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ABSTRAK 

Penulis akan membincangkan di dalam kajiannya; “Surah ar-Rahman: Tafsir 
Bayaniyyah” perbincangan tafsir dan takwil dan perbezaan antara keduanya. Penulis 
berpendapat bahawa perbezaan antara keduanya seolah-olah sudah tiada pada masa kini 
kecuali beberapa penemuan di dalam kajian-kajian dan tesis sahaja. 

Penulis membincangkan beberapa metod penafsiran al-Quran. Penulis membincangkan 
secara khusus metod penafsiran “al-Bayani” (Satu kaedah memahami makna sesuatu 
ungkapan di dalam bahasa arab dalam ilmu balaghah)  pada fasa kedua dalam kajiannya. 
Kajian dimulakan dengan perbincangan maksud kepada “Tafsir Bayani”. Kajian 
diteruskan dengan sejarah permulaan dan perkembangannya yang bermula dari zaman 
Nabi s.a.w dan para sahabatnya. Ia diteruskan dengan usaha para ulama selepas itu dan 
diteruskan oleh Imam Muhamad Abduh dengan gagasan baru pemikirannya. Beliau 
memberikan sumbangan yang amat besar dalam peningkatan pembelajaran ilmu Islam 
khususnya al-Quran. Penulis mengakhiri fasa ini dengan menyebut berapa contoh ulama 
terkini dan usaha mereka  dalam bab ini. 

Pada bab yang ketiga, penulis menjelaskan tentang Surah ar-Rahman secara ringkas 
seterusnya menjelaskan beberapa perkara yang penting dalam surah ini. Penulis 
mendatangkan beberapa perbincangan ulama tentang “makkiyyah” atau “madaniyyah” 
surah ini dan berpendapat bahawa surah ini adalah “makkiyyah”. Ini berdasarkan kepada 
konteks ayat dalam surah ini, perbincangkan-perbincangannya, dan melihat kepada 
topik–topik utama dalam surah ini. 

Fasa yang keempat adalah fasa utama dalam kajian ini.Penulis mengkaji penafsiran 
secara “bayani” pada surah ini. Metodnya ialah; mencari perkataan yang kurang jelas 
maksudnya, cari perkataan yang sama dalam surah ini atau di dalam al-Quran dan 
mencari maknanya. Kajian juga dijalankan terhadap pemilihan perkataan dalam surah ini 
dan rahsia yang tersembunyi disebaliknya. Seterusnya penulis cuba mencari rahsia 
disebalik susunan perkataan dan penghapusan beberapa perkataan dalam surah ini. 
Kajian adalah secara umum dan tidak membincangkan secara mendalam dalam ilmu 
balaghah. 

Bab terakhir dalam fasa ini membincangkan secara khusus sebab pengulangan perkatan 
dalam al-Quran. Dibincangkan maksud pengulangan, bentuknya dan tujuan darinya. 
Penulis mendatangkan perbincangan ulama pada penamaannya dan maksud darinya. 
Seterusnya penulis mengkaji pengulangan beberapa perkataan dalam Surah ar-Rahman 
dan beberapa contoh lain dalam al-Quran. 

Kajian diakhiri dengan penutup dan beberapa hasil kajian dan cadangan. 
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Abstract  
 In this study, “Surah AL-Rahamn : Rhetoric  Study’,” the researcher reviewed the 
difference between the ‘ Tafseer’ and ‘Ta’weel’ of the Holy Quran . In our time, the 
difference has almost disappeared, and it is only seen in the scientific studies or 
researches.  

 The researcher also discussed the trends and types of ‘Tafseer’. Chapter two, 
particularly, shows the rhetoric trend: the concept, the inception as well as the stages 
form the era of Prophet Mohammed (P.B.U.H) and his noble companions, the 
precedent scholars, and Imam Muhammed Abduh’s school of thought, which has had 
the greatest impact on the Sharia studies, in general, and the Qur’anic ones, in 
particular. The chapter ends by mentioning the effects of the contemporary scholars 
and their role in this field.  

In chapter three, the researcher, briefly and precisely, defined Surah Al-Rahamn 
and illustrated the most important aspects included in the Surah. Moreover, the 
researcher reviewed the difference among scholars pertaining to whether this Surah is 
Maki or Madni, and supported the former based on the Surah style and themes 
included in it. Generally, the researcher studied the main themes in the Surah. 

In the fourth and the last chapter, essence of the research, the researcher 
studied the Surah rhetorically by using main means such as “Similarity of utterances 
(words)” ( Att-shabuh  Alafthzi) in the Surah . The researcher compared such utterances 
(words) in the Suarh to each other as well as to others included in other Suwar of the 
Holy Qur’an. The researcher also studied a number of these utterances (Alfathz) in the 
Surah, selected according to inimitability of Holy Qura’n in selecting utterances 
(Alfathz). Furthermore, the researcher reviewed the ‘Taqdeem’, (aforementioned), 
“Ta’kher’ (post-mentioned), ‘stating’ (Thikr), and ‘omission’, (Hathf) in the Surah, 
without further details on Rhetoric. 

In the last part of the research, the researcher studied the Quranic method 
pertaining to the repetition in the Holy Qura’n : the concept, types , purposes , and the 
difference among scholars in its definition and essence . Then, the researcher studied 
the repetition in the Suarh and presented other examples from other Suwar of the Holy 
Qura’n.  

In the end, the conclusions and recommendations of the research were 
presented. 
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  بحثملخص ال
موضوع التفسري " دراسة بيانية: سورة الرمحن"استعرض الباحث يف دراسته هذه   

والتأويل والفرق بينهما، وبين أن الفرق يف عصرنا هذا قد اختفى أو كاد، وما عاد له من 
  .آثار تظهر إال يف الدراسات أو البحوث العلمية

جتاه البياين بالفصل الثاين من كما تعرض الباحث ألنواع التفسري واجتاهاته، وخص اال
دراسته؛ حيث بين فيه مفهومه، وعرض لنشأته واألطوار اليت مر عليها منذ عهد الرسول 
صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام، مروراً جبهود املتقدمني من علماء األمة، إىل أن وصل 

ثر على صعيد الدراسات الشرعية، إىل مدرسة األستاذ اإلمام حممد عبده واليت كان هلا أكرب األ
والقرآنية منها على وجه اخلصوص، وختم الفصل بذكر جهود املعاصرين ودورهم يف هذا 

  .الباب
ويف الفصل الثالث قام الباحث بالتعريف بسورة الرمحن بشكل خمتصر ومركَّز؛ بين 

ء يف شأن مكيتها أو فيه أهم اجلوانب يف السورة الكرمية، واستعرض اخلالف الواقع بني العلما
مدنيتها، فرجح الرأي القائل مبكيتها استناداً على أسلوب السورة واملواضيع اليت طرقتها، كما 

  .قام بدراسة عامة ألهم املوضوعات الواردة يف السورة
ويف الفصل الرابع واألخري وهو لب البحث وجوهره، فإنه قام بدراسة السورة بيانيا 

التشابه اللفظي يف السورة مقارنا مبا فيها نفسها أو بغريها من سور الكتاب : أمهُّهاعرب أدوات 
العزيز، كذلك فإنه قام بدراسة عدد من ألفاظ السورة كان املعيار املتبع يف اختيارها بيانَ 

كما وأنه استعرض التقدمي والتأخري والذكر واحلذف الواردين . إعجاز القرآن يف اختيار اللفظ
  .يف السورة الكرمية دون التعمق مبباحث البالغة وفنوا

وخص املبحث األخري منه بدراسة منهج القرآن يف قضية التكرار؛ فعرض ملفهومه 
وأنواعه وأغراضه، واخلالف بني العلماء على تسميته وماهيته، مث درس التكرار الوارد يف 

  .سور القرآن الكرمي سورة الرمحن، وعرض ألمثلة أخرى على التكرار من
  .  مث اختتم  الباحث دراسته خبامتة عرض فيها ألهم النتائج واملقترحات
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  اإلهداء

  ..فنشرا فيها أعالم الضياء .. إىل القمرين الذَينِ أنارا حيايت 

  ..وأيقظا منها زهر الكائنات .. موات الروح وبعثا ا 

  ...يبعث بعرفه الفواح يف أحناء نفسي 

  ..دمتما يف رعاية اهللا وحفظه .. أيب وأمي ..  إليهما

  ...يتبعاين حيث مضيت .. وكما أسهرمتا القلب والروح .. كما رعيتماين وحفظتماين 

  ..وإىل الكواكب الثالثة حويل وحوهلما 

  ..وللزمان الذي أفنيناه أنساً وحمبةً وأخوة .. إخويت 

  ...حتت نور ذينك القمرين 

  ..ي وإىل كل صاحب فضل عل

  ...أهدي أول عمل يل 
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  شكر ووفاء

أمل قاصد، وجهد هادف، وضرب يف أحناء احلياة موفق؛ ذلك هو سعي اإلنسان   
مبفرده، ولن يكون لذلك األمل مثر، وال لتلك املساعي نتاج؛ ما مل يكن هلا من اهللا عون، 

وإسعاف، وكيف يكون كل ذلك؛ إن مل ت فُّه من حوله ومن القدر رجاء، وهلذا البذل دفعح
مروءات، وتدفعه إىل بغيته معونةُ أوفياء، وكالءةُ أبرار كرماء؛ ذلك ما لقيته من أولئك النفر 
الطيب الذي أعانين على مهميت فحققت، ووقف معي يف رساليت هذه فأديت، ومد يل اليد 

  .الكرمية فأعطيت

د أو ينسى، ودعائي هلم ال فشكري هلم ال يتقاصر أو يضلّ، وعرفاين هلبام ال جيح  
  :خيبو أو ينقطع، ومن ال يشكر الناس ال يشر اهللا، وعليه أزجي شكري اخلالص

 ألستاذي الكرمي، وشيخي النبيل، ذلك الذي أفرغ من وقته الثمني، وبذل من جهده السخي
  فكانت هذه الرسالة.. فقدم النفع .. كثريا كثريا .. 

كل ما يف كنانة هذا اللسان من دعاء .. فضل حسن عباس وللشيخ العالمة األستاذ الدكتور 
  .حار بأن ينفع اهللا به وبعلمه كفاء ما شرفين من قبوله بتحكيم الرسالة

وللدكتور الفاضل مصطفى عبد اهللا على توجيهاته الكرمية ومالحظاته القيمة فجزاه اهللا عين 
  ...خري اجلزاء

د عارضا متهلال من غيث مزنه، والذي قدح ولصاحب الومضة ادية واليت كانت فيما بع
خري اجلزاء .. الصديق والشيخ الدكتور أبو عامر لبيب جربان .. بزنده فأورى نارا ونورا 

  .وصادق الثناء
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.. وتلك اليت تكرمت فقرأت ووجهت وأشارت فصوبت األستاذة الكرمية نعمت القصاص 
  .فلها مين لسان ثناء ال يتكذَّب، وذكر خري ال ينقطع

ولألديب األريب واحلبيب القريب األستاذ الكبري عبد اهللا الطنطاوي أيب السامي فضل ال 
  .فأعلى اهللا مقامه، ورفع درجته عنده.. ينكره من نال من علمه وتأدب بأدبه 

والعم الكرمي والشيخ اجلليل الدكتور أبو حممود شكور صاحب التوجيهات املفيدة واإلشارات 
  .اهللا من فضله ونعمه ال أخاله.. النافعة 

وإمنا هي التضحية .. فما عهدنا أن نتقارض الثناء .. ولألصحاب ما يتعدى الذكر واملدح 
والذي ال آمن نفسي على سرها .. وأخص منهم ذلك الصاحب األمني .. بالنفس والنفيس 

اء إال ما ذلك الذي يعجز اللسان عن الثناء عليه، وال جز.. إبراهيم الزيود .. كما آمنه عليه 
  .فاللهم وفقه وافتح عليه وعلى أهله وذويه.. يكافئه اهللا عليه من نعمه وفضله 

واألخ الشاعر إبراهيم العبادي، والصديق الكبري كمال البدرساوي، ورفيق الدرب الطويل 
.. وغريهم مما ال أعد وال أويف .. براء الغرايبة، وصاحب النسمات الذائعة مصطفى جنم 

  .ين خري اجلزاء يف هذه العاجلة الفانية ويف تلك اآلخرة الباقيةجزاهم اهللا ع
أولئك الذين مل يضنوا على بوقت .. أهلي الكرام .. واخلتام دوما باملسك والعنرب والرياحني 

يتصعد إىل اهللا رب .. أو جهد أو نفع أو توجيه أو نصح أو دعاء حار تلهج به ألسنتهم 
  .. إلهلي العاملني بالتوفيق والفتح ا

  . ذلك النجم السماوي املنري.. أيب 
  .اليت تبعث بأرجيها الفواح يف دنيانا.. تلك الرحيانة الشذية .. أمي 

  ..ذلك املقدام اهلُمام .. أخي سعيد 
  أسعدمها اهللا.. تانك اجلوهرتان املضيئتان .. أختاي 

  ...قريبا وعل اهللا ييسر فتحا .. جزاكم مجيعا عين كل خري ال يعلمه إال هو 
  .    واحلمد هللا والصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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  املقدمة 
رسلني، ، والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت األنبياء واملنياحلمد هللا رب العامل

  .وعلى آله وصحبه أمجعني

ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وإذا نظرنا إالكرمي هو املعجزة الكربى ل القرآن
من رسله، فإننا نرى أا فوق طاقة البشر وال ميكن أن تكون  كل معجزة أيد اهللا ا رسوالً

حىت ال حيتج جمادل جبهل  ؛ذا كانت من جنس ما اشتهر به قوم ذلك الرسول إكذلك إال
ساس كانت ، وعلى هذا األعلمنا به جلئنا مبثل الذي جئت بهلو : فيقول ،ذلك العلم

نس ما اشتهر املعجزات ، فكانت معجزة موسى عليه السالم اليد والعصا وهذه املعجزة من ج
  .ا من اهللا ت سحرا فهي فوق طاقة السحرة ألليس، ولكنها به قومه وتفوقوا فيه

، كانت معجزته من جنس ما برعوا فيهوبرع قوم عيسى عليه السالم يف الطب ، ف
د صلى اهللا عليه وسلم على وقد كانت معجزة حمم. طاقة األطباء ألا من اهللاولكنها فوق 

ن ق العرب يف اللسا، فقد تفوس ما اشتهر به العرب وتفوقوا فيهمن جنأيضا ساس هذا األ
  . فجاء القرآن من جنس ذلك اللسان

جنيل احد ، فهو خيتلف عن توراة موسى وإمنهجا ومعجزة يف وقت و وقد جاء القرآن
، واإلجنيل منهج منفصل عن معجزة موسى عليه السالمفالتوراة منهج  ؛عيسى عليهما السالم

 الوقت نفسه، ة ، وهو منهج يففهو معجز منفصل عن معجزة عيسى عليه السالم، أما القرآن
، وإمنا نزل و زمان معنيالقرآن مل يرتل على أنه كتاب بيئة معينة، أ، أن ولعل السر يف ذلك

اب البشرية كلها، وكتاب كل زمان ومكان، والرسول الذي أنزل عليه رسول نه كتعلى أ
يكون املنهج  نللناس مجيعا من لدن بعثته إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، فال بد أ



2 

 

دها كل البشر ، يشاهطول الزمانواملعجزة متالزمني حىت إذا مات الرسول تبقى املعجزة على 
ولو كانت معجزة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حسية وغري  .رادويطلع عليها كل من أ

، قال وهذا ينايف عموم الرسالة وختمها للرساالت ،منهجية النقطعت مبوته كبقية املعجزات

قال و، ١٥٨: األعراف M   µ  x  w  v  u  t  s   rL   :تعاىل

M  : ، وقال تعاىل٢٨: سبأ M   ¢  z    y  x    w  v  uL  : تعاىل
 Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  _^ ]  \ [ 

  `L٥٧ :یونس  

نزل على قلب حممد  ،خر الدهرالقرآن كتاب اهللا اخلالد للبشرية كلها إىل آفهذا 

M  i  h  g  :وهو حمفوظ حبفظ اهللا تعاىل ،مجعنييني وآخر املرسلني إىل الناس أخامت النب

   n  m   l  k      jL نه سخر له تلك ، ومن حفظ اهللا تعاىل للقرآن أ٩: الحجر
ياته وتقليب معانيه واستخراج كنوزه اليت هي من تالوته والتعبد به وتفسري آالعناية اليت ال تنت

  .درره اليت ال تبيد وال تفىن ال ختلق ال تبلى، و

Mde    j  i  h  g           f  : قال تعاىل الكرمي كتاب اإلسالم اخلالد القرآن

   o  n   m   l   kL وقد عين به املسلمون عناية كربى يف القدمي واحلديث ١: ھود ،
أسلوبه  اختذت هذه العناية أشكاال خمتلفة، فتارة ترجع إىل لفظه وأدائه وأخرى إىلوقد 

  .وإعجازه وثالثة إىل تفسريه وشرحه إىل غري ذلك
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جنباا، وملك عليها نفسها بعد أن  مة منذ بزوغ نوره يفالقرآن األلقد شغل هذا 
مة اخلري تتلوه آناء الليل ، فأخرج منها أكرمها اهللا بترتيله على نبيها صلى اهللا عليه وسلمأ

ن؛ حىت ضت يف رحاا علوم مل تعرف الدنيا وأطراف النهار، وتتدبر آياته يف كل وقت وآ
فاستمدت منه تارخيا سجل للبشرية  ،ومل خيطر من سواحنها طيفا ،منها شيئا القرآنقبل هذا 

اا عجداًء يف علوم اللغة واألدب واملعاين واملفردات ما أدهش البشرية وانتزع إأحداثها، وأ
ملعرفة والعلم ال يداىن مة فصال من اة األرغم العداء واملناوءة والشر، وسجل يف حضارعلى 

  .وال تصل إليه حضارة من قبله 

 هذا القرآن املعجز، وتدبراًثا يف سالم حبلك العلوم اليت قام ا علماء اإلومن فيض ت
ني فانوهي ذات أ"البالغة مل تعرفها اللغات قبل  ملعانيه واصطياداً ملقاصده؛ علوم دقيقة يف

، فاألحكام منتشرة يف سوره وكلماته ،ياته، موزعة على آطرافرامية األكثرية بعيدة املدى مت
ية الواحدة والقصص يف مواقعها؛ ورمبا اشتملت اآل ،واآلداب يف آياا ،يف آيات األحكام

لكن فنا من . فنانتلك األوقد حنا بعض املفسرين حنو  ،كثر من تلك الفنونعلى فنني أو أ
ياته وهو من دقائق البالغة قصر عنه الكثري من من آية ه ونكته آالقرآن ال ختلو عن دقائقفنون 

وهو بذلك . كما قال الشيخ ابن عاشور يف مقدمة تفسريه التحرير والتنوير" املفسرين
ففي  ؛الذي ال ينتهي القرآنعجاز ستدرك دقائق غابت عن املفسرين اآلخرين، وهذا يؤكد إي

سرار مل تكن معروفة من قبل ني معان وأ، وتنكشف للباحثكل عصر تظهر علوم ومعارف
و كف عن و توقف عطاؤه عند عصر من العصور، أذ لوهذه معجزة هذا الكتاب اخلالد ؛ إ

  .ا حتقق فيه ذلك الوصف من اإلعجازوقات ملوقت من األ فيوضاته اليت ال تنتهي يف
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ثله م لن يأتوا مب، مث أخرب أالعرب مث مجيع اخلالئق بأن يأتوا مبثله القرآنلقد حتدى 
، نه مفترىحتداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله إن كانوا يرون أ .ولو كان بعضهم لبعض ظهريا

%  &  '    )  (  *   +  ,  -    $!   "   #M   :قال تعاىل

   4  3                2  1  0  /  .L قال فلما انقطعوا وقامت احلجة عليهم . ١٣: ھود

¶  ¸  M  µ  ´  ³ ¾½¼   »  º  ¹   :تعاىل

È  Ç    Æ Å   Ä ÃÂÁÀ¿Lوأكد التحدي . ٢٣: البقرة

,   -  .  /  M  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  : بقوله

  ?  >  =  <     ;  :L ٨٨: اإلسراء.  

ن يأتوا بسورة من مثله، ويشمل هذا التحدي قصار السور أ العرب إىل دعا القرآن
ية سورة بسورة الكوثر واإلخالص واملعوذتني والنصر أو أ ؛ فهو حتداهمكما يشمل طواهلا

ن إىل أن ال يصل إىل أمساعهم بل سعوا جاهدي ،خيتاروا فلم يفعلوا ملا يعلمون من عجزهم
هل البالغة ، وهم يدركون ذلك ألم أنه حيدث يف نفس السامع دويا هائال وهزة عنيفةأل

{  ~  �           ¡  ¢  £  ¤       M  :   عنهم ذلك بقوله القرآنفحكى  ،واللّسن

  ©  ¨   §    ¦  ¥L ليه ؛ فقد اجتمع إوما قول الوليد بن املغرية بسر. ٢٦: فصلت
فقال  ،يقولونه للناس يف املواسم ،نفر من قريش ليجمعوا على رأي واحد يصدرون عنه

قوال ه األ، فكان يرد هذو جمنونساحر أ: كاهن وقال بعضهم :شاعر وقال بعضهم :بعضهم
  ".واهللا إن لقوله حالوة وإن عليه لطالوة وإنه ليعلوا وما يعلى عليه: "، مث قالويفندها
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 لَبالقرآنخ م، فتفرغوا له ألباب املسلمني واستوىل على قلوم، وتعلق بأفئد
، فكان دعاءهم يف املسجد، ر عند قوم من األقوامخوأعطوه من وقتهم ما مل ينله كتاب آ

يف البيت، ومنهاجهم يف العمل، ودستورهم يف احلكومة؛ فسرى هديه فيه مسرى ونظامهم 
، ومن قبل ذلك ثر يف ألسنتهم وأفئدم وأنظمتهمونزل وحيه منهم مرتلة الطبع، وأ ،الروح

فظا وخطابة وتعليما، فهاموا به تالوة وترتيال، وشغفوا به ح ،ومن بعده يف عبادم وصلوام
دب واللغة والبالغة، وضروب من التأويل يف املعاين ه على وجوه من األمث انصرفوا إىل تفسري

، واستنباط صول والفقهسري غريبه يف احلديث واألواملباين والتراكيب لتوضيح مشكله، وتف
احملرر "للزخمشري و" الكشاف"فكانت مطوالت التفسري وخمتصراته من  ؛حكام الشرع منهأ

" البيضاوي"مثل " الكشاف"وخمتصرات  ،للرازي" الغيب مفاتيح"البن عطية و" والوجيز
شيخ " مام الطربياإل"سري وتفاسري األحكام املختلفة وتف" القرطيب"لوسي ووتفسري الشهاب اآل

 .ا جنده يف مظانه من املراجع ىل غريها الكثري ممإ املفسرين وإمامهم

ارفة الظالل، وافرة جنات و_ ايد القرآن_ ويف اخلتام جند يف كتاب اهللا تعاىل
، ال الغالل، دانية اجلىن، قريبة املنال، واحلياة يف هذه الظالل منةٌ عظيمة، ونعمة جزيلة جليلة

ال من ذاق احلالوة واستروح الظالل، وانتشى بالعبق والعبري، وتنسم يقدرها حق قدرها إ
ته العذاب احلسان، وكل وكلما القرآنالنسائم املبللة بالندى والروح والرحيان؛ ب من آيات 

لوان معجبة، وروائح ؛ عن أكمامها تتفتح بالتفسرية من هذه الرياض الغناء زهور يف أسور
  .طرة منعشة، وعن معان رائعة مدهشةع

منا جاء يف هذا السياق العظيم املبارك كما تكون القطرة يف النهر وهذا البحث إ
يف سورة _ مكن ما أ_ يب وتناسق النظم ن تبني مجال اللفظ ومتانة الترك، أرادت أالدفاق
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حيام تتلمس آثار اجللة من العلماء ، وتتقرى طريقهم الصعب الذي أفنوا خالصة  لرمحن،ا
  .يف تقريره فرمحهم اهللا وأجزل مثوبتهم عمارهميف متهيده وأنضوا مطايا أ

ا به عز ن لنا هدى وشفاء ورمحة، ووهبنجعلنا اهللا سبحانه من محلة هذا الكتاب ليكو
ونعم وخري من أعطى وهو حسبنا  ،كرم من أجابيا وسعادة اآلخرة؛ واهللا سبحانه أالدن

  .   الوكيل

  أمهية املوضوع 
بأوامره  الوحيد لفهمه واستيعابه ، ومن ثَم التمسك الكرمي هو الطريق القرآنتفسري  .1

نواهيه ، والعمل مبقتضى ذلك الفهم الذي استوجبه  وترك. 

ي بيان مما كتب بذلك بينه وبني أ الفارقة القرآنخصائص بيان   هو أهملقرآيناالتعبري  .2
سىن له الفهم اللسان، فال بد للناظر يف كتاب اهللا أن يدرك أسرار هذا التعبري حىت يت

 .لفاظ والتراكيب من معان ومفاهيم وحقائق الصحيح ملا وراء األ

يف هذا اال هو حبث يف  وأسلوبه فالبحثالكرمي يكمن يف بيانه وتعبريه  القرآنمجال  .3
 .سرار اجلمال يف هذا الكتاب الذي ال خيلق على كثرة الرد سر من أ

يتناوهلا ويقلب صفحاا من يشاء  ،كثرية جدا وهي بني أيدي الناس القرآنتفاسري  .4
هي كتبت للخاصة من  إذولكن جلّها مما يعسر على العامة مطالعتها والبحث فيها ؛ 

 القرآنسهلة تعىن ببيان  ن العامة يود لو أن هناك تفاسرياحثني واملطلعني وكثري مالب
 .ومجال تعبريه تيسر له االطالع على هذه املعاين الرائعة الرائقة يف كتاب اهللا 
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  أسئلة البحث 
 وكيف نشأ هذا االجتاه من التفسري؟ التفسري البياين ؟ مفهوم ما هو .1

بياين يف العصر احلديث ؟ وكيف أثرت هذه املدرسة يف إىل أي حد تطور التفسري ال .2
 هذا االجتاه؟ 

 ؟ الرمحنما هو املنهج يف تفسري سورة  .3

 كيف تساوق األسلوب البياين يف السورة مع موضوعها؟ .4

يتناوب ذكرا وحذفا أو تقدميا وتأخريا أو تشاا واختالفا يف  القرآنكيف كان تعبري  .5
 الكرمي ؟ القرآنا من سور أو بينها وبني غريه الرمحنسورة 

  وما هو منهج القرآن فيما يسمى بالتكرار ؟ وما هي اآلراء فيه ؟ .6

  منهج البحث 
  :ة يف هذا البحث هي هج املعتمدااملن

وتراكيب اجلمل واختيار األلفاظ فيها والذي من  لرمحناملنهج التحليلي آليات سورة ا .1
رآين يف هذه السورة من خالل القخالله ميكن توضيح أكرب قدر من أسرار التعبري 

 .سري العلماء هلاتف

املنهج االستقرائي من خالل قراءة آيات السورة بشكل يسلط الضوء على املناحي  .2
راء العلماء يف تفاسريهم وأقواهلم اليت أظهرت هذه املناحي راء آالبالغية والبيانية واستق

 .وشرحتها
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والصور البيانية يف آيات السورة من حماولة الستخالص األشكال : املنهج االستنباطي  .3
أقوال املفسرين فيها وحماكمة هذه األقوال ومدى انضباطها على القواعد البيانية يف علم 

  .البالغة والبيان

  الدراسات السابقة 
الكرمي كثرية جدا وجليلة القدر أيضا وفيها كثري من أسرار هذا الكتاب  القرآنتفاسري 
ويستطيع الباحث فيها أو الناظر لكتاب اهللا  ني يديه وال من خلفهالباطل من ب الذي ال يأتيه

أن يستغين ا عن كثري سواها ، ولكن اإلحاطة ذا الكتاب غري ممكنة وال يستطيعها أحد 
مكان و زمانإذ هو كتاب لكل  ؛مهما أويت من علم غزير أو معرفة شاملة أو استقصاء دقيق

األزمنة فكل عقل حكيم ولسان مبني وقلب  الدهور وكر على مر اهللا اخلالدةُ وهو معجزةُ
  .بصري قادر على أن يرى يف كتاب اهللا ما مل يره غريه

لرمحن سورة ا تعد دراسة وافية بالغة يف تفسري املوجودة بني أيدينا فكل هذه التفاسري
حلصر عددا ولكين أذكر هنا على سبيل املثال ال ا بالتفسري البياين وحده تصوغريها وان مل خت

  :منها من اللوايت كان االهتمام فيها مركزا على قضايا اللغة والبالغة والبيان 

تفسري الكشاف جلار اهللا الزخمشري وهو تفسري بديع إذا خال مما أخذه العلماء عليه ،  .1
 .ولعله يعد املرجع األكرب لكل من بعده يف هذا الباب 

ه فقد كُتب يف زمن كان للغة اؤها تفسري أيب السعود على الرغم من وعورة أسلوب .2
 .وروعتها
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رغم ما أكثر فيه صاحبه اب اآللوسي وهو تفسري جليل عظيم على روح املعاين للشه .3
 .من إشارات ودالالت حىت عد من التفسري اإلشاري

هذا على صعيد التفاسري العامة أما على صعيد الدراسات املستقلة فلم جيد فيها الباحث 
  -حسب اطالعي - مستقلة تناولتها من الناحية البالغية والبيانية على اإلطالقدراسة بيانية 

فكل ما هو موجود يتناول هذه السورة وغريها من الناحية التحليلية أو املوضوعية ومن هذه 
  :الدراسات

دراسة لألستاذ شوقي ضيف لسورة الرمحن وسور قصار أخرى تناول فيها السورة  .4
يتطرق إىل املعاين البالغية أو اللفتات البيانية فقد كانت  وغريها بشكل حتليلي ومل

 .دراسته عبارة عن مقاالت أرسلها إىل جريدة األهرام مث مجعها يف كتاب

  أما على صعيد الدراسات البيانية يف غري هذه السورة

فللدكتورة عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ دراسات بيانية لعدد من السور القصرية   .5
كتاا التفسري البياين ولكنها اقتصرت على عدد من قصار السور حماولة أن  نشرا يف

  . تنهج يف دراستها ج أستاذها وزوجها أمني اخلويل ولكنها مل تتابع يف ذلك

كتاب قيم قام فيه بتفسري عدد من  -حفظه اهللا-وكذلك للدكتور فاضل السامرائي  .6
على "ومساه " يس ولقمان"فيه سوريت السور القصرية كذلك مث اتبعه جبزء ثان درس 

  ".طريق التفسري البياين
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  خطة البحث 
ول وخامتة باإلضافة إىل الفهارس فصمخسة قام الباحث بتقسيم الدراسة إىل مقدمة و

  :لك كما يأيت وذ

  مفهومه واجتاهاته : التفسري : الفصل األول 

  املفهوم والفروق: والتأويل  التفسري :املبحث األول   

  تعريف التفسري لغة واصطالحا: املطلب األول     

  تعريف التأويل لغة واصطالحا: املطلب الثاين     

  الفرق بني التفسري والتأويل: املطلب الثالث     

  واجتاهاته التفسريأنواع  : املبحث الثاين   

  أنواع التفسري: املطلب األول     

  اجتاهات التفسري: املطلب الثاين     

   بني املفهوم والتاريخ: تفسري البياين ال: الفصل الثاين 

  التفسري البياين مفهوم:  األولاملبحث   

  تاريخ التفسري البياين: املبحث الثاين   

  مدخل إىل تاريخ التفسري البياين: املطلب األول     

  جهود املتقدمني يف هذا املضمار: املطلب الثاين     
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  ديثالتفسري البياين يف العصر احل: املطلب الثالث     

  )بطاقة السورة ( الرمحن التعريف بسورة :  لثالفصل الثا

  بني يدي السورة: املبحث األول   

  تصنيف السورة: املبحث الثاين   

  )مكية أم مدنية(نسب السورة : املطلب األول    

  سبب الرتول: املطلب الثاين    

  توصيف السورة: املبحث الثالث   

  الرتولترتيبها يف التالوة و: املطلب األول    

  فضلها: املطلب الثاين    

  مناسبتها ملا قبلها وما بعدها: املبحث الرابع  

  مناسبتها ملا قبلها: املطلب األول    

  مناسبتها ملا بعدها: املطلب الثاين    

  أدوات التفسري البياين يف سورة الرمحن: الفصل الرابع 

  املتشابه اللفظي يف السورة: املبحث األول 

  التقدمي والتأخري والذكر واحلذف: املبحث الثاين   
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  التقدمي والتأخري: املطلب األول 

  الذكر واحلذف: املطلب الثاين 

  منهج القرآن الكرمي فيما يسمى بالتكرار: املبحث الثالث 

  وأنواعه  مفهومه: التكرار : املطلب األول     

  بني املؤيدين واملعارضني: التكرار : املطلب الثاين     

  أمثلة على التكرار:  املطلب الثالث    

  التكرار يف سورة الرمحن: املطلب الرابع     

  .وتشمل أهم النتائج اليت خرج ا البحث: اخلامتة 
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  الفصل األول

  مفهومه واجتاهاته: التفسري 
  املفهوم والفروق: التفسري والتأويل : املبحث األول

  أنـواع الـتفسري واجتاهاته: املبـحث الـثـاين
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  املبحث األول

  تعريف التفسري والتأويل

  وفيه ثالثة مطالب

  تعريف التفسري لغة واصطالحا : املطلب األول

  :التفسري يف اللغة: أوالً

واجلذر الثالثي للتفسري هو ) فَسر(وفعله الثالثي " تفعيل"التفسري مصدر على وزن   
  ).فسر(

فَسرت الشيء، : وإيضاحه، يقال الفَسر كلمة تدل على بيان شيء: قال ابن فارس
   )1(هرتسوفَ

، ومنه )2(إظهار املعىن املعقول: الفَسر: قال الراغب يف املفردات، واملناوي يف التوقيف  
البول الذي : نظر الطبيب إىل املاء، وقيل التفسرة: فالفَسر )3(تفِْسرة: قيل ملا ينبئ عنه البول

ه األطباء يستدلون بلونه على علة العليل، وكل شيء يعرف يستدل به على املرض، وينظر في
  )4(.كشف املراد من اللفظ املشكل: تفِْسرة، والتفسري: به تفسري الشيء ومعناه فهو

                                                             
  .504، 4، جد السالم هارونمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبأاحلسني  أبو -1
حممد بن  ،املناوي. 636دار القلم ، دمشق، صهـ، 1423، 3ن، طآالقر ألفاظاحلسني بن املفضل، مفردات  ،اينهصفالراغب األ -2

  .557سوريا، ص_ هـ، دار الفكر املعاصر، بريوت، دار الفكر1423، 2ريف، طاعبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التع
  .636فردات، مرجع سابق، صامل: الراغب -3
لبنان، مؤسسة التاريخ العريب، حتقيق حممد عبد  ،التراث العريب إحياءمجال الدين بن حممد بن مكرم، لسان العرب، دار  ،ابن منظور -4

  .261، 10، جالوهاب، حممد الصادق العبيدي
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!  M  :هو الكشف واإلظهار، قال تعاىل: التفسري يف اللغة: ويف التعريفات للجرجاين  

   )  (  '  &  %     $   #  "L أي بيانا وتفصيال، ،  ٣٣: الفرقان
   )5( .يستعمل يف الكشف احلسي ويف الكشف عن املعاين املعقولة: فالتفسري لغة

والتفسري يقال فيما خيتص مبفردات األلفاظ وغريبها وفيما خيتص : وقال املناوي  
  )6( .تفسري الرؤيا وتأويلها: بالتأويل، وهلذا يقال

تبانة والكشف، والعبارة عن الشيء بلفظ االس: التفسري : وقال الكفوي يف الكليات  
التفسري هو أن يكون يف الكالم لبس وخفاء؛ : وقال أهل البيان. أيسر وأسهل من لفظ األصل

   )7(.فيؤتى مبا يزيله ويفسره

هو بيان معناه وإظهاره وتوضيحه وإزالة إشكاله والكشف عن املراد : فتفسري الكالم  
  .منه

سفرت املرأة : ، ومعناه أيضا الكشف، يقال)فْرس(هو مقلوب من :وقال آخرون  
أضاء، وسافر فالن، وإمنا : سفورا، إذا ألقت مخارها عن وجهها، وهي سافرة، وأسفر الصبح

وقال . للتكثري واملبالغة، فاملسافر ينكشف عن مكانه ويظهر لآلخرين) التفعيل(بنوه على 
يهما، لكن جعل الفسر إلظهار املعىن الفسر والسفْر يتقارب معنامها كتقارب لفظ: الراغب

                                                             
  . 87بياري صاال إبراهيمي بن حممد، التعريفات، دار الريان للتراث، حتقيق لع ،اجلرجاين -5
  .557املناوي، التوقيف، مرجع سابق، ص -6
ريوت، ب ،هـ، مؤسسة الرسالة1413، 2ية، طبن موسى الكفوي، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغو أيوبالبقاء  أبو -7

   . 260ص



16 

 

املعقول، ومنه قيل ملا ينبئ عنه البول تفِْسرة، ومسي ا قارورة املاء، وجعل السفر إبراز 
  )8( .سفرت املرأة عن وجهها وأسفر الصبح: األعيان لألبصار، فقيل

  .فالتقارب بينهما ناتج عن اشتقاقهما اشتقاقا أكرب  

يف كتابه التفسري أساسياته واجتاهاته قول العالمة اآللوسي  وقد نقل الشيخ فضل عباس  
مث . أي يف نفي الصلة بني السفْر والفَسر" إن ذلك مما ال يسفر له وجه:" يف مقدمة تفسريه

والذي أراه أن ما ذهب إليه عالمة الرافدين من إنكار : يعلق الشيخ فضل على ذلك بقوله
   )9( .فقه اللغة واستعمال ألفاظها الصلة بني الفسر والسفْر ال يؤيده

  :التفسري يف االصطالح: ثانيا

والفسر  بعد أن عرفنا معىن التفسري يف اللغة وأن اشتقاقه من الفسر، والصلة بني السفْر  
  .امصطلحننتقل اآلن إىل تعريفه 

اىل للعلماء املفسرين عدة أقوال يف تعريف التفسري أوردها اإلمام السيوطي رمحه اهللا تع  
  :يف اإلتقان

علم نزول اآليات وشؤوا وأقاصيصها، : التفسري يف االصطالح: قال بعضهم .1
واألسباب النازلة فيها، مث ترتيب مكيها ومدنيها، وحمكمها ومتشاها، وناسخها 
ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، وجمملها ومفصلها، وحالهلا 

   )10( .وأمرها ويها، وعربها وأمثاهلا وحرامها، ووعدها ووعيدها،
                                                             

   .163، ص2هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، ج1422، 2بدر الدين حممد بن عبد اهللا، الربهان يف علوم القرآن، ط ،الزركشي -8
  .بتصرف يسري. 107، صاألردن، مكتبة دنديس، عمان 1426، 1واجتاهاته، ط أساسياتهفضل حسن عباس، التفسري  -9

جالل الدين بن عبد الرمحن بن أيب بكر، اإلتقان يف علوم القرآن،  السيوطي،. 164-163، ص2الربهان، ج الزركشي، -10
   .348-347، ص2هـ دار الكتب العلمية، بريوت، ج1424
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التفسري علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلوالا : وقال أبو حيان .2
 )11( .اإلفرادية والتركيبية ومعانيها اليت تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك

ه حممد صلى اهللا عليه التفسري علم يفهم به كتاب اهللا املرتَّل على نبي: وقال الزركشي .3
وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكَمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 
والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات وحيتاج إىل علم أسباب الرتول 

  )12( .والناسخ واملنسوخ
عن واملالحظ من هذه التعريفات أا تتحدث عن تفصيالت ومباحث التفسري و

  )13( .موارده ومصادره، أكثر مما تتحدث عن تعريفه تعريفا يدل على طبيعته
علم يبحث فيه عن أحوال القران ايد من حيث داللته على : وعرفه بعضهم بأنه .4

 )14( .مراد اهللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية

اهللا بقدر الطاقة  علم يبحث عن مراد: علم التفسري ها على أنَّفق كلُّتت ريفاتوهذه التع
  )15( .البشرية فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم املعىن وبيان املراد

وقد مال الدكتور صالح اخلالدي يف كتابه التفسري والتأويل يف القرآن إىل جزء من 
التفسري هو علم يفهم به كتاب اهللا املرتَّل : التعريف الذي ذكره اإلمام الزركشي حيث يقول

  )16( .مد صلى اهللا عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكَمهعلى سيدنا حم

                                                             
  .348-347، ص2السيوطي، اإلتقان، ج -11
  .348-347املرجع السابق، ص -12
  27األردن، ،عمانفائس، هـ، دار الن1416، 1الكرمي، طصالح عبد الفتاح اخلالدي، التفسري والتأويل يف القرآن  -13
اململكة العربية  -هـ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد1424حممد حسني الذهيب، التفسري واملفسرون،  -14

   .15، ص1السعودية، ج
  .16، ص1، جاملرجع السابق -15
  .28اخلالدي، التفسري والتأويل يف القرآن، ص -16
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توضيح معىن اآلية وشأا : وتعريف التفسري يف الشرع: قال اجلرجاين يف التعريفات .5
 )17( .وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللة ظاهرة

باحث عن بيان معاين التفسري اسم للعلم ال: وقال ابن عاشور يف التحرير والتنوير .6
  )18( .ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع

ويف اية الكالم يف هذا املطلب حول التعريف االصطالحي للتفسري ال بد من ذكر رأي 
بطة حىت ضأورده عدد من العلماء واملفسرين يف شأن التفسري وهل هو علم له قواعده املن

  نه من قبيل املسائل اجلزئية؟أ يكون له تعريف يتكَلَّف أو

يرى بعض العلماء أن التفسري ليس من العلوم اليت يتكَلَّف هلا حد ألنه ليس قواعد أو 
ملكات ناشئةً من مزاولة القواعد كغريه من العلوم اليت أمكن هلا أن تشبه العلوم العقلية 

  .أللفاظ القرآن ومفهوماا بيان كالم اهللا، أو أنه املبني: ويكتفى يف إيضاح التفسري بأنه

ويرى بعض آخر منهم أن التفسري من قبيل املسائل اجلزئية أو القواعد الكلية أو امللكات 
الناشئة من مزاولة القواعد فيتكلَّف له التعريف فيذكر يف ذلك علوم أخرى يحتاج إليها يف 

  )19( .فهم القرآن كاللغة والصرف والنحو والقراءات وغري ذلك

  

  

  
                                                             

  .87التعريفات، ص ،اجلرجاين -17
  .11، ص1لبنان، ج -هـ، مؤسسة التاريخ، بريوت1420، 1حممد الطاهر، التحرير والتنوير، ط: ابن عاشور -18
  .14، ص1الذهيب، التفسري واملفسرون، ج -19
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  :تعريف التأويل لغة واصطالحا: طلب الثاينامل

  :التأويل يف اللغة: أوالً

أول يؤول : تقول" أول"وفعله املاضي رباعي، وهو " تفعيل"التأويل مصدر على وزن   
  .، وجذر الكلمة الثالثي هو أولتأويال

وهو : األولابتداء األمر، وانتهاؤه، أما االبتداء فهو : له أصالن" أول: "قال ابن فارس  
خذ هذا أول ذات : ( وأوائل، تقول العرب" أولَيات"مبتدأ الشيء، واملؤنثة منه األوىل واجلمع 

  .أي قبل كل شيء): وأول أول) (وأول ذي أول) (يدين

وهو الذَّكر من الوعول واجلمع أيائل، وإمنا مسي : األيل: وأما االنتهاء وهو األصل الثاين
آلَ اللنب أي خثر من هذا الباب، وذلك ألنه ال :  اجلبل يتحصن، وقوهلمأيال ألنه يؤول إىل
  .خيثر إال آخر أمره

  .أي أرجعه ورده إليهم) أول احلكم إىل أهله(:وآل يؤول مبعىن رجع، قيل

آلَ الرجلُ ( واإليالة هي السياسة من هذا الباب أيضا ألن مرجع الرعية إىل راعيها، قيل 
      )20( .ا أحسن سياستهاإذ) رعيته يؤوهلا

فكأن املؤول للكالم ساسه ووضع املعىن : وعلَّق السيوطي يف اإلتقان على هذا املعىن فقال
  )21( .يف موضعه

                                                             
 .بتصرف واختصار. 163-158، 1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج -20
  .346، ص2السيوطي، اإلتقان، ج -21
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أهل بيته من هذا الباب ": آلُ الرجل"وكذلك : نعود إىل كالم ابن فارس، حيث يقول  
  .ألنه إليه مآهلم وإليهم مآله

,  -  .   M : وهو عاقبته وما يؤول إليه، قال تعاىل: المومن هذا الباب أيضا تأويل الك

/0     TL 22( .ما يؤول إليه يف وقت بعثهم ونشورهم: يقول. ٥٣: األعراف(  

االبتداء واالنتهاء، ويف احلقيقة مها متقاربان جدا، : إن ابن فارس يرى أن لألول أصلني  
ايته وهو موصول بني نقطيت البداية  إذ إن كال منهما طرف يف األمر فاألول بدايته واآلخر

  )23( .والنهاية

األول الرجوع وأول إليه الشيء رجعه إليه، وأُلْت عن : ويف لسان العرب ما خالصته  
  .فسره: دبره وقدره، وأوله وتأوله: وأول الكالم وتأوله. ارتددت: الشيء

مل يكن معهم علم تأويله،  أي: ٣٩: یونس M¾  ½  ¼¿       ËL  :وقوله عز وجل  
وهذا دليل على أن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه، وكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم البن 

  )24( "اللهم فقه يف الدين وعلمه التأويل:" عباس رضي اهللا عنه

إرجاع اللفظ إىل معناه ضمن قواعد معينة : وكالم ابن منظور هذا يوحي بأنَّ التأويل  
 ن يفايتها علما خاصا مستقالً، فالتأويل إذاً هو اإلرجاع والردتكو.  

