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 امللخص
وهنض الدارسون  إعجازه، ووجوه   اهللولد علم البالغة مرتبطًا بتأمل كتاب 

رين واللغويني وغريهم يف اجلوانب البالغية، ـوالباحثون إىل دراسة آراء املفس

 واستوعبوا جممل التفاسري وكتب اللغة والبالغة.

يات، آلح ابرش تومما حلظته أّن الدراسات اجتهت إىل كتب التفسري، واهتم

 ولكن مل حتظ مقدمات املفرسين بالدرس والتحليل.

البالغي ومالمح التفكري التي قدمها  االجتاهوينهض هذا البحث إىل دراسة 

املفرسون من الناحية البالغية يف مقدماهتم، وذلك بدراسة معنى املقدمة، وصلتها 

صها يف ئخصاية وغبالتفسري، وعالقة التفسري بالبالغة، وحضور الفنون البال

 .التفسري

 إعجاز القرآن. -التفسري - املقدمات - البالغة - االجتاه :ةـالكلمات املفتاحي
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 املقدمة
الة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، ـن والصـميـد هلل رب العالــحمـال

 ا بعد.ــوأم

نحه مزيد ملك يذ، وفيكتسب علم التفسري قيمته من اتصاله بكتاب اهلل 

ٍف يضاف إىل قيمة العلم واملعرفة، حيث إّن العلوم إنام تتفاضل بقيمة رش

ون عىل تأكيده، فالتفسري رأس العلوم اإلسالمية ، وهو ما تواطأ املفرسمضامينها

، وهو رئيس العلوم الدينية ورأسها كام يرى األلويس (1)كام يرى البيضاوي

.(3) يرى الطاهر ابن عاشورظهورًا  كاممية الإلس، وهو أول العلوم ا(2)والصاوي

البالغي للعلامء والبالغيني  االجتاهوقد اجتهت دراسات متنوعة إىل تتبع 

املفرسين منفردين، أو دراسة رؤى هذا العلم أو ذاك، وكانت كتب التفاسري هي و

حمضنها الرئيس، وهي جهود قيمة، ولكني وجدت ضمن ذلك غيابًا لدراسة رؤى 

قدمات تفاسريهم، وهي التي يتعني أن تكون موجهات الغية يف من البيفرسامل

الركن األقوم والالزم  رئيسة لطبيعة تفسريهم، وهو ما نجد األلويس يرصح بأنه

، حيث كان (4)األعظم كام ال خيفى عىل من ذاق طعم العلوم، ولو بطرف اللسان

سريه كتاب ، فإذا تفلتفسريايف فالنحوي يكتب "التفسري جماالً لظهور ثقافة املفرس، 

قيه نحو، والفيلسوف يكتب يف التفسري، فإذا تفسريه كتاب يف علم الكالم، والف

 فيخرج تفسريه كتابًا يف الفقه، والبالغي يكتب يف التفسري، يكتب يف التفسري

، ومعلوم أّن متن الكتاب ـ أيًا كان فنّه ـ هو "(5)فيضحي تفسريه مرجعًا يف البالغة

                                       
 .(1/14) ، التحرير والتحبري(1/5) ر: أنوار التنزيلانظ (1)

 .(1/1) اجلاللني ة الصاوي عىلي، حاش(1/5):روح املعاين (2)

 .(1/27) ، وانظر منه(1/13) تحبريالتحرير وال (3)

 .(6ـ 1/5) روح املعاين (4)

 .(217ـ 216) م القرآنملحات يف علو (5)
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قدمة مع غريها من املؤثرات أو العتبات ـ وفق التسمية ، ولكن للملرئيساصد املق

تساعد ـ إىل جانب "، فاملقدمة قيمة يف التبرص بمراد املؤلفالنقدية احلديثة ـ 

نصوص موازية أخرى كعنوان النص واسم املؤلف واإلهداء والغالف وغريها ـ 

ن مجهور ية تلقيه موكيف فه،عىل التعرف عىل حميط النص، واإلملام بمقاصد مؤل

القراء عمومًا، ومع ذلك فإهنا ما تزال موضوعًا جديدًا عىل مستوى الدراسة 

 ."(1)تستدعي مراكمة اجلهود واإلسهامات يف دراستهاالنقدية النسقية، و

، وذلك البالغي يف مقدمات التفاسري االجتاهويتخصص هذا البحث بدراسة 

عىل دراسة سابقة  حيث مل أقفري، سلتفبدراسة ما جاء يف مقدمات كتب ا

امل )معتتخصص يف هذا املوضوع إال بمالمسات عامة، ومنها: مقالة بعنوان: 
، وانطلقت من رؤى الدراسات ديب يف خطاب مقدمات التفاسري(التفسري األ

)حملات يف علوم ، وأما كتاب (2)القرآنية، وركز الباحث عىل التفسري ورشفه ومبادئه
بالغية يف قسم يسري من فصل عام عن االجتاه اللغوي اجلهود ال ناولتنه ، فإالقرآن(

، ل مقدمات التفاسري()علوم القرآن من خال، وجاء كتاب (3)القرآن يف تفسري

ليخصَّ الفصاحة والبالغة وأدوات البيان بموضع قام فيه برسد فنوهنا بعيدًا عن 

اجلانب يف  لكرمي(آن ار للق)التفسري اللغوي ، وختصص كتاب (4)مقدمات التفاسري

ية والتفريق بني مدونات اللغويني اللغوي الرصف مع نظر موسع يف جوانبه العقد

كتاب اهلل، ومل حتظ البالغة فضاًل عن مقدمات املفرسين بام ينهض  التي تناولوا فيها

                                       
 .(626ص )لة عالمات، الواحد بن يارس، جم اخلطاب املقدمايت، عبد (1)

موذجاَ ريم ـ كليات رسائل النور نللقرآن الك ري األديبلية: التفسول الندوة العلمية الدانظر املقالة يف: أعام (2)

 .(295ص )م، 2005كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ املغرب، ـ 

 .(241) يف علوم القرآنملحات  (3)

 .(2/266) علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري (4)
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، عىل حني جاءت دراسات متعددة للمقدمات، ومل تتطرق إىل (1)إليه هذا البحث

 .(2)خرىصصها يف علوم أيب لتخاألدأو  يالغاجلانب الب

وسوف يدرس هذا البحث موضوعه بدءًا من الصلة بني التفسري والبالغة، 

قدمة وأمهيتها، ثم التطرق إىل القضايا البالغية ومنهج العرض فيها، وتعريف امل

واالهتامم باملعنى، وإعجاز القرآن، وصوالً إىل اخلصائص والفنون البالغية، ثم 

وذلك يف التفاسري الرتاثية القديمة، وتتميم بنامذج من  البالغية، هودجلم اتقوي

 التفاسري املعارصة التي توضح الفكرة.

  التوفيق والسداد. إنه ويل ذلك والقادر عليه.أسأل اهلل

 

 

 

 

 

                                       
 .(10ـ 9) فسري اللغويانظر الت (1)

، جملة الرتتيل ـ حرير والتنوير للشيخ ابن عاشورت تفسري التمقدماسري من خالل التف إشكال علمانظر:  (2)

 .(193ص )م، 2016، (3)رب، العدد مركز الدراسات القرآنية ـ الرابطة املحمدية للعلامء ـ املغ

قرى لعلوم م داود، جملة جامعة أم السلمي داود إبراهي د.أصول التفسري يف مقدمات كتب التفسري، 

 . (176ص )م، 2011، (53) مية، العددالدراسات اإلسلرشيعة والا

ات . فريدة زمرد، جملة التأويل، مركز الدراسدمات كتب التفسري قضايا وإشكاالت، دالتأويل يف مق

 .(77ص )م، 4201القرآنية ـ الرابطة املحمدية لعلامء املغرب، العدد األول، 
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 متهيد
 الصلة بني التفسري والبالغة

 اآليات فيها اجلهود البالغية يف تفسري جىليمثل التفسري القرآين ميدانًا واسعًا تت

القرآنية والوقوف عىل أساليبها وبالغتها، ولئن جتلْت الرؤى البالغية يف كتب 

فإّن ظهورها التطبيقي يف اآليات القرآنية بارز مشتهر، ة والنقد واألدب، البالغ

لنظر اك بوهذا الظهور يتيح للدارس أن يتأمل الصلة بني املفرسين والبالغيني، وذل

 .يف املقدمات ورؤاهم لذلك

شف منزلة البيان بأهنا من أعظم النعم وأجلها عىل اإلنسان، طربي يكفنجد ال

ره عىل عباده، وجسيم منته عىل خلقه، ما كْ ذ  من أعظم نعم اهلل تعاىل "حيث إّن 

، وهذا يعني أّن "(1)منحهم من فضل البيان الذي به عن ضامئر صدورهم يبينون

يب متفٌق مع طبيعة البيان وع األسال يف دراسة ترصيف القول وتنرّس ملفاجتهاد ا

ال ال يتقدم إىل هذا اخلطر الكبري إوعلو شأنه، ولذلك نجد ابن عجيبة يؤكد أنه 

، وأّكد القونوي (2)العامل النحرير الذي تضّلع من العلم، عربيًة وترصيفًا ولغًة وبياناً 

ند ، وأما عاملعاين يف بيان ×سيد البرش  عن أن قدماء املفرسين اكتفوا بام ُروي

لم حاولوا مع ذلك إبراز مزاياه الرشيقة، حسبام نطقها قواعد ع"املتأخرين فقد 

، "(3)غة األنيقة، ليظهر إعجازه لكل جليل وحقري مما ال يطيق به عقول البرشالبال
قرآن وأنه لر اوكان هذا جماالً ليأيت السعدي جاعاًل البيان وإعجازه دلياًل عىل مصد

بلغ يف البالغة "ـ دليل عىل صدق اإلعجاز، ألّن القرآن  غة ـ هنا، فالبالكالم اهلل

يف األسلوب البديع والتأثري العجيب ما هو أكرب األدلة هنايتها، ويف احلسن غايته، و

                                       
 .(29ـ 1/28)  الطربيتفسري (1)

 .(1/94) جيبةاملديد البن عالبحر  (2)

 .(23ـ  1/22) ية القونوي عىل تفسري اإلمام البيضاويحاش (3)
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، ومثله ابن عاشور الذي نقل عن بعض "(1)عىل أنه كالم اهلل وتنزيل من حكيم محيد

حتصل  عاين الكبرية يف الكالم الظيمة واملقاصد العد رؤيتهم يف أّن املوأيّ املتقدمني 

بيان واملعاين مزيد اختصاص ولعلمي ال"إال بعد التمرس بقواعد البالغة بفنوهنا، 

بعلم التفسري ألهنام وسيلة إظهار خصائص البالغة القرآنية، وما تشتمل عليه 

 . "(2)زاعجاآليات من تفاصيل املعاين، وإظهار وجه اإل
فقولنا: "زلة البالغة ليضعها ضمن حقيقة التفسري، من عرفة إىلويتقدم ابن 

، وهذا "(3)الثابتة وما فيه من علم البديعخاصيته كيفية داللته: هي إعجازه ومعانيه 

ما دفع ابن عطية ليعقد فصاًل يؤّصل فيه الستنباط دقائق املعاين والكالم عىل 

تفسري بأنه ليخصص ال سياقه ر ابن عاشور العمل يفهلطا، وهو ما تابع ا(4)اللغة

كثرية اين األلفاظ وما يستفاد منها، ومباحثه تؤدي إىل استنباط علوم علم بيان مع

وفيه كثرت مناظراهتم، وكان حيصل من مزاولته والدربة فيه "اجتهد فيها العلامء، 

جعل صابوين فيلا ا، وأم"(5)لصاحبه ملكة يدرك هبا أساليب القرآن ودقائق نظمه

 .(6)لتفسريية من لطائف ات البالغر والنكااألرسا

ات عدة يف هذا وأما طبيعة التفسري ومفهومه مقارنة بالتأويل، فقد جرت مباحث

املجال، فالتفسري يبحث يف كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلوالهتا ومعانيها، عىل 

، (7)ام يرى األلويسكعه حني أن التأويل هو سياسة الكالم ووضع املعنى موض

                                       
 .(3) تيسري اللطيف املنان (1)

 .(1/19) التحرير والتنوير (2)

 .(1/19) تفسري ابن عرفة (3)

 .(40/ 1) املحرر الوجيز (4)

 .(1/13) والتنويرالتحرير  (5)

 .(1/11) روائع البيان (6)

( 6ـ1/5ح املعاين:فرس إىل علم املعاين والبيان والبديع )روجة املىل حا، وينص ع(1/4) روح املعاين (7)

 =ويل، وهو عندي ركون إىل األضاليلوقال النيسابوري: منهم من أعرض عن التفسري وأقبل عىل التأ
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التفسري له وجوه شتى أحدها النظر يف أساليب الكتاب "بأّن  يد رضارصح رشوي

أنواع البالغة ليعرف به علو الكالم وامتيازه عىل ومعانيه، وما اشتمل عليه من 

، وهبذا يتضح أن احلاجة إىل علوم البالغة قائمة يف املستويني؛ "(1)غريه من القول

 ي الرتكيبي.وعناللفظي أو امل

 هميتها:أوملقدمة تعريف ا
تأيت العناية العلمية بمقدمة الكتب انطالقًا من القيمة املحورية للمقدمة بوصفها 

طاب التأسييس ألفكار الكتاب ومنهجيته ووصايا املؤلف النظرية لطريقة اخل

 القراءة وفهم الدالالت والتبرص بمراد املؤلف.

ستفتح أنه ا ، خاصةريقة املقدمة بالتفسالعول وأبدأ ذلك برؤية ابن عاشور ح

دقائق " أن يشتمل ريستفسريه بعرش مقدمات متخصصة، وأشار إىل أّن رشط التف

ة بمقدار ما تسمو إليه اهلمة من تطويل واختصار، البالغة يف آيه املفرسَّ  من وجوه

ئص فاملفرس بحاجة إىل بيان ما يف آي القرآن من طرق االستعامل العريب وخصا

حسبام أرشنا إليه يف املقدمة الثانية، لئال  ن يف ذلكآي القرآالغته وما فاقت به ب

، فاملقدمة يف "(2)رتجم ال بمنزلة املفرسيكون املفرس حني يعرض عن ذلك بمنزلة امل

تصور املفرسين جزٌء من بنية الكتاب، وفيها تأسيس مهم ملضامينه، ووظيفة 

 ن الكلامت المجة وبياهوم الرت، وإال لعاد إىل مفةعليالبالغة منح التفسري حقيقته الف

 غري، ألن البالغة هي التي تذهب إىل خصائص الكالم وتراكيبه.

