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 .صدز الكتاب عن داز اتن الجوزً تعدة طبعات مختلفة، آخرهن طبعة مجلدة
ْ علي نظاٍم ُمَجْدَوٍل يف كلِّ جصنيٍف، تل كان ٍكتُة ما ٍمليه الخاطُر؛ لرا لم  ٍَِسر وقد ذكر المؤلف ؤنه لْم 

ٌن.  ٍكن للمعلوماتر جرجيٌة معيَّ
ُق تتصنيفر العلومر التٌ ٍشمُلها علُم وذكر المؤلف   «.علومر القرآنر »مدخاًل ٍتعلَّ

ةر جداخلر موضوعاتر  ٌة جحتاُج إلي نظٍر ودزاضٍة؛ «علوم القرآنر »واضتطرد يف ذكرر قضيَّ ٌة مهمَّ ، وهٌ قضيَّ
ي واحٍد جتراتُط فيه مسائُل هرا العلمر  ه جحَث مسمًّ ه قد ٍمكُن ؤن ُجدزَش جملٌة من علومر بني عليها ما ؛ وٍألنَّ

.  تعدها من المسائلر
.كما نبه علي ؤن علم ال فسيرر جسٌء من علومر القرآنر  تَّ

ه ضبحاَنُه، ف ، وما كاَن خازًجا عن َحدِّ تيانر كالمر فسيرر ُمبيًنا للقرآنر ه وؤن األصل ؤن ٍكوَن ما يف علمر التَّ ئنَّ
. فسيرر  ليَص من ُصلةر التَّ

، ودمج ما كما ؤجرى المؤلف محاولًة يف  فون يف علومر القرآنر جرجيةر جملةر هره العلومر التٌ ٍركرها المصنِّ
 ق منها، وإزجاعر تعضها إلي تعٍض.جفرَّ 

 .وذكر عدة فوائد نفيسة يف مدخل الكتاب ٍحسن الرجوع إليها
ا، وذككتة التفسير وتدؤ تركر .، منبًها ؤنها كثيرٌة جدًّ  ر إشازاٍت عاترًة يف هره الكتةر

ناتر مبثوٌث يف الكتةر كما ذ فسيَر، وؤنَّ ؤغلَة هره المدوَّ نوا التَّ لَف من التاتعيَن وجاتعيهم قد دوَّ كر ؤنَّ السَّ
 .التٌ ُجعني تالمإثوزر عنهم

رٍَن عالٌة  ا ؤنَّ المتإخِّ ونبه ؤنه إذا دزضث جفاضيَرهم تعناٍٍة، ونظرت يف جفاضيرر المتإخرٍَن، ضيظهر جليًّ
نٌ القرآنر والمرادر تها، وؤنَّ المتإخرٍَن لم ٍسٍدوا كثيًرا علي ؤقوالرهم من جهةر البيانر عن عليهم يف تيانر معا

. معني اآلً، وإنما كانثر   السٍادُة يف غيرر هرا الجانةر
فسيرر ؤو هٌ من علومر  فسيرر جحوً كثيًرا من مسائلر العلومر التٌ لها عالقٌة تعلمر التَّ ونبه كرلك ؤنَّ ُكتَة التَّ

ةر، تل قد ججُد فيها إشازاٍت إلي مسائَل ال ، وؤن هره الكتُة مجاٌل خصٌة لتطبيقاتر هره المسائلر العلميَّ قرآنر
قٍة تعلٍم من علومر القر ه.متعلِّ ، وهٌ غيُر موجودةٍ يف كتبر  آنر

فسيرر إلي مسائَل ال عالقَة لها ته، وإنما  فسيرر الكبيرُة خرجث تعلمر التَّ ناُت التَّ ها إليه ُتُروعُ وؤن ُمدوَّ  جرَّ
. فر يف فنٍّ من الفنونر  المؤلِّ

ر  ونبه ؤنَّ المرهة الرً ٍميُل إليه المفِس، ضواٌء ؤكاَن فرْقًها، ؤم َنْحًوا، ؤم َعقريَدًة = له ؤثٌر يف اختيازر المفِسِّ
اهرر من ؤجلر ؤ ُفه، وجرُكه للظَّ ر وجعسُّ ُف المفِسِّ  ن ال ٍخالَف ما ٍعتقُده.للمعني، وقد ٍظهُر تهرا االختيازر جكلُّ

 الُقرآن بَتفسري املتعلِّقة التَّصنيف أنواع عرض
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 .نبه علي ؤن علم إعرابر القرآنر ٍدخُل يف جأليفر معانٌ القرآنر  كتة إعراب القرآن ويف
 ءر يف إعرابر القرآنر علي قسمين:وذكر المؤلف ؤنَّ ُكتة العلما

. كتٌة  األول: ٌة تاضم إعرابر القرآنر  مستقلَّ
نث إعراَب القرآنر؛ كبعضر كتةر  الثانٌ: ، وكتةر االحتجاجر  كتٌة جضمَّ ، وكتةر معانٌ القرآنر فسيرر التَّ

