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 لصالمستخ

القااااارآن الكاااااريم ااااااي العاااااد  واإلن اااااا  مااااان  يتنااااااو  لااااارا البحااااا  دراساااااة مااااان  
خااااااال   اااااايانة ااحتمااااااا  وعاااااادم التعماااااايم اااااااي   ااااااال  ا حكااااااام   ر ي م  ااااااد بااااااالتعري  
باااااااالمن   القرآناااااااي وبياااااااان مبااااااارل ساااااااماتي وملاياااااااا    ااااااام ي باااااااي ن الماااااااراد بمااااااان    ااااااايانة 

ااااال مادتاااااي علااااا  دراساااااة   ااحتمااااا  وكيفياااااة تنااااااو  المفسااااارين لاااااي تسااااامية  وو اااااف ا وتتركَّ
وقاااااد سااااااله الباحااااا  ايااااااي ماااااان   مبااااارل ااياااااااا القرآنياااااة التااااااي ورد اي اااااا لاااااارا الماااااان    

ااساااااتقراص الو ااااافي  كماااااا يلتااااالم البحااااا  بالجواناااااع الفنيَّاااااة المتَّبعاااااة ااااااي البحااااا  العلماااااي  
ل ااااااص  البحاااااا   لاااااا  النتااااااا   التاليااااااة   منَّ وي ختااااااتم بف ااااااارت ت ساااااا    ااسااااااتفادة منااااااي  وقااااااد خ 

ماااان    اااايانة ااحتمااااا  وعاااادم تعماااايم  ن ااااا  القاااارآن الكااااريم للمخااااالفين ماااان خااااال  
اااور  ا حكاااام    ؛ر ماااا ااااي م مااان الخيااار  وماااا عنااادلم مااان الحااا   وعااادم  م  ااام حق ااامك 

التمام القاااارآن الكااااريم ب اااارا الماااان   ي ع ااااد  ماااان ملاااام ا سااااباع المااااو رة اااااي قبااااو  الاااادعوة.و 
جلااااي  اااااي ك ياااار ماااان ااياااااا القرآنيااااة   اااااي  ن ااااا  المخااااالفين  ورلااااه وا اااا   القااااويم 

ا اااااي  ااياااااا التااااي تمااااا دراساااات ا اااااي لاااارا البحاااا .ومنَّ المفساااارين ولااااو مك اااار و ااااوح 
الحكااااام  -تناااااولوا و اااا  لااااارا الماااان   بعبااااااراا متنوعااااة تااااادور حااااو    عااااادم التعماااايم 

ااااااة  -ااساااااات ناص بعااااااد   ااااااال  الحكاااااام  -علاااااا  ا ك اااااار   ن ااااااا  المخااااااالفين اااااااي الحجَّ
 ااااايانة ااحتماااااا   والتعبيااااار ا خيااااار  -  ااااامم  ع  ت   عظم ااااام ب اااااي ة    م  بعاااااد الحكااااام علااااا

د باااااركر  ال اااااعراو   ااااااي  -رحماااااي اه-لاااااو ماااااا اخترتاااااي عنوان اااااا ل ااااارا البحااااا   وقاااااد تفااااارَّ
 ستة ع ر مو ع ا من تفسير .

 اااااااااايانة ااحتمااااااااااا   عاااااااااادم التعماااااااااايم  ماااااااااان    القاااااااااارآن  الكلماااااااااااة المفتاحيااااااااااة  
 اإلن ا .

mailto:1245abt@gmail.com
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ABSTRACT: 
This research addresses with the study of the Noble Qur’an approach 
to justice and fairness by preserving probability and not generalizing 
in the issuance of judgments, as it introduces the Qur’anic method 
and explains its most prominent features and advantages, then shows 
what is meant by the method of preserving probability and how the 
exegetes dealt with it in terms and description. In which this 
approach is mentioned, and the researcher has followed a 
descriptive- induction approach, and the research complied to the 
technical aspects followed in scientific research, and it is concluded 
with indexes that facilitate to benefit from it. 
The research concluded with the following results: 
-That the Noble Qur’an be fair to those who violate it through a 
methodology of preserving probability and not generalizing rulings, 
stating what is good in them, what they have of the right, and not 
neglecting them in their rights. It is one of the most important 
reasons effecting accepting the Da’wah. 
-The concern of the Noble Qur’an in this correct approach to 
redressing the violators, and this is evident in many Qur’anic verses, 
and it is more evident in the verses that have been studied in this 
research. 
-The exegetes have dealt with the description of this approach in 
various terms revolving around: (non-generalization - ruling at most 
- the exception after issuing the judgment - fairness to the violators 
in the argument after judging most of them in a formula that 
encompasses them - preserving of probability) and the last 
expression is what I chose as the title of this research, and was 
singularly mentioned  by Al-Sha'raawi - may Allah have mercy on 
him - in sixteen places of his interpretation. 
Keywords: Preserving of Probability, Non-generalization, Method, 

Quran, equity. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة 

 ن الحماااد ه  نحماااد  ونساااتعيني ونسااات فر   ونعاااور بااااه مااان  ااارور منفسااانا  ومااان 
ن ي ال  ااال لااد  لاي  وم ا د من سي اا معمالنا  من ي د  اه اال م   لي  وم  

  .ا عبد  ورسوليد    وم  د من محموحد  ا  ريه لي ا  لي  ا اه
 .[201]آل عمران:  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .[2النساء:]  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 .[02-00األحزاب:] َّ مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت

  ممَّا بعد
 بااا  ومااا  احساااع     ولااايت لااارا مااا  متباعاااياااا نَّ اإلساااالم ديااان العاااد  واإلن اااا

 المخالفين لي والمكربين بي.
كماا ااي - والعم  السداد اي القو و  بالعد  وقد ممر اه ج  وعال عباد  المومنين

  قاا حيا  - 1 ااية ال ال ة من خ بة الحاجة التي ابتادما  ب اا مقدماة لارا البحا 
 ع علاااااا  رلااااااهورتَّاااااا، َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ  جاااااا   اااااا ني

 .َّخت حت جت هب مب  خبُّ  الح العم  وم فرة الرنوع 

 ىي مي ُّٱل: قاا اا  والمخال  حي بالعد  اي القو  م  المو  -وعال ج َّ -وممر 
قا ار ا علا  ا حكاام العملياة اقا   با   اليت العاد   ، [251]األنعاا:: َّيي

 لو  ام  ل ا ولألحكام القولية كرله. 

                                 
يعلمها أصحابه، وقد كان السلف الصالح يقدمونها بين يدد  رروسده   هي خطبة الحاجة التي كان رسول هللا  1))

تلددف كتددس السدد ة طرقهددا وألظااهددا مددن مل -رحمدده هللا-وكتددبه  وملتلددف هدد ونه ت وقددد لتبخددألل اليددي  ا لبدداني 

 . 8م(: 4222-ه1241، مكتبة المعارف، 1. محمد ناصر الدين ا لباني، "خطبة الحاجة". )طالمطهرة
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والسااايرة   والسااانة الم  ااارة  ااااي ن اااوص الكتااااع الكاااريم ستفي اااة  ولااار  الحقيقاااة م
 مئ خئ حئ ُّٱ: قاااا  تعاااال   ااااي تعاملاااي مااا  معدا اااي الع اارة لنبيناااا محماااد 

 مجحج مث  هت مت خت حت جت هبمب خب  حب جب هئ
 جم يل ىل مل ُّٱوقااااااااا  تعااااااااال   [  8]الما اااااااادة  َّمخ جخ مح جح
  .[235]النساء:  َّ حن جن يم  ىم مم خم حم

اا  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ اااي اايااة الكريماااة  -جاا  وعاااال-ي   قولااوت مَّ
  حيا  بيَّن اا  مان  ن اا  المخاال  والعاد  معاي  اايما و  [12]سبأ:  َّ ىب نب
محاااد الفاااريقين مااان الموحااادين ومااان الم اااركين لعلااا  محاااد ا مااارين مااان ال اااد  منَّ 

مو  ي اااوال  م   سااواص كااان-مااا ساامعي محااد    الاار  ن   م  اوال ااال   ولاارا ماان الكااالم الاا
ااااقااااا  لماااان خ   ا  -ا ي ااااانام   ااااو  م   التعااااري   !  و هقااااد من اااافه  اااااحب    ع باااايو         

  ُّٱ:  ام قاا  تعاال   كاارعمحادنا ل     قوله للكارع   نَّ بالمجاد   ل  ال ر   ونحو  

