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THE MEANS AND OBSTACLES TO DOWNLOADING
QURANIC METHODOLOGY IN REALITY
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Abstract
The research studies the topic of Quranic Methodology and ways and means of achieving
them in the reality of the nation, and the obstacles to achieving it. The importance of the research
can be summed up in that it examines the means of employing Quranic Methodology in the
reality of living, touching the Methodology of the Holy Qur’an on the issues of the nation, and
considering the Methodology of the Quranic text when developing appropriate solutions to the
problems of the individual, family and society. The research aims to explain the concept of
Quranic Methodology and its importance. Finding ways and means to achieve them, and
uncovering the obstacles in practice. The research consists of an introduction, two studies, a
conclusion, and indexes. The first topic dealt with the concept and significance of Quranic
Methodology, and the second topic deals with the means and obstacles of downloading Quranic

.Methodology in reality. Then the conclusion contained some findings and recommendations
Key words: Quranic Methodology, issues, solutions.

وسائل ومعوقات تنزيل الهدايات القرآنية في الواقع
، جامعة افريقيا العالمية، أستاذ مساعد بكلية القرآن، هاله هاشم أبوزيد.د
السودان
ملخص
،يدرس البحث موضوع الهدايات القرآنية و وسائل وسبل تحقيقها في واقع األمة
 ويمكن إجمال أهمية البحث في أنه يبحث في وسائل توظيف الهدايات القرآنية.ومعوقات تحقيقها
النص
 واعتبار هدايات، ومالمسة هدايات القران الكريم لقضايا األمة،في الواقع المعاش
ّ
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القرآني عند وضع الحلول المناسبة لمشكالت الفرد واألسرة والمجتمع .ويهدف البحث إلى بيان
مفهوم الهدايات القرآنية وأهميتها .والوقوف على وسائل وسبل تحقيقها ،والكشف عن معوقات
تنزيلها في الواقع .يتكون البحث من مقدمة ،ومبحثين  ،وخاتمة ،وفهارس ،تناول المبحث األول
مفهوم الهدايات القرآنية وأهميتها ،وتناول المبحث الثاني  :وسائل ومعوقات تنزيل الهدايات
القرآنية في الواقع .ثم احتوت الخاتمة على بعض النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية :الهدايات القرآنية  ،قضايا ،الحلول.

المبحث األول
التعريف بالهدايات القرآنية وأهميتها
المطلب األول التعريف بالهدايات القرآنية:
المسألة األولى تعريف الهدايات لغةً :
يرجع أصل كلمة الهدايات في اللغة إلى الثالثي "هدى" ،و"ال ُهدَى" مصدر ،ويتناول عدة
(وأ َ َّما ث َ ُمود ُ فَ َهدَ ْينَا ُه ْم فَا ْست َ َحبُّوا
معاني لغوية منها
معنى "الهداية" وهو ما ورد في قوله تعالىَ :
2
1
علَى ْال ُهدَى)  ،وفي الحديث( :سل هللا ال ُهدَىِ ،وأنت تعني ،بذلك هداية الطريق) وقال
ْال َع َمى َ
ُ
والطريق يس َّمى ُهدًى .وهدأ :سكن ،يقال :هدأ
العلماء الهدى والهداية في اللغة شيء واحد.3
ي ِج َهتَهُ .4ومن مشتقاته اسم هللا تعالى ْ
الرجل ،إذا نام .وقَ ْولُ ُه ْم :نَ َ
"ال َهادِي"
ْي أ َ ْم ِر ِه أ َ ْ
ظ َر فُ َال ٌن َهد َ
ع َّرفَ ُهم َ
طريقَ َم ْع ِرفَتِه حتَّى أقّ ُّروا ِب ُربُوبيَّتِه ،و َهدَى ُك َّل َم ْخلُوق إلى ما
و ُه َو( :الذَي بَ َّ
صر ِعبَادَه و َ
5
وام وجودِه)  ،ومن مشتقاته في القرآن الكريم "المهتدي" في قوله
ال بُدَّ لَهُ ِم ْنهُ فِي بقائِه َودَ ِ
6
تعالىَ ( :م ْن َي ْه ِد َّ
صلَّى هللاُ
َّللاُ فَ ُه َو ْال ُم ْهتَدِي)  ،وفي الحديث الشريف( :أ َ ْح َ
ي ُم َح َّم ٍد َ
سنَ ال َه ْدي ِ َه ْد ُ
سلَّ َم)ْ ،7
س ٍة َو ِع ْش ِرينَ ُج ْز ًءا
صا ِل ُحَ ،وال َّ
س ْمتُ ال َّ
ي ال َّ
َ
صاد ُُ ،ج ْز ٌء ِم ْن خ َْم َ
علَ ْي ِه َو َ
صا ِل ُحَ ،و ِاال ْقتِ َ
و(ال َه ْد ُ
)
9
(
8
ض الضَّالَّ ِة
ق َرقَبةٍ)  ،و( ِهدَا َيت ُ َك َّ
الر ُج َل ِفي أ َ ْر ِ
ِمنَ النُّب َُّوِ10ة)  ،و( َم ْن َهدَى ُزقاقا ً َك11انَ لَهُ ِمثْ ُل ِعتْ ِ
ار) .
صدَقَةٌ)  ،و(ا ْهد ُوا ِب َه ْدي ِ َ
ع َّم ٍ
َ
تأتي الهداية في اللغة على عدة معاني منها التعريف بالشيء ،أوالتقدم ،أ َّ
عة
والطا َ
والو َرع ،أوالقصد والوجهة ،والتعليم واإلرشاد والبيان وغير ذلك من المعاني12؛ ويمكن تعريف
َ
 1فصلت17 :
 2أخرجه أحمد في مسنده برقم  ، 1124والنسائي برقم  ،5210وأبي داوود برقم  ،156وحسنه االلباني في صحيح وضعيف الجامع
برقم. 7953
 3المفردات في غريب القرآن(،ص.)519:
 4ينظر العين ( ،)78 /4وتهذيب اللغة ( ،)201 /6و لسان العرب ( ،)353 /15ومجمل اللغة البن فارس (ص)901 :
 5النهاية في غريب الحديث واألثر ()253 /5
 6األعراف١٧٨ :
َّ
َ
ْ
َّ
سو ِل َّ
صلى
ب َوال ُّ
سن َِن َر ُ
سنةِ ،بَابُ ِاالقتِدَاءِ بِ ُ
ب ،بَابٌ فِي ال َه ْدي ِ ال َّ
ص ِام بِال ِكت َا ِ
 7صحيح البخاريِ ،كتَابُ األدَ ِ
َّللاِ َ
صالِحِ  .6098 ،و ِكتَابُ ِاال ْعتِ َ
سلَّ َم .7277
هللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
 8األدب المفرد ،البخاري. 791 ،
( )9األدب المفرد ،بَابُ َم ْن َهدَّى ُزقَاقًا أ َ ْو َ
ط ِريقًا .890
 10األدب المفردَ ،بابُ َم ْن َهدَّى ُزقَاقًا أ َ ْو َ
ط ِريقًا .891
َّ
ع ْن ُه ْم ِإذَا تَف ََّرقُوا فِي َها.61 ،
َّللا
ي
ض
ر
ة
ب
ا
ح
 11السنن الكبرى للبيهقيَ ،بابُ أَقَا ِوي ِل ال َّ
ص َ َِ َ ِ َ ُ َ
 12ينظر مقاييس اللغة ()42 /6
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الهداية المتعلقة بموضوع هذا البحث لغةً على أنها ( :الداللة واإلرشاد إلى المطلوب والتي منها:
البيان والمعرفة ،والتعليم واالستبصار ،والدعوة ،والسنة ،وهذه كلها من العبد ،وهي وسائل
لإلرشاد العام ،وأضاف القرآن الكريم على معنى الهداية في اللغة :اإللهام ،والتوفيق ،والثبات
والزيادة ،وهذه كلها من هللا تعالى ،وهي الداللة الموصلة للمطلوب) . 1فالهداية تعني الداللة التي
ترشد إلى المطلوب والتي تكون من فعل البشر وتأتي بمعاني مثل البيان والتعليم والدعوة
واإلرشاد ،وأضاف القرآن إلى ذلك معنى الداللة الموصلة إلى المطلوب والتي ال تكون إال من
هللا تعالى ،وتأتي بمعاني اإللهام والتوفيق ،والثبات والزيادة.
المسألة الثانية تعريف الهدايات اصطالحا ً :
2
مفهوم معنى الهداية عند العلماء ،هو :الداللة على ما يوصل إلى المطلوب  ،فالهدى هو
ُوصل ِإلَى ال َم ْ
(الرشاد ُ والدَّاللَةُ بلُ ْ
ب) ،3و(هدَاه ِإلَى َّ
الط ِريقِ :إذا أعلمهُ أَن
َّ
طلو ِ
طفٍ ِإلَى َما ي ِ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
الط ِريق ِفي نَاحيَة َكذا .وهداه للطريقِ :إذا ذهب ِب ِه ِإلى َرأس الط ِريق .وهداه الط ِريقِ :إذا أدخلهُ
سار َم َعه َحتَّى بلغا ْال َم ْقصد) . 4وكل ما يعبر به عن الهداية من معاني في هذا الجانب إذا
ِفي ِه َو َ
()5
تؤملت رجعت إلى معنى اإلرشاد .
يُقصد بالهدايات القرآنية في هذا البحث بيان ما جاء في آيات القرآن الكريم من معاني
(واضحة ظاهرة أو معاني عميقة) عن طريق التفسير والتدبر واالستنباط ،واستثمارها
وتوظيفها في دالالت وإرشادات تؤدي إلى اآلثار اإليمانية العملية التي تحقق السعادة في الدارين
عرف الهدايات بأنها كل ما يستفاد من اآلية الكريمة بأي نوع من
للفرد وللجماعة .عليه يُمكن ن ت ُ ّ
أنواع الداللة المعتبرة سواء دلت إبتداء أو بجمعها مع غيرها من النصوص.
ع ّرفت كذلك الهدايات القرآنية على أنها ( :الداللة المبينة إلرشادات القرآن الكريم التي
و ُ
6
توصل لكل خير وتمنع من كل شر) .
ويعددددد التوصددددل لمددددا جدددداء فددددي القددددرآن الكددددريم مددددن هدددددى وفوائددددد ثدددد ّم الداللددددة عليهددددا
وتوضدددديحها واإلرشدددداد لهددددا وطرحهددددا بالطريقددددة التددددي تحددددث علددددى العمددددل بهددددا مد ّ
دددن أهددددداف
البحث الرئيسة.
المسألة الثالثة العالقة بين الهدايات والمصطلحات المقاربة :
عرف بأنه العلم الذي يبين معاني القرآن
يعتبر التفسير هو األصل لعلم الهدايات حيث يُ ّ
الكريم ، 7والتدبُّر هو تعقل األمر بتكرار النَّ َ
ظر مرة بعد المرة ،وهو من النظر في دبر األمور
وعواقبها أي التعقب .8والتدبر في اآليات القرآنية يكون بتكرار النظر في النصوص بالتحليل،
ومعرفة المقاصد والمناسبات والروابط والدالالت إلى غير ذلك مما يؤدي إلى التعمق في
المعاني والوصول إلى دقائق الفهم والحكم واألسرار .واالستنباط هو (استخراج المعاني من

