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متهيد

احلمد هلل الذي يّس القرآن للذكر وعّلمه، وخّص من شاء من عباده بالفقه فيه 
وفّهمه، ووعد املنيبني إليه باهلداية إىل رصاطه املستقيم، والراغبني فيام لديه باألجر 

والفضل العظيم. 
إليه  ُنـّزل  ما  بّلغ  الذي  األمني،  ونبّيه  الكريم،  رسوله  عىل  والسالم  والصالة 
أحسن البالغ، وبّينه أحسن التبيني، وعىل آله وصحبه أمجعني، ومن اّتبعهم بإحسان 

إىل يوم الدين. 
أما بعد: 

ُفّست  وقد  القرآن،  يف  الفهم  يؤتى  أن  العلم  من  العبد  يؤتاه  ما  خري  من  فإّن 
احلكمة يف قول اهلل تعاىل: ﴿ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    

وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ﴾ بالفهم يف القرآن والفقه فيه. 

أيب  ابن  رواه  فيه(.  والفَكرة  القرآن  )قراءة  احلكمة:  تفسري  يف  الدرداء  أبو  قال 
حاتم. 

وقال قتادة: )احلكمة: الفقه يف القرآن(. رواه ابن جرير.
عند  القول  هذا  تعارض  ال  أخرى  بأقوال  اآليات  هذه  يف  احلكمة  وفّست 

التحقيق. 
التفسري أن  وإّن مما يعني طالَب العلم عىل فهم القرآن وإحسان دراسة مسائل 
معرفته  يمكن  ما  إىل أحسن  يدرسها  كّل مسألة  ليصل يف  التفسري  مهارات  يتعّلم 
منها بإذن اهلل، وهي مهارات كثرية متنّوعة، هلا تعّلق بجميع مراحل بحث املسألة 
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التفسريية، يكتسب هبا الطالب اللبيب تصّورًا حسنًا لطرق بحث مسائل التفسري، 
وأدوات علمية يمّيز هبا البحث اجلّيد من غريه، فإذا حذق هذه املهارات ثّم اّطلع 
عىل بحوث يف التفسري سهلت عليه معرفة جوانب اإلحسان والتقصري فيها إن شاء 

اهلل.
فيه، وإحسان بحث مسائله،  التمّهر  يعينه عىل  وكل طالب علم بحاجة إىل ما 

ومعرفة مظاّن كّل مسألة، وطرق مجع األقوال، ومتييز الصواب من اخلطأ.
وقد رأيت احلاجة داعية إىل إعداد كتاب يقّرب لطالب العلم ما حيتاجون إليه 
من مهارات التفسري؛ فاستعنت اهلل عىل إعداد هذا الكتاب رجاء أن ينفعني اهلل به 

ومن يبلغه.
وقد استفدت املاّدة العلمية هلذا الكتاب من أربعة طرق:

أوالها: تأمل طرق ُحّذاق املفّسين يف دراسة مسائل التفسري بدءًا من املصادر 
ونقدها  األقوال  عرض  إىل  التفسري  يف  لألقوال  مجعهم  وطرق  منها،  هنلوا  التي 

والرتجيح بينها.
وثانيها: تأّمل سريهم وطرائق طلبهم للعلم وتدوينهم ملسائله ومذاكرته.

وثالثها: ما استفدته من كالم متفّرق كثري ألهل العلم يف أصول دراسة املسائل 
العلمية.

يف  للمفّسين  كثرية  أقوال  بني  واملوازنة  التفسري  مسائل  دراسة  من  ورابعها: 
براعة  بعضهم  لدى  فوجدت  الكريم؛  القرآن  وعلوم  التفسري  يف  متنّوعة  مسائل 
ومتّهرًا يف بعض أوجه دراسة التفسري، ولدى بعضهم براعة ومتّهرًا يف أوجه أخرى، 
املسألة  دراسة  مراحل  وسرَب  لدهيم،  والتمّهر  اإلحسان  جوانب  رصد  فحاولت 
التفسريية، وضمَّ أوجه اإلجادة واإلحسان بعضها إىل بعض، وتصنيفها إىل أنواع، 

والتمثيل لكّل نوع بأمثلة.
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عرضها  وتيسري  املهارات  هذه  رشح  حماولة  يف  الكتاب  هذا  يف  اجتهدت  وقد 
يؤدهيا  التي  والتطبيقات  الوصفي،  للرشح  املبّينة  باألمثلة  وتوضيحها  وترتيبها 

الطالب بعد اطالعهم عىل األمثلة. 
وبدأت يف هذه املهارات بالسهل املهّم ليكون كاألساس ملا بعده، فلذلك آمل 
يغلب  كان  وإن  ألهنا  فائقة،  عناية  األوىل  املهارات  بضبط  يعتنوا  أن  الطالب  من 
عليها السهولة إال أهنا أصٌل ملا بعدها، فالتهاون فيها قد ينتج عنه ضعف حتصيل 

املهارات املتقّدمة يف التفسري.
والبناء العلمي َمَثُله كمثل الرصح العايل إذا أحسن الباين تأسيس بنائه، ثم اجتهد 
يف تشييده ورفعه عىل طريقة حسنة يداوم عليها فإّنه ال يلبث إال زمنًا يسريًا حتى 

يرى بنيانه حسنًا قوّيا مرتفعًا يّس الناظرين. 
وأّما الذي يتواين يف بنائه، ويضعف فيه، أو خيّل ببناء األصول وخيالف قواعد 
الصنعة فإّن بنيانه ال يتّم له عىل أساس قوي؛ فإما أن ال يتّمه أصاًل وإما يوشك أن 

ينهار به؛ ألّن من مسائل العلم ما يعّد من املزالق.
واملداومة  العلم  مسائل  دراسة  يف  املهارة  اكتساب  عىل  العلم  طالب  وحرص 
به حتصيل علم غزير مع اختصار اجلهد  العلم عىل هنج حسن يستفيد  عىل طلب 

والوقت.
والتمّهر يف العلم من إتقان العمل الذي حيبه اهلل كام يف حديث عائشة ريض اهلل 
إذا عمل أحدكم عماًل أن  النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »إن اهلل حيب  عنها أن 
يتقنه«. رواه أبو يعىل والطرباين يف الكبري واألوسط والبيهقي يف »شعب اإليامن«، 

وصححه األلباين.
الدورة لطالب برنامج إعداد املفس يف  وقد كان الرشوع يف نرش دروس هذه 
تعاىل وعونه يف  اهلل  بفضل  متّت  املحرم عام 1439هـ،  اهلل  السابع عرش من شهر 

السابع والعرشين من شهر صفر من العام نفسه.
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نفسه  العام  والتهذيب يف شهري رجب وشعبان من  باملراجعة  إليها  ثّم عدت 
لتخرج دروس هذه الدورة يف كتاب يسهل تداوله، فتّم ذلك وهلل الفضل واملنة.

أسأل اهلل تعاىل أن يتقّبل هذا العمل بقبوله احلسن، وأن ينفع به طالب العلم إنه 
هو السميع العليم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإرسافنا يف أمرنا إنه هو الغفور الرحيم.

                                                                      وكتب
               عبد العزيز بن داخل املطريي

                                                                       الرياض

ظهر يوم الثالثاء 15 شعبان 1439هـ
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الباب االأول: مقدمات يف مهارات التف�شري

 

العنا�شر:
1. بيان سعة علم التفسري

2. تنّوع عنايات العلامء بالتفسري
3. التعريف بمناهج برنامج إعداد املفس
4. السبيل إىل حتصيل مهارات يف التفسري

5. إمجال أنواع مهارات التفسري
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1. بيان �شعة علم التف�شري

علم التفسري من أرشف العلوم وأجلها، وأوسعها داللة، وأعظمها بركة لتعّلقه 
وُمـخرًجا  يشء،  كّل  يف  أقوم  هي  للتي  هاديا  جعله  الذي  وعال  جّل  اهلل  بكتاب 
للناس من الظلامت إىل النور، ومن الشقاء إىل السعادة، وفيه جمامع احلكمة وأصول 
األحكام، وحماسن اآلداب واملواعظ، وقد رضب اهلل فيه للناس من كّل مثل، وقّص 
فيه عىل بني إرسائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون، وجعله تبيانًا لكّل يشء؛ وتفصيل 

كّل يشء، وهدى ورمحة لقوم يؤمنون. 
فعىل قدر علم العبد بمعاين كالم اهلل وتفقهه فيه بزكاة نفس ويقني قلب يّتسع 

علمه وتعظم بركته وحيسن االنتفاع به. 

2. تنّوع عنايات العلماء مب�شائل التف�شري

العلم بتفسري كالم اهلل تعاىل وبيان هداياته وأحكامه ليتفقهوا  وقد اعتنى أهل 
التفسري  فيه، وليبّلغوا كتاب اهلل بحروفه ومعانيه، فرّب هداية هيتدي هبا من يقرأ 
تكون له نورًا يف حياته كلها، وجيد من نفعها وبركتها شيئًا عظياًم، وكلام ازداد العبد 
العلم  بركة  من  نصيبه  ازداد  اّتباعها  يف  واجتهد  القرآن  هدايات  عىل  التعرف  من 

وطيب احلياة وحسن العاقبة. 
مشارهبم  فيه  واختلفت  واّتسعت،  التفسري  يف  العلامء  مسالك  تنّوعت  وقد 

ومذاهبهم، وتنّوعت طرائقهم يف بيان معاين القرآن:
- فمنهم من سلك مسلك اإلمجال واالختصار، واإلشارة إىل بعض ما اختلف 

فيه بعبارة جامعة خمترصة قد ال يتفطن القارئ املتعّجل ملا وراءها.
أوجه  وبيان  املفردات  تفسري  من  اللغوية  املعاين  بيان  عليه  ومنهم من غلب   -

البالغة والعناية بترصيف الكلامت وإعراهبا واشتقاقها.
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اختالف  واآلثار عىل  األحاديث  من  ورد  بام  العناية  عليه  غلبت  من  ومنهم   -
األسانيد  وذكر  الضعيف،  من  الصحيح  ومتييز  واالختصار،  التوّسع  يف  بينهم 

وحذفها، والعناية بنقدها وفقهها، والتفنن يف مجعها ونقلها. 
- ومنهم من غلبت عليه العناية بجمع أقوال املفّسين يف مسائل التفسري عىل 
اختالف بينهم يف درجة التوثق من صحة نسبة األقوال إىل قائليها، وتفاوت ظاهر 

يف طرائق مجع األقوال وتصنيفها. 
- ومنهم من غلبت عليه إرادة التحرير والرتجيح والتدقيق والتمحيص وإعامل 

أصول التفسري وقواعده.
- ومنهم من غلب عليه بيان األحكام الفقهية والتوسع يف بسطها ودراستها.

املفّسون؛ عىل  فيها  تفاضل  التي  والعنايات  العلوم  أنواع  إىل غري ذلك من   -
تفاوت بينهم يف ذكر ما يتصل باآليات من أنواع علوم القرآن األخرى كالقراءات 
والفضائل  واملنسوخ  والناسخ  النزول  وأسباب  اآلي  وعّد  واالبتداء  والوقف 

واملناسبات واملبهامت وغريها. 
مع  املسالك؛  تلك  بعض  بمحاسن  العناية  تفسريه  يف  مجع  من  املفّسين  ومن 
املسائل  من  ألنواع  حاوية  تفاسريهم  فجاءت  التطويل؛  وعدم  بالتحرير  العناية 
املتصلة باآليات؛ فمنها ما يذكرونه نّصًا، ومنها ما ُيستخرج من كالمهم بيشء من 
التأّمل والتيقظ، ومنها ما ُيغِفلونه يف مواضع ويذكرون له أمثلة يف مواضع أخرى. 
ولذلك ينبغي لطالب العلم أن جيتهد يف إحسان دراسة التفسري، وأن ال يكون 
الذي  املتعجل،  الكليل  النظر  أو  العابرة،  القراءة  جمّرد  عىل  قارصًا  للتفسري  تعّلمه 
قرأ  بأنه  املتعجلة  نفَسه  يريض  حتى  التفسري،  آخر  بلوغ  غالبًا  صاحبه  مراد  يكون 
أّنه رجع إىل نفسه ببعض األسئلة لوجدها بعيدة عن  التفسري الفالين كاماًل، ولو 

ضبط مسائل التفسري الذي قرأه. 
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والعلم ال ُينال براحة اجلسد، وال باألماين الباطلة، والعزائم الواهنة، والدعاوى 
الواهية، ولكن بإحسان التعّلم وصرب النفس عىل القراءة والدرس وضبط مسائل 
العلم، واملداومة عىل حسن التحصيل حتى يبلغ مرتبة العلامء بإذن اهلل تعاىل، ومن 

سار عىل الدرب وصل. 

3. التعريف مبناهج برنامج اإعداد املف�ّشر:

وقد حرصنا يف برنامج إعداد املفّس عىل اجلمع بني الدورات العلمية التي يراد 
التي  التفسريية  املهارات  للطالب، وبني  القرآن  التفسري وعلوم  تقريب مسائل  هبا 
وعىل  التفسري،  مسائل  دراسة  لُيحِسَن  عليها  والتمّرن  اكتساهبا  الطالب  من  يراد 

هذين األصلني ُبنيت خّطة الدراسة يف الربنامج. 
1- فعقدنا - بفضل اهلل تعاىل - دورات يف علوم القرآن مثل دروة »بيان فضل 
النية عقد  القرآن«، و»فضل علم التفسري«، و»اإليامن بالقرآن«، و»مجع القرآن«، ويف 

دورات أخرى يف أمثال القرآن، ونزول القرآن، والناسخ واملنسوخ.
مقدمات يف  دورة  مثل  دورات  هبا: عقدنا  يّتصل  وما  التفسري  2- ويف أصول 
أصول التفسري، وطرق التفسري، وتاريخ علم التفسري، وأساليب التفسري، ويف النّية 

عقد دورات يف أسانيد التفسري، ومناهج املفّسين بإذن اهلل تعاىل. 
3- ويف دراسة مسائل التفسري عقدنا دورتني مفّصلتني إحدامها يف تفسري سورة 
الفاحتة واألخرى يف تفسري املعوذتني، وكان الغرض من تدريسهام والتفصيل فيهام 

التدريب عىل دراسة مسائل التفسري.
التفسري  يف  األئمة  من  لعدد  املنتخبة  التفسريية  الرسائل  من  عددا  رنا  وقرَّ  -4
عىل  ويسريون  هنجه،  ينتهجون  ومثاالً  التفسري،  لداريس  نرباسًا  رسائلهم  لتكون 

منواله. 
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5- وقررنا دورة يف تلخيص دروس التفسري، واملهارات األساسية فيه يدرسها 
مسائل  لدراسة  كالتأسيس  له  لتكون  الربنامج  من  األوىل  املستويات  يف  الطالب 

التفسري. 
فوائدها،  تتّمم  الدورات؛  هلذه  كالتاج  هي  املتقدمة  التفسري  مهارات  ودورة 
وتكّمل مقاصدها، وتعني الطالب عىل امتالك آلة التفسري، والتمّهر فيه بعون اهلل 

تعاىل.

4. ال�شبيل اإىل حت�شيل مهارات التف�شري

التكرار  بالصرب عىل  إنام يكون  العلوم  أّي علم من  العلمية يف  املهارة  وحتصيل 
أدائها عىل اختالف  النفس لطريقة  ترتاض  املتقن ألداء األمثلة والتطبيقات حتى 
أنواعها وعللها، وتصبح تلك املهارة كالصفة املالزمة للنفس ال تتكلفها، فحينئذ 

يكون اكتساب املهارة اكتسابًا صحيحًا مثمرًا.
وكذلك اكتساب املهارة يف دراسة مسائل التفسري إنام يكون بالصرب عىل الدراسة 
املتقنة لعدد من مسائل التفسري يستويف فيها الدارس مراحل بحث املسألة التفسريية 

ودراستها، وهذا أمر ال يكفي فيه جمرد االطالع عىل بعض التفاسري. 
وكثري من طالب العلم إنام يعّوقهم عن حتصيل كثري من املهارات ضعف الصرب 
عىل احتامل التكرار املتقن، واكتفاؤهم باملعرفة األولية التي ال ُتكسب مهارة، وال 

تفيد رسوخًا، وإنام هي معرفة سهلة التحصيل رسيعة الرحيل.
ودروس املهارات ليست كاملعلومات املجّردة التي ُتلقى عىل الطالب ليحفظها 
أو يفهمها فهاًم جمّردًا، بل غايتها أن يكتسب الطالب تلك املهارات ليستعملها يف 
التعّرف عىل طرق استخراج املسائل وأصول دراستها، ولتكون مما يعتاده يف حتصيل 

العلم ودراسة مسائله.
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ُيتبع هذه الدروس تطبيقاٍت عىل أمثلة عديدة  وألجل ذلك ينبغي للطالب أن 
حتى يتقن ما درسه من املهارات وتسهل عليه بكثرة املران والتدّرب.

وقد حيتاج إىل التدّرج يف اكتساب تلك املهارات فيبدأ بام يسهل عليه ثم يزداد 
شيئًا فشيئًا حتى يصل إىل رتبة عالية يف تلك املهارات يتمّكن هبا من استفادة علم 

غزير بإذن اهلل تعاىل.
املفّسين،  حّذاق  كالم  قراءة  املهارات  تلك  اكتساب  عىل  الطالب  يعني  ومما 
وتأّمل املواضع التي أجادوا التفسري فيها ثم حماولة حماكاهتم فيام أجادوا فيه بتطبيق 

نظري ما كتبوه عىل أمثلة أخرى.
وينبغي له مع ذلك أن يعرض ما كتبه عىل عاملٍ أو طالب علم متمّكن يف التفسري 

ليبدَي له ما خفي عليه من أخطائه، ويرشَده إىل ما حيتاج إىل معرفته والتنبِّه له.
جوانب  ملعرفة  الذهن  متيّقظ  جتعله  العلم  لطالب  جدًا  نافعة  طريقة  وهذه 
اإلحسان يف كالم املفّسين، قادرًا عىل حماكاهتم فيام أحسنوا فيه؛ فيجتمع له بعد 

مّدة يسرية من الزمن ما حَيَْمُد أثَره وجيُد فائَدته وثمَرته بإذن اهلل تعاىل.
وليتذّكر طالب العلم أّن علم التفسري من أرشف العلوم وأوسعها، وأّن طلب 
األمر الرشيف ال يكون إال ببذل النفيس، والصرب عىل الألواء، وليتفّكر يف أحوال 
أئّمة هذا العلم، وُهداِة طريِقِه، وكيف صربوا حتى ظفروا، وليكن له نصيب من 
قراءة سريهم ليقف عىل بعض آثارهم ومآثرهم؛ ويتزّود منها ما يتقّوى به عزمه، 

ويشتّد به ساعده.
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5. اإجمال اأنواع مهارات التف�شري:

واملهارات التي حيتاجها طالب علم التفسري كثرية متنّوعة عند التفصيل، ويمكن 
إمجاهلا يف عرش مهارات هي: 

1. استخالص مسائل التفسري من كالم املفسين.
2. استخالص مسائل التفسري من اآليات القرآنية. 

3. تصنيف مسائل التفسري وتعيني مراجع بحثها.
4. مجع األحاديث واآلثار وأقوال السلف يف التفسري. 

5. مجع أقوال علامء اللغة يف مسائل التفسري.
6. ختريج أقوال املفسين من مصادرها األصلية.

7. توجيه أقوال املفسين ومعرفة مآخذها وما بنيت عليه. 
8. التحقق من صحة نسبة األقوال يف التفسري.

9. حترير مسائل التفسري.

10. إدراك علل التفسري.
علم  طالب  حّصلها  إذا  التي  املهارات  هذه  عىل  دروسها  تدور  الدورة  وهذه 
كعلل  مستقّلة  دورة  إىل  فيه  حيتاج  ما  ومنها  مسائله،  بدراسة  كثريًا  انتفع  التفسري 
التفسري والتحقق من صحة نسبة األقوال لكن أرجو أن يلّم َمن يدرس هذه الدورة 

بقدر َحَسن من هاتني املهارتني املهّمتني. 
وسأقّدم بعون اهلل تعاىل لكل درس من دروس هذه الدورة بمقّدمة أرشح فيها 
ما تتطلبه تلك املهارة، ثّم أمّثل لفائدهتا بام أرجو أن يوضح املراد وجيّل طريقة أداء 

التطبيقات، ثم أضع أسئلة للدارس يطّبق فيها ما ُبنّي له باألمثلة.
وأسأل اهلل تعاىل أن يوّفق إلحسان إعداد هذه الدروس، وأن جيعلها دروسًا نافعة 

مباركة، وأن ينفع بدارسيها ونارشهيا، وأن يتقّبل منّا مجيعًا إنه هو السميع العليم.
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الباب الثاين: ا�شتخال�ص م�شائل التف�شري من كالم املف�شرين

العنا�شر:
1. متهيد

2. فوائد العناية باستخالص املسائل
3. أنواع املسائل التي يذكرها املفّسون

4. املراد باستخالص املسائل
5. طرق استخالص املسائل

6. تنبيهات
7. األمثلة

8. التطبيقات
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1. متهيد

هذا الباب أصل ملا بعده من األبواب، بل هو معقد من معاقد إحسان التعّلم، 
َمن ُرزق فيه مَلكة حسنة رأى من نفعها وبركتها شيئًا كثريًا بإذن اهلل تعاىل. 

أقسامه وأبوابه  له  العلوم  العلوم، فكل علم من  َلبنات  املسائَل  أّن  وبيان ذلك 
وبناءها  وترتيبها  املسائل  معرفة  أحسن  فمن  عامده؛  هي  التي  مسائله  باب  ولكل 
عىل أصوهلا َحُسن بنيانه العلمي وتّم له، ومن أضاع بعضها كان كمن أضاع بعض 
العلمي من اخللل والنقص بقدر ما فّرط فيه من  بنيانه، فيكون يف حتصيله  لبنات 

املسائل املهّمة. 

2. فوائد العناية با�شتخال�ص امل�شائل 

وتصنيفها  املفّسين  كالم  من  املسائل  باستخالص  التفسري  علم  طالب  وعناية 
وترتيبها، ومتييز مراتبها ومداومته عىل ذلك تفيده فوائد جليلة: 

منها: أهنا تعّرفه بام ينبغي له أن يدرسه من مسائل اآلية، ومواصلته الدراسة هبذه 
الطريقة تنّمي لديه ملكة التصّور األّويل الشامل ملسائل اآليات. 

عىل  أتى  فقد  درسها  إذا  معدودة  بمسائل  وتضبطها  دراسته  تنّظم  أهنا  ومنها: 
املطلوب منه يف ذلك الباب، فال يكون كالذي يقرأ وال يدري نسبة ما حّصله وما 

بقي عليه. 
فمن املفّسين من يسهب يف بعض املسائل إسهابا يستغرق نظر القارئ الذي 
يقرأ كالمه برتكيز عاٍل يف أّول األمر؛ فيؤدي به ذلك إىل الغفلة عن بعض املسائل 
املهّمة التي قد تكون هي عامد تفسري اآلية، ويضعف لديه التصور الشامل ملسائل 

اآلية.
نظرًا  إليه  ينظر  أن  املفس  لكالم  املفّصلة  القراءة  قبل  الطالب  يوىص  ولذلك 
رسيعًا يرصد به أسامء املسائل رصدًا كتابيًا أو ذهنيًا، ثّم ينظر هل ينتج له من جمموع 
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هذه املسائل ما يفي بتفسري اآلية؟
ثم يعود إىل كالم املفّس يف كّل مسألة فيقرأه قراءة فاحصة يرّكز فيها عىل تلك 

املسألة، والرصد الكتايب أفضل وأثبت وأحسن عائدة من الرصد الذهني.
ذكر  يف  الكريس  آلية  تفسريه  أّول  يف  اهلل  رمحه  كثري  ابن  أسهب  ذلك:  مثال 
األحاديث الواردة يف فضل آية الكريس يف نحو ثامن صفحات يف طبعة أوالد الشيخ، 
ثّم تكّلم يف تفسريها يف نحو سّت صفحات وختلل كالمه يف التفسري استطراد يف 

مسائل متنّوعة.
فإذا قرأ الطالب تفسريه هلذه اآلية من أّوله برتكيز ذهني عاٍل وهو حيسب أنه يقرأ 

تفسري اآلية َكلَّ ذهنُه قبل أن يصل إىل صلب تفسريها.
لكنّه إذا بدأ برصد أسامء املسائل؛ ومّر عىل أّول تفسريه آلية الكريس مرورًا رسيعًا 
يقّيد فيه أسامء األحاديث دون الدخول يف قراءهتا بإجهاد ذهنه، ثم مّر عىل املسائل 
التفسريية فدّوهنا، ومّيز املسائل االستطرادية؛ فهذه القراءة السيعة التي يدّون فيها 
رؤوس املسائل قد تستغرق منه دقائق معدودة ألّنه ال يقرأ النص قراءة كاملة، وإنام 
قراءة الذي يستكشف املحتوى أوالً، ثّم يبدأ باملسائل التفسريية فيدرسها، ويتأّمل 
كالمه فيها وما أورده من أقوال، ثّم يقرأ بعد ذلك ما هو خارج عن حّد التفسري من 
الكالم يف علوم اآلية واملسائل االستطرادية، وإن قّسم هذه املسائل إىل أنواع أفاده 

ذلك يف حسن تصّور ما أورده اإلمام ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية. 
فيخترص الطالب بذلك كثريًا من اجلهد والوقت، ويكون إقبال ذهنه عىل املسائل 
املهّمة يف أّول دراسته لتفسري اآلية ونشاط ذهنه، فيكون ذلك أدعى حلسن الفهم 

وجودة التحصيل العلمي.
ومن فوائد هذه املهارة: أهنا من أحسن العالج لضعف الرتكيز وتشتت الذهن 

ورشوده عند القراءة، وهذه آفة تعرض لبعض القّراء.
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فإذا قّسم الّطالب دراسَته لتفسري اآلية إىل مراحل:
- يبدأ فيها بمرحلة رصد أسامء املسائل.

- ثم يثنّي بمرحلة مجع أقوال املفّسين يف كّل مسألة.
- ثم يثّلث بمرحلة تأّمل أقوال املفّسين التي مجعها يف كّل مسألة، ويلّخصها. 

مرحلة  كّل  يف  ذهنه  وأشغل  اآلية،  تفسري  دراسة  أحسن  قد  بذلك  يكون  فإّنه 
بعمل حمدد يمكنه قياس مدى تقّدمه فيه، وتقويم إمتامه وجودة حتصيله فيه تقويام 

ذهنّيا رسيعًا.
ومن فوائد هذه املهارة أيضًا: أهنا تبرّص الطالَب بأنواع املسائل ومراتبها وأساليب 
الطريقة  الدراسة هبذه  تناوهلا، وكثرة متّرنه عىل  املفّسين يف  التعبري عنها وتفاوت 

تفيده اكتساب مهارة استنتاج مسائل التفسري من قبل أن َيقرأ كالم املفّسين. 
عىل  وقدرته  العلمية  ملكته  وتنّمي  الطالب  مدارك  توّسع  أهنا  فوائدها:  ومن 
التحليل واملوازنة واملفاضلة بني التفاسري؛ فيعرف بذلك التفاسري التي متتاز بوفرة 
املسائل التفسريية وجودهتا، ويتبنّي مراتب التفاسري ومراتب العلامء يف عنرص مهم 

من عنارص املفاضلة. 
ومن أراد أن جيّرب ذلك فليجمع كالم عدد من املفّسين يف تفسري آية أو سورة 
وليوازن  منهم  مفّس  كّل  التي ذكرها  املسائل  أسامء  ثم لريصد  السور،  من قصار 

بينها ليتبنّي له تفاوت التفاسري يف عدد املسائل وأنواعها. 
وهذا يفيده كثريًا يف املفاضلة بني التفاسري، وتبقى عنارص أخرى مهمة للمفاضلة 

يدرسها الطالب الحقًا إن شاء اهلل. 
والتقصري يف  االستطرادية  املسائل  فكثرة  املسائل؛  بمجّرد عدد  العربة  وليست 

املسائل التفسريية التي هي عامد تفسري اآلية مما يؤخذ عىل بعض التفاسري. 
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وكذلك التكّلف يف ذكر بعض املسائل الدقيقة والغفلة عن مسائل مهّمة يتوقف 
عليها فهم معنى اآلية من التقصري يف التفسري ولو أطال املفّس يف حديثه عن تلك 

اآليات.
وقد تعرض للمفّس وطالب علم التفسري مسألة فيها إشكال فيقرأ يف نحو مائة 
تفسري ليجد جواب مسألته؛ فال جيد هلا ذكرًا إال يف تفسريين أو ثالثة، وهذا جمّرب 

معروف.
فإذا عرف الطالب مراتَب التفاسري يف تناول املسائل التفسريية وجماالت عناية 
املفّسين بتلك املسائل أعانه ذلك عىل اختصار بعض اجلهد والوقت، وأفاده فوائد 

كثرية.
واملقصود أن رصد أسامء املسائل ومتييز أنواعها ومراتبها وصلتها بتفسري اآلية 

من املهارات املهّمة للمفّس. 

3. اأنواع امل�شائل التي يذكرها املف�ّشرون 

واملسائل التي يذكرها املفّسون عىل ثالثة أنواع:
النوع األول: مسائل تفسريية تتعّلق بمعاين بعض املفردات واألساليب.

النوع الثاين: مسائل متعّلقة بعلوم اآلية؛ كمقصد اآلية ومناسبتها ملا قبلها، ونحو 
ذلك.

مسائل  صلب  من  وليست  استطرادًا،  املفّس  يذكرها  مسائل  الثالث:  النوع 
التفسري؛ فلو ألغيت ملا كان هلا أثر عىل فهم املعنى املبارش لآلية. 
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4. املراد با�شتخال�ص امل�شائل:

الفقرات،  بعض  عىل  العناوين  وضع  جمّرد  املسائل  باستخالص  املراد  وليس 
وإنام املراد هو التعرف عىل املسائل التي تضّمنها كالم املفّس، وقد يتضّمن السطر 

الواحد مسائل عدة. 
مثال ذلك: 

مكة  أهل  )كان  ٻ﴾:  ٻ     ﴿ٱ   تعاىل:  اهلل  قول  تفسري  يف  اإلجيي  قول 
يتساءلون فيام بينهم عن القيامة استهزاء ومعنى هذا االستفهام التفخيم والتعظيم(.
املتعجل من غري متييز قد تضّمن مجلة من  يقرأه  الذي ربام  الوجيز  الكالم  فهذا 

املسائل يف تفسري هذه اآلية منها: 
- مرجع الضمري يف قوله تعاىل: ﴿ٻ﴾.

- بيان معنى التساؤل
- بيان ما يتساءلون عنه. 

- بيان غرض التساؤل.
- معنى االستفهام يف اآلية. 

تعاىل: ﴿ٱ   اهلل  تفسري قول  السطر كمثل:  الطالب عنوانًا عامًا هلذا  فلو وضع 
ٻ    ٻ﴾؛ لفاته معرفة املسائل التفسريية التي تضّمنها كالم املفّس، واملقصود 
ويعرف طرق  التفسريية،  للمسائل  التفسري  يتفّطن طالب علم  أن  الباب  هذا  من 
مجلة  يف  املسائل  من  عدد  مجع  يف  بعضهم  وتفنّن  وإمجاهلا،  حكايتها  يف  املفّسين 

واحدة أو مجل يسرية. 
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5. طرق ا�شتخال�ص امل�شائل: 

املسائل التي يذكرها املفسون يف تفاسريهم عىل درجات: 
1: فمنها مسائل نصية ينصون عىل أسامئها أو يربزوهنا بسؤال أو مجلة موّضحة. 
كالم  عىل  األسئلة  وإيراد  والتأّمل،  بالنظر  ُتستخرج  خفّية  مسائل  ومنها   :2
املفّس، وإعامِل طرِد القضّية وعكسها، والتفّكر يف اللوازم واآلثار، وغري ذلك من 

األدوات التي ُتستنبط هبا بعض املعاين واملسائل.
ٍة من التفاسري؛ فرّبام قرأ الطالب  3: ومنها مسائل ال تتبنّي له إال باملوازنة بني ِعدَّ
تفسريًا وظّن أنه استخرج مجيع مسائله ثم يقرأ تفسريًا آخر فتظهر له مسألة مل يكن 
قد وجدها قبُل يف التفسري األول، فإذا عاد إليه بنظر فاحص ربام وجد لتلك املسألة 
ذكرًا عىل سبيل اإلشارة أو التنبيه اخلفي أو عرف من الزم كالم املفّس ما يتبنّي به 

قوله يف تلك املسألة. 
فهذه ثالث مراتب الستخالص املسائل من كالم املفّسين؛ فأّما املرتبة األوىل 
َمَلَكتِه يف التفسري، فيحتاج إىل تدّرب كثرٍي  فتقصري الطالب فيها دليٌل عىل ضعف 
ملكة  لديه  تنمو  حتى  مبارش  علمي  إرشاف  حتت  أوالً  النصّية  املسائل  رصد  عىل 
التعّرف عىل املسائل، ثّم يزاول استخراج مسائل املرتبتني األخريني بعد أن يتمّهر 

يف استخراج مسائل املرتبة األوىل وما قارهبا. 
وأما من جييد التعرف عىل املسائل النصية بال مشقة وال تردد فلديه ملكة متّكنه 
بإذن اهلل من اإلتيان ببعض مسائل املرتبتني األخريني، وبمداومة التمّرن يكتسب 
مهارة التعرف عىل املسائل ورصدها حتى يتقنها بإذن اهلل تعاىل، ثّم يكتسب مهارة 

استنتاجها قبل قراءة التفاسري. 
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6. تنبيهات: 

ينبغي للدارس أن يتنّبه إىل مجلة من األمور منها: 
1: أّن فوات بعض املسائل اخلفّية عىل الطالب يف أّول األمر ال يقدح يف مَلكته 

وقدرته الذهنية. 
2: وأن التعبري عن املسألة وصياغة اسمها قضّية اجتهادية؛ فيمكن أن يعرّب عن 
عىل  تعينه  املفّسين  ألساليب  الطالب  وحماكاة  طريقة؛  من  بأكثر  الواحدة  املسألة 

اكتساب لغتهم يف التعبري عن مسائل التفسري. 
يف  والتكّلف  املسائل  تشقيق  يف  املبالغة  يتجنّب  أن  للطالب  ينبغي  وأّنه   :3
استخراج مسائل ضعيفة بعيدة االحتامل؛ فالدراسة الصحيحة النافعة مرتبة وسط 

بني التكّلف والتقصري.
4: وأّن َمن يستعمل هذا املعيار للمفاضلة بني التفاسري عليه أن حيذر من اإلزراء 
كتاب  عن  علم  طالب  رصفت  كلمة  فرّب  لسانه  حفظ  عىل  وليحرص  ببعضها، 
لو قّدر له أن يقرأه النتفع به، وليس هذا املعيار هو املعيار الوحيد للمفاضلة بني 
التفسريية لكن  التفاسري فقد يكون لدى بعض املفّسين تقصري يف بعض املسائل 
لدهيم جوانب أحسنوا فيها إحسانًا بالغًا كتب اهلل هلم به القبول، وكذلك فإن من 
املفّسين من خيترص جدًا يف تفسري بعض اآليات ألسباب متعددة وحيسن التفصيل 

يف تفسري آيات أخر.
واملقصود من هذا الباب أن يتعّلم الطالب املهارة التي يتمّكن هبا من االسرتشاد 
ملا ينفعه من كالم أهل العلم يف تفسري اآليات حتى يف غري التفاسري املصنّفة، ويعرف 
هلؤالء األئمة قدرهم، فقد يكون لبعض أهل العلم كالم يف تفسري بعض اآليات يف 
كتاب أّلفه لغرض آخر غري التفسري ال تكاد جتد مثله وال ما يقاربه يف مائة تفسري؛ 

فِعْلم التفسري علم واسع ال حتيط به التفاسري املصنفة عىل كثرهتا وتنوعها. 
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7. االأمثلة

املثال االأول: تف�شري قول اهلل تعاىل: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾

مْحَِن بُن َنارِصٍ الّسْعِديُّ )ت: 1376هـ(: )وقوله: ﴿ٿ  ٿ   قاَل َعْبُد الرَّ
َك وحدَك بالعبادِة واالستعانِة؛ ألنَّ تقديَم  ٿ  ٿ  ٹ﴾ أي: نخصُّ
ُه يقوُل:  املعموِل يفيُد احلرَص، وهَو إثباُت احلكِم للمذكوِر ونفيُه عام عداُه، فكأنَّ

نعبدَك، وال نعبُد َغريَك، ونستعنُي بَك، وال نستعنُي بغريَك.
، واهتاممًا  وتقديم العبادِة عىل االستعانِة مْن باِب تقديِم العامِّ عىل اخلاصِّ

ِه تعاىل عىل حقِّ عبِدِه. بتقديِم حقِّ
واألقواِل  األعامِل  من  ويرضاُه  اهللُ  حيبُُّه  ما  لكلِّ  جامٌع  اسٌم  و)العبادة(: 

الظاهرِة والباطنِة.
، مَع  و)االستعانة(: هَي االعتامُد عىل اهللِ تعاىَل يف جلِب املنافِع ودفِع املضارِّ

الثِّقِة بِه يف حتصيِل ذلَك.
والقياُم بعبادِة اهللِ واالستعانِة بِه هَو الوسيلُة للسعادِة األبديِة، والنجاِة مْن 
العبادُة عبادًة  وإنَّام تكوُن  بالقياِم هباَم،  إالَّ  النجاِة  إىل  الرشوِر، فال سبيَل  مجيِع 
إذا كاَنْت مأخوذًة عْن رسوِل اهللِ صىّل اهللُ عليِه وسلََّم مقصودًا هبا وجُه اهللِ، 

فبهذيِن األمريِن تكوُن عبادًة. 
العبِد يف مجيِع  فيَها، الحتياِج  بعَد )العبادِة( مَع دخوهِلَا  وذكُر )االستعانة( 
ُه إْن مل يعنُه اهللُ مل حيصْل لُه ما يريدُه مْن فعِل  عباداتِه إىل االستعانِة باهللِ تعاىل، فإنَّ

األوامِر واجتناِب النواهي(.  ]تيسري الكريم الرمحن: 39/1[
املسائل: 

• معنى اآلية إمجاالً
• فائدة تقديم املعمول يف اآلية.
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• سبب تقديم العبادة عىل االستعانة
• معنى العبادة

• معنى االستعانة
• فضائل العبادة واالستعانة

• رشوط صّحة العبادة
• سبب ذكر االستعانة بعد العبادة مع دخوهلا فيها

املثال الثاين: تف�شري قول اهلل تعاىل: ﴿ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ﴾

َعمَّ  )أصل  )ت:546هـ(:  األندليس  عطّية  بن  غالب  بن  احلّق  عبد  قال 
ثم  واالستفهام،  اخلرب  يف  »عام«  فبقي  قلبها  بعد  النون  أدغمت  ثم  ما«،  »عن 
حذفوا األلف يف االستفهام فرقا بينه وبني اخلرب، ثم من العرب من خيفف امليم 
توقيف وتعجب  استفهام  َعمَّ هو  االستفهام ب  وهذا  »عم«،  فيقول:  ختفيفا 
منهم، وقرأ أيّب بن كعب وابن مسعود وعكرمة وعيسى: ]عام[ باأللف، وقرأ 
الضحاك: ]عمه[ هباء، وهذا إنام يكون عند الوقف. و﴿ٻ  پ﴾ قال ابن 
عباس وقتادة: هو الرشع الذي جاء به حممد، وقال جماهد وقتادة: هو القرآن 
خاصة، وقال قتادة أيضا: هو البعث من القبور، وحيتمل الضمري يف ﴿ٻ﴾ 
أن يريد مجيع العامل فيكون االختالف حينئذ يراد به تصديق املؤمنني وتكذيب 
قريش،  من  الكفار  بالضمري  يراد  أن  وحيتمل  امللحدين.  ونزغات  الكافرين 
فيكون االختالف شك بعض وتكذيب بعض. وقوهلم سحر وكهانة وشعر 

وجنون وغري ذلك.
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وقال أكثر النحاة قوله: ﴿ٻ  ٻ  پ       پ﴾، متعلق بـ ﴿ٻ﴾ الظاهر 
كأنه قال: مل يتساءلون عن هذا النبأ، وقال الزجاج: الكالم تام يف قوله: ﴿ٱ  
ٻ    ٻ﴾ ثم كان مقتىض القول أن جييب جميب فيقول: يتساءلون َعِن النََّبإِ 
اْلَعظِيِم، فاقتىض إجياز القرآن وبالغته أن يبادر املحتج باجلواب الذي تقتضيه 
احلال واملجاورة اقتضابا للحجة وإرساعا إىل موضع قطعهم، وهذا نحو قوله 
تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ﴾ ]األنعام: 19[ وأمثلة كثرية، وقد وقع 

التنبيه عليها يف مواضعها(.  ]املحرر الوجيز: 513-512/8[
املسائل: 

(: عن ما. • أصل )عمَّ
• اللغات يف )عّم(.

• القراءات يف )عّم(.
• معنى االستفهام يف قوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ    ٻ﴾.

• املراد بالنبأ العظيم.
• مرجع الضمري يف ﴿ٻ﴾.

• معنى االختالف يف قوله تعاىل: ﴿پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ﴾ بناء عىل مرجع 
الضمري يف ﴿ٻ﴾.

• اخلالف يف متعّلق اجلار واملجرور يف قوله تعاىل: ﴿ٻ  ٻ  پ       پ﴾.
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املثال الثالث: تف�شري قول اهلل تعاىل: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴾

تعاىل:  )قوله  1394هـ(:  )ت:  الشنقيطي  اجلكني  األمني  حممد   قال 
﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴾.

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه اآلية ملا جتاهل الكفار الرمحن جل وعال، 
كام ذكره اهلل عنهم يف قوله تعاىل: ﴿ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک﴾، 

كام تقدم يف الفرقان.
وقد قدمنا معنى الرمحن وأدلته من اآليات يف أول سورة الفاحتة.

قوله تعاىل: ﴿ڃ  چ  چ﴾. أي علم نبيه صىل اهلل عليه وسلم القرآن 
فتلقته أمته عنه.

وهذه اآلية الكريمة تتضمن رد اهلل عىل الكفار يف قوهلم إنه تعلم هذا القرآن 
من برش كام تقدم يف قوله: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾، وقوله 

تعاىل: ﴿ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ﴾ أي يرويه حممد عن غريه.
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ        ڤ         ڤ   ڤ   ڤ     ٹ     ﴿ٹ   تعاىل:  وقوله 
ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴾.
فقوله تعاىل هنا: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴾ أي ليس األمر كام ذكرتم 
من أنه تعلم القرآن من برش، بل الرمحن جل وعال هو الذي علمه إياه، واآليات 

الدالة عىل هذا كثرية جدا:
- كقوله تعاىل: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ﴾.

- وقوله تعاىل: ﴿گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں﴾.
- وقوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾.
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پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  وقوله   -
ڀڀ﴾.

- وقوله تعاىل: ﴿ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  
خت  مت  ىت  يت  جث﴾.

- وقوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ﴾.
- وقوله تعاىل: ﴿ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  

حت   خت﴾.
- وقوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾.
- وقوله تعاىل: ﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ﴾.
حئ   جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ﴿ېئ    تعاىل:  وقوله   -

مئىئ﴾ ومن أعظم ذلك هذا القرآن العظيم. 

ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ﴿ڳ    تعاىل:  وقوله   -
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾.

وتعليمه جل وعال هذا القرآن العظيم، قد بني يف مواضع أخر أنه من أعظم 
قوله  إىل  ٹ﴾  ٹ    ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ﴿ٿ   تعاىل:  قال  كام  نعمه 

تعاىل: ﴿ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ﴾.
هي  التي  العظمى  النعمة  هذه  عىل  حيمدوه  أن  الناس  تعاىل  اهلل  علم  وقد 

إنزال القرآن، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  
ې  ېې  ې﴾.
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تعاىل:  كتابه كقوله  آيات من  منه خللقه جل وعال يف  إنزاله رمحة  أن  وبنّي 
﴿ڤ   وقوله:  ڦ﴾،  ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ  
ڤ        ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾، وقد بينا اآليات املوضحة لذلك يف الكهف 

والزخرف.
﴿ڃ  چ  چ﴾ حذف يف أحد املفعولني، والتحقيق أن املحذوف هو 
األول ال الثاين، كام ظنه الفخر الرازي، وقد رده عليه أبو حيان، والصواب هو 
النبي صىل اهلل عليه وسلم  ما ذكره، من أن املحذوف األول، وتقديره: علم 

وقيل جربيل، وقيل اإلنسان(.  ]أضواء البيان: 489-488/7[
املسائل:

• سبب نزول هذه السورة مصّدرة باسم »الرمحن«
• معنى »الرمحن«

• من املعلَّم؟
• تضّمن هذه اآلية الرّد عىل الكّفار يف قوهلم: »إنام يعّلمه برش«.

• بيان مقصد اآليتني. 
نبّيه صىل اهلل عليه وسلم  • اآليات الدالة عىل أّن اهلل تعاىل هو الذي علم 

القرآن. 
• تعليم القرآن نعمة عظمى تستوجب محد اهلل تعاىل. 

• إنزال القرآن وتعليمه من آثار رمحة اهلل. 
• اخلالف يف أّي املفعولني املحذوف يف قوله تعاىل: ﴿ڃ  چ  چ﴾.
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8. التطبيقات: 

- اخرت تطبيقًا واحدًا من التطبيقات التالية واستخرج مسائله: 
ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  اهلل  قول  تف�شري  االأول:  التطبيق 
ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ من تف�شري ابن كثري.

تعاىل[:  )]قوله  القريش)ت:774هـ(:  كثري  ابن  عمر  بن  إسامعيل   قال 
ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾.

كانوا  حيث  إليهم،  وإحسانه  عليهم  نعمه  عىل  املؤمنني  عباده  تعاىل  ينّبه 
اهم ونرصهم، وفقراء عالة فرزقهم  قليلني فكثَّرهم، ومستضعفني خائفني فقوَّ

من الطيبات، واستشكرهم فأطاعوه، وامتثلوا مجيع ما أمرهم. 
مضطرين  مستخفني  قليلني  بمكة  مقامهم  حال  املؤمنني  حال  كان  وهذا 
خيافون أن يتخطفهم الناس من سائر بالد اهلل، من مرشك وجمويس ورومي، 
كلهم أعداء هلم لقلتهم وعدم قوهتم، فلم يزل ذلك دأهبم حتى أذن اهلل هلم 
يف اهلجرة إىل املدينة، فآواهم إليها، وَقيَّض هلم أهلها، آووا ونرصوا يوم بدر 

وغريه وآَسوا بأمواهلم، وبذلوا ُمَهجهم يف طاعة اهلل وطاعة رسوله.
دويس رمحه اهلل يف قوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   قال قتادة بن ِدَعامة السَّ
ُذال  الناس  أذل  العرب  قال: )كان هذا احلي من  ٻ  ٻ  پ  پ﴾ 

عىل  مكعومني  ضالال  وأبينه  جلودا،  وأعراه  بطوًنا،  وأجوعه  َعْيًشا،  وأشقاه 
رأس حجر، بني األسدين فارس والروم، وال واهلل ما يف بالدهم يومئذ من 
يف  َي  ُردِّ منهم  مات  ومن  شقيًّا،  عاش  منهم  عاش  من  عليه،  حيسدون  يشء 
 النار، يؤكلون وال يأكلون، واهلل ما نعلم َقبِيال من حارض أهل األرض يومئذ 
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كانوا أرش منزال منهم، حتى جاء اهلل باإلسالم فمكن به يف البالد، ووسع به يف 
الرزق، وجعلهم به ملوكا عىل رقاب الناس. وباإلسالم أعطى اهلل ما رأيتم، 
فاشكروا هلل نعمه، فإن ربكم ُمنِْعم حيب الشكر، وأهل الشكر يف مزيد من اهلل 

تعاىل(.  ]تفسري القرآن العظيم: 41/4[

چ   چ   چ   ﴿چ   تعاىل:  اهلل  قول  تف�شري  الثاين:  التطبيق 
ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ  

ڑڑ﴾ من كتاب »الت�شهيل لعلوم التنزيل« البن ُجزي الكلبي.

قال أبو القاسم حممد بن أمحد ابن جزي الكلبي الغرناطي)ت:741هـ(: 
من  تقدم  ما  إىل  هبذا  اإلشارة  چ﴾  چ   چ   ﴿چ   تعاىل[:  )]قوله 
الوصايا أو إىل مجيع الرشيعة، وأن بفتح اهلمزة والتشديد عطف عىل ما تقدم 
بالكس  وقرئ  مستقياًم،  رصاطي  هذا  ألن  فاتبعوه  أي  أجله:  من  مفعول  أو 
من  خمففة  هذا  عىل  وهي  العطف،  عىل  والتخفيف  وبالفتح  االستئناف،  عىل 
الثقيلة ﴿ڇ  ڇ  ڍ﴾ الطرق املختلفة يف الدين من اليهودية والنرصانية 
ويف  املضلة،  واهلواء  البدع  أيضًا  فيه  ويدخل  الباطلة،  األديان  من  وغريها 
احلديث: أن النبي صىل اهلل عليه وسلم خط خطا، ثم قال: »هذا سبيل اهلل«، 
ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شامله، ثم قال: »هذه كلها سبل عىل كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه« ﴿ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴾ أي: تفرقكم عن سبيل اهلل 
أبو احلسن أمحد بن  تاء املضارعة ولذلك شدده  والفعل مستقبل حذفت منه 

حممد البزي(.  ]التسهيل لعلوم التنزيل: 281/1[
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﴿ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  الثالث: تف�شري قول اهلل تعاىل:  التطبيق 
ڻ  ۀۀ﴾ من »التحرير والتنوير« البن عا�شور.

بن عاشوٍر )ت: 1393هـ(: )﴿ں  ں  ڻ  ڻ      الّطاهر  قال حمّمد 
ڻ                 ڻ  ۀ   ۀ﴾.

استامعه  عن  معرضون  واملرشكون  بالقرآن  بلغت  النّذارة  هذه  كانت  مّلا 
حارمني أنفسهم من فوائده ذّيل خربها بتنويه شأن القرآن بأّنه من عند اهللّ وأّن 
اهللّ يّسه وسّهله لتذّكر اخللق بام حيتاجونه من الّتذكري ممّا هو هًدى وإرشاٌد. وهذا 
الّتيسري ينبئ بعناية اهللّ به مثل قوله: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱں﴾ 
]احلجر: 9[ تبرصًة للمسلمني ليزدادوا إقبااًل عىل مدارسته وتعريًضا باملرشكني 

عسى أن يرعووا عن صدودهم عنه كام أنبأ عنه قوله: فهل من مّدكٍر.
وتأكيد اخلرب بالاّلم وحرف الّتحقيق مراًعى فيه حال املرشكني الّشاّكني يف 

أّنه من عند اهللّ.
والّتيسري: إجياد اليس يف يشٍء، من فعٍل كقوله: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ 

]البقرة: 185[.

أو قوٍل كقوله تعاىل: ﴿ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ﴾ ]الّدخان:58[
كان  وإذ  يشٍء.  من  املطلوب  حتصيل  يف  الكلفة  وعدم  الّسهولة،  واليس: 
القرآن كالًما فمعنى تيسريه يرجع إىل تيسري ما يراد من الكالم وهو فهم الّسامع 
يقولون:  الّسامع وال إغالٍق كام  بدون كلفٍة عىل  به  املتكّلم  اّلتي عناها  املعاين 

يدخل لألذن بال إذٍن.
جانب  من  فأّما  املعاين  وجانب  األلفاظ  جانب  من  حيصل  اليس  وهذا 
األلفاظ فلذلك بكوهنا يف أعىل درجات فصاحة الكلامت وفصاحة الرّتاكيب، 

أي فصاحة الكالم، وانتظام جمموعها، بحيث خيّف حفظها عىل األلسنة.
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الرّتاكيب ووفرة ما حتتوي  انتزاعها من  املعاين، فبوضوح  وأّما من جانب 
عليه الرّتاكيب منها من مغازي الغرض املسوقة هي له. وبتوّلد معاٍن من معاٍن 

أخر كّلام كّرر املتدّبر تدّبره يف فهمها.
ووسائل ذلك ال حييط هبا الوصف وقد تقّدم بسطها يف املقّدمة العارشة من 
وإمجال  باحلفظ،  تعّلقه  ليسع  الّلفظ  إجياز  أمّهها  ومن  الّتفسري  هذا  مقّدمات 
املدلوالت لتذهب نفوس الّسامعني يف انتزاع املعاين منها كّل مذهٍب يسمح به 
الّلفظ والغرض واملقام، ومنها اإلطناب بالبيان إذا كان يف املعاين بعض الّدّقة 

واخلفاء.
ويتأّتى ذلك بتأليف نظم القرآن بلغٍة هي أفصح لغات البرش وأسمح ألفاًظا 
وتراكيب بوفرة املعاين، وبكون تراكيبه أقىص ما تسمح به تلك الّلغة، فهو خياٌر 

من خياٍر من خياٍر. قال تعاىل: ﴿ڻ  ۀ     ۀ  ہ﴾ ]الّشعراء: 195[.
أّمًة هي أذكى األمم عقواًل وأرسعها أفهاًما وأشّدها  املتلقني له  ثّم يكون 
هذه  يف  تفاوهتم  عىل  وهي  نسياٍن،  دون  له  تذّكًرا  وأطوهلا  تسمعه،  ملا  وعًيا 
اخلالل تفاوًتا اقتضته سنّة الكون ال يناكد حاهلم يف هذا الّتفاوت ما أراده اهللّ 
من تيسريه للّذكر، ألّن الّذكر جنٌس من األجناس املقول عليها بالّتشكيك إاّل 
أّنه إذا اجتمع أصحاب األفهام عىل مدارسته وتدبره بدت جلموعهم معاٍن ال 

حيصيها الواحد منهم وحده.
وقد فرض اهللّ عىل علامء القرآن تبيينه ترصحًيا كقوله: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ﴾ ]النّحل: 44[، وتعريًضا كقوله: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ﴾ ]آل عمران: 187[ فإّن هذه األّمة أجدر هبذا امليثاق.
ويف احلديث: »ما اجتمع قوٌم يف بيٍت من بيوت اهللّ يتلون كتاب اهللّ ويتدارسونه 

بينهم إاّل نزلت عليهم الّسكينة وغشيتهم الّرمحة وذكرهم اهللّ فيمن عنده«. 
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 ، والاّلم يف قوله: ﴿ڻ﴾ متعلقة بـ ﴿ں﴾ وهي ظرٌف لغٌو غري مستقرٍّ
وهي الٌم تدّل عىل أن الفعل اّلذي تعّلقت به فعل النتفاع مدخول هذه الاّلم 
به فمدخوهلا ال يراد منه جمّرد تعليل فعل الفاعل كام هو معنى الّتعليل املجّرد 
أّن  يراد  البسيطة، ولكن  الّتعليل  بإضامر الم  املنتصب  املفعول ألجله  ومعنى 
فال  لفائدته،  الفاعل  فعل  حتصيل  يف  مراعاٌة  خاّصٌة  عّلٌة  الاّلم  هذه  مدخول 
يصّح أن يقع مدخول هذه الاّلم مفعواًل ألّن املفعول ألجله عّلٌة باملعنى األعّم 
وهو  الفعل  سبب  بمنزلة  ألجله  فاملفعول  خاّصٌة  عّلٌة  الاّلم  هذه  ومدخول 
كمدخول باء الّسببّية يف نحو: ﴿ٺ  ٺ  ٿ﴾ ]العنكبوت: 40[، وجمرور 
]املؤمنون: 20[،  نحو ﴿ڄ  ڄ﴾  املالبسة يف  باء  بمنزلة جمرور  الاّلم  هذه 
وهو أيًضا شديد الّشبه باملفعول األّول يف باب كسا وأعطى، فهذه الاّلم من 
القسم اّلذي ساّمه ابن هشاٍم يف »مغني الّلبيب«: شبه الّتمليك. وتبع يف ذلك ابن 

مالٍك يف »رشح الّتسهيل«.
وأحسن من ذلك تسمية ابن مالٍك إّياه يف »رشح كافيته« ويف »اخلالصة« 
إليه  تعّدى  قد  الاّلم  هذه  مدخول  ألن  ذلك  يف  أجاد  ولقد  الّتعدية.  معنى 
املفعول،  إىل  املتعّدي  الفعل  تعدية  مثل  تعديًة  الاّلم  به  تعّلقت  اّلذي  الفعل 
وغفل ابن هشاٍم عن هذا الّتدقيق، وهو املعنى اخلامس من معاين الاّلم اجلاّرة 
پ﴾  پ   پ   پ    ﴿ٻ   تعاىل:  بقوله  مّثله  وقد  الّلبيب«  »مغنى  يف 

﴿ڃ   تعاىل:  بقوله  الّتسهيل«  »رشح  يف  مالٍك  ابن  له  ومّثل  ]الشورى:11[، 

تعاىل:  قوله  له  تصلح  اّلتي  األمثلة  ومن   ،]5 ]مريم:  چچ﴾  ڃ   ڃ    ڃ  

﴿ې    تعاىل:  وقوله   ]72 ]يس:  ٿ﴾  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ  
وقوله:   ]7 ]الّليل:  ۓ﴾  ۓ   ﴿ے   وقوله:  ]األعىل:8[  ې﴾   ې  

﴿ۈ  ۈٴۇ﴾ ]الّليل:10[، أال ترى أّن مدخول الاّلم يف هذه األمثلة دالٌّ 
عىل املتنّفعني بمفاعيل أفعاهلا فهم مثل أّول املفعولني من باب كسا.
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تعاىل:  قوله  معنى  وليّتضح  معناها  لدّقة  الاّلم  هذه  يف  القول  بسطنا  وإّنام 
ولقد يّسنا القرآن للّذكر.

الّتعليل  يف  الاّلم  استعامل  من  وتنشأ  الّتعليل  هو  اجلّر  الم  معاين  وأصل 
املجازّي معاٍن شاعت فساوت احلقيقة فجعلها النّحوّيون معاين مستقّلًة لقصد 

اإليضاح.
يرادفه  واّلذي  الّلسايّن،  ال  العقّل  الّتذّكر  هو  اّلذي  ذكر  مصدر  والّذكر: 
 ، الّذكر بضّم الّذال اساًم للمصدر، فالّذكر هو تذّكر ما يف تذّكره نفٌع ودفع رضٍّ

وهو االّتعاظ واالعتبار.
انتفاع  ألجل  داللته  سّهلت  القرآن  أّن  للّذكر  القرآن  يّسنا  معنى  فصار 
بمنزلة  القرآن  سامع  عىل  الّتذّكر  ترّتب  رسعة  فجعلت  الّتيسري،  بذلك  الّذكر 
منفعٍة للّذكر ألّنه يشيع ويروج هبا كام ينتفع طالب يشٍء إذا يّست له وسائل 
حتصيله، وقّربت له أباعدها. ففي قوله: ﴿ں  ڻ  ڻ﴾ استعارٌة مكنّيٌة 

ولفظ يّسنا ختييٌل. ويؤّول املعنى إىل: يّسنا القرآن للمتذّكرين.
فيه كالقول يف نظريه  املعنى قوله: فهل من مّدكٍر. والقول  وفّرع عىل هذا 
املتقّدم آنًفا، إاّل أّن بني االّدكارين فرًقا دقيًقا، فاالّدكار الّسالف اّدكار اعتباٍر 
عن مشاهدة آثار األّمة البائدة، واالّدكار املذكور هنا اّدكاٌر عن سامع مواعظ 
القرآن البالغة وفهم معانيه واالهتداء به(.  ]التحرير والتنوير: 27 / 190-187[
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الباب الثالث: ا�شتخال�ص امل�شائل التف�شريية من االآيات القراآنية

العنا�شر:
1. متهيد

2. التحصيل العلمي قائم عىل استخالص املسائل وعقل أجوبتها
3. فوائد استخراج املسائل من اآليات مبارشة

4. أدوات استخراج املسائل التفسريية
5. أقسام األدوات املعرفية التي يستعان هبا عىل استخراج املسائل 

6. األمثلة 
7. التطبيقات
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1. متهيد

مهارة  حتصيلها  يف  جيتهد  أن  التفسري  علم  لطالب  ينبغي  التي  املهارات  من 
استخالص املسائل التفسريية من اآليات القرآنية مبارشة، وهي من املهارات املهّمة 
كالم  معاين  وإدراك  القرآن،  فهم  يف  النفع  عظيمة  أبوابًا  العلم  لطالب  تفتح  التي 

املفّسين، وطرقهم يف استخراج املسائل والبيان عنها.
وإذا بلغ الطالب مرتبة يتمكن هبا من استخراٍج ِشْبه واٍف ملسائل اآليات التي 
يفّسها قبل أن يّطلع عىل كالم املفّسين فيها فقد أويت ملَكة عظيمة النفع يف دراسة 

مسائل التفسري. 
وبلوغ هذه املرتبة يتطّلب مترينًا وتدّرجًا وطول نفس حتى يتهيأ للطالب اكتساب 
هذه املهارة والرباعة فيها، ثّم إذا حذقها احتاج إىل املحافظة عليها وتنميتها باملداومة 

عىل استعامهلا يف دراسة مسائل التفسري. 
وأصل هذه املهارة َمَلكة ذهنّية تقود صاحبها إىل إدراك دالئل املسائل العلمية 
وهيّذهبا  بالتدريب،  ينّميها  ثّم  ومراتبها،  بأنواعها  وُتَبرّصه  استخراجها،  وطرق 
إرشاُف املعّلم وتوجيُهه، وال يزال الطالب يزداد هبا علاًم وفهاًم حتى تتقّوى ملكُته 

وتنضج معرفُته إىل أن يبلغ بعون اهلل تعاىل وتوفيقه مرتبَة الرسوخ يف هذا العلم. 
ومن دالئل إتقان الطالب هلذه املهارة حسن معرفته بسؤال أهل العلم؛ وقد قال 
ابن عباس ريض اهلل عنهام: »ما سألني رجل عن مسألة إال عرفت: فقيه هو أو غري 

فقيه« رواه ابن أيب شيبة.
فالسؤال قبل أن جيري عىل اللسان أصله يف القلب، وهو مرتِجٌم عن َفْهِم املرء 
وَمْبَلغ علمه؛ فسؤال الفقيه يدّل عىل فقهه وفهمه؛ فيسأل حني يسأل وهو يعرف 
سبب السؤال وفائدته ويدرك حاجته ملعرفة جوابه، ويصيب بسؤاله املحّز ويطّبق 
عن  سأل  فإذا  وأشباهها؛  نظائرها  معرفة  عىل  املسألة  بجواب  ويستدّل  املفَصل، 

مسألة وعرف جواهبا مل حيتج إىل السؤال عن نظائرها.
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وقد َيطرح الطالُب السؤاَل عىل عامل ليفيده بجوابه، وقد يسأل نفسه ليبحث عن 
جواب سؤاله حتى جيده بالنظر والتأّمل وقراءة كتب أهل العلم. 

ومن مجع بني حسن السؤال وحسن الفهم والضبط وداوم عىل ذلك فإنه يصيب 
علاًم كثريًا يصل به إىل مرتبة العلامء بإذن اهلل تعاىل. 

وهذه كانت طريقة كبار األئمة وحّذاق العلامء كام قال عل بن أيب طالب ريض 
اهلل عنه: »كان يل لسان َسؤول وَقلب َعُقول، وما نزلت آية إال علمت فيم نزلت، 
»القضاء  يف  والبيهقي  »الطبقات«  يف  سعد  ابن  رواه  نزلت«.  من  نزلت، وعىل  وبم 

والقدر« واللفظ له وأبو نعيم يف »حلية األولياء«.
قيل البن  قال:  مقسم  بن  مغرية  الصحابة« عن  »فضائل  أمحد يف  اإلمام  وروى 

عباس: كيف أصبت هذا العلم؟
قال: »بلسان سؤول وقلب عقول«.

ويف البداية والنهاية البن كثري أن مغرية روى هذا اخلرب عن الشعبي. 
ويف التدوين يف أخبار قزوين للرافعي: مغرية عن إبراهيم النخعي.

أال  لعمر:  املهاجرون  قال  قال:  الزهري  الرزاق عن معمر عن  وقد روى عبد 
تدعو أبناءنا كام تدعوا ابن عّباس!

قال: »ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول«.
وقال ابن أيب حاتم: سمعت البخارّي يقول: )مل تكن كتابتي للحديث كام كتب 
هؤالء؛ كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبته ومَحَْله احلديَث إن 
كان الرجل َفِهام؛ فإن مل يكن سألته أن خيرج إيلَّ أصَله ونسخته، فأّما اآلخرون ال 

يبالون ما يكتبون، وكيف يكتبون(.
ومتييز  احلديث،  معرفة  يف  تقّدمه  أسباب  ومن  البخاري؛  فقه  دالئل  من  وهذا 

ه بطرقه وعلله ورجاله وأحواهلم.  صحيحه من ضعيفه، وَبرَصِ
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وهذه امللكة تتنّوع آثارها بتنّوع العلوم التي يطلبها الطالب، وأصلها واحد، وهو 
أن يستخلص الطالب املسائل يف ذلك العلم، ويعرف مأخذ كّل مسألة، واحلاجة 

إىل فقهها، ومتييز دالئلها. 

