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 ملخص:

ــَر بعضـه بــبعض، َوأن تـُْعــَرف املعــاين ب هـذه الدراســة تؤكــد علــى أن القـرآن الكــرمي جيــ       أن يـَُفسَّ
الكلية اليت أرادها يف مجيع آياته؛ وقد بـَيـَّْنـُت فيهـا مفهـوم املعـىن، وأن معـاين القـرآن الكـرمي منهـا مـا 

عاين الكليـة هـي األجـدر بالعنايـة، مث على إدراك الكلي، وأن املبه هو كلي وما هو جزئي ُيْستَـَعاُن 
بينت أن إدراك املعاين الكلية يتحقق بتنزيـل املـدين واملكـي علـى بعضـهما يف الفهـم، وباإلفـادة مـن 
أسباب النزول، وباعتبار القراءات املتفق علـى قبوهلـا يف بيـان تنـوع املعـىن، وباغتنـام داللـة السـياق، 

 مث باعتماد علم املناسبات.

 : القرآن، املعىن، اجلزئي، الكلي، السياق، املناسبة.فتاحيةكلمات المال
Abstract: 
       This research examines the intertextual interpretation of the Quran. It 
emphasizes the approach that it ought to be understood from within. The 
underlying thematic concepts of the Quran ought to be observed in the Quran 
as one unit. It explains the concept of "meaning.” It also verifies that the 
"meanings" of Quran can be categorized into “kulli” or total and “juz'i” 
(partial), which can be beneficial in perceiving the total meanings. The paper 
confirms that the total meanings should be given a priority of attention. In fact, 
the comprehension of the "total" can be achieved through the understanding of 
Quranic exegesis techniques such as the knowledge of what is Makki “revealed 
in Makkah” and  Madani “revealed in Madina”, the reasons for revelation, 
variation in successive readings, the indication of context and the utilization of 
the  discipline of munasabat, i.e. relationship between the verses. 
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 :مقدمة    

، وأصلي وأسلم على خامت النبيني، سيدنا حممد، وعلـى آلـه، وصـحبه، احلمد هللا رب العاملني
 :وبعدومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، 

قــال تعـــاىل:  ،الــيت ترجــع إليهـــا حاجــات النــاس األصــولجامعــة لكـــل القــرآن الكــرمي  معــاينف
 َِّيانًا ِلُكل  .]٨٩النحل:[ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْمحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ  َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

يف موضـــعه  لفـــظ مـــن ألفاظـــه لِّ ُكـــ  تنزيـــلَ  تبيانًـــا لكـــل شـــيء كـــون القـــرآن الكـــرميوقـــد اقتضـــى  
مرتتـب عليـه،  وتـرتييبّ  ،تـركييبه علـى ضـربني: ُمـظْ أن يكـون نَ هـذا التنزيـل علـى  بَ تَّ رَ تَـ و  ،به صِّ خَ األَ 

  .اله املعاين الكليةجم، أما الرتتيّيب فيّيب جماله املعاين اجلزئيةالرتكوالنظم 

 اإلدراكاملعــاين اجلزئيــة؛ أل�ــا أيســر يف االكتفــاء بإىل  النــاسكثــري مــن مــن الطبيعــي أن مييــل  و 
 .جدر بالعنايةاألو  هماأل أن األخرية هي على الرغم من، من املعاِين الكليَّة

مـن وتوظيـف مـا يتناسـب  ،جزئيةدالالت  كل ما لهالعلم بال ال يعين إمه والقول بأ�ا األهم
إذا ثبــت أن للكـــالم فـــ ؛الــدرس، أو يف بيــان املعـــىن الكلــي يف خدمـــة القضــية حمـــل تلــك الــدالالت

يف  الغتنامـــهســـعى ن، وأن بـــه تم�ـــكـــان مـــن الواجـــب أن   ؛خـــادم لألصـــل فرعـــيداللـــة علـــى معـــىن 
ــفَ يُـ  أن  جيــبالقــرآن الكــرمي؛ ألن املعــاين الكليــةاإلحاطــة ب هنــا  هُ كالُمــ  ذُ َخــؤْ يُـ أن وَ ، بــبعض هُ ُضــعْ بَـ  رَ سَّ

إدراك علــى  نــاتعين ؛ ألن معرفــة ذلــكمجيــع املواضــعأنــه أرادهــا يف  فَ رِ ف املعــاين الــيت ُعــرَ ْعــتُـ وَ  ،وهنــا
 .عز وجلكالمه الطائفة امللتئمة من   متزيقوتنأى بنا عن  ،مراده

ــلَ  عليــه وســلم بــأن اهللا تعــاىل نبيــه صــلى اهللا بَ دَّ أَ وهلــذا       ــَوْحُي بــالقرآن إىل أن ينقضــي  يـََتَمهَّ اْل
أو  هِ لِــــوَّ أَ يف آخــــره أو يف جمموعــــه مــــا يزيــــل اخلطــــأ املرتتــــب علــــى االكتفــــاء بِ  يكــــون، إذ رمبــــا الكــــرمي

ــُه َوقُــْل َربِّ زِ ببعضــه، قــال تعــاىل:  ــَك َوْحُي ــِل أَْن يـُْقَضــى إِلَْي ــْن قـَْب  ْدِين ِعْلًمــاَوَال تـَْعَجــْل بِــاْلُقْرآِن ِم

  .]١١٤طه:[
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 الـيتو  "يف القـرآن الكـرميالكليـة عـاين املإدراك "املوسـومة بـــــ  الدراسـة هذهأمهية  تتجلى هنامن 
وهـــو االكتفـــاء تعـــاجل إشــكالية اكتفـــاء كثــري مـــن النــاس باملعـــاين اجلزئيــة يف القـــرآن الكــرمي، جــاءت ل

 جبمـع وبيـاناملـنهج التحليلـي ـــــ  اليت أستخدم فيهاــ ــالدراسة  َىن عْ تُـ و سهولة إدراكهم هلا،  الناتج عن
نـَُنا مـن إدراك  األسس هـو الكفيـل  ألن إدراك هـذه املعـاين ؛الكـرمي القـرآنالكليـة يف عـاين املاليت ُمتَكِّ

 مبنع التفرق يف الدين.

 اآلتية: العناصرترتكز الدراسة على و 

 مفهوم املعىن. 

 معاين القرآن الكرمي جزئية وكلية.   

 هي األجدر بالعنايةملعاين الكلية ا. 

 لقرآن الكرميعلى تعضية ا الوعيد. 

  املعاين الكلية يف القرآن الكرمي إدراكأسس.   

 

 

 

 

 : يأيت فيماتتجلى  وهذه األسس

 .تنزيل املدين واملكي على بعضهما يف الفهم .١

  .من أسباب النزول اإلفادة .٢
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   .املعىن تنوعاعتبار القراءات املتفق على قبوهلا يف بيان  .٣

  .داللة السياق اغتنام .٤

 .اعتماد علم املناسبات .٥

بيـان أسـس إدراك املعـاين الكليـة يف القــرآن جبمـع و  تْ يَــنِ عُ  دراسـة علـىأقـف أنـين مل  إىل هُ وِّ نـَـأُ و 
يف دراســة علــم املكــي واملــدين،  علــوم القــرآنالــيت تضــمنتها كتــب  املتفرقــات تتبعــتُ  يننــلك، الكــرمي

 حـىت ،دراسـيتيف بنـاء  منها تُ دْ فَ أَ ، وَ ات، وداللة السياق، وعلم املناسباتوأسباب النزول، والقراء
 .هُ لَ لَ خَ  دُّ سُ له من يَ  ضَ يِّ قَ وأن يُـ  صوابه، دَ دِّ سَ يُ أسأل اهللا تعاىل أن الذي نحو هذا العلى  جاءت

 :المعنى مفهوم

أي مضــمونه بــه، والقصــد منــه، يقــال: معــىن الكــالم؛ املعــىن يف اللغــة: فحــوى الكــالم، واملــراد 
   .)١(واملعىن واحدوالتأويل عن ثعلب أن التفسري  يَ وِ رُ وداللته، وَ 

   .)٢(قصد يقع البيان عنه باللفظ"مالرماين بأنه " وقد عرفه

ال املوجــودات اخلارجيــة؛ ألن املعــىن عبــارة  ،الــرازي بأنــه "اســم للصــورة الذهنيــةفخــر العرفــه و 
   .)٣(القاصد" هوقصد ،عن الشيء الذي عناه العاين

"ال يطلق على الصور الذهنيـة مـن حيـث هـي، بـل مـن حيـث إ�ـا تقصـد مـن  أيب البقاءعند  هلكن
، ومـا يقابـل العـني الـذي هـو اا أو عرًضـيطلق على ما يقابل اللفظ سواء كان عينًـكما  ،)٤(اللفظ"

 :  الُ قَ قائم بنفسه، حيث يُـ 

 .ان العرب البن منظور، مادة ع ن اانظر: لس )١(
 .٧٤صلرماين احلدود لرسالة  )٢(
 .١/٣١التفسري الكبري للفخر الرازي  )٣(
 .٨٤١كتاب الكليات أليب البقاء ص )١(
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األحـرى بالتقــدمي؛ أل�ــا وجيــزة  وعلــى هــذا تكــون عبـارة الرمــاين هــي .)١(هـذا معــىن، أي لــيس بعـني
 وجامعة.

كــانوا يعلمــون الــذين  وهــم ، بلســان عــريب مبــني يف زمــن أفصــح العــربالقــرآن الكــرمي  لقــد نــزل
ال إذ ؛ )٢(لســؤالاو  والنظــرالبحــث ظهــر هلــم بعــد ت تفكانــ هــذه املعــاين، أمــا دقــائق همعانيــ ظــواهر

حــىت يفهــم الــذي وعــده اهللا عــز وجــل بــه مــا يطلبــه مــن األجــر القــرآن الكــرمي  لقــارئ يــتمَّ ميكــن أن 
مـــن املرجـــوة هـــو الثمـــرة يرتتـــب عليـــه االتبـــاع والعمـــل الـــذي  ألن فهمهـــا؛ هـــاودقائق معانيـــهظـــواهر 

يف  تعـاىلمـا يصـل إليـه مـن مـراد اهللا املعـىن القـرآين؛ أي بيـان املفسـر بيـان  ضُ رَ وهلـذا كـان َغـ، قراءته
 ه بأمت بيان حيتمله املعىن.باكت

 :وجزئية كلية ن الكريممعاني القرآ

فقــد قـــال اهللا  ،األصــول الــيت ترجــع إليهــا حاجــات النــاسجامعــة لكــل القــرآن الكــرمي  معــاين
َيانًـا ِلُكـلِّ َشـْيٍء َوُهـًدى َوَرْمحَـًة َوُبْشـَرى لِْلُمْسـِلِمنيَ تعاىل:   .]٨٩النحـل:[ َونـَزَّْلَنا َعَلْيـَك اْلِكتَـاَب تِبـْ

 يَ أْ ولكـــن رَ  ؛ن شـــيء إال علمــه يف القـــرآن الكــرمينــه: "مـــا مــقــال علــي بـــن أيب طالــب رضـــي اهللا ع
لفــظ مــن  لُّ ُكــ  لَ زَّ نَـــأن يُـ  تبيانًــا لكــل شــيء القــرآن الكــرمي وقــد اقتضــى كــون .)٣(الرجــال يعجــز عنــه"

 لَ دَّ بَــتَـ ؛ كانــه غــريهم لَ دِ بْــإذا أُ  حبيــث ،بــه صِّ َخــيف موضــعه األَ ، بــل كــل حــرف مــن حروفــه هألفاظــ
   .)٤(الكالم ادُ سَ نه فَ يكون م على حنواملعىن 

 .املصدر السابق، نفس الصفحةانظر:  )٢(
 .١/١٤الربهان يف علوم القرآن للزركشي انظر:  )٣(
 . ١/٣٧٩انظر: مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور للبقاعي  )٤(

 .٢/١٠٥انظر: الربهان يف علوم القرآن للزركشي  )٤(

                                                 



 
 رم ، علمية حمكمة، جامعة قط٢٠١٧/ هـ ١٤٣٨) ربيع ١العدد  ٣٥عة والدراسات اإلسالمية (اجمللد كلية الشري

 

۷۲ 
 

 تـرتييبّ نظـم و  ،تـركييب نظـم:ضـربنيعلـى الكـرمي  القرآن مُ ظْ نَ  أن يكونتنزيل هذا العلى  بَ تَّ رَ تَـ و 
الــنظم أمــا مرتتــب عليــه، والــنظم الرتكيــّيب جمالــه املعــاين اجلزئيــة الــيت هــي عناصــر بنــاء املعــاين الكليــة، 

ألنَّ معاملــه أجلــى للبصــائر، وألن أهــل العلــم  ؛دراًكــاالــه املعــاين الكليــة، واألول أقــرب إجمفالرتتيــّيب 
قصـر ســعيه يف قـد اشـتغاهلم بـه، وال سـيما النحـاة والبالغيــون واملفسـرون، بـل إنَّ أغلـَبهم  مَ ظُـقـد عَ 