 1الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية ،طه عابدين ،يسن قارئ ،فخر الدين علي ،مكتبة المتنبيء1438،ه)1،36( ،
 2التعريفات (ص ،)256 :والتوقيف على مهمات التعاريف (ص)343 :
 3تاج العروس ()282 /40
 4الكليات (ص)953 :
 5يُنظر تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ()73 /1
 6الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية ،طه عابدين ،يسن قارئ ،فخر الدين علي ،مكتبة المتنبيء1438،ه)44/1( ،
7
س ْرتُ ال َّ
ش ْي َء َوفَس َّْرتُهُ (مقاييس اللغة ())504 /4
ان َ
ش ْيءٍ َوإِي َ
التفسير َك ِل َمةٌ تَدُ ُّل َ
ضاحِ هِ .يُقَالُ :فَ َ
علَى َب َي ِ
 8ينظر تهذيب اللغة ( ،)185 /1والتوقيف على مهمات التعاريف (ص)93 :
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النصوص بفرط 1الذهن ،وقوة القريحة .3)...2فاالستنباط إستخراج للمعاني الدقيقة والخفية في
اآليات والتي تحتاج إلى مقومات ونظر.
يتبين من تعريف هذه المصطلحات ّ
أن التفسير هو لبيان وتوضيح المعاني ،والهداية هي
الثمرة والغايه من فهم المعنى  ،والتدبر وسيلة توصل للكليات والمقاصد لذا خاطب هللا تعالى به
الكفار ( أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها )  ،وقد يوصل لمعان دقيقة تتعلق بأدبار
الدالالت كما قال تعالى  ( :ليدبروا آياته )  ،واالستنباط وسيلة كذلك للوصول للمعني الخفي ،
والوصول للمعنى الخفي يوصل للهداية الخفية التي ال تظهر لغير المفسر والمشتغل بالهدايات ؛
ولذا ربطه هللا تعالى بالعلماء (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) .ويمكن أن نقول أن التفسير جاء
لإلجابة عن (ما المعنى؟)  ،والهداية جاءت للجواب على (ما المراد من المعنى؟)  ،والتدبر
واالستباط من طرق الوصول للتفسير والهداية .كما يمكن أن يقال ّ
بأن التفسير هو كشف المعنى،
والتدبر هو التعمق في ذلك المعنى بالتحليل ،ومعرفة المقاصد والمناسبات والروابط والدالالت
إلى غير ذلك مما يعين على سبر 4معاني أعمق ،واإلستنباط هو استخراج المعاني الخفية في
اآليات ،وكل ذلك للوصول إلى الهدايات فهي ناتجة عن ثمرة جهود الباحث العلمية في التدبر
واالستدالل وجودة االستنباط ،لتوظيف وتفعيل تلك المعاني في دالالت وإرشادات ذات آثار
إيمانية عملية ترتبط بالواقع.

المسألة الرابعة  :تفعيل الهدايات القرآنية في إسعاد اإلنسانية

التفعيل من (فَ َع َل) باب ْالفَا ُء ْالعَي ُْن َو َّ
ش ْيءٍ ِم ْن
ث َ
ع َلى إِ ْحدَا ِ
الال ُم؛ الذي يَد ُ ُّل معناه َ
وم ْنه :فَ ْعلَةٌ
ع َم ٍل َو َغي ِْر ِه( ،فعل) ال َّ
وم ْن ذَ ِل َك :فَ َع ْلتُ َكذَا أ َ ْف َعلُهُ فَ ْع ًال أي أعملهِ .
ش ْيء فعال أي عمله ِ
َ
5
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٌ
َ
ٌ
ْ
ْ
امل والقادر .
س ٍن ،و(الفَا ِعل) العَ ِ
سنَة أ ْو قَ ِبي َحةَ .والفَعَالُ ،بِفَتحِ الفَ ِ
اء :ال َك َر ُم َو َما يُف َع ُل ِم ْن َح َ
َح َ
وتفعيل الهدايات القرآنية في إسعاد اإلنسانية أي جعلها فاعلة في تحقيق السعادة لإلنسانية،
وتوظيفها وإعمالها في ذلك .فالقرآن العظيم من شأنه تغيير الحياة اإلنسانية من كل سوء إلى كل
خير و صالح وسعادة.

المطلب الثاني :أهمية الهدايات القرآنية
المسألة األولى :شدة الحاجة للهدايات القرآنية في إسعاد البشرية :
يُعدُّ اإلهتداء إلى األصوب واألكمل واألفضل في جميع القضايا ،من أهم ما تسعى
المجتمعات اإلنسانية لتحقيقه والوصول إليه ،وعلى رأس ما يوصل إلى ذلك اإلهتدا بهدايات
القرآن الكريم؛ لربانية مصدرها ولمواكبتها لكل حال وزمان ومكان إلى قيام الساعة .ومن أُولى
مقاصد القرآن الكريم أن يهدي الناس للتي هي أقوم قال تعالى ّ
(إن هذا القرآن يهدي للتي هي
 1فرط من اإلفراط وهو (تجاوز الحد في األمر ،يقولون :إياك والفرط في األمر ،والفرط ،أي :ال تجاوز القدر) مجمل اللغة البن فارس
(ص )716 :و.
 2القريحة :أول ما يخرج من البئر ،ثم استعير لطبيعة اإلنسان من حيث صدور العلم منها .ويراد أنه مستنبط للعلوم،
سان َ
الرأْي (ينظر التوقيف على مهمات
علَ ْي َها وملكة يَ ْستَطِ يع ب َها ابتداع ْالك ََالم وإبداء َّ
طبِيعَته الَّتِي جبل َ
اإل ْن َ
لخاطر وال ِذّ ْهن  ،و(القريحة) من ْ ِ
التعاريف (ص ،)269 :تاج العروس ( ،)51 /7المعجم الوسيط (.))724 /2
 3التعريفات (ص)22 :
َ
َ
َ
تُ
َعرف ما في غ َْو َره (ينظر تهذيب اللغة ( ،)284 /12الصحاح تاج
ت
ل
س
ق
و
ر
ظ
ن
َ
ا
ذ
إ
،
ه
ُر
ب
س
أ
ح
ر
ج
ال
ر
ب
س
ح
الجر
س َب ْرت
سب ُْرَ :م
ْ
ْتَ
ِ
تَ
 4ال َّ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ ُ
ُ
َ ََ
َ
صدر َ
ِ
اللغة وصحاح العربية ()675 /2
 5ينظر مجمل اللغة البن فارس (ص )723 :ومقاييس اللغة ()511 /4
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أقوم)  ،وتغيير حال الناس إلى األفضل بما يحقق لهم السعادة في دنياهم وأخراهم ،بهدايات
تحمل كل ما يحمد من الصفات التي اتصف بها القرآن؛ فهي نور وهدى ،وذكرى وشفاء ورحمة
وبركة ،قال تعالى( :كتاب أنزلناه إليك مبارك) فهي تحمل البركة في جميع ما تنزل عليه من
نواحي الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألخالقية والنفسية وغيرها  ،وهي الهدايات
المنشودة المرجوة في اإلصالح؛ ّ
ألن مصدرها كالم رب العالمين الخالق لهذه البشرية سبحانه
1
ير)  ،وكما
يف ْال َخ ِب ُ
والذي يعلم ما يكون به صالح خلقه ،قال تعالى( :أ َ َال يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَقَ َو ُه َو اللَّ ِط ُ
ِين) ، 2وبتفعيل 3الهدايات القرآنية في
جاء على لسان ابراهيم عليه السالم (الَّذِي َخلَقَ ِني فَ ُه َو َي ْهد ِ
معالجة مشكالت وقضايا الفرد والمجتمع _في ضوء الهدي المنزل من عند العليم الخبير
سبحانه_ يتحقق إسعاد اإلنسانية جميعها.

