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 زلددات عامة
 ادلقاصد القرآنيِّة العليا احلاكمة كلِّيات مطلقة قطعيَّة: 

نعػػػػػػصر مصادػػػػػػارصدػػػػػػد يف در ريتدػػػػػػهيفري   ػػػػػػهر ر      ػػػػػػ ر     ػػػػػػ ر
ر  طع َّ  ر  ون َّ  ر  نشػده رألح اػدـأر ور  ػوريألنػاجملفري  ػهأر قألػءر نػاي  

أر ػػػاي  ريألػػػو ءر  ػػػاي  ر«يجلمػػػنير ػػػاريألنػػػاي ما» فهػػػصر مػػػه  ارمصط ػػػ رصػػػ ر
يألاوف.  ػػ يريجلمػػنيرور ػػهرصػػ ردهمػػهرصعد هػػ ر  ويمػػهجر   ػػوأل ر صصد  ػػ ر
 ىترمس نار م  سارسعلريأل عدصلرصع ؛رأل س عملرابم عػديفجردػه  يرصصهدًّ  ػدر

ومػػػ،رسػػػص،ر اجملن  د.  ػػهر د ألصػػػدرقألػػػءر ريفسػػدأل صدريادص ػػػ،راػػػ يريألعصػػويفأريتطع
 ريألنػػػد ا .ر ورمػػػبيؿريألعاػػػإر ر دًّػػػ،ر عريسػػػ امدؿر معم ػػػ رر7997

ر.(7) مطع  ؛رأل ع غريتس وىريتصه ءريتط وب

                                    
يألنػػديفكر ػػ رصصهمػػدرريإلنسػػدفرمعػػقر ػػاي  ريألػػو ءر  ػػاي  ريألوًّػػو رصع ػػدر ػػاي  رصند ػػهمَّ،ر فهػػص«ريجلمػػنير ػػاريألنػػاي ما»صصه  ػػ،رر(7)

 وًّو ريألاوينرحيملرضم ر  همػ ريألا  ػ،رصصه  ػ،رص ادص ػ،أديا رفهمهػدرابآلخاأابم عديفريألناجملفريألعظ صرصعد و رصوضوم  درأل
ر-يألاػػوفرحيمػػلرضػػم ر  همػػ ريألا  ػػ،ر وين صػػ ر سػػصص أر يإلنسػػدفر فر ي  شػػدفهدر ر  ػػديفريأل صظػػ رأل  ػػءريألو ػػه ريألا  ػػ،ر مػػد

ً درف ػ ر مػبرر-  فر دفرًّب  يرص ريألاوف ر ػغ ألاص رمصهريألصظارمعهر منوقًّ درصدغا يرأل وًّو ريألاوينأ صسػ ل  ر-مصر نػءرًّػـا

ق ػػػارصعدتهػػػدرحلاػػػدحملرياػػػديف ريدسػػػ ر«ريجلمػػػنير ػػػاريألنػػػاي ما» ف ػػػءرينطػػػوىريألعػػػدهري  ؤ. ػػػ جريألايمػػػ،ر  ريتصه  ػػػ،ر ر
يرر؛«يألعنػػلر فهػػصريألنػػاجملف» ػػػر ر  د ػػ ر342رت ألاػػ ر رػػديفيتريألا ػػدبر دنػػ رصامعطػػ،رابألسػػن ريتعػػا ريألػػ  ر ػػدفرسػػدهه 

 ػه رصػ ر ػ جررم ػ «رصًػدم  ريألغ ػ »يألًلاريألايحمل ر ر  يري دؿر  ػ رمًسػ جريألاعػ رر ابادأل،ريألًاام،ريألعدص،أرمثرموسني
و ػػ رمػػامر رصويضػػنير«ريألً و ػػدتريتا ػػ،»ر رياػػه  ريألػػهريفجمل ػػدرف هػػدر رمدػػاجأر مػػدر يف تر رػػديفيتراػػدر «ريتصه  ػػ،»

 رػػديفيترص ًا ػػ،راػػدرألػػهىر  ػػ رصػػ ررأتثػػا ير ًلػػاريألػػهم ريألػػايحمل ريفػػويريفػػوجر ر ػػ يري دؿأ مػػدر يف تر صعظػػصرصػػ ررمهمػػه أ
ري خريألاي ػػػلربر  ػػػور-ف مػػػدرنع ػػػصر-صػػػ ريتعد ػػػام ر   ويف ػػػدر«ريتصه  ػػػ،»يتًسػػػام أر صػػػ ر  ػػػاحملرصػػػ ر مػػػد  يرمنػػػه ر ػػػ جر

يألعدت ػػ،ريإلسػػ ص ،ر»يألندسػػصر ػػد،رحػػهأر  ػػإررػػا هدر   ضػػاهدرصػػ ر ًّهػػ،رنظػػاجأر ًّع هػػدر رصسػػ و ترث ثػػ،ر ر  د ػػ ر
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 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة والعالقة بني الُسنَّة والكتاب:
،ريألصعومػػػ،رأل نػػػاجملفري  ػػػهر ػػػور  ػػػدفرمم ػػػءرمطع نػػػءأرمنػػػ فر  ػػػدفريألس ػػػصَّر

ر  ريأل  أر ألاصػػػػ ر رياػػػػدأل ارابألنػػػػوؿر   ػػػػدت  نامػػػػاأر مسػػػػ نلرمصهمػػػػدر   ػػػػدت 
رمدػػع رألاسػػوؿريرس ػػصَّ،أر  ر امنػػ،ر يهمػػ،ر  دألػػ،ر ماػػوفرث ػػإردياػػ ر ف 
صسػػػػ ما رم سػػػػصرابأل عػػػػدتر ورلتػػػػنيرألعويصػػػػلريأل غػػػػ ؛رأل ػػػػ ما ري  ػػػػ رصػػػػ ر

أر قألػػءر ػػور  ػػديفريألع  ػػ،ريألوث نػػ،ريألسػػ  م،ر  صهمػػدأر معػػه ريأل أسػػءر ػػ ر
رمنػػوؿر غػػ رف هػػدرم  ػػ،ريألع ػػدفرابت رلًّ ػػ ر ػػويف در   ضػػاهد؛ر فَّرص ػػ   عػػاَّ

قألءر أن رمً ضر ريألنػاجملفرمموض ػدر  ر مدص ػدرمع صػ ريألس ػصَّ،ر  ريتػا  تأر
 صػ ر»  صمدرمصصريألناجملفرم  ر نَّ رمع دفرألاػلررػء أر  ػهر ػدؿريألشػد   ر

  ػ ير صػارسصًدػ  ر نسػه رف ػ ر«ري ر د ريألهر  صهدريألناجملفريألس صَّ،ريألصعوم،

                                                                     
س هترر عر أأل  ر اريألناي مار نسع ر عرس هتر  اي  صرم   ريألد  ر يألس ـأر صس وىريجلمنير نسع يألرصس وى« ريأل دن ،

يجلمػنير»يألعهيمػ،رألػ ؛رألاصصػدرنػاىر=برم   ريألدػ  ر يألس ـأ صسػ وىريألػهصي. مع ؤر خػوتر  ػوريألندسػصرمدػاتر ػ ير  د ػ،ر
 ر  ػػػديفرس سػػػ ،ريألػػػهيف ارياسػػػص ،ريألاصتػػػدن ،ر ريتغػػػابرصغص  ػػػدرمػػػ ريألػػػهخوؿرف مػػػدرمػػػهيجأر  ػػػهر مػػػه تر«ر ػػػاريألنػػػاي ما

يألتػو رم  هػدأر  ػءرورمػبيؿر ر دًّػ،ر عر يفيسػ،ر معم ػ رر د ألػ ر ألنػد رصبمػهرصػ «ريتصه  ،» يفيس،ر ًّ ب را جرر7992
 موسػػنيرصػػ رم مػػد رق  رلددػػدترف  ًػػ،رألػػ ًهصر مشػػ نير م ػػهي ؿأ ماوفراػػدر ثا ػػدر رءػػدوترفهػػصريألنػػاجملفر  صػػد رم وصػػ ر

رمم  ػػ،رريألندمػػه ر ػػ جرعد ػػا ر م ػػ يت صسػػديف درر  صػػد رنظامػػ،ريتصظػػويفرياتػػديف ريإلسػػ صءر «ر سػػ ص ،ريتعافػػ،»يت  صػػ،رمنػػـو
 ر«ريألشػا ؽريأله أل َّػ،رصا عػ،» ير م ص.  ير  هر مصدرحلمد  ر  د  هػدأر  دصػ ر طععهػدر نشػا درر-نًهمهمد مدررر-يألاي  ر

ر.3006مصدمارر3يف صر«ر يفيسدمصدريألناجملن َّ،»يألند ا رضم رس س ،ر
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  د صػػدر  ػػهريإلمػػهي ر ر  ػػدفريألسػػػصَّ،ريأل د  ػػ،ريألدػػا ا،رمم   ػػدر مطع ن  ػػػدر رر
اػػػ جريتند ػػػهريألع  ػػػدرياد مػػػ،أر مػػػدرنػػػبؿريألنػػػاجملفري  ػػػهرمػػػدأرفػػػ فَّريألسػػػصَّ،ر
 يألسػػ  رمعػػه يفرمطع ن ػػدرمم   ػػدرأل نػػاجملفري  ػػهر يمعدم ػػدرألػػ ر رصند ػػهجريألع  ػػدر

ده َّػػػػ،رمنػػػػا ر مًهػػػػصر رياد مػػػػ،أر  ػػػػ ألءرم عدضػػػػهريألسػػػػصَّ،رصعػػػػ ر ر  ػػػػه ر ص
ضوههدأرابم عديف درصصهيرمًع ػلريألنػاجملفر ريألوي ػنيأ لا،ري صػ،رمػ يريتػصهير

صشػػػػالر» «رف  ػػػػ رياػػػػهمإ»صػػػػ ريألنػػػػاي يتريجلبه َّػػػػ،ريتعتَّػػػػد أر   يهػػػػار
 يفػػورقألػػءرصػػ ر صػػويفأرهرمسػػ طنير ويمػػهريجلػػاار يأل عػػهملر صػػويحملم ر«ريآلاثيف

رمو ػ رقألػءريجلػهؿر يألػ  ر ييفرف هػدر  واػدأر ورننهري سدن هر يت ػوفر ف 
مػػبيؿر عتػػ ر يهػػا ير ػػىتريآلفر ػػوؿر عتػػهدأر مػػدرهرمو ًػػ ريأل ػػأ م ترم ػػ ر
يخ  فهدرمؤريألعدويفأريفػورقألػءريجلػهؿريألػ  ر ثػ ر ػوؿريألسػص ريت ع نػ،ر

  وو ػػػػدأر س  تػػػػ ررابألغػػػػب يتأر يتعػػػػديفؾريألػػػػهرخدضػػػػهدريفسػػػػوؿرير
رمط ػػػنيرم ػػػ ر يفيسػػػ صدر  ػػػهريإلمػػػه  ػػػ  

ي رأل طعػػػنير ػػػوؿريألس ػػػصَّ،رقألػػػءر ػػػ  رت
ررػػد ريرمعػػدع-يألصعومػػ،ر  يألعدػػويفريألػػهرم  ػػ أر  رر رمدػػاريألصػػ رر- ف 

  ديفر  جريتند هريألع  درمعه ريألسصَّ،ريألصعوم،ر وضوارصصه  در صدهيف يردي ػلر
يأل ػػويه ريألشػػديف ،رمم   ػػدرأل مػػوي ريألهسػػ ويفم،ر ريألصػػوي ءريأل شػػامع ،ر م  ػػدأر
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ر دنػػ ريألصػػوي ءريأل شػػامع ، يأر  ردػػويف يرفػػػا  يرر  ف  ير ي ػػه  ورمشػػالر ور عػػه 
 .(3)ص ردد يفريألناجملفريألاا ريألعهمه 

ر
ر

 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة ورساالت األنبياء: 
يتند ػػهريألع  ػػدرورمعػػهرصند ػػهر   ػػ،ر قيرهرمػػا رمػػدريفسػػدوتري نع ػػد رر
ػػػػدرمععػػػػ رمػػػػ ر  ػػػػه ريألػػػػهم أر   ػػػػه ريألعن ػػػػه أر   ػػػػه ر  دفػػػػ،؛رقألػػػػءر  َّ

رمعػػػػػه تر عػػػػػ رًّوينػػػػػ ري تند ػػػػػهر يألغػػػػػد تر رت ػػػػػنيريألاسػػػػػدوتأر  ف 

                                    
صص رف  ر وم ،ر يف ريفد ؿر فرننهـرمدويف يرصصدسع در ر تد ريألسص،ريألصعوم،ريتطها ر م   هدرابألا دبريألاا أر   ً ،ريأل عدصػلر(ر3)

صعهػػدر رضػػو ر ػػ جريألع  ػػ،أر  عػػهرس سػػ ،ر وم ػػ،رصػػ ريجلهػػو ر ياػػوييفيترااصػػدرصػػ ريف ػػهر  ػػصريألنتػػد ريألػػهرمطػػويفتر عر
ر-  ػػدر ضػػع ر ر  ديف ػػػدريألسػػ  صأر  ػػهررػػػام ر عػػلرفػػػ  ر تػػد ريألسػػػص،. صدر ػػدفرمصعغػػءراػػػدر فرماػػوفرألػػػوصشػػا تر ر

ػػػػدرم ػػػ رص  ظػػػدتر مػػػػه  درأل ػػػهيفم ر ػػػػ مر رر-صػػػ مه  ر ر»حلمػػػهي رثػػػػإر ر ػػػ يريتوضػػػػوعر ص  ػػػ ر سدس  ًّدصعػػػ،ريألع ػػػػـو
 هد أ سػػوؼرمػهفنير ػػ ر عريألطعػنير امع ػػدر قألػػءر رصػد  ريألسػػص،أر  ػهر ػػديفبر ػ يريألعاػػإرم ػ ريون«ريإلسػ ص ،ر يوًّ مدم ػ،

يرألع ػ رماػوفر  ؽر ػدرمػاؼرر هرحلقفريأر ألعلر  صرصد مت ً ر  يريألعاإر ػوردهمػهريألع  ػ،ر ػاريألا ػدبر يألسػص،أدهمه 
أر صػػدرمامػػ رم  هػػدرصػػ رًّعػػلريألع  ػػ،ر  صهمػػدر اص ػػ،رًّع ػػ رصصهمػػدر«نظامػػ،ريااػػصريألشػػامءريأل ا  ًػػء ر»سػػد ن درينط   ػػدرصػػ ر

ًدػػلر ػػلرصصهمػػدرمػػ ريآلخػػارصػػ رت  ػػ،أر مشػػاَّؾر  صهمػػدر رصعد ػػإرصشػػ  ،ر ر  ػػوؿريألًنػػ أث إرمعػػه يفررصدػػهيفم رمص
 أ مدرنصر ي هرص رت  ،ر خاىأر ر ار  صرمنوألوفرل مدرمصسخر لرصصهمدريآلخػار رًّدنػ راثألإ. يمسػدعريألًاػار

رألالر  يرمصع ر عرصهىريادًّ،ر عريتصهيريألتد طرأل ع  ،ر  صهمد.
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يألشايهنير مصوم أرف   ر لرصدرو  رف ػ ر امػ،ر  رم ػ،ر  رتهػاترألػ ر
يرصػ ريتند ػػهريألشػػام ،ريألع  ػػدرياد مػػ،أر قر صصدسػع،ر  رصدػػ ا،رمػػهرصندػػه 

ريألػػ  رسػػد ر«ريتند ػػهريألشػػام  ،» ف ريتند ػػهرياد مػػ،رمسػػ وم ر ابتًهػػـو
ر أر يأل  ر دا ير  يفجرمنامع درم  ر  دفريألع ،ر  رياامػ،ر  رألهىري  وأل ا 

يألو ػػػػ ريتصدسػػػػ ريألاػػػػدص ر ريااػػػػصريألشػػػػامء أر مدم ػػػػ ردن ػػػػ ريألنصدمػػػػ،ر
يأل دصػػ،رألػػهىريتا ػػ ر قر ػػلرصػػدرًّػػد ر ػػ ريألشػػاعر منػػدر ػػورأل ان ػػ رصدػػدا ر

 .(2) س و  دريأل  ث، ريألتا يف ر يادًّءر يأل اس ق
 

 كمة وضبط األحكاـ اجلزئية: ادلقاصد القرآنية العليا احلا 
                                    

م  ػػ رر- ريألنػاجملفريألاػػا ر تهويف ػدر رمدػػافدتر   ػويؿر   تػػ ،ر ف ػد ىريفسػػوؿري«رمع  ػلري  اػػدـ»ابألػامصرصػػ ر ػا حملر تػػ ،رر(2)ر

 ػهر«رصند ػهريألشػامع،»ث إر ديفترسص،رنعوم،ر ثع هدريألناجملفأف فريأل ًدتريألعنلري  ػو ر يألًنهػءر عرر-يألد  ر يألس ـ

فر  ويف ػػدر  ػػ دم هدر ررػػالر أل ػػلر  ػػو رأتخػػاتر   ػػارصػػ رقألء. صػػدر مػػدر رر- مػػدر سػػ ًصدرر-ًّػػد رص ػػأخا يرمػػ ر شػػًهدر

ابم عديف ػػدر أل   . قألػػءرألسػػ طا ر«ريتند ػػه»يسػ عمدؿرقألػػءريألهأل لأفنػػهر   ػػلر عريألن ػػدار  عريتدػػ ا،أر ػىترمػػ رألػػوفر

م مهػػدرصػػا يف ير   مصػػ،رنظامػػ،ر خطػػدبريأل ا  ػػ رم  هػػدأرفاػػىترم ػػءريألنويمػػهريألػػهر  ػػ هدر صػػدـرياػػاصار صػػ ر عػػهجريألغػػبي ر ر

معهريألس ـرمثريألشد  رًّد ترص صدثا أد طرمدرًّبه دتر    رًّع ػ رصػ ريألسػهلري  وي  ػدر رثصػد ريألن ػدار  ررابألعبر  

 مػػدر فر ننسػػدـرم مػػد ري صػػ،ر  هم هػػدر عر  ػػلريف  ر   ػػلر ػػهمإر  ر عرأيتدػػ ا،ر  ر اد هػػدر ًتػػدهلريألشػػامع،ر صصد عهػػد

ند هرمه يفر ر يها ر  دفرفتدهلريألشػامع،ر من ن ػ،ر  ادصهػدريألندهمػ،رم ػ ريألصنػلأر ر  لرمنلر ننلرًّعلريألعاإر ريت

ردد أل،رتنير اريألًامناأر يف برأل دهعر  صهمدر ير م ص.
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رماػػػػػوفر ػػػػػد يف رم ػػػػػ رضػػػػػعطر صػػػػػ ررػػػػػأفريتند ػػػػػهريألع  ػػػػػدرياد مػػػػػ،ر ف 
ي  اػػدـريجلبه ػػ،أر موأل ػػه درمصػػهريادًّػػ،ر رسػػدهار نػػويعريألًعػػلريإلنسػػدينأر
ر يألوًّهيين ر يألعهين ؛رأل  ان ريف طريجلبه  دترابألا   ػدتر يألن   رصصهدر يألعن ء 

 هػػػػػػػدرمهيمػػػػػػػ،ري.منػػػػػػػوؿريألنػػػػػػػاي ر ا  َّر«ريألا صونػػػػػػػ،ريإلنسػػػػػػػدن ،» أل ه ػػػػػػػه ر
رًّعلرخيػا  ،ريألًػا عرابتصدسػعدتريجلبه ػ،ر  فريألنويمػهر( ر»ر684)ت   ص   

يألا   ػػػػػػ،رمصد تػػػػػػ رم  ػػػػػػ ريألًػػػػػػا عأر يخ  ًػػػػػػ ر مبألبألػػػػػػ رخػػػػػػوي اجرف هػػػػػػدأر
 يضػػطا  ر ضػػد  رنًسػػ رألػػ ألءر  صطػػ أر ي  ػػد،ر عر ًػػ ريجلبه ػػدتر

ريألػػػهرورم صػػػد  أر يننتػػػ ريألعمػػػار هرمنػػػ رنًسػػػ رصػػػ ر  ػػػ ر صصد ػػػد. ص   
ضػػعطريألًنػػ ر نويمػػهجأريسػػ غ رمػػ ر ًػػ ر   ػػاريجلبه َّػػدترونػػهيفيًّهدر ر

ر فنػ ريرألتػعطر ويمػهريألًنػ ر    د ػدر   ػوأل ر فا مػ ر(ر4)ر«يألا  دت فم   
 فنهر دحملري  ر    أر     ري ص،رص رمنداد.«رابتند هريألع  د»صع در

 دستورية: بني ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة وادلبادئ ال
ف مػػػدرم ع ػػػػ رر-يتند ػػػهريألناجملن ػػػ،ريألع  ػػػدرياد مػػػػ،ر دتعػػػد كريألهسػػػ ويفم،ر

ص ر  إر هيف درم  رموأل هريتػوي ريألهسػ ويفم،ر يألنويمػهرر-ابجلدن ريأل شامعء
يألندنون ػػػ،ر ضػػػا يف ريف طهػػػدر   هػػػدر   ػػػءريتند ػػػهريألع  ػػػدرياد مػػػ،أرفهػػػءر  ألػػػ،ر

                                    
ر.2ر-3/ر7نظار  دبريألًا ؽرأل ناي رير(4)ر
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عػػػػداصر يألو ػػػػوؿر عررػػػػام ،رندػػػػعهدريألشػػػػديفعرإليفرػػػػد ريتا ًػػػػار عرمن ػػػػ صر ف
   ادصهدأرسوي ريفًّنيري  هه فر أل هدر ـرهرماًّعوي.

 ادلقاصد القرآنية العليا وإمكانية التجدد الذايت لفقهنا اإلسالمي: 
 ػػػ جرسػػػوؼر«رصصظوصػػػ،ريتند ػػػهريألناجملن ػػػ،ريألع  ػػػدرياد مػػػ،» فَّرمشػػػغ لر

مػػي  ر عرمػػاار د   ػػ،ريأل  ػػه ريألػػ ي ر ر  ػػوألصدر فنهصػػدأر سػػوؼرمن همػػدر
 .(5)مويصلريألً ويفر يألظاف ،ريألهرمد  ريألشايهنيردًظهمدرص  ر

 ادلقاصد القرآنية العليا وفاعلية التجديد واالجتهاد: 
ألػ رماػوفرءػا ر«رصصظوص صػدريألناجملن ػ،ر ػ ج»يتند هريألع  درياد م،ر ر
يتل  ػػ رف هػػدر  ريت ًػػ ر«ر  ػػوؿريألًنػػ » أل ػػلرصػػ ري  ألػػ،أر  ر  ػػ  رصػػ ر

أر«  ػوؿريألًنػ »ي سداأرإلمػد  ر صػد ر ويمػهررم  هدر لرس اوفريتصط  
ررػػػد ريأر ألغا  ػػػ،ر«ريألًنػػػ ري  ػػػؤ» جتهمػػػه در ألعصػػػد  م  هػػػدر عػػػهرقألػػػءر ف 

                                    
 ثعػػػ ر ررط.ر ييفريألوفػػػد .7533ابألًنػػػا ريف ػػػصرريألعاػػإر رف ػػػويفريألشػػػايهنيرت شػػػ ر صػػػدـرياػػػاصار رفدػػ ار ػػػامًار ريألؤ ػػػدفر(5)

ف ػويفريألشػامع،ريإلسػ ص ،رفنػهريخ  ًػويرف ػ  ررتد ا ر عوادر ريألشايهنيريألسػد ن،ر  صػد«رف ويفريألشايهني»يألًدلري  ؿر فرتد ا ر

يخ ديفرًّويحملر ػه  ررفععتهصر  دؿرقألءرم  هدأر نً ر صادفرمنهمارقألءرم  هدر  صريألصعو أر صدر صدـريااصارنًس رفنه
صػػػ   ر مرياسػػػ ري رػػػعا ر  مر سػػػادؽريإلسػػػًايه قأر عر فرقألػػػءرريفألشػػػايهنير  هػػػدأر صصهػػػدررػػػامع صدر  رػػػديألً ػػػويفر ري

  ػارر(9احلجػر:) ﴾ََنُْن نَػزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإّنَّ لَػُو حَلَػاِفُووفَ  ِإّنَّ ﴿ر ت شر  أل،ريألنده ارابس ادأل،رقألءريألً ويف. صصهدر وأل رمعػدع 
ر.نصرتد ارور ن 
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مايثصػدريألًنهػػءأر مدػػا ا ر مصن  ػػ ر ػػدراػػ ر ػػ رصػػ ررػػويه رمػػؤريألعدػػويفأر
  ختػػدم رأل دػػهم ريألنػػاجملفرم  ػػ ر   مص ػػ رم ػػ رًّوينعػػ ريتل  ًػػ،أر دامػػاجر

ػػدرم ػػ رصسػػ وىرمػػدتءر  ػػد يف يرصػػ ري  عػػد ريإل   م ػػ،ر ر يألنوص ػػ،رأل اػػوفرص د  
 .(6)«يأل ندف،ريألعدت ،ريتش  ،»م  ريتشديف ،ر ر  دم،ر

 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة وبناء احلاسة النقدية لدى الفقهاء: 
صصظوص،ريتند ػهر» ضدف،ر عرسدهاري  هيؼر يتبي ريألهرق ات؛رف فَّر

ػػهر ر  ػػلريألػػ  ار يتعافػػ،ر رف  ػػ ر«ر،يألناجملن َّػػ،ريألع  ػػدرياد مػػ سػػوؼرموًّ 
يتس و تأر دس،رننهم،رنصط  رمدرتعدما رسدهار نويعريتعديفؼريإلسػ ص  ،ر
ريألعا ػػػ،أر  يإلنسػػػدن  ،ر يوًّ مدم  ػػػ،أر  ػػػ ألءرياػػػدؿرابألصسػػػع،رألػػػعع ريألع ػػػـو

                                    
يأفدألً د ىر يألنويمػػهريألندنون ػػ،ر يألًنه ػػ،ريألع  ػػ،رر(6)  ػػاريألنويمػػهر ي  اػػدـريألًنه ػػ،ر يألندنون ػػ،ر يأل ندفػػ،ري  مع ػػ،رم  ػػ،ر ث نػػ،رًّػػه 

يألًنهػػءأر مػػدر فريأل ندفػػ،ر  ػػ  يرصػػدرمػػؤحملررم اػػوؿر عػػهر ػػوؿريتمديفسػػ،ر  ألًهػػدر عرثندفػػ،أر ػػهرمصسػػ ري صػػ،ر  ػػ هدريألنػػدنوينر  

فاػلرصصهمػدرمنػهـرصػهيخلر عريآلخػارمػؤحملر عػهرقألػءر ررًنػ ر فرا ػ رمصهد.  اػ ي سئ ،ر  رادوترم  ريألنػدنوفر  ريأل

رالرفاًّدتر  ا يأرفدألع  ،رم  ،رًّػهؿر معػد ؿر مًدمػلر  صهمػدأر ألعػلرسػ هتريفسػوؿرير

 ػار ػ رمػ ر  د ػ،رر

ر س و درمم  دراص.يألسص ر دفرمصع ر عر فرم  هصر فرما طوير اريألناجملفر سصص ر مطع ندم رث إرماوفرثندف،ر ص ا،ر
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 مصن ػػ،ر ػػلرصصهػػدر ػػدرورخيػػهـر ػػ جريتند ػػهر  ر ػػهرم عػػديفضرصعهػػدر ػػ  ر  ر
ًّب  ي
(7). 