                                                             
  .163-158، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج -22
  .30اخلالدي، التفسري والتأويل يف القران، ص -23
، 2397، رقم 225، 4ه أمحد يف مسنده جواحلديث أخرج. بتصرف واختصار. 270-264، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج -24

  .إسناده قوي على شرط مسلم ورجاله ثقات رجال الشيخني: وعلق عليه الشيخ شعيب بقوله



21 

 

إذا مجعته وأصلحته، فكأنَّ : لهأُلت الشيء أُؤو: يقال: بعد هذامث يقول ابن منظور 
أول اهللا عليك : تقول العرب. التأويل مجع معاين ألفاظ أشكلت بلفظ واضحٍ ال إشكال فيه

أي رد عليك ضالَّتك ومجعها لك : أول اهللا عليك :أي مجعه، ويقال ملن أضل حاجته: أمرك
  )25( .إذا حتريته وطلبته: تأولت يف فالن األجر: ويقال

، للموضع الذي يرجع إليه، )26(التأويل الرجوع إىل األصل، ومنه املوئل: ويف املفردات  

¤   M :عاىلقول ت: وذلك هو رد الشيء إىل الغاية املرادة منه علما كان أو فعال ففي العلم حنو

¨  §  ¦  ¥©     ¼    ¬  «  ªL قوله تعاىل: ، ويف الفعل٧: آل عمران : M  ,

/   .  -0     T  3  2  1L بيانه الذي غايته املقصودة منه، : ، أي٥٣: األعراف

أحسن معىن وترمجة، : ، قيل٥٩: النساء M   å  ä  ã  â  áL : وقوله تعاىل
  )27( .أحسن ثوابا يف اآلخرة: وقيل

  )28( .التأويل يف األصل الترجيع: وهذا مثل كالم اجلرجاين يف التعريفات حيث قال  

التأويل رد الشيء إىل الغاية املرادة : ويبدو أن صاحب التوقيف قد تبع الراغب فقال  
  )29( .منه قوال كان أو فعال

                                                             
  .، بتصرف واختصار270-264، 1املرجع السابق، ج -25
  .)لأو( وليس) وأَلَ(جذر هذه الكلمة -26
  .100-99الراغب، املفردات، ص -27
  .72اجلرجاين، التعريفات، ص -28
  .باختصار ،157-156يف على مهمات التعاريف، صاملناوي، التوق -29
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ة، أو والتضعيف للتعدي) األول(التأويل يف اللغة من : وأما الكفوي يف الكليات فيقول  
  )30( .وهو الصرف والتضعيف للتكثري) األيل(من 

التأويل أصله من املآل وهو العاقبة واملصري، : وهذا شبيه مبا يف الربهان حيث يقول  
  )31( .صرف اآلية إىل ما حتتمله من املعاين: أي صرفته فانصرف، فكأن التأويل: أولته فآل

تعريف التأويل ورده إىل جذره اللغوي وقد رأينا من خالل استعراض أقوال العلماء يف   
، يستوحى ذلك من )الفسر و السفْر(كما رأينا سابقا بني ) األول والوأل( تقاربا واضحا بني

كالم الراغب عندما جعل املوئل من األول، فهذا دليل على ما بينهما من تقارب يف املعىن 
  فهما نتاج اشتقاق أكرب

 .والعاقبةالرجوع والرد واالنتهاء  :ولألفا •
 .املرجع واملنجى وامللجأ: والوأل •

©  M¨    ¬  «  ª : الوأل كلمة تدل على جتمع والتجاء، قال تعاىل: قال ابن فارس

   ²  ±  °  ¯  ®L 32(.٥٨: الكھف(  

أي جلأ : إذا جنا منه، وأل فالن إىل فالن: وأل زيد من العدو: ويف عمدة احلفاظ يقال
  )33( .إليه

                                                             
  .261الكفوي، الكليات، ص -30
  .165-164، 2الزركشي، الربهان، ج -31
  .79، ص6مقاييس اللغة، جابن فارس،  -32
، 4لبنان، ج بريوت، ،هـ، دار الكتب1414، 1األلفاظ، ط السمني احلليب، أمحد بن يوسف، عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف -33

  .318ص
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وكبري بني اجلذرين فكالمها يدل على معىن الرجوع واالنتهاء إذا فالتقارب واضح 
  .والعاقبة

  

  : التأويل يف االصطالح: ثانياً

لقد امتد الكالم بني العلماء كثريا يف حتديد معىن التأويل اصطالحا وتعددت آراؤهم   
خالله تبعا الختالفهم يف التعبري واللفظ وكذلك الختالفهم يف املعىن املقصود الذي يراد من 

  .حتديد املعىن للتأويل بني علوم التفسري والكالم واألصول

يف  تبها حسب فهمه هلا وهي مبسوطةوقد ذكر كثري من املتأخرين هذه اآلراء ور  
صالح لدكتور والتفسري والتأويل يف القرآن ل)34(كتاب التفسري واملفسرون للذهيب

ترتيبها ما أمكن وحسب فهمي ولذلك سأقتصر على ذكر هذا اآلراء وربطها و)35(اخلالدي
  .القاصر هلا واهللا ويل التوفيق

التأويل هو محل الظاهر على احملتمل املرجوح فإن محل : قال السبكي يف مجع اجلوامع  
  .لدليل فصحيح أو ملا يظن دليال فاسدا أو ال لشيء فلعب ال تأويل

 -التأويل: مالوقال ابن الك: وهذا هو الذي اختاره صاحب التوقيف وأردفه بقوله  
صرف اآلية عن معناها الظاهر إىل معىن حتتمله إذا كان احملتمل الذي يراه  - أي يف التفسري

إن أراد به  ٩٥: األنعام M  6    +  *  )  (L  :موافقا للكتاب والسنة كقوله تعاىل

                                                             
  .18-17، ص1ج -34
  .36-33ص -35
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كان أو إخراج املؤمن من الكافر أو العامل من اجلاهل  ،اريإخراج الطري من البيضة كان تفس
   )36( .تأويال

فأما التأويل فهو : وهو أيضا قريب جدا من الذي قاله البغوي يف مقدمة تفسريه
صرف اآلية إىل معىن حمتمل يوافق ما قبلها وما بعدها غري خمالف للكتاب والسنة من طريق 

  )38( .وهو ذاته الذي اختاره الزركشي يف الربهان )37( .االستنباط

والتأويل يف : تاره اجلرجاين يف التعريفات حيث قالوهو كذلك قريب من الذي اخ  
الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل معىن حيتمله إذا كان احملتمل الذي يراه موافقا 

  .مث ذكر املثال املذكور آنفا يف التوقيف )39(للكتاب والسنة

وافقة للفظ التأويل بيان املعاين والوجوه املستنبطة امل: وقال اخلازن يف مقدمة تفسريه  
   )40( .اآلية

ولعل أدق التعريفات وأكثرها ضبطا وأمشلها للمعاين احملتملة للتأويل كما ذكر ذلك   
هو تعريف  )42(والدكتور صالح اخلالدي )41(الدكتور أمحد فرحات يف كتابه يف علوم القران

                                                             
 .157-156وي، التوقيف، صااملن -36
هـ، دار الكتب العلمية، لبنان، مطبوع إىل جانبه تفسري 1415 ،1أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء، معامل الترتيل، ط البغوي، -37

  .20-15، ص1اخلازن، ج
  .165-164، ص2الزركشي، الربهان، ج -38
  .72اجلرجاين، التعريفات، ص -39
انبه هـ، دار الكتب العلمية، لبنان، مطبوع إىل ج1415، 1عالء الدين علي بن حممد، لباب التأويل يف معاين الترتيل، ط اخلازن، -40

  .18، ص1معامل الترتيل للبغوي، ج
  .210-207م، دار عمار، األردن، ص2001، 1أمحد حسن فرحات، يف علوم القران عرض ونقد وحتقيق، ط -41
  .36-33اخلالدي، التفسري والتأويل يف القران، ص -42
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ادة منه علما التأويل هو رد الشيء إىل الغاية املر: الراغب األصفهاين يف املفردات حيث يقول
  )43( .كان أو فعال

  

  :الفرق بني التفسري والتأويل: املطلب الثالث

تشعب القول وامتد بني العلماء يف التفريق بني التفسري والتأويل وال بأس بذكر هذه   
ن املعاصرين كالشيخ الذهيب واألستاذ األقوال وما ورد عليها من تعليقات ذكرها كثري م

  .ور صالح اخلالديفضل عباس والدكت الدكتور

والتأويل مبعىن واحد وهو كشف املراد  قال أبو عبيدة وطائفة من العلماء أن التفسري .1
  )44(عن املشكل

وقد ذكر ذلك الزركشي يف الربهان ولكنه  )45(وهذا الرأي ذكره الكفوي يف الكليات
  )46( .ضعفه وأخذ بتغايرمها

على أن كلتا : والتأويل بقوله وقد ختم الدكتور فضل عباس الكالم يف مبحث التفسري
الكلمتني يف أيامنا بدأت حتلُّ حملَّ صاحبتها، بل إن املفسرين األقدمني يف كتبهم 
استعملوا الكلمتني فبعضهم مسى مؤلَّفَه تأويال كما هو شأن الزخمشري والبيضاوي، 

  )47( .وبعضهم مساه تفسريا

                                                             
  .100-99الراغب، املفردات، ص -43
 .346، ص2السيوطي، اإلتقان، ج -44
  .261صالكفوي ، الكليات،  -45
  .165-164، ص2الزركشي ، الربهان، ج -46
  .112فضل عباس، التفسري أساسياته واجتاهاته، ص -47
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اظ ومفرداا، وأكثر استعمال التأويل التفسري أعم من التأويل وأكثر استعماله يف األلف .2
يف املعاين واجلمل، وأكثر ما يستعمل يف الكتب اإلهلية، والتفسري يستعمل فيها ويف 

فالتفسري يستعمل يف غريب األلفاظ كالبحرية والسائبة ويف تبني املراد . غريها

، ويستعمل ٤٣: البقرة M  r  n   m  l  kL  :وشرحه، كقوله تعاىل

!  "  M : ضمنٍ بقصة ال ميكن تصوره إال مبعرفتها كقوله تعاىليف كالم م

%  $  #&    CL ٣٧: التوبة. 

والتأويل يستعمل مرة عاما وأخرى خاصا حنو الكفر املستعمل تارة يف اجلحود املطلق 
وتارة يف جحود الباري خاصة، واإلميان يستعمل يف التصديق املطلق تارة ويف تصديق دين 

) اجلدة(املستعمل يف ) وجد(لفظ : وإما يف لفظ مشترك بني معان خمتلفة حنو احلق تارة،
  )48().الوجود(و) الوجد(و

تأويل الكالم كذا وتأويل : التأويل أعم من التفسري جبريانه يف الكالم وغريه، يقال .3

آل  M¨  §  ¦  ¥  ¤©       ¼L : األمر كذا أي ما يؤوالن إليه، قال تعاىل

M  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò : يف الكالم، وقال يف األمر وحنوه هذا. ٧: عمران

ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ùà     å  ä  ã  â  áL ٥٩: اءسالن .

: األعراف M/   .  -  ,0       TL : وكذا قوله تعاىل. أحسن مآال وعاقبة: أي

 فإنه خيص الكالم مآل القرآن وما تضمنه من الوعيد وذلك خبالف التفسري: أي. ٥٣

                                                             
امحد حسن . 20-19، ص1، التفسري واملفسرون، ج346، ص2، السيوطي اإلتقان، ج165-164، ص2الزركشي، الربهان، ج -48

  .173-172قران، ص، صالح اخلالدي، التفسري والتأويل يف ال210فرحات، يف علوم القران، ص
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التفسري : تفسري الكالم كذا والقضية كذا وهلذا قال بعض املفسرين: ومدلوله، يقال

!  "  #   $     M : بيان موضوع اللفظ، والتأويل بيان املراد به، وقوله تعاىل

   )  (  '  &  %L نعم جيوز استعمال . ، من هذا القبيل٣٣: الفرقان
إذ األصل عدم الترادف  -وهو األظهر - على هذا القولأحدمها مكان اآلخر جمازا 

 .)49( .عند من يثبته
القطع على أنَّ املراد من اللفظ هذا والشهادة على اهللا أنه : التفسري: قال املاتوريدي .4

عىن باللفظ هذا ، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإال فتفسري بالرأي وهو املنهي 
 )50( .ت بدون القطع والشهادة على اهللاعنه، والتأويل ترجيح أحد احملتمال

بيان وضع اللفظ إما حقيقة وإما جمازا كتفسري : التفسري: قال أبو طالب الثعليب .5
تفسري باطن اللفظ، مأخوذ من األول، : الصراط بالطريق، والصيب باملطر، والتأويل

خبار عن دليل وهو الرجوع لعاقبة األمر، فالتأويل إخبار عن حقيقة املراد، والتفسري إ

_  `  M  :املراد، ألن اللفظ يكشف عن املراد والكاشف دليل، مثاله قوله تعاىل

  b  aL أي رقبته، املرصاد : رصدته: أنه من الرصد يقال: ، تفسريه١٤: الفجر
التحذير من التهاون بأمر اهللا تعاىل والغفلة عن اُألهبة واالستعداد : مفعال منه، وتأويله

 .واطع األدلة تقتضي بيان املراد منه على خالف وضع اللفظ يف اللغةللعرض عليه، وق

                                                             
هـ، دار النفائس 1406، 2أصول التفسري وقواعده، طخالد عبد الرمحن العك ،، 212أمحد حسن فرحات، يف علوم القران، ص -49

  .وكالمها عزياه إىل الطويف صاحب اإلكسري يف علم التفسري. 53بريوت، ص
التفسري  اخلالدي،. 211علوم القران، صرحات، يف ، امحد ف20، ص1، التفسري واملفسرون، ج346، ص2السيوطي، اإلتقان، ج -50

  .177-176والتأويل يف القران، ص
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هو بيان املعاين اليت تستفاد من وضع العبارة، : واملشهور عند املتأخرين أن التفسري
  )51( .هو بيان املعاين اليت تستفاد بطريق اإلشارة: والتأويل

 .لدرايةالتفسري ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق با: قال بعضهم .6

وهذا الفرق يؤيده كالم أيب نصر الكشري بأن التفسري مقصور على االتباع 
: وقال قوم: وأيضا ما ذكر يف اإلتقان حيث قال. والسماع، واالستنباط مما يتعلق بالتأويل

ما وقع مبينا يف كتاب اهللا، ومعينا يف صحيح السنة، مسي تفسريا ألن معناه قد ظهر 
أن يتعرض إليه باجتهاد وال غريه، بل حيمله على املعىن الذي ورد وال ووضح وليس ألحد 

   )52( .يتعداه، والتأويل ما استنبطه العلماء العاملون ملعاين اخلطاب املاهرون يف آلة العلوم

وهذا هو الرأي الذي مال إليه الشيخ الذهيب رمحه اهللا تعاىل يف كتابه التفسري 
أن التفسري ما كان راجعا إىل : نفوس من هذه األقوال هووالذي متيل إليه ال: واملفسرون

  )53( .الرواية والتأويل ما كان راجعا إىل الدراية

وقبل اخلوض يف ترجيح أي من التعريفات السابقة واألقوال آنفة الذكر فإنه ينبغي 
 علينا للفصل يف أيها أرجح؛ الرجوع إىل كتاب اهللا تعاىل، فهو خري ما يعني ويغين يف

  : ذلك حيث ذكرت فيه الكلمتان على النحو اآليت

أما التفسري فقد ورد يف الكتاب مرة واحدة يف معرض الرد على الكافرين وهم يثريون 

M    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  Á : الشبهات حول القرآن، قال تعاىل

                                                             
  .52، أصول التفسري وقواعده، ص21، ص1، التفسري واملفسرون، ج346، ص2السيوطي، اإلتقان، ج -51
  .20، ص1، الذهيب، التفسري واملفسرون،ج347، ص2، السيوطي، اإلتقان، ج165-164، ص2الزركشي، الربهان، ج -52
  .22، ص1الذهيب ، التفسري واملفسرون، ج -53
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ÉÊ  Î  Í  Ì  ËÏ     Ò  Ñ  Ð  %     $   #  "  !

   )  (  '  &L ال يأتونك مبثل مما حييك يف صدورهم : ، أي٣٣ – ٣٢: الفرقان
  )54( .إال رددناه بأحسن بيان

  : أما كلمة التأويل فقد وردت يف الكتاب العزيز سبع عشرة مرة يف سبع سور وهي

 .وردت مثاين مرات: سورة يوسف •
 .وردت فيها مرتني: سورة األعراف •
 .وردت فيها مرتني: سورة آل عمران •
 .فيها مرتني وردت: سورة الكهف •
 .وردت فيها مرة واحدة: سورة النساء •
 .وردت فيها مرة واحدة: سورة يونس •
 )55( .وردت فيها مرة واحدة: سورة اإلسراء •

  : وقد وردت يف مواضع متعددة وسياقات خمتلفة

M  n  m  l  k  j  i    h   g : ما يتصل باملتشابه، قال تعاىل .1

s  r   q  p  ot   {  z  y  x  w  v  u   ~  }   |

¢  ¡  �£  ¨  §  ¦  ¥  ¤©     ¯   ®    ¬  «  ª

´  ³  ²       ±  °µ    ¼  »  º   ¹     ¸  ¶L ٧: آل عمران. 
                                                             

  .40- 39التفسري والتأويل يف القران، ص: اخلالدي: ، وانظر107فضل عباس، التفسري أساسياته واجتاهاته، ص -54
  .43-42ص. اخلالدي، التفسري والتأويل يف القران -55
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M  i  h  g  f  e  d  c  b : ما يتصل بتأويل الرؤيا، قال تعاىل .2

l  k   jm      ®L ويف السورة نفسها يف رؤيا امللك١٠٠: یوسف ،:  M$    %

 )   (    '  &    *L ٤٤: یوسف. 
يف تأويل األعمال، وما يقصد منها، قال تعاىل حاكياً عن العبد الصاحل خياطب  .3

 M  b  a   ̀ _       ^  ]     \  [L  :موسى عليه الصالة والسالم
M  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë : ، وبعد أن شرح له ذلك شرحاً تاماً قال٧٨: الكھف

  Ò  ÑL ٨٢: الكھف. 
ل يف صحة ما ينبئ عليه القرآن وأنه أمر حمقق الوقوع، قال وردت كلمة التأوي .4

 .٣٩: یونس M¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧     ¶  µ¿     ËL : تعاىل

وإذا تأملنا هذه اآليات الكرمية نستطيع أن ندرك الدقة يف الفرق بني التفسري والتأويل 
حباجة إىل الروية وإعمال الفكر  من تعبريات القرآن نفسها، فاملواضع اليت عبر فيها بالتأويل

وإىل عملية عقلية، وال أدلّ على ذلك من استعمال كلمة التأويل يف شأن املتشابه، وتأويل 
  )56( .الرؤى وقصة موسى عليه السالم وما حدث بينه وبني العبد الصاحل اخلضر

ق بينهما من خالل ما ورد ذكره من كالم العلماء يف تعريف املصطلحني وبيان الفر  
ومن خالل نظرهم أيضا يف آيات اهللا الواردات ذا السياق ندرك قول األستاذ الدكتور أمحد 

بناء على كل ما سبق نرى أنه ال تعارض بني األقوال وأن كال منها يعرب عن نوع : فرحات

                                                             
  .180فضل عباس، التفسري أساسياته واجتاهاته، ص -56
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من األنواع اليت تنطوي حتت التفسري أو التأويل، فاالختالف بني العلماء يف هذا اختالف 
  )57( .لتنوع ال اختالف التضادا

وللشيخ صالح اخلالدي كالم نفيس يف التفريق بني التفسري والتأويل حيث رأى أنَّ   
فهم القرآن وإدراك ما فيه واستخراج دالالته؛ ال بد أن يكون على مرحلتني متدرجتني، 

  .تأويل القرآن: تفسري القرآن، والثانية: األوىل

جيب على كل مفسر لكتاب اهللا تعاىل أن يبدأ بشرح :  القرآنتفسري: املرحلة األوىل  
األلفاظ وأن يعتمد يف ذلك على الرواية واملأثور ويورد ما يف معناها من آيات أخرى 
وأحاديث نبوية صحيحة ومن أقوال الصحابة والتابعني وأسباب الرتول وهو يف ذلك كلِّه 

  .تبادر منهايفسر ظاهر اآلية ويورد املعىن القريب امل

فمن خالل ما أدركه يف املرحلة األوىل ميعن النظر يف : تأويل القرآن: واملرحلة الثانية  
اجلمل والتراكيب ويعتمد يف ذلك على التدبر وإعمال العقل وتقليب وجوه الرأي والنظر 
 وعليه أن يلتفت إىل اللطائف واإلشارات واإلحياءات ويستخرج احلقائق والدالالت وهو يف

  .ذلك يلحظ املعىن البعيد غري املتبادر للذهن

ولعل يف هذا رجوعاً واضحاً إىل املعىن اللغوي واالشتقاقي لكال اللفظتني فالتفسري هو   
  )58( .الكشف والبيان، والتأويل هو الرد والصرف والسياسة

 

                                                             
  .215-214لوم القران، صأمحد فرحات، يف ع -57
  .بتصرف واختصار. 183-179ص. اخلالدي، التفسري والتأويل يف القران -58
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  املبحث الثاين

  أنواع التفسري واجتاهاته

  وفيه مطلبان

  ريأنواع التفس: املطلب األول

التفسري : اعتاد العلماء يف ذكرهم أنواع التفسري على تقسيمه إىل نوعني اثنني مها 
باملأثور والتفسري بالرأي، وسيكون القول يف هذا املطلب على حنو ما ذكروه وما ارتآه كثري 
من املعاصرين احملدثني، مثل الزرقاين وصبحي الصاحل ومناع القطان وغريهم على هذا اهليئة 

لتقسيم، مث أُورد الرأي الذي ذكره الشيخ فضل عباس وهو يناقش التقسيم السابق مث من ا
  .يقترح البديل وهو ما مال إليه الباحث

هو التفسري بالرواية ، ويشمل كل ما جاء يف القرآن نفسه من البيان  :التفسري باملأثور: أوال
لم وما نقل عن الصحابة والتفصيل لبعض آياته وما نقل عن الرسول صلى اهللا عليه وس

  )59( .رضوان اهللا عليهم وما نقل عن التابعني من كل ما هو بيان وتوضيح ملراد اهللا تعاىل

ألن القرآن يفسر بعضه بعضا وألن اهللا تعاىل هو الذي أنزله : تفسري القرآن بالقرآن .1

سر ف  ٢: الطارق M  (     '  &  %  $L : وهو أعلم مبا أراد وذلك مثل قوله تعاىل

  ٣: الطارق M  +  *  )L : الطارق بقوله يف اآلية الثانية
ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو الذي كلَّفه اهللا بيان : تفسري القرآن بالسنة النبوية .2

¨  M  :هذا القرآن ومعانيه، وهو أعلم الناس بتفسري القرآن وذلك مثل قوله تعاىل
                                                             

  .152، ص2التفسري واملفسرون، ج -59
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  Ì  ®  ¬  «  ª  ©L ٦٠: األنفال .صلى اهللا عليه وسلم فقد فس ر النيب
 )60( .القوةَ بالرمي

ألن الصحابة هم من نقل عن رسول اهللا صلى اهللا : تفسري القرآن مبا ورد عن الصحابة .3
عليه وسلم وهلم من لغتهم العربية الفصيحة وهلم من دقة أبصارهم وعظمة استنباطهم 

يل ومعرفتهم بأسباب ما جعلهم متميزين يف هذا الشأن ومعايشتهم ألحوال الترت

¯   °    ±  M  ² : الرتول ، وذلك مثل قوله تعاىل   ®  ¬  «  ª            ©  ¨

  È  ¸  ¶  µ   ́  ³L فقد صح عن ابن عباس رضي اهللا ٤٣: النساء ،
 )61( .عنهما أنه فسر املالمسة باجلماع

خذ التفسري عن التابعني الذين اعتنوا بأ: واملراد: تفسري القرآن مبوقوف التابعني .4
الصحابة رضي اهللا عنهم ،ألن التابعني خري الناس بعد الصحابة وأسلم من األهواء ممن 
بعدهم، ومل تكن اللغة العربية قد تغيرت كثرياً يف عصرهم فكانوا أقرب إىل الصواب 

 )62( .يف فهم القرآن من غريهم ألم تلقوه عن الصحابة غالبا

قريب من هذا دون أن يتعرض للتفصيل ه اهللا رمحصبحي الصاحل الدكتور ورأي 
واملناقشة أو التقييم فقد ذكر األطوار اليت مر ا التفسري من عهد رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم وكيف كان هو الشارح األولَ لكتاب اهللا يبني للناس ما نزل إليهم، مث ما 

                                                             
فقد روى اإلمام مسلم رمحه اهللا يف صحيحه، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي وذم من علمه مث نسيه، عن عقبة بن عامر رضي اهللا  -60

، "أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي :"ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب يقولعنه أنه قال مسعت رسو
  .1917: رقم

  ، رواه اإلمام البخاري رمحه اهللا يف صحيحه ، كتاب النكاح، باب وربائبكم الاليت يف بيوتكم من نسائكم -61
م، مركز البحوث يف اجلامعة اإلسالمية مباليزيا، كواالملبور، 2006، 1صفية مشس الدين، املدخل إىل دراسة علوم القران، ط -62

هـ ، حتقيق بديع السيد اللحام، 1418، 1حممد عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القران، ط: ، وانظر301-300ص
  .176-173، ص2ر الزركشي ، الربهان، جوانظ. 18- 17، ص2دار قتيبة، ج
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ة والسالم، وكيف برز فيهم من كان من صحابته رضوان اهللا عليهم بعد وفاته عليه الصال
برز، وعلى رأسهم ابن عباس رضي اهللا عنهما، مث ما تلقَّاه التابعون األوائل من أشياخهم 
من الصحابة يف األمصار اإلسالمية املختلفة، حىت وصل إىل تابعيهم الذين كانوا بدورهم 

ولكنه ذكر بعد ذلك إرهاصا البن جرير الطربي، فعد كل هذه األطوار تفسريا باملأثور، 
ما تعرض له هذا النوع من االختالط بغري الصحيح من زنادقة اليهود والفرس وما حاولوه 
من دس على اإلسالم وتشويه ملعامله، فكان لزاماً على املفسر باملأثور أن يتحرى الرواية 

  )63( .الدقيقة وحيتاط يف ذلك أشد االحتياط

التفسري باملأثور هو الذي على : مناع القطان حيث قاليخ الش وهو كذلك ما أورده 
صحيح املنقول من تفسري القرآن بالقرآن، أو بالسنة ألا جاءت مبينةً لكتاب اهللا تعاىل، أو مبا 
روي عن الصحابة ألم أعلم الناس بكتاب اهللا، أو مبا قاله كبار التابعني ألم تلقوا ذلك 

نبه كذلك إىل أنه جيب االحتياط من ذكر الروايات ومتييزها عن وقد . غالبا عن الصحابة
  )64( .اإلسرائيليات مما ال يصح يف النقل

ويلحظ على هذه اآلراء أا مل تناقش ما ذهب إليه األقدمون يف اعتبارهم ألقسام التفسري 
لو كان باملأثور واعتبارهم أن كل ما جاء عن السلف الصاحل يعترب من قبيل املأثور حىت و

  .بعضه إمنا صدر عن رأي خالص هلم

القسم الثالث : وقد ناقش الزرقاين يف كتابه مناهل العرفان القسمني األخريين حيث قال
: املستدركهم ، قال احلاكم يف وهو بيان القرآن مبا صح وروده عن الصحابة رضوان اهللا علي
فوع وكذلك أطلق احلاكم وقيده إن تفسري الصحايب الذي شهد الوحي والترتيل له حكم املر

                                                             
  .بتصرف واختصار. 291-289لبنان، ص م، دار العلم للماليني، بريوت،1988، 17صبحي الصاحل، مباحث يف علوم القران، ط -63
  .باختصار شديد. 351-347صبريوت، ، مؤسسة الرسالة، 3ط مناع القطان، مباحث يف علوم القران، -64
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وأما ما . بعضهم مبا كان يف بيان الرتول وحنوه مما ال جمال للرأي فيه وإال فهو من املوقوف
  : ينقل عن التابعني ففيه خالف العلماء

فمنهم من اعتربه من املأثور ألم تلقوه من الصحابة غالبا ومنهم من قال إنه من التفسري 
ربي كثري من النقول عن الصحابة والتابعني يف بيان القرآن الكرمي بيد بالرأي، ويف تفسري الط

إن أكثر التفسري باملأثور قد سرى إىل الرواة من زنادقة اليهود : أن احلافظ ابن كثري يقول
  .والفرس ومسلمة أهل الكتاب

 يالحظ على ما روي عن التابعني اعتبارات: مث يقول بعد أن يذكر املفسرين من التابعني
  : مهمة تثري الطعن فيه وتوجه النقد إليه

أم مل يشاهدوا عهد النبوة ومل يتشرفوا بأنوار الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيغلب  .1
على الظن أن ما يروى عنهم من تفسري القرآن إمنا هو من قبيل الرأي هلم فليس له قوة 

 .املرفوع إىل النيب عليه الصالة والسالم
 .الصحيح أنه يندر فيه اإلسناد .2
اشتماله على اإلسرائيليات واخلرافات اليت انسابت إليه تارة من زنادقة الفرس وأخرى  .3

 )65( .من بعض مسلمة أهل الكتاب، إما حبسن نية وإما بسوء نية

 ذكر الرأي الذي ، كماض للتفصيل واملناقشة والترجيحمحد فرحات فقد تعركذلك فعل أ
إن : باب التفسري باملأثور، مث عقب عليه بقوله يعترب أن كل ما ورد عن السلف هو من

املصدرين األولني ومها تفسري القرآن بالقرآن وتفسريه بالسنة فمجمع عليهما عند أهل التفسري 
  .إذا كان احلديث النبوي صحيحا

                                                             
  .بتصرف واختصار شديدين. 30-17، ص2ان، جالزرقاين، مناهل العرف -65
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وأما تفسري القرآن بقول الصحايب؛ فإنه إذا كان مما ال جمال لرأي فيه فله حكم احلديث 
كان فيه جمال للرأي فيمكن أن يكون باجتهاد من الصحايب وميكن أن يكون املرفوع، وإذا 

راجعاً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، لكن إذا أمجع الصحابة على قول، دلَّ ذلك على أم 
  .مسعوه من النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف هذه احلالة ال خيالف

هل هو من قبيل التفسري باملأثور : العلماء أما تفسري القرآن بقول التابعني ففيه اختالف بني
أو هو من قبيل التفسري بالرأي؟ والذي نرجحه يف ذلك؛ أنَّ ما وافق فيه قولُ التابعي قولَ 

  )66( .الصحايب فهو من قبيل املأثور، وما خالف فيه التابعي الصحايب كان من قبيل الرأي

سبق من آراء ويناقشها مث يبدي بعض وللدكتور فضل عباس كالم آخر حيث يعرض ما 
امللحوظات عليها، ويف ما ذكره شيء جديد عسى أن يكون إعادة نظر يف هذه املسألة من 

  . جذورها

فهو ابتداء يقصر التفسري باملأثور على ما صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أو ما كان له 
  .ل هذا أسباب الرتولحكم املرفوع مما روي عن الصحابة رضوان اهللا عليهم ويشم

ويرى أن التفسري األثري يقابل التفسري بالرأي، وأن الثاين ما فيه جمال لالجتهاد أما املأثور 
فليس كذلك، وهذا ينطبق على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو ما كان له حكم 

  .ئرة الرأياملرفوع، أما ما روي عن الصحابة والتابعني مما هو اجتهاد منهم فهو ضمن دا

                                                             
  .باختصار. 252-251أمحد فرحات، يف علوم القران،  -66
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ويرى أيضا أن العلماء عدوا من التفسري باملأثور تفسري القرآن بالقرآن، وعلى هذا 
فاألقرب تفسري القرآن بالسنة، أما ما عدا هذين مما كان من اجتهادات الصحابة فال جيب أن 

  .يعد من التفسري باملأثور وكذلك ما كان من التابعني من اجتهادات

الفهم العام لقرون اخلريية وبني قضية علمية تتصل بالقرآن الكرمي  مث يفرق الشيخ بني
ما جاءنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الرأس والعني وما ( وذكر عبارة ابن حيان 

وهو كالم يفهم ) جاءنا عن الصحابة ختيرنا فيه وما جاءنا من التابعني فهم رجال وحنن رجال
عن النيب والصحابة وإمنا كانت هذه الروايات اجتهادات هلم فهي  يروون وانومنه أم مل يك
  .ليست ملزمة

ملحوظات على ( على هذا التقسيم حتت عنوان  وبعد ذلك كله يورد بعض امللحوظات
هذا هو الذي اشتهر عند القوم فال نكاد جند كاتبا من الذين عرضوا : فيقول) هذا التقسيم

ر احلديث إال وقسم التفسري إىل تفسري باملأثور وتفسري للتفسري وتارخيه وخباصة يف العص
بالرأي، حىت لقد أضحت هذه القضية من املسلَّمات، ولعل مما ساعدهم على ذلك تفسري 

حيث اشتمل كتابه على الروايات دون ) الدر املنثور يف التفسري باملأثور( اإلمام السيوطي 
  :م مالحظ عدةعرض اختالفات املفسرين ولنا على هذا التقسي

إن هذا املصطلح مل يكن معلوما ومعروفا يف القرون األوىل وما بعدها حىت عند الذين  :أوال
  .كتبوا يف علوم القرآن من املتقدمني وعلى هذا فهو مصطلح خيضع للبحث والتدقيق والنقد

عليه وآله  مل يتفقوا على ماهية هذا التفسري؛ فبعضهم وسع دائرته ليشمل تفسري النيب :ثانيا
الصالة والسالم، وتفسري الصحابة رضي اهللا عنهم، وتفسري التابعني رمحهم اهللا، وآخرون مل 
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يدخلوا فيه تفسري التابعني، وهذا ما أشارت إليه عبارة أيب حيان رمحه اهللا يف البحر احمليط، 
  .سلمجعلته خاصا مبا صح عن الرسول صلى اهللا عليه و -وأنا منهم - وفئة ثالثة

إم جعلوا التفسري باملأثور مقابل التفسري بالرأي مع أن ما روي عن الصحابة رضي اهللا  :ثالثا
عنهم كان كثري منه ناشئا عن الرأي واالجتهاد وكذلك بعض ما روي عن التابعني، فهذا ابن 
عباس رضي اهللا عنهما خيتلف مع الصحابة يف بعض أحكام آيات املرياث وخيتلف مع السيدة 

M  e    d  c  :عائشة يف رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم ربه، ويف تفسري قوله سبحانه
l  k  j  i  h  g               fm  s  r       q  p  o   nt    u

  w  vL أن السماوات واألرض كانتا : ، وردت عن احلرب روايتان إحدامها ٣٠: األنبیاء
أن السماوات كانت رتقا : شأة الكون، واألخرىكتلة واحدة وهذه إحدى النظريات يف ن

وال يرتاب أحد يف أن هذا . ففتقها اهللا باملطر، وإن األرض كانت كذلك ففتقها اهللا بالنبات
  اجتهاد من احلرب رضي اهللا عنه فهو تفسري بالرأي فكيف ميكن أن نعده تفسريا باملأثور؟

إن . املفسرين يف بعض اآلياتومثل هذا ما روي عن جماهد رضي اهللا عنه يف خمالفة 
هذا التقسيم أعين باملأثور وبالرأي ال خيلو من إشكاالت متعددة منها ما تقدم ومنها ما 

  .سيأيت

إننا ال نقدر الصحابة رضوان اهللا عليهم قدرهم عندما نسلبهم القدرة على االجتهاد  :رابعا
من الرسول الكرمي صلى اهللا يف فهم القرآن الكرمي فنجعل كل ما روي عنهم روايات فهموها 

أترك : عليه وسلم أو نقلوها عن أهل الكتاب، وهذا هو سيدنا علي رضي اهللا عنه وقد سئل
ال، إال فهما يعطيه اهللا رجال يف : الرسول صلى اهللا عليه وسلم غري هذا الكتاب؟ يقول
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فلماذا يكون  أليس هذا الفهم للصحابة رضوان اهللا عليهم من قبيل التفسري بالرأي. القرآن
  !هناك إصرار على أن يعد من التفسري باملأثور؟

لقد عدوا من التفسري باملأثور تفسري القرآن بالقرآن، وتوسعوا يف ذلك كثريا، وهناك  :خامسا
تفسريان كبريان، أحدمها لألستاذ عبد الكرمي اخلطيب رمحه اهللا وهو مخسة عشر جزءاً وامسه 

، والثاين للشيخ الشنقيطي رمحه اهللا وهو يف تسعة أجزاء وامسه )التفسري القرآين للقرآن(
، وهو عندما يذكر اآلية الكرمية يذكر عشرات اآليات يف )أضواء البيان يف تفسري القران(

تفسريها وهذا أمر حري باملناقشة ألنه يترتب عليه ما ال نقبله من دقة القرآن الكرمي وينتج 
   )67( .تعددة يف سور كثريةعليه احتاد املعىن يف آيات م

نرى أن من اخلري والدقة العلمية أن نقسم التفسري إىل : مث يذكر الشيخ التقسيم البديل املختار
إىل منقول ومعقول أما التفسري املنقول فيشمل : تفسري بالنقل وتفسري بالرأي وإن شئت قلت

  :ما يلي

ال معدل عنه وهو قليل ما صح عن سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا  .1
 .نسبيا

 .ما كان ناجتا عن اختالف القراءات القرآنية الصحيحة .2
ما كان تفسريا لغويا للفظ وذلك أن حيتمل اللفظ معنيني أو أكثر وهو املشترك سواء  .3

  )68( .كان من األضداد أم مل يكن

                                                             
  .188-185التفسري أساسياته واجتاهاته، ص -67
ألين مل . 1: ذكرت التقسيم البديل املختار هنا ومل اذكره حال انتهائي من القسمني. 189-188التفسري أساسياته واجتاهاته، ص -68

هذا الكالم يعرض . 2. ض للمسألة مرتني؛ هنا عند احلديث عن التفسري باملأثور، وأخرى عند الكالم عن التفسري بالرأيأرد أن اعر
  .بشكل رئيسي مسألة التفسري باملأثور فاخلالف هذا واقع فيها وليس واقعا يف مسألة التفسري بالرأي
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  التفسري بالرأي: ثانيا

  املراد بالرأي هنا االجتهاد

قا أي مستندا إىل ما جيب االستناد إليه بعيداً عن اجلهالة فإن كان االجتهاد موف   
  .والضاللة؛ فالتفسري به حممود، وإال فمذموم

واألمور اليت جيب استناد الرأي إليها يف التفسري نقلها السيوطي يف اإلتقان عن 
  : للناظر يف القرآن لطلب التفسري مآخذ كثرية أمهاا أربعة: الزركشي فقال ما ملخصه

  .النقل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف واملوضوع: وىلاأل

  .األخذ بقول الصحايب مع ما مر مسبقا من خالف: الثانية

األخذ مبطلق اللغة مع االحتراز عن صرف اآليات إال إىل ما يدل عليه الكثري من كالم : الثالثة
  .العرب

  )69( .ويدل عليه قانون الشرع األخذ مبا يقتضيه الكالم: الرابعة

فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزما الوقوف عند هذه املآخذ معتمدا عليها 
التفسري اجلائز أو : فيما يرى من معاين كتاب اهللا؛ كان تفسريا سائغا جائزا خليقا بأن يسمى

كان تفسريه التفسري احملمود، ومن حاد عن هذه األصول وفسر القرآن غري معتمد عليها 
فالتفسري بالرأي اجلائز . التفسري غري اجلائز أو التفسري املذموم: ساقطا مرذوال خليقا بأن يسمى

جيب أن يالحظ فيه االعتماد على ما نقل عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضوان 

                                                             
  .60-59، ص2، مناهل العرفان، جبتصرف واختصار، الزرقاين. 180-173، ص2الزركشي الربهان، ج -69
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ة خبريا اهللا عليهم، مما ينري السبيل للمفسر برأيه وأن يكون صاحبه عارفا بقوانني اللغ
  .بأساليبها، وأن يكون بصريا بقانون الشريعة حىت يرتل كالم اهللا على املعروف من تشريعه

التهجم على تبيني مراد : أما األمور اليت جيب البعد عنها يف التفسري بالرأي فمن أمهها  
هب محل كالم اهللا على املذا: اهللا من كالمه على جهالة بقوانني اللغة أو الشريعة، ومنها

الفاسدة، ومنها اخلوض يف ما استأثر اهللا يف علمه، ومنها القطع بأن مراد اهللا كذا من غري 
وميكن تلخيص هذه األمور اخلمسة يف كلمتني . دليل، ومنها السري مع اهلوى واالستحسان

  )70( .اجلهالة والضاللة: اثنتني مها

  الرأيببني املانعني وايزين يف مسألة التفسري 

وحديثا أورد الباحثون  )71(لعلماء قدميا يف التفسري بالرأي بني جميز ومانع،اختلف ا  
الرأيني وأن اجلائز من التفسري بالرأي هو على الشروط املذكورة آنفا، وما كان خمالفا هلا فهو 

  .ممنوع مذموم

من قال يف كتاب اهللا عز وجل برأيه "ويف كالم ابن األثري اجلزري تعليقا على حديث   
كفاية عن اخلوض يف آراء كال الفريقني والرد عليها، يقول ابن  )72("فقد اخطأ فأصاب
  : اجلزري

                                                             
  .62، ص2الزرقاين، مناهل العرفان ، ج -70
انتهى هذا اخلالف قدميا ومل يبارح القرون األوىل، وهلذا مل يعرف ألحد بعد تلك القرون كالما ينهى فيه عن تفسري القرآن بالرأي،  -71

  .نته يف اية هذا املطلبوهم يقصدون بالطبع الرأي الفاسد اخلارج عن مراد اهللا تعاىل، كما بي
، دار األفكار الدولية، عمان، يف كتاب 2004، 1، واحلديث أخرجه أبو داود يف سننه، ط62، ص2الزرقاين، مناهل العرفان ، ج -72

، دار الغرب اإلسالمي، 1998، 2، والترمذي يف اجلامع الكبري، ط3167: الكالم يف كتاب اهللا بغري علم، رقم: العلم، باب
   .2952: ما جاء يف الذي يفسر القرآن برأيه، رقم: أبواب تفسري القرآن، باب: بشار عواد معروف، كتاب.د: بتحقيق بريوت،
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النهي عن تفسري القرآن بالرأي ال خيلو إما أن يكون املراد به االقتصار على النقل   
أن ال يتكلم أحد : املسموع وترك االستنباط، أو املراد به أمر آخر، وباطل أن يكون املراد به

إال مبا مسعه؛ فإن الصحابة رضي اهللا عنهم قد فسروا القرآن واختلفوا يف تفسريه  يف القران
على وجوه، وليس كل ما قالوه قد مسعوه من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإن النيب صلى اهللا 

فإن كان التأويل  )73( )اللهم فقه يف الدين وعلمه التأويل: (عليه وسلم دعا البن عباس فقال
  لترتيل فما فائدة ختصيصه بذلك؟ مسموعا كا

أن يكون له يف الشيء رأي وإليه ميل من طبعه : أحدمهاوإمنا النهي على أحد وجهني 
وهواه فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غلطه، ولو مل يكن له ذلك 

ارة مع العلم؛ الرأي واهلوى لكان ال يلوح له من القرآن ذلك املعىن، وهذا النوع يكون ت
كالذي حيتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أن ليس املراد باآلية ذلك 

  .ولكن يلبس على خصمه

وتارة مع اجلهل؛ وذلك إذا كانت اآلية حمتملة فيميل فهمه إىل الوجه الذي يوافق 
و الذي محله على غرضه ويترجح ذلك اجلانب برأيه وهواه فيكون قد فسر برأيه أي رأيه ه

  .ذلك التفسري ولوال رأيه ملا كان يترجح عنده ذلك الوجه

وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليال من القرآن ويستدل عليه مبا يعلم أنه ما 

)  (        *  +      ,  M : قال تعاىل: أريد به، كمن يدعو إىل جماهدة القلب القاسي فيقول

   -L إىل قلبه ويومئ إىل أنه املراد بفرعون وهذا اجلنس قد استعمله  ويشري ١٧: النازعات
  .بعض الوعاظ يف املقاصد الصحيحة حتسينا للكالم وترغيبا للمستمع وهو ممنوع

                                                             
  .سبق خترجيه -73
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وقد استعمله الباطنية يف املقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوم إىل مذهبهم الباطل 
فهذه . يعلمون قطعا أا غري مرادة بهفيرتلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور 

  .الفنون أحد وجهي املنع من التفسري بالرأي

أن يسارع إىل تفسري القرآن بظاهر العربية من غري استظهار بالسماع  :والوجه الثاين
والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من األلفاظ املبهمة واملبدلة، وما فيه من االختصار 

مار والتقدمي والتأخري، فمن مل يحكم التفسري وبادر إىل استنباط املعاين مبجرد واحلذف واإلض
  .فهم العربية كثر غلطه ودخل يف زمرة من فسر القرآن بالرأي

فالنقل والسماع ال بد منه يف ظاهر التفسري أوال ليتقي به مواضع الغلط، مث بعد ذلك 
إال بالسماع كثرية وال مطمع يف الوصول إىل  يتسع التفهم واالستنباط، والغرائب اليت ال تفهم

  M1  0  /  .  -  ,2 :أال ترى أن قوله تعاىل. الباطن قبل إحكام الظاهر

  8L ا أنفسهم بقتلها، فالناظر إىل ظاهر العربية : ، معناه ٥٩: اإلسراء آية مبصرة فظلموا
ري مباذا ظلموا وأم ظلموا يظن أن املراد به أن الناقة كانت مبصرة ومل تكن عمياء، وال يد

