حملها اخل آية خذ كلكفلق الصبح، فتضئ به السورة كلها، ويتبني نظامها، وتأ

 . )4(« ا..أرجحه يالتوأيتعني من التو

                                       
 (.149مصاعد النظر )ص  (1)

 (. 553)ص  ن خلدونمقدمة اب (2)

 (.354-1/351)  إعالم املوقعني  (3)

 (.16)ص   دالئل النظام (4)
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  أمور: وطريق الكشف عن مقصد السورة والوصول إليه واستنباطه حيتاج إىل
  .صد وحده وضابطهالصحيح للمق أواًل: الفهم

للوصول ملقاصد السور هو الفهم الصحيح للمقصد مراعاته ينبغي  أول ما

لك ذو ،يهلريق الصحيح إي للطن ذلك هيدإف، عملوضووالفرق بينه وبني اوضابطه 

 وبينهام فرق ظاهر.  ،خيلط بني املوضوع والغرض منأننا نجد 

 نزوهلا وال وأح مقدمات السورة رفةمع :اثنياً 
البد ملن رام الوصول ملقصد السورة أن يبدأ بحثه يف السورة ومقصدها بمعرفة 

و مكية أا ن كوهنما السورة فيه نزلت ما يتعلق بالسورة من الظروف واألحوال التي

فإن ذلك مفتاح رئيس للوصول  ،وفضائلها، وخصائصها ،ب نزوهلاسبو ،ةيندم

 . )1( لغرضها

 .وإمعان النظر يف الرابط بينها ،ورد من أمسائها السورة وما النظر السم :اثلثاً 
وما  ،هو تدقيق النظر يف اسم السورة ،من أعظم الطرق الستكشاف الغرض

 .قصدامل إىل داهظم ذلك أع إنف ،لفئها عن السأساممن  ورد

عد وصويل إىل وقد ظهر يل باستعاميل هذه القاعدة ب» :البقاعي فيقوليقرر ذلك 

أن اسم كل سورة يف السنة العارشة من ابتدائي يف عمل هذا الكتاب  سورة سبأ

 لدالنه األن كل يشء تظهر املناسبة بينه وبني مسامة عنوا ؛مرتجم عن مقصودها

 . )2(«هفي صيل ماىل تفع إمجاالً 

االطالع على اآلاثر الواردة عن السلف فيما بيان ما أنزلت فيه  :اً بعار 
 .لتحديد مقاصدهاسور وما يكون منطلقاً ال

وذلك  ،قد يرد عن السلف حتديد إشارة ملقصد السورة ببيان ما أنزلت فيه 

  .منطلق يف حتديد املقصد

                                       
  (.102)صاملوضوعي بحث يف التفسري نهجية الم (1)

 (.1/21نظم الدرر )  (2)
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  :ومثال ذلك
ه السورة ول هذق ألينإ :قال أنهيل ة الليف سورباس بن ععن اورد  ما -

[1]الليل: ﴾  ڳ     ڳ  ڳ ﴿ :نزلت يف السامحة والبخل
)1( . 

 :قالكام أورده القرطبي  ، سورة التكاثرن دينار يفعن عمرو بوما ورد   -

    . )2(«وعن عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورة نزلت يف التجار»

إال  فيها سنه ليالص، ألاإلخ ةسور» :القفضل بن الوما ورد عن حممد  -

 . )3(«التوحيد فقط

   .ارابط بينهملتأمل يف الوخامتتها واالنظر يف افتتاحية السورة  :خامساً 
السور هلا خاصية يف الداللة عىل الغرض الذي يراد عرضه يف سائر  افتتاحيات 

 غرض أنل لللوصوريد احني يفعىل الباحث   .إذ أهنا املنطلق للسورة ،السورة

أو احلمد  ،من جهة افتتاحها باحلروف املقطعة مثالً  السورة تاحيةتفالنظر يف ا يدقق

باحث بذلك بل البد من متابعة النظر يف يكتفي ال عىل أال  .أو غري ذلكأو التسبيح 

إذ أن الغرض ينطلق من افتتاحية السورة فيتتابع يف أجزائها تتابعًا  ،سائر السورة

  .تهايف خامتتم تى ييًا حمرحل

وقد قدمنا غري مرة أن سور القرآن تستفتح بام يشري » :كليف ذ ييقول السيوط

.. ثم يشار يف آخر السورة إىل .ه بأدنى مالئمةثم يستطرد منه إىل غري ،إىل املقصود

  . )4(«مثل ما افتتح به

                                       
 (. 6/591)  الدر املنثور (1)

 (.20/169أحكام القرآن ) (2)

 (.4/10)أحكام القرآن  (3)

  (. 2/108قطف األزهار )  (4)
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 اسياقهومراعاة نظامها و  ،اجلزئية النظرة الكلية للسورة وجتنب :سادساً 
   .افيه وابطر لناسبات وااملو  ،امهبا العو سلوأ

وأوله عىل  ،فال حميص للمتفهم عن رد آخر الكالم عىل أوله» :قال الشاطبي

فإن فّرق النظر يف أجزائه  ،حيصل مقصود الشارع يف فهم املكلف ذاك وإذ ،آخره

 . )1(«فال يتوصل به إىل مراده

نظام العام ىل الينظر إ نأ لكذ مر يفومالك األ»(: النبأ العظيم)وقال صاحب 

  . )2(«مجموعهاه السورة بت علييي بنذلا

وما  ،رهاات واأللفاظ وسر اختياإمعان النظر يف دالالت الكلم :سابعاً 
  .يتكرر يف السورة من األلفاظ واألحرف

 ،مما يكشف للباحث الغرض الذي جيري يف السورة ويلتحم بكل لفظة منه

 ها عىلتودالل ،ناها اللغويول معآلية وأصا فاظلأردات يف مف إمعان النظر

للفظة حتمل فإن ذلك يدلك عىل معان دقيقة مقصودة يف اآلية، وأن ا .الغرض

  .دة بحسب الغرض الذي سيقت من أجلهمعاين متعد

 ،ثم إذا رصف التوجه الستخراج العمود والنظام» :مؤكدًا ذلك يقول الفراهي

 . )3(«السياقوامت ت الكللزم إمعان النظر يف دالال

 .حية احلية للسورةو ر ة الشياملعا :مناً اث
 ،هو املعايشة الروحية احلية للسورةمن أعظم ما هيدي للغرض ويوصل للمراد 

وكأهنا صورة حية  تصور ملشاهدهامع  ،بتالوهتا بتدبر واستحضار وحضور قلب

وهذا يبعث عىل عمق التفكري فيها واالستغراق التام يف معانيها ودالالهتا  ،أمامه

                                       
 (.3/413ملوافقات )ا (1)

 (.  158) النبأ العظيم (2)

 (. 81املصدر السابق )ص (3)
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يدرك  إذ املقصد معنى خفي ال ،ملقصدمعرفة مغزاها وا وذلك باعث عىل وهداياهتا

 .إال بدقة التأمل وقوة االستحضار

  واملباحثة بني شخصني أو أكثرسة ر ااملد :اً اتسع
 بني اثنني باحثوالت ؛ املدارسةمن أعظم الطرق لكشف مقصد السورة ومغزاها

فهم صية يف اوله خ ،وذلك أمر جمرب ،ذلك بالتفاسري نة بعداعمع االست كثرأو أ

  .اهلل تعاىل كتاب

 االستعانة ببعض الكتب والتفاسري اليت تعتين مبقاصد السور :اعاشرً 
 ،ورمما يعني عىل معرفة املقصد االستعانة ببعض الكتب التي عنيت بمقاصد الس