ااااااااااااي  ولااااااااااارا مدخااااااااااا    [15]سااااااااااابأ: َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت
اااا بين ولااااو ملجااااور عنااااي  ؛ن ا و اإلن ااااا  م  حياااا  مسااااند اإلجاااارام  لاااا  المخااااا  

 . 1 "محظور  والعم    ل  المخا  بين ولو م مور بي م كور

 مك لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱ سااب  حااين قالااا  ملكااة     اه  وقااد  اادَّ 
ولي حين قالا رله القو  -د ق ا ل ا    اقا  تعال  م  ، [32]النما::  َّخل حل جل

قا  ابن جرير ال بر   "وتنال  الخبار من اا ، َّ جم هل ُّٱ  -كانا كاارة
تعااااال  -يقااااو  ، َّ جم هل ُّٱ عاااان الملااااوه اااااي لاااارا المو اااا  اقااااا  اه 

 . 2 "  وكما قالا  احبة سب  تفع  الملوه   را دخلوا قرية عنوة- ر  ك  ر  

                                 
، بيدرو:: رار 1"، لحقيدل يوسدف علدي بدديو  )طمددار  الت ييدو وحقداال التلويدوعبد هللا بن أحمد ال سدظي، " 1))

 بتصرف يسير. 24: 3م(، 1118-ه1211الكل  الطيس، 

، م سسدة 1حمد بن جرير الطبر ، "جامأل البيان فدي للويدو القدر،ن"، لحقيدل: أحمدد محمدد هداكر، )طمانظر:  4))

 . 252: 18م(، 4222-ه1242الرسالة، 
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ع ااص كا    ي ويودب م ب را ا دع العظيم الار  لاو اإلن اا   ي متباع  ب  ر  رآن ي  االق    وا 
 ا لنا اي الدين.ولو كان مخالف    يحقَّ  ر  ح   

  عان ال اي ان ي قاا   باي لريارة منَّا وجاص اي الحدي  ال حي  عان النباي 
 . 1 «وع  ر  ك   و  ل  و   ه  ق  د     »

ا سيرة الب ار المعلوماة بنقا  الماورخين وبسانن اه ااي مخاال  الب ار و بااع م وممَّ 
دة لحكم القرآن يَّ و  ا ي م   ؛التي لي القانون العقلي لمن يريد الحكم ال حي  علي م

  مت خت ُّٱ العااااااد  علااااا  الم اااااركين والكفاااااار مااااان العااااارع والعجااااام بم ااااا  قولاااااي 
وقولاااااي اااااااي [  102ا عااااارا  ] َّ  مخ جخ مح جح مجحج مث هت

 مص  خص حص ُّٱ، ، وغريهااااا[30]األنعااااا:: َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱعاااادة آياااااا  
 ُّٱ ،[222]األنعاااااااااا:: َّ خي حي  جي  ُّٱ  [37  والنمااااااااا  00ياااااااااونت ] َّ جض
 خل ُّٱ ،[8]الت باااااااااااااااااااااااا : َّ زب  رب  ُّٱ ،[00]املؤمناااااااااااااااااااااااا ن: َّ خس  حس جس
 . 2 روم   لرا ك ي [22]الفرقان:  َّخم حم جم يل ىل مل

ااان خاااال  ا ♦ ااان من جاااي ااااي  -تبااااره وتعاااال -لتَّااادب ر ااااي كتااااع اه وم  نجاااد منَّ م 
العاااد  واإلن اااا  عااادم التعمااايم ااااي   اااال  ا حكاااام  ولاااو مااان    قرآناااي  تناولاااي 
كااااام علااااا  ا ك ااااار  و ااااايانة  المفسااااارون ااااااي كتاااااب م بعبااااااراا مختلفاااااة  م ااااا   الح 

ااااة  جَّ ن ااااا  المخااااالفين ااااي الح   م ب ااااي ة  عظم ااااعلاااا  م   كااام  بعااااد الح  ااحتماااا   وا 
  لاارا علمااا  مسااتعين ا باااه -كمااا سااي تي بيانااي اااي  نايااا البحاا -  و يرلااا  اامتعم  

عل  دراساة لارا المان   القرآناي العظايم مان خاال  اايااا القرآنياة  مبي ن اا مف وماي 
 وكيفية تناو  المفسرين لي. 

ا لوج اي  و ال  اه علا   مس   اه من ي ديني لل واع  ومن يجع  عملي خال  
 نبينا محمد وعل  آلي و حبي مجمعين.

                                 
، رار طددوا ال ةدداة، 1محمددد بددن عسددماعيو البلددار ، "صددحيح البلددار "، لحقيددل محمددد  هيددر ال اصددر، )ط 1))

دده(1244 ، 121: 3 ا فلجددا ه الموكددو فهددو جددااي،لوكيددو هددي ً  فتددر  او رجددً  ، كتدداا الوكالددة، بدداا ع ا وكخ

 .4311ح

 .117: 7 م(،1112"، )الهي ة المصرية العامة للكتاا، لظسير الم ارمحمد رهيد رضا، "انظر:  4))
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 أهداف البحث 

الك ااا  عااان ملمياااة المااان   القرآناااي ااااي  ااايانة ااحتماااا  ومكانتاااي مااان -1
 .دراسةخال  لر  ال

 التعري  ب را المن    وبيان كيفية تناو  المفسرين لي.-2
اااا-7 ن عاااادم عدلااااي دااااا   ااااب اا معااااداص اإلسااااالم التااااي يرمااااون ب ااااا القاااارآن م 

ن ااي لألديان وا  لفر  المخالفة.وا 
عااان ملمياااة اإلن اااا   وبياااان م ااار  ااااي  -بدراساااة لااارا المااان  -الك ااا  -4

 الدعوة من خال  كالم المفسرين.
التنبيي عل   رورة التحل ي ب افة العاد   وا خار ب ارا المان   القاويم لماا -5

 لي من م ر بارل اي  ي ا  الرسالة وتحقي  ال اية.
الاار   المو ااوعي ب اارا البحاا  -   ولااو بج ااد المقاا-  ااراص المكتبااة القرآنيااة -0

 جانع.ال من خال  لرايت من الدااع عن القرآن 
ي اح من   القرآن اي التعام  م  المخال .-3  بيان محاسن اإلسالم  وا 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 مبرللا   تعود مسباع اختيار  ل را المو وع وملميتي  ل  جملة من ا مور

 مساااااليبي  ومنالجااااي  وتعااااال   وت ااااوير   واسااااتنبا تاااادب ر كااااالم اه تباااااره  -1
 ني.عحج  الرد عل  المعر ين و 

 الت كيد عل   رورة السير عل  من   العد   وعدم التعميم. -4

منَّ ا خااار ب ااارا المااان   القاااويم ي ع اااد  مااان ملااام ا ساااباع الماااو رة ااااي دعاااوة  -3
 المخالفين.

يقت ار علا  العما   منَّ مكم  وجي لالمت ا  بما جاص ااي القارآن الكاريم ا -2
 بي دون ا خر ب ساليبي ومنالجي.

اااا ااااي كتااااع اه تعاااال   وقاااد ا مو اااوع   تنااااو لااارا البحااا  ي منَّ  -5 مستفي  
 تعر  لي المفسرون من عدة جوانع.

 ساا ام لاارا المو اااوع اااي بيااان ملمياااة معراااة ماان   القااارآن  اساايما ااااي  -2
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 التعام  م  المخال .

ااان الدراسااااا التاااي حاجاااة المجتمااا  وحاجاااة المكتباااة القرآن -7 ياااة  لااا  ملياااد  م 
 تك   عن المن   القرآني اي الو   والخ اع.