غريهم أو أنفسهم، فهذا من احلذف واإلضمار وأمثال هذا يف القرآن كثري، وما عدا هذين 
  )74( .الوجهني فال يتطرق النهي إليه واهللا أعلم

                                                             
، 2لبنان، ج ،هـ، دار الكتب العلمية، بريوت1418، 1جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد الشيباين، ط: ابن األثري اجلزري -74

مباحث يف علوم القران، صبحي الصاحل، : وأيضا. 353- 352مباحث يف علوم القران ، مناع القطان، : ملعىن، انظر ذا ا5-6
  .245-243، 2وأيضا إتقان الربهان، ج. 69-65، ص2مناهل العرفان، ج: وأيضا. 292-291ص
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فما : أنه قد تقرر لدى الفريقني أن التفسري بالرأي على قسمني: واخلالصة يف األمر
لعرب ومناحيهم قي القول، مع موافقة الكتاب والسنة، كان جاريا على موافقة كالم ا

  .ومراعاة سائر شروط التفسري؛ فهذا جائز ال شك فيه، وعليه يحمل كالم ايزين

أما ما كان خمالفا لقوانني العربية، مناقضا ألدلة الشرع، غري مستوف لشرائط التفسري 
  )75( .منعا ويا فهذا هو مورد النهي وحمط الذم وما اتفق عليه الفريقان

  اجتاهات التفسري : املطلب الثاين

عندما جاء نصر اهللا والفتح، ووطّأت األرض أكنافها للمسلمني، وأظلَّت راية اإلسالم   
أمما وشعوبا مل تكن تعرف العربية ولكنها كانت على ثقافة يف العلوم والفنون والفلسفة، وقد 

حتة؛ حني ذلك كله انفتح الباب على مصراعيه اختلطت هذه األمم املفتوحة بتلك األمم الفا
وتوسعت العلوم، واحتلَّت الفلسفة حيزا كبريا يف عقول العلماء، وأصبح املنطق واجلدل أداة 
من أدوات العلم، وسالحا ال ميكن بغريه الدخول إىل قاعات الدرس وجلسات املعرفة، 

، وبعضها شط واحنرف، وتفرقت األمة على مذاهب وحنل؛ بعضها من صميم العقيدة
وآخرون خرجوا وابتعدوا، واختلف الناس يف احلكم عليها، واتبع كلٌ منهم ما وافق رأيه 
وهواه، واتسعت رقعة اخلالف، ومل يكن التفسري يف معزل عن كل هذا؛ فدخل إليه كل غثّ 
 ومسني، وصحيح وسقيم، وأصبح القرآن الكرمي ميدانا للتجاذبات، وساحة مناسبة لبسط

اآلراء واحلجج اليت اصطبغت بسمة جدلية فلسفية؛ فتعددت هلذا كله أساليب العلماء يف 
طرح تفسريه، وعرض أغراضهم املتنوعة من خالله، تبعا للعلم الذي اهتم به صاحبه، 

تقول الدكتورة بنت الشاطئ رمحها اهللا يف مقدمة كتاا . واجلانب الذي ركَّز عليه وبرع فيه
                                                             

جامع التفاسري مع تفسري سورة  الراغب األصفهاين، أبو القاسم، مقدمة: ، انظر265-264، 1الذهيب، التفسري واملفسرون، ج -75
  .، دار الدعوة، الكويت1984، 1الفاحتة ومطالع البقرة، ط
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وأنا أدع الكالم يف هذا الشائع املعروف، ألشري إىل شوائب : ين للقرآن الكرميالتفسري البيا
أخرى جاءت نتيجة لتباين أذواق املفسرين وعقليام وبيئام وأمناط شخصيام، يف ذلك 
العامل الواسع العريض الذي امتد من الصني واهلند يف أقصى املشرق، إىل مراكش واألندلس يف 

قامسته ألوان من عصبيات مذهبية وسياسية وطائفية، فاقتضى هذا بطبيعة أقصى املغرب، وت
احلال أن تواردت على كتاب اإلسالم الديين أمم وطوائف شىت، تتذوقه متأثرةً بظروفها 

تفسريا يوجه النص توجيها يعوزه يف كثري من األحايني، ... اخلاصة ويفسره املفسرون منهم 
اجها األصيل؛ وقد ينحرف به عن وجهته ضالل التعصب أو خطأ ذوق العربية النقي ومز
    )76( .املنهج أو قصور التناول

إذًا تعددت االجتاهات، واختلفت املدارس، وتنوعت التفاسري، ويف هذا املطلب   
 –بطريق الذكر املختصر واإلشارة العابرة  –سيكون احلديث يف اجتاهات التفسري موضحا 

  :على النحو التايل

  االجتاه العقدي: والأ

  االجتاه الفقهي: ثانيا

  االجتاه العلمي التجرييب: ثالثا

  )77(االجتاه البياين: رابعا

                                                             
  .16، دار املعارف، ص7عائشة عبد الرمحن، التفسري البياين للقرآن الكرمي، ط -76
تفصيلة شاملة ملفهومه  هذا االجتاه هو موضوع رئيسي يف هذا البحث؛ لذا فإين سأفرد له فصال مستقال إن شاء اهللا ينال فيه دراسة -77

  .ونشأته واألطوار اليت مر ا
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  االجتاه العقدي: أوال

أمضى النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة سنة يف مكة املكرمة يدعو الناس إىل   
من حقائقه، وهي  أبرز جانب يف التصور اإلسالمي، وأهم ركن من أركانه، وأجلى حقيقة

حقيقة التوحيد بكل خصائصها وأجزائها من ألوهية وربوبية وغريها، وظل يدعو الناس إليها، 
ويغرس بذورها يف عقوهلم وقلوم ونفوسهم؛ متدرجا معهم باحلكمة واملوعظة احلسنة 

رافات والقول اللني والتعامل الصادق واألمانة املطلقة، مطهرا قلوم شيئا فشيئا من اخل
واألوهام اليت عالها الصدأ فاستقرت مكينة فيها، وما أفرزت من زيغ وضالل على صعيد 
االعتقاد والفكر والسلوك، مثبتا دعائمها باحلجج الساطعة واألدلة القاطعة والرباهني البينة، 

كثر ما وكان عليه الصالة والسالم ال يألو جهدا يف مهمته، وقد كان عدم إميام أكرب مهه، وأ

وقد ألقى   ٣: الشعراء M  .  -  ,  +    *  )  (L  :يشق عليه، قال تعاىل
القوم الشبهات، وأكثروا اجلدل وأطالوا املراء وعاندوا واستكربوا، والقرآن يتدرج م دليال 

  . بعد دليل، وحجة بعد حجة إىل أن ثبت اهللا دينه يف القلوب، ومكَّن له يف األرض

رضوان اهللا عليهم القرآن فهما سهال يسريا غري متكلَّف وال متعسف،  فَهِم الصحابة  
وفهموا اإلسالم كذلك فهمهم للقرآن، واعتقدوه اعتقادا غضا طريا دون متحل أو غلو، إىل 
 أن اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية بانضمام شعوب بأكملها إىل هذا الدين ورثت معتقدات

جاجها، ومل تطهر من شوائبها، فاستقبلوا القرآن بفهم غري خالص وفهوما مل تقوم بعد من اعو
بعيدا عن نقاء الفطرة وصفائها الذي كان للجيل األول من املوطِّئني هلذا الدين، فألقت هذه 
العوامل بظالهلا على فهمهم للقرآن بل وتعاملهم معه، ومن مث عرضه فيما بعد على من تلقوه 

ذكية هذه املوروثات؛ كان يف احتالل الفلسفة مكانا كبريا يف عنهم، ولعل أكرب األثر يف ت
أكثر العلوم الشرعية بل ويف عقول املتصدين هلا، مما حدا بكثري من العلماء أن يتبىن هذه 
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الطريقة اجلدلية يف الرد على املخالف، ويف عرض هذه العلوم على التالمذة واملريدين، وال 
قبة يرى تقارع احلجج والرباهني باستخدام أساليب شك يف أن من يطالع تآليف تلك احل

  .املنطق واجلدل ماثلة له يف كل زاوية، ويف أي موضع يقلب صفحاته

ومن ذلك أيضا ما كان من أصحاب امللل واملذاهب اليت تفرقت األمة عليها؛ فكان   
 كلُّ صاحب حنلة أو مذهب يدافع عن فكره ورأيه مستخدما ذات األساليب يف عرض كتاب

اهللا وتفسريه، وكثريا ما كان يتعسف ويتمحل من أجل نصرة مذهبه ولو كان فاسدا، وظلت 
هذه هي طريقة التدوين والتأليف إىل أن أظل اهللا الدنيا مبرحلة جديدة شعت أنوارها فبددت 
ظلمة التقليد واجلمود، وكان على رأسها األمام حممد عبده فقام بثورة على املناهج القدمية 

اليب ذات الطابع التقليدي اليت عفا عليها كر األيام، وقد كان له أكرب األثر يف التجديد واألس
املبين على أسس متينة من التركيز على القضايا العقدية العامة اليت عاجلها اإلسالم، مث أعاد 
أسلوب الطرح يف التفسري إىل بساطة الفهم ويسره الذي ميز جيل الصحابة رضي اهللا عنهم 
على غريهم من األجيال قبل الولوج إىل مداخل التيه، وقبل اختالط هذه الفهوم باآلراء 

  .الفلسفية الغريبة عن بيئة القرآن وأهله

  )78( :وميكن تلخيص السمات األساسية هلذه املدرسة بالنقاط التالية  

 .التركيز على اإلسالم دين العقل .1
 .عدم التعقيد وسهولة العرض ويسره .2
 .شبهات واالفتراءاتالرد على ال .3
 .تضييق نطاق اخلالفات الداخلية .4

                                                             
  .بتصرف واختصار، من أراد التوسع فلريجع إليه ففيه كالم قيم 544-537فضل عباس، التفسري أساسياته واجتاهاته،  -78
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 .إبراز خصائص العقيدة .5

تفسري مفاتيح الغيب لإلمام  ومن أهم كتب التفسري اليت عرضت لقضايا العقيدة
فخر الدين حممد بن عمر الرازي وهو تفسري كبري ذو قيمة علمية عالية ميتاز عن غريه 

 من العلم؛ كالعلوم الرياضية والفلسفية واملباحث باألحباث الفياضة الواسعة يف نواح شىت
الفقهية واألصولية والنحوية والبالغية، فهو حبق موسوعة يف العلوم الشرعية والكالمية 
والطبيعية، وال غرو فمؤلفه إمام موسوعي حظي بشهرة واسعة يف خمتلف األقطار 

  )79( .ن أحناء العامل آنذاكواألمصار اإلسالمية فقد كان حمطَّ األنظار ومقصد الزوار م

ابن احلسن وكذلك تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان لإلمام نظام الدين   
يعده من التفسري اإلشاري لكثرة ما أورد فيه مؤلفه من  همبعضالنيسابوري، وإن كان 

مواجيده الروحية وفيوضاته الربانية، إال أن الكتاب يف أصله تلخيص واختصار للتفسري 
 للرازي، وقد تعرض لكثري من القضايا العقدية موازنا بني الرازي والزخمشري مث الكبري

   )80( .مبديا رأيه كما يظهر له منتصرا ملذهب أهل السنة واجلماعة

  االجتاه الفقهي: ثانيا

بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم أصبح نفر من صحابته رضوان اهللا عليهم مرجعا   
فتاء يف شؤون الدنيا والدين، ومسائل احلياة العامة واخلاصة، وقد يعود إليه الناس لالست

ساعد انتشار هؤالء النفر الكرام يف األمصار واألقطار املختلفة على نشر القرآن وعلومه، 
فتلقته طوائف من التابعني الذين قاموا بدورهم بتعليم الناس وتفقيههم أمور دينهم وهكذا 

                                                             
  .296-290، ص1الذهيب، التفسري واملفسرون، ج -79
، 1للنظر يف مسألة تشيع النيسابوري ينظر نفس املرجع، ج. تصار، بتصرف واخ332-321، ص1الذهيب، التفسري واملفسرون، ج -80

  .332-328ص
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نبغوا يف الفقه والعلوم الشرعية واستنباط األحكام وتقنينها  انتقل العلم حىت تلقَّفه رجال
 بقواعد منضبطة ال تتخلّف وال تشذ، فعرفهم الناس، وأقبل عليهم طلبة العلم، والتف
حوهلم األتباع، حىت صاروا أرباب مدارس، وأصحاب اجتاهات، وأئمة مذاهب، 

خذت عنهم الفتوى، ودونت فأُ. يقصدون من أرجاء خمتلفة من الدولة اإلسالمية آنذاك
  .آراؤهم وأقواهلم، وتناقلها الناس جيال بعد جيل

كتاب اهللا تعاىل فهو مصدر الفتيا وهو  –بالطبع  –وقد كان املعتمد يف ذلك كله   
وقد خلب هذا الكتاب . مرجع الفقهاء وهو القطب الذي تدور حوله رحى االستنباط

 ظُمه وتشريعاته كمافتركَّزت . ر اإلحساس من قبل ببيانه وبالغتهالكرمي العقول بن
دراسات حول املسائل الفقهية واألحكام الشرعية يف القرآن، كما ظهرت دراسات 
خاصة ركَّزت على اآليات ذات السمة الفقهية، واليت حتمل أصوال يرتكز عليها بالفتيا 

كذلك ما  واالستنباط عرفت بكتب آيات األحكام، كما للجصاص وابن العريب وظهر
  .ميكن أن يطلق عليه موسوعات فقهية كما لإلمام القرطيب

وظلت هذه الطريقة متبعة حىت كانت ثورة األستاذ اإلمام ومدرسته، فكان هلا عظيم   
األثر بتنحية التعصب املذهيب، وإظهار حكمة التشريع وإعجازه الباهر الذي عد نوعا من 

ف، وكذلك رد الشبهات اليت قامت حول بعض أنواع التحدي لكل قانون تليد أو طار
  .التشريعات اإلسالمية اليت أثارت حفيظة خصوم هذا الدين

  :من أبرز الكتب يف هذا االجتاه

اجلامع ألحكام القرآن الكرمي لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب وهو أكرب   
ات واإلعراب، ويبني موسوعة تفسريية فقهية؛ فهو يعرض لذكر أسباب الرتول والقراء
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 الغريب من األلفاظ، وحيتكم كثريا إىل اللغة، ويكثر من االستشهاد بأشعار العرب، ويرد
على املعتزلة والقدرية والروافض والفالسفة، وينقل عن السلف كثريا مما أثر عنهم يف 

كتب التفسري واألحكام، كما ينقل عمن تقدمه من املفسرين خصوصا ممن ألَّف منهم يف 
األحكام مع تعقيبه على ما ينقل منها، كما يفيض يف ذكر مسائل اخلالف وما تعلق منها 

   )81( .باآليات عن قرب وما تعلق ا عن بعد مع بيان أدلة كل قول

وأيضا أحكام القرآن أليب بكر أمحد بن علي الرازي املعروف باجلصاص وهو على   
عماد الدين أبو احلسن علي بن حممد الطربي وكتاب أحكام القرآن ل )82( .املذهب احلنفي

وكذلك أحكام القرآن أليب . )83(املعروف بالكيا اهلراسي وهو على فقه اإلمام الشافعي
   )84( .بكر حممد بن عبد اهللا املعافري املعروف بابن العريب وهو على مذهب مالك

  االجتاه العلمي التجرييب: ثالثا

باحثا؛ يعجب حد الدهشة لكثرة ما احتوى على لعل املطلع على كتاب اهللا دارسا و  
اآليات املرغِّبة بالعلم والتعلم، واحلاثَّة على النظر والتفكر، كثرةً حدت بكثري من أبناء 
هذه األمة سلفا وخلفا على طلب العلم، واإلقبال عليه، حىت صار هلذه األمة عرب أجيال 

ة والدنيوية تفخر به وتزدهي بني عديدة تراثٌ عظيم يف جوانب شىت من العلوم الديني
األمم والشعوب، ولعل التفاتةً سريعة إىل التاريخ كفيلةٌ بتصديق هذه الدعوى والتسليم 

  .ا

                                                             
  .، بتصرف واختصار459-457، ص2الذهيب، التفسري واملفسرون، ج -81
  .338، ص2الذهيب، التفسري واملفسرون، ج -82
  .444، ص2الذهيب، التفسري واملفسرون، ج -83
  .448، ص2الذهيب، التفسري واملفسرون، ج -84
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ولقد تنوعت اجلوانب العلمية اليت أخذ ا املسلمون دراسة وحبثا، حىت أصبحوا هلا   
لراغبون فيه من أرجاء روادا تألألت أمساؤهم يف مساء الدنيا، يقصدهم طالب العلم وا

متفرقة من العامل آنذاك لالستفادة من علومهم وحبوثهم، ومل تقتصر هذه الدراسات 
واألحباث على اجلانب الشرعي فحسب بل تعدته إىل علوم الدنيا من طب وفلك وجرب 

  .وهندسة وكيمياء وما إىل ذلك من علوم طبيعية وجتريبية

هذه الثورة العلمية احلادثة بني أجيال علماء  عن –بالطبع  –ومل يكن القرآن مبعزل   
وقد كانوا آنذاك موسوعيني على درجة واسعة من  –فكثريا ما قام العلماء .. املسلمني 

بدراسة اآليات اليت حتدثت عن ظواهر علمية  –املعرفة بالعلوم على اختالفها وتنوعها 
علماء، بني جموز ومانع جتريبية واتسمت بطابع كوين، ظهر على إثر ذلك خالف بني ال

لتفسري هذه اآليات تفسريا علميا ومقارنتها بظواهر كونية، حيث إن هذه اآليات مألت 
ما بني دفَّيت القرآن من أحوال السماوات واألرض وتعاقب الليل والنهار وأحوال الشمس 

  .والقمر والنجوم

ا العصر، فقد وليس هذا اخلالف الناشئ يف هذه املسألة حديث العهد ووليد هذ  
كانت مثار اجلدل منذ تفرغ علماء هذه األمة للبحث يف كل مسألة تعرض هلم يف كتاب 

  .اهللا ويف غريه من العلوم

فها هو شيخ اإلسالم الغزايل رمحه اهللا يدافع عن الرأي اوز حبزم وقوة، ويرى أن يف   
 املتعمق بفهمه هلذه القرآن الكرمي إشارات ودالالت على هذه العلوم ال يدركها إىل

الظواهر اليت أشار هلا هذا الكتاب، ودلَّل عليها وأن جمرد النظر إىل ظاهر القرآن ال ميكّن 
  .من تفسريه وفهمه على الوجه الذي أراده اهللا ورضيه
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وكذلك كان الرازي رمحه اهللا ال يكتفي بالدفاع عن هذه اإلباحة بل كان يرد على   
ف ال وهو صاحب التفسري الكبري الذي أورد فيه كثريا من هذه املانعني واملعترضني ، كي

اإلشارات والدالالت ذكرا وشرحا، وتعرض هلا ببحث ودراسة واسعة فأخرجت كتابه 
عن كونه تفسريا إىل أن عد موسوعة قرآنية شاملة مستفيضة، تبحث يف كل ما يف 

لو مل يكن البحث عن هذه : االقرآن، إشارةً عابرة كانت أو ذكرا تفصيليا، ويقول أيض
  .اإلشارات والتأمل يف أحواهلا جائزا ملا مأل اهللا كتابه منها

وعلى االجتاه اآلخر من ذلك كان اإلمام الشاطيب صاحب املوافقات رمحه اهللا فقد   
كان يتزعم دور املانعني؛ حيث تبىن الرأي احملرم بشدة مستدلِّا بأمية الشريعة، وأا جارية 

  .ذهب أهلها، وبأمور أخرى ال يتسع املقام لذكرهاعلى م

مث انتقل هذا اخلالف، حيث حلّ يف أهل مدرسة العصر احلديث، فقد كان لكلٍ من   
الفريقني أتباع، فأمني اخلويل وحممد حسني الذهيب وحممود شلتوت وحممود حممد شاكر 

ي واألستاذ املراغي رمحهم اهللا مجيعا على رأي األمام الشاطيب  ومصطفى صادق الرافع
وحممد أمحد الغمراوي رمحهم اهللا يتبنون رأي ايزين، وقد وضع األستاذ الغمراوي قيودا 

      )85(.حتول دون الشطط يف التأويل، واجلموح يف التطبيق

تفسري الشيخ طنطاوي جوهري رمحه  ومن أهم التفاسري اليت عرضت للمسائل العلمية  
  .ري القرآن الكرمياهللا وامسه اجلواهر يف تفس

                                                             
ملزيد من التفصيل حول هذه املسألة ينظر كتاب مناهج . بتصرف واختصار 594-571اس، التفسري أساسياته واجتاهاته، صفضل عب -85

  .296- 287م، دار املعرفة، ص1961، 1جتديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب، أمني اخلويل، ط
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  مفهوم التفسري البياين:  املبحث األول
املاهرة عن غريها من املبتدئة والقاصرة؛ تفاضل النتاج يف كل صناعة، ومتايز األيدي   

  .سنة كونية ودأب يف كل حرفة أو مهنة

_ ففي صنعة النجارة أو صنعة البنيان مثال، ال جتد أحدا ممن امتهن هاتني الصناعتني   
خيلق مادة مل تكن موجودة، أو أنه خيرج فيهما عن قواعدمها العامة أو _ مهما بلغ به احترافه 

  .املعهودة

التفاضل والتمايز يكون يف اختيار أفضل املواد وأبقاها على الدهر وأمضاها يف  إمنا  
قضاء احلاجة املرادة منها، ويف ابتداع طرز جديدة وأساليب حديثة غري معروفة وال مطروقة 

  .تدخل السرور واإلقبال على الراغبني يف االمتالك واالقتناء

عتني وغريمها يكونان كذلك يف صنعة وكما يكون التفاضل والتمايز يف هاتني الصنا  
البيان واإلنشاء؛ فليس كل كالم عريب ككل كالم عريب، وليس كل كاتب أو منشئ بيان 

رغم أن احلروف اليت تركبت منها الكلمات هي ذاا على ككل كاتب أو منشئ بيان، 
هي اليت والكلمات اليت تألفت منها اجلمل هي نفسها واملناهج املستخدمة يف التأليف هي 

  .درج عليها أي كاتب يف هذا املضمار

فالتفاضل والتمايز إذاً يف صنعة البيان إمنا يكون يف حسن االختيار من بني تلك املواد   
واألوضاع ، ففي اللغة العربية الكثري من األساليب والعديد من التراكيب واملختلف من 
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يف وضعها حسب أغراضهم وغايام، املسالك اليت يتفاوت الكاتبون يف استخدامها وخيتلفون 
  .فما يقبح هنا قد حيسن هناك وما يبلّغ يف هذا املوضع قد يقصر يف ذاك

سائر على تلك األوضاع اليت عهدها العرب يف _ ال شك أنه _ والقرآن الكرمي   
يف خطبهم وأشعارهم ، وقد كان ذلك يف _ أي بلغاؤهم _ لغتهم واستخدمها أبيناؤهم 

ه اللغة أزهى مراحل البيان العريب وأرقى أدوار التهذيب اللغوي ، فأدركت عصر بلغت في
العربية أشدها ومتَّ ألهلها ذيب كلماا وأساليبها ، فكانت أسواق العرب منابر مرفوعةً يف 
الصحراء ورايات خفاقةً يف احلواضر والبوادي يقصدها األدباء من كل حدب وصوب 

م وأجود صناعام وما أمر حسان واخلنساء وغريمها خباف على يعرضون فيها أنفس بضائعه
  :أن حسان بن ثابت أنشد يف سوق عكاظ فقال : متأدب أو باحث ، ونص اخلرب 

  لنا اجلفنات الغر يلمعن بالضحى
  

  وأسيافنا من جندة قطرت دما  
  

  ولدنا بين العنقاء وابين حمرق
  

  فأكرم بنا خاال وأكرم بنا ابنما  
  

) اجلفنات: (قلت: وكيف؟ قالت: ضعفت افتخارك يف مثانية مواضع قال: اخلنساء فقالت
اجلفان: (وهي ما دون العشر فقلَّلت العدد، ولو قلت (لكان أكثر، وقلت) :والغرة ) الغر

واللمع شيء يأيت بعد ) يلمعن: (البياض يف اجلبهة ولو قلت البيض لكان أكثر اتساعا، وقلت
ولو ) بالضحى: (شرقن لكان أكثر ألن اإلشراق أدوم من اللمعان، وقلتالشيء ولو قلت ي

) أسيافنا: (لكان أبلغ يف املديح ألن الضيف بالليل أكثر طروقا، وقلت) بالعشية(قلت 
فدلَّلت على قلة القتل ) يقطرن: (لكان أكثر، وقلت) سيوفنا(واألسياف دون العشر ولو قلت 
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والدماء أكثر من الدم وفخرت مبن ولدت ومل ) دما(لت ولو قلت جيرين لكان أكثر، وق
  )86(.تفتخر مبن ولدك

   ترفت إال منه، وإذا األندية قد صفما هو إال أن جاء القرآن وإذا األسواق قد انفض
إال عنه، فما قدر أحد منهم أن يباريه أو جياريه، أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة أو حذف 

أو تقدمي واحدة وتأخري أخرى، ذلك على أنه مل يسد عليهم باب  كلمة أو زيادة كلمة
املعارضة بل فتحه على مصراعيه، بل دعاهم إليه أفرادا ومجاعات، بل حتداهم وكرر عليهم 
ذلك التحدي يف صور شىت متهكِّما م مترتِّال معهم إىل األخف فاألخف، فدعاهم أول مرة 

توا بعشر سور مثله مث أن يأتوا بسورة واحدة مثله مث بسورة أن جييئوا مبثله مث دعاهم أن يأ
ويعلق الدكتور حممد عبد اهللا دراز رمحه اهللا هنا بعد إيراده هذه املنازل .. واحدة من مثله 
انظر كيف ترتَّل معهم يف هذه املرتبة من طلب املماثل إىل طلب شيء مما : فيقول يف اهلامش
ملماثلة العامة بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه جنس املماثلة ال أكلفكم با: مياثل كأنه يقول

ومطلقها ومبا يكون مثال على التقريب ال التحديد، وهذا أقصى ما ميكن من الترتّل؛ ولذا 
إال يف سورة البقرة ) من مثل(كان هو آخر صيغ التحدي نزوال فلم جيئ التحدي بلفظ 

اليت نزلت قبل ذلك مبكة، فتأملْ هذا الفرق فإنه  يف السور) مثله(املدنية، وسائر املراتب بلفظ 
وأباح هلم يف كل مرة أن يستعينوا مبن : مث يكمل الشيخ دراز كالمه األول فيقول. طريف

,   -  M : شاءوا ومن استطاعوا مث رماهم والعاملَ كلَّه بالعجز يف غري مواربة فقال سبحانه

;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .       <

  ?  >  =L وقال أيضا ٨٨: اإلسراء : M  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
                                                             

 .403التفسري أساسياته واجتاهاته، ص  -86
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Ó  Ò  ÑÔ     ×  Ö  ÕL فانظر أي إهلاب وأي  )87(.٢٤: البقرة

مث هددهم بالنار مث  M  Í  ÌL : استفزاز؛ لقد أجهز عليهم باحلكم البات املؤبد يف قوله
يتحرك ملا صمتوا عن منافسته وهم األعداء سواهم باألحجار، فلعمري لو كان فيهم لسان 

األلداء، وأباة الضيم األعزاء، وقد أصاب منهم موضع عزم وفخارهم، ولكنهم مل جيدوا 
ثغرة ينفُذون منها إىل معارضته، وال سلّما يصعدون به إىل مزامحته، بل وجدوا أنفسهم منه 

طاعوا له نقبا، حىت إذا استيأسوا من أمام طود شامخ؛ فما استطاعوا أن يظهروه وما است
قدرم واستيقنوا عجزهم ما كان جوام إال أن ركبوا منت احلتوف واستنطقوا السيوف بدل 
احلروف، وتلك هي احليلة اليت يلجأ إليها كل مغلوب يف احلجة والربهان، وكل من ال 

  )88( .يستطيع دفعا عن نفسه بالقلم واللسان

امع العرب كأنه الرعد يقصف يف نفوسهم فيزلزهلا، ويطرق لقد نزل القرآن على مس  
على قلوم فيوهنها، ويصعق أعصام فيصيبها بالشلل فال يستطيعون حيلة وال يهتدون 

  .سبيال

لقد مسع العرب القرآن فكانت كل آية تطرق أمساعهم تصيبهم يف أنفسهم مبا   
زمية وانكسار النفس وإذعان اخلاطر تصيبهم، فال حيسوا منها إال تراجع الطبع وفتور الع

  .وانتشار األمر واضطراب القوة

                                                             
 تعليق مجيل على هذه اآلية لعل الدكتور دراز كان قد اطلع عليه قبل أن يكتب تعليقه هو وشرحه على هذه لألديب الرافعي رمحه اهللا -87

تأمل نظم اآلية جتد عجبا فقد بالغ يف اهتياجهم واستفزازهم ليثبت أن القدرة فيهم على املعارضة كقدرة احلي : اآلية، يقول الرافعي
لن تفعلوا أي هذا منكم فوق القوة وفوق احليلة وفوق االستعانة وفوق الزمن، مث : قال هلمعلى أعمال احلياة؛ لن تكون ولن تقع، ف

 .جعلهم وقودا مث قرم إىل احلجارة مث مساهم كافرين، فلو أن فيهم قوة بعد ذلك النفجرت، ولكن الرماد غري النار
للرافعي أيضا كالم نفيس للغاية يف هذا الباب يف كتابه . 85-84، ص 1984حممد عبد اهللا دراز، النبأ العظيم، دار القلم، الكويت  -88

  .132-131إعجاز القرآن، ص
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وقد ذكر يف السرية أن عددا من صناديد قريش وعتاا كانوا يتسللون يف خفاء الليل   
ليسمعوا القرآن ممن نزل عليه القرآن صلى اهللا عليه وسلم، واخلرب أن أبا جهل وأبا سفيان 

نهم يأخذ نفسه خلسة لسماع القرآن يف الليل، واألخنس بن شريق كان كل واحد م
والرسول عليه الصالة والسالم يف بيته ال يعلم مكام، وال يعلم أحد منهم مبكان صاحبه، 

ال تعودوا : حىت إذا طلع الفجر تفرقوا، حىت إذا مجعتهم الطريق تالوموا وقال بعضهم لبعض
انصرفوا، حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد فلو رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئا، مث 

كل رجل منهم إىل جملسه فباتوا يستمعون له، حىت إذا طلع الفجر ومجعتهم الطريق، فقال 
بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة، مث انصرفوا، حىت إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل 

: عتهم الطريق، فقال بعضهم لبعضجملسه فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر تفرقوا، فجم
وقد أخرب اهللا نبيه ذا األمر . )89(ال نربح حىت نتعاهد ال نعود فتعاهدوا على ذلك مث تفرقوا

¿  M  Î    Í  Ì  Ë   Ê   É  È  Ç   Æ  Å  Ä      Ã  Â  Á    À : فقال

  Ò  Ñ  Ð   ÏL ٤٧: اإلسراء.  

حد صناديدهم وهو عتبة بن ربيعة إىل ويف السرية أيضا أن املأل من قريش بعثوا أ  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليعرض عليه أمورا أرسلوه ا، فقرأ املصطفى عليه الصالة 

عاد : والسالم آيات من سورة فصلت عاد بعدها إىل قريش مأخوذا، فما حملوه حىت صاحوا
  )90( .أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به

                                                             
  .10، ص2007، دار عمار، عمان، 5فاضل صاحل السامرائي، التعبري القرآين، ط -89
  .47، دار املعارف، القاهرة، ص3عائشة عبد الرمحن، اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق، ط -90
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قصتني اثنتني يف هذا ) سحر القرآن (محه اهللا حتت عنوان يورد الشهيد سيد قطب ر  
هاتان القصتان : الباب مها قصة إميان عمر بن اخلطاب وقصة تويل الوليد بن املغرية فيقول

منوذجان من قصص كثرية لإلميان والتويل وكلتامها تكشفان عن هذا السحر القرآين الذي 
عن مدى هذا السحر القاهر _ اجتاهني خمتلفني يف _ أخذ العرب منذ اللحظة األوىل وتبينان 

  .الذي يستوي يف اإلقرار به املؤمنون والكافرون

كنت لإلسالم مباعدا وكنت صاحب مخر يف : فأما قصة إميان عمر ففيها أنه قال  
اجلاهلية أحبها وأشرا وكان لنا جملس جيتمع فيه رجال من قريش فخرجت أريد جلسائي 

أحدا، فقلت لو أنين جئت فالنا اخلمار وخرجت فجئته فلم أجده،  أولئك فلم أجد منهم
لو أنين جئت الكعبة فطفت ا سبعا أو سبعني، فجئت املسجد أريد أن أطوف بالكعبة : قلت

فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة 
واهللا لو أنين : األسود واليماين فقلت حني رأيته: لركننيبينه وبني الشام واختذ مكانه بني ا

استمعت حملمد الليلة حىت أمسع ما يقول، وقام بنفسي أنين لو دنوت منه أمسع ألروعنه، فجئت 
من قبل احلجر فدخلت حتت ثياا ما بيين وبينه إال ثياب الكعبة فلما مسعت القرآن رق له 

  .قليب فبكيت ودخلين اإلسالم

تلك قصة إميان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، أما قصة تويل الوليد بن املغرية ففيها   
أن الوليد بن املغرية مسع شيئا من القرآن الكرمي فكأمنا رق له، فقالت : روايات كثرية ملخصها

ه صبأ واهللا الوليد ولتصبونَّ قريش كلُّهم، فأوفدوا له أبا جهل يثري كربياءه واعتزاز: قريش
فماذا أقول : بنسبه وماله، يطلب إليه أن يقول يف القرآن قوال يعلم به قومه أنه له كاره، قال

فيه؟ فواهللا ما منكم رجل أعلم مين بالشعر وال برجزه وال بقصيده وال بأشعار اجلن، واهللا ما 



60 

 

ما حتته  يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، واهللا إن لقوله حلالوة وإن لعليه لطالوة، وإنه ليحطم
فدعين أفكر : قال. واهللا ال يرضى قومك حىت تقول فيه: قال أبو جهل. وإنه ليعلو وما يعلى

إن هذا إال سحر يؤثر، أما رأيتموه يفرق بني الرجل وأهله ومواليه؟ ويف : فلما فكَّر قال. فيه

*  +       ,    -  .  /     !     "    #       $  %  &        '      )  (  M  :ذلك يقول القرآن الكرمي

  ?       >   =      <  ;   :  9  8       7      6  5  4       3  2  1  0L ٢٤ - ١٨: المدثر    

ومن هنا تلتقي قصة الكفر بقصة اإلميان : مث يعلِّق الشهيد سيد قطب على ذلك بقوله  
بينهما من املدى ما بني عمر  يف اإلقرار بسحر هذا القرآن، وتلتقي على اإلقرار به شخصيتان

بن اخلطاب والوليد بن املغرية، فتشرح صدر عمر لإلسالم وتصد الكربياء الوليد عن اإلذعان، 
 .نقطة اإلقرار بسحر القرآن: ويذهبان يف طريقيهما متدابرين بعد أن يلتقيا يف نقطة واحدة

)91(  

وجدان العريب، وسلطاا  هو إذاً سحر البيان ال سحر الكهان، وهو سحر العربية على  
  )92( .يف ملكته، وغلبتها على إرادته، واستبدادها بطبعه

نقل الرافعي عن اجلاحظ تلخيصا ملا أحدثه القرآن الكرمي من دوي يف أوساط العرب   
بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم أكثر ما كانت العرب شاعرا : عند مساعهم آياته فقال
انت لغةً وأشد ما كانت عدةً، فدعا أقصاها وأدناها إىل توحيد اهللا وخطيبا، وأحكم ما ك

وتصديق رسالته، فدعاهم باحلجة؛ فلما قطع العذر وأزال الشبهةَ وصار الذي مينعهم من 
اإلقرار واهلوى واحلميةَ دون اجلهل واحلرية؛ محلهم على حظهم بالسيف؛ فنصب هلم احلرب 

                                                             
  .، باختصار14-11، ص2004، دار الشروق، القاهرة، 17التصوير الفين يف القرآن، ط سيد قطب، -91
  .108-81، 2، دار العلم للماليني، بريوت، ج4طه حسني، مرآة اإلسالم، ط: انظر -92
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وأعالمهم وأعمامهم وبين أعمامهم، وهو يف ذلك حيتج عليهم  ونصبوا، وقتل من عليهم
بالقرآن ويدعوهم صباحا ومساء إىل أن يعارضوه إن كان كاذبا بسورة واحدة أو آيات 
يسرية، فكلما ازداد حتديا هلم ا، وتقريعا لعجزهم عنها، تكشف من نقصهم ما كان 

أنت تعرف من : يلة وال حجة قالوا لهمستورا، وظهر منه ما كان خفيا، فحني مل جيدوا ح
فهاتوها مفتريات، فلم يرم ذلك : أخبار األمم ما ال نعرف فلذلك ميكنك ما ال ميكننا، قال

خطيب وال طمع فيه شاعر، ولو طمع فيه لتكلَّفه، ولو تكلَّفه لظهر ذلك، ولو ظهر لوجد من 
بل وناقض، فدلَّ ذلك العاقل يستجيده وحيامي عليه ويكابر فيه، ويزعم أنه قد عارض وقا

على عجز القوم مع كثرة كالمهم، واستجابة لغتهم وسهولة ذلك عليهم وكثرة شعرائهم 
وكثرة من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابه وخطباء أمته، ألن سورة واحدة وآيات يسرية 

نفوس كانت أنقض لقوله وأفسد ألمره وأبلغ يف تكذيبه وأسرع يف تقريع أتباعه من بذل ال
واخلروج من األوطان وإنفاق األموال، وهذا من جليل التدبري الذي ال خيفى على من هو دون 
قريش والعرب يف الرأي والعقل بطبقات، وهلم القصيد العجيب والرجز الفاخر واخلطب 
الطوال البليغة والقصار املوجزة وهلم األسجاع واملزدوج واللفظ املنثور، مث حتدى به أقصاهم 

ن ظهر عجز أدناهم، فمحال أن جيتمع هؤالء كلُّهم على الغلط يف الظاهر واخلطأ بعد أ
املكشوف البين مع التقريع بالنقص والتوقيف على العجز، وهم أشد اخللق أنفة وأكثرهم 
مفاخرة، والكالم سيد عملهم وقد احتاجوا إليه، واحلاجة تبعث على احليلة يف األمر الغامض 

جلليل املنفعة، وكما أنه حمال أن يطْبقوا ثالثا وعشرين سنة على الغلط يف فكيف بالظاهر ا
األمر اجلليل املنفعة، فكذلك حمال أن يتركوه وهم يعرفون وجيدون السبيل إليه وهم يبذلون 

    )93( .أكثر منه

                                                             
  .144-143، ص2001مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، املكتبة العصرية، بريوت،  -93
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لقد ملك القرآن الكرمي سر الفصاحة، وجاء العرب منها مبا ال قبل هلم برده، وال   
معه فاستبد بإرادم وغلب على طباعهم وحال بينهم وبني ما نزعوا إليه من خالفه،  حيلة هلم

حىت انعقدت قلوم عليه وهم جيهدون يف نقضها، واستقاموا لدعوته وهم يبالغون يف 
رفضها، فكانوا يفرون منه يف كل وجه مث ال ينتهون إال إليه؛ إذ يرونه أخذ عليهم بفصاحته 

  )94( .النفس العربية وإحكام أساليبه جهات

حىت إذا استيأسوا من قدرم على املعارضة، واستيقنت ذلك أنفسهم ضعفا وعجزا،   
ساحر : وكانوا قد أعدوا التكذيب والعداء؛ رموا صاحب الرسالة بكالم من الكالم، فقالوا

به  وشاعر وجمنون ورجل يكتتب أساطري األولني، وإمنا يعلمه بشر، وأمثال ذلك مما أُخذت
  .احلجة عليهم وكان إقرارا منهم بالعجز

لقد كان اجلديد يف لغة القرآن أنه يف كل شأن يتناوله من شؤون القول يتخري له   
أشرف املواد، وأمسها رمحا باملعىن املراد، وأمجعها للشوارد وأقبلها لالمتزاج، ويضع كل 

جيد املعىن يف لفظه إال مرآته  مثقال ذرة يف موضعها الذي هو أحق ا وهي أحق به، حبيث ال
الناصعة وصورته الكاملة، وال جيد اللفظ يف معناه إال وطنه األمني وقراره املكني، ال يوما أو 
بعض يوم؛ بل على أن تذهب العصور وجتيء العصور فال املكان يريد بساكنه بدال، وال 

مبا هو املثل األعلى يف الساكن يبغي عن مرتله حوال، وعلى اجلملة جييئك من هذا األسلوب 
  .صناعة البيان

أسلوب عجب ومنهج من احلديث فذٌّ مبتكر؛ كأنَّ ما سواه من أوضاع الكالم   
ال ترى سابقا جاء مبثاله، وال الحقا ) وضع مرجتل(منقول، وكأنه على حد قول بعض األدباء 

                                                             
  .134إعجاز القرآن والبالغة النبوية، صالرافعي،  -94
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ت على مكاا، طبع على غراره، فلو أن آية منه جاءتك يف مجهرة من أقوال البلغاء لدلَّ
واستمازت من بينها كما يستميز اللحن احلساس بني ضروب األحلان، أو الفاكهة اجلديدة 

  .بني ألوان الطعام

فهو أسلوب حيمل طابعا ال يلتبس معه بغريه، وال جيعل طامعا يطمع أن حيوم حول   
  )95( .محاه، بل يدع األعناق تشرئب إليه مث يردها ناكسة األذقان على الصدور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

، دار 2008، 1، باختصار وذيب، مجال البنا، تفسري القرآن الكرمي بني القدامى واحملدثني، ط100-92دراز، النبأ العظيم، ص -95
  .26-24الشروق، القاهرة، 



64 

 

  

  

  املبحث الثاين

  النشأة والتاريخ: التفسري البياين 

  وفيه ثالثة مطالب

  التفسري البياينإىل تاريخ  مدخل: املطلب األول 

يف القرآن سر عجيب كان له أكرب األثر وأعظمه يف جمريات الزمان من بعده، ولقد   
ليها هذا الكتاب الكرمي يف جرى ذكر طرف من هذا األثر العظيم على األمة اليت نزل ع

  .خمتلف ميادين احلياة يف ما مضى من مبحث سابق

لقد كان أثر هذا القرآن يف كل باب من أبواب احلياة؛ فإليه يرجع ما ظهر يف العرب   
من خضوع للقيادة العليا، وإغضاء عن دواعي ما يف نفوسهم من حسد وأنفة؛ حىت استطاعوا 

عروش ويدخلوا البلدان فاحتني، وهو الذي أنام فيهم طبيعة املنافسة أن يدحروا اجليوش ويثلُّوا ال
وقتل حب الرياسة؛ فعملوا وكانت غايتهم من كل أعماهلم منفعة األمة ال منفعة الفرد، وأن 
تكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، حىت إذا الح هلم شبح الدنيا وتعاموا 

قرآين العظيم انصرفوا من القتال هللا إىل القتال للشهوات ومن مث عن النظر إىل هذا السر ال
الذي أالن _ أي هذا السر العظيم _ وهو كذلك . انصرفوا من قتال األعداء إىل قتل األولياء
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من قنام وجعلهم ينصرفون عن كل شيء إال عن الوقوف عند أحكام القرآن واألخذ مببادئه 
  )96( .ا ومعىن وقلبا وقالباوتعاليمه، ودرسه والبحث فيه لفظ

ومن هذه الدراسة الوقوف على أسلوبه وفحص سره البياين وسحره البالغي منذ اليوم   
األول لطرقه أمساعهم، فقد روي أن مصعب بن عمري مكث يف أهل يثرب يتلو عليهم آيات 

. هجرة إليهممن القرآن؛ فما مسعوها حىت آمنوا ا ودعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  لل
  .فتحت األمصار بالسيوف وفتحت املدينة بالقرآن: وقد قال الناس

ولعل هذا مما يؤكد خطأ من اجته من املؤرخني إىل خلو صدر اإلسالم من التفسري   
البياين إىل أن ظهرت املصطلحات البالغية يف بداية العصر العباسي، وقد فات هؤالء أن 

ليمة وسليقتها األصيلة دومنا حاجة إىل هذه املصطلحات العرب قرأت القرآن بفطرا الس
: قال اجلاحظ .الغريبة وتلك التعريفات اليت نشأت متأخراً عن طالئع هذا النوع من التفسري

 ذكروا العي مفإن زعم زاعم أنه مل يكن يف كالمهم تفاضل وال بينهم يف ذلك تفاوت فل
واملتشدق واملتفيهق واهلماز والثرثار واملكثار  والبكئ واحلصر واملفحم واخلطل واملسهِب

واملهماز؟ ومل ذكروا اهلُجر واهلذر واهلذيان والتخليط؟ وقالوا رجل تلفاعة وتلهاعة وفالن 
يتلهيع يف خطبته، وقالوا فالن خيطئ يف جوابه وحييل يف كالمه ويناقض يف خربه، ولوال أن 

ا مسي ذلك البعض والبعض اآلخر ذه هذه األمور قد كانت تكون يف بعضهم دون بعض مل
  )97( .األمساء

ولو أردنا أن نتلمس األصول األوىل للتفسري البياين فلنرجع إىل حديث رسول اهللا   
صلى اهللا عليه وسلم، ونظرات صحابته الكرام يف آيات الكتاب الكرمي فإننا سنجد مجلةً 

