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وا1دعوياتاسمية آثاره اتسعدي، ناصر عيدالرحصبن الشيخ مؤتمر 
ا1روياوةعيدالأله بن محهد أ.د. 

ممثقة/ا

وصحبهآله وعلى محمل سنا على لام والوالصلاة العالمين، رب ف الحمد 
ويعد..أجمعين، 

اليالقرآنية المقاصد علم تعالى، اف بكتاب المتعلمة العلوم أعظم من فإن 
اضكتاب من الغاية يحقق مهم جابا وهو وحكمته، القرآن غايات! حول تدور 
به.والعمل الاهتداء إلى ؤيوصل تعالى 

بيانهو ر المفغاية أن لمثؤ ذلوحديثنا، قديمسأ رون المقبدللئ، عنى وند 
بحانه.كلامه من الله مراد يحرف، به الذي الايات من المقصود 
يربالنفمرتعل أنه إلا التفسير أنولع من يؤع ءلاهرأ يكن لم ؤإن الجان—، وهذا 

أنوعه.من نهمع أي ل أصلا' 
الرحمنالكريم سير  ١٠تفسيرْ ق المحيي بارزة، عناية الجاب، -يذا عنى وممن 

الحسان؛؛.ارالقواعد وكتابه المنان؛؛، كلام مير نل 
منكجانب الباحثين لدى إبرازه عدم ٌع المدي عند الجالمv هن.ا ولفلهور 

وعظمالمعدي تمر بان يقين على إيتى بل حقيقة، المدي تما تميز التي الجوانبج 
الأيات.ل الحكمة بجواب عنايته منها! أباب، ة لعل. كان أيره 

للكتابةالهدي، مؤتمر ق الحالمبة اللجنة لدعرة تلبية البحث، هذا جاء هنا ومن 
مالي.افه رحمه عا.ى العند ر الفجوايهب من جاو.تج عن 

مباحث،.وأربعة وتمهيد، مقدمة، على• الحث، هذا حهلة يستق وقد 

الثحث،.وحيلة إليه والحاجة البحسثا أهمية بيان وفيها القيمة^ 

وفيه؛التمهيد، 

٢٤٩الشرعيات لأفراسات ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون اممصيم، جاسة عتيرت، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره واصرالسعديل س عبوالرحمن الشيخ مؤتمر 
همل(رورهة اتفسيره السعدي متد ارتهسهوائاصوي 

المقاصدي.والتمر يالمقاصد لتعريف ا$ 

•مها وأثره الشتر بأنولع المقاصدي الضير لاقة عه 
المقاصدى.التمسير إلى لحاجة اه 

عييالعند العامة القران مقاصد I الأول الوب^ث 

السعديعند السرر مقاصد القال الم؛حث 

عييالعنلء الأحكام مقاصد الثالث! الميحث 
السعديعند الأيات مقاصد الراع المبحث 
عييالعند الألفاخل مقاصد ت الخامس اليحث، 

نواةالورقة هده أن وأعمر والتحليلي، تقرائى الامالبحث منهج لكت موقد 
يره•تغل والحكمة المقاصد مجال ق عيي النمير ق يحئي لخشرؤع 

ماركتاالعمل هدا يجعل أن تعالى اف أسأل 
محمد..عرسا وصراف 

أ1شرعيةسواسات عتيعءن أبن الشيخ كرسى مع بامماون القصم، حامعة عتيرت، و1محداب، الخلوم كلية ٢ ٥ ' 



واثدعويةاسية آثاره اسدي، ناصر بن عبداثرحمن اثشيح 
ا1رسواتعيداك بن محمد • ٥٠٠١

التمهيدت

1اتتشسرائقاصدي اش 

مهمةمقدمات نذكر أن السعدي عند المقاصد بيان ق الدخول قبل لما لابد 
التفسير.بمأنولع وعلاقته المقاصدى، والنفير المقاصد التعريف حول 

تالقاصد عريف ت— 

كانمواء إليه توجه ٠ أي الشيء لمحي الشيء، نحو التوجه عنه ينتج ما لغة• 
هذاأوإلى الأمر، هذا إلى توجهت، أي؛ كذا لمحييتح بالجد، أم بالنفئر التوجه 

منهاتعدة بمعان اللغة أهل عند الكلمة وتاق 
نؤك؛ليلثهامحآر ت تعالى قوله ومنه الطريق، ستقامة ا~ 

أنه)الحل؛بم(.كآتثدثًظمأحمعٍى 
همسهد تعالى: ه قولومنه المليفين، بين والومط لعدل، ا~ 

(rY:>U.^)

 Iغايةأر معين، معنى إر واللفظ الكلام يتوجه هوأن الكلام، مقصد اصطلاحا
التكلم^.يريدها 

د:صها ؤيعثر كتابه، ل افه أرادها التي الغايات فهي: القرآنية؛ الفاصد وأما 
®الغاياتبانبما: ل-ى حامالكريم عبد الل-كتور وعزفها ، ١١كلامه مجن تعالى اممه ®مراد 

(.٥٩اسة)ه/طاسي معجم )١( 

 )٢(jU  الرب /T•(٩٥ ،) المحاج مخاي /X( ٤.)٢

)*آ(ظر؛ةاوقاس)ص:هل(.

٢٥١اممرصة ىنمواسات ءثي4ين ابن الشيخ كرهم مع باتتاون القصيم، جامذت عتيرص واfلآداب، اسوم عالية 



والدعويةالسية آثاره السعدي. ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موتعر 
صنمالم^مياس^اسرهرورهتع^لاالتضسدرالظصدي 

انماد*لا؛.نمالح تحشما لأحلها القرآن أنزل اض 
قولمثل صريحة؛ غايته أي؛ صرج هو ا ممنها تعالى افه كتاب ق والمقاصد 

أنتعالى اممه يبين ٢(؛ ت )البقرة ه بمشذه سى ف محآذكشلآرس ؤ ت تعالى اممه 
صريحة.الغاية فهده الهدى، هو ومقصده الكتاب هدا غاية 

دس،آفيهتبلآؤ تعالى! اممه قول ق كما الكلام؛ أثناء ق حفية مقاصد اك وهن
منزلته،وارزق-اع الكتاب علوهدا بيان ا! غايته؛ ( ٢ البقرة! ) ه بمشذه ندى مب ريب 

ب.ملك ؤ الإشارة! امم من فهمناها ؤإنما ثبما، يمنح لم غاية فهده 
والعلة،الحكمة، مثل! أحرى اتر مرادفمعه يشترك مصهللح والقاصد 

بينها.قرئا أرى ولا والأهداف، والمراد، والغرض، والغاياُته، 

■التفسيوامحاصدي مقهوم 

المقامحدىالتمسير مفهوم نحدد أن لنا يمكن عامة، للمقاصد تعريفنا حلال من 
واستخراجكالساأوحزتيتا، القرآن حولها يدور الي الغايات، ق بحث، عي بأنه• 

وهداياته.حكمه 

النفيرألوان من ُهولون المقاصدى! النفير كتابه ق أبونيد وصفى ئ. قال 
أوكلسا الكريم القرآن حولها يدور التي ات، والغايالخعازإ عن الكنف، ق يبحمت، 
العيادااأ'آا.مصالحة تحقيق ق منها الإفادة كيفية بيان ْع حزئيتا 

من!يتكون القاصنوى النفير أن اكعريف، حلال من فيظهر 
ور.المقاصد العامة، القرآن مقاصد فيها ؤيدحل الكلية، المقاصد — ١ 

والألفافل.والأحكام الأياُتج مقاصد الجزئية! القاصد ٢— 

)؛(مقاصدامآن)ص;ا<آ(.

٧(.المقاصدى)ص: الشتر )٢( 

الشرعيةسراسات عتيعين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاععة عتيزتا والاداب، اسوم كلية  ٢٥٢



والدعويةالعلمية اتاره السعدي، ناصر س عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الرسةعيدالله بن محمد أ.د. 

اتثسوااطصدي1ئريت 

مراعاته،من للممر بد ولا القران، ير نفمن أساس جرء المقاصدي التفسير 
الايات.ق المقصود وهو كلامه، من تعالى الأو4 مراد بيان المفسر غاية أن ذللثح 

اللهمراد من يقصده ما أو إليه يمل ما بيان المفسر فغرض  ٠٠عاش—ورن ابن قال 
منالمراد يوصح ما كل من اللفغل ياياه ولا المعنى، يحتمله بيان يأتم كتابه ق تعالى 

القرآن(الا/مقاصد 

تبمايعنى الش هي للايات، التفصيلية صد  ١٠٠١١٠الريوق! أحمد الدكتور وقال 
.٢٢١٠المقرين،عامة 

المقاصديالفهم المقا٠دىت ير التفق أبوزيد وصفى الدكتور وقال 
ير،التفأنولع من ُوع لأي عنه غنى لا موضوعاته، أو وره، لأو الكريم، للقرآن 

وأولويتهاوصرورتبما المقاصد محورية إلى يثير وهذا أبدا، المفر عنه ينفلئ، ولا 
لدىاوفرس.

Iادطسمرايئصدي أ،مو 

ح^ّامب.عدة من التمر ل المقاصدى التمسر أر يظهر 
التيالكرى الغايات يثرز المقاصدى التمسر فإن العامةت للمقاصد بت بالن~ ١ 

الدنيويةالمصالح وتحقيق والتزكية، والتوحيد، كالهداية، كتابه ق اف أرادها 
والأحرؤية.

للسورة،العام المقصد يثرن الخقاصدى التفسير فإن الورت لمقاصد بالنية ~ ٢ 

(.٤٢/١)١(١كميرو١مير)

القرآنء.ومقاصد بعتوازت المقال الريسول، أحمد للدكتور الألكروف ال٠وني 
(•١٧الضيرالخاصوي)ص: )٣( 

٢٥٣تاليراسات ابن اJديخ كرسي مع القميم، جامعة عتيرة، واملآداس اسوم كلية 



ئواثدعوية اليمية آتاره اوسسمأ، ناصر <الرحمنين عياإالشيخ مؤت4>ر ا
ع،>لارورهت ادسدمااتئ^سره صن ادتصسرالطص^وي 

١^^،اق معلسن مرابطة، صورة ل فجعلها به أجزائها جميع ؤيربط 
وهذاوهداياما، وحكمها أسرارها عن فيكشف مقصدها خلال من ما وهدايا 
السور.ير نفق به العناية ينبغي ما أعظم 

إلىاللغوي المعنى يتجاوز القاصدى ير التممفإن الآياتت لمقاصد ية يالن— ٤ 

وهدايات.حكم من تفمتته وما الأية، ق تعالى الله مراد بيان 
الجامعبالمعنى اللفظة سن القاصدي الضير فإن الألفاظ: لمقاصد ية بالن- ٥ 

والحكمة.التعليل يييان معناها يجالى وما منها، اش ومراد اللغوي، معناها بين 

لذلكموصحة أمثلة المعلءي، ير نفحلال من التهلبيقية الدراسة ق يظهر وس
تعالى.اممه بإذن 

بالتدئر:المقاصدي الشم لاقة ع ٠
هداياتق التمثل التاوبري الجانب إبراز نتاتجه اعفلم من المقامحدي التفسير 

ؤهتعالى: فوله عند الشاطئ قال ولهذا الواقع، على وتنزيلها يات ألا 
إلىالتفت لن يكون التدبر ررإنما (: ٢٩ه)ص: ص ثدي' تثق إقلى 

.٢١١القاصد((

فيها.الحمل جوانب ؤإبراز والأيات ورة الهدايات إلى الطريق وهو 

اوواممات)؛/ا،«آ(.ا

الشرعيةسراطت _؛Al؛j( ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص والآدابأ اسوم يية ؛ ٢•- ٥ ٤ 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر عبدالرحمنبن الشيخ موضر 
اررسدةعبداض بن محمد أ.د. 