ـــّيب فَ الـــنظم أمـــا ، ميدانـــه ـــبْـ أَ الرتتي ـــمَ  دُ َع ـــاج إىل معاملـــه جبميـــع اإلحاطـــة ُر إدراًكـــا؛ ألنَّ َســـعْ أَ وَ ، اًال َن حتت
دالالت هـذه علـوم و ، مث اسـتقراء تتم دراستها آليات القرآن الكرمي املتعلقة بكل قضية تاماستقراء 

معــامل جيمــع مــن املعــاين بنــاء نســق علــى حنــو ميكننــا مــن  ،وعلــوم القــرآن اآليــات يف كتــب التفســري
ـــه جزئيـــة مـــن جزئياهتـــا وهـــذا النســـق هـــو الـــذي أمسيـــه "املعـــىن ؛ القضـــية حمـــل الـــدرس، وال تشـــذ عن

 .)١(به ُعُنوا قد املفسرينمن  قليًال  اعددً  وهو الذي الحظت أن  الكلي"

ـــوإذا  ـــة  املعـــاين تكان ـــاًال و الكلي ـــد االهتمـــام أعســـر إدراًكـــأبعـــد من ا؛ فـــإن ذلـــك يقتضـــي مزي
اهلــدف مــن تقســيم  أنإىل الزخمشــري  تنبــه قــدو  .إدراك أوجــه االرتبــاط بينهــا واالجتهــاد يف ،بطلبهــا

 عـــددها بلـــغســـور إىل و عـــن ســـتة آالف آيـــة، عـــددها يف زادت آيـــات القـــرآن الكـــرمي وتفصـــيله إىل 
بـذلك تـتالحظ إذ  ؛مة بعضها لـبعضءومال ،هو تالحق األشكال والنظائرمائة وأربع عشرة سورة 

 .)٢(املعاين، ويتجاوب النظم

إىل ضرورة استقراء دالالت اآليات املتعلقة بقضية واحدة حـىت نصـل إىل  يلفت النظر هوكأن
القــرآين؛ ألن االكتفــاء بداللــة آيــة واحــدة أو آيتــني يف هــذه كلــي الــذي يتجــاوب بــه الــنظم املعــىن ال
عنـد تنزيـل القـرآن  سيؤدي إىل الوقـوع يف أسـر املعـىن اجلزئـي الـذي يسـتلزم الوقـوع يف اخلطـأ القضية

  .يف الواقع

 .٨٩ــــ٨٨انظر: العزف على أنوار الذكر للدكتور حممود توفيق ص )١(

 .١/١٢٨الكشاف للزخمشري انظر:  )٢(
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ســتفاد ملازئــي اجل بــاملعىن عالقــة املســلمني بغــريهمقضــية إدراك يف يكتفــي  خيطــئ مــن: مــثًال ف
فَــــاقْـتـُُلوا اْلُمْشـــرِِكَني َحْيــــُث َوَجـــْدُمتُوُهْم َوُخــــُذوُهْم َواْحُصـــُروُهْم َواقْـُعــــُدوا َهلُـــْم ُكــــلَّ مـــن قولــــه تعـــاىل: 

فَـِإِن اْعتَـزَلُـوُكْم فـَلَـْم يـَُقـاتُِلوُكْم املعىن املستفاد من قوله تعـاىل:  يضم إليه دون أن ]٥:التوبة[ َمْرَصدٍ 
ـــَلَم َفَمـــا َجَعـــَل اللَّـــُه َلُكـــْم َعلَــْيِهْم َســـِبيالَوأَْلَقــْوا إِلَـــيْ  واملعـــىن املســـتفاد مـــن قولـــه  ]٩٠:النســـاء[ ُكُم السَّ

ــْل َعلَــى اللَّــهِ : تعــاىل ــْلِم فَــاْجَنْح َهلـَـا َوتـَوَكَّ واملعــىن املســتفاد مــن قولــه  ]٦١:األنفـال[ َوِإْن َجَنُحــوا لِلسَّ
ـــِن الَّـــ: تعـــاىل ـــاُكُم اللَّـــُه َع َه ـــرُّوُهْم ال يـَنـْ َـــارُِكْم أَْن تـَبَـ ـــْن ِدي ـــوُكْم ِم يِن وََملْ ُخيْرُِج ـــاتُِلوُكْم ِيف الـــدِّ ِذيَن َملْ يـَُق

َوقَـــاتُِلوا ِيف َســـِبيِل اللَّـــِه الَّـــِذيَن ســـتفاد مـــن قولـــه تعـــاىل: واملعـــىن امل ]٨:املمتحنـــة[ َوتـُْقِســـطُوا إِلَـــْيِهْم 
ــِدينَ  يـَُقــاتُِلوَنُكْم َوال تـَْعَتــُدوا ِإنَّ اللَّــهَ  ــبُّ اْلُمْعَت مــن وصــوًال إىل املعــاين املســتفادة  ]١٩٠:البقــرة[ ال حيُِ

طعـام يـث يأكـل املسـلم مـن حب املخالفني يف الدين،اآليات اليت تقرر أصول التعارف والتعايش مع 
مجيعهــا َجتَاُوبـًــا يتجــاوب هبـــا نظــم اآليـــات ، وهـــي املعــاين الـــيت ئهم، ويتــزوج مـــن نســاأهــل الكتـــاب

من املفاهيم اليت تؤسـس للتعـايش السـلمي يف إطـار مـن الـرب والقسـط، وللتعـاون كليًّا َنَسًقا   ُيَشكِّلُ 
يف عمــارة األرض يف ظــل اخــتالف النــاس الــذي هــو ســنة مــن ســنن اهللا عــز وجــل يف خلقــه، قــال 

ِإالَّ َمـــْن َرِحـــَم َربُّـــَك َولِـــَذِلَك َني ُخمَْتِلِفـــ َولَـــْو َشـــاَء َربُّـــَك جلَََعـــَل النَّـــاَس أُمَّـــًة َواِحـــَدًة َوَال يـَزَالُـــونَ تعـــاىل: 
 .]١١٩ــــ١١٨:هود[ َخَلَقُهمْ 

 

مـــن مجيـــع  املركـــب املعـــىنيف القـــرآن الكـــرمي: بـــاملعىن الكلـــي  أقصـــد ينأنـــ يـــدل علـــىومـــا ســـبق 
عالقـــة ضـــية لكــل قضـــية، مثــل ق امتـــ تصــورمــن خاللـــه يتكـــون الــذي املعــاين اجلزئيـــة املرتبطــة بـــه، و 

ـَىن يت الـ ،املسلمني بغريهم نقـع بينمـا معناهـا الكلـي بـالنظر يف مجيـع اآليـات املتعلقـة هبـا،  عناصـر تـُبـْ
 .من هذه اآلياتبداللة آية واحدة  حني نكتفييف أسر املعىن اجلزئي 



 
 رم ، علمية حمكمة، جامعة قط٢٠١٧/ هـ ١٤٣٨) ربيع ١العدد  ٣٥عة والدراسات اإلسالمية (اجمللد كلية الشري

 

۷٤ 
 

الــيت يكتفـي الــبعض بفهمهـا يف ضــوء املعــىن اجلزئـي لقولــه تعــاىل:  األنثــىقضــية مـرياث مثلهـا و 
ْم لِلــــذََّكِر ِمْثــــُل َحــــظِّ اْألُنـْثـَيَـــــْنيِ يُوِصــــيُكُم اللَّــــُه ِيف أَْوَالدُِكــــ:وال يضــــم إىل هــــذا القــــول  ]١١[النســــاء

الــذي هــو املعــىن و هــذه القضــية، يف تتــيح لــه إدراك املعــىن الكلــي  متعــددةدالالت نصــوص قرآنيــة 
، الـذكرقـد تـرث وال يـرث  األنثـىن يتمثل يف العدالة اليت ال تـؤثر فيهـا الـذكورة أو األنوثـة، حيـث إ

يف كتـب يف آيـات القـرآن الكـرمي، و ترث أكثر منه، وقـد تـرث مثلـه، وهـذا كلـه منصـوص عليـه  وقد
 .والفقهالتفسري 

ا يف قضـية أمشـل، إىل أمر مهـم وهـو أن املعـىن الكلـي يف قضـية مـا ميكـن أن يكـون جزئيًّـ هُ بِّ نَـ أُ وَ 
، يف القـــرآن الكـــرمييف قضـــية مكانـــة املـــرأة جزئيًّـــا ســـيكون فـــاملعىن الكلـــي يف قضـــية مـــرياث األنثـــى 

 يف قضية عالقة املسلمني بغريهم، وهكذا.جزئيًّا القتال سيكون تشريع واملعىن الكلي يف قضية 

 :هي األجدر بالعنايةالمعاني الكلية 

 هــي املعــاين الكليــة، مــع أن أل�ــا أيســر يف اإلدراك املعــاين اجلزئيــةيكتفــون ب كثــري مــن النــاس
؛ ألن تلـك املعـاين جلـلعلى املعاين اجلزئيـة خطـأ  هواقتصار نها، جدر بالعناية، وغفلة الباحث عاأل

وهــذا املعــىن الرتكيــيب ال ينبغــي أن يكــون  هــو املعتــرب،املعــىن الرتكيــيب ويصــبح  ،يــتم جتاوزهــاميكــن أن 
  .على حساب املعىن الكلياالهتمام 

 

 

وََكـأَيِّن مِّـن آيَـٍة ِيف ىل:  تعـااهللا يف قـولجتاوز املعىن اإلفـرادي  واعتبـار املعـىن الرتكيـيب يتجلى و 
أصـلها أيـن،  َكـأَيِّن حيث قال اخلليل وسيبويه واألكثـرون: إنَّ  ]١٠٥يوسـف:[ السََّماَواِت َواَألْرضِ 



 
 أ.د. حممد عبداللطيف                        إدراك املعاين الكلية يف القرآن الكرمي                              

 

۷٥ 
 

 امسًــا واحــًدادخــل عليهــا كــاف التشــبيه، لكنــه امنحــى عــن احلــرفني املعــىن اإلفــرادي، وصــار اجملمــوع 
 .  )١(مبعىن كم اخلربية

َمْفُهوًمـا دونـه، ودليـل ذلـك مـا  الرتكيـيبقـد ال يـُْعبَـأُ بـه إذا كـان املعـىن  ادياإلفـر كما أن املعـىن 
 َوفَاِكَهــــًة َوأَبًّــــا قولــــه تعــــاىل: قــــرأأنــــس بــــن مالــــك أن عمــــر بــــن اخلطــــاب رضــــي اهللا عنهمــــا رواه 

   .)٢(ا هبذانَ رْ مِ ا هذا، أو قال: ما أُ نَ فْ لِّ فقال: ما األب؟ مث قال: ما كُ  ]٣١عبس:[

مـــا  َوفَاِكَهـــًة َوأَبًّـــاعـــن قولـــه تعـــاىل:  رضـــي اهللا عنـــهســـأل عمـــر  ًضـــا أن رجـــالً وعـــن أنـــس أي
 .  )٣(ا عن التعمق والتكلفينَ األب؟ فقال: �ُِ 

ى عنــه؛ ألن املعــىن الرتكيــيب معلــوم علــى اجلملــة، وال ينبــين علــى فهــم َهــأنــه إمنــا نَـ  هــذاوظــاهر 
شــتغال بــه عــن غــريه ممــا هــو أهــم منــه أن اال رضــي اهللا عنــهحكــم تكليفــي، فــرأى  املعــىن اإلفــرادي

بـل هـو مضـطر  ،اللفـظ اإلفـرادي يتوقـف عليـه فهـم الرتكيـيب مل يكـن تكلًفـا مُ ْهـتكلف، ولو كـان فَـ 
 .  )٤(إليه

ــى َختَــوُّفٍ ف يف قولــه تعــاىل: وُّ َخــســأل عــن التَّ قــد عمــر نفســه  أن ذلــك ودليــل  أَْو يَْأُخــَذُهْم َعَل

، مث أنشده بيًتا يشهد لذلك، فقـال التنقصف عندنا وُّ خَ التَّ فقال له رجل من هذيل:  ]٤٧النحـل:[
 .)٥(م، ومعاين كالمكمفإن فيه تفسري كتابك ة؛اهلياجل شعر كم،عمر: أيها الناس، متسكوا بديوان

 .٣/٥٨فتح القدير للشوكاين انظر:  )١(

 .٨/٤٢٢انظر: الدر املنثور للسيوطي  )٢(

 .٣/١٧٨ذم الكالم وأهله للهروي انظر:  )٣(

 .٢/٨٧انظر: املوافقات يف أصول األحكام للشاطيب  )٤(

 ممن له علم بالعربيةوفيه أنه ينبغي للمرء أن يستظهر بغريه  .١١١ــــ١٠/١١٠امع ألحكام القرآن للقرطيب انظر: اجل )١(

، وميكن القول: إنه ال حييط هبا إال ألن العربية هي أوسع األلسنة مذهًبا، وأكثرها ألفاظًا إذا خفي عليه شيء فيها؛
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 الــذي ســأل عنــه عمــرف وُّ َخــالتَّ ؛ ألن ةالســابق األخبــاربــني مثــة تعارًضــا  أن دٌ َحــأَ  نَّ مهََّ وَ تَـــوال يَـ 
 .)١(ما سبقهفهم معىن اآلية الكرمية عليه، خبالف  فَ قَّ وَ تَـ قد رضي اهللا عنه 

وإذا كــان املعــىن الرتكيــيب هــو األجــدر باالعتبــار يف مقابــل املعــىن اإلفــرادي، فــإن املعــىن الكلــي 
 ـــــ حبسـب الشـاطيب ـــــالتفرق يف الدين ينشأ ن أليف مقابل املعىن اجلزئي؛ وزيادة اجلدارة  حيظى هبذه

   .)٢(الكلية املعايناملخالفة يف  ى املعاين اجلزئية على حنو يؤدي إىلالرتكيز عل عند

َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا ِمـْن بـَْعـِد َمـا َجـاَءُهُم : تعاىله هذا يتوافق مع مدلول قولو 
العظـيم يرتتـب علـى التفـرق يف  العـذابإذ  ]١٠٥عمـران: آل[ اْلبَـيـَِّناُت َوأُولَِئَك َهلُـْم َعـَذاٌب َعِظـيٌم 

املبينـُة  ،اآلياُت الواضحةُ  بأ�ايف اآلية السابقة اْلبَـيـَِّناُت ُفسَِّرْت  فقدوليس يف اجلزئيات، الكليات، 
 .  )٣(أفهام هلذه البينات تْ ضَ يِّ لو قُـ  ،لالتفاق عليه ،للحق

 

 .  )٤("دون الفروعواألظهر أن النهي فيه خمصوص بالتفرق يف األصول وهلذا قال البيضاوي: "

ـأو أُ  ،مـن الشـارع صٌّ عن االخـتالف بأنـه فيمـا ورد فيـه نَـَوَخصَّ بعضهم النهي   . )٥(عليـه عَ مجِْ
 .وهذا ال يتناقض مع َسابِِقهِ 

 :لقرآن الكريمالوعيد على تعضية ا

 .]٣٠٠ــــ٢/٢٩٩انظر: االعتصام للشاطيب [نيب. 