  علااا  ملااا  البا ااا  والااارد    م ااااركة لااارا البحااا  ااااي الااادااع عااان القااارآن -8
ب ال ا.ج  ج  ح   ودح      م وا 

 مشكلة البحث وتساؤالته 
ااااان من جااااي ااااااي العاااااد   -تبااااااره وتعاااااال - نَّ المتاااادبر ااااااي كتاااااع اه  يجااااد منَّ م 

 ا   عدم التعمايم  ولاو مسالوع ومان   قرآناي تناولاي المفسارون ااي كتاب م واإلن
لااارا يحااااو  الباحااا   ااااي لااارا بعبااااراا مختلفاااة  وي عبَّااار عناااي بااااا  يانة ااحتماااا    

اااي  ااوص ااياااا القرآنيااة  ماان خااال  اإلجابااة عاان  الماان   القااويم البحاا  دراسااة لاارا
 ا س لة التالية 

 ما مف وم  يانة ااحتما ؟ -1

 ما مف وم المن   القرآني؟-2

 المن   القرآني؟ وسماا ما مبرل ملايا-7

 ما ملمية معراة لر  ا ساليع؟-4

 كي  تناو  المفسرون لرا المن   تسمية وو ف ا؟-5

 كي  تناولا ااياا القرآنية لرا المن  ؟-0

 حدود البحث  

 اايانة  ماان   العااد  واإلن ااا  ماان خااال  مساالوع تناولاااااياااا القرآنيااة التااي 
اا ودراساات ا دراسااة  تحليليااة  ااحتمااا    ن ااااي ماا   ان خالل اايظ اار م  عااد  القاارآن وا 

المخالفين  كما تجدر اإل اارة  لا  اقت اار الباحا  علا  مبارل اايااا التاي تخادم 
 مو وع البح   وتناسع حجمي.

 الدراساة السابقة 
ااا    -حساااع بح اااي وا  العاااي-لااام يساااب   عااادم -مو اااوع  ااايانة ااحتماااا   من ب ح 
باعتبااار  جانبااا  ماان جوانااع ماان   القاارآن الكااريم اااي العااد  واإلن ااا    -التعماايم

نمااا ورلااه بعااد الرجااوع  لاا  موعيااة البحاا  ومحركاتااي   وقفااا  علاا  دراساااا  تناولااا وا 



 

 
522 

العد  اي القرآن الكريم  ما بسياقي العام؛ ك مر اه تباره وتعال  بالعد    مو وع
  اه تعااال   واااي حقااو  النااات  والعااد  ماا  والن ااي عاان الظلاام  والعااد  اااي حاا

اللوجااااا  و ماااراا رلاااه  مو بساااياقي المتعلااا  باااالموااقين والمخاااالفين؛  ا من لااار  
اان منااواع   وااا  الماان   الاار  تناولااي لاارا البحاا الدراساااا لاام تكاان  ااا م  والاار  ي عااد  نوع 

اي ااااا لاااارا التااااي ورد  ااياااااا القرآنيااااة مباااارل التفسااااير المو ااااوعي المتم  اااا  اااااي جماااا 
ن ااااي ماا  ودراساات ا دراسااة  تحليليااة  ت باارل  ا ساالوع  ماان   القاارآن الكااريم اااي عدلااي وا 
 المخالفين. 

 ما يلي ك -بحسع ما وقفا عليي- لر  الدراسااو 
العليال الحكماة آ  حساين  رساالة  اه بان عباد العد  اي القرآن الكريم  عباد -1

 لا.1417بالريا   ماجستير  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
ماان   القاارآن اااي  ن ااا  المواااا  والمخااال   محمااد عبااات مباااره عبااات   -2

-لااااااا1474رسااااااالة ماجسااااااتير  جامعااااااة مم درمااااااان اإلسااااااالمية بالسااااااودان  
 م.2017

موساوعة التفساير المو اوعي للقارآن الكاريم    ارا  وتحريار  مركال تفساير  -7
 اإلن ا .-م  مو وع  العد 2012للدراساا القرآنية  

 افة البحث  إض
 تبرل ملم   اااا لرا البح  اي ا مور التالية  

بااارال ملمياااة اساااتخدام لااارا المااان   ااااي  -1  ي ااااح مف اااوم  ااايانة ااحتماااا   وا 
 الدعوة والخ اع.

تحلياااا  ااياااااا التااااي تناولااااا لاااارا الماااان  ؛ ماااان خااااال  التركياااال علاااا  لاااارا  -2
 الجانع اي ا.

 خطة البحث 
ومساباع اختياار     وملداااي  لمياة المو اوعم ومادخ   ااي  ينقسم البحا   لا  مقدماة

  وحااادود    ااام تم ياااد  وتسااااواتي  والدراسااااا الساااابقة  ومااان   البحااا   وم اااكلتي
 الاللمة.  بالف ارت العلميةمريال    وخاتمة  ناومبح 

 وايي م لبان  التمهيد،
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 الم لع ا و   التعري  بالمن   القرآني.

    القرآني.المن وملايا الم لع ال اني  مبرل سماا

 وايي م لبان المبحث األول  صيانة االحتمال، 

ا.  الم لع ا و   معن   يانة ااحتما  ل ة وا  الح 

  را المن   من ج ة الو   والتسمية.لن يالم لع ال اني  تناو  المفسر 

المبحااث الناااني  دراسااة الياااة القرآنيااة التااي تناولااة صاايانة االحتمااال كماانهج 
 م الع    وايي  ال ةقرآني

 ٰى ين ىن نن من ُّٱ  اااايانة ااحتمااااا  اااااي قولااااي تعااااال   الم لااااع ا و  
 .[35]آ  عمران  ااية  َّ ني مي  زي ري

 مج حج مث ُّٱ الم لااااع ال اااااني   اااايانة ااحتمااااا  اااااي قولااااي تعااااال  
 .[200]البقرة: َّجخ مح جح

 جت هب مب  خبحب جب ُّٱ الم لع ال ال    يانة ااحتما  اي قولي تعاال  
 .[117]آ  عمران  ااية  َّ خت حت

 ب لم النتا   والتو ياا. نم خاتمة
 منهج البحث  

 التحليلي للمو وع وا  ااتي  الو في يتلخص من   البح  اي ااستقراص

  يانة ااحتما . من  ااياا القرآنية التي ورد اي ا  مبرل تتب  وجم  ●

  واساااتنبا  الفوا اااد  جماليًّاااادراساااة لااار  اايااااا القرآنياااة وتفسااايرلا تفساااير ا  ●
 ل داياا القرآنية التي تتعل  بمو وع البح .وا

 علو ااياا القرآنية داخ  البح   بركر اسم السورة ورقم ااية. ●

اا د  تخااري  مااا ياار   ●  ن كااان -ن حاادي   مو م اار  ماان ال ااحيحين مو محاادلما م 
اا-ايااي ا ام  ماا  اإل ااارة  لاا  الحكاام عليااي ق ااد ر   ن كتااع الساانة ا خاار   وا 

 ااست اعة.

 والنقواا من م ادرلا ا  يلة. تو ي  ا قوا   ●

اااااا ن و  -بيااااااان معاااااااني المفاااااارداا ال ريبااااااة  ● ماااااان كتااااااع ال ريااااااع مو  -اد  ج 
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 المعاجم.

 نسبة  ا بياا ال عرية  را و ر د ا  ل  قا لي ا  وعلو لا  ل  م ادرلا. ●

 مراعاة عالماا الترقيم و ب  ما ي  ك  من الكلماا. ●

 ولم اي البح  باخت ار.الترجمة لألعالم  ير الم  ورين الواردة مسما ●

 خدمة البح  بف ارت ت س     ااستفادة مني. ●
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 تمهيدال
 وفيه مطلبان  

 المطلب األول  التعريف بالمنهج القرآني. 
 المطلب الناني  أبرز سماة ومزايا المنهج القرآني.
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 الم لع ا و   التعري  بالمن   القرآني

  في اللغةالمنهج 
 . 1  منالو ون اج    ن وج  والجم   ال َّر ي  الوا    ولو    النم خور من 

ا ب ي ن ا.استبان  و ار ن   ج    يقا   م ن      ال ري    م   ا وا ح 

ااا  ال رياا  ااا    ون   ج  ت ااي  لااه. ون   ج   را مبنتااي ومو ااحتي. يقااا   اعماا  علاا  مااا ن   ج 
ت ن      س بي     اال ري  مي     . 2 يسله مسلك ي  االن  م  را سلكتي. واالن ي س 

  في االصطالحالمنهج 
المااان   ااااي المعنااا  اا ااا الحي  موااااا   لمعناااا  الل اااو   ااااالمن    لاااو المساااله 

 . 7 عيرا ال ريعة ل اين كما است  عير لل ري  اي الد  است  وال ريقة  حي  
 تعريف )المنهج القرآني( باعتباره مصطلًحا مركًبا 

ااا مااان   القرآناااي كم ااا ل   مركاااع  ولكااان بعاااد الرجاااوع ن عااارَّ  اللااام مقااا  علااا  م 
للمعناا  الل ااو  للماان    وبعااد اا ااالع علاا  الدراساااا القرآنيااة التااي تناولااا لاارا 

الاااااادعو  اااااااي    والماااااان   4 الكااااااريم القاااااارآن ماااااان   اااااااي الم اااااا ل  م اااااا   التوبااااااة
   0 الكااااريم اااااي الت بااااا القاااارآن   وماااان   5 الكااااريم ماااان خااااال  سااااورة البقاااارة القاااارآن

                                 
، بيددرو:: رار العلدد  1"، لحقيددل رمددي  م يددر بعلبكددي، )طجمهددرة الل ددةمحمددد بددن الحسددن بددن رريددد، "انظددر:  1))

 . 218: 1 م(،1187للم يين، 

، بيدرو:: رار العلد  2لحقيدل أحمدد عبدد ال ظدور عطدار، )ط "،الصدحاحعسماعيو بن حمار الةدوهر ، "انظر:  4))

 . 322: 1م(، 1187-ه1227للم يين، 

"، لحقيل محمد عبراهي  سلي ، )القداهرة: رار العلد  للاقافدة الظروا الل ويةالحسن بن عبد هللا العسكر ، "انظر:  3))

 .418 :وال ير والتو يأل(

م(: 1117، )51مةلددة البحددوس ايسدد مية سددليمان بددن صددالح القرعدداو ، "التوبددة فددي مدد هم القددر،ن الكددري ".  2))

434.  