  :هاومن أمه

 .قاعيللب ر(الدرنظم ) -1

 (.معارج التفكر ودقائق التدبر)  -2

  .رآناملوضوعي لسور القسري التف -3

 . املخترص يف التفسري -4

 سورة الفاحتة  على منوذج تطبيقي :ثالثاملطلب ال
 : غرض السورة

التعريف الل ه إليه من خوجل التوكام ،حتقيق العبودية هللهذه السورة تركز عىل 

ق سلوك رصاطه املستقيم واملانع من اتباع طريل عىل بادته الداعلعاىل املوجب هلل تبا

 . املخالفني له

 :صدقامل لدالئ
أسامؤها: من أسامئها الفاحتة، وقدم الكتاب هبا لرتمز إىل مقصده األعظم،  (1

ن، لقرآلكتاب وأم اها أم اوهو حتقيق العبودية هلل، وذلك عني املقصد. ومن أسامئ

آن كله، ومقصده التعريف باهلل د القرجامعة ملقص ااحة عىل أهنالن رصومها دا
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 يته. وحتقيق عبود

ة، وعىل كل حال فهي تركز عىل أصل هذا يل مدني، وقمكيةنزوهلا: السورة  (2

 الدين وهو العبودية هلل، وذلك مؤكد ملقصدها. 

  ٿ  ٿ ﴿: عاىل؛ هي قوله تة فيهاآية رصحية يف املقصد: أكثر آية رصحي (3

 وهي دالة عىل املقصد رصحًيا.  [5]الفاحتة: ﴾  ٿ  ٿ

 تقسيم السورة وفق املقصد:  (4

لتعريف باملعبود، وهو ة: تركز عىل السوريف ااآليات الثالث األوىل  -

 أتقى. الطريق لتحقيق كامل عبوديته تعاىل، فمن كان به أعلم وأعرف كان له أعبد و

: وهي [5ة:الفاحت] ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿كامل بعة آية الاآلية الرا -

حقيق عبوديته؛ ورة ومرتكزها، وهي تركز عىل كامل التوجه هلل تعاىل بتة السدمع

وب اخلطاب املبارش بعد اآليات الثالث، فكأنه حني عرف ربه بأسلاءت ولذلك ج

 ل العبودية. توجه إليه باالعرتاف بكام

   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ﴿اآلية اخلامسة والسادسة  -

هلل تعاىل حتقيق العبودية عىل املنهج يف سؤال ا ناهاتان اآليت : [7:]الفاحتة ﴾  ڦ

 ذي عليه السابقون. الصحيح ال

: هذه اآلية يف سؤال اهلل ﴾ ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ ﴿بعة لساة اياآل

 تعاىل السالمة من سبل املنحرفني عن طريق العبودية الصحيح.

 يف ضوء مقصدها؟ كيف نقرأ السورة
العبودية له، وطلب  يق وجتديدقحهلل تعاىل بتتوجه ت ورة كأنكالس تقرأ -

 سلوك سبيلها املستقيم. 

أسامئه وصفاته، وكامل ل ىل بكاماتع ربك لسورة؛ لتتعرف إىلأ اتقر -

   استحقاقه للعبودية وحده.
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 ث الرابعحبامل
 قاصد القصصم

 :أمهية مقاصد القصص :املطلب األول
تبارها ثلث عارآن الكريم، بل يمكن القمن  ال جزًءا كبريً ة متثالقرآنيصص الق

قد هنا وال شك أن هذا يؤكد أمهية دراستها وأالقرآن بعد التوحيد واألحكام، 

نية ليست رسًدا تارخييًّا، وإنام هي تضمنت مقاصد عظيمة؛ إذ إن القصة القرآ

بار كام قال االعتمنت مواطن ك تضوسننًا إهلّية؛ ولذلمتضمنة مقاصَد وقواعَد 

  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ   ائ﴿ اىل:عت

 ،[111]يوسف: ﴾  مئ حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ

 موضوعنا. أصاًل عظياًم يف  آليةوتعدُّ هذه ا

ص القص تفسريه حول نسريه يف املقدمة السابعة مقال ابن عاشور يف مقدمة تف

القرآن يأخذ ذلك نرى لو؛ ئد لألمةواة وفصص لعربا مجالق إن يف تلك» :القرآين

ليكون تعرضه للقصص منزها من كل قصة أرشف مواضيعها ويعرض عام عداه 

 . (1)«عن قصد التفكه هبا

 ، ال للرسد التارخييلقصص القرآين من إعجازه أنه جاء لبيان سنن اهلل تعاىلاو

   .ألمةت وا إصالح أحوال املجتمعاده عظيمة يففمقاص وهلذا

ق مساق اإلمحاض وجتديد النشاط، آنية مل تسقصص القرلا...»: عاشور ابنل قا

لقرآن رض ا؛ ألن غوما حيصل من استغراب مبلغ تلك احلوادث من خري أو رش

ا من قصص األخبار احلسنة وأعىل من هذا، ولو كان من هذا لساوى كثريأسمى 

 .(2)«ن جديرا بالتفضيل عىل كل جنس القصصالصادقة فام كا

                                       
 (.1/64وير )نالتحرير والت (1)

 (.1/64در نفسه )املص (2)
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  ڳ  ڳ  ڳ  گ﴿سريه لقوله تعاىل: معرض تف يفضا ر حممد رشيد وقال

 ﴾ ھ  ہ   ہ  ہہ  ۀۀ  ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ

من  أحداث التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها وأمكنتها ليس» قول:؛ في[49]هود:

الح، هلل وما تتضمنه من أصول الدين واإلصمقاصد القرآن، وإنام املراد به سنن ا

لقرآن، مل يبينها بنص قطعي؛ ولذلك وألن املسائل التارخيية ليست من مقاصد ا

 .(1)«دينية قطعية وجب أال نتخذها عقيدة

 د قصص القرآن من جوانب متعددة؛ منها: اصة مقتربز أمهية دراسو

ز به القرآن هج القرآين يف عرض القصص: من أعظم ما متيمعرفة املن -1

يورد القصص للرسد واألخبار، وإنام لالستفادة و ال منهجه يف عرض القصص، فه

 واالعتبار، وهذا يؤكد معرفة جانب املقاصد فيها. 

قرآين: النظر للمقاصد يف القصص رفة املنهج الصحيح لقراءة وتدبر العم -2

تجه منهًجا سلياًم يف قراءهتا وتدبرها، حيث يجانب القصص يعطي القارئ 

 ء واالعتبار. قتدابالقارئ إىل مواضع االهتداء واال

الوصول للغايات التي أرادها اهلل من القصص من االهتداء بسري األنبياء  -3

 سبيل ملعرفة الغايات التي فالني؛ والصاحلني واالعتبار بنهايات الظاملني واملكذب

 لنظرة املقاصدية؛ فلزم من ذلك دراستها. تضمنتها القصص إال با

 أنواع مقاصد القصص:  :املطلب الثاين
 خلصة من مجيع القصص؛ ومنها: مقاصد عامة مست( 1)
 ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ﴿ قال تعاىل:: ×تثبيت قلب النبي  .1

لني وتكذيب أقوامهم تسلية وتصبيـر لقلب رس؛ ففي أخبار امل[120]هود: ﴾ڃ

  وتكذيبهم. ذى املرشكنيمن أوللمؤمنني والدعاة من بعده، عىل ما يلقاه ، ×النبي 

                                       
 (.12/101تفسري املنار ) (1)
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يف رسالته: ألن دعوة األنبياء واحدة ومنهجهم  ×نبي ت صدق الإثبا .2

  ٱ﴿ قال أيًضا:، و[9]األحقاف: ﴾    ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ ﴿واحد، كام قال جلَّ شأنه: 