المسألة الثانية :الرد على شبهات الطاعنين في القرآن الكريم :

5

تتمثل أهمية دراسة الهدايات في الرد على شبهات الطاعنين 4في النظم القرآني حيث
تنوعت طعوناتهم في القرآن الكريم ومنها الطعن في نظم وترتيب 6آياته حيث زعموا أن آيات
القرآن ال يجمعها سياق وليس بينها رباط ،وعملوا على إعادة ترتيب اآليات وفق أوقات نزولها
لتيسير فهم القرآن  -على حسب زعمهم– محاولين اإليهام بأن اآليات القرآنية بوضعها الحالي
في المصحف مفككة وغير مرتبة وغيرها من الطعون .7وقد كان الطعن في القرآن الكريم منذ
بداية نزوله ،واستمر يتجدد كل فترة؛ فعند ظهور ترجمات( )8القرآن إلى اللغات األوروبيه

 1الملك14 :
 2الشعراء78 :
 3التفعيل من (فَعَلَ) باب ْالفَا ُء ْالعَ ْينُ َو َّ
غي ِْرهِ ،يقال فعل ال َّ
ش ْيء فعال أي عمله ومِ ْن ذَلِكَ :
ع َم ٍل َو َ
ث َ
علَى إِحْ دَا ِ
ش ْيءٍ مِ ْن َ
الال ُم؛ الذي يَدُ ُّل معناه َ
سنَةٌ أ َ ْو قَبِي َحةٌ ،و(ا ْلفَاعِل) ْالعَامِ ل والقادر (ينظر مجمل اللغة البن فارس (ص )723 :ومقاييس
فَعَ ْلتُ َكذَا أ َ ْفعَلُهُ فَ ْع ًال أي أعمله .ومِ ْنه :فَ ْعلَةٌ َح َ
اللغة ( . ))511 /4وتفعيل الهدايات القرآنية في إسعاد اإلنسانية أي جعلها فاعلة في تحقيق السعادة لإلنسانية ،وتوظيفها وإعمالها في ذلك.
 4الطعن  :يكون حسي بمعنى الضرب بآلة حادة كالخنجر  .ويكون معنوي بمعنى القدح في شيء ،سواء كان نسبا ،أو كتابا ،أو شخصا ،أو
غير ذلك والطعن في القرآن الكريم هو القدح في القرآن الكريم بما يسقط قدسيته ويقلل قدره ،ومن هذه الطعون  :اتهام القرآن بالتناقض
تناقض اآليات بعضها مع بعض والزعم بأن هناك خلل في نظمها وترتيبه (الطعن في القرآن ،عبد المحسن المطيري ،ص.)25
 5النظم القرآني هو( :طريقة تأليف حروفه ،وكلماته ،وجمله ،وسبكها مع أخواتها في قالب محكم ،ثم طريقة استعمال هذه التراكيب في
األغراض مع أخواتها في قالب محكم ،ثم طريقة استعمال هذه التراكيب في األغراض التي يتكلم عنها ،للداللة على المعاني بأوضح عبارة
في أعذب سياق وأجمل نظم ) (مصطفى مسلم ،مباحث في إعجاز القرآن ،ص )141
 6ومن تلك الطعون قول بعضهم ( :اللغة متراخية ،ضعيفة  ..التكرارات المتعدده التي لم يخشها النبي  ...والحصيلة النهائية أن تلك
التكرارات تجعل الوحي غالبا ً ممالً)( القرآن الكريم في دراسات المستشرقين ،مشتاق بشير الغزالي ،75-73 ،نقالً عن
 )Noldeke,Geschte des Qorans,VIP,143وعلق بعضهم بعد إعادته لترتيب بعض السور قائالً( :على الرغم من عدم وجود أي
صلة قوية بين تلك األجزاء لكن النبي محمد سعى مشكورا ً لجمع وتوحيد تلك األجزاء معاً) (القرآن الكريم في دراسات المستشرقين ،مشتاق
بشير الغزالي ،75-73 ،نقالً عن  .)Noldeke,Geschte des Qorans,VIP,143وقال بعضهم ( :إن قراءة القرآن كالدخول في جدول
(
ماء ،ففي كل آية تقريبًا يمكن للمرء أن يطالعه أمر إلهي ،فوره تعبد وصالة ،أو بيان إلهي ،أو وصف ليوم القيامة).
(( (6http://www.helpub.com/t2281-topicمجلة نيوزويك العدد  87بتاريخ  .).)2002 / 2 / 12يرمي بقوله هذا إلى أنه ال يوجد
تناسق بين آيات القرآن الكريم  .وأشار _طاعنا ً في ترتيب آيات السورة القرآنية_ إلى أن النبي صلى هللا عليه وسلم تكلم باآليات في أوقات
مختلفة وألسباب متنوعة فهي إذن _على حسب زعمه_تفتقر إلى التسلسل المنطقي بينها في معظم السور(انظر القرآن في الدراسات
االستشراقية –موسوعة كتب وبحوث ( ())54 / 24كتاب القرآن وعالمه للمستشرق الروسي يفيم ريزفان( ُ
طبع في عام 2000م نشره مركز
االستشراق بمدينة سانت بطرسبورغ ) ،ص .)36وذكر بعضهم مجموعة من االفتراءات زعم فيها أن القرآن ليس وحيا ً وليس معجزا ً وأنه
يحتوي على التكرار والتناقض وانتقد فيه ترتيب اآليات والسور(انظر رؤية إسالمية للإلستشراق ،ص.)34
)
 7انظر الطعن في القرآن الكريم عبد المحسن المطيري ، ،ص86
( (8نُشرت أول ترجمة للقرآن في عام 1543م قام بها اإلنجليز تحت إشراف كبار رجال الدين المسيحي آنذاك ،تلتها ترجمات عديده من
أشهرها ترجمة جورج سيل التي عنوانها "القرآن أو قرآن محمد" سنة1896م ،وتوالت ترجمات القرآن بهدف عمل قاعدة فكرية
لمواجهة اإلسالم بالحجة العلمية التي ستتكون لديهم بعد معرفتهم بالقرآن ،ومن ثم إقناع المسيحيين في العالم الغربي بالحجة للحيلولة
من انتشار اإلسالم بينهم ،ثم محاولة زعزعة وتشكيك المسلمين في مصدر دينهم األساسي ومن ثم محاولة تنصيرهم (انظر احمد
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_كنشاط إستشراقي يهدف في مرحلته األولى إلى التعرف على مضمون القرآن_ بدأ الهجوم
على القرآن عن طريق التساؤالت وبالدراسات المتعددة عن مصدر القرآن ،وطريقة نزوله،
وترتي ب آياته وسوره ،وطريقة جمعه وتدوينه ،ودراسات في كل ما يتعلق بالقرآن وعلومه.
وتمثل طرح تلك التساؤالت في صورة التشكيك في كتاب هللا تعالى( .)1ترد دراسة الهدايات
القرآنية أيضا ً مساعي أعداء اإلسالم التي ترمي إلى جعل القرآن الكريم كتابا جامدا ال يالمس
قضايا األمة ،يُتلى فقط في المواسم والمناسبات وأوقات الصالة ،في حين ّ
أن الهدايات القرآنية
وصالحيتها لكل زمان ولكل البشرية من مظاهر اإلعجاز القرآني الذي يزيد اليقين ّ
بأن هذا
القرآن إنما هو كالم خالق هذا الكون جل في عاله.