                                                             
  .43- 39، وكذلك 34-29انظر تفسري القرآن بني القدامى واحملدثني،  -96
  .870، ص2، مكتبة الرشد، الرياض، ج2002، 4اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، ط فهد الرومي، -97
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ن التفسري واليت تعد الطالئع األوىل اليت ضافية من األمثلة لتلك األصول البديعة يف هذا النوع م
  .كانت مددا للعلماء فيما بعد يف مسريم احلافلة املعطاء

من ذلك املدد بيانه عليه الصالة والسالم للخيط األبيض من اخليط األسود يف قوله   

: البقرة MN  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  CO   jL  :تعاىل

   .منتقال باملعىن من احلقيقة إىل ااز )98(اد الليلالنهار وسو ببياض، ١٨٧

M  8  :وكذلك جنده عليه الصالة والسالم يفسر الرزق بالشكر يف قوله تعاىل  

  <  ;  :  9L 99(.٨٢: الواقعة(  

وسار صحابته من بعده كذلك على جه، حتكمهم سليقتهم العربية وفطرم النقية،   

<  ?  @  M  C    B     A : قول يف قوله تعاىلفهذا ابن عباس رضي اهللا عنهما ي

  R     Q  P  O  N  M  L    K    J  I  H  G  F  E  D

Y    X  W        V  U   T  SZ    _  ^   ]  \          [

  b  a  `L ا ضربت مثال لرجل يعمل أعمال أهل اخلري ٢٦٦: البقرةإ ،
يكون إىل مثرة عمله، ختم فعله بعمل أهل  والسعادة حىت إذا كان يف آخر عمره أحوج ما

M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À : ويقول يف قوله تعاىل )100( .الشقاء فما أصاب خريا
                                                             

قوله : حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب تفسري القرآن، باب: ، دار ابن حزم بريوت، ترقيم2003، 1أخرجه البخاري يف صحيحه، ط -98
  .4510: رقم" وكلوا واشربوا حىت يتنب لكم اخليط األبيض من اخليط األسود: "تعاىل

، 1087: ، رقم330، 2، أخرجه أمحد يف مسنده، ج871، ص2فهد الرومي، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، ج -99
  .حسن غريب: ، وقال3259: ومن سورة الواقعة، رقم: والترمذي يف أبواب التفسري، باب

  .4538: ، رقم"أن تكون له جنة من خنيل وأعناب أيود أحدكم: " قوله تعاىل: أخرجه البخاري يف تفسري القرآن، باب -100
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ÆÇ  ÎL ألن إحياء األرض بدهي ال حيتاج إىل  )101(، إن املراد إحياء القلوب١٧: الحدید
  .هذا التأكيد

M  G  F  E  D  C  B  A : وكذلك قال عن قوله تعاىل  

 J  I   H R   Q  P  O  N  M  L  KS    U      T

   W  VL 102(، إن ذلك كنايةٌ عن أجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم٣ – ١: النصر( 
  .حيث أمتَّ رسالته وبلَّغ أمانته

M  h  g               f  e    d  c : وأيضا شرحه رضي اهللا عنه قوله تعاىل  
l  k  j  im    wL كانت السموات رتقا ال : قال حيث، ٣٠: األنبیاء

   )103( .متطر واألرض رتقا ال تنبت، ففتق هذه باملطر وهذه بالنبات

.  /  M  0 : وهذا سيدنا عمر رضي اهللا عنه يبني سر اإلعجاز يف قوله تعاىل  

9  8   7  6  5      4  3  2  1:  GL  آل

كنتم يف خاصة من : قال أنتم فكنا كلنا، ولكن: لو شاء اهللا تعاىل لقال: ، يقول١١٠: عمران
  )104( .أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن صنع مثل صنيعهم

                                                             
  .833: ينظر جامع األصول البن األثري، رقم -101
  .3627: عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم: أخرجه البخاري يف املناقب، باب -102
ث صحيح هذا حدي: ، وقال3443: ، رقم414، 2، دار الكتب العلمية، بريوت، ج1990، 1أخرجه احلاكم يف املستدرك، ط -103

  .اإلسناد ومل خيرجاه
: ، رقم101، 7، مؤسسة الرسالة، حتقيق حممود حممد شاكر وامحد حممد شاكر، ج2000، 1أخرجه الطربي يف تفسريه، ط -104

7608.  
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وهذا عروة بن الزبري رضي اهللا عنه يسأل السيدة عائشة رضي اهللا عنها عن السعي   
: ( لو كان كما قلت لقال اهللا تعاىل: بني الصفا واملروة، وعما أشكل عليه يف ذلك فتقول له

  )105( ).ال يطوف بينهما فال جناح عليه أ

إن بعض هذه اآلثار : يعقب الشيخ فضل عباس بعد إيراد بعض من هذه األمثلة بقوله  
أشار إىل ناحية النظم وبعضها أشار إىل الصور البيانية وما تحدث يف النفوس من أثر، وهذان 

  )106( .البابان أرقى ما توصل إليه من دراسة اإلعجاز

ا نقلت كذلك عن احلسن البصري وأيب عمرو بن العالء وهناك أقوال كثرية أيض  
تنتمي إىل هذا الضرب من التفسري، ومن هذه اآلثار ما يعرف يف علوم القرآن مبسائل ابن 

  .األزرق، وهي لقاءات مجعت بني عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما ونافع بن األزرق

س بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس بينا عبد اهللا بن عباس جال: ذكر السيوطي يف اإلتقان  
قم بنا إىل هذا الذي جيترئ : يسألونه عن تفسري القرآن فقال نافع بن األزرق لنجدة بن عومير

إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اهللا : على تفسري القرآن مبا ال علم به، فقاما إليه فقاال
 تعاىل إمنا أنزل القرآن بلسان عريب مبني، فتفسرها لنا وتأتينا مبصادقة من كالم العرب فإن اهللا

   )107( .فسأله نافع أكثر من مائة ومثان ومثانني مسألة .سالين عما بدا لكما: فقال ابن عباس

                                                             
حممد رجب . 405فضل عباس، التفسري أساسياته واجتاهاته،. 871، ص2فهد الرومي، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، ج -105

إن الصفا : " قوله تعاىل: ، واحلديث أخرجه البخاري يف تفسري القرآن، باب74 -73مي، التفسري القرآين، املؤسسة احلديثة، البيو
بيان : ، دار األرقم ابن أيب األرقم، بريوت، احلج، باب1999، 1، ومسلم يف صحيحه، ط4495: رقم.." واملروة من شعائر اهللا

  . 1277: ال يصح احلج إال به، رقمأن السعي بني الصفا واملروة ركن 
  .405فضل عباس، التفسري أساسياته واجتاهاته، ص -106
  .872-871، ص2فهد الرومي، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، ج -107
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ولعائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ كتاب يف اإلعجاز البياين للقرآن خصصت القسم   
دراسة الكتب واملراجع اليت الثاين منه للحديث عن مسائل ابن األزرق؛ فذكرت يف مقدمة ال

ذكرت هذه املسائل، وذكرت أن أجوبة ابن عباس رضي اهللا عنهما عن املسائل مبثوثةٌ يف 
كتب التفسري والكتب املفردة يف غريب القرآن ومعاين القرآن والفصول واألبواب اخلاصة 

  )108( .بالغريب من الكتب اجلامعة لعلوم القرآن

هل ميكن اجلزم بصحة سند : ا يف صحة األسانيدويتساءل الشيخ فضل عباس مشكك  
هذه املسائل؟ يقول هذا وهو يناقش بنت الشاطئ يف عدد من القضايا منها مسائل ابن 

  .األزرق

  :يقول الشيخ عباس

  هل ميكن أن جنزم بصحة سند هذه املسائل؟: أوال
س يف جملس واحد، هل ميكن أن يوجه نافع مسائله هذه اليت تقرب من املائتني البن عبا: ثانيا

مستشهدا على كل مسألة بأبيات من الشعر وأن حيفظ اجلالسون أو بعضهم ذلك كله يف هذا 
  الس؟

كان بعض هذه األسئلة عن كلمات ما أظن أن أحدا يف زماننا جيهلها فكيف ميكن أن : ثالثا
  .يسأل عنها يف ذلك العصر؟ أي أن هذه األسئلة مل تكن كلها عما هو غريب

كان بعض الشعر الذي استشهد به ابن عباس رضي اهللا عنهما ألولئك الذين قرؤوا : ارابع
القرآن وعرفوا مضمون كلماته بعد نزوهلا كعبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه حيث استشهد 

                                                             
-289هرة، ص، دار املعارف، القا3عائشة عبد الرمحن، اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق دراسة قرآنية ولغوية وبيانية،ط -108

  .، بتصرف واختصار296
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ابن عباس بشعره حينما سأله نافع عن كلميت فاز ويرتفون وبشعر عمر بن أيب ربيعة حيث 

`  M  b  a : يف قوله تعاىل" تضحى"حينما سئل عن كلمة  استشهد ابن عباس بشعره

  f  e  d  cL م اللِسن أن يرضى مبثل ١١٩: طھل اخلصأفيكون شأن نافع اجلد ،
ذلك الشعر وهو يسأل عما قالته العرب قدميا؟ نعم أيكون شأن ابن عباس الفطن اليقظ أن 

  )109(يستشهد له مبثل شعر ابن أيب ربيعة؟

تقصاء هذه األمثلة والبحث عنها ألطلنا بذلك وخلرجنا عن املقصود ولو أردنا اس  
والذي هو اإلشارة إىل طالئع التفسري البياين وأن الصحابة والتابعني أدركوا هذا السر وحبثوا 
فيه بفطرم وإميام وحبهم هلذا القرآن العظيم، ومن أراد التوسع فلريجع إىل مظانها يف كتب 

  .آنالتفسري وعلوم القر

    

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .، بتصرف واختصار348-347فضل عباس، التفسري أساسياته واجتاهاته، ص -109
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  جهود املتقدمني يف هذا املضمار: املطلب الثاين

كل ما سبق ذكره من آثار يف هذا النوع من التفسري البياين كان قبل عصر التدوين مما   
  :تناقله الرواة وسجله املؤلفون، أما اجلهود الالحقة بعد التدوين فنجملها يف ما يأيت

 عصر التدوين أبو عبيدة معمر بن فسري البياين يفأول من عاجل مسألة الت: أبو عبيدة     - 1
مل يكن يف : هـ يف البصرة، قال عنه اجلاحظ110املثىن البصري املولود سنة 

األرض مجاعي وال خارجي أعلم جبميع العلوم من أيب عبيدة، له الكثري من 
جماز القرآن، إعراب القرآن، يف غريب احلديث، نقائض جرير : التصانيف منها

 )110( .هـ وقد بلغ املائة210والفرزدق، وغريها، تويف سنة 
وما يتعلق من كتبه مبوضوعنا هو كتابه املوسوم مبجاز القرآن ولعل السامع يظن 
ألول وهلة أن هذا الكتاب يعاجل ااز الذي اصطلح عليه علماء البيان فيما بعد، 

لطريق الذي ينبغي ولكن من يقرأ الكتاب يدرك أن مؤلفه مل يقصد هذا بل قصد ا
جزت الشيء أو جزت الطريق فهو : أن يسلك لنتبين منه معىن اآلية من قوهلم

  .انتقال من اللفظ إىل املعىن

وسأورد بعضا من األمثلة الواردة بكتابه واليت متثل جهدا متميزا وسباقا يف هذا 
  :الضرب من التفسري، مكتفيا بالذكر دون التعليق خشية اإلطالة

ما جاء لفظُه لفظَ الواحد الذي له مجاع منه، ووقع معىن هذا الواحد من جماز  -
، يف موضع ٥: الحج M   Ç   ¢   ¡  �L  :على اجلميع، قال تعاىل
 M²  ±  °       ¯  ®  ¬³    ¹L : أطفاال، وقال سبحانه

M  l  k   j  i : ا وقع معناه على قولهفهذ، ١٠: الحجرات
                                                             

  .كتاب خمطوط أطلعين عليه املؤلفاملصادر اإلسالمية، حممد علي شاهني،   -110
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  « mL وقال٩: الحجرات ، : MV  X  WY       `L ١٧: الحاقة 

 .يف موضع املالئكة
ومن جماز ما جاءت خماطبته خماطبةَ الشاهد مث تركت وحولت خماطبته هذه إىل  -

M?  >  =  <  ;  :@          C  B  A : خماطبة الغائب قال اهللا تعاىل
  O    N  M  L  K  J  I  H  G  F       E  D

W  V  U  T  S       R  Q  PX    ^  ]  \  [  Z    Y
  e  d     c  b  a  `  _L 111( .بكم:، أي٢٢:یونس( 

أبو زكريا حيىي بن زياد الفراء أمام الكوفيني وأمري املؤمنني يف النحو : اإلمام الفراء     - 2
لوال الفراء : قيل عنه. سنة 63هـ وله من العمر 207هـ وتويف 144ولد سنة 

معاين القرآن واملقصور واملمدود والوقف : من كتبه. لسقطت العربية وما كانت
 )112( .واالبتداء واملذكر واملؤنث

أما كتابه معاين القرآن فال نعدم فيه امللحوظات البالغية يف التقدمي والتأخري 
وغريمها من مباحث علم املعاين كما أشار إىل بعض مباحث علم البيان كالتشبيه 

  .ب والنحووالكناية وإن كان يغلب عليه طابع اإلعرا

ومن املآخذ على كتابه عنايته مبراعاة الفاصلة مقدما هلا على كل اعتبار؛ فهو يرى 

، أن التثنية ٤٦: الرحمن M  D  C  B  A  @  ?L  :مثال يف قوله تعاىل
  .إمنا جاءت ملراعاة الفاصلة وإال فهي جنة واحدة

                                                             
، 2هد الرومي، جاجتاهات التفسري، ف: بتصرف واختصار، وانظر 411-406ه، ص، التفسري أساسياته واجتاهاتفضل عباس -111

  .873ص
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ان أسلوبه يف فهمه ومن األمثلة يف كتابه مما يتعلق مبوضوعنا نورد بعضا منها لبي
  :آليات القرآن الكرمي، يقول

كيف : قال القائل رمبا، ١٦: البقرة M   Ñ  Í  Ì  ËL  :قوله تعاىل -
ربح بيعك : تربح التجارة وإمنا يربح الرجل التاجر؟ وذلك من كالم العرب

وخسر بيعك، فحسن القول بذلك ألن الربح واخلسران إمنا يكونان يف 
هذا ليل نائم، ومثله من كتاب : ومثله من كالم العرب. التجارة فعلم معناه

، وإمنا العزمية للرجال، وال جيوز ٢١: محمد M  M     F  E  DL : اهللا
قد خسر عبدك مل جيز ذلك : الضمري احملذوف إال يف مثل هذا، فلو قال قائل

إن كنت تريد أن جتعل العبد جتارة يربح فيه أو يوضع ألنه قد يكون العبد 
اجرا فريبح أو يوضع فال يعلم معناه إذا ربح هو من معناه إذا كان متجورا ت

قد رحبت درامهك ودنانريك، وخسر بزك ورقيقك، كان : فيه، فلو قال قائل
 .جائزا لداللة بعضه على بعض

وهذا يف القرآن كثري ، ٦٧: البقرة M}   |  {~      §L : وقوله تعاىل -
ماذا : ب يستغين أوله عن آخره بالوقفة عليه فيقالبغري الفاء وذلك ألنه جوا

قال كذا وكذا، فكان حسن السكوت جيوز به طرح : قال لك، فيقول القائل
  )113( .حسنا –ألا فصول  –الفاء، وأنت تراه يف رؤوس اآليات 

هـ يف البصرة، وفيها تلقى 159أبو عثمان عمرو بن حبر ولد سنة : اجلاحظ     - 3
 رحل إىل بغداد واطلع فيها على علوم شىت مكنته من أن يكون العلم أول نشأته مث

رائدا يف كثري من العلوم وانتهت إليه الرياسة دون منازع يف دفاعه عن العربية 
وسيبقى حبق رائدا يف كل جمال من جماالت العلوم والثقافة واإلبداع، وقد خلّد 

                                                             
، 2اجتاهات التفسري، فهد الرومي، ج: ، بتصرف واختصار، وكذلك420-411، التفسري أساسياته واجتاهاته، صفضل عباس -113
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. نت معروفة إىل عهدهللتراث مكتبة تكاد تكون متكاملة تنتظم املعارف اليت كا
أصيب بالفاجل يف آخر حياته وتويف بعد أن وقعت عليه كتبه يف البصرة سنة 

 )114( .هـ وعمره يربو على التسعني255
والذي يعنينا من تراثه اخلالد تلك املباحث القيمة يف قضايا البالغة القرآنية املتناثرة 

العلماء من بعده، أو أشري يف كتبه سواء ما وصل إلينا منها أم مل يصل مما ذكره 
إليها يف بعض آخر من مؤلفاته، ولعل أكثر هذه املباحث متضمن يف كتابيه 
املوسومني بالبيان والتبيني واحليوان، فقد حتدث عن اإلجياز والتشبيه وااز 
واالستعارة والكناية وكثري من الفنون البديعة، إال أنه ينقصها حسن التبويب 

  . والتنظيم

ناه خيص الكلمة القرآنية بعناية وهو يبني لنا خصائصها وأسرارها وقد وجد
فالقرآن الكرمي ختتار فيه اللفظة اليت تناسب املوضع الذي جاءت فيه، فقد يشترك 
لفظان أو أكثر يف معىن ولكن أحدمها يكون أكثر دقة فيذكر يف الترتيل وهكذا 

وهلة بأن بعضها مترادف إال  فألفاظ القرآن خمتارة منتقاة، وإن كان سيظن ألول
وقد : يقول )115(أن بينها من دقة الفروق ما خيفى على الكثريين حىت ذوي النظر،

يستخف الناس ألفاظا وغريها أحق بذلك منها أال ترى أن اهللا تبارك وتعاىل مل 
يذكر يف القرآن اجلوع إال يف موضع العقاب أو يف موضع الفقر املدقع والعجز 

س ال يذكرون السغب ويذكرون اجلوع يف حال القدرة والسالمة، الظاهر، والنا
وكذلك ذكر املطر ألنك ال جتد القرآن يلفظ به إال يف موضع االنتقام، والعامة 
وأكثر اخلاصة يفصلون بني ذكر املطر وذكر الغيث، ولفظ القرآن الذي عليه نزل 

                                                             
  .6احملقق، ص ، دار املعرفة، بريوت، مقدمة2006، 1اجلاحظ، عمرو بن حبر، البخالء، علق عليه حسان الطييب، ط -114
  .421ص ، التفسري أساسياته واجتاهاته،فضل عباس -115
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أال . مل يقل األرضنيأنه إذا ذكر األبصار مل يقل األمساع وإذا ذكر سبع مساوات 
تراه ال جيمع األرض أرضني وال السمع أمساعا واجلاري على أفواه العامة غري ذلك 
ال يتفقدون من األلفاظ ما هو أحق بالذكر وأوىل باالستعمال، وقد زعم بعض 

  )116( .القراء أنه مل جيد ذكر لفظ النكاح يف القرآن إال يف موضع التزويج

بعض الكلمات تذكر متصاحبة مع غريها ال تكاد ومن هذه اللطائف كذلك أن 
تفترق مثل الصالة والزكاة واجلوع واخلوف واجلنة والنار والرغبة والرهبة 

  )117( .واملهاجرين واألنصار واجلن واإلنس

فإذا تركنا حديث األلفاظ فإننا جند حديث اجلاحظ عن الصورة البيانية يف القرآن 
ق ومن أمثلته ما ذكره تفسريا لقول اهللا عز وجل حديثا متعدد األمثلة متنوع التطبي

، إذ قال ٦٥: الصافات M  s   r  q            p  oL  :عن شجرة الزقوم
زعم ناس أن رؤوس الشياطني مثر شجرة تكون ببالد اليمن هلا : يف سداد وتوفيق

طني منظر كريه، واملتكلمون ال يعرفون هذا التفسري وقالوا ما عىن إال رؤوس الشيا
املعروفني ذا االسم من فَسقة اجلن ومردم، فقال أهل الطعن واخلالف ليس 
جيوز أن يضرب املثل بشيء مل نره فنتوهمه وال وصفت لنا صورته يف كتاب 
ناطق أو خرب صادق، وخمرج الكالم يدل على التخويف بتلك الصورة والتفزيع 

ك لذكره، فكيف يكون الشأن منها وعلى أنه لو كان شيء أبلغ يف الزجر من ذل
كذلك والناس ال يفزعون إال من  شيء هائل شنيع قد عاينوه أو صوره هلم 
واصف صدوق اللسان بليغ يف الوصف وحنن مل نعاينها وال صورها لنا صادق، 

                                                             
  .20، ص1، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ج1998، 7اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم هارون، ط -116
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وعلى أن أكثر الناس من هذه األمم اليت تعايش أهل الكتابني ومحلة القرآن من 
ال يتومهون ذلك وال يقفون عليه وال يفزعون منه،  املسلمني ومل تسمع االختالف

فكيف يكون ذلك وعيدا عاما؟ قلنا وإن كنا حنن مل نر صورا قط وال صور 
رؤوسها لنا صادق بيده ففي إمجاعهم على ضرب املثل بقبح الشيطان حىت صاروا 
 يضعون ذلك يف مكانني أحدمها أن يقولوا هلو أقبح من الشيطان والوجه اآلخر أن
يسمى اجلميل شيطانا على جهة التطري له كما تسمى الفرس الكرمية شوهاء 
واملرأة اجلميلة صماء قرناء وخنساء وجرباء وأشباه ذلك على جهة التطري له، ففي 
إمجاع املسلمني والعرب وكل من القينا على ضرب املثل بقبح الشيطان دليل على 

   )118( .أنه يف احلقيقة أقبح من كل قبيح

دت إشارات اجلاحظ العابرة كإسهاب املطيل مورد علل ول ومكان لقد غ
حظوة واحتفاء، وإن أديبا يترك صداه القوي يف عقول تابعيه جلدير أن يحفظ له 

  )119( .مكانه اجلهري يف قمة كل طود تسنم ذراه

أبو حممد عبد اهللا بن مسلم الدينوري، أديب وفقيه وحمدث ومؤرخ، : ابن قتيبة     - 4
هـ، كان 276هـ ونشأ يف بغداد وتويف فيها سنة 213يف الكوفة سنة  ولد

عيون األخبار وأدب الكاتب : إماما ضليعا يف العربية له العديد من الكتب أشهرها
 )120( .والشعر والشعراء وتأويل مشكل القرآن

والذي يعنينا من كتبه النافعة املاتعة كتابه اجلهري تأويل مشكل القرآن، فقد وقف 
كثري من آي القرآن الكرمي جيلِّي ما فيها من بيان مما كان له أثر عند علماء  عند

                                                             
  .423-422، التفسري أساسياته واجتاهاته،صفضل عباس -118
  .427املرجع السابق،ص -119
  .10، دار املعرفة، بريوت، ص2001، 2ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم، أدب الكاتب، حتقيق حممد طعمة حليب، ط -120
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البالغة واإلعجاز فيما بعد، ويرد بعض الشبهات عن البيان القرآين، والكتاب 
  .زاخر باملوضوعات القرآنية املتعددة

لقد كان من هم ابن قتيبة كما ذكر هو يف مقدمة كتابه أن يثبت أن األسلوب 
رآين يطَّرد مع النسق البياين لدى العرب إجيازا وحذفا وتشبيها واستعارة وكناية الق

وتقدميا وتأخريا، وأن ما يرجف به املغرضون لغو ال يقره من درس مذاهب 
مث يلج ابن قتيبة إىل هذه األنواع من . العرب يف القول ومناحيها يف البيان

ملتشابه وااز والكناية واالستعارة األساليب العربية يف كتاب اهللا تعاىل من ا
هذا ومن أشنع جهاالم على سوء نظرهم : وغريها، يقول يف حديثه عن ااز

وقلة أفهامهم ولو كان ااز كذبا، وكل فعل ينسب إىل غري احليوان باطال كان 
أكثر كالمنا فاسدا ألنا نقول نبت البقل وطالت الشجرة وأينعت الثمرة وأقام 

رخص السعر، ونقول كان هذا الفعل منك يف وقت كذا وكذا، والفعل مل اجلبل و
يكن وإمنا كون، وتقول كان اهللا وكان مبعىن حدث، واهللا عز وجل قبل كل شيء 

M     F  E  D  :بال غاية مل حيدث فيكون بعد أن مل يكن، واهللا تعاىل يقول

  M  LL وإمنا يعزم عليه، ويقول  ٢١: محمد :M  Í  Ì  Ë    ÑL 
 MQ   P   O  N  MR    bL : وإمنا يربح فيها، ويقول  ١٦: البقرة

M  I  H      G  F  :ولو قلنا للمنكر لقوله تعاىل وإمنا كذب به، ١٨: یوسف

  T   K  JL كيف كنت قائال يف جدار ينقض أو يكاد ينقض أو  ٧٧: الكھف
يصل إىل هذا املعىن يف يقارب أن ينقض، وأيا ما قال فقد جعله فاعال وال أحسبه 

  .شيء من لغات العجم إال مبثل هذه األلفاظ
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M  g  :قوله عز وجل –من باب االستعارة  –ومنه : ويف باب االستعارة يقول

  ¡ q   p  o  n  m   l  k  j  i            hL ١٢٢: األنعام 

M    s         rأي كان كافرا فهديناه وجعلنا له إميانا يهتدي به سبل اخلري والنجاة

x  w  v  u  ty    ¡L أي يف الكفر، فاستعار املوت  ١٢٢: األنعام

M  :والنور مكان اإلميان، ومنه قوله عز وجل ،واحلياة مكان اهلداية ،مكان الكفر
  }  |  {  zL أي إمثك، وأصل الوزر ما محله اإلنسان  ٢: الشرح

 M  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï       ÙL :على ظهره، قال اهللا عز وجل
هم فشبه اإلمث باحلمل فجعله مكانه، وقال يف موضع أي أمحاال من حلي ،٨٧:طھ

  .يريد آثامهم ١٣: العنكبوت M°  ¯   ®  ¬  «±    ¹L  :آخر

ويبلغ املؤلف غاية اجلودة حني يتبع لفظا واحدا من األلفاظ القرآنية لريى كيف 
معناه الذي يهيئه له مكانه  مضت به االستعارة إىل شىت املعاين، إذ لكل لفظ

¼  ½  ¾      M  :ومن االستعارة: وحيدد سياقه ونضرب لذلك املثال من قوله

  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L يعين جنته، مساها ، ١٠٧: آل عمران

¾  ¿  M  Á  À  :رمحته ألن دخوهلم إياها كان برمحته، ومثله قوله

   Í È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  ÂL د وق . ١٧٥: النساء

M   ¸  ¶  µ  :توضع الرمحة موضع املطر ألنه يرتل برمحته، قال تعاىل
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½  ¼  »  º  ¹¾     ÕL يعين املطر، وقال، ٥٧: األعراف:  M  i

  x  o  n  m  l  k   jL يعين مفاتيح رزقه، ، ١٠٠: اإلسراء

أي ،٢: فاطر M´  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «µ     ÂL  :وقال تعاىل
  )121( .من رزق

عن ابن قتيبة وكتابه النافع تأويل مشكل القرآن جتب اإلشارة   اية احلديثويف
إىل كثري من األمثلة والشروح واليت هي مبثابة األعواد اخلضراء اليت ترعرعت فيما 
بعد فأنشأت شجرة البالغة املتعددة األفنان، بل ا ما مل يكد أن يزيد عليه 

؛ ومن ذلك حديثه عن االستفهام التقريري البالغيون شيئا غري التفصيل والتفريع

، ١٧: طھ M  M  L  K   J  IL  :مستشهدا بنحو قول اهللا

!  "    #  $  %  &       M  :واالستفهام التعجيب مستشهدا بنحو قول اهللا

  'L واالستفهام التوبيخي مستشهدا بنحو قول اهللا٢ - ١: النبأ ،:  M  D
  H  G  F  EL لك فعل إذ حتدث عن األمر ، وكذ١٦٥: الشعراء

التهديدي واألمر التأدييب واألمر املبيح ال امللزم؛ مما حيفظ للرجل مكانه يف التقنني 
  )122( .البالغي لدى املنصفني

هـ إمام من أئمة املعتزلة، مل 296علي بن عيسى أبو احلسن ولد سنة : الرماين    - 5
إىل العلوم العقلية كثريا تقتصر إمامته على نوع خاص من أنواع املعرفة؛ بل مجع 

                                                             
  .438-437، التفسري أساسياته واجتاهاته،صفضل عباس -121
  .443-442، التفسري أساسياته واجتاهاته،صفضل عباس -122
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هـ، 386من العلوم النقلية؛ فهو إمام يف النحو واللغة والتفسري، وتويف سنة 
كتب رسالة يف اإلعجاز القرآين مساها النكت يف إعجاز القرآن التزم فيها القول 
املوجز واستعرض سبعة وجوه يف اإلعجاز كان أمهها هو البالغة فقد أطنب 

 .عب أكثر رسالتهاحلديث عنها حيث استو
أفاض املؤلف رمحه اهللا يف احلديث عن البالغة فذكر أن الكالم البديع ختتلف 
مراتبه فمنه ما هو يف أعلى طبقة وهو القرآن الكرمي، ومنه ما يكون يف الطبقة 

  .الوسطى وهو كالم البلغاء شعرا ونثرا، ومنه دون ذلك

 أحسن صورة من اللفظ، مث وصول املعىن إىل القلب يف: ويعرف البالغة بأا
اإلجياز والتشبيه واالستعارة : يذكر أقسام البالغة، وهي عنده عشرة أقسام

  .والتالؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمني واملبالغة والبيان

وما ذكره الرماين من أقسام البالغة كان األساس الذي اعتمد عليه علماء البالغة 
  )123( .فيما بعد

هـ وتويف 319محد بن حممد بن إبراهيم البسيت أبو سليمان، ولد سنة: اخلطايب    - 6
هـ فقيه حمدث، له مؤلفات كثرية منها معامل السنن وبيان إعجاز القرآن 388

يف كتابه بيان إعجاز القرآن حتدث اخلطايب عن أحد . وإصالح خطأ احملدثني
جة ورونق ومن وجوه إعجاز القرآن وهو بالغته وأسلوبه وما له من أثر و

 .عذوبة جيدها السامع يف حسه وش هلا نفسه

                                                             
  .43، عمان، ص، دار الفرقان2004، 5، إعجاز القرآن الكرمي، طفضل عباس -123
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 وأكد اخلطايب أن السبب الرئيسي الذي جعل القرآن يتبوأ هذه الرتبة العليا كامن
يف القرآن نفسه، ومستمد منه وهو يرجع إىل أجناس الكالم، وأجناس الكالم ال 

 :خترج عن واحد من ثالثة

 .البليغ الرصني اجلزل -
 .ريب السهلالفصيح الق -
 .اجلائز الطلق الرسل -

وبالغة القرآن اشتملت على هذه الثالثة كما يقول اخلطايب، وهذا صحيح فأنت 
حينما تقرأ يف كتاب اهللا تعاىل وهو حيدثك عن يوم القيامة وعما يكون للمكذبني 
فإنك جتد الكلمات اجلزلة القوية كسورة احلاقة مثال، وحينما تقرأ ما أعد 

الكلمات السلسة العذبة، واستمع إىل سورة اإلنسان، وفيما بني هذا  للمؤمنني جتد
  .وذاك جتد الوسط

ورمبا تقرأ اآليات من كتاب اهللا فتجدها اشتملت على األجناس الثالثة معا وليس 
بعض هذه الثالثة أبلغ من بعض؛ بل إن كل واحد يف مكانه وسياقه هو آية 

   .احلسن

ا وأحملوا إىل قضية النظم مبعناها الدقيق عندما واخلطايب من أوائل الذين أشارو
  :حتدث عن الكالم وما يقوم عليه من أمور ثالثة

  لفظ حامل -
 معىن به قائم -
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 )124( .رباط هلا ناظم -
هـ وتويف سنة 338حممد بن الطيب بن حممد أبو بكر، ولد سنة : الباقالّين    - 7

هت إليه الرياسة هـ إمام من أئمة املتكلمني وشيخ من شيوخ األشاعرة، انت403
يف مذهبهم، وقاض من كبار علماء الكالم، مجع إىل كل هذا كثريا من جوانب 

 .املعرفة، طويل الباع واسع االطالع يف الكالم واللغة واألدب والبالغة
كتب الباقالين كثريا من الكتب؛ مدافعا عن الدين، ذابا عن الكتاب والسنة، رادا 

  .شبهات، وما يوحون به من شكوك كل ما يلقيه خصوم اإلسالم من

  .من هذه الكتب إعجاز القرآن، والتمهيد، واالنتصار

فأنه أشهر كتاب يف اإلعجاز؛  –وهو موضوع حديثنا  - أما كتابه إعجاز القرآن 
فلقد ظلَّ على مدى القرون السالفة املرجع الوحيد هلذه املادة؛ بل إن كثريا من 

  .املتخصصني مل يعرفوا غريه 

  .الباقالين يف كتابه عن وجوه لإلعجاز؛ كان األهم فيها هو النظم البديعحتدث 

  :ذكر الباقالين معاينَ عشرة يشرح ا هذا الوجه

إن القرآن مغاير كل املغايرة ألساليب العرب يف كالمها ويف كل ما عرفوه  :أوال
  .من فنون القول

الغة وليس بني آياته تفاوت القرآن الكرمي من أوله إىل آخره متساوٍ يف الب :ثانيا
  .واختالف يف درجات الفصاحة كما يعهد يف كالم البلغاء

                                                             
  .، بتصرف واختصار48-43إعجاز القرآن الكرمي، ص -124
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كما أن التفاوت منتف يف درجات الفصاحة والبالغة بني آياته فهو كذلك  :ثالثا
  .منتف يف موضوعاته ومعانيه، وهذا أيضا عسري على أي بليغ

، وإحكام سبك، من وجوه اإلعجاز يف القرآن ما فيه من جودة رصف :رابعا
  .وإتقان ربط

حىت اجلن وهم أقدر من األنس على اخلوارق فإم عاجزون عن اإلتيان  :خامسا

,   -  .  /  M  5  4  3  2  1  0 : مبثل هذا القرآن

  ?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6L ٨٨: اإلسراء .  

طناب يشتمل القرآن على مجيع أساليب العرب وفنون القول من اإل :سادسا
  .واإلجياز واالستعارة والتشبيه وغريها ولكن على وجه مل يستطعه العرب

معاين القرآن وموضوعاته يف أي باب من األبواب الفكرية أو العقدية أو  :سابعا
  . التشريعية معجزة ألي خملوق مهما عال قدره واتسع فهمه

رائقة تتوجه إليها يف كالم الناس ال جتد إال قليال من الكلمات الرائعة ال :ثامنا
األنظار وتشرئب إليها األعناق، أما يف كتاب اهللا فكل كلمة منه دالَّة على نفسها 

  .منادية بالروعة والبهاء

على األحرف املقطعة يف فواتح السور اشتملت على مجيع صفات احلروف  :تاسعا
  .رغم أا نصف حروف اهلجاء
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سهل ميسر قريب، ليس بالغريب  إن القرآن مع ما له من بالغة إال أنه :عاشرا
الصعب، وليس فيه كالم وحشي مستكره، وليس فيه ما يصعب على النطق أو ما 

    )125(.تنفر منه النفس ومتجه، فالقرآن كله سهل ممتنع سبيله ميسر وصعبه مفسر

عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد واضع أصول البالغة، وإمام يف : اجلرجاين     - 8
النحو والبيان والنقد وإمام من أئمة األشاعرة، له نتاج بديع يف اللغة واألدب و

هذه املعارف ويف ما يتصل بالقرآن وبيانه ومن أبرزها الرسالة الشافية ودالئل 
 .هـ471اإلعجاز وأسرار البالغة، تويف سنة 

حتدث عبد القاهر عن البالغة يف أصالة معناها ومسو هدفها وغايتها قبل أن تكدر 
العذبة باألجاج الذي ال يستحلى، والذي حوهلا إىل جمموعة من مواردها 

املصطلحات والتعقيدات اليت ال تنفذ من منفذ الوجدان، لقد جاء عبد القاهر 
والناس خمتلفون بني نصري للفظ يراه سبب البالغة، ومقدمٍ للمعىن يرى له الشرف 

الذي تقوم عليها أن  والسبق؛ فوضع نظريته يف املعاين، وهي نظرية النظم وأساسها
اللفظ ال ينظر إليه من حيث هو لفظ، وإن املعىن ال ينظر إليه من حيث هو معىن، 
وإمنا ينظر إىل األول من حيث هو قالب للمعىن، وينظر إىل الثاين من حيث هو 

بقي . معبر عنه ذا اللفظ، وتلك النظرية هي اليت خصها بكتاب دالئل اإلعجاز
م إمنا يعظم وحيسن بقدر تأثريه بالنفوس وهذه خصها بكتابه أن مجال هذا النظ

الثاين أسرار البالغة، ولقد كانت دراسته فتحا جديدا يف هذه الفنون وهو يطبق 
  )126( .ذلك على آي الكتاب العزيز

                                                             
  .، بتصرف واختصار56-49إعجاز القرآن الكرمي، ص -125
  .، بتصرف واختصار449-448التفسري أساسياته واجتاهاته، ص -126
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M  :ومن األمثلة اليت أوردها وبلغ فيها الغاية شرحا وتفصيال حديثه عن قوله تعاىل
     _  ^  ]  \  [  Zd  c     b               a  `e   sL 

الشبه منتزع من أحوال احلمار وهو أنه حيمل  :يقول اإلمام عبد القاهر، ٥: الجمعة
األسفار اليت هي أوعية العلوم ومستودع مثر العقول، مث ال حيس مبا فيها وال يشعر 

وال من  مبضموا وال يفرق بينها وبني سائر األمحال اليت ليست من العلم يف شيء
الداللة عليه بسبيل، فليس له مما حيمل حظ سوى أنه يثقل عليه ويكد جبينه، فهو 
كما ترى مقتضى أمور جمموعة ونتيجة ألشياء ألفت وقرن بعضها إىل بعض، بيان 
ذلك أنه احتيج إىل أن يراعى من احلمار فعل خمصوص وهو احلمل وأن يكون 

يها أمارات تدل على العلوم، وأن يثلث احملمول شيئا خمصوصا وهو األسفار اليت ف
  .ذلك جبهل احلمار ما فيها حىت حيصل املقصود

وإذ قد عرفت هذا فاحلمل من هذا القبيل أيضا ألنه يتضمن الشبه : إىل أن يقول
من اليهود ال إىل أمر يرجع إىل حقيقة احلمل بل ألمرين آخرين أحدمها تعديه إىل 

  .سفار بهاألسفار واآلخر اقتران اجلهل لأل

فإن قلت ففي اليهود : ويستمر عبد القاهر وهو يفيض يف احلديث عن تلك اآلية
شبه من احلمل من حيث هو محل على حال، وذلك أن احلافظ للشيء بقلبه يشبه 
للحامل للشيء على ظهره، وعلى ذلك يقال محلة احلديث ومحلة العلم، كما جاء 

له رب حامل فقه إىل من هو أفقه حيمل هذا العلم من كل خلف عدو: يف األثر
إن األمر وإن كان كذلك فإن هذا الشبه مل يقصد ها هنا، وإمنا : منه، فاجلواب

قصد ما يوجبه تعدي احلمل إىل األسفار مع اقتران اجلهل ا وهو العناء بال 
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منفعة، يبني ذلك أنك قد تقول للرجل حيمل يف كمه أبدا دفاتر علم وهو بليد ال 
الن ال يتعلم وإن كان حيمل كتب العلم، فاحلمار أيضا قد حيمل، يفهم أو كس

تريد أن تبطل دعواه أن له يف محله فائدة، وأن تسوي بينه وبني احلمار يف فقد 
الفائدة مما حيمل، فاحلمل هاهنا نفيه موجود يف املشبه باحلمار مث التشبيه ال 

لك من عدم ينصرف إليه من حيث هو محل، وإمنا ينصرف إىل ما ذكرت 
اجلدوى والفائدة، وإمنا يتصور أن يكون الشبه راجعا إىل احلمل من حيث هو 
محل، حيث يوصف الرجل مثال بكثرة احلفظ للوظائف أو جهد النفس يف 

  )127( .األشغال املتراكمة وذلك خارج عن الغرض مما حنن فيه

مام يقول اإل، ١٢: القمر M   T  M   L  KL : ومثال آخر يف قوله تعاىل
التفجري للعيون يف املعىن، وأوقع على األرض يف اللفظ كما أسند  :عبد القاهر

 ٤: مریم M  =    7  6  5L : االشتعال إىل الرأس يف قوله تعاىل

وقد حصل بذلك على معىن الشمول ها هنا مثل الذي هناك، وذلك أنه قد أفاد 
فور من كل مكان أن األرض قد كانت صارت عيونا كلها، وأن املاء قد كان ي

وفجرنا عيون األرض أو العيون يف : فيها، ولو أجرى اللفظ على ظاهره فقيل
األرض مل يفد ذلك ومل يدل عليه ولكان املفهوم منه أن املاء قد كان فار من 

128( .س من أماكن فيهاعيون متفرقة يف األرض وتبج(  

                                                             
، دار املدين، جدة، 1991، 1اجلرجاين، عبد القاهر بن عبد الرمحن، أسرار البالغة، قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر، ط -127

  .، بتصرف يسري101ص
  .33- 32سيد قطب، التصوير الفين يف القرآن، ص -128
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بالغة األلسنة عامة  رحم اهللا اإلمام عبد القاهر الذي أسس قواعد النظر يف علم
وبالغة اللسان العريب املبني خاصة، والذي شق طريق جديدا سلكه من بعده 
العلماء واتهدون، فظل عندهم مجيعا إماما جمتهدا مربزا، سبق إىل ما مل خيطه 
أحد قبله، وسيبقى نرباسا وسراجا منريا لكل من يريد السعي مة وإخالص 

  .عزيز والبحث فيهللكشف عن سر هذا الكتاب ال

هـ واملتوىف 467حممود بن عمر جار اهللا أبو القاسم، املولود سنة : الزخمشري    - 9
هـ، لقد كان الزخمشري حبق إماما أملعيا وجهبذا أحوذيا، مجع الكثري من 538

علوم الدين والتفسري واللغة واألدب، سافر إىل مكة فجاور ا زمنا فلقَّب نفسه 
من الكتب النافعة واملاتعة، من أمهها وأكثرها اتصاال مبوضوعنا  جبار اهللا، له العديد

 .الكشاف وهو التفسري الشهري اجلهري
جاء الزخمشري ليطبق نظرية عبد القاهر حبذافريها كاملة غري منقوصة يف تفسريه 
الكشاف، وال يعين هذا بالطبع أنه كان ناقال مترمجا، وإمنا أعطي الرجل من البيان 

مسترسل الطبيعة منقادها، مشتعل القرحية : وكان كما قال هو مقدمتهحظا وافيا، 
  .وقادها

لقد بقي الكشاف على مدى العصور مدرسة ينهل منها طالب البيان، بني خمتصر 
ومسهب ومعلِّق، فلقد أفاد منه النسفي يف عبارته كلها، ولقد ضغط البيضاوي 

حسب بل الفخر وأبو حيان تلك العبارة وتفنن فيها أبو السعود، وليس هؤالء ف
 .وغريمها كانت هلم عبارة الكشاف مادة غزيرة يعجبون ا تارة ويردوا أخرى

)129(   

                                                             
 .445التفسري أساسياته واجتاهاته،  -129
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وسنقف هنا عند مثال واحد مما ذكره يف تفسري لنرى مدى براعته وتفننه يف 
عبارته وفهمه آلي كتاب اهللا، وكيف انتزع من خصومه ومنتقديه االعتراف له 

M    E      D  C  B :ري عند تفسري قوله تعاىلبالفضل، يقول الزخمش

  J  FL فإن قلت اإلذاقة واللباس استعارتان فما وجه ، ١١٢: النحل
صحتهما؟ واإلذاقة املستعارة موقعة على اللباس املستعار، فما وجه صحة إيقاعها 
 عليه؟ أما اإلذاقة فقد جرت عندهم جمرى احلقيقة لشيوعها يف الباليا والشدائد وما

شبه ما يدرك : ذاق فالن البؤس والضر، وأذاقه العذاب: فيقولون. ميس الناس منها
من أثر الضرر واألمل مبا يدرك من طعم املر البشع، أما اللباس فقد شبه به الشتماله 

ما غشي اإلنسان والتبس به من بعض احلوادث، وأما إيقاع اإلذاقة : على الالبس
ا وقع عبارة عما يغشى منهما ويالبس، فكأنه على لباس اجلوع واخلوف فألنه مل

  )130( .فأذاقه ما غشيهم من اجلوع واخلوف: قيل

وهذا : ويف هامش الكتاب عند تفسريه لآلية يورد احملقق كالم أمحد بن املنري
  .الفصل من كالمه يستحق على علماء البيان أن يكتبوه بذوب الترب ال باحلرب

هـ واملتوىف سنة 1217مود املولود سنة أبو الفضل شهاب الدين حم: اآللوسي - 10
هـ مفيت بغداد ومرجع أهل العراق عالمة يف املنقول واملعقول، وفهامة يف 1270

الفروع واألصول، وصاحب روح املعاين التفسري اجلامع لكل قدمي واملشتمل على 
 )131( .كل مفيد

                                                             
، دار الكتب 2003، 3الزخمشري، حممود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،ط -130

  .614-613، ص2العلمية ، بريوت، ج
  .4-3، ص1اآللوسي، شهاب الدين حممد، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار الفكر، بريوت، ج -131
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تكلم وال لقد كان تفسريه روح املعاين جامعةً قرآنية مل يهمل فيها مسائل امل
مشكالت النحوي وال روايات األثري وال آراء الفقيه وال نكات البياين وال 
نفحات الصويف أو شطحاته، فكان روح املعاين روح أقوال كلِّ هؤالء يزين ذلك 

  )132( .كلَّه حتقيق الرجل لكلِّ تلك املسائل وإفاضته يف ذلك كله

 لنفتح صفحة مشرقة وضاءة وبتفسري روح املعاين نطوي صفحة جهود املتقدمني  
نشأة ومسرية : أخرى حتدثنا عن جهود علماء العصر احلديث يف هذا الباب من موضوعنا

