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امللخص

االكتفاء باملعنى يف القرآن الكريم دراسة موضوعية لبعض الشواهد



إن االكتفاء بالمعنى أحد األسس المهمة يةا ايترةاس مة لةف المفةتراك بهتاكي هةا يةا الوموة إ لوأكةأ إلةى أكفةت لةف لعنةى يةا
ووم ة أب وةةاسر لةةف

أبجةةت هع يةةت لةةا ل اتسةةار هحمةةف جةةتي ل ة ا المعةةارا لةةد المةةالا باسهوا هةةا يةةا سةةرا باحةةدإ بيتحقةةا االكتفةةاء بح ة
النصإ إذ يقتضا المقام ذوت شيئيف بينهما هالزم باسهواطإ فركتفةى بححةدلما سةف ا،يةتإ ب ةد اسةتند الوحةل إلةى لةنهع يومةا بةيف الأكة

بالتحويلإ باشتمل الوحل سوةى همهيةد يةا هعتيةك االكتفةاءإ بمالمة لواحةلإ لةا االكتفةاء بة وت الحةتإ باالكتفةاء بة وت المةكأنإ باالكتفةاء
ب وت الخيتإ باالكتفاء ب وت الغيب بالمتقيفإ بلف الشأالد التا جتك رساستها يظهت أن القأ باالكتفاء ل يكةف ةأالر ساجحةار لةد وفيةت لةف

المفمتيف.

الكلمات المفتاحية :التفسير الموضوعي ،القرآن الكريم ،االكتفاء بالمعنى ،الشواهد القرآنية ،تفسير
Summary
Being satisfied with the meaning is one of the important foundations in choosing a section of the
vocabulary and its structures in the sentence, in order to reach more than one meaning in the briefest
expression, taking into account the good timbre of these meanings for the listener, as they are related in
one context. The sufficiency is achieved by deleting a word or phrase from the text, as the place requires
mentioning two things between them that are related and related, so one of them is sufficient for the other.
The research was based on a method that combines description and analysis, and the research included a
preface in the definition of sufficiency, and three sections: sufficiency in remembrance of free, sufficiency
in remembrance of silence, sufficiency in remembrance of good, and sufficiency in remembrance of the
unseen and the righteous. From the evidence that has been studied, it appears that the saying of sufficiency
was not the most correct opinion among many commentators.

املقدمة

الحمد هلل ال ي رت الفت ان سوى س دا لركأن لوعالميف ر ي ارتإ بأشهد أن ال آله إال هللا بحدا ال شتيك لهإ بأشهد أن لحمد س دا بسسأله كوى

هللا سوره بسوى آله بكحوه بالتابعيف له بإحمان إلى يأم الديف.ألا بعد يما از الفرض القتآرا يمد الواحفيف بحرأاساإ بوارت لغ النص

ديما بحديفرا لووحل يا سوأم لختوف لخدل ل ا الكتاب العتيتإ إذ فقأا يوحفأن سف أستاس إسوازا بسبائا
القتآرا التايد التئرس لوعوماء ر
بالغته بيصاحتهإ بلا وفتر لا وتب إال أره ظل لتودرار ال هنقضا سوائوهإ ببقا الواب لشتسار لوداسسيف لينهوأا لف بحت إسوازا.

بإن االكتفاء بالمعنى لف الدالئل العظرم األمتإ يا التأسا بمعان أيت هفتي النص القتآراإ إذ يحها الوفظ الأاحد ليد سوى لومأس لف
المعارا التا يمكف استنوا ها ضمنارإ بأن أمت االكتفاء بالمعنى له ألميته يا الكش

سف المعنى يا هحويل النصأص بهفميتلاإ ل لك

ستلت بعد التأول سوى هللا هعالى أن أبحل يا بعض جأاروه يا ل ا الوحل المأسأم (االكتفاء بالمعنى يا القتآن الكتي رساس لأضأ ر

لوعض الشأالد).إن االكتفاء ب المعنى لأ أحد األسس المهم يا ايتراس م لف المفتراك بهتاكي ها يا الومو إ لوأكأ إلى أكفت لف
لعنى يا أبجت هع يت لا لتاسار هحمف جتي ل ا المعارا لد المالا باسهوا ها يا سرا باحد.ب د استند الوحل إلى لنهع يوما بيف
الأك بالتحويلإ بلما وان لد الوحل لأ لعتي أمت االكتفاء ب المعنى يا اهماع المعنىإ ب د سجعت له ا الغتض إلى لصارس وفيتر
رعته أن يكأن يا همهيد يا هعتيك االكتفاءإ

أيوا ا تضت
جمعا به ر
بلتنأس لكش رالالك االكتفاء بالمعنى.ببعد أن اكتمل الوحل ر
بمالم لواحلإ لا الموحل األب االكتفاء ب وت الحت.الموحل الفارا االكتفاء ب وت المكأن.الموحل الفالل االكتفاء ب وت الخيت.الموحل
التابا االكتفاء ب وت الغيب بالمتقيف.م ياهم الوحل.بيهتست المصارس بالمتاجا.بيعدإ يإرا أسجأ أن أكأن د بّييت ل ا المأضأع بعض

بآيتإ بلا
حقهإ ل ا بإن سمل ابف آرم ال يخوأ لف الخطح بالتللإ يما وان يا ل ا الوحل لف كأاب يهأ لف يضل هللا بله الحمد أبالر را
كان فره لف يطح يمف رفماإ أسح هللا أن ال يحتلنا أجت الموتهديف.بالحمد هلل سب العالميف.بالصالر بالمالم سوى سيدرا لحمد (كوى
هللا سوره بسو ).

متهيد يف تعريف االكتفاءأوالً :االكتفاء لغة:

اك
أكل االكتفاء يا الوغ لف الفعل (كفى) "الكا بالفاء بالحت المعتل أكل كحرح يد سوى الحمب ال ي ال لمتتار فره .يقا َوَف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
رك"(.)1باالكتفاء لأ
ام ِب ْاأل َْل ِتَ .باْل هك ْف َر ه اْلهق ه
أك اْل َكاياإ َباْل َو ْم ها هورفىَ .بهيَقا ه َح ْمهو َك َزْيٌد ل ْف َس هجلإ َبَواف َ
الش ْا هء َي ْكف َ
ركَ .بَ ْد َوَفى وَف َاي رإ إ َذا َ َ
ماررا االكتفاء اكطالحار االكتفاء بالمعنى "لأ أن يقتضا المقام ذوت شيئيف بينهما هالزم باسهواطإ
أن همتغنا بالشاء سف غيتا( .)2ر
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فركتفى بححدلما سف ا،يتإ بيخص باالسهواط العطفا غالوار؛ يإن االسهواط يمم أرأاع بجأري بلتبلا بي تي بجأابا بسطفا.م لرس
المتار االكتفاء بححدلما ورك اهفا بل؛ ألن فره ركت هقتضا اال تصاس سوره"(.)3باالكتفاء يا الشعت أن يؤهى بكالم بياهمته لتعوق
بمح ب إ يو يفتقت إلى ذوت المح ب

لدالل با ا الوفظ سورهإ بيكتفى بما لأ لعوأم يا ال لف فرما يقتضا همام المعنى(".)4بوفي ارت لا

يوتي التع يت القتآرا سوى كأس لف اإليواز باالكتفاء ال هحرط بها أاسد النحأإ لفل االكتفاء لف الومو الفعور أب االسمر بواس بلوتبسإ
كقأله هعالى﴿ :ﲝﲞ ﲟﲠﲡ ﲢ ﲣﲤﲥ﴾( ،)5بلفل االكتفاء لف جمو جأاب الشتط بالحا إ وقأله هعالى﴿:ﱊﱋ ﱌ

ﱎ﴾( ،)6يقد اكتفا لف جمو الوأاب بالحا لف ربن ذوت الفعل بياسوه بلفعأله؛ ألره لعوأم ال حاج ل وتا"()7لف ل ا ياالكتفاء
ﱏ
ﱍ
شكل لف األشكا ال الغر المتمفو باال تصاس سوى ووم أب واسر لدالل النص سويها.

