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جهود الشيخ محمد الصالح الصديق في الدرس التفسيري المقاصدي من خالل عنوان المداخلة: 
 _، الدين  نماذجاالعقائدالتوحيد، _  كتابو "مقاصد القرآن".

 المقدمة:

إّف كتابا يعرض صاحبو للسجن من طرؼ سلطات االستعمار الفرنسي بتهمة االنتساب إىل 
اجملاىدين اجلزائريُت يف الثورة التحريرية ادلباركة، وحبجة أّف من يؤلف كتابا مثل ىذا ال شنكن أال يكوف 

يف اإلشكاالت اليت من ضمن اجملاىدين، جلدير بالدراسة يف مثل ىذه احملافل العلمية اليت تبحث 
تتخبط فيها ادلناىج العلمية وادلعرفية يف الدرس احلديث يف العلـو الشرعية واإلسالمية بصفة عامة، يف 
زلاولة لالستنهاض احلضاري لؤلمة من خالؿ زلاولة وضع اليد على مكامن اخللل والعلل فيها وذلك 

الؿ منهج التقصيد الذي حاوؿ الشيخ بتتبع ادلقاربات احلديثة يف الدرس التفسَتي ادلعاصر من خ
 زلمد الصاحل الصديق وضع معادلو يف وقت أحوج ما كانت عليو األمة اجلزائرية.

ضػػع بػػُت يػػدي الشػػباب ادلسػػلم اجلزائػػري كتػػاب  مقاصػػد القػػردف   الػػذي اعتػػربه أ ػػد حيػػث و  
ن توطيػػد مركػػزه توفيػػق ادلػػدين سػػالًحا قويػػا فعػػاال  شنكػػن بػػو إف ىػػو أحسػػن فهمػػو و أجػػاد اسػػتعمالو مػػ

وفرض سلطانو يف ىذه احليػاة الػدنيا و مػن تبػوئ مقاعػد األبػرار يف داره ا خػرة ، ومػا ىػو إال مسػاذنة 
ثرية منو يف تربية الناشئة اإلسػالمية الصػاحلة هػذه الػديار تربيػة تعتمػد علػى اخللػق الػديٍت ادلتػُت وترتكػز 

حلكيم ما يقوي النفس و يطهر اخللق ويدفع على األساس القردين الركُت ، فقد اختار من دي الذكر ا
إىل العلػػػم النػػػافع و العمػػػل الصػػػاحل ومنػػػو  يػػػدعو اجلزائػػػريُت إىل دراسػػػة ىػػػذه الفصػػػوؿ و جعلهػػػا نػػػرباس 
حيػػاهتم فػػال سػػعادة دلسػػلم إال بدينػػو و إسػػالمو، وىػػو السػػبب الػػرئيس والػػدافع األسػػاس الختيػػار ىػػذا 

 التفسَتي ادلقاصدي احلديث. الكتاب كنموذج للتقصيد االستشرايف يف الدرس

 ومنو خنلص إىل اإلشكالية اليت ستدور حوذلا ىذه الورقة البحثية وىي:



مػػا ىػػي اإلضػػافة الػػيت  لهػػا كتػػاب مقاصػػد القػػردف للشػػيخ زلمػػد الصػػاحل الصػػديق يف التقصػػيد 
سػتعمار ف االاجملتمػع اجلزائػري ادلسػلم إبػاالقردين ليكوف دنوذجا استشرافيا؟  وماذا حتقق  منهػا يف واقػع 

 و يف الوقت احلايل؟

 أىداف الدراسة:

  توجيو الدراسات األكادشنية حنو االىتماـ بعلماء اجلزائر يف شىت ادليادين، وادليداف الشرعي على
 وجو اخلصوص.

 ...التعريف بشخصية الشيخ زلمد الصاحل الصديق، وعرض إسهاماتو يف 
 ال أمواتا. العمل على تكرمي العلماء اجلزائريُت أحياء 

 منهج الدراسة:

ادلنهج االستقرائي: الذي استخدمناه يف تتبع كتاب  مقاصد القردف  الذي اىتّم فيو الشيخ زلمد الصاحل 
 الصديق بالتفسَت ادلقاصدي دلضامُت القردف الكرمي.

قردف ادلنهج الوصفي: الذي اعتمدنا عليو يف عرض النماذج اليت اخًتناىا من الكتاب لدراسة مقاصد ال
 عند الشيخ الصديق.

 

 

 محاور الدراسة:

 مصطلحات البحث: الشيخ زلمد الصاحل الصديق _ التفسَت ادلقاصدي. .1
 مقاصد القردف الكرمي عند الشيخ زلمد الصاحل الصديق. .2
 دنادج سلتارة من كتاب مقاصد القردف: التوحيد _العقائد _ الدين.  .3

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العرض:

  مصطلحات البحث: الشيخ محمد الصديق _ التفسير المقاصدي _ المحور األول:

 حياة الشيخ محمد الصالح الصديق: 



 اسمو ومولده ونسبو:

ىو ديت صديق زلمد الصاحل، وقد تغَّت امسو على يد أستاذه أ د اجلريدي يف أوؿ درس لو جبامع الزيتونة 
ـ بقرية  أبزار  اليت تقع بالقرب من 1925سبتمرب  19، ُولد الشيخ يـو 1فأصبح زلمد الصاحل الصديق

مدينة  عزازفة بتيزي وزو باجلزائر، ونشأ يف أسرة متمّيزة بالعلم والدين حيث اشتهر والده الشيخ البشَت 
السعيد الذي ُعرؼ حبفظ القردف الكرمي مبختلف القراءات وكاف  بعلمو وفكره اإلصالحي وجده ىو الشيخ

إماما بقرية إبسكرين مثّ قرية أبزار، أّما جده من قبل أمو فهو الشيخ الشريف االفليسي الذي قضى عمره يف 
 .2خدمة القردف الكرمي ونشر العلم يف سلتلف زوايا زواوة

