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Abstract 

The Quranic exegesis provided by Sheikh Abd al-Rahman Hassan Habannaka al-

Maidani in Ma’arij al-Tafakkur wa Daqa’iq al-Tadabbur is a contemporary 

interpretation of the Noble Quran that has been authored with a new reflective 

approach. Before providing a contemplative exegesis of the Noble Quran, the author 

had written a book entitled Qawa’id al-Tadabbur al-Amthal li al-Kitab Allah azz wa 

Jall, where he had formulated forty fundamental rules for reflection and contemplation 

of the Quran, emphasizing the expressive miracle of the Quran and its rhetoric aspects. 

Adopting a reflective approach, Maidani has based his exegesis on the rules in the 

latter book and on the order of revelation of the verses. Not only does he explain the 

vocabulary and the meanings of the verses there, but he also reflects on the 

connotations of the words and their relationships with the topics of the chapters and 

other verses, and investigates the requirements, intellectual connections, and rhetoric 

aspects of the texts. An important topic that the author has contemplated is the 

expressive miracle and the rhetoric aspects of the Noble Quran. For that reason, he has 

concluded most of the chapters with an appendix on its rhetoric points, where he has 

examined and analyzed topics concerning word order, figures of speech, and 

embellishments. This research seeks to investigate the expressive miracle and rhetoric 

aspects of the Noble Quran in Volume 15 of Ma’arij al-Tafakkur wa Daqa’iq al-

Tadabbur with a descriptive-analytical method. The results demonstrate that most of 

the rhetoric topics addressed in this volume of the exegesis concern word order, and 

some pertain to figures of speech and embellishments, where the author has applied 

innovations in some cases as well as citations from other exegeses. 
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عبدالرمحن حسن "للشيخ ر" "معارج التفكّر ودقائق التدبُّتفسري  البحث البالغي يف

 اجمللد اخلامس عشر منوذجا "حبنّكة امليداين

 سربازحسن 
 يرانإ ،سنندج ،أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة كردستان

 (28/12/2021. تأريخ القبول: 07/08/2021: االستالم تأريخ)

 امللخص

من التفاسري املعاصرة للقرآن حبنّكة امليداين عبدالرمحن حسن  تفسري "معارج التفكّر ودقائق التدبّر" للشيخ

أن يقوم بتفسري تدبّري للقرآن الكرمي، كتب قواعد أساسية للتدبّر يف هذا الكتاب العظيم حتت قبل الكرمي. وهو 

عنوان "قواعد التدبّر األمثل لكتاب اهلل عزّ وجلّ" مجع فيه أربعني قاعدة للتدبّر والتأمل يف كتاب اهلل واعتمد يف 

وقد كتب امليداين تفسريه على منهج هذا  كرمي.كثري منها على اإلعجاز البياين واجلوانب البالغية يف القرآن ال

وبرؤية تدبّرية اليكتفي فيها بشرح املفردات وبيان املعىن وإيضاحه، بل يغوص يف  الكتاب وحبسب ترتيب الزنول

دالالت األلفاظ وسرب املعاين وبيان ارتباط اجلملة القرآنية مبوضوع السورة، وارتباطها املوضوعي مبا تفرّق يف 

الوجوه البالغية والغرض  لكرمي، وحيقق حول اقتضاءات النص ولوازمه وروابطه الفكرية، كما حيقق حولالقرآن ا

الفكري منها. ومن املوضوعات املهمّة اليت تدبّر فيها الشيخ كثريا هي جوانب إعجاز القرآن املختلفة مؤكّدا على 

ة كتب ملحقا حتت عنوان "مستخرجات بالغية من اإلعجاز البياين واجلانب البالغي. ففي آخر أكثر السور القرآني

 سورة..."، حتدّث فيها عن نفائس بالغية كثرية، منها ما يتعلّق بعلم املعاين ومنها ما يتعلّق بعلمي البيان والبديع.

اجمللد اخلامس عشر من يهدف هذا البحث إىل دراسة اإلعجاز البياين واجلوانب البالغية للقرآن الكرمي يف و

واملنهج املتبع يف هذه الدراسة هو "معارج التفكّر ودقائق التدبّر" للشيخ عبدالرمحن حسن حبنّكة امليداين. تفسري 

وتشري نتائج البحث إىل أن املوضوعات البالغية اليت درسها وناقشها الشيخ امليداين يف  .املنهج الوصفي التحليلي

هو مل ف،علم البيان و البديع ب ختتصعاين وبعضها علم املب ختتصمعظمها و ،اجمللد اخلامس عشر من تفسريه

 .ستخدم بعض األحيان مصطلحات جديدة يف هذا اجملالوإنَّما ايكتف يف ذلك مبا جاء يف التفاسري األخرى، 

 الكلمات الدليلية

 ودقائق التدبّر.اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي، عبدالرمحن حسن حبنّكة امليداين، التفسري التدبّري، معارج التفكّر 
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 املقدمة

ختلفاة ماان إعجااازه  املوانااب اجلاالهتماام بااالقرآن الكارمي وفهاام آياتاه ااكيمااة واالطااالع علاى     

خمتلفة يف تاريخ اللغة العربياة وااضاارة اإلساالمية حبياث لاو مل       علوموتطور ى إىل نشأة دّأَ

ومان أبارز    يكن هذا الكتاب العظيم مل ينشأ أو مل يتطوّر إىل هذا ااد كثري من هاذه العلاوم.  

اللغويااون  حيااث أرااار إىل قواعاادها يف البدايااة  ، علااوم البالغااة بفنوملااا املختلفااة هااذه العلااوم

رروحهم آلياات القارآن الكارمي والشاعر العارط ر تطاورت علاى         يف ثنايا دراساهتم ووالنحاة 

نظريااة ظهااور أياادي املااتكلمني الااذين تطرقااوا إليهااا يف موضااوع إعجاااز القاارآن خاصااة بعااد         

فقال فيها "إن إعجاز الاذكر ااكايم إمناا    ابراهيم النظام املعتزيل  إىل تنسب"الصرفة" اليت 

رد علياه تلمياذه املعتازيل اجلااحك يف كتاباه      صرف العرب عن معارضاته" فا   يرجع إىل أن اهلل

أبوسليمان أمحد بن كتب ، ولقرآن الكرميلعلى اإلعجاز البياين والبالغي "نظم القرآن" وأكد 

-22: د.ت)اخلطااط،    نظرياة الصارفة  حممد اخلطاط رسالة يف إعجاز القارآن رد فيهاا علاي    

أراار   "النكات يف إعجااز القارآن"   ه كتااب  386علي بن عيساى الرمااين املتاون سانة     و كتب  (23

فيااه إىل وجااوه اإلعجاااز مؤكاادا علااى اإلعجاااز البالغااي قااائال: "فأمااا البالغااة فهااي علااى ثااالث  

طبقات: منها ماهو يف أعلى طبقة، ومنها مااهو يف أد  طبقاة ومناها مااهو يف الوساائ  باني       

لقااارآن..." أعلاااى طبقاااة وأد  طبقاااة. فماااا كاااان يف أعالهاااا طبقاااة فهاااو معجاااز وهاااو بالغاااة ا  

"إعجااز القارآن" تطارّق    كتااب   ه403املتاون سانة    . وكتب أباوبكر البااقالين  (75: د.ت)الرماين، 

إناه باديع الانظم، عجياب التاأليف،      فيه إىل اإلعجاز البياين والبالغي للقارآن الكارمي وقاال: "   

وغري ذلك ممن  (51)الباقالين، د.ت: متناه يف البالغة إىل ااد الذي يعلم عجز اخللق عنه" 

بصااورة وكمااا ناارى أن هااؤالء تطرقااوا إىل موضااوعات علااوم البالغااة   القاارآن.   إعجااازكتااب يف

 كتاب "الرساالة الشاافية يف إعجااز القارآن"     إىل أن نصل إىل عبد القااهر اجلرجااين ف   متفرقة

رتاب موضاوعات علاوم البالغاة يف كتابياه "دالئال اإلعجااز" و "أسارار         ردّ فيها نظرية الصرفة و

وقاال: "فااذا بطال أن يكاون الوصاف الاذي        لبالغة" وأكد على نظرية النظم يف إعجاز القارآن ا

)اجلرجاااين، أعجاازهم ماان القاارآن يف راايء ممااا عاادّدناه، مل يبااق إال أن يكااون يف الاانظم..."   