طائفة من األلفاظ قدمت "تعريف مقدمة الكتاب عامة بوصفها وهنا نستذكر 

                                       
ن ومجع بني حريلقليل، ومنهم من مرج الب من عصمه اهلل وإنه وسكون عىل شفا جرف األباطيل إال=

 .(29) ، وانظر: زاد املسري(5آن: ئب القرغرا )تفسري األمرين

 .(1/17) ري املنارتفس (1)

 .(1/1102) التحرير والتنوير (2)
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ما يذكر فيه قبل "، أو أهنا "(1)أمام املقصود لداللتها عىل ما ينفع يف حتصيل املقصود

تاب ال يكتمل إال هبذه املقدمة، أي إهنا ن الكّن متوكأ، "(2)ع يف املقصودولرشا

يست البداية فحسب، وإنام رشط حتمل اشرتاطًا بأّن ما بعدها يتوقف عليها، فهي ل

من رشوط فهم ما بعدها أو التعمق يف فهمه أو الرتّقي يف مساراته، وهو ما دعا 

ياج هام أو سضن أن تضل األفي حاه، ف(3)بعضهم أن يسميها امليثاق التمهيدي

ضيح أفق التلقي ومسارات انطالق الفكر والنظر يف دالالت الكتاب، ي لتوتنظري

اسات النقدية احلديثة باملقدمة، فرأى جرار جنات أّن الوظيفة ولذا اهتمت الدر

، بخالف جاك دريدا (4)األساسية للمقدمة األصلية هي تأمني قراءة جيدة للنص

، عىل حني (5)أهنا نفاية شكليةتابة، وكى من الكاملقدمة هي ما يتبق أن الذي يرى

دي طفل دون أن ُنعلمه يرى غريه أن ترك املقدمة يامثل اللعبة التي نضعها بني ي

، ولعل هذا التفاوت عائد إىل طبيعة املادة أو املحتوى، فالتفاوت (6)كيفية استعامهلا

ة ائية عامقدمة إنشو عندما نتكلم عن مأع، حمَتمل عندما نتكلم عن مقدمات اإلبدا

حينئذ ـ إضافة أو عبء عىل  تنفصل انفصاالً كليًا عن حمتوى العلم، وكأهنا ـ

 الكتاب.

تأيت داللة املقدمة اللغوية التي تشري إىل مقدمة اجليش ليستثمرها القنوجي، و

ها يف ئعداألهنا ُتقدم أنفسها بشجاعتها عىل أ"ويلحظ يف املقدمة معنى الشجاعة 

ما جيب أن تتصف به املقدمة من معاٍن ترفع قيمتها  عىل داٌل هذا ، و"(7)الظفر

                                       
 .(1/198) أبجد العلم (1)

 .(190) معجم التعريفات (2)

 .، وهو تعريف ف . لوجون(306ص)، جملة عالمات، الواحد بن يارس اخلطاب املقدمايت، عبد (3)

 بترصف. (47) قدماتاملالعتبات النحوية  (4)

 .(627ص )احد بن يارس، جملة عالمات، الو : اخلطاب املقدمايت، عبدانظر (5)

 (628ص )، جملة عالمات، الواحد بن يارس اخلطاب املقدمايت، عبد (6)

 .(1/196) أبجد العلم (7)
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ت هامشًا يمكن االستغناء عنه، وقد ظهر وتكون هبا ركنًا رئيسًا من الكتاب، وليس

يف الرتاث اإلسالمي العناية بالتوطئة ومقدمات العلم، حيث نجد حاجي خليفة 

 عنه، ربعت جمترا كتاب كل صدر يف رواكيذ بأن: املصنفني عادة جرت"يقول: 

 يف الوهم، املتأخرة يف السابقة الغاية وهو: الغرض .ثامنية: وهي الرؤوس،: سموها

 تفصيله، يأيت ما عىل باإلمجال الدال: والعنوان .الطبع ليتشوق: واملنفعة .الفعل

 .اللاالسته برباعة: تسمى وعبارات بألفاظ يكون وقد بالتسمية، يكون قد وهو

 جزءاً  يكون وقد مرتبته، ليعلم املوضوع، وهو: العلم ونوع .رهقد ليعلم: والواضع

: الكتاب ذلك ومرتبة .املوضوع ثبح يف سبق كام مدخال، يكون وقد أجزائه، من

 الطريق بيان وهو فيه، املستعمل: التعليم ونحو .يقرأ؟ وترتيبه أن جيب متى: أي

يان لكتب، وبملقدمات ايم منهجي ستق ، وهو"(1)الغاية حتصيل يف املسلوك

 .ة التي جيمعها وصفها هلم بالرؤوسائها املتنوعألجز

أو بأي علم، فإّن هدفها الرئيس هو  وعند النظر يف املقدمة اخلاصة بأي كتاب

اهلدف من املقدمة أن تفتتح أو تبدأ أو تعرف بأسس "املهم يف الدراسة، ومعلوم أّن 

، وهنا يتأكد "(2)تقدمصاعد وم ّلم متهيدي وتدرجيية ُس ومبادئ علم أو فن، يف بداي

األجزاء الوعي بقيمة كّل جزء من أجزاء الكتاب، فقد يأيت يف املقدمة أو غريها من 

ما يامثل قيمة املحتوى كاماًل خاصة عند توجيهها لتكون إجيازًا للكتاب، أو تكون 

ف الرئيس للمؤلف، داهلرشحًا لرسالة الكتاب كاماًل، فاملقدمة مدخٌل مهم لوضع 

ديولوجيا، ـل اإليـدخـاب لتـح البـفتـدمة تـمقـأّن الـم بـهـضـعـه بـنـر عـّا عبـو مـهو

ىل عند جـا تـو مـ، وه(3)ن اإلقناعـادها فـمة واعتـريـريـقـة وتـيـة تعليمـزعـسم بنـوتت

                                       
 .(1/36) امي الكتب والفنونكشف الظنون عن أس  (1)

 .(107) أليف العريبرية التعبق (2)

، وهذا يذكر بتنبيه ابن عاشور يف (630ص)الواحد بن يارس، جملة عالمات،  قدمايت، عبدملطاب ااخل (3)

 .(1/31عية مذهبية وعصبية )التحرير والتنوير: مقدمة تفسريه وحتذيره من تأويل القرآن بمرج
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 ، يف موقفهام من احلضور العقدي يف التفسري.(2)، وصديق خان(1)ابن عاشور

 عطية يشرينجد ابن ىّل الوعي بمنزلة املقدمة عند بعض املفرسين، حيث جت دوق

أشياء قد قّدم "ين يف التقديم حيث قّدم إىل أنه يسري عىل منهج غريه من املفرس

املفرسون، وأشياء ينبغي أن تكون راسخة يف حفظ الناظر يف هذا العلم  أكثرها

، وذلك دون تسمية َمْن سبقه من (4)ه، ومثله اخلازن يف تفسري"(3)جمتمعة لذهنه

يؤكد  ه يقدم فكرته بأسلوهبا املبارش الذيهم، ولكنلتفاسري املفرسين الذين قدموا

اسمي، فإنه وصف منهجه يف املقدمة، املعتاد من منهج املفرسين كام يرى، وأما الق

هذا وقد حليت طليعته بتمهيد خطري، يف مصطلح التفسري. وهي قواعد "فقال: 

به، ض عبايل خوتسها لملغلق بابه، ومسلكً  وفوائد شائقة، جعلتها مفتاحاً  قة،فائ

، ومثله ابن  )5( "تعني املفرس عىل حقائقه، وتطلعه عىل بعض أرساره ودقائقه

تكون عونًا للباحث يف التفسري، "رّصح بأنه بدأ بفوائد قبل التفسري  عاشور الذي

ة، عىل حني جهم وهدفهم من املقدمهمن ، فهم يركزون عىل"(6)وتغنيه عن معاد كثري

عدة فوائد يليق أن ُتكتب "ه وأهنا تضمُّ مة مقدمتتأكيد قينجد األلويس يكتفي ب

يمة هي التي كانت وراء ما قام به ، وهذه الق"(7)صفحات اخلدود بسواد العيون عىل

 بكتاأبو زهرة لريتفع بمقدمته من حيزها املوجز يف مقدمة التفسري إىل أن تستقّل ب

سع البحث، ولكن ات عّرف به،كامل، فأشار إىل أنه كان تصوره ملقدمة يف التفسري ت

                                       
 .(34ـ  1/33) التحرير والتنوير (1)

 .(16) رآنمقاصد الق البيان يف فتح (2)

 .(1/53) زرر الوجياملح (3)

 .(1/4) تفسري اخلازن (4)

 .(5) اسن التأويلتفسري القاسمي حم (5)

 .(1/9) التحرير والتنوير (6)

 .(1/4) روح املعاين (7)
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هج ، فهي يف من(1)وكان مقصودًا بالذات ال بالتبع، فجاءت املقدمة يف كتاب مستقل

املؤلف مقدمة للتفسري، ولكّن أفكارها وأمهيتها نقلت وصفها وموقعها من 

 مستقاًل. اباً االبتداء املوجز هبا إىل أن تكون كت

 

 

 
 

                                       
 .(15) هرة التفاسري أليب زهرةز (1)
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 القضايا البالغية
 باملنتمة قدة املعالقاملنهج البالغي و أ(

 قيمة الداللة اللغوية:: أوالا 
لة، ولذلك تواتروا ظهرت يف مقدمات املفرسين العناية الكبرية بتحقيق الدال

جياز إل اعىل تأكيد داللة اللغة ورضورة ضبطها، فالفراء يعتمد منهج العرب يف

من بسم وتقليل الكالم منَطَلقًا رئيسًا يثبت بواسطته رأيه، ويفرس حذفهم األلف 

إّن اللغة العربية واضحة، "، أي (1)هنا وقعت يف موضع ال جيهل القارئ معناهاهلل، أل

كام يقول ابن عاشور، ولذلك اعتنى  "(2)حارس من الفهم املخطئ وسياق الكالم

العريب واإلعرايب واللغوي مع  " اجته إىل  بيان املعنىفة، صديق خان بمراتب الدالل

، حيث إّن املعنى يأخذ "(3)التفسري ثبت من فوة مماحرص عىل إيراد صفوة الص

ليه يتعاظم موقع اللغة وداللتها بالتصاعد يف مستوياته املتنوعة إفرادًا وتركيبًا، وع

أّكد أن كتاب سيبويه هو  حنييف حتقيق التفسري ومعانيه، ولذا كان أبو حيان أرصح 

  حلقترص عىلي مْن ي، وحني انتقد السعد(4)املرقاة وهو األساس لفهم القرآن

، فإّن ابن عاشور يستعجب من رأي اإلمام أمحد، حيث يؤثر عنه (5)األلفاظ اللغوية

فهو  ؛ما يعجبني :فقال متثل الرجل ببيت شعر لبيان معنى يف القرآن ه سئل عنأن"

هة أن يذكر الشعر إلثبات صحة ألفاظ عنه فلعله يريد كرا صحعجيب، وإن 

، وهو استدالل بنّي عىل أّن منهج العرب "(6)ةاملالحدالقرآن كام يقع من بعض 

                                       
 (.13) قرآن العظيم، وانظر: تفسري ال(2ـ 1) معاين الفراء (1)

 .(1/83) التحرير والتنوير (2)

 .(21) مقاصد القرآنبيان يف الفسري غرائب ت (3)

 .(1/110) البحر املحيط (4)

 .(1/2) تيسري الكريم الرمحن (5)

يمة الشعر ومنهج العرب يف فهم الداللة القرآنية )التحرير ، ويرشح بإطناب ق(1/23) التحرير والتنوير (6)

 .(1/22والتنوير: 
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ألن القرآن إنام جاء عىل هنج حاكم لطريقة التفسري، والوصول إىل املعنى املراد، 

 العرب يف كالمهم.

عدها ومنهج العرب يف أساليبها اقووعناية املفرسين عالية بداللة اللغة و

أخذي من "بقوله: طريقته وهنا نجد الشوكاين يرشح منهجه، ويصف وبالغتها، 

، ويرفض ابن عاشور "(1)بيان املعنى العريب واإلعرايب والبياين بأوفر نصيب

وإذ قد تقصينا "عاد عن حقيقة ألفاظ القرآن والدخول يف التفسري املذموم، االبت

شياء واألمثال، بام ال يبقى معه بالرأي املذموم، وبينا لكم األ ريمثارات التفس

هذا املقام ما مل ننبهكم إىل حال طائفة التزمت تفسري نجاوز  ال، فاللالشتباه من جم

فاظ القرآن عن ظواهرها بام سموه الباطن، القرآن بام يوافق هواها، ورصفوا أل

ز عن أغراض، وأصل هؤالء ورموزعموا أن القرآن إنام نزل متضمنا لكنايات و

صف الذي م بالوفلقبوه بالباطنية الشيعة، عرفوا عند أهل العلم طائفة من غالة

 ."(2)باإلسامعيلية عرفوهم به، وهم يعرفون عند املؤرخني
 ليب البالغية:الرتكيز على األسا: اثنياا 

نى عمليظهر يف بعض املقدمات الترصيح بقيمة البالغة، وأّن فائدهتا استجالء ا

قول ، وي(3)القرآين، فيفرس السعدي إحكام القرآن بمستوى البالغة والبيان القرآين

وعلم البالغة به ة. هذا كام قلناه آنفا يشء وراء قواعد علم العربي"شور: عا ابن

                                       
 .(12) رفتح القدي (1)

 عاشور ذي يربط التفسري بالرأي ودالالت اللغة يؤكد ابنملوقف الة ا، وألمهي(1/33)التنويرالتحرير و (2)

استناد إىل نظر يف أدلة العربية  القول عن جمرد خاطر دون "هو أن شبهة التحذير من تفسري القرآن بالرأي 

قندي (، وأما السمر11القرآن العظيم: فسري(، وانظر: )ت1/30)التحرير والتنوير: "ومقاصد الرشيعة

للغة وأحوال التنزيل )تفسري لقرآن عىل أن التأويل واجب، ولكن بمعرفة وجوه ابحجية ا لفيستد

 .(72السمرقندي: 

 .(6) تيسري اللطيف املنان (3)
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واطمئنان النفس هلا، وبه يرتجح أحد االحتاملني عىل  عاينحيصل انكشاف بعض امل

تفع بقيمة البالغة لتكون هي املجال الوحيد و يرهف ،"(1)اآلخر يف معاين القرآن

بمساره الصحيح، كام ينقل ابن  املعنى  حتديدلفهم املعنى، وهبا يستطيع املفرس

رب ولساهنم،  واستعامل لغة الععاشور عدة نصوص عن أمهية البالغة للمفرس

 .(2)ويشري إىل كلمة ابن رشد بأن من قال: إنه ال حيتاج لسان العرب فهو جاهل

ومتثل األساليب البالغية ومستوياهتا األدائية هدفًا اجته إليها املفرسون يف 

، وأّكد النحاس أن قصده من تفسريه تفسري (3)ى ابن عاشور بذلك، فاعتنقدماهتمم

ة من العلامء باللغة، وما احتاج إليه املعنى من اإلعراب الغريب، ورصد ما قاله اجللّ 

، وهو تتبع ألساليب البالغة واللغة (4)تأخريلواواحلذف واالختصار والتقديم 

حذوه، فتتبع ابن عاشور ن حيذو فرسين أومستوياهتا، وهو ما دفع متأخري امل

ج سيد ، وجاء منه(5)ثلها يف كالم العربأساليب القرآن، ووجدها ال عهد بم

، وجعل (6)طنطاوي لريكز عىل استخراج األساليب البليغة واأللفاظ الفصيحة

، عىل حني (7)ألديب من نحو وبالغة من مميزات تفسريهلعناية باجلانب ااي املظهر

، ومن مقومات (8)لبالغية من لطائف تفسريهنكات اار والين األرسجعل الصابو

 .(9)منهجه

                                       
 .(1/21) التحرير والتنوير (1)

 .(1/20) التحرير والتنوير (2)

 (.1/120) والتنويرالتحرير  (3)

 .(42) سمعاين القرآن للنحا (4)

 .(1/125) ، التحرير والتنوير(1/231) ويرالتنالتحرير و (5)

 .(1/12) سيطالتفسري الو (6)

 .(1/7) تفسري املظهري (7)

 .(1/11) روائع البيان (8)

 .(1/20) تفاسريصفوة ال (9)
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 وية والبالغية:التوسع يف اجلوانب اللغ: اثلثاا 
انيه، عم طريقا لفهملتكون قواعد العربية عربية القرآن هي مدخل املفرسين إىل 