 .٨٨-٢/٨٧للشاطيب يف أصول األحكام املوافقات  انظر: )٢(

 .٢٠١ــــ٢/٢٠٠انظر: االعتصام للشاطيب  )٣(

  .٢/٨٦ انظر: إرشاد العقل السليم أليب السعود )٤(

 .٢/٧٦ للبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل )١(

 .٤/٢٣انظر: روح املعاين لأللوسي  )٢(
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ــــوَ تَـ  لقــــد ــــهاهللا تعــــاىل   دَ عَّ ــــ: كــــل مــــن يقــــوم بتعضــــية القــــرآن الكــــرمي يف قول ــــا َعَل ى َكَمــــا أَنـْزَْلَن
ــــــونَ  ــــــا َكــــــانُوا يـَْعَمُل ــــــوا اْلُقــــــْرآَن ِعِضــــــَني فـََوَربِّــــــَك لََنْســــــأَلَنـَُّهْم َأْمجَِعــــــَني َعمَّ  اْلُمْقَتِســــــِمَني الَّــــــِذيَن َجَعُل

  .]٩٣ــــ٩٠احلجر:[

ــْرآَن ِعِضــنيَ جملــة ف ــوا اْلُق الطائفــة امللتئمــة  ميزقــونحبيــث ، )١(أجــزاءً  جعلــوهتعــين أ�ــم  َجَعُل
متفرقـــة، مبـــا يفككـــون اآليـــات، ومبـــا يفصـــلون بـــني اجلمـــل املوثقـــة يف اآليـــة  عضـــني ه، وجيعلونـــهمنـــ

 قضــيةالواحــدة، فيجعلــون لكــل مجلــة ســبًبا مســتقًال، كمــا جيعلــون لكــل آيــة مــن اآليــات الــواردة يف 
   .)٢(واحدة سبًبا مستقالً 

مـن ذي بالتعضية اليت هـي تفريـق األعضـاء  الكرميالسر يف التعبري عن جتزئة القرآن  هوهذا و 
وإبطــال امســه، دون مطلــق التجزئــة والتفريــق اللــذين رمبــا يوجــدان فيمــا  ،الـروح املســتلزم إلزالــة حياتــه

علـى كمـال قــبح مـا فعلـوه بــالقرآن  ففـي التعبـري بالتعضــية تنصـيصال يضـره التبعـيض مـن املثليــات؛ 
 .)٣(العظيم

ـــمَ تَ يَـ أدب اهللا تعـــاىل نبيـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بـــأن  لقــد بـــالقرآن  يُ حْ وَ الْـــ أن ينقضـــي إىل لَ هَّ
أو  هِ لِــــوَّ أَ مــــا يزيــــل اخلطــــأ املرتتــــب علــــى االكتفــــاء بِ  هأو يف جمموعــــيف آخــــره  يكــــون، إذ رمبــــا الكــــرمي
ــُه َوقُــْل َربِّ زِْدِين ِعْلًمــا، قــال تعــاىل: ببعضــه ــَك َوْحُي ــِل أَْن يـُْقَضــى إِلَْي ــْن قـَْب  َوَال تـَْعَجــْل بِــاْلُقْرآِن ِم

  .]١١٤طه:[

 .٣/٣٧٤احملرر الوجيز البن عطية  انظر: )٣(

 بتصرف. ٢/١٠د رشيد رضا تفسري املنار حملم  )٤(

 .٥/٩٢يب السعود إرشاد العقل السليم ألانظر:  )٥(
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علـيهم  إليـك ألصـحابك، وال ُمتْلِـهِ  لَ زِ عن جماهد وقتادة أن معناه: ال تعجل بقراءة ما أُنْ  يَ وِ رُ 
 .  )١(متام معانيه :حىت تتبني لك معانيه. وعلى هذا التأويل يكون قضاء الوحي

ـــفَ يُـ  أنـــــــ بنـــاء علـــى التأويـــل الســـابق ـــــــ  التوجيـــه الربـــاين يوجـــب ذلــك إن تعـــاىل اهللا  كتـــابُ  رَ سَّ
ــتُـ وَ  ،كالمــه هنــا وهنــا  ذُ َخــؤْ يُـ أن وَ ، بــبعض هبعضــ  ،ف مــا عادتــه يريــده بــذلك اللفــظ إذا تكلــم بــهرَ ْع

 ؛ ألن معرفـة ذلـكاآليـات والسـورنفـس املوضـوع يف مجيـع أنـه أرادهـا يف  فَ رِ ف املعاين الـيت عُـرَ عْ تُـ وَ 
ر عادتـه باسـتعماله َجتْـيف معـىن مل  اللفـظ القـرآين لَ مِ عْ تُـ وأما إذا اسْ  ،مراده إدراكعلى  هي اليت تعني

ـوَ  ،استعماله يف املعىن الذي جـرت عادتـه باسـتعماله فيـه كَ رِ تُ وَ  ،فيه ف املعـىن كالمـه علـى خـال  لَ محُِ
ا لكالمـه ريًفـَك َمحُْله على ما يناسب سائر كالمـه؛ فـإن ذلـك يكـون حترِ تُ أو أنه يريده،  فَ رِ عُ الذي 

 .)٢(ا عليهوكذبً  ، ملقاصدهوتبديًال  ،عن موضعهعز وجل 

 المعاني الكلية في القرآن الكريم اكر إدأسس 

لنعـرف معانيهـا يف نفسـها  عْ وَضـاآليـة القرآنيـة مل تُ الناظر يف القرآن الكـرمي ينبغـي أن يعلـم أن 
مـا  لنـدرك، املتعلقـة مبوضـوعها ا إىل غريهـا مـن اآليـاتهَ مَّ ُضـ، بـل جيـب أن نَ مث نقف عند هذا احلدِّ 

معرفتنـا باملعـاين اجلزئيـة  تكـون حبيـثو تضـمنه يف مجلتهـا مـن أسـرار، ومـا ت ،يربط بينها من عالقـات
تلـــك  ميكـــن إدراكهـــا إال مـــن خـــالل ال عالقـــاتو  مفـــاهيمإذ توجـــد  ؛املعـــاين الكليـــة إلدراك ســـبيًال 

الكـرمي للقـرآن  هفهمـ يكـونبقدر ما  ؛هلا يف القرآن الكرمي أو الباحث املفسر، وبقدر مراعاة ايناملع
 .وتامًّاصحيًحا 

وتوظيـــف مــــا  ،دالالت ثانويـــة مـــا لـــه كـــلال يعـــين إمهـــال دراســــة   املعـــاين الكليـــةاالهتمـــام بو
إذا ثبـت أن للكـالم داللـة فـ، الدرس، أو يف بيان املعىن الكلي يف خدمة القضية حملها منيتناسب 

 .١٦/٣١٧ للطاهر بن عاشور التحرير والتنويرانظر:  )۱(

 .٢/٩٩دقائق التفسري البن تيمية انظر:  )٢(
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 إدراكســـعى الســـتثماره يف ن، وأن بــه تم�ـــكـــان مــن الواجـــب أن   ؛علــى معـــىن تبعـــي خــادم لألصـــل
 الكلية اجلامعة. املعاين 

علـى  واسـتدالهلم ،ةالداللـة الثانويـبلعلمـاء ا اددتَـاعْ فيهـا شـواهد متعـددة تؤكـد وكتب التفسري 
لَــَة الصِّــَياِم الرَّفَـــُث ِإَىل  تعــاىل: اهللا يف قــول ومــن ذلـــك قــوهلم، األحكــام مــن جهتهــا أُِحـــلَّ َلُكــْم لَيـْ

ٌس هلَُّنَّ َعِلَم الّلُه أَنَُّكْم ُكنُتْم َختْتانُوَن أَنُفَسُكْم فـَتَـاَب َعلَـْيُكْم َوَعَفـا ِنَسآِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِبا
َ َلُكُم اْخلَـْيطُ   األَبـْـَيُض ِمـَن َعنُكْم فَاآلَن بَاِشُروُهنَّ َوابـْتَـُغواْ َما َكَتَب الّلُه َلُكْم وَُكُلواْ َواْشَربُواْ َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

 ؛وصحة الصـيام ،اإنه يدل على جواز اإلصباح جنبً  :]١٨٧[سورة البقـرة:ِد ِمَن اْلَفْجرِ اْخلَْيِط اَألْسوَ 
 ؛وإن مل يكن مقصـود البيـان ،طلوع الفجر تقتضى ذلك واألكل والشرب حىتاملباشرة  إباحةألن 

 .)١(ألنه الزم من القصد إىل بيان إباحة املباشرة واألكل والشرب

، مبعـىن أنـه أنـزل يف تارة يكون واحًدا بكـل اعتبـاراملنظور فيه النص القرآين  أن يعين قسب ماو 
، مبعـىن أنـه أنـزل وتارة يكون متعـدًدا يف االعتبـارأكثر سور املفصل،  وهذا واضح يف، قضية واحدة

ـــــاران: كســـــورة البقـــــرة  متعـــــددة، موضـــــوعاتيف  ـــــه اعتب ـــــار مـــــن جهـــــة تعـــــدد ، وهـــــذا القســـــم ل اعتب
ال بـد فيـه مـن النظـر  ذلـكومجيـع  ،الذي وجـدنا عليـه السـورة واعتبار من جهة النظم، املوضوعات

، فاعتبار جهـة الـنظم يف السـورة ال يـتم بـه فائـدة إال بعـد اسـتيفاء مجيعهـا آخرهيف يف أول الكالم و 
 االقتصــار علــى بعضــها فيــه غــري مفيــد غايــة املقصــود، كمــا أن االقتصــار علــىوهلــذا كــان بــالنظر، 

والســور اآليــات النظــر يف ال يفيــد إال بعــد قضــية مــا يف أو الســورتني أو اآليتــني، بــل الســورة اآليــة 
 .)٢(كلهالكرمي  يف القرآن القضية  وضوعمباملرتبطة 

ليسر ا بأحد املعاين الكلية يف القرآن الكرمي وهو. واملعىن الثانوي هنا يرتبط ١/١٣٤ أحكام القرآن البن العريبانظر:  )١(

 الداللة اجلزئية لآلية يف بيانه. نستثمرورفع احلرج، الذي ميكن أن 

 .٤١٥-٣/٤١٤املوافقات للشاطيب انظر:  )١(
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اإلحاطـة  ا مـننَـنُـ كِّ متَُ الـيت  األسـسمـن مجلـة  إىل اجـةاحل أََمـسِّ يف أننـا تصـور على ذلـك أ اءً نَ بِ وَ 
القــرآن الكـــرمي  معـــاينأن لـــى العلــم بــتتأســس ع احلاجــة وهـــذه، بــاملعىن الكلــي يف كـــل قضــية قرآنيــة

أن األخـــَذ بــعالقــات وطيـــدة فيمــا بينهـــا، و  ةَ َمثَّـــأن بــمنثـــورة بشــكل مـــنظم وفــائق الضـــبط، و الكليــة 
 .)27F١(ةكالصورِة الواحد  أل�ا كلهاكٌُّم ِمن غري دليل؛ حتََ  دون بعض هاببعض

