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ABSTRACT 

 

The research idea is centre in showing the idea if Al Maqasedy thought and the 

relationship between it and interpretation rules from one side and between it and 

the necessary sciences that the interpreter needs  to have a knowledge about from 

other side, reaching a result saying that: integrative of Al Maqasedy thought and 

interpretation rules with the sciences that the interpreter needs to equip himself 

with before start interpretation, it's a system of integrative knowledge ;including 

complementary and sciences need complementary, interpreting the Quran text 

according to specific contexts that should not be neutered. 

The research also includes introduction, identification of the vocabulary of the 

research title, show the relationship of Al Maqasedy thought with : reason decent, 

Quran readings, the aspects of Quran addressing, the tandem in the Quran, and 

standing on all sciences that the the interpreter need to master. And showing the 

importance of Al Maqasedy thought reaching the reading of the Quran text 

according to system fundament Islamic totalitarian, can interpret the Quran in 

aimed Explanatory, reaching to appling the Islamic Sharea on personal abd social 

levels 
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 امللخص 

 
تتمحور فكرة البحث يف بيان الفكر املقاصدي وماهية العالقة بينه وبني قواعد التفسري من جهة ، وبينه وبني العلوم 
املقاصدي،  الفكر  تكاُمِلّية  مفادها:  نتيجة  اىل  وصواًل   ، أخرى  جهة  من  معرفتها  املفسر  على  الواجب  الضرورية 
وقواعد التفسري، مع العلوم اليت يعتد هبا املفسر قبل الشروع يف التفسري، فهي منظومة تكامل معريف؛ تتضمن العلوم 

لة، ترتجم النص القرآين وفق  َكمَّ
ُ

لة وامل َكمِّ
ُ

 سياقات منضبطة ال ينبغي احلياد عنها.   امل

املقاصدي   الفكر  عالقة  بيان   ، البحث  عنوان  مبفردات  والتعريف  املقدمة،  بعد  البحث  أسباب :  بقواعد وتضمن 
، والرتادف يف القرآن الكرمي، والوقوف يف كل منها على ما ينبغي وجوه خماطبات القرآن ، و القرآنية  ، والقراءاتالنزول

فسر من العلوم، وتبيان أمهية الفكر املقاصدي؛ وصوالً اىل قراءة النصِّ القرآين وفق منظومة تؤسس أن يتسلح به امل
على  االسالمية  الشريعة  تطبيق  اىل  وصوالً  غائياً،  تعليلياً  تفسرياً  القرآن  تفسري  يستطيع   ، اسالمي  مشويل  لتفكري 

 مستوى الفرد واجملتمع. 
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 املقدمة 

الذي أرشد قاصده إىل مقاصده، واطلعنا على مراكز كتابه ومراصده، والصالة والسالم على سيدان حممد احلمد هلل  
 وعلى آله وصحبه ومعاضده وبعد: 

فإنَّ علم التفسري من أجلِّ العلوم ومنه تستمد أنواع الفهوم والعلوم ، فينبغي ملن يشتغل فيه أن يتسلح ابلعلوم اليت 
لطريق وتفتح له املسالك، ومنها العلم أبسباب النزول اليت متثل األساس الذي ينطلق منه تعينه على ذلك وتنري له ا

يف التفسري وتزيل االشكال والغموض عن املعىن ، والعلم ابلقراءات القرآنية؛  كي مييز الصحيح منها من الضعيف 
ن حييط علماً أبسرار العربية والبديع واللغة ، ولقد أنزل هللا تعاىل القرآن الكرمي بلغة العرب فكان لزاما على املفسر أ

خيرج بثمرة هذه العلوم ويستخرج املقصد اإلهلي واحلكم  والغاايت العامة  واملعاين ، ووجوه خماطباته؛ ليستطيع أن 
وحفظ مصاحل العباد يف آايت الذكر احلكيم والوصول اىل األهداف واألسرار اليت وضعها هللا تعاىل يف كتابه الكرمي  

 ؛ فالفكر املقاصدي له دور كبري يف املوازنة بني النصوص واستخراج القيم املرجوة منها . 

من هذا املنطلق جند العلماء األجالء قعدوا قواعد لتفسري القرآن الكرمي فخصصوا لكل ابب من العلوم قواعد  كلية 
  واالستفادة منها.ينبغي للمفسر ان ال حييد عنها كي يتوصل اىل استنباط معاين القرآن الكرمي 

إنَّ مقاصد القرآن الكرمي، وقواعد التفسري تشرتكان يف احلاجة املاّسة اىل إفرادمها ابلعناية اليت تليق هبما ؛ واحلاجة 
ملحة اىل تفسري يراعي مقاصد القرآن منطلقاً، ومسارا ، وغاية من خالل القواعد الكلية اليت البد للمفسر مراعاهتا 

 تاجها ليؤسس عليها تفسريه للقرآن. واألدوات اليت حي

ملقاصد  فهمنا  فبقدر  القرآن،  مقاصد  ضمن  عمله  يكون  أن  ينبغي  ابلتفسري  املشتغل  ان  لب  ذي  على  خيفى  وال 
 التفسري يسلم عملنا فيه واحلكم عليه.

 وومست البحث ب:)الفكر املقاصدي و عالقته بقواعد التفسري وأدوات املفسر(. 

 نت التعريف مبوضوعات البحث وسبقت البحث بتوطئة تضم
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 وفيه مسائل: 

 املسألة األوىل: تعريف الفكر املقاصدي لغة واصطالحا. 

 املسألة الثانية: قواعد التفسري لغة واصطالحا. 

 املسألة الثالثة: أدوات املفسر لغة واصطالحا. 

 ومبحث  الفكر املقاصدي وعالقته بقواعد التفسري 

 وفيه مسائل : 

 لفكر املقاصدي وعالقته بقواعد أسباب النزول.املسألة األوىل: ا

 املسألة الثانية: الفكر املقاصدي وعالقته بقواعد القراءآت القرآنية.

 املسألة الثالثة: الفكر املقاصدي وعالقته بقواعد وجوه خماطبات القرآن. 

 املسألة الرابعة: الفكر املقاصدي وعالقته بقواعد أسباب النزول.

 اخلامسة: الفكر املقاصدي وعالقته  بقواعد الرتادف يف القرآن الكرمي. املسألة  

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على سّيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 توطئة :التعريف مبوضوعات البحث: 

 وفيه مسائل: 

 لغًة واصطالحاً: املسألة األوىل :تعريف الفكر املقاصدي  

 أوال: الفكر املقاصدي لغًة: علما مركبا تركيبا اضافياً 

ْيءِ     ( 1)   الفكر يف اللغة: التأمل و ِإعماُل اخلاِطر يف الشَّ

 ( 2) القصد: إتيان الشيء
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اصطالحا:   تعريفه  والفهم )) أما  االطالع  حيث  من  ومضامينها  وأسسها  الشريعة  مقاصد  مبعرفة  املتشبع  الفكر  هو 
 . (3) ((ستيعاب لنصوص الشريعة وفقه أحكامها يف ضوء مقاصدها العامة واخلاصةواال

 وقد خلص ابن عاشور يف مقدمة تفسريه مقاصد القرآن على النحو االيت: 

 اصالح االعتقاد. .1

 وتقومي األخالق وهتذيبها. .2

 تشريع األحكام.  .3

 صالح األمة وحفظ نظامها .  .4

  ين واالعتبار من غريهم.التأسي بصاحل أحوال من سبق يف القصص القرآ .5

 تعلم الشرائع وأخبار من سبق.   .6

 االتعاظ، والتذكري، واالنذار، والتحذير، والتبشري.  .7

 (.4) اثبات أن القرآن هم كالم هللا املعجز الدال على صدق نبوة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم .8

 املسألة الثانية: تعريف قواعد التفسري لغًة واصطالحاً:  

 قبل البدء بتعريف قواعد التفسري بوصفها علماً مركبا البد من تعريف  القاعدة والتفسري لغة واصطالحاً:    

 ( . 5) القاعدة لغًة: األصل واألساس الذي يبىن عليه غريه   

 . (6)حكٌم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته: اصطالحاً 

 .( 7) الكشف والبيان : التفسري لغة

 . (  8)   بيان معاين كالم هللا تعاىل املنزل على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم: اصطالحاً  

 . (  9) هي قواعد كلية تعني على فهم القرآن و معرفة تفسريه ومعانيه: وقواعد التفسري
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 املسألة الثالثة :تعريف أدوات املفسر : 

 الضرورية اليت حيتاجها املفسر واليت البد أن يكون ملماً هبا، ومنهاهي العلوم  

 العلم ابلقرآن، وأحكام التالوة.  .1

 العلم ابلسّنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم، وأصول ختريج احلديث النبوي الشريف .    .2

لرسول صلى هللا عليه وسلم للقرآن، العلم ابلسرية النبوية وحياة الصحابة واترخيهم، فهي تفسري عملي من ا .3
 وطبق الصحابة القرآن عملياً. 

 العلم بقواعد التفسري، وأصول فهم القرآن واملبادئ واألسس اليت تبىن عليها.   .4

 العلم ابللغة العربية، والنحو والصرف والبالغة العربية؛ فهي لغة القرآن.     .5

 ة. العلم ابلقراءات القرآنية، ومتييز الصحيحة من الشاذّ  .6

 العلم ابلعقيدة االسالمية ومباحثها .    .7

 العلم أبصول الفقه؛ كي يستطيع استنباط األحكام من النصوص. .8

 العلم بتاريخ العرب اجلاهلي؛ ألنَّ القرآن أشار اىل خمتلف مظاهر حياهتم.    .9

 .( 10) االحاطة ابملذاهب الفكرية املختلفة والثقافات املعاصرة.10

 املقاصدي وعالقته بقواعد التفسري الفكر  :  املبحث األول

 وفيه مسائل: 

 املسألة األوىل: الفكر املقاصدي وعالقته بقواعد أسباب النزول.

بيان  من  البد  لغة  به  وللتعريف  لفظتني  من  مركبا  علما  النزول  سبب  يعد  اللغة:  يف  النزول  سبب  النزول:  سبب 
 معنيهما كال على حدى على النحو اآليت: 
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َبُب: احلبل ومّسي كّل ما يتوّصل  ،(11)  چۈ  ۈ  ٴۇ     چ    الذي يصعد به الّنخل، ومجعه َأْسَباٌب، قال تعاىل:   السَّ
ومعناه: أّن هللا تعاىل (،  12)  چ ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ      چ   به إىل شيء َسَبباً، قال تعاىل

،والنزول : يُدلُّ َعَلى ُهُبوِط َشْيٍء (13) واحدا من تلك األسبابآاته من كّل شيء معرفة، وذريعة يتوّصل هبا، فأتبع 
،ومن  مجع اللفظتني ميكن تعريف سبب النزول لغة أبنه : كل ما يتوصل إليه ملعرفة السبب الذي نزل (14) َوُوُقوِعه

 ألجله أمر ما. 

من التعريف به، وبيان أمهيته،   سبب النزول يف االصطالح: لقد حضي علم أسباب النزول ابهتمام العلماء واحملققني 
 وأنواعه ، فجعلوا له حدودا وضوابط يف تعريفاهتم حتيط مبا يعينه وما يستوعبه من معان ومن ذلك : 

 .   (15)ذكر اإلمام الواحدي أنه قصة اآلية وبيان نزوهلا الذي ال ميكن معرفة تفسري اآلية دون معرفته  

، وهو بذلك أخرج ما أدخله الواحدي يف بيان سبب اآلية أايم وقوعهما نزلت  وما حرره اإلمام السيوطي يف أنه    
 . (16) نزول سورة الفيل هو بذكر قصتها واعتربه من ابب االخبار عن الوقائع املاضية وغريها من القصص  

كمة من املعلوم بداهة أنَّه البد للمفسر العلم بسبب نزول اآلية قبل الشروع يف تفسريها فهو يعني على معرفة احل
الباعثة يف تشريع احلكم  وهو من أوىل األدوات اليت تعني املفسر وتزيل االشكال والغموض عن قارئ النصوص ؛ 

كي تتم االحاطة ابملقصد العام الذي اراده الشارع من العباد فال يكون تفسري    لذلك ينبغي االهتمام بسبب النزول
 (.17) قاصد األصلية اليت تندرج حتته ومنها هتذيب اخلالق اآلية مبعزل عن سبب نزوهلا وهذا ليس قبل حتقق امل

العربة بعموم اللفظ ال خبصوص ))ولعل من أهم القواعد يف تفسري القرآن الكرمي املتعلقة أبسباب النزول هي قاعدة:   
علم أسباب النزول تعين: أّن سبب النزول ال يقتصر على من نزلت ألجله   (18)   ((السبب يف  وهي قاعدة جوهرية 

اآلية؛ بل تتعداه لتشمل مجيع املكلفني ممن يشملهم احلكم، وهلا شواهد كثرية  منها: ما رواه ابن مسعود رضي هللا 
ہ  ھ  ھ  ھ     ھ   چ    فأخربه فأنزل هللا  عنه : أن رجال أصاب من امرأة قبلة فأتى النيب صلى هللا عليه و سلم  

ڭ   ۓے       ے ڭ  ڭ   ۆ           ڭۓ    ۇ   ؟ (  19)   چ ۇ   هذا  أيل  هللا  رسول  اي  الرجل   فقال 
 . (  20)   (( جلميع أميت كلهم  ))  قال:
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فقط  الرتكيز  احلكمة  من  فليس  للنصوص؛  مقاصدية  مشولية  نظرة  اجلميع  على  اللفظ  تعميم  يف  أنَّ  سبق  مما  نلحظ 
 على مقتضى احلال، بل البد أن نبحر يف حبار املقاصد املرجوة والغوص فيها واستنباط البعد املقاصدي من اآلايت 

ال  صالح  وهو  القرآن  تفسري  من  األعلى  املقصد  يتحقق  واألمر وبذلك  الزكاة  وإيتاء  الصالة  إبقامة  واجلماعة  فرد 
وإزالة ما  املعىن  على  والوقوف  اإلسالمي،  العامل  نظام  وابلتايل حفظ  تصرفاهتم  املنكر،وضبط  عن  والنهي  ابملعروف 

 اشكل حىت أنَّ العلماء األجالء قّعدوا قواعد تتعلق هبذا امليدان ومنها : 

وهو ما الجمال للرأي فيه فيأخذ حكما قطعيا   (  21)  (( على النقل والسماع  أن القول يف األسباب موقوف ))  قاعدة:
 .(22)  ((سبب النزول له حكم الرفع ))ألنه مأخوذ عمن شاهدوا التنزيل ووقفوا على أسبابه ، لذلك تقرر أن:  

فريى   يتقدم   أو   الكرمي   القرآن  آايت  الغالب يف  وهو  احلكم  لتقرير  النزول مصاحبا  سبب  يكون  أنَّ وقد  البغوي 
،وقد يتأخر (23) البعد املقاصدي  لذك  أنه ال ميتنع أن يقال ملا كان يف معلوم هللا تعاىل أن ذلك سيكون او يتأخر

فيعلل ابن عاشور أن احلكمة يف ذلك ليكون ثبوته يف  عن العمل  كما يف نزول آية الوضوء مع تقدم العمل هبا  
 (. 24) القرآن  

ويرى الزخمشري يف برهانه أن ذلك كله مناط ابلسياق الذي وردت فيه اآلايت ووجه مناسبة ذكرها فإن كان متوقفا 
يَنِئٍذ ِمْن اَبِب تَ ْقِدمِي اْلَوَساِئِل َعَلى اْلَمَقاِصِد َوِإْن ملَْ يَ تَ َوقَّْف َعَلى َذِلَك فَاأْلَْوىَل تَ ْقِدمُي على السبب ذكر أوال أِلَنَُّه حِ 

 .(25) وجه املناسبة

قاعدة:   علمنا  اذا  النزول ))  وكذلك  تكرار  عدم  األصل  اثبتة  (26)  ((أّن  صحيحة  األسباب  ان كانت  اذا     وهو  أّما 
 تكرر سبب النزول فإنَّ العلماء بيَّنو أنه قد يكون مقصد الشارع يف ذلك ملزيد بيان ملا نزل.

اآلايت  وتعددت  سببه  احتد  ما  أو  واحد  فيها  والنازل  متفرقة  اآلايت  تكون  أن  قضية  التفسري  قواعد  عاجلت  وقد 
طالب عندما حضرته الوفاة وتلكأ عن ومن أمثل  (27)   النازلة فيه   عليه الصالة والسالم لعمه أيب  تها استغفار النيب 

. فأنزل هللا تعاىل   ((أما وهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك  ))  التلفظ ابلشهادة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  
ک  ک  ک  گ  گ  گ        چ    كما نزل يف أيب طالب قوله تعاىل:  (،  29) .   (28) اآلية  چ ٿ  ٿ       ٿ   چ    فيه  

 (31()30)   چ ڱ  ڱ  ڱ    ڳ گ  ڳ  ڳ  ڳ
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ويرسم الزركشي البعد املقاصدي للتكرار يف القرآن الكرمي واحلكمة الباعثة فيه لتشمل اجلميع وال تقتصر   
أنه قد ))لنفس احلادثة  أو مثيالهتا بقوله:   على من نزلت فيه، اضافة ملنافع أخرى منها: تذكري املسلمني اذا تعرضوا

إىل  بعينها  اآلية  تلك  فتؤدى  يتضمنها  ما  ذلك  قبل  نزل  وقد  آية  نزول  تقتضي  حادثة  أو  سؤال  من  سبب  حيدث 
حوادث فيتذكر أحاديث وآايت  والعامل قد حيدث له  هذه  عليه وسلم تذكريا هلم هبا وأبهنا تتضمن  النيب صلى هللا 

 .   (32)  ((تلك الواقعة وإن مل تكن خطرت له تلك احلادثة قبل مع حفظه لذلك النصتتضمن احلكم يف  

يتضح مما تقدم  الرتابط الوثيق بني العلم أبسباب النزول بكوهنا أداة مهمة من أدوات املفسر و تطبيق قواعد التفسري 
ر مبختلف نواحيها و مستوايهتا، اليت تتعلق به ومقاصد العمل به؛ فاملقصد القرآين هو قطب الرحى يف حركة املفس

 وهو مبثابة مزيج متناسق ال ينبغي االستغناء عن أحد من عناصره كي خيدم تفسري القرآن الكرمي. 

 املسالة الثانية: الفكر املقاصدي وعالقته بوجوه خماطبات القرآن:

ومما الشك فيه ان ينصب عمل إن التفريق بني مقامات اخلطاب يف القرآن الكرمي أمر البد منه يف تفسري نصوصه ،  
 املفسر فيما يرمي اليه النص من مقاصد فيدور معه ويوضح املراد منه وخيدمه مجلة وتفصياًل.

فأسلوب اخلطاب اخص من أسلوب الغيبة؛ وااللتفات من أسلوب املتكلم اىل املخاطب، ومن املتكلم اىل الغائب، 
ابملقصد ترتبط  أن  البد  والنهي، كلها  األمر  تفعيل   وصيغة  عن  مبعزل  هذا  وليس  اآلايت  فيه  وردت  الذي  الكلي 

 قواعد التفسري يف ذلك ومنها: 

إذا كان سياق اآلايت يف أمور خاصة وأراد هللا أن حيكم عليها، وذلك احلكم الخيتص هبا ، بل يشملها وغريها ))
 (33)   (( جاء ابحلكم العام

 (34)  چ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ                 ۇئ        ائ ى  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  چ  كقوله تعاىل:  

فلم يقل :)وسوف يؤتيهم أجرا عظيما(؛ألن الوعد موّجه للجميع، وال خيفى أن مشول اجلميع ابلوعد حيقق مقاصد 
 الشريعة من التوبة واالعتصام حببل هللا تعاىل ،واإلخالص العبودية له وابلتايل صالح األمة .

 تعاىل من كتابه حفظ مقاصد الدين وال يتأتى معرفتها اال بعد العلم أبساليب اخلطاب القرآين وال خيفى أن مراد هللا
وأنواعها ومراداها إذ ليس املراد من خطاب العرب ابلقرآن أن يكون التشريع قاصرا عليهم لكنه يدور مع املقاصد 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 1, 2020 

 
 11 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

ياسة األمة وهو األساس يف اصالح األمة العامة الكلية للتشريع ومنها :اصالح االعتقاد، و هتذيب األخالق ،و س
... فغرض املفسر بيان مقصد الشارع على أمت وجه لتتأتى الفائدة املرجوة من تفسري القرآن الكرمي واالعتصام حببل 

 هللا املتني والدين القومي. 

واثبات االستهالل  براعة  ففيها من  اخلطاب   اجلامعة لفنون  السور  الفاحتة من أبرز  سورة  تعاىل   ولعل   هلل  العبودية 
وحده وختصيصه ابمللك واالنتقال من اسلوب اىل اسلوب فمن الغيبة اىل اخلطاب وعكسها، وألمر والنهي ، والدعاء 
بصيغة اجلمع ليشمل األمة ابخلري واهلداية وثبوت البعث واجلزاء هلل تعاىل ،وهي بذلك حتقق اخالص العبودية وشدة 

 القرآن كله وصالح األحوال وهذا ما أكده ابن عاشور بقوله:   اخلضوع والتضرع كما تشمل مقاصد

وهي )) األصلية  مقاصده  إبالغ  القرآن  من  القصد  ألن  هلا  تكمالت  وغريُها   ، القرآن كله  مقاصد  أنواع  هي  فهذه 
الواجب  هللا  وأَنه  اآلِمر  معرفة  على  والنواهي  األوامر  توقفت  وملا   ، والنواهي  ابألوامر  حيصل  وذلك  الدارين  صالح 

ام االمتثال على الرجاء يف الثواب واخلوف من العقاب وجوده خالق اخللق لزم حتقيق معىن الصفات ، وملا توقف مت
  يوم الدين   چ  إىل قوله       چ   ّللَ   الحمد   چ   لزم حتقق الوعد والوعيد . والفاحتة مشتملة على هاته األنواع فإن قوله  

  چ   من نوع األوامر والنواهي ، وقوله :    چ  المستقيم  چ   إىل قوله :    چ  إياك نعبد  چ   محد وثناء ، وقوله :    چ

 (. 35)   ((إىل آخرها من نوع الوعد والوعيد     چ  صراط الذين

التسلح    عنها، مع  اليت ال غىن للمفسر  األدوات  من  القرآين  اخلطاب  وأساليب  ابللغة،  العلم  ذلك كان  علمنا  إذا 
وينهل  التفسري  قارئ  وينتفع  والسور  اآلايت  صيغت  الذي ألجله  املقصد  امليدان؛ ليتحقق  هذا  يف  التفسري  بقواعد 

 من ذلك املعني الذي ال ينضب.  

 املقاصدي وعالقته ابلقواعد املتعلقة ابلقراءات القرآنية:الفكر  املسألة الثالثة:  

 .(36) املقصود من القراءات القرآنية هو: اختالف ألفاظ الوحي يف احلروف أو كيفيتها من تشديد أو ختفيف وغريها

عنه   إنَّ تنوع القراءات اثبت يف السنة النبوية؛ ومنها ما رواه البخاري يف صحيحه عن عمر بن اخلطاب رضي هللا
عليه؛  وقرأه  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  من  مسعه  غري ما  على  الفرقان  سورة  يقرأ  حكيم  بن  هشام  عندما مسع 
وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  اىل  به  وجاء  رداءة  من  جذبه  أن  اال  منه  فما كان  ذلك  عليه  وأنكر  منه  استغرب  حىت 
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)) سله مث طلب منهما أن يقرأ عليه فأجاب على كل قراءة: يشكو ما فعل، فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم أبن ير 

 (. 37)  ((هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر

وللقراءة الصحيحة  شروط البد أن تتوفر فيها وهي: موافقة اللغة العربية ولو بوجه، وموافقة خط املصحف العثماين، 
 تفسري قعدوا القواعد اليت تتعلق هبا وأوهلا: وصحة السند؛ لذلك جند علماء ال

القراءة   كل   )) فهي  سندها  وصح  احتماالً،  ولو  العثمانية  املصاحف  أحد  ووافقت  بوجه،  ولو  اللغة  وافقت  قراءة 
 (. 38)   (( الصحيحة ، ومىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة اطلق عليها: ضعيفة ، أو شاذة ، أو ابطلة

األساس الذي ينطلق منه مفّسر للقرآن ويبين عليه تفسريه، فعلم القراءات من األدوات اليت البد فهذه الشروط هي  
للمفسر أن يلم هبا؛ والقراءة الصحيحة وتوجيهها أمر يف غاية األمهية ليتضح املقصد القرآين من تنزيل اآلايت فهي 

أن ابختالف القراءات يظهر االختالف   )):تدور معه وال تنفك عنه، ولعل من أهم القواعد يف علم القراءات هي
 (.39)  ((يف األحكام 

ويف ذلك توسعة على األمة االسالمية وهذا مقصد جليل من مقاصد الشريعة يتحقق فيه مصاحل العباد، ويتبني فيه  
هلذا بىن   قصد التشريع اإلهلي، والتيسري يف الدين، ومشول اآلايت ألكثر من وجه يف أحكام التشريع اذا ثبتت القراءة

 عليها الفقهاء األجالء األحكام الشرعية. 

  چ  و  چ  لَمْستُمُ   چ   ...وهلذا بىن الفقهاء نقض وضوء امللموس وعدمه على اختالف القراءات يف  ))قال الزركشي :

يف:  (40  چ   الَمْستُمُ  اختالفهم  على  الغسل  إىل  وعدمه  االنقطاع  عند  احلائض  وطء  جواز  وكذلك  َحتَى    چ  ، 

 .(42) (((41)  چ   يَْطُهْرنَ 

قواعد التفسري :  يكمن يف اجلمع بني   (43)   (( تنوع القراءات مبنزلة تعدد اآلايت))ومما يعضد ذلك من  فعمل املفسر 
 جيهل يف غريها من القراءات. القراءات الصحيحة، والعمل هبا؛ فبعضها يبني ما قد 

قراءة   ابملاء    چ  يَْطُهْرن   چ   ففي  االغتسال  التشديد معناه:  قراءة  ويف  عنه،  الدم  ينقطع  :حىت  ابلتخفيف معناه 
اإلعجاز  اللغوي للقرآن فيكون لكل آية مقصد وهدف وغاية تتناسب   ويعد تتنوع القراءات مبثابة(  44) بعد الطهر

 فيها . مع السياق الواردة  
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وفيه من املقاصد الكثري منها: أّن يف اللفظة القرآنية ((  القراءات يبني بعضها بعضا))  لذلك تقرر يف قواعد التفسري  
عدة معان وفيه التوسعة على املكلفني ودفع احلرج عنهم، ويف زايدة املعاين املروية عن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ض يف مقاصدها وال اضطراب فهي بوحي هللا تعاىل وحكمته واختالف القراءات  ،  والصحابة، والتابعني ، فال تناق
 اختالف تنوع ال تضاد. 

 املسالة الرابعة: الفكر املقاصدي والقواعد املتعلقة بعلم املناسبات القرآنية: 

معىن املناسبة لغًة: اتصال شئ  بشئ، ومنه مّسي النسيب لصلة القرابة، وتقول: ليس بينهما مناسبة، أي: مشاكلة   
(45 )  

أَْو  يٍّ  ِحسِّ يف املعىن بني السور واآلايت ،على اختالف أنواعه: َعامٍّ أَْو َخاصٍّ َعْقِليٍّ أَْو  رابط  ومعناها اصطالحاً: 
ْيِن َوََنْوِهِ َخَيايلٍّ ... أَِو تَّاَلزُ  دَّ َبِب َواْلُمَسبِِّب َواْلِعلَِّة َواْلَمْعُلوِل َوالنَِّظريَْيِن َوالضِّ  (46) ِم ذِّْهيِنِّ كالذي بني السَّ

وبنّي العلماء احملققون الفائدة املرجوة من علم املناسبات القرآنية؛  ذلك أنه يقّوي االرتباط بني أجزاء الكالم، وبه   
تصبح العبارات حمكمة املباين، متسقة املعاين، مما يعني القارئ لكتاب هللا تعاىل على فهم ألفاظه ومعانيه ،وبه يتضح 

و السور، وفواتح السور وخواتيمها، حىت أنَّ الزركشي يف برهانه يصف على االرتباط بني اآلايت بعضها ببعض ،أ
وللحكمة  الوقائع،  حسب  يكون  النزول  أّن  ذلك  معلالً  ابلوهم  مناسبه  الكرمية  لآلية  يطلب  ال  من  مشاخيه  لسان 

و  بعدها  وما  قبلها  أهنا مكملة ملا  النظر يف  آية  يف كل  الباحث  ،وعليه ألزم  الرتتيب  السورالبالغة يف  يف   ( 47) كذلك 
 . (48)   چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  چ  فهو علم جمٌّ لكتاب 

واملتتبع للمقصد األمسى من يف علم املناسبات القرآنية يعلم يقيناً ذلك الرتابط والتالزم بني اآلايت والسور القرآنية، 
 أخرى . وليس ابلضرورة أن يكون ظاهراً يف كل حني ؛ فقد يظهر اترة وخيفى 

وجه املناسبة بني خواتيم السور وافتتاح ما بعدها؛ كاملناسبة بني افتتاح سورة األنعام ابحلمد     يف  ٱ   چ    إنَّ املقصد 

مع اختتام املائدة بفصل القضاء الذي   (49  چ ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ       ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پ
فاملتأمل للرابط املعنوي ؛ (50) )چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    چ      تعاىل  يقتضي محد هللا تعاىل كما قال 

مستلزمات القضاء اإلهلي يف سورة أخرى  يتضح له جليا تلك املناسبة ، اليت قد ختفى على  بني السورتني ، مع 
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وهلة   ألول  ذلك القارئ  يف  معه  تتفق  القرآن  يف  أخرى  سور  وبني  بينه  والربط  للمعىن  التدبر  بعد  اال  تتضح  وال 
 . (51) املعىن

وقد تفنن العلماء احملققون يف بيان املناسبات لآلايت والسور حىت أهنم عّدوا بعضها ابلعجيبة ووجهوا اىل االعتبار 
ون اليت قبلها ؛ حيث قوبلت صفة البخل ابلعطاء، والسهو  هبا كما يف املقابلة بني آايت سورة الكوثر بسورة املاع 

 عن الصالة ابملداومة عليها، ويف مقابلة الرايء إخالص العمل هلل وحده ،ومنع املاعون قوبل ابلنحر.

؛  غريه  اىل  املقصود  املعىن  خيرج  ال  معىن حىت  من  يشاكله  مبا  أو  ببعضه  الكالم  ارتباط أجزاء  املناسبات  أنواع  ومن 
فلو     (52)   چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ڌ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇ ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇچ     قوله تعاىل  كما يف

انتهت اآلية اىل كلمة القتال ألوهم الكفار أن سبب رجوعهم عن القتال هو الريح اليت عصفت هبم وأمتعتهم ولكن 
اتباعها بصفيت العزّة واحلكمة هلل تعاىل يفيد أن الريح جند من جنود هللا تعاىل على أعدائه، وأن الغلبة والنصرة من 

بفواصل اآلايت القرآنية اليت دعا العلماء اىل التنبه هلا فهي سر عظيم من   هللا تعاىل للمؤمنني، وهذه املناسبة ختتص
أسرار القرآن  يستحق أن ُتشدَّ األيدي عليه؛ فبها يكتمل املعىن املسوق اليه، ويبعد اختالل املعىن واضطراب الفهم 

(53) . 

مطلعها  الناس؛  سورة  ومثاله  ومقاطعها  ومقاصدها  السورة  اسم  بني  الوثيقة  العالقة  القرآنية  املناسبات  ومن 
 ( 54) )النَّاِس(،ومقطعها )النَّاِس(، وتكرر فيها مخس مرات خمتلفة املعاين، وقد عّد من اجلناس  

وتعينه على معرفة املناسبات القرآنية على   ومن القواعد الكلية يف التفسري اليت توضح الطريق للدراس يف هذا امليدان 
اأْلَْمُر اْلُكلِّيُّ اْلُمِفيُد لِِعْرفَاِن ُمَناَسَباِت ))  اختالف أنواعها ما نصه السيوطي يف إتقانه نقال عن بعض املتأخرين بقوله:

ِسيَقتْ  الَِّذي  اْلَغَرِض  ِإىَل  تَ ْنظُُر  أَنََّك  ُهَو  اْلُقْرآِن  يِع  مجَِ يف  ِمَن   اآْلاَيِت  اْلَغَرُض  َذِلَك  إِلَْيِه  حَيَْتاُج  َما  َوتَ ْنظُُر  ورَُة  السُّ لَُه 
َماِت َوتَ ْنظُُر ِإىَل َمرَاِتِب تِْلَك اْلُمَقدَِّماِت يف اْلُقْرِب َواْلبُ ْعِد ِمَن اْلَمْطُلوِب َوتَ ْنظُُر ِعنْ  رَاِر اْلَكاَلِم يف اْلُمَقدَِّماِت اْلُمَقدِّ َد اجنِْ

اِمِع ِإىَل اأْلَْحَكاِم أو اللوازم التَّابَِعِة لَُه الَّيِت تَ ْقَتِضي اْلَباَلَغةُ ِإىَل َما َيسْ   ِشَفاَء اْلَغِليِل ِبَدْفِع تَ ْتِبُعُه ِمَن اْسِتْشرَاِف نَ ْفِس السَّ
َها فَ َهَذا ُهَو اأْلَْمُر اْلُكلِّيُّ اْلُمَهْيِمُن عَ  يِع َأْجزَاِء اْلُقْرآِن فإذا َعَناِء ااِلْسِتْشرَاِف ِإىَل اْلُوُقوِف َعَلي ْ َلى ُحْكِم الرَّْبِط َبنْيَ مجَِ

اًل َبنْيَ ُكلِّ آية وآية يف كل ُسورَةٌ  َ َلَك َوْجُه النَّْظِم ُمَفصَّ  .(55(( ) فعلته تَ َبنيَّ
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الدقيق لآلية   يتبني مما سبق أن علم املناسبات القرآنية من أهم األدوات اليت ينبغي للمفسر االستعانة هبا ملعرفة املعىن 
اساسية  ركيزة  تعد  وبدورها  امليدان  هذا  يف  العلماء  قعَّدها  اليت  التفسري  قواعد  اىل  الرجوع  بعد  إال  ذلك  يتأتى  ،وال 
فهي فهم املقصد والغاية اليت وضعت ألجلها ، فاجتماع األدوات، والقواعد، واملقاصد مزيج متكامل يؤدي الغرض 

 .املبتغى من التفسري وبيان املعىن 

 املسالة اخلامسة: الفكر املقاصدي وعالقته قواعد الرتادف : 

...فَ رَِكَب ))، ويف احلديث:  (56  چ ڭ  ۇ      ۇ   چ    الرتادف لغًة: التتابع، والرديف: هو الذي يركب خلف الراكب،  
َوأاََن   طَْلَحَة  أَبُو  َورَِكَب  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  طَْلَحةَ َنيبُّ  َأيب  أعَظُم (57)   ((َرِديُف  هلم  فَرِدَف  أمٌر  هبم  نَ َزَل  ،ويقال: 

َل ما كان أعَظَم منه ،وهو ضد املشرتك  .(58) منه، أي تِبع األوَّ

األلفاظ  ترادف  من  وينتج  وبشر،  إنسان،  ؛ كقولنا:  املفهوم  يف  متحدة  ألفاظ  تتواىل  أن  هو  اصطالحاً:  والرتادف 
ن مقّيداً بتقدم األول على الثاين َفَكَأن اللَّْفَظنْيِ راكبان َأحدمهَا خلف و انفرادمها، ويشرتط أن يكمعىن ال يوجد عند  

اآلخر على مركب َواِحد َوُهَو اْلَمْعىن وكأن املعىن مركوب واللفظني راكبان عليه، ويقد يكوان مفردين كالليث واألسد، 
 . (59) سد َوقد يكواَنِن مركبني كجلوس اللَّْيث وقعود اأْل 

واحد ابعتبار  واحد  مسمى  على  الدالة  املفردة  األلفاظ   : الرازي  أبنَّ (60) وعند  والتأكيد؛  الرتادف  بني:  يفرق  ،فهو 
الثاين ال يفيد نفس فائدة املركب بل تقويته، وبينه وبني األلفاظ املتباينة اليت تدل على الصفة وصفة الصفة كالفصيح 

 ملهند، كما فرَّق بينه وبني التابع الذي يشرتط تقدمه عليه كقولنا شيطان ليطان. والناطق ، أو الصفتني كالصارم وا

اختلف العلماء احملققون يف وقوع الرتادف يف القرآن الكرمي؛ فمن أجازه على اعتبار احتاد داللتها على الذات، ومن 
واملتب الذات  يف  املرتادفة  ُتْشبه  فهي  معىن  مبزيد  بعضها  اختصاص  إىل  نظر  وقوعه منعه  صح  ولو  الصفات،  يف  اينة 

 النتفت الفائدة من توايل األلفاظ فيكتفي ابللفظ األول لتوصيل املعىن فال فائدة يف اآلخر  .

اآلخر؛  موضع  املرتادفني  وقوع أحد  جيب  الرازي أنه ال  عوارض   ويرى  من  ال  املعاين  عوارض  من  الضم  صحة  ألن 
 أكان هذا يف لغة أم يف لغتني. األلفاظ ، فاملعىن واحد واللفظ متغري ،سواء  
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كما أن نفس املعىن ال مينع من قوع أحدمها موضع اآلخر لكن صحة الضّم والرتكيب حبسب متعارف أهل اللغة 
واالستعمال هي من عوارضها اليت تصح يف بعض األلفاظ دون اآلخر، فهذه العوارض هي املانعة يف بعض األلفاظ 

عليه ،فال يصح أن تقع موضع: دعا عليه ، على الرغم من أن معىن الصالة   ويف بعض املقام كما يف قولنا: صلى
 الدعاء لكن تركيب األلفاظ يغري املعىن . 

 وبنّي السيوطي سببني من األسباب الداعية لوقوع األلفاظ املرتادفة: 

 أحدمها : أن يكون من واضَعني وهو األكثر؛ وهذا مبينٌّ على كون اللغات اصطالحية. 

 والثاين : أن يكون من واضع واحد وهو األقل وله فوائد :   

الوسائل     تكثر  أن   : الطرق    -منها  بسبب   -أي  ،أو  احلروف  خمارج  يف  علة  لوجود  النفس  يف  عما  اإلْخبار  إىل 
 النسيان . 

ع يف سلوك طُرق الفصاحة وأساليب البالغة يف النَّظم    .   (61) ومنها : التوسُّ

التهان ذلك  يف  أحد وأّيده  وقوع  ببطالن  يقطع  فهو  األلفاظ   خصوصية  تراعى  أنَّ  اىل  ذهب  حيث  يف كّشافه  وي 
فبني  واألذكار  األدعية  يف  وأما  االختالف،  على  فهو  احلديث  يف  واما  القرآن،  يف  إن كان  اآلخر  موقع  املرتافني 

اان من لغة واحدة أو أكثر. االختالف واملنع رعاية خلصوصية األلفاظ فيها، وإن أراد يف غريها فهو صواب سواء ك
وأن   ، الواحدة  اللغة  من  املرتادفني  يف  املنع  يسّلم  ال  فهو  ؛  اللغة  يف  وقوعه  األصح  فريى  املفردة  األلفاظ  يف  أما 
االختالف ليس يف وقوع أحدما موقع اآلخر يف حال االفراد فاجلميع متفقون عليه ، لكنهم اختلفوا فيما إذا كاان 

  (62)   يف حال الرتكيب. 

وضع  اليت  واالستعمال  املقامات  مراعات  ر  املفسًّ على  أنَّ  تقتضي  مهمة  قاعدة  الرتادف  موضوع  يف  الزرقاين  وقّعد 
ب يف املعىن؛ ودعا اىل االبتعاد عن الرتادف ما أمكن بقوله قَاِعَدٌة ))  :ألجله اخلطاب، كما فرَّق بني اللفظ املفرد واملركَّ

ُوّزَِعْت حِبََسِب اْلَمَقاَماِت َفاَل يَ ُقوُم ُمرَاِدفُ َها ِفيَما اْستُ ْعِمَل ِفيِه َمقَ يف أَْلَفاٍظ يَُظنُّ هِبَا الرتََّ  اَم اُدُف َولَْيَسْت ِمْنُه؛ َوهِلََذا 
َاُدِف َما أَْمَكَن فَِإنَّ لِلرتَِّْكيِب َمْعىًن  فْ رَاِد َوهِلََذا  اآْلَخِر فَ َعَلى املفسر مراعاة ااِلْسِتْعَمااَلِت َواْلَقْطُع بَِعَدِم الرتَّ َغرْيَ َمْعىَن اإْلِ

فْ رَادِ َمَنَع َكِثرٌي ِمَن اأْلُُصولِيِّنَي ُوُقوَع َأَحِد اْلُمرَتَاِدَفنْيِ َمْوِقَع اآْلَخِر يف الرتَِّْكيِب َوِإِن ات ََّفُقوا عَ   ( 63(( ) َلى َجَوازِِه يف اإْلِ
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م التهانوي الرتادف عند البلغاء اىل قسمني :   وقسَّ

دمها جّيد وهو أن يؤتى بكلمتني هلما معىن واحد، ولكن مثة فرق بينهما يف االستعمال، أو أن يكون للكلمة أح ))
الثانية معىن اثن خاص أو أن توصف بصفة خاصة، مثل أرجو، وآمل يف اللغة العربية ومها مرتادفتان وجيداتن أيضا 

خمصوصة   أهّنا  إاّل  الرجاء،  مبعىن  وإن كانت  آمل  الثاين: ألّن كلمة  والنوع  حممود.  مكان  يف  إاّل  تستعمل  ال  بكوهنا 
معىن واحد دون أن يكون ألحدمها أّي فرق عن األخرى، ويسّمى بعضهم هذا  معيب وهو اإلتيان بلفظتني هلما 

 (64(( ) النوع: احلشو القبيح

ال معىن أكثر أتكيدا منه مما سبق يتبني لنا املقصد األمسى من وجود لفظني متتابعني يف القرآن الكرمي وهو استحص 
تعاىل قوله  ففي  املقال:  يتضح  وابملثال  منفردا؛  ذهب   (65)   چ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڳچ      لو كان أحدمها 

 املفسرون اىل أقوال يف معىن الشرعة واملنهاج منها: 

وأخذ برأي ابن عباس رضي أهنما مبعىن واحد واتبعت اللفظتان للتأكيد واملراد هبما الدين، ومنهم من فرَّق بينهما  
فَ ْرٌق،  نَ ُهَما  بَ ي ْ آَخُروَن:  َوقَاَل  الُسنَّة،  به  ورد  ما  واملنهاج:  القرآن،  به  ورد  ما  رعة:  الشِّ تفسريها   يف  وأرضاه  عنه  هللا 

رِيَعِة، َوهِ  رِيَعِة، َوالطَّرِيَقُة ِعَبارٌَة َعْن َمَكارِِم الشَّ ْرَعُة ِعَبارٌَة َعْن ُمْطَلِق الشَّ ٌل، َوالطَّرِيَقُة فَالشِّ رِيَعُة أَوَّ َهاِج، فَالشَّ َي اْلُمرَاُد اِبْلِمن ْ
 . (66)   آِخرٌ 

السابق  املثال  فمن  النسيب؟  التام أم  التشابه  يعين  هل  الرتادف  من  املقصود  املعىن  اىل  يرجع  االختالف  نالحظ أن 
ليسا   وأهنما  وخصوص  عموم  واملنهاج  الشرعة  معىن  بني  قال  من  أن  ابلرتادف نالحظ  يقول  ال  فهذا  واحد  مبعىن 

 آخذا ابلقاعدة اليت تقول: 

(( مهما أمكن محل ألفاظ القرآن على عدم الرتادف  ))، وعلى ما ذهب إليه الزرقاين :((األصل يف اللغة عدم الرتادف))

(67 ) 

ومن قال أبهنما بنفس املعىن واملعىن الثاين جاء مؤكدا لألول ذهب اىل أهنما من قبيل املرتادفني  اعتمادا على قاعدة 
التأكيد)) وجه  على  ذكرمها  فُيستملح  الواحد،  الشيء  عن  هبما  املعرب  اللفظان  )قد خيتلف  وقاعدة:  (68((  املعىن ))،  

 . (69(( ) نفراد أحدمهااحلاصل من جمموع املرتادفني ال يوجد عند ا



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 1, 2020 

 
 18 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

وقواعد  العربية  اللغة  علم  ومنها  للمفسر  الضرورية  األدوات  من  معرفته  املفسر  على  جيب  ما  بني  املتينة  األواصر  إنَّ 
التفسري اليت استمد منها البيان واللغة والصرف ، وبيان ما حتضى به القواعد من وفاق أو خالف وبيان مقاصدها 

وتفتح تعاىل  هللا  لكتاب  املفّسر  تعني   ، األقوال    وغاايهتا  اختيار  حيسن  جتعله  ملكة  عنده  يصبح  حبيث  اآلفاق  له 
 املختلفة وإن كان االختالف اختالف تنوع ال تضاد.  

 اخلامتة

بسم هللا الرَّمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سّيدان حممد وعلى آله 
 ا مباركاً اىل يوم الدين وبعد: وصحبه وسلم تسليماً كثريا طيب

 فقد توصلت يف هناية حبثي اىل النتائج التالية: 

إنَّ للفكر املقاصدي عالقة وطيدة  بقواعد التفسري من جهة، وبينه وبني العلوم الضرورية الواجب  .1
 على املفسر معرفتها من جهة أخرى . 

ال .2 النص  تفسري  يف  االسالمي  التشريع  مقاصد  بيان  من  اهلدف  منضبطا إنَّ  مشوليا  تفسريا  قرآين 
 أبحكام الشرع وغاايته ومراميه يف إطار املصاحل البشرية .

واآلايت،  .3 السور  ألجلها  نزلت  اليت  واملناسبات   ، القرانية  والقراءات   ، النزول  أسباب  لعلم  انَّ 
وقواعدها التفسريية ، أهداف وغاايت تتعامل مع النصوص وفق نظرة مشولية حتقق صالح مصاحل 

والغاية ال وبيان  التشريع،  وجوه  من  وجه  من  ألكثر  والشمول  عنهم،  احلرج  ودفع  والتيسري  عباد، 
 املرجوة من التنزيل اليت تتناسب مع السياق الذي وردت فيه اآلايت. 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم على سّيدان حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
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10. m'ejm mqayys allghh, abn fars: abw alhsyn, ahmd bn fars bn zkrya' alqzwyny alrazy(t: 

395h), almhqq: 'ebd alslam mhmd harwn, dar alfkr( 1399h - 1979m) . 