 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة وتفعيل خصائص الشريعة منهجيًا: 
سػوؼرمتػًءر  ومػ،ر«رصصظوص،ريتند ػهريألع  ػدرياد مػ،» فَّرمشغ لر

«رصصظوصػ،ريتند ػه»أل عمػلرصػنير«رخدػدهصريألشػامع،» فدم  ،ر ع  رم ػ ر
م ػػػ رمصن ػػػ،رمايثصػػػدريألًنهػػػءري  ػػػو ر دامامهػػػدرصػػػ رفنػػػ ريإل ػػػار ي مػػػ ؿر

ا ػػلأر فنػػ ريأل ن  ػػهريألنػػدهصرم ػػ ريم عػػديفرفنػػ ر همػػ،ريأل ن  ػػهرص ػػلر يتلػػديف،ر ي
ندػػػولريألشػػػديفعرمػػػ صريأل لػػػاميرم  هػػػدأر مصسػػػخرص أخا ػػػدرص نػػػهصهدأر  ػػػهر
م نػهـرم ػػ ريألصدػػولرمصػػهريألػػعع رابم عديف ػدر دهمػػ،رم ػػ رندػػولرصتػػما ر
هرمدػػػػاار  ألئػػػػءري همػػػػ،رمػػػػدأر  ر فَّريألًنػػػػ ر   ػػػػارينتػػػػعد  در دامػػػػا يرصػػػػ ر

درمػػ ر صػػدـرياػػاصارف مػػدرصا. مػػدرسػػوؼرلاًّصػػدر ػػ جريألصدػػولر مػػدرنن صػػ
ػػػػػدر»يتند ػػػػػهريألناجملن َّػػػػػ،ر فنهصػػػػػدرصػػػػػ ر يهػػػػػا ريألًدػػػػػدـر ػػػػػار ػػػػػىتر ػػػػػ رفنه  صػػػػػدرمً 

ألعػػػهـردن نػػػ رأل مند ػػػػهأر«روسػػػ امدأل ريألشػػػايهطريألظػػػد ا ر ورمنعػػػلر مص ػػػد
ً ػدر«ريألًنػ ر يأل   ػ،» ماس أر يفورقألءرصػ رجملاثيفرًّع ػ ر ػار  ػدًّب ير   

ريجتد ػػػدتر فػػػنير  ػػػ  يرصػػػ رم مده تعدجلػػػ،ر«ريأل دػػػوؼر يألعافػػػدف»صػػػدر عرمعػػػق  

                                    
 ا  ػبريألع ػصريألصػدفنيرصػ ريألع ػصرر فريتصظوص،ريتند هم،رصصظوص،ر  م ػ،رصع ديفمػ،رمدػ  ر فرمنػدار أل هػدرسػدهار نػويعريتعافػ،رتعافػ،(ر7)

ر  اريألوسدهلر هيف ر فدم  ،رم  ريف طريتعاف،رابألن صر يف بريألدهعر  صهمد. يألتديفأر  ءر
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م ءريألس ع َّدتأر م رقألػءرصػ رسػ ع  دترمسػ ط نيرنظػدـريتند ػهريألناجملن َّػ،ر
 .(8)  ير نندقترصصهد

 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة والفعل اإلنساين: 
 فَّريألًعػػػػلريإلنسػػػػدينَّرمصػػػػهردد ألػػػػ،رفهػػػػصرأتثػػػػ جأردياػػػػ ر فرنصظػػػػار أل ػػػػ رر

،ريألػػهرمظهػػارمصػػهصدرم نػػءر  ػػا ير ريتػػد ريألاي ػػهأرفػػ ىري صػػوي،ر ػػد صوير
رم  رػ أر معه رمصهيار ررالر  يهارص اا ،ر رسدهاريوجتد دتر علر ف 
ألاػػػػػػ ريألًػػػػػػاؽر فَّر ثػػػػػػاريألًعػػػػػػلريإلنسػػػػػػدينرورم  رػػػػػػ أر ػػػػػػلرمسػػػػػػ مار ػػػػػػىتر
رمسػػ ةريألسػػصَّ،ريألسػػػ ئ،رومص هػػءرمصػػػهر ياسػػدبأرألػػ ألءر دنػػػ رصسػػئوأل َّ،رص ػػػ  

ررلدػػػػ أر و رمنػػػػ رمصػػػػهرصسػػػػئوأل َّ  ريألشلدػػػػ َّ،أر ػػػػلرسػػػػ املر حمليفرص ػػػػ  
ريألن دص،أر فَّريتن   هريأل ػدينر  ريأل دألػإر معملر   ءريألسصَّ،ريألهرسصَّهدر عرمـو
ػػػدردي ػػػلر ريان نػػػ،ر  ػػػهىرصوًّػػػدترم ػػػءريألسػػػصَّ،ريألػػػهرسػػػصَّهدر   ري ألػػػ ر من 
رمع ةػػػػ ري طػػػػدبرابألًعػػػػلرم  ػػػػد حملرًّوينػػػػ ريو  تػػػػد ر ي  ؿأر ألػػػػ ألءرفػػػػ ف 
 يأل ل ػػ ر يألوضػػنيأريألػػهر ػػ ري  ػػوأل  وفرنظػػامَّ هصريألعدصػػ،رم  هػػدأر ور  ػػءر

يألنػدهصرم ػ رخطػدبريأل ا  ػ ر  ػهريف طػ ر ػ جر«رنظامَّ،ريااصريألشامء»
يألصظام،رسدهاري  ادـرابأل ا  ػ أر يأل ا  ػ ررػدصلرأل م ػدؿريوم نػد  ر
 ي ػدؿريألعم ػء ر ريألوي ػنيأر ألنػهريسػ هيف،ر خػوؿر عػ ري فاػديفريألً سػً ،ر

                                    
ريألًدلري  ؿرص ر  يريألا دب.ديا ريو  عرم  رمًد  لر   ار رر(8)
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يألعنػػػػلري  ػػػػو أرخد َّػػػػ،رألػػػػهىر«ريألنطػػػػنير يألظػػػػ » «رياػػػػه»ص ػػػػلرفاػػػػا 
يااػػػصر» م  ػػػد؛ر يألعاػػػإر رصد  ػػػ،ر«ريتد  ػػػ،»يت ا مػػار عريألعاػػػإر 

«ريألًعػػػػػلريإلنسػػػػػػدين»صد   ػػػػػ،رر مسػػػػػار  سػػػػػهلرصػػػػػػ ريألعاػػػػػإر «ريألشػػػػػامء
مػػدهر»   يفعػػ أر جملاثيفجر ريألوي ػػنيأر صد   ػػ،ريألوي ػػنيرنًسػػ ريألػػ  ردي ػػهرصػػدر ػػار

أر صصػػ ريألبصػػدفر يتاػػػدفر يفػػورقألػػءرألػػػ ألءرهر«ريجلصػػ،ر يألصػػػديفي فاػػديفر مػػده
أيخػػ ريألًعػػلر صػػدرم ع ػػ رثن ن ػػ ر جملاثيفجريت شػػع  ع،رصػػدرمسػػ ان رصػػ ري  مػػدـر
 مًد  لأر لر دفريألعن فري  و  ر يألًنهء ر    يرصدرخي بوفري طػويتأر

  تػد رأل نًبرت  ،ريألص   ،ريألصهده َّ،ر ور  ءريأل ن  صر يااصرم  ريألًعلراب
يألًعػػػلر  ريألػػػ ؾرإلاػػػد ريأل ع ةػػػ ريتعدرػػػار ػػػارخطػػػدبريأل ا  ػػػ ر  ريألوضػػػنير

 مػػػػػدر ػػػػػاحملتر مع ػػػػػويفترم ػػػػػ ر مػػػػػه رم مدهصػػػػػدررر- يألًعل. نظامػػػػػ،ريتند ػػػػػهر
 ػػػور«رخطػػػدبريأل ا  ػػػ » ػػػهرماػػػوفرسػػػدمهترم ػػػ رًّعػػػلرر-يألسػػػد نا

ر قر فَّريتا َّػػػ ر متػػػنير ػػػلرمهػػػ ر رر- ر  ػػػديفرخطػػػدبريأل ا  ػػػ ر-يػػػويف 
،ريإل سػػدار ًػػايغرقص ػػ أر ي ػػا ،رصػػ رمهػػه ريأل ا  ػػ ريألو ػػوؿر عر دألػػ

 نطنيريألصظارم ر ثارفع  ر ريألوي نيأر ن دهيرقألػءريألًعػلأرفػدألوي نيرابألصسػع،ر
أل ما ػػػ ر ػػػورمدػػػويفجرأل نتػػػ ،ر  رصػػػدريفهػػػ ريألًن ػػػ ر رق صػػػ أرفمػػػدر يـر ػػػهر
ر ػػهر ؿرم ػ ر فَّرقألػػءرفػػا،ر  دػلرألهمػػ رتػ رمدألػػ رلفَّريألػػهأل لريألشػامءَّ

أرفػػ ألءريألوي ػػنيريألػػ  قةر ػػػوريألوي ػػنيرابألصسػػع،ر أل ػػػ أرألػػ رصػػ رمهػػه ريأل ا  ػػػ 
نظامػ،ر» ل ي ريألًعلر فن درألػ رخيػا،رصػ رمهػه ريأل ا   . صػدرألػوريم مػهتر
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صصط ن ػػدرأفػػ فَّريألوضػػنيرسػػ  غ رث ػػإرم  ػػ ريألوي ػػنير مػػدر«ريتند ػػهريألع  ػػد
 .(9) ور رنً ري صا

 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة والواقع: 
سػوؼرمسػدمهر«رصصظوص،ريتند هريألع  درياد مػ،»ر فَّريوم مد رم  

م ػػػ ر عػػػإر    ػػػد ر   ػػػ ؽر د ػػػدتريأل  همػػػهر يوًّ هػػػد ر يوم عػػػديفر ر
صدػػػػػػهيف ريألشػػػػػػامع،ر ريتصشػػػػػػار ور  ػػػػػػوريألنػػػػػػاجملفأر يتعػػػػػػارأت مػػػػػػ  رمم   ػػػػػػدر
 مطع ن  ػػػدأر ور  ػػػوريألسػػػصَّ،ر ر ي ػػػنيريألصػػػدار  رصدػػػد يفريألًنػػػ ر    يمػػػ ر ػػػدر

 سػوؼرمصنػلرصهػدـريأل  همػهر يوًّ هػد ر«.رهػداب  أل،ريتل   رف »ماؼر
 عريألندمػػه ريألعامتػػ،رألحصػػ،أر مػػدر يفي ريألنػػاجملفأر سػػوؼرحينػػ رمغ ػػ  ير عػػ  ير
 ريألعن   ػػػػػػػ،ر يألصًسػػػػػػػ  ،ريإلسػػػػػػػ ص  ،ر  د د مػػػػػػػدأر م  د مػػػػػػػدر ا ػػػػػػػدبرير

 .(70)   دن ر رسصَّ،ر س  ريفسوأل ريألاا رم   ريألد  ر يألس ـر(معدع)

                                    
ر«رصهخلر عرفن ري    دت» يأل دألإر«ريألًن ريأل ن  ه «ر»صند هريألشامع،»ي  ؿرص ر  د صدرر ايفيًّنيريألًد ر(9)ر
 فرص ر  صرصدر ات  ريألناجملفري  هرأل عشام،رابر مدأل رم  ريألشام،ر يتصهد،رر وعر قموعر ين شديفريألػومءرابألشػامع،ر يتصهػد،رر(70)ر

يتيصصار دفػ،أر ػلرثسػ ر هيفمػ ر  د دمػ ر  صاػدتتريألػومءرألهمػ ر  ػ ألءر سػاريألنػاجملفريألاػا ر ػدًّبري  اػديفر ر  سدطر
يتعافػ،ريألهمص ػػ،ر يألشػام ،رصػػ ريألاهصػ،ر يألااب صػػ،ر ريألشػايهنيريألسػػد ن،أر  ػػدؿر ػ ألءر  فر اػػد ر عنػ،رصػػ ر ػ يريألصػػوعر ري صػػ،ر

ءرألػهىرت ػنيريتص مػار عري صػ،ريتسػ م،رم ػ ريألويًّعػدتر يانػوؽريإلس ص ،أر   جريألنت ،رقيتر مه ػ،ر عػ  ر ر صػد ريألػوم

داصرم  دتريألًا ر ي سا ر ي  منيأرف رماوفر صدؾرفا ،راد صر  ر عنػ،رس دسػ ،ر  رم م ػ،رر يتعد كر يألنويمهريأله=
در  م   رم  رم صرمصه »فص ،رأل س عهي ر ررئوفري ص،أث ،رر   ر«.رموف ينر م صرصدرورمع »  ر«ر منَّ
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 العليا احلاكمة ونورية ادلعرفة:  ادلقاصد القرآنية
رمسػػدمهر مت ػػدرم ػػ ر«ريتند ػػهريألناجملن ػػ،ريألع  ػػدرياد مػػ،» فَّر دياػػ ر ف 
ر«رنظام،رصعاف ػ،رمدصػ،»مطومار ريألشػام َّ،ر   هػدأر  ػ ألءر ريألع ػـو  ريألع ػـو

ريألعمايف»يوًّ مدم ،ر  ر ر عم  َّػدتر«رم ـو رمنػـو فعمنه يفر  جريألصظامَّػ،ر ف 
رماػوفر«رًس يألو  ر يأل دص  ر يأل »   ءر ريألو  رنًس رمس ط نير ف 

را ػػػػػؤرن ده هػػػػػدر نػػػػػدم  رصطػػػػػويف أر  ػػػػػءر صوضػػػػػوم َّ،ر رقألػػػػػء. ديا ر ف 
مسػػم ر مت ػػدر  طػػوماريأل ندفػػدتري  ػػ،ر يألنوص ػػ،ر مسػػ ط نيريسػػ  عدمدأر مػػدر

ػػهرمسػػم ر ن ػػدـرء مػػنيرمػػدتءر ػػد يفر»مسػػ ط نير اػػد ر رصو َّ نسػػ ر تػػديف  ح
تريأل ندف ػػػ،ر ي  ػػػ،ر يألنوص ػػػ،أر   دصػػػ،رم ػػػ ريسػػػ  عدبر جتػػػد حملري دو ػػػ  د

فهػءر ػػد يف ر وررػءرابم عديف ػدرصصظوصػػ، رم ػ ر اػػد ر«رء مػنيرياػهىر ياػػ 
ر رم عدصػلرصػنيريتػصهيريألع مػء ر منػـو ػدردياػ ر ف   دمه رألًاارمدتء ر وين ر  َّ
م  ػػػ أ لر مسػػػػ ومع أر موتًػػػػ رف سػػػ ً هر ػػػػ أر سػػػػوؼرمعػػػو رم ػػػػ ريتػػػػصهير

ػػػ رصػػػ ر حملص ػػػ ريألاي صػػػػ،ريألع مػػػء رقيمػػػ ر ا ػػػ رصػػػ ريألً ويهػػػه؛رألعػػػػلرصصهػػػدر خايًّ 
ريألطع ع َّ،رص ر حملص هدر  ألء ر.(77) يأل دهم رم   ر  خاي،رف سً،ريألع ـو

                                    
ريوًّ مدم ػ،»دياػ ريو ػ عرم ػ ر عػ رصعدتهػدر ر  ػدب«ريتػصهيريألع مػء» حملصػ،رر(77)ر   ػهييفيتريتعهػهريألعػدتءر«رنػه  ريألع ػـو

ريوًّ مدم ،ريتوضوم ،ر »أر  يفيسدتر خاىر    رصصهدرنه  ر7997أل ًااريإلس صءأر رداما ر  ار صدو .«ريألع ـو
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يتند هريألع  درمصط  رف مدرمصط ػ رصصػ رصػ رخدػدهصريألشػامع،ري داػ،ر
 لػػػػا،رم ػػػػءري دػػػػدهصرصػػػػ ر يهػػػػا ريألًتػػػػدهلري ػػػػا  ر عر يهػػػػا ريألًدم  ػػػػ،ر

ً د ر. يألعملريألهر راتر أل هدرجملن
 

 ىي: « ادلنوومة ادلقاصدية بتشغيلها»وىذه اخلصائص اليت ستقـو 
خػػػ صريألصعػػػو ريألػػػ  راعػػػلريتاًّع ػػػ،ريألع  ػػػدرأل نػػػاجملفري  ػػػهريتهػػػ م رم ػػػ ر - ر

يألسصَّ،ريألصعومَّ،ر ماي ريألصعوَّيتر   هدر ناي  ر فهصر شامَّاأر  إرورن ر
 .(73)ر عهرخدمتريألصع ا

شػا  ر مػدرق ػاتأر ػهم  ر د م ،ريألا دبر  نػاي  ر مػه ةار فهػصر  -بر
 .(72)م رياد م ،ريإلا ،ريألهر دن ر ر قر سايه ل

                                    
يتريتصه  ،أر أل ر ووترصصهدًّ ،ر ع  ري مه ،أر  رضوه رمصعغءر فرمنا رسدهاريألنتػد رص ر  صريه «رخ صريألصعو »معهرر(73)

   دنػػ ر رصػػصهيريألسػػص،ريألصعومػػ،ررأيألػػهرماػػوفر ر عواػػدر مػػدر ػػءرصػػدر ػػهرم صػػد رصػػنير دػػاريتاًّع ػػ،ريألع  ػػدرأل عشػػام،ر ريألنػػاجملف

ريألػػػهم  تهػػػه أر م  ػػػدر ػػػدرًّػػػد تر ععتػػػ ريألػػػه تترص ػػػلر تػػػ ،رمػػػو  ريتسػػػ  ر تهػػػويفريتل ػػػصأر يأريأل طع ن ػػػ،ر عرمػػػـو
ريألسد ن،أر  يف تر  ر ع ري خعديفرمصهت.

رري  عػػػػد »   ػػػػدبري خر . شػػػػدـرًّعًػػػػار«ر د م ػػػػ،ريألنػػػػاجملف»يفيًّػػػػنيرث صػػػػدريتصشػػػػويفر ريألنػػػػد ا ر عصػػػػويفرر(72)ر يألس دسػػػػ ،رتًهػػػػـو
يألعدت ػػػ،ريإلسػػػ ص ،ر»ر  ػػػوريألندسػػػصربر   ػػػدب«ر  عػػػد رمدهعػػػ،رمػػػ رفاػػػارياا ػػػدتريإلسػػػ ص ،ريتعد ػػػا »   د صػػػدر«رياد م ػػػ،

ر رصويضنيرمهمه رص رًّبهءريألا دبر ر عع  ريأل دن ،.«ريأل دن ،
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يتند ػػػػػػهريألع  ػػػػػػدرياد مػػػػػػ،ر يألنػػػػػػ صري سدسػػػػػػ  ،ر يأل لً ػػػػػػ ر»رػػػػػػامع،ر -،ر
 ػػػهم  رمػػػ ررػػػايهنيريإل ػػػار ي مػػػ ؿر ياػػػا،ر يأل ػػػ رصعنوأل ػػػ،ر«ر يألاحػػػ،

يتغطَّد رابأل عع ه
(74). 

«رو ػػطًدهءريألنػػوصءي»مدت  ػػ،ري طػػدبريألنػػاجملين ر ػػهم  رمػػ ري طػػدبر - ر
ر ريألاسدوتريألسد ن،.

َواْختَػاَر ُموَسػق قَػْوَمػُو ﴿   جري ددهصر  ضا ر ريألنػاجملفري  ػهر
ػػػػا َأَخػػػػَذتْػُهُر الرَّْجَفػػػػُة قَػػػػاَؿ َربِّ لَػػػػْو ِ ػػػػْ َ   َسػػػػْبِعنَي رَُجػػػػالً لِِّميَقاتِنَػػػػا فَػَلمَّ

َي َأتُػْهِلُكنَػػػا ِ َافَػَعػػػَل  َُّ ػػػن قَػْبػػػُل َوِإ السُّػػػَفَهاء ِمنَّػػػا ِإْف ِىػػػَي ِإالَّ َأْىَلْكػػػتَػُهر مِّ
نَػتُػػَ  ُتِلػػلُّ ِ َػػا َمػػن َتَشػػاء َوتَػْهػػِدي َمػػن َتَشػػاء َأنػػَ  َولِيػُّنَػػا فَػػاْ ِفْر لَنَػػا  ِفتػْ

ػػُر اْلغَػػاِفرِيَن  نْػَيا َحَسػػَنًة َوَِ *رَواْرََحْنَػػا َوَأنػػَ  َخيػْ َواْكتُػػْ  لَنَػػا َِ َىػػِذِه الػػدُّ
قَاَؿ َعَذاِب ُأِصيُ  بِِو َمْن َأَ ػاء َوَرَْحَػيِت َوِسػَعْ    اآلِخَرِة ِإّنَّ ُىْدَّن ِإلَْي َ 

تِنَػا  َُ ُكلَّ َ ػْيٍء َفَسػَكْكتُػبُػَها لِلَّػِذيَن يَػتػَُّقػوَف َويُػْوتُػوَف الزََّكػاَة َوالَّػِذيَن ُىػر ِا
ػػػيَّ الَّػػػِذي  َُِدونَػػػُو َمكْ  *يُػْوِمنُػػػوفَ  تُػػػوً  الَّػػػِذيَن يَػتَِّبعُػػػوَف الرَُّسػػػوَؿ النَّػػػِ َّ األُمِّ

َهػػاُىْر َعػػِن اْلُمنَكػػِر  َُُْمػػُرُىر ِ ْلَمْعػػُروِؼ َويَػنػْ ِعنػػَدُىْر َِ التػَّػػْورَاِة َواإِلْلِيػػِل 

                                    
 نشػػأ در مطو يف ػػدر ألاو ػػدرًّػػب  يرصػػ ر«ريأل ععةػػه»أرأل  ػػ عرم ػػ ر تػػ ،ر«صند ػػهريألشػػامع،»يفيًّػػنيريألًدػػلريأل ػػدينرصػػ ر  د صػػدر(74)

إلسػػ ص ،ريألػػهرم   ػػ رمدص ػػ،ر  ادصهػػدر يف طػػ رابتند ػػهرر ماي  هػػدر  عػػه درمػػ ررػػامع صدري«ررػػامع،ر ػػقر سػػايه ل»خدػػدهصر
ر لرصدرًّد تر  .
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ُهْر ِإْصػػػػَرُىْر  ـُ َعلَػػػػْيِهُر اخْلََبهئِػػػػَص َوَيَلػػػػُع َعػػػػنػْ َوُيُِػػػػلُّ ذَلُػػػػُر الطَّيِّبَػػػػاِت َوُُيَػػػػرِّ
َمُنوْا بِِو َوَعزَُّروُه َوَنَصػُروُه َواتػَّبَػعُػوْا َواأَلْ اَلَؿ الَّيِت َكاَنْ  َعَلْيِهْر فَالَِّذيَن آ

ُِ ِإيّنِ *راْلُمْفِلُحػػوفَ  النُّػػوَر الَّػػِذَي أُنػػِزَؿ َمَعػػُو ُأْولَ ِػػَ  ُىػػرُ  َُ َأيػَُّهػػا النَّػػا قُػػْل 
يًعػا الَّػِذي لَػُو ُمْلػُ  السَّػَماَواِت َواأَلْرِإ ال ِإلَػَو ِإالَّ  َرُسوُؿ اّللِّ ِإلَْيُكْر َجَِ

ػػػيِّ الَّػػػِذي يػُػػػْوِمُن ِ ّللِّ ُىػػػَو ُيُْ  يِػػػي َوُيِيػػػُ  فَػػػهِمُنوْا ِ ّللِّ َوَرُسػػػوِلِو النَّػػػِ ِّ األُمِّ
ر.(75)(758-755ي مايؼ )ر﴾وََكِلَماتِِو َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْر تَػْهَتُدوفَ 

 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة وادلنهج العلمي: 
عػدت ر وم ػ،أر يًّ  ػدحملرألنهرمو ػ  ريإلنسػدن ،ر عػهرًّهػو رًّه ػه ر ص

يتػصهير»صاي لرخط  ر صػا يفر  ػويفيترم م ػ،ر من  ػ،رص  د عػ،ر عرصػدره ػ ر
ر«.يألع مءريأل  ام 

 مػػػ يريتػػػصهير ننػػػ رسػػػدهار ردحملي ػػػػدريتعد ػػػا أر مػػػ يريتػػػصهيرقيمػػػػ ر
 مت ػػدرمترمًا ػػءريألطع عػػ،ر يأل ػػديفمخر يألػػهم رمثريإلنسػػدفرنًسػػ رابم عػػديفجري ػػ ر

 صػػد  رم ػػ رقألػػءر«ريفؼريإلنسػػدن ،ر يوًّ مدم ػػ،يتعػػد»يألطع عػػ،أر  ختػػع ر
يتػػصهيريألع مػػءر»اػػ يريتػػصهيريأل  ػػام .ألا ريألص ػػداريتط ػػ ريألػػ  ر ػػد ف ر

                                    
  جريآل تريألااديػ،ريرػ م  رم ػ ر  ػصر   ػاحملرخدػدهصريألشػامع،ريإلسػ ص ،أ يف ط ر  صهػدر  ػارمدت ػ،ريإلسػ ـر رػامع  ؛رر(75)

يألغ ػػػ رأل ػػػايحمل أررفهػػػءري دػػػدهصريألػػػهرًّع ػػػ ر ػػػ جريألشػػػامع،ر ػػػدا،رأل عشػػػام،ر  هػػػدر ر ػػػلرحملصػػػدفر صاػػػدفأريفيًّػػػنيرصًػػػدم  
ر يأل اامار يأل صومارو  رمدرويفأ رمًس ر لرصصهمدرا جريآل تريألاادي،.
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ريإلنسػػػػػػػػػدن َّ،ر«ريأل  ػػػػػػػػػام  ريألطع ع َّػػػػػػػػػ،رهرحيػػػػػػػػػ ر   ػػػػػػػػػ ر ريألع ػػػػػػػػػـو  ريألع ػػػػػػػػػـو
 يوًّ مدم َّػػ،أرفعػػه ترم ػػديفر عػػ ريأل سػػديوتر ػػوؿريتػػصهيرقيمػػ ر صػػدر قيرر

ر؟ر« ري  ل م» دفرف  رخ لرصَّدر 
  در فَّري  لرهرمعهرث صر ع رألهىريألغا    اراػهريآلفأرفنػهري  ًػوير

أر  ريجلدصػػػػه ريألػػػػهر«يألسػػػػعع َّ،ريتط نػػػػ،» ػػػػهؿر«رفاػػػػا ريو  مدأل ػػػػ،» نعػػػػوؿر
فاػػػا ر»دػػػ صر  ػػػوعريألص   ػػػ،ر فن ػػػدرأل منػػػهصدتر ي سػػػعدبأر  ػػػ ألءر ع ػػػوير

ياػدوتريألػهرورر قألػءروسػ  عدبرم ػء«ريإل     ػ،» هو رصػ ر«ريألصسع َّ،
مطَّا ريتػصهيريألع مػءرف هػدر  رورمػصعا أر ػىترمػ ما ريألع مػد رصػ ر اػد ر

ريادأل ،.«ر حملص،ريتصهي» لرمسم ر   د حملر
ػدر  يألناجملفري  هر  هر ن ػ رسػعادن ر معػدعر ػهرًّعػلرألصػدررػام،ر صصهدًّ 

َهاًجػا﴿فندؿ  أر  ػهر(48يتدهػه  ر)ر﴾.... ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمػنُكْر ِ ػْرَعًة َوِمنػْ
 ريتدضػءأر  ر  ػديفريألسػن ريتعػا ريألسػدههر«ريتصد ي» «ريتصهي»فهصر

