




ينأحمد بن محمد للعلامة التنزيل،ا لعلوم السهيل، ١١تمسير يعد 
كب\خإ من - ١٠٧٤ سة المتوس الأندلسئ الغرناض الكلبي حزي 

واختصاوها،العبارة جودة من به نمير لما القرآنية؛ المكتبة في التفسير 
منعليه اشتمإأ ؤلما والقواعد، بالفوائد الغزيرة ومقدمته الترتيب، وحن 

والمنسوخ،والنامخ النزول(، أسالت، ذكر من القرآن؛ علوم فنون 
العالم؛فنون في ونحره العلمية مؤلفه ولمكانة ذللئ،، وغير والمنانبايت،، 

فيوتدؤيسه دراسته وعلى عليه، يقبلون تأليفه منذ العلم ثللابإ جعن مما 
حجمه.ونوّهن لاختماره الحلم، حلقات، 

التفسيرهذا باستقراء الفارس أحمد بن طارذ، الدكتور قام وند 
ودرامجهاوتبويبها وترتيبها فيه، القرآن علوم مائل م( وجمع المبارك، 

أمجامعة من الدكتوراه درجة لّيل البحث بهذا وتقدم ، هذا بحيه في( 
اشتملما للباحثص ومدّح إحسان، أيما البحث، هذا في فأحس المرى، 

فيبما وموازثتها لراميها، ْع القرآن، علوم ائل ممن التفسير هذا عليه 
البحث،،هذا ائل ممن للراجح والبيان الترجيح مع القرآن، علوم كشتإ 
علماعمن غيره هع أم يره نففي جزي ابن، هع الصواب، هذا كان مواء 
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،.العلوم( من يه يتعلق ما وار 
تدمهاالش القرآن علوم موضوعات من احتار جزي ابن أن — ٢ 

عنهايستغني لا التي الموضوعات أهم من جملة يره نفيدي بين 
لمفهو جليلة، فوائد يقدم أن حلالها من وامتها-اع متعلم، أو عالم 

تفسيرهفي إليه يحتاج ما ذكر ؤإنما القرآن، علوم جمح جمع يقصد 
القرآنعلم فنون من فن م من أودعته ولقد • • )• فال: فقد للايات 

إفراطغير من عته المرغوب القشر دون فيه المرغوب اللباب 
-ضيط(رى.ولا 

القرآن،علوم وقضايا ائل ممن جزي ابن مونفج توضيح - ٣ 
تفاسيرهم.في تطبيقثا حانيا النفلرية لمفاهيمها جعلوا فالقرون 

ممنالمتقادمين العلماء من أحالة آراء عن وتوضح تكشف — ٤ 
ويشهاJوأقوالهم؛ آراءهم جزي ابن لنا حفغل فقد القرآن، علوم في صنفوا 
المصنفاتمن .ياو المالبأسماء نحرت التي التفسيرية مقدمته لدللث، 

رحماعةأنه ترحمته فى حاء فقد عليه بعريب ليس وهذ.ا والصئفين، 
إلىيره نفحلال المتناثر عزوه لدلك ؤيشهد ، الخزانة( ملوكي للكتب 

عليوأبي -(، ٥٤٤)ت؛الداني عمرو أ؛ك، مثل• المصنفين، من كثير 
والخعليبم(، ٥٨١)تهيالي الالقاسم وأبي )تماما'آه(، الفارسي 

)تّآ؛هه(،المربي بن بكر أبي والماضي الإسكافي 
وغيرهم.٠ءم( )ت؛ الهرامي بالكياه المعروف كياه الحسن وابن 

ومايره نففي القرآن علوم في جزي ابن ةررْ ما بين المقارنة - ٠ 
القرآن.علوم في الصنفين وأشهر تفاسيرهم ش المقمرين أشهر قرره 

)ا/ا"(.ص )٢( )\إه. النهل )١( 
(.٢١)"Y/الإحاطة )٣( 
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علومفي المقررْ النظرية للقضايا العمالي الأثر عن الكشف - ٦ 
اش.كلام نهم في القرآن 

بعلومجزى ابن إلمام أظهر الذي والتقسيم الر حن - ٧ 
الناحيةفي يشترك موصوعات لعدة ؤلرحه في جليا ذلك ظهر ونل القران، 

تحرصنالقرآن نزول اسم عند فمثلا واحد، اسم تحت الموصوعية 
بموصؤعواصح ارتبامحل جميعا لها موصوعات ثمانية من لأكثر جزى ابن 

الباب.

انفردالقران، عالوم في مهمتن دمقل.متين تفسيره جزى ابن ابتدأ " ٨ 
فقدالموضوعات، واختيار العرض طريقة في المقرين من غ؛رْ عن بهما 

قبله.أحد لها يتعرض لم أمور تكلم؛ي 
القرآنلألفاظ مصغر محجم يمثابة هي التير الثانية المقدمة — ٩ 
لتفسيرخصها فقد بها، المفسرين من ءيرْ عن جزي ابن انفرد الكريم، 

وهوالقرآن، في دورانها كثر التي الكلمات فيها وعرض اللغات، معاني 
منهاوقصاو - علمي بحدود - رين المقبين النهج هذا رائد يعد بهذا 

وجعالهاللحففل، والعاني الكالمات تلك، تيسير ذكرت كما ثلاثة أمورا 
ذكرهاعن يستغني بحيث، والاختصار التفسير، لمعاني الجامعة كالأصول 

التفسير.صلب في 

ومعالملم، من ^؛^١ حوي فقد جزي، ابن ير نفمكانة - ١ ٠ 
بعدم.والعلماء العلم طلاب مته استفاد فقد بيا نحجمه صغر 

١١ m  m الخلماء،عند وارائه أهواله وقيمة السامية، جزى ابن مكانة
مجهوداوبذل التفسير، قضايا فى جادة مساهمة له كانتا فقد قدره، وعلو 

وقراءةتفسيره في البحثا عند ذللث، ؤيخلهر المجال، هذا في به يستهان لا 
■الترّاجم كب ُي ترجمته 
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م،الة الأندلفاسر الأواخر من حرى ابن ر تميعد ~~  ١٢
بعلومالأندلسيين عناية مدى وتفلهر إلينا، وصل مما جميعه القرآن تناولت 
•جهودهم ونرز القرآن 

علوم— الجانب هذا دراسة أهمية تبرز وغيرها باب الأمفلهذْ 
القرآن(.لعلوم )التسهل كتاب من - القرأن 

الموصؤعاختيار أّباب اسا ث0 
تعينالتي العلوم أهم من هو إذ القرآن*، ارعلوم علم أهمية — ١ 

به.والعمل القرآن، فهم على 
القرآن،علوم في وترجيحاته جزي ابن الإمام آراء من الإفادة - ٢ 
سئمالا سعتمالة، دراسة فى تمرد أن سعتحق كميرة مباحت حوي فتمسير0 

القرآن*،علوم في ااالرهان مصنف )ءت،؛هبه( الزركشي على متقدم أنه 
يعداJين الالالقرآن* علوم في ءالإتقان مصنفه ه(  ١٩١ )يت، يومحلي وال

.هازانى رئيسا مرجعا كتاباهما 

بعالوقضاياْ القرآن علوم ائل مفي الراجح على الوقوف — ٣ 
مقارنتهاثم الئنة وثراح القرآن علوم في رين المقأشهر بآراء مقابلتها 

.نشتهاومتا 

علومائل مفي بها يستدل التي نية المالروابايت، تخريج ~ ٤ 
علومؤيخلص الترجيح على يساعد مما عليها، والحكم وفضاياْ القرآن 
ّشاذة وأقوال ضعيفة روايايت، عر ضت آراء من القرآن 

بالقرآنالمتعالقة العلوم تخير في فائقة لقدرة جرى ابن امتلاك — ٥ 
وعلمالفقه، وعلم الحاويث،، كعلم ت بالعموم التفسير، أغراغى لخدمة 

الناسخوعلم القراءاُت، كحلم ويالخصوصي .، .النحو.وعلم الأصول، 
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_UI_1والمتشابه القرآن، وغريب النضر، وأصول وح والمن
•• والترجح•

أحديكون أن عالمي إلى يمل فلم الموصؤع، هذا جدة — ٦ 
هازاحلال من القرآن عالوم لأنواع جامعة لدراسة تعرض ند الباحثين 
الكتاب.

وأصولالقرآن علوم بجزئية والاشتغال الإفادة في الرضة - ٧ 
التفسيرلمتخصعس؛ي غنى لا الم، وهم، الكتاب هذا حلال من التفسير 
هها.وعلومه 

كثيرإلى ؤيرجع سحثا الباحث، تجعل جزى ابن ير نفدراسة - ٨ 
المقارنة،أو للتحقيق إما المتتوعة المهمة والمرامع المصائر مجن 

القرآنوعلوم التفسير م قفي باوراستي الموصؤع هذا تعلق — ٩ 
.مياشراتعلقا الكريم 

أن: إليهااكبيه يجدر التي رأيي في المهمة الأمور ومن - ١ ٠ 
الأهمية،غاية في أمر القرآن بعلوم المتعلقة المواصسع تناول في التنؤع 

ملحةزالت، ما والحاجة وشرحا، وتناولا ؤلرحا أشبمتإ الطرية فالجوانبا 
المتعلقةالعلوم معرفة من الرئيس المقصد إذ التعلبيقي، الجاو_< إلى 

منودراستها الأيات، مع١ز^ من تمالمح، اض *راد إلمح، الوصول ص بالقرآن 
وفقيره نففي لها تعلبيقه كيفية ومعرفة رين المقأحد منهج حلال 

القرآن،علوم لمساتل هام تطيقي جانيا هو العلمية، والضوايعل القواعد 
المسالك،هذا سلوك وعدم لا، أم المصنف، فيها الباحث، وافق سواء 

قوالب،عن هم-ارة القرآن علوم علم أن يحمك، ايعفرا جعل التطبيهم، 
مابعد ثمرة ولا اتله، مفي جديد فلا فيها، الثححإ انتهى ند مصبوبة 

رح؛،ميدان التمسير فكتيؤ العالم، هذا في كتبوا ممن الأقدمون ذكره 
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سيثريالمفس-رين أحد عند ودراستها القرآن، علوم عائل لتطييقات 
القران.علوم ّْواصع 

اب:انمهت هئث:

علومائل مإلى - علمي حب - الماحشن من أحد يتطرق لم 
مستقلة،بدراسة يره نفحلال من الكالبي جزي ابن الإمام عند القرآن 
التفسيريةوترجيحاته نفيراته، ني منهجه في دراسات هناك كانت، ؤإنما 

والحرية،اممغوية الدراسات إلى الحاجة تزال ولا وامساطاته، 

.لعلوم®التسهيل كتابه حلال من الفقهية والترجيحات 

السامة:الدراسات ومن 

دراسةالزبيري، محمد بن لعلي التفسير، قي ومنهجه جزي ابن - ١ 
رسالةيره، نفقي لمنهجه مفصل وتوضيح جزي، ابن الإمام عن مصة 

-(.٠١٣٩٨)الإسلامية الجامعة قي ماجستير 

الكليجزي لابن ®التسهيل* كتاب حلال من التنزيل مقاصد - ٢ 
؛المغربالبيضاء الدار قي الأياب كلية في دكتوراه رسالة فريان، لإدؤيس 

(٢٠١٩٩١.)

الهمط،يحيمح، لفراّر( التفسير في ومنهجه الكلي جزي ابن - ٣ 
(.٣١٩٩٥)ببغداد الإسلامية لااعلوم صدام جامعة ماجستير، رسالة 

الريس،أبي لسليمان الإسلامي الفقه في وأثره الكلي جزي ابن - ٤ 
ه(.١٣٩٥)الأزهر يجامعة والقانون الثريعة كلية في دكتوراه رسالة 

حلالمن ير الخففي وجهوده الكلخي جزي ابن الإمام - ٥ 
كليةفي ماجتير الة رمندا، محمد الحميد لحبي التنزيل® نملوم ®التسهيل 

ه(.١٤٠٠)بالأزهر الاد؛ين وأصول الدعوة 
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ودراسةتحميق الكلبي، حزي لأبن التنزيل* لعلوم ااالتسهيل - ٦ 
محورةإلى الكتاب، أول من الأول المم من والأثار الأحاديث وتخريج 

الدينوأصول الدعوة كلية ماحمحتير الجهنى، اعد مامي نالنور، 
الدكتورالباحث، أن علمي ب، وبحم—( ٥١٤١٦)بمكة القرى أم بجامعة 

علىبالتعجسل يعينه أن اه فأسأل كاملا، الكتاب، تحقيق على يعمل 
الموجودةالهلبعايت، فى الكثيرة والأحهلاء الضعف، بسجب وطاعته إحراجه 

*قريبا يطع فلعله حاليا 
محجوب،،عمر لإقبال التفسير، في ومنهجه الكلبي جزي ابن - ٧ 

(.٠٢٢ ٠ )١ بالودان القرآن كلية في ماجستير رسالة 
حمدبن الثه لعبد ره تففى جزى ابن عند الرجمح قواعد " ٨ 

معود.المللث، بجامعة الماجستير لدرجة تكميلي بححا الجمعان، 

موازنة،ودراسة جمعا التفسير، في جزي ابن الإمام ترجيحات -٩ 
؛جامحةالدين، وأصول الدعوة بكلية والسنة الكتاب، ثم في مشرؤع وهو 

والدكتوراه.الماجستير محللاي، من مجموعق على تقسيمه تم القرى أم 
نهايةإلى نشأتها من التفاسير مقدمامحت، حلال من القرآن علوم " ١٠

الدينوأصول الدعرة كلية ني دكتوراه رم—الة الهجرى، الثامن القرن 
إبراهيم.سيخ صفا لممحمد يالرياخس، محول بن محمد الإمام ؛جامعة 

الدكتورمرحها الكلبي، جزي لابن ُالتسهيلُ مقدمة ّرح — ١ ١ 
الخليارؤمساعد 

١لرحمنعبد بن لعلى تمره، فى ١لكلبي جزى ابن ١محنيامحتامحت، "  ١٢
منبالرياخى معود بن محمد الإمام جامعة دكتوراه رسالة النجامحص، 

وعلومه.القرآن 
رمحالةالمسى، لمص^لفى الأند.لى، فى ر التقمدرسة "" "١١ 
الأزهر.جامعة في دكتوراه 
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اللامعبد الدكور إعداد تمره، »ي الكلي حزي ابن منهج - ١ ٤ 
يالجامعةالقرآن وعلوم التفسر م بفالمشارك الأستاذ اللوح، حمدان 

بغزة.الإسلامية 

كاتبهالتعمب ؤإنما لتميزها لا انتباص شدت التي الدراسات ومن 
لمذهبانتماءه يدعي كان ؤإن والجماعة السثة أهل مذهب على وتحامله 

بيانفي القوى البرهان الة ارست بعنوان بحنر عنه، ودفاعه السنة أهل 
فيمنثور حمالي علي بن نزار وحمع إعداد حزي* ابن الإمام اعتماد 

٠العنكبوتية البكة على ٠ الأزهريين منتدى رُ يمي موقع 

Iاوأءث* حدود اث ر0 

علومفي جزي ابن الإمام ذكرها اش اثل المفي الحث سيكون 
نماذجعلى الاقتصار مع التنزيل* لعلوم *التسهيل كتابه في الواردة القرآن 

كاملة.لها الاستقصاء دون منها تهلثيقية 

اكريوا:لعلوم *المهيل ونمير، الكلي جري ابن مميزات امتا؛ ح0 
يرالتغإلى محنه أقرب بالمأثور ير التغإلى جزي ابن ير فن- 
الرواياتوتصحيح الجوي ؛الحديث كاملةعناية يعتن لم أنه ْع بالرأي، 

الضيرإلى وهو ذللث، ش به باس لا بجهد شارك فد كان ؤإن تضعيفها أو 
عبارةفي للقرآن لف التفاسير معفلم على احتوى لأنه أقرب، بالمأثور 
علىالبوية الأحاديث من وفرة ووجود ملخص، مبمر لوبإ وأم وجيزة، 
واللام.الصلاة أفضل صاحبها 
الممللا التحقيق منهج نهجه تفسيره في حزي ابن به تميز مها و- 

)الفائدةالرائعة! المائدة عن مقدمته في حديثه عند ذللث٠١ ؤيفلهر المجرد، 
والصحيح،منها السقيم يئن والتفرنة المفسرين أنوال تحقيق الرابعة! 
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العلميةالقاشات تفسيره ني أوجد مما ،، المرجوح(أمن الرامح وتمييز 
سغليتاقدم ند يكون بذلك نهو يرية، التفوالتحريرات والترجيحات 

التفسير.ش الطيفان عع متكاملا 

منهار، التقكب عر معيده مصائر إلى جرى ابن جع ر" 
ومنهاالقرآن، ومعاني القرآن، غريسر كتب مثل النحوي، اللغوي، 

هوما ومنها للمبرد، والمقتفب لسيبويه، كالكتاب المتخصمى النحوي 
التنزيلدرة ككتاب القرآن علوم في المتخصصة الدراسات نبيل من 

للهيالي.والإعلام الممريف وكتاب، للإسكا٠ي، 
■يمقدمتين ابتداؤه جزي ابن نفير قيمة في يزيد مما و— 

عالوممن به يتعلق وما وقواعده التفسير أصول ش الأولى الممة 
.باتاعثر اش في جعلها وتد القرآن، 

يكثرالتي بالألفانل حاصة لغوية مقدمة وهي ت الغانية المقدمة 
القرآنلألفافل مصغر معجم يمثابة المقدمة وهذه القرآن، في دورانها 
الكربم•

جر،التفكتب بقية عن القيمتين بهاتين ينفرد جري ابن ير ونف
عطيةابن الأولى المقدمة في ذكره مما بعض في سبقه كان ؤإن 

كانالذي الوحيزا االمحرر يره نففي عهلية ابن وحاصة والقرطبي، 
واعدلهاالتاليف، أحن اعتبره وفد جزي ابن عند وهاما اساسئا مصدرا 

عدةفي عطية ابن عن وانفرد تميز حزي ابن أن إلا مقدمته، في ذكره كما 
والتميز.الاسقلالية له ١^^٠٠ أمور 

ذللث،:ومن 

أمورعن الأولى مقدمته في تكلم حيث، جزي؛ ابن مقدمة في أولا؛ 

ص)\/ه.)١( 



القران،تضنها التي والعلوم المعاني، مثل عطية ا؛ن لها يتعرض لم 
فيوالاختلاف النمير، أصول وكذلك الوقف، عن خعبمه الذي وكالياب 

وجعلهاالمقرين بين الخلاف وأساب أنواع، ثلاثة في وجعلها التفسير 
اشقمح، وجعلها وصيغه وتواعدْ الترجيح ووجوم سنا، عثر اثنمح، قمح، 

البيانوأدوات، والبلاغة، والفصاحة القرأن، وأحتكام وجها، عثر 
وغترها•

فيعطية ابن لها يتعرض( لم القرآن علوم مواصع من جملة فهذه 
•تفسيره 

القرآنلألفافل مصغر معجم بمثابة وهمح، الثانية المقدمة في ثانيا؛ 
المضرين.جميع عن بل عهلية ابن عن تماما بها انفرد الكريم 

فيالوجيز *المحور كتابه عهلية ابن سمهمر فقد الكتاب؛ اسم ثالئا؛ 
مأخوذالأمم ولعل نميته، ية نفي، الخلاف على العزيز® الكتاب تفسير 

يكونأن قصدت، وقد . . ). للتهنيفخ الدافع فيها ذكر التي مقدمته من 
يرنفلكتايه تأليفه من الأساسي مقصده فإن ،، محررا(أ وجيزا جامعا 
الكريم.القرآن 

يل.لمما التنزيل® لعلوم *التسهيل كتابه سمى فقد جزي ابن وأما 
 ،^j^ مقاصدمن أساسي مقصد القرآن علوم وقفايا مواصع دراسة أن

سماهبل نفيرا كتابه يسم لم فهو الكتاب، لهذا جزى ابن عند التأليف، 
،التصنيففي العلماء مناعج من منهجا هل>ا لنعد التنزيإ،ُ، لحلوم *التهيل 

القرآن.علوم عن والحديث، 
عطية(.ابن مقدمة كبير حد إلى تشيه جزي ابن مقدمة )إن ومقوله! 

اوحررالوجءز)؛/أا:
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جزيابن يه انفرد فما ؤإلأ عطية، ابن ذكره فيما صحيح هدا فيقال؛ 
وحليواصح وهذا عطية، ابن يذكرها لم كثيرة إصافات وأصاف كثين، 

علميةشخصية جزى فابن التفسيرين، واستقراء ونتح المقدمة مهنالية عند 
فيوJح٠ث، القرآن، بعلوم المتعلقة آرائه في البارر استقلالها لها محققة 

•لها تحرض من ئ قضايا 
كبيراتراما ترك ةة<فب لكنه ععلية بابن جزى ابن تأثر نعم أنول؛ 

لهفكان ، يرْ تفخلال من وعمليا نفلريا القرآن علوم قضايا في ومفيدا 
استقلالعلى يدل ما وهو سبقه بمن هو تأثر كما يعدم فيمن واضح أثر 

كلفي أته إلا عهلية ابن ير نفاختصر ند كان ؤإن وأنه العلمية، شخصيته 
فهوتناولها، مسألة كل في المستقل وفهمه المتميزة شخصيته له خهلوة 

جديدة.علمية إصافة يدون غيره كلام يروى مما وليس مقلدة شخصية ليس 

الحث،خطة الئا مي 

وفهارس.وخاتمة، أبواب، وثلاثة وتمهيد، مقدمة، من وتتكون 

'•المقدمة 

والدرامحات، ختياره ا وأمحثاب الموضؤع، أهمية على وتحتوي 
فيه.الكتاية ومنهج اليحئا، وخهلة السابقة، 

اكمهيد:

تمباحثؤ أربعة وفيه ونشأتها؛ تحريفها القران علوم ■ الأول المصل 
الأولالمجأءمث، 

انيالثاي؛حمث، 
الثالث،المحث، 

اللغوي.بالمعنى القران علوم 

الاصعللاحي.بالمعنى القرآن علوم 
أحاديثفي ومرادفاته القرآن٠ علوم ١١مصهللح 
ه•واكابمن الصحابة وآثار الض. 



-'ءاالثمذتة 

القرآن.عالوم نثأة ت الرابع المحث 
ةحموفيه رأنواهمها؛ القرآن هملوم ني التآليف ت الثاني الفصل 

ماحثات

الراحالقرن نهاية إلى الهجرى الأول القرن من الأول؛ البحث 
الهمى•

القرنبداية إلى الهجري الرابع القرن نهاية عن I اني الفالمحث، 
'جرى اله التاّع 

الحالي.العصر إلى العاشر القرن بداية من الثالث! المحث 
وبينبينها والفرق بالتمير وعلاثتها القرآن علوم الرابع؛ المحث 

المر.أصول 

والضير.التأؤيل بين الفرق الخامس؛ المحث 
ثلاثةرفيه والعلمية؛ الشخصية وحياته عصر• جري ابن الأول؛ الهاب 

تصول؛

مباحث؛ثلاثة وفيه حزى؛ ابن عصر الأول؛ الممل 
اليامية.الحياة الأول؛ الميحث 

الاجتماعية.الحياة الثاني؛ المحث 
والثقافية.العالمية الحياة الثالث؛ المحن، 

مباحث؛ثلاثة وفيه الشخصية؛ حزى ابن حياة اني؛ الثالفصل 
الأولالمبحسث، 

الثانيالمحثا 
الثالثالمحق 

بته,ونبه وناسمه 

٠له أ وممولده 
ومذهبه.معتقده 

؛مباحن.، أربعة وفيه العلمية؛ جزى ابن حياة الث؛ الثالفصل 
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العلمية.ومكانته نثاته ت الأول المبحث 

ورحلاته.وتلاميدْ شيوحه اكاثي انمحث 

.آثاره ت الثالث المحث 

وفاته.الرائع؛ المحث 

جرياين لمنهج اكنزثل* لعلوم *اكهتل بكتاب الترف اكانيت الباب 
فصلان؛رنيه فيه؛ 

ومنهجالتنزيل، لعلوم هيل ارالتبكتاب التعريف الأول؛ المصل 
بحثان؛وفيه فيه؛ جزي ابن 

للكتاب.العلمية القيمة الأول؛ المحثر 

وطعانه.الكتاب نسخ اكاتي؛ انمحثا 

كتابه.في اسق منهج اكاني؛ المصل 

فصول؛ثلاثة وفيه القرآن؛ علوم في جري ابن هنهج الثالث،؛ الياب 
القرآن.علوم موضوعالتر وعرض الكتاب مشومة عن نال.ة الأول؛ القمل 

تماحث خسة وفه القرآن؛ علوم في جزي ابن منهج ^،؛ ١٥١الفصل 
جزى.ابن عند القرآن علوم مغهوم الأول؛ البحثر 

٠التنزيل، لعلوم التهيل ؛١٠ كتابه محمى لماذا اني؛ الثانمحث، 

.مسيري،في جزى ابن ذكرها الى القرآن علوم أنولع ؛ الث، الثالممئ، 
القرآن.علوم في مصادره الرابع؛ انمحح، 
كتاباحتواها التي القرآن علوم في الإمحافالتا الخامس؛ البحث، 

•اضيلُالعلوم أرالتهيل 



النشرمة

ص
محول:محسة رمه جزى؛ ابن عند اكرآن علوم *وضوعات ت الرابع اياب 

•ساحث:سة رنيه القرآن؛ توثيق نائح الأول؛ المصل 
مطالب؛ثلاثة وفيه القرآن؛ محاتل الأول؛ المجحث 

الموصؤع.وأهمية الممريفات الأول؛ لمطلب ا— 
القرآن.محاتل مسألة قي جزى ابن موص الشانئ• لمطلب ا- 
ّودراسها الطينية الأمثلة بعض جمع الثالث' لمعللب ا- 

ءأللسان؛وفيه وترتيبه؛ وجمعه القرآن نزول اني؛ الثالبحث 
الوضع.وأهمية الت٠ررمات الأول؛ لمهللب ا— 
وجمعهالقرآن نزول مسألة ني جزى ابن موص • اني الثلمعللب ا— 

دترنيه•

مهللبان؛ونيه الوحي، الثالث،؛ المبحث، 

التمماُت،.الأول؛ -الطالم< 

الوحي.مسألة نى جزى ابن موشح الثاني؛ لمعللب ا- 
مهنالبح؛ثلاثة وفيه الزول؛ أسباب الرائع؛ البحث، 

الموصؤع.وأهمية التعروفا'ا.ت، 
الزول.أسباب مسألة في جزى ابن موص 
•ودراستها التهلثيقية الأمثلة بعض جمع 

الأوللطلب ا. 

الثانيلمطيب ا- 

الثالث،، لطلا- 

معنالبخ!ثلاثة وفيه والمدني؛ الكي الخامس؛ السمحث، 
الأولالمطلب 

الثانيالطلب 

الثالث،الطل 

الموصؤع.وأهمية اكارمارأته 
والمدني,الكي مسألة في جزي ابن موقف 
ودراستها.التهلبيقية الأمثلة بعض جمع 
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مطالب!ثلاثة وفه القراءات؛ المادس! المبحث 

الموصؤع.وأهمية التعريفات الأول! لطلب ا— 
القراءات.مسألة ني جزي ابن مؤنق الثاني! لطلب ا— 
ودرامتها.التهلبيقية الأمثلة بعض جمع ' الثالث لطلب ا— 
مياحث!أربعة وفيه جزى؛ ابن عند النفير أصول الثاني• الفصل 

مطالب؛ثلاثة وفيه التفسير؛ أنواع الأول! المجحث 
الوصؤع.وأهمية التحريفات الأول! لمعللب ا— 
التفسير.أنواع مسألة في جزى ابن مؤنق الثاني• لهللب ا— 
ودراستها.التهلييقية الأمثلة يعص جمع ت الثالث لهللب ا— 

مهللبان!وفيه المفسرين؛ طبقات اني! الثالبحث 

الموصؤع.وأهمية التعريفات الأول! لطلب ا— 
المفسرين.طبقات مسألة في جزى ابن مؤنق الثاني! لمعللب ا— 

مهيالب!ثلاثة وفيه المقرين؛ بين الخلاف أسباب الثالث! البحث 

الوصؤع.وأهمية التحريفات الأول! لمعللب ا— 
بينالخلاف أمباب ألة مفي جزى ابن موقف لهللم_،اكاني! ا— 

•المفسرين 

.ودراستهاالتهلبيقية الأمثلة بعض جمع • الثالث لْللب ا— 
ثلاثةوفيه المقرين؛ عند الترجيح وقواعل. وجوه الرابع! الميحث 

مطالب؛

الموصؤع.وأهمية التعريفات الأول! المهللب  ٠٠



ال1قتتة
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وقواعدوجوه مسالة في حزي ابن موقفا الثاني; لمملب ا- 
•الترجح 

.ودراستهاالطينية الأمثلة يعص جمع • النالن، لمطاو-ا ا— 
تمباحث أربعة وفه العربية؛ اللغة الث! الثالفصل 

معنالبثلاثة وفيه الإعراب؛ أوجه الأول؛ المبحث 

الأوللطلب ا. 
الثانينمللب ا- 

الثالثنملف ا- 

الموصؤع.وأهمية التعريفات 
الإعراب.أوجه مسألة في حزى ابن موقفا 
ودراستها.التهلبيقية الأمثلة بعمى جع 

معنالبثلاثة وفيه اللغة؛ مفردات الثاني؛ الميحث 
الأولالطلب 

الثانيالطالب 

الثالثالطل 

الموصؤع٠وأهمية التعريفات 
١اللغة مفردات مسألة في حزي ابن ه موقف
١ودراستها التهلييقية الأمثلة يعفى جمع 

مهنالبIثلاثة وفيه التصريف؛ ءاأم الئايثه؛ البحث 
الأولالطلب 

الثانيالطلب 

الثالثالطل 

الوصؤع.وأهمية التعريفات 
المحريف,علم مسألة في جزي ابن موقف 
ودراستها.التهلبيقية الأمثلة جمع 

مطالب:ثلاثة وفيه والبلاغة؛ الفصاحة علم الراع؛ البحث 
الأول-الطلب 

الثاني-الطلب 

الثالثلطل ا- 

الوصؤع.وأهمية التعريفات 
والثلاعة.الفصّاحة مسالة في جزى ابن موقف 
٠ودراستها التهلبيقية الأمثلة بعض جع 

Iمباحث، ة حموفيه الألفافل؛ دلالات الرابع؛ الفصل 
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مطالب؛ثلاثة وفه المتثاه الأول؛ المبحث 
الأول-المطلب 

التانى-الطالب 

الثالثلمطل ا- 

(الموصؤع وأهمية الممريفات 
اللففلي,المتثايه ألة مش جزي ابن موقف 
ودرامتها.التطييقية الأمثلة بعض جمع 

مطالب;ثلاثة وفيه والخاص، العام اكاني؛ المحث 

الأول-المطلب 

الثاني-المطلب 

الثالث-المطل 

.الموصؤع وأهمية التعريفات 
والخاص.العام مسألة ش حزى ابن موقف 
ودراستها.التهلبيقية الأمثلة بعص جمع 

مطالب;ثلاثة رفيه والقيد؛ العللق الثالث؛ انمحثه 

الأولالطلب 

الثانيالطلب 

الثالثالخلل 

الموضع.وأهمية التحريفات 
والخيدبالخللق مسألة في جرى ابن موقف 
ودراستها.التهلبيقية الأمثلة بعمى جع 

مطالب;ثلاثة وفيه والإضمار؛ الإفلهار الرابع؛ انمحث 

الموصؤع.وأهمية التحريفات الأول؛ لمعللب ا— 
١والإصمار الإظهار ألة مفي جزي ابن موقف الثاني؛ لخللب ا— 
ودراستها.الطيقية الأمثلة بحمى جمع الثالث؛ لخللب ا— 

مطالب;ثلاثة وفيه والتأحير؛ التقديم الخامس؛ المحث 
الموضع.وأهمية التحريفات الأول؛ لمهللب ا— 
والتآحير.التقديم مسألة في جزي ابن موقف الثاني• لخللب ا— 
ودراستها.التهلييقية الأمثلة بعضن جمع الثالث؛ لخللب ا— 
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مباحث،!أربعة وفيه الأحرى؛ القرآن علوم موضوعات الخامس! الفصل 
! ١٠٣١مطاثلاثة وفيه المخ؛ الأول! المبحث 

الموصؤع.وأهمية التعريفات الأول! لمهلال_، ا- 
المخ.مسألة في جرى ابن موقف • الماني لمْللب ا- 
.ودرامتها التهلييغية الأمثلة بعض جمع الثالث! لهليب، ا- 

مطالم،!ثلاثة وفيه القرآني؛ والقصص الإسرائيليات الثاني! اد؛حث، 
الموصؤع.وأهمية التحريفات الأول! لمعللمإ ا- 
الإسرائيلياتألة مفي جزى ابن موقف الثاني! لمطلب ا- 

القرآني.والقصص 
.ودراستهاالتهلبيقية الأمثلة يعص جمع الثالث! لهللب، ا- 

مطالم،!ثلاثة وفيه والابتداء؛ الوففح الثالث! البحث 

الموصؤع.وأهمية التعريفات الأول! -المعللمج 
والابتداء.، الوقف—مسألة في جزي ابن موقف 
.ودراستهاالتطيقية الأمثلة بحص جمع 

مطالب؛ثلاثة وفيه القرآن؛ إعجاز الراح! البحثه 
الموصؤع.وأهمية التعريفات الأول! لمعللمإ ا- 

القرآن.إعجاز مسألة في جزى ابن موقفا 
التهلييقية.الأمثلة يعص جمع 

لمالأحرى القرآن علوم مواضع لبعض تعلبيقات المادس! الفصل 
مباحسثج!أربعة وفيه مقدمته؛ في جزى ابن يذكرها 

مطالب;ثلاثة وفيه الحثماتي؛ الرسم الأول! البحث، 

الثاني-المطلب 

الثالث-الطلّ، 

الثاني-الطلب 

الثالث-الطل، 



\vr ^هىذمحُ'سم>ون
تف-.ُ__ا

Jikji ،الأول

الثانيانمللب 

الثالثالطل 

الموصؤع.وأهمية التعريفات 
العثماني,الرمم ألة مقي حزى ابن موقف 
•ودراستها الطبيقية الأمثلة بعض جمع 

طالب!ثلاثة وفيه اللغوية؛ الفروق الثاني• المعحث 
الموصؤع.وأهمية التعريفات الأول! لمهلل_ا ا— 
اللغوية.الفروق مسألة في حزي ابن موقف الثاني! لمعللب ا_ 
ودراستها.الطيفية الأمثلة بعض جمع الثالث! لمعللب ا— 

طالب!ثلاثة وفيه المناسات؛ الثالث! المحث 

الموصؤع.وأهمية التعريفات الأول! لمهللب ا— 
المناسبات.مسألة في حزى ابن موقف الثاني! لطلب، ا— 
.ودرامتنها التهلييفية الأمثلة بعض جع • الثالث لمهللب، ا— 

طالب؛ثلاثة وفيه المبهمات؛ الرابع! المحث، 
الأول,اس، 

الثاني_الطلب 

الثالثلطل ا. 

الخاتمة!

والتوصياتالتاج أهم وتتضمن 
تالفهارس 

الأتية!الفهارس وتتضمن 

القرآنية.الأيات فهرس , ١ 

.الشاذة القراءات فهرس - ٢ 

١الموصؤع وأهمية التحريفات 
المبهمات.مسألة فى حزي ابن موقف 

١ودراستها التهلبيقية الأمثلة يعفى جمع 
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النوية.الأحاديث،  -فهرس ٣

الآ٠ارب -فهرس ٤

الأعلام. -فهرس ٥

والبلدان.الأuكن  -فهرس ٦

الشعرية.الشواهد  -فهرس ٧

والمرا-مع.المصادر  -فهرس ٨

الموصوعات. هرسف-  ٩

ئ

البحث؛منهج ابثا؛ س0 
ويا؛أماسمن، لمنهجين - اض بإذن — البحث سيخضع 
الإمامأقوال مي ؤيتمثل الامتقراثي، المنهج الأول؛ المنهج 

القرآن.علوم ائل مفي الكلي جزى ابن 
ترجيحاتاستنباط في ؤيتمثل الأستنباؤلي، المنهج الثاني؛ المنهج 

القرآن.بعلوم انملقة الكلي جزى ابن الإمام 
التالي؛المرض حلال من وذلكر 

لأبنالتنزيل* للوم ا'التهيل المصدر من الحرفي يالقل الخناية — ١ 
الحاجة.حسب أ-حياتا أحتصرْ وفد جزى، 

حلالمن جزى ابن لها تهلرق التي القرآن علوم مواضع شعت، . - ٢ 
.تفمرْ ثنايا وفى مقاومته 

فيجزي ابن ترتب على القرآن علوم ائل متريب في أعتمد - ٣ 
تفسيرهْقالْة 

بتعريفومبحمثا وموصؤع فمل كل ألة مصاور في ألكر ء



Frri
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لكلتعريف وأرجح أفضل ذكر على الحرص مع بمفرداته، مختصر 
مصطلح.

نيها.العلماء أنوال حلال من المسألة أهمية أوصح — ٥ 
عرضفي وطريقته ومنهجه حزي ابن رأي ذلك بمد أذكر - ٦ 
العلمية.اّدة 

مماجزي ابن ذكره بما المعلقة التهلبيقية الأمثلة بعض جمع - ٧ 
مبيناعلميا نقانأ ومناقشاتها ودراستها، يره نففي القرآن بعلوم يتعلق 
تمره(قى أعرها 

أنوممبحث أو موصؤع بأي المعلق جزي ابن كلام ذكر بمد - ٨ 
وترتيبه.وتقسيمه يدراسنه 

متمرنةذكرها حال في القرآن بحلوم المتعلمة المسائل أجمع _ ٩ 
-•جدا نادر وهذا - التعارض حال بيتها والتوقع جزي، ابن رأي لتوصيح 
محيمجاإليه أميل أو أرجحه الذي الرأي ذكر على أحرص - ١ ٠ 

•لهذا دعاتي الذي المب ذكر ،ع مسألة، أي ني حلاف هناك يكون 
التالي!النحو فعلى العلمية المائة توثيق وأما - ١ ١ 
الكريم•القرآن قي سورها إلى الأيات عزو - أ 

الأصلية.مصائرها حلال من القراءات توثيق - ب 
البحوثفي الخيعة العلريقة حسب والأثار الأحاديث تخريج - ج 
العلمية.

موجزة.ترجمة الخن في ذكرهم الوارد للاعلأم الترجمة — د 
والمعاجم.الغريب كتب إلى بالرجؤع الغريبة الكلمات ثرح ه— 

تعريف.إلى تحتاج الي بالصطيحات التعريف — و 



ءتة
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س.إر الشعرة الأبيات عزو - ز 
الأصلة.مصادرها من والقولان التموصن توثيق _ ح 
.المعلومة إلى الوصول لتسير كاشفة بفهارس البحث تديل — ط 

أجمعين.رصحه ص وعر محمد نسا عر وملم اف وصر 
العالمين.رب ف< والحمد 





محلان:وفيه 

ونشأتها.ممرمها ١^^ علوم لهصزألاظ: (ه 
وأنواعها.القرآن علوم م التالف ذم: هه 

□□





ونسأبجاتعريبجا اممرآن علوم 

ماحث؛آربعة وفيه 

اللغوي.بالمعنى الهرآل( علوم ت .لثحفأص اه 
a  الاصعللأم.بالمض القرآن علوم ت
آحادثم ومرادفاص القرآن( )علوم صهللح ، ه

ه•داكابمين الصحابة وآنار التي. 
القرآن.علوم نشأة ت طأ}و؛غغ يه 



لقب

)؛؛(،ء" 

اللغويبالمعض اكرآن علوم 

تلغة لعلم ا0 
قوممن وعليم عالم، ورحل علما، علم يقال: الجهل نقيض 

ءد\■(.

ؤيطلقوالمعرفة، الفهم بمعنى مصدر وهو علوم، علم: وحمع 
الشنل١،•به ؤيراد 

جهةمن فيه العلماء اختلف فقد الالغوJة الناحية من ارفرآزا لنقل أما 
كونهجهؤ ومن مهموز، غير أو مهمورا كونه جهة ومن وعدمه، الاشتقاق 

يأتي:فيما نجمالها أقوال على وصما أو مصدرا 
تلابمعنى نرأ مصدر القرآن ،: منهم جماعة نال 

بمعقءونا ؤالأ تعالى: نال للقراءة، موافق وهو ، والنفرازل كالرجحان 
[.١٧وةت«اثاده 

ظنه:عفان بن عثمان يرثى ثابت بن حان ونول 

'أا(.)صْ")يالم( الحط القاصس ؛(، TU)\،/)علم( العرب ان نانئلر: )١( 
صليوادر الأس أحفظ كان اسة ا،ول ألكبر من اليماني حازم بن علي ص: )٢( 

الرواةإنباه )صه؟ا(، للزيدى الممسن طقات انثلر: وغيريا. والفراء، الكائي، 
.(Yoo/Y) ،^_

)صس(.)نرأ( للراغب القرآن >_ >دات انفلر: )٣( 



ةّ ١— اللغوي بانمض القرآن علوم 
ا=.ت—مح.

ذوو'م\صشنا الكل تطغ ٩ الئجود محزان أشط سنا 
محغلأن.وزن على يكون هذا وعلى تراءة، أي: 

فيهمن ؤسنه طهره القارئ لأن نرانا القرآن )سمي : يطرب وتال 
بولد،رمت ما أي■ نهل•، لى م النانة نرأت ما العرب: نول من أحدا 
.ولداأسقطت ما أي: 

قرآنا(أم.في ؤيالقيه فه من القارئ يالفغله والقرآن 
يمدقمنه الأيات لأن القرائن من مشتق )هو : الغراء ونال 

ونظانر(أأشباه، أي: قرائن؛ وهي بعصا، بعضها ؤيثابه بعصا، بعضها 
بمعنىالقرء من مشتق فعلان على وصف )إنه : الزجاج وقال 

•الجمع 
بهسمي ثم جمعته أي: الحوض في الماء قرأت اللغة: في يقال 

(.٢٤)ا/للقرطي القرآن لأحكام والجاعع ديوانه)صا"ه(، الين،ي 
سيبويه،أصتاذء به لقبه لقب وهو ب)قطري،( الشهير علي أبو المستنير ين محي هو* 

معانيالثلثان، منها؛ مؤلفات له المرة أهل هن واللغة بالأدب عالم نحري، 
>آه(.سة)ا-ترش القرآن، 

(.١٠٤)آ/ لااسيوءلي الوعا؛ ب،نية )ص٥آ"(، للميراي المرين التحؤيين اجمار انفلر؛ 
(.٢١١)ا</ )ثرأ( للأزهري اللمة تهذبب اظر: 

)لولاتحلب: الماس أبو قال، الكوفة، أهل إمام الفراء، زكريا أبو نياد بن يحيى هو: 
القرآن،معاني ن عنها مؤلفات له العربية( لسةعلّتا الفراء ولولا اللغة كانت لما الفراء 

-(.٠٢٠٧)ستة توفي والمؤنث• والمد.كر 
رصا،'آا(.الق لأبي الحومحن راتب (، ٦٧-  ٦٦)النديم ابن قهرت انظر: 

للفراء.القرآن معاني في القوو هن.ا أحد ولم (. ٢١١للأزهري)قرأ()٩;اللغة تهذب 
حسكان اليربية، أهل أكابر من إسحاق، أبو الرجاج الري بن إبراهثم هوت 

معانيت منها جليلة مصنفات له المرد، ولزم ثعلب، عن أحذ اكلريقة، جميل ١اعقيالة 
،^(.٣١منة)٠ مجان ينصرف. لا وما ينصرف ما وافعلمت، فعالت، ؤإعرابه، القرآن 
الحمويلياتوت الأدباء معجم ١(، )_A* للسيراقي البصريين النحؤيين أحبار اتفلرت 



القصصأو غيه والايات السور لجمع س؛ الجي على المنزل الكلام 
السامة.الكتب ثمرات لجمعه أو والنواهي؛ والأوامر، 

علىرحمها و0ن0وأ لم ت أي قعل لي مالناقة ٠ال٥ يزأت ما ت يمال 
وأنثدل١،:الولد 

ثزاخشنالب 1طنن سان .... ........................
امم،)\ذؤ'\0 ت يقول كان أنه ظفو الشاiعيل٢، الإمام عن ؤيروى 

التوراة،مثل اذإه لكتاب امم ولكنه قرأت، من يوحال. ولم بمهموز وليس 
فرأتإذا تقول كما المزان؛ بهمز ولا قرأت ؤيهمز والإنجيل، 

القنان(صؤ

كمحرل؛،•ابن لقراءة موافق وهو 
يهمزلا ا العلأءأ بن عمرو أبو )كان ،ت مجاهدر بن بكر أبو وقال 

تهمتدة اش برواية وصدرء كلثوم صروبن معلمة من بتت همجز )١( 
يب—كأماء ح—ثأ ز نراع

الغرآنمعاني يي واتص )ص«ص، الأنباري لأبن السع اJعاإقات شرح انئلر: 
وإءرابم)\/خ0آ(.

كالإمامعصره أجلأء على تتلمل. ( ١٥)متة بعزة ولد المطلي إدريس بن محمد هو. )٢( 
حليلةمؤلفات له الأربعة، الأئمة واحد الأملأم، من عالتا صار حتى وغيرْ، مالك 
توروغ؛رمما. الأم، الرمالة، مها: 

>ا/0ه(ّبكى للالثانمة طمات انفلر: 
)\ا\\ى.)ثرا( للازعرى الدنة تهل.ب انظر: )٣( 
احمعناميا ورعا كان لخم، من يملن إلى سة الداري المكي كثتر بن اث هما عوت )٤( 

)ا/ا'اا■(.الجزري لابن الياية غاية >ا/ا<ا"(، للأن.مى الهراء طقات انفلر: 
لهالمعة مع من أول، هر القرئ الإمام البغدادي مجاهل. بن مرمى بن أحمد هوت )٥( 

القراءطبقات انئلر: (. jhY-Yt)سة مات المعة. محاب منها: المؤلفات من المديد 
>ا/\''؟ا(.الجزري لابن النهاية غاية )\اس, لدوهي 

واللغة،القراءة، أعلام من مشهور علم الريان، بن عمار بن الملأء بن زبان عوت )٦( 



I———ء;جاسمى بالض،القرآن علوم 

ممر(أا/ابن عن روي كما يهمؤْ وكان امانا 

ه( ١٥٤)منة عمرو أبو توفي الليثي* عاصم بن نصر عن الحو أحذ والعربية، 
(.١٣)انمومحن ،راتب (، ٢٨٠٣١)للمتراش النحويين أخار انظر: 

)صآ'ه(.السعة 
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ههذقيها

الاصطلاصبالمعنى القرآن علوم 

الممسولأالمائل أو ، به هو ما على الشيء معرفة العالم! 
حاصارى.صسثلا 

محمدأتبياته وحاتم رسوله على المنزل الله كلام ص• والقرآن 
المعجز،بتلاوته، المتعسد بالتواتر، إلينا المنقول حبريل، بواسطة 

بسورةالمختوم المانحة ؤرة بالبدوء المصحف، دفتي بين مجمؤع ل١ 
الأستر
)علوم(كلمة من المركب، أي! الإضافي؛ يمعناه القرآن علوم أما 

المتصلةوالملوم العارف، كل إلى تشير الإضافة فهدم )قرآن( وكلمة 
يفرد•ولم علوم لففل ججغ ثم ومن بالقرآن، 

إليه،يمد أو القرآن يخدم uم كل )بشمل الزرفاني؛؛،! قال 
وعلمالعماني، الرسم وعلم القراءائت،، وعلم التفسير، علم دلك ؤيتتظم 
وعلموح، والمنالناسخ وعلم النزول، أسباب، وعلم القرآن، إعجاز 

(•٦١)ص• اص التاء لأمح، اللكات )١( 
)ص-٢(.اللار اعد امآن ض ش السرد )٢( 
ازظردرئ (، ٣٣•)Y/ للألكاتي والجماصة الئثة أمل امحتاد اصرل، شرح اظر: )٣( 

(.٦١ثداُة)٦; لأبن 
كليةمن تخرج بعمر؛ الشريما الأزهر عياء من الزرناني العظيم عبئ محمد عرت )٤( 

-(.٠١٣٦١)^صنة بالقاهرة تويي والحديث• القرآن،، لعلوم مدرنا وعمل الل-ين أصول( 
لالزركلي)أ/'اأ(.الأعلام انظر: 



ءيآ الاصطلاحي باسض القرآن علوم 

غيرإلى واللغة الدين وعلوم القرآن، غريب وعلم القرآن، إعراب 
ذذك\ا

بالقرآنتتعلق مباحث، بأنه فيعرف المدون الفن فهو اللشي معناْ أما 
ومنوحه،ونامخه ، وتمسيرْ وقراءاته، وجمعه، نزوله، ناحيان من الكريم 

٢.ذلالث،ل ونحو ومدنيه ومكنه وجمعه، نزوله، وأمباب 

(.٦١)ا/.ط،لالمغان )١( 
علوميي ات ودرامح(، )ص٥٢شهبة أبو لمحمي، الكريم القرأن ليرامة المدحل انفلر؛ )٢( 

•)ص^( اليومي لغيي القرآن 



تف-.ُ_ا
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ومرايفاتهالقرآن(( ))علوم ْممللح 
والتابعينالمحابة وآثار . النبي حاديث أق 

عليهاالتدليل يمكن . النص أحاديث في القرآن علوم مرادفان 
علننراللهم ةالات ها عباس بن اف لعبد . دءاؤ0 منها أمئالة، بعدة 

الكثاب(لا،.
وعلنئالدين، في لمهن ^^ )١٧الإمام عند رواية وفي 
■'٠
نثن(ل؛،.م ثم نن )خموم وتوله 
كانواالذين )حدثنا تال(أ ،، السالميلالرحمن عبد أبي وعن 

أنهموغيرهما عود، مبن اض وعبد عفان، بن عثمان ت القرآن يمرئوننا 

الكتان(طث* )الأيم النبي تول باب العالم، كتاب البخاري أحرجه ال>اووث، )١( 
(.)٠٧برقم 

الأئمةوأحد والجمامة المنة أمل إمام الشمباني حنبل بن محمد بن أحمد عوت )٢( 
الزهدالمحابة، ففاتل المتد، منها؛ كثيرة مؤلفات له ه(  ١٦٤)عام ولد ؤيعة، أل١ 

(.٠٢٤١)عام توفي وغيرعا. 
الإمامأصحاب ذكر في المنضد الدر •٢(، . )\اأ بمالي لأبي الخابلأ طتات انئلر: 
(.٥١ء للأاومي)ا/؛؛ أحمد 

(.١٠٣٧٩)برقم المني )٣( 
برتموعالمه القرآن تعلم من حيركم باب القرآن، فضاتل كتاب البخاري أحرجه )٤( 

.(a«TU)

نائحانظرن (. ٠٧٤)منة محت، ١٠بالكوفة. التابمين مثاعير من حبيب بن عبد عوت )٥( 
حجر)\ايا{.لأبن التقريب (، ٤٣١البغدادي)٩;بمدادللخطيب 



جا~~~ لتابعين وا لصحابه ا وآثار ه اتنبى أحاديث فى دقاته ومرا القرآن• |عالوم مصطلح 

مايتعلموا حتى يجاونوها لم آيات عثر . الني من تعلموا إذا كانوا 
والعمل(لا،.العلم من فيها 

افن)أئزد ت قال ، ل الحن عن الإيمان® ®شعب في ا اليهقي وأحمج 
والزبور،والإنجيل، التوراة، ! منهاأربعة علومها أوثع كث-،، وأربعه مئه 

علومأزيغ ثم القرنان، والزنور والإنجيز التوراة أودع ثم والمرنان، 
كانتميزها علم فثن الكتام،، فاتحه الممصر أوثع ثم الممصرإ، القرآن 
املة(ل؛،.الكف جمح نفسين ٣ ممن 

)\ا\ع(.المان جاح ثي والطري (، ٢٩٩٢)رقم ثمة ايي لأبن اسق )١( 
عامولد الأصولي الفب الحافظ الإمام البيهقي علي بن ين الصبن أحمد هوت )٢، 

الكبرى،السنن منها؛ مؤلفات له والعراق، ومكة، بخرامان، سع -( ٠٣٨٤)
•(.٥٤٥٨)منة توفي والصفات. والأسماء 

للمكيالشانمة طقات (، ٢٩٠ماكر)لاين اسري كذب، سن انئلر: 
التابعينعالماء من كان هئم عمر حلافة في بقيتا لسنتين ولد ار يبن المحن هوت )٣( 

)ص٨٢(،يوهلي للالحفاظ يمان انظرت .(. ١٥١ )• منة توفي والفقه- بالقرآن، 
{.)\اWMساودى المقرين ومحلمات 

(.٤٥٠)آ/الإسان شعِ،)أ(
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القرآنعلوم نشاة 

هؤقؤلحسريل نزول سداية وثيما ارتبا ترتبط القرآن علوم نشأ، 
بتدؤينهالوحي كتاب وأمر، أصحابه، على وتلاوته الجي. على بالقرآن 

وغيرها.والصحف،، والعسيا ، اللخاف في 

وهكن>اوالثمانية، العالمية الحياة تهلور 0ع النشأة تلك تعلورت ثم 
والمملورلالماء في تدرحت، 

.الني من يمعون ما يحففلون المدة هذه في ه الصحابة وكان 
المعانيمن عليه تشكل يما يدون وبعضهم صدورهم، في ؤيثبتونه 
.مصحفه بحواشي 

جيلالهذا في جهودهم الصحابة واصل . النمى وفاة وبعل 
بكرأبي حلافة في الكريم القرآن فنقل فليلا، القرآن علوم دائرة فتوسعت، 
المحق،،إلى ، والأكتاف١٤والاخافج، الثنوف، من ه الصديق 

هعصر سلمها افه توفاه وحين حلاقته، مدة الصحف، هده ءندْ وءلالتإ 
الإسلامرفعة كانتج هبه عثمان الثالث، الخليفة تولى أن وبعد بعده، من 

ومكوناللام، بقح لخفة، جمع فاء آحم، حقيقة مسبمة وبخاء اللام، بكر اللخاف )١( 
)أ/هه\(.مد لأيي الحأويث، رب انظر: الرقاق. الحجارة الخاء 

(.TUV)؟/)م،( العرب ان يانظر: الخل. جريد م: الم، )٢( 
)'_U(.ندورى لغانم القرآن ملوم قي محاصرات، انظر: )٣( 
العربلسان انفلر؛ العريض. المسيح الكتف، عظم وهو كتف، جمع الأكتاف؛ )٤( 

.(YA/\Y)_)



ء■ أ القران علوم نشاة 
ا=—=^=^='ً..ل؛

كلوصار الأمصار، في لمون الموتمرق مالحوظا اتساعا عت، انند 
معلميبين حلان، *نجم المضر؛ ذللثج ش اشتهرت، التي بالقراءة يقرأ واحد 

التيالدواعي من هذا فكان قراءته، يصوب، واحد كل وصار القرآن، 
المصاحفمن عداه ما وحرق واحد ممحما في القرآن جمع إلى دعت 
فىالقران فكان هم، عالاض رصوان الصذ^ايه بين منتشرة ت، كانالتي 

لأمرهانمثماني بالرمم بعد فيما عرف الذي الرمم وغق، واحد ممحم، 
ممركل إلى وأرسل مماحف، المصحفج ذلك، من ونح Jذلاائؤ، 
فكانظبع، حذورْ من الخلافج على فقضى الصاحما تلكؤ من ممحثا 

التيالمرحلة هده فكانت، وامتصوبوه، نهك الصحابة باركه رائدا عمله 
:مهاالقرآن علوم من كير فيها برز الأربعة وحلفاؤه عاشها. 

ومدنيه.ومكثه ومنوحه، ونامخه ورسمه، وقراءته، زوله، ن— 

عليهايغالم، وكان التابعين، وأتباع التابعون عنهم اللوم ءذْ وتلقم، 
قليل.إلا الرحلة هذه في منها دون فما المشافهة، منابع 

فيوتنتشر تتسع التدؤين حركة يدأت، حتى الأولى القرن ينته ولم 
وصبهلهارأ،.وشكلها الماحق، نقهل من والكن القرآن علوم 

علومأنواع نير كثب )فآلمت، انماني عمرو أبو الإمام نالي 
اللومأم باعشارْ النسر إلمر شكيء كل مل الهمم واتجهت، القرآن، 

القرأن^٢ ني الإتقان (، ١٤٠-  ١٣١)١; للزدكثير القرآن علوم مر انرعان انفلر: )١( 
(.٣٩٣. ٣٧٧لدسوطي)أ/

منةولد الويع الفاصل الدين الئراء، إمام الداني سعيد بن عثمان عمرو أبو هو٠ )٢( 
وتعددتأسانيدها، رواية إليه وانتهت، وممفتها القراءات، في الغاية بالغ -( ٠٣٧٢)

البيان،وجامع التيسير ت منها غيرها، عن وعدلوا عاليها، الناس وعول غيها تاليفه 
الهايةة د>(، ٦١٧٨)القراء طبقات انظر: ،. ٠٤٤٤)سة مات واJشع. 

لأينالخزري)ا/بي(.
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شيحعند المناسات من كثير ني لها التعرضر من فيه لما القرآنية؛ 
العزيز(.الكتاب 

هذهعلى والغالب القرآن، علوم في الجزئية الكتابة ففلهرت 
ؤخ،والمنكالناسخ العلوم ^، LLjمن واحد لنؤع تناولها المؤلفات 

دواليك،.وهكذا التفسير وكتب والقراءة، 

جبير،بن معيد وتفسير العالية، أبي تفسير ت المثال سيل على منها 
تومنها مجاهد، وتفسير 

اليحصى.عامر بن ال؛ه لعبد المحاحفاا ارهجاء تاب ك— 

القرآن.علوم أنواع في التأليف، توالى ثم 
هدافي المصنفات من كثيتا ررالفهرست،اا في النديم ابن ؤيذكر 

منهاالمدة ^٥ حلال الشأن 
لابنوالابتداء، »الوقفإ وكتاب لخلف، والابتداء! أالوتف، تاب ك- 

جتاني،الداود أبي، لابن ٠ المصاحف ءاحتلافه وكتاب الأنباري، 
وكتابالرحمن، عبئ بن ولناغ معيد، للاحفش التمام! ، اومحقوكتمس، 

بن®الحسن وكتاب حسب،، ين ولحمزة للكساُي وموصوله، القرآن ®مقعلؤع 
بنلأحمد وح! والمن®الناسخ وكتاب القرآن!، نزول في الحسن أبي 

ّليمانلا،.بن ومقاتل حنل 

(.٥٧.  ٥٦.  ٥٥. الديم)ص٤٥ لاين اضرت انظر: 



|محث\لةفى

وأنواعهااممرآن علوم في اثناليف 

تمإحث ة حموفه 

جحفوق١ه 

لتحف\كرقله 

القرننهاية إر الهجري الأول لقرن اس 
الهجري-الراء 

يدايةإر الهجرى الراء المرن هاية نم 
الهجري.اكامع القرن 

الخالي.العصر إلى العاشر القرن داية من 
بسهماوالفرق بالتمر وعلاثتها القرآن علوم 
١النمير أصول وبين 

والنمير.التأؤيل بين الفرق •' لةاحقآنح\ض له 

ه
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الهجري١^)، القرن من 
الهجريالرابع القرن نهاية إل 

النواةفكانت الأول القرن في القؤان علوم في التدؤين حركة بدأت 
أكثرالثاني القرن في دائرتها واتسعت تلتها، التي الثلاثة للقرون والأصل 

ازدهاراوالثالث، الثاني القرن في العالمية الحياة ازدهرت فقد الأول، من 
فمافاطة، الإسلام علوم في ؤإنما فحسب القران علوم في ليس ماحوءلا 

امتازتوند عودها، واشتد العلوم تأصلت، وقد إلا الرابع القرن لحل 
فيألم، ما على الغال—إ ؤإن والتجديد، يالإبداع المرحلة هده مصنفات 

كليقرئ بحسن، التخصص سمات عليه تغل.، المدة هلْ في القرآن علوم 
بمصنف.موصؤع 

منالقرآن علوم في ألمت، التي المصنفات لأهم رصد يلي وفيما 
الراح:القرن نهاية إلى الأول القرن 

٠ه( ٩٥ؤمت،١لأسدياا حصر بن معيد نفير ال- 

اه(رآ،.٠ )ت؛ المكي* حبر بن مجاهد تفسير *- 
،.٠٣٧١ )تء الهلالي* مزاحم بن الضحاك تفسير *- 

(.١٨•)\إ اوفر؛ن طقات، (، )T/\Wللوارممي والممحلف ال>تلخ، )١( 
ATlT/o)معد ابن طقات <، ٩٢)ا/الحفاظ دكرة )٢( 
حجرلأبن اكهjب تهدب )أ/خبمه(، لأدمي النلأء اعلأم سر )٣( 



الهجريالرابع القرن نهابة إلى الهجري الأول القرن من 

(٢)/

(٣)/

ه(١ ٠ عباس ابن مولى التربريٌ ال؛ه عبد بن عكرمة ارمير —

-(٠٥١ )يتاح المزءلي،ا كعب بن محمد نمير ١٠—

•—( ١٥١ رئتا٠ البصري٠٠ الحن أبي بن الحن امر ر" 
(١٥١ )ت؛ رياح،، أبي بن عطاء نمير ١١—
،.٠٦٥١)^،^١١  ٠٠يومي الدعامة ن قادة نمير ١٠-
اه(لآ،. ١٨)^،اليحمسياؤ عامر بن اه عبد نمير ١١-
محيمنلابن  ٠٠العربية مذهب على القراءة في راحتيار ر- 

)ت"آ'آاه(س.

الزهريثهاب بن لم مبن لمحمد ومء والمنرالناصم ا— 
ه(ّ.١٢٤)ت

(٥١٢٦)^،دينار؛، ن عطاء رتمسير ر— 

.٢١)ت/\\)ير(ر الدي،ا إسماعيل نمير ١١-
)تا''ااه(راا،.الغزال ءْلاء بن لواصل القرآن(، رمعاتي ر- 

(١

(٢

(٣

(٤

(٥

(٦

(٧

(٨

(٩

)ا/س(.للداودي الشمِ؛ن طقات 
(.)ص٨٥٤شة لاين المعارف (، ٠٦/٥)للذمي الشلأء أعلام سر 

.النديملاين الفهرست (، ١٦٥)ا/القرصي لاين العلهاء تاؤخ 
ممرلاين واليجايث الداة )ا/\/\<(، للذمي الحفافل تذم؛ 
(.To/Y)الجزري لابن الهاة >ة )ا'،ماا(، انموى ^، jiUالأدباء سبمم 

AUT/S)الجزري لابن الهاة غاة (، ٢٩٢)o/للذمي الملأء أعلام سر 
)ا/\/بم(.للذمي اممار القراء .عرفت )ص"آم(، الدبم لأبن الفهرست، 

.٣( ٩ ٥ / )٩ حجر لابن الهذيك، تهذي--، )ا/ح*ا(، للذمي حل الحفآ تذكرة 
(.٢٨٣كحالة)٦;رضا كر المولفض سبمم حجر)لأ/هم\ا(، لأبن اكهذبِإ تهذبم، 
)ا/ه'ا(.للداودي المر؛ن حلتان،  AT\rحجر)\/لابن اكهديّح اتهذب 

(.٦٢٤)Y/للكتي الومات، نوات،  Ay٧٩o)^اانموي و\شمت الأدباء جم س١ 
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،.)ته'؟اه(لالخرا<ااُياالم مأُي بن عطاء مسير ®— 
،.هJ(١٣٦١٢)تأسلم بن نيد تفسير ®. 
القثيري،)تهّااه(لم.دبمار بن داود نمير ®- 
١بن لمحمد ومشوحه، القرآن اسخ ن®_  ثىالكالس_ا  ١١

لتا*؛ا،و(ل؛/

)تخ؛اهو(لْ،.عبادالمكي« بن شبل تفسير ®- 
ا.ه(ل  ١٥٠)ت الثمالى؛،دينار بن ثابت نمير ®— 
هو(ل١ ٥ ٠ رن اابالخيا حيان بن مقاتل تفسير ®_ 
ه(١ ٥ ٠ رن اللءنياا سليمان بن مقاتل تفسير ®_ 

ه(١ ٥ ٠ رن الأموىأُ جريج بن الملك عبد تفسير ®» 
)ت،هاه(أُا،.الأندى لمقاتل القرآن« متشابه ®- 
العلاء)ت؛هاهل(رعمروبن لأبى القراءات® ®— 

(.٢٣)A حجر لأبن المذيب مريب ١(، • Y/U)سد لأبن الكرى اتجتات 
)_ro(.للموطي الحفاظ ملتان )\إصه للدمي الحفاظ -دكرة 

)ا/ا'أل(.للداودي الشمين طتات )ا/آنل(، انمرللدهي 
حجرلابن ١^^، تهذيب (، ١٤٩٨)للداودي الشرين طقات، 
(.TrTالهايآ)\/غاة )ا/ا-إم(، حجر لأبن التهدب هم.ب 
(.٩٧٨)للزدكالي الأملأم )\/T_ للداودي الشرين طئات 
>صمه(.الديم لابن الفهرست (، ١٧١>أ/ لاذمي الاعتدال منان 
)؟ا/كحالة لعمررمحا ال٠ؤلفين سجم (، ١٦•/ ١٣)العدائي للخطب بغداد تاراغ 
٣١٧.)

u/\(T\y.)خالاي الإرشاد )ا/هأا(، لاذمي الحفاظ تذكرة 
)؟ا/كحالة لعمررضا المؤلفين معجم (، ١٦٠)T\/العدائي لالخط._، بغداد اتانح 
٣١٧.)

)صمْ(.النديم لابن لفهرست، ا ا
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)ذ0\د\مالكوفي لحمزة القراءات« »- 
،.ه(أ ١ ٦ ٠ )ت الحجاج١١ ين شعية رتمير ر- 
،ر(أ١٦١)تالثوري؛ سفيان لتفسير اس 
)تا،ا"اه(رن.اJاJتي لمافع رالقراءة» ا. 
)تهباه(رْ،.الأصبحي؛ أنس بن مالك تمير ا- 
العدوىأملم بن نيد بن الرحمن لعبد  ١١والمنسوخ الناسخ ،- 

)تآاراه(را■،.

له( ١ )jcW السالمياا بشير بن هشيم نمير ،- 
)ت\،خاه(ص،.للكاثي القرآن؛ معاتي ا- 
)تا<<\حالضرس لابن القرآن؛ ففائل ا- 

١،.)تيهاه(أ الجراح؛ ين وكح تمر ا- 
 M، ٠ه( ١  ٩٨)^؛،عيي،ةاا بن سفيان تفسير

(.١١١)ا/التراء (، ٢٦١الجزري)١; لأبن الهاة غاة ١( 
نؤيهض)\إلعادل الماوسرين معجم (، ٢٥٥اوغل.ادى)ا/للخطيب بغداد ٢( 

٢٢٧.)

لشواودي)ا/أ\را(.القرين طقان، لأدمي)\إبمم الحقافل تذكرة •١( 
(.٣٣•الجزري)٨ لأبن الهاة غاة (، الل.؛م)ص١٣لأبن النهرت ٤( 
(.٢٧٢لاديي)ا/المر (، ٩٤٨ماض)لأتاضي الدارك ترب ٥( 
(.٢٧١لاداودي)ا/ القرين طتات، ٤(، الديم)ص• لأبن الفهرس، ٦( 
المرلاديي)ا/آغآ(.العدائي)أا/هغ(، للخلب تاريخ؛غا.اد ٧( 
(٠الديم)ص٤٥لابن اب (، ٢٦٥٨لسلي)الرواة إناء ٨( 
المادلأبن الذمب ثيران، >أ/بم'ا(، لاداودي القرين طفاي، ٩( 

حجرلأبن اكهدم، تهييج، (، ٤٦٦/١٣)العدائي لالخد_، بغداد تاريح ( ١• 
)صمه(لأالديم لأبن الفهرست، (، ١٩٠)ا/ لاداودي القرين اا(طقا<ت، 



^ىسصاس>تيل•ت7-مح 
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.-( ٠٢٠)ت* الصنعانيءاالرزاق عبد رتمير ر— 

،.-( ٠٢٠)ت؛الشافعي إدؤيس بن لمحمد القرآن* فضائل ®— 
-(٠٠٢ التئمي*)تء ملام بن يحيى نمير ®— 
-(٠٢ ٠٦الأعور)^،محمد بن لحجاج والمنؤخ* النامخ ®— 
)ت¥،آ،د(لْ،.الفراء واد بن ليحيى القرآن« معاني ®— 
(٠٠٢ )^،٩ المثنى( بن )محمر عبيدة لأيي القرآن* إعراب ®— 
-(١٠٢ )تاُ عدة( مبن )معيد للأحفش القرآن* معاني ®— 
.٢٨٧٢٢٣)^،سلام( بن )القاسم عبيد لأبي القرآن® غرب ®— 
ُ-(٢٣٤)تالبخاري( )سخ المديتي بن لعلي النزول® أمثاب ®— 
-(٠٢٣٧)^،راهويه* بن إمحاق ير نف®— 

سّآآه(لاا،.القرطي حيب لابن القرآن* إعراب ®— 
-(٤٠٢ )ت١ الشيباني* حنبل بن أحمد تفسير ®— 

)ص"آا'ا(.هماض للقاصي اشت (.( VTfW)للذمي الشلأء أيلام سر ١( 
(.١٤- )\إ\\ للأسرى الشانب طتات )ا/هه(، للش الثانمة طقات ٢( 
(.٧٣١)Y/ضهص س الفسرين سبمم  UT0U)\/لأبن الياء تارخ ٣( 
(.١٨١)T/ بردى تغرى لأبن الزامرة التجوم ٤(، ٠ - )_Ur اكو؛م لأبن الفهرست ٤( 
اكم)صأآ(.لأبن الفهرست ٥( 
(.٢٨٠)م/لالسلي الرواة إناء ٦( 
(.J١٣٨٦/٣اضت١لخوى)الأدباء معجم ٧( 
)\/زد لسلفي الكريم القرآن ني واكهاية الدائن (، )ص١٧النديم لأبن الفهرست ٨( 

العدائيللخليب اJكتون ١^ ٤(، ١ )١\إ للذيي البلاء ايلأم سر ٩( 
(؛٤٣٣للدجي)T/الحفانل تذكرة (، ٣٤٥العدائي)٦;للخف بغداد (تارخ ا٠ 
(.٣٠)م يياض للقاضي الدارك تريب  i(roo)\/للداودي القرين طقات ( ١١ 

(.٢٠)٤;مر لأبي الخابلة آا(طقات 
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)تمأ؛'أه(المحامي أمد بن للحارث القرآن١١ رغهم ر— 
المكينلابن القر^ناا غرب #. 

-(٠٢٤٥)تالظفري عمار بن لهنام القرآن١١ غضاتل أء 
،.٤٧٢٤٨)^،الجتاني مهل حاتم لأي القرآنء إءراب ». 
الفلأسء)ته؛آه(أْ،.علي بن عمرو تمسر ®— 
٠أه( ٤ رمحتاو الكسم^ء ح^مد ين عد لتمءسر اء 

)تخهآهو(لص.الكوني حير بن لأحمد القراءة، ®— 
•، مزيد)ت؟هآه-(لبن زكريا بن ليحص القرآزا، فضاتل ®— 
)ت'آ¥آ،و(رآ،.القزؤيثيء U-؟،، ابن تمر ®. 
-(٠٢٧٥)تالجتاني داود لأبي والمنؤخ* الناسخ ®— 
.٢١١^٠٢٧٦)^،الديتورى ننمة لأبن القرآناا غريب نمير ®— 
ه(٢٧٦)تالقرطي٠ مخلد بن بقي نفير ®— 

)'\/TW(.نمم لأبي الأوبء حالة ١(، ١ • )Y>/ النلأء أملام سر ١( 
 )Y الديم لأبن النهرتYU_.( ،) ليغدادي العارض سة/Y(٥٣٦.)
0U1/Y).)•للدعي اولأ» اعلأم سر ٣( 
)\إلأ\ي.لاJلاودي اسرين طقات )صاِه(، الديم لابن الفهرست ٤( 
 )٥;ijSx  (.٢٩٣)م/حجر لأبن اكهذيب تهذب (، ٤٨٧٨)للذهي الحفاظ
(.١٢•)Y/ الذب قذرات (.< yri>/\y)للذعي الملأء أملام سر ٦( 
•Y(.٧/١اعارلJذص)القراء ٧( 
لانماوديالمرين طتات ٨( 
(.٤٨٤)ا/حالكان لأبن الأعيان وفيات (، ٠٢محير)ا\/لأبن والهاة البداة ٩( 

اكو؛م)صآآ(.لابن الفهرس، •١( 
(.١٩١)Y/ ليافم الضان .رآة (، ٢٥١)ا/ للداودي اسرين طمات ( ١١

بشكوال)ا/خاا(.لابن أا(اكاة 



بيس:>سم>وز•
اض.َأ!

.(٠٢٨٦المبرئ)^،يزيد بن لمحمد القرآنءا رإعراب ر- 
^٢٩١)^،ثعالب يحيى بن لأحمد رإعراب ر- 
كيسأنلأبن القرآنء ْعاني »- 
المغربيالحداد بن عيد لالقرآن، من المشكل رتوصيح ا- 

)تيمسملْ،.المائي شعب بن لأحمد القرآن، رمحائل ا- 
،.٦٧٣٠)ت\،المرزبان لأبن القرآن، طوم في الحاوي *- 
الطبريحرير لابن القرآن، آي تأؤيل من المجان جامع ®- 

٧٧٣.، رن

رتا

الزجاجالري بن لإبراهيم ؤاعرايه، القرآن رمعاني ا- 
٨٧٣١.،

^(٣١)ت١ اليزيدي العباس بن لح٠ال القرآن، غريب *- 
'١،.)ت٣١٣٧الترّدي للحكم امآن، أمثال *- 
،.١١٧٣)ذاالمابوري، بكر أبي تفسير *٠ 

(.٢١٠)Y/ لياض الجان راة \إ0ه JiU_ (1الملأء اعلأم سر 
(.١٠١)ل/للقفطي الرواة إناه 

(.١٦٠)ا/ زاده كبرى لْلاش العادة ثتاح 
(.١٠٠)م لازركالي الأعلام (، ١٢٤٠)A لياض الجان مآ؛ 

(.syrfw)ممر لأبن والثهاة الداة 
(.)٠٩للداردي المفسرين طتات 
(.١٦١٢)م؟/الغاوادي للخهلس_، بغداد تاؤخ 

)ص•!(.التل.دم لأبن المهرت 
)أا/ا1'ا(.س،وي الملأ•، اعلأم سر 

)ص'آه'"ا(.لاوسيوءلي الحفاظ طقايت، (، ٠١٤ )أ/ الجوزي لاين الصنوة صفة 
)اأ/ه0(.للداودي المقرين طقات، 



I——■ءاليجري ؛ JUIالقرن إش <سي امرئاتُر ض
^=^^ضس^=ص=شم^=تح.1؛_ا=

١مآهر(؟ )jCالمتدرا بن محمد تمير ا- 

الظاهريحزم بن لعلي والمنسوخ® الناسخ ر٠عرءA ا- 

،.ه(١٣الخن()ت١٢٣بن )محمد ديني لابن القرآن® معاني *- 
عرفت(بن محمد بن )إبراهمم الأردي لنمعلويه القرآن* أمحنال *- 

)تصير(ص.

.٢٠٧٣٢٤)^،مجاهد لأبن الع« القراءات *- 
ه(ل٦/الرازي*)ت٧٢٣حاتم أبي ابن تمر *- 
)ت\/\مأه\ص.الأناري لابن والمنموخ* ^ ٧١*- 
)تا"مه(ّ.المادي لابن القرآن* متشابه *- 
.،  ٧٣٣Ao)النحاس جعفر لأبي والخوخ* الناسخ *- 
١،.)زا٥٣٧ القاش الخن بن لمحمد القرآن* محاني *- 
محمد(بن اممه )عبد الثعالبي منصور لأبي والإيجازُ ُالإء-جاز ُ~ 

)تههسم(لاا،.

(.٣٣٦)ا/لسدي بالونات الداني 
(.0W)0\/للذمي الملأ. أعلام مر 

)ءساآ(.للادنهوى المرين طقات 
)ها/ه7(.للذمي الملأ. اعلأم مر 

(.١٤٢- \ TM)\الجزري لأبن اليايت غايت (، ٣٣٣/١)لاذهي القراء طتات 
(.٢٨٧)Y/للكتي الونات ثوان لاذمي الملأ. اعلأم مر 

(.YYA/Y)للداودي المرين طتات 
(.٦٩)؛/الغاوادي للخطيب بغداد تايخ 

للداوديالمرين طقات ١(، • )\إ١ لسلي الريا؛ إسا. 
(.Vio/r)لسدي بالونات الوا؛ي 

(.M-i/T)انماد لابن الذهب شنرات )لأ\إلأس للذمي الملأ. أعلام مر 



^^محمح''سم'وز•ة ت" 

-(٠٣٦٨)^;،ابوري النسمحمد الحسن لأبي والمنؤخ® الناسخ ®- 
)ت'س\سماه( همد بن )مسد آفته لأبن القرآنء ،عاني ®- 
أحمد(بن )الحسين حالويه لأبن القرآن* من سورة ثلاثين إعراب *- 

)ت>صئ.

القراءاتنقلم من )أول البغدادي عثمان بن للحسين القراءة* *- 
)تصه(ل؛/المح( 

.)تهخّآهو( شاهين* بن أحمد بن عمر نمير *- 
)تاُخّآه(لآ،.مهران بن بكر لأبي والغاية* الشامل *- 

(.٢٣٦)آ/للداردى المقرين طتات )١( 
(.١٨٤)آ/الجزري لأبن الهاة غاة (, Tiv/r)للمفدي بالومات الوا،ي )٢( 
'\(.T-\/r)الحموي □قوت الأدباء سجم )ا/أبم(، لسي الرواة إّا0 )٣( 
A( ،)oU/٤٨المندادي سلم، بغداد -اييخ )ا/هه؛(، للذمي الغراء لمقات )٤( 

(.٢٤٤. yir)\/الجزري لأبن الهاة 
(.٣٣٨٧)م/للذمي الحقافل تذكرة )٥( 
الك؛ارللذس)ا/ب؛م(ّ.عرلأاا4را.)٦( 



"أقك.جهآ®"
'و؛(' د' 

للتحق\فق

الهجريالرابع القرن نهاية من 
الهجريالتاسع القرن بداية إل 

التأليفحرين واردهار الكبيرة العلمية بالنهضة المرحلمة هذه تميزت 
نهجنهجمتا حيث واتساعها، العلوم بتشبا تميزت كما والتصنيف 

منصنفت اش المصنفات لأمم رصد يلي وقتما والاستيعاب، الاسقراء 
الهجري:التاسع القرن بداية إلى الهجرى الرابع القرن نهاية 

فهليسبن ى عبن محمد الرحمن لعبد والمنؤخ^ الناسخ  ١١—
٢٠٤^١١^.،

القاسمأبي محمد بن للحن القرازا علوم نمل على رالتنبيه ا— 
)ت'ا*؛هر(التيابوري 

المهلرفلأبي القرآن* أحلها من نزل التي ب والأسيل ءالقمحص ا- 
)ت'آ*؛هر(أصح بن الرحمن عبد 

)تمآ،؛ه(ل؛/اتلأني J١بكر لأبي القرآن* أإعجاز ٠- 
■ه( ٤ ٠ )*^،٦ ابوري التياللمي حين بن لمحمد القرانء أمال  ١١—

)صم\خ(.الأندلس شاة تاؤيخ )١( 
للموطيالوعا؛ يب (، ١٤•)ا/ للداودي المفسرين طانات )٢( 
بثكوال)ص٣•'٢(.لأبن انملت )٠١( 
؛١٩•/ ١٧)للذمي الملأء أعلام سر )ه/بمب'ا(، الغدادى كخطب بمنداد تارخ )٤( 
للدبيالشلأء أيلام سر )٥( 



يموس'سماوز''ق 77ا
~مح._ا

نوركبن الحسن بن لمحمد المتشابهات( الأمان حل ®— 

)زآ٠؛ه(الرصي للشريف القرآن( في المتشاسمات ®— 
الخزاعيمحمد الفضل لأبي الم-راءاتا في المنتهى ®— 

)تيىةه(ص.

الضريرر المفاض مة القاسم لأبي مؤخ( والمنالناسخ ®— 

العكبرياللام عبد بن لمحمد القران( إعجاز وحوم في الكلام ®— 
)تماا؛هو(لْ،.

٤ه(١ )تء الهمداني الحار لعيد القرآن( إعجاز في المغني ®— 
الأمفرايينيالماهر عبد منمور لأبي وح* والمنالناسخ ®— 

)تا،آ؛ه(س.

الثعالبيمنصور لأبي الكريم* القرآن ني والنظ-ائر ®الأشباه 
)تهآ؛ه(ص.