املبحث األول االكتفاء بذكر احلر
قاااااااا:

اااااااا﴿ : :ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾( .)8ة ةةا التسوشة ةةا "بالمشة ةةهأس ية ةةا لفة ةةا لة ة ا النة ةةأع ألة ةةه
هعالى ﴿ﱨ ﱩ ﱪ﴾ ،أي :بال تر لك ا دسباإ بأبسربا سورةه سةؤا الحكمة لةف هخصةرص الحةت بالة وت بأجةابأا بةحن الخطةاب
ةا أن ا،ية
لوعتب ببالرل حاسر بالأ اي سندل لةف الحةت ألة ؛ ألرةه أشةد لةف ال ةتر سنةدل "(.)9باستةتض التسوشةا سوةى ذلةك بقألةه " بالح ّ
لرمت لف ل ا القم ؛ يإن ال تر ذوت االلتنان بأ ايته ل ذلك كتيحار يا أله ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾( ،)10وقو ه﴿ :ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ﴾( ،)11وقو ه في صدر ا سورة﴿ :ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾(.)12فإن قي  :فماا :ا مةما فااي ةاار
ا وق:ي ين ب د قو ه﴿ :ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ﴾()13؛ فإن ه ه وق:ي ا ماار ،اال قاا﴿ : :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ﴾(،)14
فه ه وق:ي ا برد عل ع:دة ا رب؟ يةل ألن لةا هقةدم بالنمةو إلةى الممةاكف بلة ا إلةى المالبةس"(.)15بالتعويةل باالكتفةاء ايتةاسا الفةتاء الة ي

يد الخي َةت
بجها ...أس ه
لعوأمإ وهللا أسو إ وقأ الشاست( )16بلا ْأرسِي ِإ َذا َي َّم ْم هت ر
ا "بل يقل ال ترإ بلا هقا الحت بال ترإ يتتك ألن لعنااه
ٌ
الشت"(.)17ب ا الم تر " يإن ا ائل أيورس شهأس الحل ممارر إ يما
أيُّهما يوينييتيد أي الخيت بالشت يوينا ألره إذا أسار الخيت يهأ يتقا ّ
بالةةه ي ةةص ل ة اب ي ةةالوأاب ي ةةا ذل ةةك أرةةه إذا ذو ةةت الش ةةاء غي ةةت المقص ةةأر ري ةةل ل ةةا وةةان رظي ةتا ي ةةا حكم ةةهإ ةةا هللا هو ةةاسك بهع ةةالى﴿ :ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾( ،)18بل يقل سوى ظهأسل بل ية وت االسهفةا ؛ ألرةه يعوة أن األلةت يةا ذلةك باحةدإ بوة لك
أله جل بسةت﴿ :ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ﴾()19إ بلة ية وت ال ةتر"(.)20ب ةا

ةتر؛ ألن
التجةا "بلة يقةل هكةرك ال َ
َيمةتهت ل َةف ال َحة ِت بالَة ِ
تر؛ بلكةف جةت
الممةةحل إ يقةةا " يةةإن ةةا لنةةا ائةةل

ةاهت
لا َبَ ى لف الحت َب ةى لةف ال ةتِر"(.)21بلكنةه يةا لأضةا آيةت ةا "بلة يهقة ْل هكةرك ال َ
ةترإ ألن الم َ
ار لةةه ِلةف ال ةةتر"( .)22ألةةا الط ةةتيإ يقةةد ذوةةت ةةأليف يةةا
ذوةةت الحة ِّةت؛ ألرهة وةةارأا يةةا لكةةاره أكفة َةت هل َعا َرة ر
ةص بالة وت الحةت ربن ال ةترإ بلةا هقةا الحةت بال ةترإ أم ورةك يةل ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
بورك جعل لك سةتابيل هكةرك الحةتإ يخ ّ
(
ايتوِ
ﱥ﴾ )23إ بهتك ذوت لا جعل له لف المهلب يل له د ه

يا الم ب ال ي لف أجوه جاء التنتيةل وة لكإ بسةن وت لةا يةل يةا

ذلك م رةد ّ سوةى أبلةى األ ةأا يةا ذلةك بالصةأاب"(.)24يةتب سةف سطةاء الخ اتسةارا( )25ألةه "إرمةا رةت القةتآن سوةى ةدس لعةتيته إ أال
هت إلى أ هللا هعالى ذوةتا ﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ﴾( ،)26وم :ج هل ماان ا سااهو
أعظل وأة ر؛ و ةنهل ة:نوا أصم:ب جب ، :أال اارإ ى ا قو ااه﴿ :ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ﴾()27؟ بلةا جعةل
له ة لةةف غيةةت ذلةةك أسظ ة لنةةه بأكفةةتإ بلكةةنه وةةارأا أكةةحاب َبَب ةت َب َش ةعتإ أال هةةت إلةةى ألةةه﴿ :ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ﴾()28
يعو ه لف ذلكب بلا أرت لف الفوع أسظة بأكفةت؛ بلكةنه وةارأا ال يعتيةأن بةهإ أال هةت إلةى ألةه﴿ :ﱨ ﱩ ﱪ﴾ ،وماا :ااي
ِّ
يص هللا هعالى ِذو هةتا المةتابيل بحرهةا هقةا الح ّةت ربن ال ةتر سوةى
حتإ يالم ب ال ي لف أجوه ّ
من ا برد ،أة ر وأعظل؟ و ةنهل كارأا أكحاب ّ
حتإ ي وت هللا هعالى ذوتا رعمته سويه بما يقيه لكتبا لا به ستيأا لكتبلةه ربن لةا لة
ل ا القأ إ لأ أن المخا يف ب لك وارأا أكحاب ّ

األيت"(.)29م ذوت الط تي أالر آيتإ يقا
يعتيأا ل وغ لكتبلهإ بو لك ذلك يا سائت األحت
َ

" ب ا آيةتبن ذوةت ذلةك ياكة اكتفةاء

ضةا ال ةترإ ب ةالأا ذلةك لأجةأر
ب وت أحدلما لف ذوت ا،يتإ إذ وان
لعوألا سند المخا يف به لعنااإ بأن المتابيل التةا هقةا الح ّةت هقةا أي ر
ر
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يا وةالم العةتب لمةتعمل"(.)30بايتةاس الط ةتي القةأ األب إ أي أرةه لة يوةتل القةأ باالكتفةاءإ يقةا
أ لف ا



" بأبلةى القةأليف يةا ذلةك بالصةأابإ

إن القأم يأ أا سوى دس لعةتيته إ بإن وةان يةا ذوةت بعةض ذلةك راللة سوةى لةا هةتك ذوةتا لمةف سةت المة وأس بالمتةتبكإ

سدر رعمه التا أرعمها سوى ال يف هصدبا بال وت يا ل ا المأسر ربن غيتل إ ي وت أياريه سنةدل "(.)31بلمةف
بذلك أن هللا هعالى ذوتا إرما ّ
ايتاس القأ باالكتفاء الماهتيديإ ال ي ا "ذوت أرها هقى لف الحتإ بلا هقى الحت بال تر جمر رعا؛ يكان يا ذوت أحدلما ذوت ا،يت ذوت

كفاي "( .)32بايتاس ذلك الأاحدي ال ي ا " بلكةف العةتب لةف شةحرها إذا وةان الشةيئان لوازلمةا باح رةدا يةا ضةت أب رفةاإ ية وتبا أحةدلما
ةيئا ربن شةاء"( .)33بجمةا الةتازي األ ةأا إ ية وت
سو أن ا،يت لفوهإ يوما ذوت َّ
أيضاإ لما يعوة أرهةا ال هقةا ش ر
الحت كاس وحره ذوت ال تر ر
أ سطاء الختاساراإ م أ الم ترإ ب أ التجا إ بسوا سوى أ الم تر بقأله " إن ذوت أحد الضديف هن ره سوى ا،يت .وت م ت يا

العوأم العقور أن العو بححد الضديف يمتوتم العو بالضد ا،يت؛ يإن اإلرمان لتى يطت بواله الحت يطت بواله أيضار ال ترإ بو ا القأ يا