 :فيما يأتي األسسهذه  أهم رُ صْ ويمكن حَ 

 .تنزيل املدين واملكي على بعضهما يف الفهم .١

  االستفادة من أسباب النزول. .٢

 .املعىنتنوع اعتبار القراءات املتفق على قبوهلا يف بيان  .٣

 .داللة السياق اغتنام .٤

 .اعتماد علم املناسبات .٥

 اآليت: على النحو ذلك كله وتفصيل      

 المدني والمكي على بعضهما في الفهم تنزيل: أوًال 

املـدين كل مـن  تنزيلالقرآن الكرمي يف  إىل املعاين الكلية يةاجلزئ من املعاين االنتقال أسسمن 
، وكـذلك املكـي بعضـه مـع بعـض، واملـدين بعضـه مـع بعـض، علـى يف الفهـم واملكـي علـى بعضـهما

غالــب مبــين علــى املكــي، كمــا أن معــىن اخلطــاب املــدين يف ال؛ ألن مــا أمكــن نزولــهحســب ترتيــب 
عـن النـاظر يف القـرآن ال ينبغـي أن يغيـب  وهذا ممااملتأخر من كل واحد منهما مبين على متقدمه، 

 .١/٢٤٥انظر: االعتصام للشاطيب  )٢(
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الكليـة يف  عـاين املعلوم التفسري، وعلـى حسـب املعرفـة بـه حتصـل لـه املعرفـة ب دقائق؛ ألنه من الكرمي
 .)١(كالم اهللا تعاىل

، إذ مل يـرد )٢(وهم الصحابة رضي اهللا عنهم، من شاهدوا التنزيل واملدين بنقل املكي فُ رَ عْ يُـ وَ 
مل جيعـل  ألنـه مل يـؤمر بـه، وإذ كـان اهللا تعـاىل ؛شـيء ذلـكبيـان يف  صلى اهللا عليه وسلم عن النيب

 .)٣(فإن هذا ال ينفي أنه واجب يف بعضه على أهل العلم ؛علم ذلك من فرائض األمة

 اخلصــائصالنظر يف بــ وذلــك، االجِتهــاد يكــون التنزيــللنقــل عمــن شــاهدوا افر اوعنــد عــدم تــو 
ـــ وجعلوهـــا ،املختصـــونوالـــيت وضـــعها الكليـــة لكـــلٍّ ِمـــن املكـــي واملـــدين،   التمييـــز عليهـــا َىن قواعـــد يـُبـْ

 .بينهما

مــن  لٌّ فيهــا ُكــ لَ َمــالــيت ينبغــي أن حيُْ املتعــددة ســائل املمــن واحــدة القتــال تشــريع مســألة  دُّ َعــتُـ وَ 
أو  ،املسـتفاد مـن اآليـات املكيـة وحـدهااجلزئـي عضـهما، ألن االكتفـاء بـاملعىن املدين واملكي على ب

وال  اال تتعلــق هبــ ظــروف يفأو تلــك  اآليــاتهــذه زيــل تنمــن اآليــات املدنيــة وحــدها ســيرتتب عليــه 
فيـه إىل القـرآن الكـرمي مـا هـو منـه بـريء يف عمليـة التنزيـل علـى  بُ َسـنْ يُـ األمر الذي ، تتناسب معها

 .الواقع

 .٤٠٧ــــ٣/٤٠٦انظر: املوافقات للشاطيب  )١(

وقد ، باملكي واملدين اعلمً  واأحاط أكثر الصحابة الذين نبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه معالصحايب اجلليل  انك )٢(

وأين نزلت، ولو أعلم  ،إال وأنا أعلم فيمن نزلتتعاىل ما نزلت آية من كتاب اهللا  ،: "والذي ال إله غريهقال يف ذلك

  مين تناله املطايا؛ ألتيته".تعاىل مكان أحد أعلم بكتاب اهللا 

 .] ١/٤تفسري القرآن العظيم البن كثري [

 .١/١٩١للزركشي انظر: الربهان يف علوم القرآن  )٣(
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ميـر  ميكـن أن تتناسب كل مرحلة منها مـع الظـروف الـيت مراحلتشريع القتال بثالث  رَّ مَ  قدل
بكــف اإلهلــي كــان األمــر   يف مكــة؛ ، ففــي مرحلــة االستضــعافيف كــل زمــان ومكــان هبــا املســلمون

بـــاب صـــراع ليســـوا مـــؤهلني خلـــوض غمـــاره، علـــيهم حـــىت ال ينفـــتح ، اإلعراض والصَّـــْفحبـــو  األيـــدي
أ�ـا سـتهتدي إىل احلـق،  تعـاىلاهللا  مَ لِـعَ  احٌ وَ رْ أَ  ظَ َفـبيوتـات مكـة، وحـىت حتُْ  يفمقتلـة وحىت ال تصـري 

مواجهــــة  وعلــــى رباطــــة اجلــــأش يف ،رتبيــــة علــــى العقيــــدة الصــــحيحةالمــــع التأكيــــد علــــى االهتمــــام ب
قُـْل  :تعـاىل وقـال ]٧٧:اءالنسـ[ ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا الصَّـَالَة َوآتُـوا الزََّكـاةَ  قال تعاىل:، الشدائد

 وقـال ]١٤:اجلاثيـة[ كسـبونْومـاً ِمبَـا َكـانُوا يَ لِلَِّذيَن آَمُنوا يـَْغِفـُروا لِلَّـِذيَن ال يـَْرُجـوَن أَيـَّاَم اللَّـِه لَِيْجـزَِي قَـ 
  .]٤٣:الشورى[ َوَلَمْن َصبَـَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُمورِ : تعاىل

ـــمتََ مـــع ، و علـــى املـــؤمنني بـــه عدوانـــهو  ،عـــن احلـــق هِ دِّ َصـــخـــر يف متـــادي اآل مـــع مث املســـلمني  نِ كُّ
املرحلـــة  يفجـــاء اإلذن  ؛لـــردِّ العـــدوان الـــيت يتوقعـــون أ�ـــا مناســـبةقـــوة المـــن تكـــوين عناصـــر  األوائـــل
َوِإنَّ اللَّـــَه َعلَـــى  أُِذَن لِلَّـــِذيَن يـَُقــاتـَُلوَن بِـــأَنـَُّهْم ظُِلُمـــوا ، فقـــال تعـــاىل:بالقتـــال مـــن غـــري إلــزامالثانيــة 

 .]٣٩:احلج[ َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ 

َمـن  الُ تَـاملرحلة الثالثـة قِ  عليهم يف ضَ رِ فُ  ؛دولةهلم  وصارت ،قوة تكونت للمسلمني أن وبعد
َوقَـــاتُِلوا ِيف تعـــاىل:  قـــال ،َظَهـــر منـــه قْصـــُد العـــدوانمـــن أو علـــيهم،  املعتـــدينعـــدوان  دُّ رَ وَ قـــاتلهم، 
 .]١٩٠:البقرة[ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ  َسِبيِل اللَّهِ 

 مــن مجلــة معــاين جزئيــة يتكــونوهــذا يعــين أن املعــىن الكلــي يف قضــية القتــال يف القــرآن الكــرمي 
عف يتنـزل األمـر يف الواقـع املناسـب لـه، فحيثمـا حتقـق الضـيتنـزل منهـا  معىن، وكل املصلحةترتبط ب

بالقتـال مـن غـري مناسبة لـردِّ العـدوان يتنـزل اإلذن اليت يـُتَـَوقَُّع أ�ا وعند وجود القوة بكف األيدي، 
ـــقِ  يتنـــزل وجـــوب قـــوة حمققـــةالتكـــون  وعنـــدما، إلـــزام عـــدوان املعتـــدين، واالكتفـــاء  دِّ رَ املقـــاتلني وَ ال َت

، وهـو هـذه املعـاينأحـد عـين الوقـوع يف أسـر يف تصـور قضـية القتـال ي املعاين اجلزئيةبواحد من هذه 
 من باب التعضية اليت حذر اهللا تعاىل منها.
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 فادة من أسباب النزولاإلثانًيا: 

؛ يف االنتقال من املعىن اجلزئي إىل املعـىن الكلـياملهمة  األسسمن  النزول أسبابفادة من اإل
   .)١("العلم بالسبب يورث العلم باملسبب"ألن 

إذا فـات نقـل  هنـ؛ ألالكـرمي القـرآن فهـمسباب الزمـة ملـن أراد األمعرفة ن أ الشاطيب رَ رَّ قَـ  وهلذا
اجلهــل بأســباب التنزيــل  وألن، منــهأو فهــم شــيء  ،فــات فهــم الكــالم مجلــة ؛بعــض القــرائن الدالــة

موقع يف الشبه واإلشكاالت، ومورد للنصوص الظاهرة مورد اإلمجال حىت يقع االخـتالف، وذلـك 
 .)٢(النزاعف و اخلالمظنة وقوع 

بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال: خـال عمـر  اهما رو  ذلك ويؤكد
 وقبلتهــا واحــدة!؟ فقــال ،ونبيهــا واحــد ،كيــف ختتلــف هــذه األمــة  :نفســه ثُ دِّ فجعــل ُحيَــ ،ذات يــوم
 ،فقرأنـــاه ،كـــرميال: يـــا أمـــري املـــؤمنني، إنـــا أنـــزل علينـــا القـــرآن رضـــي اهللا عنهمـــا بـــن عبـــاسعبـــد اهللا 

وال يــدرون فــيم نــزل، فيكــون هلــم فيــه  ،ون القــرآنؤ نــزل، وإنــه ســيكون بعــدنا أقــوام يقــر وعلمنــا فــيم 
وانتهـره. فانصـرف  ،اقتتلـوا. قـال: فزجـره عمـر ؛فـإذا اختلفـوا ،اختلفـوا ؛، فإذا كان هلم فيه رأيرأي

مــا قلــت. فأعــاده عليــه.  يَّ َلــعَ  دْ ِعــفقــال: أَ  ،فعرفــه، فأرســل إليــه ؛ونظــر عمــر فيمــا قــال ،ابــن عبــاس
 .)٣(وأعجبه ،هُ لَ وْ فعرف عمر قَـ 

فقـد روى ابـن وهـب عـن  ،، ويتبـني مبـا هـو أقـربوما قاله صحيح يف االعتبار" قال القامسي:
 بن عمر يف احلرورية؟ عبد اهللا ا: كيف كان رأي بكري أنه سأل نافعً 

 .١٣/٣٣٩كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري  )١(
 .٣/٣٤٧انظر: املوافقات للشاطيب  )٢(
  .١٠٢فضائل القرآن أليب عبيد القاسم بن سالم ص )٣(
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ــــق اهللا، إ�ــــم انطلقــــوا إىل آيــــات أُ  ــــزِ نْ قــــال: يــــراهم شــــرار خل ــــى  تْ َل يف الكفــــار، فجعلوهــــا عل
 .  )١(املؤمنني

فهـذا معــىن الــرأي الــذي نبــه ابــن عبــاس عليــه، وهــو الناشــئ عــن اجلهــل بــاملعىن الــذي نــزل فيــه 
 .)٢(الكرمي" القرآن

 )٣(ال طائـل حتتـه جلريانـه جمـرى التـاريخ العلـم بسـبب النـزول الزركشي من زعم أن أَ طَّ خَ  وهلذا 
ائـد، منهــا معرفــة وجــه احلكمــة الباعثـة علــى تشــريع احلكــم، ومنهــا قـائًال: "ولــيس كــذلك؛ بــل لــه فو 

وإزالــة  ،ختصــيص احلكــم بــه عنــد مــن يــرى أن العــربة خبصــوص الســبب، ومنهــا الوقــوف علــى املعــىن
 .)٤(اإلشكال"

مــروان بــن أن  لــهيشــهد ف ختصــيص احلكــم بــه عنــد مــن يــرى أن العــربة خبصــوص الســببأمــا 
َحتَْسـَنبَّ الـَِّذيَن يـَْفَرُحـوَن ِمبَـا أَتَـواْ وَّحيُِبُّـوَن أَن ُحيَْمـُدواْ ِمبَـا َملْ يـَْفَعلُـواْ فَـالَ َال  تعـاىل: اهللا احلكم قرأ قـول

فقـال لِبَـوَّابِـِه: اْذَهـْب يـا رَافِـُع إىل  ]١٨٨:آل عمـران[ َحتَْسبَـنـَُّهْم ِمبََفازٍَة مَِّن اْلَعَذاِب َوَهلُْم َعـَذاٌب أَلِـيمٌ 
بًا ،ِمنَّـــا فَـــرَِح ِمبـَــا أتـــى امـــرئلَـــِئْن كـــان ُكـــلُّ  فـَُقـــْل: ،ابـــن َعبَّـــاسٍ   ؛َوَأَحـــبَّ أَْن ُحيَْمـــَد ِمبـَــا مل يـَْفَعـــْل ُمَعـــذَّ

ه وما قصد ،وتأويلها ،عرف خمرجهافإنه سي؛ إذا عرف فيم نزلت اآلية أو السورةيف القرآن الكرمي  املفسر أو الباحث )١(
احتمل النظر فيها أوجًها،  ؛اآلية أو السورة ، وإذا جهل فيم أنزلتينزهلا يف واقع ال تتعلق به فال ؛هبا عز وجلاهللا 