2001 :251.) 

فتطرّقاوا إىل  بالغياة  واملفسرين الذين فسّروا القرآن برؤية لغوية يأيت دور وبعد املتكلمني 

وعلاااي رأساااهم الطوساااي  املوضاااوعات البالغياااة وساااايوا يف تطويرهاااا و تنظيمهاااا وتبويباااها    

ق( يف تفساااااريه 538ق( يف تفساااااريه "التبياااااان يف تفساااااري القااااارآن" والزخمشاااااري )م460)م

"الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل" الذي جيعل علماي املعااين والبياان أهام عادة ملان يرياد        
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ق(يف تفسريه "احملرر 541وابن عطيه األندلسي )م( 96: 1، ج1998خمشري، )الزتفسري القرآن

ق( يف تفساريه "جمماع البياان يف تفساري     548الوجيز يف تفسري الكتاب العزياز" والطربساي )م  

ق(صاااحب كتاااب "ملايااة اإلجياااز يف درايااة اإلعجاااز" والقاضااي 606القاارآن" وفخاار الاارازي )م

ريه "أناااوار التزنيااال وأسااارار التأويااال" وأبوحياااان     ق( يف تفسااا685ناصااارالدين البيضااااوي )م 

 ق( يف تفسريه "البحر احملي "  و...745األندلسي )م

جلاناب  اهتماوا با قد واملفسرين واألدباء ويف العصر ااديث أيضا هناك كثري من العلماء 

وألفوا يف ذلك آثارا قيّمة ومنهم مصطفى صادق  يف القرآن الكرميالبالغي واإلعجاز البياين 

والادكتور حمماد عباداهلل دراز يف كتاباه     الرافعي يف كتابه "إعجااز القارآن والبالغاة النبوياة"،     

يف  والدكتورة عائشاة عبادالرمحن بنات الشااطيء    "النبأ العظيم، نظرات جديدة يف القرآن"، 

ظرية التصوير الفين يف كتباه "التصاوير   وسيد قطب صاحب نكتاهبا "التفسري البياين للقرآن" 

، والاادكتور أمحااد أمحااد الفااين يف القاارآن" و"مشاااهد القيامااة يف القاارآن" و"يف ظااالل القاارآن"

والاادكتور فاضاال صااا   باادوي يف كتابيااه "ماان بالغااة القاارآن" و"ماان إعجاااز القاارآن البياااين"     

ري القااارآين" و"علاااى طرياااق الساااامرائي يف كتباااه "التعااابري القااارآين" و"بالغاااة الكلماااة يف التعاااب 

 التفسري البياين" و"ملسات بيانية يف نصوص من التزنيل" و...

ومن املفسرين املعاصرين الذين اهتموا بالبالغة القرآنياة هاو الشايخ عبادالرمحن حسان      

حبنّكااة امليااداين يف تفسااريه "معااارج التفكّاار ودقااائق التاادبّر" حيااث تاادبّر يف اآليااات القرآنيااة        

ز فيها مؤّكدا علاى اإلعجااز البيااين واجلاناب البالغاي. ففاي آخار أكثار الساور          وجوانب اإلعجا

القرآنية كتب ملحقا حتت عنوان "مستخرجات بالغية من سورة..."، حتدّث فيها عان نفاائس   

 بالغية كثرية، منها ما يتعلّق بعلم املعاين ومنها ما يتعلّق بعلمي البيان والبديع.

املناهج الوصاافي التحليلاي إىل دراسااة اإلعجااز البياااين    ويهادف هاذا البحااث مساتفيدا ماان    

 جييب على األسئلة التالية:و واجلوانب البالغية يف تفسري "معارج التفكّر ودقائق التدبّر"

 ماهو منهج الشيخ عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين يف تفسريه؟ -1

 ماهي أهم املباحث البالغية يف اجمللد اخلامس عشر من تفسريه؟ -2

 ماهي العالقة بني املباحث البالغية واجلانب التدبري يف تفسريه؟ -3

 الدراسات السابقة

الشيخ عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين عامل ومفكر وأديب ومفسّر كبري ساهم يف اجملاالت 

جمال الفكر اإلسالمي من العلم واملعرفة بالتحقيق والتأليف وخلّف آثارا متعددة يف  ةاملختلف
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اإلسالمية والدراسات القرآنية وسلسلة أعداء اإلسالم وأدب الدعوة اإلسالمية  وااضارة

فاهتم بشخصيته وآثاره بعض الباحثني يف مقاالهتم ورسائلهم اجلامعية نشري إىل بعض ما 

 .ويتعلق بتفسريه حصلنا عليه

( يف كتاهباا "عبادالرمحن حبنكاة املياداين،     2001تطرقت زوجتاه عائادة راغاب اجلاراح )    

جي كما عرفته" إىل حياته وآثاره، فدرست نشأته ومساريته العلمياة واحملطاات واملنعطفاات     زو

اليت مّر عليها يف مساريته التعليمياة والتوجيهياة والدعوياة كماا درسات آثااره العلمياة ومنهجاه          

 البحث والتأليف.العلمي يف 

التفكاار ( يف مقالااة "روش رناسااي تفسااري معااارج    1390ودرساات الباحثااة سااليمة رهاارب )   

وأرااار الباحثااان للميااداين يف تفسااريه.  يودقااائق التاادبر/ منااهج تفسااري...." املنااهج التفسااري  

(، يف مقالتهما "منهج عبدالرمحن 2013جهاد حممد النصريات وعبيدة عبدااكيم أسعد )

حسن حبنكة امليداين يف تفسريه معارج التفكر ودقائق التدبر" إىل منهجه العام ومصاادره يف  

ومنهجااه يف التعاماال مااع القضااايا األثريااة والقضااايا العقليااة كمااا أرااارا إىل القيمااة        تفسااريه

مالمااا  " ايف مقالتاااه   (2016دالغفور محياااد )عفااااف عبااا توعاجلااا العلمياااة  اااذا التفساااري.

التفسري املوضوعي يف معارج التفكر ودقائق التادبر للشايخ املياداين ساورة ق منوذجاا" مالما        

أمساااء  توتطرقاا فسااريه وماادى حتقيقااه  ااذا النااوع ماان التفسااري.      التفسااري املوضااوعي يف ت 

( يف مقالة "ضواب  التفسري عند عبدالرمحن 2017عبدالرمحن زعيتر ونصار أسعد نصار )

 حبنكة امليداين" إىل ضواب  التفسري املوضوعية واللغوية يف تفسري حبنكة امليداين.

وهناك بعض الرسائل اجلامعية يف مرحلة املاجستري درست جوانب خمتلفة من تفسريه، 

معااارج التفكاار  "منااها رسااالة "املناساابات عنااد عباادالرمحن حساان حبنكااة امليااداين يف كتابااه       

للباحثاة آالء امساعيال اباراهيم عبادالرمحن باراراف بشاري حمماد        ( 2017)ودقائق التادبر"  

ورساالة "القضاايا العلمياة يف    ساالمية جبامعاة املنياا يف مصار،     حممود يف قسم الدراساات اإل 

تفسري معارج التفكر ودقائق التادبر للشايخ عبادالرمحن حسان حبنكاة املياداين دراساة ونقاد"         

للباحاااث باسااام فاااارل أباااو رميلاااة باراااراف األساااتاذ الااادكتور حسااان عبااادالرمحن      (02019

"البعااد الاادعوي يف تفسااري معااارج الساالوادي يف قساام أصااول الاادين جبامعااة اخللياال، ورسااالة 

( للباحثااة نبيلااة حممااد زهااري أبااو زناااد 2020التفكاار ودقااائق التاادبر دراسااة يف اجمللااد األول" )

بارراف األستاذ الدكتور أمحد خالد ركري يف كلية الشريعة والدراساات اإلساالمية جبامعاة    

 قطر.