الحرفيإبراهيم بن لعلي القرآن( إعراب ®- 

(.١٣٢)T/ للداودي الغرين طتات (، ٢٤٠)أ/ بردى ممري لأبن الزامرة التجوم )١( 
إضاحاممزنسادي)أ/أ؟؛(.)٢( 
١(.)آ/ه• الجزري لأبن الهاة >ة )٣( 
ساودي)أ/غ؛م(.النسرين طقات )٤( 
(.٣٧٥)؛/للغدادي الكون لبماح )٥( 
(.٢٤٤; ١٧لالد،وي)الملأء اعلأم سر )٦( 
(.٣٣٢/١)ساودي القرين طتات للسر)آ/هغا(، الرواة إذاْ )٧( 
(.u-i/rانماد)لابن الذب ثيران )٨( 
(.r-yo/r)للمور ب- بغة (، Trx)\/حالكان لابن الأمان ومات )٩( 



هأ' الهجري التاسع القرن بداية إلى الهجري الرابع القرن نهاية من 

ابوريالنيالحيري أحمد بن لإمماعيل ٠ الفران روجو0 ر— 
)ت،"آةه(لا/

نيالمتثابهات الأيات بيان في التأؤيل وغرة التنزيل درة *— 
)تاّآ؛ه(رآ،.الأملكفي العزيز مد لسدبن العزيز* اش كاب 

وتميرْالقراءات معاني علم في النهاية بلؤخ إلى الهداية *— 
القيسيطالب أبي بن مكي محمد لأبي علومه* فنون من وحمل وأحكامه 

)تلإم؛ه(ص.

لعالومالجامع التفصيل كتاب لفوائد *التحصيل ير نفقدمة م_ 
ه( ٤٤٠)ت المهدوي عمار بن أحمد الماس لأبي التنزيل® 
-(٠٤٤رن؛ الداني عمرو لأبي السع* القراءات في التيسير *— 
هر( ٤٤ ٩٠)المعري العلاء لأبي السور* نقلم *— 
 Iالحمنلأبى المران* ر تمفى والعون النكهت * تمسهر قدمة م

؛ه( ٥٠)ت الماوردي محمد بن علي 
الفناهريحزم بن علي محمد لأبي * ؤخ والمنناسخ ال*— 

)تآ"ه؛ه(صا.

أحمدبن لحالي و*الوحيز* و*الومحيهل* يهل* *البير نفمقدمة 

(.TTA/r)■انماد لأبن الدب شنرات )ا/أ-ل(، للداودي القرين طقات )١( 
ببالوءاةديوش)ا/هأا(.)٢( 
(.٥٩١; ١٧لاذهي)البلاء أملام ص )"١( 
(.٥٦))/لاداودي الشرين طقات (، ٩٢)ا/الجزري لابن الهايت غايت )٤( 
(.٨٣-  UU/\A)ص الملأء أيلام سر )٥( 
(.١٨١)ا/ي الأدباء معجم  i(rr)\/'حقان لأبن الأمان ومات )٦( 
(.٢٨٥)م/انماد لأبن الذب شل.رات (، r^U/o)لض الشانمن نقات )٧( 
(.٣٤)ا/•حلكان لابن الأمان ومات (، ٣٦٤)ا/للمقري الق، نفح )٨( 



ظأ~ 
م..ح=======ص=س^^^^^^

آ.)تخآُ؛هر( الواحدي 
)تاَا؛ه(لآ،.القاهرالجرجاني الاعجازءانمل ردلأتل ا— 
الحنبليالثنا بن أحمال بن للحس والنظائر® رالوجوه ر٠ 

،^(٣٧٤٧١.،

)ت\ههه(ل؛،.الراغب علي بن للحسين القرآن® غريب مقرئات *— 
-(٠٥٥ )تء الكرماتي لمحمود القرآن® ني التكرار أسرار *— 
ءه()ت٦١ الغوي محمد لأبي ال~ريلُ *معالم نمير قدمة م— 
عطيةلابن العزيز® الكتاب نمير في الوجيز المحرر *— 

)ت\أ0ُ(ص.

ه_(ل ٥٨١)ت هيلي الالرحمن نمد المبهمات® *— 
الجوزيابن الفرج لأبي القرآن® علوم عجائب قي الأفنان فنون *— 

)تلأ\<0ير(ص.

الرازيالدين لفخر الغيب® *مفاتيح الكبير التمسير قدمة م— 
أت1«اُه-(ل'ا،.

(.١٤٥٨)للموطي الوعا؛ شن ل؛اتوت الأدباء سجم )١( 
(.١٠١)م/ للاض الجان مآة )\ا0أ\( زاد، كرى العادة مفتاح )٢( 
مفلحلاين الأرشو اسد )٣( 
(.٥٢١)ا/ لاJغالادى المارين هدين (، ٤٨٢)A/■الزمان مرآة )٤( 
(.٢٩١)A الجزري لأبن التهاثة غايت )٥( 
)اإ\ا'\(.نويهفى لخادل المقرين سبمم \(، yo\/T)للدهي الحفاظ -ذكرة )٦( 
الدين o\Uضuطة أحٍار ني الإحاطة للذمي الملأء ايلأم ص )٧( 

(.oi'/r)الخلب ابن 
(.٢٧٢)ا/للداودي المقرين طتات )٨( 

(.٥٨٠لمادلبريهص)٢/ المفسرين معجم (، ٨٤٦)"ا/كحالة لرصا المؤلفين معجم ( ٩١
(.٥٩٦)أ/نويهض لخادل المقرين معجم ٢(،  ٥٨٩)اُ/يام'-، الأدباء *عجم ر'ا، 



م" ة~ اثهجري ا لتاسع ا لقرن ا بة بدا إلى لهجري ا بع لرا ا لقرن ا نهابة من 
'بج--_اً

جمحفي والقراءات الإعراب وجوم من الرحمن به من ما إملاء ®- 
)تاُاا"ه(أا،.العكبري الماء لأيي القرآن* 

الأندلسيالأنصاري محمد لأيي القرآن® متثابه في القلمان ري ®- 
)ت1صص.

كرعلابن والإعلام* التعريف لكتاب والإتمام التكممل ®- 
^٢٣٧٦٣٦.

خاويالالدين لعالم الإمراء® وكمال القراء جمال ®- 
،^(٤٧٦٤٣.،

الثكنمن نقمن لما والمين القرآن لأحكام ®الجامع تمر قدمة م- 
)تام\ا"ه(لْ،,القرمحلي اش عبد لأبي الفرقان* وآي 

القويعبد بن سليمان الدين لنجم التميرا؛ علوم في الإكسير ®- 
ه(أ٦ا.)ت٦١٧الصرصري الطوفي 
،^٤٤تيمية ابن الإسلام لشيخ ير* النفأصول في مقدمة *- 

.،u\j،UY_

الخازنعلي الخن لأبي التنزيل® معاني ني التأؤيل ®ياب مقدمة -
._UU؛ رن!

(.٢٨١)ا/ للموطي الويا؛ بب (، ٢٣٢)ا/ المقرين طمات )١( 
(.٦٠٤رم/ للغدادي انكزن لماح )٢( 
)مأ/0آ(.لالن،وي الشلأء أيلام مر )٣( 
(.١٩٢للسوطي)٢;الوعا، بب الجزئي)\إسه لأبن الهاة غأة )٤( 
(.٥٨٤انماد)U/لأبن الذهب ثيران (، ١٢٦٨)لسدي بالومات الواش )٥( 
(.٩٠.)؛/٩٨ اري لالمانالجان ردفان، حجر)أ/آ؛أ(، لأبن الكات الدرر )٦( 
ممر)؛ا/مأا(لألأبن والهاة الداة لاداودي)ا/أ؛(، المقرين طقان، )٧( 
نويهضلخادل المقرين سبمم (، ٢٦٨٧>أ/لياثوت الأدباء سجم )٨( 



صس*'سماوز•ا~~*م 
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اطيالغرنحيان لأبى المحيهل، ءالبحر تمسير قدمة م— 
)تهأس(لا،.

المحكمات،الأيات معاني إلى التشابهات الأيات معاني ررد ا— 
(٤J،U )تاُ الاJان بن أحمد بن لمحمد 

الماردسيالتركماني لابن المرآنا غريب في الأنيب بهجة *— 
)ت،هسص.

الجونيةتيم لأبن الماذا وعلم القرآن علوم إلى المشوق الفواند ٠— 
)ت\0ص\ه.

الحلبيللمميز المكنون، الكتاب علوم في الممون الدر ١٠—
)تآهلإه(لْ،.

كثيرابن انمدن لمماد المثليم، القرآن  ١١ير نفندمجة م— 
ه(أ٦،.)ت٤٧٧

*^ ٧٨٦)^،الكرماني يوسف ين لمحمد القرانء ضم\ش آل٠ 

الزركشيمحمد الدين لدر القرانء علوم في البرهان ٠٠ 

بنعلي الحسين أبي بن عمر حنص لأبي القرآن، غريب تفسير *- 

(.١٤٣٥)للروداتي الخلف صلت >؟/بمخأ(، للداودي اسرين لهنات )١( 
(.٣٣٠>م/ حجر لأبن الكامة انمرر (, yrxH)نماض الخان .رآة )٢( 
(.٤٢٠)ا/ للداودي المقرين لهنات )٣( 
(.٢٧١)٢; لسى بالونات الواش (، iUAانماد)لأبن الأب ثيران )٤( 
(.)ص٥٨للخواساري الخان روضات (، ١٧٩العماد)ا*/لابن الأب شل.رات )٥( 
(.٣٢•>ا/ للزركلي الأصلأم )\ا\\\ه للداودي المفسرين لهنات )٦( 
)٦!ص.نويهص لعادل المقرين معجم (، ١٠٣)U/لازركلي الأعلام )٧( 
(.٣٣٥/٦انماد)لأبن الأم، شدراُت، (، n٣٩٧/حجر لأبن الكات اكرر )٨( 



۶ الهجري التاسع القرن بدابة الى الهجري الرابع القرن من  ' ~T1
^===شم=س====ك=ضصتحِىص

خه(ل٠ )ت؛ المالقن بابن المعروف الأنصاري أحمد 
(^j،AoYc)»-العسقلأني حجر لابن والمنؤخ® رالناسخ ٠— 
بنالرحمن لعبد القرآنء آيات يعص إعراب في الإحراز رتحفة ا— 

.(^٠٨٧٥)تباكعالثي المعروف الجزائري محمد 
بنالرحنن همد الدين لزين القرآزأ نزول أساب قي الرحمن مدد أ— 

(j،AUlo)الثافعي المقدمي التميمي إمحاق بن علي الدين علاء 
اضعبد أبي للكافيجي التميرء علم نواعد في لالتي-ير ا— 

)تهيخه(لْ،.الدين محي 
بنلمحمد والنغلاور« والأشباه الوجوه معنى في راتر الاكشف ر— 

(^؛"،.j،AAUo)العماد بابن المعروف الباليي علي بن محمد 
بنإبراهيم الدين لبرهان ور* والالأبات تناب في الدرر نظم ®— 

سابعلى القويم البرهان وادلألة ^٧،، ٥٨٨٥)البقاعي حن بن عمر 
الطم«ّ.القرآن آي 

الميومحليالرحمن عبد الدين لجلال يرا التغعلوم في التحبير ®— 

بتحقيق:مطبوع وتحابه ؛(، a/U)الأب شيئان ١(، ٢• . ١ • ١ )م اللامع الضوء )١( 
١لمجدوب.محله سمير 

(.٩٢. )\/UA للشوكاتي الطالع البر <، ٤٦- )ص01 للمرطي المال نقلم )٢( 
(.٢٦٠اتيرسلوف)صأأ؟_ شجر؛ )٣( 
)أ/ه0أ(.المكون لبماح )؛/0بم(، للخاوي اللامع الضوء رإ( 
بنناصر تحقيق: مطبوع وتحاب (، ١٧١)T/ الطالع البر )\إلأ\\ه الوعا؛ بغية )٥( 

المعلرودي.مجمد 
مطبؤع.وتحابه < ١٦٢)ه/للخاوى اللامع الضوء )٦( 
مطبوعوتحابه )\ا\\( للشوكاتي البدرالطالع «أ"ا<، )U/ انماد لأبن الدم، شدرات، )٧( 

متداول.

(.٤٧٥)مالمكون إبماح )٨( 



ص'سماوز'أآ'ة 
ا==^=^^=^=====^=^==..1=؛ق

الرحمنعبد بن الدين جلال لييوش القرآن® علوم في رالإتقان ر- 
٢٧٩.، رن

-(٥٩١)'تءا للسيومحلي السور® تتامب في الدرر اس1سق ر— 
يرطيالالدين لجلال القرآن® إعجاز في الأقران رمعترك ا— 

)ت\\س\ه.
السيوطيالدين لجلال بالمأثور® ير التغمحي المتنور الدر ®— 

رتااهه-(ْ

السيوطيالدين لجلال القرآن® بمبهمات الأثران مفحمات ®— 
هر(.٩١١)

للموؤليوال٠هلالح® المقاطع تناب قي المطاير مراصد ®١ 
ثاهبحكيم المعروف مبارك بن لمحمد والايات® السّور ر؛هل ®— 

القزوينى)ت،\هه(ص.
محمدبن لإبراهيم والمنؤخ® الناسخ فيها التي الأيات ®— 

)تّاآ؟ه(لاٌ،.اوقدّي شزيف أبي بابن المروق 
محمدبن الواحد عبد بن العزيز لحبي القرآن® صور نقلم ®— 

اوكناّى

مطيؤع.والكتاب الشرناوي، لأحمد الميومحلي الجلال مكنية وانظر: المحاصرة، حسن 
الفن.هذا قي مرتكزا للزركشي البرهان بعد ؤيعد متداول معليؤع الكتاب 
•البجاوي محمد بتحقيق: مجهلبؤع )٤( مجهليؤع٠ 
•التركي لأله ا عبد تحقيق: آخرها عدة يتحقيقات مهليؤع 
الطباع.حالي إياد بتحقيق: مطبؤع 
العسكر.المحسن عيد بتحقيق* مطيؤع 

(.TY،\/Y)العارفن هدنة للزركلي الأعلام 
•( ١١٨)a/العماد لابن الذهب شذرات 

للميومحلي.اكفير ض؛ ش م 



دلوكقآلث\ِدف 

الحالالعصر إل الهجري العاشر القرن بدابه من 

وفيعامة، العلوم كافة في التأليف، ضش، المرحلة هذه تميزمت، 
سمايقيهمجهود على ّْولفيها ياعتماد تميزيتج كما خاصة، القرآن علوم 

ولمآخر، حينا والتسيهل والشرح حينا الاختمار مؤلفاتهم على فغلب، 
المصثفامحتلأهم رصد يلي وفيما النادر، اليسير إلا ممنفاٍم من يفلهر 

الحالي؛العصر إلى الهجرى العاشر القرن يداية من صنمت، التي 
ينلمرعي  ٠١القرآن من وح والمنالناسخ في المرحان رقلأتد ر— 
،.١٧١٠٣٣)الكرس يوسف، 

الدعبد أبي الدين لشمس يرا التفعلوم يبعفى الفقير رتحفة ا— 
ه(١ ١ ٤ )دت،ه المالكي الإسكندري ملامة ين محمد 

أحمدين محمد عقيلة لابن القرآن* علوم في والإحسان الزيادة ®— 
)ت'0\\ه\آاJكي الحفي 

.، ١٤٧  ١٧٦)^،الدهلوي اف لولي التفيرا أصول، في اعير الفوز *— 

\\\(A/T)حمد لأبن الوابلأ حب ال( ToAfi)للمي الأثر حلاصان انظر: )١( 
حن.عطا ماس • بمحقتق مهلؤع والكتاب ( ١١٢١)

مطبوعوامتاب ( ٨٢٩)لاكتاني الفهارس نهرس )؛/ّآآا(، للمرادي الدرر ملك )٢( 
الكريم.للقرآن متثلوم تمر و*و 

النارقنجامعة وطعنه جامعية رماتل ني حمق والكتاب ( •٠٢)أ/ للمرادي انمرر صلك )٠١( 

اللغةالفارس!ر الأصل س نقله مطوع والكتاب ( ٤٥٠- الخوا>')آ-/حبم"ا نزعة )٤( 
الإسلامية.اليشاتر دار عن وصدر الناووي الميتي سلمان الحربية 



صسر'سماوز'ا~'ء 
ا=—=====^^===^=—==محَ:أ

القرآنءوتجويد والمتثابه والمخ النزول لأمباب الرحمن إرشاد *— 
١٩٠)الأجهورى البرهان عطية بن اه لعطية 

بنلمه^مد والاسسمحراا ايزول ذى الم^صر ارلم^ —

الروس)تههااه(لآ،.القاصي مداش 
عاليبن رمحتم بن الباسط لعبد القران( علوم في البيان ~'عجيب 

)تمآ'ا\اه(ص.اكوجي أصغر 
العلويمهدى بن محمد بن لمحمود التجويد( في القرآن جواهر ا— 

المريزي)تيا/\اه(ل؛،.
تمحاوي.صادق لحمد القران( علوم في والبيان ُرالإيجاز "" 
زرزور.لعينان القرآن( رتارخ رس 
العدوي.مخلوق حنين لحمد القران( علوم ش البيان *— 
غرلأنلوهاب لعبد القرآن( علوم من مساحث في البيان *— 

(١٣٧٧.^

•زلْل محمود للقصبي القران( علوم في الميان *— 

الإتقان(طريقة على بالقرآن المتحالقة المباحث لبعض التبيان *— 
)تم'أ'؟اه(.انممشقي أحمدالجزائري بن صالح لهناهربن 

الحميد.عيد لمحن القران( أصول فى دراسات *— 

•عهلية اليةفلان لأبى ورجاله® النمير فى يرامحان *— 

نيحنق وقد ( ٦٠للغدادي)\/\دخخ0 ؤلماح (، Yio/nليرادي اليرر محالك )١( 
القرى.أم وحاسة بتونس الزيتونة الجامعان من كل ش جامعة رسائل 

(.٢٧١الأملأملازركلي)*ا/)٣( (. ٤٠لبماحالكونلاJغالادى)أ/)٢( 
تايخة)صأ"اأ(.يرامحن القرآن علوم )٤( 



هب" Iلحاني ا لعصر ا الى لهجري ا لماشر ا لقرن ا ية بدا من 
اًو-_

بنالرحمن عبد بن لمهد الكريم،ا القرآن علوم قي ات ردرامُ— 
الرومي.محاليمان 

.القاسم ومحمد الكومي لمحمد ا القرآن علوم ا— 

لعينانإعجازْاا وسان القرآن ير نفإلى مدخل القرآن ءلرم ُ~ 
زروور•

عزةلمحمد حمعهء ، أدرْ أسلوبه، تنزJاله، ت المجيل. رالقرآن ا— 
دروزة•

لهلفيلمحمد ا المفسرين وانجاهات القرآن علوم في لمحات ®— 
الصباغ.

٠ه( ١ ٤ )ت\' الصالح لصبحي القرآزا علوم في مباحث، ®— 
.هر( ١ ٤ ٢ ٠ ) القءلان خليل بن ل٠~اع القرآن٠ علوم في مباحث، ®— 
حاو.اه،إعجازْ، جمعه، كتابته، نزوله، القرآن! الكبرى المعجزة ®— 
زهرة.أبو به® الغناء حكم تفسيره، علومه، 

حمادة.لفاروق والتفيرا القرآن علوم إلى مدخل أ— 
شهبة.أبو محمد لمحمد ا الكريم القرآن لدراسة الما«حل ا— 
الزرغانيالعفليم عطل بن لمحمل. القرآن١١ علوم في العرفان مناهل ®— 

)تتماا-ّآاهل(ؤ

ملامةعلي بن لمحمل. القرآن١١ علوم في الفرقان منهج ®— 
ر(.t١٣٦٢)ن،

٠الثنوري يوسف لمحمد القرآن١١ علوم من شيء في البيان يتيمة ®~ 
عباس.لفضل القرآناا علوم في البرهان إتقان ®— 





=ئمً
'وئ، ء٠ 

صأإث\ئ

بالتفسعروعلاقته القرآن علوم 
التفسرأصول وبين بينه والفرق 

بالكل.الجزء علاتة القرآن بعلوم التمر علاقة 
أعمالمران علوم مصهللح أن إلا الهران علوم من جرء فالتفسير 

بينماير، النفتخدم لا التي والعلوم ائل الممن كثير على لاشتماله 
خدمته.قى مسج، كلها التفسير أصول 

علوممن وهي التفسير أصول في تدحل لا التي العلوم ومن 
. ١١المصحف وءرمم  ١١القرآن آي ارعي ت القرآن 

التفسيرمن شيئا تخدم ولا الكريم القرآن تخدم علوم فهذْ 

علومفمب والمحرر )_AY(، حيدر لحازم والإتقان البرهان بين علوم آطرت )١( 
)صزأْ(.سار القرآن 



سذمحُ''بيومحااون؛؟ؤ ا~بمبمب 
1تك1.ء_

 ٠ ٠'

ص\ص

والتضسرالتأويل بين الفرق 

بينللفرق القرآن علوم في والممشض رين المقمن كثير عرض 
منحىالتأؤيل بممطلح ينحر منهم كثير كان ؤإن ير، والنفالتأؤيل 

ظاهر0.عن اللقفل صرف وعوت المتكلمين 

ذلكميغلهر كما الأصلية دلالته عن المعللح بهذا ثملج وهذا 
تمنها والتأينل، الضير بين ذكروها التي الفروق بعض عرض بعد 

والتفسير:التأؤيل بين الفرق قي انمكريل١، هلال أبو قال 
الجملة.آحاد أفراد عن الإخار هوت التفسير )إن 

الكلام.بمض الإخبار والتأؤيل: 
الإخباروالتأؤيل: التنزيل، فناهر انتفلمه ما إفراد التفسير: وقيل: 

،.التكلم؛كلأم(لبغرض 
أوبلفغل الراد من المغلق كثف )التفسير: اكض^: وقال 

صاحبلغوي أديب المكري مهران ين مد ين سهل بن الذ صد ين المن هو: )١( 
تهسيرني ورالمحامحن الأمثال• •جمهرة منها؛ صاوة له الأدبية التمانيف 

^(.٣٩٥)ت القرآن،.و»ي 
U )للموطي الوياة بب للقفطي الرواة انآاْ اتئلر:  - o^/S.)،؛•

الس)صأى.الفروق؛ي )٢( 
حافغل،ثقة واعفل، مقرئ، مفر، إممحاق( )أبو ابوري النيالثعليي إبرامم بن أحمد )٣( 

يرنففي واليان الكشف منها؛ حليلة تمانيفا له والإءرا'س<، القراءايت، بوجوْ العالم 
)U_(.ّنة توفي الأنيياء. نمص ني الجالس ومراض القرآن، 

للزركلي)ا/:آا\(.والأملأم (. >ا/٠٨حالكان لأبن الأعيان ون؛اث، انظر: 



أ"موالتفسير التأويل بين الفرق 
—====—=====^==كلى=

تحتملهمعنى إلى الأية صرف والتأوJلت فهمه. عن المحتبس إمحللاق 
تقولالرحؤع، وهو الأول من وأصله بعدها، وما قبلها لما موافق 
ذاتصرف(أا،.صزقتي آي: فآل؛ أولته ت العرب 

اللففلمن المراد أن عالي المهلع ير: )التف: الماتريدي ونال 
بهمقعلؤع دليل قام فإن هدا، باللففل عنى أف اممه على والشهادة هدا، 

أحدترجيح والتأؤيل عنه، المنهي وهو بالرأي فتفسير ؤإلأ فصحيح 
اممه(على والنهاية ^ ٥٥١١دون المحتملين 

وأكثرالتأويل، من أعم )التمير ،: الأصفهاني١٤الراغب ونال 
الكبفي تعمل يوأكثره الرؤيا، كتآؤيل المعاني في التأؤيل استعمال 

معانيفي يتحمل ما أكثر والتفسير غيرها، في يستعمل والتفسير الإلهية. 
الألفافل.مفردات 

وبيانالقرآن، معاني رركشف العالماء عرف في التفسير أن واعلم 
المعنىوبحب وغيره، المشكل اللقفل بحسب يكون أن من أعم الراد؛٠ 
فييستعمل أن إما والتفسير الجمل، في أكره والتفسير وغيره، الذلاهر 
بشرحمبين وجير في أو والوصلة، والساسة، كالبجيرة، الألفاظ- غرم، 
[.٢٠]المزمل: آلجو»ه ؤءاتإ أك-ثر، ؤوأذع؛وأ كقوله: 

كقوله:لمعرفتها إلا تصويره يمكن لا لقصة مضمن كلام في ؤإما 

وافن)ا/ص.الكشف )١( 
مؤلفاتله عصره شيؤخ عالي تفقه المتكلم الماتريل.ى نمر أبو محمد بن محمد محوت )٢( 

)سه(.عام توفي امآن«. وءاييلأت »التر-مداا، : مهاعديدة 
)صا<أآ(.محللوبغا لابن الراحم -اج (، ١٣٠)آ/ لكرشي الجوامحرالضن اظر: 

-اويلأتأهلاث)صه(.)٣( 
منها:[نار له الأصفهاني( )اراءِ، د المعروف المقفل بن محماد بن الحين محو؛ )٤( 

^٥٠٢٠)عام توفي ٠ الشريعة® مكارم إلى القرآن®، غرب ®مقرئات 
Ar،\U)\/للسنور الوظْ بغية انظر: 



اس^ص===سء==^===^^^=..حو,—

مآنآلؤ ؤوليس وقوله: [ ٣٧لالمو؛_ت: آدطره ؤ زدثاد؟ ؤ1ثما 
[.١٨٩\\لمقو1.' ظهورأثا؟اب من آلثيوت تأنوا 

)الكفر(نحوI خاصا ومرة عاما مرة تعمل يغإنه التأؤيل أما 
خاصة،الباري جحود فى وتارة المطالق، الجحود ني تارة يستعمل 
فيؤإما تارة، الحق تصديق وفي تارة، التصديق في المستعمل والإيمان 

،.ر مختلفة( معان بين مشترك لنقل 

واكأويل؟التفسير بين الفرق ما قيل: )فإن بقوله: جري ابن وعرفه 
أنوال!ئلاثه ذلك، في أن فالجواب: 

واحد.بمعتى أنهما الأول: 
للمعنى.والتأؤيل للقفل، التفير أن اكاتي: 
والتأؤيل:الشؤح هو الذي التفسير أن _: الصواب وهو - الثالث، 

بموجبالذلاهر يقتضيه الذي المعنى غير معنى على الكلام نقل هو 
ءلاهرْ(رى.على ؤيخرج ذللث،، على يحمل أن اقتضى 

وهو:الأصلي معناه عن المصعللح بهذا ؛عدُت، التحريفامحت.، هذه وكل 
وبيانه.الكلام تفسير 

،.^ ١^٠٣من المراد المعنى على بمللق أنه والثاني 
العانيأما المتقاومون، عليه درج الذي الحقيقي معناه هو وهن.ا 

المصطلحهذا على المتكلين آثار في نهي والفروق، إليها المثار 
١^^٤،.وافه حادث«، معنى إلى الحقيقي معناه عن ؤإحراجه 

)ا/ْا(.ّهل الت)٢( الغامر)»_Ui(. جامع مقدمة )١( 
انلالر.)صمن >( A/T>يسمة ابن الإّلأم لشخ واياؤيل المشابه ني الإكلل طلر: )٣( 

jlpLوالتايئل الضير منهوم الموضع: هذا ان؛لر؛ي )٤(   J.١لطيار



بإيجازجزي بابن التعريف 

محرل:ثلاثة رب 
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صلآ.جصءه'
'؛)S(، ؛ '

الساسةالح،اة 
٠٠ ٠٠

بنيملوك ثاني ء-هد يوانق -( ٠٦٩٣)سنة جزي ابن مولد كان 
الملقبالأحمر، بن يوسم، بن محمد بن محمد وهو ؛غرناطة الأحمر 
لمانيا١^١^ رنا مفعاش وقد صماء، زمن بالفقه لاشتغال ، ر ؛الفقيه 

؛غرناطةالأحمر بني ملوك سابع عهد ني استشهاده حتى ستة وأربعين 
منستة يذللث، عاصر وقد الأحمر، إمحماعيل بن وو>اسما الحجاج أبي 

وامتثهاد،وفتؤح جهاد أيام كانت، بأنها دولئهم متإ اتغرناطة، ملوك 
•نصر بني من المالما محمد وابته اكاني محمد عهد في ميما لا 

بينعداء .( ٠٧١٣)عام إلى .( ٥٧٠٩)عام من انده شهديت، ولكن 
بتوليإلا تته لم الأقصى، بالمغرب مرين وني بالأندلس غرناطة مملكتي 

أحياالدي لطاني، الالمرس الأحمر بن فرج بن إسماعيل الوليد أبكب 
واستطاعالدين، أعداء الممارى على مرين ببني واستنجد الجهاد، عهد 
ملكاوعشرين حمسة بقيادة المصرانية الجيوش ظهر يقصم أن اّللث، هدا 

شريهزموا والإنجليز، والفرنيين الأسبان صئت، وبجيوش كيرا، وأميرا 

العربني والخبر المتدا وديوان ءالعبر كتاب I ني او،الءلان مدا أحبار انظر )١( 
-(٠٨t)ت٨'خلدون بن الرحمن لعبد الأكبرا الساوهاان ذوى من محاصرهم ومن والبربر 

١م/٤  ١٧- - لبنان - بيروت ء الفكر دار _ زكار وصهيل ثحادة حليل تحقيق؛ 
)يماا<ا(.، ٢١٩٩٦

لذيغرناءلةاا أحبار في ءالإحاهلة ؛ أيامهماوأحداُث، المالكين هذين سيرة حول انظر )٢( 
١لخانجيمكتبة - عنان الله عبد محمد تحقيق؛ — الخهليب بن الدين لمان الوزارنين 

)ا/؛؛ه_أآه(.م، ١٩٧٠ه/١٣٩٥ًدا، ممر. القاهرة. والشر. للطع 
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ملوكأعظم من إسماعيل الوليد أبو السلطان فكان -(، ٠٧١٩)منة هزيمة 

نهوه حزي ابن أدركهم الذين الغرناطيين الملوك آحر وأما 
غرناطةيحلن الذي -( ٠٧٥٥)آمم\ه_ إسماعيل بن يومف الحجاج أبو 
وبنيمتاوالمصانع، المدارمن ا أسئا حسمح، ذهبيا عصرا عهده في 

المعروفةالمعركة ءهدْ في ووقعت، ،، الأتيرر البعض وحدد الحصون، 
اضسبيل في شهيدا جزي ابن فقد وفيها ، -( ٤٠٧ )١ منة طريف،( د)وءحة 

وتعالى.تيارك 

الخف،لابن رالإحاطأن  i(UT/i) jjjL;لأبن أانمرا نحاب أحارء: حول انظر )١( 
)ا/س.

تتقديم الطوحي، محي أحمد الأحمر، بتي عمر في الأندلس في الخضارة مظاهر )٢( 
٠٣٨صري، ٣١٩٩٧ممر، الإص،كندريأن، الجامعة، مسامت، مسسة مؤالعادي، مختار أحمد 



سمحىذص'سماونء ■ ت
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"®؛ه.هءتث®"
'ؤئ، ء' 

لوىثمالآ\قص<.

الأحاوماسةالحماة 

فيالأحمر ابن يد على )هّآا"ه( ّسة غرناطة مملكة نشأت أن منذ 
الاقتصاديالرخاء من بحالة تنعم وهي الأندلس حزيرة حنوب أقصى 
المجتمععمت حتى زراعتها، وجودة صناعتها وقوة تجارتها فشو سسب 

الجهادصيحات سوى حدته من يخفف لم الترف من حالة الغرناطي 
للعدواننتيجة والأخرى، الفينة بين تعلو كانت التي الاستشهاد وأنات 

الملمين.حوزة قي أراض من بقي ما على المتواصل النصراني 
دولبين المغيرة المملكة لهذه الجغرافي الوصع أن ؤيلاحغل 

قدالغرب في والبرتغال الشمال في وأراجون كمشتالة كبيرة نصرانية 
حيرانهامن يتهددها خعلر لأي واستعداد توجس حالة في جعلها 

بهارا،.المحيهلين 

المدجنييوالبربر المرب من مكوثا الخرناطي المجتمع كان ولقد 
-وأراجون قشتالة مملكتي في طويلة لمدة سكنوا الذين الملمون همم و~ 

حركاتمع الإسلامي الجيش رافقوا الJين الود الأفارقة بعمى وهناك 
،.الأjدلميةر الخدوة إلى المغربية العدوة من التواصلة والعبور القح 

المهاجرينسيل بسبب كبير ازدياد في غرناطة صكان عدد وكان 

نشأةيع العادي، مختار احد الأندلس، غي والجهاد الحرب حياة من صور )١( 
.١٤صرا، ٣٢٠••محيا، مصر، الإ٠كندري^، المعارف، 

بتصرف.( ص)٠yالملوخي، محمد أحمل. الأندلس، في الحفارة مفنامحر )٢( 







ما~رآمآ اتحياةاسمية 
=========^=====^==مح

/المشرق قي أربايه من تلقيه إلى علمائهم 
الكتبتبادل ألة مازدهرت العالم محللب قي الرحلة جانب ؤإلى 
تبادلوحتى بل غرناطة، وعلماء والمغاربة المشارفة بين والمؤلمات 

مراسلةفى المثال سيل على ذللث، يتضح كما وأجوبتها، الشرعية الأسئلة 
محمدللشيخ -( ٥٨٩٧سنة )المتوفى الغرناطي المواق محمد الشيخ 

منحملة عن يسأله ^ ٨٩٤ستة )المتوفى التونسي ثم التلمناني الثصاع 
.١^٢٢الأمور 

لأحمدالأدنى، ني الحفارة ومظاعر (، ٥٤١)ا/ حنوون لأش ءانمر، كتاب انظر؛ )١( 
*ا(.)ٍس*امآ'سداسوحي، 

ومحمدالمراق لمحمد ١لغرناءليةا الأمثلة على ية النونلأحودة ١٠كتاب انئلر؛ )٢( 
)د.ط■(،لبنان، بيرومحت،، الإسلامي، المدار دار حن، محمد تحقيق؛ الرصاع، 

.سدهاوما )مىمْ(، ، ٠٢ما•• 







^ئذمحم"سماوز'ًع
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وف،ا،،اانحوف،ا،لأمح اسهه 

تاممه — أ 

المالكي،الكلبي حزي بن محمد بن أحمد بن محمد هوث 
بست،وأما ،، حزي(ل بن محمد ي) يعرف، كان ،، الغرذا٠ليأ الئامحم أبو 
،•ر والأندلس ؛المغرب، مشهورا كيرا بيتا كان فقد جزى ابن 

لمته؛— ي، 

العربيةقبيلته إلى نسمة الكلي( محمد ي) يعرف، جزي ابن كان وقد 
المجتمعفي وأثروا ة i٠غرناالكلبيون استومحلن حسث، كلاب،( )بني اليمانية 

الأندلسةرالدن باقي تزاحم •ءرناءلة ؛دأُتإ أن مند الغرتامحلي 
الواقعةالحصون إحدى ، )ولمة(ل إلى جزى ابن نب أصل لنرجع 

(٢)

(٣)

(٤)

لجتةتحقيق؛ (، ١٠٠٩٤^^٥ الداودي علي بن محمد الدين لشمس الممريزأ رطقات 
•( )آ/٥٨ت(، )د. »؛.(، )د. ، jUJيرون، العلمية، الكتب، دار العالماء، من 

)؟ا/، ٠٠ ١٤١٤بيروت، الفكر، دار طبعة العروس، تاج يي الزييدي مرتضى تال 
جزي،بن حزيمة الأول؛ فمن أسماء؛ وهميي؛ وكنتي بالكنر، جزي (؛ ٢٨٥

بطوطة.ابن رحلة امحمر الذي اشئ جزي ابن الثاني؛ ومن )صحابي(، 
لالمقري>'ا/آ؛ا(.الطم، نفح 

الشهيدلأندلي ١ المفسر الإمام عن مسهبة )دراسة التمسيرء في ومنهجه جزي ءابن 
محمدعلي التنزيل•(، لعلوم 'التسهيل يرْ تففي لمنهجه مفصل وتوضيح جزي، ابن 

،٢١٩٨٧ٍزا،ّوريا، دمشق، اكلم، دار الزيري، 
نيدتحقيق؛ (، j،"\Y"\o)الحموي افه همد بن لياقوت البلدازا، امعجم في؛ تعريفها انظر 
)ه/ا؛((.ت(، )د. ط(، )د. لمان، يرون، العلمية، دارالكتب، العزيزالجا،ي، همد 



ممعصسس——=تإء=
وكانتالفتح، عند أولهم بها نزل حيث الجمالية، البشراين، منهلئة في 

وتدبيروانفراد رئامحه لجئان لجدهم 

ج_كس4:
بناش عبد بن محمد حده فيه ؤسماوكه القاسم( ■)أبي يكنى؛كان 

بمممحا-

•شهرته - د 
العرب،.عن،■ معروفة تسمية وهي بالتصغير، حزى( اشتهر؛)ابن 

)"ا/«آ(.الخف لأبن 
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هزْاوكق؛لةق ى، 
I I

وفضلهونشأته مولده 

بغرناطة( ٠٠١٢٩٤-- ٥٦٩٣سنة)من الثاني ربيع في حزى ابن ولد 
عصورأزهى من تعد المدة هذه وكانت ، الأندلس مملكة حاصرة 
فيالاستشهاد سوق ونصت الجهاد، فيها أحيا حيث غرناطة، مملكة 

أحيهثم محمل، الله عبد أبي ابنه ثم إسماعيل، الوليد أبي اللْلان عهد 
يوسف.الحجاج أبي 

رصعاتأول ممنه من ورصع والده حجر في وتربى حزى ابن نشأ 
فيمشهود وعلم وفقه نبيل حب بيت بيته كان فقد ، والسماع الحلم 

العلمية.شخصيته تكوين في الواصح أثرْ له كان الذي الأمر الأندلس، 
الأصالةأهل من )كان ت والده ترحمة في العقلاني حجر ابن يقول 

طلبوله محمودا وكان ببلده، الغنائم أمر في النفلر ؤإليه والذكاء، 
وطع(>■".

كانتالتي ررءرناطةاا بلدة عالماء عن الأحذ في حزى ابن فاجتهد 

العربي،التراث إحياء دار كحالة، رمحا المؤلنين ومعجم للمئرى، الطيب• انمح )١( 
وامتشهادءحياته حول وانظر (، ٢٨٠)a/ت(، )د. محل(، )د. لبنان، بيروت،، 
)م٣٢(.الخلب لأبن الإحاطة 

هيل.الالأندلسي ر المفالإمام عن هبة مردرامة التمير• في ومنهجه حري ُرابن )٢( 
محمدعلي ٠(، التنزيل لعلوم سهيل لت ١٠ميرْ في لمنهجه منمل وتوضح جزى، ابن 

\(.)\/oAالزبجري، 
(.Ty)\/\العقلأي حجر بن علي بن لأحمد الثامنة المئة اهمان في الكامنة الدرر )٣( 



الإ~7"" اوفضيه ونتاتم مولده 
ا=^دسس======س==محّ!؛؛

والمعارف،الفنون أنواع شتى في والعلماء بالعلم عامرة المدة تلك في 
المختلفة،القيمة المؤلفات ذلك في وألم، العلوم، جمح في بؤع حتى 

كلمن الطلاب يقصدهم الدين البارنين الأندلس عياء من فأصبح 
ئكانل١،.

(.Yir/r)الخف،لأبن الإحاطت 



■s
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االثحفالأ\ك

ومذهبهمعتقده 

عتقدهم_ 

كلإليها عي يالتي المهمات أولى من س المعتمد سلامة إن 
يقبللا أنه وحكم قضى ند تعالى وافه لا كيف بها، مطاف وهو لم، م

لكلالنجاة سبيل هى عنها والدفاع التوحيد ؛ JUAmjفالتمسك يه. إلا عملا 
إنسان.

منهجنهج ففد حزى، ابن منهج في واصحا النهج هذا وكان 
عقيدةحالف من على والرد الحقدية، الأمور تمرير في الصالح الملف 

والخوارجكالمرحئة المخالفة الفرق من أو الكتاب أهل من التوحيد 
والفلقة.الكلام وأهل وانمتزلة 

تفسيرءد العرب ومنركى والنصارى اليهود على رده أمثلة من و- 
٣[.]الإحلاص: ُولنه وتة ًإد ؤء I الصمي محورة فى تعالى نوله 

فمنهمولدا، فه جعل من كل على رد )هذا حزى: ابن نال 
أةنولهم؛ في واليهود اش( ابن رمى ت نولهم في النصارى 

.(. اش(ّ ينات )الملائكة ت نولهم فى والعرب •٣[ أده 
فيتعالى قوله ير نفعند الخالقة الفرق على رذْ أمثلة من و- 

[.١٥]ألأتزه اب و الليل• سورة 

اكءءل)1/ا"اأ(.)١( 



تغ" ٦ ^دتمده٠سصه 
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يحلهالا المار أن عر الأية بهالْ المرجئة )امتدل جزي: ابن مال 
بثلاثةالماص واولها [ ١٦]اللمل: ه ؤآكىَكئت لقول: الكفار إلا 

أوجه:

خلود.صالي يصلاها لا المعنى أن ا: أحده

مخصوصة.نارا أراد أنه والأخر: 

بنوأمية جهل أبو وهو معيئا كافرا بالأشفى أراد أنه المالث: 
مخرجالكلام نخرج الصديق، بكر أبو وهو الأتقى به ونابل خلف، 
العموم(رعلى الأحبار مخرج لا الخصوص على والذم الدح 

مثدتأدبمثل الزلزلة: سورة ش تعالى نول ير نفوعند 
المؤمنينفي هي الأية وهذه • • )• جزى• ابن نال ت٧أ؛ ي-ربمه جك درة 
واستاللمنه، تقبل لم إذ حسناته على الأخرة مي يجازى لا الكافر لأن 
ثواتاير لم خلد إذا لأنه المار في مؤس يخلد لا أنه الأية بهدم الئنة أهل 
الحسنان،(؛ص عمل ما وعلى إيمانه على 

ءمدم،مذهبه وذم الزمخثرى عن تكالم اااكسهيلا ممابه مقدمة وقي 
يرنفالمشرق أهل تآليف، من ؛أيل.ينا )ومما قال: حيث المعتزلأا٠ 

علمفي متقن الإءرا'«-ا، في بائع المغلر، فمنيي الزمخثرى، القاسم أبي 
القرآنآياُت، وحمل وشرهم، المعتزلة مدمج ص كتابه ملأ أنه إلا البيان، 

حلوه(وتمرر صفوه، فتكل.ر ءلريقتهم، على 

نجلالمقائدى واتجاهه جزي ابن عقيدة عن واصحة فكرة ولأخذ 

(.٣٨٧)!/المهيل )١( 
)؛/A•؛(.المهيل )٢( 
اكهيل)ا/هأ(.)■ا(



هاسيسذمح'سماون□7'ْ 
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وقوانينوكتابه التنزيل* لعالوم هيل ءالتكتابه خلال من واصحا ذلك 
الشرعية((را،.الأحكام 

العقدية،الأمور تقرير ني الصالح السلف منهج جزي ابن نهج ولقد 
الأتية:المائل من موممه م ذلك ويتضح 

ا-ارؤيةس.
مأ-حاقالأءعالص.

ّا_ث؛وتالثفاعةل؛،.

والارلْ/الجة خلق - ٤ 

أهلمنحى ينحو بالجملة فهو والصمات الأسماء في مذهبه وأما 
تنبيه،ولا تك؛يف،، غير من وردت كما الصفات إمرار من والجماعة الثنة 

ماالشرعية* الأحكام ®قوانين كتابه في قال حيث تعهليل، ولا اؤيل، ولا 
ذللث،:على يدل 

كقولهالتنبيه ظاهرها يوهم ألفاظ والحديث القرآن في ورد )نجيه• 
]المائدة؛٠نثو٠لتاربه وؤدا٠ ٥[ ]طه؛ ؛؛،^ ٣٥٢أديني عل >، ^١٥ت تعالى 

ئارقكثيرة وهي ذلك وغير ماء الإلى ليلة كل اه نزول وكحديث [ ٦٤
فرق;ثلاث فيها الناس 

إرصاآاسملأينخميىسباانمتماضاسم( ١١
XT'U/i)النهل [، ٢٢]ٌه ه م' الشامت: مررة ش ممار قوله تمر انفلو: )٢( 
[،]٩٦ةمة؟< ؤثا ثأ،قؤ جظ* المانايت،؛ سورة غي تعالى نوله ير نفانظر؛ )٣( 

(.٣٢٠)م المهل 
ال>وم نأي، آن مل نن ثدثقتمأ يثا البقرة؛ صورة قمح، تعالى نوله تر نفانئلر؛ )٤( 

)\اا\ي.التهل [، ٢٥٤]ولاثنتآه محوه نح 
[،٢٤]البقرة؛ نأإا،ء،ار؛ه ألثاش ومدثا [فير ألغار ؤه\دا؛وأ تعالى؛ قوله ير نفانفلر؛ )٥( 

اكهل)ا/لاا(.



"ةأ سقيه 
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.,Lأة 

وأئمةوالتابعين الصحابة من الصالح لف، الالأولى• المرنة 
علىأنكروا بل تأولوها، ولا معانيها عن بجحثوا ولم بها آمنوا لمين، الم
ممران:زآو يتثاه هب بن مو  ٠٨ءامنا بجقة آيلو ؤ وءآؤ'ء؛ءرن فيها تكلم من 
والثاقءيماللث، أحذ وبها السلامة، إلى تعود التي التسليم ْلريقة ذهن"ْ ٧[ 

،..(١١.اسونن.وأم 
رتليجوذت الفجر• محورة في تعالى توله ير نفعند ذللثح أمثلة ومن 

[.٢٢]ثأ'هظاظه 
يجس،التي المشكلات، محن وأمثالها الأية )وهذه ت جزى ابن نال 

تثل(رأ،.ولا تكييفه غير من بها الإيمال( 
تأؤيالهمن جزي ابن على الماحي بعض هناك كانتا ذللث، ومع 

منللأمة ندم ما مقابل عنه يتجاوز أن اش أل نوالتي الصفاتا لعض 
ذلك؛ومن وجهاد• علم 

[.٦٤(_; ]lJسثوكتاه داث جز تعالى: قوله عند 

هنااليدان ثنيت، ؤإنما وجوده، إنعامه عن )عبارة جزي: ابن تال 
عليهمردا ليكون [ ٦٤اىوْت لالءؤه أس ^i؛J اليهود: قول فى وأفردتح 
إذايديه، بكلتا يعْلي فلأن العرب؛ كقول بالجود تعالى وصفه في ومبالغة 

الخاء(رمؤعفليم كان 
وهيالتأؤيل للتا مجزى ابن( فيها ملك التمح، الأمثلة من ذللتا وغير 

١مؤلفاته ثنايا فى ومحنلكه ذكره الذي الحقيقي ومنهجه رأيه تمثل لا قليلة 

السمب)صأا(.الأحكام قوانن )١( 
xr\r)\االممل )٣( )أ/آص. الخمل )٢( 
)أ/يه(،التهل [، ١٠]القح: وءم4 مئ، أم ود لأية ير، نفعند مثلا: انظر )٤( 

ذرته ثنت ونتق وآية )\/tA(، التسهيل ١[، ]الفاتحة: آليمرو جالئتن وآية 
(.١٦١)أ/ اك.هل [، ٢٧]الرحمن: ثمهم< وي 



متسأسُ'صمج'لإ 7~ ا
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تالفقهي مذهبه _ ب 

المذهبهذا منظري ومن المالكي الفقه أعيان من جرى ابن يعد 
والاستدلالمالك الإمام مذهب بتقرير اعتنى حيث مراجعه، من ومحرجنا 

حيرالشرعية٠٠ الأحكام نوانين ١٠وكتابه فيه، الموجود الخلاف وبذكر له 
مشهوركتاب وهو المقارن، الفقه هى مادته إن حيحا ذلك، على شاهد 

فيكتاب رنهذا ت الكتاب مقدمة في قال حيث، المالكية، علماء عند 
المدينةإمام مذم، عالي الفقهية الفرؤع ائل ومالشرعية الأحكام 

بلدناأهل اختاره الذي هو إذ ، الأصبحي أس بن مالك اممه عبد أبي 
المغرب(لوسائر بالأندلس 

مذهبفنعنيI المذهب نلنا )ؤإذا آحر* موصع في ونال 
طلك(ص.

ذلك:آمئالة ومن 

آلسزهحنوت مى هء عئبمئد فثا عثكم جنلح ^ ١٠• تعالى قوله عند 
الكئثينج حئ آلخفاج عمده ثزمنإ ت ه نولإلى [ ٢٣٥]١١—سمرة: 
lJ[ :؛y٢٣٥؛.]

جزي•ابن قال 
أحب ١٠٥١^1 يعدها يتزؤج ثم العدة في يخطب فيمن مالكا )وقال 

الخطاب(أمن حاطتا يكون تم إلي، 

صاحبالهجرة، دار إمام الإسلام، شخ اه، صد أبو الأصبحي انس بن ماللته هوت )١( 
وطقات، i(T\io/r)الملأء: أعلام سير يطر: ^(. ١٧٩. )٣٩ المشهور اوذ،ب 
)ص٣٢(.للادنهوي: المقرين وطةاذ< (، ٤٩٦)للداودي: المرين 

)مرم(.الشرب الأحكام ^١^٠ )٣( )ص٢(. الثرب الأحكام ؛وانين )٢( 
)ل/أ'أ<.المهيل )٤( 



ء٦ هسص4 معتقده 

—=—^—ض,مح=

أننجد الأخرى المنهية المذاهب بين الأنوال مقارنة وعند 
ومنلغيرهم، وأحمد حنيفة وأبي الشانُي مذهب إلى يتطرق جزي ابن 

[.١٩لالألق: إأ3ربه رآنأبمن قلنث لا تعالى• نوله ير نفعند ذلك 
عندولست، السافعي عند ة 'مجل. موصع روهذا ٠ جرى ابن نال 

الجود(لا،.عزائم ن مم 
قالإذ مالك، الإمام لمذهب متعصنا جزى ابن يكن فلم هدا ومع 

منهمواحد كل )فإن ت المجتيرين والأئمة الفقهية المذاه.، ذكره بعد 
اض(لى.إلى موصلة طرق ومذاهبهم اض، دين فى مجتهد 

البينة!محورة في تعالى قوله ير نفعند أنه ذلك على يدل ومما 
]٥[.ألنن؟اب لم محبيي أممت لمثددأ إلا بثاوأ ؤوج 

الوصوءفى النية وجوب على بهذا المالكية رامحتدل ٠ جزى ابن قال 
٠٩.. بعيد.وهو 

•؛(.)أ/•المهل )١( 
)ب(.الث.رمان الأحكام ثواض )٢( 
)أ/ه•؛(.النهل )٣( 





آلمحيأئِكأرمِ م؟ 

بإيجازاسيات جري ابن حياة 

Iماحث أربعة ونه 

العلمية.ومكانته نشأته ؛ .لتحخأس اه 
ورحلاته.وتلاميذه شيوحه كحث١^٢ئايى اه 
ومصفاته.محاره افايفت لمتحف اه 
وفاته.لكحفّ: ل□ 



محمحمحُاصمحماونلإ 
،.1\=======^======^=س^تس

للئبكغء

العالميةومكانته نشأته 

العلميةحياته متقبل في أثرها لها كان علمية نشأة جزى ابن نشأ 
والعملية.

والمراءاتوتجويده الاله كتاب لتعليم تْ-رغ عوده اشتد فلما 
الكتبأمهات خاصة الحديث منه سمعون الطالبة كان كما الحالم، لهللبة 

•والموطأ نن والكالصحعحين المهورة 
فيمشاركا فدا،  Lauجزى ابن القاسم أبو الجاJل الشر وكان 

لأنوالتوعبا موالأدب، يث، والحل والقراءات والأصول الحربية فنون 
الأعغلمبالمجد والخaلابة التدرJس على قائما كان كما رين، المق

سنهحدائة عر بغرناطة 

والاقتصادالعلم على العكوف في مثلى طريقة على ظه كان ولقد 
والتدؤيزروالتقييد بالنفلر والاشتغال 

والإمامهوالتأليف التدريس بين الوظائف من ظه جمع ولقد 
توليهعن اعتذر فقد القضاء وأما والإفتاء، الأعظم بالمجد والخهلا؛ة 

الزهدفي نقلم جيد، شعر ذا ذلك كل مع وكان واحتياءلا، تورعا 
،*وغ؛رهال والفخر السوي والمديح 

)ا/ا"\<ا(.الضير ني ومهجه جزى ابن )١( 
بمرق.( ٢١.الإحاطة)م٠٢ )•٣( بمرق. ( اسرين)٢;٥٨طمأن )٢( 
الإحالأ)'آ/مأأ(.)٤( 



ء1 اسمية ْمكانتم سامم 
,= ٩٣=ط^=د^^^===^======د' 

Lر أء: 

قوله:الني. مدح في شعره نماذج ومن 
كوريصاذناكفواثا:ساسضز>ذني يساخ 

البمردائمراحربحنر ومذيي 
إذوالوصؤح، الأدب بمحة البياني جزى ابن أسلوب تميز ولقد 

قوهيره نففي وتجلت والأدب، والملأغة في نايغة ك المؤ كان 
يمللا القارئ يجعل مما للمعاني، العرض وروعة التصوير وجمال، النمير 

ا.الومتا١ به وامتد هتالط ؤإن 

 )١(/t(:٢٣الإحاط.)
عرمحى،ؤإبرامم اليونيسي محمد جزي، لاين ءالتسهلء لكتاب المحقق مقدمة من )٢( 

)ب(.ص ت(، )د. محل(، )دء مصر، القاهرة، والنشر، للهلياعت القرى أم نشر 



محصئً

mmِءقم
، ،)S(،'

الثحف\لث\في

سدهوتلا شيوحه 

تشيوحه . أ 

رجالاكانوا مشايخ عن العلم هءزفو جزى بن القاسم أبو أحذ 
الدينحتى عاملين علماء وكانوا والمغريية، الأندلسية الحياة في مزيرين 
والتموفأبالولاية وسموا 

الأستاذالشيخ على والقراءات والحديث والفقه العربية أحد ولقد 
بناض عيد أبا الخطب ولازم م*يه-(لى، ستة )المتوى الزير بن جعفر أبي 

ٌنة)المتوفى النشاهل اش عبد بن قامحمم القاسم أيا والأستاذ برءلال 
سنة)المتوفى رثيد بن اه عبد أبا الخمليب كذلك ولازم مآيه(لمأ،، 

٤،.٧٢١^

الونيرالشيخ وعن مستقور بن الحسن أبى عن الحديث وروى 
الكمادبن اه عبد أبي المقرئ على القرآن وقرأ ال٠ؤذن، بن أحمد أبي 

مآابه(لْ،.سة)الموفى 

ءولأءبعض حول وانظر (، ١٧١)ا/ الزبيري، علي التمر، في ومنهجه جزي ابن )١، 
(.)T/٥٨الشرين وطنان (، ٢١)V/الخف لأبن الإحاطة الشيوخ: 

)\إس\(.الخطس، لأبن الإحاطة ترحت: في انظر )٢( 
)؛/ا<هآ(.اس لأبن الإحاطة ترحت: انظرفي )٣( 
)مأ/ه'اا(.الخطب لأبن الإحاطة )٤( 
)م/•!(.الخف، لأبن الإحاطة )٥( 



٩وتلاميذه شيوح4  ة"" " ٦

تتلاميذه - ب 
فيمحببا علمه وغزارة حري لابن العلمية المكانة جلالة كانت لقد 

والقضاةوالأدباء العلماء من الكثير عليه تخرج حيث تلاميذه عدد اع ان
محولأم:ومن والكتاب، 

الثهعبد بن محمد اه عبد أبو الكاتب المزرخ الأديب — ١ 
—(٥٧٧٦محمنة )المتوفى الغرناطي الخْليب بن الدين ان المعروف؛لم

غرناأحبار في *الإحاطة كتاب صاحب 
منةرالمتوفى عهلية بن محمد بن الحق عبد الفقيه القانحى — ٢ 

•٠٧٧."<)

محسنة)المتوفى الخشاب بن محمد بن محمد القاسم أبو المقرئ . ٣ 

)المتوفىالتباهي الد عبد بن عالي الحز أبو الفقيه القاصي - ٤ 
.٩٧٩٦محسة 

الحضرميمحمد بن المهيمن عبد محمد أبو المقرئ الفقيه — ٥ 
،.٠٧٧٤٩سة )المرقى 

الشديد١١ي* المعروف الأنصاري، القاسم بن محمد اه عبد أبو س ٦ 
،.٦٧٧٧٦محنة )الموفى 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

)\/0س.رالأملأم (، y\T/o)\ذك\ت• واكرر (، )>،/oUالطيب نفح 
(.٢٦٩)الثامة والكب (، ooo/Y)"الإف^ 

والأيلأ.ره/إله(، الكامة )آ/يهآ(، القراء طتات ني لهاة اي 
.(i'M

انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

(.٣٢٩)الابتهاج ونل (، ١٧٠)الثاس القرن في والأندلس الغربج اعلأم 
(.١١والإحاطان)(/(، ٣٨٤)U/ الطيب نفح 

لازييري)ا/اأآ(.الضير ز ومهجه جزى وابن الإحاة)^أوا(، 
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دوكقآلأ\لأ

ؤآثارهمولفأته 

ثدمخطوط محو ما منها شتى، فنون ني الكثير هقفي جري ابن ألف 
نذكرالكتب مذه يئن ومن مفقود، هو ما ومنها طع، 

ا.»اكهيلسومملأ:
في»الإحاطة في الخطيب ابن إليه أشار التفسير، في كتاب وهو 

ومعجموالأثبات، الفهارس رافهرس في والكتاني غرتاطة«أا،، أحبار 
فيباشا إسماعيل وذكرء ، لامحت،® الوالموالمثيخات المعاجم 

فيوالزركلي ، الفلنون® كشف على الذيل في المكنون ®إيضاح 
الثانيالباب في مفصلا عته الحديث، وسيأتي ، وغيرهم ، ®الأءلأماا 
بإذزاممه.

(.٢٢)T/ رس اخار في الإحاطن انظر: )١( 
للكتانيوالمللأت والمثيخات المعاجم ومعجم والأثيات الفهارص فهرس انفلر: )٢( 

)\إا'ى.

(.٢٨٨/١رامون كشف ء1ى الد؛ل ني المكون إيضاح انظر: )٣( 
)ه/0آما(.١^٢ ١^٠: )٤( 
تمم(، ١٣٥٥)ت ممر في الكبرى التجارية المكبة قطبت ُرانا، طع الكاب )ه( 

الحديثةالكتب، دار نم (، ٠١٣٩٣)uم فان بيروت ش المرض الكاب دار طبت 
بيروتفي الملمية الكتب، دار طبت ثم عوض، ؤإبرامم اليوني، محمد بتحقيق: 

ينالأرقم دار طثعته نم هاشم، سالم محمل! وممح: يفسمهل ١ه(، ٤  ١٥رعام بلينان 
طبعتهنم الخاليي، اه عيد د. ياعتتاء: اه( ٤١٦)عام بلينان بجروت ن، الأرقم أبي 
فرجرصا بتحقيق: (، ٠٠١٤٢٣)عام بالبنان بيروت في المصرية المكتمة حرا مؤ

والتصحنح.والأخطاء بالمضل ماو؛ة سقيمة، طبعات وكلها الهماعي، 



و■ ٦"" وآثاره مؤلفات4 

ثاغء.'تراءة ش الياؤع الال٠ختصر — ٢ 

ذكرهالعنوان، من واصح هو كما نافع فراءة في كتاب وهو 
فىفرحون وابن غرناءلة«لاا، أحبار فى >رالإحاءلة فى الخطسب، ابن 

وغيرهمال٣،.الندA__،«^^، علماء أعيان معرفة في الندهب، >رالوساج 
نافع،ا;غير الستة القراء ®أصول - ٣ 

أحبارفي ®الإحاطة في الخطيب ابن ذكر0 القراءات، في كتاب وهو 
علماءأعيان معرفة في المذهب، ®الديباج في فرحون وابن ، غوناطة® 

الرطيب((رآ،،الأندلس غصن من الطسث، ررنفح في والمئري ،، المدمذ٠١ر 
•دمرهم 

الثكة،:اصات ش الشثة ®الأنوار . ٤ 
المكنىمحمد لابنه ألفه السوية، الأحاديث، في مختصر كاب وهو 

اللهرمول حديث، حفظ من يحفل يفوز أن في منه رغبة بكر، بأبي، 
والإسلام،الإيمان في مختلفة موضوعات على الكتاب اشتمل 

علىورسه والأداب، والرقائق والحرام، والحلال الأحكام، وأحاديث، 
علىمقتصرا أمانيه، فيه ، وحيفرعية، الالأبواب فى العلمية الكتب، 

فيلإحاطة ا  ١١في الخعليبؤ ابن ذكره والكناب ،. المعروفالصحيح 

(.٢٢)xf أخار في الإحاًلة انظر: )١( 
(.٢٩٥)اون.م، ياء أءّان معرفة ش المدمح الدياج انظر: )٢( 
را/رقم تحمتج بتونس، الوطنية المكتبة في حتلية نخة منه وتوحد مخطوط، الكتاب )٣( 

القراءات()مخطوطات الخطوط الإسلامي للتراثر الشامل الفهرس انفلرت (، ١٨٤
(١٨٢.)

انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

(.٢٢)م غراطة أخبار في الإحاطة 
(.٢٩٠)الدهّتإ علماء أعيان معرفة في الائ.هّثج الديباج 

(,٥١)ه/هالرطيب، الأندلس غصن س الطيب، نفح 





ج٦—ء مؤلفاتهو|داره 

======^^^====^^^^^تحءى=
(٢) .، وغيرهم١٢،، ١١الرطيبااالأندلس غصن من الْليب رانفح 

:المرؤع وسائل الشرعية الأحكام راتوان؛ن - ٦ 
مختصرالمادة، غزير الإثارة، لطيف العبارة، سهل كتاب وهو 

بقيةعلى اكبي4 مع المالكية مذهب فيه لخمى المائدة، كثير الألفافل، 
بتقديمدلك معاللأ عقيدته، من شسا مقدمته وصمن الأحرى، المذاهب 

الآءمءراو،مسم.
فرحونوابن ، غرناطة٠٠^٤، أحبار في اُالإحاطة في الخهليب ابن ذكر0 

فيوالمعرى المدمااالْ،، علماء أعيان معرفة في المذهب ررالديباج في 
.^٧، ٢٠٥وغير،، الرطيب((١ الأندلس غصن من الهليب ا>مح 

٠صح؛ح تيخد٠ب همب المسلم لأوسيلة س ٧ 
الأخار*.صحج من المخرجة والأذكار *الدعوات - ٨ 
والخشة<ا.الشانمة ميس على »اكسه - ٩ 

الدين،.عقائد قواعد ش المئين *النور — ١ ٠ 

اس».لحن في الخامة *الفوائد . ١ ١ 

)هإ0\0ا.الرطيب الأندلس غصن من الطيب نفح انفلرت )١( 
والتونع،للنشر لأتصى ١ دار طبعته فركوس، علي محمد ئ. ت بتحقيق مهليؤع الكتاب )٢( 

٠ه،  ١٤٢٣)عام الشنقيْلي المختار محمد - ئ ت بتحقيق أحرى وطيعة ، ه، ١ ٤ ١ ٠ ر عام 
بعدئ.ون )ص-آ( الفقهية الفروع اتل ومالشرعية الأحكام نوانين انئلر: )٣( 
(.٢٢>م/غرناطة أحبار في الإحاطة انئلر: )٤( 
(٠)ص٥٩٢الماوهمتذ علماء أعيان معرنة قي المذهب الديباج ت انظر )ث( 
)ْ/هاه(.الرطيب الأندلس غصن من الهليب نفح انظر: )٦( 
الأمينومحماJ اللزام، الرحمن >lj نشرة .(، ٠١٣٤٤)سنة تونس لي ٌطبوع الكتاب )ما( 

ستةمحبمود، حسن الرحمن عبد الشخ بتحقيق؛ بالقاهرة، الفكر عالم وًلبعته الكتيي، 
البيضاءالدار فى الحديثة الرشاد لدار نالثة طبعة وساك (، ٤٠١ • ٦ . ١ ٤ ٠ )٥ 

)تماأ؛اه(.ّتة الفضيلي، الكريم عيد بتحقيق: بالمغرب، 



—ص=:ج.ح

المشرقأهل تراجم من كثير على اشتملت ؛ كييرة® اقهرمة —  ١٢
والمغرب

علمغراره على واصحة دلالة وكثرتها الممتعات هذه تنؤع وفي 
واسعة.رحمة اض رحمه أدواته، من وتمأكنه الكلي، جري ابن 

(.٢٢)"ا/غرتاطت أخار ز الإحاطة انظر: :١( 



ص
->ٍَه.سإيأ®"

'ئ(، ر' 

للتحفآوخ

هوفات

فيبغ الذي الكبير العلمي العطاء من سنة وأربعين ثمان بعد 
يومصحى في النابض المعين ذلك ١^٥^ الكتب وبهلول الرحال صدور 

تتلحث (، ٢١٣٤٠)ا؛تماه_ ث الأولى جمادى من السابع الاثنين 
ني_ أحدا اش على ننكي ولا كيلك تحبه - شهيدا حري ابن القاسم أبو 

حيث،، القتال^ على ؤيحرصهم الناس ينحي وهو ا، ا>ءلريف*؛ معركة 
جيشصفوف في عقلتم امحهلراب من وقع ما مع هءدفي حنمانه نفد 

■ومتهلوعتهم لمين الم

القتالإلى حروحه عند ؤيهلمع أحله، دثو يستشعر جزي ابن وكان 
اليوم:ذلك في ه أنثي وتد الشهادة، نيل في 

الباديالواحد إلهي مذ دنطليي يإنرادي جهري م اظ محي 
النايبس وسجيني ذنويي ئنحو حابمه الله نبيل ني نهاية 

إلأالضزارمضأنانكثارصاساسم،رخ>لأ:طينذا إن 

المعرسالملطان شادة الإسلامية الجيوش بين دارت التي الخظجمة المعركة هي )١( 
دالجيوشجهة، من يومف الحجاج أبي الغرناض والسلطان المرسي الحسن أبي 

ولكنتثانية، جهة من عشر الحادي و ألفونقشتالة ^، LL•ميادة الإسيانية النصرانية 
تفاصيلهااتفلر (، ٠٢١٣٤ /  au ٤١)ستة الأندلس في لمون المبها رزئ مزلزلة، هزيمة 

أحبارفي ارالإحا٠لة كتاب وهامش .(، ٣٤٦)لأر حلدون لأبن ارالمبر• كتاب ت ني 
(.١٨٠)آ/ الخليج، لأبن غرئطةأ 

(.٢٣)م/الخطيب لابن الإحاطة انئلر: )٢( 
(.٣٩٩. ٣٩٨•ّالأبمهاجا)ش الأ؛ياُتاسي سْ)٣( 



1—"■•ء
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المحياءالأولاد من ثلاثة الدنيا هذْ قي وراءه جزى ابن خلف ولقد 
توهم والكتابة، القضاء تولى ممن 

سة)المتوفى جزى بن محمد بن أحمد بكر أبو القاصى — ١ 
١٧٧٨٥.،

سنة)المتوفى حزى بن محمد بن محمد اش عبد أبو الكاتب — ٢ 
٢٧٧٥٧.،

حزىبن محمد بن اض عبد محمد أبو القاصي — ٣ 

الخطيبلابن والإحاطة )ا/مآهأ(، حجر لأبن الكات• •اليرر ني: زجت انظر )١( 
(.)آ/٢٧كحالا لرضا او>لفض ومعجم )\الأ0\ه 

حجرلأبن الكامنة، رالدرر في؛ ترحمته انظر القاسي، ابن؛علوطة رحالة دون الذي )٢( 
)U/٧٣(.لارركلي والأعلام )آ/ا-هأ(، الخف، لأبن والإحاطة )؛/هآ-ا(، 

(.٥٤)A/ للمقري اليب ونفح (، ٣٩٢الخف،)T/ لابن •الإحاطة، ر: ترحت انظر )٣( 



امحسهيل؛كتاب امحمريما 

جزيابن ومنهج 

فصلان:وفيه 

التتريلء,لملوم اااكسهيل بكتاب \سميف 3مصإاأست آه 
ممابه.في حزي ابن تهج ، ه

□□





المحئ\لآوئ

سوم))اتتسهيل بكتاب اتتمريف 

وفهمي٠ءثانت

للكاب.السن القيمة 0لاقىت،ألآظ: 
وفاء،.الكتاب نح جىق؛هفى: اه 



^هىقمحل'خيبمماون

qP ^١^١
لدكتابالعالمية الشمة 

مؤلمه،ومنزلة مكانة حلال من كتاب لأي العلمية المكانة تفلهر 
فييكن لم فهو الهجرى، الثامن القرن في التمر علماء من جزي فابن 

محبتهلمن ملخصا أو للاراء، ناقل مجرد التنزيلء لعلوم الالتسهيل كتابه! 
واحتهاياتهالخاصة آراوه له را مفذلك بجانب نجده يل رين، المقمن 

ترجيحاتهحلال من حليا هدا ؤيفلهر منها، وواثما بها معتدا الواصحة، 

•نفيره فى 

علومفي هيل ررالتلكتابه أن ريب فلا كذللخ، الأمر كان ؤإذا 
كسرة.علمية قيمة التنزيل؛، 

جعلالذي والمقصد الدافع حلال من العلمية القيمة هذه وتقلهر 
الكاب.هذا أؤف جزي ابن 

فقال:ررالثهيل،، كابه مقدمة في ذللث، ذكر وقد 
ماوسائر العغليم، القرآن ير نففي الكتاب هذا وصنفت، . . ). 

جامعا،وحيزا ححلته إذ نافحا، ذكا مالكمتظ ومحسالعلوم، من به يتعلق 
فوائد:أرع تتضمن مقاصد، أربعة يه قمدُت، 

الأولى:الفائدة 
علىتسهيلا الحجم، صغير كتاب في العلم، من كثير جمع 

الراغبين.على وتقرينا العنالين، 

منالهلويلة الدواؤين نقصته ما على الكتاب هذا احتوى ففد 



أ~اأجملاLكتاب سمية 
محت'-ء-ا

وفصولها،حثوها وحذف فصولها، وتتفيح تلخيصها، بعد ولكن العلم، 
المرغوسالقشر دو0 اللباب القرآن علم فنون من فن كل من أودعته ولقد 
ؤإفراطالعبارة إيجاز على عزمت إني ثم تفريهل، ولا إفراط غير من محه 

والتكرار.التهلويل وترك الاختمار، 

اكانمة:الفائدة 

منلأنها كتاب؛ في توجد فلما غريبة، وفوائد عجيبة، نكت ذكر 
مماأو ه،، شيوخي عن أخذته مما أو فكرى، ؤينامع صدرى، بنات 

الدفاتر.غرائب في الواقعة الرادر متهلرفات س التقهلته 

الخاكة:الفانية 

العبارةبحن ؤإما المسلات، العمد بحت إما المشكلات، إيضاح 
المجملات.وبيان الاحتمالات، ورغ 

الرابئ:الفائدة 

منالراجح وتمييز والصحح، منها القيم المفسرين، أقوال تحقيق 
؛فمنهامراتب؛ على الناس أقوال أن وذللث، المرجوح، 

إليه،يلتمتا لا الذاى الباطل I ومنها عليه، يعول النءى الصحيح 
ال.والفالصحة يحتمل ما ومنها: 

ندوالتفاوت متفاوئا، أو اؤيا متيكون ئد الاحتمال هذا إن نم 
.(را،...أوكث؛تاقليلا كون 

ابتا.أْأنه يرى هيلءا اءالتيرْ لتفمقدمته في الناظر ؤإن 
المقدمةوخاصة التفسير كب بقية عن بهما تفرد علميتين بمقدمتين 

اكانية.

الخيل)١( 



م~~"' ا
زيا

الأولى:القيمة 
ُيالكريم القرآن علوم من به يتعلق وما ونواعده الممير أصول ني 

IjIjعثر اثني 

الثانية:المقاومة 

القرآنفي دورانها يكثر التي بالألفاخل خاصة لغوية مقدمة وهي 
الكريمالقرآن لألفافل مصغر معجم بمنزلة وهي الكريم، 

للكتاب.العلية القيمة أبرزتا المليتان الق.،ومتان وهاتان 

آيفثا:إله يضاف ومما 
كبيركم على يره نفاحتوى حيث يالمآثور، بالتفسير الاهتمام — ١ 

وعلىالشريف، النبوي والحديث الكريم بالقرآن رة المقلأيامحتا ا من 
٠ميئر وأملوليا وجيزة تمارة في لف التفاسير معفلم 

ومحاولةالإمكان، ندر وامتئماوها رين المقأقوال تتبع - ٢ 
ذللث،:على الأمثلة ومن ذللث،، بعد تلخيصها 

١[.لالةدرت \ةوتوه يلت ؤ أتنك ءؤإذا تعالى• قوله نقير عند — ١ 
القدرأم.ليلة نعتين في قولا عثر ستة جزي ابن ذكر 
٣[.]الفلق: ^j،^ إدا عاسي ثز ؤومن تعالى: قوله تفسير في - ب 

وقب،إذا —)الغاسق ي الراد في أقوال لماتية جزي ابن أورد 
كعلمالتمسير، أغراض لخدمة الأحرى العلوم تسخير ء ٣ 

النحووعلم الأصول، وعلم الفقه، وعلم ، الحديث، وعلم ، القراءاُت، 
.وغيرهاالبلاغة وعلم اللغة، غريب، وعالم والتمريما، 

(.٤٥)ل/خ_ اسل امملر: )٢( اكهل)ل/ا/_أأ(. امملر: )١( 
)أ/ا،ماأ(االنهل )٤( (. ٤٠١)إ/ المهل )٣( 



ساسالسة القمة 

العلوممن الكتاب لهذا الباحث أو القارئ محمول يثري مما 
الكريم.القران تفسير على تمن التي الأحرى 
النقصعلى التركيز حلال من تفسيره في الوعفلي الجانب إبراز - ٤ 
الصناعات.بجميل وتحققها الأفات، من تخلصها وصروره الثرية، 

ذلك،:عر الأمظان ومن 
ؤماهعيم كان آه ^إن الت—اء: سورة من تعالى نوله عند — أ 

١[.]التاء 

مقاماستفاد وأمثالها الأية بهدم العبد تحقق )إذا جزى: ابن يقول 
.(. حالين. يثمر ثم وحال، علم أصله شريف، مقام وهو المراقبة 

آئهزيما آف إثا النول." محورة من تعالى توله وعند - ب 
[.٣١س: تئ4محه يدؤ 

الكتاببدليل مكلف مؤمن كل على واحة )التوبة ت جزى ابن يقول 
ثلاثة:وئراتضها الأمة، ؤإجماع والثقة 

حيثمن لا الجلال، ذا به عصى حيمثإ من الن>ن>ّ-ا على الندم — ١ 
مال.أو ببدن أصر 

أوتأحير غير من الإمكان أوقات في الن.سب، عن الإقلاع — ٢ 
تأجيل-

بالودعليه قضى ومهما ؤ أبدا إليها يعود ألا على والمزم - ٣ 
٠مجددا عزما أحدث 

ثلاثة:وآدابها 

بالإنكار.مقرونا ؛الدسب، الاعتراف، — ١ 

ص)\إ\<'ي.;١( 



^بيس:اسماوز'ء 777ا
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والاستغفار.الضرع س والإكثار - ٢ 
السيئات(.من تقدم ما لمحو الحسنات؛ من والإكثار — ٣ 

^١،.١٠٠^!والبواعث مراتبها ذكر ثم 
عندذلك ومن التفسيرية، والالهلادفا النكات بدكر الاهتمام — ٤ 

عثجتت1بثر دء ثني بتنن لا ثا->ن زلتها أش مع بيغ تعالى: قوله 
[.١١٧لاوؤئو0: كيثه مئ لإ نثق ردء 

وعل.موحتمها المؤمنين، بفلاح المورة )افتتح جزي: ابن نال 
أعلم(لىبواض الفرقين، محن الون لمين الكافرين، فلاح 

التعارضدعوى أو الاصطراب إيهام ولغ المشكلات إيضاح — ٥ 
لهمؤلإس الغاشية! سورة في تعالى قوله عنل دلك ومن الايات، هذه بين 

[؟]٦٣من إلا ئتام الحاقة: في وقال ]٦[. صميعه ين إي ئمام 
حالفي .هما أحاليكون أو لقوم، الين والس.لقوم الضرع أن )فالجواب: 

منالربمرى يكره ما الخمسسر لهذا لعلمة ١ الميمة حواسب ومن " "٦ 
منإلينا وصل الذي ١لوحيي. لأندلمي ا التفسير هو حزى ابن تضير أن 

ر؛لأنال.لا تاريح في الخاحرة الحقبة تفاممر 

ايهل)١( 
اكهٍل)٢( 
(.٣٧٠)م/النهل )٣( 
(.٨٨٠)Y/ الضير قي ومنهجه حزى ابن )٤( 



ص.

 ٠ ٠'

وطعانهالكتاب نسخ 

مرات!عدة الجليل التفسير هدا طح 
الكبرى.التجارة المن ملمة لأولى: ا- 

ههّااهر.متت: بمصر ١^٤، التجاية بالمنهلمة التمر هذا طع 
الربي.الفكر دار قط كانيان: ا- 

هذهوصورت الأربعة، فخم؛أجزائه مجلد في الهلعة هل«ْ حرجت 
الثانية.الطبعة عليه وكتب الأولى، الهلمة عن الهلعة 

.٢٠١٩٧٣مآا،مأاه_ سروتسة: العربي الفكر دار بمهلة وْلمت 
الحديثة.الكتب، دار طبعة كالثأن: ا- 

القاهرة.في الحديثة الكتب، دار بمعلحة مجلدات، أربعة في طبع 
بتحقيقه:وقام 

عوصس.عهلوة ؤإبراهيم اليوني، المنعم عبد محمد 
٢١٩٧٣محسة: في أنه يطهر ولكن الطبعة، تاؤيخ عليه يكتب، ولم 

الرابع.الجزء باحر الإيداع رنم من هذا ؤيفهم 
العربي.الكتاب، دار طبعة لرابعة: ا- 

سة:بيروت في العربي الكتاب، دار يمطبعة كبير، واحل مجلد ظبع 

عليه:أشرف وقد 



سُ'صمحماوز'□—\تء 
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العرُي.الكتاب دار قي التراث تحقيق لجة 
الأرقم.أبي بن الأرقم دار شركة طعة ة: لخاما- 

فيالأرقم أبي بن الأرقم دار شركة بمطبعة مجلدين، في طبع 
-.٥١٤١٦بمنة: بيروت 

الدكتوروأحاديثهI آياته وتخرج كالماته وصهل بتنقيحه اعتنى وقد 
الخاليي.النه عبد 

مجلدفي العلبعة هالاْ حرجت العصرية، المكتبة ٠لباءة لسادسة! ا— 
الأربعة.بأجزاته صخم 

-—  ٠١٤٢٣نة! ّبيروت فى العصرية المكتبة بمهليعة وهلبعت 

الهمامي-فرج رصا تحقيق؛ ، ٠٢٢  ٠٣
قيحرجت الكويت، والتونيع، للشر الضياء دار هلثعة يابعة! ا- 

العلبعةبمنة مجلدات، ثلاثة 

بمنة:الشارقة، حكومة الإسلامي، المنتدى هلبعة امنة: لثا— 
سعداوى.افه عبد بن أبي؛؛كر عناية -، ٠١٤٣٣

علىبمقابلتها تميزت إذ وأجودها، الطبعات أحدث هده وتعد 
أماالإحراج، وجودة ورش، برواية الأيات وكتابة المخهلوطات، 

١متواصعة فهي العلمية والخدمة التعليقات 



|لمحداكق

وسهسكتاب4 ض اتهسف طريقة 



سممحُ'صمحماون،7"\م ا
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ه

ومنهجهكتابه، ق المساق طريقة 

الذيوالمنهج الطريقة يلاحفل حرى ابن نمير في ينظر الذي إن 
مسيره.في جزي ابن مذكه 

التالية:القاط في حزي ابن طريقة تجمل أن ؤبمكن 
ابداءا رلمالا المصحفمحور هب ترتبا حمره تمرتنب د ١ 

الناس.بسورة وانتهاء الفاتحة بسورة 

التلخيصوهي يره نففي طريقة ه لنمرمحم قد ولأيه _ ٢ 
الأية،في الجمل أهم يمر فإنه والتكرار؛ التهلويل وترك والاختصار، 

فيتعالى قوله عند ذللث،: أمثلة ومن نمير، دون منها الواصح تاركا 
•]٢[ ■قشأأةه ُومأاو جوجوه * الغاشية محورة 

علىالأية من فاقتمر ذJلةأ١،. أي: )خاشعة(؛ حزي: ابن قال 
الأية.في الأحرى الكلمات معنى لوصؤح فقعل )خاشعة( كلمة 

حزيابن يترك قد المعنى ووضوح التهلويل وعدم وللاحتصار - ٣ 
تالغاشية سورة فى تعالى هوله عند مثلا أكثر، أو آية تسيرْ قى 

لألو محق أءي ^ 0 هث طث آلاد ^ ثمحة >ألأ 
لمنهو •٢[ -  ١٧ت ]الغاسة عّهحته ّةئأ آأ؛كفي ثحن تهبق ّكت، ل٤تافي 
وئالإبل بك م الطر ض الخز نكر فن سل الأور الأة إلا فر 

اكهءل)؛/ا،ا-*ا(.)؛(



م٠  ٢١٦ومنهجه كتابب، في المصنف طريقة 
®أ.ّا

العجامن فيها 

تكررإذا آحر موصع إلى الإحالة أحيانا حزي ابن ؤتممو - ٤ 
ذكاالفجر؛ محورة في تعالى قوله عند ذلك ومن الأية، ير نف

داود(لى.محورة في )ذكز حزى: ابن قال أ'ُر 
نولهمثل الأحر الموضع إلى إحالة دون الأية ر فأنه يذكر وأحيانا 

[.١٤ت ]الغاشة ؤسمع2ه ءؤن1لإاب تعالى؛ 
)أكواج.ذكرنا )ند جزى: ابن 

ترتثباجزي ابن اتخاذ عدم يلحظ جزي ابن نمير إلى النانلر - ٥ 
الجمل،ثم مثلا، المقرئات بتفسير يبدأ بان للايات، يره نففي موحدا 

الشواهديم الفقهية، ائل الممحم النزول، أمحباب مم المناسبات، مم 
أحرى.تارة وذاك تارة، هدا يقدم تجده ؤإنما إلح، * • الثعرية• 

]٣[.ثأوزه ؤوآلثّج تعالى• قوله عند الفجر؛ محورة في مثلا 
النخر،يوم الثئغ؛ )آذ السى.؛ عن )روي ت حزي ابن نال 

ننممفت(رء،•نامح:
ثي/)ْادورذمع الصلوايت، )أيها ؛ ٠٧۶وروي 

(.٣٧١)أ/النهل )١( 
سأ--رئة ص داود دّورة (؛ ٧٣٤)أ/ المهل )٢( 
(.٣٧١)أ/المهل )٣( 
ملمشرط■ على صحثح حديث هذا الأحاكمت قال (. ٣٤٦٥)بريم النساني أحرجه )٤( 

فيالأياني ونال، نكاية، رنعه في المتن أن وءنل-ى كثير؛ ابن و؛ال، يخرجه، ولم 
(.٣١٧٨)م انمنة: 

حدثالحاكم؛ وقال، غريب، حد.ين< ^ا ونال؛ (، ٢٣٤٢)برقم الترملاي أحرجه )٥( 
ثقاتهرجاله ؛ ٧( ٠ ٢ )a/ الفتح في حجر ابن ونال يخرحاْ، ولم الإسناد صحيح 



^^محس>سماوز'-.-ظ □;
=مح.ح=======^^د^=^==

الواحدةالركعة ت والوتر مثنى، مثنى بالصلاة التنقل ت الثمع وقيل! 
قال:أن إر الأهوال مرد ثم . . المروفة. 