 نشأتو العلمية:

بلوغ الشيخ اىتّم والد الشيخ زلمد الصاحل  الصديق بًتبية ابنو وتنشئتو على تعاليم الدين اإلسالمي، فعند 
اخلامسة من عمره عهد بو إىل أخوالو ليتعلم احلروؼ اذلجائية وبعض السور القصار من القردف الكرمي، كما 
أّف والد الشيخ ألزمو حبفظ القردف وفق قواعد صارمة وىي: أالّ زنفظ القردف الكرمي إالّ مستقبال القبلة، وال 

القلم الذي كتب بو احلروؼ اذلجائية حىّت يُتّم حفظ يقرأ القردف إالّ وىو على وضوء، وأف زنافظ على 
القردف، وقد تيّسر للشيخ زلمد الصاحل حفظ القردف الكرمي كامال وىو مل يتجاوز الثامنة وستة أشهر من 

 .3عمره

كما اىتّم والد الشيخ زلمد الصاحل الصديق بتحفيظو الشعر وادلتوف فحفظ ادلعلقات السبع وقصائد ادلتنيب 
وف والبحًتي، وألفية ابن مالك ومنت مجع اجلوامع... ليتفرّغ بعد ىذا لدراسة القواعد العربية وابن زيد
 .4والفقو

الرزقي ـ حتت رعاية الشيخ 1937يف أكتوبر  ةبالزاوية البلوليوالتحق الشيخ زلمد الصاحل الصديق 
الذي أشرؼ على تعليمو وفق منهاج دراسي يتمّثل يف حضور دروس األجرومية و ابن عاشر  الشرفاوي

وألفية ابن مالك والتفسَت واحلديث، وقد مساه شيخو الشرفاوي بسيبويو القرف العشرين وزّكاه للتدريس يف 
إىل تونس  مشيا الزاوية وعمره مخسة عشر سنة، فتهّيأ لو تدريس النحو والبالغة واألدب، ليسافر بعدىا 



على األقداـ بغية الدراسة يف جامع الزيتونة أين درس ىناؾ مخس سنوات ختمها بنيلو شهادة التحصيل 
 .5ـ1951بتفّوؽ سنة 

 :شيوخو

يف اجلزائر: زلمد الشريف اخلواص _ والده الشيخ زلمد البشَت _ جده الشريف االفليسي _ الزرقي 
 الشرفاوي.

اجلريدي _ الشيخ زلمد الكليوسي_ العالمة الشيخ العريب العنايب _ الشيخ األديب يف تونس: الشيخ أ د 
 زلتار الوزير_  األستاذ مصطفى العمودي_ الشيخ الفاضل بن عاشور....

 تالميذه:

يف عهد االستعمار: رمضاف العيساوي _ الوناس الدلسي _ األشهب _ زلمد الصغَت العريب _  أرزقي 
 خرويب _ ر اين الطاىر. تقمونت _ زلمد الصغَت

يف عهد االستقالؿ: الشريف األدع _ عبد احلميد عبدوس _ حسن طليب _ علي بن غاًل _ زلمود زاوي 
 .6_ اذلادي احلسٍت _ زلفوظ بوقرة _ حسُت طاىري _ مهدي القامسي ...

 إنتاجو العلمي:

ـ ضمن األعماؿ 2014كتابا  وقد مُجعت أغلبها سنة   130بلغت كتب الشيخ زلمد الصاحل الصديق
الكاملة اليت قامت وزارة الثقافة  بطبعها بدار ىومة على ادلنواؿ التايل: يف رلاؿ القردف الكرمي، رلاؿ السنة، 
الفكر اإلسالمي، تراجم ودراسات، رلاؿ األدب والثقافة، رلاؿ الثورة التحريرية، سلسلة ما قّل ودّؿ، ويف 

 سع اجملاؿ لعّد مجيع ما أّلف الشيخ :التثقيف والًتويج عن النفس. وإذ ال ي

ما جرى .5 مقاصد القردف..4 يف ضوء القردف.. 3 ومضات من سورة الفاحتة..2 نور على نور. .1
القردف يف زليط . 8 ىذا ىو القردف..7 البياف يف علـو القردف.. 6احلكمة يف القردف الكرمي. رلرى 

. 12 توجيهات نبوية.. 11 يف أرض النبوة..10 تأمالت يف أسرار القردف.. 9 العقيدة اإلشناف.
مع الرسوؿ صلى اهلل عليو . 15 جوامع الكلم النبوية.. 14. اجلواىر الكالمية. 13 السراج ادلنَت.



 مواقف يف حياة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.. 16 وسلم يف بالغتو وىجرتو و إسرائو ومعراجو.
عادلية . 21 الطريق إىل اهلل..20 ىو اإلسالـ.ىذا .19 من مناىل النبوة..18 سبيل الرشاد..17

حب الوطن . 24 مفكروف غربيوف يعتنقوف اإلسالـ..23 اإلسالـ مبادئ وسلوؾ. .22 اإلسالـ.
زلمد صلى اهلل عليو وسلم يف نظر . 26 قيم حضارية من الكتاب والسنة.. 25 من اإلشناف.

اإلنساف: نشأتو .29 تقبل اللغة العربية.مس .28نظاـ األسرة يف اإلسالـ. .27 ادلفكرين الغربيُت.
يف موكب . 32 غذاء الروح..31 رمي بالعمرة وإشراقات يف احلرمُت.تك .30 ودفاؽ حياتو.

االجتهاد والتجديد يف الفكر . 35يف ظل اإلسالـ.  .34 من وحي السماء.. 33 اإلشناف.
وقفات .39 وثقافية.صور فكرية .38 وحي وعرب..37 مشاعل على الطريق.. 36 اإلسالمي.
 صور من احلياة..42 أوراؽ يف األدب والدين واألخالؽ..41 أضواء وضالؿ..40 ونبضات.