لك يقع الغلط وسوء الفهم ملن ليس بعريب بالسليقة، ونعني بقواعد وبدون ذ

وم اللسان العريب، وهي: متن اللغة، والترصيف، والنحو، موع علعربية جمال

استعامل العرب املتبع من أساليبهم يف خطبهم ومن وراء ذلك . واملعاين، والبيان

ماهتم إىل النص القرآين فرسون يف مقدملا ، وال ينظر(1)وأشعارهم وتراكيب بلغائهم

حيد، وإنام هو نص داليل ومستوى  الكريم بوصفه نصًا ذا ُبعٍد واحد ينحرص يف

راءته، وتوظيف توسع يف قإهلي أنزله اهلل للتدبر، وهذا ما منح املفرسين تطلعًا إىل ال

الت دالخمتلف معارفهم يف سبيل استجالء معانيه، وهم يؤمنون بأّنه ال منتهى ل

ت، القرآن، وأن اجتهاداهتم ما هي إال حماولة للوصول إىل بعض اهلدايات والدالال

ام تأنق اخلبري يف حتبري دقائقه السمّية، فام هو إال كالرشح لشذرة من معانيه هم"و 

للمعة يسرية من أنواره الباهرة، إذ ال قدرة ألحد عىل استيفاء  الظاهرة، وكالكشف

 ."(2)تابكالمجيع ما اشتمل عليه 
من  ، يتضمن نكتاً أكتب فيه تعليقا وجيزاً  "ويصف القرطبي منهجه فيقول: 

والرد عىل أهل الزيغ والضالالت،  ،للغات، واإلعراب والقراءاتوا سريالتف

جامعا بني معانيهام،  ،من األحكام ونزول اآلياتوأحاديث كثرية شاهدة ملا نذكره 

، فهو يرصح بأّن "(3)خللفومن تبعهم من ا ،لفبأقاويل الس ،ما أشكل منهام ومبيناً 

ركز عىل اللغات واإلعراب أّنه ي ظ املهمتفسريه أشبه باملوسوعة العامة، وامللحو

ومساراهتا، بني املعاين ورشح املشكل، وهي أدوات البالغة  والقراءات واجلمع
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ت فزع ": وهو ما ظهر نموذجه عند ابن عطية حيث يقول يف مقدمته بفكرة ممتدة

 ق ما يتخيل يل يف املناظرة من علم التفسري وترتيب املعاين، وقصدت فيه أنىل تعليإ

ورسدت التفسري يف هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ ...، ، حمرراً  وجيزاً  امعاً يكون ج

، أو لغة، أو معنى، أو قراءة، وقصدت تتبع األلفاظ حتى ال اآلية من حكم، أو نحو

املفرسين، ورأيت أن تصنيف التفسري كام صنع  تبيقع طفر كام يف كثري من ك

راءات: إيراد مجيع القب للفكر وقصدت مفرق للنظر، مشع  املهدوي

، وهو بيان "(1)مستعملها وشاذها، واعتمدت تبيني املعاين ومجيع حمتمالت األلفاظ

عام ملنهجه يف التوسع يف شؤون اللغة والبالغة، حيث ُيعنى برتتيب املعاين، 

املقاصد، وحيذر من داللة األلفاظ عىل ما ُيوهم من األضداد و، والقصص

الشنقيطي ليلتزم منهجًا مماثاًل، ومنه:  االقتصاد، وجاء، مع اإلجياز ووحمتمالهتا

، وبيان اإلمجال الواقع (2)تشهاد بشعر العربحتقيق بعض املسائل اللغوية واالس

 .(4)، والقرائن اللغوية(3)بسبب االشرتاك

فرسين من هذه الناحية نجد السمني احللبي يشرتط يف وصايا امل ظروعند الن

الترصيف واللغة واملعاين والبيان وبينها مسة: اإلعراب وقان العلوم اخلللمفرس إت

ل ابن عاشور بأن استمداده يف التفسري من ، ويؤص(5)بعد التجويد تواصل كبري

دب لغتهم سواء حصلت أو فاملراد منها معرفة مقاصد العرب من كالمهم " العربية

زل القرآن بني للعرب الذين ن سليقة، كاملعرفة احلاصلةتلك املعرفة، بالسجية وال
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وا ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم كاملعرفة احلاصلة للمولدين الذين شافه

 .(1)بقية العرب ومارسوهم، واملولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها

 ور الذات:ضوحمنهج العرض  :رابعاا 
لكلية العامة نجد منهج ابن عاشور يف تفسريه منرصفًا إىل تقديم القواعد ا

تى له التفصيل يف مجيع اآليات ز والبالغة، ويؤكد أنه لن يتأوضوعات اإلعجامل

النظر  معاقدوعات، فهو مهتم بالرؤية املنهجية العامة التي تضبط والسور واملوض

جيب أن يكون عليه ته الشخصية لطبيعة ما يرؤ، أي إنه ينطلق من (2)البالغي

فاسري البالغية ح بأن بعض التولذلك نجده يرص التفسري، فيرشح منهجه يف ذلك،

متكلفة أو  فيتصدى لتطلب مقتضيات هلا ربام جاء هبا"متكلفة أو مغصوبة 

، وأّن بعض النكت ال "(3)مغصوبة، ذلك ألنه مل يلتفت إال إىل مواقع ألفاظ اآلية

 .(4)إليها كل واحد طنيتف

واإلشادة بام  خر بنعمة اهلل،ويضع األلويس يف مقدمة تفسريه رؤية جيتمع فيها الف

وقفت عىل حتى "فتح يف الفهم والتبرص يف معاين القرآن، فيقول: وفقه اهلل إليه من ال

من دره  -والثناء هلل تعاىل -كثري من حقائقه، ووفقت حلل وفري من دقائقه. وثقبت

ن فأنا من فضل اهلل الشهاب وأبو الثناء. وقبل أ ،وال بدع مثمناً  ي دراً رفكبقلم 

من إشكاالت  دفع كثرياً ه وأصدع. ورشعت أين جعلت أصدح بيكمل سني عرش

ه ريب مما مل أظفر به يف كتاب من دقائق التفسري. األشكال وأدفع وأجتاهر بام أهلمني

ن مّن ن خطري. ولست أنا أول مَ هذ وأعلق عىل ما أغلق مما مل تعلق به ظفر كل ذي

م ـكـك. فـلاـمسـك الـيـاتـي هـفك ـلـن سـر مـك، وال آخـذلـه بـيـلـى عـالـعـاهلل ت
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، وهو ُيعنى باملعنى ودفع اإلشكاالت عن الداللة وتفسري "(1)زمان ولد مثيلوكم لل

 هريدقائق التفسري، وذلك ما نجد نظريه عند أيب حيان، حيث يؤكد يف مقدمة تفس

ظر يف البحر املحيط هذا املعنى، وأنه عكف وأطال يف تفسريه، وتعمق يف دقائقه، ون

مطوهلا، وأحل مشكلها، أخلّص  "ن نفسه ـ : أ ـ كام يقول علتي سبقته، فبدالتفاسري ا

مجع مبددها، وأخلص منقدها، وأضيف إىل ذلك وأقيد مطلقها، وأفتح مغلقها، وأ

ائف علم البيان املطلع عىل إعجاز القرآن، ومن طل ما استخرجته القوة املفكرة من

من  ألعامر الطويلة، املقتنص يف االوجود أي إغراب دقائق علم اإلعراب املغرب يف

 ةٍ فكري مستخرجها، ومن غريب لسان العرب، وبيان األدب، فكم حوى من لطيفةٍ 

ية، ونحذهني منتجها، حتصلت بالعكوف عىل علم العربية، والنظر يف الرتاكيب ال

، وهو "(2)روالترصف يف أساليب النظم والنثر، والتقلب يف أفانني اخلطب والشع

اليب اللغة، ولكنه انطلق من نزعته الشخصية، وأس هجه يف البالغةرشح واف ملن

 وارتبط برؤيته الشخصية.

بيان وجوه ج الشخيص عند بعض املفرسين حيث يرشحون ويظهر هذا املنه

صال اآلي عربية وأساليب االستعامل، وتناسب اتلا اإلعجاز، ونكت البالغة

 هتفسريالناظر يف  ا لئال يكوناضهأغر غادر سورة إال بنيَّ يمل أنه و بعضها ببعض،

عة انسجامه قر متفرقة ترصفه عن روعىل بيان مفرداته ومعاين مجله كأهنا ف   مقصوراً 

والتفصيل، وإنام  ام، مع تأكيده أنه لن يتمكن من اإلمل(3)وحتجب عنه روائع مجاله

 دالئل اإلعجاز يف آحاد اآليات والسور، فذلك ن استقصاءتفسريه ملحة موجزة دو

حررت بعون اهلل تعاىل وحسن "، ومثله صديق خان الذي يقول: (4)له مصنفاته
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كتابًا يف أيرس زمان وأحسن تقدير، متوسطًا بني توفيقه فيام سألوه واستمنحوه 

ومجعته مجعًا حسنًا بعبارة سهلة وألفاظ يسرية مع  ،خلالطويل اململ والقصري امل

عريب بيان للمعنى المواضع كثرية، وتعرض للرتجيح بني التفاسري املعارضة يف 

 ."(1)بت من التفسريواإلعرايب واللغوي مع حرص عىل إيراد صفوة الصفوة مما ث
 االهتمام ابملعىن:  :خامساا 

وتفسريه، حيث إّن التفسري يتجه إىل  آنيمثل املعنى اهلدَف األعىل لتدبر القر

يل القرآن ا العبد، فتأول إىل ما أراده اهلل من هذه اآلية أو تلك ليعمل هبالوصو

، فاملعنى (2)ريه عائد إىل وجوه، ومنها: منطق العرب ولغاهتم وأشعارهموتفس

يصل إليه يتعني أن يوظف األدوات اللغوية والبالغية، وينطلق هدف  املفرس، ولـ 

معهود العرب وسننهم يف كالمهم، ودون ذلك سيبقى املعنى غامضًا غائبًا،  من

رس وللمتلقي، فيقول: يقبح بمن  وحمفزًا للمفم وجعله منطلقاً جاء ابن اهلائ ولذلك

اوردي بأن إعجاز القرآن الكبري ، ويرى امل(3)حيفظ أن يسأل  عن معناه فيجهل

، وجعل الطربي من أسس (4)نيهامعيدعو إىل أْن نزيد من التأمل يف ألفاظه و

ذلك:  به من القيل يفأول ما نبدأ  "منهجه: بيان املعاين وصيانتها من اللبس، فيقول:

اإلبانة عن األسباب التي البداية هبا أوىل، وتقديمها قبل ما عداها أحرى. وذلك: 

ن ايعبلها يدخل اللبس عىل من مل بيان عام يف آي القرآن من املعاين التي من ق  ال

ستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق األلسن رياضة العلوم العربية، ومل ت

غة العربية، أو ما ساّمه رياضة العلوم بالتعمق بالل، ويربط ذلك "(5)السليقية الطبيعية
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ن يتصدى له من مل تكتمل أدواته اللغوية العربية، وذلك محاية لقداسة القرآن أ

 والبالغية.

تصحب قداسة القرآن ومنزلة واللغة ربطًا دقيقًا يس ىعنويربط الطربي بني امل

 كتاب اهلل تكون معاين الواجب أن "ن اللغة العربية ومنهج العرب يف كالمهم، أل

افقة، وظاهره لظاهر كالمها مو العرب ، ملعاين كالم× حممد املنزل عىل نبينا

والبيان، بام قد تقدم  م، وإن باينه كتاب اهلل بالفضيلة التي فضل هبا سائر الكالمالئامً 

خمتلف  "(1)العرب  يف كالمإذ كان موجودا  -ن ذلك كذلك، فبني . فإذا كاوصفناه

 وجد نظريها يف القرآن، وهو ربط رشطي ملزم، فنزول القرآنالبالغية أن ي الفنون

بلسان العرب يقتيض أن يامثل سنن كالمهم، ولذلك يتعني ـ واحلالة هذه ـ أن ُيقرأ 

غوية والبالغية التي هبا ُيقرأ ويفهم كالم العرب.لالباألدوات 

راءات وأخبار جة إىل القىل أن احلافرسون يف مقدماهتم، عوألمهية املعنى نّص امل

خبار فلمعرفة دقائق املعاين، وأما العرب مرتبطة بفهم املعنى والوعي به، فأما األ

ئمة من اآلية أو القيف معنى الرتجيح ألحد املعاين ا"فيحتاج إليها القراءات 

ألهنا إن كانت ، العرب نى، فذكر القراءة كذكر الشاهد من كالمالستظهار عىل املع

وية، وإن كانت شاذة، فحجتها ال من حيث ال جرم أهنا تكون حجة لغمشهورة، ف

، ألهنا ال تكون صحيحة الرواية، ولكن من حيث أن قارئها ما قرأ هبا إال الرواية

به إال إذا عرفت سالمة  صحيح، إذ ال يكون القارئ معتداً  ريباستنادا الستعامل ع

عنى العرب واملعنى، وإنزاٌل للموثيق بني القراءات وأخبار  و ربط، وه" (2)عربيته

اية من باب الصحة اللغوية الستنادها إىل منزلة رفيعة يّتأتى من أجلها قبول الرو

 كالم العرب دون تصحيحها يف ذاهتا.
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إىل جمال أوسع، فلحظ ابن عاشور غفلة سبيل ضبط املعنى  يف وتقدم املفرسون

تي يذكرها املفرسون، املعاين الاجلمع بني رسين عن تأصيل منهجية املتقدمني من املف

ح معنى من املعاين التي حيتملها لفظ آية فلذلك كان الذي يرج"بينها، رتجيح الأو 

رى املعاين هم عىل ذلك بل نعاب. ونحن ال نتىمن القرآن، جيعل غري ذلك املعنى ملغ

يف  هيع الكالم العريب البليغ، معايناملتعددة التي حيتملها اللفظ بدون خروج عن م

عىل هذا القانون. فذلك  تفسرينا هذا إذا ذكرنا معنيني فصاعداً  فنحن يف .تفسري اآلية

اه يإ مما محل بعض املفرسين عليه يف آيات من القرآن فليس تركنا وإذا تركنا معنى

كره يف عىل إبطاله، ولكن قد يكون ذلك لرتجح غريه، وقد يكون اكتفاء بذ داالً 

، وهذا داٌل عىل أّن الرتجيح بني املعاين ال يتوقف "(1)ةتفاسري أخرى جتنبا لإلطال

 رس وتقدمه، وإنام ضابطه احتامل اللفظ ومنهج العرب يف كالمهم.عىل قيمة املف

 اه:يضااملوقف من إعجاز القرآن وق ب(

منها جّتلت يف مقدمات التفاسري عناية مّطردة بإعجاز القرآن، حيث بدأ عدد 

، (2)اسـحـنـلـرآن لـقـي الـانـعـا: مـهـنـوم رآن،ـاز القـجـارة إىل إعـاإلشـب

ون ـمصـدر الـ، وال(4)افـشـالكي ـخرشي فـ، والزم(3)ةـيـطـن عـرر البـحـمـوال

، (8)المـالس دـن عبـز بـعـ، وال(7)يبـطـ، واخل(6)ويـبغـر الـيـسـفـ، وت(5)نـيـمـللس
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، (5)، واخلازن(4)، والقرطبي(3)، واإلجيي الشافعي(2)، واملاوردي(1)وأيب السعود