 



  389 ...المجلد الخامس  البحث البالغي في تفسير "معارج التفّكر ودقائق التدبُّر" للشيخ "عبدالرحمن حسن حبّنكة الميداني"

 سريهومنهجه يف تف "عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين"نبذة عن حياة 

بيات علام   يف يف حيّ امليدان بدمشق  1927ولد الشيخ عبدالرمحن حسن حبنّكة امليداين سنة 

ونشأ وترعرع يف كنف والده الشيخ حسان حبنّكاة املياداين وكاان لاه دور كابري يف تربيتاه         وأدب

الايت كاان النظاام التعلايم فيهاا      وتأديبه وتعليمه فدرل يف مدرسته "معهد التوجيه اإلساالمي"  

رااكل حلقااات علميااة يااتعلّم الطااالب فيهااا ويعل مااون فيسااتفيد بعضااهم ماان بعااض وكااان          علااى

الطالب يكلّفون فيها باعداد الدرول واخلطب وإلقاء احملاضرات يف املساجد للممارساة علاى   

 1947ختارّج الشايخ عباد الارمحن يف هاذه املدرساة سانة         مواجهة النال وتعلايمهم وتربيتاهم.  

توحياد واملنطاق والبالغاة وغريهاا مان      تلفاة يف الفقاه واألصاول وال   وأسند إليه تدريس مواد خم

-11: 2001اجلاراح،  )العلوم الشرعية والعقلية اليت مترّل فيها يف معهد والده طالباا ومدرّساا   

 .(255-254: 2016و عبدالغفور محيد،  18

يف  التحااق بكليّااة الشااريعة يف األزهاار وحاااز علااى رااهادة عامليااة مااع إجااازة   1950ويف ساانة 

التاادريس. وبعااد خترّجااه يف األزهاار درّل العلااوم الشاارعية يف ثانويااات دمشااق كمااا درّل يف        

معهااد والااده وأصااب  مااديرا للتعلاايم الشاارعي يف وزارة األوقاااف وعضااوا يف هيئااة البحااوث يف    

انتقل إىل السعودية ودرّل يف جامعة حمماد بان ساعود     1967وزارة التربية والتعليم. ويف سنة 

يف الرياااض ملاادة ساانتني ر انتقاال إىل مكااة املكرّمااة وعماال أسااتاذا يف جامعااة أم        اإلسااالمية 

. وحينمااا بلااس الساابعني ماان عمااره، أعفااي عاان العماال الرمسااي        القاارى حااوايل ثالثااني عامااا   

األكادميي وانتخب عضوا يف اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي كما انتخب عضاوا يف  

وفاق املناهج الاذي     -تعااىل -لعاملية واجته إىل تادبر كتااب اهلل   جملس هيئة اإلغاثة اإلسالمية ا

اجلاراح،  )2004رمسه يف كتاب "قواعد التادبّر األمثال لكتااب اهلل عاز وجال" إىل أن تاويف سانة        

2001 18-20). 

ويعتاارب الشاايخ عباادالرمحن حبنّكااة امليااداين ماان كبااار العلماااء يف العصاار ااااديث ولااه          

 مؤلفات كثرية يف اجملاالت املختلفة نكتفي بذكر بعض منها. 

ااضاارة اإلساالمية،    -3/ األخالق اإلسالمية وأسسها -2سسها/ العقيدة اإلسالمية وأ -1

قواعد  -4/ حملات من تأثريها يف سائر األممأسسها ووسائلها وصور من تطبيقات املسلمني  ا و

تفساري معاارج    -6/ أمثال القارآن وصاور مان أدباه الرفياع      -5/ التدبر األمثل لكتاب اهلل عز وجلّ

 .البالغة العربية أسسها وعلومها وصور من تطبيقاهتا -7/ التفكر ودقائق التدبر
ولعاال أهاام آثاااره هااو تفسااريه التاادبري للقاارآن الكاارمي حتاات عنااوان "معااارج التفكاار ودقااائق       

التاادبر" وهااو قباال أن يؤلااف هااذا التفسااري، كتااب قواعااد أساسااية للتاادبّر يف هااذا الكتاااب العظاايم 
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حتت عنوان "قواعد التدبّر األمثل لكتاب اهلل عازّ وجالّ" مجاع فياه أربعاني قاعادة للتادبّر والتأمال         

اب اهلل قابلااة للزيااادة واعتمااد يف كااثري منااها علااى اإلعجاااز البياااين واجلوانااب البالغيااة يف يف كتاا

عازّ  -القرآن الكرمي. وقاد التازم املياداين يف تفساريه بقواعاد هاذا الكتااب فقاال: "فقاد فات  اهلل           

علاايّ خااالل تاادبّري الطوياال لكتابااه اجمليااد، باسااتخراج أربعااني قاعاادة ماان قواعااد التاادبر   -وجاالّ

مثل لكتابه، قابلة للزيادة عليها... وقاد رأيات مان الواجاب علايّ أن أقادأم ماا أساتطيع تقدمياه          األ

ماان تاادبّر لسااور هااذا الكتاااب العزيااز املعجااز الااذي اليأتيااه الباطاال ماان بااني يديااه وال ماان خلفااه، 

، 2012)حبنكاة املياداين،   ملتزما على مقدار استطاعيت مبضمون القواعد اليت فت  اهلل هبا علايّ"  

ترتياااب (. وقاااد رجّااا  املياااداين أن يفسّااار القااارآن الكااارمي حبساااب ترتياااب الااازنول ال علاااى  5: 1ج

حبنكاااة )وذلاااك مراعااااة لتسلسااال البنااااء املعاااريف التكااااملي وتسلسااال التكامااال الترباااوي املصاااحف

السااور املكيااة للقاارآن الكاارمي يف جمسااة عشاار جملاادا   وقااد أملااى تفسااري (.6: 1، ج2012امليااداين، 

دون أن  تفسري سورة البقارة مان الساور املدنياة يف ملاياة اجمللاد اخلاامس عشار        بدئه بوتويف بعد 

يتحدث يف البداياة  ري لكتاب اهلل.وهو يف تفسري السور املكية يتمّ عمله العظيم يف التفسري التدبُّ

ر يذكر نص الساورة و بعاد ذلاك يتحادث عماا جااء        ومدنية بعض اآليات فيها، عن مكية السور

ة حول السورة، ر يتحادث عان موضاوع الساورة ويقسامّه إىل درول يشارحها باختصاار        نَّيف السُّ

ر يقوم بتدبر حتليلي  ذه الدرول. ويف ملاية بعاض الساور ياأيت مبالحاق تتناساب ماع حمتاوى        

جيمع فيها اآليات اليت تادور يف فلاك موضاوع واحاد مان القارآن الكارمي ويدرساها دراساة           السور

وتتضا  يف هاذه املالحاق مالما  التفساري املوضاوعي للقارآن الكارمي،          .(45: 2006)مكي، تكاملية

حيث يقوم باختيار موضوع مساتخرج مان الساورة ر جيماع اآلياات املتعلقاة باملوضاوع مان مجياع          

وذلاك مثال ماا فعلاه      ،(260: 2016)عبادالغفور محياد،   سور القرآن ويفسّرها برؤية تدبرياة تكاملياة  

يف امللحق الثاين لسورة ابراهيم، حياث مجاع النصاوص القرآنياة الايت جااء فيهاا ذكار اباراهيم          

ومن املوضوعات املهمّة اليت تدبّر فيها الشيخ كثريا هاي جواناب إعجااز القارآن      وقام بتفسريها.

ور القرآنيااة كتااب املختلفااة مؤكّاادا علااى اإلعجاااز البياااين واجلانااب البالغااي. ففااي آخاار أكثاار الساا  

ملحقا حتت عنوان "مستخرجات بالغية من سورة..."، حتدّث فيها عان نفاائس بالغياة كاثرية،     

 منها ما يتعلّق بعلم املعاين ومنها ما يتعلّق بعلمي البيان والبديع.

 البحث 

هو اجلزء األخري من تفسري "معارج التفكر ودقائق التدبر" يشتمل على  اخلامس عشر اجمللد

سور "النبأ والنازعات واالنفطار واالنشقاق والروم والعنكبوت واملطففني ومقدمات  تفسري
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تفسري السور املكية على أسال يف هذا اجمللد سورة البقرة" وكما نرى أن الشيخ قد أملى 

ولكن مع  ترتيب الزنول و بدأ بتفسري السور املدنية مبتدئا بأول سورة منها وهي سورة البقرة

 مل ميهله األجل أن يكمل هذا املشروع التدبري لتفسري القرآن الكرمي. األسف الشديد

 وهو يف تفسريه للسور املوجودة يف اجمللد اخلامس عشر يتبع الطريقة التالية:

 .أرار إىل ترتيب السورة يف املصحف ويف الزنول كما أرار إىل مكيتها -1

مشريا إىل القاراءات املختلفاة    كتب نص السورة كامال مع ما فيها من فرش القراءات -2

 يف بعض اآليات والكلمات يف ا امش بوضع خ  حتتها.

