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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
ن ّمث تتبع يُْعَىن هذا البحث بتعريف التفسري البياين وم

bرخيه انطالقا من جذوره أالوىل اليت تعود ٕاىل تفسري الرسول 
؛ذl  عليه الصالة والسالم والصحابة عامة وابن عباس خاصة

 oلتفسري اللغوي للقرآن الكرمي؛تq ي اشـهترuاملفّرس ا
اجلذور اليت ٔاغفلهتا جل ا5راسات السابقة واليت حاولنا الرتكزي 

ة،وال يقف البحث عند ذl حفسب بل علهيا يف هذه ا5راس
يتعداه ٕاىل تتبع امتداد التفسري البياين يف العرص 
احلارض،ودراسة تطوره عىل يد مجموعة من املفرسين البيانيني 
اuين ٔاّصلوا مبادئ وخطوات هذا املهنج،من ٔامثال محمد عبده 

        .ؤامني اخلويل وعائشة عبد الرحامن وفاضل صاحل السامرايئ
اسة ٕاىل أن هذا املهنج من التفسري قد تطور لتصل ا5ر  

عرب الزمن ٕاال ٔانه ال يزال بعيدا عن مالمسة جوهر العالقة بني 
جانبيه النظري والتطبيقي،وحىت ٕان اكن هناك من هنض 
بتفسري القرآن الكرمي بيانيا يف العرص احلديث ووضع بدا�ت 
وخطوات هتدي الساl يف هذا الطريق وتشد بيده للوصول 

 تفسري بياين متاكمل ٔامثال ٔامني اخلويل وعائشة عبد ٕاىل
الرحامن وفاضل صاحل السامرايئ ٕاال ٔاننا حباجة ملن ينضج هذا 
النوع من التفسري ويقدم تفسري بياين شامل للقرآن الكرمي 

   .مسـتقبال
        ::::اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية

  التفسري البياين،مفهومه،ٔاصو©،امتداداته

  
  

Abstract:    
This research is concerned with tracing 

the history of the interpretation of the 

quranic statement from its first roots, 

which are attributed to the interpretation of 

the prophet peace be upon him and the 

companions in general  and ibn abbas in 

particular; that interpreter who was famous 

for the linguistic interpretation of the holy 

Quran.  Then it proceeds to follow the 

history of its first roots which goes back to 

pre-Era codification. 

Those roots that had been neglected by 

all previous studies. Moreover this 

research doesn’t stop her but it over goes 

to track along the graphic interpretation in 

present time studying its progression by 

some graphic interpreters who had 

founded the principles and the steps of this 

curriculum , Such as mohammed  abdo 

and amin kholi,Aisha abderrahman and 

fadel saleh samarrai. 

The research results in whether this 

curriculum has been muttered through his 

historical development or it is still far from 

the essence of the relations between the 

theoretical side and the practical one. or if 

there is someone who tried to interpret the 

holly coran graphicly in our present age or 

we are still in need to someone who may 

do this in the future. 

key words: interpretation of the Quranic 

statement,roots,extension. 
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د ٕاجامعهم ينعقد عىل ٔان ظهور التفسري البياين ٕان املتخصصني يف جمال التفسري و إالجعاز ياك
و فاهتم ٔان قوم الفطرة يف * اكن مرتبطا بظهور املصطلحات البالغية و النقدية يف صدر العرص العبايس 

أالول قد درسوا القرآن دراسة من يعرف منا¹ البيان وٕان فاهتم معرفة مصطلحاته، ٕاذ  إالسالمصدر 
و مواضع احلقيقة و ا±از، و قد نقل عهنم يف ذl ما  إالطنابو  إالجيازعرفوا بفطرهتم املطبوعة ماكن 

  .يصلح ٔان يعد اللبنة أالوىل يف التفسري البياين للقرآن الكرمي
وذl ما يدفعنا ٕاىل تلمس أالصول أالوىل و اجلذور البعيدة للتفسري البياين ٕالعطاء لك ذي 

تفسريي اuي يعد ٔامه ¯جتاهات التفسريية ٔالنه يعىن حق حقه و ملعرفة فضل السـبق يف هذا ¯جتاه ال 
qلبيان القرآين املعجز اuي مشل القرآن الكرمي بأمكÄ و اكن موطن التحدي للعرب الفصحاء اuين وقفوا 
ٔامامه عاجزين و منهبرين بنظمه الفريد و ٔاسلوبه البديع اÊالف ٔالساليهبم اليت ٔالفوها يف خطهبم و 

  .ٔاشعارمه
ما هو مفهوم :ىل ذl فٕان اخلوض يف هذا املوضوع حيّمت علينا إالجابة عن أالسـئ» االٓتيةوبناء ع

التفسري البياين؟وما يه جذوره أالوىل؟و ما يه امتداداته يف العرص احلارض؟وهل نضج هذا النوع من 
  التفسري واحرتق ٔام ٔانه ال يزال يسـتدعي من ينضجه مسـتقبال؟

        . متد عىل املهنج الوصفي التارخيي التحلييلولٕالجابة عىل هذه أالسـئ» سـنع 
        ::::مفهوم التفسري البياينمفهوم التفسري البياينمفهوم التفسري البياينمفهوم التفسري البياين: : : : ٔاّوالٔاّوالٔاّوالٔاّوال

مل يضع املفرسون البيانيون تعريفًا واحضًا للتفسري البياين وبناءا عىل ذl فقد اجهتدÖ يف احلصول 
  :عىل تعريفني اثنني

هو التفسري اuي :"لبياينتعريف ا5كتور فاضل صاحل السامرايئ،حيث يقول يف تعريفة للتفسري ا    ::::ٔاّوهلامٔاّوهلامٔاّوهلامٔاّوهلام
فهو جزء من التفسري العام تنصب فيه العناية عىل بيان ٔارسار . يبني ٔارسار الرتكيب يف التعبري القرآين

التعبري من الناحية الفنية اكلتقدمي و التأخري و اuكر و احلذف واختيار لفظة عىل ٔاخرى وما ٕاىل ذl مما 
  )1" (يتعلق بأحوال التعبري

تعريف ا5كتور فهد بن عبد الرحامن بن سلåن الرويم صاحب كتاب حبوث يف ٔاصول  هو    ::::âنهيامâنهيامâنهيامâنهيام
حيث يقول بعد حديثه عن ٕاجعاز القرآن البياين وحتمكه يف زمام البالغة والفصاحة  مناهجه،التفسري و 

ع وخالصة أالمر ٔان هذا البيان القرآين جيم:"اuي يعد مثال ٔاعىل يف صناعة البيان ؤاسلوبه الفريد
والصور البيانية اليت تؤلف ٔابدع  العرب،ٔامورا مجلهتا النظم الفريد العجيب احلسن اÊالف ٔالساليب 

  )2".(تأليف بني ٔافصح أاللفاظ اجلز# و ٔاحص املعاين احلسـنة
وقد اّجتهت مهّة طائفة من املفرسين ٕاىل هذه الوجوه البيانية و ٔاولوها عنايهتم و اتسعت ا5راسات حولها  

   . بني ذl يف ما يأيت من ا5راسةكام سـن 
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  :اجلذور أالوىل للتفسري البيايناجلذور أالوىل للتفسري البيايناجلذور أالوىل للتفسري البيايناجلذور أالوىل للتفسري البياين    ::::ااااــــانيانيانيانيــــثثثث
حيث يعترب الرسول صىل هللا عليه و  إالسالمتعود اجلذور أالوىل للتفسري البياين ٕاىل صدر 

ما  ؤانزلنا ٕاليك اuكر لتبّني للناس: سمل ٔاول من فّرس القرآن ووّحضه لقومه امتثاال لقول هللا عز و جل

و :وجند يف تفسريه مج» من التلميحات البيانية نذكر مهنا تفسريه لقو© تعاىل ،)44النحل ( نزل ٕالهيم

ببياض )187البقرة االٓية (لكوا وارشبوا حىت يتبني لمك اخليط ¯بيض من اخليط أالسود من الفجر
  )3(ازي الليل و سواد الهنار منتقال يف ذl من املعىن احلقيقي ٕاىل املعىن ا±