ػػدرخد  ػػدأرفادنػػ ر ػػدر«ريألسػػصَّ،ريألصعومػػ،» رمدػػاريأل ػػه م رفهم  ػػدر صصه      
  ػػوؿر»ألًهػػصر  ػػده ريألنػػاجملفر   ػػدفر  مػػ ر   ادصػػ رمصػػهريألا ػػ م أر  ػػدفر

رمصػهري  ػوأل  ا«ريألًن  ر يألًنهػد أر عهرقألءرصصه  درتعاف،ريااػصريألًنهػء 
  صدؾرصصد يريأل ةغوم  ار صصػد يريه  ثاأ.  اػ يرمعػه تريتصػد ير يمسػنير

ر  ىترمشلري   يتر يألشا طر يألوسدهل؛ر ألاصَّػ رهرم ع ػويفر«ريتصهي»صًهـو
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رضػػػػػػػد ط در ػػػػػػديفص د»ابم عػػػػػػديفجر  ريأل و ةػػػػػػػلر عريتعػػػػػػديفؼريت صومػػػػػػػ،ر«ر ػػػػػػدنوت 
 ػػػ ..ر عرمػػػ رقألػػػءرصػػػ رر ننػػػه دأر   ػػػدفرصػػػدرمع ػػػهر ػػػ رصصهػػػدر صػػػدرورمع ػػػه

 تده رماف رأل مصد ير رمدػاتر ػ يأر ألػ ألءرف نَّصػدر ػار ػهصصدريفيم صػدر
«ر سػػػ ص ،ريتعافػػػ،» ريإل ػػػ اريتعػػػا ريألػػػهر   نصػػػدرم  هػػػدرف مػػػدرصتػػػ ر

 هصصد درابم عديف در ت ،رصصه  ػ،رصعاف ػ،أر ًّع صػدر يف د ػدر دهمػ،رم ػ رمػه ر
صعاف ػػػ،ر اجملن ػػػ،أر صػػػصهير مػػػدهصأرصصهػػػد رنظػػػدـرصعػػػا رمو  ػػػه أر صصه  ػػػ،ر

أل  عدصػػلرصػػنيريألا ػػدبريألاػػا رابم عػػديفجرصدػػهيف يرأل معافػػ،ريأل و  همَّػػ،ر م وصهػػدر
 نظدصهدريتعا ر صصه  َّ هدأر صػصهيرأل  عدصػلرصػنيريألسػصَّ،رابم عديف ػدريتدػهيفر
يتي ؿرم  رسع لريإلألبيـر رقألػءر   ػ رأل نػاجملفري  ػهأر صػصهيرأل  عدصػلرصػنير

ر ريألسػصَّ،ر م مهػدرمعػدص  رصصه   ػدريأل ي ريإلس صء ر صص رم ـو يألنػاجملفر م ػـو
صعاف  ػدأرث ػإرجتػاىرمم  ػ،ريسػ ًّدعرننػه رألػ ألءريألػ ي ر رنػويفريألنػػاجملفر
  هيم ػػػػ أر قألػػػػءر ػػػػوريأل دػػػػهم ر يا مصػػػػ،ريألناجملنَّ ػػػػ،رم ػػػػ رمايثصػػػػدأرمثرممػػػػلر
م مػػػػػءرًّػػػػػد رم ػػػػػ ريسػػػػػ  عدبر موت ػػػػػ رقألػػػػػءريألػػػػػ ي ر ر صدهصػػػػػدريتعػػػػػا ر

صهيرأل  عدصػػلرصػػنيريألػػ ي ريإلنسػػدينريتشػػ ؾريتعد ػػارألو ػػلرصػػدريننطػػنيأر صػػ
 دنػػػػ ر«ريتند ػػػػهريألع  ػػػػدرياد مػػػػ،»ابتػػػػصهيرنًسػػػػ ؛رألػػػػ ألءرفػػػػ فَّرنظامػػػػ،ر

 دضػػػػا رابم عديف ػػػػدرصصط ن ػػػػدرمشػػػػالريألصمػػػػوق،ريتعػػػػا ريته ػػػػأرأل ًّد ػػػػ،رمػػػػ ر



30 
 

 ابم عديف ػدرصع ػديف ير مدمػ،ر رر(76)«ابألصهده ػ،»ي سئ ،ريألً سً ،ريألػهرمافػ ر
رجت مػػػنير   هػػػػدر ور رصصظوصػػػػ،رصند ػػػػهرم  ػػػػدريألو ػػػ رقيمػػػػ أر  ػػػػ جر صػػػػويفرو

ر«.يأل و  هأر يأل ب  ،أر يألعمايف» د م،أر  ءر  جريألهرنيس راد ر
ألنػػػػػهرسػػػػػعن ر رػػػػػديفمصدر عر فَّريألًعػػػػػلريإلنسػػػػػدينر ر ًّػػػػػو جر د ػػػػػلر

«رمػدهري رػ د »أر «مويهر صاجر  يفي مػ »مًدملر ارمنهماريألعبمبريام هر 
 ػ ن ل  ر نَّػ ر د ػلريأل ًدمػلر ػار ا ػ،ر  رأل«رمدهردن  رصش ئ  »يأل  ر ور

يألغ ػػػػ ر  ا ػػػػ،ريإلنسػػػػدفر مػػػػدهريألطع عػػػػ،ريتسػػػػلَّار  ػػػػ يريألًعػػػػلرم ع ػػػػ ر ػػػػ ر
خطػػػػدبريألشػػػػديفعرأل دػػػػومع ر مسػػػػهمهجأر ًّع ػػػػ رصػػػػي ثا ير ر تػػػػد ريأل و  ػػػػهر

ر يأل ب  ،ر يألعمايفأر فن درت ط عدترده  ر ر  يهارم ءريتند هريألع  د.
ضنيأريألهرمويف  دري  ػوأل وفر رمعامػ ر يو  تد ر  ريأل ل  ر  ريألورر

يااػػصريألشػػامءر ػػءر عػػ ر نػػويعريأل ع ػػ رور   هػػد؛ر قر فَّريرمعػػدعرًّعػػلر
 ريألًعػػلريإلنسػػدينر ػػو رأتثػػ ر ريا ػػد ردػػهَّ  أر ًّعػػلريإلنسػػدفرف ػػديف ير ر
موًّ  ر ا   ريإلنسػدن َّ،ر  ػ دم،رنظػدـر  دمػ أرث ػإرماػوفرصصسػ م درصػنير

                                    
 ػءرءمومػ،ري سػػئ ،ريألػهرم دػلراب ػدأل رًّػػلررػأن ر يإلنسػدفر يألاػوفر يا ػػد ر يإلًّد ػ،رمصهػدر ػءريألػػهرر-ي سػئ ،ريألصهده ػ،رر(76)

 ػا ريإلًّد ػ،ر ػا ريألايمػ،أر  ورريألصهده ػ،ر ػ رفػ قي مدويفجريألادصلرتػدرمع نػ ري سػئ ،ر«ريفيم،ريإلنسدفريألا  ،»مشالر
صوسػوم،ريأل هػو ر يأل هو مػ،ر يألدػه ون ،أرمعػهريألو ػدبريتسػ  أرريضطا  أر يضطا  رمدرصس  ريإلنسدفر ريا د .ريفيًّػني

ر.7984 يفيًّنير مت درخددهصريأل دويفريإلس صءأرس هر ط أريألند ا أر ييفريألشا ؽأرر7998يألند ا  ر ييفريألشا ؽأر
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اوفريألًعلريإلنسدينةرصيث  ا يرأتثػ  ير اد   ػدر ريألاػوفأرف ر(معدع)خطدبرير
  رماػػػػػػوفرصغػػػػػػدما يرأل لطػػػػػػدبريإلاػػػػػػءرف اػػػػػػه ر ريألاػػػػػػوفر ثػػػػػػا ير  رجملاثيف ير

صصظوصػػ،ريتند ػػهريألناجملن َّػػ،ر»سػػ ع َّ،. قريتن ػػدار رقألػػءر  ػػ ر ػػ جريتصظوصػػ،ر
أرفدأل و  ػػػهرخيػػػ صر ػػػػ رمعػػػدعأر  ػػػور نػػػ رم ػػػ رمعػػػػد جأر«يألع  ػػػدرياد مػػػ،

،رخيػػػػػ صريإلنسػػػػػدفرمػػػػػدأر  ػػػػػءر  ػػػػػصرصي  مػػػػػ رأل ان ػػػػػ ريأل و  ػػػػػػهر يأل ب  ػػػػػ
ر ػػػػهير  يألعمايف. يألعمػػػايفر ػػػورندػػػػ  ريألاػػػوفر ر ػػػ جريتصظوصػػػػ،ريألػػػهرر  ف 

در ي ه .  م  هدريأل عه رف  َّ
و  صدههػػػػػػدرم ػػػػػػ ريوسػػػػػػ ناي ريأل ػػػػػػدـرآل تر«ريتند ػػػػػػهريألع  ػػػػػػد» ػػػػػػ جر

ر ر  دنػػػػ أر أل  نػػػػءريألا ػػػدبريامػػػػ،ر ألاػػػلرصػػػػدر ػػػ رمػػػػ ريفسػػػوؿرير
ػػػػدر صط نػػػػ،رورم انهػػػػدر«رصند ػػػػهر د مػػػػ،رم  ػػػػد»يألعنػػػػوؿراػػػػدرابألنعػػػػوؿرف  َّ

مػػػػػدر ػػػػػهدي در«ريأل شػػػػػد  » ر   رصعػػػػػ رصػػػػػ ريتعػػػػػدينريألػػػػػهرفسػػػػػار«ريأل شػػػػػد  »
  ػػهم  دأر مػػدرورم انهػػدريأل غ ػػ ر وريأل عػػهملر وريألصسػػخر مت ػػدرل  رصعػػ ر

 .(77)مدرمصهريألنده ار  «ريألصسخ»ص ريتعدينريألهريس عملر
 ادلنهج العلمي وضرورة التصديق القرآينّ عليو: ضرورة 

                                    
 فريألصسػػخرورماػػوفر ريألا  ػػدتر  وم ػػدأر  فر صاػػ رمنػػ  رمػػهؿرم ػػ رقألػػءر»…رًّػػنيريتويفنػػدترأل شػػد  ر  ػػإر ػػدؿ ريفير(77)

ػػدرلنصػػدرورننػػوؿرابألصسػػخر ريألنػػاجملفأرورًّػػويحمل ير ور  وم ػػدأر ألصػػدر ر ػػ يرثػػإرر2/62يتويفنػػدتر«ر»يوسػػ ناي ريأل ػػدـ... م م 
ر ع،ريألشا ؽريأله أل ،.نشام رصا«ريفورصو  ر س صءرص ريألصسخ»صصشويفر عصويفر
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رم سػػد ؿر ػػلر ضػػا يف فرفعػػ  رأل  عدصػػػلر«ريتػػػصهيريألع مػػء» أل نػػديفكر ف 
صػػػػنيريتدػػػػهيفري سػػػػدار يتصشػػػػ  رأل سػػػػ ـر أل ًاػػػػاريإلسػػػػ صء أر ور  ػػػػور

يألع مػءرضػا يف فر ػ ألءر«ريتػصهي»يألناجملفريأل  ر ورصدػهيفريتػصهي؟ر  ػلر
طهػا ؟ر صػدر ػور ًّػ ريألتػا يف رألػ ألء؟رخد َّػ،رأل  عدصلرصػنيريألسػصَّ،ريألصعومػ،ريت

رموألػهر  يف رنعاؼر فَّر  م ريتدهيفم رابألػ يتر ػهر ًّػهير ي ػ م ر عػلر ف 
 اػػلرم ػػءريألنػػا فرصػػدرمنػػابرصػػ ر يف عػػ،رمشػػار«ريتػػصهيريألع مػػءريأل  ػػام »

أر  فن درتصد يريف  ر در دف ،؟.رى ات  رم مد  ري ص،رجملن يؾر  َّ
 ػػػو ر يألًنهػػػءر يأل طع نػػػءرصػػػ ر فَّريألًاػػػاريألً سػػػًءر يألا صػػػءر ي 

رموألػهر يألع م ػدفر«ريتػصهير يتصه  ػ،»مايثصدأر ػلرقألػءر ػهرمتر  مػلر عػلر ف 
رف مدقيرماوفر ضػا يف ر«ريتصه  ،» شا همدريتعد ارثوي ريثقرمشار ات 

يآلف؟ر  ءرضا يف رأل ادضار أل  أس  رف  ر ـرأل مسػ نعلر ضػعطر تػد جأر
ري تدضػػ ،رصػػػ راتيفمػػخر ص صػػدر ريادضػػػاأر ـرإلمػػد  ر ػػاي  ري يف عػػ،رمشػػػار ػػات 

 ص  ػػػػػب ر اد  د ػػػػػدرصػػػػػ رسػػػػػ ع د دأر صػػػػػدر قير دنػػػػػ رجملاثيفجرس سػػػػػ مارأل اػػػػػوم ر
رننػػػػػػوؿ ر فَّريتػػػػػػصهير صسػػػػػػ نع صدر ػػػػػػ ألء؟ر  عر  رصػػػػػػهى؟:ر نسػػػػػػ ط نير ف 
رمنػػوؿ ر فَّري صػػ،ر ػػهر ن  ػػ رمايثهػػدر ر ضػػا يف رألػػ ألءر  ػػ ::ر ألندهػػلر ف 

ػػػػػدرم ػػػػػ ريألصنػػػػػلر  يألا يمػػػػػ،ر مػػػػػهي ؿريتػػػػػأثويفر  ػػػػػديفرسػػػػػن رصعػػػػػا ر ػػػػػدفر دهم 
اب سػػػػدن هأر  ننػػػػ ر ػػػػ ألءر رػػػػدحمليتر دصَّػػػػ،ر هرديصعهػػػػدرقألػػػػءرصػػػػ ر  دصػػػػ،ر
 تديف ر دن ر ورمبيؿرصوضنيرمنهماريتصدًارص رم مد ريألعده؛ر ػلر ػدفر
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مصاػار رأتسػػ  ريتػصهيريألع مػػءريتعد ػاأرفعػػأ رصصطػ راتػػنيرراػدر  يفرو
رنعمػلر سػدهلرننػهترقألءريإلردحملريت نهـرا يريتصهيريت أخا؟ر  ّنَّر رألصػدر ف 

 د   صدرأل ألءريأل ي رم جريتصه  ،ريتعد ا أريألهرألػوور ردحمليمصػدرياتػديفم،ر
يتػػ  ويف رتػػدر ًّػػهترسػػع  هدر عريألظهػػويفريآلفأر تػػدرفاضػػ رنًسػػهدرم ػػ ر

رمنوألصد؟
 واجلواب عن ىذا التساؤؿ ادلشروع يسري إْف  اء هللا: 

صصه  ،ر اجملن ،أرًّػد ريألنػاجملفري  ػهر ػل رر فَّر  جريتصه  ،ريألهرن عصَّد د
خطوي ػػػدر معص د ػػػدرم مػػػديتر ر  ػػػ رصعاػػػاأر يألنػػػاجملفر ػػػوريألػػػ  رم مصػػػدر فَّر
سػػدفرم ػػ ريتدضػػءأر  فَّرجملاثيفريتدضػػءر ريادضػػار يادضػػار يتسػػ نعلرميس  
 يتسػػػػ نعلر ػػػػدروردياػػػػ رجتد  ػػػػ .فدألناجملفرنًسػػػػ ريسػػػػ ًّنيرمػػػػاي ريألصعػػػػويترر

يألصع ػػػارم ػػػ هصريألدػػػ  ر يألسػػػ ـأر  ػػػدـر صنػػػهجر  َّهػػػدأرصػػػ رجمل ـر عرخػػػدمتر
 مصن  ػػػػ ر   ػػػػدفرصػػػػدررػػػػد  رصػػػػ ررػػػػويه ر ييفايفػػػػدتأرمثر ػػػػ رم  ػػػػ ريألاسػػػػدأل،ر
ي دا،أرم  ر فَّريتصد يريألهرسد تر ريتدضءرمصػهري  ػوأل   ار يػه  ثار
 م  صرهرماػ رصصػد ير دص ػ،رابتعػ ريألنػاجملين أر ورابتعػ ريألع مػء ريتعد ػار

 نػػػهيفرصػػػدر دنػػػ ر ويمػػػهرصصه  َّػػػ،ر  ر عػػػ ردػػػه   يترصصهدًّ َّػػػ،أرأل مػػػصهير
ر يألًاؽرردسنير اريوثصا.

يألاػػػػػػدص فرمهػػػػػػدريأل ػػػػػػ يفرس سػػػػػػدمهينصدرم ػػػػػػ ر«ريتػػػػػػصهير يتصه  ػػػػػػ،» 
يوسػػػػ ًّدعريألصنػػػػه  ريتعػػػػا  ريألسػػػػ  صرألػػػػ ي ر ص صػػػػدر مصن  ػػػػ ر ػػػػدررػػػػد  رصػػػػ ر
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يثصػػدر يأل غ غػػلررػػويه أرهردػػلرم ػػءريتصػػد يريتويف ثػػ،ر  صهػػدر  ػػاري  اػػدـرمار
صند ػػػهر»ف ػػػ أر  ػػػهرق ػػػاترمنػػػدق،رصصهػػػدر ريا نػػػ،ري  عرصػػػ ر يفيسػػػ صدر ر

ر«.يألشامع،
 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة وفرتات التوقف واالنقطاع: 

فدػػػػ ار«ريألؤ ػػػػدف»منػػػػهر صػػػػدـرياػػػػاصاريجلػػػػومق ر ر  د ػػػػ ري  ػػػػو  ر
ألًنػػػػػايترًّػػػػػد ر ري«رف ػػػػػويفررػػػػػامع صد» «رف ػػػػػويفريألشػػػػػايهني» ػػػػػامًار ػػػػػوؿر

أريألػػ  رمهمصػػدرف ػػ ر ػػوريومًػػدؽرم ػػ رضػػا يف ريأل  همػػهر7536ر-ر7530
يألػػهيهصر يألتػػعطريتصه ػػء رأل شػػايهنيأر  ف ر ػػوؿريتػػهىر ػػهرمػػي  ر عر يف ار
رماػػوفريألصػػدارم ػػ رق ػػار يهػػصراػػدرفا ػػ ر يألشػػايهنيأر  ػػءريألػػهرمًػػ ضر ف 

ر غ  در؟
برفػػػدتصهير ػػػوريألػػػ  رمع صصػػػدرم ػػػ ريوسػػػ ًّدعر يأل صن ػػػ،ر  حمليألػػػ،ر سػػػعدر
ر.(78)م رمايثصدر-م  ر هرمعع ريجلومق رر-يألً ويفر

  ألء,رف فريوس ًّدعريألصنه  ريتصه ء رس عارم ػ رصعافػ،ر من ػ صر
يسػػػػػ  عدبر جتػػػػػد حملرجملاثيفرفػػػػػ يتريوننطػػػػػدعر رمايثصػػػػػدر اتيفخيصػػػػػدرصػػػػػ رفػػػػػ  ررمث

يتصػػػد ي ر  و ػػػ ريوًّ هػػػد رمثرمو ًػػػ رفعػػػ  أرمثريتصػػػد ي ر صعػػػ أرمثريم عػػػديفجر ر
ترًّاديػػػ،رمعد ػػػ رم  هػػػدر ػػػ ألءرفػػػ  رياػػػا بريألدػػػ  ع َّ،أرمثر عػػػ ريألًػػػ ي

                                    
ر.729ر-728لرر3يفيًّنيريادصشريف صرر(78)
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سنوطر غهي ر جملاثيفرقألء.فدتصهير ويأل  رس عارم  ريتايًّع،ريتصتػعط،ر
ألػػ ألءريألػػ ي ر يأل دػػهم رم  ػػ أر يأل ماػػارصػػ ريسػػ  عدبر اد  َّدمػػ ر يألعصػػد ر

 م  هد.
  صػػػدرمػػػا رسػػػييؿرجملخػػػارورلًػػػ رصشػػػا م َّ  أر  ػػػور ػػػلرسػػػصأخ ر ػػػ ير

مػػػػػػءريأل  ػػػػػػام أريألػػػػػػ  ريرػػػػػػ ملريألنػػػػػػاجملفري  ػػػػػػهرم ػػػػػػ رصعدتػػػػػػ ريتػػػػػػصهيريألع 
 ده يمػػ أر يألػػ  رمو ػػ  رياتػػديف ريتعد ػػا ر أل ػػ ر سػػلام ر  صػػ رنًسػػهدر
 ن تػػدجأر ػػلرسػػصأخ جر مػػدر ػػور  ػػورصػػصهير عػػهرينًدػػدأل رمػػ ريألنػػاجملفرهر

ر»معػهرمع ػهرابتعافػ،ريألغ ع  ػػ،أر ػلرجتد حمل ػدر يم ػؤريتعافػػ،ريألع م ػ،ر  ػلرصع ػػـو
 يألػػػػػو ءر صعديففػػػػػ رورلتػػػػػنيرأل اػػػػػ ر ور(79)ر« ا ػػػػػ،ختػػػػػنيرأل اػػػػػ ر يأل 

ر عم   ػػػ،ريأل دػػػهم ر يا مصػػػ،رم  ػػػ ر رننػػػـو أل   ا ػػػ،ريتلؤمػػػ،؟ر  ر فَّرم  صػػػدر ف 
رمد؟::«ريس  عد  ر جتد حملج»؟ر « صه  َّ،يألناجملف»

«ريتػػصهي»مػػ رقألػػءر«رصصه صػػد» يجلػػويب ر فَّر  ؿر  ػػ ردي ػػدحملر ػػ ر
  ػػهر مػػدرق ػػات؛ر ألػػ ألءر فَّرصصه صػػدرصسػػ مهرصػػ رصاًّع  صػػدأرصػػ ريألنػػاجملفري

 عريألوي ػػػنير«ريألغ ػػػ »فػػػ فَّرصصه صػػػدرورم  د ػػػلريألغ ػػػ ر ػػػلرمتػػػ  ر  عػػػه ر
يتػػػد  ريسػػػواريألند ػػػلرأل   امػػػ أر مػػػا طر  صهمػػػدرث ػػػإرندػػػع ر ػػػد يفم ر
م  ر  يفيؾر ا ،ريألغ ػ ر  ثػاجر ريألوي ػنير  رياا ػ،ريألاون ػ،ر نػهيفمصدرم ػ ر

وص ريألشدصلر هررػالرم د ػ ر  يفيؾرجملاثيفريألًعلريإلنسدينرف  أر يألغ  ر ًه

                                    
رأل معاف،ريألع م ،ريتنعوأل،أر يأل  رممم رمدت  د.«ريأل ونساو»  ير ورمعام ر(79)
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ػػػػػػػػدر رءمومػػػػػػػػ،ريألعويصػػػػػػػػلريألػػػػػػػػهر فػػػػػػػػاحملتريتػػػػػػػػصهيريتعد ػػػػػػػػاأر ًّػػػػػػػػب  ير سدس 
  مػدر«.يجلمػنير ػاريألنػاي ما»يألععهريألغده رمعه رمم  ،رر ابس اتديفر  ي

 فَّر ضدف،ر  يريألععهرس لا،ريتصهيرقيم ر مدر راترص ر حملص ػ ريألاي صػ،ريألػهر
يرألػ رفع ػ ريألعن ػ ريألايمػ،ر ه ترجملاثيف درمشالر همػه  ه رليف د ػدر  َّهػدرسػ نـو

يألا  ػػ،أر يألصظػػدـريتعػػا أر يألصمػػوق،ريتعػػػا ريألا ػػءأر م  هػػدر م ػػ ريجلمػػػنير
ر مامابريتػصهير حينػ رجملفد ػ ر   عػد جأر ورحي ػد،ريتػصهير  اريألناي مارمنـو
أل سػػ ن صر عر  خػػدؿرمعػػهم ترم ػػ رقيمػػ ر  م ػػ رده يمػػ  رف عنػػ ريألسػػعع ،ر

ػػػدرسػػػص ر ون ػػػ،رورم عػػػهؿر ور م  ػػػدرصػػػ ردػػػه يتريتػػػصه ير مػػػدر ػػػءأر  َّ
رمػػػهخلررػػػ ئ درصػػػ رقألػػػءرم  هػػػدر ور يضػػػػعهدر م اػػػوؿأر وردي ػػػءر  ػػػهر ف 

ر(معػػػديفؾر معػػػدع)نًسػػػ ر ؛رألع ػػػدفر هيفمػػػ أر  رأل سػػػ عهؿرس ػػػصَّ،ر س ػػػصَّ،ر خػػػاىر ف 
ررد رقألء.