2. التح�شيل العلمي قائم على ا�شتخال�ص امل�شائل وعقل اأجوبتها:

ومن مجع قلبًا يعي مسائل العلم ويعقلها، ولسانًا سؤوالً فإّنه حيّصل علاًم غزيرًا 
مباركًا بإذن اهلل تعاىل، وبيان ذلك من وجهني: 

الوجه األول: أن اللسان السؤول هو الذي يكون صاحبه كثري السؤال، ألّن هذه 
الصيغة تفيد املبالغة، لكنّها كثرة عىل فقه وتفّهم؛ فهي مداومة عىل األسئلة احلسنة 
العلم  لكثرة  عظيم  سبب  وهذا  والتقييد،  والفهم  بالعقل  جواباهتا  ضبط  وعىل 
وبركته؛ فإّن أحبَّ العمل إىل اهلل أدومه وإن قّل، وطلب العلم من أحّب األعامل 
إىل اهلل؛ فمن داوم عليه فقد داوم عىل عمل من أحّب األعامل إىل اهلل، فريجى له 
الربكة يف علمه؛ فهو كمثل َمن يريد أن يبني بناء كبريًا، فينجز كّل يوم مرحلة منه؛ 

ويداوم عىل ذلك فإّنه يتّم بنيانه بإذن اهلل وجيمد عاقبة عمله ومداومته عليه. 
ومعرفة  وتصنيفها  ترتيبها  وحيسن  املسائل  أنواع  يعقل  من  أّن  الثاين:  والوجه 
عىل  متّرنه  كثرة  بسبب  الذهنية  قّوته  وتنمو  مداركه،  تتوّسع  بينها،  التناسب  أوجه 
استثارة املسائل، وتيّقظه ملا يستجّد له من أنواع املسائل، فيعرف أحكامها بنظائرها 
إىل  املسائل  ُيرجع  كيف  ويعرف  وينافيها،  يضاّدها  ما  أحكام  ويعرف  وأشباهها، 
يستخرجها؛  أين  ومن  العلامء،  أقوال  مآخذ  وُيبرص  هلا،  يستدل  وكيف  أصوهلا، 
وهذه املعارف اجلليلة هي أبواب عظيمة النفع للتحصيل العلمي الغزير املبارك؛ 

فال حيرص الطالب حتصيله العلمي فيام يدرسه بالتلقني أو بالتلخيص من الكتب. 
وقد سبق ذكر قول ابن عباس ريض اهلل عنهام: »ما سألني رجل عن مسألة إال 
عرفت: فقيه هو أو غري فقيه« ألّن الفقيه يعرف متى يسأل، وملَ يسأل، وكيف يسأل، 
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تلك  نظائر  منه يف  إذا سأل عن مسألة ضبط جواهبا، وعرف وجهه، واستفاد  ثّم 
املسألة، فتظهر له مسائل تدل عىل فقهه، وتفتح له أبوابًا من العلم والفهم. 

وإذا مجع الدارس هذين األمرين فإّنه يرجى له أن ُيرزق غزارة العلم وحسن 
الفهم مع ما ُيرجى له من الربكة العظيمة يف العلم باملداومة والتفّهم. 

ولو أحسن الطالب دراسة مسألتني يف اليوم؛ فإّنه ال يميض عليه ثالث سنوات 
حتى يتقن أكثر من ألفي مسألة!!

وبعض العلوم يكفي لضبطها أقّل من ألف مسألة.
وهذا يف املسائل املنصوصة التي درسها نّصًا؛ وقد يتضاعف العدد أضعافًا إذا 

أحلق هبذه املسائل أشباهها ونظائرها، ولوازمها وآثارها.
وقد جيد من دراسته لبعض املسائل حاجته لدراسة بعض العلوم لكثرة ما يرى 
من اعتامد الدراسة عليها يف عدد كبري من املسائل؛ فيعتني بضبط خمترص يف ذلك 
العلم ليعرف أصوله وقواعده وطريقة دراسة مسائله فينفتح له بذلك أبواب من 

العلم النافع.

3. فوائد ا�شتخراج امل�شائل من االآيات مبا�شرة: 

مهارة  وهي  التفسري،  مهارات  من  مهّمة  مهارة  عن  الباب  هذا  يف  وحديثنا 
استخالص مسائل التفسري من اآليات القرآنية قبل االطالع عىل كالم املفّسين، 
فائدة  وبيان  املسائل،  املفّسون الستخراج تلك  التي يستعملها  ومعرفة األدوات 

ذلك لطالب العلم من جانبني:
اجلانب األول: أهّنا تعينه عىل حسن تدّبر القرآن واستخراج علومه وفهم معانيه، 
فليثّور  العلم  أراد  »من  قال:  أنه  عنه  اهلل  بن مسعود ريض  اهلل  عبد  وقد صّح عن 
القرآن فإّن فيه علم األّولني واآلخرين«. رواه البيهقي يف »شعب اإليامن« والطرباين 

يف »املعجم الكبري«. 
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قال ابن األثري: )أي لينّقر عنه ويفّكر يف معانيه وتفسريه وقراءته(.
واجلانب اآلخر: أهنا تكّمل له النقص الذي يلحظه يف املسائل التي يتناوهلا بعض 
املفسين عند تفسري اآلية اختصارًا؛ فيكتسب علاًم يضيفه إىل ما استخلصه من كالم 

املفّسين يف اآلية؛ فيكتمل له بنيان تفسري اآلية اكتامالً حسنًا بإذن اهلل تعاىل. 
ذلك أّنه إذا اجتهد يف استخراج املسائل املتعّلقة باآلية ثم قرأ كالم املفّسين يف 
تفسريها فإّنه قد جيد يف كالم املفّسين مسائل مل تكن قد خطرت عىل باله عند تأّمله 

لآلية، فيضيفها إىل املسائل التي استخرجها ويضعها يف موضعها املناسب. 
ثّم قد تذّكره هذه املسائل بمسائل ُأَخر كانت غائبة عنه، وال يزال يتدّرب عىل 

هذه املهارة حتى يتيّس له معرفة كثري من املسائل التفسريية بإذن اهلل. 
ثّم إذا أحسن التمّرن عىل هذه املهارة فإّنه قد يستخرج مسائل مهّمة قد ال يذكرها 
عدد من املفّسين يف ذلك املوضع، فيبحث عنها يف مظاهّنا، وتكتمل له مسائل اآلية 

بإذن اهلل. 

4. اأدوات ا�شتخراج امل�شائل التف�شريية: 

للمفّسين أدوات علمية يستعملوهنا الستخراج املسائل التفسريية عىل تفاوت 
من  غرضهم  وبتفاوت  العلمية،  وعناياهتم  معارفهم  بتفاوت  استعامهلا  يف  بينهم 

التفصيل يف تفاسريهم.
العلمية وتصنيفها وتقريبها لطالب  التعّرف تلك األدوات  وقد حرصت عىل 
العلم ورشحها باألمثلة يف دورة علمية نرشهتا يف موقع معهد آفاق التيسري بعنوان 

»السبيل إىل فهم القرآن« وأرجو أن خترج يف كتاب قريبًا إن شاء اهلل تعاىل.
املقتضب  والتفصيل  التلخيص  من  بيشء  األدوات  تلك  أهّم  هنا  وسأذكر 
ليتدّرب الطالب عىل استعامل ما يتيّس له منها، ويعرف مصادر استمدادها وكيف 

يستزيد منها.
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فمن تلك األدوات:
1: بيان معاين املفردات؛ وهو من أظهر األدوات يف التفسري؛ كتفسري الغريب 

وتعيني املراد باملشرتك اللفظي. 
2: بيان معاين األساليب والرتاكيب؛ فمعنى الكلمة عند اإلفراد قد خيتلف عن 
معناها إذا ُرّكبت يف مجلة، واجلمل قد خيتلف معناها باختالف األساليب، وقد يقع 
بني بعض األساليب اشتباه فيختلف املفسون يف املراد من اجلملة؛ كام اختلفوا يف 
التعجب؟  أو  االستفهام  تعاىل: ﴿ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾ هل هي عىل  قوله 

عىل قولني؛ مع أّن هذه اجلملة ليس فيها كلمة حتتاج إىل تفسري عند اإلفراد. 
ومعرفة األساليب ومعانيها من املعارف املهّمة لطالب العلم، وسبيل معرفتها 

دراسة علم املعاين وهو من فروع علم البالغة.
خربية  أساليب  إىل  تنقسم  أهنا  باألساليب  املراد  تصّور  به  حيصل  ما  وخالصة 
وأساليب إنشائية؛ فاألساليب اخلربية ترد ملعاٍن كثرية كالتقرير والتحقيق والتحذير 
واإلغراء والتلّطف والتوبيخ والفخر واالسرتحام وغريها من األساليب التي ُيفهم 

معناها بداللة تركيب اجلملة وليس ملجّرد الداللة املفردة لأللفاظ.
واألساليب اإلنشائية تنقسم إىل قسمني:

- أساليب إنشائية طلبية كاألمر والنهي واالستفهام والنداء والتمني.
- وأساليب إنشائية غري طلبية كالتعجب والَقسم واملدح والذم.

ومعرفة هذه األساليب ومعانيها تفيد طالب العلم يف استخراج أنواع كثرية من 
املسائل، وتبنّي له عددًا من األوجه البالغية التي ال يدركها إال بدراسة علم املعاين 

من علوم البالغة.
3: بيان معاين احلروف، وهو من األدوات املعرفية املهّمة يف التفسري، وقد أفرده 
بعض أهل العلم بالتأليف ألمهّيته، فاحلرف الواحد قد يرد ملعاٍن متعددة؛ فيختلف 
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املراد باختالف معنى احلرف، فالباء – مثاًل - قد تأيت للسببية واملصاحبة واملالبسة 
والظرفية والبدل واحلال والقسم والتعدية وغريها.

و)ِمن( قد تكون بيانية أو تبعيضية أو سببية أو استغراقية أو بدلية أو ابتدائية أو 
النتهاء الغاية، أو غري ذلك من املعاين.

وقد نظم معانيها ابن أّم قاسم املرادي يف كتابه اجلنى الداين بقوله: 

وَبْع�ٍض لتبي�نٍي،  م�ن  وانته�اء          أتت�ن��ا  وب�دء،  وتعلي�ل، 
وفص�ل وزائ�دة،  وب�اء          وإب�دال،  وع�ىل،  ويف،  ع�ن،  ومعن�ى 

وأوصل ابن هشام معاين )من( يف مغنى اللبيب إىل مخسة عرش معنى. 
ومعرفة معاين احلروف وأثرها يف بيان معنى اآلية وتوجيه بعض األقوال فيها 

نافعة جدًا لطالب علم التفسري.
ولذلك يوىص الطالب بدراسة كتاب يف معاين احلروف كاجلنى الداين للمرادي، 
أو رصف املباين للاملقي، أو مغني اللبيب البن هشام، ومن أراد االختصار فليقرأ 

منظومة »كفاية امُلعاين« للبيتويش ورشحها. 
كتابًا،  عرشين  نحو  من  احلروف  معاين  العلوم«  »مجهرة  موقع  يف  مجعنا  وقد 
ورّتبناها عىل احلروف، ثّم رّتبنا أقوال العلامء عىل التسلسل التارخيي، ووضعنا هلذا 

العمِل دلياًل لتقريب االستفادة منه. 
املختص  القسم  عىل  متكرر  اطالع  له  يكون  أن  اجلاّد  العلم  بطالب  حيسن  ثّم 
بمعاين احلروف من كتاب »دراسات يف أسلوب القرآن الكريم« لألستاذ حمّمد عبد 
اخلالق عضيمة؛ فإّنه قّدم لدراسة كّل حرف من احلروف الواردة يف القرآن الكريم 

مقّدمة ذكر فيها خالصة بحثه عن معاين ذلك احلرف يف القرآن الكريم. 
4: بيان مرجع الضمري واسم اإلشارة ونحومها إن وجدا يف اآلية.

5: بيان املراد باالسم املبهم إن وجد.
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6: بيان مقصد اآلية.
7: بيان داللة منطوق اخلطاب.

8: بيان داللة املفهوم، وهو عىل نوعني: مفهوم موافقة، ومفهوم خمالفة. 
9: بيان لوازم املعنى وآثاره.

10: بيان معنى اإلضافة إن وجدت.
11: بيان متعّلق الفعل؛ فإذا كان يف اآلية فعل؛ اجتهد يف معرفة نوع هذا الفعل 
؟، وإذا كان متعّديا فام هو مفعوله؟، وما هو فاعله إذا مل يسّم  هل هو الزم أو متعدٍّ

يف اآلية؟
12: معرفة دواعي الذكر واحلذف، واإلضامر يف موضع اإلظهار، واإلظهار يف 

موضع اإلضامر.
13: معرفة أسباب التقديم والتأخري.

14: معرفة أسباب التعريف والتنكري.

15: معرفة أسباب اإلطالق والتقييد.
16: معرفة معاين االختصاص والقرص.

17: معرفة معنى االستثناء وهل هو متصل أو منقطع؟
18: معرفة معاين صيغ األمر والنهي واالستفهام.

19: معرفة معاين أسامء اإلشارة واألسامء املوصولة.
20: معرفة أوجه التناسب كمناسبة اآلية ملا قبلها أو مناسبة أول السورة آلخرها 

وغري ذلك من أوجه التناسب.
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5. اأق�شام االأدوات املعرفية التي ي�شتعان بها على ا�شتخراج امل�شائل: 

يمكن  واملعاين  املسائل  استخراج  عىل  هبا  يستعان  التي  املعرفية  األدوات  وهذه 
تقسيمها إىل مخسة أقسام:

عىل  التدّرب  ثم  القرآن،  وعلوم  التفسري  أصول  بدراسة  ُيعرف  األول:  القسم 
ما  معرفة  عىل  التدّرب  وكذلك  اآلية،  مسائل  دراسة  عند  التفسري  أصول  تطبيق 

يتعّلق ببعض أنواع علوم القرآن من مسائل اآلية. 
والقسم الثاين: ُيعرف بدراسة أصول الفقه، ومن املفيد للطالب أن يدرس كتابًا 
خمترصًا يف أصول الفقه كـ»الورقات« للجويني، ثّم يدرس كتابًا أوسع منه كـ»مجع 

اجلوامع« للسبكي أو »روضة الناظر« البن قدامة املقديس.
يدرس  أن  الطالب  ويوىص  البالغة،  علم  بدراسة  ُيعرف  الثالث:  والقسم 
»دروس  كتاب  وأجودها  املخترصة  الكتب  أمجع  ومن  خمترصًا،  كتابًا  البالغة  يف 
البالغة«؛ ثّم يقرأ كتايب عبد القاهر اجلرجاين »أرسار البالغة« و»دالئل اإلعجاز«.

والقسم الرابع: يعرف بدراسة بعض العلوم اللغوية كالنحو والرصف ومعاين 
احلروف واالشتقاق. 

القواعد  وإعامل  واالستنتاج  والتأّمل  النظر  بحسن  يدرك  اخلامس:  والقسم 
العقلية التي ُتدرك هبا املعاين. 

6. االأمثلة 
املثال االأول: م�شائل تف�شري قول اهلل تعاىل: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾.

• من املخاطب يف اآلية؟ 
• ما مقصد اآلية؟
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• معنى القراءة
• كيف ُيؤمر النبي صىل اهلل عليه وسلم بالقراءة وهو أمّي؟ 

• ما متعّلق القراءة؟ ]أي: يقرأ ماذا؟[
• معنى الباء يف قوله: ﴿چ﴾.

• كيف تكون القراءة باسم اهلل؟
• معنى اإلضافة يف قوله تعاىل: ﴿چ﴾.

• معنى الربوبية
• معنى االسم املوصول يف اآلية

• احلكمة من االقتصار عىل ذكر اخللق وهو أحد أفراد الربوبية
• احلكمة من التعبري عن اخللق بالفعل املايض )خلق( دون غريه من الصيغ.

﴿ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ        املثال الثاين: م�شائل تف�شري قول اهلل تعاىل: 
پ  پ         پ  پ    ڀ﴾.

• معنى قوله تعاىل: ﴿ٱ﴾.
• ما تفيده صيغة »تفاعل« يف اآلية.

• معنى الربكة
• معنى االسم املوصول يف اآلية

• إثبات صفة اليد هلل تعاىل كام يليق بجالله
• معنى الباء يف قوله: ﴿ ٻ﴾.
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• ما يفيده تقديم اجلار واملجرور يف قوله: ﴿ٻ     ٻ﴾.
• معنى التعريف يف قوله: ﴿ٻ﴾.

• معنى الواو يف قوله: ﴿ٻ﴾.
• ما يفيده حرف االستعالء ﴿ٻ       پ  پ         پ  پ﴾.

• داللة لفظ ﴿پ﴾ عىل العموم.

• معنى ﴿پ﴾ 
• معنى ﴿پ﴾

• ما يفيده اجلمع بني صفتي امللك والقدرة.
• مقصد اآلية

﴿ھ  ھ   ھ  ھ   املثال الثالث: م�شائل تف�شري قول اهلل تعاىل: 
ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ﴾. 

• معنى الواو
• معنى الالم وقد

• سبب التعبري بضمري اجلمع يف قوله: ﴿ھ﴾.
• داللة لفظ اإلنزال عىل علّو اهلل تعاىل

• سبب تعدية فعل اإلنزال بـ)إىل( دون )عىل(
• مرجع الضمري يف قوله: ﴿ھ﴾

• سبب االلتفات إىل اخلطاب يف هذه اآلية 
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• املراد باآليات البّينات
• معنى كون اآليات بّينات

• معنى الكفر باآليات
• معنى الواو يف قوله: ﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ﴾.

• معنى احلرص يف قوله: ﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ﴾.
• املراد بالفسق يف اآلية

• داللة اآلية عىل سبيل السالمة من الفسق
• مقصد اآلية

7. التطبيقات 

اخرت تطبيقًا من التطبيقات التالية واستخرج مسائله:
التطبيق األول: مسائل تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ   ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ      ڌ       ڎ  ڎ﴾.
التطبيق الثاين: مسائل تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿ی  ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  
مث   جث   يت      ىت   ختمت   حت       جت   يب    ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   

ىثيث﴾.
التطبيق الثالث: مسائل تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  

ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی﴾.
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تعليمات:

1: عىل الطالب أن يستخرج املسائل من اآليات مبارشة دون االطالع عىل أي 
مرجع آخر، ثم يدّون تلك املسائل، ثّم يرجع إىل بعض التفاسري لينظر يف ما فاته 
من املسائل وما خطر له بعد اّطالعه عىل كالم املفّسين؛ ثم يدّون املسائل تامة بعد 

ذلك.
2: من التفاسري التي أويص باالطالع عليها: تفسري ابن جرير، وتفسري ابن عطّية، 
للشنقيطي،  البيان  وأضواء  عاشور،  البن  والتنوير  والتحرير  كثري،  ابن  وتفسري 

وروح املعاين لأللويس.
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الباب الرابع: بيان مراحل بحث امل�شاألة التف�شريية

العنا�شر:
1. فوائد معرفة مراحل بحث املسألة التفسريية

التفسريية  املسائل  بحث  وبني  التفسري  مسائل  تلخيص  بني  الفرق   .2
ودراستها 

3. إجياز بيان مراحل بحث املسألة التفسريية
4. املرحلة األوىل: استخالص املسألة

5. املرحلة الثانية: تصنيف املسألة وتعيني مراجع البحث
6. املرحلة الثالثة: مجع كالم أهل العلم وترتيبه

7. املرحلة الرابعة: استخالص األقوال يف التفسري وتصنيفها.
8. املرحلة اخلامسة: ختريج أقوال املفسين

9. املرحلة السادسة: التحقق من صّحة نسبة األقوال يف التفسري
10. املرحلة السابعة: توجيه أقوال املفسين

11. املرحلة الثامنة: حترير املسألة.
12. املرحلة التاسعة: األسلوب والصياغة.

13. املرحلة العارشة: املراجعة والتهذيب والعرض.
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1. فوائد معرفة مراحل بحث امل�شاألة التف�شريية

معرفة طالب علم التفسري بمراحل بحث املسألة التفسريية بدءًا من استخالصها 
دراسة  خّطة  وضوح  هبا  يستفيد  التي  املهّمة  األمور  من  عرضها  من  االنتهاء  إىل 

املسألة، وما تتطّلبه كّل مرحلة من عمل ومهارات. 
وسنعرض يف هذه الباب رشحًا موجزًا ملراحل بحث املسألة التفسريية ليكون 
الطالب عىل بّينة منها، ونؤجل الرشح املفّصل واألمثلة والتطبيقات ملا تتطّلبه هذه 

املراحل من مهارات إىل الدروس القادمة بعون اهلل تعاىل.
وهذه املراحل قد تبدو للناظر فيها – أّول األمر - كثرية أو صعبة التحقيق، لكنه 
إذا خاض غامر البحوث التفسريية، واّتبع ما َأرشد إليه أهل العلم تبنّي له أنَّ أكثر 
احلسنة  والدربة  املعرفة  وحسن  اخلربة  بتحصيل  تذهُب صعوبته  مما  املراحل  تلك 
يأخذ لكل مرحلة عّدهتا  أن  التفسري؛ فيحمله ذلك عىل  إتقان دراسة مسائل  عىل 
القادحة يف صّحة البحث وجودته،  من املعارف واملهارات، وأن جيتنب األخطاء 
حتى يكون أداؤه للبحث متقنًا حمررًا مكتماًل، وخيترص عىل نفسه كثريًا من اجلهد 

والوقت بإذن اهلل تعاىل. 
التفسري  مسائل  بحث  عىل  باملداومة  الدروس  هذه  يدرس  من  أويص  ولذلك 
التي  التفسري  مهارات  من  مهارة  كّل  عىل  والتطبيقات  األمثلة  من  واالستكثار 
الباحث من  باملسائل وأنواعها وما يعرتض  الكافية  يتعلمها حتى يكتسب اخلربة 

الصعوبات وطرق تذليلها.

2. الفرق بني تلخي�ص م�شائل التف�شري وبني بحث امل�شائل التف�شريية 
ودرا�شتها 

وقبل البدء برشح مراحل بحث املسألة التفسريية أوّد أن أنّبه إىل الفرق الكبري 
بني تلخيص املسائل من تفاسري معدودة وبني بحث املسألة التفسريية وحترير القول 
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فيها؛ فالتلخيص يكفي فيه أن يفهم الطالب ما يقرأ يف التفاسري التي يريد التلخيص 
منها، وأن يتعرف عىل األقوال وأدلتها ونسبتها إىل قائليها من تلك التفاسري، وهو 
ما سبق رشحه يف دورة »تلخيص دروس التفسري«. ودورة »املهارات األساسية يف 

التفسري«.
وهذا هو القدر املمكن للمبتدئني يف علم التفسري. 

وأما دراسة املسألة التفسريية وبحثها عىل طريقة املتقّدمني؛ فتستدعي أمرًا أكرب 
مراحله وخطواته  ببيان  الدورة  تعاىل يف هذه  اهلل  بعون  ما سيفّصل  من ذلك عىل 

وأمثلته وتطبيقاته. 

3. اإيجاز بيان مراحل بحث امل�شاألة التف�شريية

يمكن إجياز مراحل بحث املسألة التفسريية يف عرش مراحل وهي: 
املرحلة األوىل: استخالص املسألة 

املرحلة الثانية: تصنيف املسألة وتعيني مراجع البحث
املرحلة الثالثة: مجع كالم أهل العلم وترتيبه 

املرحلة الرابعة: استخالص األقوال يف التفسري وتصنيفها
املرحلة اخلامسة: ختريج أقوال املفسين

املرحلة السادسة: التحقق من صّحة نسبة األقوال يف التفسري
املرحلة السابعة: توجيه أقوال املفسين

املرحلة الثامنة: حترير املسألة.
املرحلة التاسعة: األسلوب والصياغة.

املرحلة العارشة: املراجعة والتهذيب والعرض.
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وهذه املراحل تكاد تكون عاّمة يف مجيع املسائل التي يبحثها الباحث املاهر يف 
الباحثني أدوات علمية الختصار  التفسري، ومنها مراحل يمتلك كثري من  مسائل 

اجلهد والوقت فيها، اكتسبوها باخلربة وكثرة ممارسة البحث والتمّهر فيه. 
واملقصود يف هذا الباب التعريف بمراحل دراسة املسألة التفسريية بام حيصل به 
التصّور األّويل هلذه املراحل، وأما رشح ما تتطّلبه كّل مرحلة من معارف ومهارات 

فسنتناوله بإذن اهلل تعاىل يف األبواب القادمة. 

املرحلة االأوىل: ا�شتخال�ص امل�شاألة: 

هذه املرحلة هي األساس الذي يكون منه االنطالق يف بحث املسألة، والتعرف 
عىل املسائل التفسريية له طريقتان: 

املسائل  بوفرة  بالعناية  املعروفة  التفاسري  من  عددًا  الباحث  خيتار  أن  إحدامها: 
من  الثاين  الدرس  موضوع  هو  وهذا  منها،  املسائل  تلك  ويستخلص  التفسريية 
كتب  من  التفسريية  املسائل  استخالص  وهو  التفسري،  مهارات  دورة  دروس 

التفسري.
األدوات  باستعامل  مبارشة؛  اآلية  من  التفسري  مسائَل  يستخرج  أن  واألخرى: 
العلمية، وهذا هو موضوع الدرس الثالث من دروس دورة »مهارات التفسري«، 

وهو استخراج املسائل التفسريية من اآليات القرآنية.
وإذا استخرج الباحث املسائل التفسريية؛ فسيجد كثريًا منها ظاهرًا بّينًا بإذن اهلل، 

يكفي فيه بيان يسري؛ يمكنه أداؤه باالستعانة بعدد حمدود من التفاسري. 
وقد يكون منها مسائل حيتاج فيها إىل دراسة وبحث، إّما لصعوبة املسألة أو كثرة 
األقوال فيها، أو شهرة االختالف فيها، وهذا هو موضوع هذه الدورة يف األصل. 
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املرحلة الثانية: ت�شنيف امل�شاألة وتعيني مراجع البحث

مما ينبغي أن ُيعلم أّن كثريًا من مسائل التفسري هلا تعّلق بعلوم أخرى من علوم 
القرآن أو علوم احلديث أو االعتقاد أو السرية النبوية أو العلوم اللغوية من الغريب 

واإلعراب والرصف واالشتقاق والبالغة ومعاين احلروف وغريها. 
نزول  وعلم  القراءات  كعلم  القرآن  علوم  ببعض  ما  تعّلٌق  هلا  املسائل  وبعض 

القرآن والوقف واالبتداء وعّد اآلي ورسم املصاحف واملبهامت، وغريها. 
وإحساُن الباحِث تصنيَف املسألة ومعرفُته بتعلّقها بتلك العلوم يعينه عىل تعيني 
العناية  التفاسري يف أوجه  تفاوت  له  املسألة، وُيظهر  املراجع األصلية لبحث تلك 

بمسائل التفسري. 

فوائد املداومة على ت�شنيف امل�شائل العلمية:

واملداومة عىل تصنيف املسائل العلمية تنّمي القدرة الذهنية لدى طالب العلم، 
وُتوّسع مداركه، وتبرّصه باملراجع األصلية لبحث كل نوع من أنواع تلك املسائل 

حتى يكتسب اخلربة احلسنة بمراجع البحث. 
وهذه امللكة من أهّم امللكات العلمية لدى الباحثني وطالب العلم، ومن أسباب 

حتصيل سعة االطالع، وجتويد البحث، واختصار كثري من اجلهد والوقت. 
وكم من باحث أجهد نفسه يف البحث واعرتضته صعوبات كبرية بسبب جهله 
ببعض املراجع املهّمة مع تيّسها لكنّه ملا َقرَص نفسه عىل بعض التفاسري املشتهرة، 
التعّرف عىل  التي يبحثها بعلوم أخرى، ومل يكّلف نفسه  لتعّلق املسألة  يتفّطن  ومل 

مصادر تلك العلوم، ومل يتعّلم البحث فيها فاته علم كثري. 
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أمثلة عىل تصنيف املسائل:
1. املراد برشح الصدر يف قول اهلل تعاىل: ﴿ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ﴾؛ هذه املسألة 
هلا تعّلق بكتب التفسري، وال سّيام أقوال السلف يف هذه املسألة، وهلا تعّلق بكتب 

السرية، وما روي من حوادث رشح صدر النبي صىل اهلل عليه وسلم. 
هذه  ۈئ﴾؛  ۈئ   ۆئ            ﴿ۆئ   تعاىل:  اهلل  قول  يف  بالكريس  املراد   .2

املسألة هلا تعّلق بكتب التفسري، وهلا تعّلق بكتب االعتقاد. 
3. املراد ببلوغ الكتاب أجله يف قول اهلل تعاىل: ﴿ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک﴾؛ هذه املسألة هلا تعّلق بكتب التفسري، وكتب الفقه. 

4. الوقف عىل قوله تعاىل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ﴾؛ هذه املسألة هلا تعّلق بكتب التفسري، وكتب الوقف واالبتداء. 

5. أمد منع إتيان احلائض يف قوله تعاىل: ﴿ھ  ھ  ے  ے﴾؛ هذه املسألة 
القراءتني  ألجل  القراءات  توجيه  وكتب  الفقه  وكتب  التفسري  بكتب  تعّلق  هلا 

ْرن[.  الواردتني فيها ﴿ے ے﴾ و]حتى َيطَّهَّ
6. املراد ببطن مكة يف قول اهلل تعاىل: ﴿ٱ   ٻ  ٻ         ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾ هذه املسألة هلا تعّلق أيضا بكتب التفسري، وهلا 

تعّلق بكتب السرية وكتب البلدان والكتب املؤلفة يف أخبار مّكة. 
7. معنى االستفهام يف قول اهلل تعاىل: ﴿ٱ  ٻ    ٻ﴾، هذه املسألة هلا تعّلق 

بكتب التفسري، وكتب أسباب النزول، وكتب البالغة. 
8. معنى األمر يف قول اهلل تعاىل: ﴿ڇ  ڇ  ڇ﴾؛ هذه املسألة هلا تعّلق بالتفسري 

وبأصول الفقه وبالبالغة.
9. معنى »ضيزى« يف قول اهلل تعاىل: ﴿ۈ  ۈ    ٴۇ      ۋ  ۋ﴾؛ هذه املسألة هلا 

تعلق بكتب التفسري، ومعاجم اللغة.
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تعيني مراجع بحث امل�شاألة:

وإذا عرف الباحث نوع املسألة وتعّلقها بالعلوم األخرى؛ فينبغي عليه أن يعرف 
املراجع املهّمة لبحث تلك املسألة من كتب التفسري ومن كتب تلك العلوم، وهذه 
اختيار  أحسن  ومن  التفسري،  مسائل  يف  العلمي  البحث  مراحل  أهّم  من  املرحلة 

مراجع املسألة؛ فقد أّسس بحثه عىل أساس متني، وسهل عليه أمر حترير املسألة. 
وحتديد املراجع يعتمد عىل عنرصين مهّمني: 

العنرص األول: نوع املسألة؛ فكّل مسألة هلا مراجعها األصلية ونشأهتا التي ينبغي 
للباحث أن يتعّرف مظاهّنا.

له  تعرض  ودراسته  بحثه  حني  فالباحث  الباحث؛  مقصد  الثاين:  والعنرص 
احتياجات علمية متنّوعة، وهلذه االحتياجات أثرها يف حتديد املراجع. 

الشتغاله  املسائل  بعض  يف  التقّص  الباحث  غرض  من  يكون  ال  قد  ولذلك 
بمسائل أخرى.

املرحلة الثالثة: جمع كالم اأهل العلم وترتيبه

مصادر  ومعرفته  األخرى،  بالعلوم  وتعّلَقها  املسألة  نوَع  الباحث  معرفة  بعد 
املرحلة  النقول وترتيبها، وهذه  بحث هذه املسألة ووقوفه عليها تأيت مرحلة مجع 
املسألة  هبذه  يتعلق  ما  مجع  تتضّمن  ألهّنا  املسألة؛  لدراسة  العّدة  إعداد  بمثابة  هي 

باالعتامد عىل املراجع املهّمة. 
و»النقول« مجع »نقل«، ونقصد به ما يذكره املؤلف يف املسألة؛ سواء من قوله أو 

من مما رواه أو نقله عن غريه.
ى نقاًل، ألّن الباحَث نقلها عن غريه.  فهي يف نظر الناظر للبحث ُتسمَّ

دة البحث، وأن  ويفّضل عند السعة أن يدّون الباحث تلك النقول بنّصها يف مسوَّ
يرّتبها عىل التسلسل التارخيي باعتبار املؤلفني. 
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بنشأة  يعّرفه  ألّنه  للباحث؛  جدًا  مهم  التارخيي  التسلسل  عىل  النقول  وترتيب 
القول يف املسألة وأّوِل ِذْكٍر هلا يف الكتب، ثم كيف تناقلها العلامء وتداولوا بحثها، 

ويعينه عىل اكتشاف علل كثري من األقوال اخلاطئة يف التفسري. 
العلم إشارة إىل كتاٍب أو قوٍل لعامل له  الباحث يف كالم بعض أهل  وإذا وجد 
قوله  عن  يبحث  أن  له  فينبغي  علمه  ينقلون  ورواة  أصحاٌب  له  أو  مطبوع  كتاب 

بنّصه، ويضيفه إىل النقول التي مجعها. 
النقول وندرهتا؛ فاملسائل املشتهرة قد يتمكن  واملسائل ختتلف من حيث وفرة 
طرأت  التي  أو  والنادرة  اخلفية  املسائل  وأّما  فيها،  كثرية  نقول  مجع  من  الباحث 
بسبب إشكال فغالبًا ما جيد الباحث صعوبة يف مجع النقول املتعّلقة هبا، وربام جيدها 

يف غري مظاهّنا. 
وإذا مجع الباحث ما يستطيع من النقول ثّم رأى أن النقول مل تكتمل لديه، وأنه 
ينقصه الوقوف عىل أقوال معينة مل جيدها بعد اجتهاده؛ فينبغي له أن يستعني بسؤال 
املتقّدمني ليوقفوه عليها أو يدلوه عىل مظاهنا، وليستِفْد من  أهل العلم والباحثني 

طرقهم يف التوّصل إليها. 
إىل  االنتقال  أمكنه  املسألة  لدراسة  النقول  من  يكفي  ما  للباحث  اجتمع  وإذا 
بعد  املسألة  يف  النقول  لديه  تكتمل  مل  وإذا  الدراسة،  يف  والرشوع  التالية  املرحلة 
اجتهاده وكان مضطرًا للرشوع يف البحث والدراسة فليعلم أّن هلذا النقص أثره يف 

دراسته؛ فليدع يف بحثه فرصة لزيادة التوثق. 

املرحلة الرابعة: ا�شتخال�ص االأقوال يف التف�شري وت�شنيفها

البدء  أمكنه  دراستها  يريد  التي  بمسألته  املتعّلقة  النقول  الباحث  مجع  إذا 
يكون  قد  االستخالص  وهذا  منها،  املسألة  يف  قيلت  التي  األقوال  باستخالص 
مستفادًا من نّص أقوال العلامء وترجيحاهتم، وتقديمهم بعض األقوال عىل بعض، 
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هلذا  بيان  ملزيد  وسنأيت  وفحواها،  أقواهلم  لوازم  فهم  من  مستفادًا  يكون  أن  وإما 
األمر املهّم بأمثلته إن شاء اهلل تعاىل.

واستخالص األقوال يف هذه املرحلة هو استخالص مبدئي؛ يراد منه استيعاب 
جيمع  قد  ولذلك  تقارب،  أو  توافق  األقوال  تلك  بني  كان  ولو  املسألة  يف  قيل  ما 
الباحث يف املسألة الواحدة عرشة أقواٍل أو أكثر، وهي يف حقيقتها ترجع إىل قولني 

أو ثالثة أو أربعة. 
دة البحث، ألنه سُيتبع بمراحل مهّمة قبل  وهذا االستخالص املبدئي حمّله مسوَّ

البدء بتحرير املسألة. 
ولذلك قد خيتزل الباحث األقوال الكثرية إىل أقوال معدودة يرجعها إىل أصول 

جامعة أو يستبعد أقواالً ال تصّح نسبتها أو ال يرى فائدة من ذكرها. 

املرحلة اخلام�شة: تخريج اأقوال املف�شرين

وهذه املرحلة مهّمة جدًا، وقد يغفل عنها بعض الباحثني، وإغفاهلا من أسباب 
ضعف بعض البحوث التفسريية، وكثرة اخلطأ فيها. 

مسائل  يف  رجوعهم  يكون  الباحثني  من  كثريًا  أّن  املرحلة  هبذه  العناية  وسبب 
التفسري إىل تفاسري غري مسندة كتفسري املاوردي وابن عطية وابن اجلوزي والقرطبي 
وابن كثري وغريها من التفاسري التي تنقل أقوال املفّسين من السلف من غري إسناد.
وهذه التفاسري عىل أمهيتها وجاللة قدر أصحاهبا وعلّو مكانتهم يف هذا العلم 
إال أّن االكتفاء بعزو أقوال السلف إليها ال يصّح من حيث صنعة البحث العلمي 

إال أن يذكروا قوالً من مصدر مفقود ال يمكن الوصول إليه إال من طريقهم. 
واملراد بتخريج أقوال املفّسين هو الرجوع إىل مصادرها األصلية أو البديلة عند 

فقدان املصادر األصلية.
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بمصادر  معرفته  ينّمي  التفسري  يف  السلف  أقوال  ختريج  عىل  الطالب  ومتّرن 
األقوال ومظاّن ذكرها، وطرق اإلسناد إليهم. 

حرص  لكّن  األمر،  أّول  يف  املنال  عسري  صعبًا  للباحث  يبدو  قد  األمر  وهذا 
الباحث عىل اإلتقان ومداومته البحث من أسباب نضج معرفته بمصادر األقوال 
ومظاّن نشأة املسائل، فتتحّسن معرفته وتتوّسع مداركه، وتصبح لديه ملكة يتمكن 

هبا من رسعة الوصول إىل مصادر األقوال، ومعرفة أّول نشأهتا. 

املرحلة ال�شاد�شة: التحقق من �شحة ن�شبة االأقوال

بعد أن جيتهد الباحث يف حرص األقوال التي قيلت يف املسألة التي يبحثها يبقى 
عليه أن يتحقق من صّحة نسبة تلك األقوال إىل من ُنسبت إليه. 

والتحقق من صحة نسبة األقوال منه ما هو متيّس لكثري من الباحثني بيشء من 
التدّرب والتمّرن، وله طرق وأدوات علمية يسهل تعّلمها، وال حيسن اجلهل هبا. 

وعللها،  ومآخذها  املفّسين  وأقوال  التفسري  بأسانيد  بصرية  يتطّلب  ما  ومنه 
ومعرفة حسنة بمناهجهم ومصادرهم، وهذه مرتبة ال يدركها الباحث إال بكثرة 
البحث والدراسة ملسائل التفسري مع اليقظة وامللكة العلمية احلسنة يف الكشف عن 

علل التفسري. 
تعاىل  اهلل  بعون  مستقاًل  درسًا  األقوال  صحة  من  التحقق  ملهارة  وسنخصص 
نذكر فيه من األمثلة والتطبيقات ما يكفي بإذن اهلل تعاىل لتحصيل درجة مرضية 
من البحث العلمي يف مسائل التفسري، ويبقى عىل الطالب بعد ذلك االجتهاد يف 
التحقق من  االجتهاد يف  أدوات  يتمّكن من  والدراسة حتى  البحث  املداومة عىل 
صحة نسبة األقوال يف التفسري، وهي مرتبة رشيفة يف هذا العلم يتمّكن هبا الباحث 
من التمييز بني ما يصّح من األقوال وما ال يصّح، فال يغرّت بكثرة من ُتنسب إليهم 

أقوال ال تصّح عنهم يف التفسري.
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وكثري ممن يقرأ يف التفاسري وهو ال حُيسن التمييز بني ما يصّح وما ال يصّح من 
األقوال حيصل له من اخللط واخلطأ ما يشّوش عليه معرفة التفسري الصحيح لآلية. 

املرحلة ال�شابعة: توجيه اأقوال املف�ّشرين

استيعاهبا وحرصها وحتققه من صحة  واجتهاده يف  لألقوال  الباحث  بعد مجع 
النسبة بام أمكنه، ينتقل إىل مرحلة مهّمة وهي توجيه أقوال املفّسين، والتعّرف عىل 
أدلتها ومآخذها، واألسباب التي محلتهم عىل تلك األقوال، والتخريج اللغوي ملا 

يشكل من تلك األقوال. 
وقد تكون الروايات عن السلف مصحوبة بذكر أدلتها، وقد تكون أقواالً جمّردة 

من األدلة؛ فيجتهد يف حماولة معرفة مستندها من النّص أو اإلمجاع أو االجتهاد. 
التفسري؛  علم  يف  املفّسين  تفاضل  فيها  يظهر  التي  املهارات  من  املهارة  وهذه 
حتى  املهارة؛  هذه  يف  براعة  التفسري  ملسائل  دراستهم  من  يظهر  املفّسين  فحّذاق 
ُبْعَدها عن الصواب  إّن املّطلع عىل بعض األقوال قد يستغرهبا أّول األمر، ويظّن 
وأوجه االستدالل الصحيحة، لكنّه ما إن يطالع توجيه بعض أولئك احلّذاق من 

املفّسين حتى تتبنّي له وجاهة تلك األقوال، ويعرف مأخذها، وأسباب قّوهتا. 
وممن برع يف توجيه أقوال املفّسين: شيخ املفّسين أبو جعفر ابن جرير الطربي، 
وابن عطية، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القّيم، وابن كثري، وابن حجر، وابن 

عاشور، والشنقيطي. 
وهذه املرحلة تتطّلب من الباحث النظر يف األقوال بتيّقظ وروّية وتأّمل لطرق 

حّذاق املفّسين يف دراسة أقوال املفّسين وتوجيهها. 
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املرحلة الثامنة: حترير م�شائل التف�شري

ال  مما  نسبته  تصح  ما  ومتييز  واستيعاهبا،  املسألة  يف  لألقوال  الباحث  مجع  بعد 
تصح، ومعرفة توجيهها، وأدّلتها، يأيت الباحث إىل مرحلة حترير املسألة، وهي أهّم 

مراحل البحث، وما سبق كله إنام هو إعداد هلذه املرحلة.
وإحسان الباحث أداء املراحل السابقة مما يسّهل عليه أداء هذه املرحلة. 

وحترير مسائل التفسري له طرق وخطوات تفصيلية وأدوات علمية إذا أحسن 
التفسريية،  املسائل  من  كثري  حترير  تعاىل  اهلل  بإذن  له  تيّس  العلم  طالب  استعامهلا 

وسنخصص هلا درسًا مستقاًل بعون اهلل تعاىل. 

املرحلة التا�شعة: االأ�شلوب وال�شياغة

بعد أداء املراحل السابقة يصل الباحث إىل تصّور حسن للمسألة التي يبحثها 
ومعرفة بالقول الصواب فيها إن شاء اهلل، لكن يبقى عليه أمر مهّم، وهو صياغة 

تلك املسألة بأسلوب حسن عىل ما يقتضيه املقام ونوع املخاطبني. 
وقد درسنا يف دورة أساليب التفسري أّن ألهل العلم ستة أساليب يف عرض ماّدة 

التفسري مستفادة من استقراء أنواع اخلطاب يف الرسائل التفسريية املفردة، وهي:
1. أسلوب التقرير العلمي. 

2. واألسلوب الوعظي.
3. واألسلوب االستنتاجي.

4. وأسلوب احلجاج.

5. واألسلوب البياين.
6. واألسلوب املقاصدي. 
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وإحسان األسلوب مطلب مهّم، فكم من عارٍف بمسألة أخفق يف تعليمها أو 
انرصف الناس عنه لضعف أسلوبه. 

األساليب،  هذه  من  أسلوب  إتقان  عىل  قدرة  من  علم  طالب  خيلو  يكاد  وال 
فاألسلوب الذي يفتح لطالب العلم فيه ينبغي له أن يلزمه وجيتهد يف اإلفادة به. 

ومن طالب العلم من ُيفتح له يف أسلوبني أو أكثر، وذلك فضل اهلل يؤتيه من 
يشاء. 

وكّل أسلوب له ما يناسبه من لغة اخلطاب والصياغة العلمية، لكننا سنعتمد يف 
هذه الدورة أسلوب التقرير العلمي، ألنه أقرب األساليب إىل مقام التعليم وإعداد 

الباحثني يف التفسري وعلوم القرآن. 
وينبغي أن تكون صياغته اللغوية للبحث صياغة سليمة رصينة، تؤّدي املعنى 
بوضوح وسالسة، من غري حلن وال حشو وال تعقيد، وأن جيتنب االختصار املخّل، 

والتطويل املمّل. 

املرحلة العا�شرة: املراجعة والتهذيب والعر�ص

األخطاء،  من  كثريًا  الباحُث  يصّحح  وفيها  املهّمة،  املراحل  من  املرحلة  وهذه 
ويستكمل النواقص، ويقّوم البحث، وجيّود عبارته، وحيكم حتريره.

ومن أهّم ما ينبغي يف هذه املرحلة أن حيرص الباحث عىل استيفاء البحث ألركانه 
وأصوله، ويتحقق من التزامه بقواعد االستدالل، وانضباط منهجه العلمي؛ فإذا 
طريقة  يف  خلال  رأى  أو  لقائله،  عزوه  فاته  أو  نسبته،  صحة  حترير  فاته  قوالً  رأى 

عرض األحاديث واآلثار، اجتهد يف تصحيح ما يلزم من ذلك.
ومن املهّم يف هذه املرحلة أن يعتني الباحث بعالمات الرتقيم، وحسن تقسيم 
والنحوية  اإلمالئية  األخطاء  من  كتابته  وسالمة  ومسائله،  البحث،  فقرات 

واألسلوبية.
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الباب اخلام�ص: ت�شنيف م�شائل التف�شري وتعيني مراجع بحثها

العنا�شر:
1. متهيد

2. استكشاف منشأ املسألة
3. مراتب املصادر يف التفسري

4. أصناف مسائل التفسري
5. مراتب التعرف عىل مراجع بحث املسائل التفسريية

6. األمثلة
7. التطبيقات
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1. متهيد:

املسائل  تلك  بعض  بحث  إىل  حاجته  للباحث  يتبنّي  املسائل  استخالص  بعد 
إحسان  بعد  يسري  بيان  فيها  يكفي  ما  املسائل  فيها، ومن  القول  وحترير  ودراستها 

فهمها، ومنها ما حيتاج فيه إىل بحث وتأصيل، وهذا هو موضوع هذه الدورة. 
بعد  التفسريية  املسألة  لبحث  اإلعداد  مراحل  أوىل  الباب  هذا  يف  وسنتناول 

معرفتها، وهي تصنيف املسألة وتعيني مراجع بحثها. 
وظفر  والوقت،  اجلهد  من  كثريًا  نفسه  عىل  اخترص  أحسنها  من  املهارة  وهذه 
بنقول مهّمة ألهل العلم يف املسألة التي يبحثها، مما يعينه عىل إحسان حترير املسألة. 
املهّمة  املراجع  وبيان  التفسري  مسائل  بأصناف  التعريف  عىل  الباب  هذا  وعامد 
لبحث كّل صنف منها؛ ولذلك أوّد أن ال يستكثر الدارس ما سأذكره من املراجع 
يف هذه األصناف؛ وال يظّن أن سيبحث كّل مسألة من تلك املراجع كّلها، بل لكل 
مسألة مراجعها، ومداومة الطالب عىل البحث العلمي تسّهل عليه استذكار أسامء 
هذه الكتب وأسامء مؤلفيها ومناهجهم فيها حتى ترسخ لديه هذه املعرفة؛ فال جيد 

كلفة يف استذكارها والرجوع إليها. 
وقد تبنّي من األبواب السابقة أن كثريًا من مسائل التفسري هلا تعّلق بعلوم أخرى 
اللغوية  والعلوم  وأصوله  والفقه  والسلوك  النبوية  والسرية  واحلديث  كاالعتقاد 

املتعلقة باملفردات واألساليب القرآنية. 
ومن مسائل التفسري ما له تعّلق ببعض علوم القرآن كالقراءات، ونزول القرآن، 

والوقف واالبتداء، والناسخ واملنسوخ، واملناسبات، وغريها.
وكذلك املفّسون تتنّوع عناياهتم بمسائل التفسري بحسب معارفهم ومقاصدهم 

من تأليفهم يف التفسري ومناهجهم يف تفاسريهم، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك.



67مهارات التفسري

2. ا�شتك�شاف من�شاأ امل�شاألة: 

من املهارات املهّمة للباحث يف التفسري: استكشاف منشأ املسألة.
بمراجع  وتعّرفه  املسألة،  فهم  إحسان  عىل  كثريًا  الباحث  تعني  املهارة  وهذه 

بحثها، واستخالص األقوال فيها، ومعرفة طرق تناول املفّسين هلا.
التفسري،  يف  األقوال  علل  استكشاف  عىل  املعينة  األسباب  من  املهارة  وهذه 
والتعّرف عىل منشأ اخلطأ يف بعضها، وكيف تدّرج وقوع بعض األخطاء، وأسباب 

شهرة بعض األقوال اخلاطئة يف التفسري. 
وكل مسألة هلا أصول ُتستخرج منها، كجذور النبات، وعروق األشجار، ومنابع 
املاء، والباحث املدقق هو الذي يتمّكن من معرفة نشأة تلك املسألة واشرتاك بحثها 

يف عدد من العلوم، ومراجعها األصلية.
إنام  التفسريية  املسائل  بمراجع  اخلربة  وحتصيِل  املهارة  هذه  إتقان  إىل  والسبيل 
االطالع  عىل  فيه  يقترص  ال  بحثًا  التفسري  مسائل  بحث  عىل  التمّرن  بكثرة  يكون 
مراجَعه  املسائل  أنواع  من  نوع  لكل  أن  يعرف  بل  معدودة،  تفاسري  يف  املنحرص 

اخلاّصة. 
وهبذه املداومة املتقنة يكتسب الباحث ملكة استكشاف منشأ املسائل التفسريية 
ذهنية  معرفة  املراجع  من  كثريًا  هبا  يعرف  مرحلة  إىل  يصل  حتى  بحثها؛  ومراجع 
بمجّرد ذكر املسألة له، وهذه املعرفة الذهنية تدّله بإذن اهلل تعاىل عىل مظاّن بحث 

هذه املسألة، ورسعة الوصول إىل املعلومة التي يبحث عنها بطرق متعددة.

3. مراتب امل�شادر يف التف�شري:

مما ينبغي أن ُيعلم أّن مصادر األقوال يف التفسري عىل ثالث مراتب:
املرتبة األوىل: مصادر أصلية، وهي املصادر التي تنقل أقوال املفسين باإلسناد 
من املصنّف إىل منتهى اإلسناد؛ كتفسري عبد الرزاق وتفسري ابن جرير وتفسري ابن 
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أيب حاتم وما كتبه أهل احلديث يف دواوين السنّة من كتب يف التفسري؛ ككتاب تفسري 
و»مستدرك  الرتمذي  جامع  من  التفسري  وكتاب  البخاري«،  »صحيح  من  القرآن 

احلاكم« وغريها.
واملرتبة الثانية: مصادر بديلة، وهي املصادر التي تنقل عن مصادر أصلية مفقودة:
- كام ينقل ابن كثري عن وكيع وابن دحيم وأيب الشيخ وابن مردويه وتفاسريهم 

مفقودة.
- وكام ينقل ابن حجر يف فتح الباري وغريه من تفاسري مفقودة يف عرصنا. 

- وكام ينقل السيوطي يف الدر املنثور عن تفاسري مفقودة مل تصل إلينا؛ كتفسري 
سفيان ابن عيينة وتفسري ابن مردويه وتفسري النقاش وما مل يطبع من تفاسري ابن 
املنذر وابن أيب حاتم وعبد بن محيد وغريها؛ فهذه التفاسري إذا نقل عنها أحد العلامء 

يف كتابه فيكون ذلك الكتاب مصدرًا بدياًل.
فيقال عند العزو إليها: رواه ابن عيينة يف تفسريه كام يف »فتح الباري« مثاًل. 

واملصادر البديلة عىل درجتني: 
التوثق  يف  درجة  أعىل  وهذه  بأسانيدها،  األقوال  تنقل  مصادر  األوىل:  الدرجة 
من العزو كام يف قسم التفسري من املطالب العالية البن حجر، وإحتاف اخلرية املهرة 

للبوصريي، وابن كثري وابن حجر ربام نقال من التفاسري املفقودة باألسانيد. 
والدرجة الثانية: مصادر تنقل األقوال من املصادر املفقودة جمردة من األسانيد، 
كام يف اهلداية ملكي بن أيب طالب والدر املنثور للسيوطي وغريمها؛ فالعزو باالعتامد 
عىل مصادر هذه الدرجة ال يستفاد منه احلكم عىل صحة اإلسناد لعدم ذكره، وإنام 
يستفاد منه أّن هذا القول مذكور يف ذلك التفسري املفقود، وقد تعني هذه املعلومة 
ملحاولة  منه،  وينقل  العلامء  من  املفقود  التفسري  بذلك  يعتني  عّمن  البحث  عىل 

الوقوف عىل نّص اخلرب إن أمكن.
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واملرتبة الثالثة: مصادر ناقلة، وهي املصادر التي تنقل عن كتب أصيلة أو بديلة 
أو ناقلة ما يمكننا أن نتوّثق منه بالرجوع إىل تلك املصادر، واملصادر الناقلة تنسب 
األقوال ملفسي السلف واللغويني من غري إسناد غالبًا، ومنهم من يشري إىل مصادره 

ومنهم من ال يشري إليها.
والتفريق بني أنواع هذه املصادر مهّم جدًا للباحثني؛ فالباحث الذي يريد حترير 
البحث يف املسألة عليه أن يرجع إىل املصادر األصلية، وال ُيقبل منه النقل من مصادر 

غري أصلية مع إمكان الرجوع إىل املصادر األصلية.
يكون  وربام  باملعنى،  يكون  ربام  فيها  النقل  أّن  الناقلة  املصادر  يف  واإلشكال 
باالستخراج، وربام وقع يف النقل تصحيف أو اختصار خمّل، فلذلك ال يصّح أن 
يكتفي الباحث هبذه املصادر عند نسبة قول ألحد من السلف يف التفسري، وإنام عىل 
طالب التحقيق أن يرجع إىل املصادر األصيلة فيخّرج القول منها؛ فإن مل جيده فيها 

رجع إىل املصادر البديلة مع بيان ذلك.

4. اأ�شناف م�شائل التف�شري:

املفّسون يمكن تصنيفها إىل عرشة أصناف سأذكرها هنا  يبحثها  التي  املسائل 
إمجاالً ثّم أعّرف بأهّم املراجع يف كّل صنف منها: 

الصنف األول: مسائل حُيتاج فيها إىل مجع األحاديث واآلثار وأقوال السلف فيها 
مع التحقق من صحة النسبة. 

واألساليب  املفردات  معاين  ببيان  تعّلق  هلا  التفسري  يف  مسائل  الثاين:  والصنف 
اللغوية يف القرآن الكريم. 

والصنف الثالث: مسائل يريد الباحث الوقوف فيها عىل حترير حسن ملفّسين 
متقّدمني.

والصنف الرابع: مسائل التفسريية االعتقادية
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والصنف اخلامس: مسائل التفسري املتعلقة بالسرية النبوية
والصنف السادس: مسائل التفسري السلوكية 

والصنف السابع: مسائل أحكام القرآن
والصنف الثامن: مسائل التفسري البياين وبالغة القرآن

الصنف التاسع: مسائل هلا صلة ببعض علوم القرآن 
معاين  تقّدم من  ما  املعنى سوى  ببيان  لغوية هلا صلة  العارش: مسائل  والصنف 

املفردات والتفسري البياين.

ال�شنف االأول: م�شائل ُيحتاج فيها اإىل جمع االأحاديث واالآثار واأقوال 
ال�شلف فيها مع التحقق من �شحة الن�شبة. 

ومن هذا الصنف التفسري املروي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، وأقوال مفسي 
السلف الصالح من الصحابة والتابعني وتابعيهم ريض اهلل عنهم وأرضاهم. 

وهذا الصنف هو أهّم األصناف وأعّمها، وفيه مراجع كثرية يمكن ترتيبها عىل 
مراتب يأيت تفصيلها بعون اهلل تعاىل يف درس قادم:

ومن أهّم املصادر يف هذا الصنف: التفاسري املسندة كتفسري عبد الرزاق، وتفسري 
ابن جرير، وتفسري ابن أيب حاتم الرازي، وتفاسري الثعلبي والواحدي والبغوي، 
يف  السلف  ألقوال  األصلية  املصادر  من  تعّد  التي  املسندة؛  التفاسري  أشهر  فهذه 

التفسري يف اجلملة. 
دواوين  يف  التفسري  كتب  عنها:  ُيغفل  ال  أن  ينبغي  التي  األصلية  املصادر  ومن 
السنّة، ومنها: كتاب التفسري يف صحيح البخاري وصحيح مسلم وأبواب التفسري 
من جامع الرتمذي وكتاب تفسري القرآن من جامع ابن وهب ومن سنن سعيد بن 

منصور اخلراساين والسنن الكربى للنسائي ومستدرك احلاكم وغريها. 
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وكتب هذه املرتبة هي أجّل مصادر التفسري باملأثور، وإن كان أصحاهبا مل جيعلوا 
من رشطهم استيعاب ما روي يف التفسري، لكن لتفرق مرويات التفسري فيها قّلت 

استفادة كثري من الباحثني منها، واألوىل أن يكون العزو إليها أوالً.
ومما ُينتقد به بعض الباحثني أن يكون احلديث أو األثر يف صحيح البخاري يف 
الذروة العليا من الصّحة وضبط األلفاظ، ويكتفي بعزوه إىل مصادر أقّل مرتبة منه 

يف الضبط والصّحة أو فيها يشء من الضعف. 
ومن املصادر املهّمة املعينة عىل الوصول إىل األحاديث واآلثار املروية يف تفسري 
بعض اآليات كتب التفسري يف جوامع األحاديث والزوائد، كجامع األصول البن 
األثري، وجممع الزوائد للهيثمي، واملطالب العالية البن حجر، وإحتاف اخلرية املهرة 
للبوصريي، والفتح الرباين برتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين للساعايت، 

وهذه الكتب يغفل عنها كثري من الباحثني يف التفسري، وهي مصادر مهمة. 
األسانيد،  حذف  لكنّه  للسيوطي،  املنثور  الدر  باملأثور:  التفسري  مصادر  وأمجع 
وتوّسع يف التخريج؛ فخلط املوصول باملقطوع، واملوقوف باملرفوع من غري متييز، 
وهو مفيد جدًا للباحث؛ يعّرفه بام روي يف اآلية من األحاديث واآلثار، ثم يبقى 

عىل الباحث أن يرجع يف كّل حديث إىل مصادره األصلية. 
ومن التفاسري املهمة التي يرجع إليها عند حماولة مجع أقوال املفسين يف مسائل 
والكشف  النهاية«،  بلوغ  إىل  »اهلداية  املسّمى  أيب طالب  بن  تفسري مكي  التفسري: 
الوجيز البن عطية، وزاد  للاموردي، واملحرر  للثعلبي، والنكت والعيون  والبيان 
املسري البن اجلوزي، وأحكام القرآن للقرطبي، وتفسري القرآن العظيم البن كثري؛ 
استيعابًا  التفاسري  أكثر  من  هي  جرير  ابن  تفسري  وثامنها  السبعة  التفاسري  فهذه 
التفسري؛ إال أن  ألقوال املفسين؛ فال يكاد خيرج عنها قول من أقوال السلف يف 

تكون املسألة مما حدث بحثها بعدهم، أو كان اشتهارها متأخرًا. 
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وينبغي التنّبه يف شأن هذه التفاسري إىل أمرين: 
أحدمها: أّن هذه التفاسري منها ما هو مصدر أصيل ومنها ما هو مصدر بديل، 

ومنها ما هو مصدر ناقل.
واآلخر: أن مجع األقوال من هذه التفاسري ال يقتيض القطع بصحة من ُنسبت 
ثّم  األقوال  فيبدأ بجمع  املسألة؛  لكنّه مرحلة مهّمة يف بحث  فيها،  األقوال  إليهم 

يتحقق من صّحة النسبة.

املفردات  معاين  ببيان  تعّلق  لها  التف�شري  يف  م�شائل  الثاين:  ال�شنف 
واالأ�شاليب اللغوية يف القراآن الكرمي

وهذا الصنف من املسائل فيه كتب تعّد من أصول التفاسري اللغوية ومراجعها 
املهّمة، وهي: 

- معاين القرآن للفراء وهو من أهم كتب التفسري اللغوي. 
- وجماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثنى.

- ومعاين القرآن لألخفش األوسط سعيد بن مسعدة البلخي.
التفسري  كتب  أمجع  من  وهو  الزجاج  إسحاق  أليب  وإعرابه  القرآن  ومعاين   -

اللغوي وأجودها، وقد خلّص فيه كتبًا كثرية.
- ومعاين القرآن أليب جعفر النحاس.

ويلحق هبا الكتب املصنفة يف غريب القرآن: كغريب القرآن البن املبارك اليزيدي، 
والبن قتيبة، ونزهة القلوب البن عزيز السجستاين، وياقوتة الرصاط لغالم ثعلب 
وتفسري  القييس،  طالب  أيب  بن  ملكي  القرآن  غريب  يف  والعمدة  الزاهد،  عمر  أيب 
املشكل من غريب القرآن له، واملفردات للراغب األصفهاين، وحتفة األريب أليب 

حيان األندليس.
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إىل  اللغة فريجع  املفردات يف  الكشف عن معاين  ملزيد من  الباحث  وقد حيتاج 
معاجم اللغة، ومن أشهرها وأمّهها:

ومجهرة  األزهري،  منصور  أليب  اللغة  وهتذيب  أمحد،  بن  للخليل  العني  كتاب 
البن  اللغة  ومقاييس  اجلوهري،  نرص  أليب  حاح  والصَّ دريد،  بن  بكر  أليب  اللغة 
منظور،  البن  العرب  ولسان  له،  وامُلحكم  سيده،  البن  واملخصص  فارس، 

والقاموس املحيط للفريوزآبادي، وتاج العروس للزبيدي.
وهذه أشهر املعاجم اللغوية، وقد ال يضطر الباحث للرجوع إليها كلها إال يف 

املسائل املشكلة.
فهذه املراجع هي أهم ما حيتاج إليه الباحث للكشف عن املعنى اللغوي ملفردات 

القرآن، وملعرفة التخريج اللغوي ألقوال املفسين. 
الكتب وما  مناهج أصحاب هذه  الباحث يف معرفة  تفيد  إليها  الرجوع  وكثرة 
الكتب يف  املفّس من هذه  به بعضهم عىل بعض، وقد مجعنا أكثر ما حيتاجه  يمتاز 
وهو  التفاسري«،  »مجهرة  مرشوع  أقسام  من  قسم  وهو  اللغوي«،  التفسري  »مجهرة 
السور واآليات  العلامء عىل  أقوال  فيه  العلوم، وقد رتبت  منشور يف موقع مجهرة 

بفضل اهلل. 

ال�شنف الثالث: م�شائل يريد الباحث الوقوف فيها على حترير ح�شن 
ملف�ّشرين متقّدمني

لينظر يف نقدهم لألقوال املذكورة يف تلك املسائل، وطرقهم يف متييز صحيحها 
من ضعيفها، وترجيحهم بني األقوال، ليستفيد من هذا التحرير يف تفّهم املسألة، 
واستدراك ما فاته من األقوال واحلجج، والتعرف عىل علل األقوال اخلاطئة، ونحو 
بتحرير  الذين هلم عناية  العلامء  تفاسري  إىل  بالرجوع  املقاصد؛ فيوىص حينئذ  هذه 
مسائل التفسري، ومنهم: ابن جرير وابن عطية وابن كثري وابن عاشور وحممد األمني 
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الشنقيطي، وما مجع من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب يف 
الكبري  كتابه  يف  البخاري  صحيح  من  التفسري  لكتاب  حجر  ابن  ورشح  التفسري، 

»فتح الباري«. 