السهدىاعثو العايه المؤآن مماصد I الأول اليحث 

vjJLlaoJI  :المرانوْم|صد الهراد الإ9ل

اف،عيادة إلى الناس دعوة ق لأحلها القرآن أنزل التي العليا ات الغايهي 
،.والأحرويت١١الدنيؤية مصالحهم وتحقيق 

المصالحاب باكتسالأمر القرآزت مقاصد لام; العبد بن العز قال 
.٢٢١وأساحا((الفاسد اكتساب عن والزجر وأسيابيا، 

ؤإلىاض عبادة الخلقإر دعوة المقصود؛القرآن; أن ررفاعلم حزى; ابن وقال 
معاقترجمر ؤإليهما منهما، لابد أمرين المقصديقتضي هدا إن ثم ديته، ق الدخول 
ذكر؛واعث،والأخر; إليها، الخلق دعي التي ادة العببيان ا; أحدهمكله؛ القرآن 
إليها«لم.وترددهم فيها الدخول على تعئهم 

الفرديةالأحوال صلاح القرآن; من الأعلى المقصد  ١١عاشور; ابن وقال 
والعمراوة((ل؛،.والجماعية 

)ا(طءدامآن)ص:ا"؛(.

اكزل)؛/بن.لعلوم المهل )٣( 

)أ(اكحرضواكوير)مح؛ز

٢٥٥الشرعية يالدراسات عثيمجين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاصلة عتيزة، والأداب، اسوم كلية 



والدعويةالعالمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح مؤتمر 
عمل(رورئ ادسطديثئ^سره ادضئب^الئم^وي 

|رعاهة.القرآن بمقاصد الراواا5دي ساية الثالي: او0ظالب 
٠١ان الحءالقواعد كتاُه; وحاء بالغة، عناية القرآن يمقاصل عيي العنى 
وء؛لرقته،ومنهجه، وكلياته، القرآن، مقاصد إبراز ل الكتاب فغالب، ، liLiJiمترجم؛

المقاصدي.بالبعد متعلق ذللث، وكل 

ولأيأشذس،بالأطالة:
للقرآنالعامة المقاصد بيان ق قواعد عدة ذكر الحان(( مماب)رالقواعد ول أق 

قوله:ومنها 

)اهاسةالأوش«ممص،اممرآذ،؟(>

الخلقلهداية اض ه أنزلالعفليم القرآن هدا أن ررفاعلم يام—ا؛ ق ه قالومما 
~رصيالصحابة تلقاه كما النه كلام معاق يتلقوا أن الماس فعلى ادهم... ؤإرث

دلت،ما يعرفوا حتى يتجاوزوما لم أقل، أو عثرآيات قرووا إذا إمم عنهم-، اننه 
بعلومهفيهتدون الواقعة.. الأحوال على فينزلوما والحمل والعلم الإيمان من عليه 

كلنبيان فيه القرآن أن العبد علم ومتى '٠ • بقوله كلامه وحتم باحلاقه...، ويتخلقون 
كلها،المقار عن زاجر عليها، حاُث، لها، مبين المصالح، بجميع كفيل وأنه شيء، 
ظهرلاحق، أو مابق وحادث، واقع كل على ونزلها عينه، ت، نصالقاعدة هاوا وجعل 

،.١١١١وJمراترا فوائدها وكثرة مواقعها، عظم له 
مقاصده،وفق يرالقرآن منهجثالتفيعطينا القاعدة، هده ل عيي الوكأن 

وثمراتهالعملية.وغاياته، 

ومنها: ١٢٠متعلقة بقواعله القاعدة هل.ه ألحق وقد 

1كوسالحان)ص:ه(لأ)ا(

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيزة، والأداب، اسوم كلية  ٢٥٦



والدعؤيةاسمية آثاره السعدي. ناصر عيدالرح٠نJن الشيخ 
عيداكبن محمد أ.د. 

1ضدء( وتفي دمريراممومل امموآنف ث I اتسادسة )اثقاعدة 

لتقريركله يكون أن القرآن رريلكد : hjlpالقاهذه على معلقنا السعدي قال 
ررأ،٠صده ونفي التوحيد 

I-( وسلم عليه الله -صلى محمد تقؤيرتيوة القرآن^، طؤيقة ط، I السابعة )القاعدة 

كتابهق اممه قرره الكبير الأصل ررهذا القاعد٥ت هذه على معلقء السعدي قال 
أوملم...ا، الله'عاليه صلى صدقه كمال بها يعرف التي المتتوئ بالطرق 

س^ايرااسدآ:اتصآزطت ْمادضت اتثا4ثتأ عده ناتئ 

الأصولمن الثالث الأصل ثا،وهالا القاعدة هذه موصحأ معلقأ عدى الثال 
وقررهكتابه ق ذكره من افه أكثر قد وهدا كلها... والشراع الرمل عليها اتفقت التي 

٢,ور متنوعة يهلرق 

وفهمهمعرفته العيدث يجتنيها التي الغوائل .fi والسرونأالتاسعة )القاعدة 

Iالقرآن( علوم لأجناس 

هيتكون أن تكاد القاعدة راوهده القاعدة؛ هده توصح ق عيي القال 
متنوعة،علوم على مشتمل القران أن ودللث، ير، الشعلم ف الأعظم المقصسوئ 

وماالتوحيد، علم الاحللاق على القرآن علوم قاحل العلوم..• من جليلة اف وأصن
ومنوأحوالهم...، الرمل صفات القرآن علوم ومن الكمال...، صفات من طه 

القرآن؛علوم ومن ، • • والشر. الشقاوة وأهل والخير حادة الأهل علم القرآن. علوم 
ذلكوق الشر، وأعمال الخير أعمال على والأحرة والبرزخ الدنيا ل الجزاء علم 

(.٢٠)ص! الساق المصدر )١( 

(.٢٢الحان)ص: القواعد )٢( 

(•٢٥)ص: )٣<المماررا٧بج، 

٢٥٧الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، حاععة عتيوة، والاداب، اسوم كلية 



وا1دعويةالعلمية آتاره السعدي! ناصر بن عيدالرحمن ا1شيح مؤتمر 
عمل(رورقة ارتخسيره السعدي عند التمسيراكامدي 

.،• الأحر. باليوم ان والإيمفضله، عة وبماش عدل بكمال الإيمان I جليلة مقاصد 
اللهأنزل ما حدود معرفة حليلة: مقاصد ذلك وق والنهي، الأمر القرآن: علوم ومن 

،.١١٠عاورسوله...(

القاعدةعلى علق ثم الكلي؟ القرآن مقصد على القاعدة هذه ق نص كيف فتأمل 
وهي:العامة القرآن مقاصد بذكر 