النأس بالظوم بالمأار بال راضإ يوما وان الشعأس بححدلما لمتتوعار لوشعأس با،يتإ وان ذوت أحدلا لغنرار سف ذوت ا،يت"(.)34م ا
يإن يل ل ا بالضد أبلى؛ ألن ريةا الحةت يكفةا فرةه المةتابيل التةا لةا القمةص لةف ربن هكوة زيةاررإ بألةا ال ةتر يإرةه ال ينةديا إال بتكوة

"

ةح لةةا ذوترةةاا"(.)35بايتةةاس القةةأ باالكتفةةاء
ازئةةد .ونا القمةةرص الأاحةةد لمةةا وةةان رايع ةار لوحةةت وةةان االسةةتكفاس لةةف القمةةرص رايع ةار لو ةةترإ يصة ّ
القت ةةا ال ة ي ةةا " بهقةةديتا بس ةتابيل هكةةرك ال ةةتر يحة إ ألن لةةا ب ةةى لةةف الحةةت ب ةةى لةةف ال ةةتر"(.)36لةةف ل ة ا يت ةةيف أن لومفم ةتيف يةةا
هأجره ل ا ا،ي مالم اهوالاك أحدلا إن المخا أن به ا الكالم ل العتبإ ببالرل حاسر يابم إ يكارت حاجته إلى لا يديا الحت أشد

لف حاجته إلى لا يديا ال تر.بالفارا إره هعالى ذوت أحد الضديف هن ره سوى ا،يت.

الفالل لأ أن لا ب ى لف الحت ب ى لف ال ترإ يكان ذوت أحدلما لغنرار سف ا،يت.بلوتتجرح بيف ل ا األ أا إ ال بد لف بران لعنى المتابيل

يا ا،ي إ يمعنى المتابيل لنا لا القمصإ أب القصمانإ بإلى ل ا ذلب المفمتبن( )37بالوغأيأن()38إ يالمتابيل "لا الفراب لف

الهق همص بغيتلا"(. )39بال شك أن القمصان هنفا يا ريا ال تر أكفت لنها يا ريا الحتإ سأاء يا ال الر الحاسر أب الواسررإ ل لك يحلل ال الر
الحاسر غالوار لا يتحتسبن لف المالبس إال لا يمتت سأسهه إ بل ا لا يتجح القأ بالكتفاءإ إذ إن ذوت الحت يغنا سف ذوت ال ترإ بأن القأليف
أيضا؛ ألن الخطاب سوى حمب حاج
الفارا بالفالل لآلهما باحدإ إذ إن ذوت النكرض يغنا سف ذوت ا،يتإ بل ا ال يعاسض القأ األب
ر
أيضا.
العتبإ أغنى سف ذوت الطت ا،يتإ بلأ ال ترإ ببه ا هحقا لعنى االكتفاء ر

املبحث الثاني االكتفاء بذكر السكون

ﲈ ﲊ ﲋ ﲌ﴾(.)40س ب رتب ا،ي لا سبي سف ابف َ وَّاي (سضا هللا سنهما) ا
ﲉ
ق﴿ : : :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
َّللا سَو ِ
َّللا ( َّ
ره َب َسَّو َ ) ب الأا يا هل َح َّمدإ إرا د سومنا أره لا يحموك سوى ل ا ال ي هدسأ إلره إال الحاج إ
كوى َّ ه َ
"إن وفاس ألل لك أهأا سسأ َّ َ

ﲈ ﲊ ﲋ ﲌ﴾
ﲉ
ينحف روعوك يا ألأالنا حتى هكأن أغنارا سجالرإ بهتجا سما أرت سوره؛ ينتلت﴿ :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈ﴾ لف أجمام الحيأان؛ ألن لف الحيأان لا يمكف ليالرإ
ﲉ
م  :أُو َئِكَ "(.)41ق :ا م:وردي" :قو ه ﴿ : :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

بلنه لا يمكف رها ارس .يإن يل يو ا ( َلا َس َك َف) بل يقل لا هحتكب يل أللتيف أحدلما أن لا َي هع ُّمه المكأن أكفت لما َي هع ُّمه الحتو .
بحره ا تصاس سوى أحد تيا
بالفارا ألن ول لتحتك ال بد أن هنحل حتوته سكأرارإ يصاس ول لتحتك ساكنار"(".)42بسّت سف ذلك ّ
ِِ
ِ
هحتكإ
الكالم"()43إ أي
اكتفاء باألب سف الفاراإ أي اكتفى ب وت الماكف سف ذوت المتحتكإ " َب يل فره ح إ َبهَْقديتا َبله َلا سكف َب َلا ّ
ر
ِ
الم هكأن أَكفت ِل ْن َها ِيا اْل َح َتَك "(.)44بسجح ابف سطر أن ا،ي لرس ييها
الم هكأن َي َّ
الم هكأن؛ ِألَن ِّ
الن ْع َم يا ّ
اك إ َبإَِّر َما يص ّ
َب يل هل َأ ّ
لأ لف المكأنإ ب ا

بس َك َف لا لف المكنى برحأاإ أي لا م ت بهقتس ...ب الت يت
ح إ أي لرس ييها اكتفاء بالمعنى بقأله " َ
بعضه ألن الماكف لف األشراء أكفت لف المتحتك إلى غيت ل ا لف القأ ال ي لأ هخورطإ بالمقصد يا ا،ي سمأم ول شاءإ بذلك ال

يتتهبإ إال أن يكأن َس َك َف بمعنى استقت بم تإ بإال يالمتحتك لف األشراء المخوأ اك أكفت لف المأاكفإ أال هت إلى الفوك بالشمس بالقمت
بالنوأم المابح بالمالئك بأرأاع الحيأان بالويل بالنهاس حاكتان لوتلان"(.)45باستتض سوره أبأ حران بقأله " بلرس بويد؛ ألره ا ال
يتتهب العمأم إال بحن يكأن سكف بمعنى استقت بم تإ بال ينحصت فرما ذوتإ أال هت أره يتتهب العمأم سوى أ لف جعوه لف المكأنإ

بجعل يا الكالم لعطأيار لح بيارإ أي بلا هحتكإ بسوى أ لف ارسى أن ول لا يتحتك د يمكف بلرس ول لا يمكف يتحتكإ يكل باحد
لف ل يف القأليف يتتهب لعه العمأمإ يو ينحصت العمأم فرما ذوت ابف سطر "(.)46ب ا التسوشا "يإره يل المتار (بلا هحتك)إ بإرما
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آمت ذوت المكأن؛ ألره أغوب الحاليف سوى المخوأ لف الحيأان بالومار؛ بألن الماكف أكفت سدرار لف المتحتكإ أب ألن ول لتحتك يصيت
إلى المكأن؛ بألن المكأن لأ األكل بالحتو اسئ "(.)47ب ا التازي "يا هفميت ل ا المكأن أالن األب إن المتار لنه الشاء ال ي
سكف بعد أن هحتكإ يعوى ل اإ المتار ول لا استقت يا الويل بالنهاس لف الدبابإ بجمو الحيأاراك يا ال ت بالوحتإ بسوى ل ا التقديت الأا
يا ا،ي لح ب إ بالتقديت بله لا سكف بهحتك يا الويل بالنهاس وقأله هعالى﴿ :ﱨ ﱩ ﱪ﴾( ،)48أسار الحت بال ترإ ياكتفى
ب وت أحدلما سف ا،يت؛ ألره يعت ذلك بالقتين الم وأسرإ و لك لنا ح

ذوت الحتو إ ألن ذوت المكأن يد سوره.بالقأ الفارا إره

لرس المتار لف ل ا المكأن لا لأ ضد الحتو إ بل المتار لنه المكأن بمعنى الحوأ إ وما يقا

يالن يمكف بود و ا إذا وان لحوه فرهإ

بلنه أله هعالى﴿ :ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ﴾( ،)49بسوى ل ا التقديت وان المتار بله ول لا حصل يا الويل بالنهاسإ
بالتقديت ول لا حصل يا الأ ت بالتلان سأاء وان لتحتوار أب ساكنار"(.)50بايتاس التازي القأ الفارا ائالر "بل ا التفميت أبلى بأكملإ