كام ظهرت بذور التفسري البياين يف تفاسري الصحابة رضوان هللا علهيم و من ٔاشهرمه تفسري ابن عباس 
 )4(    ريض هللا عهنام ٕاذ اشـهتر qلتفسري اللغوي لكتاب هللا اuي يرجع فيه اىل تراث العرب و ٔاشعارمه

ٔاحدٔاحدٔاحدٔاحدمكمكمكمك ٔان تكون © جنة من  ٔان تكون © جنة من  ٔان تكون © جنة من  ٔان تكون © جنة من     ٔايودٔايودٔايودٔايود :و نرضب مثاال لتفسري ابن عباس يف تفسريه لقول هللا تعاىل
خنخنخنخنيل و ٔاعناب © فهيا من لك اليل و ٔاعناب © فهيا من لك اليل و ٔاعناب © فهيا من لك اليل و ٔاعناب © فهيا من لك المثمثمثمثرات و ٔاصابه الكرب و © ذرية ضعفاء فأصارات و ٔاصابه الكرب و © ذرية ضعفاء فأصارات و ٔاصابه الكرب و © ذرية ضعفاء فأصارات و ٔاصابه الكرب و © ذرية ضعفاء فأصاهبهبهبهبا ٕاعصار فيه Öر فاحرتقت ا ٕاعصار فيه Öر فاحرتقت ا ٕاعصار فيه Öر فاحرتقت ا ٕاعصار فيه Öر فاحرتقت 

، حيث ٔاجاد يف بيان املقصود )266سورة البقرة االٓية ( كذl يبني هللا لمك االٓ�ت لعلمك تتفكرونكذl يبني هللا لمك االٓ�ت لعلمك تتفكرونكذl يبني هللا لمك االٓ�ت لعلمك تتفكرونكذl يبني هللا لمك االٓ�ت لعلمك تتفكرون
ٔايود ٔاحدمك ٔان يعمل بعمل ٔاهل اخلري و ٔاهل السعادة، المتثييل من االٓية ففرسها بأن هللا عز وجل قال 

حىت ٕاذا اكن ٔاحوج ما يكون ٕاىل ٔان خيمته خبري حني فين معره و اقرتب ٔاجÄ خمت ذl بعمل من معل 
     ).5(ٔاهل الشقاء فأفسده لكه

فتجد ٔان  ،وٕاذا اكن ابن عباس قد زرع بذرة التفسري البياين فقد سقاها تالمذته و حنوا حنوه
اuي سامه يف تفسري بعض " جماهد"هذا النوع من التفسري غالبة عىل تفاسريمه من ٔابرزمه مالمح 

 واكن © مثر فقال لصاحبه وهو حياوره :االٓ�ت تفسريا بيانيا،مثل تفسريه ملعىن المثر يف قو© تعاىل
  )6.(uqهب والفضة) 34الكهف(

) 39سورة ص (  ٔاو ٔامسك بغري حسابهذا عطاؤÖ فامنن:وتفسريه ملعىن احلساب يف قو© تعاىل
  )q) .7حلرج

بأن السجود )26الفتح(سـåمه يف وجوههم من ٔاثر السجود:وتفسريه ملعىن السجود يف قو© تعاىل
  )8. (التواضع:هو

ٔاتكذبون qلقرآن مث ال :بأن معناها) 5الزخرف( ٔافنرضب عنمك اuكر صفحا :وتفسريه لقو© تعاىل
 )9. (تعاقبون عليه
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عد ٔان عرضنا للجذور البعيدة اليت قد ٔامهلت يف معظم كتب إالجعاز و التأرخي للتفسري البياين ب
ٔاليب عبيدة "ميكننا ¯نتقال ل°راسات البيانية يف عرص التدوين و اليت تبدٔا غالبا بكتاب جماز القرآن 

  )10.()هـ 210ت "(معمر بن املثىن 
       ::::)11(وينوينوينوينالتفسري البياين يف عرص التدالتفسري البياين يف عرص التدالتفسري البياين يف عرص التدالتفسري البياين يف عرص التد    ::::ااااــــالثالثالثالثــــثثثث

اuي وضع اللبنة أالوىل يف رصح ا5راسات  """"ٔابو عبيدةٔابو عبيدةٔابو عبيدةٔابو عبيدة""""ٔاول من يصادفنا يف هذا العرص 
اuي تعرض فيه للنصوص القرآنية و ما تدل عليه  """"جماز القرآن جماز القرآن جماز القرآن جماز القرآن " " " " البالغية للقرآن الكرمي و ذl يف كتابه

تأخري، و مل يكن يقصد من حقيقة و مثل و تشبيه و كناية و ما تتضمن من ذكر و حذف ٔاو تقدمي و 
    ....q±از حينئذ ما هو قسـمي احلقيقة و ٕامنا عىن مبجاز االٓية ما يعرب به عن االٓية

و  """"معاين القرآنمعاين القرآنمعاين القرآنمعاين القرآن""""كتابه  ))))هـهـهـهـ    207207207207ت ت ت ت ((((الفراء الفراء الفراء الفراء فألف  ،وخاض بعده عدد من املؤلفني يف هذا ا±ال
ٔانه غلّب النحو يف مهنجه  قد خاض مثل ما خاض فيه ٔابو عبيدة من ٔالوان العربية و اللمسات البيانية ٕاال

 .التفسريي و توسع يف توجيه القراءات
و هو كتاب مفقود لكن اجلاحظ نفسه " " " " نظم القرآننظم القرآننظم القرآننظم القرآن""""فكتب  ))))هـهـهـهـ222222225555تتتت((((اجلاحاجلاحاجلاحاجلاحظظظظ    و جاء بعدمه 

" " " " و  """"احليواناحليواناحليواناحليوان""""و غريه من ا5ارسني ٔاشاروا يف كتهبم ٕاىل قمية هذا الكتاب و لطائفه البيانية، كام كتب 
و مع ٔان اجلاحظ مل يرتك . ين اشـمتال عىل كثري من ¯شارات البالغية يف القرآنال� """"البيان و التبالبيان و التبالبيان و التبالبيان و التبيييينينينيني

لنا كتاq مسـتقال qلتفسري ٕاال ٔانه يعد رجل التفسري البياين أالول بوقوفه عىل كثري من آ�ت القرآن 
  .5qراسة و الرشح و التحليل

اuي رد فيه عىل " " " " ششششلكلكلكلك القرآن  القرآن  القرآن  القرآن م م م م " " " " و اشـهتر بكتابه  ))))هـهـهـهـ    272727276666ت ت ت ت " (" (" (" (ابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبة""""و جاء بعد اجلاحظ 
 .الطاعنني يف بالغة القرآن

اجعاز اجعاز اجعاز اجعاز """" :ٔاما يف القرن الرابع الهجري فقد اختار ٔاغلب ٔاحصابه لهذا اللون من التفسري عنوان
و ،،،،))))هـهـهـهـ384384384384تتتت((((الرماينالرماينالرماينالرماين :لـ" النكت يف ٕاجعاز القرآنالنكت يف ٕاجعاز القرآنالنكت يف ٕاجعاز القرآنالنكت يف ٕاجعاز القرآن""""فألفت فيه العديد من الكتب من بيهنا كتاب " " " " القرآنالقرآنالقرآنالقرآن

، و كتاب ))))هههه403403403403تتتت((((الباقالينالباقالينالباقالينالباقالينلـ " " " " ٕاجعاز القرآنٕاجعاز القرآنٕاجعاز القرآنٕاجعاز القرآن""""، و كتاب ))))هههه383838386666تتتت((((اخلطايباخلطايباخلطايباخلطايب::::لـ" بيان ٕاجعاز القرآنبيان ٕاجعاز القرآنبيان ٕاجعاز القرآنبيان ٕاجعاز القرآن""""
و اuي خّص ٕاجعاز القرآن جبزء  ))))هههه414141415555تتتت((((عبد اجلبارعبد اجلبارعبد اجلبارعبد اجلبارللقايض  """"املغاملغاملغاملغينينينين يف ٔابواب التوحيد و العدل يف ٔابواب التوحيد و العدل يف ٔابواب التوحيد و العدل يف ٔابواب التوحيد و العدل""""