، "الكاارم ماال سااةل ساا ةة البقاارة الاااع يف ا القاارآن املاان  حسااا الرساا ل  اااان  ااباح ،   5))
 :(. 1022أ: دةمان اإلسةمي ، )جامع  

، )جامعااا  الريمااا  ، "الكااارم ا الت:باااس: دةاسااا  م  ااا عي  القااارآن ن  قسااايم  ماااا ع"ياااان،  مااا 6))
 : .ةسال  دكت ةاه:(، 1021

https://search.mandumah.com/Record/563693
https://search.mandumah.com/Record/737473
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 االح اإل   ومان   2 ااي التربياة القرآن   ومن   1 اي  رت اإليمان القرآن  ومن 
   المن   القرآني ب ني  عر    يمكنني من م   7 القرآن يا

  سواص ا تملا علا  محكاام مو مخباار مو مخاال  مو القرآن اي عر  آياتي  ريقة  
 لداياا قرآنية. 

 ر يرادا اااا ا سااالوع والقاااانون والتعبيااار بمفاااردة ال ريقاااة منساااع وم ااام  لااارله كلاااي  
 والمسله.

 

 المطلب الناني
 المنهج القرآني ومزايا أبرز سماة 

 نَّ المقاارر عنااد ملاا  العقاا  والعلاام منَّ  اار  العلاام ب اار  المعلااوم  االحاادي  عاان 
ساااماا المااان   القرآناااي لااايت بمعااال   عااان الحااادي  عااان خ اااا ص القااارآن الكاااريم 

رآن الكريم وملاياا  المتعلقاة بمن جاي  ساواص وملايا   لرا س سرد لالنا خ ا ص الق
 كان التعل  مبا ر ا مو  ير مبا ر. 
اان رلااه علاا  ساابي  اإلجمااا     عجااال  اااي نظمااي ومساالوبي ووقعااي  ومنَّااي ا يعلااو ام 

ر اااو  العقاا  والعا فااة   علاا  ما ااام العامااة  وا يق اار عاان م الااع الخا ااة  وا 
حكام سرد   وتعادد مسااليبي  و  اتحااد معانياي  وجمعاي باين اإلجماا  وجودة سبكي  وا 

يجاااال لفظاااي مااا  واااااص معناااا   وتااا  ير  باااال تااا   ر  وت اااوير معانياااي باااال  والبياااان  وا 
خبااار  عاان  ق ااور  وتمي اال  اااي  ريقااة ت ليفااي  وعاادم م ااادمتي الحقااا   العلميااة  وا 
الم يَّبااا  ووقاوع التحااد  باي  وات ااا  ساند   وتاا  ير  ااي النفااوت  ومناي ا ي نسااع 

  لااااا  اه تعاااااال   وحرماااااة ت ويلاااااي بمجااااارد الااااارم   وتع اااااد اه بحفظاااااي  وواااااااو   ا
 .  4 بحاجاا الب ر  وتيسير حفظي وتالوتي  ووجوع تعالد   والتحرير من نسياني

ا واتَّسم   من ابسماا ك يرة  وملايا عديدة   كما تميَّل مي  

                                 
 . 52م(: 4215، )332البيان مةلة محمد بن هاكر اليريف، "م هم القر،ن في غرس اييمان".  1))

 . 12-12 :م(1171، )78الوعي ايس مي محمد هديد، "م هم القر،ن في التربية".  4))

  .47-42م(: 4215، )52مةلة حراء لطف هللا بن م  عبد العظي ، "م هم ايص ح في القر،ن".  3))

-ه1217 الريدا:: مكتبدة العبيكدان،، 1"، )طخصداا  القدر،ن الكدري فهد بن عبد الدرحمن الرومدي، "انظر:  2))

 . 452م(: 1117
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 ساابحاني   ومااا كااان ماان اه-جاا  وعااال-ماان اه  وحااي   ا ااو  وحاادا المصاادر -
ومن يكاااون م اااتمال  علااا  الخيااار والرحماااة والحكماااة  دَّ وتعاااال  العلااايم الحكااايم ااااال ب ااا

علااا  ما ااا  خلقاااي مااان الب ااار   منللاااي -جااا  وعاااال- اه واإلتقاااان  ااااالقرآن كتااااع
 .ولو جبري    بواس ة ما   خلقي من المال كة

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ: قااااااا  تعااااااال 
 .[292-291]الشعراء: َّ ري

ااااا وا خلااااال  وا ا ااااا راب    مب زب ُّٱا  قااااا  تعاااااال   ولاااارا ا تجااااد اياااااي تناق  
 .[82]النساص  َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب

 ااابي ي   م   منَّاااي [27اللمااار ]  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱوقاااا  تعاااال   
 .ا اي ال د  واإلحكام واإلتقان واإلعجالبع ي بع   

 ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ   قا  تعال  النباة وعدم االضطراب والتناقض -
  اه كتابي من يت ر   ليي با    انلَّ  [ 42ا لا ]  َّ ين ىن نن من زنرن  مم

 مم ام يل ُّٱ قاا  تعاال    كماا ج ة من الج اا ن م     م  ر  ي     مو يدخ  عليي ما ي  
 ي  ل ااك  ولاام ي    اقااد تكفاا  اه جاا  وعااال بحفظااي [2]الحجاار   َّ نن من زن رن
اقاد وكا  اه حفظ اا  لل اا  ولار  ميالة   السابقةن خلقي  خالا ا للكتع م    ل  محد  

 ن كتع اه المنللة عل  منبيا ي.ا توجد اي  ير القرآن م  

[  130البقااارة ] َّمك  لك خك حك جك مق ُّٱ قاااا  تعاااال    حكماااه باااالح  -
اااااااالقرآن حاااااا   [ 105النساااااااص ] َّ جع مظ حط مض خض ُّٱوقااااااا  تعااااااال   

ااال ين ا  ؛ -حاني وتعاال ساب-ومنل  بالح   وك  ما ايي حا ؛  ناي كاالم الحا  
 َّىن نن  من زن رن ُّٱ وا يق ااااي  ا بااااالح   قااااا  تعااااال     ا بااااالح 

 . [92]البقرة:

 حئ جئ يي ىي ُّٱ  يقااو  اه تعااال  مخا بااا نبيااي   عالميااة رسااالته -
بع ااااون  لاااا  مقااااوام م اكااااان ا نبياااااص السااااابقون ي  [  28سااااب  ]  َّ هئ مئ  خئ
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ااا ا خا اااة  مماااا النباااي  : ساااالتي لاااي الخاتماااة  قاااا  تعاااال لعماااوم الخلااا   ور  ب ع 
  ولي المنجية لمن آمن ب ا وعم  بما [40]ا حلاع  َّمف خف حف جفُّٱ

ن مل  النار  اقد نسخ اه ج  وعاال ن كفر ب ا ومعر  عن ا ا و م  م   اي ا  وك   
وقاااا  [  48]الما ااادة  َّىث  نث  ُّٱ قاااا  تعاااال    باااالقرآن كااا  الكتاااع الساااابقة

 َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ تعااااااال  
 .[85]آل عمران:

ااد  ب ي اااد     ا  »منَّااي قااا      عاان رسااو  اه وعاان مبااي لرياارة  مَّ و الَّاار   ن ف اات  م ح 
م ن ب الَّاار    ل اام  ي ااو  ااوا  و  اار ان ي     اامَّ ي م  ااة  ي   ااود    و ا  ن    اان  ل اار    ا   مَّ ااد  م  اام    ب ااي م ح  ي س 

ل ا  ب ي     اَّ ك ان  م   س  اع  النَّار  م ر  ح   . 1 «ن  م   
وااي لارا يقاو  اه تعاال     تبيانه لكل شيء مما يحتاج إليه في أمور الادين -
اال  يص مان مماور الادين [ 82]النح    َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ

 والحال  والحرام وال واع والعقاع يحتاج  ليي العباد  ا وبياني اي القرآن.