من  مجيع الناظرين يف القرآن الكرمي ليس عندمعلوم أنه مذهًبا ال يذهب إليه اآلخر، و فيها ذهب كل إنسان يف
 دٌّ بُ هناك م دون اقتحام محى املشكالت، فلم يكن أو يقف هب ،الصوابفهم إىل دائًما الرسوخ يف العلم ما يهديهم 

فينشأ االختالف الذي قد ، ايغين من احلق شيئً ميكن أن الذي ال  الرأي، أو التأويل بالتخرص بباديمن األخذ 
 .] ٢/١٨٣االعتصام للشاطيب  انظر:[. االقتتال دِّ يصل إىل حَ 

  .١/٢٢حماسن التأويل جلمال الدين القامسي  )٢(
وهي تعين أن العمل بأحكام د األخرية اجتاه يوظف أسباب النزول يف القول بتارخيية النص القرآين، ظهر يف العقو  )٣(

 . مقصور على الفرتة الزمنية اليت تنزل فيها القرآن

 بتصرف.  ١/٢٢لربهان يف علوم القرآن للزركشي  )٤(
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َبنَّ َأْمجَُعوَن. فقال ابن َعبَّاسٍ  إمنـا أُْنزِلَـْت هـذه اْآليَـُة يف  ،: مـا َلُكـْم َوِهلَـِذِه اْآليَـةِ رضي اهللا عنهما لَنـَُعذَّ
َوِإْذ َأَخـــَذ اهللا ِميثَـــاَق الَّـــِذيَن أُوتُـــوا اْلِكَتـــاَب لَُتبَـيـِّنـُنَّـــُه لِلنَّـــاِس وال  قولـــه تعـــاىل: ُمثَّ تَـــَال  ،أَْهـــِل اْلِكَتـــابِ 

َال َحتَْســَنبَّ الَّـــِذيَن يـَْفَرُحــوَن ِمبـَــا أَتـَــْوا َوحيُِبُّـــوَن أَْن ُحيَْمــُدوا ِمبـَــا مل  :وتـــال ]١٨٧:آل عمــران[ َتْكُتُمونَــهُ 
عن َشْيٍء؛ َفَكَتُموُه ِإيَّاُه، َوَأْخبَـُروُه بِغَـْريِِه، َفَخَرُجـوا صلى اهللا عليه وسلم ْم النيب َسَأهلَُ  :وقال يـَْفَعُلوا

 ِإيـَّاُه مـا قد أََرْوُه أَْن قد َأْخبَـُروُه ِمبَا َسَأَهلُْم عنه، َواْسَتْحَمُدوا ِبَذِلَك إليه، َوَفرُِحوا ِمبَـا أَتـَـْوا مـن ِكْتَمـاِ�ِمْ 
 .)١(َسَأَهلُْم عنه

عبد اللَِّه بـن َعـاِمِر بـن َربِيَعـَة عـن ما رواه  فيشهد له وإزالة اإلشكال ،الوقوف على املعىنوأما 
ــَماءُ  فـَتَـَغيََّمــتْ  ،يف َســَفرٍ  ســول اللَّــِه صــلى اهللا عليــه وســلمكنــا مــع ر   :أبيــه قــال َنــا  ،السَّ َوَأْشــَكَلْت َعَليـْ

َلةُ  َنا َوأَْعَلْمَنا ،اْلِقبـْ لَـةِ  ؛ْت الشَّـْمسُ فلمـا طََلَعـ ،َفَصلَّيـْ َنا لِغَـْريِ اْلِقبـْ فَـذََكْرنَا ذلـك لِلنَّـِيبِّ  ،إذا َحنْـُن قـد َصـلَّيـْ
  .)٢(]١١٥[البقرة :  فَأَيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَّهِ  :تعاىل فَأَنـَْزَل اللَّه، صلى اهللا عليه وسلم

عنـد الصـالة جـواز التوجـه مفـاده  معـىن جزئيًّـايقتضي مبطلقه  هاعمومو القرآنية  اجلملةظاهر ف
اآليـة نـزول  بسببلكن معرفتنا  يف كل األحوال، اجلهات مجيعبل إىل  ،إىل جهيت املشرق واملغرب

توجـب  قرآنيـة أخـرىآيـات هبذه اآليـة علنا ال نضرب جتو ، فهمها يفزيل اإلشكال تو  ،دد معناهاحت
 املعـــىنأن نـــدرك ويف مالبســـاهتا  اتاآليـــهـــذه النظـــر يف جممـــوع ، ويرتتـــب علـــى التوجـــه إىل الكعبـــة

: قد أراد التحذير من الوقوع يف أسر املعىن اجلزئـي عنـد قـراءة اآليـة فقـال ابن اجلوزيولعل  الكلي.
 ،ويف صالة املتطـوع علـى الراحلـة ،وهذه اآلية مستعملة احلكم يف اجملتهد إذا صلى إىل غري القبلة"

 .)٣("واخلائف

 ).٢٧٧٨( ٤/٢١٤٣أخرجه مسلم يف كتاب صفات املنافقني وأحكامهم  )١(

 ليس حديث هذا) وقال: ٣٤٥( ١/٤٥٠ يف الغيملغري القبلة  ما جاء يف الرجل يصليباب  يف الرتمذيخرجه  )٢(

 .احلديث يفَأْشَعَث السَّمَّاِن، َوَأْشَعُث ْبُن َسِعيٍد أَبُو الرَّبِيِع السَّمَّاُن ُيَضعَُّف  حديث من إال، الَ نـَْعرِفُُه يذاك إسناده

 .١/١٣٥ زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي )٣(
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   المعنىتنوع قبولها في بيان  فق علىاعتبار القراءات المتثالثًا: 

ــتِ اعْ  إىل املعــاين الكليــة ةاجلزئيــ االنتقــال مــن املعــاين أســسمــن  القــراءات املتفــق علــى قبوهلــا  ارُ َب
، وعــدم االقتصــار علــى قــراءة معينــة؛ ألن يف االقتصــار والــيت يكــون هلــا أثــر يف بيــان املعــىن أو تنوعــه

  .توسيعه تعاىلأراد اهللا  ملا اللنص على معىن واحد، وتضييقً  محًال 

جمــيء ألفــاظ القــرآن علــى مــا حيتمــل "ال مــانع مــن أن يكــون  أنــه الطــاهر بــن عاشــوروقــد قــرر 
 .)١(ذلك املعاين" اءِ رَّ فتكثر من جَ ، القراء بوجوه أهللا تعاىل؛ ليقر  تلك الوجوه مرادً 

، ولـزم اإلميـان افقد وجـب قبوهلـ القراءاتمن هذه  حَّ كل ما صَ أئمة العلم على أن   مجعأ كما
إذ كــل شــيء منهــا،  دُّ مــن األمــة رَ  ا، ومل يســع أحــدً وعمــالً  ا تضــمنته مــن املعــىن علًمــاواتبــاع مــ ،اهبــ

أن  اجـل األخـرى ظَنًّـأل اال جيـوز تـرك موجـب إحـداه، مع األخـرى مبنزلـة اآليـة مـع اآليـةقراءة منها 
 .)٢(تعارضمن باب الذلك 

آيــة  تعــدد اآليــات، وإذا ظهــر تعــارض القــراءتني يف تنــوع القــراءات يقــوم مقــاميعــين أن  وهــذا
يف القــراءة األخــرى، ســواء   لُ َهــبعــض القــراءات يبــني مــا قــد جيُْ  ؛ إذواحــدة كــان هلمــا حكــم اآليتــني

 الــــذي يعــــرف فضــــلهالعظــــيم كانــــت متــــواترة مــــع مثلهــــا، أو شــــاذة مــــع متــــواترة، وهــــذا مــــن العلــــم 
 .)٣(العلماء

 .١/٥٥ للطاهر بن عاشور التحرير والتنوير )١(

 .١/٣٧٤ الفتاوى الكربى البن تيميةانظر:  )٢(

 :ذلكمثال تفسري القراءة املتواترة وتبيني معانيها، و  يف توظيفهاأبرزها: أنه ميكن ، فوائد متعددةالقراءة الشاذة هلا  )٣(

، والصالة الوسطى صالة العصر" صلواتال"حافظوا على  رضي اهللا تعاىل عنهما: عائشة وحفصةالسيدتني قراءة 

بن كعب رضي  ومثل قراءة أيب ،"والسارق والسارقة فاقطعوا أميا�ما" رضي اهللا عنه: بن مسعودعبد اهللا قراءة ومثل 

رضي اهللا  قراءة سعد بن أىب وقاصمثل و "، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن" اهللا عنه:

، وقد كان الكرمي فهذه احلروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن ،"له أخ أو أخت من أم فلكلوإن كان " عنه:
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الســعي إلدراك املعــىن الكلــي  يقتضــي تنوًعــا اينتنــوع املعــشــواهد إفــادة تعــدد القــراءات ل ومــن
اهللا تعــاىل:  قــول: مســتفاد مــن قــراءة واحــدة جزئــيعــىن عــدم االكتفــاء مباملرتتــب علــى هــذا التنــوع، و 

 ُِمـــن نـَّْفِعِهَمـــا  يْســـأَُلوَنَك َعـــِن اْخلَْمـــِر َواْلَمْيِســـِر قُـــْل ِفيِهَمـــا ِإْمثٌ َكبِـــٌري َوَمنَـــاِفُع لِلنَّـــاِس َوِإْمثُُهَمـــآ َأْكبَــــر
ُ الّلُه َلُكُم اآليَاِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ   .]٢١٩:البقرة[ َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يُبنيِّ

قـراءة محـزة ف لبـاء،با "إمث كبري" :، وقرأ الباقونبالثاء "فيهما إمث كثري" :قرأ محزة والكسائيقد ف
 ،وسـب ،وختلـيط ،لكثرة، وذلك ألن شرب اخلمـر حيـدث معـه آثـام كثـرية مـن لغـطوالكسائي من ا

 ه اهللا تعـــاىلوصـــفلـــذلك ، فويف غـــري ذلـــك ،وتفـــريط يف الفـــرائض ،ةوخيانـــ ،وعـــداوة كاذبـــة،  وأميـــان
ــَنُكُم :  تعــاىلاهللا بقــول هلــذا التوجيــهاســتدلوا قــد ، و بــالكثرة ــْيطَاُن أَن يُوِقــَع بـَيـْ ـَـا يُرِيــُد الشَّ اْلَعــَداَوَة ِإمنَّ

 َواْلبَـْغَضــــــاء ِيف اْخلَْمــــــِر َواْلَمْيِســــــِر َوَيُصــــــدَُّكْم َعــــــن ذِْكــــــِر اللّــــــِه َوَعــــــِن الصَّــــــالَِة فـََهــــــْل أَنــــــُتم مُّنتَـُهــــــونَ 
اآليــة ويف ، "إمث كبــري" فهــو مــن الكــرب والعظــمأمــا معــىن قــراءة  .أشــياء مــن اإلمث ، فــذكر]٩١:املائــدة[

 .  )١(على أ�ا بالباءالقراء  باقي وقد أمجع، ِعِهَماَوِإْمثُُهَمآ َأْكبَـُر ِمن نـَّفْ 

وهــذا  ،تبينــه القــراءة األخــرى مل يف اخلمــر قــد بينــت أمــرًامــن القــراءتني كــل قــراءة وهبــذا تكــون  
وافيًــا لآليـة معـىن كلـي جيعــل فهمنـا  يتكـونمـن هـذا االتســاع ، و مـن بـاب االتســاع يف املعـاين البيـان

 .وشامًال 

 

 

، رضي اهللا عنهم عن كبار الصحابة يَ وِ فيستحسن ذلك، فكيف إذا رُ  ،ى مثل هذا عن بعض التابعني يف التفسريوَ رْ يُـ 

يستنبط من هذه احلروف معرفة صحة أدىن ما إذ أكثر من التفسري وأقوى،  بذلكمث صار يف نفس القراءة، فهو 

الربهان يف علوم القرآن انظر: [ إمنا يعرف ذلك العلماء. العلم الذي ال يعرف العامة فضله؛ على أ�ا من ..التأويل

 .]٣٣٨ــــ١/٣٣٦للزركشي 

 .١٣٣ــــ١٣٢حجة القراءات البن زجنلة ص انظر: )١(
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 ياقة السدالل اغتنامرابًعا: 

 لبيــــانرشــــد ت امعلــــوم أ�ــــ، و )١(عــــز وجــــلداللــــة الســــياق ُمتـََّفــــٌق عليهــــا يف َجمَــــارِي َكــــَالِم اللَّــــِه 
   .)٢(تعيني احملتمالتتساعد يف ، و اجملمالت

قضــية كــل إىل أول الكــالم وآخــره حبســب  يف القــرآن  وهلــذا جيــب أن يلتفــت املفســر والباحــث
ميكــــن أن يــــتم القضــــية ألن  ؛وال يف آخرهــــا دون أوهلــــان آخرهــــا، ال ينظــــر يف أوهلــــا دو فــــ، يدرســــها

، ويف أكثــر مــن ســياق ال ينفصــل واحــد منــه عــن بعضــها متعلــق بــبعضطرحهــا يف آيــات متعــددة 
، وإذ ذاك حيصـــل يف كـــل ســـياق علـــى بعضـــهاهللا تعـــاىل كـــالم   دِّ ؛ فـــال حمـــيص للمـــتفهم عـــن رَ غـــريه

ــــ أمــــا إذا، هقصــــود يف فهمــــامل ــــه؛  النظــــر يف قَ رَّ فـَ ــــه أجزائ ــــقيتوصــــل هبــــ ال ميكــــن أنفإن إىل  ذا التفري
 .  )٣(مراده

ـــ بــال ريــب ــــــ  يكــون؛ الســياقداللــة غفــل ي مــن إن   اهللا قــولدليل بــ، للخطــأ يف الفهــمعرضــة ـــ
، مـع أن سـياقه يـدل علـى أنـه الـذليل احلقـريف ]٤٩:الـدخان[ ُذْق ِإنـََّك أَنـَت اْلَعزِيـُز اْلَكـرِميُ : تعاىل
   .)٤(اهسياق عن عزلنا اجلملة إذاذلك خبالف  معناه

املرجـوح دون عـىن امل اختيـارًدا من املفسرين يف دَ عَ  سياقهاآية قرآنية مبعزل عن  مُ هْ أوقع فَـ  قدو 
ُمثَّ : تعـاىلقولـه يف للسـبيل والفـراء  ،وابـن زيـد ،واحلسـن ،جماهـداألئمـة تفسـري ومن ذلـك  ؛الراجح

ــرَهُ  ــِبيَل َيسَّ يف آيــة أخــرى: تعــاىل اســتناًدا إىل قولــه  ؛ري وطريــق الشــربأنــه طريــق اخلــ ]٢٠:عــبس[ السَّ
ِإنَّا َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا ]٥(]٣:اإلنسان( . 