 ادلقاصد القرآنية وكيفية استخالص القوانني ادلوضوعية والكليات: 
ر«رألنػػػػػػاي مايجلمػػػػػػنير ػػػػػػاري» ف ر يألػػػػػػ  رن اػػػػػػه رمصػػػػػػ رمغػػػػػػدمارصًهػػػػػػـو

يألػػ  رمػػا  جر  ػػ  فرم ػػ رسػػع لرق ػػارفتػػدهلريألنػػاجملفأرفػػدجلمنير«ريجلمػػني»
يألػػػػػ  رنعص ػػػػػ رمعمػػػػػلرم ػػػػػ ريسػػػػػ ل لر ػػػػػوينارصػػػػػ ريألنػػػػػاجملفريس ل   ػػػػػدر
صوضػػػػوم  درث ػػػػػإرم اػػػػوؿريألسػػػػػص ر يتعافػػػػػ،ريألغ ع ػػػػ،ر ريألنػػػػػاجملفر عر ػػػػػوينار

رمػهيفار اػا رمػهي ادر مع د اػدر مص نػلرصػ راب ػإر عرصوضوم ،رديا ر ف 
جملخار شالرصوضػومء أرص  هػدرص ػلر مػ،ر ن نػ،رصوضػوم َّ،ر خػاىرصػأخوق ر
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رننايفرمدم،ري   ر نصًػءريألععػإرنً  ػدر ص رمدهريألشهد  .فم    ر قير يف تر ف 
رنطػػػػاارم ػػػػ ريألنػػػػاجملفري  ػػػػهرسػػػػييو  ر خ ػػػػ ري  ػػػػ ر صط ن ػػػػد؛رف نَّػػػػ ردياػػػػ ر ف 

ي  ػػػهرمصػػػهريألصظػػػارف ػػػ رمي ػػػهر نَّػػػ رهررألغدمػػ،أر ـرخ نػػػويرألغػػػ ررػػػء ؟رفػػػدألناجملف
خي ػػ ري  ػػ رمع  ػػدر  رسػػهى ر  راب ػػ  ر ػػلرخ ػػ رقألػػءر   ػػ راباػػ أر خ نػػ ر

«ريألغده ػػػػ،» نظدصػػػ ر ػػػػدفرألغدمػػػػ،أرمثرحيػػػػه ر ػػػػ جريألغدمػػػػ،ر ه ػػػػ،راتصػػػػ،.رفهػػػػ جر
 ػدنوفرف سػًءرمػصعا رم ػ ر  مػاريجلبه َّػدتر ريألاػوفر يألطع عػ،ر يا ػػد ر

 ريتوًّػػو يتر يألظػػوي ارت  ظػػ،ر ػػ ير يإلنسػػدفأر موًّػػ ر ا ػػ،ريألعاػػإر
يألععػػػػهرياػػػػدـر مصًػػػػءريألعع  َّػػػػ،ر يتدػػػػد ف،رنً  ػػػػدراتص ػػػػدأر مػػػػهفنيرثا ػػػػ،ريألعاػػػػإر
رأل غػػػػػػػولر يفي ريتند ػػػػػػػهر يااػػػػػػػصر يألغػػػػػػػد تأر ورم و ػػػػػػػ ر  فر يألع مػػػػػػػء 
يألاشػػػػػ رمصهدأ اػػػػػ ير مه َّ ػػػػػ ريألاعػػػػػ  ر رينطػػػػػ ؽريألعنػػػػػلريإلنسػػػػػدين ر يفي ر

رنطػػاارم ػػ ريألنػػاجملفر سػػئ ،ريألعاػػإريألع مػػءر يمسػػدعرجملفد ػػ .مثردي اػػ رألصػػدر ف 
 خاى.  صدؾرصدد ف،ر ريألاوفر يا د ر توي ا در   د ريإلنسدفر ياا ػ،ر
رننػػوؿرمػػ ر  ررػػء ر ريألطع عػػ،ر يألاػػوفر  دػػويف رمدصػػ،؟ر  ػػلرحيػػ رألصػػدر ف 
 ياا ػػ،ر يا ػػد  ر نَّػػ ر ػػهر ػػه رصدػػد ف،ر  رم ػػ رسػػع لريتدػػد ف،؟ر  ػػلر

 ػػ رقألػػء؟ر صػػدر مت ػػدرسػػ    ريألنػػاجملفررػػهرف ػػءر م هػػدريألنػػاجملفر  َّرص ػػدؿرم
مصهد؛رلفَّرورصدد ف،ر ريألوًّو أر  فَّر  َّررء ر  نػهمار  سػدبر  ًّػلر
  فَّرورءػػدؿرأل مدػػد ف،ر  اػػ يرنسػػ ما ر ػػ دم،ر سػػئ  صدر يأل وًّػػ رمػػدر عر
أر رمػػنير ػػ جريألنػػويناريألع م ػػ،ريألناجملن ػػ،. يألناجملفر يألنػػاجملفرألصسػػ صطن ريجلػػويب 
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ورمنػػهصهدرم ػػ رصسػػ وىرق  ػػءر  رأتصة ػػءأر ػػلرر ػػارديصاصػػدر ػػ جريألنػػوينا
منػػػػػػهصهدرم ػػػػػػ ر م ػػػػػػ رصسػػػػػػ وىرصعػػػػػػا  رفصأخػػػػػػ ر ػػػػػػ جريألنػػػػػػويناريألناجملن  ػػػػػػ،ر
يتوضػػػوم َّ،ر يألسػػػص أر نػػػ   رمػػػدر عريألوي ػػػنيرألصاشػػػ ر فَّريألاسػػػدأل،ري داػػػ،ر
أل سػػ ر دألاسػػدوتريألػػهرسػػعن هدأرفهػػءرهرمنػػصرم ػػ ري ػػوييفؽر  هػػاريألعنػػلر

مًػػػػاضرم  ػػػػ ريوس سػػػػ ـرأل صعنػػػػوؿ؛ر ػػػػلريإلنسػػػػدينر ػػػػدرمه شػػػػ ر حيػػػػ جر ر
 دصػػػػػػػ رم ػػػػػػػ ريتػػػػػػػصهير يتصطػػػػػػػ ر يف ػػػػػػػطري سػػػػػػػعدبرابتسػػػػػػػعَّعدتر يألص ػػػػػػػدهير

 ابتنه  صدت.
 يألعنػػلريإلنسػػدينةر ر ػػ جريألاسػػدأل،رم م َّػػنير ادصػػلر ػػ   َّدم رألػػ ؛ر ػػلر
رمسػػػػ  مار ػػػػلر د دمػػػػ ؛رفػػػػ رخػػػػوييفؽر ريألعطػػػػد ريإلاػػػػءر  ً ػػػػ ر م  ػػػػ ر ف 

  نػػػػبيؿريتػػػػ ر يألسػػػػ وىأر ورخػػػػوييفؽر رريأل صػػػػد  نير تػػػػابريا ػػػػارابألعدػػػػد
رأل مسخر ػا  ر خصػدحملمار ور  ػايجرم ػ ر  ي ريألطدمػدتر مندبر ن و  ر ديـف
خبػػػوييفؽر خػػػػاىأر افػػػػنيريجلعػػػلر يأل ههمػػػػهرحلألندهػػػػ رم ػػػ ريتلػػػػد عار  فػػػػصهصر
د  ؛ر لر ورخطدبرصصه ءر صصطنءرخيد  ريإلنسدن ،ر   هػدرأل  ص ػه در

ر،ريإلنسدفر ه  د.أل ان  ري  هيؼريألهرورم ان ر نسدن 
فدإلنسػػدفرورم ًدمػػلر ر ػػ جريألاسػػدأل،ري داػػ،رصػػنيري ػػوييفؽر يألغ ػػوب؛ر
 ػػلر ػػورم ًدمػػلرصػػنيريألعػػدهريألطع عػػءر صػػنيريألوي ػػنيريتصظويف. نَّػػ رم عدصػػلر نػػوىر
 م ػػػ ريألػػػهرحمل  رمػػػدر ريألسػػػمنير يألعدػػػار يألًػػػيي رصػػػنيريألعػػػدهريألطع عػػػءر يألسػػػص ر
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 ػػ ريألصسػػ  ريألػػ  ر ػػور ويًّهػػ،ر يألنػويناريإلا َّػػ،ريألػػهردامػػ ؛ر ػػلر صػػنيريألغ
يإلنسػػػدفر يألعػػػدهريألطع عػػػءأرورصػػػنيريألغ ػػػ ريتط ػػػ ريألػػػ  ر ػػػورصػػػ ر صػػػاريفمر
ر ػػػػػػػػػدفر  يفيؾر ام ػػػػػػػػػ ر ػػػػػػػػػهرًّعػػػػػػػػػلر رص صػػػػػػػػػد ؿريألعنػػػػػػػػػلريإلنسػػػػػػػػػدين ر   ف 
 مت ػػد.فدألنويناريتشػػديفر أل هػػدرسػػد ن درجتعػػلرًّدنػػ ريألغ ػػ رصػػهيف  در ر  ػػديفر

  ػػػػػػػويناررصاػػػػػػػوتتريألوي ػػػػػػػنيأريألػػػػػػػ  رمنػػػػػػػا ر اػػػػػػػه يترصصه  ػػػػػػػ،رم م ػػػػػػػ،
صس ل دػػ،رصػػػ ريألنػػػاجملفرقيمػػػ أر  راػػػ رصدػػػد  ،ريألنػػػاجملفرم  هػػػدر يسػػػ  عدمدر

ر.(30)  مد  ر ن دًّهدرص ر ع  
 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة وبعض ادّدات ادلنهاجية: 

يأر صصهػػػػد ر ف ر ػػػػ جريألاسػػػػدأل،ر يػػػػه يتريتصهدًّ ػػػػ،ريألناجملن ػػػػ،ر  ػػػػ  رًّػػػػه 
َوَمػػػػػػػا َأْرَسػػػػػػػْلَناَؾ ِإالَّ َرَْحَػػػػػػػًة ﴿ي داػػػػػػػ،ر  دص هػػػػػػػدر  مهػػػػػػػدريفحػػػػػػػ،رأل عشػػػػػػػام،ر

ػَن اّللِّ نُػوٌر وَِكتَػاٌب مُّبِػنٌي ﴿أر(707ي نع د  )ر﴾لِّْلَعاَلِمنيَ  *رقَػْد َجػاءُكر مِّ
ػِن الوُُّلَمػاِت  ْػرُِجُهر مِّ يَػْهِدي بِػِو اّلّلُ َمػِن اتػَّبَػَع ِرْضػَوانَُو ُسػُبَل السَّػالَـِ َوُُ

ِْنِػػػِو َويَػْهػػػِدي رأ(76-75يتدهػػػه  )ر﴾ِهْر ِإََل ِصػػػَراٍم مُّْسػػػَتِقيرٍ ِإََل النُّػػػوِر ذِِ

                                    
يألدػ  ر يألسػ ـريفػورنػب ؿرر فر صدؾريألعهمهرص ريآل تر ي خعديفرًّد تر   ارصع بيتر عتهدر س ،أر نسع هدر أل  رم  ػ (30)

مػػػػػدر  ػػػػػه در ػػػػػءريألنػػػػػاجملفر=ًّػػػػػاىريأل اػػػػػه ررألاػػػػػ ريتع ػػػػػب ريألو  ػػػػػه ريألػػػػػهري؛ـ ػػػػػهيفر   ػػػػػهر مػػػػػ جريت هاػػػػػ،ر رصعػػػػػا ه

لَػػق َعلَػػْيِهْر ِإفَّ ﴿يألاا أ ألػػ ألءرًّػػد ر ريأل صبمػػلر َِلِػػَ  َلَرَْحَػػًة َوِِْكػػَرى ِلَقػػْوـٍ  َِ  َأَوََلْ َيْكِفِهػػْر َأّنَّ َأنَزْلنَػػا َعَلْيػػَ  اْلِكتَػػاَب يُػتػْ
 .(15العنكبوت: ) ﴾يُػْوِمُنوفَ 
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 ػػار  اهػػ ر ػػ جريآل تر ريتدضػػءر ضػػع ر ر يهػػا ريألًتػػدهلر يتصد ػػ ر
ي د ػػ،رابألاسػػػوؿر ابألاسػػػدأل،أر  ػػػءروررػػػءرًّػػػب رصػػػ رقألػػػءر  يألػػػ،رم  ػػػ أر
ألاػػ ر وأل هػػدريتصه  ػػ،ر  ػػؤر ا ػػ رصػػ رقألػػء؛رفاو مػػدريفحػػ،رمتػػنيرت ػػ،ر

غابرم ػػػدبر عتػػػهدرمػػػ ر  ػػػ رصػػػ ري ق ػػػدفرصػػػ ريألنويمػػػهري  ػػػوأل ،رمسػػػ 
فاػػوفريألاسػػدأل،ر يألاسػػوؿريفحػػ، رمغػػ ر  ػػ  يرصػػ ريألنتػػد أرفػػ رما  ػػ ر ػػدرور
مطػػػػػدؽأر ورمعع َّػػػػػ،رألشػػػػػايهنيريإل ػػػػػار ي مػػػػػ ؿر ع صػػػػػدأر ور ػػػػػا،ر ر ػػػػػ جر
يألاسػػػػدأل،ر رػػػػامع هدرل  رصعػػػػ رصػػػػ رصعػػػػدينرياػػػػا،ر ي  ػػػػلر ػػػػلريألط عػػػػدتر

نيريإلاب ،ر  ريألنهيفريتش ؾر ػاريألط ػ ر دا ري عدهإأر ي  لر ريتصدف
يأل اػػػػػػا رر يجلػػػػػويحملأر ي  ػػػػػػلر ريتتػػػػػػديفريتصػػػػػػنيأر  ػػػػػػور ػػػػػػهيفرصشػػػػػػ ؾر ػػػػػػا

 يألااي ػ،أر ي  ػػلر ريأل ا  ػػ ريأل شػام ر يأل ب  ػػ،روريإلقوؿر يإلختػػدعر
 ي  ػػلر ريأل شػػػامنيرص  ظػػػ،ريتند ػػػهريتعنوألػػػ،ر يأل ع  ػػػلر يألغده ػػػ،ر يفمدمػػػ،ر

يفي  ريإلنسػدن ،رياػا أر ورصػدر ػدـر أل ػلرم ػ ريتددحلر ي  لر ريألعنػو ريإل
يس  صده ر ي  لر ريألععد  ريأل و   .ف راديفارمعد  رهرمنصريألػهأل لرم ػ ر

صند ػهريألنػاجملفريألع  ػدر» ًّوبر  ريس اعدبر ديفس هدأر  اػ ي. صدرمعػه ر
 تػػد ر  ػػ  ،راث  ػػ،ر ر ػػ جريألشػػامع،أر ػػلر ػػءري  ػػلأر معػػه ر«رياد مػػ،

«ريأل ععػػػه  ت»صعنوألػػػ،ريتعػػػدينر  رصػػدرمط ػػػ رم  ػػػ ري  اػػدـريألػػػهرمعػػػهرمػػ ر
يسػػ  صد  رصػػ رقألػػءري  ػػلر ر ػػ جريألاسػػدأل،ري داػػ،ر  ويسػػ  صد رم صط ػػ ؛ر
 ف ريألععد  ر الرصدرم صد أل رصع  ،رابأل ب  ،أرفهءرصند ػهمَّ،ر صعنوألػ،ريتعػ ر
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م ػػػ ر ف ر ػػػ جري صػػػويفرمغ ػػػ رم  هػػػدر فَّرصػػػدرخً ػػػ ر ام ػػػ ر رحملصػػػ ر ػػػهر
رخً ػػػػ رم ػػػػ ر عػػػػ ريألع مػػػػد رتهػػػػاتر ػػػػاحملتر رحملصػػػػ رجملخػػػػا ػػػػدر ف  أر  ر  َّ

رآلخام .
 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة ضمانة إلعادة بناء األمة: 

نظػػدـريا ػػد ر صػػدجرخػػدأل ريا ػػد ر ي   ػػد رمعػػديفؾر معػػدعرم ػػ ريألب ًّ ػػ،ر
ََْواََّ ُكلََّهػػا ِبَّػػا تُنبِػػُ  اأْلَْرُإ َوِمػػْن َأنفُ ﴿ ِسػػِهْر ُسػػْبَحاَف الَّػػِذي َخلَػػَق اأْلَ

فهصػػػدؾررأأر  ػػػ ريألػػػب ًّار ر ا ػػػ،ر يهعػػػ،(26مػػػ  )ر﴾َوِبَّػػػا اَل يَػْعَلُمػػػوفَ 
فدمػػػلر  صػػػدؾرصصًعػػػلرم وألػػػهرمصهمػػػدراثألػػػإرمصػػػهريودػػػد ر  ريوأل نػػػد أرفػػػ قير
ينًدػ رفهصػدؾر  يف ر خػاىر  ر  يفرجملخػاأر  ر يخػلر ػ يريألصظػدـريألب ًّػػءر

يألػهرمنػو ر عر«ريألوي هم،ريتد مػ،»صدرحيوؿر اريإلنسدفر  اريألسنوطر ر
يإلديػػػػدفرم مصػػػػ،ريألطع عػػػػ،ر  ريتػػػػد  رم ػػػػ ر ػػػػلررػػػػء أ دوم هدر عرصاًّع ػػػػ،ر

 صط ن،.ر
يأرفو همػػػػػػ ر  يإلنسػػػػػػدفرصػػػػػػهينر طععػػػػػػ أرفهػػػػػػورهرخي ػػػػػػ رأل اػػػػػػ ر   ػػػػػػه 
يألدػػغاىرأل سػػ ريألًػػا أر ػػلري سػػا أر   همػػ ريألاػػؤىريإلنسػػدن  ،روريألنع  ػػ،ر

ر ر  ػػػػػػاريألو ػػػػػػهماريألدػػػػػػغاىر يألاػػػػػػؤىرمعػػػػػػ ررػػػػػػعوب    عدهػػػػػػػلر وريألنػػػػػػـو
 ء معدتر  صص رأل  ان ريأل عػديفؼأرفدأل ػفأل أرفدأل عػد فرابجتػدجردن ػ رمدمػ،ر
رم انػػ رابألععػػد  رينط   ػػدرصػػ ريأل و  ػػهرأل ان ػػ ر يألعمػػايفأر  ع هػػدرور ػػهر ف 

 يأل ب  ،.
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  ر  يفيتريجلػػهؿر يألدػػعو ر ياعػػوطرألػػهىري صػػصردػػه رينشػػطديفيتر
أر  ػهرمعػه ر مننير ايمدتأر مظهػارمعدمصػدتر ػاري صػصر يألشػعوبر   ػد ت 

م ءريونشطديفيتر يوننسدصدتر ري ص،ريألوي ه رقي دأر ارفدػده هدر  ر
رماوفرألالر ص،ر ف هػدر  ار ًّ دادأر لسعدبرف  ً،رأل ألءرف نَّ رور هر ف 

  رجملأل  ػػػػػػ،ر  رصػػػػػػصهيرصصهػػػػػػدراث ػػػػػػ ر صسػػػػػػ ماأل   همهأر ًّعػػػػػػلر«رصاػػػػػػدنـب»
،رور ر  ػػػديفريونشػػػطديفيتر يوننسػػػدصدترمدػػػ ر ر  ػػػديفريألعصػػػد ر يألًدم  َّػػػ

ياػهـر يأل لامػ ر يأل ًاػػءأر   ػه ريتند ػػهر يألغػد تر ػػ م رم ػ رسػػدهار
 م ءري مايضأر دوؿر ًّه هدر ريوجتدجريإلادم .

 فَّر سػػػػػػػػدهلر    يتري  ػػػػػػػػوي ريوننسػػػػػػػػدصدتر  ضػػػػػػػػعهدر ر  ديف ػػػػػػػػدأر
 ًّع هػػػدرمدػػػ ر ر  ػػػديفريألعصػػػد رورياػػػهـأرمن تػػػءرصعافػػػ،راتصػػػ،ر طع ع هػػػدر

رمػػص صرمصهػػدأر   ػػ رمػػ صرقألػػءأر  سػػعدمدر صاوت ػػ در يآلاثيفريألػػهردياػػ ر ف 
يرا ير    ؟ رفامه    صصظوص،ريتند هريألع  درمعهر  ديف يرمًس   

  ص صػػدريتسػػ م،رأل سػػ ر ػػهم درصػػ ري صػػصأر أل سػػ ريسػػ  صد  رصػػ رتػػد ا ر
يوخػػػػػػػػ  ؼر يوننسػػػػػػػػدـر عػػػػػػػػهريأل و ػػػػػػػػهأر  ريونشػػػػػػػػطديفر عػػػػػػػػهريوأل ئػػػػػػػػدـأر

يألظػػػوي ارا ػػػلرتػػػوي ار ع ع ػػػ،رف هػػػدأرر يوخػػػ  ؼر عػػػهريوهػػػ  ؼ,رفهػػػ ج
رػأ در رقألػءررػأفر ن ػػ،ري صػصأرألاػ رفعػػلريألغ ػ ر  ثػاجر ريه  فهػػدر  ر
يخ  فهػػػػدرابيفحملأرمػػػػػهخلر  شػػػػالر ػػػػػو ر فعػػػػدؿر ريه  فهػػػػػدر يخ  فهػػػػػدأر

 ر(معدألػػػػػػػػػػ )فػػػػدوه  ؼر صػػػػدؾرمػػػػهؿرم  ػػػػ ر م ػػػػ رفعػػػػلريألغ ػػػػ رف ػػػػ ر وألػػػػ ر
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يًعػػػ﴿ َْبِل اّللِّ َجَِ ِْ  واْعَتِصػػُمواَِْ ُِْكػػػُروْا نِْعَمػػَة اّللِّ َعلَػػػْيُكْر ِإ ا َوالَ تَػَفرَّقُػػوْا َوا
ُكنػُتْر َأْعػَداء فَػكَلََّف بَػػػنْيَ قُػلُػوِبُكْر فََكْصػَبْحُتر بِِنْعَمتِػػِو ِإْخػَواًّن وَُكنػُتْر َعلَػػَق 

 َُ ُ اّلّلُ َلُكػْر آ َهػا َكػَذِلَ  يُػبَػػنيِّ نػْ َن النَّاِر فَكَنَقػذَُكر مِّ تِػِو َلَعلَُّكػْر َ َفا ُحْفَرٍة مِّ
أر  ريوخػػ  ؼرمشػػ رألًعػػلريألغ ػػ رف ػػ ر(702جملؿرممػػايف )ر﴾تَػْهتَػػُدوفَ 

ػن فَػػْوِقُكْر ﴿ وأل رمعدع ر َعَص َعَلْيُكْر َعَذاً  مِّ ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلق َأف يَػبػْ
َِ بَػْعػػػضٍ   َأْوِمػػػن َتْػػػِ  َأْرُجِلُكػػػْر َأْو يَػْلِبَسػػػُكْر ِ ػػػَيعاً َويُػػػِذيَق بَػْعَلػػػُكر  َْ

ِت َلَعلَُّهػْر يَػْفَقُهػوفَ  فَػَنُسػوْا ﴿أر(65ي نعػدـ )ر﴾انوُْر َكْيَف ُنَصػرُِّؼ اآلَُ
ػػنَػُهُر اْلَعػػَداَوَة َواْلبَػْغَلػػاء ِإََل يَػػػْوـِ اْلِقَياَمػػِة  ُِّكِػػُروْا بِػػِو فََكْ َريْػنَػػا بَػيػْ َّػػا  َحوِّػػا بِّ

فاا ػػػػدترر(74هػػػػه ر ريتد)ر﴾َوَسػػػػْوَؼ يُػنَػبِّػػػػ ُػُهُر اّلّلُ ِ َػػػػا َكػػػػانُوْا َيْصػػػػنَػُعوفَ 
ػػػ رماػػػوفرن ػػػدهيريإل ػػػ ار قيرجتد  ػػػ ر ػػػ جريألنػػػوينا؛رف  َّ درمص هػػػءر عر ف 

 مم هدر عد  رصص ويف ي.
ر
ر

 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة وفرقة األمة: 
فادنػػػػ ررأألنػػػػهر ػػػػه تريوننسػػػػدصدتر راتيفمػػػػخر ص صػػػػدر طع عػػػػ،ريف سػػػػ ،

ر ػػػػاترفا  ػػػػدر  ويهػػػػ ر صػػػػ ي  ر ريتدضػػػػءأر ر ينع نػػػػ رم ػػػػءرن    هػػػػدر ف 
يوخ  فػػػػدترمػػػػ ريوخػػػػ  ؼر رفهػػػػصري طػػػػدبريألنػػػػاجملين ر مطع ندمػػػػ رصػػػػ رر
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  دبأر يوضطايبر رفهصريألع  ،ر ػاريألا ػدبر يألسػصَّ،ر يوخػ  ؼر ر
مًسػػػػػ ري طػػػػػدبر أت م ػػػػػ أرمثرمطع نػػػػػ أرف ػػػػػصرمًػػػػػديفؽريخ  فدمصػػػػػدريأل ديفخي َّػػػػػ،ر

 ريألا ػػػػػػػدفريألدػػػػػػػعغ،ريألهمص َّػػػػػػػ،أر هرمعهػػػػػػػهر راتيفخيصػػػػػػػدري ػػػػػػػا ،رابألا  َّػػػػػػػ،رمػػػػػػػ
يوًّ مػػػػدمء ريإلسػػػػ صء ر ييفمػػػػعطريه  فصػػػػدرابًّ مػػػػدعر  م صػػػػدرم ػػػػ ريألا ػػػػدبر
يألاا أ مًا صدرابخ  ؼريألا م،ر وأل ر  رنسػ دفر  رجتد ػلر عػ رصػدر يف ر

ػنَػُهُر اْلَعػَداَوَة َواْلبَػْغَلػاء ِإََل ﴿ف  ر ُِّكِػُروْا بِػِو فََكْ َريْػنَػا بَػيػْ َّػا  فَػَنُسوْا َحوِّػا بِّ
 .(74يتدهه  )ر﴾ِة َوَسْوَؼ يُػنَػبِّ ُػُهُر اّلّلُ ِ َا َكانُوْا َيْصنَػُعوفَ يَػْوـِ اْلِقَيامَ 

 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة وفصاـ األجياؿ: 
 رمدػػػاتر ػػػ يرمايًّػػػنير  يفريجلدنػػػ ريألػػػهمق ر ردن ػػػ ريوننسػػػدصدتر
 عػػهرسػػ د  ريألصمػػوق،ريألع مػػدينرألًػػ  ر وم ػػ،أر  عػػهرصػػدر ػػاحملترجملاثيفريأل ػػويفيتر

يت   نػػػػ،ر رمػػػػهيخلرتػػػػد ار ػػػػاري نسػػػػدؽريأل ندف ػػػػ،ر ياتػػػػديفم،أريألع م ػػػػ،ر
يألًدػدـر ػار»ف غ تر ع ع،ريوننسدصدتر معدمص رجملاثيف ػدأرفػؤحملترتػد ا ر

أرفًػػػػػءريتدضػػػػػءر ػػػػػدفريجل ػػػػػلريأل  ػػػػػ رمن ػػػػػهريجل ػػػػػلريألسػػػػػد  أر«ي ًّ ػػػػػدؿ
 ريألشػػعاي )ر﴾قَػػاُلوا بَػػْل َوَجػػْدَّن آَ ءَّن َكػػَذِلَ  يَػْفَعلُػػوفَ ﴿ م شػػعَّإر  يثػػ ر

بَػػػػػْل قَػػػػػػاُلوا ِإّنَّ َوَجػػػػػْدَّن آَ ءَّن َعلَػػػػػػق أُمَّػػػػػٍة َوِإّنَّ َعلَػػػػػػق آَ رِِىػػػػػػر ﴿رأ(74
وََكػػَذِلَ  َمػػا َأْرَسػػْلَنا ِمػػن قَػْبِلػػَ  َِ قَػْريَػػٍة ﴿أر(33يألبخػػاؼ ر)ر﴾مُّْهتَػػُدوفَ 
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َرُفوَىا ِإّنَّ  َعلَػق آَ رِِىػر  َوَجْدَّن آَ ءَّن َعَلق أُمَّػٍة َوِإّنَّ  مِّن نَِّذيٍر ِإالَّ قَاَؿ ُمتػْ
ر.(32يألبخاؼ ر)ر﴾مُّْقَتُدوفَ 
 ػػ يرفػػ فَّرفدػػدـري ًّ ػػدؿراعػػلريو ػػ ر  ػػ  يرصػػدرمنػػوؿررمدػػاتر ر ص ػػد

    ر جل لر    ر  ورحيد ؿر اد ر م ييفرم رجتد حملجرألعع رسص ر مػد يتر
معػػهرمدػػ  رريألسػػد ناأرحملصػػدينرمػػ رحملصدنػػءأر صػػدر ػػدفر ػػدا در رحملصدنػػءره

ر اص.ألبصدينأرًّ  صدرم رًّ 
رمصعػػ ر عر رير ًّهػ ر يفضػػءرمصػ رصػػ ر  يهػلرص ػػ     ػدفريإلصػػدـرم ػء ر ػػـا

أحسػنوا تربيػة أبنػائكر »  جريألظد ا رص رس ًصد؛رأل ألءر ثارمص ر ن  ر دؿ 
َمانكر ر خلقوا لزماف  ري   .(37)«فإَّنَّ

 صػػػ ر صػػػدرمعػػػه ر يضػػػا درخطػػػأريألػػػ م رحيا ػػػوفرم ػػػ رًّعػػػلر  صػػػدههصر
صرمظ مػػو  صر رقألػػءر  َّرت ػػص::ر متػػػاة  صر ػػويف ر عػػ ري  ػػلرصػػصهص.  َّ

رمع مػػػو صريألا   ػػػدتر ػػػصرمصًعػػػو صأر  ػػػدفرم ػػػ هصر ف  صػػػ ر  ػػػإرم ومهػػػوفر  َّ
  ً َّػػ،ر  يفي،ريأل ًد ػػ لر يجلبه َّػػدتر رريألناجملن َّػػ،ر يإلسػػ ص َّ،أ مهيف و صرم ػػ 

يتند ػػػهر يألغػػػد تأر صعافػػػ،ر  ػػػصريألًػػػا عر يتًػػػا يترابألصسػػػع،رأل ا   ػػػدتأرر
رم ع مػػػػػوير  ور ػػػػػأفرمي ػػػػػهريآلاب رم ػػػػػ ري رماػػػػػدفاوير  ف    صػػػػػد رضػػػػػا يف ر ف 

ما ًويرابدفظػ،رم ػ رصػدر يفثػويرأر ػلرم ع مػوير  ػ رمعصػوفرم  ػ ر متػ ًوفر
                                    

ر.7987يفيًّنير يريألع م،أررااري  ر مرياهمهأر   ت ر ييفريجل لأرر(37)ر
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رن ا ر ثػارينشػطديفري ًّ ػدؿر ريخ  فػدتر  أل  ر يفورقألء.  صدرديا ر ف 
يتصع ػػػػ رمػػػ ريإلخػػػػويفر«ر ػػػببريألوسػػػػطريإلسػػػ صء ر»ي صػػػ،ر ر ػػػوؿرحملمػػػػ صر
 فَّررػػػعدبريألصد ػػػام  ار  ػػػابر« ر» رصدضػػػء  ػػػوريألعػػػ»يتسػػػ مار رصدػػػار

  ػػور ر وألػػ ر ػػ يرمعػػؤرمػػ ر ػػ جر«ر أل صػػدرصػػ ررػػ وخريإلخػػويفر ص نػػه  ص هص
 يألظد ا ر شالر و  .