  ا مناي عماوم عرااي ااي دا ارة    د العماومقا  ال الر ابن عا ور  "ك   ايص  يفيا
كماا  ا خاال   وتقاويم  ما لم لي تجايص ا دياان وال ارا    مان   االح النفاوت  وا 

اا ن ااسااتدا  علاا  المجتماا  الماادني  وتبيااين الحقااو   ومااا تتوقاا  عليااي الاادعوة م 
  وماااا يااا تي ااااي خاااال  رلاااه مااان الحقاااا   العلمياااة الوحدانياااة  و اااد  الرساااو  

الكونياااة  وو ااا  محاااوا  ا مااام  ومساااباع االح اااا وخساااارلا  والموعظاااة والااادقا   
 . 2 ن قوانين م وح ارات م و نا ع م"  رله م  بآ ارلا ب والد التاريخ  وما يتخلَّ 

 ومساااد   ومعاااد    القااارآن ي اااد  للسااابي  وال ريااا  التاااي لاااي م اااوع   وبااايَّن تعاااال  منَّ 
 .[9:]اإلسراء  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ اقا  تعال    ومر د

                                 
 ،، كتاا اييمان، باا وجوا عيمان أهو الكتاا برسدالة ايسد ممسل  بن الحةاج ال يسابور ، "صحيح مسل " 1))

 . 422، ح132: 1

 . 453: 12م(، 1182"، )لونس: الدار التونسية لل ير، التحرير والت ويرمحمد الطاهر ابن عاهور، " 4))



 

 
522 

  َّ رن مم ام يل ُّٱ قااا  تعااال    العاادل واصنصاااف مااا الموافاا  والمخااالف -
  وقاااااااا  [40]ا اااااالا  َّ هس مس هث مث ُّٱ   وقااااااا  تعاااااااال  [42]الك اااااا  

 .[208]آل عمران: َّ خم حم جم هل مل ُّٱ تعال  

 والمت م  للقرآن يجد اإلن ا  ما ال  ممام عينيي اي موا   عديدة مني.

 كم بالح  ولو كان الح  لكاار  قا  ج  وعاال من يح وقد ممر اه تعال  نبيي 
 جك مق حق مفخف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ

 [. 100-105]النساص  ااياا  َّمل خل  خك حك

مد    »علا  م امون ااياة  قاا  رساو  اه     ماا ياد   وقد جاص اي سانة النباي 
 . 1 «ا مانة  ل  من ا تمنه  وا تخن من خانه

  يكون التعميم لو الح . مام الحكم  ا حينعم  ا و ا ي    ولكرا عادة القرآن
 مة ستكون محور الحدي  اي لرا البح .ولر  الس  

 

                                 
: 3سليمان بن ا هعث السةستاني، "س ن أبي راور"، لحقيل محمد محيي الدين، )بيرو:: المكتبة العصدرية(،  1))

، "س ن الترمدذ "، لحقيدل بيدار عدوار معدروف )بيدرو:: رار الترمذ محمد بن عيسى و ؛3532ح، 412

 ، وصححه ا لباني. 1422ح، 555: 4م(، 1118ال را ايس مي، 
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 المبحث األول
 صيانة االحتمال.

 وفيه مطلبان  
المطلااب األول  معنااا صاايانة االحتمااال لغااة 

 واصطالًحا. 
هااااا ا لن يتنااااااول المفسااااار المطلاااااب النااااااني  

 .ةالمنهج من جهة الوصف والتسمي
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 المبحث األول
 صيانة االحتمال.

  وفيه مطلبان  
 

 الم لع ا و 
ا  معن   يانة ااحتما  ل ة وا  الح 

 أواًل  معنا الصيانة 

ي انة  يقا    ن ا و   و  وان  ك  م ا  نا  ا يي   وب     ان  ال يص     يان وال   ا م و وال  
 . 1 ن حو 

ي  حما  ووقا    ممينقا    ان الما   ونحو    حفظي اي مكان ي  و  ر    و ان ع 
  و ان ع د    حااظ عليي  و ان ماص  وج ي  حااظ عل  كرامتي  مّما يعيبي

 . 2 شو ان لسان ي  حبسي عن ك    قو  ااح
 من مدار لر  المادة عل  الحفظ والحماية والوقاية. يتبيَّن مما سب 

 نانًيا  معنا االحتمال 

مني   حملي   ولو ااتعا     ال يص   بمعن م در احتم    االحتمال في األصل
 . 7 ي  ومت يص   ن يقا  ايي بخالا   ومعنا   من لرا الحكم المركور  قاب   

الرلن اي النسبة  د    ما ا يكون ت ور  رايي كااي ا  ب  يترد  قي  اي تعريفيو 
 . 4 بين ما  ويراد بي اإلمكان الرلني

 . 5 واإلمكان وا رجحية عل  الجوال      ما يد  و  ولو بعبارة م

                                 
 . 122: 4 "،ة الل ةجمهرابن رريد، " 1))

: 4 م(،4228-ه1241: عدددال  الكتدددس، 1"، )طمعةددد  الل دددة العربيدددة المعاصدددرةأحمدددد ملتدددار عبدددد الحميدددد، " 4))

1338 . 

: مكتبددة السددوار  1"، لحقيددل محمددور ا رندا)وط، )طالمطلدأل علددى ألظدداا المق دألمحمدد بددن أبدي الظددتح البعلددي، " 3))

 . 13 م(:4223-ه1243للتو يأل، 

 . 14 م(:1183-ه1223، بيرو:: رار الكتس العلمية، 1"، )طالتعريظا:محمد الةرجاني، "علي بن  2))

 . 523: 1 "،معة  الل ة العربية المعاصرةأحمد ملتار، " 5))
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  ( باعتباره لفًظا مركًباصيانة االحتمال)نالنًا  معنا 
 كم.اي الح   التعميم   عدم   معن   يانة ااحتما  كمركع   ااي 

 وسي تي اي المبح  التالي مرادااا لرا المعن  عند المفسرين.
 

 

 املطلب الثاني

  اذا املنج  نن هج  الصف  والسسي هلن يتناول املفسر 

تنوعا واختلفا عباراا المفسرين اي تسميت م وو ف م ل را المن     ا منَّ لارا 
 ااختال  ي ع د  م ن باع التنو ع  ا التَّ اد  وتدور عبارات م حو  ما يلي 

  يانة ااحتما . -
 عدم التعميم. -
 الحكم عل  ا ك ر. -
 ااست ناص بعد   ال  الحكم. -
 . محكم عل  معظم م ب ي ة تعم  بعد ال ن ا  المخالفين اي الحجة  -

لارا  [ 24ساب  ]  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ  قا  القر باي 
ي علاا  وجااي اإلن ااا  اااي الحجااة  كمااا يقااو  القا اا   محاادنا كااارع  ولااو يعلاام منَّاا

  باا  علاا  واحااد    اااحبي كااارع. والمعناا   مااا نحاان ومنااتم علاا  مماار   ومنَّ    اااد 
 . 1 "ولو منتم وااخر  ا     ولو نحن ممرين مت ادين  ومحد الفريقين م تد  

ودقتاي ااي الحكام   ا عاد  القارآنا اي التفسير مرار  نَّ وقا  محمد ر يد ر ا  "وقد بيَّ 
 . 2 بعد   ال  الحكم العام" ييست ن وم  بالفساد عل  ا مم   ر يحكم عل  ا ك ر

: [223]آل عماران: َّحب جب ُّٱ: وقا  ال الر ابن عا ور عناد تفساير قولاي تعاال 
اا"اساات نا  ق   اا  ا فااة   د بااي  ن ااا      ن ملاا  الكتاااع  بعااد الحكاام علاا  معظم اام م 

 َّ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ  مااا مااااد  قولاايا ل  ب ااي ة تعم اام  ت كيااد  