أرااار يف بعااض السااور مثاال "االنفطااار واالنشااقاق والعنكبااوت" إىل مااا ورد يف الساانة بشااأن          -3

 السورة

 حتدث عن موضوع السورة -4

 وكل درل يشتمل على عدة آيات مترابطة.قسّم كل سورة إىل عدة درول  -5

التاادبر التحليلااي للاادرول يشاارح فيااه آيااات كاال درل بالتفصاايل. وهااو يف هااذا القساام    -6

اليكتفي بشرح املفردات وبيان املعاىن وإيضااحه، بال يغاوص يف دالالت األلفااظ وسارب املعااين        

وبيان ارتبااط اجلملاة القرآنياة مبوضاوع الساورة، وارتباطهاا املوضاوعي مباا تفاّرق يف القارآن           

 ل اقتضاءات النص ولوازمه وروابطه الفكرية.الكرمي، وحيقق حو

ساااوى ساااورة البقااارة الااايت مل يكمااال ،ويف ملاياااة تفساااري كااال ساااورة مااان ساااور هاااذا اجمللاااد  

يشاارح فيااه اجلوانااب تفسااريها، جاااء مبلحااق حتاات عنااوان " مسااتخرجات بالغيااة ماان سااورة..."  

وله مهارة كاملة يف البحث البالغي خاصة فيما يتعلق باالقرآن الكارمي    البالغية لآليات القرآنية

حيث ألّف قبل أن يفسّر القارآن الكارمي، كتااب "البالغاة العربياة أسساها، وعلومهاا وفنوملاا" يف         

جملدين مجع فيه على حد تعبريه "ماانتاهى الياه الساابقون مان علاوم البالغاة، حمااوال التاذليل         

مهاات واملهماات متجااوزا التفصايالت الايت ال تكساب ملكاة تاذوق اجلماال          واالنتقاء واساتيعاب األ 

: 1، ج2010...")حبنكاة املياداين،   ، واليت دخلت يف علوم البالغة بتأثري الدراساات املنطقياة  البياين

وأراد بذلك أن يضيف إىل علوم البالغة طرائف ولطاائف هاي مان عناصار اإلعجااز البيااين        (6

و كتاااب "أمثااال القاارآن وصااور ماان أدبااه الرفيااع"     (6: 1، ج2010مليااداين، )حبنكااة ا للقاارآن الكاارمي

كمااا درل عشاارين صااورة أدبيااة ماان القاارآن    درل فيااه األمثااال القرآنيااة دراسااة متأنّيااة علميااة    

 .الكرمي اختارها الشيخ حبسه الفين الرفيع وررحها ررحا أدبيا رائعا
واملوضوعات البالغية اليت درسها وناقشها الشيخ امليداين يف اجمللد اخلامس عشر معظمها 

النصوص من أزماملا املاضية واملستقبلية، وخروج  يرجع إىل علم املعاين مثل استقطاع
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و... وبعضها  االستفهام عن أصل داللته، وتوكيد اخلرب، وأسلوب القصر، وأسلوب اإلجياز

 .يان مثل االستعارة والكناية وبعضها يرجع إىل علم البديع مثل املوازنةيرجع إىل علم الب

 استقطاع النصوص من أزماملا املاضية واملستقبلية

أرار الشيخ إىل هذه الظاهرة القرآنياة يف اجمللاد اخلاامس عشار يف ساوريت النباأ والنازعاات        

منااهج البيااان القاارآين،  ماان »هااذه الظاااهرة:   اًرحاورة النبااأ راا يف امللحااق البالغااي لساا فقااال 

استقطاع النصوص مان أزماملاا املاضاية أو املساتقبلية، وعرضاها بألفاظهاا دون اإلراارة إىل        

 .(32: 15، ج2006)حبنكااة امليااداين،   «أنااه كااان كااذا فيمااا مضااي، أو ساايكون كااذا فيمااا ساايأيت      

لقياماة بعاد   حكاياة ملاا يقاال ألهال الناار ياوم ا      ويستشهد لذلك باآلية الاثالثني مان ساورة النباأ     

م إال كُن نزيدَفذُوقُوا فلَ(إنّ عبارة »من السورة ويقول:  29إىل  27بيان مايتعلق هبم يف اآليات 

مستقطعة مان ااادث املساتقبلي الاذي ساوف يكاون ياوم الادين، دون اإلراارة إىل أن           )عذابا

مبعىن أن اهلل تعاىل خياطبهم  (33: 15، ج2006حبنكة امليداين، )« هذا سوف يكون يف املستقبل

   .ملم اآلن يف عامل اجلزاء األخرويوهم يف الدنيا كأ

وقاال:   (17ى/غَا ه طَإنَّا إىل فرعاون    اذهَاب  )ررح هذه الظاهرة يف آية ويف سورة النازعات 

حبنكاة   )"مل يأتِ يف التعبري عبارة فقال له، وإمنا جاءت العبارة مقتطعة مان ااادث املاضاي"   

 (.65: 15، ج2006امليداين، 

يف كتابه "أمثال القرآن وصور مان أدباه الرفياع"     وحتدث الشيخ عن هذه الظاهرة القرآنية

واعتربهااا فناا قرآنياا بااديعا مل يكان معروفاا يف حكايااة النصاوص واألحااداث يف       تفصايل أكثار  ب

هاا ظااهرة التنقال    يإل أضااف و (.444: 1992)حبنكة املياداين،  قبل القرآن الكرمي تعبريات النال

فاانالحك مااثال  بااني األزمااان واألمكنااة بأساالوب املفاجااأة دون مقدمااة تشااعر باالنتقااال وقااال: "    

عاامل االباتالء وعاامل اجلازاء، علاى سابيل التعاقاب يف الانص القارآين...          التنقل والتراوح باني  

وهاام يف ماان النصااوص القرآنيااة نالحااك أنااه بينمااا يكااون الاانص خياطااب النااال  ففااي طائفااة 

عامل االبتالء الدنيوي، إذا به ينتقل مفاجأة إىل مشهد من مشاهدهم وهام يف عاامل اجلازاء    

األخااروي، فااااذا باااه يفااااجيء باااااديث عناااهم وهااام يف عاااامل االباااتالء الااادنيوي، ماااع تنوياااع  

االساتقطاع هاو   هاذا  رمباا  و(. 445: 1992حبنكة املياداين،   )"األساليب والتغيري يف منهج اخلطاب

 املستقبل.   املاضي أو عبّر عنه باستحضار حالما

وقااد صاارّح بعااض املفساارين هبااذا     االلتفااات ماان الغيبااة إىل اخلطاااب     ويوجااد يف اآليااتني 

فقاال الزخمشاري يف تفساري هاذه     للمبالغاة يف بياان رادة عاذاهبم     االلتفات يف آية سورة النبأ 
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ه على أن ترك الزيادة كاحملاال  وهي آية يف غاية الشدة، وناهيك بلن نزيدكم، وبداللتاآلية: "

الااذي الياادخل حتاات الصااحة، ومبجيئهااا علااى طريقااة االلتفااات راااهدا علااى أن الغضااب قااد       

 (280: 5د.ت، ج)البيضااوي،  ونقال البيضااوي نفاس الشايء     ( 301: 6، ج1998)الزخمشري، تبالس"

وقااااال رااااهاب الاااادين الكااااوراين يف تفسااااريها: "التفاااات إلاااايهم يف مقااااام السااااخ  زيااااادة يف  

وكماا نارى أملام مل يشاريوا إىل االساتقطاع الاذي حتادث         .(927: 7، ج2018)الكاوراين،  العذاب"

 عنه امليداين يف تفسري هذه اآلية.