 .[43]النحل: ﴾  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  پپ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 .لكونذا االنظر يف سنة اهلل النافذة يف ه االعتبار واالتعاظ من خالل  .3

فالعاقبة دائاًم للمتقني، والبوار واخلزي دائاًم عىل الظاملني، وما أكثر اآليات  .4

ر املاضني! ويف هذا واقب وآثاواالعتبار من ع التي تأمرنا بالسري يف األرض للنظر،

؛ ومعنى [111]يوسف: ﴾ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ﴿ يقول سبحانه:

يَس أنفسنا عىل السابقني ممن قصَّ االعتبار بأن نق: هو التأمل، واالتعاظ، وةالعرب

نا، إن الذين من قبل اهلل علينا نبأهم باحلق؛ فـنعلَم أنَّ سنة اهلل ماضية فينا كام خلت يف

ا فرش.رًيا فخخ  ري، وإن رشًّ

 ثبيت العقيدة الصحيحة:تصحيح العقائد الفاسدة وت .5

أعظم ما عني به ثبيت العقيدة الصحيحة من وتتصحيح العقائد الفاسدة 

القرآن، وقد تضمن القصص القرآين ذلك ضمن مقاصده؛ ذلك أن حمور العقيدة 

هر من خالل وهذا ظااملوت؛  ن بالبعث بعدأمران: اإليامن باهلل وحده، واإليام

 وامهم. دعوات الرسل واألنبياء مجيًعا ألق

أوهلا  يف  أكثر من ثامنني آية يفجاءت فقد  ،أول سورة آل عمران ومثال ذلك

    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ﴿:  نصارى نجران وحتقيق دين اإلسالم كام قال تعاىلالرد عىل

 يف أمرهم  اهللأنزل ...» :قال ابن جرير، [85]آل عمران: ﴾ڃ  ڄ  ڄ  ڄ

احتجاجا عليهم وعىل من  ،هلاآية من أو من هذه السورة نيفا وثامنني عيسى وأمر

  .(1) « × حممد لتهم لنبيهكان عىل مثل مقا

                                       
 (.6/150ن ) جامع البيا (1)
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ساالت: وأن الدين كله من عند اهلل تعاىل، من عهد نوح بيان وحدة الر .6

رًيا ما وكث، وأن املؤمنني كلهم أمة واحدة، واهلل رهبم مجيًعا، × إىل حممد 

صة؛ لتؤيد هذا ة بطريقة خاقصص كثرية جمتمعة يف صورة واحدة معروض وردت

 قال تعاىل يف كام ،يف ثنايا قصصهمص عىل وحدة األنبياء الن أيتي املعنى. وكثريًا ما

   ٺ  ڀ     ڀ   ڀ   ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿ :سورة األنبياء

 .[25]األنبياء: ﴾  ٺ

 نبطة: ت( مقاصد مس2) 
يات القصة ومضامينها من مقاصد يمكن استنباطه بالتدبر والتأمل يف آوهي ما 

 جزئية؛ مثل: 

  ڭ  ڭ ﴿اىل:  قوله تعثقة به تعاىل؛ كام يفالتوكل عىل اهلل وال بناء عقيدة .1

  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ   ڀ ﴿وقوله تعاىل:  ،[40]التوبة:   ﴾ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ

 .[85]يونس: ﴾     ہ   ہ  ۀ  ۀ ﴿: ىل، وقوله تعا[62]الشعراء: ﴾  ٺ

  ﴾ ڑ  ڑ  ژ  ژ﴿ خالق؛ كام يف قوله تعاىل:ترسيخ مكارم األ .2
 .[100]يوسف:

يف اليب الدعوة إىل اهلل تعاىل، كام اجلدال باحلسنى، وأستعليم آداب احلوار و .3

 قصة إبراهيم مع أبيه يف سورة )مريم(. 

ضعفاء اإلحسان إىل الوترسيخ مبادئ التعامل مع الناس وقضاء حوائجهم،  .4

  يف مدين.كام يف قصة موسى مع املرأتني 

 القرآين:  طرق ومهارات كشف مقاصد القصص :املطلب الثالث
 د القرآنية عامة مما سبق ذكره: طرق الكشف عن املقاص النظر يف -1

 تطبيق: 
 النظر إىل العلل الرصحية.  :من طرق الكشف عن املقاصد
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  ڍ    ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ﴿ نها قوله تعاىل:يف قصة يوسف مقاصد رصحية؛ م

 .[111]يوسف:﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿وقوله تعاىل يف ختامها: ،[7]يوسف:﴾ڌ

 الص املقاصد منها:ى مواضع االهتداء، واالعتبار، واستخيز علالرتك -2
 تطبيق:

  ﴾ ۓ  ے  ے    ھ  ھ  ھھ   ہ   ہ    ہ   ہ  ۀ ﴿: يف قوله تعاىل
 اقتداء بإبراهيم، ومنالتوحيد  يف اآلية: حتقيقمن مواضع االهتداء  [124:]البقرة

ياء لالقتداء. ومن األنبذلك نستخلص مقصًدا كليًّا يف هذه اآلية وهو بيان حال 

 بانة بأن ابتالء األنبياء سنة جارية.املقاصد املستنبطة: اإل

 ص مقصد السورة وربط القصص الواردة فيها به الستخالالنظر إىل -3
 مقاصد القصة الواردة: 

 تطبيق: 
 البقرة:  م يف سورةقصة آد

ا رض ومىل مقصد السورة؛ فإهنا تركز عىل قضية االستخالف يف األحني ننظر إ

من ذلك نستخلص مقصًدا لقصة آدم بأهنا يستلزمها من القيام بأمر اهلل ورشعه؛ و

 يفة.عرض النموذج األول للخالفة، ولذلك نصَّ عىل اخلل جاءت لغرض

تخالص مقصد كلِ  ينها، واستشاهبة والفرق بالتأمل يف القصص امل -4
 حبسب سياق القصة:  موضع

 تطبيق: 
 ألعراف.رة وايف قصة موسى يف سوريت البق

  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ   چ  چ ﴿قال اهلل تعاىل يف سورة البقرة: 

 .[60]البقرة:   ﴾ ڈ  ڎ  ڎ     ڌ  ڌ  ڍڍ

  ڀ  ڀ  ڀ   پ   پ  پ ﴿ىل:  تعاويف سورة األعراف قال اهلل
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 .[160]األعراف:  ﴾ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ

عداد النعم عىل بني عىل تحني ننظر يف سياق قصة البقرة؛ نجد أن سياقها يركز 

 ر الذي هو غاية ظهور النعمة.النفجاإرسائيل، فناسب ذكر ا

 فمقصدها: إظهار نعمة اهلل عىل بني إرسائيل يف مقابل كفرهم.

منهم؛ فجاء  ا واجههقومه، وم ذكر حال موسى معأما قصة األعراف فسياقها و

 التعبري باالنبجاس، وهو بداية اخلروج.

ه من يالقي فيام ×إرسائيل مع نبيهم؛ تثبيًتا للنبي  ل بنيفمقصدها: بيان حا

 قومه املكذبني، وحتذير األمة من حاهلم.