، وسيد (10)، واملظهري(9)، والصابوين(8)وكاينالش، و(7)، والقونوي(6)والطربي

إعجازه،  ارشور يلتفت إىل النظام القرآين العام ومس، ونجد ابن عا(11)طنطاوي

احلمد هلل عىل أن بني للمستهدين معامل مراده، ونصب جلحافل املستفتحني "فيقول: 

 هرت يوماً ، وأعجز بعجائبه فظمعصوماً  عاماً  قانوناً  فأنزل القرآن أعالم أمداده

د للرؤية الرتاثية حيث ، وهو امتدا"(12)ملا بني يديه ومهيمناً  ، وجعله مصدقاً فيوماً 

 ": ×دمة اجتاهه إىل هذا فيقول عن معجزة الرسول قم يؤكد أبو حيان يف
املعجزات، وأكرب  املخصوص بالقرآن املبني، والكتاب املستبني، الذي هو أعظم

اقي بقاء األطواق يف األعناق، اجلديد عىل اق، الباآليات البينات، السائرة يف اآلف

 الذروة ىلإ دم األعصار، اللذيذ عىل توايل التكرار، الباسق يف اإلعجازتقا

 ."(13)العليا
ولعل من أسباب االهتامم باستفتاح القول يف مقدمات التفاسري باحلديث عن 

                                       
   .(1/3) فسري أيب السعودت (1)

 .(1/21) النكت والعيون (2)

     (.1/15) جامع البيان لإلجيي الشافعي (3)

    .(1/5) تفسري القرطبي (4)

      .(1/3) تفسري اخلازن (5)

 .(1/30) تفسري الطربي (6)

      .(1/21) القونويحاشية  (7)

 .(11) رالقديفتح  (8)

       .(1/91) صفوة التفاسري (9)

     .(1/5) تفسري املظهري (10)

 .(5) التفسري الوسيط (11)

 .(1/5) التحرير والتنوير (12)

 .(1/99) تفسري البحر املحيط (13)
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بام نحن بصدده  نايةالع"ن، هو االرتباط باجلانب العقدي للمسلم، ألّن إعجاز القرآ

 ،نبعت من خمتزن أصل كبري من أصول اإلسالم إنام ؛من بيان وجوه إعجاز القرآن

، وكونه املعجزة الباقية، وهو املعجزة التي ×لكربى للنبي اة وهو كونه املعجز

. ويمكن النظر يف تناول املفرسين يف "(1)رصحياً  ياً حتدى هبا الرسول معانديه حتد

 إعجاز القرآن الكريم وفق اآليت:مقدماهتم ملوضوع 

 الا: منهج املعاجلةأو 
رتباطها اد جاءت إشارات عابرة إىل منهج تناول هذه القضية، فجرى تأكي

ل، وقد حكى البقاعي بالبعد العقدي، وأهنا واسعة اجلوانب متعددة التفاصي

إن  " احلرية التي تعصف بعقل املؤمن للوصول إىل وجه اإلعجاز، فقال:مستوى 

ملعانيه، وحتصل له عند سامعه روعة سمع القرآن من ذكي وغبي هيتز ل من ك

ه، وكلام دقق النظر يف املعنى غريبنشاط، ورهبة مع انبساط ال حتصل عند سامع 

ل ربط كل مجلة بام ىل تأمعظم عنده موقع اإلعجاز ثم إذا عرب الفطن من ذلك إ

متباعدة األغراض متنائية  تلته، وما تالها خفي عليه وجه ذلك، ورأى أن اجلمل

فظن أهنا متنافرة فحصل له من القبض، والكرب أضعاف ما حصل له  املقاصد،

، "(2)البسط ربام شككه يف ذلك بكثري وزلزل إيامنه، وزحزح إيقانهوز بالسامع من اهل
اقشة جمموعة من قضايا اإلعجاز مدخاًل عند ابن عاشور ملنوهي احلرية التي كانت 

ه يستحرض اخلصومة أو اخلالف صة فيام يتصل بعلم املناسبات، وكأنالبالغي، وخا

عىل أنه قد ال يكون يف   " :وربني البقاعي وغريه ممن رّد عليهم، فيقول ابن عاش

ألنه قد  ؛لمفرسموقع اآلية من التي قبلها ظهور مناسبة فال يوجب ذلك حرية ل

ن حدوث سبب يكون سبب وضعها يف موضعها أهنا قد نزلت عىل سبب، وكا

ورة التي وضعت فيها ، فقرئت تلك اآلية عقب آخر آية نزوهلا يف مدة نزول الس

                                       
 .(1/102) ير والتنويرالتحر (1)

 .(12ـ  11) نظم الدرر (2)
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ن عاشور إىل وضع األسس لضبط آلية التناول ه ابجتفا، "(1)انتهى إليها النزول

حيرصه املتأمل كان علينا وجوه اإلعجاز ال إذ قد كان تفصيل و "واملعاجلة، فيقول: 

 املناسبات، ، وأما البقاعي فيتخصص يف"(2)الكها أن نضبط معاقدها التي هي م

رأيت من  مافهذا كتاب عجاب رفيع اجلناب يف فن  "ويؤكد أنه مل يسبق إليها، 

ر عليه، أذكر فيه إن شاء اهلل مناسبات ترتيب السوسبقني إليه وال عول ثاقب فكره 

 ."(3)واآليات، أطلت فيه التدبر ، وأنعمت فيه التفكر آليات الكتاب
 اثنياا: تعريف املعجزة

التوقف عند تعريف املعجزة الرتباطها بالُبعد العقدي، فهي ليست  تنطلق أمهية

ه املفرس عىل حترير معناها، ولذا يرى ابن  انتعريفًا للبي فحسب، وإنام ُيبنى توجُّ

اإلعجاز بالقرآن ليكون آية دالة عىل صدق  "لقرآن الرئيسة: قاصد اعاشور أن من م

بعد التحدي، والقرآن مجع كونه  التصديق يتوقف عىل داللة املعجزة ذإ؛ الرسول

 ﴾ ۆ      ۇ  ۇ  ڭ   ﴿ يهفع والتحدي وق ،معجزة بلفظه ومتحدى ألجله بمعناه

ال ووضوحه. هذا ما بلغ إليه مدخل يف ظهور مقتىض احل باب النزولوملعرفة أس

، فالتصديق واإليامن "(4)يف إحياء علوم الدين بعض من ذلك وللغزايل استقرائي

والتعجيز يتعلق بداللة املعجزة، وارتباطها بمسائلها األخرى مثل التحدي 

  غريه من آياتز يفام أن إعجاز القرآن يقرن باإلعجايسواالنقطاع وغريها، ال

لذا ينص املفرسون يف مقدماهتم عىل أن املعجزة القولية ال الرسل وبراهينهم، و

 .(5)جمال فيها لتوهم السحر

                                       
 (.1/81) التحرير والتنوير (1)

 (.1/410) تنويروال التحرير (2)

 .(1/2) نظم الدرر (3)

 .(1/41) تنويرتحرير والال (4)

 .(3) تبصري الرمحن وتيسري املنان (5)
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ويبني املفرسون عىل تعريف املعجزة ارتباطها بمعنى اآلية، ومن ثم ينتقلون إىل 

ذلك قة عن غريه من الكتب الساموية، وعال ينالتحدي، وفارق اإلعجاز القرآ نوع

وإنام سميت آية ألهنا دليل عىل أهنا  "ن عاشور: لقرآن ونظمه، فيقول ابببالغة ا

ألهنا تشتمل عىل ما هو من احلد األعىل يف  × موحى هبا من عند اهلل إىل النبي

 أنا لوقوعها مع غريها من اآليات جعلت دليال عىل بالغة نظم الكالم، وألهن

حتدى النبي به أهل  ليف البرش، إذ قدالقرآن منزل من عند اهلل وليس من تأ

الفصاحة والبالغة من أهل اللسان العريب فعجزوا عن تأليف مثل سورة من 

 مظاهرها القرآنية، ومنها: ، ولذلك نجده عندما يناقش قضايا البالغة أو"(1)سوره

البالغي من ي إنه ينقل التناول أ، الفواصل القرآنية، يؤكد صلتها بداللة اإلعجاز

إىل أن يكون مرتبطًا ببعده العقدي، فيعقد الصلة بني ه العلمي املجرد مستوا

از القرآن الذي صنع هذا جالتحدي واإلعجاز من جهة والوجه الدقيق من إع

بلغائهم عن بعجز  التحدي فأما "التحدي والتعجيز من جهة أخرى، 

القدرة يستوي يف  ي الاخلصوصيات البالغية الت منفأمر يرتبط بام فيه  معارضته

عهم بل خاصة بلغائهم من خطباء وشعراء، وكان من مجلة طرق اإلعجاز عليها مجي

 ."(2)البديع ، ومن ذلك فواصل اآليات  نما يرجع إىل حمسنات الكالم من ف
ه ه جيتهد يف ربطوجه القول بإعجاز القرآن، فإنّ وحني يتجه املفرس إىل اختيار 

يف مسائل اإلعجاز  ارتضاه وجهة نظرهسيفرض معناه الذي  داللة املعجزة، حيثب

األخرى، ومنها املوقف من الرصفة ـ مثاًل ـ فيعلق عليها ابن عاشور حمددا وجه 

 مةئأما الذي عليه مجهرة أهل العلم والتحقيق واقترص عليه أ" عجاز:إلا

وأهل العربية كام يف املواقف، فالتعليل  اجلاحظ احلرمني وعليه اموإم األشعرية

                                       
 (.1/74) التحرير والتنوير (1)

 . ، وفيه ربط بني الفاصلة وداللتها البالغية ووجه اإلعجاز فيها(1/67) ، وانظر منه(1/83) التحرير والتنوير (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13974
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13974
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13974
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احة مبلغا تعجز قدرة جات البالغة والفصبلوغ القرآن يف در لعجز املتحدين به بأنه

 لق؛ بل إنه ينط"(1)ه ونسري عليه، وهو الذي نعتمدعن اإلتيان بمثله بلغاء العرب

غريهم، وظهر تأكيد از العرب وإعجاز ليناقش ما يتصل بإعج من معنى املعجزة

ارتباط املظهر البالغي باإلعجاز، وأّنه أعجز أئمة البالغة ويلحق هبم غريهم من 

ألن عجز  ،فكان االعتبار بفواصله التي هي مقاطع آياته عندهم أهم"باب األوىل، 

ثر به احلجة عليهم وعىل دمهائهم، فلام ك ومقادهتم وأويل البالغة والرأي منهم تق

إلسالم من دمهاء العرب ومن عموم بقية األمم، توجه اعتناء أهل الداخلون يف ا

 ."(2)عىل قارئيهالقرآن إىل ضبط وقوفه تيسريا لفهمه 
جتاه بعض القضايا وضمن ارتباطات املفرس بتعريف املعجزة تتضح موافقهم 

فال  ،زاإلعجا أما"يرصح ابن عاشور بقوله: ث يح املشكلة، ومنها قْدر التحدي،

مثل سور  ألن التحدي إنام وقع بسورة ،تحقق يف كل آية من آي القرآنيلزم أن ي

 فكل مقدار ينتظم من ثالث آيات من القرآنالقرآن، وأقرص سورة ثالث آيات، 

 هلا. يةاملعجزة تأسيس حلسم القضايا التال، فتعريف (3)"اً جيب أن يكون جمموعه معجز

                                       
 (.1/104) التحرير والتنوير (1)

، ، سهل عليهم أن يأتوا بمثل سورة من سورهلسهل وسجإنه ، ويقول: (1/83) حرير والتنويرالت (2)

ملتحدين أيضا متواتر جز ا، وع، فالتحدي متواتر، فكان كام سجلوسجل عليهم أهنم ال يفعلون ذلك أبدا

وما استطاعوا اإلتيان ، ري عاجزينم غيموا الدليل عىل أهنبشهادة التاريخ إذ طالت مدهتم يف الكفر ومل يق

 .(1/103)التحرير والتنوير:  إىل املقاومة بالقوة له ثم عدلوابسورة مث

يمها ليحكم عىل نوع اإلعجاز اهويعول ابن عاشور عىل قيم البالغة ومف، (63ـ 1/62)التحرير والتنوير (3)

بعدد من اآليات،  مأن يتحداه ة دونة، أي وإن كانت قصريإنام وقع التحدي بسور"ومستواه، فيقول: 

غرض الذي سيق فيه من فواتح ما مرجعه إىل جمموع نظم الكالم وصوغه بسبب الني البالغة ألن من أفان

غرض ، وفنون الفصل ، واإلجياز واإلطناب ، الالكالم وخوامته ، وانتقال األغراض ، والرجوع إىل 

 ه إليقاع التحدي بسورة دون أنجهذا هو الولطيبي قد جعل رشف الدين اواالستطراد واالعرتاض ، و

 (.1/104)التحرير والتنوير:  من اآلياتجيعل بعدد 
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 اثلثاا: وجوه اإلعجاز
ملفرسون يف مقدماهتم، هي مسألة القول بوجوه ناقشه ا أميز ما يتضح أنّ 

ت له سهام األفهام، وال لضاتن مل أر غرضاً  "اإلعجاز، ومناقشة اختالفاهتم فيها، و

ا حرسى، واقتنعت بام بلغته من صبابة غاية تسابقت إليها جياد اهلمم فرجعت دوهن

غة الشاغل ل البالزل شغل أهفإنه مل ي، وجوه إعجاز القرآن وض يفاخلمثل  نزراً 

، ولعل السبب يف تواتر املفرسين ملناقشة وجوه "(1)وموردها للمعلول والناهل

علامء يف يق معنى اإلعجاز وتعميق اإليامن، وعند النظر يف أقوال القاإلعجاز هو حت

عجاز البياين، وحيسم اإلوجوه اإلعجاز، نجد الطربي يناقش تفاصيل القول ب

، وعقد (2)م بالعجز، وأذعنوا له بالتصديقحدين أقروا مجيعهموقفه بأن املت

ح لامء فيه، ثم رصعل، وناقش اختالف ا(3)املاوردي فصاًل عن وجوه إعجاز القرآن

تصاص أحدها بأن يكون بأنه يصح أن يكون كل واحد منها إعجازًا، وليس اخ

يف اإلعجاز،  غجازه من األوجه الثامنية، فكان أبلعإ معجزًا بأوىل من غريه، صار

 أنواع ناحية من اإلعجاز األلويس وجوه ، وناقش(4)دع يف الفصاحة واإلجيازوأب

ـرق  واالعرتاض وإبطاهلا عليهم الرد مع رموزها، بعض وأ هبا، تقول التي الف 

 وذهب ،بجيالع والوزن الغريب كالنظم املعتزلة، بعض يراه ام إىل فأشار عليها،

 إسحاق أبو األستاذ وقال ة،البالغ عىل لهتاماش هو  إعجازه أن إىل اجلاحظ

 وقال معارضته، عن العرب بلغاء دواعي برصف إعجازه: والنظام األسفرايني

: ريهغو اآلمدي وقال املعارضة، يف منها بد ال التي العلوم بسلبهم: رتىضملا

 إعجاز يف ة هي الظاهرةجه األربعوألفهذه ا "ثم عقب اآللويس: بجملته، اإلعجاز

                                       
 .(1/101) لتحرير والتنويرا (1)

 .(1/30) تفسري الطربي (2)

 .(1/30) النكت والعيون (3)

 .(1/33) النكت والعيون (4)
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 الرتبة بلغت حيث وفصاحته بالغته عىل االقتصار اجلمهور عند واملشهور رآنالق