الكمال.صفات، من لله وما التوحيد، علم ١- 

الرسلوأحوالهم.صفالتا ٢" 
والشر؟الشقاوة وأهل والخير، حادة الأهل علم ٣— 

الشر.وأعمال الخير أعمال على والأحرة والبرزخ الد؛نيا ق الجزاء علم ~ ٤ 
رموله.على الله أنزل ما حدود معرفة حليلة: مقاصد ذللئ، وق والنهي، الأمر ~ ٤ 

والإصلاح(Iانملاح على هتابم اثباري.فن حث والأربعؤنt ايئاسة: )القاعدة 

القرانفإن القواعد، أعم من القاعدة للهن.0 القاعدة: هده موصحطا عيي القال 
داحلآتحتها،ال٢ا١كله يكون يكاد 

الجانبنحو متجهة الحان القواعاو ق عيي الذكرها الش القواعد وغالبا 
القران.ق والخاصة العامة المقاصد بيان ق المقاصدي 

العامةالقرآن مقاصد يعتبركتابناق الكتاب، مدا بأن القول فيمكن ولدا 
والخاصة.

(.٨٧السابق)ص: الصدر )١( 

(.١٢٠القواعدالصان)ص: )٢( 

الشرعيةلنمراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرة! وا^لآbب، العلوم كلية  ٢٥٨



لدعويةوا سمية ا آتاوه السعدي. ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤت٠ر 
الرسةعيدالله بن محمد ا*«د« 

صسيراشسدي.اتسورث أ 4قاصالاتثاتي{ البحث 

الس9ر.بمقاصد \لسووف الأ9ل: الخطلب 
ومضمونها((را/السورة ل لمئ ١^^٠^ ارالناية هوت المورة مقصد 

أمور1ومتزك المور مقاصد طم أهميه وتنجلي 
فهمل أصل فهو إليه، ترجع التي معانيها أصل هو السورة منمي أن أولأت 

جميعهااّمتيفاء إلابعل تتحقق لا السورة معاق فإن ولهذا تعالى، افه كلام اق مع
منميها.واستخراج بالنظر 
استيفاءبحد إلا فائدة يه لايتم ورة الق النظم جهة اراعتبار I الشاطئ ال ف

،.٢١٠١منهاللمنمود مفيد غير بعضها على فالاقتصار بالتنلر؛ جميعها 

معرفةإلى ؤيوصل صحيما، فهمتا تعالى الله كتاب، فهم على يعين أنه ثانبمثات 
معانيه.ودفاتق وهداياته، دلالاته ق والتبحر تعالى، أفه كلام ير نفل الحق 

كلير نفمن الحق معرفة ااوءايتهت المقاصد؛ علم على كلامه ل البقاعى قال 
،١التصأايراارعلم ق التبحر ومنفحته؛ ور، التللث، من اية 

منللمملأمة سيل وآياما، معانيها به تنتفلم الذي ورة المنمي معرفة أن ثالثتا؛ 
مرادْر؛ا.غير على افه كلام ير ونفالخطأ، 

أنوذلك بالواغ، الايات ريهل تها يتحقق ما أعظّم من المور مقاصد أن رابعا؛ 
٠والتعليق والعمل التفاعل على تبعثه معايثة المورة يعايش المورة مضي الختدبرق 

٧(.السور)ص؛ مقاصد علم )١( 

)ما(اوواممات0/هاأ(.

الذلر)ا/هها(.)٣(مصاعد 

الظام)ص:هَا(.)؛(دلأنل 

٢٥٩الشرمية ت1دواء،ات ابن اتشيخ كيس مع باتتعاون التميم، عتيوقه والآع1د،، اسوم كنية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
عمل()ورقة تضسره ات السعدي عند التسيرالقاصدي 

السور.بْماصد السعدي عناية القافي: المطالب 
ثنايال ننظر حنن لكننا السور، مقاصد بيان مطردآق منهجأ عيي للأحد لم 

ذلاكتمثال عام، مقصد من السورة إليه تتجه ما أحيانا يدكر نجده للسورة، يرْ تف
علىاحتوت قد إيجازها، على المسورة ارفهده الفاتحةت لسورة يره نفق قال 

وتضمنتالثلاثة... التوحيد أنولع فتضمنت القرآن، محور من محورة تحتوعليه مالم 
١٢١١٠وامحتعانة عبادة تعالى ف الدين إحلاص 

مخاصةق آية وثمانين بضع إلى صدرها نزل ت عمران آل محورة ق ال وق
.٢٢١الإسلام دين ق الدخول إلى ودعومم مذهبهم ؤإبطال الممارى 

الإنسانحالة أول الكريمة، السورة هال.0 ق اممه ذكر الإئازت محورة ق وقال 
٠٢ر ومنتهاها ومتوسهلها ومبتدأها 

اضمحلى لرسوله وأمر بثارة الكريمة السورة هاوه ق الممرت محورة ق وقال 
.٢٤١ذلك على يرتب ما على وتنبيه ؤإشارة حصولها، عتل. وسلم عليه 

الناسربرب تعاذة الاسعلى مشتمالة ورة الوهده الماس• ص—وره ل ومال 

.٢٠١ومادما"كلها الشرور أصل هو الدى الشيطان من ومالكهم 
قليلة.المور مقاصد بيان ي العيي عناية فإن وبالجملة 

")>؛(

.٢( ٨ / الهاّى)١ تمسر )١( 

(.١٢٥اض)ا/)'آ(المدرال

١(.• الابق)آ/■٣٦المصدر )٣( 

)أ(اومدرالابق)آ/ا-'اا(.

١(.١ ابق)آ/\،• الالمدر )٥( 

اأشرعيةليوواسات ءثسين ابن امميخ كرسي مع ياتتماون القصيم، جاسة عتيزة، والآدابأ اسوم ممية إ  ٢٦'



واثدعويةاسمية آتاره ناصرالسعدي، بن سوالرحمن الشيخ مؤتمر 
عبداكبن محمد أ.د. 