الشعب اللييب .47 أدباء التحصيل..46 ورود وأشواؾ..45 سلوكات..44 نفثات براعة..43
 من قلب اللهيب..47 الشقيق يف جهاد اجلزائر.

اجلانب اإلنساين من ثورة التحرير.  .50 طريق النصر..49 عملية العصفور األزرؽ..48
 اجلزائر القدوة. .53 البعد الروحي يف ثورة نوفمرب اجمليدة. .52 صفحات من جهاد اجلزائر..51
الثورة اجلزائرية مواقف .56 صور من البطولة يف اجلزائر..55 أياـ خالدة يف حياة اجلزائر..54

رحلة يف .59 اجلزائر بلد التحدي والصمود..58 كيف ننسى وىذه جرائمهم..57 ومعامل.
. 63 الرافضوف عرب التاريخ.. 62 الدروب احلمر.. 61 قاىرة االستعمار.. 60 أعماؽ الثورة.

 .65 ادلصلح اجملدد اإلماـ ابن باديس، ذلذا حاولوا اغتيالو.. 64 أعالـ من ادلغرب العريب.
 ورة اجلزائر وحّققوا معجزة النصر.من اخلالدين الذين  لوا راية ث .66 شخصيات ومواقف.

رحليت . 70 شخصيات فكرية وأدبية.. 69 أعالـ من منطقة القبائل.. 68 العقيد عمَتوش..67
 تكرمي العلماء واألدباء يف العامل العريب قدشنا وحديثا.. 71 مع الزماف.

زلمد الصاحل الصديق ادلناضل اللييب اذلادي ادلشَتقي. ومن خالؿ ىذا العرض ادلوجز لنشأة الشيخ  .72
ومؤلفاتو خنلص إىل أّف الشيخ يتمّيز بصفة ادلوسوعية، كما أّف البيئة اليت نشأ فيها كانت عامال قويا 

 يف توسيع مداركو الفكرية وبناء مسَتتو العلمية.
 التفسير المقاصدي:



 المقاصد لغة:
وقصد لو وأقصدين إليو  ،ورد يف لساف العرب:  ... القصد : االعتماد واألـّ قصده يقصده قصدا

األمر وىو قصُدؾ أي ُُتاىك... والقصد إتياف الشيء، تقوؿ: قصدتو وقصدت لو وقصدت إليو 
وقصدت قصده: حنوت حنوه، قاؿ ابن جٍت: أصل  ؽ ص د  ومواقعها من كالـ العرب االعتزاـ 

احلقيقة وإف  والتوجو والنهود والنهوض حنو الشيء على اعتداؿ طاف ذلك أو جور، ىذا أصلو يف 
كاف قد سنص يف بعض ادلواضع بقصد االستقامة دوف ادليل. أال ترى أّنك تقصد اجلور تارة كما 

 .7تقصد العدؿ أخرى؟ فاالعتزاـ والتوجو شامل ذلما مجيعا... 
وجاء يف معجم مقاييس اللغة:   القاؼ والصاد والداؿ أصوؿ ثالثة يدؿ أحدىا على إتياف شيء 

وا خر على كسر وانكسار وا خر على اكتناز يف الشيء، فاألصل السم إذا أصابو فقتل 
 .8مكانو 

إىل  خنلص من ىذه التعاريف اللغوية إىل أّف لفظة  ادلقاصد  حتمل عدة معاين لغوية تنتهي مجيعها
ـّ الشيء وإتيانو والتوجو إليو.  أ

 المقاصد اصطالحا:
 .9عرفها الطاىر بن عاشور بأّّنا:  ادلعاين واحلكم ادللحوظة للشارع 

 التفسير لغة:
فسرا وفّسره:  قاؿ ابن منظور:   )فسر( الفسر: البياف فّسر الشيء يفّسره بالكسر وتفُسرُُه بالضمّ 

، الفسُر: كشف ادلغّطى والتفسَت كشف ادلراد عن 10 تفسيراوأحسن أبانو، وقولو عّز وجّل :  
 11اللفظ ادلشكل، واستفسرتو كذا، أي سألتو أف يفّسره يل 

 12وقاؿ ابن فارس:   فّسر: الفاء والسُت والراء كلمة واحدة تدّؿ على بياف شيء وإيضاحو 
 التفسير اصطالحا:

التفسَت ىو: علم نزوؿ ا يات وشؤوّنا وأقاصيصها واألسباب فقاؿ:    13السيوطيعرّفو اإلماـ 
النازلة فيها، مثّ ترتيب مكيها ومدنيها، وزلكمها ومتشاهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها 

ومطلقها ومقيدىا ورلملها ومفّسرىا وحالذلا وحرامها ووعدىا ووعيدىا وأمرىا وّنيها وعربىا 
 .14  وأمثاذلا



فقاؿ:   التفسَت: علم يُبحث فيو عن كيفية النطق بألفاظ القردف، ومدلوالهتا،  15وعرّفو أبو حياف
 .16وأحكامها اإلفرادية والًتكيبية، ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الًتكيب ... 