، وأما "(1)النساء حتى الشأن هذا أهل ىلع ختفى تكد مل التي القصوى والغاية العليا

 امب أم القديم بالكالم واقع أهو القرآن، إعجاز يف سالنا اختالف ابن عطية فيناقش

 القول" بأن يقطع ثم ملرسودة،ا والغيوب دقة،صاال األنباء من تعاىل اهلل كتاب يف

 ظمه،نب وقع إنام التحدي أن نفسه يف الصحيح وهو واحلذاق اجلمهور عليه الذي

 بكل أحاط قد تعاىل اهلل أن إعجازه ووجه. ألفاظه فصاحة وتوايل معانيه، وصحة

 أي حاطتهإب علم القرآن من اللفظة ترتبت فإذا ،علامً  كله بالكالم وأحاط علاًم، يشء

 إىل القرآن أول من كذلك ثم املعنى، بعد املعنى وتبني األوىل تيل أن صلحت لفظة

 يكن مل برشاً  أن رضورة ومعلوم والذهول، والنسيان، اجلهل، معهم والبرش آخره،

 ."(2)حميطاً  قط
من وجوه اإلعجاز  حدلحظ أن قلياًل من املفرسين مْن تعمق يف وجه وانو

فرسين يف مقدماهتم عرض الوجوه عامة، ن الغالب عند املليفصل فيها، حيث كا

املناسبات  ملوأما التفصيل يف وجه واحد فقليل، ومنهم البقاعي، الذي ناقش ع

ت األهم، من ناسباعلم امل"بوصفه وجهًا من أوجه اإلعجاز البالغي، حيث إّن 

ء الرتتيب وموضوعه أجزاء اليش منه علل فعرعلم ت مناسبات القرآن وغريه،

ناسبته من حيث الرتتيب، وثمرته االطالع عىل الرتبة التي يستحقها املطلوب علم م

أمامه من االرتباط والتعلق الذي هو كلحمة  اجلزء بسبب ما له بام وراءه، وما

علل ترتيب أجزائه، وهو رس آن علم تعرف منه علم مناسبات القرسب، فالن

ليقدم اخلالصة عاشور، حيث ذهب  ، ومن الذين فّصلوا وأطالوا ابن"(3)ةغالبال

نرى العامة من القول بوجوه اإلعجاز، وفق ما يراه من ارتباطه بالبالغة، فيقول: 

                                       
 .(1/32) روح املعاين (1)

 .(1/52) جيزاملحرر الو (2)

 .(6ـ 1/5) رم الدرنظ (3)
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ا بلوغه الغاية القصوى ممأوهلا:  ؛إىل ثالث جهات عجاز راجعاً وجوه اإل مالك

يقة يات يف نظمه مفيدة معاين دقفكيالعريب البليغ من حصول  يمكن أن يبلغه الكالم

وثانيها:   ة،صة من بلغاء العرب مما ال يفيده أصل وضع اللغمن أغراض اخلا اً ونكت

يف أساليب  الكالم مما مل يكن معهوداً  مظما أبدعه القرآن من أفانني الترصف يف ن

 ما أودع فيه من املعاين . وثالثها:تسمح به اللغةالعرب، ولكنه غري خارج عام 

مل تبلغ إليه عقول البرش يف ا ية والعلمية مماحلقائق العقل حلكمية واإلشارات إىلا

إنه  ثي، ح(1)عرص نزول القرآن، وهذه اجلهة أغفلها املتكلمون يف إعجاز القرآن

مالك الوجوه، وكأنه بعد جتربة عميقة يف املناقشة والقراءة والتتبع خيرج إىل ضبط 

خمالفًا لغريه وإْن كان ذلك  عدها يتفرع منها، حتىبا معني ببيان رؤوس الوجوه، وم

 العلامء؛ بل إنه يرصح بأنه يشري إىل معان أغفلها بعض العلامء السابقني. من

عجاز، حيث وجدنا ظاهر يف مناقشة وجوه اإل ومما يلحظ أن منطق اجلدل

الفرق املتنوعة، وينشغل باإلبطال والرد األلويس يستعرض أقوال أهل 

عىل العز بن  ، وينشغل يف الردوأما البقاعي فيهتم بعلم املناسبات ،(2)والنقض

، ثم يربطه بإعجاز (3)عبدالسالم عىل موقفه السلبي جتاه علم املناسبات البالغي

، ، وهو الذي مل ينج من النقد(4)ن غفلتهم عنهويعيب عىل مجهور املفرسي القرآن

 .(5)يأت بام فيه مقنع حيث رأى ابن عاشور أنه مل

لية يف إعجاز ض القضايا التفصيوضمن ذلك نجد بعض املفرسين يتتبع بع

القرآن، كارتباط أسباب نزوله باإلعجاز، ويربطها بالُبعد البالغي، أو يدّلل هبا عىل 

                                       
 ، بترصف.(1/410) التحرير والتنوير (1)

 .(1/32) روح املعاين (2)

 .(8ـ1/7) نظم الدر (3)

 .(1/9) نظم الدرر (4)

عض املتكلمني يف اإلعجاز بعض الوجوه املهمة فيه ، وينتقد ابن عاشور إغفال ب(1/8) التحرير والتنوير (5)

 .(1/104 )التحرير والتنوير:
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يف ، إضافة إىل ربطه تكرار اآليات وتنوع املقاطع والتفنن (1)هج العربنم

، (2)عىل املستمع والقارئ قيلةثن املحسنات البديعية بوجوه اإلعجاز دون أن تكو

ل هبا ابن عاشور وربطها باإلعجاز البالغي مسألة تفاوت التي انشغلقضايا ومن ا

بام يشتمل   لصحيحة املتواترةالعرش ا القراءاتبالغة القرآن، فهو يشري إىل تفاوت 

وهو أو الفصاحة أو كثرة املعاين أو الشهرة،  عليه بعضها من خصوصيات البالغة

من ترجيح قراءة عىل  انعاً كان ال يرى ممن العلامء  كثرياً عىل أن متقارب،  زايمت

 ةي، ثّم يرتفع باملسألة البالغ(3)من ناحية بالغية، كابن جرير والزخمرشيغريها 

جيح يض ترهل يف ن قلت:فإ "بالبعد العقدي، فيقول: وصلتها باإلعجاز لريبطها 

فيفيض إىل أن  ة أبلغ من املرجوحةحاجبعض القراءات عىل بعض إىل أن تكون الر

قلت: حد اإلعجاز مطابقة الكالم جلميع مقتىض ؟ إلعجازارجوحة أضعف يف امل

املعجز يكون بعض الكالم  ، وجيوز مع ذلك أنتاحلال، وهو ال يقبل التفاو

سن كاجلناس واملبالغة، أو عىل لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه احل مشتمالً 

 ."(4)زاً أو بالتفنن معج ة،يادة الفصاحتتعلق بز
 غة واللغة:البال اإلعجاز يف رابعاا: أثر

يربط بعض املفرسين الذين يرون اإلعجاز يف البالغة، بني وجوه اإلعجاز 

طبيقات البالغة من جهة أخرى، مع أهنم ال يّدعون أهنم توودالئله من جهة 

                                       
 .(1/50) تنويرير والالتحر (1)

 .(1/68) التحرير والتنوير (2)

ن القرآ، و(1/62) ، وانظر: التحرير والتنوير(32) تفسري الكشاف، (29ـ  1/28) : تفسري الطربيانظر (3)

ية حيتاج السامعون إىل علمه وكل ما له حظ يف البالغة سواء كانت متساو ينبغي أن يودع من املعاين كل ما

مرادا معه ال مرادا دونه سواء و أدنى منه عنى األعىل مقصودا وكان ما هن املإذا كا لبالغةأم متفاوتة يف ا

و انت متفاوتة بعضها أظهر من بعض ولكيب عليها متساوية يف االحتامل والظهور أم ككانت داللة الرت

 .(94ـ  1/93لتحرير والتنوير: ا)أن تبلغ حد التأويل وهو محل اللفظ عىل املعنى املحتمل املرجوح 

 .(63ـ 1/62) تحرير والتنويرال (4)
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دالئل  " يصتقح البالغي الكامل، فيقول ابن عاشور: إنني ال أسيقومون بالرش

صنفاته، وكل صغري وكبري مستطر. السور، فذلك له ماإلعجاز يف آحاد اآليات و

أدب لغة  ثم ترى منها بالغة القرآن ولطائف أدبه التي هي فتح لفنون رائعة من

وفتح ممالك، ح بصائر، وفتح عقول، العرب حتى ترى كيف كان هذا القرآن فتْ 

، عىل "(1) من قبل مل يبلغه أدب أمةٍ  ًتقىرم غض ارتقى به األدب العريب وفتح أدب

ديق خان أن بالغة البلغاء تتقارص وتتصاغر عن مقام إعجاز حني يرصح ص

تفسري   وجوه البالغة يف أماكنها مننيب، وقد وعد الطربي قبلهم بأنه سي(2)القرآن

 أن يكون ما يف كتاب اهلل املنزل عىل"لعرب تقتيض القرآن، فريى أن فنون بالغة ا

 ."(3)ًا، وله مثاًل وشبيهاً ريظمن ذلك، يف كل ذلك له ن ×بيه حممد ن
وحياول ابن عاشور ربط هذا املعنى من مفاهيم البالغة، فيقول عن التفاوت 

سمى يف عرف مرجع هذا الصنف من اإلعجاز إىل ما ي " القرآن: يفوعند البلغاء 

 يف وفرة إيداع الكالم من مسهفإن بلغاءهم كان تناف ،الغيةعلامء البالغة بالنكت الب

وبذلك تفاضل بلغاؤهم، فلام سمعوا القرآن انثالت عىل كل من  ،تهذه النك

وهو  ،"(4)قدرته قبال بمثله سمعه من بلغائهم من النكت التي تفطن هلا ما مل جيد من

ة، ولذلك فرّس اإلعجاز ل باإلعجاز بأسبابه البالغيحرص منه عىل ربط القو

 هم يف النكت البالغية.تيقبمنهج العرب وطر

وري، فإنه يرشح منهجه بأنه التزم إبراز الكنايات وحتقيق املجازات باوأما النيس

؛ بل إّن ابن عاشور (5)عرباتاله واالستعارات وهذا النوع من الرتمجة مما تسكب في

                                       
 .(1/101) التنويرالتحرير و (1)

 .(9) تفسري فتح البيان (2)

 .(1/29) تفسري الطربي (3)

 .(1/111) ر والتنويرالتحري (4)

 .(6) تفسري غرائب القرآن (5)
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ود العلامء السابقني سريه يف اجلانب البالغي، ويشري إىل جهُيرّقي تأويله وتف

حيث  ،وابن األثري والسكاكي القاهر وعبد هالل العسكري وأيب أيب بكر الباقالين أمثالك

 ،ون البالغةنفيف بليغ كالم العرب من بعض ورد ما ون بني ما ورد يف القرآوازنوا 

كصنعنا هاهنا أن يصف هذه   مجالياً  وليس من حظ الواصف إعجاز القرآن وصفاً "

ها ا، فحسبنا أن نحيل يف حتصيل كلياهتا وقواعدانينهفألكثرة  مفصالً  اجلهة وصفاً 

لقسم الثالث او دالئل اإلعجاز، وأرسار البالغة،: عىل الكتب املجعولة لذلك مثل

حو ذلك، وأن نحيل يف تفاصيلها الواصفة إلعجاز آي نوفام بعده من املفتاح، 

وما  ، الزخمرشي ةموعمدهتا كتاب الكشاف للعالالقرآن عىل التفاسري املؤلفة يف ذلك، 

يف احلرص عىل اجلوانب  هج، فهو يلتزم منه"(1) يف تفسرينا هذا رهسنستنبطه ونبتك

املنهجية، وذكر األصول واملعاقد الكربى لإلعجاز البالغي، ويشري إىل جهود 

منه لتقديم  الكتب البالغية املتخصصة املستوعبة، وكأهنا حماولةغريه، وحييل إىل 

غيني، بام يعني تعميق بالالنامذج الكافية، وتأجيل التفصيل إىل مواضعه عند ال

غة والتفسري، وهو ما يتفق مع رؤى الزخمرشي حني طالب عامل الالصلة بني الب

ألقران يف علم ن برز عىل افالفقيه وإ "التفسري أن يكون مطلعًا عىل علوم البالغة، 

أهل الدنيا يف صناعة الكالم، وحافظ  كلم وإن بزّ الفتاوى واألحكام، واملت

ن كان من احلسن إوكان من ابن القّرية أحفظ، والواعظ  نوإالقصص واألخبار 

والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات  ،البرصي أوعظ

تلك الطرائق، وال يغوص عىل يشء من هم أحد لسلوك ال يتصّدى من ؛بقّوة حلييه

وعلم ين اعك احلقائق إال رجل قد برع يف علمني خمتصني بالقرآن، ومها علم املتل

 ."(2)البيان
                                       

 .(1/106) التحرير والتنوير (1)

 .(23) تفسري الكشاف (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12604
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12604
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12604
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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جاء يف نظمه بأسلوب "القرآن بتحقيق هدف اإلعجاز، حيث  ةغوبذا تتميز بال

نظمه يمنح ومها: مقصد املوعظة ومقصد الترشيع، فكان  ،جامع بني مقصديه

وهو يف هذا النوع يشبه خطبهم، وكان يف  ،يعلموهبظاهره السامعني ما حيتاجون أن 

كثرية يف الترشيع واآلداب امل اخلبري أحكاما ًالع نهج ممطاوي معانيه ما يستخر

 ."(1)هاغريو

 اخلصائص البالغية (ج
يؤسس املفرسون لفكرة رئيسة، وهي أن بالغة القرآن داعم إلعجازه، وأن 

 مع يدعُ ومل "غة لنقل مقاصده، اإلعجاز مرتبط بالبالغة، وقد استخدم القرآن البال

ه البالغة، فبنى و تقصري يف بعض ما تقتضيأتلك الفصاحة داع إىل ارتكاب رضورة 

ومل ترزح حتت قيود  ،السة الشعرنظمه عىل فواصل وقرائن متقاربة، فلم تفته س

 ،ولكنه فاق يف فصاحته وسالسته عىل األلسنة ،منثوراً  امليزان، فجاء القرآن كالماً 

ان كونه من كمة من أقل تنافر وتعثر عىل األلسنة. ففق كلامته وتراكيبه يف السالوتوا

يف ، فتوصيف بالغة القرآن غاية مهمة لدى املفرس "(2)يف إعجازه النثر داخالً 

مقدمته، حيث إنه يستخدم املنهج البالغي لوصف البالغة نفسها، وحيكم عىل 

 از.طبيعة األسلوب والرتاكيب، ثم يربطها باإلعج

لك خصائص البالغة وأرسارها، فإهنم يربطون ذوعندما يناقش املفرسون 

لون تبعًا باإلعجاز، ويفرسون وج ه اإلعجاز بقوة البالغة ومتاسك الرتاكيب، ويص 

ك إىل تأسيس علوم أو مفاهيم جديدة لرتسيخ ذلك، ومنه علم املناسبات الذي لذل

 أعيدت سورة كل وأن ملكررات،ا القصص أرسار لك يتبني وبه "أّصله البقاعي، 

 املعنى ريغ القصة تلك يف عليه لتداس السورة تلك يف أدعى فلمعنى قصة فيها

                                       
 .(116 ـ1/511) والتنوير التحرير (1)

 .(1/115) التحرير والتنوير (2)
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 تلك بحسب األلفاظ اختلطت هنا ومن السابقة، السورة يف له سيقت الذي

 خيالف ال أنه مع والتطويل واإلجياز والتقديم بالتأخري النظوم وتغريت األغراض،

 تلك غموض قدر وعىل القصة، به تكونت الذي ىاملعن أصل ذلك من يشء

 ."(1)انكشافها بعد اوضوحه وكون املناسبات،
د ابن عاشور رص املفرسون عىل التنبه إىل ما يتميز به القرآن الكريم، فعقكام ح

قد اشتمل القرآن عىل أنواع أساليب الكالم "فصاًل عن مبتكرات القرآن، ويقول: 

نويع حكمتني داخلتني يف ونوا يعرفوهنا وإن لذلك التوابتكر أساليب مل يك ،العريب

إذ قد تعارف األدباء يف كل عرص أن يظهر  ؛ا ظهور أنه من عند اهللمهاإلعجاز: أوال

والثانية أن يكون يف  أو أسلوبني ساليب خمتلفة ، كل جييد أسلوباً نبوغ نوابغهم عىل أ

يقول إن هذا األسلوب  ذلك زيادة التحدي للمتحدين به بحيث ال يستطيع أحد أن

يدخل إىل  ، أي إن املفرس"(2)ارضتهلعولو جاءنا بأسلوب آخر  ،بق يل معاجلتهمل تس

لبالغة، وذلك ألن القرآن إنام معنى التفسري ودالالت القرآن وهداياته من بوابة ا

 نزل بلغة العرب، وهنا تكون خصائصه من جنس البالغة التي جاء هبا.