11. almfrdat fy ghryb alqran, alraghb alasfhany: abw alqasm, alhsyn bn mhmd (t: 502h), 

almhqq: sfwan 'ednan aldawdy, dar alqlm, aldar alshamyh (dmshq- byrwt- 1412 h), 

12. asbab nzwl alayat, alwahdy: abw alhsn, 'ely bn ahmd bn mhmd bn 'ely alnysabwry (t: 

468h),almhqq: 'esam bn 'ebd almhsn alhmydan, t2,  dar aleslah  ( aldmam-1412 h - 1992 

m). 

13. lbab alnqwl fy asbab alnzwl, jlal aldyn alsywty, abw alfdl: 'ebd alrhmn aby bkr alshaf'ey(t: 

911h),dbth wshhh: ahmd 'ebd alshafy, dar alktb al'elmyh( byrwt –dt)  . 

14. albrhan fy 'elwm alqran , alzrkshy: bdr aldyn mhmd bn 'ebd allh , thqyq: mhmd abw alfdl 

ebrahym, dar ahya' alktb al'erbyh 'eysa albaba alhlby wshrka'eh ( 1376 h - 1957 m). 

15. aljam'e alshyh almkhtsr, albkhary: abw 'ebdallh ,mhmd bn esma'eyl alj'efy , dar abn 

kthyr,t3, thqyq wt'elyq : d. mstfa dyb albgha,  (byrwt- 1407 – 1987m) . 

16. 243.  

17. jam'e albyan fy tawyl alqran, abn jryr altbry: abw j'efr, mhmd bn jryr bn yzyd bn kthyr bn 

ghalb alamly, altbry (t: 310h) ,almhqq: ahmd mhmd shakr , m'essh alrsalh ( 1420 h - 2000 

m). 

18. qwa'ed altfsyr jm'ea wdrash, khald bn 'ethman alsbt, dar abn 'efan(1434h-2013m). 

19. m'ealm altnzyl fy tfsyr alqran ,albghwy : abw mhmd , alhsyn bn ms'ewd bn mhmd bn 

alfra' alshaf'ey (t : 510h), almhqq : 'ebd alrzaq almhdy,  dar ehya' altrath al'erby (byrwt-

1420 h) 
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Footnote: 

(1) ynzr: alshah taj allghh wshah al'erbyh , aljwhry: abw nsr, esma'eyl bn hmad aljwhry (t: 393h), 2/ 783, 

thqyq: ahmd 'ebd alghfwr 'etar, t4,  dar al'elm llmlayyn – (byrwt 1407 h - 1987 m)؛ taj al'erws mn jwahr 

alqamws, mrtda, alzَbydy : abw alfyd,  mhmd bn mhmd bn 'ebd alrzaq alhsyny, (t: 1205h), 13/ 345,  

dar alhdayh. 

(2) ynzr: alshah taj allghh wshah al'erbyh ,2/ 524. 

(3) alfkr almqasdy qwa'edh wfwa'edh, d. ahmd alryswny, mnshwrat jrydh alzmn,(dysmbr-1999m). 

(4) ynzr: althryr waltnwyr , abn 'eashwr : alshykh mhmd altahr bn 'eashwr, 1/ 40, dar shnwn llnshr 

waltwzy'e (twns - 1997 m). 

(5) ynzr: lsan al'erb, abn mnzwr: abw alfdl, mhmd bn mkrm bn 'ela, jmal aldyn alansary alrwyf'ea  alefryqa 

(t: 711h), 3/ 361,  dar sadr (byrwt- 1414 h ؛ alm'ejm alwsyt  ,ebrahym mstfa  ahmd alzyat  hamd 'ebd 

alqadr  mhmd alnjar, 2/748, thqyq / mjm'e allghh al'erbyh,  dar ald'ewh . 

(6)  ynzr: mwsw'eh kshaf astlahat alfnwn wal'elwm, althanwy: mhmd bn 'ely abn alqady mhmd hamd bn 

mhmd sabr alfarwqy alhnfy (almtwfa: b'ed 1158h), tqdym weshraf wmraj'eh: d. rfyq al'ejm , thqyq: d. 

'ely dhrwj, 2/1295,  mktbh lbnan nashrwn ( byrwt- 1996m). 

(7) ynzr: lsan al'erb, abn mnzwr: abw alfdl, mhmd bn mkrm bn 'ela, jmal aldyn alansary alrwyf'ea  alefryqa 

(t: 711h), 3/ 361,  dar sadr (byrwt- 1414 h) ؛ alm'ejm alwsyt ,2/ 748.  

(8) ynzr:  altwqyf 'ela mhmat alt'earyf, almnawy: zyn aldyn mhmd almd'ew b'ebd alr'ewf bn taj al'earfyn 

bn 'ely bn zyn al'eabdyn alhdady (almtwfa: 1031h), 104, 'ealm alktb (alqahrh- 1410h-1990m)؛  kshaf 

astlahat alfnwn wal'elwm,1/ 491. 

20. mrasd almtal'e fy tnasb almqat'e walmtal'e ,alsywty: 'ebd alrhmn bn aby bkr, jlal aldyn (t: 

911h), qrah wtmmh: d. 'ebd almhsn bn 'ebd al'ezyz al'eskr, mktbh dar almnhaj llnshr 

waltwzy'e, alryad - almmlkh al'erbyh (als'ewdyh- 1426 h). 

21. alklyat m'ejm fy almstlhat walfrwq allghwyh ,alkfwy, abw albqa': aywb bn mwsa alhsyny 

alqrymy  alhnfy (t:1094h), almhqq: 'ednan drwysh - mhmd almsry, m'essh alrsalh (byrwt 

-d.t 

22. almhswl, alrazy: abw 'ebd allh: mhmd bn 'emr bn alhsn bn alhsyn altymy alrazy (almtwfa: 

606h) ,  drash wthqyq: aldktwr th jabr fyad al'elwany,  m'essh alrsalh, t3, 1418 h - 1997 

m 

23. lmzhr fy 'elwm allghh wanwa'eha,  jlal aldyn alsywty ,'ebd alrhmn bn aby bkr, (t: 911h), 

almhqq: f'ead 'ely mnswr,  dar alktb al'elmyh – byrwt( 1418h - 1998m) . 

24. bsa'er dwy altmyyz fy lta'ef alktab al'ezyz, alfyrwzabada, abw tahr: mhmd bn y'eqwb (t: 

817h), almhqq: mhmd 'ely alnjar , almjls ala'ela llsh'ewn aleslamyh - ljnh ehya' altrath 

aleslamy, alqahrh   .  

25. mjmw'e alftawa: abn tymyh: ahmd bn 'ebd alhlym, jm'e wtrtyb 'ebd alrhmn bn qasm, 

alryad   .  

26. almdkhl  l'elm tfsyr ktab allh t'eala, alhdady: ahmd bn mhmd bn ahmd alsmrqndy,thqyq: 

sfwan 'ednan dawdy, dar alqlm (dmshq-1408h). 
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(9) ynzr: mqdmh fy aswl altfsyr, abn tymyh: abw al'ebas, ahmd bn 'ebd alhlym bn 'ebd alslam bn 'ebd allh 

bn aby alqasm bn mhmd alhrany alhnbly aldmshqy (t: 728h), 1/17 ,  dar mktbh alhyah, (byrwt- 1490h/ 

1980m). 

(10) ynzr tfsyl al'elwm aldrwryh llmfsr fy: t'eryf aldarsyn bmnahj almfsryn, slah 'ebd alftah alkhaldy, s51-

60, t4, dar alqlm (dmshq-1431h-2010m). 

(11) swrh s, mn alayh:10. 

(12) swrh alkhf , mn alayat:84-85. 

(13) m'ejm mqayys allghh, abn fars: abw alhsyn, ahmd bn fars bn zkrya' alqzwyny alrazy(t: 395h), almhqq: 

'ebd alslam mhmd harwn, dar alfkr( 1399h - 1979m),3/64؛ almfrdat fy ghryb alqran, alraghb alasfhany: 

abw alqasm, alhsyn bn mhmd (t: 502h), almhqq: sfwan 'ednan aldawdy, dar alqlm, aldar alshamyh 

(dmshq- byrwt- 1412 h),s391. 

(14) nfs almsadr alsabqh, 5/ 417 799؛  . 