اهلل ادلنزؿ على نبيو زلمد صلى التفسَت: ىو علم يُعرؼ بو فهم كتاب  :  17وقاؿ اإلماـ الزركشي
بياف معانيو واستخراج أحكامو وحكمو، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو اهلل عليو وسلم، و 

 .18والتصريف، وأصوؿ الفقو والقراءات، وزنتاج دلعرفة أسباب النزوؿ والناسخ وادلنسوخ 
 
 

 التفسير المقاصدي:
وقد  ُت البياف القردين ومقاصده،يعترب التفسَت ادلقاصدي تفسَتا ُتديديا ويعّد شرحا للعالقة بُت ب

شغل يف العصر احلديث التفسَت ادلقاصدي عناية بعض ادلفسرين والدارسُت على اعتباره لونا من 
 .19أعلى أنواع التفسَت ألنّو رننح إىل الغاية الربانية من العبارة القردنية

وقد تعّددت تعريفات التفسَت ادلقاصدي بتعدد الرؤى، فقد ُعّرؼ على أنّو :  ذلك النوع من 
اللغوية مع بياف احلكم التفسَت الذي يبحث يف معاين ألفاظ القردف الكرمي وتوسيع داللتها 
 .20والغايات اليت أُنزؿ من أجلها القردف وُشرعت من أجلها األحكاـ 

 الثاني: مقاصد القرآن عند الشيخ محمد الصالح الصديق: المحور
أفرد الشيخ زلمد الصاحل الصديق مقاصد القردف مبؤّلف خاص، كاف لو الوقع البالغ يف نفوس األمة 
اجلزائرية ادلسلمة خاصة وأنّو أُّلف وطبع أثناء احلقبة االستعمارية الفرنسية يف اجلزائر، وقاد الشيخ 

رواه لنا شخصيا وكتب عنو يف مقدمة الكتاب قائال:   إدّنا الذي  شره وىو مامتاعب كثَتة ألجل ن
أنساه وسيبقى يف الذاكرة كلما فكرت يف ىذا الكتاب ما القيت يف سبيل طبعو من عقبات 

الذي يعّز علّي  ومشاغبات ومنغصات كدت أنكص على عقيب وأنثٍت عن غاييت وأحطم ىذا القلم
مل يكد شنض على ورود الرسائل أسبوعاف _يقصد رسائل ادلدح اليت أف أعطلو ساعة......... و 

وصلتو من اخلارج متدح الكتاب_  حىّت جاءين أمر باحلضور إىل مدينة بورقيدوف مثّ إىل تغزيرت 
للتحقيق واالستنطاؽ كأّنٍت رلرد سّفاؾ دماء وكانت أسئلة السلطات االستعمارية الفرنسية يف كلتا 

ومن ىذه األسئلة: أين درست؟ من مسح لك جبمع ادلاؿ لطبع ىذا الكتاب؟ إّف ادلدينتُت متشاهة، 



، إذ أّف ىذا ادلؤّلف كّلف صاحبو ادلالحقة 21علماء قد فّسروا القردف كّلو فهل أتيت باجلديد؟...  
ـ وقررت قيادة الثورة هتريبو إىل تونس عرب 1957من طرؼ السلطات االستعمارية فقد صدر سنة 

، وىنا تتجلى أذنية ىذا الكتاب انطالقا من الظروؼ اليت أُّلف فيها علما أّف 22ق مزورةباريس بوثائ
صاحبو دنذاؾ مل يتجاوز األربعة وعشرين من عمره واستطاع أف يواجو الصعوبات ادلادية من تثبيط 
بعض شيوخ الزوايا لعزشنتو إىل االستعمار الفرنسي إىل ندرة ادلطابع دنذاؾ إىل صعوبة مجع تكلفة 

والنشر، وبُت التأكيد على الصلة الوثيقة بُت األمة اجلزائرية والقردف الكرمي أي الدين  الطبع
بُت ىذه األمة وىويتها اإلسالمية، فقد اإلسالمي عموما رغم اجلهود الكبَتة لفرنسا لقطع الصلة 

 .23طُبع ىذا الكتاب أخَتا من تربعات الشعب وعادت أرباحو إىل الثورة اجلزائرية دنذاؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 المحور الثالث: 
انتهج الشيخ زلمد الصاحل الصديق يف ىذا الكتاب منهجية واحدة حبيث ينتقي من القردف الكرمي 

ا يات الدالة على ادلوضوع الذي يتوجو إليو بالبحث مثّ يستنبط من ا يات القردنية سلتلف 
قّسم ادلقاصد القردنية إىل مثانية مقاصد ادلقاصد ذات الداللة اليت ترمي يف موضوع واحد، وقد 

وىي: التوحيد _العقائد_ الدين _التشريع _ العبادات _ القصص _ إعجاز القردف _ أصوؿ 
 ادلثل العليا والنظم االجتماعية.

 _ التوحيد:1
قولو عّز وجّل: " اهلل من خالؿ  وجود اهلل تعالىتناوؿ الشيخ زلمد الصديق ضمن باب التوحيد 

الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثّم استوى على العرش وسّخر الشمس والقمر كل 
وىو الذي مّد يجري ألجل مسّمى يدبّر األمر يفّصل اآليات لعّلكم بلقاء رّبكم توقنون 

األرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل 
لنهار إّن في ذلك آليات لقوم يتفّكرون. وفي األرض قطع متجاورات وجّنات من أعناب ا

وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفّضل بعضها على بعض في األكل إّن 
، يقّرر الشيخ أّف ىذه ا يات تتضّمن دالئل وجود اهلل عّز وجّل 24ذلك آليات لقوم يعقلون"في 

ماوات بغَت عمد من غَت مستند وال سائق بنظاـ زلكم، االستواء على العرش وىي: ارتفاع الس
ويراد بو التصرؼ يف كّل ما يف الوجود، وتسخَت الشمس والقمر لنفع العباد، وتدبَت األمر وتفصيل 

ويؤّكد الشيخ زلمد الصديق أّف غاية اخلالق عّز وجّل من إيراد ىذه الدالئل وا يات  .25ا يات
والرباىُت ىو توجيو الّناس إىل اإلشناف باحلياة ا خرة نتبُّت ىذا من خالؿ قولو عّز وجّل :  ... 