                                 
، القداهرة: 4"، لحقيدل أحمدد البرروندي وعبدراهي  أطظدي ، )طالةامأل  حكدام القدر،نمحمد بن أحمد القرطبي، " 1))

 . 418: 12 م(،1122-ه1382رار الكتس المصرية، 

 . 117: 7 "،لظسير الم اررضا، " 4))
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 لاا  الكتاااع المتحااد  عاان م  َّجب ُّٱ    اال اامير اااي قولااي[110]آ  عمااران 
 . 1 "ا  ولم الي ودآنف  

 مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ُّٱ وقاااااا  عناااااد تفساااااير  لقولاااااي تعاااااال  
علا   بعد من جارا تلاه المارام    لفري  من م  ن ا     "[00]الما دة  َّ نئ

 . 2 مك رلم"
وقااا  محمااد مبااو للاارة  "اللعنااة من اابة علاا  الاارين كفااروا  وليسااا علاا  عمااوم م  
ن كااان الااارين آمناااوا بنساابت م للااارين كفاااروا  ورلااه مااان  ن ااا  اه ااااي محكاماااي  وا 

 مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ُّٱ   كماااااااا قاااااااا  تعاااااااال  ا قلااااااايال  عااااااادد  
 . 7 "[00]الما دة  َّ نئ

  قلنا[  "100]البقرة   َّجخ مح جح ُّٱ  قولي تعال عند تفسير  ل وقا  ال عراو 
ا قانون  يانة ااحتما ؛  نَّ   لرا يسم   نَّ  ن من م من  ان الموا ي   ومن م م 

ااا اااد  ماااا عالاااد اه علياااي  ومااان م مااا ال   ن كاااان يرياااد من يعتنااا  الااادين الجدياااد  م 
 . 4 م"عليي ال َّالة والسَّال-محمد ويومن ب
 مع جع  مظ حط مض خض ُّٱ يقااو   -ساابحاني وتعااال - والحاا   وقااا   "
انظار  لا  ا ماناة والدقاة.. اريا  مان م لايت كل ام.. لارا لاو ماا  [35]البقرة  َّ جغ

ن م    بحي  تقو  ؛التعميم نظرية  يانة ااحتما .. ولي عدم   لماستنب  مني العا
اااات اااا  احتماااااا  ا كاااارا. ابااااد من جميع اااا ا مااااا ساااايومن مو سي اااار مو  اااااي من  خ  

ااا سااايخال .. لناااا اريااا  مااان ملااا  الكتااااع عرااااوا  ااافاا رساااو  اه  ن التاااوراة م 
  آمنوا باي  ولاواص لام يحرااوا كاالم اه. لاو من القارآن جااص ع  واإلنجي .. وعندما ب  

 . 5 م"ا لت يرا نظرة الكاارين لإلسالبالحكم عامًّ 

                                 
 . 57: 2 "،التحرير والت ويرابن عاهور، " 1))

 . 452: 2 "،التحرير والت ويرابن عاهور، " 4))

 . 4318: 5 "، )رار الظكر العربي(، هرة التظاسيرمحمد بن أحمد أبو  هرة، " 3))

 . 285: 1 م(،1117"، )مطابأل أخبار اليوم، لظسير اليعراو محمد متولي اليعراو ، " 2))

  .222: 1اليعراو ، "لظسير اليعراو "،  5))
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 لرا التعبير اي عدة آياا من القرآن الكريم  من ا  وقد تكرر

 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ُّٱ قولااااااااااااي تعااااااااااااال  
  َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف
 . 1 [101]البقرة 

 جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ وقولي تعاال  
[226]البقرة: َّ ىن من خن حن

(1). 
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :وقولي تعال 

[13ل عمران:]آ َّ يه ىه مه جه ين ىن
(3). 

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: وقولااااااي تعااااااال 
[08]آل عمران: َّ خن حن جن يم

(2). 

 خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم ُّٱ وقولاااي تعاااال  
َّ هي مي

 
[200]آل عمران:

(5)  . 
 حب جب هئ مئ  خئ حئ ُّٱ: وقا  سيد  ن او  عند تفساير  لقولاي تعاال 

  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب
قاد و اف م بخمات  افاا  -سبحاني- تر  منيا نا [  122]آ  عمران  َّمخ
ماان القاارآن  و  ااارة قلااوب م  واااي لاارا  ن ااا     علاا   اافاص نفوساا م تااد    ؛كريمااة

 الكريم للم تدين من مل  الكتاع.

                                 
  .285: 1اليعراو ، "لظسير اليعراو "،  1))

 . 232: 1اليعراو ، "لظسير اليعراو "،  4))

 . 1383: 3اليعراو ، "لظسير اليعراو "،  3))

 . 1521: 3اليعراو ، "لظسير اليعراو "،  2))

  .1228: 3او ، "لظسير اليعراو "، اليعر 5))
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 ُّٱ  تعاال  ومان رلاه قولاي   ر  و  اي ك ير مان س ا وقد ركر القرآن ما ي بي لر  ااية  
 جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خبحب جب
 ُِّّ َّ ٍّ ُّٱوقولاااااااااااااي تعاااااااااااااال   [  117ن ]آ  عمااااااااااااارا  َّ مح
 .(2)[ 66]املائاة:  َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ
 مض خض حض جض مص ُّٱ عنااااد تفسااااير قولااااي تعااااال   ي  ل ااااي  ح  وقااااا  الل  
اااا  ااااريحة     "ولاااار   اااا ادة  [152ا عاااارا  ]  َّ جع مظ حط ن اه تعااااال  م 

ااا ن منَّ ي  ب ااات   ن قاااوم موسااا  جماعاااة ت اااد  باااالح   وتاااومن باإليماااان الحااا   وتر اااد م 
لاااا  اإليمااااان ال ااااحي  والخياااار  وتااااد  علاااا  ماااان   ااسااااتقامة  وتحكااااام النااااات  

بمقت ااا  العاااد  اإلل اااي الواجاااع اتباعاااي ااااي الق ااااص دون جاااور مو ظلااام  لاااواص 
 . 2 "ا  اد القرآن ب م ؛الجماعة التدوا واتقوا وعدلوا

 

                                 
 . 381 :4 (،1118-1117، القاهرة: رار نهضة مصر، 1"، )طالتظسير الوسيطمحمد سيد ط طاو ، " 1))

 . 731: 1 "،التظسير الوسيطط طاو ، " 4))
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 المبحث الناني
دراسة الياة القرآنية التي تناولة صيانة 

 ني.االحتمال كمنهج قرآ
 وايي  ال ة م الع 

 نن من ُّٱ  المطلب األول  صايانة االحتماال فاي قولاه تعاالا
 .[52]آل عمران: اآلية  َّ ني مي  زي ري ٰى ين ىن

 مث ُّٱ: المطلب الناني  صيانة االحتمال في قولاه تعاالا

 .[011]البقرة: َّجخ مح جح مج حج
 جب ُّٱ  المطلااب النالااث  صاايانة االحتمااال فااي قولااه تعااالا

 .[001]آل عمران: يةاآل  َّ خت حت جت هب مب  خبحب
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 ىن نن من ُّٱ  يانة ااحتما  اي قولي تعال   الم لع ا و  
 اآلي  َّ ني مي  زي ري ٰى ين

مل  مماناة يودون اا وا يخونولاا   من م  ا فة   يخبر اه تعال  عن مل  الكتاع منَّ 
ياااود   -الماااا  الك يااار  ولاااي-ناااا محااادلم علااا  القناااا ير مااان النقاااود بحيااا  لاااو ممَّ 
لم ااي مقا  القليا   وما  لار  الخياناة  ا فة ملا  خياناة  يخوناه محاد   ليه  ومن م 

 َّ مح  جح مج حج مث ُّٱ ايقولون   با عرار البا لة لونال نيعة ا ن م يت وَّ 
 م ا  نَّ  ؛واستبحنا مموال م  ا العرعنَّ  را خ   م   ليت علينا جناح  [ 35]آ  عمران 

 . 1 مة ل م  ر  ح  
ن ا  القرآن ن ا عدي  ب  قا  محمد ر يد ر ا م   ا لارا القارآن وحاي   "ولاوا منَّ    وا  ن م 

اااه ل     ا  اا ااال  اإلنسااان م مااا كااان عااادا   ا وجاادا ايااي م اا  لاار  ال اا ادة؛  نَّ م 
ير  الف يلة المستترة اي خ ومي الرين يناو وني ويحاربوني؛ اي  د ل م ب اا  با  