لغتان(وهما وكرها الواو بمح الوتر وقرئ 
نمبالأية، المراد نم النبوي، الحديث بذكر حرى ابن بدأ فهنا 
؛القراءات.

ألممهندهألقش السورة: نفس في تعالى نوله وفي 
[.٢٧]الفجر: 

يتهلرقلا بحيث به اءلمأن.ت، قد يقسا الموقنة رأى• جزى• ابن قال 
الإيمان.ش ثك إليها 

يب:بن ابي قراءة هال.ا ؤيويد حينثد؛ تخاف الي المطمثنة وقيل• 
هذامرضية( راضيه ريك إلى ارجعي المهلمئنة الأمنة النفس أيتها )يا 

عندوقيل: العث،، عند وقيل: الموت، عند يكون والنداء الخهلات 
بكرأيا أن روي  LJأرجح والأول المار، أو الجنة إلى الماس انصراف 

نموثهاالنالتث، إن بكرا آبا )يا له: فقال ه اض رمول ذللئ، عن سأل 
لك،عئذئث،((لى.

نمالقراءات، أوجه من وجه ثم الأية، معنى بذكر بدأ نراه فهنا 
النبوي.الحدث ثم الأية، في الأقوال 
يره،نففى بارزة بصورة والجواب وال الؤلريقة استعماله — ٦ 

روايتهمن نتمظ الوجه هذا من الحاكم أحرجه وند مسهما، راؤنا فيهم أن لا إ ~
(.٥٠٧)إ/وموقوف متقطع وهذا شسره: كثير،ي ابن وقال كخ>4، فاعر المهم؛ 

اكهل)أ/ص(.)١( 
(،٣٤٣٠)٠\ايرْ نفني حاتم أبي ابن أحرجه والحا.يث (. ٣٧٧)أ/هيل الت)٢( 

مح،كمحر ابن لقال ٢( • ٤ ا/ )• سترم ش واسي (، ١٩١ميرء)•م جرير؛ي وابن 
(.٥١٢)أ/حن مرل هذا تفسيره؛ 



جمنمثه A كتاقه، ف، اثمصنف ْل 
,= ١١٧====^=ت=ث=ش=^========ٍ' 

و.__ا

عندذلك ومن لغموض، إيضاحا أو لإشكال، رنتا كان إذا وخاصة 
،آمرممرتمح، أث1ونه ما ^١ أإأم؛ن وآثا ث الفجر سورة في تعالى نوله يره نف

 x% زقيذت يِ ص ث١ ^١ آآ 0 آوم ه وزد
ابتلأءْالأية هذْ ني اش )ذكر •' جزي ابن بقول [؛ ١٦- ١٥]آهننتي؟< 

القزفي: قال كما بالشر ابتلأءْ بعدم ذكر ثم بالض للإنسان 
الخير!حين نوله عليه وأنكر [ ٣٥]الأساء: مبمهمزه ؤإتنا ؤئنه وهمي 
!؛،^.٠١الثر! حين ونوله ؤدؤث> 

موالان!بالأية ؤيتعلق 

وربيأكرمني ربي قوله! الإنسان على اض أنكر لم الأول! الموال 
أهانني؟

توجهين س والجواب 

بازلاائ،الفخر وجه على أكرمني ربي يقول• الإنسان أن أحدهما! 
الدمن التشكي وجه على أهانتي ريي ومولت الشكر، وجه على لا والكر 

فإنذلك من كلامه قتضيه ما عليه فأنكر اممه، لقضاء والتسليم الصبر وتلة 
الشر.على ؤبمبر الخير على يشكر أن عليه الواجب 

كرامة،فيها الرزق بسهل فجعل الدنيا اعتبر الإنسان أن والأخر! 
لأعدائهالرزق هل يبنل اف، فإن كذللئ، الأمر وليس إهانة، وتضييقه 

الأحرة،عن والغفاإة الدنيا اعتبار عليه الله فأنكر أولياته، على ويضيق 
الدنيااعتبر فإنما الكافر وأما المزمن، على الوجه هدا من الإنكار وهدا 
يقتضيهما عليه فأنكر الفانيان مى الدنيا أن ؤيرى بالأحرة يصدق لا لأنه 

،.١١٠١٠كلأ .(إلخ ّذللث،.من كلامه 

(.rvi)؛/المهيل 



ا=—====^^=^===^^==مح::ت

نيعاليها يسير حطة ْن كتابه مقدمه في لنفسه رمم ما لتحقيق ٠ ٧ 
منكممر يكر عن ن دى المملوط^ وع^ا«م لاطئمممحار ا من تماأرأساره 

إليهارا،.الإشارة غات ركض القصص، 
النحويينواحتلاف الشعرية، الشواهد في وهكذا 

الشاذةيذكر ولم السبعلم، المراءايت، على اقتصر المراءامت،ت وفي 
فيبممملرد لم الفقهية الأحكام وفي الأية، ير نففي أثر لها كان إذا إلا 

الفقه١فرؤع تفصيلأُت، 

تمسرْ:قي جري ابن هج ئ٠ 
اكزيل*لعلوم كتابه"التسهيل تصنيف في جزي ابن منهج في النافلر 

المحمود،Jالرأى التفسير يعدم ؤيأتي بالمأثور التفسير بين فيه الجمع يلاحفل 
بالرأيالتفسير بعده ؤيأتي بالمأثور التفسير جانب عليه يغالٌ_، كان ؤإن 

المتقدمة.والمنزلة الميزة تلك الكتاب لهغ>ا جعل ما وهدا المحمود، 

يرنما خلال من منهجه معالم إبراز يبمكن 

بالقرآن:القرآن تفسير أولا؛ 
فمابالقرآن، القرآن تفسر هو بالمأثور التفسير لهلرق العلرق أول إن 

هليفقد مكان في احتصر وما آحر، مكان في ر ففقد مكان في أجمل 
أؤللقوما آخر، مكان في حصص فقد مكان في عمم وما آخر، مكان في 
.. . وهكذاآخر، مكان فى فيد فقد مكان في 

انفلر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

.( ٣٧٣/ )أ ]٦[ إتاره ;هى تل ركن تعالى توله عند الفجر •سورة في التهيل 
(.٣٨٠)!/ [ ١١]أتم أدم ٠ تعالى؛ توله مند اللي محورة في التمهيل 
٠( ٣٨٤)إ/ [ ١ تْ ءت؛ناه بماف • تعالى فوله ءّار النمس صورة في المهل 

لههيلأ أق إ؛مددا الأ بزرا تعالى: قوله محي البينة صورة في التهيل 
]ه[)أ/ه'أ(.



ا~~7~لإة،اومنهجه كتابه، فى ا طريقة 
^د^^=====^===^==و\تا=

كتابهفي القران آيات شر الأول الأصل جزي ابن جعل ولذلك 
ذلك:لمن الأحرى، الأيات من  L،،_Lia_ر يفأن 

[١٠]ألث؛دينه ؤوسأقه البلد: سورة في تعالى لقوله تفسيره ند ع— 
أشلهدبمة وإيا كقوله: فهو والشر الخير طريقي ت رأي جزي• ابن مال 
.مأ[(لا، لالإن-ان: ^١ إثا 

يمرهاهلا ألثيل لفحي: ا سورة في لى تعا قوله ير نفوعند 
بالقولأمر عنه والنهي الزجر، هو ث )النهر جزي: ابن قال ]•١[، 

ثيّرألهمة لتَ تعالى: نال كما للسائل والدعاء الحز، 

ترجيحهعدم وهي التفسير من اللون هدا في جزي ابن دقة وتتضح 
أنهعلى يدل مما أحرى، لأية يرا نففناهرها يكون التي الأيايتؤ لبعض 

تعالىلقوله يره نفعند ذلك ويتضح واضحة، منهجية وفق ذلك< في يسير 
•]٦[ ص/يوه ين إب ثام لإ ءؤقس الغاشية: سورة في 

أقوال:أربعة الضرع )في جزي: ابن قال 
أرجحوهذا قاتل، مم وهو الشبرق، له: يقال شوك أنه أح.ها: 

يشوك )الصريع قال: . الحم، ولأن ذكروه، اللغة أرباب، لأن الأقوال 
الأا%،.

أ'قبهَطثام . >^ ١١قك_ثت ه لقوله: ١^ أنه اكاني: 
'ا؛_أ؛[(ر؛الالوحان:

)؛/•ا،م(.ايهل )٢( )؛/أص. المهل )١( 
ٌؤةهثن إلا ثأم الإ ؤوس • ماس ابن مت آحر بلففل وورد اللمغل، بهذا اجدْ لم الحديث )٣(

نالالجبمث•، يذ دأئس اكثثر، بى أنر الشوك، شثة يكوذ )شيء اش.؛ رسول نال تال: 
(.٤٩٢)A/ ماس ابن عن واه سمم. •ردؤبه ابن أحرجه المثور؛ الدر في الموطئ 

)أ/أاأ(.المهل )٤( 



^^يسر>سماوز'

بآيةالأية ر يفالذي القول يرجح لم جزي ابن أن هنا فنلاحغل 
القرآنلتفسير عليها سار التي القواعد على تنيق لم لأنهأ أحرى؛ 
بالقرآن.

اليبوية:بالسة القرآن تفسر تانيا؛ 

يعديالمأيور ير النفمصائر أهم هو النبوية ثة بالالقرآن ير نف
الكريم.يالقرآن التفسير 

.اف رسول عن الوارد التفسير على يعول جزي ابن كان هنا ومن 
ذلك:أمثلة ومن الناس. أنوال من غيرْ على ؤيقدمه 

]١[،آلهاره ^١^^؛ التكاثر: محورة فى تعالى نوله ير نف؛ل. ع٠ 
)ألهاكم(:ومعنى والتوبيخ، الوعفل به براد حبر )هذا جزي. ابن قال 

هؤلاء:يقول وأن والأولاد، المال بكثرة المباهاة و)التكاتر( ثقلكم، 
)يمولقال؛ الني. قرأها ولما أكثر، نحن هؤلاء: ؤيقول أكثر، نحن 

بتأن فأمحث،، أكلت نا إلا نالك من تك ذم م، ش، آذم: ابن 
نحيكأن مح،، 

أعءاتنألئحجؤإئا • الكوئر محورة فى تمالى قوله تمسمحير عنلب و— 
آتلإنتهل١[.

منمبالغة يثاء: والكوتر للنبي.، حهناب )هذا جزي: ابن تال 
قال:أن إلى . . الأقوال. ساق ثم أقوال: محبية يره نفوني الكثرة، 

الحديح،في ورد لما الحوض؛ المراد؛الكوئر: أن الصحيح ولكن 

المزمنسجن الأنيا باب الزهد، كتاب ْسالم، رواه والحديث (. ٤٢٦)؛/التسهٍل 
(.٢٩٥٨برتم)الكام وجة 



ما~~ ومنهجه كتابه، فى اتمممنف طريقة 
——=ضس=======ءسمءو^_1=

افد،أغطانه ئهئ نو ادكور؟ ما )أئذروذ  ijls. اممه رسول أن المحح 
الثناء(رئجوم فو3 أض الحوصز؛ رمحو 

ليت. الله رسول عن أحاديث يذكر أنه جزي ابن على ؤيلاحظ 
سورةني تعالى نوله ت ذلك ومن مناسة، أو صالة لها ودكن للأية مسيتا 
]٨[.١.^^ 1ئإ ه ١^،: 

يستحقونه،بما عليهم يحكم بأن للكفار ووعيد )تقرير جزي• ابن قال 
الساثاءين،،لآ،•بى دلك عر دأثا رتر؛ تال؛ ترأها إذا اف، رسول وكان 

ثم-يهآلم، تن حير ألثدي القدر؛ محورة ني تعالى قوله وعند 
.]٣[

فيالعبادة أحر له اش كتب، نامها من أن )معناه؛ جزي؛ ابن قال 
وفيالقدر، ليلة فيها ليس شهر ألف في يعني؛ بعضهم؛ قال شهر، ألما 

إيمائاالقذر ليله نام *مى قال؛ الله. رسول أن الصحيح؛ الحديث، 
،•ذسوألبى ثلم ما له عفر واحتناثا، 

لمإذا بالقرآن القرآن ير نففي أحده عدم في حزى ابن فعل وكما 
فعلفكذللث، ؛دللث،؛ يوحي ءلاهرAا كان ؤإن الأية ير نففي صريحا يكن 

؛ذللث، ومن بالثنة، القرآن نفير فى هنا 

.تجا حوض إنات ياب، المقاتل، كتاب لم، مرواْ والحديث (، ٤٢٦)التسهيل )١( 

كتابه عريرة أيي عن مرفوعا داود أيو رواه والحدث (. ٣٦٩التسهيل')أ/)٢( 
صعيفذ. الألبان، صعقه والحديث (. ٨٨٧)ف د السم اعضا، ياي الصلاة، 

(.١٨٨)؛رقم داود أيي 
ليلةباب القدر، ليلة فضل كتاب الجخاري، رواه والحديث (. ٤٠٢)إ/التسهيل )٣( 

رمضان،قيام قي الترغيب باب اقرين، المصلاة كتاب ومسلم، (، )٥٣يرقم القدر، 
ه•عريرة ر ص ( ٧٦)•برقم 



^سهس'س>وز•"\لإ 77ا

رثكنللف الضحى! محورة في تعالى نوله تضسمر عند 
)إدانال! نزلت لما . النبي أن )ررى جزي! ابن مال تْء، ئ؟ءئيم 

آيةأرجى هده بعضهم: قال النار( ئي أنتي من واحد سمى أذ أزصى لا 
الجنةفي قمر بألف وعدم اق أو رصاه عباس: ابن ونال القرآن، في 
،.والخدم^ الغم من إليه يحتاج بما 

يعموعد أنه والصحيح! وغيره، مكة بفتح الدنيا في رصاه وفيل: 
منالدنيا في اممه أعطاه ما وكل الآحرة في اممه أعطاه ما كل يعم وعد أنه 

ذلك،(وغير لمين الموكثرة والمتؤح النصر 

الصحابة:باقوال القرآن تفسير ثاث؛ 
بأقوالللقرآن تفسيره في حزى ابن منهج ذكر في الدخول وقبل 

تضيرحكم أولا نعرفإ أن متحن ي— عليهم الله رضوان — الصحابة 
للقرآن,الصأحايي 

\دصحهىتفسير حكم 

قسمين:إلى يتمم الصحابي تفسير 

وأساب،النيبية، كالأمور مجال فيه للرأي ليس مما كان إذا أولا: 
•به الأخذ ؤيجبا المرفؤع حكم له فهذا ونحوها، النزول 

الصحابي،اجتهاد إلى يرجع مما مجال فيه للرأي كان إذا ثانيا: 
■الله رسول إلى نده يلم إذا الصحابي على الموقوف حكم له فهذا 

ابنينال الياذت طريقه)جامع من حاتم أبي وابن جرير ابن رواه ، ١١
القرآنير )نفنونيف عن إلا يقال ما محذا ومثل ماس، ابن إلى صحيح ضاد ل وهذا 

(.1on/الظيم: 
)إ/ا،\/مآ(.المهيل )٢( 



-ج'ا ومنهجه كتابب' مي الممسف طريقة 
=س—سك—سسسس—سسفى=

لا؟أو ته الأحد يجب هل النؤع هذا ني العلماء واحتلف 
التفسيرمن الصحابي على الموقوف أن إلى العلماء من فريق ذهب 

والمجتهلفيه، اجتهد أنه علم يرقعه، لم لما لأنه به؛ الأحد يجب لا 
اJجتهدين.كسائر اجتهادهم في ه والصحابة ؤميبا، يخض 

إليهدالرجؤع ته الأحد يجب أنه إلى العلماء من آحر فريق وذهب 
ولمالغيرهم، ولست، بها اختموا التي والأحوال، القرائن من شاهدوه لما 

كالأئمةوكبرانهم علماؤهم سئما لا المحيح والعلم التام الفهم من لهم 
•جمينارا، عنهم الله رصي وغيرهم هماس وابن عود مبن الله وهمد الأربعة، 

اللغةحيثج من فثره فإن الصحابي ير نففي )ينغلر الرركشيت قال( 
منشاهدوه بما فثره ؤإن اعتماده، في ثلث، فلا اليسان أهل فهم 

كالحاكمالعلماء من فريق رأي وهذا ،. فيه(١٢ثلث، فلا والقرائن الأساب، 
•وغ؛رهمآ كبر وابن تبمة وابن والووتم، الصلاح وابن اليابوري 

متعلقاكان إن الصحابي عن المروي الضير أن هذا من ؤيتحمل 
كانوالاجتهاد الرأي قبيل من يكون أن يمكن لا بما أو المزول، باسباب 
بهاالناس أدرى هم الي اللغة على يعتمد يرا نفكان إن وظللئ، ملزما، 

عامةبصورة فهو ذكر فيما داخلا لس الذي اليء أما ٠ أيصا ملزم فهو 
جدة•عر رأتم، كل لننظر!ر ملزم، همر 

أقواليعلى اممه أيايت، بيان في جري ابن اعتمد ا هن. على وبناء 
أصولمن أصلا فجعله والئنة القرآن بعد عليهم اف رمحوان الصحابة 

*طمسسره 

(.١٧٢/jU^Jl (Y)٢( )\ر\<0(. واسرون الشتر )١( 
التفسيرأمول ومقدمة )•٢(، الح،وث ملوم ومعرفة (، )٤٦الراوي تا-رتب انخلر؛ )٣( 

ر0ه(.





ءI-—ء ءمهخه كتاو4، فى المصنض يقة مد 
■;= ١٢٥=======ث==ئ============^^^' 

مح.د_ا

التابعين:بأقوال القرآن تفسير رابئا: 

\ذذفم.*تفسيد حكم 

يردلم إذا للأية التابعي نمير إلى الرجؤع حكم في العلماء اختلف 
فمالته. أصحايه من أحد عن ولا . اه رسول عن لها ير تغ

عنسماع لهم ليس لأنهم التابعي؛ ير بتغالأحد يجب لا ت طاتفة 
القرآنعليها نزل التي والأحوال القرائن يشاهدوا ولم اض.، رسول 
ممموصىغير التابعين عدالة ولأن الراد، فهم في المنهلآ عليهم فيجوز 

الصحابي.عدالة على نص كما عليها 

أقوالولا الثنة في نفيرها نجل لم إذا به يوخد إنه ٠لائفة؛ وقاك 
هممجالوحضروا المحابة عن ير التغتلفوا لأنهم ه،؛ الصحابة 

مجاهدعرض فقد غيرهم، بسمعه لم ما منهم وسمعوا علمهم من ونهلوا 
وقتادةآية. كل عن أله يمرات ثلاث ه عسامحي ابن على المصحف 

واضالثمي! وقال ٠ شيتا فيها سمعت وف. إلا آية القرآن في ما ت يقول 
ذوالت وقد إلا آية س ما 

ليتالتابعين أقوال وغيره! الحجاج بن محعبة )قال تيمية! ابن قال 
علىحجة تكون لا أنها يعنى! التفسير؟ في حجة تكون فكيف حجة، 
يرتابفلا الشيء على أجمعوا إذا أما صحح، وهل.ا حالفهم ممن غيرهم 

بعضعلى حجة بعضهم نول يكون فلا اختلفوا فإن حجة، كونه في 
أوالثنة، أو القرآن، لغة إلى ذللث، في ؤيرجع بعدهم، من على ولا 

ذللث،(في الصحابة أقوال أو العرب، لغة عموم 

؛(.r/x)القرين طمات )١( 
)ص؟\نمة لأبن افر اصول ش مدْة )٢( 
)»_AY(.الممس؛ر أصول ،ي مقدمة )٣( 



=ص.\تا^=^—=^_^==

وجبواحد تفسير على أجمعوا إذا التابعين أن ذلك من ؤيتلخص 
يعفهمقول يكون فلا احتلفوا ؤإن حجة. كونه في يرتاب ولا به الأخذ 
أوالقران، لغة إلى ذلك في ؤيرجع يعدهم من على ولا بعض على حجة 

وردؤإذا ذلك. في ه؛ الصحابة أقوال أو العرب، لغة عموم أو السنة، 
بهيوحد مما فهال.ا التابعين من مخالف، له يعرفإ ولم تابعي عن التفسير 

LJ  العلم.في بعدهم من على ومزية فضل من لهم
يرنففي أقوالهم يانكر فكان ذللث، أهمية جزى ابن أدرك وقد 

٠تعالى الله آيايت، 
بتهاندون يذكرها التابعين لأقوال ذكره عند جزي ابن أن ؤيلاحفل 

لهاوْالتتبع بعد ذللث، واتضح وقيل، بعبارة' والاكتفاء أصحا؛ه-ا إلى 
،.١^١١التفير كتب في الأقوال 

^إياالكونرت سورة في تعالى فوله نمير عند به صرح ومما 
آصل١[.أغله 

الخيرأنه ت الثاني . . ؟ أقوال! سبعة يره نفرفي جزي• ابن فال 
بنمعيار ونبحه عباس ابن قاله والأحرة، ١^^١ في اممه أءء؛لاْ الذي الكثير 

)٢(/

(.٤٥٣,اي)ا/أهأ ز وبجه جزى ابن انظر: )١( 

)إ/بأاأ(.النهل )٢( 







امحئ(لآوئ

اثتنزيل((مملوم )راتتسهيل اممتاب طدمة عن نبذة 

اممرآنعلوم موضوعات وعوض 



ص>سمامحز'

)محآلء 
االكتاب مقدمة عن نيئة 

موضوعاتهاوعرض 

منهجهمعالم نيين على تميرْ مقدمة في جزي ابن الإمام حرص 
٠تفسيره في محميتناوله ما حيال فيه ؤيسير لكه سيالدي والهلريق 

وسائرالعظيم، القرآن ير نففي الكتاب هدا )وصنفت هءزفل؛ قال 
وجيراجعلته إذ نافعا، ال؛كا مالكت، وسالعلوم، من به يتعلق ما 

جامعا(را،.

٠بمقدمتين شيره يدي بجن وتدم 
حامعة.كلية وقواعد نافعة أبوابا صمتها إحداهما؛ 

فييعني؛ - الواقعة اللغات، من دورانه كثر فيما أفردها والأحرىت 
القرآن-.

 Uكاكالي:فهي الأولى ْقدمء، علمها اضلت اض لمواضع ا
•وترمحه وجمعه القرآن نزولط عن فيه تكلم الأول؛ لماب ا- 
والمدني.الكي معرفة في اكاتي؛ لباب ا- 
الكريم■القرآن عليها اشتمل التي العلوم فته تناول الثالث،؛ لباب ا- 
وقسمهابالقرآن تتعلق التي العلم لفنون فيه عرض الراع؛ لباب ا- 

-والأحكام - والقراءات - )التمير وهم، العلوم، من فثا عشر اثني إلى 

لطلوماكزل)ا/أ(.هل الن



،'م٦ موضوعاتها وعرض الكتاب 4سمة عن نبذة 
ة؛-.ُ_اد

وأصول- الدين وأصول - والتصوف - والقصص - والحديث - والنسخ 
والبيان(.- والنحو - واللغة - الفقه 

والوجوهرين، المقبين الخلاف أسباب في ت الخاص لباب ا— 
أقوالهم•محن بها يرجح التي 

,ومحليقاتهم للممرين أفرده المادس؛ لباب ا— 
تعريفهحيث من والمنؤخ الناسخ عن فيه تكلم ايابع! اب لبا— 
والاصعللاحي.اللغوي 

.أنواعهامبينا القراءة جوامع فيه تناول امن! الثاب لبا— 
امه.وأقالوقف قي التامع! اب لبا— 
البيان.وأدوات والبلاغة الفصاحة عن فيه تكلم اشر: العاب لبا— 
أنعلى الدليل إقامة ْع القرآن إعجاز في عثرت الحائي لباب ا— 

ٌاض عند من القرآن 
القرآن.فقائل في عشر: الثاني اب لبا— 

وسيأتيمقدمته، في هءزفل جزي ابن تناولها التي العلوم هي تلك 
الموفق.واممه - اض بإذن - محالها في العلوم هذه تفصيل 





اثقرأنملوم فئ جزي ابن عتهج 

٠ماحث ة ح%ارفيه 

ه

.لثحف\لخايىاه 

هاص،ص

جزى•ابن عتد دطهومه القرآن بملوم المراد 
اكزيل،.لملوم ب'التسهيل كتايه مس لماذا 

فيجزي اين ذكرما الم القرآن عليم آندبع 
•تفسره 

القرآن•علوم م مصائره ت ذٍأ مه 
كاباحرس الم القرآن ملوم في الاصافات : \ص صه 

التنزيل*•للوم ٠المهيل 



'ءؤئ، '

حرىابن عند ومفهومه القرآن بعلوم انمراد 

العلمأهل من كغيرْ جزى ابن عند ومفهومه القرآن بعلوم المراد 
الموضع.لهذا تطرثوا الدين 

يالقرآنالمتعالهن الملوم جري ابن عند القرآن بعلوم فالمراد 
الكريم•

بربطهوذلك الملم؛ لهذا مفهومه ني برز غيره عن تميزه ولكن 
العمالي.؛الجانب النفلري الجانب ربعل أي! الكريم؛ القرآن معاني بتفسير 

فىعمالثا توفليئا ووءلفها تميرْ، مقدمة فى الفلري الجانب فجعل 
للايات.مسيره ثنايا 

القرآنير نففى الكتاب هذا وصنفت . . )٠ مقا.مته! نى نقّال 
العالوم(را،.من يه يتعلق وما العظيم، 

ولكنهالعظيم، القران علوم من علم هو النفير أن العلوم ومن 
فيالقران علوم ، توظيفأهمية ليبين القران علوم ادر ٌعن بالذكر أفردها 
الكريم.القرآن آوا'.تا نمير 

فيفائقة فدرة من يمتلكه لما الأمر؛ هذا في ه أحن وند 
؛العموم!التفسير أغراض لخا.مة الكريم بالقرآن التحلقه العلوم تخير 
وغيرها،النحو وعلم الأصول، وعلم الفقه، وعلم الحديث،، كعلم 

اكزل)ا/أ•(.لملوم اكهل :١( 



م!"■ جزى ابن عند ومفهومه المرأن بملوم المراد 
^===========ص—====^فيى=

وأصولؤخ، والمتالناسخ وعلم القراءات، كعلم وبالخموصى؛ 
.وغيرهاالترحح وقواعد اللففلي، والمتث؛ايه المران، وغرم، التفسير، 

في ١٢^التي، القرآن علوم موضوعات من جزي ابن احتار ولقد 
متعلم،أو عالم عنها يستغني لا التي الموضوعات أهم من جملة يره نف

واللطايفالقرائن. ؛ذكر جليلةفوائد يقدم أن حلالها من واستء؛لاع 
فيووضعها العلم أهل كتبه مما يالمنتخبات وتميز الكتب، متخلمات وم

وفقالحسن التوظيف، الايات ير نف، توظيفعلى أ'ءاذته مما مواصعها 
لعلومالتسهيل ه كتابه في مقدمته لهدا ؤيشهد العلمية، والضرايهل القواس 
■والمصنفن الممسفايتؤ من العل.يل. يامماء رحرمت، ^٠، ١١التنزيلآآ 

للكتبط،)جماعة ت أنه ترحمته فى جاء فقد عليه، يغرس؛، ليس وهدا 
الخزانة(لأا؛.ملوكي 

منكثير إلى للايات تفسيره حلال المتناثر عزوه أيقا لهن.ا ؤيسهد 
كتابه:اليف، من مقعده س ذكر فشو المعتقين. 

الهلويلةالاوأواوين تغمنته ما على الكتاب هن.ا احتوى فلقد ١ . ر. 
،..(أ١ ١ وتمحيصها تلخيصها ؛عل، م؛ العلم، من 

قال:الثاني القصن. وعند 

كتاب؛في توجد قلما غريبة، وفوائد عجيبة، نكت، ذكر • • )• 
أوثيوحي، عن أحدته ومما ، ذكرى ؤينابح صهدرى، نبات من لأنها 

،١الدفاتر(ل غرائب، في الواقعة النوادر متهلرفات من التقهلته مما 

اش.يإذن القرآن( علوم في )مصادره الراح المبحث في ذكرها سيأتي )١( 
(.٢١)٣;الإحاطة )٣( (. ٢١)٣;١>^ )٢( 
فكري(,ؤيناييع صدري، )بنات تالمح بعض في )٤( 
سمماضل)ا/أ(.اسل )٥( 



=ت^===^=س^^^=====

منوالمواصفات المقومات هدم غيه توافرت من أن في شك ولا 
عنوالأحد بالنفس، وثقة ة، النقيالمطولة الدواؤين في ما جمع 

لهيكون بأن جدير _ت النوادر تطرفات ماستخراج في وقدرة الأشياخ، 
نتاجه■قي بارز نمير 

سبرهبحن ومفهومه القرآن علوم لمراد جزي ابن إلمام ؤيبرز 
تشتركموصوعات لعدة محلرحه فى جلثا ذلك ؤيظهر لمواصيعها، يمه وتق
ثفمثلا واحد، عنوان تحتر الموصوعية حية النا في 

ثمانيةمن لأكثر جزي ابن تعرض العظيم القرآن نزول، عنوان عند 
الياببموصؤع واصح ارتباؤل جميعا لها موضوعات 

منغيره عن تقرئه ومفهومه القرآن علوم لمراد تميزه أبرز ومما 
السهيلق يره نفيهما ابتدأ القران علوم في مهمتين ؛مقدمتين المفسرين 

وتكلمموضوعاتها، واحتيار عرضها طريقة في أجاد فقد التنزيل®، لعلوم 
تبله.أحد لها يتعرض لم أمور في 

تعنىلمقدمه تخصيصه القران علوم لمواضع فهمه ودفة تميزه ؤيبرز 
مصغرمحجم بمثابة مي الي الثانية، المقدمة وهي الكريم، القرآن يألفافل 
الكلماتوعرض اللغات، معاني لتفسير وحصها الكريم، القرآن لألفافل 

القرآن.في دورانها يكثر الش 
الوحيدالعلم هو العلم ط؛ أن لعلمه العلريقة بهده بها واهتمامه 

إلىالحاجة وفيها إلا آية من فما القرآن، آيات جمؤع في يتعمذ الذي 
يحني؛الأية مجن الكلمة محنى فهم وعدم وألفاظها، كلماتها محنى معرفة 

أساسه.من التفسير أصل نقص إلى يودي وهاوا الأية، فهم عدم 

لطوماضل)ا/خ(.المهل 



ة7تَ أحري ابن عند ومفهومه القرآن بعلوم المراد 
=r.s^==—====^=======

الأثرعن وكشفت أبرزت ند القرآن علوم لمواصع فهمه فطريقه 
تعالى.اطه كلام لفهم القرآن علوم في المقررْ القلوية للقضايا العلمي 

الأنوالأحيائا يرجح كان أنه بهذا اهتمامه مدى لنعلم ؤيكفينا 
القرانعلوم مواصع على بناء المميرية 

القرانلعلوم مفهوما جزي لأبن أن بينت مجتمعة الأمور هذه وكل 
القرآنأنزل أجالها من التي الغاية يحقق أن أراد فقد غيره، عن به تميز 

Jواصعفتوخليفه [، ٢٩]ص: ص ِوأقأ قزق إثلث أرلثث ^4 العظم 
معانيهوتدبر فهمه حلال من الحالمين رب كلام توصح في القرآن علوم 

العلمكمال من وهان.ا التنزيل،، لعلوم ررالسهيل كتابه في وجليا واصحا كان 
هشه.عندء والفقه 

وطااكتزيل،،، لعلوم "اكهيل لكتابه ميته نأيصا هذا إلى ؤيفاف 
تعالى.الله بإذن القادم المبح>ثا في عنه مأتحدث ما 

فيومنهجه . جرتم، ابن الإمام فهم طريقة أن القول،• فخلاصه 
عندهاالوقوف يجال.ر الي المهمة الأمور محن القرآن علوم مواصع تناول 

بعلومالمتعلقة المواصع تناول في التثؤع فان عمليا، منها والاستفادة 
وتناولاطرحا أثمت، الفلرية فالجواس، الأهمية، غاية فى أمر القرآن 

المقصدإذ التهلبيقي؛ الجانج، إلى ملحه زالت، ما والحاجة وشرحا، 
تعالىاينه مراد إلى الوصول هو بالقرآن المتعلقة العلوم معرفة من الرئيس 

كيفيةومعرفة المنهج، هال.ا حلال من ودراستها الأيات، معاني من 
تهلييقيجانج، هو العلمية والضرابعل القواعد وفق القرآن نفير في تْلبيقها 

جعلالتهلبيقي المللث، ^ا سلوك وعدم القرآن، علوم لمسانل مهم 

مستقلباب ثي ئذكر لأنها حزي؛ ابن منهجية مر أمثلة ذكر إلى محنا أتطرق، لم )١( 
اه.بإذن الرابع( )اناب 



^^لصهس'سماوز•—'م ا
ا=====^=ً=====^=تمح,\:ت

انتهىقد مصبوية قوالب عن عبارة الهران علوم علم أن يحسب البعاس 
ممنالأقدمون ذكره محا يعد ثمرة ولا مسائله، قى حديد فلا فيها، البحث 

علومسماتل لطيقات رحب ميدان القرآن فتفسير العلم، هدا في كتبوا 
•القران علوم مواصح ستثري وثموليته المدارك وتوسع القرآن، 



الئآقيلتحق 

التنرين(العالوم ب>)التسهيل كتابه سش لماذا 

التنزيل®لعلوم ارالتسهيل ت كتابه محمى أنه مقدمته في حزي ابن ذكر 
فقال:

.(. مقدمتين. أوله في وقدمت التنزيلء لعلوم رالتهيل )وسمميته: 
والاسمير، التفكتب من يصنف التنزيل* لعلوم التسهيل ُ كتايه 

مثل:القرآن، علوم في بأنه يوحي 
القرآن*علوم في وررالإتقان للزركشي، القرآن* علوم في ارالبرهان 

الخاصبمعناها العلوم التسمية بهده يقصد جزي ابن لكن فهل لليوًلي، 
بالتفسيريراد ما عموم بها فصد أو القرآن* ®علوم المعين الفن على علما 
ونفيرها؟بمعناها يتعلق وما الأية كعلم 

:هداعن فيجاب 

علمن.بن نه جمع قد التنزيل* لعلوم *المسهل كامحب بأن 
القرآن.وعلوم القرآن، ير نف

لجمن؛س سا ليظهر 
امماب،:تسمية الأول: 

فيأنه يوهم امحم فهو التنزيل*، لعلوم *المهيل مصنفه محمى ففد 
فيالإتقان و* للزركني، القرآن* علوم في *البرهان مثل• القرآن، علوم 

اصساضل)ا/ص.



=ة,ثمثا^==^==^====^=^^=

مقدمتيههع لتتطايق التسمية هذه احتار وربما لالسّيور،، المرآزرا علوم 
■القران علوم قي وهما لتفسيره، وصعهما اللتين 

دلك؛هو محربمحه الثاني! 

العفليم،القرآن ير نففي الكتاب هذا وصنفت . . ). نال؛ إذ 
،.العلوم(ر من به يتعلق ما وسائر 

أيصا:ذلك ومن 

انفردالقرآن، علوم ني مهمتين بمنيمتين يره نفجزى ابن ابتدأ 
فمدالموصوعات، واختيار العرض ءiريمة فى رين المقمن عيره عن بهما 

فله:أحد لهايتعرض أمورلم في تكلم 
منبه يتعلق وما ويواعده التفسير أصول في الأولى؛ المهدمة 

.باباعشر اثني *ي جعلها ومد القرآن، علوم 
يكثرالتي بالألفانل خاصة لغؤية مقدمة وهي الثانية؛ القيمة 

القرآنلألفافل مصغر معجم بمثابة الهدمة وهذه القرآن، في دورانها 
لتفسيرخصها فقد بها، رين المقمن غيره عن جزي ابن انفرد الكريم، 

وهوالقرآن، في دورانها كثر التي الكلمات فيها وعرض اللغات، معاني 
منهاوقصد - عالمي بحدود - المفسرين بين النهج هذا رائد يعد بهذا 
ذكر:لما ثلاثة  ١٧

للحفنل.والعاني الكلمات تللقؤ يسير ت— 
التفسير.لمعاني الجامعة كالأصول جعلها و— 
٠ر التقصلب فى ذكرها عن ستعتى ، يحالاختصار و— 

(.٦/١)المهل )١( 
)>/ه؛(.المهل )٢( 

(٢)



ج• — I التنزيل. سوم برالتسهيل كتابه سنى ثماذا 
===س=====^===^=^محُك1=

يدلالاسم بهذا التنزيل١٠ لعلوم التسهيل ١١كتابه جزى ابن فتسميه 
عقاصدمن أمامي مقصد القران علوم ونفايا مواصع دراسة أن على 

مماْبل ا نفيت كتابه يم لم فهو الكتاب، لهذا جزي ابن عند التأليف 
التصنيففي العلماء مناهج من منهجا هذا ؤيعل التتزيلا، لعلوم 'التسهيل 

القرآن.علوم عن والحديث، 



ص

؛؛)aاجكقآلثاِلق ٠(، 

مقدمته،ق حزي ابن ذكرها الش القرآن علوم أنواع 
وأثرهاقتمسحرهوعلاقتهابالتفسيرصوما، 

علومأنواع من كثيرة أنواعا تفسيره مقدمة في هقبمؤ جزي ابن ذكر 
وعلومالتمسير بين الجمع التأليف هذا من ظه ممصدْ لأن القرآن؛ 
.٠ التنزيل لعالوم بارالتسهيل كتابه لف المؤ سمية من لنا يفلهر وهذا القران؛ 

وعالومالتفسير من كتابه في سيتناوله لما إيماء التسمية هذه ففي 
التوفية.كل ؛ذلاكا هقفبور وقد القرآن 

جلهانثر كما تفسيره مقدمة في القرآن علوم من جملة ظلإ ذكر فقد 
.طيره اياء فى 

مقدمته:في ذكرها اض الملوم لأنوبع عرض يلي وفيما 
القرآن.نزول  الأولنوع لا- 

والمدني.المكي  انيالثلمع ا٠ 
القرآن.تضمنها الش والخلوم المعانى فى  الثالثلوع ا- 

بالقرآن.تتعلق الش الملم فنون فى  الرابعلوع ا- 
٠الترجمح ووجوه المفسرين محن الخلافا ا أمام الخامسلمع ا- 

وطبقاتهم"المقرين ذكر  ايادسلمع ا— 
النسخ. ابعالسلمع ا- 

القراءات. امنالثلمع ا— 



تآ7~\'مابالتفسير-- وعلاقتها •قدمته' هي جري ابن ذكرما التي القرآن علوم أنواع 
=س===ك==سس^==كس==تت

والابتداء.الونف اكامع: لوع ا- 
السان.وأدوات والبلاغة الفصاحة ت العاشر لنؤع ا- 
القرآن.إعجاز عشرث الحائي لتؤع ا- 
القرآن.فضاتل عشرت اني الثلؤع ا~ 



ًت،آئً
"®س.لآقآ■

 ٠ ٠'

القرآنعلوم ق مصادره 

اعتمدالش المعاير من عددا تمسيرْ مقدمة ئي . جزى ابن ذكر 
ةق،بج:فقال التنزيل، لعلوم ®التسهيل لتمره لأليفه أساء وطالعها عليها 

التمانيفمن القرآن ير نففي ,ه العلماء صنف ما عالي 
الأصطف(را/انماية الأوصاف المختلفة 

والقرا'ءادتا،التمسير، كتب أمهات على تمسيره فى >ةأإإفب اعتمد وقد 
وأجالالكتب، هده قرأ قد )ظفو كان أن بعد والحديث، والنحو، واللغة، 

إيفاحعلى وعمل مقفلها في الظر وأنعم صفوها، وانتخب، فيها، فكره 
علىأحده كان مما فكره ثائب، من امتخرجه ما ذللئ، إلى أصف، مشكلها، 
الدفاتر.في الواقعة الوادر مستءلرفارت، من التقث أو شيوحه، 

التيالصادر تللث، مصادره مع الوقفة هده في نحن يهمنا كان ؤإن 
الموفق!والله ممردها فإلى الهران، علوم مائة منها استقى 

)دت،م\*أه(.، نيادر بن يح؛ى للفراء القرآن، معاني ®— 
-(.٠٢١٥)^،، مس.ءالةل بن سعيد للأحقش القرآن، معاني ®— 
(.٣١)مت،' ، جريرل بن محمد للهلري اليان، جامع ®— 

اكهل)ا/أ(.)١( 
أحديتحمق؛ مطبؤع وكتابه (، )ص١٩الأتباري لابن الألباء نزمة ت في ترجمته انظر )٢( 

وزمله•نجاتي يلّف 
طبعةمن أكثر مطبؤع وكتابه (، )٢٧للزبيدي النحويين طشامحت، ت ني ترحمته انظر )٣( 

ثرامه.وعدى فارس، ناثز س كل بمشق: 
طيعات.عدة عطيؤع وكتابه { ١٦٦لإلإ/ بغداد تاؤخ ت في ترجمته انظر )٤( 



"'جI^۴١^١^ ض مصائره 

—يص———=—^=فْء=

;(.٥٣١)^،١ \ويص بن إبرامم للزحاج القرآن* معاني *- 
■(.٠٣٥١)ت، الحسنل بن محمد للقاش الصدورا شناء ء- 
)تههم،ل(.معيدأم بن منير ليلور القرآن، رأحكام ا- 
;(.٥٣٧٧)^،الفارسل؛، علي لأيي الإغفال، *- 
بنأحمد بن الحسن عالي لأبي القراءات® علل قي *الحجة تاب ك- 

)ت\س(.الفارميلْ، الغفار عد 
الأةعبد بن محمد اض عبد لأبي التأويلُ لغرة التنزيل *درة تان ك- 

؛،j(.Y'o)الإئكاش٦، 
)تم\أأه(.، محدور ين أحمد لكعالبى والبيان، الكشف *- 

.ه( ٤٣)تم^طالبل٨، أبي بن مكي للقيسي والمنسوخ، *النامخ -كتاب 
وأحكامهوتفسيره القرآن معاني علم في النهاية بلؤغ إلى الهيابة *- 
)تم\م؛ه(.القيسي لمكي لونه، من وحمل 

١(.)»_A• للمراش اكممحن اخار م؛ ترجمته انظر  ٢١١
القرى.ام جاعب رمائل ز ليحص شلي الجلل همد يمحمتق؛ ُءلمع لكتابه 

مخلوط.وكتابه )صا"'ا( الفهرست »ي؛ امملرترجمته )٢( 
اّشاطمر الإناء بمس وكتابه (. ٣٧٠)١; للمتري الق نفح ترجمته؛ي: انظر )٣( 

١()_U• للروداني الملف بموصول الخلف صالة انظر: اه. كتاب من الأحكام 
وسةالعار»ين)آ/آ'\؛(ء

*رض■مطلع كتابه  ٢٤١
وكتابهوآثارء حياته الفارسي صالي وأبو (، ٢٧٣)ل/الرواة إناء في: ترجمته انظر  ٢٥١

لاكرا<ث،ؤالمامون دار عن وصدر ونمله تهوجي الدين بدر بتحمخا؛ يؤع الحجة 
وكتابه.طوع؛(، ٣٣٧)م/بالوفات الواش م: ترجمته انظر )٦( 
•علؤع.وتقمر. (، ٦٦)ا/للداودي المقرين طقا>ت، يي؛ ترجمته انظر )٧( 
c;yUالأدباء سبمم (، )م٧٣٧صاض للمانحي المدارك ترنم، ني: ترجمته انظر )٨( 

(١٦٧/١٩.)

المنارة.دار ونثرته نرحاُت، حن أحمد ت بتحقيق مطؤع وكتابه 



^صس''س"وز■"\م 77ا
=مح\ثا^=====^=—=====

ه(.٤٤٠)تعمار ين أحمل للمهدوي رالتحصيل٠ ر— 
٤ه(.٤ )ت؛ الداني عمرو لأبي السع® القراءات في ررالتسير تاب ك— 
-(.٥٤٥)ت*محمد ين علي للماوردى والعيون® رالنكمت، ر— 
؛^(.UAo)همد اJعالي أيي الجوبمي® شير »— 
)تحّاهه-(.، عمرل ين محمود للزمخشري الكشاف® ®— 
-(.٠٥٤١)تالأندلسير عملية لابن الوجيز؛؛ ُالمحرر ر— 
اضعبد ين الرحنن عبد لاوسهياإي والإعلام® ءالتعريف تاب ك— 

هJ(,٥٨١)تالأنادلميل٦، 
.-( ٠٥٦ )ت1 عمر بن محمد للرازي الغيب® مفاتيح ®— 
توجيهفي والتعهليل الإلحاد بذوي الماءني التأؤيل ®ملأك تاب ك— 

الثقميرالزبير بن إبراهيم بن لأحمد التنزيل؛؛ آي من اللفغلي المتشابه 
(.j،U«Ao)الغرلأْليلبن 

_»ميرالغزنوى«لآ،.

جامعية.رسائل ؛ي حقق وكتابه (، ٢٢٤)آ/ للذمي القراء طيقات ش* ترجمته انظر )١( 
مطوع.وممابه  i(r*r/r)للمكي الشانمة طمات في: ترجمته انظر )٢( 
مخطوط.وممابه \( )١\/UTللذجي الملأء أعلام سمو و و: ترجمته انظر )٣( 
طعان.عدة مطبؤع وتقسيره للسيومحلي ادمسرين طيقات ت قي ترجمته انظر )٤( 
طعان.عدة طؤع وكتابه ( ٥٤ت في ترجمته انظر )٥( 
١(، ٠٢)٢; سري الطيب ونفح )صيأّآ(، لضي الكس بغية قي: ترجمته انظر )٦( 

طيعة.من أكثر مطبؤع التعرف وكتابه 
طيعات.عدة مطيؤع وتفسيره ( ٨١)a/ للبكي الشافعية طيقات ت قي ترجمته انظر )٧( 
المؤلف،شيؤخ قي ترجمته تقدمت وقد )صه؛آ( الخدعب الديياج محي• ترجمته انظر )٨( 

الإسلامي.العرب دار عن وصدر الفلاح، سعيد ت بتحقيق مجطيؤع وكتابه 
)ص'أآ(.النسرين طقات محث بالتفصيل؛ي: عنه الكلام انظر )٩( 



د
ء)؛؛(،■

كتابهاحتواها التي القرآن علوم ق الإضافات 
التنزيل((لعلوم ررالتسهيل 

فنونهاجمع في مئارلك علوم، عدة ني إماما فقبمؤ جزي ابن كان 
بعدهذا مئنْ طر فوغيرها، وقراءات، وحدين(، ولغة وأصول، فقه من 

فيعصره عالماء أكابر على ئلمديه ^JJ؛، •همالى اعدْ موامحع اطلاع 
آنذاك.المغرب، حاصرة الأندلس 

كتابهاحتواها المي للموائد ذكره أثناء . حزي ابن ذكر وند 
فهال،:

كتاب،في توجد نلما غريبة وفوائد عجيبة نكت، ذكر ت الثانية )الفانية 
مماأو شيوحي عن أحذته ومما فكري وينابح صدري، بنات، من لأنها 

.٢١الدفاتر(^غرائب، في الوائعة النوادر متهلرفات من الممطته 
منها;القرآن علوم في ائل المببعض هقفي جزتم، ابن انفرد وتد هذا 

القرآنفي دورانها يكثر التي الألفاظ فيها ذكر التي الثانية قدمته م- 
القرآن.ألفاظ مقرئات، في مختص ككتاب، وجعلها معانيها ٤^٥^ من 

محنبها يرجح التمح، الوجوه لتفسيره مقدمته في . جزي ابن كر ذ- 
انفردالتي المسائل من وهي بينهم، ، الخلافوسب رين المقأنوال، 

٠سبتا عثر اتي في منها واحدة كل حمر وند هقفب بها 

اكهل)ا/آ•(.)١( 



^محأسلأ'س>وز'\م 77أ

علىوهو القراء اختلاف يرْ تفمقدمة في ه جرى ابن كر ذ~ 
منواحد لكل شاملا تعرنا ذكر ثم الحروف، وفرش أصول، ت نوعين 

المصطلحات.هذه 

عثرةوأورد الإعجاز عن لتفسيرْ مقدمته في فقفب جزى ابن كلم ت— 
حاءمن مع اتفق كان ؤإن ،، الأوجهلببعض ،^ ٤٤انفرد وتد منه أوجه 
*البرهازافي الزركثي الفن هدا وخصوصا الوجوه بعض في بعده 

نولاعثر اسى فى الزركشى حصرها ففد »الإتقانأ، في يومحلي وال
التيالأوجه بعض ذكر كما عليها وزاد »الإتقان، في الميرمحلي وفرعها 
تالت بقوله اكتفى ؤإنما قائلها إلى عزو دون جزى ابن مله ذكرها 

آخرون.

التعريفالبلاغة»ع أنواع لتفسيره مقدمته في )سفؤ جزى ابن كر ذ— 
الأنواعلهذه إحصاء مع يره نفأثناء نؤع كل على وتنبيهه نؤع بكل 

*نوعا وعشرين اثنين هقفي جزى ابن ذكر نفد القرآن، نى المبثوثة 
،؛^٤٤جزى ابن لكتاب امحتقراء بحد عليه الوقوف لي ني تما هذا 
عبرالملم هذا تهلور في ه بها ساهم التي الإضافات بعض ونجيل 

التاؤيخيق.مراحله 

(.٤١)ا/اشهل الأّع، والقول اسس القول امملر: 



٦
جزىابن س المران علوم موضوعات 

مسيرهفى وأثرها 

رسة؛صولوب 

القرآن•تدسق تايخ  ^٦^١ه 
حزي.اين عند الضير أصول  لمصز'١ك١فىاه 

الربجة.الاغة  محلألأاِثاه 
الألفاظ.دلالات   aثذّه

الأحرى.القرآن علوم موضوعات  ه

الأحرىالقرآن علوم مواضيع لص تطييقات   aلفشل؛قاِدزا
مقدم.م حزي اين ذكرها لم 

□ □





الخث\لآود

اممرأنتوثيق تاييخ 

تمإحث سة وذ؛4 

^١^.0:٧٠٠صأبوذ 
 a صجحق ل

\هصه 
هحقأؤ\خله 

هاهكقانح\ةش
يحقأكاؤسله 

درنته•وجمعه الارآن نزلل 

الزلل*أصاب 
والمدني.المكي 

القراءات.



بمذمح:"ساوز'
حف..\ح^==========^^=^^

 ٠ ٠'

*آي ء"  وحث\لآقأل ٌ

تفسرهق وأقرها القوآن فضائل 

طالب:ثلاثة وب 

الوضهمع.وأهمية الترفات : فث4\لآئ ا٠ 
القرآن,محاتل مالة ش حزي اين •وهف : فثث،آكاف ا٠ 
ويرامتها.اكطييقية بممى ج*ع • ظأقأفائق ا٠ 

اظث4ألآزل
١لموضوعوأهمية التعريفات 

التعريفات:ولا: أ0 
القص.صد اللغة: م المضل 

فيالتمايز والتناصل: القفل، في الرفيعة الدرجة والفضيلة: 
منأقفل يعفهم يكون أن القوم: بين والتفاصل مزاة، وثصله: الفضل 
قفل•ذو ت فاضل ورجل بض، 

^١،•^؛٠٢بالفضل غلب إذا غيره: على فلأن فضل ؤيقال: 
•٧[.]الإسراء: ثييلاه حلتنا نس محمحر عق ؤدإقاث4م تحار• فال 

صربان:وذللث، الانتصار، عن الزيادة الفضل: يقوله: الراغب، وعرفه 

الرب)كل()«ا/'ام.زن 



_rفضاماكرآنوا'ضهاضتسيره  i ،ء
==^=ض==^=======محعا=

أنيجب ما على الغضب كفضل ومذموم والحلم، العلم كفضل محمود 
استعمالاأكثر المحمود ني والفضل عليه، يكون 

منالمزين كتابه غبو به افه حص ما بيان هو ت الاصطلاح وني 
وآياته.سوره وبعض الفضل 

تالموصؤع أهمية ث انيا ث0 
بهاطه حتم كتاب ومو لا كيف وعفليم، كبير فضل الكريم للقرآن 

نالللناس هدى وحمله والرمل الأنبياء به ختم نبي على وأنزله الكتب 
 Iمنوبتت فكا؛؛؛ن هدر آلمنءان مه أنزل أثوكا رممماو جير تعالى
[.١٨٥]١^٠: وقوجمه آلهدكا 

العالين،رب كلام أنه القرآن فضل من الموس يتثعره ما فأعظم 
فقدالكريم للقرآن الخظيم الفضل لهذا ونذلتا شيء، كمثله ليس من كلام 

منزلهو بالقرآن يعرفنا مجن وخير كريم، وصف بكل سجحانه وصفه 
ضركوبأنه للذكر، مسر بأنه أوصاف! بخير كتابه وصف، فقد . القرآن 

إلىمحللب كما محكم، وبأنه مفصل، عربي كتاب وبأنه الأمثال، فيه 
فهوآياته في ونتفكر نتدبرْ أن منا ءلال_ا كما لأمته، يبينه أن . الرسول 

حالي.معجز 

.اطه رسول بين فقد الأبان س كثير في فضائله القرآن بثن وكما 
بهوالمائة وتعليمه تعلمه على والحث وآياته محوره فضائل بمص 

وتعاهده.

القرآنعالوم من الخم لهذا نواة والأحاديث الآ٠ار تلاك مكانت 
أسفارافيها فحتروا بالتأليفح، المحور مر على عديدون علماء فأفردها 

.)صه"ا1( )محل( القرآن غريب •مردات 



"\م77ا

بعضهمكتبهم، ثنايا بين الهؤآل علوم في والمولمون المفسرون نثرها كما 
ثرمحلوقل بالضعيف، الصحيح حلط وبعضهم منها، الصحيح على اقتصر 

بيانفي سيأتي كما صح ما إلا منها يدكر ألا ه نفعلى جزي ابن 
أعلم.وافه منهجه، 

حزيابن موقف 
القرآنفضائل مسأتة في 

يرهنفمقدمة في القرآن بفضائل خاصا باتا جزى ابن عقد 
فيورد ما منه نذكر ؤإنما القران، فضل في عثر الثاني )الباب ت فقال 

القرآنقراءة على بالحث تتعلق أحاديث مرد ثم الصحيح(. الحديث 
الكتابفاتحة مثل ور البحمى فضائل ذكر ثم تعلمه، وفضل وحفنله 

منايات وعشر عمران وال الكرسي واية البقرة ومحورة البقرة وحواتيم 
والمعوذتين.الإخلاص محورة وفضائل الكهف محورة 

ولمبها اكتفى مقدمته في ذكرها التي والأبان ور الوفضائل 
للسورأحرى فضائل ذكر قل. نجده ولكنا لها، يره نفأثناء يذكرها 
تفسيره.أثناء فضلها على تدل أحاديث فيها ورد التي والايات 

فيمواقفه أبرز نلخص أن نستطع حري ابن ذكره ما حلال ومن 
التاكن:القاط في القرآن فضاتل سألة 

ورالفضائل في الواردة المحيحة الأحاديث من صح ما -ذكر 
الأعم.الغالب في والأيات 
عندكما وتمحيص، تحر دون الفضائل ذكر في التوسع دم ع— 

المسرين.بحض 



■ريم ٦ قى اك^^آن فسام^ 

اظلهال؛ايق

ودراستهااتتْلبيمية النماذج بيض 

فيالواردة الفضائل بعض يرْ لتفمقدمته في ظه جزي ابن ذكر 
الني.عند قاعد جريل ينما قال: حماس ابن )عن فقال: السور بعض 
لماليوم ض الثناء مى باب )تدا فمال: رأمحه فرفع فوفه من شصا سمع 
لمالأم إر نرل نلك هدا فقالا نلك' بغت فنرل الذم إلا نط يمخ 
ثبيلم أيييثهنا بثدنين آبير ومال: مسلم اليوم، إلا مط ب-رل، 

التهمة((را/نونة رحواييم الكتاب، مانحي دلك: 
نال:اض. رسول أن الباهلى أمامة أبى )وعن : أيصاونال 

اتطلئ((لى.نَلأ:تلنقا خنزة، لآ>كفا :ركة، أخدنا ؛؛ ٨١١)ا٠نؤوا 
)لافال: اش. رسول أن .٠، هريرة أبي )وعن أيثا: وقال 

نورةمحو ثمرأ محي البيت يى يفر التيناف إن تفابر؛ بيوقم ثجنلوا 
الثزة((أم.

أثيريالثندرا أنا )يا اض رسول )قال قال: كعب بن ابي وعن 
^٢٥٦أدى ئن إلا إكه لا و، قلث،: أعظم؟ ن؛نلثا اف كتاب آية؛_ أي 

النئذر((لأ،.أنا تا العلم )ليهتالث، وقال: صدري، في ضنزب [؛ ٢٥٥ل\ؤقوأ: 

فضلباب وشرما، المانرين صلاة كتاب صحيحه، ني لم مأحرجه الأءدسث، )١( 
(.٨٠٦)يرقم المرة آحر من قراءة على والحث القرة عورة وحوانم الناتحت 

قراءةفضل باب وقصرما، المسافرين صلاة كتاب صحيحه، قي لهالم أحرجه الحديث )٢( 
(.٨٠)٤ يرقم القرة وعورة القرآن 

صلاةاستحباب باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب صحيحه، في لم مأحرجه )٣( 
(.٧٨٠)برقم المسجاو في وجوازها بيته في الماغلة 

فملباب وقمرها، المسانرين صلاة كتاب صحيحه، في مسلم أحرجه الحديث )٤( 
(.٠٨١ ) برقم الكرمي وآية الكهف صورة 



^^قسأ'ني4محماوز■ت7"\ء ا

.اه رسول )سمعت قال! سمعاذ بن النواس وعن ت أيصا وقال 
ئئذمهلي ثنملون كائوا الذين وأهله القيامة يوم بالقرآن )يوثى ت يقول 
ماأمثال ثلاثة .  ٠٥١ارسول لهما وصنب ن١)؛^ fiعاواد سورة 

أوشرذ، بيثهنا سوداوان ظلتان أو عنامتان، ؤإثهما ت قال بعد، ئسيتهن 
صاحئهنا(را،.عن ئحاجان صوامر طتر من ةن3ان كآئهثا 

)وعنت فمال ، الكهفسورة أول من آيات عشر فضل ذكر ثم 
ّورةأول مى اياتر عشر حفظ )من ت قال . اه رسول أن اليرداء أبي 

الدرداءأبي )وعن ت فقال والمعوذتض الإخلاص سورة فضل ذكر نم 
ئالث،ئئدل أ-محتثده آقث هو ظ )نورة ال: ق. ، ١٥١ول رمأن 

القنآن((رم.
أئزلترآياُت، ر )ألم افه رسول قال قال: عامر بن عمة وعن 
illLl  يريأءود ووءل آلمآؤ،ه، يزن أعود ^ قط، مئثهن ثن نم

آلثا-ر،بمر؛،.
.الث(، رسول أن الحديث، في )ورد قال: الملك، سورة مْلني وعند 

شي)إئها قال: وأته، مضجا0، أحد إذا ليلة كل السورة هده يقرأ كان 

القرآننراءة قفل اب وضرعا، المسانرين صلاة كتاب صحيحي، ني لم مأحرجه )١( 
(.٨٠٥برنم)القرة وسورة 

الكهفصورة فغل باب ونمرعا، المسافرين صلاة كتاب صحيحه، ني مسالم أحرجه )٢( 
)؟•A(.يرنم الكيس وآة 

نراءةفغل باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب صحيحه، في مالم أحرجه الحاويث، )٣( 
(.٨١١)بريم ؤموأئتآ.ثظه 

قراءةفضل باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب صحيحه، في مسالم أحرجه الحديثا )٤( 
(.٨١٤)برقم المعوذتين 





مح:اصماوز■

إشالنهى ثلما فيه، ئصرب 1^5، جبريل رأئرأيي قال؛ وامي؟ أثكب 
ذاك؟زم ممن: ثخثذ، :ا زأث ض دك ضخ ي: لِ jisءنة 

خاتنةإر انتهى ثلثا محي، ي ٠ امحح وتثالى كازك الهَ إن ثاو: 
نيمرثنا يا ،: ٧١٥٥رووبها، عش تيها يصخ أن الملائكة أمن الحشر 

الأنث((را/زالئام ، ٢١٧١إلا ذاء م بن  ٩٤١٧ ماو: دك؟ 
فيالواردة الأحاديث غربل قد جزي ابن أن يتضح والذي 

وصرفالأعم الخالسا في الصحيح منها فألقى القرآن، وآيات، سور فضائل 
تمحيصدون الفضائل ذكر في المترسعين من زكن ولم كدك، ليس ما 

القرآن.سور من سورة لكل فضيلة بذكر يعضهم فعل كما وتحر 

فياليهقي ؤإلى همدي ابن إر الصغير الجامع في ونجه ( ١٢١المنثور)M الدر زا( 
فيالبغدادي الخهليب وأحرجه جدا. صعيفا ت تحقيقه ني الألجانى وقال الشعب، 
٠الضعف مظنة العدائي الخليب في ووروده ( ١٢١)a/ المنثور الدر اتثلرت تاردخ4، 



'ءرى، ٠

لوكق\كاق

تمسعرهق وأشمه وترتاو،م وحهعه القرآن نزول 

وم4مطالانت

الوصوٍع.وأهمية اكريفات ,ئثق\زوقث ا٠ 
وجمعهالقرآن نزول ألة مفي جزى ابن موثق آكاق! ممته ل٠ 

دترمحه•
٠ ٠ ٠

اممث4ألآود
الموضوعوأهمية التمربمات 

اضريفات:أولا: 
الغألول.لخأ: النزول 
بينهم.حن وبالقوم: بها، حل بالمدية: فلاق نزل يقال: 

علو.ثن انحهئاط الأصل: وفي 
،.١٧نحاه حثل : ينامكان قي ونزل داتمه، عن نزل يقال: 

اضكلام )القرآن بقوله: تيمية ابن الإسلام شيح عرفه واصطلاحا: 

المز)ا/بمأ(.ذوي بماتر )زل()إا/اآا(، المرب  jUانظر: )١( 
وشيخالأمحلأم، علم الحراني تيمية بن لام الب. بن الحالم عبد بن . احمالمو: )٢( 

اكر،عبن والمجد المجى، ابن عن وأحد -( ٠٦٦١)عام ولد الإسلام، 
لهالوردي، وابن _، A.Uالدين؛وشمس الجونية، مم ابن ينه واحد القوي همد وابن 



لا^=====^^س=====^:صُ'صمحماوش"7ت~\ء ا

.محمد إلى . اه عن رئنه وامعلة، بلا "مريل منه ممعه ومعناه، لفظه 
سمعحيث اممه كلام فهو أمثه، وبلعه .ل جبريل من سمعه . ومحمد 
حئ*ير، أحنأة\وق آلسغإ(ن من أحد ؤت\ة تعالى" قال كما ويرئ وكتب 

ح]١^: ثثثوث< ٩ وأ محر ه نأظ محئ ق ء ٣ بمع 
•جمعا يجمعه مرهق عن الشيء جمع * لغ؟ وايبمع 

منأيما واجتمعوا وهاهنا، هتا من به جثث إذا الشيء وجمعت 
وuهال٢/ها، 

ثّكرق'فلم ثبث ورب• ريوبا، يرب الشيء وب لغة؛ الترتيب 
دارأي؛ راسا؛ وأمر دائم، ثايث، راتب! وعيس أيبثه، I ثرتيبا وريبه 

الموصؤع؛أهمية ثانيا؛ رو 
أمةالعرب، صار به ثرعها، وأصل الأمة كتاب ال؛كردم القرآن 

علومهميستمدون ومنه اللسان، متحدة القلوب متآلفة مؤمنة واحدة 
رزئمنه ولهم سب بالقرآن وله إلا علومهم من علم من مما ومعارفهم، 

حدمته.على وتتابعوا به وعملوا معناه، ويهموا فحففلوه ومدد، 

بالتواترإلينا المنقول النبيين حاتم على المنزل العثليم؛ والقرآن 
الناس.احر إلى الفاتحة محورة أول من ، المماحففي المكتوب 

الصراطوائماء والفتاوى، الملام، ورثع والتدعرية، الإيمان، ت منها عفؤمة ؤلمات< م =
(،٤٥- )\/oY للكتبي الوفيات نوات انظر: >(. ٧٢٨)م ص توفي المستمم. 

\(.Yo/\i)ممر لأبن والهاية والJاة 
(.٣٠٣/١٢)ب لأن المتاوى سمع انظر: )١( 
)ص'ا"(.)جمع( المنير الصباح )أ/باأ(، )جمع( المربج لسان انظر: )٢( 
)ه/بمأا(.)رتب( المرب، لسان (، ٤٨٦)Y/)رني،( اللغة مقاييس معجم )٣( 



إلٌ ٦ تفسيره في وأثره وترتيبه وجمعه القرآن 

إلىسبيلا الناس يجد لا المصور مر على حاليا اش أنزله الذي 
.وشرائعه أحكامه هن شيء نقص أو تبديله أو تحريفه 

فيللعباد المالح التشريع ت بحق فكان رسوله عالي اض أنزله 
قيامإلى الأمم على حجة يكون أن القرآن لهذا سبحانه اممه وأراد الدا 

كماحلفه س ولا يديه بين من اليامحلل يأتيه لا الذي الكتاب وهو الساعة، 
وهوسنكم، ما وحكم تندكم، ما وحبر ملكم، ما ئبأ )ليه وصفه حاء 

نيالهدى ائض ونن الهُ، صه جثار من ركه نن ّالهزل،، لين اشنل 
الصراطونو الحكيم، الدكر وئو النتيى، افه حبل وئر افه، أصله عتر؛ 

نتحزلا ^، JSiiيه ي زلا ، ١^١٤يه تزيغ لا الذي نز ١^^٠، 
مالذي نز غجاتثن، تفضي زلا الزة، كثزة ض زلا:خنق ^، ١ث 
ويءاث يدئ ئ. ر٠اكا سمننا ^وا قالوا: حش نمآته إي الجن تته 

عدو،ّه م زنن أجز، ّه عجل زنن ثنيي، ُه قاق نن ٢[، . ١ ]الجن: 
ثنتةيم(لا/صزاط إر ندى إلته دعا زنن 

حمزةحديثإ من إلا نعرفه لا غريب حديث )هذا الترمذي: تال 
تفاد(.الحارث حل.يث، وفى مجهول، ؤإستاده الزيات، 

بروايتهينفرد )لم الترمذي: كلام على معقبا كثير ابن الإمام نال 
بنمحمد عن إسحاق بن محمد رواه قد بل الزيات؛ حبيب بن حمزة 

ؤإنأنه على عهدته، من حمزة فبرئ الأعور، الحارث عن القرظي كعب 
روايةمن مشهور والحدث القراءة، في إمام أنه إلا الحديث صحيف كان 

رأيهجهة من بعضهم كذبه ند بل فيه، تكلموا وند الأعور، الحارث 
أعلم.وافه فلا الحديث في الكذأب يتعمد أنه أما واعتقاده 

والممنف(، ٣١٣-٣١٢الدارمي)Y/نن وّ(، ٢٩٠٦) ٢٠٣الترمذي ثن ;١( 
أبيتج)'ا/سم((.لأبن 



سُاصمحماوز'٦—ءلإ 

هءعلي المؤمنين أمير كلام من يكون أن الحديث هذا ونصارى 
صحيح(لا،.حن وهوكلام رفعه، في بعضهم وهم وقد 

الحكمعلتة على الوقوف في كبرى أهمية له القرآن بنزول والعلم 
العلمعليه ، يتوقفبالسبب العالم فإن القرآن، مقاصد وبيان ونهيا أمرا 
•العلماء قرر كما بب يالم 

المدارة،في تجده القرآن بعلوم المعنية الكتب إلى رجحت ؤإذا 
دعائم؟ولا أماس غير على البناء يقوم فكيف كدلالث، يكون أن له وحق 

\س\ه
جزيابن موقف 

وترتيبهوجمعه القرآن ننول مسالة في 

القرآن؛نزول مدة مسألة م جزي اين موقف ولا؛ أ٠ 
اممهرسول على القرآن نزول مدة في قولين حزي ابن ذكر 

منة.عشرون نزوله مدة أن الأول؛ 
منة.وعشرون ثلاث الثاني؛ 

دلالةيدل مما التمريفى بصيغة القول هذا إلى إثارته كانت، ؤإن 
الرائح.حلاف وهو الأول تقديم على واضحة 

تفسيرهمقدمة في ذكره ما الأول! القول ترجيحه على يدل ومما 
.المتقدم( بترجيح إشعارا عليه غيره أقدم ما ريم فقال؛ 

١[.]١^: ألئدره يلإ ؤ، آنزلنتث وئا تعالى؛ قوله عند ذكره وما 
بهنزل نم ماء الإلى واحدة حملة فيها القرآن أنزل )إنه قال؛ 

)ا/ب(.المهل )٢( )ص1؛(. القرآن يفالل 



هٌ ٦ تفسيره فى وأثره وترتيبه وجمعه القرآن نمول 

،•سة(ل عشرين بطول الأرض إل ■مريل 
العلماء.من الغفير الجم يرتقه لم الترجح وهدا 

تالومن ظه جري ابن عند -ر"؟ع المسألة هذه في الخلاف ومتار 
علىالقرآن نزول )غي ت فيقول توفي يوم سنه ني الاختلاف إلى بقول 
أنإلى سنة أربعين ابن وهو بمكة اض بعثه ما أول من . اض رمول 
مدةفكانت اض توفاْ أن إلى بالمدينة عاليه نزل ثم المدينة، إلى هاجر 
سنة.عشرين عاليه نزوله 

سنهفى الاختلاف حب على ستة وعشرين تلايا كانت ونيل• 
سة؟(رآ،.ومتين ثلاُث، أو سنة ستين ابن كان هل توفي يوم 

عباسوابن عاتشة حديث في جاء ما إليه لهب فيما تثنده وم
عشنويالمدينة القرآن، عليه ينزل ستين عثر بمأكه .ؤ الّثي لبث * نالا 

. ()٣
ينين

عنست لما سنه؛ وسنون ثلاث وعمرْ نوني أنه الجمهور ورجح 
وستينر؛ا.ثلاث ابن وهو تور افه. رسول أف ه عاتشه 

ذلكيخالم، ومحا وستين، ثلايا عاش أنه )فالمعتمل حجرت ابن فال 
فيالم خض على ؤإما الستين في الكز إلغاء عار بمل أن إنا 

،•الشهورلأ 
)وأماقال• آنثا المتندم عباس وابن عائشة حلءيث، على تعليقه وعتلء 

أنهوهو آخر، بوجه الشهور وبين بينه يجمع أن فيمكن اياب حديث، 

)؛/A(.المهل )٢( )؛/Y•؛(. ايهل )١( 
(.٤٩٧٨)برتم الوحي نرول، كش باب، القرآن، فقاتل كتاب البخاري، صحح )٣( 
(.٤٤٦٦)برقم . الّم، دفاة باب الغادي، كتاب، الخادي، صحح )٤( 
)آ/٤(.^ ٧١فح )٥( 
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نزلأن إلى أشهر تة م المنام وحي مدة فكانت الأربعين؛ رأس على بعث 
وتتابعتواتر تم الوحي فتر ثم فترة، غير من رمضان شهر في ١^، عليه 

■مسن، عمر وما ره م.ا ْدة مط فك^ 

منأن )وهو آخر؛ بوحه المحكيين القولين بين المهيلي جمع ومد 
مكثقال ومن يالنبوة، الملك، حاء ما أول من عد عشرة تلاث مكث I محال 

.١[( ]المدثر: آثثؤُه ب_ءؤكأترا ، المالكر ومجيء الوحي فترة بعد ما أحد ^٠^١ 
وعشريننلاث في القرآن نزول في عباس ابن محول كثير ابن وأيد 

•؛[.ا■]الإسراء: مق4يم ؛ ^^٠١٥)وقوله: قال: حيث عنه صكرمة برواية منة 
إلىالمحفوفل اللوح من فصالناْ فمعناه: بالتخفيف قرأ ص قراءة في 

إلىالوقاثع على منجما مفرمحا نزل نم الدنيا، ماء المن العزة بت 
سنة(وعشرين ثلاث فى اض رسول 

بماكه)لبث، عباس: ابن عن عكرمة عن حان بن هشام رواية وفي 
وهذاوستين( ثلايث، ابن وهو ومايث، لأربعيى ويعن، ّنه عشره ثلاث، 
الجمهورلقول موافق 

ثلاثنبوته مدة أن تبتن والتحقيق التدقيق )بحد شهبة: أبو وقال 
إلىالأول ربح من الصادقة الرؤيا مدة منها أنقصنا إذا سنة، وعشرون 

منالأولى السنة من ١[ ]العلق: ومأه آيات، عليه نزلت، حيث، رمضان 
مدةأن تبين القرآن من آية آخر نزول بعد عاشها التي والمدة بحثته 
يوما(عشر وأربعة أشهر وخمسة ّنة وعشرون اثنتنان القرآن تنجيم 

عليهينزل سنة عشرة ثلاث مكة في لبث، .ؤ أنه الراجح والقول 

(.١٥١)A/الأبق المدر )٢( ابرى)ا</أ(. نتح )١( 
(.١٥١)A/حجر لأبن الاري فع )٤( (. ٦٨)م/الخلم القرآن، تمر )٣( 
(.)»_Y0اوكريم الهران، لدراط الادحل )٥( 
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رأيفي الأصح أنه الزهري عن عطية ابن ؤينقل الأذاويلأ١،، أثت 
،•؛^ ٠٣٠١^العلماء جمهور 

،،والزركشيل للجمهوإ؛،، به ونكشر وابن حيازص، أبو ورجحه 
عودالأبو ويراْ والسيوطيلص، الأئمة^؛"،، أكثر إلى به ونحجر وابن 

\لأحأكثر إلى به ونالألوس وامحارْ الأقرب^، 
)هذا—ت الذكر محابق — نهأ عائشة لحديث شرحه في النووي قال 

هووهذا ١[ لالعل-قت ومآه القرآن من نزل ما أول في صريح دليل 
والخلف(راللف من الجماهير عليه الذي الصواب 

١[.]المدثر: آلثدوه ^^١ تعالى قوله نزل ٌا أول الثاني• القول 
إنI )وفيل ت فال فقد يرجحه، لم ولكنه القول هذا حزي ابن ذكر 

والصحيحالقرآن، من نزك محورة أول _ المدثر محورة أي! _ السورة هذه 
والها(راا،.نزلت اقرأ محورة أن 

بنجابر الصحابي بمذهب العلماء عند يعرف القول وهذا 
فيقال الوحي، كرة عن ثخدث كان أنه عنه ثبت، لنا ها؛ الإ4 عيد 

ةنساثا؛ بن  ijpنبث انبي ص )يا المذ ن ممس 
الئنا؛تئن ّ ض يابما ب ياءم الذي اسك لإ! نأ-م، 

رثلؤم،ذثلئيي ئئلن•' فرجت قرئا، بنت ثجيئت، دالأدض؛ 
قه؛تا؛ك 0 م قه و أء; و 0 أئو >ءأقا اه'ىّاوى: قأت>ل 

(.٣٩٢)ه/الوجمز المحرر )٢( )ص؛؛آ(. الانتصار )١( 
)؛/آ(.ابجر ١^٧ -ضر )٤( ؛(. )A/Mالمحيط الحر )٣( 
 )٥(J١/((^u٥.٩٣/٣٩رr .) )حجر)آ/بمتماه(.لأبن ^ ٧١نتح )٦
(.١٧٧اللم)ا/إرشادالخل )٨( (. ٧٦/١)الإتقان )٧( 
؟( ٢٥٤)Y/ ملم هحح شرح )'١( )ها/خآا(• المعاني رؤح )٩( 

(ب٢٩٧/٤(اكهل)١١)
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ْآ(لا،.- ١ ص;: شوه ألجز ث0 
يذكرونهما وغاية التمريض، بصيغة العلماء أكثر يذكره القول وهذا 

مطلمة.أؤلية ولست، مقيدة أولية له أن 
وليسنزل ما أول ١[ ]المدير: ألثدؤُه ؤكأ؛ثا )قيل• النووي• نال 

، /)٢(
يسءا

تعالىIنوله أنزلت ما أول )أن رجه؛بمت جابر لحديث، شرحه وفي 
علىنزل ما أول أن والصواب: باطل، بل صعيف ظوه ؤكأأ؛ا 

حديمثؤني به مح كما ١[ ]العلق: نأيره اكك، ره بميّ ^١^ الإطلاق( 
صرحكما الوحي فتثرة بعد نزولها فكان ٠^ وأما ها، عائشة 

فيه(صريحة والدلالة جابر، عن سلمة أبى عن الزهري رواية فى به 
عائشةحدين، بين الجمع في أيصا اللث، المهذا ؛، ULuوممن 

سمعجايرا )بآن فقال: الزركشي الصحيمص: في ها جابر وحدينؤ 
أولأنها فتوهم أولها سمع ولم آخرها فسمع الوحي نمة يذكر . الك، 

 Uكدي؛/وليس زلتإ ن
أتهومأ وللنيوة آدئأُه ؤكأ•ث١ للرعالة نزل  ١٠)أول : ١^٠١ ونال 

يْ،.أمح، ;ق، 
حديثفي، )المراد؛-الأولية فقال: الروايتين بين حجر ابن وجمع 

بالأمرمخموصى أو الوحي، فترة بعد بما مخصوصة أولية خهثع حابر 
نزلما أول تال: مجن فكأن مجعللقة، أولية أنها المراد لا والإنذار 

التصريح؛الإرسال(أراد ؤآل1دإُه إنها قال: ومن مهللقة، أولية أراد 

رالتر.ذيإ(، ١٦١رقم)وسلم، (، ٤٩٢٥رنم)الضر، كتاب في الخاري روا، )١( 
صحح.حن حديث، عنه: وتأل )ه:آُامأ( رقم 

اuبق.المدر )٠١( (. yoihلم)مصحح شرح )٢( 
ازبق.المدر )٥( اJرUن )٤( 
كحابرىص/حماآ(.)٦( 



ا===——=^ص==^^^==:=مح:::

ماأول ه جابر )استخرج محال: أنه الآكرماني عن حجر ابن ونقل 
رواة(لاأ•س ولتس باجتهاد اء لاددمت ١^^^ ^؛؛١ نزل 

جابرذكرْ ما غإن صعق؛ من الكرماني كلام في ما يخفى ولا 
أنهأنبتت له! لمة مأبي قول بدلالة . افه رسول من سمعه يما يرؤيه 
إلاأخبرك لا ت تال أن إلا جابر من كان فما ١[ تالعا-ق؛ خلتأه أأّءّ ^١٠^ 

اجتهادا؟!هدا يكون فكيف الحديث. . . افه.• رسول قال يما 

عليهلزاد حجر وابن الزركشي أورده ما ذكر ند السيوطي وكان 
المدثرسورة أن فبين كاملة، سورة نزول عن كان نال ال)إن بقوله• 

فيجوابين أحن بأنهما وتعقيه اقرأ(، سورة تمام قبل بكاملها نزلت، 

بينالخلاف وفر لما الصحيح جابر أثر لولا أنه وواصح 
ه،وجابر عائشة عن المروي بين تعارض لا فإنه ذللث، وح العلماء، 
المدثر،أولية تقييد على تدل ظو جابر رواه مما المستخلصة فالقرائن 

بنزوليحدثه ولم حراء غار في إليه . جيريل بمجيء حدثه والشي. 
منفرد مدم، هدا إن نم علم، بما حديث، فجابر.ه الوحي، 
بمعصوم.فليس الغلهل منه يقع ند والمحابي المحالة، 

هعائشة عن المروى ترجيح في يتردد أحدا تدع لا القراثن فهده 
الكتاب.فاتحة نزل U أول أن اكالد: القول 

فاتحةوقيل• • • )• التمريض• بصيغة القول ءل>ا جزي ابن ذكر 
الكتاد،(ص.