 خروج االستفهام عن أصل داللته

"طلااب حصااول صااورة الشاايء يف نشاااء الطلااع يف علاام املعاااين وهااو  االسااتفهام ماان أقسااام اإل

أو الوقوعهماا، فحصاو ا هاو التصاديق، وإال فهاو       الذهن، فان كانت وقاوع نسابة باني أمارين    

وقال الشيخ حبنكة امليداين يف بيان معناه األصالي: "واألصال    (.196: 2003")التفتازاين، التصور

)حبنكااة امليااداين، املسااتفهم" ىفيااه طلااب اإلفهااام واإلعااالم لتحصاايل فائاادة علميااة جمهولااة لااد  

األصالي ويساتعمل ملعاانخ أخارى تساتفاد مان        وقد خيرج االستفهام عن معناه (.258: 1، ج2010

وقااد أرااار امليااداين يف اجمللااد اخلااامس عشاار ماان تفسااريه إىل      القاارائن القوليااة أو اااليااة. 

، 15، 11، 10واآلياات  مان ساورة النباأ،     16-6خروج االستفهام عن أصال داللتاه يف اآلياات    

ماااان سااااورة   68و 67، 51، 19، 10، 4، 2ماااان سااااورة النازعااااات، واآليااااات     43و 27، 18

 من سورة املطفّفني. 36و 19، 8، 4العنكبوت، واآليات

يقول الشيخ يف بياان معاىن االساتفهام يف  آياات ساورة النباأ: "لايس املاراد باالساتفهام يف           

هااذا الاانص طلااب اإلفهااام، باال املااراد اإلعااالم بااقااائق املسااؤول عنااها باالسااتفهام وانتاازاع      

)حبنكاااة الااادين، متهيااادا إلقنااااعهم بقااادرة اهلل وحكمتاااه"  اعتاااراف املخااااطبني املكاااذ بني بياااوم

مان ساورة النازعاات:     43ياة  آلاويقاول يف بياان معاىن االساتفهام يف      (.33: 15، ج2006امليداين، 

"ياراد باالسااتفهام هنااا النفاي، أي: لسااتَ يااا حمماد يف راايء ماان ذكراهاا، فااال جتعاال معرفااة     

. وقااد أرااار (68: 15، ج2006حبنكااة امليااداين،  )ماان األمااور الاايت تهبعنَااى هبااا"  وقاات قيااام الساااعة

املفسااارون إىل داللاااة االساااتفهام يف هاااذه اآلياااة علاااى النفاااي ولكااان ال هباااذا التفصااايل، فقاااال   

( 310: 6، ج1998) الزخمشااري، الزخمشاري: "مااا أنات ماان ذكرهااا  ام وتباايني وقتاها يف راايء"    

: 10، ج1420")أبوحياان األندلساي،   وقال أبو حياان: "أي لساَت مان ذلاك يف رايء إمناا أنات مناذر        

وقاااال الطوسااااي: "أي أناااه لاااايس عنااادك علاااام ماااا  تكاااون، وإمنااااا عنااادك علاااام أملااااا       (402

وقال الطربسي: "أي لست يف ريئ مان علمهاا وذكراهاا،    ( 265: 10)الطوسي، د.ت. جتكون"
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اين غاري  وبذلك نرى دقة امليداين يف بياان املعا  (. 201: 10، ج2006)الطربسي، واملعىن: التعلمها"

وقد رأى بعض املفسرين أن االستفهام يف هاذه   األصلية ألدوات االستفهام يف اآليات القرآنية.

( واعتقاد  95: 30، ج1984)ابان عاراور،   اآلية للتعجب من سؤال السائلني عن القياماة وتاوبيخهم  

 .(239: 15، ج1415)اآللوسي، البعض أنه لإلنكار

 توكيد اخلرب

امللحااق البالغااي جلميااع السااور املوجااودة يف اجمللااد اخلااامس عشاار سااوى وقااد أرااار الشاايخ يف 

إىل توكيد الكالم يف اآليات املختلفة لدواع بالغياة. فهاو    سورة البقرة اليت مل يكتمل تفسريها

دات إىل الدواعي البالغية  اذه املؤكا   يذكر بعض األحيان املؤكدات املوجودة يف اآليات ويشري

 الادواعي البالغياة. ففاي ملحاق ساورة     كر املؤك دات دون أن يشري إىل وبعض األحيان يكتفي بذ

فيقاول ماثال    قام بذكر أدوات التأكيد يف اآليات مع ررح الدواعي البالغية  ذه األدواتالنبأ 

ماان سااورة النبااأ: "والااداعي    ( 40و 31، 27، 21، 17)اسااتعمال أدوات التأكيااد يف اآليااات   حااول 

)حبنكااة باخلطاااب مكااذ بون بيااوم الاادين فهاام حيتاااجون توكياادا"  البالغااي فيهااا أن املقصااودين 

و هااذا يعااين أن اخلاارب يف هااذه اآليااات ماان نااوع اخلاارب اإلنكاااري       (، 34: 15، ج2006امليااداين، 

واملخاطبني هبا منكرون مكذ بون. ر يكرّر بعد كل هذه اآليات عباارة: "جااء التوكياد هناا باا إنّ      

ويف الساااور األخااارى يكتفاااي باااذكر   (.35-34: 15، ج2006ين، حبنكاااة امليااادا ")واجلملاااة االمسياااة

املؤكدات، ففي ملحق سورة الروم مثال يذكر سبع أمثلة لتوكيد الكالم مع ذكار املؤكادات دون   

ويف ملحاااق  (201-200: 15، ج2006حبنكاااة املياااداين، ) اإلراااارة إىل الااادواعي البالغياااة للتأكياااد 

سورة العنكبوت بعد ذكر جمس أمثلاة للتأكياد يف اآلياات يقاول: "ويف الساورة أكثار مان ثالثاني         

اقتصارتهب مناها علاى كتاباة األمثلاة اخلمساة الايت         موضعا فيها مؤكدات لادواع بالغياة للتوكياد   

وهنااا أيضااا يكتفااي بااذكر املؤكاادات دون أن     (310: 15، ج2006حبنكااة امليااداين،   ")ساابق ذكرهااا 

   .البالغية يشري إىل الدواعي

 أسلوب القصر

وهاااو ختصااايص رااايء بشااايء بطرياااق   املهماااة يف علااام املعااااين ألسااااليب البالغياااةوهاااو مااان ا

وهاو يف   الشايخ حبنكاة املياداين يف ملحقاات تفساريه البالغياة.       كاثريا  وقد اهتم باه  خمصوص

. اجمللااد اخلااامس عشاار تطاارق إىل هااذا املوضااوع يف سااور النبااأ والنازعااات والااروم والعنكبااوت

ففي سوريت النازعات والروم يكتفي باإلرارة إىل وجود القصر يف اآلية وبيان طريقاه دون أن  

يتطرّق إىل نوع القصر حبسب ااقيقة واإلضافة، واملقصور واملقصور عليه، وحبسب أحوال 
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ماان سااورة   (13فانّمااا هااي زجاارةة واحاادةة/  ) اطااب، فيقااول مااثال يف بيااان القصاار يف آيااة    املخ

: "أي: فماهي إال صيحة زاجرة واحدة، فاذا املوتى مبعوثون إىل اايااة، وهام علاى    النازعات

) حبنكاة املياداين،   وجه األرض. واألداة املستعملة يف هذا القصر لفك إمنا وهو مبعاىن ماا وإلّاا"   

. وأما يف سوريت النبأ والعنكبوت فيذكر طريق القصر ويشري إىل نوع القصار  (66: 15، ج2006

حبسااب ااقيقااة واإلضااافة فقاا  دون أن يتطاارق إىل نوعااه ماان حيااث قصاار املوصااوف علااى      

، فيقاول راارحا القصار    حيث اإلفاراد والقلاب والتعايني   الصفة أوالصفة على املوصوف وال من 

مان ساورة النباأ: "جااء يف هاذا      ) 39اتّخاذَ إىل ربأاه مئاباا/    ذلك اليوم ااقُّ فمَان رااء  (يف آية 

البيان قصر اليوم ااق على اليوم الدين الذي يكون كلُّ أمر فياه هلل وحاده. والقصار يف هاذا     

حبنكااة امليااداين،   )البيااان قصاار حقيقااي، أداتااه تعريااف طااريف اإلسااناد يف ذلااك اليااوم ااااق"     