  . التفسري البياين

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .285، ص2، دار الفرقان، عمان، ج1997، 2، إتقان الربهان يف علوم القرآن، طفضل عباس -132
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  التفسري البياين يف العصر احلديث: املطلب الثالث

م كان مناصرا لثورة عرايب لذلك 1905 –م 1849هو األستاذ اإلمام : حممد عبده - 1
م 1882ليز مث نفَوه وهو يف الرابعة والثالثني من عمره إىل بريوت سنة سجنه اإلجن

م ويومئذ ذاع صيته وحتلق الناس حوله 1888وبعد ذلك عاد إىل مصر سنة 
وبعدئذ أيضا نشب اخلالف بينه وبني علماء األزهر واحتدم  وتطايرت الكلمات 

 )134( .إىل أن تويف رمحه اهللا)133(على لسانه يف ذمهم وذم مناهجهم
وجه األستاذ األمام جل عنايته بالقرآن الكرمي إىل جتلية اهلداية القرآنية وغلب عليه 
وعلى منهجه يف دراسة الكتاب العزيز طابع اإلصالح االجتماعي، إال أنه وهو 
البليغ الي واألديب البارع والعامل املتبحر مل يغفل اجلانب البياين وال املنهج 

كتاب اهللا تعاىل، بل أستطيع القول إنه أوىل هذا اجلانب الكثري األديب يف قراءته  ل
من االهتمام يف حلقاته األزهرية وجلساته القرآنية، ولعل هذا ما يتضح جليا يف 

ولعمري : عده إعجاز األسلوب والنظم من أهم وجوه اإلعجاز يف القرآن، يقول
ملن فكر وأبصر، ومل  إن مسألة النظم واألسلوب إلحدى الكرب وأعجب العجائب

يوفها أحد حقها على كثرة ما أبدؤوا وأعادوا فيها، وما هو بنظم واحد وال 
القرآن مائة وأربع عشرة سورة متفاوتة يف : بأسلوب واحد وإمنا هو مائة وأكثر

الطول والقصر من السبع الطوال إىل الوسطى إىل ما دوا، وكل سورة منها تقرأ 
 املعني على الفهم املفيد للتأثري على اختالفها يف الفواصل بالترتيل املشبه للتلحني

وتفاوت آياا يف الطول والقصر، وهي على ما فيها من متشابه وغري متشابه يف 
  .النظم متشاة كلها يف مزج املعاين العالية بعضها ببعض

                                                             
  .شاكر لكتاب أسرار البالغة للجرجاينمقدمة الشيخ حممود حممد : ملزيد من االطالع على هذا اخلالف انظر -133
 .19أسرار البالغة، طبعة شاكر، مقدمة التحقيق، ص -134
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ثر ومن اللطائف البديعة اليت خيالف ا نظم القرآن نظم كالم العرب من شعر أو ن
أنك ترى السور ذات النظم اخلاص والقوايف املقفاة تأيت يف بعضها فواصل غري 
مقفاة فتزيدها حسنا ومجاال يف القلوب، وتأيت يف بعضِ آخرِ آياته خمالفة لسائر 
آيها يف فواصلها وزنا وقافية فترفع قدرها وتكسوها جالال وتكسبها روعة 

املستمع، وكان ينبغي للخطباء  وعظمة، وجتدد من نشاط القارئ وترهف من مسع
واملتراسلني أن حياكوا هذا النوع من حماسنه وإن كانوا يعجزون عن معارضة 

   )135( .السورة يف مجلتها أو الصعود إىل أفق بالغتها

ولعل من ادي قراءة كالم هذا اإلمام لتعلم مدى اهتمامه بقضية النظم 
 –صاغه تلميذه حممد رشيد رضاوالذي –واألسلوب، فهذا تفسريه البديع والذي 

مليء ذه اللمحات العابرات وتلكم النكات الشيقات واليت تعد القاعدة األوىل 
اليت انطلق منها العلماء واملفسرون املعاصرون يف جتديد منهج بالغي وأديب بديع 

  .سنحاول فيما بعد التعرض له والبحث عنه إن شاء اهللا

هذه القاعدة األدبية البيانية اليت أسسها  وكذلك من الضروري إيراد أمثلة من
األستاذ اإلمام، وبعض من اللمحات املعربات عن اهتمام بالغ بقضية البيان 

  :القرآين

 M   3  2  1  0  /  .L : ويف تفسري قول اهللا تعاىل -
أصل تركيب اآلية ومل يكن أحد كفؤا له، ولكن قدم : يقول ،٤: اإلخالص

، وأشد االهتمام إمنا هو بترتيهه، فقدم ضمريه مع ارور ألن احلديث عن اهللا

                                                             
 .131-130عائشة عبد الرمحن، اإلعجاز البياين للقرآن، ص -135
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اجلار يف حيز الكون املنفي، مث قدم املنفي نفسه وهو الكفؤ ألن العناية موجهةٌ 
إىل نفيه، وأخر من سلبت عنه املكافأة ألنه مل يؤت به يف الكالم إال لقصد 

ن العبارة وليس له كفؤ، لك: تعميم النفي فقط، وإال فقد كان يكفي أن يقال
   )136( .على ما يف اآلية أبني وأمجل واهللا أعلم

، ٦ - ٥: الشرحM°          ¯  ®     ¬  «        ª         ©   ̈ §L  :يف تفسري قوله تعاىل -
يف العسر لالستغراق ولكنه استغراق املعهود عند املخاطبني من " ال: "يقول

ر والضعف وجهل الصديق أفراده أو أنواعه؛ فهو العسر الذي يعرض من الفق
وقوة العدو وقلة الوسائل إىل املطلوب، وحنو ذلك مما هو معهود ومعروف، 
فهذه األنواع من العسر مهما اشتدت وكانت النفس حريصة على اخلروج 
منها طالبة لكشف شدا، واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من 

صمت بعد ذلك بالتوكل على اهللا شأنه أن يعد لذلك يف معروف العقل، واعت
حىت ال تضعفها اخليبة ألول مرة وال يفسخ عزميتها من تالقيه عند الصدمة 

وتنكري اليسر ألن الذي يأيت .. األوىل، فال ريب أن النفس خترج منها ظافرة 
بعد العسر أي نوع من أنواعه ال خيتص بيسر معني والتعبري باملعية لتوثيق 

 )137(.ه كأنه معهاألمل بأنه ال بد من
م أحد دعاة التجديد واإلصالح 1966م وتويف سنة 1895ولد سنة : أمني اخلويل - 2

ومفكر إسالمي عريب، وعضو يف جممع اللغة العربية يف القاهرة، خترج يف مدرسة 
القضاء الشرعي، وتسنى له السفر إىل إيطاليا حيث عين يف املفوضية املصرية بروما 

لية اآلداب يف اجلامعة املصرية وظلَّ يترقى فيها حىت عني مث عني مدرسا يف ك
رئيسا لقسم اللغة العربية واللغات الشرقية، مث كَون مدرسة أدبية باسم األمناء 
مدرسة الفن واحلياة، ترأس حترير العديد من االت األدبية والشرعية، ومحل لواء 

                                                             
 .464التفسري أساسياته واجتاهاته، ص -136
  .879، ص2أساسيات التفسري، ج -137
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، واعترب أن املقصد األول يف التجديد يف الدراسات األدبية والشرعية واالجتماعية
دراسة القرآن الكرمي هو درسه دراسة أدبية فهو كتاب العربية األكرب، فبيانه وأدبه 

 )138( .أوال، ومن هذا املقصد تتفرع الغايات يف دراسة الكتاب العزيز
لقد دعا األستاذ أمني اخلويل إىل تفسري النص القرآين ودراسته دراسة أدبية كما 

الشعرية فهو أوىل ا حيث هو كتاب العربية اخلالد، كما أنه قرر  تدرس النصوص
أن هذه الدراسة األدبية جيب أن تسبق الدراسات األخرى وهي اجلديرة باسم 

  .التفسري

  )139( :وكانت خطته يف ذلك على مراحل

التفسري املوضوعي وهو مجع اآليات ذات املوضوع الواحد من : املرحلة األوىل -
فرقة، والنظر إليها نظرة واحدة، ورد أولها إىل آخرها، وفهم أماكنها املت

الحقها بسابقها؛ وذا يكون الفهم الصحيح، فالناظر يف قصة آدم عليه 
السالم يف سورة البقرة ال ميكنه أن يتغاضى عن قصته يف سور أخرى 

 .كاألعراف واحلجر والكهف
جيب على : ملوضوع الواحدالترتيب الزمين لآليات ذات ا: املرحلة الثانية -

املفسر بعد مجعه آليات املوضوع الواحد أن يرتب هذه اآليات حسب 
الرتول؛ حيث إن ترتيب القرآن يف املصحف مل يراعِ شيئا من تقدم الزمن 

مث . وتأخره؛ فمكيه يتخلل مدنيه وحييط به، ومدنيه يتخلل مكيه وحييط به
افةَ ا مث ينظر فيها بعد ذلك لتفسر وتفهم يعرف مناسباا ومالبساا احل

 .فيكون ذلك التفسري أهدى إىل املعىن وأوثق يف حتديده
 :الدراسة، وتقسم إىل قسمني: املرحلة الثالثة -

                                                             
  .عليه املؤلف، بتصرف واختصار كتاب خمطوط أطلعينأعالم الصحوة، حممد علي شاهني،  -138
 .كان يف ذلك نظر إىل ترتيب الدكتور فهد الرومي يف كتابه اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر -139



94 

 

 دراسة ما حول القرآن •
 دراسة يف القرآن •

  :وتقسم إىل قسمني أيضا: دراسة ما حول القرآن: أوال

منها لفهم النص القرآين  ال بد: دراسة خاصة قريبة إىل القرآن -  أ
كأسباب الرتول والنسخ ومعرفة املكي واملدين وهي موضوعات علوم 

 .القرآن
وهي دراسة البيئة اليت نزل فيها القرآن : دراسة عامة بعيدة عن القرآن - ب

وعوامل تكوينها سواء أكانت تلك البيئة طبيعية أم اجتماعية أو مادية 
 .أم معنوية

  :وهي كذلك تقسم إىل قسمني :دراسة يف القرآن: ثانيا

يف تدرج داللة األلفاظ واألثر املترتب على هذا : النظر يف املفردات -  أ
 .التدرج من جيل إىل جيل والنظر كذلك إىل الظواهر املتعددة املؤثرة

فدراسة اللفظة القرآنية ينبغي أن يراعى فيها أصل وضعها ومدلوهلا يف 
  .جدت عليها بعد ذلكالعهد الذي نزلت فيه مث التطورات اليت 

ومن احملاوالت يف هذا الباب كتاب املفردات للراغب األصفهاين إال 
  .أنه معجم قرآين ناقص بل بدائي على حد وصف اخلويل

مستعينا بالعلوم األدبية من حنو وبالغة ولكن ال : النظر يف املركَّبات - ب
أداة على أن الصنعة النحوية والبالغية عمل مقصود لذاته بل على أا 

من أدوات بيان املعىن وحتديده، وعلى أن النظرة البالغية هي النظرة 
األدبية الغنية اليت تتمثل اجلمال القويل يف األسلوب القرآين وتستبني 
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معارف هذا اجلمال وتستجلي قسماته يف ذوق بارع قد استشف 
 .خصائص التراكيب العربية

النفسية يف املعىن القرآين رمبا  مث أكَّد على صلة التفسري بعلم النفس فاللمحة
  .تكون أحسم خلالف بعيد الغور كثري الشعب بني املفسرين

وكذلك أكَّد على صلة التفسري بعلم االجتماع؛ فال بد للناظر يف كتاب اهللا 
تعاىل من النظر يف أحوال البشر يف أطوارهم وأدوارهم ومناشئ اختالف 

  )140( .ل وإميان وكفرأحواهلم من قوة وضعف وعز وذل وعلم وجه

م أديبة 1998م وتوفيت سنة 1912ولدت سنة : عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ - 3
وعاملة ومفسرة وهي زوجة األستاذ أمني اخلويل، أستاذة الدراسات القرآنية بكلية 
الشريعة ودار احلديث جبامعة القرويني، وعملت يف عديد من اجلامعات على 

رباط إىل بريوت، هلا العديد من املؤلفات من أمهها امتداد العواصم العربية من ال
فيما خيتص بالدراسات القرآنية اإلعجاز البياين للقرآن، التفسري البياين للقرآن 

الغفران : الكرمي، وعدد آخر من الدراسات األدبية منها حتقيقها لرساليت املعري
 )141( .والصاهل والشاحج، وغري ذلك الكثري

التفسري البياين فسرت فيه بعض قصار السور؛ يعد هذا   لبنت الشاطئ كتاب يف
الكتاب التطبيق العملي للنظرية اليت اعتقدت ا وهي نظرية زوجها وأستاذها 
أمني اخلويل، فهي تبدأ بذكر املفردات ومدلوالا اللغوية وعدد ورودها يف القرآن 

                                                             
، بتصرف 899-886، ص2، بتصرف واختصار، فهد الرومي، اجتاهات التفسري، ج317-306أمني اخلويل، مناهج جتديد،  -140

 .485-483، التفسري أساسياته واجتاهاته، فضل عباس ، 141-140ري القرآين، واختصار، حممد رجب البيومي، التفس
، 2أمحد العالونة، ذيل األعالم معجم تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، دار املنارة، جدة، ط -141

  .، باختصار96، ص2، ج2002
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وكثريا ما حتاول أن تربز  وأقوال املفسرين فيها، مث يأيت بعد ذلك دور املركبات،
  .ناحية بالغية وترشد إىل سر من أسرار التعبري

فالقاعدة اليت تنطلق منها يف منهجها لتفسري القرآن الكرمي هي ما نص عليها 
املقصد األول للتفسري أديب حمض وأنه ال  عدتاألستاذ أمني اخلويل؛ حيث 

أن يفقه أسلوبه الفذ  يستطيع أي باحث أو دارس للقرآن أن يبلغ مقصده دون
  )142( .ويهتدي إىل أسراره البيانية، كي ال يغيب عنهم شيء من دالالته

اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر : وقد مجع الدكتور فهد الرومي يف كتابه
قواعد منهج بنت الشاطئ يف تفسريها مع سوقه لألمثلة والشواهد، وسأكتفي 

  )143( :شواهد والتعليالتبذكر القواعد من غري األمثلة وال

  .العربة بعموم اللفظ القرآين ال خبصوص السبب: أوال

  .استقراء اللفظ القرآين يف كل مواضع وروده: ثانيا

  .االهتمام بداللة السياق: ثالثا

  .القرآن هو القاعدة: رابعا

  .ترك اإلطناب عما أُم يف القرآن الكرمي: خامسا

  .رفض التفسري العلمي التجرييب: سادسا

  .التفسري املوضوعي: سابعا
                                                             

  .، بتصرف15، ص1لكرمي، دار املعارف، القاهرة، جعائشة عبد الرمحن، التفسري البياين للقرآن ا -142
 .، بتصرف949-927، ص2اجتاهات التفسري، ج -143
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  :مناذج من تفسريها

 ٣٦: النازعات M  ¬    «    ª    ©  ¨L  :تقول يف تفسري قوله تعاىل
والقرآن يستعمل الربوز، وقوة الشخوص والظهور، يف موقف القيامة واحلساب، 

  :ومنه آيات

 M  O     N  M  L  K     J     I  HL ٩١ – ٩٠: الشعراء  

 MÁ  À  ¿Â  È  Ç  Æ  Å      Ä   ÃÉ  Ì    Ë     ÊÍ     Ñ   Ð   Ï  Î

L ١٦: غافر   

 M  B  A  @  ?    >   =   <  ;  :  9  8  7

J  I   H  G  F  E  D  CK    [L ٢١: إبراھیم 

 Mv  u   t  s  r  qw     |  {  z  y  xL 
  ٤٨: إبراھیم

ل اللغوي وهو شدة جهنم باجلحيم يف املصطلح الديين ملحوظ فيها األص وتسمية
النار الشديدة التأجج، وكل نار بعضها : تأجج نارها، فاجلحيم واجلُحمة يف اللغة

اجلمر الشديد االشتعال، : فوق بعض، وكل نار عظيمة يف مهواة، واجلاحم
  .التجحم التحرق حرصا وخبال أو غضبا: داء يف العني، ومن ااز: واجلحام
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البناء للمجهول تطّرد به الظاهرة األسلوبية يف صرف وإسناد الربوز إىل اجلحيم ب
النظر عمدا عن الفاعل ألحداث القيامة تقريرا لفاعليتها التلقائية وتركيزا لالنتباه 

  )144( .فيها

 :٢:التكاثر M  a  `  _  ^L  :وتقول يف تفسري لفظ املقابر يف قوله تعاىل
اءت القبور مخس مرات كما ولفظ املقابر مل يأت يف غري آية التكاثر على حني ج

  .جاء القرب مفردا يف سورة التوبة

وقد جتد الصنعةُ البالغية يف استعمال املقابر هنا جمرد مالئمة صوتية للتكاثر، وقد 
حيس أهل البالغة وحنس معهم فيها نسق اإليقاع ذه الفاصلة، فهل تكون املقابر 

  يف آية التكاثر لرعاية الفواصل فحسب؟

ع مقربة وهي جمتمع القبور واستعماهلا هنا يقتضيه معنويا، أنه اللفظ املقابر مج
 ،املالئم للتكاثر، الدال على مصري ما يتكالب عليه املتكاثرون من متاع دنيوي فان
هناك حيث جمتمع القبور وحمتشد الرمم ومساكن املوتى على اختالف أعمارهم 

السعة والعموم والشمول ال ميكن وطبقام ودرجام وأزمنتهم، وهذه الداللة من 
أن يقوم ا لفظ القبور مبا هي مجع لقرب، فبقدر ما بني قرب ومقربة من تفاوت 
يتجلى إيثار البيان القرآين املقابر على القبور، حني يتحدث عن غاية ما يتكاثر به 
املتكاثرون، وحني يلفت إىل مصري هذه احلشود من ناس يلهيهم تكاثرهم عن 

  .بتلكم املقابر اليت هي جمتمع املوتى ومزار الراحلني الفانني االعتبار

                                                             
 .155، ص1التفسري البياين للقرآن الكرمي، ج -144
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فتأويل املقابر بالقبور ليس إال أثرا لتناول مفردات القرآن تناوال لفظيا معجميا، 
جمردا عن إحياء سياقه وسره البياين، معزوال عن االستعمال القرآين الذي مل جيئ 

الصويت، وإمنا هي املالءمة املعنوية بني  باملقابر هنا رد املشاكلة اللفظية والرنني
التكاثر واملقابر مبا فيهما من سعة ومشول وعموم، وهو هو اإلعجاز البياين يوجز 
رحلة الدنيا وعربة املوت ونذر املصري يف أربع كلمات فحسب، تفجأ الالهني يف 

أداة " حىت"إال " أهلاكم التكاثر"ليس بينها وبني " زرمت املقابر"نشوة الدنيا بصدمة 
   )145( .غاية

هذا شيء من جهدها وهو بال شك عمل له قيمته وأثره من بعدها، ولكن النقص 
يعتري كل عمل بشري، فقد ذكر الشيخ فضل عباس عددا من امللحوظات على 

  :تفسريها أمجلها فيما يلي

مالحقتها للمفسرين فتأيت على أقواهلم مث تردها أو تبني ما فيها من قصور  -
 .ء باملعىنوعدم وفا

 .مث لومها هلم إليرادهم أقواال هي إىل احلشو أقرب على حد وصفها -
 .وبأم حيملون يف نفوسهم فكرة ما تسيطر عليهم فتأيت أقواهلم مشوشة -

  )146( .وغري هذا مما ذكره الشيخ مفصال ومشفوعا باألمثلة

 .م1973م وتويف فيها سنة 1879حممد الطاهر، ولد يف تونس سنة : ابن عاشور - 4
. شيخ اإلسالم املالكي وشيخ اجلامع األعظم يف تونس املعروف جبامع الزيتونة
 .امتاز مبتانة علمه، وسعة ثقافته، وعمق نظره، وكثرة تدويناته وحتقيقاته ومؤلفاته

                                                             
 .201-200، ص1التفسري البياين للقرآن الكرمي، ج -145
  .، بتصرف واختصار شديدين490-487التفسري أساسياته واجتاهاته، ص -146
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ومن أهم هذه املؤلفات على اإلطالق؛ تفسريه اجلامع التحرير والتنوير، وكتابه يف 
   .مقاصد الشريعة اإلسالمية

العالمة ابن عاشور تفسريه هذا يف حنو أربعني سنة، وقد كان هذا الكتاب كتب 
  )147(أول تفسري كامل شامل للقرآن الكرمي يصنف يف بالد تونس على مر التاريخ

لقد كان اهتمام ابن عاشور يف تفسريه للقرآن الكرمي موجهاً حنو فن البالغة 
هتممت يف تفسريي هذا ببيان وقد ا: ودقائقها ونكتها، يقول يف مقدمة الكتاب

وجوه اإلعجاز ونكات البالغة وأساليب االستعمال، واهتممت أيضا ببيان اتصال 
ومل أغادر سورة إال بينت ما : مث يقول... اآلي بعضها ببعض، وهو مرتع جليل 

أحيطُ به من أغراضها لئال يكون الناظر يف تفسري القرآن مقصورا على بيان 
؛ كأا فقر متفرقة، تصرفه عن روعة انسجامه، وحتجب عنه مفرداته،ومعاين مجله

واهتممت بتبيني معاين املفردات يف اللغة العربية بضبط وحتقيق، مما . روائع مجاله
خلت عن ضبط كثري منه قواميس اللغة، وقد بذلت اجلهد يف الكشف عن نكت 

  )148( .من معاين القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسري

  :ي تفسريه عشر مقدمات جليالت النفعوقد وضع بني يد

  .يف التفسري والتأويل وكون التفسري علما: املقدمة األوىل-

  .يف استمداد علم التفسري: املقدمة الثانية-

                                                             
، 27-25م، دار القلم، دمشق، 2005، 1خالد، حممد الطاهر بن عاشور عالمة الفقه وأصوله والتفسري وعلومه، ط الطباع، إياد -147

  . 558، 30، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج97-95بتصرف واختصار، 
  .8، 1التحرير والتنوير، ج -148
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  .يف صحة التفسري بغري املأثور، ومعىن التفسري وحنوه: املقدمة الثالثة-

  .فيما حيق أن يكون غرض املفسر: املقدمة الرابعة-

  .يف أسباب الرتول: اخلامسةاملقدمة -

  .يف القراءات: املقدمة السادسة-

  .يف قصص القرآن: املقدمة السابعة-

  .يف اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأمسائها: املقدمة الثامنة-

  .يف أن املعاين اليت تتحملها مجل القرآن تعترب مرادة ا: املقدمة التاسعة-

  .قرآنيف إعجاز ال: املقدمة العاشرة-

  :مناذج من استقراءاته يف كتاب اهللا تعاىل

يقول رمحه اهللا تعاىل يف مقدمته العاشرة اليت حتدث فيها عن إعجاز القرآن وحتت 
وقد تتبعت أساليب من أساليب نظم الكالم يف القرآن ": مبتكرات القرآن"عنوان 

¨  ©  M   ª :فوجدا مما ال عهد مبثلها يف كالم العرب، مثال ذلك قوله تعاىل

    ´  ³  ²  ±   °   ̄  ®    ¬         «L فإبدال، ١١ – ١٠: الطالق 
يفيد أن هذا الذكر ذكر هذا الرسول، وأن جميء الرسول هو " ذكراً"من " رسوالً"

، يفيد ١١: الطالق M    ´  ³  ²  ±   °L : ذكر هلم، وأن وصفه بقوله
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M  M  S  R  Q  P    O  N : أن اآليات ذكر، ونظري هذا قوله تعاىل

  V  U   TL 149( . ٢ - ١: البینة(   

وقد استقريت جبهدي عادات كثرية يف ": عادات القرآن"ويقول حتت عنوان 
إذا مل يرد " هؤالء"أن كلمة : اصطالح القرآن سأذكرها يف مواضعها، ومنها

قوله بعدها عطف بيان يبني املشار إليهم فإا يراد ا املشركون من أهل مكة، ك

±  M  ³  ² : ، وكقوله ٢٩: الزخرف M  l  k  j   iL : تعاىل

  ½      ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´L وقد : مث يقول.  ٨٩: األنعام
واادالت؛ حكاها بلفظ  استقريت أنا من أساليب القرآن أنه إذا حكى احملاورات

: له تعاىلدون حروف عطف، إال إذا انتقل من حماورة إىل أخرى، انظر قو" قال"

 M)  (  '  &  %  $  #  "  !*     -  ,  +

  2  1  0  /  .L إىل قوله ٣٠: البقرة ، : M  `  _  ^

a  L150( . ٣٣: البقرة(   

م أحد رواد الفكر اإلسالمي 1966م وتويف سنة 1906ولد سنة : سيد قطب - 5
يث، وأعالم األدب العريب وشهيد احلركة اإلسالمية ومنظر مسريا يف العصر احلد

انقطع إىل التأليف والكتابة، وانضم إىل مجاعة اإلخوان املسلمني، وقضى مدة 
طويلة يف السجون أخرج خالهلا عددا من أهم كتبه، منها جزء كبري من تفسريه 
يف ظالل القرآن، له العديد من املؤلفات منها التصوير الفين يف القرآن، ومشاهد 

                                                             
  .120، 1التحرير والتنوير، ج -149
  .123-122، 1التحرير والتنوير، ج -150
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قضى . الذي ضمنه خالصة فكره احلركيالقيامة يف القرآن، ومعامل يف الطريق 
شهيدا عندما أصر النظام املصري آنذاك على إعدامه حيث رفض االعتذار 

 .والتراجع عن مواقفه الدعوية وأفكاره احلركية
سنوات حىت أوفدته الوزارة إىل الواليات  8عمل يف وزارة املعارف موظفا مدة 

فيها بزيارة اجلامعات واملعاهد  املتحدة األمريكية يف رحلة عملية ميدانية يقوم
العلمية يف أمريكا، ويطلع على مناهجها التعليمية ليعود فيطبقها على مناهج 

    )151( .التعليم يف بالده

أما كتابه التصوير الفين يف القرآن فيقوم على فكرة أن هذا التصوير هو األداة 
يات األحكام بالطبع، املفضلة للتعبري والقاعدة األساسية يف الكتاب العزيز، عدا آ

وهذا التصوير ليس للمعاين اردة فقط، بل هو للحاالت النفسية واحلوادث 
التارخيية والقصص واألمثال كذلك، وهذا التصوير يقوم على التجسيم احملسوس 
والتخييل، وهو إذ يأيت بأمثلة لكل ذلك يشعر القارئ  وكأنه أمام مناظر بديعة 

ن أبدعتها ريشة فنان، بل واحلق يقال إن ما حتدثه تصور حاالت من مشاهد الكو
ويتحدث بعد ذلك عن . اآليات يف النفس أعظم وأكثر روعة وأشد أثرا من تلك

التناسق الفين يف اآليات من إيقاع بني أجزائها وتالؤم بني ألفاظها ومعانيها، 
    )152( .ومواقع كمواقع النجوم لكلماا

هنا أقف قليال ألذكر مثال واحدا على هذه املعاين اليت ذكرها سيد لنقف  ولعلي
هذا ظامل يقف يوم : على روعة هذه األداة املفضلة يف التعبري القرآين، يقول سيد

                                                             
 .املصادر اإلسالمية، حممد علي شاهني، كتاب خمطوط -151
  .478-477التفسري أساسياته واجتاهاته، ص -152
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القيامة وكأمنا هو واقف وحده على املسرح يبدئ ويعيد يف الندم، حىت لتهم بأن 
املدة اليت يستغرقها قصرية نسبيا، ولكن مع أن ! كفى يا أخانا فال فائدة: تقول له

M  o  n  m      l  k  j    i  h  g  :خييل أا طويلة طويلة

  |    {  z  y  x  w     v    u   t  s  r  q   p

¡    �   ~      }¢     §  ¦   ¥  ¤  £L الفرقان :

ة ، فهذا الندم الطويل والتذكر ملا مضى مصحوبا بالنغمة الطويل٢٩ – ٢٧
املمطوطة واملوسيقى املتموجة املديدة، خييل إليك الطول ولو أن اللفظ نسبيا قليل 

  )153( .وإطالة موقف الندم تتسق مع التأثري الوجداين املطلوب

  يف ظالل القرآن

وهو تفسريه اجلهري، ومنهجه العملي الذي أراد صاحبه رمحه اهللا أن يطبق نظرية 
  .الفين آنف الذكرأبدعها قلمه هو يف كتابه التصوير 

حىت أمت تفسري القرآن " املسلمون"فبدأ بنشره على هيئة مقاالت شهرية يف جريدة 
  .كامال على هذا النهج يف سنة وأربعة أشهر

أما منهجه يف تفسريه فامتاز بعدد من األسس،  قام بتفصيلها الدكتور فهد الرومي 
  :خشية اإلطالة يف كتابه اجتاهات التفسري وسأكتفي بذكرها من غري شرح

  .األسلوب األديب: أوال

                                                             
  .138التصوير الفين يف القرآن، ص -153
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  .تذوق النص القرآين: ثانيا

  .الواقعية احلركية: ثالثا

  .التفسري اجلمايل الفين: رابعا

  .استيحاء النص دون مقررات سابقة: خامسا

  .الوحدة املوضوعية: سادسا

  .ترك اإلطناب عما أُم يف القرآن: سابعا

  .التحذير من اإلسرائيليات: ثامنا

  .ترك االختالفات الفقهية: عاتاس

 .اجتناب اإلغراق يف املسائل اللغوية: عاشرا

  )154( .رفض التفسري العلمي: حادي عشر

لقد كان حريا يب أال أقف عند هذه النقاط جممال دون تفصيل، وموردا دون 
تعليل، وذاكرا دون وقوف وشرح وإسهاب، ولكين قدمت العذر من خشية 

هذه الدراسة، خاصة أين ال أقف هنا على درس  اإلطالة واخلروج عن غاية
وطرائق التفسري، وإمنا أعرض هلا موضحا ومقدما بني يدي اجتاهات التفسري 

  .دراسيت لسورة الرمحن

                                                             
  . ، بتصرف1050-999، ص2اجتاهات التفسري، ج -154
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فقد بقي لنا يف هذا الباب أن ال ننسى حق من كان الوسيط األمني والناقل  :وبعد  
هم الذين كان هلم كبري األثر وعظيم الفضل  الدقيق عن اجليل الذي دونا خربه آنفا، فهؤالء

يف دراسة أعمال تلك الثلة املباركة من العلماء من لدن األستاذ اإلمام صاحب اإلشراقة 
العلمية األوىل يف العصر احلديث، ألنه إمنا كان قيام دراسات ممنهجة على أسس علمية دقيقة 

هد بذله هؤالء العلماء الوسطاء قام حتفظ هلم حقهم وتذكّر الناس بفضلهم، إمنا كان ذلك جب
على أكتافهم فأسهروا ليلهم ومحلوا أقالمهم ودونوا وكتبوا؛ فأذاعوا بني الناس علمهم 
وشرحوا لطلبة العلم كتبهم، وهذه سنة العلم ودأب العلماء، خلف أمني ينقل عن سلف 

  :عظيم، فأذكر على سبيل املثال دومنا حق أوفيه أو واجب أؤديه

م عميد كلية اللغة العربية جبامعة 1923ولد سنة : ور حممد رجب البيوميالدكت - 1
املنصورة، حفظ القرآن يف صغره، والعديد من املتون ودواوين الشعراء، أصدر 
كتابني عن البيان القرآين، أحدمها خطوات التفسري البياين والذي عرض فيه جلهود 

الصحابة رضوان اهللا عليهم إىل ما الذين حاولوا جتلية هذا البيان ابتداء من عصر 
 .سطره احملدثون

والكتاب الثاين هو البيان القرآين حتدث فيه عن املظاهر املتعددة يف هذا البيان 
وحتدث عن جزالة القرآن ودقته وحقيقته وجمازه وقصصه واتساق آياته، وعن 

متميز الوحدة املوضوعية يف آراء العلماء واملفسرين، والدكتور البيومي أديب 
  )155( .وكاتب مكثر

ترعرع يف أحضان عائلة  1933ولد سنة : األستاذ الدكتور فاضل السامرائي - 2
متمسكة بدينها ونشأ حمبا للقرآن والعربية، درس اللغة العربية يف دار املعلمني 

                                                             
 . 496أعالم الصحوة، التفسري أساسياته واجتاهاته،  -155
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العالية يف بغداد مث أكمل دراسة الدكتوراة يف جامعة عني مشس يف مصر، مث عاد 
معتها، وعين فيها عميدا لكلية الدراسات اإلسالمية إىل بغداد ودرس يف جا

املسائية، وهو اآلن أستاذ مادة النحو والتعبري القرآين يف جامعة الشارقة، وله على 
 .شاشة قناة الشارقة برنامج أسبوعي يعرض فيه اللمسات البيانية يف القرآن الكرمي

  :قرآن وبيانه منهاأصدر العديد من الكتب املتخصصة، وكثري منها اهتم بال

وهو دراسة يف اإلعجاز البياين للقرآن من خالل النص القرآين، : التعبري القرآين -
من حيث التشابه واالختالف يف التعبري والتقدمي والتأخري والذكر واحلذف 
وما إىل ذلك، وحتدث فيه أيضا عن السمة التعبريية للسياق واحلشد الفين يف 

 .القصص القرآين
يتحدث فيه عن اإلبدال والوصف واإلفراد : مة يف التعبري القرآينبالغة الكل -

 .والتثنية واجلمع وتعاور املفردات
يف هذا الكتاب خيتار املؤلف آيات من : ملسات بيانية يف نصوص من الترتيل -

الكتاب العزيز ليستخرج منها درر البيان القرآين ويدل على مواطن الفن 
 .آين الرفيعواجلمال يف التعبري الفين القر

ج فيه املؤلف أسلوب القدماء يف تفسري ): جزءان(على طريق التفسري البياين  -
السورة آية آية ولكنه تفسري بياين ال حتليلي وقد كان هذا الكتاب اإلشارة 
األوىل يل لدراسة سورة الرمحن يف هذه البحث، وقد كان اجلزء األول منه يف 

 .ه بثان درس فيه سوريت يس ولقمانتفسري عدد من قصار السور، مث أتبع
)156(   

لئن كنت قد حرمت من لقاء كثري من العلماء : األستاذ الدكتور فضل حسن عباس - 3
الذين تتوق النفوس للقائهم والتحدث إليهم، وتشتاق األبصار الرانية إىل رؤيتهم 

                                                             
  . www.lamasaat.8m.comائي، موقع ملسات بيانية للدكتور فاضل السامر -156

http://www.lamasaat.8m.com
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والنظر إىل وجوههم، لظروف زمانية ومكانية حالت بيين وبني هذا اللقاء؛ فقد 
كرمين اهللا بلقاء آخرين قرت عيين برؤيتهم واستقرت نفسي باجللوس معهم أ

إن على رأس هذه الثلة : وأنست روحي بالتحدث إليهم، ولست مبالغا إن قلت
 .املباركة من العلماء األستاذ الدكتور فضل عباس أمد اهللا يف عمره ونفع به

ة من علمه الثر الغزير، فللشيخ لقد أكرمين اهللا حقا بلقاء هذا الشيخ اجلليل واإلفاد
عباس حضور يف النفس قوي، فهو الكاتب البليغ واملتحدث البديع والعامل البحر، 
صاحب البصرية النافذة واألذن الواعية والرأي السديد واحلجة الباهرة، لقد أنضى 
الشيخ مطايا عمره يف كتاب اهللا تعاىل يردد آياته، ويفسر عباراته، ويشرح للناس 

عسر عليهم فهمه منه، فتارة يكتب وأخرى خيطب وثالثة يلقي دروسه مذيعا  ما
وللشيخ درس أسبوعي يف كل اثنني، يلقي فيه من درر . أو حماضرا أو واعظا

  .القرآن وعلوم احلديث، ومسائل الشرع؛ على ثلة من جلسائه وخلصائه ومريديه

ن كلّها يف القرآن أصدر الشيخ العديد من الكتب واملؤلفات، جلّها إن مل يك
وعلومه؛ فكتب يف علوم القرآن كتابه اجلامع املانع إتقان الربهان يف علوم القرآن، 

ن وما زالت مناهجه كتبا عديدة صدر منها كتابان اثناوكتب يف التفسري و
السلسلة تتواىل، وكتب يف البالغة كتبا ثالثة، وكتب أيضاً يف القراءات واإلعجاز 

اب الذي حتدث فيه عن اإلعجاز خصص جزءا كبريا منه القرآين، وهذا الكت
لإلعجاز البياين، وترى بصمات الشيخ يف هذا اجلزء واضحةً جلية فهو ال يكتفي 

 .بنقل أقوال السابقني وإيرادها بل تراه ينقدها ويضيف جديدا ويبدع يف كل حني

يت تعطيها حتدث الشيخ يف هذا الكتاب عن الكلمة القرآنية وخصائصها والقيم ال
هذا املفردات، ورد دعوى الترادف يف القرآن، وكذلك حتدث عن احلرف 
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ورسالته واستعماله خمتلفا يف أماكن متشاة، وحتدث عن اجلملة القرآنية يف حماور 
التأكيد يف آيات وتركه يف أخرى، وحذف كلمات يف آيات وذكرها يف : ثالثة

 أخرى، وكذلك حتدث عن الفاصلة أخرى، وتقدمي كلمات يف آيات وتأخريها يف
  .القرآنية وإعجازها، مث فصل يف قضية التكرار ودعوى الزيادة

. أطال اهللا عمر الشيخ ونفع األمة بعلمه وأحىي مواا بغيثه املنهمر الصيب النافع
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  بني يدي السورة: املبحث األول
سورة الرمحن سورة مكية على الراجح من قول العلماء، وقد تكون مبكرةً يف الرتول،   

تركيز عليها كبريا يف تلك املرحلة املبكرة من وهذا يقتضي أا تعاجل أصول العقيدة اليت كان ال
  .الدعوة اإلسالمية، كما يف مجيع السور اليت أمجع العلماء على مكيتها

والسورة كما هو واضح ابتدأت بالتنويه بنعم اهللا الظاهرة وآالئه الباهرة، وابتدأت من   
ى، وهو هبة السماء إىل ذلك بنعمة القرآن الكرمي، كيف ال وهو املنة الكربى والنعمة العظم

األرض، والقانون املهيمن على أهلها، والنفخة اإلهلية يف أرواحهم، واليت متدهم إحساساً 
بالوجود وشعوراً باحلياة، ولذلك قُدم بالذكر على خلق اإلنسان؛ فبالقرآن تتحقق لإلنسان 

  .٢: الرحمن M  K  J  IL معىن اإلنسانية، 

رى جليلة من صحائف الوجود، ناطقة بوجوب شكر اهللا مث تال ذلك تعداد لنعم أخ  
تعاىل واإلكثار من ذكره واحلث على عبادته؛ الشمس والقمر، والنجم والشجر، ومساء 
مرفوعة بال عمد، وأرض مزروعة بال جهد؛ يف هذا كله ويف غريه أيضاً إشارة إىل ارتباط 

 M   Y  X  W   VLالوجود خبالقه املبدع، واتصال الكون بصانعه العظيم، 
   .٦: الرحمن

ويف هذه السورة أيضاً حديثٌ عن قدرة اهللا تعاىل فيما أتقن من خلْق، وما أبدع من   
إنشاء؛ خلْق اإلنسان، وخلْق اجلانّ، وتسيري األفالك، وتسخري السفن اليت متخر عباب البحر 

  . ٢٤: الرحمن M        G  F  E  D  C       IL وكأا اجلبال الشاهقة عظمةً وضخامة 
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وبعد ذلك ويف سرعة واضحة وإشارة الحمة، يعظ القرآنُ الناس بالفناء والتالشي،   
والطي والتواري، عن صفحة الوجود، حيث يفرغ من كل حي، ويتجلى وجه الكرمي الباقي 

  .٢٧: الرحمن M  Z  Y  X  W  V  U   TL منفردا بالبقاء واجلالل، 

دالّة واللمحة السريعة خيلُص إىل التذكري بيوم احلشر واجلزاء، ومن هذه اإلشارة ال  
حيث يعرض ملشهد االنقالب الكوين، وما يعقبه من مشاهد احلساب ومشاهد العذاب 
والثواب؛ فارمون األشقياء تجمع أقدامهم إىل جباههم ويقذفون على هذه اهليئة يف النار، 

نعيم إىل جنتني اثنتني ذوايتْ أفنان ندية ريانة نضرة، واملتقون املؤمنون، يساقون بالتكرمي وال

?  @  M  C  B  A ومن دوما أخريان، أكرمنا اهللا بنعيمه وجعلنا من أهل جنته، 

  DL ٤٦: الرحمن.  

ويف ختام السورة تسبيح باسم اجلليل الكرمي صاحب النعمة الكربى واملنة العظمى   

فين كل حي ويبقى وجهه الكرمي، على اإلنسان وعلى كل خملوق، الذي ي M  Y   X  W  V

   \  [   ZL 157(. ٧٨: الرحمن(  

  

  

                                                             
حممد الطاهر بن عاشور، . 3458-3445، ص6م، دار الشروق، القاهرة، ج1988، 15سيد قطب، يف ظالل القرآن، ط -157

الزخمشري، حممود بن عمر، الكشاف، . 216-214، ص27م، مؤسسة التاريخ، بريوت، ج2000، 1التحرير والتنوير، ط
م، دار القرآن 1981، 5حممد علي الصابوين، صفوة التفاسري، ط. 432، ص4وت، جم، دار الكتب العلمية، بري2003، 3ط

م، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، 1985، 1سعيد حوى، األساس يف التفسري، ط. 293-292، ص3الكرمي، بريوت، ج
الكتاب العزيز، املكتبة  الفريوزبادي، حممد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز يف لطائف. 5648-5645، ص10القاهرة، ج

م، دار الفكر، 2003، 2وهبة الزحيلي، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، ط. 448- 447، ص1العلمية، بريوت، ج
  .207- 206، 14دمشق، ج
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  تصنيف السورة: املبحث الثاين

  )مكية أم مدنية(نسب السورة : املطلب األول

إن : كما أشرت سابقا إىل ترجيح كون سورة الرمحن سورةً مكية، أعود هنا للقول  
  .تابعنيهذا القولَ هو قولُ مجهور الصحابة وال

أا جاءت ردا على قول  –وهو ما سيعرض الحقا  –وقد ذكروا من سبب نزوهلا   

M  b  a  `     _  ^  ]  \  [  Z    Y  X : املشركني احملكي يف القرآن

  d  ce    fL ة. ٦٠: الفرقانفيكون نزوهلا بعد سورة الفرقان وهي سورة مكي.  

%  M : للمشركني حمكي يف قوله تعاىل وكذلك ما جاء أا رد على قولٍ آخر  

'  &(    2L ة. ١٠٣: النحلفيكون نزوهلا كذلك بعد سورة النحل املكي.  

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : وقد روي أن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت  
: عليه وسلم وهو يصلي حنو الركن قبل أن يصدع مبا يؤمر واملشركون يسمعون، يقرأ

M z    }  |  {L)158(   وهذا يقتضي نزوهلا قبل سورة احلجر.  

ويف السرية أن ابن مسعود جهر بقراءا يف املسجد حىت قامت إليه أندية قريش   
ما مسعت قريش هذا القرآن يجهر به : ، وذلك أن الصحابة قالوافضربوه وذلك قبل اهلجرة

إنا خنشى عليك وإمنا نريد رجال  :أنا، فقالوا: قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود

، ٢ –١:الرحمنMJ  I  H  GL  :له عشرية مينعونه، فأىب مث قام عند املقام فقال
                                                             

  .26955: ، رقم517، 44أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، ج -158
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هو : ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: مث متادى رافعا ا صوته وقريش يف أنديتها، فتأملوا وقالوا
  )159( .يقول الذي يزعم حممد أنه أنزل عليه، مث ضربوه حىت أثروا يف وجهه

وهناك قول آخر يرجح مدنية سورة الرمحن، وهو رأي مجاعة من التابعني عن ابن   
عباس، وأا نزلت يف صلح احلديبية عندما أىب سهيل بن عمرو أن يكتب يف رسم الصلح 

  )160(".بسم اهللا الرمحن الرحيم"

  .وكذلك نسب إىل ابن مسعود أا مدنية

`  M    :ا سوى آية منها، هي قوله تعاىلونقل قول آخر عن ابن عباس يؤكد مكيته

d  c  b  ae    k  j  i  h      g         fL ولكنه استثناء يأباه السياق ٢٩: الرحمن ،.  

