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ٓغزخِـ اُجؾش
ٕخ (اُوشآ٤ِف٧خ ا٤ؿ اُؾشػٞٔب ثذ ًءا ٖٓ اُ٘قٜٓاعزخذاٝ ْٖ٤ٔقطِؾ
ُٖ ا٣زٛ ُخ ُززجغٝزا اُجؾش ٓؾبٛ
َ
.بٜ٤ اعزخذٓب ك٢بهبد اُز٤ؼ اُغ٤مٞرُي ٖٓ أعَ رٝ ،ٔب ػ٘ذ اُؼِٔبءُٜ عزخذاّ أُجٌش٫ كب، كبُِـخ،)١ٞش اُ٘ج٣اُؾذٝ
اٌُؾقٝ ،ٌٕٓب٩زإ أُقطِؾبٕ هذس اٛ ٔبٜ٘ؼجش ػ٣ ٖ٣ٖ اُِز٤ٜٖٓٞ أُل٤م ثٝ مجو اُلش٠ُ اُجبؽش ثزُي ا٠غؼ٣ٝ
٫ ْٕ ثٔؼب٣ اُوشإٓ اٌُش٢ٖ ك٤هذ سفذ اُجؾش اعزؼٔبٍ أُقطِؾٝ .مٝ٘زظْ رِي اُلش٣ ١ اُز٢عبع٧ػٖ اُشاثو ا
٢ؽ٬فط٫عزؼٔبٍ ا٫زطبثن ٓغ ا٣ ٞ ٗؾ٠ِ اُغ٘خ ػ٢َ ك٣ٝ اُزؤ٠٘ء ٓؼ٢ٖ ٓغ٤رجٝ ،١ٞ اُِـ٠٘رخشط ػٖ أُؼ
َ" هذ اعزخذٓب ٓجٌشً ا٣ٝ"اُزؤٝ "ش٤ٖ اُجؾش إٔ "اُزلغ٤ ثٟخ أخش٤ٖٓ ٗبؽٝ . اُؼِٔبء١ذ٣ أ٠ِ ػٟ عش١ؽن اُز٬ُا
ً
ٖٓ ص٢ش ك٤ضا ػٖ اُزلغ٤ٔٓز
َ٣ٝ اُخبؿ ُِزؤ٠٘ ًٔب ثشص أُؼ،ٖ٣أُلغشٝ ٔب ػ٘ذ ػِٔبء اُِـخ٤ع٫ٝ ،اؽذٝ ٠٘ثٔؼ
٢َ ك٣ٝاُزؤٝ ش٤ إٔ اُزلغ٠ُع اُذسط اٞمٞٓ ٖ٤ ُؾشًخ أُقطِؾٚ اُجبؽش ٖٓ ٓزبثؼز٠ٜهذ اٗزٝ ،نًب٣ٓجٌش أ
. بٕ ُِزؼبَٓ ٓغ اُ٘ـ٣ٞٔب ٓغزٛشٛٞع