تفسيرانمعديالأحتكامي مماصد ا الثاني اثبحث 

منالجانب هذا ؤيعت؛ر التشرمات، ق الحكمة بإبراز عيي العناية نلهرت 
ذلكتق الأهثلة ومن المقاصد، جوانب من المدى به تميز من أبرز 

سمحمبمثهمللأتاِء
(١ )الاJد٠! ه ?٥ يرد عيةإغ؛ونحفيألمندوأسم-رأإلأسءمsةأم١ 

ماعليكم وحرم بكم، رحمة الأنعام -ييمة لكم لأوأحل بثانما• ل المدى قال 
ومنواحرامتا، لكم صوننا ونحوها، الميتة من العوارض، ذوات من منها امحشى 

.وإءظامء،الا، للإحرام احرامح الإحرام، صيد 

ثثائء^محبث١نصوأ
أ'كئتأيوم دآ-ثثوتي ^،^ ٥٤ق ديءتة٢ بن اؤءتَكثردأ مس أيوم بنق إزذم لأ'لأثلءأ 

ء؛نقتتنو 1، آصثلئ م دبمأ آلإنام لآئأ ورصيت بممبم( عوكأ وأشن دقةأ لآلإ 
٣()الاددْت ه  ٥١رحسر عمور آقت ثإل لائم متجا,يذو، 

لهموحماية لعبادء صيانة إلا يحرم ما يحرم لا تعالى اف أن *واعلم المدى؛ نال 
يثينااأ'أا.لا وفد لعبادء ذلك يئن وقد الموجودات، ق الوجود الضرر مجن 

ميئ نميثوفيت ذكرأقي - ذ؛تا دعثمحالؤرس 4واوئش دئت، ؤ تعار• قوله 
(٤٣اء: جمحيث،آوم0ه)الم

الصلاةحفور وت تحريمه يشتد فإنه هذا *ومع بيابا؛ ل المدى نال 

)ا(شرالدى)ا/همأ(.

ّ)١/•^١JrX)٢(١سد

٢٦١ل1دواسات عتيمين ابن السيخ ثرسي مع باتضاون القصيم! جامعة عتيزة، والآداب، اسوم ممية 



والدعويةاسمية آلتره ناصرالسعدي، بن عبدالرحمن مؤذمرالشيخ 
صنمادس^ديا،تضسرهرورقةعملاادممسرالقاصدي 

ولبهاروحها هو الذي الصلاة مقصود حصول بعد العثلمة، الممسية هده لضمته 
.القلب٠٠ وحضور الحشؤع وهو 

(١٩٧ه)اوقرةت ألحج حدادة ولا ولاقومحى رمق هلا ؤ تحارت قال 
فالوايع وحصوصأ بالحج، الإحرام تعظموا أن يجب ارأي الس_اردىت قال 

أشهره((اا،.

والتقربوالانكسارلله، الذل الحج من والمقصود للأية! بياته بعد أيصا وقال 
مبرورا،يكون بذلك فإنه يئات، المفارقة عن والتنزه القربان، من أمكن بما إليه 

رمالجنة إلا حزاء له ليس والمرور 

AU:s_))

-jIاش أنعم نعم ءإّاا والمشارب، المهلاعم من لكم الله أحل راما عدى؛ القال 
قبولها،أوعدم بكفرها، نعمته تردوا ولا واشكروه لكم، أحلها إذ فاحمدوه عليكم، 
النعمة،وكفر الكذب، الله على القول بين بذلك فتجمعون ا، تحريمهاد أواعتق

ا.الأءتداءاا١٣من هذا فإن حبيثا، حراما الهليب الحلال واعتقاد 

تفسيره.ل وبروزه الجاسجا بهذا عيي العناية الأمثلة هذه حلال من لنا فنمن 

(.٩١ابق)ا/ )ا(اسرال

)مآ(تسراسى)ا/اه(.

<٢٤٢اسالرالساتى)\/)٣( 

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن ةرسي.الشيخ مع بالضاون القمييم، جامعة عتيزة، وا^لآداد،، اسوم أكلية  ٢٦٢



والدعويةاسمية السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

الرسةعيدافه بن محمد  ٠٥٠٠١

تصسرالسعديالآيات.فت مقاصد الوابع، البحث 

الأياتبمقاصد المراد ااأ9ل: الْسب 
صوءق الكريمة الأية تضمتتها الي الخاصة الأغراض ت محي الأيات مقاصد 

الغرضممياق ل قبلها لما مكملأ أو مستقلأ غرصا تضمن آية كل أن شك ولا 
ولا؛ ( ١ )هود؛ ه صتقتاس ؤقنب تعالى• قوله ذلك ومصداق ورة؛ للالعام 
مامع ومنتظمة مبنية مهمة وأغراض معان على دالة الأية كون الإحكام من أن ثلث 
وبعدها.ملها 

الأيةمعنى أن هوت أومقصدها ا أوغرصهومرادها الأية معنى بين والمرق 
الغريبفيه ؤيدحل الثؤع، اصطلاح أو العرب لغة حب اللغوي المعنى فيه يغلب 

القرآن.مفردات معنى ييان ق المضرين وأقوال اللغوية، والمحاق 
تعالىاطه أرادها التي للغاية المحمق الياقي المحنى فهو الغرض أو الراد أما 

ذلك:مثال تابه، كق 

٢(؛ه)الإحلأص: ةولهتعار:ؤآساثثد 
المفسرين.وأقوال اللغة ل الصمن. معاق بتان اللفغليهو• فالمعنى 

لتحقيقه اده عبمن الله يريد مادا هوت والعرصن الراد أو ياقى الوالمعنى 
توحيلوْيلزم مما الخلقإليه، وحاجة وغنام، تعالى اش بكمال وهوالعلم الأية، هده 

وجيم.إليه والتوجه 

أمور؛عدة حلال من الأيات مقاصد دراسة أهمية وتظهر 

الأيةّبيان ق الأهم وهو منها، الله لراد لمعرفة هوتحقيق الأية منمي أن ~ ١ 

٢٦٣الشرعية لليواسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، اسوم كلية 



ئوالدعوية العلمية آتاره السعدي، ناصر بن س<اورحض الشيخ مؤتمر ا
صل(رووقة اتقسيره السعدي عند اتتفسرامحاصدي 

فغرضالسياق؛ بحب وبعدها قبلها وما الأية بين الرابط معرفة ٢— 
ومناّاب.يه تتتفلم ومقصودها 

اسبين الفرق لمرمة الأمالم ظلطر.س المشامة، الآ؛ات بين الفرق سرنة ٣- 
ذلكتمثال وأغراصها، لمقاصدها النظر هو الختثاه، 

هوقولهت (، ٦٠ه)البقرةت ؤ؛امجرث قوله.' ق التعبير سر بيان 
أنهنجد البقرة قصة ق الغرض ق نتامل فحين واحد، والموقف ( ١٦•)الأعراف! 