رمػػػػػهيف وير ر يألػػػػػهمد ر يت عػػػػػدص ارصػػػػػنيريألشػػػػػعدبر ف   صػػػػػدرمصعغػػػػػءرأل مػػػػػا ا  
ر يتعػػػػػػػديفؼريأل يث َّػػػػػػػ،ريتصنوألػػػػػػػ،رمػػػػػػػ ريآلاب رر فَّر مًد ػػػػػػػ لر ًّبه ػػػػػػػدتريألًهػػػػػػػـو

ريألصن  ػ،»مع ويفترف مدرماؼر ػر  ًّ داصأر يأله ي ًّهي ر  ررػالر«ريألع ـو
ريتنعوأل،رألهىريألشػعدبأررمًس ر فن ر م مهدرمدع ر ف ر ماوفر ءريألًهـو

 ي ًّ ػػػػػػدؿريألطدألعػػػػػػ،ر يتسػػػػػػ ماريجلػػػػػػه أرفمػػػػػػدر ػػػػػػدفرميخػػػػػػ رألػػػػػػهىريآلاب ر
 ي ًّهي رابم عديفجرصس َّمدتر  تػد رمػ ر د  ػ،رأل صنػدميروردياػ رأل شػعدبر

رأيخ   دأر  رم نع و دراب س وبرقيم أر  قير ع و در  ر  ا ػوير ي  صد ر  ف 
 شػػالر  ررخػػارفسػػ اه راػػصرينًدػػدؿرمػػ رمدػػا صأر فدػػدـرحيم هػػصر
م ػػػػ ريففػػػػ ريألعدػػػػػار    ػػػػ ر صػػػػػدرف ػػػػ أرف عػػػػه رتػػػػػوي اريأل اًػػػػ ر يأل ًسػػػػػ  ر

ر يأل عهمنيرابأل موعر يون شديف::
رابتدضػػءأر دد ألػػ،رأل يفمػػهي ر أل ػػ رر أر يألعػػ شر مػػدرمعػػه رمصػػه صرمشػػعةإ 

ف  ر  ريأل ل ءرمص ر يونس خرصصػ ر  رمهػهريآلاب ر ي ًّػهي ريسػ طدم ر
ردنػػ ر مم  ػدترمطع ػػ ريألًنػػ ريإلسػػ صء ر ألػػور ر عػػ رًّوينػػ ريا ػػد أر ف 
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ف ػػصرماػػ رأنوم ػػدرصػػ ريونػػهصد،ر  ريوص ػػبي،ر يأل ػػهيخلر ػػاريألػػهم ر يأل ندفػػ،ر
بيـري  صػػد رأرفادنػػ رمم  ػ،ريأل ػ«يألع ػ ر ياػايـ» صػدؾريخػ  ؼر عػ ر ػػار

 ي ًّ ػػدؿريألطدألعػػ،رابألػػهم رسػػه ،ر سػػ ط،أرورم مػػ رم  هػػدر ػػايعرنًسػػءفر
 ور ػػايعرصػػنيريألوي ػػنيريوًّ مػػدمء أر صَّػػدر ػػ جري ًّ ػػدؿرفػػ فَّرصعدت ػػدر عػػ  ر

يأر مدػػػهؽرم  هػػػدر شػػػالر   ػػػ رصصطػػػوؽرياػػػهمإريألندهػػػل ر يكػػػوف »ًّػػػه 
ر  ػػلرقألػػءرتًّػػص(33)«ّنر القػػابض علػػق دينػػو كالقػػابض علػػق َجػػرة مػػن

مػػ ريألًدػػدـر يألًػػا ؽرياده ػػ،ر ػػاريألػػهم ر يأل ندفػػ،رن   ػػ،رمػػهيخلري نسػػدؽر
 يأل ندف ،أر أتث ريألصس ريتعا ريألغامريألع مدينريألسدههرمدت  درخبد ،.ر

                                    
 مر اػ صرمػػ رممػا ر ػػ ررمدػ ؛رفًػءريف يمػػ، رمػ رم عػػ،ر ػ رويتعػ ر ػا  رءػػاب؛رألاػ ريإلسػػصد ر دألنػد  رم ػ ريجلمػػا ر(33)

 ػ ر عػدفريت سػد لر رثندمػ أر منػدرق ػاجريرًّديفم،ريأل لمءرم ر مر ص ،ريألشععدينأر م ع،رألاأر مما رءهوؿرهرموثنػ ر  ػهأ
  ريف يمػػ، رمػػ رممػػار ػػ رر  ػػ ألءر  ػػور ص ػػ،رءهػػوؿرهرموثنػػ ر  ػػهر منػػدرق ػػاجري ػػ ر عػػدفريت سػػد لر رثندمػػ ر مععػػ ريألػػ   أ

 نػػ ريتصػػد  .  ريف يمػػ، رمػػ ري ػػ را عػػ،أر  ريف يمػػ،رمػػ ري ممػػشأر   مهػػدرررػػد ارمػػ ر نػػ ر ػػ رصدألػػءأر ممػػارمػػا  رمػػ 
ممار  ررػد ارضػع  رر[09869[]047490يجلاار يأل عهملرو  ر مر دمت{]04فًءر}صهأل ر هرمداار سمدم أر

سػ  مدفر ػ رصهػايفري ممػشرصشػهويفرابأل ػهأل  رصا ػارر00357 ن ريتصد  أر  ر]ًّػدصنيريأل ادػ لرأل عػ ين[ررما ىرم 

  ػػار[معػػهرير ػػ را عػػ،ريخػػ  طر رجملخػػارممػػاجر ر00740]ر[729635 عنػػدتريتهألسػػارو ػػ ر  ػػا{]24صصػػ أر  ر}
ا عػػػػ،ر ػػػػدفرمػػػػهأل رمػػػػ رر ػػػػ ريرمعػػػػهر[00529]ر[775389يف{]ػػػػػػػي ا  ػػػػوفرو ػػػػ ر ػػػػ 72مصػػػػ ريتصػػػػد  أر  ر}

[ر يألع هنػػػػػءر04074صدًّػػػػػ،]ر[ر ي ػػػػػ 04247]ر ر ي  ػػػػػػ[ر سػػػػػص ر ب00285يألتػػػػػعًد أر ينظػػػػػارًّػػػػػدصنيري ػػػػػ ر عػػػػػدف]
[ر09072ه][ر صسصهر ح07973ياد ص]ر[ر صس هيفؾ02058[ر ]03360 يأل ص  ]ر79980[ر30792يألاؤى]

ر[ر33/0587[]78472[ر صع صريألطؤيينريألاع ]00752[ر يألشدص ا]07776[ر يألعبييف]09074/03 ]
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 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة وإعادة صيا ة اخلطاب اإلسالمي: 
ور ػػػػهرصػػػػ رمغ ػػػػ ررػػػػدصلر رخطد صػػػػدرأل شػػػػعدبر ألحًّ ػػػػدؿريألطدألعػػػػ،أر

 ػػإر فَّري طػػدبريألػػ  ر ًّػػ رألػػ،اب رفاػػا هصأر  ػػاؽر  سػػدهلريإل صػػدعر 
يألػػػػػهريسػػػػػ عم  ر ر  صػػػػػدمهصرهرمعػػػػػػهرقيترفدم  ػػػػػ،ر  رأتثػػػػػ أر ر ًّ ػػػػػػدؿر
يألشػػػعدبر ي ًّ ػػػػدؿريألطدألعػػػ،أرفػػػػ ر ػػػػهرصػػػ رصصطػػػػ رًّهمػػػهر  سػػػػدهلر  صػػػػدعر
 خػػاىرصغػػدما ر   ػػيرًّهمػػه رفدم ػػ،رمصع ػػ رمػػ ر يفيسػػدترص عمنػػ،رألعن  ػػ،ر

 َّد صأر يأل ندفػػػػػػ،ريته مصػػػػػػ،ر صا  عد ػػػػػػدر  ع ع هػػػػػػدأريألشػػػػػػعدبريألسػػػػػػدهه ر نًسػػػػػػ
 يتند هريألناجملن  ،ريألع  درياد مػ،ر ػءريتصط ػ ريألسػ  صرابجتػدجر مػد  ر ػ دم،ر

 ي طدبريإلس صء .
 رًّ ػػلرجملابهصػػدر  ًّػػهي تر  ررػػطار عػػ رصػػ رًّ  صػػدريفػػ ر ػػدفريألدػػايعر

 مػػػدـأرصػػنيريااػػػدـر صػػػنيريوسػػػ عمديفر ي طػػدبريألس دسػػػء ردػػػويفريأل   ػػػبر يو 
   ػػػػػصر سػػػػػدهلريأل اامػػػػػءرأل  مػػػػػد  ؛رألع   ػػػػػ رابسػػػػػ عد  ريا ومَّػػػػػ،ر يدفظػػػػػ،ر
م  هد. صَّػػدر رًّ ػػلر ػػيو ريألشػػعدبرفػػ فَّري ممػػدؿريألع م  ػػ،ر يأل ندف َّػػ،ر يألًص   َّػػ،ر
 يوًّ مدم َّػػ،ر ي  مَّػػ،ر طػػاؽرف  ًػػ،ر  ػػا ر ػػءريألػػهرمدػػ  رص ػػد م رأل صػػدف ر

  ص.يألشعدبر مً  ر د د صأر  رعديف صر   ي
  صػػدرأي ر  يفريألًنهػػد ريتعد ػػام أر معػػه رخطويفمػػ ريألعدألغػػ،ر  ػػعو   ر
يأرفػصا ر يألاع  ,رفػ فَّر نػوؽريألشػعدبر ي ًّ ػدؿريألند صػ،رم  صػدر عػ  رًّػه 
رنسدمه صر الرصدرنس ط نيرم  ريأل همة أر ن سػاراػصرسػع  أر صطدألعوفرلف 
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دهه رف ػػ أر نع ػػصهصرم ػػ ريوأل ػػبيـر ػػ ر عػػهريألػػومءرم ػػ ر ي عهػػصر يأل ندفػػ،ريألسػػ
يتريألصوم َّػػػػ،ري طػػػػ  ريألػػػػهر  يألنتػػػػد ريألػػػػهر ا هػػػػدرم ػػػػ هصرمدػػػػا صر يأل غػػػػ ة

 ديفسػػ،ريوًّ هػػد رألعصػػد رفنػػ رر فػػاحملتر ػػ يريألوي ني.  صػػدروررػػهرصصه  ػػ،رمػػ 
تر ر ػػ  ريتسػػ ماأر ألح   َّػػدتر  سػػدهار يفػػد ري يفضررًّهمػػهرألح  ػػا َّ

ػػػػد ررػػػػء رصػػػػ رثوي ػػػػ ريألعن ػػػػرفنه  ه ر يألشػػػػامع،أر ػػػػلرورمػػػػي  ر عرمغ ػػػػ ر    
ػدرصعد ػا يرسػ  م درث ػإر مي  ر عر مد  ر صد رفن ريأل همة أرأل  علرصصػ رفنه 
رمصًدػػلرمػػ رمدػػاجر  ي عػػ أر رماػػوفرص ػػهمص در  فر ف  مسػػ ط نيريإلنسػػدفر ف 

رمصًدلرم رمن هم ر  رم  د حملثوي  ررامع  . ر صعد ا ير  فر ف 
 ة: ادلقاصد القرآنية العليا وتصحيح مسارات الفتوى ادلعاصر 

 فَّرفنهد تر رمدويفريإلن د،ريألًنهػءرمغ عػويرم ػ ر ػ جري حملصػ،أر حملصػ،ر
 وسػػدهلر  ػػ  أر  ػػهر«ريأل ػػهم ر يأل ندفػػ،» يألًدػػدـر ػػار«.فدػػدـري ًّ ػػدؿ»

يف مصدرص رصا ن هصر  هيفي صرصػدرم ػ ريألع  . صَّػدريألًن ػ ريتعد ػارفنػهرم ػبر
 ر عريألشػءرمدػاتر ػ يرم ػب ير  ػ ص ػدأر فػنيريألا ػ مرم ر  ي ر ػ يريألػه يفر 

يألنػػػػػد يفرم ػػػػػ ريف ريجلبه َّػػػػػدتر عريألا  َّػػػػػدتأر«ريألًن ػػػػػ ريألػػػػػصً » ر ًّػػػػػو ر
   يفيؾريتند ػػػهأر يوأل ًػػػػدتر عريتدػػػػدحلرفاػػػدفرفنػػػػ ريألا ػػػػ م ر ف ػػػػد ي صر
ف صػػػػػػ،رأل صػػػػػػػدارمػػػػػػػ ريألػػػػػػهم ر يأل ػػػػػػػهمة أرل  ػػػػػػػار ػػػػػػدر دنػػػػػػػ ر ػػػػػػػ  رمػػػػػػػدًّ  ر
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عم  ػػ،ر وررػػءر فَّريتسػػئوؿري  ػػؤرمػػ ر ػػ جريادألػػ،ر ػػوريأل(ر32)تشػػا  ص
يأل ع  م َّػػػ،ريألػػػهرمصػػػ يريألًن ػػػ ريتعد ػػػاأرفهػػػ جريألعم  ػػػ،ر رًّوينعهػػػدر   هػػػدر ر

فمػػػدرهر«ري سػػػ دقر يألطدألػػػ ر يألا ػػػدبر يتيسسػػػ،» دًّػػػ،ر عر مػػػد  رنظػػػار
مػ ع ػػهريألصظػػار ر ػػلرًّوينػػ ريألعم  ػػ،ريأل ع  م ػػ،أرث ػػإرمعػػد ر صدي ػػدر شػػالر

 رػػدارخطػػطررسػػ  صأرف نَّػػ رورءػػدؿرأل ان ػػ ر تػػ،ر ر ػػ  ريتسػػ ماأر  
يأل صم ػػػ،أر  ر  ػػػهي ريأل اػػػوؿريألس دسػػػءر يوًّ مػػػدمء ر يو  دػػػد   رف هػػػدر
رمناػػػػػػ رألح   َّػػػػػػدتر  ػػػػػػإرمعػػػػػػ شر يفػػػػػػوري فتػػػػػػلأ مدرألػػػػػػ رنسػػػػػػ ط نير ف 

 ًّو  دأر  هرمويًّ ري    ػدتريتسػ م،ر ر  يفابريألغا  ػ،ر  صاماػدر رر ر يف
تسػ م،ريتس نعلريألنام ر  ريألعع هأرنًػ ريتدػ ريألػ  ر يًّه ػ ري   امػ،ري

يألعوسص،ر يااسءأر  ػ ألءر ألعػدفر وسػوفدأرفػد صارًّػهرر ر ري نهأل رمث
رخط .ر

                                    
ي  ػػلر ريألً ػػوىر  ػػدريفخدػػ،رصػػ رصًػػ رصي ػػلرأل ً ػػوىأر يفاريألوي عػػ،ر وينعهػػدريتل  ًػػ،ر يفيسػػ،رمم نػػ،رصاص ػػ رصػػ ر سػػ رر(32)

ػػػػدرألا  ػػػػدترما  ًهػػػػدر دوم هػػػػدر عرسػػػػييؿرفنهػػػػءأرمثر  سػػػػ ريإلًّد ػػػػ،رمصهػػػػدريسػػػػ صد ػػػػدرأل  ع  ػػػػلأر فنه    ير عريألػػػػهأل لر   يفي  
   ػارصػ ر ي عػ،أرصصهػدرم ػ رر َّررءرف  ر فر صدؾرف د ىر    رم اوؿر عرف ص،رألععد ريرمػ ر مصػ أر ألػهريأل صبمل.ألا ر درو

يتًػهرسع لريت دؿر  دهنيرألس هيترم رصس مدترق نبر عر عػ ريت دػهم رأل ً ػوىرإلمػ فر سػ صه أر تػدر خؤ ػدرقألػءر
رم  هدريإل دص،رصع أ حمل   در ندهمػ،ر وم ػ،رصػ ررل در  ا رنطنهدرابألشهد مار  خوادر  رم  هدرحمل ًّهدأر دـا يإلس ـرحيـا

 ألنػػػهرياصػػػدتر يألويًّعػػػدترمايًّعػػػ رمػػػ ريإلسػػػ ـأر مػػػ تريف مهػػػدرصًتػػػ ،ريدفظػػػ،رم ػػػ رحمل ًّهػػػدر  سػػػا در  سػػػ وبر  د ػػػدر

لػػدألطر شدرػػ،ريإلديػػدفرريتًػػهر ػػ ألءر هيمػػ،أر ػػلرمع هػػدريإلديػػدفر مدػػؤرم  هػػدر ػػىت دنػػ رياامػػ،رمن تػػءر ورمطدألعهػػدر ػػ ير
ر جملن يؾرمعه ر  ع  مهدريألًا ع.   ألءريألً د ىريت ع ن،ر ب ي،ريإلن رابجل ر يألعا أ يألصمدق،ر    .ر  عهدأ
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يألػػػػػػػهرمدػػػػػػػهيف در عػػػػػػػ ريألػػػػػػػهمد ر  همػػػػػػػ،ريتسػػػػػػػدًّهرريألً ػػػػػػػد ىر  ػػػػػػػ ج
 يت ً نهػػػػػػػ،أر  ندػػػػػػػدؼريألًنهػػػػػػػد أرورم نػػػػػػػوفرابو رألص ده هػػػػػػػدر ورآلاثيف ػػػػػػػدر

رػػػء؛ر ألػػػ ألءرف نَّصػػػدرر عػػػه در ور صفو ػػػدأر ورمػػػهيفؾر عتػػػهصر ف راػػػدرصػػػد
رهراػهررنو  هصر نو ءر نًسصدر  نوىرير ريألسػار يألع ػ ر  و مػ   رص ػ  
ررور رنًسػػػػ ريألنػػػػهيف رم ػػػػ ريألً ػػػػوىر ررػػػػء رصػػػػ ريألو ػػػػدهنير   مسػػػػ ط نير ف 

رمنػػػوؿ ر ر خطػػػأر ػػػوؿر«ور  يف »مػػػهيفؾرصػػػفؿرف ػػػويجر ف  ػػػ   «رور  يف »أرفم 
  ػػػػ ع رصندم ػػػػ أر مػػػػدرننػػػػلرمػػػػ ريإلصػػػػدـرصدألػػػػء.ر فَّر  ػػػػ  ير  ػػػػ رم دػػػػه فر

يتريألصوم َّػػ،رر ػػوىر أل ً يألصػػويحملؿر يألو ػػدهنير ريألغػػابرخد  ػػ،أرمهم ػػوفريأل غػػ ة
يتر ياده ػػ،ريألػػهر ػػهث رن   ػػ،ر ػػ  يف راتيفخي َّػػ،رصدضػػ ،أرف  ومهػػوفر فَّريأل غػػ ة

يتر م َّػػ،رفنػػطأر يألػ  رمصط ػػ رصػػ ر ػػ يرريألػهرأي ريألبصػػدفرمػػدر منػػدر ػء مغػػ ة
رحملصػػػ رصػػػدرمدػػػ  روريتصط ػػػ رمػػػاىر فَّريتعدجلػػػدتريألًنه ػػػ،ريألػػػهر ػػػ ا ر 

  ػػ رصػػدردياػػ رماػػاييفجررددألػػ،ر ر ػػلرحملصػػدفأر  فَّري طػػدبريألػػ  ر ػػ  ر 
 ر ػػلر  ػػ أر ألػػ  ري صػػار ػػ ألءأرفػػصا ر صػػدـر ي ػػنيرصعن ػػهرصغػػدمارنوم  ػػدر
   ر ي ػػػنيرسػػػد  أر  ػػػ يريألوي ػػػنيراػػػ ر ػػػ دم  ر رتػػػلر ػػػ  يف ر دػػػووتر

غػ ر ػ جرنوم ،ر  هث هدرثويفيترم  ن رخ ؿريألنا فريألسد ن،أر ىتر  
يألتػػػػػوي طريتصه  ػػػػػ،ر يتصطن ػػػػػ،ريألػػػػػهر فاحمل ػػػػػدر تػػػػػديف ر ػػػػػد يف رم ػػػػػ ردن ػػػػػ ر
صس وىرصػ ريا مصػ،رم ػ رسػدهارًّوينػ ريا ػد ريتعد ػا أر  سسػ ر ويمػهر
فهػصر نسػػدينرصشػػ ؾرتل  ػ ريألنتػػد ريألػػهرمويًّههػدريألعشػػامَّ،ريآلفأرث ػػإر



43 
 

أرًّعػػػلرًّهػػػو ريألعشػػػامَّ،رم  ػػػ ر يفػػػورأتسػػػ ر  ػػػديفرمػػػدتءفرأل ًاػػػاريإلنسػػػدين  
يألصمػػور يأل طػػويفريتػػد   رأل  ػػد حملر حملصػػدتريإلنسػػدفأر صػػدرهرمػػؤحملرصدػػهيفر ػػوينفر
ص اػػػػػه حر صع ػػػػػبرمسػػػػػ وم رقألػػػػػءر   ػػػػػ ر م  ػػػػػد حملجأرفػػػػػ رفاػػػػػدؾرأل عشػػػػػامَّ،ر

ريتأحملؽريأل  ر خ  رف  ر ي حملصدتريت   ن،ريت ي ع،.رص 
 صػػدرصػػ رصدػػهيفرحيمػػلر ػػ جريألطد ػػ،رمػػ ريألنػػاجملفري  ػػهأر ًهػػصر  ػػاي  ر

ي ما ر ػػاي  ريألػػو ءر  ػػاي  ريألاػػوفأر  ػػوريألػػو ءريألطع عػػءأرجتمػػنير ػػاريألنػػار
 ماشػػػ رمػػػ ر عػػػهريألغ ػػػ ر ريألوي ػػػنير مػػػ ما رصػػػ رمنص صػػػ ر مهي ألػػػ ر ػػػار

ر.(34)  دم،ريألًاار يألًن ر يأل ندف،ر ياتديف 
 بني ادلقاصد القرآنّية وادلقاصد الشرعّية لدى األصوليني: 

ألسػػػن ر ر  ػػػديفري«رصند ػػػهريألشػػػامع،»ألنػػػهرمافػػػ ر  ػػػوألصدريألًنه ػػػ،ر
ير ريتدضػػءأر ما ػػػصري  ػػوأل  وفرف هػػدرابم عديف ػػػدر يتعػػا ريألػػ  ر ػػػدفرسػػدهه 

م انػػػػ ر ػػػػ ر م مػػػػ رم  ػػػػ أر  رم ػػػػ  ررفويهػػػػهرمػػػػد ترأل ااػػػػصريألشػػػػامءر  
ػػػدرم ع  ػػػ ريألن ػػػوبر مبمػػػهر ري مئصد ػػػدر ام  موتَّػػػ ر رءػػػدؿريألن ػػػداأر  ر  

ػػ  ترم ػػ ر مػػه ر صػػدـرياػػاصار يألغػػبي ر يأل عػػبر ػػ رألدػػ   ،ريألشػػامع،أر  خ 

                                    
ع،رأل ألءريألو  ر يألػ م رمع شػوفرف ػ أرابم عديفجرم ع درابألصسريفوريألنويناريألهر راتر أل هدأر يألغ  ريأل  رماش ريألبصدفرمص أر(34)

رأل  ر ور غ  رصط  .
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يألػهرورلػا،ري  اػدـر«ريألا  َّدتريألنطع َّػ،»معهريألس ـر يألشد  ر  غ،ر
مصهػػدرثػػدؿ؛ر ألاصهػػدر  سػػعدبرمهمػػه رهرأتخػػ رصػػ ر ػػوييفيتر  ػػلريألًنػػ ر
 ي  ػػػوؿرصػػػدر خػػػ جريإلتػػػدعر  ريألن ػػػدار  ريوس اسػػػدفرصػػػ ريو  مػػػدـأر
رث ػػإرمػػي  رم ػػءرياػػوييفيتر عر  ويف ػػدر  نتػػدًّهدأر دوم هػػدر عرصدػػهيف
 سػػػػػدارأل ااػػػػػصريألشػػػػػامءأر أل ن ػػػػػ صريألًعػػػػػلريإلنسػػػػػدينأرفعن ػػػػػ ريتند ػػػػػهر

ػه رتػدررده   ريأل هي ؿر ر يها ريألًتدهلأر  رم ه ترنوم درصػ  ي  ألػ،ريتعت  
مص  ػػػػػ ر  ألػػػػػ،ر  ػػػػػوأل َّ،ر خػػػػػاىأرألػػػػػ ألءر دنػػػػػ ريادًّػػػػػ،رصدسػػػػػ،رو  شػػػػػدؼر

رأر دهمه در ص هػ ريأله ػ،أر دوم هػدر ع«يتند هريألناجملن ،ريألع  درياد م،»
رمػػػي  ر عرما  ػػػ،ريألًنػػػ ر  دمػػػه رصصه  ػػػ،ر   ػػػوؿر   ػػػ،ر طع ػػػ،أردياػػػ ر ف 
   ػػب ر

يإلسػػ صء أر ااػػاريألنػػد يفم رصػػ ر صعػػدفريألصظػػار ر  ػػوأل ر فدػػوأل أر يت
 ػػار    دمػػ ر ًّبه دمػػ أر ااػػاريألًنهػػد ريتعد ػػام رصػػ رصػػصهيردياػػصهصرصػػ ر

يإلرػػػػػػػادوترياد ثػػػػػػػ،ر يألو ػػػػػػػدهنيررصعدجلػػػػػػػ،رصسػػػػػػػ  هيتريألعدػػػػػػػويفأر  ػػػػػػػل
  أ   ر س ص  درمصس صر خدػدهصر ػ جريألشػامع،أر  و ػدريألشػامع، ريت  ه

ي داػػػ،ريألعدصػػػ،ريألشػػػدص ،أريألايفعػػػ،رأل اػػػا،أريألويضػػػع،رأل  ػػػار ي مػػػ ؿرمػػػ ر
يألعشػػػػاأر ي ػػػػ،رأل ط عػػػػدتر ياصػػػػ،رأل لعدهػػػػإأر يألنػػػػد يف رم ػػػػ ريوسػػػػ  د ،ر
ألسػػػدهارصسػػػ  هيتريا ػػػد أريألدػػػدا،رألاػػػلرحملصػػػدفر صاػػػدفر  نسػػػدفأر يألػػػهر

ريت عػد أر يت  ػد حملرأل طع عػ،ررامهدري ألع  صري ع ريأل  ر ػوريتاًّػنيريألصهػدهءة
 يإلنسػػدفر يا ػػد رفهوسػػعادن ر معػػدعر  ػػهجريتاًّػػنيري حمل أريتسػػ غقرمػػ رر
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مػهيجأر أل ػ رمػا ر ػلررػء ر ريألوًّػو أرر لرصدرسػويجأر يتً نػار أل ػ ر ػلرصػد
مػ أرحيلر ررػء رصػ رف و دررء رف رفهوريإلأل ريألوي هري  هرخدأل ر ل