Abstract
The searching raved attempt for pursuit the terms and their raved use starting from the
texts legitimate original (the prophetic Quran and the interview), so the language, so
the early use for they knowledgeable hardheads, and that mn 'ajl elucidation of the
contexts which used in her. The researcher seeks thereby to the ambidextrous
differences between the concepts who crosses about them those terms as much as
possible, and the detection about connecting essential who that differences be
organized. The searching balanced use of the terms in the generous Quran in
meanings graduation about shines us linguistic, and clarity arrival of meaning of the
interpretation in Sunnis on towards the conventional use subsequent correspond with
who knowledgeable hands occurred on. From last aspect between the searching that
“the interpretation” and " the interpretation” used early in meaning one, and especially
knowledgeable hardheads the language and the explainer, just as appeared shines us
special for the interpretation distinguished about the interpretation in early time also,
and his the researcher ended from continuation to the terms stirred subject of the
lesson until the interpretation and the interpretation in their jewels levels for the
dealing with the text .
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ٓوذٓخ
ُػ ِ٘ َ ٢أُغِٔ٘ٓ ٕٞز كغش ا٩عٝ ،ّ٬اٗجضبم ٗٞس اُٜذا٣خ ا٤ُٜ٩خ ػِ ٠سثٞع اُؼبُْ ،ثبُوشإٓ اٌُشٓ ْ٣قذس رِي
اُٜذا٣خ٘ٓٝ ،جغ رُي ا٩ؽشام ،ػ٘بً ٣خ ًجش ٟؽ ِِٔذ عٔ٤غ ٗٞاؽٝ ،ٚ٤أؽبهذ ثٌ َّ ٓب ٣زقَ ثًٝ ،ٚبٕ ُٜب آصبسٛب
فخ .
أُجبسًخ اُط٤جخ ك ٢ؽ٤بح اٗ٩غبٕ ػب ّٓخٝ ،أُغِٔ ٖ٤خب ّ
أػزوذ أٗ ٫ ٢أرغبٝص ؽ ّذ اُوقذ ٝا٫ػزذاٍ ارا ُ
هِذ :أٗ٣ ُْ ٚظلش ًزبة ٖٓ اٌُزت عٔبًّ٣ٝب ًبٕ أ ٝأسمًّ٤ب ك ٢أّ٣خ أ ّٓخ
ٖٓ ا ْٓ٧هذٜٔ٣ب ٝؽذ٣ضٜب ثٔضَ ٓب ظلش ث ٚاُوشإٓ ػِ ٠أ٣ذ ١أُغِٔ َٖٓ ٝ ،ٖ٤ؽبسى ك ٢ػِ ّٞأُغُِٔٝ .ٖ٤ؼَّ ٛزا
٣لغش ُ٘ب عبٗجًب ٖٓ اُشػب٣خ ا٤ُٜ٩خ ُٜزا اٌُزبة اٌُش ْ٣اُز ١رٌلَّ هللا ثؾلظٝ ٚرخِ٤ذ ٙك ٢ه{ :ُٚٞاَِّٗب َٗؾْ ُٖ َٗ َّض َُْ٘ب اُ ِّز ًْ َش
َٝاَِّٗب ََُ َُ ُٚؾب ِكظُ.)ٔ( } َٕٞ
ٝارا ًبٕ أُغِٔ ٕٞهذ رِوٞا ًزبة هللا ثٜز ٙاُؼ٘ب٣خٝ ،اؽزـِٞا ث ٚػِٛ ٠زا اُ٘ؾ ٞاُز ١أكبدد ٓ٘ ٚاُؼِٝ ّٞاُل٘ ،ٕٞكبٕ
ا٧عق اُؾذِ ٣ذٗ -بؽ٤زً ٖ٤بٕ ٖٓ اُخ٤ش إٔ ٣ظَّ اُوشإٓ ثؼ٤ذًا ػٜ٘ٔب؛ اؽزلبظًب ثوذع٤زٝ ٚعٛ ،ُٚ٬بربٕ
٘ٛبى ٓ-غ
ِ
اُ٘بؽ٤زبٕ ٔٛب:
الٌاحٍة األولى :كبُٗٔ ٚب ؽذصذ ثذػخ اُلِ َشمٝ ،اُزطبؽٖ أُزٛجٝ ،٢اُزؾبؽٖ اُطبئلٝ ،٢أخز أسثبة أُزاٛت،
ٝؽبِٓ ٞسا٣بد اُ ِل َشم أُخزِلخ٣ ،ز٘بكغ ٕٞك ٢اُؼقج٤بد أُزٛج٤خ ٝاُغ٤بع٤خ؛ آزذد أ٣ذ ْٜ٣اُ ٠اُوشإٓ ،كؤخزٝا
ِّ ٞ٣ع ٕٜٞاُؼو ٍٞك ٢كٝ ٜٚٔعٜبد رزلن ٓٝب ٣ش٣ذٝ ،ٕٝثزُي رؼذدد ٝعٜبد اُ٘ظش ك ٢اُوشإٓٝ ،اخزِلذ ٓغبُي
اُ٘بط ك ٢كٝ ٜٚٔرلغ٤شٝ ،ٙظٜشد ك ٢أص٘بء رُي ظبٛشح خط٤شح ٢ٛ ،رلغ٤ش اُوشإٓ ثبُشٝا٣بد اُـش٣جخ،
ً
ٝرلق٣٥ ٬٤بر،ٚ
ُٔغَٔ اُوشإٓ،
ٝا٩عشائ٤ِ٤بد أُٞمٞػخ اُز ٢رِوَّلٜب اُشٝاح ٖٓ أ َٛاٌُزبةٝ ،عؼِٛٞب ث٤بًٗب
ِ
فخٝ ،ثزُي ٝعذد رؾ ٌّٔبد اُلوٜبء ٝأُزٌِٔٝ ٖ٤ؿ٬ح
 ٖٓ ْٜ٘ٓٝػُ٘ ٢ثز٘ض َ٣اُوشإٓ ػِٓ ٠زٛج ٚأ ٝػو٤ذر ٚاُخب ّ
أُزقٞكخ ٝؿ٤ش٣ ٖٔٓ ْٛش ِّٝعُٔ ٕٞزاٛج٣ٝ ،ْٜغزج٤ؾ ٕٞك ٢عج َ٤رؤ٤٣ذٛب ٝاُذػب٣خ ُٜب إٔ ٣وزؾٔٞا ؽٔ ٠اُوشإٓ،
كؤفجؾ٘ب ٗشَ ُ٣ َٖٓ ٟئ ِّ ٍٝا٣٥بد ُزٞاكن ٓزٛت ك٣ ٖٓٝ ،ٕ٬خشعٜب ػٖ ث٤بٜٗب اُٞامؼٝ ،ؿشمٜب أُغٞهخ ُ،ٚ
ٌُ ٬٤رقِؼ ً
دُُٔ ٬٤زٛت كٝ ،ٕ٬ثٜزا أفجؼ اُوشإٓ ربثؼًب ثؼذ إٔ ًبٕ ٓزجٞػًبٓٝ ،ؾًٌٓ ٞب ػِ ٚ٤ثؼذ إٔ ًبٕ ؽبً ًٔب!
وأها الٌاحٍة الثاًٍةّ :
كبٕ هبئلخ أخش ٢ٛ ٟهبئلخ أُضول ٖ٤اُز ٖ٣أخزٝا ثطشف ٖٓ اُؼِْ اُؾذ٣شٝ ،رِو٘ٞا ،أ ٝرِولٞا
ؽ٤ئًب ٖٓ اُ٘ظش٣بد اُؼِٔ٤خ ٝاُلِغل٤خ ٝاُقؾ٤خ ٝؿ٤شٛب ،أخزٝا ٣غز٘ذ ٕٝاُ ٠صوبكز ْٜاُؾذ٣ضخ٣ٝ ،لغش ٕٝآ٣بد
اُوشإٓ ػِٓ ٠وزنبٛب.
ٗظشٝا ك ٢اُوشإٓ كٞعذٝا هللا عجؾبٗٝ ٚرؼبُ٣ ٠وَٓ { :ٍٞب كَش ْ
ة ِٓ ْٖ َؽ ٍْ ٢ء} (ٕ)كزؤُّٛٞٝب ػِٗ ٠ؾ ٍَ ٞصَّٖ٣
َّهَ٘ب كِ ٢ا ُْ ٌِزَب ِ
ُ ْٜإٔ ٣لزؾٞا ك ٢اُوشإٓ كزؾًب عذ٣ذًا ،كلغش ٙٝػِ ٠أعبط ٖٓ اُ٘ظش٣بد اُؼِٔ٤خ أُغزؾذصخ،
ُخَبٕ
 ٖٓٝػغ٤ت ٓب سأ٘٣ب ٖٓ ٛزا اُ٘ٞع إٔ ٣لغش اُ٘بظش ٕٝك ٢اُوشإٓ ه ُٚٞرؼبُ{ :٠كَبسْ رَوِتْ  َّ َْٞ٣رَؤْرِ ٢اُ َّغ َٔب ُء ثِذ ٍ
بط َ َٛزا َػ َزاةٌ أَُِ ) ٖ(}ٌْ ٤ثٔب ظٜش كٛ ٢زا اُؼقش ٖٓ اُـبصاد اُغب ّٓخٝ ،اُـبصاد اُخبٗوخ اُز٢
ْ َ٣ . ٖ٤ـ َؾ ٠اَُّ٘ َ
ُٓجِ ٍ
أٗزغٜب اُؼوَ اُجؾش ١كٔ٤ب أٗزظ ٖٓ ٝعبئَ اُزخش٣ت ٝاُزذٓ٤ش،
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{سثََّ٘ب ا ًْ ِؾ ْ
اة اَِّٗب ُٓ ْئ ُِٓ٘ . َٕٞأََّٗ ُْ َُُٜ ٠اُ ِّز ًْ َشَٝ ٟهَ ْذ
ق َػَّ٘ب ا ُْ َؼ َز َ
٣لغش ٕٝا٣٥خ ثٜزا ٣ٝـلِ ٕٞػٖ ه ُٚٞرؼبُ ٠ثؼذٛبَ :
 . ٖ٤صُ َّْ رَ َ َُّْٞٞا َػ َْ٘ٝ ُٚهَبُُٞا ُٓ َؼَِّ ٌْ َٓغْ ُ٘ ٌ
َعب َءَ ْْ ُٛسعُِ ُٓ ٌٍ ٞج ٌ
.)ٔ(}ٕٞ
ً
ً
سع ٬عبء اثَٖ ٓغؼٞد ٝهبٍ ُ :ٚرشً ُ
سّ ١ٝ
سع٣ ٬لغّش اُوشإٓ ثشأ٣ٝ ،ٚ٣لغش ه ُٚٞرؼبُ:٠
ذ ك ٢أُغغذ
إٔ