المسألة الثالثة :إبراز وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم
المعجزة هي أمر يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن اإلتيان بمثله أوهي أمر خارق
للعادة ،داعٍ إلى الخير والسعادة ،خارج عن حدود األسباب المعروفة مقرون بدعوى النبوة،
شاهدا على صدقها( .)2وقد تحدث العلماء و الباحثون( )3عن أوجه كثيرة( )4لإلعجاز في كتاب
هللا  .فذكروا منها اإلعجاز في إخبار القرآن بالغيب سواء الغيب الماضي أوالمستقبل ،واإلعجاز
التشريعي ،واإلعجاز العلمي ،و اإلعجاز التربوي ،واإلعجاز في كونه محفو ً
ظا من التبديل
والتغيير ،قال تعالى { ِإنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا ال ِذّ ْك َر َو ِإنَّا لَهُ لَ َحا ِف ُ
ظونَ } [الحجر ، ]9 :واإلعجاز في تيسيره
س ْرنَا ْالقُ ْرآنَ ِلل ِذّ ْك ِر َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ ِك ٍر} [القمر ، ]17 :واإلعجاز في النظم
{ولَقَ ْد يَ َّ
للحفظ ،قال تعالةَ :
والبيان ،وغيرها من أوجه اإلعجاز في القرآن الكريم .ومما يزيده إعجازاً ،هو أن هذه المعجزة
اللغوية والبيانية جاءت على لسان نبي أمي ،لم يتعلم القراءة وال الكتابة .وقد أوضح النبي صلى
ْط
اء نَ ِب
علَ ْي ِه البَش َُرَ ،وإِنَّ َما َكانَ
ي إِ َّال أُع ِ
هللا عليه وسلم ذلك في قولهَ ( :ما ِمنَ األ َ ْن ِبيَ ِ
ي َما ِمثْلهُ آ َمنَ َ
ٌّ
َ
()5
الَّذِي أُو ِتيتُ َو ْحيًا أ َ ْو َحاهُ َّ
ي ،فَأ َ ْر ُجو أ َ ْن أ َ ُكونَ أ َ ْكث َ َر ُه ْم تَا ِبعًا َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة)  .وكان رسول هللا
َّللاُ ِإلَ َّ

صلى هللا عليه وسلم يستخدم تأثير نظم آيات القرآن كوسيلة أساسية من وسائل هداية الناس وظهر أثر
هذه الوسيلة الفعال في كل من استُعملت معه ،إما قبوالً واعتناقا ً لإلسالم ،أو نفورا ً وإعراضا ً عنه مع
اإلقرار بإعجازه .وقد أمر هللا سبحانه وتعالى في كتابه بإسماع المشركين القرآن الكريم ،ليكون ذلك
ار َك فَأ َ ِج ْرهُ َحتَّى يَ ْس َم َع َك َال َم َّ
َّللاِ
{و ِإ ْن أ َ َحدٌ ِمنَ ْال ُم ْش ِركِينَ ا ْست َ َج َ
عونا ً على هدايتهم لإلسالم ،قال تعالىَ :
ث ُ َّم أ َ ْب ِل ْغهُ َمأ ْ َمنَهُ } [التوبة .]6 :فسماعه يشكل حجة ،فهو معجزة والمعجزة البدّ لها من أثر فيمن
تعجزه .)6(.فللنظم القرآني تأثير قوي في هداية القلوب وهو من وجوه إعجاز القرآن .ومن خالل

تحليل النص القرآني واستنباط الهدايات العملية منه ومعاينة أثرها واقعيا ً في معالجة قضايا الفرد
والمجتمع تتجلى معجزة القرآن من حيث صالحيته لكل زمان ومكان وأحداث .ويظهر ما في
عبدالحميد غراب ،رؤية إسالمية لإلستشراق ،ص.)32
( (1ينظر رؤية إسالمية لإلستشراق ،احمد عبدالحميد غراب ،ص .33
( )2ينظر التعريفات ،الجرجاني ،ص . 219
( (3تحدث كثير من العلماء قديما ً وحديثا ً عن اإلعجاز منهم  -:من المعتزله :الزمخشري جار هللا محمود بن عمر وهو من علماء النحو
واللغة واألدب صاحب“الكشاف“ في التفسير .ومن علماء أهل السنة والجماعة :من المفسرين :مثل أبو حيان في "البحر المحيط" ،
والشوكاني في "فتح القدير"  .ابن عطية في "المحرر الوجيز " ،والقرطبي في "الجامع ألحكام القرآن" ،واأللوسي في "روح المعاني".
ومن المعاصرين :مصطفى صادق الرافعي في كتابه“ إعجاز القرآن والبالغة النبوية“ ،ومحمد عبد هللا دراز في كتابه ”النبأ العظيم“.
ينظر مصطفى مسلم ،مباحث في إعجاز القرآن ،ص .105-53
( (4ذكر السيوطي في كتاب "معترك األقران في إعجاز القرآن" خمسة وثالثين وجها من وجوه إعجاز القرآن.
( (5أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب فضائل القرآن ،باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل ،حديث رقم .4981
( (6ينظر اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم ،علي بن نايف الشحود ،ص.242
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القرآن الكريم من شمول وإحكام فوق ما تتصوره العقول البشرية.

المسألة الرابعة  :إثراء مكتبة التفسير بمبحث جديد في علوم القرآن الكريم

يعتبر النظر العميق في النص القرآني ودراسته متكامالً والوقوف على تناسق آياته
وترابط سياقها بغرض استنباط الهدايات منه وسيلة من وسائل تلمس المعنى الكامن داخل النص
القرآني ،الذي وصفه النبي صلى هللا عليه وسلم بقوله (ال يشبع منه العلماء ،وال يخلق على كثرة
الرد ،وال تنقضي عجائبه)( . )1فتضع بذلك دراسة الهدايات القرآنية لبنة في صرح الحديث عن
أسرار القرآن الكريم ،كما انها تلبى مطلبا ً مهما ً من مطالب العصر ،حيث تروي ظمأ طالب
ّ
فمنزل هذا القرآن
العلم والمعرفة والباحثين عن دقائق هذا القرآن الذي ال تنقضي عجائبه.
المحيط بكل شيء جعل في كتابه من األسرار في تشابك الصالت بين سوره وآياته ومفرداته ما
به يعرف أن هذا ال يمكن أن يكون إال إذا كان منزل هذا القرآن هو هللا رب العالمين ،الذي أحاط
بكل شئ علما( . )2عبّر البقاعي( )3عن ذلك حين تحدث عن المقاصد في كتابه "مصاعد النظر"
فذكر ّ
أن الغايه  -:هي معرفة الحق من تفسير كل آية من السورة .والمنفعة :هي التبحر في علم
()4
التفسير  ،فالدراسة المتعمقة للسور ولآليات وتناسقها الستنباط الهدايات واللطائف منها  ،تهدي
إلى كثير من الحكم التي تبين مع اني القرآن وتبرز إعجازه وقد عبر الرازي( )5عن ذلك في
قوله(أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط )( ،)6وهكذا فإن دراسة الهدايات
القرآنية يمكن أن يعد علم يجمع في طياته :علم التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي ،وعلم إعجاز
القرآن ،وعلم المناسبات ،وعلوم اللغة العربية ،وعلم العقيدة ،وعلم الفقه ،وغيرها من العلوم،
وهو علم له أسس ،ويهدف إلى الفهم العميق لمعاني القرآن ،ويسد أبواب دخول األهواء حتى ال
يأخذ الناس إال بصحيح التفسير والتأويل وهذا من المطالب العظيمة.