بوجوده  والذي ينبغي االلتفات إليو أّف احلكمة يف ذكر اهلل تعاىل ىذه ا ثار الباىرة اليت تنطق
وقدرتو: إرشاد الناس إىل اإلشناف مبا سيكوف بعد ىذه احلياة من البعث واحلساب... وألجل ذلك 

من ىنا أّف الشيخ فّسر ا يات السالفة  26   لعّلكم بلقاء رّبكم توقنونُختمت ا ية بقولو:  
واضع ىو توجيو الذكر تفسَتا مقاصديا حبيث وصل يف ّناية شرحو إىل أّف مقصد الشارع يف ىذه ادل

البشر إىل ضرورة اليقُت حبياة ما بعد ىذه احلياة الدنيا وىي دار احلق واخللد، ولك بعد اعتقادىم 
ىذا  التاـ بوجود اهلل تعاىل من خالؿ ما قّدـ هم من دالئل وبراىُت يف ىذه ا يات الكرشنة.

مد الصديق أّّنا عرضت دثارا أخرى بالنسبة لآلية األوىل أّما ا ية الثانية وما بعدىا فَتى الشيخ زل
وبراىُت لوجوده عّز وجّل وىي: مّد اهلل األرض ويف ذلك دليل عظيم على وجوده تعاىل وعظمة 
قدرتو يف الكوف حبيث خلق األرض وبسطها لتيسَت سعي الناس يف أرجائها، فخلقها على ىذه 

الكرشنة خلق اجلباؿ واألّنار، أّما الصورة فيو حكمة بالغة لّلو تعاىل يف خلقو، كما تناولت ا ية 
اجلباؿ فيعترب الشيخ أّف يف خلقها حكمة تكمن يف اذليئة اليت ُخلقت عليها فلو كانت اجلباؿ 
طويلة دقيقة الشكل لتعّسر االنتفاع ها، ومن وجهة نظر الشيخ زلمد الصديق أّف من دياتو عّز 

لفضة واحلديد والنحاس... تنتفع ها وجّل يف اجلباؿ أيضا ما تزخر بو من معادف كالذىب وا
يرجع إىل نشأة األّنار من اجلباؿ، ، ويوّضح الشيخ أّف ادلقصد من ذكر األّنار بعد اجلباؿ العباد

وهلل تعاىل يف خلقو األّنار يف نظر الشيخ زلمد الصديق حكمة بالغة دلا ذلا من نفع على األرض 
حبسب الشيخ إىل حكمة اهلل تعاىل من خلق الليل كما تشَت ا ية الكرشنة واحليواف والنبات....

 .27والنهار ففي ذلك فضل عظيم ودية واضحة على وجود اهلل تعاىل وقدرتو عّز وجلّ 
جّل وعال دائما من  علمو تعالى ووحدانيتوانتقل الشيخ زلمد الصاحل الصديق بعد ىذا إىل درس 

يخفى عليو شيء في األرض وال في السماء إّن اهلل ال إطار التوحيد  انطالقا من قولو تعاىل:   
، يؤّكد الشيخ أّف 28 ىو الذي يصّوركم في األرحام كيف يشاء ال إلو إالّ ىو العزيز الحكيم

ىذه ا ية الكرشنة تدّؿ قطعا على علمو عّز وجّل بالتفاصيل الدقيقة للكوف واالنساف كيف ال؟ 
يضا مبا تنطوي عليو نفوس البشر وىذا وىو خالق كل ىذا وفق نظاـ زلكم ودقيق، وعلى علمو أ

برىاف واضح على عظمة علمو ووحدانيتو عّز وجّل، كما تشمل ا ية حبسب الشيخ قدرة اهلل تعاىل 
اليت تتجّلى يف تصوير اجلنُت يف الرحم وادلراحل اليت شنّر ها إىل غاية اكتمالو فنظاـ األجّنة يف 



، وكّل ىذا إدّنا ىو 29س إالّ خلالق عظيم أف زُنكم تسيَتهاألرحاـ نظاـ فائق الدقة وزلكم التنظيم لي
 دليل على كماؿ علمو تعاىل وتنّزىو على أّف يكوف لو يف ربوبيتو وألوىيتو منافس أو شريك.

من  أين تعرض ذلا قدرتو عّز وجلّ كما تعّرض الشيخ زلمد الصديق يف معرض درسو للتوحيد إىل 
السماء بروجا وزيّناىا للناظرين  وحفظناىا من كل شيطان ولقد جعلنا في خالؿ قولو تعاىل:   

رجيم إالّ من استرق السمع فأتبعو شهاب مبين واألرض مددناىا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا 
، وإن من شيء إالّ فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم لو برازقين

وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء  عندنا خزائنو وما ننّزلو إالّ بقدر معلوم
فأسقيناكموه وما أنتم لو بخازنين، وإنّا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا 

يعترب  30 المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإّن رّبك ىو يحشرىم إنّو حكيم عليم
وجّل وكماؿ ىذه القدرة وىي أّف خلق اثٍت  الشيخ أّف ىذه ا يات الكرشنة تعرض دثار قدرة اهلل عزّ 

عشر برجا ومسيت بروجا ألّّنا للكواكب اجلارية فيها كالقصور لسكاّنا، كما أشار الشيخ إىل أّف 
وشلّا اشتملت تزيُت اهلل تعاىل النجـو للناظرين فيو من القدرة العظيمة ما ال يقدر االنساف عليو، 

درة اهلل تعاىل: مّد األرض على ىذه الصورة، وإحكامها عليو ا يات سالفة الذكر من مظاىر ق
بالرواسي دلنعها من التحرؾ واحلكمة يف خلق اجلباؿ فوؽ األرض ال حتتها يف نظر الشيخ الصديق 

ومن براىُت قدرتو عّز وجل ، 31ضأّّنا لو ُخلقت حتتها لتوىم الكثَت أّف اجلباؿ ىي اليت متسك األر 
الشيخ الصديق: نظاـ اهلل البديع يف النبات وميزاف حكمتو فيو ، ودليل كما ورد يف ا يات يذكر 