{كَبسْ َروِتْ  َّ َْٞ٣رَؤْرِ ٢اُ َّغ َٔب ُء ثِ ُذخَب ٍٕ ُٓجِ )ٕ(}ٍٖ ٤ثؤٕ اُ٘بط  ّٞ٣اُو٤بٓخ ٣ؤر ْٜ٤دخبٕ ك٤ؤخز ثؤٗلبع ْٜؽز٣ ٠ؤخز٤ًٜ ْٛئخ
اُضًبّ ،كوبٍ اثُٖ ٓغؼٞدَ ٖٓ« :ػِِ َْ ػِ ًٔب كِ٤وَ ث٣ ُْ ٖٓٝ ،ٚؼِْ كِ٤وَ :هللا أػِْ ،اٗٔب ًبٕ ٛزا  ٕ٧هشً ٣ؾب اعزؼقٞا
ٝعْٜذ ؽز ٠أًِٞا اُؼظبّ ،كغؼَ
ػِ ٠اُ٘ج- ٢فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ -كذػب ػِ ْٜ٤ثغٖ٘٤
ًغ٘ٞ٣ ٢عق كؤفبث ْٜهؾو َ
ّ
اُشعَ ٘٣ظش اُ ٠اُغٔبء ك٤ش ٟثٝ ٚ٘٤ثٜ٘٤ب ً٤ٜئخ اُذخبٕ ٖٓ اُ َغْٜذ».
أُلغش ٖ٣اُؾذِ ٣ض َٖ٤ؽؤًٗب ؿ٤ج ًّ٤ب ٖٓ ؽئ ٕٝهللا اُخبفخ ُْ ٘٣ضٍ
ٝأؿشة ٖٓ ٛزا ٝأػغت إٔ ٣لغش ثؼلُ ٛئ٫ء
ِ
ثزلقٝ ِٚ٤ؽُ٣ ُْٝ ،٢طِغ هللاُ ػِ ٠ؽو٤وز ٚأؽذًا ٖٓ خِو ،ٚثجؼل اُظٞاٛش اُؾبمشح اُز ٢اًزؾلٜب اُؼِْ ٝاٛزذٟ
ق ٠ك ٚ٤اُؾغ٘بد ٝاُغ٤ئبد ُ٣ٝؼشك ػِ٠
اُٜ٤ب ث٘ ٞاٗ٩غبٕ٣ ،لغش( :اٌُزبة أُج(ٝ )ٖ٤آ٩بّ أُج )ٖ٤اُز ١رُؾ َ
أفؾبثٜب  ّٞ٣اُو٤بٓخ ،ثبُزغغ َ٤اُٜٞائ٨ُ ٢فٞاد٣ٝ ،و :ٍٞأظٜش اُؼِْ رُي ثبُٔخزشػبد اُجؾش٣خٝ ،اعزخذٓٚ
اٗ٩غبٕ كٔ٤ب ٣خزـ ثب٧فٞاد٣ ٫ٝ ،جؼذ إٔ ٣غزخذٓ ٚكٔ٤ب ٣خزـ ثؾلع اُؾشًبد ٝاُغٌ٘بد ٝاُخٞاهش اُ٘لغ٤خ،
ٝهللا اُوبدس خِن اٌُ ٕٞػِٛ ٠ز ٙاُغٖ٘ ُـب٣خ أعٔ ٖٓ ٠رُيٓ ٢ٛ ،ؾبعجخ اُ٘بط  ّٞ٣اُو٤بٓخٝ ،ػشك أػٔبُْٜ
ػًِ ،ْٜ٤ؾش٣و ٓغغَ ٣نْ عٔ٤غ ؽشًبد اُ٘بط ٝعٌ٘برٝ ْٜخٞاهشٝ ْٛأهٞآُٝ ،ْٜب هذٓٞا ٖٓ ػَٔ.
نَُّ َسثَِّ ْ٘ َ٣ ٫َ َٝ ٢غٝ ،)ٖ(}٠ه ُٚٞرؼبُ:٠
٣وٛ ُٕٞٞزا ٣ٝلغش ٕٝث ٚه ُٚٞرؼبُِ { :٠ػ ِْ َُٜٔب ِػ ْ٘ َذ َسثِّ ٢كًِِ ٢زَب ٍ
ة َِ َ٣ ٫
{ ََّ ًُ ٝاِ ْٗ َغب ٍٕ أَ ُْضَ َْٓ٘ب ُٙهَب ِئ َش ُٙكُِ ٢ػُ٘وِ ِْ َُٗٝ ٚخ ِش ُط َُ َّ َْٞ٣ ُٚا ُْوَِ٤ب َٓ ِخ ًِزَبثًب ِْ َ٣وَبُ ْ٘ َٓ ُٙؾٞسًا}(ٗ )ٜ٣ٝ ،غٔ ٕٞػِ ٠اُـ٤ت ثٔب ُْ
َ
٣ؤرٕ ث ٚهللا٣ٝ ،غذ ِٖٓ ٕٝاُؼِٔبء َٖٓ ٣ئ٣ذ٣ٝ ْٛؾغؼ٣ٝ ْٜض ًّ٣ٝ ْٜ٤زٔ٘ ٠إٔ ٌُ٣ضش هللا ٖٓ أٓضبُ!ْٜ
ّ
ه ّٞعبُل ،ٖ٤ك ٌّشٝا ٓضَ ٛزا اُزلٌ٤ش  ٌُٖٝػِ ٠ؽغت ٓب ًبٗذ رٞؽ ٢ثٚ
إ ٛئ٫ء ك ٢ػقشٗب اُؾذ٣ش َُ ِٖٔ ثوب٣ب ٍ
نؼٞا اُوشإٓ ُِ َٔب ًبٗذ ػ٘ذٗ ٖٓ ْٛظش٣بد ػِٔ٤خ أ ٝكِغل٤خ أ ٝع٤بع٤خ.
اُ ْٜ٤أؽٞا ٍُ صٓبٗ ،ْٜكؾبُٞٝا إٔ ُْ ٣خ ِ
كِ٘ذع ُِوشإٓ ػظٔزٝ ٚعُ٬زُ٘ٝ ،ٚؾلع ػِ ٚ٤هذع٤زٜٓٝ ٚبثزُ٘ٝ ،ٚؼِْ إٔ ٓب رنٔ٘ ٖٓ ٚا٩ؽبسح اُ ٠أعشاس اُخِن
ّ
اُؾش ػِ ٠اُزؤَٓ ٝاُجؾش ٝاُ٘ظش؛ ُ٤ضداد اُ٘بط أ٣بًٗب ٓغ أ٣بٗ.ْٜ
ٝظٞاٛش اُطج٤ؼخ اٗٔب ُ ٞٛوقذ
ٝؽغج٘ب ّ
إٔ اُوشإٓ ُْ ٣قبدّ ٣ ُٖٝقبدّ ؽو٤وخ ٖٓ ؽوبئن اُؼِ ّٞرطٔئٖ اُٜ٤ب اُؼو .ٍٞه٣ :َ٤ب سع ٍٞهللآ ،ب ثبٍ
اُ٣ ٍ٬ٜجذ ٝده٤وًب ٓضَ اُخ٤و ،صْ ٣ض٣ذ ؽز٣ ٠ؼظْ ٣ٝغز٣ٝ ١ٞغزذ٣ش ،صْ ٣٫ضاٍ ٘٣وـ ٣ٝذم ؽز٣ ٠ؼٞد ًٔب ًبٕ٫ ،
ي َػ ِٖ ْ َ
َٞ َٓ ٢اهِ ُ
ْظ ا ُْ ِجشُّ ِثؤ َ ْٕ رَؤْرُٞا
 ٌٕٞ٣ػِ ٠ؽبُخ ٝاؽذح؟ ك٘ضٍ ه ُٚٞرؼبَُ٣{ :٠غْؤََُُ َٗٞ
بط َٝا ُْ َؾ ِّظ ََ ٤َُٝ
اِ َِِّٛ ٧خ هَُْ َِ ٛ
٤ذ َُِِّ٘ ِ
هللا َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رُ ْل ِِؾُ. )٘(} َٕٞ
ٞسَٛب َْ َّٖ ٌِ َُٝاُ ِج َّش َٓ ِٖ ارَّوََٝ ٠أْرُٞا ْاُجُُٞ٤دَ ِٓ ْٖ أَث َْٞا ِث َٜب َٝارَّوُٞا َّ َ
ْاُجُُٞ٤دَ ِٓ ْٖ ظُِ ُٜ
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ٝػ هُ َِ اُ ُّشُ ٝػ ِٓ ْٖ أَ ْٓ ِش َسثَِّٓ َٝ ٢ب
ٝاّٗي ُزغذ ٛزا ك ٢عئاُ ْٜػٖ اُشٝػ ؽ٤ش ٣و ٍٞػض ٝعََ٣َٝ { :غْؤََُُ َٗٞ
ي َػ ِٖ اُشُّ ِ
أُِ ٝر٤زُ ْْ َِٖٓ ا ُْ ِؼ ِْ ِْ اِ َّ ٫هَ ِِ ً
 ،) ٔ(}٬٤أُ٤ظ كٛ ٢زا دُ٫خ ٝامؾخ ػِ ٠إٔ اُوشإٓ ُ٤ظ ًزبثًب ٣ش٣ذ هللا ث ٚؽشػ ؽوبئن
اٌُٝ ،ٕٞاٗٔب ً ٞٛزبة ٛذا٣خ ٝاف٬ػ ٝرؾش٣غ؟
هذف الثحث :
اػزوبد ١اُغبصّ ثؤٕ ٓب عؤه ّٞث ٚك ٢دساعزٛ ٢ز٤ُ ٙظ ا ٫خذٓخ ٌُزبة هللا رؼبُٝ ٠اعٜبٓب ً ٓ٘ ٢ثبظٜبس ٓؾبعٜ٘ب
ك ٬ؽي إٔ ٛزا ٖٓ هج َ٤أُغبٔٛخ ك ٢خذٓخ اُوشإٓ ٓٝؾبسًخ ٩ػٔبس ٌٓزجخ اُزلغ٤ش ثٜزا اُغٜذ أُزٞامغ .
أهوٍة الثحث :
رزِخـ أ٤ٔٛخ أُٞمٞع ك ًٕٞ ٢دساعز ٢كٓ ٢غبٍ أؽشف اُؼِٝ ّٞرُي ٖٓ خ ٍ٬دساعخ  :ػِْ اُزلغ٤ش ٝ
اُزشعٔخ ٝاُزؤٝ َ٣ٝأُٞإ اُزلغ٤ش ك ٢اُؼقش اُؾذ٣ش
هٌهج الثحث :
اهزنذ هج٤ؼخ اُجؾش ارجبع أُٜ٘ظ اُزؾِٝ ٢ِ٤ا٫عزوشائٝ ٢اُٞفل٢
خطة الثحث :
الفصل األول  :التوهٍذ
الوثحث األول  :التفسٍز فً اللغة وفً االصطالح
الثاب األول  :التفسٍز فً اللغة
الثاب الثاًً  :التفسٍز فً االصطالح
الوثحث الثاًً  :هعزفة التأوٌل لغة واصطالحا
الوطلة األول  :التأوٌل فً اللغة
الوطلة الثاًً  :التأوٌل فً االصطالح
الوثحث الثالث  :الفزق تٍي التفسٍز والتأوٌل
الفصل الثاًً  :أقسام التفسٍز
الوثحث األول  :التفسٍز تالوأثىر
الوطلة األول  :تعزٌف التفسٍز تالوأثىر
الوطلة الثاًً  :الىضع فً التفسٍز تالوأثىر
الوطلة الثالث  :أهن الوؤلفات فً التفسٍز تالوأثىر
الوثحث الثاًً  :التفسٍز تالزأي
الوطلة األول  :أقسام التفسٍز تالزأي
أوال :التفسٍز تالزأي الوحوىد الجائز
ثاًٍا :التفسٍز تالزأي الوذهىم
الوطلة الثاًً  :أهن الوؤلفات فً التفسٍز تالزأي
1
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الوطلة الثالث  :هٌهج الوفسزٌي تالزأي
الوثحث الثالث  :التفسٍز اإلشاري
الوطلة األول  :التعزٌف تالتفسٍز اإلشاري
الوطلة الثاًً  :شزوط قثىل التفسٍز اإلشاري
الوطلة الثالث  :األصل الشزعً للتفسٍز اإلشاري
الوطلة الزاتع  :أهن كتة التفسٍز اإلشاري الصىفً
الخاتوة
أهن الوصادر والوزاجع