)؛/\،U(.الإتقان )٢( غحابري)م/خبا■(. )؛(
(ir  صA^ا\(
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وحد)ولو ه: علي مصحف عن و. جزي ابن قول وأما 
ووحال(للم ولكنه كسر علم فيه لكان مصحفه 

وحولعدم في حزى ابن ذكره الذي التحسر وجه ما يعلم فلا 
افهتكفل قد وحفظه القرآن جمع فإن للجمع، كان إن ^۶-، مصحف 

دُئإ، ألدهر زلتا محن تعالىI قال كما يجمعه من له وهيأ به 
٩[.]الحجر: ثتمقلؤزه 

قالكما النزول ترتيب في ه علي رأي في تحمره يكون وند 
)اقرأ(أوله القرآن، نزول ترتيب على كان علي مصحف )إن حجرت ابن 
ثم)نست،( نم )المزمل( نم )الملم( ثم )ن( ثم )المدثر( ثم 

.(رى..)التكوير(.
يهجمع الذي مب الترتهو لمسن الرفب فإن هدا تقدير وعل^^ 

ماعلى ولاحما ساما الأمة عاليه وأجمعت يعده من وعثمان ظبع بكر أبو 
الأن.موجود هو 

مصحففي ما على حزي ابن تحمر إل يمال أن يمكن ولكن 
بعلوممتعلقة ومواصيع ه علي من يرات وتفتعليقات من ه علي 

وجهمن المحاحفا في أشنه ابن )وأحرجه يومحلي! القال كما القرآن، 
والمنسوخ(لالناسخ مصحفه في كتب أنه ت وفيه سيرين ابن عن آحر 

وجهةفلا عداه ما وأما مقبول، فهو فقعل الوجهة هده من تحسره فيكون 
أعلم.وافه فواته، على للتحر 

اكهل)>/ا<(.)١( 
تحابرى)ا،/آ؛(.)٢( 
(.Y«l)>/الإتقان )٣( 



ممآأ ٍا
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ءوئ،'

تفسيرهق وأيره الوحي 

ثمطليان وم4 

اكربمات.سآيوذ: \٠ 

الوص.مسألة م جزي اين موقف لةث4أكاقت ا٠ 

التمربمات

لممريفات:ا٠ 

إلقاءعلى يدل أصل المعتل: والحرف والحاء الواو لغة: الوحي 
إخفاء.قي علم 

الإشارة.فالوحي: 

والرسالة.الكتاب والوحي: 

اضوأوحى كان، كيف وحى فهو علمه حش همرك إل ألقيته ما وكل 
عانتقرت(رأآ،.الفناز لها )وخى تال: ، ووحى١١تعالى 

ولتضمنالسريعة؛ الإثارة الوحي )أصل بهوله: الراغّب وءئفه 

(.٩٢اللغت)وحى()I/عقامحس معجم )١( 
(.ديوانه)صرم١٢انظرت للعجاج. رجز من ين شعلو )٢( 
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الرمزسيل على بالكلام يكون وذلك وحي، أمر قيلت السرعة 
الجوارحببعض وبإشارة التركيب عن مجرد بموت يكون وند والتعريض، 

و؛الكتاة(لا،.

يوحي)أوحي بقوله• الثانية تفسيره مقدمة ني جزي؛سفي ابن وعرفه 
وحيللقرأن؛ نيل ومنه للأنبياء. اه من المالك كلام ت معان ثلاثة له وحيا 

الإشارة.ويمعنى !! ٦٨،: ]١١٣^؛،^ اد يك ومنه؛ الإلهام وبمض 
أشار(أي: [، ١١م>م.' سيماه أن إيم ؤةو!مج ومنه! 
تعريفهو الوحي جزي ابن به عرفإ الذي التحريف وهدا 
اللغوي.معتاْ عن يبعد لا وهو اصهللاحي، 

أرادمجا كل عباده من اصطفاه من تعالى، اطة بملم أن واصطلاحا! 
غيرحفية سرية ؛ملريقة ولكن، والعالم، ية ١٠١٠١األوان من، عاليه إطلاعه 

،.لالبث.رر معتادة 

\س\ه
الوحيمسألة في جري ابن موقف 

Iتفره ر وأنواص الومب ولا أ0 
وحي،أنواع: ثلاثة على، الوحمح، )فان جزي: ا؛ر، قال النحل آية في 

إلهام(أأ،.ووحي منام، ووحي كلام، 
علىوجعله لعباده كلامه فيها تعالى، الله )بين، نال! الشورى آية وفى، 

أرحه:ثلاثة 

(.)وم،()ص٨٠٨القرآن رب مقرئات )١( 
المنأن)ا/ا-ْ(.، ٢١٠)م )٢( 
(.٢٩٧)Y/اسم، )٤( 
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منام.أو إلهام يكون وم أدلا المذكور الوحي ا؛ أحمي
حجاب.وراء من كلامه سمته أن I والأخر 

رثؤألاهرسل ؤؤ نوله! وهو الملك بواسعلة الوحي I الثالث 
حاصوهذا المي إلى يشاء ما بإذنه فيوحي ملكا ت بمني اءا؛ ث ]الثوري 

،.بالأساء(١١

أنو!ع:ثلاثت على تكون الوحي صور أن يرى جزي فابن 
بوحييقصد أنه تبين الشورى لأية فتفسيره كلام• وحي الأول! 

اف،يكلمه أو حجاب وراء من الد يكلمه أن نوعين! على يكون أنه الكلام 
الملك.يواسهلة 

منام.وحي الثاني: 

•إلهام وحي اكالث• 
إذاالوحي كيفية المراد في يدخلان والثالث الثاني uلوءان 

ءؤنأز-ىالحل لأية يرْ تفعند حزى ابن مال كما اللففل، في أست 
الإلهام(أأ،.بمض: هنا )الوحي ت ]٨٦[ 

]٧[ؤ؛يعيهه ان نيئ أؤ إق القصص آية يرْ تفوعند 
وعندالملك؟(لم، براسعلة كلام أو بإلهام الوحي هدا كان هل )اختلف 

نال:[ ٥١]مححياه إلا أثم ب؛لإمع أى ذم جمأ ؤة، الشورى لأية يره نف
أرجه:ثلاثة على وجعله لعباده كلامه فيها تعالى اه )بين 

منام(ل؛،.أو بإلهام يكون الذي وهو أولا المذكور الوحي أحدها: 

(.٢٩٧)Y/ايهل )٢(  Xio/t)المهل )١( 
)أ/هأ(.)٤( (. ١٨٨)مالممل )م 
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ذكرالمحل آية نفي الألفاظ، امحار ني دئ حزي ابن كلام وفي 
لعباده؛تعالى اش كلام أنواع ذكر الشورى آية وفي الوحي، أنواع 

أولاالوحي ذكر حصت، الشورى آية أن - أملمر واه - ذلمث، في واف 
لكنوحي أنه على يدل ما كلامه في كان ؤإن الأخرى، الأنواع تلتها ثم 

لعباده®اه كلام ®١^١٤ الشورى ولأية الوحي® رءأنواع الحل لأية وصعه 
ذلك،.في مقصدا له أن على يدل مما 

مناموحي ثلاثة! حرى ابن عند الوحي أنواع أن الأمر؛ وحلاصة 
أوجه:ثلاثة على يكون الكلام، وحي وأن كلام ووحي إلهام ووحي 

حجابإ.وراء من اه يكلمه ن أ- 

المللث،.بواسهلة اه يكلمه ن أ- 

بالإلهام.أو بالمنام يكون ن أ- 

تصيره!في وأثرها الومى خصوصية انيا؛ ث0 
لخصأنواع، على لسالم نعالك، اض من الوحي أن جزى ابن سن 

أندثر َكال ون، نعالك،• نوله نمد عباده من أصنائا الأنواع من نؤع لكل 
[.٥١]\ذشووى: 0ه -وإثُ أك 
^١والأولياء للأنبياء فيكون الأول: )وأما الموع: هدا ص قال 

ومن[ ٦٨]المحل: أفز،ه إئ يك ووؤوأ ومنه الخلق لمسائر يكون وند 
آ.الاس(ل متا٠اات، 

نال:[ ٥١]المودى: مه ه محن وؤ الثاني؛ نؤئ الوعن 
الإّراء(لأ،.ليلة اه كلمه إذ . ومحمد بمومى خاص )والثاني؛ 

)أ/هأ(.المهل )٢( )أ/هأ(. المهل 



لإ_ ا_ِأثو

)الوحينال: [ ٦٨؛: ]١١٣^؛،^ إئ إة ^^!^٠ ث تعالى توله وعند 
الإلهام(لاا.ها 

)وهدا،! Ju[ ٥١]الشورى: تبمؤلأه رسل ^أر I الثالث، النؤع وعن 
بالأنياء(لى.خاص 

المحوعلى الوحي حمحوصية رتب حرى ابن أن ذلك رحلاصة 
التالي:

الخلؤ؛.اثر ويوالأولياء للأنيياء وهذا والإلهام، يالمتام لوحي ا- 
ص.ومحمد بمومهم، خاص وهدا حجاب، وراء من لوحي ا- 
ذكركما وبغيرهم بالأنبياء خاص وهذا رمول،، بإرسال لوحي ا- 

أميره.ثنايا م؛ 

(.Y،U/Y)الميل، )١( 
 )Y(.)اكهز،)؛/هأ



ًصر
Us ا

')؛؛(، ٠٠ 

^١^٢

تفسعرهق وأثره النرول أساب 

طالب:ثلاثة وئيه 

الموصؤع.وآهمية \كويق\ت ت هك٢ص ٠١ 
النزول.أساب مآلة م جزي اين موقف 
ودراسها.اكطييقية الأمثلة بمص جمع 

»  »»

اظث4لآزد
الموضوعوأهمية التعريفات 

اكممات:0أولأ:
.وقوعه أيام الأية نزك ما هو النزول• سب 

لحكمهمبينة أو عنه متحدثه الايات أو الأية نزلت ما هو وقيل! 
وجهمزال أو المي. زمن في وقت حادثة أنه والمعص: وقوعه، أيام 
أوالحادثة تلك يتصل ما سيان تعار اض من الأيات أو الأية فنزلت إليه 

(٢)الزارآ،.هدا بجواب 

تالمرصؤع أهمية ثانيا ي
أنهفي به والمراد ومعرفته القرآن نزول أساب مونحؤح أهمية تكمن 

أنوال؛أهميته في وللعالهاء الأيات، فهم على يعين مما 

.تاءلالمئن)ا/بما(.انظر:)٢( (.٩٠)ا/للموش الإتقان انظر: )١( 



ى' ~~~ اأسابادراولوا*ضهضوضسره 
=ذسشمم===^===سءكى=

الوثوقدون الأية نمير معرفة يمكن )لا الواحاويرا،ت الإمام تال 
نزولها(لآ،.وبيان نمتها على 

فيقوي طريق النزول سب )بيان ،ت العيد١٣دقيق ابن الإمام وتال 
القرآن(ل؛،,معاني فهم 

فهمعلى يمن النزول ب )معرفة تيمية؛ ابن الإسلام شيخ وتال 
العالم؛المب(لْ،.يورث بالسبب العلم فإن الأية؛ 

أرادنمن لازمة اكزيل أساب )معرفة الثاطبيرا"،ث وقال 
أمران؛ذلك عر والدليل القرآن، علم 

القرآننظم إعجاز به يعرف الذي والبيان المعاني علم أن ت أحدهما 
مقتضياتمعرفة على مداره إنما العرب كلام مقاصد معرفة عن فضلا 

..الأحوال.

الشبهفي نوؤع التنزيل بأسماب الجهل أن وهو الثاني؛ الوجه 

ءمرْشيوخ حالة ص أحذ النسابوري، حدي الوا أجمد بن علي العن أبو هو؛ )١( 
ليءمرْ اساذ صار حتى الثعلي إمحاق وأبر الممبي موس بن عمران منهم: 

وأصابوالوحيز والوبل الهط الثلاثة تفاسره منها مولئيات له وغيره، التفسير 
معجم(، ٢٤١)م/ بكي للالثاسية طقات> انفلر: -(. ٠٤٨٦)صة توفي النرول،. 

(.٢٦٠)آآ/الأدباء 
>صآآ(.النزول أصاب انفلر: )٢( 
عامولد حافغل، إمام القنيري، الل.ين تقي الفتح أبو وعب بن علي بن محي موت )٣( 

الوينملأء عنه احد المتانري المغلهم وب. الشافعي الدين بهاء من مهع ( ٠٦٢٠)
منةتوفي والأمالي• الأحكام إحكام ؛ منهاءولفا>ت، له الحلبي الدين ونهلب القونوي 

(.٤٨٤)آ/للكبي الوفيات، فوانه (، ١٤٨١)٤; لأدمي الحفافل تذكرة انظر: )أ'ص. 
>صخ*آ(.التمر أمحرل في مقدمة )٠( ير)\إ'^ا(. الإتقان )٤( 
حاففل،امحولي فميه أبوإمحاقا الغرناطي اللخمي محمد بن موس بن لبُاعيم عوت )٦( 

محنها؛حليالة مولفاُت، له الغرناطي، له، وابن الفخار علي بن محمد عن أحد لغوى 
المجارييرنامج انظر؛ -(. ^١٠)٠٩منة توفي الثانية. والقاصي. الاعتمام 

(.)ص٦١١



^ممامحرامحَمحماوز'
~وُ___1

ينعحتى الإجمال مورد الظاهرة للنموص ومررد والإمكالأت 
.١^١٢ونوع طة وذلك الأخلاق، 

اظثإة،اهق

جزيابن موقف 
النزولأسباب مسألة فى 

فيالنزول بأساب ^؛^١ احفاء تفسيره في ه جزى ابن احفى 
فيفقال نيله، الممسرين من كشر عادة هي كما تفسيره ينايا وفي مقدمته 
تمقدمته 

تلوجهين وحفظه روايته إلى ر المففيحتاج الحديث وأما . . ). 
ونزلتمخصوصين ثوم في نزك القرآن في الايات من ^؛^١ أن الأول؛ 

والنوازلالغزوات من س السي زمن ني ونعت نمايا بأسامحا 
نزلتوفيما الأية نزك فيمن ليعلم ذلك معرفة من بد ولا والمزالات، 

ناسخالمتأحر لأن النزول؛ تاريخ معرفة على يبنى الماسخ فإن ومتى، 
٠للمتقدم. ٠.)

أنعلى للدلالة الحديث، ذكر عند المزول أّباب جزى ابن ذكر 
الرأي.لا القل مصدرئ 

التالية؛الأمور عليه يغيب* ف؛ها جري ابن و*نءج 
والاهتضاب،.لاحمار ا- 

الأعم.العالم، في منها صح ما كر ذ- 
يرجح.لا أحرى وتارة الروايات بين يرجح أحيايا و- 

.(YaA/Y")



جٌ ~~ اتفسيره فى واثره ارنزول أساب 
1====سق=ق======س=مح.لأ؛

يص.يعةإا0 مصدرا ئبرة إمحمارة مجرد السب إبيى يمسر أحيانا و— 
ورروي،■رنيل( تحوإ التمريص 

عدممن شسه على ونرهله كتايه مقدمة في رميه ما سمر يتفق وهذا 
القثر.دون اللب على والأنصار الخلويل 

كتابه،في النزول أساب موضع عرض في جرى ابن أجاد ولفد 
بالروايةالصحيح النقل إلا الماب هدا لمعرفة طريق لا أن تماما وأدرك 
بذلك،والالتزام منه صح مجا على والاعتماد التنزيل شاهدوا وممن 
المستطاع.قدر جهدا فيها وبدل تميره في مليما توطينا هدا ووظف 

ودراستهاالتطبثة النماذج بعض 

تعالى!نوله عند النزول بب حمإلى >ةقمح جزي ابن أشار 
[.١٨٧]١^: تلإه بي آلآ"مح محلي -آبى ألآ.محص آلتئل أآي يبتن ثئ رآقربج_أ 

ليسالفجر لأن للأموي لا الأبيض للخيهل بيان أهلإه ق فقال! 
ويالخيهلالفجر بياض الأبيض بالخيهل يراد إشارة! هنا والخيهل محواد، له 

اللل.مواد الأموي، 
لأنالمعنى؛ لهذا بيائا ذللث، يعد نزل ه ألثم وى نوله! أن وروى 

له،تبين حتى وأكل ومادته تحمتؤ أمحول وخيظا أبيص حيقا جعل يعضهم 
مامحار تاض م لأنا الني.! له فقال 

اكه؛ل)ا/ييا(.)١( 
وييتإن ؤ ثأئمؤا تعالى• نوله باب انموم، كتاب البخاري، أحر-بم الحاوسث، )٢( 

برغم[ ١٨٧أقزه [ئ أبتم آتمحإ ئز ألئم ى ألأتثد لمحز يى ألأيص ألبل 

أط\و؛آيحمل المرم في الدحول أن يبان باب الصيام، كتاب صحيحه، في وسالم 



=محُح==—^=—^========

ؤمحءسؤ؛تعالى: قوله محي ٤؛^ حزي ابن يشير السياق نفس وفي 
بسابرنزلت فيقول: النزول ميب إلى •ا، ١ ١ رالتاء* آركوحسمه ؤآ آش 

/(rXY)الله(عبد بن جابر بسبب وقيل* ، الربع ين ممد بتا'ت 

تعالى:نوله ئد النزول أسباب بيان في ظه جزي ابن ؤيمضي 
[.١٠١]_؛; ه P تن أ0 أقآآ ص تقوا ي ١^٢ :س 

ام.:له فقال أيي؟ نن خدافه: بن اش عد مزاد منها )قيئ: فقال: 
خدافها(لأ،.»أبوك 

بهتتعلق الذي الفجر صمة وسان الغجر يطلع حتى وغير، الأكل له وان لغجر، ا ً
برنمذلك وغير المسح، صلاة ونت ودخول الموم ني الدخول من الأحكام 

اعرأة)جاءت قال: اه صد بن جابر عن ( w^/yصنته)في الترمذي احرجه الحديث )١( 
حديثمن إلا تعرنه لا صحح حديث *ذا ت وقال الحديث، بابنتيها( الربيع بن معد 
ءت؛ل'بن محمد بن الد مد م، أيئا شريك رواه وتد ضل، بن محمد بن الد تمد 

فيوالحاكم (، ٢٧٢٠رقم)مننه في ماجه وابن •٨(، مننه)V/ ني داود وأبو 
صحيح.والحديث ( ٧٩٥٤)رقم •ستدرى 

(.٢٧٧٧)رقم ماجه ابن وصحيح (، ٢٥٦٨)رنم داود أبي صحيح انظر: 
)ا/^ا(.سهيل الت)٢( 
وص ويجسي تعالى: قوله باب الغرائص، كتاب الخاري، أخرجه الحارين، )٣( 

(.٦٧٢٣)يرقم أزلمطلممالآية 
جابرونمة ( ١٦١٦)برقم الكلالة ميراث باب الفرائص، كتاب صحيحه، »ي الم ومس

بنمحمد بن اغ صد ففيها الر؛ح بن معد بنات نمة وأما ءاليها، متقق لأنها اصح؛ 
نزلتاأنها فيحل القصتين بين تنافي لا انه محلى الحففل، ا صعيفصدوق ومو مل، 

وميوآحرما البنتين، نمة في أولها نزول يكون أن ؤيحتمل الفتح: في الحافنل وقال 
مرادؤيكون جابر، نمة فير [ ١٢زالناء: >ءفاثةه يرر>ئا نين جنه نوله• 

الأية،بهذ، المتصل الكلالة ذكر اي: ^٠٤^^، و ص فنزلت،: جابر؛ 

إذاوالممليم المرعنلة في الغض، باب العلم، كتاب في اليخاري، أحرجه الحديثخ )٤( 
(.)٢٩برقم يكرم ما رأى 



ت7"ُهاتضسره ءي وأدوه |_J ا"ساب 
~^==د^^==^^ف:ت!_ا=

اشأ.م قال: أي؟ أين وئلم: 
الحجعالسكم كثب  ٠٥١*إن نال؛ النبي. أن سببها ونيل: 

قاد:ئآءادوا، قنكت، عام؟ كز أني افي ونرد يا : قمالواقختموا*، 
»لأ،هقأث:مسلألآ/

فيرالماتي ريرة، ايي ص ( ١٠ ٦٠٧برتم)المني في أحمد الإمام أحرجه الحديث )١( 
نته)٤/ني والسهمي (، ٢٥٠٨صحيحه)لي حزيمة وابن (، ١١١متنه)ه/،اا_ 
هآمآ_أأ"ا(.

(.٤٠٤.المهيل)٢( 



صسر'محهماوز'إتآ'م ا
اتة-ُِ__

 ٠ّ •٠

يدص

تفسيرهق وأثره والمدق المهض 

المرصؤع.وأهمية \كوأق\ت ! هتإ؛،أزوق ا٠ 
والمدني.المكي مالة ئي جزي اين عوتف ت ظث4آهاق ا٠ 
ويرامتها.اكطسقية الأمثلة بمص جح ظث4آصت ا٠ 

٠ ٠ ٠

افث4ألآول
الموضوعوأهمية التعريفات 

اكريمات:هأولأ:
تاصطلاحات ثلاثه والمدني المكي نعرف م للعلهاء 

.بعدهانزل ما والمل.ني الهجرة، ئبل نزل ما ت المكي أن ء ١ 
بالمدينة.نزل ما والمدني بمكة، نزل ما المكي؛ . ٢ 

حطاباوتع ما والمدني؛ مكة، لأهل وم ما المكي؛ . .٣ 
،.اJدبة١١لأهر 

المكيةالسور أن )اعلم ت بقوله يرْ لتفمقدمته في جزى ابن ^٧٠ 
بغيرنزل ؤإن الهجرة، تبل نزل ما كل منها ؤيعد بمكة، نزلت، التي محي؛ 

.)\/oUللموطي الإتقان (، xU)\/؛،لازرممي انظر: 



أج' ٦ تفسيره دض وأثره والمدني المش 
—=^===محْع0=

ماكل منها ؤيعد بالمدينة نزلت التي ور الت هي المدنية أن كما مكة، 
المدينة(بغير نزل ؤإن الهجرة، بعد نزل 

أكثرعاليه الذي هو . جزى ابن به الذي التعريف وهذا 
القرآنآيات من آية عنه تخرج لا وحاصر صابط لأنه العلم؛ أهل 

الكريم*

الموصؤع؛أهمية ت انيا ثه 
الممرعنه يتغني يكاد لا العظيمة العلوم من والدتي الكي علم 

الناسخةالأيات معرفة تتوقف التي اللوم من هو إذ أبدا، اش لكتاب 
•أولا نزل ما سن لأنها معرفتها؛ على والمشوحة 

أعفلمفيه لأن بمكة أنزل ما نذكر )ؤإنما آ.' الأحاسل الإمام قال 
فيهاوكان مكية كانت، إذا الأية ولأن وح، والمنالناسخ في الفائدة 
سخت،المدنيه أف هلم بالمدينة، نزل غيره حكم غيرها في وكان حكم، 

الكية(ص.

وتدرجهالتشريع ^١;^ لمعرفتنا جيل الهو والمدني المكي وعلم 
بتقديمتشريعه في الحكيمة اش سنة على والوتوف، عام، يوجه الحكيم 
التفصيل.على والإجمال الفرؤع، على الأصول 

يكونأن ينبغي السور من )المدني ت ارالوافمات، فى الثامحليي وقال 

اكهل)؛/آا(.)١( 
متهمممره، عناء مر تتلماو النحاس، إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر أبو عوت )٢( 

ؤإعرايطالقرآن، معاني ت منها مؤلفا'ت، له وغيرهما، المغير، والأحفش الزجاج، 
الرواةإنياء )»_Y>5؛(، للزبيدي التحومحن طقات انظر: (. ٠٣٣٨)ّة نوني القرآن. 
.( ٢٧٦)آ/للشلي 

ان-خوالٌنموخ>ص(اآ(.)٣( 



لصؤسُاسم'ون"\م 77ا
=مح.,ح===^^===ً—====^=

والمدنييعص، مع يعضه الكي وكذلك الكي، على الفهم ني منزلا 
والدليليمح، لم ؤإلأ التنزيل في ترسه حب على بعض، مع بعضه 

كماالكي، على مبني الغالب في المدني الخهناب معنى أن ذللث،ت على 
ذللث،على دل، متفدمه؛ على مبني منهما واحد كل من المتأحر أن 

تقييدأو عموم، تخصيص أو مجمل، ببيان يكون إنما وذللئ، الامتقراء، 
إلى.( ..تكميله.يظهر لم ما تكميل أو يفصل، لم ما تفصيل أو مطلق، 

ققتي:قال أن 

علومأسرار من فإنه المعنى؛ هذا الكتاب في الناظر عن يغيض )فلا 
ربهبكلام المعرفة له تحمل يه المعرفة حسمبإ وعلى ير، التف

سبحانه(

اظث4ألثاق

جرىابن موقفا 

والمدنيالمكي مسألة في 
فبدأوالمدني الكي موصؤع إلى نميره مقدمة في جزى اض تطرق 

صورة،وعشرون اثنتان وهي ياتفاق مدنثة رنم ت فقال، يمه وتقبتعريفه 
وبراءة،والأنفال،، والمائدة، اء، والنعمران، وآلي البقرة، وهي! 

والحديد،والحجرات، والفتح، والقتال،، والأحزاب، والنور، 
والنافقون،والجمعة، والصفا، والمتحنة، والحشر، والمجادلة، 

الد.نصر حاء ؤإذا والتحريم، والعللاق، والتغاض، 

عثرةنلأف، وهي مدنية، أو مكية هي هل حلافا فيها ونم 
والعلففين،والإنسان، والحج، والنحل، والرعد، القرآن، أم سورة! 

(.٣٠٥اوواسات)«'آ/إ'"ا_ 



مء ٦ تفسيره في وأيره والمدني المكي 
=صطسشذس====^^^=«مم=

ماع—ون[،زال—وأرأيت، زلزلت، ؤإذا ]السنة[، يكن م ولوالمدر، 
والسوذتن.والإخلاص، 

فيمكية آيات وقعت وند المور، سائر وهي باتفاق، مكية ونم 
أكثرْ(في مختلف تليل وذللئ، مدنية مورة 

المكية،السور من كل عالجتها التي الموضوعات أبرز ذكر ثم 
العقائدإثبات في أكثرها نزل المكية السور أن )واعلم ت فمال والمدنية 

فيأكثرها المدنية السور وأن الأنيياء، فعمن وفي لمركين ١ على والرد 
المنافقينوذكر والمارى، المهود على الرد وفي الشرعية الأحكام 

•المي غزوات وذكر مائل في والفتوى 

فيالمتكرر النداء في تال حينما حكمه في مصيبا جري ابن وكان 
[.١٧•لاس: ووثتآجأ [ ١٩وبى؛انتواه وكأنها القرآن: 

فقدآلناسه وأما مدني، فهو ورد حيثما المزمنين نداء إن 
والمدني^.في ونع 

أحياثاتجدْ كما وح، والمنالماسخ معرفة في به استعان كما 
دونالقول بحكاية يكتفي وأحيانا مدنيتها، أو بمكيتها المور على يحكم 
،•رأي١٤إبداء أو ترجيح 

الإتقان)ا/مآبما(، للزركني البرمان يعدها(، وما  ١٣٣)_ lJiUالبيان انظر: )١( 
.؛،ujUوما)ا/هأ( للسور 

اكهءل)ا/آا(.)٢( 
(.١٣/١)النهل )٣( 

القرآنوأحكام )ا/ه'ا(، سملية لأبن الوجيز اJحرر لي: أينا القول هذا انظر 
(.rU/\)_yi\لأبن 

(.٧٦٤)آ/يرْ تففي ومنهجه جزي ابن انظر: )٤( 







مح"اسماوز'ا~7"\م 
=فءا===^==========

دعامن كث ذلك في ؤيدحل منه، نولا أحسن أحد لا ت )أي ةالأ 
العمومأ١،.على ءإاءته أو الله عبادة إلى 

محمد.رسيدنا المراد ت وقيل 

 Iالأذانثمٍع ؤإنما مكية، لأنها بعيد؛ وهدا ،، المؤذنونرونيل
.، للمدينة يا 

العموم(في يدحلون الموذنون ولكن 

تقال ١[ ]المعلفضن: للم0لقنإنه ^^1، تعالى! قوله عند وكذلك 
لهجهينة أبو له! يقال رحل بالمدينة كان أنه السورة نزول وسبب . . ). 

مدنيةهدا على قالسورة ؛ بالأنقص ؤيعهلى بالأونى، يأحد مكيالأن 

كانواإذ بالمدينة؛ التهلفيف أمر ونزل ،، ي٠كةل بعضها نزل ت وقيل 

)\\ا\<\ه.صوض الهمان لأحكام اوط،ع انظر: الخن. قاله )١( 
ومعالم(، ٤٣٠)'T/سبري حا«عاو؛اذا انظر: سرين. وابن نيد وابن دي القاله )٢( 

(.١١٤/٤٠اكزيللاJمي)
والمحرر( ٤٣)•T/•سري السان حا4ع انظر: ه. وعكرمة مجاهد قاله )٣( 

ص\ا\\ه.للقرطي القرآن لأحكام والجاُع )ه/ه؛(، عية لأبن الوحم 
مدنيوالأذان مكية الأية لأن _؛ الني. انه مم: - أصح والأول الضبيت ابن تال )٤( 

الصديقبكر أبو فيها ؤيدحل القول، وقتا القمري أنه لا يالمعتى، فيها يدخل ؤإنما 
ؤآمتإزد<_: معيهل أبي بن عقبة بمتي: - الملعون محقه وند المي. في تال حين 
التوحيدذكر فيه حن كلام كل وتتضمن [ ٢٨تء-انر: آئذه ييى يتؤد ر يثلأ 

(.١٦٥)أ/•القرآن أحكام انظر: والإيمان. 
)أ/أآ(لأالمهيل )٥( 
(.٥٢)صراللواحدى النزول أساب انظر: )٦( 
لاويوءلي)أ/مأم(.المثير الدر انظر: )٧( 
والضحاك.معود ان عن حكاه ( ٢٢٥)أ/للماوردى والعون النكت، انظر: )٨( 
نني•بن وجابر الكلي فاله )٩( 
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تمسحرهق وأثرها القراءات 

مطالب:ثلاثة رب 

الموصؤع.وأهميت \كويق\ت .لغثإياأسا ا٠ 
القراءات.مالة هي جزي ابن *وتف ت فثثاآلث\ق ا٠ 
ويرامتها.التيقية بعض جح لقثث،افئت ل٠ 

اثموضوعوأهمية التعريفات 

اكريفات:ولا: أ٠ 
القرآن،سمي ومنه وترانا؛ هراءة الكتاب ترأت من لغت: القراءة 

ونارسن،ويرأة ه نوم من قارئ ورجل مقرئ، نهو القرآن وأنرأْ 
ال٠قرئل١م.فلأن نيل: ومه إقراء. فرئه غيره وأنرأه 

بكيفيةعلم )القراءات: بقوله؛ ١^^٢، ابن ^٠٠١ واصطلاحا: 

)زا()ص-\>"ا\(.انمط القا،رص (، ٨١ا/ )زا()١ الرب لأن )١( 
ح( ١٠٧٥١سة)ولد الحانثل المقرئ الخير أبو الجزري بن محل• بن •حاد عوت )٢( 

•منهم ء-دة شيوخ على القراءات ونرأ والأبرنوس' الدمياطي، منهم• اعة ج
فيالتقييد النشر، ت منها جاليلة مؤلفات له الصاع. وابن اللار، وابن اللبان، ابن 

A_rT)سة ّ النهاة. وغاة والتجريد، الشاطية بين الخلف 
)'ا/؟ه'ا(.اممالع البدر Y(U/Y ،)>اكهاة غاة اظر: 



ح• I—— ممسره ض واثرما اكراءات 

ضسكذ=—^=—==^تحمم=

واختلافهاالقرآن، كلمات أداء 

Iالموصؤع أهمية ث انيا ث0 
علملأنه الشأن؛ العفليمة المدر الجليلة العلوم من القراءات علم 

منولا يديه بين من البامحلل يأتيه لا الذي العزيز الكتاب رواية حول يدور 
وهولا كيف بمتعااقها، تشرف والعلوم الحكيم، العزيز تنزيل حلفه 

وهداها.نورها أنه كما ومنارها، القويم ودستورها الأول مصدرها 
محورها،هو إذ جميعا العلوم ممادر من مصدر القراءات فحلم 

علىواللغوي والفقيه والمحاوث والمفسر المقرئ إليه يحتاج وأرفعها، 
القراء،تراحم كعلم مباشرة أحرى علوم الحلم بهذا وتتعلق مواء، حد 

وعلمالفبعل، وعلم المصحفا، رمم وعلم القراءات، توجيه وعلم 
أهميتهتأتي هنا وُّن العلوم، من وغيرها التجويد، وعلم الفواصل، 

مكانته.حليا وتنكشم، 

القرآنفإن ويعد، . .). ^: ٩٢٣)القسهللأنيلى الدين شهاب فال 
الشميعفواعد ومبنى ومجدوها، العارف، ومعدن ومنتزها، العلوم ين7وع 

يتحفقلا معانيه، على والاستشراف ورامه، علم كل وأصل وأساسه، 
لغرابتهامنتهى لا التي حقائقها في يهلمع ولا ومانيه، رصفه بفهم إلا 

صارنم ومن رواياته، واحتلاف، قراءاته بوجوه العلم بحد إلا ودقائقها 
بشرفيشرف علم كل كان ؤإذا الافعات، العلوم أجذ من القراءات علم 

ادممح)صآ؛لمنجد  ٢١)
ماليترا يالقامرة، ^( ٨٥١)نة ني وناو عللأني القبكر أبو محمد بن احد هو•  ٢٢١

منها؛جليلة مؤلفات له ، حجة إماتا صا; حتى كثيرة علونا فامن ءمرْ عالماء 
^(,٩٢٣)سة توفي الجريثة* المقيئ شرح الشامحلمة، شرح الخاري، صحح شرح 

أمحارمن ألمام النور (، ١٢٧-  ١٦٦)١إالخزي الدين لنجم السائرة الكراكب انظر: 
١(.)صّآا الخيدروسي القادر لخبد الخآشر القرن 



f7n' fصُ'مح4محماون؛
ا=====س==^^====ت=مح,\أ:

المصطفونبأنهم وخاصته الله أمل هم الذين أهله حص جرم فلا متعلقه، 
والجدالباذخ الشرف بهذا وناهيك حاليقته، من والمجتون بريته، من 

أبدافمتاقبهم المابنة، النازل أو اللاحقة الفضائل من لهم ما الراسخ 
•تجرآرا، الأمد طول ومحامنهم تتلى، 

خواصهبعض خلال من أهميته تتجلى القراءات فعالم وبالجملة 
ومنهالفقهية، الأحكام وبعض التفسيرية الأوجه ترجح به إذ وفوائده، 

القرآنواستمال بلاغته، سمو ؤيبرز الكريم القران إعجاز وجوم تتجلى 
المماؤيةالكتب، في لها نفلير لا ميزة المتحدية القراءات على الكريم 

المابقة.

القراءة:أركان 

فعلىأركان؛ ثلاثة فيها توافرت إذا إلا تملأ لا القرآنية القراءات 
رد.أو القراءة تقبل ضوئها 

فقال؛النثر طيبة في الجزري ابن الإمام تقلمها وفد 

نخوياحينالا 4لئحآ وكاذ مخر دجة وائذ ما مكل 
١^٢،ائ 1اائهذة ص فز نضح؛^١ 

أحدووافقت بوحه ولو العربية واشت قراءة )كل الشر؛ في وقال 
الصحيحةالقراءة فهي سندها؛ وصح احتمالا ولو العثمانية المصاحف 

التيبعة الالأحرف من هي يل إنكارها، يحل ولا ردها يجوز لا التي 
السبعةالأئمة عن أكانت مواء قيولها، التامحي على ووجب القران بها نرل 

منركن احثل ومتمح، المقبوين، الأئمة من غيرهم عن أم العشرة عن أم 

)؛/n(.للقطلأني القراءات كون الإشارات سائق انظر: )١( 
(.>_Yrالثر لمة )٢( 



=ثًضئ=غض===^^^^إيى=ىٌ ٦ تضسره همخ وأيرئ اك^ٍاءات 

لكنتسواء ياطالة، أو شاذة، أو صعيفة، عاليها أطلق الثلاثة الأرلكن هده 
منهم(أتمر م عمن أم السعة عن 

المحيحة،القراءة ثرومحل من شرمحل أنه الجمهور يرى نالغواتر 
حماعةنقل هو• والتواتر المتواتر، عير الصحيح بالسند القراءة تثبت، ولا 
متنهاْرإلى ند الأول من الكدم، على تواثلوهم العادة ئجيل حماعة عن 

بها؛يفرأ ولا نرانا مى نلا متواتر غير بسند ينمن الحم، والقراءة 
بالتواترص.إلما المقول قولهم: لكرآن العالماء تحريف س لأن 

أنبمعنى العربية في شاح وجه لالقراءة يكون أن الثاني: والركن 
•مثهوواوجها توافق 

حروف،من شيء في تعمل لا القراءة )وأئمة الداني: عمرو أبو تال 
سالأثبت عر بل الحربية، في والأقيس اللخة في الأفشى على الهمان 

مئوولا عربية قياس لم.م الروايه بت bذا الفل، في والأصح الأثر 
إليها(أ؛،.والمصير قبولها يلزم متبعة ننة القراءة لأن لغة؛ 

يجمعيكاد الشرمحل وهان.ا المصحف،، حْل موافقة الثالث،: والركن 
الصحابةبإجماع تم الإمام المصحف، أن يرون لأنهم القراءة؛ أنمه عليه 

ءاواْ.ما إحراق قرروا الذين 
الإنساناحتار )فإذا قوله:  ٢٦القاصيرإسماعيل عن ئكيلْ، ونقل 

)ص.0(.للخف الروا,ة طم ش امملر: )٢( 
(.٨٦٠)ا/  oU\جاُع )٤( لاكوكاتي الفم)، إرشاد )٣( 
جلةمن العلم احد -(، ٠٣٥٥)صنة ولد القيسي، ءلااس< ايي بن عكي محي أبو عوت )٥( 

القرآن،يلوم في الراسخض ص ئلو كان قارص، وابن غلون، ابن منهم: العلماء من 
إلىوالهداية القرآن، ناصخ في والإيضاح الكشف منها؛ حليلة مؤلفات له والعربية. 

-(.٥٤٣٧)صنة تو؛ي النهاية• بلؤغ 
AT^/r)الجزري لأبن الهاية وغاية (، )ص١٥٣للحميدي الشس جذوة انظر: 

;المحدث الإمام الجهمس نيد بن حماد ابن القاصي إص-حاق بن إسماعيل هوت )٦( 



٣١^^ r\"rn

إلىصار المصحف حط يخالف مما رؤيت التي القراءات ببعض يقرأ أن 
عنالجماعة تالقته ما ويرق واحد، عن واحد برواية القراءْ يأحذ أن 

كلهم(الناس على حجة هم والدين الجماعة، 
القراءة،أركان وبيان واصعللاحا، لغة، القراءة عرفنا أن وبعد 

ذك.بيان فإلى حيالها، جزى ابن منهج بيان إلى 

جريابن موقف 
القراءاتمسألة في 

بالقرآن،تتعلق التي الفنون على يرْ تفمقدمة في جري ابن تكالم 
المقصودهو إذ مباشرة؛ التفسير بعد القراءات عالم حمالتها من فدكر 

تتضعأو به تتعلق أو عليه تعين أدوات هى إنما الفنون وسائر ه، ينف
. ()٢

منه

جوامعفي ت الثامن )المابر فقال: القراءات بتقسيم ه فبدأ 
القراءاتهي: فالمثهورة وثاذة، مشهورة نوعين: على وهو القراءة، 

الع(ص.
.آماالمذكورة الثلاثه القراءة ثروثل ذكر ثم 

ناذعل٤،الإمام قراءة على . التسهيل يعم: - كتابه سيبني أنه وبثن 

عناخذ بالعراق، المالكي المذهب سخ صاو.وئا ثقة كان النحوي، الفقيه لمقرئ ا —
حلقعنه أحذ وغيرهم، الزهري، مصبا وأبي الجهضمي، علي بن ونمر أبيه، 
(>٠٢٨٢ستة)توفي القرآن. ومعاني القرآن، أحكام ت منها جليلة مصنفامت، له كثير، 
)\،/؟U(.الملأء أعلام مير (، ٢٨٤)A مداد نائح انئلر: 

)ا/ها(.المهيل )٢( الإبانة)»_؛،؛،(. )١( 
)؛■/o؛(.المهيل )٣( 
السعة،القراء رأحد الجزري: ابن ثال نعيم؛ أبي بن الرحنن عبد بن نافع هو: )٤( 



؛ؤ؛~" اتفسيره ض وأيرما اثقراءات 
ضتسذس==س===^محى=

بالأندلسبلادنا فى تصالة المالقراءة )إنها ت بقوله ذلك مثب ^١^١ 
أهلقراءة لأنها اممه؛ ثريها ؛المدينة اقتداء الأحرى، المغرب بلاد وسائر 

.، سنة(ل نافع )قراءة ، أسل بن مااااثا وقال 
تفقال باحتصار سالكه الذي منهجه إلى ذلك يعد رءقفب أثار ثم 

ذلك،وغير والإعراب المعنى في فائدة فيها ما القراءات سائر من )وذكرنا 
مذكورةلكونها القراءات استيفاء عن وامتغنينا رائدة، فيه فائدة لا ما دون 

الؤلفة\؛،.الكنم، في 
ومشأصول، ت نوعين على وهو القراء، اختلاف ذللث، يعد ذكر ثم 

الحروف.

تخلولا ولكن ، ، يرأ بالتفيتعلق فيما أثر أو علاقة له ليس وهدا 
.فائدة من 

آيصايالقراءات يتعلق فيما موقفه ومن 
المتواترة.الواردة القراءات على بناء التفسيرية الأقوال رجيح ت— 
الإعرامحة•أوجهها ومحن القراءة توجه ين لربط ا- 

أهلتابعي من جعامة م؛ غرصإ القراءة أحد أصسهازرا من أصله صالح ثقة الأملأم، و —
اوها؛ةغاية (، ٣٣•)Y/ القراء طبقات انظر: (. ٥١٦٩)سنة مات المدسة. 

(.٣٣٠)٨ الجز;ى لاين 
اكهل)ا/ها(.)١( 
الأربعة،الأئمة أحد الأصبحي الحارث ين ممرد بن حمامر أبي ين انس بن ماك م: )٢( 

سيرانظرن يالبقع. ودفن -( ٠١٧٩)ستة بها وتوفي م( )٣٩ منة المنورة بالمدينة ولد 
ا/ه(«)٠ حجر لابن التهذيب تهذيب (، ٤٩)م/ النبلاء أعلام 

)ا/ه0ا(.لاداتي البيان وجامع (، )٢٦مجاهد لابن المة كاب اظر: )٣( 
)ا/ها(.المهيل )٤( 
(.٢٤)صزهالهليار لمهاعد جري ابن مقدمة ثممح )٥( 



^^^ع-'سموز•"\>ة 77ا

ودراستهااثتطبيمية النماذج بعض 

مذس،ء ئ موتى م 'ؤوقذ تعار؛ توله عند فقخو جزي ابن أشار 
[١٤٨]ا1اءراف; ■ءاتهنّيم 

نحوتحلي جمع ٢ والتشديدر الحاء، بضم حلإهتّ؟< )^؛S( فقال؛ 
•وثبي ثدي، 

للإت؛اعلآ/الحاء بكر وقرئ 

^٣،.٣١٧١ؤإسكان الحاء، بقح وقرئ 
،.والفضة(أ الذهب من به يتزين ما اسم مو؛ والحلي 

مذبببم» أكن جراً تعالى؛ قوله عند يشير السياق نمى دُي 
٣[.]التوة: أُكءنه 

أوؤؤبإئ،ءه، في الضمير على بالععلف ارتفع فقال؛ 
محالوفأوحيره بالابتداء أو اأنا، امم موضع على بانملفإ 

فيهيجوز فلا الخفضى وأما ®أل®، امم على عهلما بالغصب ونرئ 
فاسد.معتى لأنه ؤألثىقه؛ على العطف، 

)صهخا(امهران لاين المسوط ينظر• والكائي• حمزة عدا ما الجماعة قراءة ومحي )١( 
(.٢٧٢)Y/الجزري لأبن والشر 

والكائي.ملح>ة، سما )٢( 
>صيأ<•افر انظر؛ 

(.٢٧٢)Y/اكر انظر: ؛عقوب. وصزاءة)•أ( 
)أ/ا-ح<.المهل )٤( 
)أ/اا(.للعكري والمحان )أ/أ'أ(، كءاس القرآن رمراب انظر: )٥( 



~~ءماتفسيره في وأترما اليراءات 
^==ح=======س===محرعا=

بهوالقراءة بعيال، ذللث، مع وهو المنسم، أو الجواو على ؤيجوز 
ش\ح

فيتمخ؛ يئشت تعالى: نوله عند . جزى ابن وذكر 
»ننااأىلنقل على حملا الياء ب)نرئ فقال: [ ٣١]الأحزاب: 

،.اJعى١٣عر حملا وبالتاء 
.وكيلك،

الطاعة(لإ،.بمعش: محا: واكومحت، 
•٠[ ]الزحرف؛ تسيغأ؛ى'ه مما ^كسر تعالى: نوله عند ؤيشير 
امملأمفي والجواب الثرءلرْ،، عر الهمزة بكر )نرئ فقال: 

ناله.الذي 

أحاله(من مفعول أته على بالفح وقرئ 

الشواذالقراءات ,اعراب (، ١٧٣)Y/للزمخشري الكشاف اتخلر: (، ١٣٣)Y/التهيل )١( 
•٦(.٧/١)لسرى 

•ماصم صوى الكومون قرأ وبها )٢( 
الشر(، ٣٠)صرا مهران لابن الموط (، ٥٢١)مجاس لابن المن كتاب انفلر: 

>أ/أ'م(.الجزري لأبن 
ا□؛^.المائي امملر: الاذن. قراءة وس )٣( 
(.YOY)^التهل )٤( 

مهرانلابن المسرءل انغلر: وحلفإ. والكائي وحمزة ونافر جعفر أبي قراءة وص ( ٠١
)\اح<.الجزري والشرلابن (، )ص٤٣٣

الا؛فن.الماويين امملر: اياقون قرأ ربها )أ/يأ( التهل )٦( 







سماصماوز'صء 
حف,ُ'ح=====س===^=^—

دلةدءذ 

تمسعرهق وأفرها التفسعر أنواع 

محطالب:ثلاثة وفه 

الموصؤع.وأممية اكم؛مات ت فث4الآق ا٠ 
النمير.أنولع مألة هي جزي اين موص ت لةثث<آلأ\نى ا٠ 
ودرامتها.اكليمة الأمئلة بمص جح ظانث،آفالأت ا٠ 

٠ ٠ ٠

الموضوعوأهمية التعريفات 

المحرمات:ولا: أ٠ 
•التفسير من تفعيل ت لغة التصسر 

ؤإيضاحهالشيء، بيان على تلدل اللغوية مادته وأصل 
عنللمحتبس ؤإطلاق يلففله المراد من المعلق كشفا والشسيرت 

يه.الفهم 
>يسرا أدسر0 وثسرته تفسيرا أفسره السيء ئسرمت، يهال* 

الأستعماور^.ش أكثر الفعالين من والزيد 

(٥٠)؛/٤ )فسر( اللغة مقاييس معجم )١( 
اورئنللزكشي)آ/يئا(.)'ا(





^vTr i
—:ه.-_اّ

العرففي التمسر )وأما بقوله: )ته¥خه( الكافيجيل١، يعوك 
أعمالقرآن معاني من والمراد المراد، وبيان القرآن معاني كشف فهوت 
بمعونةأو بالوصع كاستا وسواء شرعية، أو لغوية معاني كانتا سواء 

والجنةوالأرمحى، الماء، نحوت الأحوال، ويقرائن الكلام وسوق المقام 
ة(لالخمالأحكام ونحو! ذلكر، وغير والنار، 

فيءالبرهان كاب، من مومحعين في )ُت،؛ا،يه( الزركثي ^٠١٠ 
افكاب، فهم به يعرف، )علم الأول! الموصع في فقال القرآن®، علوم 

وحكمه(أحكامه واستخراج معانيه، وبيان محمد نبيه على المنزل 
وسورتها،الأية، نزول علم )هو فقال! الثاني الموصع في وعرفه 

ومدنيها،مكثها ترتيب تم فيها، النازلة والإثارايت، وأقاصيصها، 
ومءiالقهاوعامها، وحاصها ومنوحها، وناسخها ومتثابهها، ومحكمها 
وممرها.ومجملها ومقيدها، 

ووعيدها،ووعدها وحرامها، حلالها علم ! فقالواقوم فيه وزاد 
وأمثالها(وعترها، ونهيها، وأمرها 

التفسر:نواع أ٠ 

يحمقوز.*هقفسيو ؤلا.* 

الخيء.بقية اسة! م الأثر 
وأنور.آثار، والجمع! 

الممحو،منها علوم عدة لي إماما كان الكائيجي، الد ماد أبو علمان بن محمد عو؛ )١( 
تواعدفي والتيسير هشام، ابن قواعد شؤح ت منها مؤلفامت، له والجدل،، والكلام، 

(.١١٨-  ١١٧))/للميوطي الوعاة بغية انفلر: )\'U_(. ّة نوش القسم. 
(.١٢٥. )ص^ا تواعدالشير م اشر )٢( 
)أ/خ؛ا(.المان علوم ي الرuن )٤( (. ١٣))/امآن علوم ني الرuن )٣( 



-جٌ تفسيره في واثرها التفسير أنواع 
قّ_اص

تندلأأي: إثرْ؛ قي وحرجت 
الصحابةكلام أو الثئة في أو القرآن ني جاء U هو واصطلاخا: 

اضسكتابهلأ،.لمراد نيانا 
أنواعه:

بالقرآن.القرآن نمير - ١ 
النوي.بالحديث القرآن نمير — ٢ 
الصحابة.بأقوال القمآن تمر - ٣ 
وتابعيهم.التابعين بأقوال القران نمير — ٤ 

بالقرآن؛القرآن نمير : طريماوأصحها الأنواع هذه فأعلى 
غيره.من كلامه بمراد أعلم فهو به التكلم هو افه. لأن 

فييعني: - ذلك في الطرق أصح )إن تنمية• ابن الإسلام شيخ تال 
قدفإنه مكان في أحمل فما القرآن؛القرآن، ر يفأن - النفير؛الأثور 

،.آحر(لموضع ش يسعل فقد مكان في احتصر وما آحر، موضع في فر 
منالؤع هدا من عليهم أشكل ما لأصحابه سن الني. كان وقد 

التمسيرء

قال:اض عبد عن عكمة عن صحيحيهما في لم ومالبخاري أحرج 
[.٨٢]الأنمام: ^٤< ابمتهر ثيثدا يلذ  ١٣١^ؤأؤ:ذ رلت لئا 

ثمنه؟تثللم لا أينا : وقالواالأة. رسول أصحاُب على ذلك سق 
لأتنه:كان قال مما نز إ؛نا ظنون؛ مما »ل4>, افه رمود فقال 
قلنثأكنف ١^ أش قه لا دجى أثن نثن (محهء قس ،اد ؤيؤ 

 )١(jU (. الخرب)أثر()ا/٤٧ )ناعلالمظن)آ/آا:)٢.
الضير)ه(.أصول م •ةد.ة )٣( 





إل' ٦ س^سره في وأيوئ يمسير ا أنواع 
=ض====ش=========رمم=

حملواثم رأيا اعتقدوا هؤلاء مثل )إن ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
بإحسانلهم والتابعين الصحابة من محلف لهم وليس عليه، القرآن ألفاظ 

تميرهم(را،.قي ولا رأيهم في لا المسرين أئمة من ولا 
•عليه الإقدام يجوز لا حرام التفسير من النؤع وهدا 
الرأيبمجرد القرآن ير نف)فأما آخر؛ موطن في هءزهؤ ونال 
فحرام(رى.

بالرأي:التفسير من العلياء وقف مه 

ردهIأو نوله على بالرأي التفسير في العلماء اختلف 
لأحديجوز لا وأنه بالرأي التفسير في الخوض عدم إلى فريق ذهب 

فيمتنا أديبا عالما — المفر يعتي؛ - كان ؤإن القرآن، من شيء ير نف
ينتهيأن له ؤإنما والاثار، والأحبار، والنحو، والفقه، الأدلة، محرفة 

ه،الصحابة ْن التريل شاهدوا الدين وعن الشي. عن روي ما إلى 
التابعيزلأم•من عنهم أحدوا الدين عن أو 

ممولوأتعالى؛ قوله منها؛ كثيرة بأدلة حوازم عدم على واستدلوا 
[.٣٣تالأءراف: ءه ي نا ثي أء 

بغيراف على قول بالرأي التفسير أن الأية؛ بهده الاستدلال ووجه 
منهيبالرأي فالتفسير عنه؛ منهي علم بغير الله على والفول علم، 

)إ(ِ.
عنه

المرانم، ئكلم س ١٠النص عن روي بما ذلك على واحتجوا 

الخاويمجموع )١( 
(.١٠)صء احض أصول ش •قدمت )٢( 
)ه(,المماسر جا،ع طدئ اتنلر: )٣( 
ب0)\إس.،نامل )٤( 





٦ٌ لاقسره واد^^ه^ الف^سر ^١^٤ ١٠١

هبمماش،نهمحل<را/
ندلوجوم؛ على القرآن نمير في ه الصحابة اختلاف وكيلك 

الوصوليمكن ولا والاخرين، الأولين علوم يحوى القرآن ن ا- 
بناض عبد قال ولهذا ير، والتغوالمهم بالتعمق إلا ذلك إلى 

المرآل(أآ،.فليتدثر والأجرين الأؤلن علت( أراد )نن ه: عود م
العاام(ص.-تنئ يه م القرآف مح( )نن ه: على وتال 
جائز.المحمود بالرأي التغير أن يظهر وبهذا 

(tJj«jبما - التغير في ت يعني - تكاو*ا من )فأما الإسلام! شيح فال 
.، عليه(ل حرج فلا وشرعا لغة ذللث، من 

منعقدوالإجماع حن فجائز للعلماء تفسيره )وأما ،! ^^١ ١١وفال 
معناه،بها يحرف التي للألوان، جامعا للتفسير، أهلا كان فمن عليه، 

كالسانى،بالاجتهاد ندزق مما كان إن فنزه اكراث; ظنه على وغلب 
ذلك،،وغير والإءراب، والخصوص، والعموم والخفة، الجلية والأحكام 

الألفاظير ونفالقل، >فها التي كالأمور بالاجتهاد يدرك لا كان ؤإن 

برقمالوضء مماب في والخاري (. ryo/i)( ٣٣٧٩برثم)المد لي احمد روا. )١( 
التأؤل(.)ويف زادة: بلا ( ١٤٣)

)صاأأ(.محأت لأحمد القرآن طوم ر )٢( 
)صاأأ(.محأت لأحمد القرآن طوم م )٣( 
.قد.ةفيأصولاي)صأاا(.)٤( 
عامولد ءمر0، وزد دهمْ، أوحد النووي، حزام ين شرفا بن يحي  Ij/jأبو مو؛ )٥( 

عنه:واحد وغيرهما، المقدسي، وأحمد الإربلي، محلار عن• وأئط برك،، ^( ٦٣١ر
؛متها جليلة مؤلفات له وغيرهم، العطار، وابن جماعة، وابن الجعفري، الدين صدر 

الاغعة،المؤلفات من وغيرها الصالحين، ونياض الطالين ورومحة الرؤية، الأربعين 
\(.٦0/0)للبكي الثانمة طبقات انظر: بمري. ( ٠٠٦٧٦)سة توم 



"إنم77ا
أ=====ئص=^^=^====مح.\أ!

منالمعتمدش جهة من صحيح بنقل إلا فيه الكلام يجوز فلا اللغوية، 
أهله.

عليهفحرام لأدواته جامع غير لآكونه أهله من ليس كان مجن وأما 
أهله(لا،.من المعثمدين عن التفسير يقل أن له لم الممسير، 

النبوية:بالسة القرآن فسير ت٠ 
رالتقانولع من الثاني الؤتع هو النبوية بالنسة القران ير نف
له.وموصحة شارحة هى إذ يالمأيور 

٤٠[ ٤ ]المحل: إيره نزو ما للشاين لتغط آلديتقر إقلى تعالى! قال 
مجملامنه كان ما بياف رسوله إلى أوكل سبحانه اممه أن أي• 

تبلغمع له ليكون محتملا؛ منه كان ما وتحقيق مشكلا، كان ما ين ونف
.إليه التفويض ومنزلة به الاختصاص ؤلهور الرسالة 

القرآن؛فهم في والأصل الاستدلال، في القرآن بمنزلة فهي ولدا؛ 
رمولهل٣،.من اش، بمراد أعانثر اممي حلق من أحد لا لأنه 

فهمهمما فهو . اض رمول به حكم ما )كل >سؤؤ•' الشافعي قال 
منالقرآن(ر؛،.

تمنها أنواع؛ على للقران النبوية السة وبيان 
أحكامه.وتوكيد عامه، وتخصيص مطلمه، وتقييد مج٠اله، تفصيل 

الصحابة:بأقوال القرآن فسير ت٠ 
بفضيلةامتازوا إذ يخفى؛ لا سرق عليهم ؛^ ١١رمحوان للصحابة 

(.)ص٦٦١القرآن حملة آداب قي الميان )١( 
)؛/٧(.للقرطي القرآن لأحكام الجامع )٢( 
)»_AY(.للطيار التمر أصول في نمول اتئلر: )٣( 
)ه(.الرسالة اتئلر: )٤( 



ءج"* ٦" تضسره ادتضسر اتواع 

منلكثير والمتثثوذ إلينا، المولول لديتنا الموثمنون النملئ وهم الصحبة، 
•.ة نبينا واقوال أحاديث 

ذلكني رجعت الثنة ؛ي ولا القرآن ني التفسير تجد لم إذا وحيتثد 
وتعمقواأحواله، وعرفوا التنزيل وقائع شهدوا لأنهم ه؛ أقوالهم إلى 
وعلماوهمكيرازهم ميما ولا منه، أشكل عما والوال فهمه في 

سلامة0ع واليان الفصاحة في كعبهم لعلو بلسانهم نزل، القرآن فإن 
^٠٤١١لكلام الصحيح الفهم س وتمكنهم نفوسهم، وصفاء فهلرتهم، 

الصحابي.تفسير حكم إلى نشير أن بقي 

الصحابي:تصير كم ح٠ 
سمين:إر يشم الصحابي نمير 
وأسابالغيبية، كالأمور مجال فيه لارأي ليس مما كان إذا أولات 

.به الأحد ؤيجب المرفؤع حكم له فهذا ونحوها، النول 
شهدالذي الصحابي ير نف)إن تدرك* ءالهفي الحاكم نال 

،•المرفوع(ل حكم له والنزيل الوحي 
ونحوهالمزول بيان في كان بما بعمهم ونيده الحاكم، أؤللق كذا 

الموةوفأْ،.هن فهو ؤإلأ فيه، للرأي مجال لا مما 

(.)ص٥٩تمة لأبن التمر اصول ؛ي عفدعة اتئلرت )١( 
)ا/اا/ا(.الرفان .نائل )٢( 
رام( ٠٣٢)١ عام ولد الشالم؛، المايورى الحاكم حمدؤيه بن الد مد بن محمد عوت )٣( 

القاسموأبو المهقي، وأحد الأصم ومحمد أبيه، عن احد ممر، ني الحديث أعل 
انفلرت• ٠-( ٤ ٠ ر٥ عام توفي • والمدحل المتيرك، ؛ منهاجليلة لمات مؤله ، القشيرك، 
(.١٧٧- ١٦٦النلأء)w/أعلام مير (، ١٠)للفارسي الساق عن المتخب 

(.٥٣٢)T/الملاح ابن على الكن انظر: >ه( 



wTn ^'سهساسماوز
=ء.\تا====^=^=—==^====

الصحابي،اجتهاد إلى يرحع مما مجال فيه للمرأي كان إذا تانتا؛ 
اخ،..رسول إلى ندم يلم إذا الصحابي على الموقوف حكم له فهذا 

لا؟أو يه الأحد يجب هل النؤع هدا في العلماء واحتلم، 
النميرمن الصحابي على الموقوف أن إلى العلماء من فريق ذهب 

يخهلئوالمجتهد فيه، اجتهد أنه يرقعه لم لما لأنه به الأحذ يج_، لا 
المجتهدين.كساتر اجتهادهم في ه والصحابة ؤيصيس،، 

إليهوالرجؤع يه الأحد يجب أنه إلى العلماء من أحر فريق وذهب 
ؤلمالغيرهم، وليت، بها احتصوا الص والأحوال القرائن ٌن شاهدوه لما 

كالأئمةوكبراوهم علماؤهم ميما لا المحيح والعلم التام الفهم مجن لهم 
•، جمنالعنهم اض رصي وغرهم هماس وابن عود مبن اه وهمد الأربعة، 

اللغهحيث، من فئزه فإو الصحابي، تفسير في )يتظر الزركشيت تال 
مجنشاهدوه بما ره نؤإن اعتماده، في شلث، فلا ان اللسسأهل نهم 

العلماء؛من فريق رأي وهذا نيه(لى. شلث، فلا والقرائن الأسباب 
كثيروابن تيمية وابن والنووي الملاح وابن ابوري النيكالحاكم 
)٣(

وهمرهم

متعلماكان إن الصحابي عن المروى التمسير أن هذان من ؤيتحصل 
كانوالاجتهاد الرأي نيل من يكون أن يمكن لا بما أو النزول بأساب 
بهاالناس أدرى هم التي اللغة على يعتمد تمسيتا كان إن وكذلالث، ملزما، 

عامةبمورة فهو يكر فيما داحلأ ليس الذ.ي الشيء أما . أيصاملزم فهو 
حدة.على رأي كل إلى ؤيفلر ملزم، غين 

(.١٧٢)Y/)٢( )؛/ا«0(. الضيروالقرون )١( 
التسّيرأصول ومقدمة (، )٠٢الحدسأ علوم رمعرية (، )٤٦الراوي تدنيب انفرن )٣( 

٥٩(.)



1مآب'متفسيره في والرث التفسير أنواع 
محم_اد

أنوالعلى اض آيات سان ني ،^ ٤٤جري ابن اعتمد هذا؛ على لبناء 
أصولمن أصلا فجعاله والسنة؛ القرآن بعد عليهم اه رمحوان الصحابة 

٠مسسره 

بأقوالالقرآن فسير ت٠ 

مننهلوا التابعين من جماعه التفسير علم ه الصحابة عن حمل 
مجالهم.وحضروا غيرهم، يسمعه لم ما متهم وسمعوا علمهم، 

ثلاثعباس ابن على المصحف عرمحتر ت يقول . مجاهد فهذا 
ا.كانت(أ وكيم، ثزلت،، ريم آية• كل عن أسأله مرات 

مجاهدعن ير التغحاءك )إذا ظه.' الثوري منيان نال حتى 
فذل؛،%آ.

هتفض\تفسيو حك؟ 

يردلم إذا للأية التابعي تفسير إلى الرجؤع حكم في العلماء اختلف 
•ه أصحابه من أحد عن ولا الد. رسول عن لها نفير 

لهمليس لأنهم التابعي؛ بتفسير الأخذ يجب لا طائفة: فقالت 
عليهانزل التي والأحوال القراتن يشاهدوا ولم اممه.، رسول عن سماع 

غينالتابعين عدالة ولأن المراد، نهم في الخلمأ عليهم فيجوز القرآن 
الصحابي.عدالة على نص كما عليها منموص 

حن.بإستاد ( ١١٠٨نم)بر متيم ش الدادُي أحرجه ، ١١
الدينأملام من ماد مالم عام)^١٩>( ولد الثوري، مروق بن معد بن محنيان *وت )٢( 

والاوذاعي،انس بن هالك منه واحد ييل، بن وملمة المعتمر بن متصور عن أحد 
التاريحاممرت ١ ه، ١ ٦ عام)١ توفي والنمير- المغير الجامع ت منها ؤلفات مل 

(.١٧٢)ا</بغداد تارخ للخاري المغتر 
(.٣٨- )_VT الممير أمول ش .قدمان انظر: )٣( 
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أنوالولا الثنة في مسيرها نجد لم إذا يه يوحد إنه ت طائفة وقالت 
مجالهموحضروا الصحابة عن ير النفنلقوا لأنهم ه؛ المحابة 

مجاهدعرض فقد غيرهم، يسمعه لم ما منهم وسمعوا علمهم من ونهلوا 
وقتادةآية• كل عن يسأله مرات ثلاث ظئه عباس ابن على المصحف 

واممهت الشعبي وقال . شيثا فيها سمعت وقل• إلا آية القرآن في ما ت يقول 
 Uعنهارآ،.الت وقد إلا آية ن م

حجةليست الفرؤع في التابعين )أقوال ،1 الحجاج١ بن شعبة قال 
الممسير؟(رأ،.في حجة تكون فكيف 

أنها)بمني• ت شعبة قول مبيثا فقفؤ تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
فلاالشيء على اجتمعوا إذا أما حالفهم، ممن غيرهم على حجة تكون لا 

علىحجة بعضهم قول يكون فلا احتلموا فإن حجة، كونه في يرتاب 
أوالئنة أو القرآن لغة إلى ذلك في ليرجع بعدهم، من على ولا بعض 
ذللئ،(في الصحابة أقوال أو الحرب، لغة عموم 

التفسيرتجد لم ؤإذا تفسيرهم، إلى الرجؤع أهمية تتبين هنا ومن 
إلىالأئمة من كثير رجع ففد الصحابة عن ولا السنة ش ولا القرآن في 

قثولأدفي اختلفوا كانوا يإن التابعين، أقوال 
وجمبإواحد نفير على أجمعرا إذا التابعين أن ت ذلك من ؤيتلخص 

بعضهمقول يكون فلا احتلفوا ؤإن حجة. كونه في يرثاب ولا به الأحل. 

(.iTfy)المقرين طتات )١( 
١(.)صّأآا تنمية لأبن التفسير أصول ش •قيمة )٢( 
مارمتتن* حافظ ثقة الواّعلي، بسْلام أبو انمكي الورد بن الحجاج بن شمة م' )٣( 

(.٢٠٨)حجر لأبن التهدب تقرب انظر" ( ٠٠٦٠)ستة 
)»_Y؟(.الضر أصول في .قيمة )٥( )_ATA الضر أصول في .قيمة )٤( 
)صرر*ه(.تيمية لابن التمير أصول في مقد*مة )٦( 
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أوالقرآن، لغة إلى ذللث، في ليرجع بعدهم من على ولا بعض على حجة 
وردؤإذا ذللث،. في ه، الصحابة أهوال، أو العرب، لغة عموم أو السنة، 

بهيوحد مما فهدا التابعين من مخالف له يعرفا ولم تابعي عن ير التغ
العلم.في يعدهم من على ومزية فضل من لهم لما 

,محسلأ إليها وجدوا ما المضرون بأقوالهم أحد وقد 
،.والأسناط١١الفلر إلى ذللث، في ترجغ تود؛ لهم يوجد لم ؤإذا 

تالموصؤع أهمية انيا ث٠ 
محرفلأن وذللث، عظيم، ومحرق كبيرة مكانة ير النفأصول لعلم 

ير،التغعلم فى تبحثا التفسير وأصول المعلوم، شرف من الملم 
اهكلام لأنه الكلام؛ حير وهو الكريم، القرآن اللم هدا ومومحؤع 

وأعلاهمااللوم أشرف من التفسير أصول تكون أن عجب فلا تعالى، 
فضلا.وأكثرها مكانة 

الموانئ:هذه نمن أهميته، مدى شين الضير أصول فوائد م ويالتظر 
ومامنها يقل وما الكريم القرآن ير لتفاكحيحة الطرق عرفة م- 

يرد•

الفهمتعالى اض كتاب فهم على تحين التي، القواعد عرفة م- 
المحح.

للمحاففلةالملم، علمام يبدلها اش العظمة الجهود على لامحللاع ا- 
والمرذللت، فى بهم الاقتداء نم ومن ومعنى، لفهلا الكريم القرآن على 
،.٢١٢^ض 

>،؛(.A/Y)للزركثي القران طوم في انظر: )١( 
(.١٣ِ )ص٢١ الروس لفهد التفسير أصول، في بحوث راجع؛ )٢( 
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جزيابن موقف 
التفسيرأنواع مسألة في 

لعلومارالتهيل كتابه تصنيف في ه جزى ابن منهج في الناظر 
يرالنفبعده ؤيأتي بالمأثور، ير النفبين فيه الجمع يلاحغل التنزيل* 

بعدهؤيأتي بالمأتور التفسير جانب عليه يغلب كان ؤإن المحمود، بالرأي 
والمنزلةالميزة تلك الكنتاب لهذا جعل ما وهذا المحمود، بالرأي التفسير 

المتقدمة.

يلي:ما حلال من منهجه معالم إبراز محبمكن 

بالقرآن:القرآن تمر ولا: أ0 
فمابالقرآن، القرآن تفسير هو النفير؛المأثور لهلرق العلرق أول إن 

بسطفقد مكان في اختمر وما آخر، مكان في فسر فقد مكان في أجمل 
أطلقوما آخر، مكان في خصص فقد مكان في عمم وما آحر، مكان في 
.. .وهكذاآخر، مكان في فيد فقد مكان في 

فيالقرآن آياءتs لتفسير الأول الأصل ه جزي ابن جعل ولذلك 
ذلك:فمن الأحرى، الآيادت، من صر؛نفiائرها أن كتابه 

[.١٠]آلئأأتالينه اليلي: محورة في تعالى لقوله تمر0 ند ع— 
أشلهديمه وئا كقوله: فهو والشر الخير طريقي ت )أي جزي* ابن نال 
"ا[(لان: ]الإنوإما *ثاآرا لما 

دلاألأيو ؤءأث' الضحى؛ سورة في تعالى قوله ير نفوعند 

(.٣٧٤المهل)؛/)١( 
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بالقولأمر ت عنه والنهي الزجر، هو رالنهرت ت جزى ابن نال 
سرباه ٠٧لهنِ تعالى؛ قال كما للسائل والدعام ن، المح

]الإبء:

عدموس النمير من اللون هدا في جزى ابن دنة وتتضح 
مماأحرى، لأية نميرا هرها  119يكون التي الايات لعقن ترحيعمحه 

عندذلك ؤيتمح واصحة، منهجية ونق ذلك في يسير أنه على يدل 
ثؤوهين إلا ثام ثم ^^٢، الغاشية: سورة ني تعالى لموله تفسيره 

.]٦[

تأقوال أربمة المريع )في جزي؛ ابن تال 
أرمحوهدا فاتل، مم وهو الثبرق، له؛ يقاد سوك أنه ا؛ أحده

شوك®الصرع ثال؛ النبي. ولأن ذكروه، اللغة أرياب، لأن الأقوال؛ 
مح«رى.ام 

؛لثام0 \ذئش محزن ^إث لقوله؛ الزثوم؛ أنه الثاني؛ 
- ٤٣ألإنوه 

الأيةر يفالذي القول يرجح لم فقفب جزى ابن أن هنا فتلاحفل 
القرآنلشير عليها سار التي القواعد على تنطبق لم لأنها أحُرى؛ بآية 

١القرآن.

(.٣٩المهل)أ/•)١( 
ينإب تام ثر ؤوس ماص' ابن عن آم يلفظ وورد اللفظ، يهدا أجيم لم الحادث )٢( 

منومحن الْثبر، من امر 1^4، شبة يكوذ ١^،؛ اش.• رصول، قال، نال؛ 'مبوه 
ماسابن عن واه ند بتمد)1* ابن أحرجه المنثور؛ الدر في الموطئ نال الجفؤ...( 
)ار/؛اآأ(.

)إ/أ؛أ<.المهل )٣( 
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التحؤية:بالك القرآن تمر : ي0 
بعديور يالمأ التمر مصادر اهم هو النبوية يالسنه المران ر يم

الكريم.بالقرآن التفسير 
عنالوارد التمبر على يعول ٤؛^ جزي ابن كان هنا ومن 

ثذلك أمثلة ومن الماس. أقوال من غيرْ على ؤيقدمه الله. رسول 
آلقكارهوحمتم التكاثر؛ سورة في تعالى نوله تمسير ند ع— 
ومعنىوالموييخ، الوعفل به يراد حبر )هدا حزي؛ ابن قال ١[. ]التكاثرت 

وأنوالأولاد، اكال بكثرة الماuة وؤ\س: شغلكم، ؤأمحتة(4 
المبى.قرأها ولما أكثر، نحن ت هؤلاء ؤيقول أكثر، نحن هؤلاء؛ يقول 
أكلتتا إلا ناللث، من لك ذم نالي، نالي، آذم؛ ابن »:ئول نال؛

ضوفث،أن فوبث،، بت أن مح،، 
ممونلفالكوثر؛ سورة في تعالى قوله ير نقعند و— 

مبالغه-؛ بثاء - والكوثر للسي.، حهلاب )هذا جزي؛ ابن قال 
قال؛أن إلى . ٠ الأقوال. ساق ثم أقوال؛ سبعة يره نفوفي الكثرة، من 

الحل.يث،في ورد لنا الحوصى؛ بالكوثر؛ المراد أن الصحيح؛ ولكن 
افث،أعطانيه ثهت هو الكور؟ ما ا١أممرون قال؛ اش. رسول أن الصحح 

الثناءأ((أآ،.ثجوم عدد آنيته الحوصز؛ وهو 
اطه.رسول عن أحاديث ^كر أنه ظأه جزي ابن على ؤيلاحفل 

المزمنسجن الدسا باب الزهد، كتاب سالم، رواه والحديث التسهيل )١( 
(.٢٩٥٨)برقم الكافر وجة 

.ؤتسنا حوض إثبات باب الفضائل، كتاب ملم، رواْ والحديث (، ٤٢٦)التسهيل )٢( 
(،٤٠٠)برهمم وصفاته 



®' ٦ يسسره وايوئ المسير أنواع 

فىتعالى نوله ت ذلك ومن منامة، أو صالة لها ولكن للأية تفسيرا ليست 
•]٨[ لقنكعيزه إلثلإِ  ٠٠٤٢ؤأفس التٍنت سورة 

بماعليهم يحكم بأي( للكفار ووعيد )تقرير حزي! ابن قال 
مىدلك، على وأنا ُبليى؛ إ نال نرأها إذا اش رمول وكان تحقونه، ي

الشاسينا(لا/
أ3إيهألف تن خير آلثدفي ^^؟4 القدر! محورة في تعالى نوله وعند 

.]٣[

فيالعبادة أحر له الله كتب قامها من أن )معناه! جزي! ابن قال 
وفيالقدر، ليلة فيها ليس شهر ألف في يعني! بعضهم! قال شهر، ألمح 

إينائاالقدر لنله ثام ُمس قال! . افه رسول أن الصحيح! الحديث، 
دسياا(لى.مى ئمدم ما له عفز راحستاثا، 

لمإذا بالقران القرآن ير نففي أحده عدم في حزى ابن فعل وكما 
فعلفكدليثا يذللث،، يوحي ظاهرها كان ؤإن الأية، تفسير في صريحا يكن 
محورةفي تعالى قوله ير نفعند ذللث،! ومن بالسنة، القرآن ير نففي هنا 

]٥[.ئم؛ئه ره بميش ؤولثوئ الضحى! 

آزصىلا *إدا يزلت،! لما قال . المي أن )روى جرى• ابن نال 
فيآية أرجى هذه بعضهم! قال الغارا، في أميي من واحد ينقى أذ 

بماالجنة فى قصر بألفي، وعده افه أف رصاه عباس! ابن وقال القرآن، 

كتابه، مريرة أبي عن مرفوعا داود أبو رواه والحديث )؛/ها"آ(. هيل الت)١( 
صعيففي الألباني صعقه والحديث (. ٨٨٧)يرقم جود الأعضاء باب الصلاة، 

(.١٨٨)برقم داود أبي 
ليلانباب القدر، ليلا ضل كتاب البخاري، رواء والحديث، (. i'r/i)التسبيل )٢( 

رمضان،نيام في اكرم، باب افرين، المصلاة كتاب ومسلم، (، برقم)٥٣القدر، 
ه.مريرة أبي عن ( ٧٦برتم)•
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العممن إله يحتاج 
يعموعد أته ت والصحيح وغيره، مكة بقح الدنيا ني رصاه ونيل• 

النصرمن الدنيا ني اش أعهل-اه ما وكل الآحرة فى اش أعطاه ما كيإ 
ذلأئ،(لوغير الملمين وكثرة والفتوح 

الصحابة:بأتوال القرآن تمر لأا: ئ٠ 
المحابةأنوال على اف4 آيات بيان في حزي ابن اعتمد 

.مسيره أصول من أصلا فجعله والمنة القرآن يعد عليهم اض رضوان 
الثمس:سورة في تعالى نوله عند ذيلئا: عالي الأمثلة ومن 

[١١.]

علىواوا الياء قلبت الهلغيان، بمعتى: مصدر )هو جزى. ابن قال 
أويالقلم، كتست، كمولك،: الخافضة؛ والماء: طغيثؤ، يقول: من لغة 

يمولكديت معناه• عيامى. ابن وقال ؤلغيانها، ثب ي• والمعنى سثثية 
ها(ر]الحانة: و\ؤاؤو2ه قنمطوأ دت!ند ؤ*أثا قوله: ؤيويده يمدابها؛ 

آشمر بكاء وذا المصر' محورة في تعالى نوله ير نفوعند 
نآلئثخيم]ا[.

هالصحابة مجن حماعه ١لخهلابا بن عمر )سأل حزى: ابن قال 
بالتسبيحالله.y رسول أمر الله إن : فمالواالسورة يرذ0 معنى عن 

لابنفقال لمغلها، ظاهر على وذللئ، والفتح، المصر عند والاستغفار 
اهرسول أجل؛ هو * قال أنت،؟ تقول ما الله عبد يا •' بمحضرهم عباس 

كبرتابن دثال (، ٤٨١)أ؟/^الياذت جاح طريقه. محن حاتم ايي وابن ابن رداه  ٢١)
القرآنتفسير توقيف عن إلا يقال ما هدا رمثل عباس، ابن إلى صحثح إستاد وهدا 

.(.T\T/t)اكهٍل )٣( (. TA^/i)المهل )٢( 
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ماإلا مها أعلم ما عمر؛ فقال والمتم، النضر رأى إذا مربه افن أعلمه 

)إفعاتثة؛ فود ؤيويدْ وءينه، عود مايس المعنى بهذا غال وقد 
يقولنأن يكنن جعل العرب، وأساJلم مكق نتح لما . اض رسول 

هدم؛ي أي: ١^١؛ ١^،  Jl ٣١زسك،  ٣١نبمامح، 
.(لى..الورة.

التابعين؛بأقوال القرأن ير نفابعا؛ ر0 

نيأقوالهم يذكر فكان التايعين أقوال أهمية ظه جري ابن( أدرك 
تعالى.اه آيات نمير 

دونيذكرها النائحين لأقوال ذكره عند رهءلهي جزي ابن أن ؤيلاحفل 
لهذهالتتع بعد ذللث، واتضح ونيل، بمارة؛ والاكتفاء أصحابها إلى نستها 

الأخرى^.الضير كتب، في الأقوال 
ؤإئأاالكرثر: سورة في تعالى قوله ير نفعند يه: صؤح ومما 

الخيرأنه الثاني: . . أقوال: سعة يره نفرفي، جزي' ابن، قال 
بنسعيد وتبعه عباس ابن قاله والآحرة، الدنيا في اش أعطاه الذي الكثير 
(/٢٤
"؛٢^١

^٤٩٧٠رقم)النصر، مورة نمير باب، التمير، كتاب اليخاري، أحرجه )١( 
اركوعفي ينال ما باب الصلاة، محاب سلم، أحرجه والخانيث (. ٤٣•)أ/ التهل )٢( 

(.٤٨٤يرتم)والجود، 
(.٤٥٣- )>/تلهأ الشمر ومهجه؛ي جزي ابن انظر: )٣( 
)؛/ا-أ؛(ُالمهيل )٤( 
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ودراستهاالتطبيقية النماذج بعض 

عنمس عزى لا ؤم\ جو)خو\' ت تعالى هوله عند هءدفي جزى ابن ذكر 
[.٤٨]الماتو1.' نإ ثمل وي سقا مؤى 

jpمطالما، الشماء_ة نفي ليس ظج يم ثمق )و فقال: 
الملائكةوشفاعة محمد. يدنا لالشفاعة نبوت الحق أهل مذهب 

اهيأذن أن بعد إلا أحد يشفع لا أنه المراد ؤإنما والمؤمن؛نأا،، والأنيياء 
تولقوله [ ٢٥٥]المرة: إلا ءث،7 يميع آدذى يا ءؤس تعالى! لقوله له 

*0إلا آلشعنمئ ثثع ؤ ولقوله! ٣[ ]يونس: إديهءه بمي ين إلا ثغج ين وما 
[.١٠٩]طه: أده أئن 

له!فيقال الشفاعة في يستأذن . اه رسول أن ورد! ما وانفلر 
يحملمعللما الشفاعة نفي من القرآن في ورد ما فكل ثذلإ*رى، ءافنم 

المaلالقةالأيات هده في فلس المقيد؛ على يحمل الطالق لأن هدا؛ على 
الشفاءة(ل'أ،.نفي على لشمعتزلة دليل 

بمدبممي آف .بماينت بؤموث لا آون وإن تعالى؛ قوله وعند 
[.١٠٤تاكٍل: 

أؤمك<وإن كقوله! يؤمن لا أنه منه عالم من حق في )هدا قال! 
بهيراد عام لقفل فال[ ٩٦]يرض: يقمرزو ؛٠ ته صغلت ٤^٠! حقت 

الننذنم' م آم ■؛آندزدهم ءكء>ز نؤآة آمحمىَىدثوا وإة كقوله؛ الخصوص 

جد'تعالى؛ قوله باب التوحيد، كتاب البخاري، صحح »ي: الأحاديث، هذه انئلر )١( 
صحيحه،قي وسلم (، ٧٤٣٧)برقم [ ٢٣-  ٢٢تالما.ة: يجا إق @ ابمأ ؛^ 

(،١٨٢)برتم الرؤية طريق سرقة باب الإيمان، كتاب 
>ا/هآا(.المهيل )٣( _. UIالمدر )٢( 



تآةتُمءاتضميوه في وأيرما التفسير أنواع 
~ًًسسسسً^====^مثا=

٦[(]الهمْت ^٢^،^ 

[.١٨]عس: سو آي ؤذ ت تعالى نوله وعند 
تأشءهقلثؤ ؤن • بقوله عنه أجاب ثم وتقرير )توقيف ت نال 

\،اا(لآ،.زص: 
لبعضيره نفني النبوي بالحديث ^ ٤٤جزى ابن وامتشهي 

أ،ؤلهرنمموة ال،0 ؤؤءثث تعالى؛ ثوله عند ذكره ما ذلك؛ ومن الأيات، 
[.٢٦١]القرة; مساُزه سح ينخ حنة 'قثّز آم ّيه قا 

وجلاارأف ت الحديث في جاء كما مئة بع الحنة أن )بيان ت فقال 
ثوميها ءالك اطه رسول ئماد اطه، نسل في هذه سادت ساية جاء 

؛اهؤ«(ص.ث نح المانة 
ئغعو،آد أشطم ؤ،" ما ثددأ ؤت\0 تعالى؛ فوله عند وذكر 

[.٢٨٤تالترةت بد يحاستكم 
منالعباد نفوس في ما على المحاسبة مقتضاها )الأية فقال! 