وكذلك ما يتيّس الوقوف عليه من كالم املحققني من أهل العلم يف رسائلهم 
لوا احلديث فيه عن مسائل التفسري حتريرًا ونقدًا يف ما  التفسريية املفردة أو ما فصَّ

تفّرق يف كتبهم.
عنايتهم  عرفت  الذين  العلم  أهل  من  املحققني  كتب  مطالعة  الباحث  واعتياد 

بالتحرير العلمي ونقد األقوال ومتييزها مما يعينه عىل رسعة الوصول إىل مراده.
ولو تصّدى مجاعة من الباحثني جلمع أقوال املحققني من أهل العلم يف مسائل 
التفسري وترتيبها عىل السور واآليات لكان عماًل جلياًل خيترص عىل داريس مسائل 
مسائل  حترير  يف  القدر  جليلة  فوائد  ويفيدهم  والوقت،  اجلهد  من  كثريًا  التفسري 

التفسري.
وقد مُجعت أقوال مجاعة من العلامء يف التفسري كّل عىل حدة، واملطلوب مجعها يف 

موضع واحد بعمل مجاعي منّظم ومنهج موّحد. 

ال�شنف الرابع: م�شائل التف�شريية االعتقادية

والقضاء  واالستواء،  والعلو  وزيادته،  اإليامن  ومعنى  الصفات،  آيات  كتفسري 
والقدر، ونحو هذه األبواب االعتقادية التي يكثر بحثها يف كتب التفسري. 

ُعرف  التي  التفاسري  إىل  فيها  الباحث  يرجع  أن  ينبغي  الصنف  هذا  فمسائل 
االعتقاد،  مسائل  يف  السنة  أهل  بمنهج  والبصرية  ونرصهتا  السنّة  باّتباع  أصحاهبا 
والتنبيه عىل البدع واالنحرافات؛ كتفسري ابن جرير، وتفسري أيب املظّفر السمعاين، 
وتفسري ابن أيب زمنني، ومعامل التنزيل أليب حممد البغوي، وتفسري ابن كثري، وأضواء 

البيان للشنقيطي، وما كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القّيم يف التفسري.
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ومن اخلطأ البنّي أن يأخذ الباحث تقرير مسائل االعتقاد من التفاسري التي سلك 
أصحاهبا طريقة األشاعرة أو املعتزلة أو املاتريدية أو غريهم من الفرق. 

وقد حيتاج الباحث مع الرجوع إىل هذه التفاسري إىل الرجوع إىل كتب االعتقاد 
أيب  البن  السنة  وكتاب  للمزين،  السنة  رشح  ككتاب  السنة؛  أهل  لدى  املعروفة 
خزيمة،  البن  التوحيد  وكتاب  املروزي،  نرص  بن  ملحمد  السنة  وكتاب  عاصم، 
وكتاب التوحيد البن منده، وكتاب الرشيعة لآلجري، وكتاب اإلبانة الكربى البن 
وتلميذه  تيمية  ابن  لاللكائي، وما كتب شيخ اإلسالم  السنة  بطة، ورشح أصول 
ابن القيم من كتب ورسائل يف االعتقاد، ورشوح الواسطية والطحاوية ونحو هذه 

املراجع التي فيها تفصيل مسائل االعتقاد.
ودراسة الطالب ملتون االعتقاد دراسة حسنة مما يعينه عىل رسعة الوصول إىل 
التأصيل  اكتساب  عىل  أيضا  ويعينه  االعتقاد،  كتب  يف  التفسري  مسائل  من  مبتغاه 
العلمي يف بحث مسائل االعتقاد، والبصرية باألقوال التي ختالف منهج أهل السنة 

واجلامعة. 

ال�شنف اخلام�ص: م�شائل التف�شري املتعلقة بال�شرية النبوية

من املسائل التي قد تعرض للمفّس مسائل هلا صلة بسرية النبي صىل اهلل عليه 
وسلم ومغازيه وسري أصحابه، وهذا الصنف من املسائل يوىص فيه مع الرجوع 
إىل التفاسري املسندة بالرجوع إىل الكتب التي تعّد من املصادر األصلية أو اجلامعة 

لدراسة السرية النبوية واملغازي، ومنها: 
- كتاب املبتدأ واملبعث واملغازي البن إسحاق، وقد طبع بعضه برواية يونس 

بن بكري. 
يف  إسحاق  ابن  لكتاب  هتذيب  وهو  هشام،  البن  النبوية  السرية  وهتذيب   -

السرية، وقد اعتمد فيه عىل رواية زياد بن عبد اهلل البّكائي وهّذهبا. 
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- ومغازي ابن أيب شيبة. 
- والسرية النبوية أليب حاتم ابن حّبان. 

- والدرر يف اختصار املغازي والسري البن عبد الرّب.
- والروض األنف للسهيل. 

- وعيون األثر البن سيد الناس. 
- وسبل اهلدى والرشاد للصاحلي. 

فهذه الكتب من أهّم كتب السرية وأكثرها عناية بمروياته، مع احلاجة إىل ما كتبه 
بعض املحققني من مؤّرخي اإلسالم يف مسائل السرية كام يف قسم السرية من تاريخ 
اإلسالم وسري أعالم النبالء كالمها للذهبي، وكام يف قسم السرية النبوية من البداية 

والنهاية البن كثري. 

ال�شنف ال�شاد�ص: م�شائل التف�شري ال�شلوكية 

ومن مسائل التفسري ما له تعّلق بعلم السلوك، وعلم السلوك قائم عىل أصلني: 
تصحيح العلم، وإصالح العمل، ومسائله يف التفسري كثرية، وهي عىل نوعني: 

- مسائل سلوكية يف أصل بحثها.
- ومسائل هلا آثار سلوكية.

وعلم السلوك ليس له كتب جامعة ملسائله كام يف كتب الفقه والتفسري وعلوم 
بحث  بطرق  معرفة  عىل  يكون  أن  العلم  لطالب  ينبغي  ذلك  مع  لكن  احلديث، 

املسائل السلوكية من كتب السلوك وأن يعتاد البحث فيها. 
ومن أهّم ذلك وأيسه الرجوع إىل ما مجع من تفسري ابن القّيم رمحه اهلل وقد مجعه 
»الضوء  كتابه  الصاحلي يف  الشيخ عل  فيام وقفت عليه  غري واحد، وأوفاهم مجعًا 

املنري« فقد مكث يف مجعه نحو مخسة عرش عامًا، ومات بعد دفع الكتاب للمطبعة. 



77مهارات التفسري

و»طريق  السالكني«  كـ»مدارج  األخرى  كتبه  إىل  الرجوع  حيتاج  فقد  هذا  ومع 
اهلجرتني« و»الوابل الصيب« وغريها. 

تيمية، وابن رجب،  ابن  الرجوع إىل ما مُجع من تفسري شيخ اإلسالم  وكذلك 
فلهم  يفّسوهنا؛  التي  السلوكية لآليات  املسائل  الوقوف عىل كالمهم يف  مفيد يف 

بذلك عناية حسنة. 
وحيتاج الباحث إىل اعتياد البحث يف كتب السلوك ومن أمثلها وأمجعها: 

- شعب اإليامن للبيهقي.
- وكتاب الزهد الكبري له.

- واملنتخب من الزهد للخطيب البغدادي.
- وأدب النفوس لآلجري.

- واعتالل القلوب للخرائطي.
فهذه املراجع هي من أمجع املراجع للظفر بأقوال العلامء يف مسائل السلوك. 

ال�شنف ال�شابع: م�شائل اأحكام القراآن

ويف هذا الصنف من املسائل يرجع إىل التفاسري املعتنية بأحكام القرآن واملسائل 
الطحاوي،  جعفر  وأيب  اجلهضمي،  إسحاق  أليب  القرآن  أحكام  ومنها:  الفقهية، 
وأيب بكر اجلصاص، والكيا اهلرايس، وابن العريب، وأيب عبد اهلل القرطبي، وأضواء 

البيان للشنقيطي.
وحيتاج مع ذلك إىل الرجوع للكتب التي تنقل أقوال السلف يف الفقه ومنها: 

- مصنف عبد الرزاق.
- ومصنف ابن أيب شيبة.

- واختالف العلامء ملحمد بن نرص املروزي.
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- واختالف الفقهاء البن جرير الطربي.
- واإلرشاف البن املنذر.

- واألوسط له.
- وخمترص اختالف العلامء للطحاوي، اخترصه الكاساين، واألصل مفقود. 

وقد حيتاج  الفقه،  السلف يف  أقوال  البحث عن  أهّم مصادر  من  الكتب  فهذه 
الباحث يف بعض املسائل إىل الرجوع الكتب التي تعّد من أصول املذاهب، ويكفيه 
من كل مذهب كتاب جامع: كاملبسوط للسخيس، والتمهيد واالستذكار كالمها 
البن عبد الرب، واملجموع للنووي وتتامته للسبكي واملطيعي، واملغني البن قدامة 

والفروع البن مفلح، واملحىّل البن حزم. 

ال�شنف الثامن: م�شائل التف�شري البياين وبالغة القراآن

ويف هذا الصنف من املسائل يوىص الباحث بالرجوع إىل التحرير والتنوير البن 
عاشور، وهو أجود التفاسري املعتنية ببالغة القرآن وأمجعها، ويرجع أيضًا إىل تفسري 
أيب السعود، والكشاف للزخمرشي، ونظم الدرر للبقاعي، وروح املعاين لأللويس، 
وحاشية الطيبي عىل الكشاف، وحاشية الشهاب اخلفاجي عىل البيضاوي، وغريها 

مع التحّرز مما يف بعضها من التكلف واملخالفة يف بعض مسائل االعتقاد.
- ويرجع كذلك إىل ما مجع من تفسري ابن القّيم رمحه اهلل؛ فله عناية حسنة ببالغة 

القرآن.
- وحيتاج مع هذا إىل النظر يف عدد من كتب البالغة، فينظر يف املسألة ويرجع إىل 
أبواهبا يف كتب البالغة كدروس البالغة ورشوحها، والتبيان للطيبي، واإليضاح 

للقزويني ورشوحه، وأرسار البالغة ودالئل اإلعجاز للجرجاين، وغريها. 



79مهارات التفسري

- وقد حيتاج إىل الرجوع إىل كتب متشابه القرآن، وكتب بيان املشكل؛ فهي من 
مظاّن بحث املسائل البالغية، ويف بعضها من التحرير وحسن البحث ما ال يوجد 

يف كثري من كتب التفسري.

ال�شنف التا�شع: م�شائل لها �شلة ببع�ص علوم القراآن 

القرآن، وهذه  التي تعرض للمفّس مسائل هلا صلة ببعض علوم  ومن مسائل 
املسائل هلا أنواع، ولكّل نوع منها مراجعه املهّمة من التفاسري التي يويل أصحاهبا 

ذلك العلم عناية أو من الكتب املصنّفة يف ذلك العلم. 
وأكثر ما حيتاج املفّس إىل معرفة مراجعه من هذه العلوم ما ييل: 

1. علم القراءات:
ومن أهّم مراجعه: السبعة البن جماهد، والغاية يف القراءات العرش البن مهران 
واإلقناع  الداين،  عمرو  أليب  والتيسري  طالب،  أيب  بن  ملكي  والتبرصة  األصبهاين، 
له،  النرش  وطيبة  اجلزري،  البن  والنرش  ورشوُحها،  والشاطبيُة  الباذش،  البن 
البن  عرش  األربعة  القراءات  يف  البرش  فضالء  وإحتاف  للصفاقيس،  النفع  وغيث 
البناء الدمياطي، والكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها أليب القاسم 

اهلذيل.
املعنى، وأّما  أثر عىل  له  القراءات ما  املفّس من مسائل  به حاجة  تتعلق  والذي 
وجوه القراءات التي تؤّدى هبا املفردات القرآنية وليس هلا أثر عىل املعنى فهي من 

اختصاص أهل القراءات.
ومن املفّسين قّراء هلم عناية حسنة بتحرير مسائل القراءات، ومنهم: أبو عبيد 
البغوي، وعلم  بن أيب طالب، وأبو حممد  ابن سالم، وابن جرير، ومكي  القاسم 

الدين السخاوي، ونظام الدين النيسابوري. 
فهؤالء هلم كتب يف التفسري ومعاين القرآن، وهم من علامء القراءات. 
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2. توجيه القراءات
أثر  الختالفها  التي  القراءات  مسائل  يف  املفّس  حيتاجها  التي  العلوم  من  وهو 
عىل املعنى، ولبعض املفّسين عناية حسنة بتوجيه القراءات كابن جرير وابن عطية 

والقرطبي وابن كثري. 
ومن الكتب املهّمة يف توجيه القراءات:

- معاين القراءات وعللها أليب منصور األزهري)ت:370هـ(.

- وإعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه)ت:370هـ(.
- واحلجة يف علل القراءات السبع أليب عل الفاريس)ت:377هـ(.

- واملحتسب يف تبيني وجوه شواّذ القراءات أليب الفتح ابن جني)ت:392هـ(.
- وحجة القراءات البن َزْنَجَلة)ت:403هـ(.

- واإلبانة عن معاين القراءات ملكي بن أيب طالب القييس)ت:437هـ(.
- والكشف عن وجوه القراءات له.

مريم  أيب  البن  وعللها  القراءات  وجوه  يف  املوضح  والكتاب   -
الفسوي)ت:565هـ(.

ومن املراجع أيضًا بعض رشوح الشاطبية كرشح علم الدين السخاوي ورشح 
شعلة ورشح أيب شامة املقديس.

ومن املراجع املهّمة أيضًا كتب معاين القرآن وإعرابه، وقد تقّدم ذكرها، وكان 
ألصحاب تلك الكتب عناية ظاهرة بالقراءات وتوجيهها. 

3. عّد اآلي:
املفّسين  ومن  لبحثها،  حاجة  للمفّس  تعرض  قد  التي  العلوم  من  اآلي  وعّد 

والقراء من يعنى هبا، وال سيام يف مسائل العّد املشتهرة.
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ويف علم عّد اآلي مؤلفات مفردة من أمّهها وأشهرها:
شاذان  بن  الفضل  العباس  أليب  ونزوله،  وحروفه  وآياته  القرآن  سور   .1

الرازي)ت نحو:290هـ(.
2. كتاب عَدِد آِي الُقْرآن، أليب احلسن عّل بن حمّمد بن إسامعيل بن برِْش التميمّي 

األنطاكّي )ت 377 هـ(.
الرمحن بن  فيه، أليب زرعة عبد  الناس  آياته واختالف  القرآن وعدد  تنزيل   .3

حممد ابن زنجلة)ت:403هـ(.
4. عدد سور القرآن وآياته وكلامته ومكيه ومدنيه، أليب القاسم عمر بن حممد 

بن عبد الكايف)ت: ق5هـ(.
َخَلٍف  بِن  ه  فرِيُّ بُن  الَقاِسُم  والسور، أليب حممد  اآلي  عّد  هر ويف  الزُّ ناظمة   .5

)ت: 590هـ(. اطِبِيُّ الشَّ
6. أقوى العدد يف معرفة العدد، لعلم الدين السخاوي)ت:643هـ(، وهو جزء 

من كتابه الكبري »مجال القراء«.
7. البيان يف عّد آي القرآن، أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين)ت:444هـ(.

8. حسن املدد يف معرفة فن العدد، لربهان الدين أيب إسحاق إبراهيم بن عمر 
اجلَْعرَبي)ت:732هـ(.

9. القول الوجيز يف آي الكتاب العزيز، أليب عيد رضوان بن حممد بن سليامن 
املخلاليت)ت:1311هـ(.

الغني  عبد  بن  الفتاح  عبد  للشيخ  ْهر،  الزُّ ناظمة  برشح  الُيْس  معامل   .10
القايض)ت:1403هـ(.

11. نفائس البيان برشح الفرائد احلسان يف عّد آي القرآن، للشيخ عبد الفتاح 
بن عبد الغني القايض)ت:1403هـ(.
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عل  بن  الرازق  عبد  القرآن،  آي  عّد  معرفة  إىل  اخلالن  مرشد   .12
موسى)ت:1429هـ(.

عمر  أيب  بن  أمحد  اهلل  عبد  أليب  العرش،  القراءات  يف  اإليضاح  كتاب  ويف 
األندرايب)ت:470هـ( أبواب يف عّد آيات القرآن، وقد أفردها بالتحقيق الدكتور 

بشري احلمريي.
فهذه الكتب من أهّم الكتب التي يرجع إليها يف مسائل عّد اآلي. 

4. الوقف واالبتداء:
وهو من العلوم املهمة للمفّس، وقد اعتنى به مجاعة من املفّسين لصلته بالتفسري 

كابن جرير وابن عطية وابن كثري وغريهم.
واعتنى به أيضًا من كتب يف معاين القرآن وإعرابه كالفراء والزجاج والنحاس 

والعكربي وغريهم.
ويف الوقف واالبتداء كتب مفردة، من أمّهها:

1. الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عّز وجّل، أليب جعفر حممد بن سعدان الرضير 
الكويف )ت:231هـ(.

ابن  بشار  بن  القاسم  بن  حممد  بكر  أليب  واالبتداء،  الوقف  إيضاح   .2
األنباري)ت:328هـ(.

3. القطع واالئتناف، أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس)ت:338هـ(.
4. املكتفى يف الوقف واالبتداء، أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين)ت: 444هـ(.
ابن  عل  بن  العزيز  عبد  األصبغ  أليب  واالبتداء،  الوقف  يف  األداء  نظام   .5

الطحان)ت:559هـ(.
السجاوندي  طيفور  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  الوقوف،  علل   .6

الغزنوي)ت:560هـ(.
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7. املرشد يف الوقوف عىل مذاهب القراء السبعة، أليب حممد احلسن بن عل بن 
ين)ت ق6 هـ(، وقد حّقق كتابه يف رسالتني علميتني. سعيد الَعامَّ

العالء احلسن بن أمحد بن احلسن  املقاطع واملبادي، أليب  اهلادي إىل معرفة   .8
العطار اهلمذاين)ت:596هـ(.

9. علم االهتداء يف الوقف واالبتداء، لعلم الدين أيب احلسن عل بن حممد بن 
عبد الصمد السخاوي)ت: 643هـ(، وهو جزء من كتابه الكبري مجال القراء.

حمّمد  بن  زكريا  حييى  أيب  اإلسالم  لشيخ  املرشد،  يف  ما  لتلخيص  املقصد   .10
نيكي األنصاري)ت:926 هـ(. السُّ

حممد  بن  الكريم  عبد  بن  ألمحد  واالبتداء،  الوقف  بيان  يف  اهلدى  منار   .11
األشموين)ت:ق11هـ(.

خليل  حممود  للشيخ  واالبتداء،  الوقف  معرفة  إىل  االهتداء  معامل   .12
احلرصي)ت:1401هـ(.

5. أسامء السور:
الدين  القرآن منهم علم  املؤلفني يف جوامع علوم  العلم ذكره مجاعة من  وهذا 
السخاوي يف كتابه مجال القراء، وبدر الدين الزركيش يف كتابه »الربهان يف علوم 

القرآن«، وجالل الدين السيوطي يف كتابه »اإلتقان يف علوم القرآن«.
وجلامعة من املفّسين والقراء عناية بذكر أسامء السور وما ورد فيها من أحاديث 

وآثار، ومنهم من يقترص عىل تعداد ما يتيّس له من أسامئها.
والبن عاشور يف »التحرير والتنوير« عناية ببيان أسباب تسميات السور.

السور،  أسامء  لـجمهرة  قساًم  القرآن«  علوم  »مجهرة  مرشوع  يف  خصصنا  وقد 
الكالم يف  القراءات من  التفسري وكتب  فيه ما وقفنا عليه يف عدد من كتب  مجعنا 
أسامء السور وأدلتها وما يّتصل هبا من مسائل، ورتبناها عىل السور، ونرشناها يف 
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موقع مجهرة العلوم.
القرآن، وقد  الدورسي رسالة علمية مطبوعة يف أسامء سور  وللدكتورة منرية 
خرج  ثم  بالتأليف،  العلم  هذا  أفرد  من  أّول  ولعّلها  وأفادت،  كتاهبا  يف  أجادت 

للدكتور حممد الشايع كتاب يف أسامء السور، ومل يتيّس يل االطالع عليه بعد.
6. املكي واملدين 

ومعرفة املكّي واملدين من السور واآليات من العلوم املهّمة للمفّس، وللمعرفة به 
أثر يف فهم معاين اآليات، وإدراك مقاصدها، ومعرفة الناسخ واملنسوخ، والرتجيح 

بني أقوال املفّسين، وإدراك بعض علل األقوال اخلاطئة يف التفسري. 
مكيتها  سورة  كّل  أّول  عند  كالمهم  يف  يذكرون  والقراء  املفّسين  من  وكثري 

ومدنيتها، ومنهم من يذكر ترتيب نزوهلا.
والسيوطي يف الدّر املنثور يذكر يف أّول كّل سورة أحاديث وآثار تتعّلق بنزوهلا 

ومكيتها ومدنيتها.
ومما ينبغي أن ُيعلم أّنه مل يصّح عن النبي صىل اهلل عليه وسم وال عن أحد من 

أصحابه خرب صحيح يف ترتيب نزول سور القرآن. 
ومصادر العلامء يف كالمهم عن املكي واملدين عىل ثالثة أقسام:

القسم األول: اآلثار املروية عن ابن عباس وعن بعض التابعني يف ترتيب نزول 
خمالفة  بعضها  ويف  ومتنًا،  سندًا  معلولة  عاّمتها  اآلثار  وهذه  الكريم،  القرآن  سور 
ملا صّح من األحاديث واآلثار التي فيها داللة عىل مكّية بعض السور أو مدنيتها، 
له مقام آخر،  املكّي واملدين  العلامء يف  وبسط احلديث عن هذه اآلثار واختيارات 
وإنام املقصود هنا التنبيه إىل أّن من املفّسين من اعتمد بعض تلك اآلثار فصار يذكر 

يف أّول كّل سورة أهنا مكّية أو مدنية بحسب األثر الذي اختاره.
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أحاديث  فيه  وهذا  بعينها،  وآيات  خصوص سور  يف  املرويات  الثاين:  والقسم 
وآثار صحيحة وحسنة. 

والقسم الثالث: االجتهاد باستخراج داللة بعض اآليات عىل تأخر نزوهلا عن 
بعض، وهو من ألطف االستدالالت، وممن برع فيه الشيخ حممد األمني الشنقيطي 

رمحه اهلل. 
وسيأيت مزيد بيان لبحث مسائل املكي واملدين بعون اهلل تعاىل، لكن املراد يف هذا 

الباب التعريف بمصادر املفّسين يف هذا النوع من املسائل. 
7. أسباب النزول وأحواله

عناية  املفّسين  ولبعض  للمفّس،  جدًا  مهّمة  وأحواله  النزول  أسباب  ومعرفة 
حسنة هبذا العلم، ومن أحسنهم عناية به احلافظ ابن كثري؛ فإّنه امتاز عن غريه من 
املفّسين بجمع ما يّتصل باآليات التي يفّسها من األحاديث واآلثار، وكثري منها 

له تعّلق بنزول اآليات. 
وكتب التفسري املسندة حافلة بمرويات أسباب النزول كتفسري عبد الرزاق وابن 

جرير وابن أيب حاتم وغريها. 
ومن الكتب املفردة يف أسباب النزول:

1. أسباب النزول للواحدي)ت:468هـ(.
2. والعجاب يف بيان األسباب للحافظ ابن حجر)ت:852هـ(، واملطبوع منه 
إىل اآلية 78 من سورة النساء، وقد قيل إنه مل يكمله، وقيل أكمله وبّيض جزءا منه، 

وُفقد الباقي.
3. ولباب النقول يف بيان أسباب النزول جلالل الدين السيوطي)ت:911هـ(.

هادي  بن  مقبل  للشيخ  النزول  أسباب  يف  املسند  والصحيح   .4
الوادعي)ت:1422هـ( وهو أجود هذه الكتب وأصّحها.
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5. واالستيعاب يف بيان األسباب لسليم اهلاليل وحممد بن موسى آل نرص، وهو 
أمجع هذه الكتب إال أنه يصلح دلياًل يعّرف الباحث بمصادر املرويات يف أسباب 

النزول لريجع إىل مصادرها األصلية ويتحقق من صحتها وأقوال العلامء فيها.
ومما ينبغي أن يعلم أّن املرويات يف أسباب النزول كثرية جدًا، لكن الذي يصّح 

منها قليل يف جنب مرويات كثرية واهية أو معلولة.
وقد أّلف الواحدي كتابه أسباب النزول ملا رأى كثرة املرويات الضعيفة والواهية 

يف أسباب النزول.
قال ابن حجر: )وقد وقع الواحدي يف بعض ما انتقده(.
وذلك أّن كتاب الواحدي تضّمن مرويات كثرية واهية.

ومن املراجع املهّمة يف أسباب النزول كتب جوامع األحاديث وزوائدها املتقّدم 
ذكره كجامع األصول وجممع الزوائد واملطالب العالية وغريها.

8. الناسخ واملنسوخ:
وعلم الناسخ واملنسوخ من العلوم املهّمة للمفّس، بل ذكر عدد من أهل العلم 

يف رشوط املفّس: معرفته بالناسخ واملنسوخ.
وجلامعة من املفّسين عناية حسنة ببحث مسائل النسخ كابن جرير وابن املنذر 
ومكي بن أيب طالب وابن عطية والقرطبي وابن تيمية وابن القّيم وابن كثري وحممد 

األمني الشنقيطي وغريهم.
وكالم هؤالء يف مسائل النسخ أجود من كالم كثري ممن أّلف يف الناسخ واملنسوخ؛ 

جلودة معرفتهم باألحكام واإلمجاع واالختالف وطرق حكاية األقوال.
لكن الباحث قد حيتاج إىل بحث أصل القول بالنسخ يف بعض املسائل ومعرفة 
فيحتاج العلم؛  أهل  من  املسألة  تلك  يف  بالنسخ  القول  ذكر  وَمن  اّدعائه،   سبب 
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املؤلفات املفردة يف الناسخ  مع الرجوع إىل التفاسري املتقّدم ذكرها إىل الرجوع إىل 
واملنسوخ، ومن أمّهها:

- كتاب الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهلل، املروي عن قتادة بن دعامة السدويس 
حييى  بن  مهام  عن  العبدي  كثري  بن  حممد  رواه  صغري  جزء  وهو  )ت:117هـ(، 
البرصي عن قتادة، وُنسب الكتاب إىل قتادة باعتبار أنه مروي عنه، وإال فهو مل يكن 

ممن يؤّلف الكتب.
سالم  بن  القاسم  عبيد  أليب  العزيز«،  القرآن  يف  واملنسوخ  و»الناسخ   -
ومل  الفقهية،  األبواب  رّتب عىل  أّنه  إال  املتقّدم  الكتب  أجود  )ت:224هـ(، وهو 

يرّتب عىل السور واآليات. 
- والناسخ واملنسوخ، أليب عبد اهلل حممد بن حزم األندليس)ت:320هـ( وهو 
غري أيب حممد عل أمحد ابن حزم الظاهري)ت:456هـ(؛ فهذا متقّدم عليه بأكثر من 

قرن.
وكان ابن حزم هذا عفا اهلل عنه قد أكثر من توّسع يف اّدعاء النسخ، ونقل عنه 

مجاعة ممن أتى بعده، وكثر اّدعاء النسخ يف آيات ال يصّح فيها القول بالنسخ.
ورجوع الباحث إىل هذا الكتاب قد يعّرفه بنشأة القول بالنسخ يف بعض املسائل 

وإن كان القول بالنسخ خطأ.
بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  أليب  وجل،  عز  اهلل  كتاب  يف  واملنسوخ  والناسخ   -

إسامعيل النحاس )ت: 338 هـ(.
- واإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ملكي بن أيب طالب القييس )ت: 437هـ( 

وهو كتاب قّيم.
ابن  عل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أليب  والناسخ،  املنسوخ  يف  الراسخ  وعمدة   -

اجلوزي )ت: 597هـ(.
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عبد  الفرج  أليب  واملنسوخ،  الناسخ  علم  من  الرسوخ  أهل  بأكف  واملصفى   -
الرمحن بن عل اجلوزي )ت: 597 هـ(

- والطود الراسخ يف املنسوخ والناسخ، لعلم الدين السخاوي )ت: 643 هـ(، 
ضمن كتابه مجال القراء.

- والنسخ يف القرآن، للدكتور مصطفى زيد.
األمني  حممد  بن  اهلل  عبد  للدكتور  الكريم،  القرآن  يف  املنسوخة  واآليات   -

الشنقيطي.
9: فضائل اآليات والسور

قد يكون للسورة أو اآلية التي يدرسها املفّس ما ختتّص به مرويات الفضائل من 
األحاديث واآلثار؛ وقد يذكر بعض املفّسين خربًا يف فضلها؛ فيحسن بالباحث 
أن يعرف ما صّح يف فضل السورة واآلية التي يفّسها، وأن يمّيز صحيح املرويات 

من ضعيفها.
ويف هذا النوع من املسائل يكون الرجوع للتفاسري املعتنية بذكر الفضائل كتفسري 

ابن جرير وابن أيب حاتم وتفسري البغوي وابن كثري والدّر املنثور.
عىل  السور  فضائل  يف  املشهور  كعب  بن  أيّب  حديث  يفّرق  من  املفّسين  ومن 
أحاديث  ختريج  يف  كتب  من  بعض  تعّقبهم  وقد  موضوع،  خرب  وهو  اآليات، 

التفسري؛ كالزيلعي وابن حجر واملناوي.
القرآن كام يف الصحيحني وسنن سعيد بن  السنّة كتب يف فضائل  ويف دواوين 

منصور ومصنّف ابن أيب شيبة وسنن النسائي الكربى.
ويف كتب جوامع األحاديث كتب يف فضائل القرآن.

وقد أفرده بالتصنيف مجاعة من أهل العلم، ومن أشهر املصنفات فيه:
1. فضائل القرآن أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي)ت:224هـ(.
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2. فضائل القرآن أليب عبد اهلل حممد بن أيوب ابن الرضيس البجل)ت:294هـ(.
امُلْسَتفاض  بن  احلسن  بن  حممد  بن  جعفر  بكر  أليب  القرآن،  فضائل   .3

الِفْريايِب)ت:301هـ(.
احلسن  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الفضل  أليب  القرآن،  فضائل   .4

الرازي)ت:454هـ(.
املقديس  الواحد  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  الدين  لضياء  القرآن،  فضائل   .5

)ت:643هـ(.
الدين  لعلم  الكريم،  القرآن  فضائل  يف  والتعظيم  اإلجالل   .6

السخاوي)ت:643هـ(، وهو جزء من كتابه الكبري »مجال القراء«.
الواحد  عبد  بن  حممد  القاسم  أليب  األزهار،  ونفحات  األنوار  ملحات   .7
جدًا  توّسع  وقد  الفضائل  ألخبار  مجعًا  أكثرهم  من  وهو  الغافقي)ت:619هـ(، 
يف ذكر الفضائل من مصادر كثرية لكنّها حمذوفة األسانيد، فيستفيد منها الباحث 

معرفة ما ورد يف فضلها ثّم يبحث يف أصل اخلرب وصّحته.
أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  العزيز،  الكتاب  فضائل  يف  الوجيز   .8

القرطبي)ت:671هـ(.
9. فضائل القرآن لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب التميمي)ت:1206هـ(.

10. موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، للدكتور حممد بن رزق الطرهوين.
10. أمثال القرآن:

وعاّمة  القرآن،  أمثال  علم  املفّس  عىل  مسائلها  تتكرر  التي  املهّمة  العلوم  ومن 
أمثال  ُيعلم أن  ينبغي أن  أّنه  القرآن يف تفاسريهم إال  ببيان أمثال  املفّسين يعتنون 

القرآن عىل نوعني:
- أمثال رصحية، وهي التي ُيرّصح فيها بلفظ املثل.
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- وأمثال كامنة، وهي التي ُيفهم منها معنى املثل من غري ترصيح بلفظه.
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ﴿ڈ   تعاىل:  اهلل  قول  ذلك  عىل  دلَّ  كام 

ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ﴾.
فيه  ليتفّكر  مثل مرضوب  املثل لكن حقيقتها  بلفظ  فيها  يرّصح  مل  اآلية  فصدر 

الناس، وقد نّص عىل ذلك يف خامتة اآلية.
وقال اهلل تعاىل: ﴿ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ائ﴾.

وهذا مما يدّل عىل كثرة األمثال املرضوبة يف القرآن، وأن اإلحاطة هبا متعّسة.
وقد تكّلم يف أمثال القرآن مجاعة من أهل العلم، ومنهم:

1. شمس الدين ابن القّيم يف كتابه »إعالم املوّقعني«، وهو من أجود ما ُكتب يف 
هذا العلم، وقد أفرد بالطباعة.

2. بدر الدين الزركيش)ت:794هـ( يف كتابه »الربهان يف علوم القرآن«.
يف  و»اإلتقان  التفسري«  علم  يف  »التحبري  كتابيه  يف  السيوطي  الدين  وجالل   .3

علوم القرآن«.
وقد ألفت كتب يف أمثال القرآن منها:

1. األمثال من الكتاب والسنة، أليب عبد اهلل حممد بن عل بن احلسن املعروف 
باحلكيم الرتمذي )ت: 320هـ(، وعليه مؤاخذات.

2. األمثال الكامنة يف القرآن، ُينسب إىل احلسني بن الفضل البجل)ت:282هـ(، 
وهو أسئلة ُيزعم أن احلسني بن الفضل أجاب عليها بام فيه، ويف صّحة نسبتها إليه 

خالف، ويف بعضها ما جيّل احلسني عن أن جييب بمثله.
3. األمثال القرآنية للشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حبنكة امليداين)ت:1425هـ(.
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وقد ذكر عن بعض املتقّدمني أّنم أّلفوا يف أمثال القرآن كتبًا لكنّها مل تصل إلينا، 
ومنها:

- كتاب أمثال القرآن للجنيد بن حممد القواريري)ت:297هـ(.
- وأمثال القرآن إلبراهيم بن حممد بن عرفة املعروف بنفطويه )ت:323هـ(.

- وأمثال القرآن للخطيب اإلسكايف)ت:420هـ(.
- واألمثال القرآنية أليب احلسن املاوردي)ت:450هـ(.

- وأمثال القرآن للخطيب التربيزي)ت:502هـ(.
11. مبهامت القرآن:

واملبهم يف القرآن هو الذي مل يرّصح باسمه، واإلهبام عىل درجات فمنه ما هو 
ظاهر كقوله تعاىل: ﴿ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ﴾ فاملراد بالصاحب املبهم هنا 
هو أبو بكر ريض اهلل عنه بإمجاع املفّسين، ومنه ما ال نقف عىل خرب صحيح عىل 

تعيينه كأسامء أصحاب الكهف وأشقى ثمود ومؤمن آل فرعون. 
وقد روي يف بعض املبهامت بعض اآلثار، ولذلك تتّبعها بعض أهل العلم، ومن 

املؤلفات املفردة يف املبهامت: 
1. التعريف واإلعالم فيام أهبم من األعالم، أليب القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل 

السهيل)ت:581هـ(.
2. التكملة واإلمتام لكتاب التعريف واإلعالم، أليب عبد اهلل حممد بن عل بن 

خرض ابن عساكر الغساين )ت:636هـ(.
3. غرر التبيان يف من مل يسم يف القرآن، لبدر الدين حممد بن إبراهيم ابن مجاعة 

الكناين)ت:733هـ(.
4. صلة اجلمع وعائد التذييل ملوصول كتايب اإلعالم والتكميل، أليب عبد اهلل 

حممد بن عل البلنيس)ت: 782هـ(.
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5. مفحامت األقران يف مبهامت القرآن، جلالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر 
السيوطي)ت: 911هـ(.

الثالثة، عبد اهلل بن عبد اهلل بن سالمة  الكتب  بمنتقى  الدماثة  6. ترويح أويل 
وابن عساكر  السهيل  فيه كتب  باملؤّذن)ت: 1184هـ(. مجع  املعروف  األدكاوي 

والبلنيس.
12: متشابه القرآن 

ومن املسائل التي يبحثها املفسون مسائل التشابه يف القرآن.
وكان أّول من ابتكر التأليف يف »متشابه القرآن« وضبط األلفاظ املشتبهة وأنواع 
الفروق بينها إمام أهل الكوفة يف زمانه: موسى الفراء، وكان قد أخذ القراءة عن 
عبد اهلل بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليل عن أيب عبد الرمحن السلمي، ومات 

يف خالفة أيب جعفر املنصور.
بن  موسى  حممد  أبو  وهو  اجلنة  بعصفور  املحدثني  عند  املعروف  أّنه  واألقرب 

قيس احلرضمي الفراء، وّثقه حييى بن معني وأبو نعيم وغريمها.
ثّم كتب يف متشابه القرآن أيضًا خلف بن هشام البّزار)ت:229هـ( أحد القّراء 
العرشة وكان سبب تأليفه ما جرى من املحاورة بينه وبني عبد اهلل بن إدريس وهو 

من كبار القراء وثقات رواة التفسري.
ابن  احلسني  أبو  حّصلها  متفرقة  كتبًا  القراء  من  مجاعة  فيه  كتب  ثّم 
أنواع، وأضاف  إىل  ترتيبها وقّسمها  فيها وأعاد  النظر  فأنعم  املنادي)ت:336هـ( 
إليها ما أضاف حتى أخرج كتابه اجلليل »متشابه القرآن«، وهو مطبوع، وتكلم يف 

آخره عن بعض الفوائد البيانية من التكرار والتنويع.
ثّم تواىل التأليف يف املتشابه بنوعيه: اللفظي واملعنوي.

ويراد باللفظي ضبط األلفاظ املتشاهبة وحرصها وتقسيمها.
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ويراد باملعنوي توجيه التشابه اللفظي وبيان دقائق الفروق البيانية بني األلفاظ 
املتقاربة واآليات املتشاهبة.

ومن أهل العلم من خيصص املتشابه باملعنوي باملشكل باعتبار أن املتشابه يطلق 
يف مقابل املحكم، وهو تشابٌه نسبي؛ فقد يشتبه عىل شخص ما ال يشتبه عىل غريه.

ولشيخ اإلسالم ابن تيمية رسالة مفردة »اإلكليل يف املتشابه والتأويل« فيها فوائد 
قيمة يف حترير معنى املتشابه وأسباب االشتباه وأحكامه ومعنى التأويل وأنواعه.

بني  البيانية  الفروق  من  حكمه  يف  وما  اللفظي  التشابه  توجيه  هنا  واملقصود 
هو  األصل  يف  النوع  وهذا  الظاهر،  مقتىض  عن  اخلروج  وأرسار  القرآنية  التعابري 
والزخمرشي  جرير  كابن  املفسين  من  مجاعة  به  ويعنى  البياين،  التفسري  أنواع  من 

والرازي والبيضاوي وابن القيم وابن عاشور، وفيه مؤلفات مفردة منها:
اخلطيب  اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  التأويل،  وغرة  التنزيل  درة   :1

اإلسكايف)ت: 431هـ(.
الكرماين  نرص  بن  محزة  بن  حممود  القرآن،  متشابه  توجيه  يف  الربهان   :2

)ت:505هـ(.
3: مالك التأويل، أمحد بن إبراهيم بن الزبري الغرناطي)ت:708هـ(.

4: كشف املعاين يف متشابه املثاين، لبدر الدين أيب عبد اهلل حممد بن إبراهيم ابن 
مجاعة الكناين)ت:733هـ(.

نيكي  5: فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن، أليب حييى زكرياء بن حييى السُّ
األنصاري )ت:926هـ(.

6: التعبري القرآين، للدكتور فاضل بن صالح السامرائي، وله كتب أخرى قّيمة 
»من  بيانية«، وكتابه  »ملسات  كتابه  منها  البيانية  والفروق  اللفظي  املتشابه  توجيه  يف 

أرسار البيان القرآين«، وكتابه »عىل طريق التفسري البياين«.
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والبنه الدكتور حممد كتاب مطبوع عنوانه »دراسة املتشابه اللفظي من آي التنزيل 
يف كتاب مالك التأويل«.
13. مشكل القرآن:

املسائل التي يبحثها املفّسون عىل درجات:
- فمنها مسائل ظاهرة بّينة ال يكاد ُينقل فيها اختالف، بل رّبام نقل فيها اإلمجاع.

- ومنها مسائل جيري فيها يشء من االختالف مع ظهور القول الراجح فيها.
- ومنها مسائل يقع فيها إشكال لدى بعض أهل العلم؛ وهذه املسائل املشكلة 

عىل أنواع:
أو  اللغوي يف اإلعراب  التوجيه  ما يكون اإلشكال فيه من جهة  النوع األول: 
الرصف أو االشتقاق أو غري ذلك من العلوم اللغوية مع ظهور معنى اآلية، وهذه 
املسائل يبحثها أهل اللغة يف كتب معاين القرآن وإعرابه وكتب الرصف واالشتقاق، 
وملكي بن أيب طالب القييس)ت:437هـ( كتاب يف مشكل إعراب القرآن، وجلامع 
املشكالت  »كشف  ساّمه  القرآن  إعراب  يف  كتاب  الباقويل)ت:543هـ(  العلوم 

وإيضاح املعضالت«.
ولكّل علم من العلوم اللغوية املتعّلقة بالقرآن مصادر لبحث مسائله ودراستها 

بّينتها يف دورة طرق التفسري بام يغني عن إعادهتا.
والنوع الثاين: مسائل مشكلة من جهة التوجيه البياين، وهذه مسائل يبحثها أهل 
البالغة، ويبحث بعضها املعتنون بالتفسري البياين من املفّسين، وبعض من كتب 

يف متشابه القرآن.
وهذا النوع من املسائل إنام يثري بحثها غالبا ما يطرح من األسئلة، فيبحث العلامء 
يف جواهبا ويظهر من جواهبا أوجه من بديع بيان القرآن، وبعض تلك األسئلة قد 
القراء إشكال أو ينقدح  املتقّدمني، يعرض ألحد  تكون حديثة ال تعرف يف كتب 
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يف ذهنه سؤال عن سبب التفريق يف التعبري أو عن تقديم وتأخري أو ذكر وحذف 
أو تعريف وتنكري أو غري ذلك فيتطّلب معرفة جواب هذا السؤال، وقد ال يكون 
هلذا السؤال ذكر يف التفاسري املتقّدمة؛ فيجتهد املفّسون يف إعامل أصول التفسري 
السياق ومقاصد  والنظائر ومراعاة  األشباه  والقياس عىل  البياين  التفسري  وقواعد 

اآليات حتى يصلوا إىل جواب السؤال.
وكّل عرص فيه ما يستجّد من األسئلة، وبيان القرآن ال حُياط به، ولذلك كثرت 
املؤلفات يف التفسري البياين وما ُيلحق به، وقد دّون مجاعة من العلامء بعض األسئلة 

املتعلقة هبذا النوع واجتهدوا يف جواهبا.
والنوع الثالث: مسائل مشكلة من جهة حترير املعنى املتحّصل من اآلية، وهذه 
املسائل يعنى هبا كثري من املفّسين ألهّنا من أكثر ما تدعو احلاجة إىل بيانه، ومنها 
ما يدخل يف بعض أفراد النوع السابق، ويف هذا النوع من املسائل كتب مفردة منها:
قتيبة  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد  حممد  أليب  القرآن،  مشكل  تأويل   .1

الدينوري)ت:276هـ(.
السالم  عبد  بن  العزيز  عبد  الدين  لعّز  القرآن،  مشكل  يف  فوائد   .2

السلمي)ت:660هـ(.
3. أنموذج جليل يف أسئلة وأجوبة من غرائب أي التنزيل، لزين الدين حممد بن 

أيب بكر بن عبد القادر الرازي)ت:666هـ(.
مشكالت  يف  القييس  زيد  أيب  أسئلة  عىل  البقال  ابن  اهلل  عبد  أيب  أجوبة   .4
بابن  املعروف  املغريب  عل  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  هو  واملجيب  القرآن، 

البقال)ت:725هـ(.
5. تفسري آيات أشكلت عىل كثري من العلامء، لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم 

بن تيمية احلراين )ت: 728هـ(.
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الشنقيطي  اجلكني  األمني  حممد  الكتاب  آي  عن  االضطراب  إهيام  دفع   .6
)ت:1393هـ(.

وقد يقع يف بعض هذه الكتب جواب لبعض ما يثار من األسئلة يف األنواع األخرى.
والنوع الرابع: ما أشكل عىل بعض أهل الفرق من تفسري آيات االعتقاد، وهذا 
النوع إنام أشكل عليهم بسبب خمالفتهم منهج أهل السنّة يف مسائل االعتقاد، ولذلك 
أّلف مجاعة من املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية كتبًا يف مشكل القرآن ومتشابه القرآن، 
وكان مما ذكروه فيها اآليات التي تعّس عليهم تأويلها ورصفها عن حقيقة معناها.

ومن هذه الكتب:
1. متشابه القرآن للقايض عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين)ت:415هـ( وهو معتزيل 

متعّصب لالعتزال.
2. قانون التأويل للقايض أيب بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب )ت:543هـ(، 
صاحب أحكام القرآن، وهو أشعري من تالميذ أيب حامد الغزايل)ت:505هـ(، 
وله تأّثر بطريقة أيب املعايل اجلويني، وانتصب لتدريس العقيدة األشعرية يف املغرب 
فيها  أجاد  فصول  فيه  التأويل«  »قانون  وكتابه  املؤلفات،  فيها  وأّلف  طويلة،  مّدة 
االعتقاد  مسائل  يف  األشعرية  الطريقة  لتقرير  حماوالت  فيها  فصول  وفيه  وأفاد، 

وتأويل آيات الصفات.
بن  احلسن  أيب  بن  حممود  احلق  لبيان  القرآن،  مشكالت  يف  الربهان  باهر   .3
الغزنوي )ت: 555هـ(، وهو جار عىل طريقة األشاعرة يف  النيسابوري  احلسني 
تأويل آيات الصفات، واجتهد يف حماولة التأصيل لذلك، ويف كتابه هذا ذكر ملسائل 

يف األنواع األخرى.
بن ريان  الدين احلسني بن سلامن  القرآن، لرشف  الريان يف أسئلة  الروض   .4
الطائي احللبي)ت: 770هـ(، وهو أشعرّي، عّد بعض آيات الصفات يف كتابه من 

املتشابه، وأّوهلا عىل طريقة األشاعرة.
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ما  رّواد  من  وهو  املرصي)ت:1323هـ(  عبده  ملحمد  القرآن  مشكالت   .5
يسّمى باملدرسة العقلية يف التفسري، وفيه تأّثر ظاهر بطريقة املعتزلة. 

الباحث  حيتاج  وقد  العلم،  طالب  منها  حيذر  أن  ينبغي  مما  النوع  هذا  وكتب 
املتمّكن يف علوم االعتقاد عىل طريقة أهل السنة إىل الرجوع إليه ملعرفة أصل نشأة 
قد  املفّسين  من  املتأخرين  بعض  ألن  وذلك  التفسري،  يف  اخلاطئة  األقوال  بعض 
تسي إليهم بعض األقوال اخلاطئة التي ُيكشف بعد البحث والتنقيب أّن مصدرها 

مثل هذه الكتب.
14. تناسب اآليات والسور:

والسور،  اآليات  تناسب  التفسري  يف  الباحث  حيتاجها  قد  التي  العلوم  من 
أشهر  ومن  العلم،  أهل  من  مجاعة  به  عني  ثم  السلف،  عن  أصل  له  العلم  وهذا 
أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن زياد  الفقيه  من عني به واجتهد فيه احلافظ املحّدث 
صاحب  املزين  عىل  تفّقه  زمانه،  يف  الشافعية  شيخ  النيسابوري)ت:324هـ( 
احلفظ،  متني  والتفّكر،  العبادة  كثري  وكان  والتحديث،  لإلفتاء  وتصّدر  الشافعي، 

حسن الضبط.
قال الدارقطني: )ما رأيت أحدًا أحفظ من أيب بكر النيسابوري(.

نكن  ومل   - املناسبة  علم  ببغداد  أظهر  من  )أول  الشهراباين:  احلسن  أبو  وقال 
العلم يف  النيسابوري، وكان غزير  بكر  أبو  اإلمام  الشيخ  سمعناه من غريه - هو 
الرشيعة واألدب، وكان يقول عىل الكريس إذا قرئ عليه: مل جعلت هذه اآلية إىل 

جنب هذه؟
وما احلكمة يف جعل هذه السورة إىل جنب هذه السورة؟

الدين  بدر  ذكره  باملناسبة(ا.هـ.  علمهم  لعدم  بغداد  علامء  عىل  يزري  وكان 
الزركيش يف »الربهان«.
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ومسائل التناسب عىل أنواع:
فمنها: تناسب ترتيب السور.

ومنها: تناسب ترتيب اآليات.
ومنها: تناسب فواتح السور وخوامتها.

ومنها: تناسب صدر اآلية وخامتتها.
وإمعان النظر يف تعليل التناسب يف كالم أهل العلم مما يعني عىل مجع واستجالء 

قواعد هذا العلم، ومناهج العلامء فيه.
لكن مما ينبغي االحتزاز منه ما وقع فيه مجاعة ممن كتب يف هذا العلم من التكّلف 

والتمّحل، واخلروج بأوجه فيه خمالفة لنصوص رصحية أو ملقاصد إنزال القرآن.
من  التفسري  يف  ومنهجهم  السلف  أقوال  عن  اإلعراض  مع  بالدقائق  والوَلع 

أسباب االنحراف يف التفسري.
وكان جلامعة من املفّسين عناية بذكر املناسبات وإن مل يستوفوا احلديث فيها: 

منهم الرازي وابن القيم وأبو السعود واأللويس وابن عاشور.
وجالل  القرآن«،  علوم  يف  »الربهان  كتاب  يف  الزركيش  الدين  بدر  فيه  وتكلم 

الدين السيوطي يف »اإلتقان«.
ومن املؤلفات املفردة يف التناسب:

الثقفي  إبراهيم  بن  أمحد  جعفر  أليب  القرآن«،  سور  تناسب  يف  »الربهان   :1
الغرناطي)ت: 708هـ(، وهو كتاب قّيم أّصل فيه لقواعد التناسب.

2: »نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور«، لربهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن 
عمر البقاعي)ت: 885هـ(، وكتابه هذا أوسع الكتب يف علم املناسبات، وقد أجاد 
يف مواضع كثرية منه، وتكّلف احلديث يف التناسب يف بعض املواضع فانتقد ألجل 

ذلك التكّلف.
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بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جلالل  السور«،  تناسب  يف  الدرر  »تناسق   :3
السيوطي)ت: 911هـ(.

4: »مراصد املطالع يف تناسب املقاطع«، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر 
السيوطي)ت: 911هـ(.

5: »دالئل النظام«، عبد احلميد الفراهي اهلندي)ت:1349هـ(.
الغامري  الصديق  بن  اهلل  لعبد  القرآن«،  سور  تناسب  يف  البيان  »جواهر   :6

املغريب)ت:1413هـ(.
7: »التناسب بني السور يف املفتتح واخلواتيم«، للدكتور فاضل بن صالح السامرائي.

15. أقسام القرآن:
مسائل الَقَسم يف القرآن من املسائل التي أوالها بعض العلامء عناية خاصة لعظم 
أجود  ومن  بالتأليف،  العلامء  بعض  أفرده  حتى  دالئله،  أمهية  اإلهلي  القسم  شأن 

الكتب املؤلفة يف أقسام القرآن: 
- »التبيان يف أيامن القرآن« البن القيم، وقد طبع بعنوان »التبيان يف أقسام القرآن«. 

- »إمعان يف أقسام القرآن« للمفّس اهلندي عبد احلميد الفراهي. 

ال�شنف العا�شر: م�شائل لغوية لها �شلة ببيان املعنى �شوى ما تقّدم من 
معاين املفردات واالأ�شاليب والتف�شري البياين

بالتفسري،  لغوية هلا صلة  لبحثها مسائل  املفّس  التي تعرض حاجة  املسائل  من 
وهي عىل أنواع، ومن أمّهها: 

1: إعراب القرآن 
والزجاج  جرير  وابن  كالفراء  اإلعراب  بمسائل  عناية  املفسين  من  وجلامعة 

والنحاس وأيب حيان والسمني احللبي وابن عاشور وغريهم. 
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ويف إعراب القرآن كتب مفردة من أمّهها: 
- »إعراب القرآن« أليب جعفر النحاس وهو غري كتابه يف معاين القرآن. 

- و»إعراب ثالثني سورة« البن خالويه. 
- و»إعراب القراءات السبع وعللها«، له أيضًا. 
- و»مشكل إعراب القرآن« ملكي بن أيب طالب.

- و»البيان يف غريب إعراب القرآن« البن األنباري 
- و»امللخص يف إعراب القرآن« للخطيب التربيزي. 

- و»كشف املشكالت وإيضاح املعضالت«، للباقويل.
- و»إمالء ما مّن به الرمحن من جوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن« أليب 

البقاء العكربي. 
- و»إعراب القراءات الشواذ«، له أيضًا. 

ويف اإلعراب كتب أخرى يأيت بياهنا عند التفصيل يف طرق بحث مسائل إعراب 
القرآن إن شاء اهلل تعاىل. 

2: معاين احلروف 
وفيه كتب من أمّهها: 

- »حروف املعاين والصفات«، أليب القاسم الزجاجي.
- و»رصف املباين يف حروف املعاين«، أليب جعفر املالقي.

- و»التحفة الوفية بمعاين حروف العربية«، أليب إسحاق الصفاقيس تلميذ أيب 
حيان األندليس.

- و»اجلنى الداين يف حروف املعاين«، البن أّم قاسم املرادي.
- و»مغني اللبيب عن كتب األعاريب«، جلامل الدين ابن هشام األنصاري.
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- و»كفاية امُلعاين يف حروف املعاين«، وهي منظومة حسنة أليب حممد البيتويش 
وله عليها رشوح. 

- وقسم معاين احلروف من كتاب »دراسات يف أسلوب القرآن الكريم« لألستاذ 
حممد عبد اخلالق عضيمة. 

3: الرصف
اللغة  القرآن لعلامء  املهّمة للمفّس، ويف كتب معاين  العلوم  وعلم الرصف من 
املتقدمني كالفراء واألخفش والزجاج والنحاس وأرضاهبم عناية حسنة بمسائل 

الرصف. 
عاشور  وابن  حيان  وأبو  عطية  ابن  ومنهم:  املفّسين،  من  مجاعة  هبا  عني  ثم 
التفسري املسمى »حدائق  الشنقيطي وحممد األمني اهلرري صاحب  وحممد األمني 

الروح والرحيان«.
ومن املراجع املهّمة أيضًا: 

وهو  عضيمة،  اخلالق  عبد  حممد  لألستاذ  القرآن«  أللفاظ  الرصيف  »املعجم   -
القسم الثاين من موسوعته يف أساليب القرآن. 

- و»البيان والتعريف بام يف القرآن من أحكام الترصيف«، للدكتور: حممد بن 
سيدي بن احلبيب الشنقيطي.

وقد حيتاج املفّس يف بعض املسائل إىل الرجوع إىل كتب النحو والرصف، ومن 
املقتضب  يف  الرصف  ومسائل  ورشوحه،  سيبويه  كتاب  يف  الرصف  مسائل  ذلك 

للمربد، ومسائل الرصف يف أصول النحو للّساج. 
ومن الكتب املهّمة املفردة يف علم الرصف: 

- »الترصيف« أليب عثامن املازين. 
- و»التكملة« أليب عل الفاريس. 
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- و»الترصيف« امللوكي البن جني. 
- و»املفتاح يف الرصف« لعبد القاهر اجلرجاين. 

- و»الوجيز يف الترصيف« البن األنباري. 
- و»الشافية يف علم الترصيف« البن احلاجب. 

- و»املمتع يف الترصيف« البن عصفور. 
4: اشتقاق مفردات القرآن 

واشتقاق املفردات القرآنية من املسائل التي قد تعرض للمفّس احلاجة لبحثها، 
وقد أّلف يف االشتقاق كتب كثرية سبق ذكرها يف دورة »طرق التفسري«، ولبعض 
أصحاب املعاجم اللغوية عناية به كاخلليل بن أمحد وأيب منصور األزهري وابن دريد 

وابن فارس، وللراغب األصبهاين عناية باالشتقاق يف كتابه »مفردات القرآن«.
القرآن  أللفاظ  املؤصل  االشتقاقي  »املعجم  من  الباحث  يستفيد  أن  ويمكن 

الكريم« لألستاذ حممد حسن حسن جبل رمحه اهلل. 
وقد حيتاج املفّس إىل الرجوع إىل كتب االشتقاق لدراسة أنواعه وأمثلته، ومن 
تلك الكتب: »نزهة األحداق« للشوكاين، و»املعاين واالشتقاق« ألسامة بن منقذ.

5: بديع القرآن 
ولبعض املفّسين عناية ببديع القرآن، ومنهم: الزخمرشي وأبو السعود واأللويس 

وابن عاشور. 
ومن الكتب املهّمة يف هذا العلم: حترير التحبري البن أيب اإلصبع املرصي، ونظم 
الدرر للبقاعي، وقطف األزهار وكشف األرسار جلالل الدين السيوطي وصل فيه 
إىل سورة التوبة ومل يتّمه، وما ذكره بدر الدين الزركيش يف الربهان وجالل الدين 

السيوطي يف اإلتقان من أمثلة كثرية للبديع. 
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ويف بعض اآليات رسائل مفردة يف بيان بديعها، ومنها:
وئ    ەئ   ەئ   ائ   ﴿ائ   تعاىل:  اهلل  قول  تفسري  يف  األملعي«  »كفاية   -

وئ﴾ البن اجلزري.
بيان  يف  وهو  السيوطي،  الدين  جلالل  الذليل«  للعبد  اجلليل  الرب  و»فتح   -

البالغية يف قول اهلل تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   األوجه 
پ … ﴾ اآلية. 

وقد حيتاج املفّس إىل الرجوع إىل كتب البديع لبحث بعض املسائل واستجالء 
رشحها، ومن أمّهها: 

للحامتي،  املحارضة  بن جعفر، وحلية  لقدامة  الشعر  ونقد  املعتز،  البديع البن 
واملثل السائر البن األثري، وكتاب الصناعتني أليب هالل العسكري، والبديع يف نقد 

الشعر ألسامة بن منقذ، وخزانة األدب البن حجة احلموي، غريها. 
وهذه الكتب وإن كان أكثرها يف بيان البديع يف قصائد الشعراء إال أّنه يستفاد 
منها يف معرفة أنواع البديع ورشحها والتمثيل هلا، ثم قد جيد الباحث يف بديع القرآن 

ما هو أحسن وأوىل بالرشح والبيان.

5. مراتب التعرف على مراجع بحث امل�شائل التف�شريية

الباحث  عىل  تسّهل  مراتب،  له  التفسريية  املسألة  بحث  مراجع  إىل  الوصول 
التعّرف عليها وإن كان يف أّول بحثه قد ال حيرض ذهنَه يشء من مراجع بحث تلك 
املسألة، لكنّه إذا عرف مراتب املراجع سهل عليه الوصول إىل كثري منها بإذن اهلل. 

املرتبة األوىل: التفاسري التي يعتني أصحاهبا ببحث ذلك النوع من املسائل 
وقد ذكرت فيام تقّدم أمثلة ملراجع كّل نوع من كتب التفسري، وهذه التفاسري قد 

جيد فيها البحث بحث مسألته أو ما يعينه عىل بحثها. 
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املرتبة الثانية: كتب العلوم التي هلا صلة باملسألة التفسريية
مثل كتب االعتقاد عند بحث مسألة عقدية يف تفسري آية من اآليات، ومثل كتب 

الرصف عند بحث مسألة رصفية متعلقة بمفردة قرآنية، وهكذا يف كّل نوع. 
املفّس يف  قد ال جيده  املسألة  لتلك  تفصيل حسن  فيها  يكون  قد  الكتب  وهذه 

كتب التفسري.
املرتبة الثالثة: املؤلفات املفردة يف تلك املسألة

العلامء  بعض  يفردها  فيها  اخلالف  كثرة  أو  أمهّيتها  أو  لشهرهتا  املسائل  فبعض 
بالتأليف؛ كام أفرد شيخ اإلسالم ابن تيمية رسالة يف »بيان معنى الرصاط املستقيم«، 
للحافظ العالئي رسالة يف تفسري »الباقيات الصاحلات«، وللسيوطي رسالة ساّمها 

»اليد الُبسَطى يف تعيني الصالة الوسطى«.
فهذه املؤلفات وما أشبهها هي من مظاّن التفصيل يف بحث تلك املسائل. 

املرتبة الرابعة: كتب العلامء املحققني 
وهي من أهّم املراجع يف مجيع املسائل، ذلك أّن أهل التحقيق من العلامء الذين 
هلم نظر عال يف متييز األدلة واألقوال ونقدها، ومعرفة واسعة باإلمجاع واخلالف 
وأصول املذاهب، واقتدار عىل اجلمع والرتجيح، كالمهم يف أّي مسألة من املسائل 
ال يكاد خيلو من فائدة، ولو أن ينقل الباحث اختيارهم أو رّدهم لبعض األقوال 
فهو نقل معترب ألجل علّو مكاهنم يف العلم، وما عرف عنهم أهنم ال خيتارون قوالً 

وال يردون قوالً إال لسبب موجب غالبًا. 
يف  للباحث  تيّس  متى  كالمهم  نقل  عىل  حيرص  الذين  املحققني  العلامء  ومن 
أّي مسألة: اإلمام مالك، والشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وحممد بن نرص 
سليامن  وأبو  الطحاوي،  جعفر  وأبو  املنذر،  وابن  الطربي،  جرير  وابن  املروزي، 
الرب،  عبد  وابن  البغدادي،  واخلطيب  األندليس،  حزم  وابن  والبيهقي،   اخلطايب، 
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وأبو زكريا النووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب، وابن كثري، وابن اجلزري، 
وابن حجر. 

ومن املتأخرين: املعّلمي والسعدي وابن عثيمني. 
العلم  من  مملوءًا  يكون  ما  غالبًا  املسائل  من  مسألة  أّي  يف  كالمهم  فهؤالء 
بكتبهم،  معرفة  عىل  يكون  أن  املجتهد  العلم  لطالب  ينبغي  ولذلك  والتحقيق، 
وطرق البحث فيها، فرّب مسألة وجدها يف كتبهم فيها من التفصيل ما ال جيده يف 

كثري من كتب التفسري، عىل تفاوت بينهم يف أنواع العنايات العلمية. 
وال يصل الباحث إىل مرحلة استظهار ما يف كتب املحققني إال بعد مّدة طويلة 
الطالب  به  فيها والنهل منها يصيب  البحث  إْلُف كتبهم واعتياد  الزمن، لكن  من 

علاًم غزيرًا مباركًا. 
املرتبة اخلامسة: املراجع التي يشري إليها العلامء يف كتبهم

فقد يقف الباحث عىل كالم ملفّس فيه إشارة إىل كتاٍب تناول فيه عامل من العلامء 
تلك املسألة بالتفصيل؛ فيحرص عىل االطالع عليه إن أمكنه، والوقوف عىل نّص 
كالمه، ثم قد جيد يف ذلك الكتاب من التفصيل والداللة عىل كتب أخرى ما يثري 

بحثه ويمّده بنقول مهّمة تعينه عىل حسن حترير املسألة. 
املرتبة السادسة: مراجع نظائر املسائل وأشباهها

قد جيتهد الباحث يف بحث مسألة ثّم ال يظفر بنقول كافية فيها؛ فحينئذ ينبغي له 
أن ينظر يف نظائر تلك املسألة، فكثري من العلامء إذا بحثوا مسألة مل يعيدوا البحث يف 

نظائرها، ملا فيه من التكرار اململ، والتطويل من غري طائل. 
كثرية  إىل مصادر  الرجوع  له  يسّهل  مما  املسائل  نظائر  معرفة  املفّس من  ومتكن 

متنّوعة لبحثها. 
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املرتبة السابعة: سؤال أهل العلم واخلربة
إذا بذل الباحث وسعه يف حماولة مجع كالم العلامء عن املسألة التي يريد بحثها 
ثّم مل يظفر بنقول كافية؛ فيبقى عليه أن يسأل أهل العلم واخلربة بمراجع بحثها ثّم 
خفيت  وكيف  املصادر  لتلك  معرفتهم  طرق  عىل  التعّرف  يف  جواهبم  من  يستفيد 
عليه، ثم حياول أن يستفيد من جواهبم يف تعيني مراجع املسائل التي يبحثها الحقًا. 

تنبيه: 

هذا الباب قد يبدو طوياًل، لكني حرصت عىل أن يكون يف موضع واحد ليكون 
أرادوا  إذا  املراجع  معرفة  يف  منه  ليستفيدوا  التفسري  علم  وطالب  للباحثني  دلياًل 

بحث مسألة من مسائل التفسري.

6. اأمثلة على ت�شنيف امل�شائل وتعيني املراجع االأّولية لبحثها:

تف�شري قول اهلل تعاىل: ﴿پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ﴾.

املسائل: 
1. املراد بالوجوه

تصنيف املسألة: تفسريية. 
املراجع األولية: تفاسري ابن جرير، وابن أيب حاتم، والزجاج، وابن عطية، وابن 

اجلوزي، وابن كثري، وغريهم. 

2. معنى التنكري يف ﴿پ﴾

تصنيف املسألة: تفسريية بيانية
املراجع األولية: 

والتحرير  لآللويس،  املعاين  وروح  السعود،  أيب  تفسري  التفسري:  كتب  من   -
والتنوير البن عاشور، وما مجع من تفسري ابن القّيم، وغريها. 
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- ومن كتب البالغة: فصل معاين التنكري يف كتب البالغة، يف دروس البالغة 
ورشوحها، واإليضاح للقزويني، وغريها.

3. املراد بـ ﴿ڀ﴾

تصنيف املسألة: تفسريية.
املراجع األّولية: تفاسري ابن جرير، وابن أيب حاتم، والزجاج، وابن عطية، وابن 

اجلوزي، وابن كثري، وغريهم. 

4. معنى ﴿ڀ﴾.

تصنيف املسألة: تفسريية لغوية
املراجع األولية: 

- من كتب التفسري: معاين القرآن للفراء والزجاج والنحاس واألخفش وجماز 
القرآن أليب عبيدة، مع الرجوع إىل تفاسري ابن جرير وابن أيب حاتم وابن عطية وابن 

اجلوزي، وابن كثري، وغريهم. 
- من كتب اللغة: العني للخليل بن أمحد، وهتذيب اللغة أليب منصور األزهري، 

ومعجم املقاييس البن فارس. 

5. اإثبات نظر املوؤمنني اإىل رّبهم يوم القيامة.

تصنيف املسألة: تفسريية عقدية
املراجع األولية: 

- من كتب التفسري: تفسري ابن جرير، وابن أيب حاتم، وتفسري ابن أيب زمنني، 
وتفسري أيب مظفر السمعاين، ومعامل التنزيل للبغوي، وتفسري ابن كثري، وما مجع من 
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كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب يف التفسري. 
- ومن كتب العقيدة: كتاب التوحيد البن خزيمة، وكتاب التوحيد البن منده، 
لاللكائي،  السنة  أصول  ورشح  بطة،  البن  الكربى  واإلبانة  لآلجري،  والرشيعة 

ورشوح العقيدة الواسطية والطحاوية. 

6. فائدة تقدمي اجلاّر واملجرور يف االآية

تصنيف املسألة: تفسريية إعرابية بيانية
املراجع األولية: 

والتحرير  لآللويس،  املعاين  وروح  السعود،  أيب  تفسري  التفسري:  كتب  من   -
والتنوير البن عاشور، وما مجع من تفسري ابن القّيم، وغريها. 

القرآن  للزجاج، وإعراب  وإعرابه  القرآن  معاين  القرآن:  إعراب  - ومن كتب 
أليب جعفر النحاس، ومشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب طالب، والبيان يف غريب 
إعراب القرآن البن األنباري، وإمالء ما مّن به الرمحن من جوه اإلعراب والقراءات 

يف مجيع القرآن أليب البقاء العكربي.
دروس  يف  البالغة،  كتب  يف  والتأخري  التقديم  مباحث  البالغة:  كتب  ومن   -

البالغة ورشوحها، واإليضاح للقزويني، وغريها.

7. مرجع ال�شمري يف قوله: ﴿ٺ﴾.

تصنيف املسألة: تفسريية إعرابية.
املراجع األولية:

املحيط أليب حيان،  والبحر  وابن عطية  ابن جرير  تفسري  التفسري:  - من كتب 
وتفسري ابن كثري، والتحرير والتنوير البن عاشور، وأضواء البيان للشنقيطي.
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جعفر  وأيب  والزجاج،  للفراء،  القرآن  معاين  القرآن:  إعراب  كتب  ومن   -
األنباري،  البن  القرآن  إعراب  غريب  يف  والبيان  له،  القرآن  وأعراب  النحاس، 

وإمالء ما مّن به الرمحن للعكربي.

8. داللة مفهوم االآية 

تصنيف املسألة: تفسريية 
املراجع األولية: قد ال جيد الباحث نّصا عىل هذه املسألة يف كتب التفسري، لكن 
املسألة، وهي مما  يتعّلق هبذه  املشتهرة قد يكشف له شيئا مما  التفاسري  الرجوع إىل 
يستفاد من دراسة داللة املفهوم يف كتب أصول الفقه، وجوامع كتب علوم القرآن 

كالربهان واإلتقان. 

9. مق�شد االآية

تصنيف املسألة: تفسريية سلوكية.
املراجع األولية: قد ال جيد الباحث نصًا عىل هذه املسألة يف كتب التفسري، لكن 
تأّمل أقوال السلف يف تفسريها، وأقوال أئمة املفّسين، وتأّمل التناسب بني مسائل 

اآلية قد يكشف له معامل هذه املسألة ثّم ينطلق يف التعبري عنها. 
ويمكن أن يرجع إىل كتب السلوك فإن وجد هلم كالمًا عن هذه اآلية فهو من 
املسألة:  هذه  ذكر  مظاّن  هي  التي  السلوك  كتب  ومن  ملقصدها،  إدراكهم  مظاّن 

»مدارج السالكني« البن القيم، و»حادي األرواح« له، و»روضة املحبني« له أيضًا.
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تنبيهات:

فيها،  ذكر  للمسألة  يكون  أن  بالرضورة  يقتيض  ال  األولية  املراجع  ترشيح   :1
وإناّم رّشحت ألهنا من مظاّن بحث تلك املسألة؛ فقد يرجع إليها الباحث وال جيد 

للمسألة فيها ذكرًا.
2: املراجع األّولية قد يكتفي هبا الباحث إذا وجد بغيته، وقد تدّله عىل مراجع 
أخرى، وقد حيتاج معها إىل مراجع إضافية عىل ما سبق بيانه يف مراتب التعّرف عىل 

املراجع. 
3: يف املسائل املشتهرة ال حيتاج الباحث فيها إىل الرجوع إىل كّل تلك املراجع؛ 
اهلل  بإذن  قادم  بأمّهها، وسنذكر يف درس  فيكتفي  فيها سيكون كثريًا،  التكرار  ألّن 

طرق مجع كالم العلامء ومراتب املفاضلة بني أقواهلم. 

7. التطبيقات

التالية، واستخلص مسائله وصنّفها ورّشح  التطبيقات  اخرت تطبيقًا واحدًا من 
املراجع األولية لبحثها: 

التطبيق األول: تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ﴾.

التطبيق الثاين: تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ﴾.
التطبيق الثالث: تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾.
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الباب ال�شاد�ص: جمع االأحاديث واالآثار واأقوال ال�شلف يف التف�شري

العنا�شر:
1. متهيد

2. مراتب املراجع التي يرجع إليها جلمع األحاديث واآلثار وأقوال السلف يف 
التفسري

3. التفاسري املجموعة
4. ترتيب النقول

5. األمثلة
6. التطبيقات



مهارات التفسري 112

1. متهيد:

من أهّم خطوات بحث املسألة التفسريية أن جيمع املفّس ما يّتصل باملسألة من 
األحاديث واآلثار وأقوال السلف من املصادر األصيلة أو البديلة.

وقد أوجزت يف الباب السابق ذكر أنواع املراجع التي حيتاجها املفس يف كثري من 
املسائل التي تعرض له.

وهذا الباب فيه تفصيل ملراتب املراجع التي يرجع إليها جلمع األحاديث واآلثار 
وأقوال السلف عند تفسري آية من اآليات.

األّولية  العّدة  إعداد  بمثابة  وهو  املسائل،  من  عدد  يف  منه  يستفاد  اجلمع  وهذا 
لدراسة تفسري اآلية.

وتعّرف هذه املراجع ومراتبها ومناهج مؤلفيها من مهاّمت ما حيتاجه الباحث يف 
مسائل التفسري، ثم قد حيتاج يف بعض املسائل إىل الرجوع إىل هذه املراجع وغريها 
بعض  يف  يكتفي  وقد  املسائل،  مراجع  عىل  التعرف  مراتب  يف  بيانه  سبق  ما  عىل 

املسائل املشتهرة ببعض هذه املراجع.

واأقوال  واالآثار  االأحاديث  جلمع  اإليها  يرجع  التي  املراجع  مراتب   .2
ال�شلف يف التف�شري:

املرتبة االأوىل: كتب التف�شري يف دواوين ال�شّنة، ومنها:

1. كتاب تفسري القرآن من صحيح البخاري)ت:256ه�(، ورشح احلافظ ابن 
حجر له يف فتح الباري رشح نفيس، أشار فيه إىل وصل معلقاته، ومجع فيه أحاديث 

وآثارًا أخرى، وحكم عىل بعضها.
2. كتاب التفسري من صحيح مسلم)ت:261ه�(، ورشح النووي له فيه فوائد 

جليلة.
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3. أبواب تفسري القرآن من جامع الرتمذي)ت:279ه�(.
4. كتاب تفسري القرآن من جامع عبد اهلل بن وهب املرصي)ت:197ه�(.

5. كتاب التفسري من سنن سعيد بن منصور اخلراساين)ت:226ه�(.
6. كتاب تفسري القرآن من سنن النسائي الكربى، وقد أفرد يف كتاب مستقل، 
وأضاف إليه حمّققوه ملحقًا تضّمن ما رواه النسائي يف التفسري مما استدركوه عىل 

املزي وابن حجر.
7. كتاب التفسري من مستدرك أيب عبد اهلل احلاكم النيسابوري)ت:405ه�(.

وكتب هذه املرتبة هي أجّل مصادر التفسري باملأثور، وإن كان أصحاهبا مل جيعلوا 
من رشطهم استيعاب ما روي يف التفسري، لكن لتفرق مرويات التفسري فيها قّلت 

استفادة كثري من الباحثني منها، واألوىل أن يكون العزو إليها أوالً.
ومما ينتقد به بعض الباحثني أن يكون احلديث أو األثر يف صحيح البخاري يف 
الذروة العليا من الصّحة وضبط األلفاظ، ويكتفي بعزوه إىل مصادر أقّل مرتبة منه 

يف الضبط والصّحة.

املرتبة الثانية: كتب التف�شري يف جوامع االأحاديث

ففي كثري من دواوين السنّة مروّيات كثرية يف التفسري، كام يف مسند اإلمام أمحد 
ومعاجم  حبان  ابن  وصحيح  يعىل  أيب  ومسند  ماجه  ابن  وسنن  داوود  أيب  وسنن 

الطرباين وغريها.
لكنَّ هؤالء املحّدثني مل يفردوا أحاديث التفسري وآثاره يف أبواب تسّهل الوصول 
إليها؛ فصار يف الرجوع إليها الستخراج ما يتعلق بالتفسري منها مشّقة ظاهرة، فكان 
من دواعي احلاجة إعادة تصنيف األحاديث واآلثار يف تلك الكتب وغريها عىل 
السور  عىل  التفسري  يف  املرويات  وترتيب  التفسري،  أبواب  ومنها  العلم،  أبواب 

واآليات ليسهل الوصول إىل املطلوب منها.
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العلامء؛ فقاموا بأعامل مشكورة يف هذا اجلمع  العمل تفّطن له مجاعة من  وهذا 
والتصنيف، ومن ذلك:

1. جامع األصول يف أحاديث الرسول، أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري 
مالك،  اإلمام  موطأ  أحاديث  فيه  مجع  وقد  )ت:606هـ(  األثري  بابن  املعروف 
وسنن  الرتمذي،  وجامع  داود،  أيب  وسنن  مسلم،  وصحيح  البخاري،  وصحيح 
النسائي، وصنّفها عىل أبواب العلم، ومنها كتاب كبري يف التفسري مجع فيه أكثر من 

400 حديثًا.
بكر  أيب  بن  عل  الدين  نور  احلسن  أليب  الفوائد  ومنبع  الزوائد  جممع   .2
الستة  الكتب  عىل  أمحد  اإلمام  مسند  زوائد  مجع  كان  وقد  اهليثمي)ت:807هـ(، 
كل  الكبري،  الطرباين  ومعجم  يعىل،  أيب  ومسند  البزار،  مسند  وزوائد  باألسانيد، 
كتاب يف مصنف مستقل، ومجع زوائد معجم الطرباين األوسط والصغري يف مصنف 
الكتب يف مصنف  العراقي أن جيمع هذه  الدين  ثّم أشار عليه شيخه زين  واحد، 
واحد وأن حيذف األسانيد ويرتبها عىل األبواب؛ فصنّف لذلك كتابه اجلليل جممع 

الزوائد، وجعل فيه كتابًا يف التفسري وبعض علوم القرآن الكريم.
وأليب بكر اهليثمي كتب أخرى يف الزوائد مفردة ومطبوعة، ومنها:

- موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، ولأللباين كتاب يف االستدراك عليه يف هذا 
الكتاب ساّمه »الزوائد عىل املوارد«، طبع مع كتابه »صحيح موارد الظمآن«.

- وغاية املقصد يف زوائد املسند.
- وكشف األستار عن زوائد البزار.

- واملقصد العل يف زوائد أيب يعىل املوصل.
حجر  ابن  للحافظ  الثامنية،  املسانيد  بزوائد  العالية  املطالب   .3
العسقالين)ت:852هـ(، وقد مجع فيه زوائد ثامنية مسانيد عىل الكتب الستة وعىل 
ومسند  احلميدي،  ومسند  الطياليس،  داوود  أيب  مسند  وهي:  أمحد،  اإلمام  مسند 
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بن  أمحد  ومسند  العدين،  عمر  أيب  ابن  حييى  بن  حممد  ومسند  مسهد،  بن  مسدد 
منيع، ومسند ابن أيب شيبة، ومسند احلارث بن أيب أسامة، ومسند عبد بن محيد، 
وزاد عليها زوائد مسند أيب يعىل ومسند إسحاق بن راهويه لكنهام مل يقعا له تاّمني.
4. إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة أليب العباس شهاب الدين أمحد 
بن أيب بكر البوصريي)ت:840هـ(، وهو تلميذ احلافظ ابن حجر لكنه مات قبله، 
ما  هذا  كتابه  يف  مجع  وقد  فيه،  وأرشده  صنيعه  عىل  فأثنى  عليه  كتاَبه  عرض  وقد 
زادت به أحاديث عرشة مسانيد عىل الكتب الستة، وهذه املسانيد هي: مسند أيب 
راهويه،  بن  إسحاق  ومسند  احلميدي،  ومسند  مسّدد،  ومسند  الطياليس،  داوود 
ومسند ابن أيب شيبة، ومسند حممد بن حييى ابن أيب عمر العدين، ومسند عبد بن 

محيد، ومسند احلارث بن أيب أسامة، ومسند أمحد بن منيع، ومسند أيب يعىل.
مَجَع ما زادت به هذه املسانيد عىل الكتب الستة ورّتب أحاديثها عىل كتب جامعة 

ومنها كتاب يف التفسري.
وللبوصريي أيضًا مصباح الزجاجة بزوائد سنن ابن ماجة، وزوائد كتاب السنن 

الكبري للبيهقي، ومها مطبوعان.
5. الفتح الرباين برتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، رّتبه الشيخ أمحد 
ترتيب  وهو  1378هـ(،  )ت:  بالساعايت  املعروف  البنا  حممد  بن  الرمحن  عبد  بن 
ألحاديث مسند اإلمام أمحد عىل أبواب العلم، ومسند اإلمام أمحد يعّد من أوسع 
دواوين السنة، وعّدة أحاديثه تقارب عدة أحاديث الكتب الستة جمتمعة، وقد ُقّدر 
عدد أحاديث مسند اإلمام أمحد بثالثني ألف حديث، ومن أهل العلم من يقول إهنا 

نحو سبعة وعرشين ألف حديث.
احلذف،  هذا  عىل  انتقد  وقد  واملكررات،  األسانيد  حمذوف  الرباين  والفتح 
لكنّه تدارك ذلك بوضع رشح خمترص عليه ساّمه »بلوغ األماين« ذكر فيه األسانيد 
أربعة  يف  رشحه  مع  الفتح  ُطبع  وقد  األلفاظ،  وَضْبط  الغريب  ح  ورَشْ والتخريج 
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وعرشين جزءا، وخصص اجلزء الثامن عرش لألحاديث الواردة يف القرآن الكريم 
وفضائله وأسباب نزوله وتفسريه.

وهذا الكتاب يفيد الباحث يف الداللة عىل األحاديث املتعلقة بالسورة أو الباب 
الذي يبحث فيه ثّم يرجع إىل األصل.

ومسند اإلمام أمحد قد رّتبه قبل ذلك عل بن حسني بن عروة الدمشقي احلنبل 
الدراري يف  بابن زكنون احلنبل)ت:837هـ( يف كتاب ساّمه »الكواكب  املعروف 
ترتيب مسند أمحد عىل أبواب البخاري« لكنه مل يطبع بعد، والكتاب ضخم جدًا 
عىل ما ذكر يف وصفه إذ أضاف إليه رشح األحاديث وفصوالً كثرية من كالم شيخ 
القيم رمحهام اهلل عىل بعض األحاديث واملسائل،  ابن  تيمية وتلميذه  ابن  اإلسالم 

وقد ذكر السخاوي أنه يف نحو مائة وعرشين جملدًا.
فيام خيّص  الزوائد  أو من جممع  الرباين  الفتح  من  يستفاد  أن  فيمكن  كّل  وعىل 

مسند اإلمام أمحد.
وهذه املجاميع فيها أحاديث نحو مخسة وعرشين كتابًا من دواوين اإلسالم.

6. الدر املنثور يف التفسري باملأثور جلالل الدين السيوطي)ت:911هـ( وهو من 
أهّم كتب التفسري باملأثور وأوسعها مصادر، وأكثرها عدَد مرويات، وقد مجعه من 
كتب كثرية منها كتب يف التفسري وكتب ألهل احلديث يف غري التفسري، وإن كان مل 

يستوعبها إال أّنه ظفر بمرويات كثرية مهّمة يف التفسري.
ومما ينتقد به هذا الكتاب عىل أمّهيته وعظيم نفعه أّن السيوطي جّرده من األسانيد، 
التخريج  يف  وجتّوز  تنبيه،  غري  من  واملوضوع  واملنكر  بالضعيف  الصحيح  وخلط 
فخلط املرفوع باملوقوف واخلطأ بالصواب، ولذلك ال يعتمد عليه يف التخريج مع 
عظيم فائدته، وإنام يصلح أن يكون دلياًل للباحث حتى يصل إىل األحاديث واآلثار 

من مصادرها األصلية.
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وكذلك الكتب التي قبله ينبغي أن ال يكتفي الباحث هبا عند العزو، بل ال بّد من 
الرجوع إىل املصادر األصلية، وذلك ألسباب:

منها: أّن لكتب األحاديث طرقًا متعددة، وقد يقع يف بعض هذه املجاميع ألفاظ 
من بعض تلك الطرق أو من مستخرجاهتا فإذا اكتفى هبا الباحث ومل يتحقق من 
املصدر األصل وقع يف اخلطأ يف نسبة بعض األحاديث أو بعض ألفاظها إىل بعض 

الكتب.
ومنها: أّن بعض خترجيات تلك الكتب فيها جتّوز يف العزو فرّبام عزي احلديث إىل 
كتاب باعتبار رواية أصله دون متام ألفاظه، وربام قرن بني كتابني يف حديث واحد 

أحدمها أخرج أصل احلديث واآلخر أخرجه بتاممه.
ويكون  واألسانيد؛  املتون  يف  اختالف  الكتب  تلك  بني  كان  ربام  أنه  ومنها: 
االختصار غري كاشف عن ذلك االختالف الذي قد يكون له أثره عىل دراسة املسألة.

املرتبة الثالثة: التفا�شري امل�شندة املطبوعة

بة عىل  وهي أّول ما يرجع إليه الباحثون غالبًا ألّن األحاديث واآلثار فيها مرتَّ
السور واآليات.

والتفاسري املسندة املطبوعة التي وصلت إلينا تاّمة قليلة، ومنها:
الصنعاين  مهام  بن  الرزاق  عبد  اليمن  ملحّدث  العزيز،  القرآن  تفسري   .1

)ت:211هـ(.
2: وجامع البيان عن تأويل آي القرآن، إلمام املفّسين أيب جعفر حممد بن جرير 

الطربي )ت: 310هـ(.
الرازي )ت: 327هـ(،  ابن أيب حاتم  الرمحن  عبد  العظيم،  القرآن  3. وتفسري 
وقد طبع بعضه، وأمته حمققه أسعد الطيب بجمع ما نسب خترجيه إىل ابن أيب حاتم 

يف كتب التفسري؛ فلينتبه لذلك.
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أّم  ُحّقق كاماًل يف رسائل علمية يف جامعة  ابن أيب حاتم قد  أّن تفسري  وبلغني 
القرى، ومل أقف عليها.

الثعلبي  حممد  بن  أمحد  إسحاق  أليب  القرآن،  تفسري  عن  والبيان  الكشف   :4
)ت:427هـ(، مع التنّبه إىل مصادره وطرقه إليها التي ذكرها يف مقّدمة تفسريه.

5. معامل التنزيل أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي )ت: 516هـ(.
الواحدي  تفسريا  هبا  وُيلحق  املسندة،  التفسري  كتب  أهّم  هي  املصادر  وهذه 
فإّن هؤالء  بكر اجلصاص؛  للطحاوي، وأليب  القرآن  البسيط والوسيط، وأحكام 

يروون بأسانيدهم يف كتبهم مرويات كثرية يف التفسري.

املرتبة الرابعة: التفا�شري امل�شندة التي ُطبع �شيء منها

ومن هذه الكتب:
1. ما طبع من تفسري سفيان الثوري)ت:161هـ( مع التنّبه إىل أّن هذا التفسري 
برواية أيب حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وهو مضعَّف يف احلديث، ويرويه عن 
أيب حذيفة أبو جعفر حممد، وهو جمهول، لكنَّ كثريًا من مرويات هذا الكتاب موافق 

ملا صّح عن سفيان الثوري يف تفسري ابن جرير وابن أيب حاتم وغريمها. 
2. وما طبع من تفسري عبد بن محيد)ت:249هـ(.

3. وما طبع من كتاب أحكام القرآن أليب إسحاق اجلهضمي)ت:282هـ(.
4. وما طبع من تفسري ابن املنذر النيسابوري)ت:318هـ(.

وقد كان جلامعة من املحّدثني كتب يف التفسري لكنّها مفقودة: كتفسري الضحاك 
وتفسري  نرص،  بن  أسباط  برواية  وهو  الكبري  السدي  وتفسري  كثرية،  روايات  وله 
ابن جريج، وتفسري وكيع بن اجلراح، وتفسري سفيان بن عيينة، وتفسري حممد بن 
يوسف الفريايب، وتفسري سنيد وهو احلسني بن داوود املصيص، وتفسري إسحاق 
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بن راهويه، وتفسري ابن أيب شيبة، وتفسري ابن ماجه، وتفسري احلسني بن الفضل 
ابن أيب داوود السجستاين  البجل، وتفسري ُدحيم، وتفسري بقّي بن خملد، وتفسري 
وقد ذكر الذهبي والسيوطي عن أيب بكر النقاش أّن فيه مائة وعرشين ألف حديث 
ولعله – إن صّح- يف أصله الذي جعله لنفسه؛ فإّن أصول املحدثني فيها مرويات 

كثرية جدًا لكنّهم إذا أرادوا التأليف انتقوا منها.
ومن التفاسري املفقودة: تفسري أيب بكر النقاش، وتفسري ابن شاهني، وتفسري ابن 

مردويه، وغريها كثري.

املرتبة اخلام�شة: اأجزاء و�شحف تف�شريية مطبوعة، ومنها:

1. تفسري عطاء بن أيب مسلم اخلراساين)ت:135هـ(.
2. تفسري نافع بن أيب نعيم)ت:169هـ(.

3. تفسري مسلم بن خالد الزنجي، )ت: 179هـ(.
4. تفسري حييى بن اليامن)ت:188هـ(.

الدكتور  بتحقيق  واحد  كتاب  يف  طبعت  قد  األربعة  التفسريية  األجزاء  وهذه 
حكمت بشري ياسني.

تفسري  باسم  طبع  وقد  العسقالين)ت:220هـ(،  إياس  أيب  بن  آدم  تفسري   .5
جماهد بن جرب، وهو من رواية عبد الرمحن بن احلسن اهلمذاين )ت:356هـ( -وهو 
آثار  وفيه  281هـ(،  )ت:  ديزيل  ابن  احلسني  بن  إبراهيم  احلافظ  عن  مضعَّف- 
يروهيا عبد الرمحن بن احلسن من طريق آدم بن أيب إياس عن غري جماهد كاحلسن 

البرصي وغريه، ولذلك ساّمه بعضهم »تفسري آدم ابن أيب إياس«. 
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املرتبة ال�شاد�شة: التفا�شري التي تنقل اأقوال ال�شلف يف التف�شري

الكتب التي تنقل أقوال السلف يف التفسري كثرية، ومن أمّهها سوى ما تقّدم: 
1. اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب القييس)ت:437هـ(.

2. النكت والعيون للاموري)ت:450هـ(.
3. املحرر الوجيز البن عطية)ت:542هـ(.

4. زاد املسري البن اجلوزي )ت:597هـ(.
5. اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)ت:671هـ(.

ويمتاز  الدمشقي)ت:774هـ(،  كثري  ابن  للحافظ  العظيم  القرآن  تفسري   .6
وذكرها  يفّسها،  التي  باآليات  صلة  هلا  التي  األحاديث  بجمع  بعنايته  كثري  ابن 
الصحابة  إىل  اآلثار  وأما  أمحد،  اإلمام  مسند  يف  كان  ما  وخصوصًا  بأسانيدها، 
والتابعني فكان حيذف أسانيدها غالبًا، وخيترص حكايتها من تفسري ابن جرير وابن 

أيب حاتم وغريمها.
ينبغي  فإّنه  ولذلك  األسانيد،  ذكر  غري  من  السلف  أقوال  تنقل  الكتب  وهذه 
للباحث أن ال يكتفي بالعزو إىل هذه املصادر وإنام يستفيد منها الداللة عىل املصادر 

األصلية ألسباب يأيت بياهنا يف األبواب القادمة إن شاء اهلل تعاىل.
أن خيرج عنها  فقّل  التفسري  السلف يف  أقوال  أهّنا مجعت  فائدهتا  الكتب  وهذه 

قول من أقوال السلف يف كثري من مسائل التفسري. 

املرتبة ال�شابعة: كتب تخريج اأحاديث التف�شري

ومن أشهرها:
1. ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف الكشاف، للحافظ عبد اهلل بن يوسف 

الزيلعي )ت: 772هـ(.
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حجر  ابن  للحافظ  الكشاف  أحاديث  بتخريج  الشاف  الكاف   .2
العسقالين)ت:852هـ(.

بن  الرؤوف  عبد  الدين  زين  البيضاوي،  أحاديث  بتخريج  الساموي  الفتح   .3
عل املناوي )ت: 1031هـ(.

4. حتفة الراوي يف ختريج أحاديث تفسري البيضاوي، حممد بن احلسن ابن مهات 
الدمشقي )ت: 1175هـ(.

5. فيض الباري بتخريج أحاديث تفسري البيضاوي، عبد اهلل بن صبغة املدرايس 
)ت: 1288هـ(.

وجلامعة من املعارصين كتب يف ختريج أحاديث عدد من التفاسري، وقد ُألَِّف يف 
ختريج أحاديث تفسري ابن كثري واجلاللني وغريمها، وختريج أحاديث التفسري وبيان 

أحواهلا وأحكامها من أبواب العلم التي ما زالت بحاجة إىل عناية وتتميم. 
األحاديث  بعض  طرق  مجع  إىل  الباحث  حيتاج  قد  املشكلة  املسائل  بعض  ويف 
واآلثار ومعرفة خمارجها، وتعدد ألفاظها؛ فقد يقع اخلطأ يف رواية راٍو خالف من 
هم أوثق منه، واخلرب إذا مل جُتمع طرقه مل يتبنّي خطؤه كام قال عّل بن املديني رمحه 

اهلل.
لكن مقصودنا يف هذا الباب أن يعرف الباحث مراتب الوصول إىل األحاديث 

واآلثار وأقوال السلف يف التفسري.
ومرشوع »مجهرة التفاسري« يف موقع مجهرة العلوم حرصنا فيه عىل مجع األحاديث 
واآلثار املروية يف التفسري وأقوال مفسي السلف وتصنيفها عىل السور واآليات 
بنصوصها من مصادرها األصلية، وإن تكرر النقل فيها كثريًا ألّن اخلرب الواحد قد 
ُيروى بألفاظ فيها اختالف يف أسانيدها أو متوهنا، َوَمن اخترص حكاية اخلرب بذكر 
متٍن خيتاره ثم يذكر من خيّرجه يفوت عليه إدراك كثري من العلل املتعلقة باإلسناد 

أو املتن.
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ألهنا  التخريج،  كتب  عىل  اعتامدًا  العزو  من  الباحث  حيذر  أن  ينبغي  ولذلك 
ختترص ذكر اخلرب كثريًا بذكر من أخرجه من أصحاب الكتب املسندة يف سياق واحد 
من غري متييز بينهم يف طريقة روايته، فقد يكون بينهم من االختالف يف املتون أو 

األسانيد أو طريقة الرواية ما يوجب التمييز.
وإذا تّم هذا العمل يف مجهرة التفاسري فأرجو أن خيترص عىل الباحث كثريًا من 

اجلهد والوقت.

3. التفا�شري املجموعة:

عن  املروية  التفاسري  بني  التفريُق  التفسري:  يف  الباحث  له  يتنّبه  أن  ينبغي  ومما 
أصحاهبا والتفاسري املجموعة مما تفّرق من أقواهلم يف كتب التفسري باملأثور.

والتفاسري املجموعة كثرية وهي غري معدودة من املصادر التي ُيعتمد عليها يف 
نسبة األقوال إال أن يكون اجلامع عاملًا بالتفسري حمّققًا يف نسبة األقوال فينقل حكمه 

عىل الروايات تصحيحًا وتضعيفًا.
والباحث مطالب بالرجوع إىل املصادر األصلية أو البديلة إال أّن هذه التفاسري 
املجموعة قد تفيده فوائد علمية أخرى كالداللة عىل مواضعها من املصادر األصلية 
مع  التفسري  منهجه يف  معامل  والتعّرف عىل  املفّس  أقوال  وتفيده يف سرب  والبديلة، 
التفّطن إىل اختالف مصادر اجلمع، وتفاوت اجلامعني يف التوّثق من صحة النسبة.

ومن التفاسري املجموعة املطبوعة:
- تفسري الضحاك بن مزاحم اهلاليل )ت: 105هـ(

- تفسري السدي الكبري )ت:127هـ(
- صحيفة عل بن أيب طلحة: )ت:143هـ(.

- تفسري ابن جريج )ت:151هـ(.
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- معاين القرآن للكسائي )ت:189هـ(.
- تفسري وكيع بن اجلراح )ت:197هـ(.
- تفسري سفيان ابن عيينة )ت:198هـ(.

- تفسري سنيد املصيص )ت:226هـ(.
- تفسري ابن أيب شيبة )ت:235هـ(.

- تفسري إسحاق بن راهوية )ت:238هـ(.
- تفسري ابن مردويه )ت:410هـ(.

فهذه التفاسري كلها مفقودة، واملطبوع بأسامئها إىل اليوم فيام أعلم إنام هو جمموع 
من كتب التفسري باملأثور عىل اختالف بني اجلامعني يف منهج اجلمع وجودته، وقد 

مُجعت أيضًا تفاسري مجاعة من الصحابة والتابعني وتابعيهم؛ فليتفّطن لذلك.

املرتبة الثامنة: �شروح االأحاديث 

كتب رشوح األحاديث من أهّم أوعية العلم، وجلامعة من رّشاح األحاديث من 
التحرير والتحقيق ملعاين األحاديث واآلثار املروية يف التفسري ما ال يكاد ُيظَفر بمثله 
يصّح  وما  واخلالف  اإلمجاع  بمسائل  املعرفة  من  منهم  وجلامعة  التفسري،  كتب  يف 
عن السلف وما ال يصّح، وبيان املشكل وتفسري الغريب ما َيفضلون به مجاعًة من 

املفّسين. 
وخربة املفّس بكتب رشوح احلديث ومراتب الرّشاح ومناهجهم وما يمتاز به 
التفسري وإمتام  املفّسين يف دراسة مسائل  تفاضل  بعضهم عىل بعض من أسباب 

مجع املاّدة العلمية. 
وإنام قّلت االستفادة من كالم رّشاح األحاديث يف دراسة مسائل التفسري ألّن 

كالمهم مل جيمع ومل يرّتب عىل السور واآليات.
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ومما يتيّس الرجوع له رشح كتب التفسري وأبوابه يف تلك الكتب:
- فمن رشوح صحيح البخاري: أعالم احلديث أليب سليامن اخلّطايب، ورشح 
ابن بّطال، ورشح الكرماين، ورشح ابن امللّقن، ورشح ابن حجر وهو أجّل رشوح 
القاري للعيني، وإرشاد الساري للقسطالين،  البخاري وأوفاها، وعمدة  صحيح 

والنظر الفسيح البن عاشور. 
- ومن رشوح صحيح مسلم: املْعِلم للامزري، وإكامل املعلم للقايض عياض، 
وامُلفِهم أليب العباس القرطبي، واملنهاج للنووي وهو أجّل رشوح صحيح مسلم 

وأحسنها. 
والنفح  العريب،  البن  األحوذي  عارضة  الرتمذي:  جامع  رشوح  ومن   -
الناس ومل يكمله، وقوت املغتذي للسيوطي، وحتفة األحوذي  الشذي البن سيد 

للمباركفوري. 
ماجه  وابن  داوود  أيب  سنن  رشوح  وال  مالك،  اإلمام  موّطأ  رشوح  أذكر  ومل 
والنسائي ألّن تلك الكتب مل تتضّمن كتبًا يف التفسري، وإن كان قد يرد يف بعضها 
بالتفسري لكنّها مما تفّرق فيها، وال يستخرج إال  املتعلقة  بعض األحاديث واآلثار 
يف  وأبواب  كتب  ففيها  الرتمذي  وجامع  الصحيحني  رشوح  بخالف  بصعوبة 

التفسري يسهل الوصول إىل رشوحها. 

4. ترتيب النقول: 

- يفّضل عند السعة أن يدّون الباحث األقوال بنّصها يف مسودة البحث، وأن 
يرّتبها عىل التسلسل التارخيي باعتبار املؤلفني.

- النقول مجع نقل، ونقصد به ما يذكره املؤلف يف املسألة؛ سواء من قوله أو من 
مما رواه أو نقله عن غريه.
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بنشأة  يعّرفه  للباحث؛ ألّنه  التارخيي مهم جدًا  التسلسل  النقول عىل  ترتيب   -
القول يف املسألة وأّول ذكر هلا يف الكتب، ثم كيف تناقلها العلامء وتداولوا بحثها.

- قد يكون من املتعّذر أن حييط الباحث بجمع كّل ما يتعّلق باملسألة من هذه 
املصادر، لكن ينبغي أن ال يغفل النقل عن الكتب املهّمة يف كل نوع، ثم يتفاوت 

الباحثون يف سعة االطالع وحسن مجع املاّدة العلمية تفاضال كبريًا. 
- بعض املسائل يكفي لفهمها وحترير القول فيها نقول يسرية إما لظهور صّحة 
املرويات يف املسألة أو لضعف اخلالف فيها وعدم اللبس، وبعضها املسائل حيتاج 
الباحث إىل  لقّوة اخلالف أو وجود إشكال ولبس؛ فيحتاج  فيها إىل بحث طويل 

التقّص قدر اإلمكان من هذه املراجع كّلها ومن غريها. 

5. مثال على جمع اأقوال ال�شلف يف املراد بـ»البط�شة الكربى« يف قول 
اهلل تعاىل: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې﴾

املطلوب: مجع ما يّتصل هبذه املسألة من األحاديث واآلثار وأقوال السلف، وترتيبها 
عىل التسلسل التارخيي. 

اجلواب: 

نَْعايِنُّ )ت: 211هـ(: )أنا معمر عن قتادة قال بلغني أن  اٍم الصَّ اِق ْبُن مَهَّ زَّ قاَل َعْبُد الرَّ
أيب بن كعب كان يقول: أربع آيات أنزلت يف يوم بدر هذه إحداهن: ﴿ی    ی  ی﴾ 

يوم بدر واللزام: القتل يوم بدر ﴿ۉ  ۉ﴾ يوم بدر ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ﴾ يوم بدر(. ]تفسري عبد الرزاق: 41/2[)م(
أيب  نَْعايِنُّ )ت: 211هـ(: )عن معمر عن منصور عن  الصَّ اٍم  مَهَّ ْبُن  اِق  زَّ الرَّ َعْبُد  قاَل 

الضحى عن مسوق أن ابن مسعود قال: قد مضت آية الروم وقد مىض ﴿ەئ  وئ  
وئ  ۇئ﴾ واللزام: القتل يوم بدر، وقال: وقد مضت البطشة الكربى يوم بدر(.  ]تفسري 

عبد الرزاق: 101/2-102[ )م(
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أيب  عن  منصور  عن  معمر  )عن  211هـ(:  )ت:  نَْعايِنُّ  الصَّ اٍم  مَهَّ ْبُن  اِق  زَّ الرَّ َعْبُد  قاَل 
الضحى عن مسوق يف قوله تعاىل: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ قال مسوق: 
كنا جلوسا عند عبد اهلل بن مسعود فجاء رجل قال: سمعت رجال آنفا عند أبواب كندة 
يقول: إنه سيأيت عىل الناس دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويكون عىل املؤمن كهيئة الزكمة 
فغضب ابن مسعود فقال: يا أهيا الناس من علم منكم شيئا فليقل ما يعلم ومن مل يعلم 
لنبيه: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ   ٹ﴾ إن  فليقل اهلل أعلم فإن اهلل قال 
يوسف«  كسني  بسنني  خذهم  »اللهم  فقال:  عليهم  دعا  وكذبوه  النبي  آذوا  ملا  قريشا 
امليتة  أكلوا  حتى  جهد  أو  شديد  جوع  أصاهبم  حتى  يشء  كل  أهلكت  سنة  فأخذهتم 
فأكلوا العصب وحتى جعل أحدهم خييل إليه أنه يرى ما بينه وبني السامء دخانا فجاء أبو 
سفيان فقال: يا حممد إنك بعثت بالرمحة والعافية واخلري وإن قومك قد هلكوا ثم تال ابن 
 مسعود: ﴿گ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ حتى بلغ: ﴿ ۆ ۆ  ۈ﴾
قال: أفيكشف عذاب اآلخرة؟ ثم قال: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ قال: هذا يوم بدر، 
الرزاق:  عبد  ]تفسري  مضت(.   قد  الروم  وآية  كله  هذا  مىض  قد  بدر،  يوم  القتل  واللزام: 

205/2-206[ )م(

قال أبو احلسن عل بن اجلعد البغدادي)ت: 230هـ(: )حدثنا عل وحممد قاال أنا رشيك 
عن سامل عن سعيد: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ قال: يوم بدر(.  ]مسند ابن اجلعد: 318[

قال أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة)ت:235هـ(: )حدثنا وكيع، قال: حدثنا 
﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾  اهلل؛  عبد  الضحى، عن مسوق، عن  أيب  األعمش، عن 

قال: يوم بدر(.  ]املصنف: 355/7[

قال أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة)ت:235هـ(: )حدثنا أبو أسامة، عن ابن 
عون، عن أيب العالية، قال: كنا نتحدث أن قوله: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ يوم بدر، 

والدخان قد مىض(.  ]املصنف: 365/7[ 

قال أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين)ت:241هـ(: )حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش 
عن مسلم عن مسوق قال: جاء رجل إىل عبد اهلل فقال: إين تركت يف املسجد رجال يفس 
القرآن برأيه يقول يف هذه اآلية ﴿ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ﴾ إىل آخرها: يغشاهم
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يوم القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه كهيئة الزكام قال: فقال عبد اهلل: »من 
علم علام فليقل به ومن مل يعلم فليقل: اهلل أعلم فإن من فقه الرجل أن يقول ملا ال يعلم: 
اهلل أعلم إنام كان هذا ألن قريشا ملا استعصت عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم دعا عليهم 
بسنني كسني يوسف فأصاهبم قحط وجهدوا حتى أكلوا العظام وجعل الرجل ينظر إىل 

السامء فينظر ما بينه وبني السامء كهيئة الدخان من اجلهد فأنزل اهلل عز وجل: ﴿گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾ فأتى رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم فقيل: يا رسول اهلل استسق اهلل ملرض فإهنم قد هلكوا قال: فدعا هلم 

﴿ۅ   فنزلت:  عادوا  الثانية  املرة  أصاهبم  فلام  ﴿ۇ  ۆ  ۆ﴾  وجل:  عز  اهلل  فأنزل 
ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې﴾ يوم بدر« (.  ]مسند اإلمام أمحد: 512-511/3[

البخاريُّ )ت: 256هـ(: )باب ﴿ہ  ہ  ھ    إبراهيم  بُن إسامعيَل بن  قال حممُد 
ھ  ھ  ھ  ے  ے﴾ ]الدخان: 13[ »الّذكر والّذكرى واحٌد«.

- حّدثنا سليامن بن حرٍب، حّدثنا جرير بن حازٍم، عن األعمش، عن أيب الّضحى، 
عن مسوٍق، قال: دخلت عىل عبد اهللّ ثّم قال: إّن رسول اهللّ صىّل اهلل عليه وسّلم مّلا دعا 
قريًشا كّذبوه واستعصوا عليه، فقال: »الّلهّم أعنّي عليهم بسبٍع كسبع يوسف« فأصابتهم 
سنٌة حّصت، يعني كّل يشٍء، حّتى كانوا يأكلون امليتة، فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه 

قرأ: ﴿ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ثّم  الّدخان من اجلهد واجلوع،  مثل  الّسامء  وبني 
ۆ  ﴿ۇ   بلغ  حّتى   ،]11 ]الدخان:  ڻ﴾  ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ    ڳ   ڳ  
ۆ  ۈۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ﴾ ]الدخان: 15[، قال عبد اهلل: أفيكشف عنهم العذاب يوم 

القيامة؟ قال: والبطشة الكربى يوم بدٍر(.  ]صحيح البخاري: 133-132/6[

قال حممُد بُن إسامعيَل بن إبراهيم البخاريُّ )ت: 256هـ(: )باب ﴿ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې       ې   ې﴾ ]الدخان: 16[

- حّدثنا حييى، حّدثنا وكيٌع، عن األعمش، عن مسلٍم، عن مسوٍق، عن عبد اهللّ، قال: 
»مخٌس قد مضني: الّلزام، والّروم، والبطشة، والقمر، والّدخان«(.  ]صحيح البخاري: 132/6[

- قال حمموُد بُن أمحَد بِن موسى الَعْينِيُّ )ت: 855هـ(: )باٌب: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې       ې   ې﴾.
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وقعت هذه الرّتمجة هكذا يف النّسخ كلها، وقد مر تفسريها عن قريب.

قال:  اهلل  - حّدثنا حييى حّدثنا وكيع عن األعمش عن مسلٍم عن مسوٍق عن عبد 
»مخٌس قد مىض الّلزام والّروم والبطشة والقمر والّدخان«.

مطابقته للرّتمجة ظاهرة. وحييى هو ابن موسى املذكور فيام مىض، وبقّية الّرجال تكرر 
ذكرهم، واملعنى أيضا قد تقدم، وهذا يدل عىل أن ابن مسعود يرى أن الّدخان قد وقع، 
وقد ذكرنا عن ابن عمر وغريه أنه مل يقع بعد، وقد روى عبد الّرّزاق وابن أيب حاتم من 
طريق احلارث عن عّل، ريض اهلل تعاىل عنه، قال: آية الّدخان مل متض بعد، يأخذ املؤمن 
كهيئة الّزكام وينفخ الكافر حّتى ينفد، ويؤّيده ما أخرجه مسلم من حديث أيب رسحية رفعه: 
الّساعة حّتى تروا عرش آيات: طلوع الّشمس من مغرهبا، والّدخان، والّداّبة«  »ال تقوم 
احلديث. قلت: أبو رسحية الغفارّي اسمه حذيفة بن أسيد، كان ممّن بايع حتت الّشجرة بيعة 

الرضوان، يعد يف الكوفّيني، روى عنه أبو الّطفيل والشعبّي(.  ]عمدة القاري: 166/19[

- قال أمحُد بُن حممِد بن أيب بكٍر الَقْسَطالَّينُّ )ت: 923هـ(: )باب ﴿ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې       ې   ې﴾.

ذر  أليب  وسقط   ]16 ]الدخان:  ې﴾(  ې    ې        ۉ   ۉ   ۅ   ﴿ۅ    )باب 
﴿ۅ  ۅ﴾ ... الخ.

- حّدثنا حييى، حّدثنا وكيٌع عن األعمش، عن مسلٍم عن مسوٍق عن عبد اهللّ قال: 
مخٌس قد مضني: الّلزام، والّروم، والبطشة، والقمر، والّدخان.

وبه قال: )حّدثنا حييى( بن موسى البلخي قال: )حّدثنا وكيع( هو ابن اجلراح )عن 
األعمش( سليامن )عن مسلم( هو أبو الضحى )عن مسوق( هو ابن األجدع )عن عبد 
وهو  )اللزام(  وقعن  أي  مضني(  قد  مخس  )قال:  أنه  عنه-  اهلل  -ريض  مسعود  بن  اهلل( 
األرس واهللكة يوم بدر )والروم( أي غلبتهم )والبطشة الكربى( يوم بدر )والقمر( يعني 
أيب  وابن  الرزاق  عبد  أخرج  لكن  القحط  بسبب  لقريش  احلاصل  )والدخان(  انشقاقه 
حاتم عن عل قال: آية الدخان مل متض بعد يأخذ املؤمن كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى 
ينقّد، وملسلم من حديث أيب رسحية بمهملتني األوىل مفتوحة حذيفة بن أسيد بفتح اهلمزة 
الغفاري رفعه: »ال تقوم الساعة حتى تروا عرش آيات طلوع الشمس من مغرهبا والدخان
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والدابة« احلديث(.  ]إرشاد الساري: 338/7[

ۉ   ۅ   ﴿ۅ   )باب  1136هـ(:  )ت:  نْديُّ  السِّ اهلادي  عبِد  بُن  حممُد  قال   -
ۉ  ې       ې   ې﴾.

قوله: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ يف بعض النسخ باب: ﴿ۅ  ۅ﴾.

قوله: )مخس قد مضني( أي: من عالمات الساعة.

قوله: )اللزام( أي: املذكور يف قوله تعاىل: ﴿ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴾، أي: هلكة، 
وقيل: أرسًا، اهـ شيخ اإلسالم(.  ]حاشية السندي عىل البخاري: 69/3[

بن  إسحاق  )أخربنا  النيسابوري)ت:261هـ(:  القشريي  احلجاج  بن  مسلم  قال 
اهلل  عبد  عند  كنا  قال  مسوق  عن  الضحى  أبى  عن  منصور  عن  جرير  أخربنا  إبراهيم 
جلوسا وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرمحن إن قاصا عند أبواب كندة 
يقص ويزعم أن آية الدخان جتيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ املؤمنني منه كهيئة الزكام 
فقال عبد اهلل -وجلس وهو غضبان-: يا أهيا الناس اتقوا اهلل من علم منكم شيئا فليقل 
بام يعلم ومن مل يعلم فليقل: اهلل أعلم، فإنه أعلم ألحدكم أن يقول ملا ال يعلم: اهلل أعلم 

فإن اهلل عز وجل قال لنبيه -صىل اهلل عليه وسلم-: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    
ٹٹ﴾ إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- ملا رأى من الناس إدبارا فقال: »اللهم 
سبع كسبع يوسف«. قال: فأخذهتم سنة حصت كل يشء حتى أكلوا اجللود وامليتة من 
اجلوع وينظر إىل السامء أحدهم فريى كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال: يا حممد إنك 
 جئت تأمر بطاعة اهلل وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع اهلل هلم - قال اهلل عز وجل: 
 ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾ إىل قوله: 

ې        ۉ   ۉ   ۅ   ﴿ۅ   اآلخرة؟  عذاب  أفيكشف  قال:  ۋ﴾.  ۋ   ﴿ٴۇ    
ېې﴾ فالبطشة: يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم(.

]صحيح مسلم: 2155/4[

ِمذيُّ )ت: 279هـ(: )حّدثنا حممود بن غيالن، قال:  ْ قال حممُد بُن عيسى بِن َسْورة الرتِّ
حّدثنا عبد امللك بن إبراهيم اجلّدّي، قال: حّدثنا شعبة، عن األعمش، ومنصوٍر، سمعا 
ا يقّص يقول: أبا الّضحى، حيّدث عن مسوٍق، قال: جاء رجٌل إىل عبد اهلل، فقال: إّن قاصًّ
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 إّنه خيرج من األرض الّدخان فيأخذ بمسامع الكّفار ويأخذ املؤمن كهيئة الّزكام، قال: 
به، قال منصوٌر:  إذا سئل أحدكم عاّم يعلم فليقل  ثّم قال:  فغضب وكان مّتكًئا فجلس 
إذا سئل عاّم ال  الّرجل  فإّن من علم  اهللّ أعلم،  فليقل  يعلم  به، وإذا سئل عاّم ال  فليخرب 

ٹ     ٿ    ٿ      ٿ     ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ﴿ٺ   لنبّيه:  قال  تعاىل  اهللّ  فإّن  أعلم،  اهللّ  يقول:  أن  يعلم 
ٹٹ﴾ إّن رسول اهلل صىّل اهللّ عليه وسّلم مّلا رأى قريًشا استعصوا عليه قال: الّلهّم 
اجللود  أكلوا  كّل يشٍء حّتى  فأحصت  فأخذهتم سنٌة  يوسف،  بسبٍع كسبع  عليهم  أعنّي 
أبو  فأتاه  الّدخان،  قال: وجعل خيرج من األرض كهيئة  العظام،  وامليتة، وقال أحدمها: 

سفيان فقال: إّن قومك قد هلكوا فادع اهللّ هلم قال: فهذا لقوله ﴿گ  گ  ڳ  ڳ 
ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾ قال منصوٌر: هذا لقوله: ﴿ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ     ۀ    ہ  ہ﴾ فهل يكشف عذاب اآلخرة؟ قال: مىض البطشة، والّلزام، 

والّدخان وقال أحدمها: القمر، وقال اآلخر: الّروم. والّلزام يعني يوم بدٍر.

وهذا حديٌث حسٌن صحيٌح(.  ]سنن الرتمذي: 233-232/5[

ثنا  قال:   ، عديٍّ بن  يوسف  )ثنا  )ت:295هـ(:  ْمِلُّ  الرَّ َنرْصٍ  بِن  َأمحَد  بُن  ُد  حُمَمَّ قاَل 
رشدين بن سعٍد، عن يونس بن يزيد، عن عطاٍء اخلراساين يف قوله عز وجل: ﴿ۉ  

ۉ﴾ قال: يوم بدر(.  ]جزء تفسري عطاء اخلراساين: 93[
قاَل َأمْحَُد ْبُن ُشَعْيٍب النََّساِئيُّ )ت: 303هـ(: )قوله تعاىل: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳڳ﴾.
عن  مسلٍم،  عن  األعمش،  عن  معاوية،  أبو  حّدثنا  قال:  العالء،  بن  حمّمد  أخربنا   -
مّلا استعصت عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وسّلم، دعا  مسوٍق، قال عبد اهلل: »إّن قريًشا 
يعني   - وجعل  العظام،  أكلوا  حّتى  وجهٌد  قحٌط  فأصاهبم  يوسف،  كسني  بسنني  عليهم 
وجّل  عّز  اهلل  فأنزل  اجلهد،  من  الّدخان  كهيئة  وبينها  بينه  فريى  الّسامء  إىل  ينظر   -  الّرجل 
﴿گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾ ]الدخان: 11-10[، 
فأيت رسول اهلل فقيل: يا رسول اهلل، استسق اهلل هلم، فإهّنم قد هلكوا، فاستسقى اهلل فسقوا، 
فأنزل اهلل تعاىل: ﴿ۇ  ۆ          ۆ  ۈۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ﴾ ]الدخان: 15[، فعادوا إىل حالتهم 
ۉ  ې        ﴿ۅ  ۅ  ۉ   تعاىل:  اهلل  فأنزل  الّرفاهية،  أصابتهم  حني  عليها  كانوا   اّلتي 
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ې   ې﴾ ]الدخان: 16[«، قال: »يوم بدٍر«(.  ]السنن الكربى للنسائي: 252/10[ )م(
يُّ )ت: 310هـ(: )القول يف تأويل قوله تعاىل:  الطَّرَبِ ْبُن َجِريٍر  ُد  حُمَمَّ قاَل أبو جعفٍر 

﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ﴾.

يقول تعاىل ذكره: إّنكم أهّيا املرشكون إن كشفت عنكم العذاب النّازل بكم، والرّضّ 
انتقمت منكم  اّلذي عاهدتم رّبكم،  ثّم عدتم يف كفركم، ونقضتم عهدكم  احلاّل بكم، 
يوم  أبطش بكم بطشتي الكربى يف عاجل الّدنيا، فأهلككم، وكشف اهللّ عنهم، فعادوا، 

فبطش هبم جّل ثناؤه بطشته الكربى يف الّدنيا، فأهلكهم قتاًل بالّسيف.

وقد اختلف أهل الّتأويل يف البطشة الكربى، فقال بعضهم: هي بطشة اهللّ بمرشكي 
قريٍش يوم بدٍر.

ذكر من قال ذلك:

ابن  عامٍر، عن  داود، عن  قال: حّدثنا  األعىل  عبد  ابن  ثني  قال:  املثنّى  ابن  - حّدثنا 
مسعوٍد، أّنه قال: ﴿ۉ  ۉ﴾: يوم بدٍر.

- حّدثني عبد اهللّ بن حمّمٍد الّزهرّي قال: حّدثنا مالك بن سعرٍي قال: حّدثنا األعمش، 
عن مسلٍم، عن مسوٍق قال: قال عبد اهلل: يوم بدٍر، يوم البطشة الكربى.

- حّدثني يعقوب قال: حّدثنا ابن علّية قال: حّدثنا أّيوب، عن حمّمٍد قال: نّبئت أّن ابن 
مسعوٍد، كان يقول: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾: يوم بدٍر.

- حّدثني يعقوب قال: حّدثنا ابن علّية، عن ليٍث، عن جماهٍد، ﴿ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ﴾ قال: يوم بدٍر.

- حّدثني حمّمد بن عمٍرو قال: حّدثنا أبو عاصٍم قال: حّدثنا عيسى؛ وحّدثني احلارث 
قال: حّدثنا احلسن قال: حّدثنا ورقاء مجيًعا، عن ابن أيب نجيٍح، عن جماهٍد، قوله: ﴿ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ﴾ قال: يوم بدٍر.
اآلية  العالية، يف هذه  أبا  قال: سمعت  أيب عديٍّ  ابن  قال: حّدثنا  بّشاٍر  ابن   - حّدثنا 

﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ قال: يوم بدٍر.
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- حّدثني حمّمد بن سعٍد قال: ثني أيب قال: ثني عّمي قال: ثني أيب، عن أبيه، عن ابن 
عّباٍس، قوله: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې﴾ قال: يعني يوم بدٍر.

، عن األعمش، عن إبراهيم قال: قلت: ما  - حّدثنا أبو كريٍب قال: حّدثنا عّثام بن علٍّ
البطشة الكربى؟ فقال: يوم القيامة، فقلت: إّن عبد اهللّ كان يقول: يوم بدٍر؛ قال فبلغني 

أّنه سئل بعد ذلك فقال: يوم بدٍر.

- حّدثنا أبو كريٍب وأبو الّسائب قاال: حّدثنا ابن إدريس، عن األعمش، عن إبراهيم، 
بنحوه.

- حّدثنا برٌش، حّدثنا يزيد قال: حّدثنا سعيٌد، عن قتادة، عن أيب اخلليل، عن جماهٍد، 
عن أيّب بن كعٍب قال: يوم بدٍر.

سمعت  قال:  عبيٌد  أخربنا  يقول:  معاٍذ،  أبا  سمعت  قال:  احلسني  عن  حّدثت   -
الّضّحاك، يقول يف قوله: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾: يوم بدٍر.

- حّدثني يونس قال: أخربنا ابن وهٍب قال: قال ابن زيٍد يف قوله: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ﴾ قال: هذا يوم بدر.

وقال آخرون: بل هي بطشة اهللّ بأعدائه يوم القيامة.

ذكر من قال ذلك:

- حّدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حّدثنا ابن علّية قال: حّدثنا خالٌد احلّذاء، عن عكرمة 
قال: قال ابن عّباٍس: قال ابن مسعوٍد: البطشة الكربى: يوم بدٍر، وأنا أقول: هي يوم القيامة.

- حّدثنا أبو كريٍب وأبو الّسائب قاال: حّدثنا ابن إدريس قال: حّدثنا األعمش، عن 
إبراهيم قال: مّر يب عكرمة، فسألته عن البطشة الكربى، فقال: يوم القيامة؛ قال: قلت: 

إّن عبد اهللّ بن مسعوٍد كان يقول: يوم بدٍر، وأخربين من سأله بعد ذلك فقال: يوم بدٍر.

قتادة، يف قوله: ﴿ۅ  ۅ   قال: حّدثنا سعيٌد، عن  يزيد  قال: حّدثنا  برٌش  - حّدثنا 
فيام  الّصواب يف ذلك  بّينّا  القيامة وقد  يوم  إّنه  قتادة عن احلسن:  قال  ۉ  ۉ﴾ 
مىض، والعّلة اّلتي من أجلها اخرتنا ما اخرتنا من القول فيه(.  ]جامع البيان: 27-24/21[
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قال أبو القاسم عبد اهلل بن حممد البغوي )ت: 317هـ(: )حدثنا أبو محزة عن احلسن 
يف قول اهلل تعاىل ]عز وجل[: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ قال يف القيامة ويوم نبطش 

البطشة الكربى يف القرب(.  ]نسخة طالوت بن عباد: 44[

قال أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي)ت:321هـ(: )باب بيان مشكل ما 
روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف قول اهلل تعاىل عز وجل: ﴿گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ﴾.
- حدثنا فهد، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أيب، عن األعمش قال: حدثنا 

املسجد، فذكر: ﴿گ  گ   أبو الضحى عن مسوق قال: حدثني رجل يف  مسلم وهو 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾. 

وأبصارهم  املنافقني  بأسامع  يأخذ  دخان  الناس  أصاب  القيامة  يوم  كان  إذا  فقال: 
متكئ  وهو  له،  ذلك  فذكرت  اهلل  عبد  عىل  فدخلت  الزكام  كهيئة  منه  املؤمنني  ويأخذ 
فجلس غضبانا ثم قال: »يا أهيا الناس من علم منكم شيئا فليقل به ومن مل يعلم فليقل: 
اهلل أعلم، فإن من العلم إذا سئل الرجل عن ما ال يعلم، قال: اهلل عز وجل أعلم، وقد قال 
عز وجل لنبيه صىل اهلل عليه وسلم: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          ٹ﴾، 
وسأحدثكم عن ذلك إن قريشا استعصت ونفرت فدعا عليهم رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم فقيل له ارتقب ﴿گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾؛ فأخذهتم سنة عضت كل 
يشء حتى أكلوا امليتة والعظام، وحتى كان الرجل يرى ما بينه وبني السامء كهيئة الدخان 

من اجلهد؛ فقالوا: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ    ہ  ہ﴾ ثم قرأ: ﴿ۇ  ۆ          ۆ  
ۈۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ﴾. 

ې﴾،  ې    ې        ۉ   ۉ   ۅ   ﴿ۅ   كفرهم  يف  فعادوا  عنهم  فكشف 
فعادوا يف كفرهم فأخذهم اهلل يف يوم بدر ولو كان يوم القيامة مل يكشف عنهم«. 

ثنا  العبدي، حدثنا سفيان،  بن كثري  بن موسى، حدثنا حممد  داود  بن  - حدثنا أمحد 
األعمش، ومنصور، عن أيب الضحى، عن مسوق قال: بينام رجل حيدث يف كندة ثم ذكر 
مثله، غري أنه قال فيه: فدخل عليهم النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: »اللهم أعني عليهم 

بسبع كسبع يوسف«.
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فكان يف هذا احلديث أن الدخان املذكور يف اآلية املذكورة فيه، ويف احلديث الذي قبله 
من اآليات التي قد مضت يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وقد روي ذلك عن 

ابن مسعود من قوله يف غري هذا احلديث.

خليفة،  بن  فطر  حدثنا  القطان،  سعيد  بن  حييى  حدثنا  سنان،  بن  يزيد  حدثنا  كام   -
مضني:  قد  »مخس  اهلل:  عبد  قال  يقول:  مسوقا  سمعت  قال:  صبيح  بن  مسلم  حدثني 

الدخان، والقمر، والروم، والبطشة الكربى واللزام«. 

- وكام حدثنا ابن أيب مريم، حدثنا الفريايب، حدثنا فطر بن خليفة ثم ذكر بإسناده مثله.

- وكام حدثنا فهد، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أيب، حدثنا األعمش، حدثنا مسلم، 
عن مسوق قال: قال عبد اهلل، ثم ذكر مثله وزاد: ﴿ەئ  وئ  وئ ۇئ﴾.

فقال قائل: فكيف تقبلون هذا وقد رويتم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما قد 
ذكرمتوه يف الباب الذي قبل هذا الباب يف حديث حذيفة بن أسيد من ما يوجب أن الدخان 

مل يكن بعد وأنه كائن قبل يوم القيامة؟ وما قد روي عن أيب هريرة من ما حيقق ذلك؟

- حدثنا احلسن بن غليب، حدثنا عبد اهلل بن حممد املعروف بالبيطري، حدثنا سليامن 
بن بالل، حدثنا العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم: »بادروا باألعامل ستا طلوع الشمس من مغرهبا، أو الدخان، أو الدجال، 
عز  اهلل  بتوفيق  له  جوابنا  فكان  هذا  غري  احلديث  يف  لنا  يذكر  ومل  القيامة«  أو  الدابة،  أو 
وجل وعونه أن الدخان املذكور يف حديث ابن مسعود غري الدخان املذكور يف حديثي 

حذيفة، وأيب هريرة وذلك أن اهلل تعاىل قال يف كتابه يف سورة الدخان: ﴿ڑ  ک  ک  ک  
کگ﴾، ثم أتبع ذلك قوله تعاىل: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ 
أي عقوبة هلم ملا هم عليه من الشك واللعب، وحمال أن تكون هاتان العقوبتان لغريهم، 

أو يؤتى هبام بعد خروجهم من الدنيا وسالمتهم من ذلك الدخان.

ڳ   گ   گ   ﴿گ   السورة:  هذه  يف  وجل  عز  اهلل  قال  قد  القائل:  هذا  فقال 
ڳ  ڳ  ڳ﴾ والذي ذكره ابن مسعود يف حديثه ليس هو دخانا حقيقيا، وإنام هو 
يشء كانت قريش تتومهه أنه دخان وليس بدخان، وفيها أن إتيانه يكون من السامء، وليس 
الذي حل هبم اجلوع  يرون من  كانوا  أهنم  فيه  الذي  وإنام  ابن مسعود ذلك،   يف حديث 
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وأصاهبم يف األرض أن بينهم وبني السامء دخانا؟

فكان جوابنا له يف ذلك بتوفيق اهلل عز وجل وعونه أن املذكور يف حديث ابن مسعود 
الذي هبا، وإن مل  أنه دخان يف احلقيقة من اجلهد  سمي دخانا عىل املجاز؛ لتوهم قريش 
يكن يف احلقيقة كذلك كمثل ما روي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف قصة الدجال أنه 
»يأمر السامء فتمطر، ويأمر األرض فتنبت« يف حديث النواس بن سمعان مطلقا هكذا، 
ويف حديث جابر بن عبد اهلل عن النبي صىل اهلل عليه وسلم كذلك وفيه: »ومعه هنران أنا 

أعلم هبام منه«. 

وفيه: »ويأمر السامء فتمطر فيام يرى الناس« فدل ذلك أن املذكور يف حديث النواس 
إنام هو من سحر الدجال ال من حقيقة له، وسنذكر هذا فيام بعد من كتابنا هذا فيام روي 

يف الدجال عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل.

فيحتمل ذلك ما كانت قريش تراه مما تراه دخانا جاز أن يقال إنه دخان عىل املجاز، 
وإن كان يف احلقيقة بخالف ذلك.