 ورم اػػهر شػػء رصصهػػدأرم دػػلرمػػدرخ ن ػػدر  اػػد  ير مػػه   يأرألاصػػ رصصًدػػلر
رمصهػػدأرص دػػ   ػػًدتريألامػػدؿريأل هنػػ،رر اػػلرمصهػػدأرص  ػػد حملراػػدأرص عػػدؿح

  يمػػ ريألع  َّػػ،أرصصػػب جرمػػ رسػػدهار ػػًدتريألصندػػدفريتصدف ػػ،رألامدألػػ أرألػػ ري  ػػ ر
صػػػػدفأر ي صػػػػاأر  أل ػػػػ ريتاًّػػػػنير يتػػػػفبأرورحيػػػػهجرصاػػػػدفأر وراػػػػا رم  ػػػػ رحملر

 يألبصػػػػػدفر  ػػػػػ ررػػػػػء رصػػػػػ رخ نػػػػػ أرم  ػػػػػد حملر ػػػػػلررػػػػػء أرر  ػػػػػ أرفدتاػػػػػدف
م  د حملجررء رسعادن ر معدعرممػدرمشػا وفأرور ألػ ر ور ػورألػ ريااػصرر و

رماًّعوف.ر  أل  
 ادلقاصد الشرعّية ونوريتا احلكر الشرعّي والتكليف: 

 ػػػػػػارنصظػػػػػػار ر ػػػػػػ يريتلطػػػػػػطريألػػػػػػ  رنظػػػػػػصرينط   ػػػػػػدرصػػػػػػ رنظامػػػػػػ،ر
ر ػػدرف ػػ ر  ًػػ،ر صشػػن،أرر فَّرر   ر«ريأل ا  ػػ » يإلنسػػدفرصا َّػػ أرخ ػػ رأل  ػػـب

  ػػوريوسػػ ل ؼر ري يفضرث ػػإرمص هػػءرقألػػءر   ػػ ر عردن ػػ ر ػػهؼر
فهػػػورمعػػػه رخ ػػػ رأل ععػػػد  رفنػػػطر«رمعو مػػػ،ريإلنسػػػدفررمعػػػدع» ي ػػػهأر ػػػور
رم عػػػػػػاؼر مععػػػػػػهر«يأل ععػػػػػػه  ر» ًهوصهػػػػػػدر أرفد ػػػػػػدأل رمعػػػػػػديفؾر معػػػػػػدعر يفي ر ف 

م  ػػػػػ رخ ػػػػػ ريإلنسػػػػػدفر ي  ػػػػػويفأر  ػػػػػلررػػػػػء ر ريا ػػػػػد رألػػػػػ ألءأرر  صػػػػػد 
ير  هػػػػػويف يأرر يسػػػػػ ل  ريإلنسػػػػػدفر  ي يفض؛رإلممديف ػػػػػدر ًّع هػػػػػدرصسػػػػػ ه 
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   جريألععد  رمي ؿرألهىري   ام ر عر   ر   دـر  دم،ر ق اأر يمعػدعر
ألح يصػػػارمن صػػػدر ـرهرنعنػػػلأر يًّ صػػػدبرألصػػػويجحرمن ػػػ ر ـرهرمعنػػػلأر جملنػػػ يؾر

 معػػدعرم ػػ رمعػػد جأر أيصػػارسػػعادن رمػػيو ر ريآلخػػا رماضػػ ريإلألػػ رمعػػديفؾر
رميخ  ير عرًّص،رخي ػه فرف هػدأرف هػدرصػدرورمػاريف تر ور قفرهعػ أر  ف 
 ورخطػػارم ػػػ ر  ػػ ر شػػػاأر يتلػػػدألًوفرميخػػ  فر عريألصديف. يألععػػػهريألػػػ  ر

معػػهر ػػػور دت ػػػ رر- ًهوصهػػدريأل  ػػػو  ريأل هػػػو  رر-ماونػػ ر ػػػ جريألععػػػد  ر
لر   ررئ رفنل ر ور دألامش،ر رصه ريألام . ارمه ريتغس   رف 

 ألاػػػ رصػػػ رألطػػػ ريرمعػػػدعر نَّػػػ رهرم  صػػػدر ع ػػػدرأل  دػػػويفيتريأل هو مَّػػػػ،ر
 ػػػهَّ رألصػػػدر ػػػًدترمعػػػد جريألػػػ م رمامػػػهرماػػػومصهصرابألععػػػد  رر يأل  وم ػػػ،أر ػػػل

ِمػػن ُدوِف اّللِّ َمػػا الَ َيِْلػػُ  ذَلُػػْر ِرَْقًػػا  َويَػْعبُػػُدوفَ ﴿يألسػػ  م،؛رفنػػدؿرمعػػدعر ر
ً ا َواَل َيْسَتِطيُعوفَ  مِّنَ  َفاَل َتْلػرِبُوْا ّلِلِّ اأَلْمََػاَؿ *رالسََّماَواِت َواأَلْرِإ َ يػْ

ُْلوًكػا الَّ يَػْقػِدُر *رِإفَّ اّلّلَ يَػْعَلُر َوَأنُتْر الَ تَػْعَلُموَف  ََالً َعْبػًدا بَّ َضػَرَب اّلّلُ َمػ
ََقْػَناُه ِمنَّا ِرَْقًا َحَسًنا فػَ  ُهػَو يُنِفػُق ِمْنػُو ِسػرِّا َوَجْهػًرا َىػْل َعَلق َ ْيٍء َوَمن رَّ

ََالً رَُّجلَػػنْيِ *رَيْسػػتَػُووَف احْلَْمػػُد ّلِلِّ بَػػْل َأْكََػػػُرُىْر الَ يَػْعَلُمػػوفَ  َوَضػػَرَب اّلّلُ َمػػ
هػوُّ  َأَحُدُُهَا َأْبَكُر اَل يَػْقػِدُر َعلَػَق َ ػْيٍء َوُىػَو َكػلّّ َعلَػق َمػْوالُه َأيْػَنَمػا يُػَوجِّ

َُِْت ِبَػػػ َُُْمػػػُر ِ ْلَعػػػْدِؿ َوُىػػػَو َعلَػػػق ِصػػػَراٍم الَ  رْيٍ َىػػػْل َيْسػػػَتِوي ُىػػػَو َوَمػػػن 
َوّلِلِّ َ ْيػػُ  السَّػػَماَواِت َواأَلْرِإ َوَمػػا َأْمػػُر السَّػػاَعِة ِإالَّ َكَلْمػػِح *رمُّْسػػَتِقيرٍ 

ػن َواّلّلُ َأْخػَرَجكُ *رَعَلق ُكػلِّ َ ػْيٍء قَػِديرٌ  اّللَّ  اْلَبَصِر َأْو ُىَو َأقْػَرُب ِإفَّ  ر مِّ



46 
 

ً ا َوَجَعػػػػلَ  َلُكػػػػُر اْلسَّػػػػْمَع َواألَْبَصػػػػاَر  بُطُػػػػوِف أُمََّهػػػػاِتُكْر الَ تَػْعَلُمػػػػوَف َ ػػػػيػْ
َأََلْ يَػػػػػَرْوْا ِإََل الطَّػػػػرْيِ ُمَسػػػػخََّراٍت َِ َجػػػػوِّ *رَواأَلْف ِػػػػَدَة َلَعلَُّكػػػػْر َتْشػػػػُكُروفَ 

 َُ َِلِػػػَ  آَل َواّلّلُ *رٍت لَِّقػػػْوـٍ يُػْوِمنُػػػوفَ السَّػػَماء َمػػػا ُيِْسػػػُكُهنَّ ِإالَّ اّلّلُ ِإفَّ َِ 
ػػن ُجلُػػوِد األَنْػَعػػاـِ بُػيُػػػوً   ػػن بُػيُػػوِتُكْر َسػػَكًنا َوَجَعػػَل َلُكػػر مِّ َجَعػػَل َلُكػػر مِّ
َتْسػػػػَتِخفُّونَػَها يَػػػػػْوـَ مَْعػػػػِنُكْر َويَػػػػػْوـَ ِإقَػػػػاَمِتُكْر َوِمػػػػْن َأْصػػػػَواِفَها َوَأْوَ رَِىػػػػا 

َّػػػػا َخلَػػػػَق ِمػػػػاَلالً *رِحػػػػنيٍ  َوَأْ ػػػػَعارَِىا َأَ ً  َوَمَتاًعػػػػا ِإََل  َواّلّلُ َجَعػػػػَل َلُكػػػػر بِّ
ػػػػَن اجْلِبَػػػػاِؿ َأْكنَػػػػاًّن َوَجَعػػػػَل َلُكػػػػْر َسػػػػَرابِيَل تَِقػػػػيُكُر احْلَػػػػرَّ  َوَجَعػػػػَل َلُكػػػػر مِّ
*رَوَسػػَرابِيَل تَِقػػيُكر  ََْسػػُكْر َكػػَذِلَ  يُػػِترُّ نِْعَمتَػػُو َعلَػػْيُكْر َلَعلَُّكػػْر ُتْسػػِلُموفَ 

َا َعَلْيَ  اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ  فَِإف تَػَولَّْواْ  نِْعَمػَ  اّللِّ مَّ يُنِكُرونَػَهػا  يَػْعرُِفوفَ *رفَِإَّنَّ
ر.(82ر-72يألصال ر)ر﴾َوَأْكََػُرُىُر اْلَكاِفُروفَ 

فهػػػ جريآل ترمتػػػنيرياػػػه  ريألًد ػػػ ،ر ػػػارمعػػػد رير مع ػػػهريألعع ػػػهأر
ر-أل هػػػػو   ًهوصهػػػػدريإلسػػػػ صء رورير-فععػػػػد ريريألػػػػ م رماػػػػو صريألععػػػػد  ر

  ػػػاييفردي  اػػػوفرسػػػدهارياػػػا تر امػػػ،ريألاسػػػ أ تنيريتػػػدؿأر  نًد ػػػ رسػػػا ير
رم ءرياام،رر ئ د.ر رميثار ًّها ير  فر  و أر ور صويف يرمصظ م ،رو

 معػػػػد رير  ػػػػاييفر ريأل ن ػػػػ ر ري يفضأرم لػػػػ  فرصصهػػػػدر    هػػػػدر    ػػػػدر
رمشػػد رصػػ ر ػػدأرفػػ فَّري يفضررمويفثهػػدرص ػػ   معػػد جأرفهػػصر يسػػع در سػػاص درفديف  

ديشػػػػػوفر رصصد عهػػػػػدر  فر  ػػػػػو ر أي  ػػػػػوفرصػػػػػ ريفحمل ػػػػػ رصػػػػػ ريألط عػػػػػدتر  فر
 ه  . مع ػهريألعع ػػهر ر ػػلر ا ػػد صر سػػاصد صرمتػػ  رم ػػ هصري يفضر ػػدر
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ضػػػػد  رريف عػػػػ أر مػػػػدرضػػػػد  رم ػػػػ هصرابألاًػػػػار يألشػػػػاؾر ػػػػه يف صر  مػػػػد
رم  هصر خ  هص.

 معػػػػد ريردي اػػػػوفر امػػػػ،ريأل ععػػػػ راتصػػػػ،ر دص ػػػػ،رمػػػػ رصصنو ػػػػ،أرفهػػػػصر
هموفر عريرم ػػػػػػ ر دػػػػػػ  أرمػػػػػػهموفر عري ػػػػػػ أر أيصػػػػػػا فرابتعػػػػػػا ؼرمػػػػػػ

ريا ر مش عوفريألعد ل.رر مصهوفرم ريتصاارمصد ا ف
جتع هػػصر  ػػاييف ير ػػدألط ر رر-معػػد ريرر- يألععػػد  ريألػػهرماػػو  فريألععػػد ر

ًّوريألسمد رصدرديساه ر وريأرمعػد رير ػنويفر ػا أر نسػويفرسػدث،رور
ري م ؿر ورد ب درياه  .ردادمطرمعاؼريألن و ر و

ألععػػد جريألػػ م رماػػو   صر رر(معػػدع)قألػػءر ػػوريألشػػالريألػػ  رماهػػ رير
يإلسػ صء أر ص ػدر  ألئػءريألعع ػهريألػ م رماوَّنػوير رتػلر«ريألععػد  »تػلرنظػدـر

صر صًػػد  صريأل ععػػهريافػػ،أر يأل اػػدأل  ر ي معػػد ريألشػػد ،ر يألن ػػو ريتط نػػ،رفػػ  َّ
ػػػػػ ػػػػػص«يفبريجلصػػػػػو »صرمع ػػػػػهأل سػػػػػوير ععػػػػػد ريأر  َّ يجلعػػػػػديفر«رمع ػػػػػهرمهػػػػػوج»ر  َّ

يت سػػػ طريألػػػ  رمهػػػه ر ػػػقر سػػػايه لأر مدػػػهيفر  يصػػػاجر ألػػػ هصر يجلعػػػلرفػػػوؽر
يفي سػػػهصأر سػػػ وؼريأل ههمػػػهرمصد رػػػهصأر يأل لومًػػػدتر يأل اػػػ مايتردػػػ طر

ًّدنػػػ .ريفبريجلصػػػو ر ألػػػ ر سػػػايه لريألػػػ  رم عدصػػػلراب ػػػوييفؽرر ػػػلرمػػػصرصػػػ 
 يصػػػار يإلًّعػػػديفرم ػػػ رمصً ػػػ  دأريفبريإليفي  أر   ػػػهييفري ر يتعػػػدًّبر فػػػاض

يجلصو ريأل  ر ويفجرخ دؿرمهػو ر اػلرم ػءريألدػويفريت صد تػ،ريألػهرناي ػدر ر
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 ريف يمػ،رر ػ ردًوظأ.ألػ ألءرر«ريجلع   »ر وريأل ويفي رياف،ر يأل  مو ر  
ر دفرمعد ريألاح رم ر  ألئءريألعع ه.
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ر
َِا َخػػاََبَػُهُر َوِعبَػػاُد الػػرََّْحَِن الَّػػِذيَن َيُْشػػوَف َعلَػػق اأْلَ ﴿ ْرِإ َىػػْوًّن َوِإ

َوالَّػػِذيَن *رَوالَّػػِذيَن يَِبيتُػػوَف لِػػَر ِِّْر ُسػػجًَّدا َوِقَياًمػػا*راجْلَػػاِىُلوَف قَػػاُلوا َسػػاَلًما
ِإنػََّهػػا *ريَػُقولُػػوَف رَبػَّنَػػا اْصػػِرْؼ َعنَّػػا َعػػَذاَب َجَهػػنََّر ِإفَّ َعػػَذابَػَها َكػػاَف َ َراًمػػا

َِا َأنَفُقػوا ََلْ ُيْسػرُِفوا َوََلْ يَػْقتُػػُروا وََكػاَف *راَساءْت ُمْستَػَقرِّا َوُمَقاًمػ َوالَّػِذيَن ِإ
َِلِػػػَ  قَػَواًمػػػا َوالَّػػػِذيَن اَل يَػػػْدُعوَف َمػػػَع اّللَِّ ِإذَلًػػػا آَخػػػَر َواَل يَػْقتُػلُػػػوَف *ربَػػػػنْيَ 

َِلِ  ُ ِإالَّ ِ حْلَقِّ َواَل يَػْزنُوَف َوَمن يَػْفَعْل  ـَ اّللَّ *رَ  يَػْلػَق َأَ ًمػاالنػَّْفَس الَّيِت َحرَّ
ْلُػْد ِفيػِو ُمَهػاّنً  ِإالَّ َمػن َ َب َوآَمػَن *رُيَلاَعْف َلُو اْلَعَذاُب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوَُ

 ُ ُ َسػػػيَِّ اِكِْر َحَسػػػَناٍت وََكػػػاَف اّللَّ ُؿ اّللَّ َوَعِمػػػَل َعَمػػػاًل َصػػػاحِلًا فَُكْولَ ِػػػَ  يُػبَػػػدِّ
*رَصػػػاحِلًا فَِإنَّػػػُو يَػتُػػػوُب ِإََل اّللَِّ َمتَػػػا ً  َوَمػػػن َ َب َوَعِمػػػلَ *رَ ُفػػػورًا رَِّحيًمػػػا

َِا َمػػرُّوا ِ للَّغْػػِو َمػػرُّوا ِكَراًمػػا َِا *رَوالَّػػِذيَن اَل َيْشػػَهُدوَف الػػزُّوَر َوِإ َوالَّػػِذيَن ِإ
َهػا ُصػمِّا َوُعْميَػاّنً  َُِػرُّوا َعَليػْ ِت َر ِِّْر ََلْ  َُ نَػا َوالَّػِذيَن يَػُقولُػوَف رَبػَّ *رُِكُِّروا ِا

تَِنا قُػرََّة َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقػنَي ِإَماًمػا ُِرَُِّّ ََْواِجَنا َو ُأْولَ ِػَ  *رَىْ  لََنا ِمْن َأ
َخالِػػػِديَن ِفيَهػػػا *رُ ْػػػَزْوَف اْلُغْرفَػػػَة ِ َػػػا َصػػػبَػُروا َويُػَلقَّػػػْوَف ِفيَهػػػا تَِيَّػػػًة َوَسػػػاَلًما

ا يَػْعبَػػػكُ ِبُكػػػْر َرِبِّ لَػػػْواَل ُدَعػػػاؤُُكْر فَػَقػػػْد  قُػػػْل َمػػػ*رَحُسػػػَنْ  ُمْسػػػتَػَقرِّا َوُمَقاًمػػػا
بْػُتْر َفَسػػػْوَؼ َيُكػػػوُف ِلَزاًمػػػا أر معػػػد رير  ػػػاييفر(77-62يألًا ػػػدف )ر﴾َكػػػذَّ

ر  هديفرمس انوفريألً ار يألص دار ريألهن در يآلخا .



57 
 

َن َوالَّػِذي*رالَّػِذيَن ُىػْر َِ َصػاَلِكِْر َخاِ ػُعوفَ *رَقْد َأفْػلَػَح اْلُمْوِمنُػوفَ ﴿
َوالَّػػػِذيَن ُىػػػْر *رَوالَّػػػِذيَن ُىػػػْر لِلزََّكػػػاِة فَػػػاِعُلوفَ *رُىػػػْر َعػػػِن اللَّغْػػػِو ُمْعِرُضػػػوفَ 

ََْواِجِهػػْر أْو َمػػا َمَلَكػػْ  َأْيَػػانُػُهْر فَػػِإنػَُّهْر *رِلُفػػُروِجِهْر َحػػاِفوُوفَ  ِإالَّ َعلَػػق َأ
ػػُر َملُػػوِمنيَ  َِلِػػَ  فَُكْولَ ِػػَ  ُىػػرُ *رَ يػْ َوالَّػػِذيَن ر*اْلَعػػاُدوفَ  َفَمػػِن ابْػتَػغَػػق َورَاء 

 *َوالَّػػِذيَن ُىػػْر َعلَػػق َصػػَلَواِكِْر ُُيَػػاِفوُوفَ *رُىػػْر أِلََمػػاَّنِكِْر َوَعْهػػِدِىْر رَاعُػػوفَ 
َِ ُىػػػْر ِفيَهػػػا َخالِػػػُدوفَ *رُأْولَ ِػػػَ  ُىػػػُر اْلَوارِ ُػػػوفَ  ر﴾الَّػػػِذيَن يَرِ ُػػػوَف اْلِفػػػْرَدْو

ر.رر(77-7يتيصصوف ر)
ر ريألنػػاجملفرخطػػدبرمنػػهـر مظػػصرصػػدر صػػار ف ري طػػدبريتوًّػػ رألععػػد ري

 ػػ ريتيصصػػوفر دػػ غريإلخعػػديفأرفدألط ػػ رألػػ  رصعدرػػا يأرألاصػػ رضػػمقرفاػػأ صر
  ػػػهردننػػػ رفػػػ هصر ػػػً،ريألععو مػػػ،ر عصد ػػػدريألسػػػ  صرورمويًّهػػػوفراب  يصػػػار

يأل  مػػ  أرفدألع  ػ،رف  ًػػ،ر ػػاريرر يألصػوي ءر ورلرػػادؿردععػػ،رمنػ برصػػ 
  ػػػهر ػػػهيفترخبطػػػدبرأل صػػػ رم  ػػػ ريألدػػػ  ر   ػػػصهصأر  عػػػ ري  يصػػػارأت ر

قُػػػػػػل لِّْلُمػػػػػػْوِمِننَي يَػُغلُّػػػػػػوا ِمػػػػػػْن َأْبَصػػػػػػارِِىْر َوَُيَْفوُػػػػػػوا ﴿ يألسػػػػػػ ـأريفػػػػػػور
فهصػػدؾر ػػػدًّبر  ػػد ر ػػاريرمعػػديفؾر معػػػدعرر(20يألصػػويف ر)ر﴾فُػػػُروَجُهْر...

ػػػػػصر حيػػػػػعهصر» معػػػػػد جأرمعػػػػػد ريألػػػػػاح ريألػػػػػ م رمع ػػػػػؤرألعػػػػػدبرم  ػػػػػ هصر ػػػػػ ر  َّ
رمه ػػػءر ػػػ يرياػػػدًّبر    ػػػورورمار«ر حيعونػػػ  يألسػػػ أر  ررقألػػػءرمافػػػنيرمػػػهر ف 

م  د ػػػػلرقألػػػػءرياع ػػػػ أر  ػػػػىتري  يصػػػػار يألصػػػػوي ءريألػػػػهرًّػػػػد ترصعدرػػػػا ر
ـَ ﴿ًّد تر د غر رمدم،ريألا ،رصػنيريألوضػواريأل ػدـر قُػْل تَػَعػاَلْوْا َأتْػُل َمػا َحػرَّ
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ً ا َوِ ْلَوالِػػػػَدْيِن ِإحْ  َسػػػػاًّن َوالَ تَػْقتُػلُػػػػوْا رَبُُّكػػػػْر َعلَػػػػْيُكْر َأالَّ ُتْشػػػػرُِكوْا بِػػػػِو َ ػػػػيػْ
ُىْر َوالَ تَػْقَربُػوْا اْلَفػَواِحَ  َمػا َمَهػَر  َُّ َُُقُكْر َوِإ ْن إْماَلٍؽ َنَُّْن نَػْر َأْواَلدَُكر مِّ

ـَ اّلّلُ ِإالَّ  َهػػػا َوَمػػػا َبطَػػػػَن َوالَ تَػْقتُػلُػػػوْا الػػػػنػَّْفَس الَّػػػيِت َحػػػػرَّ َِِلُكػػػػْر  ِمنػْ ِ حْلَػػػقِّ 
َوالَ تَػْقَربُػػػػوْا َمػػػػاَؿ اْلَيتِػػػػيِر ِإالَّ ِ لَّػػػػيِت ِىػػػػَي *رتَػْعِقلُػػػػوفَ َوصَّػػػػاُكْر بِػػػػِو َلَعلَُّكػػػػْر 

ُه َوَأْوفُػػوْا اْلَكْيػػَل َواْلِميػػَزاَف ِ ْلِقْسػػِط الَ نَُكلِّػػُف  َُ َأُ ػػدَّ لُػػ َأْحَسػػُن َحػػ َّ يَػبػْ
َِا قُػػػػْرَ  َوبَِعْهػػػدِ  َِا قُػْلػػػُتْر فَاْعػػػِدُلوْا َولَػػػْو َكػػػاَف  اّللِّ  نَػْفًسػػػا ِإالَّ ُوْسػػػَعَها َوِإ

َِِلُكػػْر َوصَّػػاُكر بِػػِو َلَعلَُّكػػْر تَػػذَكَُّروفَ  َِي ُمْسػػَتِقيًما  َىػػَذا َوَأفَّ *رَأْوفُػػوْا  ِصػػَرا
َِِلُكػػْر َوصَّػػاُكر بِػػِو  فَػػاتَِّبُعوُه َوالَ تَػتَِّبعُػػوْا السُّػػُبَل فَػتَػَفػػرََّؽ ِبُكػػْر َعػػن َسػػِبيِلِو 

ر.(752-757ي نعدـ ر)ر﴾َلَعلَُّكْر تَػتػَُّقوفَ 
فهصػػدؾرأت  ػػهرصسػػ مارم ػػ رنًػػءريأل ا  ػػ ر ػػدر ػػورفػػوؽرر صػػنيرقألػػء

رمصتػػػػعطر ه ػػػػ،راتصػػػػ،أر دألوفػػػػد ر يألوسػػػػنيأر  ريألطد ػػػػ،ر ر ػػػػلرصػػػػدرمدػػػػع ر ف 
 صػػػػويؿريأل  ػػػػدص ر ألػػػػ هصر دص ػػػػ،ر يفػػػػوررابألا ػػػػلر يت ػػػػبيفرم ػػػػ ريأل مػػػػدـر  مػػػػد  

رقألء.
 دلاِا ترّجح اخلطاب ادلقاصدي القرآينّ علق خطاب التكليف؟

م ػػػػػػ رخطػػػػػػدبر«ريألناجملن ػػػػػػ،رياد مػػػػػػ،يتند ػػػػػػهريألع  ػػػػػػدر» ػػػػػػارننػػػػػػهـر
يأل ا  ػػػ أر رع هػػػدر  د ػػػ،ري  ػػػلريألػػػ  رم ًػػػاعرخطػػػدبريأل ا  ػػػ رمصػػػ أر
رمسػػػ    ر  مػػػامعطر ػػػ ؛ر فَّر ػػػ جريتند ػػػهر عموصهػػػدر مشواػػػدرمسػػػ ط نير ف 



52 
 

مصومهػػػػػدر م ػػػػػ ررادًّػػػػػدتري فػػػػػاي ر يجلمدمػػػػػدتر ي صػػػػػصر يألشػػػػػعوبرم ػػػػػ 
ورمسػػ ن صر  ػػد رريخػػ  ؼر حملصص هػػدر  صد صهػػدرأر قرصػػ ريتعػػا ؼر هي ػػ،ر نَّػػ 

يرصصًػا  يرمػ ر ػقرًّصسػ رأ قر نَّػ ر ػ ألءرمًنػهر ػلرصنوصػدتر يإلنسدفر   ه 
 نسػػدن َّ  رفهػػورصػػهين ر طععػػ أرورمسػػ ن صر  دمػػ ر ور ر سػػا ر ء مػػنيأر صػػدر
رمعػػػاؼرنًسػػػ ر خدألنػػػ ر   يفجر  يـري صػػػار ػػػ ألءرفػػػ ر ػػػهراػػػ يريإلنسػػػدفر ف 

يآلخػام أر   ػ رحينػ ر  نو  ر  يًّعدم أر صدرأل،خام رم   ر صدرأل رم ػ ر
يأل عػػديفؼر يأل ػػفأل رمثريأل عػػد فرصعهػػص؟ر   ػػ رمدػػلر عريألنويمػػهريألػػهرمػػصظصر
  ػػػد ري  مػػػنيأر م ع ػػػ ر اػػػلررػػػعادتريألع  ػػػدتر ػػػار  صدهػػػ ر معػػػقرم ػػػءر
يألنويمهريت صوم،رم  ر  وىريألهمدهصر  صنتري سػ ؟ر يألنويمػهريألشػام َّ،ر  ر

حي ػػد،ر أل هػػدر ػػلر  ػػدفريألندنون َّػػ،ر ػػءرمػػ  رصػػ رفػػ  رم ػػءريألنويمػػهريألػػهر
يًّ مدمء.  ارمًا ريألنويمهريألشام  ،ر  ريألندنون َّ،رمػ ر ن ػ،ريألنويمػهرفػ فَّر
يإلنسدفرسامدفرصػدرمسػ  ن هدرتػدرف هػدرصػ ر ػو ر ألػبيـأر و  ي ػدر ريألغدألػ ر
ر  ػػػػادبريألسػػػػ ط،رخد َّػػػػ،ر  عم مهػػػػدأر  عنػػػػوابترمص ظػػػػاريتلػػػػدأل رف نػػػػـو

 رم غػػػءريألنويمػػػهري خػػػاىر موسػػػ نير  يهػػػارمم هػػػدر ػػػىترماػػػد رمسػػػ وم ر 
   م رم  هدأرفدألنويمهريأل شامع ،ر  ريألندنون ،ردن ريأل صدسػ ر ػارمصد ػار
ي  مػػنيأر مسػػدمهرم ػػ ريسػػ  عدبريألنػػوىريتل  ًػػ،رف ػػ أر دػػوؿر  فر  ػػوعر
يألًوض ر ريألس وؾريوًّ مدمءأر   ء رألعصػد رمػاؼر ثندفػ،رصشػ  ،ر ػار

 عرصعافػػػ،ر  ويمػػػهرسػػػ طوم،رف  ػػػ رمصد ػػػاجأر يألنويمػػػهريألندنون ػػػ،رم اػػػوؿر



54 
 

أل عقريألس ط،راػدر  رألدػه يف درمصهػدر  رمػ ر ًّهػب ر ث نػ،ريألدػ ،رمػدأر مػدر
درمػامعطر ػبي رمو عػ ريألسػ ط،ريتصشػئ،رأل  ػءريألنويمػهريت عص   ػ،راػدأر  ػ ألءر َّ  
معه ري صصرابونغمدارابألشا  َّ،رخد َّ،ر عهر وؿري صػهر  سػو ريألن ػوب؛ر

صهر  ػػ  ر  ديػػدفر منػػاريفيسػػخرمسػػه  لرم ػػ ر ألػػ ألءر ػػدفرور ػػهراػػدرصػػ رسػػ
ريتيص ر صار عوادأر يألصب ؿرمصهر  ادصهدر ادصلريألاضدر يوخ  ديف.