بالم ب فره أن ول لا ريل هحت الويل بالنهاس حصل يا التلان يقد كد سوره أره ارقضى الماضا بسرويئ الممتق لإ بذلك لشعت

بالتغيت بلأ الحدبثإ بالحدبث ينايا األزلر بالدبامإ يكل لا لت به الأ ت بريل هحت التلان يهأ لحدث بول حارث يال بد له لف لحدثإ

بياسل ذلك الفعل يوب أن يكأن لتقدلار سورهإ بالمتقدم سوى التلان يوب أن يكأن لقدلار سوى الأ ت بالتلانإ يال هوتي سوره األب اكإ بال
همت به الماساك بال يصد سوره أره وان بسركأن"(.)51ب ّأيد القت ا ل ا بقأله "لعناا لدأ باستقتإ بالمتار لا سكف بلا هحتكإ يح
لعو المالا .ب يل يص الماكف بال وت؛ ألن لا يعمه المكأن أكفت لما هعمه الحتو  .ب يل المعنى لا يواإ يهأ سام يا جمرا المخوأ اك

لتحتوها بساكنهاإ يإره يوتي سوره الويل بالنهاسإ بسوى ل ا يورس المتار بالمكأن ضد الحتو بل المتار الخواإ بل ا أحمف لا يل؛ ألره
يوما شتاك األ أا "(.)52بلف ل ا يت يف ايتال

المفمتيف يا لعنى ا،ي إ يمف ا

إن المتار بالمكأن لأ يال

المتحتكإ ا باالكتفاءإ

بلف يمتا بالخواإ بلأ سام يا جمرا المخوأ إ ل يعأ سوى االكتفاء بالمعنىإ بل ا ال ي ي دب ساجحار لف القأليف لوما بيف األ أا جمرعار.

املبحث الثالث االكتفاء بذكر اخلري
ق:

ﲋﲍﲎ
ﲌ
ﲈﲊ
ﲉ
﴿ : :ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲏ ﲐ ﲑ﴾(.)53

ِ
ك اْل َخ ْي هت يحجت حظا لنهإ
َّ
يص هللا هعالى اْل َخ ْي هت بال وتإ بلأ هعالى بيدا ول شاءإ إذ ا،ي يا لعنى رساء بسغو يكحن المعنى ِبَيد َ
()54
ِ
ِ
ك اْل َخ ْي هت أي النصت
ك اْل َخ ْي هت بالشت يح
لدالل أحدلما سوى ا،يتإ وما ا ﴿ﱨ ﱩ ﱪ﴾  ،ببَِيد َ
ب يل المتار ِب َيد َ
بالغنرم يح لدالل أحدلما( .)55ا الخازن " يإن وت ورك ا بيدك الخيت ربن الشتب وت ألن الكالم إرما ب ا يا الخيت ال ي
يمأ ه هللا هعالى إلى وارا المؤلنيفإ بلأ ال ي أركتهه اليهأر بالمنايقأنإ يقا

بيدك الخيت هؤهره أبلراءك سوى سغ أسدائك .ب يل إن أله

بيدك الخيت ال ينايا أن يكأن بيد غيتاإ فركأن المعنى بيدك الخيت ببيدك لا سأاا إال أره يص الخيت بال وت؛ ألره المنتفا به بالمتغأب

فره"( .)56ا التسوشا " ب أله (بيدك الخيت) هقديتا (بالشت)إ إذ لصارس األلأس ووها بيدا جل جاللهإ بإرما آمت ذوت الخيت؛ ألره لطوأب
إلى هللا هعالىإ وما ا (كوى هللا

العوار بلتغأبه إلرهإ أب ألره أكفت بجأرار يا العال لف الشت؛ بألره يوب يا باب األرب أال يضا
سوره بسو ) «ب َّ
إلرك»(.)57ب يل إن الكالم إرما بسر سرار سوى المشتويف فرما أركتبا لما بسدا هللا به سوى لمان ج تيل لف يتح
لرس َ
الش هت َ

بالر التبم بياسيإ ببسد الن ا (كوى هللا سوره بسو ) أكحابه ب لكإ يوما وان الكالم يا الخيت يصه بال وت باستواس الحا "(.)58

بالمقصأر أن بيدك الخيت بالشتإ ياكتفى ب وت أحدلماإ بإن ذوت الخيت لوتعمر إ بأن المعنى " بقدسهك الخيت ووه ال بقدسر أحد غيتك هتصت

الشت لقضا بالعتض إذ ال يأجد
فره قوضار ببمطار حموما هقتضره لشيئتك"(.)59ب ا الشهاب " ذوت الخيت بحدا؛ ألره المقضا بال اك ب ّ
شت جتئا لا ل يتضمف يي ارت وورار"(.)60باستتض ابف قر الوأزي سوى االكتفاء بقأله بأيطح لف ا المعنى بيدك الخيت بالشت لفالم
ّ
أبجه أحدلا أره لرس يا الوفظ لا يد سوى إسارر ل ا المح ب إ بل هتك ذوتا صدار أب برارار أره لرس بمتار.الفارا أن ال ي بيد هللا هعالى
َّللاِ ل ْْلَ الَ هَ ِغرضها َرَفَق ٌ سحَّاء َّ
الوْي َل َب َّ
الن َه َاسإ أ َأ
هَ
َسَْيته ْ
رأسان يضل بسد وما يا الحديل الصحرح سف الن ا (كوى هللا سوره بسو ) «يميف َّ َ
َ ه
ِ
ِ
ِ
ض َبَي ْتَي ها»()61إ يالفضل إلحد اليديف بالعد لْليت بواللما ييت ال شت فره
َلا أ َْرَف َا هل ْن ه َيَو َا الخوا؛ َيِإَّر هه َل ْ َيغ ْ
ض َلا يا يمينه َي ْخف ه
بأجه.الفالل أن أ الن ا (كوى هللا سوره بسو ) «ل رك بسعديك بالخيت يا يديك بالشت لرس إلرك»()62إ والتفميت لآلي إ يفت بيف
الخيت بالشت بجعل أحدلما يا يدي التب سوحاره ب طا إضاي ا،يت إلره لا إمواك سمأم يوقه لكل شاء"(.)63بالحكرق أن القأ بحن
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الخيت بالشت بيد هللاإ لأ لف يل يوا األسوابإ بأن سدم العتب لأ لْلرب لا هللا هَ َعاَلىإ بيؤيد ل ا أله هعالى﴿ :ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﳊ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾(.)64
ﳄﳆﳇﳈﳉ ﳋ
ﳅ
ﲼﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃ
ﲹﲺﲻ ﲽ

بالحكرق أن المرا القتآرا يؤيد أن لناك لح بيار؛ ألن هللا هَ َعاَلى ذوت إسطاء الموك بحووهإ باإلستاز باإلذال إ يناسب هقديت المح ب إ
لرقابل لا حوب أب لا لنا.ببل لف ا " يقد ر المرا إ إذنإ سوى إسارر الخيت بحداإ بلرس م لا يدسأ إلى إ حام الشت أب هألمه ال
يا المرا إ بال يا لا لأ ساسخ يا النفأي لف اإليمان بحن لا يا يد هللا هعالى إرما لأ ييت ووه"(.)65يالمرا ال يد سوى الخيت بحدا
كما هقدم.
املبحث الرابع االكتفاء بذكر الغيب واملتقني
ق:

ﱈ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾(.)66وق :سبم:نه ﴿ :ﲸ ﲹ
ﱆ ﱉ
﴿ : :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱇ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ﴾(.)67
أوالً :االكتفاء بذكر الغيب:ق :ا زرةشي " :وقو ه﴿ :ﱍ ﱎ ﱏ﴾ ،أي بالشهارر؛ ألن اإليمان بكل لنهما باجبإ بآمت الغيب ألره
أبدع؛ بألره يمتوتم اإليمان بالشهارر لف غيت سكسإ بلفوه﴿ :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﴾ ،أي بالشهارر بدليل التصتيح به يا
لأضا آيت"(".)68بالغيب لا ال هدسوه الحأاي الخمس الظالتر بهدسوه الحأاي الخمس الوا ن إ بلا العقل بالقوب بالتبل بالمت بالخفا
يد سوره أله هعالى﴿ :ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﴾( ،)69يالشالدر لا هدسوه الحأاي الخمسإ بلا المما بالوصت بال ب بالش بالومسإ بلا
هدسوه الحأاي الوا ن يهأ غيبإ بلا األلأس األيتبي "(.)70إ ن القتان الكتي يا ل ا ا،ي لأ يا لقام لدل أم د آلنأا بهإ بلأ لف
الغيب؛ ألره ل يتبا رتبله بحسينه سوى الن ا (كوى هللا سوره بسو )إ بلقد أمنى سويه يممال المتقيفإ ل ا اكتفا يا ا،يتيف ب ران إيماره

بحشد أرأاع اإليمان كعأب إ بلأ اإليمان بالغيبإ بلأ يشتمل ضمنار اإليمان بالشهارر التا لف يصعب أن يتماب لعه ييها وفيت لمف

سأال .