أواممه يشاء لمن ذلك على المعاقبة نم أحموه، أو أبدوه سواء الذنوب 
؛اممصرسول لقول لمعارصته إسكال ذلك وفي اطه، ثاء لمن الغفران 

أمنهااا(لا،.عه حذقت ما لأمير جاور افه رإد 
ذلكس ئزلت؛ نما أيه ت هريرة أبي عن المحيح الحديث فقير 

لهمفقال أشنا! خواض عر خوكنا إذ هنا : وقالواالصحابة، على 

(.٥٧٧)٢;سشْلي ايان أصراء وانظر: (، T-0/y)المهل )١( 
اكهل)أ/ه-"ا(.)٢( 
الميتةتفل باب الإمارة، كتاب لم، مأحرجه: والحا.يث، (، ٢١٨/١)هيل الت)٣( 

برفم)بى0ما(.
بابالإيمان، كتاب صحيحي، في لم ومصحيحه، في خارتم، J١أحرجه: الحديث، )٤( 

(,١٢٧)برتم والخواطر التمس حديث عن اه تجاوز 



سإسُ>سماوز'و-ء 77ا
=تس==س====س=س^==^=

وت ذللث، بعد افن فآئزد ثمالوها، وأطننا(، نمعغا ت ءرقولوا النص.؛ 
ال؛كربث،عنهم اطة نكثت [، ٢٨٦]البقرة: ونعهاه إلا صثا أهث يكلم 
.(. الايث. سْ يدلك ونح 

ءيلز' ٠٣١١تظون للدمى أثو مل ^}٠٩ ؤلث*ا ت تعالى نوله وعند 
[.١٧اء: ]النسين ،تومُى نم 

ومعاينةالنتاق مل ومل: والموت، المرض مل )مل: 
لمما العبد ثوبه يئبل افن ءإن س: اممه رسول نال هدا وني الملائكة، 

ثغنغنا(لى.
ذكرهما ذللث،: نمن الصحابة، بأنوال ؛ ١٥٤٤حزى ابن استدل كما 

[.٣٤: ٠٧١]آلمَبييم قز وزث ورظ تعالى: نوله محي 
فيه.والأراتل.اد؛الفلر الشيء على القيام من مالغة بناء ريوام فقال: 

اء(ص.النعلى أتزاة الحال عباس: ابن نال 
[.٣٦: ٠١٧١]آلتسفيه وأي أوحني« تعالى! قوله ومحي 

النرل؛،.فى الرفيق ماس: ابن )نال فقال: 

بابالإيمان، كتاب صحيحه، ني الم عأحرجه: والحدث (، ٢٣١)\/التسبميل )١( 
(.٩٣٤٤)برنم نيم مني احمد والإمام (، ١٢٥)برنم يطاق ما إلا يكلم، لم . أنه 

الحدبث،الدعواتؤ، كتاب سه، ني اكرض أ-محرجه: والحديث، (، ٣٠٢)١; اشيل )٢( 
(.٣٤٦٠رنم)

الأب؛ي.حثه والحديث، (، ٤٢٤٣برنم)النعي كاب ته، في ط-بم وابن 
(.٢٣٤٣)يرقم واJشكاة (، )م٣٨٣ماجه ابن صحح انظر: 

وهسر( ٦٨٧٨)سري  oU\جامح ني ماس ابن رواية وانظر  UT\r)\/الشبمل )٣( 
(.٣٨٤)(/للمرطي المثور والدر (، ٩٣٩/٣)حاتم أبي لابن القرآن 

نيرالابن وتمر ١(، ١ )U/ للطبري الجان جامع في• ماص ابن دواية انظر )٤( 
(،٩٠٢٤)برقم للمهقي الإيمان وشعب )مآ(ا(، حاتم أبي ابن وتمر (، ١٧٥٦)

(.٤٢١للمور)٤;أكور والدر 



٦طى وأدرbط داس،،در ا مٍاء ا
=سضض===—==^محءْأ!ا=

الزوجة(أازطالب: أثي بن علي وقال 
منها؟4ناسج ءايثث ءاسة ادئ تأ عثيم ؤ)(*؛ث تعالى: نوله وعند 

[.١٧٥]الأمواف: 

بعثهإسرائيل بني من رجل هو عودل مابن رمال فمال: 
الطكوأعطاْ الخلث فنشاة اه إلى داما ندثن نبك إلى موسى. 

بذلك.الناس وأصل ففعل دينه ؤيتابع موس دين يترك أن على 
بنبلنم اسمه الكنعاسن من رجل هو ز' عجاسزر ابن ونال 

الكنعانيينقال موسى أراد فلما الأعغلم، اه اسم عندْ كان ناغوزاة، 
موسىعلى الأعظم الله يامم يدعو أن يلعم من سألوا البمارون، وهم 

عليهودعا المدية يادحل ألا عليه دعا حتى عليه فألحوا فأبى وعكره؟ 
الأعظم.افه اسم هي القول: هذا على أغهلنها التي فالأيات موسى، 

الشريعة.من موسى علمه ما هي عود مابن قول وعلى 

إبراهيم.صحف س عنده كان وقيل: 

اكهل)ا/هامآ(.)١( 
(،١٧٦٢)المنذر ابن ير ونف(، M/u)للطبري السان جامع ني: •ملي رواية انظر 

بتهنوزاد ( ٤٢٢)؛/للستوطي المنثور والدر (، ٩٤٩)"ا/حائم أبي ابن ير ونف
.حمسي ن نمل 

برقمالكرى ائي الندنن )ا/"اأآ(، الرزاق مد تمر في: عود مابن رواية انظر )٢( 
)0إا-\\-\هحاتم أبي ابن وتمر )•ا/ي1ه(، سري البيان وجامع (، ١١١٩٣)

(.٩٠٦٤)يرقم الكبير المجم في والخبراتي 
مردؤئه•وابن الشخ دأبا المنذ'ر ابن ب م، وزاد ( ٦٧٢)آ/ المنثور الدر في واليوحلي 

.قافه صحيح، غير هذا لأن إسرائيلية؛ أخبار أنها الرواياُت، هذْ من يقلهر والدي 
والعيونالنكت، انفلرت معميته. إلى طامته من يخرج لا أنه يعلم من ليرنه يمعلفمب 

(.٢٧٩/٢لل٠اوردى)

والسيوطي)ه/آا1ا(، يره نففي حاتم أبي وابن ا/خأه(، )٠ للطبري البيان جامع  ٢٣)
(.٦٧٤)آ/المثور لدر اش 



==مح\ت1========^====^=

هوأميةينأبياضكولكنةدأوتي،! العاصل عمروبن بن اه عبد وقال 
،..(ر..لكماومات ذلك عن رجع بدرثم غزوة نل يسالم أن وأراد وحكمة علنا 

عندذكره ما ذلك! فمن الايات؛ نمير يي التابعين بأقوال واستدل 
إقلفأنثلر أفيؤآ رن واثأ رئلر ؤهمهء لميمما حاء ووثا تعالى! نوله 

[.١٤٣]١^: وه ق ،ئ 
لأنكتراني لن ت لموسى قال اطه إن وغيره! ، ر مجاهال )قال فقال! 

فإنوأمد، منك أقوى هو الذي للجل مأتجالى ولكن ذلك، تهليق لا 
؛٣١يطن، لم ثان أنت، تراني أن أمكن لهسي الخبر وأطاق استقر 
لموسى(مثالا الجل اه جعل إنما هدا فعلى أنت، تْليق ألا فأحرى 

•[ ٢٠]١^٠!،؛ ألمر؛<الاه يى بثر ما ؤ٠ام٠دأ تعالى• قوله وعند 
بعضه،فقوموا كله الليل قيام هملى تقدروا لم إذا )أي! فقال! 

ونالللندب،، الأمر وهدا القرآن، من تيسر ما ياللل صلاتكم في واترووا 
.الجمهور عند للاياحة هو ت عطية ابن 

منهبد لا فرض هو -ت يريزرى وابن الحسنرآ، منهم - قوم ونال 
.(ص..أقل>دْكن.ولو 

حاتمأبي وابن (، ٥٧٠)•ا/لتجري ايان وجامع (، ١١١٩٢)الكبرى المائي سن )١( 
(.٢٥)U/الزواتد مج،ع ني واتجراتي (، ١٦١٦)ه/صيره في 

المهل)٢( 
•حميد بن عبد إلى بته نوزاد ( ٠٥٦/٦)للميوطي المنثور اكر انهلرت )٣( 
(.٣٩٠)ه/الوجيز المحرو )٠( . ( )Y/٤٨المهيل )٤( 
>هل/هه(.لليوطي المثري الدر انظر: )٦( 
لهبالمرة، الدين علوم في وقته إمام الأنصاري، البصري سيرين بن محمل عو: )ما( 

)؟/حجر لابن التهييج، تهذيب، انئلرت الأحلام. ير ونفالرؤيا تحبير منها؛ مؤلفات 
)ا/آه((.حلكان لأبن الأعيان وفيات (، ٢١٤

(.r٩٦/٤س))٨( 
(.٣٩)ه/•عطية لأبن الوجيز المحرر انظر: 



الممسرين

.تتءا

تمطليان وب 

•الموضهمع وأممية التريفات اظثث<أيجزت ا٠ 
المسرين.طيقات مالة م جري ابن وقف * ٠

اظث4ألآزد
اثموصوعوأهمية التمربمات 

الممريمات:ولا: أو 
١^١،.بعد الأثه لغة: اسن 

العباس:شعر ومنه 

•ءلب-يىاا بدا ع—انم نصي ءإدا 
قرنبدا قرن مضى إذا يقول: 

طبق.للقرن: وقيل 

(٤)مثلهم(جماعة الاسيعدترن س لخمائ وتالابنراسيدْ 

)طق(الرب  jUرا( 
(.١١٣)T/)طق( الحديث م.ب ز الهايت )٢( 
؛منهاله بمرسة ^ ٣٩٨)صام ولد وآدابها اللغة، إمام إس»اءٍل بن علي مو؛ )٣( 

(.٣٨•الق،)م/ نفح انظر: (، ٠٤٠٨سة)نوش واسمي. الحكم 
(.٢٩٢)n/اسم انظر: )؛(



محمحىفيمحُ>سماوز•~—ءة ا
=مح::^_أ

أرفعيعضها ودرحات منازل ت طبقات )والناس الزمخشرى! وقال 
بعص(لا،•من 

الموصؤع!أهمية انيا! ثو 
الغبطةإلى يدعو مما ؤإن وأشرفها، العلوم أهم من العليمات علم 

ببيانفيها عنوا كثيرة دواؤين فيه دونوا الشأن هدا علماء أن والسرور 
بلوغيرها، والأدب والحديث( الضسير في العلوم شتى في العلماء طبقات 

أهلوطبقات ،، الفرّازأ طبقات في التأليف إلى ذلك ليتجاوزون إنهم 
الأطباءلوطبقات الخلباءل؛، وطبقات والجهلل٣،، العلم 

أحبارهم،فدوتوا الفن هذا من نصيب التمسير لعلماء وكان 
كتب،ثنايا في ظلت، المفسرين طبقات كانت ؤإن وأثارهم، كتبهم وأحصوا 

المحييين،طبقات مثل! كتاب أطرافها يجمع لا المختلفة العلبقات 
مقدمةفي رين المقمن كثير نثر ند وكان وغيرها، والمحا٠، والشعراء، 
فنثرجرى ابن الإمام حاء حتى مقتضبة بطريقة المقرين طبقات تفاسيرهم 

الإسهامثإ*من ميء المفسرين حلقادتا ره تفمقدمة قى 

أنرهواقتفى رين، المقطبقات كتاب فالق السيوطي الإمام حاء نم 
بهفأكمل  ١١رين المقررطبقات الحجاب كتابه فألف الداودى الإمام تلميذه 

-الجليل الفن هذا في يحدهما الناس ألت مم العمده، هما فصارا شيخه عمل 
علىوالوقوف العلماء، محير معرفة العلم هذا جلالة مظاهر ومن 

•وعلوا شرما بهذا وكفى جرحهم، أو تعديلهم ومعرفة منازلهم، 

•المش بن معمر مدة لأبي وص )٢( )طق(■ اللاغة امحاس )١( 
مطاء.ين لواصل وص )٣( 
الأصفهاني.يومحف بن محمد بن لأحمد وص )٤، 
امعة,أبى لأبن الأطاء طقات منهات )٥( 



vvTاسسرض طبقات  l 'م
========ً==^====مح.ح=

جزيابن موقف 
اثمفسرينطبقات مسألة في 

طبقاتهمحب المفسرين تفسيره مقدمة في حري ابن الإمام صنف 
الضيرفي كلأنا )وأكثرهم فقال: ه الصحاتة الأولى: الطمة في فعد 
بنوأبي عود، مبن اش عبد ثم طالب، أس بن وعلي ماس، ابن 

بناا،؛نح وعبد الخهلاب، بن عمر بن الاه وعبد ثابت، بن ونيد كعب، 
العاص.بن عمرو 

التفسير:في كلاما وأحسنهم التابعون، الثانية: العلمة ثم 
مولىومجاهدل٢، جيوص ين وسعيد المصري الحن بن المحن 

عباس•ابن 

،، وفتادلأ ، ٢ عكرمجة١ ؤيتلوهم: عود، مين اممه عبد صاحب ، وءالقمةل

حشمدرسه من وتخرج ءاس، ابن عن أحذ الأّدي، هشام بن جم بن سعيد م: )١( 
)\-ا\0ي.سعد ابن طتات انظر: سان)ها<م(. نوش ء\0. صارإمانا 

حلافةفي ^( ٢١سنة)ولد المخزومي، القرصي الحجاج أبو جبر بن مجاهد هوت )٢( 
الاممدالميزان انظر: منة توفي واسرين. القراء، الأعلام أحد ممر، 

الدينيةالشؤون إدارة ونشرته الورتي، الرحبمن عيد ت بتحقيق مطيؤع وتفسيره )مآ/ه(، 
(.٢١٩٧٦)بيروت العالمية المنشورات مفة بالدوحة، 

أكابرمن الكوفي النخعي شبل، أبو ؛، ٧١٠بن اه عبد بن فيس بن علقمة هو: )٣( 
عندوهو الخير• أهل من ثقة احمد؛ الإمام فيه هال، عود، مبن اه عباد أصحاب 
(.٠٦١سة)،ا<ت، الستة. الكتم، اصحاب 

)'\/آ؟:آ(.التهدب تهدب انظر: 

سنةبالمدينة توم، مام،• ابن مولك، ا-ني الالمربري الد مد بن عكرمة هو: )٤( 
)ا/ا'(لأالحفاظ تذكرة انظر: )؟•ا،ن. 

وجمامةماللئ، بن أنى عن روى التابعين، علماء احد المووسي دعامة بن قتادة هو: )٥( 
(.٣٥١)A/التهدب تهذب انظر: ه(. ١١٧)سة توفي اكابعين. من 



^صذمحر'صمحماوز'
=فتا========^=====

العاوأبو ، ص\يآ^ وأبو ، ُزاحمر بن والضحاك ،، والسالىل 
القرآنير نفحمل ثم ت فقال اكابعين أتباع ظه جزي ابن ذم ثم 

،،الرزاق^ وعبد ،، كالممض،لل فيه؛ الناس وألف حلف، كرز عدول 
وغيرهم.، أبي بن وعلي والخارىّ، ،، حميدأبن وعبد 

وأحسنالمفسرين أقوال جمع ، الطبرىل حرير بن محمد إن ثم 
الفلرفيها(راا،.

امفي'محمد أبو قريش عور اللي رس' أبي بن الرحمن ب بن اّماهمل عوت 
)\اس.الامحدال منان انظر: )ا/آاه(. ّة نوني ماص. وابن أنى ين روى 
عباسابن عن دوى الخرساني، مولاهم الهلالي، مزاحم بن الضحاك موت 
(.٢١• )ا*/ معد ابن طئات انظر: ا،و(.  ٠٥)سة تو؛ي بالتمر، اشتهر هريرة، دأبي 
الثالثت.من يرمل، صعيمح، كير، كلام ير التغلي له هانئ، أم مور باذام عوت 

(.)٠ى٩٥حجر لأبن التهدب تقرب انظرت 
■-( ٠٩ضة)'ماتا التابعين. ثقات، من كان مولاهم، الرياحي مهران بن رفع زيادوت؛لث عوت 

(.١٥٠)حجر لأبن التهدب تقرب انظر: 
بنالمغفل ضد أنه ر يدو داليي هو، س سن ولم المغفل لم، حزي ابن أٍللق 

أعلم،واش بالمأثور، الممسير ش ألف من •ع لذكره غضالة 
الحفاظ.الأعلام الأئمة احد الصنعاز، الحميري نافع ين هبمام بن الرزاق همد محوت 

تونىسة)اام(.
ونشرتهمسلم مصعلفى بتحقيق؛ مجهلؤع وتفسيره ( ٧٣/١٨)النبلاء أعلام ممير انتش؛ 
.ه(  ١٤١)ستة بالرياض الرشد مكسة 

٠آه(  ٤٩)منة نوش واكسير. المسند مؤلفا عدينح«يدينصرامثيأوومجحمدالحائل، محو> 
العرفبنيه مخالف بتحقيق؛ قلعة منه طبعت وتفسيره ١(، ٠ ٤ )آ/ الحفاظ تدكره انظر؛ 

صفحة.( ١٣٧)في اه(  ٤٢٥)بيروت حرم ابن دار عن وصدر 
صاحب،الخاري، اممه همد أبو الإمام المعرة، بن أبرامم بن إم-ماهمل بن محمد عوإ 

(.٣٦- )آ/؛ بغداد انظر؛ آه(.  ٠٦)منة نوش الصحيح 
هماس•ابن عن التغير روى إ طلحت ابي بن علي عوت 

.irwMالكبرى اللبقات انظر: 
يلدالغرين، شخ الفقيه المؤرخ العلبري، جعفر أبو الإمام جرير بن محمد وت ما 

)آ/آأا(.بغداد تارخ انظر: )•ا"ام<. ت وتوفي ( joYYl)مة 
اكهيل)ا/آأ(.ا



سناتاسسرين

—سمح-.ح=

بكرأبو )منهم! فقال؛ أشياء التفسير في صنف من بعض ذكر ثم 
تشح،إلى يحتاج كلامهم أن إلا والماوردي ، واسي ، القاش 

يعضهم(على الناس استدرك وقد 

غريبفي ٢ نسةل بن محمد أبو )وصنف ت جزي ابن نال نم 
علومه.من وكثير ومشكلهل'ا، القرآنل٦، 

إسحاقكأبي النحوسنت من جماعة القرآن معاني في وصنف 

إمام^ ٢٦٦)صة ولد \ذ»وعنيإ مارون بن نياد بن محي بن المحن بن محمل موت )١( 
ات؛لر:(. ٠٣٥١)محسة توثي وء؛ر0، الضير صنف والتمر، القراءات؛ ش المراق امل 

مالنديم ابن وصفه الصدور شفاء محماء مخ0لوءل ونفيره (، ٤٨٩)ا/الأعيان ومات 
صحح.حديث، مه ليس اJرتاjيت بكر ابو نه وقال تمير بأنه (^ )ص٦٣الفهرست، 

القرأنقي والموصح القرآن غرما قي الإشارة ت منها القرآن علوم قي ٠ؤافات ل كما 
ومعانيه.

بنطام ابن من اخذ الثطمح،، اكسابودي إسحاق ابد إبرامم بن سد بن أجمد م؛ ، ٢١
محنةنوني العرائس. منها؛ مرلفات ل الواحدي، عنه وأحد فورك، وابن حزبمة 

(٠٤٢٧.)

كماضطبؤع، واليان الكشف وتفسيره )ا/أأ(، للداودي المفسرني طبقات انظر؛ 
بمباحث،سماها استدراكات ( )ت١٣٦الرازي المظفر بن محمد ين أحمد عليه استدرك 
القرشي.حاتم بتحقتؤات معلهمع وم التمير، 

القاسمأبي على تفقه الماوردي، الحسن ابر القاصي جميب بن محمد بن علي هوت )٣( 
وتفسيرهالسالهااتية والأحكام الحاوي متهات جلثلة مصنفات له والأصفراييتي، الصيمري 

مهلؤع.والعيون الكت 
)\إلأص,للداودي المقرن طقات  dT^T/T)للبكي الثاقب طمات انظر: 

(.٢٧_٢٦/١افlل))٤(
سنةولد الأدب، أئمة من ءذ^مد، أبو الدينوري فثيبة بن مسلم بن ١^ عبد هو" رءا 

ستةتوفي الحديث، مختلف تأؤيل الأحبار، عيون منها: مؤلفات له —(، ٠٢١٣)
(٠٢٧٦.،

(.٦٣)Y/للسيوطي الوعاة بغية انظر: 
صقر.السيد بتحقيق: معلؤع القرآن غرب كتابه؛ي )٦( 
صقر.السيد بتحقيق: مجطبؤع وهو القرآن مشكل اؤيل كتابه يعم؛ )٧، 



نمج=====^=طص^=======سبيسُ'ساوز'

)*ا(ِ)؛ء المحاسلبمل؛،•جعفر رأيي المارسلأ،، علي رأيي ع ١^^١ 
منهمفيكر المغرب أهل نصانيف ؛^ ٤٤حزي ابن ذكر ذلك بعد 

ومسيره.القرانء ءغريب وكتابه البلوطي معيد بن منير القاصي 

القرآن،علوم في وكب طاف أبي بن مكي محمد أبا يكن ثم 
أنامخوكتاب القرآن، ®غريب وكتاب القرآن،، نمير في ®الهداية ت ومنها 

.٢٦١٥٢٠٢٥١إعراب في وكتاب ومتموحه،، القرآن 

أكثرهاأن إلا وعشرين مثغ على سمر فتآث الداني عمرو أبو وأما 
ةاولأ(ص.إلا الضير في القرآزسولم.>لفج في 

جامعةيي يحقق كما ؤإعرايه، القرآن معاني باسم مطبؤع وكتابه ترجمته، تقدمت )١( 
حاسة.رسائل ز \مو1 أم 

أحن.المشهور، النحوي المارمحي، علي أبو الغمار عبد بن أحمد بن المحسن هو* )٢( 
أنوالمعروف ،، ٠٣٧٧)محنت تويي المراج. الري بن يكر وأبي الزجاج على الممحو 

العاتي.في ممملأ هذت ولمي شيخه للزجاج القرآن 'ّّام، على الإغماد علي لأبير 
لتلي.وآثار، حياته صلي أبو انقليت 

ومحلعالمحابوني، ملي .حمد بتحميق؛ مهلؤع القرآن *'*ام، ن، وتحابه ترجمته، تقدت )٣( 
القرى. ٢١بجامعة العالمي الممحث، معهل. »ي 

)>/U؟(.اسل )٤( 
محتمافقيها كان الجمامة، قاصي الأندلس الحكم ابو الالوءلي محعياد بن مننر عوت )٠( 

*(،١٦)للنبهاني الأندلس قضاة تاريح ت انفلو (. ٣٥٠)صنة ترغي ان حنصانيف له 
ينالأحكام اسباط عر )الإنباء يس: وكتابه (، ٣٧٠)\ا للمقري الق، ونفح 
اه■(.محاب 

القرآن.إعراب مشكل بامحم مجهلؤع )٦( 
وكلهاالبيان وجا،ع الجهة والأرجوزة والتحديد، والمقنع والمحكم، النمير، منها؛ )٧( 

ترجمةفي،  ١٢١ رصْ الركبة الثور نجر؛ في مخلوق محي بن محمد ا'ّخ وذمّ 
المنقود.حكم في ؤيعد كأ؛نا تفسيرا له أن الداني عمرو أبي 

(.YA)>/المهل )٨( 



ءاء اسرين طبقات 
ف—\د

علىوأثنى ^١، ٠١٠٠١١الماس أبا جزي ابن ذكر ذلك بعد 
-آلفر٢،.

محمدوأبو ،، العربي^ بن بكر أبو القاصان )ج-اء نال! نم 
كتابفمنف العربي ابن فآما وأجمل واحد كل فأبلع عهلية بن الحق عبد 

تالففلما القرآن، لعلوم والجمع الاحتفال، غاية في الفجر* ررأنوار 
*٢ التأويل٠٠ل ررقانون بكتاب تلافاه 

وأءدلها(لا'،.التاليف، أحسن التفسير في فكتابه عطية ابن وأما 
علمحتم )ثم ت بقوله عله وأثنى الزبير بن جممر أبا شيخه ذكر ثم 

الزبير،بن جعفر أبى الأستاذ بشيخنا المغرب وسائر بالأندلس القرآن 
غيوقوة علمه، في هلة ي اه وأتاه القرآن، خدمة في عمره نطع فلقد 

دقق(أى.ونظر تحقيق وله فهمه، 

ءمرْشيوخ حلة على أحذ الأندلس، المهدوي انماس ايي بن عمار بن احمد م؛  ٢١١
منها.■حليلة 'وذذة\ت له القاسي، محمد بن وعلي القترداني 'غيان بن محمد *نهم• 

القراءطبقات انئلرت ^(. ٤٣٠)منة توفي والهداية• التنزيل لعلرم الجاُع التفميل 
(.٢٢٤/٢)للذمي 

القراءات.وحوم تعليل ؤي والمرصح والتحصيل، التنزيل لعلوم الجامع التفصيل منها•  ٢٢١
فتهاءس للحيين، حافثل تاض الأدلي، المعانري العربي بن اه ب• بن محمد *وت )٣( 

أخدالزيئم،، الفوارس وأبو الحمامي ابن منهم؛ ءصر0 شيوخ جلة عن أحد المالكية؛ 
أحكامت منها حليلة مؤلفات له التجيثي، الحاج بن وأحمد الكلامي إبراميم منه؛ 

انظر:-(. ٠٠٤٣)طن نوني التأؤيل. وقانون مالك،، موطأ شرح في والساللث، القرآن، 
(.٣٨١)ص)فرحون لأبن المذما والدساج (، )ص٤٣لليوطي المقرين طبقات 

)*أ/وبما(،التيلأء أملام سير بديع، بكل ذابى المجيد القرآن ر وفالدمي؛ تال، ، ٤١
مجلدا.نبمانين في يع إنه ت يقال مفقود المذكور والتفسير 

كاملة.نسخة تكون ربما مجخهلومحلة الأجزاء بمص منه بقي التفسير في كتاب وهو )٥( 
جامعيةرسائل في وحقق يعان، عدة مجطجؤع وهو الوجيز البحرر تفسيره ٠ بمني ^٦، 

المنورة.بالخديتة الإسلامية بالجامعة 
\س)\ا^٦(٠)٧( 

٠هص جزي ابن كلام صحة علم والرهان( التأؤيل )ملأك ت كتابه على وف ومجن 



[ّ~مح,ُأ!

منيأيدينا )ومما ت فقال المشارثة تماسير من تفاسير ثلاثة ذكر نم 
فيالنظر دي فمالزمجحشرى القامم أبي ير نفالمشرق أهل تاليف 

المعتزلةمذهب من كتابه ملأ أنه إلا البيان، عالم في متقن الإءرابا 
حلوهوتمرر صفوْ، فتكدر طريقتهم، على القرأن آياتر وحمل وشرهم، 

.، كدرأما ولع صفا ما منه فخد 
بديعة.نكتا ، التصوفمن وفيه مختصر، فكتابه الغزنوى وأما 
وزادالزمخشرى كتاب، فى ما كتابه فتضمن الخف_،أم ابن وأما 

،.٠(أ٠ المائل. يترت؛.,.، وئممه الكلام، علم فواعد إشباع عليه 
وأنللجمح بالدعاع رين المقطيقار.ت، موضع جزي ابن حتم ثم 

الثواب،.أفضل يجزيهم 

اكهيل)\/\،أ(.)١( 
لغوي،نحوي ممر، افلت عبد أبو الغرنوي المجاوندي طيفور بن محمد محوت لعله )٢( 

)ذكرت القفطي قال المثاتيء السح نمير في المعاني ءعين مسير له ؛القراءات عارف 
مالتمر معاني من ذلك غني إل واللغة ومعانثها والأيات القراءات وعلل لنحو اب 

إسا0انظر: ،. ٠٥٦)•ّة توس حليلة(. كثيرة قليلة، أءداد٠ا مجلدات، 
(.طقاتاسرينللبوطى)٢٣(، ١٥٣الرواة)٣;

الدينفخر اش مد أبو الكرك، البم، عل، بن الحض ض صر ض محي م؛  ٢٣١
كثيرة•مممات له كثيرة، علوتا أتقن الركا، قمح، ولد المتكلم، الممر الإمام الرازكا' 

انظر؛)1"1،_(. سة توقي الغيب. وثاتيح اكزيل، وأسرار الإيجاز، نهاية منها؛ 
(.)A/١٨للبكي الشافية طمات >آ/(اآ(، للداودي المقرض طقات 

)ا/هآ(.المهيل )٤( 



ص
'لو؛ا، *

أس4قيلكحت 

تفسرهق وأثرها الهاسرين بين الخلاف أسباب 

مطالب:ثلاثة وفيه 

الموصؤع.وأهمية التعريفات : ظممأإغؤ^ ا• 
بينالخلاف أسباب آلة مفي جزى ابن موقف ت ^ ١٥٢لهانئا٠ 

٠المقرين 

ودراّتها.التطيمية الأمثالة بعض جح لظاث4أفالأ«ث ا٠ 
٠ ٠ ٠

١^٠^٠^٤وأهمية التعريفات 

اكعريمات:0أولأ:
إليه.تسبب وقد ءيرْ، إلى به يتوصل شيء كل لغة؛ الجب 

سبب،فهو الشيء إلى به يتوصل شيء وكل أساب، والجمع؛ 
وصلةأي: وولجا؛ حاجتي في فلأن إلى سبا لي فلأنا وجعلت 

دذرأعةل١،•
وخلايا،مخالفة حالفه وفد المضادة، ايالية: نى والخلاف 

لمواختلفا: الأمران وتخالف، 

رخاك،()أإلأ\ي.ازبق انمدر )٢( (. ١٥٣٨)ب()١^^، لاذ )١( 



مأس:>سماوز"ات"نء 
~مح.ء_ا

المعنىعن رين المقمن واحد كل يعبر أن هو• واصطلاحا; 
المحنىغير المسمى فى محنى على ثدل صاحبه عبارة غير بعبارة المراد 

المترادفةبين التي المتكافثة الأسماء بمنزلة المسمى اتخاذ مع الأحر، 
والمتبا%،.

تالموصؤع أهمية انيا! ثي 
تلك،مثلاهر ومن كبيرة، أهمية رين المقاختلاف أسباب( لمعرفة 

منهاكان ما ومعرفة بينها، والتمييز المقرين أقوال على الوقوف( الأهمية 
منهمانؤع كل لينزل التنؤع اختلاف من كان وما التضاد اختلاف من 

علىالأية حمك( التنؤع باب من الاختلاف كان فان به، تليق الش المنزلة 
تعارض.بينها وليس صحيحة كلها كانت، إذا أقوال من فيها قيل ما كل 

ؤيحكيهواختلافهم، أقوالهم الأية معنى فى )يكثر الزركشي؛ قال 
فىأن عنده تجأ لا من ؤتثلن الألفافل، متباينة ؛حبارايت، للتفسير المصفون 

ذكرمنهم واحد كل يكون بل كدلالئإ، وليس أقوالا فيحكيه اختلائا ذللئ، 
أوالقائل، ذللث، عند أنلهن لأنه عليه اقتصر ؤإنما الأية، من نلهر محنى 

يلازمهالشيء عن يخبر بعضهم يكون وقد السائل، بحال أليق لكونه 
غالتا،واحد معنى إلى يزول والكل وتمرنه، بمقصوده والأخر ونغليره، 
اختلافالحبارامحت، اختلاف من يمهم ولا لدللئ،، فلثتفهلن الجمع، والمراد 

قيل:كما الرادات، 

تشينالسال ذاك إلى زمحل زاحد نساوث، شش 
.، (ل . . الجع. أمكن حيث كله هدا 

)ص^(.للروس الض أصول ني ماحث، انظر: )١( 
(.١٦٠ِ )'ا/ا،ها الرئذ()أ(



~~يمحاتفسيره فى واثرما المفسرين بين الخلاف أسباب 
===سضسضض==سنحمم=

بابمن كان ما وأما الجمع، حصول حال في يكون الأمر وهذا 
يقاللا بأحدهما فيل إذا اللذين المتناقض القولين أعني: - القضاء 
المعروفة.الترجيح ؤلرق فيه سللثا فإنه - بالأحر 

التؤعاحتلاف، أي: - النوعين هذض معرفة أن يتبين هنا ومن 
والأحكام،بالتفسير يشتغل لن بمكان الأهمية مجن - التضاد واختلاف، 

أعلم.واض الأخر، في النوعين أحد وأدخل السالك عليه اختلعلت، ؤإلأ 

افث4أهق

حريابن موقف 
الممسرينبين الخلاف أسباب، مسالة في 

الخلافبأسباب خاصا بابا تفسيره مقدمة في رسفي جزي ابن أفرد 
الأسبابهده حصر وقد المفسرين، من غيره لها يمملرق لم المفسرين بين 
فقال:سبتا عثر اني في 

القراءات.ختلاف ار 

القراءات.اتفقت ؤإن الإعراب وجوه ختلاف ا— 

الكلمة.معنى في اللغويين ختلاف، ا— 
فأكثر.معنيين بين اللقفل شتراك ا— 
والمنصوص.الخموم حتمال ا— 
والتقييد.الإطلاق حتمال ا— 

والمجاز.الحقيقة حتمال ا— 

والاستقلال.الإضمار حتمال ا— 

ؤزانية الكلمة حتمال ا— 

والتأخير.التقديم وعلى الترتيب على الكلام حمل حتمال ا— 



^هص،سم"وز•

محكما.أو منوحا الحكم يكون أن حتمال ا— 
اهرضوان لف الوعن المي. عن الممير ش الرواة ختلاف ا- 
.(لا،..ءايهم.

أرجةعليها وبني . جزى ابن ذكرها التي الأماب هي هذْ 
عنده.الترجح 

ودراالهد^ه^اه النماذج 

[.٢١٣؛_؛: ]lJوم ؤأث4 تعالى: محوله محي جزي ابن ذكر 
الديزرآ،•*ي مممفين *أي؛ تال؛ 

صنوح زمن في كفاوا ونل؛ 

المنية،محي نوح مع كان من أو ونوحل٣، آدم بين ما مومتض ونل؛ 
وجن؟عاليه ؤيدل اتمانهم، بعال ناحتالفوا يقدر: ذلك وعلى 

محاخلئواه«لا،.

(.٧٣.)ا/١٧ ايهل )١( 
(،١٨٣برثم)•للشراني الكبير وانمجم ^(، ٦٠٦برنم)بمر أبي سند ١^.: )٢( 

•ءاس ابن عن كلهم )آ/آهأ( الثور والدر 
حاتمأبي وابن (، ٦٢١)٣; سري المان وجامع (، ٢١٩)الزاد؛رنم سند انظر: )٣( 

للموطيالمثور والدر للحاكم)آ/1أه(، وايتيرك (، ١٩٨٣برقم)( ٣٧٦٨)
ماص.ابن ص كلهم ( ٤٩٦٨)

العمانبن اس عبد ونه الزار رواه (; ٣١٨)آ/الزوائد مجعع في الهثمي ينال 
ُمن•ابن دك 
بالقوي.لى صرم: ونال 

٠ناره بجرير ابن احرجها عود، مبن اه صد نراءة وعده )ا/هخا( التهيل )٤( 
(.roo)\/للزمخشري والكثا؛، (، ٦٢١٨)المان جامع انظر: 





?"viTT l
~"ج-ُِ_ا

منالتحرز وترك والنميمة، الحرام، المتا في والإلحاد الماء، الئسل 
فيوالجور أحيه، ع-رص في المرء واستطالة والغلول، البول، 

المحا(ُا/
[.٧٦]الرحمن: ذ\يه ءؤوبمهٍخ تعالى; قوله وعند 

الهلتاذسأآا.)المقري; ت جزي ابن نال 
الزدابي"ُ•دلل: 
اكJظل٤،.الدياج وقيل; 
أعجبتهافإذا الجن بلد أته العرب وتزعم عبقري، إلى منسوب وهو 

إليه(نسبته شيء 
٦[.لالأمaلار: آأبمقرإض٤< ء،أد ما ألإسن تعالى; توله وعند 

بربكغرك شيء أي معناه; وعتاب، توبيخ )هذا حزي; ابن قال 
اوكمارالعتاب; في فدخل عنه، غفالت، أو عصيته أو به كفرت حتى 

الصالحين،من الأحيان بعض في افه عن يغفل ومن اJؤمنين ومحاة 

اكهل)ا/اام_آام.)\(
حجرلأبن العالة واJءلالب ب(، للخاري اسرد الأدب في: الأنوال _، انظر 
V/لتجري المان وجامع (، ٣٣٣٩)الجعد بن لعالي والجعاJدات (، ٣٩٣٥)برقم 
(.٢٨٩٨)برقم ، ylJb]،انممحت والللأ (، ٦٤٦

)٣;سراء القرآن ومحاني (، ١٣٧/١٣)شة ابي لابن اسق انظر: الخن. قاله )٢( 
(.١٦٨/١٤والل٠رالuثورللجوءلي)(، ١٢٠

برقمللمهقي الإيمان وشب (، ٢٧٦-  ٢٧٤ fry)البيان جاح انظر: ء؛اس. ابن قاله )٣( 
المنوروالدر (، ١٧١)'\/ سرلجي اتجآن لأحكام والجامع (، ٣٤٧)( ٣٣٨)

(.١٦٨/١٤اديوطي)
لتجريالبيان وجامع (، ١٣٧/١٣)شيبة ابي لأبن انمف، انظر: مجاعد، قاله )٤( 

;١٤)لليوطي الخثور والدر (، yyyعطبة)0/لابن الوجيز اترر (، ٢٧٧;٢٢)

الأيارتم،•لأبن وعزا، ( ١٧٢)•أ/لكرطي القرآن لأحكام الجامع انظر: )٥( 



م* ٦ همخ وأد^ئ ا ف لظلا ا ب سب ا
ا===س===مستث===^^^ة\1ت

تفقال ٦[ ]الانفطار: ألخكيار؟< غيه ع؛ث جا فرأت اض. رمول أن وروى 

لجإلاهطفيا ك0 ^^٠ ،• دذرأأ وحمقه جهله غره عمرت ونال 
[.٧٢]الأحزاب: 

عاJهل٤،,المسلط الشيطان غئْ ت وقيل 
٠عليه ض ا ستر غرم وقتل• 
.^٦، الثه عفو في طمعه م، وقيل؛ 

الإنسانيغر مما منها واحد كل لأن الأقوال؛ هدْ بين تعارض ولا 
•، (١٧• • • آخرين قوتا يغر وبعضها نونا يغر بعضها أن إلا 

افهءل)؛/ه؛م(.)١( 
رواهوتال: ( ١٤٦٤)برقم ( ١٦٧)؛/والأثار الأحاديث تخريج في الزيلعي ذكره )٢( 

سلامبن القاسم عبيد ابو ورواه ومتنه، نده بالوسط يره نفوالواحدي؛ي الثعالبي 

(،١٩٢)؛/للزمخنري والكشا؛، )ه/آ؛((، عطية لأبن الوثن 1نئلر':بلسمر )٣( 
(.y\T/\o)المثور والدر )أأ/آآا(، لأترطي \م\0 لأحكام والجاهع 

(،١٩٢)٤;للزهخنري والكشاف (، ١٧٨٨٤)للطبري البيان حاهع انظر: محادة. ناله )٤( 
(.١٢٢٨٢)للقرطي الترآن لأحكام والجامع )(/ْه؛(، للغوي التريل وسالم 

عياض.بن الفضل عن حكاه ( ١٢٢٨٢)للقرطي القرآن لأحكام الجاهع انظر: )٥( 
(.٤٣٤)؛/للواحدي \ب انظر: )٦( 
)؛/0؛م(.النهل )٧( 



ّأءثطأ.هإلأه"
ئا،د٠ 

ادآوخ

الرحيحوقواعد وحوه 
تضسحرهق وأثرها المفسرين عند 

مطالب:ثلاثة ونه 

الترمات.: ظث4ألآود ا٠ 

الترحيح.وقواعد وجوه مسألة م جري ابن .وقف •  ٠
ودراستها.التطسشة الآمثالة __ ح ج ٠

٠ ٠ ٠

اضريفات

لمحرماتا0 

النيت:وقواعد الإناس، والقواعد: الأس، أصن لغة: القاعدة 
١انانأل 

١ ٢٧:  ijLiWواحيجذه ألين الصاعدين إثدثثّ تئ ؤوأن' ت التنزيل وفي 
!!.٢٦]الحل: آلصاعد.يم تى منثهر أدك تعالى؛ ونوله 

متة(رآا.ام ابء أّماطن )القواعد: الزجاج: قال 

)مأ/ههاالقرآن سانى )٢( )اا/'هآ(.)_( الرب )ا(لان 



مإب'ماتضيره في واثرما اسرين ضد الترجيح وقداعد وحوم 
'قُ_اد

الهودجعيدان تركب أسمله في معثرمحة حثنات ت الهوئج ونواعد 
• ،V

آفاقفي المعثرصه أصولها الثحانم،! )نواعد ت عبيد أبو نال 
الناء(ص.مزاءد بجت ١^؛ 

سحابةعن مأل حين . قوله تفسير معرض في الأثيرأن ابن وقال 
مايالئواعدت ^أراد ت ويراّتمخا؟، فواعدها ثرين )كنص ت فقال مرت 

٠البناء^ مواعد تشبيها ومحمل منها اعترفي 

دامجءماس
عرتدل واحد أصل والحاءI والجيم، )الراء، : فارس ابن قال 

ونيادة.رزانة 

رزن(لَا،.إذا ت راجح وهو الشي،ء رجح يقال؛ 

ر١٣٦/١اس^)قlاJ()تهذيب )١( 
منجمهر؛ ■من أحذ (، ٠١٥٧سنة)ولد الهروى، ملام بن التام مد أبو عوت  ٢٢١

ذاالنظر ينتق ورعا دتأ كان ووكح وغممر، بشني بن وعثيم الكساني، منهم• العلماء 
(.٠٢٢٤صنة)توثي والأعثال،. والأموال، الحدين،، غريب منها؛ مؤلمات له قفل، 
)٨٧(.اكديم لأبن النهرمت، (، ١٤٨)الد_، لأيي النحويض مراتب انظر: 

)م؛•ا(.الحديث غريب )■٢( 
الأثير(،)ابن — ؤيعرف؛ عادات الأبو الدين مجد الجزري، محمد بن المارك مو؛ )٤( 

مصنفاتله متى، فاتقن ءمرْ علماء حلة على تتالمذ -(، ٠٥٤٤)منة ولل. 
)أ'أ>(.منه توفي الحدبثا. غريب ثي التهاية المرصع، الأصول، جا*ع • *تها 

(.٢٥٧)•آ/٣، الرواة اناء (، ٧١/ ١٧)لياثوت الأدباء معجم انظر: 
)؛/UA(.الحديث عريب قي النهاية )٠( 
الخليبيكر ايي عن احد والأدب، اليتة، أنمت من الرازي زكريا بن قارص بن أحمد هوت )٦( 

بنوالصاحب والهمذاني، القرى، علي واحذ■ءنبم: وغيرهما، القطاني، الخن وأبي 
عامنوني والماحص. والمبممل، اللغة، مقاييس معجم • منها جليلة مؤلفات له عباد، 

(.٢١٤الدمر)٢! تيمة (، ١٠٩٣للأناري)الأيأء نزهة انظر: ■٣ه(ا )٢٩
اللغة)رجح()٦!مقاييس معجم )٧( 
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مالحتى أمله أي• الميزان؛ وأرجح 
الاصطلاح:وهم، 
حنيانهاري.جمح عر مطقة كلية محية هم، 

مهمكثيرة حزتيات على ينيق الدي الكلي، الأمر هي، وقيل: 
ْنهص.أحكامها 

اصطلاحا:والترجح 

معإلا يكون ولا لدلي}،، الأحرى على الأمارتين إحدى تقوية هو 
يقعلا فرعه لأنه الترحيح؛ انتهمر التعارمحم، اسهم، فحيث التعارض،، وحول 

وحودْر؛أ.على، مرثا إلا 

علىالدليلين أحد لتقديم طريق )إنه يقوله: الباجك، وهمرفه 
الآحر(ص.

تقوىبما الأمارة اقتران هو )الترجيح: بقوله: ، مجفلحرابن، و•همنه 

•( ١٦٥)رمح()ه/العرب ان ن)١( 
الكماللابن الممرمات (، ٤٨)؛/لاكنوي الكلأت (، ١٤٧)Jدمجاني اكريفات )٢( 

"(١٣١.)

اسم)ا/'م(.الكوي، شرح )٣( 
الجار)ا/أاأ(.لأبن الشر الكوتمب، شرح )٤( 
بغداد،ولحل المشرق، إلى رحل، الأند.لسي الباجي حلما بن ميمان بن الويل- عوت )٥( 

واحتلأناوالتجريح، اكUJير، منها; حيلة مؤلقا>ت، له عمر،، ءالما» جلة صلى وتلمذ 
.(.٠٤٧٤)سة نو؛ي وغيريا، الموطات، 

(.٥٤٥لالذ،وى)ا>ا/همْ.مير١^٠١^٠ (، ٦٥لمص)أ/؛أ.الونات، ما<ت، انظر: 
(.٢٢١)الحجاج ريمف ش المنهاج )٦( 
ولدالحنابلة، أئمة من إمام الأصولي، الفقيه المقدمي محمد بن مفلح بن محمد محوت )٧( 

والنكت،،الفرؤع : منها٠ؤلمات٠ له وغيره، تيمية ابن عن واحد .(، ٠٧٥٨)عام 
بدمشق.( ٠٧٦٣)عام تو»ي الشرعية. والآداب، 

(.١٥٢)سليمي الأرشد المقمد (، ٢٩٤)؛ا/محير لأبن والهاية البداية انظر: 



يسضذٍتسدضدذ==^=^فيثا=ءّ ٦ تفسيره فى واثرها المفسرين عتد لترجيح ا س وهوا وجوه 

متقاربة.عبارات وكلها ، معارصها(أ على به 
صرابطنهو• النرجح لقواعد الإصاني بالمركب التعريف وأما 

فيالمختلفة الأهوال من الراجح معرفة إلى بها يتوصل أغالبية وقواعد 
،.٢١٠٥١كتاب تمر 

اظث4اكاق

جزيابن موقف 
الترجيحوقواس وجوه مسألة في 

بينالخلاف أسباب عن فيه ث تحل. خاصا بابا ئقفو جزي ابن أفرد 
فيالوجوم س وحمر أنوالهم، محن بها يرجح التي والوجوه رين، المق
عشرتاسا فهي الترجيح وجوه )وأما فقال! وجها، عثر اثتي 

المرادعلى القرآن من موضع دئ فإذا ببعض، القرآن بعض فسير ت- 
•الأقوال من غيره عر ؛دللئ، القول ورجحنا عليه، حملناْ اخر بموضع 
عولناالقرآن من شيء نقير ءم عنه ورد فإذا س، الشي دين، ح- 

الصحيح.الحديث في ورد إن سئما عليه 

القائلينكثرة فإن المقرين، وأكثر الجمهور نول القول يكون ن أ— 
٠ترجيحه متضى يالقول 

كالخلفاءالصحابة؛ مجن به يفتدى من نود القول يكون ن أ— 
نينمهه االلهم .؛ اض رسول لقول عو..اس، بن اطه رعبي• الأربعة، 

.(٣)الت.س،نغكاقادلأ/

اسم)ا/أاآ(.الكوكب شرح )١( 
(.)؛/YTللحربي المرين صد الترجح قواعد )٢( 
برقمالوضوء كتاب قي الخاري واحرحه: (، ٢٣٩٧)برقم )إ/0آآ( احمد ت )٣( 

التأول(.)وصلمه نيادة: بلا ( ١٤٣)



—4ت=========ضص^==^^=====

أووالإعراب، اللغة من العرب كلام القول صحة على يدل ن أ~ 
الاشتقاق.أو التصرف، 

ماأو قبله ما عليه ؤيدل الكلام سياق القول بصحة يشهد ن أ- 
يعده.

علىدليل ذللث، فإن الذهن، إلى المتباين المعنى ذللث، يكون ن أ- 
ورجحانه.ظهورْ 

عليهايحمل أن أولى الحقيقة فإن المجاز، على الحقيقة قديم ت- 
يكونحتى استعماله كثر إذا المجاز يترجح وقد الأصوليين، عند اللمقل 
مرجوحة،والحقيقة راجحا، مجارا  ١١ؤيمى الحقيقة، من استعمالا أغلج، 

تيقدم أيهما العلماء احتالفط وقد 
ومذهبالأصل، لأنها الحقيقة؛ تقديم ، لحنيفة أبي فمذم، 

لرجحانه.الرامح المجاز تقديم يومنا أيى 
أرمح.فيكون وأبؤع أفصح المجاز يكون وقد 

لأنهأولى؛ العمومي فإن الخصوصي، على العمومي قديم ت- 
التخصيص.على دليل يدل أن إلا الأصل 

التقييد.على دليل يدل أن إلا التقييد، على الإؤللاق قديم ت- 
الإضمار.على دليل يدل أن إلا الإضمار، طى الاستقلال قديم ت- 

ستةJغاداد في وتوفي ( ٠٠٨٠نة)ّولد الأربعة، الأئمة أحد ثابت بن النعمان هو• )١( 

)X/طكان لأبن الأمان ومات (، ٣٢٥/١٣)المدادي للخف بغداد تارخ انظر: 
١٦٣.)

حنغة،أبي صاحب المندادي حسا بن \برسم بن يعقوب بومنإ ابو القاصي ؛ ٠٢٠ ٢٢١
النديملأبن الفهرست انظر: .(. ٠١٨٢)نة بها توفي أن إلى سنداي القضاء ولي 

(.١١٨٠; ممر)٠ لابن والهاية ايداية (، ٢٨٦)



^,Vlvl-تفسيره في وزيرها اسرين عند اثترحيح وهواعد وجوه 

التمدبمرعلى دليل يدل أن إلا ترتيبه، على الكلام مل ح- 
.، واكأ-حير(أ 
يتبينحلالها ومن جزي، ابن سردها الص الترجيح أوجه هي هدم 

بهاتتميز مما ذكرها التي الأوجه وهذه حيالها، سلكه الذي منهجه لنا 
علىتدل وأنها يره، نفيدي بين قدمها التي العلمية المقدمة هذه 

•التفسير حقل في الجادة اهمته م

تمسيرهلأثناء تطيقها أحيائا أغفل فد هلفؤ كان ؤإن 

اهت4أمح

ودراستهاالتطبيقية النماذج بعض 

متئغزلا أو ام ؤؤو1؛نفن تعالى: قوله عن،• هقهؤ جزي ابن ذكر 
[.1٨٠^; ]ي 

معنيين:)يحتمل فقال: 

إنومساه: الشرط ومعناه: أمنا، لففله يكون أن أحدهما: 
سورةفي جاء كما لهم، الله يغفر لن لهم تستغفر لم أو لهم استغفرت 

المنافقين.

ؤإنفاستغفر، ثشت، إن قال: كأنه تخييرا، يكون أن والأخر: 
لقولأر-ح وطا لهم، يغفر لا أنه اممه أعلمه ثم لهم، تستغفر فلا نشى 

يامحرت®حيريي الئه ُإة ه: اممه رسول 

اكهل)ا/'راآ(.)ا(
(.Aio/y)التمر يي ومنهجه جزى ابن راجح؛ )٢( 
علىالصلاة من يكر0 محا باب الجنائز، كتاب صحيحه في البخاري أخرجه! الحديث )٣( 

(.١٣٦٦)برقم للمشركين والامتغفار الماشن 
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اهنهاك وند أتي بن الد عبد على أتملي عمرت نال حين وذلك 
.٢١١عليه(الصلاة عن 

[.١٥نعود: نؤييهاه آلوتا ألموء ؤنيئ تحال• قوله عند وكيلك 
يريدونولا الدنيا يريدون الذين الكفار في نزلت )الأبة نال: 

٠،٢^١٠٠يصدقون لا هم إذ الأحر؛، 

بأعمالهميريدون الذ*بن المؤمنين من الربا أهمل ل نزلت ونيل• 
الدينوالمجاهد والمنفق، القارئ، في الحديث، ني ورد حجما الدنيا، 
اثن*لم.^ ثنر من أوو اإ؛هم ذللث،؛ لهم مال أن أرادوا 

نصدفإنما للقرآن، المنانضض اتكفارأ٤، ذكر لتقديم أرجح والأول 
الآةأوكلث،\ْ،.بهدْ

شكفهلوَةامإ ءفمةا آقي( تعالى! نوله عند وكذللث، 
٢[.]الحجر: 

محيذلك إن )قيل: حزي: ابن قال 

(.n\/y)'للأترطي القرآن لأحكام الجامع ا>: )آ/أها(. النهل )١( 
اكحاك.ثاد:اكهل)آ/اها(:)٢( 

الهمانني.ماني المحاص وامحارء (، ٣٥٠- )آا/بمأم سري المان جاع ام: 
(.٣٣٥)م/

والسمعةللرياء ناتل من باب، الإمارة، كتابر صحيحه، لي ملم احرحه؛ الحديثه )٣( 
(.١٩٠٥)برغم المار اسحق 

ساقي ١٤٧^تعالى• قوله ومثله واكمٍل•، الإءللأق باب، من أته بملهّ والن.ي ، ٤١
إجابةعن حم ظابرء فهزا [ ١٨٦ت ]القرة دئازه ادا ألدغ فيثظ؛^٠ ئية مإؤ يا 
إنايي قم;• ثا >قةثق، تعالى: لقوله كدلمث، ولمس حال،، كل على داث داع م، 
(.A-[/\y)سرض المآن لأحكام الجامع راجع: [، ٤١الأنمام: ]م 

)ما/اا<ا(.المهل )٥( 
)مار؛ا(.للماوردى والموز والمكتؤ (، r-yy/yسة)لابن الوجم ادحري ا؛فلر: ( ٦١



م" ٦"" تضيره فى ترها ١٠المفسرين عند الترجيم وقواعد وجوه 

ر؛ل:تياشاِت.

الأرجحهو وهدا النار، من المسلمين ة عصا تمج إذأ وقيل* 
ذلك(لا،.ني روى لحديث 

.٣[ ]الحديد: وأإآب)أنج ثإقلنؤز إمحر أ'لأرث ^٠^ • تعالى نوله عند وكذلك 
عاليالدالة والراهن الأدلة ليمول الظاهر )اي: حزى: ابن غال 

إلىالعقول مل لا الذي ^ ٠٧١أو الأمار، تدركه لا الذي اياطن 
ذاته.كنه معرفة 

علىقولك: من فهو شيء، كل على العالي الظاهر: وفيل: 
باطنه،علم آي: شيء؛ كل بعلن الذي والباطن عليه، ^^، إذا الشيء: 
/(٢)وأرجح(لآ،.أظهر والأول 

ا.؛إليه الشاي والحديث )آا/ا<آ-آ(، اكهيل  الأوسطالمعجم ني الطبراني حرحه؛ اه 

تتدير،هفارا ر رو ِ•■يير ^؛و- *• 53•7 د—ئ- ر• ٢ - ■ص -ب و -• ،- 
مردُيهلابن سنه وزاد ( ٩٢)؛/المنثور اللر غي الوطي وذكر آء• ]الصم• 

الأوسطفي العلبراني رواه (: ٣٧٩ا/)• المجمع ني الهيثمي وفال إسنادْ، وصحح 
ثمة.وبجو الصيرفي سام غير المحح رجال ورجاله 

(.٣٢٥- XTl/i)محير لأبن القرآن شبر اتئلر: (. ١٨٢)إ/المهيل )٢( 









ه.,ا

'ي ' 

وءق؛لآزئل ،

تمسيرهق وأقره الإعراب أوحه 

*طالب:ثلاثة وفٌ 

الوضوع.وأصية التريفات : ص\لآزل ا٠ 
الأعراب.أوب، مالة ش جزي اين *وقف : ظثث(اممفى ا٠ 
ويراصما.اكطسقية الآ*ثالة بمص جح لظث4أصأ ا٠ 

١لموضوعوأهمية التعرسمات، 

الممريفات:ولا: أ٠ 
والإبانة.الإنماح، لغة: الأعراب 

أ؛انلا،.أي: لسانه محه أعرب يقال: 
عيهاالداحلأ العوامل لاختلاف المم؛ أواخر تغيير واصطلاخا: 

نقوير'\و]و ط\ 
حتىنمها ني اللغن عن والبمد كلماته صبظ هو القرآن: ؤإعراب 

الصحيحمعناها يْلهر 

ا>)١( 
انم)٢( 
ا>)٣( 

المط)عرب(القامس الرب)عرب()ا،/ا'أا(، لأن 
(.٦١مالك)ا/ ابن المن مال الأشموثي ثرح 

(.١١الردعي)ص( لمهاد ومناهجه القسر أصول *ي بحوث 



pjtT  I'محم"سماوز
تو}؛]\'^==^==ذك^^===—===

الوصؤع.'آعمية انيا.' ث0 
الألسنصلاح به إذ منزلة، وأعلاها العرسة علوم أهم النحو 

وكفىطريقه، من إلا رسوله. ونئة اممه كتاب لفهم يتولج ولا ؤإصلاحها، 
العلومدارسو يتقماها التي الغاية هو والسنة الكتاب نهم إذ أهمية، بهذا 

ونلشرف أي شرف هذا وفي أنواعها، اختلاف على والإملامية اليربية 
مهْالة(لا،.أوبهيمة ممثلة صورة هوإلا هل اللسان، إلا ان الأن)U قيل: 

ومناللسان، بقواعد إلا بيان ولا بالبيان، إلا اللسان يقام ولا 
قواعده،وفق القرآن نزول قدره ورفع العربية علم أهمية على الدلائل 

٢[.م؛اادا ؤهث القائلين• أصدق وهو تحالى فقال 
محردثم>لسان ؤهندا أنتصئ إيه قحدميى آلى ؤإثا>ش ال! وق

[.١٠٣ل\سم: 

مرادفاتها.ْبن وهو اللغة، الأية: قى باللسان والمراد 

وأمنىالحلية المراتب أعلى من تشرش عربثا القرآن إنزال وفى 
العربيةلعلم المناقب 

جزيابن موقف 

الأعراباوجه مسالة في 

فيلكه ميالذي المنهج على يره نفمقدمة في جزي ابن نص 
منصفحة كل في بارزا اهتماما يه واهتم القرآن إعراب 

وبهجة(، ١٧٠/ )ا للجاحظ والتسن البيان ني كما صفوان بن حالي إلى هدا ينسب )١( 
ي.00)\إالر صد لابن المجالس 

سلوشالغمة الصعقة انظر: )٢( 



-؛م' ٦ تفسيره فى وأضه ب ^١ ١٢١أوبه 
غ==ق=سض=س=^====^ص=

متاقشتهمْع كتابه في الشأن هدا ألمة أعلام أسماء ترددت كما صفحاته، 
أحرى.مرة أهوالهم بحكاية والاكتفاء أحيائا، 

بدفلا النحو )وأما بقوله! هل.ا منهجه ظه حري ابن لحص وقد 
معرفةإلى فيحتاج العرب بلسان نزل القرآن فإن معرفته، من ر للمق

تقمن إلى م ينقوالئحو اللسان، 
المركب.اتكلأم أحكام وهي الإعراب، عوامل ت أحدهما 
وقدتركيبها، قبل من الكلمات أحكام ت وهي الصرف، ت والأخر 

المشكلمن إليه يحتاج ما القرآن إعراب من الكتاب هدا في ذكرنا 
ولمباختلافه، المعنى يختلفإ ما أو المعنى فهم يفيد ما أو والمختلف، 

إلاإليه يحتاج لا الذي المهل الإعراب من ذلك سوى لما نتعرض 
،.كأيرة(ر فائدة بغير يهلول ذللث، فإن المبتدئ، 

وقدالقرآن، إعراب في حزي ابن عليه صار الذي النهج هو ذلك 
١ه نفعلى شرمله بما كتابه في التزم 

ودراستهاالننملبيصه اثنماذج بعهس 

مايثمل أثث للي ؤ'كث تعالى! قوله عند حزي ابن ذكر 
'أ[لإممران؛ ]آل 

فيجب،حبره؛ أو بالابتداء، مرفؤع واسم . .).
٠معه وصله 

هذاعلى ؤيحتمل يشاء، ما الله يفعل الخبر! وقيل! 
وجهين؛

اكه؛ل)ل/\<؛(.)١( 



'٦٦^٢—

[.٤٠يمران; زآل ءؤس_له فاعل من الحال موصع يكون؛ي أن ت أحدهما 
الأمرت مديره محذوف، مبتدأ حبر موضع ني يكون أن رالآحرث 

ظذك(ذ.١^١ أو كدك، 
آل،كدبمهنن إئمر إةل]إ،تآ سا ئمل من ؤ،ايأ تعالىI نوله وعند 

[.٠٩]الأثء: 

منفرجعوا ث تفديرْ محذوف، قبله ساه تل »_ )^٠١^! نال! 
هذا(فعل من ! فقالوامكسورة الأصنام فرأوا عيدهم 

إبر؛بي،ريمأيكم تعالى! قوله عنل. إليه أشار ما ذللث، ومن 
[.٧٨لاو>ج: 

ملةبالدين أعني يرم! تمل. مقمر بمحل )انتمسب، قال! 
،.إبرا٠يم١٤ملة التزموا أو إبراهيم، 

قال!كأنه الكاف، حالف تقدير على انتصب الفراء! وقال 
كلةأْ؛

وسعقال،! كأنه تقوم، ما بمضمون انتم، ،! الزمأصّريأ وقال 

)>/A؛Y(.ايهل )١( 
المرنانمر (، ٤٥١)T/ الممط البحر ، CVi/r)يطة لأبن الوحٍز السرد انظر: )٢( 

(.١٧٤/٨والJراJمرنس)(، اشانس؛ري)ص٤٣١انظر: اكه؛ل)"ا/مآه(. )٣( 
)صاهْ(.لسري المحان (، TOU/T)لازحاج القرآن معاني انظر: )٤( 
(.٢٣١)Y/القرآن معاني )٠( 
الأدب،علامة ر، مغإّام الزمخشري، الخوارزمي محمد بن عمر بن محمود هو٠ )٦( 

بنمضر وأم الطر' ين الخعلاب أبي عن أحذ (، jkiYU)عام ولل. العرب، ونسابة 
توثيسير، التفني والكشاف البلاعة، أصاس مها: المؤلماث،؛ من عيد له ممور، 

(.jkOTA)عام 
(.١٥١ AOللذهي الملأء أعلام ّير )ه/لأا"ا(، الأعيان وفيات انظر: 



|———■■متفسيره ذي و\حوه الإءراب 
===—=^=====^^^^^محح=

يكنلم ت محيل فإن المضاف، حذف ثم إبراهيم، أبيكم ملة توسعة عليكم 
أباوكان . اه لرسول أب أنه فالجواب؛ كلهم؟ للمسالمين أبا إبراهيم 
أولأدْلا،.حكم في الرسول أمة لأن لأمنه؛ 

أبوهو أمهاتهم ^وأزواجه نركأرى ولذلك 
[.١٣]انمف؛ راا>ء،ه ُ؛؛ح أؤ ئ نحر محأ؛ا ؤُلمك، تعار• نوله وعند 
مقمر،ابتداء حجر أنه على أحرى ارتقع ءم؛؛ايم ت قال 

مضمر،بفعل مفعول أنه على انتصبا أو ، أحرى نعمة ولكم ت تقديره 
•، أحرى(ل ؤيمنحكم ت تقديره 

أنمنفها نيصقز مئ ئ آس أد0 يمت تعالى• نوله وعند 
[.٣٧. ٣٦]اش: يثام . وآلآ>ناؤ، ألثدؤ بما ثن مج 

عروأما ابء، بكسر القراءة على بمج< فاعل )>ةايج قال: 
،.الأول(أعليه يدل مضمر بفعل مرمع فهو بالفتع قراءة 

الحسبروز الأعرابي النحوي الجانب في تمكنه مدى ؤيفلهر 
٥I^، ومن تميره، حلال من لديه التقدي 

وأزل رما آلتهن آفام، ؤث1ثون تعالى: قوله عند )ما( عراب إ- 
محلانلها الأية في )ما( بان حزي ابن بين فقد [ ١٠٢لاوقرْ; الملط؛نه 

الثانيالإعراب ورد )الحر(، كلمة عر مسلوقة أو افية، الإعراب: من 
)الذي(؛مح.تى معهلوفةكانت، ؤإن الأية، آجر نرده ذللت، أن )إلا بقوله: 

الكثؤاف)ماأ(.)١( 
الشواذالقراءات مختمر ني حالؤيه ابن وذكرعا ه،، أبي ممحف ني التراءة وعاوْ )٢( 

القرآنومعاني (، ٣٣٥)Y/لأفراء القرآن ساني انفلر: عود. مابن عن ( )ص٩٣١
(.0٣٧٠إ ءءل؛ن لأبن الوجيز والسرد (، ٣٦٨٣)للحاص 

اك؛انللكرى)صاآآ(.ا،ثلر:)٤( (. ٨٩.اكهل)م٨٨ )٣( 
(.١٢٧/٣)المهل )٦( (. YYT)(/ايهل )٥( 



ا~مح.ُ_!

أولعبادْ اش من ابتلاء حر المن صرب عليهما أنزل أنهما ت فالمعنى 
.، زيحذر(أليعرف 

َقتاآييام ءأبمًقم آجب  ٢٣١٠^،١٤^١ ت تعالى فوله عند و- 
لال؛نرة;ممثوكُياه ١^١^١ ينموف تلكإ ملخكم ين ألن؛رى مثر كبب 

١٨٤- ١٨٣.]

أوبالصيام، )منصوب ^١^١^! كالمة إعراب في حزي ابن قال 
،.-ءؤثنمو0ه(ر ؛انتصابه ؤسعد بمحذوف، 
وهوبالصيام إما منصوبة ؤأتا،اه كلمة أن حزي ابن بين نفد 

بأنهالثالث، القول ورد أياما، صوموا ت تقديره محذوف بفعل ؤإما مصدر، 
التقوىبأن يقال أن يصح لا إذ [ ١٨٧]البقرة: على منصوب 

فقهل.معدودات، أيام في تكون 

ادهل)ا/مأار)١( 
المهل)٢( 



•s■

دوئ،■

لومخق\لث\ق

تفسرهق وأثرها اللغة مقرئات 

uJlta•،ثلاثة وم4 

الموصهمع.وأهمية اكريفات I ا.لغثتيألآظ ٠
اللتة.•مردات مالة م جزي ابن *وقف * فثث<ئق ا٠ 
ويرامتها.اكلسمية الأ،ظة بعض جع ظث4ألأاإف: ا٠ 

اظث4ألآول
لوصؤعا وأه^<اة 

الممريفات:ولا: أ٠ 
إذالغا من لغوة وأصلها ، رتكالمت أي; لغوت؛ من فعلة ت اللغة 

لغاتوفل: بن؛ مش لثى وجمعها 
آي:بها؛ يلعوف التي لغتهم هذه والنئلق، الئس والالغة: 

أصوائها.الهلير: ولئوى ينطقون، 
قومكل بها يعبر )أصرات ت بقوله ابن عإفها واصطلاحا: 

 )١(jU  (. ٣٣•)لض()آا/ الرب )تهذيب )٢/A()(.١٧٣الأنة)لغا
سال.ْ)لغو(.لأبن المحكم )٣( 
بالنحو،وأعلمهم الأدب، أهل -حلّاق من النحوي الغتح أبو جني، بن ءث»-ان هو؛ )٤( 



^^^لصإسر'صمحماوز•٦;-'ء 
=ق-,تا^^^====^ص=^=ً==

أغراصهم(رآ/عن 
وعنالمسميات، عن بها يعبر )ألفافل ت بقوله حزم ابن وعرفها 

لخهم(ص.أمت ولكل إفهامها، الراد العاتي 
 jjL^ عليهالمتعارف، في اللغة أن )اعلم بقوله: خلدوزل؛، ابن

أنبد فلا لساني فعل العبارة وتلك، مقموده، عن المتكالم عبارة هي 
أمةكل في وهو اللسان، وهو لها الفاعل العضو في ممثر0 ملكة تصير 

،.اصطلأحهم(أ ب، ؛ح
؛البحث، بهيا الراد فيكون وعليه 

القرآنفي الموجودة العربية اللغة كلمات جمع معاني معرفة 
■الكريم 

الموصؤع؛أهمية انيا: ثء 
وجعلهابلسانها، القرآن أنزل حين الحرب، لغة محير تعالى الله رفر 

كتابه.ببقاء البقاء لها وكب لفهمه، البابؤ 

منمتعلق كئ على واجب، الحري، بلغة العلم )إن فارس: ابن نال 

الإعراب،،صناعة ومر كالخمامحن، كثيرة له النارّي، علي أبي على تلمذ ت —
ببالوءاةلاووطي)؟/آاما(.انظر: )Y؟_. بغدادّة نوني وغ؛رئ. والمْب،، 

)ا/أم(.الخمانص )١( 
المكلم،١^>^ الأصولي، العالم محمد أبو حزم، بن معيد بن أحد بن علي *و: )٢( 

والإحكام،المحلى، منها: جليلة مرلفامتؤ له للعالم، وتفرغ ؛تركها، ونيراكان 
)ص«*آ؛(.الكن بب انظر: (. ٠٤٥٦)سة نوش الإجماع- ومات-ح 

(.oy)\إ الأحكام أصول في الإحكام انظر: )٣( 
التاليخفي كتابه اشتهر؛مقا،مة وقاض، مؤرخ خلدون بن محمد بن الرحمن عبد عو: )٤( 

(.٣٣•)T/ للزركالي الأعلام انظر: »انمر«. المس 
)صأأه(.اوما.ة >ه( 



ءتفسيره فى وأترما اللغة مفردات 
= ٢٦١==^^^==ئ===^=====^======؛ل 

L®همُ 

وذلكعنه، منهم بأحد غناء لا حتى ست؛ والفتنا والسنة بالقرآن العلم 
مامعرية أراد فمن عربي؛، . اممه ورسول العرب، بلغة نازل القرآن أن 
نقلمأو غريبة؛ كلمة كئ من . اف رسول نئة يي وما اش كتاب يي 

بدا(رباللغة العلم من يجد لم عجيب، 
وندبعاليها، أثنى وتعالى بارك اشّ أن أهميتها في يزيد ومما 

جنته،أهل بها وأكرم لكلامه، واصطفاها عباده، على بها وامتن إليها، 
ئه ٠١آلمنءاق عل؛؛ لؤر الامتنان: معرض في تعالى فقال 

-١ ]رحش: آكازه هنئ لو الإشنن 
الآيارت،،جمح في يستخدم الذي الوحيد الحلم هو المفردات وعلم 

يمكنلا إذ الكلمة، معتى معرفة إلى حاجة وفيها إلا القرآن في آية من فما 
كلماتها.معنى بمعرفة إلا الأية معنى معرفة 

اظثإث،مح

جزيابن موقف 
اللغةمقرئات مسألة في 

فيذكر ؛مقدمتين، يره نفيدي بين ه حزي ابن الإمام قدم 
التيللألفافل الثانية المقدمة وأفرد التفسير، وأصول القرآن، علوم الأولى 

خاصكتاب كأنها صارت يحين، معانيها فبثن القرآن، في دورانها يكثر 
اللغة،غرس، من المواد مئات من عليه احتوت لما القرآن ألفافل بمفردات 

فواتي،لثلاث المقدمة هده في الكلمات هذه جمع أنه جزى ابن وذكر 

)ص'ه(. oJJiنقه ش الماحي )١( 
(.)»_rriللشترض الإعراب لقائل عر الأزب ي يظر: )٢( 



—صمحي\_ا 

أسهلوجمعها متفرقة، القرآن في ونمت، فإنها للحفظ، يرها فن. 
.لحففلها

التفسير.لمعاني الجامعة كالأصول الباب، هدا يكون ل— 
منمواصعها في ذكرها عن سا لذكرها لنمي لاختصار، ا- 
إلىللحاجة يمضها على نبهتا وربما بتكرارها، التهلويل حوف، القرآن 

نفيريجد لم فمن المعجم، حروفا على الكتابط هدا في ورتبتاها ، ذللث، 
الباب،لا،.هوا في فلينظر القرآن من موضحها في كلمة 

ودراسهاالتطسمية النماذج بيض 
ماعلى علاوة يره نفأثناء لها عرض الذي الباب، هذا أمثلة ومن 

•منها ، ءد0 مواطن قي إليه أسار ما الرصينة المقدمة هذه في ذكر 
ومنه؛الأجرة، وبمعنى توابج، )أجرت 

[.٢٦]القصص: ءؤ^سممإنهه 

[.٢٧]القصص: ت_اجرذ،ه أن وؤءلأ 
٦[.: ]التوة ءل؛رءه أسنجاة ؤ وأما 

[.٣١]الأحناف: ٧ ^؛١^، نذ 
•[ ٢٢]الجن؛ آثوه بن ؛بتجؤ، ؤلوأ 

[.٨٨]المنمون: محتار ولا ,محي ؤو؛وو 
التأمين(ر! الجوار؛من كله فذلك، 

)ا/ه؛(.المهل )١( 
)صهأ(.)أحر( القرآن غرب المقرئات؛ي اظر: (. ٤٦- >ا/هأ المهل )٢( 



م1~مآب' تفسيره في وأيرما ل1غة ا مفردات 

أيصا:ذكره ومما 

مطالما،التصديق الالغةت ني والإيمان صدق، أي! إيمانا؛ )آمن 
الاحر.واليوم ورماله وكتبه وملائكته باق الممديق الشؤع وفي 

اللهاسم والمؤمن الأمور، بهدم المصدق ت الثؤع في والمزمن! 
لفه.الممحدق أي: تعالى؛ 

عذابه.س أولياءه يزمن أي: الأمن؛ من إنه وقيل: 
وأمنالخوف، صد وأمانة: أمجنا الميم وكر الهمزة بقهر وأمن 

التأمين(أا،امن غيره وأئن الأمانة من 
أيصا:النماذج ومن 

بعولة.وجمعه المرأة، زوج معنيان: له )بعل• 
الرب: أيصاوالبعل وقيل: 

[(١٢٥]المافات: بملاه ؤآا؛لءول ومنه صنم اسم وقيل• 
جري•ابن ونال 

الحضور.من بالضاد )حصن: 

[.١٦]اروم؛ جخنتححخبه ومنه: 
[.٢٨تااش.رت تحمحره 

■٢[يعق عنلآ* َكار، ^^؛١ ومنه المح، مجن وبالظاء: 
[.٣١]١^: إصهوه 

(.٤١)امن()ص؟ للجتاني القلوب نزمة انظر؛ اكهيل)ا/أإ(. )١( 
يردلأبن والجمهرة (، ١٧٢)Y/مدة لأبي ١^ مجاز انظر: )ا/هأ(. المهل )٢( 



ا—'ء
=قح===^===^^=====^^^

ءتذط؟<كال ;ه عذاب ^٤ ت ومنه الخوف وهو الحذر من وبالذال 
لإه[(لا،.]الإسراء: 

جذي■'ابن وقال 
عنءؤودتثلوأ1ى ت الحساة يها التي النفس ت معان أربعة له )روح• 

[.٨٥]الإسراء؛ ^^ ١١١
٢[.]الحل: \}يه آتهتك؛ ت والوحي 

[.١٩٣]الثعراء: آمحي؛قه الئ د ^^1، وجمّيل* 
٤[.]القدر: والر؛حيم ^^٠ ت عظيم ومالك 
الرزق.والريحان: طيبة، رائحة الراء: بفتح وروح 
،.لالمعروف الشجر وثيل: 

-)ص١٤٢ )حضر( يانراغب القرآن >؛_، لي اسردات انظر: >ا/'آه(. التسهيل )١( 

:'ص
يعدما(.وما ؛ )»_oAنية لابن القرآن ثكل تأؤيل انظر: 



د

للص

تفسعرهق وأثره ال1صريض علم 

مطالب:ثلاثة وب 

الموصؤع.وأهب التريقات ت .ظثتي\لآظ ا٠ 
التصرف.عالم مسالة م جذي ابن مؤنق ت ظثث٠آك١ق ٠١ 
ودراستها.اكلييقية الأمثلة يعص جح ظثل4آلأافيلت ا٠ 

٠ ٠ ٠

الموضوعواهمية التعريفات 

اكرماتثهأولأ:
ماء.عللموالفاء، والراء، )الماد، فارس! ابن يال لغة! النصرمف، 

إدا! وامّزهواصنثا الموم صّزمت، ذللئ،! من الشيء؛ رنير على ل ين بابه 
مخنوا(لأ،.زجنتهب 

يقرئهصن3ه وحهه، عن الشيء رد )١١^٠!،! العرب،! لسان وني 
.عنه(لآ، صزثها ت الشيء عن منه وصارف فادصنف1،، ضو'و\ 

التيالكلم أبنية أحوال، بها يعزف بأصول علم )هو واصطلاحا! 
كلهاحروفها التي الواحال.ة الكلمة إلى تأتي، أن لهو بإعراب، ليت 

(.YiTالرب)،/؛•زن )٢( (. ٣٤٢اسة)مرق()٣;ماسي سم 





/؟'' زآ رتفسيره غي وأيره التصريف عالم 

_I،JL  تنمين إلى م ينق)والنحو
المركب.الكلام أحكام وهي الإعراب، عوامل ت أحدهما 
تركيبها(.نل الكلمات أحكام وص التصريف، ت والاحر 

يرهنفأثناء التمريف عالم من حملة ؛٤٤،^ جزي ابن نثر وند 
تترجحالتي المرجحات من والتحويه اللغوية الل،لألة جعل كما للايات، 

معرضفي جزى ابن يقول إذ الأحر، العض على الأنوال بعض ؛ها 
لغةالمن العرب كلام القول صحة على يدل أن . . ). •' كلامه 

والاشتقاق(.التصريف أو والإعراب، 

يرجحأحياما الواحدة، الأية في أقوال عدة جزى ابن ذكر كما 
ردهايأحرى ومرة تيلتؤ، التي الأحرى الأنوال رد ؤيالأول القول 

آحر.على وجه ترجح إلى الإشارة دون 

اظث4آقلق

ودراستهااثتطبيقية النماذج __ 

إزغك ناد ؤثإذ تعالى: نوله عند ه جزى ابن ذكر 
الأيةفى الواردة الملائكة كلمة وزل [ ٣٠]الئدة: ■؛^٤^ ص ي ظ 

فالميمفقيل: وزنه، في واحتلف مللت،، جمع )الملائكة( فقال: 
مفاعله.هدا على ملائكة ووزن أصلية، 

مآلكووزنه ننعل، فوزنه الرسالة، وهي الألوكة، من هي وقيل: 
وأحرتقليت نم منّاءالة هذا على ملائكة ووزن الهمزة، حذفتا تم 

وذلك،مفاعله، نمار الهمزة 

)ا/ا"اا(.الخيل )١( 



جملصنأسُ'سماوز•م ى
ا~في...__

أثتإن ثحيم ألمأتكت وذ تعالى! قوله عند أيصا وأثار 
هونيل' )ؤآلنسغه فقال! [ ٤٥ممران: ت[ل أتثسغه أسمت تته يكلمن يبث/لب 
شل•فوزنه الأرض، في ماح من مشتق 

ؤإنمانعيل، فوزنه بالبركة، مح لأنه مسح؛ من الأكثرون؛ وقال 
غيرمن يولد بأنه إعلانا إليها به لينلمريم والخaلاب مريم بن عيس نال 

والو(لا/
ذىمحقل ■تإتتا مائيا ألرنث> جق تعالى: نوله محي وكذلك 

1ؤخيئئثآ ثثثق ما إلا .^^4^ عثه؛ر -^^٠١ وآتثو آليم وينح هلإ 
[.١٤٦]١^٢: تاإ..ه آثأث أوث الواكآ 

JU : الماعر.هي: )ق
وواحدالعلن، في يتحرى مما ونحوهما والحثوة المصانين وقيل: 

كصحيمةفعائل هذا على حوايا فوزن قعيلة، رزن على حوية حوايا 
وصحاف.