 فيها:  النظر الفتتاح القصة وخامتتها وما يركز عليه  -5
 تطبيق: 
  ڦ ﴿تتحت واختتمت بقوله تعاىل: أهنا افنجد  :قرةوسى يف سورة البيف قصة م

ها: إظهار نعمة اهلل أن مقصد؛ فظهر من هذا ﴾ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ

 بل كفرهم. عىل بني إرسائيل مقا

 النظر للحدث األهم يف القصة وحتليله واستخالص مقصد القصة من خالله: -6
 تطبيق: 
 مران: دث فيها أ؛ نرى أن أبرز حة عيسى يف سورة )مريم(والد يف قصة

  .[19]مريم: ﴾ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ گ گ گ﴿ :قوله تعاىل األول:

  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿عيسى من غري أب وقوله لقوم مريم:  والدة الثاين: 

 . [30]مريم:     ﴾  ک   ک  ک

 فمنها عناية اهلل بأوليائه.  ففي هذا ما يربز لنا مقاصد القصة،

 يسى ابن اهلل أو أنه إله. ن عرى بأم النصاوالثاين: إبطال زع
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 ث اخلامساملبح

 مقاصد اآليات

 وأمهيتها: املطلب األول: مفهوم مقاصد اآلايت
األغراض  :واملراد هباع املقاصد القرآنية؛ اهي نوع من أنو :مقاصد اآلايت

 اخلاصة التي تضمنتها اآلية الكريمة يف ضوء سياقها. 

سياق الغرض  مكماًل ملا قبلها يف ًضا مستقالًّ أوغرك أن كل آية تتضمن فال ش

؛ وال شك [1]هود: ﴾  ڳ  ڳ    ڳ    ﴿ العام للسورة؛ ومصداق ذلك قوله تعاىل:

اض مهمة مبنية ومنتظمة مع ما ية دالة عىل معاٍن وأغرحكام: كون اآلأن من اإل

 قبلها وبعدها.  

 و:  ضها أو مقصدها هومرادها أو غر  والفرق بني معىن اآلية
معناها اللغوي حسب لغة العرب أو اصطالح  يغلب يفية أن معنى اآل -

بيان معنى غوية وأقوال املفرسين يف الرشع. ويدخل فيه الغريب واملعاين الل

 ت القرآن.مفردا

و الغرض فهو املعنى السياقي املحقق للغاية التي أرادها اهلل تعاىل أما املراد أ -

  كتابه. يف

 ل: مثا
  .[2ص:]اإلخال ﴾پ  پ ﴿ :قوله تعاىل

 ملعنى اللفظي هو : بيان معاين الصمد يف اللغة وأقوال املفرسين. فا

ية ها حتقيقه يف هذه اآلماذا يريد اهلل من :غرض هوأو املراد وال واملعنى السياقي

والتوجه ده ة اخللق إليه مما يلزم توحيـاه وحاجـاىل وغنـال اهلل تعـم بكمـوهو: العل

 إليه وجده.  



  حممد بن عبد هللا الربيعة د.                                             ةــــيـهجـة منــدراس :ةــــيـرآنـمقــــــاصد القـال

244 

 ت من خالل عدة أمور: سة مقاصد اآلايوتظهر أمهية درا
. يةاألهم يف بيان اآل، وهو ملراد اهلل منهاعرفة أن مقصد اآلية هو حتقيق مل -1

م اهلل لكتاب اهلل، فمن مطول خارج ثرت تفاسري األئمة رمحهوقد ك»قال السعدي: 

اللغوية، قترص عىل حل بعض األلفاظ ي يف أكثر بحوثه عن املقصود، ومن مقرص،

راد وكان الذي ينبغي يف ذلك، أن جيعل املعنى هو املقصود، لنظر عن املبقطع ا

 .(1) «الم، وما سيق ألجلهينظر يف سياق الكواللفظ وسيلة إليه. ف

ية وما قبلها وبعدها بحسب السياق؛ فغرض اآليات معرفة الرابط بني اآل -2

 ومناسباهتا. ت ومقصودها تنتظم به اآليا

 ﴾ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴿: تعاىل فمثاًل قوله

ا وحني نتأمل غرضه يف سياق آيات القبلة،فهذه اآلية جاءت  [143]البقرة:

حكمة اهلل يف حيث أهنا جاءت لبيان ومقصدها نجد انتظامها يف سياق اآليات، 

بذلك تطمينًا للمؤمنني  التذكريء بيته احلرام قبلة هلذه األمة املفضلة، فجااختيار 

 هم.من السفهاء من السخرية بسبب حتوهلم عن قبلتيالقونه  يتًا ملا مما قدوتثب

إعالم اهلل تعاىل رسوله واملؤمنني بام  ومجلة القول أن»: قال صاحب املنار

هم احلجة، وإنزاهلم منزلة الشهداء نافقني، وتلقينه إيايكون من الكافرين واملس

 يسعى بني هلم ونوراً مؤيدًا ومسددًا يينه هلم حكمة التأويل، كان واملحكمني، ثم تب

ال غاية هلمة، ولعمري إن هذه هي البالغة التي أيدهيم يف ظلمة تلك الفتنة املد

 . )2( «وراءها

مقصود ة عىل مقصود مستقل، وبأن تكون كل آية دال بيان عظمة القرآن؛ -3

ن قصد؛ فهو أدل عىل عظمة القرآتابع ومكمل، وال شك أن كون كل آية دالة عىل م

 وكامله. 

                                       
 .(30 ص)سري السعدي تف (1)

 (.2/7)  نارسري املتفانظر:  (2)
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ة الفرق بني ني اآليات املتشاهبة: فالطريق األسلم ملعرفة الفرق بمعرف -4

 ر ملقاصدها وأغراضها. اآليات املتشاهبة هو النظ

 ﴾ٿ﴿ وقوله ،[60]البقرة: ﴾ڌ﴿ التعبري يف قولهمثال ذلك بيان رس 

 واملوقف واحد.  [160]األعراف:

ها عىل بني دادعم وتعنذكري بال الغرض يف قصة البقرة نجد أنه التحني نتأمل يف

 .التعبري باالنفجار الذي هو أظهر حال يف كامل النعمةإرسائيل، فناسب 

عىل هذا أن س ـ فأي من االنبجا االنفجار أبلغ يف كثرة املاء ـ»: مجاعةن قال اب

 . )1(«وناسبه سياق ذكر نعمته اقتىض ذكر االنفجار

يات التي ن اآلإشكال: فكثري م املعنى الصحيح يف اآليات التي فيهاحتقيق  -5

ها املفرسون النظر  مشكلة أو مومهة التعارض؛ نجد أن احللَّ األسلم لبياهنا هو يعدُّ

 وردت فيه.  يف مقصودها وغرضها يف السياق الذي

  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ ﴿ :وله تعالاًل قفمث

صيص بعض املفرسين تساؤالً حول سبب خت ردأو [98]البقرة: ﴾ہ  ہ  ہ

مع دخوهلم يف عموم املالئكة. وحني نتأمل يف غرض اآلية وأهنا  ائيلجربيل وميك

ميكائيل بأن جربيل عدوهم، وأن وليهم من املالئكة اليهود يف زعمهم  رد عىل

 . )2(هلل لبيان أن الكفر بواحد كفر باملالئكة مجيعاً خصهام ا

 اع مقاصد اآلايت:و املطلب الثاين: أن
 تقلة:مقاصد اآلايت مس

قبلها  مستقل يمكن استنباطه من خالل السياق، خيتلف عام قصدلكل آية م

 . [5]الفاحتة: ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿ قوله تعاىل:: وبعدها؛ مثال

                                       
 (. 1/104انظر: كشف املعاين ) (1)

 (. 2/302جامع البيان )  (2)
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حتة، وإليها يرجع مضمون السورة كلها، بل عمود سورة الفاهذه اآلية هي 

ختصاصه عظيم وهو تقرير استحقاقه تعاىل وا كله؛ إذ إهنا واردة لغرضالقرآن 

  االستعانة.ة وبالعبودي

؛ هاتان الكلمتان ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿ » اإلسالم ابن تيمية:قال شيخ 

  .(1) «الكتب املنزلة من السامء جتمعان معاين

 : ية الكرسيمثال: آ
 تعاىل، ومل تكن أعظم آية إال ألهنا قد تضمنت ذه أعظم آية يف كتاب اهلله

الق حيد وبيان عظمة اخلتوغرضها: تقرير المقصًدا عظياًم، وحني نتدبرها نجد أن 

 وكامل وصفه تعاىل. 