 .٤/٣٥٧البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي انظر:  )١(
 .١٨٥ــــ٤/١٨٤الباري البن حجر فتح  )٢(
 .٣/٤١٣املوافقات للشاطيب انظر:  )٣(
 .٤/٨١٥انظر: بدائع الفوائد البن القيم  )٤(
 .٩/٣١ زاد املسري البن اجلوزيانظر:  )٥(
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طريــق إنــه  :مــن قــال قــول الطــربي َصــوَّبَ ابــن جريــر  لكــن. )١(مــا رجحــه الشــوكاينَعــْنيُ وهــذا 
قبلهـا وبعـدها عـن  عـز وجـلذلـك أن اخلـرب مـن اهللا ، و مناسـب للسـياق؛ ألنـه اخلروج من بطـن أمـه

وىل أن يكـون أوسـط ذلـك وتصـريفه إيـاه يف األحـوال، فـاأل ،وتدبريه جسمه ،خلقه :صفة اإلنسان
   .)٢(ه وبعدهلبنظري ما ق

الكـالم عمـا هـو يف سـياقه إىل غـريه إال حبجـة جيـب التسـليم  فَ رْ َصـ زْ وِّ مل ُجيَـ علـى ذلـك َوبَِناءً 
يــرتدد بــني  قــدعــىن امل؛ ألن )٣(تقــوم بــه حجــةصــحيح أو خــرب  ،احلكــيم اهر التنزيــلهلــا مــن داللــة ظــ

ــيَـ ميكــن أن و ، يتســاوى بعضــها مــع بعــضميكــن أن متعــددة  حمامــل ويف ، علــى بعــض بعضــها حَ جَّ رَ تَـ
 .نفسه سياق الكالمدل عليه يما  هذه احلالة خنتار

ـــبَـَلْغَن"خـــذ مـــثًال كلمـــة  ـــبَـَلْغَن َأَجَلُهـــنَّ فََأْمِســـُكوُهنَّ َوِإَذا طَلَّ : تعـــاىليف قولـــه  "فـَ ْقـــُتُم النَِّســـاَء فـَ
جتــد أن بلــوغ األجـــل  ]٢٣١:البقــرة[ لِتَـْعتَــُدواُكوُهنَّ ِضــرَارًا ِمبَْعــُروٍف أَْو َســرُِّحوُهنَّ ِمبَْعــُروٍف َوال ُمتِْســ

لــزال  ؛العــدة انتهــاء؛ ألن اخلطــاب لــألزواج، ولــو كــان املــراد بــالبلوغ عــدةالقــرب انتهــاء بــه  دُ َصــقْ يُـ 
  .التخيري بني اإلمساك والتسريح

َوِإَذا : تعـاىله يف قولـواالنتهـاء بلـوغ األجـل علـى االنقضـاء  لَ يفـرض السـياق َمحْـ ويف املقابل
ــنَـُهمْ  يـَــْنِكْحنَ طَلَّْقـُتُم النَِّســاَء فـَــبَـَلْغَن َأَجَلُهــنَّ فَــال تـَْعُضــُلوُهنَّ أَْن   بِــاْلَمْعُروفِ  أَْزَواَجُهــنَّ ِإَذا تـَرَاَضــْوا بـَيـْ

عـــدهتا،  واملعـــىن: أن الـــزوج إذا طلـــق زوجتـــه، وانقضـــت ،لألوليـــاءهنـــا اخلطـــاب ؛ ألن ]٢٣٢:البقـــرة[
لـــو كـــان معـــىن و ، مينعهـــا مـــن ذلـــكفلـــيس لـــويل أمرهـــا أن ورضـــيت؛  ،وأراد أن ينكحهـــا مـــن جديـــد

 .٥/٣٨٤ فتح القدير للشوكاينانظر:  )١(
 .٣٠/٥٥ جامع البيان للطربيانظر:  )٢(
 .٦/٢٣ املصدر السابقانظر:  )٣(
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وهلــــذا قــــال املقاربــــة؛ لراجــــع الــــزوج مطلقتــــه دون حاجــــة إىل ويل أمرهــــا، هــــو هنــــا  "بلــــوغ األجــــل"
 .)١(الشافعي: "دل سياق الكالمني على افرتاق البلوغني"

وهــذا يعــين أننــا ال ميكــن أن نــدرك املعــىن الكلــي ملســألة "بلــوغ األجــل" يف ضــوء ســياق اآليــة 
تجنــب ن حـىت يف السـياقني النظـر وأن إدراكـه يسـتلزماآليـة الثانيـة وحـدها، سـياق األوىل وحـدها أو 

فــك االشــتباك حــىت نــتمكن مــن و  ،وننزلــه علــى اآلخــر زئــي لواحــد منهمــاالوقــوع يف أســر املعــىن اجل
 .املتوهم بني حق الزوج وحق الويل

الســــياِق القــــرآين لــــه مخــــس دوائــــر كــــل دائــــرة منهــــا أقــــل إىل أن  احلــــديث هنــــا بالتنبيــــه وأخــــتم
، اتســــاًعا، وتقــــوم يف رحــــم الــــدائرة األوســــع، وهــــذه الــــدوائر هــــي: دائــــرة اجلملــــة، فاآليــــة، فــــاملقطع

 التــاملطالــب الفهــم الــذي ال ميكــن عطاؤهــا  وهلــذه الــدوائرفالّســورة، فــدائرُة الســياِق القــرآِينِّ كلــه، 
 .عنهالصحيح أن يستغين 

 اعتماد علم المناسبات خامًسا: 

ـــاط آيـــأن  رَ رَّ إذا كـــان الســـيوطي قـــد قـَـــ ـــبعض حـــىت تكـــون كالكلمـــة  اتارتب القـــرآن بعضـــها ب
ينبغـي اعتمـاد هـذا العلـم  أنـهب أضيففإنين ، )٢(عظيم مٌ لْ املباين عِ منتظمة ، متسقة املعاين ،الواحدة

الــيت الكتــب بــالرجوع إىل بــالنظر، و يكــون  وهــذا، إىل املعــاين الكليــة ةاجلزئيــاالنتقــال مــن املعــاين  يف
   .)٣(قدميًا وحديثًا ألفت فيه

 .١/٦٣٦ان للنيسابوري انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرق )١(
 .٢/٢٨٨اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي انظر:  )٢(
مجهور املفسرين معرضني ، وقد قال: "إين رأي يف تفسريه الفخر الرازي باإلكثار منها زَ يـَّ متََ املفسرين بذكر املناسبات، وَ  بعض ِين عُ  )٣(

والذنب  النجم تستصغر األبصار رؤيته و :إال كما قيلوليس األمر يف هذا الباب  ،بهني هلذه األسرارتغري من ،عن هذه اللطائف
 ]٧/١١٢التفسري الكبري للفخر الرازي [ .للطرف ال للنجم يف الصغر"

                                                 



 
 أ.د. حممد عبداللطيف                        إدراك املعاين الكلية يف القرآن الكرمي                              
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ــ املطلــوبالشــيء  أجــزاء هــوعلــم ذلــك أن موضــوع هــذا ال ب، علــم مناســبته مــن حيــث الرتتي
، وهــو مــن التعلــق بعــدهومــا  قبلــهومثرتــه االطــالع علــى الرتبــة الــيت يســتحقها اجلــزء بســبب مــا لــه مبــا 

   .)١(احلال ملقتضىسر البالغة ألدائه إىل حتقيق مطابقة املعاين 

ذكــر بعـــدها  ؛الكـــرمي أنــه إذا ذكــر أحكاًمـــا مـــا قــرره الزركـــشي مـــن أن عــادة القــرآن مــثًال  ذْ ُخــ
ــاوعــًدا ووعيــًدا؛ ليكــو  ــيـُعْ  يــذكرعلــى العمــل مبــا ســبق، مث  ن ذلـــك باعًث  مَ لَ آيــات التوحيــد والتنزيــه؛ ل

   .)٢(عظم اآلمر والناهي، وتأمل سورة البقرة والنساء واملائدة وغريها جتده كذلك

إذا ذكــر الكتـــاب املشـــتمل علـــى الكـــرمي أنـــه مـــن أن عــــــادة القــرآن  ابــن حجـــرمـــا قـــرره  هُ لُــثْـ مِ وَ 
يا الـيت تنشـأ عنهـا احملاسـبة ر الـكـتـاب املشتمل على األحكام الدينية يف الدنأردفه بذك ؛عمل العبد
َوُوِضـَع اْلِكتَـاُب فـَتَــَرى اْلُمْجـرِِمَني ُمْشـِفِقَني : تعـاىلاهللا كمـا قـال ،  وهـو القـرآن الكـرمي، عمًال وترًكـا

ــا ــاِب ال يـَُغ ــَذا اْلِكَت ــاِل َه ــا َم ــِه َويـَُقولُــوَن يَــا َويـَْلتَـَن ــريًَة ِإال َأْحَصــاَها َوَوَجــُدوا َمــا ِممَّــا ِفي ِدُر َصــِغريًَة َوال َكِب
َوَلَقـــْد َصـــرَّفْـَنا ِيف َهـــَذا اْلُقـــْرَءاِن  إىل أن قـــال:] ٤٩[الكهــف: َعِملُـــوا َحاِضـــرًا َوال َيْظلِـــُم َربُّـــَك َأَحـــًدا

ــَر َشــْيٍء َجــَدال ــٍل وََكــاَن اِإلْنَســاُن َأْكثـَ َفَمــْن أُوِيتَ   :وقــال تعــاىل ]٥٤[الكهــف: لِلنَّــاِس ِمــْن ُكــلِّ َمَث
َوَلَقـْد َصـرَّفْـَنا  :إىل أن قـال ]٧١:اإلسـراء[ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فَُأولَِئَك يـَْقَرُءوَن ِكَتابـَُهْم َوال يُْظَلُموَن فَتِـيال

 .)٣(]٨٩:إلسراءا[ لِلنَّاِس ِيف َهَذا اْلُقْرَءاِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل فََأَىب َأْكثـَُر النَّاِس ِإال ُكُفورًا

   :)٤(وهي على النحو اآليت، سورهامناسبات اآليات يف  ملعرفةوقد رسم البقاعي معامل الطريق 

 

 .١/٥للبقاعي يف تناسب اآليات والسور نظم الدرر انظر:  )١(
 .١/٤٠الربهان يف علوم القرآن للزركشي انظر:  )٢(

 .٨/٦٨٠ فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجرانظر:  )٣(

 .١/١٤٨ انظر: مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور للبقاعي )٤(
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  ُلُّ عليه فيهادَ تَ سْ يُ هلا مقصٌد واحٌد يُدار عليه أوَُّهلا وآخرُها، وَ قرآنية لَّ سورة ك.  

  ُالة علت    .جوأبدع � ،على أتقن وجه ى هذا املقصدرتَّب املقدِّمات الدَّ

 استدّل عليه، وهكذا يف دليل الدليل، وهلمَّ جرّا ؛ذا كان فيها شيء حيتاج إىل دليلٍ إ.   