نالنااات يعماا  عاان محاساان عاادو   مك اار   ا من ااا رم   ااي      الظااالرة المستفي ااة  وا 
 . 2 "ي نفا  وخداعيظن منَّ 

 اقااا    وقااد م ااار ال ااالر اباان عا ااور  لاا  وجااي تقااديم ا مااين ماان م علاا  الخااا ن
نما قدم عليي قولي  [ 35]آ  عمران   َّ  زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ "وا 

ر كااان ااااي  ؛ا لحاا  لااارا الفرياا  ن اااا    ن اإلن اااا  ممااا ا ااات ر بااي اإلساااالم  وا 
علااي م  والتعبياار ب اارا  بااي  ل اام خيانااة  ياارلم  اقااد  ااار النعااي  دياان م ي لعم اام منَّ 
اا ي ا مااين حين اار ا مليااة لااي  ا اااي منَّاا  نَّ  ؛ا لجماايع م ممياان م وخااا ن مالقااو  الم 

  عن رله كماا يتراا  المت االي ااي الماروصة عان    اتراَّ ي مخر  ا يبي  لي دين  تره حقًّ 
 . 7 "بع  المباحاا

                                 
"، لحقيدل عبدد ليسدير الكدري  الدرحمنعبد الرحمن بن ناصدر السدعد ، "و ؛511: 2 "،جامأل البيانالطبر ، " 1))

 . 121 م(:4222-ه1242: م سسة الرسالة، 1الرحمن بن مع  اللويحل، )ط

 . 383: 2 "،لظسير الم اررضا، " 4))

 . 485: 3 "،التحرير والت ويرابن عاهور، " 3))
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عظيم مان  اي عدة موا   من تفسير   ل  مق د   -مي اهرح-نبَّي ال عراو  كما 
الحا  سابحاني يخا اع النفاوت التاي يعلم اا   " نَّ  مقا د  يانة ااحتما  بقولاي 

قاد نللاا رحماة للناات مجمعاين  ويخا اع ب اا العاالم  دعوة محمد  ا و يعلم منَّ 
عل   لتي تد   ن مل  الكتاع  ولم الرين يعراون ااياا والعالماا اكلي بما ايي م  

ااي باورة  قد جعلوا دعوة محمد  ومن م منات    مجيص رسالة سيدنا رسو  اه 
  عورلم ليدرسولا ويومنوا ب ا. 

ملا  الكتااع  لقاا  الارين كفاروا ااي اإليماان  اه قد جع  الحملاة علا  كا    ولو منَّ 
ا لكن محمدًّ   نابرسو  اه  كنا نفكر اي من نومن  ونحن نريد من ننفر تعاليم اه ل

 ونحن من م .  ي ن حملة عل  ك  مل  الكتاع

اا  نَّ   يقااو  اه اساااعة   اا ااا نَّ  .ا ماان ملاا  الكتاااع يتمياالون با مانااةبع   ن تااراود  م 
  .ا يتكلم  ا عن نور من ربي  ااكرة اإلسالم يقولون   ن محمد  

ة اإليمااان بمااا علاا  الكا  لتساااص  الاارين ين ا لون بر باا الحكاام   لكان لااو عماام القارآن  
ونحاان نسااير اااي ال رياا   لاا    الجمياا    لمااارا يعاام الحكاام    جاااص بااي رسااو  اه 

 .!اإليمان؟

 جب ُّٱ ا يتج ون  لا  اإليماان من م مناس   الف   اي منَّ  القو    ول را ي   الح   
  َّ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خبحب

 [.117]آ  عمران  

والتفكيار ااي من يومناوا    م بدراسة لرا الدينالر    لوا منفس   ن     م     واي لرا ما ي  
 .برسو  اه 

نحان   ا لقاا  الارين يفكارون مان م ااي اإليماانقد نل  بلعنت م جميع ا لو كان القرآن  
 .!وا نستح  اللعنة  المارا ي تي محمد بلعنتنا؟ !لسنا كرله

العاااااد   َّ ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ بااااا ن لااااارله نااااار  القاااااو   
 . 1 "ا الم ل  اي اإلن 

                                 
 . 1523: 3 "،لظسير اليعراو اليعراو ، " 1))



 

 
522 

 لم لع ال انيا

 مح جح مج حج مث ُّٱ  اايانة ااحتمااا  اااي قولااي تعااال   
 [011]البقرة:  َّ مس خس  حس جس مخجخ

اااريق اا -جاا  وعااال-اااي لاارا اايااة وبَّااخ اه  ااا م  ن ن بنااي  ساارا ي  بمااا كااان ماان م م 
رله كان ديدن ا ل م  ورله حين مخر علي م الع اد والمي اا   الع د  ومخبر منَّ  نق 

ا  حمد باإليمان بم ن نعتاي و افتي  اقاا  تعاال  اكفاروا وجحادوا ماا ااي التاوراة م 
ا  نبار  اريا  ا ومو قو  مي اق  عن م  مو كلما عالد الي ود من بني  سرا ي  رب م ع د  

 من م  اتركي ونق ي.

ولاي قولاي   وقد جاص الت ري  اي آية مخر  منَّ الي ود مل  خيانة  ا القلي  من م
 . 1 [117]الما دة   َّخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ تعال  

ا  ورلاه باالتعبير بكلماة واي لر  ااية يظ ار اإلن اا  والعاد  ما  المخاال  جليًّا
اري   ونسبة النق  والنبر  لي م  دون النسبة  ل  الجمي   ورلاه منَّ مان م مان لام 

 ينق  الع د.

ااا  نَّ ؛ َّ مح جح ُّٱ قاااا  الااارال   " نماااا قاااا   اااااااي جملاااة م   ن آمااان  مون عالاااد م 
ر   م لما كان ك  بالر   الفري    جميع م خصَّ  يجول من يومن  الما لم يكن رله  فة  

 جس ُّٱ اقااااا    ن من اااام ا ك اااارونيَّ يجااااول من يظاااان من رلااااه الفرياااا  لاااام ا قلااااون ب اااا
 .(1)  َّ مس خس  حس

قلناااا   نَّ لااارا يسااام  قاااانون  َّجخ مح جح ُّٱ: وقاااا  ال اااعراو   "قولاااي تعاااال 
ا ن  ااان الموا ياا   وماان م م ان  ااد  مااا عالااد اه  ايانة ااحتمااا ؛  نَّ ماان م م 

اان كااان يريااد من يعتناا  الاادين الجديااد  ويااومن بمحمااد  عليااي -عليااي  وماان م ماا ال  م 
 .-ال َّالة والسَّالم

                                 
فددي عيضدداح القددر،ن يددان أضددواء البمحمددد ا مددين اليدد قيطي، "، و221-222: 4 "،جددامأل البيددانالطبددر ، " 1))

 . 24: 1م(، 1115-ه1215بالقر،ن"، )بيرو:: رار الظكر للطباعة وال ير والتو يأل، 

 . 212 :3ه(، 1242، بيرو:: رار عحياء التراس العربي، 3"، )طمظاليح ال يسمحمد بن عمر الرا  ، " 4))
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 رن اليسوا كل م  حت  ا يقا  لرا عل  م ل  الي ود؛  نَّ اي م مناس ا لم ينق وا 
لباااااع ممااااام مول ااااه الاااارين يرياااادون من يفاااات  ا -تباااااره وتعااااال -الع ااااد  ويريااااد اه 

اااا م لق ااا  ونحااان نرياااد من ناااومن  اإليمااان  حتااا  ا يقولاااوا لقااد حكااام اه عليناااا حكم 
ونحااظ عل  الع د  ولكن لاواص الارين حاااظوا علا  الع اد كاانوا قلاة  ولارله قاا  

م   من الفري  الناق  للع اد ، َّ مس خس  حس جس ُّٱ وتعال   الح  سبحاني
 . 1 ا ك رية من بني  سرا ي "الناق  لإليمان لم 

                                 
 . 285: 1 "،لظسير اليعراو اليعراو ، " 1))
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 الم لع ال ال 

 خت حت جت هب مب  خبحب جب ُّٱ : يانة ااحتما  اي قولي تعال 
 [223]آل عمران: َّ مح جح  مج حج مث هت مت

باا  لاام متفاااوتون    منَّ ملاا  الكتاااع ليسااوا متساااوين -تباااره وتعااال -يخباار اه 
  ل  الكتاع عل  لرا القو . َّ جب ُّٱ وال مير اي