وأا نزلت قبل سورة احلجر وسورة فاطر،  –واهللا أعلم  –وذا تتأكد مكية السورة 
  )161( .وبعد سورة الفرقان

الباحث من تأكيد مكية السورة، وكذلك بعد دراسة ولعلَّ يف دراسة السياق ما ميكّن 
واليت  –خصائص الطابع املكي يف القرآن الكرمي، ومن هنا ميكن القول إن أغراض السورة 

تشري جبالء إىل تأكيد أصول العقيدة اإلسالمية يف نفوس املسلمني  –ذُكر جزء منها سابقا 
كيزها على مشاهد البعث واجلزاء بعد تطهريهم من أوضار الوثنية اجلاهلية، وكذلك تر

                                                             
، دار الكتب العلمية، 2002، 2، وابن األثري يف أسد الغابة، ط315-314، 1، دار الفكر، ج1أخرجه ابن هشام يف السرية، ط -159

  .386-385، 3بريوت، ج
  .1783: صلح احلديبية، رقم: ، ومسلم يف اجلهاد والسري، باب4251: عمرة القضاء، رقم: أخرجه البخاري يف املغازي، باب -160
م، رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية 1991، 1العزيز، طعبد احلق بن عطية األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب  -161

ابن عاشور، التحرير . 149-148، ص15اآللوسي، روح املعاين، دار الفكر، بريوت، ج. 178-177، ص14بدولة قطر، ج
  .206-204، 14التفسري املنري، ج. 215-214، 27والتنوير، ج
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ركن ركني من أصول  –كما هو معلوم  –ومشاهد العقاب والثواب، وهذه املوضوعات 
  .القسم املكي يف القرآن

والنظر كذلك إىل أسلوب السورة وما فيه من جزالة يف تقرير القواعد وعرض 
ورة، فكانت آيات الوعيد املشاهد وقصر اآليات، وما امتازت به آيات الوعد والوعيد يف الس

قوارع مزجمرةً غاضبة كأمنا هي الرعد القاصف، وكانت آيات الوعد النسيم العاطر سالسة 
  )162( .وعذوبة؛ كل ذلك خري دليل على مكيتها

  )163(سبب الرتول: املطلب الثاين

من ذوات األسباب، وليس كل سورة يف  –كما بدا يل  –ليست سورة الرمحن   
منه يقتضي نزوهلا سببا معروفا كان أم جمهوال، فالقرآن الكرمي كتاب هداية القرآن أو كل آية 

وتشريع يصلح خلطاب الناس كلّ الناس يف كل مكان وعلى امتداد الزمان، ومحل اآلية أو 
السورة على مناسبة أو سببٍ إبطالٌ ملراد اهللا من الترتيل وحصر لكتاب اهللا يف زمان نزوله، 

إن القرآن كتاب جاء ": التحرير والتنوير"مقدمته اخلامسة لتفسريه اجلامع يقول ابن عاشور يف 
 هلدي أمة والتشريع هلا، وهذا اهلدي قد يكون وارداً قبل احلاجة، وقد يكون خماطَباً به قوم
على وجه الزجر أو الثناء أو غريمها، وقد يكون خماطبا به مجيع من يصلح خلطابه، وهو يف 

ليات تشريعية وذيبية، واحلكمة يف ذلك أن يكون وعي األمة لدينها مجيع ذلك قد جاء بك

                                                             
عدنان حممد : ، انظر376-375، ص1م، دار الفرقان، عمان، ج1997، 1، إتقان الربهان يف علوم القرآن، طفضل عباس -162

: ، حتت عنوان4-1، النقاط من218-217، دار األعالم، عمان، 2005، 1زرزور، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه، ط
  .20، دار الشروق، القاهرة، 2004، 8قطب، دراسات قرآنية، ط الفروق البيانية واألسلوبية، حممد

  . ملقصد من هذا املطلب اإلشارة إىل املعىن الوارد يف بدايته؛ وهو عدم وجوب ارتباط كل آية مبناسبة نزولا -163
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وهذه كتب  )164( .سهالً عليها، وليمكن تواتر الدين، وليكون لعلماء األمة مزية االستنباط
  .علوم القرآن زاخرة ذا املعىن يف أبواب أسباب الرتول

ون يف كتبهم سأعيد ولقد أشرت يف املطلب السابق إىل أسباب نزولٍ ذكرها املفسر  
ذكرها لإلشارة إىل أنه مل يذكر هلذه السورة أسباب نزول يف الكتب املعنية بذلك، ككتاب 
الواحدي والسيوطي أو غريمها، وعلى هذا فالقول ما ذكره ابن عطية يف تفسريه احملرر الوجيز 

  .وابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير

قول املشركني احملكي يف  –أي سورة الرمحن –إن سبب نزوهلا : يقول ابن عاشور  

M  d  c  b  a  `     _  ^  ]  \  [  Z    Y  X  :قول اهللا تعاىل

  fL ة السورة٦٠: الفرقانح مكي165( .، وهو ذاته قول ابن عطية عندما رج(  

 M'  &  %(    2L : وقيل يف سبب الرتول قولَ املشركني: أيضاويقول   
بأن اهللا هو الذي علم النيب صلى اهللا عليه وسلم آن على مزاعمهم فرد القر، ١٠٣: النحل

القرآن، وكذلك رد على مزاعمهم أن القرآن أساطري األولني أو أنه سحر أو أنه كالم كاهن 
  )166( .أو شعر

يف أول كالمه على سورة الرمحن حديثَ  –وغريه من املفسرين  –ذكر ابن كثري   
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مد بن املنكدر أنه قالجابر الذي رواه الترمذي عن حم

لقد قرأا على : على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرمحن من أوهلا إىل آخرها، فسكتوا فقال
                                                             

  . 177، ص14احملرر الوجيز، ج. 215، ص27التحرير والتنوير، ج -164
  . 207-204آن وإعجازه، زرزور، علوم القر: ، ويف هذه املقدمة عظيم نفعٍ ملن أراد الفائدة، وانظر48، ص1التحرير والتنوير، ج -165
  . 216-215، ص27التحرير والتنوير، ج -166
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M  z : اجلن ليلة اجلن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله تعاىل

  }  |  {L  167( .ب فلك احلمدال شيء من نعمك ربنا نكذ: قالوا(  

نزول، وإمنا هو فضل للسورة  سببا احلديث كما هو واضح وجلي ليس ولكن هذ  
أو إخبار من النيب لصحابته برتول سورة جديدة قرأها عليهم وقد كان من قبل قرأها على 

  .اجلن فكانوا أحسن ردا من الصحابة، فقال ما قال عليه الصالة والسالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
واحلديث أخرجه . 415، ص3م، دار القرآن الكرمي، بريوت، ج1981، 7حممد علي الصابوين، خمتصر تفسري ابن كثري، ط -167

  .بهذا حديث غري: ، وقال عقبة3291: ومن سورة الرمحن، رقم: الترمذي يف كتاب أبواب تفسري القرآن، باب
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  توصيف السورة: املبحث الثالث

  ترتيبها يف التالوة والرتول: املطلب األول

سورة الرمحن يف التالوة هي السورة اخلامسة واخلمسون يف املصحف العثماينّ، وهي   
الذاريات، الطور، النجم، القمر، وهي يف : السورة اخلامسة من قسم املفصل، بعد سور

  . سورة الواقعةويليها يف العثماين. مصحف ابن مسعود أولُ املفصل

فلم يحقق القول برتبتها  –وقد مت اإلشارة إىل ذلك  –أما بالنسبة لترتيبها يف الرتول   
فمن بىن قوله على مدنيتها عدها ثامنة وتسعني، وجعلها بعد . لالختالف الواقع يف زمن نزوهلا

  .سورة الرعد وقبل سورة اإلنسان

ا ثالثة وأربعني، وجعلها قبل سورة فاطر عده –وهو الراجح  –ومن بىن على مكيتها   
  .وبعد سورة الفرقان

وآياا عند أهل الشام والكوفة مثان وسبعون، وعند أهل مكة واملدينة سبع وسبعون،   
  )168( .وعند أهل البصرة ست وسبعون

  فضلها: املطلب الثاين

، لكل شيء عروس: عن علي رضي اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  
  )169( .وعروس القرآن سورة الرمحن

                                                             
  . 149- 148، ص15روح املعاين، ج. 5639، ص10األساس يف التفسري، ج. 215، 27التحرير والتنوير، ج -168
: ، رقم37، 6هـ، بتحقيق حممد السعيد بسيوين زغلول، ج1410أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان، دار الكتب العلمية، بريوت،  -169

2494.  



119 

 

عرائس : لكل جنس أو نوع واحد من جنسه يزينه، تقول العرب: وظاهر املعىن أي  
اإلبل لكرائمها؛ فإن العروس تكون مكرمة مزينة مرعية من مجيع األهل باخلدمة والكرامة، 

 اجلنة ووصف سورة الرمحن بالعروس تشبيه ما حتتوي عليه من ذكر احلَبرة والنعيم يف
ال عطر بعد عروس، : بالعروس يف املسرة والبذخ، تشبيه معقول مبحسوس، ومن أمثال العرب

مبا يكثر على  M    }  |  {  zL : أو تشبيه ما كثر فيها من تكرير قوله تعاىل
  )170( .ي يف كل ما تلبسهالعروس من احلَلْ

دى شكر ما أنعم اهللا من قرأ سورة الرمحن أ: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  )171( .عليه

اتل : أن قيس بن عاصم املنقري قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: ويف تفسري القرطيب  
واهللا إن له : أعدها، فأعادها ثالثا، فقال: علي مما أنزل عليك، فقرأ عليه سورة الرمحن، فقال

هذا بشر، وأنا أشهد أال  لطالوة، وإن عليه حلالوة، وأسفله ملغدق، وأعاله مثمر، وما يقول
  )172( .ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه : وعن جابر بن عبد اهللا أنه قال  
لقد قرأا على اجلن ليلة اجلن : فقرأ عليهم سورة الرمحن من أوهلا إىل آخرها، فسكتوا فقال

                                                             
  . 214، 27التحرير والتنوير، ج -170
  . 443، 4جالكشاف،  -171
  . 151، ص17أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ج -172
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M  |  {  z : أتيت على قوله تعاىلفكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما 

  }L     173( .ال شيء من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد: قالوا(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

احلديث عن سبب الرتول، وذلك ألنه واضح وصريح  ، تكرر هذا احلديث مرتني، هنا وعند415، ص3خمتصر تفسري ابن كثري، ج -173
   . سببا للرتول واهللا تعاىل أعلم هناك ردا على من عده، كما جاء يف فضل السورة
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  مناسبة السورة ملا قبلها وما بعدها: املبحث الرابع

  مناسبتها ملا قبلها: املطلب األول

ددة يف سورة القمر محلة مفزعة عنيفة على املكذبني بالنذر، وفيها عرض ملشاهد متع  
من مصارع األقوام املكذبة الكافرة، ويف ختام السورة إشارة سريعة خاطفة إىل عاقبة هذه 

M  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç : األقوام الضالة املستكربة

  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  ÑL ٤٨ – ٤٦: القمر  ،
عوتفصيل يف سورة الرمحن من وصف ملرارة  وهلذه اإلشارة اخلاطفة وهذا اإلمجال السريع توس

الساعة، وإشارة إىل شدا، وعرضٍ  ملشهد االنقالب الكوين احلاصل عندئذ، مث وصف للنار 

!  "  #   $  %  &  '  )   (  *  +  ,  M : وأهلها

  9  8  7  6  5  4  3     2  1  0  /  .  -L٤٤ – ٤١: الرحمن.  

تان مها كذلك إشارة سريعة للمتقني وما يستحقونه ويف ختام سورة القمر آيتان اثن

:  ;     >  =  <  ?  @  M : من ثواب جزاًء ملا قدموا من إميان وثيق وعمل صاحل

   F  E  D  C  B   AL وقد كان تفصيل هذا اإلمجال يف  ٥٥ – ٥٤: القمر ،

@  M ?   B  A : سورة الرمحن عندما ذكر اخلائفني مقام رم، واملشفقني من عذابه

  D  CL ة وعيون جارية  ٤٦: الرحمنهذه اجلنان من أفنان ندي هتوملا ح وصف ومن ثَم ،
  .وفاكهة وفرية
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فصل إمجال سورة القمر يف سورة الرمحن أمت تفصيل على الترتيب : يقول اآللوسي
لنار وأهلها الوارد يف اإلمجال، فبدأ بوصف مرارة الساعة، واإلشارة إىل شدا، مثّ وصف ا

و ، ومل يقل الكافرون أ٤١: الرحمن M  '   #  "  !L : ولذا قال سبحانه

، مث ٤٧: القمر M  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL  :ه، التصاله معىن بقوله تعاىل هناكحنو

 ٤٦: الرحمن M  D  C  B  A  @  ?L  :ل تعاىل فيهمذا قالهلها ووصف اجلنة وأ

لفاظ يف التفصيل ، لتتوافق األو حنوهن آمن أو أطاع أومل: ومل يقل ،وذلك هو عني التقوى
لواملفص، وي174( .كر أن هذه السورة كالشرح آلخر السورة قبلهامبا ذُ عرف(  

: القمر M   F  E  D  CL  :ز قوله سبحانهبروملا أ: يانيب حمث قال نقال عن أ

 :فتني اجلليلتني؟ فقيلاملتصف اتني الصمن :  يسأل ويقولن سائال، بصورة التنكري فكأ٥٥

 M  H  GL 175(.١: الرحمن(   

مم السالفة من يف السورة السابقة ما نزل باأل ا عدملّ: بو السعود يف تفسريهويقول أ
ر حلمل الناس على سن قد يمنها أن القرآ ضربٍ ن عقيب كلِّوبي ،ضروب نقم اهللا عز وجل

د يف هذه السورة الكرمية ما أفاض عد ؛عراضهم عن ذلك، ونعى عليهم إالتذكر واالتعاظ
 ثر كل فن، وأنكر عليهم إفاقيةمه الدينية والدنيوية األنفسية واآلنام من فنون نععلى كافة األ

  )176( .منها إخالهلم مبواجب شكرها

                                                             
  . 149، ص15روح املعاين، ج -174
  . 149، ص15روح املعاين، ج -175
التفسري . 176، ص8أبو السعود حممد بن حممد العمادي، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، دار املصحف، القاهرة، ج -176

  .206-205، 14املنري، ج
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  مناسبتها ملا بعدها: املطلب الثاين

  : عرضت سورة الرمحن ألصناف ثالثة من الناس

  .ستحقوه من عذاب أليمارمون وما ا: الصنف األول

، ٤٦: الرحمن M  D  C  B  A  @  ?L : السابقون: الصنفان اآلخران

  .ولكن من غري تسمية أو حتديد ، ٦٢: الرحمن M  ¿  ¾  ½  ¼L : وأهل اليمني

ويف سورة الواقعة تفصيل هلذه الصنوف الثالثة من الناس مع تسميتهم وذكر مراتبهم 

M  v  u : دار اآلخرة؛ ارمون والسابقون وأهل اليمنيوما ينالونه من استحقاق يف ال

  x  wL ويف سورة الواقعة نرى أن أصحاب اجلنة : ، يقول سيد يف الظالل ٧: الواقعة
أي يف  –فريقان كبريان، مها السابقون املقربون وأصحاب اليمني ولكل منهما نعيم، فهنا 

 M  D  C  B  A  @  ?L : اىلنلمح أن هاتني اجلنتني يف قوله تع –سورة الرمحن 
، مها لفريق ذي مرتبة عالية، وقد يكون فريق السابقني املقربني املذكورين يف ٤٦: الرحمن

، من دون ٦٢: الرحمن M  ¿  ¾  ½  ¼L سورة الواقعة، مث نرى جنتني أخريني
  )177( .هاتني، ونلمح أما لفريق يلي ذلك الفريق، وقد يكون هو فريق أصحاب اليمني

سورة الرمحن وسورة الواقعة متواخيتان يف أن يف كل منهما وصف : ول اآللوسييق
ملا قبلها أنه تتضمن  –أي الواقعة  –مناسبتها : القيامة واجلنة والنار، وينقل عن أيب حيان

العذاب للمجرمني والنعيم للمؤمنني، وفاضل سبحانه بني جنيت بعض املؤمنني وجنيت بعضٍ 

                                                             
  . 3457، ص6ظالل القرآن، ج يف -177



124 

 

كلفون بذلك إىل كافر ومؤمن فاضل ومؤمن مفضول، وعلى هذا جاء آخر منهم، فانقسم امل
: ابتداء هذه السورة من كوم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقني، وقال بعض األجلَّة

M  Ã : ، بقوله سبحانه١: الواقعة M  `  _  ^   ]L  :انظر إىل اتصال قوله تعاىل

  É  Å  ÄL ن على ذكر انشقاق السماء ويف وأنه اقتصر يف الرمح، ٣٧: الرحمن
الواقعة على ذكر راألرض، فكأن السورتني لتالزمهما واحتادمها سورة واحدة، فذكر يف  ج

كل شيء وقد عكس الترتيب فذكر يف أول هذه ما يف آخر تلك ويف آخر هذه ما يف أول 
 النبات مث خلقِ الشمس والقمر مث ذكرِ القرآن مث ذكرِ تلك، فافتتح يف سورة الرمحن بذكرِ

 اجلنة، وهذه ابتداؤها بذكر القيامة النار مث صفة يوم القيامة، مث صفة مث صفة اإلنسان واجلانِّ
مث صفة قِالنار مث خلْ اجلنة مث صفة مث ذكرت النجوم ومل  مث النارِ مث املاِء اإلنسان مث النبات

امليزان فكانت هذه كاملقابلة لتلك تذكر يف الرمحن كما مل يذكر هنا الشمس والقمر مث ذكر 
وكاملتضمنة لرد الع178( .ز على الصدرج(   

  

 

                                                             
  .206-205، 14التفسري املنري، ج. 197، ص15روح املعاين، ج -178
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  الفصل الرابع

  أدوات التفســـري البيــاين يف ســورة الرحـــمن
  املتشابه اللفظي يف اآليات ودراسة ألفاظ السورة: املبحث األول

  التقـدمي والتأخـري والذكـر واحلــذف: املبـحث الثـاين

  التصــويـر الفــــين: بـــحث الثالــــثامل

  منهـج القرآن يف قضـية التــكرار: املبــحث الرابــع
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  املتشابه اللفظي يف اآليات ودراسة ألفاظ السورة: املبحث األول

  املتشابه اللفظي يف اآليات: املطلب األول

السورة الكرمية  يف هذا املطلب سأحاول جاهدا أن أدرس املتشابه اللفظي من آيات  
مع غريها من السور من خالل السياقات القرآنية يف كل سورة؛ الستيضاح اإلعجاز القرآين 
وتبني الفارق يف األساليب الذي كان سبباً يف عجز العرب عن معارضة القرآن الكرمي أو جمرد 

  .التفكري يف ذلك واهللا ويل التوفيق

 .٣: الرحمن M   N  M  LL : قال تعاىل - 1

 M  ¥          ¤  £  ¢  ¡   �L : يف ذات السورة وقال
  .١٤: الرحمن

  .٢٦: الحجر M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }L : وقال

  .٤: النحل M  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡   �L : وقال

  .١٢: المؤمنون M  l  k  j  i   h  g  f  eL  :وقال

¥  ¦  § ̈    M ¤  £       ¢  ¡  �  ~  }     |  {      z : وقال

  ©L ٨ – ٧: السجدة.  

  )179(.٢: العلق M  U  T  S  R  QL : وقال

                                                             
من الالفت للنظر أن مجيع السور السابقة الذكر واليت حتدثت عن خلق اإلنسان ذه الصيغة سور مكية، وال عجب فمحور السور  -179

ان ووحدانية وما يتعلق بذلك من دالئل وآيات كخلق السموات املكية هو القضية الكربى قضية العقيدة، وما يتصل ا من إمي
 .واألرض وخلق اإلنسان وغريها
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ولعل يف دراسة سياق كل سورة من هذه السور اليت ورد فيها طور من أطوار 
خلق اإلنسان خمتلف عن غريه ما يعني على فهم القرآن فهماً صحيحاً دون تكلف 

  .عه ويف صحيح مكانهأو تعسف، فما يف القرآن لفظ إال جاء يف حاق موض
لقد عرضت سورة احلجر لقصة البشرية الكربى، قصة الفطرة األوىل، قصة اهلدى 

  والضالل، قصة آدم؛ مم خلق؟ وماذا صاحب خلقه وتاله؟
لقد سبق ذكر هذه القصة مقدمةٌ ومتهيد فيه إشارة إىل التمكني لإلنسان يف 

;  >  M      :  9  8  7 : األرض، وإىل استخالفه فيها

     J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @         ?  >  =L 
مث ابتدأ عرض القصة بذكر املادة األوىل اليت مت خلق اإلنسان .  ٢٠ – ١٩: الحجر

منها بعد تقرير خلقه وتأكيده، مث ذكرِ خلق اجلان ومادته وعوامل التكوين 
وحه املشرق الكرمي، مث عرضِ وتأثرياته يف كل منهما، مث نفخ اِهللا يف اإلنسان من ر

حكاية سجود املالئكة، وإباِء إبليس، وطرده هلذا ولعنته، مث طلبه اإلنظار إىل يوم 
البعث وإجابته على ذلك، مث انتهى مبصري هؤالء وهؤالء إىل جنة أو نارٍ يف غري 
حوارٍ وال عرضٍ وال تفصيل، ألن السياق يريد عرض هذه املشاهد لغاية بيان 

ر يف تكوين آدم فهو نقطة التركيز؛ ولذلك استوىف بياا وأمجل يف غري ذلك، الس

: الحجر M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡L : وهلذا كان ذكره ملادة اخللق األوىل

٢٦.)180(  

                                                             
 .،بتصرف واختصار2137-2136، 4الظالل، ج -180
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ويف سورة النحل املكية معاجلة لقضية العقيدة الكربى، األلوهية والوحي والبعث 
لك القضية الكربى، وتدور حوهلا؛ ولكنها تلم مبوضوعات أخرى جانبية تتعلق بت

تلم بالوحدانية اليت تصل بني دين إبراهيم عليه السالم ودين حممد صلى اهللا عليه 
وسلم، وتلم حبقيقة اإلرادة اإلهلية واإلرادة البشرية فيما خيتص باإلميان والكفر 

ة يف واهلدى والضالل، وتلم بوظيفة الرسل وسنة اهللا يف املكذبني هلم، وتلم باهلجر
سبيل اهللا، وبغريها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة، كل هذا يف إطار 
فسيح شامل هو السماوات واألرض واملاء اهلاطل والشجر النامي والليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم، والبحار واجلبال واألار، فاملوضوع هو التوحيد، 

خلق اإلنسان فاكتفى لذلك بإشارة سريعة وأدواته هي آيات اهللا يف اخللق، ومنها 
موحية دالة إىل خلق اإلنسان من نطفة إشارة إىل النقلة الكبرية بني املبدأ واملصري، 

  )181( .بني النطفة الساذجة واإلنسان املخاصم اجلاحد
املكية تناولٌ لإلميان بكل قضاياه ودالئله " املؤمنون"لقد كان يف العرض يف سورة 

رئيسي تدور حوله آثاره ودواعيه فالسورة تبدأ بذكر صفات وصفاته كمحور 
 –يف خلق اإلنسان  –املؤمنني املفلحني مث تستطرد إىل دالئل اإلميان يف النفس 

ويف األطوار اليت مر عليها خلقه وإنشاؤه عند النشأة األوىل من ساللة من طني إىل 
جممال يف عرض املراحل  النهاية حيث املصري املقدر متوسعا يف عرض أطوار اجلنني

األخرى متابعا خط احلياة البشرية إىل البعث يوم القيامة، والتناسب بني التفصيل 
  .وبني السياق الذي تسري فيه السورة على مراحل أربعة واضح وبين

                                                             
 .، بتصرف واختصار2160-2158، 4الظالل، ج -181
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تبدأ املرحلة األوىل بتقرير الفالح للمؤمنني مث تبني صفات هؤالء املؤمنني الذين 
  .عقيب على ذلك بذكر دالئل اإلميان يف األنفس واآلفاقكتب هلم الفالح مث ت

وأما املرحلة الثانية فهي انتقال من دالئل اإلميان إىل حقيقة اإلميان وهي التوحيد 
الذي توافق عليه مجيع الرسل من لدن آدم عليه السالم وحىت حممد صلى اهللا عليه 

  .وسلم، مث عرض للعاقبة اليت يستحقها املكذبون بإهالكهم
ويف املرحلة الثالثة كان احلديث عن تفرق الناس بعد الرسل وتنازعهم حول تلك 
احلقيقة الواحدة وعن غفلتهم عن اهللا وابتالئه هلم بالنعمة واغترارهم مبا هم فيه من 
متاع بينما املؤمنون املفلحون مشفقون من خشية رم يعبدونه وال يشركون به 

!  "  #  $  %  &  '  )   M: وهم مع ذلك دائمو اخلوف واحلذر

   +  *  )L ٦٠: المؤمنون.  
واملرحلة األخرية يدعهم وشركهم وزعمهم مث يعرض مشهدا من مشاهد يوم 

  .القيامة وما فيه من عذاب ومهانة وتأنيب
إذاً فالسياق عرض متسلسل لغاية اخللق وقصة البشرية فاقتضى ذلك تفصيل يف 

نسان تضمن ذلك عرض أطوار اخللق على مرحلة النشأة حملل التكليف وهو اإل
   )182( .هذا الشكل

رغم تناوهلا ذات القضايا على أا مكية ومن رغم على الأما سورة السجدة و
العقدية اليت تناولتها السور املكية األخرى إال أن هلذه السورة نسقاً خمتلفاً وسياقاً 

  .جه اخلصوصعلى و" املؤمنون"مغايراً عن أخواا املكيات وعن سورة 

                                                             
 .، بتصرف واختصار2453-2452، 4الظالل، ج -182
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ابتدأت هذه السورة بقضية الوحي، وصدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف 
  .التبليغ عن رب العاملني

مث عرضت لقضية األلوهية وأثرها يف صفحة الوجود؛ يف خلق السموات واألرض 
وما بينهما ويف اهليمنة على الكون والتدبري لألمر، مث يف نشأة اإلنسان وخلقه 

ود، وأعقبت ذلك بقضية البعث والشك فيه خاصة بعد بشكل خمتصر مقص

  . ١٠: السجدة MÅ  Ä   Ã  Â     Á  À  ¿  ¾  ½Æ         ÌL : املوت
مث عرضت ملشهد من مشاهد يوم القيامة علّه يوقظ فيهم الشعور بضرورة اإلميان 
قبل فوات األوان، وإىل جوار هذا يعرض مشهداً للمؤمنني بآيات اهللا، الذين ال 

ستكربون وأصحاب النفوس اخلاشعة، واجلنوب املتجافية عن املضاجع خوفاً ي
  .وطمعاً، وما أعد هلم مما خفي على الناس لتقر به عيوم ودأ نفوسهم

مث ترد إشارة إىل موسى عليه السالم والذين صربوا معه على الدعوة وتكاليفها 
  .وكيف كان جزاؤهم مبا صربوا أن جعلهم أئمة هداة مهتدين

وتعقب هذه اإلشارة جولة يف مصارع الغابرين من القرون وهم ميشون يف 
  .مساكنهم غافلني

»  ¬  ®  ¯  °    ±    M  :وختتم السورة حبكاية قوهلم

   ³  ²L واإلجابة بالتخويف من هذا اليوم، وتوجيه ٢٨: السجدة ،
  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم لإلعراض عنهم وتركهم ملصريهم احملتوم

فسياق السورة العام يقتضي ذكر اخللق دون توسع واستطراد إذ جاءت يف حمل 
عرض قضية العقيدة الضخمة من خالل عرضها يف صفحة الكون ومشاهده ومنها 
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اإلنسان، فذكْرها ذا القدر كاف ملن أراد االتعاظ واالعتبار والتصديق ونفي 
واليت استوفت " وناملؤمن"الشك والريب، على العكس من عرضها يف سورة 

  )183( .النشأة البشرية حىت ايتها إىل مصريها املقدر
يف سورة العلق ويف مطلعها الذي اتفق العلماء على أنه أول ما نزل من هذا القرآن 
العريب املبني؛ كان اخلطاب موجهاً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولقد ابتدأ 

التحديد من كثريِ صفاته سبحانه وتعاىل، مث باسم اهللا وبصفة اخللق والبدء على 
  .خصص ذلك خبلق اإلنسان من علق

تلك القطعة الدموية اجلامدة الغليظة العالقة بالرحم، ولعل اختيارها من : والعلق
دون غريها من أطوار خلق اإلنسان املتعددة هو احلكمة اإلهلية البالغة يف كتاب 

، حيث إن هذه اآليات هي أول القرآن اهللا املقروء ويف صفحة الوجود املنظور
نزوال على قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن مث إىل مجيع الناس، حيث 
طولب عليه السالم بالتبليغ والدعوة، فاقتضت احلكمة اإلهلية بالتيسري على النيب 
وعلى الناس املخاطبني ذا القرآن؛ فأراد أن خياطبهم مبا عهدوه وعرفوه من 

اجلنني، فذَكَر العلقة املتكونة يف الرحم وهذا مما يعرفه العرب وال ينكرونه،  تكوين
ولو أنه خاطبهم بغريه كما هو احلال يف سور أخرى نزلت فيما بعد الستنكروا 
ذلك أشد النكري، ولقلَّ املصدق واملؤمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولشق 

يغ؛ خاصة أن املفاجأة باختيار رجل منهم األمر على النيب، ولتعسرت مهمة التبل
  .هلذه املهمة مل تكن باألمر اليسري تصديقُه

                                                             
 .، بتصرف واختصار2804-2802، 5جالظالل،  -183
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دون غريه ملا أنه أول مرحلة مشتركة يف تكوين " العلق"وكذلك لعل اختيار 
ها مباء املرأة، وعدل عن من األطوار قبل امتزاج اجلنني؛ فعدل عن النطفة ألا طور

  .كل هذا مما يعرفه العرب وال ينكرونهاملضغة؛ إذ العلقة أسبق منها، و
  .واهللا تعاىل أعلمفتكون الفاصلة متساوقة مع املعىن دون تكلف واصطناع 

فهو سياق  –والذي عرض فيما سبق من صفحات  –وأما سياق سورة الرمحن 
  .امتنان اخلالق على اإلنسان بآالئه ونعمه فكان التعداد هو وسيلةَ هذا االمتنان

ة القرآن وتعليمه، مث خبلق اإلنسان من غري وصف وال شرح إىل ابتدأ ذلك بنعم
تعليمه البيان والذي هو الركن األساسي الستخالف اإلنسان يف األرض، مث تال 
ذلك ذكر العديد من النعم يف الكون واآلفاق مث العودة ثانية إىل خلق اإلنسان مع 

  .تبيني مادة النشأة األوىل وهي الصلصال
طني الذي يترك حىت ييبس وصار له صوت وصلصلة عند والصلصال هو ال

  .الضرب عليه، وهو شبيه بالفخار إال أن الفخار هو ما يبس بالطبخ بالنار
  )184( .إذاً فالسياق هنا سياق امتنان وتذكري ال إسهاب وتفصيل

 .١٥: الرحمن M  ¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦L : قال تعاىل - 2

  .٢٧: الحجر M  ¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §L : وقال
املختلط من اللهيب املشتعل املتحرك كألسنة : يف سورة الرمحن ذكر املارج، وهو

�   ¡  M : النار مع الرياح، وقد ذُكر يف مقابل الصلصال يف قوله تعاىل

                                                             
 .، بتصرف واختصار6،3451الظالل، ج، 34، 13ور،جابن عاش -184
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  ¥          ¤  £  ¢L وهو شبيه بالفخار لتعرضه للنار؛ ١٤: الرحمن ،
  .ذي تعرض للنارفذكر اللهيب املشتعل يف مقابل الصلصال ال

وهو الريح احلارة اليت تؤثر تأثري السم، فذكرها : ويف سورة احلجر ذكر السموم

{  ~  �    ¡  ¢  £  ¤  M : مقابل احلمأ املسنون، يف قوله تعاىل

  ¦  ¥L وكرهت رائحته، ٢٦: الحجر واحلمأ هو الطني إذا اسود ،
  .الذي طالت مدة مكثه: واملسنون

لننت والرائحة الكريهة، فاملقابلة بني النتانة والسم القاتل، واهللا واجلامع بينهما ا
  )185( .تعاىل أعلم

 M          ¤  £L    

املقابلة فيهما بني النار وما تعرض 
  .للنار

 M  «  ª  ©L   
  

 M  ¥  ¤  £  ¢L   
  

  
املقابلة فيهما بني النتانة والسم 

  M  ®   ¬L   .القاتل

   
  
  

                                                             
 .34، 13، ج229، 27، التحرير والتنوير،ج424، 747املفردات،  -185
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 .١٧: الرحمن M"  !    %  $  #L : قال تعاىل - 3

  .٢٨: الشعراء Mg  f  e  d  c  bh    lL : وقال

  .٩: المزمل M  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  SL : وقال

  .٤٠: المعارج M  (  '  &  %  $      #  "  !L : وقال
يف سوريت الشعراء واملزمل جاءت باإلفراد ويف سورة الرمحن بالتثنية ويف سورة 

  .باجلمعاملعارج 
املشرق واملغرب إذا : يقول الراغب يف املفردات جممال ما قيل يف أكثر التفاسري

قيال باإلفراد فإشارة إىل ناحييت الشروق والغروب، وإذا قيال بلفظ التثنية فإشارة 
إىل مطلعي ومغريب الشتاء والصيف، وإذا قيال بلفظ اجلمع فاعتبار مبطلع كل يوم 

  )186( .ومغربه ومغربه أو مبطلع كل فصل
واملالحظ عند دراسة السياق يف كل سورة والنظر إليه بدقة ومتعن، أن حمل 

حيث جاء اللفظ مفردا؛ فهو يف سورة  اخلطاب يف سوريت الشعراء واملزمل مفرد،
الشعراء فرعون ويف سورة املزمل النيب صلى اهللا عليه وسلم، أما حمل اخلطاب يف 

حيث كان اللفظ مثىن، وحمل اخلطاب يف سورة سورة الرمحن فهما األنس واجلن؛ 
  .املعارج هو مجع الذين كفروا فكان اللفظ مجعا، واهللا تعاىل أعلم

                                                             
، 134، 19، التحرير والتنوير، ج112، 16، ج108، 11، روح املعاين، ج311، 3، بصائر ذوي التمييز، ج451املفردات،  -186

- 189، 14، احملرر الوجيز، ج3746، 6، ج3703، 6، ج2593، 5، الظالل، ج249، 29، ج167- 166، 29ج
190. 
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!  "  #  M : ولعلي أختم بقول سيد رمحه اهللا عند تعليقه على قوله تعاىل

  %  $L وعلى أية حال فإن ظالل هذه اإلشارة هي األوىل :  ١٧: الرحمن
اه إىل املشرق واملغرب والشعور باهللا هناك، واإلحساس بااللتفات، ظالل االجت

بيده حترك الكواكب واألفالك، ورؤية نوره وربوبيته يف اآلفاق هنا وهناك، 
والرصيد الذي يؤوب به القلب من هذا التأمل والتدبر والنظر يف املشارق 

  )187( .واملغارب والزاد الشعوري الذي تفيض به اجلوانح وتذخره األرواح

 .٢٤: الرحمن M  I             H  G  F  E  D  CL : تعاىلقال  - 4

  .٣٢: الشورى M  '              &  %  $   #  "  !L : وقال أيضا
نلحظ وجود لفظ املنشآت يف سورة الرمحن دون سورة الشورى ومن خالل 

  .دراسة السياقات قد يتبني السبب وتتضح الفروق
البحث مراراً سياق امتنان بالتعداد ابتدأ  ففي سياق سورة الرمحن كما مر يف هذا

  .بتعليم القرآن إىل تعلم البيان إىل ذكر آيات اهللا تعاىل يف األنفس واآلفاق والكون
ومن ذلك من اهللا تعاىل على اإلنسان بتسيري السفن واختراقها لعباب البحر 

  .وثبجه، وما أودعه فيه وأهلمه إياه من القدرة على صنعها وإنشائها
والسياق يف سورة الشورى سياق تفصيل وتوسع يف احلديث عن الوحي والرسالة 
وما يتصل حبقيقة الوحدانية وعرضها من جوانب متعددة تتحدث عن وحدانية 
اخلالق ووحدانية الرازق ووحدانية املتصرف يف القلوب ووحدانية املتصرف يف 

وقبضه ويف خلق  املصري ويلي ذلك استعراض لبعض آيات اهللا يف بسط الرزق

                                                             
 .3452، 6الظالل، ج -187
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السموات واألرض وما بث فيهما من دابة ويف الفلك اجلواري يف البحر 
  .كاألعالم

خلْق السموات واألرض  –وقد عقّب على كل من اآليتني أو النعمتني السابقتني 
عقّب على كلٍ  –وما بث فيهما من دابة، والسفن اجلواري يف البحر كاألعالم 

ر الناس بأن كل ما ميلكون من أعراض هذه الدنيا منهما بالفناء واإلهالك ليشع
  )188( .عرضة كلّه للذهاب فال ثبات وال استقرار لشيء إال الصلة الوثيقة باهللا

ومن هنا فالسياق ليس بسياقِ من بقدر ما هو سياق ختويف وإشعار بالضعف 
لى والعجز وعدم القدرة فاكتفى بذكر نعمة التسيري والتسخري دون نعمة القدرة ع

  .اإلنشاء واإلجياد

M   Ü  Û  Ú : جيمع بني اإلشعار بعجز اإلنسان وضعفه –باهللا  –فكيف 

Þ  Ýß     é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  àL وبني ٣١: الشورى ،
إهلامه القدرة وإيداعه فيهم القوة على اإلنشاء، على نسق مغاير من سورة الرمحن 

  .نعم ومنها القدرة على اإلنشاء واإلجيادواليت كان سياقها االمتنان عليهم ذه ال
إن : وهي الم تدل على امللك، فكأنه يقول هلم" وله" إضافة إىل وجود الالم يف 

رغم أنكم أنتم من ينشؤها ويصنعها إال أا على هذه السفن اجلواري يف البحر و
  .يل وداخلة يف ملكي، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  

                                                             
 .3158، 5الظالل، ج -188
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 :مقارنة بني اجلنان األربع - 5

?  @  M  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A : عاىلقال ت

  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K

  f  e  d  c  b  a  `  _     ^     ]  \  [  Z  Y

k  j  i    h  gl    u  t     s  r  q  p  o  n  m

  £  ¢  ¡  �  ~  }    |  {  z  y  x  w  v

  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤L ٥٨ – ٤٦ :الرحمن.  

¼  ½  ¾  ¿  M    Ã  Â  Á  À : وقال سبحانه وتعاىل

  Ï   Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  '  &  %  $                 #  "  !
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 I   H  G  F  E  D    C  B     N  M  L  K  J

  P  OL ٧٦ – ٦٢: الرحمن.  
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لقد ذكر أصحاب التفاسري أن هذه اجلنان مجيعها ضمن اجلنة الكبرية املعروفة 
ولكن اختصاصها بالذكر يوحي بعلو الرتبة وارتفاع الشأن، كما أن التفاوت 

  )189( .بينها ملحوظ وظاهر كما سنتبين الحقاً
تني املرتلتني هلذه اجلنان وبني ما هو يف سورة وقد ربط بعض العلماء بني ذكر ها

الواقعة، وهو أن أصحاب اجلنة فريقان كبريان مها السابقون املقربون وأصحاب 
  .اليمني

فاجلنتان اُألوليان مها لفريق ذي مرتبة عالية وقد يكون هو فريق السابقني املقربني 
  .املذكورين يف سورة الواقعة

ن هاتني ونلمح أما لفريق يلي ذلك الفريق وقد مث نرى جنتني أخريني من دو
  )190( .يكون هو فريق أصحاب اليمني

فاجلنتان األوليان ذواتا أفنان أي أغصان وهو مجع فنن واملقصود أفنان عظيمة 
كثرية اإليراق واإلمثار بقرينة أن األفنان ال ختلو عنها اجلنان، وقد جاء التنكري يف 

  .ر األفنان ألا حمل اإلمثار واإليراقللتعظيم، وختصيص ذك" أفنان"
مدهامتان، والدمهة لون السواد، ووصف اجلنتني : بينما يف اجلنتني األخريني قال

بالسواد مبالغة يف شدة خضرة أشجارمها، حىت تكون بالتفاف أشجارمها وقوة 
خضرتيهما كالسوداوين، ألن الشجر إذا كان ريانَ اشتدت خضرة أوراقه، حىت 

رب من السواد، ولعل يف هذا الوصف إشعارا بأن الغالب عليهما النبات تق
املنبسط على وجه األرض، كما أن يف ذكر األفنان سابقا ما يوحي باألشجار؛ إذ 

                                                             
 .3457، 6الظالل، ج -189
 .252، 27، التحرير والتنوير، ج3457، 6الظالل، ج -190
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وصف الشجر عادة إمنا يكون باألغصان، وال شك إن صح هذا القول وترجح؛ 
  .قليلة الظالل والثمارأن اجلنة الكثرية الظالل والثمار أعلى وأغلى من اجلنة ال

: ، مث قال يف األخريني٥٠: الرحمن M  U  T   S  RL : وقال يف األوليني

 M  Ï  Î  Í   ÌL واجلري يفوق النضخ، إذ إن ٦٦: الرحمن ،
النضخ هو الرش وقد يكون قريبا من النضح باحلاء املهملة، وهو على كثرته 

  .وتدفقه أقل من اجلريان

  ٥٢: الرحمن M  `  _     ^     ]  \  [L : مث وصف األوليني بقوله

  ٦٨: الرحمن M  %  $                 #  "  !L : ووصف األخريني بقوله
واللفظ يف األول مسبوق مبا يشري إىل التعميم والشمول واجلمع، ويضيف إىل 

أي اجلنس، وال شك بأن هذا أمشل من الوصف الثاين، ولو كان " النوع " ذلك
  .فهو تعميم ولكن دون ذلك التعميم األول بلفظ كل" فاكهة"يف بالتنوين 

ووصف االتكاء على الفرش أعلى وأعظم من االتكاء على الرفرف، فالرفرف هو 
ما يطرح على ظهر الفرش للنوم عليه، وقيل هو الوسائد واملخاد، وكل هذا دون 

  .الفراش الوثري ذي البطائن املتخذة من املخمل الكثيف
النساء ففي األوليني هن قاصرات الطرف أي يقصرن طرف الناظر إليهن فال وأما 

ينظر إىل غريهن حلسنهن ومجاهلن وفتنتهن، كأن الياقوت واملرجان، أي بعد كل 
  .هذا احلسن؛ ناضرات المعات يف صفاء الياقوت ومحرة املرجان

لْق ، أي خيرات اخل٧٠َ: الرحمن M   .  -  ,L: وأما يف األخريني فهن
حسان اخلُلُق، حور مجيالت لكن ليس هلن اء كبهاء املشبهات بالياقوت 
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واملرجان، كما أن مقصورات يف اخليام، ويف ذلك إمياء ببدواة، فهو نعيم بدوي، 
أو ميثل مطالب أهل البداوة، ولكنهن يشتركن مع زميالن هناك بالصون 

  .والعفاف
: األخريني، وهي وصفه تعاىل لثمارهاويف األوليني إضافةٌ ليست مذكورةً يف 

M  p  o  n  mL أي مثارها قريبة التناول ال تتعب يف ٥٤: الرحمن ،
  .قطاف

ويف كتب التفسري إشارات أخرى تدل على أن رتبة األخريني أعلى من رتبة 
  )191( .األوليني، فيكون التأويل مغايراً ملا ذكر هنا واهللا تعاىل أعلم مبراده

 M f k  j  i    h  gl    p  o  n  mL : قال تعاىل - 6
 .٥٤:الرحمن

  .٣١: الكھف M  ¨  §  ¦   ¥©    ¯L: وقال أيضا

  .٢٠: الطور MO    N  M  LP    TL : وقال

  ١٦ -١٥:الواقعةM   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  ºL : وقال
  .١٣: اإلنسان M^  ]  \  [_     fL : وقال

  .٧٦: منالرح M  P  O    N  M  L  K  JL : وقال

                                                             
بصائر ذوي . 3458-3457، 6، الظالل، ج254-252، 27، التحرير والتنوير، ج190-185، 15روح املعاين، ج -191

 .74، 5ييز، جالتم
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يف سوريت الكهف واإلنسان، وعلى السرر : فجاء االتكاء على اآلرائك مرتني
يف سوريت الطور والواقعة، وعلى الفُرش مرة يف سورة الرمحن، وعلى : مرتني أيضا

  .الرفرف مرة أيضا يف سورة الرمحن
ن وبعد النظر والتمعن يف هذه اآليات ويف السياقات اليت جاءت خالهلا، يلحظ أ

االتكاء على األرائك يف سوريت الكهف واإلنسان جاء خلواً من ذكر النساء، أو 
اإلشارة إليهن، إذ إن يف لفظ األريكة معىن اجللوس والراحة يف احملادثة واألكل 

  .دون االستمتاع بالنساء
: وأما االتكاء على السرر والفرش فقد جاءا مقترنني باإلشارة إىل النساء

M  i    h  g  fk  jl       s  r  q  p  o  n  m

  �  ~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  tL 
MO    N  M  LP     S  R   Q : ، وقال٥٦ – ٥٤: الرحمن

  TL وقال٢٠: الطور ، : M  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º

   ÁL إىل أن قال١٦ – ١٥: الواقعة ، : M  @          ?  >  =  <  ;

  AL ٢٣ – ٢٢: الواقعة.  
مرة " موضونة"مرة، و" مصفوفة: "ولكن لفظ السرر الذي كان مقترنا بوصف

رغم ذكر النساء املقترن معه واإلشارة إليهن؛ إال أنه كان منفصال على أخرى، و
عنهن، وكأن النساء نعمة مستقلة ليست من مكمالت السرير، وذلك على 

حيث الضمري  العكس من لفظ الفرش الذي كان من صفتها وجود النساء فيها،



142 

 

Mk  j  i    h  g  fl    n  m  .عائد إىل الفرش" فيهن"يف 

  {  z  y  x  w  v  u  t     s  r  q  p  o

  �  ~  }    |L ٥٦ - ٥٤: الرحمن.  
فهو نوع من الفرش، أو ما يبسط عليها، أو هو الوسائد واملخاد : وأما الرفرف

  .ي واهللا تعاىل أعلمويف هذا إحياء كما ذُكر سابقا، إىل نعيم بدو

: الرحمن M  �  ~  }    |  {  z  y  x  w  vL : قال تعاىل - 7

٥٦.   
  .٤٨: الصافات M  Ö  Õ    Ô   Ó  ÒL : وقال

  .٥٢: ص M    x  w  v  u  tL: وقال
والتفريق بني هذه األوصاف حيتاج إىل دراسة عميقة ونظر متأن للسياقات  

§  ¨  ©  M  ª : لنستمع لقوله تعاىلالواردة فيها كلٌ من هذه اآليات، ف

²   ±  °  ¯  ®  ¬  «³         ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

    Ë  Ê  É    È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿        ¾

  Ø   ×  Ö  Õ    Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì

  Ú   ÙL ٤٩ – ٤٠: الصافات.  