المسألة الخامسة :النظر الشاملة للنص القرآني الوقوف على أسراره:
( (1أخرجه الترمذي ،في سننه  ،باب فضل القرآن  ،حديث رقم  .2906بلفظه ِ ( :كتَابُ َّ
َّللاِ فِي ِه نَبَأ ُ َما قَ ْبلَ ُك ْم َو َخبَ ُر َما بَ ْعدَ ُك ْمَ ،و ُح ْك ُم َما َب ْينَ ُك ْم،
َّللاَُ ،وه َُو َح ْب ُل َّ
ضلَّهُ َّ
ص َمهُ َّ
َّللاِ ال َمتِينُ َ ،وه َُو ال ِذّ ْك ُر ال َحكِي ُم،
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َوه َُو الفَ ْ
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( (2ينظر األساس في التفسير ،سعيد حوى.3602/7،
صاحب
( (3إِب َْراهِيم بن عمر بن حسن ِ ّ
الربَاط ابْن َ
ي بن أبي بكر برهَان الدّينِ ،أبي ْالحسن الخرباوي البقاعي نزيل ْالقَاه َِرة ث َّم دمشق َ
عل ّ
المناسبات ولد فِي سنة تسع َوث َ َمانمِ ائ َة بقرية خربة َوكَانَت َوفَاته فِي سنة خمس َوث َ َمانِينَ َوث َ َمانمِ ائ َة َودفن بالحمرية َخارج دمشق ،صنف "
نظم الد َُّرر فِي تناسب ْاآلي والسور " يتَعَلَّق بِعلم الت َّ ْفسِير وه َُو مؤلف لم يسْبقهُ إِلَ ْي ِه أحد جمع فِي ِه من أسرار ْالقُ ْرآن ْالعَظِ يم َما تتحير مِ ْنهُ
ْالعُقُول استغرق فيه أ َ ْربَ َعة عشر سنة َكامِ لَة وصنف ْ
ي"( .انظر طبقات المفسرين ،ألحمد بن محمد األدنه
"الفَتْح ْالقُدسِي فِي ت َ ْفسِير آيَة ْال ُك ْر ِس ّ
وي ،تحقيق :سليمان بن صالح الخزي  ،مكتبة العلوم والحكم – السعودية  ،الطبعة :األولى1417 ،هـ1997 -م  ،ص .)347
صا ِعدُ النَّ َ
س َِو ِر ،البقاعي155/1،
اص ِد ال ّ
علَى َمقَ ِ
ظ ِر لإل ْش َرافِ َ
(َ (4م َ
5
ْ
ي اإلمام المفسر .وهو قرشي النسب.
( ) الفَخر َّ
الر ِازي :محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري ،أبو عبد هللا ،فخر الدين الراز ّ
ي) رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان ،وتوفي في
أصله من طبرستان ،ومولده في الري وإليها نسبته ،ويقال له (ابن خطيب الر ّ
هراة .أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها .وكان يحسن الفارسية .من تصانيفه "مفاتيح الغيب" في تفسير القرآن الكريم ،و "لوامع
البينات في شرح أسماء هللا تعالى والصفات" و"معالم أصول الدين" و"محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء
ي" والمحصول في أصول الفقه 606 - 544(،هـ =  1210 - 1150م) (انظر األعالم،
والمتكلمين" و"مناقب اإلمام الشافع ّ
الزركلي.)313/6،
( )6مفاتيح الغيب(التفسير الكبير) ،الرازي.110/10،
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تؤدي دراسة النص الستنباط هداياته إلى النظر الشاملة للنص  ،فالبد للباحث عن
هدايات اآليات من النظر في أوجه الترابط والتناسق بين اآليات وعلى األلفاظ  ،وعلى ما ورد
من تكرار ،فتُعين دراسة الهدايات القرآنية على معرفة أسرار التكرار المتنوع في النص
القرآني ،فتتبين أسرار القصص المكرر في السور ،وأن كل قصة أعيدت فالهدايات المستفادة
في تلك السورة لتلك القصة غير الهدايات التي سيقت لها في السورة األُخرى ،ومن هنا اختلفت
دالالت األلفاظ في القصة بحسب تلك األغراض  ،وتغيرت بالتأخير والتقديم واإليجاز
وال تطويل ،مع أنها ال تختلف في أصل المعنى الذي تكونت منه القصة ... ( ،ومن هنا تغايرت
األلفاظ في القصص ،واختلفت النظوم ،وجاء ِاإليجاز تارة ،واإلطناب أخرى والتفصيل مرة،
واإلجمال أخرى)(( ،)1وفي كل قصة منها إحراز ما لم تحرزه األخرى من الفوائد والمعاني
ِ
واألخبار حت ى ال تجد قصة تتكرر وإن ظن ذلك من لم يمعن النظر ،فما من قصة من القصص
المتكررة في الظاهر إال ولو سقطت أو قدر إزالتها لنقص من الفائدة ما ال يحصل من
غيرها)( .)2من فوائد دراسة الهدايات القرآنية أيضاً ،معرفة األسرار التي تقف وراء الكلمات
والتعبيرات القرآنية المتكرره ،حيث نجد المفردات والتعبيرات القرآنية قد ترد وتتكرر ولكنها
تعبر في كل مرة عن معنى يالئم ويناسب مقصود النص .ومن هنا يكون الوقوف على أسرار
تكرار اآليات المتشابهة في ألفاظها واختصاص كل واحدة بمعنى معين وهدايات جديدة .ومن
النظر الشامل للنص أيضا ً الوقوف على موضوعات ومقاصد سور القرآن.

المسألة السادسة :أهمية دراسة الهدايات في الدعوة إلى هللا :

تُساعد دراسة الهدايات القرآنية واستنباطها في تحقيق أفضل وسائل الدعوة الى هللا تعالى
لكل من الداعية والمدعوين ،فإن الداعية إنما يدعو الناس لكتاب هللا تعالى فإذا دعاهم بنص آيات
القرآن مع توضيح وربط ما فيها من هدايات بالواقع كان ذلك أدعى لحصول األثر المرجو.
ار َك
وأكثر سهولة وسرعة واستفادة بالنسبة للناس ،قال تعالى (و ِإ ْن أ َ َحد ٌ ِمنَ ْال ُم ْش ِركِينَ ا ْست َ َج َ
فَأ َ ِج ْرهُ َحتَّى يَ ْس َم َع َك َال َم َّ
َّللاِ) التوبة6 :

المبحث الثاني
وسائل ومعوقات دراسة الهدايات القرآنية
المطلب :وسائل دراسة الهدايات القرآنية
هناك عدد من الوسائل المعينة على إدراك الهدايات القرآنية  ،ودقائق الحكم في النص القرآني
{والَّذِينَ ا ْهتَدَ ْوا زَ ادَ ُه ْم ُهدًى َوآتَا ُه ْم
 .فعمل العبد ومسؤوليته تجاه القرآن هي الهتداء ،قال تعالىَ :
تَ ْق َوا ُه ْم} [محمدّ ، ]17 :
وإن البحث عن المعاني والحكم للعمل بها يأمر به التوجيه اإللهي