وأما قول اهلل عز وجل: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ فهو ما روي فيه عن ابن 
مسعود مما قد ذكر يف أحاديثه التي رويناها عنه، ووجه بأن اإلضافة إىل السامء إنام كانت 
واهلل أعلم ألن األشياء التي حتل بالناس من رهبم عز وجل تضاف إىل السامء من ذلك 
قوله سبحانه وتعاىل: ﴿ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک﴾، فأخرب عز وجل أن األمور 
التي تكون يف األرض مدبرة من السامء إليها فمثل ذلك ما كان من تدبريه عز وجل يف 
السبب الذي عاقب به قريشا لكفرها وعتوها عاقبها به حتى رأت من تلك العقوبة دخانا 
وليس يف احلقيقة كذلك، فأما ما يف حديثي حذيفة، وأيب هريرة من ذكر الدخان فهو عىل 
الدنيا واآلخرة،  القيامة، ونسأل اهلل تعاىل خري عواقبه يف  دخان حقيقي مما يكون بقرب 

واهلل نسأله التوفيق(.  ]رشح مشكل اآلثار: 424-421/2[

مْحِن بُن احلََسِن اهلََمَذايِنُّ )ت: 352هـ(: )ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء  َقاَل َعْبُد الرَّ
عن ابن أيب نجيح عن جماهد يف قوله البطشة الكربى يعني يوم بدر(.  ]تفسري جماهد: 588[

قال أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي)ت:427هـ(: )﴿ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ﴾ وهو يوم بدر . ﴿ې       ې﴾ هذا قول أكثر العلامء، وقال احلسن: هو يوم القيامة.
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وروي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال ابن مسعود: ﴿ۉ﴾ يوم بدر و أنا 
أقول هي يوم القيامة(.  ]الكشف والبيان: 8 / 351[

ۉ   ۅ   ﴿ۅ   تعاىل:  )قوله  القييس)ت:437هـ(:  طالب  أيب  بن  مكي  قال 
ۉ﴾ - إىل قوله - ﴿ڳ  ڳ        ڱ  ڱ﴾، أي: ننتقم منكم إن عدتم إىل كفركم 
بدر عند  يوم  الكربى، وهو  البطشة  نبطش  يوم  فيه من اجلهد  أنتم  ما  عند كشفنا عنكم 
العالية،  ابن مسعود وابن عباس وجماهد والضحاك وابن زيد وأبو  قاله  املفسين،  أكثر 
وهو قول وهو قول ُأيب بن كعب، أمكن اهلل عز وجل منهم املؤمنني يوم بدر فقتلوا منهم 

سبعني وأرسوا سبعني.

والعامل يف ﴿ۅ  ۅ﴾: ﴿ې﴾. 

وقيل: العامل فيه فعل مضمر، تقديره: اذكر يا حممد يوم نبطش. وهو األحسن، ألن 
الظرف ال يعمل فيه ما بعد أن عند البرصيني.

وقيل: التقدير: ننتقم يوم نبطش، ودل عليه »منتقمون«.

« ال يفس ما قبلها كام ال يفعل )ما بعدها( فيه. وفيه أيضًا ُبْعٌد ألن ما بعد »إنَّ

فإضامر »اذكر« أحسن الوجوه، وذلك أن اهلل جل ذكره كشف عنهم ما كانوا فيه من 
اجلهد فعادوا إىل كفرهم فأهلكهم قتال بالسيف يوم بدر. فيكون العامل يف ﴿ۅ  ۅ﴾ 

فعاًل مضمرًا يفسه ﴿ې       ې﴾.

وال حيسن أن يعمل فيه »منتقمون«، ألن ما بعد »أن« ال يعمل فيام قبلها، وجيوز أن 
يكون العامل »اذكر« مضمرة.

وقال عكرمة: البطشة الكربى هي بطشة اهلل عز وجل بأعدائه يوم القيامة.

كذلك روى قتادة عن احلسن(.  ]اهلداية إىل بلوغ النهاية: 10 / 6728 - 6730[

قال أبو احلسن عل بن حممد بن حبيب املاوردي)ت:450هـ(: )قوله عز وجل: ﴿ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ﴾ والبطشة الكربى هي العقوبة الكربى، وفيها قوالن:

أحدمها: القتل بالسيف يوم بدر، قاله ابن مسعود وأيب بن كعب وجماهد والضحاك.

الثاين: عذاب جهنم يوم القيامة، قاله ابن عباس واحلسن.
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وحيتمل: 

ثالثا: أهنا قيام الساعة ألهنا خامتة بطشاته يف الدنيا(.  ]النكت والعيون: 5 / 248[

﴿ۅ   تعاىل:  )قوله  الواحدي)ت:468هـ(:  حممد  بن  أمحد  بن  عل  احلسن  أبو  قال 
قال   ،]195 ]األعراف:  تقدم  قد  البطش  تفسري  ې﴾  ې    ې        ۉ   ۉ   ۅ  
ا ُمنَتِقُموَن( )َيْوَم َنْبطُِش(، فقوله: ﴿ۅ  ۅ﴾ ظرف لقوله:  صاحب النظم: التأويل )إِنَّ
﴿ې       ې﴾ قال أبو إسحاق: ﴿ۅ﴾ ال جيوز أن يكون منصوًبا بقوله: ﴿ې﴾ 
ألن ما بعد ﴿ې﴾ ال جيوز أن يعمل فيام قبلها، ولكنه منصوب بتقدير: واذكر يوم نبطش 
ابن  قول  وهو  بدر،  يوم  أنه  عىل  فاألكثرون  اليوم،  ذلك  يف  واختلفوا  الكربى،  البطشة 
العالية،  مسعود وابن عباس يف رواية عطاء والكلبي وجماهد ومقاتل وابن سريين وأيب 
قالوا: إن كفار مكة ملا كشف عنهم اجلوع عادوا إىل التكذيب فانتقم اهلل منهم يوم بدر، 

وأنا أقول هو يوم القيامة.

املتتابع،  بيده، وأكثر ما يكون بوقع الرضب  البطش األخذ  املعاين: معنى  وقال أهل 
وأجري إيقاع األمل املتتابع جمراه(.  ]البسيط:20 / 101[

ۉ   ۅ   )﴿ۅ   البغوي)ت:516هـ(:  مسعود  بن  احلسني  حممد  أبو  قال 
ۉ﴾ وهو يوم بدر، ﴿ې       ې ې﴾ وهذا قول ابن مسعود وأكثر العلامء، وقال 

احلسن: يوم القيامة، وروى عكرمة ذلك عن ابن عباس(.  ]معامل التنزيل: 7 / 230[

قال أبو حممد عبد احلق بن غالب ابن عطية األندليس)ت:542هـ(: )اختلف الناس 
القيامة  يوم  ابن عباس واحلسن وعكرمة وقتادة: هو  فقال  يف يوم ﴿ۉ  ۉ﴾، 

وقال عبد اهلل بن مسعود وابن عباس أيضًا وأيب بن كعب وجماهد: هو يوم بدر.

وقرأ مجهور الناس: ﴿ۅ﴾ بفتح النون وكس الطاء. وقرأ احلسن بن أيب احلسن: 
بضم الطاء. وقرأ احلسن أيضًا وأبو رجاء وطلحة بن مرصف: بضم النون وكس الطاء، 
ومعناها: نسلط عليهم من يبطش هبم، ثم ذكر تعاىل قوم فرعون عىل جهة املثال لقريش(.  

]املحرر الوجيز: 573/7[

قال أبو الفرج عبد الرمحن بن عل ابن اجلوزي )ت:597هـ(: )قوله تعاىل: ﴿ۅ  ۅ  
 ۉ  ۉ﴾ وقرأ احلسن، وابن يعمر، وأبو عمران: ]يوَم ُتْبَطُش[ بتاء مرفوعة وفتح
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الطاء ]الَبْطَشُة[ بالرفع. قال الزجاج: املعنى: واذكر يوَم َنْبطِش، وال جيوز أن يكون منصوبًا 
بقوله: ﴿ې﴾، ألن ما بعد ﴿ې﴾ ال جيوز أن يعمل فيام قبلها. ويف هذا اليوم قوالن: 
أحدمها: يوم بدر، قاله ابن مسعود وُأيبُّ بن كعب وأبو هريرة وأبو العالية وجماهد والضحاك. 
والثاين: يوم القيامة، قاله ابن عباس واحلسن. والَبْطش: األخذ بقّوة(.  ]زاد املسري: 90/4[

قال أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد ابن األثري اجلزري )ت: 606هـ(: ) )خ 
م ت( عن مسوق بن األجدع -رمحه اهلل -: قال: كنّا جلوسًا عند عبد اهلل بن مسعود 
ا عند أبواب كندة  - وهو مضطجٌع بيننا - فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرمحن، إّن قاصًّ
املؤمنني منها كهيئة  الكفار، ويأخذ  بأنفاس  فتأخذ  الّدخان جتيء  آية  أّن  يقّص، ويزعم: 
الّزكام، فقال عبد اهلل - وجلس وهو غضبان-: يا أهّيا الناس، اتقوا اهلل، من علم منكم 
شيئًا فليقل بام يعلم، ومن ال يعلم، فليقل: اهلل أعلم، فإنه أعلم ألحدكم أن يقول ملا ال 

يعلم: اهلل أعلم، فإن اهلل تعاىل قال لنبّيه صىل اهلل عليه وسلم: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    
ٿ     ٿ   ٹ    ٹ     ٹ﴾ إّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مّلا رأى من الناس إدبارًا قال: 

اللهم سبٌع كسبع يوسف.

ويف رواية: أّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملا دعا قريشًا كّذبوه، واستعصوا عليه، 
فقال: اللهم أعنّي عليهم بسبٍع كسبع يوسف، فأخذهتم سنٌة حّصت كّل يشٍء، حتى أكلوا 
اجللود وامليتة من اجلوع، وينظر إىل السامء أحدهم، فريى كهيئة الّدخان، فأتاه أبو سفيان، 
فقال: يا حممد، إّنك جئت تأمر بطاعة اهلل وبصلة الّرحم، وإّن قومك قد هلكوا، فادع اهلل- 

عّز وجّل - هلم، قال اهلل تعاىل: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  
ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     ۀ      ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈۈ   ٴۇ    ۋۋ﴾.

قال عبد اهلل: أفيكشف عذاب اآلخرة؟!!

﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې﴾ فالبطشة: يوم بدٍر.

ويف رواية قال: قال عبد اهلل: إنام كان هذا؛ ألن قريشًا ملا استعصوا عىل النبي صىل اهلل عليه 
وسلم، دعا عليهم بسنني كسني يوسف فأصاهبم قحٌط وجهٌد، حتى أكلوا العظام، فجعل 
 الرجل ينظر إىل السامء فريى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من اجلهد، فأنزل اهلل عز وجل:
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قال:  ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں ںڻ﴾ 
قد  فإهنا  ملرض،  اهلل  استسق  اهلل،  رسول  يا  فقيل:  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فأيت 
هلكت. قال: ملرض؟ إنك جلريء فاستسقى هلم، فسقوا، فنزلت: ﴿ٴۇ    ۋ  ۋ﴾ 

فلام أصاهبم الرفاهية، عادوا إىل حاهلم، حني أصابتهم الرفاهية، فأنزل اهلل عز وجل ﴿ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې﴾ قال: يعني يوم بدر.

رّبه فكشف عنهم،  فدعا  إن كشفنا عنهم عادوا،  له:  فقيل  وفيها:  نحوه،  رواية   ويف 
ڳ  ڳ   گ   گ   ﴿گ   قوله:  فذلك  بدٍر،  يوم  منهم  اهلل  فانتقم  فعادوا، 

ڳڳ﴾ - إىل قوله - ﴿ې       ې   ې﴾. هذه رواية البخاري، ومسلم.
ڳ   ڳ   گ   گ   ﴿گ   قوله:  إىل  األوىل  الرواية  مثل  الرتمذي  رواية  ويف 
﴿ڻ   كقوله:  هذا  رواته:  أحد  قال  ڻ﴾  ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ    ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ  ۀ﴾ فهل يكشف عذاب اآلخرة؟ قد مىض البطشة والّلزام والدخان، 

وقال أحدهم: القمر، وقال اآلخر: الروم واللزام يوم بدٍر.

وقد أخرج البخاري يف أحد طرقه هذا الذي ذكره الرتمذي.

ويف أخرى للبخاري ومسلم قال: قال عبد اهلل: مخٌس قد مضني: الدخان، والّلزام، 
والروم، والبطشة، والقمر.

]رشح الغريب[

)بسبع كسبع( أراد بالسبع: سبع سنني التي كانت يف زمن النبي يوسف عليه السالم 
املجدبة التي ذكرها اهلل تعاىل يف القرآن.

)حصت( حلقت واستأصلت.

)قحط( القحط: احتباس املطر.

)جهده( اجلهد - بفتح اجليم -: املشقة.

)الرفاهية(: الدعة وسعة العيش(.  ]جامع األصول: 351-348/2[

املعنى  )وقيل:  القرطبي)ت:671هـ(:  اخلزرجي  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  قال 
اتق النار  اتق  تقول:  كام  العطف،  واو  فحذف  نبطش،  يوم  وارتقب  الدخان   وارتقب 
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العذاب. و»البطشة الكربى« يف قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو قول ابن عباس وأيب بن 
وابن  قاله احلسن وعكرمة  القيامة،  يوم  كعب وجماهد والضحاك. وقيل: عذاب جهنم 
عباس أيضا، واختاره الزجاج. وقيل: دخان يقع يف الدنيا، أو جوع أو قحط يقع قبل يوم 
القيامة. املاوردي: وحيتمل أهنا قيام الساعة، ألهنا خامتة بطشاته يف الدنيا. ويقال: انتقم 
اهلل منه، أي عاقبه. واالسم منه النقمة واجلمع النقامت. وقيل بالفرق بني النقمة والعقوبة، 
فالعقوبة بعد املعصية ألهنا من العاقبة. والنقمة قد تكون قبلها، قاله ابن عباس. وقيل: 

العقوبة ما تقدرت واالنتقام غري مقدر(.  ]اجلامع ألحكام القرآن: 134-133/16[

قال إسامعيل بن عمر ابن كثري القريش الدمشقي)ت:774هـ(: )وقوله تعاىل: ﴿ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې﴾ فس ذلك ابن مسعود بيوم بدر. وهذا قول مجاعة 
ممن وافق ابن مسعود عىل تفسريه الدخان بام تقدم، وروي أيضا عن ابن عباس ومجاعة من 

رواية العويف، عنه. وعن أيب بن كعب ومجاعة، وهو حمتمل.

والظاهر أن ذلك يوم القيامة، وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضا.

قال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا خالد احلذاء عن عكرمة قال: 
قال ابن عباس: قال ابن مسعود: البطشة الكربى: يوم بدر، وأنا أقول: هي يوم القيامة.

الروايتني  أصح  يف  وعكرمة  البرصي،  احلسن  يقول  وبه  عنه،  صحيح  إسناد  وهذا 
عنه(.  ]تفسري القرآن العظيم: 251/7[ 

ُيوطِيُّ )ت: 911 هـ(: )وأخرج ابن أيب  مْحَِن ْبُن َأيِب َبْكٍر السُّ يِن َعْبُد الرَّ قاَل َجاَلُل الدِّ
شيبة، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن مردويه عن ابن مسعود ريض اهلل عنه 

﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې﴾ قال: يوم بدر.

وأخرج ابن جرير، وابن مردويه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام مثله(.  ]الدر املنثور: 267/13[

ُيوطِيُّ )ت: 911 هـ(: )وأخرج عبد بن  مْحَِن ْبُن َأيِب َبْكٍر السُّ يِن َعْبُد الرَّ قاَل َجاَلُل الدِّ
محيد، وابن جرير عن أيب بن كعب وجماهد واحلسن وأيب العالية وسعيد بن جبري وحممد 

بن سريين وقتادة وعطية مثله(.  ]الدر املنثور: 267/13[

ُيوطِيُّ )ت: 911 هـ(: )وأخرج عبد بن محيد  مْحَِن ْبُن َأيِب َبْكٍر السُّ يِن َعْبُد الرَّ قاَل َجاَلُل الدِّ
عن احلسن ريض اهلل عنه قال: أن يوم البطشة الكربى يوم القيامة(.  ]الدر املنثور: 267/13[
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ُيوطِيُّ )ت: 911 هـ(: )وأخرج ابن أيب  مْحَِن ْبُن َأيِب َبْكٍر السُّ يِن َعْبُد الرَّ قاَل َجاَلُل الدِّ
بدر  يوم  أن قوله: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾  نتحدث  العالية قال: كنا  شيبة عن أيب 

والدخان قد مىض(.  ]الدر املنثور: 268/13[

عبد  )وأخرج  هـ(:  ُيوطِيُّ )ت: 911  السُّ َبْكٍر  َأيِب  ْبُن  مْحَِن  الرَّ َعْبُد  يِن  الدِّ َجاَلُل  قاَل 
مسعود:  ابن  قال  عباس  ابن  قال  قال:  عكرمة  عن  صحيح  بسند  جرير  وابن  محيد،   بن 

﴿ۉ  ۉ﴾: يوم بدر وأنا أقول: هي يوم القيامة(.  ]الدر املنثور: 268/13[

تعليقات: 

بالسرية  صلتها  فأّما  وبالعقيدة؛  النبوية  بالسرية  صلة  وهلا  تفسريية  املسألة  هذه   .1
وأّما  بدر،  وقعة  الكربى  بالبطشة  املراد  أّن  من  وغريه  مسعود  ابن  عن  روي  ما  فألجل 

تعّلقها بالعقيدة فألجل تعّلقها بأرشاط الساعة عىل أحد األقوال فيها. 

ومع ذلك فالنقول التي حتّصلت يل من كتب السرية وكتب العقيدة مل أجد فيها تفصياًل 
هلذه املسألة زائدًا عىل ما ُذكر يف دواوين السنة. 

2. بدأت بالنقول التي وجدهتا يف مجهرة التفاسري وهي النقول التي لّونت أسامء قائليها 
باألزرق، ثّم أضفت إليها نقوالً أخرى لّونت أسامء قائليها باألخرض. 

3. الذي حتّصل يل من النقول يف هذه املسألة عىل أصناف: 

وصحيح  البخاري،  وصحيح  أمحد،  اإلمام  مسند  من  نقول  السنة:  دواوين  فمن   -
مسلم، وجامع الرتمذي، وسنن النسائي، ومصنف ابن أيب شيبة.

وتفسري  جرير،  ابن  وتفسري  الرزاق،  عبد  تفسري  من  نقول  املسندة:  التفاسري  ومن   -
عطاء اخلراساين، وتفسري جماهد، وتفسري الثعلبي، والواحدي والبغوي. 

- ومن جوامع األحاديث والزوائد: نقول من جامع األصول. والدر املنثور.

- ومن رشوح األحاديث: نقول من رشح العيني، والقسطالين، وحممد حياة السندي، 
ومل أجد يف الرشوح األخرى زيادة تفصيل.

طالب،  أيب  بن  ملكي  اهلداية  من  نقول  السلف:  أقوال  تنقل  التي  التفاسري  ومن   -
اجلوزي، البن  املسري  وزاد  عطية،  البن  الوجيز  واملحرر  للاموردي،  والعيون   والنكت 
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وأحكام القرآن للقرطبي، وتفسري ابن كثري.

الطحاوي يف  بنقل مهّم أليب جعفر  - وبحثت يف كتب مجاعة من املحققني فظفرت 
كتابه »رشح مشكل اآلثار« فنقلته. 

- وبحث يف كتب احلديث فوجدت نقلني مهّمني أحدمها لدى أيب القاسم البغوي يف 
»نسخة طالوت« واآلخر لعّل بن اجلعد يف مسنده. 

- ومن اإلشارات التي أشار إليها بعض املفّسين قول ابن جرير: )وقد بّينّا الّصواب 
يف ذلك فيام مىض، والعّلة اّلتي من أجلها اخرتنا ما اخرتنا من القول فيه(. 

فبحثت عاّم أشار إليه فوجدته أراد به قوله يف مسألة املراد بالدخان املبني: )وبعد، فإنه 
ال فيام  غري منكر أن يكون أحّل بالكفار الذين توعدهم هبذا الوعيد ما توعدهم، ويكون حُمِ
يستأنف بعد بآخرين دخانا عىل ما جاءت به األخبار عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
ذلك  بأن  تظاهرت  قد  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  األخبار عن رسول  كذلك، ألن  عندنا 
كائن، فإنه قد كان ما َرَوى عنه عبد اهلل بن مسعود، فكال اخلربين اللذين ُرويا عن رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم صحيح.

وإن كان تأويل اآلية يف هذا املوضع ما قلنا، فإذ كان الذي قلنا يف ذلك أوىل التأويلني، 
فبني أن معناه: فانتظر يا حممد ملرشكي قومك يوم تأتيهم السامء من البالء الذي حيل هبم 

عىل كفرهم بمثل الدخان املبني ملن تأمله أنه دخان(.

4. رّتبت النقول عىل التسلسل التارخيي متهيدًا لدراستها يف مرحلة التحرير العلمي 
إن شاء اهلل تعاىل. 

5. هذا اجلمع يعّد مجعًا أّوليًا فقد يظهر للباحث بعد تأّمل أقوال املفّسين إشارة إىل 
مراجع أخرى فيضيفها إىل ما حتّصل له. 

أهل  ببعض  أّدى  وعكرمة  النخعي  إبراهيم  بني  خالف  املسألة  هذه  بسبب  وقع   .6
العلم إىل الطعن يف عكرمة، ودافع عنه ابن حجر يف مقدمة فتح الباري. 

قال ابن حجر: )قال األعمش عن إبراهيم: لقيت عكرمة فسألته عن البطشة الكربى؛ 
 فقال: يوم القيامة؛ فقلت: إن عبد اهلل - يعني ابن مسعود - كان يقول: »البطشة الكربى 
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يوم بدر«؛ فبلغني بعد ذلك أنه ُسئل عن ذلك فقال: يوم بدر(. 

ثم قال ابن حجر: )وأما طعن إبراهيم عليه بسبب رجوعه عن قوله يف تفسري البطشة 
الثناء عىل عكرمة ال  يوجب  هذا  أن  فالظاهر  ابن مسعود؛  به عن  أخربه  ما  إىل  الكربى 

القدح، إذ كان يظن شيئا؛ فبلغه عمن هو أوىل منه خالفه فرتك قوله ألجل قوله(.

6. التطبيقات:

أقوال  وامجع  التالية  املسائل  من  واحدة  مسألة  اخرت  ثّم  السابق  املثال  تأّمل   -
السلف فيها ورّتبها عىل نحو ما ذكر يف املثال: 

1. املراد بالذي بيده عقدة النكاح.
2. املراد بلهو احلديث.

3. املراد بالعذاب األدنى.
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الباب ال�شابع: جمع اأقوال علماء اللغة يف التف�شري

العنا�شر:
1. فوائد مجع أقوال علامء اللغة يف مسائل التفسري

2. فوائد مجع أقوال السلف يف املسائل اللغوية
3. أصل العلوم اللغوية وأقسام أدّلتها

4. أصناف علامء اللغة الذين تنقل أقواهلم يف مسائل التفسري
5. مراتب املصادر اللغوية

6. مثال عىل مجع أقوال علامء اللغة وترتيبها 
7. التطبيقات 
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1. فوائد جمع اأقوال علماء اللغة يف م�شائل التف�شري:

من املهارات التي حيتاجها املفّس كثريًا مهارة مجع أقوال علامء اللغة يف مسائل 
التفسري من مصادرها األصلية ليحقق بذلك فائدتني مهّمتني: 

إحدامها: مجع املادة اللغوية التي تعينه عىل إحسان دراسة املسألة. 
واألخرى: التحقق من صّحة ما نسب إىل علامء اللغة من األقوال يف التفسري.

وقد يقع اخلطأ يف نسبة بعض األقوال لبعض علامء اللغة ألسباب: 
منها: أن يكون القول منقوالً عنه باملعنى وُفهم منه ما مل يرده. 

ومنها: أن يكون القول مستخرجًا له مل يقل بنّصه، واخلطأ يف استخراج األقوال 
وارد. 

ومنها: أن يقع يف النسخة املنقول منها تصحيف أو حتريف فيقع اخلطأ يف نسبة 
ذلك القول للعامل. 

القول منقوال عنه بواسطة حمذوفة، ويكون منشأ اخلطأ  ومنها: أن يكون ذلك 
من الواسطة. 

ولكّل هذه األسباب أمثلة يأيت بياهنا بإذن اهلل تعاىل يف دورة »علل التفسري«، وإنام 
املقصود هنا أن يعرف املفّس أّن رجوعه إىل املصادر األصلية ألقوال علامء اللغة مما 
جينّبه الوقوع يف كثري من األخطاء املتعّلقة بنسبة األقوال إىل علامء اللغة مع الظفر 

بأقوال لعلامء اللغة يف املسألة التي يدرسها قد ال جيدها يف كثري من كتب التفسري.
بمراتب  معرفته  تنّمي  اللغوية  املسائل  ودراسة  بحث  عىل  املفّس  ومداومة 
اللغوية؛  عناياهتم  أوجه  وتنّوع  وتفاضلهم  اللغة  علامء  ومراتب  اللغوية،  املراجع 

فيعرف مظاّن بحث كّل مسألة ويأخذها عن أهلها.
وقد سبق ذكر العلوم اللغوية التي حيتاجها املفّس وأسامء املؤلفات يف كّل علم 

منها يف الباب اخلامس، ويف دورة طرق التفسري؛ بام يغني عن اإلعادة.
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2. فوائد جمع اأقوال ال�شلف يف امل�شائل اللغوية:

االحتجاج  عرص  أهل  من  والتابعني  الصحابة  أّن  املفّس  له  يتنّبه  أن  ينبغي  مما 
اللغوي، وأقواهلم حّجة لغوية مقبولة بثالثة رشوط:

1. أن يصّح اإلسناد إليهم.
2. وأن ُيؤَمن حلن الرواة.

3. وأن يكون مستند التفسري لغويًا.
ولذلك فإّن مجع أقوال السلف يف املسائل اللغوية مهّم، بل هو األصل لدراسة 
أقوال علامء اللغة؛ فإذا أمجع السلف عىل قول مل يصّح خمالفته لقول أحد من علامء 

اللغة، وال جيتمع يف مسألة واحدة إمجاع للسلف خيالفه إمجاع لعلامء اللغة.
فينبغي للباحث يف مسائل التفسري أن ينظر يف أقوال السلف قبل النظر يف أقوال 
أقوال  تعنى بجمع  التي  التفاسري  ينظر يف  أن  املرحلة  اللغة، ويكفيه يف هذه  علامء 
السلف وهي: تفسري ابن جرير، والثعلبي، ومكي بن أيب طالب، واملاوردي، وابن 

عطية، وابن اجلوزي، والقرطبي، وابن كثري.
فهذه التفاسري تكاد تكون حاوية جلميع أقوال السلف يف التفسري.

3. اأ�شل العلوم اللغوية واأق�شام اأدّلتها:

أصل العلم باللغة مستفاد من طريقة نطق العرب وأساليبهم وما يعرفونه من 
معاين املفردات واالشتقاق وترصيف الكلامت ودالئل اخلطاب اللغوي.

وما يذكره العلامء من األدّلة عىل املسائل اللغوية عىل نوعني: سمعي وقيايس.
من  حفظ  بام  أو  بمشافهتهم  العرب  عن  التلّقي  مصدره  كان  ما  فالسمعّي 

أشعارهم وأخبارهم.
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والقيايس ما كان عن اجتهاد يف إجراء ما مل ُيعرف بالسامع جمرى ما عرف به يف 
نظائره وأشباهه.

وإذا تعارض الدليل السمعي والقيايس فاملقّدم هو السمعي إال أن يكون املسموع 
لغة نادرة أو مهجورة أو له عّلة أخرى ترّده أو تضعفه.

ومن  القرآن  قراءات  من  مستفادًا  األوائل  اللغة  علامء  علم  أكثر  كان  ولذلك 
أوجه  من  يّطرد  فيام  القواعد  وتقعيد  كالمهم  عىل  والقياس  األعراب  مشافهة 

كالمهم. 
وقد ذكرت يف كتاب »طرق التفسري« طبقات علامء اللغة الذين هلم عناية بالتفسري 
اللغوي، ومعرفة هذه الطبقات مهّم يف تبنّي نشأة العناية بعلوم اللغة، وكيف بدأ 
أسامء  ومعرفة  وفصوهلا،  أبواهبا  بني  والتأليف  مسائلها،  وتصنيف  فيها،  التدوين 

علامء اللغة الذين ُتذكر أقواهلم يف مسائل التفسري واملسائل اللغوية. 

4. اأ�شناف علماء اللغة الذين تنقل اأقوالهم يف م�شائل التف�شري:

اللغوية  املسائل  بعض  بيان  يف  أو  القرآن  تفسري  يف  تكّلموا  الذين  اللغة  علامء 
املّتصلة باآليات القرآنية عىل ثالثة أصناف:

الصنف األول: الذين هلم كتب يف بيان معاين القرآن؛ كيحيى بن سالم البرصي 
والنحاس  والزجاج  قتيبة  وابن  املثنى  بن  معمر  عبيدة  وأيب  واألخفش  والفراء 

ونحوهم؛ فهؤالء ُيرجع إىل كتبهم لنقل أقواهلم.
الذين تنقل أقواهلم يف كتب التفسري وليس هلم تفاسري مفردة  والصنف الثاين: 
لكن هلم كتب معروفة؛ كاخلليل بن أمحد وسيبويه واألصمعي والنرض بن شميل 
وأيب عمرو الشيباين وأيب عبيد القاسم بن سالم وابن السكيت واملرّبد وثعلب وأيب 
عل القايل؛ فهؤالء يمكن الرجوع إىل كتبهم املطبوعة عند احلاجة إىل توثيق النقل 

عنهم يف املسائل التي تنقل أقواهلم فيها.
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فإذا وجدت قوالً منسوبًا لسيبويه يف بعض كتب التفسري، ودعت احلاجة للتحقق 
وإذا  بـ»الكتاب«،  املسّمى  املطبوع  كتابه  يف  البحث  فيمكن  إليه  النسبة  صّحة  منه 
دعت احلاجة لرشح ذلك القول فيمكن الرجوع إىل رشوح كتاب سيبويه كرشح 
أيب سعيد السريايف ورشح أيب عل الفاريس، وأليب حيان األندليس يف تفسريه »البحر 
املحيط« عناية ظاهرة بأقوال سيبويه، بل كان يدعو من يريد االشتغال بالتفسري إىل 

االعتكاف عىل كتاب سيبويه وتفّهمه. 
والصنف الثالث: الذين تنقل أقواهلم يف كتب التفسري وليس هلم كتب مطبوعة 
يف التفسري وال غريه كعيسى بن عمر الثقفي وأيب عمرو بن العالء ويونس بن حبيب 

الضبي؛ فهؤالء يرجع إىل أقواهلم من طريقني:
تالميذ  إمام  ولكّل  عنهم،  نقلوه  وما  تالميذهم  كتب  إىل  الرجوع  أحدمها: 

خمتّصون به ينقلون أقواله غالبًا يف كتبهم. 
واآلخر: الرجوع إىل معاجم اللغة التي اعتنت بجمع أقواهلم وما روي عنهم، 
يصّح  ملا  ومتييزًا  النقل  بطرق  اللغوية وأحسنها حتريرًا وعناية  املعاجم  أجود  ومن 
منها وما ال يصّح »هتذيب اللغة« أليب منصور األزهري، ومن أكثرها مجعًا ألقوال 

اللغويني: لسان العرب البن منظور، وتاج العروس للزبيدي. 

5. مراتب امل�شادر اللغوية: 

باعتبار  مراتب  إىل  اللغة  علامء  أقوال  منها  جُتمع  التي  املصادر  أنواع  سأرّتب 
سهولة البحث فيها ومجع األقوال منها؛ ألّن املقصود من دروس املهارات إحسان 

وتسهيل إجراءات بحث املسائل التفسريية ودراساهتا.
املرتبة األوىل: كتب معاين القرآن، وهي التي تعّد أصول مصادر التفسري اللغوي 

وهي من مظاّن بحث أكثر املسائل اللغوية يف التفسري. 
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ومن هذه الكتب: 
- تفسري القرآن ليحيى بن سالم البرصي.
- وجماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثنى 

- ومعاين القرآن، أليب زكريا الفراء.
- ومعاين القرآن، لألخفش األوسط. 

- وتأويل مشكل القرآن، البن قتيبة 
- ومعاين القرآن وإعرابه، أليب إسحاق الزجاج.

- ومعاين القرآن، أليب جعفر النحاس 
املرتبة الثانية: كتب غريب القرآن، ومن أمّهها:

- تفسري غريب القرآن، البن قتيبة 
- وغريب القرآن وتفسريه، لليزيدي

- ونزهة القلوب، البن عزيز السجستاين
- وياقوتة الرصاط، أليب عمر الزاهد 

- وتفسري املشكل من غريب القرآن، ملكي بن أيب طالب 
- والعمدة يف غريب القرآن له أيضًا. 

املرتبة الثالثة: كتب علامء اللغة املؤلفة أصاًل يف غري معاين القرآن؛ لكنّهم يذكرون 
يف تلك الكتب من مسائل التفسري اللغوي ما هو جدير باجلمع والدراسة، ككتب 
اخلليل بن أمحد وسيبويه والكسائي ومؤّرج السدويس وقطرب والفراء وأيب عبيدة 
وأيب عمرو الشيباين وأيب زيد األنصاري واألخفش واألصمعي وأيب عبيد القاسم 
قتيبة  وابن  السكري  سعيد  وأيب  السجستاين  حاتم  وأيب  السكيت  وابن  سالم  بن 

وإبراهيم احلريب واملرّبد وثعلب وابن األنباري وأيب منصور األزهري وغريهم. 
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وهذه الكتب قد ال يظفر بالنقول منها إال من كان له خربة يف البحث فيها ومعرفة 
مظاّن بحث املسائل.

وقد مجعنا بفضل اهلل تعاىل كتب املرتبة األوىل واملرتبة الثانية وما يتعلق بالتفسري 
اللغوي وصنّفناها عىل  التفسري  الثالثة يف مرشوع مجهرة  املرتبة  من كثري من كتب 

السور واآليات، ورّتبناها عىل التسلسل التارخيي.
فهذا املرشوع أرجو أن خيترص عىل الباحث كثريًا من اجلهد والوقت. 

أمّهها:  ومن  اللغوية،  باملسائل  أصحاهبا  يعنى  التي  التفاسري  الرابعة:  املرتبة 
الكّشاف،  عىل  الطيبي  وحاشية  اعتزالّياته،  من  التحّرز  مع  للزخمرشي  الكّشاف 
والبحر املحيط أليب حّيان، والدّر املصون للسمني احللبي، والتحرير والتنوير البن 

عاشور، وما مجع من تفسري ابن القّيم رمحه اهلل. 
فهذه التفاسري هي من مظاّن بحث كثري من املسائل اللغوية. 

املرتبة اخلامسة: املراجع املخصصة لكّل نوع من أنواع املسائل اللغوية، وهي: 
معاين املفردات واألساليب، والتفسري البياين، ومعاين احلروف، وإعراب القرآن، 

والرصف، واالشتقاق، والبديع.
وهذه األنواع قد ذكرت مراجعها يف الباب اخلامس، واملفّس حيتاج إىل دراسة 
وفصوله،  أبوابه  برتتيب  معرفة  عىل  ليكون  العلوم  هذه  من  علم  كّل  يف  خمترص 

وطبقات أئمته، وطرق بحث مسائله.
املسائل  من  كثري  مراجع  يف  عاّمة  األوىل  األربعة  املراتب  كتب  أّن  واخلالصة 

اللغوية، ثم يبحث من كتب املرتبة اخلامسة ما خيتّص بمسألته. 
وإذا مجع الباحث أقوال علامء اللغة من هذه املراتب اخلمسة ُرجي له أن يكون 
عىل اّطالع حسن واسع بمراجع املسألة التي يبحثها، يسّهل له دراستها، ويعينه عىل 

إحسان فهمها. 
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فيها،  البحث  اعتياد  األمر، لكن  أّول  للباحث كثرية يف  تبدو  قد  الكتب  وهذه 
واالستفادة من األعامل املوسوعية يف مجهرة العلوم وغريها مما خيترص له كثريًا من 

اجلهد والوقت. 

6. مثال على جمع اأقوال علماء اللغة وترتيبها 

معنى ال�شاخة يف قول اهلل تعاىل: ﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾

تنبيهات:

1. هذه املسألة تفسريية لغوية تتعلق ببيان معنى مفردة من مفردات القرآن، ولذلك 
فإّن البحث يف كتب املرتبة اخلامسة سيكون يف معاجم اللغة، بعد استيفاء كتب املراتب 

السابقة.

2. قبل مجع أقوال علامء اللغة نحتاج إىل معرفة أقوال السلف يف هذه املسألة، وألجل 
ذلك سنكتفي بالنقل عن الكتب التي تعنى بجمع أقوال السلف يف التفسري.

3. بدأت بجمع النقول أوال من مجهرة التفاسري )وهي النقول التي لّونت أسامء قائليها 
باللون األزرق(، ثّم أضفت إليها النقول التي لّونت أسامء قائليها باللون األمحر. 

4. النقول التي حتّصلت يل يف هذه املسألة: 

أ: من التفاسري التي تنقل أقوال السلف: جامع البيان البن جرير، والكشف والبيان 
للثعلبي، واهلداية ملكي بن أيب طالب، والنكت والعيون للاموردي، واملحرر الوجيز البن 

عطية، وزاد املسري البن اجلوزي، وأحكام القرآن للقرطبي، وتفسري ابن كثري. 

ب: ومن كتب املرتبة األوىل: معاين القرآن للفراء، ومعاين القرآن للزجاج، ومل أجد 
هلذه املسألة ذكرا يف جماز القرآن أليب عبيدة. 

- وملا كان املطبوع من تفسري حييى بن سالم البرصي غري تام رجعت إىل خمترصين له 
ومها: تفسري هود بن حمّكم، وتفسري ابن أيب زمنني، وقد اتفقت عبارتامها. 

- وأبو جعفر النحاس وصل يف »معاين القرآن« إىل سورة الفتح. 
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ج: ومن كتب املرتبة الثانية: غريب القرآن البن قتيبة، وياقوتة الرصاط لغالم ثعلب، 
وتفسري املشكل من غريب القرآن ملكي بن أيب طالب والعمدة له. 

د: ومن كتب املرتبة الثالثة: غريب احلديث أليب سليامن اخلطايب، وبصائر ذوي التمييز 
للفريوزآبادري. 

الكشاف،  الطيبي عىل  للزخمرشي، وحاشية  الكشاف  الرابعة:  املرتبة  ه�: ومن كتب 
البن  والتنوير  والتحرير  احللبي،  للسمني  املصون  والدر  حيان،  أليب  املحيط  والبحر 

عاشور. 

منصور  أليب  اللغة  وهتذيب  أمحد،  بن  للخليل  العني  اخلامسة:  املرتبة  كتب  ومن  و: 
األزهري، ومعجم مقاييس اللغة البن فارس، واملحكم البن سيده، ولسان العرب البن 

منظور، والقاموس املحيط للفريوزآبادي، وتاج العروس للزبيدي.

ويمّهد  فيها،  اللغة  أهل  بأقوال  اإلملام  يعني عىل  املسألة  اللغة يف هذه  أقوال  5. مجع 
لتحرير القول يف املعنى اللغوي.

املسائل  اللغويني يف  أقوال  املقصود توضيح فكرة مجع  بمثال واحد ألّن  اكتفيت   .6
اللغوية التي تعرض للمفّس، ثّم تكون بقّية األمثلة عىل هذا املنوال مع مراعاة اختالف 

الكتب يف املرتبة اخلامسة بحسب نوع املسألة. 

اأواًل: التعّرف على اأقوال ال�شلف يف امل�شاألة

يُّ )ت: 310هـ(: )وقوُلُه: ﴿ېئ  ېئ  ېئىئ﴾،  ُد ْبُن َجِريٍر الطَّرَبِ قاَل أبو جعفٍر حُمَمَّ
ا اْسٌم ِمْن أسامِء الِقيامِة، وَأْحَسُبها َمْأُخوَذٌة ِمْن قوهِلم: َصاَخ فالٌن لصوِت فالٍن،  َذَكَر أهنَّ
، فإْن َيُكْن  اخُّ إذا اْسَتَمَع لُه، إاِلَّ َأنَّ هذا ُيقاُل ِمنُه: هَو ُمِصيٌخ َلُه، ولعلَّ الصوَت هَو الصَّ

وِر. ذلَك كذلَك، فَينَْبِغي أْن يكوَن ِقيَل ذلَك لنَْفَخِة الصُّ

ِذْكُر َمن قاَل: هَو اْسٌم ِمْن أسامِء الِقياَمِة.

، عن ابِن عبَّاٍس يف َقْولِِه:  َثنِي علٌّ قاَل: َثنَا أبو صالٍِح قاَل: َثنِي معاوَيُة، عْن علٍّ - َحدَّ
ِعباَدُه(.   َرُه  وَحذَّ اهللُ  َعظََّمُه  القيامِة،  يوِم  أسامِء  ِمْن  هذا  قاَل:  ىئ﴾،  ېئ   ېئ   ﴿ېئ  

]جامع البيان: 24/ 124[
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قال أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي)ت:427هـ(: )فإذا جاءت الّصاخة 
)يعني صيحة القيامة، سّميت بذلك ألهنا تصّخ األسامع أي تبالغ يف إسامعها حتى كاد 

تصّمها(.  ]الكشف والبيان: 134/10[

قال مكي بن أيب طالب القييس)ت:437هـ(: )قوله تعاىل: ﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾، 
إىل آخر السورة.

أي: فإذا قامت القيامة، والصاخة: اسم من أسامء يوم القيامة.

قال ابن عباس: الصاخة: القيامة.

وقال عكرمة: هي النفخة األوىل.

والطامة الكربى: النفخة الثانية. فاألوىل يموت هبا كل حّي. والثانية حييى هبا كل ميت.

وقال احلسن: )يصيخ( هلا كل يشء، أي: يصمت هلا كل يشء.

والصاخة يف األصل الداهية.

قال الطربي: وأحسبها مأخوذة من قوهلم: صّخ فالن فالنًا: إذا أصمه. ولعل الصوت 
هو الصاخ. قال: فإن يكن ذلك كذلك، فينبغي أن يكون ذلك لنفخة الصور(.  ]اهلداية إىل 

بلوغ النهاية: 12 / 8067 - 8068[

قال عل بن حممد بن حبيب املاوردي)ت:450هـ(: )﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾ فيها قوالن:

قول  ومنه  احلسن،  قاله  الستامعها،  اخللق  يصيخ  التي  الثانية  النفخة  أهنا  أحدمها: 
الشاعر:

إص���اَخ���َة ال��ن��اش��ِد ل��ل��ُم��نْ��ِش��د          ُي���ِص���ي���ُخ ل��ل��نْ��ب��َأة َأْس���امع���ه
الفزع، قاله ابن عباس(.   إليها من  القيامة، إلصاخة اخللق  أنه اسم من أسامء  الثاين: 

]النكت والعيون: 209/6[

اسٌم  ىئ﴾:  )﴿ېئ   )ت:546هـ(:  األَْنَدُليِسُّ  َعطِيََّة  بِن  َغالِِب  بُن  احلَقِّ  َعْبُد  قاَل 
من أسامء يوم القيامة، واللفظة يف حقيقتها إنام هي لنفخة الّصور التي تصّخ اآلذان، أي: 
تصّمها، ويستعمل هذا اللفظ يف الداهية التي يصّم نبؤها اآلذان لصعوبتها، وهذه استعارٌة، 

وكذلك يف الّصيحة املفرطة التي يصعب وقعها عىل األذن(.  ]املحرر الوجيز: 8/ 542[
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قال أبو الفرج عبد الرمحن بن عل ابن اجلوزي)ت:597هـ(: )قوله تعاىل: ﴿ېئ  ېئ  
 . ُتِصمُّ  أي:  ًا،  َصخَّ تِصخُّ  الصاخة  قتيبة:  ابن  قال   . الثانية  الصيحة  وهي  ېئ  ىئ﴾ 
يقال: رجل أصخ، وأصلخ: إذا كان ال يسمع . والداهية صاخة أيضًا . وقال الزجاج: هي 
الصيحة التي تكون عليها القيامة، تصخ األسامع، أي: تصمها، فال تسمع إال ما تدعى به 

إلحيائها(.  ]زاد املسري: 403/4[

تعاىل:  )قوله  القرطبي)ت:671هـ(:  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو   قال 
﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾ ملا ذكر أمر املعاش ذكر أمر املعاد، ليتزودوا له باألعامل الصاحلة، 
وباإلنفاق مما امتن به عليهم. والصاخة: الصيحة التي تكون عنها القيامة، وهي النفخة 
من  ناس  وذكر  لألحياء.  به  يدعى  ما  إال  تسمع  فال  تصمها  أي  األسامع:  تصخ  الثانية، 
ومنه  إليه،  استمع  أي  كذا:  إىل  أصاخ  قولك:  من  األسامع،  هلا  تصيخ  قالوا:  املفسين 
احلديث: »ما من دابة إال وهي مصيخة يوم اجلمعة شفقا من الساعة إال اجلن واإلنس«. 

وقال الشاعر: 

إص����اخ����ة امل���ن���ش���د ل��ل��م��ن��ش��د          ي���ص���ي���خ ل���ل���ن���ب���أة أس���امع���ه
قال بعض العلامء: وهذا يؤخذ عىل جهة التسليم للقدماء، فأما اللغة فمقتضاها القول 
وقعتها.  بشدة  تصمها  أي  )صخا(:  اآلذان  تصخ  صيحة  الصاخة:  اخلليل:  قال  األول، 
وأصل الكلمة يف اللغة: الصك الشديد. وقيل: هي مأخوذة من صخه باحلجر: إذا صكه 

قال الراجز:
جت��ال��دي أن  ل��ك  ه��ل  ج���اريت  ج�����الدة ك��ال��ص��ك ب��اجل��الم��د          ي��ا 

ومن هذا الباب قول العرب: صختهم الصاخة وباتتهم البائتة، وهي الداهية. الطربي: 
وأحسبه من صخ فالن فالنا: إذا أصامه. 

قال ابن العريب: الصاخة التي تورث الصمم، وإهنا ملسمعة، وهذا من بديع الفصاحة، 
حتى لقد قال بعض حديثي األسنان حديثي األزمان:

أسمعا كان  وإن  الناعي  بك  ....          أص��مَّ   ....  ....  ....
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وقال آخر:
فرقتهم أي���ام  رّسه���م  الصمام          أص��ّم��ن��ي  ي��ورث  ب��سٍّ  سمعتم  فهل 

لعمر اهلل إن صيحة القيامة ملسمعة تصم عن الدنيا، وتسمع أمور اآلخرة(.  ]اجلامع 
ألحكام القرآن: 224/19[

﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ْبِن َكثرٍِي الُقَريِشُّ )ت: 774 هـ(:)  ْبُن ُعَمَر  قاَل إِْساَمِعيُل 
ىئ       ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب    جت   حت  خت  
مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث        حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  
مس  حص﴾؛ قال ابن عّباٍس: ﴿ېئ﴾: اسٌم من أسامء يوم القيامة، عّظمه اهللّ وحّذره 

عباده. 

قال ابن جريٍر: لعّله اسٌم للنّفخة يف الّصور. 

تصّخ  ألهّنا  بذلك؛  سّميت  القيامة،  يوم  صيحة  يعني  ﴿ېئ﴾؛  البغوّي:  وقال 
األسامع أي: تبالغ يف إسامعها حّتى تكاد تصّمها(.  ]تفسري القرآن العظيم: 8/ 325[

ُيوطِيُّ )ت: 911 هـ(: )أْخَرَج ابُن َجِريٍر  مْحَِن ْبُن َأيِب َبْكٍر السُّ يِن َعْبُد الرَّ قاَل َجاَلُل الدِّ
]الدر  القيامِة(.   َيْوِم  َأْساَمِء  ُة ِمن  اخَّ الصَّ َقاَل:  َعبَّاٍس  ابِن  ، عن  َعِلٍّ َطِريِق  ِمْن  امُلنِْذِر  وابُن 

املنثور: 15/ 254[

ثانيًا: جمع اأقوال اللغويني يف هذه امل�شاألة: 

قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي)ت:170هـ(: )صخ: الّصاّخُة: َصْيحٌة َتُصخُّ اآلذان 
عظيم.  وأمٍر  بداهيٍة  أي:  ٍة،  بصاخَّ اهلل  رماه  يقال:  العظيم،  األمر  هي  ويقال:  ها،  فُتِصمُّ

والغراُب َيُصخُّ بِمنْقاِره يف َدَبِر الَبعري، أي: َيْطَعُن فيه(.  ]العني: 135/4[

اُء )ت: 207هـ(: )وقوله عز وجل: ﴿ېئ ...﴾: القيامة(.   قاَل حَيَْيى ْبُن ِزَياٍد الَفرَّ
]معاين القرآن: 3/ 238[

القيامة،  )و﴿ېئ﴾:  276هـ(:  )ت:  ينََوِريُّ  الدِّ ُقَتْيَبَة  ْبِن  ُمْسِلِم  ْبُن  اهللِ  َعْبُد  َقاَل 
يسمع.  ال  كان  إذا  وأصلخ،  أصّخ  رجل  ويقال:  تصّم.  أي  صّخا،  تصّخ  صّخت 

و»الداهية«: صاّخة أيضا(.  ]تفسري غريب القرآن: 515[
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قال هود بن حمكم اهلواِريُّ )ت: ق3(: )قاَل: ﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾ وهي اسٌم ِمن 
َأْساَمِء الِقياَمِة، َأَصاَخ هلا اخللُق ِمن الَفَرِق(.  ]تفسري كتاب اهلل العزيز: 472/4[

اُج )ت: 311هـ(: )وقوله ﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾ التي  جَّ يِّ الزَّ ِ َقاَل إِْبَراِهيُم ْبُن السَّ
تكون عليها القيامة، تصّخ األسامع أي تصّمها فال يسمع إال ما يدعى فيه إلحيائها..(.  

]معاين القرآن: 5/ 287-286[

)و﴿ېئ﴾؛  345هـ(:  )ت:  الَبْغَداِديُّ  الَواِحِد  َعْبِد  بُن  ُد  حُمَمَّ َثْعَلٍب  ُغاَلُم  َقاَل 
القيامة(.  ]ياقوتة الرصاط: 556[

ة:  اخَّ قال أبو منصور حممد بن أمحد األزهري)ت:370هـ(: )صخ: َقاَل اللَّْيث: الصَّ
َيِصّخ  والغراب  طعنة.  َأي  ٌة،  صاخَّ ُأُذنه  يِف  اَم  َكَأنَّ َوُيَقال:  ها،  َفُتِصمُّ اآلذاَن  َتُصّخ  َصيحٌة 

بمنقاره يِف دبر اْلَبِعري، َأي َيطُعن، َوَنْحو َذلِك َكَذلِك.

َوَقاَل َأُبو إِْسَحاق يِف َقول اهلل جّل وعّز: ﴿ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾.

ها َفاَل تسمع إاِلَّ َما  تِي تكون َعنَْها الِقَيامة َتُصّخ األسامع، َأي ُتِصمُّ ْيَحة الَّ َقاَل: ِهَي الصَّ
ُتدَعى بِِه لإلحياء.

اهية: صاّخة. َوَقاَل َغريه: ُيَقال للدَّ

ء  يَشْ عىل  الُصْلبة  والَعَصا  باحلديد  ب  ْ الرضَّ  : خُّ الصَّ َقاَل:  األعرايّب،  اْبن  َعن  َثْعَلب 
ُمْصَمت(.  ]هتذيب اللغة: 293/6[

قال أبو سليامن مْحد بن حممد اخلطايب)ت:388هـ(: )يف َحِديِث ابن الزبري: »كان يف 
املسجد حفرة منكرة وجراثيم وتعاد؛ فأهاب الناس إىل بطحه، وأنه ملا أراد هدم البيت 
شق  من  العتلة  أخذ  مطيع  ابن  وأن  السامء،  من  صاّخة  ستصيبهم  أن  يرون  الناس  كان 

الربض الَِّذي يل دار بني محيد؛ فأقضه أمجع أكتع«

قال أبو سليامن: ... الصاخة الصاعقة وأصل الصخ الطعن(.  ]غريب احلديث: 2 / 563[

قال أمحد بن فارس بن زكريا الرازي)ت:395هـ(: ) )صخ( الصاد واخلاء أصل يدل 
ويقال:  اآلذان.  تصم  الصيحة  إهنا  يقال  الصاخة  ذلك  من  األصوات.  من  صوت  عىل 
 رضبت الصخرة بحجر فسمعت هلا صخا. ويقال: صخ الغراب بمنقاره يف دبرة البعري،
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إذا طعن(.  ]معجم مقاييس اللغة: 3 / 282[

وَصِخُيخها:  خرة  الصَّ )َصخُّ  املريس)ت:458هـ(:  سيده  بن  إسامعيل  بن  عل  قال 
َصوهَتا إِذا رضبتها بِحجر َأو َغريه، وكل َصوت من َوقع َصْخَرة عىل َصْخَرة َوَنْحوه َصخٌّ 

. ْت َتُصخُّ وَصِخٌيخ، َوقد َصخَّ

َأن  ا  فإمَّ ﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾  َتَعاىَل:  َقْوله  عبيد  َأُبو  فس  َوبِه  اْلِقَياَمة،  ُة:  اخَّ والصَّ
ا َأن يكون امْلصدر. ، َوإِمَّ يكون اْسم اْلَفاِعل من َصخَّ َيُصخُّ

: طعن يِف الدبر. وَصخَّ اْلُغَراب بمنقاره َيُصخُّ

ُة: َصْيَحة َتُصخُّ اأْلذن، َأي تطعنها فتصمها. اخَّ والصَّ

ة: الداهية(.  ]املحكم: 4 / 499[ اخَّ والصَّ

)﴿ېئ  ېئ  ېئ﴾  أيب زمنني)ت:399هـ(:  ابن  اهلل  بن عبد  اهلل حممد  أبو عبد  قال 
اْسٌم ِمْن َأَساَمِء اْلِقَياَمِة ُيصيُخ هَلَا اخْللق من الَفَرِق(.  ]تفسري القرآن العزيز: 97/5[

يُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب الَقْييِسُّ )ت: 437هـ(: )و﴿ېئ﴾؛ القيامة، وهي الداهية  َقاَل َمكِّ
أيضًا(.  ]تفسري املشكل من غريب القرآن: 294[

يف  ]العمدة  القيامة(.   )﴿ېئ﴾:  437هـ(:  )ت:  الَقْييِسُّ  َطالٍِب  َأيِب  ْبُن  يُّ  َمكِّ َقاَل 
غريب القرآن: 337[

قال أبو القاسم حممود بن عمر الزخمرشي)ت:538هـ(: )﴿ېئ  ېئ  ېئ﴾: يقال: 
صّخ حلديثه، مثل: أصاخ له، فوصفت النفخة بالصاخة جمازًا؛ ألن الناس يصخون هلا(.  

]الكشاف: 705/4[

)فوصفت  )قوله:  الطيبي)ت:743هـ(:  اهلل  عبد  بن  احلسني  الدين  رشف  قال   -
النفخة بالصاخة جمازًا(، الراغب: »الصاخة: شدة صوت ذي النطق، يقال: صخ يصخ 
الزجاج:  وقال  القيامة«،  عن  عبارة  ىئ﴾:  ېئ   ېئ   ﴿ېئ   تعاىل:  قال  صاخ،  فهو 
»الصاخة هي الصخة التي تكون عندها القيامة، تصخ األسامع، أي: تصمها فال تسمع 

إال ما تدعي به أحيائها« (.  ]فتوح الغيب: 16 / 302[
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بِاحْلَِديِد  ُب  ْ الرضَّ  : )الصخُّ اإلفريقي)ت:711هـ(:  منظور  ابن  مكرم  بن  حممد  قال 
ْخَرِة َوَصِخيُخها: صوهُتا إِذا  ْلَبِة َعىَل يشٍء ُمصمٍت. َوَصخُّ الصَّ َعىَل احْلَِديِد، َواْلَعَصا الصُّ
ِه. وكلُّ َصْوٍت ِمْن َوْقِع َصْخَرٍة َعىَل َصْخَرٍة َوَنْحَوُه: َصخٌّ وَصخيٌخ،  ْبَتَها بَِحَجٍر َأو َغرْيِ رَضَ
ُة: اْلِقَياَمُة،  ًة. والصاخَّ ْخَرَة بَِحَجٍر َفَسِمْعُت هَلَا َصخَّ ْبُت الصَّ ؛ َتُقوُل: رَضَ ت تصخُّ َوَقْد َصخَّ
ُة؛ فإِما َأن َيُكوَن اسَم اْلَفاِعِل ِمْن َصخَّ  اخَّ َ َأبو عبيَدة َقْوَلُه َتَعاىَل: َفإِذا جاَءِت الصَّ َوبِِه َفسَّ
تِي َتُكوُن فِيَها  ْيَحُة الَّ ُة ِهَي الصَّ اخَّ ، وإِما َأن َيُكوَن املصَدر؛ َوَقاَل َأبو إِسحاق: الصَّ َيُصخُّ
ها َفاَل َتَسَمَع إاِلَّ َما ُتْدَعى بِِه لإِلحياء. َوَتُقوُل: صخَّ الصوُت  اْلِقَياَمُة تُصخُّ األَسامَع َأي ُتِصمُّ

 . ا. َويِف ُنْسَخٍة ِمَن التَّْهِذيِب َأصخ إِصخاخًا، َواَل ِذْكَر َلُه يِف الثُّاَلثِيِّ ها َصخًّ األُُذَن َيُصخُّ

اَمِء؛  السَّ ِمَن  ٌة  َصاخَّ يصيبهم  َأن  الناس  َفَخاَف  اْلَكْعَبِة:  َوبِنَاِء  َبرْيِ  الزُّ اْبِن  َحِديِث  َويِف 
َصْيَحٌة  ُة  اخَّ الصَّ ِسيَدْه:  اْبُن  َقاَل  َها.  َوُتِصمُّ َتْقَرُعَها  َأي  األَسامع  َتُصخُّ  تِي  الَّ ْيَحُة  الصَّ ِهَي 
َة، ُيَقاُل كَأهنا يِف ُأذنه  اخَّ َيِت اْلِقَياَمُة الصَّ هِتَا؛ َوِمنُْه ُسمِّ َها لِِشدَّ َتُصخُّ األُذن َأي َتْطَعنَُها َفَتِصمُّ
ٌة َأي َطْعنٌَة. والغراُب يُصخُّ بِِمنَْقاِرِه يِف َدَبِر اْلَبِعرِي َأي َيْطَعُن؛ َتُقوُل ِمنُْه َصخَّ يصخ.  َصاخَّ

والصاخة: الداهية(.  ]لسان العرب: 3 / 33[

قال أبو حيان حممد بن يوسف األندليس)ت:745هـ(: )الصاخة، قال اخلليل: صيحة 
تصخ اآلذان صخا، أي تصمها لشدة وقعتها. وقيل: مأخوذة من صخه باحلجر إذا صكه. 

وقال الزخمرشي: أصاخ حلديثه مثل أصاخ له(.  ]البحر املحيط: 10 / 405[

أسامء  من  اسم  )الصاخة:  األندليس)ت:745هـ(:  يوسف  بن  حممد  حيان  أبو  قال 
القيامة يصم نبأها اآلذان، تقول العرب:

صختهم الصاخة ونابتهم النائبة، أي الداهية. 

وقال أبو بكر بن العريب: »الصاخة هي التي تورث الصمم، وإهنا ملسمعة، وهذا من 
بديع الفصاحة، كقوله:

فرقته�م أي�ام  رسه�م  الصم�ام          أصمه�م  ي�ورث  ب�س  س�معتم  فه�ل 

وقول اآلخر: 

َأْس�َمعا  كاَن  وإْن  النَّاع�ي  ب�ك  ....          َأَص�مَّ   ....  ....  ....  ....
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ولعمر اهلل إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور اآلخرة« انتهى(.  
]البحر املحيط: 10 / 410[

﴿ېئ﴾:  )قوله:  احللبي)ت:756هـ(:  السمني  يوسف  بن  أمحد  العباس  أبو  قال 
ه  َصخَّ ِمْن  مأخوذٌة  هي  وقيل:  َوْقَعتِها.  ِة  لِشدَّ ها  َتُصمُّ أي:  اآلذاَن،  َتُصخُّ  التي  يَحُة  الصَّ
النَّْفَخُة  فُوِصَفِت  أصاخ  مثَل  حلديثِه  »َصخَّ  الزخمرشي:  وقال  به.  ه  َصكَّ أي:  باحلَجِر، 
ُتْوِرُث  التي  ة:  اخَّ »الصَّ العريب:  ابن  وقال   . هلا«  ون  َيِصخُّ الناَس  ألنَّ  جمازًا؛  ة  بالصاخَّ

َمَم، وإهنا مَلُْسِمَعٌة، وهذا ِمْن بديع الفصاحة كقوله: الصَّ
ُفْرَقتِه�ْم �اَم  أيَّ ُه�ْم  رِسُّ ُه�ْم  َم�ام          أَصمَّ الصَّ ُي�ْوِرث  ب�ِسٍ  َس�ِمْعُتْم  فه�ل 

وقال: 
َأْس�َمعا كاَن  وإْن  النَّاع�ي  ب�ك  ....          َأَص�مَّ   ....  ....  ....  ....

أي:  حت﴾،  جت    يب     ىب   مب   خب   ﴿حب   قوُله  عليه  َيُدلُّ  حمذوٌف،  »إذا«  وجواُب 
اخُة اشتغَل كلُّ أحٍد بنفِسه(.  ]الدر املصون: 696-695/10[ التقديُر: فإذا جاَءِت الصَّ

قال جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي)ت:817هـ(: )قوله: ﴿ھ  ھ    ے   
ة من طَمْمت البِئر  ے   ۓ﴾، ويف عبس ﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾؛ ألَنَّ الطَّاّمة مشَتقَّ
اخة  الصَّ وسّميت  وتكِسه.  يشء  كّل  تكبِس  ا  ألهَنَّ طامة،  القيامة  وسّميت  كبسَتها.  إِذا 
)من  النَّائم  ينتبه  كام  النَّاس؛  ديد - ألَنَّ من شّدة صوهتا حييا  الشَّ الّصوت  ة:  والّصاخَّ  -
قبل  والفزع  الّصخ،  قبل  الطَّم  ألَنَّ  بالطَّامة:  النازعات  وُخّصت  الشديد.  الّصوت( 
ا بعدها. وهي الالحقة(.   ة؛ ألهَنَّ الّصوت، فكانت هي الّسابقة، وُخّصت )عبس( بالّصاخَّ

]بصائر ذوي التمييز: 1 / 499 - 500[

ُة: َصْيحٌة ُتِصمُّ  اخَّ قال جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي)ت:817هـ(: )والصَّ
هِتا، والقياَمُة، والداهيُة، وَصخَّ الُغراُب: َطَعَن يف َدْبَرِة الَبِعرِي(.  ]القاموس املحيط: 254[ لِشدَّ

ُب(  ْ : الرضَّ خُّ ) )الصَّ الزبيدي)ت:1205هـ(:  الرّزاق  - قال حمّمد بن حمّمد بن عبد 
: )َصْوُت  خُّ ٍء )ُمْصَمت. و( الصَّ باحلَديد عىل احلَديد، و )بيْشٍء ُصْلٍب( كالعصا )عىل( يَشْ
عىل  َصخرٍة  َوْقِع  من  َصوٍت  وكّل  غرِيه،  َأو  بَحجٍر  رَضْبَتها  إِذا  خيخ(،  كالصَّ ْخَرِة،  الصَّ
ًة. ْخَرَة بَحَجٍر فسَمْعُت هَلَا َصخَّ بت الصَّ صخرٍة ونحُوه. َوقد )َصّخت( َتُصّخ، َتقول: رَضَ
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اَمِء(،  ٌة من السَّ بري وبِناِء اْلَكْعَبة )فخاَف النّاُس َأن ُيِصيَبهم َصاخَّ )و( يِف َحِديث اْبن الزُّ
َيت  ُسمِّ ِمنُْه  )و(  َسّيده.  اْبن  َقاَله  لِشّدهتا(،  )ُتِصّم  َأي  األُذَن،  َتُصّخ  َصْيَحٌة(  ة:  اخَّ )الصَّ

اّخة، َوبِه فسَّ َأبو ُعَبْيَدة َقْوله َتَعاىَل: ﴿ېئ  ېئ  ېئىئ﴾.  )الِقيامُة( الصَّ

فإِّما َأن يكون اسَم اْلَفاِعل من َصّخ َيُصّخ، وإِّما َأن يكون املصدَر. 

َأي  األَسامَع  َتُصّخ  الِقيامة  فِيِه  تكون  اّلتي  يَحة  الصَّ ِهَي  الّصاّخة  إِسحاق:  َأبو  َوَقاَل 
ا.  َها َصخًّ ْوُت األُذَن َيُصخُّ ُتِصّمها َفاَل َتْسمع إاِلّ َما ُتْدَعى بِِه لإِلحياِء. َوتقول: َصخَّ الصَّ

َويِف ُنسخة من )التَّْهِذيب( َأَصّخ إِْصخاخًا.