 الفنون البالغية: د(

علومًا  ستبالغة إال من منظور اإلعجاز نفسه، فليينظر املفرّس إىل فنون ال مل

فحسب، وليست منفصلة عن املعنى، وإنام هي جزء رئيس من تنحرص يف اجلامل 

وفائدته املعرفة بمعاين كالم اهلل عىل الوجه "ة، ولعلم البالغة قدر كبري، لالدال

                                       
 .(1/14) دررنظم ال (1)

 هدفاً  متثل األدائية ومستوياهتا البالغية يباألسال أن إىل ورعاش ابن ، ويشري(1/115) التحرير والتنوير (2)
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ه باليهود ارئ القرآن دون فهم، ويشبه، وهنا نجد السمني احللبي يذّم ق"(1)األكمل

يربأ بنفسه عن هذه املنزلة ، ويرى أن عىل اللبيب أن همالذين يقرؤون التوراة دون ف

يطلع من علومه عىل أمهها وآكدها، وهي بعد ف"عندما ينهض إىل قراءة القرآن، 

جتويد ألفاظه بالتالوة مخسة علوم: علم اإلعراب وعلم الترصيف وعلم اللغة 

ملن  ل، ويشرتط صديق خان للمفرس رشوطًا ال حي"(2)م املعاين وعلم البيانوعل

 .(3)التفسري، ومنها: أن يعرف املعاين والبيان والبديععري منها أن يتعاطى 

ا يتوقف املفرس عند فٍن أو أسلوٍب بالغي، فإنه يركز عىل سبب وروده يف موعند

ايات معناه البالغي املرتبط هبدالقرآن، وأنه يتجاوز معناه الفني الرصف، ليكون 

ط، وإنام هدفه هدف اإلمحاض أو العربة فقر القرآن هو السبب، فريفض ابن عاشو

ولذلك نرى القرآن  ؛ة وفوائد لألمةمج إن يف تلك القصص لعرباً  " الربهان والبيان.

يأخذ من كل قصة أرشف مواضيعها ويعرض عام عداه ليكون تعرضه للقصص 

مل تأت القصص يف القرآن متتالية تفكه هبا. من أجل ذلك كله عن قصد ال منزهاً 

كتاب تاريخ، بل كانت مفرقة موزعة عىل  يف سورة أو سور كام يكون بةمتعاق

معظم الفوائد احلاصلة منها هلا عالقة بذلك التوزيع، هو ذكر  مقامات تناسبها، ألن

و األسلوب وموعظة ألهل الدين فهو باخلطابة أشبه وللقرآن أسلوب خاص ه

 جاء وهذا يعني أن القرآن إنام ،"(4)ذكري وبالذكر يف آيات يأيت تفسريهااملعرب عنه بالت

رفيًا؛ بل إن متيزه هو حعىل هنج العرب يف كالمهم، ولكن دون أن يكون مطابقًا 

الذي منحه األسلوب اخلاص به، فهو ال يقدم آياته وفق التسلسل املعتاد يف الكالم 

عام، ويفارقه يف سامت خيتص هبا، وإنام حيافظ عىل القالب الالبرشي الرصف، 
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منهج العرب يف استخراج أرسار كالمهم، ينئذ أن ُتستخرج أرساره بح وواجب

حياور تارة بأوضح عبارة، ويلوح  "بتقريره، ألّن القرآن  وهو ما ُعني املفرسون

هر من أن ، فالصلة بني األسلوب البالغي واملعنى أش"(1)بألطف إشارة أخرى

ه، وهو ارتباط املعنى من يتجاوز تأكيد ذلك إىل تأكيد األعمق ترشح، ولكن املفرس

 "فصل بمراد اهلل. رآين بالبالغة، وصلته بإعجاز القرآن، وأّن فائدته الوعي املالق
معاين القرآن ومقاصده ذات أفانني كثرية بعيدة املدى مرتامية األطراف موزعة  إن

واآلداب يف آياهتا ، والقصص يف  م مبينة يف آيات األحكام ،، فاألحكا عىل آياته

 ." (2)واحدة عىل فنني من ذلك أو أكثر، وربام اشتملت اآلية ال هامواقع
عاشور منهجه يف دراسة القرآن، فيقول معلقًا عىل كالم  نوتبعًا لذلك؛ يؤكد اب

وجوه  أمااإلعجاز نفسه ال يمكن كشف القناع عنه، و"بعض البالغيني قبله:

صيات الكالم صوالقناع عنها. واعلم أنه ال شك يف أن خفيمكن كشف  البالغة

به عىل  نوملحوظة للمتحدي ائقه مرادة هلل تعاىل يف كون القرآن معجزاً البليغ ودق

مقدار ما يبلغ إليه بيان املبني. وإن إشارات كثرية يف القرآن تلفت األذهان 

ملتحدين، ولذا وه البالغة ووجوهها وإعجاز ا، وهذا رباط وثيق بني وج"(3)لذلك

ز املوقف من التجنيس اقش ضمن دراساته لإلعجاينرشع ابن عاشور بعد ذلك 

ة والتمثيل والتقديم والتأخري ثم مراعاة رواملطابقة وااللتفات والتشبيه واالستعا

ات، ــن اآليـط بيـرابـة التــاق لدراسـيـذا السـي هـًا فـقـّد الحـتـل امـام؛ بـمقـال

ي ـاًل فـصـد فـقـعـة يـطيـن عـبد اـجـا نـمـ، ك(4)نـنـفـتـي الـرآن فـقـال بـيـالـوأس
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من علو الشأن،  وأنه أيضاً كام "آن وبالغته، ، ويشيد أبو السعود بالقر(1)اإلجياز

هناية الغموض واإلعضال، وصعوبة املأخذ، وعزة املنال؛ يف غاية وسمو املكان، و

األنوق؛ وأبعد من مناط ؛ أعز من بيض الغايات القاصية، وهناية النهايات النائية

دارجه املنيعة؛ يوق؛ ال يتسنى العروج إىل معارجه الرفيعة؛ وال يتأتى الرقي إىل ملعا

عىل  م النظرية والعملية؛ ومنطوياً لدقائق العلو ال.. وأنه مع كونه متضمناً  كيف

إىل النكت  ، ووجدنا العلامء يتنافسون يف التنبه"(2)دقائق الفنون اخلفية واجللية

فنون، وارتقى االفتخار إىل رصد التجارب اجلامعية، البالغية املرتبطة بمختلف ال

عده من املغريب األندليس، عىل ب ما زال بأفقنا" حيان يفتخر، ويقول:حتى وجدنا أبا 

برعوا فيه ومما  ...،مهبط الوحي النبوي، علامء بالعلوم اإلسالمية وغريها كملة، 

اآلداب، أثاروا ي ذ أعصار دون غريهم من ذودوا بإقرائه معلم الكتاب، انفر

وا فتحوا مقفله، وأوضحكنوزه وفكوا رموزه، وقربوا قاصيه وراضوا عاصيه، و

وأبدوا معانيه، يف صور التمثيل، وأبدعوه مشكله، وأهنجوا شعابه، وذللوا صعابه، 

 ."(3)بالرتكيب والتحليل، فالكتاب هو املرقاة إىل فهم الكتاب
ني بالرواية واملنقول يف التفسري، تماملفرسين إىل فريقني؛ مهاًم أن تفّرق عل

الفريق األول بدالالت اللغة،  ال يعني عدم اهتامموجمتهدين يف التأويل والتدبر، 

طرائق املفرسين للقرآن ثالث، إما االقتصار عىل الظاهر من املعنى  "بأّن ومهام قيل 

وراء ن صل، وإما استنباط معان مه وهذا هو األاألصيل للرتكيب مع بيانه وإيضاح

 ل وال مقصد القرآن،الظاهر تقتضيها داللة اللفظ أو املقام وال جيافيها االستعام

اللغة العربية املبحوث فيها يف  وتلك هي مستتبعات الرتاكيب وهي من خصائص

اب علم البالغة ككون التأكيد يدل عىل إنكار املخاطب أو تردده، وكفحوى اخلط
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قيقة، وإما أن جيلب املسائل ويبسطها ملناسبة احلشارة واحتامل املجاز مع وداللة اإل

هتا بجميع مستوياهتم مل هيملوا اللغة ودالال ، فإّن املفرسين"(1)بينها وبني املعنى

يستلزم إمهال سائر املعاين التي  ال"البالغية؛ ألّن االهتامم باألصل وهو ظاهر املعنى 

التي تتبني هبا دقائق العربية  وممهال ما يستفاد من العلالعربية، وال إتفيدها اللغة 

 ين بتقريره.، كام ُعني الشوكا"(2)وأرسارها كعلم املعاين والبيان

هنج إعجاز القرآن، وحاول حماكاة اجلزالة  بل إّن بعض املفرسين سار عىل

 يقول عن مساراتوالتأنق فيه، فنجد أبا السعود يف تفسريه حيتذي منهج القرآن، ف

أسلك خالهلا بطريق الرتصيع عىل نسق أنيق؛  "تمنهجه يف تفسريه: حاول

نزيل؛ ويستدعيه جزالة نظمه ضيه جاللة شأن التوأسلوب بديع؛ حسبام يقت

هذا احلرص عىل توظيف البالغة وبياهنا، أو االنتقال إىل متثيل املنهج ، و"(3)اجلليل

ري الذي جعل من مميزات يب بكر اجلزائالبياين القرآين قابله موقف واحد أل

 عموم ، ورؤيته يف ذلك أنه يوجهه إىل(4)سريه: إخالءه من املسائل البالغيةتف

 شك أن هذا منهج ال ُيسلم له.الناس، وال

 د البالغية:تقويم اجلهو

حرص بعض املفرسين يف مقدماهتم أن يقدموا رؤاهم جتاه جتارب املفرسين 

ون رؤى خردرهم البالغية، وناقش آبعضهم إىل مصا السابقني هلم، حيث أشار

، باللغة والدالالت سابقيهم، أو قاموا بالرد عىل تصوراهتم البالغية أو ما يتصل

ىل االعرتاف بفضل السابقني، وانطالقهم ويمكن اإلشارة إىل تواترهم يف الغالب ع
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لفها ، وجحد مزايا سغمض فضلهم كفران للنعمة "من قاعدة رئيسة، وهي: أن 

 ."(1) الذي صدق األملهلليد خصال األمة، فاحلمد ليس من مح
البالغي يف  التوقف عند املستوىوقد نّبه املفرسون إىل تفاوت املفرسين يف 

 النيسابوري إىل تواتر مؤلفات املفرسين يف تراث التفاسري التي سبقتهم، فيشري

 غفري ومجع لقد انتصب جمّ  "األمة، وأّن منهم مْن اهتم باملعاين والبالغة، فيقول: 

بة والتابعني ثم من العلامء الراسخني والفضالء املحققني واألئمة حاكثري من الص

ستار أرساره وحني، للخوض يف تيار بحاره والكشف عن أ املتقنني يف كل عرص

، فتباينت واجتهاداً  وأخذاً  وعقالً  والفحص عن غرائبه واالطالع عىل رغائبه نقالً 

أقدامهم وتفنّنت مقاطر ك اقع نياهتم، وتشعبت مسالم، وتباعدت مومطامح مّهاهت

أللفاظ، ومن مقترص عىل حل اأقالمهم فمن بني وجيز وأوجز ومطنب وملغز، 

، ولكّن السؤال هنا: (2)" ظلبيان ونعم اللحاومن مالحظ مع ذلك حظ املعاين وا

 هل يوجد تفسري بالغي؟

ال يوجد تفسري ختصص  هإن :قالف ًا،بالغيالسابقني نجد ابن عاشور حيكم عىل 

فنون  من وقد نحا كثري من املفرسين بعض تلك األفنان، ولكن فناً " بالغة،ال يف

وهو فن دقائق البالغة هو  لو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن،القرآن ال خت

الذي مل خيصه أحد من املفرسين بكتاب كام خصوا األفانني األخرى، من أجل ذلك 

من هذا الفن العظيم يف آية من آي القرآن  ل التنبيه عىل ما يلوح يلزمت أن ال أغفالت

، وهو موقف حيمل قدرًا من "(3)لفهم وطاقة التدبركلام أهلمته بحسب مبلغ ا

إن ْكان يعني أن سابقيه مل يتخصصوا يف التأمل البالغي، ولكن هذا ال املبالغة، 

هو الوحيد املتخصص يف  راد أن تفسريهيغيب عن عامل مثل ابن عاشور، ولعله أ
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نه وبغريها، السيام أ الغة، وأّن غريه من املتقدمني املهتمني بالبالغة إنام اهتموا هبالبا

ه يف معرتك صعب، حيث ألزم نفسه أن يقدم ذكر أنه أقدم عىل تفسريه مستصحبًا أن

ك عدد من نكتًا مل ُيسبق إليها، وأن يقف موقف احلكم بني املفرسين، حيث هنا

، (1)ًا به، وآخرون هدموه، ويف كلتا احلالتني رض كثريابرسين أعادوا ما يقال إعجاملف

عريب، ط دقائقها بإعجاز القرآن، واالستعامل الجة إىل البالغة وربورّصح باحلا

خلو معظم التفاسري عن االهتامم بالوصول إىل هذا الغرض األسمى إال "وينتقد 

املحرر و قرآن أليب إسحاق الزجاج،: معاين المثلعيون التفاسري، فمن مقل 

وال يعذر يف شاف، الوجيز للشيخ عبداحلق بن عطية األندليس، ومن مكثر مثل الك

ة خاصة من معاين القرآن مثل أحكام خللو عن ذلك إال التفاسري التي نحت ناحيا

ذا القرآن، عىل أن بعض أهل اهلمم العلية من أصحاب هذه التفاسري مل هيمل ه

إلسامعيل بن   (نأحكام القرآ)تاب ك يس، كام يصف بعض العلامءالعلق النف

 .")2( محاد املالكي البغداديإسحاق بن 
وأما عنايتهم بمصادرهم اللغوية عامة والبالغية بخاصة، فقد أشار ابن عاشور 