أظهرهو الذي التعبير؛الانفجار فناسب بتيإسرائيل، على وتعدادها بالنعم التدكير 
النعمة.كمال ق حال 

التيالآيادتا من فكثير إشكال! فيها التي الأيات ق الصحيح المعنى تحقيق ~ ٤ 
هولبياما، الأسلم الحل أن نجد التعارض؛ موهمة أو مشكالة المقرون يحدها 
فيه.وردت الذي السياق ل وغرضها مقصودها ل الفلر 

الشرعيةسواسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون جامعة عسوق والآداب، العالوم كلية ٢ ٦ ل 



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ تمر مؤ

الؤبيمةعبداض بن محمد أ«د• 

CiLiDIبمقاصد السعدي عناية 1ودالاي: 1ا0طالد\ 
هداعيي للجعل ما أبرر من أنيا وأرى التمير، ق نيا نمير طريفة عيي لل
وخواتيمهاالايات ق والحكم، والعلل والغاواُت، عنايته وهو المبارك، والأثر القول 

قمقصود مطرد منهج بأنه يجزم ذلك يتتع الذي إن حتى تميرْ، ق ؤإبرازها 
القرانمقاصد ببيان عنايته من المابق الهللج، ذ وصحته ما يزكيه المعدي، ير نف
الحسان.القواعد تابه كق 

الجانب:-رازا عنايته تجلى أمثلة أذكر أن المعللب هدا ل ولعلى 

٢(.١ ب)البقرة: ^^٢ ألناشأء؛ئوأر^أوى يثأما ؤ تعار؛ افّ قال 
عبادةعن والنهى وحده، الله بمائة الأمر بين جمعت الأية ررهده المعدي: قال 

،.١١#سواه من عبادة وبهللأن عبادته، وحوب، على الباهر الدليل وبيان سواه، ما 

كتثأ1لامحوهثآ'لآمح ّءئت ؤأةمآفييى-خلقثح تعارت قال 
(١٢ه)الطلاق: دلإشءءثا. ق}ئروأ0أئهعث،َلإ، 

فيهنومن ع الالماواُت، من الخلق حلق أنه تعالى #أخر عيي: القال 
والأحكامالثرائع وهو الأمر، وأنزل بينهن، ا ومفيهن، ومن المبع والأرصين 

الكونيةالأوامر وكيلك ووعفلهم، العباد لتاوكير رمله إلى أوحاها التي الدينية 
قدرتهإحاؤلة ويعلوا العباد يعرفه أن لأحل ذلك كل الخالق، -يا يدير التي والقل.رية 
وأصمائهالمقدسة بأوصافه عرفوه فإذا الأشياء يجمح علمه ؤإحاؤلة كلها، بالأشياء 

والأمرالخلق من المقصودة الغاية فهن.ْ بحقه، وقاموا وأحبوه وعبدوه الحسستى 
عنوأعرض الصالحين، الله عباد من الموفقون لث، يذلفقام وعبادته، الله معرفة 

٤(.٤ / المعدي)١ مسير )١( 

٢٦٥الشرعية سراسات عتي4ان ابن الشيخ كرسي ب القصيم جاسة عتيرد وا اسوم كلية 



والدعؤيةاسعية ١^٥ السعدي، ننمر عيدالرحعنبن ٢^^الشيخ 

سلارورئ اوض^اره ادسامي ادتص^^رالظم^ءي 

المعرصون((لآ،.الظالمون ذلك، 

هألثسمJن. يككزيهآإب" وما بننثت ؛؛>-؛، ١٠آزثآإمم ولثد ؤ تعالى! ، ^١١
)اوقرة:بم؟(.

ؤإقامةاسهدى، لمن الهالاية ما هنسز بتقت ؤءاتثت عيي:» القال 
ءاند"اآ،.من على الحجة 

1ة،محابمئمحإلأءءأومأإ'لنئ مح؛ائزا قالتعاليى:
١(.هه)الاتدة: 

يقضيهبما الؤمتي_ن لعباده تعالى ال،ه من أمر ارهدا أولها: ق المدى ال ن
بالوظءبالعقود^/الأيمان 

)أله وألئتو» هأملإ أثؤتث أق، ف؛،،* آن شي م\'؛اث ؤ تعالى: ئال 
عصان:بمما(

افصلى للشى الكتاب، أهل ْن قال لن ردآ نزلت الأية »وهاوه المدى: قال 
معنعبدك أن محمد يا أتريل. ءلاعته: إلى ودعاهم به بالأيمان أمرهم لما ومحلم عليه 

اف؟««ر؛<.

(١٩٦ءمران: فيآوانمد.ه)آل ئالتعالى: 
منكفروا للذين يحصل عما الية التمنها الهمود الأية اروهده المدى: قال 

)ا(اومدرالابق)ا/مآ'ا\/ك

(.٦٠)ما(اوصاورانبق)ا/ 

ابق)ا/\ّمآآ(.المدرال)٣( 

ا)/ا"آا(.)؛(تمرالعيي 

الشرعيةلليراسات عثبمين ابن السح كرسي مع بالتماون اوقصيم1 جامعة عتيرص والاعاب! العلوم ممية  ٢٦٦



والدعويةاسمة ١^٥ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن مؤضرالشيخ 

اليييعاتعيداك بن محمد أ.ئ، 

ءيهاا(را،.وتنعمهم الدنيا، مظع 

ثنءآقث وءءف\ذكن ١^دبغJ١ وتاؤ، ألتمؤآت ؤ، نا ثش تحاايى*ؤ نال 
(١٢٦ئاه)الساء: 

بجميعتعالى اف< إحاطة بيان فيه—ا الكريمة الأي—ة ررومده حدي! المحال 
الأشياءا(اأ/

يمثلوش ه ئرْ• ثئا درة ممان بمثل دص ؤ تعالى•' قال 
٨(.— ٧ ب)الزلزلة: ئئهوا!جأ  ١٣٠دررمثثثاث 

ولوقللا،الختر فعل ل الترغيب غاية فيها الأية ارومدْ عيي! النال 
حقيرآلأم.ولو الشر فعل من والترهيب 
وهووالصفامتج، يالأمماء الايات ختم ْن الحكمة بتان عيي الفيه برر ومما 

القواعدمن قاعدة جعله ل يره، نفق حدي المبما عتى التي، الجوانب أبرر من 
:viذلالأمثلة ومن الحسان، 

(.١٩٦ب)البقرة:أؤأ ثدييألمام، أقة أف ؤؤأعلموأ تعار: ئال 
حافمن فإن للتقوى، هوالموجب وهذا عماه، لمن أي رر حدي: الال ن
العقاب((؛؛،.يوجب عما انكم، اه عقاب 

ئثآءس يكلأوبمدب نش ينفث وماؤ،أآهم.، و,ؤمماؤاالتعمت ؤ تعار• مال 
(.١٢٩ءمران: ه)آف عمديتيم. وآس، 

)ا(المطورالاض)ا/آأا(.