ماررا االكتفاء ب وت المتقيف ا الأاحدي يا أله هعالى﴿ :ﱊ ﱋ﴾ " ،بالمتار بالمتقيف يا ل ا ا،ي
ر
يا أله﴿ :ﱊ ﱋ﴾ ،أي لومؤلنيفإ وحره ا القتآن بران بلد لمف اهقى الشتكإ يخص المؤلنيف بحن الكتاب بران له ربن الكفاس
المؤلنأنإ و لك ا ألل التفميت

أيضا؛ ألره آلف بمأجب الكتابإ باهقى الشتك.
ال يف ل يهتدبا به ا الكتابإ يحلا لف آلف بل يوتنب الكوائتإ يهأ رايل يا جمو المتقيف ر
ب يل إن الكتاب بران بنفمه برالل سوى الحا؛ بلكنه أضايه إلى المؤلنيف يصأكارإ الرتفاسه بهإ بالكايت لأ هحلل القتآن لأجدا برارارإ يهأ

يا وأره برارار يا رفمه ال يتخصص بقأم ربن أم؛ بلكنه أضرك إلى المؤلنيف سوى الخصأص الرتفاسه به ربن الكفاس وقأله هعالى:

﴿ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ﴾( ،)71بوان (كوى هللا سوره بسو ) لن ارس لمف يخشى بلمف ل يخش"(.)72م ا
لعناا لد

" ب ا ابف األرواسي()73

ﲝ ﲟﲠ
ﲞ
لومتقيف بالكايتيفإ ياكتفى بححد الفتيقيف لف ا،يتإ وقأله﴿ :ﱨ ﱩ ﱪ﴾( ،)74وقو ه﴿ :ﲜ

ﲡ ﲢ ﲣ﴾( ،)75أراد وأخرإ غير ق:ئم  .وق :أبو ؤيب(َ :)76يما أَرس أَسْشٌد ِ
الب َها()77بأسار أم غا.بالدليل سوى ل ا أره
َ ْ
ه
ه
ّ
ا يا لأضا آيت ﴿ﱙ ﱚ﴾( ،)78فج له هدإ لن:س ع:م ،:عل أنه يس في اإلخب:ر أنه ﴿ﱊ ﱋ﴾ لا يد سوى أره لرس لد
يص المتقيف الرتفاسه
لغيتل "(.)79بيتوخص لف ل ا أالن( )80أحدلما أره أسار المتقيف بالكايتيفإ ياكتفى ب وت أحد الفتيقيف.بالفارا أره َّ
به.بوال القأليف بجره بيؤيد رالل القأ األب لأايقته لقأله هعالى ﴿ﱙ ﱚ﴾ ،يح

لدالل الكالم سورهإ بإرما جاز ذلك؛ الن الحديل

سف اإلمواك يتضمف ركرضه(.)81باستتض ا،لأسا سوى ذلك بقأله "بألا القأ بحن التقديت لد لومتقيف بالكايتيفإ يح

لدالل المتقيف

سوى حد ﴿ﱨ ﱩ ﱪ﴾( ،)82يمما ال يوتفت إلره"(.)83بل ي يف ا،لأسا بجه االستتاضإ لا أن ل ا لأ أ وواس المفمتيف
بالوغأيف.بيا ل ا الشأالد وان لالكتفاء ألأس بالغر زينت النص بزارهه سبرقار بجماالرإ لنها رالل الحا سوى المقا إ بسو الخا ب

بالمح ب إ أب هوهيل المخا ب بحا المتحدث سنه لما هقتضره الحكم يا ذلك.

اخلامتة
يا ياهم ل ا الوحل ألخص أل النتائع بالمقتتحاك بما يحها

أبالر النتائع يتحقا االكتفاء بح



ووم أب واسر لف النصإ إذ يقتضا المقام ذوت شيئيف بينهما هالزم باسهواطإ فركتفى بححدلما سف ا،يت.

 





االكتفاء باملعنى يف القرآن الكريم دراسة موضوعية لبعض الشواهد



لف الشأالد التا جتك رساستها يظهت أن القأ باالكتفاء ل يكف أالر ساجحار لد وفيت لف المفمتيف.إن االكتفاء بالمعنى أسه سأاء أكان
القأ به ساجحار أب لتجأحار بالتأسا يا المعنى بيا إضفاء لمماك بالغر بجمالر بيكتي سوى النص.

ثانيًا :املقرتحات:

لناك شأالد وفيتر لالكتفاء بالمعنى يا القتآن الكتي يمكف إحصاؤلا بالتأسا يا رساستها بتسال أب بكتاب لمتقل.
بآيت رسأارا أن الحمد هلل سب العالميفإ بالصالر بالمالم سوى سيدرا لحمد بسوى آله بكحوه بسو همورمار.

املصادر واملراجع

س ا أن ذوتك بطا اك الكتب يا لالش الوحلإ بفرما يحها أل المصارس.

.1

اإلهقان يا سوأم القتآنإ جال الديف أبأ الفضل س د التحمف بف أبا بكت بةف لحمةد المةيأ ا (ك911ه)إ هحقيةا لحمةد أبةأ الفضةل
إبتاهر إ الهيئ المصتي العال لوكتابإ 1394ه1974 -م.
بةةف حرةةان األردلمةةاإ الشةةهيت بةةابف حرةةان ببةةحبا حرةةان

.2

الوحةةت المحةةرطإ أبةةأ س ةةد هللا أميةةت الةةديف لحمةةد بةةف يأسة بةةف سوةةا بةةف يأسة
ّ
(ك754ه)إ هحقيا كد ا لحمد جميلإ راس الفكتإ بيتبكإ 1420ه.

.3

ال تلان يا سوأم القتآنإ أبأ س د هللا بدس الديف لحمد بف س د هللا بف بهارس التسوشا الشايعا (ك794ه)إ هحقيةا لحمةد أبةأ الفضةل
إبتاهر إ راس المعتي إ بيتبكإ 1391ه .118/3

.4

هحبيالك ألل المن إ أبأ لنصأس لحمد بف لحمةد الماهتيةدي (ك333ه)إ هحقيةا الةدوتأس لوةدي باسةوأمإ راس الكتةب العومرة إ بيةتبكإ

.5

التفمةةيت الومةةرطإ أبةةأ الحمةةف سوةةا بةةف أحمةةد الأاحةةدي النرمةةابأسي (ك468ه)إ سمةةارر الوحةةل العومةةاإ جالعة اإللةةام لحمةةد بةةف سةةعأر
ّ
اإلساللر إ 1430ه.

.6

وةاي غنةر إ راس

.7

1426ه2005 -م.

هفميت الممعاراإ أبأ المظفت لنصأس بف لحمد بف س د الوواس الممعارا (ك489ه)إ هحقيةا ياسةت إبةتاهر إ بغنةر
الأ فإ التياض -المعأري إ 1418ه1997 -م.