M^  ]_    d  c  b  a  `   h  g  f  e : وإىل قوله تعاىل

   r  q  p      o  n  m  l  k  j     is    t
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  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }     |  {  z  y  x  w  v  u

  §  ¦L ٥٤ – ٤٩: ص.  
هذه هي آيات السورتني واحلديث يف كال املوضعني حديث عن املؤمنني الذين 

يف مقابل ارمني استحقوا هذا اجلزاء العظيم ملا قدموه من عمل يف احلياة الدنيا 
  .والطاغني

ولكن عدل اهللا ورمحته يقتضيان التفاوت بني أصناف املؤمنني كلٌ حسب عمله 
كما ظهر  –وأدائه، فهناك املخلَصني من عباد اهللا وهم أعلى رتبة وأعظم مقاما 

من املتقني، فكان لألولني جنات النعيم أي جنان ما فيها إال النعيم، إذ  –يل 
  .للقصر، يف مقابل جنات عدن للمتقنياإلضافة هنا 

والفواكه باجلمع والتنكري للتعظيم والتكثري للمخلَصني يف مقابل الوصف بالكثرة 
  .للمتقني

بكأس بيضاء لذيذة حتمل أمجل  –ول بالبناء للمفع –والطواف على املخلَصني 
 أوصاف الشراب اليت حتقق لذة الشراب وتنفي عقابيله، فال مخار وال منع وال

  .انقطاع، يف مقابل ذكر الشراب من غري وصف أو شرح للمتقني
مث ذكر التقابل على السرر أثناء األكل والشرب وهو أمت للسرور وآنس من 

  .الوحدة واالنفراد
وفيها أخريا وصف لقاصرات الطرف بأن عني، أي واسعات مجيالت العيون، 

ف العمر أو السن بأنه والتقييد باجلمال يدفع ما عسى أن يقال، يف مقابل وص
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متقارب بني بعضهن البعض، أو بينهن وبني أزواجهن، حيث ذكر وصفهن بأن 
   )192( .أتراب، أي ذوات أعمار متقاربة

فلم  –كما ظهر يل واهللا تعاىل أعلم  –أما يف سورة الرمحن فالشأن أعلى وأعظم 
الذكر وإمنا يكتف بوصف قاصرات الطرف مبا اكتفى به سابقا يف السورتني آنفيت 

شبههن بالياقوت واملرجان كما وصفهن بالطهر والعفاف من أي مس كان من 
إنس أو جن، وذكر اجلن إمنا كان ألن السورة جعلته حمل اخلطاب مع اإلنس، 

  .فأراد أن يدفع أي توهم وأي ظن، وما هذا إال لرفعة شأن اخلائفني مقام رم

  .٢٠– ١٩: الرحمن M 2  1  0  /  .  -  ,  +   3L : قال تعاىل - 8

¬   ®  ¯      °   ±  M«    ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : وقال

  ½  ¼  »     º  ¹L ٥٣: الفرقان. 

-    ,!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +M : وقال 

4  3   2  1  0  /         .5    8  7  6

  ?  >  =   <  ;        :    9L ١٢: فاطر. 
الفرقان موجها للرسول صلى اهللا عليه وسلم لتسليته  لقد كان اخلطاب يف سورة

وتعزيته عما تعرض له عليه الصالة والسالم من تطاول على ذاته وعلى عقيدته 
اليت حيملها ويدعو إليها، فأراد اهللا أن يوجه قلبه إىل ما يف هذا الكون من مشاهد 

ضاءل معه كيد وأن يصل مشاعره جبولة يف آفاقه الوسيعة ليفتح قلبه على كون يت
  .الكائدين وعداوة ارمني

                                                             
 .3023، 5، الظالل، ج175-173، 23، التحرير والتنوير، ج315-312، 13روح املعاين، ج -192
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وهلذا توسع يف ذكر هذه النعم ابتداء من مشهد الظل وكيف مده، ولو شاء جلعله 
وكيف كانت الشمس دليال عليه بضوئها وحرارا، وكذلك مشهد الليل  ،ساكنا

وما ة باملطر الساتر والنوم الساكن والنهار املشرق الناشر، إىل نعمة الرياح املبشر
 -وبعد فاصل للتذكري بالقرآن وكيف أعرض املشركون عنه –يبثه من حياة، مث 

يعود ثانية إىل التذكري بالنعم ومنها نعمة إرسال البحرين فهما جيريان ويلتقيان 
  .ولكنهما ال خيتلطان وال ميتزجان

فالسياق سياق توسع وتفصيل  وسياحة يف جمايل الكون بذكر النعم ألا جاءت 
ام تسلية النيب الكرمي وتسريته عما القاه من اعتراض املعرضني وجحد يف مق

  .الكافرين
وكذلك األمر بالنسبة لسورة فاطر؛ فاملقام مقام ختفيف وتعزية لرسول اهللا عن 
كفر من كفر وإنكار من أنكر، حيث أمره اهللا تعاىل أن يعرض عنهم وعن 

̂   _  `  Mc  b  a : ترهام  ]d   h  g  f  e    j  i

l  km  r  q   p  o  ns    y  x  w  v  u      tL ٨: فاطر 
فاملطلوب هو تفويض هذا األمر لصاحبه العليم مبا يصنعون، فمن شاء أن يؤمن 
فهذه أدلة األميان معروضه يف صفحة الكون حيث ال خفاء فيها وال غموض، 

  .ومن شاء أن يضل عن بينة وقد أخذته احلجة من كل جانب
سياق امتنان بالتعداد وحشد لنعم  –كما عرض سابقا  –ورة الرمحن فهي أما س

اهللا تعاىل على اإلنسان، ال سياق سياحة يف الكون وعرض ملشاهده، فاكتفى مبا 
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ذكر من إرساله البحرين ودون بيان لنوعهما فهما معروفان وأما ال خيتلطان 
   )193( .بقدرته وإرادته

  لسورةدراسة ألفاظ ا: املطلب الثاين

فيما يلي دراسة لبعض ألفاظ السورة الكرمية دراسة تفسريية تدل جبالء ووضوح على   
  )194( .إعجاز اللفظة يف موضعها، وبالغتها يف مكاا

، واحلسبان ٥: الرحمن M  U  T   S  RL : يف قوله تعاىل: حسبان - 1
 مصدر من حسب، مبعىن عد، مثل الغفران والشكران والكفران، أي مبعىن

 )195( .احلساب
وقد وردت هذه املادة على صيغ خمتلفة مرات عديدة، فقد جاءت على صيغة 

، أي ١١٣: الشعراء M,  +  *  )  (-     0  /   .L : احلساب

MÙ     á : أجرهم، وعلى صيغة احلسيب   à  ß        Þ  Ý         Ü  Û      ÚL النساء :

M  Ê  É  È : حلسبان، أي حفيظا، وجاءت فعال مبعىن الظن من ا٨٦

Î   Í  Ì  ËÏ L ٤٢: إبراھیم. 
وقد وردت هذه املادة يف القرآن الكرمي على هذه الصيغة ثالث مرات، فباإلضافة  

إىل ورودها يف سورة الرمحن وردت يف سوريت األنعام والكهف، على النحو 

                                                             
 .، بتصرف واختصار2929-2928، 25772-2568، 5الظالل، ج -193
ا جاءت يف موضعها كان املعيار املتبع يف اختيار األلفاظ هو التقرير بقاعدة امتناع الترادف يف القرآن، وأن كل لفظة يف القرآن إمن -194

 .الذي ال تليق أخرى بأن حتل حملَّه واهللا تعاىل أعلم
 .242، 2، مؤسسة الرسالة، بريوت، ج1981، 2أبو عبيدة معمر بن املثىن، جماز القرآن، ط -195
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@  M>  =  <  ;  :  9      8  7?       A : التايل

  D  C  BL ٩٦: األنعام. 

 M  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j

  y  x   w  vL ٤٠: الكھف.  
التوازن والتناسق يف الكون، : أما املعىن يف سوريت الرمحن واألنعام فهو واحد وهو

والضبط واحلساب حلركة أي جرم، ودقة التقدير يف اخللق حجما وحركة، دون 
التقدير يف : ر، وحيتمل أيضاأي اختالل أو اضطراب أو خطأ، وهذا معىن املصد

بروج الشمس والقمر ومنازهلما حبيث تنتظم بذلك أمور الكائنات وختتلف 

§  ¨  M : الفصول واألوقات وتعلم السنون واحلساب على معىن قوله تعاىل

     ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «    ª  ©

´µ  ¼   »  º  ¹  ̧   ¶½  L ٥: یونس  
العذاب أو النار وهذا مروي عن ابن : عىنويف سورة الكهف جاء احلسبان مب

اسم : عباس، وقيل هو الصاعقة أو سيل مدمر يقتل أشجارها ويهلكها، وقيل
  .للجراد، قيل أمور أخرى

ولكن احملققني على أا هنا مصدر مبعىن العذاب املقدر من اهللا كما يف اآليتني 
ااز، أو تقدير السابقتني، ولكن إطالق املصدر على احلكم إمنا هو من باب 

  .املضاف أي عذاب حساب، وهو حساب ما كسبت يداه
  .وكلها معان جائزة هنا وصحيحة، ولكن الراجح واهللا أعلم هو املعىن األخري
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واإلخبار عن الشمس والقمر باملصدر إسناد جمازي، واإلسناد اازي يعطي 
ي، مبعىن حاسبني املسند إليه فاعلية حمققة يستغين ا عن ذكر الفاعل األصل

  )196( .واحلاسب هم الناس بسبب الشمس والقمر

، والنجم هو ٦: الرحمن M  Y  X  W   VL : يف قوله تعاىل: النجم - 2
الكوكب الطالع، ومجعه جنوم، وأجنم، ويكون مرة امسا ومرة مصدرا، فالنجوم 
كالقلوب واجليوب اسم، والنجوم كالطلوع والغروب مصدر، ومنه شبه به 

 .بت والرأيطلوع الن

M : وقد ورد يف كتاب اهللا تعاىل مبعىن النجم يف السماء مرات عديدة منها
-.    2   1  0  /L ١٦: النحل ، M  `  _     ^  ]

   aL ٨٨: الصافات ، M  $  #      "  !L ١: النجم ، MÍ         Ï  Î

  Ò    Ñ  ÐL ٧٥: الواقعة.  
  .كلها تشري إىل معىن النجم يف السماء

 M  Y  X  W   VL : وقع االختالف يف سورة الرمحن وقد
، وغالب العلماء على تفسريها بالنبات الذي ال ساق له، ومسي جنما ٦: الرحمن

ألنه جنم أي ظهر وطلع، ويف ذلك نظر إىل معناه اللغوي، وهو مناسب للفظ 
  .الشجر الوارد بعده

                                                             
، 2، بصائر ذوي التمييز، ج3448-3447، 6، الظالل، ج180، 14، ابن عطية، 405، 9، ج153، 15روح املعاين، ج -196

، اإلعجاز 695، 2، الكشاف، ج70، 15، ج234-233، 6، التحرير والتنوير، ج233-232، املفردات، 460-462
 .243البياين، بنت الشاطئ، 
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مس والقمر، ومها وكذلك هو مناسب للجملة الواردة قبله، حيث ذكر فيها الش
   )197( .مساويان، فناسب ذلك النجم والشجر ومها أرضيان

، وهو ١٢: الرحمن M  y  x     w  v  uL : يف قوله تعاىل: العصف - 3
الورق والقصب الذي يكون يف سنابل بعض النبات فيؤكل احلب أو يؤخذ للنفع 

ح تعصف به والفائدة، فيبقى الورق والقصب، فيصري تبنا، ومسي بالعصف ألن الري
 .أي حتركه

، أي كزرع ٥: الفیل M   x  w     v  uL : ويف القرآن الكرمي
  .أُكل حبه وبقي تبنه

M      N  M  LL أي ريح تكسر الشيء فتجعله كعصف، ٢٢: یونس ،
  .وهذا املعىن األخري يعكس التشبيه الوارد يف األول

االنتفاع به من  فهل العصف هو التحريك بشدة؟ أم هو ما تبقى من النبت بعد
  حب وورق؟

والراجح هو الثاين؛ إذ إن الريح عندما حترك األشياء إمنا يتبقى منها ما يبقى من 
العصيفة وهي الورق اتمع الذي فيه : النبات بعد االنتفاع به، فالعرب تقول

  )198( .السنابل

، وهو ما ١٢: الرحمن M  y  x     w  v  uL : يف قوله تعاىل: الرحيان - 4
 .ائحة ذكية من األزهار واحلشائش، وهو فعالن من الرائحةله ر

                                                             
، أبو عبيدة، جماز 180، 14، احملرر الوجيز، ج4،433ج، الكشاف، 792-791، املفردات، 20، 5بصائر ذوي التمييز، ج -197

 .242، 2القرآن، ج
 .242، 2، جماز القرآن، ج227-226، 27التحرير والتنوير، ج ،569، املفردات، 72، 3يز، جبصائر ذوي التمي -198
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، فهو يف ٨٩: الواقعة M  c  b  a  `  _L : ويؤيده قوله تعاىل
أن روح املؤمن خترج طيبة، وقيل : راحة ونعيم وريح طيبة ذكية، وقد ورد يف أَثَر

  )199( .هو الرزق

و احلاجز ، وه٢٠: الرحمن M  3  2  1  0  /L : يف قوله تعاىل: الربزخ - 5
واحلد بني الشيئني، وذكرت يف القرآن مبعناها اللغوي إضافة إىل ما سبق يف سورة 

́     M  ¶  µ : الرمحن مرة أخرى  ³  ²    ±  °L ١٠٠: المؤمنون ،
أي ال هم من أهل الدنيا وال هم من أهل اآلخرة أمنا هم بني بني، أي يف احلاجز 

 .ني املوت إىل يوم القيامةالذي يفصل بني الدنيا واآلخرة، أي ما ب

 M  3  2  1  0  /  .  -  ,  +L : ويف سورة الرمحن
أرسل البحرين وتركهما يلتقيان ولكنهما ال يبغيان وال : ، مبعىن٢٠ - ١٩: الرحمن

يتجاوز كل منهما حده املقدر ووظيفته املقسومة، وبينهما برزخ من طبيعتهما من 
  )200( .صنع اهللا

، والفراغ هو ٣١: الرحمن M  u  t  s  r  qL : سنفرغ، يف قوله تعاىل  - 6
اخللو بعد امتالء يكون ماديا حسيا مثل فرغ اإلناء أي خال بعد امتالء،ويكون 

 .معنويا مثل فرغ البال أي خال مما كان يشغله

M   f، ١٠: القصص Mn  m  l  k   jo  L : ويف القرآن الكرمي

    i    h  gL ٢٥٠: البقرة.  
                                                             

 .434، 4، الكشاف، ج227، 27، التحرير والتنوير، ج104، 3، بصائر ذوي التمييز، ج370-369املفردات،  -199
 .243 ،2، جماز القرآن، ج3452، 6، الظالل، ج118املفردات، ، 238، 2بصائر ذوي التمييز، ج -200
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، أي فراغ اليسر بعد العسر، والراحة ٧: الشرح M³  ²    µ  ´L : وقال
  .بعد الشدة والكرب

ويف سورة الرمحن، مبعىن فرغ لألمر أي توفر له وأخلى نفسه من كل ما عداه، 
واهللا تعاىل ال يشغله شيء عن شيء ، فيكون مبعىن القصد واإلقبال على أمور 

  )201( .الثقلني، ويف ذلك إشارة إىل وعيد
تثنية ثَقَل، وهو املتاع وكل شيء مصون، وهذا املثىن اسم مفرد موع : نالثَقَال - 7

 .اإلنس واجلن
والثَقَل هو اإلنسان ألنه حممول على األرض فهو كالثقل على الدابة وإطالقه على 
األنس واجلن من باب التغليب، وهو مل يطلق على جمموع النوعني قبل القرآن فهو 

  .من إعالم األجناس بالغلبة
وليس يف القرآن هذا املعىن إال يف هذه اآلية، أما استعماله كمادة يف القرآن فهو 

، يف معىن أثقله ٤٠:الطور M  l  k     j  i  h  g  f  eL : كثري، منه

!  "  #  $  %  &  '  )  (     M الغرم والوزر، 

*+    L أي أمحالكم الثقيلة، ٧: النحل ، M  A   @  ?  >L 
أي ما أودع فيها ومحلته جيال بعد جيل من أجساد ومعادن وأمور  ،٢: الزلزلة
  )202( .أخرى

                                                             
، احملرر 230، 27، التحرير والتنوير، ج185، 4، البصائر، ج632، املفردات، 73-72، 1التفسري البياين، بنت الشاطئ، ج -201

 .244، 2، جماز القرآن، ج200، 14الوجيز، ج
 .85-84، 1، التفسري البياين، ج335-334، 2، البصائر، ج174، املفردات، 240، 27التحرير والتنوير، ج -202
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}  |  {  ~  �    ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  M : أقطار - 8

§¨    ®  ¬     «   ª  ©L مجع القطر هو اجلانب، ٣٣: الرحمن ،

 M    ¾  ½  ¼  »  ºL : وجاءت على هذه الصيغة يف قوله تعاىل
دينة كلها، وجاء يف القرآن على صيغ أخرى ، أي من نواحي امل١٤: األحزاب

، أي ١٢: سبأ Mx   |  {  z  y}  L : حتمل معاينَ خمتلفة كما يف قوله تعاىل
 )203( .النحاس املذاب

 M  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´L : يف قوله تعاىل: شواظ - 9
، والشواظ هو اللهب الذي ال دخان فيه ألنه قد كمل اشتعاله وذلك ٣٥: الرحمن

 )204( .إحراقا أشد
يف اآلية السابقة، وهو الدخان الذي ال هلب معه، وذلك تشبيه يف اللون : حناس - 10

M  v : بالنحاس وهو الصفْر أو القطْر، ومنه النحس ضد السعد، قال تعاىل

  |   {  z  y  x  wL أصل : ، أي مشؤومات، وقيل١٦: فصلت
 .ن فصار مثال للشؤمالنحس أن حيمر األفق فيصري كالنحاس، أي هلب بال دخا

)205( 

 M  É            È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃL : يف قوله تعاىل: وردة - 11
أخرج نوره، وشبه : ورد الشجر: ورد، ويقال: ، يقال لنور كل شجر٣٧: الرحمن

                                                             
 .244، 2، جماز القرآن، ج280، 4، البصائر، ج677املفردات، ، 210، 21، ج241، 27التحرير والتنوير، ج -203
 244، 2، جماز القرآن، ج470، املفردات، 242، 27لتنوير، جالتحرير وا -204
 .244، 2، جماز القرآن، ج205، 14، احملرر الوجيز، ج794ت، ، املفردا242، 27التحرير والتنوير، ج -205
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فرس ورد، وقيل يف صفة السماء إذا امحرت امحرارا كالورد : به لون الفرس، فقيل
 .أمارة للقيامة
  .قرآن سواها على هذه الصيغةوليس يف ال

، ٢٣: القصص M  0  /  .  -L : وجاء على ذات املادة يف صيغ أخرى
أي قصد املاء، والوِرد املاء املرشح للورود، واستعملت على سبيل الفظاعة 

)    '!  "  #  $  %  &M : والتهكم يف قوله تعاىل

  +  *      )L ٩٨: ھود ، M  s  r  q        p   o  nL 
M   e  d  c : الذي يتقدم القوم فيسقي هلم: ، والوارد٨٦: مریم

h  g  fi    L عرق : ، أي ساقيهم من املاء املورود، والوريد١٩: یوسف

، كناية عن ١٦: ق M    0  /  .  -        ,  +  *L: يتصل بالقلب
  )206( .الروح

@   M?  >    A : يف اآلية السابقة، وجاء أيضا يف قوله تعاىل: الدهان - 12

  G  F  E  D  C  BL هن بضم الدال٢٠: المؤمنونالد ، :
 .أي يطلى به شيء وهو هنا زيت الزيتون: اسم ملا يدهن به

فتعتري السماَء يوم القيامة ألوان وذوب ومتيع من شدة : وأما يف سورة الرمحن
  )207( .اهلول، فهو تشبيه للسماء يف التموج واالضطراب

                                                             
 .245، 2، جماز القرآن، ج865، املفردات، 243، 27لتنوير، جالتحرير وا -206
 .243، 2، جماز القرآن، ج320، املفردات، 207، 14الوجيز، ج، احملرر 32، 18، ج243، 27التحرير والتنوير، ج -207
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، أصل املرج هو ١٩: الرحمن M  .  -  ,  +L : يف قوله تعاىل: مرج - 13

، واملارج املختلط من ٥: ق M  O   N   M  L  KL : اخللط، ومنه قوله تعاىل

 M  ¬  «  ª  ©   ̈    §  ¦L : النار كما مر سابقا يف قوله تعاىل
مرج الدابة أرسلها للرعي، ومنه : ، واملرج أيضا هو اإلرسال، يقال١٥: الرحمن

̄         »M  :ورة الرمحن اآلية السابقة، ويف سورة الفرقانقوله يف س  ®   ¬

  ½  ¼  »     º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °L 
 )208( .٥٣: الفرقان

: ، وهي من٤٤: الرحمن M  9  8  7  6  5  4L : يف قوله تعاىل: آن - 14

 M: الوقت والساعة، ومنه قوله تعاىل: أي قرب إناه، واإلنا: أىن الشيء، وآن
 Ã  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸L 

�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ̈    ©    ~M : ، وقوله تعاىل٩:الزمر

  ¬  «  ªL أي مل حين، وقوله تعاىل١٦: الحدید ، : M  h  g  f  e

   t  s  r   q     p  o  n   m    l  k  j  iL 
 M   G  F   E  DL : ، منتظرين ومرتقبني نضجه، وقوله تعاىل٥٣:األحزاب

                                                             
 .764، املفردات، 232، 27التحرير والتنوير، ج -208
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، أي بلغ إناه من شدة احلر، أي بلغ وقت شدة احلرارة، وهو ذات ٥: الغاشیة
 )209( .املعىن يف سورة الرمحن

، ٥٤: الرحمن Mk  j  i    h  g  fl  L : يف قوله تعاىل: إستربق - 15
  .ورد هذا اللفظ ثالث مرات أخرى سوى اليت يف سورة الرمحن

Mt  s  r  q   p     {  z  y  x     w  v  u : يف قوله

¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |©    ª

   ̄ ®  ¬  «L ٣١: الكھف.  

، ٥٣: الدخان M   u  t  s  r  q  pL : ويف قوله

MÃ  Â   Á    À  ¿Ä    É : ويف قوله   È  Ç  Æ  Å

  Í  Ì   Ë  ÊL ٢١: اإلنسان.  
املنسوج خبيوط الذهب يلبس الديباج الغليظ واملخمل الكثيف : واإلستربق هو

وقد اختلف يف أصل اللفظ بني فارسي أو سرياين أو . فوق الثياب املباشرة للجلد
رومي، ولكن اتفق على أنه لفظ معرب ولوال ذلك مل يذكر يف القرآن، ومجع 

  )210( .على أبارق وصغر على أبريق

ثمرة ، من جنيت ال٥٤: الرحمن M  p  o  n  mL : يف قوله تعاىل: جىن - 16
اتىن من الثمر، ويستعمل فيما كان غضا من الثمر، : واجتنيتها، واجلنا واملَجين

                                                             
 .245، 2، جماز القرآن، ج96فردات، ، امل306، 21، ج245، 27التحرير والتنوير، ج -209
 .441، 4، الكشاف، ج31، 15التحرير والتنوير، ج -210
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  ٢٥:مریم M Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL : قال تعاىل
 )211( .أي جمتىن كناية عن قرب سقوطه

يف اآلية السابقة، وهو من الدنو وهو القرب، ويستعمل يف املكان والزمان : دان - 17

M  D  C  B ، ٩٩: األنعام M    x }  |   {  z  yL: واملرتلة

   EL ٨: النجم، M   E  D  C  BL ٨: النجم ، M  É  È  Ç  Æ   Å

 Ë  ÊL ١٠٨: المائدة، M    ?  >  =  <  ;  :L كناية ٧: المجادلة ،

 M¢  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £«  Lعن األصغر واألقل، 
، كناية عن ١١: الحج M  |  {  z}  L، كناية عن األرذل، ٦١: البقرة

، كناية ٤٢: األنفال M    K  J  I  H  G  F   EL األول، 
 )212( .عن األقرب

، ٥٦: الرحمن M  �  ~  }    |  {  z  yL : يف قوله تعاىل: الطمث - 18
أي مل : ومعىن اآلية. والطمث هو الدنس، وهو أيضا دم احليض، واالفتضاض

أي ما : مث هذه الروضةَ أحد قبلناما ط: يفتضهن أحد، ومنه استعري قوهلم
 )213( .افتضها أحد وال دخلها بشر

                                                             
 .245، 2، جماز القرآن، ج208، املفردات، 27، 16التنوير، جالتحرير و -211
 .319-318املفردات،  -212
 245، 2، جماز القرآن، ج514، 3، البصائر، ج524املفردات،  -213
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، أصله خيرات ٧٠: الرحمن M  .  -  ,  +L : يف قوله تعاىل: خريات - 19
 .املختارات فال رذْل فيهن: رجل خير، وامرأة خيرة، واملراد: مث خففت، يقال

)214(  

صرن ، أي نساء ق٧٢ُ: الرحمن M  8  7  6  5   4L : مقصورات - 20
على أزواجهن، وهو من صفات الترف يف نساء الدنيا فهن ال حيتجن إىل مغادرة 

: بيون خلدمة أو وِرد أو اقتطاف مثار، أي هن خمدومات مكرمات، وقيل
 )215( .جمعوالت يف قصر

 M  P  O    N  M  L  K  JL : يف قوله تعاىل: خضر - 21
£    ~  �  ¡  ¢  M: ، وكذلك يف قوله تعاىل٧٦: الرحمن

¤L ويف قوله٣١: الكھف ، : MÃ  Â   Á    À  ¿Ä    L 
أحد األلوان وهو إىل السواد أقرب، : مجع أخضر، واخلضرة: ، وخضر٢١: اإلنسان

وفيه سرور للناظر، وكانت الثياب املتصفة باخلضرة عزيزة، واختص امللوك 
 )216( .والكرباء ا فيما مضى

  
  
 

                                                             
 .301املفردات،  -214
 .254، 27، التحرير والتنوير، ج673، املفردات -215
 .255-254، 27، التحرير والتنوير، ج285املفردات،  -216
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22 - عبقر، وهو موضع للجن ينسب إليه كل نادر  يف اآلية السابقة، نسبة إىل: عبقري
من إنسان وحيوان وثوب، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عمر رضي اهللا 

فهو إذاً ضرب بديع من البسط، كأنه حلسنه " مل أر عبقريا يفري فريه: "عنه
   )217( .وروعته من صنع عبقر، ويف ذلك تقريب لوصفه من أذهان العرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

 .246، 2، جماز القرآن، ج3458، 6، الظالل، ج544املفردات،  -217
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  التقدمي والتأخري والذكر واحلذف: املبحث الثاين
أسلوب عجب، وأداؤه للكالم أداٌء فذ؛ فقد يقدم من الكالم ما حقُّه  أسلوب القرآن  

التأخري، وقد يؤخر منه ما حقُّه التقدمي، كذلك فإنه قد حيذف منه ما حقُّه الذكر، وقد يذكر 
غرض خفي، ويف هذا املبحث استجالء لعدد منه ما حقُّه احلذف؛ وكلُّ ذلك لسر بديع، أو ل

  . من ذلك يف السورة الكرمية، واهللا املوفق

  التقدمي والتأخري: املطلب األول

M  O   N  M  L  K  J  I  H  G : قال تعاىل - 1

  Q  PL ا ٤ – ١: الرحمن ما بعد الرمحن كلها أخبار عنه جيء ،
 .على منط التعديد غري متعاطفة

على هذه الصورة من تقدمي للمسند إليه وتأخري للمسند؛ وجميء هذه اجلملة 
تشويق مجيع السامعني إىل اخلرب الذي خيرب : إمنا أريد به شيئان اثنان؛ األول

 M     _  ^  ]L : به؛ إذ كان املشركون ال يألفون هذا االسم قال تعاىل
، فهم إذا مسعوا هذه الفاحتة ترقبوا ما سريد من اخلرب ٦٠: الفرقان

نه،واملؤمنون إذا طرق أمساعهم هذا االسم استشرفوا ملا سريد من اخلرب ع
إلفادة : والثاين. املناسب لوصفه هذا مما هم متشوقون إليه من آثار رمحته

التخصيص، أي هو الرمحن الذي علم القرآن ال بشر علمه، وهو الذي خلق 
فة إىل ما يفيده اإلنسان ال غريه، وهو معلم اإلنسان البيانَ ال سواه، باإلضا

  )218( .التقدمي من تأكيد، ويف ذلك براعة استهالل أيضا
                                                             

 .151، 15، روح املعاين، ج217، 27التحرير والتنوير، ج -218
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رغم أن اإلنسان على وقدم سبحانه وتعاىل تعليم القرآن على خلق اإلنسان؛  - 2
 .هو حمل وقوع النعم، وعليه مدار اخللق قائم

وإمنا قدم القرآن وتعليمه ألنه أعظم وألنه أراد أن يشري من خالل ذلك إىل 
خلق اإلنسان و هي تعلم القرآن والعمل به، والغاية متقدمة على الغاية من 

  .ذي الغاية ذهنا، وإن كان األمر بالعكس خارجا
 .وألن به صالح الناس يف الدنيا وباتباعهم إياه حيصل هلم الفوز يف اآلخرة

)219(  

وقدم خلق اإلنسان على تعليمه البيان ألن البيان خصيصة يف اإلنسان، ا  - 3
القرآن والعمل به، ومن غريها يفقد إمكانية استخالفه يف يستطيع فهم 

 )220( .األرض
رغم أن خلقهما أعظم على وأخر خلق السموات واألرض عن خلق اإلنسان  - 4

¤  ¥  ¦  §    ¨   ©  M  «  ª : من خلقه

   ±  °  ¯  ®    ¬L ملا ذكر سابقا من أن  ٥٧: غافر ،
بادة، وهو حمل التكليف، وقد اخللق مداره اإلنسان والغاية من خلقه الع

!  M : سخرت السموات واألرض وما بينهما لإلنسان لالنتفاع واالستفادة

  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "

12  L 221(.٢٠: لقمان(    
                                                             

 .218، 27، التحرير والتنوير، ج152، 15روح املعاين، ج -219
 .152، 15، روح املعاين ج219، 27تحرير والتنوير، جال -220
 .219، 27التحرير والتنوير، ج -221
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، قدم املسند إليه ٦: الرحمن M  Y  X  W   VL : قال تعاىل - 5

M : ة اليت عطفت عليها هذهعلى املسند لتكون على صورة اجلملة السابق
  U  T   S  RL وملا يف هذا التقدمي والتأخري ٥: الرحمن ،

 )222( .من ختصيص سجود هذين املخلوقني هللا تعاىل ال لغريه

 رغمعلى ال، أخر الفعل الناصب ٧: الرحمن M  [  ZL : قال تعاىل - 6
ذلك من وقدم السماء زيادة يف االهتمام خبلقها ملا يف  ،أن اجلملة فعلية من

عظيم نعمه على اإلنسان، وخاصة أن السورة جاءت على منط تعداد النعم 
 )223( .واآلالء، فتقدمي السماء زيادة لالهتمام ا

، تقدمي ١١: الرحمن M  t  s  r  q   p   oL : قال تعاىل - 7
اجلار وارور يفيد االهتمام والتركيز والتأكيد، والقول فيه كالقول يف تقدمي 

 M   n    m  l  kL : فعلها الناصب يف قولهاألرض على 
 )224( .، كما تقدم أيضا يف اآلية السابقة١٠: الرحمن

¦  M : قال تعاىل - 8   ¥           ¤  £  ¢  ¡   �

  ¬  «  ª  ©  ¨     §L اإلنسان  ، تقدمي خلق١٥ – ١٤: الرحمن
حيث بدأت السورة باحلديث عن اإلنسان : على خلق اجلان فيه إشارتان

إىل ما سبق من تفضيل اهللا تعاىل لإلنسان  يمه البيان، كذلك فيها إشارةوتعل

                                                             
 .221، 27التحرير والتنوير، ج -222
 .222، 27التحرير والتنوير، ج -223
 .226، 27التحرير والتنوير، ج -224
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M  É  È : على اجلن، حيث أمر اجلن بالسجود لإلنسان

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï       Î  Í  Ì  Ë   ÊL 
، وما ينطوي يف ذلك على تقدمي مصاحل اإلنسان على مصاحل ٣١–٣٠:الحجر

 )225( .ن اجلناجلان، ومن استحقاقه لعمارة األرض دو

}  |  {  ~  �    ¡  ¢  £  ¤  M : ويف قوله تعاىل - 9

§  ¦  ¥¨    ®  ¬     «   ª  ©L ٣٣: الرحمن ،
تقدمي للجن على اإلنس، فاآلية جاءت على قاعدة خرق الناموس الكوين، 
وجاءت للتحدي واالستفزاز، واملعلوم أن اجلن أقدر من اإلنس على اإلتيان 

 )226( .ال قبل لإلنسان به ولذلك ابتدأ اخلطاب م باخلوارق واملعجزات وما

، ٣٩: الرحمن M  ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  ÏL : وقال أيضا - 10
قدم اإلنس على اجلن ألن اإلنس هم املكلفون يف الدنيا، وعليهم يقع خطاب 
التكليف باإلمجاع، وما وقع بني العلماء من خالف حول تكليف اجلن من 

: اإلنسان هو غاية اخللق كما ورد يف بداية السورةعدمه كاف للقول بأن 

 M  Q  P  O   N  M  L  K  J  ILالرحمن :

، إذاً فاملسؤولية واقعة عليه ضمن التكليف الذي محله اإلنسان دون ٤ - ٢

°  ±  M  ¶  µ    ´  ³  ² : غريه من املخلوقات

                                                             
 .230-229، 27التحرير والتنوير، ج -225
 .171، 15روح املعاين، ج -226
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¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸¿    Ã  Â         Á  ÀL 
 )227(.٧٢: األحزاب

?  @  M  I   H  G  F  E  D  C  B  A : قال تعاىل - 11

  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

  `  _     ^     ]  \  [  Z  Y  XL ٥٢ – ٤٦: الرحمن ،
أا أقرب إىل من رغم على الأخر ذكر الفاكهة بعد ذكر العينني اجلاريتني، 

الفاكهة، أي أنه فصل بني ذكر األفنان؛ حيث إن األغصان حاملة الثمار و
ذكر األفنان وذكر الفاكهة بذكر العينني اجلاريتني، ولذلك سبب طريف 
وفيه دليل على إعجاز هذا الكتاب العزيز، فاألفنان حتتاج إىل ري وسقي 

 .باملاء لتنبت الزهر والثمر والفاكهة واهللا تعاىل أعلم

Mk  j  i    h  g  fl    p  o  n  m : قال تعاىل - 12

  q    |  {  z  y  x  w  v  u  t     s  r

 ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }L 
+  M : ، تقدم االتكاء على ذكر النساء، وقال تعاىل٥٨ - ٥٤: الرحمن

  7  6  5   4  3  2  1  0  /  .  -  ,

  D    C  B  A    @  ?  >   =  <  ;  :  9  8

                                                             
 .212 اجلن واإلنس: بعنوان  ،فضل عباس إعجاز القرآن الكرمي، : ، انظر175، 15روح املعاين، ج -227
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    N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  OL  
 .، فأخر االتكاء عن ذكر النساء٧٦ - ٧٠: الرحمن

 M  C  B  A  @  ?L : وذلك ألنه يف اجلنتني األوليني ذكر اخلوف
، فأراد أن يشعر أهل اجلنتني باألمن واالطمئنان أوال فقدم ما فيه ٤٦: الرحمن

إشعار بالطمأنينة والراحة، وهو االتكاء فإنه من شأن اآلمنني، ويف اجلنتني 
األخريني مل يذكر اخلوف فال يستدعي ذلك ذكر ما يشعر باألمن، إذ هو 

   )228( .متوفر وموجود، ولكنه قدم النساء إذ هي نعمة للمطمئن اآلمن

 M  �  ~  }    |  {  z  y  x  w  vL : قال تعاىل - 13
، فذكر اجلار وارور العائد على الفُرش، وأخر نعمة االستئناس ٥٦: الرحمن

يف اجلنة من األفنان والعيون والفواكه؛ ليكون ذكر الفرش  بالنساء عما
مناسبا لالنتقال إىل األوانس من احلور يف تلك الفرش، وهو قريب مما ذكر 

 )229( .آنفا

، فقدم الفاكهة ٦٨: الرحمن M  %  $                 #  "  !L : قال تعاىل - 14
ضلهما، على النخل والرمان، ومها منها؛ وذلك الختصاصهما وبيان ف

M     s: كأما ملا هلما من املزية جنسان آخران، كقوله تعاىل

                                                             
 .193، 15روح املعاين، ج -228
 .250، 27التحرير والتنوير، ج -229
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tL ه فاكهة وطعام، والرمانَ فاكهةٌ ٩٨: البقرةأو ألنَّ النخلَ مثر ،
 )230( .ودواء فلم خيلصا للتفكُّه

  
 

  الذكر واحلذف: املطلب الثاين

M  Q  P  O   N  M  L  K  J  I : قال تعاىل - 1

  U  T   S  RL حذف فيها العاطف، ٥ – ٢: الرحمن ،
ألا جاءت على منط التعديد وسنن التهديد يف مقام االمتنان والتوقيف على 
احلقائق والتبكيت للخصم يف إنكارهم لبعضها، وإعراضهم من البعض 

 .اآلخر
فتكون كل مجلة واحدة من اجلمل مستقلة يف تقريع الذين أنكروا الرمحن 

نعم عليه من الناس بتعديدها عليه، يف وآالءه، كما يبكت منكر أيادي امل
زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذل، كثَّرك بعد قلة، فعل بك ما مل : قولك

  يفعله أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه؟
وفيها كذلك إشارة إىل أن كل واحدة من هذه اجلمل تتضمن نعمة مستقلة 

هلا وتناسبها تقتضي الشكر وقد قصروا يف أدائه، ولو عطفت مع شدة اتصا
  )231( .رمبا توهم أن الكل نعمة واحدة

                                                             
 .442، 4الكشاف، ج -230
 .154، 15، روح املعاين، ج217، 27، التحرير والتنوير، ج433، 4الكشاف، ج -231
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M  \  [  Z  Y  X  W   V : ويف قوله تعاىل - 2

  g      f  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂      ]

   n    m  l  k  j  i  hL ١٠ – ٦: الرحمن ،
ذَكر العاطف، وذلك رد للكالم إىل منهاجه بعد التبكيت يف وصل ما جيب 

 .ارب بالعاطفوصله للتناسب والتق
  .والتناسب والتقارب واضحان يف ذلك أشد الوضوح

فالشمس والقمر مساويان والنجم والشجر أرضيان، والسماء واألرض ال 
تزاالن قرينتني، وجري الشمس والقمر حبسبان من جنس االنقياد ألمر اهللا 
فهو مناسب لسجود النجم والشجر، وكذلك بني رفع السماء ووضع 

  .األرض
األخبار الورادة بعد حروف العطف مل يقصد ا التعداد إذ ليس وكذلك ف

فيها تعريض بتوبيخ املشركني، فاإلخبار بسجود النجم والشجر أريد به 
اإليقاظ إىل ما يف هذا من الداللة على عظيم القدرة داللة رمزية، وملا اقتضى 
 املقام مجع النظائر من املزاوجات بعد ذكر الشمس والقمر؛ كان ذلك
مقتضيا سلوك طريقة الوصل بالعطف جبامع التضاد، كقولك بعدما ذكرت 

فعل بك ما مل يفعل بأحد، دانت له أقرانك، وأطاعته : يف املثال السابق
إخوانك، وبسط نواله فيمن حتت ملكته، ومل خيرج أحد من حياطة عدله 

  .ونصفَته
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أجلّها رتبة؛ وفيه أيضا تنبيه على نعمه سبحانه ال حتصى، فليكتف بتعديد 
  )232( .لغرض التبكيت

̀   M  b  a : قال تعاىل - 3  _  ^      ]  \  [  Z

  j  i  h  g      f  e  d  cL ٩ – ٧: الرحمن ،
ذكر امليزان ثالث مرات، ومل يستغن بالضمري عن ذكر اللفظ، وذلك إلعالم 
 العباد مبا به قوام أحواهلم واستقامة أديام من إجراء أمورهم على العدل

©    M¨     °  ¯  ®  ¬  «  ª : الذي أمر به سبحانه يف قوله

¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±º  ¿   ¾  ½  ¼    »À    Â     Á

  Æ  Å   Ä           ÃL وقوله٥٨: النساء ، : M        {  z  y  x

�  ~   }  |¡    §   ¦  ¥  ¤  £  ¢

¨©  ®  ¬  «  ª¯  L وقد تكرر يف الكتاب٨: المائدة ، 

M  ¸      ¶  µ  ´  ³ : العزيز الوصية بالوفاء يف الكيل والوزن

º    ¹»     À  ¿  ¾    ½  ¼L وذم ٣٥: اإلسراء ،

¦  M : سبحانه من خبس فيهما، وجعل جزاءه الويل واهلالك، فقال

  ³        ²  ±   °   ̄  ®  ¬    «  ª  ©   ̈  §

  À    ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´L 
                                                             

 .154، 15، روح املعاين، ج221 ،27، التحرير والتنوير، ج433، 4الكشاف ج -232
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:  M : ، وأعلمنا سبحانه بوزن أعمال العباد يوم القيامة٥ – ١: طففینالم
B  A  @  ?  >      =  <      ;C    F   E  D

K  J  I  H  GL    P   O   N  ML لذلك ٤٧: األنبیاء ،
كله أكد سبحانه األمر بذلك وأخرب بوضعه للخلق يوم القيامة، ليمتثلوا 

ة العدل يف مجيع ما يتحراه اإلنسان من أمره، ففيه إشارة جلية إىل مراعا
 .األفعال واألقوال

  )233(.ويف التكرار أيضا تشديد للتوصية وتأكيد لألمر باستعماله واحلث عليه

: ، وقال٢٧: الرحمن M  Z  Y  X  W  V  U   TL : قال تعاىل - 4

 M   \  [   Z  Y   X  W  VL ٧٨: الرحمن. 
وين واية احلياة الدنيا وفناء من جاءت األوىل بعد ذكر مشهد االنقالب الك

كان على األرض فناء تاما، فناسب ذلك ذكر البقاء، وعبر بالوجه عن 
  .الذات من باب الكناية ألا أبلغ من التصريح كما هو مقرر يف علم املعاين

واختتم السورة بامسه الكرمي كما ابتدأها به، وعندما أفاض يف السورة بذكر 
  .ناسب أن ختتتم بالربكة وكثرة اخلريات آالئه ونعمه سبحانه
بأن التعبري عن الذات بالوجه أقوى داللة من التعبري " ذي"وقد أشعر اجلر بـ

  )234( .عنه باالسم

                                                             
الغرناطي، أمحد بن الزبري، مالك التأويل القاطع بذي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي الترتيل، دار الغرب  -233

، روح 225، 27، التحرير والتنوير، ج434، 4، الكشاف، ج1057-1056، 2ج بريوت، ،1983، 1اإلسالمي، ط
 .156، 15املعاين، ج

 .257، 236، 27، التحرير والتنوير، ج194، 166، 15روح املعاين، ج -234
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  التصوير الفين: املبحث الثالث
  .التصوير الفين هو مجال العرض وتنسيق األداء وبراعة اإلخراج  

اهللا يف كتابه التصوير الفين يف القرآن هو والتصوير الفين كما عناه سيد قطب رمحه   
التعبري عن املعىن الذهين واحلالة النفسية واحلادث احملسوس واملشهد املنظور والنموذج اإلنساين 
والطبيعة البشرية كل ذلك بالصورة احملسة املتخيلة مث منحها احلياة الشاخصة واحلركة 

  .املتجددة

وإذا احلالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج فإذا املعىن الذهين هيئة أو حركة،   
اإلنساين شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية جمسمة مرئية فأما احلوادث واملشاهد والقصص 

  .واملناظر فريدها شاخصة حاضرة فيها احلياة وفيها احلركة

 وهو تصوير باللون وتصوير باحلركة وتصوير بالتخييل كما أنه تصوير بالنغمة تقوم  
مقام اللون يف التمثيل وكثرياً ما يشترك الوصف واحلوار وجرس الكلمات ونغم العبارات 
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وموسيقى السياق يف إبراز صورة من الصور تتملَّاها العني واألذن واحلس واخليال والفكر 
  .والوجدان

وهو تصوير حي منتزع من عامل األحياء ال ألوان جمردة وخطوط جامدة، تصوير   
فيه واملسافات باملشاعر والوجدانات؛ فاملعاين ترسم وهي تتفاعل يف نفوس آدمية تقاس األبعاد 

  )235( .حية أو يف مشاهد من الطبيعة تخلع عليها احلياة

  

  :ومن هذا التصوير البديع يف السورة الكرمية

، والسجود هو وضع ٦: الرحمن M  Y  X  W   VL : قال تعاىل - 1
ق على الوقوع على األرض جمازا أو الوجه على األرض بقصد التعظيم، ويطل

خنلة ساجدة إذا أماهلا حملها، فسجود جنوم السماء نزوهلا إىل : استعارة كقوهلم
جهات غروا، وسجود جنم األرض التصاقه بالتراب كالساجد، وسجود الشجر 

 .تطأطؤه هلبوب الرياح، ودنو أغصانه للجانني لثماره، واخلابطني لورقه

?  @     M  B  A : الهلا على األرض بالسجود كما قالوشبه ارتسام ظ

  I   H  G  F   E  D  CJ    KL ويف ١٥: الرعد ،
كل ذلك داللة على أن اهللا موجدها ومسخرها، ويف هذه الصورة تتضح حقيقة 
اتصال الكون خبالقه واجتاهه إىل مبدعه مما مينح القلب البشري متاعا عجيبا وهو 

                                                             
 م، دار الشروق، مصر،1983، 3سيد قطب، كتب وشخصيات، ط: انظر أيضا. 38- 36التصوير الفين يف القرآن، سيد قطب،  -235

28-31 . 
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وله حيا، يعاطفه ويتجه معه إىل خالقه، وهو يف وقفته بني أرواح يشعر بكل ما ح
  .األشياء كلها وهي تدب فيها مجيعا وحتيلها إخوانا له ورفقاء

   )236( .كل هذه الدالالت توحيها صورة ذات أبعاد وآماد وآفاق

M  Ì  Ë  Ê  É            È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã : قال تعاىل - 2

Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ú   Ù  Ø  ×  Ö

   Ü  Û  '  &  %  $   #  "  !L الرحمن :

، تبدأ مشاهد القيامة هنا بانشقاق السماء وللمرة األوىل نشهدها محراء ٤١ – ٣٧
وردة كالدهان، ونرى كذلك مشهداً غريباً علينا بعض الشيء يف مشاهد القيامة، 

سالم وال كالم يؤخذ فسيما الوجوه تدل عليها، وارمون يعرفون بسيماهم وبال 
بنواصيهم وأقدامهم فيقذفون حيث ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان، وما احلاجة 

 )237( .إىل السؤال والوجوه ناطقة والفريقان معروفان

 M  8  7  6  5  4  3     2  1  0  /  .  -L : قال تعاىل - 3
األفئدة، ، بينما األخذ بالنواصي واألقدام يذهل العقول ويرجف ٤٤ - ٤٣: الرحمن

توجه أنظارنا إىل حقيقة املوقف، هذه جهنم اليت يكذب ا ارمون، هذه هي 
وها هم أوالء يطوفون بينها وبني محيم آن، متناه يف احلرارة، وهم يتراوحون بني 

  )238( .جهنم وبني هذا املاء اآلين، فيا له ويا هلا من عذاب

                                                             
 .3449، 6، الظالل، ج222، 27التحرير والتنوير، ج -236
 .251-250م، 2006، 16القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط سيد قطب، مشاهد القيامة يف -237
 .251مشاهد القيامة يف القرآن،  -238
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4 -  M L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   M

  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N

  j  i    h  g  f  e  d  c  b  a  `  _     ^     ]

kl    x  w  v  u  t     s  r  q  p  o  n  m

      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }    |  {  z  y

  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

  µL ان األوليان مها ذواتا أفنان فيهما عينان جتريان ، فاجلنت٦٠ – ٤٦: الرحمن
فيهما من كل فاكهة زوجان وأهل اجلنتني ما حاهلما؟ انظر جتدهم متكئني على 
فرش بطائنها من إستربق وتلك رفاهة ظاهرة يف الفراش وجىن اجلنتني دان، ال 
يتعب يف القطاف، وذلك أيضا ترف ملحوظ، ولكنه ال يستقصي ما فيهما من 

فيهن قاصرات الطرف مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان، عفيفات النظر , متاع
وامللمس، ال ميددن بأبصارهن وال ميسسهن إنس وال جان، وليس هذا وحده فهن 
نضريات المعات مثينات كأن الياقوت واملرجان، وذلك كله جزاء حق ملن 

إال خاف مقام ربه وتوقع اآلخرة، وخشي اهللا فيها، هل جزاء اإلحسان 
 )239(اإلحسان؟

M  Å : قال تعاىل - 5   Ä    Ã  Â  Á   À  ¿   ¾  ½  ¼

  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

                                                             
 .251مشاهد القيامة يف القرآن،  -239
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   Ô  Ó  Ò  )  (  '  &  %  $                 #  "  !