):آ(أومدراوأيق)ا/(--ما(.

الممددادابق)ا/أ^ل)٣( 

(.٩١عيي)ا/)؛(تمرال

٢٦٧الشرعية لأيواسات عثيعين ابن الشيخ عرسي مع القميم، جامعة عنيرق والأىس اسوم عقية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
عمل(ممسيره)ورقة ا السعدي عند التمسيرالقاصدي 

وعمومرحمته، سعة على داليزت كريمين مين باّالأية ررحتم عاوىت اوسقال 
والمالالرحمة، على دال أحدهما؛ ياسمين يختمها ولم إحسانه•••، وسمعة مغفرته، 

رحمةتعالى ه فلالرحمة، على يدل كليهما مين ياّختمها بل القمة، على دال 
مراريبال تخعؤ لا ءياد0 مها سرحم وإحأأان 

(المصدراّ)ا/أئا(•

الشرميةلليواجات ع|تيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون الس|بمأال حاسة عنيرع والآداس اسوم كلية ٢ ٦ ٨ 



والدعويةاسمية ناصرالسعدي، عيدالرحمنJن مؤضرالشيخ 

اضيعةصداق بن *،حمد أ،د• 

السيئ.الألفاخدعند مقاصد اآءءام،س: البحث 

أغراضمن واماليبها، وتراكسها، الألفاظ، تضنته ما بيان هي• الألفاظ مقاصد 
دعلل-

يميزهما أعظم مر بل عدى، الير نفق المعلرد هوالمنهج الجانب، وهدا 
الراكيب،بيان ولا اللغوي، بالمعنى الألفاظ بيان ق يكتفي لا أنه لئ، ذليره فنق 

سياقها،فوء ق وحكمة غرض من تضمنته ما يسن ؤإنما بلاغي، يان والأسالمب، 
الخماصدى.المعنى وهو 

تمهنالب، إلى البعمحث، هدا تقيم ؤيمكن 

القرأقعة 1qbfiJJو0قاصدي ال0عوٌ بيان الأ9ل؛ المطالب 
وغرضلغوى، غريب، معنى من اللفنلة تتضمنه ما بيان هو المقاصدى المعنى 

المقامدى.أو السياقي المحنى نسميه؛ أن يمكن ما وهو مياقي، 
مملولفمن الله، لكتاب، الله رحمهم الأئمة نفاس—ير كثرُتف راوقل. المدى؛ هال، 
الألفاظبحض حل على يقتصر مقصر ومن المقصود، عن بحوثه أكثر ل خارج 

المعنىيجعل أن ذلك،، ق ينبغي الذي وكان الراد، عن النظر بقطع اللغوية، 
لأحلهار١،.يق وماسالكلام، ياق سفينظرق إليه وسيلة واللففل هوالمقصود، 

ذللثج؛أمثلة ومن 

١(ه)الفاتحة؛ 0 ص قالتعالى: 
يهاتصف لما بالعادة، لإفراده المستحق المعبود الإله هو رراش؛ السُديت قال 

)ا(;فسراسى)ا/هم.

٢٦٩أودرعيع لليواسات عتيمؤن ابن الشيخ كرسى مع بالضاون الئميم، حاسة عتيرص والآعاس اسوم كلية 



(١)

موالدعؤية امممية آيعره السعدي، ناصر بن سوامٍحعن موضرالشيخ ذ
عمل(رورهة اتفسيره السعدي عند القاصدي اثتفسير 

،.١١الكمال® صفات وهي الألوهية، صفات من 
(٥٩قالمار:ؤ 

واستهزاء®اض بآم استهانة حطة، ل حبة حهلة: بدل فقالوا ٠ عيي: القال 

١(٢ ه)اكحرJم: محها أثمتثئ، عمزآبآ ؤوءتيمآبمث تحار• قال 
وعفتها.ديانتها، لكمال الفاحشة، عن وحفظته صانته ارأي: عيي: القال 

ونزاهتها*.

الإنحساُأ ؤألثمت ؤألثمس تآئ ٢^٠ وجمل آلإ>ت؛اج ةاِفي ؤ تعالى: ة-ال 
(0٩٦ه)الأنمام: 

مأواها■إر والأنعام ومنامهم، دورهم إر الأدميون فه اسكن عيي: القال 
الراحة*لم.من نصيبها فتاحذ أوكارها، والهليورإلى 

)ا(شٍرالدي)ا/"اْ(.

-م•)مآ(اسرامح)ص:

•اض)ا/آآأ( الممددال)٣( 

الشرعيةسراسات هثيمحن 1بن امميخ ترسى مع جامعة عنيرة، اسومواملآطب، كلية  ٢٧٠



والدعويةاسمية ناصرالسسي، عيدالرحمنبن الشيخ 
اارسوةعبدالله محمدبن ا.د. 