 ِتَم مبــا مْنــه ابتــدأ، فتكــوُن الســورة كالشــجرة النَّضــرية العاليــةُخــ ؛إذا وصــل األمــُر إىل غايِتــه، 
َُزيَّنة بأنواع الزِّينة املنظومة بعد أنيق الـورق 

 ،بأفنـان الـدُّر وأفنا�ـاوالدَّوحة البهيجة األنيقة امل
منعطفــة إىل تلــك املقــاطع كالــدوائر، وكــلُّ دائــرة منهــا هلــا شــعبة متصــلة مبــا قبلهــا، وشــعبة 

ـــورة قـــد واصـــل أوهلـــا  ،، كمـــا الحـــم انتهاؤهـــا مـــا بعـــدها)١(ملتحمـــة مبـــا بعـــدها، وآخـــر السُّ
آليــات مشــتملة علــى دوائــر ا ،لُّ ســورة دائــرة كــربىوعــانق ابتــداؤها مــا قبلهــا، فصــارت ُكــ

ـــــِني تعـــــاطف أفنائهـــــا، وحســـــن تواُصـــــِل مثارِهـــــا  ،البديعـــــة الـــــنظم ،الغُـــــرِّ  العجيبـــــة الضَّـــــمِّ بِِل
لعرفـــان مناســـبات اآليـــات يف معـــامل الطريـــق أن حيـــدد الســـيوطي  دما أرادنـــوع .وأغصـــا�ا

جـاءت عنـده  حيـثمـن كـالم البقـاعي،  عما سبقمل خيتلف ما أورده  الكرمي القرآنسور 
 :)٢(على النحو اآليت

 

باآلية  يف املقصود ــــ بالتصحيح أو الرتجيح ــــ على جتاوز اخلالفبني فواتح السور وخواتيمها  املناسباتوهلذا ُيْستَـَعاُن بالنظر يف  )١(

مجاعة قال قد ] ف١[الصافات: الصَّافَّاِت َصفًّاوَ : عز وجل، ومــن ذلك: خالف املفسرين يف معىن قول اهللا أو بالكلمة فيها

ن عباس وعكرمة وسعيد عبد اهللا ببن مسعود و عبد اهللا قاله  ،الدنيا السماء كصفوف اخللق يف تصف يف : هي املالئكةمنهم

ا  صفًّ  :ال احلسنوق .مبا يريد تعاىل اهلواء واقفة فيه حىت يأمرها اهللا إ�ا تصف أجنحتها يف :وقيل .بن جبري وجماهد وقتادة

أَوَملَْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ فَـْوقـَُهْم تعاىل: اهللا  لقولمراعاة  ، وذلكقـال آخــــرون: هي الطريبينما  .صالهتم كصفوفهم عند رهبم يف

 حيث، سورة وخامتتهااملناسبة بني أول ال على مراعاة مبين الرتجيحوهذا ؛ أ�ا املالئكة والراجح] ١٩[امللك: َصافَّاٍت َويـَْقِبْضنَ 

فتح  :انظر[. ]١٦٥[الصافات:  َوِإنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ يف اخلامتـة يف معرض حديث املالئكة عن أنفسهم:  عز وجلذكر اهللا 

 .]٤/٣٨٦القدير للشوكاين 

 .٢/٢٩٣نظر: اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ا  )٢(
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 نظر إىل الغرض الذي سيقت له السورةال.   

  َما حيتاج إليه ذلك الغرض من املقدمات لمُّ أَ ت.   

  مراتب تلك املقدمات يف القرب والبعد من املطلوبدراسة.  

 ظــر عنــد اجنــرار الكــالم يف املقــدمات إىل مــا يســتتبعه مــن استشــراف نفــس الســامع إىل الن
يت تقتضـي البالغـة شـفاء الغليـل بـدفع عنـاء االستشـراف الـ ،األحكام أو اللوازم التابعة لـه

  .إىل الوقوف عليها

 حكــم الــربط بــني مجيــع أجــزاء القــرآن علــىألمــر الكلــي املهــيمن اوهبــذا رصــد اإلمامــان معــامل 
 . عاين اجلزئية إىل املعاين الكليةمن خالله االنتقال من امل ناميكنالذي ، و الكرمي

ــ أن الفخــر الــرازي لقــد قــرر  يفُ ِضــأُ وَ  )١(القــرآن مودعــة يف الرتتيبــات والــروابط" لطــائفر "أكث
أل�ــــا تســــاعدنا يف  ؛الرتتيبــــاتويف تلــــك ، يف هــــذه الـــروابط تـُْلــــَتَمسُ أن املعــــاين الكليــــة  :إىل تقريـــره

 .ونسق املعاين املرتتبة على هذا التعبري ،تكوين رؤية كلية لنسق التعبري القرآين

َوالسَّـارُِق َوالسَّـارَِقُة فَـاْقطَُعوا الـذي مسـع األصـمعي يقـرأ:  األعرايبما فهمه  شواهد ذلك ومن
"واهللا غفــور رحــيم" قرأهــا ] ٣٨:املائــدة[أَيْــِديـَُهَما َجــزَاًء ِمبـَـا َكَســَبا َنَكــاال ِمــَن اللَّــِه َواللَّــُه َعزِيــٌز َحِكــيمٌ 

أعــاد "واهللا غفــور ل: أعــد. فســهًوا، فقــال األعــرايب: كــالم مــن هــذا؟ قــال األصــمعي: كــالم اهللا. قــا
فقــال  َواللَّــُه َعزِيــٌز َحِكــيمٌ فقــال األعــرايب: لــيس هــذا كــالم اهللا. فتنبــه األصــمعي، فقــال: . رحــيم"

األعــرايب: أصـــبت، هــذا كـــالم اهللا. فقــال لـــه: أتقــرأ القـــرآن؟ قــال: ال. قـــال: فمــن أيـــن علمـــت أين 
   .)٢(أخطأت؟ فقال: يا هذا، عزَّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ملا قطع

 .١٠/١١٣التفسري الكبري للفخر الرازي  )١(
 .٢/٣٥٤ملسري البن اجلوزي انظر: زاد ا )٢(
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فَـِإْن زَلَْلـُتْم ِمـْن بـَْعـِد َمـا َجـاَءْتُكُم اْلبَـيـِّنَـاُت فَـاْعَلُموا أَنَّ : عـز وجـل اهللا قولأن قارئاً قرأ  يَ وِ رُ وَ 
 ،ومل يكـن يقـرأ القـرآن ،فـأنكره ؛فسـمعه أعـرايب "غفـور رحـيم" قرأها] ٢٠٩:البقرة[اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

ألنـــه إغـــراء ؛ حلكـــيم ال يـــذكر الغفـــران عنـــد الزلـــلا ،ل كـــذافـــال يقـــو  ؛إن كـــان هـــذا كـــالم اهللا :وقـــال
 .)١(عليه

" هـــي معـــىن كلـــي ال ألنـــه إغـــراء عليـــه؛ حلكـــيم ال يـــذكر الغفـــران عنـــد الزلـــلا"فعبـــارة األعـــرايب 
 ميكن إدراكه إال من خالل النظر يف الرتتيبات والروابط.

ينســـحب علـــى ســــور  ملعـــاين الكليـــة مـــن خــــالل علـــم املناســـباتاإدراك  أن أن نعلـــمويبقـــى 
ــبنْـ علــى كثرهتــا  ســورهجتــد  كذلــك أنــ، كمــا آياتــهكلهــا   القــرآن الكــرمي ــنِ قــد بُ  ةً كَ اِســمَ تَ مُ  ةً َي مــن  تْ َي

منهـا  مـن كـل شـعبة دَّ تَـامْ منها شعب وفصـول، وَ  على كل أصل يمَ قِ أُ املقاصد الكلية على أصول، وَ 
ل بــني حجــرات وأفنيــة يف بنيــاٍن تنتقــ وكأنــكتنتقــل بــني أجزائهــا  كوهلــذا جتــدتطــول، و فــروٌع تقصــر 
التنسـيق، وال بشــيٍء  أوتنـاكر يف التقســيم البشــيٍء مـن  سُّ حتُِـمـرًة واحــدًة، ال  رمسـه عَ ِضــواحـٍد قـد وُ 

اخلـروج مــن طريـٍق إىل طريـٍق، بـل تـرى بــني األجنـاس املختلفـة متـام األلفـة، كمــا  عنـدمـن االنفصـال 
 .)٢(االلتحام متامالتضام، و  كمالترى بني آحاد اجلنس الواحد  

يَأَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا اْصـِربُوا  تعـاىل: اهللا الحظ ختام سـورة آل عمـران بـاألمر بـالتقوى يف قـول
الــيت بعــدها  ســورة النســاءوافتتــاح  ]٢٠٠:آل عمــران[َوَصــاِبُروا َورَاِبطُــوا َواتـَُّقــوا اللَّــَه َلَعلَُّكــْم تـُْفِلُحــونَ 

 .]١:النساء[َها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ يَأَيـُّ :بنفس األمر يف قوله تعاىل

َوِمـَن اللَّْيـِل َفَسـبِّْحُه َوِإْدبَـاَر  يف قولـه تعـاىل:بـذكر النجـوم سورة الطـور  كيف ختمتوالحظ  
  .]١:النجم[ِإَذا َهَوى  َوالنَّْجمِ  :النجم اليت بعدها يف قولهسورة  افتتحتمث  ]٤٩:الطور[النُُّجومِ 

 .٢/١٣٢ البحر احمليط أليب حيانانظر:  )١(

 .١٨٨النبأ العظيم للدكتور حممد عبد اهللا دراز صانظر:  )٢(
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 مث ]٩٦:الواقعــة[َفَســبِّْح بِاْســِم َربِّــَك اْلَعِظــيمِ تســبيح: الســورة الواقعــة بــاألمر ب كيــف ُخِتَمــتْ و 
ـــُز : التســـبيحب الـــيت بعـــدها ســـورة احلديـــدافتتحـــت  ـــَمَواِت َواَألْرِض َوُهـــَو اْلَعزِي َســـبََّح لِلَّـــِه َمـــا ِيف السَّ

  .]١:احلديد[احلَِْكيمُ 

مناسـبة لفاحتتهـا ومضـمو�ا، وهـي يف الوقـت ذاتـه تـرتبط ارتباطًـا كـل سـورة   خامتـةكانت   وإذا
وهـذا األمـر ط وثيـق بـني السـورتني، اارتبـفهذا يعين وجود ؛ السورة اليت تليهاومضمون وثيًقا بفاحتة 

   .القرآن الكرمي مجيع سور على ينطبق

 اهللا ، وحاصــل الســورتني تعــداد نعــمالــيت قبلهــا الضــحى مــن معــىن ســورةالشــرح معــىن ســورة ف
  .على رسوله صلى اهللا عليه وسلم تعاىل

   ؟" ومل ينسق ذكر هذه النعم يف سورة واحدة"أمل نشرح سورة تْ لَ صِ فُ  مَ لِ فَ  :قيل فإن

 مأن يـذكر هلـ مـن هـم حمـل فضـلهعلـى  نعمـاءً  دَ دَّ فـيمن َعـ النـاسمن املعهـود يف أنه : فاجلواب
 يف بعضـها بـأن ذلـك وقـع جـزاءً  واممـا ميكـن أن يتعلقـ معليـه منهـا بكسـبهاحلصول  وا ما شاهدأوًال 

 .)١(ائيةأتبعه بذكر نعم ابتد ؛ما قصده من هذا م، فإذا استوىف هلال ابتداءً 

ففـي ، لسـورة املـاعون الـيت سـبقتهاجـاءت كاملقابلـة الـيت سورة الكوثر آخر يتجلى يف  شاهدو 
مث الريــاء فيهــا، مث أربعــة أمــور: البخــل، وتــرك الصــالة، املنــافق ب عــز وجــل وصــف اهللا املــاعونســورة 

َنــاَك اْلَكــْوثـَرَ يف مقابلــة البخــل: يف ســورة الكــوثر ذكــر مث منــع الزكــاة،  ، خلــري الكثــرياأي  ِإنَّــا أَْعطَيـْ
ـــدُ  َفَصـــلِّ  :يف مقابلـــة تـــرك الصـــالةذكـــر و  أي  ِلَربِّـــكَ  :يف مقابلـــة الريـــاءذكـــر و ، ْم عليهـــاأي َف

 .)٢(لحمالوأراد به التصدق ب َواْحنَرْ  :يف مقابلة منع املاعونمث ذكر ، ال للناس تعاىللرضاه 

 .٣٦٨انظر: الربهان يف تناسب سور القرآن البن الزبري الغرناطي ص )١(
 .١/٥٣معرتك األقران يف إعجاز القرآن للسيوطي انظر:  )٢(
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بنماذج من قصار السور مراعاة لطبيعة البحـث، وإال ففـي السـور يف هذا املقام اكتفيت  وقد
 البقـاعياإلمـام مـا كتبـه  ومراجعـةارتباط وثيق ميكن أن نتبني معامله بالنظر والتأمل، وغريها الطوال 

 .من املتأخرين غريهحممد عبد اهللا دراز و الدكتور و  ،من املتقدمني

 :النتائج

أمـا الرتتيـّيب ، الرتكيّيب جمالـه املعـاين اجلزئيـةمرتتب عليه، و  وترتييبّ  ،تركييبالكرمي  القرآن نظم .١
الــــه املعــــاين الكليــــة، واألول أقــــرب إدراًكــــا؛ ألنَّ معاملــــه أجلــــى للبصــــائر، وألن أهــــل جفم