ألنػهر ػدفرصػػ رًّوينػ رمظمػػ،ريألشػامع،ريإلسػػ ص َّ،ر فَّر  يهػاريأل ا  ػػ ر
يأرم ػػ رمشػػوؿريألشػػامع،ر مموصهػػدر  مداػػدأر  ػػدفريفسػػوؿر ف هػػدردػػه   رًّػػه 

الرم ػػػ رمتػػػ   ر يهػػػا ريأل ا  ػػػ أريرم  ػػػ ريألدػػػ  ر يألسػػػ ـررػػػهمهرياػػػ
فصهػػػػػ رمػػػػػ ريألسػػػػػييؿأر هرمشػػػػػ نيرم ػػػػػ ريوس ًدػػػػػدؿأر هرمًسػػػػػ ري ػػػػػدؿر
ػدرصَّػدر  ػنيرورمع   صػ ر شػالر فنػءر  ر ر ام  أل ً وىرف مدرهرمننيأر  ػارمعػا 
 ػػدنوينرًّػػدؼأر ػػلرمتػػنيرقألػػءريجلدنػػ ر شػػالر   ػػ ر عرًّدنػػ ري  عػػد ر

مدم  ػػ،أرألػػػ ألءرًّػػد ري صػػػاري خػػاىري خ   ػػػ،ر يألسػػ و   ،ر يأل  وم ػػػ،ر يوًّ 
ُػػػػْر َِ َأنُفِسػػػػِهْر قَػػػػػْوالً بَِليغًػػػػا﴿يإلاػػػػءر أل ػػػػ ر يألصسػػػػد  ر)ر﴾َوِعْوُهػػػػْر َوقُػػػػل ذلَّ

أرر(53يألًا ػػػدف ر)ر﴾ِجَهػػػاًدا َكبِػػػريًا«رابألنػػػاجملفر  »َوَجاِىػػػْدُىر بِػػػِو  ﴿(62
 مدر فَّريألعديف رسعادن ريس أثار ًتػ  ر يفح ػ ر دػ   َّ،ر نشػد ري  اػدـر

أر ًّعػػػػػػػلرألصع ػػػػػػػ رم  ػػػػػػػ ريألدػػػػػػػ  ر(40موسػػػػػػػ  ر)ر﴾ِإالَّ ّلِلِّ  ِإِف احْلُْكػػػػػػػرُ ﴿
 يألس ـرفنطرصهم،ريألػع غر يألع ػدفأر يألػا طر ػارموًّهػدتريألنػاجملفر يألوي ػنير

صصطنػ،ر«رابألًػايغريأل شػامعء»   دفر  ً  ،رقألءأرفادن رصصطن،رصدرمسم ر
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 سػا رمػ ر رػ د ريفحػ،رألاػصرمػ رنسػ دفرفػ رمعا ػوير» رمدم،ريومسػدعر
ااماريألوًّهيفريإلنسدينر دوم ػ ر عريف  ػ رقي رابإلديػدفر؛رف (35)ر«مصهد..

                                    
مػػ رنسػػ دف ريتعػػ ر ػػا  ر ي سػػدن هراب  ػػ،؛رمػػه يفر عتػػهدرم ػػ رصااػػوؿرر(35)

ر ػػػ ر ورػػػ ريألهصشػػػنءرمػػػ ر مرثع عػػػ،ري شػػػقر  عتػػػهدرم ػػػ ر   عتػػػهدر  ػػػـا
صااوؿرصػػهأل ر هرمدػػاار سػػمدعأ لر هرمسػػمنيرصػػ رم ػػ ر شػػلر ػػ رسػػع هأ ر
 هد ريتهألسارو ػ ر43فًءر}  شلر  مهدر  يب؛رر مرثع ع،ر    أ   ـا

 عنػدتر24[رـر صااوؿريف در أل أ فػػء}00080[]743368يألع مء{]
صااوؿر  ً ر  ألءرر4[رـر00708[]729592يتهألسارو  ر  ا{ر]

ًّػػػػػػػدصنيريأل ادػػػػػػػ لرر3}ري ػػػػػػ ر عػػػػػػػدفر    ػػػػػػػ ريألػػػػػػػ   ر ن ػػػػػػػ ر ػػػػػػػدفرمػػػػػػػهأل ر  
أل نػػػدترو ػػػ ري09[رصااػػػوؿرمػػػهأل أ  ر}00795[]724863أل ع هػػػء{]
 ػػػػػ م ر07[رصااػػػػػوؿريف ػػػػػدر ألػػػػػ ر  ر}05649[ر]090787 عػػػػػػػػػدف{ر]

[رعر  ػػورثع عػػ،ريف ىرمصػػ رصااػػوؿريألشػػدصءرـرتر08749يألامػػدؿرأل مػػب {]
[ر057089ألسػػػػػػػػػػدفريت ػػػػػػػػػػبيفرو ػػػػػػػػػػ ر  ػػػػػػػػػػا{ر]05 هرمسػػػػػػػػػػمنيرصصػػػػػػػػػػ أ  ر}

ر ػػػػػ يبرخع ػػػػإرصػػػػػ  ؾرصصاػػػػارما ػػػػػوجأ  ر}07439=]  ػػػػػ م ر07[ر  ػػػػـا
لر ػ يبرألػ  ر  نػ،رضػع  رألػ  ر نػو ر[رؽر شػ07757يألامدؿرأل مب {]

ص  ؾرما  رم ريأل ندترصدرأل  رص ر  د م هصرورحيلر  ػ ر هم ػ ر ورم ػ ر
ر777727ر79509ر[79735يأل ع ػػػػػػ ر ينظػػػػػػارسػػػػػػص ريألع هنػػػػػػءريألاعػػػػػػػاى]

 صسػػػػػػػػػ هيفؾرر756858[ر04768 ر]ر756449[ر04250 يألهييف طصػػػػػػػػػػػػء]
[ر ر07467 صع ػػػػػػػػػصريألطػػػػػػػػػؤيينري  سػػػػػػػػػػط]ر084878[ر07774ياػػػػػػػػػد ص]

ر738496[ر07777[ر يألدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ ]08928]
ر.749006[ر33/0589[]78475 يألاع ]
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 يألع ئػػػػػػ،ريألاػػػػػػؤىر«ري سػػػػػػا »  ػػػػػػ م ريألسػػػػػػ وؾر  صن ػػػػػػ،ريألع ئػػػػػػ،ريألدػػػػػػغاىر
 دن ػػػػػ ريأل ادفػػػػػلريأل ػػػػػدـر رصويًّهػػػػػ،ريتصااأ يأل شػػػػػ  نيرم ػػػػػ ر«ري  مػػػػػني»

يتعػػػػا ؼر متػػػػدفاريألػػػػصظصريإلسػػػػ ص ،ر   هػػػػدرم ػػػػ رماػػػػوم ريألًػػػػا ر ي سػػػػا ر
ير ي  مػػػػنير ػػػػلرقألػػػػءراعػػػػلري ادًّػػػػ،ر عريألنويمػػػػهريألندنون ػػػػ،ردػػػػه   رًّػػػػه 

ػدرصصنطػػنيريألصظػ ر ريجلمػنير ػاريتمصػوعررػػام در , ألػ ألءررػ ريإلسػ ـررد  
 يتصاػػػػار عع ػػػػدر ماف ػػػػدأر  ػػػػ ألءريتط ػػػػوبررػػػػام در يتعػػػػا ؼر عع ػػػػدر ماف ػػػػدأر
 ألػػػػ ألءر دنػػػػ ريألع ئػػػػدتريإلسػػػػ ص  ،ر سػػػػاعر  خدػػػػ ريألع ئػػػػدتر ردومػػػػلر

يألعاؼريوًّ مدمءر يأل ندف،ريألعدصػ،رر عرًّب رص ريألنويمهريألندنون ،ر يألًنه ،
أرفػػداايـررػػام درمدػػع رصاي ف ػػدرأل ع ػػ ر ريأل ندفػػ،ريألعدصػػ،أر يألويًّػػ ررػػام در

رمدع رصاي ف درتدرمع  ري  منيرم  ر متده ريأل هد فرف  .
 اخلطاب ادلقاصدي وتداخل األنساؽ الَقافية: 

  ر  رمدػػػػػاتر ػػػػػ ير  ػػػػػإرمػػػػػهيخ  ري نسػػػػػدؽريأل ندف ػػػػػ،أر يضػػػػػطار
ي مػػػايؼأر فنػػػػهتري دو ػػػ دتريأل ندف ػػػػ،ريسػػػ ناييف در ثعد ػػػػدأر ػػػلر ػػػػديفر
يوسػػػػػ ناييفر يأل عػػػػػدترف هػػػػػدر ػػػػػهف دروجتد ػػػػػدتريأل غ ػػػػػ ريألعوتػػػػػ،.ر   ػػػػػعا ر

يدفظػػػ،رم ػػػ ررلدػػػ ،رريألنويمػػػهريألندنون ػػػ،ر يألًنه ػػػ،ر  ػػػه درمػػػدًّب رمػػػ 
  ػػػ ألءرمامنػػػءريادًّػػػ،ر عرصسػػػ وىريألتػػػا يف ريت اػػػ،رر- م ػػػ،ر صػػػ،رر-ي صػػػ،ر

سػػػدهاريألنويمػػػهري خ   ػػػ،ر يألسػػػ و  ،ر يأل  ومػػػ،ر يألا   ػػػ،ر يألهمص ػػػ،رأل شػػػغ لر
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 يألتػػػوي طريوًّ مدم ػػػ،أر صػػػدرصػػػ ررػػػء رمسػػػ ط نيردن ػػػ رقألػػػءر ريػػػ طر
يتند ػػػػػػهريألناجملن ػػػػػػ،ريألع  ػػػػػػدر» ػػػػػػ جريألا  ػػػػػػدتريألناجملن ػػػػػػ،ر   رريإلسػػػػػػ صء ر و

فهءر  ه دريألاً  ،ر  شغ لرسدهاريتصظوصدتريتػ  ويف رصع ػدر ػدر«رياد م،
يألًنه ػػػػػ،ر يألندنون ػػػػػ،أر  مػػػػػد  ر صػػػػػد ريألشلدػػػػػ ،ريإلسػػػػػ ص  ،ريألًا مػػػػػ،رف هػػػػػدر

«رمدت ػ،ريإلسػ ـريألند صػ،» يوًّ مدم ،أر دوم هدر عرمنوق،ر ص دؿرديههرألػ
دياػ ر«ريتند هريألع  ػدرياد مػ،»حلقفريأر تهويفجرم  ريألهم ر   أر فَّر

را   لر م  هدر  ر ععتػهدرم ػ ري  ػلرصشػ  دتر نسػدن َّ،أر فمػدرصػ ر صػ،ر ف 
ر اريأل ب  ،ر يأل هس ،ر يأل هنة رف ل ػديفريأل هسػ ،ر يأل ػهن رم ػ ريأل ب  ػ،ر ل َّ

ل ر اريألعمايفر يألًسد ر ي ايبر ور ل ديفريألعمايفأر ألػ  رر ص،رص ر صد
ي صار  ألءرابألصسع،رأل نويمهريألندنون ،ر يألًنه ،ريألهر ػهرم اػوؿر ر عػ ر

ؿر ريإلسػػ ـر يألسػػ صأر صػػدري   ػػدفر عرمػػده رمعػػوؽريألػػعع رمػػ ريألػػهخور
ر   اريألصمدق،ريألهيأل،رم  رقألء.

 :  (26)اخلطاب ادلقاصدّي وحقيقة الفعل اإلنساينّ 
مدـرمشػملرصػدر ػدفر«ريألًعل» وريأل أث رص رًّه،رصيثا أر «ريألًعل»

ماػػ ر ػػ ألءأر صػػدر ػػدفر ع ػػصر صػػدرهرماػػ ر ع ػػصأر صػػدر ػػدفررهرحلًّػػد  ر صػػد
                                    

ي سػػػه أر هػػػػايفأررصا عػػػ،رطر7 ر456 يتعد ػػػإريتشػػػا  ،رأل ػػػايحمل ر«رفعػػػل»يفيًّػػػنيريتًػػػا يترأل ايمػػػ ري  ػػػًهدينرصػػػد  رر(36)
ر«. فرمصًعل»صص رتعاف،ريألًاؽر ارياا ،ر  ارر568أر ينظار7966
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سدفر تدر هيفرمػ رمػ جرصػ ر ندهر صدرهرما ر ندهر تدر هيفرم ريإلن
ر  ويفر  رتد .

ألا ريألعملر خػصرصػ ريألًعػلأر نَّػ رمو ػ رابألدػ ار«ريألعمل» يفوجر
مػػػػػ رر ابألًسػػػػػد ر لنَّػػػػػ ر ػػػػػدحلر  رسػػػػػ ء .      رصػػػػػدرمصسػػػػػ ر  رمتػػػػػدؼر ع

يألػػػ  ر ػػػور ًّػػػد  ريألًعػػػلر  مندنػػػ  رفاػػػلر ػػػصنير«ريألدػػػصني»يإلنسػػػدفأر ص  همػػػدر
رمتػدؼر عري ػ دأل رسػعادن ر معػدعأر مػدر ريفػورفعلر ورما أر ديا ر ف 

رُصػػػْنَع اّللَِّ الَّػػػِذي أَتْػَقػػػَن ُكػػػلَّ َ ػػػْيٍء ِإنَّػػػوُ َخبِػػػرٌي ِ َػػػا تَػْفَعلُػػػوفَ  وألػػػ رمعػػػدع ر
ر«.ينًعدو ر»مس همءرصًعوو أر حيه ر«ريألًعل»أر (88يألصمل ر)

 يألًعػػػلريإلنسػػػدينرمصػػػهرر(معػػػدع)  صػػػدؾرفػػػا ؽر   نػػػ،ر ػػػار فعػػػدؿرير
رنشغلريألنػديفكريت ا مار ياامد  ر  ع ر  ادبريتنووتأرورنو ر ف 

ر   ا در ورناىريإل دأل،رمد.ر

 وأفعاؿ اإلنساف نوعاف: رر
  ػػػهمهد رنػػػوعرمعػػػهرصػػػ ر  ويألػػػ ريألتػػػا يفمَّ،رورم ع ػػػ ر ػػػ رما  ػػػ ر ور

قـأ  صًسػػ ر نوصػػ ر ما ػػ ر يفػػورقألػػءأرصػػ ر  ويألػػ ررم انػػ رم  ػػ رصػػهار  
ريجلع  ،ريألطع ع َّ،ريألتا يفمَّ،.
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 رصدرمننيرصص ر ػدر ػورصنػه يفرألػ أر  ػورف ػ رفػ أر م انػ رم  ػ ر يأل دين
ر  نيرصص ررء رص رقألػءرم ػ ر يتهار يأل ـر مننير رًّصس ريأل ا   أرف ف 
سػػػع لريألسػػػهور  ري طػػػأر  ريألصسػػػ دفر  ريسػػػ ااجرم  ػػػ رث ػػػإرفنػػػهريألنػػػهيف ر
ر ػػػ  رًّصسػػػػ ر رءػػػؤرورفػػػػ ر  ف  م ػػػ ريوخ  ػػػديفأرفػػػػ ألءرماػػػوفرما  ػػػػ  

صصػػ رصػػ ر ػػ يريجلػػص ر  ػػورص م ػػنير نػػوىر م ػػ ر  ػػد يفررألػػ ألءأر صَّػػدرصػػدرمنػػني
 ف ديفرف نَّ ر وريألًعلريأل  رمه يفر وأل ريأل ن  مػدتر يأل شػامعدتأر م انػ ر

يأل و  ػهر»م   ريتهار يأل ـأر م ع  ر  ريأل ا  ػ أر م م ػ رم  ػ ريآلاثيفر ر
ر«.رر يأل ب  ،ر يألعمايف

ر   يريألًعلر وريأل  ر سم ريألع مد ر عرث ث،ر  سدـ ر

 ري فعػػػػػػدؿريتل دػػػػػػ،رابجلػػػػػػوييفاأر دألن ػػػػػػدـر يألنعػػػػػػو ر يتشػػػػػػءر  ػػػػػػه د
ر يألا وبر يألصظار  لرفعلرحي د،ر عريس عمدؿري متد رف  .

يأل ػػدين رصػػدرخيػػ صرثًػػ رمػػوييفضريألػػصً أر دألشػػهو ر ي ػػوؼر يأل ػػ  ر
  يألًاار يألغت ر يألشوؽر يألاح،ر يألغ  أر صدر رع رقألء.

ريأل دألإ رصدرخي صرابأل م  بر يألع صر يتعاف،.

 يألععد يترم جريأل  ث،رل ص. ر
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رماػػػػػوفرمععػػػػػ  يرمػػػػػ ر  م ػػػػػ ر ػػػػػ جريأل  ثػػػػػ،رمػػػػػصعا ريأل و  ػػػػػهأرف صَّػػػػػدر ف 
ماوفرمعع  يرم رراؾرتػد ار  رخًػءأر  رييفػايؼرمػ رريأل و  هري دألصر  

صسػػ وىرصػػ رصسػػ و تريويفايؼ. يألنػػاجملفري  ػػهر ػػهرريألععػػد  ر يأل و  ػػهرل  ر
 عتػػػػػ أر م ػػػػػ رسػػػػػع لررسػػػػػع لريإلتػػػػػدؿر رماًػػػػػلر ع ػػػػػدفرقألػػػػػءر   ػػػػػ رم ػػػػػ 
 ن مػ،ررػء رصػ رقألػءر ور  ررر اػصرصػ رصػدريأل ًد لر ريألػعع ريآلخػار ق

فَػرََّْنَػػا َِ الِكتَػػاِب ِمػػن َ ػػْيٍء  مَّػػا﴿  ػدبريريألػػهأل لرم  ػػ رأر ػػدؿرمعػدعر ر
ر.)28ي نعدـر ر(ر﴾مَّ ِإََل َر ِِّْر ُُيَْشُروفَ 

ء؛رمػه ةارصػ رقألػ(ر37)ر  هرمهؿرم  رصدرينطػوىرم  ػ ريألا ػدبريألاػا 
 همهػػػػ،ريألعنػػػػلأر  ريألًطػػػػا أر  ر سػػػػص،ريفسػػػػوؿريرم  ػػػػ رريألا ػػػػدبرنًسػػػػ ر  
ر(.38)ر ي   س،ريتعص ،رم  هدرابوم عديفيتريألد  ر يألس ـر  

                                    
 ػدؿريرر  هرص ر  لر م ريرتحملألػ،أ ور  ر  ػدبريريألػهأل لرم ػ رسػع لرياػهىرف هػدأف  س رمصبؿر رر دؿريألشدفعء ر(700)

ِػػػػػْر ِإََل ِصػػػػػَراِم اْلَعزِيػػػػػ﴿ر معػػػػػديفؾر معػػػػػدع ِِْف َر ِّ َِ ِمػػػػػَن الوُُّلَمػػػػػاِت ِإََل النُّػػػػػوِر ذِِ ِز ِكتَػػػػػاٌب َأنْػَزْلنَػػػػػاُه ِإلَْيػػػػػَ  لُِتْخػػػػػرََِّ النَّػػػػػا
ِِ َمػا نُػػزَِّؿ ِإلَػْيِهْر َوَلَعلَُّهػْر يَػتَػَفكَّػُروفَ وَ ﴿ر  ػدؿ ر)5ابراىير: (﴾احْلَِميدِ  َ لِلنَّػا ر(44النحػل: )﴾ َأنْػَزْلنَػا ِإلَْيػَ  الػذِّْكَر لِتُػبَػػنيِّ
َياًّن ِلُكلِّ َ ْيٍء َوُىًدى َوَرَْحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ ﴿ر  دؿ  ِلَ  وََكػذَ ﴿    ػدؿر(99النحل: )﴾ َونَػزَّْلَنا َعَلْيَ  اْلِكَتاَب تِبػْ

َنا ِإلَْيَ  رُوًحا ِمْن َأْمرَِّن َما ُكْنَ  َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اإِليَاُف َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نَػهْ  ِدي ِبِو َمػْن َنَشػاُء ِمػْن ِعبَػاِدَّن َأْوَحيػْ
ر(12الشورى: )﴾ َوِإنََّ  لَتَػْهِدي ِإََل ِصَراٍم ُمْسَتِقيرٍ 

يألغػػػابريإلسػػػ صءأررأل ايمػػػ ري  ػػػًهدينأردن ػػػ ر .يألص ػػػديفأر ػػػ  ت ر ييف«ردػػػ لريألسػػػعد مامًدػػػ لريألصشػػػأمار د»يفيًّػػػنيرر(67)
ر.706أرلر7987
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ر ألنهر اريا رمعديفؾر معدعريألغدم،رص ري   ر رجمل ترمهمه  ر
ر(20يألعنػػا  ر)ر﴾ ِإيّنِ َجاِعػػٌل َِ اأَلْرِإ َخِليَفػػةً ر﴿صصهػػدر وألػػ رمعػػدع 

ر.(739ي مايؼ ر)ر﴾َوَيْسَتْخِلَفُكْر َِ اأَلْرِإ فَػَينوَُر َكْيَف تَػْعَمُلوفَ ﴿
َُّ ر  ػػو  فرم ب مػػب ر﴿  وألػػ  ر ر  فَّري أل غ   ػػ   َُّ رص ػػ رم صد ػػا ج ر  يف س ػػ    راب  ر﴾  أل ػػ ػ ع   ص ري

ر﴾َُ َأيػَُّهػػػػا الَّػػػػِذيَن َآَمنُػػػػوا ُكونػػػػوا َأنَصػػػػاَر اّللَِّ ﴿أر  وألػػػػ  ر(35ياهمػػػػه ر)
ر.(74ريألد  )

ػػػػػػَن اأَلْرِإ َواْسػػػػػػتَػْعَمرَُكْر ِفيَهػػػػػػا ﴿  وألػػػػػػ رمعػػػػػػدع ر ُىػػػػػػَو َأنَشػػػػػػَكُكر مِّ
ي ٌ  فَاْستَػْغِفُروُه مَّ  ر.(67 و ر ر)ر﴾تُوبُوْا ِإلَْيِو ِإفَّ َرِبِّ َقرِيٌ  رلُِّ

نػػػػػػَس ِإالَّ ﴿  وألػػػػػػ رمعػػػػػػدع ر ر﴾لِيَػْعبُػػػػػػُدوفِ  َوَمػػػػػػا َخَلْقػػػػػػُ  اجْلِػػػػػػنَّ َواإْلِ
ر.(56يأل ييف ت )

صػػػنير فَّر ػػػ جريآل تر   هػػػدرمشػػػ ؾر ر  ػػػدفرمدمػػػ،رياػػػ رصػػػ ري  ػػػ ؛ر ر
  ػػػػػػػهر فَّريأل   ػػػػػػػبرًّػػػػػػػاىرمصػػػػػػػهرياػػػػػػػهمإرمػػػػػػػ رمدمػػػػػػػ،رياػػػػػػػ رصػػػػػػػ ري  ػػػػػػػ ر

ونػػػهيفي،ر ػػػلرصػػػدريرػػػ م  رم  ػػػ ريآل تري خػػػاىرصػػػ رريألععػػػد  أر صَّػػػدرم ػػػ 
ر  عموصػػػ ر«ريألععػػػد  »يوسػػػ ل ؼر يألصدػػػا ر  ممػػػديفري يفضردػػػ رصًهػػػـو

   رص ريوسػ ل ؼر يألصدػا ررعد  ر ءري  صر  فَّر مشوأل أر  صَّدرألاوفريألع
رصدر دفري صػارف نَّػ رور   ممديفري يفضرمعهرمعد  رص ر ًّ رص ريألوًّوج.    
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صدننيرديصنيرص ر وفرمدمػ،رياػ رصػ ري  ػ رصا عػ،رصػ رمصد ػارص عػه  ر مههػدر
  م  ػػػد ريألععػػػد  ر  سػػػداريألععػػػد  ر صصط نهػػػدر ألعدمػػػدر يألهمدصػػػ،ري سدسػػػ  ،ر

م ػػ رر يأل و  ػػهرفعػػلريخ  ػػديف ر  ػػ رمنػػـو«ريأل و  ػػه»م  هػػدر ػػورريألػػهرمنػػـو
يو  صػػػػػدعرابانػػػػػده ريتصهيفًّػػػػػ،رد ػػػػػ أرث ػػػػػإرمػػػػػي  ر عريأل ًدمػػػػػلريألصًسػػػػػءر
 يألوًّهيينرصنيرم ءريألنصدم،ريألايسػل،رأل  وألػهريألػه يمءر يتشػدمار يألعوي ػ ر

«ريأل و  ػػػػه» ًػػػػ رريألػػػػهرمػػػػهفنيريإلنسػػػػدفر عريألعمػػػػلرم ػػػػ رياػػػػالرم ػػػػ 
نظامػػػ ر عرقيمػػػ ر  عريألاػػػوفرر  ػػػ ر يألػػػهمو ر أل  أ مشػػػا ل حدم ػػػ ر يألغػػػ  رم

 يا ػػػػػد ر يإلنسػػػػػدفر خدألنهمػػػػػػدرمعػػػػػديفؾر معػػػػػدعر ن تػػػػػػ رقألػػػػػءريأل و  ػػػػػػهأر
فدأل و  هر ػوريػويفريألػ  رم اػوفر وألػ رصعػديفؼريتو ػهر  خ  ػ ر معد مػ ر
 سدهار  ًّ رنشد  ريألعن ءر يألصًسءر يألعػهينرث ػإرمدػع رقألػءريألصشػدطرر

رمو ػػػػػ رلن ػػػػػ رمعػػػػػد  أر يألععػػػػػد  رفعػػػػػلر   ػػػػػ ر لنويمػػػػػ ر  هػػػػػدر ػػػػػدا ر در ف 
ػػػػػ ،ر رأل شػػػػػهويترياس   يخ  ػػػػػديف فررػػػػػدصلأ دهصرم ػػػػػ ر دمػػػػػه ريأل و  ػػػػػهرصصػػػػػدؼح
رر ريإلنسػػدفر   ع  هػػدر صػػد  رم ػػ ريوس سػػدؿريألطع عػػء أر  ف  يألطع ع  ػػ،ريألػػهرمنػػـو
 دنػػػػػػػػػػػػ ر صػػػػػػػػػػػػدؾررػػػػػػػػػػػػهويترمصػػػػػػػػػػػػهيف،ردػػػػػػػػػػػػ ريألععػػػػػػػػػػػػد  رمصػػػػػػػػػػػػهرم ع  هػػػػػػػػػػػػدر

يألػػػب ًّار يألطعػػػدـررعدرػػػا ر ػػػايفهػػػ ري ػػػدأل ريألعظ صأ دتريألػػػ  راب سػػػ وب
ر يألشايبأر ي صويفريألطع ع  ،ريألهرماوفرد  رأل ص َّ،ريتم  ب .
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 النية وموقعها من الفعل اإلنساين: 
رمدػػػهيفرمػػػ رن ػػػ،ر  دػػػهأرأل  نػػػابر عرير يألًعػػػلريإلنسػػػدينرور ػػػهر ف 

مو  ػػهجر يأل ععةػػهرألػػ أر فن ػػدرتػػدريفسػػصر ر ػػلرصػػدريفسػػصأرر يأل ععػػ رمػػ ر(معػػدع)
لرف هدريألًعػلريأل سػل  ةر  ريألنهػا أر مػهخلرف هػدريألػ ؾريتنػ فرف رمهخ

مػػػػهخلرف هػػػػدريألػػػػ ؾريألنػػػػدهصرم ػػػػ ريألعػػػػهـررابألص ػػػػ،ر يوخ  ػػػػديف؛ر ن ػػػػ رفعػػػػلر و
ريتط  رم ريتن فرابوخ  ديف.