وماا علاى الرّساولل إلّاا الابال ُ      (لقصار ونوعاه يف آياة    ويقول مشريا إىل طرياق ا  (34: 15، ج2006

باالنفي واالساتثناء، وهاو قصار إضاايف،       من سورة العنكباوت: "يف عباارة... قصار     )18املُبنيهب/

أي: ما على الرسول باإلضافة إىل املكذّبني إالّ البال  املبني، إذ له وظائف أخارى غاري الابال     

  (.308: 15، ج2006حبنكة امليداين،  )بالنسبة إىل من آمن به واتبعه"

وعبااارة الشاايخ يف راارح القصاار اإلضااايف يف اآليااة تااوهم أن مااا يقاباال الاابال  املاابني هااو        

"املكذ بون" وهو يبدو غري صحي ، ألن مايقابلاه هاو تصاديق الرساول وعادم تكذيباه مبعاىن أن        

صاااارّح بااااه  مااااا علااااى الرسااااول هااااو الاااابال  املاااابني وماعليااااه أن يصاااادّقه قومااااه وهااااذا مااااا        

( 669: 2، ج1998النسااااااااااااااااافي، )والنساااااااااااااااافي  (191: 4)البيضااااااااااااااااااوي:د.ت، جالبيضاااااااااااااااااوي 

ورأى املظهاري أن مقابال الابال  املابني هاو هداياة اخللاق         (34: 7)أبوالسعود، د.ت، جسعودالوأبو

إذ يقول: " وما على الرسولل إالّ البال  املبني الذي يزيل الشك يعين اليضره تكاذيب مان كذّباه    

ويقصاد   (196: 7، ج1412")املظهاري،  عليه هداية اخللق، إذ ليس ذلك يف وساعه  وليس الواجب

با دايااة، ا دايااة مبعااىن اإليصااال إىل املقصااود ال ا دايااة مبعااىن إراءة الطريااق، ألن هااذا    

 النوع من ا داية ليس خارجا عن وسعه وهو جزء من البال  املبني.

 أسلوب اإلجياز واإلطناب

اإلجياااز هااو تأديااة املعااىن بألفاااظ أقاال ماان متعااارف أوساااط النااال مااع وفائااه بالداللااة علااى       

قسمني، إجياز القِصَر وهو ما اليعتمد على ااذف، وإجيااز اااذف وهاو    املقصود وهو على 

مااايكون اإلجياااز فيااه بساابب حااذف بعااض أجاازاء الكااالم حرفااا أو كلمااة أو مجلااة أو عبااارة.        

-197)ا اايي، د.ت:   عاىن بعباارة زائادة عان متعاارف األوسااط لفائادة       واإلطناب هو تأدية امل
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يف امللحااق البالغااي لسااور النازعااات،      ااااذف إجياااز وقااد أرااار الشاايخ إىل أساالوب     .(201

 إجيااز القصار.  واالنفطار واالنشقاق والروم والعنكبوت واملطففني ولكن مل يتطرّق إىل أسلوب 

. ففاي تفساري   وهو يف ررحه إلجياز ااذف يشري إىل الكلمات و العبارات احملذوفة يف اآليات

من سورة النازعات يقول: "الراجفة والرادفاة،   (7-6/يومَ ترجفهب الراجفةُ تتبعهبها الرادفةُ(آية

كاالّ منااهما صاافة ملوصااوف حمااذوف إجيااازا، أي: يااوم ترجااف وتتزلاازل كاالُّ كائنااةخ قابلااةخ ألن       

 وتتزلاازلَ يف الكااون، بتااأثري النفخااة األوىل يف الصااور، رّ بتااأثري النفخااة الثانيااة فيااه"   ترجاافَ

يقول: "من اإلجياز بااذف قول  العنكبوتويف ملحق سورة  .(66: 15، ج2006)حبنكة امليداين، 

للمشااركني  وإمساعااا اهلل عااز وجاالّ يف السااورة خطابااا لرسااوله حممااد صاالّى اهلل عليااه وساالّم    

أي:  (48إذا الرتاابَ املُبطلُاون/   كوما كُنتَ تتلو من قبلِاه مان كتاابال وال ختُطُّاه بيمينلا     )املبطلني 

كتابا ولو كناتَ  ولو كنتَ تتلو من قبل إنزال القرآن إليك من كتاب من حفظك، ولو كنتَ ختُ ُّ 

كاتبااا، الرتاااب املبطلااون ارتياباااَ صااادرا عاان قلااوهبم، وألراااعوا بااني مجاااهريهم أنّ ارتياااهبم 

  (.302: 15، ج2006حبنكة امليداين، ) حق"

إالّ يف اجمللد مان تفساريه   امللحقات البالغية  ذا يف وأما اإلطناب فلم يتطرّق إليه الشيخ 

ومان اإلطنااب لتعلايم أسالوب     موضع واحد يف امللحاق البالغاي لساورة النازعاات حياث يقاول: "      

أسالوبَ دعاوة    -علياه الساالم  -دعوة عظماء النال إىل ديان اهلل قاول اهلل تعااىل يعل ام موساى      

فعبااارة "هاال تزك/ااى" كافيااة لكاانَّ مقاادّمات ماادارات  (18لااكَ إىل أنه تزَك/ااى/ فقُااله هااله)فرعااون: 

" يف مبعاااىن أن "لاااك، إىل وأنه (67: 15، ج2006حبنكاااة املياااداين، )فرعاااون اساااتدعتِ اإلطنااااب" 

إطناااب. وهااذا النااوع ماان اإلطناااب اليناادرج حتاات أنااواع اإلطناااب الاايت جاااءت يف كتااب   ،اآليااة

البالغة، بل هو من اإلطناب الذي عبّر عنه القزويين بقوله: "وإما بغري ذلك كقو م: رأيتهم 

فواهِكُم مااا لاايسَ لكُاام بااه علاام /    إذ تلق/و نَااه بأَلساانتِكُم وتقُولُااونَ بااأ  )ومنااه قولااه تعاااىل:   بعاايين

ألناه مان الباديهي أنّ    فا"بعيين" يف املثال األول و"بأفواهكم" يف املثال الثااين إطنااب،    (15النو:

حبنكة امليداين عن هذا النوع من اإلطناب قد عبَّر و باألفواه.يكون بالعني والقول تكون الرؤية 

حينماا قسّام اإلطنااب إىل اإلطنااب بالبسا       " يف كتابه"البالغة العربياة" باا "اإلطنااب بالبسا     

: "أمااا القساام األول وهااو اإلطناااب بالبساا   واإلطناااب بالزيااادة وقااال يف توضااي  القساام األول 

فيكون بتكثري اجلمل وبس  املعاين، واساتعمال كاالم طويال يغاين عناه كاالم قصاري، دون أن        

كاار لااه أمثلااة خمتلفااة منااها قولااه  ذو (62: 2، ج2010)حبنكااة امليااداين، تكااون فيااه ألفاااظ زائاادة" 

وقال  (7الذينَ يَحمِلُونَ العرشَ ومَن  حولَه يهبسبأحهبونَ حبمدِ ربأهلم ويهبؤمنهبونَ به.../غافر:)تعاىل: 
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للمالئكااة الااذين حيملااون العاارش، وللمالئكااة  )ويؤمنااون بااه( وصاافيف توضاايحها: "إنّ عبااارة 

إميااملم معلاوم مان نصاوص ساابقة      الذين من حول العرش من اإلطناب بالبس ، وذلاك ألن  

  (.63: 2، ج2010حبنكة امليداين، )التزنيل، و من كوملم يسبأحون حبمد ربأهم" 

القريااب مزنلااة البعيااد يف  ماان موضااوعات علاام املعاااين أيضااا إىل تزنياالالشاايخ وقااد أرااار 

( وتزنياال البعيااد مزنلااة القريااب   199: 15، ج2006حبنكااة امليااداين،  اسااتعمال أمساااء اإلرااارة ) 

كمااا أرااار إىل خماطبااة املفاارد اطاااب اجلماعااة لاادواع    (،303: 15، ج2006حبنكااة امليااداين، )

 (.199: 15، ج2006حبنكة امليداين، )بالغية 

 والكناية االستعارة

ساور اجمللاد اخلاامس عشار عان فناون علام        ل البالغياة  لحقاات املالشيخ امليداين يف  مل يتحدث

البيااان إال عاان االسااتعارة والكنايااة فتحاادث عاان االسااتعارة يف موضااع واحااد وعاان الكنايااة يف      

يساائلُونَك عاان ) يف قولااه تعاااىل:  ففااي ملحااق سااورة النازعااات أرااار إىل االسااتعارة  موضااعني.