حرر الوجيز البن عطية، ومفاتيح الغيب املالتفاسري تفسري الكشاف، وأهم "ن إىل أ

ن الكشاف ومن مفاتيح الغيب  البيضاوي امللخص ملفخر الدين الرازي، وتفسري

، وما كتبه الطيبي والقزويني والقطب وتفسري الشهاب األلويس بتحقيق بديع،

ضاوي، وتفسري أيب  تفسري البيزاين عىل الكشاف، وما كتبه اخلفاجي عىلاوالتفت

ن تفسري القرطبي، واملوجود من تفسري الشيخ حممد بن عرفة التونيس مو السعود،

ة أشبه منه بالتفسري، عىل تفسري ابن عطي ، وهو بكونه تعليقاً تقييد تلميذه األيب

لذلك ال يأيت عىل مجيع آي القرآن وتفاسري األحكام، وتفسري اإلمام حممد بن جرير 

دين الرازي، وربام ينسب للراغب الرة التنزيل املنسوب لفخر ربي، وكتاب دالط
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ج عام يف األغلب، وهو يف مقدماهتم عىل هن ، وقد سار املفرسون"(1)األصفهاين

والتعريف هبا، ولئن أشار البقاعي إىل الزبري الثقفي  احلديث عن مصادرهم

دون أن مصادره عامة ، فقد رصح البغوي ب(2)والزركيش والرازي وابن العريب

، وأشار الثعالبي يف مقدمة تفسريه إىل أن (3)أو البالغيي خيصص اجلانب اللغو

احب ، وفعل ص(4)إضافة إىل الطربي والصفاقيس رئيس تفسري ابن عطيةمصدره ال

مراح لبيد مثلهم بإشارته إىل الفتوحات اإلهلية ومفاتيح الغيب والرساج املنري 

لبالغي، أو ا ، وذلك دون ختصيص للمنحى(5)أيب السعودوتنوير املقباس وتفسري 

قيمة ب البغوي، ويصفه بالالرشح ملا يتميز به بالغيًا، وأما اخلازن فيرصح بكتا

اجلامل، بأفصح مقال، ولذلك انتخب منه الكبرية، وأنه جاء مفرغًا يف قالب 

 ، ويرصح اإلجيي الشافعي بمصادره، ويشار إىل أّن بعض(6)خالصته ونكته

بهة بسبب عدم فهم املناسبة اللفظية أو لشتهد يف املعاين ويقع يف ااملفرسين جي

فللمبتدئ حظ كثري من هذا "ه، لكشاف فإنه قد خيالفاملعنوية، ومع اهتاممه با

، وأما ابن أيب زمنني فيجعل تفسري حييى بن سالم "(7)للعامل حظوظالتفسري، و

ًا ريفيشري إىل أنه مل جيد تفسما الثعلبي، ، وأ(8)أساسه، وأنه اهتم باللغة واإلعراب

موعات، سوى من نيف ومائة كتاب جمّربات مس"مقنعًا، فألف تفسريه مستخرجًا 

تلّقيته عن أقوام من املشايخ، وهم ته من التطبيقات، واألجزاء املتفّرقات وما التقط

سعة قريب من ثالثامئة مستمع نسقته بأبلغ ما رصت عليه من اجلمع والرتتيب، و

                                       
 .(1/7) التحرير والتنوير (1)

 .(1/6) نظم الدرر (2)

       .(1/34) ويتفسري البغ (3)

  .(1/118) تفسري الثعالبي (4)

 .(5) مراح لبيد (5)

     .(1/3) سري اخلازنتف (6)

 .(21ـ  1/15) جامع البيان (7)

      .(1/111) لعزيزفسري القرآن ات (8)
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يبقى لكّل مؤّلف كتاًبا يف فن قد سيق إليه أن وسبغاية التنسيق والرتتيب، اإلثبات 

مجعه  كرها إّما استنباط يشء إن كان مقفاًل أواخلالل التي أنا ذا ال يعدم كتابة بعض

إن كان متفّرًقا، أو رشحه إن كان غامًضا، أو حسن نظم تأليفه، أو إسقاط يشء 

ا واهلل املوّفق هتب عن هذه اخلصال التي ذكرلو هذا الكتاوتطويل. وأرجو أن ال خي

مل  ": بي بمصادره، ثم يقول، عىل حني يرصح السمني احلل"(1) ملا نويت وقصدت
، ومقصودي بذلك التنبيه عىل ضعفه واهياً ن كان من اإلعراب وإ اً غريب اً أترك وجه

يب القاسم لواردة عىل أمن املناقشات ا حتى ال يغرت به من اطلع عليه، وذكرت كثرياً 

مد بن عطية وحمب الدين أيب البقاء، وإن أمكن اجلواب عنهم حمالزخمرشي وأيب 

 .(2)هكرتبيشء ذ

مع اهتامم بتفسري  سابوري بأنه اعتنى بتفسري الرازي والكشافويرصح الني

األلفاظ واملشكالت واملتجانسات، وترصيح بالكنايات، وحتقيق املجازات 

العربية، فضاًل عن  غةناشئ الواقف عىل متن اللام يفطن له الواالستعارات، وقل

اهتم باحلاشية عىل  صاوي فيشري إىل أنه، وأما ال(3)الدخيل القارص يف العلوم األدبية

ملخصة من  نحو عرشين كتابًا  من كتب التفسري التي بني  اجلاللني، ألنه وجدها

، ولكنه رصح (4)أيدينا ده فحسب، وإنام أنه ليس من جه، وأما الصابوين فلم يسمِّ

 .(5)مغة وتلخيص ما قاله املتقدمون واملتأخرون، ومنهم اللغويونأدهو نتاج 

 الكشاف للزخمرشي، بوصفه الكتاب األشهر يف مكن رضب مثال بكتابوي

اهتاممه بالبالغة، فنجد ابن عرفه يشري إىل عناية الزخمرشي بالبالغة مقابل الطربي 

البالغية، حيث كان  يع يرْش إىل تطبيقات البدين، ومع ذلك ملالذي هو إمام املفرس

                                       
    .(5) عروف بتفسري الثعلبيالكشف والبيان امل (1)

    .(5) الدر املصون (2)

 .(7ـ 6) تفسري غرائب القرآن (3)

 .(1/1) حاشية الصاوي عىل اجلاللني (4)

     .(1/12) روائع البيان (5)
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أن الزخمرشي وابن  يشري ابن عاشور إىل، عىل حني (1)مذكورًا يف طبعه، وإْن مل يكتبه

، وأما (2)، ولكن منحى البالغة  والعربية بالزخمرشي أخصعطية غاصا عىل املعاين

، وحيتفي (3)لبالغة واللغةاملظهري فيرصح بأن الزخمرشي وأبا حيان اختصوا با

، وأما اإلجيي فقد اعتمد الكشاف (4)بمناقشاته الكثرية للزخمرشي بيالسمني احلل

وهو الذي مل يزل قلبه مشغوفًا بكشف نكت  ن مصادره مع رشوحه،م

استعرض السيوطي حركة التفسري ومؤلفات العلامء طيلة القرون، ، و(5)الكشاف

عجاز اإل علومها مما يدرك هبا وجهيف البالغة و ثم أشار إىل فرقة خمتصة بالنظر

إلمام السالك يف هو سلطان هذه الطريقة، وا"وأرسار البالغة، وجعل الزخمرشي 

أقىص الرشق والغرب، ودار عليه النظر إذ  ا املجاز إىل احلقيقة، فلذا طار كتابه يفهذ

ؤلفات التي ، وتاله برشح حول احلوايش وامل"مل يكن لكتابه نظري يف هذا الرضب

 .(6)ومنها كتاب السيوطي نفسهب، اقشت أو حاورت هذا الكتان

حكامهم عىل جهود بعضهم، فنجد أويف سياق هذا جاءت رؤاهم يف تقويم 

البدء برؤية صديق خان حول ظاهرة التفصيل يف  تفاسري سابقيهم متنوعة، ويمكن

غلب  كتابه بام ألومنهم من م "اجلانب الذي يتقنه أو يتخصص به املفرس فيقول: 

 فيه عىل ما متهر هو فيه، كأن القرآن أنزل ألجل هذا قترصعىل طبعه من الفن وا

 إىل جانب ، فيظهر يف بعض التفاسري ميٌل "(7)ن كل يشءري، مع أن فيه تبياالعلم ال غ

علمي معني يعكس ما يتميز به املفرس، وتبعًا لذلك يتساءل املتأخرون عن التفاسري 

                                       
  .(1/19) رفةن ع ابتفسري (1)

 .(1/16) التحرير والتنوير (2)

     .(1/6) ريسري املظهتف (3)

 .(5) الدر املصون (4)

 .(21، 16) ع البيانجام (5)

 .(3) وشوارد األفكارنواهد األبكار  (6)

 .(15) فتح البيان (7)
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بو حيان يرصح بأنه فأ ستدراك ما فات عن بعضهم،نهض بعضهم اليومميزاهتا، و

وانتخاب تصنيف هذا الكتاب، فعكفت عىل  "ينتخب املميز من تفاسري سابقيه، 

وضع الناس يف تصانيفهم، وأنعم النظر فيام الصفو واللباب، أجيل الفكر فيام 

وأفتح  ،اقرتحوه من تآليفهم، فأخلص مطوهلا، وأحل مشكلها، وأقيد مطلقها

، وأما أبو (2)، ومثله ابن اجلوزي"(1)دهامنقا، وأمجع مبددها، وأخلص مغلقه

وأنوار التنزيل ومنهجه يف تفسريه:  ، مها تفسري الكشافالسعود فمصادره الرئيسة

نظم درر فوائدمها يف سمط دقيق؛ وأرتب غرر فرائدمها عىل ترتيب أنيق؛ أن أ"

ه ن جواهر احلقائق؛ وصادفتتب الفاخرة مكوأضيف إليها ما ألفيته يف تضاعيف ال

الرتصيع عىل  أصداف العيامل الزاخرة من زواهر الدقائق؛ وأسلك خالهلا بطريق يف

التنزيل؛ ويستدعيه جزالة  يق؛ وأسلوب بديع؛ حسبام يقتضيه جاللة شأننسق أن

 ."(3)نظمه اجلليل
مع  -ققون فراموا دأما املتأخرون املو"وجاء أبو السعود مشيدًا بسابقيه، فقال: 

رائقة، وإبداء خباياه الفائقة؛ ليعاين الناس دالئل إعجازه؛ ال إظهار مزاياه -ذلك 

الزبر العظيمة متيازه عن سائر الكتب الكريمة الربانية وهدوا شواهد فضله واويشا

السبحانية؛ فدونوا أسفارا بارعة جامعة لفنون املحاسن الرائعة؛ يتضمن كل منها 

شنف هبا آذان األذهان؛ ال يت ن األعيان؛ وعوائد لطيفةتقر هبا عيو ؛فوائد رشيفة

شور التفسري الباطني وحني ينتقد ابن عا ،"(4)(أنوار التنزيل)؛ و(الكشاف)سيام 

، وينتقد صديق خان عدة فرق يف اهلند تفرس (5)تكلفات ثقيلةالشيعي ويرى أن هلم 

                                       
 .(1/010) تفسري البحر املحيط (1)

 .(31) زاد املسري (2)

 .(1/4) د السعو أيبتفسري (3)

 .(1/4) تفسري أيب السعود (4)

 .(34ـ  1/33) رالتحرير والتنوي (5)
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ملتقدمون أيضًا، فابن  ما أنجزه اىل، فإن جزءًا من النقد انرصف إ(1)القرآن برأهيا

نت وك "ينتقد منهج بعض املتقدمني يف خلطهم بني اإلعجاز والبالغة:  شورعا

 أمهلوا معظم الفن ن تقدمني خيلطون هذين الغرضني خلطا، وربامأرى الباحثني مم

وهو الذي حيق أن يكون  ،وخلطوه بقسم اإلعجاز وا به إملاماً ــمّ ـالثاين، وربام أل

 ونكتاً  يف هذه املقدمة أصوالً  جتدمات علم التفسري، ولعلك ث فيه من مقدحالب

لباقالين، والرماين، وعبد إعجاز القرآن مثل اأغفلها من تقدموا ممن تكلموا يف 

، "(2)يب، وعياض، والسكاكي، فكونوا منها باملرصاد، وافلوا عنهاالقاهر، واخلطا
وال نقل، وهم ال  قرآن بال سندلوأعىل صديق خان من نقده ملن يتكلمون يف ا

 لألصول الرشعية، والقواعد العربية، كتفسري حممود بن محزة "زالً من يقيمون

هد عن السلف واالً هي عجائب عند العوام، وغرائب عام عنه أقالكرماين ضمّ 

 . "(3)الكرام، وهي أقوال منكرة ال حيل االعتقاد عليها وال ذكرها إال للتحذير
 

 

 

 

 

                                       
 .(16) فتح البيان يف مقاصد القرآن (1)

 .(1/101) التحرير والتنوير (2)

 .(15) فتح البيان (3)
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 امتةاخل
ية من أهم ما أنتجه العقل اإلسالمي يف مّر العصور، وما آنرتعد التفاسري الق

لواجب الديني الذي حيثنا عىل تدبر كتاب بامرتبط زالت يف تصاعد مستمر، وذلك 

 اهلل وقراءته.

ثل مقدمات املفرسين بداية مهمة يف قراءة التفسري نفسه، وقد اجتهدت يف ومت

 دد من النتائج، ومن أبرزها:ع البالغي فيها، وظهر يل االجتاهألدرس  ثهذا البح

ن كادية، وحظيت مقدمات املفرسين بالتعريف بمناهج املفرسين التقلي •

ربية، ولكن ظهر عند للرؤية البالغية حظًا متفاوتًا ضمن اهتاممهم باللغة الع

 بعضهم وعي وترصيح هبدف مقدمته، ومنهم: ابن عاشور والقاسمي.

قدمة املهمة، ومنها: امل هنضت مقدمات بعض املفرسين ببعض وظائف •

، يف ذلكوضع األصول والتوجيهات، وتوضيح أسباب تأليفه، وذكر املعاناة 

 وتوضيح مناهج السابقني، أو نقدها.

ة منهجية تراتبية، حيث مل تكن أصاًل يف العرف مل تبن املقدمات وفق خط •

مل تتضمن توصيف املنهج واألدوات، و الرتاثي، ولذلك غاب عن كثري منها

 تيح العامة واخلطط املعرفية للتناول الداليل للنص القرآين. فاامل

غة العربية، هو الزخمرشي، ويشرتك معه يف ال بالبأشهر املفرسين اهتامماً  •

يس الشهرة، كل من: أيب السعود، وابن عطية، والبقاعي، والسمني هذا االهتامم، ول

البيضاوي مثل:  ريسإضافة إىل بعض أصحاب احلوايش عىل تف ،احللبي، واأللويس

 اخلفاجي وقايض زاده، ومن املعارصين: ابن عاشور.

فوت يف التناول البالغي عند متقدمي باب اخليظهر أن من أبرز أس •

ألثر منهم خاصة، هو التخوف من القول بالرأي، والنظر املفرسين، وعند مدرسة ا

عنه مؤيدوا ح فلذلك، أو سببًا يؤدي إليه، وهو ما نا إىل البالغة بوصفها مظهراً 
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ام نإالغة التفسري البالغي. إضافة إىل سبب خيص تفاسري املتقدمني، وهو أّن علم الب

 ضحة عند املتقدمني.لدى املتأخرين، لذا مل يظهر بصورة واوقضاياه متت أصوله 

التفسري،  يؤسس املفرسون املهتمون بالبالغة لعملهم بأنه مرتبط بحقيقة •

 الوعي بمعنى القرآن وبيانه، ولذلك طالبوا يف روكاشف لطبيعة اإلعجاز، ومؤث

 ، وربطوا ذلك بسنة العرب يفريلتفسا بأن يكون العلم بالبالغة رشطًا من رشوط

 كالمهم.