اليت أثبتت أنّو عامل زلكم  ذلك ادليزاف العجيب ىو حبوث العلماء مثال يف رلاؿ النبات وعناصره
واألمثلة على خلق اهلل تعاىل كل شيء دقيق الصنعة يقف عقل اإلنساف أمامو متعجبا مندىشا 

 . 32ع اجملاؿ إلحصائها مجيعامبقدار كثَتة ال يس
 . العقائد:2

، لكل أجل حدتعّرض الشيخ زلمد الصاحل الصديق يف رلاؿ العقائد إىل مسائل عديدة أوذلا : 
ولكّل أّمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستاخرون ساعة وال وانطلق يف ذلك من قوؿ اهلل تعاىل:   

ذلا لينتهي  لفظة األمة ذاكرا عدة تعريفاتيبدأ الشيخ تفسَته لآلية من تعريف ، 33يستقدمون"
بتعريفو الشخصي للفظة وىو:   األمة ىي رلتمع طبيعي من الناس ذو وحدة أرضية جغرافية أصلية 



، وبناء على ىذا التعريف 34ووحدة عادات ولغة خاضع لالحتاد يف احلياة والوجداف االجتماعي 
ألّّنم ال شنلكوف رقعة جغرافية وواضحة ومل ذلك  35يقّرر أّف اليهود ليسوا بأمة وليس ذلم وطن

 يكونوا متوحدين فعلى مر تارسنهم كانوا شتاتا متفرقا يف أحناء العامل.
ويؤّكد الشيخ الصديق أّف األمة متاما كاإلنساف من حيث ادلراحل اليت متّر ها فهي تولد وتنشأ 
وتتكّوف مثّ تأتيها مرحلة الضعف واالحنطاط إىل ادلوت واالنعداـ، كما يعترب الشيخ أّف كل ما 

اإلنساف  زندث يف الكوف والوجود من غروب الشمس إىل أفوذلا وزرع النبات إىل جٍت مثاره، وحياة
إىل موتو... وغَت ذلك كلها ال تكوف إالّ وفق ما تقتضيو احلكمة اإلذلية وتبعا  جاؿ ال زنّددىا 

.ويشَت الشيخ زلمد الصديق يف السياؽ ذاتو إىل مسألة زيادة العمر 36وال يعلمها إالّ اهلل عّز وجلّ 
مقّررين بوف_ بلُت...اليت شغلت حّيزا يف كتابات مفكري الغرب مثل: جورج الكورسكي _ اسًتا

أّف الصحة اجليدة والغذاء السليم وشلارسة الرياضة كلها عوامل تساعد يف زيادة العمر، فيعتربىا 
 37قاعدة خاطئة ألّف لعمر اإلنساف أجل زلدد إذا انقضى ال شنكنو أف يزيد عليو ولو حلظة

قل لى قولو عّز وجّل :  اليت سنتار درسها بناء ع الموت ينتقل الشيخ الصديق بعد ىذا إىل قضية
الغيب والشهادة فينّبئكم بما  إّن الموت الذي تفّرون منو فإنّو مالقيكم ثّم ترّدون إلى عالم 

إالّ أنّو نعمة عظيمة، فلواله دلا   ، يرى الشيخ أّف ادلوت بصعوبتو وأدلو وىوؿ مقامو38 كنتم تعملون
 كانت احلياة يف الدنيا ودلا كانت احلياة الثانية يف الدار ا خرة واليت يرتاح فيها اإلنساف.

من ىنا يؤّكد الشيخ أّف ادلوت ُوجد نتيجة حلكمة عظيمة للخالق عّز وجّل يف نظاـ ملكو، فادلوت 
و عملية توسعة لؤلرض بالتخلية دلن يأيت بعد من ر ة هلل تعاىل بعباده وخلقو ويف الوقت نفسو ى

 .39مات
ويف السياؽ ذاتو يشَت الشيخ إىل مسألة عجز العلم البشري عن اإلحاطة بادلوت وتفسَته تفسَتا 
دقيقا ورلمال، فيذكر ما قاـ بو األطباء من حبوث حوؿ ما يتعرض لو اإلنساف يف حالة االحتضار 

بريكس... وغَتىم والذين أمجعوا على أّف اإلنساف عند  ومنهم: باربليوف _ فيليب ادناف _
 .40احتضاره ال يشعر باخلوؼ بل يسوده اذلدوء



ورلمل القوؿ فيما قّدـ الشيخ يف تفسَت ا ية أّف حكمة اهلل عّز وجّل من ادلوت ىي: راحة 
جياؿ أخرى توسعة األرض أل اإلنساف حبياتو الثانية يف الدار ا خرة وىي حياة اخللد اليت تزوؿ، و

 من البشر والكائنات احلية وفق نظاـ كوين زلكم التسيَت من اخلالق عّز وجل.
اليت يقّرر درسها  الحسابيتعّرض الشيخ زلمد الصديق يف السياؽ ذاتو _العقائد_ إىل مسألة 

ويوم نسّير الجبال وترة األرض بارزة وحشرناىم وحبث مقاصدىا من خالؿ قوؿ اهلل تعاىل:   
نغادر منهم أحدا وعرضوا على رّبك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم فلم 

ويلتنا  أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مّما فيو ويقولون يا
إالّ أحصاىا ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم  مال ىذا الكتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة

ّرر الشيخ أّف يـو احلساب يـو عظيم فيو من األىواؿ ما يقف أمامو اإلنساف ، يق41 رّبك أحدا
مرتعبا مرتعدا من ىوؿ ما يرى، تكور يف الشمس وتنكدر وحتشر الوحوش وتذىل فيو كل مرضعة 
عّما أرضعت... وغَتىا من ادلظاىر العظيمة الوقع على نفس البشر. ويشَت الشيخ إىل أّف من 