  6  5   4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *

  D    C  B  A    @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7

 J  I   H  G  F  E   P  O    N  M  L  KL 
، ومن دوما جنتان، أخريان لذلك الفريق اآلخر، وأوصافهما ٧٦ – ٦٢: الرحمن

كذلك أدىن من أوصاف هاتني، فهما مدهامتان أي خمضرتان خضرة متيل إىل 
السواد ملا فيهما من أعشاب، فيهما عينان نضاختان، تنضخان باملاء وتنبضان 

اكهة وخنل ورمان، وهناك من كل فاكهة زوجان، وذلك دون اجلريان، فيهما ف
فيهن خريات حسان ومن هن هؤالء اخليرات احلسان هن حور مقصورات يف 
اخليام، ومن كلمة اخليام نفهم أن أشبه بالبدويات، وأنه نعيم بدوي دون النعيم 
احلضري الذي مر يف تينك اجلنتني األخريني، مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان، 

لكن مل يذكر هنا أن كأن الياقوت . شتركن بالصون والعفاف مع أولئكفهن ي
واملرجان، وأهل هاتني اجلنتني انظر جتدهم متكئني على رفرف خضر، أي أبسطة، 
وعبقري حسان، وهي مجيلة كأا من صنع عبقر، ولكن املتكآت كانت هناك 

النعيم، متثل الدرجة مبطنة باإلستربق، وهناك جىن اجلنتني دان، مها درجتان من 
  )240( .األوىل بالترف والرفاهية يف احلضر، ومتثل الثانية الترف والرفاهية يف الوبر

  
  

                                                             
 .252مشاهد القيامة يف القرآن،  -240
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  منهج القرآن فيما يسمى بالتكرار: املبحث الرابع

  مفهومه وأنواعه وأغراضه: التكرار: املطلب األول

  مفهوم التكرار: أوالً

كره وكر، يتعدى بنفسه وال يتعدى، أو من  :من الكر وهو الرجوع، ويقال: التكرار
 .كررت الشيء تكريرا وتكرارا: كرر إذا ردد وأعاد، وهو على وزن تفعال بفتح التاء، وقيل

)241(  

هو إعادة كلمة أو مجلة أكثر من مرة يف سياق واحد لنكتة : والتكرار يف االصطالح  
  .ل أو للتعظيمما، وذلك إما للتوكيد أو لزيادة التنبيه أو للتهوي

                                                             
 ).كر(لسان العرب، مادة  -241
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  .ذكر الشيء مرتني فصاعدا: وقيل

  )242( .داللة اللفظ على املعىن مرددا: وقيل

وأشار بعضهم إىل أن هذا التعريف األخري خاص بالتكرير دون التكرار فهو على هذا 
   )243( .زيادة اللفظ على املعىن لفائدة: فرق بني االثنني، أما التكرار فهو

ملعروفة عند العرب، بل هو من حماسن الفصاحة يف اللغة وهو فن قويل من األساليب ا  
  .العربية

وقد كثر يف كالم بلغائهم وخطبائهم وهؤالء ال يكررون كالمهم عبثا وال يأتون به   
ومن صور التكرار يف بيام وشعرهم قصيدة املهلهل بن ربيعة واصفا حرب البسوس . لغوا

  :رب وقتال ويرثي أخاه كليباوما دار بني قومه وبني خصومهم بين بكر من ح

  إذا ما ضيم جريان اري    من كليب على أن ليس عدالً    

  .أكثر من تسع مرات" على أن ليس عدالً من كليب " وكرر قوله 

  : وكذلك قصيدة احلارث بن عباد حيت قتل ابن أخيه فاستنفر للثأر والقتال، فقال  

  غري ريب وصاحل األعمال  كل شيء مصريه للزوال    

    : ويقول فيها

  لقحت حرب وائل عن حيال    قربا مربط النعامة مين
                                                             

السبت، قواعد التفسري مجعا ، خالد بن عثمان 63م، دار الفرقان، عمان، 2000، 1، قصص القرآن الكرمي، طفضل عباس -242
 .701، 2هـ، دار ابن عفان، مصر، القاهرة، ج1421، 1ودراسة، ط

 . 260م، مكتبة لبنان، بريوت، 1995، 1حممد حسني أبو الفتوح، أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي، ط -243
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  .أكثر من أربع عشرة مرة" قربا مربط النعامة مين : " وكرر قوله

  : وكذلك قول الشاعر  

  )244(إياك من دمه إياك إياك  ال تقتلي مسلما إن كنت مسلمة

به عامة جمرى هذا يف كالم العرب، وإمنا نزل القرآن بلسام وكان جارياً يف أسلو  
كالمهم، وذا املسلك تستحكم احلجة عليهم يف عجزهم عن املعارضة، ولذلك ورد التكرار 
يف القرآن بشكل واضح وملحوظ، وعلى خالف الكالم البشري الذي ال يسلم من قلق 

  .واضطراب فقد جاء يف كالم اهللا تعاىل حمكماً ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

  :نواع التكرارأ: ثانيا

  )245( :قسم العلماء التكرار الوارد يف القرآن الكرمي إىل نوعني  

 )246(تكرار اللفظ واملعىن، وهو ما تكرر فيه اللفظ دون اختالف يف املعىن، :األول  
  .موصول ومفصول: وهو على قسمني

 .فقد جاء على وجوه متعددة: أما املوصول - 1

̈   ©        ¦M : ه تعاىلإما تكرار كلمات يف سياق اآلية، مثل قول -  أ  §

  «  ªL ٣٦: المؤمنون. 

                                                             
 .150، 15، روح املعاين، ج160، 9جامع أحكام القرآن، القرطيب، ج -244
يف التكرار : ، بعنوانwww.islamqa.com، "اإلسالم سؤال وجواب" على شبكة اإلنترنت يف موقع عن حبث منشور  -245

  .98، 2مرآة اإلسالم، طه حسني، مرجع سابق، ج: القرآن الكرمي أنواعه وفوائده، انظر
 .25أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي،  -246

http://www.islamqa.com
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M   q   p  o  n : وإما يف آخر اآلية وأول اليت بعدها، كقوله تعاىل - ب

   |  {  z  y  x  w  v   u              t     s  rL ١٥: اإلنسان 

– ١٦. 

M  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´    ³ : وإما يف أواخرها، كقوله - ت

  À  ¿  ¾  ½  ¼L ٢٢ – ٢١: جرالف. 

§ ̈   ©         M  ®     ¬  «        ª : وإما تكرار اآلية بعد اآلية مباشرة، كقوله - ث

  ±     °          ¯L ٦ – ٥: الشرح ، M  h  g  f  e  d  c   b  a

  iL ٣٥ – ٣٤: القیامة ، M 2          1  0  /   .         -L٥–٤:النبأ ،

 M          g  f  e  d   c  b       j  i  hL٤ – ٣: التكاثر ،

 M  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  mL االنفطار :

١٨ – ١٧ ، M  0     /  .  -    ,       +  *  )  (      '        &  %L 
 .٢١ – ١٩: المدثر

وهو ما وقع فيه الفصل بني اجلمل املكررة، فهو على صورتني، إما : وأما املفصول - 2
 .سورة نفسها، وإما تكرار يف القرآن كلهتكرار يف ال

M  j  i   h  g   f : تكرر قوله تعاىل: التكرار يف السورة نفسها -  أ

  kL)247(
¸  M  º   ¹ : ، وقولهيف سورة الشعراء مثان مرات 

                                                             
 .، من سورة الشعراء191، 175، 159، 140، 122، 104 ،68، 9اآليات،  -247
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  »L)248(
M  {  z : ، وقولهيف سورة املرسالت عشر مرات 

  ~  }  |L)249(
 :، وقولهيف سورة الرمحن إحدى وثالثني مرة 

 M  u   t  s                 r     q  p  o  nL)250(  يف سورة
  .القمر أربع مرات

M  n  m : كقوله تعاىل: التكرار يف القرآن كله على مواضع خمتلفة - ب

  t   s               r  q  p  oL)251(
 :وردت ست مرات، وقوله 

 M'  &  %  $  #  "  !(     )

*+    .  -  ,L)252(
M   u  t  :اىلمرتني، وقوله تع 
  {  z    y             x  w      vL)253(

 .مرتني 

وهو ما يكون عادة يف القصص أو يف ذكر : التكرار يف املعىن دون اللفظ :والثاين
العذاب والنعيم يف اآلخرة، أو إحياء املوتى يوم القيامة أو بعض الظواهر الكونية كخلق 

أو الظواهر إال أا جتيء يف كل مرة ومع تكرار هذه القصص  )254(السموات واألرض،

                                                             
 .، من سورة املرسالت49، 47، 45، 40، 37، 34، 28، 24، 19، 15اآليات،  -248
، 55، 53، 51، 49، 47، 45، 42، 40، 38، 36، 34، 32، 30، 28، 25، 23، 21، 18، 16، 13اآليات،  -249

 .ورة الرمحن ، من س77، 75، 73، 71، 69، 67، 65، 63، 61، 59، 57
 .، من سورة القمر40، 32، 22، 17اآليات،  -250
، سورة يس، اآلية 48، سورة سبأ، اآلية 29، سورة النمل، اآلية 71، سورة األنبياء، اآلية 38، سورة يونس، اآلية 48اآلية  -251

 .، سورة امللك25
 .، سورة التحرمي9، سورة التوبة، اآلية 73اآلية  -252
 .، سورة األنبياء7نحل، اآلية ، سورة ال43اآلية  -253
 .25أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي،  -254



179 

 

بصيغة خمتلفة ومبفردات خمتلفة، ومن مث فهي تعرض ألهداف خمتلفة فاأللفاظ املستعملة يف 
  .سياق هذا القصص ختتلف من موضع آلخر، أما املعاين والعرب فتتكرر من حني آلخر

يكون  وهناك تقسيم آخر للتكرار ولكنه ال خيتلف كثريا عن سابقه، واألحرى أن
  )255( .حتت عنوان مواضع التكرار، وإثباته هنا لفائدة زيادة شكل من أشكال التكرار

  

  

 :وهو على وجهني: تكرار اإلضراب - 1

M  T  S : أن يكون ما فيه من الرد راجعاً إىل العباد، كقوله تعاىل -  أ
 [  Z  Y   X   W  V  UL ٥: األنبیاء . 

ى وقته، وأن الذي أن يكون إبطاال ولكنه على أنه قد مضى وانقض - ب

MK  J  I  H  GL    M : بعده أوىل بالذكر، كقوله تعاىل

Q  P  O    NR    W  V  U  T  SL فأضرب عن ٦٦: النمل ،
وترتيب : يقول ابن عاشور يف هذا اإلضراب. قوهلم وأبطل كذم

هذه اإلضرابات الثالثة، ترتيب لترتيل أحواهلم، فوصفوا أوالً بأم، ال 
اآلخرة علما مضطربا  قت البعث، مث بأم تلقفوا يف شأنيشعرون بو

أو جهال، فخبطوا يف شك ومرية، فأعقبهم عمى وضاللة، حبيث إن 
هذه االنتقاالت مندرجةٌ متصاعدة حىت لو قيل بل ادارك علمهم يف 

                                                             
 .التكرار يف القرآن العظيم، عثرت عليه ومل أجد مصدرا له، أو معلومات عنه: عن حبث للدكتور أمحد مجال العمري، بعنوان -255
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اآلخرة فهم يف شك منها فهم منها عمون حلصل املراد، ولكن جاءت 
تقايل أجزل وأج وأروع وأدلّ على أنّ طريقة التدرج باإلضراب االن

كالً من هذه األحوال املترتبة جدير بأن يعترب فيه املعترب باستقالله ال 
  )256( .بكونه متفرعاً على ما قبله

!  "  #  $  %  &  M : تكرار األمثال، كقوله تعاىل - 2

  3      2  1  0  /    .  -    ,  +  *   )  (  '

45   L وكقوله ،٢٢ – ١٩: فاطر:  M  %  $  #     "  !

  2  1   0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &

  @  ?     >  =  <     ;  :  9  8  7  6  5  4   3

I  H     G      F  E  D  C  B  AJ    M  L  K

  NL ١٩ – ١٧: البقرة. 
كتكرار قصة موسى عليه السالم، وقصة إبليس يف السجود : تكرار القصص - 3

ه السالم، والغرض من ذلك هو اإلتيان بشيء جديد يف كل موضع؛ آلدم علي
فكأنه يذكر القصة من جانب أو زاوية غري األوىل وما فيها من فائدة، ومن 
ذلك أيضا تسليةُ قلبِ الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبا اتفق لألنبياء مثله مع 

                                                             
 .297-296، 19التحرير والتنوير، ج -256
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?  @    M  G  F  E  D  C  B  A : أممهم، قال تعاىل

HIL 257(.١٢٠: ھود(  

  :أغراض التكرار: ثالثا

وقد ظهر هذا يف  )258(تقرير املعىن وتوكيده، فإن الكالم إذا تكرر تقرر، - 1
 :املواضع التالية

M   c  b : يف اآليات املسوقة للوعيد والتهديد، كقوله تعاىل -  أ

  j  i  h               g  f  e  dL ٤ – ٣: التكاثر. 

M : ل والتعظيم والتعجب، كقولهيف اآليات املسوقة يف مقام التهوي - ب
  ¤      £  ¢  ¡       �L وكقوله٢ – ١: الحاقة ، : M      '        &  %

  -    ,       +  *  )  (L ٢٠ – ١٩: المدثر. 
يف اآليات املسوقة للتنبيه على ما ينفي التهمة حىت يتلقى الكالم  - ت

¡  ¢       £  ¤      ¥    ¦  M : بالقبول، كقوله

  §  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

  ¶  µ  ´      ³  ²L يا (، فقد كرر هنا ٣٩ – ٣٨: غافر
 .للتنبيه على أنه منهم، وألنه منهم فال بد أن يدهلم على الرشاد) قوم

                                                             
 .، بتصرف واختصار70-69بق، قصص القرآن الكرمي، فضل عباس، مرجع سا -257
 .، بتصرف واختصار715، 711-709، 2قواعد التفسري، ج -258
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M  k          j  i : يف اآليات املسوقة يف مقام االتعاظ، كقوله - ث

  m   lL ١٦: القمر. 
: ام اهللا على عباده، وبيان قدرته، كقولهيف اآليات املسوقة يف مقام إنع - ج

 M  G  F  E  DL   ، M  j   i  h  gL  ،

M  º  ¹     ̧    ¶  µL الواقعة. 

M : إذا طال الكالم وخشي تناسي األول، أعيد ثانياً جتديداً لعهده، كقوله - 2
   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª

   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶L ١١٠: النحل ، M
!    ,  +   *  )  (      '  &  %      $  #  "

   4  3  2  1  0  /  .  -L ١١٩: النحل ، M  8

   E  D  C  B  A  @  ?  >  =   <     ;  :  9

H  G  FI    M  L  K  JL ١٨٨: آل عمران. 
بيان إعجاز القرآن الكرمي، فإنّ من عجز عن اإلتيان باملعىن بصورة واحدة؛  - 3

باملعىن الواحد بصورٍ وقوالب لفظية أعجز، فكيف إذا كانت  فإنه عن اإلتيان
 .هذه القوالب غايةً يف الفصاحة والبيان
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إفادة معىن جديد، فإنّ بعض اآليات تكررت يف كتاب اهللا مرات، ويف كل  - 4

 M  }  |  {  zL : مرة تكون متعلقةً مبا قبلها كقوله تعاىل
 )259( .، وهو ما يسمى تعدد املتعلق١٣: الرحمن

إنه يعسر على الناس قراءة القرآن كله يف وقت واحد، فلهذا أدرج احلكيم  - 5
الرحيم أكثر املقاصد القرآنية يف أكثر سوره السيما الطويلة منها حىت صارت 
كل سورة قرآناً صغرياً، فسهل لكل متعشق لفهم القرآن سبيله إىل ذلك، 

  )260( .فكرر التوحيد واإلميان والبعث واحلشر والقصة

  :وأما الغرض من التكرار يف القصة ما يلي

إنه ملا كان هدف القصة يف القرآن إثبات الوحدانية يف الدين والعقائد  - 1
واملعبود واملصري الذي يلقاه املكذبون، ملا كان األمر كذلك استدعى 
املنطق القرآين هذا التكرار لتحقيق تلك األغراض وتثبيتها يف قلوب 

عاندين من مغبة اإلعراض عنها، فتطلّب ذلك املؤمنني، وحتذير امل
 واحد ودينٍ واحد مرات شريط األنبياء والرسل الداعني إىل إله عرض

 .عديدة بتعدد تلك األغراض
مث ملا كان الغرض من القصص القرآين غرضا دينيا يف املقام األول  - 2

اقتضى األمر أن تعرض منه احللقات اليت تقتضيها هذه األغراض؛ 
تتفق مع أظهر غرض  –حبسب ترتيب الرتول  –حلقة تعرض فآخر 

 .ديين صيغت القصة من أجله
                                                             

 .702، 2قواعد التفسري، ج -259
 .، بتصرف واختصار63-61قصص القرآن الكرمي،  -260
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ومن احلكمة أيضاً يف هذا التكرار، بيان أمهية تلك القصة ألن تكرارها  - 3
يدل على العناية ا وتوكيدها لتثبت يف قلوب الناس، وكذلك من 

اإلجياز  احلكمة أيضاً مراعاة الزمن وحال املخاطَبني ا، وهلذا جند
 .والشدة غالبا يف قصص العهد املكي، والعكس يف قصص العهد املدين

فضالً عما يف هذا التكرار من ظهور صدق القرآن وأنه من عند اهللا  - 4
رغم تكرارها على أمت وجه وأفضل تناسب، على تعاىل حيث تأيت 

  )261( .دون تناقض يف املضمون أو تعارض يف سرد احلدث

  رار بني املؤيدين واملعارضنيالتك: املطلب الثاين

  . وقع اخلالف يف القول بالتكرار بني فريقني من العلماء 

رأى يف التكرار أسلوبا من أساليب العرب وسراً من أسرار الفصاحة جاء  أحدمها -
 .به القرآن ليحقق أهدافاً معينة تثري املعىن، وتغين احملتوى، وتزيد يف املضمون

رار ليس ذماً أو قدحاً إال إن كان مما ميكن وقد رأى هذا الفريق أن التك
االستغناء عنه فجاء خالياً من أي معىن جديد يضاف إىل األول فيكون عندها لغواً 

  .ال طائل منه وليس يف القرآن شيء من هذا 
بل هم يرون أيضاً أنّ التكرار واحد من األغراض البالغية حتدث عنها علماء 

اا وجتليتها حتت عنوان اإلطناب وما فيه عن التكرير البالغة وسطّروا الكتب يف بي
   )262( .أو ما يعتمد عليه أو ما كان نابعا منه

                                                             
 .، بتصرف واختصار63-61قصص القرآن الكرمي،  -261
أسلوب التوكيد يف القرآن . 487، 481الفرقان، عمان، م، دار 1997، 4، البالغة فنوا وأفناا علم املعين، طفضل عباس -262

 . 257الكرمي، 
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فالقرآن كتاب هداية , دينية : والتكرار عندهم يؤدي وظيفتني أوالمها 
وإرشاد وتشريع ومن أهم ما يؤديه التكرار هو التقرير والتوكيد وإظهار العناية به 

والثانية أدبية ، فاهلدف منه االستلذاذ أو . و أبني لالعتقاد  ليكون أمثل يف السلوك
   )263( .التوكيد أو زيادة التنبيه أو التهويل أو التعظيم

وهم الذين ينفون التكرار متاما ألم يرون أن التكرار هو تكرار  :الفريق الثاين -
ياق آخر أما ما يأيت يف س. اللفظ نفسه يف السياق نفسه للمعىن نفسه بغري فائدة 

ومناسبة أخرى غري اليت جاء فيها أوالً فإنه ال يعد تكراراً بل يسمونه تكامالً أو 
 )264( .تنويعاً

فال يوجد يف القرآن نصان متماثالن إمنا يوجد تشابه فقط كما هو احلال بني 

!  "  #  $  M : اإلخوة واألقارب، أو كما هي مثار اجلنة

,  +  *  )   (  '  &  %-   /  .    2  1  0

34  :  9  8  7  6  5;  >  =  <?     B  A  @

CD     H  G  F  EL فالتنويع بذاته مجال فوق أنه ٢٥: البقرة ،
   )265( .يذهب عن النفس املالل

فعلى متدبر كالم اهللا أن يبحث يف كل نص يبدو له أنه من النصوص املكررة 
حرفيا، وليكتشف فوارق  يف القرآن ليكتشف غرض التكرير إذا كان النص مكرراً

املعاين إذا كان النص املكرر خمتلفاً ولو بعض الشيء، فكثري من النصوص اليت 
                                                             

 .، بتصرف واختصار60-58قصص القرآن الكرمي،  -263
 .وما بعدها11، دار الشروق، القاهرة، 2007، 3، بتصرف واختصار، حممد قطب، ال يأتون مبثله، ط63-60قصص القرآن،  -264
 .64، قصص القرآن مرجع سابق، حبث قيم عن التكرار مع أمثلة وافرة،، وفيه 270-253 دراسات قرآنية، حممد قطب، -265
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يتوهم فيها التكرار هي ليست يف احلقيقة مكررة ولكنها متكاملة يؤدي بعضها 
من املعاين املرادة ما ال يؤديه البعض اآلخر بزيادة بعض األفكار على أصل 

  )266( .نه وذلك من جهات خمتلفاتاملوضوع الذي يراد بيا
بل هو , وأصحاب هذا الرأي يرون أنه ال تكرار حىت يف القصص القرآين 

وهكذا فالقصة الواحدة قد . عرض جلانب معني اقتضاه السياق وأريد به عربة ما
يستشهد ا مرات عديدة يف مناسبات خمتلفة؛ إذ فيها لكل مناسبة ما يصلح 

  .شاهداً أو عظة أو عربة 
فلتطمني قلب الرسول واملؤمنني يؤتى بقصة موسى املنصور على فرعون 

  .وجنوده بتأييد اهللا له وملن آمن معه 
وخللع قلوب اجلبابرة وجنودهم يؤتى بقصة موسى املنصور على فرعون 

  .وجنوده بالغرق 
ولبيان دعوة اجلبارين يف األرض إىل دين اهللا يؤتى بقصة موسى ودعوته 

  .رى بينهما من مناظرات لفرعون وما ج
ولبيان سنة من سنن اهللا يف إمهال الذين كفروا وطغوا يف األرض، مع معاجلة 
تأديبهم باآليات والعقوبات اجلزئية يؤتى بقصة موسى مع قومه وكيف تتابعت 

  .عليهم اآليات التسع 
وهكذا إىل غري ذلك من أهداف تستدعيها املناسبات وهي أغراض تربوية 

  )267( .توجيه االهتمام يف املرحلة التربوية للعناصر املناسبة هلا من القصة يظهر فيها

                                                             
 .307م، دار القلم، دمشق، 2004، 3عبد الرمحن حسن حبنكة، قواعد التدبر األمثل لكتاب اهللا عز وجل، ط -266
 .، بتصرف واختصار284-283، التعبري القرآين، فاضل السامرائي، 314التدبر األمثل،  -267
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وال "وخالصة األمر أنه ال خالف بني الفريقني سوى خالف اللفظ واملصطلح 
إذ الفريقان متفقان على أن هذا التكرار أو التكامل أو " مشاحة يف االصطالح 

ر اإلعجاز فيه يثري املعىن التنويع مسة بالغية من مسات القرآن وسر من أسرا
  .ويضيف اجلديد 

  أمثلة على التكرار: املطلب الثالث

  M   º   ¹  ¸L : سبحانه وتعاىل قوله يف سورة املرسالت ذكر - 1
  . عشر مرات

ابتدأت السورة بقَسم اهللا تعاىل بأن يوم القيامة واقع ال حمالة، عندما يزول نور 
ك هو يوم الفصل، وبعد ذلك ذكر النجوم وتنشق السماء وتنسف اجلبال، فذا

الدعاء احلالّ على الكافرين سبع مرات، أي ذكرها بعد سبعة مشاهد، يستحق 
املكذب ا الويل والثبور، مث جاء ذكر الناجني يف آيات ثالث مل يتخللها الدعاء 

¯  °  ±   M  ³  ² : بالويل؛ لئال يشوب بشارم تنقيص أو تنغيص

  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´             Â  Á  À  ¿                ¾  ½   ¼

  Å   Ä  ÃL نيت عليه  ٤٤ -  ٤١: المرسالتمث عادت اآليات إىل ما ب ،
السورة من وعيد وختويف إىل آخرها، وتكرر فيها الدعاء بالويل للمكذبني ثالث 
مرات، ليكون زيادة يف تنكيل املكذبني، وحتسرهم بسماع حالٍ على الضد من 

  .محاهل
فكل واحدة من العشر ذكرت عقب آيات غري األوىل، فال يكون تكرارها 

  .مستهجنا، ولو مل يكرر كان متوعدا على بعض دون بعض
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بعد ذكر حال الناجني واملتقني؛  –وهي دعاء بالويل  –واإلجابة على تكرارها 
ء حتذير من العقوبة على املعصية، ولتكون رادعاً عنها فيكون من اعتبار الشي

  )268( .بضده

M_  ^  ]  \`    c      b  a : يف سورة الشعراء كرر سبحانه وتعاىل قوله - 2

  k  j  i   h  g   f  e  dL  يف مثانية مواضع، كانت كل
إن يف : "األمم السابقة، فصار كأنه قال واحدة عقب قصة من قصص األنبياء يف

 .حيث ذكر قصصاً خمتلفة" ذلك آلية ذه القصة
ار أبلغ يف الوعظ، وأبني للعربة، وكذلك فإا مشرية إىل مرحلة من فكان التكر

القول حيسن الوقوف عندها والتريث لتدبرها وتأمل ما حتوي من دروس تستفاد 
  )269( .مما مضى من حوادث التاريخ

: القمر M  m   l  k          j  iL : يف سورة القمر كرر سبحانه وتعاىل قوله - 3

ذكرها بعد قصة نوح عليه السالم مرة : حو التايل، أربع مرات على الن١٦
 .وذكرها أخرى بعد قصة قوم مثود وذكرها أثناء قصة عاد مرتني

وتكرارها بشكل عام للتخويف والتحذير بعد كل قصة تكذيب وكفر، فإن هذا 
  .هو مصري املكذبني بآيات اهللا تعاىل، والكافرين برسله

ير هلم قبل إهالكهم، وإنذار وحتذير وتكرارها مرتني يف قصة عاد إنذار وحتذ
  )270( .لغريهم بعد إهالكهم

                                                             
 .703-702، 2، قواعد التفسري، ج495، 1، بصائر ذوي التمييز، ج1127-1126، 2جمالك التأويل،  -268
 .346-344، 1بصائر ذوي التمييز، ج -269
 .446، 1بصائر ذوي التمييز، ج -270
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!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  M ": الكافرون"سورة  - 4

  :  9  8     7   6   5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,     +

   @  ?  >  =  <  ;L جاءت هذا السورة يف ست ٦ – ١: الكافرون ،
عليه وسلم، وفيها نداء للكافرين، وآخرها  آيات، أوالها خطاب للنيب صلى اهللا

احلكم والنتيجة، وما بينهما أربع آيات ميكن تقسيمها من حيث املعىن إىل 
 :جمموعتني

M  4  3  2  1  0 ، و٢: الكافرون M   )  (  '  &  %L : األوىل -

   5L ٤: الكافرون. 

 .الثالثة والرابعة M  /  .  -  ,     +  *L : والثانية -
عة األوىل تشري إىل أن الرسول ال يعبد ما يعبده الكافرون، والثانية تنفي فامو

  )271( .عبادة املشركني ملا يعبد الرسول عليه الصالة والسالم
اهللا عن نبيه عبادة األصنام يف املاضي واحلال  ر إعجاز، ففيه نفيويف هذا التكرا

  )272( .ألزمنة الثالثة أيضاواالستقبال، ونفي عن الكفار املذكورين عبادة اهللا يف ا

قال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم يا أيها الكافرون ال : وتفسريها على النحو التايل
أعبد ما تعبدون أي ال ميكن أن أعبد يف مستقبل األيام معبوداتكم الفاسدة، كيف 
 وقد أكرمين اهللا بالنبوة وهداين الصراط املستقيم؟ وأنتم تعلمون أنه قبل أن يكرمين
اهللا بالوحي ما عبدت آهلتكم، فكيف ترجون مين أن أعبدها اليوم، أو أعبدها يف 

                                                             
 .226، فضل عباس إعجاز القرآن الكرمي،  -271
 .549-548، 1بصائر ذوي التمييز، ج -272
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والسورة خطاب لقوم علم  –ما بعد؟ أما أنتم فال ميكن أن تعبدوا اهللا الذي أعبده 
وخباصة بعد أن استحكم بيين وبينكم العداء، فأنتم ما عبدمت  –اهللا أم ال يؤمنون 

م أن كنتم تعدونين فيما بينكم الصادق األمني، وقبل اهللا الذي دعوتكم لعبادته يو
  .أن حيدث بيين وبينكم ما يعكر الصفو

واخلالصة أن كل آية من اموعتني جاءت على صورة الدعوى وجاءت اآلية 
الثانية على صورة الدليل، فكأن كالً من اآليتني دعوى ودليلها، فالدعوى يف 

، أي ال ميكن أن ٢: الكافرون M   )  (  '  &  %L : اموعة األوىل

M  2  1  0 : أجيبكم إىل ما طلبتم، فأعبد آهلتكم، والدليل على هذه الدعوى

   5  4  3L أي قبل أن يكرمين اهللا بالوحي ما عبدت آهلتكم، ٤: الكافرون ،

M : فهل يعقل أن أعبدها اآلن أو بعد اآلن؟ وأما الدعوى يف اموعة الثانية فهي
 ,     +  *   /  .  -L أي ال ميكن أن تصدقوا فتعبدوا ٣: الكافرون ،

M   6 : اهللا الذي أعبده، وقد حدث بيين وبينكم ما حدث ودليل هذه الدعوى

  ;  :  9  8     7L أي حني ما دعوتكم ألول وهلة، ٥: الكافرون ،
وأنتم مل جتربوا علي كذبا، وعلمتم أن ال مطمع يل يف شيء، فلم جتيبوين، فكيف 

  )273(جتيبونين اليوم؟
فيوحي هذا التكرير باليأس يف قلوب من كَفََر من أن ينصرف الرسول عليه 
السالم عن دينه، إىل ما كان يعبد هؤالء، وليتدبروا سر هذا اإلصرار من حممد 

                                                             
، نقال عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 708-705، 2قواعد التفسري، ج، 228-227، فضل عباس إعجاز القرآن الكرمي،  -273

 .اهللا
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صلى اهللا عليه وسلم، فعساهم يدركون هذا السر؛ وهو أن النيب على حق فيما 
  .أديان ال سند هلا من الصواب واحلقيدعو إليه، فلم ينصرف عنه إىل 

  التكرار يف سورة الرمحن: املطلب الرابع

على  إحدى وثالثني مرة  M  }  |  {  zL : كرر سبحانه وتعاىل قوله  
  :النحو التايل

مثانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق اهللا وبدائع صنعه ومبدأ  -
عدد من النعم ابتداًء من تعليم اإلنسان اخللق ومعادهم، فكانت األوىل بعد ذكر 

القرآن إىل خلقه مث تعليمه البيان، مث أردف فذكر نعمة الشمس والقمر والنبت 
والشجر الذي حيمل الثمر، مث خلقه السماء ورفعها، وأمرِه بالعدل واإلنصاف 
وعدم الطغيان، مث خلقه األرض ووضعها للمشي يف مناكبها واالنتفاع مما بثَّ 

ا من مثار ودواب، مث خلق الثقلني وبيان املادة األوىل اليت خلقا منها، مث ذكر فيه
الربوبية للكون كله من مجيع جهاته، مث أردف خبلق البحرين العذب واملاحل، 
وإرساهلما والتقائهما دون امتزاجهما، وما خيرج منهما للزينة واالنتفاع، مث 

عليه، مث افتقار أهل السماوات بتسخري السفن وجريها، مث فناء الكون ومن 
 .واألرض إليه جل شأنه

سبعة منها عقب تقرير عجز الثقلني عن اخلروج على قانون الكون وناموسه، مث  -
مشهد االنقالب الكوين، وتغير الدنيا وتبدهلا واستقباهلا اليوم اآلخر، مث ذكر عاقبة 

 .ارمني وهي النار اليت كذبوا ا
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نتني األوليني، وأهلها الذين استحقوها جزاء ما عملوا مث مثانية بعد وصف اجل -
 .وقدموا يف احلياة الدنيا

  )274( .مث مثانية أخرى بعد وصف اجلنتني األخريني -

وفائدة التكرير هنا واضحة، فقد جاء لتوكيد التقرير مبا هللا تعاىل من نعم على 
ء، ال نعمة هلا على أحد، املخاطَبني، وتعريضٍ بتوبيخهم على إشراكهم باهللا أصناما وأهوا

إن اهللا عدد يف هذه السورة نعماءه، وذكر : وكلها دالئل على تفرد اإلهلية، وعن ابن قتيبة
خلقه آالءه، مث اتبع كل خلة وصفها، ونعمة وضعها، بقوله هذا، وجعلها فاصلة بني كل 

وتأكيد احلجة، كما نعمتني لينبههم على النعم ويقررهم ا، كما أن التكرار جاء لطرد الغفلة 
أمل تكن فقريا فأغنيتك، أفتنكر هذا، أمل : تقول ملن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره

  )275( .تكن خامالً فعززتك ، أفتنكر هذا، أمل تكن راجال فحملتك، أفتنكر هذا

إن هذا التكرار ليس لغرض التوكيد، وإمنا  لغرض التنبيه، يقول حممد : وقال بعضهم
أي أكثر من ثالث مرات ( أما إذا تعددت املقامات فإنه يكرر أكثر من ذلك : حأبو الفتو

   )276( .ألن املعاين اليت وردت يف مثل هذا املقام تعددت) وهو ما جرى عليه لسان العرب 

فهذا التكرار ليس توكيدا، ألنه تكرار يف اللفظ ملعان متعددة؛ : ويقول يف موضع آخر
    )277( .ىن الذي ذكر قبلها وليس يف هذا تكرار للتوكيدفكل آية مكررة إمنا هي للمع

                                                             
الكرماين، حممود بن محزة بن  .449- 448، 1، بتصرف واختصار، بصائر ذوي التمييز، ج1062-1061، 2مالك التأويل، ج -274

 .306، دار الوفاء، املنصورة، مصر، 2007، 3نصر، الربهان يف متشابه القرآن، ط
، 9، جامع أحكام القرآن، ج150- 149، 15، روح املعاين، ج189، 14، احملرر الوجيز، ج230، 27ير والتنوير، جالتحر -275

160. 
 .23-22أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي،  -276
 .جاء يف سورة الشعراء وسورة القمر وسورة املرسالتما وهذا ينطبق أيضا على . 25أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي،  -277
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بأن تكرارها بعد النعم واآلالء مما خلقه هلم يف الدنيا أو مبا أعده  همبعضوقد يعترض 
للعاملني منهم يف اآلخرة من جنان، كل هذا واضح وبين، ولكن ما الغرض من تكرارها بعد 

ن يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات، ذكره سبحانه وتعاىل فناء العامل وانقالب الكو
  وبعد ذكره ما أعد للمجرمني من عذابٍ أليم؟

إنه سبحانه كررها الستخراج الشكر من عباده من خالل الترهيب : فالقول يف هذا
واإلنذار والوعيد، فقد صرف اهللا تعاىل عن عباده عذاب جهنم، ودفع عنهم مشهد ارمني 

ذا مما يوازي النعم واآلالء وقد يفوقها، ليستخرج من خالل ذلك وهم يقذفون يف النار وه
   )278( .شكرهم وعملهم مبا يوجب هلم اجلنان

وهلذا حيسن التكرار هنا يف الوعد والوعيد؛ حىت يتمكن أمر املتبوع يف ذهن السامع، 
           )279( .ويدفع عنه ظن التجوز واملبالغة

   

  

  

  

  

                                                             
، 2، قواعد التفسري، ج449-448، 1، بتصرف واختصار، بصائر ذوي التمييز، ج5656، 10األساس، سعيد حوى، ج -278

702. 
 .27أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي،  -279
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  نتائجحث يف دراسته من أهم ما توصل إليه البا: أخريا
  :يرى الباحث أن أهم النتائج اليت توصل إليها يف حبثه هي

الفرق بني التفسري والتأويل فرق ليس له من األثر ما يظهر إال يف الدراسات والبحوث  -1
العلمية؛ حيث أصبحت كلُّ لفظة حتلُّ حملَّ أختها يف عصرنا وأمكن االستغناء عن 

 .اخلالف يف هذا الباب

التفسري باملأثور هو كلُّ ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وما جاء عن الصحابة  -2
الكرام إذا اتفقوا عليه ومل خيتلفوا فيه فدلَّ على أم مسعوه من النيب عليه الصالة 
والسالم، ومل يكن عن رأيٍ منهم، أما ما ثبت أنه صادر عن رأيهم، وما نقل عن 

 .ن كونه تفسريا باملأثورالتابعني فإنه خارج ع

إن اخلالف الواقع بني العلماء يف قضية التفسري بالرأي بني مانع له وجميز للتفسري به،  -3
خالف قدمي مل يبارح القرون األوىل، وإمنا كان املنع عن تفسري القرآن بالرأي الفاسد 

 .وهو ما مل يكن جاريا على قوانني اللغة وقواعد الشرع

فسري وتنوع مدارسه راجع إىل اتساع رقعة الدولة اإلسالمية وضمها تعدد اجتاهات الت -4
عددا كبريا من الشعوب اليت متتلك ثقافات ومفاهيم خاصة أدخلتها إىل حظرية 
اإلسالم؛ مما أدى بطبيعة احلال إىل أن تتوارد على كتاب اهللا تعاىل أمم وطوائف شىت 

تها املتأصلة فيها، ويفسره املفسرون منهم تفسريا تتذوقه متأثرةً بظروفها اخلاصة وثقاف
 .يوجه النص توجيها حسب ظرفه وثقافته

إن األصول األوىل للتفسري البياين راجعةٌ إىل عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  -5
فقد فسر النيب عليه الصالة والسالم آيات من القرآن الكرمي، وحنا يف عدد منها املنحى 

بياينَّ، وكذلك فعل صحابته الكرام حني قرؤوا القرآن بفطرم السليمة وسليقتهم ال
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القومية، وهذا يؤكد خطأ من اجته من املؤرخني إىل خلو صدر اإلسالم من التفسري 
 .البياين حىت قرون متأخرة ظهرت فيها مصطلحات البالغة وعلومها

أكرب األثر يف تغيري منحى الدراسات كان ملدرسة األستاذ اإلمام حممد عبده رمحه اهللا  -6
الشرعية، والقرآنية منها على وجه اخلصوص؛ حيث توجه لدراسة القرآن ببعده 
االجتماعي واإلصالحي، وتوظيف اجلوانب العلمية يف خدمة هذا الطابع، ولكنه أيضا 

قاته مل يغفل اجلانب البياينَّ يف القرآن؛ بل إنه قد أواله الكثري من االهتمام يف حل
 .القرآنية، وجلساته العلمية

للعلماء الوسطاء عظيم الفضل يف دراسة أعمال من قبلهم من العلماء، ونقلها على  -7
أحسن وجوهها إلينا شرحاً ودرساً وكتباً وجاً، وهذه هي سنه العلم ودأب العلماء؛ 

 .خلَف أمني ينقل عن سلَف عظيم

مدنيتها، يرجح هذا الرأي كثري من رغم ما قيل عن على سورة الرمحن سورة مكية  -8
الروايات الواردات يف هذا الشأن، كما وترجحه أغراض السورة وموضوعاا، واليت 

إىل تأكيد أصول العقيدة اإلسالمية يف نفوس املسلمني بعد تطهريهم من تشري جبالء 
هد العقاب أوضار الوثنية اجلاهلية، وكذلك تركيزها على مشاهد البعث واجلزاء ومشا

والثواب، كما يرجح مكيتها أيضا أسلوا وما فيه من جزالة يف تقرير القواعد وعرض 
ر اآليات، وهو أسلوب مكيصاملشاهد وق. 

املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي آيةٌ من آيات إعجاز هذا الكتاب العزيز، وإنَّ هذا  -9
حتد يف الشكل والظاهر، إال أنَّ لكل التشابه مهما تقارب يف اللفظ والترتيب، ومهما ا

آية منه موضعها وحملُّها املتساوق غايةَ التساوق مع نسق السورة وتسلسل املوضوعات 
 .واألغراض فيها
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حبيث ال جيد "كلُّ لفظة يف القرآن الكرمي إمنا جاءت يف موضعها األحق ا،  -10
د اللفظ يف معناه إال وطنه املعىن يف لفظه إال مرآته الناصعة وصورته الكاملة، وال جي

 ".األمني وقراره املكني

أسلوب عجب، وأداؤه للكالم أداٌء فذٌّ؛ فقد يقدم من الكالم  أسلوب القرآن -11
ما حقُّه التأخري، وقد يؤخر منه ما حقُّه التقدمي، كذلك فإنه قد حيذف منه ما حقُّه 

 .يع، أو لغرض خفيالذكر، وقد يذكر منه ما حقُّه احلذف؛ وكلُّ ذلك لسر بد

وال "اخلالف بني العلماء يف قضية ماهية التكرار خالف لفظ ومصطلح،  -12
أو " التكامل"أو " التكرار"إذ الفريقان متفقان على أن " مشاحة يف االصطالح

، وسر من أسرار األعجاز فيه؛ يثري املعىن مسةٌ بالغية من مسات القرآن" التنويع"
 .ويضيف اجلديد

يف سورة الرمحن إحدى  M  }  |  {  zL : ه تعاىلتكرار قول -13
وثالثني مرة ليس تكرار توكيد، وال هو تكرار من غري فائدة، وإمنا جاء لتعدد 
املقامات؛ حيث إن املعاين اليت وردت يف السورة تعددت؛ فالتكرار فيها تكرار يف 

قبلها، وليس فيه معىن لفظ ملعان متعددة؛ فكلُّ آية مكررة إمنا هي للمعىن الذي ذُكر 
 . التوكيد
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