وقال: "استعري لفك املُر سَى وهو حم ّ السفينة بالسااحل، للداللاة    (42الساعةِ أيّانَ مهبر سيها/

مبعاىن أن   (.65: 15، ج2006)حبنكة املياداين،  الساعة" وقت انتهاء ظروف ااياة وقيام  به على

وقت انتهاء ظروف ااياة الدنيا ووقت رساّو القياماة وثبوهتاا راّبهت برساّو السافينة وإقامتاها        

 يف الساحل ر حذف املشبه وذكر املشبه به على سبيل االستعارة املصرحة.

بوجاااود االساااتعارة يف هاااذه اآلياااة وإن أراااار إليهاااا الااابعض، فقاااال  ومل يصااارّح املفسّااارون 

وقيل أيان منتهاها ومساتقرّها كماا أن مرساى السافينة مساتقرها، حياث تنتاهي        الزخمشري: "

 . وقال ابن عطية: "م  ثبوهتا ووقت رسوها أي ثبوهتا كأنه(310: 6، ج1998")الزخمشري، إليه

  (.  435: 5ق، ج1422)ابن عطية، نة اليت ترسو"يسر إىل غاية ما ر يقف كما تفعل السفي

. ففاي ساورة الاروم أراار     وأما الكناية فقد تطرّق إليها يف ملحاق ساوريت الاروم واملطففاني    

اتِ وهم بالبيّناالهنا مِاان قبلِااك رهبسهبااالً إىل قااومِهم فجاااؤهب  ولقااد أرسَاا)إىل الكنايااة يف قولااه تعاااىل:  

وقاال: "جااءت يف هاذه اآلياة      (47عليناا نصارهب املُاؤمنني/   ا حقّا وا وكاان  فانتَقَم نا من الذينَ أجرَما 

نصر املاؤمنني كماا    –عزّ وجلّ  –، كناية عن أنّ اهلل (علينا نصرهب املُؤمننياًوكان حقّا )عبارة 

وقاد أوضا  يف التفساري التحليلاي      (197: 15، ج2006حبنكة امليداين، )انتقم من الذين أجرمهبوا" 

جالّ جاللاه    –لآلية هذه الكناية أكثر وقال: "ودلّت هاذه العباارة بأسالوب الكناياة علاى أن اهلل      

الساابقني والاذين آمناوا هبام علاى الكفارة       -عليهم الساالم  -قد نصر رسله  –وعظم سلطانه 

والذين آمناوا   -ه وسلّمصلى اهلل علي-اجملرمني من أقوامهم، فالبد أن ينصر رسوله حممّدا 
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رة املطفّفاني   ويف ملحق ساو  (.177: 15، ج2006حبنكة امليداين، )معه على اجملرمني من قومهم" 

يهبساااقَو نَ مِاان رَحياااقال خمتاااومال ختامهباااه مساااك  ويف ذلاااك  ) حتاادّث عااان الكناياااة يف قولاااه تعاااايل:  

، كناية عن (فَلهيَتنافَسل املُتَنافِسهبونَويف ذلك )وقال: "يف عبارة  (26-25فَلهيَتنافَسل املُتَنافِسهبونَ/

نفاساة الرحياق املختاوم الاذي حيسان أن يتناافس بالشارب مناه املتنافساون، ولكان اليكااون يف           

 (.338: 15، ج2006حبنكة امليداين، )أذى من بعضهم لبعض، لوفرة ما جيدون من رحيق" 

ات ويف قساام التاادبر  هااذا يف امللحقااات البالغيااة لسااور هااذا اجمللااد، أمااا يف غااري امللحقاا     

التحليلي أيضا فقد تطارق إىل بعاض موضاوعات علام البياان. فتحادث عان اجملااز املرسال يف          

 26( وتفساري اآلياة   18-17: 15، ج2006أ )حبنكاة املياداين،   مان ساورة النبا    11ياة  تفسري اآل

مان ساورة النازعاات     5( وتفساري اآلياة   24: 15، ج2006من نفس الساورة )حبنكاة املياداين،    

مان ساورة    13وأراار إىل االساتعارة املصارحة يف اآلياة     (. 47: 15، ج2006)حبنكة امليداين، 

ماان سااورة الااروم )حبنكااة امليااداين،     30( واآليااة 18: 15، ج2006النبااأ )حبنكااة امليااداين،   

( 183: 15، ج2006من سورة الروم )حبنكة امليداين،  53و  52( واآليات 154: 15، ج2006

 36( واآلية 25: 15، ج2006من سورة النبأ )حبنكة امليداين،  30واالستعارة التبعية يف اآلية 

( واالساتعارة التبعياة التهكمياة يف اآلياة     161: 15، ج2006من سورة الروم )حبنكة املياداين،  

اآليات (. وحتدث عن الكناية يف 108: 15، ج2006سورة االنشقاق )حبنكة امليداين، من  25

 ( 46-44: 15، ج2006من سورة النازعات )حبنكة امليداين،  1-5
 املوازنة

وهي املوضوع البديعي الوحيد الذي حتدّث عنه الشيخ يف امللحق البالغي لسورة االنفطار يف 

بديع ما يسمى املوازنة، وهي تساوي الفاصلتني يف الوزن من هذا اجمللد فقال"يف السورة من ال

 الفقرتني املقترنتني، مع اختالفهما يف اارف األخري منهما. ومن املوازنة يف السورة ما يلي:

 .{}انتثَرَت.....{....}انفطرَت -1

 {.........}بهبعثِرَت{جأرَت}فُ -2

 }لَحافِظني{.......}كاتِبلني{ -3

واملوازناة باني حاافِظني و     (.87: 15، ج2006حبنكة املياداين،  )}نَعيم{..........}جَحيم{  -4

 بدون الالم املفتوحة.تكون كاتِبني 
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 خامتة البحث

بعد دراسة اجمللد اخلامس عشر من تفسري "معارج التفكّر ودقائق التدبّر" دراسة بالغية، 

 يلي:وصل البحث إىل نتائج ميكن تلخيصها فيما ت

 رعلى أسال قواعد التدبُّ هذا التفسريالشيخ عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين  كتب

مجع فيه الذي "قواعد التدبّر األمثل لكتاب اهلل عزّ وجلّ"  اليت كتبها يف كتابه املعنون با

قابلة للزيادة واعتمد يف كثري منها على  القرآن الكرميأربعني قاعدة للتدبّر والتأمل يف 

 از البياين واجلوانب البالغية يف القرآن الكرمي. اإلعج

يشتمل على تفسري سور  ههو اجلزء األخري منوواجمللد اخلامس عشر من هذا التفسري 

 ."النبأ والنازعات واالنفطار واالنشقاق والروم والعنكبوت واملطففني ومقدمات سورة البقرة"

ورة البقرة اليت مل يكمل تفسريها، ويف ملاية تفسري كل سورة من سور هذا اجمللد سوى س

جاء مبلحق حتت عنوان "مستخرجات بالغية من سورة..." يشرح فيه اجلوانب البالغية 

 .لآليات القرآنية

اجمللد معظمها يرجع هذا واملوضوعات البالغية اليت درسها وناقشها الشيخ امليداين يف 

أرار الشيخ إىل ظاهرة استقطاع  .البديع وإىل علم املعاين وبعضها يرجع إىل علم البيان 

ىل خروج االستفهام إ والنصوص من أزماملا املاضية واملستقبلية يف اجمللد اخلامس عشر 

يذكر بعض األحيان املؤكدات  ،عن توكيد الكالم لدواع بالغيةيف حديثه وعن أصل داللته. 