ب} [ص]29 :
في قوله تعالى ِ { :كت َ ٌ
ار ٌك ِليَدَّب َُّروا آيَاتِ ِه َو ِليَتَذَ َّك َر أُولُو ْاأل َ ْلبَا ِ
اب أ َ ْنزَ ْلنَاهُ إِلَي َْك ُمبَ َ
 ،ضرب صاحب "دالئل اإلعجاز" مثالً في التعمق في المعاني إلستنبا الحكم بقوله( :فكلما
تدبرت وجدت شيئا ً خالف األول ولكن زيادة  ،كما لو رأيت قصرا ً من بعيد متناسب األركان ،
ثم قربت منه  ،فكلما ازددت قربا ً ازدادت لك محاسنه من تركيبه ونقوشه  ،حتى إنك دخلت فيه
صا ِعدُ النَّ َ
ظ ِر.183/1،
( )1البقاعيَ ،م َ
( )2المرجع السابق.4/14 ،
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فوجدت م ن األثاث والمتاع ما تقر به عينك وتلذ به نفسك .فان سكنت القصر وجدت حجراته
وضعت حيث يشرح له البال وتصلح بشؤونك  ...ثم بعد زمان وجدت فى بعض الزوايا بابا ً خفيا ً
وعثرت على مفتاحه ،فنزلت فى خزينة فيها ما ال تحصى من الدر والياقوت وكل ما يغلى سعره
()1
فازددت سرورا ً وغبطة حتى بلغت ماال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر)
ومن الوسائل التي يمكن اتباعها لدراسة الهدايات القرآنية اآلتي :
.1
التعرف على السورة ،بالرجوع إلى التفاسير ،وجمع المعلومات الواردة عن فضل
السورة ،ومرحلة نزولها ،وأسباب النزول ،وغيرها من علوم القرآن  ،مع تحري األحاديث
الصحيحة في ذلك.
.2
محاولة الربط بين المعاني المتنوعة التي تتضمنها آيات السورة وبين اسم السورة،
وداللة اسم السورة أو أسمائها ،وقد وضّح البقاعي أهمية داللة اسم السورة بقوله ( :وقد ظهر لي
باستعمالي لهذه القاعدة  ...أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها ألن اسم كل شيء تظهر
المناسبة بينه وبين مسمى عنوانه الدال إجماال على تفصيل ما فيه .. ،ومقصود كل سورة هاد
()3( .)2
إلى تناسبها ،فأذكر المقصود من كل سورة وأطبق بينه وبين اسمها)
النظددددرة الشدددداملة الكليددددة للسددددورة لتحديددددد موضددددوع السددددورة وهدددددفها :وذلددددك بددددالنظر
.3
إلدددى السدددورة علدددى أنهدددا وحددددة واحددددة متكاملدددة تتكدددون مدددن موضدددوعات جزئيدددة تلتقدددي عندددد
موضدددوع رئددديس واحدددد يعبدددر عدددن هددددف السدددورة ،وهدددذا بالتددددبر وإمعدددان النظدددر فدددي السدددورة
ومحاولددة الوصددول إلددى مقاصدددها وأهدددافها ،وقددد أشددار السدديوطي إلددى ذلددك ،حيددث جدداء فددي
"االتقددان" ( :األمددر الكلددى المفيددد لعرفددان مناسددبات اآليددات فددي جميددع القددرآن هددو أنددك تنظددر
الغددددرض الددددذي سدددديقت لدددده السددددورة  ،وتنظددددر مددددا يحتاجدددده ذلددددك الغددددرض مددددن المقدددددمات ،
وتنظددر فددي مراتددب تلددك المقدددمات قربددا ً وبعدددا ً مددن المطلددوب وتنظددر عنددد انجددرار الكددالم ...
()5
وبهدددذا يتبدددين لدددك وجددده الدددنظم مفصدددالً بدددين كدددل آيدددة وآيدددة فدددي كدددل سدددورة( . ))4وأشدددار إلدددى
ذلددك أيضددا ً صدداحب "النبددأ العظدديم" بقولدده تحددت عنددوان "ضددرورة إحكددام النظددر فددي السددورة
كلهددا" ( :إن السياسدددة الرشدديدة فدددي دراسددة النسدددق القرآنددي تقضدددي بددأن يكدددون هددذا النحدددو مدددن
الدددددرس_أي النظددددره الشدددداملة إلدراك موضددددوع السددددورة_ هددددو الخطددددوة األولددددى فيدددده ... ،
وعلدددى الباحدددث أن يحكدددم النظدددر فدددي السدددورة كلهدددا بإحصددداء أجزائهدددا  ،وضدددبط مقاصددددها ،
على وجه يكون معوانا له على السير في تلك التفاصيل)(. )6
تقسددديم السدددورة إلدددى موضدددوعات والنظدددر لهدددا علدددى أنهدددا موضدددوعات جزئيدددة توظدددف
.4
()7
جميعها لتوضيح وتكملة الموضوع الرئيس الذي ترمي إليه السورة .
إدراك الصددددالت داخددددل السددددورة  :الصددددالت بددددين مقدمددددة السددددورة وخاتمتهددددا  ،ومقدددددمتها
.5
وموضوعها ،والصلة بين موضوعاتها المتعددة ،وبين خاتمتها وموضوعها ،وفي ذلدك يقدول الشداطبي
ب َمددا بُد َّ
عددن تركيددب السددورة (:احْ تَد َدو ْ
ت
دث فِي َهدداِ ،م ْن َهددا َمددا ُهد َدو َك ْال ُمقَ د ِدّ َما ِ
سد ِ
ت َ
علَددى أ َ ْند َدواعٍ ِمددنَ ْال َكد َدال ِم بِ َح َ
( (1الفراهي ،دالئل النظام ،ص. 44
( (2البقاعي ،نظم الدرر.18 /1 ،
( )3انظر مصطفى مسلم ،مباحث في التفسير الموضوعي ،ص.42
( (4نسب هذا الكالم صاحب "مباحث في التفسير الموضوعي" إلى أبو الفضل محمد البجائي المالكي (انظر مصطفى مسلم ،مباحث في
التفسير الموضوعي ،ص  )41ونسبه صاحب االتقان إلى بعض المتأخرين ولم يُحدد قائله.
( )5السيوطي ،اإلتقان (.)376 /3
( (6النبأ العظيم ،ص .192
( (7أحمد محمد الشرقاوي ،نظرية الوحدة الموضوعية للقرآن ،مكتبة صيد الفوائدhttp://www.saaid.net/book/index.php ،
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ت بَيْنَ يَدَي ِ ْاأل َ ْم ِر ْال َم ْ
صدود ُ فِدي
َوالت َّ ْم ِهيدَا ِ
بَ ،و ِم ْن َها َما ُه َو َك ْال ُم َؤ ِ ّك ِد َو ْال ُمت َ ِ ّم ِمَ ،و ِم ْن َهدا َمدا ُه َدو ْال َم ْق ُ
طلُو ِ
دك) ( .)1والتوصدل
علَى َمدا قَ ْبلَ َهدا ِبالتَّأ ْ ِكيد ِد َوالتَّثْ ِبيد ِ
ت َو َمدا أ َ ْشد َبهَ ذَ ِل َ
اإل ْنزَ ا ِلَ ... ،و ِم ْن َها ْالخ ََوا ِت ُم ْال َعا ِئدَة ُ َ
ِْ
إلددى ذلددك يكددون بددالنظر إلددى كيفيددة االبتددداء ،وكيفيددة االنتقددال مددن موضددوع إلددى موضددوع وإلددى
الموضوع المستهدف ،وكيفية الختام ،وهناك أشكال مختلفة في ذلك منها
تكدددرار الدددتالوة مدددع إمعدددان( )2التددددبر ،ومالحظدددة المعددداني والكلمدددات المتكدددررة ،مدددع
.6
استصدددحاب مدددا ندددص عليددده العلمددداء ،فاالسدددتقراء العدددام مدددع التددددبر وسددديلة إلدددى االهتدددداء مدددع
مراعددداة ضدددوابط التفسدددير واالبتعددداد عدددن التكلدددف( )3واستصدددحاب كدددل مدددا يمكدددن أن يوصدددل
إلدددى الهدددداياتّ .
إن التوصدددل إلدددى الهددددايات يتندددوع مدددن باحدددث إلدددى آخدددر ،فتختلدددف األقدددوال
واآلراء فدددي هددددايات اآليدددة الواحددددة  ،وتختلدددف أيضدددا ً خطدددوات التوصدددل إلدددى هددددايات اآليدددة
من باحث إلى آخر.
 .7اإللتزام بالضواب والشروط التي وضعها العلماء:
وضددددع العلمدددداء شددددروطا ً وآداب( )4لمددددن أراد أن يعمددددل فددددي تفسددددير القددددرآن عمومددددا ً ،لكددددي
يصددددبح مددددؤهالً ألن يكددددون مسددددتخرجا ً لمددددا فددددي القددددرآن مددددن الدددددالالت والعبددددر واألسددددرار،
سددر بدده
مسددتعينا ً فددي ذلددك بمددا جدداء عددن النبددي صددلي هللا عليدده وسددلم فددي تفسددير القددرآن وبمددا ف ّ
الصدددحابة والتدددابعون كتددداب هللا جدددل وعدددال .ومدددن هدددذه الشدددروط  :أن يكدددون عالمدددا بأصدددول
التفسددددير ألنهددددا بمثابددددة المفتدددداح لعلددددم التفسددددير ،فالبددددد مددددن اإللمددددام بمثددددل أسددددباب النددددزول
وغيرهددددا .وأن يكددددون عالمددددا بالحددددديث فأحاديددددث رسددددول هللا -صددددلى هللا عليدددده وسددددلم -هددددي
المبيندددة للقدددرآن .وأن يكدددون عال ًمدددا باللغدددة وعلومهدددا كدددالنحو والبالغدددة لعددددم مخالفتددده لصدددحيح
اللغددددة .وأن يكددددون عالمددددا ً بأصددددول الفقدددده فبدددده يُعددددرف كيددددف تسددددتنبط األحكددددام مددددن اآليددددات،
ويُسدددتدل عليهدددا ،كدددل ذلدددك مدددع سدددالمة العقيددددة والعلدددم بأصدددول الددددين .والتجدددرد عدددن الهدددوى
فددإن الهددوى يصددرف عددن الحددق( )5فتُعددين هددذه الضددوابط بعددد توفيددق هللا  ،علددى التوصددل إلددى
الهددددايات القرآنيدددة ،باإلضدددافة إلدددى ضدددوابط أُخدددرى مثدددل  :استشدددعار خطدددورة هدددذه المهمدددة
الجليلددددة  ،واالسددددتعانة بدددداهلل تعددددالى علددددى فهددددم كالمدددده  ،و مراعدددداة ُ مقاصددددد القددددرآن الكددددريم ،
ي ِ َوتَن َُّو ِعدددد ِه،
ومراعدددداة ُ النظددددرة الكليددددة الشدددداملة للسددددورة ، ،ومراعدددداة ُ سددددما ِ
ت الخطددددا ِ
ب القرآندددد ّ
مع مراعاة قواعد التفسير وأصوله(.)6

المطلب الثاني  :معوقات دراسة الهدايات القرآنية

ّ
ار ٌك ِليَدَّب َُّروا
إن عمل العبد تجاه هذ الكتاب هو التدبر ،لقوله تعالى ِ { :كت َ ٌ
اب أ َ ْنزَ ْلنَاهُ إِلَي َْك ُمبَ َ
ب} [ص ، ]29 :فالتدبر فى آياته يُظهر الحكم الكامنة .لقوله تعالى:
آيَاتِ ِه َو ِليَتَذَ َّك َر أُولُو ْاأل َ ْلبَا ِ
ب أ َ ْقفَالُ َها} [محمد . ]24 :ويحصل للقلوب التدبر حين تكون
علَى قُلُو ٍ
{أَفَ َال َيتَدَب َُّرونَ ْالقُ ْرآنَ أ َ ْم َ