حتتـاج عاملـه اإلحاطـة مب؛ ألنَّ اًال نَـُد مَ َعـبْـ أَ الرتتيـّيب فَ الـنظم اشـتغاهلم بـه، أمـا  مَ ظُـعَ العلـم قـد 
إىل اســــتقراء تــــام آليــــات القــــرآن الكــــرمي املتعلقــــة بكــــل قضــــية مــــن قضــــاياه، مث اســــتقراء 

 إدراك املعــىن الكلــي الــذيدالالت هــذه اآليــات يف كتــب التفســري علــى حنــو ميكننــا مــن 
 .لقضية حمل الدرس، وال تشذ عنه جزئية من جزئياهتاحييط بكل معامل ا

ــ ايناملعــ .٢ ــ اينويصــبح املعتــرب هــو املعــ ،نمحــيتميكــن أن  يف القــرآن الكــرمي ةاإلفرادي  ةالرتكيبي
ان املعـــىن بــه إذا كــ أُ بَــعْ ، كمــا أن املعــىن اإلفــرادي قـــد ال يُـ كلـــيالعــىن امل امنهــ يتكــون الــيت

 .مفهوًما دونه الرتكييب

من مجيع املعاين اجلزئيـة املرتبطـة بـه،  يرتكب القرآن الكرمي هو املعىن الذي املعىن الكلي يف .٣
والذي يتكون من خالله تصور تام لكل قضية، مثل قضية عالقـة املسـلمني بغـريهم الـيت 
نبين عناصر معناها الكلي بالنظر يف مجيع اآليـات املتعلقـة هبـا، بينمـا نقـع يف أسـر املعـىن 

 ة آية واحدة.اجلزئي حني نكتفي بدالل
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، زئيـةاجلعـاين مـن املمن مجلة  يتكونلكرمي القتال يف القرآن اتشريع املعىن الكلي يف قضية  .٤
معـــىن منهـــا يف الواقـــع املناســـب لـــه، فحيثمـــا حتقـــق الضـــعف يتنـــزل األمـــر  الـــيت يتنـــزل كـــل

ـــيت يـُتَـَوقَّـــُع أ�ـــا مناســـبة لـــردِّ العـــدوان يتنـــزل اإلبكـــف األيـــدي،  ذن وعنـــد وجـــود القـــوة ال
املقـاتلني َوَردِّ عـدوان ال تَ قِ  يتنزل وجوب قوة حمققةالتكون  وعندما، بالقتال من غري إلزام

القتــال يعــين تشــريع املعتــدين، واالكتفــاء بواحــد مــن هــذه املعــاين اجلزئيــة يف تصــور قضــية 
 ، وهو من باب التعضية اليت حذر اهللا تعاىل منها.املعىن اجلزئيالوقوع يف أسر 

ا يف قضـية أمشـل، فـاملعىن الكلـي يف قضـية ي يف قضـية مـا ميكـن أن يكـون جزئيًّـاملعىن الكل .٥
يف قضــية مكانــة املــرأة يف القــرآن الكــرمي، واملعــىن الكلــي يف جزئيًّــا مــرياث األنثــى ســيكون 
 يف قضية عالقة املسلمني بغريهم، وهكذا.جزئيًّا قضية القتال سيكون 

كمــا أن املتــأخر مــن كــل واحــد منهمــا مبــين   اخلطــاب املــدين يف الغالــب مبــين علــى املكــي، .٦
؛ ألنـــه مـــن عـــن النــاظر يف القـــرآن الكــرميال ينبغــي أن يغيـــب هــذا املعـــىن و علــى متقدمـــه، 

كــالم باملعـاين الكليــة يف  علــوم التفسـري، وعلــى حســب املعرفـة بــه حتصـل لــه املعرفــة  دقـائق
 .اهللا تعاىل

إذا فـات نقــل  هنـالكـرمي؛ أل القـرآن يف إدراك املعـاين الكليــةسـباب الزمـة ملـن أراد األمعرفـة  .٧
اجلهـل بأسـباب  وألنأو فهـم شـيء منـه،  ،فـات فهـم الكـالم مجلـة ؛بعض القـرائن الدالـة

التنزيــل موقــع يف الشــبه واإلشــكاالت، ومــورد للنصــوص الظــاهرة مــورد اإلمجــال حــىت يقــع 
 .االختالف

كـان   ؛آيـة واحـدة ني يفتنوع القراءات يقوم مقام تعدد اآليات، وإذا ظهـر تعـارض القـراءت .٨
ـــبعـــض القـــراءات يُـ إذ ، اآليتـــني مُ ْكـــهلمـــا حُ  ُ بَـ يف القـــراءة األخـــرى، ســـواء   لُ َهـــمـــا قـــد جيُْ  نيِّ
مـن بـاب االتسـاع يف  وهـذا البيـانمتواترة مع مثلها، أو شاذة مـع متـواترة، القراءة كانت 
 وافًيا. ملعاين القرآنفهمنا  يكون وبه، املعاين
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ميكـن أن يـتم القضـية ألن  ؛لموضوع القـرآين بصـورة مرتبـةلسياقية تتبع الدوائر ال جيب.٩
، ويف أكثــر مــن ســياق ال ينفصــل واحــد بعضــها متعلــق بــبعضطرحهــا يف آيــات متعــددة 

، وإذ اهللا تعاىل يف كل سياق علـى بعضـهكالم   دِّ ؛ فال حميص للمتفهم عن رَ منه عن غريه
ــ أمــا إذا، هقصــود يف فهمــاملذاك حيصــل  يتوصــل  فإنــه ال ميكــن أنأجزائــه؛  يف النظــر قَ رَّ فـَ

 إىل مراده ذا التفريقهب

، إىل املعـــاين الكليـــة ةاجلزئيـــاالنتقـــال مـــن املعـــاين  ينبغـــي اعتمـــاد علـــم املناســـبات يف. ١٠
قــدميًا وحــديثًا، ذلــك أن فيــه الرجــوع إىل الكتــب الــيت ألفــت بإنعــام النظــر، و وهــذا يكــون 

علــم مناســبته مــن حيــث الرتتيــب، ومثرتــه  أجــزاء الشــيء املطلــوب هــوعلــم موضــوع هــذا ال
مــن االرتبــاط  بعــدهومــا  قبلــهاالطــالع علــى الرتبــة الــيت يســتحقها اجلــزء بســبب مــا لــه مبــا 

 .  والتعلق



 
 أ.د. حممد عبداللطيف                        إدراك املعاين الكلية يف القرآن الكرمي                              

 

۹۹ 
 

 المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع بالعربية:-اوال •

 القرآن الكرمي. -

سري يف علم التفسري، حتقيق: ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد، زاد امل •
 ه).١٤٢٢عبد الرزاق املهدي (بريوت: دار الكتاب العريب 

ابن العريب، حممد بن عبد اهللا أبو بكر املعافري اإلشبيلي، أحكام القرآن (بريوت، دار الكتب العلمية  •
 م).٢٠٠٣ه ١٤٢٤

 د. ت.).ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، الفتاوى الكربى (بريوت، دار املعرفة،  •

 ه).١٤٠٤ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، دقائق التفسري (دمشق: مؤسسة علوم القرآن الكرمي  •

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري (الرياض: مكتبة ابن  •
 تيمية، د. ت.).

 ه).١٤٠٦مؤسسة قرطبة ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، منهاج السنة النبوية (بريوت:  •

ابن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حممود بن أمحد بن أمحد بن الكناين، فتح  •
 الباري بشرح صحيح البخاري (بريوت، دار املعرفة، د.ت.).

 (بريوت، دار الفكر، د. ت.). السبعة  ابن زجنلة، عبد الرمحن بن حممد، أبو زرعة، حجة القراءات •

، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي، تفسري التحرير والتنوير (تونس: الدار ابن عاشور •
 م).١٩٨٤التونسية للنشر 

ابن عطية، عبد احلق بن غالب األندلسي أبو حممد، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق:  •
 .هـ)١٤١٣، ١عبد السالم عبد الشايف (بريوت: دار الكتب العلمية، ط

ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب، بدائع الفوائد، حتقيق: هشام عطا وعاطف العدوي،  •
 م).١٩٩٦وأشرف أمحد (مكة املكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز 
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 ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب، زاد املهاجر (جدة: مكتبة املدين، د. ت.). •

 ه).١٤٠١اء إمساعيل، تفسري القرآن العظيم (بريوت: دار الفكر ابن كثري، عماد الدين أبو الفد •

 ابن منظور، حممد بن مكرم أبو الفضل مجال الدين، لسان العرب (بريوت: دار صادر، د. ت.) •

 م).١٩٩٨ه ١٤١٩أبو البقاء، أيوب بن موسى الكفوي، كتاب الكليات (بريوت: مؤسسة الرسالة  •

العمادي، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي أبو السعود، حممد بن حممد بن مصطفى  •
 (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د. ت.).

أبو حيان، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي، البحر احمليط  •
 م).٢٠٠١ه ١٤٢٢(بريوت، دار الكتب العلمية 

 ه).١٤١٥يق: مروان عطية (دمشق، دار ابن كثري أبو عبيد، القاسم بن سالم، فضائل القرآن، حتق •

 ه).١٣٨١أبو عبيدة، معمر بن املثىن، جماز القرآن، حتقيق: حممد فؤاد (القاهرة، مكتبة اخلاجني  •

، حممود شكري بن عبد اهللا بن حممد بن أيب الثناء، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم األلوسي •
 لرتاث العريب، د. ت.).والسبع املثاين (بريوت: دار إحياء ا

البقاعي، برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر، مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور،  •
 م).١٩٨٧هـ ١٤٠٨حتقيق: عبد السميع حممد أمحد حسنني (الرياض: مكتبة املعارف 

ر لربهان البقاعي، برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسو  •
 م).١٩٩٥ه ١٤١٥الدين البقاعي، حتقيق: عبد الرزاق املهدي (بريوت، دار الكتب العلمية 

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل  •
 (بريوت: دار الفكر، د. ت.).

يق: بشار معروف (بريوت، دار الغرب الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة، سنن الرتمذي، حتق •
 م).١٩٩٨اإلسالمي 

 ه).١٤٢٤توفيق، حممود، العزف على أنوار الذكر (القاهرة: طبعة خاصة باملؤلف  •
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 م.)٢٠٠٠، الرازي، فخر الدين حممد بن عمر التميمي، التفسري الكبري (بريوت: دار الكتب العلمية •

 م).١٩٩٠اهليئة املصرية العامة للكتاب  رضا، حممد رشيد بن علي، تفسري املنار (القاهرة: •

الرماين، أبو احلسن علي بن عيسى بن علي بن عبد اهللا، رسالة احلدود، حتقيق: إبراهيم السامرائي  •
 م).١٩٨٤(عمان، دار الفكر 

 الزرقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن (القاهرة: مطبعة عيسى احلليب، د. ت.). •

بو عبد اهللا بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا، البحر احمليط يف أصول الفقه، حتقيق: الزركشي، أ •
 م).٢٠٠٠ه ١٤٢١حممد تامر (بريوت: دار الكتب العلمية 

الزركشي، أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق: حممد  •
 هـ).١٣٩١ار املعرفة أبو الفضل إبراهيم (بريوت: د

الزخمشري، حممود بن عمر بن أمحد، الكشاف، حتقيق: عبد الرزاق املهدي (بريوت: دار إحياء  •
 الرتاث العريب، د. ت.).

السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، حتقيق: سعيد املندوب  •
 م).١٩٩٦ه ١٤١٦، ١(بريوت: دار الفكر، ط

ي، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين، الدر املنثور يف التفسري باملأثور (بريوت: دار الفكر السيوط •
 م).١٩٩٣

السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين، معرتك األقران يف إعجاز القرآن (بريوت، دار  •
 م).١٩٨٨ه ١٤٠٨الكتب العلمية 

ي أبو إسحاق، االعتصام (القاهرة: املكتبة الشاطيب، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالك •
 التجارية الكربى، د. ت.).

الشاطيب، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي، املوافقات يف أصول األحكام (بريوت، دار  •
 املعرفة، بريوت، د. ت.).
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 م التفسريالشوكاين، حممد بن علي بن حممد، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من عل •
 (بريوت: دار الفكر، د. ت.).

الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، جامع البيان يف تأويل آي القرآن (بريوت، دار  •
 ه).١٤٠٥الفكر 

الغرناطي، أمحد بن إبراهيم بن الزبري، الربهان يف تناسب سور القرآن، حتقيق: حممد شعباين (املغرب،  •
 م).١٩٩٠ه ١٤١٠اإلسالمية وزارة األوقاف والشؤون 

القامسي، مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق، حماسن التأويل، حتقيق: حممد باسل (بريوت:  •
 ه).١٤١٨دار الكتب العلمية 

 القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن (القاهرة: دار الشعب، د. ت.). •

 حيح مسلم (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د. ت.)القشريي، ص مسلم، مسلم بن احلجاج •

لفرقان سني القمي، غرائب القرآن ورغائب النيسابوري، نظام الدين احلسن بن حممد بن ح •
 م).١٩٩٦ه ١٤١٦للنيسابوري (بريوت، دار الكتب العلمية 

ة املنورة: مكتبة اهلروي، أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد بن علي األنصاري، ذم الكالم وأهله (املدين •
 م).١٩٩٠ه ١٤١٨العلوم واحلكم 
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