فواعلهذا على فحوايا فاعلة، وزن على حاؤية واحدها وقيل: 
•(• • ومحوارب كمحاربة 

[:٥٠]الموعنوزث وم،ينحيم همإر ؤدامب< تعالى: نوله عند وقال 

فيهايمكن يعلة بأنها فمعناه: الأرضى، من الممتوي )القرار: 

وتحمقاتبحوث صمن )صم^٥( المعرى العلاء لأبى الملائكة رمحالة نظر: ا —

وذكر)ص*اآا(، الهائم لابن القرآن غريب يي التيان انظر: (. ٢٥•'اكهيل'ُ)ا/ )١( 
شرحهفي اشتقاقه في قولا ين حمذي انه )مح( مائة القاموس في الفيروزايادي 

الأنوار.مثّارق على وشرحه البخاري صحح على 
)صس.شة لاين القرآن مِب تنبر انظر: )٢( 
)ا//هه(.لتجري اليان جاح انظر: اكهل)أ/ه؛(. )٣( 



ج• I——— تفسيره فى وأثره اثتمريف علم 
=ضسضض====^===ًي.مم=

الماءوالعين! والصوب، الثمار هنا القرار إن ونيل• والغرامة، الحرث 
الجاري•

هذاعلى فالميم كثر، إذا الماء معن قولك! من مشتق إنه ت فقيل 
•، ُملأ وزنه أصلية 

«فعول(لأأ،.ووزنه زائدة فالميم العين، من مشتق إنه ن وقيل 
[•٣٧تالمعارجت ؛تيذه أ؛ةافي لم آيثن م تعار؛ نوله وعند 
بتخفيف،عر؛ جمع وهو شتى، جماعالتا أي؛ )ؤ؛تينه؛ نال! 

عنزة.وأصله الزاي، 
منعوصا والون بالواو وجمعتا لأمها، حذفتا ثم عزهة ت وقيل 

الحاووفة(ص.اللام 
أرلدانمحتد وما َةميم إن سمث ^^-١ ت تعالى نوله عند وقال 

[:١٧ثتاه 

العلفلوهو وليد، جمع الولدان [ ٣٧تالم-ذمل• يياه آأؤل،ن )ؤبممن 
الفاء،بضم لعل ووزنه أشيب، ■جمع الشين بكر والشين، المغير، 
الاء(لن.لأجل وكرّت، 

.jUJLن.ئي ص حكا، )أ/أا"أ(، للحاس امآن ساتي انظر: )١( 
Xi<{/\o)لاقرطي ي لأحكام الجاح انظر: )م\ه. المهل )٢( 
(.٢٧٤)أ/اشهل )٣( 

لاقرطي)اآ/آأآ(.القرآن لأحكام والجامع (، ٠١٠/٣٥vج٠عاuنسرسي)انظر: 
(.٥٢٧/١)• الخلي للمن انمون الدر انظر: )أ/أهآ(. الخبل )٤( 



هىذمح:>ساوز'7مآ\م ,ا
تفرُ_ا

لوكق(وخ

دمسحرهق وأثرها والملأفة الفصاحة 

مطالب;ثلاثة وفيه 

•الموصهمع وأهمية التربمات ت  ٠
والثلاغة.الفصاحة مالة ش جزي ابن ،وص :  ٠
ودرامتها.اكيقية الأمثلة بعض حهع ت فلتقأفائق ا٠ 

٠ ٠ ٠

اظث4ألآزد
الموضوعوأهمية التمربمات 

اكرمات:0أولأ:
السان.لغة: الفصاحة 

ولصح.وفصاح ثصحاء قوم بن قمسح فهو قصاحه، الوحن قصح 
أي:فصح؛ ولسان بليغ، ت أي نميح؛ وكلام نميح رجل تقود؛ 

ظلق•

بالفصاحة.تكالم وأهصح 
وئقصحIالوجذ وقصح وكتمه، بينه إذا إنماحا الشيء عن وأضح 

،.نما^١١ظزsائ اليان غزبئ كان إذا 

)نمح()صآ"آاالمحيط القاعوس (، ٢٩٨/١)نحح()• المب لسان )١( 



تفسيرههي وأيرما والبلاغة الفصاحة 
ام ؛٥٦■ 

الفهم،إلى المادرة \}ظ\ي المة الألفاظ عن همارة واصطلاخا: 
حسنها.لمكان والشعراء الكتاب بين الامتنعمال والمأنوسة؛ي 

الكاتبيعتبر حسبما والمتكالم والكلام للكالمة وصما تقع وهي، 
أحواتهالمسبوكة«ع أو وحدها اللفظة 

وبلغتهاإليها، انتهيت إذا الغايهت ناشئ، نولهم: من ت لغة راليلاغة 
غترى•

ثمهاة.الشيء: وملغ 
غايته.إلى الانتهاء ت الشيء فى والمبالغة 

امعالمسنلب إلى المعنى تنهى لأنها بلاغة البلاغة ميت، ف
)٢(

دالإ■٠ه

إلىالبلؤغ هى )البلاغة بقوله: المعتزأم ابن ^٠٠١ واصعللاحا: 
;صلمنالكلأم(لأ،.الّنىولأا
وذف0ذالمقمود عن التعبير على بها يغثدر )نلكه هي،• لقيل 

فصيح(

علىالكلام سياق، نهى البلاغة )وأما بقوله: هؤ جزتم، ابن وعوقها 
والتعظيمالتهويل ومن والإطناب، الإيجاز من والممال الحاد يقتضيه ما 

يهز؛حيث، ذللئ،، وثبه والإشارة، والكناية التصريح ومن والتحقير، 

)صا-ا(.للهاشس ايلأئ جوار )صا<ْ(، للخغاجي المنامة م انفلر: )١( 
)ص؛آ"ا(.)باغ( المحط القاموص )٢( 

)ص'مآا(.للمكري الصناعتن محاب اظر: 
ستةولد العباس، بتي حلفاء أحد العباص أبو باه المعتز الخليفة ابن اش عبد محوت )٣( 

وتراثه.المعتز ابن انظر؛ ه(. ٢٩٦)ستة وقتل أشهر بضعة الخلافة وتول -( ٠٢٤٩)
ب(.اس )٤( 
(.٢١٠المكي)ا/ لأبن الأفراح روس )٠( 



مسلصؤسم>سمم>ول•ا~ّه 
=مح\حا=========^==د=

يكاد(أو المراد إلى السا،ع ؤيقود القلوب، ني ويؤثر النفوس، 
أصافواأنهم غير البلاغت علهاء يه عرفها ما •ع يتفق التعريف وهذا 

الفصاحة.قد ذلك إلى 

معالحال، لشضى ءءلاض الكلام في )والبلاغة ،: القزوينى١٢قال 
ضام(ص.

الموصؤعأهمية انيا! ث0 
ثتاؤْجز' باض المعرفة بعد يالتحففل وأولاها بالتعالم العلوم أحق إن 

تعالىاض كتاب إعجاز يعرف به الذي الفصاحة، ومعرفة البلاغة علم 
الفصاحةوبمعرفة البلاغة عالم بمعرفة الإنسان أحل ؤإذا بالحق، المامحيق 

التأليفحن من به اض حمه ما جهة من القران بإعجاز عالمه يع لم 
اللهليف،والاحتمار البائح الإيجاز من به حلاه وما التركيب، وبراعة 
وحزالتهاكلمه مهولة مع الطلاوة رونق من وحلله الحلاوة، من وصمنه 

عنهاالخلمحا عجز التي محامنه من ذللت، غير إلى وسلامتها، وعذوبتها 
•مها عقولهم وتحيرت 

بهذايكون ما ألصق وحلءته للمقر العالم ^ا لأهمية نظرت ؤإذا 
مخلاعنها عربا ر المفكان فإذا إيراده، في والتفنن وصروبه، الحالم 
محاسنه،جمح على وعمى البلمص فضيلة فاتته التماسها في ٠فرءلا بطالبها 

اشهل)ا/-اا(.)١( 
دلدناض لٌام الشام، القزؤض عمر بن الرحمن عد بن محمد الدين حلال مو: )٢( 

منها؛حليلة وله وغيرهما، والبرزالي الفاروثي همن واحل. -( ٠٦٦٦)عام 
(.٠٧٣٩)ستة نوفي ومرها- المفتاح وتلخيص الإيضاح 

٤(.- )(/٣ حجر لأبن الكامة والدور )0إ\س للسكي الشانمة طقات 
موينى)صْح(.المفتاح تلخيص )٣( 



ئ٦ ه تضسر فى ها وأد والبلاغة الفصاحة 
|= ٢٧٣^=ذ=دس=ض=س=س==^^== 

ا?؛•ُ 

ولفظرديء، وآخر حيد كلام بين يفرق لا لأنه فقائله؛ سائر وعمى 
•٢١١^؛؛،وآخر حن 

يتملا الذي التمير )علم يقول: إذ الفن هدا مرز إلى واستمع 
فيالأقران على برز ؤإن فالفقيه علم، ذي كل فيه الفلر ؤإجالة لتعاطه 

الكلام،صناعة في الدنيا أهل برز ؤإن والمتكلم والأحكام، الفتاوى علم 
ؤإنوالواعفل أحفغل، ، القريوأان من كان ؤإن والأخار القصص وحاففل 

سسوبم،من أنحى كان ؤإن والنحوي أوعفل، المصري المحن من كان 
تلكلسلوك أحد منهم يتصدى لا لحييه، بقوة اللغات، عللتا ؤإن واللغوي 
الحقاتقتلك من شيء على يغوص ولا - النفير حلرانق بمني؛ - الطرائق 

وعلمالمعاني، علم وهما: بالقرآن، مختمبن علمين »ي مع ذل رجل إلا 
ابن(ص.

العلمهدا يعرف، لم )ومن يرْ: تفمقدمة ني النقيب^؛، ابن ؤيقول 
المنزلحقوق سعض يقم ولم بمنزل، العزيز الكتاب، معاز فهم عن كان 

والأنزل(لْ،.

العلامهالممير: وعلم الحلم بهيا القوية الحلاقة تللت، أيئا ؤيزكد 

)صمآ>(.المكري هلال لأبي المنامحن كاب راح: )١( 
المثل؛ه يضرب وحيتا الدهر، بلناء احد كان الهلالي ننس بن نلد بن أيوب *و•  ٢٢١

(.jkAi)عام الحجاج قتاله القريه، ابن من ابلغ سال: 
(.٢٣٤)م لاذهي الإسلام -ارخ انظر: 

(.٤٣لأزُخشرى)ا/أأ_ الكشاف انظر: )٢( 
)ابنب المعروف الحنفي اللخي الخن بن يمان بن محمد الدين حمال *و: ، ٤١

انظر:ه(٠ ٦٩٨)منة توفي مصنئا. حمص مه جمع حافلا نميرا وصنم، النم،( 
>آ/ا،؛ا(ؤللداودي المفسرين طقات، 

(.١٦٧٥)القرآن، وإءأحاز والدع والعاني اليان عب التمإ؛ي ابن تلمم مقدمة ( ٥١
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بعلماختماص مزبد والمعاني المان رولملمي بقوله• عاشور ابن 
عليهتشتمل وما القرآنية البلاغة خصائص لإفلهار وسيلة لأنهما التفسير؛ 
هذانكان وليلك الإعجاز، وجه ؤإفلهار العاني تفاصيل من الأيات 
الإعجاز(لى.دلائل علم القديم: قي يئيان العالمان 

جمحْن العلمين ءن*ين أ؛لهر النءي هو العظيم القرآن فإن وبالجملة 
بهرتتحييرْ فأساليب والجواهر، بالكنور الزاخر البحر فهو جوانبهما، 

تائلمهمقال حتى وشاعر، ونائل بلخ كل أخرت يلاغته وأسرار العقول، 
فيكمما فوالله . .). -؛ الدين أعداء أشد _ المغيرة بن الوليد وهو آنذاك 

مي،بقميدة ولا برجز أعلم ولا منكب، بالأشعار أعلم رجل من 
إلوواقي هذا، من شيئا يقود الذي يشبه ما واممي الجى، بأشعار ولا 

مغدقأعلاه، لمثمت ؤإئه لهللاوه، عاليه ؤإن لحلاوة، يقود الذي لقوله 
تحته(ما ت«حهللم ؤإنه يحلى، وما ليعلو ؤإثه أممله، 

اظث4مح
جزيابن موقف 

واثبلاغةالمصاحة مسالة في 
علىللكلام يره نفمقدمة من الحاشر البابا جزي ابن أفرد 

فقال:البيان، وأدوات والبلاغة الفصاحة 

يامولد شتى، علوم في بتر الأعلام من غنإ عاشور، بن الطام محمد عو: )١( 
دالتنيير'والتحرير الإسلامية، الشريمة مقاصد ت منها ناغعة مولناُت، له -(، ٠١٢٩٦)

>مآبم"ااه(.نة تو؛ي اللأئ. وموجز 
(.١٧٤)آ/لازركلي الأعلام انظر: 

واكوير)ا/ها(.الحرير )٢( 
وداسالخادمح، شرط عر وصححه ( ٥٥١-  ٥٥•)آ/ المتدرك لي الحاكم أحرجه: )٣( 

المثورالدر الموطئ؛ي وأورد>، (، ١٩٩-  ١٩٨)آ/المرة دلائل *ي والمهقي الذمي 
ماص.ابن عن عكرئ >ض من والمهقي للخاكم وصنا، (، ٧٢٠.
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البيان.وأدوات والبلاغة الفصاحة قي العاشر؛ )الباب 
شروؤد؛حمسة فلها الفصاحة أما 

مماولا المولدون، أحدثه مما لا عربية، الألفاظ نكون ن أ— 
الخامة.فيه غالطت 

المستقالة.الوحشية من لا المستعملة، الألفاظ من تكون ن أ— 
ّعنه قاصرة لا له، موفية المعنى على وائعة الخيارة تكون ن أ— 
التعقيد.من سالمة سهلة الخيارة تكون ن أ— 
،٠إليه(أيحتاج لا الذي الحشو من سالما الكلام يكون ن أ— 

البلاغة.تعريف إلى هقفب جزى ابن أدلف ثم 
تزيينوهي البدع، صناعة )هي بقوله• فعرفها البيان أدوات أما 

الثوت(. ٣١;زنن كماالكلام 
معالقرآن في وحدها نوعا وعشرين اثنين منها ه أحصى ومد 

^٢،•و؛ع التي، المواضع هم، مع م، عل5، المحه 
الفصاحةوهي• ممهللممحات ثلاثة إلى ؛ ٥٤٤١حزى ابن أشار وقد 
البيان.وأدوات والبلاغة، 

بابإلى ترجع المؤلف ذكرها التي، الثلاثة المصعللحات وهده 
البلاغة.باب وهو واحد 

البيان،ءا-تإ الجميع: تني )وكثيت التلخيص: في القزؤيني فال، 
والثلاثه:البيان، علم والأحيرين: العاني، علم الأولى: يمي وبعضهم 

ءللمالبد,ع(ص.

(.))/٩٣الشمل )٢( (. ))/٩٣المهل )١( 
)ه(.اساح تلخص )٣( 
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مستحسنةونكتا قايقة، ذواJاJ تمسيرْ أثناء ^ ١٤٤جري ابن نم وند 
البلاغة.من راية 

اظمم\ص

ودراستهااثتطبيمياق النبماذج بعهس 

أكنبى ألص ءؤدمح؛ج ت تعالى نوله عند ^ ١٤٤١جزي ابن ذكر 
هيI عود مين اض عبد )قال فهال! [ ٢٧ممران؛ زآل منه بن ألمتت وتمج 

وهيحثا منها الرجل ؤيخرج حي، وهو ميتة الرجل من ثخنج النظعه 

منوالبيضة البيضة، من الدجاجة إخراج هي ت عكرمة وقال 
الكامرأ^.من والمزمن المزمن، من الكانر يخرج وقيلت الدجاجة. 

المهلابقةالميت من الحي ذكر وفي استعارة، هذا على والمولتا فالحياة 
الميتعلى الحي قدم لأته القلب؛ أيصا وفيه ،. البياذر أدوات من وهي 

)أ(/)ْ(َ  ،
•ا ص عم 

٧[.لالإسراء؛ ٤< لأمسك ثصضد تمتد ^4، تحال• قوله عند وكذللث، 
بمعسم،!والثاني نان، الحت بمعنى الأولى نتم )أحقال. 
فيهواللام دج-تيسلآ،، ففيه فلأن؛ إلى تت، أحكقولك،؛ الإحسان، 

(.٦٢٨.  ٦٢٦٨)حاتم أبي ابن تمر (، ٣٠٦.  ٣٠٤)\ا المان جامع انظر: )١( 
والجامع(، ٤١٨)؛/ثة لأبن الوجيز والسرد (، ٣٠٦/٦>سرى البيان جاع )٢( 

)0اص{.للقرطص م\0 لأحكام 
سم)ص٦٨(.التلخيص انظر: )٣( 
)ا/م(أ(.المهيل )٤( 
(.٣٩٤الأثير)\اازئرلأبن المثل جعفر)_i(، ين لقدامت الألفاظ جوامر انظر: )٥( 
النكتانثلر: الالغتّ من واحاو أصل يجمعها الكلام من يانواع العاني بيان هو• ر٦ا 

١(.>صأ• الإصبع ايي لابن اكمد وس )صا'ّأ(، 



ج٦ ه تفسير ّ ف ها اد ٠ الملأغة ه القصاحة 
ا_ ٢٧٧صدذ=شمطشتذشم______^____؛ 

®•ئ——!

٧[.]الإمراء: ثهاه أمأم قأ ب  ١٧في اللام وكيلك إلى، 
إيت تعالى نوله في الوارد الالتفات إلى جزي ابن ؤيشير 

[.١٢]١^: حيأه ءأُيآم ثإلمحثت ألثفيؤن إى 'سمنتمؤ؛ 
عدلثم الخلماب بالفظ ءؤسم<تترثه نال؛ لم قيل؛ فإذ • •)•فقال؛ 

أنظئثم؟ يقل: ولم  ٠٦فوله: في الغته لفظ إلى 
يصدقألا يوجب الأي بالإيمان والصرح المبالغة به قصد التفات ذلك 

،•شرزرالموس على الموس 
قكسدوأ أن مقم إن محتقن جذ تعالى: نوله عند وكذلك 

[.٢٢]محي: أثبم\،كميم ؤبميوأ الأبج، 
إلىالغبمة من حرج المذكورين للمناشن حعلاب )هدا فقال: 

الوبخ(ص.ني أبلغ ليكون الخئاب 
[.١٨]الانشقاق: امهمره إدا بوهز تعالى: قوله عند وأشار 
ائتنل،^٢^٠^: ووزن عشر، أربعة ليلة أكمل إذا )أي: قال: 

البيانأدوات من الأية وفى نورا، امتلأ فكأنه الومحق، من مشتق وهو 
راس('ْ،.دز م الناف قل الم لاكزام يلزم؛ لا  ١٠لزوم 

)م\\ي.ص )١( 
واكريروالمحرض (، ٦٤)٣; للزسشرى الكثاف انظر: المهيل )٢( 

.( ١٧٤ء1شور)ع/لاين 
ص0ا\\{.)"١( 

(.٤٥٧)مللزمحخثري الكشاف انظر: 
منمخصوصة حركة أو مخموصا حرئا الروي حرف فل الناظر يلتزم أن وعو• ، ٤١

سائرالالمثل ٠ )A لفالوي الطراز انظر: الروي. حرف فل الحركات 
لأينالأت؛ر)ا/ا-؛_أ•؛(.

)؛/؛دم(.المهل )0( 
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الحسببردي الملاغي الجانب في جري ابن نمكن مدى يظهر ل- 
:٥^٠٠ومن تسمره، خلال من التقدي 

فقال[ ٩٣،; jjiJl]آفثسنه نلوبهم ؤ، ؤرأذئ؛وأ تعالى• قوله ند ع- 
تجزى اثن 

مجازفهو قلوبهم، من العجل خب تنغن عن همارة رؤدلث-ربمأه 
؛محذوف الكلام وفي الثوب، في السع ُشرب أو الماء، بشرب ُشبثها 

ورشبالمبرد، المجد برئ موسى إن وقيلث المجل- حب أشربوا أي؛ 
هقوله: هدا  iyjحقيقة، هذا على فالشرب، فشربوه، الماء في بزادثه 

•محبهمه(لا، 
الأيةبقرينة الحقيقة على يدل الذي الثاني القول جزي ابن فرد 

ومجاز.تشبيه هو ؤإنما حقيقة يكون لا هنا الثرب، لأن يلويهم^؛ 
قال[ ٢٨٢]البقرة: أممأه نممهكم أق، تعالى: قوله عند و- 

جزي؛ابن 

اتقىمن بأن الوعد معناه: وقيل: الامتنان، وجه هملى )إجم-ار 
لأنهيعطيه؛ لا الأية لمقل ولكن صحيح، المعنى وهذا وألهمه، اه علمه 

)امموا((لآ،.جواب في يز( لجزم كذك كان لو 
الامتنان،وجه على الإخبار وهو بلاغيا، عرصا جزي ابن بين فقد 

إذاالهضاؤع الفعل جزم بعلة يععليه؛ لا الأية لفظ بأن الأحر القول ورد 
أنلو ؤيريد؛ذللث،: الجزاء، وقصد الفاء سقوؤل عند للهللب جوابا و؛، 

المذكور.المعتى لمح اممه، فيعلمكم اف واتقوا كانت،: اللفظة 

\(.)\/ATص )١( 
(.٢٢٨)؛/ايهل )٢( 



لمحل،آمحلخ

تفسيرهفي وأثرها الأمماظ دلالات 

تماحث حمسة ونه 

1وهقلآقداه 
وصق(فافىده 

^١^١ه 
وحقاؤلخد□ 
آصلتحف له 

الم.المتشايه 
والخاص.العام 

والمقيد.المهللق 

والاصمار.اءلاقلهار 

والتآحير.التقديم 

□□
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ءئ(،

تهسرهق وأثره اللفاش المتشابه 

مطالب:ثلاثت رب 

اكرشات.: صء \٠ 
اللص.المايه مالأ م جزي ابن .وتف : ظث4ه ا٠ 
ودرامتها.اكييقيت الآ.ثلأ بعض جمع ت  ١٠٧^لظثق ا٠ 

٠ ٠ ٠

التعريفات

أشباه.ت والجمع وال٠ئبيهت والثته، الئنه، ت اللنة ني الثب 
ماثله.الشيء! الشيء وأشبه 

المشكلات.الأمور. من والمثسهات 
المتماثلات.والمتشابهات! 

فيبعثا بعضه يثبه [! ٢٥تاوقرْ: وءؤءثثجه؛اه التمثل، والتشبيه! 
والحنالجودة 

فيالواحدة القمة إيراد )هو ت بقوله الزركثي حمزنه واصطلاحا! 
وحكمةوالأنباء القصص إيراد في ؤيكثر مختلفة، وفواصل شتى، صور 

jU  ئب( المرب(.)Y؛/U(
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حميععن عجزهم لثنلممهم صروب على ؤإتيانه الكلام، في التصرف 
وئثكتتا(لا،.به ثبمدأ لك ذي 

القمةفي الكريم القرآن في تكررت التي الأيات به المراد فيكون 
وصورمتشابهة، ألفافل في موضوعاته أو القرآن فصص من الواحدة 
وحدياوذكرا وتآحينا، تقديما متنوعق وأساليب شتى، وفواصل متعددة، 
بحرفحرق ؤإبدال ؤإطنابا، ؤإيجارا وحمعا، ؤإفرادا وتنكيتا، وتعريثا 

لغرضالعام المعنى اتفاق عع ذلك، ونحو أحرى بكلمة كلمة أو آحر، 
وفهماعلما اش آتاه من إلا يدركه لا مريره يراد ينق لمعص أو بلاغي، 
أسرارمن دسر أعجازه، كنوز من ثمين كنر بحئ دهي كتابه، لأسرار 
بيانهر٢ز

اظث4مح

جزيابن موقف 
اأارفٍإيالمتشاه مساثة في 

يرْتففضمن اللفغلي، بالمتشابه يره نففي ^٥^ جزى ابن اعتنى 
الؤعهذا ثرر التي المتشابهة بالايات المتعالقة والدكان الفوائد من العديد 

المناسبالموصع في المناسب اللقفل اختيار وهو القرآن، إعجاز من 
السورة.أو السياق لاختلاف الموصؤع اتحاد مع الألفافل في والتنوع 

،^٤٤اثره مدى بجلأء لنا يفلهر جزى ابن إليه تطرق ما حلال، ومن 
ققفؤوأحاد الإسكافي، الخهليب، كتاب عن وأخذ الزبير، ابن بشيخه 

ف؛كر؛.نامت، من بفوائد 

(.١١٣/١اJرهانفىطومامآن))١( 
)ص؛(.الئري لخالح الكريم؛ المآن ي اسنلي انظر: )٢( 
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هذامن بجملة نحر ئد هءلبمؤ حزى ابن نمير فإن حال كل وعلى 
السماتجملة من أصح حتى اهتماما به واهتم القران، علوم من النؤع 

التمسير.هذا بها يتصف التي 

اظكاإثاِلق

ودراستهاصلبيقية النماذج بععض 

[١٢٦];رم ؤ%\ القرة: في فال ِلي قيل: فإن . . ). قال 
أجوية•ذلك؛ثلاثة عن أجيب القرة؟ قي وثكر إبراهيم، فى فرف 

أنهوهو الزبير بن جعفر أبو الشيخ أستاذنا قاله الأول: الجواب 
[.١٢٧]٦^؛-؛،^ ثى ^الصاعد فوله: في الست، ذكر القرة في 

يحتجفل-؛ر فيه، هو الذي الملي ذكر يقتضي؛الملازمة البست، وذكر 
البللذكر يقتضي ما قبلها يتقدم لم فإنها إبراهيم آية بخلاف تعريف—،، إلى 
التعريف^بلام فذكره به؛ المعرفة ولا 

بمكةكان النبي. أن وهو• ا، ال~هيليأ ناله الثاني• الجواب، 
التعريف،بلام البلد فيه: نال فلذللث، مكية، لأنها إبراهيم؛ آية نزلت، حين 
البقرةاية بخلاف حاصر، وهو الرجل؛ هن*ا • كقوللث، للحضور، التي، 
الحضور،بلام يعرئها فلم نزولها حين حاصرة مكة تكن ولم مدنية، فإنها 
بينفرق فلا ه إبراهيم عن ذكاية اوكلأم ذلمئ، لأن نفلر، هذا وفي 

(.٢٣٤)ا/التأؤيل يلاق انظر: )١( 
العلمغرير المعرفة وامع إمام الهيلي، أحمد بن اه عبد بن الرحمن مد مو: )٢( 

٠)سنة ولد حاففل  فيالفكر نتائج ت منها حامعة مؤلفات له (، ٠٥٥٠٨
•( ٠٠٥٨١)سنة توفي وغيرها، يوسف، سورة ونمير الأنف، والروخى النحو، 

بغيةلكبي الملتمس بغية )ص،؟ه(، الأبار لأبن الكLلة انفلر: 
(.٨٢- ٨١٨)للميور الوغ؛ 



ا~"^اب4اسضوأدهشسسه 

المدينةأو بمكة نزوله 

عه%\ ^*؛^١ نال أنه ال٠ثارةةل٢،: بعض قاله الثالث: الجواب 
بلداالمرصع هذا اجعل نال: فكأنه باليا يكون أن تبل [ ١٢٦]\دقوق.' 

دعاإبراهيم أن يقتضي وهدا بلدا، صار بعدما بلداه ^٠^١ وقال: آمنا، 
علىفيها لمغله حكى واحدة مرة أنه والفلاهر مرتين، الدعاء بهيا 

)٣(/
وجهيزا

أنماطا■شر• أد،ق ؤوبمأتن؛4م تعالى: قوله عند آحر موصع في وذكر 
ممكترثثثالi آ»ئردا أنيح  T،L!،yآنثمنه إذ ملأ إئ رأوحبمج ١^١ 

٠٤١٦٠]الأعرافI صلتاه عثرة آتئتا يمه ةيجسء«تا 

السورةهذه من الموصع هذا بين اللففل في الاختلاف، ردع فمال: 
ؤ3أ3وقوله وؤةذجسته [ ت٠٦ؤةسج-رفه قوله: في البقرة سورة وبين 

ونوله:[ ١٦١]الأعراف: آتعواه خبإ مز ^^٥ [، ٠٨]البقرة؛ أذئمإه ها 
فمالبالماء، [ ٥٨]الجمرة: وؤشفوأه الواو، ب[ ١٥]الملك: 

هالكيكن لم إذا المارتين بآس؛اختلاف، لا الزمخثرى: 
املأككتاب في الزبير بن جعفر أبو الأستاذ شيخنا وعللها 

طولوفيها وصعيمة، قوية منها ، الدرة وصاحب، التأؤيلء 

(.)٦٨المهان )١( 

هكذاالمطبوئ، كب لي توجد لا إنها يرْ: تففي جزي ابن منهح صاح--، وقال 
رأبن،.كما الإعلام كتاب في موجودة ومي أطلق 

 )٢( :^،^u،الإنكافي.الخلم

س«ِ„<.>« محمح'َص■ ,٢< 
(.٢١٢اكألُل)ا/ااآ_ ملأك )٥( 
للإمكاني.التنزيل درة بمي؛ )٦( 



سص">صمحماوز■أ~-م 
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لطولها(را/فتريائ 

؛ممتدمارؤة3( تعالى٠ قوله عند فط،ني جري ابن يكر الياف نفس وفي 
[.١١]ال>معة: أككتإه ثمن أي ين ثر أش 

قبلالتجارة وقدم التجارة على هنا اللهو قدم لم قيل* رإن ت فمال 
اللهو؟عر هذا 

فيه،ينبغي ما على جاء المومحعين من واحد كل أن ت فالجواب 
كقولك!الأقل، إلى ينزلون ثم بالأكثر يبتدئون تارة العرب أن وذلك 

فيماالحيائه عليه أردك ثم بالكثير مدأث والقليل، الكثير في يخون فلأن 
أمينملاق كقولك،: ١^؛ إر نزمموف نم بالأمذ يبتدزون و-انة ذونه، 
أكثرهو فيما الأمانة عليه أردفت، نم بالقليل فبدأت والكثير، القليل على 
لوفإنك حثا، يكن لم المثالين من واحل. كل في عكث، ولو منه، 

أولىباب من الكثير في يخون أنه لعلم القليل الخيانة في هدمت، 
منالقليل ش أمين أنه لعلم الكثير ذكر الأمانة في قدمت، ولو وأحرى، 

فادلأة.ذللث، بعاو لأكره يكن فلم وأحرى، أور باب 
[.١١]١لجمعة: إأتإاه أنثتوأ اة؛را أؤ غقره يأوأ ؤوإد١ قوله• وكدللث، 

ينفضونذللئ، مع وأنهم إليها، ينفقون أنهم ليبين هنا التجارة ندم 
اللهوقدم ألبمثءه ثمن أم ين بؤث ت وقوله دونها، هو الذي اللهو إر 

هيالتي التجارة من حيت أيما وأنه اللهو مس حيت اه عند ما أن لمين 
،١يحن(ل لم الموصعين من واحل، كل عكس ولو منه، أعظم 

المهل)١( 
 )Y( المهل(YYU/i.)



ًصمً
ة-َُ__ا

لوكق\لثاق

تفسرهق وأثرهما والحامي العام 

 ،•١^

طالب:ثلائن وفيه 

المرصؤع.وأمحمية \كو>ق\ت !  ٠
والخاص.العام مسالة م جزى اين موقف ت ظثث،أهفى ا٠ 
ودراصتها.التيقية الأ،مالة بمص جهع ظممآف١لأت ٠١ 

* ٠ ٠

الموضوعوأهمية التعربمات 

التعرمات:أولا: 
٠ثملث عموما: يعمه الثيء عم من لغة: العام 

لعطية.يا عمهم يقال: 

الخاصة.حلاث والحامه: 

(٢)بالثرلأ^.تعم لأنها )ستيخلك قالثف'إا،: 

فيالكومحن إمام المحوي الشياتي بمار بن نيد بن يحص بن أحمد العاس أبو م؛ را( 
لهوغيرْ، الأماري نياد ين محمد ص وأحذ مقتن، سة ولد والأدب، واللغة النحو، 

اتخلرت■(. ٠٢٩١محنة)توفي والمجالس. الفصح، كتاب ؛ منهاكتانا أريعين من أكثر 
(.)ص٧١١النديم لاين الفهرت 

 )٢(jU  الرب.)عمم()ا</خا•؛(



vTT I ?'نممص'سم>وز
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حصرلغير من له الصالح يستغرق لفظ هو ت واصعللاحا 
وحصوصثه.وخصوصا خصا تخصه يالثيء حصه لغةI الخاص 

غيره.دون به أقرئه واختصه! 

انفرد.إذا له! وتخصص بالأمر فلأن واختص 
العامة.خلاف والخاصة! 

،.كيرال شيئا أعْلاْ ! بكل.اواختصه 
^٣،.الصالخة الأفراد ببعض يختص لفظ هو واصطلاحا! 

وقطعانفراد على لمعي وصع لفغل )كل بقوله! ، ١^٥■^ وعرفه 
المثاركة(لْ،.

علىواحد لمعنى وصع لفنل كل )هو بقوله! المرخمي وعرفه 
الأنفرادلأص.

العبارة.اختلفت ؤإن صحيحة ، ١^١٧٠شذ0 وكل 

للسيرطيالإممان ؛؛(، A/Y)للطوغي ارومحة مختمر شرح انظر: )١( 
(.)_YAللأنصاري الأن؛تة والحدود 

 )Y( العرب لأن )للأنماري الأنتان الحدود )٣( )إ/ا-أل(ؤ )حمصYA_«(.)
ؤإمامحنفي نقيه الإسلام( )فخر د الملقب الرئوي مجاعد بن محمد بن يلي هوت )٤( 

كنزالمير، سوط، المي ت منها جللة مؤلفات له ، ( ٠٠٤٠٠)عام ولد الأصول، في رنته 
(.٠٤٨٢)عام توفي وعترها• الوصول 

)Y/للقرشي الممية الجواهر (، ٦٠٣- للدهيي النلأء أملام سير انظر: 

للبخاري.الأسرار كثف .ع ( ٣١-  ٣٠)\/ اليزدوي أصول انظر: )٥( 
منالأحناف، كبار من فقيه الأئمة، سمس المرخص صهل بن احمد بن محمد هو: )٦( 

م(. ٤٨٣)عام توفي المجير• الجا*ع وثرح والأصول والنكنن، وط المبكب: أشهر 
(.YA/Y)للقرذى الصي؛ن والجواهر ( )صA٥١الهية الفوائد انظر: 

)ا/هآا(.المرخي أصول )٧( 



ءٌ ?7 77اتخسيره فى والخامى اتعام 

=شمسسض=س==ً=^^نح-مم=

المرصؤعأهمية انيا! ث0 
ومنغيرها، في توجد لم يخمائص العربية اللغة . اش خص 

لالثمولمفيد فالعموم والخصوصر، العموم على اشتمالها الخماممؤر تلك 
الخموص،إلى، العموم هذا عن، يخرجه ما عليه يرد ثم والاستغراق، 

الكريمالقرآن في وهذا العام، اللففل ذلك من مراد غير العموم أن فيفهم 
اطهكتاب فير كبيرا حيرا يثكلان فهما الأمثال، صرب إلير يحتاج لا كثير 

الأحكاممجن، كثير ولبناء فوائدهما وكثرة لأهميتهما إلا ذللث، وما تعالى، 
.عليهما

بها،تميزوا التي العرب لغة خصائص من والعام الخاص لوب وأم
عليه.اعتالوا الذي بأسلوبهم يخامحلبهم والقرآن 

مظاهرومن، القدر، جليلة والخموص العموم مباحث، كانتا لهذا 
واصحوهذا شتؤ،؛ تخصمان عبر عليهما العلماء أفلام تعاور جلالتهما 

محن•

اظث4ص

جزيابن موقف 
ءام،٠Jوام الط مسالة في 

وأولاهوالخاص العام بموضع ظء جزى ابن الإمام احتفى 
وخصوص.عموم فيها ورد آية كل عند يهنالعلن، بالعا اهتماما 

إذمبررا، أصوليا فقيها - ا مص كونه مع - هءزفي جزي ابن ؤيعد 
تعالى،،الله كتاب فهم على يعين مما الفقه أصول علم أن يرى 

فيرين المقمن غيره على ؤينعى التفسير، أدوات، مهمات من ودعدْ 
التفسير.في، به الاستعانة عدم 
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أديانمن فإنها الفقه أصول )وأما ت يره نفمقدمة ض يقول إذ 
ليعمؤإيها بها، يستغلوا لم رين المقمن كثيرا أن على القرآن، ير نف

معرفةإلى المقنن أحوج وما الأهوال، وترحح المعاني فهم على العزف 
والمقيد،والمعللق والخاص، والعام والمسن، والمجمل والذلاهر، النص 

النسخ،وثرومحل الخطاب،، ودليل الخطابا ولحن الخهلابج وفحوى 
الأصول(علم من ذلااثا وغير الخلاف،، وأساب، التعارض ووجوه 

مواقفهأبرز نلخص أن نتهلح : حزى ابن ذكره ما حلال ومن 
اكالية:التقاط في والخاص لعام ام 

aم العا عند مت، دعالأالآ كر يء 
بالقراءاُت،.لتخصيص ا— 

بالتجريد.جرى ابن يميه ما وهو العام، على الخاص طف ع— 
والخاص.بالعام التفسيرية الأهوال رجح ت— 

اعتمادمدى أي إلى سوريها التي، التالية النماذج فى تري وم
الفن.هدا على نفيره فى جزى ابن 

اظث4آةِلف
ودراستهااثتْلبيمية النماذج بعض 

وبمثإمأثث قتئإم ؤ\وإلإق تعالى: قوله عند ققفد جزى ابن ذكر 
[.١٠٩ص-: 

المؤمنينلأن الخصوصر؛ به يراد عموم فهو المؤمنون؛ )هم فقال؛ 
،.للكافرينرأبلغنهم ينثد الذين هم 

اضل)ا/ها(.)١( 
(.٤٨٣)Y/ولارطير القرآن لأحكام والجاح (، ٧٣٧)Y/سري المان جامعر انظر: )٢( 



ثق' ٦ تفسيره في وأثرهما والخاص اثعام 
ذ=ذشم==ءذمح=^=^==^=يمم=

،•الاسلأ جمح ينمهم ت وقيل 
مءهنن أنتثلعث> ما لهم تعالىت نوله عند وكذلك 

•٦[.]\س: 

يعجزون،لا للذين أو العهد، لهم ينبذ للذين )الضمير ت نال، 
الكفار(لجميع قي عام وحكمه 

رثلدوهمحبمدهء محلم، اثن بإو ت تعالى نوله عند الث، وكذل
[.٤٧]إبرامم: 

المفعولقدم ؤلث؛ وعدم؟ رّمله محلت قال: هلا نيل: رفإن قال،: 
الأيل؟ض الناي 

علىأصلا الوعد يخالف لا أنه ليعلم الوعد ندم أنه فالجواب؛ 
منأحد وعد يخلف، لم إذا أنه ليعلم ؤر؛اسأم7ه : قال،نم الإطلاق،، 

دةمالأأولا الوعد نقدم حلمه؟ وحيرة رمله وعد ا يخلففكيف، الناس 
اكخص؛ص(لم.لقصد الرسل ذكر ثم الإطلاق، 

[.٧٩]الكهف: عنثاه سفنز ت تعالى نوله عند وكذلك، 

فن،المن والصحاح الجبال في الخموص معناْ: )عموم قال،: 
صالحة(مقيتة كل يأحذ عود: مابن قرأ ولذللث، 

[.٦٨]الرحمن: وإماذ،ه ؤبمل ءكهة وفيتآ تعالى• قوله عئد وذكر 

ممخثري)ا/ه-ا(.الكشاف انظر: )ا/أآا(. المهل )١( 
المهل)٢( 
والكشاف)ص'أها(، سن لأبن القان ثكل -ارز اتفلر: .(. ٦٦٦٨)هل الت)٣( 

.(Y'-U/Y)،^^__
حا«عتمسرْ ني الطري ابن أحرجها عود مابن وما»ْ (، ٣٧٢)أ/ التسهيل )٤، 

(.٢٣٢٤٤)برتم )آا/ل\( السان 



ق-\ء=======صص^^=====^=—

تشريناالفاكهة ني دخولهما بعد يالدكر والثماJ اشحن رخص ت نوله 
التجريال(لأ،.هو وهدا الفواكه، سائر على لفضلهما وبيايا لهما 

)أ/0\-ا(.اص )١( 
)هوت بقويه الإخلاصن لسورة تفسيره م بالتجريل يقصده ما جرى ابن عرن رثد 

فيالأدلسي -تثاف أبو ويال مدم؛• ما عموم قي يخويه بمد بالدم الشيء تخصيص 
إبراممبن أحمد جعفر أبو العلامه أنتادنا )وكان ت ( ٣٤٦)ا/الم٠مط٠ ءالبحر نفيره 

من s^i■كال بالتجريد نئى واته النتلمؤ من اشم مذا لتا ندكن الثقفي الزمر بن 
بعفهمفرنه اللامحى صني التجريد وأما الضو(، سل صلى بالدثر وأفرد الجملي 

ه(.نفالمخاطب لا نمك به تريد وأنت لغرك الخالاب رإحلأْس بآل؛ 
وانظر(، ٣١٣/٢سلوفى)الإلهة الإشارات )\إس.< الأير لأبن ٣ المثل انظر: 

طاويفوال إنعام للدكتورة البلاغة صلوم في المفشل العجم وأنواصه؛ تعريفاته في 
 .AY^(٢٩٢.)
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تمس؛رهق وأئرهما والمقيد المهللق 

I*طالب ثلاثة وب 

الموضهمع.وأهمية الترمات ت اظثقأؤوؤا ٠١ 
والشد.المهللق مالة م جزي ابن *وتف ت لظمم؛كاق ا٠ 
ودراستها.التطسشة الأ،ثالة يعص جح اظئ4افلأأ ا٠ 

 * **

الموضوعوأهمية التعريفات 

تالتعريفات ولا؛ أ0 
يدلوهو صحيح، أصل والقاف، واللام، العناء، لغة: المعللق 

والإرسال.اس عر 

عقالهامن الناثة وأءلالقت انطلاقا، سعللق الرجل انطلق 
عقالهارا،.حن ت أي سللقت؛ وطلقتها 

نيد.بلا الماهية على الدال اصعللاحا: 

الخاصْع كالعام القيد مع وهو 

)طلق(العرب  jU(، ٤٢)طالق()"T/•الك سبمم.قايس )١( 
(.٣٩٢)م لكوحي انمر الكوكب وشرح )»_Ui(، لياجي الحدود انقلي: )٢( 
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القيد.مرصع ت لمة القيد 

الدابةوقيدت تقييدا، يقيده قيده وتد وقثود، أقياد والجمع! 
بقيدرى. Jlp،1ئد ما واصطلاحا: 

علىزائد يأمر موصوف معين لغير أو لمعين المناول هو ونيل: 
ذمالثاغلة الس 

الموضؤع؛أهمية انيا: ثي 
مطلقهكلمات رسوله. وسنة اض كتاب ألفاؤل من كثير في جاء 

ومنيحمل؛ لا وتد القيد على الطالق يحمل وقد أحرى، ومقيدة مره 
لهتتب يلا والمسه الكتاب تفهم في الراغب فإن أهميتها، تأتي هنا 

بدلوقد بهما، تليق التي النزلة وتنزيلهما بهما العلم بعد إلا الطريق 
ممابهما التعلقه الأحكام وبيان عنهما يالكشف مضنية جهودا علمازنا 

وكانوالثئة، الكتاب من الشرعية للأحكام استنياطاتهم في فلاهما تراة 
المعلى.القدح الصدئ ^ا في الفقه أصول لعلماء 

بها،تميزوا التي العرب لغة حمائص من والقياو الطلق وأسلوب 
عليه.اعتالوا الذي بأسلوبهم يخاطهم والقرآن 

لنملحه معرفتهما إلى والحاجة كبيرة، والقيد الهللق فأهمية 
بهاشتطت، ؤإلأ أمره، من بصيرة على ليكون الشرعية الأحكام معرفة يروم 

المهاللث،.في وأوقعته الماللث، 

المب)ب.()ا؛/س.ان ن)١( 
)»_AU(.الأنيقة الحدود )٢( 
)ص1مآ؛(.ندائ لأبن الأ> رومحة )٣( 



ذسثشمشمٍٍسٍٍٍلىصء' ٦ تفسيره فى وأثريما والمقيد 

ا.قت4؛لتاي

جريابن موقف 
والمقيدالمْللق مسألة في 

فيورد مما المقيد على الطالق حمل لمان ؛^ ١٤٤حزى ابن تعرض 
)}؛LUالصرر حلال من تتجلى واصحة طريقة وفق القرآنية الايات 

المثب.واختلاف الحكم اتحاد —
المب.واتحاد الحكم تحاد ا— 

الحكم.واختلاف المب تحاد ا٠ 

إعرايى.وجه أو لكية مريتة المهللق تقييد عند تعليلأت كر ذ— 

والخاص.بالعام التفسيرية الأنوال رجيح ت— 

اظث4آمح

ودراستهاالتطبيقية النماذج بعض 

ئآس عهد يمحؤن وآؤ؛و< ت تعالى نوله عند رةقف؛د جزى ابن ذكر 
ألكلفآلآر؛في ؤ، ثينسدوى بجبمد أف يهء آثه آمر نآ ييثثلثرف بمكتهء بمد 

[.٢٧]\مأ: ئي 
اكلعمن بعدم ما وكيلك المهود في مهللق أده نال! 

العهدنقضوا لأنهم اليهود إلى اس عهد بتقغى يشار أن ؤيحتمل والماد، 
.(بمحمد الإيمان ش عليهم اطه أخلو الن.ى 

وتأآلختغم ولم والدم آلي—ته ثثم ^٩ تعالى• نوله وعند 

الوجيزوالمحرر )ا/ه«ا(، لازجاج القرآن معاني انظر: هيل الت
لأينءطة)ا/'آ>ا(.



ص'اصمحماوز"آةب-م ا

عثورآثم آن عثئ ادم ؟ ١٥عاد ولا تخ ع؛و آمبمئلز ممن آس لنيو دء أمل 
[.١٧٣\\مأ: ديسئه 

حلافولا ، الأنعام محورة في ذلك لتقييد المفؤح، )يريد ت قال 
الوم(لأ،.من اللحم حالهل ما إباحة في 

[.٤٣]الساء: يوجوؤكم ؤةمسءوأ ث تعالى نوله وعند 
علىالوجه ؤيقدم العضوين، هدين في إلا التيمم يكون )لا ت مال 

الوجهتوعب ؤي،. مالكل عند الندب على وذلك الأية اليدين 
إلىأو الكوعين إلى يمحهما هل فاحتلس اليدان وأما يالمح، 
إلىت مال من احتج وقد يحدد، لم لأنه محتمل الأية ولفظ المرفقين، 

الوضوءفي تحديدها وهو المقيد، عالي فيحمل مهللق هدا بأن المرفقين 
بالمرفقين(ل؛ا.

[.١٧،: jU>-Sfl]< ^؛١٤أي قلديه ئاد ؤوآليكا تعالى• قوله وعند 
منالصفة هذْ على كان فيمن الإطلاق على هي )وقيلت مال؛ 

أقي،تعالى! قوله عامة أنها على ؤيدل لوالديه، والعقوق الكفر 
يعينهواحدا أراد ولو الجمع، بصيغة [ ١٨]الأحقاف: آلمي؟4 خل 
القول(لْ،.عليه حق الدي ذلك، لقال: 

ق>ؤقآن [لا  Ti_i؟ءئاءءِ يمق ،ضء إئ أوؤ تآ ق آجو لا ؤم تعالى؛ توله يعنى؛  ٢١)
[.١٤٥]الأنمام: ءه ء آو تنة 

لأحلكموالجامع )ا/مه(، العريى لابن القرآن أحكام واظر: )\ا\ا\\ا المهيل )٢( 
(.٣١. لأةرطي>ا/٠٣ القرآن 

(٣٩٥٠للقرطي)!/ القرآن لأحكام والجامع ٢(،  ١٢الفرس)ا/ لأبن القرآن احكام انظر: )٣( 
(.٦١/٢)الوجيز الحري اكه؛اولأينصواور)اا/مم؟(، انظر: اكهل)ا/يأم(. )٤( 
عنحكا، )\\ايمى للقرطبي القرأن لأذتمام الجامع انظر: (. ٨١>أ/ الخهيل )٥( 

البدوي.



■تظ.

ا،

نمسحرهق وأثرهما والإضمار الإهلهار 

مطالب!ثلاثة وفيه 

المرصؤع.وأهمية \كووق\ت ! ظثث<\س ا٠ 
والإضمار.الإظهار مألة م جزى ابن ،وتف : ظث4مح ا٠ 
ودراستها.اكطييقية الأمثلة يمض جح الفث4آق\يفت ا٠ 

٠ ٠ ٠

الموضؤخوأهمية التعريفات 

اكرمات:ولا: أ0 
أصلوالراء، والهاء، )الفناء، مارس؛ ابن نال لغة؛ الإظهار 

نهوظهورا يظهر الشيء ظهر ذلك: من وبروز، نوة على يدل صحيح 
وبرز.انكشف، إذا ظاهر 

آلنا؛ر<هآدك، ^:١ محألم آلم ي ألمثاد ال-نزيز،• وقي 
•[ ٤١]الروم: 

وا-تان(لا،.برز أي؛ 
مخرجهمن حرف كل إحراج بأنه• التجويد علماء عرفه واصعللاحا؛ 

(.٤٧١)T/ )ظهر( الاغة •قايس معجم )١، 



جمصةسُاسماوز•٦—إج 
صمححد===^^س======د

المظهررا،.الحرف قي تشديد ولا عنة غير من 
علىمنهما واحد بكل منهلوئا بالحرفين يؤتى أن عندهم! وكذلك 

بنيتهكمال إلى مخلصا صفته جميع موش صورته 
الذيصدْ بيان في واحدة كلمة ذو مص3؛لااح مو اليلأمة! أهل وعند 

الأياة(.تمم؛ز )زضدغا ،: القائل١٤نول حد على الإضمارص هو 
ؤيقال!أحمام، الثيء! أصمر يقال! الإحماء، هو لغة! الإضمار 

فىتحنيه الذي والضمير بماليه، عليه عزم أي' شيقا؛ ه نففى أمحمر 
الخاحلروداحل السر وهو عليه؛ الونوف ؤيصعب ئمسالثه 

معنى.لا ظك النيء اسقامحل هو راصعللاحا! 
مرادوهو اللففل، من ذكر0 ترك ما )والإضمار! ،! الكمويل ونال 
المة(س•

.اختماراالفناهر عن به كس ما هو وقيل! 

.)»_U1( الوثة لأبن الجزية شرح انفلر: )١( 
)صاّ'ا(.الدومحري لإيرامم والتراءات التجوياو ءلس ش الممعللحات معجم اتئلر؛ )٢( 
)آ/ااه(.لهاة يدوي للدممور: المرية ايلأئ سجم امملر: )٣( 
العزيزمد بن مارون بها يملح نمدة من بيت يجز ومحو السبي، محو: النائل )٤( 

الأوادم•
توصدره 

يشله(ع_نئئا وبؤم )وندبنهم 
القيان.أع )ا/'اا( ديوانه ٠ ش والبيت 

رصمر(لالمروزادادي المحيط القاموس (، ٣٧١)م/ )صمر( مقاييس معجم )٥( 
)ه•؛(.

بتركياالأحناف نفاة من ناض البقاء، ابو الكفوي الممني موس بن أيوب هوت )٦( 
م('١  ٩٣سة)تدم، ؛التركية■ و؛اني،االكليات ت منها ءؤلفات له وبغداد، والقدس 

الأءلأملأزركلي)آ/ص.اتئلر: •١(. )٥٩ونل: 
الكبّت،>ص؛اِم(.)٧( 





^مح*"صماوز"p تةبّ ا
__ا

فيبإظهار الإفصاح أن وذلك المعاني، بعلم تعلق له لكن الإعراب 
الأمرحال تعفليم وهو جزلة، وفائدة عظيم موغ له الإضمار موضع 
بحةه(لوالعنايه المظهر 

المصْللحهذا عن الحديث، إلى سق من هم البلاغيون كان ؤإن 
المصطلحاتبعض وبين بينه لفوارفه ؤإبرارا لأهميته، وبيايا تفريعا 

ينايةأولوة القرآن علوم في والمؤلفين المقرين فإن الأحرى البلاغية 
البلاغية.أمرارْ وامتوعبوا فائقة، 

بثنفقل.. الزركشي، العلامة هو إظهارا الموضؤع هذا أوسع وممن 
أنحقا به أكمما نفيس، وبحمثؤ مبلع ؛أسلوب، الإضمار مقام الإظهار 

كتابهفي بابا عقد حسثا الميدان، هذا في الحلتة ان فرممن يكون 
القرآنأسالب-، في عنوان! تحت، والأربعين السادس النؤع في لبرهانء ١٠

البليغة.وفنونه 

موضعفي الإظهار وضع أسبابا من سبتا عثر سبعة حلالها أورد 
،.الإض٠ار١٢

كثيراالكريم القرآن في أتى الإضمار مكان الإظهار فإن وبالجملة 
الفصاحةذرا به وتحت البلاغة، قمة إلى و4 وصلت، عفليمة قواني محقئا 

وط-هاص.

الخانمآة (، ١٣١)Y/ القوي \(، )>_UYالمن ارخ ت =
)آ/\اأا(.البلاغت لأسرار الطرازاسمن انظر: )١( 
الرئن)م/اه.متما(.)٢( 
(.)ص٧٣١لانم1ِط ام؛م القرآن ش لضة نظرات )٣( 



ص-ءتفسيره في اfلآظهاروالإضuروب 
—^=======—^ص=^=مح\ثا=

اظث4ه

جزيابن موقف 
والأصهارالإظهار مسأثة فى 

-الإصمار مقام الإظهار بلاغة أي: - البلاغي من النؤع هذا أحذ 
التيللايات تفسيره أثناء لها تطرق فقد ققفل، جزي ابن ير نفمن حظا 
فقبملؤفتفسيره لذلك، مانحة المناسبة وحد كالما منه حملة ونثر فيها ورد 

والممرلا كيف ونكاتها، البلاغة بألوان ممتلئ حجمه صغر رغم 'على 
العلم.بهذا وأكيد وثيق اتصال من له بد لا 

مح،عطية وابن الزمخشرى من كل به سمه بما تأثر . جزي وابن 
وماالبلغاء١١ ررمنهاج كتابه في القرطاحني حازم ذكره وما يريهما، نف

شيخهرأسهم وعلى ثيوحه أكابر سئما ولا مشايخه من فقفؤ استقائه 
فيالمؤلفة الكتب من انتقاه ما ذلك: إلى أصف الزبير، بن جعفر أبو 
عني.مشهورا كان فقد رثيق لأبن  ١١٥٠١٠^١٠كتاب وحاصة الشأن هذا 
آنداك.والأندلس الغرب أهل 

مواقفهأبرز نلخص أن نستطع هقفو جزي ابن ذكرْ ما حلال ومن 
التالية:القاط م ورلاصمار لإقلهار ام 

والإضمار.الإظهار سبب عن تعليلأُتج كر ذ- 

الحبيبمحمد بتحقيق: مطبؤع وهو البلاغة، في الأدباء ومهراج البالغاء منهاج كتاب )١( 
،؛(.١٩٨١)الأملأس الغرب دار طع الخوية 

علىمثله أحن. يولف لم بابه في طريف وهوكتاب الشعر نهل. ني كتاب رئهيق، لأبن العمدة )٢( 
تلاميده.احد بتحقيق؛ حلح ثم الحميد، عيد ١لدين ّححى بتحقيق؛ وهومعليؤع حلريقته، 

القزازعن احل. -(، ٠٣٨٥)ضة ولد ناتئ، أديب القيرواني رشيق بن العن هو• )٣( 
اادما.وقراصة وأدائه، الشعر محامحن »ي العمال.؛ منها: جليلة مؤلمات< له والنهثطلي، 

م<٤٦٣ّّة)توفي 
)\/س(.uكان لاين الأعيان وفيات  y<{A)c)\/للشر الرواة إنباْ انئلر: 



والإصمار.الإظهار عند ؤإعرابية بلاغية أوجه ذكر —
العرب.بأشعار لاستشهاد ا— 
والإضمار.بالإظهار التميرية الأهوال رجح ت— 

ودراستها^لبيمية النماذج بيض 

تعالى:نوله س الإضمار مقام قي الإظهار ه جزي ابن ذكر 
إءاينت<الهسي وقيمث وإلإ>و،ك ب بميلين؛تم أرى ^٠٠؛^؛؛ إدم قام جق 

[.٣٣]الأنمام: ندوزه جبء 
موضعالذiاهر ووضع ولكنهم، أي: ألءسإو(ه؛ )ووإلإؤ فقّال: 

جحودهم(لا،لآ،.قي ظلموا أنهم على للدلالة المضمر 
حزب؛ن ^؟ ٠١٠وأكن ددرئولمأ أه ئرق ؤو*0 تعالى• نوله عند وكذلك، 

[.٥٦لاو1ممْ: اتبجزه قز أم 

المضمر.مقام إقامة من هذا آئده بجب رءؤ؛ن تال؛ 
الغالبون(س؛،.هم قإنهم معناه: 
اةعمه.أما ؤآ.ئآلآ. تعالى: نوله عند هءدقي جزى ابن وذكر 

ا-■؟[.]الحاقة: 

استفهامه)ما( م )و وقال: الإضمار مقام الواقع الإظهار 
الحاقة،حبر والجملة بعدم، ما : وحبرهامبتتل.أ، وهي؛ التعفليم، بها يراد 
افهٍل)مأ/ْ\(.)١( 
 )Y( :م.خثمتم، الكثاف انظر /Y(١١ ،) المعود لأيي الملم الحل ؤإرشاد(lYn/Y
(.٣٩)ا/•اشهل )٣( 
لالزذرى)ا/بأم(.الكشاف انظر: )٤( 



ج-■ أ—آ— تفسيره في وأيرمما والإضمار 
^^==شم========ستح.,نى=

فينيادة المضمر موضع الظاهر وضع ثم هي؛ ما الحانة الأصل؛ وكان 
استفهاملفظه ٣[ ]الحاقة; أ-اآسه م\ ادؤينك ور>آ وكذلك والتهويل، التعظيم 
والتهويل(راس.التعظيم، به والمراد 

نيالإضمار مقام مي الإظهار إلى . حزي ابن يثير وكذللث، 
غيالناس وهو إليه المضاف أظهر لم نيل• رفإن بقوله• الناس سورة 
هوله؛في ذكرْ لتقديم المرتين في أضمره فهلا والثالثة، الثانية المرة 

•آقابج،ه ءؤ;تري 
الثانية؟المرة في بإظهاره اكتفى هلا أو 

الإظهاروهو البيان، فيه حنن بيان، عثلت كان لما أنه فالجواب؛ 
الشاعر؛كقول بالمكرر، الاعتاء آيثا وقصد الإضمارأى، دون 

الغشوااسيزاأا،(رْ،ثعهزالنون٥١ ^؛٤ النون سبق النون لاأرى 

(.٢٦٣)أ/التهل ١( 
لالزسرى)أ/آ«أ(.الكشاف اظر: ٢( 
والحريرواشرسلاعرينئسمر)آا/ممآ(..دادكاكزيلسبي)ا/هبْ(، اظر: ٣( 
(.٤٤٤النهل ٤( 
الخصائص(، ٦٢لميبؤيه)ا/الكتاب (، ديوانه)ص٥٦انخلرث نيد. بن لعدي الست،; ٠( 

XTUA)\/للغدادي الخزانة (، ٣٧•)\ا الشجري ابن أمالي  Xoo/T)حي لأبن 



م.هممآء1■
'؛(، ٠٤١٥

لأككقص

تمسعرهق وأئرهما والتأحعر التقديم 

لب:٧٠٠ثلاثة وفيه 

•المرصهمع وأهمية الترمات : لظقإ؛،أس ا٠ 
والتآحير.القديم مسألة في جزى ابن ا< صةق: فان4أهفى ا٠ 
ودرامتها.التيقية الأمثلة بمض جع لفن4\شلأت ا٠ 

٠ ٠ ٠

اظث4ألآق
الموضوعوأهمية التمريمات 

اكربمات:هأولأ:
أصلوالميم، والدال، )القانج، فارس: ابن نال لغة: التقديم 

•، مق(لعلى يدل صحيح 
أوله.شيء: كل ومقدمة 
مؤحرْ.نقيض شيء: كل ومقدم 

الكلاومقدمة الكتاب مقدمة فقيل: شيء لكل اصتعير وتد 
التقديم.صد والتأخير الأول، خلاث الاخن: لغة: اكآخير 
مقدمه.خلان _: يالتث.اويد - شيء كرل وموحر 

)قدم()اا/بآ■(.العرب لسان )٢( (. ٦٥اللغت)تدم()ْ/ممامحس معجم )١( 



1اثتصيمواطضروآضسضسره  ~ن'ج1
^=ص=سد=^^=مث1\=

،.ومؤخرْل رأسه مقدم صرب يقال! 
بعدهاأو الأصلية رتبته قبل رتبة في جعل هو واصطلاحا: 

صرورْلأو أهمية أو اختصاص لعارض 

الموصؤع؛أهمية انيا: ثه 
بها،تميزوا التي العرب لغة خصائص من والتأخير التقديم لوب أم 
منواسع باب وهو عليه. اعتالوا الذي بأسلوبهم يخاطبهم والقرآن 
أوالمقدم بتفضيل تتصف دلالات وله الحرب، لغة في الجميالة الأبواب 
الوجودغى بقه بأو تأنيره، أو وفصاله شأنه إلى الإثارة أو كثرته، 

والخلمح،•

وصارتالبيان بعلم أنس من على تخفى لا أهمية والتأخير فللتهديم 
الأسلوب.هذا في لهلائمإ عن اممتم، إلى به أقصى فيه ملكه له 

واسعالمحاسن، جم الفوائد، كثير باب رهو الجرجاني• نال 
إلىبك ؤيفضى ، OuJL؛عن لك، يفقر يزال لا الغاية، بعيد التصرف، 

نمموقعه، }lJ^، ؤيلعلفا معه، ميرونلثا شعرا ترى تزال ولا لطيفة، 
اللففلوحول شيء فيه قدم أل عتيق! ولثلت رائلث، أف سبب فتجد تنظر 

ئكان(ص.ءنئكانإلى 
التقديمسن نالك، لم فالعرب كبيرة، أهمية تعهليه الفواتل. وهذْ 

.هدها لأهميته إلا أساليبها فى والتأخير 
أهمبيانه الذي يقل.مون — العرب يعتي: - ركأنهم سيبويه تال 

(.٩٧)أخر()\إ\ذ»وب لمال )١( 
)\إ\\((.للم، الض وضاءد (، ١٧٠-  ١٥٤)للطوو الإكسر انظر: )٢( 
الإءجاز)صا">ا(.دلائل )٣( 
طمط من واول، النحاة، إمام -)سويه( يالملمح ننبر ين هان عمروبن هو؛ )٤( 



سُاسماوش•أ—ت'ة 
==ك.ء^=^^=====^=====

وينقايهملأا'ديهمايهم جميعا كانا ه أعص، ييانه وهم لهم 
كثيرة.مواطن في الكريم الهران يي الأسلوب هذا ورد وتد 

جزيابن موقف 
والتأخيرالتقديم مسألة في 

أساليبأحد إلى الأيات لبعض يره نفأثناء ^ ٤٤جزى ابن تْلرق 
التهديموهو ألا مقال، وأعذب موغ أحن القلوب في له الذي البلاغة 

فقدفنص، من عيثا المقرين من غيرْ إلى بالنمبة كان ؤإن والتآحير، 
الزمخثري،مقدمتهم وفي محاشه على الأحيان من كثير في ^ ٤٥اءتما٠ 
أنهفحبه منه، يغص أو ظه حزى ابن ير نفقيمة من ينقص لا وهذا 

وأوجز•وصمى وهذب وانتقى احتار 

مواممهأبرز تلخص آن نمتطع . جري ابن ذكره ما حلال ومن 
التاليأن:الخاط م والناخر لقديم ام 

والتأحير.التقديم سس_، عن تعليلايت، كر ذ— 
والتأحير.التقديم عند ؤإعرايية يلاغيه أوجه ذكر ■٠ 
والإضمار.بالإفلهار التفسيرية الأقوال رحح ت— 

ؤيعقوبالأكبر، والأحفش لمة، بن حماد محن. رآحذ —( ٠١٤٨عام)يلد لمص ا ~
مدة،ماسعيدبن الأحفش واحدعنه; وغيرمم، المراعبدي، والخليل الحمرمحي 

العالماءمن ءاJد شرحه ومد المحو، ني الكتاب محتما وغيرهم، وازشي وقعلرب، 
ه(.١٨٠)سة نوني الد• رحمهم 
-؟r،\/T Y)يوطي ليالوئ؛ بغية (، ١٠٦٠.  ri)^\-للقفش الرواة إقام انئلر: 

الكاب)ا/أا(.)١( 



ةا~آ تفسيره في وأترمما خير وانتأ اوتسبما 
^==ئ==ص^==^^=^^سءمم=

اظت4اق\يق
ودراستهاالتطبيقية النماذج بععس 

ثآنيمحىمحك آثه تعالى؛ نوله عند . حزي ابن ذكر 
•[ ٤٣يمران: زآل 'أاقةو؛زكث>ه خ وآدين 

جودوالالقنوت فيكر بالصلاة أمرت رآركأيىه رجؤوآسأءهمى فقال! 
•لهاقيل ثم وأركانها، الصلاة متة من لكونها 

نيأو المصلين مع صلاتك ولتكن يمض؛ مع ^^٢^، 
لأنهالركؤع؛ على جود التقديم هادا على الكلام يقتضى فلا الجماعة، 

واحدة.ركعة قي المنضمين والجود الركؤع يرد لم 

أنؤيحتمل ترتب، لا الواو لأن جود الوندم ذللث، أراد ونيل؛ 
الركؤع(على الجوي يتقديم ملتهم في الملأ٥ تكون 

ثعال،محن ره عن ترب ^^١ تعالى؛ نوله عند هفؤ جزي ابن ذكر 
[.٦١]يرض: س ؤ نلأ ألأزم ح نم 

٠^.فوله: 
ندمتلم قالت،! إن ! الزمخثري قال النمل، صغار والذرة! 

قىتقدمت، الماء أن فالجوابر! مبأ؟ محورة بخلاف الماء على الأرض 
علىالشهادة ذكرت لما هنا الأرض وقدمت، التقديم، حقها لأن سبأ؛ 

أهلالأرض(ص.
٩^١[.ت ]الكهف، ع،نباه مقنن تعالى؛ نوله وءند• 

الفن؛من والصحاح الجماد، نى الخصوصي معناه! رعموم فال! 

و-فرابياب)ا/هم(.الكشافلأزمخشرى)ا/هما(، اظر: اشه؛ل)ا/ه؛آ(. )١( 
(.١٧٧النهل)Y/)٣( الكثان، )٢( 



=مح.\1ا^===—==^==^=د===

•صالحة سفينة كل اأ-حد ت عود مابن قرأ ولذلك 
نقلإلى يفتقر وهذا ثددرآ،، بن هدد المالك، هذا اسم إن وقيل: 

وتأخير.تقديم الكلام وفي صحيح؛ 
ذكرعن المعنى في مؤخر [ ٧٩]الكهف: بعه أق ^٥١^>؛، ت قوله لأن 

به(للعناية ياوم ؤإتما عابها، أنه في سب الغصب خوف لأن غميها؛ 
ننه،رهادئا ين أمطمن، أئن آلكثب أئن؛ا وم تعالى! فوله وعند 

[.٣٢]فاطر: تئت،هاده ؤهمم دتسؤء طزر 
السابق؟وأحر المقتمد ووسظ الفلاJم فدم لم قيل! فإن • • )• 

السابقوأحر ييئس، لئلا به رقما ه لتفالظالم فدم أنه فالجواب،! 
ه.بنمدعلإت.ب للأ 

لقلةالسابق وأحر الذلالمين، لكثرة الظالم قدم الزمخثرىل؛،ث وقال 
ال؛قين(لْ،ّ

٤[.أحتث؛؟بم ءٍقئوا لث ^^٠! تعالى؛ موله وعند 
كانلكونه حالا يكون أن ؤيجوز • ، اينعهلية )قال محال؛ 

اممعلى جده وهو؛ المجرور، مدم لم فيل؛ فإن عليها، فقدم للنكرة صفة 
*وجهتن من فالجواب يوحر؟ أن خر غير وقع إذا الظرف وشأن وخبرها، كان 

تعالى،اه صمير لأنه والتحفلمم؛ به للاعتناء قدم أنه أحدهما! 
(لؤ . وأولى. أهم هو ما تقديم العرب وشأن 

(.orofr)طة لأبن الوجيز الحري انظر: )١( 
)أ/بم«م(.الليث أبي تنمر انظر: )٢( 
)آ/هآم(.لازمخثرى الكشاف ني: الممى انظر (. ٣٧٢اشهيل)؟/)٣( 
(.r^\/r)المهيل )٥( (. ٢٧٦/٤)الكشاف )٤( 
(.٤٣٧/٤)المهيل )٧( (. oTUالوجيز)0/الحري )٦( 



^كتحقمحض

الأحرىاثقوآن علوم 4وضوطت 

تفسيرهض وأثرها 

•ماحث أريعة دنيه 
اسم.هاجحفألآي:

القرم.والقصص اإلآ،سراتالات ت لتحقأٌ اه 
رالأيتداء.الوقف جحقأف١إئت اه 

•القرآن إعجاز :  ه



—-•ء١
حمح,..ح========^======^=

مه.مم^•
مم(''ر■ 

ٌ)وصء ء(ك 
اا

تفسرهق وأثره النسخ 

مطالب:ثلاثة وب 

الموصؤع.وآهمية اكممات : لغثث(\ؤؤق ا٠ 
النسخ.مسالة م جزي ابن مؤنق ت لقثث<آكاذا ا٠ 
ودراستها.التهليقية الآمثالة بمص ج،ع لغثث،آفايئ(؛ ا٠ 

القث4وظ

الموضوعواهمية التمريات 

اكرمات:ءأولأ:

واستسمخه٠وانمساحه سمحا ينحه اليء سمح من لغه. الشمح 

تسع^؛:١ التنزيل: وفي مقامه، آحر ؤإقامة الشيء إيطال( والنسخ: 
أ*ا[.: ٥٨١١]ثهاه آز نمآ تثير ثآت< ثسها آز »اثت يى 

متسوحة.والأولى؛ ناسخه، الثانيه: والأية 
١٢ْكانهأ ؤيكوي( يزيله أي: سمحا؛ الشيء ينخ والشيء 

 )١(jL J ) نخ()إا/؛"آا(.الترب(



م~~ا• اتفسيره في يره و| ينسخ ا
=^=^=======^^^===مح,ح=

بهافتعمل أحرى آية تنزل ثم  Aj'VIjتعمل أن )النسخ ! الفراء وقال 
رمكالآُر('~<.

توالمعنى أزالته، ت وانتسخته الظل الشمس نسخت I تقول والعرب 
وحلث،.الهلت أذمت، 

الJيار:١^١^^ وشنت، 

تاللغة في )المح I يقوله تفسيره مقدمة في حرى ابن وعرفه 
والمقل.الإزالة 

القرآنفي ووقع نزل، بعدما الشرعي الحكم رفع ت الشريعة وفي 
أوجه:ثلاثة عر 

كمن3إنت آناتكب ص تمموا »لأ كقوله: والمعنى، اسل سخ ن- 
بما«.

رساإدا والئ4أحه ااال؛سح كقوله: *،^،، ٠١١دون اللففل سخ ن_ 
مء*.غزيز زالأة س من محالا ١^٤ ء1نبموصا 

ماعلى القرآن في منه وخ كثير وهو اللقفل، دون المعنى سخ ن. 
أنهمإلا وحة، منمواصع عسرة ؤثثا موصع، ملتا الخالماء بحثس عد 

الأشياءهذه وبين نحا، والاستثناء نحا، والمقييد المخصيص ءال،وا 
هناونقدم مواصعه، في ذللئ، على ومنتكلم معروفة، فروق المسخ وبين 

علىوالصبر والإعراض عنهم والعفو الكمار مسالة نسخ من حاء ما 
،٠.(ل. مواضعه. في ذكراره عن ذلك ليغني بقتالهم، بالأمر أذاهم 

.عانىامأن)ا/إا•(.)ا(
(.٨٤)نح()U/ للأزهري اللغة تهذيب )٢( 
(.)ا/٠٣النهل )٣( 



^^ص'س>وز'ص■? 
"~مح.ء_1ّ

]المحل:؛؛^^ ١٠؛^ ١١٤^؛؛ءاثة دلتا جناخ I تعالى نوله عند وذكر 
المخ(لا،.)اكد؛لها: قوله: [. ١٠١

٠^^دخ3؛لاب متقدم وخط\ب الثابت الحكم رسر هو واصطلاحات 
.)٢(

صه

المتندمبالخطاب الثابت الحكم ارتفاع على الدال الخطاب وقيل' 
.هه تراخيه هع  l_ljلكان لولاه وجه على 

٠للنامخ نعريئا يعتر التعريف وهدا 
لخ3؛لابالشرعي الحكم رقع ت أنه تعريفاته فأصح النسخ وأما 

متناخشرعي 

الموصؤعآهمية انيا! ثه 
يستغنىلا الفائدة، عفليم القدر، جليل علم والمتسؤخ النامخ علم 

وعلومالقرآن، علوم في المباحث، أج3 من فهو العلماء، معرفته عن 
بهالعناية على العلماء توالى ولأهميته الفمه، أصول وعلم الحديث،، 
تأيمنالنخ علم ولأن وسيط، واخر وط، مثمهلول ين فيه والتأليف 

نهوالتابعون الصحابة تشدد الكريم؛ القرآن هى مادته كون في أهميته 
أوللفتوى ه نفنصب، من كل في والمنسؤخ بالناسخ العلم اشتراط في 

الوعفل.

رجلفإذا المسجد لحل أنه ه؛ علي عن يروى ما ذلك ومن 
ليسفقال: انس، نذكر رجل : فقالواهدا؟ )ما فقال: انس ، يخوف

)Y/؛>r(.المهل )١( 
الوصولتقريب (، 0٦٤/٤حزم)لأبن الإحلكم (، ٦٩)؛/للغزالي المتض )٢( 

لأينجزى>ص'ام•
(.)؛/YVللمكي الحاجب ابن مخمحر ص الحاج-، رفع )٣( 



متآ 77اصيره ض النسخ 
ت

فأرسل3اقيوونيأ فلأن بن فلأن أنا يقول: ولكنه الناس؛ يدكن برجل 
مجدنامن فاحرج فال: لا. فقال: وح؟ والمنالناسخ أتعرف إليه: 

ذه(لا،.تذكر ولا 

حلعلوخ المنمن الناسخ يعرف لم )من : الزهري الإمام ونال 
فىالدين(ص.

الماس،آلات جمح من إلا يقيس )لا الشافعي: الإمام ونال 
ومنسوحه(لأ،.وناسخه وأدبه، فرصه اممه كتاب من بالأحكام العلم وهم،• 

من)ليسر نال؛ ، ١^٢١٦بن يحص عن، ندم با البرأ همد ابن وروى 
كافةوعر المتعلمين وعالي العلماء على واجب هو علم كلها العلوم 

واحبينامخه الأحد لأن ومنموحه؛ القرآن ناسخ علم من، لمين: الم
ينثهىولا به يعتل لا وح والمنديانة، لازم واجب به والعمل فرصا 
وعاليه نفعلى، يوجب لئلا ذلك؛ هملم • عالم م( علك، فالواجب إليه، 

الرامحصفوة )ص'أ(ا للحازمي الاثار من والمنسوخ النامخ ني الاعتبار انظر: )١( 
(.١٢٠)ص شعلة لمحي 

الأئمةأحد الز*رتما يكر أبو شهاب، بن الد همد بن الم هميد بن لم مبن محمد م؛ )٢( 
الحفاظ ijSJuانظر: )(؟اه(. سة توفي ماس، بن أنس ير نرأ ناص اماد، 

(٠)ص١٢١شعلة لحمد الرامح صنوة )٣( 
(.٥١٠الرّالة)صه'ه_ )ل(
سنةولد القرءلما، المرى الر همد بن محمد بن الم همد بن يوسم، عمر أبو *و•' ره، 

المصنفاتني الملولى اليد له كانت يرحل، ولم عمره، شيوخ على تلن■ )خآ"مآم(، 
انئلر:.(. ٠٤٦٣)منة توفي الفقه• في والكار والأستدكار، التمهيد، محتها: المفيدة 

)صأ(مل(.للحميدي المقتبى حن.وة 
سلاءمن القدر ورفيع الشهرة، عالي المروري، التميمي محي بن أكثم بن يحم، *و• ، ٦١

مؤلفاتله بغداد، فضاء نم البصرة قضاء وتولى م(، ١٥٩)عام بمرو ولل- الفقهاء 
)آأآ،ر(.عام توفي والتيه. الأصول، مها: 
(.١٦٧-  ١٦١)٢; لوكح القضاة أحبار (، ٦١٧٨)حالكان لابن الأعيان وفيات انظر: 



تمحُ'تا====^^==—س—=====

ل\آ اه(أوجبه فرصا عنهم يضع أو اش، يوج؛ه لم أمرا اذده عباد 
العلمأهلا عيي ما آكد من )إن ت القيسي طالب أبي بن مكي وتال 

البحثإلى وسارعوا القرآن علوم من فيه والتغلر وحففله بنهمه والقرآن 
يسعلا علم فهو وحه، ومنالقرآن ناسخ علم ت وأصوله وعلمه فهمه عن 
جهله(لآ،.الديانة علوم من علم بأدنى تعلق من كل 

حيثالمأحد، صرورى عالم والمسؤخ الناسخ علم فإن وبالجملة 
الناسخمواصع معرفة دون الصحيح وجهه على القرآني للنص فهم لا 

فهمفي الهلريق مغل فإنه وح والمنالناسخ يعلم لا ومن والمنسوخ، 
الشريعة.أحكام ومعرفة والسنة القرآن 

اظث4مح

النسخمسالة في جري ابن موقف 

منالنسخ عن فيه تكالم بابا يره نفمقدمة في ظه جزي ابن أفرد 
الكريم.القرآن في وهوعه وجوه وعدد واصعللاحا، لغة تعريفه حيث 

تنيره.أثناء ك؛يرا اهتماما به واهتم 
الملوممن النسخ علم أن يره نفمقال،مة في يقرر جزي؛؟٤١^ وابن 

القرآنفي منه و؛غ ما محرفة من يد لا وأنه الكريم، بالقرآن المتعلقة 
فقال؛منه، ليس ما النسخ في أيحل من على سه رد كما الكريم، 

نحا،والاستثناء سحا، والتقيين. التحصيهى عل.وا أنهم إلا * ٠ )٠ 
فيذلك على ونتكلم معروفة، فروق المخ رئين الأشياء هده وبين 

ماس("<.