 """"عبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاين" " " " و من ٔاشهر من اهمت هبذا اللون من التفسري يف القرن اخلامس الهجري .مسـتقل
الرسا# الرسا# الرسا# الرسا# : و رسالته اليت ٔاسامها" " " " ٔارسار البالغةٔارسار البالغةٔارسار البالغةٔارسار البالغة" " " " و  """"دالئل إالجعازدالئل إالجعازدالئل إالجعازدالئل إالجعاز""""عد ٔان ٔالّف كتاب ب) ه471ت(

  ....الشافية يف ٕاجعاز القرآن الكرميالشافية يف ٕاجعاز القرآن الكرميالشافية يف ٕاجعاز القرآن الكرميالشافية يف ٕاجعاز القرآن الكرمي
حيث طبّق  """"تفسري الكشافتفسري الكشافتفسري الكشافتفسري الكشاف" " " " اuي ٔالّف  ))))555538383838تتتت((((الزالزالزالزخمرشخمرشخمرشخمرشييييو يف القرن السادس اشـهتر 

يانيا تطبيقيا qمتياز حىت وٕان فيه صاحبه نظرية النظم اليت ٔارىس قواعدها اجلرجاين فاكن تفسريا لغو� ب 
      .ختللته بعض ٔافاكر ¯عزتال اليت انترص لها صاحهبا يف تفسريه

  ....هناية ¯جياز يف دراية ¯جعازهناية ¯جياز يف دراية ¯جعازهناية ¯جياز يف دراية ¯جعازهناية ¯جياز يف دراية ¯جعاز""""رسالته  ))))هههه666600006666تتتت(خفخفخفخفر ا5ين الرازي ر ا5ين الرازي ر ا5ين الرازي ر ا5ين الرازي ويف هناية القرن نفسه ٔالّف 
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 "يف ٔارسار الفوايف ٔارسار الفوايف ٔارسار الفوايف ٔارسار الفواحتحتحتحت    اخلواطر السوااخلواطر السوااخلواطر السوااخلواطر السواحئحئحئحئ""""و  """"بديع القرآنبديع القرآنبديع القرآنبديع القرآن"""": كتابيه ٔابو ¯صبعٔابو ¯صبعٔابو ¯صبعٔابو ¯صبعو يف القرن السابع ٔالف 
اuي ٔاماله عىل  """"الطرازالطرازالطرازالطراز""""كتابه  ))))هههه747474749999ت ت ت ت " (" (" (" (¯مام حيي بن ¯مام حيي بن ¯مام حيي بن ¯مام حيي بن محمحمحمحزة العلويزة العلويزة العلويزة العلوي""""و يف القرن الثامن وضع 

 ..ٔاحصابه بناء عىل طلهبم، و ذl بعد ٔان قرٔاوا تفسري الكشاف
برهان ا5ين بن برهان ا5ين بن برهان ا5ين بن برهان ا5ين بن لصاحبه " نظم ا5رر يف تناسب االٓ�ت و السورنظم ا5رر يف تناسب االٓ�ت و السورنظم ا5رر يف تناسب االٓ�ت و السورنظم ا5رر يف تناسب االٓ�ت و السور""""ٔاما القرن التاسع فقد عرف بكتاب 

يف ٔاواخر القرن التاسع و ٔاوائل القرن العارش   ))))هههه999911111111تتتت((((السـيوطيالسـيوطيالسـيوطيالسـيوطيو تبعه  ،))))هههه888888885555ت ت ت ت ((((ر البقاعير البقاعير البقاعير البقاعيمعمعمعمع
  "تناسق ا5رر يف تناسب السورتناسق ا5رر يف تناسب السورتناسق ا5رر يف تناسب السورتناسق ا5رر يف تناسب السور""""فألف كتاq عىل منوا© ّمساه 

ومل يصلنا كتاب يف هذا اللون من التفسري يعود للقرن احلادي عرش ٔاو القرن الثاين عرش، ٔاما 
اهمت فيه qملسائل  """"روروروروحححح املعاين املعاين املعاين املعاين" " " " تفسريه) 1217ت( """"أاللويسأاللويسأاللويسأاللويس" " " " فيه عن القرن الثالث عرش فقد ٔالف

 ....البالغية و النحوية حىت عّده بعض املعارصين امتدادا لتفسري الزخمرشي
اليت ال تسـتويف هذا التفسري حقه و ٕامنا فقط ٔاردÖ إالشارة ٕاىل وجود -بعد هذه إالشارة الرسيعة

لتارخي التفسري البياين من جذوره أالوىل ٕاىل القرن الرابع -دمنيالتفسري البياين للقرآن الكرمي عند أالق
عرش للهجرة ننتقل اىل امتداد هذا اللون من التفسري يف العرص احلديث و ٔاشهر من عرف به و كتب 

   .فيه
        ::::التفسري البياين عند االتفسري البياين عند االتفسري البياين عند االتفسري البياين عند احملحملحملحملدثنيدثنيدثنيدثني    ::::عاعاعاعاــــرابرابرابراب

راسات ¯سالمية ّ، فاختفت اكن انهتاء القرن الثالث عرش مؤذq Öحندار العلوم العربية و ا5
لوامع ¯بتاكر و ساد الرتديد و التقليد و كذا اجلدل حول املسائل اليت خلّفها الرتاث، فأصاب لك من 

ٕاذ هو نتيجة  - البالغة و التفسري نوع من الهبوط الفكري تبعهام هبوط مماثل ٔاصاب التفسري البياين
فقد bه العامل ¯ساليم يف ظلامت تتاكثف  ،- غة من ٔاوضاعمتوقعة للك ما ِجيد0 يف حقل التفسري و البال

فال تدع للنور طريقا هذه الظلامت اليت طمست معامل إالسالم و سلبت ٔاهل القرآن روح احلياة بعد ٔان 
اكنوا حامة الفكر و قادة التقدم و ٔاهل ¯بتاكر، فمتلكهم امجلود الفكري فأصبحوا ٔارسى أالوهام و مرتع 

    )12(¯سـتعامر
و بعد امجلود الفكري اuي ٔاصاب العامل ¯ساليم هذه الفرتة نتيجة احلروب و ¯سـتعامر هنض 

يف مطلع القرن الرابع عرش بتفسري القرآن ال ليضم نسخة جديدة ) هــ 1323 –هـ  1266(محمد عبدهمحمد عبدهمحمد عبدهمحمد عبده
لني و تتشابه مع تفاسري من سـبقوه بل ليجعÄ صيحة البعث، فاكن صاحب دعوة ٕاسالمية تنبه الغاف

هتدي احلائرين، فاكنت دروسه القرآنية دائرة معارف تليب حاجة اللغوي و الفقيه و رجل ¯ج®ع و لك 
بل ما هيمنا هو كيف ،طالب للعمل ملمتس للحقيقة، و ليس جمالنا التطرق لهذه املعارف يف موضوعنا هذا

  .يقةفرس محمد عبده القرآن تفسريا يعيد السامعني ٕاىل عهود البالغة العر 
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و رمغ ٔانه مل يرتك لنا كتاq شامال للتفسري البياين ٕاال ٔاننا عندما نقرٔا ما بقي 5ينا من تفسري  
الرجل جند ٔانه قد وضع جحر أالساس يف هنوض التفسري البياين يف العرص احلديث و ذl حني حدد 

  :، و املمتث» qختصار يف.لتالميذه الرشوط اليت جيب عىل املفرس الزتا9ا
فهم حقائق أاللفاظ اليت ٔاودعها القرآن و تتبع ¯صطالحات اليت حدثت يف امل» ليفرق بيهنا و بني  – 1

و من مث حيث عىل تفسري القرآن qلقرآن نفسه و ذl بأن جيمع ما تكرر يف مواضع  ،ما ورد يف الكتاب
  املطلوب بني معانيه  فيعرف املعىن ،و ينظر كيف يتفق معناه مع مج» معىن االٓية ،منه و ينظر فيه