َيت الِقَياَمة. اِهَية( الشديدُة، َوِمنْه ُسمِّ ة: )الدَّ اخَّ )و( يِف )األَساس(: الصَّ

ة، َأي َطنة. )و( ُيَقال: كَأّنه يِف ُأذنه صاخَّ

و )َصّخ الُغَراُب( َيُصّخ إِذا )َطَعن( بمنقاره )يِف دَبَرِة الَبِعري(، وَصخَّ َصِخيخًا، َوُهَو 
َصوُته إِذا َفِزَع. وَصخَّ حلَديثه: َأصاَخ َلُه.

َتنِي(.  ]تاج العروس: 7 / 289[ نِي فالٌن بَعظِيمة: رَماين هَبا وهَبَ َومن امَلجاِز: َصخَّ

قال حممد الطاهر بن عاشور)ت:1393هـ(: )الصاخة: صيحة شديدة من صيحات 
اإلنسان تصخ األسامع، أي تصمها.

يقال: صخ يصخ قارصا ومتعديا، ومضارعه يصخ بضم عينه يف احلالني. وقد اختلف 
أهل اللغة يف اشتقاقها اختالفا ال جدوى له، وما ذكرناه هو خالصة قول اخلليل والراغب 
وهو أحسن وأجرى عىل قياس اسم الفاعل من الثالثي، فالصاخة صارت يف القرآن علام 
بالغلبة عىل حادثة يوم القيامة وانتهاء هذا العامل، وحتصل صيحات منها أصوات تزلزل 
عندها  تبعث  التي  الصور  ونفخة  مثال،  باألرض  الكواكب  بعض  واصطدام  األرض 

الناس(.  ]التحرير والتنوير: 30 / 134 - 135[
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7. التطبيقات: 

اخرت مسألة من املسائل التالية، وامجع أقوال علامء اللغة فيها عىل نحو ما يف املثال: 
1. معنى »رضيع« يف قول اهلل تعاىل: ﴿ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ   ڇ﴾

2. معنى احلفدة يف قوله تعاىل: ﴿خب  مب  ىب  يب  جت  حت﴾
3. إعراب ﴿وئ  وئ  ۇئ﴾
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الباب الثامن: تخريج اأقوال املف�ّشرين

العنا�شر:
1. متهيد

2. املراد بتخريج أقوال املفّسين 
3. مراتب ختريج أقوال املفّسين

4. خمرج احلديث وخمرج األثر 
5. درجات التحقق من صّحة النسبة

6. أنواع نسبة األقوال
7. فوائد ختريج أقوال املفّسين

8. أصول معينة عىل التحقق من صّحة النسبة
9. األمثلة

10. التطبيقات
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1. متهيد: 

ختريج أقوال املفّسين من املهارات التي تشتد إليها حاجة املفّس؛ لكثرة األقوال 
املنسوبة إىل السلف وإىل علامء اللغة يف التفسري؛ فيحتاج املفّس إىل معرفة أصل تلك 
أحسن  إذا  ومراتب  وطرق  مراجع  املفّسين  أقوال  ولتخريج  ومصدرها،  النسبة 

الباحث معرفتها تيّس له أمر التخريج ومتّهر فيه بإذن اهلل تعاىل. 
فإذا ما عرض له قول منسوب إىل أحد من السلف أمكنه الفحص عنه، ومعرفة 
نسبة  التحقق من صحة  أمر مهّم وهو  إىل  التخريج مرقاة  إليه، وهذا  نسبته  أصل 
التفسري عىل  وأسانيد  األسانيد،  باحلكم عىل  السلف، وذلك  إىل  املنسوبة  األقوال 

ثالثة أصناف: 
1. أسانيد متفق عىل صّحتها. 
2. وأسانيد متفق عىل ضعفها.

3. وأسانيد خمتلف فيها.
ويف كّل صنف أسانيد مشتهرة تكثر مروياهتا يف كتب التفسري املسندة؛ ولالختالف 
فيها أسبابه وآثاره، ومعرفة املفّس بأقوال األئمة النّقاد يف تلك األسانيد، ومعرفة 
من  كثري  أحكام  استجالء  يف  تفيدانه  الطرق  تلك  من  يروى  ما  يف  األئمة  مناهج 

مرويات تلك األسانيد. 
وأرجو أن ييس اهلل تعاىل بسط احلديث عن »أسانيد التفسري« يف كتاب مستقّل. 
علم  وطالب  للمفّس  املهّمة  املعارف  من  املفّسين  أقوال  ختريج  أن  واملقصود 
التفسري، وإمهال التخريج يفيض إىل إمهال التحقق من صحة نسبة األقوال، فيقع 

الباحث يف أخطاء قادحة يف جودة بحثه. 
وما حيتاج فيه إىل التخريج والتحقق من صّحة النسبة يشمل:

1. املرويات من األحاديث النبوية وأقوال السلف يف التفسري.
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2. وأقوال علامء اللغة املتقدمني. 
كتب  يف  به  يستشهد  مما  وغريها  الشعرية  األبيات  من  اللغوية  والشواهد   .3

التفسري، فيحتاج إىل خترجيها، ومتييز صحيحها من منحوهلا.

2. املراد بتخريج اأقوال املف�ّشرين: 

ختريج أقوال املفّسين يطلق عىل معنيني: 
أحدمها: ختريج أقوال املفّسين من جهة الرواية، وذلك بذكر خمرجها األصل، 

وكيف نسبت هلم تلك األقوال، وهو املراد هنا. 
واملعنى الثاين: ختريج أقوال املفّسين من جهة الدراية، وهو ما يسّمى بالتوجيه، 

وأكثر ما يستعمل يف التخريج اللغوي ألقوال السلف يف التفسري. 
وهو املراد يف درس توجيه أقوال املفّسين. 

3. مراتب تخريج اأقوال املف�ّشرين: 

ختريج أقوال املفّسين له مراتب: 
املرتبة األوىل: ذكر الكتب املسندة التي روت ذلك القول باإلسناد، وهذه الكتب 
يعدل  مل  تيّست  املرتبة متى  أنواع سبق تفصيل احلديث عنها، وهذه  املسندة عىل 

عنها إىل غريها. 
واملرتبة الثانية: الرجوع إىل املصادر البديلة للمراجع األصلية املفقودة، واملصادر 

البديلة عىل درجتني: 
- الدرجة األوىل: مصادر تنقل القول بإسناده؛ فهذه حتّل حمّل املصدر األصل 

عند فقده إلمكان النظر يف رجال اإلسناد وأحواهلم وطرق روايتهم. 



مهارات التفسري 166

أن  تفيد  فهذه  األسانيد،  عن  جمّردًا  القول  تنقل  مصادر  الثانية:  والدرجة   -
لذلك القول أصاًل يف تلك الكتب املسندة املفقودة، وإن مل يقف عىل إسناده، لكنّها 

ال ُتعتمد يف التحقق من صّحة النسبة واحلكم عىل األسانيد. 
وهذه املرتبة رديفة للمرتبة األوىل وقد تشتد احلاجة إليها أحيانا. 

واملرتبة الثالثة: نقل ختريج العلامء هلذا القول وحكمهم عىل نسبته إن وجد، وهذا 
قد يوجد يف بعض كالم املحققني من أهل التفسري وال سيام يف الرسائل التفسريية 

املفردة. 
واملرتبة الرابعة: عزو نسبة القول إىل أقدم مصدر ذكره؛ فيقال: ذكره فالن من 
العلم  أهل  من  املحققني  كتب  بعض  يف  ذكر  القول  لذلك  كان  وإذا  إسناد،  غري 

فيضاف العزو إليهم.
وهذه املرتبة ال يصار إليها إال إذا مل يمكن التخريج بام قبلها من املراتب. 

واملعتمد من هذه املراتب ما أمكن الوقوف بداللته عىل اإلسناد، وما سواه فهو 
معترب يف إثبات أصل ذكر القول من غري اعتامد. 

4. خمرج احلديث وخمرج االأثر 

احلديث  بَمخرج  املراد  يعرف  أن  املفّسين  أقوال  بتخريج  يعنى  ملن  املهّم  من 
املروي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، وخمرج األثر املروي عن أحد من السلف يف 

التفسري.
واملخَرج هو الراوي الذي تدور عليه أسانيد الرواية ثم تتفق من لدنه إىل منتهى 

اإلسناد، والقدر الذي تتفق فيه األسانيد يسّمى أصل اإلسناد. 
أخربك  »أال  مرفوعًا:  عنه  اهلل  ريض  مالك  بن  أنس  حديث  ختريج  ذلك:  مثال 

بأفضل القرآن«. 
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هذا احلديث بحثت عنه يف كتب أهل احلديث فوجدت النقول التالية: 
اهلل  عبيد  )أخربنا  النسائي)ت:303هـ(:  بن شعيب  أمحد  الرمحن  عبد  أبو  قال 
املغرية،  بن  ثنا سليامن  قال:  املعني،  احلميد  بن عبد  عيل  ثنا  قال:  الكريم،  بن عبد 
عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يف مسرٍي له فنزل 
أخربك  »أال  فقال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  إليه  فالتفت  جانبه  إىل  رجل  ونزل 

بأفضل القرآن؟!«. 
قال: فتال عليه ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾ (.  ]السنن الكربى: 5 / 11[
البستي)ت:354هـ(: )أخربنا احلسن بن سفيان،  أبو حاتم حممد بن حبان  قال 
حدثنا أمحد بن آدم غندر، حدثنا عيل بن عبد احلميد املعني، حدثنا سليامن بن املغرية، 
عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يف مسري فنزل 
فمشى رجل من أصحابه إىل جانبه فالتفت إليه فقال: »أال أخربك بأفضل القرآن؟!«. 
قال: فتال عليه ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾(.  ]صحيح ابن حبان: 3 / 51[
)أخربنا  النيسابوري)ت:405هـ(:  احلاكم  اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  قال 
احلسني بن احلسن بن أيوب، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا عيل بن عبد احلميد املعني، 
ثنا سليامن بن املغرية، عن ثابت، عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: كان النبي 
صىل اهلل عليه و سلم يف مسري فنزل ونزل رجل إىل جانبه قال: فالتفت النبي صىل 

اهلل عليه وسلم فقال: »أال أخربك بأفضل القرآن؟!«.
قال: فتال عليه ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾. 

هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم و مل خيرجاه(.  ]املستدرك: 1 / 560[
قال أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي)ت:458هـ(: )أخربنا أبو احلسني عل بن 
حممد بن عبد اهلل بن برشان، أنا أبو عل الصفار هو إسامعيل بن حممد، ثنا موسى 
بن احلسن الشبل، ثنا عيل بن عبد احلميد املعني، ثنا سليامن بن املغرية، عن ثابت، 
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عن أنس بن مالك قال: كان النبي صىل اهلل عليه و سلم يف مسري فنزل يميش رجل 
من أصحابه إىل جانبه؛ فالتفت إليه النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: »أال أخربك 

بأفضل القرآن؟!«.
قال: فتال عليه ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾(.  ]شعب اإليامن: 2 / 444[
قال ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقديس)ت:643هـ(: )أخربنا أبو جعفر 
احلداد  أمحد  بن  احلسن  أن  بأصبهان  اهلل  رمحه  الصيدالين  نرص  بن  أمحد  بن  حممد 
أخربهم وهو حارض، أنبأ أمحد بن عبد اهلل، أنبا عبد اهلل بن جعفر بن فارس، أنبا 
إسامعيل بن عبد اهلل، ثنا عيل بن عبد احلميد، ثنا سليامن، عن ثابت، عن أنس قال: 
كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يف مسري فنزل من أصحابه رجل يميش إىل جانبه؛ 

فالتفت إليه النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: »أال أخربك بأفضل القرآن؟!«.
فتال ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾(.  ]األحاديث املختارة: 5 / 98[

النسائي يف السنن الكربى وابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف  رواه  التخريج: 
املستدرك والبيهقي يف شعب اإليامن وضياء الدين املقديس يف األحاديث املختارة 
كلهم من طريق عل بن عبد احلميد املعني قال: حدثنا سليامن بن املغرية، عن ثابت 

البناين، عن أنس بن مالك به. 
توضيحات: 

- خمرج احلديث: هذا احلديث تدور أسانيده عىل عل بن عبد احلميد املعني ثم 
تتفق فيام بعده؛ فيكون خمرج احلديث عل بن عبد احلميد.

- وأصل اإلسناد: اجلزء الذي تشرتك فيه األسانيد، وهو هنا عل بن عبد احلميد 
قال: حدثنا سليامن بن املغرية عن ثابت عن أنس. 

سلسلة  يف  رجل  آخر  وهو  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي  اإلسناد:  ومنتهى   -
اإلسناد. 
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﴿ھ  ے  ے   مثال آخر: ختريج قول جماهد بن جرب يف تفسري قول اهلل تعاىل: 
ۓ  ۓ     ڭ  ڭ﴾ قال: )مجوع كثرية(.

هذا القول بحثت عن مصادر نسبته إىل جماهد يف الكتب املسندة فوجدت النقول 
التالية: 

القّواس  بن حمّمٍد  أمحد  )ثنا  ْمِلُّ )ت:295هـ(:  الرَّ َنرْصٍ  بِن  َأمحَد  بُن  ُد  حُمَمَّ قاَل 
املّكّي، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أيب نجيٍح، عن جماهٍد يف قوله عّز 
وجّل: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ﴾ قال: مجوٌع كثريٌة(.  ]جزء تفسري مسلم 

بن خالد الزنجي: 79[

يُّ )ت: 310هـ(: )حّدثني حمّمد بن عمٍرو،  ُد ْبُن َجِريٍر الطَّرَبِ قاَل أبو جعفٍر حُمَمَّ
قال: حّدثنا أبو عاصٍم، عن عيسى، عن ابن أيب نجيٍح، عن جماهٍد، يف قول اهللّ عّز 

وجّل: ]قتل معه رّبّيون كثرٌي[ قال: مجوٌع كثريٌة.
- حّدثني املثنّى، قال: حّدثنا أبو حذيفة، قال: حّدثنا شبٌل، عن ابن أيب نجيٍح، 

عن جماهٍد، مثله(.  ]جامع البيان: 6 / 109[
)حدثنا  النيسابوري)ت:318هـ(:  املنذر  بن  إبراهيم  بن  حممد  بكر  أبو  قال 
موسى بن هارون، قال: حدثنا عبد األعىل، قال: حدثنا مسلم، عن ابن أيب نجيح، 
عن جماهد: ﴿ۓ  ۓ     ڭ  ڭ﴾ قال: مجوع كثرية(.  ]تفسري القرآن: 1 / 420[ 

التخريج: رواه مسلم بن خالد الزنجي وابن جرير وابن املنذر من طرق عن ابن 
أيب نجيح عن جماهد. 

توضيحات: 
- تدور أسانيد هذا األثر عىل ابن أيب نجيح ثم تتفق فيام بعده؛ فكلها تتفق عىل 

أن ابن أيب نجيح روى هذا األثر عن شيخه جماهد باللفظ املذكور »مجوع كثرية«. 
خمرج األثر: ابن أيب نجيح.
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وأصل اإلسناد: ابن أيب نجيح عن جماهد.
ومنتهى اإلسناد: جماهد، وهو آخر رجل يف سلسلة اإلسناد. 

واملتون متفقة وهي األلفاظ التي قاهلا من انتهى إليه اإلسناد. 
حاالت أخرى: 

1. إذا دارت األسانيد عىل رجل ثم اختلفت فيام بعده فهذا اختالف يف األسانيد 
فينظر يف الرواة عن ذلك الشيخ ويصنف االختالف، ويعامل كل صنف كأنه خمَرج 

مستقل. 
2. املتون التي تروى بأصل السند هلا أربع حاالت: 

أ: أن تتفق عىل لفظ واحد؛ وهذا هو األصل. 
ب: أن تكون األلفاظ متقاربة واملعنى واحد؛ فيقال: رووه بألفاظ متقاربة. 

ج: أن تكون األلفاظ متقاربة لكن يقع يف بعض الروايات زيادات أو نقص؛ 
فيشار إىل تلك الزيادات أو إىل ذلك النقص ومن رواه.

رواية  وترجيح  الرواة  أحوال  يف  النظر  يقتيض  وهذا  املتون،  ختتلف  أن  د: 
األوثق.

3. إذا كان اإلسناد فردًا، أي مل يعثر الباحث بعد بحثه إال عىل إسناد واحد فقط 
يف كتاب من الكتب املسندة؛ فهنا له خياران يف التخريج: 

أحدمها: أن يذكر اإلسناد تامًا من املصنّف إىل منتهى اإلسناد. 
النسخة  إسناد  وهو  اإلسناد،  أصل  مقام  يقوم  ما  عىل  يقترص  أن  واآلخر: 
التفسريية التي يروي منها املفّس امُلسنِد، وهذا إذا كان للباحث معرفة بالنسخ 
التفسريية التي يروي منها أصحاب التفاسري املسندة، وسيأيت تفصيلها يف دورة 

»أسانيد التفسري« إن شاء اهلل تعاىل. 
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5. درجات التحقق من �شّحة الن�شبة

التحقق من صحة النسبة عىل درجتني:
الدرجة األوىل: التحقق من وجود نسبة القول إىل املفّس من السلف يف مصدر 

أصيل أو بديل، وهو ما يعرف بتخريج القول من جهة الرواية.
الدرجة الثانية: التحقق من صّحة إسناد ذلك القول إليه، وصّحة االستخراج إن 

كان القول مستخرجًا له، مل يقل بنّصه. 
دراية  عىل  يكونوا  مل  ولو  الباحثني،  ألكثر  ممكنة  التحقق  من  األوىل  والدرجة 
وطرق  الرواة  وأحوال  األسانيد  يف  النظر  تتطّلب  ال  ألهنا  األسانيد؛  عىل  باحلكم 
الرواية، وإنام تتطّلب التحقق من وجود نسبة القول إىل ذلك العامل يف مصدر أصيل 

أو بديل.
- مثال ذلك: قد جيد الباحث قوالً منسوبًا إىل ابن عباس يف تفسري ابن عطية أو 
تفسري املاوردي أو تفسري ابن اجلوزي أو غريها من التفاسري التي تعّد مصادر ناقلة، 
وهؤالء العلامء مل يرووا ذلك القول باإلسناد إىل ابن عباس، وإّنام نقلوه عنه اعتامدًا 
ناقلة عن املصادر األصيلة؛ وحذفوا  عىل ما وجدوه يف مصادر أصيلة أو مصادر 
اإلسناد اختصارًا؛ فالتحقق عىل الدرجة األوىل هو ختريج ذلك القول بالرجوع إىل 
املصادر التي ذكرته باإلسناد، وعرفنا نّص القول وسياقه، وسبب نسبته إليه؛ وهل 

هو قول منصوص أو مستخرج. 

6. اأنواع ن�شبة االأقوال يف التف�شري:

من املهّم التنّبه إىل أن األقوال املنسوبة إىل املفّسين عىل نوعني:
وهذه  كالمهم،  نّص  هي  التي  األقوال  وهي  منصوصة،  أقوال  األول:  النوع 
األقوال من املهّم للباحث أن جيمع طرقها ليتعّرف عىل سياقاهتا؛ ألن من األقوال 

املنصوصة ما جُيتزأ من سياقه، ويورد يف غري بابه؛ فيفيد معنى غري مراٍد لقائله.
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بنّصها؛ لكنّها ُفهمت  أقوال مستخرجة عىل أصحاهبا؛ مل يقولوا  الثاين:  والنوع 
من قّصة وقعت هلم، أو من نّص آخر عىل مسألة أخرى ففهم من ذلك النص أنه 
يلزم منه أن يقول يف هذه املسألة بكذا وكذا، أو بطرق أخرى من طرق االستخراج.
ولزومه  عليه  الداللة  لظهور  ظاهر؛  استخراج  هو  ما  منه  األقوال  واستخراج 
العلامء عىل نسبته،  النوع قد جرى عمل  التزامه به، فهذا  لقول صاحبه مع ظهور 

ومع هذا فيفّضل عند السعة والبسط أن يبنّي أنه قول مستخرج.
ومنه استخراج غري ظاهر؛ إما خلفاء وجه الداللة، أو عدم ظهور وجه اللزوم، أو 
عدم ظهور التزامه؛ وهذا االستخراج ال يصّح أن ينسب إىل العامل القول بموجبه؛ 
وقد تساهل يف ذلك بعض املفّسين، ومنهم من َيستخرج القول؛ فينُقل عنه ويشيع.

7. فوائد تخريج اأقوال املف�ّشرين: 

ختريج أقوال املفّسين له فوائد جليلة: 
منها: أّنه يعّرف املفّس بأصل حكاية هذا القول وسبب نسبته. 

ومنها: أّنه يكشف له كثريًا من أخطاء نسبة األقوال. 
ومنها: أّنه يعّرفه بسياق ذلك القول األصل. 

ومنها: أّنه ينقله إىل مرتبة االستعداد للحكم عىل اإلسناد والتحقق من صّحة النسبة.
ومنها: أّنه يبنّي له علل حكاية األقوال باالختصار والنقل باملعنى واالجتزاء. 

ومنها: أّنه يوّسع مداركه ويعّرفه باملصادر األصلية والبديلة ومراتبها، ومناهج 
العلامء يف حكاية األقوال. 

ومنها: أّنه يبرّصه بطرق استخراج األقوال وأسبابه. 
ومنها: أّنه يكشف له خطأ بعض دعاوى اإلمجاع واالتفاق والنسبة إىل مجهور 

املفّسين. 
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ومنها: يوقفه عىل بعض حجج املفّسين التي مل تذكر يف املصادر الناقلة. 

اأمثلة على فوائد تخريج اأقوال املف�ّشرين: 

املثال األول: أقوال العلامء يف املراد بالسبع الطوال:
تعاىل ﴿ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   اهلل  قول  تفسري  املاوردي )ت:450هـ( يف  قال   .1
البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام  ۅ﴾: )الثاين: أهنا السبع الطَول: 
واألعراف ويونس، قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبري وجماهد(.  ]النكت 

والعيون: 170/3[

2. قال ابن عطية )ت:541هـ( يف تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
وابن  عمر  وابن  عنهام  اهلل  ريض  عباس  ابن  )قال  ې﴾:  ۉ    ۉ    ۅ  
عمران  وآل  البقرة  الطوال:  السبع  هي  هنا  »السبع«  جبري:  وابن  وجماهد  مسعود 
والنساء واملائدة واألنعام واملص واألنفال مع براءة، وقال ابن جبري: بل السابعة 

يونس وليست األنفال وبراءة منها(.  ]املحرر الوجيز: 316-315/5[
3. قال العيني )ت:855هـ(: )وقال قوم: إن الّسبع املثاين هي الّسبع الطوال، 
والّتوبة  واألنفال  واألعراف  واألنعام  واملائدة  والنّساء  عمران  وآل  البقرة  وهي: 
وابن  عمر  ابن  قول  وهو  بسملة،  بينهام  تكتب  مل  وهلذا  واحدة،  سورة  ومها  مًعا، 

عّباس وسعيد بن جبري والّضّحاك(.  ]عمدة القاري: 12/19[
الدراسة والتخريج:

الصحابة عىل  إىل عدد من  الطوال ونسبة ذلك  السبع  تعيني  النقول  - يف هذه 
قولني خمتلفني.

- هذه املصادر مصادر ناقلة وليست أصيلة يف حكاية األقوال ونسبتها؛ فينبغي 
السنة،  دواوين  ويف  املسندة  التفسري  كتب  يف  األقوال  هذه  أصول  عن  نبحث  أن 

ويمكن االستعانة بجمهرة التفاسري.
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- بعد البحث ظهر لنا ما ييل:
1. ابن عمر وابن مسعود مل يفّصال ما هي سور السبع الطوال، وإنام روى عنهام 

ابن جرير قوهلام بأن السبع املثاين هي السبع الطوال.
عن  يامٍن،  ابن  حّدثنا  قال:  كريٍب،  أبو  )حّدثنا  310هـ(:  )ت:  جرير  ابن  قاَل 

سفيان، عن يونس، عن ابن سريين، عن ابن مسعوٍد، يف قوله: ﴿ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ﴾ قال: »الّسبع الّطول«.

- حّدثنا أبو كريٍب، قال: حّدثنا ابن يامٍن، عن سفيان، عن سعيٍد اجلريرّي، عن 
رجٍل، عن ابن عمر، قال: »الّسبع الّطول«(.  ]جامع البيان: 107/14[

الرواة  أحد  الطوال ونيس  السبع  من  ذكر سّت سور  عنه  روي  عباس  ابن   .2
السورة السابعة؛ فقد )روى ابن جرير من طريق عن إرسائيل بن يونس، عن أيب 

إسحاق، عن مسلٍم البطني، عن سعيد بن جبرٍي، عن ابن عّباٍس، يف قوله: ﴿ۋ  
ۅ  ۅ﴾ قال: »البقرة، وآل عمران، والنّساء، واملائدة، واألنعام، واألعراف« قال 
إرسائيل: وذكر الّسابعة فنسيتها(. وقد رواه النسائي يف »السنن الكربى« بنحوه من 

دون قول إرسائيل واقترص عىل ذكر السور الست عىل اختالف يف الرتتيب.
3. جماهد بن جرب روى عنه ابن جرير يف تفسري قول اهللّ تعاىل: ﴿ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې﴾ قال: )من القرآن الّسبع الّطول، الّسبع األَُول(، ومل 
يعّدد هذه السور، وهذا قد حُيمل عىل ما استقّر من ترتيب السور عىل مجع عثامن 

ريض اهلل عنه، وهو قول خمالف ملا ذكر يف املصادر السابقة.
حاتم  أيب  وابن  جرير  وابن  عبيد  أبو  عنه  روى  فقد  جبري  بن  سعيد  وأما   .4
واألنعام  واملائدة  والنساء  عمران  وآل  البقرة  هي  الطوال  السبع  أن  والبيهقي 

واألعراف ويونس.
قيس،  بن  عطية  األوائل:  األمصار  قراء  من  جبري  بن  سعيد  قول  بمثل  وقال 
وشداد بن عبيد اهلل، وحييى بن احلارث الذماري، وقد أسند ذلك عنهم أبو عبيد 
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القاسم بن سالم.
وهذا التعداد موافق ملا نقله املاوردي وابن عطية، وخمالف ملا نقله العيني.

5. وأما الضّحاك فروى عنه ابن جرير بإسناد فيه جمهول حيث قال ابن جرير: 
سمعت  قال  عبيٌد،  حّدثنا  يقول:  معاٍذ،  أبا  سمعت  قال:  احلسني،  عن  )ُحّدثت 
الّضّحاك، يقول يف قوله: ﴿ۋ  ۅ  ۅ﴾ »يعني الّسبع الّطول« (. فهذه الرواية 

عىل ما فيها من االنقطاع مل يسّم فيها الضحاك أسامء السور السبع الطوال.
6. فتلّخص مما سبق ما ييل:

إنه ُروي عن هؤالء الصحابة والتابعني هو  ُيقال:  الذي يسوغ أن  القدر  أّن  أ: 
قوهلم بأن املراد بالسبع من املثاين هي السبع الطوال.

ب: خطأ ما نسبه العيني إىل سعيد بن جبري.
ابن مسعود وابن عمر وابن  ابن عطية والعيني إىل  الذي نسبه  القول  ج: خطأ 

عباس وجماهد يف تعداد سور السبع الطوال.
د. أنه ال يصّح أن ينسب تعداد سور السبع الطوال إىل ابن مسعود وابن عمر 

والضحاك؛ وأما البقية فقد رويت عنهم آثار يف تعدادها.
ه�: أن نسبة هذا القول إىل جماهد فيها خمالفة لظاهر لفظه؛ ونحتاج إىل الوقوف 

عىل رواية ابن أيب حاتم هلذا األثر عن جماهد فهي من اجلزء املفقود من تفسريه.
املشتهرة  من قصته  املسألة  قول يف هذه  عباس  يستخرج البن  أن  ُيمكن  تنبيه: 
وإىل  املثاين،  من  وهي  األنفال  إىل  عمدتم  أن  عىل  محلكم  »ما  له:  وقوله  عثامن  مع 
براءة وهي من املئني، فقرنتم بينهام ومل تكتبوا بينهام سطر بسم اهلل الرمحن الرحيم، 
والرتمذي  داوود  وأبو  أمحد  اإلمام  رواها  وقد  الطوال؟«.  السبع  يف  فوضعتموها 
والنسائي وغريهم من طريق عوف بن أيب مجيلة عن يزيد الفاريس عن ابن عباس، 

ويزيد خمتلف فيه.
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فهذا األثر عن ابن عباس يوافق ما روي عن سعيد بن جبري.
املثال الثاين: أقوال السلف يف املراد بالنفاثات يف العقد.

جماهد  قال  ڃ﴾  ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ﴿ڄ   )وقوله:  كثري:  ابن  قال 
رقني  »إذا  جماهد:  قال  السواحر«،  »يعني  والضحاك:  وقتادة  واحلسن  وعكرمة 

ونفثن يف العقد«(.
الدراسة والتخريج:

- هذا الكالم إذا قرأه طالب العلم ألول وهلة قد يفهُم منه إمجاَع املفسين عىل 
أن املراد بالنفاثات: النساء السواحر، ألنه نقل هذا التفسري عن هؤالء األئمة ومل 

يذكر قوالً غريه.
- وهذا الكالم اخترصه ابن كثري من تفسري ابن جرير لكنه كان اختصارًا غري 
دقيق، ولعل مما يعتذر له به أن ابن جرير صّدر تفسريه للنفاثات بأهنن السواحر ثم 

قال: )وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل(.
ثم أورد آثارًا عن هؤالء األئمة، لكن هذه اآلثار ليس فيها نص عىل أن املراد 

بالنفاثات السواحر إال ما رواه عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم.
1. فاحلسن البرصي قال: )السواحر والسحرة(.

قال:  ڃ﴾  ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ﴿ڄ   تعاىل:  قوله  تال  ملا  وقتادة   .2
)إياكم وما خالط السحر من هذه الرقى(.

وجماهد قال يف تفسري النفاثات: )الرقى يف عقد اخليط(.
وعكرمة قال: )األَُخُذ يف ُعَقد اخليط( األَُخذ مجع ُأخذة، وهي أخذة السحر.

فهؤالء كلهم مل ينصوا عىل أن النفاثات السواحر.
عىل أن اإلسناد إىل جماهد وعكرمة فيه جابر بن يزيد اجلعفي وهو رافيض متهم 

بالكذب.
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بل قول احلسن البرصي )النفاثات: السواحر والسحرة(، خارج عن هذا القول.
وجماهد وعكرمة وقتادة ال يصح أن ُينسب إليهم هذا القول.

وقول ابن كثري عن جماهد أنه قال: )إذا رقني ونفثن يف العقد( هذا نقل باملعنى، 
وفيه جتّوز أداه إليه اختياره للقول ثم اعتامده وحكايته عن هؤالء األئمة ثم تغيري 

الضمري ألجل أن يتناسب مع ذلك.
ونص كالم جماهد فيام رواه ابن جرير يف تفسري ﴿ڃ﴾: )الرقى يف عقد 

اخليط(.
وابن جرير استدل بأقواهلم عىل أن هذه اآليات يف االستعاذة من رش السحر، 

وهذا القدر جممع عليه ال خالف فيه.
مسألة  فتكون  فيه،  له  يعتذر  وبذلك  أيضًا،  كثري  ابن  فهمه  ما  هو  هذا  ولعل 
الذي وقع  القدر  زائدة عىل  أخرى  الرجال مسألًة  للسحرة من  اآلية  لفظ  شمول 

عليه اإلمجاع.
فابن جرير استدل بأقوال من نقل أقواهلم عىل أن املراد باآلية االستعاذة من رش 

السحرة، وهذا خُيِرج قول املعتزلة الذين ينكرون حقيقة السحر.
وأما مسألة املراد بالنفاثات وهل هّن النساء السواحر فقط؟ وهل يشمل اللفظ 

السواحر والسحرة؟ فهذه مسألة أخرى.
]وقد بسطت بحثها يف كتاب »قرة العينني بتفسري املعوذتني«[

تنبيهات:
وأحوال  األسانيد  يف  النظر  إىل  معه  نحتج  مل  األوىل  بالدرجة  التحقق  هذا   .1
أولئك  عن  مرويًا  القول  هذا  وجود  من  التحقق  منه  الغرض  كان  وإنام  الرجال، 
الصحابة والتابعني يف مصادر أصيلة؛ وقد أفادت هذه الطريقة يف متييز بعض ما ال 
يصح أن ُينسب إىل بعض الصحابة والتابعني، وهذا القدر من التحقق ينبغي أن ال 
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يغفله الباحث يف مسائل التفسري، وهو سهل ميسور لكنّه بحاجة إىل دربة وِمَران.
بعض  نسبة  إذا وجد خطأ يف  للعلامء  العذر  يوسع  أن  العلم  لطالب  ينبغي   .2
هذا  يف  كام  عنها؛  تبحث  التي  املسألة  غري  مسألة  إىل  نظرهم  يكون  فقد  األقوال؛ 
الصحابة  من  وأن  املثاين؛  من  بالسبع  املراد  مسألة  يف  يبحثون  كانوا  فإهّنم  املثال؛ 
الصحابة  أولئك  عن  مروي  القدر  وهذا  الطوال،  السبع  بأهنا  قال  من  والتابعني 
والتابعني فعاًل، لكن حصل اخلطأ بتعداد تلك السور يف معرض نسبة القول إليهم.

8. اأ�شول معينة على التحقق من �شحة الن�شبة:

- الدرجة الثانية من التحقق من صحة نسبة القول املروي عن أحد من السلف 
تعتمد عىل حتقق الدرجة األوىل.

- إذا مل توجد نسبة القول إىل أحد من السلف يف مصدر أصيل أو بديل فهو قول 
ال أصل له.

- إذا وجدت تلك النسبة يف مصدر أصيل أو بديل فيأيت هنا دور دراسة اإلسناد 
والتحقق من صّحة النسبة.

- التحقق هنا عىل نوعني: حتقق من صّحة اإلسناد يف األقوال املروية باإلسناد، 
وحتقق من صحة االستخراج يف األقوال املستخرجة غري املنصوصة.

- إذا كان للقول وجه صحيح يف الداللة وتناقله املفّسون من غري إنكار وال 
التدقيق يف  القول، وعدم  التساهل يف نسبة ذلك  العلم عىل  اعرتاض؛ فعاّمة أهل 

صّحة اإلسناد.
- إذا كان القول مستغربًا أو فيه نكارة أو يعارض ظاهره دلياًل صحيحًا؛ فهنا ال 

بّد من التدقيق يف اإلسناد.
- دراسة أسانيد التفسري ستعقد هلا دورة خمصصة بإذن اهلل تعاىل، لكن سأذكر 

هنا خالصة يتبّلغ هبا الباحث بإذن اهلل تعاىل.
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- األقوال املروية عن بعض السلف وفيها نكارة ال تكاد ختلو من بيان العلامء 
اإلسناد  صحة  حال  يف  به  تصّح  بام  توجيهها  أو  خطئها  وكشف  رّدها  إىل  املفيض 
وصّحة الداللة عىل ذلك املعنى؛ ويف هذه احلالة حيتاج الدارس إىل البحث يف كتب 
كتبهم،  إىل  اإلشارة  سبقت  وقد  األقوال  ونقد  العلمي  بالتحرير  املعتنني  العلامء 

ويضيف إليها النظر يف كتب مشكل القرآن.
- إذا ظفر الباحث بنقد أولئك العلامء وبياهنم فقد كفي أكثر املؤونة، ويمكنه أن 

يبني دراسته عىل ذلك البيان.
إىل  فيحتاج  النشأة  أو كان اإلشكال حديث  البيان  الدارس هبذا  يظفر  مل  إذا   -

سؤال أهل العلم عن تلك الرواية، ويعتني بجواهبم؛ ليستفيد منه يف نظائره.
باّتفاق،  أسانيد ضعيفة  باّتفاق، ومنها  أسانيد صحيحة  منها  التفسري  أسانيد   -

ومنها أسانيد خمتلف فيها.
- صّحة اإلسناد ال تقتيض صّحة القول؛ ألن العلة قد تكون يف املتن، وقد تكون 
يف سياق القول يف موضع حييل املعنى، وقد تكون الرواية خمترصة اختصارًا خماًل، 

فهذه العلل ونحوها مما يقدح يف صحة القول ولو كان اإلسناد صحيحًا.
بن  عل  قال  وقد  الطرق،  مجع  العلة  اكتشاف  عىل  املعينة  الوسائل  أهّم  من   -

املديني: )احلديث إذا مل جتمع طرقه مل يتبنّي خطؤه(.
- األسانيد املّتفق عىل ضعفها كثرية ويمكن للباحث أن يعرفها بمداومته عىل 
بإسناد من تلك األسانيد سهل  فإذا وردت رواية منكرة  يتحّفظها؛  البحث، وأن 

عليه رّده ببطالن ثبوته إذا مل يرو إال من تلك األسانيد الباطلة.
- هذا القدر من التحقق فيه بلغة للباحث بإذن اهلل تعاىل، ويمكنه أن يرّد به كثريًا 

من األقوال الواهية املروية بأسانيد باطلة.
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- بقيت مسألة مهّمة وهي األقوال املستخرجة ألحد من السلف؛ فهذه باإلضافة 
إىل ما تقّدم؛ ينظر يف صّحة االستخراج وطريقته؛ فإذا كان أصل الرواية صحيحًا 
لكن طريقة االستخراج فيها خطأ فإّنه يبنّي أن هذا القول ليس منصوصًا وإنام هو 

مستخرج، وأن طريقة االستخراج فيها خطأ، وال ُتسّلم.

9. مثال على تخريج اأقوال املف�ّشرين: 

قال املاوردي)ت:450ه�(: )قوله تعاىل: ﴿ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ﴾ فيه تأويالن: 

أحدمها: معناه دين اهلل، وهذا قول قتادة. وسبب ذلك أن النصارى كانوا 
يصبغون أوالدهم يف ماء هلم، ويقولون هذا تطهري هلم كاخلتان، فرد اهلل تعاىل 
ذلك عليهم بأن قال: ﴿ڱ  ڱ﴾ أي صبغة اهلل أحسن صبغة، وهي اإلسالم. 

والثاين: أن صبغة اهلل هي ِخلقة اهلل، وهذا قول جماهد.
َي الدين صبغة لظهوره عىل صاحبه  فإن كانت الصبغة هي الدين؛ فإنام ُسمِّ
الثوِب، وإن كانت هي اخللقة فإلحداثه كإحداث اللون  ْبِغ َعىَل  كظهور الصِّ

عىل الثوب(.  ]النكت والعيون: 195/1[
النقول: ]تنبيه: إيراد النقول ليس من التخريج لكنّي ذكرهتا ليّتضح األمر 
للدارس ولتوثيق مصدر التخريج، وهي مطلوبة يف التطبيقات ألجل تسهيل 

التصحيح[ 
أوالً: قول قتادة:

نَْعايِنُّ )ت: 211هـ(: )نا معمر، عن قتادة يف  اٍم الصَّ اِق ْبُن مَهَّ زَّ قاَل َعْبُد الرَّ
قوله: ﴿ڱ  ڱ﴾ قال: »دين اهلل«(.  ]تفسري عبد الرزاق: 1/ 60[
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يُّ )ت: 310هـ(: )حّدثنا برٌش، قال:  ْبُن َجِريٍر الطَّرَبِ ُد  قاَل أبو جعفٍر حُمَمَّ
حّدثنا يزيد، قال: حّدثنا سعيٌد، عن قتادة: قوله: »﴿ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ﴾ إّن اليهود تصبغ أبناءها هيود، والنّصارى تصبغ أبناءها نصارى، 

وإّن صبغة اهللّ اإلسالم، فال صبغة أحسن من اإلسالم وال أطهر، وهو دين اهللّ 
بعث به نوًحا واألنبياء بعده«(.  ]جامع البيان: 2/ 603[

ثانيًا: قول جماهد: 
يُّ )ت: 197 هـ(: )أخربين ابن هليعة عن جعفر  قاَل َعْبُد اهللِ بُن َوْهٍب امَلرْصِ
بن ربيعة أن جماهدا قال: ﴿ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾ قال: »هي 
الفطرة، فطرة اإلسالم التي فطر الناس عليها«(.  ]اجلامع يف علوم القرآن: 1/ 7[

بن  يُّ )ت: 310هـ(: )حّدثني حمّمد  الطَّرَبِ َجِريٍر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أبو جعفٍر  قاَل 
نجيٍح، عن  أيب  ابن  قال: حّدثنا عيسى، عن  أبو عاصٍم،  قال: حّدثنا  عمٍرو، 

جماهٍد: يف قول اهللّ: ﴿ڱ  ڱ﴾ قال: »فطرة اهللّ اّلتي فطر النّاس عليها«.
املثنّى، قال: حّدثنا إسحاق، قال: حّدثنا حمّمد بن حرٍب، قال:  - حّدثني 

ڻ   ں   ں   ﴿ڱ   جماهٍد:  عن  ربيعة،  بن  جعفر  عن  هليعة،  ابن  حّدثنا 
ڻ﴾، قال: »الّصبغة: الفطرة«.

- حّدثنا القاسم، قال: حّدثنا احلسني، قال: حّدثنا حّجاٌج، عن ابن جريٍج، 
عن جماهٍد قال: »﴿ڱ  ڱ﴾ اإلسالم، فطرة اهللّ اّلتي فطر النّاس عليها«(.  

]جامع البيان: 2/ 606-605[

يُّ )ت: 310هـ(: )حّدثنا أبو كريٍب،  ُد ْبُن َجِريٍر الطَّرَبِ قاَل أبو جعفٍر حُمَمَّ
قوله:  يف  العالية:  أيب  عن  الّربيع،  عن  جعفٍر،  أيب  عن  وكيٌع،  حّدثنا   قال: 
﴿ڱ  ڱ﴾ قال: »دين اهللّ، ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾ ومن أحسن من 

اهللّ دينًا«.
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- حّدثني املثنّى، قال: حّدثنا إسحاق، قال: حّدثنا ابن أيب جعفٍر، عن أبيه، 
عن الّربيع، مثله.

- حّدثنا أمحد بن إسحاق األهوازّي، قال: حّدثنا أبو أمحد الّزبريّي، قال: 
حّدثنا سفيان، عن رجٍل، عن جماهٍد، مثله.

- حّدثني املثنّى، قال: حّدثنا أبو نعيٍم، قال: حّدثنا سفيان، عن جماهٍد، مثله.
أيب  ابن  عن  شبٌل،  حّدثنا  قال:  حذيفة،  أبو  حّدثنا  قال:  املثنّى،  حّدثني   -

نجيٍح، عن جماهٍد، مثله(.  ]جامع البيان: 2/ 606[
قال ابن أيب حاتم عبد الرمحن بن حممد ابن إدريس الرازي )ت: 327هـ(: 

)قوله: ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ﴾:
- حّدثنا أبو سعيٍد األشّج ثنا ابن نمرٍي عن أيب جعفٍر الّرازّي عن الّربيع بن 
»ومن أحسن من  العالية: ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾ قال:  أنٍس عن أيب 

اهللّ دينًا«.
أنٍس  بن  والّربيع  والّسّدّي  واحلسن  النّخعّي  وإبراهيم  جماهٍد  عن  وروي 

وعبد اهللّ بن كثرٍي نحو ذلك(.  ]تفسري القرآن العظيم: 1/ 245[
مْحِن بُن احلََسِن اهلََمَذايِنُّ )ت: 352هـ(: )نا إبراهيم قال نا آدم  َقاَل َعْبُد الرَّ
»يعني فطرة  ابن أيب نجيح عن جماهد: ﴿ڱ  ڱ﴾ قال:  نا ورقاء عن  قال 

اإلسالم التي فطر الناس عليها«(.  ]تفسري جماهد: 89[
التخريج:

1. أما قول قتادة فرواه عبد الرزاق وابن جرير يف تفسريهيام.
- فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يف قوله: ﴿ڱ  ڱ﴾ قال: »دين 

اهلل«.
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- وروى ابن جرير من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أيب عروبة عن 
قتادة: قوله: »﴿ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾ إّن اليهود تصبغ أبناءها 
اهللّ اإلسالم، فال صبغة  أبناءها نصارى، وإّن صبغة  هيود، والنّصارى تصبغ 

أحسن من اإلسالم وال أطهر، وهو دين اهللّ بعث به نوًحا واألنبياء بعده«.
2. وأّما ما ذكره عن جماهد أّن صبغة اهلل هي خلقة اهلل فلم أجده هبذا اللفظ يف 
كتب التفسري املسندة، ولعله وْهٌم منه، وقد ُرويت عن جماهد روايتان يف هذه املسألة: 
إحدامها: صبغة اهلل هي فطرة اإلسالم التي فطر الناس عليها، وهذه الرواية 
أخرجها ابن وهب وابن جرير من طرق عنه، وأخرجها عبد الرمحن بن احلسن 

اهلمذاين يف تفسري آدم ابن أيب إياس. 
صبغة اهلل: دين اإلسالم، أخرجها ابن جرير، وأشار إليها ابن  واألخرى: 

أيب حاتم يف تفسريه. 
والروايتان معنامها واحد.

وأّما القول بأّن ﴿ڱ  ڱ﴾ هي ِخْلقة اهلل؛ فهو قول لبعض أهل اللغة، 
قال به أبو عبيدة وذكره الزجاج احتامالً. 

10. التطبيقات: 

اخرت تطبيقا واحدًا من التطبيقات التالية، وخّرج أقوال املفّسين املذكورة فيه: 
1. قال ابن كثري: )﴿ۆئ   ۆئ  ۈئ﴾ قال ابن عباس، وجماهد، وعكرمة، وميمون 

بن مهران، والسدي، وقتادة، وغري واحد: أي دائام.
وعن ابن عباس أيضا: واجبا. 

وقال جماهد: خالصا، أي: له العبادة وحده ممن يف الساموات واألرض، كقوله: 
ۈئ﴾  ۆئ   ۆئ   ۇئ        ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ﴿ى  
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هذا عىل قول ابن عباس وعكرمة، فيكون من باب اخلرب، وأما عىل قول جماهد فإنه 
يكون من باب الطلب، أي: ارهبوا أن ترشكوا به شيئا، وأخلصوا له الطلب، كام يف 

قوله تعاىل: ﴿ڎ   ڎ  ڈ  ڈ﴾(.  ]تفسري القرآن العظيم: 576/4[
2. قال ابن عطية: )اختلفت عبارة املفسين يف املراد يف هذه اآلية ﴿ڄ  ڄ﴾، 
فقال ابن مسعود: »حبل اهلل«: اجلامعة، وروى أنس بن مالك عن النبي صىل اهلل 
عليه وسلم أنه قال: »إن بني إرسائيل افرتقوا عىل إحدى وسبعني فرقة، وإن أمتي 
ستفرتق عىل اثنتني وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة« قال: فقيل يا رسول اهلل: 

﴿ڦ  ڄ  ڄ   »اجلامعة، وقرأ:  يده وقال:  فقبض  قال  الواحدة؟  وما هذه 
ڄ﴾، وقال ابن مسعود يف خطبة: عليكم مجيعا بالطاعة واجلامعة فإهنا حبل اهلل 
الذي أمر به، وقال قتادة رمحه اهلل: »حبل اهلل« الذي أمر باالعتصام به هو القرآن، 
وقال السدي: »حبل اهلل« كتاب اهلل، وقاله أيضا ابن مسعود والضحاك، وروى أبو 
سعيد اخلدري أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: كتاب اهلل هو حبل اهلل املمدود 
من السامء إىل األرض، وقال أبو العالية: »حبل اهلل« يف هذه اآلية هو اإلخالص يف 

التوحيد وقال ابن زيد: »حبل اهلل« هو اإلسالم(.  ]املحرر الوجيز: 483/1[ 
3. قال ابن اجلوزي: )قوله تعاىل: ﴿ڍ  ڌ  ڌ﴾ فيه سبعة أقوال: 

أحدها: خافوا رهبم، رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس. 
والثاين: أنابوا إىل رهبم، رواه العويف عن ابن عباس. 

والثالث: ثابوا إىِل رهبم، قاله قتادة.
والرابع: اطمأنوا، قاله جماهد. 

واخلامس: أخلصوا، قاله مقاتل. 
عوا لرهبم، قاله الفراء.  والسادس: ختشَّ

والسابع: تواضعوا لرهبم، قاله ابن قتيبة(.  ]زاد املسري: 367/2[
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1. متهيد 

املفّس، َمن ُرزق فيه معرفة حسنة ومهارة  التفسري هو لّب عمل  حترير مسائل 
عالية عىل هدى وسداد ُرجي أن يكون له شأن يف هذا العلم، وأن يكون من مَحلة 
لوائه، وأئمته الذين ُينتفع بعلمهم، وُيرجع إليهم يف بيان معاين كالم اهلل جّل وعال 

وهداياته. 
وهذه املهارة هي زبدة املهارات وخالصتها، وما سبق من املهارات واملعارف 
إنام هو إعداد هلا، ولذلك فإّن إتقان ما سبق من املهارات له أثر كبري يف تيسري إتقان 

مهارة التحرير العلمي ملسائل التفسري.

2. بيان اأنواع م�شائل التف�شري:

مسائل التفسري منها مسائل ظاهرة حُتكى فيها أقوال يتداوهلا املفسون وتشتهر 
يف كتب التفسري. 

ومنها مسائل خفية ُتستخرج استخراجًا، وال يكاد جيد هلا الباحث ذكرًا يف كثري 
من التفاسري، ومن هذا النوع كثري من مسائل التفسري البياين، واملسائل التي نشأت 

بعد إشكاالت متأخرة.
وبعض هذه املسائل غري املشتهرة قد ال جيد الباحث فيها أقواالً منصوصة عن 
املفسين املتقدمني، وإنام يستخرج األقوال منها بتأمل أقوال املفّسين يف تلك اآلية 
ولوازمها، وتأّمل سياق اآليات، والنظر يف نظائر تلك املسألة وأشباهها، وما يتصل 
هبا من أصول التفسري وقواعده، مع الرجوع إىل املراجع التي ُيعنى فيها بذلك النوع 

من املسائل. 
وتقّسم املسائل يف التفسري باعتبار آخر إىل مسائل إمجاع ومسائل خالف. 

1. فأّما مسائل اإلمجاع، فتكون األقوال فيها متوافقة عىل الداللة عىل معنى أو 
أصحاب  من  التفسري  يف  أقواهلم  تنقل  الذين  املفّسون  عليه  جُيمع  واحد؛  حكم 
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القرون املفضلة؛ فيكون إمجاعهم حجة قاطعة للنزاع.
وحترير املراد باإلمجاع يف التفسري، ومظان معرفته، وطرق حكايته، وما يقدح يف 

ثبوته وما ال يقدح، حُيتاج فيه إىل دورة خاصة، وأسأل اهلل تعاىل أن ييسها.
وغالب مسائل اإلمجاع جيد الباحث من ينّص فيها عىل حكاية اإلمجاع من األئمة 
املفّسين الذين هلم عناية بنقل أقوال السلف يف التفسري وحترير حمّل النزاع يف املسائل 
اخلالفية؛ فينقل الباحث ما جيده من حكاية لإلمجاع، مع التنبه إىل اختالف مناهج 
أهل العلم يف حكاية اإلمجاع فمنهم من ال يعّد خمالفة الواحد نافية لإلمجاع، ومنهم 
من ال يبلغه اخلالف فيحكي اإلمجاع، ولذلك ينبغي التنّبه إىل أنه ليس كل ما يّدعى 

فيه اإلمجاع تصّح فيه هذه الدعوى.
يف  أقوى  ذلك  كان  اإلمجاع  حكاية  عىل  املحققني  العلامء  من  مجاعة  توافق  وإذ 

حكايته. 
وال ينبغي للباحث املبتدئ أن يتّسع يف حكاية اإلمجاع إذا مل جيد نّصا عليه ممن 
خالف  املسألة  يف  فكان  اإلمجاع  حكاية  يف  تّسع  ممن  وكم  العلم،  أهل  من  تقّدم 

معروف مل يّطلع عليه. 
2. وأّما مسائل اخلالف يف التفسري فهي عىل ثالث درجات:

الدرجة األوىل: مسائل اخلالف القوي، وتطلق عىل نوعني من املسائل:
األقوال  وجاهة  مع  والردود  باحلجج  تنازع  فيها  يكون  التي  املسائل  أحدمها: 

املحكية فيها وإن كانت قليلة. 
واآلخر: املسائل التي تكثر فيها األقوال، ويكون يف حتريرها يشء من الصعوبة 

واخلفاء وإن مل يكن فيها نزاع قوي بني املفسين. 
ومسائل هذه الدرجة إذا وازنتها بعاّمة مسائل التفسري مل جتدها كثرية، وقد يشتهر 
يف تفسري السورة الطويلة مسائل معدودة، لكنّها تتطّلب حتريرًا حسنًا، ومهارة عالية 
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يف دراسة مسائل التفسري، وإذا أتقنها طالب العلم كان ما سواها أيس عليه بإذن 
اهلل. 

والغالب عىل مسائل هذه الدرجة وفرة مراجع بحثها، لكثرة كالم أهل العلم 
فيها، بل رّبام كان يف بعضها مؤلفات مفردة.
الدرجة الثانية: مسائل اخلالف املتوّسط.

وهي املسائل التي يكون اخلالف فيها عىل أقوال قليلة، والتنازع فيها باحلجج 
قليل كذلك، وحتريرها غري متعّس، لتيّس إعامل أصول التفسري املتعلقة هبا، وسهولة 

إجراءات دراستها. 
وغالب مسائل هذه الدرجة مما يكون اخلالف فيه خالف تنّوع.

والدرجة الثالثة: مسائل اخلالف الضعيف.
وهي املسائل التي يكون فيها القول الصحيح ظاهرًا بّينا، والقول الضعيف بنّي 
الضعف لغرابته ونكارته، أو لكونه مما يسهل بيان ضعفه، أو لظهور رّد املفّسين 

عليه، أو لشذوذه، أو ملخالفته أصاًل صحيحًا متفقًا عليه.
واألقوال الضعيفة يف التفسري عىل أنواع: 

من  لسبب  املتقدمني  بعض  هبا  يقول  كان  التي  املهجورة،  األقوال  فمنها   -
األسباب ثّم تبني الصواب يف خالفه فُهجر القول به. 

- ومنها األقوال التي ال أصل هلا، وهي التي ال دليل عليها، ومل يقل هبا أحد من 
السلف.

- ومنها األقوال املبتدعة التي يتضّمن القول هبا ابتداعًا يف الدين.
- ومنها األقوال املنكرة التي تتضّمن معنى فاسدًا أو تؤّدي إىل معارضة النصوص 

الصحيحة، أو تعود عىل أصل من أصول الرشيعة بالبطالن. 
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أو  الدليل  ُبنيت عىل خطأ خفّي يف  التي  املعّلة، وهي األقوال  - ومنها األقوال 
االستدالل؛ ثّم يتبنّي ذلك اخلطأ. 

ومن  الضعيفة،  األقوال  وصف  يف  املفّسين  من  النّقاد  عبارات  تنّوعت  وقد 
وصف  يف  املفّسين  بعض  كقول  واالستهجان  الضعف  بشّدة  يشعر  ما  عباراهتم 
بعض األقوال: )باطل، مرذول، بارد، بارد جدا، ال أصل له، فاسد، سمج، متّحل، 

تكّلف بعيد، غلط، مردود، منكر، شنيع(.
وعاّمة هذه األلفاظ التي فيها استهجان وتقبيح إنام هي يف وصف أقوال ألهل 

بدع وتكّلف، وال تكاد ُتطلق عىل قول يصّح عن أحد من أئمة السلف الصالح. 
ال  أوىل،  غريه  املعتمد،  غريه  كقوهلم:  بالضعف  ُتشعر  النّقاد  عبارات  وبعض 

أجتارس عليه، فيه ضعف.
وهذه العبارات وغريها مبثوثة يف كتب التفسري

3. مراحل حترير م�شائل التف�شري:

بحث  عىل  املؤثرة  األمور  من  مجلة  إحسان  عىل  قائم  له  التفسري  مسائل  حترير 
املسألة التفسريية، وسأقّسم العمل يف حترير مسائل التفسري إىل مراحل من أتقنها 
أرجو أن يبلغ مرتبة عالية يف علم التفسري بإذن اهلل تعاىل، وأن يسلك سبيل املحققني 

من أئمة املفّسين. 
الصعوبة،  أسباب  تعّرف  فليحاول  املراحل؛  هذه  بعض  عليه  صعب  ومن 
فليحرص عىل حتسني  األمر  أعياه  فإن  الصعوبة،  من  ما جيده  اجتياز  وليجتهْد يف 
أدائه فيها بام يتيّس له، وأرجو أن يعاون باملداومة عىل البحث والسؤال والتحرير. 
وهذه املراحل تشرتك فيها عاّمة مسائل التفسري التي تنقل فيها أقوال للمفّسين، 
وقد يكون لبعض املسائل ما ختتّص به من إجراءات إضافية، وبعض املسائل ختترص 

فيها بعض اإلجراءات لقلة األقوال أو قلة احلديث يف احلجج واملناقشات. 
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وبعض هذه املراحل يسار فيها بالتوايل فال ينتقل إىل مرحلة حتى يتّم ما قبلها، 
ومنها مراحل يمكن أداؤها بالتوازي، لكن برشط أن ال يؤّثر اإلخالل بالرتتيب 

عىل جودة بحث املسألة. 
وسأذكر هذه املراحل عىل الرتتيب املفّضل الذي أرجو أن يكون أيس للباحث 

وأجود لبحثه مع اإلشارة إىل ما يمكن أداءه بالتوازي. 
بعد  أمكنه  األمثلة  بالرتتيب عىل عدد من  املراحل  الباحث عىل هذه  وإذا سار 

ذلك التمييز بني ما يمكن أداؤه بالتوايل وما يمكن أداؤه بالتوازي.
الالزمة  عّدته  مجع  قد  الباحث  أّن  افرتاض  عىل  املراحل  هذه  بيان  يف  وسنبدأ 

لدراسة هذه املسألة، من مجع كالم أهل العلم يف تلك املسألة وتصنيفه وترتيبه. 
املرحلة األوىل: تصور نوع اخلالف يف املسألة 
املرحلة الثانية: استخالص األقوال يف املسألة

املرحلة الثالثة: ختريج أقوال املفّسين 
املرحلة الرابعة: مجع التعليقات عىل األقوال

املرحلة اخلامسة: مجع احلجج واالعرتاضات 
املرحلة السادسة: توجيه أقوال املفسين

املرحلة السابعة: الدراسة والنقد والرتجيح

املرحلة االأوىل: ت�شور نوع اخلالف يف امل�شاألة 

يف  املحكية  األقوال  عدد  تقدير  يف  الباحث  يفيد  األّويل  الذهني  التصّور  وهذا 
املسألة، ومدى شهرة اخلالف فيها، ونوع اخلالف يف هذه املسألة، ورّبام عّرفه بسببه 

وبعض تفصيالته. 
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وهو تصّور أّويل ال ُيعتمد عليه لكنّه يقّرب للذهن تصّور ما يتطّلبه بحث هذه 
املسألة. 

ولذلك أفّضل للباحث يف مسائل التفسري أن يبدأ باالطالع عىل التفاسري التي 
تلّخص أقوال املفسين كالنكت والعيون للاموردي وزاد املسري البن اجلوزي؛ فإن 
مل يكن يف املسألة ذكر فيهام فيمكنه الرجوع إىل اهلداية ملكي بن أيب طالب وإىل تفسري 

ابن عطية، أو إىل غريمها من التفاسري التي تعنى بجمع أقوال السلف. 
يف  املفّسين  أولئك  طريقة  عىل  االعتامد  يقتيض  ال  االطالع  هذا  أّن  إىل  وأنّبه 

تقسيم األقوال وال اعتامد نسبة األقوال.
وهذه املرحلة ال تتطّلب أن يدّون شيئًا، وإنام هو اّطالع يستفيد به تقريب تصّور 

اخلالف يف املسألة يف ذهنه. 

املرحلة الثانية: ا�شتخال�ص االأقوال يف امل�شاألة وت�شنيفها: 

بعد تصّور اخلالف يف املسألة، نرشع يف استخالص األقوال من املصادر األصلية 
والبديلة، وبعض املصادر الناقلة عند احلاجة. 

واألقوال التي تتحّصل للباحث من بحثه عىل ثالثة أنواع: 
النوع األول: أقوال متوافقة؛ وهي التي تدّل عىل معنى واحد بألفاظ متطابقة أو 

متوافقة عىل الداللة عىل ذلك املعنى وإن اختلفت األلفاظ. 
والنوع الثاين: أقوال متقاربة، وهي التي تدّل عىل معان متقاربة غري متطابقة لكّن 

بعضها قريب من بعض. 
والنوع الثالث: أقوال متباينة؛ وهي التي ختتلف يف ألفاظها ويف معانيها، وهذه 
األقوال املتباينة قد تكون متعارضة، وقد يمكن اجلمع بينها، وإرجاعها إىل أصل 

جتتمع فيه هذه األقوال. 
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العبارات  بأبني  الباحث  املّتفقة جتمع يف صنف واحد، ويعرّب عنها  - فاألقوال 
وأمجعها ثّم يذكر من توافقوا عىل هذا القول من املفّسين، ويفّضل أن يرّتبهم ترتيبا 

تارخييًا.
- واألقوال املتقاربة إن كانت قليلة فيمكن تفصيلها، وإن كانت كثرية فيفّضل 
هذا  عن  يعرّب  ثّم  هلا،  اجلامع  املعنى  باستخراج  معدودة  كلية  أقوال  إىل  إرجاعها 
القول بالعبارة اجلامعة، لكن يف أّول األمر حيتاج الباحث إىل التفصيل يف ذكر هذه 

األقوال يف مسودة بحثه. 
- واألقوال املتباينة، جُيعل كّل قول منها يف صنف. 

وعند حكاية األقوال عن املفّسين ينبغي أن جيتنب الباحث نسبة األقوال املروية 
بإسناد ظاهر الضعف بصيغة تدّل عىل اجلزم بصّحة النسبة. 

فال ينبغي أن يقول: وهو قول فالن؛ إذا كان ذلك القول مرويًا بإسناد منقطع أو 
فيه رجل جمهول أو ضعيف معروف بضعفه لدى الباحث؛ أو إسناد يعرف الباحث 

أنه من األسانيد الضعيفة املشهورة أو له عّلة متنع اجلزم بصّحة نسبة القول. 
وإنام يقول: مروّي عن فالن، أو ُروي عن فالن، ونحو ذلك من صيغ التمريض 

التي تفيد عدم اجلزم بنسبة ذلك القول. 
إحسان  فمن  املفّسين؛  من  مجاعة  إىل  النسبة  صحيح  قوالً  الباحث  ذكر  وإذا 
التحرير أن يرّتبهم تارخييًا، وقد ُيتغاىض عن اخلطأ يف ترتيب املتقاربني ما ال يتغاىض 
الباحث يقول: وهذا القول قال به ابن كثري  املتباعدين؛ فإذا رأيت  عنه يف ترتيب 
وابن جرير؛ فهو إما جاهل بتاريخ الوفيات، وإما غري مدرك لفائدة ترتيب األقوال.
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املرحلة الثالثة: تخريج اأقوال املف�ّشرين: 

وهذه املرحلة يمكن أداؤها مع ما قبلها، بحيث يضع مع كّل قول خترجيه، وذلك 
استخالص  بني  جيمع  أن  نقل  كّل  يف  أمكنه  مرتبًا،  العلم  أهل  كالم  قرأ  إذا  ألّنه 
القول وخترجيه من ذلك املصدر، ويمكن أن جيعل ختريج األقوال بعد الفراغ من 

استخالصها من النقول التي مجعها. 
يف  ودقيقا  ذلك،  أمكنه  ما  لألقوال  خترجيه  يف  دقيقًا  الباحث  يكون  أن  وينبغي 

عباراته التي يستعملها يف التخريج. 
فإذا قال: »رواه« فهذا يعني أّن ذلك املفّس قد روى القول بإسناده.

يف  كام  املفقود(  األصل  )املصدر  فالن  رواه  فيقول:  بدياًل؛  املصدر  كان  وإذا 
الكتب الفالين )املصدر البديل(.

وإذا كان املصدر ناقاًل، ودعت احلاجة إىل اإلشارة لذكره لذلك القول، فيقال: 
وذكره فالن أو نحو ذلك من العبارات التي تفيد عدم روايته باإلسناد. 

بعد  إال  إليها  يشار  وال  الناقلة،  املصادر  عىل  التخريج  يف  االعتامد  يصّح  وال 
التخريج من املصادر األصلية والبديلة، ولفائدة تستحّق الذكر؛ كأن يكون املصدر 
الناقل من أئمة املفّسين، وله عليه تعليق بعبارة حسنة يرى من الفائدة ذكرها، أو 

كان القول ال أصل له يف املصادر األصلية؛ فيكون ذلك املصدر الناقل بدياًل. 
أو كان لذكر ذلك القول يف ذلك املصدر الناقل عّلة يريد بياهنا. 

ذكر  يعزى  ال  أن  للحرص  ال  للتمثيل  سقتها  التي  احلاالت  هذه  من  واملقصود 
القول إىل مصدر ناقل إال لفائدة. 

مسائل  عن  السائلني  أسئلة  وإجابة  اإلفتاء  مقام  عن  خيتلف  البحث  ومقام 
التفسري؛ فمن ُسئل عن مسألة فيها أقوال حمكية يف تفسري من التفاسري؛ فأشار إليها؛ 
فال حرج ألّن مقصوده إرشاد السائل للرجوع إىل ذلك التفسري إن شاء ليّطلع عىل 
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هذه األقوال، وليس غرضه حترير بحث تلك املسألة. 
ولذلك ال يصّح أن ُينتقد ما يوجد يف أجوبة بعض األئمة من العزو ملصادر ناقلة 

الختالف مقام احلديث. 
وقد قّدمت احلديث عن ختريج أقوال املفّسين يف الباب السابق ليرشع الباحث 

يف حترير مسائل التفسري وهو عىل معرفة بتخريج األقوال. 

املرحلة الرابعة: جمع التعليقات على االأقوال:

يف  تفيده  األقوال  بعض  عىل  العلامء  لبعض  تعليقات  عىل  الباحث  يّطلع  قد 
الدراسة، وتثري بحثه، وتعينه عىل معرفة متعلقات بعض األقوال؛ ولذلك أرى 
أن جيمع الباحث تلك التعليقات يف مسودة بحثه، ثّم إذا بلغ مرحلة الدراسة أبقي 

عىل ما يرى احلاجة إلبقائه وحذف ما ال حاجة له، ونظر يف موضعها األليق هبا. 
وهذه التعليقات تكون غالبًا يف وصف بعض األقوال بأهنا قول اجلمهور، أو أنه 

قول مهجور، أو ذكر فائدة متعّلقة هبا، أو غري ذلك. 
وهذه املرحلة يمكن أداؤها بالتوازي مع ما قبلها. 

املرحلة اخلام�شة: جمع احلجج واالعرتا�شات:

أو  األقوال  بعض  عىل  املفّسين  بعض  يذكرها  أدّلة  عىل  الباحث  يقف  قد 
اعرتاضات عىل بعضها ونقد هلا، فيشري إىل ذلك يف مسودة بحثه، ثّم ينقل منه عند 

تبييض البحث ما حيتاج إليه.
الباحث يف دراسة  يفيد  ما  األقوال واالعرتاضات عليها من أعظم  أدّلة  ومجع 

املسألة. 
تتفاوت  التفسري  مسائل  يف  املفسين  أقوال  عىل  واالعرتاضات  واحلجج 
كثريًا، فقد جيتمع للباحث يف بعض املسائل كالم كثري ألهل العلم يف ذكر احلجج 
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واالعرتاضات. 
وقد ال يكاد يظفر يف بعض املسائل بكالم ألهل العلم فيام يتعلق بحجج األقوال 

واالعرتاض عليها.
واملقصود أن جيمع الباحث ما يستطيع من احلجج واالعرتاضات عىل األقوال؛ 

قبل االنتقال ملرحلة الدراسة. 

املرحلة ال�شاد�شة: توجيه اأقوال املف�ّشرين:

وهي من أهّم املراحل وأنفعها يف حترير مسائل التفسري وتيسري دراسة األقوال 
يف املسألة. 

واملراد بتوجيه أقوال املفّسين معرفة مآخذها وحججها وما ُبنيت عليه، ووجه 
داللة اآلية عىل ذلك القول، وإذا كان القول مرجوحًا أو ضعيفًا فتوجيهه أن يعرف 

السبب الذي بنى عليه قائله ذلك القول. 
واألقوال عىل مراتب يف توجيهها:

- فمنها أقوال ينّص قائلها عىل وجه الداللة. 
أقوال يكون توجيهها ظاهرًا لوضوح دليله وظهور وجه االستدالل  - ومنها 

وإن مل ينّص عليه قائله. 
- ومنها أقوال يكون لبعض املفّسين املتقّدمني كالم يف توجيهها.
- ومنها أقوال جيتهد الباحث يف معرفة توجيهها، وما بنيت عليه. 

وعاّمة الكالم يف توجيه أقوال املفّسين يرجع إىل مجع األدلة واستعامل األدوات 
األصولية واللغوية. 

وسأفرد بعون اهلل تعاىل درسًا خاصًا لتوجيه أقوال املفّسين بأمثلته وتطبيقاته. 
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املرحلة ال�شابعة: الدرا�شة والنقد والرتجيح:

وهذه املرحلة هي لّب عمل املفّس يف التحرير العلمي ملسائل التفسري، واإلحسان 
يف املراحل السابقة له أثر كبري يف تقوية دراسته وتيسريها ومعني عىل إدراك القول 

الصحيح يف اآلية بإذن اهلل تعاىل. 
وعامد العمل يف هذه املرحلة عىل املوازنة بني األقوال وتأّمل حججها وعللها، 
والنظر يف نوع اخلالف، ثم إذا خرج من األقوال املحكية يف املسألة بأقوال صحيحة؛ 

نظر يف حماولة اجلمع بينها بعبارة تبنّي املعنى اجلامع هلذه األقوال. 
التفسري وقواعده، ومعرفة باألدّلة  املرحلة تتطّلب معرفة حسنة بأصول  وهذه 

وأوجه االستدالل، وعوارض األدّلة، وعلل حكاية األقوال. 
من  كثري  اكتساب  عىل  يعينه  مما  التفسري  مسائل  حترير  عىل  الباحث  ومداومة 

املعارف واملهارات التي تفيده يف إحسان بحوثه وجتويدها. 
وليحذر من أنعم اهلل عليه بمعرفة حسنة بتحرير مسائل التفسري من الغفلة عن 
هذه النعمة، وترك البحث أو التهاون يف إحسانه، ومن فّرط يف نعمة ُخيش عليه من 

سلبها أو ذهاب بركتها. 
تنبيه: 

يبحثها  التي  املسألة  نظائر  يف  النظر  إىل  املسائل  بعض  يف  الباحث  حيتاج  وقد 
من  ليستفيد  املفّسين؛  من  املحققني  كالم  سيام  وال  فيها؛  العلامء  وأقوال  وأدلتها 
أخرى  مسائل  بحث  إىل  احتاج  وربام  فيها،  يبحث  التي  مسألته  حترير  يف  كالمهم 

يعتمد حترير اجلواب يف هذه املسألة عىل معرفة الصواب فيها. 
وهذه املعارف واملهارات يعني بعضها عىل بعض، وحيتاج الطالب إىل مواصلة 
البحث يف مسائل التفسري وعلوم القرآن بأنواعها ليكتسب تلك املعارف واملهارات 

عىل مّر الليايل واأليام، ومن سار عىل درب أهل العلم بلغ منازهلم بإذن اهلل. 
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4. عنا�شر حترير امل�شائل: 

اكتامُل  التفسري  ملسائل  حتريره  عند  الباحث  يراعيها  أن  ينبغي  التي  األمور  من 
هلا سبعة  فوجدت  التفسري  مسائل  من  كثري  نظرت يف  وقد  املسألة،  عنارص حترير 

عنارص، وهي: 
وهو ما ينطلق منه لتفريع األقوال، وغالبًا ما يكون هو اسم  1. رأس املسألة، 

املسألة أو مورد تقسيم األقوال فيها. 
والتعبري عن رأس املسألة مما يدخله االجتهاد والذوق، لكن من إحسان التحرير 

أن يكون التعبري عن رأس املسألة وافيًا باملراد، واضحًا غري خفّي. 
وإغفال ذكر رأس املسألة خطأ ربام وقع فيه بعض املبتدئني من الباحثني، وهو 

قطع لصلة األقوال املحكية عن رأسها وأصلها الذي تفرعت منه. 
املفّسين  بعض  لنّص  فيه  إشكال  ال  ظاهر  املسائل  من  كثري  يف  املسألة  ورأس 
النظر  إىل  املفّس  حيتاج  املسائل  بعض  ويف  منه،  األقوال  تفّرع  لظهور  أو  عليه، 
بني  التقابل  واضطراب  وغموضه،  خلفائه  املسألة  رأس  الستخراج  والتدقيق 
بني  باملوازنة  املسألة  رأس  استخراج  إعادة  إىل  املفّس  فيحتاج  املسألة،  يف  األقوال 
األقوال وحماولة معرفة القدر املشرتك بينها وما يتمّيز به كّل قول عن اآلخر؛ فيظهر 
بذلك حمور يصلح للتقسيم؛ فيعيد حكاية األقوال وترتيبها بناء عىل ما استخرجه. 
وقد حيتاج املفّسُ يف بعض املسائل الكبار إىل تقسيمها إىل مسائل فرعية العتامد 

اجلواب يف بعضها عىل بعض. 
وتقريبها  وإيضاحها  املسألة  حترير  عىل  يعني  مما  املسألة  رأس  تعيني  وإحسان 
يف  اخلاطئة  األقوال  بعض  علل  عن  الكشف  عىل  أيضًا  ويعني  املخاطبني،  ألفهام 

التفسري.
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2. ذكر األقوال يف املسألة، وهذه األقوال ينبغي أن تكون شاملة لألقوال املعتربة 
التي هلا حظ من النظر، وقد تدعو احلاجة لذكر بعض األقوال الواهية لشهرهتا أو 

للتنبيه عىل عّلتها أو لفائدة عارضة. 
وترك ذكر األقوال الواهية غري املشتهرة ال ُينتقد به الباحث، وإنام الذي ُينتقد هو 

ترك ذكر األقوال التي هلا حظ من النظر واألقوال املشتهرة. 
ثم ترتيب األقوال مما يدخله االجتهاد والذوق، لكن ينبغي أن يكون لرتتيبها 
أن يسري يف مجيع  فهمها، وال يشرتط  املسألة وتقريب  لعرض  فهو أحسن  مناسبة 
بحوثه عىل ترتيب واحد، بل ينظر يف كل حال ومسألة ما يناسب من الرتتيب، ومن 

أوجه الرتتيب املعتربة: 
- أن يرتب األقوال تارخييا بحسب نشأهتا. 

- أن يكون للرتتيب مناسبة موضوعية. 
- أن يبدأ بأصّح األقوال ثّم ما دونه. 

- أن يبدأ بأضعف األقوال خيتم بالقول الصحيح. 
- أن يبدأ بأقّل األقوال داللة معنوية ثم ينتقل إىل ما هو أوسع منه، وهكذا. 

والرتتيب النهائي لألقوال إنام يكون عند تبييض البحث وبعد الفراغ من مرحلة 
الدراسة. 

3. ختريج أقوال املفسين يف املسألة، وهو أمر مهّم ينبغي للمفّس يف مقام البحث 
العلمي أن يعتني به، وأن ال يذكر قوالً منسوبًا ألحد املفّسين من غري حتقق من 

أصل تلك النسبة ومصدرها. 
وقد ُيتسامح يف عدم الترصيح بذكر مصدر النسبة إذا كان يف مقام تعليم ملبتدئني 
أو وعظ للعامة أو عرض للمسألة استطرادًا، فإّنه ال يلزم أن ينّص عىل مصدر نسبة 

كّل قول، لكن ذلك ال خيّوله أن ال يتحقق من صّحة أصل النسبة. 
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ومن ُعرف منه العناية بالتحقق من صحة النسبة كانت حكايته لألقوال معتربة 
عند أهل العلم، بخالف من يذكر األقوال من غري حتقق وال متييز؛ فإّنه ال ُيعتمد 

عىل بحثه يف نسبة األقوال. 
4. التعليقات عىل األقوال إن وجدت. 

5. احلجج واالعرتاضات، والباحث خمرّي بني رسد األقوال أوالً ثم ذكر ما يتعلق 
هبا من حجج واعرتاضات وبني أن جيعل ما يتعلق بكّل قول معه. 

6. توجيه األقوال، والقول فيه كسابقه، قد جيعل توجيه كّل قول معه، وقد تذكر 
األقوال أوالً ثم يذكر توجيهها. 

7. الدراسة، وهذا العنرص ينبغي أن يشتمل عىل غاية ما يصل إليه الباحث من 
التحرير والنظر واجلمع والرتجيح والنقد واإلعالل. 

وهذه الدراسة غالبًا ما تكون يف ختام بحث املسألة، وقد تدعو احلاجة يف بعض 
املسائل إىل تقديم خالصة هلذه الدراسة قبل الرشوع يف تفصيل عرض املسألة. 

عند  يكون  وما  البحث،  مسودة  يف  يكون  ما  بني  الرتتيب  يف  يفّرق  أن  وينبغي 
تبييضه؛ فالرتتيب يف مسودة البحث ينبغي أن يكون ترتيبه عىل التسلسل األنسب 

للوصول إىل نتائج البحث. 
وأما يف مقام عرض هذا البحث لفئة خياطبها الباحث ببحثه؛ فإنه ينظر أفضل 
قريبًا من  املسألة عليهم عرضًا يكون  الرتتيب إلحسان عرض هذه  ما يمكن من 

أفهامهم؛ فمقام البحث خيتلف عن مقام التعليم والتأليف. 
وهذه العنارص ال يلزم ذكرها يف عناوين بحث املسألة، وإنام املقصود أن ينظر 
الباحث بعد حترير املسألة يف استيفائه هلذه العنارص، فإن وجد نقصَا أمتّه، وإن وجد 

خلال أصلحه. 
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ما  املسائل  لبعض  يكون  وقد  التفسري،  مسائل  من  كثري  يف  عامة  عنارص  وهي 
ختتص به من زيادة أو حذف.

وإذا بلغ الباحث مرتبة اإلجادة يف هذه املراحل كان من أهل التحرير العلمي 
ملسائل التفسري بإذن اهلل تعاىل.

5. بيان اال�شرتاك يف املراد بالقول:

مما ينبغي أن ُيتنّبه له االشرتاك يف املراد بالقول عند دراسة أقوال املفسين؛ فهو 
ُيطلق عىل معنيني: 

املعنى األول: عبارة املفّس التي قاهلا نصًا
واملعنى الثاين: مدلول تلك العبارة.

وقد جيتمع املعنيان إذا تطابقا بأن تكون عبارة املفس مطابقة ملدلوهلا الذي يصّح 
أن توصف به. 
مثال ذلك: 

قال ابن كثري: )وقوله: ﴿ک  گ     گ    گ﴾ فيه قوالن:
أحدمها: إقباله بظالمه. 

إذا  البرصي:  احلسن  وقال  نشأ.  إذا  جبري:  بن  سعيد  وقال  أظلم.  جماهد:  قال 
غشى الناس. وكذا قال عطية العويف.

وقال عل بن أيب طلحة، والعويف عن ابن عباس: ﴿گ     گ﴾: إذا أدبر. 
وكذا قال جماهد، وقتادة، والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم، وابنه عبد الرمحن: 

﴿گ     گ﴾ أي: إذا ذهب فتوىل(ا.هـ.
- فقول ابن كثري: »إقباله بظالمه« هذا ُيسّمى قوالً، وهو مدلول كالم القائلني 

بمعنى هذا القول من املفّسين. 
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- وقول سعيد بن جبري: »إذا نشأ«، هو قول أيضًا، ألّنه نّص قوله. 
ولذلك قد يرد لفظ »القول« يف كالم املفسين مرادًا به املعنى األول، وقد يرد 

مرادًا به املعنى الثاين. 

6. تنبيهات مهمة:

1. التحرير العلمي عىل درجات؛ ويتفاوت فيه العلامء فضاًل عن طالب العلم، 
فإذا وجد الباحث يف بحثه شيئا من ضعف التحرير يف أّول األمر فال يصّدّنه هذا 
الضعف عن مواصلة التمرن عىل حترير املسائل؛ فإّن املهارة إنام تنال بكثرة املران 

والتدرب. 
2. جيب عىل الباحث أن يتجنّب األخطاء القادحة يف التحرير العلمي كأن يعّد 

النقلني املتوافقني قولني يف املسألة.
3. من اخلطأ البنّي أن يرجع الباحث يف مسألة اعتقادية يف التفسري إىل تفاسري غري 
أهل السنة؛ كأن يرجع يف مسائل اإليامن إىل تفاسري األشاعرة وهم مرجئة يف هذا 

الباب، أو يرجع يف مسائل آيات الصفات إىل تفاسري املؤولة أو املفّوضة.
4. ومن اخلطأ البنّي أيضًا اخللط بني أقوال العلامء يف التفسري وأقواهلم يف أسباب 
املسألة  الواردة يف  األقوال  النزول مع  الواردة يف سبب  األقوال  فيعرض  النزول؛ 
معاملة  النزول  سبب  يف  األقوال  يعامل  أن  والواجب  يبحثها،  التي  التفسريية 
التي  التفسريية  املسألة  القول يف  ثّم حيرر  النزول،  القول يف سبب  مستقلة، وحيرر 
يبحث فيها، وقد يستفاد مما صّح يف أسباب النزول يف الرتجيح بني األقوال املتباينة 
أو اجلمع بني األقوال املتقاربة؛ لكن ال يصلح أن جيعل املسألتني مسألة واحدة؛ إال 
التفسريية ال خيرج عن  املسألة  تلك  الكالم يف  بينهام؛ كأن يكون  التطابق  يف حال 
الكالم يف سبب النزول؛ كمسألة املراد بصاحب النبي صىل اهلل عليه وسلم يف قوله 

تعاىل: ﴿ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾.
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5. إذا كان الباحث ذا عناية باألسانيد فال بأس أن يذكر األحاديث واآلثار من 
خمارجها، وأّما إذا مل يكن لديه معرفة حديثية؛ فينبغي أن حيذف األسانيد مع بقاء 
العزو، وأن يذكر ما ظفر به من أقوال العلامء يف احلكم عىل هذا األثر تصحيحًا أو 

تضعيفًا أو تنبيها عىل علة أو رشح لغريب أو غري ذلك مما تتّم به الفائدة.
املسألة؛ وأن  التي يظفر هبا يف  النقول  للباحث أن حيسن توظيف  املهم  6. من 
كلها،  بذكرها  البحث  إثقال  النقول مجلة، وبني  إغفال  بني  متوّسطًا  يسلك سبياًل 
فيذكر من النقول ما تكون عبارته حسنة حمررة، وما كان لبعض املحققني من أهل 
يتأّيد ترجيحه بكالمهم وترجيحهم؛ فيزدان البحث بذلك وال يثقل  العلم الذي 

عىل القارئ.
7. ينبغي للباحث أن ال خيل بحثه من الفوائد واللطائف وامللح فيذكر منها ما 
يطّرز به بحثه ويثريه؛ وكان من عادة العلامء أن يذكروا يف رسائلهم وبحوثهم من 
التي  واألشعار  القصص  بعض  وربام  واملؤثرة  املفيدة  والنقول  واللطائف  الفوائد 
هلا مناسبة ما بالبحث أو ببعض مسائله ما جيعل النفوس تسرتوح لقراءهتا من غري 
البحث منها غري  البحث، وإخالء  إدراك مقاصد  إكثار؛ فاإلكثار منها يشغل عن 

سديد.
العلمية يف كتابته وحتريره، وأن ال  الباحث ولغته  ينبغي أن تظهر شخصية   .8
يكون عمله مقترصًا عىل جمّرد اجلمع والتلخيص؛ بل ينبغي أن حيسن التعبري عن 

األقوال، ويبّينها بام يوّضح املراد هبا، ويزيل اإلشكاالت.
9. من أحسن ما يعني الباحث عىل إجادة التحرير العلمي مداومة االطالع عىل 
الرسائل التفسريية املحررة، وحماولة حماكاهتا، وأن يعرض ما يكتبه من الرسائل عىل 
عامل بالتفسري ليقّوم له بحثه وينبهه عىل ما أخطأ فيه، ويرشده إىل ما حيسن األخذ به.
العلامء  لبعض  ما  فيعرف  املالحظة؛  حسن  يكون  أن  للباحث  ينبغي   .10
والباحثني من عناية حسنة ببعض أنواع املسائل؛ فيحرص عىل الرجوع إىل أقواهلم 
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وكتبهم عند احلاجة إىل بحث ذلك النوع من أنواع املسائل.
11. إذا اكتشف الباحث عّلة اخلطأ يف مسألة ما فليعتِن بشأن تلك العلة وطرق 
اكتشافها؛ ألن تلك العلة قد تتكرر أمثلتها كثريًا؛ فيسهل عليه أن يعرفها بعد ذلك.

7. االأمثلة: 
املثال االأول: حترير القول يف املراد بالبط�شة الكربى يف قوله تعاىل: 

﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې﴾

اختلف العلامء يف املراد بالبطشة الكربى عىل قولني:
القول األول: هي بطشة اهللّ بمرشكي قريٍش يوم بدٍر، وهو قول ابن مسعود، 
الرمحن بن  العالية، وسعيد بن جبري، وجماهد، وعطاء اخلراساين، وعبد  وأيب 

زيد بن أسلم، وروي عن أيّب بن كعب وابن عباس والضحاك وعكرمة.
- قال ابن جرير: )بطش هبم جّل ثناؤه بطشته الكربى يف الّدنيا فأهلكهم 

قتاًل بالسيف(.
- قال الثعلبي: )هذا قول أكثر العلامء(.

- وقال مكي بن أيب طالب: )وهو يوم بدر عند أكثر املفسين(.
- وقال البغوي: )وهذا قول ابن مسعود وأكثر العلامء(.

التخريج:
- أما قول ابن مسعود فرواه عبد الرزاق يف تفسريه وأمحد والبخاري ومسلم 
مشكل  رشح  يف  والطحاوي  تفسريه،  يف  جرير  وابن  والنسائي،  والرتمذي 
اآلثار، كلهم من طريق أيب الضحى مسلم بن صبيح القريش عن مسوق عن 
 ابن مسعود يف قوله تعاىل: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې﴾ قال:
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»يعني يوم بدر«، ولألثر قصة رويت بألفاظ متقاربة، وله طرق أخرى عند ابن 
جرير.

ابن اجلعد يف مسنده من طريق رشيك  فرواه  بن جبري  - وأما قول سعيد 
النخعي عن سامل األفطس عنه.

الرمحن بن  ابن جرير من طرق عنه، ورواه عبد  - وأما قول جماهد فرواه 
احلسن اهلمذاين يف تفسري جماهد.

ابن عون  ابن أيب شيبة يف مصنفه من طريق  العالية فرواه  - وأما قول أيب 
عنه، ورواه ابن جرير يف تفسريه من طريق ابن أيب عدي عنه. 

- وأما قول عطاء اخلراساين فهو يف تفسريه الذي رواه رشدين بن سعد عن 
يونس بن يزيد األيل عنه. 

- أما القول املروي عن أيّب بن كعب؛ فرواه ابن جرير يف تفسريه من طريق 
الرزاق يف  منقطع، ورواه عبد  أيّب، وهو  اخلليل عن جماهد عن  أيب  قتادة عن 

تفسريه عن قتادة أنه بلغه عن أيّب. 
ابن جرير من طريق حممد بن  ابن عباس فرواه  املروي عن  القول  - وأما 

سعد العويف عن آبائه عن ابن عباس. 
انقطاع؛  فيه  بإسناد  جرير  ابن  فرواه  الضحاك  عن  املروي  القول  وأما   -
قال:  يقول: أخربنا عبيٌد  أبا معاٍذ،  قال: سمعت  فقال: )حّدثت عن احلسني 

سمعت الّضّحاك، يقول يف قوله: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾: يوم بدٍر(.
طريق  من  تفسريه  يف  جرير  ابن  فرواه  عكرمة  عن  املروي  القول  وأما   -

األعمش عن إبراهيم النخعي عن رجل مل يسّمه، وأّنه رجع إىل هذا القول.
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عباس،  ابن  قول  وهو  القيامة،  يوم  بأعدائه  اهللّ  بطشة  هي  الثاين:  القول 
وعكرمة، واحلسن البرصي.

قال ابن عّباٍس: )قال ابن مسعوٍد: »البطشة الكربى: يوم بدٍر«، وأنا أقول: 
هي يوم القيامة(. رواه ابن جرير من طريق خالد احلذاء عن عكرمة عن ابن 

عباس، وصححه ابن كثري. 
قال ابن كثري: )والظاهر أن ذلك يوم القيامة، وإن كان يوم بدر يوم بطشة 

أيضا(.
التخريج:

- أما قول ابن عباس فتقّدم خترجيه. 
- وأما قول عكرمة فرواه ابن جرير من طريق األعمش عن إبراهيم النخعي 

عنه، وذكر إبراهيم عن رجل عن عكرمة أنه رجع عنه إىل القول األول. 
- وأما قول احلسن البرصي فرواه ابن جرير يف تفسريه من طريق سعيد بن 
أيب عروبة عن قتادة عنه، ورواه أبو القاسم البغوي يف »نسخة طالوت« بإسناد 

منقطع، ورواه عبد بن محيد كام يف الدر املنثور. 
الدراسة: 

أما القول األول فمبناه عىل أن اخلطاب يف اآليات ملرشكي مّكة، وأّن املراد 
بالدخان هو ما رأوه من جهد اجلوع، وأّن اهلل تعاىل كشفه عنهم، ثم عادوا؛ 
فانتقم اهلل منهم يوم بدر بالبطشة الكربى التي أهلكتهم، وأّن املراد بالبطشة 
األخذة التي يكون هبا هالك املكذبني للرسل، كام قال اهلل تعاىل يف إنذار لوط 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ﴿ک   لقومه: 
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾.
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ڳ    ڳ     ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک        ک   ک   ﴿ڑ   تعاىل:  وقال 
ڳ  ڱ﴾.

ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ﴿ٺ   تعاىل:  وقال 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ﴾.
قال:  عنه  اهلل  ريض  األشعري  موسى  أيب  حديث  من  الصحيحني  ويف 
مل  أخذه  إذا  حتى  للظامل  ليمل  اهلل  »إن  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال 

يفلته« قال: ثم قرأ: ﴿ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ   
ڳڱ﴾(.

بالبطشة  وسميت  البطشة،  معنى  هو  اهلالك  به  يكون  الذي  األخذ  وهذا 
الدنيا فال نجاة هلم  التي يكون هبا هالكهم يف  البطشات  الكربى ألهنا ُكربى 

بعدها.
وهذه اآلية وإن كان اخلطاب فيها ملرشكي قريش، وقد وقع ما توّعدهم اهلل 

به من البطشة التي أهلكتهم، فحكمها عاّم يف كّل من فعل مثل فعلهم. 
وأما القول الثاين فمبناه عىل أّن املراد بالدخان ما يكون من أرشاط الساعة، 
وأّن وصف »الكربى« يدّل عىل منتهى الغاية، والبطشة يوم القيامة أشّد وأكرب 

من بطشة يوم بدر، وهي أوىل بوصف »الكربى« عند املوازنة.
وهي أوفق لعموم ألفاظ القرآن فتشمل النقمة من مجيع الكفار، وال ختتص 

بقتىل املرشكني يوم بدر.
القيامة،  بأعدائه يوم  البطشات هي بطشة اهلل عز وجل  وال ريب أن أكرب 

ٺ   ڀ   ڀ     ڀ    ڀ     پ   پ   پ   ﴿پ   تعاىل:  اهلل  قول  ذلك  عىل  دل  كام 
ٺٺ﴾.
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والراجح أن اآلية تشمل القولني مجيعًا، وأّن أوىل من يدخل يف هذه اآلية 
قتىل يوم بدر من املرشكني، وكّل من فعل مثل فعلهم من الكفر والتويّل عن 
الرسول صىل اهلل عليه وسلم وعدم االتعاظ بام يصيبه من العذاب األدنى يف 
حياته الدنيوية فهو مستحّق لنقمة اهلل تعاىل منه ببطشٍة كربى هتلكه يف الدنيا، 

وبطشٍة كربى يف اآلخرة يكون هبا العذاب األبدي.
وأسامء التفضيل يدخلها االشرتاك بتعدد االعتبارات:

- فالبطشة الدنيوية التي هتلك صاحبها هي كربى باعتبار البطشات يف الدنيا.
- والبطشة التي يكون هبا العذاب األبدي يف نار جهنم هي البطشة الكربى 

والعذاب األشّد.
اآلية  وداللة  السلف،  عن  صحيحان  اآلية  تفسري  يف  املذكوران  والقوالن 

تسعهام، والراجح محل اآلية عىل املعنيني مجيعًا.
اللفظ  املعنيني مل جتد يف  لت هذه اآليات عىل هذين  نزَّ )إذا  السعدي:  قال 
ما يمنع من ذلك، بل جتدها مطابقة هلام أتم املطابقة، وهذا الذي يظهر عندي 

ويرتجح واهلل أعلم(ا.هـ.
وقال حممد األمني الشنقيطي: )وقد ثبت يف صحيح مسلم أن الدخان من 
أرشاط الساعة، وال مانع من محل اآلية الكريمة عىل الدخانني: الدخان الذي 

مىض، والدخان املستقبل مجعا بني األدلة.
عىل  اآلية  محل  يمكن  كان  إن  اآلية  يف  املتعددة  التفسريات  أن  قدمنا  وقد 

مجيعها فهو أوىل.
وقد قدمنا أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس بن تيمية رمحه اهلل يف رسالته 

يف علوم القرآن بأدلته(ا.هـ.
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أن  وهو  االحتامل،  باب  من  املسألة  هذه  يف  ثالثًا  قوالً  املاوردي  ذكر  وقد 
الدنيا،  يف  بطشاته  خامتة  هي  ألهنا  الساعة  قيام  الكربى  بالبطشة  املراد  يكون 
القرطبي عن  نقله  القول مل أجده منصوصًا عن أحد من السلف، وقد  وهذا 

املاوردي، وسمكن أن يستدّل له بقول اهلل تعاىل: ﴿ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ   ىئ﴾.

وهذا القول داخل يف عموم معنى اآلية؛ فالبطشة الكربى يف الدنيا تشمل 
كّل ما يكون به هالك املجرمني، وقيام الساعة هو خامتة بطشات الدنيا.



209مهارات التفسري

املثال الثاين:حترير معنى ال�شاخة يف قول اهلل تعاىل: ﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾

اختلف العلامء يف معنى الّصاّخة ووجه تسميتها هبذا االسم عىل أقوال:
قول  وهو  تصّمها،  أي  األسامع  َتُصّخ  ألهنا  بذلك  سّميت  األول:  القول 
سيده،  وابن  والثعلبي،  الزجاج،  إسحاق  وأيب  قتيبة،  وابن  أمحد،  بن  اخلليل 

والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وابن منظور، والسمني احللبي. 
وذكره ابن جرير الطربي، وأبو منصور األزهري.

ها(. قال اخلليل بن أمحد: )الّصاّخُة: َصْيحٌة َتُصخُّ اآلذان فُتِصمُّ
ما  إال  يسمع  فال  تصّمها  أي  األسامع  )تصّخ  الزجاج:  إسحاق  أبو  وقال 

يدعى فيه إلحيائها(.
وهذا القول مبني عىل أّن الصاّخة اسم فاعل من صّخ يُصّخ.

ا َأن يكون اْسم  وذكر ابن سيده توجيها آخر من باب االحتامل فقال: )إمَّ
ا َأن يكون امْلصدر(. ، َوإِمَّ اْلَفاِعل من َصخَّ َيُصخُّ

ا َأن يكون املصدر( يريد به أن لفظ الصاّخة وإن شابه يف صيغته  قوله: )َوإِمَّ
به  فّس  كام  والكاشفة  واخلامتة  كالعافية  مصدرية  حقيقته  أّن  إال  الفاعل  اسم 
قول اهلل تعاىل: ﴿گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ﴾ أي كشف، عىل أحد األقوال.

والتوجيه األّول أظهر وأقرب.
احلسن  قول  وهو  يستمعون،  أي  هلا  يصيخون  اخللق  ألن  الثاين:  القول 

البرصي، وحييى بن سالم البرصي، وذكره القرطبي.
من  »األهوال«  كتاب  يف  الدنيا  أيب  ابن  فرواه  البرصي  احلسن  قول  أما   -
 طريق سلمة بن الفضل األبرش قال: )حدثنا إسامعيل بن مسلم، عن احلسن: 
﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾ قال: »اآلخرة يصيخ هلا كل يشء«، أي: ينصت هلا كل 

يشء(.
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وإسامعيل بن مسلم هو العبدي ثقة.
وأما قول حييى بن سالم البرصي فأفاده اتفاق خمترَصي تفسريه: تفسري هود 

بن حمكم وتفسري ابن أيب زمنني.
قال ابن جرير: )وَأْحَسُبها َمْأُخوَذٌة ِمْن قوهِلم: َصاَخ فالٌن لصوِت فالٍن، إذا 
، فإْن  اخُّ اْسَتَمَع لُه، إاِلَّ َأنَّ هذا ُيقاُل ِمنُه: هَو ُمِصيٌخ َلُه، ولعلَّ الصوَت هَو الصَّ

وِر(. َيُكْن ذلَك كذلَك، فَينَْبِغي أْن يكوَن ِقيَل ذلَك لنَْفَخِة الصُّ
وكون الساعة يصيخ هلا اخللق قد دّلت عليه السنّة، كام يف حديث أيب هريرة 
ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »ما من دابة إال وهي مصيخة 
اجلن  إال  الساعة  من  شفقا  الشمس  تطلع  حتى  تصبح  حني  من  اجلمعة  يوم 

واإلنس«. رواه اإلمام مالك وأمحد والنسائي.
ولكن تفسري الصاّخة هبذا القول ال يدّل عليه الترصيف وال االشتقاق؛ ألّن 
الصّخ غري اإلصاخة، فالصاخة مشتقة من صّخ يصّخ، وهو ثالثي، واإلصاخة 

من أصاخ يصيخ وهو رباعي.
قال القرطبي يف شأن هذا القول: )قال بعض العلامء: وهذا يؤخذ عىل جهة 

التسليم للقدماء، فأما اللغة فمقتضاها القول األول(.
القول الثالث: الصاّخة اسم من أسامء الداهية، وهو قول أيب حيان األندليس.

وقد ذكر مجاعة من علامء اللغة أّن الصاخة اسم من أسامء الداهية يف لسان 
العرب، وممن ذكر ذلك: اخلليل بن أمحد، وابن قتيبة، ومكي بن أيب طالب، 

وابن عطية، وابن اجلوزي، وابن منظور.
ٍة، أي: بداهيٍة وأمٍر عظيم(. قال اخلليل بن أمحد: )يقال: رماه اهلل بصاخَّ

وقال ابن عطية: )ويستعمل هذا اللفظ يف الداهية التي يصّم نبأها اآلذان 
لصعوبتها، وهذه استعارٌة(.
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تعاىل:  اهلل  قال  كام  الدواهي  أدهى  هي  بل  داهية  الساعة  أن  ريب   وال 
﴿ېئ  ىئ  ىئ   ىئ﴾.

اخة  وقال جمد الدين الفريوزآيادي يف »بصائر ذوي التمييز«: )وسّميت الصَّ
ينتبه  كام  النَّاس؛  حييا  صوهتا  شّدة  من  ألَنَّ   - ديد  الشَّ الّصوت  ة:  والّصاخَّ  -

النَّائم من الّصوت الشديد(ا.هـ.
وقال ابن عطية: )ويستعمل هذا اللفظ يف الداهية التي يصّم نبأها اآلذان 

لصعوبتها، وهذه استعارٌة(.
)تصّخ  الزجاج:  إسحاق  أيب  قول  من  أخذه  ولعّله  غريب،  القول  وهذا 

األسامع أي تصّمها فال يسمع إال ما يدعى فيه إلحيائها(.
وال يعرف يف اللغة أّن صّخه بمعنى أسمعه وأحياه.

وقال الزخمرشي: )يقال: صّخ حلديثه، مثل: أصاخ له(.
املتقدمني، وال شاهدًا  اللغة  علامء  كتب  له أصال يف  أعلم  القول ال  وهذا 

لغويا صحيحًا.
وقال ابن عاشور: )وقد اختلف أهل اللغة يف اشتقاقها اختالفا ال جدوى 
عىل  وأجرى  أحسن  وهو  والراغب  اخلليل  قول  خالصة  هو  ذكرناه  وما  له، 
قياس اسم الفاعل من الثالثي، فالصاخة صارت يف القرآن علام بالغلبة عىل 

حادثة يوم القيامة وانتهاء هذا العامل(ا.هـ.
والراجح أّن الصاّخة اسم من أسامء يوم القيامة سّميت بذلك ألهنا تصّخ 

األسامع أي ُتصّمها، وهذا القول هو املعتمد، وقد قال به مجهور املفسين.
والقول الثالث صحيح املعنى وتشمله داللة اآلية، وهو قول ذكره مجاعة 

من العلامء.
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8. التطبيقات:

- راجع تطبيَقي الباب السادس والسابع، وحّرر القول يف املسألتني. 
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الباب العا�شر: توجيه اأقوال املف�شرين

العنا�شر:
1. متهيد

2. املراد بتوجيه أقوال املفسين
3. مراتب توجيه أقوال املفسين

4. السبيل إىل اكتساب مهارة توجيه أقوال املفّسين 
5. مسالك التفسري عند السلف.

6. األمثلة 
7. التطبيقات
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1. متهيد: 

فال  املفّسين؛  أقوال  توجيه  مهارة  إليها  املفّس  تشتّد حاجة  التي  املهارات  من 
تكاد ختلو مسألة من مسائل اخلالف يف التفسري من حاجة إىل توجيه بعض األقوال 

فيها، ومعرفة مآخذها وعللها. 
أقوال  ونقد  التفسري  دراسة مسائل  املفّس عىل حسن  يعني  املهارة  وإتقان هذه 
ومعرفة  التفسريية،  األقوال  وعلل  املفسين،  حجج  من  كثرٍي  وإدراك  املفّسين، 

أوجه اجلمع والرتجيح.
القرآن، واستخراج  تدّبر  أبوابًا يف  تعاىل  اهلل  بإذن  له  تفتح  الذهنية  امللكة  وهذه 
املفسين  أقوال  توجيه  بني  االتصال  لقوة  التفسريية  واألوجه  واللطائف  الفوائد 

واألدوات العلمية التي ُتستخرج هبا الفوائد واللطائف القرآنية. 

2. املراد بتوجيه اأقوال املف�شرين: 

توجيه قول املفّس هو بيان وجه احلجة فيه باستعامل األدوات العلمية التي ُتظهر 
ترّتب ذلك القول عىل األصل الذي ُبني عليه. 

وتوجيه األقوال منه ما هو يقيني يظهر وجه احلجة فيه جليًا، ومنه ما هو ظنّي، 
وقد يقع من بعض املتكلمني يف توجيه أقوال املفّسين تكّلف وخطأ. 

وتوجيه القول ال يقتيض صّحته وإنام هو بيان لوجه حجة قائله، ثم قد يكون 
احتجاجه صحيحًا، وقد يدخله اخلطأ والضعف، وقد يعارضه ما هو أرجح منه 

وأوىل. 
وأظهر  االستدالل،  يف  أقوى  وهذا  متعددة؛  أوجه  األقوال  لبعض  يكون  وقد 

حلجة قائله. 
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3. مراتب توجيه اأقوال املف�شرين: 

توجيه أقوال املفّسين عىل مراتب: 
املرتبة األوىل: أن يكون توجيه القول منصوصًا عليه أو مقرونًا ببيان دليله الذي 

يدّل عليه داللة ظاهرة. 
املرتبة الثانية: أن يكون القول مقرونًا بدليل حيتاج فيه إىل بيان وجه داللته عليه. 
املرتبة الثالثة: أن ُيذكر القول من غري دليل يدّل عليه فيجتهد املفّس يف استخراج 

الدليل له وبيان مأخذ ذلك القول وما ُبني عليه. 
واملرتبة الثالثة تتفاوت فيها األقوال يف ظهور التوجيه وخفائه، فأّما الظاهر فأمره 

هنّي، وأما اخلفّي فهو مما يتفاضل فيه املفّسون. 

4. ال�شبيل اإىل اكت�شاب مهارة توجيه اأقوال املف�ّشرين: 

السبيل إىل اكتساب مهارة توجيه أقوال املفّسين إنام يكون باجلمع بني أمرين: 
توجيه  فيها  املفّسين  جهابذة  أجاد  التي  األمثلة  عىل  التمرن  األول:  األمر 
األقوال، ثّم أداء التطبيقات املتدّرجة يف نظائرها، يبدأ بالسهل املمكن ثم ينتقل ملا 
هو أصعب منه قلياًل حتى يتعرف األدوات العلمية التي يستعملها العلامء يف توجيه 

أقوال املفسين وحُيسن استعامهلا. 
وممن عني بتوجيه األقوال من العلامء: ابن جرير الطربي، ومكي بن أيب طالب، 
وابن عطية، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثري، وابن اجلزري، وابن حجر، وابن 

عاشور، وحممد األمني الشنقيطي. 
فقراءة حتريراهتم ملسائل التفسري يف تفاسريهم أو رسائلهم التفسريية أو يف بعض 
املهارة  هذه  اكتساب  عىل  يعني  مما  حماكاهتا  عىل  والتمّرن  األخرى  كتبهم  مباحث 

وإتقاهنا بإذن اهلل تعاىل. 
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واألمر الثاين: املعرفة احلسنة بجملة من العلوم التي ُيعتمد عليها يف توجيه أقوال 
املفّسين، ومن ذلك: 

1. علم القراءات وال ُيقترص فيها عىل القراءات املتواترة، بل حيتاج املفّس إىل 
منسوبة  قراءات  القراءات من  املتقدمة وكتب  التفاسري  ما ُحكي يف  االطالع عىل 
تركت  أو  تالوته  ُنسخت  ما  بعض  عىل  الوقوف  إىل  احتاج  وربام  السلف،  لقّراء 

القراءة به يف اجلمع العثامين إذا تعّلق به قول من أقوال املفّسين. 
2. علم اإلعراب، وبه ُيعرف توجيه كثري من األقوال. 

3. معاين احلروف، وهو من أهّم العلوم التي حيتاجها املفّس، ويكشف هبا عن 
أوجه كثري من أقوال املفسين. 

4. معاين األساليب.
5. الرصف.

6. االشتقاق.
7. البالغة.

األقوال، ومتى رأى طالب علم  إليه يف توجيه  حُيتاج  ما  أهّم  العلوم من  فهذه 
إىل دراسته حتى  فليبادر  العلوم؛  لدراسة خمترص يف علم من هذه  التفسري حاجته 

يكتسب إملامًا حسنًا بذلك العلم يعينه عىل استعامله يف توجيه أقوال املفسين. 
ومن بلغ مرتبة اإلتقان يف مهارة توجيه أقوال املفّسين متّكن بإذن اهلل تعاىل من 
حماكاة العلامء يف حترير مسائل التفسري والتوجيه والنقد واإلعالل واستخراج الفوائد 

واألوجه التفسريية؛ ألن اجلامع بني هذه األمور ملكة ذهنية ومعارف مكتسبة. 
والنبوغ يف العلم إنام حيصل باجتامع املعارف واملهارات.
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5. م�شالك التف�شري عند ال�شلف:

مما يّتصل بتوجيه أقوال املفسين معرفة مسالك التفسري عند السلف؛ ومنها: 
1. تفسري املفردة القرآنية ببيان معناها املطابق أو املقارب، وهو األصل يف تفسري 

ألفاظ القرآن. 
تفاسري  يف  كثري  وهو  باملثال؛  التفسري  ومنه  معناها،  ببعض  املفردة  تفسري   .2

السلف، وقد يراد به أحيانا التنبيه عىل دخول ذلك املثال يف معنى اآلية. 
»هم  قال:  بالقسورة؛  املراد  يف  عباس  ابن  قول  املعنى  ببعض  التفسري  فمن  أ: 

الرماة« رواه ابن جرير من طرق عنه. 
ابن جرير من طريق زيد بن أسلم عنه، وهو  »األسد«. رواه  أبو هريرة:  وقال 
منقطع لكن رواه البزار يف مسنده موصوالً من طريق زيد بن أسلم عن ابن سيالن 

عن أيب هريرة. 
والقسورة لفظ مشرتك يطلق عىل الرماة وعىل األسد، وكلٌّ قد قال ببعض املعنى.
اهلل  تفسري قول  اهلل عنه يف  مالك ريض  بن  أنس  باملثال قول  التفسري  ب: ومن 
تعاىل: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾ قال: »التكبرية األوىل«. رواه ابن املنذر. 

قال ابن عطية: )هذا مثال حسن حيتذى عليه يف كل طاعة(. 
فتفّس  السلف؛  املعتربة عند  التفسري  املعنى؛ وهو من مسالك  3. تفسري بالزم 

اللفظة بالزم معناها ال بحقيقة معناها بمقتىض الوضع اللغوي. 
تعاىل: ﴿ں    اهلل  تفسري قول  زيد يف  بن  الرمحن  أمثلته قول عبد  - ومن 

ں  ڻ     ڻ  ڻ﴾ قال: »ألضّلنّهم«. رواه ابن جرير.
وليس اإلضالل من معاين االحتناك يف اللغة، ولكن مّلا كان الزم االحتناك أن 

يضّلهم سلك ابن زيد يف تفسري هذه اآلية مسلك بيان الزم معنى اللفظة.
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- ومن أمثلته أيضًا قول الفراء يف تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ﴾ قال: )إال ليوحدوين(. 

وهذا تفسري بالالزم ألّن العبادة ال تكون معتربة يف الرشع حتى تكون خالصة 
هلل تعاىل. 

التنبيه عىل دخول  لغرض  يكون  ما  غالبًا  وهذا  املعنى،  ببعض الزم  تفسري   .4
ذلك األمر املذكور يف التفسري يف معنى اآلية. 

القول يف  الذي سلكه صاحب  املسلك  التفسري  الباحث يف مسائل  وإذا عرف 
التفسري أعانه ذلك عىل معرفة وجهه. 

6. االأمثلة: 

1: قال السدي يف تفسري قول اهلل تعاىل: )﴿ىئ  ىئ﴾: تنّدون(.
التخريج: رواه ابن جرير يف تفسريه من طريق أمحد بن املفضل عن أسباط 

بن نرص عنه. 
)تنّدون( أي: هتربون وترشدون رشود البعري، مأخوذ من قوهلم  التوجيه: 

نّدت اإلبل إذا رشدت. 
هذا القول مبني عىل قراءة ]التناّد[ بتشديد الدال، وهذه القراءة ذكرها ابن 
جرير يف تفسريه من غري نسبة، ونسبها أبو القاسم اهلذيل يف »الكامل« للحسني 
بن مالك الزعفراين وحممد بن احلسن ابن ِمْقَسم، ونسبها أبو الفتح ابن جني 

يف »املحتسب« البن عباس والضحاك وأيب صالح والكلبي. 
قال ابن جنّي: )هو تفاعل، مصدر تناّد القوم، أي: تفرقوا، من قوهلم: ندَّ 
فأسكنت  التنادد،  كالتنافر، وأصله  والتناد  كتنافروا،  وتنادوا  ينفر.  كنفر  ينّد، 

الدال األوىل وأدغمت يف الثانية استثقاال الجتامع املثلني متحركني(ا.هـ.
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2: قال الضحاك يف تفسري قول اهلل تعاىل: )﴿ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ﴾: 
كانوا قلياًل من الناس(.

التخريج: رواه ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن الزبري بن عدي عن 
الضحاك، وهو يف تفسري سفيان الذي رواه أبو حذيفة النهدي. 

التوجيه: هذا القول مبني عىل إعراب ﴿ڑ﴾ خربًا لكاَن يتّم به الكالم، ثم 
يستأنف: ﴿ک  ک    ک  ک  گ﴾.

به  كتب  »اّلذي  ژ﴾:  ﴿ڈژ   تعاىل:  اهلل  قول  تفسري  يف  جماهد  قال   :3
الّذكر«(. 

التخريج: رواه ابن جرير من طرق عن ابن أيب نجيح عنه. 
التوجيه: هذا القول مبني عىل أّن التعريف يف »القلم« للعهد الذهني وليس 

للجنس، وأّن أوىل ما يراد به أرشف األقالم وهو القلم الذي ُكتب به الذكر.
﴿ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴾  تعاىل:  اهلل  قول  تفسري  قتادة يف  قال   :4

يقول: سجنا.
التخريج: رواه ابن جرير من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أيب عروبة 

عن قتادة. 
التوجيه: هذا القول مبني عىل أّن حصريًا فعيل بمعنى فاعل، أي: حارص؛ 

فهي حارصة هلم يسجنون فيها. 
قال:  ۆئ﴾  ۇئ   ۇئ      وئ   ﴿وئ    تعاىل:  قوله  يف  عطاء  قال   :5

عطيًة(.
التخريج: رواه سفيان الثوري يف تفسريه، وابن جرير من طريق ابن جريج 

عنه. 



مهارات التفسري 220

لتكون  نائب مفعول مطلق  »نافلة«  تعرب  بأن  يوّجه  القول  هذا  التوجيه: 
مؤكدة ملعنى اهلبة، تقول: وهبته شيئًا هبًة ووهبته إياه نافلة بمعنى واحد. 

أي  نافلة  يعقوب  وأّن  إسحاق،  املوهوب  أّن  وهو  آخر،  قول  املسألة  ويف 
اهلبة  بمعنى  تطلق  فالنافلة  يعقوب؛  من  حاال  القول  هذا  عىل  فتعرب  زيادة؛ 

وبمعنى الزيادة. 
وممن قال بالقول الثاين: قتادة؛ فقال: )النافلة ابن ابنه يعقوب(. رواه ابن 

جرير.
من  وجهان  فيه  ﴿ۆئ﴾  )وقوله:  الشنقيطي:  األمني  حممد  الشيخ  قال 
من  املطلق  عن  ناب  ما  فهو  العطية  النافلة  قال:  من  قول  فعىل   اإلعراب؛ 
﴿وهبنا﴾ أي: وهبنا له إسحاق ويعقوب هبة، وعليه النافلة مصدٌر جاء بصيغة 

اسم الفاعل كالعاقبة والعافية. 
له  وهبنا  أي:  ﴿يعقوب﴾  من  حال  فهو  الزيادة  بمعنى  النافلة  أن  وعىل 

يعقوب يف حال كونه زيادة عىل إسحاق(ا.هـ.
 

7. التطبيقات: 

خّرج أقوال املفّسين التالية ووّجهها: 
ليس  )يقول:  قال:  ڃ﴾  ڃ   ﴿ڃ   وجل:  عز  قوله  يف  عباس  ابن  قول   :1

كمثله يشء(.
2: قول ابن عباس يف تفسري قول اهلل تعاىل: ]واّدكر بعد أمه[ قال: بعد نسيان. 

قال:  ٹ﴾  ٿ   ٿ     ٿ   ﴿ٿ   تعاىل:  قوله  يف  األفطس  سامل  قول   :3
)خيوفكم بأوليائه(.
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)املالئكة:  ہ     ھ﴾:  ﴿ہ      ہ   تعاىل:  اهلل  قول  يف  جبري  بن  سعيد  قول   :4
احلفظة، وحفظهم إّياه من أمر اهلل(.

5: قول ابن عباس ريض اهلل عنهام يف الكوثر: )هو اخلري الكثري الذي أعطاه اهلل 
إياه(.
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اأمثلة اإ�شافية لتوجيه اأقوال املف�شرين 

توجيه أقوال املفسين مما تدعو احلاجة فيه إىل تعديد األمثلة وتنويعها، والبيان 
باألمثلة قد يغني عن كثري من الرشح والتفصيل، ولذلك سأعرض أمثلة إضافية مما 
سبقت لكم دراسته يف دورات برنامج إعداد املفس يظهر فيها أثر توجيه األقوال يف 

دراسة مسائل التفسري.
 

مثال: توجيه اأقوال املف�شرين يف معنى »م�شنون« يف قول اهلل تعاىل: ﴿ھ  

ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾

ڭ   ﴿ڭ   تعاىل:  اهلل  قول  تفسري  يف  األندليس)ت:546ه�(  عطية  ابن  قال 
ڭ  ڭ﴾ )قال معمر: هو املنتن، وهو من أسن املاء إذا تغري(.

ثّم تعّقبه بقوله: )والترصيف يرّد هذا القول(.
يريد أّنه ال يقال يف اسم املفعول من »أسن«: »مسنون«؛ ألن »أسن« فعل 
يته باهلمزة فاسم املفعول منه:  ثالثي الزم؛ فال يصاغ منه اسم مفعول، وإذا عدَّ

»ُمؤَسن«.
ثّم قال ابن عطية: )والذي يرتتَّب يف »َمْسنُوٍن«:

من  فيكون  السطح،  أملس  العمل  حمَكم  حمكوك؛  بمعنى  يكون  أن  إما   -
إذا أحكمت  الّسكنَي وسننت احلجر:  َسنَنُْت  امُلَسّن والسنان، وقوهلم:  معنى 

متليسه، ومن ذلك قول الشاعر: 

اخل�را القب�ة  إىل  دافعته�ا  مسنون          ث�م  م��رم��ر  يف  مت���ي  ء 
ّن. أي حمكم اإلمالس بالسَّ
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إذا صببته  الرتاب واملاء  - وإما أن يكون بمعنى املصبوب، تقول: سننت 
أدخلتموين  إذا  دفنه:  العايص ملن حرض  بن  بعد يشء، ومنه قول عمرو  شيئا 
يف قربي فسنوا عل الرتاب سنا، ومن هذا: هو سن الغارة. وقال الزجاج: هو 
مأخوذ من كونه عىل سنة الطريق، ألنه إنام يتغري إذا فارق املاء، فمعنى اآلية- 
عىل هذا- من محأ مصبوب موضوع بعضه فوق بعض عىل مثال وصورة(ا.هـ.
فذكر قولني صحيحني من جهة الترصيف، ويضاف إليهام قول ثالث ذكره 
سنَّ  العرب:  قول  من  ر«  »املصوَّ بمعنَى  »املسنون«  أن  وهو  أمحد،  بن  اخلليل 

ر: مسنون.  ره، واملصوَّ اليشء إذا صوَّ
ومنه قول عمر بن أيب ربيعة: 

وش�تيٍت بجيده�ا،  مسنوِن          س�حرتني  هب��ج��ٍة  ذي  وب��وج��ٍه 

وقول ذي الرمة: 
ُمْقِرَف�ٍة َغ�رْيَ  َوْج�ٍه  ُس�نََّة  َمْلَس�َاء َلْي�َس هب�ا َخ�اٌل وال َن�َدُب          تِري�َك 

وقال أبو عبيدة )املسنون: املصبوب عىل صورة(. 
فجمع القولني الثاين والثالث. 

وقال املرّبد: )املسنون: املصبوب عىل استواء(. 
فهذه أقوال أهل اللغة، وللسلف يف معنى »مسنون« قوالن آخران: 

أحدمها: أن املسنون: الرطب، وهذا القول رواه ابن جرير من طريق معاوية 
بن صالح عن عّل بن أيب طلحة عن ابن عباس. 

وختريج هذا القول أن يكون املسنون هنا بمعنى الذي ُسنَّ عليه املاء؛ فهو 
رطب لذلك.
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واآلخر: أّن املسنون املتغرّي، وهذا قول ابن جرير، استخرجه من أثر رواه 
عن قتادة، واختلف أهل اللغة يف ختريج هذا القول:

باملتغرّي  أّن املسنون ال يكون إال متغرّيًا؛ فتفسري املسنون  الفراء إىل  فذهب 
تفسري بالزم املعنى ال بداللته اللفظية.

إذا تغرّي، ومنه  َتَسنََّن الطعاُم  أّنه مأخوذ من  الشيباين إىل  أبو عمرو  وذهب 
قوله تعاىل: ﴿ى  ى﴾ واهلاء مبدلة من النون.

ومل  لكانت  منها  كانت  ولو  املتغري،  األَِسن  من  )وليسْت  عبيدة:  أبو  قال 
يتأسن(.

عليه  مضت  أي:  نَة،  السَّ من  مأخوذ  أّنه  إىل  األزهري  منصور  أبو  وذهب 
سنون حتى تغرّي.

فانظر يف هذه املفردة كيف اّتسع النظر فيها بسبب بحث تصاريفها.
غري  من  حيتملها  واللفظ  صحيحة،  األوىل  الثالثة  األقوال  أّن  والتحقيق: 
تعارض، وقول الفراء أقرب األقوال يف ختريج القول املروي عن بعض السلف.

تعاىل:  اهلل  قول  يف  ﴿ڀ﴾  معنى  يف  املف�شرين  اأقوال  توجيه  اآخر:   مثال 
﴿پ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ﴾

يف  السلف  أقوال  بعض  ختريج  به  ُيعرف  أنه  الترصيف  علم  فوائد  ومن 
التفسري من جهة اللغة. 

ومن أمثلة ذلك: أقوال السلف يف تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿پ   ڀ  ڀ      
ڀ  ڀ﴾.
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فروي عنهم يف معنى ﴿ڀ﴾ ثالثة أقوال: 
القول األول: ﴿ڀ﴾ أي: معاينة، وهذا القول رواه ابن جرير وابن أيب حاتم 
عن ابن عباس من طريق معاوية بن صالح عن عّل بن أيب طلحة عن ابن عباس.

والقول الثاين: ﴿ڀ﴾ أي: أفواجًا، رواه ابن جرير عن جماهد. 
والقول الثالث: ﴿ڀ﴾ أي: كفالء، وهذا القول اختاره الفراء. 

فهذه ثالثة أقوال يف هذه املسألة:
املقابِل؛ واملقابل معاين ملن  بمعنى  الُقُبل  أّن  فتخرجيه  القول األول  فأّما   -
﴿ہ  ھ  ھ﴾،  تعاىل:  قوله  ُقُباًل: أي: مواجهة، ومنه  لقيُته  تقول:  قابله، كام 

وقوله تعاىل: ﴿ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾. 
ويرّجح هذا املعنى قراءة من قرأ: ]وحرشنا عليهم كّل يشء ِقَبال[.

- وأما القول الثاين فتخرجيه أنَّ ﴿ڄ﴾ مجع قبيل، كرغيف وُرُغف، والقبيل: 
اجلامعة الكثرية من صنف واحد، أي ُحرشوا عليهم أفواجًا كل فوج قبيل. 

قال ابن كثري: )أي: ُتعَرض عليهم كّل أّمٍة بعد أمة فتخربهم بصدق الرسل 
فيام جاؤوهم به ﴿ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ﴾(.

ومنه  كفيل،  بمعنى  قبيل  مجع  ﴿ڄ﴾  أنَّ  فتخرجيه  الثالث  القول  وأما   -
قوله تعاىل: ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ﴾ أي: كفالء وضمناء. 

والتحقيق أّن هذه املعاين كّلها صحيحة، وداللة اآلية تسعها كلها. 
السلف،  ألقوال  اللغوي  التخريج  معرفة  يف  الترصيف  علم  فائدة  فانظر 
القرآن  يفّسون  االحتجاج،  عرص  أهل  من  فصحاء  عربًا  عاّمتهم  كان  وقد 
إذا صّح  لغوية  تفسريهم حّجة  أّن  تقّدم  وقد  العريّب،  لساهنم  يعرفون من  بام 

اإلسناد إليهم وُأمن حلن الرواة.
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مثال اآخر: توجيه اأقوال املف�شرين يف معنى ﴿ۆ﴾

ومن أمثلة فوائد ]علم االشتقاق[ يف اجلمع والرتجيح بني أقوال املفّسين: 
تعاىل:  اهلل  قول  يف  رين«  »املسحَّ معنى  يف  املفسين  اختالف  من  وقع   ما 

﴿ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ﴾. 
فإّنم اختلفوا فيه عىل أقوال كثرية: 

كالمها  البغدادي  واخلطيب  جرير  ابن  رواه  املخلوقني،  من  األول:  القول 
من طريق موسى بن عمري القريش عن أيب صالح عن ابن عباس، وموسى بن 

عمري مرتوك احلديث. 
وقال هبذا القول: اخلليل بن أمحد، ومجاعة من أهل اللغة.

القول الثاين: املسحورين، وهو قول جماهد رواه عنه ابن جرير. 
القول الثالث: الساحرين، وهو قول قتادة رواه عنه عبد الرزاق وابن أيب 

حاتم. 
والقول الرابع: من املخدوعني، وهو رواية عن جماهد أخرجها ابن األنباري 
يف »إيضاح الوقف واالبتداء« من طريق الكلبي عن أيب صالح وعبد الوهاب 

عن جماهد.
ف، وهو قول الفراء.  ر املجوَّ والقول اخلامس: املسحَّ

ر الذي ليس له يَشء وال ُملك، وهو تفسري الكلبي  والقول السادس: املسحَّ
فيام ذكره حييى بن سالم. 

رون املرزوقون الذين ال بّد هلم من الغذاء، ذكره ابن  والقول السابع: املسحَّ
دريد يف اجلمهرة، ويف جماز القرآن أليب عبيدة نحوه.

قال أبو عبيدة: )كل من أكل من إنس أو دابة فهو مسّحر(.



227مهارات التفسري

والقول الثامن: من املعلَّلني بالطعام والرشاب، وهو قول ابن قتيبة. 
والقول التاسع: ممن له َسْحر أي: رئة، واملقصد إنام أنت برش مثلنا، وهذا 

قول الزجاج. 
وقد حكى املاوردي أقواالً أخرى ال أعلم هلا أصاًل. 

وهذه األقوال املذكورة ترجع إىل معنيني يف االشتقاق: 
ْحر، بكس السني.  املعنى األول: أن يكون لفظ »املسّحرين« مشتّقا من السِّ

الراجح،  السني، وهو  بفتح  ْحر«  »السَّ مشتّقا من  يكون  أن  الثاين:  واملعنى 
لكن اختلف فيه عىل قولني: 

التغذية، وهو قول اخلليل بن  ْحر الذي بمعنى  أّن املراد السَّ القول األول: 
أمحد. 

ْحر الذي هو الرئة، وهو قول الفراء وأيب عبيدة  والقول الثاين: أن املراد السَّ
والزجاج. 

ف،  والذي يظهر يل أّن هذين املعنيني يرجعان إىل اشتقاق واحد وهو الرصَّ
ر هو املرصوف عن شأنه وما ينفعه.  وأّن املسحَّ

مجهور  قول  يف  »ُترصفون«  أي  خب﴾  حب   ﴿جب   تعاىل:  قوله  ومنه 
املفّسين. 

قال لبيد بن ربيعة: 

فإنن�ا نح�ن  في�م  تس�ألينا  ر          ف�إن  عصاف�ري م�ن ه�ذا األن�ام املَس�حَّ
متلَّك�وا إن  مح�رٍي  يَّ�ْي  حِلَ وقي�رِص          عبي�د  ك�سى  ُل  ُع�امَّ وتظلمن�ا 
قبَلن�ا ُح�لَّ  كّله�ا  ب�الدًا  نح�لُّ 

          
�رَيِ ونرج�و الف�الَح بع�د ع�اٍد ومِحْ
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أّمة ضعيفة مستضعفة كالعصافري يف ضعفها واشتغاهلا بطلب  يقول نحن 
اجلنوب،  من  مِحري  كملوك  األخرى  األمم  استذّلتنا  حتى  واملرشب  املأكل 
واملناذرة الذي هم وكالء كسى عىل من يليهم من العرب من جهة املرشق، 
والغساسنة الذين هم وكالء قيرص عىل من يليهم من العرب من جهة الشامل. 
يقول: فلم هنتِد ملا ننجو به من هذا الذّل، ومل نفق من سكرتنا بطلب املأكل 
رون  واملرشب، وغفلنا عن مصرينا وقد علمنا هالك األمم قبلنا؛ فكأّننا مسحَّ
بام  واشتغالنا  ضعفنا  عىل  مقيمون  عّزتنا،  وسبيل  شأننا  عن  مرصوفون  أي: 

ُنلهى به مما ال ينفع. 
وهذا من شعر لبيد يف اجلاهلية. 

وقال لبيد أيضًا: 
فيه نحن  م��ا  ُي���رى  ق��د  وبالطعام          وإن���ا  ب��ال��رشاب  وُنسحر 
وع��اد إرم  ب��ه  ُس��ح��رت  الني�ام          ك��ام  أح�الم  مث�ل  فأضح�وا 

وقال امرؤ القيس بن حجر الكندي: 
غيٍب ألم���ِر  م��وِض��ع��ني  َوب��ال��رشاِب          أران���ا  بالطعاِم  َوُنْسَحُر 
َوُدوٌد َوُذبَّ������اٌن  ئ��اِب          َع��ص��اف��رٌي  وأْج���رُأ ِم��ْن جُمَ��لِّ��َح��ِة ال��ذِّ

 يقول: نحن يف ضعفنا وقعودنا عن طلب العّزة كاملخلوقات الضعيفة من 
العصافري والذّبان والدود، ويف الرّش واملآثم وقطيعة األرحام أجرأ من الذئاب 

الضارية. 
ر« هو املرصوف عن شأنه وما ينفعه،  واملقصود من هذه الشواهد أّن »املسحَّ

املشتغل بام ُيلهى به عام يراد له. 
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والتعبري بالتسحري فيه معنى زائد عن جمّرد الرصف؛ فهو رصف مصحوب 
بأمرين:

- غفلة عام أمامه من كيد يراد له أو عاقبة مل يستعّد هلا. 
- واشتغال بام ال ينفع، وهذا املشتَغُل به قد ُيذكر وقد حُيذف احتقارًا له أو 

لعدم فائدة ذكره. 
ْحر سحرًا؛ ألّن املسحور مرصوف عام ينفعه  ومن هذا االشتقاق سّمي السِّ

ويصلح شأنه مشتغل بام ال ينفعه. 
قال أبو منصور األزهري: )والسحر سمي سحرا: ألنه رصف اليشء عن 
اليشء عىل غري  احلق، وخيل  الباطل يف صورة  أرى  ملا  الساحر  فكأن  جهته، 

حقيقته، فقد سحر اليشء عن وجهه أي رصفه(ا.هـ.
وتقرير معنى اآلية عىل هذا - واهلل تعاىل أعلم - أهّنم أرادوا بقوهلم: ﴿ۇ    
ۇ  ۆ  ۆ﴾ أي: من املرصوفني عن شأهنم وما ينفعهم، املتعّللني بام ُزّين 

هلم مما التهوا به وشغلهم. 
وفيه تكذيب بالرسالة، واهتام رسوهلم بأّن ما يدعوا إليه إنام هو هلٌو تعّلل به 
فُخدع به ورصفه عام يرونه من صالح الشأن الذي يزعمون أهنم يبرصون فيه 

ٌر عنه، ولتأكيد هذا املعنى قالوا: ﴿ۈ  ٴۇ   ۋ     سبيل الرشاد، وأّن رسوهلم ُمسحَّ
ۋ  ۅ﴾ ويف املوضع اآلخر: ﴿ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾.

رين« ينتظم أكثر األقوال املذكورة يف تفسريه؛  وبذلك يظهر أن لفظ »املسحَّ
فكلٌّ قد عرّب ببعض املعنى، وبعض تلك األقوال هلا علل حيسن التنبيه عليها: 

ال  عباس  ابن  إىل  فنسبته  املخلوقون؛  هم  »املسّحرين«  بأّن  القول  فأما   .1
تصّح من جهة اإلسناد، وهو قول صحيح من جهة املعنى؛ لكنّه تفسري بالالزم. 
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2. وأما القول بأّن املسّحرين هم املسحورون الذي ُسحروا مّرة بعد مّرة، 
املفعولية  معنى  لتأكيد  يأيت  ال  ُمفعَّ أّن  جهة  من  اللغة،  يف  وجهه  له  قول  فهو 
يف »مفعول«، كام يف »مغلوب« و»ُمغلَّب«؛ فاملغلوب يقع عىل من ُغلب مرة 

واحدة، وامُلغلَّب الذي ُيغلب مرارًا؛ فال يكاد ُيغالب إال ُغلب.
قال عمرو بن كلثوم: 

قدما  ف��غ��الب��ون  َنغلب  بين�ا          ف���إْن  ُمَغلَّ فغ�ري  ُنغل�ب  وإْن 

ر املسحور مّرة  ولذلك قال بعض أهل اللغة يف تقريب هذا القول: امُلَسحَّ
بعد مّرة. 

وهذا القول رواه ابن جرير من طرق عن جماهد.
رين« هم الساحرون، فرواه عبد الرزاق يف تفسريه  3. وأما القول بأّن »املسحَّ

عن معمر عن قتادة، ومن طريقه أخرجه ابن أيب حاتم. 
وقد روى هذا القول ابن جرير يف تفسريه من هذا الطريق لكن قال: )من 
املسحورين( وقرنه بقول جماهد، ولعّل الصواب من جهة الرواية ما يف تفسري 

عبد الرزاق. 
وهلذا القول خترجيان لغويان مقبوالن: 

وإن  فهو  ساحرًا؛  صار  حتى  ْحَر  السِّ ُعّلم  الذي  هو  ر  امُلسحَّ أّن  أحدمها: 
كان اسم مفعول إال أّنه يؤول إىل معنى اسم الفاعل كام يف »ُمسلَّم« و»سامل« 

و»خملَّد« و»خالد«، و»مغلَّب« و»غالب«.
ذب املتَّهم بالكذب،  ر بمعنى املتَّهم بالسحر؛ كاملكَّ واآلخر: أن يكون املسحَّ

ل« املوصوف بالبخل.  و»املّبخَّ
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باملخدوعني، فال يصّح عن جماهد من حيث  »املسّحرين«  تفسري  وأما   .4
اإلسناد، لكنّه تفسري صحيح قائم عىل املعنى املتقّدم تقريره بشواهده. 

التعليل  الزم  من  مأخوذ  فهذا  ف؛  باملجوَّ ر  للمَسحَّ الفراء  تفسري  وأما   .5
بالطعام والرشاب، والشارب والطاعم له جوف؛ لكن ال يقرص املعنى عليه. 

ر بالذي ليس له يَشء وال ُملك، فهو تفسري صحيح  6. وأما تفسري املسحَّ
باعتبار الالزم عىل املعنى املتقدم ذكره. 

ر باملرزوق الذين ال بّد له من الغذاء، فهو تفسري ببعض  7. وأما تفسري املسحَّ
املعنى عىل ما تقّدم ذكره. 

ر باملعلل بالطعام والرشاب؛ فهو مأخوذ من الشواهد  8. وأما تفسري املسحَّ
هذا  ألّن  يصح،  ال  عليه  املعنى  قرص  لكن  القيس  وامرئ  لبيد  عن  الشعرية 

الوصف له مقصد.
تفسري  فهو  الرئة  وهو  َسحر  له  بالذي  ر  للمسحَّ الزجاج  تفسري  وأما   .9
تقّدم،  اللفظ، وهو أحد األقوال يف االشتقاق كام  اشتقاق  التنبيه عىل  به  أراد 

واألظهر خالفه 
وقد رّد ابن القّيم هذا القول يف بدائع الفوائد فأحسن.
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املخزومي  د.مهدي  حتقيق:  )ت:170هـ(،  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  العني،   :5
ود.إبراهيم السامرائي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت. 

حتقيق:  )ت:197هـ(،  املرصي  مسلم  بن  وهب  بن  اهلل  عبد  احلديث،  يف  اجلامع   :6
د.مصطفى حسن حممد أبو اخلري، دار ابن اجلوزي، الدمام، 1416هـ. 

7: تفسري حييى بن سالم،  حييى بن سالم بن أيب ثعلبة البرصي )ت:200هـ(، حتقيق:  
الدكتورة هند شلبي،  دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 

اء )ت:207هـ(، حتقيق: أمحد يوسف نجايت، وحممد  8: معاين القرآن، حييى بن زياد الفرَّ
عل النجار، دار الكتب املرصية، القاهرة، وأعادت طباعته دار عامل الكتب.

سزكني،  فؤاد  حممد  حتقيق:  )ت:210هـ(،  املثنى  بن  معمر  عبيدة  أبو  القرآن،  جماز   :9
مؤسسة الرسالة.

حتقيق:  )ت:211هـ(،  الصنعاين  مهام  بن  الرزاق  عبد  العزيز،  القرآن  تفسري   :10
د.مصطفى مسلم حممد، مكتبة الرشد.

11: مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )ت:211هـ(، حتقيق: حبيب 
الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت.

12: معاين القرآن، سعيد بن مسعدة البلخي )األخفش األوسط( )ت:215هـ(، حتقيق: 
فايز فارس، الرشكة الكويتية.
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13: هتذيب السرية النبوية، عبد امللك بن هشام البرصي النحوي )ت:218هـ(، حتقيق: 
احللبي  البايب  مصطفى  مطبعة  شلبي،  احلفيظ  وعبد  األبياري  وإبراهيم  السقا  مصطفى 

وأوالده، القاهرة.
14: فضائل القرآن، أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت:224هـ(، حتقيق: أمحد بن 

عبد الواحد اخلياطي، وزارة األوقاف املغربية.
15: الناسخ واملنسوخ، أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت:224هـ(، حتقيق: حممد 

بن صالح املديفر، مكتبة الرشد، الرياض.
16: سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين )ت:227هـ(، حتقيق: 

د.سعد بن عبد اهلل آل محّيد، دار الصميعي، الرياض.
17: الطبقات الكربى، حممد بن سعد بن منيع الزهري )ت:230هـ(، حتقيق: إحسان 

عباس، دار صادر، بريوت.
18: الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل، أبو جعفر حممد بن سعدان الكويف النحوي 
املقرئ الرضير )ت: 231 هـ(، حتقيق: أبو برش حممد خليل الزروق، مركز مجعة املاجد، 

ديب.
19: مصنف ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن حممد ابن أيب شيبة الكويف )ت:235هـ(، 

حتقيق: محد بن عبد اهلل اجلمعة وحممد بن إبراهيم اللحيدان، مكتبة الرشد، الرياض.
حتقيق:  )ت:235هـ(،  الكويف  شيبة  أيب  ابن  حممد  بن  اهلل  عبد  بكر  أبو  املغازي،   :20 

عبد العزيز بن إبراهيم العمري، دار إشبيليا.
اليزيدي  املبارك  بن  حييى  بن  اهلل  عبد  الرمحن  عبد  أبو  وتفسريه،  القرآن  غريب   :21

)ت:237هـ(، حتقيق: حممد سليم احلاج، عامل الكتب.
ثابت  بن  عمر  رشح:  248ه�(،  )ت:  املازين  عثامن  أليب  الترصيف  رشح   :22

الثامنيني)ت:442هـ(، حتقيق: د.إبراهيم بن سليامن البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض. 
الكيّس  نرص  بن  محيد  بن  احلميد  عبد  محيد،  بن  عبد  اإلمام  تفسري  من  قطعة   :23

)ت:249هـ(، حتقيق: خملف بنيه العرف، دار ابن حزم.
البخاري )ت:256هـ(، عناية:  البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل  24: صحيح 

حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة.
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25: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي )ت:261هـ(، عناية: نظر الفريايب، دار 
طيبة، الرياض.

مجال  حتقيق:  )ت:264هـ(،  املزين  إسامعيل  بن  حييى  بن  إسامعيل  السنة،  رشح   :26
عزون، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة النبوية.

27: سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد ابن ماجه القزويني )ت:273هـ(، حتقيق: د.بشار 
عواد معروف، دار الغرب، بريوت. 

28: سنن أيب داود السجستاين، أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين )ت:275هـ(، 
حتقيق: حممد عوامة، دار املنهاج. 

)ت:276هـ(،  الدينوري  قتيبة  ابن  مسلم  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  القرآن،   غريب   :29
حتقيق: السيد أمحد صقر، دار الكتب العلمية، بريوت. 

30: تأويل مشكل القرآن، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة الدينوري )ت:276هـ(، 
حتقيق: السيد أمحد صقر، مكتبة دار الرتاث.

31: سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي )ت:279هـ(، حتقيق: 
بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.

)ت:  البجل  الفضل  بن  للحسني  املنسوب  الكريم،  القرآن  يف  الكامنة  األمثال   :32
282هـ(، حتقيق: عل حسني البواب، مكتبة التوبة، الرياض.

اجلهضمي  املالكي  إسحاق  بن  إسامعيل  إسحاق  أبو  القايض  القرآن،  أحكام   :33
)ت:282هـ(، حتقيق: عامر حسن صربي، دار ابن حزم، بريوت.

34: السنة، أبو بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك ابن أيب عاصم الشيباين )ت:287هـ(، 
حتقيق: حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت. 

35: سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله، أبو العباس الفضل بن شاذان الرازي )ت: يف 
حدود 290هـ(، حتقيق: د.بشري احلمريي، دار ابن حزم، الرياض.

36: تفسري الكتاب العزيز، هود بن حمكم اهلواري )ت: 290هـ تقريبًا(، حتقيق: باحلاج 
بن سعيد رشيفي، دار الغرب اإلسالمي. 

37: فضائل القرآن، حممد بن أيوب ابن الرضيس البجل )ت:294هـ(، حتقيق: غزوة 
بدير، دار الفكر، دمشق.
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حتقيق:  )ت:294هـ(،  امَلْرَوِزي  احلجاج  بن  نرص  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  السنة،   :38 
د.عبد اهلل البصريي، دار العاصمة.

39: اختالف الفقهاء، حممد بن نرص بن احلجاج امَلْرَوِزي )ت:294هـ(، حتقيق: د.حممد 
طاهر حكيم، أضواء السلف، الرياض.

وحييى  الزنجي  خالد  بن  ومسلم  نعيم  بن  ونافع  اخلراساين  عطاء  تفسري  فيه  جزء   :40
بن اليامن، يرويه أبو جعفر الرتمذي الرمل )ت:295هـ(، حتقيق: حكمت بشري ياسني، 

مكتبة الدار، املدينة النبوية.
41: البديع، أبو العباس عبد اهلل بن حممد املعتز باهلل ابن املتوكل ابن املعتصم ابن الرشيد 

العبايس )ت:296هـ(، عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت.
)ت:301هـ(،  الفريايب  املستفاض  ابن  حممد  بن  جعفر  بكر  أبو  القرآن،  فضائل   :42

حتقيق: يوسف عثامن فضل اهلل جربيل، مكتبة الرشد، الرياض.
43: سنن النسائي الصغرى )املجتبى(، أمحد بن عل بن شعيب النسائي )ت:303هـ(، 

حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، سوريا. 
النسائي )ت:303هـ(، حتقيق:  بن شعيب  بن عل  أمحد  للنسائي،  الكربى  السنن   :44

جاد اهلل بن حسن اخلداش، مكتبة الرشد، الرياض، 1427هـ.
45: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي )ت:310هـ(، حتقيق: 

مجاعة بإرشاف: د.عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، دار هجر، القاهرة.
الدكتور:  تصحيح:  )ت:310هـ(،  الطربي  جرير  بن  حممد  الفقهاء،  اختالف   :46

فريدريك كرن األملاين الربليني، دار الكتب العلمية. 
ّي الزجاج )ت:311هـ(، حتقيق: عبد اجلليل شلبي،  47: معاين القرآن، إبراهيم بن الَسِ

عامل الكتب.
النيسابوري  السلمي  خزيمة  بن  إسحاق  بن  حممد  بكر  أبو  التوحيد،  كتاب   :48

)ت:311هـ(، حتقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض.
49: تفسري القرآن، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )ت:318هـ(، حتقيق: 

د.سعد بن حممد السعد، دار املآثر، املدينة النبوية.
النيسابوري )ت:318هـ(، حتقيق:  املنذر  بن  إبراهيم  بن  بكر حممد  أبو  األوسط،   :50

أمحد بن سليامن بن أيوب، دار الفالح، مرص. 
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النيسابوري  املنذر  بن  إبراهيم  بن  حممد  بكر  أبو  العلامء،  مذاهب  عىل  اإلرشاف   :51
الثقافية ودار  )ت:318هـ(، حتقيق: د.أبو محاد صغري بن أمحد األنصاري، مكتبة مكة 

روائع األثري ودار املدينة للطباعة.
52: األمثال من الكتاب والسنة، حممد بن عل بن احلسن احلكيم الرتمذي )ت:320هـ(، 

حتقيق: د.السيد اجلميل، دار ابن زيدون، بريوت ودار أسامة، دمشق.
53: مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت:321هـ(، حتقيق: حممد 

السوريت واملسترشق سامل كرنكو، دائرة املعارف اهلندية، حيدر آباد.
الطحاوي  األزدي  سالمة  بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  أبو  اآلثار،  مشكل  رشح   :54

)ت:321هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة.
الطحاوي  األزدي  سالمة  بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  أبو  اآلثار،   معاين  رشح   :55
)ت:321هـ(، حتقيق: حممد زهري النجار وحممد سيد جاد احلق، راجعه د.يوسف بن 

عبد الرمحن املرعشل، عامل الكتب.
حتقيق:  )ت:324هـ(،  التميمي  جماهد  ابن  موسى  بن  أمحد  القراءات،  يف  السبعة   :56

شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة.
الرازي  حاتم  أيب  ابن  إدريس  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  العظيم،  القرآن  تفسري   :57

)ت:327هـ(، حتقيق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة.
58: اعتالل القلوب، أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد اخلرائطي )ت: 327هـ(، حتقيق: 

محدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، الرياض، السعودية.
59: إيضاح الوقف واالبتداء يف القرآن الكريم، أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار ابن 
العربية  اللغة  جممع  مطبوعات  رمضان،  الدين  حميي  حتقيق:  هـ(،  )ت:328  األنباري 

بدمشق.
60: نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز، حممد بن ُعزيز السجستاين )ت:330هـ( 

حتقيق: د.يوسف بن عبد الرمحن املعشل، دار املعرفة، بريوت. 
)ت:336هـ(،  املنادي  ابن  جعفر  بن  أمحد  احلسني  أبو  العظيم،  القرآن  متشابه   :61 

عبد اهلل بن حممد الغنيامن، اجلامعة اإلسالمية، املدينة النبوية.
62: حروف املعاين والصفات، أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق البغدادي النهاوندي 

الزجاجي )ت:337هـ(: حتقيق: عل توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، بريوت.
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63: نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي )ت:337هـ(، 
مطبعة اجلوائب، قسطنطينية.

حتقيق:  )ت:338هـ(،  النحاس  إسامعيل  بن  حممد  بن  أمحد  واالئتناف،  القطع   :64 
د.عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودي، دار عامل الكتب.

النحاس )ت:338هـ(، حتقيق: زهري  بن إسامعيل  بن حممد  القرآن، أمحد  إعراب   :65
غازي زاهد، عامل الكتب، مكتبة النهضة.

حتقيق:  )ت:338هـ(،  النحاس  إسامعيل  بن  حممد  بن  أمحد  واملنسوخ،  الناسخ   :66
د.حممد عبد السالم حممد، مكتبة الفالح، الكويت.

بن  حممد  الزاهد  عمر  أبو  ثعلب:  غالم  القرآن،  غريب  تفسري  يف  الرصاط  ياقوتة   :67 
عبد الواحد البغدادي )ت:345هـ(، حتقيق: حممد بن يعقوب الرتكستاين، مكتبة العلوم 

واحلكم، املدينة املنورة.
البستي  حبان  ابن  أمحد  بن  حممد  حاتم  أبو  اخللفاء،  وأخبار  النبوية  السرية   :68
الثقافية،  الكتب  العلامء،  من  ومجاعة  بك  عزيز  السيد  احلافظ  حتقيق:  )ت:354هـ(، 

بريوت.
69: الرشيعة، أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري )ت:360هـ(، حتقيق: د.عبد اهلل بن 

عمر الدميجي، مدار الوطن، الرياض.
70: أدب النفوس، أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري )ت:360هـ(، حتقيق: مشهور بن 

حسن آل سلامن، دار اخلراز، السعودية، ودار ابن حزم، بريوت.
عبد  حتقيق:  )ت:370هـ(،  األزهري  أمحد  بن  حممد  منصور  أبو  اللغة،  هتذيب   :71

السالم هارون وآخرين، الدار املرصية للتأليف والرتمجة والنرش، القاهرة.
أمحد  بن  حممد  منصور  أبو  فيها(،  النحويني  وعلل  )القراءات  القراءات  معاين   :72

األزهري )ت:370هـ(، حتقيق: نوال بنت إبراهيم احللوة.
73: إعراب القراءات السبع وعللها، أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد ابن خالويه اهلَمذاين 

)ت:370هـ(، حتقيق: د.عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، مكتبة اخلانجي، القاهرة.
74: إعراب ثالثني سورة، أبو عبد اهلل احلسنُي بُن أمحَد ابُن خالويه اهلَمذاين )ت:370هـ(، 
املعارف  دائرة  املعّلمي،  الرمحن  عبد  املحّدث  بمساعدة  الكرنكوي،  سامل  حممد  حتقيق: 

العثامنية، حيدرآباد، الدكن. 
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عل  بن  أمحد  بكر  أيب  اختصار:  للطحاوي،  الفقهاء  اختالف  خمترص   :75
اجلصاص)ت:370هـ(، حتقيق: د.عبد اهلل نذير أمحد، دار البشائر اإلسالمية، بريوت. 

الفاريّس  الغفار  بن عبد  بن أمحد  أبو عل احلسن  السبع،  القراءات  76: احلجة يف علل 
العزيز  الدين قهوجي وبشري جوجيايب، راجعه ودققه: عبد  )ت:377هـ(، حتقيق: بدر 

رباح وأمحد يوسف الدقاق، دار املأمون للرتاث، دمشق - بريوت.
الفاريّس )ت:377هـ(، حتقيق:  الغفار  بن عبد  بن أمحد  أبو عل احلسن  التكملة،   :77

د.كاظم بحر املرجان، دار النرش عامل الكتب.
78: عدد آي القران للمكي واملدنيني والكويف والبرصي والشامي املتفق عليه واملختلف 
األنطاكي )ت: 377هـ(،  التميمي  بن برش  إسامعيل  بن  بن حممد  أبو احلسن عل  فيه، 

حتقيق: حممد الطرباين، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، لندن.
79: اإلبانة الكربى عن رشيعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة، أبو عبد اهلل عبيد 
األثيويب،  وعثامن  معطي،  رضا  حتقيق:  )ت:387هـ(،  العكربي  بّطة  ابن  حممد  بن  اهلل 

ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النرص، ومحد التوجيري، دار الراية، الرياض.
80: حلية املحارضة، أبو عل حممد بن احلسن بن املظفر احلامتي )ت:388هـ(، حتقيق: 

د.جعفر الكتاين، دار الرشيد للنرش، العراق.
البستي  اخلطاب  بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  مَحُْد  اخلطايب:  سليامن  أبو  السنن،  معامل   :81
)ت:388هـ(، حتقيق: سعد بن نجدت عمر وشعبان العودة، مؤسسة الرسالة، بريوت. 
82: أعالم احلديث يف رشح صحيح البخاري، أبو سليامن اخلطايب: مَحُْد بن حممد اخلطاب 
البستي )ت:388هـ(، حتقيق: حممد بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود، جامعة أم القرى.
املوصل  جني  ابن  عثامن  الفتح  أبو  القراءات،  شواذ  وجوه  تبيني  يف  املحتسب   :83
)ت:392هـ(، حتقيق: عل ناصف، عبد الفتاح شلبي، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 

بمرص. 
84: الترصيف امللوكي، أبو الفتح عثامن ابن جني املوصل )ت:392هـ(، حتقيق: حممد 

سعيد بن مصطفى النعسان، وحميي الدين اجلراح، دار املعارف، القاهرة.
حاح ]تاج اللغة وصحاح العربية[، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب  85: الصَّ

)ت:393هـ(، تصحيح: نرص اهلوريني، مطبعة بوالق، القاهرة.



239مهارات التفسري

حتقيق:  )ت:395هـ(،  الرازي  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس  معجم   :86 
عبد السالم هارون، مطبعة البايب احللبي، القاهرة.

87: كتاب الصناعتني )الكتابة والشعر(، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري 
)ت:بعد 395هـ(، حتقيق: حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب 

العربية.
88: تفسري ابن أيب زمنني، حممد بن عبد اهلل ابن أيب َزِمنني )ت: 399هـ(، حتقيق: حسني 

عكاشة، حممد الكنز، الفاروق احلديثة، القاهرة.
89: بيان عدد سور القرآن وآياته وكلامته ومكيه ومدنيه، أبو القاسم عمر بن حممد بن 
عبدالكايف )ت: 400هـ تقريبا(، دراسة وحتقيق: د.خالد حسن أبو اجلود ، مكتبة اإلمام 

البخاري.
أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد ابن زنجلة )ت:403هـ تقريبًا(،  90: حجة القراءات، 

حتقيق: سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة.
91: تنزيل القرآن وعدد آياته واختالف الناس فيه، أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد ابن 
زنجلة )ت:403هـ تقريبًا(، حتقيق: أ.د.غانم قدوري احلمد، جملة معهد اإلمام الشاطبي 

للدراسات القرآنية.
احلاكم  محدويه  ابن  اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الصحيحني،  عىل  املستدرك   :92
النيسابوري )ت:405هـ(، حتقيق: سليامن امليامن وأيمن احلنيحن، دار امليامن، الرياض.

93: رشح أصول اعتقاد أهل السنة، أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الاللكائي 
)ت:418هـ(، حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، دار طبية، الرياض. 

94: درة التنزيل وغرة التأويل، حممد بن عبد اهلل األصبهاين املعروف باخلطيب اإلسكايف 
)ت:420هـ(، حتقيق: د.حممد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية 

مكة املكرمة.
95: الكشف والبيان عن تفسري القرآن، أمحد بن حممد الثعلبي )ت:427هـ(، حتقيق: أيب 

حممد بن عاشور، دار إحياء الرتاث العريب.
فريق  القييس )ت:437هـ(، حتقيق:  أيب طالب  بن  مكي  النهاية،  بلوغ  إىل  اهلداية   :96
العليا  الدراسات  كلية  الشارقة،  جامعة  البوشيخي،  أ.د.الشاهد  بإرشاف  الباحثني  من 

والبحث العلمي.
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حتقيق:  )ت:437هـ(،  القييس  طالب  أيب  بن  مكي  القراءات،  معاين  عن  اإلبانة   :97
د.حميي الدين رمضان، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بالكويت.

98: مشكل إعراب القرآن، مكي بن أيب طالب القييس )ت:437هـ(، حتقيق: د.حاتم 
صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت.

99: العمدة يف غريب القرآن، مكي بن أيب طالب القييس )ت:437هـ(، حتقيق: يوسف 
عبد الرمحن املرعشل, مؤسسة الرسالة، بريوت.

)ت:437هـ(،  القييس  طالب  أيب  بن  مكي  القرآن،  غريب  من  املشكل  تفسري   :100
حتقيق: د.عل بن حسني البواب، مكتبة املعارف، الرياض. 

القييس )ت:437هـ(، حتقيق:  السبع، مكي بن أيب طالب  القراءات  التبرصة يف   :101
مجال الدين حممد رشف، دار الصحابة، طنطا. 

102: الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أيب طالب القييس )ت:437هـ(، 
حتقيق: د.حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة.

)ت:437هـ(،  القييس  طالب  أيب  بن  مكي  ومنسوخه،  القرآن  لناسخ  اإليضاح   :103
حتقيق: أمحد حسن فرحات، دار املنارة، جدة.

)ت:444هـ(،  الداين  سعيد  بن  عثامن  عمرو  أبو  السبع،  القراءات  يف  التيسري   :104
حتقيق: د.حاتم بن صالح الضامن، مكتبة الصحابة، اإلمارات. 

105: البيان يف عد آي القرآن، أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين )ت:444هـ(، حتقيق: 
د.غانم قدوري احلمد، مركز املخطوطات والرتاث والوثائق، الكويت. 

)ت:444هـ(،  الداين  سعيد  بن  عثامن  عمرو  أبو  واالبتدا،  الوقف  يف  املكتفى   :106
حتقيق: حميي الدين عبد الرمحن رمضان، دار عامر.

107: النكت والعيون، عل بن حممد بن حبيب املاوردي )ت:450هـ(، حتقيق: السيد 
بن عبد املقصود، مؤسسة الكتب الثقافية.

الرازي  احلسن  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الفضل  أبو  وتالوته،  القران  فضائل   :108
)ت:454هـ(، حتقيق: د.عامر حسن صربي، دار البشائر اإلسالمية.

الظاهري  األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عل  حممد  أبو  باآلثار،  املحىل   :109
)ت:456هـ(، حتقيق: أمحد شاكر، املطبعة املنريية. 
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حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عل  حممد  أبو  الكريم،  القرآن  يف  واملنسوخ  الناسخ   :110
األندليس الظاهري )ت: 456هـ(، حتقيق: د.عبد الغفار سليامن البنداري، دار الكتب 

العلمية، بريوت.
111: املخصص، أبو احلسن عل بن إسامعيل بن سيده املريس )ت:458هـ(، تصحيح: 

حممد حممود ابن التالميد الرتكزي الشنقيطي، املطبعة األمريية، بوالق. 
املريس  سيده  بن  إسامعيل  بن  عل  احلسن  أبو  األعظم،  واملحيط  املحكم   :112
)ت:458هـ(، حتقيق: مجاعة من الباحثني، معهد املخطوطات بجامعة الدول العربية، 

القاهرة. 
حتقيق:  )ت:458هـ(،  البيهقي  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو  اإليامن،  شعب   :113 
السلفية  الدار  مع  بالتعاون  بالرياض  الرشد  مكتبة  حامد،  احلميد  عبد  العل  د.عبد 

ببومباي.
114: الزهد الكبري، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت:458هـ(، حتقيق: عامر أمحد 

حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت.
115: تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي: أبو بكر أمحد بن عل بن ثابت )ت:463هـ(، 

حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.
116: املنتخب من كتاب الزهد والرقائق، اخلطيب البغدادي: أبو بكر أمحد بن عل بن 

ثابت )ت:463هـ(، حتقيق: د.عامر حسن صربي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت.
117: التمهيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب النمري )ت:463هـ(، حتقيق: 

مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف، املغرب.
)ت:463هـ(،  النمري  الرب  عبد  ابن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  االستذكار،   :118

حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، دار قتيبة، دمشق.
119: الدرر يف اختصار املغازي والسري، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب النمري 

)ت:463هـ(، حتقيق: الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة. 
بن  عل  بن  يوسف  القاسم  أبو  عليها،  الزائدة  واألربعني  القراءات  يف  الكامل   :120
جبارة ابن حممد بن عقيل اهلذيل املغريب )ت: 465هـ(، حتقيق: مجال بن السيد بن رفاعي 

الشايب، مؤسسة سام للتوزيع والنرش.
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121: أسباب نزول القرآن، عل بن أمحد بن حممد الواحدي )ت:468هـ(، حتقيق: كامل 
بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت.

122: اإليضاح يف القراءات العرش، أبو عبد اهلل أمحد بن أيب عمر األندرايب )ت:470هـ(، 
حتقيق: منى عدنان غني، إرشاف: غانم قدوري احلمد، جامعة تكريت. 

اجلرجاين  الفاريس  حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  القاهر  عبد  البالغة،  أرسار   :123
)ت:471هـ(، عناية: أيب فهر حممود حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرة.

الفاريس  حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  القاهر  عبد  املعاين،  علم  يف  اإلعجاز  دالئل   :124
اجلرجاين )ت:471هـ(، عناية: أيب فهر حممود حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرة.

125: املفتاح يف الرصف، عبد القاهر بن عبد الرمحن الفاريس اجلرجاين )ت:471هـ(، 
حتقيق: د.عل توفيق احلََمد، مؤسسة الرسالة، بريوت.

املعرفة،  دار  )ت:483هـ(،  السخيس  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املبسوط،   :126
بريوت.

127: تفسري القرآن، أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين )ت:489هـ(، 
حتقيق: يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض. 

128: املرشد يف الوقوف عىل مذاهب القراء السبعة، أبو حممد احلسن بن عل بن سعيد 
العاّمين )ت:بعد 500هـ(، حتقيق: هند بنت منصور بن عون العبديل، جامعة أم القرى. 

بن حممد  بن عل  أبو زكريا حييى  التربيزي  القرآن، اخلطيب  إعراب  امللخص يف   :129
الشيباين )ت:502هـ(، حتقيق: حييى مراد، دار احلديث، القاهرة.

بالراغب  املعروف  حممد  بن  احلسني  القاسم  أبو  القرآن،  غريب  يف  املفردات   :130
الدار  القلم،  دار  الداودي،  عدنان  صفوان  حتقيق:  تقريبًا(،  )ت:502هـ  األصفهاين 

الشامية، دمشق بريوت. 
131: معامل التنزيل، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )ت:516هـ(، حتقيق: حممد 

عبد اهلل النمر وعثامن مجعة ضمريية وسليامن مسلم احلرش، دار طيبة، الرياض.
132: الربهان يف توجيه متشابه القرآن، حممود بن محزة الكرماين )ت:535هـ(، حتقيق: 

عبد القادر أمحد عطا، دار الفضيلة.
التنزيل، حممود بن عمر الزخمرشي )ت:538هـ(، حتقيق:  133: الكشاف عن حقائق 

عادل عبد املوجود، عل معوض، مكتبة العبيكان.
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األنصاري  الباذش  ابن  خلف  بن  عل  بن  أمحد  السبع،  القراءات  يف  اإلقناع   :134
)ت:540هـ(، حتقيق: د.عبد املجيد قطامش، جامعة أم القرى.

135: كشف املشكالت وإيضاح املعضالت يف إعراب القرآن الكريم، جامع العلوم عل 
بن احلسني بن عل الباقويل األَْصفهاين )ت:نحو: 543هـ(، حتقيق: حممد أمحد الدايل، 

جممع اللغة العربية بدمشق.
العريب  ابن  اهلل  عبد  بن  بكر حممد  أبو  الرتمذي،  األحوذي برشح جامع  136: عارضة 

املالكي )ت:543هـ(، حتقيق: هاشم سمري البخاري، دار إحياء الرتاث العريب.
137: املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس 
والشؤون  األوقاف  وزارة  مطبوعات  الباحثني،  من  مجاعة  حتقيق:  )ت:546هـ(، 

اإلسالمية القطرية.
138: علل الوقوف، أبو عبد اهلل حممد بن طيفور الغرنوي السجاوندي )ت:560هـ(، 

حتقيق: حممد بن عبد اهلل بن حممد العبيدي، مكتبة الرشد، الرياض. 
الطحان  ابن  عل  بن  العزيز  عبد  األصبغ  أبو  واالبتداء،  الوقف  يف  األداء  نظام   :139

اإلشبيل )ت:بعد560هـ(، حتقيق: عل حسني البواب، مكتبة املعارف، الرياض.
140: الكتاب املوضح يف وجوه القراءات وعللها، نرص بن عل ابن أيب مريم الفسوي 
)ت:565هـ(، حتقيق: د. عمر محدان الكبييس، اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم 

بجدة.
141: اهلادي يف معرفة املقاطع واملبادي، أبو العالء احلسن بن أمحد بن احلسن اهلمذاين 
)ت:569هـ(، حتقيق: د.سليامن الصقري، كلية أصول الدين، جامعة اإلمام حممد بن 

سعود، الرياض.
142: تاريخ دمشق، أبو القاسم عل بن احلسن بن هبة اهلل ابن عساكر )ت:571هـ(، 

حتقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بريوت.
بن عبيد اهلل  الرمحن بن حممد  الربكات عبد  أبو  القرآن،  إعراب  البيان يف غريب   :143
اهليئة  السقا،  مصطفى  مراجعة:  طه،  احلميد  عبد  طه  حتقيق:  )ت:577هـ(،  األنباري 

املرصية العامة للكتاب.
األنباري  اهلل  عبيد  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  الربكات  أبو  الترصيف،  يف  الوجيز   :144

)ت:577هـ(، حتقيق: د.عل حسني البواب، دار العلوم للطباعة والنرش.
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145: الروض األنف، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد السهيل )ت:581هـ(، 
حتقيق: عمر عبد السالم السالمي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

القاسم  أبو  القرآن الكريم،  التعريف واإلعالم فيام أهبم من األسامء واألعالم يف   :146
عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد السهيل )ت:581هـ(، حتقيق: عبد أ. مهنا، دار الكتب 

العلمية، بريوت.
الشيزري  منقذ  ابن  عل  بن  مرشد  بن  أسامة  املظفر  أبو  واالشتقاق،  املعاين   :147

)ت:584هـ(، حتقيق: حييى اجلبوري، دار جمدالوي. 
الشيزري  منقذ  ابن  عل  بن  مرشد  بن  أسامة  املظفر  أبو  الشعر،  نقد  يف  البديع   :148
األستاذ  مراجعه:  املجيد،  عبد  ود.حامد  بدوي  أمحد  د.أمحد  حتقيق:  )ت:584هـ(، 
إبراهيم مصطفى، اجلمهورية العربية املتحدة )مرص وسوريا( ، وزارة الثقافة واإلرشاد 

القومي.
ه بن خلف  149: متن الشاطبية )حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات(، القاسم بن فريُّ
الغوثاين  ودار  اهلدى  دار  مكتبة  الزعبي،  متيم  حممد  حتقيق:  )ت:590هـ(،  الشاطبي 

للدراسات القرآنية.
ه بن خلف الشاطبي )ت:590هـ(. 150: ناظمة الزهر، القاسم بن فريُّ

151: زاد املسري، أبو الفرج عبد الرمحن بن عل ابن اجلوزي )ت:597هـ(، حتقيق: عبد 
الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت. 

152: املصفى بأكّف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ، أبو الفرج عبد الرمحن بن 
عل ابن اجلوزي )ت:597هـ(، حتقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة.

ابن  عل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  والناسخ،  املنسوخ  معرفة  يف  الراسخ  عمدة   :153
املدينة  املليباري، اجلامعة اإلسالمية،  اجلوزي )ت:597هـ(، حتقيق: حممد أرشف عل 

النبوية.
154: جامع األصول يف أحاديث الرسول، أبو السعادات املبارك بن حممد بن ابن األثري 
األرناؤوط، و)التتمة( حتقيق: بشري عيون،  القادر  اجلزري )ت:606هـ(، حتقيق: عبد 

مكتبة احللواين. 
العكربي  اهلل  عبد  بن  احلسني  بن  اهلل  عبد  البقاء  أبو  الرمحن،  به  من  ما  إمالء   :155

)ت:616هـ(، الكتب العلمية، بريوت.



245مهارات التفسري

العكربي  اهلل  عبد  بن  احلسني  بن  اهلل  عبد  البقاء  أبو  الشواذ،  القراءات  إعراب   :156
)ت:616هـ(، حتقيق: حممود السيد عزوز، عامل الكتب، بريوت.

157: ملحات األنوار ونفحات األزهار وري الظمآن ملعرفة ما ورد من اآلثار يف ثواب 
قارئ القرآن، أبو القاسم حممد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي )ت:619هـ(، حتقيق: 

رفعت فوزي عبد املطلب، دار البشائر اإلسالمية.
املقديس  قدامة  ابن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  املناظر،  وجنة  الناظر  روضة   :158

)ت:620هـ(، حتقيق: عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض.
ابن قدامة املقديس )ت:620هـ(، حتقيق:  الدين عبد اهلل بن أمحد  موفق  املغني،   :159

عبد اهلل بن املحسن الرتكي وعبد الفتاح احللو، دار عامل الكتب، الرياض.
160: التكملة واإلمتام لكتاب التعريف واإلعالم،  حممد بن عل بن خرض ابن عساكر 
الغساين )ت:636هـ(، حتقيق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض.
161: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين نرص اهلل بن حممد ابن األثري 
للطباعة  مرص  هنضة  دار  طبانة،  وبدوي  احلويف  أمحد  حتقيق:  )ت:637هـ(،  الشيباين 

والنرش والتوزيع، الفجالة، القاهرة. 
السخاوي )ت:643هـ(،  الدين عل بن حممد  اإلقراء، علم  القراء وكامل  162: مجال 

حتقيق: د.عل بن حسني البواب، مكتبة الرتاث، مكة املكرمة. 
163: تفسري القرآن العظيم، علم الدين عل بن حممد السخاوي )ت:643هـ(، حتقيق: 

موسى عل موسى مسعود، ود.أرشف بن حممد القصاص, دار ابن حزم، بريوت.
164: فتح الوصيد يف رشح القصيد، علم الدين عل بن حممد السخاوي )ت:643هـ(، 

حتقيق: د.موالي حممد اإلدرييس الطاهري، مكتبة الرشد، الرياض.
املقديس  الواحد  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  ضياء  القرآن،  فضائل   :165

)ت:643هـ(، حتقيق: صالح بن عايض الشالحي، دار ابن حزم.
عمر  بن  عثامن  عمرو  أبو  الدين  مجال  احلاجب  ابن  الترصيف،  علم  يف  الشافية   :166
الدويني النحوي )ت:646هـ(، حتقيق: حسن أمحد العثامن، املكتبة املكية، مكة املكرمة.
بن  العظيم  عبد  القرآن،  إعجاز  وبيان  والنثر  الشعر  صناعة  يف  التحبري  حترير   :167 
حممد  د.حفني  حتقيق:  )ت:654هـ(،  املرصي  اإلصبع  أيب  ابن  ظافر  بن  الواحد  عبد 

رشف، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، مرص.
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املوصل )شعلة( )ت:656هـ(،  أمحد  بن  حممد  األماين،  برشح حرز  املعاين  كنز   :168
املكتبة األزهرية للرتاث، مرص.

169: فوائد يف مشكل القرآن، أبو أمحد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي 
)ت:660هـ(، حتقيق: سيد رضوان عل الندوي، وزارة األوقاف الكويتية.

الدمشقي  إسامعيل  بن  الرمحن  عبد  شامة  أبو  األماين،  حرز  من  املعاين  إبراز   :170
)ت:665هـ(، حتقيق: حممود عبد اخلالق جادو، اجلامعة اإلسالمية، املدينة النبوية.

الرازي  القادر  عبد  بن  بكر  أيب  بن  حممد  التنزيل،  آي  غرائب  يف  جليل  أنموذج   :171
)ت:666هـ(، حتقيق: د.عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودي، دار عامل الكتب، الرياض.

مي ابن عصفور األشبيل  172: املمتع الكبري يف الترصيف، عل بن مؤمن بن حممد احلَرْضَ
)ت:669هـ(، حتقيق: د.فخر الدين قباوة، دار املعرف، بريوت.

173: اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطبي 
الرتكي،  املحسن  بن عبد  اهلل  د.عبد  بعناية:  الباحثني،  فريق من  )ت:671هـ(، حتقيق: 

مؤسسة الرسالة.
174: الوجيز يف فضائل الكتاب العزيز، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي )ت:671هـ(، 

حتقيق: عالء الدين عل رضا، دار احلديث، القاهرة.
)ت:676هـ(،  النووي  رشف  بن  حييى  زكريا  أبو  املهذب،  رشح  املجموع   :175
الكتب،  عامل  الرياض:  واملطيعي،  السبكي  بتكملة  املطيعي،  نجيب  حممد  حتقيق: 

1423هـ/2003م.
النووي )ت:676هـ(، حتقيق:  بن رشف  أبو زكريا حييى  176: رشح صحيح مسلم، 

خليل مأمون شيحا، دار املعرفة.
177: رصف املباين يف رشح حروف املعاين، أمحد بن عبد النور املالقي )ت:702هـ(، 

حتقيق: أمحد اخلراط، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق.
178: الربهان يف تناسب سور القرآن، أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي الغرناطي 

)ت:708هـ(، حتقيق: حممد شعباين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب.
آي  من  اللفظ  املتشابه  توجيه  يف  والتعطيل  اإلحلاد  بذوي  القاطع  التأويل  مالك   :179
الغرناطي )ت:708هـ(، حتقيق:  الثقفي  الزبري  إبراهيم بن  أبو جعفر أمحد بن  التنزيل، 

سعيد الفالح، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.
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صادر،  دار  )ت:711هـ(،  اإلفريقي  منظور  ابن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان   :180
بريوت.

181: أجوبة ابن البقال عىل أسئلة الفقيه أيب زيد القييس يف حل إشكاالت تتعلق بآيات، 
أبو عبد اهلل بن البقال )ت:725هـ(، حتقيق: الرشيف خالد بن العريب مدرك احلمداوي 

اإلدرييس، دار البشائر اإلسالمية، بريوت.
182: جمموع الفتاوى، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين )ت:728هـ(، 
لطباعة  فهد  امللك  جممع  حممد،  وابنه  قاسم  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  وترتيب:  مجع 

املصحف الرشيف، املدينة النبوية. 
183: تفسري آيات أشكلت عىل كثري من العلامء، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن 

تيمية احلراين )ت:728هـ(، حتقيق: عبد العزيز اخلليفة، مكتبة الرشد.
184: جامع الرسائل لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية)ت:728هـ(، حتقيق: 

د.حممد رشاد سامل، دار العطاء، الرياض. 
185: حسن املدد يف فن العدد، إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت: 732هـ(، حتقيق: مجال 

بن السيد رفاعي الشايب، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، مرص.
186: غرر التبيان يف من مل يسم يف القرآن، بدر الدين أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن 
دار  خلف،  اجلواد  د.عبد  ودراسة:  حتقيق  )ت:733هـ(،  الكناين  مجاعة  ابن  اهلل  سعد 

قتيبة، دمشق.
بدر الدين أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم ابن  187: كشف املعاين يف املتشابه من املثاين، 

مجاعة الكناين )ت:733هـ(، حتقيق: مرزوق عل إبراهيم، دار الرشيف. 
188: عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري، أبو الفتح حممد بن حممد بن حممد بن 
أمحد ابن سيد الناس اليعمري )ت:734هـ(، حتقيق: إبراهيم حممد رمضان، دار القلم، 

بريوت.
الدين حممد بن  املعايل جالل  أبو  القزويني:  البالغة، اخلطيب  189: اإليضاح يف علوم 
دار  خفاجي،  املنعم  عبد  حممد   : حتقيق  )ت:739هـ(  الشافعي  عمر  بن  الرمحن  عبد 

اجليل، بريوت.
حتقيق:  )ت:741هـ(  الكلبي  جزي  بن  أمحد  بن  حممد  التنزيل،  لعلوم  التسهيل   :190

أ.د.حممد بن سيدي حممد موالي، دار الضياء.
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إبراهيم  إبراهيم بن حممد بن  أبو إسحاق  العربية،  الوفية بمعاين حروف  التحفة   :191
الصفاقيّس )ت:742هـ(، دراسة وحتقيق: صالح بن حسني العائد، جملة جامعة اإلمام 

حممد بن سعود اإلسالمية.
192: التبيان يف البيان، رشف الدين احلسني بن عبد اهلل الطيبي )ت:743هـ(، حتقيق: 
اللغة  قسم  اخلويل،  أ.د.كامل  بإرشاف:  دكتوراه،  رسالة  زموط،  حسني  الستار  عبد 

العربية، جامعة األزهر. 
193: فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي عىل الكشاف(، رشف 
الغوج،  حممد  إياد  حتقيق:  743هـ(،  )ت:  الطيبي  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  احلسني  الدين 
د.مجيل بني عطا، د. حممد عبد الرحيم سلطان العلامء، جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم.
األندليس  يوسف  بن  حممد  حيان  أبو  الغريب،  من  القرآن  يف  بام  األريب  حتفة   :194

)ت:745هـ(، حتقيق: سمري املجذوب، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق.
195: تاريخ اإلسالم، حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي )ت:748هـ(، حتقيق: 

الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.
196: سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي )ت:748هـ(، حتقيق: 

جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت.
197: اجلنى الداين يف حروف املعاين،  أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل 
دار  فاضل،  نديم  وحممد  قباوة  الدين  د.فخر  )ت:749هـ(،  املالكي  املرصي  املرادي 

الكتب العلمية، بريوت.
الدمشقي  رِعيُّ  الزُّ بكر  أيب  بن  حممد  اجلوزية:  قّيم  ابن  القرآن،  أيامن  يف  التبيان   :198

)ت:751هـ(، حتقيق: عبد اهلل بن سامل البطاطي، جممع الفقه اإلسالمي، جدة.
199: الضوء املنري عىل التفسري، ]مجع لكالم اإلمام ابن قّيم اجلوزية: حممد بن أيب بكر 
رِعيُّ الدمشقي )ت:751هـ( يف التفسري[، مجع: عل بن محد الصاحلي، مؤسسة النور  الزُّ

ودار السالم.
الدمشقي  رِعيُّ  الزُّ بكر  أيب  بن  حممد  اجلوزية:  قّيم  ابن  السالكني،  مدارج   :200
)ت:751هـ(، حتقيق: نارص السعوي وعل القرعاوي وصالح التوجيري وخالد الغنيم 
وحممد اخلضريي، حتقيق: مجاعة من أساتذة العقيدة واملذاهب املعارصة بجامعة القصيم، 

دار الصميعي، السعودية. 
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رِعيُّ  الزُّ بكر  أيب  بن  حممد  اجلوزية:  قّيم  ابن  العاملني،  رب  عن  املوقعني  إعالم   :201
الدمشقي )ت:751هـ(، حتقيق: أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن اجلوزي، 

الرياض.
202: حادي األرواح إىل بالد األفراح، ابن قّيم اجلوزية: أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر 
رِعيُّ الدمشقي )ت:751هـ(، حتقيق: زايد بن أمحد النشريي، جممع الفقه اإلسالمي،  الزُّ

جدة، دار عامل الفوائد. 
رِعيُّ  الزُّ بكر  أيب  بن  حممد  اجلوزية:  قّيم  ابن  املشتاقني،  ونزهة  املحبني  روضة   :203
ابن  دار  العدوي،  مصطفى  تقديم:  كامل،  بن  مسعد  حتقيق:  )ت:751هـ(،  الدمشقي 

رجب.
رِعيُّ الدمشقي  204: هتذيب خمترص سنن أيب داوود، ابن قّيم اجلوزية: حممد بن أيب بكر الزُّ
)ت:751هـ(، حتقيق: حممد حامد الفقي وأمحد شاكر، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة.

205: جزء يف تفسري الباقيات الصاحلات، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن 
عبد اهلل الدمشقي العالئي )ت:761هـ(، حتقيق: بدر الزمان حممد شفيع النيبايل، مكتبة 

األيامن، املدينة املنورة. 
206: مغني اللبيب عن كتب األعاريب،  أبو حممد مجال الدين عبد اهلل بن يوسف بن 
املجلس  اخلطيب،  اللطيف  د.عبد  حتقيق:  )ت:761هـ(،  األنصاري  هشام  ابن  أمحد 

الوطني للثقافة، الكويت. 
حممد  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  الدين  مجال  الكشاف،  أحاديث  ختريج   :207
الزيلعي )ت:762هـ(، حتقيق: سلطان بن فهد الطبييش، تقديم: عبد اهلل بن عبد الرمحن 

السعد، دار ابن خزيمة، الرياض.
208: الفروع، حممد بن مفلح املقديس )ت:763هـ(، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن 

الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت.
السبكي  ابن  الدين  تاج  عل  بن  الوهاب  عبد  الفقه،  أصول  يف  اجلوامع  مجع   :209

)ت:771هـ(، حتقيق: عقيلة حسني، دار ابن حزم. 
210: تفسري القرآن العظيم، إسامعيل بن عمر ابن كثري القريش )ت:774هـ(، حتقيق: 

سامي بن حممد السالمة، دار طيبة، الرياض.
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)ت:774هـ(،  الدمشقي  القريّش  كثري  ابن  عمر  بن  إسامعيل  والنهاية،  البداية   :211
حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، دار هجر، القاهرة.

212: صلة اجلمع وعائد التذييل ملوصول كتايب اإلعالم والتكميل، أبو عبد اهلل حممد بن 
عل األويس البلنيس )ت:782هـ(، حتقيق: عبد اهلل عبد الكريم حممد، جامعة أم القرى.
213: الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش 
)ت:794هـ(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى 

البايب احللبي، القاهرة.
214: جمموع رسائل ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب احلنبل )ت:795هـ(، 

حتقيق: طلعت بن فؤاد احللواين، دار الفاروق، القاهرة.
اهليثمي  سليامن  بن  بكر  أيب  بن  عل  الدين  نور  احلسن  أبو  الزوائد،  جممع   :215

)ت:807هـ(، حتقيق: حسام الدين القديس، مكتبة القديس، القاهرة.
216: القاموس املحيط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ت:817هـ(، نرش 

اهليئة املرصية العامة للكتاب، مصّورة عن الطبعة الثالثة األمريية سنة1301هـ. 
حتقيق:  )ت:833هـ(،  اجلزري  ابن  حممد  بن  حممد  العرش،   القراءات  يف  النرش   :217

حممد سامل حميسن، مكتبة القاهرة.
218: طيبة النرش يف القراءات العرش، حممد بن حممد ابن اجلزري )ت:833هـ(، حتقيق: 

حممد متيم الزغبي، دار اهلدى، جدة.
219: كفاية األملعي يف آية }يا أرض ابلعي{، حممد بن حممد ابن اجلزري )ت:833هـ(، 

دراسة وحتقيق: نشيد محيد سعيد آل حممود، دار االفاق اجلديدة، بريوت. 
220: خزانة األدب وغاية األرب، تقي الدين أبو بكر بن عل بن عبد اهلل ابن حجة احلموي 

)ت:837هـ(، حتقيق: عصام شقيو، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، دار البحار، بريوت.
)ت:840هـ(،  البوصريي  بكر  أيب  بن  أمحد  الدين  شهاب  املهرة،  اخلرية  إحتاف   :221
حتقيق: دار املشكاة للبحث العلمي بإرشاف أيب متيم يارس بن إبراهيم، دار الوطن للنرش، 

الرياض.
222: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي 
النيسابوري )ت:850هـ تقريبًا(، حتقيق: إبراهيم عطوة، مطبعة مصطفى البايب احللبي 

وأوالده، القاهرة.
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223: فتح الباري، أمحد بن عل بن حممد ابن حجر العسقالين )ت:852هـ(، حتقيق: 
نظر الفريايب، دار طيبة، الرياض.

العسقالين  حجر  ابن  حممد  بن  عل  بن  أمحد  األسباب،  بيان  يف  العجاب   :224
)ت:852هـ(، حتقيق: عبد احلكيم حممد األنيس، دار ابن اجلوزي.

حجر  ابن  حممد  بن  عل  بن  أمحد  الكشاف،  أحاديث  ختريج  يف  الشاف  الكاف   :225
العسقالين )ت:852هـ(، دار عامل املعرفة، ملحقًا بتفسري الكشاف.

226: املطالب العالية، أمحد بن عل بن حممد ابن حجر العسقالين )ت:852هـ(، حتقيق: 
د.سعد بن نارص بن عبد العزيز الشثري، دار العاصمة، الرياض.

227: رشح الورقات يف أصول الفقه، جالل الدين حممد بن أمحد املحل)ت:864هـ(، 
حتقيق: د.حسام الدين بن موسى عفانة، مكتبة العبيكان، الرياض. 

البقاعي)ت:885هـ(،  إبراهيم بن عمر  تناسب اآليات والسور،  الدرر يف  228: نظم 
دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة. 

السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  املأثور،  التفسري  يف  املنثور  الدر   :229
)ت:911هـ(، حتقيق: فريق من الباحثني بعناية د.عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، دار 

هجر، القاهرة.
السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان   :230
فهد  امللك  القرآنية، جممع  الدراسات  بمركز  الباحثني  فريق من  )ت:911هـ(، حتقيق: 

لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية. 
231: لباب النقول يف أسباب النزول، جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي 

)ت:911هـ(، حتقيق: أمحد عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت.
السيوطي  بكر  أيب  ابن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  الذليل،  للعبد  اجلليل  فتح   :232

)ت:911هـ(، حتقيق: حممد رفعت زنجري، مؤسسة الريان، بريوت.
233: مفحامت األقران يف مبهامت القرآن، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي 

)ت:911هـ(، حتقيق: د.مصطفى ديب البغا، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، بريوت.
جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي  234: تناسق الدرر يف تناسب السور، 

)ت:911هـ(، حتقيق: عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 1406هـ.
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235: قطف األزهار وكشف األرسار، جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي 
)ت:911هـ(، حتقيق: د.أمحد بن حممد احلامدي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

القطرية، 1414ه. 
بكر  أيب  ابن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  الوسطى،  الصالة  تعيني  يف  البسطى  اليد   :236
الرياض،  األلوكة،  دار  األنيس،  احلكيم  د.عبد  حتقيق:  )ت:911هـ(،  السيوطي 

1438هـ.
237: مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع، جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر 
السيوطي )ت:911هـ(، قرأه ومتمه: د.عبد املحسن بن عبد العزيز العسكر، مكتبة دار 

املنهاج للنرش والتوزيع، الرياض، 1426هـ. 
األنصاري  أمحد  بن  حممد  بن  زكريا  حييى  أبو  املرشد،   يف  ما  لتلخيص  املقصد   :238
األزهرية  املكتبة  رفاعي،  السيد  بن  مجال  حتقيق:  926هـ(،  )ت:  األنصاري  السنيكي 

للرتاث، القاهرة.
أمحد  بن  حممد  بن  زكريا  حييى  أبو  القرآن،  يف  يلتبس  ما  بكشف  الرمحن  فتح   :239
األنصاري السنيكي األنصاري )ت: 926هـ(، حتقيق: حممد عل الصابوين، دار القرآن 

الكريم، بريوت. 
240: سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، شمس الدين حممد بن يوسف الصاحلي 
الشامي)ت:942هـ(، حتقيق: مجاعة من الباحثني، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية 

بمرص، القاهرة، 1418هـ. 
احلنفي )ت:950هـ(، حتقيق:  العامدي  السعود حممد  أبو  السليم،  العقل  إرشاد   :241

عبد القادر أمحد عطا، مكتبة الرياض. 
عل  بن  الرؤوف  عبد  الدين  زين  البيضاوي،  أحاديث  بتخريج  الساموي  الفتح   :242

املناوي )ت:1031هـ(، حتقيق: أمحد حمتبى السلفي، دار العاصمة.
243: عناية القايض وكفاية الرايض )حاشية الشهاب عىل تفسري البيضاوي(، شهاب الدين 

أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املرصي احلنفي )ت: 1069هـ(، دار صادر، بريوت. 
244: منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، أمحد بن عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم 
األشموين املرصي الشافعي )ت:نحو1100هـ(، حتقيق: رشيف أبو العال العدوي، دار 

الكتب العلمية، بريوت.
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245: إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش، أمحد بن حممد بن البناء الدمياطي 
)ت:1117هـ(، حتقيق: عل حممد الضباع، مكتبة املشهد احلسيني.

246: غيث النفع يف القراءات السبع، عل بن حممد الصفاقيس )ت: 1118هـ(، حتقيق: 
سامل بن غرم اهلل الزهراين، جامعة أّم القرى، مكة املكرمة. 

247: ترويح أويل الدماثة بمنتقى الكتب الثالثة، املؤذن: عبداهلل بن عبداهلل بن سالمة 
اإلدكاوي )ت:1184هـ(، حتقيق ورشح: مروان العطية وحمسن خرابة؛ مكتبة العبيكان، 

الرياض.
بيدي )ت:1205هـ(،  248: تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد مرتىض احلسيني الزَّ

حتقيق: فريق من الباحثني، وزارة اإلرشاد واألنباء، الكويت.
249: فضائل القرآن، حممد بن عبد الوهاب بن سليامن التميمي )ت:1206هـ(، حتقيق: 

د.فهد بن عبد الرمحن الرومي، مكتبة التوبة.
250: كفاية املعاين يف حروف املعاين، عبد اهلل بن حممد بن إسامعيل الكردي البيتويش 

)ت:1211هـ(، دار اقرأ، دمشق.
251: نزهة األحداق يف علم االشتقاق، حممد بن عل الشوكاين )ت:1255هـ(، حتقيق: 

رشيف عبد الكريم النجار، دار عامر، عاّمن.
252: روح املعاين، حممود بن عبد اهلل األلويس )ت:1270هـ(، حتقيق: حممد أمحد األمد 

وعمر عبد السالم السالمي، دار إحياء الرتاث العريب.
املدرايس  صبغة  بن  اهلل  عبد  البيضاوي،  تفسري  أحاديث  بتخريج  الباري  فيض   :253

)ت:1288هـ(. 
بن سليامن  بن حممد  أبو عيد رضوان  العزيز،  الكتاب  فواصل  الوجيز يف  القول   :254
املخلاليت )ت:1131هـ(، حتقيق: عبد الرزاق بن عل بن إبراهيم موسى، مطابع الرشيد.
)ت:1339هـ(،  دياب  وحممد  )ت:1338هـ(  ناصف  حفني  البالغة،  دروس   :255
ومصطفى طموم )ت:1354هـ(، وسلطان حممد، عني به: أمحد السنويس أمحد، دار ابن 

حزم، بريوت. 
256: دالئل النظام، عبد احلميد الفراهي اهلندي )ت: 1349هـ(، املطبعة احلميدية.

257: إمعان يف أقسام القرآن، عبد احلميد الفراهي اهلندي )ت: 1349هـ(، دار القلم، 
دمشق، الدار الشامية، بريوت.
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املباركفوري  الرحيم  عبد  بن  الرمحن  عبد  حممد  العال  أبو  األحوذي،  حتفة   :258
)ت:1353هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت.

حتقيق:  )ت:1376هـ(،  السعدي  نارص  بن  الرمحن  عبد  الرمحن،  الكريم  تيسري   :259
د.عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة.

260: الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أمحد بن عبد الرمحن بن 
حممد البنا الساعايت )ت: 1378 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب.

الشنقيطي  اجلكني  األمني  حممد  بالقرآن،  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء   :261
)ت:1393هـ(، حتقيق: مجاعة من الباحثني بإرشاف: بكر بن عبد اهلل أبو زيد، دار عامل 

الفوائد، مكة املكرمة. 
الشنقيطي  اجلكني  األمني  حممد  الكتاب،  آيات  عن  االضطراب  إهيام  دفع   :262

)ت:1393هـ(،  مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
263: التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور )ت:1393هـ(، دار سحنون، تونس. 
264: معامل االهتداء إىل معرفة الوقوف واالبتداء، حممود خليل احلرصي )ت:1401هـ(، 

مكتبة السنة، القاهرة. 
265: معامل اليس رشح ناظمة الزهر يف علم الفواصل، عبد الفتاح بن عبد الغني القايض 
)ت:1403هـ( وحممود إبراهيم دعبيس )ت: قبل 1403 هـ(، مطبعة األزهر، القاهرة.
البيان رشح الفرائد احلسان يف عد آي القرآن، عبد الفتاح بن عبد الغني  266: نفائس 

القايض )ت:1403هـ)، مكتبة الدار، املدينة النبوية.
267: دراسات ألسلوب القرآن الكريم، حممد عبد اخلالق عضيمة )ت:1404هـ(، دار 

احلديث، القاهرة.
احلسني  الغامرى  الصديق  حممد  عبداهلل  القرآن،  سور  تناسب  يف  البيان  جواهر   :268

)ت:1413هـ(، مكتبة القاهرة.
269: املستدرك عىل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، مجع: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم 

)ت:1421هـ(.
الوادعي  مقبل  بن  هادي  بن  مقبل  النزول،  أسباب  من  املسند  الصحيح   :270

)ت:1422هـ(، دار القدس، صنعاء.
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271: األمثال القرآنية، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين )ت: 1425هـ(، دار القلم، 
دمشق.

موسى  إبراهيم  عل  الرزاق  عبد  القرآن،  آي  عد  معرفة  إىل  اخلالن  مرشد   :272
)ت:1429هـ(،  املكتبة العرصية، بريوت.

جبل  حسن  حسن  حممد  د.  الكريم،  القرآن  أللفاظ  املؤصل  االشتقاقي  املعجم   :273
)ت:1436هـ(، مكتبة اآلداب، القاهرة.

274: البيان والتعريف بام يف القرآن من أحكام الترصيف، د.حممد بن سيدي بن احلبيب 
الشنقيطي )ت: 1438هـ(، دار القبلة، جدة. 

275: موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، حممد بن رزق بن طرهوين، دار ابن القيم.
276: معجم القراءات، د.عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين، دمشق. 

277: أسامء سور القرآن وفضائلها، د.منرية حممد نارص الدورسي، دار ابن اجلوزي، 
الدمام.

278: االستيعاب يف بيان األسباب، سليم بن عيد اهلاليل وحممد بن موسى آل نرص، دار 
ابن اجلوزي، الدمام.

279: النسخ يف القرآن الكريم، د.مصطفى زيد، دار الوفاء، مرص. 
280: اآليات املنسوخة يف القرآن الكريم، د.عبد اهلل بن حممد األمني اجلكني الشنقيطي، 

مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
281: التعبري القرآين، د.فاضل بن صالح السامرائي، دار عامر، عاّمن.

282: ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، د.فاضل بن صالح السامرائي، دار عامر، عاّمن.
283: من أرسار البيان القرآين، د.فاضل بن صالح السامرائي، دار عامر، عاّمن.

284: عىل طريق التفسري البياين، د.فاضل بن صالح السامرائي، كلية اآلداب والعلوم، 
جامعة الشارقة، اإلمارات. 

285: التناسب بني السور يف املفتتح واخلواتيم، د.فاضل بن صالح السامرائي، دار ابن 
كثري.

286: طرق التفسري، عبد العزيز بن داخل املطريي، مؤسسة آفاق التيسري، الرياض.
287: موقع مجهرة العلوم.
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