، وللقر .اءاتر  كتةر الوقفر واالتتداءر
ةر  ٍَّ هم يف ذكر ؤصولر مراهةر العلماء وآزائهم النحو ٌِّ مجاٌل لبعضر صِّ القرآن هر للنَّ وجُّ  .ونبه المؤلف ؤن التَّ

، لصازا ومن الفوائد الحسنة التٌ ذكرها ؤن كتاتٌ الفراء واألخفش لو ُزجِّ  حور َبا علي مسائلر ُكتة النَّ
ه للقرآنر  وجُّ ، وؤن هرا ٍدلُّ علي ؤنهما ؤزادا تهرا التَّ حور ، قلَّ ؤن ٍشرَّ عنهما تاٌب من ؤتوابر النَّ ينر ٍَّ كتاتينر نحو

، واهلُل ؤعلُم.إتراَز مره ًِّ حو  برهما النَّ
ٍُعمُل ته يف إعرابر كتابر اهللر   .وذكر تعض القواعد التٌ جضبط ما 

َع من ُكتةر معانٌ  كتة معانٌ القرآن ويف ذكر من ؤلف فيه من لعوٍو القرن الثانٌ، وتعض ما قد ُطبر
 .القرآنر 

عر كتةر اإلعرابر  ؛ لرا، فئنها من مراجر ونبه ؤن تعَض كتةر معانٌ القرآنر جضمُّ إليها علَم إعرابر القرآنر
. ٌُّ  القرآن

ةر ونبه ؤنه قد ٍدخل يف علم معانٌ القرآنر  ، وعلُم األضاليةر العرتيَّ ، وعلُم مشكلر القرآنر : علُم غرٍةر القرآنر
، وعلم التٌ جاءت يف القرآن  موَن()علم إعجازر القرآنر  .البالغة كما تحثه المتقدِّ

ؤن معانٌ القرآن التٌ كتة فيها المتقدمون غير علم المعانٌ الرً صاز قسًما من علوم  ومن فوائده:
 البالغة.

ما المراُد غرٍة القرآنكتة  ويف : ما كاَن غامض المعني دون غيره، وإنَّ ، نبه علي ؤنه ليص المراُد تالغرٍةر
 .ته: جفسيُر مفرداتر القرآنر عموًما

ها ؤثًرا يف من جاء تعده، كما  ، وؤكثرر ، ألتٌ عبيدَة من ؤشهرر كتةر غرٍةر القرآنر وذكر ؤن كتاب مجازر القرآنر
وا ُس تكثرةر الشَّ ةر.ٍتميَّ ٍَّ عر  هدر الشِّ

ها علي طرٍقتين:ونبه ؤنه قد ضازت المؤلفاُت يف غرٍةر ا  لقرآنر يف جرجيبر
، مبتدؤًة تسوزة ال األولي: يُر علي جرجية األلفاظر يف السوزر اش.السَّ  فاجحة، ومختتمًة تسوزةر النَّ
ةر، وغالُبها ضازَ  الثانية: ة علي الحروفر الهجائيَّ  علي الترجيةر األلفبائٌ. جرجيُة األلفاظر القرآنيَّ
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مه طالُة علمر  فسيرر التٌ ٍجُة ؤن ٍتعلَّ لر علومر التَّ ومن الفوائد الجميلة: ؤنَّ علم غرٍةر القرآنر من ؤوَّ
. فسيرر  التَّ

؛ ؤً: الُمَشاتره له، وقد ٍراُد ته: ما كتة ُمشكالتر الُقرآن ويف ٌءر ُل للشَّ : الُمَشاكر ، نبه ؤنه قد ٍراُد تالمشكلر
 .َض وَدقَّ عن الَفْهمر َغمَ 

ه  ا كاَن ضبُة ُغُموضر ًٍّ ، ؤ ٌَ علي المرءر وع الثانٌ؛ ؤً: ما َغَمَض يف الَفْهمر وَخفر وؤن المراد ته هنا النَّ
ٍُطلُق عل وع مصطلُح المتشاتهر.وَخَفائه، وؤنه قد   ي هرا النَّ

ندقةر ا ُك تالقرآنر الكرٍمر يف وؤنه ٍظهُر ؤنَّ ضبَة الكتاتةر يف مشكل القرآن َموَجٌة من السَّ لتٌ كانث ُجشكِّ
ه.نَ  ه، ؤو ؤضلوتره، ؤو ؤخبازر  ْظمر

ةر علوٍم، وهٌ:كتُة متشاته القرآنر  ويف  ، ذكر ؤن علم المتشاتهر يف علومر القرآن مصطلٌح ٍطلُق علي عدَّ
 المتشاتره الرً ٍقاتُل المحكم. (1)
اظر القرآ (2) ُل علي حفَّ ٍُْشكر ٌُّ الرً  .المتشاته اللفظ  نر
رر كلمٍة ؤو نحوها، ؤو ما ٍكوُن تين مقطعينر من جناضٍة وُمَشاَكلٍة من ؤً   (3) ، مع جغيُّ ُز من المقاطعر المتكرِّ