( (1الشاطبي ،الموافقات.268 /4 ،
( (2إمعان النظر  :التدقيق (معجم لغة الفقهاء ،ص )126
( ) 3انظدددددر صدددددالح بدددددن عبددددددالعزيز بدددددن محمدددددد آل الشددددديخ ،محاضدددددرة بعندددددوان" مقاصدددددد السدددددور وأثدددددر ذلدددددك فدددددي فهدددددم التفسدددددير
" أُلقيت في مركز أُكسفورد للدراسات ،مكتبة موقع طريق االسالم .http://ar.islamway.com/book/342
( )4وضع العلماء جملة من الشروط واآلداب التي يجب توفرها في المفسر ،فمن آدابه  :اإلخالص هلل وإرادة وجه هللا وابتغاء رضاه
والتقرب إليه ،والعمل بهذا العلم ،وحسن الخلق ،وغير ذلك من آداب المفسر (انظر اإلتقان.)200/4
( )5انظر فهد الرومي ،دراسات في علوم القرآن ،ص .168
( (6انظر نحو منهج أمثل لتفسير القرآن الكريم ،أحمد بن محمد الشرقاوي1427 ،هـ 2006 -م ،ص ،2المؤتمر اإلسالمي العالمي عن
مناهج المفسرين و ُ
ش َّراح الحديث بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا  ،المحور الرابع :المناهج التجديدية في تفسير القرآن الكريم.
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خالية من أسباب األقفال وال ُح ُجب التي تحجب فقه وفهم القرآن ،ومنها االنشغال بالدنيا الفانية
ت ْالقُ ْرآنَ َج َع ْلنَا َب ْين ََك َو َبيْنَ الَّذِينَ َال يُؤْ ِمنُونَ ِب ْاآل ِخ َر ِة ِح َجابًا
{و ِإذَا قَ َرأْ َ
عن اآلخره  ،قال تعالىَ :
آن
علَى قُلُو ِب ِه ْم أ َ ِكنَّةً أ َ ْن يَ ْف َق ُهوهُ َوفِي آذَانِ ِه ْم َو ْق ًرا َو ِإذَا ذَ َك ْر َ
َم ْست ُ ً
ورا (َ )45و َج َع ْلنَا َ
ت َرب ََّك فِي ْالقُ ْر ِ
ورا } [اإلسراء . ]46 ،45 :فمن أولى المعوقات إنشغال القلب
ار ِه ْم نُفُ ً
َو ْحدَهُ َولَّ ْوا َ
علَى أ َ ْدبَ ِ
()1
بالشهوات واالستهانة بصغائر الذنوب وعدم إتقان التالوة وقلة القيام بالقرآن مع ضعف
اإلقبال على الدار اآلخره .كل ذلك وغيره يعوق التوصل للهدايات .ونجد أن هناك معوقات
أُخرى منها :
أ -قلة الخبره باللغة العربية (.)2
ب -تحقيددددق الحددددروف ومخارجهددددا وحسددددن الددددتالوة علددددى نحددددو يصددددرف عددددن فهددددم
معنى كالم هللا.
()3
ت -التحرز من القول بالرأي المنهي عنه .
ث -إغفددددال النظددددره الشدددداملة للددددنص  ،واإلعددددراض عددددن تلمددددس كيفيددددة تددددرابط
الموضددددوعات واآليددددات والمعدددداني  ،وعدددددم اإلكتددددراث بددددالمرامي والحكددددم خاصددددة
عندددد قلدددة العلدددم والخبدددرة بقواعدددد واصدددول اإلسدددتنب والتدددرجيح فدددي الدددنص القرآندددي
.
ج -عدم تحصيل المعرفة المتطلبة من المراجع.
ح -التركيددددز فقددددط علددددى الدراسددددة الجزئيددددة التددددي تتندددداول القصددددة أو الجملددددة بنحددددو
منفصددددل عددددن النظددددرة الشدددداملة للددددنص القرآنددددي وال تتجدددداوز محدددديط المفددددردات أو
الجمدددل .وفدددي ذلدددك يقدددول صددداحب "الموافقدددات" ( :فَد َ
عد ْ
ددن َر ِدّ
دديص ِل ْل ُمدددتَفَ ِ ّه ِم َ
ددال َم ِحد َ
آخدد ِر ْال َك َ
صددود ُ ال َّ
ددارعِ فِددي
ددرهَِ ،و ِإ ْذ ذَ َ
علَددى ِ
ِ
صدد ُل َم ْق ُ
اك َي ْح ُ
علَددى أ َ َّو ِلدد ِهَ ،وأ َ َّو ِلدد ِه َ
ددال ِم َ
ش ِ
آخ ِ
ددرقَ النَّ َ
ددرا ِدهِ ،فَد َ
ددر فِدددي أ َ ْجزَ ائِددد ِه؛ فَد َ
ددال
فَ ْهد ِددم ْال ُم َكلَّد ِ
ددال يَت َ َو َّ
ددف ،فَدددإ ِ ْن فَد َّ
صددد ُل بِددد ِه ِإلَدددى ُمد َ
ظد َ
()4
ار ِفي النَّ َ
ض)
ض أ َ ْجزَ ِ
اء ْال َك َال ِم د ُونَ َب ْع ٍ
ص ُ
علَى َب ْع ِ
ظ ِر َ
َي ِ
ص ُّح ِاال ْق ِت َ
()5
خ -عدم إمعان النظر فى الكشف عن المناسبات بين اآليات  ،فهي تمثل دورا ً هاما ً
في التوصل إلى الهدايات  .وغيرها من المعوقات.

( (1لقوله تعالى  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ المزمل.6:
( (2انظر سلمان عمر السنيدي ،تدبر القرآن ،الطبعة الثانية1423ه2002-م ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،مجلة البيان ،ص90
3
ب ْ
ان َم ْعنًى،
ب َوال ُّ
وال ِكت َا ِ
( ( والتفسير بالرأي إذا كان ُم َوافَقَا ً لك ََال ِم ْالعَ َر ِ
سنَّةِ؛ َال يتأتى إِ ْه َمالُه ألمور(:أ َ َحدُهَا :إِ َّن ْال ِكت َ
َاب َال بُدَّ مِ نَ ْالقَ ْو ِل فِي ِه بِبَيَ ِ
ف د ُونَ ذَلِكَ فَتَتَعَ َّ
ط ُل ْاألَحْ كَا ُم ُكلُّ َها أ َ ْو أ َ ْكث َ ُرهَا،
ِير لَ ْفظٍ َ ،وفَ ْه ِم ُم َرادٍَ ،ولَ ْم يَأ ْ ِ
ت َجمِ ي ُع ذَلِكَ َ
َوا ْستِ ْنبَاطِ ُح ْك ٍمَ ،وت َ ْفس ِ
ع َّم ْن تَقَد ََّم؛ فَإ ِ َّما أ َ ْن يُت ََوقَّ َ
غ ْي ُر ُم ْمك ٍِن؛ فَ َال بُدَّ مِ نَ ْالقَ ْو ِل فِي ِه بِ َما يَل ُ
صلَّى َّ
سلَّ َمُ -مبَيِّنًا ذَلِكَ ُكلَّه ُ
َوذَلِكَ َ
لر ُ
ِيقَ .والثَّانِي :أَنَّهُ لَ ْو َكانَ َكذَلِكَ لَلَ ِز َم أ َ ْن يَ ُكونَ ا َّ
َّللا ُ َ
علَ ْي ِه َو َ
سو ُل َ -
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ْ
على َما ف ِه ُمواَ ،ومِ ن ِج َهتِ ِه ْم بَلغَنَا
ص َحابَة كَانوا أ ْولى بِ َهذا ِاالحْ تِيَاطِ مِ ن َ
غي ِْر ِه ْمَ ،وقد ُ
.والثَّالِث :أن ال َّ
الت َّ ْوق ُ
عل َِم أن ُه ْم فس َُّروا الق ْرآنَ َ
ِيف َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ص ُّح ).انظر الشاطبي ،الموافقات .278 /4
ِيف يُنَافِي َهذا؛ فَإِطال ُق القَ ْو ِل بِالت ْوقِيفِ َوال َمن ِع مِ نَ َّ
ت َ ْفس ُ
ِير َم ْعنَاهَُ ،والت ْوق ُ
الرأي ِ ال يَ ِ
( )4الشاطبي ،الموافقات.266 /4 ،
( )5انظر مباحث في التفسير الموضوعي ،ص .44
127

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7(1); January 2020

الخاتمة
الحمددد هلل الددذي تددتم بنعمتدده الصددالحات  ،أثنددي عليدده بمددا وفقنددي لدده مددن تمددام هددذا البحددث،
والصالة والسالم على سيدنا محمد صدلى هللا عليده وسدلم وبعدد فبتوفيدق هللا سدبحانه توصدلت مدن
خالل هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات ألخصها في النقاط التالية :

النتائج :
-1

إن إستنباط الهدايات من األيات القرآنية مليء بالفوائد.

-2

دراسددة الهدددايات القرآنيددة ال يتطلددب تكلفدا ً يخرجهددا عددن هدددفها المرجددو أو يدددخلها فددي
المذموم من التفسير بالرأي.

-3

أن إستنباط الهدايات القرآنية  ،يختلف من باحث إلى آخر.

-4

يمكن أن يستنبط من اآلية الواحدة عدد كبير من الهدايات .

-5

يمكن أن يكون إستنباط الهدايات القرآنية بأكثر من طريقة.

-6

تعتبددر "دراسددة الهدددايات القرآنيددة " علددم يجمددع فددي طياتدده :علددم التفسددير (التفسددير
بالمأثور والتفسير بالرأي) وعلم إعجاز القرآن وعلم المناسبات وعلدوم اللغدة والعقيددة
والفقه.

-7

َّ
أن جزء من الهدايات القرآنية المستنبط من اآليات يعد من القول بالرأي  ،فيجب علدى
مدن يريددد الكددالم فيدده أن يكددون علددى علددم ؛ و اتصددال بأهددل العلددم فددي هددذا التخصددص؛
وتحري الموثوق من الكتب المؤلفة فيه ،لئال يذهب به الرأي إلى القدول علدى هللا بغيدر
علم.