  .البيان متقنا لعلمي املعاين و إالعرابجيب ٔان يكون حميطا بعمل أالسلوب و  – 2
  .عمل ٔاحوال البرش – 3
العمل بوجه هداية البرش لكهم qلقرآن، جيب عىل املفرس ٔان يعمل ما اكن عليه الناس يف عرص النبوة  – 4

  .يف هدايهتممن العرب و غريمه و كيف اكن هذا القرآن سببا 
العمل بسرية النيب صىل هللا عليه و سمل و ٔاحصابه و ما اكنوا عليه من عمل و معل و ترصف يف  – 5

  )13. (الشؤون دنيوهيا و ٔاخروهيا
هذه ٔامه النقاط اليت ركز علهيا الشـيخ محمد عبده يف تفسريه و اليت تدل عىل علمه و ذاكئه يف 

و كذا اه®مه qجلانب البياين اه®ما يدل عىل سعة  ،# العرصتركزيه عىل الفوائد اليت حتتاج لها حا
ٕاذ مل يعد الرشح البالغي 5يه يدور يف ٔاكرث مناحيه حول حتديد التشبيه و "اطالعه qلبالغة و ٔارسارها 

¯سـتعارة و الكناية يف دائرة البيان ٔاو يتقيد يف ٔاكرث ٔاموره مبصطلحات الفصل والوصل و اخلرب و 
 دائرة أالسلوب أالديب الواحض بأرساره السافرة، حبيث تطالعك روح البالغة و جوهرها يف إالنشاء

  )14" (مطالعة تشـبعك و ترضيك
حيث خرجوا ،و هذا هو املفهوم الواسع للتفسري البياين اuي ظهر عند مفرسي العرص احلديث

عمل املعاين و البيان و  ٕاىله للبالغة الساكيك يف تقسـمي qٕتباعهممن ا5ائرة املغلقة اليت سار علهيا القدماء 
التشبيه و ¯سـتعارة و الكناية و ا±از دون ٔان يولوا اه®ما ٔاكرث  ٕاىلالبديع و من مث تقسـميهم عمل البيان 

مبفهوم البيان الشامل مجليع ٔارسار التعبري القرآين و نظمه الفريد و دقة اختيار ٔالفاظه و من مث ترتيب 
  .لسورةامجلل و االٓ�ت يف ا

محمد عبده مل يرتك لنا تفسريا مسـتقال يعىن qلتفسري البياين ٕاال ٔان  إالمامو qلرمغ من ٔان  
تفسريه جلزء مع و كذا ما ورد يف تفسري املنار جيعلنا ندرك ما لهذا الرجل من حس فين بالغي يف رمس 

أالدبية اليت تدفعانه ٕاىل  فضال عن قوته العقلية و نظرته ،الصور و انتقاء اللكامت و ائتالف السـياق

ِِ و  و  و  و : : : : لقو© تعاىللقو© تعاىللقو© تعاىللقو© تعاىلٕايراد آراء حية يف أالسلوب البياين للقرآن الكرمي، و من ٔامث» ذl تفسريه  َو الَفجرَو الَفجرَو الَفجرَو الَفجِرِ

ٍٍ ع ع ع عرشٍرشٍرشٍرشٍ     هو جنس ذl الوقت املعروف اuي يظهر فيه "بأن الفجر هاهنا ) 2222- - - -     1111الفجر االٓية الفجر االٓية الفجر االٓية الفجر االٓية ((((    لياللياللياللياٍلٍ
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ء ملطاردة الظالم، و هو وقت تنفس الصبح، و هو بياض الهنار يف ج° الليل أالسود، وينبعث الضيا
من ليال عرش ليال  –و هللا ٔاعمل  –معهود يف لك يوم، فصّح ٔان يعّرف qٔاللف و الالم، و املراد 

يتشابه حالها مع حال الفجر، و يه ما يكون ضوء القمر فهيا مطارد لظالم الليل ٕاىل ٔان تغلبه الظلمة، 
لهنار و ال يزال التقابل، فضوء الصبح هيزم ظلمة الليل مث يسطع افCٔنه وضع التناسب عىل يشء من 

و ضوء أاله» يف عرش ليال من ٔاول لك شهر يشق الظالم، مث ال يزال الظالم يغالبه  ،الضوء ٕاىل الليل
  ) 15"(ٕاىل ٔان يغلبه فيسدل عىل الكون جحبه

التفصيل بقدر ما يسـتدعي و أالمث» كثرية عىل تفسريه البياين و لكن املقام هنا ال يسـتدعي 
انتقاء بعض أالمث» البيانية اليت تدل عىل ٔان محمد عبده اكن فعال من ٔاهل التفسري البياين و رّواده حىت 

 )16(¯ج®عي والنفيس إالصال¹ٕان غلب عىل تفسريه الطابع 
ومن  قارئني،وجاء تالميذه من بعده،فمتّسكوا بهنجه،وارتضوا طريقه فوصلوا ٕاىل عقول السامعني وال

ٔاكرثمه شهرة محمد مصطفى املراغي وأالسـتاذ عبد القادر املغريب،وأالسـتاذ ٕابراهمي اجلبايل،وأالسـتاذ محمد 
فهو صاحب تفسري املنار اuي مجع فيه ،رشـيد رضا اuي يعترب الوارث أالّول لعمل الشـيخ محمد عبده

لفكرة كتابة تفسري للقرآن الكرمي  دروس و حمارضات ٔاسـتاذه محمد عبده حيث اكن هذا أالخري رافضا
و لكن محمد رشـيد  ،و ٕامنا الFم املسموع هو اuي يؤثر فهيم،ٔالن الكتب يف نظره ال تفيد القلوب العمي

 .رضا ٔاقنعه ٔاخريا فأجازه ليكتب دروسه اليت ٔالقاها يف أالزهر
lu مل ترد يف  ومن اجلدير uqكر ٔان البيان القرآين السابقني لن يدرس كغاية يف حد ذاته

مؤلفاهتم حماو# لتأصيل للمهنج البياين يف التفسري وحتديد معامله، و ٕامنا تناول لك مهنا جانبا ٔاو جوانب 
معدودة، فقد اكنوا فقط يلتقطون شواهد منه عىل قواعدمه البالغية و النحوية و مل حياولوا التأصيل ملهنج 

شامل و اكشف ٔالرسار البيان و التعبري يف القرآن  و خطوات يسري وفقها املفرس للوصول ٕاىل تفسري
يف القرن الرابع عرش جهري، ) ه1385–ه 1313(مني اخلويلمني اخلويلمني اخلويلمني اخلويلالكرمي، و هذا اuي حاول ٔان يهنض به أ 

وqلتحديد يف كتابه مناجه التجديد، و ذl مبحاولته وضع مهنج © خطوات يسري وفقها املفرس للوصول 
وات نذكرها qختصار كام جاءت يف كتاب ٔاصول التفسري و مناهجه و هذه اخلط ٕاىل التفسري البياين

  ): 17(ل°كتور فهد عبد الرحامن بن سلåن الرويم
  .ٔان جيمع املفرس االٓ�ت ذات املوضوع الواحد بعضها ٕاىل بعض و يتدبرها مجيعا و يفرسها ::::ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً 
  .هأان يرتب آ�ت املوضوع الواحد ترتيبا زمنيا حسب bرخي نزول  ::::âنياً âنياً âنياً âنياً 
ٔان يدرس دراسة خاصة ما حول النص كتارخيه و ٔاسـباب نزو© و مجعه و كتابته و قراءته و حنو  ::::âلثاً âلثاً âلثاً âلثاً 

  .ذl من علوم القرآن
ٔان يقدم دراسة عامة للبيئة اليت نزل هبا هذا النص، البيئة املادية املمتث» يف أالرض و السامء  ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

  .نوية املمتث» يف bرخي هذه أالمة و ٔاعرافها و عاداهتا وتقاليدهاواجلبال و السهول و أالودية، و البيئة املع 
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  :دراسة النص القرآين يف مفرداته وذl بدراسة ::::خامساً خامساً خامساً خامساً 
  .اسـتعامالت هذه املفردة لغو�-أ 