(.٦٤)y/ ونقاله العالم سان حاسر )١( 
.( ٦ )ص1 ومنوحه القرآن لنامخ الإيضاح ( ٢ ) 

اكه؛ز،)ل/إأا(.)٣( 



I إلتن7س اتفسيره فى وأتره لنسغ
ا==ض=ض======د=====محثل

محللأنها بالأحكام؛ يتعلق فيما يكون النسخ أن جقفب يقرر كما 
الأخار.تنخ لا إذ النسخ؛ 

أنإلا كثيرة بتمانيف المصفون أقرئه فد المخ موضع أن ذكر ثم 
الم؛ي،•بن بكر أبي القاصي تأليث تألما؛ أحسنها 

نمابمثد لأن ننيها آل ءايي ين ننخ وما تعالى• نوله عند ذكر ثم 
)استدلالI نوله [ ١٠٦]المقرة: يمده سء ٢؛ عق أممت آة ثلم ألم بّبجأ آو 

فإنهم- اش لعنهم - لليهود حلانا المدوران من لأنه المسخ جواز على 
ماشريعتهم سخت فلما مرعا، ووالمر نولا جائر وهو الله، على أحالوه 

يعدها(.ما سحها نبلها 

ودراستها^صلبيشه النماذج بععض 

منآًفمسموى ؤدإل؛زا تعالى• نوله عند ققفي حزي ابن ذكر 
[.٢٤٠]lJ^_؛: أوةمهمه محبمته آيثثا ةو0و0 

كانمات إذا الرجل أن رمعناهات وحة، منالأية )هذه نال! 
نسخثم لها، وصية وذك مجاله من عليها ؤينفق منزله في تقيم أن لزوجته 
الثمنأو بالريع النفقة ونسخت والشر، الأشهر بالأربعة سنة إقامتها 

٠الماء( محورة في ذكر حسبما الميراب في لها الذي 

آل--يدتيهؤا ؤةسؤءق• تعالى؛ قوله عند ظه جزى ابن ؤيشير 
[.١٥]النماء: 

ذلكنسخ ثم البيوت، في اق الأمالزني؛ عقوبة )كانت، فيقول؛ 
٠والتوبخ الم، وهو هدا بحد الذكور بالأذى 

الممل)١( 



و'ء77ا
=مح.\تا======^======د=

ورجحهبينهما، نح فلا للرحال والأذى للنساء، الإمساك ت ونيل 
الأذى:وني [ ١٥لالما»: ئكهحره ^٠>، الإمساك: في بقوله: عطة ابن 

للمحمنبالرجم والأذى الإمساك نسخ ثم [، ١٦اء: ]الن
ذرك،)>()ءآ(ير الأمر واستقر المحمن، لغير وبالجلد 

غيكان ففد الرجم وأما النور، محورة في فمذكور الجلد وأما 
حكمه.وبقي لفظه نسخ ثم القرآن 

وغترْ(ل؛،لْ،•الأ'ديلم ماعزا . رجم وتد 
ؤآيلؤدرث أؤ/؛ ^٥٧^ تعالى؛ نوله عند ه حزى ابن وذكر 

[.١٨٠أنأنيده 

لهم،تتعرصوا ولا محاجوهم لا اتركوهم ؤو>آره معش: )قيل: 
؛الةت1ل(أأ،.منموحةهدا على فالأية 

و\ذت;£قلؤأ-ثتؤ ^٥، سفي إق تعالى: قوله عند وأشار 
[.١٢٥تاكٍل: آئثإه 

الإسلام.هنا: بيل بال)الراد فقال: 

صوابه.ينلهر الذي الكلام هي: والحكمة 

•٢(.)٢; الوج؛ز المحرر )٢( (• ٣٠١اكهل)ا/ )١( 
لونوته ثاب )لقد الني ب غال جليل صحابي الأيي، مالك، بن مام م•  ٢٣)

تمسزفي الإصابة اتئلر: وارصاء، ى اه رصي ظتب( أثم يى طاينه ثابجا 
(.٤١٧- ٤١٥)آ/حجر لأبن المحاه 

أولمت، لمالك، للمقر؛ الإمام يمول هل باب الحادرد، كتاب البخاري ت أحرحه )٤( 
(.٦٨٢٤)برتم غمز^،؟ 

)ا/ا«"ا(االمهل )٥( 
التييلكي ومنموحه القرآن الإيضاح انتلر: ١(. )مّا' هيل الم)٦( 



ج1——؛■ ممسيره ض ٠^٠ النسغ 

ا==دض==د==^ت^====تحع11

عاليالرد هو والجدال والترهيب، الترغيب هي• والموعفلة 
بالبرهانالعملية العلوم أهل ميها يالثلاثة الأشياء وهده المخالف، 

ونيل!بالسيف، سخت، نهائيه تقتضي الأية وهذْ والجدال، والخطابة 
ؤإنمامنسوخ، غير والرفق التلهلفذ من الطريقة بهده اطه إلى الدعاء إن 

فىفهي الحماة وأما الكفار، من الملاطمة هذه تنفعه لا لمن الميم، 
باماق(لالقيامة يوم إلى محكمه حقهم 

والنرخازمخ ^٠١ من ارّوخ، امل أمح، انمض انظر: ايهل 
لمكي)صا-م(.والإيضاح (، الجيني)ص٢٤لأبن 



^^مح-'ضلممحم>وز'n—■•ء 
تمحح=====ً=^^=^=====

٠٠

داتحف\لأ(ق

تمسعرهق وأثرها القرآفي والقصهس الإسرائيليات 

طالب:ثلأن؛ن ونيه 

الموصؤع.وأهمية \كويق\ت : الظمم\س ا٠ 
والقصصاإ١٠صرائيايات مسألة جزي؛ي ابن مؤنق : لظث4آلأافى ا٠ 

القرس•
ودرامتها.اكلييقية الأمثلة يمضى جُع * لئثث١^١^٠ ا٠ 

٠ ٠ ٠

سء
١لموضوعوأهمية التعريفات 

الممريفات:ولا: أ0 
إسرائيلية.جمع اإلآ'سراتياليات: 

إسرائيليمصدر عن تروى اش الحادثة أو القصة وهي• 
*وهوإبراهيم بن إسحاق بن تعفوب وهو إسرائيل، إلى فيها دالسة 

إسرائيلل٢،.بمو فيقال: اليهود ينب ؤإليه عتر® الأتي الأسامحل أبو 
قصايمصه حبنْ علي وقص المقصوص، الخبر لغة: القصص 

أورد،.ونصصا: 

)صّااللذمي والخويث التفسير الإصرائيليات،ي )١( 
ننمة)ص^(.لأبن انمارف )٢( 



م1،~س" األآسساكداتواكهس^^ىالق^^1في؛وأمٍئلفىتسسره 
®-.ُا

.حفظه ت كلامه وتقصص 

شعه.الخبن! وتقصص 

وجهه.على رؤيته ت الحديث واقتممت والحدث، الأمر I والقصة 

وجههعلى رؤيته • الحديث واقمممسؤث 

الغابرين،آثار عن يبى الكريم القرآن من حديث هي واصطلاحا: 
والاعتبارأالعقلة أجل من ماصة أحداثا ؤيحكي 

الأنبياءأحبار ذكر هو؛ )القصعس بقوله؛ ؛هفب جزي ابن وعرفه 
آ.القرن؛ن(ر وذي الكهف أصحاب كقصة وغيرهم المتقدمين 

الإسرائيليات:اهسام 

تمختلفة داعتثارا'ت، متعددة أمام إلى الإسرائيليات تشم 
إلى'وعدمها الصحة باعتار أولا فتنقم 
وضعيفا.صحح 

ومخالفتناشريعتنا ني لما موافقتها باعتبار ثاتا الإسرائيليات وتقم 
أمام:ثلاثة إلى لها 

٠سريعتنا في لما موافق م م٠ 

له.مخالفا مم و— 

يفنيه.ما ولا يؤيده ما سرعنا في ليس عنه مكون مم و— 

 )١(jU  (.١٩٩)مص()^/العرب
علوملي وماحث )ص٨١(، عونحين لإبرامم القرآن في القممي البيان انفلر: )٢( 

'م.)صا-القرآن 
اكه؛ل)ا/؛ا(.)٣( 



سُامحضأاوز'7—.ء ا
=محح=—=====^^^^===^^=

فياليخاري الإمام أحرجه ما شريعتنا؛ في لما موافقا حاء ما لمثاو 
عنخالد، عن اللمثا حدثنا بكير، بن يحيى )حدثنا هال،؛ لم ومصحيحه 

سعيدأبي عن سار، بن عطاء عن أسل؛؛، بن نيئ عن هلال،، أبي بن سعيد 
واحدة،حبر؛ الئيانة نوم الأدهى ألكرذ النبي نال، نال،؛ الغيري 

فأتىالجغة« لأئل لإلأ ^، illض .خزنت بجدولما ال؛ماث بمممؤنا 
بنزوأ-تيق ألا القاسم، أبا L ؛، LUالرحنن بازق فقال؛ اليهود من زين 
.. واحدة. حبزة الأرض تكول ت نال أبرا، ث قال القيامة؟ يوم الجنة أهل 
تواجده(بدت حش صحلئ، ثم إلينا الني. فنثلر الني.، قال كما 

؛!لاثة آلمام إر مواصيعها إعتار الإمراكيليات وتشم 
بالعقائد.يتعلق م ق— 
بالأحكام.يتعلق م ق— 
العقائل.إلى ثمن، لا التي الحوادث أو يالمواعقل يتعلق م ق— 

.ئصالة والأحكام 

؛الموصؤع أهمية ؛ انيا ثي 
لحنهقك يمص وش بقوله؛ رسوله، على وتعالى تبارك اض امتن 

\الأ2يفوكهأين مه، ين ء=قتت ؤإن آلثزءان د^دا إقاث، أؤحننآ ئأ آلقثص 
 ]٣.

نناولفالقرTذ، لل.ا للأمة؛ وفوائد لعبرة القمص نالك في إن إذ 
فيماالتفكر على وحاث باسكير، ممنم محبر بدح بأسلوب القمحمى 

متتايعهالقرأن في ئأت ولم بها، الاتعاخل مثنان في ساقها إذ قصه، 

رنمالأرض، اطه ببض باب الرتائق، كتاب صحيحه، غي البخاري ت أخرجه )١( 
(٦٥٢٠.)



٦^٣تفسيره فى وأيرها اتقرآتى والقصمى األآا٣اددLت 
سضسسضءسخت==—=محمم'=

معظملأن تنامبها؛ مقامات حب على موزعة متفرقة بل متقاربة، 
العظيمالقرآن اشتمال فكان تونيعها، من تستمد منها الحاصلة الموائد 

الواحد،الغرض في الكلام بتكرار بلاغته وظهور القصص تللث، على 
سامعيه.نفوس في وقر له يكون وهذا 

افث4ص

مسالةفي جري ابن موقف 
القرآنيوالقصمى ا^لآسرائيلياذ، 

نفيره،في القرآني والقمص للإمرائيليات ه حزي ابن تهلرق 
القصمى)وأما فقال! اتجاهها، سلكه الذي المنهج مقدمته في ورسم 

أنإلا تفسيره، من بد فلا القرآن تضمنها التي العلوم جملة من فهي 
عنه،تغنى م زائل ذلك، سوى وما عليه، التفسير يتوهم، ما منه الضروري 

الصحيح،وغير الصحيح القصص حكاية من رين المقبعض أكثر وقد 
بمنمسجاتقصير فيه مما ذكره يجوز لا ما منه ذكروا إنهم حتى 

عنه.تنزيههم يجب ما حكاية أو .ق، الأنبياء 
يتوقفما على القصص من الكتاب هذا في فاقتمرنا نحن وأما 

الصحيح(الحدسثط ش منه ورد ما وعلى عليه، التفسير 
فيهنهجه نلخص أن ننهض هءزفب جري ابن ذكره ما حلال ومن 

اكالية:القاط ي ٠^٠^ دالمحص الإسرائيليات 
تتعلقالتي العلم فنون من فن القمص أن ه حزي ابن رى ي- 

القرآنتضمنها التي العلوم جملة من القصص ولأن بالقرآن، ومحليدا تعلئا 
لتفسيره.التعرض من بد فلا 

)ا/ارا(.المهل )١( 



ٌظسُاسم>وز*!—■ه 
=محح==========س^^=

تنمين إلى عمونا والقصص للإمرائيات جزى ابن قيم ت— 
عليه.التغير يتوقف الذي وهر • صرورى •- 

تعنىم٠ أى عليه؛ ر التقيتوقف لا الدى وهو ٠ صروري ير عء 
عنه.

الأساء،ومنصسا تيى لا قصمصا اوردوا الذُن المفسرين ليعضى قده نء 
محمل.ونثيتا وسليمان داود كقصة عنه؛ تنزيههم يجب ما وحكوا 

فهوالمحح الحديث على اقتصاره من هقفو جزي ابن ذكره ما أما 
أورديل ه، نفعلى شرؤله بما يلتزم لم ظه المؤلف لكن حن، منهج 

أحيائا،سردها في وأؤنال الأيات بعض حول تروى وحكايامت، قصصا 
وجيرا،مختمزا سيكون بأنه يره نفمقدمة في احتءله ما هع يتنافى وهذا 
أأعلم وافه الروايات، هن؛ه من كثير على صفحا صرب قد كان ؤإن 

اظث4ص
ودراستهاالتطبيقية النماذج بعض 

حواءقصة حول تروى التي الإسرائيلية الرواية ه جزي ابن ذكر 
منلحاءاينهما تعالى؛ قوله عناد حملها شأن في اللعين إبليس مع 

[.١٩•ل\لأُ\ف: ينجزه ثنا أقه ص؛د ;١^ ما قثآث ئ/ ثثلأ 
Iلها وقال إبليس حاءها حملت لما حواء إن I ونيل • •)••' فقال 

اسموكان ، لك، أحلمه فالحارث عبد بعلنك في ما وسثت أئلعتني إذ 
فقالأدم، ؛ذللث، فأ-؛صندت، قتلته؛ ذللئ، في عصيتني ؤإن الحارث، إبليس 

نمالولد، مات ولدت ا فالمؤالجنة، من أحرحنا الذي ءالونا إنه لها؛ 
ثمالولد، فمات فعمته ذللثإ مثل إبليس لها فقال أحرى مرة حملتا 

)ها/بمما؛(.للزير حزي اين •نهج واجع: 



'ج٠ " Iتفسيره في واترها القرآني والقصعس األآسرادي1يات 
^—ًغت====ه,اء=

لدءؤؤج،لأ ت فقوله حياته• في حلمعا الحارث عبد فمياه ثالثة مرة حملت 
نيلا غير، لا مية التض أي: [؛ ١٩•]\س: ءِاتئه  Zjقوك 
اله(أا،.غير مادة 

نانشهابل لها، ث11لم لم هقم جزي ابن ذكرها التي الرواية وهذه 
لثلاثةأصح الأول )والقول فقال: حيالها، سالك الذي الصحيح ورجح 
.(ص... أوجه:

جعلطلبا كما صالحا ولدا آتاهما لما أنه هو: ساقه الذي والقول 
إليهالمضاف، ؤإقامة المضاف، حذ.ف، على فالكلام شركاء، به أولادهما 

مقامه.

هي:الأول القول لترجيح جزي ابن ذكرها التي الثلاثة والأوجه 
منوزوجه آدم براءة يقتضي أنه القول: لهلءا الأول والوجه . ٠ )ء 

الأنبياء.حال هو وذلاائs وكئيره، الشرك قليل 
وذؤيته،آدم أولاد هم أشركوا الذين أن على يدل أنه والثاني: 

الجمع.بضمير [ ١٩•]الأعراف: يئيمناه عما أممه تعالى• لموله 
الحارثمد الولل. وسمية آدم قصة من ذكروا ما أن الثالث،: والوجه 

القصة(تلك في موجود غير وهو صحح، نل ينقل إلى يفتقر 

بسندنقل إلى يفتقر بأنه وختم جزي ابن ساقه الذي البيان ءن"ا دُع 
غيروأنه يره نفمقدمة في ه نفعلى مرطه السرءل وهذا صحيح، 
أوردهاكما أوردها أنه إلا _: ير التفعليه يتوقف، لا إذ ضروري 

المفسّرين.من كثير 

(،TW/W)للطري البيان جاع في: الرواة س انفلر (. ١٠٧- ١ )آ/ا■• هيل الت)١( 
•٧(.• )ا■/ لييوطي انمترر الدر 

النهل)٣( (. ١٠٧.المهيل)٢( 



التمركتب من كثير في مجختلمة بألفاظ الرواية هذْ وردت وفد 
الثات فال . البي عن ، س٠-رةل عن نده بأحمد الإمام أحرجها كما 

محيث محاق: زلي، محا ثمثث لا زكان إ:فئ، محا طاف ج ص 
وحيمن ذلك وكان ئناس، الحارث، محي ننثته نميس، ءإُه الحارث*؛ 

ااءطاندهمة«لى.
الروايةالك نه داود نمة ' ٠٥٤٤حزي ابن أورد وكاوللاح 

إلىرفعها بعضهم ومحاولة المقرين من غفير حم تناقلها التي الإمرائيلية 
الصلاةعليهم والرسل الأنبياء بمقام اس إممن فيها ما مع . الض 

ين.تساهل وهوا والسلام 

،عيننح ك أم كدآ وإة تعالى• نوله عند ظه جزي ابن نال 
[.٢٣ض: آ-في1او_،ه ي وعزف آكملها ساد ز؛-ءاوة محه ند مد 

م،داود تنزيه إلى وأقرب أشهر هو ما ذلك من نذ-كر )ونحن 

ماتجليل• صحابي الأنماري جابر بن محمرو بن هلال بن جنل-ب بن سمرة هوت )١( 
(.٠٦)•سة 

(.٤٦١حجررأ/لاين الإماة انظر: 
برتمالتمر محاب ت، ش الترمذي وأحرجها: (، ٢١١٧)برقم اص الإمام ند م)٢( 

حدثإلامن نعرته لا غريب حن احديث وتال: المثنى محمدبن عن ( ٣٢٧)
-الوارث مد ابن بمني؛ الممد؛ صد ين بعضهم ودوام قتادة عن إبرامم بن صر 
يرنعه•.ولم 

ولمالإسناد، صحيح حديث هذا ونال: ( ٤٠)٣• برقم المتيرك في والحاكم 
قالإبراهيم بن صر لضعف صعق والحديثا التالخمى قي الاو>؛ي وصححه يخرحاء، 

عيه(.تواثق لا ما قتادة عن )يروى محه: الكامل في عدي ابن 
ولعل.مضعف( قتادة عن حديثه في )صدوقi (: ٣٤٨٥)التتريب قي حجر ابن وقال 
لةّالقي هفؤ الألباني صعقه فقد العميقان، حديثا إلا سمرة من ايثا المن سماع 

وأمله(، ٤٧٧)برقم ونئادته المغير الجاسر وضعيف ( ٣٤٢)برقم الضعيفة الأحايين، 
(.٢٨٦/٢)تقبره انظر: اوجه. ثلاثة من ئفأ محير ابن الحاففل 



ا~~^آ<;ِإجتفسيره فى وأترها القرآني والقصهس االآسرائياريات 
====سضضسضض==^=محمم=

عنله تنزل أن بعصا بعضهم أل تلكن .ة داود زمان أهل أف روى 
وقدJنكتونه^، لا ذلك في عادة لهم وكانت أعجتئه، إذا فيتزوجها امرأة 
وقنتأف قايس ، ذلك من شيء الإسلام أول في الأنصار عن حاء 
وتزلجهافقعد، عنها النزول أل ففأعجثته، رجل امرأة على داود عين 
امرأة،وتسعول تسع لداود وكان ،.■، سليماف منها له فولد ، داود

نحلتي أم ثدآ ءؤإ0 ت أحدهما فمال لقصته، مثالا ملأتكه إليه اممه بث 
كانتالتي امرأ؛ عين والتالتح إلى إثارة [؛ ٢٣]ص: صده همك 

لهذكن لم الرجل ذلك أل إلى إثارة [ ٢٣ت ]ص كه لداود، 
موالإلى إشارة [؛ ٢٣]ص: أكتنهاه وقاد الواحدة، المرأه تلك، إلا 

ئلماثبقوله• فم داود فأجابه امرأيه، عن النزول الرجل بن داود 
فتتئت؛؛،، JUJuالحجه فقامت [ ٢٤]ص؛ تاحهءه إق ^-١^٠ سؤافير 

لهاض من عتاب، ذللا، أف داود فنم ترهما، ولم ودها ذللا، عند الملكان 
فيه(لأ،.وقع ما على 

يوماانمند داود أل وهو آحر، وجث على الخبر هذا وروكا • • • ر 
فمدفآغجبه يديه بين فوقع كوة، من ءلار عليه فدحن للتعبد، محرابه فى 
امرأةالكوة من فرأى ليأحدْ داود فصعد الكوة، على فهنار ليآحدْ نده 

بابالأمار، ماف، كتاب صحيص، في البخاري احرجه; الذي الحديث إلى ينير )١( 
الرضمحي بض اه. رم)، آخى الدبة ثدصا •U ( ٣٧٨)•برنم الني. إخاء 

تمنين،مالي فاسم مالأ، الأنصار أكم إني الرحمن: لعبد سال، الربيع، ين وسعد 
فتزوجهاعدتها انهضت، فإذا ، ليمنها اليلثا، اعجبهما فانظر امرأتان ولي 
فمافقاع، بتي  tiyعلى فدلو، موتكم؟ أين ومجالاكاا ا،،الاوث، في للخ، اه بارك قال: 

صغرة،أنر وبه يوما حاء نم الغدو، ناح ثم وممن، أنمل من فخل ومعه إلا انقيتح 
مننواة قال: ٦^٠،؟( نغف )كب نال: تزوجت،. نال: )نييلم<؟ ه: المي فقال 

ذمتا'.من نواة وزن أو• دما، 
(.٣٣٨. )م٧٣٣التسهل )٢( 



^سؤئذص'سم>وز'—■■ء ا
=ة-,ح——

رحلامرأة أيها فآحمن عنها؛ أد فاشنق ثم غأعجتئه، ■عريانه ثغثسز 
الحزبتلك أمير إلى داود فكتب الجند، هع للجهاد حرج وأنه جنده بن 
أحدتخلمل قلما موصع وهو التابوت، عند يقاتل الرجإى ذللثا يقدم أل 

امرأئه؛داود قثزوغ شهيدا، لتل حتى فقاتل الرجز ذللت، فمدم منه، 
لهكال أنه مع يعده امرأئه وتزوجه للقتل الرجل ذللث، تعريضه على فنويب 

سواها.امرأة وتسعول تسع 
علىالمعاسه وقعت ؤإنما يفعله، ولم كله بدلك هم داود إن ونيل• 

وؤلهربعلمه أعجب أنه ذلالث، مثل له جرى فيما السس، أن وروي: 
القصة.بتلك نعتن نفسه على الفتة يخاف لا أنه يقتضي ما منه 

إبراهيمآبائه منزله تمنى أنه ذلك في السب أن أيصا وروى 
لهجرى بما الد فابتلاه ابتلوا، كما يبتلى أن والتزم ؤيعقونم،، ؤإمحاق 

فىتساكفة(لا،رى.

الغفيرالجم وراء انسياقه رهفب جزى ابن الإمام على يلاحفل ومما 
مصدرهحب على كل نيادتها في وتفننوا أوردوها الدين رين المقمن 

الض.اإلى رسما بعضهم بل الحد هل«ا عند يقفوا ولم منه، نقل اان*ى 

فيه نفعلى ثرمحل الذي وهو ه حزي ابن بالإمام الأولى وكان 
التطويلعائم مع الأتمار من الصحيح على الانتصار يره نفمقال.مة 

التفسيريتوقف، لا مما وهو وهصله القول بسهل ند هنا نراه والاسترسال، 

(.٣٣٨.٣٣٧النهل)٣;)١( 
السانللعلبريجاعع (، ٥٥٦. ٥٥٤شيبة)؛؛/أبي ابن ممف، في؛ الرواية طْ انظر )٢( 

٤٧/r( ،) (،١٦٣٤/0العربي لأبن القرآن أحكام والنهاية)'ا/ه،م(، ال-دابة
وغيرئ.( ١٥٦\. 00ص\رالقرأن لأحكام والجاسر 



ْ؛ىص"'S!تفسيره فى وأثرها القرآني لقصمى وا ليليان الاسرا 

عليهمالأنبياء عصمة في وتقدح يروى التي الأباطيل من هو إذ عليه، 
واللام.الصلاة 

الأمحارئولمطرْ U إلى تلفت )لا ٤؛^: ١، عياص القاصي وفال 
اهينص ولم المقرين يعص ونقاله وعيروا، بدلوا الذين الكتاب أهل من 

والديصحيح، حديث في ورد ولا كتابه في ذلك من شيء على تعالى 
قمةفي وليس [، 1٢٤;»_: ذم أثا داود ؤو>دأ داود قمة في عليه نص 
•، ثابت(ر حبر وأوينا داود 

الجديامرأة إلى بطرْ . داود افتتان )وقصة الأuبي٣٢: وقال 
التمر،كتب وبعض الأنبياء قصص كتب فى مبثوثة مشهورة أونيا 

بمقاميليق لا ما نسبة من فيها لما بعللأنها؛ في عاقل لم ميشلا، ولا 
واللأم(أالملأة عليهم الأنبياء 

والقسر،الحديث، علوم ني وض إمام الحمص، ماض بن •رمى بن ماض هو؛ )١( 
وشرحلم، مصحيح شرح في المعالم إكمال منها؛ مؤلفات له -(، ٠٤٩٦)سة ولد 

■-( ٠٥٤٤)صة توم، • ذلٍع ام حدبث 
)آا/آآا(.النلأء أملام سر املر: 

>(.aA/Y)الممعلفى بحرق بالممريف الشفا )٢( 
فيونشأ ( ٠١٣٣٢)ت ولد المعروف، الحدث الألماني ال.ين ناصر محمد هو: )٣( 

تمنها نافعة مؤلفات آلف وتضعيفها، الأحاديث تصحح ر تتمة جهود له متدينة أمرة 
انظر:.(. ٠١٤٢)•ّة توفي الخلل، إرواء الضعيفة، الميالة الصحيحة، لة لال

الألباني.الخلامان شيخنا حياة من مشرفة صفحات 
(.٣١٣))ا/(خ(( الضعيفة الميالة )٤( 



^صؤسُ"'سم"وز•
=مح,\تا======د^ص===^===^

-ءَإأممهمأء-
وئ،ء■ 

ص\0ئ

تمسيرهق وأثرهما والابتداء الوقف 

طالب:ثلاثت وفيه 

الموصؤع.وأممية الترمات ظثتيأس؛ ١• 
والابمداء.الوقف مالة م جزي ابن .وتف :  ٠
ويراسها.التيقية الأ.ثااة بمص جح اظث4أصت ا٠ 

٠ ٠ ٠

اثموضوعوأهمية التعريفات 

اكريفات:ولا: أ0 
الحس.لغة: الوقف 

وتما؛اكين للمأو المساكين •ملي الدار أو الأرض ونف يقال: 
.حسهاآي: 

،.وتمالالكلمة ووقفت الدابة وقمت قولك: مصدر والوقف: 
قعلععن عبارة )الوقف: لموله: الجزري ابن ^٠١٠ واصعللاحا: 

الحرفيلى بما إما القراءة، استئناف بنية عادة فيه يتنفس نمتا الصوت 
الأيرووس في ؤيأتي الإعراض، بنية لا نله بما أو عليه، الموقوف 

(.٤٢٢)وثق()ءا/انمرب  jU>صأإا•(، )وثق( الصحاح )١( 



ا——'ءتفسيره  Jtوايرصا * l_vuالوقف 
ضذذشمثضس==سس=نجعً

منبد ولا زمنا، اتصل فيما ولا الكلمة ومهل في يأتي ولا وأوساطها، 
٠معه( التنفس 

آحرعلى القارئ صوت تطع )الوقف: بقوله: الجع-ريأى 
ز.انا(لم.الوضعية الكلمة 

نملوالبدء: ابتداء، سك الثيء: ابتدأت يقال: لغة: الابتداء 
قدمتهبالثيء: وبدأت أولا، الشيء 

وعرتهالفن، هذا في المتهدمون العلماء يعرنه لم اصع٧لآط: 
الثاني،المصراع من حزء أول هو: )الابتداء بقوله: الجرجاني 

فيتناولالمقصود نبل يقع الذي الشيء على بطلق العرفي والابتداء 
المالة(لا"،.بعد الحمدلة 

التلاوةفي الشرؤع هو أو الوئف، يعد القراءة استتنان، هو ونيل: 
فيالشرؤع عند القارئ نملي ئًلع بعد كان فإل ونف، أو نطع بعد 

•أوماطها قي أم السور اوايل في لكن مواء ؤيبمل يستعيد أن التلاوة 

اكر)ا/«؛آ(.)١( 

سةولد الجعبري، الربعي حليل بن إبرامم بن صر بن إبرامم الدين برعان عر؛ )٢( 
محيايئس ءديد» رحلات ورحل ماء، في والدء على يرس حمر، تلعة ني >، ٦٤٦)

منهاتاليف له والفنون، العلوم صائر ني مشاركا عالنا كان عصرء، عيا* حلة على 
>(.٧٣٢محسنة)ترفي المراصد، أرباب، وجميلة الأماني، حرز ثرح المعاني كنر 

)ل/ه0(.الكاضة اليرر ( YA،5/i)الجان مرآة انئلر: 
(.U٢٤٨/١م٠للأني)الإشارات ساف )٣( 
>ص'ااا(.>؛الا( القرآن رب ش اJفردات •٤(، ٦/١))بدا( الرب زن اتئلر: )٤( 
سمرف نلالخن أبو الجرجاني( )الشريف د المروق علي بن محي بن علي >و: )٠( 

سنةتوفي شيراذ• في ودرس أمتراباذ، ترب تاكو في ولد بالعربية، العلماء كبار 
)يم\-\ي.لكحالة اJؤلفن سبمم انفلر: )آا\/،و(. 

اعوات)ا/مأ(.)ب(، اكربمت انظر: )٦( 
إرامم.الكريم لعد الكريم القرآن ني بالمعتى وصلتها والابتداء الوقف انظر: )٧( 



~ةِ__1

والميكت:والقطع الوقف بين الفؤق 
ضلا.بعض من الجرم أجزاء بعض إبانة ت لغة اكلع 
سلعا.مثلنث تهلعه ^١^ 

ف\>أوخقهلعا الحبل ههلعت، مصدر والقaلإرت 
مهارآ،.والانتهاء القراءه عن الانصراف هو واصطلاحا: 

الكلامخلاف عر يدل والتاء، والكاف، السين، لئ: والمكن 
مكوئا.يسكت مكن، تقول: 

إذانكايت، وبه أسكته، بما أي: بن1كاوة؛ ورما0 سكست،، ورجل 
\متمطويل كان 

عادةالوشح زمن دون هو زمنا الصوت نهير عن عبارة واصهللاحا: 
تممسغير من 

الموصؤع:أهمية انيا: ث٠ 
التيالموضوعات أعفلم من وهو كبيرة، أهمية والابتداء للوضح 

وامتثالاتهلبيما ثراءته أثناء ومراعاتها معرفتها من القرآن لقارئ بد لا 
اثق؛؛؛^5هأ وثب تعالى: ثوله ني به . اله أمرذا الذى للتدبر 

[.٢٩]ص: ثيهدأ 
التاليفطفيه فألغوا العلماء باهتمام الفن هذا حفلي فقال. ولأهميته 

منه.القرآن علوم لعلالبح  Jjلا إذ تعلمه على وحثوا المنيدلأْ،، 

المب)ثطع()اا/آ'آآ(.لمان )١( 
)صمآأ(.القارى طي نلأ الجزرة الثد.ة شرح الفكرة المح اتئلر: )٢( 
(.)ص٥١٢)مكن( البلأئ أّاس ماس >ّكت( اللة سبمم.قايس )٣( 
لالسوءلي>ا/)هل(.الإتقان الشر)>/'1آ(، اتئلر: )٤( 
،J(0٦)ت.للمجاودي القرآن ووقوف (، ٢٣١)^،ضان لأبن والأبماء الوقف .نها: )٥( 



ه" ٦ تفسيره فى وأقرهما والأبدLJاء الوقف 
ا= ٣٢٩==شض=ط=======تتد=ت=^^^ل 

^اص——

ومعانيهالقرآن إعراب معرية تمام )ومن ،؛ الأنبارىل ابن قال 
التامالوقف يعرف أن للقارئ فينبغي فيه، والابتداء الوقف معرفه وغريبه: 
كاف(لآ،.ولا يثام ليس الدي الكافي والوف 

الوقفيحرف لم )من ت السجستاني حاتم أبو اللغوي الإمام وقال 
لميعلمالقرآن(ر؛،.

القرآن،أداء كيف يعرف يه جليل، فن )هو ،ت اا-زركشيأوقال 
محانيتتبين ويه غزيرة، واستنيا٠لات كثيرة، فوائد ذللث، على ؤيترتب 
الثكلأت(ص.في الوقوع ص الاحتراز رؤْبن الآات، 

القدر،عفليم الوقف )باب ت ففال تعلمه على النكزاوى ونمى 

الأناريلأبن والأيتداء الوقف إبماح ؤ =
كانالبغدادي، الأنباري بن بكر أبو بشار بن محمد بن القاسم بن محمد هوت ,١( 

الزاهر،كتاب ت منها جللة ءؤامارت، له والتقدم، والعلم، بالفضل، له مشهوئا ءاان١ 
ؤإنباء(، ١١٨)الفهرت انظرث ستة)حأآ"ام(. توفي الهلوال،، السح ترح وكتاب 

.)Y»،؛/r(الرواة
الإيضاح٢( 
ننيأبي مجن أحذ شاعر، لغوى إمام جتاني، العثمان بن محمد بن مهل هو؛ ■٢( 

المبرد،منه وأخذ عدة، مبن صعبي والأخفش عبيدة، وأبي والأصمعي، الأنصاري 
اتثلر؛-(. ٥٢ ٥٠)صنة توفي والهجاء* والمؤنث، المذكر المؤلفاا<تإ! من له يؤيد وابن 

)"ا/أ«1ا(.الحموي ل؛امت، الأدباء معجم 
للقعللأنيالإشارات، لطاتف، ٤( 
منإمام -( ٠٧٤٥سنة)ولد الزركثي، اش عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر هو• ٥، 

مزلفات.نها:له الإسلامية، العالوم مختلف، في الطويل  ٤٢١له الأفذاذ الأئمة 
الشافعيةطبقايث، انظر: -(. ٠٧٩٤)'ت،المحي3ل. والبحر الذم،، وسلاسل البرهان، 

محتَت;تح>,ِص<.ث0 
تابله مقرئ الإسكتيري الله عبد بن محمد بن اه عبد الدين معين محمد أبو عو؛ ٧( 

المهابةغاية انظر: (. ٠٦٩٨)منة توفي الوقف،. ني والاقتداء القراءات،، في الشامل 



الأدلةاستنباط ولا القرآن معاني معرفة لأحد يتأتى لا لأنه الخطر؛ جليل 
.، المواصل\ بمعرفة إلا منه الشرعية 

وفهمالتالي، وبلاغ القارئ، ونينة التلاوة، حلية فالوفق وبالجملة 
المختلفين،المعنيين بين الفرق يعرف وبه للعالم، وشرف للمتمع، 
،•المتعايرئزل والشكمين المختلفين، والقضيتض 

اظث4اهإ،
جزيابن موقف 

والابتداءالوقف مسالة في 
والابتداء،الوقف عن نفيره مقدمة في هؤ جزي ابن الإمام تكلم 

الوقف،في الناصع؛ )الباب، فقال! الوففر، أنام فيه بثن بباب وأفرده 
إلىبالنثلر وذللث، ونيح، وكاف، وحن، تام، وفقا أنواع؛ أربعة ومي 

معناهأو إعرابه في بحدء ما إلى »لإقتقت\ الكلام كان فإن والمعنى؛ الإعراب 
وعامله،معمول كل بين الفصل إليه يجز لم كدللث، إليه ءفتقتا بعده وما 

كلوببن وجوابه، جواب ذي كل وببن وتحرم، تحر ذي كل وبين 
أنإلا الثاني دون ينهم مستقلا الأول الكلام كان ؤإن وصلته، موصول 

التوابعفي وذللقؤ كاف، الأول فالوقف نله بما إلا مستقل غير الثاني 
نصلأف إلا ذللث،، وشبه والاستثناء والتمييز، كالحال، والفصلأُت،؛ 

كانت،إذا والحال التوابع ووصل المنقعلمر، من آكد المتصل المتثني 
حملة.كانتا إذا وصلها من آكد ذارتا مع أسماء 

واحدةقمة في كان فإن كذللثح والثاني مستقلا الكلام كان ؤإن 

)صراوالابتداء الوف سرفت ش الاثتداء )١( 
)؛/ا<أآ(.الإشارات، لطاف انظر: )٢( 





ص>صمحم'وش•اسج 
ا=========^^==^^د=مح-ُ'::

وميرْلالقرآن بمعاُى وقوية مٍاشرة صلة 

اظث4ص

ودراستهاالتطبيقية النماذج بعمى 

نماذجذكر ناب وأهميته، وأمامه والأيتداء الوص عرفنا أن بعل 
تتعالى قوله عند ذكره ما ذللت، فمن كتابه، في جرى. ابن ذكره مما 

بممرأد لْدمم بجد أثرؤأ اهت ئبن ثرم عق ألثا؛بج( أمٌرث> ؤولت،حدم 
^١بنيبر ؤأقه بممر أد< الثواب، ين نئنتيمهء هو ؤما سثؤ أنمء 

[.٩٦]اص: 

وجهازتفيه آتهأه آك!ذنث تج*6 فقال،: 
أنوالمعنى: به، فيوصل قبله ما على ععلما يكون أن أحدهما: 

علىفحمل أشركوا، الدين ومن الناس من الحياة على أحرص اليهود 
وحصأشركوا الدين ومن الناس من أحرص قال،: كأنه المعنى 
يالاحرةيومتون لا لأنهم الناس عموم في دحولهم بعد بالذكر أثيأه 

الدنيا.للحياة حبهم بإفرامحل 

علىفيوقف، كلام ابتداء آدبكن ويبمى يكون: أن والأخر: 
٢•،أ قوم(لأشركوا الدين من والمعنى• نله• ما 

عقمثأر؛؛ب لا ؛< ^٥١١تعالى: قوله عند يقول، الميال( نفس وفي 
[.٩٢]يرمق: ألنجعيراه آمحمحم ؤيو إمحر أثل يعفر ألؤم 

(.٨١٩-  ٨١٨)؟/التمر ثي ومنهجه جزؤ، ابن راجع؛ )١( 
لخلوماكزل)ا/؟ما(.المهل )٢( 
والاصافالقطع (، ٥٢٥-  ٥٢٧١)الأنباري لأبن والابتداء الوقف، ليماح انظر: )■٢( 

)صآتم\(.لالنحاس 



ءىّ 1" تفسيره فى وآثرهبما والابتداء الوقف 
'ا= ٣٣٣ش—س 

ا• ة 

جميل.عفو [ ٩٢]يوسف: ءأتكأ؟< ثميب )^^٠ 
والعموبة.التعنيف ت والتثريب 

يتعلقوهو نيونف، تبله ما إلى راج^ [ ٩٢]يوش؛ ؤأدومه ت وقوله 
الاستقرار.مض من قي اJقJار أو التثريب 

ثحكملأنه بعيد؛ وهذا [ ٩٢يوش: ت و_ؤشئه يتعلق إنه ت ونيل 
^لأبقوله؛ ه نفحق أ>اشهل. فكأنه دعاء؛ ؤي،ئمره ؤإنما اض، على 

حقه(أا،لآ،.لهم 0نمر أن  ٠uال!لى دءا ثم ١^٢^ عثكأ ئ؛رسب 
محبمكاريقاء ما محلق ؤوي_آلش ت تعالى قوله عند يقول السياق نفى وني 

[.٦٨]النمص: عتا ؤبمثق أس بطن آئيي؛ لم ءقا>ى ما 
نافية.^ماه آلهأه لم ئفاث )^ما ت فقال 

وحده،ه والإرادة الاختيار إنما اختيار، للعباد كان ما ت والمعنى 
ؤربمكت١ره.قوله: عالي فالوقف 

:هال.اعلى الخيرة ومعنى )يختار(، ي مفعولة ^ماه إن وقيل: 
لرلمرصعيف وذلك( المعتزلة، قول على يجري وهل.ا والمصالحة، الخير 

ؤءقاثيم(ل'ا،رن•اسم أنها على 

اكهللخلوماكزيل)أ/خمأآ(.)١( 
للدانيوالابداء الوقف في \سنى )ص1س ساس والأك.اف القطع انتلر: )٢( 

)ص\ص.
(.٢٠)م؛ اكزيل لعلوم التهيل )٣( 
الهدىستار ( ٣٨٩)لكحاس ٠ والأدطفالقطع (، ٩٤)•ا/لتجري المان جامع اتئلر: )٤( 

•لأفوني)صّآا'آ( 



ص'صماوز'=تآقع=

')؛؛(، ٠■ 

تمسحرهق وأثره الإعحاز 

مطالب:وفي4نلأثان 

•الموضؤع وأهمية التريقات I ظث4أس ا٠ 
الإعجاز.مالأ ش جزى ابن .وقف :  ٠

ودرامتها.اكطيشة الأ٠سلأ بمض جهع لظلتق١^١^٠■ ي٠ 
٠ ٠ ٠

مه<

اظد4ألآود

الموضوعوأهمية التعريفات 

اكممات:0آولأ:
أحدهمايدل صحيحان أصلان والزاء، والجيم، العين، الأعجاز؛ 

الشيء.منحر على الضعف، على 
صنمح.أي: عاجز؛ فهو عجزا يعجز الشيء عن عجز فالأول: 
الحزم.نقيض والعجز: 

وإدراكهأا،بمحلله عن عجزث إذا فلاق: أعجزني يقال؛ 
،.المعا عن محمالم بالتحدي مقرون للعادة خارق أمر اصطلاحا: 

(.٢٣٠اللغة)عجز()أإ عنايس ٌٌجم ^١، 
اظر:الممريف. محلى امحراض تمة ابن الإّلأم ولشخ (، ١٨٧٣)ْ/الإتقان انظر: )٢( 

اكرم،,معارضته عن الحدين، أطال فإنه النوامتؤ كتاب، 





بيسر'سمماوز'اسم 

وتفصيلبيانه في العديدة الممانيم، ؛ ٠۴١^وخبروا بالعا، اهتماما وأولوْ 
أقواله.

جزيابن موقف 
الإعجازمسالة في 

يرْتفمقدمة في يباب القرآن إعجاز موضع هقفاد جزي ابن أفرد 
فقال:قق اش محي من أنه على الدليل إقامة في أوجه عشرة فيه ذكر 

منأنه على الدليل ؤإنامة القرآن إعجاز في عثر: الحادي )الباب 
وجوه:عشرة ذلك عر ؤيدل قق، اه عند 

٠المحلوفين كلأم عن يها امتاز الي فصاحته ~ ١ 
وفواصلآياته منامحلح من المريب وأملويه الءجسجا نتلمه — ٢ 
كلماته.

عنالأن إلى ذلك وبعد نزوله زمان فى المخلوقين عجز - ٣ 
ي«ئاله.الإتيان 

ولمالماضية، والقرون المالفة الأمم أحبار من فيه أحجر مجا - ٤ 
كتاب.في قرأه ولا ذلك يعلم الض. يكن 

قال.ما حب على فوقت المستملأن الغيوب مجن فيه أحبر ما — ٥ 

وماوأساته، صفاته وذكر ؤو، بالثارئ التعريف من فيه ما — ٦ 
ؤإقامةوتوحيده، عبادته إر الحلق ودعوة عليه، يستحيل وما عليه يجوز 

وذلكالكفار، أصناف، على والرد الواضحة، والحجج القاءل٠ة البراهين 
منبل؛وحم، مجي، بلقا؛ ثن بمر إليه تجلا لا انه بالضرورة بعلم ئه 

المعرفة،تاللث، الله عرفج من صدق في عاقل يثلث، ولا الخبير، العليم 



م^٣٣ ١تفسيره في و|دوه الإعجاز 

Iالمستمم صراطه إلى اطه عباد ودعا التعظيم، ذلك، جلاله وعفلم 
وهدىوالحرام، الحلال من وبين الأحكام، من غيه شمع ما - ٧ 

وذلك،الأحلاق، مكارم من إليه وأرثي والأحرة، الدنيا مصالح من إليه 
العلوم.وJ٠رة الحكمة غاية 

التعييرعن محرونا والنقصان، الزيادة عن محموظا كرته — ٨ 

.الكتس، محائر بخلاف، الزمان، طول عر والتبديل 

؛المعاينة.معلوم وذلك، للحففل، تيسيره _ ٩ 

سائر، بخلافالترديد كثرة على هامعه ولا غاريه يمله لا كونه — ١ • 

الكلأم(لا،.
التيوهى للإعجاز، . جزى ابن ذكرها التي الأوجه هى هذه 

>االإمان«.في والسيوطي »البرهان« في الزركشي ذكره لما مرتكزا كانت، 

منموسه نلخص آن ننطح ه جري ابن ذكره ما خلال ومن 
اس:

للمالكريم، القرآن ني الإعجاز أوجه بتعدد يرى جزي ابن أن 
فيهذا وتبيين ،، ونظمه١ وفصاحته بيانه وهي واحد نؤع في يحصرها 

افبإذن التطييقية النماذج ذكر عند سيأتي كما — كيلك، تفسيره ثنايا 
الإسراء!لأية تفسيره عند أنه فقفؤ جزي ابن عر يوحد ومما 
أكنلا آلمحَتي ^١ خل أثأ آذ< ء نآين آلإض آنس، ، يظ 

Iناد ]٨٨[! 

(.ل١/١٢٤اشهل))١( 
)دلائلني والجرجاني القران،(، )نغلم كتابه في الجاحظ الراي مدا إلى ذم، وممن )٢( 

الإقواء(.وكال، الهراء )جمال ر والحاوي الإعجاز( 



^^محذمح:>سماوز'صء 
~ف_ا

عشرحمة منها هذا غير محي ذكرنا قد كثيرة إعجازه )ووجوه 
حلالأجد ولم وجوه، عشرة إلا مقدمته في يذكر لم أنه مع . وحها(أ 
مقدمته.في ذكره ما على نيادة لتفسيره التقصي 

اظكالثاِلق

ودراستهاالتطبيقية النماذج __ 

منءايه عانه لإل ثزلأ ءؤر،ااوأ تعالى! فوله عند جإه4 جزي ابن ذكر 
فوله:[ ٣٧]\لأيم: 

فإننبوته، على اية الشي. يأتي أن ؤللبوا أنهم واJعش: . . ). 
وجهين!من فالجواب آية؟ ثللبوا فلم كثيره؛ ومعجزاته بآية أتى فقد قيل! 

عندهمبشيء يأت لم وكأنه به، أتى بما يعتدوا لم أنهم آحدهبما! 
وجحدهم.لعنادهم 

نظرغير من الإيمان إلى تضهلرهم آية ءلالوا إنما أنهم والأخر! 
رلاتئم("/

[.١٣نئيوه سهميو يسر نامأ ءؤ؛ل تحار• *وله وعند 
ؤرةبتحداهم عجزهم بان فلما سور، بعثر أولا )تحداهم نال! 

المهللوبة!والمماثالة [ ٢٣ت ]البقرة من مورو فقال! واحدة، 
.، وعلومه(ل نماحته في 

الكريمالقرآن في الإعجاز وجه بأن القول رد ه جزي ابن و~ 
ذلك!ومن واحد، نؤع في محصور 

(.١٦٨)النهل )٢( (. ٣٤٢٨١)المهل )١( 
اللمالعقل ار.و\د ( ٢١٠)م لازمخثرى الكشاف انظر: (. ١٩٠)٢; المجل )٣( 

(.١٩٠لمعود)٣; اض 



؟1w—-' الإءجازوادرْهم،صيرْ 
;= ٣٣٩^^====ق====^============ئ 
ام

٠^١يمثل يأمإ أن  ٥۶نآلحى آلإص آنثعت نيغ وثل تعالى؛ نوله عند 
[.٨٨لالإأسرا»؛ إخإ4هؤ4 يأمل لا آلتر؛في 

الإلهية،العلوم من يقمنه لما بمثله الإتيان عن الخلمق )عجز 
يعلمولهاالناس يكن لم التي العجيبة والمعاني الواضحة، والمرامن 

الكمال(لا،.عر فيه جاءت ثم إليها، صلوو ولا 
ونماحتهبيانه على الإعجاز وجه بحمر الأكثربة نول ذكر ثم 

تإعجازه أوجه يتعدد ورده وتفلمه، 

نظمه.وحن لفماحته، عنه عجزوا إنهم الناس؛ أكثر رونال 
وجها(لى.عثر ة حممنها هذا غير ر ذكرنا ند كسرة إعجازْ ووجوه 

؛r(.Y/Y)المهل )١( 
 )Y( الخبل(TiY/Y ،) ض ين سام والمر وانف1ر:اكءرير(Y.Y/Y.)





أمحإإ؟قادس

الأحرىاثقرآن علوم مواضع سض تطبيقات 
تفسرهض وا|ثارها ممدسه في جري ابن يذكرها لم 

تمباحث أربعت وب 
اسا؛ي.لرمم ا ه
اللمية.الفروتات : جيده اه 
 aالناسبات.جكقآلأاِلأ: ا

ايبهمات.0جمخاؤثا: 



صس'سمم'وز■و'م 77ا
ًمح===—==^^=====ت==

ممؤ؟.هص؛"ءاّ
'رقاء ٠٠ 

^٧^٠٢

تفسرهي وأقره انمأنماق الرسم 

مطاف.'ثلانة وب 

اكريفات.; سء \٠ 
العثماني.الرسم مسألة م جزي ابن *وقف * ؛، ^^١٢٥١• 
ودراستها.التطسقية الأمثلة بمص جمع اظث4أفلأ• ا٠ 

التعريفات

منكان ما الدار: ورسم المشي، وحن الأثر اللغة: م الرمم 
علىورسم امتثاله، آي• فارتسمه؛ كذا له ورسم Jالأرصرر، لاصما آثارها 

،.١١^،أي: وكذا؛ كذا 
همعثمان عهد في الصحابة ارتقا، الذي الومحع الاصعللاح: وش 

^^٢،•الكريم القرآن كلمات كتابة ني 
نيادةغير من لالمأتءلوق تماما مطايما يكون أن المكتتوب ش والأصل 

عدةفي الأصل هذا حالفت العثمانية المصاحف لكن نقمى، ولا 
وهي:الواعد، ست في المواصع هد، وتنحصر مواصع، 

)؛/Y•اكذح ومخار )رسم(، مائة )Y؛/Y؛Y( الرب فان )١( 
 )Y( ص٥١الروعي فهد ئ. القرآن ملوم »ي يرامحان(.)Y'



؛#1—7' صيره ض واقره اساض اثرّم 

===ًذ=^^^===س=^^=مح.ُ:تء=

لحذف.ا_ 

لزيادة.ا- 

لهمز.ا- 

-الإدال.

والفصل.-الوصل 

.هماأحل. على لكتب ماءتأن فيه ما و- 

القياسي.الرسم فيها حالفت التي المواضع وهده 

افث4مح

جزيابن موقف 
اثصماضالرسم مسألة في 

بقيةعن ذكر كما مقل.مته في العثماني الرسم عن جزي ابن يذكر لم 
تفسيره.في أثر له كان العثماني الرسم أن مع الأحرى، القرآن علوم 

مقدمته:فى ذكره ما وغاية 

يوسفبى الحجاج ت ذلك ثعز من فأول وثكله؛ القرآن نقعل )وأما 
تحزييه.الحجاج وزاد مروال؛ بن الملك عبد بأمر 

يصر•بن يحص شله من أول ت ونل 
الدولي.الأموي أبو وئلت 

ذلك.فعل الحجاج إن ث فقيل فيه الأعشار وضع وأما 
،٠العباّي(لافآمون به أمر ل ت وقيل 

اكهل)ا/؛؛(.)١( 



77 ^^غسُ>صمحماوز'وة 1
=محِح=====^===^=^===

\ص0ظ

ودراستهاثلسميات اثنماذج بعص 

٣[.]المطففين: ءسثيذ،ه ؤرزيم آو َكردم ^^١ تحار• توله ند ع~ 
للناس؛المفعووت ضمين هي التي والهاء ٠ • )• جزي؛ ابن قال 
تيوزف أو تكاد مما غيرء أو طعانا لهم وزئوا أو كالوا إذا ت فالمعنى 

حقولهم.ثحسنونهم 
الفاعل،للضمير تأكيد وزنوهم أو كالوهم في )هم( إن ونيل؛ 

لهن)هم، سدئ ثم وروزنوا، )كالوا( على مف كان أنه حمزة عن وروي 
وجهين:من ضعيف وهو المعي، هدا 

)كالوا(في الواو بعد ألف المصحف في وثست، لم أنه أحدهما: 
المفعول(ضمير )هم( أن عر ذللث، فدل، و)وزنوا، 

وليسالمنحول ضمير )هم( بأن القول صحة عدم جزى ابن رجح 
•الواو يعد ألف وحول عدم وهو الصحف، يرمم الفاعل ضمير 

•٦[ ]الأيلى؛ ئنكأه ثني جتره تعالى: فوله عند و— 

القرآنيقرئه أن اممه وعدم للهي. حطاب )هازا حزي: ابن قال 
أمياكان لأنه لام؛ والالصلاة عاليه ل معجزة ذلك وفي اء، ينفلا 

القرآن.س غؤقو جبريل أفرأء ما ينمى لا ذلك، مع وكان يكتب، لا 
.قفإنه [ ١٦]القيا»ةت لائلث<يم م، نحنك كقوله: لأية ا ْعنى ونيل؛ 

لهاض فضمن ينساه أن حويا جبريل أقرأه إذا لسانه به يحرك كان 
.ساه ألا 

يانالنترك أن الق ٣ وفد الننيان، عن نهؤر تنسى: فلا وفيل: 

(.ir)؛/A؛المهل )١( 











آآيءًا
ج..ا

')يئ، ؛' 

تفسرهق وأثرها المناسات 

مطالبثلاثة رثيه 

المرصؤع.وآهمية .' لظئث<أص ا٠ 
انماسات.مالة مر جزي ابن مؤنق غث4أمح؛ ا٠ 
ودرامتها.التيشة الآ*ظلة ،عص جح ت لقلقأفائق ا٠ 

٠ ٠ ٠

\هث4ألآزئ
الموضوعواهمية التعريفات 

\سميق\ت:ولا: أ٠ 
أي:فلأيا؛ يناب وفلان والمثاكلة، المقارية لغة: المناسة 

كالأحوينالمممل القريب هو: الذي النسسج، ومنه ؤيثاكاله، منه يقرب 
ونحوْلا،.العم، وابن 

وكذلك. .). بقوله: البرهان في الزركشي ءلأ3< واصعللاحا: 
مامعنى إلى - أعلم واه - ومرجعها وحواتمها، الأي فواح ش المنامة 

منذلك وغير حيالي، أو حي أو عقلي حاص، أو عام بينهما والثل 
والعلةوالمسبب، كالمب الذهني، التلازم أو الملأنات، أنواع 

(>٣١رص* )نب( المير المصاح (، ١٣٠ا/ )٤ رسم،( الحرب لسان 



الخارجي،التلازم أو ونحوم• والصدينل٢،،  ٢١والنظيرينأوالمعلول، 
أجزاءجعل وفائدته الخبر، باب في الواغ الوجود ترتيب على كالمرتب 

التأليمرؤيصير الارتيامحل، بدلك مقوى بعفى، بأعناق آحدا بعضها الكلام 
الأجزاء(^.الملائم التحكم الناء حاد حاله 

الموضهمعأهمية انيا ث٠ 
القائلندر به ؤيعرف العقول، به تحزر شريف، علم المناسة 

آحدابعضها الكلام أحزاء جعله في فائدته وتكمن أهميته وتنجلي فيها، 
المتلائمالمحكم الثناء حال حاله التأليف، ؤيمير بعمى، يأعناق 

الأجزاء.

الترتيبفي مودعة القرآن ذط\ئف )أكثر الرازي: الإمام فال 
ببعضبحفه يرتبعل أن الكلام محاسن من الأئمة: بعض ونال والروايعل، 

منهم،كثير أو الممرين بعض يهمله النؤع وهذا منقهلعا، يكون لئلا 
.٢٤غزيرة(^وفوائده 

ببعضبحفه القرآن آي )ارتبامحل العربي: بن بكر أبو القاصي ونال 
لمعغليم علم الماني: متفلمة المعاني محتمة الواحدة كالكلمة نكرن حص 

فيه،لنا افه فح لم البقرة، محورة فيه عمل واحد مالم إلا له يتعرمحى 
عليهحتمنا النتللة، بأوصاف الحلمي ورأينا حملمه، له نجد لم فلما 

•، إلته(لورددناه اطه وبين بيننا وجعلناه 

(.)._Y-Uللماوي اكُارش محبمات ض التونف انظر: الذيل. الطر: )١( 
ا١ )ص؛ االجرحاني التعريفات انثلر: اجتعامهما. يتحيل محنتان المدان: )٢( 
(.٣٦. )ا/٥٣ طوماينمبج م اJرUن )٣( 
)لأ/خأا(االغب مفاتح )٤( 
ن،لأسمماب.ساجاضص.الرئن)ل/أم()٥( 



*م"أم!تفسيره في وأثرما الهناسبات 
^ثضض=س=======ت=

لكنئنن، صإ )المانب ص:  ٠١٠٢ألالمب بن المز ونال 
احرم،أوله مرتبط متحد أمر في يقع أن الكلام ارتباط حس في يشترط 

فهو؛، ٧٥ربط ومن ارتباط، فيه يقع لم محتلمة أسباب على و0ر فإن 
الحدستاحنن مثله عن يمان ركيلث، بربط إلا عليه يقدر لا بما متكلف 

أحكامفي سة وعشرين نيف، في نزل القرآن فإن نه، أحعن فضلا 
بعضهريعل يتأتى لا كدللث، كان وما مختلفة، لأسباب نرعت مختلفة 

. /)٢(
ايعص 

بديعةالوصم،، حليلة معان بالترتيب، )المقصود ! البقاعى وفال 
أنهاعلى الكلام لمعاني مياعدة القدر، عفليمة الأمر، عالية الرصف،، 

غايةوبينه وحلاه، وغهلاْ وقمله، أحكمه من بحان فأحذمحت،، منها 
فيهاحار آيامحت، معاني من الحق على يوقث أيثا وبذلك وأحماه، اليان 

أمرارللثظ يتبين وبه • . ارتياب. غير من الباب هذا لتمسع رون المق
فىأدعى فالمعنى قصة فيها أعيدلت، سوره كل وأن المكررات، القمص 

نيله سئمت، الوي المعنى غير القمة ؛تللئ، عليه استدل المورة تللثج 
المايقة.المورة 

النفلوموتمرن الأغراض، تللئج يحسب، الألفاظ احتاإفت، هنا ومن 

الإملأم،شخ العلماء، ءمالطان ب الملقب الثافص السلمي اللام عبد ين الخز هرت )١( 
ض،بن الدين بهاء عن اخذ -(، ٠٥٧٧)عام ولد الأعلام، ة الأنوأحد 

منل المدمي، شامة وأبو اليد، لنبق ابن عنه وأحال الحرساني، الدين وحال 
اتفلرت-(. ٠٦٦٠)عام توفي، المظيم. القرأن ير ونفالكبرى، القوا ؛ ١لمؤلماءت، 

(.١٣٧/٢)شهة ثامحي لابن الثانمة وطقات، (، ٢٣٥)■V)/ممر لابن والهاة الداة 
(.٢٢)صراالجاز أنواع بعض ؛ي الإيجاز إر الإشارة )٢( 
ولدأديب ر مفالدين( )برعان ؛ المعروف الئاءي، حن بن عمر بن إيرا٠يم *و؛ )٣( 

(.٠٨٨٥)عام توفي النفلر. ومصاعد الدرر، نقلم المؤلفا>ت،؛ من ل -( ٠٨٠٩)عام 
١(.١ ١ - ١ ٠ ١ )ا/ للخاوي اللامع الضوء )ا/آا(، للشوكاني النالع الدر انئلر: 



سُ'صمحماوز'ت"? 
=في\ح===^سد===^===س=

ذلكمن شيء يخالف لا أنه «ع رالتطويل، رالإيجاز والتأ-محير، بالممديم 
المناسباتتلك غموض قدر وعلى القمة، به تكوستا الذي المعنى أصل 
انكشافها(يعد وصوحها يكون 

المياسة:علم أظهر من أول 

ولمالمناب علم أظهر من )أول ،ت النهراب-اذىل المحن أبو تال 
غزيروكان ، ابوري اليبكر أبو الشيح هوت غيره من سمحناْ نكن 

الأيةعليه قرئ إذا الكرمي على يقول وكان والأدب، الشريعة في العلم 
السورةهذه جعل قي الحكمة وما هذه؟ جنب الأية! هده جعلت لم 

علمهملعدم بغداد عياء على يزري وكان السورة؟ هذه جنيا إلى 
<سة(رن.بالنا 

اظث4مح

جزيابن موقف 

المناسباتمسالة في 

رغم- نفيره مقدمة في المنامة ذكر على هقفؤ حزي ابن يعرج لم 
تناولها،في متخذه الذي المهج أو ؤ القرآن علوم أنولع من لكثير ذكره 

(.١٤انمدر نقلم )١( 
الفقيهالشهراباني العن ابر العدائي وصاح بن محمد بن محمد بن ملي مر: )٢( 

)Y/الحقا؛ل -ذكرة انظر: ،،(. ٦٧١)ت وترش )•ا<0،ر( سة ول الزاهد، الحغلي 
«'ا(.؛بالوءاة)'ا/-(، ١٤٦١"

في،رحل الحاففل، الشافعي، الغشه النسابوري نياد محمد؛ن، بن اطه عيد بكر أبو محو: )"١( 
بالعراقللشافعيه إماما وصار بغداد، مكن، ومصر، والشام، العراق، إلم، العالم ءااو_، 

توفي،مة)؛أآ"آُ(.
)\إه1(.للدمم، القراء طقاث، ؛،Y/Y )Y>'الاJاب، انئلر: 

•١(.٦/١ءالومامآن)ن، البرهان )٤( 



نج' ٦ تضسيره ظي واترها الطسبات 
^ضضطئ==^==^=ٍمم=

المقلنمن لكن جري ابن الإمام أن نين والامتمراء البحث حلال ومن 
.بهاوالإلمام ساولها ني 

بينالمناصمات بعض على تميره *ي ظه جزي ابن تكلم وند هذا 
يمحزعورها عن ؤيكثف للقارئ، يجiيها ظه فكان والمور الأيات 

وذلكء.مهارة 

هداني ظفؤ حزي ابن تمأكن على يدل فانه شيء على دل إن وهذا 
الغرناطي،الزبير ابن لثمخه الفن هذا في مؤلف أشهر لأل وذللت، العلم؛ 

جليا.واصحا لكن بشيخه التلميذ وتأثر 

اظث4آص
ودراسهاالتْلميقية اتنماذج بعض 

النماذجبعض عرض بنا يحسن تقدم فيما الخناسة عرفنا أن وبعد 
ه.جزي ابن ذكره مما 

أنخرآتت ؤؤت ئهم ئثغن ^٠ بمادق ميمم؛تبمم ^ ت الى تعال ن
[.١١٨.؛ت ائال]اللثكده 

آدتغرأتت ت قوله مناسمة ما ..).ةقمحت جزي ابن نال 
نيل:لو أن المغفرة ذكر مع والأليق لهتره سر جنان ت لقوله لثكئّه 

أوجهIثلاثة من والجوابر الرحيم؟ الغفور أنت، فإنالث، 
فوله:لكن له والتعنليم فه اليم التضد ّ أنه لي يفلهر الأول؛ 

والعزةله، التسليم تقتضي الحكمة فإن أليق، أ-لكمه ألنغز ألت، وقك 
غيره،يخله ولا يربد ما يفعل الذي هو العزيز فإن له، التعغليم تقتضي 

فيافه إلى الأمر تمويض الكلام فانتفى أراده، شيء عليه يمتغ ولا 
وأيهمالعزته، الأمرين؛ كلأ على قادر لأنه المغفرة؛ عدم أو لهم المغفرة 

لحكمته.جميل فهو فعل 





"آمو!تفسيره هى ^^ ١٠

==سضس=======محمم=

أعطىما ذكر ثم يقولون، ما على تحرن ولا فاصبر عليك، ننعم كذللث، 
وحسيالزلفى والخاتمة والجن الريح وتخير العفليم المللث، من مليمان 
لتقويةعليهم الإنعام ذكر والمقمد الأنياء، مجن نللث، يعد ذكر ثم الماب،، 

نمشدائد أصايتهم وأيوب اليمان ومداود فإن وأيثا النبي.، تلب 
بذكرهممحمد. مميتا فأمر العفليم، يالخير وأعقبها عنهم، اض فرحها 

والظهوريالنصر ؤيعقبها نومه، إذاية من يلقى ما عنه يفرج أنه ليعلمه 
ظاهر0(لا،.ذللث، فى فالمنامجة عليهم، 

تعالى:توله عند فيقول، السياق نفس في . حزي ابن ؤيمفي 
٦[:لالأس: آيكغ ومن 

ذلك،؟في الحكمة وما يالمعوذتين القرآن حتم لم قيل• )فإن 
أوجه:ثلاثة من فالجواب 

منالقرآن كان لما الزئير: ين جعفر أبو الأستاذ شيخنا قال، الأول: 
محنالحد يهلفئ بما فٌم الحسي•، مفلتة والنعم عباده، على الئعم أعفلم 

الأستحاذةل٢َ،.

قالاض. رسول لأن بهما حتم المعوذتين أن لي يغلهر الثاني- 
٠٢٣١^!متلهن نز نز آياُت، ظؤ : فيهما

الإنجيلفي دلا امحنا؛ في ينزل ٣ الكتاب: فاتحة في نال كما 
•ممحالأ؛، نلأفىالمتان 

(.T\^/r)\أكثاف )صهْا(، الزير لاين ي0 انئلر:  ATTo/r)التهل )١( 
اورئنفي-ط.بسمراممرآن)صْآأ(.)٢( 
قفليابؤ ونمرما، المسافرين صلاة كتاب، صحيحه، في لم مأحرجه; الحديثؤ )٣( 

(.٢٦٤)رقم المعوذين قراءة 
فيجاء ما ياب،• الصلاة، كتابر المو٠لا، في أنس بن مالك، أحرجه; الحديث، )٤( 

(.٢٢٢)رنم القرآن، أم 



~ة'ع_ا

مثلهما،ير لم ورتين بواختتم مثلها، ينزل لم بسورة القرآن فافتح 
والقصائدوالرسائل الحثلن، أن ترى ألا والاختتام، الافتتاح حس لتجمع 

واختامها.افتتاحها حن إلى فيها يقلن إنما الكلام أنواع من ذللث، وغير 
قراءتهيفتتح أن القارئ أمر لما أنه أيصا لي يغلهر ت الثالث، الوجه 

باللهالاستعاذة ليحصل بالمعوذتين القرآن ختم الرجيم الشيطان من بالتعوذ 
قدالاستعاذة فتكون القراءة، من يقرأ ما آخر وعند القراءة أول عند 

افهبحففل محفوطا القارئ وليكون والانتهاء، الابتداء طرفي على اشتملت، 
التوفيق(لأ،.وبالله آحره، إلى أمره أول من به استعاذ الذي 

آل\كغ،ي(هقئ ثُ إئق رد1 عث جثابث وؤبما ت تعالى فوله وعند 
١١٧.]

بعدموختمها المؤمنين ملاح السورة افتح ه كيفوانغلر • ٠ )• قال. 
اهمشن("ء.اوذ,ض تثن \ص للاح 

-٧٧/١)الأتران سرك ني الموطئ ١^٣ كله الكلام ذا وماق ٤(،  ٤٥)!/ المهيل )١( 
مزر.دون ( ٧٨

'\(.y/r)المهيل )٢( 



IrS

اجحف؟وخ

تمسعرهق وأثرها الملهمات 

مطالبثلاثة رنه 

المرصؤع.وأهمية اكرمات I .هثث(أس ا٠ 
البهمات.مسألة م جوي ابن موقف ت ظث4آهق ا٠ 
ودراستها.التطييهية الأمثلة مص جح ظ1قاةتي0ت ا٠ 

اظث4ألآوئ
اJموصوعوأهمية التعريات 

تالتعريفات ولاث أ0 
يعرثلا الشيء يبقى أن والميم، والهاء، الباء، ت لغة المبهم 

^١٢١١٧١.
يتسن.لا حما كان إذا ت مبهم وطريق مبهم، أمر هذا ت يمال 

•مسثبهم فهو استغلق إذا الأمر! واستبهم 
يريدكثمها(، النبهماسم، إحدى به نزل، إذا )كان علي• حديثا و؛يا 

فلمالبيان عن أوه.متا لأنها مبهمة؛ سبت شاقة مشكلة معضلة مسالة 
دلل•عليها يجتن 

(.١٣١ / )؛ ربهم( اللغة •قايس معجم !١( 



rVTT I
4.\أ1!\س

وجهاله يجعل لم إذا الأمرت علي رأبهم • المكمن ابن وقال 
أمفه(لى.

وجهه.يعرف فلا يشتبه أن الأمر ؤإبهام 
بهيعرف الذي باسمه مسمى غير القرآن في ورد ما كل واصطلاحا: 

•، غ؛رْلأو إنسان من 

القرآن:في الإبهام أسباب 
أساب:ص القرآن ش للإبهام 

آخر.موصع في بيئاته الاستغناء — ١ 
لأستهاره.يتعين أن - ٢ 

اّتعهلافه.في أ؛الح ليكون عليه الستر فصد — ٣ 
فائدة.كبير تعيينه في يكون ألا — ٤ 
عين.لو ما بخلاف حاصى؛ غير وأنه العموم، على السبيه ~ ٠ 
الأمم.دون الكامل ؛الوصم، تعفليمه- >٦ 

.الا٠صل٤، بالوصف، تحميره . ٧ 

احدسنداي، وتعلم -( ٥١٨٦عام)ولو والأدب،، اللغة >ي إمام هيتح، البن يعفوب )١، 
الكريسعيال. أبو صه؛ أحد كما وغيرهم، والأترم والفراء الثيباتي ممرو ايي عن؛ 
•إصلاحمنها؛ ءاويدْ مؤلفات! له الكاسي،، هارون بن وميمون الضبي عكرمة وأبو 

(.aYII)سة توثى وغيرف. و«الأءثال(« والإبدال• وأالقاو-، ورالألفافل• انملق، 
)Y/؟•"؟(.حالكان لاين الأعيان ون؛ات، (، UY• - UY)_الدبم لابن الفهرّت، انظر؛ 

 )Y( ّالعرب زن)بهم(>ا/(ة1<
لبت،الضير وتواعد (، ٢١٦-  y\o)\/لكهانوي الفرن اصطلاحات، كشاف امملر؛ )■٢( 

(YV"\/Y.)
لأويوطي)؛/ا،'ا(.والإتقان اورفنلالزركثي)ا/هها(، انفلرث )٤( 



'"م'ألإ1تفسيره فى وأيرما الميهمات 
=ق=سمذس===س==مى=

تالموصؤع أهمية انيات ث0 
اللف.من كثير يه اعتتى شريف علم المهمات علم 

أسألأن أييد سه مكثئ قال! >ها عباس ابن عن البخاري أحؤج 
افهرسول على تظاهرتا اللتين المرأتين عن عمر 

هذاشرف على دليل وص المهمات، علم في أصل الحديث، وهدا 
قفل.ومعرنته حن به الاعتناء وأن العالم 

علمت مفهومه وأطرف علومجه، أشرف من )ؤإن •' عكرأ ابن وتال 
فيهلما سببا وكانوا الايات، فيهم نزلت، الدين الأسماء من فيه أبهم ما 

والحكاات(.لأخار اس 

فيهللرأي مجال ولا المحص الفل مرجعه أن أهميته في يزيد ومما 
الأحدينوأصحابه . المي قول إلى فيه يرجع محانما بالاجتهاد، والقول 

•عليهم الله رصوان الصحابة عن الأحدين والتابعين عنه، 
معرفتهإلى النفوس كان اه كتاب بعلوم الملم ط؛ ونملة 

الأدبفأهل ومجتشرفة، متحلية الكتاب علوم من كان مجا وبكل متشوقة، 
صناعةكل أهل وكذلك، كتاب، في انه ابهم شاعر بمعرفة يفرحون 

بضاعتيم.نفيس من ؤيرونه صناعتهم، أهل بأسماء ينثول 
فيهأبهم  ١٠معرفة في يتنافرا أن أولى العزيز اف لكتاب فالفارنون 

الصحح.الخمول حدود في ذلك وكل الذاكرة، عند ذلك بعلم ؤيتحلوا 

مسنةولد المالقي، الغاني عكر ابن اه عبيد بن علي بن محمد اطة عبد ابو هو* 
نحويا،مقريا، كان مالقة، نضاء وتولى بالأندلس، ثيؤخ عدة عن أحد ه( ٥٨٤)

التعريمؤلكتاب والإتمام التكميل منها؛ حليلة مواما>ت< له )ا'مآآ'،و(، سة توفي 
الهّوي•>_ على الزيادة في ١^، دالممع للهلي، والإعلام 

)أ/ا<أأ(.للمراكثي واككملة الذيل انظر: 



سأسُ''سماوش•ا—ن-ء 
^فحا=س========ًس==

القرانفي المبهمات أن الموصؤع هذا في للمتأمل يظهر والذي 
بالبحثيسكأموا ولا تتثعها، في أمنهم الناس يرهى ألا يجب الكريم 

والاحرْوالدنيا الدين في لنا حير فيها كان فلو وراءها، والتنقيب، 
الحال.يحقيقة العليم وحده واه وئه، لنا تعالى اش لذكره 

اظمم\ئ(ف،

جزيابن موقف 
الميهمات،مسألة في 

ؤإنيره نفأثناء المبهمات عالم من حمالة د. حزي ابن نثر 
لهينلم لم ؤإن الباب، هذا في عهدته هيالي الكتاب جعل ند . كان 

مواضع.عدة في تشه بل ذكرها الي الواضع كل في 
فيموقفه نلخص أن نملح ه حزي ابن ذكره ما حلال ومجن 
اكاليات:الفاط في المهمات 

صحح٠متقول تتد م دون مبهمان ذكر في وّع ن— 
توية•أحرى ترائن على ثناء حلاقه؛ ورجح أحيايا مهمات نمير -رد 

الموصؤع.هذا في تناوله ما يعفى يلي وفيما 

اظق4ص

ودراستهاالتطبيقية النماذج بعص 
إثمقآوئت« إتذى أزلل ؤإئا تعالى؛ توله عند حزي؛؛٤،؛^ ابن ذكر 

[.١٠٥لالنما»: حمسيماه هنءاين\أن ولا ، ١٤١هلت اآ ٢لثاير٠ ب؛وا اقم" 
إذالأبيرق بن ظنمة قصة فى بعدها وما الأية هذه رنزلت، فقّال؛ 

"ونالوا. النص إلى قومه وجاء الأنصار، لبعض وملاحا ؤلعاما مرق 
صادقون،أنهم . افه رسول وقلن غيره، إلى رنة الوسوا بريء إنه 



ى' " "اتفسيره مى وأيرما انميهمات 
دشمسضت=—=^==^=ه,ج=

فالخامنيافتضعحوا، القرآن نزل حتى إليهم نسب ما ليدي، عنهم فجادل 
ومسسروسمير حر هم ٠ السهيلي وقال لأبثرف، ا بنو السراق هم " لأية ا في 

وأمسي

لغيرءم(أآ،.مخاصما الخاسن لأحل تكن لا ت ومعنامحا 
ههآقث آتة محامث أوي مى رثلأي ت تعالى توله وعند 

iU[ :_٢٣.]

وكالب(ليوثع هما • )ود ت نال 
[.٢٥]الأنمام: آلآا،تيه محم ؤ.لب" تحار• نوله وعند 

جمعوهو وأحبارهم، قممهم ت آي الأولين؛ )أماطير فقال: 
الأولينأساطير القرآن في ورد حشا المهبلي: نال وأسعلورة، أسهلمار 

أ-خباروتعالم فارس بلد لحل قل. وكان الحارث، بن الضر هو قاتلها فإن 
،.،١ (ر محمد! حديث س أحن حديثي يقول: فكان ملوكهم 

رألآةثنءّألمرب يُك درأ يثا ق رؤرج؛تلوأ تعالى: نوله وعند 
تالالعرب، لكفار ؤوب>ثرو\يم في )الضمير فقال: [ ١٣٦]الأسام: يباه شؤ

مجنيجنلوذ كانوا الأديم، لهم: يقال حولان من حكب هم المهيلي: 
ومعضلأصنامهم، ونميتا ف نميتا أنعامهم ومن وثمارهم زروعهم 
ودرأهاحالقها الوي اف لأن عليهم؛ رد ذلك ففي وأنشأ، حلق ^٥^١^: 

غيرْ(لأس.رب لا ض هو 

(١٧١التمهل)١;)٢( اكريفوالأعلام)ص>أ(• )١( 
)صأ؛(.ليهش والأعلام الممريف اتخلر: التمهل )٣( 
(.١٦١٦)النبط )٥( )صاْ(• والأعلام اكريف )٤( 
الممرفوالإءلأم)ص؛ه(.)٦( 
.النبط)٧( 



مح؛ايماوز•!""تأم 
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تيوستتؤئ،؟< ين ألخيثب يهممن أٌق> جتٌ ت تعالى قوله وعند 
والإنجيل.التوراة مرنون الذين )يعي: فقال؛ [ ٩٤

من]طز ونن ونخنرى، نلأم، بن اض عبد هم هيلي: الثال 
فحما,أالمدونة، لا. أسل*/انما ١ مكة الأية لأن يعد؛ هذا ٠ الأحار، 

ضمحأور(رهص.

اكرفوالإءلأم)صأما(.)١( 
اس)ا/'اخا(.)٢( 
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الهوعلى الاه، عبد بن محمد على لأم والوالصلأة له، الحمد 
يعد؛والأم؛ ومن وصمه 

توفيقهعلى له والشكر الصالحات تتم بنعمته الذي الاه فأحمي 
توفيقهلولا ليتم كان وٌا ؤإنجازْ، البحث هادا إتمام على لي ؤإعانته 

وبامحلنا.ومحنا٥^١ وآ-؛ما أولا الحمد فله وتسديده، 

حزىابن الإمام حول يدور الذي البحث، هذا في فضيتؤ ولقد 
التسهيل٠ يره نفحلال من الكريم القرآن علوم مواضيع في ئلؤ الكلبي 
عشت،سنوات ثلاُث، إليها ؤيضاف، تقريبا، سنوات ثلاثا التنزيلا، لملوم 
حلالمن أيما الماجستير مرحلة في يره ونفالإمام هذا مع فيها 

الماقد.المتقيد المتأمل مرافقة فيها رافقته التفسيرية ترجمحاته 
لهذاالقصيرة غير المدة تلك، فى وقراءة مستفيضة درامة وبعد 

تميزإذ التفسير، في المعتمدة الكتسب، من الكتاب، هذا أن اتضح الكتاب،؛ 
علىالمحنية المتنوعق والفوائد المخل، غير والاختصار العبارة، بسهولة 

عنتنم الهدف، محددة قليلة عبارات دو قطبمؤ ومؤلفه متين، علمي امن أم
الاهكلام معاني تبيين في توظيف خير وظفها شتى، فنون في موسوعية 

المتقنينالحلم أهل من بقه سممن متينة مصادر على معتمدا تعالى 
الرأيفي واستقلالية النفس في ثقة من يمتلكه ما إلى إضافة المتفننين، 

يتحصلأن التفسير هذا أغوار سبر من يمكن مما وهذا شخصية، وقوة 
.متميزة تفسيرية ملكة على 



ص-ق
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فييوفق لم ص جزى فابن المحان يعتريها الثرية المس ولأل 
الشللظروف ؤإنما عالم، لقلة ليس راجعا ذك ؤسدو المواضع، من عدد 

.ؤإلقايه أدائه على توثر مما به تحيط 

تلخيصهاشكي اليحث، خلال من إليها توصلت الم التاج وأما 
ص■■

وندرتهالعلمية كتابه مائة عرض في ^ ٤٤جزي ابن أجاد أدلأت 
.نقيمها من صحيجها سان ونمحيصها الأنوال بين اكومح( على 

علميةقيمة ذالت، تعل كتابه بها صدر علمية قدمات ٠Jانفراده ثانئات 
.وفوائدها القرآن علوم أنواع من عليه اشتملت لما تميرة 

القواعدبتطبيق ه نفعلى شرؤله بما ظه جزى ابن اكزام • ا ثالث
القرآن.علوم ائل مش نررها اش 

كتابه،في والزمخثري عطية بابن ،^ ٤٤جزى ابن تأثر يفلهر ا: رابئ
إلىمنها يحتاج لما تصحيح أو مناقثة دون أنوالهما يأحد لا كان ؤإن 

ذك.

يسب،لا أنه ند بارغا، uلكثا شها ^ جزى ابن كان خامنا: 
بماقشفإنه الأحرى، المذاهب، على منفتحا كان بل جامدا؛ تعصنا إليه 

ماؤيرمح الأئمة بين حلاف فيها وع ند يكون الش ائل الممن المسألة 
مصنفاته.من وغيره نفيره فى ذك يْلهر كما • دليله له لاح 

وتعليمه،العلم طلب، بيل سفى حياته جزي ابن أفنمح، صائما. 
والإمامهوالخطابة والإفتاء كالوعظ - الدينية الوظائف ، لمختلفمتصديا 

نيلفى منه رصة النه ميل فى بالجهاد وختمها - واكأليف والحنيف 
هقفد.الشهادة 

مندمتبة علمية تنثئة أبنائه سدنة على جزي ابن زض صابئا؛ 



ءد
نيلكتاب تأليفه سبب وفي واهتماما، عناية الأمر هذا وأولى الصغر، 

واصحة.دلالة أيناته لعمى وإهدائ4 الفقه أصول في واحر الحديث، 
معورحلتي تجربتي حمن ناتجة نهي ،؛ Lli^»،؟وأما هذا، 

يلي:فبما وتتلخص كتايه، م ه جزي اين 
اواجستيرفي العب الدراسات عر الشلن اسة أوصي - ١ 

منالقرأن علوم استخراج نحو وبحوثهم اتجاهاتهم يولوا أن والدكتوراه 
وعيرهم،المحتصون مي ليتمي علميا؛ عرصا وعرصها الفرين كتجإ 

واشيقاللها أو منها الاستفادة يوحر التفسير كتب بطون في بقاءها فإن 
أعلم.

تحقيمايحقق وأن التنزيل،' لعلوم ررالسهيل كتاب طباعق إعادة — ٢ 
وجهعلى العلم وطلاب الناس، عامة بين نشرم على ؤيعمز نافعا، علميا 

يحيلو؛ءضها بالأحطاء، ماليئة حالئا الموجودة فالطبعات الخصوص. 
مكتمل.غير النص فيها يلاحظ المواضع ويعص المعنى، 

وصغرالعبارة، ؤإيجاز عالمية، قيمة من يحتويه ما على فالكتاب 
مثرؤعإقامة إز بحاجة فهو والفهم، القراءة سهل جعله مما حجمه، 

أحاديثه،وتخريج عباراته، لتصحيح انملمية الجهات إحدى من يتبنى 
عاليمعين فالكتاب وبالجملة المواضع. بعضي في والتوصيح والتحاليق 

القرآن.تدبر 

والاستفادةأوسع، بصورة ظه جزى ابن الإمام سخمبة إبراز — ٣ 
ميدانوحاصر فنون، عدة فى مؤلفاته تنومحت فقد وتراثه، محيرته من 

فيوحاركته والإفتاء، والتيؤيى والإمامه الخطابة حلال ص الل.ءوة 
المعارك.إحدى في اض سبيل في شهيدا مات يل إذ القتال ساحات 

الأبناء:تربية بجوانب تعنى التي الجهات على وأنترح - ٤ 
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الإمامبها عمل التي الصالحة والتنثئة التربية جانب من الاستفادة 
منأبنائه ْع التعامل في مثلى طريقة له كانت فقد أبتاته، مع جزي ابن 

القمة.إلى والوصول الهمة، وسحي نقومهم، في الثقة زيع حلال 
لكتاب،تأليفه فعند بتأليفها، قام إعدائهم خلال من هازا ؤيتصح 
الكتاب،:خطة فى فال اس الألفاظ فى النية، *الأنوار 
والشفاءوالمور الهدى هو والثئة الكتاب، علم فإن . .).