128

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7(1); January 2020
تتعدددد فوائددد وأهميددة دراسددة الهدددايات القرآنيددة :فهددي تُعددين علددى تطبيددق كددالم هللا عددز
وجل .و تُبديّن وجده مهدم مدن وجدوه إعجداز القدرآن  ،لمواجهدة شدبهات أعدداء اإلسدالم
التي أثاروها حول القرآن.
مددا زالددت المكتبددات اإلسددالمية تحتدداج إلددى المزيددد مددن بحددوث ومؤلفددات فددي "الناحيددة

-8
-9

التطبيقية للهدايات القرآنية ".
 -10لددم تنتشددر المؤلفددات فددي الهدددايات القرآنيددة ولددم تسددتعمل فددي أوسدداط معلمددي ومتعلمددي
القرآن رغدم الفائددة الجمدة مدن هدذا العلدم لألمدة ولحملدة القدرآن ،للمعلمدين والمتعلمدين
والباحثين.
 -11موضوع هذا البحث من المواضيع التي تهم الباحثين في علوم القرآن ،ويستفيد منها
أيضا ً المسلم العادي الذي همه من القرآن التعبد والتقرب هلل فقط ،وليس له من
التخصص في التفسير وعلوم القرآن شيء .فهو يعين على تحقيق مقاصد هذا الكتاب
العظيم في نفوس المؤمنين .
 -12بمعرفة الهدايات القرآنية نتمكن من تلمس كيفية اتساق آيات القرآن الكريم ،
واإلعجاز فيها ،واليقين بربانية مصدررها.
 -13تناولت اآليات  191 ،190من سورة آل عمرآن عدد كبير من المقاصد والهدايات
القرآنية.

التوصيات :
من خالل معالجتي لموضوع " الهدايات القرآنية " وبعد أن قضّيت فترة في المطالعة فيده
 ،وظهرت لي النتائج السابق ذكرها ،خرجت بتوصيات أضعها بين يددي البداحثين وطدالب العلدم
وهي كاآلتي :
 -1زيددادة البحددوث فددي هددذا الجانددب  :خاص دةً فددي مجددال التفسددير وعلددوم القددرآن .فالهدددايات
القرآنية هو موضوع بحث من األهمية بمكان وما زالت المكتبدة اإلسدالمية تحتداج إلدى زيدادة فدي
بحوث متنوعة فيه وب ُ
طرق مختلفة:
 دراسة مقارنة بين مختلف المفسرين في الهدايات القرآنية لسورة ومحاولدة الجمدع بدين مداتوصلوا له.
 اسددتخالص مختصددر الهدددايات القرآنيددة ليددتمكن الداعيددة والمدددعوين مددن إدراكهددا بسددهولةويسر وتوصيلها بسهوله ويسر.
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 -2حرص الباحث في الطرق العلمية التدي يتبعهدا فدي إسدتنباط الهددايات القرآنيدة فيجدب أال
يشدوش علدى المعداني الحقدة المدرادة مدن كددالم هللا ،وال يُبعدد عدن الفائددة المرجدوة و ال يددخل فددي
القول على هللا بغير علم.
 -3الحددرص عنددد االختيددار مددن بددين الكتددب المؤلفددة والتددي يعتنددي فيمددا بالنقددل  ،وبتوثيددق
المصادر ،وتخريج األحاديث  ،فيجب تناول المحقق من المراجع.
 -4أن تتوجه جهود مؤسسية إلى هذا الموضوع المهم ،و وضع مناهج لدراسدة الهددايات القرآنيدة
 ،تتفق عليها لجان من أهل التخصص ،فهدو مدن الموضدوعات التدي ينبغدي أن تتفدرغ لهدا جهدود
الباحثين ،والمهتمين بالدراسدات القرآنيدة ليثدروا بهدا علدم التفسدير والدراسدات القرآنيدة فمدا زالدت
المكتبة اإلسالمية تحتاج إلى مزيد من البحوث في هذا الموضوع.
أشكر هللا على ما ُوفقني في هذه الدراسة ،وأسأله التجاوز عن ما جاء فيهدا مدن نقدص وخطدأ
وتقصير .وأسدأله أن يتقبدل مندي مدا وفقندي لده مدن جهدد فيهدا وأن يسدتفيد منهدا البداحثون  ،وعامدة
المسلمين ،والمكتبات اإلسالمية.
الحمد هلل رب العالمين  ،الرحمن الرحيم  ،اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين .
قائمة المصادر والمراجع

 .1اإلتقان في علوم القرآن ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي ،المحقق :محمد أبو الفضل إبراهيم،
الهيئة المصرية العامة للكتاب ،الطبعة1394 :هـ1974 /م.
 .2أساس البالغة ،محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ 1998 -م.
 .3تدبر القرآن ،سلمان عمر السنيدي ،الطبعة الثانية1423ه2002-م ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،مجلة البيان
 .4تفسير ابن عطية ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ،عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن
عطية األندلسي المحاربي ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة :األولى -
 1422هـ.
 .5تفسير الرازي  -التفسير الكبير ،محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي ،دار إحياء التراث العربي –
بيروت ،الطبعة :الثالثة 1420 -هـ .نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،إبراهيم بن عمر بن حسن أبي بكر
البقاعي ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
 .6تهذيب اللغة ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،المحقق :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي
– بيروت ،الطبعة :األولى2001 ،م.
 .7التوقيف على مهمات التعاريف ،عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي (المتوفى1031 :هـ) ،عالم
الكتب –القاهرة ،الطبعة :األولى1410 ،هـ1990-م.
 .8سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد ،تحقيق :محمد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي صحيح ابن حبان.
ستاني ،تحقيق:
 .9سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس ِِّّج ْ
محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت
س ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى ،تحقيق وتعليق :أحمد محمد
 .01سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن َ
شاكر (جـ  ،)2 ،0ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  ،)3وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف (جـ ،)5 ،4
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،الطبعة :الثانية 0395 ،هـ  0975 -م
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س َر ْو ِّجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي ،تحقيق :محمد عبد
 .11السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ال ُخ ْ
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنات ،الطبعة :الثالثة 0424 ،هـ  2113 -م

 .12الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
عطار ،دار العلم للماليين – بيروت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ 1987 -م.
 .13صحيح البخاري ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه -صحيح
البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هـ
 .14صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر -صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج النيسابوري ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء التراث العربي – بيروت.
 .15الطبقات الكبرى ،محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،المعروف بابن سعد ،تحقيق :محمد عبد

القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1410 ،هـ 1990 -م.
 .16طبقات المفسرين ،ألحمد بن محمد األدنه وي ،تحقيق :سليمان بن صالح الخزي  ،مكتبة العلوم والحكم – السعودية ،
الطبعة :األولى1417 ،هـ1997 -م

 .17الفروق اللغوية للعسكري ،الحسن بن عبد هللا العسكري ،حققه وعلق عليه :محمد إبراهيم سليم ،دار
العلم والثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر.
 .18القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،
سوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة:
بإشراف :محمد نعيم العرق ُ
الثامنة 1426 ،هـ  2005 -م.
 .19الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ،أيوب بن موسى أبو البقاء الحنفي ،تحقيق عدنان
درويش وآخرون ،مؤسسة الرسالة – بيروت.
 .20لبرهان في علوم القرآن ،بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركشي ،المحقق :محمد أبو الفضل إبراهيم،
الطبعة :األولى1376 ،هـ  1957 -م ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه.
 .21لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،ابن منظور ،دار صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ
بن منظور.
 .22مباحث في التفسير الموضوعي ،مصطفى مسلم ،دار القلم ،الطبعة :الرابعة 1426هـ 2005 -م.
 .23مجمل اللغة البن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين ،تحقيق زهير عبد
المحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة الثانية  1406 -هـ  1986 -م.
 .24مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ،المحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل
مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 0420 ،هـ  2110 -م.
 .25المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني ،المحقق :محمد حسن محمد حسن
إسماعيل الشافعي ،دار الكتب العلمية  -بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1417 ،هـ 1996 -م
َ
ُ
ور ٍة
صدُ األ َ ْس َمى في ُمطابَقَ ِة اس ِْم ك ِّل ُ
 .26مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور (ويسمى" :ال َم ْق ِ
س َ

س َّمى") ،إبراهيم بن عمر بن حسن أبي بكر البقاعي ،مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة :األولى
ِلل ُم َ
1408هـ  1987 -م.
 .27المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،دار الدعوة.
 .28معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،،تحقيق :عبد السالم محمد هارون،
دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
 .29المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى ،تحقيق:
صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بيروت ،الطبعة :األولى  1412 -هـ .
 .30مقاصد السور وأثر ذلك في فهم التفسير صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ،مكتبة موقع طريق االسالم
.http://ar.islamway.com/book/342
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 .13نحو منهج أمثل لتفسير القرآن الكريم ،أحمد بن محمد الشرقاوي1427 ،هـ 2006 -م ،ص ،2المؤتمر اإلسالمي
العالمي عن مناهج المفسرين و ُ
ش َّراح الحديث بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا  ،المحور الرابع :المناهج التجديدية في
تفسير القرآن الكريم.
 .32نظرية الوحدة الموضوعية للقرآن ،أحمد محمد الشرقاوي ،مكتبة صيد الفوائد،
http://www.saaid.net/book/index.php
 .33الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية ،طه عابدين ،يسن قارئ ،فخر الدين علي ،مكتبة المتنبي
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