أف يعرض على البشر أعماذلم ويكوف حساهم من جنس عملهم،  حلسابحكمة اخلالق يف يـو ا
فمن عمل صاحلا رُنزى بو ومن أساء رنزى مبا أساء، كما أّكد الشيخ على شفاعة النيب صلى اهلل 

 .42عليو وسلم يف أمتو رافضا الرأي الذي ينكرىا
 مالحظة: 

التوحيد ويف باب العقائد نالحظ أنّو بعد عرضنا دلا قّدمو الشيخ زلمد الصاحل الصديق يف باب 
أفرد التوحيد بباب حبث منفصل عن العقائد، ونرّجح أّف الشيخ قاـ بذلك ىادفا إىل تأسيس 

عقيدة توحيد سليمة ومتينة لدى الشاب ادلسلم فتحدث لو عن براىُت وجود اهلل تعاىل وعلمو عّز 
ن مثّ انتقل إىل عرض العقائد كادلوت وجل وقدرتو، وصفاتو... ليؤّسس يف نفسو توحيدا متينا وم

 واحلساب واجلنة والنار وغَتىا...
 . الدين:3

حقيقتو  من حيث  الدينيستهّل الشيخ زلمد الصاحل الصديق دراستو ذلذا الباب ببحث كنو 
:" ولو ويؤّسس لدراستو مبجموعة من ا يات القردنية أوذلا قولو عّز وجّل ...وأركانو وأىم زلتوياتو



اهلل لجعلهم أّمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمتو والظالمون ما لهم من ولّي وال شاء 
 .43نصير"

يعّرؼ الشيخ الدين على أنّو:  اسم جلميع ما يعبد بو اخلالق سبحانو، والدين اإلسالمي ما 
ـ هلل اجتمعت فيو ىذه األمور: االعًتاؼ باللساف، واالعتقاد باجلناف، والعمل باألركاف، واالستسال

، فالشيخ يشًتط: الشهادة باللساف أي شهادة أف ال إلو إالّ اهلل وأّف 44يف كّل ما قضى وقّدر 
رسوؿ اهلل وىو إقرار لفظي بالتوحيد، مقًتنا باإلشناف باهلل تعاىل  صلى اهلل عليو وسلم زلمدا

ا ُتّسدا يف عمل ادلؤمن وال ينفعل ىذا اإلشناف القليب واإلقرار اللفظي إالّ إذ وتوحيده يف قلب ادلؤمن
وحياتو مستسلما هلل تعاىل منقادا لو يف مصَته وما قّدر لو، وإذا غاب ركن من ىذه األركاف اختّل 

 دين ىذا اإلنساف.
اإلشناف باهلل، اإلشناف بالبعث  وىي: ثالثة أركان أساسيةإضافة إىل ىذا يذكر الشيخ الصديق 

إّن الذين آمنوا والذين ىادوا ويتبُّت ىذا انطالقا من قولو عّز وجّل :   45واجلزاء، والعمل الصاحل
والنصارى والصابيين من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحا فلهم أجرىم عند ربّهم وال 

 ، ويف ىذه األركاف يتضح لنا أّف الشيخ الصديق يربط مرة أخرى46 خوف عليهم وال ىم يحزنون
التجسيد العملي للعقيدة اإلسالمية، ويؤّكد على أّف اجلزاء من جنس العمل بُت اإلشناف الوجداين و 

ة ألّّنا مقًتنة وأّف للمسلم يـو يُبعث فيو لُيحاسب مبا عمل وال رلاؿ للفصل بُت ىذه األمور الثالث
ببعضها بالضرورة فال تستقيم عقيدة ادلسلم وال يكتمل توحيده مامل يتجّسد بالعمل الصاحل يف 

 مامل تنعكس ىذه العقيدة القلبية يف شكل شلارسات عملية للمسلم يف حياتو _ عباداتو هللحياتو و 
عّز وجّل ومعامالتو مع البشر_، ونؤّكد ىنا على أّف الشيخ الصديق حرص على إثبات ىذا ادلفهـو 

بعيدا  إطار التنظَت الصحيح للعقيدة اإلسالمية حىّت ال يتّم إفراغها من جوىرىا العملي وحبسها يف
 عن التطبيق ألّف يف ىذا الفهم اخلاطئ عواقب وخيمة على األمة اإلسالمية.

بأّف اإلنساف إذا ما  أين يثبت  اإلسالم دين فطرةيتطّرؽ الشيخ يف سياؽ الدين دائما إىل مسألة 
ُتّرد من كل انتماءاتو العرقية وادلذىبية والفكرية ومن عاداتو.... وتأّمل ىذا بسعتو ومظاىره 

ناصره...لن يصل إالّ نتيجة واحدة وىي استحالة قياـ ىذا الكوف البديع هذا النظاـ احملكم وع
 .47العظيم من غَت خالق عظيم، واستحالة قيامو مبحض الصدفة والعبث



ادع إلى من خالؿ قوؿ اهلل تعاىل:   يتعَرض الشيخ الصديق أيضا إىل درس طرؽ الدعوة إىل الدين
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي ىي أحسن إّن رّبك ىو أعلم بمن سبيل رّبك بالحكمة 

، يقّرر الشيخ أّف ا ية الكرشنة تضمّنت طرؽ الدعوة 48 ضّل عن سبيلو وىو أعلم بالمهتدين
اإلسالمية وىي ثالثة: احلكمة وىي الدليل الذي يكشف احلق ويرفع الشبهة، ويقرف الشيخ 

 .49القلب من كل ما يشوبوالصديق بُت طلب احلكمة ووجوب تطهَت 
وادلوعظة احلسنة: وىي ادلناصحة واإلرشاد عن طريق الًتغيب وذلك بذكر نعم اهلل عّز وجّل على 
عباده يف الدنيا وا خرة، أو عن طريق الًتىيب من عذاب ا خرة وىذه الطريق يف نظر الشيخ 