 د ذلك؛ ومن أقواهلم: وقد تظاهرت أقوال العلامء واملفرسين عىل تأكي

 .(2)«الُعىل والصفات وهي متضمنة التوحيدآن، سيدة آي القرهذه »قال ابن عطية:

 متة: اآلايت االفتتاحية أو اخلا -
مناسبة  ها هلا مقاصد خاصةموالقصص ويف ختا اآليات الواردة يف افتتاح السور

قطعة، وباحلمد، ملوقعها، وفيها أرسار لطيفة، ومن ذلك افتتاح السور باحلروف امل

 والتسبيح، وغريها.

سورة مرتبطة بمقصد السورة كلها، ية التي افتتحت هبا المل نجد أن اآلوبالتأ

 واردة يف خامتتها غالًبا. وكذلك اآليات ال

 مثال: 
؛ غرض [2، 1]البقرة: ﴾  ڀ   ڀ  پپ  پپ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿تعاىل:  هقول

النقص وكامل مقصده، وهذه اآلية مرتكز  اآليتني هو بيان كامل القرآن وسالمته من

                                       
 (.1/212التفسري )ق دقائ (1)

 (.1/340املحرر الوجيز ) (2)
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ذ إن السورة ركزت عىل القرآن ببيان مقصده ودعوة الناس إليه، ثم لها؛ إسورة كال

لت   ليها هذا القرآن. عالتي بني  عمليةالسورة بعد ذلك يف األسس العلمية، والفصَّ

وهلذا كل سورة افتتحت باحلروف فال بد أن يذكر فيها »:  قال ابن كثري 

  .(1) «ستقــراءذا معلوم باالهاالنتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، و

 مقاصد اآلايت يف ضوء سياقها: -
ويؤكد ذلك  ؛دة يف سياق اآليات التي قبلها وبعدهااآلية ال بد أن تكون وار

؛ واإلحكام يستلزم االنتظام والرتابط؛ [1]هود: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ﴿عاىل: ت قوله

  املناسبات بني اآليات. ومن هذا الباب يدخل علم

 مثال: 
 ﴾ پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿ ىل:قوله تعا

 يف سياق الطالق قبلها واحلرب بعدها. [238]البقرة:

لطالق، ا دت يف سياق آياتفهذه اآلية جاءت يف موقع عجيب؛ حيث ور

 مرتبًطا بام قبلها وما بعدها، وقرنت بآية اخلوف، وذلك أهنا تضمنت غرًضا عظياًم 

خلارجية، فناسب أن ت الداخلية واهو بيان عظم الصالة، وأثرها يف حل األزماو

ألزمة وحصول األمن فيهام بأعظم سبيل للخالص واخلروج من ايكون التوجيه 

أمر ظاهر مطَّرد يف الرشيعة؛ ولذا رشعت ا وهو الصالة، وهذالداخيل واخلارجي؛ 

صالة خري معني لإلنسان يف سوف، واالستسقاء، واالستخارة؛ فالالصالة حال اخل

نسان حال حصول ىل اهلل واتصال به، وال شك أن اإل؛ ألهنا فزع إحال قلقه وفزعه

ونجدة له. فام  يفزع إىل أقرب الناس له وأرجاهم معونةحاالت طارئة له؛ فإنه 

ة يف موقعها بني ظم هذا التوجيه اإلهلي الكريم، وما أعظم ورود هذه اآليأع

 احلدثني!

                                       
 (. 1/160آن العظيم )القر تفسري( 1)
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صحيفة خذ اآلن يطوي أ» يف بيان نفيس للغرض: (النبأ العظيم)ب قال صاح

ا: دعوا املشادة يف ىل ما هو أهم منها، فقال لنا وهو يطوهيأحكامه، ليتحول بنا عنها إ

بينكم بقانون الرب والفضل، وحولوا ا ية الصغرى، سووههذه الشئون اجلزئ

ها العزم والقصد، وأحرى الكلية التي هي أحق بأن يتوفر عليأبصاركم إىل الشؤون 

بيل اهلل... افظوا عىل الصالة... أنفقوا يف سقل والقلب.. حأن يشتغل هبا الع

 أصليًا مستقاًل،د( فهل حديث الصالة هنا يعترب مقصدًا جاهدوا يف سبيل اهلل )وبع

  .(2)  ذكر هذه املناسبة، وتواترت أقوال املفرسين يف(1) «م هو جزء من مقصد آخرأ

 ايت املتشاهبة: مقاصد اآل -
يف القصص، د سبق لنا بيان املتشابه اللفظي  القرآن، وقاملتشابه اللفظي كثري يف

 مقصد كل قصة يف ضوء مقصد السورة. وأن احلكم يف بيان الفرق هو 

 اآليات؛ فإن احلكم يف الفرق بينهام هو املقصد والسياق؛ لك املتشابه بنيوكذ

 ومن أمثلة ذلك: 

وقوله:  ،[8]العنكبوت:   ﴾ٺ  ٺ   ٺ ٺ ﴿عاىل: الفرق بني قوله ت

 .[15]األحقاف: ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

 لوالدين الكافرين؛ ولذلك عرب بـفاآلية األوىل غرضها: بيان حال التعامل مع ا

 . ﴾ ٻ ﴿ دون ﴾ ٺ ﴿

 بـ لثانية غرضها: بيان حال التعامل مع الوالدين املؤمنني؛ ولذلك عربية اواآل

 .﴾إِحْسَانًا﴿

                                       
 (.205النبأ العظيم )ص (1)

إرشاد العقل  (،3/359نظم الدرر ) ،(6/124) مفاتيح الغيب (،2/543حر املحيط )انظر: الب (2)

 .(466 /2) (، التحرير والتنوير1/747(، روح املعاين )1/274أليب السعود ) .السليم
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 املشكلة: مقاصد اآلايت -
لجأ يف بياهنا إىل عدة أمور؛ من أقرهبا بياًنا معرفة د املفرسين ياآليات املشكلة عن

 ا؛ ومن األمثلة يف ذلك: مقصد اآلية وسياقه

   حب  جب  يئ  ىئ  مئ           حئ  جئ  ی  یی     ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ ﴿: قوله تعاىل

 كتاب اهلل تعاىل، كام دلَّ عىل ذلك ؛ هذه اآلية آخر آية نزلت يف[281]البقرة: ﴾  خب

  ىئ  ىئ  ېئ ﴿: ×آخر آية نزلت عىل النبي »باس قال: روي عن ابن ع ما

 . )1(«﴾  یی     ی  ىئ

يف  آية الدين ها عىللت مع تقدموقد أشكل عىل بعض املفرسين كوهنا آخر آية نز

ر أرجح يف تأخ ﴾  ىئ  ېئ ﴿السورة، وهي من آخر ما نزل أيًضا، إال أن آية 

األمر بتذكر يوم هنا تضمنت زل، من حيث إنزوهلا، وسياقها دال عىل أهنا آخر ما ن

ا موعظة مودع، ووصية من اهلل احلساب واجلزاء؛ فهي موعظة عامة للناس، فكأهن

ي وانقطاعه، وهذا غرضها؛ قال ابن عطية: الوح ني يف ختامورسوله للمؤمن

ميع الناس، وأمر خيص ؛ وعظ جل﴾ی     ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ﴿وقوله تعاىل: »

 .(2) «كل إنسان

آية الدين ووضعها بني آيات الربا وآية الدين؛ فلغرض آخر  ا تقديمها عىلوأم

 اهلاهلا يف انشغللنفوس، ومذكرة وهو: أهنا جاءت موعظة  -أعلموهلل -مقصود 

باألموال تذكرًيا بيوم احلساب، ومزيد وعيد وهتديد ملن خالف ذلك، فهذه اآلية 

م يف غري طاعة تغلني بأمواهلوال املشا يوعظ به أهل الربا وأصحاب األمأعظم م

 اهلل، والذين أشغلتهم أمواهلم عن طاعة اهلل.