جالا ال ران سف هحبيل آي القتآنإ أبأ جعفت لحمد بف جتيت بف يتيد بف يالد بف وفيت بف غالب ا،لوةا الط ةتي (ك310ه)إ هحقيةا

لحمأر لحمد شاكت بأحمد لحمد شاكتإ لؤسم التسال إ لصتإ 1420ه2000 -م.

.8
.9

الوالا ألحكام القتآنإ أبأ س د هللا شمس الديف لحمد بف أحمد بف أبا بكت بف يتل األرصاسي الختسجا القت ا (ك671ه)إ هحقيا
أحمد ال تربرا بإبتاهر أ فرشإ راس الكتب المصتي إ القالترإ ط2إ 1384ه1964 -م.

المح ةةتس ال ةةأجيت ي ةةا هفم ةةيت الكت ةةاب العتي ةةتإ أب ةةأ لحم ةةد س ةةد الح ةةا ب ةةف سطر ة الغتر ةةا ا األردلم ةةا (ك541ه)إ هحقي ةةا س ةةد الم ةةالم

س د الشايا لحمدإ راس الكتب العومر إ ل نانإ 1413ه1993 -م.
 .10لعتتك األ تان يا إسواز القتآنإ أبةأ بكةت جةال الةديف س ةد الةتحمف المةيأ ا الشةايعا (ك911ه)إ ضةوطه بكةححه بوتةب يهاسسةه
أحمد شمس الديفإ راس الكتب العومر إ بيتبكإ 1408ه1988 -م.

 .11لفةاهرح الغيةبإ أبةةأ س ةد هللا يخةةت الةديف لحمةد بةةف سمةت بةةف حمةيف القتشةا الط تسةةتارا األكةل الشةةايعا المة لب الةتازي (ك606ه)إ
راس إحراء التتاث العتباإ لصتإ ط3إ 1420ه.

 .12النكت بالعيأنإ أبأ الحمف سوا بف ح يب الوصتي المابسري (ك450ه)إ هحقيا سيد س د المقصأر س د التحر إ راس الكتةب العومرة إ
ّ
بيتبكإ 2004م.

هوامش البحث
( )1لق ةةايرس الوغة ة إ أب ةةأ الحم ةةف أحم ةةد ب ةةف ي ةةاسي ب ةةف زوتي ةةا (ك395ه)إ هحقي ةةا س ةةد الم ةةالم ل ةةاسبنإ راس الفك ةةتإ بي ةةتبكإ
1399ه1979 -م لارر (كفى) .188/5
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( )2ينظةةت النهاي ة يةةا غتيةةب الحةةديل باألمةةتإ لوةةد الةةديف أبةةأ المةةعاراك لحمةةد بةةف لحمةةد بةةف س ةةد الك ةتي الشةةيوارا الوةةتسي
المعةةتب

بةةابف األميةةت (ك606ه)إ هحقيةةا ازلةةت أحمةةد الةتابيإ بلحمةةأر لحمةةد الطنةةاحاإ المكتوة العومرة إ بيةةتبكإ 1399ه-

1979م .193/4
( )3ال تلان يا سوأم القتآنإ أبأ س د هللا بدس الديف لحمد بف س د هللا بف بهارس التسوشا الشايعا (ك794ه)إ هحقيا لحمةد
أبأ الفضل إبتاهر إ راس المعتي إ بيتبكإ 1391ه  .118/3بينظةت اإلهقةان يةا سوةأم القةتآنإ جةال الةديف أبةأ الفضةل س ةد
ال ةةتحمف ب ةةف أب ةةا بك ةةت ب ةةف لحم ةةد الم ةةيأ ا (ك911ه)إ هحقي ةةا لحم ةةد أب ةةأ الفض ةةل إب ةتاهر إ الهيئ ة المص ةتي العال ة لوكت ةةابإ

1394ه1974 -م 203/3؛ التيةارر باإلحمةان يةا سوةةأم القةتآنإ ابةف سقيوة المكةةا (ك1150ه)إ هحقيةا لومأسة لحققةةيفإ
لتوت الوحأث بالدساساكإ جالع الشاس إ اإللاساك العتبر إ 1427ه2006 -م 130/6؛ يصائص التع يت القتآرةا بسةماهه
ال الغر إ ر .س د العظر إبتاهر لحمد المطعناإ لكتو بهو إ القالترإ 1413ه1992 -م .72 /2

( )4ينظةةت ي اتر ة األرب بغاي ة األسبإ أبةةأ بكةةت هقةةا الةةديف سوةةا بةةف س ةةد هللا الحمةةأي األزساسي (ك837ه)إ هحقيةةا سصةةام
ّ
شقيأإ راس بلكتو الهال إ براس الوحاسإ بيتبكإ ط4إ 2004م .282/1
( )5سأسر اإلستاء لف ا،ي .7
( )6سأسر الوقتر لف ا،ي .239

( )7رحأ القتآنإ الدوتأس أحمد س د المتاس الوأاسيإ لطوع الموما العوما الع ات اإ بغدارإ 1974م .48
( )8سأسر النحل ا،ي .81
( )9ال تلان يا سوأم القتآن .118/3
()10

سأسر النحل لف ا،ي .80

( )11سأسر النحل لف ا،ي .81
( )12سأسر النحل لف ا،ي .5

( )13سأسر النحل لف ا،ي .81
( )14سأسر النحل لف ا،ي .81
( )15ال تلان يا سوأم القتآن .119-118/3

( )16ال يةةت لةةف ال ةأايتإ بلةةأ لومفقةةب الع ةةدي يةةا رأريتةةهإ يةةا ري ةأان َّ
الع ْ ة ِديإ العائ ة بةةف لحصةةف بةةف معوو ة ( . 36ل ةة 587/م)إ
المفَق ة ْب َ
ه
هحقيا حمف والل الصيتيىإ لعهد المخطأ اك العتبر إ القالترإ 1997م .212
( )17لعارا القتآنإ أبأ زوتيا يحيى بف زيار بف س د هللا بف لنظأس الديوما الفتاء (ك207ه)إ هحقيا أحمد يأس

النواها بآيتيفإ الداس

المصتي لوتحلرك بالتتجم إ لصتإ 1956م .112/2

( )18سأسر آ سمتان لف ا،ي .191
( )19سأسر النحل لف ا،ي .81

( )20التعازي بالمتاما بالمأاسظ بالأكاياإ أبأ العواي لحمد بف يتيةد بةف س ةد األك ةت الفمةالى األزري المعةتب

بةالم تر (ك285ه)إ هقةدي

بهحقيا إبتاهر لحمد حمف الوملإ لتاجع لحمأر سال إ رهض لصت لوطواس بالنشت بالتأزياإ لصتإ بال هاسيخ .71

( )21لعةةارا القةتآن بإس اتبةةهإ أبةةأ إسةةحا إبةتاهر بةةف المةةتي بةةف سةةهل التجةةا (ك311ه)إ هحقيةةا س ةةد الوويةةل س ةةدر شةةو اإ سةةال الكتةبإ

بيتبكإ 1408ه1988 -م .215/3
( )22المصدس رفمه .255/3
( )23سأسر النحل لف ا،ي .81

( )24جةةالا ال رةةان سةةف هحبيةةل آي الق ةتآنإ أبةةأ جعفةةت لحمةةد بةةف جتيةةت بةةف يتيةةد بةةف يالةةد بةةف وفيةةت بةةف غالةةب ا،لوةةا الط ةةتي (ك310ه)إ
هحقيا لحمأر لحمد شاكت بأحمد لحمد شاكتإ لؤسم التسال إ لصتإ 1420ه2000 -م .271/1
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( )25لأ سطاء بف أبا لمو الختاساراإ لألى المهوب بف أبا كفترإ كةدب لةف الطوقة الخالمة (ك135ه) .ينظةت هقتيةب التهة يبإ
أبأ الفضل أحمد بف سوا بف حوت العمقالرا الشايعا (ك852ه)إ هحقيا لحمد سأال إ راس التشيدإ سأسياإ 1406ه1986 -م .392
ّ
( )26سأسر النحل لف ا،ي .81
( )27سأسر النحل لف ا،ي .80
( )28سأسر النأس لف ا،ي .43
( )29جالا ال ران .271/1
( )30جالا ال ران .271/1
( )31المصدس رفمه .271/1
( )32هحبيالك ألل المن إ أبأ لنصأس لحمد بف لحمد الماهتيدي (ك333ه)إ هحقيا الدوتأس لودي باسوأمإ راس الكتةب العومرة إ بيةتبكإ
1426ه2005 -م .548/6