  . دراسة اسـتعامالهتا يف القرآن الكرمي يف مواضع خمتلفة و مدلولها يف لك موضع-ب
  يه املركبة، وذl عن طريق العلوم أالدبية من حنو ورصفدراسة النص القرآين يف معان  ::::سادساً سادساً سادساً سادساً 

سارت وفق هذه اخلطوات  قدو ،تلمك يه ٔابرز النقاط اليت رمسها ٔامني اخلويل للتفسري البياين
و ظهر ) م 1998-1913(_ املعروفة بعائشة بنت الشاطئ_ تلميذته و زوجته عائشة عبد الرحامن

التفسري البياين للقرآن الكرمي، إالجعاز البياين ومسائل ابن :نذكر مهنا تأثرها به واحضا جليا يف كتاqهتا اليت
كتابنا االٔكرب، من ٔارسار العربية يف البيان :القرآن و التفسري العرصي، و كذا يف حبوLا املنشورة ،أالزرق
  )18(....العريب

تعامل أاللفاظ اسـ : من ٔامه النقاط اليت رّكزت علهيا بنت الشاطئ يف تفسريها للمفردة القرآنية و
ونفي الرتادف،ٕاذ تنكر عائشة عبد الرحامن وجود الرتادف يف ٔالفاظ اللغة العربية عامة ؤالفاظ القرآن 
خاصة،وتؤكد عىل ٔانه ما من لفظ يف القرآن الكرمي ميكن ٔان يقوم غريه مقامه ٕاال ٔان جييء يف لغتني، ٔاّما 

        .واحد ٔان جييء يف لغة واحدة مفحال ٔان خيتلف اللفظان واملعىن
ويف تعامل بنت الشاطئ مع قضية نفي الرتادف جندها ال تفند ٔاقو¯ دون ٔان تأيت 5qليل من الكتاب 
املبني، فهـي تسـتقريء مجموعة معتربة من ٔالفاظ القرآن الكرمي يف سـياقها لتبني من خالل تتبعها 5الالت 

كن ٔان يؤدهيا لفظ غريه 9ام حاولت تo أاللفاظ ٔان القرآن الكرمي يسـتعمل اللفظ بدال# معيّنة ال مي
  )19.(املعامج وكتب التفسري من إالتيان بأقرب لفظ lu املعىن

  :ومن بني الPذج اليت اسـتقرٔاهتا يف كتاهبا إالجعاز البياين للقرآن نذكر
تسـتقريء بنت الشاطئ مواضع ورود اللفظني يف القرآن فتجد ٔاهنام ال يرتادفان، فقد     ::::الرالرالرالرؤؤؤؤ� واحلمل� واحلمل� واحلمل� واحلمل----1111
ثالث مرات جاءت مجيعها بصيغة امجلع دال# عىل اخللط ) أالحالم(سـتعمل القرآن الكرمي لفظ ا

يمتّزي حمل عن آخر، ويشهد سـياق هذه االٓ�ت عىل ٔاهنا ٔاضغاث ٔاحالم مشوشة  والتشوش حيث ال

ْضغَاُث  قَالُوا بَلْ  :يف قو© تعاىلوهذه املواضع وردت . وهواجس خمتلطة Rْحَالمٍ  ا Rاهُ افْ  بَلِ  ا بَْل  َرتَ

ْرِسلَ  Uََ  ِبآيَةٍ  فَلَْياTِتنَا َشاِعرٌ  ُهوَ  Vلُونَ  ا Wو R5أالنبياء(  اْال(  

ْضغَاُث  قَالُوا  :وقو© تعاىل Rْحَالمٍ  ا Rنُ   ا ْحَالمِ  ِبتَاTِويلِ  َوَما َحنْ R44يوسف ( ِبَعاِلِمنيَ  اْال (  
مواضع لكها يف الرؤ� الصادقة،وجاءت لكها ٔاّما الرؤ� فتقول بأهنا قد جاءت يف القرآن الكرمي يف سـبعة 

  .بصيغة املفرد ال امجلع دال# عىل المتّزي والصفاء والوضوح وعدم التشوش واخللط
وتضيف بنت الشاطئ بأن لفظ الرؤ� جاء مخس مرات لٔالنبياء، ورؤ� أالنبياء حق فهـي من صدق 

ْقَت  :إاللهام القريب من الو¹، مثلام جاء يف رؤ� ٕابراهمي عليه السالم Wبَْراِهمي قَْد َصد Z
ْن َ� ا Rَدينَاُه اÖَو
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 َ�ننيَ * الُرْؤ ِزي املُْحسـِ قَاَل   :، ورؤ� يوسف عليه السالم)105-104الصافات( ٕاÖّ َكَذlِ َجنْ

 َ�  Wكَ  تَْقُصْص  َال  بَُين�ْخَوِتكَ  عََىلٰ  ُرْؤَ
Z
نW  َكْيًدا lََ  فَيَِكيُدوا ا Z

ْيَطانَ  ا Wنَْسانِ  الشـ
Z
  )5يوسف  (ُمِبنيٌ  عَُدو\  ِلْال

بََويْهِ  َرفَعَ و   :وقد حتققت هذه الرؤ� يف قو© تعاىل Rو الَْعْرِش  عََىل  ا بَِت  �َ  َوقَالَ  ُجسWًدا َ©ُ  اَوَخر0 Rَذا ا ـ^     َه
ا َرّيبِ  َجَعلََها قَدْ  قَْبلُ  ِمنْ  ُرْؤَ�يَ  تَاTِويلُ   ْحَسنَ  َوقَدْ  َحق_ Rذْ  ا

Z
ْخَرَجِين  ِبيا Rْجنِ  ِمنَ  ا    الَْبْدوِ  ِمنَ  ِبُمكْ  َوَجاءَ  الّسِ

نْ  بَْعدِ  ِمنْ  Rْيَطانُ  نََزغَ  ا Wْخَوِيتۚ  َوبَْنيَ  بَيِْين  الشـ
Z
  ا

Z
Wُه ُهوَ  يََشاءُ  ِلَما لَِطيٌف  َرّيبِ  نW ا ن

Z
  الَْحِكميُ  الَْعِلميُ  ۚ◌ ا

  )100يوسف(
وغريها من االٓ�ت اليت اسـتعمل فهيا القرآن الرؤ� لٔالنبياء، ٔاما املوضعني اuين مل يسـتعمل القرآن فهيام 

ٔاحالم، وذl يف قو©  الرؤ� لٔالنبياء فاكنتا يف رؤ� العزيز وقد صدقت وٕان بدت للمٔال وcٔهنا ٔاضغاث

ّينِ  الَْمoُِ  َوقَالَ :تعاىل
Z
َرىٰ  ا Rْبعَ  ا انٍ  بََقَراٍت  سـَ ْبعٌ  يَاTُلكُهُنW  ِمسَ اٌف  سـَ ْبعَ  ِجعَ َخرَ  ُخرضٍ  ُسنُْبَالٍت  َوسـَ Vِبَساٍت  َوا�َ 

َا �اRهي0َ ◌ۖ  Vفُْتوِين  الَْمَال Rيَ  ِيف  ا�نْ  ُرْؤَ
Z
ْؤ�َ  ُكْنُمتْ  ا ونَ  ِللر0 ْضغَاُث  اقَالُو  * تَْعُربُ Rْحَالمٍ  ا Rنُ  َوَما ◌ۖ  ا  ِبتَاTِويلِ   َحنْ

ْحَالمِ   R20). (44-43يوسف (  * ِبَعاِلِمنيَ   اْال(  
ومل تكتف بنت الشاطئ بذكر مناذج من ٕاناكر الرتادف يف أاللفاظ اليت ختتلف حروفها وموادها  

ها ؤابنيهتا ٔاو حىت يف بل ٔانكرت ٔايضا ترادف أاللفاظ اليت تتفق يف ماّدهتا وحروفها وختتلف يف صيغ 
« :حركهتا ٕاال ٕاذا اكن ذl لغتان وليست لغة واحدة، وتستشهد عىل 9eا بقول ٔابو هالل العسكري

ْعر، والهنَر والهنر، مبعىن واحد فٕان ذl لغتان Wَعر والش Wوٕاذا اكن اختالف . فأما قول ٔاهل اللغة ٕاّن الش
ومن الشواهد  )21(»ٔانفسها ٔاوىل ٔان يكون كذlاحلراكت يوجب اختالف املعاين فاختالف املعاين 

اليت ساقهتا يف هذا املوضع نذكر تفريقها بني إالنس وإالنسان ال�ين يلتقيان يف امللحظ العام 5ال# مادهتام 
املشرتكة، ولكن هذا ال يعىن ترادفهام عند بنت الشاطئ ٕاذ تدبرت سـياق اللفطني واهتدت ٕاىل ٔان 

مئا مع اجلن عىل وجه التقابل، وهو ما يطبق نقيضا للتوحش،ولكن إالنسان مع أالنس يأيت يف القرآن دا
 Öٔانه يف جنسه العم انس ٕاال ٔان مناط ٕانسانيته ال تتوقف عىل جمّرد كونه ٕانسا بل مع ٕانسيته خيتص ٕانسا
 qلقراءة والعمل والبيان واجلدل  والكسب والتلكيف ومحل أالمانة، وما يالبس ذl من تعّرضه للخري

  )22.. (والرش واجلزاء واحلساب
و يف العرص الراهن جند ٔايضا بروز مفرس بياين خمتص يف النحو و التعبري القرآين ٔاال و هو 

اuي قدم دراسات تطبيقية يف التفسري البياين و ذl  ))))م م م م 1111999933333333و5 و5 و5 و5 ((((ا5كتور فاضل صاحل السامرايئا5كتور فاضل صاحل السامرايئا5كتور فاضل صاحل السامرايئا5كتور فاضل صاحل السامرايئ
رص jوده عىل تo احملارضات اليت اكن يلقهيا لطالب ا5راسات العليا يف املعاهد و اللكيات، و مل تقت

عىل طالبه بل ذاع صيته يف العامل ¯ساليم بعد ٔان ٔالقى دروسه يف حصة ملسات بيانية يف قناة 
  .الشارقة
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وقد ٔالف السامرايئ مجموعة معتربه من الكتب يف التفسري البياين qلرمغ ٔانه خاض هذا ا±ال يف 
 ،قبسات من البيان: ،ونذكر مهنا)23(نة من تدريسه ملادة النحو سن متأخرة و ذl بعد ٔاربعني سـ 

بالغة اللكمة يف التعبري القرآين، ٔاسـئ» بيانية جبزٔايه، عىل طريق التفسري البياين بأجزائه  ،التعبري القرآين
ملسات بيانية يف نصوص من التزنيل و غريها من الكتب اليت اختصت مبامرسة التفسري البياين   ،الثالث

ال جمرد التنظري © ٔاو ٕاعادة ما جاء يف كتب القدماء، فقد اكن تفسريه حماو# لتجديد املهنج البياين يف 
  .التفسري، وٕاعطاء تعليالته اخلاصة و ٕاضافاته عىل املسائل اليت مل تقنعه يف تفاسري السابقني

معمتدا ،�ت اليت تبدوا متشاهبةاعتىن السامرايئ يف تفسريه بتعليل الظواهر التعبريية والتفريق بني االٓ  وقد

يف ذl عىل  القواعد اللغوية ومسـتعينا qلسـياق يف توجيه املسائل،فنجده يقول يف كتاب بالغة 
ؤاود ٔان ٔاذكر قبل اخلتام ٔامرا جتدر إالشارة ٕاليه،وهو ٔاين حاولت ٔان ٔاعمتد يف التوجيه والرتجيح :"اللكمة

و¯سـتعانة qلسـياق لتلمس - عىل قدر علمنا املتواضع-ررةعىل أالمور اللغوية املسلمة والقواعد املق
  )24" (الفروق يف ¯سـتعامل

والسامرايئ يف تفسريه هيمت ¯ه®م qملسائل اللغوية الالفتة لالنتباه واخلارجة عن املألوف فهو هيمت 
فنجده يبحث عن qملواضع اليت فهيا عدول سواء يف املفردة ٔاو الرتكيب ٔاو ¯لتفات من ٔاسلوب ٕاىل آخر،

تعليل حلذف مفردة اكن من املتبادر ذكرها،ٔاو تفسري لتقدمي لكمة  ٔاو مج» اكن الظاهر تأخريها،ٔاو توكيد  
مج» اكن يسـبق ٕاىل اuهن عدم تأكيدها،وغريها من املواطن الالفتة لالنتباه واليت جاءت ا5راسة البيانية 

  .من ٔاجل سرب ٔاغوارها

َالَ#  :اعل املؤنث يف قو© تعاىلومن ذl تعليÄ لتذكري الف Wعَلَِهيم الض Wأالعراف (فَرِيًقا َهَدى َوفَرِيقًا َحق
30 (  

وهذه القضية كام هو ظاهر الفتة لالنتباه،ويه التعبري عن املؤنث بصيغة املذكر، وهو ٔامر Öدر يف اللغة 
عن هذه املسأ# يسـتدعي بذل اجلهد يف ال®س القصد وراء ذl العدول،وجييب السامرايئ 

يف لك مّرة يذكر فهيا الضال# qلتذكري تكون الضال# مبعىن العذاب ٔالن الFم يف  ونرى ٔانه:"بقو©

وليس يف االٓخرة ضال# مبعناها ٔالن أالمور ) 29أالعراف(Uََ بََداRُمك تَُعوُدونَ  :قو© تعاىل ه5ي االٓخرة،
qلتأنيث يكون الFم يف ا5نيا فلّما اكنت الضال# وعندما تكون الضال# . لكها تنكشف يف االٓخرة
  )25" (مبعناها يه يؤنث الفعل

يف بعض املواضع من )تكن(اكه®مه مثال حبذف نونوتفسري السامرايئ يعج مبثل هذه أالمث» وغريها 
  . حذفهاالقرآن الكرمي ٔاكرث من اه®مه qملوطن اليت ذكرت فهيا وذl ٔالن املعتاد يف التعبري ذكرها ال
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 َوَال َحتَزن علَِهيم و ال تَُك يف َضْيق مما يَمُكُرون: من ذl قو©  تعاىل يف سوره النحل      

ا يَْمُكُرون : ،وقو© يف سورة المنل) 117النحل( Wَزن عَلَِهيم و تَُكْن ِيف َضْيٍق ِمم  80المنل ( َوَال َحتْ
).(26(  

نحل، و قد علل السامرايئ سبب حذف النون يف سورة النحل فذكر النون يف المنل بيP حذفها يف ال 
  .بعودته اىل سـياق السورتني، و ذl بعودته لتفسري الكشاف و ابن كثري

" بقروا بطوهنم و قطعوا مذاكريمه :فآية النحل نزلت حني مثّل املرشكون qملسلمني يوم ٔاحد
ٔاما و اuي " :فقال ،فرآه مبقور البطن فوقف رسول هللا صىل هللا عليه و سمل عىل محزة و قد مثل به

ْن عَاقَبُمت فَعاِقبوا ِبِمثِل ما  : فزنل قو© تعاىل ،"ٔاحلف به لنئ ٔاظفرين هللا هبم ٔالمثلّن بسـبعني ماكنك
Z
وا

ُمت لَهُو َخٌري للَصاِبرين  َزن علَِهيم*ُعوِقبُمت به و لَِنئ َصَربْ َك ٕاّال oِqِ َوَال َحتْ و ال تُك يف  واْصِرب و َما َصْربُ

ا يَْمُكرون  Wُنون * َضْيٍق ِمم فكفر  .)128-127-126النحل( ٕانW اpََ َمَع اuِيَن اتWقَوا و اuِيَن ُمه ُمْحسـِ
  )27. (عن ميينه و كف عن ما ٔاراده

و قد علل سبب احلذف بأن هللا سـبحانه و تعاىل ٔاوىص نبيه qلصرب مث هناه ٔان يكون يف ضيق 
ٔاي ال يكن يف  ،ف النون من الفعل ٕاشارة ٕاىل رضورة حذف الضيق من النفس ٔاصالحفذ" مما ميكرون 