(15) ynzr: asbab nzwl alayat, alwahdy: abw alhsn, 'ely bn ahmd bn mhmd bn 'ely alnysabwry (t: 

468h),almhqq: 'esam bn 'ebd almhsn alhmydan, t2,  dar aleslah  ( aldmam-1412 h - 1992 m),1/8 

(16) ynzr: lbab alnqwl fy asbab alnzwl, jlal aldyn alsywty, abw alfdl: 'ebd alrhmn aby bkr alshaf'ey(t: 

911h),dbth wshhh: ahmd 'ebd alshafy, dar alktb al'elmyh( byrwt –dt),1/13.  

(17) ynzr : althryr waltnwyr ,1/ 38. 

(18) ynzr : albrhan fy 'elwm alqran , alzrkshy: bdr aldyn mhmd bn 'ebd allh , 1/32, thqyq: mhmd abw alfdl 

ebrahym, dar ahya' alktb al'erbyh 'eysa albaba alhlby wshrka'eh ( 1376 h - 1957 m). 

(19) ynzr: swrh hwd: ١١٤. 

(20) ynzr: aljam'e alshyh almkhtsr, albkhary: abw 'ebdallh ,mhmd bn esma'eyl alj'efy ,1/ 196,  rqm:503 

(21) dar abn kthyr,t3, thqyq wt'elyq : d. mstfa dyb albgha,  (byrwt- 1407 – 1987m). 

(22) ynzr: asbab nzwl alayat , 6؛ qwa'ed altfsyr jm'ea wdrash, khald bn 'ethman alsbt,1/68, 

(23) dar abn 'efan(1434h-2013m). 

(24) ynzr: qwa'ed altfsyr,1/68. 

(25) ynzr tfsyl dlk fy swrh albld؛faَlsuwrhَu mَkِyhَun, wَzَhrَ َaَthrَu alْhِl ِyَwْm َalfْtَhِْ . m'ealm altnzyl fy tfsyr 

alqran ,albghwy : abw mhmd , alhsyn bn ms'ewd bn mhmd bn alfra' alshaf'ey (t : 510h), almhqq : 'ebd 

alrzaq almhdy,  dar ehya' altrath al'erby (byrwt-1420 h) 

(26) ,5/ 243. 

(27) ynzr: althryr waltnwyr, 6/ 127. 

(28) ynzr: albrhan fy 'elwm alqran , 1/51. 

(29) qwa'ed altfsyr jm'ea wdrash, 1/76. 

(30) ynzr: qwa'ed altfsyr,1/79. 

(31) swrh altwbh: alayh 113. 

(32) ynzr: shyh albkhary ,1/ 457, bab eda qal almshrk 'end almwt la elh ela allh,rqm:1294. 

(33) swrh alqss : ayh56. 

(34) ynzr: asbab nzwl alayat , 321. 

(35) albrhan fy 'elwm alqran , albrhan,1/ 48. 

(36) ynzr: qwa'ed altfsyr,1/313. 

(37) swrh alnsa',ayh:146. 

(38) althryr waltnwyr ,1/ 150. 

(39) albrhan fy 'elwm alqran llzrkshy. 

(40) shyh albkhary ,4/ 1909, rqm: 4706. 

(41) albrhan fy 'elwm alqran llzrkshy, 1/ 318؛ qwa'ed altfsyr jm'ea wdrash,1/97. 

(42) albrhan fy 'elwm alqran llzrkshy, 1/ 326؛ qwa'ed altfsyr jm'ea wdrash,1/97. 

(43) swrh alma'edh , mn alayh:6. 

(44) swrh albqrh , mn alayh:222. 

(45) albrhan fy 'elwm alqran llzrkshy, 1/ 326. 
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(46) almsdr alsabq,1/ 327. 

(47) ynzr : jam'e albyan fy tawyl alqran, abn jryr altbry: abw j'efr, mhmd bn jryr bn yzyd bn kthyr 

(48) (t: 310h) ,23/ 435,almhqq: ahmd mhmd shakr , m'essh alrsalh( 1420 h - 2000 m). 

(49) m'ejm mqayys allghh labn fars (5/ 423)؛ alshah fy allghh (2/ 205, btrqym alshamlh alya) 

(50) albrhan fy 'elwm alqran llzrkshy, 1/ 37؛ aletqan fy 'elwm alqran ,3/ 371. 

(51) albrhan fy 'elwm alqran llzrkshy, 1/ -3736؛ aletqan fy 'elwm alqran ,3/ 371. 

(52) swrh hwd,ayh:1. 

(53) swrh alan'eam: ١. 

(54) alzmr: ٧٥ 

(55) albrhan fy 'elwm alqran llzrkshy, 1/38, aletqan fy 'elwm alqran (3/ 380) 

(56) alahzab: ٢٥ 

(57) albrhan fy 'elwm alqran llzrkshy, 1/58 

(58) mrasd almtal'e fy tnasb almqat'e walmtal'e ,alsywty: 'ebd alrhmn bn aby bkr, jlal aldyn (t: 911h), 85, 

qrah wtmmh: d. 'ebd almhsn bn 'ebd al'ezyz al'eskr, mktbh dar almnhaj llnshr waltwzy'e, alryad - 

almmlkh al'erbyh (als'ewdyh- 1426 h). 

(59) aletqan fy 'elwm alqran,3/ 376. 

(60) alnaz'eat: ٧   

(61) shyh albkhary  ,1/ 83. 

(62) ynzr: m'ejm mqayys allghh labn fars ,2/ 503, taj al'erws ,23/ 330. 

(63) alklyat m'ejm fy almstlhat walfrwq allghwyh ,alkfwy, abw albqa': aywb bn mwsa alhsyny alqrymy  

alhnfy (t:1094h), 315, almhqq: 'ednan drwysh - mhmd almsry, m'essh alrsalh (byrwt -d.t),jam'e al'elwm 

fy astlahat alfnwn,1/ 197, m'ejm mqalyd al'elwm fy alhdwd walrswm, 65. 

(64) almhswl, alrazy: abw 'ebd allh: mhmd bn 'emr bn alhsn bn alhsyn altymy alrazy (almtwfa: 606h) ,3/ 

58,  drash wthqyq: aldktwr th jabr fyad al'elwany,  m'essh alrsalh, t3, 1418 h - 1997 m 

(65) lmzhr fy 'elwm allghh wanwa'eha,  jlal aldyn alsywty ,'ebd alrhmn bn aby bkr, (t: 911h), 1/ 319, 

almhqq: f'ead 'ely mnswr,  dar alktb al'elmyh – byrwt( 1418h - 1998m). 

(66) kshaf astlahat alfnwn wal'elwm ,1/ 406. 

(67) albrhan fy 'elwm alqran,4/ 78. 

(68) kshaf astlahat al'elwm walfnwn , 1/408. 

(69) alma'edh: ٤٨ 

(70) ynzr: mfatyh alghyb,12/ 373؛ bsa'er dwy altmyyz fy lta'ef alktab al'ezyz, alfyrwzabada,  abw tahr: 

mhmd bn y'eqwb (t: 817h), almhqq: mhmd 'ely alnjar ,940 , almjls ala'ela llsh'ewn aleslamyh - ljnh 

ehya' altrath aleslamy, alqahrh ؛ m'ejm alfrwq allghwyh , 298, althryr waltnwyr 6/223. 

(71) ynzr: albrhan fy 'elwm alqran,4/ 78,qwa'ed altfsyr jm'ea wdrash, 1/508. 

(72) ynzr: mjmw'e alftawa ,7/177, almdkhl  l'elm tfsyr ktab allh t'eala, alhdady: ahmd bn mhmd bn ahmd 

alsmrqndy,236,thqyq: sfwan 'ednan dawdy, dar alqlm (dmshq-1408h), qwa'ed altfsyr jm'ea wdrash, 

1/519. 

(73) ynzr: albrhan fy 'elwm alqran llzrkshy, 2/472؛ aletqan fy 'elwm alqran, 4/199, alklyat, 315 . 

 
 
 