ابنيعلى اله يثر ولما المسور، يوم الله إلى والوسيلة الصدور، في لما 
اللمأهل من وجعله الأمل، فيه اطه أبلغ - بكر أبا المكنى أحمل 

حديث،حفغل من يحفل يفوز أن أحلمتإ الكريم؛ القرآن حمظ - والممل 
جملةالكتابخ هدا ش له فجممت، والتسليم، الصلاة أفضل عليه الممعلفى 

•(•• افه رسول كلام من صالحة 
ولدا٠ • الأصول®: علم إلى *الوصول كتابه خهلمة في وقال 

هم،بالملم هدا في — الله أمنيه — محمد ابني يفرب أن أحببت 
•• وفهمه. لل.رسأه لتنثهل بوسمه؛ ووصمته برنمه، الكنتايط ^ا فصثمت، 

القضاءتولى ممن النجباء الأبناء من ثلاثه حلم، أف التربية هده ثمرة وكان 
تعالى.اللٍ يفضل والكتابة 

هذاخلال من لي ظهرمنث، التي والتوٍيايت، النتائج أهم فهده وبعد، 
ولوالديلي يغفر وأن وفارنها، كاتبها بها ينفع أن افه ل أسأ البحث،، 
عليه.والقادر ذللث، ولي إنه والشن، منهم الأحياء الملمين، ولجمع 

وسلم.وصمه آله وعلى محثل. ننا على افه وصلى 



محبجاصبجقٌ
وعلا(.مزله )ز الكريم لقرآن ا٠ 

را(

ثلي،إّماعل الفتاح عبد د. تحقيق: )تيم؛ه(، القيسي لكي الابانة: - ١ 
ط"ا.ه«؛اه، الكر.ة، عة النيصك، الكب ط. 

لمنق،القلم، دار ط. الزمحري، محمد لعلي الضر: م لمنهجه جزى ابن ٢- 
ٍدا.ي'؛ا،و، موئا، 

المنعمعيد محمد د. ل والسان؛ والنقد الأدبؤ نير وتراثه المعغز ابنر — ٣ 
يرون-لينان،الحل،، دار محل. حفا-مإ، 

القراءاُت،فير وآثار• جر التفانمة يجنر ومكانته حياته الفارممر ء-لي أبو - ٤ 
الحديثة،المءالبوعا>ّتا دار ط. شلبير، إرٌماءيز، الفتاح عبد د. ل والنحو: 

إ\إاه.حدة، 

مركزتحقيق: وه(، )ت١١ااسيوءلي، الدينر لجلال القرآن: علوم في الإتقان - ٠ 
،;.١٤٢٦المنورة، المدينة نهد، اللك، ء*بمع محل. القرآنية، الدرامات 

تحقيق:)ن،أص(، الخلم، ابن، اكيز، للمان غراطة: أحار في الاحادن . ٦ 
،;.١٣٩١^القاعرة، الخانجؤر، مكتية ط. عنان، محمد 

مريحبو طه تحقيق: -(، ٠٥٩٧)^،الأندلير الفرس لأبن القرآزت احكام - ^١ 
ٍوا.;، ٥١٤٢١^لينان، بيروت؛، حزم، ابن، دار ط. دزملأيه، 

عاليرتحقيق: )تماأه،ل(، المربير بنر محمد بكر لأبي القرآن• احكام — ٨ 
ي*أاه.لينان، - يرون المعرفة، دار ط. البجاوي، 

تحقيق:)تأه؛،و(، الفلاهري حزم بنر لعلي الأحكام: اصول فير الأحكام - ٩ 
ٍدا.،;، ١٤٠٤مصر، القاهرة، الحاJسئا، دار ط. الخالماء، من، لجنة 

عامبمصر القاهرة فير طع ،، حلفين، محمد لوكيع القضاة: آح؛ار — ١ * 
مجلدات.ثلاثة وي؛ع؛ي، 
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محملت تحقيق )تخا"ّاه(، اليرايي سعيد لأيي المريض• اكميين حار أ -
ط\.اه،  ٤٠٥ممر، - المامرة الاعتصام، دار ط. اليتا، إبراهيم 

محمدبن محمد عود اللأبي الكريم• القرآن مزايا الى السليم العقل رشاد إ -
لبنان.، ؛يرويت، العربي، الترايث، إحياء دار محل. (، ٥٩٥)دت،ا العمالي 

الشوكانيملي بن لمحمد ت الأصول، علم تحقيق إلى الفحول، رشاد إ -
الثقافية،الكتب، ة مومط, اليدرى، صعيد محمال ت تحقيق ، ( ٠٥ ١٢٥٠رمت، 

ؤل؛.ه، ١ ٤ ١ ٤ لبنان، ؛يروُت،- 

الرحيمعبد ت تحقيق )دت،خملهه(، الرمحشري عمر بن لمحمود ت اللاعة ماس أ ء
-لينان.بيرومتذ المعرفة، دار ط. محمود، 

هl(،١٣٩٧ر'تجالذهبي حين لمحمد ت والحديث، ير النففي إلآصراتياليا'|ت، ا ء
تزه.اه،  ٤٢٥مصر، - القاهرة وهبة، مكتبة ط. 

لامالمد بن للعز ت المجاز أنوغ ؛عقم، ني الإيجاز إلمح، لإشارة ا -
الإسلامية،البشائر دار ط. دمثقية، الدين صعد رمزى ت تحقيق (، ١٥٦٦)دت،ه 

ط\.، ٥١٤٠٨لبنان، ؛يرويت،- 

تتحقيق )ُت،آهلأه(، قلاني العحجر لابن ت الصحابة تمييز في لإصابة ا .
ط\.، ٥١ ٤٢٩ممر، - القاهرة هجر، دار محل. التركي، اه عبال 

حزم،ابن دار ١ ءل- (، ٥١٤١٦)'!،العثيمين صالح لمحمد التميرت همر صول، ا -
ط\.."؟؛ام، ممر، القاهرة- 

البغدادي،بالذ المحتمم محمد تحقيق: )اتجأخ؛ه(، البزدوي الأمام صول أ -
ٍل؟.، ٥١٤١٤لينان، - بيروت، المرش، الكتاب، دار محل.

-؛يرون، المحرفة، دار . ط.الأفغاني، الوفا أبو تحقيق: رخي، الأصول -  ٢٠
لينان.

الحازميموصى بن لمحمد الأنار: من ؤخ رالمنالغاصغ في الاعتبار —  ٢١
—القاهرة ^،، ٥١۶مكتبة حل. العزيز، عيد أحمد محمد تحقيق: (، ٥٥٨رنج؛
ممر.

زاهد،غازي زم؛ر تحقيق؛ (، لت،خّا٠١٥النحاس جعفر لأيي القرآن؛ إعراب —  ٢٢
ط٢١، ٥١٤٠٥الرياض، الكتب،، عالم ط• 

.حمل.تحقيق؛ )ت،أاآم(، العكبري اليقاء لأبي الشواذ؛ القراءات، إعرابه —  ٢١٣
طy.، ٥١٤٣١الرياض، الكتب،، عالم 'ل• عزيز، أحمد اليال 

٧

٨
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يرونللملأين، العالم دار ْل. )تأ-بممآاه(، الزركالي الدين لخر الأعلام: .  ٢٤
٥.محل ، ٢١٩٨٠-لبنان، 

المكزاوىمحمد بن اه لعبد والابتداء: الوقف، معرفة ني الأنمداء - ٢٥
(iaiTcj ،)-،، :درجةلنيل مقدمة جامعية رسالة إلياس، أحمد عود متحقيق

مآا؛اه.الإسلأمة الجامعة ثى الديوراْ 

)تا-ام\ه(،العلوفي القوى مد بن ليمان لالشير: علم في ير ولاك- ٢٦
مصر.- القاهرة الآدا>س،، مكنية ط. حسين، القادر عبد تحقيق: 

تحقيق:م(، ٥٤٢)تالشجري علي ابن اه لهبة الشجري: ابن أمالي - ^١٢ 
مجهر.- القاهرة الخانجى، مكنية محل. الطاحى، محمد محمود 

تحقيق:(، ٥٦٢)ت؛القفش الدين لجمال، النحاة: انباه على الرواة إنباْ -  ٢٨
ممر،- القاهرة العربي، الفكر دار هل. إبراهيم، الفضل أبو محمد 

ط\.1«؛اه، 

تحقيق:(، ٥٤١٠٧)^،القيسي لمكي وحه: ومنالقرآن لغاسخ -  ٢٩
ط\.، ١٤٠٦جدة، المنارة، دار ط. نحات،، حسن أحمد د. 

تحقيق:-(، aY'YA)^،الأنباري يكر لأبي والابتداء: الوقف إيضاح . ٣٠
.٠١٣٩٠دمشق، العرية، اللغة مجمع محل. رمضان، الدين محيي 

حسونة،عرفايتج تحقيق: )تهأم\ه(، الأندلسي حيان لأبى المحيهل: الحر  ٠٣١
المكرمة.مكة التجارة، المكنية ًدر 

؛هرسةمحل. الرومي، الرحمن عيد بن لفهد ومناهجه: التفسير أصول، ش بحومته ٠  ٣٢
ط٨.ه، ١٤٢٨الرياض، الوٍلنة، نهد الللث، مكتة 

دارالعارف، مكتبة ّ محل )رتج؛ماماه(، كثير ابن الدين لعماد والنهاية: الدابة —  ٣٣
لمان.يرون- حزم، ابن 

الثوكانيعلي بن لمحمد الماح: القرن بعد من يمحاسن ال3لاني البدر ٠  ٣٤
ٍدا.، ٥١٣٤٨ممر، - القاهرة المعادة، معلثعة محل. (، ١٠١٢٠٠)^،

كراتثوفكي،إفناءلوس بعناية —(، ٥٢٩٦)^:!،المعتز بن اند لمبد البدع: ٠  ٣٠
ًلأ.م، ١٣٩٩العراق،، - بغداد الثى، ذهتبة ٍل. 

محمدتحقيق: (، ٥٨٦٢)^،الأنل.لي الجاري لحماي. الجاري: برنامج  ٠٣٦
ٍدا.، ٢١٩٨٢يرون-لينان، الإسلامي، الغرب دار . ط.أبوالأجفان، 



—مح========^=ي=صص======^=

محمدت حقيق (، ٠٧٩الزركثي)ت؛ الدين لير •' قآ م ملوم م البرّان ~  ٣٧
لمان.- يرون المعرنة، دار ط. إبراعيم، الفضل أبو 

•تحقيق ^(، ٧٠٨الثقفي)^،الزبير لابن القرآن• سور تناب م البريان ~  ٣٨
هدا.خ'اإاه، الرياض، الجوزي، ابن دار 'ل• الملاح،جمعة ين معيد د• 

يعقوببن لمحمد اليريرت الكناب لطائف، م التمييز دوي يمائر —  ٣٩
العلمية،المكنيةحل. عليالتجار، محمل تحقيق• (، ٠٨١Uالفيروزابادي)'--،

يرومحت،-لبنان.

الضبيبحيى بن لأحمد الأندلس: رجال شخ م المسس بغية -  ٤٠
.٣١٨٨٤مدييد، مفة ١ ٍل )تاآبمْم(، 

السيوطيالدين لجلال والمحاة: الالغوسن طبغامحا في الوصاة بغية -  ٤١
المرية،المكتبة ط. إبراهيم، الفضل أبو محمد ت تحقيق .(، ٠٩١)^،١ 

لبنان.صيدا. 

الرب لأبن والهاجس: الن-امن وثحد المجالس وأنس المجالس بهجة -  ٤٢
يرويناالخلية، الكتهتا دار ط. الخولي، مرمي محمد تحقيق: )متاما'أه(، 

-لمان.

تحقيق:■(، ٠٢٠٠)^،الجاحظ بحر بن عمرو عثمان لأبي والتبين: البيان ~  ٤٣
لينان.- يروُت، الجيل، دار ط. عارون، الملام عبد 

غانمت تحقيق )رتا؛أأه-(، اكاني عمرو لأبي القرآن: آي س في البيان -  ٤٤
الكويت،،والوثائق، والتراء.ث، الخهلوطا'ت، مركز ط. الحمد، دد*وري 

يدون.عريضين، لحمد ت القصصي الييان 1  ٤٥

الذمياوبن لشص والأهملأم: المشاهير رطبيامح، الإّلأم ص - 
مصر؟- القاهرة القدصى، ممحبة ط. )رت،خأيع(، 

)>ت<آْأه(،البخاري إصماعيل بن محمد اش عبل■ لأبي المغير: لتاييخ ا ~
اه،٤٠٦لبنان، - يرورت< دارالمعرفة، ط. زايج، محمودإبراهيم تحقيق: 

ط١.

والفتيا:القضاء يستحق فيمن انمليا المرتبة كاب أو الأندلس تضاة تفخ 
الدينصلاح ئ. .تحقيق: ٨ه(، )القرن الماص الد عل■ بن علي الحسن لأي 

ط١.، ٠١٤٢٦لبنان، - صيدا العصرية، الكتبة ط. الهواري، 

٧

٨



العلمنة،الكتسر دار محل. -(، ٥٤٦٣)^،البغدادي للخهليب بغداد: ترخ -  ٤٩
سرررتا-لبنان.

-(،٠٦٧٦)'^،النووي يحيى زكريا لأبي القرآزت حننة آداب في الش—ان - •٠ 
.Tiff-، ٠١٤١٤لنان، - ؛يرومحت، حوم، اين دار ط. الحجار، محمد تحقيق: 

المكريالحمجن بن اه صد الشاء لأبي القرآن: إعراب ني السان - ٥١
—القاهرْ الحديث، دار ط. ^^،، سملوة إبرامم ت تحقيق -(، ٠٦١)ت* 

مصر.

-(،٠٨١)زه الهاشم ابن الدين لشهاب المرآزت ضب تمر م الشبان ٠  ٥٢
-بيروت الإصلأس، الغرب دار حل. محمد، اياش عبد صاحي د- تحقيق، 

لأبىالأشعري: الحسن ابي الأمام إلى مر فيما المفتري كذب نجيين -  ٠٣
لبنان.- يرون الفكر، دار ط. )رتاام\ْه(، الدمشقي عاكر بن القاصم 

دارط. )ات،مأآّاام(، عاشور ابن الطاهر لمحمد والقنؤير: التحرير —  ٥٤
ّتونس محترز، 

التراط،إحياء دار ط. )ت\ا؛يم(، الدمى اند عبد لأبى الحفاظ: تذكرأ -  ٠٥
_لمانايرون، العربي، 

عياضللقاصي ماللتؤ: ماومؤ أعلام لمعرفة الم>اااائ، وتقربثؤ المدارك ترتييؤ -  ٥٦
لينان،- يرون، الخيام، دار ط. محمود، بكير أحمد تحقيق: (، ٠٥٤)محتا؛

٠١٣٨٧.

>(،٧٤)يتءاالكلي جري بن أحمد بن لحمد اكر؛لت نملوم التسهيل -  ٥٧
١ّم  ٤٣١لبنان، - صيدا العمرية، المكتبة ١ ط الهمامي، فرج رصا تحقيق: 
محمدصيدي ييو تحقيق: ه، ١٤٣٠— الكويت، الضياء، دار وطثعة 
مولاي.

إبراهيمتميقيق: (، ٠٨١٦)^،الجرجاني محمد بن للي التعريفامت،: -  ٥٨
.٠١٤٢٣يروي،-لينان، العربي، الكتاب، دار ط. الأياري، 

الرحمنلعبد والأعلام: الأمعاء من القرآن في أبهم بما والأعلام التعرف -  ٠٩
الوسام،دار الفكر، دار ط. عياش، هيثم تحقيق: (، ٠٥٨١)لت، هيلي ال

ط١.، ٢١٩٨٨لبنان، - يروين، 
الكتب،دار ط. م(، ١٣٩٧)١تإالذهبي حسين لمحمد والمفسرون: التفسير -  ٦٠

ط٢٠، ٠١٣٩٦ممر، القاهرة. الخديثة، 



٣

ا—'ة
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الرحمنعد يوسف ت تحقيق .■(، ٠٧٧٤)تكثير لاين القيم• القرآن فسير ت "
ط\.، ٠٥١٤١٨ييروت-لينان، دارالمعرئة، ط. المرينالى، 

محمدأسعد ت تحقيق رتماأّام(، حاتم أبي لابن الم^فم انمان فسير ت ~
Mp، ٠٥١٤١٧القرمة، فة ، jUlنزار مكبة ٍل. الطيب، 

دارحل. العد، محمد سعد ت تحقيق ، ( ١٠٥٢٠ )ت\ُ المنير لأبن القرآن• نفير ء
ط\.، ٠٠١٤٢٣الدية، ايا/، 

تتحقيق (، ٠٥٢ ١١)^،الصنعاس همام بن الرزاق لعيد القرآزت فسير ت ٠
٠٢١٩٨٩الرياض، الرشد، مجكتة حل. محمد، ملم مصهلفى د• 

عبدأحمد عادل ت تحقيق ، )تمبمه_( الممرتندي الليث لأبي القرآن• تسير ٠
٠٢١٩٩٣ييروت-لينان، العلية، الكتب دار حل. ورملائه، الخوحود، 

القاهرةالبهية، الخهلثعة حد. )ت1*1هّ(، الرازي الدين لفحر المجير• التسير -
صر-م- 

صقر،أحمد الميد ت تحقيق (، ٠٥٢٧٦)^،نتيبة لاين القرآزت غربب سير ت -
٠٠٥١٣٩٨لبنان، ٠ بتروت العلمية، الكتب دار ًل٠ 

مرشد،عائل ت تحقيق ■(، ٥٨٥٢١٠)^انمسملأتي حجر لابن التهدمات تقريب -
١٠ حل ،  ٠٥ ١٤٢٠ن، لينا Jيروت. لة، لرما ا مجومسة ٠ ٍل 

الكلبيحزى بن أحمد بن لمحمد الأصول: علم إلى الوصول تقريب 
الشتفيعر،الأمين محمد بن المختار محمد د. تحقيق: ^، رن١٤٧

١٤٢٣،;،،

مطبعةط. )تحهأ"ه(، العماعي الأبار لأبن الصالة: لكتاب التكملة .  ٧٠
.٢١٨٨٧أسانيا، - مدؤيد روحى، 

دارط. -(، ٥٧٩١)مت،لالتفتازاس المختصر: شمٍح يع الممتاح نلخبص —  ٧١
*إيران الحكمة، 

)ت،،أهه(،الشنترض السراج لأبن الإعراب: فضائل على الألماب تشيه -  ٧٢
،٠٥١٤١٦—الأردن، عمان عمار، دار ط. ١لحمور، الفتاح عبد د. تحقيق: 

ط١.

لامالعبد تحقيق: -(، ٠٣٧)^،.الأزهري منصور لأبي اللغة: تهذيب -  ٧٣
لبنان،- ييروهمت، العربي، الترامثج إحياء دار وقمة الصادق. دار طّ هارون، 

حامد.الكريم وعيد ملأمي عمر تعليق: ، ٠١٤٢٠

٧

٨



===========^س^حة.ُ:نا=

مرثدعائل ت تحقيق (، j^AoYcj)قلاني العحجر لابن ت التهذيب تهذيب -  ٧٤
,٣١٩٩٦بيروت-لبنان، الرسالة، مؤسسة ط• وزعيله، 

تحقيق؛رتاآ'اه(، المناوئ لمحمد ؛ التعاريف، مهمات عش \ذ!وشمف — ٧٠
.١ ٍل -، ٠١٤٢٣وموؤيا، - دمشق الفكر، دار ط• الداية، رمحوان محمد ئ. 

حاتمد| تحقيق؛ )ت؛ةةه-(، الداني عمرو لأيي المح؛ القراءات في التحير  ٠٧٦
ط\,-، ٠١٤٢٩الإمارات، الشارنة، الصحابة، مكتة ط. الضامن، صالح 

(،٠٨٧٩)تالكافيجي سليمان بن لمحمد الضمير؛ ملم قواعد في المسير —  ٧٧
دارسوريا، — دمشق القلم، دار ط, المعلرودي، محمد بن ناصر تحقيق؛ 

ط\.-، ٠١٤١٠الرياض، الرناض، 

رج(
-(،٠٣١)ت• الطبري جرير بن لمحمد القرأن؛ آيات تأؤيل عن البيان جا٠ع -  ٧٨

مصر،— القاهرة المعارف، دار ط. شاكر، أحمد شاكر، محمود تحقيق؛ 
الأردن.الإعلام. دار وطيعة بيروت، حزم، ابن دار وطبعة طا< ، ٠١٣٧٤

فوانتحميق؛ )تم1؛هر(، القرطبي البر عيد لأبن وقمله؛ العالم بيان جاع -  ٧٩
-،٠١٤٢٤لينان، - بيروت حزم، ابن ودار الريان ة مرّط. زمرلي، أحمد 
ذا.

لأبيالفرقان؛ وأي الثغة من تضمنه لما والمميز القرآن لأحكام الجامع -  ٨٠
بناض عبئ د. تحقيق؛ ه_(، )ت١٧٦القرطبي أحمد بن محمد اض عمد 
١٠ ط ه،  ١٤٢٧ليتان، — يمرون الرصالة، موصة * ط التركي، المحسمن عبد 

الحميدياه عبد بن و<_حماو الأندلس؛ ولاة ذكر ني المقتس جذوة -  ٨١
الخانجي،مكتبة ط. العلثجي، تاؤيمتإ بن محمد تحقيق؛ )تخم؛ه_(، 

مصر.

الهاشميإبراهيم بن لأحمل والبديع؛ واليان المعاني في البلاغة جواهر -  ٨٢
—بيروت المعارف، مومة محل. التونجي، محمد ئ. تحقيق؛ )تم؛هام(، 

لبنان.

محمدتحقيق؛ .(، ٠٣٣٧^البغدادي الفرج لأبي الألفاظ؛ جواهر -  ٨٣
العلمية.المكتبة ط. الحميد، عيد الدين محيى 

،( ٠٧٧)تءالقرشى الدين لمحيى الحنفية؛ طبقات في المضئة الجواهر م  ٨٤
،٠١٣٩٨الرياض، العلوم، دار ط. الحلو، محمد الفتاح عبد ئ. تحقيق؛ 

ط١.



^ص>سماوز•7ةم, ا
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رح(
-(،٠٩٢٦)^،الأنصاري محمد لزكريا اووقمت: واك،ريمات الأنيقة الحيوي -  ٨٠

ٍدا.لبنان، — يرون الفكر، دار ط. المبارك، مازن د. ت تحقيق 

دارط. حماد، نزيه تحقيق• -(، ٠٤٧٤)^،للماجي •' الأصول في الحيوي —  ٨٦
,!١.'\إ]ى مصر، الخائرة. الحرية، الآظق 

-(،٠١ ٠٩٣)^،المندادي القادر لمبد ذب: لمان وف الأدب حزانة -  ٨٧
مصر،— القاهرة الخانجي، مكتبة حل. هارون، لام العبد تحقيق: 

٤.ه،ط.١٤١٨

الهيئةط النجار، علي محمد تحقيق: .(، ٠٣٩٢)^،جني لابن الخصائص: -  ٨٨
٣.ط. مصر، للكتاب، المصرية 

فهدالملك، مكنية ط. الرومي، لفهد الكريم: القرآن علوم في اين، درام-  ٨٩
ًلآا.، ٠١٤٢٤الراض، الولية، 

رد(

(،٠٩١١)^،الميوطي الدين لجلال ير؛المأثور: الخففي المتثور الدر -  ٩٠
القاهرة.هجر، دار ط. الخركي، المحن عبد بن الد عيد د. تحقيق: 

ط١.اه، ٤٢٤مصر، 

-(،٠٧٥٦)^،الحلبي للمين المكنون: الكتاب علوم في الممون الير -  ٩١
-،٠١٤٢٤سونيا، - دمشق القالم، دار ط. الخراط، محمد أحمد تحقيق: 

ط^

العليميالدين لمجير أحمد: الإمام أصحاب ذكر في المنضد الدر -  ٩٢
الملكةالتوبة، مكتبة ط. العثيمين، الرحمن عيد ئ- تحقيق: )مت،م؟هه(، 

ط١.ه، ١ ٤ ١ ٢ المودية، العربية 
)تسير(،حجر لأبن اكا،خة: \دح4 أعيان فى الكامة الدرر -  ٩٣

.٣١٩٦٦مصر، الحديثة، الكتب، دار ط. الحق، حاد سيد محمد تحقيق: 
مأمونتحقيق: )مت،بمبميه(، المالكي فرحون بن لإبراهيم الال.هبإ: ااديياج —  ٩٤

ط١.ه، ١٤١٧لبنان، - يرون الحيية، الكتب، دار ط. الجنان، 

ءوف\ت.أوليل د. تحقيق: )>ت،؛هم(، الأنصاري نابت، بن ان حديوان -  ٩٠
.٢١٩٧٤لبنان، - يروالإت، صادر، دار ط. 



محصدِجج
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وزملائه،قا المصطفى ت تحقيق ^(، ٣٥رن، التييان مع المثنيي ديوان ~  ٩٦
;.٥١٣٩١مصر، الحلي، مصطفى مكتة محل. 

بمادني ٍلح المعسد، جبار محمد ت تحقيق العيادي، نيد بن عدي ديوان — ^١٩ 
.٢١٩٦٥عام 

شاكر،محمود تحقيق; )ت<'ي؛م(، الجرجاني القاهر لمار ا|لآءجاز: دلائل -  ٩٨
المعرفة،دار وطبعة ؤدآأ -، ٥١٤١*ممر، - القّاهرة الخانجي، مكتبة ّ ٍل 

رضا.رشيار محمد الميل. حواشيه; على علق ه، ١٣٩٨بيروت، 
دارط. قلعجي، المعهلي عبد تحقيق: )>ت،خهأهّ(، للبيهقي النبو؛: دلائل -  ٩٩

ٍل١.،د، ١٤* ٥ لبنان، — سرومحت، العلمية، الكتب، 

)ر(

شاكر،محماد أحمل. تحقيق: -(، ٠٢*  icj)الثائعي للأمام الرمالة: ٠ ١ * * 
لبنان.— بيروت العلية، المكتبة ط. 

-(،٠٧٧١)تالمبكي الدين لتاج الءاج-،: ابن مخممبمر عن الخاحسر رفع - ١ ٠ ١ 
—يرون الكتب،، عالم دار • ُل وزميله، الوجود عند أحمد عادل تحقيق: 

ًلااه، ١٤١٩لبنان، 

تحقيق:^(، ٦٢قيامة)ت* ابن الدين لوفق المناظر: وجثة النانلر روصة — ١ * مأ 
ط١٠^، ١٤١٩لبتان، — يرون الريان، مرمة حل. إمماعيل، شعبان د١ 

)_(

صيف،،شوقي د. تحقيق: )دت،أأمه.(، مجاهد لأبن القراءات: في المبعة - ١  ٠٣
ط٦.مصر، - القاهرة العارف،، دار 

هنداوي،حن د. تحقيق: (، ٠٣)ت'١٩ جني لأبن • اأ١ماب صناعة مر —  ١٠٤
ط\.ه، ١ ٤ ٠ ٥ سوريا، - دمثق القلم، دار حل. 

الدينلاٍر الأمة: على الميز وأثر،ما والموصوعة الضعيفة الأحاديث، صالملة ء ١  ٠٠
،٠١٤٠٥بيروت-لبنان، الإملأمى، الكتب، ٍل. (، ٠١ ٤٢)ت* الألباني 

ط٥١

المكتبةحل. ,؛،، ٠٧١عبد فزاد تحقيق: ه(، )ت٠٧٢القزؤيي ماجه ابن -منن ١٠٦
١لبنان — بيروت الحلية، 

الغريب،دار حل، ، محروق، عواد بشار د. تحقيق: )تهم\آه(، الترمذي منن — ١  ٠١^
،٢١٩٩٨بيروت-لبنان، الإملامي، 
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I لين\ن،— ييروت المعرفة، دار محل• قرآ، ٤ ٥ رمحتاخ للبيهقي الكبرىت نن لا

دارٍل، البنداري، الغفار عيد ت تحقيق ، ;( ٠٠٣ )^،٣ للناثي الكرى؛ لسنن ا —
ٍدا.-، ٠١٤١١لبنان، - يرون العالمية، الكتب، 

الحميد،عيد الدين محيي محمد تحقيق؛ ، ( ٠٢٧)دت،ه داود لأبي خن؛ لا ٠
لينان.— يرون التوية، السثة إحياء دار ؤل، 

ثعيب،Jحقيق؛ ، ( ٤٠٧ )*_،A الدهيى الدين لثمي النبلاء؛ أعلام ير م— 
ط؟.، ٠١٤١٨يرون،-لبنان، الرسالة، مؤسسة ط. وزملاته، الأرناؤو٠ل 

رش(

،مخلوقمحمد بن لمحمد المالكية؛ حلمامت؛، في الركية، الثور جرة ش— 
يرون-لبنان.الفكر، دار ط. )ت،أ"ماير(، 

أحمدتحقيق؛ (، ٠٩١٨)^،الأسموني ين الن.لنور ابن،LU_،؛ ألفية ؤح شس 
٠١حل، ٠١٤٣١لينان، — يرومت، العصرية، المكتية ١ حل عروز، محمد 

أحمدد. تحقيق؛ (، ٠٤١٨)^،اللألكاتي الد لهبة الاصقاد؛ أصول، سرح —
.٠١٩٩٥المنورة، الالدنة محليثة، دار هل. الغامدي، حمدان سعد 

فاروقحمال د. تحقيق؛ (، ٠١٣١٤)^،يالوثة لابن الجزئية• مج ت— 
القاهرة-ممر.الآدا>ب،، مكتبة هل. الدفاق، 

تحقيق؛(، ٠٦٨٦)^،الأستراياذي الدين لرصي الحاجب،؛ ابن شافية مج ت— 
 Jيرونا العالمية، الكتب، دار ط. وزميفنه، الحميلو عيد الدين محيي ءح٠ا-
.٠١٤٠٢لنان، 

دارط.. (، ٠٣٢٨٠)^الأنجاري لأبن الجاهاليارت،ث الهلوال المع ارقمامم مح ئ— 
ءل0.مصر، العارفه، 

محمدتحقيق؛ (، ٠٩٧٢)^،النجار ابن لمحمد المنير؛ الكوكب، مٍح ش— 
الإسلاميالترامث، ؤإحياء العلمي اليحث، مركز محل. حماد، ونزيه الزحيلي 

مدا.، ٠١٤٠٨القرى، أم يجامعة 
اهعبد تحقيق؛ (، ٠٧١٦)،؛؛،الطوفي لماليمان الروعة؛ مختصر مج ث٠ 

خ، ٠١٤١٩الرسالة، مزسسة ط. الترش، 
اعدمد. شرحها؛ حزى، لأبن المزيل؛ المهيل مقدمة مج ص— 

ط\.، ٠١٤٣٢الرياض، الجوزى، ابن دار ًللأ المليار، 



دارط• زغلول، بيوتي محمد ت تحقيق ردت،خهةه(، لليهقي ت الإيمان ثعب ء  ١٢١
اه.٤  ١٨لبنان، - سرورت، العلب الكتب، 

مكتبةط. ،، ٠٥٤)ت،؛عياض للماصى المصعلس: بحقوق باكعريف الشفا -  ١٢٢
ممر،الحلي، البابي محمعلنى 

)ص(

احديد التحقيق: )<ت،ها،مأم(، قارص لابن الأنة: ث ني الماحبي -  ١٢١٠
محمر.القاعرة، الحلبي، اليائي مصهلفى مكتبة ط. صقر، 

الرصالةمؤسسة تحقيق: (، ٠٢٠٦)^،إسماعيل بن لمحمد البخاري: صحح —  ١٢٤
ط١.^، ١٤٣٢دمشق_ّورا، العالية، 

نزادمحمد تحقيق: ، —( ٦٠٢ ١ رن المشيري الحنين لأبو الم: مصحيح —  ١٢٠
لبان،- ؛يروت< الخلية، الكتب، دار ط. الياش، عبد 

الأعتلمي،ممعلفى محمد تحقيق: ، *أم( ١ ١ رمحت، حريمة ابن صحيح - ١ ٢ ٦ 
لينان.— ؛يرويت، الإملأس، الكتب، ط. 

المعارف،دار ط. الألباني، الدين لناصر : )^oUrUماجه ابن صحيح -  ١٢٧
ط١.ه، ١٤١٧الرياض، 

-(،٠٧١٦)^،اللو»ي لمليمان الخربية: منكري على الرد »ي اكضبية الصعقة -  ١٢٨
ٍدا..، ٠١٤١٧الرياض، الخبيكان، مكتن ط. فاصل، محمد د. تحقيق: 

عنالأناع ني ودور، الألباني الملامة شيخنا حياة من مشرقة صفحامحت، -  ١٢٩
مكنيةط. الهاشمي، خليل لإبرامم الملقي: المنهج ولأمجيل الغوي الحديث، 

مصر،- شص عين التابعين، ومكب الإُاراتا، - الشارقة الصحابة، 
ط\.، ٠١٤٢١

احماوبن محمد اه عيد لأبى والتامح: ؤخ المتعلم في الرامح صفوة —  ١٣*
الدارمطابع ط. الرحمن، عبد إبراهيم محمد تحقيق: (، ٠٦٥٦)؛^،شعلة 

ط؟.أآ؛ا،و، الهدمبة، 

تحقيق:، ٠(  ١٠٩٤)يت، الرؤياني لمحماد لم،: البموصول الخلنس، صالة —  ١٣١
ط١.، ٠١٤٠٨لبنان، - ؛يرون، الإسلامي، الخريث، دار ط. حجي، محماو د. 

محمدعلي تحقيق: الكري، هلال لأبي والشعر(: )امابة المنامين .  ١٣٢
لبنان،- صياوا المرية، المكنية ط. إبراهيم، القمل أبو ومحمد البجاوي 

ط١.،د، ١٤٢٧



)ض(

الكبط. )تبمأأ؛اه(، الألباني الدين لماصر الترمدى: ضن ضعيف -  ١٣٣
ط٢.•ما؛اه، لبان، يرون. الإسلأس 

—(،٠١٤٢)ت*الألباني الدين لناصر ونياداتهت الصغير الجامع صعيف -  ١٣٤
ط؟.، jLJ.نوت. الإتلأس، 'لكب اط 

دارًل. ،;(، ٩٠٢)الخاوي الدين لثمس اكامع: القرن لأعل اللامع الضوء .  ١٣٠
ممر.- القاهرة الإسلامية، الكتب 

)ط(

صائر،دار ط. -(، ٥٢٣)ت* الزهري 'معد بن لمحمد سعد؛ ابن طبقات _  ١٣٦
ن.لجا — بيروُت 

الكبدار ْل. (، ٠٩١)^،١ السيوطي الدين لجلال الحفاقل: يقامح، -  ١٣٧
ط١.، ٠١٤٠٣يروت-لهان، العالمية، 

الفقي،حامد محمد تحقيق; (، ٠٥٦)ت.يعالى أبى لابن الخابلة; طيقاهمتر -  ١٣٨
• ٠١٣٧٠ممر، - القاهرة المحمدية، السنة مطعة ط. 

محمودد. تحقيق: (، ٠٧٧١)تالسمكي الوهاب لعبد الشانعية: طبقات -  ١٣٩
مصر.- القاهرة العرية، الكتب إحياء دار ط. وزميله، الهلناحى 

الحانفلد. تحقيق; (، ٠٨٥١)تشهية قاصي لأبن الشافعية; طبقات -  ١٤٠
.٠١٤٠٧لينان، - يرون دارالندوة، ط. حان، العليم عبد 

حان،أحمد د. تحقيق; ه(، )ت٨٤٧الدمى الدين لثمي القراء; طبقات -  ١٤١
،٠١٤١٨الرياض، الإسلامية، والدراسات لالبحوث فيصل المالك مركز ط. 

ط١.

عمر،محمد ملي تحقيق; )ته؛وه(، الداودي لمحمد المرين; طبقات - ١٤٢
ط١.، ٠١٣٩٢مصر، - القاهرة وهبة، عتبة ط. 

محمدعلي تحقيق; (، ٠٩١رزااليوطي الدين لجلال المفسرين; طبقات —  ١٤٣
ط١.، ٠١٣٩٦مصر، - القاهرة الحرية، الحضارة معليعة ط. عمر، 

بدارمخعلوط (، ٠٨٥)زاثهبة قاصي لأبن واللغؤيين; الحاة طبقات -  ١٤٤
(.٢١٤٦)برقم المرية اص 

محمدتحقيق; ه(، )ت٩٧٣الزيدي لمحمد واللغؤيين; التحؤيين طبقات —  ١٤٠
مصر.- القاهرة المعارف، دار ط. الفضل، أبو 



محيىاصدِروٌ
محُح=

حمزةبن لمي الإمجاذ: حقائق دعالوم ايلاغة لآ-راد الممن الطراز -  ١٤٦
-القاهرة الحديث، دار ط. شريدة، الشرييتي ت تحقيق -(، ٠٧٤٥)^،العلوي 
صر،

محمدتحقيق: >(، ٨٣٣)^،الجزري لأبن الثر: الهراءامح، م اكر ية -  ١٤٧
ط١.،و، ١٤٣٣موينا، - دمشق دارالغوتاني، ط• ته؛مالزءك،' 

^(،٧٧٣)^،الكي الدين لبهاء الفتاح: تلخيص شمح م الأثريح ءرد*م، -  ١٤٨
لبنان،- بيروت العالمية، الكتب، دار ط. خليل، إبراعيم حليل د• تحقيمح،: 

الخزرحيالحز بن لملي الر-ولية: انمدلة تاؤيخ م اللولؤية المقود -  ١٤٩
^١٣٢٩ممر ش بع (، ٠٨١٢)^،

دارٍل. حيدر، معيد لحازم مان'ةث يرامة واإ١تةان ايرعان بين القرآن علوم -  ١٠٠
ط٢.اهر،  ٤٢٧المنورة، الخدينة الزمان، 

يشت،لماء )صأه،و(: الأندلسي مطية ابن ير نفني القرآن ملوم -  ١٠١
كليةالقرآن وعلوم التفجر تخصص ني دكتوراه رمالة حلواني الرحيم مد 

.٠٠١٤٢٨القرى، أم بجامعة التربية 
علان،الد عطل للي -(: ٠٦٧١)ت القرطم ير نفض الكريم القرآن علوم -  ١٠٢

يجامعةالشريعة بكلية القرآن وعلوم التفسير تخصص في دكتوراه رسالة 
>.١٤٢٦بالأردن، اليرموك 

عليتحقيق: -(، ٠٨٣٣)^،الجزري لأبن : المر١٠يقات في النهاية غاية - ١٠٣
٠١ٍل^، ١٤٣١مصر، القاعرة— الخانجي، ءكشة■ ٍل عمر، محمد 

تحقيق:(، ٠٢٢)ين،؛ ملام بن م القامعبيد لأبي المحدبمثج: همربمب، -  ١٠٤
الهند،٠ آباد حيدر الثمانية، المعارف دائرة محل. حان، العيا.• نمد د. 

ط١١، ٠١٣٨٤

)ف(

البخاري:إممامل بن محمد اف مد أبي الإمام صحيح بثمج الماري فتح -  ١٠٥
بنالمزين تمد تحقيق: (، ٠٨٥٢٠)^القلأني حجر بن أجمد للإمام 

٠ل٣.، ٤٠١ ما٠ ممر، - القاعرة الملقية، المكنية محل. باز، بن تمدالد 



٠٨

٠٩

٦٢

٦٣

٦٤

٦٦

٦٧

٦٨

و,\_أ1=^=^=^====^=^^=

الجوزي،ابن دار ط. الطار، سليمان ين لماعد ت النمير أصول همب صول ف— 
عاه، ٤٢٠الراض، 

دارط. ٍلويل، علي يوث د• ت تحقيق ^، ٣٨٠)ت النديم لاين لفهرست• ا— 
ه،١٤١٦لبنان، - بيروت ، العلية الكتب 

)تإ'مله(،اللكوي الحي عيد لحمد الحفية: تراجم في ايهية لفوائد ا— 
ى١٣٢٤سةبمصر ًلع 

انحإ د. تحقيق: ه(، )ت٤٦٧الكتبي ثاكر لمحمد الوفيات: وات ف— 
.٢١٩٧٤لمان، - بيروت الثقافة، دار ط. ماس، 

رق(
التراثتحقيق مكتب تحقيق: ^(، ٨١٧)للفيروزابأدي المحيلل: لقاموس ا— 

*٢ حل ه،  ١٤٠٧لمنiان، بيروت— الرمالة، ة مرمحل. الرٌالة، بمؤ'اة 
المان.مد حان اعمماء: ، ٢٢٠ ٠٤لمان، الدولية، الأفكار دار وفة 

فريدأحمي. تحقيق: )ت٨٣٣ه(، النحاس جعفر لأبي والاثتناف: ،>^ ٥١١—
ط\.بيروت-لمان، الخلمية، الكتب دار ط. المزيدي، 

عاليحسين د. ل تطبيقية(: نفلرية )دراسة رين المقعند الترجيح واعد ف— 
طy.هد، ١٤٢٩الرياض، القاسم، دار ط. الحربي، 

رك(

هارون،اللام تمد تحقيق: ، هد( ١ ٨ ٠ رن عثمان بن عمرو ليبويه لكتائب،: ا— 
ط٣.\'1\ى بيروت-لمان، العلمية، الكتب دار ط. 

د(،٠٤٢٧رتالثملي أحمد إسحاق لأبي الثعالي(: ير )نفوالبيان لكشف، ا —
بيروت،العربي، التراث إحياء دار ط. عاشور، بن محمد أبو تحقيق: 

القاسملأبي التأؤيل: وجوه في الأقاويل يهمون التنزيل حقاتنر عن لكشاف ا— 
لبنان.— بيروت المعرفة، دار ط. ه(، ٥٣٨)تالزمخثرى الله جار 

إبراعيمتحقيق: )تمآ؛ه(، البغدادي للخطيب الرواية: علم في لكفاية ا— 
.١١١٠ه، ١٤٢٣ممر، الهدى دار ط• الاJميا٠لي، 

وزميله،درؤيس عدنان تحقيق: )ت؛و.له(، الكفوى القاء لأبي لكليات: ا— 
.٢١٩٧٤سوئيا، — دمشق القومي، والإرشاد الثقافة منشورات حل. 

هد(،١٠٦١)تالغزي الدين لجم العاشرة: المنة أعيان في الماترة لكوكب، ا— 
.٢١٩٤٠لبنان، - بيروت الأميركية، المهلعة • حل 



محمحثمحخ
فٍ_اد

صادر،دار ط. ، —( ٠٦٣)ُت،• الأثير لأبن ت الأنساب تهذيس، ني اللباب -  ١٦٩
ط٦.اه،  ٤٠٣لبنان، يرورت،_ 

لبنان،- سروت، صادر، دار ط. -(، ^١١١٠)لت، منفلور لابن العرب• لسان -  ١٧٠
ومجديشائي أبو يامر ت تحقيق القاعرة، الونفية، المكتبة وطعة .. ٠١٣٨٨

اليد.نحى 
(،٠٩١٨)^،المْللأنى الر«ين لشهاب ت الئراءاُت، لفنون اإ١شارارت، لطائم، -  ١٧١

الأيراممهتايع ط. شاهين، الصبور عبد ود. عتمان اليد عامر د• تحقيق؛ 
ه١٣٩٢٠ممر، 

الرمالة،مزممة ط. .(، ٠١٤٢)ت،•اضنان لمناع القرآن: علوم ني ماحث -  ١٧٢
ط٣.، ٠١٤٢١بيروت،-لمان، 

تحقيق:(، ٠٣٨١)^،الأصبهاني مهران لأبن الشر: القراءات، »ي المبسوءل -  ١٧٣
ءل٢..، ٠١٤٠٨لمان، - بيروت، القبلة، دار ط. حاكمي، حمزة ميح 

اهعبد لصالح البلاغية: وأمرارء الكريم القرآن ني اسلي ادتثابم -  ١٧٤
.٠١٤٢٥الل.ينة، فهد، ١^^٠ مجمع ٍل. المتري، 

احمدد. تحقيق: ه(، ٦٣٧)ت،الأثير ابن الدين لضياء الساتر: المثل -  ١٧٠
،٠١٤٠٣الرياض، الرفاعي، دار ط. ءليانة، با-وي ود• ادءوفى 

تحقيق:)ت^'0م(أ العلثرمى علي لأبي القرآن: ير نف>ي المان بع -  ١٧٦
-؛يرون، العربي، الترايث، إحياء دار ٍل. المحلأتي، هاشم يد الالحاج 
.٠١٣٧٩لمان، 

القاهرةاسّي، مكتبة ١ محل ير(، ٨٠٧)ر،الهيثمي اكين لنور الزوات،-: مجمع —  ١٧٧
ه١٣٥٢٠-مصر، 

الرحمنعطل تحقيق: (، ٠٧٢٨)رحتيمية ابن الإسلام لشيخ الفتاوى: ُجموع -  ١٧٨
؟٠١٤١٦المدية، فهد، الللث، مجمع ط• فامم، محمد 

-عمان عمار، دار ٍل٠ الحماو، فدوري لغاتم القرآن: علوم في محاصرامن، -  ١٧٩
طاّ، ٠١٤٢٣الأردن، 

تحقيق:)ت،آ؛هه(، عطية بن الحق عجل■ محمد لأبي، الوجيز• المحرر ~  ١٨٠
-الرياءل الإسلامية، والشزون الأوناف، وزارة ٍل. بفاس، الخلمي المجلس 
ط٢.، ٠١٣٩٧المغرب، 



ءؤئذمح'أ'س'ونس-ق 

مركزط. الطيار، ليمان بن اعد لمت القرآن علوم ني المحرر -  ١٨١
.،٠١٤٢٩جدة، الثاطى، الإمام بمعهد القرآنية والمعلومات! الدراسات، 

ط؟.

دمشقالفكر، دار ط. )ر،حه؛ه_(، سيده ين علي الحسن لأيي المخصص; -  ١٨٢
-سديئا•

(،١^١٠)ت،* في النأحمد ين اض لحبي • التأييل وحقائق اكؤيل مدارك —  ١٨١٢
.،٠١٤١٦لبنان، بيروت،. النفائس، دار ط. الشعار، محمد مروان تحقيق؛ 

ط^

مكتبةط. (، ١٠١٤ ٠٢٠)ت،ثهبة أيو لمحمد الكريم; القرآن ليرامة المدخل -  ١٨٤
ط١.، ٠١٤١٢مصر، القاهرة المنة، 

اللةلميد الرمان؛ حوادمث، من يعتبر  ١٠معرنة م اليةفل١ن وعبرة الجنان مرآة -  ١٨٠
_.rUحيدرآياد، ْل. (، )^٦٧٠اليالمي 

محمدتحقيق؛ (، "٥١١٠)ت،اللغوي الملببا لأبي التحؤيين؛ مراتسؤ -  ١٨٦
.٠١١٠٩٤مهر، ٠ الفجالة مهر، نهضة دار ط. إيراهيم، الفضل ائو 

)ت،هه؛م(،ايوري اليالحاكم اف عبلد لأيي الصحيحين: عر المتيرك -  ١٨١^
لينان،ب؛روت،_ الكر، دار ط. 

الكتب،دار ط. (، ٠٥٠)ت،هالمزالي لحمد الأصول: عالم ثي المتمض -  ١٨٨
ط١.أأ"ااه، .لينان، بيروت، الخلمية، 

يناممه عيد تحقيق: (، ٠٢٤١)ت،الشيباني حنيل ين أحماأ للإمام المني: ٠■  ١٨٩
١٠ ط ، ٠  ١٤١٦لينان، — بيروت لرسالة، ١ ة هزمI ط التركي، لمحن ١ عيد 

الغا،، يئسمصعلذ. د. ,: تحآس؛)ت،ههآه(، م. الدا} محمد لأي, المئن.: -  ١٩٠

.٣١٩٩١دثق_سدا، القلم، دار ط.. 
محملتحقيق: (، ^٤١١٠)نؤالتيريزي الخهلبت، لحمل الصاييح: مشكاة —  ١٩١

،٠١١٠٩٩لبنان، . بيروت الإسلامي، المكتب، ط. الألباني، ض ناصر 

المخؤ يوّفتحقيق: ، ،( ٠J^w )ت الفيومي محمد لأحمل المثير: المأياح ٠  ١٩٢
«اللعةءلا.، ٠١٤١١^ساتّلوان، المص)ة، المكتمة ط. محمد، 



الدينلجمال ت ؤخ والمغالغامخ علم من الرسؤخ أمل بآكص النضمى -  ١٩٣
الناسخسلسلة صمن الضامن حاتم ت تحمى الجوزي)م\آهم(، ابن 

ط\, ٧٠١٤١٨_لنان، بيروت الرسالة، مؤّسة حل. والمنوح، 
تتحقيق )تهم\،و(، شيبة أبى ابن الد لمد والآثار! الآح1دسث، م المتم، -  ١٩٤

.٢١٩٨٠الهد، المكية، الدار ًل. الأفغاني، الخالق عبد 
دارٍل. عكاشة، ثروت د. تحقيق: -(، ٠٢٧٦^ثتيبة لأبن العارن،: -  ١٩٠

عصر.ا، المعارف

الدعبد محمد تحقيق: )تأاهه(، البغوي محمد لأبي • اكزبل معالم -  ١٩٦
ا.أاه.الرياض، دارية، ط.. وزملاته، اكر 

ءباوْالجاليل عبد تحقيق: ^(، ٣١١)ت الزجاج إسحاق لأيي ت القرآن معاني -  ١٩١^
ٍل١.ه، ١٤٢٦مصر، — القاعرة الخدين،، دار ط. ساليي، 

عليهحسد تحقيق: )ت٨٣٣م(، النحاس جعفر لأبي القرآن• معاني ~  ١٩٨
ءلا.وءوعة.، ٠١٤٠٨مكة، الإسلامي، التراُث، مركزإحياء ط• الصابوني، 

مراد.يحيى تحقيق: -، ٠١٤٢٥القاهرة، الخدين،، دار 
وزملائه،نجاتي يوسم، أحمد تحقيق: رتم^.٢ه-(، للفراء القرآن: معاني —  ١٩٩

لينان.— بيروت الرور، دار • ًل 
عباس،ان إحدب تحقيق: ، ( ٠٦٢رت٦ الحموي لياقوت الأدباء: معجم  ٠٢٠٠

.،٠١٤١٣بيروت-لمان، الإسلامي، الغرب، دار ًل. 
دارٍل. العلخان، محمود تحقيق: >(، رن٠٦٣للهلبراني الأومعل: المعجم . .٢٠١

١٢١٩٨٥الرياض، المعارف، 
٠٠١٤٠٢الرياض، العلوم، دار ط. ٍيانة، لدوي ت العربية الٍلأءة معجم -  ٢٠٢
معيدلإبراهيم والقراءات: التجؤبد ء-لمي غي الممعللحات معجم -  ٢٠٣

سعودبن محمد الإمام بجاممة العالمي المحن، عمادة ٍل. اكوّري، 
،٠١٤٢٥الراض، الإسلامية، 

وزارةط. الملقي، حمدي تحقيق: (، ٠٣٦رن.للعلبراني الكبير: العجم -  ٢٠٤
.٢١٩٨٣العراثية، الأوقاف 

الرسالة،مرمة ٍل. ه(، ١٤٠٨)تكحالة رصا لعمر ١^١٠-^؛: معجم -  ٢٠٠
ٍزا.، ٠١٤١٤بيروت-لبنان، 

تحقيق:م(، )ت٥٩٣فارس بن احمد الخين لأبي ت اللغة مقاييس *عجم -  ٢٠٦
بيروت.- الجيل دار ط• هارون، محمد الملام عبد 



محمدت تحقيق )ت\«هه(، الأصفهاس للواغب المرمر; غريب مفردات س  ٢٠٧
داروطعة ط١. -، ٠١٤١٨لمان، - بيروت المعرنة، دار محل. عيناني، خليل 

عدنانصنوان تحقيق; -، ٠١٤١٢بيروت، الشامية، ودار دمشق، القلم، 
عينممحبط -، ٠١٤٢٨بيروت، العربي، المراث إحياء دار ويعة داولي• 
٠ًلمم، 

محمل•اللام عبد تحقيق; ، c٠١م)ت٥٩فارس بن لأحمد اللمة; مقاييى -  ٢٠٨
لبنان.- بيروت الخالخية، الكتب دار ط. هارون، 

٢٠٩  i ٠١٣١*^ستة ممر ني طح الجرام(، اشُ لمد اليمن،• تايخ مر المهتطمه •
تحقيق;(، ٠٦٩٨٥)القيب ابن اش عبد لأبى القس_،; ابن ير نفمقدمة -  ٢١٠

ط١..، ٠١٤١٥ممر، - القاهرة الخانجي، مكتبة ط. علي، معيد زكريا 
احمدتحقيق; -(، ٠٥)ت؟.الأصفهاني للمراغب الممامير; جا*ع مقدمة -  ٢١١

ط١.، ٠١٤٠٠الكؤيت،، الدعوة، دار ط. فرحات، 

•تحقيق( تيمية)تاأأُ(، ابنرالإسلام لشيخ ير; النفأصول( في مقدمة —  ٢١٢
محيا.^، ١٤١٥مكة، الرسالة، دار ط. زررور، عدنان د■ 

مفلحابن الا.يرر لبرهان ; احما الإمام اًحاب، ذكر في الأرمد المقصد -  ٢١١"
الرشا،مكتية ط. العثيمين، الرحمن عيان ئ، تحقيق; (، ٠٨٨)ت؛

ط١..ا؛ا،و، الرياض، 
تحقيق;)ت؛؛؛م(، الداني عمرو لأبي والابشدا; الوس في المكص .  ٢١٤

•ط١ ،  ٠١٤٠٤لينان، — بيروت ١لرصالة، مومة ٠ ط المرعلى، يوسم( 

الميمم،الخزض عبد تحقيق; )ته؛؛>(، المعري الخلاء لأبي الملأتكة; .  ٢١٠
بحويثرصمن ، ١ ٍل ، ٣١٩٩٠بيروت-لبنان، الإسلامي، الخرب( دار ط. 

ت.وتحقيقا 

أيمن اللفثد المتشابه نوحيه في والتعطيل الإلحاد بذوي '^ ١٠١١التأويل ملأك -  ٢١٦
دارط• الفلاح، سعيد تحقيق; )تخ'م\ه(، الخرناءلي الزبير لابن التنزيل; 

ط١.، ٠١٤٠١•بيروت-لمان، الإسلامي، الخرب 

مادة،الدين( فخر تحقيهم،ت (، ٠٦٦٩)تعصفور لأبن ااتمريف_،; في الممع —  ٢١١^
ط١.، ٠١٤٠١^لمان، - بيروت المعرفة، دار ط. 

مصطفىط. ه-(، )ت٨١٩الأشموني لأحمد والأبتدا; ااوءم١ في الهدى مقار -  ٢١٨
.!٢."ابم"ااه، القاهرة-مصر، الحلي، 



٣

م_ةتب \قيجغطخك 
.ِ__ا~"?أ

إحياءدار ط. ايرناني، العظيم عد لمحمد القرآزت علوم ش المرنان تاعل م- 
اه. ٤١٢لبنان، بيروت- الربي، التراث 

عليث تحقيق ، )تّاخخه( الجزري لابن ت الطالبين ومرشد القرنين نجد م- 
ط\.ا<اإا،و، ّكن، الفوائد، دارعالم ط. الممران، 

-(،١٠١٠ )ت؛ القاري علي لملأ الجزئية؛ المقدمة شمح ش الفكرية لمنامج ا- 
.١ ٍد هJ، ١٤٢١م_سوريا، دمشق الخوثاني، دار ط. ءaلايا، أصاعة تحقيق؛ 

تحقيق:القرءلاجني، حازم الحز لأبي الأدباء: وسراج البلغاء نهاج م- 
,٢٢٠٠٨تونس، للكتاب، العريية الدار ط« الخوخ، ان الحيسا 

محمدت تحقيق ه(، ٥٢٩)تالفارسي الخافر لعبد ت الياق من لمنتخب ا -
حدا.، ٠٥١٤٠٩لينان، - بيروت العلمية، الكب دار محل. العزيز، عيد احمد 

دارتحقيق: )ت٤م١٤د(، الماحي الوليد لأبي الحجاج: ترس م لمنهاج ا- 
ٍزم، ٠٢٢ ٠ ١ لمان، - بيروت الإسلأس، المرب 

تحقيق:(، )ت•٩^١٠الشاؤلبي إسحاق لأبي الشريعة; أصول، في لموافقات ا -
لبنان,- بيروت الخلية، الكتب دار ط. وزميله، دراز افه عبد 

تحقيق:)ت٨٤م١ه(، الذهبي الدين لنص الرحال،: نقد في الأءتلال، يزان م- 
لينان.- بيرومت، الفكر، دار ٍل. البجاوي، محمد علي 

رن(

سليمانتأحقيق؛ )تحمآ"أ،و(، النحاس حعفر لأيي ؤخ: والمتلناسخ ا- 
ٍدا,^، ١٤١١بيروت-لينان، الرسالة، مؤسسة هل. اللاحم، 

حاتمئ. تحقيق: )تمااا،و(، اليومي دعامة بن لقتادة والمتؤخ: لماسخ ا- 
لرسالة،١ مزمة حل. ؤخ، والمنالمامح كت—، سلسلة صمن الضامجن، 

ط"؟.، ٠١٤١٨بيروت-لبنان، 

الجتاني،محمد بكر لأبي المزين: القرآن غريب ير نفش القلوب زعة ن- 
, ٠١٤١٠١بيروت، المعرفة، دار هل. المرعنلي، يومغط تحقيق: 

محمدعلي تحقيق: )تّامآمه(، الجزري لابن الخير: القراءات لشرفي ا- 
لينان.- بيروت الفكر، دار هل. الضباع، 

دارهد. العائد، جمين صالح ئ. ل الكريم: المران في لغؤية ظرات ن- 
ijkMyrالرياض، إشبيليا، 

محمدتحقيق: ه(، رت٥٨٨للبقاعي والسور: الأي تناسب في الدرر نقلم "
الهندية.العارف، وزارة هل. حان، العين عبد 

٧
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١٠٢
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-(،٠٠١ ٤ )^،١ الثري لأحمد الرف: الأندلس غصن ص اس نفح -  ٢٣٣
.٠١٤٠٨لمان، - يرون صادر، يار محل. صاس، إحان د. تحقيق: 

تحقيق:)تآْحه(، العقلاني حجر لابن الصلاح: ابن كةارس، عر التكت —  ٢٣٤
هل؛.، ٠١٤١١^الراض، الراية، دار ط■• عمير، هادى ربح د• 

تحقيق:(، ٠٤٠)ت• الماوردى ن الحلأبي والعيون: النكست، —  ٢٣٥
لبنان،- بيروت العالمية، الكتب، دار محل. الرحيم، عبد ين المقصود عجل 

ط٢.، ٠١٤٢٨

الأثير()ابن الجزري محمد الدين لمجد والأثر: الخاسثج غريب م النهاية -  ٢٣٦
الئنةأنصار محل. الزاوي، و٠لاهر الطتاحي محمود تحقيق: (، )ت!•٦٠

ياكسمتان,المحمية، 

)تخم«اُ(،المدروس القادر لمد العاشر: القرن امحاد المانرعن النور -  ٢٣٧
.٠١٣٥٣م بغداد ر طح 

رو(
منحمامة تحقيق: (، )ت؛٦^١٠المندي الدين لصلاح بالونيات: الوار -  ٢٣٨

.٠١١٠٨١والمترقين العلماء 
تحقيق:(، ٠٦٨١)تحالكان ين لأحمد الرمان: أبناء وأنياء الأعيان ونيات -  ٢٣٩

لبنان.— يرون الثقافة، دار ط. عباس، إحسان ئ. 
الكريمعبد د. ل الكريم: القرآن في بالمعض وصلتهما والايداء الوقف، -  ٢٤٠

ط٣.، ٠١٤٣١ممر، - الإرأ.كتدرية العلام، دار ط. صالح، عوض إبراهيم 

.٠١١٠٥٢ممر، الخاوي، معلعة ط. )تبمآ؛ه(، للتعالي الدعر: يتيمة .  ٢٤١



صلالإوع\ت

|ورزرع

دءلو*هالكريم القرآن كرم •قيمة 
الهدط

اسح

الموصؤعأيية ت اولأ 
المرصؤعاختيار أساب ت ناسا 
المايقةالدرامات ت ثالثا 

المؤثحدود راينا؛ 
اكنزيلآلعلوم )التسهيل وتفسيره الكليي حرى ابن مميرات ت حاما 
المصثامحلت ت صادئا 

البحتمنهج محابنات 
.التمهيد 

وممأتهاسرمها القرآن علوم ت الأول القمل 
اللغوييالمعتي القرآن علوم الأول؛ المبحث 

•الاصطلاحي يالمعتى القرآن علوم الثاني؛ المحث 
.النص أحاديث ثي ومرادغاتبم القرآن( )علوم مص8لالح ؛ الثالث المحث 

والتابعينالصحابة وآثار 
القرآنعلوم نثاة ت الرابع المحث 

وآتوامهاالقرآن علوم م اكاليف الثاني؛ الغمز 
الهجرىالرابع القرن نهاية إلى الهجرى الأول القرن من الأول؛ المبحث 

التاسعالقرن بداية إلى الهجرى الرابع القرن لهاية من الثاني؛ المحث 
الهجري
■■ الحالي العصر إلى الهجرى العاشر القرن بداية من ؛ الثالث المحث 
أصولوبين ينه والفرق بالتمر، وعلاغته القرآن علوم الرابع؛ البمته 

■................................. ير والتغالتأؤيل بين الفرق الخامس؛ المحث، 
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اكمحةالوضع 

امح'ولاياب 

٩٦ بإيجاز جذي بابن التعويق 

٧١يإيجاذ جزي اين ممر الأيل؛ القمل 
٧٢الساسة الحياة ت الأول البحث 

٧٤الاجتماعية الحياة ت الثاني المبحث 
٧٦العلمية الحياة ت الث الثالمبحث 

٧٩الشخصية،إيجاز جزي اين حاة الثاني؛ الفصل 
الأولالممحنر 

الثانيالبحث 
الثالثالمحن، 

٨٠وسبته به وناسمه 

٨٢وكله ونشأته مولده 
٨٤وuJءثه معقده 

١٩ ،إيجاز العلمية جزي ابن ما؛ ؛ الثالث، الفصل 
الأولالمبحث، 

الثانيالبحن، 
الثالث،ابث، 
الرابعالمبحنخ 

٩٢العلمية ومكانته نشأته 
٩٤وتلاميذه شيوخه 
٩٦وآثاره مؤلفاته 
١٠١رغاته 

الثافي.المايؤ 
١٠٣جري ابن ومنهج »الت،،،هيل(ا بهكتاب التعريلن، 

١٠٥^ ...^^^^^^^..^^.........................^٠...ثملوم راكهيل بكتاب الترف الأول؛ القمل 
١٠٦لاكتاب، العلمية القيمة الأول؛ البحث، 

١١١وطعانه الكتاب، نخ اني؛ الثالمبحث، 
١ ١٣ومن؛هجه ممايه م المصفه ضقات الثاني؛ القمل 

١١٨تمر، ن، جزي ابن، منهج 
التالثالماب 

١٢٧الْنوأن علوم ق حزى ابن م،نهج 
وعرضاكزيل< لملوم *التسهيل الكتاب، مقدمة عن ،بد؛ الأول؛ الفصل 

١٢٩القرآن علوم موضرعامته 
١٣٠موضوعاتها وعرض الكتاب، مقدمة عن ندة 

١٣٣القرآن علوم م جزي ابن  ٤٢٣اكاني: القمل 



٦'؟،ذهتيشاوع\ت

اسحةالمرض—ؤع

الأولالبمث 
نيالثا المحث 
الثايثجالخح|ث، 

■جرى ابن عند ومفهومه القران علوم مراد 
اكزيل،.....س.س.س.سلملوم ارالتحمل د: محايه سس لماذا 
مقيت،محي حزى ابن ذكرمحا التي القرآن علوم أنواع 

تمميرْقي وأثرها عموما، يالتفسير وعلأنتهآ 
القرآنعلوم ني مصائره ت الرابع المبحث 
رالتنمهلكتابه احتواعا اني القرآن عالوم الإمحاغات؛ي الخامس: المحث 

^اكزل• سوم 
الرابعالباب 

تفسرهق والوها جري ابن عند القرآن علوم موضوعات 

القرآنتوث؛ق تاؤخ ت الأول النمل 

١٣٤

١٣٩

الأولالمبحث 
الأولالطالب 
الثانيالمطالب 
الثالثالمطلب 

الثانيالبحث، 
الأولانمللب 
الثانيالطلب، 

نفيرهثي وأثرها القرآن ضائل ي :
الموصؤعوأهمية كرمات، ا :
...■٠٠القرآن.■■.■فقاتل مسألة في جرى ابن وقف م :
..٠. . ..٠٠..■...٠٠......................... ودراسهاالتهليقية الماذج _ _: 
......■■ ٠٠٠هه....ّ..تنيره قى دأثرْ وترسه وجمعه القرآن نزول •' 
الموضؤعوأهمية لتأ،رمات< ا :
وترسهوجمعه القرآن نزول مسألة في حزي ابن وقنا م :

■٠ ■■■ ■■■القرآن نزول مده مسألة في جزي ابن موقف، أولات 
■... ■ ■■■ القرآن من نزل ما أول مسألة قي جزي ابن موقنح ثانيا: 
ق.. .٠ ٠■. وكتابته...■القرآن جعع مسألة في جزى ابن موقف، نالئا: 

الثالمث،المحث، 

الأولانمللب 
الثانيالمطلب 

الرابعالبحث، 
الأولالطالب، 
الثانيالطلب، 
الثالث،الطلب، 

الخامسالبحث، 

■■■■■ ■مجرم ؛ي وآثرْ الوحي 
.ببُ....ا.ّ.ّ......... .... ٠۴۴..٠. ّ.....م..■■..-■■■■■■....■■.....التعرينامت، 

الوحيسألة ش جزى ابن هوقف 
.تفسيره في وأثره التزول أساب 

٠٠ ٠ . ...الوضع..وأهمية التعريفامتؤ  ٠
الرول.أصاب ممألة في جزي ابن موقفا 
■ودراستها التطييقيت النماذج بعصن 

مجرموأثره؛ي والدتي الكي 
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١٤٩

١٥١

١٥٢

١٥٢

١٥٤
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١٥٩

١٦٢

١٦٥

١٧٠
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١٨٠

١٨١
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^^محذمحرامحسماوز•ص

ادمءسرٍع

الأولالطلب 
اكامالطلب 
الثاكايطلم، 

ادسالالمبحث 
الأولالطي، 
اكامالطلب، 
ازكالطل 

الموصؤع.................................وأهمية اكعريفامتإ 
والمدني.الكي مالة »ي جزى ابن •وثق 
...................... ودرامتها التطييقية النماذج يعفى 

........  ٠٠. ٠٠٠٠٠. . .... . صيره. ش وأثرما القراءات 
.-٠٠٠. ٠٠٠--...٠٠٠٠الموصؤع.وأهمية التعريفات 

ال؛نراءات...ألة مجزى؛ي ابن موف 
..٠٠،.............. ...ودراصتها اكلييقية النماذج يعفى 

---ثمر--- م ورط جري ابن صني الضير أصول الثاني: القمل 
لهيرْ.....................في وأثرها الضير أنواع الأول: المجث 
الموضع.................................وأهمية الممرمايت، الأول: المعللبه 

::::::::::::
السويةبالمنة القرآن مير 
المحابانبأقوال القرآن نفير 
التابعينبأقوال القرآن تنير 

المغحة

١٨٤

١٨٦

٨٨

٩٢

٩٢

٩٦

٩٨

٠٢

٠٢

الثانيالطالم، 
ارثالث٠الطلب 

انيالثالبحث، 
الأولالمطالب، 
الثانيالطلب 

الث،الثالمبحث 

الأولالطلب 
الثانيالطلب، 
الثالثالطيب، 
الرابعالبحث 

الأولالطالب 
الثانيالطلب، 
الثالثالطف 

أنواعمالت ش جزى ابن موف 
.............................. ............. ودراستهاالتهليقية النماذج يعص 

المقرينمحلمات 
........٠٠..................٠٠..٠......٠..٠٠٠.الموصؤعوأهمية التعريفات 

^^٠١١طقات سألة ش جزى ابن موف 
.......فيره. فى وأثرها المرين بين الخلاف، أمياب 

....... ٠٠٠.... ٠٠٠......٠ ٠ . ٠٠٠..ّ..ب.. .. ٠٠.........الموصؤع......وأهمية التعريفامت، 
المقرينبين الخلاف أساب مسألة قي جزي ابن موف 
.٠٠..ٌ..ه..........ّ..س....ههس..ه............. ودراستهاالتهلييقية النماذج بعض 
تفيرْ...قي وأثرها المقرين عند الترجح وقواعد وجوه 

التعريفات

الترححوتواعد وجوه سألة ني جزي ابن موف 
.....ُ.....ّّّ......ُّ...ُ...ط....ّ...ّ...ّ.ودراصتها التهلييقية الماذج يحض 

١٣٠

٢٢

٢٧

٢٧

٢٩
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ذمإشيرء\ت

الهمموٍع

تسير،م وأثرها العربجت اللغة ت الثالث الفصل 

المدين

٢٥•

الأولابث 
الأولانمللب 
^،١٥١انمللب 
اكالثاوطال_، 

انيالثالمبحث 
الأولالمعللب 
الثانيالمطاف 
J_t ،الثالث

الثالثالمحث 
الأولالمطاب 
الثانيالطلب 
الثالثالطلب 
الرابعالمبحث 

الأولالطلب 
الثانيالمطلب 
الثالثالطف 

٢٥٣..................... .....................مسيره ثى وأثره الإعراب أوجه 
٢ ٥٣. .ّ,.....ّ.ّه. ه.هسءٌّ..ههه. . الموصؤع.....هه.م.هههههٌّهه.ُطوأهمية الممريفات 

٢٥٤، . ...■■■■■ ..■■ . ٠٠الإعراب.....أوجه مسألة *ي جزى ابن موقف 
٢٥٥....................ّ...... ٠٠...............٠٠ودراسها الطينية النماذج بعض 

٢٥٩تفسيره ؛ى وأثرها اللغت مقرئات 
٢٥٩سهق..ءهّ..ّ..ه...............ه... الوصوعه....هههه.ّهه.ههق.هه.هوأهمية اكريفات 

١هههه.ٌّّ...............ه.... اللتة مفردات مسألة قي جرى ابن موقف 
٢.،ُ............ُ........هههسهسهههه.هس ٠ .... ودراسها اكلييقية الماذج يعص 

٠يره...نف؛ي وأثره التصرف علم   ٥..... ٠٠٠................. ٠٠.....٠ . ٠٠...٠
٥الموصؤح وأههّية التعريفات 

٦...... ............. التصرف....... علم مسألة في جزي ابن موقف 
٧................ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠..٠٠........٠٠٠...٠٠ويرامتها الطيفية النماذج يعفى 

يره.....................................نقفى وأثرها والبلاغة الفصاحة 

٦٦

٢٦

٢٦

٢٦

٢٦

٢٦

٢٧

٢٧٠الموضؤع وأهمية التعريفات 
٢٧٤..... ..والبلاغة.........الفصاحة مسألة في حزى ابن عوقف 
٢٧٦...........٠ ٠٠٠...............ه.ّ..ّّّه...ّ..ودراستهاالتهلبيقية النماذج يعص 

٢٧٩تمره في وأثرها الألفاقد دلالات الراع: ]مؤ 
٢٨٠تفسيره نى وأثره اللفظي التشابه ت الأول المبحث 
٢٨٠.هههههّهههههههههه' ...التحريفات....الأول: الطالب 

٢٨١اللففلى..هههه.هههههه.ه.ّ...... المتشابه مسألة فى حزى اين موقف 
٢٨٢..............ههههه.ّ ٠٠...........٠٠٠٠........ودراستهاالطقية الماذج يحص 
٢٨٥....... ٠٠٠٠...ه.ّ...ّ.ه.............. تفسيره... في وأثرهما والخاص العام 

٢٨٥.-.٠ ٠٠٠.ّ...ه..ّ.....٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...........٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الموصؤع...وأهمية التعريفات 
٠..٠٠٠٠٠.........٠٠٠والخاص العام مسألة في جزي ابن موقف  ٢٨٧. ٠
٢٨٨ ٠٠٠٠٠٠....٠٠٠٠...................٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.ودراستهاالتهلييقية النماذج يعفى 

٢٩١ ٠٠٠....٠٠٠..٠٠٠٠..٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.......يرهنففى وأمرهما والمقيد المهللق 
٢٩١. ................................ ٠٠الموصؤع....................وأهمية التحريفات 

٢٩٣ ٠٠٠٠والخفيد....................المهللق مسألة في جزي ابن موقف 

الثانيالمطلب 
الثالثالمطاف 

انيالثالبحث 
الأول

الثانيالمطلب 
اكالثالمطيب 

الثالثالمبحث 
الأولالطلب 
الثانيالمعللب 



هفيمحر"دسمون

الأولالمجحث 
الأولالمطلب 
اكاتيانمللب 
الثاكالمطلب 

الثانيال؛حث 
الأولالمطيب 
اكانىالطلب 
الثالثالمطيب 

الثالثالمحي 

الأولالمطيب 
الثانيالطالب 
الثالثالمطف 

الرابعالبحث 
الأولالطلب 
الثانيالطلب 
 ،Jالثالثالطا

....................... .....ودراسها التيقية الماذج بعض 
....... تمر0 ؛ي وأثرهما والإضمار الإفلهار 

ُّالوصوع..,وأهمية التعريفات 
والإضمارالإفلهار مسألة ني جزى ابن موقف 
.٦١.... . .. ٦. . .. ...ودراستها التهليقية النماذج ؛عمى 

..ّ...ِ.ّ.٠٠......٠٣٣۴نفيره في وأثرهما والتأحير التقديم 
...ّ..٦ . . ...... .. ...الموضؤع.....وأهمية التعريفات 

..والتأحير..التقديم مسألة ش جزى ابن مؤنق 
ّ--ء...-.....ش.٠٠٠٠..........ودراستها المملمقية التماذج بعفى 

الموضوع

الثالثالطلب 
الرابعالمبحث 

الأولالطلب 
الثانيالطلب 
الثالثالطلب 

الخامسالبحث، 
الأولالطلب 
الثانيالطالب 
الثالثالطلب، 

...........ثمره.م وأترعا الأخرى القرآن علوم موضوعانا ت الخامس الفصل 
.ّّ.....ِّ.ء....................ّ.ّ...بء٠٠٠....٠٠٠تفسيره...ّ,.,.....ّ-.ِفي وأره النسخ 

٠. ٠٠............ ٠٠...... ٠٠الوضؤع..............................وأهمية التعريفات 
.ّ.ٌ.ّ...ي.ءٌهُههقٌ.ّ.ءه...ّّ.ه..ّ....ه.النسخ مسألة في جزي ابن ا مرفق

...٠٠...ِِ.ّ....ِ...... .. ....................ودراستها التهلييقية النماذج يعفى 
... . .. نفيره في وأثرها القرآني والقصمى الإسرائيليات 

.....٠........٠٠٠..٠٠٠٠...٠٠٠٠..-- .٠٠٠....٠٠٠....٠٠٠الوضؤع...وأهمية التعريفات 
القرآنيوالقصمى الإسراتيليات مسالة في جزي ابن موش، 
........................٠٠٠٠٠....ّ....ب.٠٠٠٠٠.ودراستها التهلييقية النماذج بعفن 

...........-...........٠٠٠٠٠.-.-. ٠٠٠٠٠.. ٠٠يره نففى وأثرها والا؛؛نداء الوقف، 
..... . .... الوضؤع وأعميه التعريفات 

-والابتداء الوقف، مسألة في جزي ابن موقفه 
٠٠٠٠..-٠٠٠٠٠-.ودراستها التطسقيت النماذج يعفن   ٠٠

مسيرهقى وأثره الإعجاز 
........................................................الموصؤع وأهمية التعريفات 

■■ ■■ ■ • • الإعمحاز مسألة في جزي ابن موقفا 
......... .. ....... .... ... ..  ٠٠٠٠.......ودراستهااكليقية النماذج يعص 

دكرئلم الأحرى ال،رآن شلو؟ مواصح فمحن تطييقات ت المادص الفصل 
■مسر،م وأترعا مدت م جزي اين 

المفمحة
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مي(اهوءات
تمأاً

ادهمض-دع

الأولالممحث 
الأولالطلب 
الشانئالطالب 
الثالثالطلب 

انيالثالمبحمثا 
الأولالطلب 
اكاتيالمطلب 
اكالثالمطلب 

الثالثالمبحث 
الأولالطلب 
الشانئالمطلب 
الثالثالمطلب 
الرابعالمبحث 

الأولالطلب 
الش١نيالمطلب 
الثالثالمطيب 

.الخامة 

المغحة

..........ب....- ٠ س ........... ره تففى وأيره العمام، الرسم 
التعريفات

التانيالرسم مسألة ش جزى ابن موثق 
ودراصتهاالتطيقية النماذج بعضن 

٠٠ ..  ٠٠. , ..... ٠٠٠. صيره...٠ فى وأثرها اللخويه الفروق 
.... ...... ...... .لإ.لإ....ؤ.. .....الموصؤعوآه٠ان التعريفات 

اللضةالفروق مسألة في جزى ابن مرق 
■ودراستها التهليقية التمالج بعفى 

تمرهقى وأمرها الم.تاسادتا 
ء. ............ء... .........................المرصؤع......وأهمية التعريفات 

٠ٌ .. ........ء.ب.....ّ.ّ..ّء لمتاسان ١ مسألة ني جزى ابن موثقا 
ا,.ما.اِِ.ااِا...ّ....م....ِّ.ِاا٠٠٠٠ِِّ.ودراستها الت3ليقية التمّاذج بحفي 

..٠٠٠٠٠٠......ّ......ّ......٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ِ..........تفسره ثى وأثرها المبهمات 
٣٥٧..... ...................................................الموصؤع وأهمية اكمريفات 

٠٣٦ ..... .....................ء....... البهمّات مسالة ش جزى ابن موثقا 
٠٣٦ . ...........................٠٠٠٠٠٠.........٠.ودراستها التعليقية النماذج 
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٣٦٧والمرامع المصائر فهرس 
٣٨٧الموصومات قهرص 

٣٩٥الرسالة ملخص 
Thesis abstract ٣٩٧





الرسالةملخص 

الكلبيحري ابن الإمام عند القرآن علوم 
تفسيرهفي واترها 

التنزيل(لعلوم ))التسهيل كتابه حلال من 

ءالتسيسلكتابه حلال من القرآن علوم لمواصع الرسالة تعرصت 
منحمالة بآراء ونارنتها أهميتها، وبينت ونانشتها، التنزيل٠، لعلوم 

ومنلأقوالهم، أدلة من به استدلوا وما والمتآحرين، المتقدمين المرين 
علىتطبيقاته حلال من يرْ تففي وأثرها فيه جرى ابن متهجية بيان نم 

مقدمته،حلال من ه نفبه ألزم ما إلى استنادا يره نفحلال من الآيا'ت، 
الفن.هدا ر المقررة والقواعد الوجوم إلى واستنادا 

تأبواب وأربعة وتمهيد، مقدمة، من الرسالة وتألمتا 

احتيارْ،أساب المونحؤع، أهمية على وتحتوي I المشيمة 
فيه.الكتابة منهج البحثؤ، حهلة المابقة، الدرامارتا 

فصلان;وفيه ونشأتها؛ القرآن بعلوم التعريفا في التمهيد; 

ونشأتها.تعريفها القرآن علوم الأول• الفصل 
وأنواعها.القرآن علوم فى التآليم، الثاني; الفصل 
بإيجاز•جزي بابن التعرف الأء.لت الماب 
فيه.جزي ابن ومنهج راالتسهيل٠٠ بكتاب التعرف الثاني; الماب 



بممحي

القرآن.علوم ني حزى ابن مهج الثالث: الماب 
نيوأثرها حزى ابن عند القرآن علوم موصوعات ت الرابع الباب 

•مسسره 

:JiUJlالرسالة وخلصت 

علىوف.رته العلمية كتابه مادة عرمحى ني جزى ابن أجاد ~ ١ 
مقيمها.من صحيحها وبيان وتمحيصها الأنوال بين التونيق 

علميةنيمة ذات تنئ كتابه بها صدر علمية بمقدمات انفراد0 — ٢ 

٠وفوائدها القرآن علوم أنواع من عليه اشتملت لما كبيرة 
التيالقواعد ؛تطبيق ه نفعلى شرطه بما جزى ابن التزام ~ ٣ 

القرآن.علوم ائل م*ي تروها 

إشرافالطالب إس 
افرةضمان اسادق سليمان د. ١. اممارس علي بن أحمد دن ْلادق 