                                       
 (2/187تقان يف علوم القرآن )اإل (1)

 (.1/379جيز )ر الواملحر (2)
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 اآلايت:الث: طرق ومهارات كشف مقاصد املطلب الث
 وربط اآلية به:رة،  مقصد السو النظر يف .1

من مقصد السورة منتظم ملقصود اآليات وجامع هلا، وال شك أن النظر لآلية 

 . خالله يوصل للغرض الصحيح منها

 ال: املث 
؛ [30]البقرة:  ﴾ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿ :ىلقوله تعا

آلية: بيان ة وهو االستخالف ومقوماته؛ نجد أن غرض هذه ابالنظر ملقصد السورف

 وذج األول لالستخالف. النم

 اآلية:النظر يف سياق القصة أو املقطع الذي وردت فيه  .2
صة كل آية يف القأو مقطع موضوعي مقصد يف سياق السورة، ول لكل قصة

 مقصد منتظم يف سياق مقصد القصة. 

 املثال: 
  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک ﴿ تعاىل:قوله 

يف سياق آيات  [277]البقرة: ﴾ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں      ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

املؤمن من أكل الربا، ما يمنع الربا؛ فبالتأمل نجد أن: غرض اآلية هو احلث عىل 

 الصالح.  وهو اإليامن والعمل

 لنظر ملا قبل اآلية وما بعدها والتفريق بينها:ا  .3
 شك أن ، وال[1]هود: ﴾  ڳ  ڳ     ڳ     ﴿قال تعاىل: آيات القرآن حمكمة؛ كام 

دال عىل انتظامها يف سياق واحد، فالنظر لآليات من خالل سياقها  مهاإحكا

 ق للوصول ملقصودها. باقها وحلاقها طريوس

الترشيعات، وحني نرى العالقة بني اآلية  وردت يف سياق ية الكريس:آ املثال:

تعظيم  ية حتمل غرًضا عظياًم متعلًقا هبا؛ وهو:ن اآلوالترشيعات يف السورة؛ نجد أ

 ترسيخ اإليامن به؛ مما يدفع لالمتثال.ع واملرش
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 يكشف املقصد: السورة؛ فإن فيه ماالنظر إىل موقع اآلية من   .4
تها أو يف بداية القصة أو هنايتها له داللة رة أو يف خامتفورود اآلية يف فاحتة السو

 عىل مقصدها. 

 املثال: 
  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ ﴿اىل: له تعقو

يف ختام سورة آل عمران، الغرض هو تأكيد ما  ؛[200:]آل عمران ﴾  ۆئ

 اإلسالم. تضمنته السورة من مقصد الثبات عىل دين

 : التعبري فيها أسرارألفاظ و  النظر إىل ما تضمنته اآلية من  .5
القرآن وضع يف  ال شك أن ألفاظ اآلية متآلفة مع مقصودها، فكل لفظ يف

ضمنته اآلية من األلفاظ موصل ما تالنظر إىل  املوضع املناسب له؛ وهلذا فإن

 ملقصدها.

  املثال:
لصمد الذي يشمل عدة معاٍن دالة فالتعبري با ؛[2]اإلخالص: ﴾  پ  پ ﴿

خلقه وحاجة اخللق إليه؛ دالٌّ رصاحًة عىل غرضها؛ وهو:  اهلل وغناه عنعىل كامل 

 عىل لسورة الدالسياق ا ه سبحانه عن خلقه وحاجة اخللق إليه يفبيان كامل غنا

 وحدانيته وتفرده سبحانه. 

 املطلب الرابع: منهج مقرتح للتدبر املقاصدي لآلايت: 
املبارش؛ ويتلخص  ر إىل مقصودهادبر املقاصدي لآليات هو تدبر اآلية بالنظالت

 املنهج بام ييل: 

 ة، فتنظر إىل عالقة اآلية باملقصد. أن تتدبر اآلية يف ضوء مقصد السور -1

وردت فيه اآلية واآليات قبلها وبعدها، وتربط  الذيإىل املقطع ن تنظر أ -2

 الغرض.  بني اآلية وما قبلها وما بعدها من جهة
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 اردة يف بيان كذا وكذا. ، وأن اآلية وأن تعرب عن اآلية بأسلوب مقاصدي -3

 املقصود األهم.  أن تستخلص هداية اآلية بعد بيان مقصدها، وهو -4

لنص بمنظور مقاصدي، يستحرض  لوالقارئ فهاًم الدارس وهذا املنهج ُيكِسب 

 من خالله هدايات اآليات وسبل ربطها بالواقع. 

 تطبيق:
 ر مقاصدي آلايت سورة الكوثر:تدب
: هذه اآلية واردة يف العناية الربانية [1]الكوثر: ﴾ ڈ  ڎ  ڎ ﴿ -

 بأن اهلل تعاىل قد أعطاه اخلريوتسليته  × النبي ؛ ففيها االمتنان عىل×بالنبي 

د ولده؛ ويف ذلك داللة عىل أن اهلل تعاىل يويل عبده املؤمن القائم وإن فق الكثري

ضل ما ال اخلري والفليه لغريه، ويمنحه من ن العناية ما ال يوبرسالته ودعوته م

 يمنحه لغريه. 
يوجب العطاء من ن ما : هذه اآلية يف بيا[2]الكوثر: ﴾ ڑ ژ ژ﴿ -

ىل أن يقابل العبد فضل اهلل هذا ما يؤكد ع الشكر باإلخالص والعمل الصالح؛ ويف

 تعاىل عليه بشكره وعبادته. 

: هذه اآلية يف بيان قطع شأن كل [3ثر:]الكو ﴾    ک  ک  ک    ک ﴿  -

 ؛ ويف هذا داللة عىل حفظ اهلل لنبيه ولكل من محل×أ وسخر بالنبي شنمن 

 . [38]احلج: ﴾مئ حئ جئ ی  ی ی ﴿ه بأن اهلل يدافع عنه؛ كام قال تعاىل: رسالت
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 اخلامتة 

مد وعىل آله وأصحابه املني، والصالة والسالم عىل نبينا حماحلمد هلل رب الع

لقبول والتوفيق؛ أن خيتم لنا بالعلم النافع والعمل الصالح وااهلل  أمجعني، أسأل

 د:وبع

اب اهلل تعاىل، تدبر كت فهذا ختام هذا البحث الذي يظهر لنا منزلة املقاصد يف

كل مفاهيمه ومكوناته؛ وهذه الدراسة مفاتيح للعلم، وليست كليات شاملة ل

مع أمهيته، بل رضورته لدارس فتح األذهان ملجاٍل ربام يغيب عن اوالغرض منها: 

إنام التدبر يكون ملن »؛ فقال: ي إمام املقاصد الشاطبللمتدبر، كام قرر ذلك 

 .«املقاصدالتفت إىل 

إال بمرحلية  م  جليل، ال يستطيع أن يرتقيه اإلنسانعلم  عميق  عظي فاملقاصد

هي راحل املتقدمة فاملرحلة األوىل، أما امل وتدرج، وأحسب أن ما عرضته هنا هو

وقواعد  لك أنه علم مبني عىل أصول الفقه؛ ذمراحل املتخصصني والراسخني

 ذلك. لنصوص وأدلتها وغريالرشيعة، والقواعد الكلية، والعلم با

 هذا البحث: من نتائج 
 أمهيته وعظم أثره يف تفسري كتاب اهلل وتدبره إالأن علم مقاصد القرآن مع  -1

 فيه. أننا نجد قلة الكتابة 

اصد الرشيعة فنحو به جال قد خاضه األصوليون يف علم مقأن هذا امل -2

 يه.يف التفسري للبحث فًا، ولذا فإن احلاجة ملحة يف توجه املتخصصني منحى أصولي

األصوليني فيه، إذ  ا العلم من جهة أنواعه أفضل من دراسةأن دراسة هذ -3

سور نواعه كمقاصد الام للقرآن، دون التطرق ألأهنم ركزوا عىل املقاصد الع

 والقصص واآليات واأللفاظ.
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 توصيات: ال
ن راسات العليا للبحث فيه من جهة مناهج املفرسيتوجيه الباحثني يف الد .1

 . صد السور تفصيالفيه، ومن جهة مقا

بر إىل اجلانب املقاصدي الذي يربز أمهية التوجه بدروس التفسري والتد .2

 وجوانبه العملية.  غايات القرآن

اهلل تعاىل فيه من ما وقفت عليه من مصادر وما فتح  جهدي املبني عىل وهذا

ن كتب فيه كتابة اجهت صعوبة بالغة يف توفر املصادر، فلم أجد متوفيق، وقد و

ل الفقه ومقاصد لدراسات املقاصدية متجهة إىل علم أصوي؛ إذ إن غالب اتف

  اجلديد.  ت يف هذا املجال فاًقا للباحثني والباحثاالرشيعة، ولعل هذا البحث يفتح آ
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 قاصداملراجع اخلاصة بامل

 واًل: كتب متخصصة يف مقاصد القرآن: أ
 . هـ(1429)مدي، مكتبة الرشد، الرياض، ط. الكريم حا عبد .د، املدخل إىل مقاصد القرآن .1

شور أبو زيد، مل ُيطبع، وهو مقال مهم يف ، د. وصفي عااصدي لسور القرآنالتفسري املق .2

 . هـ(1436)قع األلوكة، ُنرش سنة وم

مدحت ممدوح القرصاوي، دار الكلمة،  لكربى )كيف نفهم القرآن(،القرآن ا دراسة يف مقاصد .3

 . م(0201)ط. 

 .  م(2010)م، ط، د. عبدالكريم حامدي، دار ابن حزرآن من تشريع األحكاممقاصد الق .4

 امة تضمنت مقاصد القرآن: اثنًيا: كتب ع
 . م(9919)رسالة ، حتقيق: خالد عبدالفتاح شبل، بريوت، مؤسسة الطيباملوافقات للشا .5

 .(هـ1405)حممد عبداهلل دراز، دار الثقافة، قطر،  النبأ العظيم، .6

 . م(2013)ث للدكتور أمحد الريسوين، الدار العربية للنرش واألبحا مقاصد املقاصد .7

 ، سامر رشواين. يف تفسري ابن عاشور االجتاه املقاصدي  .8

كر اإلسالمي، ظن دار عاملي للف، أمحد الريسوين، املعهد الاملقاصد عند الشاطيبة نظري .9

 . هـ(1421)األمان، ط. 

احلسني، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط.  ، د. إسامعيلشورانظرية املقاصد عند ابن ع .10

  .م(1995)

  .(م2002)نعيم جغيم، عامن، دار النفائس، ط. ، طرق الكشف عن مقاصد الشارع .11
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 فهرس املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي. .1
. هـ(191ىف: )املتوالسيوطي  . عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدينوم القرآنقان يف علاإلت .2

للكتاب. الطبعة:  املحقق: حممد أبو الفضل إبراهيم. النارش: اهليئة املرصية العامة

 م.1974هـ/ 1394

. املحقق: هـ(370)املتوىف: زي اجلصاص احلنفي را. أمحد بن عيل أبو بكر الأحكام القرآن .3

ار رشيف. النارش: دعضو جلنة مراجعة املصاحف باألزهر ال -لقمحاوي مد صادق احم

 هـ.1405بريوت. تاريخ الطبع:  –اء الرتاث العريب إحي

 .1976هلل حممود شحاته. ط: ا عبد . د.ها يف القرآن الكرميأهداف كل سورة ومقاصد .4

)املتوىف: ر الزركيش  بن هباد. أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهللالقرآن ومالربهان يف عل .5

م. 1957 -هـ 1376ة: األوىل، م. الطبعبو الفضل إبراهي. املحقق: حممد أهـ(794

 ابى احللبي ورشكائه.النارش: دار إحياء الكتب العربية عيسى الب

دين أبو طاهر حممد بن يعقوب ال. جمد وي التمييز يف لطائف الكتاب العزيزبصائر ذ .6

األعىل . املحقق: حممد عيل النجار. النارش: املجلس هـ(817: )املتوىفالفريوزآبادى 

 جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة. - إلسالميةللشئون ا

ر حممد الطاه«. ديد من تفسري الكتاب اجمليدعىن السديد وتنوير العقل اجلحترير امل» التحرير والتنوير .7

. النارش: الدار التونسية (هـ1393: )املتوىفبن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس 

  هـ.1984النرش:  تونس. سنة -للنرش

ن بن حممد حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد شمس الدي القرآن احلكيم )تفسري املنار(.تفسري  .8

. النارش: اهليئة املرصية هـ(5413)املتوىف:  عيل خليفة القلموين احلسيني هباء الدين بن منال

 م.1990ة النرش: العامة للكتاب. سن

حممد بن إدريس بن املنذر رمحن بن أبو حممد عبد ال. تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت .9

مد الطيب. . املحقق: أسعد حمهـ(327وىف: )املتالتميمي، احلنظيل، الرازي ابن أيب حاتم 
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 -اململكة العربية السعودية. الطبعة: الثالثة  - ازالنارش: مكتبة نزار مصطفى الب

 هـ.1419

ي ثم الدمشقي ريش البرصعمر بن كثري الق. أبو الفداء إسامعيل بن فسري القرآن العظيمت .10

دار طيبة للنرش والتوزيع.  . املحقق: سامي بن حممد سالمة. النارش:هـ(774)املتوىف: 

 م.1999 -هـ 1420لطبعة: الثانية ا

لقرآن. إرشاف أ.د  وعلوم ا. إعداد: نخبة من علامء التفسريوضوعي لسور القرآناملالتفسري  .11

 م.2010 - هـ1431: . الطبعة األوىلمصطفى مسلم. جامعة الشارقة

ر هنضة مرص للطباعة . حممد سيد طنطاوي. النارش: داالتفسري الوسيط للقرآن الكرمي .12

 .وىلالقاهرة. الطبعة: األ –التوزيع، الفجالة والنرش و

احلمريي اليامين الصنعاين بن نافع  . أبو بكر عبد الرزاق بن مهامتفسري عبد الرزاق .13

مية. دراسة وحتقيق: د. حممود حممد عبده. كتب العلالنارش: دار ال .هـ(211)املتوىف: 

 هـ.1419بريوت. الطبعة: األوىل، سنة  -النارش: دار الكتب العلمية 

ملؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب ا .جامع البيان عن أتويل آي القرآن .14

سن عبد املحور عبد اهلل بن . حتقيق: الدكتهـ(310)املتوىف: جعفر الطربي ميل، أبو اآل

تور عبد السند الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدك

عالن. الطبعة: األوىل، اإلنارش: دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع وحسن ياممة. ال