توافرىا يف اإلنساف حىّت  ، كما يشًتط الشيخ مجلة من األمور البّد منتكوف لدعوة عامة الناس
يتسٌّت لو أف يكوف داعية ومنها: اإلخالص، اإلدلاـ بالقردف وعلومو، الدراية بأحواؿ األمة، القدرة 

 .50على بياف معاين القردف، تنقية القلب وطهارتو
واجملادلة احلسنة: وىي مناقشة اخلصم حبّجة قوية واضحة وصحيحة، وإذا ما أدىل اخلصم حبجتو  

كاف واجبا على ادلسلم االستماع من غَت استهزاء وال انتقاص بل باحًتاـ، وىذه الطريقة تستخدـ 
 .51مع العقالء وأىل العلم

 
ة التفرؽ واالختالؼ يف الدين ويف السياؽ ذاتو _الدين_ يطرح الشيخ زلمد الصاحل الصديق مسأل

إّن الذين فّرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنّما أمرىم من خالؿ قولو عّز وجّل :  
يرى الشيخ أّف ادلقصد من ا ية الكرشنة ىو حث ادلؤمنُت  .52 إلى اهلل ثّم ينّبئهم بما كانوا يفعلون

ويبتعدوا عن البدع والشبهات، كما تقصد ا ية من وجهة نظر  على االحتاد على دين اهلل تعاىل
الشيخ إىل تربئة النيب صلى اهلل عليو وسلم شلن فرّقوا دينهم واختلفوا فيو فأمرىم إىل اهلل عّز وجّل 
وحده، واألمر ا خر الذي دّلت عليو ا ية يف رؤية الشيخ ىو ما توّعد بو اهلل عّز وجّل ىؤالء 

 .53نهم من حساب عسَتالذين فرّقوا دي
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة:
 نصل يف ّناية ىذه الدراسة إىل مجلة من النتائج نلّخصها يف النقاط ا تية:

  ساذنت البيئة اليت نشأ فيها الشيخ زلمد الصاحل الصديق بشكل كبَت يف إعداده عادلا
 وحافظا للقردف الكرمي.



  شاىدا على احلقبة االستعمارية ومعايشا لفًتة عايش الشيخ فًتتُت سلتلفتُت فكاف
 االستقالؿ، وىو ما يعطي قيمة كبَتة دلؤلفاتو عن العهد االستعماري وشهاداتو.

 يف ىذه الورقة البحثية على تتبع كتاب  مقاصد القردف  للشيخ زلمد الصاحل  عملنا
 الصديق، وذلك بدراسة دناذج منو إذ ال يسع ادلقاـ لدراسة كل الكتاب لكرب حجمو.

  واجو الشيخ صعوبات كبَتة يف تأليف الكتاب وطبعو ونشره، حىت أنّو تعّرض للتوقيف
ة الفرنسية عن مضموف ىذا الكتاب وأسباب وادلسائلة من طرؼ السلطات االستعماري

 تأليفو.
  فقد اعتمد الشيخ زلمد الصاحل الصديق يف دراستو دلقاصد القردف على منهجية واضحة

قسم الكتاب إىل مثانية أبواب، وعرض لكل باب من خالؿ ديات قردنية تتعلق بادلوضوع 
 شنة.زلل الدراسة مشتغال على استنباط ادلقاصد من تلك ا يات الكر 

 

 

 

 

 

 

 ملخص المداخلة:

يتعّرض ىذا البحث إىل موضوع التفسَت ادلقاصدي، وذلك من خالؿ التطرؽ إىل عرض أحد أىّم ادلؤلفات 
الذي أُّلف يف ىذا احلقل البحث يف اجلزائر، وىو كتاب  مقاصد القردف  للشيخ زلمد الصاحل الصديق 

إبّاف احلقبة االستعمارية وُنشر أيضا يف الفًتة ذاهتا يف ظروؼ أقل ما يٌقاؿ عنها أّّنا صعبة، إذ تعَرض 
صاحبو للمالحقة والتضييق من االستعمار الفرنسي من جهة ومن بعض شيوخ الزوايا من جهة أخرى، 



لعالية اليت حتملها مضامُت الكتاب، لذا  وىذا التضييق إف دّؿ على شيء فإدّنا يدّؿ على القيمة العلمية ا
كاف من الضروري بل من الواجب الوطٍت أوال والعلمي ثانيا أف نوّجو االىتماـ األكادشني إىل عرض كتاب 
هذا الوزف العلمي الضخم وإىل التقدمي بصاحبو كقامة علمية جزائرية تستحق الدراسة، وإذ أّف حجم ادلقاؿ 

خًتنا منو ثالثة أبواب وىي: التوحيد _ العقائد _ الدين، لتقدمي الرؤية ال يسع لعرض كامل الكتاب ا
 ادلقاصدية للشيخ يف القردف الكرمي فيما تعّلق هذه األبواب.

 ترجمة الملخص: 

This research deals with the subject of intentional interpretation And this by approaching the 

presentation of one of the most important literatures in this field of research in Algeria 

This is the book "The Purposes of the Quran" by Sheikh Muhammad Al-Saleh Al-Siddiq, which 

was written during the colonial era and was also published during the same period under very 

As its owner was subjected to the persecution and harassment of  fficult circumstances.di

French colonialism on the one hand And of some of the sheikhs of the corners on the other 

hand This narrowing, if it indicates anything, indicates the high scientific value that the 

contents of the book carry It was therefore necessary and even a national first and then a 

scientific duty to direct academic attention towards the presentation of a work of such 

scientific weight and towards the presentation of its author as a worthy Algerian scholarly 

stature. Le volume de l'article n'étant pas suffisant pour présenter l'intégralité du livre, nous 

en avons choisi trois chapitres, à savoir : monothéisme - croyances - religion, pour présenter la 

vision intentionnelle du cheikh dans le Saint Coran par rapport à ces chapitres. 
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