( )33التفميت الومةرطإ أبةأ الحمةف سوةا بةف أحمةد الأاحةدي النرمةابأسي (ك468ه)إ سمةارر الوحةل العومةاإ جالعة اإللةام لحمةد بةف سةعأر
ّ
اإلساللر إ 1430ه .162 -161/13
( )34لفاهرح الغيبإ أبأ س د هللا يخت الةديف لحمةد بةف سمةت بةف حمةيف القتشةا الط تسةتارا األكةل الشةايعا المة لب الةتازي (ك606ه)إ
راس إحراء التتاث العتباإ لصتإ ط3إ 1420ه .254/20

( )35لفاهرح الغيب .254/20

( )36الوةةالا ألحكةةام القةتآنإ أبةةأ س ةةد هللا شةةمس الةةديف لحمةةد بةةف أحمةةد بةةف أبةةا بكةةت بةةف يةةتل األرصةةاسي الختسجةةا القت ةةا (ك671ه)إ
هحقيا أحمد ال تربرا بإبتاهر أ فرشإ راس الكتب المصتي إ القالترإ ط2إ 1384ه1964 -م .7/15

( )37ينظت غتيب القةتآنإ أبةأ لحمةد س ةد هللا بةف لمةو بةف تيوة الةدينأسي (ك276ه)إ هحقيةا أحمةد كةقتإ راس الكتةب العومرة إ بيةتبكإ
1398ه1978 -م 248؛ جالا ال ران 17؛ لعارا القتآن الكتي إ أبأ جعفةت أحمةد بةف لحمةد بةف إسةماسيل المةتاري النحةاي (ك338ه)إ

هحقيا لحمد سوا الصابأراإ لنشأساك جالع أم القت إ لك المكتل إ 1409ه1989 -م .546/3

( )38ينظت التالت يا لعارا ووماك النايإ أبأ بكت لحمد بف القاس األرواسي (ك328ه)إ هحقيا الدوتأس حاه كالح الضالفإ لؤسم

التس ةةال إ بي ةةتبكإ 1412ه1992 -م 513/1؛ لم ةةان الع ةةتبإ أب ةةأ الفض ةةل جم ةةا ال ةةديف لحم ةةد ب ةةف لك ةةتم ب ةةف لنظ ةةأس األيتيق ةةا المص ةةتي

(ك711ه)إ راس كارسإ بيتبكإ 1968م لارر (ستبل) .335/11

( )39التمهيل لعوأم التنتيلإ لحمد بف أحمد بف جتي الكو ةا الغترةا ا المةالكا (ك741ه)إ هحقيةا الةدوتأس س ةد هللا الخالةديإ شةتو راس
األس بف أبا األس إ بيتبكإ 1416ه .433/1
( )40سأسر األرعام ا،ي .13

( )41ه ةةحبيالك أل ةةل الم ةةن  .32/4بينظ ةةت أس ةةواب الن ةةتب إ أب ةةأ الحم ةةف سو ةةا ب ةةف أحم ةةد الأاح ةةدي النرم ةةابأسي (ك468ه)إ هحقي ةةا وم ةةا
ّ
بمةيأرا زغوةةأ إ راس الكتةةب العومرة إ بيةةتبكإ 1411ه 216؛ الكشة بال رةةانإ أبةةأ إسةحا أحمةةد بةةف لحمةةد بةةف إبةتاهر الفعو ةةا النرمةةابأسي
(ك427ه)إ هحقيا لومأس لحققيفإ راس التفميتإ جدر -المعأري إ 1436لة 2015 -م 137/4؛ التفميت الومرط .38/8

( )42النك ةةت بالعي ةةأنإ أب ةةأ الحم ةةف سو ةةا ب ةةف ح ي ةةب الوص ةةتي الم ةةابسري (ك450ه)إ هحقي ةةا س ةةيد س ةةد المقص ةةأر س ةةد ال ةةتحر إ راس الكت ةةب
ّ
العومر إ بيتبكإ 2004م .97/2
( )43رس الةةدسس يةةا هفمةةيت ا،ي بالمةةأسإ أبةةأ بكةةت س ةةد القةةالت بةةف س ةةد الةةتحمف بةةف لحمةةد الوتجةةارا (ك471ه)إ هحقيةةا وعةةت كةةالل
الفتحانإ ولحمد أريب شكأس ألتيتإ راس الفکتإ سمان -األسرنإ 1430ه2009 -م .48/1
( )44هفميت الممعاراإ أبأ المظفت لنصأس بف لحمد بف س د الوواس الممعارا (ك489ه)إ هحقيا ياست إبتاهر إ بغنر

واي غنةر إ راس

الأ فإ التياض -المعأري إ 1418ه1997 -م .91/2

( )45المحتس الأجيت يا هفميت الكتاب العتيةتإ أبةأ لحمةد س ةد الحةا بةف سطرة الغترةا ا األردلمةا (ك541ه)إ هحقيةا س ةد المةالم س ةد
الشايا لحمدإ راس الكتب العومر إ ل نانإ 1413ه1993 -م .272/2
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( )46الوحةةت المحةةرطإ أبةةأ س ةةد هللا أميةةت الةةديف لحمةةد بةةف يأسة بةةف سوةةا بةةف يأسة
ّ
(ك754ه)إ هحقيا كد ا لحمد جميلإ راس الفكتإ بيتبكإ 1420ه .449/4

بةةف حرةةان األردلمةةاإ الشةةهيت بةةابف حرةةان ببةةحبا حرةةان

( )47ال تلان يا سوأم القتآن .118/3
( )48سأسر النحل لف ا،ي .81
( )49سأسر إبتاهر لف ا،ي .45
( )50هفميت الممعارا .91/2
( )51هفميت الممعارا .91/2
( )52الوالا ألحكام القتآن .396/6
( )53سأسر آ سمتان ا،ي .26
( )54سأسر النحل لف ا،ي .81

( )55ينظةةت المحةةتس الةةأجيت 417/1؛ زار الممةةيت يةةا سوة التفمةةيتإ أبةةأ الفةةت س ةةد الةةتحمف بةةف سوةةا بةةف لحمةةد المعةةتب
ّ
(ك597ه)إ هحقيا س د الت از المهديإ راس الكتاب العتباإ بيتبكإ 1422ه 270/1؛ الوالا ألحكام القتآن .55/4

بةةابف الوةةأزي

بالخةازن (ك741ه)إ هصةحرح

( )56لواب التحبيل يا لعةارا التنتيةلإ سةالء الةديف سوةا بةف لحمةد بةف إبةتاهر الوغةداري الصةأيا المعةتب
ّ
لحمد سوا شاليفإ راس الكتب العومر إ بيتبكإ 1415ه .236/1
57
«باْل َخ ْية هت هوُّوة هه ِيةا َية َد ْي َكإ َبال َّشة ُّت َلة ْر َس ِإَل ْرة َك» .كةحرح لمةو إ أبةأ الحمةيف لمةو بةف الحوةا
( ) لف رسةاء الن ةا (كةوى هللا سورةه بسةو ) َ
القش ةةيتي النرم ةةابأسي (ك261ه )إ هحقي ةةا لحم ةةد ي ةؤار س ةةد الو ةةا اإ راس إحر ةةاء الت ةتاث العتب ةةاإ بي ةةتبكإ ب ةةال ه ةةاسيخ وت ةةاب ك ةةالر المم ةةايتيف
ب صتلاإ باب الدساء يا كالر الويل بقرالهإ  534/1س ( .)771لف حديل سوا بف أبا الب (سضا هللا سنه).
( )58ال تلان يا سوأم القتآن" .119/3