  .صدرك ضيق 9ام قل
كام ٔاعطى تعليال آخر حلذف النون من الفعل و هو ٔان هللا سـبحانه و تعاىل خفف من الفعل qحلذف 

  .احلزنٔالن الرسول صىل هللا عليه و سمل اكن qلغ  ،و ذl لتخفيف أالمر و هتوينه عىل النفس
ٔاما عن عدم احلذف يف آية المنل فهـي حسب رٔايه ال حتتاج ٕاىل هذا التصبري ٔالهنا جاءت يف سـياق 

  )28. (احملاجة يف املعاد
وحدها ٔاو قد يؤكد qلالم ٔاو جيمع بيهنام كقو© ) ٕانّ (ويف التوكيد مثال يرى بأن التعبري القرآين قد يؤكد بـ 

 ٕانW هللا لشديُد الِعقاِب :وقو©)13وأالنفال 6املائدة (ديُد العقاِب ٕانW َهللا ش: عىل سبيل املثال،قو©
ولو ٔانعمت النظر لوجدت ٔان لك موضع يقتيض التعبري اuي عّرب :"،يقول السامرايئ)6سورة الرعد أالية(

ٔان تزاد الالم يف املوضع املزنوع منه وال حتذف يف موطن اuكر ٔايP وردت يف القرآن  به فال يصح
  )29" (وحنوها) ٔانّ (l وكذ

وقَد :ويعلل سبب ¯ختالف يف التأكيد بأن سورة الرعد مّر فهيا ذكر العقوqت ومن ذl قو©

عنَاِقهم :وملا ذكر من عقوqت الاكفرين يف قو©) 6الرعد(َخلَت ِمن قَبِلهم املَثُالت Rؤاولِئك أالغالُل يف ا

فلام اكن ،،وليس السـياق كذl يف االٓ�ت أالخرى)5لرعدا(ؤاولِئك اRَحصاب النّاِر مه فهيا َخا5ِون
وغريها من أالمث» عىل ¯ختالف بني الصيغ .السـياق يف الرعد سـياق العقوqت اقتىض ز�دة توكيدها
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عالم ورحمي،وبني رحامن ورحمي،وبني نعمة ونعمي،وبني خيرج (والرتاكيب وأاللفاظ،مثل تفريقه بني
  ..).بكة،بني انفجرت وانبجست وف،وبني مكة ووخمرج،وبني من معروف وqملعر 

هذا فضال عن عنايته خبصوصية ¯سـتعامل القرآين لٔاللفاظ للقرآن الكرمي خصوصية يف 
اسـتعامل أاللفاظ،فقد حظيت أاللفاظ القرآنية qسـتعامالت خاصة يف القرآن الكرمي وهذا ما يدل عىل 

oاخلصوصية كقاعدة يسري وفقها يف تفسريه فقّعد لعّدة  القصد الواحض يف التعبري،وقد اهمت السامرايئ بت
مواضع تندرج حتت هذه القاعد من خالل تتبع دال# أاللفاظ يف مجيع سـياقاهتا املتعددة وبيان خصوصية 

وcٔنه يعطي حمك لكي " لك"فنجده يقّعد لتo املواطن فيسـتعمل عبارة  اسـتعاملها يف القرآن الكرمي، 
لك موضع يف القران يذكر فيه املغفرة جيب ٔان يذكر فيه " القرآين فيقول مثال خيضع © سائر التعبري 

اuنوب والاكفرين ويف سائر القران ملا يضيف املغفرة لٔالجر الكبري البد ٔان يسـبقها ٔاو يأيت بعدها 
جيري فهيا ذكر ) سـبح(لك سورة بدٔات بسـبح املاضية " ومن ذl قو©  )30" (اuنوب ٔاو الاكفرين 

  .وغريها كثري )31" (لللقتا
اسـتعامل :كام اسـتعمل هذه القاعدة يف التفريق بني املواطن املتشاهبة واللكامت املتقاربة،من بيهنا

حيث ما وردت يف القرآن ) الر�ح(الرحي للرش واسـتعامل الر�ح للخري؛فقد اسـتعمل التعبري القرآين 

 57أالعراف (ل الر�ح برشا بني يدي رمحتهوهو اuي يرس: الكرمي يف اخلري والرمحة،فقد قال تعاىل

َ©ٌ : ويف سورة المنل ،)
Z
ا Rِتِه ا �َح بُْرشًا بَْنيَ يََدْي َرْمحََ ِ َوالَْبْحِر َوَمن يُْرِسُل الّرِ ن َهيِْديُمكْ ِيف ُظلَُماِت الَْربّ Wم Rا

ُكوَن  ا يُْرشِ Wَمع ُ Wpتََعاَىل ا ِ Wpَع ا Wح : الروموقال يف سورة  )63المنل(م�وِمن آ�ِته ٔاْن يُرِسَل الّر

: يف الّرش والعقوqت،فقد قال تعاىل) الرحي(يف حني اسـتعمل  )46الروم (ُمبرشاٍت وِلُيِذيقَُمك ِمن َرَمحِته

ِرٌحي ِفهيَا : وقال ٔايضا )117آل معران (َمكَثَِل ِرٍحي ِفهيا ِرصّ ٔاصابت َحْرَث قوٍم َظلَموا ٔانُفسهم فَأهلََكتهُ 

. وغري ذl من االٓ�ت 6احلاقة "فاVهِلكوا برٍحي رصٍرص عاتية: وقال يف احلاقّة،24أالحقاف عََذاٌب ٔاِلمي
)32(  

يف القرآن الكرمي فهو ال يلفظ به ٕاال يف مقام ¯نتقام خبالف لفظ ) املطر(ومن ذl ذكر لفظ 

مَطْرÖَ عَلِهيم : نتقام قو© تعاىلاuي يذكر يف اخلري،ومن االٓ�ت اليت ذكرت املطر يف مقام ¯) الغيث( Rوا

مَطْرÖ علَِهيم َمَطًرا فانُظْر َكيَف َاكَن عَاِقبَُة : وقو© )58المنل (َمَطرا فََساء َمَطُر املُْنَذِرين Rوا

مِطَرت َمَطر الَسْوء: وقال يف الفرقان )84أالعراف(املُجرِِمني Vتَْوا عََىل القَريَة الِيت ا R40رقانالف(ولَقَْد ا(  

ُل الغيَث من بعِد ما قَنَُطوا : ٔاما االٓ�ت اليت ذكر فهيا الغيث دال# عىل اخلري فذكر مهنا ِ وُهو اuِي يَُزنّ

  )28الشورى(ويَنُرشُ َرَمحتَه وُهو الَوِيل0 احلَِميدُ 
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ون:وقو© ؤامه ما ميّزي     )33).(49يوسف(ُمثّ يأِيت ِمن بعِد ذlَ عاٌم فيِه يُغاُث النّاُس وفيِه يَعِرصُ
التسلمي qلعجز ومبحدودية الفكر،ٕاذ يرى بأن كثريا من قضا� إالجعاز البياين السامرايئ تواضعه العلمي و 

خاصة ما يتعلق بقضية ¯ختالف والتشابه، ويف ،قد يعجز عن الوصول ٕاىل تعليلها وبيان وjها وحمكها
  )34" (يّرس هللا © تعليÄ وتفسريهفٕان وجد © تعليال فذاك وٕاال فسـيأيت من ي ":ذl يقول

ومرد0 ذl ٔان القرآن الكرمي معجز صاحل للك زمان وماكن، فالبيان القرآين يف نظره ال تنقيض 
lي نزل به سـيد من كبار سادات املٕال أالعىل، فيه :"جعائبه، يقول يف ذuٕان القادم من املٕال أالعىل، وا

  )35".(5نيا وال ينهتـيمن أالرسار، ودواعي إالجعاز، ما تنهتـي ا
        ::::اااامتمتمتمتةةةةــــــــــــــــــــــــاخلاخلاخلاخل

هذه حملة موجزة عن bرخي التفسري البياين من بدا�ته أالوىل ٕاىل امتداداته يف العرص الراهن، 
فالتفسري البياين مل يهنض من العدم، و ما يه ٕاال لبنات ترص بعضها جبوار بعض و تتبلور و تنضح 

واuي مل يكمتل بعد حىت ،يف الهناية البنيان اuي نصبوا ٕاليهqالنتقال من عامل ٕاىل عامل آخر لتشلك لنا 
ٔالن البيان القرآين شامل للك آية بل للك حرف من حروف الكتاب الكرمي كيف ال و  هذه الساعة،

وسيبقى ،و 9ام بلغت jود العرب يف حماو# تفسريه ستبقى jود آنية،هو موطن إالجعاز و التحدي
ظر ملن سـيأيت يف املسـتقبل و يمكل هذا املسار، و لكن هذا ال مينع ا5ارسني القرآن الكرمي مفتوحا للن

من مضاعفة اجلهود وحماو# الهنوض بتفسري بياين شامل للقرآن الكرمي يتجاوز به صاحبه jود السابقني 
 و لو مبدئية غري -و¯تساع و اللكية ليكون مثرة و يؤصل ملهنج بياين يف التفسري قامئ عىل التجديد

لهذا التارخي الطويل اuي مّر به التفسري البياين منذ بذرته أالوىل اليت زرعها ٔافصح  -مكمت» النضوج
  .خلق هللا رسول صىل هللا عليه وسمل

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 أالولالعدد  -13ا±°                                     ة و¯ج®عية              االٓداب العلوم إالنساني لكية جم»
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        ::::املصادراملصادراملصادراملصادر    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش واملراجع و واملراجع و واملراجع و واملراجع و
 
ٕاجعاز  :ابهمثل اuي ذهب ٕاليه ا5كتور حفين محمد رشف ٔاثناء حماو# التأرخي للتفسري البياين يف كت*

  .القرآن البياين بني النظرية و التطبيق
 ،1،،ج2002،)د،ط(جامعة الشارقة،الشارقة،،عىل طريق التفسري البياين:فاضل صاحل السامرايئ - 1
  7ص

حبوث يف ٔاصول التفسري و مناهجه، مكتبة :فهد عبد الرحامن بن سلåن الرويم_ 2
   106،ص هـ،1419 ،4التوبة،الر�ض،ط

الرشكة املرصية للطباعة و النرش، الكتاب ،خطوات التفسري البياين للقرآن الكرمي:البيويممحمد رجب  - 3
  . 12 ،11ص  ،1،1971ط ،الثاين و أالربعون

مل يكتف ابن عباس يف استشهاداته qلشعر اجلاهيل بل تعداه اىل الشعر اÊرضم و شعر صدر  - 4
خطوات : ٔانظر كتاب. جلاهلية بأصالهتم الٍرصحيةإالسالم، ٔالهنم حسب رٔايه فصحاء ينمتون اىل عراقة ا

 16ص  ،التفسري البياين
 ،1978،)د،ط(بريوت، اجلزء،،دار الفكر،جامع البيان عن تأويل آي القرآن:ابن جرير الطربي - 5
  47ص
مسائل Öفع بن أالزرق البن :معجم غريب القرآن مسـتخرجا من حصيح البخاري،ويليه:محمد عبد البايق- 6

 23،ص1950عيىس البايب احلليب،-حياء الكتب العربيةعباس،دار إ 
 35املرجع نفسه،ص- 7
 100املرجع نفسه،ص- 8
  118املرجع نفسه،ص - 9

bرخي "واuي عنون qبه أالول بـ " فضل حسن عباس"ل°كتور " ٕاجعاز القرآن"كتاب :مثل-10
يه يف اسـتقراء جذور وعرض فيه jود القدماء واحملدثني دراسة تفصيلية تربز jده وتفان " إالجعاز

لكنه بدٔا مبجاز القرآن ٔاليب عبيدة ومعاين ،¯جعاز أالوىل وتتبع مراحÄ وتطوره يف العرص احلديث
ٕاجعاز :"القرآن للفراء دون ذكر اجلذور البعيدة للتفسري البياين،وكذا ا5كتور حفين محمد رشف يف كتابه

به جند ٔانه مل يبدٔا bرخي التفسري البياين من عرص فبالعودة لكتا،"القرآن البياين بني النظرية والتطبيق
النبوة بل جتاوزه ٕاىل العرص العبايس حيث ٔارجع اجلذور أالوىل للتفسري البياين ٕاىل ٔابو عبيدة معمر بن 

 .املثىن
: فهد بن عبد الرحامن بن سلåن الرويمكتاب :هذا العنرص تلخيص ±موعة من الكتب،ويه -11

- 971ص ،3،1997، ط1اجلزء  ،لقرن الرابع عرش، مؤسسة الرسا#، بريوتاجتاهات التفسري يف ا
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: ،وكتاب122 -121ص  ،خطوات التفسري البياين للقرآن الكرمي: ، وكتاب محمد رجب البيويم972
نظرات من إالجعاز البياين يف القرآن الكرمي نظر� و تطبيقا، دار الرشوق، : سايم محمد هشام حريز

ٕاجعاز القرآن البياين بني النظرية و التطبيق، : حفين محمد رشف: وكتاب،61، ص 1،2006عامن، ط
  303هـ، ص 1390 ،مرص،الكتاب الرابع ،ا±لس أالعىل للشؤون ¯سالمية

  283و ص ،256خطوات التفسري البياين، ص:محمد رجب البيويم –12
   24،21ص ،1، اجلزء)د،ت( ،2ط ،بريوت،دار املعرفة،تفسري املنار: محمد رشـيد رضا_ 13
   298-297خطوات التفسري البياين، ص: محمد رجب البيويم_14
  8، ص )د،ت(،)د،ط(دار الكتب، اجلزائر،،–جزء مع  –تفسري القرآن الكرمي :محمد عبده_ 15
هو صاحب تفسري املنار اuي مجع فيه دروس و حمارضات ٔاسـتاذه محمد عبده حيث اكن هذا _16

 للقرآن الكرمي ٔالن الكتب يف نظره ال تفيد القلوب العمي، و ٕامنا أالخري رافضا لفكرة كتابة تفسري
و لكن محمد رشـيد رضا ٔاقنعه ٔاخريا فأجازه ليكتب دروسه اليت  ،الFم املسموع هو اuي يؤثر فهيم

  ٔالقاها يف أالزهر  
  109، 108حبوث يف ٔاصول التفسري و مناهجه، ص : فهد بن عبد الرحامن بن سلåن الرويم_  17
   264،267،ص 1،2001ط،دار الكتب احلديث،بنت الشاطئ من قريب :حسن جرب -18
إالجعاز البياين للقرآن ومسائل ابن أالزرق، دار :عبد بنت الشاطئ -19

 198،ص194،صاملعارف،مرص
  200-199-198ص،املرجع نفسه-20
  215املرجع نفسه،ص -21
  216،217املرجع نفسه،ص -22
املكتب ،القصيدة ¯سالمية و شعراؤها املعارصون يف العراق:هبجت عبد الغفور احلدييث -23

 299،ص2002 ،اجلامعي احلديث
، 2بالغة اللكمة التعبري القرآين،العاتك لصناعة الكتاب،القاهرة،ط:فاضل صاحل السامرايئ -24

  8،،ص2006
  9، ص2002،ٔارسار البيان يف التعبري  القرآين،جائزة ديب للقرآن الكرمي:فاضل صاحل السامرايئ-25
   76،ص،2006، 4دار عامر،عامن،ط،التعبري القرآين: فاضل صاحل السامرايئ -26
  .2/592تفسري القرآن العظمي، :و ابن كثري 2/222الكشاف :العودة للزخمرشي -27
  . 77التعبري القرآين، ص:فاضل صاحل السامرايئ -28
  17املرجع نفسه،ص-29
  م 19/3/2007برÖمج ملسات بيانية يوم  -30
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  م 15/2/2007برÖمج ملسات بيانية يوم  -31
 14التعبري القرآين،ص :فاضل صاحل السامرايئ-32
 15املرجع نفسه،ص-33
  13،ص1عىل طريق التفسري البياين،ج:فاضل صاحل السامرايئ-34
  9،ص2003، 3ملسات بيانية يف نصوص من التزنيل،دار عامر،عامن،ط: فاضل صاحل السامرايئ -35

 