 ؛ال امير يعاود للجميا   -والساد   ولو قو  ابن مساعود-سرين وقا  بع  المف
 . 1 صاليت مل  اإلسالم ومل  الكتاع سوا

   2 لر  ا مة ب مانية مو ا  -ج  وعال- م و   اه 
 متمسكة بي.   مستقيمة  ابتة عل  الدين الح   قا مة  م  اال فة ا ول   من 

 .  َّ  مج حج مث هت مت ُّٱ قولي تعال  ال فة ال انية  

 .  َّ مح جح ُّٱ ال فة ال ال ة  قولي تعال  
 .َّ  خس حس جس مخ ُّٱ ال فة الرابعة  قولي تعال  

 .َّ حص مس ُّٱ: ال فة الخامسة  قولي تعال 

 .َّ جض مص خص ُّٱ: ال فة السادسة  قولي تعال 

 .َّمض خض  حض  ُّٱ: ال فة السابعة  قولي تعال 

 .َّ مع جع مظ ُّٱ: ال فة ال امنة  قولي تعال 

وركاار  اافات م السااي ة اااي ااياااا التااي ساابقا   الكتاااع عااال  ملاا   اه ت احااين رمَّ 
اساات ن  ماان م  -جاا  وعااال-من اام كل اام كاارله  لكاان اه  ظااان   قااد يظاان   ؛لاار  اايااة

ن اا ا اي اإلخبار عن م. ؛ ا فة  عدا  مني وا 

                                 
فدي لظسدير الكتداا العييدي"، لحقيدل عبدد السد م عبدد اليدافي المحدرر الدوجيي ية، "عبد الحل بن غالس بن عط 1))

 . 214: 1ه(، 1244، بيرو:: رار الكتس العلمية، 1محمد، )ط

 . 334: 8 "،مظاليح ال يسالرا  ، " 4))



 

 
522 

ن اااي واي لر  ااياة يتباين عاد    قاا  الارال    احتماا  ارا او ايانتي ل  القارآن وا 
ااي تعااال  ل  اااي لاار  اايااة  "وقياا    نَّاا لااهرا مبين اا الكتاااع اااي اايااة  ا و اا  ملاا   مَّ

كااا  ملااا  الكتااااع ليساااوا  لبياااان منَّ  ؛المتقدماااة بال ااافاا المرموماااة ركااار لااار  ااياااة
 . 1 "والخ ا  المر ية  ا بال فاا الحميدةن يكون مو وا  كرله  ب  اي م م  

ن العد  اإلل ي من يبين ن م  ا بين و   ااسقي م كامَّ وقا  محمد ر يد ر ا  "ول  
 مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ: ولااااارله قاااااا  ؛و ااااا  ماااااومني م
 .(1)  َّ مح جح  مج حج

  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ُّٱ: وم ا  لاار  اايااة اااي المعناا  قولااي تعااال 
 .[66]املائاة: َّ نئ مئ زئ

  َّ جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ وقولااااااااااااااااااااااااااااي تعااااااااااااااااااااااااااااال  
 .[259]األعراف:

                                 
 . 331: 8 "،مظاليح ال يسالرا  ، " 1))

 . 58: 2 "،لظسير الم اررضا، " 4))
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 الخاتمة
لدراساااة الماااوجلة ااااي بياااان عاااد  القااارآن الكاااريم الحماااد  ه موا  وآخااار ا  وبعاااد لااار  ا

ل ملامَّ نتاا     ن ااي من خال  من    يانة ااحتما  وعدم تعميم ا حكام  ن وج  وا 
 البح  وتو ياتي اي النقا  التالية 

 نتائج البحث  
   ماان    اايانة ااحتمااا   منَّ  ن ااا  القاارآن الكااريم للمخااالفين ماان خااال

ر ما اي م من الخير  وما عندلم من الحا   وعادم وركوعدم تعميم الحكم علي م  
 ي ع د  من ملم ا سباع المو رة اي قبو  الدعوة. ؛ م  م حق م

  اااي  ن ااا  المخااالفين  ورلااه التمااام القاارآن الكااريم ب اارا الماان   القااويم
ا اااي  ااياااا التااي وا اا   جلااي  اااي ك ياار ماان ااياااا القرآنيااة  ولااو مك اار و ااوح 

 ا البح .تما دراست ا اي لر
    منَّ المفسااارين تنااااولوا و ااا  لااارا المااان   بعبااااراا متنوعاااة تااادور حاااو

 ن ااا   -ااساات ناص بعااد   ااال  الحكاام  -الحكاام علاا  ا ك اار  - عاادم التعماايم 
اااااة   ااااايانة  -  ااااامم  ع  ت   عظم ااااام ب اااااي ة  بعاااااد الحكااااام علااااا  م  المخاااااالفين ااااااي الحجَّ

 اارا البحاا   وقااد تفاارَّد بااركر  ااحتمااا    والتعبياار ا خياار لااو مااا اخترتااي عنوان ااا ل
 ال عراو  اي ستة ع ر مو ع ا من تفسير .

 توصياة البحث 
  م و ي المناظرين والدعاة ب ن ي بقوا اي مساليب م ودعاوت م مان   القارآن

ااا  ومن جااي اااي العااد  واإلن ااا  ماان خااال   اايانة ااحتمااا  وعاادم  الكااريم عموم 
 ر  بارل  اي قبو  الادعوة ون ار تعميم ا حكام عل  وجي الخ وص؛ لما لي من م

 الح . 
    كما مو ي بمليد  من ا بحا  والرسا   العلمية التي ت تم بدراسة المن

 القرآني اي التعام  والحكم عل  المخالفين.
 لرا و    الل م عل  سي دنا محمد  وعل  آلي و حبي وسل م.
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ابااان عا اااور  محماااد ال اااالر  "التحريااار والتناااوير"   تاااونت  الااادار التونساااية  .13

 م . 1284للن ر  
 السجساااتاني  ساااليمان بااان ا  اااع   "سااانن مباااي داود"  تحقيااا  محماااد محياااي .18

 الدين   بيروا  المكتبة الع رية . 
الترمااار   محماااد بااان عيسااا   "سااانن الترمااار "  تحقيااا  ب اااار عاااواد معااارو   .12

 م .1228 بيروا  دار ال رع اإلسالمي  
  عاااالم 1عباااد الحمياااد  محماااد مختاااار  "معجااام الل اااة العربياااة المعا ااارة"     .20

 م . 2008-ه1422الكتع  
ملفاااظ المقناا "  تحقياا  محمااود  البعلااي  محمااد باان مبااي الفاات   "الم لاا  علاا  .21

 م . 2007-ه1427  مكتبة السواد  للتولي   1ا رناوو     
  بياروا  دار الكتاع العلمياة  1الجرجاني  علي بن محمد  "التعريفااا"     .22

 م . 1287-ه1407
القر بااي  محمااد باان محمااد  "الجااام   حكااام القاارآن"  تحقياا  محمااد البردونااي  .27

براليم م فيش      م . 1204-ه1784لرة  دار الكتع الم رية    القا2وا 
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 مبو للرة  محمد بن محمد  "للرة التفاسير"   دار الفكر العربي .  .24
ال ااااااعراو   محماااااااد متااااااولي  "تفساااااااير ال اااااااعراو "   م اااااااب  مخباااااااار الياااااااوم   .25

 م . 1223
  القاالرة  دار ن  اة م ار  1 ن او   محمد سيد  "التفساير الوساي "     .20

1223-1228 .  
بااااد الاااارحمن بااان نا اااار  "تيسااااير الكاااريم الاااارحمن"  تحقياااا  عبااااد الساااعد   ع .23

 م . 2000-ه1420  موسسة الرسالة  1الرحمن بن معال اللويح     
ال اااانقي ي  محماااااد ا ماااااين  "م اااااواص البيااااان ااااااي  ي ااااااح القااااارآن باااااالقرآن"   .28

 م . 1225-ه1415 بيروا  دار الفكر لل باعة والن ر والتولي   
  بيااروا  دار  حياااص التاارا  7اتي  ال يااع"    الاارال   محمااد باان عماار  "مفاا .22

 ه . 1420العربي  
اباااان ع يااااة  عبااااد الحاااا  باااان  الااااع  "المحاااارر الااااوجيل اااااي تفسااااير الكتاااااع  .70

  بيااروا  دار الكتااع 1العلياال"  تحقياا  عبااد السااالم عبااد ال ااااي محمااد    
 ه . 1422العلمية  
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