 م.2001 -هـ 1422

 عيل أبو. حممد بن إساممهوسننه وأاي ملسو هيلع هللا ىلص حيح املختصر من أمور رسول هللاملسند الصاجلامع ا .15

دار طوق اهلل البخاري اجلعفي. املحقق: حممد زهري بن نارص النارص. النارش:  عبد

 هـ.1422وىل، النجاة. الطبعة: األ

اخلزرجي د اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري بع . أبواجلامع ألحكام القرآن .16

أطفيش. النارش: وإبراهيم أمحد الربدوين  . حتقيق:هـ(671)املتوىف: مس الدين القرطبي ش

 م.1964 - هـ1384القاهرة. الطبعة: الثانية،  –دار الكتب املرصية 
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عيل بن موسى  بن. أمحد بن احلسني رفة أحوال صاحب الشريعةدالئل النبوة ومع .17

ِجردي اخلراساين، أبو بكر  ور َ ة . النارش: دار الكتب العلميهـ(458املتوىف: )البيهقي اخُلرسر

 هــ.1405 - عة: األوىلبريوت. الطب –

الرمحن حممد نارص الدين،  . أبو عبدسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .18

. النارش: مكتبة هـ(1420)املتوىف: لباين األن احلاج نوح بن نجايت بن آدم، األشقودري ب

 ملعارف(.الرياض. الطبعة: األوىل، )ملكتبة ا -توزيع للنرش والاملعارف 

بو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو . أ داودسنن أيب .19

تاين األزدي ال ِجسر د كا -. املحقق: شَعيب األرنؤوط ـ(ه275)املتوىف: سِّ قره بليل.  لمِ حمَمَّ

 م. 2009 -هـ  1430 : األوىل،النارش: دار الرسالة العاملية. الطبعة

بَد، بن حبان ب. حممد بن بلبانصحيح ابن حبان برتتيب ا .20 ن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمعر

قق: شعيب األرنؤوط. . املحهـ(354)املتوىف: ستي التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُ 

 م.1993 –هـ 1414. الطبعة: الثانية، بريوت –ة النارش: مؤسسة الرسال

ر ة بن صالح بن بكأبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغري .بن خزميةصحيح ا .21

م له:  . َحققُه وَعّلق َعَليه َوَخّرَج أَحاديثههـ(311)املتوىف: النيسابوري السلمي  َوقدَّ

هـ 1424طبعة: الثالثة، لا مصطفى األعظمي. النارش: املكتب اإلسالمي.الدكتور حممد 

 م.2003 -

ؤلف: امل. × املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ند الصحيحصحيح مسلم = املس .22

املحقق: حممد فؤاد  .هـ(261)املتوىف: لم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري مس

 وت.بري -إحياء الرتاث العريب عبد الباقي. النارش: دار 

ن لطف اهلل صديق خان بن حسن بن عيل اب . أبو الطيب حممديف مقاصد القرآنن فتُح البيا .23

عني بطبعِه وقّدم له وراجعه: خادم العلم  .هـ(1307توىف: )املاحلسيني البخاري الِقنَّوجي 

ة للطَعبد اهلل بن إبراهي ، َصيَدا م األنَصاري. النارش: امَلكتبة العرصيَّ  –َباعة والنّرشر

 م.1992 -هـ 1412: نرشَبريوت. عام ال



 (ه1440ى اآلخرة د)مجا       العشرون  و  سابعالعدد ال     نيةلقرآجملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات ا

259 

ريخ النرش: دمشق. تا -مصطفى مسلم. نرش: دار القلم  . د.عيمباحث يف التفسري املوضو  .24

 .3لطبعة: ا .2000 -هـ 4211

)املتوىف: ية احلراين أمحد بن عبد احلليم بن تيم . تقي الدين أبو العباسالفتاوى عمو جم .25

بن حممد بن قاسم. النارش: جممع امللك فهد لطباعة . املحقق: عبد الرمحن هـ(728

 / ـه1416النرش: اململكة العربية السعودية. عام  -نة النبوية املصحف الرشيف، املدي

 .م1995

بن متام  احلق بن غالب بن عبد الرمحن. أبو حممد عبد فسري الكتاب العزيزت رر الوجيز يفاحمل .26

. املحقق: عبد السالم عبد الشايف حممد. هـ(542)املتوىف: بن عطية األندليس املحاريب 

 هـ.1422 -بريوت. الطبعة: األوىل  –النارش: دار الكتب العلمية 

بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن د  احلاكم حمم. أبو عبد اهللنيك على الصحيحاملستدر  .27

. حتقيق: ـ(ه405)املتوىف: ين النيسابوري املعروف بابن البيع ُنعيم بن احلكم الضبي الطهام

الطبعة: األوىل،  بريوت. –مصطفى عبد القادر عطا. النارش: دار الكتب العلمية 

 م.1990 – ـه1411

 مد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباينحم أمحد بن هلل. أبو عبد احنبلمام أمحد بن مسند اإل .28

 عبد .د :عادل مرشد، وآخرون. إرشاف -شعيب األرنؤوط . املحقق:هـ(241)املتوىف:

 -هـ 1421اهلل بن عبد املحسن الرتكي. النارش: مؤسسة الرسالة. الطبعة: األوىل، 

 م.2001

ُسوَرٍة  مْسَى يف ُمطَابـََقِة اْسِم ُكل ِ ملَْقِصُد األَ = وُيَسمَّى: "ا قاصد السورِ مصاعد النظر لإلشراف على م .29
. هـ(885)املتوىف: عي هيم بن عمر بن حسن الرباط بن عيل بن أيب بكر البقاإبرا ِللُمَسمَّى".

 م.1987 -هـ 1408وىل الرياض. الطبعة: األ -دار النرش: مكتبة املعارف 

دمشق.  –القلم  ارامليداين. د لرمحن حسن حبنكةا . عبدلتدبرمعارج التفكر ودقائق ا .30

 م.2000 -هـ 1421الطبعة: األوىل 

. املحقق: حممد هـ(383)املتوىف: املؤلف: أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد . معاين القرآن .31

 هـ.1409رمة. الطبعة: األوىل، مكة املك -عيل الصابوين. النارش: جامعة أم القرى 
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يب عبد الرمحن بن أ ن ومعرتك األقران(.رآ)إعجاز الق ىالقرآن، وُيسمَّ ان يف إعجاز معرتك األقر  .32

 –بريوت  -. دار النرش: دار الكتب العلمية هـ(911)املتوىف: بكر، جالل الدين السيوطي

 م.1988 -هـ 1408لبنان. الطبعة: األوىل 

ني التيمي حلسن بن احلس. أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن اسري الكبريمفاتيح الغيب = التف .33

. النارش: دار إحياء هـ(606)املتوىف: الدين الرازي خطيب الري ر ي امللقب بفخالراز

 هـ.1420 -بريوت. الطبعة: الثالثة  –لرتاث العريب ا

لم. نرش: جامعة اهلل اخلطيب، مصطفى مس . عبداملناسبات وأثرها على تفسري القرآن الكرمي .34

 م.2005 -ـ ه1426ريخ النرش: إلنسانية. تاالشارقة للعلوم الرشعية وا

عبد العزيز بن  لف: جعفر رشف الدين. املحقق:. املؤوسوعة القرآنية، خصائص السورامل .35

بريوت. الطبعة: األوىل  –يب بني املذاهب اإلسالمية ي. النارش: دار التقررعثامن التوجي

 هـ.1420 -

يل بن عحسن الرباط بن  يم بن عمر بن. املؤلف: إبراهرر يف تناسب اآلايت والسورنظم الد .36

 رة.دار الكتاب اإلسالمي، القاه النارش: هـ(.885)املتوىف: البقاعي  كرأيب ب
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