والأساليبالتراهيب اغراض بيان 1ااوافي: ال0ْوالب 
والأساليبوأغراصها، الأصوية الدلالات بامتناط كبيرة عناية يض عيي ال

الحكمة.وبيان يالمقاصد متعالق جانب وهو وأسرارها، البلاغية 

ذلك!أمثلة ومن 
سؤنيام/محن0ه)ثمة:م(

إلاأسهم يرد لم أنه لينههم التعيص، على الدالة د)من( أتى المدى: قال 
بهوينتفع بإنفاقه، هم ينتفعون بل مثقل، ولا لهم صار غير أموالهم، من يسيرا جرءأ 

ب)المرة:٤(ه تعار؛ قال 
باليومالإيمان لأن العموم، بعد بالذكر حنه ه محرر المدى؛ ال ف

^طمسضارغ؛ةوارهبةواسص.أحدأركازالإبمان؛ الأحر، 
١^^٠إل أنشئ؛ ئم يجيعا ا1نيأا ماؤ، حلراَتةم خواثوى ؤ تعالى: فال 

(٢٩سووومهإ،سءءدم.ب)القرة: 
الإباحةالأشياء ق الأصل أن على دليل العفليمة الأية هد0 "وق المعدي: قال 

تحريمهافإن الخبائث، بدلك يخرج الامتنان، معرض ق مشت لأنها والهلهارة، 
فيهفما ا، لنفعنحلقها وأنه منها، الممصود ومعرفة الأية، فحوى من يؤخذ ا أيم

• ٢٣لنا®؛تنزيها الخبائث، من منما نعمته، تمام ومن ذللثا، من فهوحارج صرر، 

)ا(تمرالعدي)ا/'أ(.

)أ(اومدراوايق)>/آ«ا(.

ابق)ا/ا/أ(.)•آ(اومالرال

٢٧١الشرعية سراسات عثيم؛ن ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصم، جامعة عتيرمح، والأداب، اسوم ئية 



واثدعويةاتعاست آتاوه السعدي. تاصر بن عيدالرحمن مؤت4>رالشيخ 
ععل()ورعة سمره ا السعدي عناد امحاصدي التفسير 

(٦١ه)اوةره: ؤويقتنرث^ألثثنش١دي قالتعارت 
قتلأن المعلوم فن ؤإلأ ثناعة، هزيادْ ؤ0ئإرآلءيى ونوله؛ * I عدى القال 

.٢١١علمهم«وعدم جهلهم يقلن لئلا ص بحق، يكون لا الني 
وقال؛(، ١ ٥ ٠ ه)المرة؛ سءلزه> ثوعبمكلم .وئلتعارتؤومحقم\حمتن 

( ١٤٩ب)اوقرة؛ ره من للص إض' ؤؤ 
هثنلته> ومومهكم مزأ ماكفز وحٍث ؤ فمال؛ عمومأ الأمت حاطب  ٠١ال؛ ق

شبهة،أدنى فته لأحد يقع لئلا و)الأم( ب)إل( أكده ه وءالتؤوإف'للصمنره 
.٢٢١الأمثال* لا التشهي صل ض أنه يقلن ولثنلأ 

للحكمةإبراز واللام، ال٠وكالة د)إل( الإتيان ومر العموم دلالة لغرض فبيانه 
المقاصدى.التفسير حواب، من جانب وهو والغرض، 

والعلة،الحكمة، جوانب ببيان عدى العناية لنا يْلهر الأمثلة هذ.ه ل يالتامل 
يره،نفق جدآ كثير وهو البلاغية، والأساليب، الأصولية الدلألأين، ل والغرض، 

يالدلألأين،عنايته سبب ذللت، ينلهر عدى، البارزألدى منهجنا اعتباره ؤيمكن 
واللغوية.الأصولية 

)ا(المدراوابق)ا/-ا■(.

)آ(مثرالُدى)ا/خأ(.

الشرميةو1دواسات عثيعين ابن الشيخ كرسي مع باتاون اتقصيم، جاممة متيوص واfلآد١ب، اسوم هية  ٢٧٢



والدعويةاسمية السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 

المييمةعيداض بن محمد أ.د• 

الخاتمة

9الع9صات:أانداص اعم 9فيهعا 
■اثنتانج أمم 

المهنة^النتاج من عددأ لي ظهر الورقة هذْ ق بينته ما حلال من 
يمكنبما الآيات ل والحكمة المقصد ببيان عنى قد اض رحمه عدى الأن ~ ١ 

•يلح ق عمدة تمره فعت؛ر ولدا ره، تمق باررا منهجا اعتباره 

ظاهرةعناية عنى قد فإنه العامة، المرأن لمقاصد عدى الببيان يتعلق فيما - ٢ 
بيانعلى فيه ركز الزى ان الحالقواعد كتابه وق يره، نفمقدمة ق -بما صرح 

وطريقته.ومنهجه القرأن مقاصد 

ظاهرة.به عدى العناية تكن لم السور لمقاصد عدى البعناية يتعلق فيما ٣" 
يازللئ،الكثيرة عنايته لي تجالى فقد الأحكام، بمقاصد عدى البعناية يتعلق فيما ~ ٤ 

تشريعية.ومقاصد حكم من فيها ما وأبرز إلا الأحكام ق آية تجد تكاد لا بل 
عدىالعناية حليا لي ظهر فقل الآيار.ت،، بمقاصد عدى البعناية يتعلق ا فيم~ ٥ 

وعليهيره، نفمقدمة ق صرح؛اولكر وقد المقاصاوى، أو السياقي بالمعنى 
يره.نفق بارزأ منهجنا الجاب هدا فيعير 

ماكثيرآ فإنه اليبها، وأسودلالاتها الألفاظ بمقاصد عدى البعناية يتعلق فيما 
التفسير.ق دقيق وهوحانب الأية لمعنى بيانه صمن ذللئ، يبين 

٢ ٧٣الشرعية سراصات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون التصيم، جامعة عتيزص امموم كلية 



واووعوي4اسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالوحص الشيخ مزتبمر 
صنمادسميثس^،،ارهرور،لتع4الاالدسرالظص^ني 

الد9سات:أمم 

يلي؛بما ألصي 
عدىالمنهج فيه بحثي مشرؤع ل عيي العند الجاب هذا ة درام٧— 

وطريمه.

لتتكونوالغرض والتعليل الحكمة جوانب على بتركيز عدى الير نفقراءة ٨" 
المقاصدى.التفسير مالكة القارئ لدى 

وابنوالبغوى، كثير، كابن الأخرى ير التفامحق الجانب هدا ة بدرامالعناية — ٩ 
عاشور.وابن العربي، وابن والقرطي، عطية، 

٢٦)

الشرعيةلكواسات ءتي4ين ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، جاسة عنيزع  tk_،b؛jir؛امموم كلية  ٢٧٤