( )59إسشار العقل المور إلى لتايا القتآن الكتي إ أبأ المعأر لحمد بف لحمد العماري (ك982ه)إ راس إحرةاء التةتاث العتبةاإ بيةتبكإ بةال
هاسيخ .18/2

( )60سناية ة القاض ةةا بوفاية ة ال اتض ةةا المعتبية ة بحاش ةةر الش ةةهابإ ش ةةهاب ال ةةديف أحم ةةد ب ةةف لحم ةةد ب ةةف سم ةةت الخف ةةاجا المص ةةتي الحنف ةةا
(ك1069ه)إ راس كارسإ بيتبكإ 1978م .65/5

( )61لفظ الحديل ( يد هللا لْل ال هغرضها رفق سحاء الويل بالنهةاسإ ب ةا

أ أسيةت لةا أرفةا لنة يوةا المةماء باألسضإ يإرةه لة يغةض لةا

ي ةةا ي ةةداإ بو ةةان ستش ةةه سو ةةى الم ةةاءإ ببي ةةدا المي ةتان يخف ةةض بيتي ةةا) .ك ةةحرح الوخ ةةاسيإ أب ةةأ س ةةد هللا لحم ةةد ب ةةف إس ةةماسيل الوخ ةةاسي الوعف ةةا
ِ
ان َس ْتهشة هه َسَوةى
َبَوة َ
(ك256ه)إ هحقيةا لحمةةد زليةةت راكةةت الناكةةتإ راس ةأ النوةةارإ بيةةتبكإ 1422ه كتةةاب هفمةةيت القةتآنإ َبة ه
اب َ ْأِلةه َ
الم ِاء} [لأر ]7إ 73/6إ س ()4684إ وتاب التأحيةدإ بةاب َ ةأ ِ َّ ِ
ِ
اب
َّللا هَ َعةاَلى َل َمةا َيَوْقة هت ِبَية َد َّي} [ص ]75إ 122/9إ س ة ()7411إ َبة ه
َ ه ْ
َ
ِ
ِ
ان َس ْتهش هه َسَوى الماء} [لأر ]7إ َب هلأ َس ُّب ال َعة ْت ِ
العظةر ِ} [التأبة ]129إ 124/9إ س ة ()7419؛ كةحرح لمةو وتةاب التوةارإ بةاب
َبَو َ
ِ َ
َ َ
َ
َ
الحل سوى النفق بهوشيت المنفا بالخو 691 /2إ س (.)993
( )62س ا هختيوه.
( )63شفاء العويل يا لمائل القضاء بالقدس بالحكمة بالتعويةلإ أبةأ س ةد هللا لحمةد بةف أبةا بكةت أيةأب التسسةا المعةتب

بةابف قةر الوأزية

(ك751ه)إ هحقيا لحمد بدس الديف النعمارا الحو اإ راس المعتي لوطواس بالنشتإ بيتبكإ 1398ه .271

( )64سأسر النماء لف ا،ي .78

( )65راللة االكتفةةاء يةةا الومو ة القتآررة  -ر اسس ة رقدي ة لوقةةأ بالح ة

بالتقةةديتإ سوةةا س ةةد الفتةةال لحيةةا الشةةمتيإ أ تبح ة روتةةأسااإ وور ة

التتبر (ابف سشد)إ جالع بغدارإ 1427لة 2006 -م .24
( )66سأسر الوقتر ا،ياك .3 -1

( )67سأسر الوف ا،يتان .26 -25



 





االكتفاء باملعنى يف القرآن الكريم دراسة موضوعية لبعض الشواهد



( )68ال تلان يا سوةأم القةتآن  .120/3بينظةت اإلهقةان 203/3؛ لعتةتك األ ةتان يةا إسوةاز القةتآنإ أبةأ بكةت جةال الةديف س ةد الةتحمف
الم ةةيأ ا الش ةةايعا (ك911ه)إ ض ةةوطه بك ةةححه بوت ةةب يهاسس ةةه أحم ةةد ش ةةمس ال ةةديفإ راس الكت ةةب العومرة ة إ بي ةةتبكإ 1408ه1988 -م

242/1؛ المأسأس القتآرر إ إبتاهر إسماسيل األبراسي (ك1414ه)إ لؤسم سول العتبإ القالترإ 1405ه .228/2
( )69سأسر األرعام لف ا،ي .73

( )70التحبيالك النومر يا التفمةيت اإلشةاسي الصةأياإ روة الةديف أحمةد بةف سمةت بةف لحمةد الك ةتي (ك618ه)إ بيورةه هتمة سةيف الحرةارإ
سالء الدبل أحمد بف لحمد الممنارا (ك736ه)إ هحقيا أحمد يتيد المتيديإ راس الكتب العومر إ بيتبكإ 2009م .38/1

( )71سأسر النازساك ا،ي .45
( )72التفميت الومرط .54/2
( )73لأ لحمد بف القاس بف بشاس النحةأيإ أبةأ بكةت المعةتب
(ك328ه) .ينظت

بةابف األروةاسيإ كةاحب التصةاررك الكفيةتر يةا القةتاءاك بالغتيةب بالمشةكل

وقاك النحأييف بالوغأييفإ أبأ بكت لحمد بف الحمةف بةف س يةد هللا بةف لة حع التبيةدي األردلمةا اإلشة يوا (ك379ه)إ

هحقيا لحمد أبأ الفضل إبتاهر  .راس المعاس إ لصتإ 1973م .153
( )74سأسر النحل ا،ي .81
( )75سأسر آ سمتان لف ا،ي .113

( )76لأ يأيود بف يالدإ أبأ ذؤيب اله لاإ جةالوا إسةاللاإ أسةو سوةى سهةد سسةأ هللا (كةوى هللا سورةه بسةو ) ببيةد إلرةه يصةار

لأهةه

بشهد جنازههإ بشهد المكرف إ ببرعة أبةى بكةتإ يةت لةا س ةد هللا بةف التبيةت لفةتح المغةتب يمةاك سةن (27ه) .ينظةت لعوة األربةاء (إسشةار

األسيب إلى لعتي األريب)إ أبأ س د هللا شهاب الديف يا أك بف س د هللا التبلةا الحمةأي الوغةداري (ك626ه)إ هحقيةا إحمةان وةايإ راس
الغتب اإلساللاإ بيتبكإ 1414ه1993 -م .1275/3
( )77ال يت لف الطأيل هماله

سصارا إليها القوب إرا أللتا  ...سمرا يما أرس أسشد البها

ريأان اله لييفإ هتهيب بهعويا لحمد لحمأر الشنكرطاإ الداس القألر لوطواس بالنشتإ القالترإ 1385ه1965 -م .71/1
( )78سأسر آ سمتان لف ا،ي .4
( )79التفمةةيت الومةةرط  .55- 54/2بينظةةت الأسةةرط يةةا هفمةةيت القةتآن المويةةدإ أبةةأ الحمةةف سوةةا بةةف أحمةةد بةةف لحمةةد بةةف سوةةا الأاحةةدي
ّ
النرمابأسي الشايعا (ك468ه)إ هحقيا سار أحمد س د المأجأر بآيتيفإ راس الكتب العومر إ بيتبكإ 1415ه1994 -م .79/1
( )80ينظت زار المميت 27/1؛ الوحت المحرط .64/1
( )81ينظةةت ر اسسةةاك ألسةةوأب الق ةتآن الك ةتي إ لحمةةد س ةةد الخةةالا سضةةرم (ك1404ه)إ لطوع ة المةةعاررإ القةةالترإ 1392لة ة 1972-م
. 324/1

( )82سأسر النحل ا،ي .81
( )83سبل المعةارا يةةا هفمةةيت القةتآن العظةر بالمةةوا المفةةاراإ أبةةأ الفضةل شةةهاب الةةديف المةةيد لحمةأر ا،لأسةةا (ك1270ه)إ هحقيةةا سوةةا
ّ
س د الواسي سطر إ راس الكتب العومر إ بيتبكإ 1415ه .113/1



 