6

الفصل األول
التوهٍذ
الوثحث األول  :التفسٍز فً اللغة وفً االصطالح
الوطلببة األول :التفسببٍز فببً اللغببة :كغررش :اُلغررش :اُج٤رربٕ .كغررش اُؾرر٢ء ٣لغررش ،ٙثبٌُغررش٣ٝ ،لغررش ،ٙثبُنررْ كغررشا
ٝكغش :ٙأثبٗ ،ٚاُلغشً :ؾق أُـطٝ ،٠اُزلغ٤ش ًؾق أُشاد ػٖ اُِلع أُؾٌَ.
٣ٝوبٍ أ٣نبً :كغش اُؾ٢ء أٝ ١مؾ ،ٚثبُ٘غجخ ٣٥بد اُوشإٓ ،ؽشؽٜب ٝرٞم٤ؼ ٓب ر٘طر ١ٞػِ٤رٓ ٚرٖ ٓؼربٕ ٝأعرشاس
ٝأؽٌبّ٣ٝ ،وبٍ :اعزلغش ٙػٖ ًزا أ ١عؤُ ٚإٔ ٣لغش.)ٔ(ٙ
ٝهبٍ اُؾ٤خ ٓ٘ربع ثرٖ خِ٤رَ اُوطربٕ

(ٕ)

اُزلغر٤ش كر ٢ا٫فرط٬ػ :رلؼ٤رَ ٓرٖ اُلغرش ثٔؼ٘ر ٠ا٩ثبٗرخ ٝاٌُؾرق ٝاظٜربس

أُؼ٘ ٠أُؼوٝ ،ٍٞكؼًِ ٚنشة ٗٝقش.
٣ش ٟثؼل اُؼِٔبء إٔ اُزلغ٤ش ُ٤ظ ٖٓ اُؼِ ّٞاُز٣ ٢زٌِق ُٜب ؽذ ُ ٚٗ٧ر٤ظ هٞاػرذ أٌِٓ ٝربد ٗبؽرئخ ٓرٖ ٓضاُٝرخ
اُوٞاػذ ًـ٤ش ٖٓ ٙاُؼِ ّٞاُز ٢أٌٖٓ ُٜب إٔ رؾج ٚاُؼِ ّٞاُؼوِ٤خٌ٣ٝ ،زل ٢ك ٢ا٣نربػ اُزلغر٤ش ثؤٗر ٚث٤ربٕ ًر ّ٬هللا ،أٝ
أٗ ٚأُجُ٧ ٖ٤لربظ اُورشإٓ ٓٝلٓٞ ٜبرٜرب٣ٝ .رش ٟثؼرل آخرش ٓر٘ :ْٜإٔ اُزلغر٤ش ٓرٖ هج٤رَ أُغربئَ اُغضئ٤رخ أ ٝاُوٞاػرذ
اٌُِ٤خ ،أ ٝأٌُ٬د اُ٘بؽئخ ٖٓ ٓضاُٝخ اُوٞاػذ ،ك٤زٌِق ُ ٚاُزؼش٣ق ،ك٤زًش ك ٢رُري ػِٓٞرب ً أخرش٣ ٟؾزربط اُٜ٤رب كر٢
ك ْٜاُوشإًٓ ،بُِـخٝ ،اُقشفٝ ،اُ٘ؾٝ ،ٞاُوشاءادٝ ..ؿ٤ش رُي.
ٝارا ٗؾٖ رزجؼ٘ب أه ٞاٍ اُؼِٔبء اُز ٖ٣رٌِلٞا اُؾذ ُِزلغ٤شٝ ،عذٗب ْٛهذ ػشك ٙٞثزؼبس٣ق ًض٤شح ٌٖٔ٣ ،اسعبػٜب ًِٜرب
اُٝ ٠اؽذ ٜٓ٘ب ،كٝ ٚ٤إ ًبٗذ ٓخزِلخ ٖٓ عٜخ اُِلع ،ا ٫أٜٗب ٓزؾذح ٖٓ عٜخ أُؼ٘ٓٝ ٠ب رٜذف اُ.ٚ٤
كوذ ػشك ٚأث ٞؽ٤بٕ(ٖ) ك ٢اُجؾش أُؾ٤و :ثؤٗ ٚػِْ ٣جؾش ػرٖ ً٤ل٤رخ اُ٘طرن ثؤُلربظ اُورشإٓ ٓٝرذُ٫ٞرٜبٝ ،أؽٌبٜٓرب
ا٩كشاد٣خ ٝاُزشً٤ج٤خٓٝ ،بٜٗ٤ب اُز ٢رؾَٔ ػِٜ٤ب ؽبُخ اُزشً٤ت.
()1

المعجــم الوســيطر هب ـراطيم محــطال محمــد النجــار حمـد الزيــاح حامــد ابــد القــادرر طبــع بــدار الــداوةر حقي ـ
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()2

منــاع بــن خليــا القطــان مولــدد ون ــر ه ولــد ن ـ

ـر

ــوبر ســنة1925م – 1345ط ــر ون ـ بيســة هس ـ مية

م رابطــةر بــد حيا ــه العلميــة بحاــظ الق ـرلن ال ـريم ن ـ ال ــا ر دــم ال حــ ب ليــة حــوا الــدين ن ـ القــاطرةر و طــم
مؤلاا ــه ــاريت ال اســير ومنــاطي الماس ـرين .مباحــق ن ـ الــوم الق ـرلن ال ـريم /اا مــاد داــوة ال ــيت محمــد بــن ابــد
الوطا

الل ال ا

والسنة مناع بن خليا القطانر النا ر امادة البحق العلم بجامعة اإلمام محمـد بـن سـعود

اإلس ميةر الرياضر الممل ة العربية السعوديةر الطبعة الدانيةر 1411طـ ـ 1991م .213/1

()3

بو حيان محمد بـن يوسـع الـل بـن يوسـع بـن حيـانر اإلمـام ديـر الـدين ارندلسـ الغرنـاط ر نحـو احـرد

ولغويــه ومق ـرد ومحددــه ومقرســه ومؤرخــه و ديبــه .قــدم ن ـ النحــور و بــر ن ـ حيــاة ــيوخه بــالمغر ر وســمع الحــديق
بارندلس وانريقيا واإلس ند رية ومحر والحجاز من نحو خمسين و ربعماسة ـيتر و ـ
وبرع نيهر ون ال اسير والعربيـة والقـ ار اح وارد

الـل طلـ

الحـديق و قنـه

وال ـاريت وا ـ ر اسـمهر وطـار حـي هر و خـا انـه ـابر احـرد

من حانياه البحر المحيط ن ال اسيرر ومخ حرد الن رر ال اييا وال ميـا نـ
7

ـرل ال سـ يار ار ـاع الرـر ر

صْ خشط اُزؼش٣ق كوبٍ :كوُ٘ٞب :ػِرْٛ ،ر ٞعر٘ظ ٣ؾرَٔ عربئش اُؼِرٝ ،ّٞهُ٘ٞرب٣ :جؾرش ك٤ر ٚػرٖ ً٤ل٤رخ اُ٘طرن ثؤُلربظ
اُورشإٓٛ ،رزا ٛر ٞػِررْ اُورشاءادٝ ،هُ٘ٞربٓٝ :رذُ٫ٞرٜب أٓ ١ررذُ٫ٞد رِري اُ٧لربظٛ ،رزا ٣ؾررَٔ ػِرْ اُزقرش٣قٝ ،ػِررْ
ا٩ػرشاةٝ ،ػِررْ اُج٤رربٕٝ ،ػِررْ اُجررذ٣غٝ ،هُ٘ٞرربٓٝ :ؼبٜٗ٤ررب اُزرر ٢رؾٔررَ ػِٜ٤ررب ؽبُررخ اُزشً٤ررت٣ ،ؾررَٔ ٓررب دُ٫زرر ٚػِ٤ررٚ
ثبُؾو٤وخٓٝ ،ب دُ٫ز ٚػِ ٚ٤ثبُٔغبصٝ .ػشك ٚثؼن ْٜثؤٗ :ٚػِْ ٣جؾش ك ٚ٤ػٖ أؽٞاٍ اُوشإٓ أُغ٤رذٓ ،رٖ ؽ٤رش دُ٫زرٚ
ػِٓ ٠شاد هللا رؼبُ ،٠ثوذس اُطبهخ اُجؾش٣خ.
ٝػشك ٚثؼن ْٜثؤٗ :ٚػِْ ٗض ٍٝا٣٥بدٝ ،ؽئٜٗٞبٝ ،أهبف٤قٜبٝ ،ا٧عجبة اُ٘بصُخ كٜ٤ب ،صْ رشر٤ت ٌٜٓ٤ب ٓٝذٜٗ٤ب،
ٓٝؾٌٜٔب ٓٝزؾربثٜٜبٗٝ ،بعرخٜب ٘ٓٝغرٞخٜبٝ ،خبفرٜب ٝػبٜٓربٓٝ ،طِوٜرب ٓٝو٤رذٛبٓٝ ،غِٜٔرب ٓٝلغرشٛبٝ ،ؽُٜ٬رب
ٝؽشآٜبٝٝ ،ػذٛب ٝٝػ٤ذٛبٝ ،أٓشٛب ٜ٤ٜٗٝبٝ ،ػجشٛب ٝأٓضبُٜربٛٝ .رز ٙاُزؼربس٣ق ا٧سثؼرخ رزلرن ًِٜرب ػِر ٠إٔ ػِرْ
اُزلغ٤ش ػِْ ٣جؾش ػٖ ٓشاد هللا رؼبُ ٠ثورذس اُطبهرخ اُجؾرش٣خ ،كٜر ٞؽربَٓ ٌُرَ ٓرب ٣زٞهرق ػِ٤ر ٚكٜرْ أُؼ٘رٝ ،٠ث٤ربٕ
أُشاد(ٔ).
الوطلة الثاًً
التفسٍز اصطالحا
ُٝلع اُزلغ٤ش ٣طِن أؽ٤بٗب ً ثِلع اُزؤٝ َ٣ٝهذ دػب اُ٘ج ٢فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ اُ ٠اثٖ ػجبط(ٕ) (اُِٜرْ كوٜر ٚكر ٢اُرذٖ٣
ٝػِٔ ٚاُزؤ ٞٛٝ .)ٖ( )َ٣ٝأ٣نرب ً أًضرش ٓرب اعرزؼِٔ ٚآ٩ربّ اُطجرش . )ٗ(١ؽ٤رش ٌ٣ضرش ٓرٖ اُور :ٍٞاُور ٍٞكر ٢رؤ٣ٝرَ هُٞرٚ
رؼبًُ ٠زاًٝ ..زا ٫ٝ ..ثذ ُ٘ب ٖٓ رؼش٣ق ًِٔخ اُزؤُ َ٣ٝـخ ٝافط٬ؽبً.
و عد طاد ال

من جمع ال

و ححاطا ن مورواا ا .اراـ م خيـر الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن الـ

بن نارسر الزر ل الدم ق ر النا ر دار العلم للم يينر الطبعة الخامسة ا ر – مايو 2112م .152/7

()1

البحــر المحــيط نـ ال اســير بــو حيــان محمــد بــن يوســع بــن الـ بــن يوســع بــن حيــان دــر الــدين ارندلس ـ ر

المحق ـ

حــدب محمــد جميــار النا ــر دار الا ــر ـ ببيــروح الطبعــة 1421طـ ـ 26/1ر وال اســير والماســرون

الد ور محمد السيد حسين الاطب ر النا ر م بة وطبةر القاطرة  11-11/1بدون طبعة.