فدس اتػػػػديفريألص ػػػػ،ر يألندػػػػهريف ػػػػ ر سػػػػدارصػػػػ ر يف ػػػػدفريم عػػػػديفريألًعػػػػلر
ريإلنسػػدفر ػػ ر صػػد ر مامةػػ ر ثػػاجرم  ػػ ر  ػػءريألػػهردي ػػدحملرمػػدريألًعػػلريألػػ  ر منػػـو

ر  ر صد رم  رمو  هجر  ديدن .رم  ر يم ،ر ويجأر يألًعلريأل   رمنـو
يتندهريألشامءرص ر ضنيريألشػامع،ر خػاي،ريتا ػ ر»قاؿ الشاَ : 

يرريخ  ديف يأر مدر ورمعهرريضطاييف ي ر«.رم ر يم ،ر ويجر ىترماوفرمعه 
ألػ رحل ػ ؽر اب ،ريتعدارص   رورموًّ ر خور»ويوضح ِل  بقولو: 

دػػ ريخ  ػػديفريتا ػػ ر ورصػػ ر  ػػإر ػػدفر تػػد  رصػػ ريألشػػديفعأر   صػػ يؾر
ماػػػػوفريخ  ػػػػديفجرمعع ػػػػدرألوضػػػػنيريألشػػػػديفعأر ماضػػػػ رصػػػػأخوق يرصػػػػ ردػػػػ ريإلقفر
يألشػػػامء رورابوس سػػػػدؿريألطععػػػػء أر  ػػػػ ير ػػػػورمػػػػار خػػػػاي،ريتا ػػػػ رمػػػػ ر

ير ر«. يم ،ر ويجر ىترماوفرمعه 
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 حيػػايفر ًّهينػػ أر اع ػػ رر فَّريأل و  ػػهرمدػػا ر  يمػػءر   يفػػنيريإلنسػػدف
أر حينػػػػ ر(م  ػػػػ ريألدػػػػ  ر يألسػػػػ ـ)ًّػػػػد ر ػػػػ ريألنػػػػاجملفر يفسػػػػوؿريررمعع ػػػػدرتػػػػد

يرر  فر  ػػػػػد   رلمػػػػػ،ر أل نسػػػػػدفريوخ  ػػػػػديفرلًّ ػػػػػ ر ػػػػػويفجأر اع ػػػػػ رمعػػػػػه 
ر.(39) مايضرًّدنع َّ،أر  رصاد ه ر  ايعرنًسء ر

                                    
 نػػػ رريفسػػػوؿريريرػػ هارم ػػػ ر ألسػػص،ريألػػػويمظار ػػهمإراب ػػػلرمصسػػعون ر عرر(39)

رميص ر  ه صر ىترماوفر ويجرمعع درتدرًّئ ر  .رر دؿ رو
ي ر ر  وراب لرص ص در سصه 

 ﴾فَػال تَػتَِّبُعػوا اذْلَػػَوى﴿ ياػوىر  ػ رصط ن ػػدأر مػدر ر وألػ رمعػدع ر ص ػدرص ص ػدرف ػ ـريألنػاجملف
َوَأمَّػػا َمػػْن ﴿  وألػػ  رر(36ل ر)ر﴾َوال تَػتَّبِػػِع اذْلَػػَوى﴿  وألػػ  رر(725يألصسػػد  ر)

ـَ رَبِّػػػِو َونَػَهػػػق الػػػنػَّْفَس َعػػػِن اذْلَػػػَوى  ر﴾فَػػػِإفَّ اجْلَنَّػػػَة ِىػػػَي اْلَمػػػْكَوى *َخػػػاَؼ َمَقػػػا
َوَمػػػا يَػْنِطػػػُق َعػػػِن ﴿: صبمهػػػ ريفسػػػوأل رمػػػ رياػػػوىر نوألػػػ  أل ر(47-40 ريألصدحملمػػػدت)

ر.ر(2يألص ص ر)ر﴾اذْلََوى
ر صدرر ألو  دفر ع رياوىر ه   درألًاؽريألناجملفر ار وىر ه ار جملخارص صـو

ر    رقـرياوىر     .
ير  ص ػػد ً ػػ ر شػػدـر ػػ ر سػػدفر  ػػورصػػهأل ر هرمدػػاار سػػمدعر نعػػ صر ػػ رحػػد رفرسػػصه 

ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتريته24 ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ر  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،أرفًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءر}
 سػدفريألعدػا ر  ػً ر ػ ألءرر  ر[رعر شدـ00770[]729595  ا{]

ر00808[رر  ر]يألاش ريا  إرو ػ ريألع مػءرم ءر  ريتهمقر   ور دمتأ
،ر  ػػ ر ػػ بر ػػدفرمتػػنيرنعػػ صر ػػ رحػػد ر ػػدفر ػػ رمتػػنيرياػػهمإر رمنومػػ،ريألسػػصَّر

]خرصػػػ ر رترؽ[رسػػػنطرر07735] ػػػ م ريألامػػػدؿرأل مػػػب [ررياػػػهمإر  
  رص ر  لريألع صراباهمإ.مصهجرصصد  ر    رورم د نيرم  هدرأل  رنع صرمصهر 
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 اخلطاب ادلقاصدّي واجتاه التعبد: 
 هػػدأر مامػػ رم  ػػ راػػدرصعص ػػدف ريألػػهرمػػصعا ريأل و  ػػهرم «ريألععػػد  » 

أرل ي رصػػدر صػػار(سػػعادن ر معػػدع)صعػػ ر خػػصر  ػػوريأل اصةػػإر يأل ػػ ألةلرر
  فرر(سػػػػعادن ر معػػػػدع)مععػػػػهر ػػػػ رم ػػػػ رسػػػػع لريأل نػػػػابري ػػػػدألصر أل ػػػػ رر ف ر

رخيػػػدألطريألص ػػػ،رمػػػ ر دػػػهر  ي ريألًعػػػلر ص  ظػػػ،ر  ررػػػء رجملخػػػاأر   فر ف 
هػػ رمصػػ ر  رما ػػ ر دمػػ،ريإلصسػػدؾرمػػ ريتصرأر  (سػػعادن ر معػػدع) دمػػ،رألػػ ر

ررأألػػػػػػػ . ىترألػػػػػػػور دنػػػػػػػ رأل ًعػػػػػػػلرفويهػػػػػػػهرمعػػػػػػػو رم ػػػػػػػ ريألػػػػػػػصً ر  ري  مػػػػػػػني
يتا  رأل   ظهد. ص دريألععد  رابتع ري مصرفهءرمدصػ،ررػدص ،رألسػدهاررف ف

معه رف هدر دػهريألنا ػ،رتػد ا يأر ور قيرري فعدؿريألهرورم ءري فعدؿر صصهد

                                                                     
 رياػػػػهمإر شػػػػء رمصػػػػهرنعػػػػ صريفػػػػورمشػػػػام ر ػػػػهم  درألػػػػ  راػػػػدر  ػػػػلرنعػػػػ صر=ر

 ػهرصػ رورحيػ يررضع  رأل  ر  ن،ر  ارمًا جرمػ ري همػ،ريتعػا فارفدػديفر 
 ػػ بري ػػػ. ينظاريإلابنػػ،ريألاػػؤىر  ػػ رر،ررمنومػػ،ريألسػػصَّرر ػػ ر ػػدفرمتػػنيرياػػهمإر 

ر[ر ي يف عػػػا00045 ػػد ار]ر[ر ي يف عػػاريألع هين ػػ،ر م00370 طػػ،ر]رو ػػ 

مشدهلريألص ريتل ديفرر اتيفمخر غػهي رأل لط ػ رر[ر ي نوييفر 00009أل صسو ر]
[ر ر00272[ر قـريألاػػػػػػػػػ ـر    ػػػػػػػػػ رألععػػػػػػػػػهريري ندػػػػػػػػػػػديف ر]06/00030]
[ر يألسػػػػص،رو ػػػػ ر مرمد ػػػػصر00027يجلػػػػوحمل ر]ر[ر قـرياػػػػوىرو ػػػػ 00274]
يألسػػػص ريألاػػػؤىرر[ر يتػػػهخلر ع00704[ر رػػػااريألسػػػص،رأل عغػػػو ر]00075]

ر[.07365[ر صع صريألسًارأل س ًءر]00309أل ع هنءر]
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ـر رػػػايبر ًّػػػص ر  ر عػػػدرمصػػػد ؿريتعد ػػػدترصػػػ ر يفي ريإلنسػػػدفرقألػػػءريفػػػو
رصشءر   وؼر يفو د.

ػػػػػدرأل  و  ػػػػػهأر«ريألص َّػػػػػ،»  رجتع هػػػػػدرينعادس   ر ػػػػػ جري فعػػػػػدؿردياػػػػػ ر ف 
أل عمػػػػايفر  راػػػػدر  هػػػػدأر  ػػػػ جري فعػػػػدؿرماػػػػوفرفا مَّػػػػ،رر ص ع َّن ػػػػدرأل  ب  ػػػػ،ر  

ر ماوفرتدم  ،ر  رء مع ،.
ألسػػػعهر ػػػ ر مر  ػػػدل رر(م  ػػػ ريألدػػػ  ر يألسػػػ ـ) ألػػػ ألءر ػػػدؿريألصػػػ ر

ػا صػدقةىت حػ  اللقمػة ترفعهػا إَل َ  إنَّ  مهما» أنفق  من نفقػة فإَّنَّ
ر.(20)«امرأت 

                                    
[ر04409[ر ]02926[ر ]03743[ر ]07395ييف ]ػػػػػػػػػػ عر ريصا مػػػػػػػءريف  ر ػػػػػػػ ر  صاػػػػػػػوجأر ينظػػػػػػػارًّػػػػػػػدصنيريألػػػػػػػعخر(20)

[ر07367 ]ر[06036[ر ]04349[ر ي ػػػ ر عػػػدف]07638/07[ر صسػػػ ص]06722[ر ]06272[ر ]05254 ]
ر73247[ر73567 ]ر73246[ر73566 ]ر73245[ر73565يفى]ػػػػ[ر يألع هنػػءريألاػػ 03864 سػػص ر مر ي  ]

[ر يألصسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهءر03776]ر يأل صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ر77558[ر77780 ]ر75474[ر75696 ]ر73248[ر73568 ]
[ر05777[ر ]05768[ر ]05765[ر ]05764[ر صسصهر مرموين،]09307[ر ]09306[ر ]09786يألاؤى]

ر00802[ر00799 ]ر00747[ر00742 ]ر00720[ر00736[ر  مرمع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ]05777[ر ]05773 ]
[ر07085[ر يألعػبييف]07546[ر ]07534[ر ]07488[ر ]07483[ر ]07480 ]ػػ   صر00824[ر00820 ]
 صدػػػػػػػػػػػص رمعػػػػػػػػػػػهرر00796[ر00792 ]ػػػػػػػػػػػػ[ر يألط ػػػػػػػػػػػدأل 00680[ر يألا  ػػػػػػػػػػػني]00066[ر يام ػػػػػػػػػػػه ]07728 ]

[ر00742[ر ]00722 ػػ رح ػػه]رألععػػهر[ر يتص لػػ 07747] صع ػػصريألطػػؤيينري  سػػطر76258[ر=76669يألػاحمليؽ]
ر[ر00377]رـػمدلر مر[ر يآل د ر يت دينرو  27/004 يتو أريف يم،رحي ]
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رمػػػػػػهخلرفػػػػػػا ضريألاًػػػػػػد تر  ػػػػػػلرص ط عػػػػػػدتريأل ب  ػػػػػػ،ر  صػػػػػػدردياػػػػػػ ر ف 
ر فسػاريإلصػدـريألشػد  رقألػءررأر  ه«يألععد  ري  مع ،» يألعمايفرد رصًهـو

ال عمػػػػػػل بفػػػػػػرإ وال حركػػػػػػة وال سػػػػػػكوف يػػػػػػدعق إال » طامن ػػػػػػ أفندؿ ر
  ػػػ ألءر  خػػػلر ػػػلررػػػء ررأ(27)ر«مػػػة إفػػػراًدا وتركيبًػػػاوالشػػػريعة عليػػػو حاك

دػػػػػػػػػػػػػػػ رخطػػػػػػػػػػػػػػػدبريأل ا  ػػػػػػػػػػػػػػػ أر  ػػػػػػػػػػػػػػػ ألءرفهػػػػػػػػػػػػػػػصر عػػػػػػػػػػػػػػػ ريألاػػػػػػػػػػػػػػػدمعار
معػػقر«ريألشػػموؿ»فػػدم ؤ ي ر فَّر«رخد ػػ َّ،ريألشػػموؿ»يألشػػامع،ررخدػػدهصر 

 فَّريااػػصريإلاػػءرألػػ رمع ةػػ ر اػػلرفعػػلرصػػ ر فعػػدؿريإلنسػػدفأر يفػػ روراػػدأل ر
رننػػوؿ ر فَّريألػػهم رابم عػػديفجر ر ػػ يأرألاصصػػدرنػػهخلرم  ػػ رمعػػهم  أر قألػػءرل ف 

 ضػػػػع در ا  ػػػػدرًّػػػػد رأل عػػػػاريإلنسػػػػدفرم ػػػػ ردن ػػػػ رصهم ػػػػ ر ريألوفػػػػد رابألعهػػػػهر
يإلاػػءأر يألن ػػدـرثػػ ري صدنػػ،ريإلا ػػ،أر   ي رصهػػدـريوسػػ ل ؼ؛رألػػ ألءر ػػدفر

صسػػػ و ترف  ًػػػ،أر صسػػػ وىريأل ا  ػػػ ر ي ػػػهرصػػػ ررألػػػ رمع ػػػ ر ػػػ ألءر   ػػػ ر 
ىري خػػػ ؽر يآل يبأر مصظػػػ صرصسػػػ وررم ػػػءريتسػػػ و تر ألػػػ  ر  هػػػدرفهصػػػدؾ
 يهػػػػا ريأل ا  ػػػػ أرألاصَّػػػػ روررمػػػػهخلر روريألػػػػا ي طريوًّ مدم َّػػػػ،ر م  ػػػػدأر ػػػػد

رخيا،رم ر  ديفريتند هريأل  ث،ريألع  درياد م،.

                                    
ر.47/ر7ينظاريتويفندترأل شد  رر(27)
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اإليػاف بلػع وسػبعوف  ػعبة أعالىػا »أل ألءرًّد رياػهمإريألصعػو ر
قىرف صد ػػ،ري رأ(23)ر«ال إلػػو إال هللا وأدّنىػػا إماَػػة األِى عػػن الطريػػق

مػػ ريألطامػػ أر  ر تيفمػػ ر مسػػوم  رمػػهخلر ر يهػػا ر ويمػػهرمصظػػ صري ػػهصدتر
ريإلديػػدفرألع ػػدفرصبمػػهرصػػ ريو  مػػدـر  يتايفػػ ريألعدصػػ،أرف  يفيًّهػػدردػػ رصًهػػـو

رمدأر إلاد رياويفبر يأله يفنيريأل يم ،ريألادف ،رأل ن دـرمد.
 صػػػ ر  ػػػصرصػػػدردياػػػ ر مػػػاي جر صػػػدرأل وضػػػ  ر ػػػ يريجلدنػػػ رصػػػدرمصعػػػ ر أل ػػػ ر

أر  ػػػإر«مًدػػ لريألصشػػأمار ددػػ لريألسػػعد ما»ي  ػػعهدينر رريألايمػػ 
رمععػػهر  ػػه ريألغػػاضريألػػ  ر ًّ ػػ ر  ًّػػهريإلنسػػدفأرفنػػدؿ ريألغػػاضرصصػػ ر ف 

معػػػػدعرم ػػػػ رقألػػػػءرر تر ررنعػػػػ رير خي ًػػػػ ر مصدػػػػاجر معمػػػػار يفضػػػػ ر مػػػػد
رصويضنيرف  ً،رص ر  د  ريألاا .

نػَس ِإالَّ  َوَما﴿فندؿرمعدعر ر يألػ ييف ت ر)ر﴾ لِيَػْعبُػُدوفِ َخَلْقُ  اجْلِػنَّ َواإْلِ
ر.(56

                                    
[ر ر00025/07]ر[ر صسػػػػػ ص00009 تػػػػػنير سػػػػػععوفأر  ريف ي ت ر سػػػػػ وفر يفػػػػػورقألػػػػػءأر ينظػػػػػارًّػػػػػدصنيريألعلػػػػػديف ر]ر(705)

ر[ر00025/03]
[ر ي ػػػ ر04676[ر سػػػص ر مر ي  ر]00797[ر ]00790[ر ر]00787[ر ر]00767[ر ر]00766]ر ر عػػػدف ي ػػػ

[ر ر05004[ر ي  ػػػػػػػػػػ ر]77726[ر ر]77725[ر يألصسػػػػػػػػػػدهءريألاػػػػػػػػػػؤىر]03674[ر يأل صػػػػػػػػػػ  ر]00057صدًّػػػػػػػػػػ،ر]
 صدػػػػػػػص ري ػػػػػػػ ر مررػػػػػػػ ع،رر03403[ر03534[ر يألط دألسػػػػػػػءر]09748[ر ر]09267[ر صسػػػػػػػصهر حػػػػػػػهر]05005]
 صع صرر30705[ر30374]= معهريألاحمليؽرر20476[ر20407 ر]ر36242[ر36224 ]ر35229[ر35220]

ر[.00598[ر ي  بريتًا رأل علديف ر]09004[ر ]06963[ر ر]04773يألطؤيينري  سطر]
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ِْ قَػػػػاَؿ رَبُّػػػػَ  لِْلَمالَِئَكػػػػِة ِإيّنِ َجاِعػػػػٌل َِ اأَلْرِإ ﴿   ػػػػدؿرمعػػػػدع  َوِإ
ر.رر(20يألعنا  ر)ر﴾َخِليَفة

ر﴾َوَيْسػػػَتْخِلَفُكْر َِ اأَلْرِإ فَػَينوُػػػَر َكْيػػػَف تَػْعَملُػػػوفَ ﴿  ػػػدؿرمعػػػدع ر
ر.رر(739ي مايؼ )

َُّ ر  ػػػو  فر  أل ػػػ ػ ع   ص ري﴿  ػػػدؿرمعػػػدع ر ر  فَّري أل غ   ػػػ   َُّ رص ػػػ رم صد ػػػا ج ر  يف س ػػػ    راب 
ر.(35ياهمه ر)ر﴾م ب مب ر

يألدػػ  ر)ر﴾َُ َأيػَُّهػػا الَّػػِذيَن َآَمنُػػوا ُكونػػوا َأنَصػػاَر اّللَِّ ﴿  ػػدؿرمعػػدع ر
ر.(74

ػػػػػػَن اأَلْرِإ َواْسػػػػػػتَػْعَمرَُكْر ِفيَهػػػػػػا ﴿  ػػػػػػدؿرمعػػػػػػدع ر ُىػػػػػػَو َأنَشػػػػػػَكُكر مِّ
ي ٌ  فَاْستَػْغِفُروهُ  ر.(67 و  ر)ر﴾مَّ تُوبُوْا ِإلَْيِو ِإفَّ َرِبِّ َقرِيٌ  رلُِّ

مدمػ،رياػ رصػ ر اػد ري  ػ ر صػارصا ػ رر(معػدع)فدألععد  ريألػهرًّع هػدرير
صػػػ ريألععػػػد  ر عصد ػػػدري ػػػدلر يوسػػػ ل ؼر يألصدػػػا ر يإلممػػػديفأرفهػػػءرأل سػػػ ر

رصصادا يأر لر ءرقألءري صاريتا  ر ير م ص.ر صا ير س ط در  
ر
ر

ري ػػػداػػ،ر
ر
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رناوفر ػهر ػهصصدرفاػا ر ًّ ػب ر دص ػ،ر  ر  يريألعاإريألوًّ برناًّور ف 
صصظوصػػػ،ريتند ػػػهر» ريألو ػػػ رنًسػػػ رمػػػ ر ػػػ جريتصظوصػػػ،ريألناجملن َّػػػ،ريادصَّػػػ، ر

يألعاػإريألادصػلرفنػهر رػبترصصػ ريا نػ،ري  عرر صَّد«ريألناجملن َّ،ريألع  درياد م،
ريأل و  ػػه»ي د َّػػ،ر ػػػ يتندػػهري سػػدار ر ػػ جريتصظوصػػ،أررابم عػػديفج«رصًهػػـو

ر  هر عنير عع،ر  ع.ر
سػده ارير«ريأل ب  ػ،ر يألعمػايف» نعمػلرم ػ ر رػدحملر يفيسػ صدر رصندػه ر

يألعوفر يأل وف  ر يألسهي رإلردحملمهػدر ر  ػ رألػ رماػوفر ف ررػد رر(معديفؾر معدع)
 ع ػػػػه يرأل اػػػػوفريتصظوصػػػػ،ر   هػػػػدرصػػػػنيرصػػػػصهيرمشػػػػغ  هدر ػػػػار مػػػػه رر(معػػػػدع)ير
 مػػد ر   عػػ،ريألع ػػصأرألعػػلرقألػػءرمػػهفنير عر اػػد ر ػػوييفر واػػدأر  ػػوؿرصػػصهيريألع

 ممدادر  عرمًع  هدرمًع   رمسػدمهر ر نتػد،ر ػ جريتصظوصػ،أر مسػدمهرحلقنػ ر
 ػػ جري  ا  ػػ،ررم ػػ ريسػػ هيفيؾرصػػدرفدمصػػدأر مدػػا  ر خطدهصػػدر منػػو ر(معػػدع)

ع ػػء ريألنػػهمار فريألريألػهرنػػهيفؾر   ػػارصػػ رمػػ تر مه  هػدر خطويف ػػدر جملاثيف ػػدريفيًّػػا
رموفنصػػػػػػػدرأل نػػػػػػػوؿريألسػػػػػػػهمهر يألػػػػػػػا   يألػػػػػػػايًّ ررمه ػػػػػػػء ر ص صػػػػػػػدر صػػػػػػػاريفرػػػػػػػهأر  ف 

ره نيرء  .ريألار ه. ن  
 كتبو 

 أ. د. َو جابر العلواين
ر ػر7437/ر ًار77يألند ا  ر ر
رـ3006/ر2/ر77
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ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

ص اوت،ر ريأل ان ندترياهم  ،رم  رمهه ر دمه ر  دتتر اتءءر
روم،ريأل  ع ،.ي ألً ،ر يتوس

ر
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ريتيأل ر رسطويف...
   رًّد اريألع ويين -
ر.7925ر- ػرر7254ص رصويأل هريألعايؽرمدـر -
أل سػػػدن ر   ػػػ،ريألشػػػامع،ر يألنػػػدنوفأرًّدصعػػػ،ري حمل ػػػارمػػػدـر -

 .7959ر- ػرر7278
صدًّسػػ  ر   ػػ،ريألشػػامع،ر يألنػػدنوفأرًّدصعػػ،ري حمل ػػارمػػدـر -

 .7968ر- ػرر7288
فأرًّدصعػػ،ر   ػػويفيجر  ػػوؿريألًنػػ أر   ػػ،ريألشػػامع،ر يألنػػدنور -

 .7972ر- ػرر7293ي حمل ار
ريأله  ر ه . -  متورءمنيريألًن ريإلس صء 
رػػديفؾر رأتسػػ  ريتعهػػهريألعػػدتءرأل ًاػػاريإلسػػ صء ر ر -

 .7987ر- ػرر7407يألوو تريت اه رمدـر
 يفه  ري   ريألًنهءر صامادريألشمدأل ،. -
ريإلسػػػ ص  ،ر يوًّ مدم  ػػػ،ر - رSISSيفهػػػ  رًّدصعػػػ،ريألع ػػػـو

ره . ريألوو تريت ا
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رجملثػػػػػػديفج
ر

 ألًلػاريألػهم ر«ريدوؿرصػ رم ػصر  ػوؿريألًنػ »دن  ر  دبر
ريألايحمل أرس ،رء هيت.

 .ريوًّ هد ر يأل ن  هر ريإلس ـ
 .،ر  وؿريألًن ريإلس صء  رصصهيرثإر صعاف
 .ريأل عه م، ر  وؿر صايًّعدتر اريوس  عدعر يإل هيع
 .  ري حملص،ريألًاام،ر صصد يريأل غ
 ر ـ.  بريوخ  ؼر ريإلس
 . ر س ص  ،ريتعاف،ر اري ص ر يأل ـو
 .ر د م ،ريألناجملف
 .ريجلمنير اريألناي ما
 .،صنهص،ر ر س ص  ،ريتعاف 
 . اريألًااريإلس صء    
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 .، يفورصصه  ،رصعاف ،ر اجملن 
 .ريألن صريألع  درياد م،ر ريأل و  ه
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 ىذا الكتاب
ريألاا ر رخطد   رياا ص ريألشديفع رضمصهد ريأله ر يااص ر يألع ل يتند ه
يت عد رص ررأ در فرمععإريتا  رم  ريألن دـر  ط عدترقألءري طدبر
ريألشديفعر رتند ه ر  يفي   ر ع رمي   ريأله ر يإليفي يت ريأله يفني رألهم   موأله
رص ر رخد  ، ر   ج ريألعملأ ر م ن  ر يأل ًس أ ريأل  نء رف اس    ام 
ريألشايهنير رف هد رمشديف   رو ريإلس صء ر فنههد ريألناجملن ، ريألشامع، خويل

ر نو رري خاىريأله ر فرأيخ   د ريتا ًوفرمد ر  صا    م رم  ريأل ععه
ر نطنيريألصظارم رمعن هصرتدرف هدرص رمهص .

ر
 