األحيان يكتفي بذكر  املوجودة يف اآليات ويشري إىل الدواعي البالغية  ذه املؤكدات وبعض

 .فيها املؤك دات دون أن يشري إىل الدواعي البالغية

باإلرارة إىل وجود القصر يف اآلية وبيان طريقه دون  ىكتفا قدأسلوب القصر  ويف بيان

أن يتطرّق إىل نوع القصر حبسب ااقيقة واإلضافة، واملقصور واملقصور عليه، وحبسب 

يذكر طريق القصر ويشري إىل نوع القصر حبسب ااقيقة  وبعض األحيانأحوال املخاطب، 

واإلضافة فق  دون أن يتطرق إىل نوعه من حيث قصر املوصوف على الصفة أوالصفة على 

وقد أرار الشيخ إىل أسلوب إجياز ااذف  املوصوف وال من حيث اإلفراد والقلب والتعيني.

ناب فلم يتطرّق إليه إالّ يف موضع مل يتطرّق إىل أسلوب إجياز القصر. وأما اإلط غريأنه

واإلطناب الذي حتدث عنه الشيخ هنا اليندرج حتت أنواع اإلطناب اليت جاءت يف  .واحد

وعبّر   "كتب البالغة، بل هو من اإلطناب الذي عبّر عنه القزويين بقوله: "وإما بغري ذلك

 غة العربية" با "اإلطناب بالبس ".امليداين يف كتابه"البال عنه
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فتحدث عن ،ن موضوعات علم البيان مل يتحدث الشيخ إال عن االستعارة والكناية وم

االستعارة يف موضع واحد وعن الكناية يف موضعني، ومن موضوعات علم البديع أرار إىل 

 املوازنة يف موضع واحد فق .
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 فهرل املصادر

 التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر. .م(1984ابن عارور، حممد الطاهر بن حممد )

إرراااد العقاال السااليم إىل مزايااا الكتاااب الكاارمي، بااريوت:       أبوالسااعود، حممااد باان حممااد )د.ت(.   

 دارإحياء التراث العرط.

البحاار احملااي ، حتقيااق صاادقي حممااد  ق(.1420ن األندلسااي، حممااد باان يوسااف باان علااي )أبوحيااا

 مجيل، بريوت: دارالفكر.

القضايا العلمية يف تفساري معاارج التفكار ودقاائق التادبّر للشايخ        .(م2019) رميلة، باسم فارل.أبو

عبااادالرمحن حسااان حبنكاااة املياااداين دراساااة ونقاااد، رساااالة ماجساااتري، جامعاااة اخلليااال كلياااة     

 الدراسات العليا.

دبر البعااد الاادعوي يف تفسااري معااارج التفكاار ودقااائق التاا       .(م2020أبوزناااد، نبيلااة حممااد زهااري )   

للميااداين دراسااة يف اجمللااد األول، رسااالة ماجسااتري، جامعااة قطاار كليااة الشااريعة والدراسااات        

 اإلسالمية.

روح املعااااين يف تفساااري القااارآن العظااايم  .(ق1415اآللوساااي، راااهاب الااادين حمماااود بااان عباااداهلل )

 .ري عطية، الطبعة األوىل، بريوت: دارالكتب العلميةالسبع املثاين، حتقيق علي عبدالباو

إعجاز القرآن، حتقياق السايد أمحاد صاقر، القااهرة:      . الباقالين، أبوبكر حممد مب الطيّب )د.ت(

 داراملعارف.

أناوار التزنيال وأسارار التأويال، باريوت: دارإحيااء        .البيضاوي، ناصرالدين عبداهلل بن عمر )د.ت(

 التراث العرط.

اامياد هناداوي، الطبعاة األوىل،    خمتصر املعااين، حتقياق عبد   م(.2003) التفتازاين، سعدالدين

 بريوت: املكتبة العصرية.

عباادالرمحن حبنكااة امليااداين العااامل املفكّاار املفسّاار زوجااي كمااا      م(.2001اجلااراح، عائاادة راغااب ) 

 عرفته، الطبعة األوىل، دمشق: دارالقلم.

وي، دالئاال اإلعجاااز يف علاام املعاااين، حتقيااق عبدااميااد هناادا م(.2001اجلرجاااين، عباادالقاهر )

 الطبعة األوىل، بريوت: دارالكتب العلمية.

أمثااال القاارآن وصااور ماان أدبااه الرفيااع، الطبعااة       م(.1992حبنكااة امليااداين، عباادالرمحن حساان )  

 الثانية، دمشق: دارالقلم.

معااارج التفكّاار ودقااائق التاادبّر، الطبعااة األوىل،      م(.2006حبنكااة امليااداين، عباادالرمحن حساان )   

 دمشق: دارالقلم.
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البالغاة العربياة أسساها وعلومهاا وفنوملاا، الطبعاة        م(.2010مليداين، عبدالرمحن حسان ) حبنكة ا

 الثالثة، دمشق: دارالقلم.

قواعد التادبّر األمثال لكتااب اهلل عاز وجالّ، الطبعاة        م(.2012، عبدالرمحن حسن )حبنكة امليداين

 اخلامسة، دمشق: دارالقلم.

بيااان إعجاااز القاارآن )ضاامن ثااالث    .)د.ت( مو سااليمان محااد باان حممااد باان ابااراهي  اخلطاااط، أباا

رسااائل يف إعجاااز القاارآن(، حتقيااق حممااد خلااف اهلل أمحااد وحممااد زغلااول سااالم، الطبعااة          

 الثالثة، القاهرة: داراملعارف.

النكاات يف إعجاااز القاارآن )ضاامن ثااالث رسااائل يف      الرماااين، أبوااساان علااي باان عيسااى )د.ت(.   

إعجااااز القااارآن(، حتقياااق حمماااد خلاااف اهلل أمحاااد وحمماااد زغلاااول ساااالم، الطبعاااة الثالثاااة،    

 القاهرة: داراملعارف.

روش رناسي تفسري معارج التفكر ودقائق التادبّر/ مناهج تفساري معاارج      ش(.1390رهرب، سليمة )

 ،103-84، صص12يشه، العددالتفكر ودقائق التدبّر، جملة حديث اند

"ضااواب  التفسااري عنااد عباادالرمحن   م(.2017أمساااء عباادالرمحن ونصااار أسااعد نصااار )  زعيتاار، 

، 1، العااادد14دحبنكاااة املياااداين"، جملاااة جامعاااة الشاااارقة للعلاااوم الشااارعية والقانونياااة، اجمللااا 

 .238-213صص

الكشاااف عاان حقااائق غااوامض التزنياال وعيااون     م(.1998لزخمشااري، جاااراهلل حممااود باان عماار )  ا

األقاويل يف وجوه التأويل، حتقيق عادل أمحد عبداملوجود وعلي حممد معوض، الطبعاة األوىل،  

 الرياض: مكتبة العبيكان.

(. جمماع البياان يف تفساري القارآن، الطبعاة األوىل،      2006أبو علي الفضل بن ااسان ) الطربسي، 

 بريوت: داراملرتضى.

التبياااان يف تفساااري القااارآن، باااريوت: دارإحيااااء أباااوجعفر حمماااد بااان ااساااني )د.ت.(. الطوساااي، 

 التراث العرط.

املناسبات عند عبدالرمحن حسن حبنكة املياداين يف كتاباه    م(.2017عبدالرمحن، آالء امساعيل )

معارج التفكار ودقاائق التادبّر، رساالة ماجساتري، قسام الدراساات اإلساالمية جبامعاة املنياا يف           

 مصر.

"مالما  التفساري املوضاوعي يف  معاارج التفكار ودقاائق التادبّر         م(.2016عبدالغفور محيد، عفاف )

للشيخ امليداين ساورة ق منوذجاا، جملاة البحاوث العلمياة والدراساات اإلساالمية، العادد الثااين          

 .281-248عشر، صص

غاياة األمااين يف تفساري الكاالم الربّاااين،      م(.2018اين، راهاب الادين أمحاد بان امساعيال )     الكاور 

 الطبعة األوىل، الرياض: دارااضارة.
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 التفسري املظهري، باكستان: مكتبة الرردية. ق(.1412املظهري، حممد ثناءاهلل )

التعريااف بكتاااب معااارج التفكّاار ودقااائق التاادبّر، الطبعااة األوىل، دمشااق:        م(.2006مكااي، جمااد ) 

 دارالقلم.

مادارك التزنيال وحقاائق التأويال، حتقياق يوساف        م(.1998ت عبداهلل بان أمحاد )  لنسفي، أبوبركاا

 علي بديوي، بريوت: دارالكلم الطيّب.
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