املهتمني بالبالغة: التوقف البالغي عند اآليات،  ظهر عند عموم املفرسين •

رصح ي كرص عىل منهجية التناول البالغي، ولذلولكن ابن عاشور متيز عنهم باحل

بأنه لن يتوقف عند آحاد اآليات والسور، وأنه سيضع مالكًا للقضايا، ومعاقد 

حسن مما فيه أحسن ما يف التفاسري، وفيه أ "ظر، حتى قال عن تفسريه: نالً للوأصو

لغة ال ولذلك جاءت مقدماته العرش تفصياًل لكثري من قضايا ،")1(يف التفاسري

 .والبالغة

فسري سجاالً يف الرؤى ووجهات النظر، ومنه:  التيفتوفر للدرس البالغي  •

 ادر، وتوصيفها.صكر املاألحكام املتفاوتة لتقويم اجلهود، وذ

أنه نتيجة ختصيصه كتابًا آخر قد ُيفرّس خفوت البالغة عند بعض املفرسين ب •

إلتقان، وإن كان هذا ال  احتدث فيه عن البالغة وتوسع فيها، ومنهم السيوطي يف

 له موجز تاريخ البالغة وله التفسري.اشور عيطرد فابن 

 له وصحبه أمجعني.آوعىل  واهلل أعلم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد

 

 
 

                                       
 .(1/8) التحرير والتنوير (1)
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 املراجعادر وفهرس املص
لثقافة ـ ة ااجلبار زكار، وزار وجي، فهرسة عبدـن القنـن حسـق بـديـ، صمـلـعـد الـجـأب .1

 م.1978دمشق، 

، جملة حرير والتنوير للشيخ ابن عاشورمن خالل مقدمات تفسري الت لتفسريإشكال علم ا .2

 م.2016، 3ء ـ املغرب، العدد للعلام الدراسات القرآنية ـ الرابطة املحمديةالرتتيل ـ مركز 

معة أم جا سلمي داود إبراهيم داود، جملة ، د.كتب التفسري  أصول التفسري يف مقدمات .3

 م.2011، 35سالمية السعودية، العدد سات اإلالقرى لعلوم الرشيعة والدرا

أبو  د األمني بن حممد الشنقيطي، إرشاف بكر، حممأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن .4

 ، دار عامل الفوائد.زيد

ـ كلية  منوذجاا ر لنو التفسري األديب للقرآن الكرمي ـ كليات رسائل ا أعمال الندوة العلمية الدولية: .5

 م.2005ية ـ املغرب، إلنساناآلداب والعلوم ا

الدين أبو سعيد البيضاوي،  ، نارصالتنزيل وأسرار التأويل املسمى تفسري البيضاويأنوار  .6

اإليامن ـ مؤسسة حممد أمحد األطرش، دار الرشيد ـ بريوت وق وصبحي حالحتقيق حممد 

 م.2000هـ ـ 1421، 1بريوت، ط

 م.1990هـ ـ 1410، 3ط زائري،، أبو بكر اجل لكالم العلي الكبرياسريأيسر التف .7

، حممد بن املهدي بن عجيبة أبو العباس أمحد بن ،حر املديد يف تفسري القرآن اجمليدالب .8

الطبعة ، القاهرة –النارش: الدكتور حسن عباس زكي ، هلل القريش رسالند عبد ا: أمححتقيق

 م.1999ـ  هـ 1419

ز زمرد، جملة التأويل، مركفريدة . ، دت كتب التفسري قضااي وإشكاالتدماالتأويل يف مق .9

 م.2014العد األول،  الدراسات القرآنية ـ الرابطة املحمدية لعلامء املغرب،

 - سجستايننزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن لل: هبامشهو  نانتيسري املتبصري الرمحن و  .10

 .هـ1295 ،وىل، الطبعة األمرص –النارش: مطبعة بوالق 

، مد بن عامد املعروف بابن اهلائمشهاب الدين أمحد بن حم، القرآنالتبيان يف تفسري غريب  .11

 م.2003ـ هـ 1424 ـ بريوت، دار الغرب اإلسالمي، حممد ضاحي عبد الباقيحتقيق 

 ،: جالل األسيوطيحتقيق تونيس املالكي،حممد ابن عرفة الورغمي ال ،تفسري ابن عرفة .12

 .م 8200، الطبعة األوىل، لبنان –مية، بريوت العلدار الكتب 

السعود حممد  ، أبوملسمى إرشاد العقل السليم إىل مرااي القرآن الكرميتفسري أيب السعود ا .13

 ريب ـ بريوت.   رتاث العالعامدي، دار إحياء ال

دل الشهري بأيب حيان األندليس، حتقيق: عاوسف ـد بن يـحمـ، مطـيـحـمـر الـحـر البـفسيـت .14

بريوت، الطبعة األوىل، -الكتب العلمية، دار د معوضـحمـيل مـود وعـوجـمـال دـبع

 م.1993 /هـ1413
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ن مجعة عثام -حممد عبد اهلل النمر  ، أبو حممد البغوي، حتقيقلمعامل التنزيتفسري البغوي  .15

 ـ الرياض. دار طيبة ،سليامن مسلم احلرش -مريية ض

ر ـ ـة للنشـسيـونـلتدار اـور، الــاشـن عـطاهر ابـد الـحمـم، رــويـنـر والتــريـحـر التــيسـفـت .16

 م.1884تونس، 

، أبو زيد عبد الرمحن الثعالبي ،سري القرآنحلسان يف تفجلواهر اتفسري الثعاليب املسمى اب .17

دار إحياء الرتاث  ،عبد املوجود ادل أمحدحمد عيل معوض والشيخ عـ: الشيخ مقـيـحقـت

 .بريوت –العريب 

، عالء الدين عيل البغدادي، حتقيق  التنزيل معاينازن املسمى لباب التأويل يفـخـر الـسيـفـت .18

 م.     2004هـ ـ 1425، 1ة ـ بريوت، طيالسالم شاهني، دار الكتب العلم عبد

لسمرقندي، حتقيق عيل ن حممد ا، أبو الليث نرص بتفسري السمرقندي املسمى حبر العلوم .19

 كتب العلمية ـ بريوت.الدار املوجود،  معوض وعادل عبد

هذبه وحققه وضبط نصه وعلق ، كتابه جامع البيان عن أتويل آي القرآن  ربي منتفسري الط .20

 ـ بريوت. مؤسسة الرسالة ،عصام فارس احلرستاين -واد معروف عليه: بشار ع

د مجال الدين القاسمي، حتقيق حممد باسل ، حممويلتفسري القامسي املسمى حماسن التأ .21

 .هـ1418، األوىل الكتاب العلمية ـ بريوت، الطبعةر ، داالسود

بن عكاشة وحممد  اهلل حممد ابن أيب زمنني، حتقيق: حسني ، أبو عبدتفسري القرآن العزيز .22

 م.      2002هـ ـ 1423، 1مصطفى الكنز، الفاروق احلديثة، ط

ر، دار ابن حزم ـ لبنان، ــيـثن كـل ابـاعيــمـداء إســفـال وــ، أبمـــظيـعـرآن الــقـر الــيــسـفــت .23

 م.2000 -هـ 0421

 م.1947ـ  هـ1366، 2، حممد عبده، ط تفسري القرآن الكرمي املشتهر ابسم تفسري املنار .24

دار اهلل الوهيبي،  عبد السالم، حتقيق د. ان العلامء عز الدين بن عبد، سلطتفسري القرآن .25

 .م1996ـ  هـ1416األوىل، الطبعة ، بريوت -ابن حزم

، أبو القاسم جار اهلل اويل يف وجوه التأويلن األقو سري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيتف .26

 م.2009هـ ـ 1430 ،3يحا، دار املعرفة ـ بريوت، طخليل مأمون ش حتقيق الزخمرشي،حممود 

دار ابن اجلوزي للنرش  ،مساعد بن سليامن الطيار، التفسري اللغوي للقرآن الكرمي .27

 م.0220هـ ـ 1422ـ الدمام،  والتوزيع

ياء دار إح، عزو عناية أمحداهلل العثامين املظهري، حتقيق:  ، حممد ثناءتفسري املظهري .28

 م.2004هـ ـ 1425 وت،ـ بري اث العريبالرت

 م.1987هـ ـ 1407سيد طنطاوي، حممد  ،طالتفسري الوسي .29

http://k-tb.com/author/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://k-tb.com/publishing_house/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
http://k-tb.com/publishing_house/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
http://k-tb.com/detective/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://k-tb.com/publishing_house/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://k-tb.com/publishing_house/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://k-tb.com/publishing_house/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://k-tb.com/publishing_house/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://k-tb.com/publishing_house/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://k-tb.com/publishing_house/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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سن النيستبوري، دار الكتب ، نظام الدين احلتفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان .30

 م.1996هـ ـ 1416، 1علمية ـ بريوت، طال

: ، حتقيقيلسعدا بن نارص عبد الرمحن ،نانـالم املـر كـفسيـي تـف نـمـرحـم الـريـر الكـسيـيـت .31

 م.2001هـ ـ 1422، 1العبيكان ـ الرياض، ط مكتبة، وحيقعبد الرمحن بن معال الل

ارة وز ،عبد الرمحن بن نارص السعدي ،سري القرآنتيسري اللطيف املنان يف خالصة تف .32

 .م2001 – 1422 ،اململكة العربية السعودية -الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 ، حتقيق:الشريازي الشافعيجيي محن اإلحممد بن عبد الر ،يف تفسري القرآنيان لبجامع ا .33

 ، دار الكتب العلمية ـ بريوت.احلميد هنداوي عبد

حممد بن أمحد األنصاري ، السنة وآي الفرقانواملبني ملا تضمنه من اجلامع ألحكام القرآن  .34

 مؤسسة الرسالة ـ بريوت. ،كيرتملحسن العبد اهلل بن عبد ا ، حتقيق:القرطبي أبو عبد اهلل

، طبع عىل ذمة مصطفى أفندي، املطبعة العامر الرشفية، اللنيلى اجلصاوي عحاشية ال .35

 هـ.1318 الطبعة األوىل،

دار الكتب اهلل حممود عمر،  ، تصحيح عبدبيضاويحاشية القونوي على تفسري اإلمام ال .36

 .م2001هـ ـ 1422ـ بريوت،  العلمية

 .74، ج 21لواحد بن يارس، جملة عالمات، مج ا بد، عدمايتاخلطاب املق .37

 أبو العباس شهاب الدين املعروف بالسمني ،املصون يف علوم الكتاب املكنونالدر  .38

 .    دمشق ـ ر القلمدا ،: الدكتور أمحد حممد اخلراط، حتقيقاحللبي

دمشق، ـ  الغزايل ، حممد عيل الصابوين، مكتبةروائع البيان تفسري آايت األحكام من القرآن .39

 م.1980هـ ـ 1400، 3ط

، أبو الفضل شهاب الدين حممود القرآن العظيم والسبع املثاين يف تفسريعاين روح امل .40

 ار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت.األلويس، د

الرمحن ابن اجلوزي، املكتب اإلسالمي ودار  ، مجال الدين عبد علم التفسريزاد املسري يف .41

 م.2002هـ ـ 1423ىل، واأللطبعة ابن حزم ـ بريوت، ا

 م.2001هـ ـ 1422ر الفكر العريب، زهرة، دا ، أبوزهرة التفاسري .42

، اإلمام الم ربنا احلكيم اخلبريـاين كــض معـة بعــــرفـعـى مـة علــــانـي اإلعـر فــــيـمنـراج الــالس .43

 طيب الرشبيني. اخل

 م.7119هـ ـ 1402وت، بري ، حممد عيل الصابوين، دار القرآن الكريم ـصفوة التفاسري .44

مكتبة  ، كامل عرفات نبهان،النصوص واالتصال العلمي عبقرية التأليف العريب عالقات .45

 م.2015اإلسكندرية ـ مرص، 
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ق العلوي، جملة مقابسات، املعهد العاملي للعلوم ، توفيالعتبات النحوية املقدمات أمنوذجا .46

 .6م، مج 2014، اإلنسانية ـ جامعة تونس

 مؤسسة الرسالة، حممد صفا شيخ إبراهيم حقي ،التفاسريقدمات ن خالل ممالقرآن  علوم .47

 م.2004هـ ـ 1425ـ بريوت، 

اهيم عبد اهلل بن إبر ، حتقيقصديق حسن خان القنوجي ،تح البيان يف مقاصد القرآنف .48

 م.1992 – هـ1412ـ ،املكتبة العرصية ،األنصاري

بن حممد بن حممد بن عيل  ، فسريلم التعاية من ر اجلامع بني فين الرواية والدر ــــديـح القـتــف .49

 م.2007ـ هـ 1428، بريوت –دار املعرفة  ،يوسف الغوش: حتقيق، عبد اهلل الشوكاين

، حممد رشف الدينى به: ، اعتنحاجي خليفة، شف الظنون عن أسامي الكتب والفنونك .50

 .ريباث العياء الرتحدار إ

د حسن : سي، حتقيقأمحد أبو إسحاق الثعلبي ،الكشف والبيان املعروف بتفسري الثعليب .51

 م. 2004 - هـ1425 ،بريوت –دار الكتب العلمية  ،كرسوي

، 3د.حممد لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي ـ بريوت، ط ،حملات يف علوم القرآن .52

 م.9901هـ ـ 1410

: ق، حتقيأبو حممد عبد احلق بن عطية األندليس ،زيزالع اب الكتسريرر الوجيز يف تفــمحـال .53

 .هـ 1422 ،الطبعة األوىل، بريوت –دار الكتب العلمية  ،عبد السالم عبد الشايف حممد

: حممد أمني حتقيق ،حممد بن عمر نووي اجلاوي ،يدمراح لبيد لكشف معىن القرآن اجمل .54

 .هـ4171، ىلوبعة األطال، بريوت –ار الكتب العلمية د ،الصناوي

 م.9831هـ ـ 1403، 3مل الكتب ـ بريوت، ط، حييى بن زياد الفراء، عامعاين الفراء .55

ة أم جامع ،: حممد عيل الصابوين، حتقيقالنحاسأمحد بن حممد أبو جعفر  ،معاين القرآن .56

 . ـه1409الطبعة األوىل، ، رمةكمكة امل -القرى 

حممد صديق املنشاوي، دار حتقيق  ،رجاينرشيف اجل، السيد الاتـــفـريـعــتـال مــجـعـم .57

 الفضيلة ـ القاهرة.

ـ  دار الكتاب اإلسالمي، برهان الدين البقاعي، والسوردرر يف تناسب اآلايت نظم ال .58

 .1984 – 1404بريوت، 

، بد الرحيم: السيد بن عبد املقصود بن ع، حتقيقسن املاورديأبو احل ،النكت والعيون .59

 ة ـ بريوت.الثقافي الكتبومؤسسة  دار الكتب العلمية

، رسالة حممد عثامن أمحد حاجن السيوطي، الرمح ، عبدنواهد األبكار وشوارد األفكار .60

عودية اململكة العربية السكلية الدعوة وأصول الدين  -قرى عة أم الجامع، ـ مل تطبدكتوراه 

 .(هـ4142هـ ـ 1423)

http://www.library.tafsir.net/scholar/431
http://www.library.tafsir.net/scholar/431
http://www.library.tafsir.net/scholar/431
http://www.library.tafsir.net/scholar/431
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 وضوعاتفهرس امل
 الصفحة املوضـوع
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