 وجٍه من وجوهر الُمَشاَكَلةر.
 .وؤنواع ذلك وتعض كتبه

 .كما ذكر معني مصطلح الوجوه والنظائر
َف العلماُء يف هركتة ؤحكامر القرآنر  ويف  .ا العلم قدًٍما، ذكر ؤنه قد ؤلَّ

لُة من جفسير األحكام القرآن فسير المطوَّ ة واالضتطراد يف مسائل الفقه.ونبه ؤنه ال جخلو كتة التَّ  يَّ
:ونبه ؤنه قد كانث طرٍقُة جر  جيةر كتةر األحكامر علي منهجينر

ُل: ، وعلي األوَّ اشر ، فيبتدُؤ تالفاجحةر، وٍختُم تالنَّ هرا ؤغلُة كتةر  جرجيُة الكتابر علي ضوزر القرآنر
.  ؤحكامر القرآنر

 رجيُة الكتابر علي ؤتوابر الفقه.ج الثانٌ:
وذكر ؤن هرا المنهج الرً انتهجه ؤصحاُب كتةر ؤحكام القرآن جعَل كتَبهم كتَة فقٍه، ال كتة جفسيٍر، 

.ولرا فئنَّه ال فسيرر   جكتمُل فيها صوزُة التَّ
ةر اضتنباطر الحكمر ولو كانث كتُة ؤحكامر القرآنر جعمُد إلي األحك امر التٌ نصَّ عليها القرآُن، وإلي كيفيَّ

ةر، ؤو جكلُّفر الحدٍثر عن ؤحكاٍم لم ٍنصَّ عليها القرآُن =  ، دوَن االضتطرادر يف ذكرر المسائلر الفقهيَّ من القرآنر
 لما اجسعْث هره الُكتُة، واهلُل ؤعلُم.
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اضكتة الناضخر والمنسوخر  ويف ، وؤكثرها ُكُتًبا، إذ ، ذكر ؤنَّ علَم النَّ خر والمنسوخر من ؤشهرر علومر القرآنر
، وذكر تعض كتبهم المطبوعة  .كتَة فيه عدٌد كثيٌر من العلماءر

رً الفقهاء مين ومتإخِّ سخ تين المتقدِّ  .كما نبه علي الفرق يف مصطلح النَّ
، وكانث كتاتُتهم ـ غالًبا ـ يف  ، ذكر ؤن العلماء كتبوا يف يفكتة المناضبات ويف علمر المناضباتر

وزر والمناضبات تين اآلٍات.المناضباتر تين   السُّ
ها مما ٍحك يه العلماء من ؤنواع وؤن المراُد تهرا العلمر: تيان وجهر ازجباطر اللفظةر ؤو اآلٍة ؤو السوزةر، ؤو غيرر

.  المناضباتر
سولر  ثم جحدث عن  .لحاجه، وتعض مصطكتة ؤضبابر النُّ

سول، والحاجة إلي معرفته  .وذكر المؤلف طرٍق معرفة ضبة النُّ
:ثم جعرض لكتة جوجي ، وؤنها علي نوعينر  هر القراءاتر

 لي من قرؤ تها، دون ذكر جوجيهها.ٍركر القراءات وٍنسبها إ النوع األول:
 لقراءات وٍنسبها، وٍركر جوجيهها.ٍركر ا النوع الثانٌ:

ًة، واع وؤنه قد كتَة العلماءُ  ها.يف جوجيه القراءاتر كتًبا مستقلَّ ها وشاذِّ  تنوا تتوجيه متواجرر
، كتًة الوقف واالتتداءر  كما ذكر فسيرر إذ هو ؤثٌر من آثازر ، وؤن لعلم الوقف واالتتداءر عالقًة ؤكيدًة تعلمر التَّ

. فسيرر  التَّ
ٍَُنصَّ  كتة ُمبهَماتر القرآنر  وتين يف : ما لم  ، وقد ٍكوُن اإلتهاُم ؤن مبهمات القرآنر ه من األضماءر علي ذكرر

 لَعَلٍم ؤو نباٍت، ؤو حيواٍن ؤو مكاٍن ؤو زماٍن... إلخ.
 :ثبث ؤنواع الكتة المركوزة

 .كتُة التفسير ؤواًل: 
 .كتة إعراب القرآن ثانًيا:
 .كتة معانٌ القرآن ثالًثا:
 .كتُة غرٍة القرآن زاتًعا:

 .كتة مشكالت القرآن خامًسا:
 .كتُة متشاتهر القرآن ًضا:ضاد

ظائر ضاتًعا:  .كتة الوجوه والنَّ
 .كتُة ؤحكامر القرآن ثامًنا:
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 .كتُة الناضخ والمنسوخ جاضًعا:
 .كتُة المناضبات عارًشا:

سول حادً عرش:  .كتُة ؤضباب النُّ
 .كتُة جوجيهر القراءات ثانٌ عرش:

 .كتُة الوقف واالتتداء ثالث عرش:
 .مبهمات القرآن كتُة  زاتع عرش:


