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وأوصت جلنة املناقشة بطباعة الرسـالة, وبـذلك  بتقدير ممتاز, ٩٨وحصل الباحث عىل درجة 

 .يكون تقدير الباحث اإلمجايل ممتاز مع مرتبة الرشف األوىل
 
 
 
 

  
  



 

 
٣ 

  امللــخص
@ @

 عبد الرمحن عبد اهللا رسور املطريي/ اسم الباحث
 التفسري وعلوم القرآن: التخصص           ماجستري: املرحلة

, دراسة نظرية و تطبيقية من خالل تفسري السياق القرآين وأثره يف التفسري: عنوان الرسالة
 .ابن كثري              

مـن وهو السياق القرآين, وتطبيقه أال تتحدث هذه الرسالة عن أصل من أصول التفسري 
 . −رمحه اهللا  –تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري  خالل

مت الرسالة إىل مقدمة ومتهيد وبابني وخامتة ثم فهارس فنية سِّ  .فقُ
ومـنهج الباحـث,  ,وخطـة البحـث ,أسباب اختياره و ,فاملقدمة ذُكر فيها أمهية املوضوع

 .والشكر
 ., والتعريف بتفسريه يف التمهيد−رمحه اهللا  –وتم تناول ترمجة احلافظ ابن كثري 

م إىل ثالثة فصول :وأما الباب األول صَ للدراسة النظرية, وقُسِّ صِّ  :فقد خُ
 .يتهالسياق وأمه: الفصل األول
 .أنواع السياق القرآين: الفصل الثاين
 .قواعد يف السياق القرآين: الفصل الثالث

فهو للدراسة التطبيقية آلثار السياق القرآين من خالل تفسري ابن كثـري  :وأما الباب الثاين
م إىل مخسة فصول−رمحه اهللا–  :, وقُسِّ

 .أثره يف القراءات: الفصل األول
 .قد املروياتأثره يف ن: الفصل الثاين
 .أثره عىل املعاين: الفصل الثالث
 .أثره يف بعض العلوم املتعلقة بالتفسري: الفصل الرابع

 .أثره يف الرتجيح والتضعيف: الفصل اخلامس
 .وفيها أهم النتائج والتوصيات :اخلامتة وبعد ذلك

 .وأخرياً الفهارس الفنية
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Abstract 
 
 

Researcher: Abdul Rahman Abdullah Sorour Al Mutairi.  
Degree: Master.  
Specialization: Explanation & Holy Quran Sciences.  
Title: The Quranic Context and its effect in Explanation, 
Theoritical and Practical Study Through The explanation of 
Holy Quran By Al Hafiz Bin Kathir(God forgive him).  
The study was divided into introduction, preface, two parts, 
conclusion and technical indexes.  
The introduction: in which I mentioned the subject 
importance, reasons of choice, the plan, and 
acknowledgement.  
The preface: included the biography of Bin Kathir and his 
explanation.  
Part one: is the theoretical study, it was divided into three 
chapters:  
Chapter one: The context and its importance.  
Chapter two: The kinds of Qurtanic context.  
Chapter three: Rules in Quranic context.  
Part two: The Practical study for Quranic Context through 
The explanation of Holy Quran By Al Hafiz Bin Kathir(God 
forgive him), it was divided into five chapters:  
Chapter one :Its effect on Readings.  
Chapter two: Its effect on criticism of recited.  
Chapter three: : Its effect on meanings.  
Chapter four: Its effect on some sciences related to 
explanation.  
Chapter five: Its effect on preference and rejection.  
Conclusion: included the results and recommendations.  
Finally: the technical indexes. 
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  املقدمة
  

إله إال  ني, والعاقبة للمتقني, وال عدوان إال عىل الظاملني, وأشهد أن الاحلمد هللا رب العامل
 .اهللا وحده ال رشيك له رب العاملني, وإله املرسلني, وقيوم الساموات واألرضني

بعثـه  ,−صىل اهللا عليه وسلم تسليامً كثرياً إىل يوم الـدين– عبده ورسوله وأشهد أن حممداً  
, ونتأملـه  بالكتاب املبني, الفارق اهللا بني اهلد والضالل والشك واليقني, أنزلـه لنقـرأه تـدبراً

, ونحمله عىل , ونسعد به تذكراً أحسن وجوهه ومعانيه, ونصدق به ونجتهد عىل إقامـة  تبرصاً
أوامره ونواهيه, ونجتني ثامر علومه النافعة املوصـلة إىل اهللا سـبحانه مـن أشـجاره, وريـاحني 

م من بني رياضه وأزها كَ ره, فهو كتابه الدال عليه ملن أراد معرفته, وطريقه املوصلة لسالكها احلِ
إليه, ونوره املبني الذي أرشقت له الظلامت, ورمحته املهداة التي هبا صـالح مجيـع املخلوقـات, 
والسبب الواصل بينه وبني عباده إذا انقطعت األسباب, وبابه األعظم الذي منـه الـدخول فـال 

لِّقَت األ احلكيم الـذي  بواب, وهو الرصاط املستقيم الذي ال متيل به اآلراء, والذكريغلق إذا غُ
عجائبـه, وال تقلـع  ال تزيغ به األهواء, والنُزل الكـريم الـذي ال يشـبع منـه العلـامء, ال تفنـى

 تـأمالً وتفكـرياً زادهـاه سحائبه, وال تنقيض آياته, وال ختتلف دالالته, كلام ازدادت البصائر في
تْ هداية وتبصري سَ , وكلام بَجَّ ر هلا ينابيع احلكمة اً , فهو نور البصائر من عامها,  معينه فَجَّ تفجرياً

القلوب ولذة النفوس, وحـادي األرواح إىل بـالد  وشفاء الصدور من أدوائها وجواها, وحياة
 .)١(يا أهل الفالح حي عىل الفالح: األفراح, واملنادي باملساء والصباح

 

 ـــــــــــــــــ

 .بترصف يسري) ١/٣( مدارج السالكنيلكتابه  −رمحه اهللا-مقدمة ابن القيم )  ١(



 

 
٦ 

 :أما بعد
K   J  IH  GF   E  D  CzIQH  } أنزل كتابه هـد للعـاملني   –عز وجل –فإن اهللا 

 , 
ـتّى ملريدها إال عند تدبره وطلب تفسريه, ولـذلك رَ أَ تَ وهذه اهلداية ال تَ  اهللا التنزيـل بالتـدبر  طَ بَ

الذين يعرضون  خَ بَّ وَ  , و)٢(j   i   h  g   f  e  d  c  bz}  :فقال
فأصـل الوقـوف ", )٣(b  a   g  f  e   d   cz }  :فقـال رصفحاً عن التدب

ر , وال يشء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده من تدبّر القرآن, )٤("عىل معاين القرآن هو التدبُّر والتفكُّ
وحقيقة التدبر هي إمعان النظر والتفكر يف سياق اآلية أو اآليات والـربط بينهـا  للوصـول إىل 

 .ل هبامعرفة املراد منها, وبالتايل ينتج العم
يف  إعامل ألمر التدبر للقرآن, ولقد سلك العلـامء طرقـاً  تهيف حقيق فدراسة السياق القرآين

نفسه, ولتفسـري القـرآن بـالقرآن بالقرآن تفسري القرآن  :أحسنها ,–عز وجل –تفسري كالم اهللا 
نـوعني كأن يكون عقبه, وهذه املرتبة يدخل حتتهـا  ;أن يكون يف حمل واحد: أعالمها )٥(نامرتبت

 .سياق املقطعوسياق اآلية : من أنواع السياق
 ويدخل حتته نـوعني أيضـاً , أن يكون منفصال عنه سواء يف نفس السورة أو غريها: ثانيهام

 . سياق القرآنو سياق السورة:  من أنواع السياق القرآين

 ـــــــــــــــــ

 ٢: سورة البقرة)  ١(
 . ٢٩: سورة ص) ٢(
 .٢٤: سورة حممد)  ٣(
 ). ٢/١٨٠( −رمحه اهللا–انظر الربهان يف علوم القرآن للزركيش ) ٤(
 ).٢/١٨٦(انظر املرجع السابق )  ٥(
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ن بـل مـ ,ص إىل القول بأن السياق القرآين أصل من أصول التفسـري املعتـربةوبذلك نخلُ 
 .آصلها

أن وفقني لدراسة هذا األصل العظيم  مـن أصـول التفسـري,  فضل اهللا عيلَّ  منولقد كان 
, وهـو مـا كـامالً  –رمحـه اهللا−وتطبيقه عىل تفسري القرآن العظيم للحافظ عامد الدين ابن كثري  

 .عىل فضله وتوفيقه وآخراً  متثله هذه الرسالة, فلله احلمد أوالً 
 :بـ وضوعن أمهية املوتكمُ 

 .−عز وجل−رشف هذا العلم, إذ رشفه برشف املعلوم وهو كتاب اهللا  )١
وهذا ما سيتبني يف مبحث أمهية داللة السياق . أمهية داللة السياق القرآين وتنوع آثارها )٢

 .IQHالقرآين من الفصل األول من الدراسة النظرية
 .كون هذه الدراسة تطبيقية بجانب التنظري هلا )٣
الـذي يعتـرب مـن أجـل  –رمحـه اهللا–ة عىل تفسري ابـن كثـري كون تطبيق هذه الدراس )٤

و أكثر منه, ثـم  ففرسه بالقرآن أوالً  :التفاسري, فقد سار فيه مؤلفه عىل أصول التفسري
وسـيأيت مزيـد تفصـيل يف ...بالسنه, ثم بأقوال الصحابه والتابعيني, ثم باللغة العربية

 . IRH−رمحه اهللا–التمهيد عند احلديث عن تفسري ابن كثري 
 :ومن أسباب اختياري هلذا املوضوع

 .أمهيته )١
 .يف إبراز منهج صحيح لفهمه وتدبره –عز وجل–خدمة كتاب اهللا  )٢
 .ربزهاتمع أصول املوضوع وجت, من خالل تطبيقات العلامءأن دراسة املوضوع املعني  )٣

 ـــــــــــــــــ

 .ةمن هذه الرسال ٧٥يف ص )١(
 .من هذه الرسالة ٤٨يف ص)  ٢(
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ـ–كون الدراسة  التطبيقية  )٤  بـريٍ ك ال سيام عىل تفسري القرآن الكريم كامال, ومـن مفرسٍ
 .ن له ملكة تفسرييةكوِّ , ويُ مما يصقل الباحث علمياً  –كابن كثري 

 :الدراسات السابقة
دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسـري ابـن  –داللة السياق القرآين وآثرها يف التفسري  )١

مقدمـة جلامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية  جرير, وهـي رسـالة ماجسـتري
 .م بن عبد اهللا القاسم, للباحث عبد احلكيبالرياض

دراسـة موضـوعية  –داللة السياق القرآين يف تفسري أضواء البيان للعالمة الشـنقيطي  )٢
حتليلية, وهي رسالة ماجستري مقدمـة للجامعـة األردنيـة, للباحـث أمحـد اليف فـالح 

 .)١(املطريي
يـة, وهـي دراسة نظرية تطبيق –السياق القرآين وأثره يف تفسري املدرسة العقلية احلديثة  )٣

بـن حممـد , للباحـث سـعيد بمكـة املكرمـة امعـة أم القـررسالة دكتوراه مقدمة جل
 .الشهراين

أثر السياق القرآن يف التفسري, دراسة نظرية تطبيقية عىل سوريت الفاحتة والبقرة, وهـي  )٤
للباحـث  اإلسـالمية بالريـاض, رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة اإلمام حممد بن سـعود

 . الربيعةحممد بن عبد اهللا
, وهي  −عليه السالم  –داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى  )٥

للباحـث فهـد بـن شـتوي  بمكـة املكرمـة, رسالة ماجستري مقدمة جلامعة أم القـر
 .الشتوي

 ـــــــــــــــــ

 .وقد نوقشت هذه الرسالة أثناء كتابتي هلذا البحث)  ١(
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السياق القرآين وأثره يف الرتجيح الداليل, وهي رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة الريموك  )٦
 . )١(للباحث املثنى عبدالفتاح حممود ,باألردن

,والثانيـة عـىل تفســري  −رمحـه اهللا –فالرسـالة األوىل تطبيقهـا عـىل تفسـري ابــن جريـر     
, والثالثة عىل تفاسري أصحاب املدرسة العقلية احلديثة, والرابعـة عـىل  −رمحه اهللا  –الشنقيطي 

ا يف املتشـابه اللفظـي يف قصـة موسـى                 سوريت الفاحتة والبقرة من الباحث نفسه, واخلامسة أثره
 ., والسادسة أثرها يف الرتجيح−عليه السالم −

 داللـة السـياق:وجاءت رسالتي إكامالً هلذه املسرية املباركة يف خدمة هذا األصل العظـيم
 .−رمحه اهللا  –ولكن بتطبيق مغاير, وهو التطبيق من خالل تفسري ابن كثري  ,)٢(القرآين
دراسة نظرية وتطبيقيـة مـن  −السياق القرآين وأثره يف التفسري " :نوان هذه الرسالةوع

 ."خالل تفسري ابن كثري
 :وكانت خطة البحث عىل النحو اآليت

 .ثم فهارس فنية مقدمة ومتهيد وبابني وخامتة
 .املقدمةهذه 
 :فيحتوي عىل التمهيدوأما 
 .−محه اهللار–ترمجة موجزة لإلمام إسامعيل بن عمر بن كثري  −١
 .−رمحه اهللا–التعريف بتفسري القرآن العظيم لإلمام ابن كثري  −٢

 .السياق القرآين: الباب األول
 ـــــــــــــــــ

 .اجد  يسريةوقد طبعت باسم  نظرية السياق قبل تسليم رسالتي للمناقشة بمدة )  ١(
الربيعة عبداحلكيم القاسم, وحممد : ال سيام رسائل الباحثني: وقد استفدت من الدراسات السابقة)  ٢(

 .اهللا اجلميع خري اجلزاء افجز. ثنى عبد الفتاحوامل
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 :ثالثة فصول فيهو
 .السياق القرآين وأمهيته: الفصل األول

 .تعريف السياق القرآين: املبحث األول  
 .تعريف السياق لغة: املطلب األول    
 .الحاً تعريف السياق اصط: املطلب الثاين    
 .أمهية السياق القرآين: املبحث الثاين  
 .داللة السياق القرآين تعترب من تفسري القرآن بالقرآن: املطلب األول    

القـرآين  لسـياقداللـة ال −صـىل اهللا عليـه وسـلم–النبي  إعامل: املطلب الثاين    
 .يف التفسري هلا واعتباره      

داللـة السـياق القـرآين ل −همريض اهللا عـن–الصـحابة  عـاملا: املطلب الثالث    
 .يف التفسري ام هلواعتباره        
 .وأمهيتها داللة السياق القرآين اعتبار يفالعلامء  كالم: لرابعاملطلب ا    
 .السياق القرآين يف التفسريداللة ار آث: املطلب اخلامس    

 .أنواع السياق القرآين: الفصل الثاين
 .سياق اآلية: املبحث األول  
 .سياق السورة: ايناملبحث الث  
 .سياق املقطع: املبحث الثالث  
 .السياق العام للقرآن الكريم: املبحث الرابع  
 .األغراض واملقاصد األساسية للقرآن الكريم: املطلب األول    
 .املعاين الكلية للقرآن الكريم: املطلب الثاين    
دة يف القرآن الكريم: املطلب الثالث      .األساليب املُطَّرِ
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 .قواعد يف السياق القرآين: الثالث الفصل
 .كل تفسري أمهلت فيه دالالت األلفاظ, أو يأباه السياق فهو باطل: املبحث األول  
  عىل الغالب من عرفه ومعهود  − عز وجل− ىل محل كالم اهللا وْ األَ : املبحث الثاين  
 .استعامله      
 .ال جيوز العدول عن ظاهر القرآن إال بدليل: املبحث الثالث  
األصل محل اللفظ عىل تأسيس معنى جديد, إال أن يدل السياق عىل : املبحث الرابع  

 .التأكيد    
 .العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب: املبحث اخلامس  
لَّ السياق عىل التقديم والتأخري: املبحث السادس    .األصل بقاء ترتيب النظم, إال إذا دَ
 .ئر يف السياق الواحداألصل احتاد مرجع الضام: املبحث السابع  
  إال لدليل عىل خالف  ,راألصل عود الضمري ألقرب مذكو: املبحث الثامن  
 .ذلك      
                     القول باالستقالل مقدم عىل القول باإلضامر, إال لدليل من سياق أو : املبحث التاسع  

 .غريه    
 .ياق القرآيناألصل يف التقدير أن يكون موافقاً للس: املبحث العارش  
ألوجه اإلعرابية الالئقة عىل ا − عز وجل−جيب محل كالم اهللا : املبحث احلادي عرش  

 .القرآينبالسياق       
رمحـه –تفسـري ابـن كثـري  التفسري من خالل أثر السياق القرآين يف: الباب الثاين

 .−اهللا          
 :ة فصولمخسوفيه 

 .يف تفسري ابن كثري القراءات يفأثر السياق القرآين : الفصل األول
 .بعض القراءات يف تفسري ابن كثريأثر السياق القرآين يف ترجيح : املبحث األول  
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 .بعض القراءات يف تفسري ابن كثريأثر السياق القرآين يف تضعيف : املبحث الثاين  
 .يف تفسري ابن كثري أثر السياق القرآين يف توجيه القراءات: املبحث الثالث  

 .يف تفسري ابن كثري أثر السياق القرآين يف نقد املرويات :الفصل الثاين
 .يف تفسري ابن كثري أثر السياق القرآين يف نقد الروايات املرفوعة: املبحث األول  
 .يف تفسري ابن كثري أثر السياق القرآين يف نقد اإلرسائيليات: املبحث الثاين  

 .فسري ابن كثرييف ت عىل املعاين القرآين أثر السياق: الفصل الثالث
 .يف تفسري ابن كثري عنىامليف بيان  القرآين أثر السياق: املبحث األول  
 .أثر السياق القرآين يف بيان املعنى لآلية الواحدة: املطلب األول    
 .أثر السياق القرآين يف بيان املعنى لآليات املتتابعة: املطلب الثاين    
بيان املـتكلم واملخاطـب واملوصـوف يف أثر السياق القرآين يف : املطلب الثالث    
 .اآليات                   
 .يف تفسري ابن كثري يف بيان املراد من املشرتك اللفظي القرآين أثر السياق: املبحث الثاين  
 .يف تفسري ابن كثري يف تضمني املعاين القرآين أثر السياق: املبحث الثالث  
يف تفسري ابن  ديد املعنى املراد من حروف املعاينيف حت القرآين أثر السياق: املبحث الرابع  
 .كثري      
 .يف تفسري ابن كثري يف حتديد مرجع الضمري القرآين أثر السياق: املبحث اخلامس  
 .يف تفسري ابن كثري يف بيان احلذف وتقديره القرآين أثر السياق: املبحث السادس  
 .يف تفسري ابن كثري ديم والتأخرييف القول بالتق القرآين أثر السياق: املبحث السابع  
 .أثر السياق القرآين يف القول بالتقديم والتأخري: املطلب األول    
دِّ القول بالتقديم والتأخري: املطلب الثاين      .أثر السياق القرآين يف رَ

 .يف تفسري ابن كثري يف بعض العلوم املتعلقة بالتفسري القرآين أثر السياق: الفصل الرابع



 

 
١٣ 

 .يف تفسري ابن كثري يف أسباب النزول القرآين أثر السياق: األول املبحث  
 .أثر السياق القرآين يف ترجيح بعض أسباب النزول: املطلب األول    
 .أثر السياق القرآين يف تضعيف بعض أسباب النزول: املطلب الثاين    
يف تفسـري  الكـريميف إظهار املناسبة بني آيات القرآن  القرآين أثر السياق: املبحث الثاين  
 .ابن كثري      

 .أثر السياق القرآين يف إبراز املناسبة يف اآلية الواحدة: املطلب األول      
 .أثر السياق القرآين يف إبراز املناسبة يف اختيار الكلمة يف اآلية: املقصد األول  
 .أثر السياق القرآين يف إبراز املناسبة بني اجلمل يف اآلية: املقصد الثاين  
 .ز مناسبة خامتة اآلية لسياقهاأثر السياق القرآين يف إبرا: قصد الثالثامل  

 .أثر السياق القرآين يف إبراز املناسبة بني اآليات املتتابعة: املطلب الثاين    
 .أثر السياق القرآين يف إبراز مناسبة اآلية لآلية املجاورة هلا: املقصد األول  
 .يف إبراز املقطع للمقطع املجاور لهأثر السياق القرآين : املقصد الثاين  

 .يف تفسري ابن كثري يف توجيه املتشابه اللفظي القرآين أثر السياق: املبحث الثالث  
يف تفسري ابن  يف دفع إهيام اإلشكال يف القرآن الكريم القرآين أثر السياق: املبحث الرابع  
 .كثري      
 .يف تفسري ابن كثري خ وعدمهيف بيان النس القرآين أثر السياق: املبحث اخلامس  
 .أثر السياق القرآين يف إثبات النسخ: املطلب األول    
دِّ دعو النسخ: املطلب الثاين        .أثر السياق القرآين يف رَ

 .يف تفسري ابن كثري يف معرفة املكي واملدين القرآين أثر السياق: املبحث السادس
 .يف تفسري ابن كثري واالبتداءيف الوقف  القرآين أثر السياق: املبحث السابع  

 .يف تفسري ابن كثري يف الرتجيح والتضعيف القرآين أثر السياق: الفصل اخلامس
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 .يف تفسري ابن كثري يف الرتجيح بني األقوال القرآين أثر السياق: املبحث األول  
 .يف تفسري ابن كثري يف تضعيف بعض األقوال القرآين أثر السياق: املبحث الثاين  
 .والتوصيات وفيها أهم النتائج :متةاخلا
لآليـات, واألحاديـث, واآلثـار, واألعـالم, واملراجـع,  بفهارسوقد ذيّلت البحث   

 .واملوضوعات
 :وأما منهجي يف البحث  
 .عزو اآليات بأرقامها إىل سورها − 
 .ها ملصادرهاالقراءات, وعزو توثيق − 
مـا يف الصـحيحني, أمـا إن أحكام املحدثني عىل غـري  ج األحاديث النبوية, ونقليرخت − 

 .كان يف الصحيحني فأكتفي بالعزو إليهام فقط
فقـد  −رمحـه اهللا–ق النقوالت الواردة يف الرسالة, وإن كانت من تفسري ابن كثري يوثت − 

اإلصـدار الثـاين, –اعتمدت طبعة دار طيبة بتحقيق الشيخ سامي بن حممـد السـالمة 
 .−هـ١٤٢٢الطبعة األوىل سنة 

ثم  −رمحه اهللا–ابن كثري  اإلمام يقي أكتفي بذكر ثالثة أمثلة من تطبيقاتيف الباب التطب − 
, ومل ألتـزم بحرصـ أحيل للباقي, إال إذا مل أجد إال أقل مـن ثالثـة فـأذكر مـا وجدتـه

 . إال مارصح فيه باستخدام داللة السياق القرآين −رمحه اهللا–تطبيقات اإلمام ابن كثري 
لِورودهم, عدا الصحابة وأصحاب املذاهب األربعة ف باألعالم يف أول موطن يعرالت − 

أثنـاء األسـانيد فقـد اعتمـدت  هـماملتبوعة والكتب الستة لشهرهتم, وإن كـان ورود
 .يف الرتمجة هلم −رمحه اهللا–تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
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ن اهللا حقهـام بحقـه −بعد محد اهللا وشـكره–ويف اخلتام أتوجه بالشكر اجلزيل    : ملـن قـرَ
ديّ الكريمني, وأبواي احلليمني, اللذيْن مل يألوا جهداً يف التوجيه والـدعاء والتشـجيع وال

لِكُ إال أن أقول  .)١(ªz  »  ¬          ®   ¯  }  :ودوام السؤال, فال أَمْ
, املرشـف عـىل −وفقـه اهللا–الدكتور خالد بن عبد اهللا القريش  الشيخ كام أشكر فضيلة  

ن جهد ومتابعة وتقويم وتوجيه وإفادة, وقد بذل يل وقته مع كثرة الرسالة, عىل ما قام به م
 .أعامله, فكان له أثرٌ بارزٌ يف خروج الرسالة هبذا الشكل, فجزاه اهللا خري اجلزاء

 −وفقه اهللا–الدكتور خالد بن عيل الغامدي : وكذا الشيخني اجلليلني عضوي جلنة املناقشة
ملسجد احلرام, والدكتور عبد الـرمحن بـن مجيـل وكيل كلية الدعوة وأصول الدين, إمام ا

اص  عىل تفضلهام بقبول مناقشة الرسالة, وإبداء مالحظـاهتام القيمـة ممـا  −وفقه اهللا–قصّ
: −رمحـه اهللا–واستحرضت ما قاله الشـيخ إبـراهيم الصـويل  كان له أثر بارز يف تقويمها,

 .مها اهللا خري اجلزاء, فجزا)٢("ح للكتاب أبرص بمواقع اخللل من منشئهاملتصفِّ "
 جتـيووأشكر كل من ساعدين وساندين يف كتابة هذه الرسالة, وأخصُّ بالذكر منهم ز  

وكـذا  , معـي تهـاقابلمو تهـاراجعمعىل ما قامت به من طباعة جزء كبري مـن الرسـالة, و
الشكر موصول للدكتور حممد الربيعة األستاذ املسـاعد بقسـم القـرآن وعلومـه يف كليـة 

بجامعة القصيم عىل ما قام به مـن إعـاريت ملجموعـة مـن  الدراسات اإلسالميةوالرشيعة 
 .الرسائل العلمية حول هذا املوضوع, ومن بينها رسالته للدكتوراه

 .اهللا اجلميع خري اجلزاء افجز

 ـــــــــــــــــ

 .٢٤جزء من اآلية : سورة اإلرساء)  ١(
 .٣٣٦ثمرات األوراق البن حجة احلموي ص )  ٢(
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  عـىل إتـاحتهم  وكلية الدعوة وأصول الدين فيها وأشكر القائمني عىل جامعة أم القر
جـزاهم اهللا خـري –ه اجلامعة العريقة التي هنلت من علم أسـاتذهتا يل فرصة االلتحاق هبذ

 −وفقه اهللا–وأخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عيل الغامدي , −اجلزاء
ى حتـوكيل كلية الدعوة وأصول الدين عىل جهوده املباركة معي بدءاً من مرحلـة قبـويل 

مـا وبوجـوده  الصـعاب التـي تـواجهني,, فلم يألوا جهداً يف مسـاعديت وتـذليل خترجي
 .أحسست بالغربة يف هذه البالد

َثَّلــةً بقســم الدراســات اليفــوتني أن كــام    أشــكر كليــة الرتبيــة األساســية بالكويــت ممُ
 .اإلسالمية عىل تعيينه يل معيداً بالقسم, واملوافقة عىل ابتعاثي هلذه اجلامعة العريقة

صواب فمن اهللا وحده, وما كان من خطـأ  وأخرياً هذا جهد املقل, فام كان من    
 .فمني ومن الشيطان, وأستغفر اهللا من كل زلل
 

 وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
 
 عبدالرمحن عبد اهللا رسور املطريي

@ @

@ @

@ @

@ @
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@)١(−رمحه اهللا−ترمجة احلافظ ابن كثري @

 
 : اسمه ونسبه −١

املؤرخ األصويل الفقيه عامد الدين أبو الفداء إسامعيل @فرس احلافظ املحدثهو اإلمام امل
, القـريش النسـب, البرصـوي )القييسـ( عبـن در ءبن كثري بن ضو ءبن عمر بن كثري بن ضوا

 ., الدمشقي النشأة والتعليم, الشافعي املذهبIRHاألصل

: معرض ترمجتـه ألبيـهسبب تسميته بإسامعيل فقال يف  −رمحه اهللا−وقد ذكر ابن كثري 
وقد ولد له عدة أوالد من الوالدة, ومن أخر قبلها, أكربهم إسامعيل, ثم يونس, وإدريس, "

عبدالوهاب, وعبدالعزيز, وأخوات عدة, ثم أنـا أصـغرهم, وسـميت باسـم : ثم من الوالدة
رأ معـه األخ إسامعيل; ألنه كان قد قدم دمشق فاشتغل هبا, بعد أن حفظ القرآن عىل والده, وق

ـل  "التنبيـه"مقدمة يف النحـو, وحفـظ  ورشحـه عـىل العالمـة تـاج الـدين الفـزاري, وحصّ
يف أصول الفقه, قاله يل شيخنا ابن الزملكاين, ثـم إنـه سـقط مـن سـطح الشـامية  "املنتخب"

, ورَ  دت له لبأبيات كثرية, فلام و ثاهُ الربانية, فمكث أياماً ومات, فوجد الوالد عليه وجداً كثرياً

 ـــــــــــــــــ

سريته ومؤلفاته ومنهجـه . اإلمام ابن كثري: منها −رمحه اهللا–تبت دراسات مستقلة عن ترمجة ابن كثري كُ )  ١(
ـه تفسـري القـرآن العظـيم يف كتابه التاريخ للدكتور مسعود ا لرمحن خان النّدوي, وحياة ابن كثري وكتابُ

حـم,  للدكتور حممد بن عبد اهللا الفالح, ومنهج ابن كثري يف التفسري للدكتور سـليامن بـن إبـراهيم الالّ
 .وقد استفدت منها كلها ال سيام األول. وغريها

 .نسبة إىل برص الشام)  ٢(
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ين باسمه, فأكرب أوالده إسامعيل, وأصغرهم وآخرهم إسامعيل, فرحم اهللا من نا بعد ذلك سامّ أ
 . IQH"سلف, وختم بخري ملن بقي

 : مولده −٢
, ه٧٠١, وقيـل ه٧٠٠يف سـنة والدتـه, فقيـل  −رمحـه اهللا–ابن كثـري  مرتمجواختلف 

نفسه يف  −رمحه اهللا– فلم يقطع بيشء, ولكن يقطع اخلالف ما رصح به ابن كثري ددَّ وبعضهم ترَ 
وفيها ولـد كاتبـه إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري ": ه٧٠١تارخيه, حيث يقول يف آخر حوادث 

مؤرخ حافظ, وأقواله معتربة يف حتديد تواريخ امليالد والوفاة ملن  −رمحه اهللا–, فهو  IRH"القريش
 .هلم يف تارخيه, فألن يعترب قوله يف تاريخ ميالده أوىل وأحر ترجم

عـن  −رمحـه اهللا−ذي أنشأ هذا اخلالف بني املؤرخني يف حتديد سنة والدته هو قولهوال
تويف يف شهر مجاد األول سنة ثالث وسبعامئة, وكنت إذ ذاك صغرياً ابن ثـالث سـنني ": أبيه

ابن ثالث سنني : مل جيزم, بل قال −رمحه اهللا−فهنا ابن كثري   ISH"أو نحوها, ال أدركه إال كاحللم
ن بـه وهـو ايـوتكـون وفـاة أب ,ه٧٠١بأنه ولد سنة قوله اجلازم  ا فريد هذا النص إىلأو نحوه

 .سنتني وزيادة

 : نشأته −٣
نـاً يف بيت علم ودين, فقد كان أبوه عمر بـن كثـري ديِّ  −رمحه اهللا−نشأ احلافظ ابن كثري 

, قال عنه ابنه  شـتغل بـالعلم عنـد ا": يف البداية والنهاية إسامعيلأبو الفداء  احلافظخطيباً عاملاً
, "مجـل الزجـاجي"يف مـذهب أيب حنيفـة, وحفـظ  "البداية"أخواله بني عقبه ببرص, فقرأ 

 ـــــــــــــــــ

 )١٤/٣١(البداية والنهاية    (١)
 .)١٤/٢١( املرجع السابق   (٢)
 )١٤/٣٢( نفس املرجع   (٣)
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وعنى بالنحو والعربية واللغة, وحفظ أشعار العرب, حتى كـان يقـول الشـعر اجليـد الفـائق 
ة ثـم انتقـل إىل خطابـ... , "بُرص"الرائق يف املد واملراثي, وقليل من اهلجاء, وقرأ بمدارس 

النواوي, والشيخ تقي الدين الفزاري,  , ومتذهب للشافعي, وأخذ عن"برص"القرية رشقي 
ثنتي عرشـة الزملكاين, فأقام هبا نحواً من  وكان يكرمه وحيرتمه فيام أخربين شيخنا العالمة ابن

ايـة , القرية التي منها الوالدة, فأقام هبا مدة طويلة يف خري وكف"جمل"سنة, ثم حتول إىل خطابة 
, وله مقول عند الناس, ولكالمـه وقـع; لديانتـه وفصـاحته  وتالوة كثرية, وكان خيطب جيداً

 IQH".., وكان يؤثر اإلقامة يف البالد ملا ير فيها من الرفق, ووجود احلالل له ولعيالهوحالوته
 صـغري لإسـامعي ابنهليه ابنه احلافظ أبو الفداء إسامعيل بالعلم, ألنه تويف وعولكن مل يشتغل  ,

, ابـن ثـالث سـنني أو نحوهـا, ال " :كام قال يف معرض ذكر وفاته جدا  وكنت إذ ذاك صـغرياً
 ,الوهـاب وبعد ذلك تربى احلافظ أبو الفداء يف كنف أخيه كامل الدين عبد "أدركه إال كاحللم

 أي–ثم حتولنا من بعـده ": −رمحه اهللا−يقول . يف بداية نشأته صاحب علم, فاستفاد منهكان و
الوهـاب, وقـد كـان لنـا  الـدين عبـد لإىل دمشق, صحبة كامه ٧٠٧يف سنة  −فاة والدهبعد و

, وقد تأخرت وفاته إىل سنة مخسني أي  , وبنا رفيقاً شغوفاً , فاشـتغلت −بعد السـبعامئة−شقيقاً
, وكـان يف انتقالـه إىل  IRH"مـا تعرسـ اهللا تعاىل منه ما يرس, وسـهل منـهعىل يديه بالعلم, فيرس 

اب هبـا, تَّـالعلمية, حيث استفاد من العلامء واملدارس واملقـارئ والكُ  يف حياته ق أثر كبريدمش
حتى إنه ختم القرآن يف سن مبكرة, كام ذكر عن نفسه حيث يقول يف ترمجـة الشـيخ نورالـدين 

 ةوالكتاب, وختمت أنا وهـو يف سـن أةكان معنا يف املقر": −رمحه اهللا– عيل الكركي الشوبكي
 .اك ما يقارب عرش سنواتذ إذ هأي كان عمر  ISH"ةإحد عرش

 ـــــــــــــــــ

 .)٣٢−١٤/٣١(البداية والنهاية    (١)
 ).١٤/٣٢( السابق رجعامل   (٢)
 .)١٤/٣١٢( جعرنفس امل   (٣)



 

 
٢١ 

 : طلبه للعلم −٤
, كـام ذُ −الوهاب يف طلب العلم عىل أخيه عبد −رمحه اهللا−بدأ اإلمام ابن كثري  كـر آنفـاً

ه بوقد حفظ القرآن يف سن مبكرة, وتعلّم الكتابة واحلساب والنحو, وقرأ  القراءات حتى عـدَّ
 . IQHوترجم له يف طبقاهتممن القراء,  −رمحه اهللا−الداودي 

ومسند الشافعي, وصحيح البخاري, وصحيح مسـلم يف  ,وسمع املوطأ لإلمام مالك
 لتسعة جمالس, وشامئل الرتمذي, وسنن الدارقطني, والسنن الكرب للبيهقي, وهتذيب الكام

وخمترصـ ابـن "للشـريازي يف الفقـه الشـافعي,  "التنبيـه"يف علم الرجـال وغريهـا, وحفـظ 
يف أصول الشافعية وغريها, وبرع يف التفسري واحلديث والفقه واألصول والتـاريخ  "باحلاج

 .−فرمحه اهللا رمحة واسعة−من أقرانه  اً حتى فاق كثري

 : أبرز شيوخه −٥
ختم عليه القرآن الكريم يف . شمس الدين حممد أيب احلسني البعلبكي احلنبيل −١

 .IRHوالكتاب رأةاملق
ه"بـ  حممد بن جعفر اللباد املعروف −٢  .ISHمن القراءات ئاً قرأ عليه شي ."املؤلِّ
سمع منه . الواحد بن املسلم الرمحن بن عبد نجم الدين عيل بن حممد بن عبد −٣

 .ITHوطأ لإلمام مالكامل

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٤(نقالً عن الشيخ أمحد شاكر يف كتابه عمدة التفسري    (١)
 ).١٤/١٥٠(البداية والنهاية )  ٢(
 ).١٤/١١٤(ق املرجع الساب)  ٣(
 ).١٤/١٤٥(نفس املرجع )  ٤(



 

 
٢٢ 

 , قرأ عليه صحيح البخاري ومؤلفه املشهورIQHأبو احلجاج يوسف بن الزكي املزي −٤
زوج ابن كثري بابنته أمة الرحيم , وسمع عليه أكثر تصانيفه, وقد ت"هتذيب الكامل"

 .زينب
سمع منه صحيح . هنَ حْ شهاب الدين أمحد بن أيب طالب احلجار املعروف بابن الشِّ  −٥

 .IRHالبخاري
سمع منه صحيح . بن إبراهيم الفزاريإبراهيم بن عبد الرمحن برهان الدين  −٦

 .ISHمسلم, وتفقه عليه
 .ITHجمالس نجم الدين العسقالين, سمع منه صحيح مسلم يف تسعة −٧
حمي الدين حييى بن إسحاق بن خليل الشيباين, سمع منه سنن الدارقطني  −٨

 .IUHوغريه
عفيف الدين حممد بن عمر بن عثامن الصقيل, سمع منه شيئاً كثرياً من سنن  −٩

البيهقي الكربIVH. 
له احلافظ علم  جَ رَّ وقد خَ "قال ابن كثري ه ٧٢٣/هباء الدين القاسم بن عساكر ت − ١٠

 .IWH"زايل مشيخة سمعناها عليه يف سنة وفاتهالدين الرب

 ـــــــــــــــــ

 وغريها من املواضع) ٢/١٥٢,٢٧٦(تفسري القرآن العظيم )  ١(
 ).١٤/١٥٠( البداية والنهاية)  ٢(
 ).١٤/١٤٦( السابق املرجع )٣(
 ).١٤/١٤٩(نفس املرجع )  ٤(
 ).١٤/١١٥(نفس املرجع )  ٥(
 ).١٤/١١٩(نفس املرجع )  ٦(

 )١٤/١٠٨( نفس املرجع   (٧)



 

 
٢٣ 

 .IQHه٧٣٩/القاسم بن حممد الربزايل تعلم الدين  − ١١
الزمه, وكانت له به  IRHه٧٢٨/شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ت − ١٢

كانت له " :خصوصية, وتأثر به وامتحن بسببه وأوذي, قال ابن قايض شهبة
وكان يفتي برأيه  ,اع له يف كثري من آرائهواتب ,ومناضلة عنه ,خصوصية بابن تيمية

 . ISH"وامتحن بسبب ذلك وأوذي ,يف مسألة الطالق
 .ITHه٧٤٨/شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي ت − ١٣

 : مكانته العلمية −٦
ىل تبوئـه إونبغ يف العلم الرشعي, ممـا أد  −رمحه اهللا−بن كثري ابرز احلافظ عامد الدين 

 :منهاو ,ه العلميةمناصب علمية مرموقة تليق بمكانت

, فقد كانت املدارس يف ذلك الوقت يعنيّ فيها أشهر العلامء مشيخة املدارس يهِ لِّ وَ تَ  −١
ومن أشهر . تنافس العلامءل للتدريس, فأصبح التدريس ومشيخة املدارس جماالً 

 :− رمحه اهللا−املدارس التي توىل التدريس فيها ابن كثري 
, درس هبا يف يوم اخلميس  IUHلشافعيوهي مدرسة للفقه ا: املدرسة النجيبية  .أ 

عوضاً عن الشيخ مجال الدين ه ٧٣٦  سنةمجاد األوىلاحلادي عرش من 
قايض الزيداين وذكر ابن كثري أن هذا الدرس األول حرضه القضاة واألعيان, 

كان درساً حافالً أثنى عليه احلارضون, وتعجبوا من مجعه وترتيبه, وكان ] و[
 ـــــــــــــــــ

 ).١٤/٣٢(,)١٣/١٥٣( البداية والنهاية)  ١(
 ).٤/٦٢(تفسري القرآن العظيم )  ٢(

 )٣/٨٦(طبقات الشافعية  (٣)
 ).١/٥٩٩,٦٠٣(تفسري القرآن العظيم )  ٤(

 )١٣/١٨( والنهاية البداية  (٥)



 

 
٢٤ 

́ }  :اىلذلك يف تفسري قوله تع  ³  ²  ±  °  ¯ z IQH  وانساق
 . IRHالفضل االكالم إىل مسألة رب

ه ٧٤٨من ذي القعدة  ١٦توىل التدريس فيها يف يوم األحد : ة أم الصالحترب  .ب 
 . ISHعوضاً عن شيخه اإلمام الذهبي بعد وفاته بأسبوعني تقريباً 

 . ITHه٧٤٨درس فيها بعد شيخه الذهبي : دار القرآن واحلديث التنكزية  .ج 
يف ترمجة ابن : قال ابن قايض شهبة يف طبقات الشافعية: دار احلديث األرشفية  .د 

وبعد موت السبكي ويل مشيخة دار احلديث األرشفية مدة ": − رمحه اهللا–كثر 
 .IUH"منه تْ ذَ خِ يسرية ثم أُ 

     :التدريس يف اجلامع األموي −٢
سيف الدين منكيل  اه األمريلعلمية الرفيعة, فقد دعا − رمحه اهللا−نظراً ملكانة ابن كثري 

:    IVHلتدريس التفسري يف اجلامع األموي, فقد جاء يف البداية والنهاية − رمحه اهللا–بغا 
وستني وسبعامئة  الثامن والعرشين من شوال سنة سبعويف صبيحة يوم األربعاء "

ب األمراء نائ عامد الدين بن كثري درس التفسري الذي أنشأه ملك حرض الشيخ العالمة
من أوقاف اجلامع الذي  − رمحه اهللا تعاىل–الدين منكيل بغا  فالسلطنة األمري سي

 ـــــــــــــــــ

 .٢٨جزء من اآلية : سورة فاطر)  ١(
 )١٤/١٧٣( البداية والنهاية (٢)
 )١٤/٢٣٦(رجع السابق ملا(٣)

اظ للذهبي ذيل احلسيني(٤)   .٥٨ص  عىل تذكرة احلفّ
 )١/٢٧(وينظر الدرس يف أخبار املدارس ) ٣/٨٦(طبقات الشافعية ( ٥) 

أن ) ١٨/٧١٩(, وذكر الدكتور عبد اهللا الرتكي يف حتقيقه للبداية والنهاية)١٤/٣٢١(البداية والنهاية  (٦)
 .− محه اهللار–سياق الكالم يدل عىل أنه من كالم تلميذ املصنف 



 

 
٢٥ 

وجعل من الطلبة سائر املذاهب مخسة عرش  −أثابه اهللا−يهجددها يف حال نظره عل
, لكل طالب يف الشهر عرشة دراهم, وللمعيد عرشون, ولكاتب الغيبة عرش ون, طالباً

ضور الدرس, فحرض واجتمع القضاة ته حلودعوللمدرس ثامنون, وتصدق حني 
, وهللا احلمد واملنة, وبه  واألعيان, وأخذ يف أول تفسري الفاحتة, وكان يوماً مشهوداً

 ."صمةالتوفيق والع
 :يف جامع الفوقاين ةاخلطاب −٣

 .ه ٧٤٨أنه أول من توىل اخلطابة يف جامع الفوقاين  −رمحه اهللا−  IQHذكر ابن كثري

اركات يف الفتو عىل مستو رسمي شبن كثري موبجانب ما سبق فقد كانت ال  
أحرض "يقول ابن كثري عن نائب السلطة أنه  ,ل بني العلامءصواملشاركة يف جمالس الف

ومن ذلك  , IRH"إحضار املفتني, وكنت فيمن طلب يومئذبالقضاة ووالة األمور, ورسم 
, مع علمه  −اهللارمحه –موقفه من املحنة التي حلقت قايض القضاة تقي الدين السبكي 

رمحه –يقول ابن كثري . من اخلالف − رمحه اهللا–ومعرفته بام كان بينه وبني شيخة ابن تيمية 
إىل الطنبغا وإىل  واشتهر أنه سينعقد له جملس للدعو عليه بام دفعه من مال األيتام": −اهللا

كتب هلم أحد وداروا هبا عىل املفتني, فلم ي ,الفخري, وكتبت فتو عليه بذلك يف تغريمه
فيها غري القايض جالل الدين بن حسام الدين احلنفي, رأيت خطه عليها وحده بعد 

, وذكر أنه  ISH"الصالة, وسئلت يف اإلفتاء عليها فامتنعت ملا فيها من التشويش عىل احلاكم
قد كتب فيه حمرضان "قد له جملس بأمر السلطان لسؤال العلامء عنه, وقال بأنه عُ 

خط القاضيني املالكي واحلنبيل,  عليه دمها له, واألخر عليه, ويف الذيأح: متعاكسان
 ـــــــــــــــــ

 )١٤/٢٦٣(والنهاية البداية   (١)
 )١٤/٢٦١( السابق جعرامل (٢)
 )١٤/٢٠٤( جعرنفس امل  (٣)



 

 
٢٦ 

ينبو السمع عن استامعه, ويف اآلخر جدا ومجاعة آخرين, وفيه عظائم وأشياء منكرة 
 . IQH"اً ريخ خطوط مجاعات من املذاهب بالثناء عليه, وفيه خطي بأين ما رأيت فيه إال

كر غدر النصار اإلفرنج بمدينة اإلسكندرية ومن ذلك ما قاله يف تارخيه بعد أن ذ
وجاء املرسوم الرشيف من الـديار املرصـية  ":  ISHوالنهب  IRHواإلفساد فيها بالقتل واألرس

إىل نائب السلطنة بمسك النصار من الشام مجلة واحدة, وأن يأخذ مـنهم ربـع أمـواهلم 
ج, فأهـانوا النصـار, لعامرة ما خرب من اإلسـكندرية, ولعـامرة مراكـب تغـزو اإلفـرن

لبوا من بيوهتم بعنف, وخافوا أن يقتلوا, ومل يفهموا ما يراد هبم, فهربـوا كـل مهـرب, وطُ 
, وقد طلبت يـوم السـبت السـادس و مل تكن هذه احلركة رشعية, وال جيوز اعتامدها رشعاً

 عرش من صفر إىل امليدان األخرض لالجتامع بنائب السلطنة, وكـان اجتامعنـا بعـد العرصـ
, ورأيته كامل الرأي والفهم, حسن  يومئذ بعد الفراغ من لعبة الكرة, فرأيت منه أنساً كثرياً

إن بعـض : فقـال. العبارة, كريم املجالسة, فذكرت له أن هذا ال جيوز اعتامده يف النصار
, وال جيوز ألحد أن : فقهاء مرص أفتى لألمري الكبري بذلك, فقلت له هذا مما ال يسوغ رشعاً

لـة والصـغار, لينـا اجلزيـة, ملتـزمني بالذِّ إون تى كانوا باقني عىل الذمة, يؤدُّ مهبذا, و ييفت
ال جيوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحـد الفـرد فـوق مـا يبـذلوه مـن  ,وأحكام امللة قائمة

 .ITH".اجلزية, ومثل هذا ال خيفى عىل األمري

التـي –ومكانتـه العلميـة  −رمحـه اهللا–م ابن كثري علفهذان املوقفان يدالن عىل سعة 
عىل ميزان العدل الذي حيكم  نِ الَّ دُ ام وغريهم, وكذا يَ جعلته حمالً الستفتاء املستفتني من احلكَّ 

 ., ليس مع املسلمني فحسب, بل حتى مع الكفار−رمحه اهللا–به ابن كثري 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٤/٣١٦( والنهاية  البداية  (١)
رونذكر أهنم يق (٢)  .بأربعة أالف دَّ
 .ذكر أهنم هنبوا من األموال ذهباً وحريراً وهباراً وغري ذلك ما ال حيد وال يوصف (٣)
 )٣١٥−١٤/٣١٤(النهاية والبداية  (٤)



 

 
٢٧ 

: فيقـول −رمحه اهللا–ويف هذا املوقف األخري مع النصار يعلق الشيخ أمحد شاكر 
ىل هذا اإلمام العظيم الذي يقف عند حدود الرشيعة املطهرة, يقيم ميـزان العـدل انظر إف"

ا ناب النصار من مصـادرة ظاملـة, الصحيح كام عرفه من دينه احلنيف, ويأمل ويسرتجع مل
َ من أمراء طغاة جائرين, كام أَ  واسرتجع من قبل ملا أصاب املسلمني مـن غـدر النصـار  ملِ

ال أن يقيم ميزان العدل, فكان هذا العقل إيرىض ال  هذا وذاك, ولكنه وبغيهم, وشتان بني
املستقل العظيم الثابت عىل احلق, والذي ال تغلبه العواطف واألهواء, ممـا جيعـل للرجـل 

 IQHN"وموافقوه وخمالفوه وغري أنصاره, به أنصاره قمنزلة عند الناس كبرية يث

 ,العلميـة −رمحـه اهللا–كانـة احلـافظ ابـن كثـري من م يئاً  سبق بيانه يتبني لنا شامَّ مِ فَ 
 .ومجعنا به يف جنة الفردوس األعىل ,فرمحه اهللا رمحة واسعة ,ومنزلته الرفيعة

 : تالميذه −٧
العلمية, وتبوئـه ملشـيخات أعظـم وأشـهر املـدارس  −رمحه اهللا–نظراً ملكانة ابن كثري 

العلـم عنـه, فهـم كثـري كـام  ودور احلديث يف دمشق, فإنه يصعب حرص تالميذه الذين تلقوا
 : , ولكن اكتفي بذكر أشهرهم, وهم IRHرصح بذلك ابن العامد احلنبيل يف شذرات الذهب

 . ISH)٧٩٤/ت(حييى الرحبي  −١
 . ITH)ه٨١٦− ٧٥١(بن حجي السعدي أمحد  −٢
 

 ـــــــــــــــــ

 )٣٣−١/٣٢(عمدة التفسري (١)
(٢) )٦/٢٣١( 
 )٦/١٩٩(ينظر الدرر الكامنة   (٣)
 ).٢٣٢−٦/٢٣١(ينظر شذرات الذهب  (٤)



 

 
٢٨ 

 . IQH)٨٠٦/ت(العراقي  أبو الفضل عبد الرحيم زين الدين −٣
 . IRH)٧٩٤− ٧٤٥(حممد بن عبد اهللا بن هبادر الزركيش  −٤
 . ISH)٨١٣/ت(ابن احلريري شهاب الدين أمد السالوي الشافعي  −٥
 . ITH)٨٠٥/ت(سعد النواوي  −٦
 . IUH)٨٠٤/ت(كري سابن عنقة الب −٧
 . IVH)٨١٥/ت(مسعود األنطاكي  −٨
 . IWH)٨٢٥/ت(ي تحممد احلب −٩

 . IXH)٨١٥/ت(باين سابن احل − ١٠
 . IYH)٨١٣/ت(عيل الرمداوي  − ١١
 . IQPH)٨٣٣/ت(ابن اجلزري حممد  − ١٢

 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٧٣−٤/١٧١(, والضوء الالمع  ٥٤٣طبقات احلفاظ للسيوطي ص (١)
 )٥/١٣٣(ينظر الدرر الكامنة  (٢)
 )١٠١−٧/١٠٠(, وشذرات الذهب )٢/٨١(الضوء الالمع  (٣)
 )٧/٤٩(شذرات الذهب   (٤)
 )٧/٤٦( املرجع السابق (٥)
 )٧/١١٤( نفس املرجع (٦)
 )٧/١٧١(, وشذرات الذهب )٧/١٠٧(الضوء الالمع  (٧)
 ٢٤٥حلظ األحلاظ البن فهد ص (٨)

 ).٧/١٠٢(, وشذرات الذهب )٢٢٢−٥/٢٢١(ضوء الالمع ال(٩) 
 ).٧/٢٠٥(,  وشذرات الذهب )٩/٢٥٦(الضوء الالمع  (١٠)



 

 
٢٩ 

 : ناء العلامء عليهث −٨
أَ لقد  بَوَّ منزلة عليّة يف العلم الرشعي, فقد جاهد نفسـه يف  −رمحه اهللا–اإلمام ابن كثري  تَ

سبيل حتصيله حتى صار إماماً كبرياً يف احلديث والتفسري والفقه واألصول والتاريخ, وقد ذاع 
أن شـاباً   IQHدايـة والنهايـةومما يدل عىل ذلك ما ذكـره يف كتابـه الب ,−رمحه اهللا–صيته يف زمنه 

من بالد تربيز وخراسان يزعم أنه حيفظ البخـاري ومسـلامً وجـامع املسـانيد  "أعجمياً حرض 
والكشاف للزخمرشي وغري ذلك من حماضريها, يف فنون أخر, فلـام كـان يـوم األربعـاء سـلخ 

ول صـحيح شهر رجب قرأ يف اجلامع األموي باحلائط الشاميل منه, عند بـاب الكالسـة مـن أ
, دَّ أَ البخاري إىل أثناء كتاب العلم منه, من حفظه وأنا أقابل عليه من نسخة بيـدي, فَـ  جيـداً

بعضاً من الكلامت لعجم فيه, وربام حلن أيضـاً يف بعـض األحيـان, واجتمـع  فُ حِّ صَ غري أنه يُ 
خلق كثري من العامة واخلاصة ومجاعة مـن املحـدثني, فأعجـب ذلـك مجاعـة كثـريين, وقـال 
, فاجتمعنا يف اليوم الثـاين وهـو  آخرون منهم إن رسد بقية الكتاب عىل هذا املنوال لعظيم جداً
مستهل شعبان يف املكان املذكور, وحرضـ قـايض القضـاة الشـافعي ومجاعـة مـن الفضـالء, 
واجتمع العامة حمدقني فقرأ عىل العـادة غـري أنـه مل يطـول كـأول يـوم, وسـقط عليـه بعـض 

ن يف بعـض األلفـاظ, ثـم جـاء القاضـيان احلنفـي واملـالكي فقـرأ األحاديث, وصحف وحل
ب  بحرضهتام أيضاً بعض اليشء, هذا والعامة حمتفون به متعجبون من أمره, ومـنهم مـن يتقـرّ

أنا ما خرجـت مـن بـالدي إال إىل : بتقبيل يديه, وفرح بكتابتي له بالسامع عىل اإلجازة, وقال
 "الدنا مشهورالقصد إليك, وأن جتيزين, وذكرك يف ب

ما : ه وتالميذه ومن ترجم له, فمن ذلكشيوخه ومعارصو −رمحه اهللا–وقد أثنى عليه 
الفقيه املفتي املحدث ذي الفضائل عامد الدين إسامعيل  ": −رمحه اهللا–قاله عنه شيخه الذهبي 

ن بن عمر بن كثري البرصوي الشافعي ولد بعد السبعامئة أو فيها, وسمع من ابن الشـحنة وابـا

 ـــــــــــــــــ

(١) )٢٩٥−١٤/٢٩٤( 



 

 
٣٠ 

ـ  الزراد وطائفة, ولـه عنايـة بالرجـال واملتـون والفقـه, خـرج وألـف ونـاظر وصـنف وفرسّ
فقيـه ... املحـدث األوحـد البـارعالفقيـه اإلمـام  ": , وقال عنه يف املعجم املختصIQH"وتقدم

ن, وحمدث متقن, ومفرس نقـال, ولـه تصـانيف مفيـدة, يـدري الفقـه, ويفهـم العربيـة, فنمت
صاحلة من املتون والتفسري والرجال وأحواهلم, سمع مني, وله حفـظ واألصول, وحيفظ مجلة 

  IRH"ومعرفة

: عـن املعجـم قولـه  ISHيف ذيل تذكرة احلفاظ للـذهبي ينياملحاسن احلس أبوونقل عنه 
  "دفقيه متقن, وحمدث حمقق, ومفرس نقا"

 ."لن, حمدث متقن, مفرس نقافنفقيه مت":  ITHابن حجر يف الدرر الكامنة هونقل عن

إمام ذوي التسبيح والتهليـل, وزعـيم أربـاب ": وقال عنه معارصه ابن حبيب احللبي
وأفاد, وطـارت أوراق  ثَ دَّ التأويل, سمع ومجع وصنف, وأطرب األسامع بقوله وشنف, وحَ 

ليه رئاسة العلـم يف التـاريخ واحلـديث إفتاويه إىل البالد, واشتهر بالضبط والتحرير, وانتهت 
 . IUH"والتفسري

كان أحفظ من أدركناه ملتـون ":  −رمحه اهللا– أمحد بن حجي السعديوقال عنه تلميذه 
األحاديث,وأعرفهم بجرحها ورجاهلا, وصحيحها وسقيمها, وكان أقرانه وشيوخه يعرتفـون 

قليل النسـيان, وكـان فقيهـاً جيـد  ,له بذلك, وكان يستحرض شيئاً كثرياً من التفسري والتاريخ
, وحيفظ التنبيه إىل آخر وقت, فهم, صحيح الذهن,ال ويشارك يف العربيـة  يستحرض شئياً كثرياً

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/١٥٠٠(تذكرة احلفاظ  (١)
 .٧٥لذهبي ص ل نيحدثاملاملختص بعجم امل (٢)
 .٥٨ص  (٣)
(٤)  )١/٤٤٦.( 
 .١/٤٦أنباء الغمر بأنباء العمر  (٥)



 

 
٣١ 

مشاركة جيدة, وينظم الشعر, وما أعرف أين اجتمعت به عىل كثرة تـرددي إليـه, إال وأفـدت 
 . IQH"منه

ما اجتمعـت بـه قـط إال اسـتفدت ": −ابن كثري–قوله عن شيخه  ابن حجر ونقل عنه
 . IRH"ه ست سننيمنه, وقد الزمت

 . ISH"اإلمام مؤرخ اإلسالم, حافظ الشام":  −رمحه اهللا–تلميذه ابن اجلزري  هُ بَ قَّ ولَ 

الشيخ اإلمام العالمة, احلـافظ عـامد الـدين, ": −رمحه اهللا–وقال عنه ابن نارص الدين 
 . ITH"ثقة املحدثني, عمدة املؤرخني, عامل املفرسين

حضـار, حسـن املفاكهـة, سـارت كان كثـري االست": −رمحه اهللا–وقال عنه ابن حجر 
  . IUH"تصانيفه يف البالد يف حاته, وانتفع هبا الناس بعد وفاته

وعمـدة أهـل  ,كان قدوة العلامء واحلفاظ "@:− رمحه اللـه−العيني  عنه بدر الدين قالو
ـف ودرَّ سمع ومجع وصـنَّ ,  املعاين واأللفاظ ـوأَ  ثَ دَّ س وحَ , وكـان لــه اطـالع عظـيم يف  فلَّ

وانتهى إليه علـم التـاريخ واحلـديث  ,واشتهر بالضبط والتحرير ,والتفسري والتاريخاحلديث 
  . IVH"ولـه مصنفات عديدة مفيدة ,والتفسري

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/٨٦(طبقات الشافعية  (١)
 .١/٤٦أنباء الغمر بأنباء العمر  (٢)
 ).١/٤٥( شاكر/املصعد األمحد وقد نرش بأول مسند أمحد ت (٣)
 .١٦٢الرد الوافر ص  (٤)
 ).١/٤٤٥(الدرر الكامنة  (٥)
 .)١١/١٢٣(ة يف ملوك مرص والقاهرة نقله عنه ابن تغري بردي األتابكي يف النجوم الزاهر (٦)



 

 
٣٢ 

املنهل الصايف واملستويف بعد "يف كتابه  −رمحه اهللا–وقال عنه ابن تغري بردي األتابكي 
وكتـب, وبـرع يف الفقـه  ال ودأب وحصـلالزم االشـتغ...الشيخ اإلمام العالمة  " ""الوايف

يف  عظـيم ف, وكـان لـه اطـالعلَّـث وأَ س وحـدَّ ف ودرَّ , ومجـع وصـنَّ ...والتفسري واحلديث
  .IQH"ىل أن تويفإاحلديث والتفسري والفقه والعربية وغري ذلك, وأفتى ودرس 

له التفسـري ... اإلمام املحدث احلافظ ذو الفضائل ": −رمحه اهللا–وقال عنه السيوطي 
 . IRH"عىل نمطه مثله يؤلفالذي مل 

وبرع يف الفقه والتفسري والنحـو, وأمعـن النظـر يف ": −رمحه اهللا–وقال عنه الشوكاين 
س, ولـه تصـانيف مفيـدة منهـا التفسـري املشـهور, وهـو يف ... الرجال والعلل,  وأفتـى ودرّ

وأنفسه, , وقد مجع فيه فأوعى, ونقل املذاهب واألخبار واآلثار, وتكلم بأحسن كالم جملدات
وقـد انتفـع النـاس بمصـنفاته وال سـيام ... وهو مـن أحسـن التفاسـري إن مل يكـن أحسـنها, 

@. ISH"التفسري @

املحدث املتقن البـارع ذي الفضـائل والتصـانيف "بـ : −رمحه اهللا–الكتاين  هُ مَ سَ وَ قد و
 . ITH"التي سارت يف البالد يف حياته

 .سه للعلم تعلامً وتعليامً وتأليفاً ر نفه دره من إمام سخَّ لَّ لِ فَ . وغريهم كثري
  

 

 ـــــــــــــــــ

 ١٥نقله عنه الشيخ أمحد عبدالرزاق محزة يف أول الباعث احلثيث ص (١)
 .١/٣٦١ للسيوطيذيل طبقات احلفاظ  (٢)
 ١٦٩−١٦٨طالع ص البدر ال (٣)
 ١٧٥الرسالة املستطرفة ص  (٤)



 

 
٣٣ 

 : آثاره العلمية −٩
مـن تـدريس وإفتـاء ومشـاركة يف  −رمحـه اهللا−رغم ما كان يقوم به احلافظ ابن كثري 

ية مللمكتبة اإلسالمية ثروة عل فَ لَّ فإنه مل ينشغل هبا عن جمال التأليف, بل خَ  هقضايا جمتمع
قه وأصول وتاريخ وغـري ذلـك, مـا بـني ث وفييف خمتلف العلوم الرشعية من تفسري وحد

 .مطول ومتوسط وخمترص
وهذه املصنفات طبع القليل منهـا, ومـازال الـبعض اآلخـر حبـيس أدراج مكاتـب 

 .الرتاث اإلسالمي ها كام فقد الكثري مناملخطوطات, وفقد الكثري من
 :−رمحه اهللا−مؤلفاته بعض وفيام ييل بيان ل

١- אאW 
 منهج ابن كثري يف تفسريه. تفصيل عنه يف املبحث اآليت سيأيت مزيد . 
٢- אW 

 أنه كتبه مقدمة وبنيّ , IQHيف كتابه البداية والنهاية − رمحه اهللا− ذكره املؤلف 
نا ذلك يف كتاب فضائل القرآن, الذي كتبناه ركام قر ": للتفسري, حيث يقول

 "نةمقدمة يف أول كتابنا التفسري وهللا احلمد وامل
٣- אאאW 

وقد   ISH"السنن", وقد يسميه بـ IRH"املسند الكبري"ـوقد يسميه مؤلفه أحياناً ب
 :مجع فيه مؤلفه عرشة كتب

 .الكتب الستة ٦−١
 ـــــــــــــــــ

(١) )٥/٣٤٧( 
 ).٢/٣٢٠(, والبداية والنهاية )٨/٩٢(, )١/٢٤٣(القرآن العظيم ينظر تفسري  (٢)
 ).٥/٧٧(ينظر البداية والنهاية  (٣)



 

 
٣٤ 

 .مسند أمحد −٧
 .مسند البزار −٨ 
 .يعىلمسند أيب  −٩ 

 .املعجم الكبري للطرباين −١٠
    .وربام زاد 
أجزاء منه  ١٠املعطي قلعجي, وطبعت  يف املكتبة التجارية بمكة بتحقيق عبد طبع

 .امللك بن دهيش يف مكتبة النهضة احلديثة بمكة بتحقيق عبد
وسميت «: يف مقدمة الكتاب بعد أن ذكر عمله فيه −رمحه اهللا−وقال ابن كثري 

 .IQH»لكبريكتايب هذا جامع املسانيد والسنن اهلادي ألقوم سنن, وهو املسند ا
٤ JאאW 

مقدمـة ابـن «: البن الصـالح املشـهور باسـم »علوم احلديث«اخترص فيه كتاب 
 ., وزاد عليه واستدرك وناقش»الصالح

طبع الكتاب أوالً بتصحيح وتعليق الشيخ حممد عبد الرزاق محـزة, بمطبعـة املاجديـة   
الباعـث احلثيـث إىل معرفـة علـوم « أو »اختصار علوم احلـديث«هـ, باسم ١٣٥٣بمكة سنة 
, ثم رشحه الشيخ أمحد شاكر ونرشه يف الطبعة األوىل بنفس االسم الذي سامه الشيخ »احلديث

الباعـث احلثيـث رشح «حممد عبد الرزاق محزة, ثم عدل يف الطبعة الثانية عن هذه التسمية إىل 
ب, واالسم الذي اشـتهر بـه االسم األصيل للكتا: مجعاً بني االسمني »اختصار علوم احلديث

 .IRHبعد طبعه, كام ذكر ذلك يف املقدمة

 ـــــــــــــــــ

)١/١١()  ١.( 
 .مقدمة الطبعة الثانية) ١٨−١٧ص(  )٢(



 

 
٣٥ 

٥ JאאאאF١EW 
للذهبي,  »ميزان االعتدال«للمزي, و »هتذيب الكامل«أنه مجع فيه بني  −رمحه اهللا−ذكر   

ه البـارع, وكـذلك وزاد يف حترير اجلرح والتعديل عليهام, ووصفه بأنـه مـن أنفـع يشء للفقيـ
 .FREللمحدث

أي −كاملقدمـة لكتـايب هـذا  ووه«: , وقالF٣E»جامع املسانيد والسنن«وقد أشار إليه يف   
, IUH»البدايـة والنهايـة«, وقد رصح برتتيبه عىل حروف املعجـم يف ITH»−جامع املسانيد والسنن

: تب العلمية بمرص  برقم, دار الكFVHويوجد اجلزء الثالث منه يف مكتبة املسجد النبوي الرشيف
 ).ب ٢٤٢٢٧(

٦ Jא Jא JW 
 ب يعترب من الكتب املفقودة من ا, وهذا الكتF٧Eذكره ابن كثري يف مواضع من تفسريه   

 .IXH»البداية والنهايةىل أبواب الفقه كام رصح بذلك يف , وقد رتبه ع−رمحه اهللا−كتب ابن كثري 
٧ Jא–אאא JF٩EK 

قهوقد    امعـة أم القـر سـنة جل يف رسالته للدكتوراه املقدمة مطر الزهراين كتوردال حقّ
هـ, وقد رتبه ١٤١١هـ, وطبع عن دار الوفاء,  بمرص بتحقيق عبد املعطي قلعجي سنة ١٤١٦

 .F١٠E»ةالبداية والنهاي«عىل أبواب الفقه كام رصح بذلك يف  
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢٨ص(» الباعث احلثيث«) ١(
 .أنه يف عرش جملداتذكر , و)٢٢٨−٢٢٧ص(» ثالباعث احلثي«) ٢(
)٥−١/٤) (٣.( 
 ).١/١٠(جامع املسانيد والسنن )  ٤(
)٨/١٠٣()  ٥.( 
 .لوحة) ٢٤٠(يف ) ٢١٣/١−٧٤: (برقم) ٦(
)٣/٢١٢(, )٤١٠, ١٢٨, ٢/١٢٤) (٧.( 
)٢٨٩−٥/٢٨٨)  (٨.( 
 .)٥٩−٧/٥٨(» البداية والنهاية«, و)٥/٤٩٦(, )٢/١٢٨(» القرآن العظيم تفسري«: ينظر) ٩(
)٧/٥٨(, )٢٨٩−٥/٢٨٨) (١٠.( 



 

 
٣٦ 

٨ JאW 
, ملسو هيلع هللا ىلصعند ذكره للقراء من أصحاب النبي  ,يف فضائل القرآن −رمحه اهللا– ذكره ابن كثري  

,  وهـذا IQH»وقد بسطت تقرير ذلك يف كتـاب مسـند الشـيخني«:  قال ,وبيان أن أبا بكر منهم
 .املفقودة −رمحه اهللا−الكتاب يعترب من كتب ابن كثري 

٩ JאW 
 . ISH»البداية والنهاية«, ويف  IRH»التفسري«ذكر ذلك يف    
وقـد كتبـت «:  ITH»البداية والنهايـة«فقد قال يف  واحد, مسند أيب بكر الصديق و وهو  

وما أسـنده  ,−ريض اهللا عنه−هذه الطرق مستقصاة يف الكتاب الذي أفردناه يف سرية الصديق 
وهللا  ,ه من األحكام مبوبـة عـىل أبـواب العلـموما روي عن ,ملسو هيلع هللا ىلصمن األحاديث عن رسول اهللا 

 .»احلمد واملنة
١٠ JאW 

 .IVH»البداية والنهاية«, ويف   IUH»التفسري«ذكر ذلك يف   
W 

يف معرض ذكره لسرية أيب بكر الصـديق  IWH»البداية والنهاية«يف  −رمحه اهللا–ابن كثري  قال
 :−ريض اهللا عنه–

 ـــــــــــــــــ

)١/٥٤(    )١.( 
)٧/٤٠٠)  (٢( 
)٧/٣١, )٦/٣٠٢(, )١٨٠, ٣/٢٧)  (٣(  
)٦/٣٠٢)  (٤( 
)٨/٢١٨(, )٧/٢٩٨(  )٥( 
)٧/٩٣(, )٦/٢٠١(, )٢٠٧, ٣/٢٧)  (٦( 
)٣/٢٧)  (٧(. 



 

 
٣٧ 

فية إسالمه يف كتابنا الذي أفردنـاه يف سـريته, وأوردنـا فضـائله وشـامئله, وقد ذكرنا كي"
, وأوردنا ما رواه كل منهام عن النبي   −صىل اهللا عليه وسلم–واتبعنا ذلك بسرية الفاروق أيضاً

وي عنه من اآلثار واألحكام والفتاو, فبلغ ذلك ثـالث جملـدات, وهللا  من األحاديث, وما رُ
 "ةاحلمد واملن
 :IQHيف موضع آخر وقال

وسريته وأيامه, وما رو مـن األحاديـث,  −ريض اهللا عنه–وقد ذكرنا ترمجة الصديق  "
وي عنه من األحكام يف جملد وهللا احلمد واملنة, فقام باألمر من بعده أتم القيـام الفـاروق  وما رُ

سـنده واآلثـار كام بسطنا ذلك يف ترمجة عمر بن اخلطاب وسريته التي أفردناها يف جملد, وم... 
  ".املروية مرتباً عىل األبواب يف جملد آخر وهللا احلمد

يدل عىل أن مسند الشيخني ومسند أيب بكر ومسند عمـر وسـرية أيب بكـر وسـرية  وهذا  
يف جملد ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  هوحديث −ريض اهللا عنه– كتاب واحد, أورد فيه سرية أيب بكركلها عمر 

يف ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  −أي عمر–ته ثم مرويا ,يف جملد − عنهريض اهللا– واحد, ثم أتبعه بسرية عمر
 .جملد واحد

١١ Jאאملسو هيلع هللا ىلصW 
 .Z  Y  X z IRH  ]          \  [}  :ذكره يف تفسريه عند قوله تعاىل  
١٢ JאW 

 .ITH» والنهاية البداية«, وISHيف مواضع من تفسريه −رمحه اهللا−ذكره   

 ـــــــــــــــــ

)٧/١٨()  ١(. 
 ).٥/٣٨٣(ينظر تفسري القرآن العظيم  ,١٠٤جزء من اآلية : سورة األنبياء) ٢(
)٥٥٠, ٤١٨, ٣٩٢, ٦/٣٥٤(, )٢٣٩, ٦٥, ٤/١٢(, )٥٢٠, ٣/٣٨١(, ),٨٦, ٢/٥٦) (٣( ,

)٤٣٧, ١٠٥, ٤٩, ٨/١١(, )٤٨٢, ٣٨٩, ٣٧٠, ٣٢٢, ٧/١٩٠.( 
)٣٣, ١١/٢٤(, )٢٦٦, ٤/٢٥٨(, ),١٢٦, ٣, ٣) (٤.( 



 

 
٣٨ 

, وممـا يؤكـد  IQHعىل أنه مل يكمله −رمحه اهللا−وقد اتفق كثري ممن ترجم لإلمام ابن كثري   
يف أول رشح «: ألوله, فكثرياً ما يقول هلذا الكتاب −رمحه اهللا−بن كثري هذا األمر أن أكثر عزو ا

 .اإليامن والعلم: نييأراد التحديد فإنام حيدد البابني األولإن أو يعزو و» البخاري
١٣ JאאW 

 .IRH»مقدمة اختصار علوم احلديث«يف −رمحه اهللا−ذكره   
١٤ JאאאW 

, ولكن أكتفي بإثباته هو لنفسـه, −رمحه اهللا−وهذا الكتاب أشهر من أن أثبته للمؤلف   
 .ISHفقد ذكره يف مواضع من تفسريه

١٥ JאאאאW 
, وذكـر كـذلك ITHيف تفسريه كتاب السـرية النبويـة املطولـة −رمحه اهللا−ذكره ابن كثري   

ابن كثري عىل كتابه السرية النبوية دون حتديد للمطولة  هَ بَّ , ويف مواطن نَ IUHالسرية النبوية املوجزة
 .IVHأو املوجزة

١٦ Jאא 
بـن إسـامعيل  عـيل عنـد ترمجتـه لشـيخه عـالء الـدين »البداية والنهاية«ذكر ذلك يف   

 .IWH»معناه عليهسله مشيخة  تُ جْ رَّ وخَ «: ي فقد قالنوالقو

 ـــــــــــــــــ
هـو , و)٦/٣١(» شـذرات الـذهب«,  و)١/٥٤٤(» الـدرر الكامنـة«, و )٣/٨٦(طبقات الشـافعية )  ١(

 .مفقود
 .الباعث احلثيث, وهو مفقود –٩ص) ٢(
)١٧٣, ٨/١٥٦(, )٥/١٨٩(, )٢/٤١(, )١/٢٤١) (٣.( 
)٨/٢٤١) (٤.( 
, ويؤيد هذا أنـه جـاء هبـذا »الفصول يف سرية الرسول«وسمه بعض املتأخرين باسم   وقد,  )٦/٣٩٨) (٥(

 ).٣٣٣٩: (االسم يف خمطوط مكتبة أياصوفيا رقم
 ).١/٢١٥(» هداية العارفني«, و)٤/١٩٤(» إيضاح املكنون«:  ينظر

)٥١٣, ١٧٣, ١٥٦, ٨/١١(, )٥/١٠٤(, )١٥٠, ٧٤, ٤/١٠(, )١/٤٠٠) (٦.( 
)١٤/١٤٧) (٧.( 



 

 
٣٩ 

١٧ JאאW 
: قـالحيـث عنـد ترمجتـه لـه,  IQH»البدايـة النهايـة«يف  −رمحه اهللا– ذكر ذلك ابن كثري  

 .»−رمحه اهللا−وخرجت له مشيخة حرضها األكابر «
١٨ JK 

 .IRH»سرية منكيل بغا  :لعامد ابن كثريو ل«: −رمحه اهللا– السخاويقال   
١٩ JאW 

ترمجة مطولة  هيف أول كتب, وذكر أنه  ISH»البداية النهاية«يف   −رمحه اهللا−ذكره ابن كثري   
 .−رمحه اهللا−لإلمام الشافعي 

٢٠ JאאאאW 
انتخبه ابن كثري من تارخيـه «: نسبه إليه حاجي خليفة, وإسامعيل باشا البغدادي, وقاال  
 ., وهو يف ثالثة جملداتITH»الكبري
٢١ Jא Jא JאאאW 

−لك  بـذولكن ال يعلم هـل وىفَّ   IUH»البداية والنهاية«وعد بذلك يف مواطن من كتابه   
ح أنـه مل حيقـق هـذه −رمحه اهللا−عدم ذكر هذا الكتاب البن كثري  علَّ أم ال? ول −رمحه اهللا يـرجِّ

 .األمنية, واهللا أعلم
٢٢ JאW 

 .IVH»تفسريه«يف  −رمحه اهللا−ذكره ابن كثري   
٢٣ JאאW 

 ,أليب عمر ابن عبد الـرب» اإلنباه«نه مجعها من كتاب أو IWHذكر ذلك ابن كثري يف تفسريه  
 .»القصد واألمم يف معرفة أنساب العرب والعجم«ومن كتاب 

 ـــــــــــــــــ
)١٤/٦٤) (١.( 
 .١٧٤ص» التوبيخباإلعالن «)  ٢(
, )٣٣٩٠: (بـرقم) تشرتبتي(توجد النسخة اخلطية يف مكتبة و ).٢٥٤, ٢٥٢, ١٠/٢٥١(, )٦/٢٥١) (٣(

 .تاين باملغرب نسختني, ويف مكتبة الك)٣٣٩٠(
 ).١/٢١٥(» هداية العارفني«, و )٢/١٥٢١(» كشف الظنون«)  ٤(
)١٤١, ١٤/١٣٩) (٥.( 
)٢/٤٨) (٦.( 
)٧/٣٨٥)  (٧.( 



 

 
٤٠ 

٢٤ Jאملسو هيلع هللا ىلصW 
وإنام وجـد املخطوطـة الـدكتور  −رمحه اهللاMمل يذكر هذا الكتاب من ترجم البن كثري   

هــ فحققهـا ٧٨٦إىل سـنة مكتبة جامعة برنستون بأمريكـا, وتارخيهـا يرجـع بصالح املنجد, 
 .م١٩٦١ونرشها يف عام 

٢٥ JאאW 
 .IQHيف مواطن كثرية من تفسريه −رمحه اهللا−ذكره ابن كثري   
, وذكره IRHرشع يف كتاب كبري يف األحكام ومل يتمه −أي ابن كثري–وذكره السيوطي أنه   

 .ISHاحلج إىل أنه وصل فيه إىل كتاب» طبقات الشافعية«ابن قايض شهبة يف 
من كتاب األذان إىل ) ١٦٨: (يوجد منه اجلزء الثالث بدار الكتب الوطنية بتونس, برقمو

 .أثناء كتاب الصالة
٢٦ JאאW 

يف كتاب اختصار علوم احلـديث, وبـنيّ أنـه مغـاير لألحكـام  −رمحه اهللا–ذكره ابن كثري 
ITH .الكبري 
٢٧ JאW 

 . IUHيف مواطن من تفسريه −اهللا رمحه−ذكره ابن كثري   
٢٨ JאאאW 

 . IVH»تفسريه«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
 

 ـــــــــــــــــ

 ., وغريها)٣/٥٨(, )٦٣٥, ٥٣٥, ٤٢٤, ١/٢٤٩(منها )  ١(
 ).٥٣٤ص(» طبقات احلفاظ«)  ٢(
)٣/٨٦) (٣.( 
 .من الباعث احلثيث ١٩١ص )  ٤(
)٦/٤٦٨(, )٤/١٤٧(, )٥٢٣, ٥١٩, ٥١٨, ١/٥٠٥) (٥.( 
)٢/٢٢٨)  (٦.( 



 

 
٤١ 

٢٩ JאאW 
ولكن مل يـنص عـىل عنوانـه, وإنـام نـص عـىل   IQH»تفسريه«يف   −رمحه اهللا−ذكره 
 .مضمونه

٣٠ JאאאW 
 IRH»تفسريه«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
٣١ JאW 

 . ISH»البداية والنهاية«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
٣٢ JאW 

 .ITH»البداية والنهاية«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
٣٣ JאאW 
 . IUH»النهايةالبداية و«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
٣٤ Jאאملسو هيلع هللا ىلصאא

W 
IVH .»البداية والنهاية«يف   −رمحه اهللا−ذكره    
٣٥ JאאאאW 

 . IWH»البداية والنهاية«  

 ـــــــــــــــــ

)٣/٣٢٧)  (١(. 
)١/٦٥٨)  (٢(. 
)١٤/١٩(, )١٢/١٠٢(, )٥/٣٥٢(, )٤/٢١٩)  (٣.( 
)٥/٣٠٤)  (٤.( 
)١١٩, ٨/٢١(, )٥/٣٥٤)  (٥.( 
)٩١−٤/٩٠)  (٦.( 
)١٤/٢٢٧)  (٧.( 



 

 
٤٢ 

٣٦ JאאW 
 .حممد إبراهيم السامرائي/ , وقد حققه األستاذ IQH»الدرر الكامنة«ر يف ذكره ابن حج  
٣٧ JאאאW 

 .هـ١٤٠٦, يف دار حراء بمكة املكرمة سنة يسيعبد الغني الكب/ طبعه األستاذ  
٣٨ JאW 
 . IRH»تفسريه«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
٣٩ JאW 

اختصـار «عند حديثه عن املرسـل يف  −رمحه اهللا−لعله يف علم أصول الفقه; ألنه ذكره   
أما كونه حجة يف الدين فذلك يتعلق بعلـم األصـول, وقـد أشـبعنا «: فقال ISH»علوم احلديث

  .ITHر إليه يف تفسريهأشاقد , و »)املقدمات(الكالم يف ذلك يف كتابنا 

٤٠ JאאאאW 
IUH .»البداية والنهاية«يف  −رمحه اهللا−ذكره ابن كثري    
٤١ JאאW 

 . IVH»تفسريه«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
٤٢ JאאW 

 . IWH»تفسريه«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
 

 ـــــــــــــــــ
)١/٤٤٥)  (١(. 
)٢/٤١٤(  )٢.( 
 ).٥٧ص(» الباعث احلثيث«) ٣(
)٥/٢٦٤) (٤.( 
)٢٤٨−٦/٢٤٧)  (٥.( 
)١/٢٦٠)  (٦.( 
)٧/٣٠٤)  (٧.( 



 

 
٤٣ 

٤٣ JאW 
 . IQH»تفسريه«ذكره يف   
٤٤ JאאאW 

 . IRH»تفسريه«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
٤٥ JW 

 . ISH»تفسريه«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
٤٦ JאאאאאאW 

 . ITH»تفسريه«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
٤٧ JאW 

 .IUH»تفسريه«ذكره يف   
٤٨ JאW 

  IVH.»تفسريه«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
٤٩ JאW 

 . IWH»تفسريه«يف  −رمحه اهللا−ذكره   
٥٠ JאאW 

 .هـ١٤٠٠عبد اهللا بن عبد الرحيم عسيالن, يف دار اللواء, الرياض, سنة . وقد طبعه د  

 ـــــــــــــــــ
)٣/٢٨٨)  (١.( 
)٦/٦٢) (١/٤٢٥)  (٢.( 
)١/٥٦٠)  (٣.( 
)٥/٤١٥)  (٤.( 
)٨/٥١٣(, )٧/٤٧) (٥.( 
)٨/٤٦٩(  )  ٦.( 
)٧/٥١٨)  (٧.( 



 

 
٤٤ 

٥١ J Jא JWאאאאW 
ىفَّ بذلك أم ال?IQH»تفسريه «وذلك يف   !, ولكن ال يعلم هل وَ

 :وفاته −١٠
هــ, قيـل يف اخلـامس ٧٧٤يف شهر شعبان مـن سـنة  −رمحه اهللا−تويف اإلمام ابن كثري   
بعـد العطـاء احلافـل يف مسـريته  ISH, وقيل يف يـوم اخلمـيس السـادس والعرشـينIRHعرش منه

 .ميةالعل
عن نفسه لتلميذه ابن اجلزري  −رمحه اهللا−, يقول ITHوكان قد كف برصه يف آخر عمره   
والرسـاج  −أي كتابـه جـامع املسـانيد−ال زلـتُ أكتـب فيـه يف الليـل «: −رمحه اهللا−اجلزري 

 .IUH»ص, حتى ذهب برصي معهنينو
 −ه اهللارمحـ−بوصية منه يف تربة شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة  −رمحه اهللا−ودفن ابن كثري   

 .IVHبمقربة الصوفية خارج باب النرص من دمشق
 :وقد رثاه أحد طالبه فقال  

 وجــادوا بــدمع ال يبيــد غزيــر لفقدك طالب العلوم تأسفوا
 .IWHلكان قليالً فيك يـا ابـن كثـري لو مزجوا ماء املـدامع بالـدما

 
 ـــــــــــــــــ

)٤/٣٨)  (١( 
 ).١/٤٦(» إنباء الغُمر«ذكره ابن حجر يف ) ٢(
 ).١١/١٢٣(» النجوم الزاهرة«ذكره ابن تغري بردي يف ) ٣(
 ).١/٤٤٦(»  الدرر الكامنة«) ٤(
 ).١/٤٥(»  حتقيق أمحد شاكر –طبع مع املسند   –املصعد األمحد يف ختم مسند أمحد «) ٥(
» الـدارس يف أخبـار املـدارس«, و)٣/٨٦(» طبقات الشـافعية«: , وينظر١٦٢ص » الرد الوافر«: ينظر) ٦(

)١/٢٨.( 
 ). ١١/١٢٤(برد ي البن تغري » النجوم الزاهرة«: ينظر) ٧(



 

 
٤٥ 

 
بِذٍ أفنى حياته يف العلم والتعليم وال هْ تأليف, ومجعنا به يف دار كرامته, فرمحه اهللا من إمام جِ

 .يف فردوسه األعىل, آمني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٤٦ 

 .IQHالتعريف بتفسري احلافظ ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ
 

 :عنوان الكتاب* 
وهو املثبت عىل طرة املحفوظة ,"تفسري القرآن العظيم"املشهور يف تسمية هذا التفسري هو 

وحتتـوي عـىل اجلـزء , ي كتبت يف حياة املؤلـفوالت ,)٣٤٣٠(بمكتبة شسرتبتي بإيرلندا برقم 
�  ¡  } , من سورة البقـرة, )٢١٨(وينتهي بتفسري اآلية , ويبدأ من أول التفسري, األول

  ²  ±  °  ¯  ®¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢z 
 IRH Nكام ذكر ذلك الشيخ سامي بن حممد السالمة يف مقدمة حتقيقه لتفسري ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ 

 :صحة نسبة التفسري إليه* 
ولـوال أن , إن صحة نسبة هذا التفسري لإلمام  ابن كثري ـ رمحـه اهللا ـ أمـر الشـك فيـه  

 :فمن األدلة عىل ذلك.الدراسات األكاديمية تتطلب هذا ألعرضت عنه صفحاً 
رَ ابن كثري  )١ كَ  .ISHتفسريه يف مواضع كثرية جداً من كتاب البداية والنهاية − رمحه اهللا− ذَ

ومنهم .كل من ترجم البن كثري ـ رمحه اهللا ـ يصفه باملفرس ويذكر التفسري من مؤلفاته )٢
, وابن حجر يف الدرر IUHوابن قايض شهبة يف طبقاته, ITHيف معجم املحدثني الذهبي

 ـــــــــــــــــ
تبت دراسات مستقلة عن منهج ابن كثري )  ١( مـنهج ابـن كثـري يف التفسـري : يف تفسريه, منهـا −رمحه اهللا–كُ

. للدكتور سليامن الالحم, وحياة ابن كثري وكتابُه تفسري القرآن العظيم للدكتور حممد الفالح, وغريمها
 .وقد استفدت منهام

)١/٤٣()  ٢.( 
ــا ورد)  ٣( , ٩٤, ٩٢, ٧١, ٧٠, ٦٠, ٥٨, ٤٨, ٤٠, ٣٩, ٣٤, ٣٠, ١/٨(يف اجلــزء األول فقــط  أذكــر م

٢٦٥, ٢٦٤, ٢٣٧, ٢٠٤, ١٩٧, ١٧٨, ١٦٧, ١٦٥, ١٦٠, ١٣٢, ١٢٣, ١٢٠, ١٠٦, ١٠٤ ,
٣٢٢, ٣٢٠, ٣١١, ٣١٠, ٣٠٨, ٢٩٤, ٢٩٠, ٢٨٤, ٢٦٨.( 

 .٧٤ص )  ٤(
)٣/٨٥()  ٥.( 



 

 
٤٧ 

 .وغريهم, ISHوالشوكاين يف البدر الطالع, IRHوالسيوطي يف طبقات احلفاظ, IQHالكامنة
 .− رمحه اهللا−لتفسري تنسبه لإلمام ابن كثري مجيع النسخ اخلطية ل )٣
 .اإلحاالت فيه إىل كتبه األخر كالبداية والنهاية والسرية واألحكام وغريها )٤

 .تاريخ تأليف التفسري* 
 احلـافظ شـيخنا مـنهم... ": ITHعند تفسريه لسـورة األنبيـاء −رمحه اهللا−قال ابن كثري   

.  "ـ  عملـه بصـالح لـه وخـتم أجلـه يف ونسأ رهعم يف اهللا فسحـ  املزي احلجاج أبو الكبري
واملـزي ـ رمحـه اهللا ـ , فهذا يدل عىل أنه ألف أكثر من نصف التفسري يف حياة شيخه املـزي

واقتـبس منـه اإلمـام الزيلعـي يف كتابـه ختـريج أحاديـث الكشـاف , هــ ٧٤٢تويف سـنة 
التفسري قد انترش يف فهذا يدل عىل أن هذا , هـ ٧٦٢والزيلعي قد تويف يف سنة , )٢/١٨٠(

 .سنة ١٢قبل وفاة مصنفه بأكثر من , هذه الفرتة
احتامل أن يكون بدأ يف تصنيفه  −وفقه اهللا–خ الدكتور حممد عبد اهللا الفالح وذكر الشي  

بـرقم  هـ بدليل ما جاء يف النسخة اخلطية املحفوظة يف املكتبة السـليامنية برتكيـا ٧٣٧سنة 
فكتب اجلميع يف , هـ ٧٤١يوم اجلمعة رابع عرش ذو القعدة ووافق آخر التعليق " ):١٢٣(

  .IUH"نحو أربع سنني

  
  
  
 

 ـــــــــــــــــ

)١/٤٤٥()  ١.( 
 .٥٣٤ص )  ٢(
 ١٦٨ص )  ٣(
 ).٥/٣٨٣( القرآن العظيم تفسري)  ٤(
 .٦٨ حياة ابن كثري وكتابه التفسري ص: ينظر )٥(



 

 
٤٨ 

  .منهج ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يف تفسريه* 

حيـث نقـل مقدمـة شـيخ , ذكر ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ منهجه يف التفسري يف مقدمتـه لـه  
 طـرق أحسـن فـام قائـل قـال فـإن ":فقـال.اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ يف أصول التفسـري

 قد فإنه مكان يف أمجل فام ,بالقرآن القرآن يفرس أن ذلك يف الطرق أصح نإ :فاجلواب ?التفسري
 مل إذا ...لـه وموضحة للقرآن شارحة فإهنا بالسنة فعليك ذلك أعياك فإن ,آخر موضع يف فرس
 ملـا بـذلك أدر إهنمفـ الصحابة أقوال إىل ذلك يف رجعنا السنة يف وال القرآن يف التفسري نجد

 الصـحيح والعلـم التـام الفهـم مـن هلـم وملا هبا اختصوا التي واألحوال القرائن من شاهدوا
 واألئمـة الراشـدين اخللفـاء األربعـة كاألئمـة وكـرباؤهم علامؤهـم سيام ال الصالح والعمل
 .IQH ...."عنهم اهللا ريض مسعود بن اهللا وعبد املهديني
ـريَ عليـه يف تفسـريه فمن خالل هذا النص نجد أ   نه ـ رمحه اهللا ـ رسم لنفسه منهجاً لِيَسِ

 . ـ رمحه اهللا ـ هبذا املنهجىفَّ وقد وَ , مرتضياً له
 :وقد رتب ـ رمحه اهللا ـ منهجه يف تفسريه وفق الرتتيب اآليت

 ?التفسـري طـرق أحسـن فـام قائل قال فإن ":يقول ـ رمحه اهللا ـ .تفسري القرآن بالقرآن )١
 قـد فإنه مكان يف أمجل فام ,بالقرآن القرآن يفرس أن ذلك يف الطرق أصح نإ :فاجلواب

 .IRH"آخر موضع يف فرس
وقد اعترب ـ رمحه اهللا ,  وكذا القراءات, التفسري بمعونة السياق, ومن تفسري القرآن بالقرآن

ـ هذه الطريقة وهي االبتداء بتفسري القرآن الكريم من القرآن نفسه هي أوىل مـا يفرسـ بـه 
يقـول اهللا , فـالقرآن الكـريم تبيانـاً لكـل يشء, وأهنا أحسن وأصح طرق التفسري, القرآن

ــــاىل ، h  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^zISH}  :تع

 ـــــــــــــــــ

 ).٨ـ١/٧( القرآن العظيم تفسري )١(
 ).١/٧(املصدر السابق   )٢(
 .٤٩جزء من اآلية : سورة النحل)  ٣(



 

 
٤٩ 

إما بكونه جـاء مـن ,فمن األوىل أن يكون مبيَّناً مفصالً يف نفسه", فإن كان تبياناً لكل يشء
وبـام أنـه ال ,ل بعضه موضحاً ومفصالً لـبعضوإما أن اهللا جع,عند اهللا مبينا ًمفصالً أصالً 
فالكــل مــنهام حــق , وكـل مــنهام يتصــور وجــوده يف القـرآن, تنـايف بــني هــاتني احلــالتني

 .IQH"وصدق
وقد أوىل ـ رمحه اهللا ـ داللة السياق القـرآين أمهيـة بالغـة كـام سـيتبني مـن خـالل اجلانـب 

 .التطبيقي لذلك
رمحه اهللا ـ هي أهم ما يميز تفسريه عن بقية التفاسري  وهذه الطريقة التي اعتمدها ابن كثري ـ

−منهج اختصاره لتفسـري ابـن كثـري  ويف هذا يقول الشيخ أمحد حممد شاكر ـ رمحه اهللا ـ يف
امليزة التي انفرد هبـا , حافظت كل املحافظة عىل امليزة األوىل لتفسري ابن كثري ": −رمحه اهللا

ومجع اآليات التـي تـدل عـىل ,تفسري القرآن بالقرآن وهي, عن مجيع التفاسري التي رأيناها
ة املعنى املراد من اآلية فلم أحذف شـيئاً ممـا قالـه املؤلـف اإلمـام , تؤيده وتقويهأو  املفرسَّ

  .IRH"احلافظ يف ذلك

 :هذا النوع من التفسري جلأ إىل النوع الثاين وهو مَ دِ فإن عُ 
 .تفسري القرآن بالسنة )٢

ـ فعليك بالسنة فإهنا  تفسري القرآن بالقرآن: ـ أي ذلك أعياك إنف" :قال ـ رمحه اهللا ـ   
بل قد قال اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي, , شارحة للقرآن وموضحة له

قال اهللا . كل ما حكم به رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن: رمحه اهللا
¿  º  ¹  ¸     Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á         À     «  ¼  ½   ¾} : تعاىل

   È  Çz (S)وقال تعاىل ,:  {  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U

 ـــــــــــــــــ

  ).١٨٤:(سليامن الالحم  ص. د.منهج ابن كثري يف التفسري )١(
 ).١/٨(عمدة التفسري   )٢(
 .١٠٥: لنساءسورة ا)  ٣(



 

 
٥٠ 

 _   ^z   (Q)وقال تعاىل , : {  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

   á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛz IRH. 
: يعني ISH"أال إين أوتيت القرآن ومثله معه": وهلذا قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

ا تنزل عليه بالوحي, كام ينزل القرآن; إال أهنا ال تتىل كام يتىل القرآن, . السنة والسنة أيضً
وغريه من األئمة عىل ذلك بأدلة كثرية ليس هذا  − رمحه اهللا− وقد استدل اإلمام الشافعي, 

 .موضع ذلك
ه فمن السنة, كام قال رسولُ    اهللا صىل  والغرض أنك تطلب تفسريَ القرآن منه, فإن مل جتدْ

فـإن مل ": قـال. بكتـاب اهللا: قال. "بم حتكم? ": اهللا عليه وسلم ملعاذ حني بعثه إىل اليمن
فرضـب : قـال. أجتهـد برأيـى: قال. "فإن مل جتد? ": قال. بسنة رسول اهللا: قال. "جتد?

ولَ رسولِ اهللا ": رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف صدره, وقال سُ ملا احلمد هللا الذي وفَّق رَ
  رر يفـ, كام هو مقIUHدـاد جيـاند والسنن بإسنـديث يف املسـوهذا احل ITH"ول اهللاـيرىض رس

 ـــــــــــــــــ
 .٤٤جزء من اآلية : سورة النحل)  ١(
 .٦٤: سورة النحل)  ٢(
) ٤/١٣٠(, وأمحد يف مسنده )٤٦٠٤(رواه أبو داود يف سننه, يف كتاب السنة, باب يف لزوم السنة, برقم  )٣(

رمحـه –, وصححه األلبـاين −ريض اهللا عنه–, واللفظ له, عن املقدام بن معدي كرب )١٧٣٠٦(برقم 
 ).٤٦٠٤( صحيح سنن أيب داود, برقم يف −اهللا

من طريق احلارث بن عمرو عن أُناس من أهل محص  ,)١٣٢٨(, والرتمذي )٣٥٩٣(أخرجه أبو داود )  ٤(
للو .مرسالً  −ريض اهللا عنه–من أصحاب معاذ بن جبل  جهالـة : الثانية. اإلرسال: األوىل: به ثالث عِ

األئمة  من مجعوقد ضعّف احلديث  .حلارث بن عمروجهالة ا: الثالثة. −ريض اهللا عنه–أصحاب معاذ 
البخاري الرتمذي والدار قطني وابن حزم وعبد احلق األشبييل وابن اجلوزي وابن طاهر واأللباين : مثل

, السلسـلة الضـعيفة )١٨٣−٤/١٨٢(, التلخـيص احلبـري )٢/٢٧٧(ينظر التاريخ الكبـري . وغريهم
 ).٨٨١(لأللباين برقم 

أن هذا احلكم عىل  −رمحه اهللا–عىل نسخته لتفسري ابن كثري  −رمحه اهللا−ط العالّمة األلباين بخ تُ أْ رَ قَ )  ٥(
يف أصول ة ماحلديث ليس من ابن كثري, وإنام من ابن تيمية, من ضمن مانقله ابن كثري عنه من مقد

احلاجب رجيه ألحاديث خمترص ابن احلديث يف خت فَ عَّ عىل هذا بأن ابن كثري ضَ  لَ التفسري, ودلَّ 
 .١٥٥ −١٥١ص



 

 
٥١ 

 .IQH"موضعه
وهذا النوع أيضاً مما يميز تفسري ابن كثـري ـ رمحـه اهللا ـ; ألن مصـنفه إمـام يف احلـديث   

ل ب, فهو ال يتميز بكثرة االستشهاد باألحاديث واستحضارها فحسب "الرشيف وعلومه 
, فح وضـعَّ فحكم عىل األحاديث وصحَّ  IRH"أضاف إىل ذلك مهارته يف الصناعة احلديثية

ح  .ومل يُسبق يف هذا ـ رمحه اهللا ـ, وعلَّل ورجَّ
 :وهو  ,هذا النوع من التفسري انتقل إىل النوع الثالث مَ دِ وإن عُ 

 :تفسري القرآن الكريم بأقوال الصحابة ـ  )٣
 ذلـك يف رجعنا السنة يف وال القرآن يف التفسري نجد مل إذا ذوحينئ ":يقول ـ رمحه اهللا ـ   
 ,هبا اختصوا التي واألحوال القرائن من شاهدوا ملا بذلك أدر فإهنم ,الصحابة أقوال إىل
 ,وكـرباؤهم علامؤهم سيام ال ,الصالح والعمل ,الصحيح والعلم ,التام الفهم من هلم وملا

 ومـنهم ــ    مسـعود بن اهللا وعبد ,املهديني األئمةو ,الراشدين اخللفاء األربعة كاألئمة
 رسـول دعاء بربكة ,القرآن وترمجان,  اهللا رسول عم ابن ,عباس بن اهللا عبد البحر احلرب
 .ISH"ITH)التأويل وعلمه الدين يف فقهه اللهم(:قال حيث ,له اهللا

 :هذا النوع انتقل إىل النوع الرابع وهو مَ دِ وإن عُ 
 :كريم بأقوال التابعني وأتباعهم ـ رمحهم اهللا ـتفسري القرآن ال )٤

 عـن وجدتـه وال ,السـنة يف وال ,القـرآن يف التفسـري جتـد مل إذا ":يقـول ـ رمحـه اهللا ـ  
 كان فإنه جرب بن كمجاهد ,التابعني أقوال إىل ذلك يف األئمة من كثري رجع فقد ,الصحابة

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٧( القرآن العظيم مقدمة تفسري  )١(
 .بترصف )١٠٢:(ص حممد الفالح. د حياة ابن كثري وكتابه التفسري )٢(
حه احلــاكم يف املســتدرك )٣٣٥, ٣٢٨, ١/٢٦٦(رواه اإلمــام أمحــد يف مســنده )  ٣( , )٣/٥٣٤(, وصــحَّ

, وقـد رو الشـطر األول مـن )٢٥٨٩(م ووافقه الذهبي, وكذا األلباين يف السلسـلة الصـحيحة بـرق
, ومســلم يف صــحيحه بــرقم )١٤٣(البخــاري يف صــحيحه بــرقم ) اللهــم فقهــه يف الــدين(احلــديث 

 ., وغريمها)٦٤٥١(
 ).١/٨٠٧(تفسري القرآن العظيم قدمةم  )٤(



 

 
٥٢ 

 ,ربـاح أيب بـن وعطـاء ,عبـاس بـنا موىل وعكرمة ,جبري بن وكسعيد ... ,التفسري يف آية
 بـن والربيـع ,العاليـة وأيب ,املسيب بن وسعيد ,األجدع بنا ومرسوق ,البرصي واحلسن

 فتذكر ,بعدهم ومن ,وتابعيهم ,التابعني من وغريهم ,مزاحم بن والضحاك ,وقتادة ,أنس
 ,اختالفـاً  عنـده علـم ال مـن حيسـبها ,األلفاظ يف تباين عبارهتم يف فيقع ,اآلية يف أقواهلم
 ومـنهم ,بنظـريه أو ,بالزمه اليشء عن يعرب من منهم فإنَّ  ,كذلك وليس ,أقواالً  فيحكيها

 ,لذلك اللبيب فليتفطن ,األماكن أكثر يف واحد بمعنى والكل ,بعينه اليشء عىل ينصَّ  من
 .IQH"اهلادي واهللا

م يف تفسـريها ولـو فهو ـ رمحه اهللا ـ حيشد يف تفسريه لآلية ما توافر لديه من روايـات عـنه
 .أو تعددت الروايات عن أحدهم,تقاربت العبارات

 :اللغة العربية )٥
 فـال اختلفـوا فـإن ":قد أشار إىل ذلك عند حديثه عن أقوال التابعني يف التفسري فقال

 السنة أو القرآن لغة إىل ذلك يف ويرجع بعدهم من عىل وال بعض عىل حجة بعضهم يكون
 .IRH"ذلك يف الصحابة لأقوا أو العرب لغة عموم أو

ويوظـف ذلـك يف الكشـف عـن , وهو ـ رمحه اهللا ـ يستشهد بلغة العرب شعراً ونثـراً   
, وهذا الذي ذكره ابن كثري يف مقدمته سار عليه عملياً يف تفسـريه للقـرآن الكـريم, املعنى

 .وفق هذا الرتتيب
 :و من سامت منهجه يف التفسري أيضاً   
 :ياتمن اإلرسائيل املعتدلموقفه  )٦

 :−إلذن يف الرواية عن بنـي إرسائيـلبعد إيراده حلديث ا−يف مقدمته  −رمحه اهللا–قال     
 :أقسـام ثالثة عىل فإهنا ,عتقادلال ال لالستشهاد تذكر اإلرسائيلية األحاديث هذه ولكن"

 .صحيح فذاك .بالصدق له يشهد مما بأيدينا مما صحته علمنا ما :أحدها

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٠(تفسري القرآن العظيم )  ١(
 ).١/١٠( القرآن العظيم مقدمة تفسري  )٢(



 

 
٥٣ 

 .خيالفه مما عندنا امب كذبه علمنا ما :والثاين
 وال ,بـه نـؤمن فـال ,القبيل هذا من وال ,القبيل هذا من ال ,عنه مسكوت هو ما :والثالث
 .IQH"ديني أمر إىل تعود فيه فائدة ال مما ذلك وغالب, تقدم ملا ;حكايته وجتوز ,نكذبه

 ممـا احلـق امنه وافق فام ":ـ عن اإلرسائيليات ـ  IRHوقال ـ رمحه اهللا ـ يف موضع من تفسريه
 لـيس وما ,رددناه ذلك من شيئاً  خالف وما ,الصحيح ملوافقته ;قبلناه املعصوم عن بأيدينا
 الرضـب هـذا مـن كان وما ,وقفاً  نجعله بل ,نكذبه وال ,نصدقه ال خمالفة وال موافقة فيه
 حاصل وال ,فيه فائدة ال مما ذلك من وكثري ,اروايته يف السلف من كثري رخصت فقد منها
 الرشيعة هذه هُ تْ نَ يَّ بَ لَ  دينهم يف املكلفني عىل تعود فائدته كانت ولو, الدين يف به ينتفع مما ,له

 األحاديـث مـن كثـري عـن اإلعـراض :التفسـري هـذا يف نسلكه والذي ,الشاملة الكاملة
 جِ وَّ رَ املُـ الكـذب مـن منهـا كثـري عليه اشتمل وملا ,الزمان تضييع من فيها ملا ;اإلرسائيلية

 املتقنـون احلفـاظ األئمة حرره كام ,وسقيمها صحيحها بني عندهم تفرقة ال فإهنم ,معليه
 ."األمة هذه من

 املخالفـة لرشـيعتنا يف مواطن من التفسري بعض اإلرسائيليـات −رمحه اهللا− قد يذكرو    
ه ما وجد مـن الروايـات ولعل السبب يف ذلك أنه غلب, قليلةدون نقد هلا, ولكنها باجلملة 

مما مل توافق رشيعتنا , وهي من قبيل مباحة النقل, ISHفأثبت طائفة منها, املواطن من يف كثري
 .فتذكر لالستئناس ال لالعتقاد, هاومل ختالف

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٩(لقرآن العظيم تفسري اقدمة م )١(
 ).٣٤٨ـ٥/٣٤٧(  )٢(
 ).٢٤٨:(الالحم ص.التفسري د منهج ابن كثري يف: ينظر )٣(



 

 
٥٤ 

ويمكن تلخيص موقف ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ من اإلرسائيليات بأن تعامله معهـا عـىل 
 :IQHنوعني
ائيليات إعراضـاً عنهـا دون إشـارة فيرتك ما أورده غريه من اإلرس.اإلعراض عنها: األول
 .إليها
 :وله يف ذلك ثالثة طرق يف التعامل معها.إيرادها:الثاين
 .٢٤ـ٢١: ينظر تفسريه لسورة ص: النقد اإلمجايل: األول
 .٢٢:ينظر تفسريه لسورة املائدة : النقد التفصييل: الثاين
 .٢٥٨ :ينظر تفسريه لسورة البقرة : السكوت عنها وعدم النقد: الثالث

األحكــام الفقهيــة واألصــولية واخــتالف العلــامء فيهــا وأدلــتهم  −رمحــه اهللا−يــذكر  )٧
 .ويرجح ويناقش أحياناً ويرجح,بتوسط

فلـم , وقد تناول ـ رمحه اهللا ـ هذه األحكام بحدود املعقول واملقبول يف تفسـري القـرآن  
مل الكالم عىل األحكام واملقام يتطلبه ل النص ال,هيُ َمِّ وإن كـان , قرآين ما مل يدل عليهومل حيُ

  .IRHهناك استطراد يف بعض املواضع فهو إىل حد مستساغ مقبول

 .هذه أبرز معامل منهج ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يف تفسريه
 :)٣(ـمميزات تفسري ابن كثري ـ رمحه اهللا * 

, تب التفسريجعلته يتبوء منزلة رفيعة بني ك, لتفسري ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ مميزات كثرية  
 :من أمهها

 ـــــــــــــــــ

محد بـن أبـراهيم الشـتوي, . , وذكر أنه أفاده بذلك د١٠٧الفالح ص . حياة ابن كثري وكتابه التفسري د)  ١(
 .−وفقه اهللا–وهذا من أمانته العلمية 

 ).٣٠٨(ص الالحم .د.منهج ابن كثري يف التفسري  )٢(
 .بترصف) ٤٢٠ـ٤١٩(منهج ابن كثري يف التفسري ص كتاب مستفاد من  )٣(



 

 
٥٥ 

تفسري القـرآن الكـريم : وأصح طرق التفسري للقرآن الكريم اختياره وتطبيقه ألحسن .١
مـع الرجـوع إىل , ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعني وتـابعيهم, بالقرآن

 .لغة القرآن والسنة أو لغة العرب عند االختالف
 .تفسري ـ سواء نص عليها أم الالعناية بداللة السياق القرآين يف ال .٢
 .من مصادر التفسري اً مصدرواختاذها , للغة العربية وعلومهااهتاممه با .٣
وكـذا رده عـىل , متسكه بعقيدة السلف الصالح أثناء تفسريه آليات العقائد والصفات .٤

 .أهل البدع متى ما سمح املجال بذلك
لصناعة احلديثية مـن تصـحيح اهتاممه بذكر األسانيد لألحاديث واآلثار مع تطبيقاته ل .٥

 .وتضعيف ونقد وإعالل وترجيح
وبيان عدم اختالفها ـ وإن كان هـو , اهتاممه بذكر القراءات مع محل بعضها عىل بعض .٦

 .يف أصل إيراد القراءات ـ: أي, مقل يف ذلك
مع التحقيق والتمحيص يف هذاـ سواء من جهة السند أو , اهتاممه بذكر أسباب النزول .٧

افقة أو املخالفة لنظم اآليات, ويتبني هذا من خالل اجلانـب التطبيقـي يف من جهة املو
 ."أثر السياق عىل أسباب النزول"هذه الرسالة, يف 

اهتاممه بمناقشـة أقـوال املفرسـين وأسـانيدها ـ غالبـاً ـ وبيـان الصـحيح والضـعيف  .٨
 .والراجح منها

وأدلـتهم مـع الرتجـيح اهتاممه بذكر األحكام الفقهية واألصـولية واخـتالف األئمـة  .٩
 .−وإن كان مقالً أو متوسطاً يف هذا األمر−غالباً  

اهتاممه بذكر املعاين اإلمجاليـة لآليـة بأسـلوب سـهل وسـلس بعيـدا ًعـن التعقيـد  .١٠
 .ويشبع رغبة العلامء يف آن واحد, يدركه العامي, والكلفة

متقاربـة ـ ممـا  تعداده لكثري من أقوال السلف مع نسبته لقائليها ـ ولو كانت بمعـاين .١١
 .يزيد املعنى وضوحاً 

 .املعتدل بالنسبة لألخبار اإلرسائيليةموقفه  .١٢



 

 
٥٦ 

 . حيث ينسب النقوالت إىل مصادرها غالباً , أمانته العلمية يف النقل .١٣
عــدم اســتطراده يف املباحــث الكالميــة والنحويــة والبالغيــة والفلكيــة والطبيعيــة  .١٤

 .سريوأخذه منها ما تتطلبه احلاجة يف التف, وغريها
 

–هذا أهم ما يمكن أن يقال يف التعريف بتفسري القرآن العظيم لإلمام احلـافظ ابـن كثـري 

 .مع االختصار لتطلب املقام لذلك, واهللا املوفق −رمحه اهللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
٥٧ 

 
 الباب األول

  السياق القرآني
  وأثره يف التفسري

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٥٨ 

 
 

 الفصل األول
  السياق وأهميته

  
 
 
 
 
 
 



 

 
٥٩ 

 
 

 
 لاملبحث األو
 .القرآين تعريف السياق

 

 : وفيه مطلبان  
 .تعريف السياق لغة: املطلب األول    
 .تعريف السياق اصطالحاً : املطلب الثاين    

 
 
 

 
 
 
 



 

 
٦٠ 

 األول طلبامل
 لغةً  ـــاقــتعريف السي

 
سواق, فقلبت الواو ياءً لكرسة السني, ومها مصدران من ساق : هي "سياق"أصل لفظة 

 .  −رمحه اهللا– )١(قاله ابن األثري. يسوق
حدو اليشـء, : السني والواو والقاف أصل واحد, وهو ":  −رمحه اهللا− )٢(ابن فارس قال

يِّقة: يقال , والسَّ سقت إىل امـرأيت صـداقها, : ما استيق من الدواب, ويقال: ساقه يسوقه سوقاً
تُه وق مشتقة من هذا; ملا يسـاق إليهـا مـن كـل يشء, واجلمـع أسـواق, . وأَسقْ والسـاق والسُّ

 ـــــــــــــــــ

العالمـة البـارع البليـغ جمـد الـدين أبـو : , وابن األثري هو)٢/٤٢٤(لنهاية يف غريب احلديث واألثر  ا)  ١(
يل, املعـروف السعادات, املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكريم الشيباين الشافعي اجلرزي ثم املوصـ

النهايـة يف غريـب احلـديث : هـ, حمدث أصويل فقيه لغوي بارع, من مؤلفاته٥٤٤بابن األثري ولد سنة 
واألثر, وجامع األصول يف أحاديث الرسول, واإلنصاف يف اجلمع بني الكشف والكشـاف, مجـع فيـه 

 .هـ٦٠٦سنة  تويف. سند الشافعي, وغريهامبني تفسريي الثعلبي والزخمرشي, والشايف يف رشح 
ــان    ــات األعي , ســري أعــالم      )٨/٣٦٦(, طبقــات الشــافعية الكــرب للســبكي )٤/١٤١(انظــر وفي

 ). ٢١/٤٨٨(النبالء
أمحد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي القزويني, كان شافعيا ثم حتول مالكيا, كـان أبو احلسني هو )  ٢(

ا بارعا, وأحد أئمة األدب املرجوع إلـيهم, صـنف حمدثا متقنا, ونحويا عىل طريقة أهل الكوفة, ولغوي
جامع التأويل يف تفسري القرآن, وغريب إعراب القرآن, ومعجـم مقـاييس اللغـة, والصـاحبي يف فقـه 

 .ـه٣٩٥اللغة وغريها, قال الذهبي أصح ما قيل يف وفاته سنة 
, )٢/٢١٥(فعـي , التـدوين يف تـاريخ قـزوين للرا)١/٥٣٣(انظر معجم األدباء ليـاقوت احلمـوي    

 . ٦١, البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة للفريوز أبادي ص)١/٩٢(طبقات املفرسين للداودي 



 

 
٦١ 

وسـوق ... لإلنسان وغريه, واجلمع سوق, وإنام سميت بـذلك ألن اإلنسـان ينسـاق عليهـا 
 . )١("حومة القتال: احلرب

, ": −رمحه اهللا– )٣(نقالً عن أيب عبيد  −رمحه اهللا– )٢(وقال األزهري تساوقت اإلبل تسـاوقاً
 .  )٤("إذا تتابعت وكذلك تقاودت

أي : ولـدت فالنـة ثالثـة بنـني عـىل سـاق واحـد: قالي": −رمحه اهللا− )٥(وقال اجلوهري
أي : رأيت فالناً يسوق: بعضهم عىل إثر بعض, ليس بينهم جارية, والسياق نزع الروح , يقال

 .  )٦("ينزع عند املوت

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١١٧(م مقاييس اللغة جمع)  ١(
أبو منصور حممد بن أمحد األزهري اهلروي الشافعي , إمام جليـل, رأس يف اللغـة والفقـه, مجـع فنـون ) ٢(

هـ , صنف التقريب يف التفسري, والتهذيب ٢٨٢نرشها, ولد سنة األدب وحرشها, ورفع راية العربية و
 .هـ ٣٧٠تويف سنة . يف اللغة, وتفسري خمترص ألفاظ املزين, وعلل القراءات وغريها

, البلغـة يف )١٦/٣١٥(, سـري أعـالم النـبالء )٥/١١٢(, معجـم األدبـاء)٤/٣٣٤(وفيات األعيان  
 . ١٨٦تراجم أئمة النحو واللغة ص

روميـا, إمـام  ايض أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهللا البغدادي, موىل األزد, كان أبوه مملوكـاً الق هو)  ٣(
, فيصـيل ثلثـه, حافظ جمتهد متفنن , ديّن حسن االعتقاد, ويل قضاء طرسوس, كان يقسم الليل أثالثـاً

آن, ومعـاين القـرآن, غريب القر: وينام ثلثه, ويضع الكتب ثلثه, صنّف املصنفات النافعة احلسنة, منها
هــ, ٢٢٤تـويف بمكـة سـنة . والقراءات, والناسخ واملنسوخ, واإليامن, والطهارة, واألموال, وغريهـا

 .وقيل غري ذلك
 ).١٠/٤٩٠(, سري أعالم النبالء )١٢/٤٠٣(, تاريخ بغداد )٧/٣٥٥(الطبقات الكرب البن سعد   

 ).٩/٢٣٤(هتذيب اللغة )  ٤(
ه احلموي من أذكيـاء أبو نرص إسامعيل بن مح)  ٥( اد اجلوهري, إمام يف اللغة واألدب والنحو والرصف, عدّ

 .هـ ٤٠٠العامل, صنف الصحاح يف اللغة, وكتاباً يف العروض, ومقدمة يف النحو, تويف يف حدود سنة 
, بغية الوعاة يف طبقات اللغـويني ٦٦, البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ص)٢/٢٠٥(معجم األدباء   

 ). ١/٤٤٦(نحاة وال
 ).١٥٠٠−٤/١٤٩٩(الصحاح )  ٦(



 

 
٦٢ 

; ألن الروح كأهنا تساق لتخرج من البدن رمحـه − )١(قالـه ابـن األثـري. وسمي النزع سوقاً
 .−اهللا

إذا تتابعت, وكـذلك : انساقت وتساوقت اإلبل تساوقاً ": −محه اهللار− )٢(وقال ابن منظور
فجـاء زوجهـا يسـوق أعنـزا مـا  ":تقاودت, فهي متقاودة ومتسـاوقة, ويف حـديث أم معبـد

, واألصـل يف تسـاوق: ما تتابع, واملساوقة: أي  )٣("تساوق : املتابعة, كأن بعضها يسوق بعضاً
ساق إليهـا الصـداق . ذل وخيتلف بعضها عن بعضتتساوق, كأهنا لضعفها وفرط هزاهلا تتخا

واملهر سياقاً وأساقه , وإن كان دراهم ودنانري; ألن أصل الصداق عند العـرب اإلبـل, وهـي 
 . )٤("...التي تساق, فاستعمل ذلك يف الدراهم والدنانري وغريها

ك ليـإهو يسوق احلديث أحسن سياق, و... :ومن املجاز ": −رمحه اهللا−وقال الزخمرشي
 .)٥("عىل رسده: يُساق احلديث, وهذا الكالم مساقه إىل كذا, وجئتك باحلديث عىل سوقه

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤٢٤(النهاية يف غريب احلديث واألثر )  ١(
 ٦٣٠نصاري اإلفريقي املرصي , ولـد سـنةبن منظور األامجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن عيل ) ٢(

تـاريخ, وكـان مغـر هـ, ويل قضاء طرابلس, وكان إماما فاضالً فقيهاً أديباً عارفاً بـالنحو واللغـة وال
باختصار كتب األدب املطولة, فاخترص األغاين والعقد والـذخرية وغريهـا, وكـذا اخترصـ التـواريخ 

 .هـ٧١١, تويف سنة بعض معاجم اللغةف لسان العرب, مجع فيه بني صنّ والكبار كتاريخ دمشق, 
 ). ١/٢٤٨(, بغية الوعاة )٦/١٥(الدرر الكامنة   

, )١/١٠٢(, والبيهقــي يف دالئــل النبــوة )٣٦٠٥(, بــرقم )٤/٤٨(جــم الكبــري رواه الطــرباين يف املع )٣(
 ., ووافقه الذهبي يف تلخيص املستدرك)٣/١٠(وصححه احلاكم يف مستدركه 

 ).٣٠٥−٧/٣٠٤(لسان العرب  )٤(
أبو القاسم حممود بن عمر بن حممـد الزخمرشـي اخلـوارزمي : , والزخمرشي هو٣١٤أساس البالغة ص) ٥(

, ولد سنة احلنفي , ي هـ, إمـام يف التفسـري واللغـة والنحـو  ٤٦٧لقب بجار اهللا; ألنه جاور بمكة زماناً
والبالغة واألدب, متفنن يف كل علم, وكان معتزيل املعتقد, جماهراً به, داعية إليه, ويدس اعتزالياتـه يف 

ا, أكثر من التصنيف, فمن مصنفاته يف غريـب احلـديث,  الكشاف يف التفسري, والفائق: ثنايا كالمه دسً
وأساس البالغة يف اللغة, واملفصل يف النحو واملنهاج يف األصول, ورؤوس املسائل يف الفقه, وغريهـا , 

 .هـ ٥٣٨تويف سنة 
= 



 

 
٦٣ 

َ : " −رمحه اهللا–, قال  التوايل والتتابع: بالرسد قصدُ ويَ  جاء هبام عىل : احلديث والقراءة دَ رسَ
 .)١("والء

 . )٣("تتابعه, وأسلوبه الذي جيري عليه: سياق الكالم": )٢(ويف املعجم الوسيط
التتابع والتـوايل : مام سبق نجد أن أغلب هذه التعريفات واالستعامالت تدور عىل معنىف

واجلمع واالتصال والتسلسل; فسوق اإلبل والدواب من تتابعها واتصاهلا ببعضـها, وكـذلك 
مهر املرأة فقد كان األصل فيه أن يكون من اإلبل والدواب فتساق إليها, فاستعمل بعـد ذلـك 

وق ملا جيمع إليه ويتابع عليه من البضائع, وكذا سياق املـريض يف الدراهم والد نانري, وكذا السُّ
مع وتنساق لتخرج من البـدن, وقـوهلم ولـدت فالنـة ثالثـة بنـني عـىل سـاق  فكأن الروح جتُ
واحدة, فيه معنى االتصال والتسلسل, فلم يفصل بينهم بجارية, وسـياق الكـالم مـن تواليـه 

 .وتتابعه وتسلسله
 
 
 
 
 
 

 
  ـــــــــــــــــ

= 
, وفيات األعيان وإنباء الزمان البن خلكان )٢٠/١٥١(, سري أعالم النبالء )٥/٤٨٩(معجم األدباء   

 ). ٢/٣١٤(, طبقات املفرسين للداودي )٥/١٦٨(
 .٢٩٣ص  أساس البالغة)  ١(
 .وهو من إعداد جمموعة من العلامء املعارصين, أصدره جممع اللغة العربية بجمهورية مرص العربية)  ٢(
 .٣٣٠ص)  ٣(



 

 
٦٤ 

 الثاين طلبامل
 تعريف السيــاق اصطالحــاً 

 
منـذ   تعريف السياق اصـطالحا, رغـم أنـه منصـوص عليـهلقد اختلف الباحثون يف  

بُ يف رسالته باب −رمحه اهللا–القدم, فهذا اإلمام الشافعي  بَوِّ الصنف "مه بـ سِ يَ  اً يف القرن الثاين يُ
 .ب يف بيان داللة السياق عىل املعنى, ثم يسوق األمثلة هلذا البا"الذي يبني سياقه معناه

وسبب اختالف الباحثني يف ذلك أن املتقدمني مل ينصوا عىل تعريفـه اصـطالحا, وإنـام   
نصوا عىل أمهيته و بعـض آثـاره كـالرتجيح وغـريه, واجتهـدت يف التوصـل إىل سـبب عـدم 

 ,الحيتنصيصهم عىل تعريفه, والسـبب املـؤدي إىل اخـتالف البـاحثني يف تعـريفهم االصـط
 .−إن شـاء اهللا–وما ترجح لدي يف هذه املسأله  )١(سأذكره بعد ذكر اختالف الباحثني يف تعريفه

 :القول األول
ير بعض الباحثني أن داللة السياق القرآين مقصورة عىل املقال دون احلـال وهـو مـا     

 ."بالسياق اللغوي"يسميه أهل اللغة 
تتـابع الكـالم ": السـياق بأنـه −فقـه اهللاو–عبـد احلكـيم القاسـم / ف الباحـثفيعرِّ   

 ."وتساوقه وتقاوده
 ."فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده": ويعرف داللة السياق بأهنا  
بأهنا بيان اللفظ أو اجلملة يف اآلية بام ال خيرجها عن ": ويعرف داللة السياق يف التفسري  

 .)٢("السابق والالحق إال بدليل صحيح جيب التسليم له

 ـــــــــــــــــ

 .اقترصت عىل التعريفات االصطالحية للباحثني يف داللة السياق القرآين   (١)
 ,٦٢ص . ة نظرية تطبيقية من خـالل تفسـري ابـن جريـردراس. داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري   (٢)

 .مقدمة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض غري مطبوعة رسالة ماجستريوهي 



 

 
٦٥ 

تتـابع املعـاين ": املثنى عبد الفتـاح حممـود السـياق القـرآين بأنـه. د/ ويعرف الباحث  
وانتظامها يف سلك األلفاظ القرآنية, لتبلغ غايتها املوضـوعية يف بيـان املعنـى املقصـود, دون 

 .)١("انقطاع أو انفصال
الكلمة أو  بيان": أمحد اليف فالح املطريي داللة السياق القرآين بأهنا/ ويعرف الباحث  

 .)٢("اجلملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها
 :القول الثاين

 "املقام"أن داللة السياق القرآين تشمل املقال املتمثل بالسباق واللحاق و تشمل احلال   
 :فتكون داللة السياق تنقسم إىل قسمني

باق واللِّحاق: سياق املقال) ١  نُونَ به السِّ عْ  .ويَ
نُونَ به ما يصاحب النص من أحوال وعوامل خارجية هلا أثر يف : "املقام "ال سياق احل) ٢ عْ ويَ

 إلخ ...كحال املتكلم, واملخاطب, والغرض الذي سيق له: فهمه
ف الباحث   ما حييط  ": السياق القرآين بأنه −وفقه اهللا–سعيد بن حممد الشهراين / فيعرِّ

مـن سـابق أو الحـق بـه, أو حـال :  فهمـهبالنص من عوامل داخلية أو خارجيـة هلـا أثـرٌ يف
, والغرض الذي سيق له, واجلو الذي نزل فيه , واملخاطَبِ  .)٣("املخاطِبِ

 ـــــــــــــــــ

 .١٥نظرية السياق ص   (١)
, ١٤ص  .دراسـة موضـوعية حتليليـة. داللة السياق القرآين يف تفسري أضواء البيان للعالمة الشنقيطي   (٢)

مـن  اسـتفاد كثـرياً ه يف احلاشـية أنـه بَّـمقدمة للجامعة األردنية , ونَ  غري مطبوعة ماجستري رسالة وهي
ولكن بترصف يسري , وهذا من أمانته العلميـة  , ومنها هذا التعريف,رسالة الشيخ عبد احلكيم القاسم

 .−وفقه اهللا−
غـري مطبوعـة  هي رسـالة دكتـورا, وهـ٢٢ة احلديثـة صالسياق القرآين وأثره يف تفسري املدرسة العقلي   (٣)

مقدمة جلامعة أم القر. 



 

 
٦٦ 

ف الباحث   رِّ عَ الغـرض الـذي ": السياق بأنـه −وفقه اهللا–فهد بن شتوي الشتوي / ويُ
كلم فيـه, أو تتابع الكالم ألجله مدلوالً عليه بلفظ املتكلم, أو حاله, أو أحوال الكالم, أو املت

 .)١("السامع
الغرض الذي ينـتظم بـه مجيـع مـا ": بأنه−وفقه اهللا−حممد الربيعة.د/ وعرفه الباحث  

 .)٢("يرتبط بالنص من القرائن اللفظية واحلالية
فمن خالل ماسبق نجد أن الفـريقني اختلفـوا عـىل وجـه التحديـد يف دخـول احلـال   

ئن األحوال حتت مسمى داللة السياق, واعتباره أو ما يسمى يف علم أصول الفقه بقرا "املقام"
 .للمقال, رغم أنه ال أحد ينكر أن املقال ال يفهم إال يف ضوء احلال قسيامً 

 
 :حترير حمل النزاع* 

إال يف ضـوء  "املقـال"يتفق الباحثون عىل أمهيـة داللـة احلـال, وأنـه ال يفهـم القـول   
حتـت داللـة السـياق  "املقـام"داللة احلال , ولكن اختلفوا يف دخول "املقام "معطيات احلال

 . "اللغوي" للسياق املقايل قسيمةً واعتبارها 
والذي يرتجح لدي اقتصار داللة السياق عىل املقال, وأن داللة احلـال داللـة مسـتقلة   

عن داللة السياق, وأهنام كجناحي طائر يف تأدية املعنى, فيتكامالن ويؤديان الداللـة الكاملـة 
 .لمعنىوالصحيحة ل

 :ومن أسباب ترجيحي هلذا القول
 ـــــــــــــــــ

دراسـة نظريـة تطبيقيـة  −عليه السـالم−داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى    (١)
 .دمة جلامعة أم القرمق غري مطبوعة وهي رسالة ماجستري. ٢٧ص

وهـي رسـالة  .١٩يقية عىل سوريت الفاحتة والبقـرة صأثر السياق القرآين يف التفسري, دراسة نظرية تطب   (٢)
 .اإلسالمية بالرياض مقدمة جلامعة اإلمام حممد بن سعودغري مطبوعة دكتوراه 



 

 
٦٧ 

عـن تأديـة معنـى  "سـياق القـرآن"أو  "الكـالم سياق "ملة جل اللغوي دلولاملقصور  -١
احلال, فالسياق من التتابع واالنتظام واالتصال, فسياق الكالم تتابع الكـالم وانتظامـه 

انتظامها واتصاهلا واتصاله لتأدية املعنى, وسياق القرآن تتابع الكلامت واجلمل القرآنية و
حسن أهو يسوق احلديث ....ومن املجاز": −رمحه اهللا –لتأدية املعنى, يقول الزخمرشي 

سياق, إليك يساق احلـديث, وهـذا الكـالم مسـاقه إىل كـذا, وجئتـك باحلـديث عـىل 
: التوايل والتتابع, حيـث قـال: بأنه  )٢(ر, وعرف الرسد يف موضع آخ)١("عىل رسده:سوقه

 ."جاء هبا عىل والء: والقراءةرسد احلديث "
أول  –أن استخدام  العلامء ملصطلح السياق منصب عىل املقال, فهـذا اإلمـام الشـافعي  -٢

بُ يف كتابه الرسالة   −من وصل إلينا ترصحيه باستخدام هذا املصطلح بَوِّ باب الصنف "يُ
مـن خـالل  أي من القرآن , ثم يذكر فيـه مثـالني لبيـان املعنـى "الذي يبني سياقه معناه
 .السياق, وكليهام مقايل

فإنام خاطب اهللا بكتابـه العـرب بلسـاهنا, عـىل مـا تعـرف مـن ": −رمحه اهللا−ويقول   
معانيها, وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساهنا, وأن فطرتـه أن خياطـب باليشـء منـه عامـا 

ظـاهراً يـراد بـه العـام  ظاهراً يراد به العام الظاهر, ويستغنى بأول هذا منه عن آخـره, وعامـا 
. ويدخله اخلاص, فيستدل عىل هذا ببعض ما خوطب به فيه, وعاما ظـاهراً يـراد بـه اخلـاص

وظاهر يعرف يف سياقه أنه يراد به غري ظاهره, فكل هذا موجود علمه يف أول الكالم أو وسطه 
ليشـء يبـنيّ آخـر أو آخره, وتبتدئ اليشء من كالمها يبنيّ أول لفظها فيه عن آخره, وتبتـدئ ا

 .ISH"لفظها منه عن أوله

 ـــــــــــــــــ

 .٣١٤أساس البالغة, ص   (١)
 .٢٩٣ نفس املصدر ص (٢)

 .٥٢الرسالة ص )  ٣(



 

 
٦٨ 

, "وظاهر يعرف يف سياقه أنه يراد به غـري ظـاهره ": بعد أن قال −رمحه اهللا–فنجد أنه   
َ داللة السياق عىل املقال دون احلال فقال فكـل هـذا موجـود علمـه يف أول الكـالم أو ": قَرصَ

 ."وسطه أو آخره
ون عن داللـة يطلقون مصطلح السي IQHالتفسري وكذا أئمة   ربِّ عَ اق ويريدون به املقال, ويُ

باحلال أو املقام أو قرائن األحوال وغريها, فلم يعربّ أحدهم عن داللة احلـال : داللة احلال إما
 .بالسياق

 :تفريق العلامء بني داللة السياق وداللة احلال أو قرائن األحوال -٣
, فإهنـا الدالـة عـىل مـراد أما السياق والقـرائن ": −رمحه اهللا– IRHيقول ابن دقيق العيد  

 .IS@H"املتكلم من كالمه
 .غاير بني السياق وبني القرائن −رمحه اهللا–فنجد أنه   
−أي جواب القسم−ارة حيذف اجلواب وت":حيث يقول −رمحه اهللا–@ITHوكذا ابن القيم  
: هـل لــمن قيــال, كــداللة احلـا بـرف, إمـر وعـد ظهـكونه قـا لـراد, إمـو املـوه−القسم

 ـــــــــــــــــ
وغـريهم مـن  −رمحهم اهللا– حيان وابن القيم وابن كثري الطربي وابن عطية وابن تيمية وأيبكابن جرير  )١(

 .من املفرسين
تقي الدين أبو الفتح حممد بن عيل بن وهب بن مطيع القشريي املالكي ثم الشافعي, الشهري بـابن دقيـق )  ٢(

هـ, ويل قضاء مرص عىل مذهب الشافعي, وكان حمدثاً فقيهـاً أصـولياً أديبـاً ٦٢٥دقيق العيد, ولد سنة 
يث اإلملام يف أحاد: , من تصانيفه الديانة, متبحراً يف العلوممتني نحوياً إماماً عديم النظري, ثخني الورع,

 .هـ٧٠٣تويف سنة . , واالقرتاح يف علوم احلديث, وغريهااألحكام, واإلمام رشح اإلملام
, الـدرر الكامنـة يف )٩/٢٠٧(, طبقات الشافعية الكرب ٢٥٠للذهبي ص ختص باملحدثنيعجم املامل  

 ).٥/٣٤٨(أعيان املائة الثامنة 
 ).٢/٢٢٥(إحكام األحكام    (٣)

شمس الدين أبو عبداهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي احلنبيل, املعروف بــابن قـيم )  ٤( 
علوم اإلسـالم, وكـان ذا عبـادة وهتجـد مجيع هـ, إمام علم بارع, تفنن يف ٦٩١قيم اجلوزية, ولد سنة 

وقد امتحن وأوذي وحبس مع شيخه ابن تيميـة منفـردا .وطول صالة وتأله وهلج بالذكر منقطع النظري
= 
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أو بداللة السياق, و أكثر مـا يكـون هـذا إذا كـان نفـس .ال واهللا الذي ال إال هو: فقال .لـكُ 
 .IQH"...املقسم به ما يدل عىل املقسم عليه, وهو طريقة القرآن

 :ويقول كذلك يف نونيته
ـــدرها ـــل ق ـــدة جلي ـــــان و أصـــخ لفائ ـــــق والعرف ـــــديك للتحقي  هت
ـــــياقه ـــــى بس ـــــالم إذا أت ــــاني  إن الك ــــه أذن  بــــدي املــــراد ملــــن ل
ـــان  أضــحى كــنص قــاطع ال يقبــل التـــ ـــو األذه ـــرف ذا أول ـــأويل يع  ـ
ـــ ــل شــواهد ال ــاظ مث  ــــــأحوال إهنـــــام لنـــــا صـــــنوان  فســياقة األلف
 لكـــــن ذاك ملســـــمع اإلنســـــان إحـــدامها للعـــني مشـــهودا هبـــا
 انتبــدي املــراد أتــى عــىل اســتهج  فـــإذا أتـــى التأويـــل بعـــد ســـياقة
ـــ ــــأقبح الكــــتامن  وإذا أتــى الكــتامن بعــد شــواهد ال ــــان ك  أحــــوال ك
ــذي ــا ال ــر م ــاظ وانظ ــل األلف ـــانفتأم ــت ذا عرفــ ــه إن كن ــيقت ل  IRHس

 
بني داللة السياق وداللة احلال, فالسياق خـاص  −رمحه اهللا–فهنا يفرق اإلمام ابن القيم 
ا بالكالم, وبنيّ أن السياق خيرج ا هَ ـبَّهَ ملعنى من الظهور إىل النصية التي ال تقبـل التأويـل, وشَ

َ أهنا أي باجتامع  بَنيَّ بشواهد األحوال, وحرص السياق بالكالم, وشواهد األحوال باملشاهد, وَ
 .السياق وقرائن األحوال تتبني الداللة كاملة

  ـــــــــــــــــ
= 

التبيـان يف أقسـام :وأكثر من التصنيف يف شتى العلوم, ومصـنفاته بالغـة األمهيـة والنفـع, فمنهـا ه,عن
 هـ ٧٥١تويف سنة .خري العباد, وغريها كثري يالقرآن, وهتذيب سنن أيب داود, وزاد املعاد يف هد

 ).٢/٩٣(, وطبقات املفرسين للداودي )٥/١٣٧(ر الكامنة , الدر)٢/١٩٥(وفيات الوايف بال  
 .٨التبيان يف أقسام القرآن,ص   (١)

 .٧٥−٧٤القصيدة النونية ص  (٢)



 

 
٧٠ 

ستفهام عـن حـال اال "كيف"بعد أن بنيّ أنّ معنى −رمحه اهللا–@IQHويقول اإلمام الزركيش
ضُ هلا معان تفهم من ":اليشء ال عن ذاته رَ عْ  سياق الكـالمهذا أصلها يف الوضع, لكن قد تُ

 . )٢(".., مثل معنى التنبيه واالعتبار وغريمهامن قرينة احلالأو 
بني داللـة السـياق وبـني قـرائن  −رمحه اهللا–والذي هيمنا يف هذا الكالم تفريقه الواضح 

 .األحوال
ينَة عىل فهم املراد مـن  −رمحه اهللا – ISHشيخ عبد الرمحن السعديقال ال  يف بيان األمور املُعِ

مع أصحابه وأعدائه  بأحوال الرسول وسريته, مع العلم لسياق اآلياتفالنظر ": القرآن 
 . )٤(", من أعظم ما يعني عىل معرفته, وفهم املراد منه−أي القرآن–وقت نزوله 

 .بني السياق لآليات, وقرائن األحوال −رمحه اهللا– قَ رَّ فَ فَ 
 ـــــــــــــــــ

هــ, وهـو تركـي ٧٤٥بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش املرصـي, ولـد سـنة )  ١(
س وأفتى, وكان منقطعاً يف منزلـه األصل, عني بالتفسري وعلوم القرآن واحلديث والفقه  واألصول, درّ

تفسري القرآن العظيم : ال يرتدد إىل أحد إال إىل سوق الكتب, وله تصانيف كثرية يف فنون عديدة, فمنها
وصل فيه إىل سورة مريم, والربهان يف علـوم القـرآن, والبحـر املحـيط يف أصـول الفقـه, ورشح مجـع 

 .هـ ٧٩٤تويف سنة . وغريهااجلوامع, والنكت عىل ابن الصالح, 
, طبقات املفرسين للـداودي )٣/١٦٧(, طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٥/١٣٣(الدرر الكامنة   

)٢/١٦٢ ( 
 ).٤/٣٣٠(الربهان يف علوم القرآن (٢)

يف أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهللا آل سعدي, من قبيلة متيم العربية املشهورة, ولـد بعنيـزة )  ٣(
هـ, مفرس فقيه أصويل, صاحب عبادة وحسن خلق, سلفي املعتقد, اهتم بمطالعة  ١٣٠٧القصيم سنة 

كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم, وهو أول من أنشـأ مكتبـة يف القصـيم, تآليفـه نافعـة 
, ومـنهج د التوحيـدالقول السديد يف مقاصوتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان, : ماتعة, فمنها

 .هـ١٣٧٦تويف سنة  .وغريها وتوضيح الفقه يف الدين,السالكني 
املـؤلفني املعـارصين معجـم , ) ٣/٣٤٠(, اإلعـالم )٣/٢١٨(ة قرون للبسـام ثامنيعلامء نجد خالل   

)١/٣٣٤ .( 
 ).١/٤( مقدمة تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان   (٤)
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 :عىل املقال −أي السياق–تعريف بعض العلامء املتأخرين, وقرصهم له  -٤
هـي مـا يـدل عـىل  :قرينة السـياق":عىل مجع اجلوامع يف حاشيتة IQHقال الشيخ البناين

 .)٢("الحقه خصوص املقصود من سابق الكالم املسوق لذلك أو
هـي : قرينـة السـياق" :يته عـىل مجـع اجلوامـعيف حاشـ ISHوقال الشيخ العطار  

وذكـر أهنـا  ,)٤("مايؤخذ من الحق الكالم الـدال عـىل خصـوص املقصـود أو سـابقه
 .داللة السياق: تسمى

 : التعريف املختار •
تتابع املفردات واجلمل والرتاكيب : فمن خالل ما سبق أستطيع أن أعرف السياق بأنه  

 .املرتابطة ألداء املعنى
تتابع املفـردات واجلمـل والرتاكيـب القرآنيـة املرتابطـة ألداء : سياق القرآينويكون ال  
 .املعنى

 ـــــــــــــــــ

فقيـه وهـو  ,)من قر منسـتريإفريقية(والبناين نسبة إىل بنانة  ,املغريب اهللا البناينعبد الرمحن بن جاد هو )  ١(
, تـويف سـنة نأيجـزيف  الفقـهيف أصول   حاشية عىل رشح املحىل له, قدم مرص وجاور باالزهر, أصويل
 .هـ١١٩٨

 ).٣/٣٠٢(األعالم للزركيل   
(٢)   )١/٢٠.( 

وقيـل  ,محـدأابـن : ي األزهري  الشافعي, وقيلملغريب املرصحسن بن حممد العطار اهو أبو السعادات )  ٣(
هـ, وهو عامل أديـب شـاعر مشـارك يف األصـول والنحـو ١١٩٠هـ, وقيل ١١٨٠غري ذلك, ولد سنة 

: فهزهر, مـن تصـانيوتوىل مشيخة األواملعاين والبيان واملنطق والطب والفلك, ولد بالقاهرة ونشأ هبا, 
 هـ١٢٥٠ول, وله ديوان شعر, تويف بالقاهرة سنة صحاشية عىل مجع اجلوامع يف األ

 ).٣/٢٨٥(معجم املؤلفني لعمر كحالة   
 .−رمحه اهللا–وكأنه استفاده من البناين  ,)١/٣٠(   (٤)
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ردات واجلمـل والرتاكيـب بيـان املعنـى مـن خـالل تتـابع املفـ: وتكون داللة السياق  
 .املرتابطة
بيان املعنى مـن خـالل تتـابع املفـردات واجلمـل والرتاكيـب : وداللة السياق القرآين  

 .ةالقرآنية املرتابط
والعلـم –وأما سبب عدم تعريف املتقدمني للسياق اصطالحا حسـب وجهـة نظـري   
هو أنـه مـن أعضـل املشـكالت توضـيح الواضـحات, فتوضـيح الواضـح يزيـده  −عند اهللا

, فكلمة السياق أصلها كام ذكر ابن فارس  , فهـي تـدور )١(حـدو اليشـء : −رمحه اهللا–غموضاً
يكون املعنـى  "الكالم", فعندما تضاف هذه الكلمة إىل عىل معنى التتابع واالنتظام واالتصال

 .وهذا واضح عندهم ال حيتاج إىل توضيح. تتابع الكالم وانتظامه واتصاله ألداء املعنى املراد
ثِنيَ يف هذا العرص يف اصطالح السياق , فمن رأيي    دَ وأرجو –و أما سبب اختالف املُحْ

 .لدراسات الغربية بطريق مبارش أو غري مبارشأال أكون قاسياً فيه ـ أن سببه التأثر با
, وأسـموها بنظريـة داللة السـياقل لتنظريلحديثاً وتوضيح ذلك أن الغربيني توصلوا   
احلال يف , وكام ذكرت سابقاً من أن املقال ال يفهم إال يف ضوء احلال, فلذلك أدخلوا IRHالسياق
 .ملسلمني كأصول الفقه وغريها; ألهنم ليس عندهم علوم آلة ختدمهم كام عند االسياق
ن علم أصول الفقه منذ القرن الثاين, وفيه ما يسمى بقـرائن     أما نحن املسلمون فقد دوّ

توقـف فهـم األحوال, فلم نحتج إلدخال احلال يف السياق, ألنه ليس منه حقيقة, وإن كـان ي
 ,  .خمدوم كداللة مستقلة وألنهاملقال عليه غالباً

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/١١٧(معجم مقاييس اللغة  (١)
ردة اهللا . انظـر داللـة السـياق د). م١٩٦٠−١٨٩٠(, وفريث )م١٩٤٢−١٨٨٤(عىل يد مالينوفسكي )  ٢(

 .٢١١−١٨٢ص الطلحي 
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 :أثرأما تفصيل درجة الت* 
 فأكثر من تأثر بطريق مبارش هم من كتب عـن داللـة السـياق مـن اللغـويني العـرب   

 .IQHوأدخل احلال فيها
ـ   ْ يصَ َصُّ التفسـري  وأما من تأثر بطريق غري مبارش فأكثرهم ممن كتـب عنهـا مـن أهـل ختَ

 .وأدخل احلال فيها وأصول الفقه
لـة السـياق مـن اللغـويني وبيان كيفية ذلك, أن أكثرهم اعتمد عىل من كتب عـن دال  

فكان تأثرهم مـن هـذه  اعتمدوا بطريق مبارش عىل الغربيني,و أدخلو احلال فيها العرب الذين
 ., ومن قرأ دراساهتم الحظ هذااجلهة بطريق غري مبارش

وهذا ال يعني احلَطَّ من دراساهتم وآرائهم, بل عىل العكـس  فـآراؤهم حمرتمـة, وهلـم   
اه واحـد, إالّ أن املقـام هنـا فضل السبق يف الكتابة يف  هذا امليدان, وإن كان كال القـولني مـؤدّ

, فلذلك كـان هـذا التمحـيص والرتجـيح, "السياق القرآين"و  "السياق"لبيان مدلون كلمة 
 .واهللا املوفق

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ـــــــــــــــــ

ردة اهللا الطلحي يف كتابه داللة السياق . , ود٧٨−٦٨أمحد خمتار عمر يف كتابه علم الداللة ص . مثل د)  ١(
 .وغريمها ٥٥− ٤١ص
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 املبحث الثاين
 .القرآين السياق داللة أمهية

 
 :وفيه مخسة مطالب

 .عترب من تفسري القرآن بالقرآنتياق القرآين داللة الس: األول طلبامل
 داللـة السـياق القـرآين,ل −صىل اهللا عليـه وسـلم−النبي  إعامل: الثاين طلبامل 

 .تفسريال يف هلا واعتباره                                          
 داللـة السـياق القـرآين,ل −ريض اهللا عـنهم−الصـحابة  إعامل : الثالث طلبامل

 .تفسريال يفبارهم هلا واعت      
 .وأمهيتها داللة السياق القرآين كالم العلامء يف اعتبار: الرابع طلبامل
 .تفسرياليف  داللة السياق القرآين آثار: اخلامس طلبامل

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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 املبحث الثاين

 أمهية السياق القرآين
@ @

العربيـة إال إذا نُظـرَ  إن مفردات اللغة العربية واسعة الداللة, فال يتحدد املراد من املفردة
ح معاملها, تَّضِ , ويُقطـع وينتفي تعدد املعاين واشرتاكه وتعميمـه إليها يف ضوء سياقها, فحينئذ تَ

 .بإرادة أحد معانيها املحتملة
فهـي أصـل  ,−سـبحانه وتعـاىل−داللة السياق القرآين أمهية بالغة يف تفسري كـالم اهللا لِ فَ  

يضع املفرس قدمه عىل عتبات الزلـل, ويركـب مراكـب  اوبإمهاهل ,أصيل من أصول هذا العلم
 .الً لَ صبح جَ لل, فيعظم اخلطب ويُ اخللل, وتوسم آراؤه بالعِ 

 
 :التالية طالبالسياق القرآين يف املداللة وتتجىل أمهية 

 .عترب من تفسري القرآن بالقرآنتداللة السياق القرآين : األول طلبامل
يف  هلا واعتباره داللة السياق القرآين,ل − اهللا عليه وسلمصىل−النبي  إعامل: الثاين طلبامل 

 .تفسريال           
واعتبارهم هلـا  داللة السياق القرآين,ل −ريض اهللا عنهم−الصحابة  إعامل: الثالث طلبامل

 .تفسريال يف            
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 .وأمهيتها داللة السياق القرآين كالم العلامء يف اعتبار: الرابع طلبامل
 .تفسرياليف  داللة السياق القرآين آثار: خلامسا طلبامل
 

 
 
 األول املطلب

 تعترب من تفسري القرآن بالقرآن  داللة السياق القرآين
 

, حيث للقرآن الكريم بالقرآن نفسه اً تستمد داللة السياق القرآين أمهيتها من كوهنا تفسري
ة, بـل إن سـياق القرآنية املرتابطمل والرتاكيب بيان املعنى من خالل تتابع املفردات واجل: هناإ

 .IQHمن أعىل مراتب تفسري القرآن بالقرآن; ألنه يف حمل واحد وسياق املقطع اآلية
ـ أفضـل طـرق التفسـري  وهذا الرضب من التفسري للقـرآن الكـريم ـ أي بـالقرآن نفسـه

الكـالم  ه مـنذا تبني مـرادإف ,نه ال أحد أعلم بمعاين الكالم من املتكلم نفسهإوأصحها حيث 
 .ىل غريهإنه ال يعدل عنه إف نفسه,

ُ بَ ويُ  فـام : ن قـال قائـلإفـ ":هذه األفضلية بقوله −رمحه اهللا− IRHسالم ابن تيميةشيخ اإل نيِّ
ن أصح الطرق يف ذلك أن يفرس القرآن بالقرآن, فام أمجل يف إ: أحسن طرق التفسري? فاجلواب

 .IQH"ط يف موضع آخرسِ مكان فقد بُ   من يف موضع آخر, وما اخترص رسِّ قد فُ فإنه مكان 
 ـــــــــــــــــ

 .ا سياق اآلية ثم املقطع يف املرتبة, فأعالمهامعىل تفاوتٍ بينه)  ١(
السالم بن تيمية احلراين ثـم الدمشـقي شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد )  ٢(

هـ, إمام علم عامل, مفرس بارع, حمدث ناقد,  فقيه جمتهد, أصويل متمكن, متفنن ٦٦١احلنبيل, ولد سنة 
العقيـدة : , ومن تصانيفهها, شهرته تغني عن اإلطناب يف ذكربرع يف مجيع العلوم الرشعية وما يتعلق هب

تضاء الرصاط املستقيم يف خمالفة أصحاب اجلحـيم, ورفـع املـالم احلموية, والواسطية, والتدمرية, واق
= 
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القرآن مـن أبلـغ بـ  القـرآنريوتفسـ ": فيقـول مام ابن القيم ـ رمحه اهللا ـاإل كذا تلميذهو
 .IRH"التفاسري

أن أرشف أنواع التفسري وأجلها " :العلامء عىل إمجاع ــ رمحه اهللا  ISHمام الشنقيطيونقل اإل
 . ITH"تفسري كتاب اهللا بكتاب اهللا

 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــ
= 

وقـد امـتحن وأوذي كثـريا بسـبب . عن األئمة األعالم, ومقدمة يف أصول التفسري, وغريها كثري جدا 
 .اهللا وأكرم مثواه ههـ حمبوسا بقلعة الشام, فرمح٧٢٨متسكه بعقيدة السلف الصالح, ومات سنة 

, )٤/٤٩١(, الـذيل عـىل طبقـات احلنابلـة)١٤/١٣٥(البداية والنهاية, و)٤/١٤٩٦(تذكرة احلفاظ  
 ).١/١٦٨(الدرر الكامنة

 ).١٣/٣٦٣(, وهي يف جمموع الفتاو  ٩٣مقدمة التفسري ص )  ١(
 .١١٦التبيان يف أقسام القرآن ص )  ٢(
ـ, مفرسـ فقيـه هـ ١٣٢٥حممد األمني بن حممد املختار اجلكني الشنقيطي, ولد بشنقيط بموريتانيا سـنة )  ٣(

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن, : أصويل لغوي, سلفي العقيدة , قوي االستدالل, من مصنفاته
س  ودفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب, ومذكرة يف أصول الفقه, ومنع جواز املجاز, وغريها, درّ

واحلرم املدين الرشيف, وتويف بمكة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض ثم يف اجلامعة اإلسالمية, 
 .هـ ١٣٩٣سنة 

, اإلعـالم للـزركيل )١/٣(ترمجة الشيخ الشنقيطي لتلميذه الشيخ عطية سامل يف مقدمة أضـواء البيـان   
  ).٢/٦٢٨(, معجم املؤلفني املعارصين )٦/٤٥(

 ).١/٥(أضواء البيان )  ٤(
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 الثاين املطلب
 لداللة السياق القرآين −صىل اهللا عليه وسلم−النبي  إعامل

 .تفسرياليف ا ه هلواعتبار
 

نام إسالمية, فهي ليست وليدة هذه األزمان املتأخرة, وداللة السياق معتربة يف الرشيعة اإل
ضـمن  إالالعـرب فال يفهـم الكـالم عنـد  ,منذ القدم وثيقاً  هي مرتبطة باللغة العربية ارتباطاً 

m     i  h  g  f  e  d  c  :سياقه, والقرآن الكريم نزل بلغة العرب, يقول اهللا تعـاىل

  v  u     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     jl)ــي  ,)١ صــىل اهللا −والنب
رمحـه −مام الشـافعيأفصح العرب, وأعلمهم بدالالت ألفاظ العربية, يقول اإل −عليه وسلم

, وال نعلمه حيـيط بجميـع علمـه , وأكثرها ألفاظاً العرب أوسع األلسنة مذهباً ولسان " :−اهللا
فيهـا مـن  نسان غري نبي, ولكنه ال يذهب منـه يشء عـىل عامتهـا, حتـى ال يكـون موجـوداً إ

اعتبـار هـذه الداللـة ـ أي السـياق ـ  −صـىل اهللا عليـه وسـلم−وقد ثبت عن النبي  ,)٢("يعرفه
 :فمن ذلك ,مهيتها وأصالتهاواستخدامه هلا مما يدل عىل أ

 ـــــــــــــــــ

 .١٩٥ـ١٩٢ :الشعراءسورة )  ١(
 .٤٢الرسالة ص)  ٢(
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عـز −عندما سـألته عـن قولـه  −ريض اهللا عنها−لعائشة  −صىل اهللا عليه وسلم−قوله  −١
ــل ــت ,)١(m   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al  :وج ــم : فقال ه

ال يا بنت الصـديق,  ":الذين يرشبون اخلمر ويرسقون? فقال ـ صىل اهللا عليه  وسلم ـ
 ومون, ويتصـدقون, وهـم خيـافون أال يقبـل مـنهم,ولكنهم الـذين يصـلون, ويصـ

m  S  R  Q  P  O  N  M  Ll)٣( )٢(. 
فالنبي ـ صىل اهللا عليه سلم ـ استدل عىل هذا املعنى باستخدام داللـة السـياق, فاسـتدل  

 .بلحاق اآلية عىل املعنى املراد
 :معنيني متضادينهنا حينئذ حتتمل إظر لآلية الكريمة بمفردها بمعزل عن سياقها, فذا نُ إف

ما فرسها به النبي ـ صـىل اهللا عليـه وسـلم ـ وهـو أن املـراد هبـا الـذين يعملـون : األول
 .الطاعات وهم خائفون أال يتقبل منهم لتقصريهم

أن املراد منهـا الـذين يعملـون املعـايص وهو  ,−ريض اهللا عنها– ما فهمته عائشة: والثاين
 .−وجل عز−وهم خائفون من لقاء اهللا 

−وهذا ما عمله  ,يرتجح أحد املعنيني وهو األولفإنه حينئذٍ يف ضوء سياقها  اظر هلذا نُ إو
ببيـان املعنـى احلـق والصـواب يف  مل يكتفِ  −صىل اهللا عليه وسلم−فهو  ,−صىل اهللا عليه سلم

 .عىل هذا باستخدام داللة السياق لَ هذه اآلية, بل دلَّ 

 ـــــــــــــــــ

 .٦٠:ورة املؤمنونس)  ١(
 .٦١: سورة املؤمنون)  ٢(
, بـرقم "ومـن سـورة املـؤمنني", يف أبواب تفسـري القـرآن, بـاب )٥/٢٣٦(رواه الرتمذي يف جامعه ) ٢(

وغريها, وقد رواه بدون زيادة ) ١٦٢(يف السلسلة الصحيحة  −رمحه اهللا–, وصححه األلباين )٣١٧٥(
, و )٤١٩٨(ب الزهد, بـاب التـوقي عـىل العمـل, بـرقم , يف كتا)٢/١٤٠٤(اآلية ابن ماجة يف سننه 

 ).٢٠٥و٦/١٥٩(, وأمحد يف مسنده )٣٩٤−٢/٣٩٣(احلاكم يف مستدركه وصححه
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C  B  A  } : ا نزلت هذه اآليةملّ : أنه قال −ريض اهللا عنه–عن ابن مسعود  −٢

  K  J     I  H  G  F    E  DzIQH شقَّ ذلك عىل املسلمني ,
ليس ذلك, ": −صىل اهللا عليه وسلم–فقال ! أينا ال يظلم نفسه?: يارسول اهللا: فقالوا

\  [  ^  _`  a  } : أمل تسمعوا ما قال لقامن البنه وهو يعظه. إنام هو الرشك

  d  c    bzIRH" واه البخاري ومسلمرISHN 
استخدم داللة السياق القرآين يف هذا  − صىل اهللا عليه وسلم–قد يقال إن النبي  فهنا  

 :املوضع لبيان املعنى, ثم نبه عىل أنه قد يطلق الظلم ويراد به الرشك كام يف قول لقامن البنه
 {  d  c    b  a  `_  ^  ]  \z . 

 .عىل أن املراد بالظلم هنا الرشك , يدلية واملقطع والسورةفسياق اآل  
 :فأما سياق اآلية

لبس , و"ومل يظلموا أنفسهم": , ومل يقلE D  CFz} : فقد قال اهللا تعاىل"
تغطيته به وإحاطته به من مجيع جهاته, وال يغطي اإليامن وحييط به ويلبسه : اليشء باليشء

  .ITH"إال الكفر والرشك

 :وأما سياق املقطع

 ـــــــــــــــــ

 .٨٢: سورة األنعام)  ١(
 .١٣جزء من اآلية : سورة لقامن)  ٢(
F  E  D  C  B  A   }  :رواه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء, باب قول اهللا تعاىل)  ٣(

G z )ومسلم يف كتاب اإليامن, باب صدق اإليامن وإخالصه,  ,واللفظ له )٣٤٢٩(برقم , )١٢: لقامن
 ).٢٤٢(برقم 

 .بترصف يسري) ٣/١١٩(ني عن رب العاملني البن القيم إعالم املوقع)  ٤(
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N  M  L        K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  } : فســباق اآليــة

 O     P     R  Q  S       U         T    V    W   X     Y    Z         [
c  ba  `  _  ^  ]  \    d     e   g  f       p  o  n  m  l  k  j   i  h

r  q    s      t  v  u    w    x     y  z     {   |   }    ~     _    b  a  `      c
d    e    f    g    h    i      j  l  k    m    n    o    p      u   t  s  r     q
 v   w   x    y  ~  }|   {  z     �     ¤  £  ¢  ¡

¥  §  ¦      ¨    ©    «  ª   ®¬   ¯    °    ±    ²    µ  ´      ³      »  º¹  ¸  ¶
Ã  Â     Á  À¿  ¾  ½  ¼    Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä

ÑÐ Ï Î  Í  Ì  Ë  ÓÒ ÕÔ Ö   Ú  Ù  Ø× Ü  ÛzIQH
 

, وإبطالـه −عز وجل−لقومه يف توحيد اهللا  −عليه السالم–عن حماجة إبراهيم  تعاىل اهللا خربفي 
حتـى  ٧٦كام يف اآليات مـن منه أ تربفبعد أن أبطل رشكهم باألدلة و ,لرشكهم باألدلة العقلية

 اسـتحقاق اهللا كر بعض األدلـة عـىل, وذَ −عز وجل –توحيد اهللا :  عتقده وهوبم حرصَّ و, ٧٩
 , z  y  x  w  v  uz  }   }  للعبوديــة وحــده دون مــا ســواه

, أخـذ قومـه z|{  ~  �  ¡  ¢} أهلـه  نوتربأ مرة أخر من الرشك وكذا مـ
 −عليـه السـالم −حياجونه يف اهللا وخيوفونه من بطش آهلتهم بدليل قولـه تعـاىل عـن إبـراهيم  

 −عليـه السـالم−إبراهيم  ىفنف  ª  ©  ¨   §z  »  ¬} قوهلم وختويفهم  مستنكراً 
لكن أخاف مشيئة : أي µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯¹z  ¶  ¸  } : خوفه منها بقوله

إذ  :زيادة نكاية لقومهويف هذا االستدراك , IRHويكون االستثناء هبذا منقطعاً  ,مما أخافه ريب شيئاً 

 ـــــــــــــــــ

 .٨١−٧٤: سورة األنعام )  ١(
, واستظهره ابن )٣/٤٠٦(, وابن عطية يف املحرر الوجيز )٩/٣٦٤(قاله الطرب يف جامع البيان )  ٢(

 ).٦/١٨٥(عاشور يف التحرير والتنوير 
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إن كان قومه ال يعرتفون برب غري –آهلتهم يف حني أنه خيشى ربه املستحق للخشية  الخياف كان
أخافـه مـن  إال وقت مشـيئة ريب شـيئاً : إن االستثناء متصل, فيكون املعنى :وقيل , )١( −آهلتهم

  .)٢( فذلك من قدرة ريب بواسطتها ال بقدرهتا عيلَّ  طها عيلَّ آهلتكم بأن يسلِّ 
يف صفات اهللا وخلقه بام يؤكد استحقاقه للعبـادة  وتفكرهم عدم تذكرهم ثم أنكر عليهم

Á     }  :ههم عىل غفلتهم بقوله, ويف صفات آهلتهم املنافية ملقام اإلهلية, ونبَّ دون ما سواه وحده

Âz  ,ثم بعد ذلك يتعجب وينكر عليهم ختويفهم له بآهلتهم التي ال تنفع وال ترض ,
الذي بيده النفع والرض واألمر كلـه عنـدما أرشكـوا  −سبحانه وتعاىل−وهم ال خيافون من اهللا 

البحـر  هه عليها أبو حيان األندليسـ يف تفسـريمعه غريه بدون حجة وال برهان, وهنا لطيفه نبَّ 
اخلـوف  قعلـ −عليه السـالم –اختالف متعلق اخلوف, فبالنسبة إىل  إبراهيم : وهي  )٣(املحيط

ه علقه بإرشاكهم باهللا تعاىل تركاً للمقابلـة, لـئال يكـون اهللا عـديل باألصنام, وبالنسبة إىل قوم
, وأتـى "وال خيـافون اهللا تعـاىل  "لو كان الرتكيب  −ا كبرياً علو تعاىل اهللا عن ذلك − همأصنام
 هـ .أ"ألن األصنام ال تعقل إذ هي حجارة وخشب وكواكب ;ملا ال يعقل  Æz } بلفظ 

بأهنم أوىل باخلوف من إىل االعرتاف  ملجئاً  استفهاماً إلنكار بعد هذا التعجيب وا عيفرِّ  ثم
مـن : أي )٤(Û           Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ôz  } : فيقـول, منه مـن آهلـتهم اهللا تعاىل

أم الذين أرشكوا مع اهللا غـريه  ,ونبذ الرشك وأهله ,الذي أخلص دينه هللا وحده ?أحق  باألمن
A  J     I  H  G  F    E  D  C  B  }  ـفيــأيت اجلــواب بــ! يف عبادتــه ?

 Kz ,  فأهل اإليامن والتوحيـد الـذين مل خيلطـوا إيامهنـم بشـائبة الرشـك هـم اآلمنـون

 ـــــــــــــــــ

 ).٦/١٨٥(التحرير والتنوير )  ١(
 ).٢/٢٥(قاله الزخمرشي يف الكشاف )  ٢(
)٤/١٧٥()  ٣.( 
 ).٦/١٨٧(التحرير والتنوير )  ٤(



 

 
٨٣ 

واملهتدون يف الدنيا واآلخرة, فهذه اآلية يف سياق املحاجة بني أهل التوحيد و أهـل الرشـك يف 
 .ة, واخلوف واألمن املرتتب عليهاشأن العباد

أن هذه احلجج التوحيدية ودحـض  مبيناً وق اآلية مؤيدا هلذا الفهم, ثم بعد ذلك يأيت حلا
 :فيقول اهللا تعاىل −عليه السالم –إبراهيم  هخلليل تأييداً  −عز وجل –الشبه الرشكية هي من اهللا 

 {   \  [  Z    Y  XW  V  U  T  SR    Q     P  O  N  Mz IQH . 
 –إال إىل توحيـد اهللا  ئذ داعيـاً حينمل يكن  −سالمعليه ال –ومما يؤيد هذا املعنى أن إبراهيم 

محل الظلم هنا عىل خمالفة الرشـيعة باملعـايص , فلـم  ومل تكن له بعد رشيعة ليصحَّ  −وجل عز
 .)٢(إال محله عىل الظلم األكرب الذي هو الرشك يتبقَ 

 :و أما سياق السورة 
حيـد, وهادمـة لقواعـد من أوهلـا إىل آخرهـا مقـررة لقواعـد التو " فالسورة مكية وهي

يف سـورة األنعـام كـل قواعـد  ":سحاق اإلسـفرايينيإ, وقال أبو )٣(الشاطبي  هكام قال "الرشك
 .ITH"التوحيد

تقريـر عقيـدة  :خادمـة هلـذا األصـل )ا هذا وما بعدهنماقبل مقطع(فكل مقاطع السورة 
َ التوحيد, ودحض الرشك وشبهه, فَ   لكالم فيه موافقـاً ن يكون هذا املقطع الذي نحن بصدد األَ

مع قومه كان يف شأن التوحيد  –صىل اهللا عليه وسلم  –ملا قبله وما بعد أوىل, ثم إن جدل النبي 
لـم أن هـذه فعُ ) قصة إبراهيم مع قومـه(املثل  هذا ودحض شبه الرشك, ولذلك رضب اهللا له

أصـول مـع قومـه متمحضـة يف شـأن التوحيـد, وهـدم  −عليه السالم– إبراهيم نياملحاجة ب
 .الرشك

 ـــــــــــــــــ

 .٨٣: سورة األنعام)  ١(
 ).٦/١٨٨(ينظر التحرير والتنوير )  ٢(
 ).٤/٢٧(املوافقات )  ٣(
 ).٦/٧(نقله عنه الطاهر بن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير  ) ٤(



 

 
٨٤ 

ملسو هيلع هللا ىلص بلة, فأتى رسول اهللا أن رجالً أصاب من امرأة قُ  −ريض اهللا عنه–عن ابن مسعود  −٣
z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   £  } : فذكر ذلك له, فأنزلت عليه

  ª        ©   ̈ §  ¦¥  ¤z IQH ,هذه? قال: قال الرجل َ  ملن عمل«: أَيلِ
  .ISH»كافةللناس «: ويف رواية IRH»هبا من أمتي 

عن خصوص حكمها به الرتباط نزوهلا بسؤاله عن احلكم,  ملسو هيلع هللا ىلصفالرجل سأل النبي 
بعموم حكمها للناس كافة اعتباراً لداللة السياق القرآين, فسياق اآلية عام  ملسو هيلع هللا ىلصفأجابه النبي 

 .هبذا الرجل وبغريه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 .١١٤: سورة هود) ١(
مـن الليـل إن  اً فـوأقم الصالة طريف النهار وزل "يف كتاب التفسري باب قوله  يف صحيحه رواه البخاري) ٢(

 يف كتـاب التوبـة, بـاب قولـهيف صـحيحه , ومسـلم )٤٦٨٧(اآليه برقم  "احلسنات يذهبن السيئات
 .)٢٧٦٣(رقمب "إن احلسنات يذهبن السيئات":تعاىل

بـرقم "إن احلسـنات يـذهبن السـيئات":, بـاب قولـه تعـاىلةيف كتاب التوبـيف صحيحه مسلم  ارواه)  ٣(
 .بعد إيراده للرواية السابقة )٢٧٦٣(



 

 
٨٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الثالث املطلب

 اق القرآينلداللة السي −ريض اهللا عنهم−إعامل الصحابة 
 .ا يف التفسريم هلواعتباره

 
اعتبارهـا عنـد  −عـز وجـل−يف تفسري كالم اهللا  القرآين ومما يدل عىل أمهية داللة السياق

وإعامهلم هلا يف تفسري كالم اهللا تعـاىل,  ,كأصل من أصول التفسري −ريض اهللا عنهم−الصحابة 
إذ هو األصل الثالـث مـن أصـول  ,مفهي تستمد أمهيتها بإعامل الصحابة هلا من أمهية تفسريه

 .النبويةة من القرآن نفسه ثم من السن هِ بِ لُّ طَ التفسري بعد تَ 
وحينئذ إذا مل نجد التفسري يف القـرآن, وال يف  ":سالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـيقول شيخ اإل

حـوال واأل القرآنالسنة رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة, فإهنم أدر بذلك ملا شاهدوه من 
 .)١("التي اختصوا هبا, وملا هلم من الفهم التام, والعلم الصحيح, والعمل الصالح

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣/٣٦٤(يف جمموع الفتاو  ووه ,٩٥ مقدمة يف أصول التفسري ص) ١(



 

 
٨٦ 

 .ولعربيتهم القحة, فلم ختتلط هبا العجمة: قلت
وإعامل الصحابة لداللة السياق يف القرآن الكريم يدل عىل وضـوحها يف أذهـاهنم ـ ريض 

 :اهللا عنهم ـ ومن أمثلة ذلك
: اهللاأرأيت قول : يا أمري املؤمنني: الب ـ ريض اهللا عنه ـ قائالبن أيب ط سأل رجل عليا ) ١

m` a b c d  e  gfl@IQH@@Lرون ويقتلون?هيقاتلوننا فيظ وهم! 
m  `  _^   ]  \    [  Z  :ثم قال !أدنه !أدنه ":فقال له عيل ـ ريض اهللا عنه ـ 

 f  e  d   c  b    alIRH يوم القيامة"ISH. 
 .ITHنحوه سابن عبا روي عنوكذا 

ومن ثم استشكل خمالفة ما  إطالقهفهنا نجد أن هذا السائل محل هذا اجلزء من اآلية عىل 
فهم للواقع , والسبب يف ذلك أنه عزل هذا اجلزء من اآلية عن سياقه, فوقع فيام وقع فيه من 

سياقه اآلية, , فاستدل  ـ ريض اهللا عنه ـ بـ ريض اهللا عنه ـ وقد سأل خبرياً  اخلطأ , فسأل عليا 
 .بسباقها, فوضح معنى اآلية يف ضوء سياقها, إذ احلديث عن يوم القيامة وحتديداً 
يا أعمى البرص,  ":البن عباس ـ ريض اهللا عنهام ـ IUHقال اخلارجي نافع بن األزرق) ٢

m    H  G  F : − وجل عز–خيرجون من النار ,وقد قال اهللا  أعمى القلب, تزعم أن قوماً 

IlIQH  . 

 ـــــــــــــــــ
 .١٤١: سورة النساء)  ١(
 .١٤١: سورة النساء)  ٢(
من عدة طرق, ورواه عبد الـرزاق الصـنعاين يف ) ٦١٠−٧/٦٠٩(جامع البيان تفسريه رواه الطربي يف )  ٣(

 ).١/١٧٥(تفسريه
 ).٧/٦١٠( يف جامع البيان رواه الطربي) ٤(
أبو راشد نافع بن األزرق بن قـيس احلنفـي احلـروري, مـن رؤوس اخلـوارج, وإليـه تنتسـب الطائفـة  )٥(

األزارقة, وكان قد خرج يف أواخر دولة يزيد بن معاوية, ال عقب لـه, قتـل يـوم دوالب بـالقرب مـن 
 .هـ٦٥األهواز سنة 

= 



 

 
٨٧ 

 )٢("وحيك اقرأ ما فوقها هذه للكفار" :ـ امقال له ترمجان القرآن ابن عباس ـ ريض اهللا عنهف
رد عىل هذا اخلارجي انحرافه العقدي بداللة سياق  −يض اهللا عنهر–فنجد أن ابن عباس 
  ¶  m ¯  °  ±  ²  ³   ´    µ: وهـو قولـه تعـاىل ,اآليات, فأرشده لسـباقها

¸  ¹  º  »  ¼  ½  ¾   ¿  À   Á  Â  Ã  ÅÄ  Æ  
Ç  È  É lISH, ثم قال اهللا تعاىل بعـد ذلـك : m  G  F   E  D  C  B  A

  M  L   K   JI    HlITH ّألهنا يف سـياق احلـديث  ; أن املقصود هبا الكفار, فبني
 .عنهم 

تَبَنيَّ ومن خالل هذا األثر  خطورة إهدار داللة السياق القرآين, و أن ذلك سبب للخطـأ  يَ
 .نحراف العقديواال

ـ رمحه اهللا ـ سـأل أم املـؤمنني عائشـة ـ ريض اهللا عنهـا ـ  IUHما ثبت أن عروة بن الزبري) ٣
ــتِ : فقــال m  a     ̀ _  ~  }  |   {z  y  x  w  v   u  :قــول اهللا تعــاىل أرأي

  ـــــــــــــــــ
= 

, والكامـل يف التـاريخ البـن )٣/٤٢٤(, تاريخ األمـم وامللـوك للطـربي ٦٢٢املعارف البن قتيبة ص  
 ). ٤/١٥(األثري

 .٣٧جزء من اآلية : سورة املائدة)  ١(
 ).٤٠٧−٨/٤٠٦( يف جامع البيان يالطرب رواه ) ٢(
 .٣٦: سورة املائدة)  ٣(
 .٣٧: سورة املائدة)  ٤(
هـ, أمـه أسـامء ٢٣أبو عبد اهللا عروة بن الزبري بن العوام القريش األسدي املدين, تابعي جليل, ولد سنة )  ٥(

نـة السـبعة الـذين يهاء املد, أحد فقمأموناً  عاملاً  احلديث, فقيهاً  كثريَ  ثبتاً  بنت أيب بكر الصديق, كان ثقةً 
اماً يُ  كثري الصدقة, مل يدخل يف يشء قارئاً للقرآن عىل املصائب  اراً صبّ  اماً قوّ  نتهى إىل قوهلم, , وكان صوّ

 .هـ عىل املشهور ٩٤من الفتن, وهو أول من صنف يف املغازي, تويف وهو صائم سنة 
= 



 

 
٨٨ 

f   e  d  c  b  lIQH ,اهللا ما عىل أحـد جنـاح أن ال يطـوف بالصـفا واملـروة فو .
ـتَ لْ وَّ أَ   كـاملـو كانـت  ن هذهبئسام قلت يا بن أختي, إ :ـ ريض اهللا عنها ـفقالت عائشة  ا عليـه هَ

كـانوا قبـل أن يسـلموا  ,األنصـار  يفولكنها  أنزلت  "ال جناح عليه أن ال يتطوف هبام "كانت 
ـكان من أَ فاملشلل, بهيلون ملناة الطاغية, التي كانوا يعبدوهنا   بـني هلـا يتحـرج أن يطـوف  لَّ هَ

رسول  قالوا ياعن ذلك, رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ  لام اسلموا سألوا فا واملروة, فالص
m  x  w  v   u الصفا واملروة , فأنزل اهللا ـ عز وجل ـ ني كنا نتحرج أن نطوف ب اهللا, إنا

 {z  yl  اآلية. 
, فليس ألحـد  ينهامرسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ الطواف ب نَّ سَ  و قد: قالت عائشة 

 .)٢("بينهامالطواف  يرتكأن 
ـتَ لْ وَّ إهنا لو كانـت عـىل مـا أَ ":والشاهد من هذا األثر هو قوهلا ـ ريض اهللا عنها ـ  ا عليـه هَ

 ."فال جناح عليه أن ال يطوف هبام " :كانت
ألن ; عـدم الطـواف بالصـفا واملـروة إباحـةفأنكرت عىل عروة ـ رمحه اهللا ـ ما فهمه من 

نـت أنـه لـو أريـد , وهذا ما ال يدل عليه سياق اآلية, وبيّ )٣(عن التارك اإلثمتاج رفع حت اإلباحة
 ارتباط املعنى وهبذا يتبنيّ  ,"فال جناح عليه أن ال يطوف هبام": هذا املعنى يف اآلية لكان سياقها

 .بالسياق
  ـــــــــــــــــ

= 
, البدايـة )٤/٤٢١(عـالم النـبالء , سـري أ)٥/١٧٨(, طبقات ابن سـعد ٢٢٢املعارف البن قتيبة ص  

 ). ٩/١٠١(والنهاية 
 .١٥٨جزء من اآلية : البقرة)  ١(
عل مـن شـعائر اهللا, بـرقم  صحيحه, يف رواه البخاري يف)  ٢( كتاب احلج, باب وجوب الصفا واملروة, وجُ

ركـن يف كتاب احلج, باب بيان أن السعي بني الصفا واملروة  يف صحيحه, واللفظ له, ومسلم) ١٦٤٣(
 .وغريمها). ١٢٧٧(ال يصح احلج إال به, برقم 

 ).٣/٤٩٩(ينظر فتح الباري )  ٣(



 

 
٨٩ 

 واستدلت كذلك يف بيان املعنى الصحيح لآلية بسبب النزول, وهذه داللـة حاليـة لـيس
 .هنا جمال تفصيلها

 
 
 
 
 
 
 
 الرابع املطلب

 وأمهيتها داللة السياق القرآين كالم العلامء يف اعتبار
 
ك العلامء ـ رمحهم اهللا ـ أمهية داللة السياق القرآين منذ القدم, فأقواهلم تزخـر يف بيـان رأد

 :ذلك, فمنها
حتـى  فْ قِـهللا حـديثا فَ حدثت عن ا إذا" :ـ رمحه اهللا ـ   IQHمسلم بن يسار اإلماميقول  −١

 .)١("ا قبله وما بعدهتنظر م  

 ـــــــــــــــــ

, تابعي جليل , ثقة فقيه, زاهد عابد غري ذلكأبو عبد اهللا مسلم بن يسار البرصي, موىل بني أمية, وقيل )  ١(
مل يشـعر هبـا, ورع, كثري الصالة, كثري اخلشوع, قيل أنه وقع يف داره حريق فأطفؤوها وهو يف الصـالة 

واهندمت مرة ناحية من املسجد ففزع أهل السوق هلدهتا, وإنه لفي املسـجد يف صـالته فـام التفـت, لـه 
 .هـ١٠٠عليه أحد يف زمانه, تويف سنة روايات كثرية, وكان ال يفضل 

= 



 

 
٩٠ 

أثرهـا وارتباطهـا باللغـة  الشافعي ـ رمحـه اهللا ـ مبينـاً  إدريسحممد بن  اإلمامويقول  −٢
وتبتدئ العرب اليشء من كالمها, يبـني أول لفظهـا عـن آخـره, وتبتـدئ " :العربية

 .)٢("اليشء يبني آخر لفظها منه عن أوله
وكتابنا هذا مستنبط ": "تفسري غريب القرآن"رمحه اهللا ـ عن كتابه  ـ ISHيقول ابن قتيبة −٣

من كتب املفرسين, وكتب أصحاب اللغة العاملني, مل نخرج فيـه عـن مـذاهبهم, وال 
تكلفنا يف يشء منه بآرائنا غـري معـانيهم, بعـد اختيارنـا يف احلـرف أوىل األقاويـل يف 

الرأي الراجح هو ما دلت عليه اللغـة  فنجد أنه جعل ,)٤("اللغة, وأشبهها بقصة اآلية
 .بمعونة داللة السياق

  ـــــــــــــــــ
= 

, )٤/٥١٠(, سري أعالم النـبالء )٧/١٨٦(, الطبقات الكرب البن سعد٢٣٤املعارف البن قتيبة ص  
 ). ٩/١٨٦(ة والنهاية البداي

وذكـره ابـن ) ٢/٩٢(أبو نعـيم يف احلليـة , و٣٧٧أبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل القرآن صرواه )  ١(
 .)١/١٣( كثري يف مقدمة تفسريه

 .٥٢الرسالة ص)  ٢(
أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري, القايض الكاتب صاحب التصانيف البديعـة, ولـد سـنة )  ٣(

, صنف الكثري, وتصانيفه كلها مفيـدة, منهـا ٢١٣ : هـ, وكان ثقة دينا فاضالً مفرساً فقيهاً نحوياً لغوياً
غريب القرآن, وتأويل مشكل القرآن, وإعراب القرآن, والرد عىل من يقول بخلق القرآن, والقراءات, 

ر, وطبقـات وتأويل مشكل احلديث, وغريب احلـديث, واملعـارف, وأدب الكاتـب, وعيـون األخبـا
 .هـ ٢٩٦الشعراء وغريها, تويف سنة 

, طبقـات )١١/٤٨(, البدايـة والنهايـة )١٣/٢٩٦(, سـري أعـالم النـبالء )١٠/١٧٠(تاريخ بغداد   
  ).١/٢٥١(املفرسين للداودي 

 .٢غريب القرآن ص)  ٤(



 

 
٩١ 

, كالم العرب يصحح بعضـه بعضـاً  إن ":ـ رمحه اهللا ـ يقول IQHاألنباري  اإلماموهذا  −٤
باسـتيفائه, واسـتكامل مجيـع  إالويرتبط أوله بآخره, وال يعرف معنى اخلطـاب منـه 

 .ياق واستكامل النظر فيه كلهباستيفاء الس إالعرف معنى اخلطاب أي ال يُ  ,)٢("حرفه
ن املعاين إف ": تباط املعاين بالسياق فيقولـ رمحه اهللا ـ ار ISHاحلرمني اجلويني إمامويبني  −٥

 ـــــــــــــــــ

هـ, إمـام ٢٧١اد سنة أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار األنباري  البغدادي احلنبيل, ولد يف بغد)  ١(
حافظ مقرئ مفرس نحوي أديب, ديّن خريّ متواضع, كان حيفظ ثالثامئة ألف بيـت شـاهداً يف القـرآن, 

املشكل يف معاين القـرآن, : وكان حيفظ مائة وعرشين تفسرياً بأسانيدها, صنّف الكثري من الكتب, منها
 .هـ٣٢٨تويف سنة . د , وغريهاومل يتمه, وغريب احلديث,  وإيضاح الوقف واالبتداء, واألضدا

,  سـري )٥/٤١٠(, معجم األدبـاء )٣/١٣٣(, طبقات احلنابلة البن أيب يعىل )٣/١٨١(تاريخ بغداد   
 ).١٥/٢٧٤(أعالم النبالء 

 .٢كتاب االضداد ص) ٢(
افعي, إمام احلرمني ضياء الدين أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويني ثم النيسابوري الشـ)  ٣(

هـ, كان إمامـاً يف مـذهب الشـافعي, أصـويل أديـب واعـظ, وكـان مـن أكـابر علـامء  ٤١٩ولد سنة 
لو استقبلت من ": األشاعرة, وذكر الذهبي أنه رجع يف آخر حياته إىل مذهب السلف, ونقل عنه قوله

رفـت أن يا أصـحابنا ال تشـتغلوا بـالكالم, فلـو ع": , وقوله"أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكالم
اشهدوا عيل أين رجعت عن كـل مقالـة ختـالف السـنة  ": وقوله "الكالم يبلغ يب ما بلغ ما اشتغلت به

, ولكن عبارة اجلويني يف العقيدة النظامية تدل عىل أنه "وأين أموت عىل ما يموت عليه عجائز نيسابور
بـن تيميـة; لكثـرة ااإلسـالم رجع عن التأويل إىل التفويض, وكليهام رش, بل الثاين أرش كام ذكر شـيخ 

 .اهللا أعلم! ?فقط التأويلمة هل هي رجوع عن التفويض أم لوازمه الباطلة, والنصوص املتقد
الربهان يف أصول الفقه, وهناية املطلب يف دراية املذهب , والرسالة النظاميـة يف : ومن مؤلفات اجلويني  

 .هـ ٤٧٨جاور بمكة يف آخر حياته وتويف سنة  .األحكام اإلسالمية, وغياث األمم يف اإلمامة, وغريها
ــاريخ بغــداد البــن النجــار , ذيــل )١٨/٤٦٨(, ســري أعــالم النــبالء )٣/١٦٧(وفيــات األعيــان    ت

)١٦/٨٥(. 



 

 
٩٢ 

 .)١("يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق
جواز تأويـل القـرآن الكـريم ألهـل العلـم,  ـ رمحه اهللا ـ مبيناً  IRHالبغوي اإلماميقول  −٦

فأما " :وعدم خمالفته الكتاب والسنة ,له, وموافقته للسياقولكن برشط احتامل اللغة 
ىل معنى حمتمل يوافق ما قبلهـا ومـا بعـدها, غـري خمـالف إوهو رصف اآلية : التأويل

َ فقد بَ  ,)٣("للكتاب والسنة من طريق االستنباط, فقد رخص فيه ألهل العلم رمحه − نيَّ
 .ملحتملة لآليةأن داللة السياق القرآين ترجح أحد املعاين ا −اهللا

 :بعض آثار داللـة السـياق, وأمهيتهـا ـ رمحه اهللا ـ مبيناً  ITHويقول العز بن عبد السالم −٧
وتقرير الواضحات, وكل  وترجيح املحتمالت, تبيني املجمالت, إىلالسياق مرشد "

 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٨٧٠( الربهان يف أصول الفقه) ١(
دين, ركـن الـ: أيضاً الشافعي, ويلقب  حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي)  ٢(

ناً عاملاً عامالً عىل طريقـة السـلف,  وكذا ابن الفراء أو الفراء, كان إماماً  يف التفسري واحلديث والفقه, ديّ
, وكان ال يلقي الدرس إال عىل طهارة, بـورك لـه يف تصـانيفه ورزق القبـول; حلسـن  وكان قانعاً ورعاً

ح السـنة, واملصـابيح, واجلمـع بـني معامل التنزيل يف التفسري, ورش: قصده, وصدق نيته, ومن تصانيفه
 .هـ, وقد جاوز الثامنني ٥١٦تويف سنة . الصحيحني, والتهذيب يف الفقه, وغريها

 .٣٨, طبقات املفرسين للسيوطي ص)٢/١٣٦(, وفيات األعيان )١٩/٤٣٩(سري أعالم النبالء   
 . ٢ص معامل التنزيلمقدمة ) ٣(
د السالم بـن أيب القاسـم بـن احلسـن السـلمي الدمشـقي ثـم هو عز الدين أبو حممد عبد العزيز بن عب)  ٤(

س ٥٧٨هــ أو ٥٧٧املرصي الشافعي, شيخ املذهب كان امللقب بسـلطان العلـامء, ولـد سـنة  هــ ,درّ
ويل  قضاء مرصـ, وصـنّف املصـنفات احلسـان, , وأفتى وصنف وبرع يف املذهب, وبلغ رتبة االجتهاد

تـويف . الصغر ,واإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنـواع املجـازتفسري القرآن, والقواعد الكرب و: منها 
 .هـ٦٦٠سنة 

   ١٣/٢٣٥(والنهايـة , البدايـة)٤٨/٤١٦(, تـاريخ اإلسـالم )٨/٢٠٩(طبقات الشافعية الكـرب( ,
 ). ١/٣١٥(للداودي  وطبقات املفرسين



 

 
٩٣ 

, وكـل صـفة ذلك بعرف االستعامل, فكل صفة وقعت يف سياق املدح كانـت مـدحاً 
 بالوضع فوقع يف سياق الذم صار ذمـا  مدحاً  , فام كاننت ذماً وقعت يف سياق الذم كا

 . بعرف االستعامل وهتكامً  واستهزاءً 
لوقوع ذلـك   أي الذليل املهان;  ,m z  y   ~  }    |  {lIQH :مثاله  
 . يف الذم  
 أي السفيه اجلاهل , m¦    ª  ©     ̈ §lIRH : وكذلك قول قوم شعيب  

 .عليه اإلنكارلوقوعه يف سياق 
 .أتباعهم بإضالللوقوعه يف سياق ذمهم  ,ms     v  u  tlISH : وكذلك  
m  m     l  k    :كقولـه تعـاىل ,وأما ما يصلح لألمرين فيدل عىل املـراد بـه السـياق  

   o  nl ITH , ًلوقوع ذلـك يف سـياق املـدح, وقولـه ;يف حسنه ورشفه أراد به عظيام :
ma   ̀ _   ̂     ]lIUH, لوقوع ذلـك يف سـياق الـذم ;يف قبحه عظيامً  أراد به, 

 ,وكذلك صفات الرب املحتملة للمعاين املتعددة حتمل يف كـل سـياق عـىل مـا يليـق بـه
متدح بسهولة يف قدرتـه,  ,m { | }  �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦lIVH: كقوله

 .m~ �  ¡  ¢  £lIWH: وكذلك قوله

 ـــــــــــــــــ

 .٤٩: سورة الدخان)  ١(
 .٨٧جزء من اآلية : سورة هود)  ٢(
 .٦٧زء من اآلية ج: سورة األحزاب)  ٣(
 .٤: سورة القلم) ٤(
 .٤٠جزء من اآلية : سورة اإلرساء)  ٥(
 .٧٠جزء من اآلية : سورة احلج)  ٦(
 .٤٤جزء من اآلية : سورة ق)  ٧(



 

 
٩٤ 

m  a   ̀  _  ~  }  |  {z  y  xlIQH : قولــه وأمــا  
: قولــهو ,  

mÄ Å Æ ÈÇ  É Ê Ë Ì Í alIRH ,  فـــإن املـــراد يف
ن من هـان عليـك عذابـه وعنتـه, جاز ذلك أل وإنامته, نَ هاتني اآليتني احتقار املعذب وعَ 

ال يصلح من  ألنه; االستهانةمحل عىل  وإنامعليك صعب عليك مصابه ومشقته,  ومن عزَّ 
الصـفات  بـأدنىتمدح من الـرب ال إذرجل,  أوالرب التمدح بالقدرة عىل تعذيب امرأة 

الفاعـل مرفـوع,  أنيقـال سـيبويه يعـرف  أنقبيح يف عرف االسـتعامل, ولـذلك يقـبح 
 إنالنجاسـة, وجـالينوس يعـرف  إزالـةواملفعول منصـوب, والشـافعي يعـرف مسـألة 

الـرب سـبحانه يطلـق بمعنـى الغالـب  أوصافالصفراء حادة يابسة, وكذلك العزيز يف 
ويطلـق بمعنـى الـذي ال نظـري لـه,  ,املمتنع عن العيـب والضـيم القاهر, ويطلق بمعنى

 .)٣("وحيمل كل سياق عىل ما يليق به 
وإذا احتمل الكالم معنيني وكان محله عىل أحدمها أوضـح وأشـد موافقـة  ": ويقول −٨

 .ITH"كان احلمل عليه أوىل: للسياق
والقـرائن,  أما السـياق" : ابن دقيق العيد ـ رمحه اهللا ـ أمهيتها مع القرائن بقولهويبنيّ   −٩

 . IUH"الدالة عىل مراد املتكلم من كالمه فإهنا
ابن تيمية ـ رمحـه اهللا ـ يف بيـان كيفيـة الكشـف عـن حقيقـة  اإلسالمويقول شيخ  − ١٠

ومـا قبـل , IVH "فتأمل ما قبل اآلية وما بعدها يطلعك عىل حقيقـة املعنـى" :املعنى

 ـــــــــــــــــ

 ٣٠جزء من اآلية : سورة النساء)  ١(
 .٣٠جزء من اآلية : سورة األحزاب)  ٢(
  .١٦٢−١٥٩ص  اإلمام يف بيان أدلة األحكام) ٣(
 .٢٢٠شارة إىل اإلجياز ص اإل)  ٤(
 ).٢/٢٢٥(إحكام األحكام )  ٥(
)٦ ( جمموع الفتاو)١٥/١٩٦.( 



 

 
٩٥ 

 .اللحاقالسباق و :اآلية وما بعدها هو السياق بشقيه
 :منشأ الغلط يف التفسري هو أن ـ رمحه اهللا ـ هذا الكالم ويبنيّ  اإلسالمويؤكد شيخ  − ١١

فمن تدبر القرآن, وتدبر مـا قبـل اآليـة ومـا بعـدها, " :داللة السياق بقوله إمهال
تبني له املراد, وعرف اهلد والرسالة, وعرف السداد من : عرف مقصود القرآنو

 .االنحراف واالعوجاج
 معناه, فهذا منشأ ا التفسري بمجرد ما حيتمله اللفظ املجرد عن سائر ما يبنيّ وأم  

 N)١("ال سيام ممن يتكلم فيه باالحتامالت اللغوية الغلط من الغالطني,
باإلصابة, وإنام ال بـد   ـ رمحه اهللا ـ أن االحتامل اللغوي وحده ليس كفيالً نيّ فب  

 .راد من هذه االحتامالت اللغوية املمن اقرتانه بداللة السياق حتى يتعنيّ 
 :ذكر منهـاحيث  ,ثم يؤكد ـ رمحه اهللا ـ هذا املعنى يف بيانه ألسباب اخلطأ يف التفسري  -١٢

   مراعاة جمرد اللفظ, وما جيوز أن يريد به العريب, من غري نظر إىل ما يصلح للمـتكلم "
  .IRH"اق الكالميسو  

فإن الداللة يف كل  ":شىء الداللة فيقول  ـ رمحه اهللا ـ أن السياق هو الذي ينويبنيّ  − ١٣
 . )٣("موضع بحسب سياقه, وما حيف به من القرائن اللفظية واحلالية

عبد السالم ـ رمحـه اهللا ابن ه اإلمام العز رَ رَّ ؤكد اإلمام ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ ما قَ ويُ  − ١٤
 ُ ـ ـ يف بيان فوائد داللة السياق وأمهيتها ويزيد عليه, ويبنيّ  :أمهلهـا بقولـهمـن  آلَ مَ

 املجمل, وتعيني املحتمل, والقطع بعدم احتامل غري املراد, نييبْ السياق يرشد إىل تَ "
لة عىل الة, وهو من أعظم القرائن الدوختصيص العام, وتقييد املطلق, وتنوع الدال

 ـــــــــــــــــ

 ).١٥/٩٤(املرجع السابق ) ٥( 
 ).١٣/٣٥٦(, وهو يف جمموع الفتاو ٨٢مقدمة يف أصول التفسري ص )  ٢(
)٣( جمموع الفتاو )٦/١٤.( 



 

 
٩٦ 

 .)١("مراد املتكلم, فمن أمهله غلط يف نظره, وغالط يف مناظرته
السياق هتدي إىل التحقيق ومعرفة مراد املتكلم, وجتعله  ويبني ـ رمحه اهللا ـ أن داللة − ١٥

−فيقـول  ,مثل املشـاهد بـالعني البـارصة IRHكالنص القاطع الذي ال يقبل التأويل
 :−رمحه اهللا

ـــدرها ـــل ق ـــدة جلي ـــخ لفائ ــــان  و أص ــــق والعرف ــــديك للتحقي  هت
ـــــياقه ـــــى بس ـــــالم إذا أت ـــراد  إن الك ـــدي امل ـــا يب ـــه أذان ـــن ل  نمل
ـــ ــل الت ــاطع ال يقب  ــــأويل يعـــرف ذا ألـــو األذهـــان  أضــحى كــنص ق
ــ ــواهد ال ــل ش ــاظ مث ــياقة األلف  واننـــــأحوال إهنــــام لــــن صــــ  ـفس

 لكــــن ذاك ملســــمع اإلنســــان إحــــدامها للعــــني مشــــهودا هبــــا 
ـــد ســـياق ـــل بع ـــى التأوي ـــإذا أت ــراد أتــى عــىل اســتهجانت  ةف  بــدي امل
ــ ــد شــواهد ال ــتامن بع ــى الك ـــأحوال كـــان كـــأقبح الكـــتامن  ـوإذا أت  ـ

ــذي  ــا ال ــر م ــاظ وانظ ــل األلف ــانفتأم ــت ذا عرف ــه إن كن ــيقت ل )٣(س

 
يف معـرض ذكـره ألوجـه الرتجـيح يف  −رمحـه اهللا– ITHوقال ابـن جـزي الكلبـي − ١٦

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣١٤(بدائع الفوائد ) ١(
 .هرهالتأويل هو رصف اللفظ عن ظا)  ٢(
 .٧٥−٧٤النونية صالقصيدة )  ٣(
تفنن يف العلوم, فهو مفرس إمام مأبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن جزي الكلبي الغرناطي املالكي, )  ٤(

التسـهيل لعلـوم التنزيـل, واملخترصـ البـارع يف : ف يف فنون شتى, منهاحافظ فقيه أصويل أديب, صنَّ 
 نافع, والقوانني الفقهيـة يف تلخـيص مـذهب املالكيـة, وتقريـب قراءة نافع, وأصول القراء الستة غري

هـ, وأسأل اهللا أن  ٧٤١الوصول إىل علم األصول, وغريها, قتل جماهداً يف وقعة الكائنة يف طريف سنة 
 .يكون من الشهداء

= 



 

 
٩٧ 

 .)١("قول سياق الكالم, ويدل عليه ما قبله وما بعدهأن يشهد بصحة ال" :التفسري  
الفهـم يف أن داللة السياق هي الضابط املعول عليه  −رمحه اهللا − IRH الشاطبيويبنيّ  − ١٧

املساقات ختتلف باختالف األحوال واألوقات والنوازل, وهـذا معلـوم " :فيقول
إىل ت هم االلتفـايف علم املعاين والبيان, فالذي يكون عىل بال من املسـتمع واملـتف

, وما اقتضاه احلال فيهـا, ال ينظـر يف أوهلـا ISHأول الكالم وآخره, بحسب القضية
دون آخرها, وال يف آخرها دون أوهلا, فإن القضية وإن اشتملت عىل مجل فبعضها 

ص للمـتفهم عـن يحممتعلق بالبعض, ألهنا قضية واحدة نازلة يف يشء واحد, فال 
وأوله عىل آخره, وإذ ذاك  حيصل مقصود الشارع يف فهم رد آخر الكالم عىل أوله, 

يف  راملكلف, فإن فرق النظر يف أجزائه فال يتوصل به إىل مراد, فال يصح االقتصـا
النظر عىل بعض أجزاء الكالم دون بعض إال يف موطن واحد, وهو النظر يف فهـم 

فإذا صـح الظاهر بحسب اللسان العريب, وما يقتضيه ال بحسب مقصود املتكلم, 
له الظاهر عىل العربية, رجع إىل نفس الكالم, فعام قريب يبدو له منه املعنى املـراد 

 .  )٤("فعليه بالتعبد به

  ـــــــــــــــــ
= 

, الـدرر ٢٩٥بن فرحـون ص, الديباج املذهب ال)٢/٨٣(غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري   
 .)٢/٨٥(, طبقات املفرسين للداودي ) ٥/٨٨(لكامنة ا

 ).١/٩(التسهيل لعلوم التنزيل)  ١(
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي املـالكي الشـهري بالشـاطبي, أصـويل بـارع )  ٢(

 املوافقات, واالعتصـام, وأصـول النحـو, واملقاصـد: مفرس حمدث لغوي, له عدة مؤلفات نافعة منها
 .ـه ٧٩٠تويف سنة . ح خالصة الكافيةالشافعية يف رش

 . )١/١١٨( , معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ) ١/٧٥( اإلعالم للزركيل   
 .٩٣ينظر نظرية السياق ص. يسمي املقطع قضية -رمحه اهللا -الشاطبي  ) ٣(
 .)٤/٢٦٦( تاملوافقا)  ٤(



 

 
٩٨ 

وطريـق  ":مل يرد فيه نقـل عـن املفرسـين يف ما −رمحه اهللا− وقال اإلمام الزركيش − ١٨
النظـر إىل مفـردات األلفـاظ مـن لغـة العـرب ومـدلوالهتا, : التوصل إىل فهمـه

 . IQH"امهلا بحسب السياقواستع
داللـة ":يعـني عـىل معرفـة املعنـى عنـد اإلشـكالمـا يف بيـان  −رمحه اهللا−وذكر  − ١٩

 .)٢("السياق
ليكن حمط نظر املفرس مراعاة نظم الكالم الذي سيق له, وإن  " :−رمحه اهللا−وقال  − ٢٠

 .)٣("خالف أصل الوضع; لثبوت التجوز
متفق عليها  يف جماري كالم "لسياق عن بعض العلامء أن داللة ا −رمحه اهللا−ونقل  − ٢١

 .)٥("شيئا أنكره جهلومن ":, ورد عىل من أنكرها بقوله )٤("اهللا تعاىل
وال بد للمفرس العادل أن ينظر إىل  ": −رمحه اهللا– IVHوقال الشيخ ويل اهللا الدهلوي − ٢٢

 :مرتني علمياً  إىل رشح الغريب نظرتني, ويزنه وزناً 
 .ي وجه من وجوهها أقو وأرجحمرة يف استعامالت العرب حتى يعرف أ

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/١٧٢( يف علوم القرآن الربهان)  ١(
 .)٢/٢٠٠( السابقرجع امل)  ٢(
 ).١/٣١٧( املرجع نفسه)  ٣(
 ).٦/٥٢(البحر املحيط  يف أصول الفقه )  ٤(
 ).٦/٥٢( رجع السابقامل)  ٥(
هو اإلمام ويل اهللا أبو عبد العزيز أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي الـدهلوي اهلنـدي, فقيـه حنفـي, مـن )  ٦(

ز الكبري يف أصول التفسري, وحجة اهللا البالغـة, الفو: هـ, من مصنفاته١١١٠سنة باهلند املحدثني, ولد 
 .هـ١١٧٦تويف سنة . ورشح تراجم أبواب البخاري, وغريها

 ).١/١٤٩(, األعالم )٣/٢٤١(أبجد العلوم لصديق حسن خان   



 

 
٩٩ 

وتتبـع  ,ومرة ثانية يف مناسبة السابق والالحق بعد إحكـام مقـدمات هـذا العلـم
والفحص عن اآلثار, حتى يعلم أي صـورة مـن صـورها أوىل  ,موارد االستعامل

@IQHN"وأنسب @

أن داللة السياق أفضل قرينة تـؤدي  −رمحه اهللا − IRH الشيخ حممد رشيد رضاوبنيّ  − ٢٣
إن القـرآن يفرسـ بعضـه بـبعض, وإن : وقد قـالوا ":قة معنى اللفظ بقولهإىل حقي

موافقته ملا سبق له من القـول, واتفاقـه : أفضل قرينه تقوم عىل حقيقة معنى اللفظ
 .ISH"مع مجلة املعنى, وائتالفه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته

عىل فهم املراد  ةمور املعينيف بيان األ −رمحه اهللا −الرمحن السعدي  وقال الشيخ عبد − ٢٤
فالنظر لسـياق اآليـات, مـع العلـم بـأحوال الرسـول وسـريته مـع  ":من القرآن

, من أعظم ما يعني عىل معرفته, وفهم −أي القرآن−أصحابه وأعدائه وقت نزوله 
 .)٤("املراد منه

 ـــــــــــــــــ

 .١١١الفوز العظيم يف أصول التفسري ص) ١(
 جملـة صـاحب ,النسـب نياحلسـي صـل,األ البغدادي القلموين, حممد بن رضا عيل بن رشيد حممدهو )  ٢(

 سـنة مرصـ إىل رحـلهــ, ١٢٨٢اإلسالمي, ولد بطرابلس الشام سنة  اإلصالح رجال وأحد ,)املنار(
 الـديني اإلصـالح يف آرائـه لبـث) املنـار( جملة أصدر, وله وتتلمذ عبده حممد الشيخ فالزمـ, ه١٣١٥

سـورة يوسـف, والـوحي مـن  ١٠٧تفسـري املنـار, وصـل فيـه إىل اآليـة : , من مصـنفاتهواالجتامعي
تـويف بحـادث  .وغريهـاار وحجج اإلسـالم, املحمدي, وحقوق النساء يف اإلسالم, وشبهات النص

 .هـ١٣٥٤سيارة بمرص سنة 
 ).٦/١٢٦(األعالم   

, وقد نبّه أنَّ هذه املقدمة للتفسـري مقتبسـة مـن درس أسـتاذه حممـد عبـده )١/٢٢(مقدمة تفسري املنار  )٣(
 .اإليضاحباملعنى, مع البسط و

 ).١/٤(مقدمة تيرس الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ) ٤(



 

 
١٠٠ 

 ويف اخلتام ليس املقصود يف هذا املطلب حرص أقـوال العلـامء يف هـذا الشـأن; إذ احلرصـ
متعذر, وإنام بيان اهتامم العلامء بداللة السياق, واختاذهم هلا كمنهج مأمون يف تفسري كـالم اهللا 

, وبيان يشء من آثارها, و أهنا تنقل الداللة من الظهور إىل النصية, وأن من هيمله  −عز وجل−
 .يكون اخلطأ والغلط حليفه, وجيانب الصواب عىل الدوام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامس املطلب
 .ثار داللة السياق القرآين يف التفسريآ

 
إنَّ لداللة السياق القرآين آثار كثرية يف التفسري وغريه, وهـذا ممـا يزيـد يف أمهيتهـا, فمـن 

 :IQHآثارها يف التفسري
 .ترجيح وتضعيف بعض القراءات −١
 .توجيه القراءات −٢

 ـــــــــــــــــ

 .−بإذن اهللا– النامذج التطبيقية عىل هذه اآلثار ستكون يف الباب الثاين من هذه الرسالة)  ١(



 

 
١٠١ 

 .نقد بعض الروايات املرفوعة −٣
 .نقد بعض اإلرسائيليات −٤
 .بيان املعنى −٥
 .املراد من املشرتك اللفظيبيان  −٦
 .تضمني املعاين −٧
 .حتديد املراد من حروف املعاين −٨
 .حتديد مرجع الضمري −٩

 .بيان احلذف وتقديره − ١٠
 .ترجيح وتضعيف بعض األقوال بالتقديم والتأخري − ١١
 .ترجيح وتضعيف بعض أسباب النزول − ١٢
 .إظهار املناسبة بني آيات القرآن الكريم − ١٣
 .توجيه املتشابه اللفظي − ١٤
 .اإلشكال يف القرآن الكريم دفع إهيام − ١٥
 .ترجيح وتضعيف بعض األقوال يف النسخ − ١٦
 .معرفة املكي واملدين − ١٧
 .بيان املواضع املناسبة للوقف واالبتداء − ١٨
 .الرتجيح والتضعيف لألقوال يف التفسري − ١٩
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١٠٣ 

 الفصل الثاين
  أنواع السياق القرآني

 :وفيه أربعة مباحث
 .سياق الآلية :املبحث األول  
 .سياق املقطع: املبحث الثاين  
 .سياق السورة: املبحث الثالث  
 .للقرآن العام سياقال: املبحث الرابع  

 
 

@ @

@ @

@ @

@ @

 الفصل الثاين



 

 
١٠٤ 

 أنواع السياق القرآين
@ @

 :ينقسم السياق القرآين إىل أربعة أنواع متداخلة, وهي كالتايل
 .سياق اآلية: النوع األول
 .املقطع صسياق الن: النوع الثاين
 .سياق السورة: النوع الثالث
 .لقرآنالعام لسياق ال: النوع الرابع

داللـة السـياق مـنهج مـأمون "هذا التنوع يف السياق القرآين, صـاحب كتـاب  رَ رَّ وقد حَ 
السياق قد يضاف إىل جمموعة من اآليات التي تـدور حـول  ":فقال  )١("لتفسري القرآن الكريم

قد يقترص عىل آية واحدة, ويضاف إليها, وقد يكون له امتـداد يف غرض أسايس واحد, كام أنه 
السورة كلها, بعد أن يمتد إىل ما يسبقه ويلحقه, وقد يطلق عىل القرآن بأمجعه, ويضـاف إليـه, 

سياق آية, وسياق النص, وسياق السـورة, والسـياق القـرآين, فهـذه دوائـر : بمعنى أن هناك
 . "متداخلة متكافلة حول إيضاح املعنى

فالسياق القرآين خيتلف عن غريه من السياقات, فاآلية القرآنية تُنشئ داللـة سـياقية, وإذا 
ضمت إىل جمموعة من اآليات نخرج بداللة أو دالالت سياقية أخر, وجمموع السورة يُنشئ 
دالالت ســياقية أخــر, وبــالنظر إىل جممــوع القــرآن كوحــدة موضــوعية واحــدة وطريقتــه 

 .نخرج بدالالت سياقية مغايرة وأغراضه ومقاصده
 . وهذا مظهر من مظاهر اإلعجاز البياين للقرآن الكريم والذي ال يوجد بغريه

 :تيةوالتمثيل عليها يف املباحث اآلوتفصيل هذه األنواع للسياق 
 .سياق اآلية: املبحث األول

 ـــــــــــــــــ

 ٨٨ص)  ١(



 

 
١٠٥ 

 .سياق املقطع: املبحث الثاين
 .سياق السورة: املبحث الثالث
 .لقرآنالعام ل سياقال :املبحث الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث األول
 ــةـــاق اآليــسيـ



 

 
١٠٦ 

 
ي معان عامة ومتعددة للمفردة, ويعرتهيا االحتامل بينام إذا طفيام سبق أن املعجم يع تذكر

نُظر إليها يف ضوء سياقها; فإنه حينئذ تتحدد املعامل هلذه املفردة, ويتضـح املـراد منهـا, ويقطـع 
 .معانيها املحتملة يف هذا املوضوع, وينتفي تعدد املعاين واشرتاكه وتعميمه بإرادة أحد

, دون جتاوز )سباقها وحلاقها(ويف هذا النوع من أنواع السياق يكون النظر يف سياق اآلية 
ذلك إىل ما سبقها أو حلقها من آيات; لتحديد واقتناص املعنى املراد ألحد املفردات من خالل 

 .ة واملحتملةمعانيها املتعدد
J  I  }  :عند تفسريه لقوله تعـاىل −رمحه اهللا−ما قال ابن كثري  ومن أمثلة هذا النوع

  ]  \  [  Z  Y   XW   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K
  k  j  i  h  g  fe  d  c   b  a  `_  ^zIQH : 

  " { XW   V  U  T  S  R      Q  P z   غلـيظ ههنا به ادواملر الغليظ,: الفظ 
 علـيهم القلـب قـايس الكـالم سـيِّئَ  كنت لو: أي T  S z }: ذلك بعد لقوله الكالم;
  .IRH"لقلوهبم تأليفا هلم جانبك وأالن عليك, مجعهم اهللا ولكن وتركوك, عنك النفضوا

َ داللة كلمة    فتشمل  ISH عىل غلظ الكالم رغم أن معناها الغليظ "الفظ"فنجد أنه قَرصَ
فقرصـ  T  S z }ألنه أتى يف حلاقها غلظ القلـب يف قولـه  ;سان وغلظ القلبغلظ الل

 .عىل غلظ اللسان لئال يكون يف الكالم تكراراً ال فائدة منه فينايف فصاحة القرآن "فظاً "داللة 
 املبحث الثاين

 ـــــــــــــــــ

 .١٥٩: سورة آل عمران)  ١(
 ).٢/١٤٨(تفسري القرآن العظيم   )٢(
 ).فظظ(ينظر لسان العرب مادة   )٣(



 

 
١٠٧ 

 طعـــاملق اقــــسي
 

طـة املبـاين, هلـا ومقاطع من اآليات متحدة املعاين,مرتاب السورة القرآنية تتضمن نصوصاً 
أغراض حمددة, وهذه األغراض متناسقة ومتناسبة, تتالحم فيبني بعضـها عـىل بعـض حتـى 

أو  "وحـدة السـورة"ى بــ تؤدي بمجموعها غرضا أو أغراضا خاصة ملجموع السـورة تسـمّ 
 ."مقاصدها"أو  "أغراضها"

النبـأ  "ه اجلليـليف كتابـ  −رمحـه اهللا− IQHوما أمجل ما كتبـه الـدكتور حممـد عبـد اهللا دراز
إن هذه املعاين تنتسق يف السورة كام تنتسـق احلجـرات يف : ملاذا نقول": حيث يقول IRH"العظيم

بل إهنا لتلتحم فيها كام تلتحم األعضاء يف جسم اإلنسان, فبني كل قطعة وجارهتا . البنيان? ال
تـد شـبكة مـن رباط موضعي من أنفسهام, كام يلتقي العظـامن عنـد املفصـل, ومـن فـوقهام مت

الوشائح حتيط هبام عن كثب, كام يشتبك العضوان بالرشايني والعروق واألعصاب, ومن وراء 
, كام يأخذ اجلسم  ذلك كله يرسي يف مجلة السورة اجتاه معني, وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً

, ويتعاون بجملته عىل أداء غرض واحد, مع اختالف وظائفه العضوية  . "قواماً واحداً
 ر ما يتبني أثر هذا النوع من السياق يف القصص و الترشيعاتوأظه

 :ومن أمثلته يف القصص

 ـــــــــــــــــ

لِدَ د ) ١( م, فقيه أديب أزهري, حصل عىل عضوية مجاعة كبـار ١٨٩٤هـ املوافق١٣١٢بمرص سنة حممد . وُ
س بجامعة األزهر وغريها من اجلامعات, له مؤلفات منها١٩٤٩العلامء باألزهر عام  املـدخل : م, ودرّ

 العظـيم, والـدين, إىل القرآن رسالة ماجستري, ودستور األخالق يف القـرآن رسـالة الـدكتوراه, والنبـأ
 .م١٩٥٨هـ املوافق١٣٧٩تويف يف باكستان أثناء حضوره املؤمتر اإلسالمي سنة . وغريها

 ).٢/٦٤٨(, معجم املؤلفني املعارصين )٦/٢٤٦(اإلعالم للزركيل   
 .١٥٥ص )  ٢(



 

 
١٠٨ 

m  H  G  F  ED  C  B  :يف تفسري قوله تعاىل −رمحه اهللا–ما قاله اإلمام ابن كثري 
  S   R  Q  P     O  NM    L  K      J  IlIQH: 

وهلذا راودته ألهنـا أمـارة ولست أبرئ نفيس, فإن النفس تتحدث وتتمنى; : تقول املرأة"
 .} O P R  Q  {إال من عصمه اهللا تعاىل, : أي } J    L KM {بالسوء, 

وقـد حكـاه  .وهذا القول هو األشهر واألليق واألنسـب بسـياق القصـة ومعـاين الكـالم
يميَّة IRHاملاوردي  فأفرده  −رمحه اهللا−يف تفسريه, وانتدب لنرصه اإلمام العالمة أبو العباس ابن تَ

 .ISHبتصنيف عىل حدة
mÙ  Ø  ×   Ö   ÕlITH : من قوله −عليه السالم− إن ذلك من كالم يوسف: وقد قيل

  
m  ÚlIUH يف زوجته 

دْتُ الرسول ليعلم امللـك بـراءيت ولـيعلم العزيـز : اآليتني أي  دَ إنام رَ
m  Ù  Ø  ×l  يف زوجته m  Úl  m   á  à            ß  Þ  Ý  Ü  ÛF  ED  C  B  A  

 ـــــــــــــــــ

 .٥٣: سورة يوسف)  ١(
رسـ فقيـه أصـويل, ويل ي الشـافعي, مفهو القايض أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصـ )٢(

 :−رمحه اهللا–م باالعتزال, قال السبكي , واهتُّ موافقاً للمعتزلة يف مسألة القدر القضاء يف بلدان شتى, كان
عليـه تفسـريه يف  كـام دلَّ  ;خلق القـرآن :فإنه ال يوافقهم يف مجيع أصوهلم مثل ,مطلقاً  هو ليس معتزلياً  "

 ,وغـري ذلـك ,) ٢ جـزء مـن اآليـة :األنبياء( O  N  M  L  K  J  Iz  }  :−عز وجل−قوله 
 ."وهي البلية التي غلبت عىل البرصيني وعيبوا هبا قديامً  ,ويوافقهم يف القدر

, واإلقناع يف الفقـه, واألحكـام )النكت والعيون(تفسريه املسمى بـ: أكثر من التصنيف, فمن مصنفاته  
 .هـ٤٥٠تويف سنة . السلطانية, وأدب الدنيا والدين, وغريها

 , طبقـات الشـافعية)٣/٢٨٢(, وفيات األعيان )٤/٣١٤(, معجم األدباء )١٢/١٠٢(تاريخ بغداد   
٥/٢٦٧( الكرب.( 

 )١٠/٢٥٨(انظر جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية )  ٣(
 .٥٢جزء من اآلية : سورة يوسف)  ٤(
 .٥٢جزء من اآلية : سورة يوسف)  ٥(
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  I  H  GlIQH وهذا القول هو الذي مل حيك ابن جرير ,اآليةIRH وال ابن أيب حاتمISH 
 .سواه

 .................,  IVHيعـنا وكـدثـ, حIUHريبـو كـنا أبـدثـح :ITHرـريـن جــال ابــــوق
................. 

 ـــــــــــــــــ

 .٥٣−٥٢جزء من اآليتني : سورة يوسف)  ١(
هـ, اسـتوطن ٢٢٤سنة يف آمل طربستان أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري اآلميل الطربي, ولد )  ٢(

, وكـان زاهـداً ورعـاً , ثم اندثر له مذهب متبوعكان جمتهد  متفنن العراق وأقام هبا إىل حني وفاته, إمام
آن , وتـاريخ األمـم وامللـوك, وهتـذيب جامع البيان يف تأويل آي القر: ومصنفاته يف غاية النفع, فمنها 

 .هـ٣١٠تويف سنة . اجلامع وهو يف القراءات, والتبصري يف معامل الدين , وغريهاواآلثار, 
, معرفة القراء )١/٧٨(, هتذيب األسامء واللغات )٥/٢٤٢(, معجم األدباء )٢/١٦٢(تاريخ بغداد   

 ).١/٢٦٥(الكبار 
إدريس احلنظيل الرازي, شـيخ اإلسـالم احلـافظ ابـن احلـافظ, الثقـة أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن )  ٣(

هــ,  ٢٤٠الثبت, إمام يف التفسري واحلديث والعبادة والزهد والصالح, وكان بحراً يف العلوم, ولد سنة
التفسري املسند, واجلرح والتعديل, والعلل, والرد عىل اجلهمية, والزهد, ومناقب الشـافعي, : وصنف 

ابن أيب يعىل مـن احلنابلـة  هُ دَّ , وعَ )٣/٣٢٤(السبكي من الشافعية فذكره يف طبقاته  هُ دَّ عَ ومناقب أمحد, 
 .هـ٣٢٧, تويف سنة )٢/٥٥(فذكره يف طبقاته 

 . ٥٢, طبقات املفرسين للسيوطي ص)٣/٨٢٩(تذكرة احلفاظ   
 ).١٣/٢١٠(جامع البيان )  ٤(
ريب اهلمداين, أبو كريب الك)  ٥( ويف, مشهور بكنيته, ثقة حافظ, من العـارشة, مـات حممد بن العالء بن كُ

 .سنة سبع وأربعني, وهو ابن سبع وثامنني سنة, أخرج له اجلامعة
 ).٦٢٤٤(, برقم ٨٨٥تقريب التهذيب ص   

ؤايس, أبو)  ٦( سفيان الكويف, ثقة حافظ عابد, من كبار التاسعة, مات يف آخر  وكيع بن اجلراح بن مليح الرُ
 .سبع وتسعني ومائة, وله سبعون سنة, أخرج له اجلامعةآخر سنة ست أو أول سنة 

 ).٧٤٦٤(, برقم ١٠٣٧تقريب التهذيب ص   



 

 
١١٠ 

ا مجـع امللـك النسـوة ملَّـ: عن ابن عبـاس قـال ,ISH, عن عكرمةIRH, عن سامك IQHلـرائيـعن إس
¾   ¿  m  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   À هل راودتن يوسـف عـن نفسـه? : فسأهلن

  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  ÉlITH
فُ .   m   Õ قالَ يُوسُ

   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   ÖlIUH ,عليه السالم−فقال له جربيل: قال :
mF  ED  C  B    I  H  GlIVH : فقال. وال يوم مهمت بام مهمت به: السالم

 . 
 ................................................................. ,IWHوهكذا قال جماهد

 ـــــــــــــــــ

إرسائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين, أبو يوسف الكويف, ثقة تُكلم فيه بـال حجـة, مـن )  ١(
 ., وقيل بعدها, أخرج له اجلامعة)ومائة( السابعة, مات سنة ستني

 ).٤٠٥(, برقم ١٣٤ص تقريب التهذيب   
ك بن حرب بن أوس بن خالد الذهيل البكري الكويف, أبو املغرية, صـدوق, وروايتـه عـن عكرمـة )  ٢( امَ سِ

, )ومائـة( خاصة مضطربة, وقد تغري بأخرة فكان ربام تلقن, من الرابعة, مـات سـنة ثـالث وعرشـين
 .أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

 ).٢٦٣٩(, برقم ٤١٥ تقريب التهذيب ص  
عكرمة, أبو عبد اهللا, موىل ابن عباس, أصله بربر ي, ثقة ثبت, عامل بالتفسري, مل يثبت تكذيبه عـن ابـن )  ٣(

 .أخرج له اجلامعة. عمر, وال تثبت عنه بدعة, من الثالثة, مات سنة أربع ومائة, وقيل بعد ذلك
 ).٤٧٠٧(برقم  ٦٨٧تقريب التهذيب ص   

 .٥١جزء من اآلية : سورة يوسف)  ٤(
 .٥٢اآلية : سورة يوسف)  ٥(
 .٥٣جزء من اآلية : سورة يوسف)  ٦(
هــ, تـابعي جليـل, إمـام مفرسـ ٢١هو أبو احلجاج جماهد بن جرب املكي, املخزومي موالهم, ولد سنة )  ٧(

ات يسـأله عـن كـل آيـة, وعـىل ابـن  −ريض اهللا عنه–مقرئ, عرض القرآن عىل ابن مسعود  ثالث مرَّ
ات ثالث −ريض اهللا عنهام– عباس , له تفسري, تويف بمكة وهو ساجد سنة  مرَّ هـ , وقيل غري ١٠٢أيضاً
 ذلك

= 



 

 
١١١ 

بَري يلIQHوسعيد بن جُ  , IUH, وقتادةITH, واحلسنISH, والضحاكIRH, وعكرمة, وابن أيب اهلُذَ
 

  ـــــــــــــــــ
= 

, طبقـات )٢/٤١(, غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلـزري )١/٦٦(معرفة القراء الكبار للذهبي   
 ).٢/٣٠٥(املفرسين للداودي 

عبد اهللا وقيل أبو حممد, مـن سـادات التـابعني علـامً هو سعيد بن جبري بن هشام األسدي موالهم, أبو )  ١(
, إمام مفرس مقرئ فقيه, قرأ القرآن عىل ابن عباس  ـاج ظلـامً سـنة −ريض اهللا عنـه–وعمالً , قتلـه احلجّ

 .هـ٩٥هـ أو ٩٤
 ).٤/٣٢١(, سري أعالم النبالء )٢/٣٧١(, وفيات األعيان ٤٤٥املعارف ص   

, إمام ثقة قدوة عابد من كبار التابعني, تـويف أثنـاء املغرية العنزي الكويفعبداهللا بن أيب اهلذيل , أبو هو )  ٢(
 .هـ١٢٠هـ حتى ١٠٦والية خالد القرسي عىل العراق, ووالية خالد القرسي عىل العراق من سنة 

 ).٤/١٧٠(, سري أعالم النبالء )٤/٣٨٥(, حلية األولياء )٦/١١٥(الطبقات الكرب البن سعد   
احم اهلاليل, أبو حممد وقيل أبو القاسم, له باع كبري يف التفسري والقصـص, وكـان مـن الضحاك بن مز)  ٣(

د حلديثه, وهو صدوق يف نفسه, وهو يروي التفسري عن ابن عباس ومل يلقه, وِّ جَ أوعية العلم, وليس باملُ 
 .هـ, وقيل غري ذلك  ١٠٢وإنام لقي سعيد بن جبري يف الري فأخذ عنه التفسري, تويف سنة 

 )١٣/٢٩١(, هتذيب الكامل )٤/٥٩٨(ري أعالم النبالء س  
أبو سعيد احلسن بن يسار البرصي, موىل زيـد بـن ثابـت األنصـاري, ويقـال مـوىل كعـب بـن عمـرو ) ٤(

, وكان سيد أهل زمانه علـامً −ريض اهللا عنه–السلمي, وقيل غري ذلك, ولد يف خالفة عمر بن اخلطاب 
, له التفسري   .هـ ١١٠رواه عنه مجاعه, والرد عىل القدرية, تويف سنة وعمالً وزهداً وورعاً

, سـري )٣/١٦٤(, صـفة الصـفوة )٢/١٣١(, حلية األوليـاء أليب نعـيم)٧/١٥٦(طبقات ابن سعد   
 ).٤/٥٦٣(أعالم النبالء 

أبو اخلطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدويس البرصي, حـافظ العرصـ, قـدوة املفرسـين واملحـدثني, )  ٥(
عفـا اهللا  −هـ, وكان من أوعية العلم, وكان ير القـدر٦٠لعامل, تابعي جليل, ولد أكمهاً سنة العامل ا
 .هـ١١٨سنة  بالطاعون تويف. , له تفسري يف جملد−عنه

 ).٥/٢٦٩(, سري أعالم النبالء )٣/١٨٥(, صفة الصفوة )٢/٣٣٣(حلية األولياء   
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دي  .IQHوالسُّ
مللـك, امرأة العزيز بحرضـة اوالقول األول أقو وأظهر; ألن سياق الكالم كله من كالم 

 . )٢("عندهم, بل بعد ذلك أحرضه امللك −عليه السالم− ومل يكن يوسف
 :ومن أمثلته يف الترشيعات

m  y   xw  v : يف تفسـري قولـه تعـاىل −رمحـه اهللا–ما قالـه اإلمـام الشـنقيطي 

   ®  ¬  «  ª  ©        ̈ §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {  z
 ²  ±  °¯   Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾½   ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³

 Ì  Ë  Ê   É  ÈlISH: 
أن الطـالق كلـه منحرصـ يف املـرتني, ولكنـه تعـاىل بـنيّ أن : ظاهر هذه اآلية الكريمـة"

, وذلك بذكره الطلقة الثالثة  املنحرص يف املرتني هو الطالق الذي متلك بعده الرجعة, ال مطلقاً
m  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í : وهـي املـذكورة يف قولـه. ل بعدها املراجعة إال بعد زوجالتي ال حت

  Ól اآليةITH "IUH. 
 
 

 ـــــــــــــــــ

ي الكويف, إمـام يف التفسـري, هو أبو حممد إسامعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريم)  ١( دِّ ة اهلاشمي موالهم السُّ
, تويف سنة   .هـ١٢٧له تفسريٌ

 ).١/١١٠(, طبقات املفرسين للداودي )٥/٢٦٤(سري أعالم النبالء   
 ).٣٩٥−٤/٣٩٤(تفسري القرآن العظيم ) ٢(
 .٢٢٩: سورة البقرة)  ٣(
 .٢٣٠: سورة البقرة)  ٤(
 ).١/١٥٩(القرآن أضواء البيان يف إيضاح القرآن ب) ٥(
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 املبحث الثالث

 ورةــــاق الســــسي
 

أو أكثـر يسـتخلص مـن سـياقها  رئـيس ضلكل سورة يف القرآن الكريم حمور عام وغر
ة هلذا املحـور العـام والغـرض العام, وتكون املقاطع ذات األغراض اخلاصة يف السورة خادم

ـزِ بعـض, حتـى إهنـا "الرئيس,  جَ فتتناسق أوضاعها, وتتآلف عنارصها, ويأخـذ بعضـها بحُ
 .ذات حمور عام  )١("لتنتظم منها وحدة حمكمة ال انفصام هلا
اعمد إىل سـورة مـن تلـك السـور التـي ": −رمحه اهللا–يقول الدكتور حممد عبد اهللا دراز 

بفكرك معها مرحلـة  لْ قَّ نَ وتَ  −فهي مجهرته−واحد, وما أكثرها يف القرآن  تتناول أكثر من معنى
كيـف بـدئت? وكيـف ختمـت? وكيـف تقابلـت أوضـاعها : مرحلة, ثم ارجع البرص كرتني

أت وتعادلت? وكيف تالقت أركاهنا وتعانقت? وكيـف ازدوجـت مقـدماهتا بنتائجهـا ووطّـ
 ها? اخروالها ألُ أُ 

ألبته يف نظام معانيهـا أو مبانيهـا مـا تعـرف بـه أكانـت هـذه وأنا لك زعيم بأنك لن جتد 
إنـك لتقـرأ السـورة الطويلـة املنجمـة ...  !السورة قد نزلت يف نجم واحد أم يف نجوم شتى?

, فإذا هي لـو  , وأوزاعاً من املباين مجعت عفواً حيسبها اجلاهل أضغاثاً من املعاين حشيت حشواً
قاصد الكلية عىل أساس وأصول, وأقيم عـىل كـل أصـل تدبرت بنية متامسكة, قد بنيت من امل

منها شعب وفصول, وامتد من كل شعبة منها فروع تقرص وتطول, فال تزال تنتقل بني أجزائها 
ال حتـس بيشـء مـن : كام تنتقل بني حجرات وأفنية يف بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة

نفصال يف اخلروج من طريق إىل طريق, تناكر األوضاع يف التقسيم والتنسيق, وال بيشء من اال

 ـــــــــــــــــ

 .بترصف يسري ١٤٢النبأ العظيم ص)  ١(



 

 
١١٤ 

بل تر بني األجناس املختلفة متام األلفة, كام تر بـني آحـاد اجلـنس الواحـد هنايـة التضـام 
 .وااللتحام

حسن السياق, : كل ذلك بغري تكلف وال استعانة بأمر من خارج املعاين أنفسها, وإنام هو
, واملختلـف ريـك املنفصـل متصـالً ولطف التمهيد يف مطلع كل غـرض ومقطعـه وأثنائـه, يُ 

 .)١("مؤتلفاً 
 .وهذا التناسب بني اآليات واملقاطع من مظاهر إعجاز هذا الكتاب العظيم

يف مقدمة كتابه اجلامع ألحكـام القـرآن يف معـرض تعـداد  −رمحة اهللا− IRHيقول القرطبي
. من غـري اخـتالف التناسب يف مجيع ما تضمنه ظاهراً وباطناً : ومنها ":وجوه اإلعجاز القرآين

m  y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    olISH  :قال تعاىل
 "ITH   

 :ومن أمثلة هذا النوع من السياق
V U  T  } : عند تفسريه لقوله تعـاىل −رمحه اهللا–ما قاله اإلمام ابن جرير الطربي  

  _   ̂ ]  \  [  Z  YX      WzIUH ضار هل , حيث ذكر اخلالف يف معنى اإلح
 :املراد به اإلحضار للعذاب أو اإلحضار ملشاهدة احلساب? ثم قال

 ـــــــــــــــــ
 .١٥٥−١٥٤النبأ العظيم ص) ١(
متقن  صالح ورع زاهد أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري اخلزرجي القرطبي املالكي, إمام) ٢(

اجلـامع : متبحر يف العلوم, له تصانيف مفيدة تدل عـىل إمامتـه وكثـرة اطالعـه و وفـور فضـله, منهـا 
ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان, والكتاب األسنى يف رشح أسـامء اهللا احلسـنى, 

 .هـ ٦٧١والتذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة, والتذكار يف أفضل األذكار, وغريها, تويف سنة 
, طبقـات املفرسـين  ٣١٧, الـديباج املـذهب البـن فرحـون ص)٢/٨٧(الوايف بالوفيات للصـفدي   

 .٧٩للسيوطي ص 
 .٨٢جزء من اآلية : سورة النساء   )٣(
 ).١/١١٩( اجلامع ألحكام القرآن  ) ٤(
 .١٥٨: سورة الصافات)  ٥(



 

 
١١٥ 

ألن سـائر  ;إهنـم ملحرضـون العـذاب: قول من قـال :وأوىل القولني يف ذلك بالصواب"
نِيَ به اإلحضار يف العذاب, فكـذلك يف  اآليات التي ذكر فيها اإلحضار يف هذه السورة, إنام عُ

 .IQH"هذا املوضع
لَّ  تَدَ عىل هذا املعنى من خالل سياق السورة, فقد ورد ذكر اإلحضـار يف  −رمحه اهللا–فاسْ

, e  d  c  b   a   ̀ _z (R)  } : األول: هذه السورة مرتني غري هـذا املوضـع
وكلـيهام بمعنـى اإلحضـار للعـذاب, فيكـون هـذا  D  C  B  Az (S)  } : والثاين

 .املوضع بمعنامها
يف أثناء تفسريه سـورة التحـريم  −رمحه اهللا–مام ابن القيم ما قاله اإلومن األمثلة أيضاً   

 :واألمثال التي فيها
فإهنـا سـيقت يف ذكـر ; سياق السـورة ثم يف هذه األمثال من األرسار البديعة ما يناسب"

ـُ ,عليـه نَّ هِ رِ والتحذير من تظـاهُ  ,−صىل اهللا عليه وسلم− أزواج النبي ـطِ إن مل يُ  نَّ وأهنَّ اهللا  نَ عْ
كام مل ينفع  −صىل اهللا عليه وسلم− الدار اآلخرة مل ينفعهن اتصاهلن برسول اهللا نَ دْ رِ ويُ  ورسوله

 .ب يف هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابةام رضُ وهلذا إنَّ  ,امرأة نوح ولوط اتصاهلام هبام
َ  :)٤(قال حييى بن سالم َ  بَ رضَ  املثـل ثـم رضب هلـام ,عائشة وحفصـة رُ ذِّ اهللا املثل األول حيُ

 .الثاين حيرضهام عىل التمسك بالطاعة

 ـــــــــــــــــ

 ).١٩/٦٤٦(جامع البيان )  ١(
 .٥٧: سورة الصافات  )٢(
 .١٢٧: سورة الصافات)  ٣(
م بن أيب ثعلبة البرصي,    )٤( هـ, له اختيار يف القراءة ١٢٤نزيل املغرب, ولد سنةهو أبو زكريا حييى بن سالّ

كـان ثقـة : من طريق اآلثار, وسمع أهل أفريقية منه تفسريه, وكتابه اجلامع, قال عنه أبو عمـرو الـداين
 .هـ٢٠٠هـ, تويف سنة .ثبتا, عاملا بالكتاب والسنة, وله معرفة باللغة والعربية أ

= 



 

 
١١٦ 

 ْ َّ وهو أهنا مل يَ  ,اعتبار آخر املثل للمؤمنني بمريم أيضاَ  بِ ويف رضَ ـ اهللا شيئاً  ها عندرضُ  فُ ذْ قَ
مـع كوهنـا الصـديقة الكـرب  ,ونسبتهم إياها وابنها إىل ما برأمها اهللا عنه ,اهللا اليهود هلا داءأع

ُّ فال يَ  ,املصطفاة عىل نساء العاملني  .اق فيهسَّ الفُ  الفجار و الرجل الصالح قدحُ  رضُ
وتـوطني  ,ويف هذا تسلية لعائشة أم املؤمنني إن كانت السـورة نزلـت بعـد قصـة اإلفـك

كام يف ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط حتذير هلا  ,نفسها عىل ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها
فتضمنت هـذه األمثـال التحـذير , − اهللا عليه وسلمصىل− وحلفصة مما اعتمدتاه يف حق النبي

 يَ وذِ والتسـلية وتـوطني الـنفس ملـن أُ  ,هلن والتخويف والتحريض هلن عىل الطاعة والتوحيد
وال سـيام أرسار األمثـال التـي ال  ,وأرسار التنزيل فوق هـذا وأجـل منـه ,عليه بَ ِذمنهن وكُ 

  .)١("يعقلها إال العاملون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــ
= 

, طبقات املفرسـين للـداودي )٢/٣٧٣(ية يف طبقات القراء ,  غاية النها)٩/٣٩٦(سري أعالم النبالء   
)٢/٣٧١.( 

 ).٢٢٨−١/٢٢٥(إعالم املوقعني )  ١(



 

 
١١٧ 

 بعاملبحث الرا 
 الكريم رآنــــلقلعام لاق اــــسيال

 
األغـراض واملقاصـد األساسـية للقـرآن الكـريم, : ويراد هبذا النوع من السياق القـرآين

 .ومعانيه الكلية, وأساليبه املطردة
 :يف املطالب اآلتية رشع بالتفصيل مع التمثيلأوبعد هذا اإلمجال 

 .رآن الكريماألغراض واملقاصد األساسية للق: املطلب األول    
 .املعاين الكلية للقرآن الكريم: املطلب الثاين    
 .دة يف القرآن الكريمرِ طَّ األساليب املُ : املطلب الثالث    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١١٨ 

 املطلب األول
 :األغراض واملقاصد األساسية للقرآن الكريم

 
صـالح من املعلوم أن القرآن الكريم أنزل ملقاصد جليلة وأغراض نبيلـة, مبنيـة عـىل م  

العباد يف دنياهم وأخراهم, ومتضمنة ألسباب السـعادة يف املعـاش واملعـاد, وفهـم هـذه 
−املقاصد واألغراض األساسية لنزول القرآن الكريم أمر البد منه عند املفرس لكـالم اهللا 

 .−عز وجل− , واإلخالل به يؤدي إىل الوقوع يف اخلطأ عند تفسري كالم اهللا−عز وجل
m  g  f  e   d   c  b  a : قال تعاىل ":−محه اهللار−يقول الشاطبي   

  hlIQH
إىل املقاصد, وذلك ظـاهر يف أهنـم أعرضـوا عـن  تَ فَ تَ فالتدبر إنام يكون ملن الْ   

 . )٢("مقاصد القرآن الكريم فلم حيصل منهم تدبر
−اجلهل يف مقاصد الرشع السبب الرئيس لالبتداع يف الدين فقـال  −رمحه اهللا– بل عدَّ   
ومدار الغلط يف هذا الفصل إنام هـو  ": عند بيانه ملآخذ أهل البدع باالستدالل −ه اهللارمح

 . )٣("عىل حرف واحد; وهو اجلهل بمقاصد الرشع, وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض
   حتريم الكالم يف أمور الدين ملن ال يعرف مقاصد الكتاب والسـنة −رمحه اهللا−وير ,

, مل حيل لـه أن يـتكلم فـيهام, إذ ال −أي القرآن والسنة–ا من مل يعرف مقاصدمه ": فيقول
يصح له النظر حتـى يكـون عاملـاً هبـام, فإنـه إذا كـان كـذلك مل خيتلـف عليـه يشء مـن 

 . )٤("الرشيعة

 ـــــــــــــــــ

 .٢٤: سورة حممد)  ١(
 ).٤/٢٠٩(املوافقات )  ٢(
 ).١/٣١١(االعتصام )  ٣(
 .)١/١٧١(ينظر مقدمة تفسري القاسمي )  ٤(



 

 
١١٩ 

: ة بمقاصد الكتاب والسنة بقولـهأمهية اإلحاط −رمحه اهللا− )١(ويبني الطاهر بن عاشور  
يف ما يرجع إىل حفظ مقاصد الدين, وقد أودع ذلـك فمراد اهللا من كتابه هو بيان تصار"

, وتعبدنا بمعرفة مراده واالطالع عليـه فقـال :  يف ألفاظ القرآن التي خاطبنا هبا خطاباً بيناً
m  k  j   i   h  g   f  e  d  c  blIRH,....  ـــد ـــيس ق أل

 .)٣("اهناوجب عىل اآلخذ يف هذا النص أن يعلم املقاصد األصلية التي جاء  القرآن لتبي
     يقصده مـن مـراد اهللا  بيان ما يصل إليه, أو ما"أن غرض املفرس هو  −رمحه اهللا–وير

بيان حيتمله املعنى, وال يأباه اللفظ من كل ما يوضح املراد من مقاصـد  مّ تَ أَ تعاىل يف كتابه بِ 
ال جـرم فـ... القرآن, أو يتوقف عليه فهمه أكمل فهم, أو خيدم املقصد تفصيالً وتفريعـاً 
 .)٤("كان رائد املفرس يف ذلك أن يعرف عىل اإلمجال مقاصد القرآن مما جاء ألجله

فـإن ": مقاصـد الرشـيعة ومبناهـا بقولـه −رمحه اهللا–ويوجز شيخ اإلسالم ابن تيمية   
عـىل حتصـيل املصـالح وتكميلهـا, وتعطيـل املفاسـد وتقليلهـا بحسـب  االرشيعة مبناه

 ـــــــــــــــــ

رئيس املفتني املالكني بتونس, وشيخ جـامع  حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور املالكي,)  ١(
الزيتونة وفروعه فيها, وعميد جامع الزيتونة, وهو من أعضاء املجمعني العربيني يف دمشـق والقـاهرة, 

التحريـر : إمام ضليع يف العلوم الرشعية واللغوية واألدبية والتارخيية, ألـف التفسـري العظـيم املسـمى
ه باجلوانب البالغية مع عدم إمهال اجلوانب األخر, وكشف املغطـى والتنوير يف ثالثني جزء, اهتم في

من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطأ, ومقاصـد الرشـيعة اإلسـالمية, وأصـول النظـام االجتامعـي يف 
 .هـ ١٣٩٣اإلسالم, و أليس الصبح بقريب, وموجز البالغة, وغريها , تويف سنة 

 ).٢/٦٢٨(ملؤلفني املعارصين ملحمد خري رمضان يوسف , ومعجم ا)٦/١٧٤(اإلعالم للزركيل   
 .٢٩: سورة ص )٢(
 ).١/٣٧(مقدمة التحرير والتنوير )  ٣(
 ).١/٣٩(مقدمة التحرير والتنوير )  ٤(



 

 
١٢٠ 

م عنـد التـزاحم خـري اخلـريين, , ورش الرشَّ اإلمكان, ومعرفة خري اخلريين ين; حتى يقـدَّ
 . )١("ينويدفع رش الرشَّ 

كـم ومصـالح ": −رمحه اهللا–ويقول ابن القيم    إن الرشيعة مبناهـا وأساسـها عـىل احلِ
العباد يف املعاش واملعاد, وهي عدل كلها, ورمحة كلها, ومصالح كلهـا, وحكمـة كلهـا, 

اجلور, وعـن الرمحـة إىل ضـدها, وعـن املصـلحة إىل فكل مسألة خرجت عن العدل إىل 
, −وإن أُدخلـت فيهـا بالتأويـل−املفسدة, وعن احلكمة إىل العبث, فليست من الرشـيعة 

فالرشيعة عدل اهللا بني عباده, ورمحته بني خلقه, وظله يف أرضه, وحكمتـه الدالـة عليـه, 
 . )٢("أتم داللة وأصدقها −صىل اهللا عليه وسلم–وعىل صدق رسوله 

باستقرائه إىل أن املقاصـد األساسـية التـي  −رمحه اهللا–وقد توصل الطاهر بن عاشور   
 .ثامنية: جاء القرآن الكريم لبياهنا

 .إصالح االعتقاد: األول
 .هتذيب األخالق: الثاين
 .الترشيع: الثالث
 .سياسة األمة وصالحها وحفظ نظامها: الرابع

 .لتأيس بصالح أحواهلمالقصص وأخبار األمم السالفة ل: اخلامس
التعليم بام يناسـب حالـة عرصـ املخـاطبني, ومـا يـؤهلهم إىل تلقـي الرشـيعة : السادس
 .ونرشها
 .املواعظ واإلنذار والتحذير والتبشري: السابع
 .)٣(−صىل اهللا عليه وسلم–اإلعجاز بالقرآن ليكون آية دالة عىل صدق الرسول : الثامن

 ـــــــــــــــــ

 ).٦/١١٨(منهاج السنة النبوية )  ١(
 ).٣/١٤(إعالم املوقعني )  ٢(
 ).٣٩−١/٣٧(ينظر مقدمة التحرير والتنوير )  ٣(



 

 
١٢١ 

ما جـاء يف السـنة النبويـة مـن اعتبـار سـورة : الكريمومن أدلة اعتبار مقاصد القرآن   
إهنـا " −صىل اهللا عليـه وسـلم–اإلخالص تعدل ثلث القرآن, حيث قال عنها رسول اهللا 

, وذلك يكون بالنظر إىل سياق هـذه السـورة وأغراضـها بالنسـبة  )١("لتعدل ثلث القرآن
عنى الذي تنقسـم إليـه لسياق القرآن الكريم وأغراضه, حيث كانت هلذه السورة ثلث امل

 .معاين القرآن الكريم
تعـدل ثلـث  "قل هو اهللا أحد"كون ...  ": −رمحه اهللا–يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية   

 القرآن, ما وجه ذلك?
اجلواب املنقول عن اإلمام أيب العباس بن : −واهللا أعلم–فقد قيل فيه وجوه, أحسنها ... 
ثلث منها األحكـام, وثلـث منهـا : عىل ثالثة أقساممعناه أنزل القرآن : قال... , IRHجرسي

 . )٣("وعد ووعيد, وثلث منها األسامء والصفات, وهذه السورة مجعت األسامء والصفات
 

 ـــــــــــــــــ

قـل هـو اهللا "أن رجالً سمع رجـالً يقـرأ  : حديث أيب سعيد مرفوعاً : , منها عدة أحاديثثبت هذا يف)  ١(
دها, فلام أصبح جاء إىل رسول اهللا  "أحد فـذكر ذلـك لـه, وكـأنَّ الرجـل  −صىل اهللا عليه وسلم–يردِّ

ا, فقال رسول اهللا  تَقاهلُّ رواه  "قـرآنوالذي نفيس بيده, إهنا لتعـدل ثلـث ال": −صىل اهللا عليه وسلم–يَ
, وينظـر بقيـة )٥٠١٣(البخاري يف صحيحه, كتاب فضائل القرآن, باب فضل قل هو اهللا أحد, برقم 

, بـرقم "قل هـو اهللا أحـد"األحاديث يف هذا املعنى يف صحيح البخاري, كتاب الفضائل, باب فضل 
بـه, بـاب  , وصحيح مسلم , كتاب صالة املسافرين وقرصها, باب فضائل القرآن وما يتعلق)٥٠١٥(

 ).٨١٣(و , )٨١٢(, و )٨١١(, برقم "قل هو اهللا أحد"فضل 
القايض أبو العباس أمحد بن عمر بن رسيج البغدادي الشافعي, شيخ اإلسالم, فقيه العراق, ولـد سـنة )  ٢(

بضع وأربعني ومائتني, يلقب بالباز األشهب, ويل قضاء شرياز, وصنف نحو أربعامئة مصـنف, تـويف 
 .هـ ٣٠٦سنة 

 ).١٤/٢٠١( , سري أعالم النبالء)١/٦٦(, وفيات األعيان )٤/٢٨٧(اريخ بغداد ت  
)٣  ( جمموع الفتاو)١٧/١٠٣.( 



 

 
١٢٢ 

 املطلب الثاين
 املعاين الكلية للقرآن الكريم

 
 أو يغلب استعامهلا دُ رِ طَّ هو ما يرد يف القرآن الكريم من ألفاظ يَ : املقصود باملعاين الكلية  

 ).لفاظكليات األ(عىل معنى واحد, وهو ما يسميه بعض العلامء بـ 
فـإذا كـان يف وجـوب يشء نـزاع بـني  ":يقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة ـ رمحـة اهللا ـ   

رد يف معنى; مل جيز أن ينقض األصل املعـروف مـن كـالم اهللا العلامء, ولفظ الشارع قد اطّ 
 . )١("تعاىل ورسوله بقوله فيه نزاع بني العلامء

للقرآن عرف خاص, ومعان معهودة, ال يناسبه ": −رمحه اهللا–ويقول اإلمام ابن القيم   
تفسريه بغريها, وال جيوز تفسريه بغري عرفه واملعهـود مـن معانيـه, فـإن نسـبة معانيـه إىل 
املعاين كنسبة ألفاظه إىل األلفـاظ, بـل أعظـم, فكـام أن ألفاظـه ملـوك األلفـاظ وأجلهـا 

ا من الفصاحة أعىل مراتبها التي تعجز عنها قدر العاملني, فكـذلك معانيـه وأفصحها, وهل
أجل املعاين وأعظمها وأفخمها, فال جيوز تفسريه بغريها من املعاين التي ال تليـق بـه, بـل 
غريها أعظم منها وأجل وأفخم, فال جيوز محله عـىل املعـاين القـارصة بمجـرد االحـتامل 

لقاعدة, ولتكن منك عىل بال, فإنـك تنتفـع هبـا يف معرفـة النحوي اإلعرايب, فتدبر هذه ا
 .I٢H»ضعف كثري من أقوال املفرسين وزيفها, وتقطع أهنا ليست مراد املتكلم تعاىل بكالمه

ومن أنـواع البيـان املـذكورة يف هـذا الكتـاب ": −رمحه اهللا−ويقول اإلمام الشنقيطي   
معنى اآلية بكونه هو الغالـب يف القـرآن, االستدالل عىل أحد املعاين الداخلة يف : املبارك

 . )٣("فغلبته فيه دليل عىل عدم خروجه من معنى اآلية
 ـــــــــــــــــ

)١  ( جمموع الفتاو)٧/٣٥.( 
 ).٣/٨٧٧(بدائع الفوائد ) ٢(
 ).١/١٨(مقدمة أضواء البيان )  ٣(



 

 
١٢٣ 

أي −رائـد املفرسـ يف ذلـك فـال جـرم كـان  ": −رمحه اهللا−ويقول الطاهر بن عاشور   
أن يعرف عىل اإلمجال مقاصد القـرآن ممـا جـاء ألجلـه, ويعـرف اصـطالحه يف  −البيان

 . IQH"ل اصطالح وعاداتإطالق األلفاظ, وللتنزي
للقرآن الكـريم,  وال يطلق عىل معنى من املعاين بأنه من كليات القرآن إال بعد استقراءٍ   

رد وغـري منخـرم كـان االطـراد مرجحـاً عنـد االخـتالف; ألن طّـفإذا كان هذا املعنى مُ 
ذ يبـني االستقراء التام حجة, وإذا كان هذا املعنى الكيل منخرم بأمثلـة قليلـة, فإنـه حينئـ

 . IRHالرتجيحيف  املفرس هذه األمثلة, ويكون احلكم أغلبي, ويمكن االستفادة منه 
 :هلذا االطراد يف املعنى حيث يقول −رمحه اهللا−اإلمام الشنقيطي  لَ ثَّ ومَ 
إن املـراد هبـذه : فقد قال بعض العلـامء  mé  è  ç...lISH  :ومثاله قوله تعاىل "

لب يف القرآن هو استعامل الغلبة يف الغلبة بالسيف والسـنان, الغلبة باحلجة والبيان, والغا
وذلك دليل واضح عىل دخول تلك الغلبة يف اآلية; ألن خري ما يبني به القرآن هو القرآن, 

m    Æ  Å  Ä  :وقولـه, m   g  f  e  dlITH  :فمن ذلـك قولـه تعـاىل

  Ë   Ê  É  È  ÇlIUHوقوله ,:  m  }|  {   z  y  x  w   v  
كُ ~     IXHنكُ تَ  mu  :وقوله, IVH      `    a    b     c     d        e   f  lIWHنتَ

¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y x  w l اآليةIYH ,

 ـــــــــــــــــ
 )١/٣٩(مقدمة التحرير والتنوير )  ١(
 .١٢٣ور مساعد الطيار صينظر فصول يف أصول التفسري للدكت)  ٢(
 .٢١جزء من اآلية : سورة املجادلة)  ٣(
 .١٢جزء من اآلية : سورة آل عمران)  ٤(
 .٧٤جزء من اآلية : سورة النساء) ٥(
, والنرش يف ١١٧ينظر التيسري يف القراءات السبع أليب عمرو الداين ص .قراءة نافع وابن كثري وابن عامر) ٦(

 )٢/٢٠٨( القراءات العرش البن اجلزري
 .٦٥جزء من اآلية : سورة األنفال)  ٧(
 .ينظر املصادر السابقة  .وأبو عمرو قراءة نافع وابن كثري وابن عامر) ٨(
 ٦٦: سورة األنفال)  ٩(



 

 
١٢٤ 

}  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   § ̈   ©  m :وقوله
¬  « ª  lIQH ,إىل غري ذلك من اآليات"IRH. 
 :ISHومن األمثلة أيضا

 .IT@H"كل يشء يف القرآن زجر فهو عذاب ": −ريض اهللا عنهام−اس قول ابن عب
 .IUH"كل ظن يف القرآن فهو علم ":−رمحه اهللا−وقول جماهد 

 . IWH"ما سمى اهللا مطراً يف القرآن إال عذابا ":  −رمحه اهللا−@IVHوقول سفيان بن عيينة
 :زوج كقولـه تعـاىلما يف القرآن من ذكـر البعـل فهـو الـ": −رمحه اهللا−ابن فارس  وقول

m   a   ̀ _lIXH@إال حرفــاً واحــداً يف الصــافات : m  ½  ¼lIYH, نــه أراد إف
 . IQPH"صنامً 

 ـــــــــــــــــ

 .٤إىل جزء من اآلية ١من اآلية : سورة الروم) ١(
  ).١٩−١/١٨(أضواء البيان  )٢(
 .١٢٥−١٢٤ينظر فصول يف أصول التفسري ص) ٣(
   .)١/٧٣٠(رواه الطربي يف جامع البيان )  ٤(
 ).١/٦٢٥(رواه الطربي يف جامع البيان)  ٥(
 سفيان بن عيينة ابن أيب عمران ميمون موىل حممد بـن مـزاحم, أخـي الضـحاك ابـن مـزاحم,أبو حممد  )٦(

 واسع العلم, كبري القدر, مفرسـ ,هحافظ عرص هـ, إمام حجة,١٠٧ولد سنة  ,اهلاليل الكويف, ثم املكي
 .هـ١٩٨كبري, له تفسري, تويف سنة 

, سـري )٢/٣٩١(, وفيـات األعيـان )٩/١٧٤(, تاريخ بغداد )٥/٤٩٧(الطبقات الكرب البن سعد   
 )٨/٤٥٤(أعالم النبالء 

 ).٨/١٥٨(فتح الباري )  ٧(
 .٢٢٨جزء من اآلية : سورة البقرة)  ٨(
 .١٢٥جزء من اآلية : سورة الصافات)  ٩(
 ).١/١٠٥(القرآن  الربهان يف علوم)  ١٠(



 

 
١٢٥ 

 املطلب الثالث
 :دة يف القرآن الكريمرِ طَّ األساليب املُ 

 
استعامله يف القـرآن الكـريم مـن أسـاليب, ويسـميه بعـض العلـامء   دُ رِ طّ ويراد هبا ما يَ   
ليفـرق بينـه وبـني كليـات  "كليـات األسـلوب  "يسـميه  , والبعض"عادات القرآن"بـ

 .األلفاظ
 IQH"املعاين الكلية للقرآن الكريم "ويقال يف طريقة التوصل إليها وحكمها ما قيل يف   
 . IRH"وللقرآن أسلوب خاص": −رمحه اهللا−يقول الطاهر بن عاشور   
 .  ISH"هِ مِ لِ مه وكَ حيق للمفرس أن يتعرف عادات القرآن من نظ": −رمحه اهللا−ويقول   

 :ITHومن األمثلة عىل األساليب املطردة يف القرآن الكريم
وهذه طريقة القرآن يقرن بني أسـامء الرجـاء وأسـامء ": −رمحه اهللا−قال ابن القيم  )١

ـــاىل ـــه تع ـــة, كقول m ~  }   |  {  z  y  x  w  v :املخاف

_lIUH"IVH. 
  سبحانه بني عبادتـه واإلحسـان إىلما يقرن اهللا كثرياً  ": −رمحه اهللا−قال ابن كثري  )٢

 ـــــــــــــــــ

 .١٢١املطلب الثاين من هذا املبحث ص)  ١(
 ).٦٤−١/٦٣(مقدمة التحرير والتنوير )  ٢(
 .من املقدمة العارشة) عادات القرآن(حتت عنوان ) ١/١٢٢( املصدر السابق)  ٣(
 .١٢٦−١٢٥ينظر فصول يف أصول التفسري ص)  ٤(
 .٩٨: سورة املائدة)  ٥(
 .١٨٨ جالء األفهام ص)  ٦(



 

 
١٢٦ 

ــه ــدين, كقول ــه, m   t  s     r  qlIQH  :الوال m  i  h  g  :وكقول

n  m    l  k  j  lIRH"ISH . 
إذا ورد يف القــرآن الرتغيــب قارنــه الرتهيــب يف  ": −رمحــه اهللا−قــال الشــاطبي  )٣

 . ITH"لواحقه وسوابقه أو قرائنه, وبالعكس, وكذلك الرتجية مع التخويف
, mi    h  g  f  e  dlIUH  :قولـه": −رمحـه اهللا−قال الشنقيطي  )٤

إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبـع  −جل وعال−استقراء القرآن العظيم عىل أن اهللا  لَّ قد دَ 
@.IVH"لياذلك ببعض أسامئه احلسنى املتضمنة صفاته الع @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ـــــــــــــــــ

 .١٤جزء من اآلية : سورة لقامن)  ١(
 .٢٣جزء من اآلية : سورة اإلرساء)  ٢(
 .)٢/٢٩٨(تفسري القرآن العظيم )  ٣(
 ).٣/٢٣٦(املوافقات )  ٤(
 ١: سورة الزمر)  ٥(
 ).٧/٤١(أضواء البيان )  ٦(



 

 
١٢٧ 

@ @

@ @

@ @

 

 
 الفصل الثالث

قواعد يف السياق 
 القرآني

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



 

 
١٢٨ 

@ @

@ @

@ @

@ @

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

ïãeŠÔÛa@ÖbîÛa@¿@†ÇaìÓ@ @
@ @

مـن اخلطـأ  −عز وجـل–وضع املفرسون قواعد وضوابط لصيانة تفسري كالم اهللا  لقد  
والزلل, وملّا كان السياق القرآين من أهم أصول التفسري; كـان لـه نصـيب مـن هـذه القواعـد 

القـرآين مـن يف هـذا الفصـل مـا يتعلـق بالسـياق  −بـإذن اهللا تعـاىل–والضوابط, وسأعرض 
 :IQHالقواعد, وذلك يف املباحث اآلتية

 .كل تفسري أمهلت فيه دالالت األلفاظ, أو يأباه السياق فهو باطل: املبحث األول
 .األوىل محل كالم اهللا عز وجل عىل الغالب من عرفه ومعهود استعامله: املبحث الثاين
 .ال جيوز العدول عن ظاهر القرآن إال بدليل: املبحث الثالث
األصل محل اللفظ عىل تأسيس معنى جديد, إال أن يدل السياق عىل : املبحث الرابع

 .التأكيد

 ـــــــــــــــــ

تبت دراسات يف قواعد التفسري منها   )١(  ن عيل احلـريب,قواعد الرتجيح عند املفرسين للدكتور حسني ب: كُ
وقواعد التفسري للدكتور خالد بن عثامن السبت, وقد استفدت منها يف انتقاء ما يتعلق بالسياق القرآين 

عَبَ من بعده; جلودة مجعه, وقوة د تهـا, حيـث إمن قواعد السيام األول فقد أَتْ نـه راسـته التطبيقيـة ودِقَّ
وجـه اخلصـوص, وكثـري مـن املفرسـين استخلصها من تفاسري الطربي وابن عطية والشـنقيطي عـىل 

غريهم كابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأيب حيان عىل وجه العموم, فاعتمدت يف هذا الفصل عىل مجعـه 
 .وزدت عليه قليالً 



 

 
١٢٩ 

 .العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب: املبحث اخلامس
لَّ السياق عىل التقديم والتأخري: املبحث السادس  .األصل بقاء ترتيب النظم, إال إذا دَ
 .يف السياق الواحداألصل احتاد مرجع الضامئر : املبحث السابع
 .إال لدليل عىل خالف ذلك ر األصل عود الضمري ألقرب مذكو: املبحث الثامن
                     القول باالستقالل مقدم عىل القول باإلضامر, إال لدليل من سياق أو : املبحث التاسع

 .غريه
 .األصل يف التقدير أن يكون موافقاً للسياق القرآين: املبحث العارش

ألوجه اإلعرابية الالئقة عىل ا − عز وجل−جيب محل كالم اهللا : املبحث احلادي عرش
 .القرآينبالسياق 
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@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

Þëþa@szj½a@ @

Ýbi@ìèÏ@ÖbîÛa@êbidí@ëc@LÃbÐÛþa@püü…@éîÏ@oÜàçc@Ðm@Ý×IQHN@ @

 
فال  z  yz IRH  }  | } :العرب, يقول اهللا تعاىلنزل بلغة  الكريم إن القرآن  

سبيل لفهمه بعيداً عن دالالت األلفاظ العربية, وأيضاً دالالت األلفاظ وحدها غري كافية 
للحكم بصواب املعنى, فاملفردات العربية واسعة الداللة, فال بد إذاً من وجود أمر زائد عىل 

دد , فالسياق حي»داللة السياق« ; إلدراك املعنى املراد, أال وهو»دالالت األلفاظ«معرفة 
الداللة املطلوبة من دالالت املفردة, فبالنظر إىل اتساق الكالم وتتابع اجلمل تُقتنص الداللة 

فإنام خاطب اهللا بكتابه العرب «: − رمحه اهللا− من املفردة يف سياقها, يقول اإلمام الشافعي 
رته أن وأن فط. بلساهنا, عىل ما تعرف من معانيها, وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساهنا

خياطب باليشء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر, ويستغنى بأول هذا منه عن آخره, وعاماً 
وطب به فيه, وعاماً ظاهراً  ظاهراً يراد به العام ويدخله اخلاص, فيستدل عىل هذا ببعض ما خُ

مه يف أول يراد به اخلاص, وظاهر يعرف يف سياقه أنه يراد به غري ظاهره, فكل هذا موجود عل
 . الكالم أو وسطه أو آخره

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٣٤٩(ينظر قواعد الرتجيح ) ١(
 .٢جزء من اآلية : سورة يوسف) ٢(



 

 
١٣١ 

بنيِّ أول لفظها فيه عن آخره, وتبتدئ اليشء يبنيِّ آخر    وتبتدئ اليشء من كالمها يُ
 .IQH»لفظها منه عن أوله

يستمد من معاين األلفاظ العربية, وأن هذا  أن فهم القرآن الكريم − رمحه اهللا− فبنيّ   
ببيان منزلة داللة السياق يف الكشف عن املعنى  وحده غري كافٍ التساع معانيها, وأعقب ذلك

 .املراد
يَّةَ السياق يف بيان املعنى فيقول − رمحه اهللا− ويبنيِّ اإلمام ابن جرير الطربي    مِ كَ : حَ

فغري جائز رصف الكالم عام هو يف سياقه إىل غريه إال بحجة جيب التسليم هلا من داللة ظاهر «
 .IRH»به حجة, فأما الدعاو فال تتعذر عىل أحد تقومملسو هيلع هللا ىلص التنزيل, أو خرب عن الرسول 

يف تقريره هلذه القاعدة يف كتابه البديع  −رمحه اهللا−شيخ اإلسالم ابن تيمية  عَ دَ بْ وقد أَ   
َ فبَ  ,ISH»أصول التفسرييف مقدمة « أن أكثر ما وقع فيه اخلطأ يف التفسري من جهة االستدالل  نيَّ

 :يرجع إىل سببني
  "@W قدوا معاين, ثم أرادوا محل ألفاظ القرآن عليهاقوم اعت. 
    אW  قوم فرسوا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقني بلغة

 .العرب بكالمه, من غري نظر إىل املتكلم بالقرآن, واملنزل عليه, واملخاطب به
  W  ألفاظ القرآن من راعوا املعنى الذي رأوه من غري نظر إىل ما تستحقه

 .الداللة والبيان
  אW  راعوا جمرد اللفظ, وما جيوز أن يريد به عندهم العريب من غري نظر إىل ما

 .ITH"يصلح للمتكلم, وسياق الكالم

 ـــــــــــــــــ

 .٥٢−٥١الرسالة ص) ١(
 .)٧/٦٧٥(جامع البيان ) ٢(
 .٩٣−٧٩ص) ٣(
 ).٣٥٦−١٣/٣٥٥(, وهو يف جمموع الفتاو ٨١−٧٩مقدمة يف أصول التفسريص)  ٤(



 

 
١٣٢ 

 :سبب الغلط إىل أمرين − رمحه اهللا− عَ جَ رْ فأَ   
  אW إمهال دالالت األلفاظ العربية. 
  אW ق وقرائن األحوالإمهال داللة السيا. 
فإن الداللة يف كل «: يقولفويؤكد عىل أمهية داللة السياق, وعدم كفاية داللة اللفظ   

 .IQH»موضع بحسب سياقه, وما حيف به من القرائن اللفظية واحلالية
 

بل ينظر يف كل «: يف باب فهم الكتاب والسنة فيقول اً نافع مهام  عظيامً  دّ هذا أصالً بل عَ   
بخصوصه وسياقه, وما يبنيِّ معناه من القرائن والدالالت فهذا أصل عظيم مهم  آية وحديث

 .IRH»نافع يف باب فهم الكتاب والسنة, واالستدالل هبام مطلقاً 
فمام سبق نخلص إىل أن كل تفسري أمهلت فيه دالالت األلفاظ, أو يأباه السياق فهو   
 .باطل

 :هلذه القاعدة بشقيها − رمحه اهللا−ومن أمثلة تطبيق اإلمام ابن كثري   
EאW 

 .T   S   R  QzISH  } : ما جاء يف تفسريه لقوله تعاىل  
َ فبعد أن فَ     هقال. أغنى نفسه وأفقر اخلالئق إليه: وقيل معناه«: اآلية قال −رمحه اهللا−  رسَّ

قاله  .منهمأفقر من شاء   T z } ,من شاء من خلقه Sz } :وقيل ,ITHاحلرضمي بن الحق
 .ISH», ومها بعيدان من حيث اللفظ IRHكامها ابن جريرح ,IQHابن زيد

 ـــــــــــــــــ

)١  ( جمموع الفتاو)٦/١٤.( 
 ).١٩−٦/١٨(فتاو الجمموع )  ٢(
 .٤٨:سورة النجم) ٣(
, عارص صغار أتبـاع التـابعني, ودرجتـه حرضمى بن الحق التميمى السعد األعرجى الياممى القاصّ  )٤(

 .كان فقيهاً : , قال عنه عكرمة بن عامريف احلديث البأس به
= 



 

 
١٣٣ 

 .ال ختدمهام» أقنى«هذين القولني; ألن داللة لفظ  − رمحه اهللا− فاستبعد   
 .ITHليس من معانيها الفقر, بل قيل فيها قوالن حكامها الزجاجواها بالفقر, فهام فرسَّ   
  W أقنى بمعنى أرىض. 
   W أي جعل الغنى أصالً لصاحبه ثابتاً : ةقني له جعلIUH. 
 .IVH»ومها بعيدان من حيث اللفظ«: − رمحه اهللا−ولذلك قال ابن كثري   
EאW 
z   y  x  w  v  u  t    }  |  {  ~  } :ما جاء يف تفسريه لقوله تعاىل  

 p  o  n  ml  k  j  i  h    g   f  e  d  cb  a   ̀ _   qzIWH 

  ـــــــــــــــــ
= 

 ). ٢/٣٤٠(, هتذيب التهذيب )٦/٥٥٣(هتذيب الكامل   
ريض اهللا –م القريش العدوي موالهم املـدين, مـوىل عمـر بـن اخلطـاب هو عبد الرمحن بن زيد بن أسل)  ١(

 .هـ١٨٢, صاحب قرآن وتفسري, له التفسري يف جملد, والناسخ واملنسوخ, تويف سنة −عنه
  ). ٨/٣٤٩(, سري أعالم النبالء )١٧/١١٤(هتذيب الكامل للمزي           
 ).٨٥−٢٢/٨٤(جامع البيان )  ٢(
 ).٧/٤٦٧( القرآن العظيم سريتف)  ٣(
ـاج, كـان )٥/٧٦(معاين القرآن وإعرابه )  ٤( جَّ , والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن الرسي بن سـهل الزَّ

ان علم النحو فلزم املربد, وهـو إمـام يف النحـو واللغـة واألدب, كـأول أمره خيرط الزجاج ثم مال إىل 
. القرآن وإعرابه, واالشتقاق, وخمترص النحو, وغريهـا معاين :منها ,وله املصنفات احلسنة ,ديناً  فاضالً 

اللهم احرشين عـىل مـذهب أمحـد : هـ, وعمره سبعون سنة, وآخر ما سمع منه٣١١تويف يف بغداد سنة 
 .بن حنبل

, ســري أعــالم النــبالء )١/٤٩(, وفيــات األعيــان )١/٨٢(, معجــم األدبــاء )٦/٨٩(خ بغــداد تــاري  
)١٤/٣٦٠.( 

 ).١٥/٢٠١(ينظر لسان العرب )  ٥(
 ).٧/٤٦٧(  القرآن العظيمتفسري)  ٦(
 .٣: سورة النساء) ٧(



 

 
١٣٤ 

أي أدنى أال : قال بعضهم q  p  o  nz} :وقوله«: −رمحه اهللا−  يقولحيث   
, وهذا مأخوذ − رمحهم اهللا− وسفيان بن عيينة والشافعي  IQHقاله زيد بن أسلم. تكثر عائلتكم
 . d  c  b  a  `z IRH} أي فقراً   z[ ̂   _} :من قوله تعاىل

 :وقال الشاعر  
 .ISHوما يدري الغني متى يعيل فام يدري الفقري متى غناه

ولكن يف هذا التفسري ها هنا نظر,  ,إذا افتقر عال الرجل يعيل عيلة: تقول العربو   
 , فإنه كام خيشى كثرة العائلة من تعداد احلرائر, كذلك خيشى من تعداد الرساري أيضاً

إذا قسط  عال يف احلكم: يقال. أي ال جتوروا q  p  o  nz}: والصحيح قول اجلمهور
 :يف قصيدته املشهورة ITHوظلم وجار, وقال أبو طالب

 IUH»له شاهد من نفسه غري عائل بميزان قسطٍ ال خييس شعرية
عىل كال املعنيني, وإنام أنكر داللة  qz} :فنجد أنه رمحه اهللا مل ينكر داللة لفظ  

 :القول األول تكثر عائلتكم يف هذا السياق, ورصح بذلك قائالً 
 .IQH "كن يف هذا التفسري ها هنا نظرول"  

 ـــــــــــــــــ
م حجـة أبو أسامة زيد بن أسلم القريش العدوي موالهم, موىل عمر بن اخلطـاب, تـابعي جليـل, إمـا)  ١(

, له تفسري رواه −صىل اهللا عليه وسلم−قدوة, من العلامء العاملني, كانت له حلقة يف مسجد رسول اهللا 
 .هـ ١٣٦عنه ابنه عبد الرمحن, تويف سنة 

 ).٥/٣١٦(, سري أعالم النبالء )٣/٢٢١(حلية األولياء   
 .٢٨: سورة التوبة) ٢(
أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسـالم أليب زيـد القـريش  ينظر مجهرة. البيت ألحيحة بن اجلالح األويس)  ٣(

)٢/٦٥٩.( 
 .−صىل اهللا عليه وسلم–وهو عمُّ النبي )  ٤(
, ولكـن عنـد ابـن )١/٢٤٢(سرية النبوية البـن هشـام ال , والبيت يف)٢/٢١٢(تفسري القرآن العظيم  )٥(

ِس: هشام  .ال خيَ



 

 
١٣٥ 

 وجه ذلك من أنه مل يُمنع من تعداد الرساري, فإن تعداد الرساري خيشى منه كثرة وبنيّ   
تعني املعنى الثاين : العائلة فلو كان املراد خشية العائلة ملنع من تعداد الرساري, وملا مل يكن هذا

 .»أال جتوروا«الذي رجحه هؤالء وهو 
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قد حتتمل اللفظة القرآنية أكثر من معنى, فحينئذٍ طريقة القرآن ترجح املعنى املراد,   

 .عىل الغالب من عرفه ومعهود استعامله − عز وجل− فيحمل كالم اهللا 
إذا كان يف وجوب يشء نزاع بني العلامء «: − رمحه اهللا−يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية   

يف معنى, مل جيز أن ينقض األصل املعروف من كالم اهللا ورسوله بقول  دولفظ الشارع قد اطر
 .ISH»فيه نزاع بني العلامء

أصالً ال ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله  −عز وجل− راد املعروف من كالم اهللا االطِّ  −رمحه اهللا−فجعل   
 .تمجيوز نقضه, بل املصري إليه حم

: يف التقعيد هلذا األمر فيقول − رمحه اهللا− تلميذه النجيب اإلمام ابن القيم  عُ دِ بْ ويُ   
للقرآن عرف خاص, ومعان معهودة, ال يناسبه تفسريه بغريها, وال جيوز تفسريه بغري عرفه «

أن  واملعهود من معانيه, فإن نسبة معانيه إىل املعاين كنسبة ألفاظه إىل األلفاظ, بل أعظم, فكام
  ـــــــــــــــــ

= 
 ).٢/٢١٢( القرآن العظيم  تفسري) ١(
 ).٢/٧٩٨(, وقواعد التفسري )١١/١٧٢(, وقواعد الرتجيح ١١٣ أصول التفسري صفصول يف ينظر) ٢(
)٣ ( جمموع الفتاو)٧/٣٥.( 



 

 
١٣٦ 

ألفاظه ملوك األلفاظ وأجلها وأفصحها, وهلا من الفصاحة أعىل مراتبها التي تعجز عنها قدر 
العاملني, فكذلك معانيه أجل املعاين وأعظمها وأفخمها, فال جيوز تفسريه بغريها من املعاين 

بمجرد التي ال تليق به, بل غريها أعظم منها وأجل وأفخم, فال جيوز محله عىل املعاين القارصة 
االحتامل النحوي اإلعرايب, فتدبر هذه القاعدة, ولتكن منك عىل بال, فإنك تنتفع هبا يف معرفة 

 .IQH»ضعف كثري من أقوال املفرسين وزيفها, وتقطع أهنا ليست مراد املتكلم تعاىل بكالمه
 ومن أنواع البيان املذكورة يف«: يف مقدمة تفسريه − رمحه اهللا− ويقول اإلمام الشنقيطي   

بكونه هو الغالب يف  اآلية عىل أحد املعاين الداخلة يف معنى االستدالل هذا الكتاب املبارك
 .IRH»القرآن, فغلبته فيه دليل عىل عدم خروجه من معنى اآلية

إن املراد : قال بعض العلامء«: , فقال é  è  ç zISH} : ل بقوله تعاىلثم مثَّ   
الغالب يف القرآن هو استعامل الغلبة يف الغلبة بالسيف هبذه الغلبة, الغلبة باحلجة والبيان, و

 القرآن والسنان, وذلك دليل واضح عىل دخول تلك الغلبة يف اآلية; ألن خري ما يبني به
g           f  e  dzITH   } : القرآن, فمن ذلك قوله تعاىل

Æ  Å  Ä    } : , وقوله 

  Ë   Ê  É  È  ÇzIUH
 { y  x  w   v   }|  {   z: , وقوله 

نتَ ~ نu } : , وقوله  IVH    f  e    d  c  b  a  `z(W)كُ IQH      wتَكُ

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/٨٧٧(بدائع الفوائد ) ١(
 ).١/١٨( أضواء البيان) ٢(
 .٢١جزء من اآلية : سورة املجادلة)  ٣(
 .١٢جزء من اآلية : سورة آل عمران)  ٤(
 .٧٤جزء من اآلية : سورة النساء)  ٥(
, والنرش يف ١١٧ينظر التيسري يف القراءات السبع أليب عمرو الداين ص .قراءة نافع وابن كثري وابن عامر) ٦(

 )٢/٢٠٨(القراءات العرش البن اجلزري 
 .٦٥جزء من اآلية : سورة األنفال)  ٧(



 

 
١٣٧ 
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 .ITH»إىل غري ذلك من اآليات

, والطربي, −ريض اهللا عنهام− ابن عباس : وممن أعمل هذه القاعدة من أئمة التفسري  
 .وغريهم − رمحهم اهللا−  IVH, والشنقيطيIUHوالقاسمي ,وابن تيمية, وابن كثري

W 
, فإنه حيمل  IWH@قد تكون اللفظة القرآنية حمتملة ألكثر من معنى   ويمكن احلمل عليها مجيعاً

 .ا غلب وروده يف القرآن الكريمعليها مجيعاً مع اعتبار أن أوىل ما حتمل عليه اآلية هو م

  ـــــــــــــــــ
= 
 .ينظر املصادر السابقة  .وأبو عمرو قراءة نافع وابن كثري وابن عامر) ١(
 .٦٦جزء من اآلية : السورة األنف)  ٢(
 ٤إىل جزء من اآلية  ١من اآلية : سورة الروم    )٣(
 ).١٩−١/١٨(أضواء البيان ) ٤(
عامل , عرصه يف الشام إمام ,احلسيني احلالق قاسم بن سعيد حممد بن الدين مجال حممد أو الدين مجالهو  )٥(

 الـدين, يف جديد مذهب أسيسبت حسدته اهتمههـ, و١٢٨٣سلفي العقيدة, ولد يف دمشق سنة أديب, 
 فـأخيل التهمـة فـرد وسألته,) ـه١٣١٣ سنة( السورية احلكومة عليه فقبضت) اجلاميل املذهب( سموه

 يف كثـرية بحوثـا نرشـ, الـدروس وإلقـاء ,للتصـنيف منزله يف فانقطع دمشق, وايل إليه واعتذر سبيله,
دالئل التوحيد, وإصالح املساجد من حماسن التأويل, و: , وله تصانيف كثرية منهاوالصحف املجالت

 .هـ١٣٣٢تويف سنة  . البدع والعوائد, وغريها
 ).٢/١٣٥(األعالم للزركيل   

 ).١٧٨−١/١٧٣(» قواعد الرتجيح«ينظر أمثلة تطبيق هؤالء األئمة عدا ابن كثري يف ) ٦(
أن تكـون دالـة عـىل مجلـة  املعهود من ألفاظ القرآن كلها«: يقول اإلمام ابن القيم. وهذا هو حال القرآن) ٧(

 .٣٠٨ص» جالء األفهام«. »معان



 

 
١٣٨ 

فمختلف املحامل التي تسمح هبا كلامت «: − رمحه اهللا−يقول اإلمام الطاهر بن عاشور   
 وجماز ورصيح وكناية, وبديع ووصل القرآن, وتراكيبه وإعرابه وداللته من اشرتاك وحقيقة

 .IQH»هاووقف, إذا مل تفض إىل خالف املقصود من السياق جيب محل الكالم عىل مجيع
وعىل هذا القانون يكون طريق اجلمع بني املعاين التي «: ثم أخذ يف التمثيل هلذا, وقال  

 .IRH»يذكرها املفرسون أو ترجيح بعضها عىل بعض
ر عند العلامء أن اآلية إن كانت حتتمل معاين «: −رمحه اهللا− ويقول اإلمام الشنقيطي    تقرّ

ققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية كلها صحيحة تعني محلها عىل اجلميع كام ح
 .ISH»يف رسالته يف علوم القرآن − رمحه اهللا− 

: هلذه القاعدة مع اعتبار املالحظة األخرية −رمحه اهللا− ومن أمثلة تطبيق اإلمام ابن كثري  
 .c     b  az ITH    } : ما جاء يف تفسريه لقوله تعاىل

 :قوالن  cz    } : راد بقولهيف امل  أنَّ  رَ كَ فبعد أن ذَ   
 .أقبل: األول  
 .أدبر: والثاين  
إذا أقبل وإن كان يصح استعامله يف اإلدبار,   cz    }  :وعندي املراد بقوله«: قال  

لكن اإلقبال هنا أنسب; كأنه أقسم تعاىل بالليل وظالمه إذا أقبل, وبالفجر وضيائه إذا أرشق, 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٩٥(املقدمة التاسعة   –مقدمة التحرير والتنوير ) ١(
 ).١/٩٧(مقدمة التحرير والتنوير ) ٢(
 .بترصف يسري −) ٣/١٢٤(أضواء البيان ) ٣(
 .١٧: سورة التكوير) ٤(



 

 
١٣٩ 

 g  f  e  d  c  bzIRH} : , قالk  j  i  h     g  f     m  lzIQH  } : كام قال
 .وغري ذلك من اآليات , Z  Y      X  Wz ISH  ]  } : وقال

تستعمل يف اإلقبال واإلدبار عىل  cz    } إن لفظة : وقال كثري من علامء األصول  
 .وجه االشرتاك

 . ITH@»فعىل هذا يصح أن يراد كل منهام, واهللا أعلم  
, ثم IUHرجح القول األول للمناسبة, واستدل بأغلبية وروده يف القرآنفنجد أنه ابتداءً   

بعد ذلك نقل عن علامء األصول اشرتاك هذه اللفظة, وعليه محل املعنى عىل اجلميع, فيكون 
تعاىل أقسم بالليل حال إقباله وإدباره, وإن كان األول أوىل يف معنى اآلية لغلبة وروده يف 

 .القرآن الكريم
 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــ

 .٢−١: سورة الليل) ١(
 .٢−١: سورة الضحى) ٢(
 .٩٦جزء من اآلية : عامسورة األن) ٣(
 ).٨/٣٣٨( القرآن العظيم تفسري) ٤(
ولكن اإلقسام باإلقبال أغلب ,  )٣٣: املدثر( Â  Á  Àz   } : وقد ورد اإلقسام بإدبار الليل يف قوله تعاىل) ٥(

 .وروداً 



 

 
١٤٠ 
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ال يعرف مراد املتكلم إال من خالل كالمه, فألفاظ الكالم تدل عىل معانيها, فاألصل   

نزل بلسان عريب مبني, وقد بلغ يف الفصاحة  − عز وجل− أن حتمل عىل ظاهرها, وكتاب اهللا 
كامهلا, فال جيوز العدول عن ظاهره إال بدليل يوجب  غايتها, ويف البيان منتهاه, ويف اهلداية

 .ذلك
راً هلذا احلكم −رمحه اهللا− يقول اإلمام الطربي    وغري جائز ترك الظاهر املفهوم «: مقرِّ

 .IRH»من الكالم إىل باطن ال داللة عىل صحته
: بقولهأحد األقوال يف تفسري آية معلِّالً ذلك  − رمحه اهللا−  ISHوقد رد اإلمام ابن عطية  

وهذا هو طريق  ,إخراج لفظ بنيِّ يف اللغة عن ظاهره احلقيقي إىل باطن لغري رضورة هألن«
 .IQH»اللغز الذي برئ القرآن منه

 ـــــــــــــــــ

 .)٣/١٠٠(, وأضواء البيان )١/١٣٧(قواعد الرتجيح  ينظر) ١(
 ).١/٦٢١(جامع البيان ) ٢(
ايض أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد امللك بن غالـب بـن متـام بـن عطيـة املحـاريب الغرنـاطي الق)  ٣(

, عارفاً باألحكام واحلديث والتفسري والنحو واللغة, بارعـاً يف  ٤٨١األندليس, ولد سنة  هـ, كان فقيهاً
, ويل األدب, بصرياً بلسان العرب, واسع املعرفة, له يد يف اإلنشاء والنظم والنثـر, وكـ ان يتوقـد ذكـاءً

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز, والفهرسـة أو الربنـامج, تـويف يف : قضاء املرية, ومن مصنفاته
 .هـ ٥٤٢هـ, وقيل ٥٤١رمضان سنة 

= 



 

 
١٤١ 

اإلمجاع عىل ذلك, ويبنيِّ خطورة العدول  − رمحه اهللا– IRHوينقل اإلمام الفخر الرازي  
, ويعلِّل ذلك مجاع املسلمنين رصف اللفظ عن ظاهره بغري دليل باطل بإ, ويذكر أعن الظاهر

َ " :بقوله ا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويالت الفالسفة يف أمر املعاد,فإهنم يقولون  يف نَّ ألِ
ليس هناك ال أهنار وال أشجار, وإنام مثل اللذة   º   ¹zISH  «  ¼  ½ } : قوله

وإنام  ليس هناك سجود وال ركوع,  i  hzITH  } : ويقولون يف قولهوالسعادة, 
ثَلٌ للتعظيم,   .IUH"فيض إىل رفع الرشائع وفساد الدينومعلوم أن ذلك يهو مَ

  ـــــــــــــــــ
= 

, طبقات املفرسـين للسـيوطي ١٧٥, الديباج املذهب البن فرحون ص)١٩/٥٨٧(سري أعالم النبالء   
 .٥٠ص

 ).٣/٣١٠(املحرر الوجيز ) ١(
فخر الدين أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسني البكري التيمي القـريش الشـافعي, مـن ذريـة أيب بكـر )  ٢(

هـ, مفرس أصويل, إمام املتكلمني  ٥٤٤, الشهري بابن خطيب الري, ولد سنة −ريض اهللا عنه−الصديق 
املحصـول يف أصـول الفقـه, التفسري الكبري أو مفـاتيح الغيـب, و: يف زمانه, أكثر من التصنيف, فمنها
: اعرتف يف آخر عمره بخطأ الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فقـال. مناقب اإلمام الشافعي, وغريها

, ورأيـت " , وال تـروي غلـيالً لقد تأملت الطرق الكالمية, واملناهج الفلسفية, فام رأيتها تشفي علـيالً
, "إليـه يصـعد الكلـم", "ن عىل العرش استوالرمح"طريقة القرآن, أقرأ يف اإلثبات : أقرب الطرق

وكانت وفاته سـنة . ", ومن جرب مثل جتربتي عرف مثل معرفتي"ليس كمثله يشء"وأقرأ يف النفي 
 .هـ ٦٠٦

, طبقـات املفرسـين )٢١/٥٠٠(, سـري أعـالم النـبالء )٨/٨١(طبقات الشافعية الكـرب للسـبكي   
 .١٠٠للسيوطي ص 

 .١٥ية جزء من اآل: سورة آل عمران)  ٣(
 .٧٧جزء من اآلية : سورة احلج)  ٤(
 .−غفر اهللا له–, ولَيْتَهُ طبَّق هذا الكالم يف نصوص الصفات )٣٠/٩٤(مفاتيح الغيب ) ٥(



 

 
١٤٢ 

من كالمه خالف ملسو هيلع هللا ىلص لو أراد اهللا ورسوله «: − رمحه اهللا− ويقول اإلمام ابن القيم   
حقيقته وظاهره الذي يفهمه املخاطب, لكان قد كلفه أن يفهم مراده بام ال يدل عليه, بل بام 

 .IQH»يدل عىل نقيض أمره
يف معرض ذكره لقواعد الرتجيح بني أقوال  − رمحه اهللا− الكلبي  يّ زوذكر ابن جُ   
 .IRH»أن يكون ذلك املعنى املتبادر إىل الذهن, فإن ذلك دليل عىل ظهوره ورجحانه«: املفرسين
جيب احلمل عىل الظاهر إال أن يقوم دليل عىل أن املراد «: − رمحه اهللا− وقال الزركيش   

 .ISH»اجليل فيحمل عليههو اخلفي دون 
والتحقيق الذي ال شك «: لة فيقولأذه املسهل −رمحه اهللا−ل اإلمام الشنقيطي ؤصَّ ويُ   

أنه ال جيوز العدول : وعامة علامء املسلمنيملسو هيلع هللا ىلص فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول اهللا 
يقوم يف حال من األحوال, بوجه من الوجوه حتى ملسو هيلع هللا ىلص عن ظاهر كتاب اهللا, وسنة رسول اهللا 

 .ITH»دليل صحيح رشعي صارف عن الظاهر إىل املحتمل املرجوح
ما جاء يف تفسري  :هلذه القاعدة يف تفسريه −رمحه اهللا−ومن أمثلة تطبيق اإلمام ابن كثري   

 .z  yz IUH  }  |  {  ~  _   ̀   d  c    b  a  } : قوله تعاىل
حدثنا : أيب حاتم قال ابن d  c    bz  }: قوله«: −رمحه اهللا−حيث قال   

 ................................................................ , IQHحدثنا أبو حذيفة , IVHأيب

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٥٠(خمترص الصواعق املرسلة ) ١(
 ).١/٩(التسهيل ) ٢(
 ).٢/١٦٧(الربهان ) ٣(
 ).٧/٤٣٨(أضواء البيان ) ٤(
 .٦٥: سورة البقرة) ٥(
د بن إدريس بن املنذر احلنظيل, أبو حاتم الرازي, أحد احلفاط, من احلاديـة عرشـة, مـات سـنة هو حمم)  ٦(

 ., أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة يف التفسري)ومائتني( سبع وسبعني
= 



 

 
١٤٣ 

, عن ابن أيب  IRHحدثنا شبل ................................................................
م, ومل ـلوهبقُ  تْ خَ ـسِ مُ : قال ITH  :{  d  c    b  a  `zعن جماهد,  ISHنجيح

 .a    d  c     bzIUH } : ه اهللاـل رضبـو مثـام هـردة, وإنـوا قـخُ سَ مْ يُ 
 ., عن ابن أيب نجيح, عن جماهد به... IVHورواه ابن جرير  
وهذا سند جيد عن جماهد, وقول غريب خالف الظاهر من السياق يف هذا املقام ويف   

t  s  r   q  p  o  n  ml  k   j  i  h   g  f  e   d  } : غريه, قال اهللا تعاىل

x  w  v   uz IQH "IRH. 
  ـــــــــــــــــ

= 
 ).٥٧٥٥(, برقم ٨٢٤تقريب التهذيب ص   

ف, مـن صـغار موسى بن مسعود النَهدي, أبو حذيفة البرصـي, صـدوق يسء احل)  ١( فـظ, وكـان يصـحّ
أو بعدها, وقد جاوز التسعني, أخرج لـه البخـاري يف املتابعـات  )ومائتني( التاسعة, مات سنة عرشين

 .وأبو داود والرتمذي وابن ماجة
 ).٧٠٥٩(, برقم ٩٨٥تقريب التهذيب ص

, )ومائـة( وأربعـنيمـات سـنة ثـامن  :شبل بن عبّاد املكي, القارئ, ثقة رمي بالقدر, من اخلامسة, قيل)  ٢(
 .وقيل بعد ذلك, أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة يف التفسري

 ).٢٧٥٢(, برقم ٤٣٠تقريب التهذيب ص  
 ,من السادسـة ,سثقة رمي بالقدر وربام دلّ  ,أبو يسار الثقفي موالهم ,عبد اهللا بن أيب نجيح يسار املكي)  ٣(

 .عدها, أخرج له اجلامعةأو ب )ومائة( مات سنة إحد وثالثني
 ).٣٦٨٦(, برقم ٥٥٢تقريب التهذيب ص  

مـات  ,مـن الثالثـة ,ثقة إمام يف التفسري ويف العلم ,أبو احلجاج املخزومي موالهم املكي ,ربْ جماهد بن جَ )  ٤(
 .وله ثالث وثامنون, أخرج له اجلامعة ,سنة إحد أو اثنتني أو ثالث أو أربع ومائة

 ).٦٥٢٣(برقم  ,٩٢١تقريب التهذيب ص  
 .٥جزء من اآلية : سورة اجلمعة) ٥(
 ).٢/٦٥(جامع البيان )  ٦(



 

 
١٤٤ 

نقوالت عن السلف من الصحابة والتابعني يف تفسريها, وبيان  − رمحه اهللا− م أورد ث  
 .ISHأن املسخ حقيقي عىل ظاهره

والغرض من هذا السياق عن هؤالء األئمة بيان خالف ما ذهب إليه جماهد «: ثم قال  
, بل الصحيح أنه معنوي صوري,  −رمحه اهللا−  واهللا من أن مسخهم إنام كان معنوياً ال صورياً

 .ITH»أعلم
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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@ @

@ @

@ @
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@ @

@ @

@ @
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  ـــــــــــــــــ
= 
 .٦٠جزء من اآلية: سورة املائدة) ١(
 ).١/٢٩٢(  القرآن العظيمتفسري) ٢(
 ).٢٩٤−١/٢٩٢( القرآن العظيم تفسري ينظر) ٣(
 ).١/٢٩٤( القرآن العظيم تفسري) ٤(



 

 
١٤٥ 
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 :كل آية قرآنية يعرتهيا أمران ال ثالث هلام  
 .إبراز معنى جديد: األول  
 .تأكيد ملعنى سابق: الثاين  
ن, فحينئذٍ يرجع هلذه القاعدة, وحيمل املعنى وبعض اآليات القرآنية حتتمل كال األمري  

عىل التأسيس اجلديد إال أن يدل السياق عىل إرادة التأكيد; ألن األصل يف الكالم هو إفهام 
اد عن األصل إال لدليل  .السامع ما ليس عنده, وال حيُ

نيْ ومحل اللّفظني عىل فائدتني ومعنيَ «: − رمحه اهللا−  IRHيقول اإلمام مكي بن أيب طالب  
 .IQH»أوىل من محلها عىل التكرير بمعنى واحد

 ـــــــــــــــــ
حممـد ., ونبه عىل قيد السـياق د)٢/٤٧٣(د الرتجيح , وقواع١١٨فصول يف أصول التفسري ص: ينظر) ١(

للدكتوراه أثر السياق القرآين يف التفسري, دراسة نظرية تطبيقيـة عـىل سـوريت الفاحتـة  الربيعة يف رسالته
 .٥٨ص والبقرة

ُّوش بن حممد بن خمتار القييس, ولد سنة )  ٢( هــ بـالقريوان, فقيـه مقـرئ  ٣٥٥أبو حممد مكي بن أيب طالب محَ
, وتصـانيفه علوم القرآن حوي أديب, ديّن مشهور بالصالح, له اختيار يف القراءة, وكان من الراسخني يفن

اهلداية يف التفسري, التبرصة يف القراءات السبع, املشكل من إعـراب القـرآن, وتفسـري : نافعة مباركة, منها
 .هـ ٤٣٧يف سنة تو. املشكل من غريب القرآن, والكشف عن وجوه القراءات السبع, وغريها

= 



 

 
١٤٦ 

مل أمكن محل اللفظ عىل فائدة جمددة,إذا «: − رمحه اهللا− يقول اإلمام أبو بكر بن العريب   
 .أي من باب أوىل  IRH"!حيمل عىل التكرار يف كالم الناس, فكيف يف كالم العليم احلكيم?

−وإذا دار األمرين «: ITHيف تفسريه  − رمحه اهللا−  ISHويقول اإلمام أبو حيان األندليس  
كان محله عىل التأسيس هو األوىل, وال يذهب إىل التأكيد إال عند اتضاح : − التأسيس والتأكيد

 .IUHوبنيّ يف موضع آخر أن التأسيس هو األصل »عدم التأسيس 
 لتأكيد متى دار الكالم بني احلمل عىل ا«: − رمحه اهللا−  IVHويقول اإلمام ابن عادل احلنبيل  

  ـــــــــــــــــ
= 

, وفيـات األعيـان )٥/٥١٧(, معجـم األدبـاء )٢/٣٠٩(غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري   
 .٣٤٦, الديباج املذهب البن فرحون ص)٥/١٢٧٤(البن خلكان 

 .١٨٤ص  اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) ١(
د بن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـداهللا القايض أبو بكر حمم :, وابن العريب هو)١/١٦٨(» أحكام القرآن«)٢(

متفـنن يف إمـام جمتهـد هــ, ٤٦٨املعافري األندليس األشبييل املالكي, املشهور بابن العريب, ولـد سـنة 
آن,  القـرريأحكام القرآن, وأنوار الفجر يف تفسـ:العلوم, زاهد عابد, تصانيفه كثرية حسنة مفيدة, منها

 .هـ٥٤٣تويف سنة . والعواصم, وقانون التأويل, وغريها , والقواصموالقبس عىل موطأ مالك بن أنس
 .٩٠طبقات املفرسين للسيوطي ص)٤/١٢٩٤(لذهبيل,تذكرة احلفاظ )٤/٢٩٦(ات األعيانوفي  

أثري الدين أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بـن يوسـف بـن حيـان األندليسـ الغرنـاطي, ولـد سـنة )  ٣(
سري واحلديث والتاريخ واألدب, مكثر من التصـنيف, هـ, نحوي عرصه, إمام يف القراءات والتف٦٥٤

البحر املحيط يف التفسري, وخمترصه النهر, وإحتاف األريـب بـام يف القـرآن مـن غريـب, : فمن مصنفاته
والتذييل والتكميل يف رشح التسهيل, وعقد الآليل يف القـراءات وهـي عـىل وزن الشـاطبية وقافيتهـا, 

 .هـ٧٤٥تويف سنة . وغريها
 ).٢/٢٨٧(, طبقات املفرسين للداودي )٦/٥٨(, الدرر الكامنة )٥/١٧٥(بالوفيات  الوايف  

 ).٣/٣٧٧(البحر املحيط ) ٤(
 ).٧/٣٤(البحر املحيط ) ٥(
رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن عادل احلنبيل الدمشقي, إمام عامل, مفرس فاضل, صنف التفسري )  ٦(

, وهو من أحسن التفاسـري, شـحنه بـأنواع قواعـد العربيـة, )اللباب يف علوم الكتاب: (الكبري املسمى
= 



 

 
١٤٧ 

 .IQH»والتأسيس فحمله عىل التأسيس أوىل
أن النص من كتاب اهللا, : أن املقرر يف األصول«: −رمحه اهللا−ويذكر اإلمام الشنقيطي   

, وجب محله عىل التأسيس, وال جيوز محله ملسو هيلع هللا ىلص  وسنة رسوله  إذا احتمل التأسيس والتأكيد معاً
 .IRH»عىل التأكيد إال لدليل جيب الرجوع إليه

هلذه القاعدة ما جاء يف تفسريه لقوله  −رمحه اهللا− أمثلة تطبيق اإلمام ابن كثري ومن   
Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  } : تعاىل

   _   ̂ ]  \  [Z  Y  X    W  V             U  T  S  Rz ISH. 
ملعنى املغاير لألول, وذكر هذا اإلهباط الثاين ملا تعلق به ما بعده من ا«: حيث يقول  

بل اإلهباط األول من اجلنة : وقال آخرون. قَم قَم: وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير, كام تقول
إىل السامء الدنيا, والثاين من سامء الدنيا إىل األرض والصحيح األول واهللا تعاىل أعلم بأرسار 

 .ITH»كتابه
يس معنى جديد عىل القول بالتأكيد; القول الذي فيه تأس حَ جَّ رَ  − رمحه اهللا–فنجد أنه   

 .عليه الكالم ألن التأسيس هو األصل, وأوىل ما حيمل

  ـــــــــــــــــ
= 

وشتى العلوم املتعلقة بالتفسري, وله حاشيه عىل املحرر يف الفقـه, ال يعـرف تـاريخ والدتـه وال وفاتـه, 
هـ; ألنه وجد نسخه خطية من تفسريه كتب يف آخر تفرسـ سـورة ٨٨٠ولكن ذكر الزركيل أنه تويف بعد

 .هـ, فهو من علامء القرن التاسع٨٨٠رمضان ١٥طه أنه فرغ من تفسريها يف 
 , هدايـة العـارفني)٥/٥٨(للـزركيل  , األعـالم٤١٨طبقات املفرسين ألمحد بن حممد األدنـه وي ص  

)١/٧٩٤.( 
 ).١١/١٢(اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ).٦/٦٩٢(أضواء البيان ) ٢(
 ).٣٩−٣٨(سورة البقرة, ) ٣(
 ).١/٢٤٤(تفسري القرآن العظيم ) ٤(



 

 
١٤٨ 

بني بني آدم العداوة فكل من اإلهباطني متعلق به حكم غري حكم اآلخر, فعلق باألول   
وإبليس مما يُشعر بأن الدنيا دار ابتالء, ومؤقتة ال خلود فيها, بينام علق الثاين بإتيان اهلد مما 

 .IQHشعر بأهنم أهبطوا للتكليف فمن اتبع اهلد فقد نجا ومن أعرض عنه فقد هلك ي
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قد تنزل اآلية القرآنية لسبب ما, ولكن هذا السبب ال يقرص داللتها عىل احلادثة التي   

انطبق عليه سياق اآلية نزلت بسببها, بل يدخل فيها كل من اتصف هبذا الوصف, و
 .IRH»فخصوص السبب عمدة يف فهم املعنى, وعموم اللفظ عمدة يف حكم اآلية«

أن رجالً أصاب من امرأة قبلة, فأتى  − ريض اهللا عنه− فقد جاء يف حديث ابن مسعود   
z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   } : فذكر ذلك له, فأنزلت عليهملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

   ̈ §  ¦¥  ¤  £  ª        ©z ISH. 
َ هذه? قال: قال الرجل    .ITH»للناس كافة«: ويف رواية »ملن عمل هبا من أمتي«: أَيلِ
اعترب داللة العموم من اللفظ ملسو هيلع هللا ىلص فاآلية وإن كانت نزلت يف سبب خاص إال أن النبي   
 .والسياق

 ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٩−١/٥٧٨( وابن عادل احلنبيل ,)١/١٩٠( وابن عطية ,)١/٧٣( تفسري البيضاوي: ينظر) ١(
 .٤٩ص حممد الربيعة. أثر السياق القرآين يف التفسري, دراسة نظرية تطبيقية عىل سوريت الفاحتة والبقرة د )٢(
 .١١٤: سورة هود) ٣(
 .٨٣سبق خترجيه يف ص )  ٤(



 

 
١٤٩ 

عندما  −ريض اهللا عنه− وعىل هذا التطبيق جر عمل الصحابة, فهذا كعب بن عجرة   
َّ خاصة, وهي لكم عامة«: سئل عن آية فدية األذ يف احلج قال  .IQH»نزلت يفِ

أن اآلية كانت قد تنزل لسبب من األسباب, ويكون «: −رمحه اهللا−ويقول ابن جرير   
 .IRH»احلكم هبا عاماً يف كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت فيه

معني إن كانت أمراً وهنياً فهي  فاآلية التي هلا سبب«: − رمحه اهللا− ويقول ابن تيمية   
متناولة لذلك الشخص ولغريه ممن كان بمنزلته, وإن كانت خرباً بمدح أو ذم فهي متناولة 

 .ISH»لذلك الشخص وغريه ممن كان بمنزلته أيضاً 
وقرص عمومات القرآن عىل «: وير بطالن قرص اآليات عىل أسباب نزوهلا فيقول  

لم أن شيئاً منها مل أسباب نزوهلا باطل, فإن عامة ا آليات نزلت بأسباب اقتضت ذلك, وقد عُ
 .ITH»يقرص عىل سببه

وقد عرفت مراراً أن خصوص السبب ال ": − رمحه اهللا– IUHاإلمام النيسابوري ويقول
@IVHN"ينايف عموم احلكم @

 ـــــــــــــــــ
فمن كان منكم مريضا أو بـه أذ مـن  ":باب قوله تعاىل ,يف كتاب التفسرييف صحيحه, رواه البخاري ) ١(

جواز حلـق الـرأس للمحـرم إذا ",  ومسلم يف صحيحه, يف كتاب احلج, باب )٤٥١٧(برقم  "رأسه
 ).١٢٠١(, برقم  "كان به أذ, ووجوب الفدية حللقه, وبيان قدرها

 ).١٤/١٦٥( جامع البيان) ٢(
 ).١٣/٣٣٩(الفتاو جمموع ) ٣(
 ).١٥/٣٦٤( نفس املصدر السابق) ٤(
األعرج, عامل فاضـل : نظام الدين احلسن بن حممد بن احلسني الشهري بابن القمي النيسابوري, ويقال له)  ٥(

ى غرائب القـرآن ورغائـب الفرقـان, : مفرس, وله اشتغال باحلكمة والرياضيات, صنّف التفسري املسمّ
 .ف, وغريهاولب التأويل, ورشح الشافية يف الرص

 ).٢/٢١٦(للزركيل  , األعالم٤٢٠طبقات املفرسين لألدنه وي ص  
 )٦/٢٩٦(غرائب القرآن ورغائب الفرقان )  ٦(



 

 
١٥٠ 

 هتفسري قولهلذه القاعدة يف تفسريه ما جاء يف  − رمحه اهللا− ومن أمثلة تطبيق ابن كثري   
̀ } : تعاىل   _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  UzIQHL@

والصحيح أن اآلية عامة, وإن صح أهنا «: حيث قال بعد أن أورد الروايات يف سبب النزول
وردت عىل سبب خاص, فاألخذ بعموم اللفظ ال بخصوص السبب عند اجلامهري من العلامء, 

 .IRH»واخليانة تعم الذنوب الصغار والكبار الالزمة واملتعدية
@ @
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األصل يف كالم العرب اإلتيان به عىل ترتيبه, وقد حييد العرب عن هذا األصل تفنناً   

, ولكن ال بد هلم من ITH"داللة عىل متكنهم يف الفصاحة وملكتهم يف الكالم, وانقياده هلم"و
 .ترك دليل عىل التقديم والتأخري سواء من سياق الكالم أو قرينة احلال

آلية من القرآن بني قائل بالتقديم والتأخري وقائل وإذا اختلف املفرسون يف تفسريهم ل  
وهو − فحينئذٍ ال يرتك األصل  − وال مانع من احلمل عىل أصل الرتتيب−بأصل الرتتيب 

احلمل عىل أصل الرتتيب مع وجود القرينة عىل التقديم , بل يقال به, وإذا امتنع −الرتتيب
والتأخري فال مانع من القول به, فللتقديم والتأخري أسباب, ليس هنا موطن ذكرها, وإنام يف 

 .IUHكتب علوم القرآن وكتب البالغة

 ـــــــــــــــــ

 .٢٧: سورة األنفال) ١(
 ).٤/٤١( القرآن العظيم تفسري) ٢(
 ).٢/٤٥١(, وقواعد الرتجيح ١١١ينظر فصول يف أصول التفسري ص) ٣(
 ).٣/٢٣٣(الربهان للزركيش ) ٤(
 ).٣/٢٣٣(ينظر مجلة منها يف الربهان يف علوم القرآن للزركيش ) ٥(



 

 
١٥١ 

 :ونصوص العلامء يف تقرير هذه القاعدة كثرية جداً منها  
وال وجه لتقديم يشء من كتاب اهللا عن «: − رمحه اهللا− ما قاله اإلمام ابن جرير الطربي  −١

 .IQH »موضعه أو تأخريه عن مكانه إال بحجة واضحة
 فالتقديم والتأخري إنام يكون إذا مل جيز «: − رمحه اهللا−  IRHوقال اإلمام أبو جعفر النحاس −٢

 .ISH»غريمها
خري جماز, فال يستعمل إال والتقديم والتأ«: −رمحه اهللا−  ITHوقال اإلمام أبو عمرو الداين −٣

 .IUH»بتوقيف أو دليل قاطع

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣/٣٥١( جامع البيان) ١(
أبو جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل بن يـونس املـرادي النحـاس املرصـي, يعـرف بالنحـاس أو ابـن )  ٢(

ىل املرادي, مفرس نحوي لغوي أديب, اشتغل بالتصنيف يف علوم القرآن واألدب, فـزادت تصـانيفه عـ
, منها إعراب القرآن, ومعاين القرآن, والناسخ واملنسوخ, والقطع واالئتنـاف, والكـايف : مخسني مصنفاً

 .هـ٣٣٨هـ, وقيل٣٣٧تويف غرقاً يف نيل مرص سنة . يف علم العربية,ورشح املعلقات, وغريها
فرسـين , طبقـات امل)١١/٢٢٢(, البداية والنهايـة)١/٩٩(, وفيات األعيان)١/٦١٧(معجم األدباء  

 ).١/٦٨(للداودي
 .١٧٥القطع واالئتالف ص) ٣(
أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد األموي موالهم, القرطبي الداين املالكي, كـان يعـرف يف )  ٤(

هــ, وقيـل ٣٧٢زمانه بابن الصرييف, ثم عرف بعد ذلك بأيب عمـرو الـداين; لنزولـه دانيـة, ولـد سـنة 
: ديّن فاضل ورع, مصنفاته يف غاية احلسن واإلتقـان, فمنهـا حمدث, هـ, إمام فاضل مقرئ مفرس٣٧١

جامع البيان يف القـراءات السـبع, والتيسـري يف القـراءات السـبع, والوقـف واالبتـداء, واملحتـو يف 
 .هـ٤٤٤تويف سنة . القراءات الشواذ, واألرجوزة يف أصول السنة, وغريها

, الـديباج املـذهب )١/٥٠٣(بقات القراء البـن اجلـزري, غاية النهاية يف ط)٣/٤٨٥(معجم األدباء   
 .١٨٨البن فرحون ص

 .٢٤٥واالبتداء ص وقفاملكتفي يف ال) ٥(



 

 
١٥٢ 

الكالم إذا استقام من غري تغيري النظم, مل جيز «: −رمحه اهللا−قال اإلمام فخر الدين الرازي  −٤
 .IQH»املصري إىل التقديم والتأخري

التقديم والتأخري عىل خالف األصل, «: − رمحه اهللا− وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  −٥
إقرار الكالم عىل نظمه وترتيبه, ال تغيري ترتيبه, ثم إنام جيوز فيه التقديم والتأخري  فاألصل

 .IRH»مع القرينة, أما مع اللبس فال جيوز; ألنه يلتبس عىل املخاطب
يف معرض ذكره ألوجه الرتجيح بني أقول −رمحه اهللا− وقال اإلمام ابن جزي الكلبي  −٦

 .ISH»إال أن يدل دليل عىل التقديم والتأخريمحل الكالم عىل ترتيبه «: املفرسين
تقرر يف األصول وجوب احلمل عىل بقاء الرتتيب «: − رمحه اهللا−وقال اإلمام الشنقيطي  −٧

 .ITH»إال لدليل
 .ومن أمثلة تطبيق ابن كثري رمحه اهللا هلذه القاعدة  
 Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É } : قوله يف تفسريه لقوله تعاىل  

  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
   èz IUH. 

هلم . (هذا من املقدم واملؤخر ç  æ  å  ä  ã  â  áz  } : قال عكرمة«  
 ).عذاب شديد يوم احلساب بام نسوا

 .هلم عذاب شديد بام تركوا أن يعملوا ليوم احلساب: وقال السدي  
 .IVH »هر اآليةوهذا القول أمشى عىل ظا  

 ـــــــــــــــــ

 .)١٢/١٠٧(مفاتيح الغيب ) ١(
)٢ ( جمموع الفتاو)١٦/٢١٨.( 
 ).١/٩(التسهيل ) ٣(
 .بترصف يسري –) ٦/٥١٦(أضواء البيان ) ٤(
 .٢٦: سورة ص) ٥(
 .)٧/٦٣( القرآن العظيم تفسري) ٦(



 

 
١٥٣ 

مل يلجأ إىل القول بالتقديم والتأخري مع إمكان احلمل عىل أصل  −رمحه اهللا− فنجد أنه   
 .− رمحه اهللا−قول السدي  حَ جَّ الرتتيب, ولذلك رَ 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

ÉibÛa@szj½a@ @

†yaìÛa@ÖbîÛa@¿@ŠöbàšÛa@ÉuŠß@…b¤a@Ý•þa@IQHN 

 

آين جمموعة من الضامئر حيتمل رجوعها إىل إذا وردت يف اآلية القرآنية أو املقطع القر  
أكثر من مرجع, ويمكن رجوعها إىل مرجع واحد, فاألوىل احتاد مرجعها جتنباً لتفكيك النظم 

 .وتشتيته
H  }: تعاىلمن فرق بني مرجع الضامئر يف قوله  − رمحه اهللا− وقد عاب الزخمرشي   

V    U  T     S  R  Q  P  O      N  M   L  K  J  I z IRH ًوجعله تنافرا ,
 :ينايف إعجاز القرآن; فقال

 ـــــــــــــــــ

 ,١٢١−١٢٠وفصــول يف أصــول التفســري ص ,)٢/٢٨٤(, واإلتقــان )٣٨−٤/٣٥(الربهــان : ينظــر) ١(
 .)١/٤١٤(, وقواعد التفسري )٦١٦−٢/٦١٣(وقواعد الرتجيح 

 .٣٩جزء من اآلية : سورة طه) ٢(



 

 
١٥٤ 

والضامئر كلها راجعة إىل موسى, ورجوع بعضها إليه, وبعضها إىل التابوت فيه «  
املقذوف يف البحر هو التابوت, وكذلك امللقى : فإن قلتَ . هجنة; ملا يؤدي إليه من تنافر النظم

حتى ! هو موسى يف جوف التابوت? املقذوف وامللقى: ما رضك لو قلتَ : قلتُ . إىل الساحل
ال تفرق الضامئر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن, والقانون الذي وقع عليه 

 .IQH»التحدي ومراعاته أهم ما جيب عىل املفرس
د اإلمام الزركيش    إذا اجتمع ضامئر, فحيث «: هلذه املسألة فقال −رمحه اهللا− وقد قعّ

 .IRH»أوىل من عودها ملختلفأمكن عودها لواحد فهو 
 .يمثل هلا − رمحه اهللا−ثم أخذ   
   ITH»اإلتقان«فقد ذكر هذه القاعدة يف كتابه  −رمحه اهللا−  ISHومثله اإلمام السيوطي  

ثم أخذ يف التمثيل هلا وذكر بعض  »األصل توافق الضامئر يف املرجع حذراً من التشتيت«: قائالً 
 .األمثلة اخلارجة عن هذا األصل

نِ الكالم  − رمحه اهللا−  IQHونظم الكفوي   وْ هذه القاعدة بعد أن ذكرها, وأنه ال بد من صَ
 :الضامئر الذي خيل بحسن النظام, قائالً  تفكيكالكالم الفصيح عن 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٤٣٣(الكشاف )  ١(
 ).٤/٣٥(الربهان ) ٢(
يب بكر بن حممد اخلضريي السيوطي الشافعي, ولد سنة جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن الكامل أ)  ٣(

هـ, وكان يلقـب بـابن الكتـب, متفـنن بـرع يف التفسـري وعلـوم القـرآن واحلـديث والفقـه ٨٤٩سنة 
الـدر املنثـور يف : واألصول واللغة والنحو, مكثر جدا من التـأليف, ومؤلفاتـه كثـرية الفائـدة, فمنهـا

قرآن, واإلكليل يف استنباط التنزيل, والتحبـري يف علـوم التفسـري, التفسري باملأثور, واإلتقان يف علوم ال
تفـرغ بعـد األربعـني للعبـادة والتـأليف, تـويف . واجلامع الكبري, واجلامع الصغري يف احلديث, وغريها

 .هـ٩١١سنة
, البدر الطلع ملحاسن )١/٣٦٥(, وطبقات املفرسين لألدنه وي )١/٣٣٥(حسن املحارضة للسيوطي  

 .٣٣٧رن السابع صمن بعد الق
)٥٦٣−١/٥٦٢()  ٤( 



 

 
١٥٥ 

 

إىل ما خيل النظم فاحذر من  إن كان تفكيك الضامئر مفضياً 
 كذا سابقاً منها بباق فقد أخلبأن خالف األطراف وسط 
 بباق كذا لآلخر اسمع فال حتل وأما إذا كان اخلالف ألول
 IRHأمل تر أن اهللا قد بني العمل دليلك يف حسن النظام وصية

 

وقد اعتمد هذه القاعدة وقررها كثري من املفرسين; كالطربي والزخمرشي وابن عطية   
 .ISH− رحم اهللا اجلميع− وأيب حيان وابن جزي الكلبي والشنقيطي وغريهم 

 :عىل هذه القاعدة − رمحه اهللا−ومن أمثلة تطبيق اإلمام ابن كثري   
z  yx  w   v  u   t  s  r  q  p   }  :ما جاء يف تفسريه لقوله تعاىل  

�  ~  }  |  {zITH قال ابن جرير«: حيث قالIUH  : اختلف أهل التأويل يف
يعني بعيسى  v  u   t  s  r  q  pz} معنى ذلك, : معنى ذلك, فقال بعضهم

{x  wz يعني قبل موت عيسى«@IVH. 

  ـــــــــــــــــ
= 
له كتاب الكليات وكتب أخـر  ,احلنفي الكفوي القريمي احلسيني موسى بن أيوب البقاء أبوالقايض )  ١(

 هبـا فتـويف اسـتانبول إىل وعاد, وببغداد وبالقدس, برتكيا,) اكف( يف القضاء وويل عاشباللغة الرتكية, 
 .خالد تربة يف ودفن ,هـ١٠٩٤سنة 

 ).١/٢٩(, هداية العارفني )٢/٣٨( الم للزركيلاألع
 .٥٦٩الكليات ص) ٢(
 .فقد ذكر أمثلة عىل اعتامد هؤالء العلامء هلذه القاعدة) ٦١٦−٢/٦١٣(ينظر قواعد الرتجيح ) ٣(
 .١٥٩: سورة النساء)  ٤(
 )٧/٦٦٤(جامع البيان )  ٥(
 ).٤/٤٥٣( القرآن العظيم تفسري)  ٦(



 

 
١٥٦ 

 −إن شاء اهللا− وهذا هو القول احلق, كام سنبينه بعد بالدليل القاطع «:  ثم قال ابن كثري  
 .IQH»وبه الثقة وعليه التكالن

وقال :  IRHقال ابن جرير«:  فقال − رمحه اهللا−ثم نقل حكاية بقية األقوال عن ابن جرير   
قبل موت الكتايب, وقال  x  w   v  u   t  s  r  q  pz }معنى ذلك : آخرون
 .ITH»قبل موت الكتايب ملسو هيلع هللا ىلصوإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن بمحمد : معنى ذلك:  ISHآخرون

لَ عليه فقال −ثم نقل ترجيح ابن جرير رمحه اهللا   هُ ودلَّ دَ :  IUHثم قال ابن جرير«:  وأيَّ
هو أنه ال يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول وأوىل هذه األقوال بالصحة القول األول, و

 .−عليه السالم–أي قبل موت عيسى : إال آمن به قبل موته −عليه السالم− عيسى 
هو الصحيح; ألنه املقصود من  − رمحه اهللا−وال شك أن هذا الذي قاله ابن جرير   

سلم هلم من سياق اآلي يف تقرير بطالن ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه, وتسليم من 
النصار اجلهلة ذلك, فأخرب اهللا أنه مل يكن األمر كذلك, وإنام شبه هلم فقتلوا الشبيه وهم ال 
يتبينون ذلك, ثم قال إنه رفعه إليه, وإنه باقٍ حي, وإنه سينزل قبل يوم القيامة, كام دلت عليه 

هل الكتاب حينئذٍ وال فأخربت هذه اآلية الكريمة أنه يؤمن به مجيع أ... األحاديث املتواترة 
w   v  u   t  s  r  q  p  } : يتخلف عن التصديق به واحد منهم, وهلذا قال

xz   أنه قُتل أي قبل موت عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصار
لب  .IVH»وصُ

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٤٥٤( نفس املصدر السابق)  ١(
 ).٧/٦٦٧(جامع البيان )  ٢(
 ).٧/٦٧١(نفس املصدر السابق )  ٣(
 )٤٥٥−٤/٤٥٤(تفسري القرآن العظيم  )٤(
 .نقل معنى كالمه ال نصه −رمحه اهللا–, وابن كثري )٧/٦٧٢(جامع البيان )  ٥(
 ).٤/٤٥٥( القرآن العظيم تفسري)  ٦(



 

 
١٥٧ 

علّل ترجيحه بأن سياق اآليات يف تقرير بطالن ما ادعته اليهود  − رمحه اهللا− فنجد أنه   
 .− عليه السالم− النصار من قتل عيسى وصلبه, فالضامئر كلها راجعة إىل عيسى وجهلة 

`  h  g   f  e  d  c  b  a  } : وهذا ما سار عليه يف تفسري اآليات  

  _  ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j  i
 r  q  p  o   n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c  b   a`   u   t  s

  �  ~  }  |  {   z  yx  w   vz IQH. 
 

åßbrÛa@szj½a@ @

ì×ˆß@lŠÓþ@àšÛa@…ìÇ@Ý•þa@ñ†ÇbÓ@‰@ÙÛ‡@Òý@óÜÇ@ÝîÛ†Û@üg@IRH@ @

 
فالراجح هو القـول الـذي يعيـد  ,إذا اختلف املفرسون يف مرجع الضمري يف آية قرآنية  

@ISH.الضمري ألقرب مذكور ما مل يرد دليل بخالفه; ألنه األصل @

@والضـمري يف لغـة العـرب راجـع إىل أقـرب" :−رمحـه اهللا– ITHيقول اإلمام ابن حـزم  

@IQHN"مذكور @

 ـــــــــــــــــ

 .١٥٩−١٥٧: سورة النساء) ١(
 ).٢/٦٢١(قواعد الرتجيح : انظر )٢(
 . يف مسألة تنازع قواعد الضامئر مع بعضها يف املثال الواحد) ٦٨ـ١/٦٦(قواعد الرتجيح : انظر )٣(
الوزير أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بـن حـزم الفـاريس األصـل, ثـم األندليسـ القرطبـي اليزيـدي )  ٤(

ألخـذ بظـاهر النصـوص يف إىل القول بنفي القياس كله, واألخذ بظـاهر الـنص, ومل يلتـزم ا موالهم 
العقيدة بل كان مـن أشـد النـاس تـأويال يف بـاب األصـول وآيـات الصـفات وأحاديثهـا, أكثـر مـن 

املجىل يف الفقه, واملحىل رشح املجىل باحلجج واآلثار, واإلمالء يف رشح املوطـأ, : التنصانيف فمن ذلك
 .هـ٤٥٦سنةتويف  .وغريها ,واإلمجاع

= 



 

 
١٥٨ 

والضمري يعـود إىل القريـب إذا مل يكـن ": −رمحه اهللا−سالم ابن تيمية ويقول شيخ اإل  
 .IRH"هناك دليل عىل خالف ذلك

األصـل يف  ": يف معرض ذكـره لقواعـد الضـامئر −رمحه اهللا−ويقول اإلمام الزركيش   
 .ISH"الضمري عوده ألقرب مذكور

وعـود الضـمري إىل أقـرب مـذكور  ":−رمحـه اهللا−ويقول اإلمام ابـن عـادل احلنـبيل   
 .ITH"واجب

هـذه القاعـدة يف معـرض ذكـره لقواعـد الضـامئر  −رمحه اهللا−وذكر اإلمام السيوطي   
 IUHN "األصل عوده عىل أقرب مذكور ": قائالً 

والقاعـدة يف الضـامئر أن تعـود إىل ": −رمحـه اهللا−الرمحن السـعدي وقال اإلمام عبد   
 .IVH"أقرب مذكور

إال بـدليل , أن الضمري يرجع إىل أقرب مـذكور": −رمحه اهللا−وذكر اإلمام الشنقيطي   
@IWHN"صارف عن ذلك جيب الرجوع إليه  @

  ـــــــــــــــــ
= 

, البدايـة )١٨/١٨٤(, سري أعـالم النـبالء)٣/٣٢٥(, وفيات األعيان)٣/٥٤٦(انظر معجم األدباء   
 ).١٢/٩١(والنهاية 

 ).٧/٤٠٤(اإلحكام يف أصول األحكام   )١(
)٢(    جمموع الفتاو)١٥/١١٢.( 
 ).٤/٣٩(الربهان يف علوم القرآن   )٣(

  ).٤/٣٣٨(اللباب يف علوم  الكتاب  )٤(
 ).٢/٢٨٤(اإلتقان يف علوم القرآن  )٥(
 ).٣/١٤١٥(تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم  املنان )  ٦(
 ).٤/٢٤٦(أضواء البيان   )٧(



 

 
١٥٩ 

حَ بناءً عىل هذه القاعدة كثري من املفرسـين   جَّ والـرازي @ةوابـن عطيـ@كـالطربي: وقد رَ
 .IQHوغريهم@−رمحهم اهللا–وابن جزي الكلبي @وأيب حيان@والقرطبي

 :هلذه القاعدة −رمحه اهللا−ومن أمثلة تطبيق اإلمام ابن كثري 
^  _ ̀   f  ed  c  ba   } : مــا جــاء يف تفســريه لقولــه تعــاىل

  u  t  sr  q  p   o  n  m  l  k  ji  h  g
 ̀ _  ~   }  |{  z  y  x   w  v zIRH

 :, حيث يقول 
ــه " ــة هــذه يف وقول ــه مــن وهــدينا: أي l  kz }: الكريمــة اآلي m  }  ذريت

 nz ,ابـن اختيار وهو. ظاهر :املذكورين أقرب ألنه ;"نوح" إىل الضمري وعود اآلية 
 لكـن حسن, أجله من الكالم سبق الذي ألنه ;"إبراهيم" إىل وعوده ,عليه إشكال وال جرير,

 اللهـم آزر; بن مادان أخيه ابن هو بل ,"إبراهيم" ذرية من ليس فإنه ,"لوط" ذلك عىل شكليُ 
¨  ©  ª  »  ¬  ®     } :تعـاىل قولـه يف كام تغليبًا, الذرية يف دخل إنه: يقال أن إال

  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿zISH, اً تغليب آبائه يف ودخل عمه, فإسامعيل"ITHN@ @

ـ وحـاولَ , ألنه املحكـي عنـه استحسن عود الضمري إلبراهيم  −رمحه اهللا−فهو   لَّ حَ
ألنـه أقـرب  إال أنـه اسـتظهر عـود الضـمري عـىل نـوح , اإلشكال الوارد عىل هذا القول

َ وبَ , مذكور  . أنه ال إشكال عليه نيَّ
 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٦٢٤(ينظر تطبيقاهتم يف كتاب قواعد الرتجيح عند املفرسين )  ١(
 .٨٥−٨٤: سورة األنعام)  ٢(
 .١٣٣: سورة البقرة)  ٣(
 ).٢٩٨−٣/٢٩٧(تفسري القرآن العظيم  )٤(



 

 
١٦٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ @

ÉbnÛa@szj½a@ @

⁄bi@ÞìÔÛa@óÜÇ@â†Ôß@ÞýÔnübi@ÞìÔÛa@êË@ëc@Öbî@åß@ÝîÛ†Û@üg@L‰bà™IQHN@ @
 
 

عدم اإلضامر,  − كالم اهللا سبحانه وتعاىل: السيام أرشف الكالم− األصل يف كل كالم   
 .إال أن يدل السياق أو احلال عليه

 جيوز يف املوضع الذي يدلُّ إنام": فعن تقدير املحذو −رمحه اهللا− يقول اإلمام الطربي   
, فأما يف −وإن مل يُذكر–يه, ويفهم السامع أنه مراد به الكالم ظاهر الكالم عىل حاجته إل

عٍ أنه مراد فيه  .IRH"ااألماكن التي ال داللة عىل حاجة الكالم إليه, فال وجه لدعو مدَّ

 ـــــــــــــــــ

سالته أثـر السـياق القـرآين يف الربيعة يف رحممد . دالسياق ذكره  دُ يْ , وقَ )٢/٤٤١(انظر  قواعد الرتجيح ) ١(
 .١٢١فصول يف أصول التفسري ص: , وانظرالتفسري

 ).٤/٤٢٨(جامع البيان )  ٢(



 

 
١٦١ 

 .IQH»اإلضامر خالف األصل«: − رمحه اهللا−ويقول اإلمام الفخر الرازي   
: غريه, ولكن برشوط منهاوقد حييد العرب عن هذا األصل ألسباب كاالختصار و  

 .IRH»أن يكون يف الكالم املذكور داللة عىل الكالم املحذوف وهذه الداللة إما مقالية أو حالية«
بنيِّ هذا اإلمام العز بن عبد السالم    والعرب ال حيذفون ما ال «: بقوله − رمحه اهللا− ويُ

رض وضع الكالم من اإلفادة داللة عليه, وال وصلة إليه; ألن حذف ما ال داللة عليه منافٍ لغ
 .ISH»واإلفهام

 
 

إنك جتد يف «:  عن حذوف القرآن فيقول −رمحه اهللا−ويتكلم اإلمام الطاهر بن عاشور   
, ولكنك ال تعثر عىل حذف خيلو الكالم من دليل عليه من لفظ  كثري من تراكيب القرآن حذفاً

 .ITH»أو سياق
−ليها, فيقول اإلمام أبو حيان األندليس وألمهية هذه القاعدة نص كثري من العلامء ع  
متى أمكن محل الكالم عىل غري إضامر وال افتقار, كان أوىل أن يسلك به اإلضامر «: − رمحه اهللا
 .IUH»واالفتقار

ها اإلمام ابن جزي الكلبي    من قواعد الرتجيح بني أقوال  − رمحه اهللا− وقد عدّ
: ني أقوال املفرسين يف مقدمة تفسريهاملفرسين, فيقول يف معرض ذكره لوجوه الرتجيح ب

 .IVH»تقديم االستقالل عىل اإلضامر, إال أن يدل دليل عىل اإلضامر: احلادي عرش«
إذا دار األمر بني احلذف وعدمه, كان احلمل «: − رمحه اهللا− ويقول اإلمام الزركيش   

 .IQH«IRHعىل عدمه أوىل; ألن األصل عدم التغيري
 ـــــــــــــــــ

 .)٢/١١٩(الكبري أو مفاتيح الغيب للرازي  تفسريال) ١(
 .بترصف يسري –) ١١٢−٢/١١١(الربهان ) ٢(
 .٢ص ازإلشارة إىل اإلجيا) ٣(
 ).١/١١٩(مقدمة التحرير والتنوير ) ٤(
 .) ١/١٥٩(لبحر املحيط ا) ٥(
 ).١/٩(التسهيل ) ٦(



 

 
١٦٢ 

 :هلذه القاعدة − رمحه اهللا−  ومن أمثلة تطبيق ابن كثري  
, حيث أورد كالم أهل العلم يف تفسريها Az ISH} : ما جاء يف تفسريه لقول اهللا تعاىل

دلت عىل املحذوف من بقية الكلم كقول  Az} وأن ) قىض اهللا(قيل املراد «: وكان مما أورده
 :الشاعر

 ITH« IUHال حتسبن أنا نسينا اإلجيافق:قفي فقالت:قلت هلا
ويف هذا التفسري نظر; ألن احلذف يف الكالم إنام يكون إذا دل «:  فعلق بعد ذلك قائالً   

 . IVH »دليل عليه, ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا احلرف
إذا دار األمر بني قلة املحذوف «: ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخر وهي: قلت  

 .IWH»وكثرته كان احلمل عىل قلته
لتقل خمالفة «: هلذا الفرع بقوله − رمحه اهللا−  IXHم ابن هشام األنصاريوعلّل اإلما  
 .IQH»األصل

  ـــــــــــــــــ
= 
 ., واهللا أعلم"التقدير": , ولعله خطأ مطبعي صوابه"التغيري"كذا ) ١(
 ).٤/١٣٧(, )٢/٨٧(, وينظر أضواء البيان )٣/١٠٤(الربهان   )٢(
 .١جزء من اآلية : سورة ق) ٣(
, ورشح شـواهد الشـافية )٥/١٤٤(ينظـر األغـاين أليب الفـرج األصـبهاين . د بـن عقبـةرجز للوليـال)  ٤(

)٤/٢٧١.( 
 ).٣٩٥−٧/٣٩٤( القرآن العظيم تفسري) ٥(
 .Az  } وينظر تفسريه لآلية األوىل من سورة البقرة , )٧/٣٩٥(املرجع السابق ) ٦(
 ).٣/١٠٤(الربهان للزركيش ) ٧(
 بن يوسف بـن أمحـد بـن هشـام األنصـاري املرصـي احلنـبيل, ولـد سـنة مجال الدين أبو حممد عبد اهللا)  ٨(

هـ, وكان يف بداية أمره شافعيا ثم حتنبل, فحفظ خمترص اخلرقي دون أربعة أشهر, وذلك قبل موته ٧٠٨
: بخمس سنني, وهو نحوي لغوي فاضل, أتقن العربية ففاق األقران, بل والشيوخ, قال ابـن خلـدون

, .هــ.ابن هشام, أنحى من سـيبويه أ: نسمع أنه ظهر بمرص عامل بالعربية يقال له مازلنا ونحن باملغرب
= 



 

 
١٦٣ 

Š‘bÈÛa@szj½a@ @
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 .إذا وجد يف اآلية القرآنية حذف وإضامر فأوىل التقديرات فيها هو ما يوافق السياق  
من  − أي القرآن–ال يقدر فيه «: − رمحه اهللا− يقول اإلمام العز بن عبد السالم   

 .ISH»املحذوفات إال أحسنها وأشدها موافقة وماليمة للسياق
 :هلذه القاعدة − رمحه اهللا−ومن أمثلة تطبيق اإلمام ابن كثري   
 :, حيث يقولa   ̀ _z ITH   } : ما جاء يف تفسري قوله تعاىل  
 لَّ ف إليه عن ذكر املضاف, وقد دَ اكتفى باملضا. رصاط املغضوب عليهمغري  :أي "  

̂   } : تعاىل وهو قوله ,الكالمعليه سياق    ]  \  [  Z  Y  X   WzIUH ثم ,
 .a   ̀ _z " IVH   } : قال تعاىل

 .ملناسبته وموافقته للسياق »رصاط«فنجد أنه قدر املحذوف بـ   
 

  ـــــــــــــــــ
= 

مغني اللبيب عن كتب األعاريب, اشتهر يف حياته وأقبل الناس عليه, والتوضـيح عـىل : ومن مصنفاته
 .هـ ٧٦١تويف سنة . األلفية, وقطر الند, وغريها

 ).٢/٦٨(ويني والنحاة , بغية الوعاة يف طبقات اللغ)٣/٩٣(الدرر الكامنة   
 ).٦/٣٧١(» مغني اللبيب«)  ١(
 ).٢/٤٤٤(قواعد الرتجيح : انظر) ٢(
 .٢٢٠اإلشارة إىل اإلجياز ص) ٣(
 .٧جزء من اآلية : سورة الفاحتة) ٤(
 .٧وجزء من اآلية , ٦اآلية : سورة الفاحتة)  ٥(
 ).١/١٤٢( القرآن العظيم تفسري) ٦(



 

 
١٦٤ 
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قد تتنازع اآلية القرآنية إعرابات خمتلفة, كلها حمتملة من جهة العربية, فال نعتربها   

كلها, بل نعترب منها ما وافق السياق القرآين, فاإلعراب فرع من املعنى, يقول اإلمام عبدالقاهر 
, فليس كل ما ISH"يف احلقيقة معنى ال لفظاإلعراب ": مبيناً أمهيته −رمحه اهللا– IRHاجلرجاين

 .صح من جهة العربية يصح من جهة التفسري
يتفطن  وينبغي أن«: مقرراً ومؤصالً هلذه القاعدة −رمحه اهللا−يقول اإلمام ابن القيم   

ويفرس بمجرد االحتامل  − عز وجل−هنا ألمر ال بد منه, وهو أنه ال جيوز أن حيمل كالم اهللا ها
ايب الذي حيتمله تركيب الكالم ويكون الكالم  به له معنى ما, فإن هذا مقام النحوي اإلعر

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٦٣٥(ينظر قواعد الرتجيح ) ١(
 ,نحويالشافعي, شيخ العربية, وهو مفرس بالغي اجلرجاين  الرمحن عبد القاهر بن عبد هو أبو بكر)  ٢(

فأخذ ما وجد وعبد القاهر ينظر ومل  ,وهو يف الصالة دخل عليه لصٌّ  قانعاً  كان ورعاً  أشعري,تكلم م
, وأرسار البالغة, املغني يف رشح اإليضاح, واملقتصد يف رشح اإليضاح: , من مصنّفاتهيقطع صالته

 .هـ٤٧٤هـ, وقيل ٤٧١تويف سنة . ودالئل اإلعجاز, وتفسري سورة الفاحتة يف جملد, وغريها
, طبقات املفرسين للداودي )٥/١٤٩(, طبقات الشافعية للسبكي )١٨/٤٣٢(سري أعالم النبالء   

)١/٣٣٦.( 
 ).١/٩٩(املقتصد يف رشح اإليضاح )  ٣(



 

 
١٦٥ 

غلط فيه أكثر املعربني للقرآن, فإهنم يفرسون اآلية ويعربوهنا بام حيتمله تركيب تلك اجلملة, 
ويفهم من ذلك الرتكيب أي معنى اتفق, وهذا غلط عظيم ويقطع السامع بأن مراد القرآن 

الرتكيب هذا املعنى يف سياق آخر وكالم آخر; فإنه ال يلزم أن حيتمله  غريه, وإن احتمل ذلك
 .IQH»القرآن

بل للقرآن عرف خاص, ومعان معهودة,ال «: ثم أخذ يف التمثيل هلذه القاعدة, ثم قال  
فال جيوز محله عىل ... يناسبه تفسريه بغريها, وال جيوز تفسريه بغري عرفه واملعهود من معانيه

 .IRH»ة بمجرد االحتامل النحوي اإلعرايباملعاين القارص
 :ثم يبنيِّ أمهية هذه القاعدة فيقول  
فتدبر هذه القاعدة, ولتكن منك عىل بال, فإنك تنتفع هبا يف معرفه ضعف كثري من «  

فهذا أصل من أصوله ... أقوال املفرسين وزيفها, وتقطع أهنا ليست مراد املتكلم تعاىل بكالمه 
 .ISH»أهم أصوله بل من − أي التفسري− 

: لقوله تعاىلومن أمثلة تطبيق اإلمام ابن كثري رمحه اهللا هلذه القاعدة ما ذكره يف تفسريه   
{  {   z  y  x      w  v  ut  s  r  q  p  o   n  m  l  kz ITH. 

أي عاملني بام آتاهم :  IUHقال ابن جرير z  y  x      w  vz   } : قوله«: حيث قال  
أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا حمسنني  z  y  x      w  vz   } رائض اهللا من الف

 . IVHألعامل أيضاً يف ا
 ـــــــــــــــــ

 ).٣/٨٧٦(بدائع الفوائد ) ١(
 ).٣/٨٧٧(بدائع الفوائد  )٢(
 ).٣/٨٧٧( املرجع السابق) ٣(
 ).١٦−١٥(سورة الذاريات, ) ٤(
 .)٥٠١−٢١/٥٠٠(جامع البيان )  ٥(
ثم ضعف  ,− ريض اهللا عنهام−أن ابن جرير رو ذلك عن ابن عباس  −رمحه اهللا− وذكر ابن كثري )  ٦(
= 



 

 
١٦٦ 

n m   } : حال من قوله qz}: والذي فرس به ابن جرير فيه نظر; ألن قوله  

oz. 
فاملتقون يف حال كوهنم يف اجلنات والعيون آخذون ما آتاهم رهبم أي من النعيم   

 .والرسور والغبطة
¥  ¦  } : أي يف الدار الدنيا حمسنني كقوله z  y  x      w  vz   } : وقوله  

  ®   ¬   «  ª  ©   ̈ §zIQH" IRH. 
ولكنها حمكية,  حاألً  »آخذين«يكون إعرب  −رمحه اهللا− فعىل تفسري ابن جرير   

 .ومتقدمة يف الزمان عىل كوهنم يف جنات وعيون
متصلة يف املعنى لكوهنم يف اجلنات  ن حاالً تكو −رمحه اهللا− وعىل تفسري ابن كثري   
يف الدار الدنيا  :أي z  y  x      w  vz  } : وهذا هو املناسب للسياق لقوله ,والعيون

تسلسل ن, وال حاجة حلكاية احلال, وقطع قبل أخذهم ما آتاهم رهبم يف اجلنات والعيو
ح  − ه اهللارمح− , واستدرك عىل ابن جرير −رمحه اهللا−الكالم, ولذلك رجحه  تفسريه, وقد رجّ

حه ابن كثري  − رمحه اهللا−اإلمام ابن عطية  وهذا التأويل أرجح «: وقال −رمحه اهللا−ما رجّ
 .ISH»عندي الستقامة الكالم به

 
 
 

  ـــــــــــــــــ
= 

 ).٧/٤١٦( رآن العظيمالق تفسري. وال يصح عن ابن عباس: وقال −أي ابن كثري− إسناده

 .٢٤: سورة احلاقة)  ١(
Ñ  } : قولـه) ١٦٢(النسـاء ) ٢/٤٦٩(, وينظـر مثـال آخـر )٧/٤١٦( القـرآن العظـيم تفسري )٢(

Òz. 
 ).٨/٦٦(املحرر الوجيز ) ٣(
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 الثاينالباب 
  السياق القرآنيأثر 
  ابن كثري تفسرييف 
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 الفصل األول
  القرآني أثر السياق

  يف القراءات 
   تفسري ابن كثرييف
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 الفصل األول
 . القراءات يف تفسري ابن كثرييف القرآين أثر السياق

 
, وحـارضة وباديـة, إن اهللا ـ عز وجل ـ أنزل كتابه هلداية البرشية مجعاء من عرب وعجم

ـولـذلك يَ  ,وليس كتاباً إقليمياً أو شـعوبياً , فهو كتاب عاملي, وإنس وجن َ   ,عـىل  اجلميـع هُ رسَّ
{t  s r     q  p  o  nz 

IQHومن سبل تيسريه تنزيله عـىل سـبعة أحـرف , ,
نْدَ   كان النبي  ":  يقول أيب بن كعب اةِ  عِ نِى IRH أَضَ ارٍ  بَ فَ الَ  − غِ اهُ  − قَ أَتَ يلُ  فَ ِ ربْ الَ  جِ قَ  :فَ

كَ  اهللا إِنَّ  رُ أْمُ أَ  أَنْ  يَ رَ قْ تُكَ  تَ آنَ  أُمَّ رْ قُ ىلَ  الْ فٍ  عَ رْ الَ . حَ قَ أَلُ  «: فَ هُ  اهللاَ أَسْ اتَ افَ عَ هُ  مُ تَ رَ فِ غْ مَ إِنَّ  ,وَ تِ  وَ  يأُمَّ
لِكَ  تُطِيقُ  الَ  مَّ . » ذَ اهُ  ثُ الَ  الثَّانِيَةَ  أَتَ قَ كَ  اهللاَ إِنَّ  فَ رُ أْمُ أَ  أَنْ  يَ رَ قْ تُـكَ  تَ آنَ  أُمَّ ـرْ قُ ـىلَ  الْ ِ  عَ فَنيْ ـرْ ـالَ  ,حَ قَ  :فَ
أَلُ « هُ  اهللاَ أَسْ اتَ افَ عَ هُ  مُ تَ رَ فِ غْ مَ إِنَّ  ,وَ تِ  وَ لِكَ  تُطِيقُ  الَ  يأُمَّ مَّ . » ذَ هُ  ثُ اءَ الَ  الثَّالِثَةَ  جَ قَ كَ  اهللاَ إِنَّ  :فَ رُ ـأْمُ  أَنْ  يَ

أَ  رَ قْ تُكَ  تَ آنَ  أُمَّ رْ قُ ىلَ  الْ ةِ  عَ فٍ  ثَالَثَ رُ الَ . أَحْ قَ أَلُ  « :فَ ـهُ  اهللاَ أَسْ اتَ افَ عَ ـهُ  مُ تَ رَ فِ غْ مَ إِنَّ  ,وَ تـِ وَ  تُطِيـقُ  الَ  يأُمَّ
 ـــــــــــــــــ

 .٤٠−٣٢−٢٢ −١٧اآل يات  :سورة القمر)  ١(
هو مسـيل املـاء إىل : دير صغري, ويقالهو غ: من سيل أو غريه, ويقال ستنقعاملاء امل: أو األضاءة األضاة )٢(

ـب. الغدير ف قـرب التَّناضِ ِ فار قبيلة من كنانة, وأضاة بني غفار موضع قريب من مكـة فـوق رسَ  .وغِ
 ).١/٢١٤(معجم البلدان لياقوت احلموي 



 

 
١٧٠ 

لِكَ  مَّ . »ذَ هُ  ثُ اءَ ةَ  جَ ابِعَ الَ  الرَّ قَ كَ  اهللاَ إِنَّ  :فَ رُ أْمُ أَ  أَنْ  يَ رَ قْ تُكَ  تَ آنَ  أُمَّ رْ قُ ىلَ  الْ ةِ  عَ بْعَ فٍ  سَ رُ امَ  ,أَحْ يُّ أَ فٍ  فَ رْ  حَ
رَ  يْهِ  واؤقَ لَ دْ  عَ قَ ابُوا فَ  .IQH"أَصَ

 −  IRHأقرب األقوال يف املراد باألحرف السبعة هو ما ذهب إليه أبو الفضل الرازي لَّ عَ ولَ 
 .ISHاألوجه القرائية التي يقع هبا التغاير يف الكلامت القرآنية: من أن املراد هبا −رمحه اهللا

ـعَ القراءات ـ أخذ بعـض أهـل العلـم يُ : وبعد استقرار هذا العلم ـ أي  ـوَ ويُ  لُ لِّ هلـذه  هُ جِّ
دون  , وقـد خيتـار مـا تـرجح لديـه,غريهـاأو نحوية أو سياقية أو القراءات العتبارات لغوية 

توجيــه "أو   "علــل القــراءات "وأطلــق عــىل هــذا العلــم اســم ,لبقيــة القــراءاتتضــعيف 
 .وهذا التعليل هلذه االعتبارات قائم عىل داللة السياق ,ITH"القراءات

وقد عاب بعض العلامء ترجيح قراءة عىل قراءة الستوائهام يف القرآنية; ألن كلـيهام كـالم 
 .صحه عىل اإلطالقوكالم اهللا ـ تعاىل ـ أوضح الكالم وأف, اهللا

 ـــــــــــــــــ

 , باب بيان أن القرآن عىل سبعة أحرف, وبيان معنـاه,يف كتاب صالة املسافرينيف صحيحه,  رواه مسلم  )١(
 ).٨٢١(برقم 

)R  (سنة ولد, املقرئ@املولد, املكي الرازي, العجيل, بندار بن احلسن بن أمحد بن عبدالرمحن الفضل, أبو 
 .هـ٤٥٤, تويف سنة والنحو دبباأل عامل بالقراءات, عارف ن,ديّ  ورع ثقة,إمام  وهو ,هـ٣٧١

, )١/٣٦١(نهاية يف طبقات القراء , غاية ال)١٨/١٣٥(, سري أعالم النبالء)١/٤١٧(معرفة القراء الكبار 
 ).٣/٢٩٣(شذرات الذهب 

, وقد مثّل اإلمـام )٩/٢٩(, وفتح الباري البن حجر )١/٢٧(ينظر قوله يف كتاب النرش البن اجلزري )  ٣(
–لألوجه السبعة التي ذكرهـا الـرازي ) ١٥٦−١/١٥٥(يف كتابه مناهل العرفان  −رمحه اهللا–الزرقاين 

الكريم, وينظر يف هذه املسألة كتـاب صـفحات يف علـوم القـرآن للـدكتور عبـد من القرآن  −رمحه اهللا
 .القيوم السندي 

 ). ١٨٨(عبد القيوم السندي .صفحات يف علوم القرآن د: ينظر )٤(



 

 
١٧١ 

 السالمة عند أهل الدين أنه إذا صـحت القراءتـان":يقول أبو جعفر النحاس ـ رمحه اهللا ـ
وكـان , فيـأثم مـن قـال ذلـك أحدمها أجود; ألهنام مجيعاً عن النبـي :أال يقال, عن اجلامعة

  .IQH"ينكرون مثل هذا رؤساء الصحابة 

 مـن والتفاسـري القـراءات يف املصـنفون أكثر قد ":ـ رمحه اهللا ـ IRHوقال أبو شامة املقديس
 القـراءة وجـه يسقط يكاد حد إىل يبالغ بعضهم إن حتى "مالك"و "ملك "قراءة بني الرتجيح
قـال ثـم ,"هبـام تعـاىل الـرب صـافواتِّ  ,القراءتني ثبوت بعد بمحمود هذا وليس ,األخر: 

 ISHN"ركعة يف وهبذه ركعة يف هبذه أصيل إين حتى"
 إعرابـاً  أفضـل مل السبعة عن القرآن يف اإلعراب اختلف إذا ":ـ رمحه اهللا ـ ITHوقال ثعلب

واستحسـن هـذا , IUH"األقـو فضـلت النـاس كـالم إىل خرجت فإذا ,القرآن يف إعراب عىل
 N−رمحه اهللا− IVHالقول الزركيش

 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٦٢(إعراب القرآن  )١(
ي شهاب الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل بـن إبـراهيم بـن عـثامن املقـديس األصـل الدمشـق)  ٢(

هـ, مقـرئ ٥٩٩الشافعي, املشهور بأيب شامة من أجل شامة كبرية كانت فوق حاجبه األيرس, ولد سنة 
فقيه نحوي لغوي, إمام متفنن, قيل بلغ رتبـة االجتهـاد, صـنف رشح القصـيدة الشـاطبية, واملرشـد 

واحلـوادث, الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز, واألصول يف األصول, والباعث عىل إنكار البدع 
 .هـ ٦٦٥تويف يف رمضان سنة . وغريها

, البدايـة والنهايـة )٨/١٦٥(, طبقـات الشـافعية الكـرب )٢/٦٧٣(معرفة القـراء الكبـار للـذهبي   
)١٣/٢٥٠.( 

 ). ١/٣٤٠(نقله عنه الزركيش يف الربهان  )٣(
ب, إمام الكوفيني يف النحـو أبو العباس أمحد بن حييى بن زيد بن يسار الشيباين البغدادي, املعروف بثعل)  ٤(

معـاين القـرآن, والقـراءات, : هــ, صـنف ٢٠٠واللغة, وله معرفة بالقراءات, ثقة حجـة, ولـد سـنة 
 .هـ ٢٩١تويف سنة . والوقف واالبتداء, واملصون يف النحو, واختالف النحويني, وغريها

 ).١/٣٩٦(وعاة , بغية ال٦٦, البلغة ص)١٤/٥(, سري أعالم النبالء )٥/٢٠٤(تاريخ بغداد   
 .)١/٣٣٩(الربهان : انظر.اليواقيت نقله عنه أبو عمر الزاهد يف كتاب )٥(
 ).١/٣٣٩(الربهان  )٦(
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قراءات ب السياق بني الهذا الرتجيح والتضعيف بسب −رمحه اهللا−وقد حتاشى اإلمام ابن كثري 
إال أنـه اسـتخدمه يف تـرجيح , فوجههـا دون تـرجيح, −رغم قلة تعرضه للقراءات−املتواترة 

هـذا مـا سـيتبني يف وويف تضعيف قراءة شاذة, ويف توجيه القراءات, , عىل شاذة قراءة متواترة
 :املباحث اآلتية

 .ثريأثر السياق القرآين يف ترجيح بعض القراءات يف تفسري ابن ك: املبحث األول  
 .أثر السياق القرآين يف تضعيف بعض القراءات يف تفسري ابن كثري: املبحث الثاين  
 .أثر السياق القرآين يف توجيه القراءات يف تفسري ابن كثري: املبحث الثالث  

 املبحث األول
 .يف تفسري ابن كثري يف ترجيح بعض القراءات القرآين السياقأثر

 
E  D  C  B  A   } :هللا ـ عند تفسريه لقوله تعاىلأورد اإلمام ابن كثري ـ رمحه ا  

   K  J  I  H  G  Fz IQH   َقـرأ وقد"فقال بعد أن فرس اآلية , عليها قَ لَّ قراءة شاذة وع 
ـأَ  امَ  ونَ تُ أْ يَ  والذين": اآلية هذه آخرون  وهـم يفعلـون مـا يفعلـون: أي "ةٌ لَـجِ وَ  موهبُ لُـوقٌ  اوْ تَ

 .كذلك قرأ أنه  بيالن إىل اً مرفوع هذا وروي خائفون,
ية بن صخر حدثنا ,IRHعفان حدثنا: أمحد اإلمام قال   رِ يْ وَ   ,IRHاملكي إسامعيل حدثنا ,IQHجُ
  ,IRHاملكي

 ـــــــــــــــــ

 .٦٠: سورة املؤمنون)  ١(
ار البرصي, ثقة ثبت)  ٢( ان بن مسلم بن عبد اهللا الباهيل, أبو عثامن الصفّ كـان إذا : قال ابن املـديني. هو عفّ

أنكرنـاه يف صـفر سـنة تسـع عرشـة : وربـام وهـم وقـال ابـن معـني شكّ يف حرف من احلديث تركه,
 ., ومات بعدها بيسري من كبار العارشة, وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة)ومائتني(

= 
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َح بني موىل خلف أبو حدثني بَيد مع دخل أنه: ISHمجُ ريْ  بن عُ مَ  ,ـعنها اهللا ريض ـعائشة عىل ITHعُ
لِـمّ : أو− تزورنـا أن يمنعك ما عاصم, بأيب اً مرحب :فقالت . لَّـكمِ أُ  أن أخشـى: فقـال− ?بنـا تُ
 كـان كيـف ,ـ  وجـل عـزــ  اهللا كتـاب يف آية عن ألسأل جئت: قال لتفعل? كنت ما: فقالت
ة: قالت يقرؤها?  اهللا رسول ينَ  {: فقال آية? أيَّ ذِ أْتُونَ  الَّ ا يَ ا مَ ـوْ ينَ  { أو } أَتَ ـذِ تُـونَ  الَّ ؤْ ـا يُ  مَ
ا وْ  الـدنيا مـن إيل أحب إلحدامها بيده, نفيس ذيوال: فقلت إليك? أحب  أيتهام: فقالت ? }آتَ
ينَ  {: فقلت هي? وما: قالت−فيها وما الدنيا: أو− اً مجيع ذِ أْتُونَ  الَّ ا يَ ا مَ وْ  أن أشـهد: فقالت } أَتَ

 .IU@HIVH"حرف اهلجاء ولكن أنزلت, وكذلك يقرؤها, كان كذلك  اهللا رسول

  ـــــــــــــــــ
= 

 ).٤٦٥٩(, برقم ٦٨١تقريب التهذيب ص   
 كتابـه بذهـ :القطان وقال .ثقة ثقة :أمحد قال ,هالل بني أو متيم بني موىل ,نافع أبو ,جويرية بن صخر)  ١(

 ., أخرج له أصحاب الكتب الستة عدا ابن ماجةالسابعة من ,لذلك فيه فتكلم وجده ثم
 ).٢٩٢٠(, برقم ٤٥٠تقريب التهذيب ص   

إسامعيل بن أمية, كام سيأيت يف االستدراك عىل ابن كثـري يف تضـعيفه يف هـامش : إسامعيل املكي هنا هو)  ٢(
ن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العـاص بـن أميّـة الصفحة القادمة, وإسامعيل هو ابن أميّة ب

 ., وقيل قبلها)ومائة(األموي, ثقة ثبت, من السادسة, مات سنة أربع وأربعني 
 ).٤٢٩(, برقم ١٣٧تقريب التهذيب ص   

 حكـم عليـه ابـن حجـر بأنـه جمهـول: أبو خلف املكي موىل بني مجح عن عائشة وعنه إسامعيل املكـي )  ٣(
 .٤٨١ل املنفعه ص تعجي. احلال

 قالـه .−وسـلم عليه اهللا صىل− النبي عهد عىل ولد ,املكي عاصم أبو ليثي,ال قتادة بن عمري بن عبيدهو )  ٤(
, أخـرج عمر بنا قبل مات ,ثقته عىل جممع ,مكة أهل قاص وكان ,التابعني كبار يف غريه هوعدّ  ,مسلم

 .له أصحاب الكتب الستة
 ).٤٤١٦(, برقم ٦٥١تقريب التهذيب ص   

 ).٦/٩٥(رواه أمحد يف مسنده  )٥(
 ).٥/٤٨١( القرآن العظيم تفسري  )٦(



 

 
١٧٤ 

 عـىل واملعنـى. IQHضـعيف وهو كي,امل مسلم بن إسامعيل" :ثم قال ـ رمحه اهللا ـ معلقاً   
M  L   }: قـال ألنـه أظهر;−وغريهم السبعة: اجلمهور قراءة وهي− IRH األوىل القراءة

N   S  R  Q  P  Oz@ISH   القراءة عىل املعنى كان ولو, السابقني من فجعلهم األخر 
 .ITH"أعلم تعاىل واهللا املقرصين, أو املقتصدين من بل السابقني, من يكونوا أال ألوشك
: فقـراءة, استظهر قراءة اجلمهور املتـواترة بمعونـة السـياق, احلديث فَ عَّ فبعد أن ضَ   

{  D  C  Bz  العطـــاء يعطـــون: أي ,{   J  I  H  G  F  Ez وهـــم  :أي 
كام قال ابـن .اإلعطاء برشوط القيام يف قرصوا قد يكونوا أن خلوفهم منهم, يتقبل أال, خائفون

 .IUHكثري
فلحاقهـا يشـري إىل كـوهنم مـن , ـ رمحه اهللا ـ استظهار هذه القراءة بسياق اآليـة لَ لَّ وعَ   

 .@R  Q  P  O  N  M  L z  }: قوله السابقني وهو

 ـــــــــــــــــ

ولكـن , )٧/٧٣(اهليثمي يف جممع الزوائـد ف هذا احلديث من أجل إسامعيل بن مسلم املكي عَّ وكذا ضَ  )١(
يف روايـة ا ـ رمحهام اهللا ـ فإسامعيل املكي هنا هو إسامعيل بن أمية كـام وردت تسـميته نَّ األمر ليس كام ظَ 

وابــن أميــة أحــد الثقــات املشــهورين مــن رجــال , أيب أمحــد احلــاكم هلــذا احلــديث يف كتابــه الكنــى
تعجيـل : انظـر.بني مجـحولكن تبقى يف احلديث علة وهي جهالة حال أيب خلف املكي موىل ,الصحيح

 .٤٨١:املنفعة  ص
 .CBA D z }  :يشري إىل القراءة املتواترة  )٢(
 .٦١ :املؤمنونسورة )  ٣(
 ).٥/٤٨١( القرآن العظيم تفسري  )٤(
املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهـا البـن جنـي : وينظر) ٥/٤٨٠(نفس املصدر  )٥(

)٢/٩٥.( 



 

 
١٧٥ 

يعملون العمل وهم خيافونه وخيافون لقاء ": معناها "اوْ تَ ا أَ مَ  ونَ تُ أْ يَ "بينام القراءة الشاذة   
 .IQH"اهللا ومقام اهللا

 أال ألوشـك األخـر القراءة عىل املعنى كان ولو ":رمحه اهللا ـولذلك قال ابن كثري ـ   
 . "أعلم تعاىل واهللا املقرصين, أو املقتصدين من بل السابقني, من يكونوا

فهو ـ رمحه اهللا ـ ير أن سياق هـذه القـراءة الشـاذة يـدل عـىل أهنـم يـأتون املعـايص   
اقض حلاق اآلية الدال عىل أهنم مـن وهذا ين, وقلوهبم خائفة من رجوعهم إىل اهللا ـ عز وجل ـ

 R  Q  P  O  N  M  Lz} :وهـذا يف قولـه, السابقني املسارعني يف اخلـريات
  .القراءة األخر املتواترة حَ جَّ ولذلك رَ 

 ـــــــــــــــــ

 ).  ٢/٩٥( يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها يف املحتسب عن أيب حاتم ابن جني نقله  )١(
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 املبحث الثاين
 .IQHءات يف تفسري ابن كثريالقرابعض يف تضعيف  القرآين أثر السياق

 
É  È  Ç    }  :راءة شاذة عند تفسريه لقوله تعاىلرمحه اهللا ـ قأورد اإلمام ابن كثري ـ   

  Þ     Ý               Ü   Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
   ç      æ            å  äã  â      á  à  ßz IRHفقال ,: 

الَ  {: بعضهم وقرأ " نْ  قَ مَ رَ  وَ فَ تِ  كَ أَمْ هُ فَ لِيال عْ ـمَّ  قَ رَّ ا ثُ ـطَ ابِ  إِىلَ  هُ ضْ ـذَ ارِ  عَ ئْسَ  النـَّ بـِ ـريُ  وَ  } املَْصِ
وتركيـب السـياق , وهي قراءة شاذة خمالفة للقراء السـبعةإبراهيم, دعاء متام من ذلك فجعلوا

والسياق , راجع إىل اهللا تعاىل يف قراءة اجلمهور"قال"يأبى معناها ـ واهللا أعلم ـ فإن الضمري يف 
وهـذا خـالف , عائـداً إىل إبـراهيم "قال"كون الضمري يف وعىل هذه القراءة الشاذة ي, يقتضيه

 .ISH"واهللا سبحانه هو العالم, الكالمنظم 
; ألهنـا لـو ,عىل أن تركيب السياق يأبى هذه القراءة الشاذة صَّ فابن كثري ـ رمحه اهللا ـ نَ   

 :تكـونوإنـام , لْ طُ ; ألن الكالم مل يَ "قال"ملا احتيج لتكرار كلمة  كانت من كالم إبراهيم 
إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهللا واليوم  وإذ  قال"

نْ اآلخر  مَ رَ  وَ فَ أَ  كَ هُ فَ تِعْ لِيال مْ مَّ  قَ رَّ ا ثُ طَ ابِ  إِىلَ  هُ ضْ ذَ بِئْسَ  النَّارِ  عَ ريُ  وَ  ."املَْصِ

 ـــــــــــــــــ

ول والثاين ألنه ال يلزم من ترجيح قراءة بسبب السياق أو غريه تضعيف القـراءة غايرت بني املبحثني األ)  ١(
هـي يف الرتجـيح  −رمحـه اهللا–األخر, فقد تكون القراءتني متواترتني, وإن كانت تطبيقات ابن كثري 

ال يـرجح بـني القـراءات  −رمحـه اهللا–والتضعيف بني قراءتني إحدامها متواترة واألخر شاذة, فهـو 
 .اترةاملتو

 .١٢٦ :البقرةسورة )  ٢(
 ).١/٤٣٠( القرآن العظيم تفسري  )٣(



 

 
١٧٧ 

ـ جواباً عىل قـول إبـراهيم عىل أهنا من قول اهللا ـ عز وجل  لَّ دَ  "قال"فلام جيء بكلمة   
رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم  ":إبراهيمفلام قال , يف دعائه

نْ  {:قال اهللا, فقرص دعوته ملن آمن " باهللا واليوم اآلخر  مَ رَ  وَ فَ تِّعْ  كَ أُمَ لِـيال هُ فَ  ,يف الـدنيا: أي}قَ
مَّ { هُ  ثُ طَرُّ ابِ  إِىلَ  أَضْ ذَ بِئْسَ  النَّارِ  عَ ريُ  وَ  .يف اآلخرة }املَْصِ



 

 
١٧٨ 

 املبحث الثالث
  .يف توجيه القراءات يف تفسري ابن كثري القرآين أثر السياق

 
فقد اعتمـده كـل مـن , يعترب السياق القرآين أحد أصول االحتجاج للقراءات القرآنية  

حد العلامء الذين وابن كثري ـ رمحه اهللا ـ أ ,IQHكتب يف توجيه القراءات وتعليلها واالحتجاج هلا
 .الذين اعتمدوا عىل السياق يف توجيه القراءات يف ثنايا تفسريه

 :ومن األمثلة عىل ذلك
u   t  s  r  q     p  o  n  m  l  k  }   :تعـاىل لقولـهقال يف تفسريه ) ١

  ¨              §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |     {  z  y  x  wvzIRH: 
zIRH: 
رانِ ¡   } " احِ . كافرون منهام بكل: أيz¤  ¥  ¦   §      } , تعاونا أي , ISH     £zسَ

 عـىل أحـدمها ذكـر دلَّ  وهـارون, موسـى بـني واملقارنة والتصاحب التالزم ولشدة. كافرون
 :الشاعر قال كام اآلخر,

ــــامَ  اأدْري ف ــــتُإذَ مْ مَّ ــــايَ ضً ــــدُ  أرْ َ  أري ــــريْ ــــ اخلَ ــــي امَ أهي لين  .ITHيَ

 ـــــــــــــــــ

وابن خالويه يف إعراب القراءات السبع , عن وجوه القراءات السبع مثل مكي بن أيب طالب يف ا لكشف )١(
 .واملهدوي يف رشح اهلداية وغريهم, السبع وعللها

 .٤٨: القصصسورة )  ٢(
احران(ىل هذه القراءة عاآلية  −رمحه اهللا–فرسَ ابن كثري )  ٣( وهي قـراءة ابـن  بفتح السني و ألف بعدها, )سَ

, والنرش البن اجلزري ١٧٢انظر التيسري للداين ص . ابن عامر وابن كثري املكي وأيب عمرو ونافع املدين
)٢/٢٥٦.( 

 ).أ ن م(ينظر هتذيب اللغة لألزهري مادة . البيت للمثقب العبدي)  ٤(



 

 
١٧٩ 

 
 ملحمـد يقولـوا أن قريشاً  اليهود أمرت: جرب بن جماهد قال. الرش أو اخلري أيليني أدري فام: أي
 ,اهللا فقال ذلك :{ £  ¢  ¡  �~  }  |     {  z  y  xz  يعنـي: قـال 

. اآلخر منهام كل وصدق وتنارصا تعاونا: أي z£    }  −عليهام السالم− وهارون موسى
ين وأبو جبري بن سعيد قال وهبذا زِ ران { :قوله يف رَ  قول وهذا. وهارون موسى: نونيع } ساحِ
, جيد  .أعلم واهللا قَويّ

ار, بن مسلم وقال   وا { عباس ابن عن يَسَ الُ انِ  قَ رَ ا ساحِ رَ ا موسى: يعني } تَظَاهَ  وحممـدً
 .البرصي احلسن عن رواية وهذا ,−عليهام وسالمه اهللا صلوات−

 ألن بعد; فيه ذاوه وسلم, عليهام اهللا صىل ,اً وحممد عيسى: يعني: وقتادة احلسن وقال  
 .أعلم واهللا هاهنا, ذكر له جير مل عيسى

 ابـن عـن  IQHوالعـويف IRHطلحة أيب بن عيل فقال ,  IQH   £z¢ } قرأ من وأما  
 ............................................................, والقرآن التوراة: يعنون. عباس

 ـــــــــــــــــ
انظر التيسري للداين . عاصم ومحزة والكسائي: دها, وهي قراءة الكوفينيبكرس السني وبدون ألف بع)  ١(

 ).٢/٢٥٦(, والنرش البن اجلزري ١٧٢ص
عيل بن أيب طلحة سامل بن املخارق القريش اهلاشمي, أبو احلسن, وقيل أبو حممد, وقيل أبو طلحة, مـن   )٢(

أخذه عن جماهد, وقيل عـن سـعيد  الذين عارصوا صغار التابعني, مل يسمع التفسري من ابن عباس, بل
بمرصـ صـحيفة يف التفسـري : بن جبري, ولكن مل يذكر جماهد أو سعيد بل أرسله, قال أمحـد بـن حنبـل

رواه النحـاس يف الناسـخ . رواها عيل بن أيب طلحة, لو رحل رجل فيها إىل مرص قاصداً ما كان كثـرياً 
ثرياً يف الرتاجم وغريها وال يسـميه, ولكـن , وقد نقل البخاري من تفسريه شيئاً ك)١/٤٦٢(والنسوخ 

بصيغة اجلزم, وهذا يدل عىل تصحيح البخاري هلذه الصحيفة; ألنه علمـت الواسـطة, قـال ابـن  هقَ لَّ عَ 
, وذكـر أبـو )١/٢٠٦(العجـاب  "بعد أن عرفت الواسطة وهي ثقة فال ضـري يف ذلـك": حجر عنها

 .هـ عىل الصحيح١٤٣سنة تويف . ير السيف −أي عيل بن أيب طلحة–داود أنه 
 ).٧/٢٩٨(, هتذيب التهذيب )٤/٥٤(, ميزان االعتدال )٢٠/٤٩٠(هتذيب الكامل   



 

 
١٨٠ 

, ,IRHحدرياجل عاصم قال وكذا  يُّ دِّ  يعنـي: السـدي قال أسلم, بن زيد بن الرمحن وعبد والسُّ
ق دّ  .اآلخر منهام واحد كل صَ

 ابـن واختـاره ,زرعـة أيب عـن روايـة وهـو. واإلنجيـل التوراة: يعنون: عكرمة وقال  
 .  ISHجرير

 . بالصواب أعلم سبحانه واهللا. والقرآن اإلنجيل: وقتادة الضحاك وقال  
©  }  :بعـده قال ألنه والقرآن; التوراة: نونيع أهنم  z¢ }:  قراءة عىل والظاهر  

  ³      ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ªzITH , ا  والقـرآن, التـوراة بني اهللا يقرن ما وكثريً
    :لقــا أن إىل  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q  Pz]      } تعــاىل قولــه يف كــام

{v  u   t  szIUH  @ @

 أن إىل , a  `  _  ~e     d  c  b   z  } : السـورة آخـر يف وقال  
@x  w  v  u      t  s  r    q  pzIVH "IWHN }  :قال @

  ـــــــــــــــــ
= 
نَادة العويفأبو احلسن هو )  ١( يل الكويف, ضعفه مجع مـن األئمـة, وقـال عنـه ابـن  عطية بن سعد بن جُ دَ اجلَ

 هـ١١١, تويف سنة .هـ.أ. صدوق  خيطئ كثريأ, وكان شيعياً مدلساً :حجر
 .٦٨٠,  تقريب التهذيب ص )٢٠/١٤٥(ذيب الكامل هت  

عاصـم  أبو جمرش وهو, )٩/٢٩٨٥(, والتصويب من تفسري ابن أيب حاتم )دينَ اجلَ (يف تفسري ابن كثري )  ٢(
 هـ١٢٨البرصي, أمام مقرئ ثقة, تويف سنة اجلحدري  بن العجاج

 )١/٣٤٩(ت القراء غاية النهاية يف طبقا.   ,)٦/٣٤٩( البن أيب حاتم اجلرح والتعديل  
 ).١٨/٢٦٩(جامع البيان )  ٣(
 .٤٩: القصصسورة )  ٤(
 .٩٢ – ٩١: األنعامسورة )  ٥(
 ١٥٥ـ١٥٤: األنعامسورة )  ٦(
 ).٢٤٣ـ٦/٢٤٢( القرآن العظيم تفسري  )٧(



 

 
١٨١ 

 توجيه قراءة فأوالً قوّ  ,توجيهات وضعف أخر بسبب السياق حَ فنجد أنه ـ رمحه اهللا ـ رجَّ 
ه قـو هـذا بسـبب حلـاق الكلمـة ولعلّـ ,"هـارون وموسـى"عىل أن املراد هبـا  "ساحران"
والذي أعان موسى يف دعوته هو , بتعاوناوفرسها ـ رمحه اهللا ـ  ,"اهراتظ"فلحاقها  "ساحران"

§   ¨  ©  ª  }  "من اهللا أن يرسل معه أخـاه هـارون ليعينـه فموسى طلب , أخوه هارون

  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶     µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
  Î   Í    Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á           Ó  Ò        Ñ  Ð  Ï

  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö    Õ   ÔzIQH .  

 وهـارون, موسـى بني واملقارنة والتصاحب التالزم ولشدة ":ولذلك قال ـ رمحه اهللا ـ    
 IRHN"اآلخر عىل أحدمها ذكر دلَّ 

 :الشاعر قال كام ": فقال, ثم بنيّ أن هذا أسلوب عريب مستخدم  
ــــامَ  اأدْري ف ــــتُيَ إذَ مْ ــــامَّ ضً ــــدُ  أرْ َ  أري ــــريْ ــــأاخلَ ــــي امَ هي لين  يَ

  ISHN"الرش أو اخلري أيليني أدري فام: أي

, واستبعد ابن كثريـ رمحه اهللا ـ توجيه قراءة ITHحه ابن عطية يف تفسريهوهذا القول رجّ   
; معلالً ذلك بأن عيسى −عليهام الصالة والسالم−عيسى وحممداً : بأن املراد هبا "ساحران"
 .يه السالم ـ مل جير له ذكر يف هذا السياقعل

ومل يعلق عىل التوجيه اآلخر يف هذه القراءة من أن املـراد بالسـاحرين موسـى وحممـد   
: فقولـه تعـاىل:فلحاق اآلية يقويه,عليهام ـ الصالة والسالم ـ  رغم قوته من جهة السياق أيضاً 

{  ³      ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©z   قل , يكون معناه "ساحران"عىل قراءة
 ـــــــــــــــــ

 .٣٦ – ٢٥: طهسورة )  ١(
 ).٦/٢٤٢( القرآن العظيم تفسري  )٢(
 ).٦/٢٤٢( القرآن العظيم تفسري  )٣(
 ).٦/٥٩٧(حرر الوجيز امل)  ٤(



 

 
١٨٢ 

, واملراد IQHوأقام املضاف إليه مقامه , فحذف املضاف, فأتوا بكتاب هو أهد من كتابيهام أتبعه
فيكـون بـذلك مـرادهم , هبذه اآلية التوراة والقرآن كـام رجـح ابـن كثـري ـ رمحـه اهللا ـ ذلـك

صـدق كـل : أي: اويكون معنى تظاهر, −عليهام الصالة والسالم−بالساحرين موسى وحممد 
, واملهـدوي  IRHيف إعراب القراءات السبع وعللها@وهذا القول رجحه ابن خالويه, منهام اآلخر

 .ISHيف رشح اهلداية
بل املقصود هو إبـراز دور السـياق , وليس املقصود يف هذا املقام ترجيح قول عىل قول  

 .يف توجيه القراءات
ثـم اسـتظهر , وعرض األقـوال فيهـا "سحران"ثم انتقل ـ رمحه اهللا ـ إىل توجيه قراءة   

ترجيحه مسـتدالً بالسـياق  لَ لَّ وعَ  ,قول ابن عباس ومن وافقه من أن املراد هبا التوراة والقرآن

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٤٦٣(رشح اهلداية للمهدوي  )١(
أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن خالويه بن محدان اهلمـذاين, إمـام مقـرئ : , وابن خالويه هو)٢/١٧٧( )٢(

عامل بالعربية, حافظ للغة, بصـري بـالقراءة : مفرس نحوي لغوي أديب, قال عنه الداين يف طبقات القراء
إعراب القراءات السبع وعللها, وإعـراب ثالثـني سـورة : القرآن عىل ابن جماهد, صنّف قرأ. هـ.ثقة أ

 .هـ٣٧٠تويف سنة . من القرآن, واالشتقاق, واجلمل يف النحو, وغريها
 .)١/٢٣٧(, غاية النهاية يف طبقات القراء )٢/١٧٨(, وفيات األعيان )٣/٩٩(معجم األدباء   

ر املهـدوي, نسـبة إىل املهديـة بـاملغرب, ثـم  أبو: , واملهدوي هو)٤٦٣ـ٢/٤٦٢( )٣( العباس أمحد بن عـامّ
التفصيل :تفسريه املسمى: األندليس, إمام مفرس, رأس يف القراءات والعربية, له مصنفات حسنة, منها

التحصيل يف خمترص التفصيل, و اهلداية يف القـراءات السـبع, : اجلامع لعلوم التنزيل, وخمترصه املسمى
 .هـ٤٣٠تويف بعد . , وغريهاورشح اهلداية

, طبقـات املفرسـين للـداودي )١/٩٢(, غاية النهاية يف طبقات القراء )١/٣٩٩(معرفة القراء الكبار   
)١/٥٦.( 



 

 
١٨٣ 

ا , ª  ©zIQH  »  ¬  ®  ¯  °     ±  ²      ³  }  :بعـده قال ألنه ; :فقال  مـا وكثـريً
  .IRH"والقرآن التوراة بني اهللا يقرن

t  s  r  q    } :من خالل كتابه ورسوله قـالوا هم احلق من عند اهللافالكفار ملا أتا  

~  }  |     {  z  y  x  wv  uz  بـام أوتـى موسـى ـ عليـه , فبنيّ اهللا كفرهم
مـن كتـاب اهللا الـذي أنزلـه : السالم ـ ثم أمر نبيه أن يتحداهم أن يأتوا بكتاب أهد منهام أي

 .موسى ـ عليه ا لسالم ـ وهو التوراة وهو القرآن الذي أنزله عىل عىل حممد 
فالضمري عائد عليهام لسبق ذكرمها, وكذا استدل بالسـياق العـام للقـرآن, فكثـرياً مـا   

فاستدالل ابن كثـري ـ رمحـه اهللا ـ هلـذا , عىل ذلك باآليات لَ لَّ يقرن اهللا بني القرآن والتوراة, ودَ 
ـجَّ وهـذا مـا رَ .الرتجيح بالسياق ال غبار عليـه بـن خالويـه يف إعـراب القـراءات السـبع ا هُ حَ

 .ISHوعللها
Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È    Ç  Æ  }  :تفسـريه لقولـه  تعـاىلقال ـ رمحه اهللا ـ عنـد ) ٢

ÐzITH : 
َقِّ  { رفع من منهم ...اختلف القراء ههنا "   : تعاىل كقوله للوالية, نعت أنه عىل IUH} احلْ

 {  f  e     d   c   b  a  `_  ~  }  |zIVH ,خفــض مــن ومــنهم 

 ـــــــــــــــــ

 .٤٩: القصصسورة )  ١(
 ).٦/٢٤٢( القرآن العظيم تفسري )٢(
)٢/١٧٧(  )٣.( 
 .٤٤: الكهفسورة ) ٤(
, والنرشـ ١٤٣انظر التيسري للداين ص. اخلفض لبقية السبعةقراءة الرفع أليب عمرو والكسائي, وقراءة )  ٥(

 ).٢/٢٣٣(البن اجلزري 
 .٢٦: الفرقانسورة ) ٦(



 

 
١٨٤ 

u  t  s   rq  p  o  n  m  l  } : كقولـه ,ـ وجـل عزـ  هللا نعت أنه عىل ,ISH القاف

  y  x  w  vzIQH"IRHN 
ا اختلـف وملَّـ, تالف سـياق اآليتـني عـىل القـراءتنيفنجد أنه ـ رمحه اهللا ـ نظر إىل اخـ  

فهـو يـر أن كلمـة , ياقهامعنى كل قراءة حسـب سـ هَ جَّ ولذلك وَ , السياقان اختلف املعنيان
أو الصـفة , ومن املقرر يف قواعد العربية أن النعت يتبع املنعوت, "صفة"إعراهبا نعت "احلق"

فـإذا خفضـت أصـبحت , ففي كل قراءة يوجهها بحسب مشاهبتها للمنعوت, تتبع املوصوف
رمحـه اهللا ـ ثم استشهد ـ , "الوالية"جعلها نعتاً للمرفوع , وإذا رفعت, "هللا"نعتاً للمخفوض 

  .لكل توجيه بام يؤيده من القرآن

SH  عـز وجـل−قال ـ رمحـه اهللا ـ عنـد تفسـريه لقـول اهللا−: {  F  E   D  C  B  A

  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  ML   K  J  I  H  G
  j   i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y

  n  m  l  kzISH : 
   dc  b  a  `  _  ^z    [  }: وقوله "  
لِ  { قُرئ   مَ وَ كُ  هـد فيـه اإلنجيـل وآتيناه: أي كي, الم الالم أن عىل بالنصب ITH} يَحْ
: أي األمـر, الم  لـالماIUH@L بـاجلزم  z[  }: وقـرئ, زمانـه يف به ملته أهل ليحكمَ ,ونور

 ـــــــــــــــــ

 ٦٢: األنعامسورة ) ١(
 ).٥/١٦٠( القرآن العظيم تفسري  )٢(
 .٤٧ – ٤٦: املائدةسورة ) ٣(
والنرشـ , )٣/١٠٢٧(جامع البيان أليب عمـرو الـداين : انظر.ونصب امليم, وهي قراءة محزة بكرس الالم )٤(

 ).٢/١٩١(البن اجلزري 
 .املصدرين السابقني :انظر.هي قراءة بقية السبعةو )٥(



 

 
١٨٥ 

 باتباعـه واألمر  حممد ثةببع البشارة فيه ومما فيه, به أمروا ما وليقيموا فيه, ما بجميع ليؤمنوا
 . IQH"وجد إذا وتصديقه

, لكـل قـراءة, فنتج عنه تغاير التوجيه, وهنا أيضاً نجد أنه ملا تغري السياق تغاير املعنى  
والسياق الـذي فيـه , يدل عىل أن الالم هنا الم كي "ليحكمَ "فالسياق الذي فيه نصب امليم يف

وجه اإلمام ابـن كثـري ـ رمحـه  ولذلك, م األمريدل عىل أن الالم هنا ال  z[  }جزم امليم 
  .IRHاهللا ـ كل قراءة من هذا املنطلق

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/١٢٦( القرآن العظيم تفسري )١(
آل عمـران ) ٢/١٣٠(, ٩: البقـرة) ١/١٧٩(: يف تفسري القرآن العظـيم البـن كثـريبقية األمثلة : انظر )٢(

ـــ٢/٢٦١(, ١٤٨: , ١٦٤:األعـــراف) ٣/٤٩٤(, ١٤:عـــام األن) ٣/٢٤٣(, ٢٥:النســـاء ) ٢٦٢ـ
, ٥١:مـــريم) ٥/٢٣٧(, ٣٨:اإلرساء) ٥/٧٧(, ١٩:يوســـف) ٤/٣٧٦(, ٨٨:يـــونس) ٤/٢٩٠(
ـــور) ٦/٢٨( ـــور) ٦/٦٧(, ١٥:الن ـــور) ٦/٩٩(, ٣٦:الن ـــوت) ٦/٢٧١(, ١٨:الن , ٢٥:العنكب
 .٦:لقامن) ٦/٣٣١(



 

 
١٨٦ 

  
  

 

   
 الفصل الثاين

  القرآني أثر السياق
وِ يف نقد املَ 
  اتيَّ رْ

  يف تفسري ابن كثري
  

 



 

 
١٨٧ 

 
 
 

 املبحث األول
 .رفوعة يف تفسري ابن كثرييف نقد الروايات امل القرآين أثر السياق

 
:   {  Kعن نبيه  , يقول اهللا تعاىل −عز وجل−ملعلوم أن السنة النبوية وحي من اهللا من ا

  U  T   S    R  Q  P  O  N  M   LzIQH@L  ويقول:"  أال وإين أوتيـت القـرآن ومثلـه
; فـكل مـن الكريمَ  القرآنَ  النبويُّ  ورشعاً أن يعارض احلديثُ فلذلك يستحيل عقالً  , IRH"معه

توهمٌ ذلك, عند اهللا مُ مُ  :فإذا كان ذلك كذلك فال خيلو من حالتني, ولكن قد يتوهَ
فحينئذٍ يبحـث يف بـاب املشـكل ـ مـع اجلـزم بعـدم , أن يكون احلديث صحيحاً : األوىل

فيـتم , واحلديث عىل معنى آخـر مغـاير ملعنـى اآليـة, املعارضة ـ, ويتم توجيه اآلية عىل معنى
ج من تطبيقات اإلمـام ابـن كثـري ـ رمحـه اهللا ـ يف دفـع إهيـام ذكر نموذ سيأيتو, التوفيق بينهام

 .@ ISHوحديث نبوي رشيف, قرآنية كريمة اإلشكال بني آية
وال يمكن التوفيق بني اآلية واحلديث فحينئذ إن كـان , أن تكون املعارضة حقيقة: الثانية

رود حديث يسلم من ظاهر سنده الصحة فإنه ال يسلم من علة خفية; ألن واقع  احلال امتناع و
 .ITH−وإن كانت معارضة احلديث للقرآن بحد ذاهتا علة−علة يعارض آية من كتاب اهللا 

 ـــــــــــــــــ

 .٤ – ٣: النجمسورة ) ١(
 .٥٠ سبق خترجيه يف ص)  ٢(
 .٢٨٨ ابن كثريـ رمحه اهللا ـ ص اق يف دفع إهيام اإلشكال يف تفسرييف فصل أثر السي )٣(
 ).٢/٦٩٨(حترير علوم احلديث للشيخ عبد اهللا بن يوسف اجلديع : ينظر )٤(



 

 
١٨٨ 

السياق القـرآين يف  أثروهو إبراز , وما هيمنا من هذا الباب يف هذا املبحث هو النوع الثاين
القـرآين  إعالل الروايات  احلديثية املرفوعة, وهي وإن كانت ضـعيفة إال أن خمالفتهـا للسـياق

 .يزيد من ضعفها
 :ومن نامذج تطبيقات اإلمام ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يف هذا الباب يف تفسريه

ï  î  í  }  :قال ـ رمحه اهللا ـ عند تفسريه لقوله تعـاىل  عـن يـأجوج ومـأجوج ) ١

   õ  ô  ó  ò  ñ  ðzIQH  :@ @

 ,السد هذا فوق من ايصعدو أن عىل قدروا ما أهنم ومأجوج يأجوج عن خمربا تعاىل يقول
 :فقـال يناسبه بام كال قابل نقبه من أسهل عليه الظهور كان وملا ,أسفله من نقبه عىل قدروا وال

 {   õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  íz, عـىل يقـدروا مل أهنـم عـىل دليل وهذا 
 .منه يشء عىل وال نقبه

 يأجوج إن " :قال  اهللا رسول عن هريرة أيب عن...أمحد اإلمام رواه الذي احلديث فأما
 :علـيهم الـذي قـال الشـمس شـعاع يـرون كادوا إذا حتى ,يوم كل السد ليحفرون ومأجوج
 أن اهللا وأراد ,مـدهتم بلغـت إذا حتـى ,كـان ما كأشد إليه فيعودون ,غداً  فستحفرونه ارجعوا
 ارجعـوا :علـيهم الـذي قـال الشـمس شعاع يرون كادوا إذا حتى حفروا ;الناس عىل يبعثهم

 فيحفرونـه ,تركـوه حـني كهيئتـهوهو  إليه فيعودون ,−ويستثني– اهللا شاء إن غدا تحفرونهفس
 بسـهامهم فريمـون ,حصوهنم يف منهم الناس ويتحصن املياه فينشفون ,الناس عىل وخيرجون

 فيبعـث ,السـامء أهـل وعلونا األرض أهل قهرنا فيقولون ,الدم هيئة وعليها فرتجع السامء إىل

 ـــــــــــــــــ

 .٩٧: الكهفسورة )  ١(



 

 
١٨٩ 

 دواب إن بيـده حممـد نفس والذي ": اهللا رسول قال ,هبا فيقتلهم همئافقأ يف نغفاً  عليهم اهللا
 ,...IRHماجه ابن رواه وكذا،... IQH"مـائهـودم مـومهـحل نـم راـشك رـوتشك نـلتسم األرض

 .الوجه هذا من إال يعرف ال غريب :قال ثم ... ISHالرتمذي وأخرجه
 مـن يتمكنـوا مل أهنم يقتيض يةاآل ظاهر ألن ;نكارة رفعه يف ولكن ,قوي جيد إسنادهذا و
 ITHاألحبـار كعب عن روي قد هذا ولكن ,وشدته وصالبته بنائه إلحكام ;نقبه من وال ارتقائه
 فيأتون ,نفتحه غداً  فيقولون ,القليل إال منه يبقى ال حتى فيلحسونه يأتونه خروجهم قبل أهنم
 فيصبحون ,ذلكك فيقولون ,القليل إال منه يبقى ال حتى فيلحسونه ,كان كام عاد وقد الغد من
 فيصـبحون ,اهللا شـاء إن يقولـوا أن ويلهمـون ,نفتحه غداً  ويقولون فيلحسونه ,كان كام وهو
 كـان مـا كثـريا فإنـه ;كعـب مـن تلقاه هريرة أبا لَّ عَ ولَ  ,هٌ جِ تَّ مُ  وهذا ,فيفتحونه فارقوه كام وهو

  .أعلم واهللا فرفعه مرفوع أنه عنه الرواة بعض فتوهم هريرة أبو به فحدث ,عنه وحيدث جيالسه

 ـــــــــــــــــ

حَ احلديث ابن حبان يف صحيحه بـرقم )٢/٥١٠(املسند  )١( , واحلـاكم يف املسـتدرك )٦٨٢٩(, وقد صحَّ
 ).١٧٣٥( يف السلسلة الصحيحة برقم , واأللباين)٤/٢٨٨(

سنن ابن ماجة , كتاب الفتن, باب فتنة الدجال, وخروج عيسى بن مريم, وخروج يأجوج ومـأجوج,   )٢(
 ).٤٠٨٠(برقم 

هذا حـديث حسـن : , ثم قال)٣١٥٣(جامع الرتمذي, أبواب التفسري, باب ومن سورة الكهف, برقم  )٣(
 ).١٠/٣٩٢(ظر حتفة األرشاف للمزي ين. غريب, إنام نعرفه من هذا الوجه

صـىل اهللا عليـه −فأسلم بعـد وفـاة النبـي  العالمة احلرب, كان هيوديا  ,هو كعب بن ماتع احلمريي اليامين)  ٤(
صىل اهللا عليـه − النبي, فجالس أصحاب −ريض اهللا عنه−, وقدم املدينة من اليمن يف أيام عمر −وسلم
, حيفظ عجائـب, ويأخـذ السـنن عـن الصـحابةكان ائيلية, و, فكان حيدثهم عن الكتب االرس−وسلم

 عـثامن خالفة أواخر يف للغزو ذاهباً  بحمص تويف, العلامء نبالء من الديانة, متني سالم,وكان حسن اإل
 .−عنه اهللا ريض−

 ).٣/٤٨٩(, سري أعالم النبالء ٤٣٠, املعارف ص)٧/٤٤٥(طبقات ابن سعد   



 

 
١٩٠ 

 ,املرفـوع هـذا نكارة ومن ,منه يشء نقب وال نقبه من يتمكنوا مل أهنم من قلناه ما دكويؤ 
 مـن  النبـي استيقظ : قالت ... النبي زوج جحش بنت زينب عن...  IQHدأمح اإلمام قول
 اليـوم فـتح !اقـرتب قد رش من عربلل ويل ,اهللا إال إله ال": يقول وهو وجهه حممر وهو نومه
 ."−قَ وحلَّ – هذا مثل ومأجوج يأجوج ردم من

 حـديث هـذا ".اخلبث كثر إذا نعم":  قال ? الصاحلون وفينا أهنلك :اهللا رسول يا :قلت 
 أيضـاً  هريرة أيب عن هذا نحو روي قدو, ... إخراجه عىل  ISHومسلم IRHالبخاري اتفق صحيح
 ومـأموج يـأجوج ردم مـن اليوم فتح" :قال أنه النبي عن هريرة يبأ عن ...:  ITHالبزار فقال
 IVH@ ".IWHومسلم IUHالبخاري وأخرجه التسعني وعقد" هذا مثل

بسـبب  هُ لَّـوأعَ  ,إسـنادهقـوة ن عىل الرغم مأنكر رفع هذا احلديث  −رمحه اهللا−فنجد أنه 
, تمكنـوا مـن نقبـه وال ارتقائـهفظاهر سياق اآلية يدل عىل أهنم مل ي ,خمالفته لظاهر سياق اآلية

 ـــــــــــــــــ

 ) .٦/٤٢٨(املسند   )١(
, بـرقم "ويل للعـرب مـن رش قـد اقـرتب": −صىل اهللا عليه وسلم–اب الفتن, باب قول النبي يف كت  )٢(

)٧٠٥٩.( 
 ).٢٨٨٠(يف كتاب الفتن, يف باب اقرتاب الفتن, وفتح ردم يأجوج ومأجوج, برقم  )٣(
ار, إمام حافظ حمدث كبري, ولد سنة نيف ع)  ٤( رشـة هو أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البرصي البزّ

ث عن الكبـار بأصـبهان, وبغـداد, ومرصـ, ومكـة,  ومائتني, ارحتل يف الشيخوخة نارشاً حلديثه, فحدّ
 .هـ٢٩٢وأدركه بالرملة أجله, فامت يف سنة  والرملة,

 ).٧/١٧٥(, الوايف بالوفيات )١٣/٥٥٤(, سري أعالم النبالء )٤/٣٣٤(تاريخ بغداد   
m   »   º  ¹  ¸  ¶  µ : وج ومأجوج, وقول اهللا تعاىليف كتاب أحاديث األنبياء, باب قصة يأج  )٥(

   ¾  ½  ¼l )وقــول اهللا تعــاىل )٩٤: الكهــف , : mÖ  Õ  Ô   Ó l إىل قولــه : m  ¤l 
 ).٣٣٤٧(, برقم ) ٩٢ −٨٣ :الكهف(

 ).٢٨٨١(يف كتاب الفتن, باب اقرتاب الفتن, وفتح ردم يأجوج ومأجوج, برقم  )٦(
 ).١٩٨ـ٥/١٩٧( القرآن العظيم تفسري )٧(



 

 
١٩١ 

هريـرة لـه مـن كعـب  احلـديث بـاحتامل تلقـي أبـو هَ جَّ وَ  و ,وهذا احلديث يقتيض نقب السد
كثــرياً مــا كــان جيالســه  وأبــو هريــرة , أيضــاً عــن كعــب األحبــار ; ألنــه روياألحبــار
 .فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه, فحدث به أبو هريرة ,وحيدثه

َ بْـعَ قوي هـذا االحـتامل روايـة ومما ي: قلت  عـن أيب هريـرةهلـذا احلـديث  IQHديْـد بـن محُ
 .IRHموقوفاً 

ـ رمحه اهللا ـ نكارة احلديث املرفـوع بحـديث آخـر متفـق عـىل صـحته مـن طريـق  دَ وأكَّ 
يدل عىل أن غاية ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج يف زمـن , صحابيني أحدمها أيب هريرة نفسه

وأما هذا احلديث املرفوع الذي أنكره ابن كثري فيدل عىل أنه فتح , لصغريةقدر احللقة ا النبي 
 .كله إال القدر اليسري

فهذا النموذج التطبيقي من ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يبني أمهية السياق القـرآين وأثـره يف نقـد 
@.الروايات @

Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  }  :قال عند تفسـريه لقـول اهللا تعـاىل) ٢

  É  È  ÊzISH  :@ @

  IQHيميالت حييى أبو حدثنا IUHيعقوب بن ادعبّ  حدثنا:  ITHالبزار بكر أبو احلافظ وقال..."

 ـــــــــــــــــ

َيد بن نرص الكيس ويقـال لـه)  ١( بدُ بن محُ اسـمه عبـد احلميـد, ولـد بعـد : الكَيشـ, يقـال: هو أبو حممد عَ
املسـند, والتفسـري, تـويف سـنة : هـ,وهو إمام حافظ, حمدث ثقة حجـة, مفرسـ مشـهور, صـنّف١٧٠
 .هـ٢٤٩

 ).١٢/٢٣٥(, سري أعالم النبالء )١٨/٥٢٤(هتذيب الكامل   
 ).١٣/١٠٩(تح الباري ف انظر  )٢(
 .٢٦: اإلرساء سورة) ٣(
 ).٢٢٢٣( يف زوائد مسند البزار برقم كشف األستار)  ٤(
بن ابالغ  ,حديثه يف البخاري مقرون ,صدوق رافيض ,أبو سعيد الكويفي, نِ اجِ وَ عباد بن يعقوب الرّ    )٥(
= 



 

 
١٩٢ 

Â  Á  À  }  نزلـت ملـا":  قـال سـعيد أيب عن@عطية عن IRHمرزوق بن فضيل حدثنا

Ãz   اهللا رسول دعا  ـ نعلم ال: قال ثم".فدك فأعطاها فاطمة  بـن فضـيل عـن بـه ثَ دَّ حَ
 .ISHاخلوار أيب بن محاد بن محيدو يميالت حييى بوأ إال مرزوق

 سـنة خيرب مع فتحت إنام وفدك ,ITHمكية اآلية ألن ;إسناده صح لو مشكل احلديث وهذا
 وضـع مـن أنـه واألشـبه ,منكر حديث إذاً  فهو !? هذا مع هذا يلتئم فكيف ,اهلجرة من سبع

  .IUH"أعلم واهللا الرافضة

  ـــــــــــــــــ
= 

,  , أخرج له)ومائتني( من العارشة مات سنة مخسني ,يستحق الرتك :حبان فقال البخاري مقروناً
 .والرتمذي, وابن ماجه

 ).٣١٧٠(م , برق٤٨٤−٤٨٣تقريب التهذيب ص   
 .مل أعرفه)  ١(
مي بالتَّشيّع, من السابعة, )  ٢( قايش الكويف, أبو عبد الرمحن, صدوق هيم ورُ فضيل بن مرزوق األغرّ الرِّ

 ., ومسلم وأصحاب السنن, أخرج له البخاري يف جزء رفع اليدين )ومائة(مات يف حدود سنة ستني 
  ).٥٤٧٢(, برقم ٧٨٦تقريب التهذيب ص   

ار, ويقال)  ٣( وَ ابن أيب اخلوار, التميمي, أبو اجلهم, لنيّ احلديث, من التاسعة, مات : محيد بن محّاد بن خُ
 ., أخرج له أبو داود)ومائتني(سنة مخس عرشة 

 ).١٥٥٢(, برقم ٢٧٣تقريب التهذيب ص   
أن  من هذا البحث ٣١٠يف ص ثر السياق يف معرفة املكي واملدين يف تفسري ابن كثريسيأيت يف مبحث أ)  ٤(

وهو ما  :وهو ما يعرف عن طريق الرواية, والثاين قيايس :األول سامعي: ملعرفة املكي واملدين طريقان
سبيل  وضعه العلامء من ضوابط وخصائص ملا مل يرد فيه نقل قياساً عىل ما ورد فيه نقل, وهذا النوع ال

 .− واهللا أعلم–إال من خالل السياق, وهذا املثال والذي بعده من هذا القبيل ملعرفته 
 ).٦٩ـ٥/٦٨( القرآن العظيم تفسري  )٥(



 

 
١٩٣ 

وفدك فتحت  ,فسياق اآليات مكيٌّ  ,حلديث ملخالفته للسياقنكارة هذا ا −رمحه اهللا− فبنيّ 
, وهـذا غـري مسـتبعد ال سـيام أن يف الرافضـةأنه من وضع  حَ جَّ ورَ  ,بعد اهلجرة بسبع سنوات

 .سنده رافيض, وهذا مما يقوي بدعته
o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  } : قال عند تفسريه لقوله تعاىل) ٣

 v  u   t  s  r  q  p   ~  }  |   {  z  y  x  w
ª  ©   ̈ §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡  �    «zIQH : 

 حـدثنا ,IRHإيـاس أيب بـن آدم حـدثنا ,أيب يحـدثن:  ابـن أيب حـاتم ـ: ـ أي أيضـاً  وقال"
ـأَ :  قـال األنصـاري ثابت بن زيد عن ,IUHالشعبي عامر عن ,ITHاجلعفي جابر عن ,ISHشيبان  ىلَ مْ

 ـــــــــــــــــ

 .١٤ – ١٢: ملؤمنوناسورة   )١(
ثقة عابد من  ,نشأ ببغداد ,يكنى أبا احلسن ,أصله خراساين ,آدم بن أيب إياس عبد الرمحن العسقالين)  ٢(

, أخرج له البخاري وأبو داود يف الناسخ واملنسوخ )ومائتني( مات سنة إحد وعرشين ,التاسعة
 .والرتمذي والنسائي وابن ماجة

 ).١٣٣(, برقم ١٠٢تقريب التهذيب ص   
شيبان بن عبد الرمحن التميمي موالهم النحوي, أبو معاوية البرصي, نزيل الكوفة, ثقة صاحب هو )  ٣(

بطن من األزد ال إىل علم النحو, من السابعة مات سنة أربع وستني  "نحوة"كتاب, يقال إنه منسوب إىل 
 ., أخرج له اجلامعة)ومائة(

 ).٢٨٤٩(, برقم ٤٤١تقريب التهذيب ص 
من اخلامسة مات سنة سبع  ,ضعيف رافيض ,أبو عبد اهللا الكويف ,عفيجابر بن يزيد بن احلارث اجلُ هو )  ٤(

 ., أخرج له أبو داود والرتمذي وابن ماجهالثنيوقيل سنة اثنتني وث ,وعرشين ومائة
 ).٨٨٦(, برقم ١٩٢تقريب التهذيب ص  

ما رأيت  :مكحول قال ,من الثالثة ,ثقة مشهور فقيه فاضل ,أبو عمرو ,عبيعامر بن رشاحيل الشَّ هو )  ٥(
 , أخرج له اجلامعةوله نحو من ثامنني ,مات بعد املائة .أفقه منه

  ).٣١٠٩(رقم , ب٤٧٥تقريب التهذيب ص   



 

 
١٩٤ 

َّ عَ  e    f     g     h    i       j    o  n  m  l  k  }  اآليـة هـذه  اهللا رسول يلَ

 p   q      r      s      t     u    v     x  w  z  y    {        }  |
¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~ z   ,معـــاذ فقـــال: {  ª  ©  ¨  §z, 

§   } ختمت هبا:  قال ? اهللا رسول يا تضحك مَّ مِ  : معاذ له فقال,  اهللا رسول فضحك

 ª  ©  ¨z" 
 السـورة هذه أن وذلك ,شديدة نكارة هذا خربه ويف ,جداً  ضعيف اجلعفي يزيد بن جابر

 باملدينـة كـان إنـام جبل بن معاذ إسالم وكذلك ,باملدينة الوحي كتب إنام ثابت بن وزيد ,مكية
 IQHN"أعلم فاهللا ,أيضاً 

 ,خمالفتـه لسـياق السـورة ونكارة املتن من جهـة ,ضعف إسناد احلديث −رمحه اهللا− فبنيَّ 
أسلم باملدينة  ومعاذ بن جبل  ,كتب الوحي باملدينة وزيد بن ثابت  ,فسياق السورة مكي

 . أيضاً 
وهبذه النامذج التطبيقية من تفسري ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يتبني ما للسياق القرآين من أثـر يف 

 .IRHنقد الروايات احلديثية املرفوعة أو التي هلا حكم الرفع

 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٤٦٩( القرآن العظيم تفسري  )١(
)٢(رمحـه اهللا–من تفسري القرآن العظيم البن كثـري  ينظر نامذج أخر−) :٤/٣١(, ٦٧:املائـدة) ٣/١٥٣ (

 .٢٥: اجلن) ٨/٢٤٦(, ١٠:التحريم) ٨/١٧١(, ٢٩ـ٢٨: األحزاب) ٦/٤٠٣(, ١٧:األنفال



 

 
١٩٥ 

 املبحث الثاين
 .ت اإلرسائيلية يف تفسري ابن كثرييف نقد الرواياالقرآين أثر السياق 

 
ومـن أسـاليب  ,إن القرآن الكريم هو كتاب اهلداية اخلالـد عـىل مـر العصـور واألزمـان

 القتصـارإيراد القصص فيـه بايتميز و ,إيراده القصص السابقة ليتم هبا العربة والعظة :هدايته
ذكــر التفصـيالت اجلزئيـة اخلاليـة مـن هــذين  , دون احلشـو يفالعظـة والعـربة عـىل مـواطن
 .االعتبارين

والنفس البرشية من طبيعتها أهنا تتطلع للفضـول, فتسترشـف ملعرفـة تفاصـيل قصـص 
ت الضالة يف الروايات اإلرسائيلية للقصص, ففيها التفصيالت التي قد تشـبع  دَ جِ وُ القرآن,  وَ

 .شبع أحياناً بحسب درجة الفضول عند الفردفضول الناس, وقد ال ت
ما يرو عن أهل الكتاب من قصص وحـوادث, والنسـبة : ويراد بالروايات اإلرسائيلية

, وإليـه ينتسـب −علـيهم السـالم −فيها إىل إرسائيل, وهو نبي اهللا يعقوب بن إبراهيم اخلليل 
 .بنو إرسائيل: اليهود والنصار فيقال هلم

يف هذا املصطلح فيطلقونه عىل كل ما تطرق إىل التفسري  −رمحهم اهللا−وقد يتوسع العلامء 
منسـوبة يف أصـل روايتهـا إىل مصـدر هيـودي أو نرصـاين أو , واحلديث مـن أسـاطري قديمـة

 IQHNغريمها
بلغوا عني ولو آية, وحدثوا عن بنـي ": واألصل يف رواية  اإلرسائيليات حديث النبي 

@IRHN "متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ومن كذب عيل, إرسائيل وال حرج @

 ـــــــــــــــــ

ضـمن كتـاب بحـوث يف , )١٧(الـذهبي ص حممد.د.يث كتاب اإلرسائيليات يف التفسري واحلد: ينظر )١(
  .للمؤلف نفسه علوم التفسري والفقه والدعوة

رواه البخاري عن عبد اهللا بن عمرو بن العـاص يف كتـاب أحاديـث األنبيـاء, بـاب مـا ذكـر عـن بنـي  )٢(
 ).٣٤٦١(إرسائيل, برقم 



 

 
١٩٦ 

وهـي ال ختلـو مـن ثـالث , وهذه األحاديث اإلرسائيلية تذكر لالسـتئناس ال لالعتقـاد
@IQHZأحوال @

 .فهذه جيوز روايتها ,أن تكون موافقة ملا عندنا يف رشيعتنا: احلال األوىل
@. جيوز روايتهافهذه باطلة ال ,أن تكون خمالفة ملا عندنا يف رشيعتنا: احلال الثانية @

فهذه ال  ,فلم يثبت يف رشيعتنا موافقة وال خمالفة هلا, هاأن تكون مسكوتاً عن: ال الثالثةاحل
V  U  T     } وقولوا, ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم ":نصدقها وال نكذهبا حلديث

 X  WzIRH رواه البخاري "اآليةISH  , رسائيل وال حدثوا عن بني إ ":وجتوز روايتها حلديث
ولذلك خيتلف علامء أهل  ,ولكن غالب هذا النوع مما ال فائدة فيه تعود إىل أمر ديني , ITH"حرج

@IUHNالكتاب يف هذا كثرياً  @

ويتجىل أثر السياق القرآين يف نقد الروايات اإلرسائيلية إذا ما طابقـت احلـال الثانيـة بـأن 
 .ها إال لبيان حاهلاوحترم روايت ,فحينئذ يتم إبطاهلا, تكون خمالفة له

 :ومن أمثلة تطبيق اإلمام ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يف تفسريه يف هذا الباب
Z  {   JI  H  G  F  E  D  C  B  Aتفسريه لقوله تعاىلقال عند ) ١

  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K
  _   ^  ]  \  [zIVH  :@ @

 ـــــــــــــــــ

 .كلمة احلال مذكرة اللفظ مؤنثة املعنى :مالحظة  )١(
 .١٣٦: لبقرةاسورة )  ٢(
بـرقم ،  "m  X  W   V  U  T  Sl  "بـاب  يف كتـاب التفسـري, −ريض اهللا عنه–عن أيب هريرة   )٣(

)٤٤٨٥.( 
 .١٩٣سبق خترجيه يف ص )  ٤(
ابن كثري  السابق وقد نقل كالمه, ينظر مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية فملخص البحث مستفاد منه )٥(

 .وما بعدها) ١/٧(يف مقدمة تفسريه  بل أكثر من ذلك, −رمحه اهللا−
 .٣٠: البقرةسورة   )٦(



 

 
١٩٧ 

: يقـول IQHعـيل بـن حممـد جعفر أبا سمع عمن ,.... ,أيب حدثنا: حاتم أيب ابن وقال... "
لّ  جِ  ينظـرهن ملحات ثالث يوم كل يف له وكان أعوانه, من وماروت هاروت وكان ملك, السّ

َّ أَ فَ  األمور, من فيه كان وما آدم خلق فيها فأبرص ,له تكن مل نظرة فنظر الكتاب, أم يف  ذلـك رسَ
K   JI  H  G  F  E   }: تعـاىل قـال فلام أعوانه, من وكانا وماروت, هاروت إىل

R  Q  P  O  N  M  L z املالئكة عىل استطالة ذلك قاالIRH . 
 نقلـه فهـو الباقر, نياحلس بن عيل بن حممد جعفر أيب إىل صحته وبتقدير. غريب أثر وهذا

 كـانوا إنام ذلك قالوا الذين أن ومقتضاه. أعلم واهللا رده, توجب نكارة وفيه الكتاب, أهل عن
  .ISH"وهو خالف السياقفقط, اثنني

فلـو كانـت , وأنكرها ملخالفتها  للسياق القـرآين اإلرسائيلية هذه الرواية −رمحه اهللا− دَّ رَ فَ 
N  M  L  K     }فلام كانت بضمري اجلمـع , "قاال"صحيحة لكانت اآلية بضمري التثنية 

R  Q  P  O z  َذا من جهة سياق إلرسائيلية, هعىل بطالن هذه الرواية ا تْ لَّ , د
«   } : هذه اآلية, وإال هلذه الرواية خمالفة أخر لسياق قرآين آخـر, وهـو قولـه عـن املالئكـة

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼zITH فقد ذكر عن املالئكـة بـأهنم ال يعصـون اهللا ,
, ويف هذه الرواية نسبة العصيان للمالئكة  :أبداً

 ـــــــــــــــــ

لقب اهلاشمي,  −ريض اهللا عنهم–أبو جعفر الباقر, حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب )  ١(
أحد  ثقة مفرس, جمتهد إمامهـ, وهو ٥٦, ولد سنة وخفيه أصله فعرف شقه أي العلم, بقر: منبالباقر 

غري مكثر من احلديث, لكن له وهو له تفسري,  ,والرزانة والرشف والسؤددالعمل العلم و من مجع بني
,هـ, وقيل غري ذلك١١٤تويف باملدينة سنة  مسائل وفتاو. 

   ٩/٣٠٩(, البداية والنهاية )٤/٤٠١(, سري أعالم النبالء )٥/٣٢٠(الطبقات الكرب.( 
 ).١/٧٨(تفسري ابن أيب حاتم   )٢(
 ).١/٢٢٢( ظيمالقرآن الع تفسري  )٣(
 .٦ :التحريم سورة) ٤(



 

 
١٩٨ 

 ."فنظر نظرة مل تكن له ":األوىل 
 .والكرب واالستطالة معصية, "قاال ذلك باستطالة عىل املالئكة ":ةوالثاني

»  ¬  ®  ¯  °  ±   ²  ³  }  :قال ـ رمحه اهللا ـ عند تفسـريه لقولـه تعـاىل) ٢

  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´zIQH  :@ @

ا ههنا املفرسين من كثري ذكر وقد"  هـؤالء خلـق عظمـة يف إرسائيل, بني وضع من أخبارً
 آالف ثالثـة طولـه كان وأنه ,−سالمال عليه− آدم بنت عنق بن عوج فيهم كان وأنه ين,اجلبار
 مـن ىيسـتحي يشء وهـذا! احلسـاب حترير ذراع, وثلث ذراعا وثالثون وثالثة وثالثامئة ذراع
 وطولـه آدم خلق تعاىل اهللا إن": قال  اهللا رسول أن  الصحيح يف ثبت ملا خمالف هو ثم. ذكره
ا, ستون  .IRH"اآلن حتى ينقص اخللق يزل مل ثم ذراعً
نْية, ولد كان وأنه كافرا, كان الرجل هذا أن ذكروا قد ثم  السفينة, ركوب من امتنع وأنه زِ
 أهـل عـىل دعـا نوحـاً  أن ذكـر اهللا فـإن وافـرتاء, كذب وهذا ,ركبته إىل يصل مل الطوفان وأن

Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿    Ç  ÆzISH   } :فقال الكافرين, من األرض
: تعـاىل وقـال , 

{  `  _  ~  }  |  {        z  y  x  w  v  uzITH,  تعاىل وقال:{   ©  ¨

 ـــــــــــــــــ

 .٢٢: املائدةسورة   )١(
,  ومسـلم يف كتـاب )٣٣٢٦(رواه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء, باب خلـق آدم وذريتـه, بـرقم   )٢(

, كالمها عن أيب هريـرة )٢٨٤١(اجلنة ونعيمها, باب يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري, برقم 
, فلام خلقه قالخلق  ": مرفوعا اذهب فسلم عـىل أولئـك مـن املالئكـة, : اهللا آدم وطوله ستون ذراعاً

. السـالم عليـك ورمحـة اهللا: فقـالوا. السـالم علـيكم: فاستمع ما حييونك, حتيتك وحتية ذريتك, فقال
هـذا لفـظ " فكل من يدخل اجلنة عىل صورة آدم, فلم يزل اخللق ينقص حتى اآلن. ورمحة اهللا: فزادوه

 .بخاريال
 .٢٦:  نوحسورة   )٣(
 .١٢٠−١١٩: الشعراءسورة   )٤(



 

 
١٩٩ 

  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ³²  zIQH , عـوج يبقـى فكيف غرق, الكافر نوح ابن كان وإذا 
: لـه يقـال رجل وجود يف ثم. رشع وال عقل يف يسوغ ال هذا! زنية? وولد كافر وهو عنق, بن
 .IRH"أعلم واهللا نظر, "عنق بن عوج"

فواضح أثر السياق القرآين يف رد هذه الرواية اإلرسائيلية من ابن كثـري ـ رمحـه اهللا ـ فقـد 
أنكرها وكذهبا بسبب خمالفتها لسياق عدة آيات قرآنية, واجتمع مع ذلك خمالفة حديث مرفوع 

 .فزاد من ضعفها, وكشف زيفها, صحيح متفق عليه
لرواية إرسائيلية ختـالف سـياق آيـة  −ريض اهللا عنه–عبد اهللا بن مسعود  نقل تكذيب) ٣

`  hg  f  e   d  c  b    a  }  :قرآنية, حيث يقول عنـد تفسـريه لقولـه تعـاىل

  v  u  t         s    r   qp  o    n   m  l       k  j  izISH   : 
−مسـعود ابـن هـو− اهللا عبد إىل رجل جاء....  حدثنا: ITHجرير بن جعفر أبو قال وقد "
نْ : قال. الشام من: قال جئت? أين من: فقال  حـدثك مـا: قـال. كعبًـا لقيـت: قـال لقيت? مَ

نْكَب عىل تدور السموات أن حدثني: قال كعب? لَك مِ  مـا: قـال كذبتـه? مأ أفصدقته: قال. مَ
ـن افتديت أنك لوددت: قال. كذبته وال صدقته لِهـ براحلتـك إليـه رحلتـك مَ حْ ب ا,ورَ ـذَ  كَ
`  k  j  i  hg  f  e   d  c  b    a       } : يقــــول تعــــاىل اهللا إن. كعــــب

p  o    n   m  l z. 
@.مسعود ابن وإىل ,كعب إىل صحيح إسناد وهذا @

 ـــــــــــــــــ

 .٤٣جزء من اآلية :  هودسورة   )١(
 ).٣/٧٦( القرآن العظيم تفسري  )٢(
 .٤١: فاطرسورة   )٣(
 ).١٩/٣٩١(جامع البيان )  ٤(



 

 
٢٠٠ 

دب ذهب: قال IRHإبراهيم عن ,....  IQHجرير ابن رواه ثم نـْ يل جُ  بالشـام, كعـب إىل الـبَجَ
 .ISH" نحوه فذكر

بَ عبد اهللا  ذَّ ها ملخالفتهـا سـياق اآليـة رَ كَ نْ هذه الرواية اإلرسائيلية, وأَ  بن مسعود فَكَ
{p  o    n   m  l       k  j  i  hg  f  e   d  c  b    a  ` z. 

كفـى ":وجه املخالفة فيقول يبني  ابن مسعود من طريق إبراهيمويف الرواية الثانية عن 
 .زالت من مكاهنا, وهذا منفي يف سياق اآلية ا لو دارت لكانتفري أهن، "هبا زواالً أن تدور

 
 

@ @

 
 

   
  
  
  

 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٩/٣٩٢(جامع البيان )  ١(
, من إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي, أبو عمران الكويف)  ٢(  الفقيه, ثقة إال أنه يرسل كثرياً

, وإبراهيم مل يسمع من اخلامسة, مات سنة ست وتسعني, وهو ابن مخسني أو نحوها, أخرج له اجلامعة
 .−ريض اهللا عنهام–وال من جندب  ابن مسعود

 ).٢٧٢(, برقم ١١٨تقريب التهذيب ص   
 ).٦/٥٥٨(تفسري القرآن العظيم )  ٣(



 

 
٢٠١ 

 
 الفصل الثالث

  القرآني أثر السياق
  على املعاني 
  ابن كثري تفسرييف 

  
 
 
 



 

 
٢٠٢ 

 املبحث األول
 .يف تفسري ابن كثري أثر السياق القرآين يف بيان املعنى

 
السياق داخلة  بل إن مجيع وظائف ,بيان املعنى :إن أهم وظيفة لداللة السياق القرآين هي

 :املطالب التالية من خاللالقرآين يف بيان املعنى  السياقويتبنيّ أثر  ,حتت لوائه
 .ري ابن كثرييف بيان املعنى لآلية الواحدة يف تفس القرآين أثر السياق: املطلب األول
 .يف تفسري ابن كثري يف بيان املعنى لآليات املتتابعة القرآين أثر السياق: املطلب الثاين
يف تفسري ابن  يف بيان املخاطب أو املوصوف يف اآليات القرآين أثر السياق: املطلب الثالث

 .كثري



 

 
٢٠٣ 

 األولاملطلب 
 .تفسري ابن كثرييف بيان املعنى لآلية الواحدة يف  القرآين أثر السياق

 
 ,ميعتمد ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ عىل السياق القرآين يف بيان املعنى آليـات القـرآن الكـري  

 . وقد يظفر عىل ما يبني معنى اآلية من سياق اآلية نفسها فال يتوانى يف األخذ به
 :ويتبني ذلك يف النامذج التطبيقية التالية

º  ¹  ¸   ¶  µ        ´  ³  ²  «  }  :تعـاىلقال ـ رمحه اهللا ـ عند تفسريه لقوله ) ١

   Ì  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼zIQHZ@ @

 يراه فيام ذهبا األرض ملء أنفق قد كان ولو ,اً أبد خري منه يقبل فلن الكفر عىل مات من: أي "
بة, رْ عان بن اهللا عبد عن  النبي سئل كام قُ دْ ي وكان− جُ رِ قْ , يُ كُّ  الضيفَ فُ  ويُطعـم العـاين, ويَ
هُ  ,ال" :فقال ذلك? ينفعه هل: −الطعام ْ  إِنَّ لْ  ملَ قُ ا يَ مً وْ ن يَ رِ الـدَّ  مِ بِّ : هْ ـرْ  رَ فِ ي يل اغْ طِيئَتـِ  يـوم خَ
ينِ    .ISH"منه قبل ما ذهباً  أيضاً  األرض بملء افتد لو وكذلك, IRH"الدِّ

µ        ´  ³  ²  ¶   ¸  ¹  }  ":قـال تعـاىل ":ما ذهب إليه بتفسري اآلية قـائالً  لَ لَّ وعَ 

ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º z ـــف ـــىل  ÃÂ  Á    À z } فعط ع
  .واهللا أعلم, إن الواو زائدة :وما ذكرناه أحسن من أن يقال ,عىل أنه غريه لَّ دَ فَ , األول

 ـــــــــــــــــ

 .٩١: سورة آل عمران)  ١(
بـرقم باب الدليل عىل أن من مات عىل الكفر ال ينفعه عمل, رواه مسلم يف صحيحه, يف كتاب اإليامن, )  ٢(

ابن جـدعان كـان يف اجلاهليـة يصـل الـرحم, ويطعـم ! قلت يا رسول اهللا:  , عن عائشة بلفظ)٢١٤(
, "خطيئتـي يـوم الـدينرب اغفـر يل : ال يا عائشة, إنه مل يقل يومـاً  ": املسكني, فهل ذاك نافعه? قال

يقري الضيف, ويفك العاين, ويصل الرحم, وحيسن اجلـوار ": بلفظ) ٦/١٢٠(ورواه أمحد يف مسنده 
 ."..., فهل ينفعه ذلك?−فأثنيت عليه−

 ).٢/٧٢(تفسري القرآن العظيم   )٣(



 

 
٢٠٤ 

 ولـو ,ذهباً  األرض مثل أنفق قد كان ولو يشء, اهللا عذاب من ينقذه أال ذلك ويقتيض  
ن ,ذهباَ  األرض بملء اهللا من نفسه افتد زْ باهلا بوَ اهلا وتُراهبا وتِالهلا جِ مَ لها ورِ هْ هـا وسَ رِ  ووعْ

رِّ  ها هاوبَ رِ  IQHN"وبَحْ
فابن كثري ـ رمحه اهللا ـ ير هذا املعنى من خالل سياق اآلية, فالسياق غاير بـني قبـول   

وبني االفتداء بملء األرض ذهباً بواو العطف التي تقتيض املغايرة, فتكون , ملء األرض ذهباً 
ية يف اآلخرة;  ألهنـا حمـل واحلال الثان, احلال األوىل يف الدنيا; ألهنا حمل قبول األعامل الصاحلة

 .الرغبة باالفتداء من العذاب من الكفار
إن الواو زائدة, فال زائد يف القرآن, وهذه الواو من : ومل يرتضِ القول الثاين الذي يقول  

 . حروف املعاين, وأمكنَ محلُها عىل أحد معانيها املناسبة للسياق, فال يقال بزيادهتا 
 ISH, واستحسنه ابن عطية  IRHاإلمام الزجاج: ليه ابن كثريوقد قال بالقول الذي ذهب إ  

 . −رحم اهللا اجلميع−
S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  I  }  :قال ـ رمحه اهللا ـ عند تفسريه لقوله تعاىل) ٢

  g  fe  d  c   b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y   XW   V  U  T  
  k  j  i  hzITH:  

" {  T  S  R      Q  P XW   V  U z   الكـالم; غليظ هناه به واملراد الغليظ,: الفظ 
 النفضـوا علـيهم القلـب قـايس الكـالم سيِّئَ  كنت لو: أي T  S z }: ذلك بعد لقوله
 .IUH"لقلوهبم تأليفا هلم جانبك وأالن عليك, مجعهم اهللا ولكن وتركوك, عنك

 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٧٢(تفسري القرآن العظيم   )١(
 ).١/٤٤١(معاين القرآن )  ٢(
 .)٢/٢٨٢(املحرر الوجيز  )٣(
 .١٥٩: سورة آل عمران )٤(
 ).٢/١٤٨(تفسري القرآن العظيم  )٥(



 

 
٢٠٥ 

َ داللة كلمة    فتشـمل  IQH@Lأن معناها الغلـيظ عىل غلظ الكالم, رغم "الفظ"فنجد أنه قَرصَ
, فقرصـ T  S z }غلـظ القلـب يف قولـه : غلظ اللسان وغلظ القلب; ألنه أتى يف حلاقهـا

 .عىل غلظ اللسان; لئال يكون يف الكالم تكرار ال فائدة منه, فينايف فصاحة القرآن "فظا "داللة 
C        B  A     J  I  H  GF  E  D} : قال ـ رمحه اهللا ـ عند تفسـريه لقولـه تعـاىل) ٣

  X   W  V  U  T  SR  Q  P  O  N      M   LKzIRHZ 
  " { D   C        B  A ْم ــــاكِنِهِ سَ J  I  H   } :ثــــم فرســــها بقولــــه  ISHFzمَ

Kz..."ITH.@  
اجلنتان اللتان عن يمينهم وشامهلم, واستقى ذلك من سـياق :  ـ رمحه اهللا ـ اآلية بأهناففرسَّ   

فتكـون بـذلك بـدالً عـن , مرفوعة وعالمة رفعها األلف; ألهنـا مثنـى H z } :اآلية, فقوله 
  .IUHاملرفوعة; ألهنا اسم كان مؤخر, والبدل يكون موافقاً للمبدل منه Fz} :قوله

J  I  H   } :قولــه يف اجلنتــان ورفعــت ":ويف هــذا يقــول الطــربي ـ رمحــه اهللا ـ   

Kz ترمجةIVH عـن جنتـان هـي آيـة مسـكنهم يف لسـبأ انك لقد: الكالم معنى ألن ;اآلية عن 
  IWHN"وشامئلهم أيامهنم

 ـــــــــــــــــ
 ).فظظ(ينظر لسان العرب مادة   )١(
 .١٥: سورة سبأ)  ٢(
ينظـر النرشـ البـن اجلـزري .  عـن عاصـم شـعبةروايـة لوهي قراءة نافع وابن كثري وأيب عمـرو وابـن عـامر و )٣(

)٢/٢٦٢.( 
 ).٦/٥٠٧(تفسري القرآن العظيم  )٤(
, والبيان يف )٣/٣٣٨(خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هي ينظر إعراب القرآن للنحاس  "جنتان ":يف إعراب : لوقي )٥(

 ).٢/٢٧٨(يف غريب إعراب القرآن أليب الربكات ابن األنباري 
أفدتـه مـن حاشـية حمققـي تفسـري  "بـدل"وعند البرصـيني  "عطف بيان"الرتمجة هي عند الكوفيني ) ٦(

 .−رمحهام اهللا–شاكر  أمحد شاكر وحممود الطربي
 ).٣/٦٠٠(وينظر تفسري البغوي , )١٩/٢٤٧(جامع البيان  )٧(



 

 
٢٠٦ 

 
يتبنيّ أثر السياق القرآين يف بيان املعنى لآلية الواحدة يف تفسري ابن  وهبذه النامذج التطبيقية  

 .IQH−رمحه اهللا–كثري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

)١  (يف تفسري القرآن العظيم البن كثري ينظر أمثلة أخر) :٢٩: البقرة) ١/٢١٦(, ٥: الفاحتة) ١/١٣٥, 
آل ) ٢/٥٥(, ٢٧٥: البقرة) ١/٧١٣(, ١٩٦: البقرة) ١/٥٣٤(, ٣٠: البقرة) ٢١٩−١/٢١٨(

, ٣٥: املائدة) ٣/١٠٣(, ٣٢: النساء) ٢/٢٨٧(, ١٩٥: آل عمران) ٢/١٩١( ,٦٤: عمران
) ٤/٤٦٢(, ١٥٠: األعراف) ٣/٤٧٧(, ٩٥: األنعام) ٣/٣٠٤(, ١٠١: املائدة) ٣/٢٠٦(

) ٥/٢١٧(, ١: اإلرساء) ٥/٤٣(, ١٢٨: النحل) ٤/٦١٥(, ٢٤: إبراهيم) ٤/٤٩٣(, ٣١:الرعد
) ٧/٢٨٤(, ٤٠: األحزاب) ٦/٤٢٨(, ١٢: منوناملؤ) ٥/٤٦٥(, ٢٦: مريم) ٥/٢٢٥(, ١٣: مريم

 .٣٠: ق) ٧/٤٠٣(, ١٨: األحقاف



 

 
٢٠٧ 

 املطلب الثاين
 .ابن كثرياملتتابعة يف تفسري يف بيان املعنى لآليات  القرآين أثر السياق

   
السابق فكـذلك يـدل  املطلب املعنى من نفس اآلية كام تبني يف كام أن السياق يدل عىل  

 .عىل املعنى من خالل تتابع اآليات
 :ومن النامذج التطبيقية عىل هذا األمر من تفسري ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ  

T  S  R  Q  P   V  U  }  :ند تفسـريه لقولـه تعـاىلقال ـ رمحه اهللا ـ ع) ١

       f    e  d     c  b  a  `       _  ^  ]    \   [  ZY  X  W
  h     gzIQH:  

َّ  ثم...  "   نِ  تعاىل بنيَ ^  _       `  a   } :قـال شـكرهم, الـذين الصـابرون مَ

  h     g       f    e  d     c  bz ـم وعلموا أصاهبم, امَّ عَ  هذا بقوهلم تسلَّوا: أي ـمُ  أهنَّ  ,هللا كٌ لْ
ة ثْقالمِ  لديه يضيع ال أنه وعلموا يشاء,  عبيده بام يف يترصف  ذلك هلم ثَ دَ حْ فأَ  القيامة, يوم ذرَّ
 IRHN"اآلخرة الدار يف راجعون إليه وأهنم عبيده, بأهنم اعرتافهم
هبذا اعتامداً عىل السياق القرآين; ألن اسـم  z \ } : ـ رمحه اهللا ـ قوله تعاىلففرسّ   

َ فَ   z ^ }املوصول  قد استظهر أبو حيـان األندليسـ , والواردة قبله z \ } معنى رسَّ
  zISHN \ } :منصوباً عىل النعت لقوله   z^}كون

@ @

 ـــــــــــــــــ

 .١٥٦−١٥٥: سورة البقرة)  ١(
 ).٤٧٢ـ١/٤٧١(تفسري القرآن العظيم  )٢(
 ).١/٧٠(وينظر إعراب القرآن للعكربي , )١/٦٢٤(البحر املحيط  )٣(



 

 
٢٠٨ 

RH قال ـ رمحـه اهللا ـ عنـد تفسـريه لقولـه تعـاىل:  {  Z   Y  X    W  V  U  T  S

 [    \ ]   ^_   `     a    b    c    d     j  i  h  g  f  e      k
  l m       n r  q  p  o      s  t      u    v     w    x      y    z

|       {    }     ~       _     `   a    b       d    e  g  f   h     i   j       l         k
  mzIQH:  

ا قال وهلذا ..."    عقبـى هلم بأن احلسنة الصفات هبذه املتصفني السعداء هؤالء عن خمربً
ـفَ  ثـم الدار, َ ـ  z{  ~ } : بقولـه ذلـك رسَّ   خيلـدون إقامـة جنـات: أي اإلقامـة,: ندْ والعَ
  .IRH"فيها

 من قولـهاملراد  ـ رمحه اهللا ـ بنيَّ ف z z ISH } :وهي بدل من قوله ,مرفوعة   z{}  :فقوله

 { ~  }z   سياق اآليات اعتامداً عىل.  

 عـن ترمجـة ,   z{  ~ }  :−تعاىل ذكره− يقول :ويف هذا يقول الطربي ـ رمحه اهللا ـ  
{{  z z الرجـل نعم":له املقول الرجل هو اهللا فعبد ,"اهللا عبد الرجل نعم":يقال كام", 

قيِبَ  هلم أولئك: الكالم وتأويل م طاعتهم عَ نَّات هي التي الدارُ  رهبِّ نٍ  جَ  ITHN"عدْ
 ,IWH, وابـن عطيـةIVHوالزخمرشـي  IUHLكـالبغوي: وإىل هـذا ذهـب مجـع مـن املفرسـين  

 .وغريهم −رمحهم اهللا− IXHوالقرطبي

 ـــــــــــــــــ
 .٢٣−٢٠: سورة الرعد)  ١(
 ).٤/٤٥١( القرآن العظيم تفسري  )٢(
 ).٢/٦٢(نظر إعراب القرآن للعكربي ي  )٣(
 )١٣/٥١٠(جامع البيان   )٤(
 ).٢/٥٢٧(معامل التنزيل )  ٥(
 ).٢/٢٨٦(الكشاف ) ٦(
 ).٥/٢٠٠(املحرر الوجيز )  ٧(
 ).١٢/٥٩(اجلامع ألحكام القرآن )  ٨(



 

 
٢٠٩ 

s  r  q   p  o     x  w  v     u  t    }  :تعـاىلقال ـ رمحه اهللا ـ عند تفسريه لقوله ) ٣
  y  z  {    |    }   ¡  �     ~    ¢     £  §     ¦  ¥¤      ¨    ª   ©    «¬zIQH: 

  "  {z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  o  z التجارة هذه فرس ثم 
}  |  {   } :فقال للمحذور ومزيلة للمقصود حمصلة هي والتي تبور, ال التي العظيمة

   ¬  «                ª   ©  ¨     §     ¦  ¥¤        £  ¢  ¡  �     ~z@الدنيا, جتارة من: أي 
 IRHN"هادَ حْ وَ  هلا والتصدي هلا والكدِّ 

 .   s  r z }: ق; ألنه وقع جواباً للسؤالوهذا التفسري واضح من السيا  
 

من خالل هذه النامذج التطبيقية يتبنيَّ اعتامد ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ عىل داللة السياق و  
 .ISHالقرآين يف بيان معنى اآليات املتتابعة

 ـــــــــــــــــ

 .١١−١٠: سورة الصف) ١(
 ).٨/١١٢( القرآن العظيم تفسري  )٢(
) ٣/٤٥٩(, ٧: الفاحتة) ١/١٤١: (−رمحه اهللا−القرآن العظيم البن كثريأمثلة أخر يف تفسري ينظر )  ٣(

, ٤٢:فاطر) ٦/٥٥٩(, ٤٠: العنكبوت) ٦/٢٧٩(, ٣٤: احلج) ٤٢٥− ٥/٤٢٤(, ١٢٣:األعراف
, ٥٢: الشور) ٧/٢١٧(, ٥٥: ص) ٧/٧٨(, ٤٩: ص) ٧/٧٧(, ٤١: الصافات) ٧/١٢(
, ٢٧: املدثر) ٨/٢٦٨(, ١٩: عارجامل) ٨/٢٢٦(, ٣١: النجم) ٧/٤٦٠(, ٩: اجلاثية) ٧/٢٦٥(
: املطففني) ٨/٣٥٠(, ١:املطففني) ٨/٣٤٦(, ١٨:اإلنفطار) ٨/٣٤٥(, ٢٧: النازعات) ٨/٣١٦(

) ٨/٤٦٩(, ٣:القارعة) ٨/٤٦٨(, ١: البينة) ٨/٤٥٦(, ١٥: الليل) ٤٢٢− ٨/٤٢١(, ١٠
 .٩:القارعة



 

 
٢١٠ 

 الثالث املطلب
 أثر السياق القرآين يف بيان املتكلم أو املخاطب أو املوصوف يف اآليات

 .فسري ابن كثرييف ت
   
أو  ,أو املخاطـب يف اآليـات القرآنيـة ,للسياق القـرآين بـالغ األثـر يف حتديـد املـتكلم  

 .وباملثال يتضح املقال ,املوصوف فيها
 :ما ييلفمن أمثلة تطبيقات اإلمام ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يف هذا الباب  

QH سري قوله تعـاىلقال ـ رمحه اهللا ـ عند تف:  { ¶  µ   ´    ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸

Ã Â Á   À ¿   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä
  Ô   ÓzIQH:  

 مجع حني امللك عن إخبار º  ¹  ¸  ¶  µz  «  ¼½  }  : قوله تعاىل"...  
 وزيـره, امرأة يريد وهو− كلهن هلن خماطباً  فقال العزيز, امرأة عند أيدهين قطعن الاليت النّسوة
: يعنـي º  ¹  ¸ z  «  ¼ } وخـربكن شأنكن: أي µ z  ¶ } : −لعزيزا وهو
: للملـك جوابـا النسـوة قالـت: أي Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾z } الضـيافة? يوم

امً  يوسف يكون أن هللا حاش تَّهَ   .IRH  "سوء من عليه علمنا ما واهللا ,مُ
هـن النسـوة, : خاطـبهـو امللـك, وامل:  ـ رمحه اهللا ـ أن املتكلم يف هذا اخلطـابفبنيّ   

, وكل هذا مستمد من سـياق  يوسف : هو ÆÅ  Ä  Ã  Â  Áz   } :واملوصوف بقوله 
 .اآليات

 ـــــــــــــــــ

 .٥١:سورة يوسف)  ١(
 )٤/٣٩٤( القرآن العظيم تفسري  )٢(



 

 
٢١١ 

z  y  }      }  : وهو قوله تعـاىلفسباق اآلية يدل عليهام, : فأما املتكلم واملخاطب  

  ±  °   ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }|
³  ²zIQH،   هذه اآليةثم جاءت :{   ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´zفقوله , :

{   ´z وقوله)املتكلم(عىل امللك عائد ,: {   ¶  µ z   عـىل النسـوة الـاليت قطعـن  عائد
: فمن سياق اآلية, ومن سياق السورة, فأما سياق اآلية: , وأما املوصوف)املخاطبات(أيدهين 

µ  ¶  ¸  ¹   }: سـأهلن امللـك  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾z   } :فقبل قولـه

  ½¼  »  ºzفكان جواهبن , :{   ÆÅ  Ä  Ã  Â  Áz   ما علمنا عـىل يوسـف : أي
 .من سوء
 . وأما سياق السورة; فألنه كله يف ذكر قصة يوسف   

¸  º  ¹     «  ¼  ½   ¾   } : اهللا ـ عنـد تفسـريه لقولـه تعـاىلقـال ـ رمحـه ) ٢

  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿   È  ÇzIRH: 
 حـق هو: أي   : { ¼  »     º  ¹  ¸z حممد لرسوله خماطباً  تعاىل يقول"  

 .ISH"وطلبه خربه يف احلق يتضمن وهو اهللا, من
هـو املنـزل  هو املخاطب هبذه اآلية مما ال غبار عليـه, فالرسـول  وكون الرسول   

 أحـد يشـاركه يف هـذه الصـفات عليه القرآن باحلق, وهو احلاكم بني الناس بـام أراه اهللا, فـال
نيَّ خطابه هبا يَتَعَ  .الواردة يف سياق اآلية, فَ

 

 ـــــــــــــــــ

 .٥٠: يوسف سورة)  ١(
 .١٠٥: سورة النساء) ٢(
 ).٢/٤٠٥( القرآن العظيم تفسري )٣(



 

 
٢١٢ 

¡   ¢  £    ¤  ¥   ¦  §          ¨  ©      } لقولـه تعـاىل قال ـ رمحه اهللا ـ عند تفسريه ) ٣

  ¬  «  ªzIQH: 
¡   ¢  £    ¤  ¥   } : النـاس سـائر واملراد قريش, لكفار اً خماطب قال ثم"...  

 ¦z  بأعاملكم: أي"...IRH.  

 :فاخلطاب قبـل هـذه اآليـة عـن كفـار قـريش ,وهذا القول مستمد من سياق اآليات  
{  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a   ̀ _  ~   }zIS@H ، 

: ثم إن هذه السورة مكية, ففي العهد املكي كان اخلطاب للمرشكني, واملرشكون يف مكـة هـم
 ;"واملراد سـائر النـاس", وقول ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ  النبي قريش, فهم الذين أرسل إليهم 

النبي ألن  ;ولكن كان اخلطاب هنا هلم ,جلميع اخللق وليست خاصة بقريش ألن بعثة النبي 
  ًرَ أوال r  q  p  ozITH،  {    f   e  d  }  :بإنذار عشريته األقربني أُمِ

  h   gzIUH. 
بــنيّ أثــر الســياق القــرآين يف حتديــد املــتكلم واملخاطــب وهبــذه الــنامذج التطبيقيــة يت  

 .IVHواملوصوف يف اآليات القرآنية

 ـــــــــــــــــ

 .١٥: سورة املزمل)  ١(
 ).٨/٢٥٦(تفسري القرآن العظيم   )٢(
 .١١−١٠: سورة املزمل)  ٣(
 .٢١٤: سورة الشعراء)  ٤(
)٥ (٧جزء من اآلية : سورة الشور. 
) ١/٣١٠(, ٢٦: البقرة) ١/٢١٢: (−رمحه اهللا– ينظر نامذج أخر يف تفسري القرآن العظيم البن كثري)  ٦(

) ٢/١٨٤(, ٦٤: آل عمران) ٢/٥٥(, ٩٦: البقرة) ١/٣٣٩(, ٨٠: البقرة) ١/٣١٧(, ٧٥: البقرة
, ٧٤:طه) ٥/٣٠٥(, ٢: إبراهيم) ٤/٤٧٧(, ٥١: األعراف) ٣/٤٢٤(, ١٩١:آل عمران

, ٢٢:ق )٧/٤٠١(, ١٩:ق) ٧/٣٩٩(, ١:املؤمنون) ٥/٤٦١(, ٤٨:األنبياء) ٥/٣٤٧(
 .١٣:الرمحن)٧/٤٩١(



 

 
٢١٣ 

 املبحث الثاين
 املشرتك اللفظي بيان املراد من يف القرآين أثر السياق

 
فكثري منها مشرتكة يف الداللة عىل أكثر , من املعلوم أن ألفاظ اللغة العربية واسعة الداللة

اختالف اللفظني الخـتالف   IRHاعلم أن من كالمهم ":ـ رمحه اهللا ـ  IQHيقول سيبويه, من معنى
@IUH"IVHNواتفاق اللفظني واختالف املعنيني , ITHواملعنى واحد لفظنيواختالف ال , ISHاملعنيني @

وتسـمي اليشـء الواحـد باألسـامء ":ويتحدث الشافعي ـ رمحه اهللا ـ عن العـرب فيقـول
  .IWH"املعاين الكثريةوتسمي باالسم الواحد , الكثرية

 
 ـــــــــــــــــ

أبو احلسن, فاريس األصل, نشأ يف : عمرو بن عثامن بن قنرب موىل بني احلارث بن كعب, أبو برش, وقيل)  ١(
رائحة التفاح, كان يطلب اآلثـار والفقـه, فاسـتمىل عـىل : البرصة, معروف بسيبويه, وتعني بالفارسية

, فعابه محاد, فأنف من ذل نَ ك, فصحب اخلليـل والزمـه فـربع يف النحـو, وصـنف محاد بن سلمة فلَحَ
الذي أصبح عمدة يف بابه, وتلقاه علامء العربية بالرشح والقبول, واختلـف يف سـنة وفاتـه  "الكتاب"

 .هـ, وقيل غري ذلك ١٩٤هـ ,وقيل  ١٨٨هـ, وقيل ١٨٠سنة : فقيل
 ).٢/٢٢٩(عاة , بغية الو١٦٣, البلغة ص )٤/٤٩٩(, معجم األدباء )١٢/١٩٥(تاريخ بغداد   

 .أي العرب)  ٢(
 .ويسمى املختص )٣(
 .ويسمى املرتادف )٤(
 .وهو املشرتك )٥(
ما اتفـق لفظـه واختلـف معنـاه مـن القـرآن  "وهذا نص أيب العباس املربد يف كتابه , )١/٢٤(الكتاب  )٦(

وع قحيث أورد اخلالف يف مسألة و, وما بعدها)١/٣٦٩(املزهر للسيوطي : وينظر).٤٧(ص "املجيد
 .املشرتك يف اللغة

 .٥٢الرسالة ص   )٧(



 

 
٢١٤ 

 IQHNخمتلفني أو أكثر اللفظ الواحد الدال عىل معنيني: إذاً فاملشرتك اللفظي هو
وألمهية هذا العلم فقد صنّف العلامء ـ رمحهم اهللا ـ يف بيـان األلفـاظ املشـرتكة يف القـرآن 

  IRHN"الوجوه والنظائر"وهو ما يسمي بعلم  , الكريم قديامً وحديثاً 

, وقد اعتمد ك ل من تناول بيان األلفاظ املشرتكة يف القرآن الكريم عىل السياق اعتامداً كلياً
 .لبيان املعنى املراد للفظ املشرتك يف كل موضع من بني معانيه املتعددة

ومن أولئك األئمة اإلمام ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ كـام سيتضـح ذلـك يف الـنامذج التطبيقيـة 
 :اآلتية

y  x  w  v  u     |  {  z   } :−عز وجل −هللاقول اقال يف تفسري ) ١

  e  d     c  b  a   ̀ _~  }  i  h  g  f     l  k  jzIS@H : 
 

 ـــــــــــــــــ

يف  وقـد اختلـف األصـوليون, ) ٢/١٢٢(املحيط للزركيشـ البحر : كام عرفه بذلك ابن احلاجب انظر )١(
عبـد الكـريم النملـة إىل أن اخلـالف يف هـذه املسـألة .وذهـب د.اشرتاط الوضع لكل املعـاين املتعـددة

 .٢٣٠صاخلالف اللفظي عند األصوليني : انظر.لفظي
 .والنظـائر كاأللفـاظ املتواطئـة ,"األمـة"كلفـظ :اللفظ املشرتك الذي يستعمل يف عدة معـان: الوجوه )٢(

 :, ومن الكتب املؤلفة يف هذا الفن)١/١٠٢(الربهان للزركيش 
 .ملقاتل بن سليامن الوجوه والنظائر − ١
 .هلارون بن موسى الوجوه والنظائر − ٢
 .فت معانيه ليحيى بن سالمتفسري القرآن مما اشتبهت أسامؤه وترص − ٣
 .ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن املجيد أليب العباس املربد − ٤
  .وغــريهم. نزهــة األعــني النــواظر يف علــم الوجــوه والنظــائر أليب الفــرج ابــن اجلــوزي − ٥

 ١٢١−١١٩ينظر أنواع التصانيف املتعلقة بتفسري القرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار ص
 .٨ :سورة هود)  ٣(



 

 
٢١٥ 

 هـذه يف كقولـه ,األمـد هبا فرياد :متعددة معان يف والسنة القرآن يف تستعمل ةُ مَّ واألُ  "  
ــة ــه,   z       y z  }} :اآلي ــف يف وقول ,  IQH  :{ Q  P  O  N  M  L  Kzيوس

Z  Y  X         W    V  U  ]  \  [  ^  } :  كقولـه ,بـه املقتـد اإلمـام يف وتستعمل

  `   _zIRH  ,قـالوا هنـمأ املرشكني عن إخباراً  كقوله ,والدين امللة يف وتستعمل  : {  M

  U  T  S  R  Q  P  O   NzISH,     كقوله ,اجلامعة يف وتستعمل: {  N  M

 U     T  S  R  Q  P  O  VzITH  ,تعــاىل لقــاو:  {  g  f  e  d

  on  m   l  k  j  i  hzIUH، تعــاىل وقــال  : {  c  ba  `   _

  l  k  j    i  h  g  f  e  dzIVH ,الـذين هنـااه األمـة من واملراد 
 ال بيـده نفيسـ والـذي" : IWHمسـلم صحيح يفجاء  كام وكافرهم مؤمنهم الرسول فيهم يبعث
 وتسـتعمل ... "النـار دخل إال يب يؤمن ال ثم نرصاين وال هيودي ألمةا هذه من أحد يب يسمع
 , º  ¹  ¸  ¶¿zIXH  «  ¼   ½  }  : تعاىل كقوله ,والطائفة الفرقة يف األمة
 

 ـــــــــــــــــ

 .٤٥اآلية )  ١(
 .١٢٠: سورة النحل)  ٢(
 .٢٣جزء من اآلية : سورة الزخرف)  ٣(
 .٢٣ جزء من اآلية :سورة القصص)  ٤(
 .٣٦ جزء من اآلية :سورة النحل)  ٥(
 .٤٧: سورة يونس)  ٦(
ونسخ  رواه مسلم يف صحيحه, يف كتاب اإليامن, باب وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد إىل مجيع الناس,)  ٧(

 ).١٥٣(ونسخ امللل بملته, برقم 
 .١٥٩: سورة األعراف)  ٨(



 

 
٢١٦ 

 
�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©       ª  }    :وقـــــــــال تعـــــــــاىل

¬«zIQH"IRH . 
ـأُ "أن لفـظ  −رمحه اهللا− رَ كَ فقد  ذَ   فهـو مـن األلفـاظ, ISH ة معـانتعمل عـىل عـدسـي "ةمّ
ر وروده يف القرآن, املشرتكة كَ دَ داللة اللفظ يف كل موضع مقتنصاً ذلك من السـياق, , وذَ دَّ وحَ

ومـا أشـبهها مـن األلفـاظ  "األمـة"ولفظ  ":يف موضع آخر من تفسريه −رمحه اهللا−وقد قال 
عليـه سـياق  واحـد دلَّ  عـىل معنـى يف القرآن يف كـل مـوطن إنام دلَّ , املشرتكة يف االصطالح

  ITHN"الكالم

R@Hقال ـ رمحه اهللا ـ يف تفسريه لقوله تعاىل:  {  d    c     b  azIUH  : 
, اإلدبـار يف اسـتعامله يصح كان وإن ,أقبل إذا c     b    z  }  :بقوله املراد أن وعندي "
 إذا وضـيائه فجروبـال ,أقبـل إذا وظالمـه بالليـلتعـاىل  أقسـم كأنه ,أنسب ههنا اإلقبال لكن
f  e  d  c  b  } : وقال ,m  l     k  j  i  h     g  fzIVH  }  :قال كام ,أرشق

g  fzIWH, وقال : {[  Z  Y      X  WzIXH, اآليات من ذلك وغري. 

 ـــــــــــــــــ

 .١١٣: سورة آل عمران)  ١(
 ).٣٠٩ـ٤/٣٠٨(تفسري القرآن العظيم   )٢(
 .وإن كان بني الرابع واخلامس مما ذكره تداخل  )٣(
 ).١/١٥٩(تفسري القرآن العظيم  )٤(
 .١٧: سورة التكوير)  ٥(
 ٢ − ١: سورة الليل)  ٦(
 .٢ – ١: لضحىسورة ا)  ٧(
 . ٩٦ جزء من اآلية :سورة األنعام)  ٨(



 

 
٢١٧ 

 وجه عىل واإلدبار اإلقبال يف تستعمل "عسعس" لفظة إن: األصول علامء من كثري وقال 
 IQHN"ـ أعلم واهللاـ  منهام كل ديرا أن يصح هذا فعىل, االشرتاك

, سبب السـياقاإلقبال ب حَ جَّ رَ  و, تطلق عىل اإلقبال واإلدبار "عسعس" فهو ذكر أن لفظ
وبـالفجر وضـيائه إذا , فكأنه أقسم بالليل وظالمه إذا أقبـل , الليل والنهار نيملناسبة  املقابلة ب

قـول مـن أهـل عنيـني عـىل قـول مـن يصح أن يراد املثم ذكر أنه ي, أرشق كام قال ـ رمحه اهللا ـ
 .تستعمل يف اإلقبال واإلدبار عىل وجه االشرتاك "عسعس"األصول إن لفظ 

m  l  k  j  i    h   g  }  :تفسـريه لقولـه تعـاىلقـال ـ رمحـه اهللا ـ عنـد ) ٣

  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n
    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®

¼  »  º   ¹zIRH : 
 :معنيان القرآن يف به ويراد يطلق التأويل... "

z  }  : تعـاىل قولـه ومنـه ,إليه أمره يؤول وما ,اليشء حقيقة بمعنى التأويل :أحدمها

  ml  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`     _     ~   }  |  {zISH  , 
 املعـاد أمـر مـن بـه أخربوا ما حقيقة أي  L  S  R  Q  PO   N  MzITH}  :وقوله ,

.... 

 ـــــــــــــــــ

 ).٨/٣٣٨(تفسري القرآن العظيم   )١(
 .٧: سورة آل عمران)  ٢(
 .١٠٠: سورة يوسف)  ٣(
 .٥٣: سورة األعراف)  ٤(



 

 
٢١٨ 

ــان التفســري وهــو: اآلخــر املعنــى ــهك ,اليشــء عــن والتعبــري والبي ¿    } :تعــاىل قول

ÁÀzIQH  تفسريهب أي"IRHN 
يتحـدد املـراد مـنهام  يف كـل موضـع , القـرآن معنيـان أن للتأويل يف −رمحه اهللا− فبنيَّ   

 .بحسب سياقه
 

 .ISHوهبذه األمثلة يتبنيّ أثر السياق القرآين يف بيان املراد من املشرتك اللفظي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 .٣٦: سورة يوسف)  ١(
 ).١٢ـ٢/١١(تفسري القرآن العظيم   )٢(
) ١/٤٠٩( ,٢:البقـرة) ١/١٦٥:( −رمحـه اهللا–ن كثري أمثلة أخر يف تفسري القرآن العظيم الب: ظرين   )٣(

 .١٢٤:البقرة



 

 
٢١٩ 

 
 

 
 املبحث الثالث

 يف تضمني املعاين القرآين أثر السياق
 

إعطاء اليشء معنـى اليشـء, ويكـون يف األسـامء واألفعـال : التضمني يف لغة العرب هو
 .واحلروف

مثاله قول اهللا , معنى اسم آخر إلفادة معنى اسمني معاً  فتضمني األسامء هو إعطاء االسم
: معنـى "حقيـق": , فقد ضمن JI  H  G  F  E  D  C  B  A   zIQH}  :−عز وجل−
 .وحريص عليه, ليفيد أنه حمقوق بقول احلق "حريص"

وذلـك بـأن .وتضمني الفعل هو إعطاء الفعل معنى فعل آخر; إلفادة معنى  الفعلني معـاً 
من عادتـه تعديتـه فيضمن بفعل مناسب , ه التعدي بهمتعدياً بحرف ليس من عادت يأيت الفعل

 .بذلك احلرف
وذلـك بـأن يـأيت الفعـل متعـدياً , هو إعطاء احلرف معنى حرف آخـر: وتضمني احلرف

 .فيضمن احلرف حرفاً مناسباً يتعد به الفعل عادة, بحرف ليس من عادته التعدي به
 : األخريين أهيام أوىلواختلف أهل العلم يف النوعني

وذهب املحققون إىل تضمني الفعل; , فذهب أهل اللغة وبعض النحاة إىل تضمني احلرف
 .IQHمعللني ذلك بأن األفعال أكثر

 ـــــــــــــــــ

 .١٠٥: األعرافسورة ) ١(



 

 
٢٢٠ 

 وتعديه ,الفعل معنى الفعل نُ مِّ ضَ تُ  والعرب ":يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ
w   }   :هقولـ يف يقولـون كام ,بعض مقام متقو احلروف بعض جعل من غلط هنا ومن ,تعديته

~}   |  {  z  y   xzIRH و ,نعاجه مع :يأ {    ÞÝ       Ü  Û  ÚzISH  اهللا مع :يأ, 
 مجعهـا يتضـمن النعجـة فسـؤال ,التضـمني مـن البرصـة نحاة قاله ما والتحقيق ,ذلك ونحو

  µ  ´  ³  ²   ±  °zITH  ¶    }  :قولــه وكــذلك ,نعاجــه ىلإ وضــمها

  z  yzIUH  }      |  {       ~_  }  قوله وكذلك ,ويصدونك يزيغونك معنى ضمن

 ,هبـا يـرو ضـمن  E  D  C  B  A   zIVH  }  قوله وكذلك ,وخلصناه نجيناه معنى ضمن
 .IWH"كثرية ونظائره

وبـاب  ,قه ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ كام سيأيت يف النامذج التطبيقية له يف هذا الباببِّ طَ وهذا ما يُ 
ـفال يقال به إال إذا نُظر للسياق , التضمني قائم عىل داللة السياق جِ أن الفعـل ال يتعـد  دَ ووُ

 .فيضمن الفعل معنى فعل آخر مناسب للسياق, عادة باحلرف املتعد به
 :ومن نامذج تطبيقات اإلمام ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يف هذا الباب ما ييل

  ـــــــــــــــــ
= 
اإلتقـان : وانظـر, )٣/٣٣٨(ما سبق مستمد من كتاب الربهان يف علوم القرآن للزركيشـ ـ رمحـه اهللا ـ  )١(

 ).٣/١٢٣(للسيوطي 
 .٢٤ جزء من اآلية :سورة ص) ٢(
 .١٤ جزء من اآلية :سورة الصف) ٣(
 .٧٣ جزء من اآلية :سورة اإلرساء )٤(
 .٧٧ جزء من اآلية :سورة األنبياء) ٥(
 .٦ جزء من اآلية :سورة اإلنسان) ٦(
)٧( جمموع الفتاو)١٣/٣٤٢.( 



 

 
٢٢١ 

»  ¬   ®  ¯  °  ±  ²  ³  }  :−عـز وجـل−قال عند تفسريه لقول اهللا ) ١

  ½  ¼  »   º  ¹        ¸  ¶  µ  ´zIQH : 
"{ µ  ´  ³  ² z ـ ,شياطينهم إىل وخلصوا وذهبوا انرصفوا إذا :يعني  نمَّ فضَ

 ومنهم ,به امللفوظ والفعل املضمر الفعل عىل ليدل " إىل"ـ ب لتعديته ;انرصفوا :معنى "خلوا"
@IRH@N"جرير ابن كالم يدور وعليه ,أحسن واألول ,مع بمعنى هنا "إىل" قال من @

لسـياق; ألنـه وجـد الفعـل خلص إىل نتيجة التضمني من خـالل افابن كثري ـ رمحه اهللا ـ 
يَ  "خلوا" دِّ , "البـاء"أو  "مـع"بـل مـن عادتـه التعديـة بــ , وليس من عادته ذلك "إىل"ـب عُ

فهو مناسب للحرف املعـد , ق أيضاً ملناسبته للسيا "انرصفوا" :ولذلك حكم بتضمينه معنى
, ليدل بـذلك عـىل كـال املعنيـني, من جهة أخر "خلوا"ومناسب للفعل , من جهة "إىل"به 

 . واخللوة معهم, االنرصاف إليهم
 "مع"هنا حرف  "إىل  "فيضمن , وهو تضمني احلروف: القول الثاين −رمحه اهللا−ثم ذكر 

 . نقل ترجيح ابن جريرـ رمحه اهللا ـ لهو, وهو تضمني األفعال,ورجح القول األول
 .−رمحهام اهللا−ITHوالشوكاين  ISH@وقد ذهب إىل هذا ابن عطية: قلت

 ـــــــــــــــــ

 .١٤ :سورة البقرة)  ١(
 ).٣١١−١/٣١٠(يف جامع البيان  −رمحه اهللا–وينظر كالم ابن جرير ). ١/١٨٤(تفسري القرآن العظيم  )٢(

٣١١.( 
 ).١/١٢٧(لوجيز املحرر ا )٣(
القايض حممـد بـن عـيل بـن حممـد بـن عبـد اهللا الشـوكاين ثـم , والشوكاين هو )١/١٢٦(فتح القدير )  ٤(

هـ يف هجرة شوكان من بالد خوالن بـاليمن, ونشـأ بصـنعاء, وهـو مفرسـ ١١٧٣الصنعاين, ولد سنة 
, منهامؤ ١١٤أصويل فقيه جمتهد, ويل قضاء صنعاء, مكثر من التصنيف, له ما يقارب  فتح القـدير : لفاً

اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري, والتحف بمذهب السلف يف العقيدة, والدرر البهيـة 
= 



 

 
٢٢٢ 

 
Q  P  O  N         M  L  K  }  :تفســريه لقولــه تعــاىلعنــد  −رمحــه اهللا−قــال ) ٢

   `  _  ^  ]  \   [Z   Y  X  W  V  U  T  S   R
   e  d  c  b  azIQH : 

 من املفرسين بعض قال d  c  b  a   `  _  ^  ]   z   \ } : وقوله "
 :قولـه وكـذا ,الـدهن تنبـت :أي   d  czIRH  }  : كقوله ,زائدة ههنا الباء: العربية أهل

{  _  ^  ]  \z األعشى قال وكام ,إحلاداً  تقديرهISH:  
ــ ــ تْ نَ مِ ضَ ــايالِ عِ قِزْرِبِ ــاماحُ رْأَ ن   .ITHاألجــردِ  والرصــيحِ  املراجــلِ بــنين

 : IUHاآلخر وقال 
ــوادٍ  ــامنٍ ب ــنْ يُ ي ــتُبِ ــثَّالشَّ ــــفَ  هُ رُدْصَ ــــ هلُ وأس ــــ خِ رْاملَ بِ  .هانِ بَ والشَّ

  ـــــــــــــــــ
= 

تـويف سـنة . يف املسائل الفقهية, ورشحه الروض الندية, ونيل األوطار يف رشح منتقى األخبار, وغريها
 .هـ ١٢٥٠

راجم أئمة التفسري واإلقراء والنحـو واللغـة ملجموعـة مـن , املوسوعة امليرسة يف ت)٦/٢٩٨(األعالم   
 ).٣/٢٢٨٩(الباحثني من إصدارات جملة احلكمة 

 .٢٥ :سورة احلج) ١(
 .٢٠: سورة املؤمنون) ٢(
, ونسـبه لألعشـى, ولكـن وجـدت يف )١٦/٥٠٥(هذا البيت ذكره ابن جرير يف تفسريه جامع البيـان )  ٣(

 :لبيت, هذا ا٨٧ديوان األعشى املطبوع ص 
ن قـــدورنا هُ نت لنـــا أعجـــازُ ـــمِ  .ورضوعهــن لنــا الرصــيح األجــردا ضَ

 ., ومل  أجد يف ديوان األعشى املطبوع قافية مكسورة الدالوليس فيه شاهد عىل ما ذكره ابن كثري
 ).ج ر د(انظر لسان العرب مادة  .الذي ال رغوة فيه هو اللبن الصايف :الرصيح األجرد)  ٤(
 ).ش ب هـ(ينظر لسان العرب مادة . حول اليشكري, واسمه يعىلهذا البيت لأل)  ٥(



 

 
٢٢٣ 

\  [  ^   }: فقـال بالبـاء اهعـدَّ  وهلذا "هيم" معنى ههنا الفعل ضمن أنه واألجود 
  _z الكبار املعايص من فظيع بأمر فيه هيم أي"IQH. 

حه عىل ورجَّ , للسياق اً ن الفعل فعالً آخر مناسبفضمَّ  −هللارمحه ا−وال مزيد عىل توضيحه 
o  n     m  }  ,معنـىفـال يوجـد حـرف يف القـرآن إال ولـه , قـال بالزيـادةقول مـن من 

pzIRH . 
Ø  ×  Ö     Õ   Ô      }  :−عز وجـل−لقول اهللا عند تفسريه  −رمحه اهللا−قال ) ٣

   Ü  Û  Ú          Ù  G  F  E  D  C  B  A    HzISH  : 
"  {   G  F  E  D  C  B  Az الكـافور من األبرار هلؤالء مزج الذي هذا :أي 
 Bz   }  ضمن وهلذا ;هبا نوْ ويروَ  ,مزج بال رصفاً  ,اهللا عباد من املقربون هبا يرشب عني هو

  .ITH"التمييز عىل  A z}  ونصب ,بالباء اهعدَّ  حتى ,يرو معنى

ـوال تُ  ,"نمِ " بـدَّ عَ عادة تُ  "يرشب"فـ ـ ,"البـاء" بــدَّ عَ ن الفعـل بفعـل مَّ ولـذلك ضَ
 ."يرو"وهو , مناسب

 يرشـب" :يقـل ومل C  B z  } :قال تعـاىل": −رمحه اهللا−يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 :قيل فإذا ,يرو وال يرشب قد الشارب نإف ,يرو :عنىم "يرشب ":قوله نضمّ  ألنه; "منها

 .IUH"هبا يروون املعنى كان هبا يرشبون :قيل فإذا ,يالر عىل يدل مل منها يرشبون

 ـــــــــــــــــ
 ).٤١١ـ٥/٤١٠(تفسري القرآن العظيم  )١(
 .٤٢ جزء من اآلية :سورة فصلت)  ٢(
 .٦ – ٥: سورة اإلنسان)  ٣(
 ).٨/٢٨٧(تفسري القرآن العظيم   )٤(
 .٩٥ص بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان الفرقان  )٥(



 

 
٢٢٤ 

ي فقيل": وقال يف موضع آخر ن معنى الرِّ عىل الرشب  كان دليالً  "يرشب هبا": وإذا ضمّ
ي, وهذا رشب خاص دلَّ عليه لفظ الباء  .IQHIRH"الذي حيصل به الرِّ

 
 املبحث الرابع

 املعاينأثر السياق القرآين يف حتديد املعنى املراد من حروف 
 

 : إن الكالم العريب ينقسم إىل  
 .اسم .١
 .فعل .٢
 .حرف جاء ملعنى .٣

وهذه احلروف هي التي تربط بني أجزاء اجلملة, وتدل عىل معان كثرية, ولكن يتحـدد   
فـال بيئـة حلـروف املعـاين خـارج  "كل معنى من معانيها من خالل السياق الواردة فيه, 

  ISH@N"السياق, فهي ذات افتقار متأصل إليه

 عـىل متوقفة اإلفرادي معناه عىل احلرف داللة@": −رمحه اهللا−  IQHيقول احلسن املرادي  
 متوقفـة غري اإلفرادي معناه عىل منهام كل داللة فإن ,والفعل االسم بخالف ,متعلقة ذكر

 ـــــــــــــــــ

)١( جمموع الفتاو )٢٠/٤٧٤.( 
) ١/١٨٤(, )٦: الفاحتة) (١/١٣٨: (−رمحه اهللا–تفسري القرآن العظيم البن كثري  أخر يفأمثلة  ينظر  )٢(

) ١/٤٢٣(, )١٠٢:البقــــرة) (١/٣٥٤(, )٢٩: البقــــرة) (٢١٦ـــــ١/٢١٥(, )١٤:البقــــرة(
 ,)٥٦:األعـراف) (٣/٤٢٩(, )١١٠:املائـدة) (٣/٢٢٣(, )٩١:النساء) (٢/٣٧١(, )١٢٥:البقرة(
) ٦/٢١٠(, )٢٠:املؤمنــون) (٥/٥٧١(, )٩٩:يوســف) (٤/٤١١(, )١٥٤:األعــراف) (٣/٤٧٨(
 ).٥:الزلزلة) (٨/٤٦١(, )١:عارج امل) (٨/٢٢٠(, )٦ـ٥: القلم) (٨/١٩٠(, )٧٢:النمل(

 .بترصف١٢٧متام حسان ص.اللغة العربية معناها ومبناها د )٣(



 

 
٢٢٥ 

 مل مفردة "أل" قلت ولو ,التعريف منه فهم الغالم قلت إذا أنك تر أال ,متعلق ذكر عىل
 عـىل تـدل ال فإهنـا اجلـر بـاء وكـذلك ,التعريـف أفـاد باالسم قرن فإذا ,ىمعن منه يفهم

 القول وكذلك, مفردة منها يتحصل نه إال بعدها, الذي االسم إىل تضاف حتى اإللصاق,
 .IRH"احلروف سائر يف

بَيِّناً دور السياق يف حتديد معاين احلروف بعـد أن ذكـر أن    وقال الزركيش ـ رمحه اهللا ـ مُ
 قـد لكـن ,الوضع يف أصلها هذا ":لالستفهام عن حال اليشء ال عن ذاته "كيف"حرف 
 واالعتبـار التنبيه معنى :مثل ,احلال قرينة من أو ,الكالم سياق من تفهم معان هلا تعرض
  .ISH"وغريمها

 : السياقومن أمثلة تغاير معنى احلرف بتغريّ   
 , "متى تدرس تنجح"
 ."?متى تدرس لكي تنجح"

  ـــــــــــــــــ
= 
بن عيل املرادي املرصي املولد, اآلسفي املغريب املـالكي, احلسن بن قاسم بن عبد اهللا  أبو حممد بدر الدين) ١(

رفـت  يعرف بابن أم قاسم, وهي جدته أم أبيه, واسمها زهراء, وكانت أول ما جـاءت مـن املغـرب عُ
: بالشيخة, فكانت شهرته تابعة لشهرهتا, وهو مقرئ فقيه نحوي لغوي بارع, صنف وتفنن وأجاد, لـه

عراب القرآن, ورشح الشاطبية, ورشح التسهيل, واجلنـى الـداين يف تفسري للقرآن يف عرش جملدات, وإ
 .هـ ٧٤٩تويف سنة .حروف املعاين, وغريها

, بغيـة الوعـاة )٢/١٣٨(, الـدرر الكامنـة  )١/٢٢٧(غاية النهاية يف طبقـات القـراء البـن اجلـزري   
 ).١/١٤٢( , طبقات املفرسين للداودي)١/٥١٧(

 .٢٢ص عاينيف حروف امل ى  الدايننَ اجلَ  )٢(
 ).٤/٣٣٠(الربهان   )٣(



 

 
٢٢٦ 

لتغاير البسيط جداً يف السياق, وذلك بزيادة لكي يف اجلملة الثانيـة إال أن فبالرغم من ا  
اجلملـة الثانيـة  وملا تغـري السـياق يف, ألوىل رشطيةا "متى"فـ ,"متى"املعنى تغري متاماً يف 
  ."استفهام حرف"أصبحت استفهامية

يلء فمعاين احلروف مرتبطة بالسـياق كارتبـاط الـرأس باجلسـد, والقـرآن الكـريم مـ  
ـلوا يف املعـاين املختلفـة لكـل  بحروف املعاين, ولذلك اهتم املفرسون هبـذا العلـم, وفَصَّ

 .IQHهذا العلم من فروع التفسري دَّ حتى عُ , حرف منها بحسب استعامله السياقي
وألمهيته يف باب التفسري فقد ذكر اإلمام الزركيش والسـيوطي ـ رمحهـام اهللا ـ احتيـاج   

 IRHNاملفرس له
 املطلوبـة املهـامت مـن ISH ذلـك معرفة أن اعلم ":ل اإلمام السيوطي ـ رمحه اهللا ـويقو  

 ITHN"بحسبها واالستنباط الكالم خيتلف وهلذا ,مواقعها الختالف
السياق القرآين يف حتديـد معـاين احلـروف يف ه اهللا ـ بوقد استعان اإلمام ابن كثري ـ رمح  

 :تفسريه عىل هذا األمرمواضع ورودها, ومن النامذج التطبيقية يف 

 ـــــــــــــــــ

, وقـد أُلفـت مؤلفـات )٢/١٧٢٩(تب والفنـون حلـاجي خليفـة كشف الظنون عن أسامي الك: ينظر  )١(
 :خاصة يف بيان معاين احلروف, من أمهها

 ).هـ ٣٨٤:ت(معاين احلروف أليب احلسن الرماين  .١
 ).ـه ٧٤٩:ت(اجلنى الداين يف حروف املعاين للحسن بن قاسم املرادي  .٢
 ., وهو عمدة من أتى بعده)هـ٧٦١:ت(بن هشام األنصاري لبيب عن كتب األعاريب المغني ال .٣

 .)٢/١٤٠(اإلتقان يف علوم القرآن و, )٤/١٧٥(الربهان يف علوم القرآن ينظر   )٢(
: ينظـر.ف كـام قـالاحلـروف ومـا شـاكلها مـن األسـامء واألفعـال والظـرو: األدوات ويعني هبـا: أي )٣(

 .)٢/١٤٠(اإلتقان
 .)٢/١٤٠(اإلتقان يف علوم القرآن  )٤(



 

 
٢٢٧ 

ــه ) ١ v     u  t  s  r  q  }  :تعــاىلقــال ـ رمحــه اهللا ـ عنــد تفســريه لقول

i  h  g  f  e   d  c  ba   ̀ _  ~  }  |  {  z   y  xwzIQH:   

"...      { }  |  {  z   y z  ْلِـف ال فهـو عهـد وقـع قد كان فإن بذلك?: أي  خيُ
 اهللا عىل تقولون بل: أي بل,: بمعنى التي "أم"بـ أتى ذاوهل. كان وال جر ما هذا ولكن.عهده
 IRHN"عليه واالفرتاء الكذب من تعلمون ال ما

 ,"بـل"فهي بمعنـى  ,هنا يف هذا السياق منقطعة "أم"إىل أن  −رمحه اهللا−فذهب ابن كثري 
ــوعَ  ولــذلك كــان   ,z z  }  |  {   } :ذلــك بعــدم وقــوع املســؤول عنــه أوالً  لَ لَّ

واالسـتفهام , ولعله ير أن االستفهام إنكاري, "بل تقولون عىل اهللا ما ال تعلمون" :اجلواب
 ."بل"فتكون بمعنى  "أم"فذهب إىل انقطاع , اإلنكاري ال معادل له

تأيت عىل أربعة  "أم"ـف ,من بني معانيه بمعونة السياق "أم"وقد اختار هذا الوجه للحرف 
 :أوجه
 .ومهزة التسوية وتكون بعد مهزة الطلب,: االتصال .١
واهلمـزة التـي لغـري , وتكون بعد اخلرب املحض, واالستفهام بغـري اهلمـزة: االنقطاع .٢

 .االستفهام
 .أن تكون زائدة .٣
 .التعريف عند بعض القبائل .٤

  .ISHيف مغني اللبيب −رمحه اهللا−ذكر هذا ابن هشام 

 :وقد ذكر الزخمرشي يف تفسريه احتامهلا لالتصال واالنقطاع, فقال 

 ـــــــــــــــــ

 .٨٠: البقرةسورة ) ١(
 ).١/٣١٧( القرآن العظيم تفسري  )٢(
  ).٣٠٩ـ١/٢٦٥(  )٣(



 

 
٢٢٨ 

ا "أم"  واقـع العلـم ألن , التقريـر سبيل عىل كائن األمرين أي بمعنى معادلة تكون أن إمّ
  .IQH"منقطعة تكون أن وجيوز, أحدمها بكون

حينئذ  افإهنمتصلة أن تقع بعد اهلمزة التي لغري االستفهام  يشرتط يف كوهنا :ولكن إذا قيل
ولـذلك , هبذا الرشط فتحتمل األمرين قلوإن مل يُ  ,ابن كثريـ رمحه اهللا ـ تكون منقطعة كام قاله

بأن تسليمه  IRHبعقِّ ونقل كالم صاحب الكشاف تُ , ا ذكر ابن هشام ـ رمحه اهللا ـ هذا االحتاململَّ 
ستفهام باهلمزة السابقة اعرتاف بأنه ال يلزم يف اال :يف اآلية متصلة "أم"للزخمرشي إجازة كون 

 .ISHابن هشام فيام مىض وهذا خمالف ملا قرره ,يكون حقيقياً  عليها أن
هذه اآلية كان من منظـور  يف "أم"ملعنى  −رمحه اهللا−وما هيمنا هنا هو أن اختيار ابن كثري 

 .وأن للسياق القرآين أثر يف حتديد معاين احلروف, سياقي
¾   ¿  Ã     Â  Á  À   ¼  ½    }  :تفسـريه لقولـه تعـاىلعند −رمحه اهللا−قال ) ٢

É  È        Ç  ÆÅ  Ä     Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  ÒÑ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê
   Ú  ÙzITH : 

 وموسى, وإبراهيم, نوح,: أهنم وأشهرها أقوال, عىل العزم أويل تعداد يف اختلفوا وقد "
 مـن آيتـني يف األنبياء بني من أسامئهم عىل اهللا نص قد , حممد كلهم األنبياء وخاتم وعيسى,

يتَ  ورَ ـل, مجيع :العزم بأويل املراد يكون أن حيتمل وقد ,IQH"ورالش" و IUH"األحزاب" سُ سُ  الرّ
نَ  } وتكون  .IRH"أعلم واهللا اجلنس, لبيان Â  Áz    }: قوله يف z مِ

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٧٨(الكشاف  )١(
 .املتعقب هو الدماميني ـ رمحه اهللا ـ )٢(
 ).١/٣٠٠.(عبد اللطيف اخلطيب ملغني اللبيب.أفدت هذا من رشح وحتقيق شيخي د  )٣(
 .٣٥: رة األحقافسو) ٤(
P  O  NM   L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  :يريد قوله تعاىل)  ٥(
= 



 

 
٢٢٩ 

نـوح :الرسل اخلمسـة  À  ¿z  }: أنه إن كان املراد بقوله فمعنى كالمه ـ رمحه اهللا ـ
إن كان املـراد مجيـع الرسـل و ,تكون تبعيضية "من"فإن  وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد 

هـذا , وفبحسب املراد من السياق يتحدد املراد من احلـرف, لبيان اجلنس "من"فحينئذ تكون 
مخسة  "نمِ ":وإن كان لـ ,عىل ما سبق بيانه "نمِ ":السياق بمعنييه ال حيتمل إال هذين املعنيني لـ

@ISHNيف مغني اللبيب −رمحه اهللا−عرش وجهاً ذكرها ابن هشام  @

وأبـو ITH@Lيف كشـافه −رمحـه اهللا−قالـه الزخمرشـي  −رمحه اهللا−حو الذي قاله ابن كثري وبن
  .IUHحيان يف بحره

 .والشاهد أنه من خالل السياق القرآين يتحدد املعنى املراد من احلروف
f  e  d  c  }  :عند تفسريه لقوله تعـاىل عـن أهـل النـار قال ـ رمحه اهللا ـ) ٣

n  m  l   kj    i  h  g    r  q  p  ozIVH : 

  ـــــــــــــــــ
= 

   S  R  Qz . 

y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  }  :يريد قوله تعاىل)  ١(

  o  n  m  l  k   j  ih  g  f  e  d  c  ba   ̀  _   ~  }  |  {z
  s  r  q  pz . 

 ).٧/٣٠٥(تفسري القرآن العظيم  )٢(
 .وما بعدها) ٤/١٣٦( )٣(
)٣/٤٥١( )٤.( 
)٨/٦٨(  )٥.( 
 .١٤: سورة السجدة)  ٦(



 

 
٢٣٠ 

"  {h  g  f  e  d  c z التقريــع ســبيل عــىل النــار ألهــل يقــال: أي 
 إذ لـه; وتناسـيكم وقوعـه, واسـتبعادكم بـه, تكـذيبكم بسبب العذاب هذا ذوقوا: والتوبيخ
 ... له, ناس هو من معاملة عاملتموه

ـــــه ـــــبب: أي r  q  p  o  n  m  lz   } :وقول ـــــركم بس  كف
 .IQH"وتكذيبكم

السببية يف املوضعني, رغـم أن هلـا ثالثـة : "الباء"حرف  من معاين −رمحه اهللا−اختار ف  
وذلك ملناسبة هذا املعنى للسياق القرآين , IRHعرش معنى آخر, ذكرها ابن هشام يف مغني اللبيب

 .الواردة فيه
 ........... ITHويســـلواآل ISHيس ـأبو حيان األندل: وقد ذهب إىل هذا القول كل من  

 
 .وغريهم IVHوالطاهر بن عاشور  IUHوالشوكاين

 .IQHوهبذا يتبنيّ ما للسياق القرآين من أثرٍ يف حتديد املراد من حروف املعاين  
 ـــــــــــــــــ

 ).٦/٣٦٢(تفسري القرآن العظيم   )١(
)٢/١١٧( )٢.( 
 ).٧/١٩٧(البحر املحيط  )٣(
هللا احلسـيني شهاب الدين أبو الثناء حممـود بـن عبـدا: لويس هو, واآل)١٣٠−٢١/١٢٩(روح املعاين )  ٤(

هــ, وهـو مفرسـ حمـدث ١٢١٧األلويس, نسبة إىل آلوس جزيرة وسط هنر الفرات, ولد يف بغداد سنة 
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين, وفيه تأويـل : تفسريه املسمى: أديب, ومن مصنفاته

علم آداب البحـث, وحاشـية  للصفات ويشء من التفسريات اإلشارية الصوفية, وله الفوائد السنية يف
 .هـ١٢٧٠تويف سنة . عىل رشح قطر الند يف النحو, وغريها

 )٧/١٧٦(األعالم   
 ).٢٣٣−٤/٢٣٢(فتح القدير   )٥(
 ).١٥٩−٢١/١٥٨(التحرير والتنوير   )٦(



 

 
٢٣١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املبحث اخلامس
 يف حتديد مرجع الضمريالقرآين أثر السياق 

 
 z  y  }  |   { }  :−عز وجل− نزل بلغة العرب, يقول اهللاإن القرآن الكريم 

  �  ~zIRH, االختصـار, واالسـتغناء بالضـمري عـن : ومن عادة العرب  يف كالمهـم
فال بد من تقديم مفرس له يف السياق; ألنه كام قال أبو : تكرار الكالم, وإذا كان الضمري للغائب

  ـــــــــــــــــ
= 
, ١٠٨: البقرة) ١/٣٨٥( :− رمحه اهللا–ينظر مواضع أخر يف تفسري القرآن العظيم البن كثري )  ١(

) ٣/٣٦٨(, ١٧١: النساء) ٢/٤٨٠(, ٤٦: النساء) ٢/٣٢٣(, ٢٠٠:البقرة) ٥٦٢−١/٥٦١(
: يونس) ٢٥٠−٤/٢٤٩(, ١٠١: األعراف) ٣/٤٥٢(, ٤٣: األعراف) ٣/٤١٦(, ١٥٤: األنعام

: األنبياء) ٥/٣٣٥(, ٦٩: اإلرساء) ٥/٩٧(, ١١٦: النحل) ٤/٦٠٩(, ٥٥: النحل) ٤/٥٧٧(, ٩
: القصص) ٦/٢٥١(, ٨: القصص) ٦/٢٢٢(, ٣٠: احلج) ٥/٤١٩(, ٩: احلج) ٥/٣٩٩(, ١١
) ٧/٢٥٠(, ٧٢: الزخرف) ٧/٢٣٩(, ٩٦: الصافات) ٧/٢٦(, ٦٦: العنكبوت) ٦/٢٩٥(, ٦٨

) ٨/٥٠٧(, ٥: الشمس) ٨/٤١١(, ١٧: عبس) ٨/٣٢٢(, ١٩: ق) ٧/٤٠٠(, ١٣: الدخان
 .٥:الكافرون

 .٢: سورة يوسف)  ٢(



 

 
٢٣٢ 

تفرسمها املشاهدة, وأمـا ضـمري الغائـب ضمري املتكلم وضمري املخاطب ":حيان ـ رمحه اهللا ـ
ارٍ عن ا عَ   IQHN"ملشاهدة, فاحتيج إىل ما يفرسهفَ

وقد ذكر السيوطي ـ رمحه اهللا ـ الضامئر ومرجعها وما يتعلق هبـا ضـمن القواعـد املهمـة 
 .ISH وال تراجع يف مظاهناوملرجع الضمري أح, IRHالتي حيتاج املفرس إىل معرفتها

 ذلـك مـن ويـتجىل, الضمري "مفرس"وما هيمنا هنا هو إبراز دور السياق يف حتديد مرجع 
خالل تطبيقات العلامء يف هذا الباب, ومن نامذج تطبيقات اإلمام ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يف هـذا 

 :الباب
ــول اهللا ) ١ ــري ق ــد تفس ــال عن ــل−ق ــز وج z   y  x  w  }  }  :−ع

  ¡  �  ~  }  |zITHZ  
 إخـوة عىل عائد wz  }  :قوله يف الضمري إن: والضحاك وجماهد, عباس, ابن قال "

 .وسفي
 .السيارة عىل عائد هو بل: قتادة وقال

 أولئـك ال إخوتـه, أراد إنـام z  |  {  ~  � }: قولـه ألن أقو; واألول
 جحفـريُ  اشـرتوه, ملا زاهدين فيه كانوا ولو بضاعة, وأرسوه به استبرشوا السيارة ألن السيارة;

 IUHN"إلخوته هو إنام wz  }  :يف الضمري أن هذا من

 ـــــــــــــــــ

يف مهــع اهلوامــع  نفســه الســيوطي ذكــرهو, )٢/٢٥٢(التــذييل والتكميــل يف رشح كتــاب التســهيل   )١(
  .دون عزو لقائله )١/٢٦٣(

 .)٤/٢٤(وينظر الربهان  ,)٢/٢٨١(اإلتقان  )٢(
 ).٢/٢٨١(اإلتقان , )٤/٢٣(الربهان : نظرا )٣(
 .٢٠: سورة يوسف)  ٤(
 ).٤/٣٧٧( القرآن العظيم تفسري )٥(



 

 
٢٣٣ 

ح ابن كثري  ـ رمحه اهللا ـ مرجع الضمري إلخوة يوسف مـن خـالل السـياق, فاسـتدل رجَّ
يدل عىل أن الضمري عائد عىل   z  |  {  ~  � } :فقوله, بلحاق اآلية عىل ذلك

ـوأخفى الواردون أمـره, وادَّ , إخوة يوسف; ألن السيارة استبرشوا به ـبَ ا أهنـم تَ وْ عَ : أي وهُ عُ ضَّ
ih  g  f   e  d  c  }  :ل تعـاىلرة, قـااشرتوه; لئال يرشكهم فيه بقية السـيا

qp  o  nm  l     k  jzIQH،  ح أن املـراد وهذا يدل عىل عـدم زهـدهم فيـه, فـرتجَّ
ــه ــوة : أي z   y  x  wz  }  |  {  ~  �  ¡  } :بقول إخ

فكلمـة اشـرت مـن .يوسف باعوه بثمن بخس دراهم معـدودة, وكـانوا فيـه مـن الزاهـدين
 IRHNا الرشاءالبيع وكذ: األضداد وتعني

ح ما ذهب إليه من خالله  .هذا منظور ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ هلذا السياق, ورجَّ
 .ـ رمحه اهللا ـ وغريه ISHجرير الطربيوقد ذهب إىل هذا املذهب ابن 

R@H ــه تعــاىلقــال ـ ــد تفســريه  لقول F  E  D  C  B  A  }  :رمحــه اهللا ـ عن

  L  K   J  I  HGzITH: 
 به بُعث ما: ذلك من املراد أن: IUHإسحاق ابن تفسري تقدم:   C  B  A z} : وقوله

 هـذا ويف. األسـقام مـن ذلك وغري واألبرص, األكمه وإبراء ,املوتى إحياء :من عيسى به
 ـــــــــــــــــ

 .١٩جزء من اآلية : سورة يوسف)  ١(
 .٧٢ص ألنباريلاألضداد  : ينظر  )٢(
 ).٦٠−١٣/٥٩(جامع البيان )  ٣(
 .٦١: سورة الزخرف)  ٤(
أبـو عبـد اهللا, صـاحب : هو حممد بن إسحاق بن يسار القريش املطلبي موالهم املدين, أبو بكـر, وقيـل) ٥(

هــ, وهـو أول مـن دون العلـم باملدينـة, ٨٠السرية النبوية, إمام حافظ يف املغازي والسري, ولـد سـنة 
: يه علامء اجلرح والتعديل يف احلديث مع اتفاقهم عىل سـعة علمـه واطالعـه, قـال الـذهبيواختلف ف

, ولكنه ليس باملجود كام ينبغي"  .هـ١٥١, تويف يف بغداد سنة .هـ.أ."وكان يف العلم بحراً عجاجاً
= 



 

 
٢٣٤ 

 A}  يف الضـمري أي: جبري بن وسعيد البرصي احلسن عن قتادة, حكاه ما :منه وأبعد. نظر
z   عيسى عىل عائد أنه :الصحيح بل القرآن, عىل عائد , املـراد ثـم ذكـره, يف السياق فإن 

  IQHN"القيامة يوم قبل نزوله بذلك

ح ما ذهب إليه من خالل داللة السياق, وقـد أجـاد يف ذلـك  −رمحه اهللا−فنجد أنه  –رجَّ

¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬  ®  }  : فالســياق كلــه يف احلــديث عنــه ,−رمحــه اهللا

»  º  ¹  ¸  ¶µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯       Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼
  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä

   Ö  ÕzIRHL  ل السياق احلديث عنهثم مِ كْ  ,F  E  D  C  B  Az} :يُ
Z  Y  X  W  V  ]  \  } ثــم يــأيت اللحــاق أيضــاً مكمــالً احلــديث عنــه,

 k  j  i  h   g  f  e  dc  b  a   ̀ _   ̂  ]       on   m  l
  _  ~  }  |   {  z  y  xw  v  u  t  s   r  q  p

`z ISH
 . 

 .تأن األصل توحيد مرجع الضامئر; لئال يتنافر النظم ويتشتَّ : وقد سبق يف فصل القواعد
 .هلام ذكر يف هذا املقطع وأما املعجزات أو القرآن فلم جيرِ 

  ـــــــــــــــــ
= 

, سـري )٥/٢١٩(, معجـم األدبـاء )١/٢١٤(, تاريخ بغـداد )٧/٣٢١(الطبقات الكرب البن سعد   
 )٧/٣٣(النبالء أعالم 

 ).٧/٢٣٦(القرآن العظيم تفسري  )١(
 .٦٠−٥٧: سورة الزخرف)  ٢(
 .٦٥−٦٣: سورة الزخرف)  ٣(



 

 
٢٣٥ 

لَ ابن كثـري ـ رمحـه اهللا ـ لكالمـه بأدلـ  ة أخـر تؤيـد صـحة اسـتدالله بالسـياقوقد دلَّ
 IQHNالقرآين

ح ما ذهب إليه ابن كثري كل من  , ITH, والبيضاويISHوالزخمرشي  ,IRHالسمعاين: وقد رجَّ
 .−رحم اهللا اجلميع–, وغريهم  ISH, والشنقيطي IRH, واأللويس IQH, والشوكاينIUHوأيب السعود

 ـــــــــــــــــ

 ).٧/٢٣٦( القرآن العظيم تفسري )١(
 املظفر منصور بن حممد عبد اجلبـارأبو  :, والسمعاين هو)٥/١١٢(تفسري القرآن أليب املظفر السمعاين    )٢(

هـ, مفرس حمدث فقيـه أصـويل, صـنف ٤٢٦حلنفي ثم الشافعي, ولد سنة السمعاين التميمي املروزي ا
تفسري القرآن, والقواطع يف أصول الفقه, واالنتصار يف الـرد عـىل املخـالفني, واملنهـاج ألهـل السـنة, 

 هـ٤٨٩تويف بمرو سنة . والقدر, وغريها
أعـالم النـبالء  , سـري)٥/٣٣٥(, وطبقات الشافعية الكرب للسبكي )٣/٢٩٩(األنساب للسمعاين   

)١٩/١١٤.( 
 ).٣/٤٢٤(الكشاف )  ٣(
قايض القضاة نارص الدين أبو اخلري عبد اهللا بـن عمـر بـن  :, والبيضاوي هو)٥/٩٤(تفسري البيضاوي ) ٤(

حممد الشريازي البيضاوي, إمام عالمة, عارف بالتفسري والفقه واألصـول والعربيـة واملنطـق, صـالح 
أنوار التنزيل وأرسار التأويـل املشـهور بتفسـري البيضـاوي, : نفصاحب عبادة, ويل قضاء شرياز, ص

وهو خمترص لكشاف الزخمرشي, واملنهاج يف األصول, والغاية  القصـو يف الفقـه, ورشح كافيـة ابـن 
 .هـ٦٩١هـ, وقيل ٦٨٥تويف سنة . احلاجب وغريها

, )١٣/٣٠٩(لنهايـة , البدايـة وا)٨/١٥٧(, طبقات الشافعية الكـرب)١٧/٢٠٦(الوايف بالوفيات    
 ).١/٢٤٨(طبقات املفرسين للداودي

حممـد بـن حممـد بـن  القايض: , وأبو السعود هو)٨/٥٢(إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم )  ٥(
هـ, وقيل غري ذلـك, إمـام مفرسـ, ويل القضـاء يف برسـة ثـم ٨٩٨مصطفى العامدي احلنفي, ولد سنة 
تفسري املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتـاب الكـريم, تـويف القسطنطينية ثم العسكر, صنف ال

 .هـ٩٨٢سنة 
= 



 

 
٢٣٦ 

y  x  w  v   u  t     s  r   q  }  :لقوله تعاىلقال ـ رمحه اهللا ـ عند تفسريه ) ٣

  }  |  {  zzITH: 
" ـ ذكـر وهو− السياق لَّ دَ ملَّا  لكن. مذكور غري عىل الضمري جر  النسـاء عـىل −شِ رُ الفُ
عنيُ  الاليت  w  v} : قوله يف كام عليهن, الضمري وعاد ذكرهن, عن بذلك اكتفى ;فيها ضاجَ

 c  b    a  `  _     ~  }  |  {  z  y  x   g  f  e  d
   hzIUH املفرسين قول من املشهور عىل الشمس,: عنيي"IVH. 

n  } : عليه قوله لَّ دَ   ,واضح من  السياق وهف −له ذكروإن مل يتقدم −فمرجع الضمري 

  p  ozIWHوهي املضاجع التي يُضاجع عليها النساء ,. 
وهذا أحسن وجه ": يةيقول الطاهر بن عاشور عن هذا التفسري ملرجع الضمري يف هذه اآل

 .IXH"يف تفسري اآلية
 .IYHوهبذه األمثلة يتبنيَّ ما للسياق القرآين من أمهية كرب يف حتديد مرجع الضمري

  ـــــــــــــــــ
= 

, شذرات الذهب ٤٣٩ص) ٩٩٢/ت(العقد املنظوم يف ذكر أفاضل الروم لعيل بن بايل املعروف بمنق   
 .٣٩٨, طبقات املفرسين ألمحد األدنه وي ص)٨/٣٩٨(

 ).٤/٧٣٤(فتح القدير )  ١(
 ).٢٥/٩٥(روح املعاين )  ٢(
 ).٧/٢٦٣(أضواء البيان )  ٣(
 .٣٨−٣٥:سورة الواقعة) ٤(
 .٣٢−٣١: سورة ص) ٥(
   ).٧/٥٣١( القرآن العظيم تفسري )٦(
 .٣٤: سورة الواقعة) ٧(
 ).٢٧/٢٧٦(التحرير والتنوير )  ٨(
, ٢٤: البقرة) ١/٢٠٤: (− رمحه اهللا–ينظر مواضع أخر يف تفسري القرآن العظيم البن كثري )  ٩(
= 



 

 
٢٣٧ 

  
 
 
 

 
 
 

 املبحث السادس
 يف بيان احلذف وتقديره القرآين أثر السياق

 
, IQHمن شأن العرب يف كالمهم احلذف لالختصار أو التفخـيم أو لغريهـا مـن األسـباب

وما هيمنـا منهـا هـو اشـرتاطهم أن يكـون يف الكـالم املـذكور داللـة عـىل , IRHلكن برشوط و

  ـــــــــــــــــ
= 

, ١٠٢: البقرة) ١/٣٦٨(, ٦٦: البقرة) ١/٢٩٤(, ٤٥: البقرة) ١/٢٥٦(, ٤١:بقرةال) ١/٢٤٦(
) ١/٦٣٣(, ١٧٧: البقرة) ١/٤٩٠(, ١٣٢: البقرة) ١/٤٥٠(, ١٢٦: البقرة)  ١/٤٣٠(

) ٣/٢٤٩(, ٩٠: املائدة) ٣/١٧٩(, ٣: املائدة)  ٣/١٦(, ٥٥: آل عمران) ٢/٤٧(, ٢٣٠:البقرة
, ١٩٨: األعراف) ٣/٥٣٠(, ٨٤: األنعام) ٣/٢٩٧(, ٦٠: األنعام) ٣/٢٦٦(, ٣١: األنعام

, ٦٧: املؤمنون) ٥/٤٨٢(, ٢: احلج) ٥/٣٩٣(, ٩: احلجر) ٤/٥٢٧(, ٧٧: يوسف) ٤/٤٠٣(
, ١١: فاطر) ٦/٥٣٨(, ٢٢: الفرقان) ٦/١٠٢(, ٤٣: النور) ٦/٧٣(, ٣٥: النور) ٦/٥٨(
 .٨: اإلنسان) ٨/٢٨٨(, ٢٢: احلديد) ٨/٢٦(

   .وما بعدها) ٣/١٧٠(اإلتقان : ينظر  )١(
 .وما  بعدها) ٣/١١١(الربهان : ينظر  )٢(



 

 
٢٣٨ 

: رمحـه اهللا−ويف هذا يقول العز بن عبـد السـالم , وهذه الداللة إما مقالية أو حالية, املحذوف
ألن حـذف مـا ال  داللـة عليـه منـاف  وال وصلة إليه;, داللة عليهال والعرب ال حيذفون ما "

@IQHN"الكالم من اإلفادة واإلفهاملغرض وضع  @

  .IRH"سياق قاطعة هبذه املحذوفاتواعلم أن داللة ال" : −رمحه اهللا–ويقول الزركيش 

إنك جتـد يف  ":وخيصص الطاهر بن عاشور ـ رمحه اهللا ـ كالمه عن حذوف القرآن فيقول
ليه من لفظ أو ولكن ال تعثر عىل حذف خيلو الكالم من دليل ع, كثري من تراكيب القرآن حذفاً 

 .ISH"سياق
, وتقـديره بـام يناسـب الـنظم, وابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يدرك أمهية السياق يف بيان احلـذف

 :ومنها, ويتجىل ذلك يف تطبيقاته هلذا األمر يف تفسريه
±  º¹  ¸  ¶          µ  ´   ³   ²  «   ¼  ½  }  :لقوله تعاىلما جاء يف تفسريه ) ١

 Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  Ç  Æ  Å  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê     É   È         Ñ
  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ   Ó  ÒzITH ،حيث يقول: 

 كـل عىل رقيب عليم حفيظ: أي  º¹  ¸  ¶          µ  ´   ³   ²  ± z} : تعاىل يقول "
 هـو أفمـن ... خافيـة, عليـه خيفـى وال ورش, خري من العاملون يعمل ما يعلم منفوسة, نفس
 وال ألنفسـها نفعـا متلـك وال تعقـل, وال تبرصـ وال تسمع ال ,يعبدوهنا التي كاألصنام هكذا

 ـــــــــــــــــ

 .٢اإلشارة إىل اإلجياز ص )١(
 ).٣/١٢٩(الربهان )  ٢(
 ).١/١١٩(مقدمة التحرير والتنوير   )٣(
 .٣٣: سورة الرعد)  ٤(



 

 
٢٣٩ 

 السـياق بداللـة اكتفـاء اجلـواب هذا وحذف عابدهيا? عن وال عنها رض كشف وال لعابدهيا,
  IQHN"وأوثان وأنداد أصنام من معه, عبدوها: أي    z«   ¼  ½ }: قوله وهو عليه,

, حذفت مجلة معادل اهلمـزةقد ف, هاستدل بسياق اآلية عىل ما حذف منا فهو ـ رمحه اهللا ـ
ـ ":ويف هذا يقول ابن جريـر ـ رمحـه اهللا ـ ,    z«   ¼  ½ }: اكتفاء بداللة قوله @فَ ذَ وحَ

 وكـذا, ككـذا:   º¹  ¸  ¶          µ  ´   ³   ²  ± z}  :قيل وقد ل,قُ يَ  فلم ذلك يف اجلواب
ره ركتَ  عامَّ  ركَ ذَ  بام السامع بعلم اكتفاءً   ,    z«   ¼  ½ } :ثناؤه جل قال ملا أنه وذلك.  ذِكْ

لِمَ    .IRH"آهلةً  اختذوها التي كرشكائهم: الكالم معنى أن عُ

واألمـر فيـه مـا  ,والبعض من املفرسين حيمله عىل ما سبق من أن املحذوف معادل اهلمزة
 وكثـري ,خمتلفـة حمامـل اآلية نظم يرتصو يف وللمفرسين ":قاله الطاهر بن عاشور ـ رمحه اهللا ـ

 يـدل أو , فيـه مذكور هو ما عليه يدل حذفاً  النظم يف أن إىل منها املتجه ومرجع , متقاربة منها
 . ISH"السياق عليه

z  y  x   }   :−عـز وجـل−تفسـري قـول اهللا قال ابن كثـري ـ رمحـه اهللا ـ يف ) ٢

  i  h  g  f  e  d    c  b  a`  _  ~  }  |  {   j
  ~  }  |  {         z  yx  w  v     u  t  s  r    q  p  on  m     l  kzITH : 

ـقُ تَ  فيام حممد يا واذكر: تعاىل يقول "  z  y  xz   }  بـه ذكرهموتُـ علـيهم هصّ
 هبــم ويعــوذون الــدنيا, يف يعبــدوهنم كــانوا الــذين }مــن اإلنــس {وأوليــاءهم اجلــن: يعنــي

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٤٦٣(تفسري القرآن العظيم   )١(
 ).١٣/٥٤٥(جامع البيان   )٢(
 ).١٢/١٩١(التحرير والتنوير  )٣(
 .١٢٨: سورة األنعام)  ٤(



 

 
٢٤٠ 

}  |  {  ~  _    } .غروراً  القول زخرف بعض إىل بعضهم ويوحي ويطيعوهنم,

a` z  املحذوف عىل يدل الكالم وسياق. اجلن معرش يا: يقول ثم: أي"IQHN 
ذهب إىل هـذا أئمـة التفسـري ممـن قد و, ره من خالل السياقفاستدل عىل  املحذوف وقدَّ 

 .سبق ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ ومن حلقه
 بداللة اكتفاءً  الكالم, من "للجن يقول"وحذف " :− رمحه اهللا–يقول اإلمام الطربي   

 IRHN"منه عليه الكالم من ظهر ما
ويف الكالم فعل مضمر يدل عليه ظاهر " : − رمحه اهللا–ويقول اإلمام ابن عطية   

  .ISH"يا معرش اجلن: نقول: الكالم, تقديره

 اجلاللة ريضم إىل احلرش أسند وملّا " :−رمحه اهللا–ويقول اإلمام الطاهر بن عاشور   
 صادر قول إضامر لذلك فتعنيّ  , تعاىل اهللا قِبل من   z }  |}: قوله يف النداء أنّ  تعنيّ 
 . قوالً  إالّ  يكون ال النّداء ألنّ  , اجلنّ  معرش يا:  نقول أي , املتكلّم من

 , الكــالم أســلوب عليــه يــدلّ  حمــذوف قــول مقــول الــخ   z }  |}:  ومجلــة  
 . ITH" قائلني أو نقول: والتّقدير

ــد تفســريه لقــول اهللا  −رمحــه اهللا−يقــول ابــن كثــري ) ٣ _  `  }  : −عــز وجــل−عن

azIUH:  
  "  {   a  `  _z عليهم املغضوب رصاط غري: أي. 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/٣٣٨(تفسري القرآن العظيم   )١(
 ).٩/٥٥٥(جامع البيان  )٢(
 )٣/٤٦٠(املحرر الوجيز )  ٣(
 ).٧/٥٠(التحرير والتنوير   )٤(
 .٧ جزء من اآلية :سورة الفاحتة)  ٥(



 

 
٢٤١ 

W   } :تعـاىل قولـه وهو الكالم, سياق عليه دل وقد املضاف, ذكر عن إليه باملضاف اكتفىو

  ^   ]  \  [  Z  Y  Xzتعاىل قال ثم: {  `  _az"IQHN 
 "رصاط"وهو املضاف , فاستدل ـ رمحه اهللا ـ من املذكور يف السياق عىل املحذوف منه  

W   } وناسـب هـذا التقـدير سـياق اآليـة, "غري رصاط املغضوب عليهم ":فيكون التقدير

  ^   ]  \  [  Z  Y  XzIRH. 
 .ISHاً مناسبتقديراً السياق يف بيان املحذوف وتقديره  أثروهبذه األمثلة يتضح 

 املبحث السابع
 .يف القول بالتقديم و التأخري القرآين أثر السياق

 
ولكن قد حييد العرب عن هذا األصل, , اإلتيان به عىل الرتتيب :األصل يف كالم  العرب

 ,عـىل متكـنهم يف الفصـاحة"وهذا يدل ITH@Lفيقدمون ويؤخرون تفنناً أو ألسباب تقتيض ذلك
@IUHN"وأعذب مذاق ,وله يف القلوب أحسن موقع ,هلم وانقياده ,وملكتهم يف الكالم @

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٤٢(تفسري القرآن العظيم   )١(
 .٧, وجزء من اآلية ٦اآلية : سورة الفاحتة ) ٢(
) ١/١٥٩(,٢ :الفاحتـة) ١/١٤٨: (−رمحـه اهللا–بن كثـري ال أمثلة أخر يف تفسري القرآن العظيم: انظر) ٣(

ـــرة  ـــرة ) ١/٣٢٣( ,١:البق ـــرة ) ٣٣٥−١/٣٣٤( ,٨٥:البق ـــرة ) ١/٤٣١(, ٩٣:البق , ١٢٧:البق
ـــــرة) ١/٤٨١( ـــــرة ) ١/٦٧٢(, ١٦٥:البق ـــــام ) ٣/٢٨٠( ,٢٤٩:البق ) ٣/٣٦٠( ,٧١:األنع

ــام ــراف) ٣/٤١٦( ,١٥١:األنع  ,٢٨:النحــل) ٤/٥٦٧( ,٤٦−٤٥:يوســف) ٤/٣٩٢(, ٤٤:األع
ــريم) ٥/٢١٤( ــاء) ٥/٣٤٣(, ٧−٦:م ــاء) ٥/٣٨١( ,٣٩:األنبي ــس) ٦/٥٦٤(, ١٠٣:األنبي , ٨:ي
 .٣:املطففني) ٨/٣٤٦( ,١:ق ) ٧/٣٩٥(,٤٥:يس) ٦/٥٨٠(

 .ين سبباً فقد ذكر مخسة وعرش ,)٢٧٥−٣/٢٣٨( يف علوم القرآن الربهانينظر  )٤(
 ).٣/٢٣٣(هان الرب  )٥(



 

 
٢٤٢ 

ــ ــة هــذا البــاب فرسَّ ــه تعــاىل −ريض اهللا عــنهام− ابــن عبــاس وألمهي «  ¼  }  Zقول

ÂÁ  À    ¿   ¾  ½zIQH :ــالقرآن ــة ب ــوخه :باملعرف وحمكمــه  ,ناســخه ومنس
 .IRHوأمثاله ,وحالله وحرامه ,هرِ خَّ ؤَ ومُ  هِ مِ دَّ قَ ومُ  ,ومتشاهبه

 : ISHوالتأخري ينقسم إىل قسمنيوباب التقديم 
ه التأخري إلفادة احلرص, مثل قولـه تعـاىل: همقدم واملعنى علي )١ Ï  } : كتقديم ما حقّ

  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐzITH 
ؤخر أو العكس )٢ مـا أشـكل  ":وقد عربَّ عنـه السـيوطي بقولـه. مقدم وهو يف املعنى مُ

 IUHN" اتضحفلام عرف أنه من باب التقديم والتأخري  ,معناه بحسب الظاهر
 .ؤخر أو العكساملاملقدم الذي معناه : وما هيمنا يف هذا املبحث هو القسم الثاين  
@IVHN"وهو جدير أن يفرد بالتصنيف":يقول اإلمام السيوطي ـ رمحه اهللا ـ مبيناً أمهيته   @

 .فواضح وال إشكال فيه وال خالف لوأما القسم األ  
لجـأ إليـه إال إذا تعـذر احلمـل عـىل أصـل ال ي يف املعنـى واحلكم بالتقـديم والتـأخري  

وهـذا ال IWH@Lكام مر معنا يف فصل قواعـد السـياق, إشكال عىل ذلك@كأن يرتتب ,الرتتيب
 نظر هل يف املعنى عىل ظاهر السياق إشكال أم ال ?فيُ , يعرف إال من خالل السياق

 : نيه التوطئة رأيت أن أقسم هذا املبحث إىل مطلبوبعد هذ  

 ـــــــــــــــــ

 .٢٦٩جزء من اآلية : سورة البقرة)  ١(
 ).١/٧٠٤(, وذكره ابن كثري يف تفسريه )٥/٩(رواه ابن جرير يف تفسريه جامع البيان   )٢(
 .وما بعدها) ٣/٢٣٣( ر الربهانينظ  )٣(
 .٢٣جزء من اآلية : سورة املائدة)  ٤(
 ).٣/٣٣( يف علوم القرآن اإلتقان )٥(
 ).٣/٣٣( وم القرآنيف عل اإلتقان)٦(
 .من هذه الرسالة ١٤٧ ص: ينظر  )٧(



 

 
٢٤٣ 

 .يف القول بالتقديم والتأخري القرآين أثر السياق: لاألو املطلب  
 . يف رد القول بالتقديم والتأخري القرآين أثر السياق: الثاين املطلب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األول طلبامل
 .يف القول بالتقديم والتأخري القرآين أثر السياق

 
, فـال يسـتقيم فهـم امل   عنـى إال مـن السياق القرآين قد يقتيض التقديم والتأخري أحيانـاً

 .خالله
 :ومن أمثلة ذلك يف تفسري ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ

s   r  q  p    o  n          m  l  }  تفسـريه لقولـه تعـاىلقال ـ رمحه اهللا ـ عند ) ١
  u  tzIQH: 

 ـــــــــــــــــ
 .١٢٩: سورة طه)  ١(



 

 
٢٤٤ 

 عليـه, احلجـة قيام بعد إال اً أحد يعذب ال أنه وهو ,اهللا من السابقة الكلمة لوال: أي "  
 العـذاب جلـاءهم ;معينـة مـدة إىل املكذبني هلؤالء تعاىل اهللا رضبه الذي املسمى واألجل

 . IQH"بغتة
فال يمكـن , فقد قال ـ رمحه اهللا ـ بالتقديم والتأخري يف هذه اآلية القتضاء السياق ذلك  

 .محله عىل غري ذلك
, IUH, وابـن عطيـةITH, والبغـويISHوأبو املظفر السـمعاين IRHLوإليه ذهب ابن جرير الطربي

 .−رحم اهللا اجلميع–, وغريهم IWH, وأبو حيانIVHوالنسفي
ـ رمحه هللا ـ هذا التقديم والتأخري بمراعـاة الفواصـل ورؤوس اآلي,  IXHل ابن عطيةوعلَّ   

 .وغريمها  IQPH, وابن جزي الكلبيIYHوقد وافقه يف ذلك أبو حيان األندليس
  :Ô  Ó       Ø  ×  Ö    ÕzIQQH }  :فسري قوله تعاىلقال ـ رمحه اهللا ـ عند ت) ٢

 لعظمـتم عظمتـه تعلمـون لـو عظـيم, لقسـم به أقسمت الذي القسم هذا وإن: أي "  
  IQHN"عليه به املقسم

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٣٢٥( القرآن العظيم تفسري )١(
 ).١٦/٢٠٧(جامع البيان ) ٢(
 ).٣/٣٦٣(تفسري السمعاين ) ٣(
 ).٣/١٤٦(معامل التنزيل ) ٤(
 ).٦/١٤٤(املحرر الوجيز ) ٥(
 عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حممـودنسفي هو أبـو الربكـات , وال)٣/١٠٦(مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) ٦(

, تويف املنار ىف أصول الفقهمدارك التنزيل وحقائق التأويل ,و: من مصنفاته احلنفي, مفرس فقيه أصويل,
 .هـ٧١٠سنة 

 .٢٦٣, طبقات املفرسين لألدنه وي ص )٣/١٧( الدرر الكامنة
 ).٦/٢٦٨(البحر املحيط ) ٧(
 ).٦/١٤٤(املحرر الوجيز ) ٨(
 ).٦/٢٦٨(البحر املحيط ) ٩(
 ).٣/٢١(التسهيل لعلوم التنزيل )  ١٠(
 .٧٦: سورة الواقعة) ١١(



 

 
٢٤٥ 

ْ  ويقال يف يف تفسـريه زاد  −رمحـه اهللا−  ابن اجلوزي كِ هذا التطبيق ما قيل يف سابقه, ومل حيَ
 .غري هذا القول يف معنى اآليةIRHاملسري

 
ألمثلة يتبني أثر السياق القرآين يف القول بالتقديم والتأخري يف معـاين ومن خالل هذه ا  

 . اآليات

  ـــــــــــــــــ
= 
 ).٧/٥٤٤( القرآن العظيم تفسري  )١(
أبو الفرج عبـد الـرمحن بـن عـيل بـن حممـد القـريش التيمـي : , وابن اجلوزي هو)٨/١٥١(زاد املسري )  ٢(

يق, الشهري بابن اجلوزي, جلـوزة كانـت يف دار جـده البكري البغدادي احلنبيل, من ذرية أيب بكر الصد
, إمـام متفـنن يف العلـومهـ تقري٥٠٨بواسط, ومل يكن هبا جوزة سواها, ولد سنة  , مكثـر جـدا مـن بـاً

زاد املسري يف التفسري, واملغني يف علوم القرآن, والتحقيق يف مسائل اخلالف, : التصنيف, فمن مصنفاته
 .هـ٥٩٧تويف سنة . وصيد اخلاطر, وغريها واملوضوعات, وتلبيس إبليس,

, سـري أعـالم النـبالء )٣/١٤٠(, وفيـات األعيـان )٢/٤٥٨(طبقات احلنابلة البن رجب  الذيل عىل  
)٢١/٣٦٥.( 



 

 
٢٤٦ 

 الثاين املطلب
 .القول بالتقديم والتأخري دِّ يف رَ  القرآين أثر السياق 

 
فإن أمكن محل معناه عـىل وفـق  ,السياق القرآين هو الفيصل يف باب التقديم والتأخري  

 .إن تعذر قيل بهو, خريفال يقال بالتقديم والتأ ,ترتيبه
 :بالتقديم والتأخري بسبب السياق يف تفسري ابن كثري ـ رمحه اهللا ـالقول رد ومن نامذج   
¥  ¦  §  ¨  ©  ª    }  :ه لقولـه تعـاىلقال ـ رمحه اهللا ـ عند تفسري) ١

  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶      µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬«
     Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À    Ï   Î  Í  Ì  Ë   Ê     É  È

   Ö  Õ      Ô  Ó  Ò      Ñ  ÐzIQH: 
نَبِّه بن وهب وقال@"...    هلـذا خمـالف وهـذا. بإسـحاق برشـت ملـا ضـحكت إنام: IRHمُ

رتبة رصحية البشارة فإن السياق,  .ISH"ضحكها عىل مُ

 ـــــــــــــــــ

 .٧١−٦٩: سورة هود) ١(
هو أبو عبد اهللا وهب بن منبه بن كامل الصنعاين اليامين, العالمة اإلخباري القصيص, أخو اإلمـام مهـام )  ٢(

هـ, تابعي ثقة يف احلديث, ولكـن روايتـه للمسـند قليلـة, وإنـام غـزارة علمـه يف ٣٤منبه, ولد سنة  بن
عنه وعـن ) ٦/١٩٨(يف تفسريه  −رمحه اهللا–اإلرسائيليات, ومن صحائف أهل الكتاب, قال ابن كثري 

ابـد والغرائـب األو: ساحمهام اهللا فيام نقاله إىل هذه األمة من أخبار بنـي إرسائيـل مـن": كعب األحبار
خَ  ل ونُسِ ف وبدِّ رِّ عن ذلـك بـام هـو  −سبحانه–وقد أغنانا اهللا . والعجائب, مما كان وما مل يكن, ومما حُ

 .هـ١١٤تويف وهب سنة . "وهللا احلمد واملنة. أصحُّ منه وأنفعُ وأوضحُ وأبلغُ 
   ٤/٥٤٤(, سري أعالم النبالء )٥/٥٧٦(, معجم األدباء )٥/٥٤٣(الطبقات الكرب( 

 ).٤/٣٣٤(القرآن العظيم تفسري  )٣(



 

 
٢٤٧ 

لسـياق; ألن ملخالفته ألصل ترتيـب ا −رمحه اهللا−قول وهب بن منبه  −رمحه اهللا−فرد    
وامرأتـه :قوله يقتيض القول بأن اآلية من املقدم الذي معناه املؤخر, فيكون معنى الكالم 

يـا ويلتـا أألـد : قائمة فبرشناها بإسحاق, ومن وراء إسحاق يعقوب, فضحكت وقالـت
 .الخ...وأنا عجوز 

دِّ هذا القول هُ جْ وَ  و   وقد مرَّ يف , يههو خمالفته أصل الرتتيب مع إمكان محل املعنى عل: رَ
أنـه ال يقـال بالتقـديم والتـأخري إال إذا تعـذر محـل  :IQH"يف السياق القرآين قواعد"فصل 

  .املعنى عىل أصل الرتتيب
وهنا يف هذه اآلية يُمكنُ احلمل عىل أصل ترتيب اآلية, فالبشارة يف هذه اآليـة مرتتبـة   

ء العاطفة التـي تقتيضـ عىل الضحك ال العكس; ألن البشارة عطفت عىل الضحك بالفا
 .وقد أجاد −رمحه اهللا−ولذلك ضعف هذا القول اإلمام ابن كثري .الرتتيب والتعقيب

H  G  FE  D  C  B  A  }  :عند تفسـري قولـه تعـاىلقال ـ رمحه اهللا ـ ) ٢

   S  R  Q  P  O  N  M  L  K      J  IzIRH: 
 بزكاهتـا,: البرصي احلسن قال N  M  L  K      J  I  H  G z } وقوله "  

 .اهللا سبيل يف منها والنفقة
 يف أوالدهـم وال أمـواهلم تعجبـك فـال: تقـديره واملؤخر, املقدم من هذا: قتادة وقال  

  .اآلخرة يف هبا ليعذهبم اهللا يريد إنام, الدنيا احلياة
وي القول وهو احلسن, قول ISHجرير ابن واختار     .ITH"احلسن القَ

 
 ـــــــــــــــــ

 من هذه الرسالة ١٤٩ص )  ١(
 .٥٥: سورة التوبة) ٢(
 ).١١/٥٠١(جامع البيان ) ٣(
 ).٤/١٦٣( القرآن العظيم تفسري )٤(



 

 
٢٤٨ 

قول احلسن عىل قول قتادة; ألنه ال يلجأ إىل التقـديم والتـأخري إال  −رمحه اهللا−ح فرجَّ   
عىل قول  −رمحه اهللا−فحمله , , وهذا غري متعذر هناإذا تعذر محل معنى السياق عىل ترتيبه

 .احلسن الذي يوافق ترتيب اآلية
 !إىل األموال دون األوالد "هبا" الضمري يفوإن كان يُشكل عليه أنه يقتيض إرجاع   
نا تظهر قوة قول ابن زيد الذي محل معنى السياق عىل ترتيبه, وأرجـع الضـمري إىل وه  

ليعذهبم هبـا يف الـدنيا باملصـائب بـاألموال واألوالد, فهـي هلـم : فقال, األموال واألول
 .IQHعذاب وللمؤمنني أجر

حيث إن زكاة أموال املنافقني وإنفاقهـا يف سـبيل اهللا , وهذا يشمل قول احلسن : قلت  
عترب من املصائب بالنسبة هلم, بل من أكربها, وما هيمنا هنا يف هذا املثال هو عدم ارتضاء ت

 .للقول بالتقديم والتأخري مع إمكان محل معنى السياق عىل ترتيبه −رمحه اهللا−ابن كثري 
q  p  o  n  m  l   k  }  :تعـاىلقال ـ رمحه اهللا ـ عند تفسريه لقوله ) ٣

 v    u      t  s  r   y  x  wzIRH: 
 املفرسـين, مـن كثـري عىل t  s  r  q  p  o z } :قوله أشكل وقد"  

الَ  {: الكالم ومعنى واملؤخر, املقدم من هذا: بعضهم فقال قَ لُوا وَ خُ ـ ادْ َ رصْ ـاءَ  إِنْ  مِ  اهللاَ شَ
نِنيَ   .العرش عىل ورفعهام أبويه, إليه وآو } آمِ

يالسُّ  عن حكاه ما اختار مث. ذلك يف وأجاد. هذا جرير ابن دَّ رَ  وقد    آو يوسف أن: دِّ
 x  w  v    u      t  sz  }: قال البلد باب وصلوا املَّ  ثم تلقامها, ملا أبويه إليه
 ,  Ö   Õ  Ôz×   } : كقوله املنزل, يف يكون إنام اإليواء ألن أيضا; نظر هذا ويف  

 ـــــــــــــــــ

 .)١١/٥٠١(يف جامع البيان  رواه ابن جرير  )١(
 .٩٩: سورة يوسف) ٢(



 

 
٢٤٩ 

 وآواهـم عليه دخلوا بعدما هلم قال يكون أن املانع وما ,IQH"حمدثاً  أو من": احلديث يفو
نه t  s z }: إليه  فيـه كنتم مما: أي x  w  v    u  z } مرص اسكنوا: وضمَّ
  IRHN"والقحط اجلهد من

ه القول بالتقديم والتأخري يف هذه يف ردِّ  −ا اهللارمحه−وافق  ابن جرير  فنجد أن ابنَ كثري  
وال وجه لتقديم يشء مـن كتـاب ": −اهللا رمحه−, حيث يقول ابن جرير هد ردَّ وَّ وجَ  ,اآلية

وقـد ذكـر أنـه ال حجـة ، ISH"اهللا عن موضعه أو تأخريه عن مكانـه إال بحجـة واضـحة
  .عندهم

الً بـأن اإليـواء إنـام استدرك عىل ابن جرير ترجيحـه معلِّـ −رمحه اهللا−ولكن ابن كثري   
 أو من" :, وقول النبي Ö   Õ  Ôz×   }  :واستدل بقوله تعاىل ,يكون يف املنزل

 ."حمدثاً 
فإيواء احلاكم مـثالً , فإيواء كل شخص بحسبه, هو املستدرك −رمحه اهللا−واستدراكه    

يشمل إيواءه يف املدينة, ويشمل إيواءه يف املنزل, وإيواء من ال يملك إال منزله, ال يكـون 
يف بلـده  ثَ دِ حْ املُ  فإذا آو احلاكمُ , باحلديث فيه نظر −رمحه اهللا−إال يف املنزل, واستدالله 

, أنـه ال يـدخل فيـه −رمحـه اهللا−دون بيته يدخل يف هذا الوعيد, ويلزم من قول ابن كثري 
كـان  −عليـه السـالم−ويوسف , −رمحه اهللا−حتى ابن كثري نفسه , وهو ما ال يقوله أحد

 .عزيز مرص, فله أن يُؤوي من يشاء يف بلده

 ـــــــــــــــــ

بـرقم  ح لغـري اهللا تعـاىل ولعـن فاعلـه,بـاب حتـريم الـذب رواه مسلم يف صحيحه, يف كتاب األضاحي,) ١(
, ومتام احلديث −ريض اهللا عنه–, عن عيل بن أيب طالب )١٩٧٨( لعن اهللا من لعـن والـده,  ": مرفوعاً

, ولعـن اهللا مـن غـريّ منـار األرض , ورواه أيضـاً "ولعن اهللا من ذبح لغري اهللا, ولعن اهللا من آو حمدثاً
 ."...لعن اهللا من لعن والديه  ": بلفظ

 ).٤/٤١١( القرآن العظيم تفسري )٢(
 ).١٣/٣٥١(جامع البيان  )٣(



 

 
٢٥٠ 

رمحهام −بن جرير, وما رجحه ابن كثري ما رجحه ا, إن اآلية حتتمل كال القولني: فأقول  
واملهم هنا من إيراد هذا املثال هـو ردهـم للقـول بالتقـديم , دون تضعيف ألحدمها −اهللا

 .والتأخري ملخالفته السياق بدون حجة
وهبذه األمثلة التطبيقية يتبنيّ أثر السياق القرآين يف ردَّ بعض األقوال بالتقديم والتأخري   

 .IQHيف بعض اآليات
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ـــــــــــــــــ

) ٧/٦٣(, ٢٧: فاطر) ٦/٥٤٤: (−رمحه اهللا–ينظر أمثلة أخر يف تفسري القرآن العظيم البن كثري )  ١(
 .٢٦: ص



 

 
٢٥١ 

 
 الرابعالفصل 

  أثر السياق يف بعض
  العلوم املتعلِّقة بالتفسري

  يف تفسري ابن كثري
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٢٥٢ 

 املبحث األول
 يف أسباب النزول القرآين أثر السياق

 
فهـذا سـبب , هلداية املكلفني إىل الطريق املستقيم −عز وجل−إن القرآن الكريم أنزله اهللا 

وهـذه , نزلت ألسباب خاصة مرتبطة هبا وحـدها دون غريهـاإال أن هناك آيات , نزوله العام
 .األسباب اخلاصة تندرج حتت السبب العام وهو اهلداية

 :إذاً نستطيع أن نقسم أسباب النزول إىل قسمني 
وهـذا , ابتداءً من غـري ارتبـاط بسـبب خـاص −عز وجل−ما نزل من اهللا :القسم األول

 .األكثر يف آيات القرآن الكريم
وهذا القسم هو األقـل , مرتبطاً بأسباب خاصة −عز وجل−ما نزل من اهللا  :ثاينالقسم ال

وهو ما يسميه العلامء بسـبب , ولذلك كان حمل بحث العلامء والتصنيف فيه, يف القرآن الكريم
 .IQHنزول اآلية

فهم املـراد مـن اآليـة, وتفسـريها تفسـرياً :وملعرفة أسباب نزول اآليات فوائد كثرية منها
 .صحيحاً 
 دون  وقصد سبيلها, معرفة تفسري اآلية"أنه يمتنع  −رمحه اهللا− IRHذكر اإلمام الواحدي  

 ISHN"الوقوف عىل قصتها وبيان نزوهلا
 ـــــــــــــــــ

واملـدخل لدراســة القـرآن الكـريم للـدكتور حممـد أبـو شــهبة  ,)١/١٠٦(مناهـل العرفـان للزرقـاين : ينظـر )١(
 ).١٤٨(ودراسات يف علوم القرآن للدكتور فهد الرومي ص ,)١٣٢(ص

أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد الواحدي النيسابوري الشافعي, اإلمام املفرس النحوي اللغـوي األديـب, الزم )  ٢(
يف  البسيط و الوسيط والوجيز, و أسباب النزول, واإلغراب: الثعلبي املفرس وأكثر عنه, صنف التفاسري الثالثة

 .هـ٤٦٨تويف يف نيسابور سنة . علم اإلعراب, ورشح ديوان املتنبي, وغريها
 ).١٨/٣٣٩(, سري أعالم النبالء )٣/٣٠٣(, وفيات األعيان )٣/٥٥٦(معجم األدباء   

 .٥أسباب النزول ص   )٣(



 

 
٢٥٣ 

يان سبب النزول طريق قوي يف فهم معـاين ب": −رمحه اهللا−ويقول اإلمام ابن دقيق العيد 
 .IQH"الكتاب العزيز

, معرفة سبب النزول يعني عىل فهـم اآليـة" :−رمحه اهللا–ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
@.IRH"فإن العلم بالسبب يورث العلم باملسبب @

ثـر ولـه أ ,أثر يف ترجيح سبب عىل سبب عند اختالف األقوال يف ذلـك القرآين وللسياق
 .−أو هلا حكم الرفع  ما مل تكن مرفوعة للنبي −أيضاً يف تضعيف بعض األسباب 

يف  القـرآين ية البن كثـري ـ رمحـه اهللا ـ يف بيـان أثـر السـياقولذلك سأذكر نامذج تطبيق  
 .أسباب النزول

 : وستكون عىل النحو التايل
 .ابن كثرييف ترجيح بعض أسباب النزول يف تفسري  القرآين أثر السياق:املطلب األول
 .ل يف تفسري ابن كثرييف تضعيف بعض أسباب النزو القرآين أثر السياق:املطلب الثاين

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/١٤٧(إحكام األحكام )  ١(
 ).١٣/٣٣٩(, وهو يف جمموع الفتاو ٤٧مقدمة يف أصول التفسري ص   )٢(



 

 
٢٥٤ 

 األول طلبامل
 .يف تفسري ابن كثري أثر السياق يف ترجيح بعض أسباب النزول

 
ومـن ,  تـرجيح بعـض أسـباب النـزولاستخدم اإلمام ابن كثري داللة السياق القرآين يف

 :األمثلة عىل هذا األمر
J  I  H  G    F  E  D  C  B  A  } : عند تفسـريه لقولـه تعـاىل −رمحه اهللا−قال ) ١

  ON  M   L  K  [Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q  P ُــــــه لُونَ ْعَ  [ IYQX@H جيَ
ْ وَ  IYQXHاوهنَ دُ بْ يُ  `IQH@      q  p  o  n  m  lk  j  ih   g    f   e    d  c  b  a ونَ فُ خيُ

   rzIRH: 
 عبـاس, ابـن قـال إلـيهم, رسـله كـذبوا إذ تعظيمـه, حـق اهللا عظموا وما: تعاىل يقول "

 طائفـة يف نزلـت: وقيـل ,ITHجرير ابن واختاره. قريش يف نزلت: ISHكثري بن اهللا وعبد وجماهد,
 .الصيف بن مالك يف: وقيل منهم, رجل فنحاص يف: وقيل ,اليهود من

 ـــــــــــــــــ

رمحهـام − وهي البـن كثـري وأيب عمـرو, قراءةفرسها ـ رمحه اهللا ـ عىل هذه ال) خيفون, يبدوهنا, جيعلونه( )١(
والنرشـ يف القـراءات العرشـ البـن , ١٠٥التيسري يف القراءات السبع أليب عمرو الداين ص: ينظر.−اهللا

 ).٢/١٩٥(اجلزري 
 .٩١: سورة األنعام) ٢(
 عبـاد, أبـا يكنـى: وقيلالكناين موالهم الداري املكي, أبو معبد,  اهللا عبد بن عمرو نب كثري بن اهللا عبد)  ٣(

, قرأ القرآن عـىل جماهـد السبعة القراء أحد مكة, مقرئ ,علموهو إمام  , فاريس األصل,بكر أبا: وقيل
 .هـ١٢٠ودرباس موىل ابن عباس, وهو ثقة قليل احلديث, تويف سنة 

 ).٥/٣١٨(أعالم النبالء  , سري)١٥/٤٦٨(هتذيب الكامل 
 ).٩/٣٩٧(جامع البيان )  ٤(



 

 
٢٥٥ 

 {   ON  M   L  K  J  I  H  Gz ــو واألول ــر; ه ــة ألن األظه ــة, اآلي ــود مكي  ال واليه
 مـن رسول إرسال يبعدون كانوا− قاطبة والعرب− وقريش السامء, من الكتب إنزال ينكرون

T   S  R   Q  P  O  N    M  L  K   J   I  H  }: تعـاىل قـال كـام البرش,

 \[  Z  Y  X  W  V   UzIQH, ¹  } : تعـاىل وقال   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

          Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  É  È  Ç  Æ  Å
  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊzIRH, هاهنا وقال : {    F  E  D  C  B  A

   ON  M   L  K  J  I  H  Gz"ISH. 
حَ  جَّ M   L  K  J  I  H    }  :أهنا نزلت يف قـريش ملَّـا قالـت: القول األول −رمحه اهللا−فرَ

ONzمعلالً ذلك بأمرين, , واستظهره عىل القول الثاين: 
رمحـه −فسياق اآليات يدل عىل مكيتها, ويف هذا يقول ابن جرير .مكية اآلية: األول .١

ل من اخلرب وكان ": −اهللا  املرشكني عن اً خرب املوضع هذا إىل ومبتدئها السورة أوّ
 غـري بذلك موصوالً  ,E  D  C  B  Az}  :قوله انوك, األوثان عبدة من

عي أن لنا جيز مل,  منه مفصول  بحجة إال موصول, به هو عام مرصوف ذلك أن ندّ
  .ITH"عقل أو خرب من هلا التسليم جيب

F    } :وهذا مستمد مـن قولـه, أن السياق يدل عىل إنكارهم إنزال الكتب من السامء .٢

   ON  M   L  K  J  I  H  Gz ،بـل يؤمنـون بـأن اهللا , واليهود ال ينكرون ذلك
آيات قرآنية ب عىل ذلك  لَ ثم دلَّ  ,والذي ينكر هم العرب, أنزل التوراة عىل موسى

 ـــــــــــــــــ

 .٢ جزء من اآلية :سورة يونس) ١(
 .٩٥−٩٤: سورة اإلرساء) ٢(
 ).٣/٣٠٠( القرآن العظيم تفسري  )٣(
 ).٩/٣٩٧(جامع البيان   )٤(



 

 
٢٥٦ 

أخر. 
أمـا عـىل قـراءة لفـظ  )خيفـون ...يبدوهنا ...جيعلونه( ":هذا عىل لفظ الغيبة: قلت  

فيختلـف السـياق, فـاألظهر أن املـراد هبـم  )فـونخت ...بـدوهنات ...علونهجت(:IQHاخلطاب
والذي , اليهود; ألن اخلطاب موجه للذين جيعلون التوراة قراطيس يبدوهنا وخيفون كثرياً 

 .يفعل هذا هم اليهود
 ISHN"لليهود IRH كله يكون أن التاء قراءة عىل والوجه ":يقول القرطبي ـ رمحه اهللا ـ  
والرسـم , رغـم أن اآليـة واحـدة, وبذلك يكون املعنى عىل كل قراءة مغاير لآلخر  
 .وهذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم, واحد
وهـذا , ثر السياق يف ترجيح سـبب عـىل أخـر للنـزولواملهم يف هذا التطبيق بيان أ  
 .واضح

n  m  l  k  j  i  }  :ول قولــه تعــاىلاخلــالف يف سـبب نــز −رمحــه اهللا–ذكـر ) ٢

o   p  q      r     s     t  v  u    w    x    y    z    {    |        _  ~}
`     a    c  b   d  e     f   g i  h     k  j   l  m     on 
p     q   r    t  s   {  z  y   x  w  v  u    |     ¡     �  ~  }

   ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥     ¤  £  ¢zITH. 

 ـــــــــــــــــ

 البـن اجلـزري والنرشـ, ١٠٥ص للـداين التيسـرير انظـ.سبعة عدا ابن كثـري وأيب عمـرووهي قراءة ال )١(
)٢/١٩٥.( 

 .سياق اآلية: أي  )٢(
 ).٨/٤٥٦(اجلامع ألحكام القرآن   )٣(
 .٢٧−٢٦: سورة البقرة) ٤(



 

 
٢٥٧ 

 ملـا :ما رواه السدي بسنده عن ابن عباس وابـن مسـعود ونـاس مـن الصـحابة رَ كَ فذَ   
 وقولـه, E  D  C     B  AzIQH} : قوله يعني للمنافقني, املثلني هذين اهللا رضب

 {]  \     [  ZzIRH يرضـب أن مـن وأجـل أعىل اهللا: املنافقون قال الثالث, اآليات 
 .ªz  »  }: قوله إىل اآلية هذه اهللا فأنزل األمثال, هذه

أهـل  قـال , العنكبـوتو الـذبابيف كتابـه  ذكر إن اهللا حني : قتادة عن ما روي رَ كَ ذَ و  
o  n  m  l  k  j  i  }  اهللا فـأنزل يـذكران? والذباب العنكبوت بال ما :الضاللة

t   s  r  q  pz. 
 مـا حتيـا إذ البعوضة للدنيا; اهللا رضبه مثل هذاأن  ISHأنس بن الربيع عنما روي  رَ كَ وذَ   
 القـرآن, يف املثـل هذا هلم رضب الذين القوم هؤالء مثل وكذلك. ماتت سمنت فإذا جاعت,

Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  }  تـال ثـم ذلـك, عنـد  اهللا أخـذهم اً ريَّ  الدنيا من امتلؤوا إذا

   Ó  Ò  Ñ  ÐzITH. 
 حكـاه مـا IUHجرير ابن اختار وقد النزول, سبب يف اختالفهم فهذا ":بعد ذلك ثم قال  
دي;  ال: أي يستحيي, ال أنه أخرب تعاىل أنه: اآلية ومعنى مناسب, وهو بالسورة, أمسُّ  ألنه السُّ

 ـــــــــــــــــ

 .١٧جزء من اآلية : سورة البقرة) ١(
 .١٩جزء من اآلية : سورة البقرة) ٢(
الربيع بن أنس بن زياد البكري البرصي ثم اخلرساين املروزي, من صغار التابعني, صدوق وكـان عـامل )  ٣(

 زمانه, وذكر ابن حبان أن كل ما يف أخباره من مناكري إنام هي من جهة أيب جعفر الـرازي, تـويف مرو يف
 .هـ, وقيل غري ذلك ١٣٩سنة 

, سـري أعـالم )٩/٦٠(, هتذيب الكامل ١٢٦, مشاهري علامء األمصار ص)٧/٣٦٩(طبقات ابن سعد   
 ).٦/١٦٩(النبالء 

 .٤٤جزء من اآلية : سورة األنعام) ٤(
 ).١/٤٢٥(مع البيان جا)  ٥(



 

 
٢٥٨ 

 أو كان اً صغري كان, يشء بأي كان, مثل أيّ  :أي ما, مثال يرضب أن خيشى ال: وقيل يستنكف,
 . IQH"اً كبري

ملـا روي عـن ابـن عبـاس وابـن  −رمحـه اهللا−ترجيح ابن جرير  −رمحه اهللا− رَ كَ فقد ذَ   
; ألنه األمـسُّ بسـياق اآليـات قبـل هـذه اآليـة مـن بقيـة األقـوال −ريض اهللا عنهام−مسعود 
وهو مناسب":واستحسنه بقوله, األخر". 
 وأشـبهه بالصـواب ذلـك أوىل " :فيقـول −رمحه اهللا−ذه املناسبة ابن جرير ح هويوضِّ   

 أن يسـتحيي ال أنه عباده أخرب اهللا أنّ  ذلك; وعباس وابن مسعود ابن قول من ذكرنا ما ,باحلقِّ 
قِيب فوقها, فام بعوضةً  ما مثال يرضب  للمنـافقني, رضهبـا السورة, هذه يف تقدمت قد أمثالٍ  عَ
j  i  }  :قوله أعني − القول هذا يكون فألن. غريها السور سائر يف رضهبا التي األمثال دون

 p  o  n  m  l  kz − ا  يف األمثال من هلم برضُ  ما واملنافقني الكفار لنكري جوابً
ا ذلك يكون أن من وأوىل أحقّ  السورة, هذه َ  ما لنكريهم جوابً  يف األمثـال مـن هلـم اهللا بَ رضَ

 .IRH".السور من غريها
 .توضيحاً  −رمحه اهللا−كفى بتوضيح الطربي و  

Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  }  :ريه لقوله تعـاىلقال ـ رمحه اهللا ـ عند تفس) ٣

  â  áà   ß       Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô    Ó  ÒÑ     Ð    Ï  Î  Í  ÌË
   ì  ë    ê  é      è  ç  æ  å  ä   ãzISH: 

 مكيـة, اآليـة ألن أشـبه; واألول. اليهود من نفر يف: وقيل. شقري يف نزلت: قيل ..."  
 :تعـاىل قـال كـام بوجودهـا; وتكـذيباً  ,لوقوعهـا اً اسـتبعاد الساعة, وقت عن يسألون وكانوا

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٠٩ـ١/٢٠٨( القرآن العظيم تفسري )١(
 ).١/٤٢٥(جامع البيان   )٢(
 .١٨٧: سورة األعراف) ٣(



 

 
٢٥٩ 

{  d  c  b    a      `  _  ^  ]zIQH, ــال ــاىل وق b  a  } : تع
 c  t  s  r   q  p   on  m  l  k  j  i  h  gf   e   d

  w  v  u   y  xzIRH"ISHN 
ح    عـن السـاعة اسـتبعاداً  سـؤال قـريش للنبـي : أن سبب نزوهلـا −رمحه اهللا−فرجَّ
لَّلَ ذلك بمكية سياق اآلية, لوقوعها : وقـد قيـل, فاملُتكلَم عنهم فيها هم مرشكي قـريش, وعَ

 . −اليست هذه منه−تني أو بضع آيات نزلت باملدينة بمكيتها عدا آي:وقيل, بمكية السورة كلها
, أنه ورد نفس السؤال بسورة مكية باالتفـاق :ومما يدل عىل أن هذا السؤال من قريش  

  .Ð   Ï  Î  Í  Ì  ËzITH  }  وهي النازعات

 :ثم السياق يؤيد ذلك  
|  {        ~    _  `  gf  e  d  c  b  a  }  :اقفالســـب   

  y  x  w  v  u    t  sr  q  p  o  nm  l  k  j  i   hzIUH، 

 .قريش اهم مرشكو −حاشاه−باجلنون  والذين اهتموا النبي 
ـــاقو   m  l  k   j  ih    g  f  e  d  c  b  a  }  :اللح

  t  s  r  q  p  o  n  x  w  v   u     y      z     {     |      ~  }    
�        ¡     ¢   ¤  £       ¥      ¦    §      ¨        ©       ª    ¬   «  ¯  ®        °

  ¿  ¾    ½       ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±
À    Á    Â    Ã  Å  Ä    Æ    Ç     È    É   Ê  Ë    Í  Ì     Ï  Î      Ó  Ò  Ñ  Ð

 ـــــــــــــــــ

 .٣٨: سورة األنبياء) ١(
)٢ (١٨: سورة الشور. 
 ).٣/٥١٨( القرآن العظيم تفسري  )٣(
 .٤٢: سورة النازعات) ٤(
 .١٨٤−١٨٢: سورة األعراف) ٥(



 

 
٢٦٠ 

   Þ  Ý  Ü       Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  I  H  GF  E  D  C  B  A
  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J

Y  X    d  c  b  a  `  _  ^   ]\  [     ZzIQH. 
 .فكلها يف وصف املرشكني وآهلتهم وإبطال عبادهتا  
  .أسباب النزوليف ترجيح بعض  القرآين وهبذه األمثلة التطبيقية يتبني أثر السياق  

 ـــــــــــــــــ

 .١٩٨−١٩٠: سورة األعراف) ١(



 

 
٢٦١ 

 الثاين املطلب
 .ل يف تفسري ابن كثرييف تضعيف بعض أسباب النزو القرآين أثر السياق

 
مام ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ داللة السـياق القـرآين يف تضـعيف بعـض األقـوال استخدم اإل

 :ومن األمثلة عىل هذا ما ييل.املحكية يف سبب نزول بعض اآليات
       ÎÍ  Ï   Ð  Ñ   Ò    Ó    Ô  }  :تفسريه لقوله تعـاىلعند  −رمحه اهللا−قال ) ١

Õ Ö  Ø× Û  Ú  B  A  E D  CF HG K JI    M   L
  NzIQH : 

 بـدر, وقعـة يف كلـه السـياق ألن نظـر; فيه وهذا. قريظة بني يف نزلت: جماهد وقال ..."
 .IRH"كله هلذا مكتنف وذكرها

وهذه اآليـة , فسياق السورة يف غزوة بدر, بسبب السياق −اهللا رمحه−قول جماهد  فَ عَّ فضَ 
, رة هـي غـزوة بـدرفسباقها يتحدث عنها; ألن سبب نزول السو, واقعة يف سياق ذكر الغزوة

ــا ــل احلــديث عنه ــا يكم ــارشة وحلاقه m  l  k  j  i   h  g  f  }   مب

no     p     q      t  s  r   v  u     w    x     y     z           }|  {
~       _      `     a      b      c    d       e     h      g            f       i     l  k  j

m      n     o     p    q    r    s   u  t     v    w       x    y      ~  }  |{  z
 £  ¢  ¡  �      ¥  ¤    ³  ²  ±   °  ¯   ®           ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

¶  µ  ´   º  ¹  ¸    »     ¼     ¾  ½ À  ¿     Ä  Ã  Â  Á                   Å
  Æ     Ê  É  È  Ç    Ë    Î  Í  Ì    Ù   Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ     Ð  Ï

 ـــــــــــــــــ

 .٦٢−٦١:سورة األنفال) ١(
 ).٨٤ـ٤/٨٣( القرآن العظيم تفسري )٢(



 

 
٢٦٢ 

   Ü  Û  Ú  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  P   Q       R    S  U  T   \  [  Z  Y  X  W   V    a  `   _  ^  ]

i  h  g  f  ed  c  b   zIQH , ُهبـافيكـون املخاطـب , لحـق هبـاوهذه اآلية ت :
−وإن كان جماهـد , وهي غزوة بدر, نزول السورة عامة وسبب نزوهلا هو سبب, مرشكي مكة

, وهي داللة السياق, إال أن عمدهتم واحدة −رمحه اهللا−ومن وافقه خالفوا ابن كثري  −رمحه اهللا
, وليس املقام هنا مقام تفصيل يف أسباب النزول والرتجيح بينهـا, ولكن اختلفت أنظارهم فيه

 .أسباب النزولتضعيف بعض يف  رآينالق بقدر ما هو مقام بيان ألثر السياق
S  R  Q  P  O  N  M   L  }  :ـ عنـد تفسـريه لقولـه تعـاىلقال ـ رمحـه اهللا ) ٢

  _  ^  ]  \     [  Z  Y  X  W   V  U  TzIRH: 
 مـن نفـر يف نزلـت اآلية هذه أن: عباس ابن عن ,... إسحاق بن حممد رو وقد ..."  
 .اآلية هذه اهللا فأنزل به, جئتنا ما بمثل نأتيك إنا: له افقالو   اهللا رسول جاءوا اليهود,

 يف بـه اجتمعـوا إنـام واليهـود قـريش, مـع كله وسياقها مكية, السورة هذه ألن نظر; هذا ويف
 .ISH"أعلم فاهللا. املدينة

هذا القـول; ألن سـياق السـورة مـن بـدايتها إىل هنايتهـا مـع  −رمحه اهللا−ضِ تَ رْ فلم يَ   
فكيف يكونون هم سبب , يف املدينة واليهود اجتمعوا بالنبي , السورة مكية إذاً هذه, قريش

 !نزول اآلية?

 ـــــــــــــــــ

 .٧١−٦٤: سورة األنفال) ١(
 .٨٨: سورة اإلرساء) ٢(
 ).٥/١١٧( القرآن العظيم تفسري )٣(



 

 
٢٦٣ 

v  ut  s  r   q  p  o   }  :لقوله تعـاىلند تفسريه ع −رمحه اهللا−قال )  ٣

w x  {   z y            f  e    d  c  b  a  `  _  ~  }|
  k  j  i  h      gzIQH: 

 حـني نزلـت اآليـة هـذه أن: جبري بن وسعيد ,IRHاملسيب نب سعيد عن روي وقد ..."  
 .األربعون به وكمل اخلطاب, بن عمر أسلم

 أرض إىل اهلجـرة بعـد بمكـة كـان عمـر وإسـالم مدنية, اآلية هذه ألن نظر; هذا ويف  
 .ISH"أعلم واهللا املدينة, إىل اهلجرة وقبل احلبشة

بل السـورة بكاملهـا نزلـت يف املدينـة  هذا القول; ألن هذه اآلية −رمحه اهللا− فَ عَّ فضَ   
  وعمر بن اخلطـاب , ITHذلك −رمحه اهللا−النبوية; فسياقها كله يف وقعة بدر كام ذكر ابن كثري 

وهو أحد أبطال غزوة بدر التي نزلت السـورة , أسلم بمكة املكرمة قبل اهلجرة للمدينة النبوية
 .بشأهنا

بعـض األقـوال الـواردة يف  دِّ أثر السـياق القـرآين يف رَ ومن خالل هذه النامذج التطبيقية يتبنيَّ 
 .أسباب نزول اآليات

 

 ـــــــــــــــــ

 .٦٥:سورة األنفال) ١(
بـن  أبو حممد سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي القريش, سيد التابعني يف زمانه, ولد يف خالفـة عمـر)  ٢(

اخلطاب, إمام علم, عامل أهل املدينة, كان يفتي يف حياة الصحابة, مل تفته صالة اجلامعة أكثر من أربعـني 
 .٩٣سنة, وفضائله يصعب حرصها, تويف سنة 

, صـفة الصـفوة البـن )٢/١٦١(, حليـة األوليـاء وطبقـات األصـفياء )٥/١١٩(طبقات ابن سعد   
 ).٢/٤٣٧(اجلوزي 

 ).٤/٨٧(يم تفسري القرآن العظ) ٣(
 .)٤/٨٤( املصدر السابق  )٤(



 

 
٢٦٤ 

 املبحث الثاين
 آيات القرآن الكريم بني ناسبةامليف إظهار  القرآين أثر السياق

 .يف تفسري ابن كثري
 

فهو  ,علم عظيم −آيات القرآن الكريم بنيبيان وجه االرتباط  :الذي هو−علم املناسبات 
فينـتظم حمكـامً ألداء  ,وجيعل الكالم يأخذ بعضـه بأعنـاق بعـض ,وينسق املباين ,يربط املعاين

 .ومعان جليلة ,رسالة عظيمة
 تكـون حتـى بـبعض بعضـها القـرآن يآ ارتبـاط ":−رمحـه اهللا–يقول اإلمام ابن العريب 

  IQHN"عظيم علم :املباين منتظمة املعاين متسقة الواحدة كالكلمة

 :فيقـول ,تناسب القرآن نوع من أنواع إعجـازه −رمحه اهللا−الرازي  اإلمام الفخر دُّ عُ بل يَ 
 ,ب ترتيبهبحسمعجز  أيضاً  فهو, ورشف معانيه, كام أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه القرآن"

 IRHN "نه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلكإ: الذين قالوا لَّ عَ ولَ  ,ونظم آياته
آن مودعـة أكثر لطـائف القـر ":لعلم فيقوليف موضع آخر مكانة هذا ا −رمحه اهللا−ويبنيّ 

 ISHN "يف الرتتيبات والروابط
 :منها, ولعلم املناسبات فوائد

إظهار إعجاز القرآن البياين, فهو يـربط الكـالم ببعضـه الـبعض, فيصـري الـنظم  .١
, متناسق املعاين, فكل كلمة تناسـب موضـعها يف القـرآن , مرتابط األجزاء حمكامً
تأملوه ": أهنممبيناً عجز العرب   −رمحه اهللا−هر اجلرجاين عبد القايقول . الكريم

 ـــــــــــــــــ

 ., نقله عن كتابه رساج املريدين)١/٣٦(الربهان   )١(
 .)٧/١٢٨(تفسري الرازي  )٢(
 ).١٠/١٤٠(تفسري الرازي  )٣(



 

 
٢٦٥ 

, وآية آية, فلم جيدوا يف اجلميع كلمة ينبوا هبا مكاهنـا,  اً رشْ اً عُ رشْ سورة سورة, وعُ
نكر شأهنا, أو يُر أن غريها أصلح هناك أو أشبه أو أخلق  .IQH"ولفظة يُ

p  }  :املحاربني ـــ يف  األحكام الرشعية ومثاله قوله تعاىلاستنباط بعض  .٢

q   ~  }  |  {  z   y  xw  v  u   t  s  rzIRH 
فقد استنبط بعض العلامء سقوط احلد عن املحـارب التائـب ملناسـبة خـتم اآليـة   

 @.بوصف اهللا باملغفرة والرمحة
اإلعانة عىل فهم املعنى املراد من اآليات, فعندما ترتبط اآليات, وتلتحم مع  .٣

ؤَ  بعضها,  Nنى بوضوحاملع دَّ يُ
 :ومن هؤالء العلامء, ولذلك كان هذا العلم حمط أنظار العلامء للتصنيف فيه  
 ."سور القرآن تناسب الربهان يف":, ألف كتابهISHالغرناطي ابن الزبرياإلمام  .١
 ."تناسب اآليات والسور نظم الدرر يف":ألف كتابه, ITHاإلمام برهان الدين البقاعي .٢

 ـــــــــــــــــ

 .٣٢دالئل اإلعجاز ص )  ١(
 .٣٤: سورة املائدة)  ٢(
هـ, مقرئ مفرسـ حمـدث نحـوي ٦٢٧أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي الغرناطي, ولد سنة )  ٣(

اراً بـاملعروف, هنـاءً عـن املنكـر, ومـن مصـنفاته مـالك : لغوي مؤرخ, وكان صاحلاً كثري الصدقة, أمّ
ب ناسـزيـل, والربهـان يف تالتأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التن

 .هـ٧٠٨تويف سنة . سور القرآن, ورشح اإلشارة للباجي األصول, وغريها
, )١/٨٤(, الـدرر الكامنـة٤٢, الديباج املذهب البن فرحون ص)٤/١٤٨٤(تذكرة احلفاظ للذهبي   

 ).١/٢٧(طبقات املفرسين للداودي
بـاط البقـاعي, نسـبة إىل بقـاع يف الشـام, نزيـل )  ٤( برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن حسن الرُ

هـ, صنف نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور, ومـن أمعـن  ٨٠٩ القاهرة ثم دمشق, ولد تقريباً سنة
النظر فيه علم أنه من أوعية العلم املفرطني يف الذكاء, اجلامعني بني علمي املعقـول واملنقـول كـام قـال 

= 



 

 
٢٦٦ 

 :ألف ثالثة كتب يف هذا الفن اإلمام جالل الدين السيوطي, .٣
 .قطف األزهار وكشف األرسار  ) أ

 ".تناسق الدرر يف تناسب السور"خلص منه ما يتعلق بتناسب السور يف كتابه    ) ب
 .املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع مراصد) ج

 :منها, واملناسبات يف القرآن الكريم أنواع
 .املناسبة يف اختيار الكلمة الواحدة )١
 . اجلمل يف اآلية الواحدةاملناسبة بني  )٢
 .مناسبة اختيار الفاصلة لآلية )٣
 .مناسبة اآلية لآلية املجاورة هلا )٤
 .مناسبة املقطع للمقطع املجاور له )٥

, هي النظر يف السياق وفهم معناه أوالً : واملرحلة األوىل من مراحل التوصل للمناسبة  
, ق, أو تتابع اجلمل يف اآليـةثم البحث عن الرابط, ووجه املناسبة, سواء للكلمة يف السيا

ـن دور , الـخ...أو اآلية لآليـة, أو املقطـع للمقطـع , أو مناسبة الفاصلة لآلية فهنـا يكمُ
 .السياق

وسأورد ـ بإذن اهللا ـ تطبيقات اإلمام ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يف تفسريه من خـالل املطالـب 
 :اآلتية

 .اسبة يف اآلية الواحدةاملنأثر السياق القرآين يف إبراز : املطلب األول
 :وفيه ثالثة مقاصد  

  ـــــــــــــــــ
= 

إنه مؤلف مل يسبقه إليه أحد, مجع فيه من أرسار القرآن العظـيم : الشوكاين, وقال السيوطي عن تفسريه
 .هـ٨٨٥ه العقول, تويف سنة ما تتحري من

 .٣٤٧, طبقات املفرسين لألدنه وي ص  ٤٠البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ص   
 



 

 
٢٦٧ 

 .املناسبة يف اختيار الكلمة يف اآليةأثر السياق القرآين يف إبراز : املقصد األول    
 .املناسبة بني اجلمل يف اآليةأثر السياق القرآين يف إبراز  :املقصد الثاين    
 .ية لسياقهامناسبة خامتة اآلأثر السياق القرآين يف إبراز : املقصد الثالث    

 .املناسبة بني اآليات املتتابعةأثر السياق القرآين يف إبراز  :املطلب الثاين
 :وفيه مقصدان  
 .مناسبة اآلية لآلية املجاورة هلاأثر السياق القرآين يف إبراز  :املقصد األول    
 .مناسبة املقطع للمقطع املجاور لهأثر السياق القرآين يف إبراز  :املقصد الثاين    



 

 
٢٦٨ 

 األول املطلب
  أثر السياق القرآين يف إبراز املناسبة يف اآلية الواحدة

 
 .أثر السياق القرآين يف إبراز املناسبة يف اختيار الكلمة يف اآلية: املقصد األول

 
الـواردة  متناسبة مع جاراهتا الكلامت, ومالئمـة للسـياق إن كل كلمة يف اآلية القرآنية    
ت منه لفظة ثم أدير لسـان زعلو نُ  ":عن إعجاز القرآن البياين −اهللارمحه −يقول ابن عطية  ,فيه

 .IQH"أن يوجد أحسن منها مل يوجد العرب يف
ومن النامذج التطبيقية يف هذا الباب عند ابن , وللسياق القرآين أثر يف إبراز هذه املناسبة    

 :يف تفسريه −رمحه اهللا−كثري 
~  _  `  d  c  b    a  }  :عـاىلعنـد تفسـريه لقولـه ت −رمحـه اهللا−قال ) ١

  r  q  p  o  n   m  l  k  j   i  h  g  f   e
  y      x  w  v   u  tszIRH: 

 الـذي إىل فتوبـوا: أي جـرمهم, عظـم عىل تنبيه   j   i z }: هنااه قوله ويف ..."    
 .ISH"غريه معه عبدتم وقد خلقكم

ففيـه تقريـع هلـم , ناسـب جـداً يف هـذا السـياق م   j z  }: فورود هـذه الكلمـة    
 .إلعراضهم عن عبادة الذي خلقهم إىل عبادة من ال ينفع وال يرض يف نفسه

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٤٥(املحرر الوجيز  )١(
 .٥٤: سورة البقرة)  ٢(
 ).١/٢٦٥( القرآن العظيم تفسري )٣(



 

 
٢٦٩ 

 هـذا اخـتص أيـن مـن:  قلتَ  فإن ":هذه املناسبة فيقول −رمحه اهللا−ويبنيّ الزخمرشي   
^  _  `  }  التفـاوت مـن بريئـاً  اخللق خلق الذي هو البارئ:  قلتُ  ?البارئ بذكر املوضع

 b  a   ed   czIQH,  ًاملتباينـة والصـور ,املختلفـة باألشكال بعض من بعضه ومتميزا , 
 عـىل حكمتـه بلطـف مهُ أَ رَ بَـ الذي احلكيم العامل عبادة ترك من :منهم كان بام تقريع فيه فكان

 الغبـاوة يف مثـلٌ  هـي التـي البقـرة عبـادة إىل والتنـافر, التفاوت من أبرياء املختلفة األشكال
 بأن أمره ونزول ,اهللا لسخط أنفسهم عرضوا حتى ,"ثور من أبلد ": العرب أمثال يف والبالدة
 يف النعمـة يشـكروا مل حـني وأشـكاهلم, صـورهم من نظم ما وينثر خلقهم, من هُ بَ كَّ رَ  ما يفك

@IRHN" منها يشء عىل يقدر ال من بعبادة وغمطوها ذلك, @
RH@ عنـد تفسـريه لقولـه تعـاىل −رمحـه اهللا−قال:  {i  h          o  n  m  l       k  j

   {  z  y  x  w  v  u  t   s  r     q  pzISH: 
 وما الضالل, من فيه هم وما وعتوهم, ومتردهم شعيب قوم كفر شدة عن تعاىل خيرب "  
r     q  p  o  n     } :وقـالوا أقسـموا وهلـذا للحـق, املخالفة من قلوهبم عليه جبلت

t   s z  ــه ذلــك عقــب لهــذا, ف z  y  x  w  v  u   }: بقول

{z ,وتوعـدوهم وأصـحابه اً شـعيب أرجفـوا كـام الرجفـة أخـذهتم أهنم هنااه تعاىل أخرب 
¡  ¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  } : فقال "هود" سورة يف عنهم أخرب كام باجلالء,

   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©zITH ،ذلك يف واملناسبة 
 ـــــــــــــــــ

 .٣جزء من اآلية : سورة امللك)  ١(
, )١/٢٨٩(, والنيسـابوري )١/٩٠(, والنسـفي )٣/٨٠(ي وينظر تفسـري الـراز, )١/٦٩(الكشاف )٢(

 ).١/١٠٢(وأيب السعود 
 .٩١−٩٠: سورة األعراف)  ٣(
 .٩٤: سورة هود)  ٤(



 

 
٢٧٠ 

z  y   x  w  v  }  } : قوهلم يف شعيب اهللا بنبي كمواهت ملا أهنم− أعلم واهللا−

  ª  ©    ¨  §     ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |zIQH ,ــــــــاءت  فج
 .أسكتتهمف الصيحة
n  m  lk  j  i  h   g        } : الشعراء سورة يف عنهم إخباراً  تعاىل وقال  

   r  q      p  ozIRH, القصة سياق يف له قالوا ألهنم إال ذاك وما : {       Y  X  W

  `  _  ^                  ]  \  [  ZzISH، اجتمع وقد الظلة, يوم عذاب أصاهبم أنه فأخرب 
ب نـار مـن رشر فيهـا أظلـتهم سـحابة وهي الظلة, يوم عذاب أصاهبم: كله ذلك عليهم ـَ  وهلَ
ج  هم,مـن أسـفل مـن شـديدة األرض مـن ورجفـة السامء من صيحة جاءهتم ثم عظيم, ووهَ

z  y  x  w  } األجســاد, ومخــدت النفــوس وفاضــت األرواح, فزهقــت

{z"ITHN  

ولكـن ذكـر يف كـل  ,أنه اجتمعت عليهم هذه الصنوف من العـذاب −رمحه اهللا− فبنيّ   
 .موطن نوع منه بام يناسب السياق الوارد فيه

تشـابه , وإن كان هذا املثال يف باب امل−رمحه اهللا−وهذا واضح وال مزيد عىل توضيحه   
 .اللفظي إال أن األصل فيه هو مناسبة اللفظ أو الكلمة للسياق

 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 .٨٧جزء من اآلية : سورة هود)  ١(
 ١٨٩: سورة الشعراء)  ٢(
 .١٨٧: سورة الشعراء)  ٣(
 ).٤٤٩ـ٣/٤٤٨(القرآن العظيم تفسري   )٤(



 

 
٢٧١ 

 الثاين املقصد
 .أثر السياق القرآين يف إبراز املناسبة بني اجلمل يف اآلية

 
إن اجلمل القرآنية ترتابط وتتعانق من خالل املناسـبة بينهـا, لتـؤدي املعنـى بوضـوح,   

 .قرآينوالذي يدل عىل هذه املناسبة هو السياق ال
 :.ومن األمثلة التطبيقية عىل هذا الباب يف تفسري ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ   

§   ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  }  :تعـاىلعند تفسريه لقولـه  −رمحه اهللا−قال ) ١

° ± ³²¶µ´ ¸  ¹» º   ¼
   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½zIQH: 

 إلـيهم باإلحسـان أمـرهم مـا بعـد ,اً حسـن للنـاس يقولوا بأن يأمرهم أن ناسب ..."  
 . IRH"والقويل الفعيل اإلحسان طريف بني فجمع بالفعل,
 .وال مزيد عىل توضيحه ـ رمحه اهللا ـ  

V  U  T  S             R  Q  P  O  }  :تفســريه لقولــه تعــاىلعنــد  −رمحــه اهللا−قــال ) ٢

  f   e  d  c  b  a  `  _  ^]   \  [  Z  Y  XW
  i  h  gzISH: 

Z  Y  ]   } :قولـه مع  a  `  _ z } :قوله اقرتان ووجه ..."  

  ^]   \z  عليك, أنزله الذي الكتاب تبليغ عليك فرض الذي إن: −أعلم واهللا− املراد أن  
 

 ـــــــــــــــــ

 .٨٣: سورة البقرة)  ١(
 )١/٣٢١(تفسري القرآن العظيم  ) ٢(
 .٨٩: سورة النحل)  ٣(



 

 
٢٧٢ 

  .IQH"القيامة يوم ذلك عن سائلك

هَ املناسبة    جَّ بيـنام  ,بني اجلملتني يف اآلية بحسب منظـوره السـياقي −رمحه اهللا−هكذا وَ
 هـذا تعلـق وجـه" :خيالفه من منظور سياقي أيضاً فيقـول −رمحه اهللا−الفخر الرازي  أنَّ نجد 
َ بَـ ,Z  Yz  ]  \   [^   }:قال ملا تعاىل أنه :IRHقبله بام الكالم  تهملَّـعِ  أزاح أنـه نيَّ

 ISHN"معذرة وال هلم ةجَّ حُ  فال ,كلفوا فيام
ق, ولكن العربة بـأثر السـياق يف أنسب للسيا −رمحه اهللا−ولعلَّ توجيه الفخر الرازي   

وهذا خيتلف باختالف تدبر املفرس للسياق, وإعامل فكره للربط بـني , إظهار التناسب يف اآلية
 .أجزائه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٥٩٥( القرآن العظيم تفسري )١(
 .d  c  b  a   ̀ _ z }: أي قوله)  ٢(
 ).٥/٥١١(البحر املحيط أليب حيان : وينظر, )٢٠/٩٩(التفسري الكبري   )٣(



 

 
٢٧٣ 

 لثالثاملقصد ا
 .أثر السياق القرآين يف إبراز مناسبة خامتة اآلية لسياقها

 
تم وتُذيل بام يناسب سياقها, و   :  −رمحـه اهللا−يف هذا يقول الزركيش إن اآلية القرآنية ختُ

 ءاليشـ وإيقـاع ,وأواخـره الكالم مقاطع :املناسبة إيقاع فيها ديتأكَّ  يالت املواضع من أن اعلم"
 عـن الكـالم بعـض خـرج وإال ,أوالً  املذكور للمعنى مناسبة تكون أن دَّ بُ  فال ,يشاكله بام فيها

  IQHN"بعض

 IRHN"به يديك فاشدد ,القرآن أرسار من عظيم رسٍّ  عىل كَ عُ لِ طْ يُ  الباب وهذا" :ثم قال  
 :يف هذا الباب −رمحه اهللا−ومن النامذج التطبيقية البن كثري   

z  yx  w  v  u   t  }     |  {          }  :لقوله تعاىلتفسريه عند  −رمحه اهللا−قال ) ١

   `       _           ~zISH: 
 قسم بام يرىض ال املرايب أن وهي الصفة, هبذه يةاآل هذه ختم يف مناسبة من بد وال ..."  

 النـاس أمـوال أكل يف يسعى فهو املباح, التكسب من له رشع بام يكتفي وال احلالل, من له اهللا
 الناس أموال بأكل آثم ومٌ لُ ظَ  النعمة, من عليه ملا ودٌ حُ جَ  فهو املكاسب اخلبيثة, بأنواع بالباطل,
 .ITH"بالباطل
بني الدافع للمـرايب يف ربـاه, وهـو عـدم الرضـا بـام أعطـاه اهللا مـن  −رمحه هللا−فربط   

 .ويظلم الناس بأكل أمواهلم بالباطل, الكسب احلالل, فيَجحد بذلك نعمة اهللا عليه

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٧٨(الربهان   )١(
 ).١/٧٩( جعرنفس امل )٢(
 .٢٧٦: سورة البقرة)  ٣(
 ).٧٢٠ـ١/٧١٩( القرآن العظيم تفسري )٤(



 

 
٢٧٤ 

ُ بطريقـة أخـر, ومـن منظـور سـياقي  −رمحه اهللا−ونجد أن الطاهر بن عاشور    ـربِّ عَ يُ
, فيقول ا كان شـأن وملّ  ,بني أحكام الربا معرتضة z_           ~      z  }     |  {          } مجلة ":أيضاً

كـان اإلخبـار بـأن اهللا ال حيـب مجيـع  ,االعرتاض ال خيلو من مناسبة بينه وبني سياق الكـالم
T     S    R  }  :وأهنم الذين استباحوه فقالوا ,الكافرين مؤذناً بأن الربا من شعار أهل الكفر

VUz ,بخالل أهل الرشك مٌ سِ تَّ ن املرايب مُ فكان هذا تعريضاً بأ"IQH. 
والشاهد هنا أن للسياق أثر يف ختم اآلية, وإن اختلفت تعبـريات املفرسـين, أو حتـى   

 .حتديد املناسبة بحسب اختالفهم يف تدبر السياق, والربط بن أجزائه
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A }  :لقوله تعـاىلتفسريه عند  −رمحه اهللا−قال )  ٢

K    L    M    N   O    P     Q   R    S     UT        V    W      YX    Z       [     \
]zIRH: 

 خيـوفكم: أي X  W    V z }: ومتوعـداً  ومهدداً  مؤكداً  تعاىل قال ثم ..."  
Z  ]   }: لطفـه مـن ويقنطـوا ,رمحتـه مـن سـواأَ يْ يَ  لـئال لعبـاده اً رجيـمُ  قـال ثـم عقابه,

\z"ISH.  

 لقـوة التهديـد ;لكي ال ييأس العبد من رمحة اهللا :أن املناسبة يف هذا −رمحه اهللا−ر فذك  

اخلوف الباعـث , وليجمع بني اخلوف والرجاء، X  W    V z } :والتوعد يف قوله
 . دينه فيستقيم للمرء عندئذٍ  ,والرجاء الباعث عىل العمل الصالح, عىل ترك املعايص

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٣٥٠(, وينظر البحر املحيط أليب حيان )٢/٥٥٨(التحرير والتنوير   )١(
 .٣٠: سورة آل عمران)  ٢(
 ).٢/٤٤٨(,  وأيب حيان )٢/١٩٦(تفسري ابن عطية : وينظر).٢/٣١( القرآن العظيم تفسري  )٣(



 

 
٢٧٥ 

 الثاين املطلب
 .قرآين يف إبراز املناسبة بني اآليات املتتابعةأثر السياق ال

 
فـإن لـه أثـر يف إظهـار  ,أثر يف إظهار املناسبة يف اآليـة الواحـدة القرآين كام أن للسياق  

 .املناسبة بني اآليات املتتابعة
 :التالية يف املقاصد −رمحه اهللا−بن كثري وسيتم ذكر نامذج عىل ذلك من خالل تفسري ا

 .ر السياق القرآين يف إبراز مناسبة اآلية لآلية املجاورة هلاأث: املقصد األول
 .أثر السياق القرآين يف إبراز مناسبة املقطع للمقطع املجاور له: املقصد الثاين



 

 
٢٧٦ 

 املقصد األول
 .أثر السياق القرآين يف إبراز مناسبة اآلية لآلية املجاورة هلا

 
ت املتتابعـة مـن خـالل تأملـه وتـدبره لتناسـب بـني اآليـاا −رمحه اهللا−ربز ابن كثري يُ   

 :فمن ذلك, لسياقل
Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï    ×  }  :عنــد تفســريه لقولــه تعــاىل −رمحــه اهللا−قــال ) ١

ØzIQH: 
ـديل وال له رشيك ال وأنه باإلهلية, تفرده عن تعاىل ربُ خيُ  "    الواحـد اهللا هـو بـل لـه, عَ
 تفـرده عـىل الـدليل ذكـر ثم.. .الرحيم الرمحن وأنه ,هو إال إله ال لذيا الصمد, الفرد األحد
 املخلوقـات مـن وبرأ ذرأ مما ذلك بني وما فيهام, وما واألرض السموات بخلق بتفرده باإلهلية
J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  }  :فقال وحدانيته, عىل الدالة

Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N    M  L  K      ^  ]  \  [  Z

_     `    a    b      d  c e      f  g   i  h   j       k

lzIRH"ISHN@ @

 هي التدليل عىل موضوع اآليـة األوىل الـذي :أن مناسبة اآلية الثانية −رمحه اهللا− فبنيّ   
@ITHNوحده ال رشيك له ,واستحقاقه هلا ,باأللوهية −عز وجل−انفراد اهللا  هو @

 . النظر يف وجه الربط املناسب مَّ ثُ  اآليتني,تدبر سياق وهذا يتضح عند   

 ـــــــــــــــــ

 .١٦٣: سورة البقرة)  ١(
 .١٦٤: سورة البقرة)  ٢(
 ).١/٤٧٨( القرآن العظيم تفسري )٣(
 ).٢/٧٥(التحرير والتنوير , )١/٣٠٤(فتح القدير , )١/٦٣٨(البحر املحيط : ينظر  )٤(



 

 
٢٧٧ 

RH  عند تفسـريه لقولـه تعـاىل −رمحه اهللا−قال:  {       F  E  D    C  B  A

  G   H  M LK J I   O N RQ  P     T  S
  \  [  Z  Y   X  WV  UzIQH: 

 صلوات− الرسولب املستهزئني ذكر ملا أنه :هنااه اإلنسان عجلة ذكر يف واحلكمة ..."  
S   } :تعـاىل اهللا فقال واستعجلت, منهم االنتقام رسعة النفوس يف وقع −عليه وسالمه اهللا

  WV  U     Tz ; ثـم رنظِ ويُ  يعجل, ثم يؤجل ته,فلِ يُ  مل أخذه إذا حتى للظامل يميل تعاىل ألنه 
Z  } عصاين, من عىل واقتداري وحكمي قمينِ : أي  Y   X z } :قال وهلذا يؤخر; ال

[  z"IRH. 
  :ويؤيد الطاهرُ بن عاشور ابنَ كثري ـ رمحهام اهللا ـ حيث يقول  
ــــة"   ــــني معرتضــــة WV  U     T  Sz   } :مجل ــــة ب C  B  A    }  :مجل

Dz, مجلة وبني: { Y   X z   ,جلملة مقدمة جعلت: { Y   X z   .أما 
D    C  B  A   E}  :مجلــة بــني معرتضــة فهــي  Y   X z } :مجلــة

  F        H   Gz ,مجلة وبني  {`  _  ^  ]   zISH; تعاىل قوله نأل:  {  A

D    C  B    H   G       F  Ez  ُعن تساؤالً  املسلمني نفوس يف ثريُ ي مـد 
 جـاء بيانيـاً  اسـتئنافاً   Y   X [  Z z }: تعـاىل قولـه فكان ,املرشكني إمهال

 الـذين املسـلمني إىل, فاخلطاب عليها تفرع وما املرشكني أقوال حتكي التي اجلمل بني معرتضاً 
 .املكذبني به تعاىل اهللا توعد الذي الوعيد حلول ونيستبطِئ كانوا

 ـــــــــــــــــ

 .٣٧−٣٦: سورة األنبياء)  ١(
 ).٥/٣٤٣( القرآن العظيم تفسري  )٢(
 .٣٨ جزء من اآلية :سورة األنبياء)  ٣(



 

 
٢٧٨ 

 −السـالم و الصـالة عليه− بالنبي املرشكني استهزاء ذكر أن :اجلملتني موقع ومناسبة   
 َ  وأن ,بالرتيـث خوطبواف ,عاجالً  الوعيد باملكذبني ينزل أن وادُّ وَ يَ فَ  ,عليهم املسلمني حنق جُ يِّ هيُ
 نزولـه تـأخري يف وما ,الوعيد حلول توقيت يف احلكمة بمقتىض أعلم ألنه ;رهبم يستعجلوا ال
 .IQH"اإلسالم يف كثري منهم يدخل حتى القوم إمهال مصلحة :وأمهها ,للدين املصالح من

وهو  ,دهابعفربط اآلية بام : , ألنه نظر للسياق بمنظور آخرIRHوإن كان غريمها خيالفهام  
 .d  c  b    a      `  _  ^  ]zISH  }  :قوله

C  B  A    } : ربطاهـا بـام قبلهـا −رمحهام اهللا−بينام ابن كثري والطاهر بن عاشور   

D    H   G       F  Ez. 
وبقطع النظر عن الراجح من القولني, ما هيمنا هو أن طريقـة هـؤالء األئمـة يف إبـراز   

سـياق القـرآين يف إبـراز النظر يف السياق القرآين, مما يؤكد عـىل أثـر ال :املناسبة بني اآليات هي
 .آيات القرآن الكريماملناسبة بني 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥٠−١٧/٤٩(التحرير والتنوير   )١(
 ).١٧٠−١٦٩, ٦/١٦٧(املحرر الوجيز البن عطية و, )٣/١١(لكشاف ا: ينظر  )٢(
 .٣٨: سورة األنبياء)  ٣(



 

 
٢٧٩ 

 املقصد الثاين
 .أثر السياق القرآين يف إبراز مناسبة املقطع للمقطع املجاور له

 
 ,املقاطع املتجاورة ترتبط بروابط ووشائح متناسبة لتؤدي الغـرض العـام للسـورة إنَّ   

 . هذه املقاطعلغ يف الكشف عن الرابط املناسب بنيأثر با له لسياق القرآينا إنَّ و
 :يف هذا الباب −رمحه اهللا−ومن تطبيقات اإلمام ابن كثري    

h  g  f   e  d  c     }  :يف قوله تعـاىل قصة مريمعند تفسريه ل −رمحه اهللا−قال ) ١

  m  l  k  j  iz  اآلياتIQH: 
 هزوجتـ وعقم كربه حال يف منه أوجد وأنه ,−السالم عليه− زكريا قصة تعاىل ذكر املّ  "  

 منها −السالم عليهام− عيسى ولدها إجياده يف مريم قصة بذكر عطف, اً مبارك اً طاهر اً زكيّ  اً ولد
 سـورة ويف هنااوه عمران آل يف ذكرمها وهلذا ; ومشاهبة مناسبة القصتني بنيَ  فإنَّ  أب, غري من

 سلطانه, وعظمة قدرته عىل عباده لَّ دُ يَ لِ  املعنى, يف بينهام ما لتقارب القصتني بني قرنيَ  األنبياء,
 .IRH"قادر يشاء ما عىل وأنه

ن هكذا": يف موطن آخر −رمحه اهللا−وقال    رَ  عليـه− عيسـى وابنهـا مـريم قصة تعاىل قَ
 بقصـة يتبعهـا ثـم زكريا, قصة أوالً  فيذكر ,−السالم عليهام− حييى وابنه زكريا بقصة −السالم
طّئة تلك ألن مريم; وَ  عجوز امرأة ومن السن, يف طَعَن قد كبري شيخ من ولد إجياد فإهنا هلذه, مُ
 أنثـى من ولد إجياد فإهنا ,−أعجب وهي− مريم قصة يذكر ثم شباهبا, حال يف تلد تكن مل عاقر
 ISHN"ذكر بال

 ـــــــــــــــــ

 .٣٧−١٦: سورة مريم)  ١(
 ).٢١٩ـ٥/٢١٨(القرآن العظيم تفسري   )٢(
ونظـم الـدرر للبقـاعي , )٦/١٦٩(البحر املحيط أليب حيان  وينظر, )٥/٣٧١(القرآن العظيم تفسري   )٣(

)١٨٢−١٢/١٨١.( 



 

 
٢٨٠ 

,  اق القصـتنيهذه املناسبة من خالل النظر يف سـي −رمحه اهللا−فقد استخلص    هِ رِ بِّ ـدَ وتَ
لِ وجه الربط بينهام, فكانت هذه النتيجة وما أحسنها من نتيجة, فرمحه اهللا وريض عنه أَمُ  .  وتَ

 :IQHاآليات  ª  ©  ¨  §z     »  ¬}  :تفسريه لقوله تعاىلند ع −رمحه اهللا−قال ) ٢
: فقـال ,الشـامل أصـحاب بـذكر عليهم عطف :اليمني أصحاب حال تعاىل ذكر  ملا "  

{«     ª  ©  ¨  §   ¬z "IRHN  

وكثرياً ما يقرن بني وصف نعـيم أهـل  ,فقد ذكر تعاىل الضدين ,والتناسب هنا واضح  
 .جتنب سبيلهاليحذر منها فيُ  ;ووصف عذاب أهل النار ,سلك سبيلهالريغب فيها فيُ  ;اجلنة

 .السورة القرآنية السياق القرآين يف إبراز املناسبة بني املقاطع يف أثروهبذا يتضح   
  
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 .٥٦−٤١: الواقعة سورة)  ١(
 ).٧/٥٣٧( القرآن العظيم تفسري  )٢(



 

 
٢٨١ 

 املبحث الثالث
 يف توجيه املتشابه اللفظي القرآين أثر السياق

 يف تفسري ابن كثري
 

إن للقرآن الكريم دقائق يف أسلوبه البياين, فألفاظه وتراكيبه اختريت بعناية لتتناسب مـع 
باين, كـأن تـأيت بفواصـل سياقها الواردة فيه, فقد تأيت بعض اآليات متحدة املعاين, متشاهبة امل

أو , أو إفراداً ومجعاً , أو ذكراً و حذفاً , أو تقديام ًوتأخرياً , شتى, وأساليب خمتلفة, زيادة ونقصاً 
أو كلمـة , أو إبدال حـرف مكـان حـرف, أو إجيازاً وإطناباً ,  أو تذكرياً وتأنيثاً ,تعريفاً وتنكرياً 
الخ...بكلمة أخرIQH. 

ذا االختالف يف املبنى; لتتناسب األلفاظ مع اجلمل الواردة والسياق هو السبب الرئيس هل
رمحه −فيها, والغرض العام للسورة, فاأللفاظ خادمة ألغراض السورة, يقول اإلمام البقاعي  

سورة أعيدت فيها قصة; فلمعنى ادُّعي يف تلك السـورة, اسـتُدل عليـه بتلـك  إن كل ": −اهللا
السورة السابقة, ومن هنا اختلفت األلفاظ بحسب تلك  القصة, غري املعنى الذي سيقت له يف

األغراض, وتغريت النظوم بالتأخري والتقديم, واإلجياز والتطويل, مع أهنا ال خيالف يشء من 
 ., وهذا مظهر من مظاهر اإلعجازIRH"ذلك أصل املعنى الذي تكونت عليه القصة

اليب; كان هو نفسه املهـيمن عـىل وملّا كان السياق هو املهيمن عىل اختيار األلفاظ واألس
توجيه هذا التشابه اللفظي, ولذلك كل من كتب يف توجيه املتشابه اللفظي يف القـرآن الكـريم 

سواء كان سياق املقطع أو سياق السـورة, كاخلطيـب , اعتمد اعتامداً كبرياً عىل السياق يف ذلك

 ـــــــــــــــــ

 .)١/٥٥(مقدمة حمقق درة التأويل : ينظر  )١(
 ).١/١٤(نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور )  ٢(



 

 
٢٨٢ 

, ITHوأيب حييـى األنصـاري, ISHاعـةوابن مج, وابن الزبري الغرناطي, IRHوالكرماين  ,IQHاإلسكايف
 Nوغريهم

 ـــــــــــــــــ

أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا األصبهاين الـرازي, املعـروف باخلطيـب االسـكايف, اخلطيـب ألنـه تـوىل )  ١(
سـكايف نسـبة إىل حرفـة االسـكاف وتعنـي صـانع األحذيـة ومصـلحها, وقيـل اخلطابة يف الري, واال

غلـط كتـاب العـني, : اخلفاف, وقيل غري ذلك, وهو أديب لغوي وصـاحب تصـانيف حسـنة, منهـا
ــاب ســيبويه,  ــل"وشــواهد كت ــل وغــرة التأوي ــا "ودرة التنزي ــات املتشــاهبة, وغريه ــويف . يف اآلي ت

 .هـ٤٢٠سنة
 ).١/١٤٩(, بغية الوعاة )٣/٢٧١(ايف بالوفيات للصفدي , الو)٥/٣٥٢(معجم األدباء   

هو تاج القراء أبو القاسم حممود بن محزة بن نرص الكرماين, إمـام مفرسـ مقـرئ نحـوي, دقيـق الفهـم )  ٢(
. لباب التفسري, والربهان يف متشابه القـرآن, واإلجيـاز يف النحـو, وغريهـا: وحسن االستنباط, صنّف

 هـ٥٠٠تويف بعد سنة 
, طبقــات املفرســين للــداودي )٢/٢٩١(غايــة النهايــة البــن اجلــزري , )٥/٤٨٨(م األدبــاء معجــ  

)٢/٣١٢( 
القايض بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بـن مجاعـة الكنـاين احلمـوي الشـافعي, ولـد سـنة هو )  ٣(

َ قضاء ب٦٣٩ يلِ م وساد األقران, وَ دة, وتقدّ ل علوماً متعدِّ ةً ثـم هـ, اشتغل بالعلم فحصّ يت املقدس مـدَّ
تويف . كشف املعاين يف املتشابه املثاين, وعلوم احلديث, ومناسك احلج, وغريها: مرص ثم دمشق, صنّف

 .هـ٧٣٣سنة 
 ).٢/٥٣(, طبقات املفرسين للداودي )٥/٤(, الدرر الكامنة )٢/٢٩١(فوات الوفيات للكتبي   

 ,القاهري األزهـري الشـافعي كيياألنصاري السن بن زكريا الزين ا بن حممد بن أمحدزكريالقايض هو )  ٤(
فـتح الـرمحن بكشـف مـا : هـ, مفرس حمدث فقيه, أكثرَ من التصنيف, ومن مصـنفاته٨٢٦ ولد يف سنة

يلتبس من القرآن, وحتفة الباري عىل صحيح البخـاري, ورشح ألفيـة العراقـي يف مصـطلح احلـديث, 
 .هـ٩٢٦تويف سنة . وغريها

 ).٣/٤٦(, األعالم للزركيل ٣٦٢, طبقات املفرسين لألدنه وي ص )٣/٢٣٤(الضوء الالمع   



 

 
٢٨٣ 

املتشـابه  لسـياق القـرآين يف توجيـهومن أمثلة استخدام اإلمـام ابـن كثـري ـ رمحـه اهللا ـ ل
 :اللفظي
H  G  F  E  D  C  B  A    }  :تفسريه لقوله تعاىلما جاء يف  ) ١

  T  S  R  Q   P  O  N  ML  K  J  IzIQH ,حيث يقول: 
 : قــال كــام ,عليــه عطــف إبــراهيم ســورة ويف ,األبنــاء بــذبح عــذابال فرســ ههنــاو "

{  UT  S  R  Q   P  O  NzIRH ,... قال وإنام 
 : قولـه يف علـيهم للنعمـة تفسـرياً  ذلك ليكون ML  K  J  Iz   } : ههنا

{H  G  Fz  ههنا لقوله هبذا فرسه م, ث : {  f  e  d  c  bz   ,وأمـا 
 أن فناسب ,عليهم ونعمه بأياديه أي ª   ©  ¨zISH } : قال فلامّ  إبراهيم سورة يف

ــول ــاك يق , UT  S  R  Q   P  O  Nz  } : هن
 ITHN" واأليادي النعم تعدد عىل ليدل الذبح عليه فعطف

 −عز وجـل−وهو أن اهللا  ,فابن كثري ـ رمحه اهللا ـ نظر إىل السياق واستخلص هذا التوجيه
, ثم بنيَّ الـنعم التـي   f  e  d  c  bz  } :خياطب بني إرسائيل ويذكرهم بنعمته

J  I   } :من مجلتها إنجاؤهم من سوء عذاب آل فرعون, وفرس هذا العـذاب بقولـه

  ML  Kz عليـه السـالم−موسـى  رَ مَ أَ  −وجل عز−, وأما يف سورة إبراهيم فاهللا− 
خذ وأ −عليه السالم−فامتثل ª   ©  ¨z @L } :قال لهبتذكريهم بنعم اهللا وأياديه ف

 ـــــــــــــــــ

 .٤٩: سورة البقرة)  ١(
 .٦جزء من اآلية : سورة إبراهيم)  ٢(
 .٥جزء من اآلية : سورة إبراهيم)  ٣(
 ).٢٦٢ـ١/٢٦١( القرآن العظيم تفسري )٤(



 

 
٢٨٤ 

ـــيهم ـــنعم اهللا عل ـــذكرهم ب L  K  J  I   H  G  F  E  }  :فقـــال ,ي

    UT  S  R  Q   P  O  N  Mz َر ــايَ غ , فَ
بني العذاب والذبح, إذ الواو تقتيض املغايرة, فجعل سوء العذاب إشارة إىل مجلة ما امتحنوا به 

ـصَّ , مـن إذالهلـم وتعـذيبهم واسـتخدامهم يف اخلدمـة وغـري ذلـك: من فرعون وقومه خَ وَ
إنجاءهم من الذبح فعطف عليه للداللة عىل أنه نوع آخر مـن الـنعم, وهـو أن إنجـاءهم مـن 

امتثـاالً ألمـر  −عليه السـالم−التذبيح غري إنجاءهم من سوء العذاب, وهذا من كالم موسى 
 .بتعداد النعم عليهم

ن كتـب يف توجيـه ممـ, واألنصـاريُّ , مجاعـة وابـنُ ,  كثري يف ذلك  الكرمـاينُّ  ابنَ  قُ ويوافِ 
 . −رحم اهللا اجلميع–املتشابه اللفظي 

ــه ":فيقــول الكرمــاين ـ رمحــه اهللا ـ ــدل مــن   Iz } :قول ــا عــىل الب بغــري واو هن
{Nz, فويف األعرا: { yz,  ويف إبراهيم{ Qz  ألن مـا يف  ;بالواو

يف إبـراهيم  والذي, فلم يرد تعداد املحن عليهم ,من كالم اهللا تعاىل IQHهذه السورة واألعراف 
 . ª   ©  ¨z "IRH } :قوله وكان مأموراً بذلك يف, فعدد عليهممن كالم موسى 

@.ITHواألنصاري  ISHوبنحوه قال ابن مجاعة @

 ـــــــــــــــــ

m  {  z    y  xw  v  u  t  s  r   q  p  :يف األعراف )١(

b a  ̀ _  ~ }| d cl )تــرك العطــف يف:الشــاهد فيهــا) ١٤١: األعــراف: 
mz    yl. 

 .٧٢صوالبيان  احلجةالربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من   )٢(
 .١٠١كشف املعاين يف املتشابه املثاين ص)  ٣(
 .٢٥ـ٢٤بكشف ما يلتبس من القرآن ص فتح الرمحن   )٤(



 

 
٢٨٥ 

نظر إىل سياق السـورة ال , وهووأما ابن الزبري الغرناطي ـ رمحه اهللا ـ فقد نظر بمنظور آخر
عـىل اإلمجـال  لسـورة مبنيـةٌ إن هـذه ا":والغـرض منهـا, فقـالوطريقتها يف عرض القصص 

قصد فيها بسط قصة كـام ورد غريهـا ومل يُ , واإلجياز فيام تضمنته من قصص الرسل وغري ذلك
 :لعربل, وكال املرتكبني مقصود معتمد مما بني عىل االستيفاء

 IQHوحي املالحظ خيفة الرقباء    يرمون باخلطب الطوال وتارة 
عليـه −فلـام كـان مبنـى سـورة إبـراهيم ... وعىل ذلك جر خطاهبم يف الكتاب العزيز,

x  }  :لقولـه تعـاىل ;القصـص افتتاحـاً واختتامـاً عىل اإلجياز فيام تضمنت من هذه  −السالم

  i  h  g  fe   d  c  ba  `  _  ~  }  |   {  z  y
r  q  p  o   n  m  l  kjzIRH  وما بعد هـذا مـن اآلي, وإنـه

فلبنائها عىل هذين الغرضـني ورد فيهـا  ,تغليظ الوعيد :زانضم يف هذه السورة إىل قصد اإلجيا
N   }   :إىل قوله     H  G  F  E  D  C  B  Az}  :قوله تعاىل

R  Q   P  Ozأشــار قولــه ســبحانه , ف: {   P  O  Nz      إىل
 الهلـم بـاألعامل الشـاقة وامتهـاهنم,من اسـتخدامهم وإذ :مجلة ما امتحنوا به من فرعون وآله

ء نسائهم لـذلك, وذبـح الـذكور, فلـام وقعـت اإلشـارة إىل هـذه اجلملـة ممـا كـانوا واستحيا
يمتحنوهنم به, جرد منها وعني بالذكر أشدها وأعظمها, فجيء به معطوفاً كـام أنـه مغـاير ملـا 

نيِّ من اجلملة هذا. R  Qz}: تقدمه, فقيل صَّ بالذكر تعريفـاً بمكانـه , فعُ وخُ
 . أوالً وشمله الكالم املتقدم وهو مما أمجل, وشدة األمر فيه

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٥٥(و ) ٢/٢٧٥(ر العقد الفريد البن عبد ربه األندليس انظ. البيت أليب داود بن جرير األيادي)  ١(
 .٩جزء من اآلية : سورة إبراهيم)  ٢(



 

 
٢٨٦ 

s    } :ثـــم قـــال   mq  p  o  n z IQH}  :كـــام ورد يف قولـــه تعـــاىل

tzIQHهام بالذكر والتعيني إعالماً بمكـاهنام يف املالئكـة بعـد أن شـملهم قولـه  : , فخصّ

{qz واتضـحت  , وجهـهوقـد تبـنيَّ  يف سورة إبراهيم من هذا القبيـل, , فالوارد
 .م بام أرادواهللا أعل ,مناسبته

 ,أن حيمل عـىل البـدل J  Iz } :فيمكن يف قوله تعاىل :آية البقرةوأما إعراب 
وال  ,J  Iz } :ومـا ذاك ? فقيـل :وكـأن قـد قيـل ,وعىل االسـتئناف وهـو األوىل

إشكال يف األخر"IRH . 
: ففـي سـورة البقـرة −رمحـه اهللا–ويف اآلية متشاهبات لفظية أخر مل يذكرها ابـن كثـري 

{ Bzــراف ــراهيم, qz  }: , ويف األع ويف ســورة , Jz } :ويف إب
كتب توجيه  يف توجيهها إىل , وأحيلُ  yz } : األعراف ويف Iz} :البقرة وإبراهيم

  .ISHرغبة يف عدم اإلطالة اللفظي املتشابه
ـــاىل) ٢ ـــه تع ـــد تفســـريه لقول Á À   Â ¿ ¾  «  ¼   ½}  :عن

  Æ      Å    Ä  ÃzITHقال ,: 
 ,صـالة أو بطـواف إما :له رشيك ال وحده اهللا يعبد ملن سَ سَّ أُ  إنام البيت أن ذكر ثم...  "
 ألنـه ;العـاكفني يـذكر ومل ,وسجودها وركوعها قيامها:  الثالثة أجزاءها احلج سورة يف فذكر
 جتزأوا والعاكفني الطائفني ذكر :الكريمة اآلية هذه ويف, Z   Y  X  WzIUH]   }   تقدم

 ـــــــــــــــــ

 .٩٨جزء من اآلية : سورة البقرة)  ١(
   ).٢٠٢ـ١/٢٠٠(مالك التأويل   )٢(
 .بنفس املواضع ينظر املصادر السابقة من كتب توجيه املتشابه اللفظي)  ٣(
 .١٢٥: سورة البقرة)  ٤(
 .٢٥جزء من اآلية : رة احلجسو)  ٥(



 

 
٢٨٧ 

 بعـد إال سـجود وال ركـوع يكـون ال أنـه مَ لِـعُ  قـد ألنـه ;القيـام عن ودوالسج الركوع بذكر
 IQHN"قيام

لَّلَ عدم ذكر القيام يف سورة البقرة; بذكر أهم أركاهنـا عَ : فاستند ـ رمحه اهللا ـ إىل السياق, فَ
لَّلَ عدم ذكر العكوف يف سورة احلـج بتقـدم ذكرهـا يف قولـه W  } : الركوع والسجود, وعَ

   [Z   Y  Xz . 
لُ  صِّ فَ سأل عن ختصيص سورة البقرة للسائل أن يَ ":الزبري الغرناطي, فيقول يف هذا ابن ويُ

مـع احتـاد األمـر , s z } :وختصيص سورة احلـج بقولـه, Ã z }  :بقوله
 !?بتطهري البيت ملن ذكر يف املوضعني

زمة عىل صفة ذوو اإلقامة واملال :واجلواب عن ذلك ـ واهللا أعلم ـ أن املراد بالقائمني هنا 
مـع  , بأحدمها عن اآلخرعربَّ العكوف مما يصح أن يُ وفهو  ,ريد بالقائمني هذاوإذا أُ  ,خمصوصة

دم لتق ;s z} :فيكون خصوص آية احلج بقوله ,أن لفظ العكوف أخص باملقصود
 .Z   Y  X  Wz]   } :ذكر العكوف يف قوله قبل اآلية

ة; وقع االكتفاء بذلك, وعدل عن التكرار الذي مـن فلامّ تقدم ذكر العكوف متصالً باآلي
�       ¡  ¢  } : نحـو قولـه تعـاىل ,هتويـلإال حيث يراد تعظيم أو , شأن العرب العدول عنه

  ¤      £zIRH وشبه ذلك.  

مل  ,ا  مل يقع ذكر العكوف قبل آية البقرة وال بعدها وهو مراد لكونـه أخـص باملقصـودوملّ 
فأغنى ذكـرهم متقـدماً , والقائمني معتكفني: آية احلج وكأن قد قيل يف يكن بدٌّ من اإلفصاح,

ــة ــاالً مبني ــه ح ــان ب ــن اإلتي ــرة ,ع ــة البق ــه يف آي ــى قول ــه Ãz } :وأغن ــن قول  :ع

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٤٢٥( القرآن العظيم تفسري  )١(
 .٢−١اآليتني : سورة احلاقة)  ٢(



 

 
٢٨٨ 

{sz ;عـىل مـا جيـب  فـورد كـلٌّ  ,وهـو املـراد بالقيـام ,املالزمـة :ألن العكوف
 .املصلون :يراد به  Å    Ä z}: وقوله ,ويناسب

رَ العكـوف قـد ,  IQHاملصلون: s z} :املراد بقولهإن : ومن قال فوجهه أنَّ ذِكْ
دٌّ مـن ذكـره, حصل فيام تقدم فاكتفى به, ومل يكن قد وقع قبل آية البقرة وال بعدها , فلم يكن بُ

لَ أنه املقصود يف اآليتـني, ووردتـا عـىل مـا جيـب , وعربَّ عن املصلني بالركع والسجود َصَّ وحتَ
 IRHN"بام أرادواهللا أعلم , ويالئم
SH ما جاء يف تفسـريه لقولـه تعـاىل:  {  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡

  ½¼  »  º  ¹¸    ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®     ¬   «
  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐzISH,حيث يقول: 
 وال :أي ,فقـرال هـو: والسـدي وقتـادة عبـاس ابـن قال z¶    ¸¹  }:  تعاىل وقوله "

  ITH:  { on  m  l   k  jzIUHبحان سـرة سـو يف وقال ,احلاصل فقركم من تقتلوهم
 همبـرزق أَ دَ بَـفَ ، sr  q  pzIUH} :هناك قال وهلذا ,األجل يف فقرخشية حصول  :أي

 كـان فلـام :اآلية هذه يف امَّ وأ ,اهللا عىل مهُ قُ زْ رِ فَ  ,همبسبب فقركم من ختافوا ال :أي ,هبم لالهتامم
  IVHN"أعلم واهللا هنااه األهم ألنه ;ºz  «  ¼½   } :قال حاصالً  الفقر

 ـــــــــــــــــ

 .−رمحه اهللا−وهذا ما ذهب إليه ابن كثري )  ١(
 ).٢٣٣ـ١/٢٣٢(مالك التأويل   )٢(
 .١٥١: سورة األنعام)  ٣(
 .A  B  C  Dz}:فمن أسامئها سورة سبحان البتدائها بالتسبيح, سورة اإلرساء: أي  )٤(
 .٣١ جزء من اآلية :سورة اإلرساء)  ٥(
 ).٥/٧٢(وقد ذكره خمترصاً يف تفسري آية اإلرساء  ,)٣/٣٦٢( القرآن العظيم تفسري  )٦(



 

 
٢٨٩ 

ــلَ ـ رمحــه اهللا ـ التشــابه يف قولــه لَّ عَ   ,يف ســورة األنعــام  ºz  «  ¼½   } :فَ
فسياق سورة األنعام كان . يف سورة اإلرساء; بسياق كل منهام sr  q  pz}: وقوله

دَ , الفقر احلاصل لآلباء قبل والدة األبناء: د فيه هوسبب قتل األوال عَ وَ نَهى اهللا عن قتلهم, وَ فَ
م رزق اآلباء; ألن هذا أي , اآلباء: برزقهم أي ن ثم رزق األبناء, فقدَّ هو الباعث  −فقرهم–ومِ

خـوف : عىل قتل األوالد, بينام يف سورة اإلرساء كان السياق يدلُّ عىل أن سبب قتل األبناء هو
آلباء من الفقر يف اآلجل بسببهم, فنهاهم اهللا عن ذلك, ووعدهم بـرزق األبنـاء أوالً ليـزول ا

 .هذا اخلوف الباعث عىل قتلهم
, اإلسكايف ـ رمحه اهللا ـ احلافظَ ابنَ كثري ـ رمحـه اهللا ـ عـىل هـذا التوجيـه ُويوافق اخلطيب

م أوالً بمقدمة يُقول فيها قدِّ  بالفعـل كالضـمريين إذا انفصـل ليس الضمريان إذا اتصـال ":ويُ
كل واحد  يف أنَّ , أكرمتك وإياه: مثل قوله أكرمته وإياك: أحدمها وعطف عىل اآلخر; ألن قوله

بخـالف مـا خيتـار إذا اتصـال  ,رَ خِّ وتأخري ما أُ  مَ دَّ منهام خمتار يف مكانه الذي يوجب تقديم ما قُ 
 . IQH"بالفعل يف مثل أعطيتكه

بنيِّ أن , ولكن للتقديم sr  q  pz}: مثل º    ½¼z  « }: فهو يُ
 .والتأخري يف املوضعني مناسبة يف السياق تستدعي ذلك

ويأيت ابن الزبري الغرناطي ـ رمحه اهللا ـ فيُجيل هذا التوجيه, ويستخلص فائدة مـن سـياق 
 ام كان فعلهم ذلك من أجل الفقر احلاصل حني فعلهماملخاطبني بآية األنعام إنَّ ":النص, فيقول

مـن : أي, z¶    ¸¹  } :فقيـل, تلهمفاحلاصل هلم عىل قتلهم قد كان حاصالً حال قـ, ذلك
م  ºz  «  ¼½   } :ثم قيل هلم, جل اإلمالق احلاصلأ هلـم  −تعـاىل–رزقـه  فقـدَّ

يف رفـع فقـر  السـياق يشـعر بتشـفيع األوالد وكأنَّ , حلصول فقرهم يف احلال ليكون أمنع هلم

 ـــــــــــــــــ

 ).٥٦٢ـ٢/٥٦١(درة التنزيل وغرة التأويل   )١(



 

 
٢٩٠ 

تقديم ضمري اآلباء هلـذا  دَ كَّ أَ تَ فَ  ,إنام ترزقون هبم فال تقتلوهم :قد قيل هلم اآلباء القاتلني, فكأنَّ 
 .الغرض

وأما يف اآلية األخر فقصد هبا  كفار العرب, وكان وأدهم البنات خشية الفقـر املتوقـع, 
, فجعلت اخلشـية هـي on  mz   } :فقيل, IQHوالعجز عن مؤنتهن فيام يتوقعونه مستقبالً 

اإلمالق مل يقع بعد, وضمن تعاىل هلم : واملعلول الذي هو, م, فانتصب عىل ذلكالعلة يف فعله
م هنا ضـمري األوالد ثـم  رزقهم ورزق أوالدهم, ودفع ذلك املتوقع لريفع خشيتهم, فلهذا قدَّ

, وجاء كلٌّ يف املوضعني عىل ما جيب ويناسب, وكان األهم هنا فقدم, عطف عليه ضمري اآلباء
@IRHN"واهللا أعلم @

من خالل هذه النامذج التطبيقيـة يتضـح جليـاً أثـر السـياق القـرآين يف توجيـه املتشـابه ف
 . ISHوأنه ال يتم ذلك بمعزل عن النظر يف السياق وتدبره ,اللفظي

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 :اآليتـنيفمـن جممـوع  ,ألهنم املخـاطبون بـذلك ;ويف اآلية األوىل كذلك قصد هبا كفار العرب: قلت  )١(
, ومنهم من يقتلهم خشية الفقر بسببهم, نخلص إىل أن من الناس من يقتل أوالده بسبب فقره احلاصل

 .واهللا أعلم, ني عن ذلكفنهى كال الفريق
 ).٤٨٠ـ١/٤٧٩(مالك التأويل   )٢(
 ,٦١:قـرةالب) ١/٢٨٣: (ابـن كثـري ـ رمحـه اهللا ـبقية األمثلة يف تفسـري القـرآن العظـيم للحـافظ  رنظيُ   )٣(

) ٧/١٨١(, ١٢٢:التوبــة )٢٣٥ـــ٤/٢٣٤(, ٤٧:آل عمــران) ٢/٤٤( ,١٢٦:البقــرة) ١/٤٢٩(
 .٣٦:فصلت



 

 
٢٩١ 

 املبحث الرابع
 يف دفع إهيام اإلشكال يف القران الكريم القرآين أثر السياق

 يف تفسري ابن كثري
 

وذكر أنـه , وفرقان بني احلق والباطل, وبيان للناس, أنه نور مبنيبإن اهللا قد وصف كتابه 
 .وهد وموعظة للمتقني, أنزله تبياناً لكل يشء

بحيث ال يمكن ألحد , ما هو مشكل بحسب الواقعوهذا يقتيض أال يكون يف النصوص 
ولكن قد يشكل عىل الـبعض يشء مـن القـرآن دون الـبعض اآلخـر , من األمة معرفة معناها

وبالنسبة , بالنسبة إليهم: أي, فيكون بذلك متشابه نسبي, ب ما عندهم من العلم والفهمبحس
 IQHNللبعض اآلخر حمكم

 ال نصـوص النـاس مـن كثري عىل يشكل قد ":يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ
 يف يكـون أن جيـوز ال و ,معانيهـا عـن فهمهـم لعجـز إليهم بالنسبة ةً لَ كِ شْ مُ  ن  فتكو ,يفهموهنا
 اشفاءً  اهللا جعله القرآن نإف ,معناه بيان القرآن يف و إال احلس و العقل رصيح خيالف ما القرآن

 IRHN"ذلك بخالف يكون أن جيوز فال ,للناس بياناً  و الصدور يف ملا
 ,النبوية األخبار بني وال ,القرآن آيات بني تضاد ال ":ويقول اإلمام الشاطبي ـ رمحه اهللا ـ

 اهأدَّ  فإذا ,واحد معنى إىل ومنتظم ,واحد مهيع عىل جارٍ  اجلميع بل ,اآلخر مع حدمهاأ بني وال
 قـدتعـاىل  اهللا ألن ;االخـتالف انتفـاء يعتقـد أن عليه فواجب اختالف ظاهر إىل الرأي بادء
 ISHN"فيه اختالف ال أن له شهد

 ـــــــــــــــــ

 .٣٣:البن عثيمني ص رشح ملعة االعتقاد: ينظر  )١(
)٢(   جمموع الفتاو)١٧/٣٠٧.( 
  ).٣/٣٨٢(عتصام اإل  )٣(



 

 
٢٩٢ 

مُ اإلشكال يف القرآن الكريم أنواع هُّ وَ لـيس هنـا موضـع  ,وله أسباب وطرق لدفعـه, وتَ
, ولكن ما هيمنا يف هذا املبحث هو بيان دور السياق يف دفع اإلشكال, IQHبسطها خشية اإلطالة

وبيان توافق النصوص الرشعية وعدم تعارضها, فنسلط الضوء عىل تطبيقات اإلمام ابن كثـري 
 :ذلكـ رمحه اهللا ـ يف توظيف السياق القرآين لدفع اإلشكال بني النصوص الرشعية, فمن 

n  m  l       k  j        i  h  }  : −شعيبعن قوم −ما  جاء يف تفسري قوله تعاىل ) ١

   {  z  y  x  w  v  u  t   s  r     q  p  ozIRH ,
 :حيث يقول

 وما الضالل, من فيه هم وما وعتوهم, ومتردهم شعيب قوم كفر شدة عن تعاىل خيرب "  
r     q  p  o  n     } : وقـالوا أقسـموا وهلـذا حـق,لل املخالفة من قلوهبم عليه تلَ بِ جُ 

t   s z   ,بقوله ذلك بعقَّ  فلهذا :{ z  y  x  w  v  uz. 
ـ ,وأصـحابه اً شـعيب أرجفـوا كـام الرجفـة أخـذهتم أهنم هنااه تعاىل أخرب    دوهموتوعَّ
¡  ¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  } : فقال "هود" سورة يف عنهم أخرب كام باجلالء,

«  ª  ©      ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬zISH ,ذلك يف واملناسبة 
z  y   x  w  v  } : قـوهلم يف شـعيب اهللا بنبـي مـواهتكَّ  ملا أهنم: − أعلم واهللا−

  ª  ©    ¨  §     ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {zITH، ــاءت  فج
  .فأسكتتهم الصيحة

 ـــــــــــــــــ

وأصـله رسـالة , الـدمام−جلـوزيدار ابن انرش .لعبد اهللا املنصور "شكل القرآنم":ينظر يف هذا كتاب  )١(
 .بالرياض اإلسالمية ماجستري قدمها جلامعة اإلمام حممد بن سعود

 .٩١−٩٠: سورة األعراف)  ٢(
 .٩٤: سورة هود)  ٣(
 .٨٧: سورة هود)  ٤(



 

 
٢٩٣ 

h   g        n  m  lk  j  i  } : الشعراء سورة يف عنهم إخباراً  تعاىل وقال  

   r  q      p  ozIQH ،القصـة سـياق يف لـه قـالوا ألهنم إال ذاك وما : {  X  W

  `  _  ^                  ]  \  [  Z       YzIRH ,وقـد الظلة, يوم عذاب أصاهبم أنه فأخرب 
 نـار مـن رشر فيهـا أظلـتهم سـحابة وهي الظلة, يوم عذاب أصاهبم: كله ذلك عليهم اجتمع
َب ج وهلَ  منهم, أسفل من شديدة األرض من ورجفة السامء من صيحة جاءهتم ثم عظيم, ووهَ

  z  y  x  wz"ISHN} األجساد, ومخدت ,النفوس وفاضت ,األرواح فزهقت

ح بدور السياق يفنف   يف هذه اآليات, كام يف دفع اإلشكال املتوهم  جده ـ رمحه اهللا ـ يُرصِّ
 .من سورة الشعراء) ١٨٩(واآلية , هود من سورة) ٩٤(تفسريه لآلية 

 ,مواطن ثالثة يف إهالكهم صفة تعاىل اهللا ذكر وقد ":فيقول يف تفسري سورة الشعراء  
 يف فأصبحوا الرجفة أخذهتم: أهنم ذكر األعراف ففي السياق, ذلك تناسب بصفة موطن كل

I  H  G  F  E  D  C  B  A    } : قالوا ألهنم وذلك جاثمني; دارهم

J    SR  Q  P    O  N  M  L  KzITH, فأخذهتم اتبعه, ومن اهللا بنبي فأرجفوا 
 بنبي استهزؤوا ألهنم وذلك ;zIUH»   ¬  ®  ¯} : قال هود سورة ويف. الرجفة

¤¥   z  y   x  w  v  }  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  } : قوهلم يف اهللا

¦       ª  ©    ¨  §zIVH , أن بفناسَ  واالزدراء, التهكم سبيل عىل ذلك قالوا 

 ـــــــــــــــــ

 .١٨٩: سورة الشعراء)  ١(
 .١٨٧: سورة الشعراء)  ٢(
 ).٤٤٩ـ٣/٤٨٨( القرآن العظيم تفسري  )٣(
 .٨٨زء من اآلية ج: سورة األعراف)  ٤(
 .٩٤جزء من اآلية : سورة هود )  ٥(
 .٨٧جزء من اآلية : سورة هود)  ٦(



 

 
٢٩٤ 

W  Z       Y  X  } : قالوا وهاهنا,  O  N z} : فقال تسكتهم, صيحة تأتيهم

  ]  \  [        `  _  ^zIQH أن بفناسَ  والعناد, التعنت وجه عىل  ِ  ما عليهم قَّ حيَ
  r  q      p  o        n  m  lk  j  i  hzIRH "ISHN      }  .وقوعه استبعدوا

  .ITH@"هذا من األرسار الغريبة الدقيقة  "إىل أن  − رمحه اهللا– هَ بَّ وأخرياً نَ   

دوره  فلذلك أبرزَ  ,مؤمن بدور السياق يف دفع ما يوهم اإلشكال − رمحه اهللا− فنجد أنه   
 .وال مزيد توضيح عىل توضيحه, دفعه يف
¦  §  ¨  ©  ª»  ¬  ®  ¯  °   ±²  ³  }  :تفسريه لقوله تعاىلما جاء يف ) ٢

  ´  À  ¿     ¾  ½  ¼        »  º  ¹¸  ¶  µzIUH،  حيث يقول ـ رمحه اهللا ـ: 
  " { ¸  ¶  µ  ´  ³ z عىل إال جانٍ  جيني وال أحد, ذنب أحد حيمل ال: أي 
 .º  ¹  ¸   ¶zIVH    «  ¼  ½  ¾  ¿  } :تعاىل قال نفسه,كام
 وقوله ,zIWH»  ¬  ®   ¯  °±  } : تعاىل قوله وبني هذا بني منافاة وال  
»  ¬  ®               ¯  °±  µ  ´  ³  ²  ¶  }  :تعاىل وقوله

  ¹¸zIXH ,أضلوا من أضلوا ما بسبب آخر وإثم أنفسهم, يف ضالهلم إثم عليهم الدعاة فإن, 

 ـــــــــــــــــ

 .١٨٧: سورة الشعراء)  ١(
 .١٨٩جزء من اآلية : سورة الشعراء)  ٢(
 ).٤/٣٤٧(, ٩٤:وبنحو ذلك ذكره يف سورة هود , )٦/١٦١( القرآن العظيم تفسري )٣(
 .من سورة هود ٩٤ية عند تفسريه لآل) ٤/٣٤٧(املصدر السابق   )٤(
 .١٥: سورة اإلرساء)  ٥(
 .١٨جزء من اآلية : سورة فاطر)  ٦(
 .١٣جزء من اآلية : سورة العنكبوت)  ٧(
 .٢٥جزء من اآلية : سورة النحل)  ٨(



 

 
٢٩٥ 

 ورمحته اهللا عدل من وهذا. شيئًا عنهم حيملوا وال أولئك, أوزار من ينقص أن غري من
 IQHN".بعباده

وذلك من خالل ,  أنه ال تعارض وال إشكال بني هذه اآلياتفهو ـ رمحه اهللا ـ يبنيّ   
ويف , وبيان اختصاص كل سياق بمعنى مستقل ومغاير عن اآلخر, توجيه سياق اآليات

فيقول , تفسريه آلية سورة النحل وآية سورة العنكبوت يقوي هذا التوجيه باألحاديث النبوية
 :بعد دفعه إلهيام التعارض بنحو ما سبق

 يـوم إىل اتبعـه مـن أجـور مثـل األجـر من له كان هد إىل دعا من(: الصحيح ويف "  
نْ  شيئا, أجورهم من ينقص أن غري من القيامة, مَ نَ  عليه كان ضاللة إىل دعا وَ  آثام مثل اإلثم مِ

نِ  ـتِ قُ  مـا(: الصـحيح ويف, IRH )شـيئا آثـامهم من ينقص أن غري من يوم القيامة, إىل اتبعه مَ  تْ لَ
نّ  من أول ألنه دمها; من كفل األول آدم ابن عىل كان إال ظلام نفس  ISH "ITH)القتل سَ

بنفس توجيـه ابـن كثـري ـ  هُ هَ جَّ وَ  و, يقول اإلمام الشنقيطي بعد أن أورد هذا اإلشكال  
 :وأورد له طرقاً ...) من دعا إىل هد :(تدل بحديث واسرمحه اهللا ـ 

 .IUH"ني اآلياتهذه النصوص الصحيحة تدل عىل رفع اإلشكال ب "  
 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٥٢( القرآن العظيم تفسري  )١(
ـنَّ سـنة حسـنة أو سـيئة, ومـن دعـيف كتاب العلم ,رواه مسلم يف صحيحه )٢( ا إىل هـد أو , باب مـن سَ

من دعا إىل هد كان له من األجر مثل أجور من  ":ولكن لفظه,)٢٦٧٤(عن أيب هريرة برقم  ضاللة,
نِ اتبعه اليـنقص  نَ اإلثم مثل آثام مَ نْ دعا إىل ضاللة كان عليه مِ مَ , وَ اتبعه , ال ينقص من أجورهم شيئاً

 ."من آثامهم شيئاً 
, بـاب ومسلم يف كتاب احلـدود, )٣٣٣٥(اب خلق آدم وذريته برقم ب, رواه البخاري يف كتاب األنبياء  )٣(

 "...ال تقتل نفس ظلامً ":كالمها عن عبد اهللا بن مسعود بلفظ,)١٦٧٧(برقم  بيان إثم من سنَّ القتل,
 . احلديث

 .وقد أورد احلديث األول دون الثاين عند آية النحل).٢٧٦ـ٦/٢٦٦(القرآن العظيم تفسري   )٤(
 ). ٣/١٦٦(ينظر تفسري القرآن أليب املظفر السمعاين و, )٣/٢٥٦(لبيان أضواء ا  )٥(
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ومن أمثلة دفع اإلشـكال , وقد يكون طريف إهيام اإلشكال آية كريمة وحديث رشيف

 :بينهام يف تفسري احلافظ ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ 
y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o      }  :تعـاىلما جاء عنـد تفسـريه لقولـه ) ١

 «  ª     ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~  }|  {  z 
  °  ¯   ®  ¬zIQH ،حيث يقول: 

t  s  r  q  p  o  }  :قولـه: عبـاس ابـن عـن طلحة, أيب بن عيل وقال ... "  

  xw  v  uz فنهـى "!وأهله فالن مال يل أن لو ليت": فيقول الرجل يتمنى وال :قال 
 .فضله من اهللا يسأل ولكن ذلك, عن اهللا

 من الظاهر وهو ,ذلك نحو  ISHءوعطا والضحاك واحلسن IRHسريين بن حممد قال وكذا
 .اآلية

ـد ال": الصـحيح يف ثبـت ما هذا عىل درِ يَ  وال   سَ  مـاال اهللا آتـاه رجـل: اثنتـني يف إال حَ
لَّطَه تِهِ  عىل فسَ لَكَ لْتُ  لفالن ما مثل يل أن لو: رجل فيقول احلق, يف هَ مِ  األجـر يف فهـام. مثلـه لعَ

 ـــــــــــــــــ

 .٣٢: سورة النساء)  ١(
ريض اهللا –هو أبو بكر حممد بن سريين األنصاري موالهم البرصي,كان أبـوه مـوىلً ألنـس بـن مالـك )  ٢(

مـة, مفرسـ , وهـو إمـام ع−ريض اهللا عنـه–, ولد حممد  لسنتني بقيتنا من خالفة عـثامن فكاتبه −عنه الّ
ر, تويف  دْ  .هـ١١٠حمدث ثقة ثبت, وكان ال ير الرواية باملعنى, فقيه كبري القَ

 ).٤/٦٠٦(, سري أعالم النبالء )٥/٣٣١(, تاريخ بغداد )٧/١٩٣(الطبقات الكرب البن سعد   
مـن  رم,احلـ مفتـي ,اإلسـالم شيخ اإلمام ,القريش موالهم املكي أسلم رباح أيب بن عطاءهو أبو حممد )  ٣(

ان  أوعية العلم, ث عن مجع من الصحابة, تـويف −ريض اهللا عنه–ولد يف أثناء خالفة عثامن بن عفّ , وحدّ
 .هـ, وقيل غري ذلك١١٥سنة 

 ).٥/٧٨(, سري أعالم النبالء )٣/٢٦١(, وفيات األعيان )٥/٤٦٧(الطبقات الكرب البن سعد 
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ضَّ  احلديث أن وذلك نه,ع اآلية هنت ما غري يشء هذا فإن,  IQH "سواء  نعمـة مثـل متني عىل حَ
 .IRH"هذا نعمة عني متني عن هنت واآلية هذا,

فنجد أنه ـ رمحه اهللا ـ دفع اإلشكال املتوهم بتوجيه سياق كـل مـن اآليـة الكريمـة واحلـديث 
فخلص إىل النتيجة وهي أن ما هنت عنه اآلية الكريمة مغاير ملـا حـث عليـه , النبوي الرشيف

 .الرشيف احلديث
ل اإلمام  أبو جعفر الطحاوي   فَصِّ  : فيقول −رمحه اهللا− ISHوهبذا التوجيه يُ

 ـــــــــــــــــ

 :بني حديثني ـ رمحه اهللا ـ  بن كثريا داخل  )١(
ورجـل آتـاه اهللا "ومتامـه , رجل آتاه اهللا ماالً فسلطه عىل هلكته يف احلق:حديث ال حسد إال يف اثنتني: ولاأل

, بـاب يف كتـاب العلـم يف صحيحه عن ابـن مسـعود, رواه البخاري "احلكمة فهو يقيض هبا ويعلمها
وم بـالقرآن , بـاب فضـل مـن يقـومسلم يف كتـاب الصـالة,  )٧٣(, برقم واحلكمة االغتباط يف العلم

لِّمه, وفضل من تعلَّم حكمة من فقه أوغريه فعمِل هبا وعلَّمها,  عَ  ).٨١٥(برقم  ويُ
ـالَ  )٤/٢٣٠( رواه أمحد يف مسندهما :احلديث الثاين ـولُ اهللاَِّ : عن أيب كبشة األنصاري قَ سُ ـالَ رَ ثَـلُ « : قَ مَ

عَ  بَ ثَلُ أَرْ ةِ مَ هِ األَ ُمَّ ذِ اهُ اهللاُهَ لٌ آتَ جُ رٍ رَ فَ هُ يف  ةِ نَ قُ يُنْفِ الِهِ فَ لُ بِهِ يف مَ مَ عْ وَ يَ هُ امً فَ لْ عِ االً وَ ـهِ مَ قِّ ـاهُ اهللاُ, حَ ـلٌ آتَ جُ رَ  وَ
لُ  مَ عْ ثْلَ الذي يَ لْتُ فِيهِ مَ مِ ا عَ ذَ ا هلَِ ثْلُ مَ انَ يل مِ ولُ لَوْ كَ قُ وَ يَ هُ االً فَ تِهِ مَ ؤْ ْ يُ ملَ امً وَ لْ ـالَ . »عِ ـولُ اهللاَِّ : قَ سُ ـالَ رَ قَ

: » َام هُ رِ فَ اءٌ   يف األَجْ وَ اهُ اهللاُ, سَ لٌ آتَ جُ رَ ـهِ  وَ قِّ ِ حَ ـريْ هُ يفِ غَ قُ نْفِ بِطُ فِيهِ يُ ْ وَ خيَ هُ امً فَ لْ تِهِ عِ ؤْ ْ يُ ملَ االً وَ ْ , مَ ـلٌ ملَ جُ رَ وَ
تِهِ اهللاُ ؤْ ثْلَ الذي يَ  يُ لْتُ فِيهِ مِ مِ ا عَ ذَ ثْلُ هَ الٌ مِ انَ يل مَ ولُ لَوْ كَ قُ وَ يَ هُ امً فَ لْ الَ عِ االً وَ لُ مَ مَ الَ . »عْ ولُ : قَ سُ الَ رَ قَ

اءٌ « :اهللاَِّ  ــوَ رِ سَ زْ ــوِ ــامَ يف الْ هُ ــ.» فَ املغنــي عــن محــل األســفار يف األســفار إســناده العراقــي يف  دَ وَّ وجَ
ما جاء مثـل الـدنيا مثـل أربعـة باب , يف أبواب الزهد ,الرتمذي يف جامعهوبنحوه رواه  ,)٢/١١٦٧(

 .  ححديث حسن صحي: وقال) ٢٣٢٥(برقم ,نفر
 ).٢/٢٨٧(القرآن العظيم تفسري  )٢(
ـريّ املرصـي الطحـاوي احلنفـي, ولـد سـنة )  ٣( جْ هو أمحد بن حممد بن سالمة بن عبـد امللـك األزدي احلَ

أحكـام القـرآن, ورشح مشـكل اآلثـار, والعقيـدة, : هـ, إمام عـامل مفرسـ حمـدث فقيـه, صـنّف٢٣٩
 .هـ٣٢١ تويف. واملخترص الكبري, واملخترص الصغري, وغريها

 ).١/٧٤(, طبقات املفرسين للداودي )١٥/٢٧(, سري أعالم النبالء )١/٧١(وفيات األعيان   
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دَ  "   َسَ مُ  احلْ سِ نْقَ نيْ إىل  يَ مَ مٌ  :ِقِسْ سْ قِ امَ  فَ نْهُ دٌ  مِ سَ َ  ملَِنْ  حَ يْئًا أُويتِ ىلَ  شَ ا عَ نْهُ  أُوتِيَهُ  مَ َنٍّ  ,مِ متَ نْ  وَ  مِ
دِ  َاسِ ونَ  أَنْ  احلْ كُ لِكَ  يَ ءُ  ذَ ْ ونَ  هُ لَ  اليشَّ ي دُ اهُ  الَّذِ اهُ  اهللاُ آتَ لِكَ  ,إيَّ ذَ ا فَ وَ  مَ ومٌ  هُ مُ ذْ نْ  مَ ـَّ ـونُ  ممِ كُ هُ  يَ نـْ  , مِ
مٌ  قِسْ امَ  وَ نْهُ دٌ  مِ سَ اهُ  ملَِنْ  حَ يْئًا اهللاُ آتَ َنٍّ  شَ متَ نْ  وَ دِ  مِ َاسِ تَى أَنْ  احلْ ؤْ ثْلَ  يُ لِكَ  مِ ءِ  ذَ ْ لَ  أَنْ  الَ  اليشَّ نْقَ كَ  يُ لـِ  ذَ
ءُ  ْ يْنِهِ  اليشَّ ودِ  نْ مِ  بِعَ سُ تَّى املَْحْ وَ  حَ لُ ْ نْهُ  خيَ ونَ  ,مِ كُ يَ ي وَ هُ  لِلَّذِ دَ سَ هُ  حَ ونَ دْ  ,دُ قَ َ  وَ ـاىلَ  اهللاُ بَنيَّ عَ نِ  تَ يْ ـذَ  هَ

 ِ نَيَنيْ الَ  كِتَابِهِ  يفِ  املَْعْ قَ هِ  إىلَ  xw  v  u  t  s  r  q  p  oz  } : فَ لـِ وْ ¤  } قَ

§  ¦  ¥ z  ْتَّى :أَي مْ  حَ تِيَكُ ؤْ هُ  يُ ثْلَ يَ  ,مِ ـىوَ ـنْ  بْقَ ُوهُ  مَ متُ ـدْ سَ ـهُ  حَ عَ ـا مَ ـاهُ  مَ ـاهُ  اهللاُ آتَ َ  إيَّ ـريْ  غَ
تَنْقِصٍ  سْ نْهُ  مُ يْئ مِ انَ  ,اً شَ دُ  فَكَ َسَ ي احلْ َنِّي فِيهِ  الَّذِ لِ  متَ قْ ءِ  نَ ْ ودِ  اليشَّ سُ يْهِ  املَْحْ لَ نْ  عَ مَّ اهُ  عَ ـاهُ  اهللاَُّ آتَ  إىلَ  إيَّ

هِ  دِ اسِ يْهِ  حَ لَ وم عَ مُ ذْ دُ  ,اً مَ َسَ احلْ يالَّ  وَ يْسَ  ذِ لِكَ  فِيهِ  لَ نِّي ذَ امَ  التَّمَ إِنَّ دُ  فِيهِ  وَ سَ دِ  حَ َاسِ ودَ  احلْ سُ ىلَ  املَْحْ  عَ
ا اهُ  مَ تَّى اهللاَُّ آتَ تِيَهُ  حَ ؤْ نْ  اهللاَُّ يُ لِهِ  مِ هُ  فَضْ ثْلَ يْسَ  مِ ومٍ  لَ مُ ذْ   .IQH"بِمَ

راد هبا: فخالصة توجيه العلامء   متني : أي, الغبطة: أن النصوص التي حتث عىل احلسد يُ
: حقيقـة احلسـد,  أي: والنصوص التي تذم احلسد  يراد هبا, اليشء مع عدم زواله عن صاحبه

  .متني اليشء مع متني زواله عن صاحبه
RH  لقولـه تعـاىلما جـاء عنـد تفسـريه:  {  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

   ¼  »  º  ¹  ¸¶zIRH ,حيث يقول: 
 أهنـا عائشة; عن ,... الصحيحني يف ثبت ما وبني ية,اآل هذه بني اجلمع فام: قيل إنف "  
 لقـد": فقـال أحـد? يـوم من أشد كان يوم عليك أتى هل اهللا, رسول يا:  اهللا لرسول قالت
 ليـل يـا عبد ابن عىل نفيس عرضت إذ العقبة; يوم ممنه لقيت ما أشد وكان قومك, من لقيتُ 
الل, عبد ابن , ما إىل جيبني فلم كُ  بقرن إال أستفق فلم وجهي, عىل مهموم وأنا فانطلقت أردتُ

تْني, قد بسحابة أنا فإذا رأيس, فرفعت الثعالب, لَّ  السـالم, عليـه جربيل, فيها فإذا فنظرت أظَ

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٤٠٢(رشح مشكل اآلثار   )١(
 .٥٨: سورة األنعام)  ٢(
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لَك إليك بعث وقد عليك, ردوا وما لك, قومك قول سمع قد اهللا إن: فقال فناداين,  اجلبـال مَ
لَكُ  فناداين": قال. "فيهم شئت بام لتأمره َّ عَ  مَ لَّ سَ وَ  اجلبالِ  مَ  سمع قد اهللا إن حممد, يا: قال ثم ,يلَ
 علـيهم أطبقـت شـئت إن شئت? فام بأمرك, لتأمرين إليك, ربك بعثني وقد لك, قومك قول

 يرشـك ال اهللا, يعبد من أصالهبم من اهللا خيرج أن أرجو بل":  اهللا رسول فقال , "األخشبني
 .IQHمسلم لفظ وهذا ,"شيئا به

 أن اهللا لعـلَّ  التـأخري, هلـم وسأل هبم, فاستأنى واستئصاهلم, عذاهبم عليه عرض فقد  
 .شيئا به يرشك ال من أصالهبم من خيرج

»  ¬  ®  ¯  °  } : الكريمـة اآليـة هـذه يف تعـاىل قولـه وبـني هـذا, بني اجلمع فام  

   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²  ±z ? 
لَّت اآلية هذه أن: ـ أعلم واهللاـ  فاجلواب    الـذي العـذاب وقـوعُ  إليـه كان لو أنه عىل دَ
 هبـم, العذاب وقوع سألوه أهنم فيه فليس :احلديث وأما ,هبم ألوقعه :له طَلبهم حالَ  يطلبونه

لَك عليه عرض بل  اللـذان مكـة جـبال ومهـا− األخشـبني علـيهم أطبـق شاء إن أنه اجلبال مَ
 . IRH" هلم الرفق لوسأ ,هبم استأنى فلهذا− وشامالً  جنوباً  يكتنفاهنا
ه ـ رمحه اهللا ـ كل من اآلية واحلـديث بحسـب سـياقه   وبـذلك انتفـى اإلشـكال ,فوجَّ
 .وتبنيّ تغاير موضوع اآلية الكريمة عن موضوع احلديث الرشيف, املتوهم

 ـــــــــــــــــ

 ,−سـالمه علـيهموصـلوات اهللا −باب ذكر املالئكـة , يف كتاب بدء اخللق يف صحيحه, رواه البخاري  )١(
من أذ املرشكني  −صىل اهللا عليه وسلم–, باب ما لقي النبي تاب املغازيومسلم يف ك, )٣٢٣١(برقم 

 .كام قال ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ, واللفظ له,)١٧٩٥(برقم  واملنافقني, 
 ).٣/٢٦٤(تفسري القرآن العظيم )  ٢(
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, وبالنظر إىل األمثلة السابقة وتوجيه احلافظ ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ هلا من خالل سـياقها  
بارز يف دفع اإلشكاالت املتومهة بني نصوص الكتاب و مهم  أثر القرآين للسياقنخلص إىل أن 

 .IQHوالسنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

, ٢٥٦:ةالبقـر) ١/٦٨٧(, ٦٢:البقرة) ١/٢٨٨: (أخر يف تفسري القرآن العظيم البن كثري أمثلة انظر  )١(
آل ) ١١٣ــ٢/١١٢(, ١٤:آل عمـران) ٢/١٩(, ١٣:آل عمران) ٢/١٨(, ٢٨٢: البقرة) ١/٧٢٧(

ـــة ) ٤/٢٠٤(, ٤٤: األنفـــال, )٤/٧٠(, ١٠٠: األنعـــام) ٣/٣٠٧(, ١٢٥: عمـــران , ١٠١:التوب
, ٥٥: اإلرساء) ٥/٨٧(, ٩١: النحـل) ٤/٥٩٨(, ٨٧: احلجـر) ٤/٥٤٧(, ١٠٨:التوبة) ٤/٢١٤(
) ٦/٢٧٢(, ٧٠:الفرقــان) ١٢٧ـــ٦/١٢٦(, ٥٨:الزخــرف) ٧/٢٣٥(, ١٠٤: األنبيــاء) ٥/٣٨١(

 .٣٩:الرمحن) ٧/٤٩٩(, ١٧:الرمحن) ٧/٤٩٢(, ٤٦:غافر) ١٤٧ـ٧/١٤٦(, ٢٦:العنكبوت
 



 

 
٣٠١ 

 املبحث اخلامس
 .يف تفسري ابن كثري يف إثبات النسخ أو عدمه القرآين أثر السياق

 
, كثـري التفـاريع, طويل الذيل"رغم أنه −إن علم الناسخ واملنسوخ علم عظيم الشأن   

  .IQH"سالكمتشعب امل

 عظـيم بـاب واملنسوخ النَّاسخ معرفة أَن اعلم ": IRHباديأ يقول اإلمام جمد الدين الفريوز
ضٌ  التفسري بحر يف خيوض أَن أَراد ومن ,القرآن علوم من رْ  معرفتـه, طلب يف الرشوع عليه ففَ

 .ISH"هةاملكرو والتأْويالت الفاحش, واخلطأ األَغالط, من ليسلَم أَرساره, عىل واالطِّالع
ُ ابــن عبــاس  ــ احلَــربْ «  ¼   } :احلكمــة يف قولــه تعــاىل −ريض اهللا عــنهام−وقــد فَرسَّ

  ÂÁ  À    ¿   ¾  ½zITH :وحمكمه ومتشاهبه, بمعرفة القرآن ناسخه ومنسوخه ,
 .IUHوأمثاله, وحالله وحرامه, ومقدمه ومؤخره

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/١٧٣(مناهل العرفان  )١(
القايض جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي الفريوز أبـادي الشـافعي, )  ٢(

هـ, إمام فقيه مفرس لغوي أديب, ويل القضاء بزبيـد يف الـيمن, صـنف  ٧٢٩شرياز يف فارس سنة ولد ب
بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز, وعمـدة احلكـام يف رشح عمـدة احلكـام, : الكثري ومنها

 .هـ ٨١٧ة تويف باليمن سن. والقاموس املحيط يف اللغة, والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة, وغريها
, )١/٢٧٣(, وبغيـة الوعـاة )١٠/٧٩(, والضوء الالمع )٤/٦٣(طبقات الشافعية البن قايض شبهة   

 ).٢/٢٧٥(وطبقات املفرسين للداودي 
 ).١/١١٧(بصائر ذو التمييز يف لطائف الكتاب العزيز  )٣(
 .٢٦٩جزء من اآلية : سورة البقرة)  ٤(
 ). ١/٧٠٤(وذكره ابن كثري يف تفسريه  ,)٥/٩(رواه ابن جرير يف جامع البيان  )٥(



 

 
٣٠٢ 

وي أن علياً " رَّ عىل قاصٍّ  ورُ : فقـال, ال: ملنسوخ ? قـالأتعرف الناسخ وا: فقال له, مَ
مـادام ال يعـرف الناسـخ , يريد أنه عرض نفسه وعرض النـاس للهـالك−هلكت وأهلكت, 

 .IQH"−واملنسوخ
م وأحكام تذكر يف مظاهنا  كَ ألمهيته فقد صنّف فيه كثـري و IRHLوللنسخ أنواع ورشوط وحِ

 .ISHمن أهل العلم
ور السياق يف هذا املبحث فدَ , أو عدمه النسخ السياق يف إثبات أثرهنا هو إبراز وما هيمنا 

ارض بـني وجـود التعـ :يف اشرتاط العلـامء لثبـوت النسـخ نمُ كْ ويَ , كدور الرشيان يف القلب
 .الدليلني

 كـل مـن املنسـوخ حكـم نفى ما إال يكون ال الناسخ ":−رمحه اهللا– يقول اإلمام الطربي
 .ITH"ناسخاً  كائنٍ  فغري ذلك, بخالف كان ما فأما. وجه

 املعتـربة الرشوط ": IUH "نواسخ القرآن "يف كتابه  −رمحه اهللا−يقول اإلمام ابن اجلوزي و
 :مخسة النسخ ثبوت يف

 ,مجيعاً  هبام العمل يمكن ال بحيث, متناقضاً  واملنسوخ الناسخ يف احلكم يكون أن :أحدها
 ."... لآلخر ناسخاً  أحدمها يكن مل ممكناً  كان فإن

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/١٧٥(مناهل العرفان   )١(
بصـائر ذو , )٧٧−٣/٥٩(اإلتقـان يف علـوم القـرآن , )٤٤ــ١/٢٨(الربهان يف علوم القـرآن : ينظر )٢(

ومناهـــل العرفـــان يف علـــوم القـــرآن , )١٢٧ــــ١/١١٧(التمييـــز يف لطـــائف الكتـــاب العزيـــز 
 ). ٢٥٤ـ٢/١٧٣(

جعفر  وأيب, وابن حزم, داود السجستاين وأيب, عبيد القاسم بن سالم وأيب, عامة السدويسكقتادة بن د ) ٣(
ومكـي بـن أيب  ,وابـن األنبـاري, وابـن اجلـوزي, وابن العـريب, وهبة اهللا بن سالمة الرضير, النحاس
 .وغريهم, طالب

 ).١١/٢٥٤(جامع البيان   )٤(
)١/١٣٥(  )٥.( 



 

 
٣٠٣ 

فالسياق هـو الفيصـل يف , يمكن إثباته إال من خالل السياق وهذا التعارض من عدمه ال
ه, هذا املوضوع مَ كَّ دَّ , يف دعاو النسخ −رمحه اهللا−اإلمام ابن كثري  ُولذلك حَ ر بعضها و رَ فقرَّ

 :البعض اآلخر, وهذا ما سيتبني من خالل املطلبني اآلتيني
 .ري ابن كثريأثر السياق القرآين يف إثبات النسخ يف تفس: املطلب األول
 .يف تفسري ابن كثري دعو النسخ دِّ يف رَ  القرآين أثر السياق: املطلب الثاين

 
 



 

 
٣٠٤ 

 
 املطلب األول

 .يف تفسري ابن كثري يف إثبات النسخ القرآين أثر السياق 
 
ـ  −رمحه اهللا−قال ابن كثري ) ١ ~  _  }  :−عـز وجـل−قـول اهللا يف تفسريه بعـد أن فرسّ

 f  e  d  c  b   a  `   m  l  k  j   i    h  g
   ¡  �  ~  }  |  {  zy  x  w  v  u   t  sr  q  p  o  n

  ¢zIQH: 
°  }: تعاىل قوله مثل  y  x  w  v  u   t z z }: وقوله ..."  

  ¿  ¾   ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²  ±

   Æ     Å   Ä   Ã  Â  Á  ÀzIRH. 
x  w  v  u   t   }: قولـه يف سعبـا ابـن عـن طلحـة, أيب بـن عيل قال  

yz   :ــخن ــك س ــه ذل ــه ,zISH|  {  ~  �  } : قول m  } : وقول

t  s  r  q  p  o   n z  قولــه إىل  {  j   i  hzITH, هــذا فنســخ 
  منسوخة إهنا: والسدي وقتادة, أنس, بن والربيع ,IUHالعالية أبو قال وكذا. املرشكني عن عفوه

 ـــــــــــــــــ

 .١٠٩: سورة البقرة)  ١(
 .١٨٦جزء من اآلية : آل عمران سورة)  ٢(
 ٥جزء من اآلية : سورة التوبة)  ٣(
 .٢٩: سورة التوبة)  ٤(
يع بن مهران الرياحي موالهم البرصي, من كبـار التـابعني, أدرك زمـن النبـي )  ٥( فَ صـىل اهللا عليـه –هو رُ

رئ فقيـه, ,  وهو إمام مفرس مقـ−ريض اهللا عنه–هو شاب, وأسلم يف خالفة أيب بكر الصديق  −وسلم
= 



 

 
٣٠٥ 

اأ ذلك إىل ويرشد السيف, بآية  .y  x  w  v z z  "IQH }: قوله يضً
دَ القول بالنسخ −رمحه اهللا−فنجد أنه    فاألوىل تأمر بالكف : تعارض  اآليتني; ألنه بَنيْ أَيَّ

َ , عن القتال, والثانية تأمر بالقتال  :أن يف السياق ما يرشد إىل هذا, وهو قولـه −رمحه اهللا–وبَنيَّ
{ y  x  w  v z z   ثـم أتـى , أن يأيت اهللا بأمره فيغري احلكم  ؤقت إىلأن هذا احلكم م: أي

 .اهللا بأمره ونسخ احلكم بوجوب القتال كام يف آيات سورة التوبة
ومكـي بـن , ITHة اهللا بن سـالمةبَ هِ  و, ISHوالطربي, IRHوإىل هذا ذهب قتادة بن دعامة السدويس

 . −رحم اهللا اجلميع–وغريهم , IVHوابن حزم, IUHأيب طالب
لِّالً ذلـك , إىل أهنا غري منسوخة −رمحه اهللا–أهل العلم كابن اجلوزي  وذهب بعض   عَ مُ
ـأَ  وإنـام ,مطلقاً  بالعفو يأمر مل ":بأن اهللا  x  w  v   } :بقولـه الغايـة وبـنيَّ  ,غايـة إىل بـه رَ مَ

  ـــــــــــــــــ
= 

, وله تفسـري للقـرآن الكـريم, تـويف −ريض اهللا عنهام–قرأ القرآن عىل عيل بن أيب طالب وأيبّ بن كعب 
 .هـ, وقيل غري ذلك٩٣سنة 

غاية النهاية يف طبقات القـراء , )٤/٢٠٧(, سري أعالم النبالء )٧/١١٢(الطبقات الكرب البن سعد   
)١/٢٨٤.( 

 .)١/٣٨٧( القرآن العظيم تفسري  )١(
 ).١/٣٣(الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهللا  )٢(
 ).٤٢٥−٢/٤٢٣(جامع البيان  )٣(
بَةُ اهللا هو ٣٣ص الناسخ واملنسوخ  )٤( أبـو القاسـم هبـة اهللا بـن سـالمة بـن نرصـ بـن عـيل الرضـير , و هِ

س لتفسـري القـرآن والنحـو كان من أحفـظ النـا: البغدادي, مفرس مقرئ نحوي, قال ياقوت احلموي
التفسـري, والناسـخ واملنسـوخ, واملسـائل املنثـورة يف النحـو, تـويف يف بغـداد : ف, صـنّ .هـ.أ والعربية

 .هـ٤١٠سنة
, وطبقـات املفرسـين للـداودي ) ٢/٣٥١(, طبقات القـراء البـن اجلـزري )٥/٥٨٨(معجم األدباء   

)٢/٣٤٨.( 
 ).١٠٨(اإليضاح يف ناسخ القرآن ومنسوخه  )٥(
 ).١/٢١(الناسخ واملنسوخ  )٦(



 

 
٣٠٦ 

yz   ناسـخاً  أحدمها يكون ال سبيله اهذ وما ,قبلها ملا خمالفاً  حكمه يكون الغاية بعد ما, و 
 .IQH"آخر حكم إىل حمتاجاً  واآلخر ,بغايته مدته انقضت قد األول يكون بل ,لآلخر

دَّ اإلمام مكي بن أيب طالب    عىل من ذهب إىل هذا املذهب يف هذه اآلية  −رمحه اهللا−و رَ
; ألن الوقت الذي تعلـق بـه األمـر بـالعفو والصـفح غـري نيَ بْ والقول بأهنا منسوخة أَ ": فقال

لكان كون اآلية غـري منسـوخة  :إىل وقت كذا: فقال هُ نَ يَّ الوقت وبَ  دَّ ولو حَ , هدُ مَ ه وأَ دُّ معلوم حَ 
  .IRH"إن شاء اهللا,  وكال القولني حسن, نيَ بْ أَ 

وذكـر األمـد لكـان  ,)فاعفوا واصفحوا إىل وقـت كـذا( :ولو قال...  ":وقال يف موضع آخر
وعـىل ذلـك أكثـر , فيـه جـائزفالنسـخ , ومل حيـده, هبـم الوقـته أَ ولكنَّ , النسخ غري جائز فيه

 .ISH"العلامء
 .وهبذا يتبنيّ أثر السياق يف إثبات دعو النسخ يف اآليات القرآنية

 
 
 
 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٩٤(نواسخ القرآن البن اجلوزي   )١(
 .١٠٨ص اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه  )٢(
 .٩٥ص املصدر نفس  )٣(



 

 
٣٠٧ 

 املطلب الثاين
 .كثريدعو النسخ يف تفسري ابن  دِّ يف رَ  القرآين أثر السياق

 
  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í}  :د تفسريه لقولـه تعـاىلعن −رمحه اهللا−قال ابن كثري ) ١

   Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  ÔzIQH: 
 وعكرمـة, ,IRHاخلراسـاين وعطـاء أسـلم, بـن وزيـد وجماهد, عباس, ابن وقول ..."  

ــادة واحلســن, ــة هــذه إن: وقت ــة منســوخة اآلي ــراءة" يف الســيف بآي o   n  m  } : "ب

t  s  r  q  p z  اآليةISH: إذا بقتـاهلم األمـر فيها براءة آية ألن ;اً ضأي نظر فيه 
 الكريمـة, اآليـة هذه عليه تْ لَّ دَ  كام مهادنتهم, جتوز فإنه ,اً كثيف العدو كان إذا فأما ذلك, أمكن
 .ITH"أعلم واهللا ختصيص, وال نسخ وال منافاة فال احلديبية, يوم  النبي فعل وكام

ـهُ كـل آيـة , ينفي املعارضة بني اآليات من خالل السـياق −رمحه اهللا−فابن كثري    فيُوجِّ
أن املراد مـن هـذه  −رمحه اهللا−فري , فينتفي النسخ, ها, وبالتايل ينتفي التعارضبحسب سياق

 يف العـدو, وكـان للمسـلمني مصـلحة جواز املهادنة إذا جنح هلا: اآلية التي يف سورة األنفال
, ى من سياق اآلياتواستمدَّ هذا املعن, وضع ضعف وعدد املرشكني كبري ذلك كأن يكونوا يف

 ـــــــــــــــــ

 .٦١: سورة األنفال)  ١(
ميرسة, وقيل عبد اهللا, املفرس املحدث الـواعظ, :أبو عثامن عطاء بن أيب مسلم اخلرساين, واسم أبيه قيل)  ٢(

عباس, وإنـام يرسـل عنـه, صـنف التفسـري, وتنزيـل القـرآن, هـ, مل يسمع من ابن ٥٠قيل مولده سنة 
 .هـ١٣٥والناسخ واملنسوخ, تويف سنة 

 .)٦/١٤٠(, سري أعالم النبالء )٢٠/١٠٦(هتذيب الكامل 
 ٢٩: سورة التوبة)  ٣(
 ).٤/٨٤( القرآن العظيم تفسري  )٤(



 

 
٣٠٨ 

z  y  }   |  {   m x  w  vu  t      s  r  q  p      o  n  } : فســـياقها
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  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â
   Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  ÔzIQH. 

 فإن سواء, عىل عهدهم إليهم فانبذ خيانة قوم من خفت إذا: تعاىل يقول ":ولذلك قال  
 املسـاملة: أي Ð z } مـالوا: أي Ï  Îz   }  فقاتلهم, ومنابذتك حربك عىل استمروا
ـفَ : أي Ò  Ñz   }  واملهادنـة, واملصاحلة  طلـب املّـ وهلـذا ذلـك; مـنهم لْ بَـواقْ  إليهـا, لْ مِ
 إىل أجاهبم ,سنني تسع   اهللا رسول وبني بينهم باحلر ووضع الصلح احلديبية عام املرشكون

 .IRH "األخر الرشوط من اشرتطوا ما مع ذلك
هـم اليهـود مـن بنـي قريظـة, : ير أن املقصود بآيـة األنفـال −رمحه اهللا−وابن جرير  

 .ISHوبالتايل ال نسخ, فال تنايف بينهم, هم مرشكوا العرب: واملقصود بآية التوبة
, فيقـول متعقبـاً  −رمحه اهللا−كثري ولكن اإلمام  ابن    يأبى هذا, وبسـبب السـياق أيضـاً

ويف هذا نظـر; ألن السـياق كلـه يف  ":إهنا نزلت يف بني قريظة: ملجاهد يف قوله عن آية األنفال
 .IUH"هلذا كله مكتنفٌ  ITHوذكرها, وقعة بدر

يف عـدم نسـخ  −ه اهللارمح−فيوافق اإلمامَ  ابنَ كثريٍ  −رمحه اهللا−وأما اإلمام ابن العريب   
 :وعدة شديدة, إذا كان املسلمون عىل عزة ويف قوة ومنعة ومقانب عديدة ": وير أنه, اآلية

 ـــــــــــــــــ

 .٦١−٥٨: سورة األنفال)  ١(
 ).٤/٨٣( القرآن العظيم تفسري )٢(
 ).٢٥٤−١١/٢٥٣(جامع البيان  :انظر  )٣(
 .أي اآلية)  ٤(
 ).٤/٨٤( القرآن العظيم تفسري )٥(



 

 
٣٠٩ 

ــا ــل بالقن ــى تطعــن اخلي ــال صــلح حت  .وترضــب بــالبيض الرقــاق اجلامجــم ف
ٌّ ينـدفع بسـببه; فـال بـأس أن , وإن كان للمسلمني مصلحةٌ يف الصلح النتفاع جيلب به أو رضَ

أهـل خيـرب  وقد صالح النبي , وأن جييبوا إذا دعوا إليه, ملسلمون به إذا احتاجوا إليهيبتدئ ا
وأهـل , وقد صـالح أكيـدر دومـة, وقد وادع الضمري, عىل رشوط نقضوها فنقض صلحهم

وما زالت اخللفاء والصـحابة عـىل , وقد هادن قريشاً لعرشة أعوام حتى نقضوا عهده, نجران
  .IQH"وبالوجوه التي رشحناها عاملة, سالكة هذه السبيل التي رشعناها

 فيـه يـر مـا عـىل موقـوف األمر أن والصحيح ":يقول −رمحه اهللا−وكذا الزخمرشي   
 إىل جيـابوا أو ,أبـداً  يقـاتلوا أن مٍ تْ حَ بِ  وليس ,سلم أو حرب من :وأهله اإلسالم صالح اإلمام
 .IRH"أبداً  اهلدنة

|  {    ~   �         ¡   } :ه لقولـه تعـاىلعند تفسـري −رمحه اهللا–قال ابن كثري ) ٢
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Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï    Î Í  ÌË   Ê  É z@ISH: 
Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï    Î Í   }  :قولـه: عىل أهنا حمكمة مل تُنسـخ ومما يدل... "  

Õ z"ITH. 
وي عن سعيد بن املسيب أنه قال بنسخها, ومل يذكر ما نسخها : قلت   –وابن كثري  IUH!رُ

Ó  ÒÑ  Ð  Ï    Î Í   }: يرد هذا القول من خالل سياق اآلية, فخامتتها −رمحه اهللا–
 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٨٧٦(أحكام القرآن  )١(
 ).٢/١٣٣(الكشاف  )٢(
 .٥٨: سورة النور)  ٣(
 ).٦/٨٣(تفسري القرآن العظيم    )٤(
 .٣١٩ ينظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص   )٥(



 

 
٣١٠ 

Õ  Ô z  لُ عىل أن اهللا فهو حمكم غري  أوجب هذا احلكم بعلمه وحكمته, −عز وجل–تدُّ
 .منسوخ

 
 وهبذه األمثلة التطبيقية يتبنيَّ أثر السياق القرآين يف ردِّ دعو النسخ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٣١١ 

 املبحث السادس
 يف معرفة املكي واملدين القرآين أثر السياق 

 يف تفسري ابن كثري
 

سـالم يف مكـة منـذ بدايـة الـدعوة لإل نزل عىل الرسول من املعلوم أن القرآن ا لكريم 
, ولقـد اعتنـى املسـلمون ابتـداءً مـن املكرمة حتى كامهلا يف املدينة املنورة قبيل وفـاة النبـي 

ـ زمـان ومكـان نزولـه, فضـالً عـن تالوتـه −جل وعال–بكتاب رهبم  الصحابة  يصِّ , وتَقَ
 .وحفظه والعمل به

 وهب ريب إن ,نزلتأ وأين ,أنزلت فيم علمت وقد إال آية نزلت ما واهللا   ":يقول عيل 
  IQHN"سؤوالً  ولساناً  ,عقوالً  قلباً  يل

 إال اهللا كتـاب من سورة أنزلت ما غريه إله ال الذي واهللا ":ويقول عبد اهللا بن مسعود 
 أعلم أحداً  أعلم ولو ,أنزلت فيام أعلم أنا إال اهللا كتاب من آية أنزلت وال ,أنزلت أين أعلم أنا
  IRHN"إليه ركبتل اإلبل تبلغه اهللا بكتاب مني

 ,واملـدين مـا نـزل بعـدها ,ند العلامء اصطالح املكي عىل ما نزل قبل اهلجرةوقد اشتهر ع
  ISHNأو غريهاسواء كان يف املدينة أو خارجها كمكة أو اجلحفة 

 ـــــــــــــــــ

 ).٦٨ـ١/٦٧(ء حلية األوليارواه أبو نعيم يف   )١(
واللفظ ) ٥٠٠٢(برقم  ,حاب رسول اهللا صباب القراء من أ ,كتاب فضائل األعامل رواه البخاري يف )٢(

ـهِ ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة, له  ,−ريض اهللا عـنهام–, باب من فضائل عبد اهللا بن مسـعود وأُمِّ
 ).٢٤٦٣(برقم 

 ).١/٢٣(اإلتقان , )١/١٨٧(الربهان : ينظر )٣(



 

 
٣١٢ 

الناسـخ مـن املنسـوخ  ةعرفـ, وبالتايل مية هذا العلم يف معرفة املتقدم واملتأخرأمه نُ مُ كْ وتَ 
 .إذ معرفة املتقدم من املتأخر من رشوط ثبوت النسخ ,عند تعارض األدلة

وجيـب أن تعلـم املكـي مـن السـور مـن  ": −رمحه اهللا– بيقول اإلمام مكي بن أيب طال
  .IQH"املدين; فذلك ممَّا يقوي ويفهم معرفة الناسخ من املنسوخ

مَ العلامء عىل من جيهل هذا العلم رَّ عليـه خوض غـامر التفسـري; ألنـه يرتتـب : ولذلك حَ
 .IRHاجلهل بالناسخ واملنسوخ, وبالتايل اخلطأ يف التفسري

كـان  "وخيتلف القرآن املكي عن القرآن  املدين يف أسلوبه وطريقته وموضـوعه, فعنـدما 
وللحديث مع  الكفار  ,وكان املرشكون كثرة, ل البعثة كان املسلمون قلةالقرآن ينزل يف مكة أو

  .اهتوملخاطبة املسلمني طريق ,أسلوبه
فالقرآن يف مكة يدافع عن القلة من املسلمني, ويرفق هبم, وينافح عنهم, وسط هذه البيئة 

 .من األعداء املرشكني, وهم بحاجة إىل من يأخذ بأيدهيم, ويثبت قلوهبم
والقرآن يف مكة يقارع اخلصـوم, وحيطِّـم معتقـداهتم الزائفـة باحلجـة والـدليل, ويـدفع 

َّهات, وهم أهـل جلـاج وعنـاد وإرصار الشبهات, ويبطل اخلرافات, وي كشف األباطيل والرتُ
واستكبار, وظل القرآن ينافح حتى أقام احلجة عليهم, وأنشأ مجاعة إسالمية كانت نواة الدولة 

 .اإلسالمية
هبذه اجلامعة, والتقى بجامعة أخر من املسلمني يف املدينة, وآخى بني  وهاجر الرسول 

اً كان نتاجه نشأة الدولة اإلسالمية الصاحلة واملؤهلة لتلقي ما بقي اجلامعتني, ومزج بينهام مزج
 .من قواعد اإلسالم وأحكام الترشيع

 ـــــــــــــــــ

 .٩٩اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص  ) ١(
   .)١/١٩٢(الربهان : ينظر)٢(



 

 
٣١٣ 

ونزل القرآن عىل املسلمني يف املدينة يبسط أحكام الدين, ويريس قواعده, ويبني املجتمع 
, املنـافقني وأهـل الكتـاب: , وجيـادل األعـداء اجلـدد IQH"اإلسالمي, ويؤسس رصح الدولة

@.ويدحض شبهاهتم, ويكشف مفرتياهتم @

 IRHZاملكي من املدين طريقانالقرآن وملعرفة 
; ألهنـم حرضـوا سامعي, وهو ما يُعـرف عـن طريـق الروايـة عـن الصـحابة : األول

نقل عن النبي  بيان ذلك للصحابة لعدم حـاجتهم إليـه, فكيـف خيـربهم عـن  التنزيل, ومل يُ
 !!يشء شاهدوه?

و ما وضعه العلامء من ضوابط وخصائص ملا مل يرد فيه نقل قياسـاً عـىل قيايس, وه: الثاين
 .ما ورد فيه نقل

وكل سورة فيها , وكل سورة فيها قسم فهي مكية, فهي مكية "كال "كل سورة فيها : مثل
 ISHNونحو هذا ,فهي مدنية "يا أهيا الذين آمنوا"حد أو فريضة فهي مدنية, وكل سورة فيها

 .ال سبيل ملعرفته إال من خالل السياق "القيايس": وهذا النوع الثاين
 .وأثره يف بيان املكي واملدين القرآين فمن هنا يتضح دور السياق

 :ومن أمثلة استخدام اإلمام ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ للسياق يف معرفة مكان النزول 
IH G  FE  D  C  B  A   J}  :تفسريه لقولـه تعـاىلما جاء عند 

M  L  K    NT  SR Q  P  O  U  Y  XW V  ]  \  [  Z

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٥ـ١٣٤(فهد الرومي .د.دراسات يف علوم القرآن  )١(
 ).١/٤٧(اإلتقان , )١/١٨٩(الربهان : ينظر )٢(
 ,)٤٩−١/٤٧(اإلتقانو, )١٩١ـ١/١٨٨( الربهان, و٩٩اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص : ينظر )٣(

 ). ١٤٦ـ١٤٢(لوم القرآن دراسات يف عو



 

 
٣١٤ 

  _  ^  a`g  f  e  d c b   h i  l  k  j
o nm   s  r   q  pzIQH ,حيث قال: 

 .مكة من أخرجوا حني وأصحابه حممد يف نزلت:  عباس ابن عن العويف قال "
 :بعضـهم اآلية هبذه واستدل ,اجلهاد يف نزلت آية أول هذه: السلف من واحد غري وقال 
  .IRH", وقاله جماهد والضحاك وقتادة وغري واحدمدنية السورة أن عىل

إىل أهنـا مكيـة إال : اختلف العلامء يف مدنية سورة احلج من مكيتها, فذهب بعضهم: قلت
إىل أهنا مدنية, : إىل أهنا مدنية إال آيات مستثناة, وذهب بعضهم: آيات مستثناة, وذهب بعضهم

 ISHNمنها مكي ومنها مدينإىل أهنا خمتلطة ف: وذهب بعضهم
وير ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ أن سياق هذه اآليـة يؤيـد القـول بمـدنيتها; ألن فيـه ترشـيع 
القتال للذين ظلموا, ومعلوم أن القتال إنام رشع باملدينة, فكل آية فيها ترشيع القتـال أو ذكـره 

 .فهي من القرآن املدين
السورة يف موضع آخـر يف تفسـريه, مسـتدالً عـىل ويؤكد ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ عىل مدنية 

 , O  N         M  L  K  }  :−عز وجـل−فيقول يف تفسري قول اهللا ذلك بالسياق أيضاً

  ^  ]  \   [Z   Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P
   e  d  c  b  a   `  _zITH:  

^  _  `    a    }  : البقرة سورة يف قال كام ,مدنية أهنا عىل دليل اآلية هذه ويف "

  t  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  ih  g  f  e  dc  b

 ـــــــــــــــــ

 .٤٠−٣٩: سورة احلج)  ١(
 ).٥/٤٣٣( القرآن العظيم تفسري )٢(
 .)١٤/٣٠٦( تفسري القرطبي ينظر  )٣(
 .٢٥: سورة احلج)  ٤(



 

 
٣١٥ 

  xw  v     uzIQH ،ـــــال ـــــااه وق R  Q  P  O  N         M  L  K    } : هن

Sz , أي ,احلـرام واملسـجد اهللا سـبيل عن يصدون كفرهم مع أهنم صفتهم ومن :أي: 
@IRHN"األمر نفس يف به الناس أحق هم الذين املؤمنني من أراده من احلرام املسجد عن ويصدون @

ويـر أن بيـنهام  ,سياق هذه اآلية عىل سياق سورة البقرة املدنيـة يسُ قِ فهو ـ  رمحه اهللا ـ يَ 
ولذلك حكم  ,وعن مسجده احلرام باهللا والصد عن سبيله يهام تتحدث عن الكفرتفكل ,تشاهباً 

سريه للسورة حيـث يقـول كـام ورد يف إحـد هذا يف ابتداء تف حَ جَّ وهو وإن كان رَ  ,بمدنيتهام
 لُ لِّ دَ هذين املوضعني السابقني يُ  , إال أنه يفISH"وهي مكية والراجح أهنا مدنية " :النسخ اخلطية

 . القرآين عىل ترجيحه من خالل داللة السياق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 .٢١٧جزء من اآلية : سورة البقرة)  ١(
 ).٥/٤٠٩( القرآن العظيم تفسري )٢(
بن يعقـوب الشـهري  عيل :وناسخها ,برتكيا وهي نسخة حمفوظة بمكتبة ويل الدين جار اهللا, )٥/٣٨٩( )٣(

 ).١/٤٨( مقدمة املحقق يف ذكر تفاصيلها ينظر .هـ ٧٩٩وتاريخ نسخها  ,بابن املخلص



 

 
٣١٦ 

 املبحث السابع
 يف الوقف واالبتداء القرآين أثر السياق

 يف تفسري ابن كثري
 

م الوقف واالبتداء أمهية كبرية يف كيفية أداء القرآن إلبراز معـاين اآليـات بعيـداً عـن لعل
 .اللبس واخلطأ

 ويرتتـب ,القـرآن أداء كيف يعرف وبه ,جليل فن وهو ":يقول عنه الزركيش ـ رمحه اهللا ـ
ُ بَ تَ تَ  وبه ,غزيرة واستنباطات ,كثرية فوائد :ذلك عىل  عـن ازاالحـرت ويـؤمن ,اآليـات معاين نيَّ

 IQHN"املشكالت يف الوقوع
اب الوقـف بـ ":ـ رمحـه اهللا ـ IRHالنكـزاويقـال , إال أنه خطري أيضاً , وبالرغم من أمهيته

وال اسـتنباط األدلـة , ى ألحـد معرفـة معـاين القـرآنتَّ أَ تَـألنه ال يَ  جليل اخلطر;, عظيم القدر
 . ISH"إال بمعرفة الفواصل, الرشعية منه

فيربزُ معـانٍ , فباإلخالل فيه يقع القارئ يف اللبس واخلطأ, جادتهومكمنُ خطره يف عدم إ
عِّ , بل قد تكون مناقضة ملعنى اآلية, غري مرادة من اآلية مُ هذا القول بمثـال يبـنيّ خطـورة وأُدَ

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٣٤٢(الربهان يف علوم القرآن   )١(
وهـو  هــ,٦١٤, ولد سـنة النكزاوي اإلسكندراين د اهللابن عب ن حممدعبد اهللا ب معني الدين أبو بكر هو)  ٢(

تـويف سـنة . الشامل يف القراءات السبع, واالقتداء يف معرفـة الوقـف واالبتـداء: , صنّفينحوقرئ م
 .هـ٦٨٣

 ).١/٤٥٢(غاية النهاية يف طبقات القراء , )٢/٦٨٢(معرفة القراء الكبار   
 االقتـداء يف معرفـة الوقـف: , وكتاب النكـزاوي اسـمه)١/٢٣٠(نقله عنه السيوطي يف كتابه اإلتقان  )٣(

قَ يف رسالة دكتوراه مقدمة لكلية القرآن الكريم باجلامعة اإلسالمية عام واالبتداء قِّ ـ, هـ١٤١٣, وقد حُ
 .طبع حتى اآلنومل ت



 

 
٣١٧ 

, ثـم ابتـدأ بعـد k  j  i  hzIQH  }  :فمثالً لو وقف القارئ  عىل قولـه, ذلك
تعاىل − cb  a  `  _zISH    }: أو rq  p   o  n  m  lzIRH   } :وله بقذلك 

بل من تعمد هـذا , ألبرز معنى مستحيالً يناقض املراد من اآلية متاماً  −اهللا عن ذلك علوا كبرياً 
 .ITHوقصد معناه كفر

رُ من ادعى أن اهللا هو املسيح أو أنـه ثالـث ثالثـة  فِّ كَ تعـاىل اهللا عـام يقـول −فسياق اآلية يُ
 .هلا اً ومضاد اً مغاير يُعطي معنىً , يف وقفه وابتدائه والسياق املنطوق خطأً  −الظاملون علواً كبرياً 

, ومن هنا يربز دور السياق يف الوقف واالبتداء الصحيحني إلبراز املعنى املراد مـن اآليـة
 .فيحتاج القارئ للسياق يف مرحلتني

 .فهم اآلية من خالل سياقها: املرحلة األوىل
, مراعياً فيـه الوقـف واالبتـداء ليعطـي النطق ب: املرحلة الثانية اآلية نطقاً سياقياً صحيحاً

 .معنى موافقاً لسياقها احلقيقي
, ال يقوم بالتامم إال نحوي علم بـالقراءات":ـ رمحه اهللا ـ  IUHبن جماهداأبو بكر اإلمام قال 

ي نـزل فيهـا عـامل باللغـة التـ, عـامل بالقصـص وتلخـيص بعضـها مـن بعـض, عامل بالتفسري
 .IVH"قرآنال

 ـــــــــــــــــ

 .٧٣, وجزء من اآلية ١٧جزء من اآلية : سورة املائدة)  ١(
 .١٧جزء من اآلية : سورة املائدة)  ٢(
 .٧٣جزء من اآلية : سورة املائدة)  ٣(
 ).١/٣٥٣(الربهان : انظر  )٤(
 سـبع من وأول ملقرئني,ا شيخ الشافعي, البغدادي التميمي جماهد بن العباس بن موسى بن أمحدهو احلافظ )  ٥(

هـ, وهو إمام مقرئ حمدث نحـوي, صـنّف كتـاب السـبعة يف القـراءات, ٢٤٥ سنةيف بغداد  ولد السبعة,
 .هـ٣٢٤تويف 

 ).٣/٥٧(, طبقات الشافعية الكرب )١/٢٦٩(, معرفة القراء الكبار للذهبي )٥/١٤٤(تاريخ بغداد   
 ).١/١٨(ذكره أبو جعفر النحاس يف القطع واالئتناف  )٦(



 

 
٣١٨ 

, وال تُفرسـ "عـامل بالتفسـري":ما هيمنا من كالم ابن جماهد ـ رمحه اهللا ـ يف هذا الباب قوله
, فيلزم أن يعرف تفسري اآلية يف ضوء سـياقها أوالً , اآلية تفسرياً صحيحاً إال من خالل سياقها

لكـن , سليم املبنى ثم يُربز معناها من خالل نطقها بتامم الوقف واالبتداء; ألنه قد ينطقها نطقاً 
ِلُّ بالوقف واالبتداء , فيخـرج بتفسـري مغـاير لتفسـريها الصـحيح, فيختل بـذلك املعنـى, خيُ

بَّه ـ رمحه اهللا ـ  عىل مسألة العلم بالتفسري  .ولذلك نَ
وبعد هذه التوطئة املخترصة أنتقل إىل النامذج التطبيقيـة البـن كثـري ـ رمحـه اهللا ـ يف هـذا 

 :الباب
o  n  m  l  k  j  i    h   g  }  :−عز وجل−لقول اهللا ريه عند تفس) ١

 p  r   q   s  y  x  w  v  u  t   z  }   |  {   ~    £¢  ¡  �
 ®   ¬ « ª   ©¨  § ¦ ¥  ¤  »  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯

  ¼zIQH اختالف العلامء يف الوقف واالبتداء عند قوله  ذكر: { ¬  «  ª z  , ثم قال: 
:  معنيـان القـرآن يف بـه ويراد يطلق التأويل: فقال, يف هذا املقام لَ صَّ ومن العلامء من فَ  "
z  }  }  : تعـاىل قولـه ومنه ,إليه أمره يؤول وما ,اليشء حقيقة بمعنى التأويل :أحدمها

  ml  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`     _     ~   }  |zIRH, وقوله: 
 {  M  LS  R  Q  PO   NzISH أريـد فـإن,  املعاد أمر من به أخربوا ما حقيقة :أي 

 عز− اهللا إال اجللية عىل يعلمه ال وكنهها األمور حقائق ألن ;اجلاللة عىل فالوقف :هذا بالتأويل
ـ ,خـربه: z®  ¯  °  } و ,مبتـدأ    ª z  »  ¬ } :قوله ويكون, −جل و  إن اوأمَّ

¿    } تعـاىل قولـهك ,اليشـء عـن والتعبـري والبيان التفسري وهو: راآلخ املعنى بالتأويل أريد

 ـــــــــــــــــ

 .٧: سورة آل عمران)  ١(
 .١٠٠جزء من اآلية : سورة يوسف)  ٢(
 .٥٣جزء من اآلية : سورة األعراف)  ٣(



 

 
٣١٩ 

ÁÀzIQH عـىل فـالوقف :املعنـى هـذا بـه أريد فإن, تفسريهب :أي { ¬  «  ª z     ;
 عـىل األشـياء بحقائق علامً  حييطوا مل وإن ,االعتبار هبذا به خوطبوا ما ويفهمون يعلمون ألهنم
 أنهـو و هذا وساغ ,منهم حاالً  :z®  ¯  °  }: قوله يكون هذا وعىل ,عليه هي ما كنه

¢  £  ¤  ¥  ¦  §  }  كقولـه ,عليـه املعطوف دون املعطوف من يكون

 ¨z  قولـــــــه إىل {     I     H      G  F  E  D  C  B  A

 L  K  Jz ــة ــه , IRHاآلي ــاىل وقول   À  ¿  ¾  ½  ¼  »zISH  }  : تع
 . ITH" صفوفاً  صفوفاً  املالئكة وجاءت :أي

دُ الوقـف : يف نقله عن بعـض العلـامء ـ عنى كالمه ـ رمحه اهللافم ـدَّ تَحَ أنـه يف هـذه اآليـة يَ
, حقيقته وكنهه "تأويله":فإذا كان املراد بقوله يف هذا السياق , واالبتداء بحسب معنى السياق

,  ـفيكون الوقف عىل لفظ اجلاللة; ألنه ال يعلم حقائق األمور وكنهها إال اهللا ـ سبحانه وتعاىل
يف هذا السياق بيانه  "تأويله ":وإن كان املراد بقوله, ويكون إعراب اآلية كام ذكره ـ رمحه اهللا ـ

; ألن الراسخني يف العلـم يعلمـون    ª z  »  ¬ } :فيكون الوقف عىل قوله , وتفسريه
  .ويكون اإلعراب كام ذكره ـ رمحه اهللا ـ أيضاً , مهم اهللاتفسريه وبيانه بام علَّ 

 مـد أمهيـة اعتبـار بـنيّ بن كثـري ـ رمحـه اهللا ـ إال أنـه يُ القول وإن كان من منقول اوهذا 
 .السياق القرآين يف الوقف واالبتداء

 ـــــــــــــــــ

 .٣٦جزء من اآلية : سورة يوسف)  ١(
 .١٠−٨: سورة احلرش)  ٢(
 .٢٢: سورة الفجر)  ٣(
 ).١٢٦ـ١/١٢٤(القطع واالئتناف : وينظر, )١٢ـ٢/١١( القرآن العظيم تفسري  )٤(



 

 
٣٢٠ 

ــه اهللا ـ ) ٢ ــال ـ رمح ــه ق ــريه لقول ــد تفس ــاىلعن J  IH  GF   E  D  C    } :تع

LKzIQH: 
 ,اهللا عنـد مـن زلن أنه فيه شك ال ـ القرآن هوـ و الكتاب هذا أن هنا الكالم ومعنى ..."

,  K     J  I  H   G  F  E  D  C  B  AzIRH  }  :السـجدة يف تعاىل قال كام
 .فيه ترتابوا ال :أي ,النهي ومعناه خرب اهذ :بعضهم وقال, 

J  IH    } :تعـاىل بقولـه يبتـدئ, و GF   Ez  } :تعـاىل قولـه عىل يقف من القراء ومن

 Kzتعاىل قوله عىل الوقف, و: {   GF   EIHz قوله يصري وألنه; ذكرناها التي لآلية أوىل 

 ISHN"هد فيه كون من أبلغ وذلك ,للقرآن صفة Jz } :تعاىل

,  GF   Ez  } و, IH  GF   Ez }: يـر جـواز الوقـف عـىل املوضـعني −رمحه اهللا−فهو 

لتوافـق  بـذلك  Jz }: , واالبتداء بقولهIH  GF   Ez }: الوقف عىلأولوية  حَ جَّ لكن رَ و

صـفة   Jz } لكـون, وألن السـياق بـذلك يعطـي معنـى أبلـغ, ظريهتا يف سورة السجدةن

 J  IHzN  } وهذا ما ال تعطيه داللة , فكله هد, للقرآن
Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  }  :عنـد تفسـريه لقولـه تعـاىلقال ـ رمحـه اهللا ـ ) ٣

   â  á    à  ß    Þ  Ý  Ü  J  I  H  G      F  E  D  C  B  A      K
   U  T  S  R  Q  P  O  NM   LzITH:  

 ـــــــــــــــــ

 .٢: سورة البقرة)  ١(
 .٢−١: سورة السجدة)  ٢(
 ).١/١٦٣( القرآن العظيم تفسري  )٣(
 .٣٧−٣٦: سورة النور)  ٤(



 

 
٣٢١ 

 } يسـبح { مـن الباء بفتح−  IQH á    à  ß    Þzحُ بَّ سَ يُ }:  أةالقر من قرأ ومن"
A   } : بقوله وابتدأ ,تاماً  وقفاً  á  z } :قوله عىل وقف :فاعله مَّ سَ يُ  مل ملا مبني أنه عىل

  I  H  G      F  E  D  C  Bz ,الشاعر قال كام ,املحذوف لللفاع مفرس وكأنه  : 
ـــيُ لِ  ـــدُزِيَ  كَ بْ ـــي ُ عٌارِضَ ـــخلِ ْ وَ  ةِومَ صُ ــخمُ ــ طٌ بِ تَ َّ ــتُ  اممِ ــ يحُ طِ IRH .حُ وائِ الطَّ

 .رجال :قال ? فيها له يسبح من :قيل وكأنه ,يبكيه هذا قال ? يبكيه من:  قال كأنه 
 فـال, Az   } :هوفاعل ,فعالً  فجعلهـ  الباء بكرسـ  Ý z } : قرأ من قراءة عىل وأما
  ISHN"الكالم متام ألنه ;الفاعل عىل إال الوقف حيسن

الوقف واالبتـداء فـإذاً , تغـري موضـع الوقـف واالبتـداء :ري معنى السـياقفنجد أنه بتغ
 .يتوقف عىل معطيات السياق من املعاين

كان  :فاعله يسم مل ملا مبنيـ بفتح الباء ـ  "حُ بَّ سَ يُ "ملَّا كان السياق عىل قراءة : ويف هذا املثال
   A z } :قولـهويكـون , ; ألنه متت اجلملة وتم معناهـاتاماً  وقفاً  áz } عىل وقفال
 .املحذوف للفاعل ريفست

فبـالوقف عـىل مـا , وحيتاج إىل فاعل, أصبح فعالً  ـ الباء بكرسـ  Ý z } :وعىل قراءة 
, لتـتم بـذلك اجلملـة   A z } :فلذلك كان الوقف عىل ,قبل الفاعل تكون اجلملة غري تامة

 .وبناء عليه يتم املعنى
 

 ـــــــــــــــــ

 .١٦٢ ص ينظر التيسري أليب عمرو الداين. رواية لشعبة عن عاصمهي هذه القراءة البن عامر, و)  ١(
واملقتضب  ,)١/١٤٥(للشاعر هنشل بن حري ولغريه, وهو من شواهد الكتاب لسيبويه البيت نسب يُ )  ٢(

مستفاد من حاشـية طبعـة . هـ.ا) ١٠٤٨(ومغني اللبيب البن هشام الشاهد رقم  ,)٣/٣٨٢(للمربد 
 .−رمحه اهللا–الشعب لتفسري ابن كثري 

 ).٦/٦٧( القرآن العظيم تفسري  )٣(



 

 
٣٢٢ 

 
 مــد أمهيــة الســياق القــرآين واعتبــاره يف الوقــف بــنيَّ توهبــذه األمثلــة التطبيقيــة ي  
 .IQHواالبتداء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

) ٥/١٦٠(, ٧:البقـرة )١/١٧٧( :−رمحـه اهللا–يف تفسري القرآن العظيم البن كثـري  أمثلة أخر: نظرا )١(
 .٤٤ـ٤٣:الكهف



 

 
٣٢٣ 

 
 
 
 

 صل اخلامسالف
أثر السياق القرآني يف 

  الرتجيح والتضعيف
  بني األقوال

 يف تفسري ابن كثري
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 الفصل اخلامس
 يف الرتجيح والتضعيف بني األقوال القرآين ثر السياقأ

 .يف تفسري ابن كثري
 
بـل يكـاد , والتضـعيف بـني أقـوال املفرسـين لداللة السياق القرآين أثر كبري يف الرتجيح

وقد يُقال ملـاذا يف الرتجـيح ويف , يكون هذا األثر هو أهم آثار داللة السياق القرآين وأوضحها
 ا الزم لآلخر?أليس أحدمه! التضعيف?
فإن االختالف يف التفسري ينقسـم إىل , ليس عىل اإلطالق يلزم أحدمها من  اآلخر: فأقول

 :قسمني
 .يطلق عىل األقوال املتنافية التي ال يمكن محل اآلية إال عىل أحدها: اختالف تضاد )١
 :وهذا القسم ينقسم إىل قسمني أيضاً : اختالف تنوع )٢
 .ولكن خمتلفة العبارة ,أن تكون األقوال متفقة املعنى  ) أ

ْلُ اآلية عليها كلها, لكن غري متنافية, أن تكون األقوال متغايرة املعاين  ) ب وإن , ويصح محَ
  .    مل يكن أحدها يف معنى اآلخر

حَ فيه قو ل بسبب السياق القرآين أو غريه يلـزم  −اختالف التضاد– فالقسم األول جِّ إذا رُ
 قول ال يلزم منه ترجيح القول اآلخرفيه عِفَ وإذا ضُ , منه تضعيف األقوال األخر. 

, فيه قول فال يلزم منه تضعيف القـول اآلخـر حَ جِّ إذا رُ  −اختالف التنوع– والقسم الثاين
 .ولكن يكون أوىل ما يدخل يف معنى اآلية مع احتامهلا جلميع املعاين

 
 



 

 
٣٢٥ 

يف الرتجـيح  عىل اسـتخدام داللـة السـياق القـرآين −رمحهم اهللا−وقد أطبق املفرسون   
, وسأذكر بعض تطبيقاتـه يف −رمحه اهللا−والتضعيف بني األقوال, ومنهم اإلمام ابن كثري 

 :هذا الباب يف املباحث التالية
 .أثر السياق القرآين يف الرتجيح بني األقوال يف تفسري ابن كثري: املبحث األول
 .فسري ابن كثري أثر السياق القرآين يف تضعيف بعض األقوال يف ت: املبحث الثاين



 

 
٣٢٦ 

 املبحث األول
 .أثر السياق القرآين يف الرتجيح بني األقوال يف تفسري ابن كثري

 
السياق القرآين كثرياً يف الرتجيح بـني األقـوال يف  −رمحه اهللا−استخدم اإلمام ابن كثري   

 .تفسريه
 :ومن النامذج التطبيقية يف هذا الباب من تفسريه  
y    x wv u t  s r  } :قولـــه تعـــاىلعنـــد تفســـري ) ١

z   {   |    }   ~   _     `   ba c d     h  g  fe
i    k       l    m     n     o         p   r  q    s
t     v   u  y  x  w    {  z     |   }   ~       ¢  ¡  �

  ¥¤  £   ¦ §      ¨     ©   ª   ¬  «    ®    ¯    °    ±  ²    ³    ´ 
µzIQH،  َاخلالف يف قوله رَ كَ ذ:     { y  x z    لني ألهل العلموقبني: 

 .أن املراد باإلحصان اإلسالم: اأحدمه 
 .التزويج أن املراد به: وثانيهام

 :وقال بعد ذلك ,ونسب األقوال لقائليها 
ـ اآليـة سـياق ألن التـزويج; :هنااه باإلحصان املراد أن−أعلم واهللا− واألظهر "    لُّ دُ يَ

ـــه, ـــث علي ـــول حي ـــبحانه يق ـــاىل س x  w  v  u  t  s  r     } : وتع

`    _  ~  }  |  {  z  y z  ـــــة, أعلـــــم واهللا  واآلي

 ـــــــــــــــــ

 .٢٥: سورة النساء)  ١(



 

 
٣٢٧ 

َ عَ تَ فَ  املؤمنات, الفتيات يف كلها سياقها الكريمة : أي   y  x z }: بقولـه املـراد أنَّ  نيَّ
  IQHN"تبعه ومن عباس ابن فرسه كام تزوجن,

عونة السياق القرآين, فسياق اآلية مـن بدايتـه يـتكلم هذا القول بم −رمحه اهللا− حَ فرجَّ   
z  y     x  w  v  u  t  s  r  }  }   :عن الفتيات املؤمنات

`    _  ~  }  | az   ,بعـد  "فـإذا أسـلمن ":فكيف يقـول بعـد ذلـك
نظـم  فيسـتقيم بـذلك ,التـزويج : املعنى الثاين أن املراد باإلحصاننيَّ عَ تَ يَ فَ  !باإليامن ? نَّ هِ فِ صْ وَ 

 .الكالم
 −عليـه السـالم−يف ذكر قصة يوسف  −عز وجل−عند تفسريه لقول اهللا  −رمحه اهللا−قال  ) ٢

¼½  ¾   ¿  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´    Á   À  «}  :بــني امللــك والنســوة واحلــوار 

ÆÅ  Ä  Ã  Â  É  È  Ç Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë    Ê    Ó
Ô  Õ  Ö  ×  Ø Ù ÛÚ  Ü  Þ Ý  ß   áàBA CGF ED  H

  S   R  Q  P     O  NM    L  K      J  IzIRH:  

"{  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Íz  قولـــه يف: أي :{ qp  o  n  m  z، {    Õ

Ú  Ù  Ø  ×   Ö z   يف أخنـه مل أن زوجي ليعلم ذلك نفيس, عىل هبذا اعرتفت إنام: تقول 
 اعرتفتُ  فلهذا فامتنع; مراودة الشاب هذا راودت وإنام األكرب, املحذور وقع وال األمر, نفس
 ولسـت: املـرأة تقول á  à            ß  Þ  Ý  Ü  Û ED  C  B  Az    } بريئة, أين ليعلم
L  K      J     } بالسـوء, أمـارة ألهنـا ;راودته وهلذا وتتمنى;  تتحدث النفس فإن نفيس, أبرئ

NMz تعاىل اهللا عصمه من إال: أي : {   S   R  Q  P     Oz. 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٢٦٢( القرآن العظيم تفسري )١(
 .٥٣−٥١: سورة يوسف)  ٢(



 

 
٣٢٨ 

ـحَ  وقـد ,الكـالم ومعاين القصة بسياق واألنسب واألليق األشهر هو القول وهذا    اهُ كَ
يميَّة ابن العباس أبو العالمة اإلمام لنرصه وانتدب تفسريه, يف املاوردي  فـأفرده ,−اهللا رمحه− تَ
 IQHNحدة عىل بتصنيف
 Ø  ×   Ö   Õ  }: قولـه مـن −السـالم عليـه− يوسـف كـالم من ذلك إن: قيل وقد  

Ùz زوجته يف { Ú z   دْتُ  إنام: أي ,اآليتني دَ  ولـيعلم ,بـراءيت امللـك لـيعلم الرسول رَ
Ú z   ,{    á  à            ß  Þ  Ý  Ü  Û  C  B  A } زوجته يف Ù  Ø  ×z}  العزيز

I  H  G  F ED z اآلية. 
ْ  مل الذي هو القول وهذا     .سواه حاتم أيب ابن وال جرير ابن كِ حيَ
يْب, أبو حدثنا: IRHجرير ابن وقال   رَ كِيـع, حدثنا كُ ك, عـن إرسائيـل, عـن وَ ـامَ  عـن سِ
مة, رِ كْ  نفسـه? عـن يوسـف راودتـن هـل: فسأهلن النسوة امللك مجع ملا: قال عباس ابن عن عِ

{ ¿  ¾ Á   À   Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â
Ó  Ò  Ñ z   , َـــــال ـــــيُو قَ       Ù  Ø  ×   Ö   Õ Ú ß  Þ  Ý  Ü  Û } :فُ س

àz يوم وال: −السالم عليه− جربيل له فقال: قال  َ B   }:فقـال ?بـه مهمـت بام تَ مْ مهَ
I  H  G  F  ED  C z.  

, بن وسعيد جماهد, قال وهكذا   بَريْ يل, أيب وابن وعكرمة, جُ  واحلسن, والضحاك, اهلُذَ
دي وقتادة,  .والسُّ
 بحرضـة العزيـز امـرأة كـالم من كله المالك سياق ألن وأظهر; أقو األول والقول   

  .ISH"امللك أحرضه ذلك بعد بل عندهم, −السالم عليه− يوسف يكن ومل امللك,

 ـــــــــــــــــ

 ) .١٠/٢٥٨(جمموع الفتاو : انظر  )١(
 ).١٣/٢١٠(جامع البيان )  ٢(
 ).٣٩٥ـ٤/٣٩٤( آن العظيمالقر تفسري )٣(



 

 
٣٢٩ 

ن هـذا الكـالم القول األول الذي يقول إ: بعد استعراضه لألقوال −رمحه اهللا− حَ جَّ رَ فَ   
كـالم كلـه مـن نه يـدل عـىل أن العىل ذلك بالسياق القرآين, حيث إ من امرأة العزيز, مستدالً 

مل يكن موجوداً عندهم, بل أحرضه  −عليه السالم–ويوسف , امرأة العزيز إجابة لسؤال امللك
فهـذا  ,ZY     X    W  V  U  T zIQH} :امللك بعد ذلك, كام يدل عليه حلـاق اآليـة 

ان قبـل واحلوار بني امللك وامرأة العزيز ك, عىل أنه قبل هذا األمر مل يكن موجوداً عندهم لُّ دُ يَ 
 .ذلك

ه ابنُ تيمية وأبو حيـان  −رمحه اهللا−وقد وافق ابنَ كثري    هُ شيخُ هَ جْ وَ عىل هذا الرتجيح وَ
 .وغريه −رمحه اهللا–وغريمها, ومن املعارصين ابن عاشور  −رمحهام اهللا−األندليس 

لَ عليه ابن كثري−قال ابن تيمية    لَّ لَ عليه بالسياق بمثل ما دَ لَّ رمحه   بعد أن رجح قوله ودَ
 هـذا إال يـذكر مل مـن ومـنهم ,يوسـف كـالم من هذا إن املفرسين من كثري قال وقد ": −اهللا 
 .IRH"نقيضه عىل تدل األدلة بل ,عليه دليل وال الفساد غاية يف وهو ,القول

 وهـو ,العزيز امرأة كالم من هذا أن الظاهر ": −رمحه اهللا−ويقول أبو حيان األندليس   
 يوسـف كـالم مـن  آخره إىل ليعلم ذلك:  قوله أن إىل ذهب ومن ... لتقا:  قوله حتت داخل
 .ISH"يوسف كالم من أنه عىل يدل دليل وال , قبله ما وبني بينه ربط تكلف إىل حيتاج

I     H  G  F  E  D  C  B  A     }  :تعـاىلقال عند تفسريه لقولـه ) ٣

  W  V  U  T      S  RQ  P     O  N  M   L  K  JzITH: 
 :قـولني عـىل فقط? بروحه أو وروحه?  ببدنه اإلرساء كان هل: الناس اختلف "  

ا, ال يقظة وروحه ببدنه أرسي أنه عىل العلامء من فاألكثرون  اهللا رسول يكون أن ركَ نْ يُ  وال منامً
 ـــــــــــــــــ

 .٥٤جزء من اآلية : سورة يوسف)  ١(
)٢(  جمموع الفتاو )١٠/٢٩٨.( 
 ).٥/٣١٦(البحر املحيط   )٣(
 .١: سورة اإلرساء)  ٤(



 

 
٣٣٠ 

 ا, ذلك قبل رأ  فلـق مثـل جـاءت إال رؤيـا ير ال كان  ألنه يقظة; بعده رآه ثم منامً
 فالتسـبيح,   E  D  C  B  A z } :−وجل عز− قوله هذا عىل لدليلوا الصبح;

ا كان ولو العظام, األمور عند يكون إنام , يكـن ومل يشء كبـري فيـه يكـن مل منامً  اوملََـ مسـتعظامً
ا ,أسلم قد كان ممن مجاعة دَّ تَ ارْ  وملا تكذيبه, إىل قريش كفار بادرت  عـن عبارة العبد فإن وأيضً
  .E  D  C z  "IQH } :شأنه عز قال د, وقدواجلس الروح جمموع

  ثم أخذ يؤيد هذا القول بسياقات قرآنية أخر, ودالئل أحوال أخر. 
ِ أنه أُ : ثم حكى القول الثاين    .الخ...من قال به  رَ كَ ذَ  و ,بروحه ال بجسده يَ رسْ
 ,اآلية نفسـه منها سياق:بأدلة كثرية  هُ دَ يَّ وأَ  ,مال إىل القول األول −رمحه اهللا–فنجد أنه   

لكن ما هيمنـا هنـا يف هـذا , ومنها قرائن أحوال ,ومنها أحاديث نبوية, رخَ ومنها سياق آيات أُ 
 .ذا القول من سياق اآلية نفسهاهل ترجيحههو  :النموذج التطبيقي

فالتسبيح ال يكـون  ,"عبده":وقوله, "سبحان": فام يدل عليه من سياق اآلية هو قوله  
بينام اإلرساء بالروح والبدن , ؤيا النوم غري مستعظمة, وال يشء كبري فيهاإال لألمر العظيم, ور

 .مجيعاً هي العظمة
 −عـز وجـل−فـأرس اهللا  ,فالعبد هو جمموع الـروح واجلسـد ,ل عىل ذلكدي "عبده":وقوله

ثـم يف نفـس سـياق  ,بعبده بمجموع روحه وجسده من املسجد احلـرام إىل املسـجد األقىصـ
واالفتتـان يقـع برؤيـة  ,h  g  f  e  d  c  b   azIRH     }  :السورة قـال تعـاىل

  .وأما رؤية الروح فال فتنة فيها, الروح واجلسد
فهذه أدلة من نفس سياق اآلية وسياق السورة كافية يف ترجيح هـذا القـول دون بقيـة   

األدلة األخر. 

 ـــــــــــــــــ

 ).٤٤−٥/٤٣(تفسري القرآن العظيم )  ١(
 .٦٠جزء من اآلية : سورة اإلرساء)  ٢(



 

 
٣٣١ 

 
 .IQHح بني األقواليف الرتجي القرآين  أثر السياقوهبذه النامذج التطبيقية يتبنيَّ   

 ـــــــــــــــــ

نظر أمثلة أخر يف تفسري القرآن العظيم البن   )١( ) ١/١٧٤(, ٤: البقـرة) ١/١٧٢: (−رمحـه اهللا–كثـري يُ
ــرة ــرة) ١/٢٣٥(, ٦:البق ــرة) ١/٢٨٥(, ٣٤: البق ــرة) ١/٣٩٢(, ٦١: البق ) ١/٤١٤(, ١١٤: البق
ـــرة ـــرة) ١/٤٤٦(, ١٢٤: البق ـــرة) ١/٤٨٤(, ١٢٨: البق ـــرة) ١/٥٦٥(, ١٧١: البق , ٢٠٣: البق

: النســاء) ٢/٣١٣(, ٣٧: النســاء) ٢/٣٠٣(, ٩: النســاء) ٢/٢٢٢(, ١٨٠: آل عمــران) ٢/١٧٥(
, ٨٩:املائدة) ٣/١٧٣(, ٤٨: املائدة) ٣/١٣٠(, ٢٧:املائدة) ٣/٩٠(, ١٥٩: النساء) ٢/٤٥٥(, ٤٣

) ٣/٢٨٠(, ١١٦: املائــدة)٣/٢٣٢(, ١١٥: املائــدة) ٣٣١−٣/٣٣٠(, ١٦٠: املائــدة) ٣/٢١٧(
,  ٣٧:عرافاأل) ٣/٤١٠(, ١٥٧: األنعام) ٣٧١−٣/٣٧٠(, ١٤١: األنعام) ٣/٣٥٠(, ٧١: األنعام

ــراف)٣/٤٤٧( ــراف) ٣/٤٧١(, ٨٦: األع ــال) ٤/١٦(, ١٤٣: األع ) ١١١−٤/١١٠(, ٦: األنف
ــة ــة) ٤/١٩٨(, ٥: التوب ــة) ٢١٢/ ٤, ٩٠: التوب ــونس) ٤/٢٩٧(, ١٠٨: التوب ) ٤/٣٢١(, ٩٨: ي
ــود ــود) ٤/٣٣٢(, ٤٠: ه ــود) ٤/٣٦٣(, ٦٩: ه −٤/٤١١(, ٢٠: يوســف) ٤/٣٧٧(, ١٢٠: ه
ـــدال) ٤/٤٢٩(, ١٠٠: يوســـف) ٤١٢ ـــراهيم) ٤/٤٨١(, ٢: رع , ٩: النحـــل) ٤/٥٦٠(, ٩: إب

) ٥/٣٧٠(, ٨٢: الكهـــــف) ٥/١٨٥(, ٥٢: الكهـــــف) ٥/١٧٠(, ٧١: اإلرساء) ٩٩−٥/٩٨(
) ٥/٤١٦(, ١٥: احلـج) ٥/٤٠٢(, ١٣: احلـج) ٥/٤٠١(, ٩٥: األنبيـاء) ٥/٣٧٢(, ٩٠: األنبيـاء
) ٦/٥٨(, ٧٨: جاحلـ) ٥/٤٥٦(, ٧٣: احلـج) ٥/٤٥٤(, ٥٥: احلج) ٤٤٧−٥/٤٤٦(, ٢٨: احلج
ــور ــور) ٦/٨٩(, ٣٥: الن ــان) ٦/١٢٦(, ٦٣: الن ــان) ٦/١٣١, ٦٨: الفرق ) ٦/٢٥٥(, ٧٢: الفرق

, ١٠١: الصـافات) ٧/٢٧(, ٣٣: األحزاب) ٦/٤١٥(, ١٧: العنكبوت) ٦/٢٧٠(, ٧٨: القصص
, ١٠: الـــــدخان) ٧/٢٤٩(, ٢٦: الشـــــور) ٧/٢٠٦(, ٣٥: ص) ٧/٧٠(, ٣٢: ص) ٧/٦٥(
) ٧/٤١٢(, ٢٤: ق) ٧/٤٠٢(, ٢٢: ق) ٧/٤٠١(, ١٨: ق )٧/٣٩٨(, ١٠: األحقاف) ٧/٢٧٨(
) ٨/١٧٩(, ٤: الطــــالق) ٨/١٤٩(, ٤: الــــرمحن) ٧/٤٨٩(, ٥٥: الــــنجم) ٧/٤٦٨(, ٤٥: ق

ــك ــة) ٨/٢١١(,  ١٤:املل ــارج) ٨/٢٢٠(, ١٣: احلاق ــن) ٨/٢٤٥(, ١: املع ) ٨/٢٧٦(, ١٩: اجل
 .١٥: الشمس) ٨/٤١٥(, ٢: القيامة



 

 
٣٣٢ 

 املبحث الثاين
 .أثر السياق القرآين يف تضعيف بعض األقوال يف تفسري ابن كثري

 
الغـري بعض األقـوال  ياق القرآين يف تضعيفالس −رمحه اهللا−استخدم اإلمام ابن كثري   

 :فمن ذلك, مناسبة له يف تفسريه
z      ya  `  _  ~    c  b   }  |  {  x  w  }  :تعاىلعند تفسريه لقوله ) ١

  u  t  s  r   q  p  o  nm  l  k  j  i      h  g          f  e  d
  �  ~    }  |  {  z  y  xw  vzIQH 

رَ أن املراد بقوله   كَ اء تعرض يف العسل شفاء للناس من أدو: أي xw  v  uz   } :ذَ
 :قالثم  ,من أن املراد هو القرآن −رمحه اهللا−ثم حكى قول جماهد , هبم
 رَ كِ ذُ  إنام اآلية فإن ; هنا اآلية سياق من الظاهر هو ليس ولكن ,IRHنفسه يف صحيح قول وهذا" 
t  } : تعـاىل قولـه يف ذكروه قاله الذي وإنام هنا,اه قوله عىل جماهد عْ ابَ تَ يُ  ومل العسل, فيها

 |{  z   y  x  w  v  uzــة ــه ,ISHاآلي ــاىل وقول   r      u  t  s} : تع

 v     w  y  x    `   _  ~  }    |  {     zzITH.،ـــدليل  أن عـــىل وال
 يف ومسـلم البخـاري رواه الـذي احلديثُ : العسل هو w  v  u z }: عاىلت بقوله املراد

 ـــــــــــــــــ

 .٦٩−٦٨: سورة النحل)  ١(
 .القول بأن القرآن فيه شفاء للناس −رمحه اهللا–يقصد )  ٢(
 .٨٢: سورة اإلرساء)  ٣(
 .٥٧: سورة يونس)  ٤(



 

 
٣٣٣ 

 إن: فقـال  اهللا رسـول إىل رجـل جـاء: قـال , اخلدري, سعيد أيب عن ,... IQHصحيحيهام
 سـقيته :اهللا رسـول يـا: فقال جاء ثم ,عسالً  هفسقا. "عسالً  اسقه": فقال. بطنُه استَطْلَق أخي
 يـا: فقـال جـاء ثـم فسـقاه, فذهب. "عسال فاسقه اذهب": قال! استطالقاً  إال زاده فام عسال
 اذهب! أخيك بطن بَ ذَ وكَ  اهللا, قَ دَ صَ ":  رسول اهللا فقال! استطالقاً  إال زاده ما :اهللا رسول
  IRHN"فربئ فسقاه فذهب. "عسال فاسقه

فَ    عَّ فالسـياق , بسبب سـياق اآليـات −رمحه اهللا−قول جماهد بن جرب  −رمحه اهللا− فَضَ
ثـم وصـفه  ,"الرشاب املختلف ألوانه "وهو العسل : يتحدث عام خيرجه اهللا من بطون النحل

املتحدث عنه  وهو ىل أقرب مذكوروالضمري يعود إ، w  v  uz }َّ أنب −عز وجل−اهللا 
وإن كان هو شفاء ملا يف الصدور : أما القرآن الكريم ,"انهالرشاب املختلف ألو"العسل  :أيضاً 

 .إال إنه غري مراد هنا يف هذه اآلية; ألنه مل جيرِ له ذِكر يف سياق اآليات
ــد تف) ٢ ــاىلعن ــه تع ¶   ¸   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹      }  :ســريه لقول

     Ò  Ñ  ÐÏ  Î              Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â   Ô  Ó

   á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕzISH@L َـــــــر كَ             قـــــــول ذَ
إن : ذلـك يف اليتـيم: Õ  Ôz } :عن قـول اهللا  وغريه ITHحييى بن سعيد األنصاري

    .ومل يكن للويل منه يشء, كان فقرياً أُنفق عليه بقدر فقره

 ـــــــــــــــــ

, w  v  uz }: الدواء بالعسـل, وقـول اهللا تعـاىل: رواه البخاري خمترصاً يف كتاب الطب, باب)  ١(
ب التـداوي بسـقي بـا, ومسلم يف كتاب الطب, )٥٧١٦(دواء املبطون, برقم : , وباب)٥٦٨٤(برقم 

 ).٢٢١٧(برقم العسل, 
 .)٤/٥٨٢( القرآن العظيم تفسري  )٢(
 .٦: سورة النساء)  ٣(
هــ ٧٠ قبـل, ولـد القـايض املـدين النجاري اخلزرجي نصارياأل قيس بن سعيد بن حييىهو أبو سعيد )  ٤(

مة, عامل املدينة يف زمانه, ويل القضاء هبا, تويف ,الزبري ابن زمن  .هـ١٤٣سنة  وهو إمام عالّ
= 



 

 
٣٣٤ 

 مـن: يعنـي Í  Ì        Ï  Îz       }: قال ألنه السياق; من بعيد وهذا ":ثم قال  
ــاء ــالتي: أي Õ  Ô  Ó      Ò  Ñz } ,األولي ــال كــام أحســن, هــي ب ــة يف ق  اآلي

األخــــر : {¨  §  ¦  ¥  ¤   £    ¢  ¡  �  ~  }zIQH إال تقربــــوه ال: أي 
 .IRH"باملعروف منه أكلتم إليه مْ تُ جْ تَ احْ  وإن له, مصلحني

فَ    عَّ دِ  −رمحه هللا−فَضَ فسـياق اآليـة مـن بدايتـه إىل , هِ من السياققول حييى وغريه لبُعْ
: z, { ¾ z, {    Áz ,  {   Æ  Åz¶   } فالسـباق , هنايته خياطب أولياء اليتيم

مـن كـان مـن : أي Ï  Î              Í  Ìz } :مألولياء اليتيم, ثم بعد ذلك قـال هلـكله 
األكل منه, ثم بعد ذلك  ف عنعن األكل من مال اليتيم باملعروف فليستعفة يَ نْ األولياء عنده غُ 

ــاء ــة لألولي ــرَ احلــال الثاني كَ ــد : أي Õ  Ô  Ó      Ò  Ñz } :ذَ ــه عن بقــدر حاجت
 .Ø   × z  ,{    ÝÜ  Ûz }:  الرضورة, ثم يستمر اخلطاب لألولياء فيأيت يف اللحاق

 .وبذلك يتبنيّ أن السياق كله يف خماطبة األولياء
األيتـام, وهـذه اجلملـة : Ò  Ñ Õ  Ô  Óz      } :ولو كان املـراد بقولـه  

إن كان اليتيم غنياً فليستعفف  ":يكون تفسريها  Ï  Î              Í  Ìz }: معطوفة عىل
فالغني ال يكون غنياً  :هذا ال يعقلو. وإن كان فقرياً فليأكل منه باملعروف ,عن األكل من ماله

يصـح ال فهـذا مـا  !?مل يكن حرامـاً  وكيف يؤمر باالستعفاف عن األكل من ماله إذا ,إال بامله
 .رشعاً وال عقالً 

  ـــــــــــــــــ
= 

, سـري أعـالم النـبالء )٩/١٤٧(, اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )٨/٢٧٥(التاريخ الكبري للبخاري   
)٥/٤٦٨.( 

 .٣٤جزء من اآلية : سورة اإلرساء)  ١(
 ).٢/٢١٨( القرآن العظيم تفسري  )٢(



 

 
٣٣٥ 

ــال ) ٣ ــه اهللا−ق ــ  −رمح َ ــد أن فَرسَّ ــاىلبع ــه تع G  F  E  D  C  B  A  }  :قول

  U  T    S        R  Q  P  O  N  M  L  K  J   I  H
         i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V

o  n  m  l  k    j  r  q  pzIQH: 
 كـانوا الثالثـة هؤالء وأن أنطاكية, هي القرية هذه أن السلف من كثري عن مَ دَّ قَ تَ  وقد "  

 واحـد عن رْ كَ ذْ يُ  مل الذي وهو وغريه, قتادة عليه صَّ نَ  كام −السالم عليه−املسيح عند من رسالً 
 :وجوه من نظر ذلك ويف غريه, املفرسين متأخري من

 املسـيح, جهـة مـن ال −وجل عز− اهللا رسل كانوا هؤالء أن عىل يدل القصة ظاهر أن: أحدها
  U  T    S        R  Q  P  O  N  M  L  K  J z } :تعاىل قال كام

 ولــو ,q  p  o  n  m  l  k    j         i  h  g r z  } :قــالوا أن إىل
. أعلم واهللا −السالم عليه− املسيح عند من أهنم تناسب عبارة لقالوا احلواريني من هؤالء كان

 .Z  Y  X  Wz ..." IRH  ]   } :هلم قالوا ملا املسيح رسل كانوا لو ثم  
فَ    عَّ ةِ أوجـه −رمحه اهللا–فَضَ ـدَّ والسـياق , أحـدها يتعلـق بالسـياق : هذا القول من عِ

 :كذلك يضعفه من وجهني
وا ذلك فقـالوا, وأَ  T    S        R z }: , وهم قالوا  K  J z } :أن اهللا قال: األول دُ  :كَّ

{ r  q  p  o  n  m  l  k    j         i z ولو كانوا رسالً مـن املسـيح ,
ونحـو هـذه  "أرسـلنا املسـيح":أو "إنا رسـل املسـيح":لذكروا ما يدل عىل ذلك كأن يقولوا 

 .العبارات

 ـــــــــــــــــ

 .١٧−١٣:سورة يس)  ١(
 ).٥٧٤ـ٦/٥٧٣( القرآن العظيم تفسري )٢(



 

 
٣٣٦ 

, وهكـذا أعـداء Z  Y  X  Wz  ]   }: أن أهل قـريتهم أنكـروا علـيهم قـائلني: الثاين
لُون ذلك بكـوهنم برشـاً مـثلهم, فهـذا يـدل عـىل أن املرسـلني ال لِّ عَ رسل ينكرون رسالتهم ويُ

أخربوهم أهنم رسل من عند اهللا, فأنكروا عليهم ذلك بسبب كينـونتهم البرشـية, ولـو كـانوا 
ـ , فرسل البرشِ ـ: رسالً من عند املسيح ملا أنكروا ذلك معللني بكوهنم برشاً ٌ ال غريـب يف , بَرشَ

 .هذا
 .IQHوهبذه النامذج التطبيقية يتبني أثر السياق القرآين يف تضعيف بعض األقوال  

 
 
 

 ـــــــــــــــــ

) ١/١٨٨(, ٢: البقـرة) ١/١٦٣( :−رمحـه اهللا– ر يف تفسري القرآن العظيم البن كثـريأخ نامذج نظريُ   )١(
ــرة ــرة) ١/٢٢٦(, ١٧: البق ــرة) ١/٢٩٢(, ٣١: البق ــرة) ١/٢٩٥(, ٦٥: البق ) ١/٣٠٣(, ٦٦: البق
ــرة ــرة) ١/٦٦٨(, ٧١:البق ــران) ٢/٦(, ٢٤٦: البق ــاء) ٢/٢١٢(, ٣:آل عم ) ٢/٢٢٦(, ٣: النس
) ٢/٤٣٣(, ٥٨:النسـاء) ٢/٣٣٨(, ٢٥: النسـاء) ٢/٢٦٥(, ١١: سـاءالن) ٢/٢٢٧(, ١١: النساء

, ١٠٣: األنعـــام) ٣/٣١٠(, ٧٣: املائـــدة) ٣/١٥٨(, ٤٨: املائـــدة) ٣/١٢٨(, ١٣٤: النســـاء
) ٤/٦٩(, ٥٢: األعــــراف) ٣/٤٢٥(, ٤٦: األعــــراف) ٣/٤٢١(, ١١: األعــــراف) ٣/٣٩١(

−٤/٢٨٧(, ٤٨: التوبــة) ٤/١٦٠(, ٣٧: التوبــة) ٤/١٥٢(, ٣٧: التوبــة) ٤/١٥١(, ٤٣:األنفــال
, ٤١: يوسـف) ٤/٣٩٠(, ٧٢: هـود) ٤/٣٣٤(, ٤٤: هـود) ٣٢٢−٤/٣٢١(, ٨٣: يونس) ٢٨٨

, ١٠٣: النحل) ٤/٦٠٤(, ٤٣: النحل) ٤/٥٧٣(, ٤٣: الرعد) ٤/٤٧٣(, ٩٩: يوسف) ٤/٤١١(
ــــف) ٥/١٤٢(, ٤٧: اإلرساء) ٥/٨٣( ــــاء) ٥/٣٦٢(, ١٦: الكه ) ١٠٣−٦/١٠٢(, ٨٤: األنبي

, ١٤: العنكبــوت) ٦/٢٦٨(, ٤٨: القصــص) ٦/٢٤٢(, ١٦: النمــل) ٦/١٨٢(, ٢٢: الفرقــان
ــوت) ٦/٢٦٩( ــافر) ٧/١٣٣(, ٣٧: يــس) ٦/٥٧٦(, ٤٩: ســبأ) ٦/٥٢٧(, ٤٠: العنكب , ١١: غ
ــــــــرف) ٧/٢٤٢( ــــــــذاريات) ٧/٤١٦(, ٨١: الزخ ــــــــنجم) ٧/٤٦٧(, ١٦: ال , ٤٨: ال
 . ٥: التني) ٨/٤٣٥(, ٨: الفجر) ٨/٣٩٥(, ٧:الفجر) ٨/٣٩٦)+(٨/٣٩٥(
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  ةــــــــــــــــاخلامت
 

من خالل دراسة موضوع السياق القرآين وأثره يف التفسـري نظريـاً عـىل سـبيل العمـوم, 
ظهـرت نتـائج  −رمحـه اهللا–العظيم البن كثري وتطبيقياً عىل سبيل اخلصوص يف تفسري القرآن 

 :كثرية, أمهها
هو تتابع املفردات واجلمل والرتاكيب القرآنية املرتابطة ألداء : السياق القرآين -

 .املعنى
 .داللة السياق القرآين تعترب من تفسري القرآن بالقرآن -
, فقد استخدمها النبي  - −يه وسلمصىل اهللا عل–داللة السياق القرآين معتربة رشعاً

 .من بعده, ثم تتابع العلامء عىل استخدامها − ريض اهللا عنهم–, وصحابته 
 –اتفق املتقدمون واملحدثون عىل أمهية داللة السياق القرآين يف تفسري كالم اهللا  -

 .موطن للزلل واخلطأ يف التفسري اوأن  إمهاهل –عز جل 
 .− رمحه اهللا–لشافعي أقدم من وصل إلينا تنصيصه عىل داللة السياق هو اإلمام ا -
د هلذه الداللة هو اإلمام العز بن عبد -  .− رمحه اهللا–السالم  أقدم من قعّ
–أكثر من توسع يف هذه الداللة من املفرسين هو اإلمام حممد بن جرير الطربي  -

 .− رمحه اهللا
ذ احلافظ ابن كثري  - السياق القرآين أصالً من أصول التفسري, وطبَّق  − رمحه اهللا–اختّ

 .ليا من خالل تفسريهذلك عم
 :منها: أن لداللة السياق القرآين أثار كثرية -

 .ترجيح وتضعيف بعض القراءات −١
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 .توجيه القراءات −٢
 .نقد بعض الروايات املرفوعة −٣
 .نقد بعض اإلرسائيليات −٤
 .املعنىبيان  −٥
 .بيان املراد من املشرتك اللفظي −٦
 .تضمني املعاين −٧
 .حتديد املعنى املراد من حروف املعاين −٨
 .يد مرجع الضمريحتد −٩

 .بيان احلذف وتقديره − ١٠
 .القول بالتقديم والتأخري أو رده − ١١
 .ترجيح وتضعيف بعض أسباب النزول − ١٢
إظهار مناسبة كلامت ومجل وآيات ومقاطع وسور القرآن  − ١٣

 .الكريم
 .توجيه املتشابه اللفظي − ١٤
 .دفع إهيام اإلشكال يف القرآن الكريم − ١٥
 .إثبات النسخ أو عدمه − ١٦
 .ن القرآن الكريمبيان املكي واملدين م − ١٧
 .حسن الوقف واالبتداء − ١٨
 .الرتجيح و التضعيف بني األقوال − ١٩

 
 :وأبرز ما أويص به إخواين الباحثني يف جمال الدراسات القرآنية

سواء كانت يف داللة السياق أو غريها, فهي كفيلة  الدراسات التطبيقية عموماً  )١
 .بالفائدة وتكوين امللكة التفسريية عند الباحث
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 .السياق عىل أحد اآلثار السابقة بتوسع دراسة أثر )٢
 . دراسة أثر السياق يف بالغة القرآن الكريم )٣

جيعل القرآن العظيم وأن  يرزقنا العلم النافع, والعمل الصالح, ويف اخلتام أسأل اهللا أن  
, وأن جيعلـه حجـة ء أحزاننا, وذهاب مهومنا وغمومناربيع قلوبنا, ونور صدورنا, وجال

 .نه ويل ذلك والقادر عليهإ. لنا ال علينا
 

 .وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد, وعىل آله وصحبه أمجعني
 
 

 عبد الرمحن عبد اهللا رسور املطريي
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  فهرس اآليـــــــــــات

  فهرس األحـــــــاديث
  فهرس اآلثـــــــــــار
  فهرس األعــــــــالم

  فهرس املصادر واملراجع
  فهرس احملتويات
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  ــــــاتـــــــــــــرس اآليـــــهــــــفـ
@ @

 رقم اآلية وأوهلا رقم اآلية
 الفاحتة

 
٦Y  X   W@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@QVR@ @

W  ^   ]  \  [@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QVRMRSX@ @

 البقرة
 

R   K   J  IH  GF   E  D  C                                                                                                                               ٣١٧−٦@ @

QT@  °  ¯  ®   ¬  «NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@RQXMRUT@@@ @

RV@n  m  l  k  jNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NRUS  
RW x  w  v@NNNN  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUS@ @

SP@   E  D  C  B  ANNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYT@ @

SX ED  C  B  ANN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNQTV  
SY   V             U  TNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QTV@ @

TY@  E  D  C  B  A NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RXP@ @

UT@   b    a  `  _  ~NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RVU@ @

VU@  |  {  z  y   NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QTQ@ @

XP            v     u  t  s  r  qNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RRT@ @

XS@ «  ª  ©  ¨   §@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RVX@ @

YX@  p  o  n  m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNN@@@@@@@@@@@@@@RXS@@@@@@@@@@@ @

QPY@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SQP@@@@@ @

QRV@ Ë  Ê    É  È  ÇNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QWT@@@@@@@@@@ @
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QSV@  X  W   V  U  T  SZ  Y@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@QYT@@ @

QUU@  S  R  Q  PNNNN                                                                                                                                                                                       RPU  
QUV  `       _  ^    b  aNNNN@ @@@@@@@@@@@@RPU@@ @

QUX  z  y  x  w  v   u                                                               @ @@@@@@@@XW@@ @

QVT@   F  E  D  C  B  ANNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RWS@@ @

RQW  b    a    `  _  ^@NNNN                                                                                                                                                     SQR@ @

RQX@  ¤   £  ¢  ¡  �@@@@@@@@@@@NNN@@@@@@@@@@@@@TV@ @

RRX@j     i  h        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRS@ @

RRY@  z  y   xw  vNNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQ@ @

RSP   Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQ@ @

RVY@  º¹  ¸  ¶  µNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSYMRYX@ @

RWV@   yx  w  v  u   tNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RWP@ @

@W@  l  k  j  i    h   gNNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQUMSQU آل عمران @

QR@         f  e  d   gNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRRMQSU@ @

QU@  ´  ³²  ±   °  ¯   ®@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNQTP@ @

SP@  F  E  D  C  B  AčNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RWQ@ @

YQ@  ¹  ¸   ¶  µ        ´  ³  ²NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@RPQ@ @

QQS    ¤  £  ¢  ¡  �N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQT@ @

QUY@  ON  M  L   K  J  I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNQPUMRPR@ @

@S@  y  x  w  v  u  tNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QSR النساء @

V@ »  º  ¹   ¸   ¶@@@@@@@@@@@@NN@@@@@@@@@@@@@@@@@SSP@ @
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RU@v  u  t  s  rNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SRS@ @

SP@  w   v  u    t  sNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS@ @@ @

SR   t  s  r  q  p  oNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYS@ @

WT@    ¾  ½  ¼  »  ºNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRRMQSU@ @

XR@      p    o  nm  l  kNNN@ @@@@@@@@@@QQS@ @

QPU@ ¼  »     º  ¹  ¸ NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@TYMRPY@ @

QTQ@@ E  D  C  B  A@@@@@@@@@@NNN@@@@@@@@@@XU@ @

QUW  c  b  a  `   NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QUU  
QUX     l  k  ji  h  g  f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NN@@@@@QUU@ @

QUY@   v  u   t  s  r  q  pNN@@@@@@@@@@@@@@@QUTMQUU@ @

@@@@@@QW@j  i  h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@SQT املائدة @

RR ±  °  ¯  ®  ¬  «@@@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYV@ @

ST@  u   t  s  r  q  pNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RVR@ @

SW@   E  D  C  B  A@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNN@@@@@@@@@@XV@ @

TV@  F  E   D  C  B  A@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNN@@@@QXR@ @

TW@  dc  b  a  `  _  ^   ]NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXR@ @

VP@   d j  i  h   g  f  e NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QTR@ @

WS@ a  `  _  ~  }  |  {@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@SQT@@@@ @

YX@  {  z  y  x  w  v@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@QRT@ @

@UX@  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «NNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYU األنعام @

VR@q  p  o  n  m  l@NNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXQ@ @



 

 
٣٤٦ 

XT@  `  _  ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNQUW@ @

XU@|{  z  y  x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNQUW@ @

YQ@   T  S  R  Q  P        NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QWXMRUQ@ @

YV[  Z  Y      X  W@NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QSWMRQT@ @

QRX@  {   z  y  x@@@@@@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSW@ @

QUQ    ¦  ¥  ¤  £    ¢NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RXU@ @

QUT@a  `  _  ~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNQWX@ @

QUU@s  r    q  p    NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QWX@@ @

@US@T  S  R  Q  PO   N  M  L                                                                                           RQUMSQU األعراف @

XX@   G  F  E  D  C  BNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYP@ @

YP@@       k  j        i  h   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNYQMRXY@ @

QPU    JI  H  G  F  E  D  C  B  ANNN@@@@@@@@@@@@@@@RQW@ @

QUY@  ¸  ¶»  º  ¹NN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQS@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

QXR@_    ~        }  |     NNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@RUV@@ @

QXS@j  i   h  gf  e                                                                                                                                                                                   RUV  
  QXT x  w  v  u    tNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUV@ @

QXW@  Ä   Ã  Â  ÁNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUU@ @

QYP@   c  b  a  @NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RXYMRUVMRYV@ @

QYQt  s  r  q  p  o    u   N@@@@@@@@@@@@@@@@@@RXYMRUVMRYV@ @

QYR}  |  {  z  y  x  wN                                                                           RUV  
QYS £  ¢  ¡  �NN                                                                                                                                                                                                          RUV@@@@@@@@@@@@@@@ 
QYWO  N  M  LNN                                                                                                                                                                                                 RUW  
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QYX    ]\  [     Z  Y  X  W NN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUW@@@@@@@@@@@ @

@ األنفال

RW@ Z  Y  X   W  V  U@@@@@@@@@@@@@@@NNNNN@@@@@@@QTX@@ @

UX@q  p      o  n  m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@SPU@@@@ @

UY@      ¡  �  ~  }@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@SPU@ @

VP  «  ª  ©  ¨@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNSPU@ @

VQ    Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   NNN@@@@@@@@@@@RUXMSPTMSPU@ @

VR      E  D  C  B  ANNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUX@ @

VT@  j  i   h  g  f NNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUX@ @

VU@   q  p  o  NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRRMQSUMRUXMRVP@@ @

VV   o  n   m  l                                                                            @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRRMQSUMRUX@ @

@U@@ {    z  y  x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@SPQ التوبة @

RX@  Q  P  O                                                                                                                  @@@@@@@@@@@QSR@ @

RY@ p  o   n  m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNSPQ@@M@SPT@ @

UU@  FE  D  C  B  ANNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@RTT@ @

@R@ J   I  H    L  K@NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUR يونس @

TW@a  `   _NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQS@ @

@X@       y  x  w  v  u@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNRQR هود @

TS@   ®  ¬  «   ª  ©  ¨NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYW@@@ @

VY@¨  §  ¦  ¥                                                                                                                                                                         RTS            
WP½  ¼  »  º   ¹                                                                                                                                                                                                         RTS@@@@@@@ @

WQ     Ï   Î  Í                                                                                                                                                                              RTS 



 

 
٣٤٨ 

XW@  y   x  w  vNNNN@@@@@@@@@@@@@YRMRVWMRXYMRYP@ @

YT@  ¥  ¤  £    ¢  ¡NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@RVVMRXYMRYP@ @

QQT@    |  {  z  yNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XSMQTW@ @

@ @

@R  ~  }   |  {  z  yN@@@@@@@@@@@@@QRYMRRY يوسف @

QY g  f   e  d  c@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNRSP@@ @

RP@  {  z   y  x  wNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@RRY@ @

SV@¨  §  ¦  ¥NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQUMSQV@ @

TU@R  Q  P  O  N  M  L  K@@@@@@@@@@@@@@@NNNNRQS@@@@@@@@ @

UP@  ~  }|      {  z  yNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RPY@@ @

UQ@ µ   ´  ¹  ¸  ¶@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNQPYMRPXMSRT@ @

 UR   Ù  Ø  ×   Ö   Õ      NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QPWMQPXMSRT@ @

US@G  F  ED  C  B NNN@@@@@@@@@@@@@@N@@@QPW@MQPXMQPYMSRT@ @

UT@    X    W  V  U  T ZNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SRV@ @

YY   o  n  m  l   kNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RTU@ @

QPP@  }  |  {  zNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQU@MSQU@ @

  @@RP Y  X    W  V  U  T  SNNN@@@@@@@@@@@@@@QPV الرعد  
RQ   b  a   `  _  ^  ]  \  [NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@QPV  
RR          n   m  l  k  j  iNNN@@@@@@@@@@@@@@QPV  
RS   b  a  `   _  ~  }NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QPV@ @

@@U@ª   ©  ¨NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RXP إبراهيم @

V@Q   P  O  NNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@RXP  @@ @
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Y@}  |   {  z  y  x   NNNNN@@@@@@@@@@@@@@RXR@@@@@@ @

@@@RU                ®  ¬  «NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYQ النحل @

SV@  h  g  f  e  dNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

TT@  U  TS  R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNUP@ @

TY@x  w  v     u  t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNTX@ @

VT  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNUP@ @

VX  e  i      h  g          f NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SRY@ @

VY@j  i      h  g          f  e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNSRY@ @

XY@  T  S             R  Q  P  O@NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@RVX@@@@@@@ @

QRP@  X         W    V  UNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQS@ @

@@@@@Q    D  C  B  ANNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SRV اإلرساء @

QU «ª  ©  ¨  §  ¦  NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYQ@@ @

RS@  j  i  h  g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNRRU@ @

RV@  Ä   Ã  Â  Á  ÀNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@QXY@ @

SQ@on  m  l   k  j@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RXU@ @

TP@ W   V  U@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS@ @

VP@ `  ^  ]  \  [  Z  Y@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@SRW@@ @

WW@  W  U  T  S   R  Q  P@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNRQX@ @

XX@P  O  N  M   L  NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUY@@ @

YTµ  ´  ³  ²  ±@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNRUR@@ @

  YU Æ  Å          Ä  Ã  Â@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNN@@@@@@@@@RUR@ @
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@ @TT@ Í  Ì   Ë  ÊÉ  È    Ç  Æ N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXQ الكهف  @

YW@  ñ  ð  ï  î  í      NN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXV@@@  
  ٢٧٦ @@@@@@@@@@@@@@@@QV      h  g  f   e  d  c NNNN مريم
@RU   «  ª  ©  ¨   §@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNQWY طه @

RV   °  ¯  ®@@@@@@NN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QWY@ @

RW  µ   ´  ³  ²                                            ....١٧٩@ @

RX  ¹  ¸   @@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QWY@ @

RY     ¿  ¾  ½  ¼  »                                            ...١٧٩ @ @

SP Â   Á@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNQWY@@@@@@@@@@@@@@@@ @

SQ   Æ  Å  Ä@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNQWY@ @

SR    Ê  É  È@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNQWY@ @

SS         Î   Í    Ì                                                   ....١٧٩@ @

ST       Ñ  Ð                                ....                      ١٧٩ 
SU     Ö    Õ   Ô  Ó@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNQWY@ @

SV@  Û  Ú   Ù  Ø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNQWY@ @

SY@  M   L  K  J  I  HNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QUR@@@@@@@@@ @

QRY     o  n          m  lNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RTQ@@@@@@@@@@ @

@SV@ E  D    C  B  A@@@@@@@@@@@@@@@@NNNRWT األنبياء @

SW@  WV  U     T  S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNRWT@ @

SX    a      `  _  ^  ]@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@RUVMRWT@ @

@WW   |      {  z  y                                                                                                                                                                    RQX@ @
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QPT@       [  Z  Y  X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNSW@ @

@RU@         M  L  K  @NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RRP@MRXS احلج @

SY@   C  B  A     NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SQP@@@@@@ @

TP@  P  O  N  M       @NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ISQPMSQQH@ @

WP@   w  v  u  t  s  r  qNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS@ @

WW@h  g  f  e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNQTP@ @

@QR  i   h  g  f  e@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNN@@@QYQ املؤمنون @

QS@  q  p  o  n  m@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYQ@ @

QT@w  v  u   t@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYQ@@@ @

RP@  b  a   `  _  ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@RRP@ @

VP@  E  D  C  B  A@NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@WXMQWQ@ @

VQ@ P  O  N  M  L@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@WYMQWS@ @

@@@@@@@SV@   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNSQW النور @

SW@    F  E  D  C  B  A@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNSQW@ @

UX@       �   ~    }  |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNNN@@SPV@ @

@@RV@|N    `_  ~  }NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXQ الفرقان @

@@@@RS@R  Q  P  O  N  MN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQS القصص @

TX@     p  o  n  m  l  k@NNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@QWV@ @

@QS   ±°  ¯   ®  ¬  «NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYQ العنكبوت @

 ١٣٥−١٢٣        .                                                                      }  Q   الروم
R    ~  }                                                       ....١٣٦– ١٢٣ 
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S    ¤  £  ¢  ¡                                                     .١٣٦−١٢٣ 
T    ¯  ®¬  «ª   NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRSMQSV@ @

@QT    j  i  h  g fN@@@@@@@@@@@@@@@@@@NQRU لقامن @

@A Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNN@@@@@@@@@SQW   السجدة  @

@R F  E  D  C@@@@@@@@@@@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SQW@@@@ @

QT  h  g  f  e  d  c@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RRW@  
@SP   Â  Á  À  ¿  ¾  ½NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS األحزاب @

VW@  t      s  r  qNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS@ @

@@@@@@@@@@@QU@@  E  D   C        B  ANNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RPS سبأ           @

@@@QX@   ¹  ¸   ¶NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYQ فاطر @

RX@ ©  ¨  §  ¦NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RT@ @

TQ@  hg  f  e   d  c  b    aNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYW@ @

            ٣٣٢....                                      QS    F  E  D  C  B  A يس    
QT    N  M  L  K  J           ....                             ٣٣٢              
QU V     ]  \  [  Z  Y  X  W                                 ....٣٣٢  
QV  k    j         i  h  g  f                                     ....٣٣٢      

 QW  q  p  o  n  m                                         ....٣٣٢     
  

@UW c  b   a  `  _@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQT الصافات @

  B  A QRW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQT@@@ @

QRU¾  ½  ¼@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNQRS@ @
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QUX@      W  V  U  T@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNQQS@ @

@RT@~}   |  {  z  y   x   wN@@@@@@@@@@@@@@@@@@IRQWMRQXH ص @

RY@   f  e  d  c  bNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VMQQXMQUQ@ @

@Q  g  f  e  d@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNQRU الزمر @

@TR@   p  o  n     mN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RRP فصلت @

الشور W    h   g  f   e  dNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQP@ @

QX@  gf   e   d  c  b  a NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUV@@@@@@@@@

@RS@   G  F  E  D  C  B  A@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNRQS الزخرف @

UW@  «  ª   ©  ¨  §  ¦ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNRSQ@ @

UX   ²  ± ¶µ   ´  ³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNRSQ@@@@ @

UY@Ç  Æ    Å  Ä  Ã@@@@@@@@@@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSQ@@@@@@@@@@ @

VP    Ñ  Ð  Ï  Î@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSQ@@@ @

VQF  E  D  C  B  A@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSQ@ @

VS[  Z  Y  X  W  V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNRSR@ @

VT@  m  l      k  j  i@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSR@@@@@@@@ @

VU@y  xw  v  u  t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNRSR@ @

@TY@N }    |  {        z  yNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YR الدخان @

@@SU@¿   ¾              ½  ¼    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNRRV األحقاف  @

@RT@  f  e   d   c  b  aNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VMQQW حممد @

@@@@@@@TT   }|  {   z  y  x@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS ق @

@@@@QU@ o   n  m  l  kNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QVT الذاريات @
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QV   ut  s  r  qNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QVT@ @

@@@@S@    N  M   L  KNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXU النجم @

T@  T   S    R  Q  PNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXU@ @

TX@  T   S   R  QN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QSQ@ @

@QW@@t  s  r     q  p  o  n    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QVX القمر @

@@@@@SU@     s  r   q@@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSS الواقعة @

SV@v   u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               RSS@@@@@@@@ @

SW  y  x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSS@ @

SX@  |  {@@@@@@@@@@@@@@@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSS@ @

TQ «     ª  ©  ¨  §    .                                                      ٢٧٧   
@RQ@ ë  êé  è  ç  æ  å NN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRRMQSU املجادلة  @

@X@¥  ¤  £  ¢@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNSQV احلرش  @

Y»  º  ¹  ¸@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNSQV@@ @

QP  A D  C  B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNSQV@@@@@@@@@@@@@@

  QP@       s  r  q   p  oNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RPW الصف
QQ       ~  }  |  {NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RPW@ @

QT@             Ñ  Ð  Ï  ÎNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQX@ @

@V@  °  ¯  ®  ¬  «NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYU التحريم @

@@@@@@@@T@k l    m n @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS القلم @

@Q@       �@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NRXT احلاقة @

R@      £  ¢@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NRXT@ @
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RT ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QVU@ @

@RV@Ã  Â     Á     À  ¿  ¾  ½NN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYV نوح    @

  QP  c  b  a  `  _  ~   }NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@RQP املزمل
  QQ  j  i  h  g   f  e@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQP@ @

@QU  ¦   ¥  ¤    £  ¢   ¡NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQP  
@U@      Ø  ×  Ö     Õ   ÔNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RRQ اإلنسان @

V@     E  D  C  B  AN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQXMRRQ@ @

@@TR@@   Ï  Î  Í  Ì  ËNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUV النازعات  @

@QW  c     b  a                                                                                                                                                                                                                                                                      QSWMRQT التكوير @

@RR@  ½  ¼  »@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SQV الفجر @

@Q@    h     g  fN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QSWMRQT الليل @

R@ k  j      lN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QSWMRQT@ @

@Q     bN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QSW@MRQT الضحى @

R     f  e  dN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QSWMRQT@ @
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  اديثــــرس األحـــهـــف
@ @

 رقم الصفحة ثـديـــــــــــاحلـ
 ١٦٨  .أسأل اهللا معافاته ومغفرته

 ٣٣٠ ...اسقه عسالً 
 ١٨٥− ٥٠ هأال وإين أوتيت القرآن ومثله مع

ا ستون وطوله آدم خلق تعاىل اهللا إن  ١٩٦  .......ذراعً



 

 
٣٥٧ 

 ١٧٢  .أن رسول اهللا كذلك كان يقرؤها
 ١٨٦  .....السد ليحفرون ومأجوج يأجوج إن

 ١٢٠  لث القرآنإهنا لتعدل ث
 ١٩٣  ....بلغوا عني ولو آية, وحدثوا عن

 ٥٠ بِمَ حتكم?
تمت,   ١٩٢ ª  ©  ¨  §z  }هبا خُ

 ١٩٠ .فاطمة فأعطاها فدك −صىل اهللا عليه وسلم–دعا رسول اهللا 
 ١٨٧  !...اقرتب قد رش من للعرب ويل ,اهللا إال إله ال

بوهم, وقولوا قوا أهل الكتاب وال تكذِّ  ١٩٤ .:..ال تصدَّ
د ال سَ  ٢٩٣  ......رجل: اثنتني يف إال حَ
هُ  ,ال ْ  إِنَّ لْ  ملَ قُ ا يَ مً وْ ن يَ ر مِ هْ  ٢٠١ "......الدَّ
 ٢٩٥  ....يوم العقبة: ما لقيت منهم أشد وكان قومك, من لقيتُ  لقد

 ١٤٧− ٨٣ للناس كافة
 ١٤٧− ٨٣  ملن عمل هبا من أمتي

 ٥١ التأويل وعلمه الدين يف فقهه اللهم
 )٨٠− ٧٩( ...أمل تسمعوا ما قال لقامن. ك, إنام هو الرشكليس ذل

 ٢٩٢  ....آدم ابن عىل كان إال ظلام نفس قتلت ما
 ٢٤٦ ...من آو حمدثاً 

 ٢٩٢  .....من له كان هد إىل دعا من
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@القائل رـــــاألثـــــــــــ @
@رقم الصفحة @



 

 
٣٥٩ 

  ـــارــــــــــــــــــــــرس اآلثــــــهــــــفــ
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــالمـــــــــــــــــــــرس األعـــــهــــــف

 ٢٩٩ طالببن أيب  عيل .....أتعرف الناسخ واملنسوخ ?
 ٨٥ بن أيب طالب عيل .... !أدنه! أدنه

 ٨٧ ة عائش .....بئسام قلت يا بن أختي
 ١٧٢ عائشة .....عاصم بأيب مرحباً 

َّ حاصة, وهي لكم عامة  ١٤٧ كعب بن عجرة .نزلت يفِ
 ٣٠٨ عبداهللا بن مسعود .....سورة أنزلت ما غريه إله ال الذي واهللا
 ٣٠٨ بن أيب طالب عيل .... لمتع وقد إال آية نزلت ما واهللا

 ٨٦ عباس عبد اهللا بن ........وحيك اقرأ ما فوقها هذه للكفار



 

 
٣٦٠ 

اج جَّ  ٢٠٢−١٣٢ إبراهيم بن الرسي بن سهل الزَّ
باط البقاعيإبراهيم بن عمر ب  ٢٧٨−٢٦٢ .ن حسن الرُ

 ٢٨٨−١٢٥− ١١٧−٩٦−٨٣ .إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطبي
 ١٩٨ إبراهيم بن يزيد النخعي
 ١٦٨ .−ريض اهللا عنه–أيبّ بن كعب األنصاري

  .املبارك بن حممد الشيباين  اجلرزي = ابن األثري 
 ٢٨٦−٢٨٤−٢٨٢−٢٧٩−٢٦٢ .الغرناطي أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي

أمحد بـن عبـد احللـيم بـن عبـد السـالم ابـن تيميـة 
 .احلراين

١٢١−١٢٠−١١٨−١٠٧−٩٤−٨٥−٧٦−٤٨−
١٥٦−١٥٠−١٤٨−١٣٧−١٣٦−١٣٤−١٣٠−

٣٢٦−٣٢٥−٢٨٨−٢٥٠−٢٢١−٢١٧ 
 ١٢٠ .أمحد بن عمر بن رسيج البغدادي الشافعي

ار  ١٨٩−١٨٨ .أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البرصي البزّ
 ١٢٣−٧٢−٦٠ زكريا بن حبيب الرازي القزوينيأمحد بن فارس بن 

 ١٦٩−١٤٩ .أمحد بن حممد بن إسامعيل املرادي النحاس
 ٢٩٤ .أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي

 ٣١٥−٣١٤ .أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد
 ١٧٠ .أمحد بن حييى بن زيد بن يسار الشيباين البغدادي

 ١٨٧−١٨٦−١٧١ أمحل بن حنبل الشيباين
  .حممد بن أمحد األزهري اهلروي= ألزهريا

  .حممد بن إسحاق بن يسار= ابن إسحاق
 ١٠٩ .إرسائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين

 ١٧١ .إسامعيل بن أمية املكي
 ٦١ .إسامعيل بن محاد اجلوهري

ي دِّ −٣٠١−٢٨٥−٢٥٤−٢٤٥−١٧٨−١٥١−١١١ .إسامعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة السُّ
٣٢٥ 



 

 
٣٦١ 

 ١٧٢ .إسامعيل بن مسلم املكي
  حممود بن عبداهللا احلسيني األلويس= اآللويس 
  .حممد بن القاسم بن حممد األنباري=  األنباري

 ١٥٣ .أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي
  .حممد بن إسامعيل البخاري= البخاري
أمحـد بـن عمـرو بـن عبـد اخلـالق البرصـي =البزار
ار  .البزّ

 

  .حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء=  البغوي
ــاعي ــاط = البق ب ــن حســن الرُ ــن عمــر ب ــراهيم ب إب
 .البقاعي

 

 ٣٧−٣٦−٣٥ .−ريض اهللا عنه–أبو بكر الصديق 
  .عبد الرمحن بن جاد اهللا البناين املغريب= البناين

  . عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي= البيضاوي
  .سى الرتمذيحممد بن عي= الرتمذي

ــة يميَّ أمحــد بــن عبــداحلليم بــن عبدالســالم =ابــن تَ
 .احلراين

 

  .أمحد بن حييى بن زيد بن يسار الشيباين= ثعلب
 ١٩٢−١٩١ .جابر بن يزيد اجلعفي

  .عبد القاهر بن عبد الرمحن  اجلرجاين= اجلرجاين 
  .حممد بن جرير بن يزيد الطربي  =ابن جرير

  .د بن أمحد بن جزي الكلبيحمم= ابن جزي الكلبي 
  .حممد بن إبراهيم بن مجاعة= ابن مجاعة

 ١٣٦ مجال الدين بن حممد سعيد القاسمي
 ١٩٨ .−ريض اهللا عنه–جندب البجيل 
  .عبد الرمحن بن عيل بن حممد القريش  = ابن اجلوزي



 

 
٣٦٢ 

  .إسامعيل بن محاد اجلوهري= اجلوهري
  .يوسفعبد امللك بن عبد اهللا بن = اجلويني

عبد الـرمحن بـن حممـد بـن إدريـس = ابن أيب حاتم 
 .الرازي

 

  .حممد بن إدريس احلنظيل الرازي= أبو حاتم الرازي
  .موسى بن مسعود النهدي= أبو حذيفة
  .حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم=  ابن حزم

 ٢٢٢ .احلسن بن قاسم بن عبد اهللا بن عيل املرادي
 ٧١ .املغريب املرصي األزهريحسن بن حممد العطار 
−٣٠٤−٢٩٣−٢٤٥−٢٤٤−٢٣١−١٧٧−١١٠ .احلسن بن يسار البرصي

٣٢٥ 
 ١٣١ .احلرضمي بن الحق

 ١١٤ .−ريض اهللا عنهام–حفصة بنت عمر أم املؤمنني 
 ١٩٠ .محيد بن محاد بن أيب اخلوار

حممد بن يوسـف بـن عـيل بـن = أبو حيّان األندليس
 .يوسف بن حيان األندليس

 

حممـد بـن عبـد اهللا األصـبهاين  = طيب اإلسكايفاخل
 .الرازي

 

 ١٧٢ أبو خلف موىل بني مجح
  .حممد بن عيل بن وهب القشريي=  دقيق العيدابن 

 ٣٠١−٢٥٤ .الربيع بن أنس
 ١٧٧ .أبو رزين

فَيع بن مهران الرياحي موالهم البرصي  ٣٠١ رُ
أمحـد بـن إبـراهيم بـن الـزبري = ابن الزبري الغرناطي

 .الغرناطي لثقفيا
 

اج= الزجاج جَّ   إبراهيم بن الرسي بن سهل الزَّ



 

 
٣٦٣ 

  .حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش=  الزركيش
 ٢٨١−٢٧٩ .زكريا بن حممد األنصاري

  .حممود بن عمر بن حممد الزخمرشي= الزخمرشي
  .عبد الرمحن بن زيد بن أسلم=  ابن زيد

 ٣٠٤−١٣٢ مزيد بن أسلم القريش العدوي مواله
 ١٩٢−١٩١ .−ريض اهللا عنه–زيد بن ثابت األنصاري 

 ١٨٧ .−ريض اهللا عنها–زينب بنت جحش أم املؤمنني 
ي= السدي دِّ   .إسامعيل بن عبد الرمحن السُّ

  .أمحد بن عمر بن رسيج البغدادي= ابن رسيج
  .عبدالرمحن بن نارص بن عبداهللا السعدي= السعدي

  .حممد بن مصطفى العامديحممد بن = أبو السعود 
 ٣٣٠−١٩٠ .−ريض اهللا عنه–أبو سعيد اخلدري 

 ٣٠٦−٢٦٠ .سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي القريش
بَريْ   ٣٢٥−٢٦٠−٢٣١−١٧٧−١١٠ .سعيد بن جُ
 ١٣٢−١٢٣ .سفيان بن عيينة

ك بن حرب بن أوس بن خالد الذهيل البكري امَ  ٣٢٥−١٠٩ .سِ
  .د اجلبار السمعاينمنصور بن حممد عب= السمعاين
  .عمرو بن عثامن بن قنرب=  سيبويه

  .عبد الرمحن بن الكامل أيب بكر بن حممد =السيوطي 
  .إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطبي= الشاطبي 
  .حممد بن إدريس بن العباس الشافعي= الشافعي 

عبـد الـرمحن بـن إسـامعيل بـن  =أبو شامة املقديس
 .ملقديسإبراهيم بن عثامن ا

 

 ١٤٢ .شبل بن عبّاد املكي
  .حممد األمني بن حممد املختار اجلكني = الشنقيطي 



 

 
٣٦٤ 

  .حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا= الشوكاين 
 ١٩١ .شيبان بن عبد الرمحن التميمي موالهم البرصي

 ١٧١ .صخر بن جويرية
 ٣٢٥−٣١١−٢٩٣−٢٣٠−١٧٨−١١٠ .الضحاك بن مزاحم اهلاليل

  حممد الطاهر بن عاشور= بن عاشور الطاهر 
  .أمحد بن حممد بن سالمة= الطّحاوي

 ٢٩٥−١٧٢−١١٥−١١٤−٨٨−٨٧−٧٩−٧٨ .−ريض اهللا عنها–عائشة أم املؤمنني 
  .عمر بن عيل بن عادل احلنبيل=  ابن عادل احلنبيل
 ١٧٨ .عاصم اجلحدري

فَيع بن مهران الرياحي موالهم= أبو العالية   .رُ
 ١٩١ .رشاحيل الشعبيعامر بن 

 ١٨٩ .عبّاد بن يعقوب الرواجني
  .−ريض اهللا عنهام–عبد اهللا بن عباس = ابن عباس

عبد احلق بن غالب بن عبد امللك بن عطية املحـاريب 
 الغرناطي 

٢٠٦−٢٠٢−١٧٩−١٦٥−١٥٧−١٥٤−١٣٩−
٢٦٥−٢٤٢−٢٤١−٢٣٧−٢١٩ 

عبد الرمحن بن أمحد بـن احلسـن بـن بنـدار العجـيل 
 .الرازي

١٦٦ 

عبد الرمحن بن إسامعيل بـن إبـراهيم املقـديس, أبـو 
 .شامة

١٦٧ 

 ٧١ .عبد الرمحن بن جاد اهللا البناين املغريب
 ٢٤٣−١٧٤−١٢٧ .عبد الرمحن بن زيد بن أسلم

 ٣٠٢−٢٩٩−٢٤٢ .ابن اجلوزيعبد الرمحن بن عيل بن حممد القريش 
 ٢٦٣−٢٤٠−٢٣٩−٢٢٩−٢٢٤−١٥٧−١٥٣ .عبد الرمحن بن الكامل أيب بكر بن حممد السيوطي
ابن  .عبد الرمحن بن حممد بن إدريس احلنظيل الرازي

 أيب حاتم الرازي
٣٢٥−١٩٥−١٩١−١٤١−١٠٨ 

 ١٥٧−٩٩−٧٠ .عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهللا السعدي



 

 
٣٦٥ 

 ٣٣٥− ٢٣٥−١٦٢− ١٥٩−٩٥−٩٢ .عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي
 ٢٦١−١٦٣ .جاينعبد القاهر بن عبد الرمحن اجلر

 ٣٢٥−١١٠ .عبد اهللا بن أيب اهلذيل العنزي
 ١٤٢ .عبد اهللا بن أيب نجيح يسار املكي
 ٢٤١ .عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي

−١٨٠−١٧٧−١٣٦−١٢٣−١٠٩−٨٦−٥٢−٥١ −ريض اهللا عنهام–عبد اهللا بن عباس 
٢٨٥−٢٥٩−٢٥٥−٢٥٤−٢٥١−٢٣٩−٢٣٠−
٣٢٥−٣٢٤−٣١١−٣٠٤−٣٠١−٢٩٨−٢٩٣ 

 ٢٣٢ .اهللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاويعبد 
 ٢٥١ .عبد اهللا بن كثري

عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد اهللا اإلســكندراين 
 .النكزاوي

٣١٣ 

−٢٥٤−١٩٨−١٩٧−١٤٧−٨٣−٧٩−٥١−٤٨ .−ريض اهللا عنه–عبد اهللا بن مسعود 
٣٠٨−٢٥٥ 

 ٨٩ .عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري
 ٢٢٧−٢٢٦−٢٢٥−١٦١ .د بن هشام األنصاريعبد اهللا بن يوسف بن أمح

 ٩٠ .عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويني
 ١٨٩ .عبدُ بن محيد
 ١٧٢ .عبيد بن عمري

عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد األموي موالهم, 
 أبو عمرو الداين

١٥٠ 

حممد بن عبد اهللا بن حممـد بـن عبـداهللا = ابن العريب
 .املعافري

 

 ٨٨−٨٧ .زبري بن العوامعروة بن ال
 عبد العزيز بن عبد السالم بـن = العز بن عبد السالم



 

 
٣٦٦ 

 .أيب القاسم السلمي
 ٢٩٣ عطاء بن أيب رباح أسلم املكي
 ٣٠٤ .عطاء بن أيب مسلم اخلراساين

  .حسن بن حممد العطار املغريب املرصي= العطار
  عبد احلق بن غالب بن عطية الغرناطي = ابن عطية 

 ٣١١−١٩٠−١٧٧ .بن سعد العويفعطية 
ان بن مسلم بن عبد اهللا الباهيل  ١٧١ .عفّ

 ٣٢٥−٣٠٤−١٧٨−١٥١−١١٠−١٠٩−٥٢ .عكرمة موىل ابن عباس
 ٣٠٨− ٢٩٩−٨٦−٨٥ .−ريض اهللا عنه–عيل بن أيب طالب 
 ٣٠١−٢٩٣−١٧٧ .عيل بن أيب طلحة

 ٢٤٩ .عيل بن أمحد بن حممد الواحدي
 ٣٢٥−١٠٧ .البرصي الشافعي عيل بن حممد بن حبيب املاوردي

 ٢٦٠−٣٧−٣٦−٣٥ .−ريض اهللا عنه–عمر بن اخلطاب 
 ١٥٧−١٤٥ .عمر بن عيل بن عادل احلنبيل الدمشقي

  عثامن بن سعيد بن عثامن= أبو عمرو الداين 
 ٢١١−٩٣ املشهور بسيبويهبن قنرب  عمرو بن عثامن

  .عطية بن سعد العويف= العويف
  .س بن زكريا الرازيأمحد بن فار= ابن فارس 

  .حممد بن عمر بن احلسني القريش= الفخر الرازي
عبدالرمحن بن أمحد بن احلسـن = أبو الفضل الرازي

 العجيل الرازي
 

 ١٩٠ .فضيل بن مرزوق
ــادي ــريوز آب ــد =الف ــن حمم ــوب ب ــن يعق ــد ب حمم

 .الشريازي
 

 ٦١ القاسم بن سالم األزدي موالهم, أبو عبيد



 

 
٣٦٧ 

  ين بن حممد سعيد بن قاسممجال الد= القاسمي
−٢٤٤−٢٣١−٢٣٠−١٧٨−١٧٧−١١٠−٥٢ .قتادة بن دعامة السدويس

٣١١−٣٠٤−٣٠٢−٣٠١−٢٨٥−٢٥٤−٢٤٥−
٣٢٥ 

  .عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري = ابن قتيبة
  .حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري= القرطبي 
  .حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي= ابن القيم 

  .حممود بن محزة بن نرص= ماينالكر
ريب اهلمداين= أبو كريب    .حممد بن العالء بن كُ

  .كعب بن ماتع احلمريي اليامين= كعب األحبار
 ١٤٧ .−ريض اهللا عنه–كعب بن عجرة 

 ١٩٨−١٩٧−١٨٨−١٨٧ .كعب بن ماتع احلمريي اليامين
  .أيوب بن موسى احلسيني القريمي = الكفوي
 ١٨٦ .نيالقزوي هابن ماج
  .عيل بن حممد بن حبيب= املاوردي

 ٦٢−٦٠ املبارك بن حممد بن حممد اجلرزي املشهور بابن األثري
  .أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد= ابن جماهد 

−٢٣٠−١٧٧−١٤٣−١٤٢−١٢٣−١٠٩−٥١ جماهد بن جرب
٣١٤−٣١١−٣٠٥−٣٠٤−٢٥٩−٢٥٨−٢٥١−

٣٣٠−٣٢٩−٣٢٥−٣١٥ 
−١٣٦−١٣٥−١٢٥−١٢٢−١٢١−١١١−٧٧ .تار اجلكني الشنقيطيحممد األمني بن حممد املخ

٢٣٣−١٥٧−١٥٤−١٥١−١٤٦−١٤١−١٣٧−
٢٩٢ 

 ١٩٥ .حممد الباقر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
 ٢٤١−٢٠٦−٩١ .حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي
−٢٢٨−١٦٠−١٣٦−١٢٤−١٢٢−١١٩−١١٨ .حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور



 

 
٣٦٨ 

٢٧٥−٢٧٤−٢٧١−٢٣٧−٢٣٦−٢٣٥−٢٣٤−
٣٢٦ 

 ٢٨١−٢٧٩ .حممد بن إبراهيم بن مجاعة
حممد بن أيب بكر بن أيـوب الزرعـي, الشـهري بـابن 

 .القيم
١٢٤−١٢١−١١٩−١١٤−٩٥−٧٧−٦٩−٦٨−

١٦٣−١٤٠−١٣٤ 
 ٦١ .حممد بن أمحد األزهري اهلروي الشافعي

 ٢٥٣−٢٠٦−١٥٧−١١٣ .حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري القرطبي
 ٢٤٢−١٦٠−١٥٧−١٥٤−١٥٠−١٤١−٩٦ .حممد بن أمحد بن حممد بن جزي الكلبي

 ١٩٥−١٩١−١٤١ .حممد بن إدريس احلنظيل, أبو حاتم الرازي
−٢١١−١٣٢−١٢٩−٩٣−٨٩−٧٨−٦٧−٦٤ .حممد بن إدريس بن العباس الشافعي

٣٣٥ 
 ٢٥٩−٢٣١ .حممد بن إسحاق بن يسار القريش املطلبي موالهم

 ٣٢٩−١٩٤−١٨٨−٨٠ .إسامعيل البخاريحممد بن 
ريب اهلمداين  ٣٢٥−١٠٨ .حممد بن العالء بن كُ

 ٩٠ .حممد بن القاسم بن حممد بن بشار األنباري
−١٧٠−١٦٠−١٥٦−١٥٢−١٤١−٩٧−٧٠−٢٨ .حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش

٣١٣−٢٧٠−٢٣٥−٢٢٤−٢٢٣ 
−١٤٢−١٣٩−١٣٦−١٣١−١٣٠−١١٣−١٠٨ .حممد بن جرير بن يزيد بن كثري اآلميل الطربي

١٥٩−١٥٨−١٥٧−١٥٥−١٥٤−١٤٩−١٤٧−
٢٠٦−٢٠٣−١٩٨−١٩٧−١٧٨−١٦٥−١٦٤−
٢٤٥−٢٤٤−٢٤١−٢٣٧−٢٣٦−٢٣٠−٢١٩−
٢٩٩−٢٥٥−٢٥٤−٢٥٢−٢٥١−٢٤٧−٢٤٦−

٣٣٥−٣٢٥−٣٠٥−٣٠٢ 
 ٢٩٣ .حممد بن سريين

ــرازي, اخلطيــب  ــد اهللا األصــبهاين ال حممــد بــن عب
 .األسكايف

٢٨٦−٢٧٩ 



 

 
٣٦٩ 

, أبـو بن عبداهللا املعـافري حممد بن عبد اهللا بن حممد
 .بكر ابن العريب

٣٠٥−٢٦١−١٤٤ 

 ٢٣٣−٢٢٨−٢١٩ .حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين
, ابن دقيق حممد بن عيل بن وهب بن مطيع القشريي

 .العيد
٢٥٠−٩٤−٦٨ 

, حممد بن عمر بن احلسني البكـري التيمـي القـريش
 .الفخر الرازي

٢٦٩−٢٦١−١٥٩−١٥٧−١٥٠−١٤٠ 

 ١٨٧ .حممد بن عيسى الرتمذي
, الشـهري حممد بن حممد بن مصطفى العامدي احلنفي

 .بأيب السعود
٢٣٣ 

 ٦٢ .حممد بن مكرم بن عيل بن منظور األنصاري
 حممد بن يعقوب بـن حممـد بـن إبـراهيم الشـريازي

 .الفريوز آبادي
٢٩٨ 

, الشـهري حممد بن يوسف بن عيل بن حيان األندليس
 .يسبأيب حيان األندل

٢٢٧−٢٠٥−١٦٠−١٥٧−١٥٤−١٤٥−٨٢−
٣٢٦−٢٤٢−٢٤١−٢٢٩ 

 ٩٨ .حممد رشيد رضا
 ١١٢−١٠٦ .حممد عبد اهللا دراز

 ٣٠٢−١٥٦ .حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم
 ٢٨١−٢٧٩ .حممود بن محزة بن نرص الكرماين
 ٢٣٣−٢٢٧ لويسحممود بن عبداهللا احلسيني اآل

− ٢٢٦−٢٢٥− ٢٠٦−١٥٤− ١٥٢−٦٧−٦٢ .حممود بن عمر بن حممد الزخمرشي
٣٠٦−٢٦٦−٢٣٢−٢٢٧ 

 ٥٢ .مرسوق بن األجدع
  .−ريض اهللا عنه–عبد اهللا بن مسعود = ابن مسعود 

اج النيسابوري  ٣٢٩−٢٩٦−٢١٣−١٨٨−٨٠ .مسلم بن احلجّ
 ١٧٧−٨٩ .مسلم بن يسار



 

 
٣٧٠ 

 ١٩٢−١٩١−٥٠ .−ريض اهللا عنه–معاذ بن جبل األنصاري 
ُّوش بن حمم  ٣٠٩−٣٠٣−٣٠٢−١٤٥ .د بن خمتار القييسمكي بن أيب طالب محَ

 ٢٤١−٢٣٢ .منصور بن حممد عبد اجلبار السمعاين التميمي
  .حممد بن مكرم بن منظور األنصاري = ابن منظور

 ١٤١ .موسى بن مسعود النهدي
 ٨٦ .نافع بن األزرق

  .عبد اهللا بن أيب نجيح يسار املكي= ابن أيب نجيح 
  .سامعيل النحاسأمحد بن حممد بن إ =النحاس
  عبد اهللا بن أمحد بن حممود= النسفي

ـــزاوي ـــداهللا =النك ـــن عب ـــد ب ـــن حمم ـــداهللا ب عب
 .اإلسكندراين

 

 ٣٠٢ .هبة اهللا بن سالمة الرضير
  عبد اهللا بن أيب اهلذيل العنزي =ابن أيب اهلذيل 

 ١٨٩−١٨٨−١٨٧−١٨٦ .−ريض اهللا عنه−أبو هريرة 
بن يوسف بـن أمحـد عبد اهللا =  ابن هشام األنصاري
 .ابن هشام األنصاري

 

  .عيل بن أمحد بن حممد الواحدي= الواحدي
 ٣٢٥−١٠٨ .وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤايس

 ٩٨ .ويل اهللا الدهلوي
 ٢٤٤−٢٤٣ .وهب بن منبه اليامين
  .زكريا بن حممد األنصاري= أبو حييى األنصاري

 ١٩٠−١٨٩ أبو حييى التيمي
 ٣٣٠ .نصاريحييى بن سعيد األ

 ١١٤ حييى بن سالم بن أيب ثعلبة البرصي



 

 
٣٧١ 

  واملراجع املصادرفهرس 
 

 .القرآن الكريم )١

ه للطبع ووضع فهارسه )٢ عبد اجلبّـار زكـار, : أبجد العلوم, لصديق حسن خان القنوجي, أعدّ
بــريوت, مصــورة مــن منشــورات وزارة الثقافــة واإلرشــاد القــومي −دار الكتــب العلميــة

 .م١٩٧٨السورية, 

إلتقـــان يف علـــوم القرآن,لإلمـــام جـــالل الـــدين عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر ا )٣
−هـ١٤٠٨ بريوت,−املكتبة العرصية ,حممد أبو الفضل إبراهيم: ,حتقيق٩١١/طي,تالسيو
١٩٨٨. 

: أبجد العلوم الويش املرقوم يف بيان أحوال العلوم, لصديق بن حسن خان القنوجي, حتقيـق )٤
 .م١٩٧٨بريوت, −يةعبد اجلبار زكار, دار الكتب العلم

دار  ,سـليامن بـن حممـد الـدبيخيكتور دلل  ,أحاديث العقيدة املتوهم أشكاهلا يف الصحيحني )٥
 .هـ١٤٢٧ ,الطبعة األوىل ,الرياض−املنهاج

 .بريوت−عيل حممد البجاوي, دار اجليل: أحكام القرآن, أليب بكر ابن العريب, حتقيق )٦

, رياضال −الفنيسان, دار اشبيليا ود بن عبداهللاسعللدكتور ف املفرسين أسبابه وآثاره , اختال )٧
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨ ,الطبعة  األوىل

 −رشف بـن حممـود بـن عقلـه الكنـاين, دار النفـائسألنائية عند األصـوليني , االستث األدلة )٨
 .٢٠٠٥−١٤٢٥ ,األردن, الطبعة األوىل



 

 
٣٧٢ 

ي, دار إحيـاء الـرتاث إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم, أليب السعود حممد العامد )٩
 .م١٩٩٠−هـ١٤١١بريوت, الطبعة الثانية, −العريب

 ,عبدالرحيم حممود :حتقيق ,اراهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمرشيجل ,أساس البالغة )١٠
 .بريوت −دار املعرفة 

يعقـوب , دار ابـن خاطر حممود حممد للدكتور طأ يف التفسري دراسة تأصيلية , أسباب اخل )١١
 . ١٤٢٥ ,, الطبعة األوىلمامدال −اجلوزي

السيد أمحد صـقر, دار القبلـة : أسباب النزول, أليب احلسن عيل بن أمحد الواحدي, حتقيق )١٢
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤للثقافة اإلسالمية, الطبعة الثانية, 

 حممـد أبـو شـهبه, دار اجلليـل,للـدكتور واملوضوعات يف كتـب التفسـري,  اإلرسائيليات )١٣
١٤٢٥ −٢٠٠٥. 

إلجياز يف بعض أنواع املجاز, لعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السـلمي, اإلشارة إىل ا )١٤
−هــ١٤٠٨رمزي سـعد الـدين دمشـقية, دار البشـائر اإلسـالمية, الطبعـة األوىل, : اعتناء
١٩٨٧. 

أرشف بن صالح العرشـي السـلفي,  :جيرختحمد صالح بن عثيمني,ملأصول يف التفسري,  )١٥
 .االسكندرية –دار االيامن 

وزارة نرشـ  و الفضـل إبـراهيم,حتقيـق حممـد أبـ ملحمد بن القاسـم األنبـاري, داد,األض )١٦
 .م١٩٨٦, , الطبعة الثانيةيةالكويت اإلعالم

 ,مشهور حسن سـلامن:حتقيق إبراهيم بن موسى الشاطبي,االعتصام, لإلمام أيب إسحاق  )١٧
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١ الطبعة األوىل ,املنامة −لتوحيددار ا



 

 
٣٧٣ 

ــاقالين بكــر حممــد الطيــبيب القــرآن, أل إعجــاز )١٨ الســيد أمحــد صــقر, دار  :,  حتقيــقالب
 .الطبعة اخلامسة, مرص −املعارف  

 :حتقيـقأمحـد بـن خالويـة,  يب عبـد اهللا احلسـني بـنألالقراءات السبع وعللهـا,  إعراب )١٩
−١٤١٣ ,القــاهرة, الطبعــة األوىل −مكتبــة اخلــانجي  الرمحن بــن ســليامن العثمــني,عبــد.د

١٩٩٢. 

−زهري غازي زاهـد, دار عـامل الكتـب. د: ألمحد بن حممد النحاس, حتقيقإعراب القرآن  )٢٠
 .١٩٨٩−هـ١٤٠٩بريوت, الطبعة الثالثة, 

 .م١٩٩٢بريوت, الطبعة العارشة, −األعالم, خلري الدين الزركيل, دار العلم للماليني )٢١

مشـهور حسـن سـلامن, : عن رب العاملني, ملحمد ابن قيم اجلوزية, حتقيق إعالم املوقعني )٢٢
 .هـ١٤٢٣الدمام, الطبعة األوىل, −ار ابن اجلوزيد

فرانـز : اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل التأريخ, ملحمد بن عبد الـرمحن السـخاوي, حتقيـق )٢٣
−هــ١٤٠٧بريوت, الطبعة األوىل, −صالح أمحد العيل, مؤسسة الرسالة. د: روزنثال, ترمجة

 .م١٩٨٦

عني به حممد بن إبـراهيم احلمـد,  ر,أغراض السور يف تفسريالتحرير والتنوير البن عاشو )٢٤
 .٢٠٠٧−١٤٢٨ ,, الطبعة األوىلرياضال –دار ابن خزيمة 

ابـن تيميـة, ألمحـد بـن عبـد احللـيم اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم,  )٢٥
−١٤١٩ ة,, الطبعة السادسـرياضال –نارص بن عبد الكريم العقل, دار العاصمة . د :حتقيق
١٩٩٨. 

مسـعود الـرمحن خـان كتوردلل, فاته ومنهجه يف كتابه التاريخثري سريته ومؤلاإلمام ابن ك )٢٦
 .١٩٩٩−١٤٢٠ ,لبنان, الطبعة األوىل−الندوي, دار ابن كثري  



 

 
٣٧٤ 

أليب البقـاء عبـداهللا  ,إمالء ما من به الرمحن يف وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القـرآن )٢٧
−١٣٩٩ ,الطبعـة األوىل , بـريوت  −دار الكتـب العلميـة , لعكربيابن عبداهللا  بن احلسن 

١٩٧٩. 

إنباء الغمر بأبناء العمريف التاريخ, ألمحد بن عيل بن حجر, طبع دائـرة املعـارف العثامنيـة  )٢٨
  .م١٩٦٧−هـ١٣٨٧الطبعة األوىل,  اهلند,−بحيدرآباد

عبد اهللا عمر البارودي, دار : األنساب, لعبد الكريم بن حممد بن منصور السمعاين, حتقيق )٢٩
 .م١٩٩٨بريوت, الطبعة األوىل, −الفكر

أنوار التنزيل وأرسار التأويل املعروف بتفسري البيضاوي, لعبد اهللا بـن عمـر البيضـاوي,  )٣٠
−هــ١٤١٨حممد عبد الرمحن املرعشيل, دار إحيـاء الـرتاث العـريب, الطبعـة األوىل, : تقديم
 .م١٩٩٨

أمحـد . يسـ, حتقيـق دلناسخ القرآن ومنسوخه, أيب حممد مكي بن أيب طالب القي اإليضاح )٣١
−١٤١٠, الطبعـة الثانيـةريـاضال−اإلسالميةحممد بن سعود  اإلمامحسن فرحات, جامعة 

١٩٩٠. 

أمحد حممـد شـاكر,  الشيخ: رشحبن كثري, الاحلديث  ث حلثيث رشح اختصار علومعالبا )٣٢
 ,ة, الطبعة الثانيرياضال –دمشق, ودارالسالم  –بديع السيد اللحام , دار الفيحاء . عني به د
١٩٩٧−١٤١٧. 

حمود بن أيب احلسن بن احلسـني النيسـابوري ربهان يف معاين مشكالت القرآن , ملباهر ال )٣٣
 .مكة –سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي, جامعة أم القر  :حتقيقالغزنوي,   



 

 
٣٧٥ 

عيل حممد  :قحتقي ,بن حممد بن أمحد بن ابراهيم السمرقنديالليث نرص أليب  ,بحر العلوم )٣٤
−دار الكتـب العلميـة ,زكريـا عبداحلميـد النـوين, ود عبـد املوجـود دأمحوعادل  ,معوض
 .١٩٩٣ – ١٤١٣ ,الطبعة األوىل, بريوت

الشيخ عبد القادر عبد اهللا  قيقحتلزركيش, حمد بن هبادر االبحر املحيط يف أصول الفقه, مل )٣٥
 الكويـت, الطبعـة–ن اإلسـالمية وعمر األشقر, وزارة األوقـاف والشـؤ. العاين وراجعة د

 .١٩٩٢−١٤٢٣ ,الثانية

. عادل عبد املوجود, وعيل حممـد معـوض, د: البحر املحيط, أليب حيّان األندليس, حتقيق )٣٦
بـريوت, الطبعـة −أمحـد النجـويل اجلمـل, دار الكتـب العلميـة. زكريا عبد املجيد النوين, د

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣األوىل, 

 ن بـن سـليامن الرومـي,عبد الـرمح فهد بنللدكتور  بحوث يف أصول التفسري ومناهجه, )٣٧
 .هـ١٤٢٤الطبعة السابعة

 −حممد حسـني الـذهبي, دار احلـديثللدكتور علوم التفسري والفقه والدعوة,  بحوث يف )٣٨
 . ٢٠٠٥−١٤٢٦ األوىل, القاهر, الطبعة

األردن,  −اإلبـراهيم, دار عـامر إبـراهيموسـى ملبحوث منهجية يف علوم القرآن الكريم,  )٣٩
 .١٩٩٦ −١٤١٦ ,الطبعة الثانية

يرس السيد  :جيرختق ويوثتو مجع ,بدائع التفسري اجلامع لتفسري األمام ابن القيم اجلوزية )٤٠
 .١٩٩٣− ١٤١٤ ,الطبعة األوىل الدمام,−دار ابن اجلوزي ,حممد

, حممـد العمـرانعيل  :حتقيق , بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزيةحمد بن أيب , ملدائع الفوائدب )٤١
 .هـ١٤٢٧ ,لطبعة الثانيةا ,مكة املكرمة−دار عامل الفوائد



 

 
٣٧٦ 

−ةدار املعرف ,السيد حممد ييرس :انتقاء وحتقيق ,قيم اجلوزيةبن البدائع يف علوم القرآن ال )٤٢
 .٢٠٠٣− ١٤٢٤ ,الطبعة األوىل ,بريوت

 .بريوت−البداية والنهاية, إلسامعيل بن عمر بن كثري, مكتبة املعارف )٤٣

حسـني . د: عيل الشوكاين, حتقيقالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, ملحمد بن  )٤٤
بـريوت, الطبعـة األوىل, −دمشـق, ودار الفكـر املعـارص−ابن عبد اهللا العمـري, دار الفكـر

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩

سعيد بن .د :حتقيقاهيم بن الزبري الغرناطي, محد بن إبرهان يف تناسب سور القرآن, ألالرب )٤٥
 هـ١٤٢٨ ,الطبعة األوىل ,دمامال−ن اجلوزيدار اب مجعة الفالح,

راء حممـود بـن محـزة الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا  فيـه احلجـة والبيـان , لتـاج القـ )٤٦
 . القاهرة − د القادر أمحد عطا , دار الفضيلةعب :حتقيقالكرماين, 

حممد أبو الفضل إبـراهيم, دار : , حتقيقلزركيشحمد بن هبادر امل ,الربهان يف علوم القرآن )٤٧
 .هـ١٣٩١بريوت, −املعرفة

, د يعقوب الفـريوز آبـاديجد الدين حمممل, التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ويذ بصائر )٤٨
 .بريوت –املكتبة العلمية 

حممد : بغية الوعاة يف طبقات اللغوين والنحاة, جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي, حتقيق )٤٩
 .هـ١٣٨٤أبو الفضل إبراهيم, مطبعة البايب احللبي, الطبعة األوىل, 

حممـد : يف تراجم أئمة النحـو واللغـة, ملحمـد بـن يعقـوب الفريوزآبـادي, حتقيـق البلغة )٥٠
الكويت, −املرصي, نرش مركز املخطوطات والبحوث التابع جلمعية إحياء الرتاث اإلسالمي

 .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل, 



 

 
٣٧٧ 

 طه عبد احلميد طه,.د :حتقيق أليب الربكات ابن األنباري, البيان يف غريب إعراب القرآن, )٥١
 .مصطفى السقاو

جمموعة مـن : تاج العروس من جواهر القاموس, ملحمد مرتىض احلسيني الزبيدي, حتقيق )٥٢
 .الباحثني, نرش وزارة اإلعالم الكويتية

, لصديق بـن حسـن خـان القنـوجي, جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول التاج املكلل من )٥٣
 .١٩٩٥ −١٤١٦ ,الرياض, الطبعة األوىل−مكتبة دار السالم

عمـر . د: خ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم, ملحمـد بـن أمحـد الـذهبي, حتقيـقتاري )٥٤
 م١٩٨٧−هـ١٤٠٧بريوت, الطبعة األوىل, −عبدالسالم تدمري, دار الكتاب العريب

, بـريوت–دار الكتب العلميـة حممد بن جرير الطربي,  يب جعفرمم وامللوك, ألاألتاريخ  )٥٥
 .١٩٨٧−١٤٠٧األوىل,  الطبعة

 .يب جعفر حممد بن جرير الطربيمم وامللوك, ألألاتاريخ = ربيتاريخ الط  

 .بريوت−تاريخ بغداد, ألمحد بن عيل, أبو بكر اخلطيب البغدادي, دار الكتب العلمية )٥٦

−السيد هاشـم النـدوي, دار الفكـر: التاريخ الكبري, ملحمد بن إسامعيل البخاري, حتقيق )٥٧
 .بريوت

, رشحه ونرشه السيد أمحد صقر, املكتبة قتيبة نباعبد اهللا بن مسلم تأويل مشكل القرآن, ل )٥٨
 .١٩٨١ −١٤٠١ ,بريوت , الطبعة الثالثة–العلمية 

نزهة القلوب يف : وهبامشه ,أمحد بن ابراهيم املهايمي عيل بنل ,ري املنانالرمحن وتيس تبصري )٥٩
 ١٤٠٣ ,الطبعة الثانيـة ,بريوت−الكتبعامل دار  ,أليب عيل السجستاين ,تفسري غريب القرآن

−١٩٨٣. 



 

 
٣٧٨ 

الكتـب دار  لـرمحن أيب بكـر السـيوطي, الل الـدين عبـد اجلـ لتحبري يف علوم التفسـري,ا )٦٠
 .١٩٨٨−١٤٠٨, بريوت , الطبعة األوىل –العلمية

حســن . د: التــذييل والتكميــل يف رشح كتــاب التســهيل, أليب حيــان األندليســ, حتقيــق )٦١
 . م١٩٩٨−هـ١٤١٩دمشق, الطبعة األوىل, −هنداوي, دار القلم

الطبعـة  بـريوت, –عبد اهللا بـن يوسـف اجلـديع, مؤسسـة الريـان لرير علوم احلديث, حت )٦٢
 .٢٠٠٣ – ١٤٢٤ ,األوىل

بـريوت, الطبعـة األوىل, −التحرير والتنوير, ملحمد الطاهر بن عاشور, مؤسسـة التـاريخ )٦٣
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠

–يحـاء ي الـدين عبـد احلميـد, دار الفحمحمد ملالتحفة السنية برشح مقدمة اآلجرومية,  )٦٤

 .١٩٩٧ −١٤١٧ ,الثانية ةالرياض, الطبع –دار السالم ودمشق, 

حتفة الطالب بمعرفة أحاديث خمترص ابن احلاجب, إلسامعيل بن عمـر بـن كثـري القـريش  )٦٥
مكـة املكرمـة, الطبعـة −عبد الغني بن محيد بن حممود الكبييس, دار حـراء: الدمشقي, حتقيق

 .هـ١٤٠٦األوىل, 

−ضري, مكتبة املنهاجاهللا اخل الكريم بن عبد عبد كتوردلل ,النخبةحتقيق الرغبة يف توضيح  )٦٦
 .١٤٢٦ ,الطبعة األوىل الرياض,

 .بريوت, الطبعة األوىل−تذكرة احلفاظ, ملحمد بن أمحد الذهبي, دار الكتب العلمية )٦٧

أيمـن  :حتقيـق ,غلبـول املقـرئبن م عطاهر بن عبداملن التذكرة يف القراءات الثامن, لإلمام )٦٨
 ,السـعودية, الطبعـة األوىل –ة لتحفـيظ القـرآن الكـريم يـد, طبع اجلامعة اخلريرشدي سوي

١٩٩١ −١٤١٢. 



 

 
٣٧٩ 

دار  ,محـد بـن عـيل بـن حجـر العسـقالينأل ,رجال األئمة األربعـةبزوائد تعجيل املنفعة  )٦٩
 .بريوت −الكتاب العريب

 انصـالح بـن فـوز.د :تعليـق ,قـيم اجلوزيـةبـن الالتعليق املخترص عىل القصيده النونية  )٧٠
 .٢٠٠٤− ١٤٢٤ ,وىلالطبعة األ الرياض,−, دار العاصمةالفوزان

روح املعاين يف تفسري القـرآن العظـيم والسـبع املثـاين, لشـهاب الـدين = تفسري اآللويس  
 .اآللويس البغدادي  حممود 

 .أنوار التنزيل وأرسار التأويل, لعبد اهللا بن عمر البيضاوي= تفسري البيضاوي   

جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أليب جعفر حممد بـن جريـر = طربيتفسري ابن جرير ال  
 .الطربي  

 .ن بن عيل بن حممد اجلوزيعبد الرمحلالتفسري,  زاد املسري يف علم =تفسري ابن اجلوزي   

 .البحر املحيط, أليب حيّان األندليس =تفسري أيب حيان  

 .ر الرازيالتفسري الكبري أو مفاتيح الغيب, للفخ= تفسري الرازي   

جلـار  الكشاف عن حقائق التنزيل عيون األقاويل يف وجوه التأويـل, = تفسري الزخمرشي   
 زخمرشياهللا حممود ال  

إرشاد العقل السليم إىل مزايـا القـرآن الكـريم, أليب السـعود حممـد = تفسري أيب السعود   
 .العامدي  

أمحـد بـن ابـراهيم  بـن حممـد بـنالليـث نرصـ بحـر العلـوم أليب = تفسري السـمرقندي   
 .السمرقندي  

 .التحرير والتنوير, ملحمد الطاهر بن عاشور= تفسري ابن عاشور   



 

 
٣٨٠ 

 .تفسري القرآن لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين= تفسري عبد الرزاق الصنعاين   

سامي بـن حممـد السـالمة, دار : تفسري القرآن العظيم, إلسامعيل بن عمر بن كثري, حتقيق )٧١
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٢صدار الثاين, الطبعة األوىل, الرياض, اإل−طيبة

أسـعد حممـد الطيـب, : تفسري القرآن العظيم, لعبد الرمحن بن أيب حاتم الـرازي, حتقيـق )٧٢
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧مكة املكرمة, الطبعة األوىل, −مكتبة نزار الباز

نرشـ يف جملـة معهـد اإلمـام أمحـد الربيـدي, . تفسري القرآن بـالقرآن دراسـة تأصـيلية, د )٧٣
 .٢٠٠٦ −١٤٢٧العدد الثاين, لشاطبي للدراسات القرآنية, ا

ام الصنعاين, حتقيق )٧٤ مصـطفى مسـلم حممـد, مكتبـة . د: تفسري القرآن, لعبد الرزاق بن مهّ
 .هـ١٤١٠الرياض, الطبعة األوىل, −الرشد

يارس بن إبراهيم, وغنيم بن : تفسري القرآن, أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين, حتقيق )٧٥
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨الرياض, الطبعة األوىل,  −ن غنيم, دار الوطنعباس ب

     

بـريوت, −التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب, للفخـر الـرازي, دار إحيـاء الـرتاث العـريب )٧٦
 .الطبعة الثالثة

 .تفسري القرآن العظيم, إلسامعيل بن عمر بن كثري=تفسري ابن كثري   

 .بيب املاوردي البرصيالنكت والعيون لعيل بن ح= تفسري املاوردي  

 .أمحد بن ابراهيم املهايمي عيل بنل ,ري املنانالرمحن وتيس تبصري= تفسري املهايمي   

 .مدارك التنزيل وحقائق التأويل, لعبد اهللا بن أمحد النسفي= تفسري النسفي   

 .غرائب القرآن ورغائب الفرقان, للحسن القمي النيسابوري= تفسري النيسابوري   



 

 
٣٨١ 

 ة األوىل,, الطبعةالقاهر −سني الذهبي , دار احلديثحممد ح للدكتورملفرسون, التفسري وا )٧٧
 .م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٦

أبـو األشـبال صـغري أمحـد : تقريب التهذيب, ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين, حتقيـق )٧٨
 .هـ١٤١٦الرياض, الطبعة األوىل, −شاغف الباكستاين, دار العاصمة

وبذيلـه  ,عبدالرحيم بـن احلسـني العراقـيل ,الحالتقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الص )٧٩
الطبعـة , بريوت−دار احلديث ,للشيخ حممد راغب الطباخ ,املصباح عىل مقدمة ابن الصالح

 .١٩٨٤− ١٤٠٥ ,الثانية

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري, ألمحد بن عيل بـن حجـر العسـقالين,  )٨٠
−م, تصـوير دار املعرفـة١٩٦٤−هــ١٣٨٤ملـدين, السيد عبد اهللا هاشـم الـيامين ا: تصحيح
 .بريوت

تلخيص مستدرك احلاكم, ملحمد بن أمحد الذهبي, مطبوع هبامش املستدرك للحاكم, دار  )٨١
 .اهلند −بريوت, مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد −املعرفة

, دار رشف النـووي زكريا حميـي الـدين بـن سامء واللغات, لإلمام العالمة أيبهتذيب األ )٨٢
 .لبنان–الكتب العلمية 

بريوت, الطبعـة األوىل, −هتذيب التهذيب, ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين, دار الفكر )٨٣
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤

بشـار عـواد معـروف, مؤسسـة . د: , أليب احلجاج يوسـف املـزي, حتقيـقهتذيب الكامل )٨٤
 .م١٩٨٠−هـ١٤٠٠بريوت, الطبعة األوىل, −الرسالة

اوتـويرتزل, : القراءات السبع, أليب عمرو عثامن بـن سـعيد الـداين, تصـحيح التيسري يف )٨٥
 .م١٩٣٠طباعة مطبعة الدولة بإسطنبول جلمعية املسترشقني األملانية, 



 

 
٣٨٢ 

سـعد : تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان, لعبد الرمحن بن نارص السعدي, اعتنـاء )٨٦
 ).أربعة جملدات(هـ ١٤٢٢بعة األوىل, الدمام, الط−ابن فواز الصميل, دار ابن اجلوزي

, لعبد الرمحن بن نارص السعدي, طبع ونرش يف املنان يف خالصة تفسري القرآناللط تيسري )٨٧
 .٢٠٠١ −١٤٢٢ ,األوقاف السعودية, الطبعة األوىل الشؤون اإلسالمية و وزارة

غـدادي عبد الؤمن بن عبد احلـق البعد األصول ومعاقد الفصول, لتيسري الوصول إىل قوا )٨٨
, , الطبعـة الثانيـةدمامالـ −فوزن, دار ابـن اجلـوزيعبد اهللا بن صالح ال.د :, رشحاحلنبيل  

 .هـ١٤٢٧

اوتـو تريـزل, دار : التيسري يف القراءات السبع, أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين, حتقيـق )٨٩
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤بريوت, الطبعة الثانية, −الكتاب العريب

عبـد اهللا . د: رآن, أليب جعفر حممد بن جرير الطربي, حتقيقجامع البيان عن تأويل آي الق )٩٠
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤الرياض, الطبعة األوىل, −ابن عبد املحسن الرتكي, دار عامل الكتب

, جمموعـة رسـائل  عمـرو عـثامن بـن سـعيد الـداينيبأل ,جامع البيان يف القراءات السبع )٩١
 .٢٠٠٧−١٤٢٨ ,جامعة الشارقة, الطبعة األوىل نرشمعية, جا

 ,بشار عواد معـروف.د :قيقحت ,يمذرتلإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى ال الكبري, امعاجل )٩٢
 .١٩٩٨ ,الطبعة الثانية ,بريوت–دار الغرب اإلسالمي 

حمد بن أمحـد بـن مل ,وأحكام الفرقان ةبني ملا تضمنه من السناجلامع ألحكام القرآن  و امل )٩٣
, الطبعـة بريوت −سن الرتكي , مؤسسة الرسالةحعبد اهللا عبد امل.د :أيب بكر القرطبي, حتقيق

 .٢٠٠٦−١٤٢٧ ,األوىل



 

 
٣٨٣ 

رسـه حممـد بن تيمية خالل سبعة قـرون, مجعـه ووضـع فهااسالم اجلامع لسرية شيخ اإل )٩٤
, دار عامل الفوائد بكر عبد اهللا أبو زيد .د :رشاف وتقديمإعيل حممد العمران, و ,عزيز شمس

 .١٤٢٢ ,, الطبعة الثانيةمكة املكرمة –

. د: جامع املسانيد والسنن اهلـادي ألقـوم سـنن, إلسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري, حتقيـق )٩٥
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥بريوت, الطبعة األوىل, −عبداملعطي أمني قلعجي, دار الفكر

اجلرح والتعديل, لعبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس الـرازي, دار إحيـاء الـرتاث  )٩٦
 .هـ١٣٧١ م,١٩٥٢بريوت, الطبعة األوىل, −العريب

 :ر حفص بن عمر الـدوري, حتقيـقأليب عم ,−صىل اهللا عليه وسلم−جزء فيه قراءة النبي )٩٧
 .١٩٨٨−١٤٠٨,املدينة املنورة, الطبعة األوىل −حكمت بشري ياسني, مكتبة الدار.د

−زائد بن أمحد النشريي, دار عـامل الفوائـد: , ملحمد ابن قيم اجلوزية, حتقيقجالء األفهام )٩٨
 .هـ١٤٢٧لطبعة الثانية, مكة املكرمة, ا

. د: مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم, ملحمد بـن أيب اخلطـاب القـريش, حتقيـق )٩٩
الريـاض, الطبعـة  −حممد عيل اهلاشمي, نرشـ جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية

 .هـ١٩٧٩−هـ١٣٩٩األوىل,

 ,الطبعـة اخلامسـة بـريوت, –حامـد الغـزيل, دار اآلفـاق اجلديـدة  يبألجواهر القـرآن,  )١٠٠
١٩٨١−١٤٠١. 

 ,الطبعـة الثانيـة حممد بن قاسم احلنـبيل النجـدي, عبد الرمحن بنل, حاشية مقدمة التفسري )١٠١
١٩٩٠−١٤١٠. 

بــريوت, الطبعــة األوىل, −حاشــية مجــع اجلوامــع, حلســن العطــار, دار الكتــب العلميــة )١٠٢
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠



 

 
٣٨٤ 

−لةاح القارئ, مؤسسـة الرسـاالفت العزيز بن عبد عبد كتوردلل, حديث األحرف السبعة )١٠٣
 .٢٠٠٢−١٤٢٣ ,, الطبعة األوىل بريوت

حلية األولياء وطبقات األصفياء, أليب نعيم أمحـد بـن عبـد اهللا األصـبهاين, دار الكتـاب  )١٠٤
 .هـ١٤٠٥بريوت, الطبعة الرابعة, −العريب

ة اهللا الفـالح, مكتبـ حممـد بـن عبـد للـدكتور وكتابه تفسري القرآن العظيم, حياة ابن كثري )١٠٥
 .٢٠٠٤ – ١٤٢٥ ,السعودية , الطبعة األوىل −البيان

خلـود العمـوش, عـامل  للـدكتورةيف العالقة بني النص والسياق,  اخلطاب القرآين دراسة )١٠٦
−١٤٢٩ ,, الطبعــة األوىلاألردن −جــدارا للكتــاب العــامليو األردن, −الكتــب احلــديث

٢٠٠٨. 

إبراهيم شمس الـدين, : ي, حتقيقالدارس يف تاريخ املدارس, لعبد القادر بن حممد النعيم )١٠٧
 .هـ١٤١٠بريوت, الطبعة األوىل, −دار الكتب العلمية

الرمحن بن سليامن الرومي, الطبعة  فهد بن عبدللدكتور راسات يف علوم القرآن الكريم, د )١٠٨
 .٢٠٠٤−١٤٢٥ ,الثالثة عرشة

ين, حممد مصطفى أيـد. د :هـ, حتقيق٤٢٠سكايفخطيب األللوغرة التأويل ,  درة التنزيل )١٠٩
 ٢٠٠١ −١٤٢٢ ,مكة املكرمة, الطبعة األوىل –جامعة أم القر. 

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة, ألمحد بن عـيل بـن حجـر العسـقالين, جملـس دائـرة  )١١٠
 .م١٩٧٢−هـ١٣٩٢اهلند, الطبعة الثانية,  −املعارف العثامنية بحيدر أباد

حممـد عبـده, وحممـد : , تصحيحجاينعبد الرمحن اجلر القاهر دالئل اإلعجاز لإلمام عبد )١١١
 .هـ١٣٣١حممود الشنقيطي, وحممد رشيد رضا, مطبعة املنار, الطبعة الثانية, 



 

 
٣٨٥ 

نرشـ حممـد عبـد الـرمحن حممـد عـثامن, : دالئل النبوة, ألمحد بن احلسني البيهقي, حتقيـق )١١٢
−هــ١٣٨٩املدينـة املنـورة, الطبعـة األوىل, −عبداملحسن الكتبي صـاحب املكتبـة السـلفية

 .م١٩٦٩

مكـة  −, جامعـة أم القـريضيف اهللا الطلحـبن ردة اهللا بن ردة للدكتور داللة السياق,  )١١٣
 .هـ١٤٢٤ ,األوىل املكرمة, الطبعة 

عيسـى العنـزي, دراسة نظرية تطبيقية, لسعد بن مقبل بن  −داللة السياق عند األصوليني )١١٤
 .هـ١٤٢٨−١٤٢٧رسالة ماجستري غري مطبوعة مقدمة جلامعة أم القر للعام اجلامعي 

ــنقيطي )١١٥ ــة الش ــان للعالم ــواء البي ــري أض ــرآين يف تفس ــياق الق ــة الس ــد  ,دالل اليف ألمح
 .م٢٠٠٧األردنية, جامعة لل غري مطبوعة مقدمة ماجستريرسالة  ٢٠٠٧املطريي

 ةدراسـ ,−عليـه السـالم−داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسـى  )١١٦
الشتوي, رسالة ماجستري غري مطبوعـة مقدمـة  املعني وي بن عبدتشلفهد بن  ,تطبيقية نظرية

 .جلامعة أم القر بمكة املكرمة

خالـد يـارس :حتقيق,افظ بن أمحد احلكمي , حلصطالحدليل أرباب الفالح لتحقيق فن اال )١١٧
 .١٩٩٣−١٤١٤,الطبعة األوىل املدينة املنورة,−مكتبة الغرباء األثرية ,يددارقاسم ال

وزارة نرشـ حممد إقبال عروي , للدكتور  جيح بني األقاويل التفسريية,رتدور السياق يف ال )١١٨
 .١٤٢٨−٢٠٠٧ ,الكويتية, الطبعة األوىلوالشؤون اإلسالمية األوقاف 

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب, ألبراهيم بن عيل ابن فرحون املـالكي, دار  )١١٩
 .بريوت−الكتب العلمية

−هــ١٤٢٥بـريوت, −سـف شـكري بركـات, دار اجليـليو. د: ديوان األعشـى, رشح )١٢٠
 .م٢٠٠٥



 

 
٣٨٦ 

مطبـوع  ذيل تاريخ بغداد, ملحمد بن حممود بن احلسن البغـدادي, الشـهري بـابن النجـار, )١٢١
 .بريوت−دار الكتب العلمية بذيل تاريخ بغداد,

−ذيل تذكرة احلفاظ للذهبي, أليب املحاسن حممد بن عيل احلسـيني, دار الكتـب العلميـة )١٢٢
 .بريوت

عبـد الـرمحن . د: عىل طبقات احلنابلة, لإلمام عبد الرمحن بن رجب احلنبيل, حتقيقالذيل  )١٢٣
 .م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٥الرياض, الطبعة األوىل  −بن سليامن العثيمني, مكتبة العبيكان

ى ابن تيمية  )١٢٤ كافر, ملحمد بن أيب بكـر ) شيخ اإلسالم(الرد الوافر عىل من زعم بأنّ من سمّ
بـريوت, −زهري الشـاويش, املكتـب اإلسـالمي: شافعي, حتقيقابن نارص الدين الدمشقي ال

 .م١٩٩١−هـ١٤١١الطبعة الثالثة, 

 ).دون بيانات طبع(أمحد حممد شاكر : الرسالة, ملحمد بن إدريس الشافعي, حتقيق ورشح )١٢٥

روح املعاين يف تفسري القـرآن العظـيم والسـبع املثـاين, لشـهاب الـدين حممـود اآللـويس  )١٢٦
مرصـ, −بريوت, مصورة عن طبعة إدارة الطباعة املنريية−الرتاث العريبالبغدادي, دار إحياء 

 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥الطبعة الرابعة, 

ن بـن عـيل بـن حممـد اجلـوزي عبـد الـرمحالتفسري, لإلمـام أيب الفـرج  زاد املسري يف علم )١٢٧
 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧بريوت, الطبعة الرابعة, −, املكتب اإلسالميالقريش

−قههـا, ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين, مكتبـة املعـارفالسلسلة الصحيحة ويشء من ف )١٢٨
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥الرياض, 

−هــ١٤١٥الريـاض, −السلسلة الضعيفة, ملحمد نارص الدين األلباين, مكتبـة املعـارف )١٢٩
 .م١٩٩٥

 . لبنان −حممد فؤاد عبد الباقي, دار الكتب العلمية :, حتقيقالبن ماجه القزوينيسنن, ال )١٣٠



 

 
٣٨٧ 

عزت عبيد الـدعاس,  :قيقشعث السجستاين األزدي, حتبن األيب داود سليامن أل ,سننال )١٣١
 .١٩٩٧ −١٤١٨ األوىل , الطبعةبريوت−دار ابن حزم

,لسـعيد بـن دراسة نظرية تطبيقية ,احلديثة  العقليةالقرآن وأثره يف تفسري املدرسه السياق   )١٣٢
,٢٠٠٦−هـ١٤٢٧حممد الشهراين, رسالة دكتوراه غري مطبوعة مقدة جلامعة أم القر 

, رسـالة دكتـوراه غـري مطبوعـة بانصـبراهيم أإل ,يف تفسري القرآن الكريم وأثرهلسياق ا )١٣٣
 .٢٠٠٤− ٢٠٠٣الدار البيضاء,−مقدمة جلامعة احلسن الثاين

حمد مل ,البيان عن تأويل آي القرآن جيه املعنى يف تفسري الطربي جامعالسياق وأثره يف تو )١٣٤
العليا يف اللغـة العربيـة جلامعـة سـيدي , رسالة مقدمة للحصول عىل دبلوم الدراسات هدبع

 .١٩٩٩ – ١٩٩٨ املغرب, −حممد بن عبد اهللا

شعيب األرناؤوط وآخرون, مؤسسـة : حتقيقسري أعالم النبالء, ملحمد بن أمحد الذهبي,  )١٣٥
 .هـ١٤١٣بريوت, الطبعة التاسعة, −الرسالة

وعبـد احلفـيط  مصطفى السقا, وإبـراهيم األبيـاري,: السرية النبوية, البن هشام, حتقيق )١٣٦
−هــ١٣٧٥مرصـ, الطبعـة الثانيـة, −شلبي, مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبـي وأوالده

 .م١٩٥٥

عبـد القـادر : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, لعبد احلـي بـن أمحـد احلنـبيل, حتقيـق )١٣٧
 .هـ١٤٠٦دمشق, الطبعة األوىل, −األرناؤوط, وحممود األرناؤوط, دار ابن كثري

أرشف بن عبد املقصود, مكتبة دار : د, ملحمد بن صالح العثيمني, حتقيقرشح ملعة اإلعتقا )١٣٨
 . م١٩٩٥−هـ١٤١٥الرياض, الطبعة الثالثة, −الرياض, ومكتبة أضواء السلف−طربيّة

−شعيب األرناؤوط, مؤسسة الرسالة: رشح مشكل اآلثار, أليب جعفر الطحاوي, حتقيق )١٣٩
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥بريوت, الطبعة األوىل, 



 

 
٣٨٨ 

 ,صـالح العثيمـنيبـن شيخ حممـد رشح ال ة,شيخ اإلسالم ابن تيميلالتفسري  رشح مقدمة )١٤٠
 .١٤٢٦ ,الرياض−مدار الوطن

الطيـار, دار ابـن مساعد بن سـليامن . د: بن تيمية, رشحال ريرشح مقدمة يف أصول التفس )١٤١
 .١٤٢٨ ,, الطبعة الثانيةدمامال −اجلوزي

حممـد بـن عمـر سـامل  :رشح سـالم ابـن تيميـة,لشيخ اإل رشح مقدمة يف أصول التفسري )١٤٢
 .٢٠٠٦−١٤٢٧ ,, الطبعة األوىلمرص−بازمول, دار اإلمام أمحد بن حنبل

حـازم سـعيد . د :راسـةأمحد بن عامر املهدوي, حتقيق ود, لإلمام أيب العباس ةرشح اهلداي )١٤٣
 .١٩٩٥ −١٤١٦ األوىل الرياض, الطبعة –حيدر, مكتبة الرشد 

حاح, إلسامعيل بن محّـاد اجلـوهري,  )١٤٤ أمحـد عبـد الغفـور عطّـار, دار العلـم : حتقيـقالصّ
 .م١٩٩٠للماليني, الطبعة الرابعة, 

−شـعيب األرنـاؤوط, مؤسسـة الرسـالة: صحيح ابن حبان برتتيب ابـن بلبـان, حتقيـق )١٤٥
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤بريوت, الطبعة الثانية, 

, ريـاضال −دار السـالم سامعيل البخـاري اجلعفـي,إم حممد بن لإلما ,صحيح البخاري )١٤٦
 .١٩٩٩−١٤١٩ ,عة الثانيةالطب

 –مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسـابوري, دار السـالم  مامصحيح مسلم, لإل )١٤٧
 .١٩٩٨−١٤١٩ ,, الطبعة األوىلالرياض

حيـاة  , وعبـد الـرمحن الالدقـي  :وتعليـق ط, ضبيب الفرج ابن اجلوزيصفة الصفوة , أل )١٤٨
 .٢٠٠١ −١٤٢٢,ة, الطبعة الرابع بريوت –شيحا الالدقي, دار املعرفة 

−الضوء الالمع ألهل القرن التاسع, ملحمد بن عبد الرمحن السخاوي, دار مكتبـة احليـاة )١٤٩
 .بريوت



 

 
٣٨٩ 

بـريوت, الطبعـة −طبقات احلفاظ, لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي, دار الكتب العلمية )١٥٠
 .هـ١٤٠٣األوىل, 

الـرمحن بـن سـليامن  عبـد. د: طبقات احلنابلة, ملحمد بن أيب يعىل الفراء احلنـبيل, حتقيـق )١٥١
العثيمني, نرش األمانـة العامـة لإلحتفـال بمـرور مائـة عـام عـىل تأسـيس اململكـة العربيـة 

 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩السعودية, 

مرصـ, الطبعـة الثانيـة, −طبقات الشافعية الكرب, لتاج الدين بن عيل السبكي, دار هجر )١٥٢
 .هـ١٤١٣

بـريوت, الطبعـة األوىل, −الكتب طبقات الشافعية, ألمحد بن حممد ابن قايض شهبة, عامل )١٥٣
 .هـ١٤٠٧

 ,الطبعـة األوىل بـريوت,−دار الكتب العلميـة, د بن سالم اجلمحيطبقات الشعراء ملحم )١٥٤
١٩٨٢  – ١٤٠٢. 

سليامن بن صالح اخلـزي, مكتبـة . د: طبقات املفرسين, ألمحد بن حممد األدنه وي, حتقيق )١٥٥
 .م١٩٩٧−ـه١٤١٧املدينة املنورة, الطبعة األوىل, −العلوم واحلكم

جلنـة  :وضـبط ةراجعم هـ,٩٤٥/حمد بن عيل بن أمحد الداودي,تمل طبقات املفرسين , )١٥٦
−هــ١٤٠٣,الطبعـة األوىل بـريوت,−دار الكتـب العلميـة ,العلامء بـإرشاف النـارشمن   

 م١٩٨٣

 ةراجعـم ,لرمحن بـن أيب بكـر السـيوطيللحـافظ جـالل الـدين عبـدا طبقات املفرسين, )١٥٧
ــبط ــإ :وض ــامء ب ــن العل ــه م ــارش,جلن ــة رشاف الن ــب العربي ــريوت,−دار الكت ــة  ب الطبع
 .م١٩٨٣  −١٤٠٣,األوىل



 

 
٣٩٠ 

صالح الدين املنجد, نرش وزارة . د: العرب يف خرب من غرب, ملحمد بن أمحد الذهبي, حتقيق )١٥٨
 .١٩٨٤اإلعالم الكويتية, الطبعة الثانية, 

د أمـني, أمح: العقد الفريد, ألمحد بن حممد بن عبد ربه األندليس, ضبط وتصحيح ورشح )١٥٩
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣بريوت, −و أمحد الزين, و إبراهيم األبياري, دار الكتاب العريب

−هــ١٤٠٥بـريوت, −علل احلديث, لعبـد الـرمحن بـن أيب حـاتم الـرازي, دار املعرفـة )١٦٠
 .م١٩٨٥

األردن, –, عـامل الكتـب هـادي هنـرللـدكتور التطبيقي يف الـرتاث العـريب , علم الداللة  )١٦١
 .٢٠٠٨−١٤٢٩ ,األردن, الطبعة األوىل −يجدارا للكتاب العاملو

حممـد بـن عمـر بـن سـامل بـازمول, املكتبـة  للـدكتورعلم املناسبات يف السور واآليات,  )١٦٢
 .٢٠٠٢−١٤٢٢ ,مكة املكرمة, الطبعة األوىل –امللكية

الريـاض,  −علامء نجد خالل ثامنية قرون, لعبد اهللا بن عبد الرمحن البسـام, دار العاصـمة )١٦٣
 .هـ١٤١٩ الطبعة الثانية

أمحد حممد شاكر, سلسلة منشورات : عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري, اختصار وحتقيق )١٦٤
 .٣تراث اإلسالم, رقم 

برجسـرتارس, . ج: غاية النهاية يف طبقات القراء, ملحمد بن حممد ابن اجلزري, عني بنرشه )١٦٥
 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢بريوت, الطبعة الثالثة, −دار الكتب العلمية

: ورغائب الفرقان, لنظام الدين احلسن القمي النيسابوري, ضبط وختـريج غرائب القرآن )١٦٦
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦بريوت, الطبعة األوىل,  −زكريا عمريات, دار الكتب العلمية

مصـورة وت ريب−دار الكتاب العريب , أليب عبيد القاسم بن سالم املروي ,غريب احلديث )١٦٧
 .١٩٧٦ − ١٣٩٦ ,مطبوعات دائرة املعارف للعثامنيةعن 



 

 
٣٩١ 

عــيل حممــد : قيــقهللا حممــود بــن عمــر الزخمرشــي, حتار االفــائق يف غريــب احلــديث, جلــ )١٦٨
 .١٤١٤−١٩٩٣بريوت ,−حممد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر, والبجاوي  

 :حتقيـقد بن عيل بن حجـر العسـقالين , فتح الباري برشح صحح اإلمام البخاري, المح )١٦٩
     .مرص, الطبعة األوىل−لفية, املكتبة السباز بن عبد العزيز بن عبد اهللا

حممـد عـيل  :حتقيـقنصاري, كريا األزيب حييى ا يلتبس يف القرآن, ألفتح الرمحن بكشف م )١٧٠
 .١٩٨٣ −١٤٠٣ ,بريوت, الطبعة األوىل –الصابوين, دار القرآن الكريم 

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسـري, حممـد بـن عـيل بـن حممـد  )١٧١
عبـد الـرمحن . د: الريـاض, حتقيـق −املنصورة بمرصـ, ودار اخلـاين −دار الوفاء ين ,الشوكا
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨ نيةالطبعة الثا عمرية,

 :وحتقيـق ةدراسـ, الـرمحن السـخاوي حمد بـن عبـدمل ,لفية احلديثأفتح املغيث برشح  )١٧٢
 ,الريـاض−نهاجمكتبة دار امل ,محد بن عبداهللا آل فهيد.د, و اخلضرياهللا  عبدالكريم بن عبد.د

 .١٤٢٦,الطبعة األوىل

: الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان, ألمحد بـن عبـد احللـيم ابـن تيميـة, حتقيـق )١٧٣
 .هـ١٤١٤الرياض, الطبعة األوىل, −عبدالرمحن بن عبد الكريم اليحيى, دار طويق.د

الطبعـة  م,الـدما–دار ابـن اجلـوزي  ,الطياربن سليامن ساعد مل ,فصول يف أصول التفسري )١٧٤
 .١٩٩٩− ١٤٢٠ ,الثالثة

حمسـن , ومـروان العطيـة :ن سـالم اهلـروي, حتقيـقيب عبيد القاسم بـألفضائل القرآن ,  )١٧٥
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥لبنان, الطبعة الثانية −وفاء تقي الدين, دار ابن كثري, وخرابة  

مكتبـة  ,جربيـليوسـف عـثامن فضـل اهللا  :, حتقيـقالفريـايبيب جعفـر , ألفضائل القرآن )١٧٦
 .هـ ١٤٢٦−٢٠٠٥ ,,الطبعة الثالثة رياضال −رشدال



 

 
٣٩٢ 

 ,صالح بن فتحي: حتقيق لعبد الرمحن بن اجلوزي, ,فنون األفنان يف عجائب علوم القرآن )١٧٧
 .١٤٢٢−٢٠٠١,الطبعة األوىل ,مؤسسة الكتب الثقافية

عادل أمحد عبد املوجـود, وعـيل حممـد, : فوات الوفيات, ملحمد بن شاكر الكتبي, حتقيق )١٧٨
 .م٢٠٠٠بريوت, الطبعة األوىل, −العلميةدار الكتب 

 :ترمجـة واعتنـاء, اهللا أمحد بن عبد الـرحيم الـدهول ويلالكبري يف أصول التفسري, ل الفوز )١٧٩
 .١٩٨٨−١٤٠٨ ,سلامن احلسيني الندوي, دار البشائر االسالمية, الطبعة الثالثة

صـطفى حمد بن يعقـوب الفـريوز آبـادي, رشكـة مكتبـة ومطبعـة مملالقاموس املحيط,  )١٨٠
 .١٩٥٢−١٣٧١ ,مرص, الطبعة الثانية −البايب احللبي و أوالده  

عبد الرمحن بن إبـراهيم .د :حتقيق القطع واالستئناف, أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس, )١٨١
 م١٩٩٢−هـ١٤١٣,الطبعة األوىل الرياض,−توزيع دار عامل الكتب املطرودي,  

, دار القلم رمحن حسن حبنكة امليداين, عبد ال−وجل عز–قواعد التدبر األمثل لكتاب اهللا  )١٨٢
 .٢٠٠٤−١٤٢٥ ,دمشق, الطبعة الثالثة –

الريـاض, −, دار القاسـماحلـريبللدكتور حسني بـن عـيل ملفرسين, قواعد الرتجيح عند ا )١٨٣
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٧الطبعة األوىل, 

دار ابـن والقـاهرة ,  −خالد بن عثامن السبت, دار ابن عفان ,ودراسة قواعد التفسري مجعاً  )١٨٤
 .٢٠٠٥−١٤٢٦ ,الرياض, الطبعة األوىل–القيم 

: اعتنـاءالبن قـيم اجلوزيـة  ,)القصيدة النونية(الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية  )١٨٥
 .١٩٩٦− ١٤١٦ ,الطبعة األوىل الرياض,−دار ابن خزيمة ,عبداهللا بن حممد العمر

بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم  حمـد بـن أيب, ملللفرقـة الناجيـة نتصـارالكافية الشافية يف اال )١٨٦
عبـداهللا , وثامر بن حييى احلنينـي , وحممد بن عبدالرمحن العريفي :حتقيق وتعليق ,اجلوزية  



 

 
٣٩٣ 

الطبعـة  ,املكرمـةة مكـ−الفوائـدعـامل دار , حممد بن عـيل املسـاعد , وبن عبدالرمحن املنديل
 . ١٤٢٨ ,األوىل

عبـد اهللا :  بـابن األثـري, حتقيـقالكامل يف التاريخ, لعيل بن حممد بن حممد الشيباين الشهري )١٨٧
 .هـ١٤١٥بريوت, الطبعة الثانية, −القايض, دار الكتب العلمية

عبد السالم حممد هارون, مكتبة : الكتاب, لسيبويه عمرو بن عثامن بن قنرب, حتقيق ورشح )١٨٨
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨القاهرة, الطبعة الثالثة, –اخلانجي 

جلــار اهللا حممــود  وجــوه التأويــل,  الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل عيــون األقاويــل يف )١٨٩
 .بريوت−, مصورة عن دار املعرفةالرياض −زخمرشي, مكتبة املعارفال

مرزوق عيل إبراهيم, : كشف املعاين يف املتشابه املثاين, ملحمد بن إبراهيم بن مجاعة, حتقيق )١٩٠
 .هـ١٤٢٠الرياض, الطبعة األوىل, −دار الرشيف

 .٢٠٠٢−١٤٢٢ ,الطبعة األوىل ,مرص −قودار الرش حمد قطب,مل, هال يأتون بمثل )١٩١

 .بريوت−حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ, ملحمد ابن فهد املكي, دار الكتب العلمية )١٩٢

بـريوت, الطبعـة −ملحمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي, دار صادرلسان العرب,  )١٩٣
 .م٢٠٠٥الرابعة, 

د املـربد النحـوي, دراسـة حمـد يزيـملعناه مـن القـرآن املجيـد, مما اتفق لفظه واختلف  )١٩٤
الكويتيـة, والشـؤون اإلسـالمية  وزارة األوقاف نرش محد حممد سليامن أبو رعد, .د :وحتقيق

 .١٩٨٩,وىلالطبعة األ

 .١٩٩٩ −١٤٢٠ ,مباحث يف علوم القرآن, ملناع القطان, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية )١٩٥



 

 
٣٩٤ 

ر بن الـزبري الغرنـاطي, دراسـة ومسالك توجيهه عند أيب جعف ,املتشابه اللفظي يف القرآن )١٩٦
 .مرص−رشيد احلمداوي, مكتبة أوالد الشيخ للرتاث. د :وحتقيق

بـريوت, الطبعـة −جممع الزوائد ومنبع الفوائد, لعيل بن أمحد اهليثمي, دار الكتاب العريب )١٩٧
 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢الثالثة, 

د بـن قاسـم الرمحن بـن حممـ عبد :مجع وترتيب ,جمموع الفتاو لشيخ اإلسالم ابن تيمية )١٩٨
 ٢٠٠٤ة, باملدينة املنور الرشيفجممع امللك فهد لطباعة املصحف طباعة  ,وساعده ابنه حممد

−١٤٢٥. 

املجموع املغيـث يف غريبـي القـرآن واحلـديث, أليب موسـى حممـد بـن أيب بكـر املـديني  )١٩٩
−هـ١٤٠٨عبد الكريم العزباوي, نرش جامعة أم القر, الطبعة األوىل, : األصفهاين, حتقيق

١٩٨٦ 

 ابن جنـي,سامعيل إأليب الفتح  ,املحتسب يف تبيني وجوه متون القراءات واإليضاح عنها )٢٠٠
 .١٩٨٦−١٤٠٦, الطبعة الثانية, كنيزدار س

الشـيخ حممـد بـن : خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة البن القـيم, اختصـار )٢٠١
 .الرياض−املوصيل, مكتبة الرياض احلديثة

نازل إياك نعبد وإياك نستعني, ملحمد بن أيب بكر الشهري بـابن قـيم مدارج السالكني بني م )٢٠٢
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣بريوت, −حممد حامد الفقي, دار الفكر: اجلوزية, حتقيق

ار, : مدارك التنزيل وحقائق التأويل, لعبد اهللا بن أمحد النسفي, حتقيق )٢٠٣ مـرون حممـد الشـعّ
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦بريوت, الطبعة األوىل, −دار النفائس

دمشـق,  −عـدنان حممـد زرزور, دار القلـمللـدكتور دخل إىل تفسري القرآن وعلومـه, م )٢٠٤
 .١٩٩٥ −١٤١٦ ,بريوت, الطبعة األوىل −الدار الشاميةو



 

 
٣٩٥ 

 ةألمانـطبعـة خاصـة ل, حممد بن حممد أبو شهبهللدكتور   املدخل لدراسة القرآن الكريم, )٢٠٥
 .٢٠٠٤ −١٤٢٥لكويت, ا −العامة لألوقاف

سـامعيل املقـديس بـن إالـرمحن  عبـد, للـوم تتعلـق بالكتـاب العزيـزاملرشد الوجيز يف ع )٢٠٦
−مكتبـة اإلمـام الـذهبي ,وليد مسـاعد الطبطبـائي.د :حتقيق دراسةة, املعروف بأيب شام  

 .١٩٩٣ −١٤١٤ ,الطبعة الثانية ,الكويت

حممـد : املزهر يف علوم اللغة وأنواعها, جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي, رشح وضـبط )٢٠٧
القـاهرة,  −املوىل بك, و حممد أبو الفضل إبراهيم, عيل حممد البجاوي, دار الرتاث أمحد جاد

 .الطبعة الثالثة

بـريوت,  −النيسـابوري, دار املعرفـة احلـاكم عـىل الصـحيحني, أليب عبـد اهللا ستدركامل )٢٠٨
 .اهلند −مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد

األعظمــــــي,   نحبيب الرمح :قيقحت بن الزبري احلميدي, املسند, لإلمام أيب بكر عبد اهللا )٢٠٩
 .ة املنورةاملدين −املكتبة السلفية

 .  هـ١٤٠٣بريوت, الطبعة الرابعة, −بن حنبل, املكتب اإلسالمي أمحد , لإلمامسندامل )٢١٠

فاليشـهمر, دار . م: مشاهري علامء األمصار, أليب حاتم حممد بـن حبـان البسـتي, حتقيـق )٢١١
 .م١٩٥٩ت, بريو−الكتب العلمية

أمحـد حممـد شـاكر, : , حتقيـقابن اجلـزري املصعد األمحد يف ختم املسند, ملحمد بن حممد )٢١٢
القـاهرة, الطبعـة −أمحـد حممـد شـاكر, دار احلـديث: منشور بأول مسند اإلمام أمحـد, رشح

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦األوىل, 

 .القاهرة−فثروت عكاشة, دار املعار. د: املعارف, لعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة, حتقيق )٢١٣



 

 
٣٩٦ 

عـثامن . د , وحممـد عبـد اهللا النمـر :يـققحت سني بن مسـعود البغـوي,لحل معامل التنزيل, )٢١٤
 .الرياض−ةسليامن مسلم احلرش , دار طيبو ضمرييه,

ـاج, حتقيـق )٢١٥ جَّ عبـد اجلليـل . د: معاين القرآن وإعرابه, أليب إسحاق إبراهيم بن الرسي الزَّ
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨ة األوىل, بريوت, الطبع−عبده شلبي, دار عامل الكتب

−هـ١٤١١بريوت, الطبعة األوىل, −معجم األدباء, لياقوت احلموي, دار الكتب العلمية )٢١٦
 .م١٩٩١

 .م١٩٧٧−هـ١٣٩٧بريوت, −معجم البلدان, لياقوت احلموي, دار صادر )٢١٧

رصح −التاريخ−التفسري:معجم شيوخ الطربي الذين رو عنهم يف كتبه املسندة املطبوعة )٢١٨
ودار ابـن  ن,عـامّ −لـدار األثريـة ا أكرم بن حممد زيادة الفـالوجي األثـري, للشيخ السنة,  
 م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦,الطبعة األوىل القاهرة,−عفان  

محدي بن عبد املجيد السلفي, : املعجم الكبري, لسليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين, حتقيق )٢١٩
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٤املوصل, الطبعة الثانية, −مكتبة الزهراء

ني املعارصين, ملحمد خري رمضان يوسف, من مطبوعات مكتبة امللـك فهـد معجم املؤلف )٢٢٠
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الرياض, −الوطنية

−حممد احلبيب اهليلة, مكتبة الصديق. د: معجم املحدثني, ملحمد بن أمحد الذهبي, حتقيق )٢٢١
 .هـ١٤٠٨: , الطبعة األوىلالطائف

عبد الباقي, دار الفكر, الطبعة  حممد فؤاد :لفاظ القرآن الكريم, وضعهاملعجم املفهرس أل )٢٢٢
 .١٩٨٦ −١٤٠٦ ,األوىل

عبد السالم حممد هـارون, دار : معجم مقاييس اللغة, أليب احلسني أمحد بن فارس, حتقيق )٢٢٣
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠بريوت, −اجليل



 

 
٣٩٧ 

−معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار, ملحمد بن أمحد الذهبي, مؤسسة الرسـالة )٢٢٤
 .هـ١٤٠٤بريوت, الطبعة األوىل,

بريوت, ومكتبـة −املغني يف توجيه القراءات العرش, للدكتور حممد سامل حميسن, دار اجليل )٢٢٥
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣القاهرة, الطبعة الثالثة, −الكليات األزهرية

عبد اللطيـف .د: البن هشام األنصاري, حتقيق ورشحاألعاريب, كتب  مغني اللبيب عن )٢٢٦
 .٢٠٠٠−١٤٢١ ,الكويت, الطبعة األوىل −الفنونحممد اخلطيب, املجلس الوطني للثقافة و 

 –, دار القلـم صفوان عـدنان داودي :لراغب األصفهاين, حتقيقلمفردات ألفاظ القرآن,  )٢٢٧
 .٢٠٠٢−١٤٢٣ ة,دمشق, الطبعة الثالث

 حممـد سـعد بـن أمحـد كتوردللـ ,دلـة الرشـعيةسالمية وعالقتها باألمقاصد الرشيعة اإل )٢٢٨
 .م٢٠٠٢− ١٤٢٣ بعة الثانية,طال ,الرياض−وزيعاهلجرة للنرش والتدار  ,اليويب

مسـاعد بـن سـليامن الطيـار, دار  كتوردللـمقاالت يف علوم القـرآن وأصـول التفسـري,  )٢٢٩
 .١٤٢٥األوىل,  املحدث, الطبعة

كاظم بحر املرجان, نرشـ وزارة : املقتصد يف رشح اإليضاح, لعبد القاهر اجلرجاين, حتقيق )٢٣٠
 .م١٩٨٢الثقافة واإلعالم بالعراق, عام 

دنان زرزور, دار عـ. د :ابن تيمية, حتقيـقمحد بن عبد احلليم مقدمة يف أصول التفسري, أل )٢٣١
 .١٩٧٩−١٣٩٩ ,بريوت, الطبعة الثالثة−القرآن الكريم

مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشـابه اللفـظ مـن آي التنزيـل,  )٢٣٢
سعيد الفـالح , دار الغـرب  :ي الغرناطي , حتقيقبراهيم بن الزبري الثقفي العاصمألمحد بن إ

 .٢٠٠٧ −١٤٢٨ ,سالمي , الطبعة الثالثةاإل  



 

 
٣٩٨ 

 ,بـريوت−دار الفكـر ,العظـيم الزرقـاين ملحمـد عبـد ,مناهل العرفـان يف علـوم القـرآن )٢٣٣
١٩٨٨   –١٤٠٨. 

 حممد رشاد سامل, نرشـ: منهاج السنة النبوية, ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين, حتقيق )٢٣٤
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦الرياض, الطبعة األوىل, −جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 الريـاض,−حـم, دار املسـلمسليامن بن إبـراهيم الالللدكتور  ابن كثري يف التفسري,  منهج )٢٣٥
 .١٩٩٩−١٤٢٠,الطبعة األوىل

مركـز الدراسـات  :رشـ, نفهد بن مبارك الـوهيبي, لالقرآن الكريم,  من ستنباطاالمنهج  )٢٣٦
 .٢٠٠٧ −١٤٢٨ ,واملعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي, الطبعة األوىل

 ,اهللا بن عبد القادر موفق بن عبدكتور لد ,معيةامنهج البحث العلمي وكتاب الرسائل اجل )٢٣٧
 .٢٠٠٦− ١٤٢٦ ,الطبعة األوىل

 بن حسن آل سلامن, مشهور :أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي, حتقيق املوافقات, )٢٣٨
 م١٩٩٧−١٤١٧,الطبعة األوىل ,السعودية−ر ابن عفاندا

 حممـدعـىل  :حتقيـقذهبي, حممد بن أمحد بن عـثامن الـ ل ,ميزان اإلعتدال يف نقد الرجال )٢٣٩
 .بريوت−دار املعرفة ,اويجالب

عبـد الغفـار سـليامن . د: الناسخ واملنسوخ, لعيل بـن أمحـد بـن حـزم الظـاهري, حتقيـق )٢٤٠
 .هـ١٤٠٦وت, الطبعة األوىل, بري−البنداري, دار الكتب العلمية

حاتم صالح الضامن, مؤسسـة . د: ويس, حتقيقالناسخ واملنسوخ, لقتادة بن دعامة السد )٢٤١
 .هـ١٤٠٤بريوت, الطبعة األوىل, −الرسالة

زهري : الناسخ واملنسوخ من كتاب اهللا عز وجل, هلبة اهللا بن سالمة بن نرص املقرئ, حتقيق )٢٤٢
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤بريوت, الطبعة األوىل, −سالميالشاويش, وحممد كنعان, املكتب اإل



 

 
٣٩٩ 

النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة, ليوسف بن تغردي بردي األتـابكي, نرشـ وزارة  )٢٤٣
 .الثقافة واإلرشاد القومي املرصية

عبـد العزيـز بـن : نزهة األلباب يف األلقاب, ألمحد بن عيل ابن حجر العسـقالين, حتقيـق )٢٤٤
 .م١٩٨٩−هـ١٤٠٩الرياض, الطبعة األوىل, −حممد السديري, مكتبة الرشد

الشيخ عيل حممد الضـباع, : النرش يف القراءات العرش, ملحمد بن حممد ابن اجلزري, تقديم )٢٤٥
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٨بريوت, الطبعة األوىل −زكريا عمريات, دار الكتب العلمية: ختريج

دار  ,عبد الفتاح حممـود لدكتور املثنىل ,نظرية السياق القرآين دراسة تأصيلية داللية نقدية )٢٤٦
 .٢٠٠٨ ,الطبعة األوىل ,األردن–وائل 

نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور, إلبراهيم بن عمـر البقـاعي, مطبعـة جملـس دائـرة  )٢٤٧
 .م١٩٦٩−هـ١٣٨٩اهلند, الطبعة األوىل,  −املعارف العثامنية بحيدر أباد

عـيل بـن ل ,العسـقالينالفكر للحافظ ابـن حجـر  ةالنكت عىل نزهة النظر يف توضيح نخب )٢٤٨
 .١٤٢٢,الطبعة السادسة الدمام,−دار ابن اجلوزي ,ن بن عيل بن عبداحلميدحس  

خرض حممد خرض, نرش وزارة : النكت والعيون, لعيل بن حبيب املاوردي البرصي, حتقيق )٢٤٩
 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية, الطبعة األوىل, 

: ثر, ملجد الدين املبارك اجلزري, الشهري بابن األثري, حتقيـقالنهاية يف غريب احلديث واأل )٢٥٠
طاهر أمحد الراوي, وحممود حممد الطناحي, دار إحياء الكتب العربية لعيسى البـايب احللبـي, 

 .م١٩٦٣−هـ١٣٨٣الطبعة األوىل, 

إبراهيم املليباري, نرشـ عـامدة البحـث .د: نواسخ القرآن, أليب الفرج ابن اجلوزي, حتقيق )٢٥١
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٣املدينة املنورة, الطبعة الثانية,  −لمي باجلامعة اإلسالميةالع



 

 
٤٠٠ 

عبد احلميد : مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع, لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي, حتقيق )٢٥٢
 .مرص−هنداوي, املكتبة التوفيقية

 أمحـد األرنـاؤوط,: الوايف بالوفيات, لصالح الدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي, حتقيـق )٢٥٣
 .٢٠٠٠−هـ١٤٢٠بريوت, −وتركي مصطفى, دار إحياء الرتاث العريب

 الضـامن, نرشـحـاتم .د :حتقيـق ,ارون بن موسـىهل ,لنظائر يف القرآن الكريمالوجوه وا )٢٥٤
 .العراقيةوزارة الثقافة واإلعالم 

صـفوان  :حتقيق,أليب احلسـن عـيل بـن أمحـد الواحـدي الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز, )٢٥٥
 −١٤١٥ ,, الطبعـة األوىلبـريوت –الـدار الشـامية ودمشـق,  –ار القلـم , داوديدعدنان 
١٩٩٥. 

إحسـان . د: حتقيـقذوفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان, ألمحـد بـن حممـد بـن خلِّكـان,  )٢٥٦
 .لبنان−عباس, دار الثقافة
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  اتـــــتويـــحـــمــرس الـــــــهـــــــف
 

 
 ٣  ...................................................................  امللخص باللغة العربية
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 ٥  ..................................................................................  املقدمة
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 ١٨  ...................................................................  ابن كثرياحلافظ ترمجة 
   ٤٦  ........................................................  ابن كثرياحلافظ التعريف بتفسري 

 ٥٧  ............................................  وأثره يف التفسري السياق القرآين: الباب األول
     ٥٨  ...................................................  وأمهيته القرآين السياق: ل األولالفص

 ٥٩  ..................................................  .تعريف السياق القرآين: املبحث األول
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   ٧٦  ......................  .داللة السياق القرآين تعترب من تفسري القرآن بالقرآن: املطلب األول
 لـداللـة السيـاق القرآين, واعتبـاره − لمـه وسـىل اهللا عليـص–امل النبي ـإع: املطلب الثاين
 ٧٨  ...........................................................................  هلا يف التفسري
 ـداللـة السياق القرآين, واعتبارهمل − ريض اهللا عنهم–ة ـابـامل الصحـإع: املطلب الثالث
 ٨٥  ...........................................................................  هلا يف التفسري
   ٨٩  .......................  وأمهيتها داللة السياق القرآين كالم العلامء يف اعتبار: املطلب الرابع



 

 
٤٠٢ 

 ١٠٠  ...................................  تفسرياليف  داللة السياق القرآين آثار: اخلامس طلبامل
 ١٠٢  ...................................................  .سياق القرآينأنواع ال: الفصل الثاين
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 ١١٧  ...........................  .األغراض واملقاصد األساسية للقرآن الكريم: املطلب األول
 ١٢١  ............................................  .لكريماملعاين الكلية للقرآن ا: املطلب الثاين
دة يف القرآن الكريم: املطلب الثالث  ١٢٤  ....................................  .األساليب املُطَّرِ
 ١٢٦  ..............................................  .قواعد يف السياق القرآين :الفصل الثالث
 ١٢٩  .......  .كل تفسري أمهلت فيه دالالت األلفاظ, أو يأباه السياق فهو باطل: املبحث األول
 ١٣٤  ..  معهود استعاملهعىل الغالب من عرفه و − عز وجل− األوىل محل كالم اهللا : املبحث الثاين
 ١٣٩  ............................  .ال جيوز العدول عن ظاهر القرآن إال بدليل: املبحث الثالث
 اق عىل ـدل السيـد, إال أن يـديـاألصل محل اللفظ عىل تأسيس معنى ج: املبحث الرابع

 ١٤٤  ............................................................................... التأكيد
 ١٤٧  ............................  .العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب: املبحث اخلامس
لَّ السياق عىل التقديم والتأخرياألصل بقاء ترتيب : املبحث السادس  ١٤٩  ...  .النظم, إال إذا دَ
 ١٥٢  .........................  .األصل احتاد مرجع الضامئر يف السياق الواحد: املبحث السابع
 ١٥٦  ........  .إال لدليل عىل خالف ذلك ر األصل عود الضمري ألقرب مذكو: املبحث الثامن
 نـل مـدليـل امر, إالـول باإلضـىل القـدم عـالل مقـاالستقـول بـالق: املبحث التاسع

 ١٥٩  ........................................................................  .غريه سياق أو
 ١٦٢  .....................  .األصل يف التقدير أن يكون موافقاً للسياق القرآين: املبحث العارش

 ألوجه اإلعـرابية الالئقةىل اـع −عز وجل− الم اهللا ـل كـب محـجي: املبحث احلادي عرش
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 ١٦١  ......................................................................  .بالسياق القرآين
 ١٦٦  .........................  .− اهللا رمحه–أثر السياق القرآين يف تفسري ابن كثري : الباب الثاين

 ١٦٧  .......................  .يف تفسري ابن كثري أثر السياق القرآين يف القراءات: الفصل األول
 ١٧١  ..........بعض القراءات يف تفسري ابن كثري أثر السياق القرآين يف ترجيح: املبحث األول
 ١٧٤  ........  .بعض القراءات يف تفسري ابن كثريأثر السياق القرآين يف تضعيف : املبحث الثاين
 ١٧٦  ...............  .يف تفسري ابن كثري لسياق القرآين يف توجيه القراءاتأثر ا: املبحث الثالث
 ١٨٤  ....................  .يف تفسري ابن كثري أثر السياق القرآين يف نقد املرويات: الفصل الثاين
 ١٨٥  ..........  .يف تفسري ابن كثري أثر السياق القرآين يف نقد الروايات املرفوعة: املبحث األول
 ١٩٣  ........  .ت اإلرسائيلية يف تفسري ابن كثريالرواياأثر السياق القرآين يف نقد : املبحث الثاين
 ١٩٩  ........................  القرآين عىل املعاين يف تفسري ابن كثري أثر السياق: الفصل الثالث
 ٢٠٠  ........................................  املعنى يف بيان القرآين أثر السياق: املبحث األول
 ٢٠١  .........................  أثر السياق القرآين يف بيان املعنى لآلية الواحدة: املطلب األول
 ٢٠٥  .........................  يف بيان املعنى لآليات املتتابعةأثر السياق القرآين : املطلب الثاين
 ٢٠٨  .........  .أثر السياق القرآين يف بيان املخـاطب أو املوصـوف يف اآليات: املطلب الثالث
 ٢١١  ......................  أثر السياق القرآين يف بيان املراد من املشرتك اللفظي: املبحث الثاين

 ٢١٧  ....................................  القرآين يف تضمني املعاينأثر السياق : الثالثاملبحث 
 ٢٢٢  ...............  د املعنى املراد من حروف املعاينيف حتدي القرآين ثر السياقأ: الرابعاملبحث 
 ٢٢٩  ...........................  .يف حتديد مرجع الضمريالقرآين أثر السياق : اخلامساملبحث 
 ٢٣٥  ...........................  .يف بيان احلذف وتقديره القرآين أثر السياق: السادساملبحث 
 ٢٣٩  .........................  .يف القول بالتقديم والتأخري القرآين أثر السياق: السابعاملبحث 
 ٢٤١  .........................  .أثر السياق القرآين يف القول بالتقديم والتأخري: ألولاملطلب ا

 ٢٤٣  ......................  . أثر السياق القرآين يف رد القول بالتقديم والتأخري: املطلب الثاين
 ٢٤٨  ....  يف بعض العلوم املتعلقة بالتفسري يف تفسري ابن كثري القرآين أثر السياق: الرابعالفصل 
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 ٢٤٩  ...................................  .النزوليف أسباب القرآين أثر السياق : املبحث األول
 ٢٥١  ......................  أثر السياق القرآين يف ترجيح بعض أسباب النزول:املطلب األول
 ٢٥٨  ......................  أثر السياق القرآين يف تضعيف بعض أسباب النزول:املطلب الثاين
 ٢٦١  .............  .يف إظهار املناسبة بني آيات القرآن الكريم القرآين أثر السياق: املبحث الثاين
 ٢٦٥  ....................  .از املناسبة يف اآلية الواحدةأثر السياق القرآين يف إبر: املطلب األول
 ٢٦٥  ............  .أثر السياق القرآين يف إبراز املناسبة يف اختيار الكلمة يف اآلية: املقصد األول
 ٢٦٨  ...................  .أثر السياق القرآين يف إبراز املناسبة بني اجلمل يف اآلية: املقصد الثاين
 ٢٧٠  .................  .ياقهاأثر السياق القرآين يف إبراز مناسبة خامتة اآلية لس: املقصد الثالث
 ٢٧٢  .................. .أثر السياق القرآين يف إبراز املناسبة بني اآليات املتتابعة: املطلب الثاين
 ٢٧٣  ...............  .أثر السياق القرآين يف إبراز مناسبة اآلية لآلية املجاورة هلا: املقصد األول
 ٢٧٦  ............  .أثر السياق القرآين يف إبراز مناسبة املقطع للمقطع املجاور له: املقصد الثاين

 ٢٧٨  ...........................  .يف توجيه املتشابه اللفظي القرآين أثر السياق: لثالثاملبحث ا
 ٢٨٨  ..............  .يف دفع إهيام اإلشكال يف القرآن الكريمالقرآين أثر السياق : املبحث الرابع

 ٢٩٨  ..........................  .عدمه وأالنسخ  إثباتيف  القرآين أثر السياق: املبحث اخلامس
 ٣٠١  .....................................  أثر السياق القرآين يف إثبات النسخ: املطلب األول

دِّ دعو النسخ: ثايناملطلب ال  ٣٠٤  ..................................  أثر السياق القرآين يف رَ
 ٣٠٨  ............................  .يف معرفة املكي واملدين القرآين أثر السياق: املبحث السادس
  ٣١٣  ................................  .يف الوقف واالبتداء القرآين أثر السياق: املبحث السابع

 ٣٢٠   يف الرتجيح والتضعيف بني األقول يف تفسري ابن كثري القرآين أثر السياق: اخلامسالفصل 
 ٣٢٣  .............................  .يف الرتجيح بني األقوالالقرآين أثر السياق : املبحث األول
 ٣٢٩  ...........................  .يف تضعيف بعض األقوال القرآين  أثر السياق: املبحث الثاين

 ٣٣٤  ...............................................................................  .اخلامتة
 ٣٣٨  .............................................................................  الفهارس
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 ٣٤٠  ........................................................................  فهرس اآليات
 ٣٥٣  .....................................................................  فهرس األحاديث

 ٣٥٥  .........................................................................  فهرس اآلثار
 ٣٥٦  .......................................................................  فهرس األعالم

 ٣٦٧  .............................................................  .فهرس املصادر واملراجع
 ٣٩٧  ...................................................................  .تفهرس املحتويا