()2

ابن اباس طو ابد اهلل بن العباس بـن ابـد المطلـ

بـن طا ـم بـن ابـد منـاع بـن بحـ ر وي نـل بـا العبـاسر

و مــه م الارــا وطـ ـ لبابــه ال ب ــركر بنــح الحــارق و ــان يــر العل ــمر و ــان يحــوم االدن ــين والخمــيسر ب ــاا رن
اراماا رنع ني مـا نرحـ

ن يرنـع املـ و نـا حـاسمر ـونل سـنة 68طــ .الطبقـاح ال بـرك بـو ابـد اهلل محمـد بـن

ســعد بــن منيــع ال ا ــم ر البحــر البغــداد المعــروع بــابن ســعدر المحق ـ

زيــاد محمــد منحــورر النا ــر م بــة

العلوم والح م ـ المدينة المنورةر الطبعة الدانيةر 1418طـ .213-212/1

()3

خرجه بو ب ر بن ب

يبةر ابـد اهلل بـن محمـد بـن هبـراطيم بـن ادمـان بـن خواسـ

العبسـ ر المحقـ

مـاا

يوسـع الحـوحر النا ـر م بــة الر ـد ـ الريــاضر الطبعـة ارولـلر 1419طـ ـ 1991 -م نـ محـناه  231/4ربــم
.2138
()4

الطبر

طو بو جعار محمد بن جرير بن يزيد بن غال  .همام الماسرين .ولد بطبرس انر وبد ن طل

نـ السادسـة ا ـرة مـن امـردر دــم رحـا هلـل بغــداد واسـ قر ني ــا .دنـل العلمـا الــل الطبـر

العلـم

ديـ اقرر نقــالوا هنـه دقــة

االمر حد سمة طا السنة ال بارر يؤخا بربوالهر ويرجع هليه لسعة المهر وس مة من جه .رك ادة مؤلاـاح نانعـة
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الوثحث الثاًً
التأوٌل فً اللغة واالصطالح
الوطلة األول  :التأوٌل فً اللغة :اُزؤٓ :َ٣ٝؤخٞر ٖٓ ا ٞٛٝ ٍٝ٧اُشعٞع(ٔ).
هبٍ ك ٢اُوبٓٞط :آٍ اُ ٚ٤أٓٝ ً٫ٝآ :٫سعغٝ ،ػ٘ :ٚاسرذ ..صْ هربٍٝ :أ ٍٝاٌُر ّ٬ررؤ ً٬٣ٝرؤُٝر :ٚدسثرٝ ٚهرذسٝ ٙكغرش،ٙ
ٝاُزؤ :َ٣ٝػجبسح اُشإ٣ب) (ٕ).
ٝعبء كُ ٢غبٕ اُؼشة :ا :ٍٝ٧اُشعٞع ،آٍ اُؾ٢ء ٣ئ ٍٝأٓٝ ً٫ٝآ ٫سعغٝ ،آٍ اُؾ٢ء :سعؼٝ ٚأُذ ػٖ اُؾ٢ء:
اسرذدد ،أ ٫ٝ :١سعغ اُ ٠خ٤ش ..صْ هبٍٝ :أ ٍٝاٌُٝ ّ٬رؤ :ُٚٝدثشٝ ٙهذسٝ .ٙأٝ ُٚٝرؤ :ُٚٝكغش ..ٙاُخٝ .ػِرٛ ٠رزا
ك ٌٕٞ٤اُزؤٓ َ٣ٝؤخٞراً ٖٓ ا ٍٝ٧ثٔؼ٘ ٠اُشعٞع ،اٗٔب  ٞٛثبػزجبس أؽذ ٓؼبٗ٤ر ٚاُِـ٣ٞرخ ،كٌرؤٕ أُرئ ٍٝأسعرغ اٌُرّ٬
آُ ٠ب ٣ؾزِٔ ٖٓ ٚأُؼبٗٝ .٢ه :َ٤اُزؤٓ َ٣ٝؤخٞر ٖٓ ا٣٩بُخ  ٢ٛٝاُغ٤بعخ ،كٌؤٕ أُئ٣ ٍٝغٞط اٌُ٣ٝ ّ٬نٔ ٚكر٢
ٓٞمؼ.)ٖ(ٚ
هبٍ اُضٓخؾش١

(ٗ)

ك ٢أعبط اُج٬ؿخ :آٍ اُشػ٤خ ٣ئُٜٝب ا٣بُخ ؽغ٘خ ٞٛٝ ،ؽغٖ ا٣٩بُخ ٝائزبُٜبٓ ٞٛٝ ،ئرربٍ ُوٓٞرٚ

ٓوزبٍ ػِ ،ْ ٜ٤أ ١عبئظ ٓؾزٌْٝ .اُ٘بظش ك ٢اُوشإٓ اٌُش٣ ْ٣غذ إٔ ُلع ا َ٣ٝ٧هذ ٝسد كً ٢ض٤ش ٖٓ آ٣بر ٚػِٓ ٠ؼربٕ
ٓخزِلخ.
الوطلة الثاًً  :التأوٌل فً االصطالح:
ٔ /اُزؤ َ٣ٝػ٘ذ اُغِق ُٓ ٚؼ٘٤بٕ:
أؽذٔٛب :رلغ٤ش اٌُٝ ّ٬ث٤بٕ ٓؼ٘ب ،ٙعٞاء أٝاكن ظبٛش ٙأ ٝخبُل ،ٚك ٌٕٞ٤اُزؤٝ َ٣ٝاُزلغ٤ش ػِٛ ٠زا ٓزرشادكٝ ،ٖ٤إ
اُؼِٔبء ٣ؼِٔ ٕٞرؤ٣ ِٚ٣ٝؼ٘ ٢اُوشإٓ.
برزطـا اسـيرد ال بيـر جـامع البيــان اـن رويـا ل القـرلن الم ـ ور بــين الجم ـور ب اسـير الطبـر  .وطـو وا اســير
امـا وحـا هلينـ ار ول ـاا اــد العلمـا الطبـر بـا ال اســير /طبقـاح الاق ـا بـو هســحا هبـراطيم بـن الـ ال ــيراز /
هحسـان ابـاسر النا ـر دار ال ارسـد العربـ ر بيـروح ـ لبنـانر الطبعـة

طابـه محمـد بـن م ـرم بـن منظـورر المحقـ
اروللر 1971م .93/1
()1
()2
()3
()4

ال اسير والماسرون للاطب .11/1
القاموس المحيط الايروز لباد .456/1
لسان العر البن منظور .56/5
الزمخ ر

بو القاسم محمود بن امرو بن حمدر الزمخ ـر جـار اهللر ـان همامـاق نـ ال اسـير والنحـو واللغـة

وارد ر ولد بزمخ ر من رواح خـوارزم سـنة  467طـحر و ـونل بقحـبة خـوارزم ليلـة ارنـة سـنة 538طــ .و ـان

مع زلـ ـ الم ــاط  .ل ــع ح ــانيع ادي ــدة نـ ـ ح ــنوع المعرن ــة المخ لا ــةر ناـ ـ
ال ـاع .ونـ
ن

اسـير الحـديق حـنع ـا

اس ــير القـ ـرلن ال ـ ـريم ل ــع اب ــه

الاـاس ر مــا ن لـه بـاق نـ الـم الاـراسض وارحـوار والاقـه وارمــال

ا ننر وله عر جميا .اريت بغداد وايوله بو ب ر حمـد بـن الـ بـن دابـح بـن حمـد بـن م ـد الخطيـ

البغــداد ر النا ــر دار ال ـ

العلميــة ـ بيــروحر د ارســة و حقي ـ

1417طـ .173-172/21
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محــطال ابــد القــادر اطــار الطبعــة ارولــلر

ٓٝب ٣ؼ٘ ٚ٤اثٖ عش٣ش اُطجش ١ثو ُٚٞك ٢رلغ٤ش :ٙاُو ٍٞك ٢رؤ َ٣ٝه ُٚٞرؼربًُ ٠رزا ًٝرزا ٝثوُٞر :ٚاخزِرق أٛرَ اُزؤ٣ٝرَ
كٛ ٢ز ٙا٣٥خٗٝ ..ؾ ٞرُي ،كبٕ ٓشاد ٙاُزلغ٤ش.
صبٜٗٔ٤بٗ ٞٛ :لظ أُشاد ثبٌُ ،ّ٬كبٕ ًبٕ اٌُ ّ٬هِجب ً ًبٕ رؤٗ ِٚ٣ٝلظ اُلؼَ أُطِٞة ٝإ ًبٕ خجشاًً ،زؤٗ ِٚ٣ٝلرظ
اُؾ٢ء أُخجش ثٝ ،ٚثٛ ٖ٤زا أُؼ٘ٝ ٠اُز ١هجِ ٚكرشم ظربٛش كبُرز ١هجِرٌ٣ ٚر ٕٞاُزؤ٣ٝرَ ك٤رٓ ٚرٖ ثربة اُؼِرْ ٝاٌُر،ّ٬
ًبُزلغ٤شٝ ،اُؾشػٝ ،ا٣٩نبػٝ ٌٕٞ٣ٝ ،عٞد اُزؤ َ٣ٝك ٢اُوِت ٝاُِغبٕ ُٚٝ ،اُٞعرٞد اُرزٝ ٢٘ٛاُِلظرٝ ٢اُشعرٔ،٢
ٝأٓب ٛزا كبُزؤ َ٣ٝكٗ ٚ٤لظ اٞٓ٧س أُٞعٞدح ك ٢اُخبسط ،عٞاء أًبٗرذ ٓبمر٤خ أّ ٓغرزوجِخ ،كربرا ه٤رَ :هِرغ اُؾرٔظ
كزؤٛ َ٣ٝزا ٗ ٞٛلظ هِٞػٜبٛٝ ،زا كٗ ٢ظش اثٖ ر٤ٔ٤خ ُ ٞٛـخ اُوشإٓ اُزٗ ٢ضٍ ثٜربٝ ،ػِرٛ ٠رزا كر ٌٖٔ٤اسعربع ًرَ
ٓب عبء ك ٢اُوشإٓ ٖٓ ُلع اُزؤ َ٣ٝاُٛ ٠زا أُؼ٘ ٠اُضبٗ.٢
ٕ /اُزؤ َ٣ٝػ٘ذ أُزؤخش ٖٓ ٖ٣أُزلوٜخٝ ،أُزٌِٔخٝ ،أُؾذصرخ ٝأُزقرٞكخ اُزؤ٣ٝرَ ػ٘رذ ٛرئ٫ء عٔ٤ؼربًٛ :ر ٞفرشف
اُِلع ػٖ أُؼ٘ ٠اُشاعؼ اُ ٠أُؼ٘ ٠أُشعٞػ ُذُ٣ َ٤وزرشٕ ثرٛٝ ،ٚرزا ٛر ٞاُزؤ٣ٝرَ اُرز٣ ١زٌِٔر ٕٞػِ٤ر ٚكر ٢أفرٍٞ
اُلوٓٝ ٚغبئَ اُخ٬ف.
كبرا هبٍ أؽذ ٓ٘ٛ :ْٜزا اُؾذ٣ش أٛ ٝزا اُ٘ـ ٓئ ٍٝأٓ ٝؾٔ ٍٞػًِ ٠زا هبٍ ا٥خشٛ :زا ٗٞع رؤٝ َ٣ٝاُزؤ٣ َ٣ٝؾزبط
اُ ٠دُٝ .َ٤ػِٛ ٠زا كبُٔزؤٓ ٍٝطبُت ثؤٓش:ٖ٣
آ٧ش ا :ٍٝ٧إٔ ٣ج ّٖ٤اؽزٔبٍ اُِلع ُِٔؼ٘ ٠اُز ١ؽِٔ ٚػِٝ ٚ٤ادػ ٠أٗ ٚأُشاد.
آ٧رش اُضرربٗ :٢إٔ ٣جر ّٖ٤اُررذُ َ٤اُرز ١أٝعررت فرشف اُِلررع ػرٖ ٓؼ٘ررب ٙاُرشاعؼ اُررٓ ٠ؼ٘رب ٙأُشعررٞػ ٝاً ٫ربٕ رررؤً٬٣ٝ
كبعذاً ،أ ٝر٬ػجب ً ثبُ٘قٞؿ .هبٍ ك ٢عٔغ اُغٞآغ ٝؽرشؽ :ٚاُزؤ٣ٝرَ ؽٔرَ اُظربٛش ػِر ٠أُؾزٔرَ أُشعرٞػ ،كربٕ
ؽَٔ ػُِ ٚ٤ذُ َ٤كقؾ٤ؼ.
أُٔ ٝرب ٣ظرٖ دُر ً٬٤كر ٢اُٞاهرغ كلبعرذ ،أ ٫ ٝؽر٢ء كِؼرت  ٫رؤ٣ٝرَٛٝ .رزا أ٣نرب ً ٛر ٞاُزؤ٣ٝرَ اُرز٣ ١ز٘ربصػ ٕٞك٤ر ٚكرر٢
ٓغبئَ اُقلبد ،كٔ٘ ٖٓ ْٜرّ اُزؤ٘ٓٝ َ٣ٝؼٓ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ،ٚذؽرٝ ٚأٝعجرٝ .)ٔ(ٚػشكر ٚاُضسًؾر )ٕ(٢سؽٔر ٚهللا ثوُٞر:ٚ
ػِْ ٣ؼشف ث ٚكً ْٜزبة هللا أُ٘ضٍ ػِٗ ٠ج ٚ٤فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ٝث٤بٕ ٓؼبٗٝ ،ٚ٤اعزخشط ؽٌٔرٝ ٚأؽٌبٓرٛٝ .ٚرزا
أُؼ٘ٓ ٖٓ ٠ؼبٗ ٢اُزؤٓ َ٣ٝؼ٘ ٠فؾ٤ؼ ٓؼشٝف ػ٘ذ اُغِق(ٖ).

()1
()2

ال اسير والماسرون للاطب .16/1
الزر ـ

طــو محمــد بــن ب ــادر بــن ابــد اهلل الزر ـ

اــالم باقــه ال ــانعية ارحــوا .ر ـ ارحــا محــر

المولد سنة 745طـ من حـنياه البرطـان نـ الـوم القـرلن مـن اجـ

ال ـ

و بـدا ا مجلـدة ا ـر نيـه نياـاق و ربعـين

الماق من الوم القرلن و خرج به جمااةر و ان مقب ق الل ـرنهر و ـونل سـنة 794طــ /سـير اـ م النـب

ـمس

الـدين بـو ابـد اهلل محمـد بـن حمـد بـن ادمـان بيمـاز الـاطب ر النا ـر دار الحـديق ـ القـاطرة الطبعـة 1427ط ـ ـ

2116م .364-363/16
()3

محطلحاح ن

العقاسد محمد بن هبراطيم بن حمد الحمدر النا ر دار بن خزيمة .16/1
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ٝػشك ٚاُغشعبٗ )ٔ(٢ك ٢اُزؼش٣لبد :اُزؤ :َ٣ٝفشف اُِلع ػرٖ ٓؼ٘رب ٙاُظربٛش اُرٓ ٠ؼ٘ر٣ ٠ؾزِٔر ،ٚارا ًربٕ أُؾزٔرَ
اُز٣ ١شاٞٓ ٙاكن ٌُِزبة ٝاُغ٘خ إ أساد ث ٚاخشاط اُط٤ش ٖٓ اُج٤نخ ًبٕ رلغ٤شاًٝ ،إ أساد ثر ٚاخرشاط أُرئٖٓ ٓرٖ
اٌُبكش ،أ ٝاُؼبُْ ٖٓ اُغبً َٛبٕ رؤ.)ٕ(ً٬٣ٝ
الوثحث الثالث
الفزق تٍي التفسٍز والتأوٌل:
اُزلغ٤ش ٝاُزؤٝ َ٣ٝاؽذ ثؾغت ػشف ا٫عزؼٔبٍ ٝاُقؾ٤ؼ رـ٤شٛب ٝاخزِلٞا كو:َ٤
اُزلغ٤ش ًؾق أُشاد ػٖ اُِلع أُؾٌَ ٝسد أؽذ ا٫ؽزٔبُ ٖ٤آُ ٠ب ٣طبثن اُظبٛش.
هبٍ اُشاؿت(ٖ)  :اُزلغ٤ش أػْ ٖٓ اُزؤٝ َ٣ٝأًضش اعزؼٔبُ ٚكر ٢اُ٧لربظٝ ،أًضرش اعرزؼٔبٍ اُزؤ٣ٝرَ كر ٢أُؼربًٗ ٢زؤ٣ٝرَ
اُشإ٣ب ٝأًضش٣ ٙغزؼَٔ ك ٢اٌُزت ا٤ُٜ٩خ ٝاُزلغ٤ش ٣غزؼَٔ ك ٢ؿ٤شٛب ٝاُزلغ٤ش أًضش ٓب ٣غزؼَٔ كٓ ٢ؼبٗٓ ٢لشداد
اُ٧لبظٝ ،اُؼِْ إٔ اُزلغ٤ش كشف اُؼِٔبء ًؾق ٓؼبٗ ٢اُوشإٓٝ ،ث٤بٕ أُشاد أػْ ٖٓ إٔ  ٌٕٞ٣ثؾغرت اُِلرع أُؾرٌَ
ٝؿ٤شٝ ٙثؾغرت أُؼ٘ر ٠اُظربٛش ٝؿ٤رشٝ ،ٙاُزلغر٤ش أًضرش ٙكر ٢اُغٔرَ ٝاُزلغر٤ش آرب إٔ ٣غرزؼَٔ كر ٢ؿش٣رت اُ٧لربظ
ًبُجؾ٤شح ٝاُغبئجخ ٝاُٞفِ٤خ أ ٝكٝ ٢ع٤ض ٓج ٖ٤ثؾشػ
ٝأٓب اُزؤ َ٣ٝكبٗ٣ ٚغزؼَٔ ٓشح ػبٓب ً ٓٝشح خبفبًٗ ،ؾ ٞاٌُلش ٣غزؼَٔ رربسح كر ٢اُغؾرٞد أُطِرن ٝرربسح كر ٢عؾرٞد
اُجبسة خبفخٝ ،أ٣٩بٕ أُغزؼَٔ ك ٢اُزقذ٣ن أُطِن رربسح ٝكر ٢رقرذ٣ن اُؾرن رربسح ٝأٓرب كرُ ٢لرع ٓؾرزشى ثرٖ٤
ٓؼبٕ ٓخزِلخ.
ٝه :َ٤اُزؤٓ َ٣ٝب اٗـِن ٖٓ أُؼ٘ٝ ٠اُزلغ٤ش ٣زؼِن ثبُشٝا٣رخ ٝاُزؤ٣ٝرَ ثبُذسا٣رخ ٔٛٝرب ساعؼربٕ اُر ٠اُرزٝ٬ح ٝاُر٘ظْ
أُؼغض اُذاٍ ػِ ٠اٌُ ّ٬اُوذ ْ٣اُوبئْ ثزاد اُشة رؼبُ٣ٝ .٠ؼزجش ك ٢اُزلغر٤ش ا٩رجربع ٝاُغرٔبع ٝاٗٔرب ا٫عرز٘جبه كٔ٤رب
٣زؼِن ثبُزؤ٣ٝرَ ٓٝرب ٣ ٫ؾزٔرَ آ ٫ؼ٘رٝ ٠اؽرذ ؽٔرَ ػِ٤رٓٝ ،ٚرب اؽزٔرَ ٓؼ٘٤ر ٖ٤أ ٝأًضرش كربٕ ٝمرغ ٧ؽر٤بء ٓزٔبصِرخ
ًبُغٞاد ؽَٔ ػِ ٠اُغ٘ظ ػ٘ذ ا٩ه٬م ٝإ ٝمغ ُٔؼبٕ ٓخزِلخ كبٕ ظٜش أؽذ أُؼ٘ ٖ٤٤ؽَٔ ػِر ٠اُظربٛش ا ٫إٔ
٣و ّٞاُذُٝ َ٤إ اعز٣ٞب عٞاء ًبٕ ا٫عزؼٔبٍ كٜٔ٤ب ؽو٤وخ أٓ ٝغبصاً
()1

الجرجــان

طــو ابــد القــادر بــن ابــد الــرحمن بــن الاارسـ الجرجــان ر مــن سمــة اللغــة ووارــع حــوا الب غ ـةر

قــن الاقــه ال ــانع ر ومــن

ـ ر بــه س ـرار الب غــة ودالســا اإلاجــازر والمغن ـ ن ـ

411ط ـ نـ جرجــان ســنة  471طــ /ــاريت دم ـ
المحق

ــرل اإليرــالر ولــد ســنة

بــو القاسـم الـ بــن الســن بـن طبــة اهلل المعــروع بــابن اســا رر

امرو بن غرامة العمرو ر النا ـر دار الا ـر للطبااـة الن ـر وال وزيـعر اـام الن ـر 1415ط ـ ـ 1995م

.389/12
()2

ال عرياــاح للجرجــان الـ بــن محمــد بــن الـ ر دار ال ــا

حقي

()3

هبراطيم اإليبار .16/1

الراغ

طو الحسن بن محمد بن المارار بو القاسم ارحا ان ( و ارحب ان ) المعروع بالراغ

من الح ما العلما من طا حب ان س ن بغداد وا
اردبا مجلدانر والاريعة وم ارم ال ريعة وارخ
غري

العربـ ر بيــروحر الطبعــة ارولــلر ســنة 1415ط ــر
دي ر

رر ح ل ان يقرن باإلمام الغزال  .من به محارراح

ويسمل ( خ

الراغ ) وجامع ال ااسير والمارداح ن

القرلن وحا م اب اح القرلن..التر ونل سنة512ر سير ا م النب
11

.341/13

أ ٝك ٢أؽذٔٛب ؽو٤وخ ٝك ٢ا٥خرش ٓغربص ًِلظرخ أُرظ كربٕ ر٘ربك ٠اُغٔرغ كٔغٔرَ ٣زٞهرق ػِر ٠اُج٤ربٕ ٓرٖ ؿ٤رشٝ ٙإ
ر٘بك٤ب كوذ هبٍ ه٣ ّٞؾَٔ ػِ ٠أُؼ٘ٝ ٖ٤٤اُٞع ٚػ٘ذٗب اُزٞهق.
ٝهبٍ أث ٞاُوبعْ اُ٘٤غبثٞس :)ٔ(١اُزؤ َ٣ٝفرشف ا٣٥رخ اُرٓ ٠ؼ٘رٞٓ ٠اكرن ُٔرب هجِٜرب ُٔٝرب ثؼرذٛب رؾزِٔر ٚا٣٥رخ ؿ٤رش
ٓخبُق ٌُِزبة ٝاُغ٘خ ٖٓ هش٣ن ا٫عز٘جبه.
هبُٞاٛٝ :زا ؿ٤ش ٓؾظٞس ػِ ٠اُؼِٔبء ثبُزلغ٤ش ٝهذ سخـ ك ٚ٤أ َٛاُؼِْ ه ٞٛ :َ٤اُشعَ ٣ؾَٔ ك ٢اُؾشة ػِر٠
ٓبئ ٚسعَٝ .ه ٞٛ :َ٤اُز٣ ١و٘و ٖٓ سؽٔخ هللاٝ ..ه :َ٤اُز٣ ١زقذم ثٔبًُِ ٚر ٚصرْ ٣زٌلرق اُ٘ربط ٌُٝرَ ٓ٘رٓ ٚخرشط
ٓٝؼ٘ ٠ه :َ٤ؽٞ٤خب ً ٝؽجبثب ً ٝه :َ٤أؿ٘٤بء ٝكوشاءٝ ..اُؾن إ ػِْ اُزلغ٤ش ٓ٘ٓ ٚب ٣زٞهرق ػِر ٠اُ٘ورَ ًغرجت اُ٘رضٍٝ
ٝاُ٘غخ ٝرؼ ٖ٤٤أُجٝ ْٜرج ٖ٤٤أُغٔرَ٘ٓٝ ،رٓ ٚرب ٣ ٫زٞهرق ًٝلر ٠كر ٢رؾقر ِٚ٤اُزٞهرق ػِر ٠اُٞعر ٚأُؼزجرش ًٝرؤٕ
اُغجت ك ٢افرط ٬ػ ثؼنر ْٜػِر ٠اُزلشهرخ ثر ٖ٤رؾقر ِٚ٤اُزٞهرق ػِر ٠اُٞعر ٚأُؼزجرش ًٝرؤٕ اُغرجت كر ٢افرط٬ػ
ثؼن ْٜػِ ٠اُزلشهخ ث ٖ٤اُزلغ٤ش ٝاُزؤ٣ٝرَ اُزٔ٤رض ثر ٖ٤أُ٘ورٝ ٍٞأُغرز٘جو ُ٤ؾٔرَ ػِر ٠ا٫ػزٔربد كر ٢أُ٘ور ٍٞػِر٠
اُ٘ظررش كرر ٢أُغررز٘جو رغرر٣ٞضاً ُررٝ ٚاصد٣رربداً ٛٝررزا ٓررٖ اُلررشٝع كرر ٢اُررذٝ )ٕ(ٖ٣كررشم اُ٘ربط ثرر ٖ٤اُزلغرر٤ش ٝاُزؤ٣ٝررَ كرر٢
ا٫فط٬ػ ثؤٕ اُزلغ٤ش ٓوزقش ث ٚػِٓ ٠ب ٣ ٫ؼِْ ا ٫ثبُزٞه٤ق ًؤعجبة اُ٘ضٓٝ ،ٍٝرذُ٫ٞد اُ٧لربظُٝ ،ر٤ظ ُِرشأ١
كٓ ٚ٤ذخَٝ ،اُزؤ٣ َ٣ٝغ ُٖٔ ٍٞؽقِذ ػ٘ذ ٙفلخ أ َٛاُؼِْٝ ،أدٝاد ٣وذس إٔ ٣رزٌِْ ثٜرب ارا سعرغ ثٜرب اُر ٠أفرٍٞ
ٝهٞاػذ(ٖ) ٝهبٍ اُؾ٤خ ٓ٘بع اُوطبٕ ك ٢اُلشم  ٖ٣اُزلغ٤ش ٝاُزؤ:َ٣ٝ
اخزِررق اُؼِٔرربء كرر ٢اُلررشم ثرر ٖ٤اُزلغرر٤ش ٝاُزؤ٣ٝررَ ٝػِرر ٠مررٞء ٓررب عررجن كررٓ ٢ؼ٘رر ٠اُزلغرر٤ش اُزؤ٣ٝررَ ٗغررزط٤غ إٔ
ٗغزخِـ أ ْٛا٥ساء كٔ٤ب ٣ؤر:٢
ٔ-

ارا هِ٘ب :إ اُزؤ ٞٛ َ٣ٝرلغر٤ش اٌُرٝ ّ٬ث٤ربٕ ٓؼ٘رب ،ٙكبُزؤ٣ٝرَ ٝاُزلغر٤ش ػِرٛ ٠رزا ٓزوبسثربٕ أٓ ٝزشادكربٕ٘ٓٝ ،رٚ
دػٞح سع ٍٞهللا فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ٫ثٖ ػجبط( :اُِ ْٜكو ٜٚك ٢اُذٝ ٖ٣ػِٔ ٚاُزؤ.)ٗ( )َ٣ٝ

()1

النيسابور

طو نظام الدين حسن بن محمد بن حسين القم النيسابور المعروع بنظام ارارج همام

الماسرين واحام الم بحرين نظام الملة والدين حله وموطن طله وا ير ه مدينة بم .و ان من رد وموطنه بديار

نيسابور و مرد ن الارا وارد

وال بحر وال حقي وجودة القريحة

والماسرين ومن طم محناا ه غراس

()2

القرلن ورغاس

ر من ن يا ر و ان من ب ار الحااظ

الاربان ـ ويعرع ب اسير النيسابور  .اريت بغداد.214/6

البرطان ن الوم القرلن بو ابد اهلل بدر الدين محمد بن ابد اهلل بن ب ادر الزر

الارا هبراطيمر الطبعة اروللر 1376طـ 1975 -م النا ر دار هحيا ال

المحق

محمد بو

العربية ايسل الباب الحلب

و ر اسه .151-149/2

()3

اللبا

ن الوم ال ا

بو حاص سراج الدين امر بن ال بن اادا الحنبل الدم ق النعمان المحق

ال يت اادا حمد ابد الموجود وال يت ال محمد معوضر النا ر دار ال
اروللر 1419طـ 1998 -م .36/5
()4

سب

خريجه ص.6
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ٕ-

ٝارا هِ٘ب :إ اُزؤٗ ٞٛ َ٣ٝلظ أُشاد ثبٌُ ،ّ٬كزؤ َ٣ٝاُطِت ٗلظ اُلؼَ أُطِرٞةٝ ،رؤ٣ٝرَ اُخجرش ٗلرظ اُؾر٢ء
أُخجش ث ،ٚكؼِٛ ٠زا ٌ٣ر ٕٞاُلرشم ًج٤رشاً ثر ٖ٤اُزلغر٤ش ٝاُزؤ٣ٝرَ ٕ٧ ،اُزلغر٤ش ؽرشػ ٝا٣نربػ ٌُِرٌ٣ٝ ،ّ٬رٕٞ
ٝعٞد ٙك ٢اُز ٖٛثزؼوِٝ ،ٚك ٢اُِغبٕ ثبُؼجبسح اُذاُخ ػِ ،ٚ٤أٓب اُزؤ َ٣ٝكٗ ٜٞلظ اٞٓ٧س أُٞعٞدح ك ٢اُخبسط،
كبرا ه :َ٤هِؼذ اُؾٔظ ،كزؤٛ َ٣ٝزا ٛرٗ ٞلرظ هِٞػٜربٛٝ ،رزا ٛر ٞاُـبُرت كرُ ٢ـرخ اُورشإٓ ًٔرب رورذّ ،كربُٔشاد
ثبُزؤٝ َ٣ٝهٞع أُخجش ث.ٚ

ٖٝ -ه :َ٤اُزلغ٤شٓ :ب ٝهغ ٓج٘٤ب ً كً ٢زبة هللا أٓ ٝؼ٘٤ب ً ك ٢فؾ٤ؼ اُغ٘خٓ ٕ٧ ،ؼ٘ب ٙهذ ظٜش ٝٝمؼٝ ،اُزؤ٣ٝرَ ٓرب
اعز٘جط ٚاُؼِٔبءُٝ ،زا هبٍ ثؼن :ْٜاُزلغ٤ش ٓب ٣زؼِن ثبُشٝا٣خٝ ،اُزؤٓ َ٣ٝب ٣زؼِن ثبُذسا٣خ.
ٗ-

ٝه :َ٤اُزلغ٤ش :أًضش ٓب ٣غزؼَٔ ك ٢اُ٧لبظ ٓٝلشدارٜبٝ ،اُزؤ :َ٣ٝأًضش ٓرب ٣غرزؼَٔ كر ٢أُؼربٗٝ ٢اُغٔرَ ٝه٤رَ
ؿ٤ش رُي(ٔ).

ٝعبء كً ٢زبة كزؼ اُجبس:١
هرربٍ ٝاخزِلررٞا كرر ٢اُزلغرر٤ش ٝاُزؤ٣ٝررَ ٔٛٝررب ثٔؼ٘ررٝ ،٠ه٤ررَ اُزلغرر٤ش ٛرر ٞث٤رربٕ أُررشاد ثرربُِلع ٝاُزؤ٣ٝررَ ٛرر ٞث٤رربٕ أُررشاد
ثبُٔؼ٘ٝ ٠ه َ٤اُلشم ثٜٔ٘٤ب ؿ٤ش رُي ه ُٚٞاُشؽٖٔ اُشؽ ْ٤اعٔبٕ ٖٓ اُشؽٔخ أٓ ١ؾزوبٕ ٓرٖ اُشؽٔرخ ٝاُشؽٔرخ ُـرخ
اُشّهخ ٝاٗ٫ؼطبف ٝػِٛ ٠زا كٞفل ٚث ٚرؼبُٓ ٠غبص ػٖ اٗؼبٓ ٚػِ ٠ػجبد ٢ٛٝ ٙفلخ كؼَ  ٫فلخ راد.
ٝه٤ُ َ٤ظ اُشؽٖٔ ٓؾزوب ً ُوٓٝ ُْٜٞب اُشّؽٖٔ ٝأع٤ت ثؤٗ ْٜعِٜٞا اُقلخ ٝأُٞفٞفُٜٝ .زا ُْ ٣وُٞٞا  ٖٓٝاُشؽٖٔ
ٝه َ٤ػِْ ثبُـِجخ  ٚٗ٧عبء ؿ٤ش ربثغ ُٔٞفٞف.

الفصل الثاًً
أقسام التفسٍز
الوثحث األول  :التفسٍز تالوأثىر
ٝسد ػٖ اثٖ ػجبط سم ٢اُ ٚػٜ٘ٔب إٔ اُزلغ٤ش أسثؼخ ؽٝ ٍ٬ؽرشاّ ٣ ٫ؼرزس أؽرذ ثغٜبُزرٝ ٚرلغر٤ش رلغرش ٙاُؼرشة
ثؤُغ٘زٜبٝ ،رلغ٤ش رلغش ٙاُؼِٔبءٝ ،رلغ٤ش ٣ ٫ؼِٔ ٚا ٫هللا.
كؤٓب اُز ١رؼشك ٚاُؼشة ثؤُغ٘زٜب كٜرٓ ٞرب ٣شعرغ اُرُ ٠غربٗٓ ْٜرٖ اُِـرخ ٝا٩ػرشاة ،كؤٓرب اُِـرخ كؼِر ٠أُلغرش ٓؼشكرخ
ٓؼبٗٓٝ ٚ٤غٔ٤بد أعٔبئٜب ِ٣ ٫ٝضّ رُي اُوبسة صْ إ ًبٕ ٓب ٣زنٔ٘ ٚأُلبظٜب ٞ٣عت اُؼَٔ د ٕٝاُؼِْ ًل ٠ك ٚ٤خجش
اُٞاؽذ ٝا٫ص٘ٝ ٖ٤ا٫عزؾٜبد ثبُج٤ذ ٝاُج٤زٝ ٖ٤إ ًبٕ ٞ٣عت اُؼِْ أ ١ا٫ػزوربد ُرْ ٌ٣رق رُري ثرَ  ٫ثرذ إٔ ٣غرزل٤ل
رُي اُِلعٝ .رٌضش ؽٞاٛذ ٖٓ ٙاُؾؼش ٝأٓرب ا٩ػرشاة كٔرب ًربٕ اخز٬كرٓ ٚؾرُِٔ ً٬٤ؼ٘رٝ ٠عرت ػِر ٠أُلغرش ٝاُوربسة
رؼِٔرٞ٤ُ ٚفرَ أُلغرش اُررٓ ٠ؼشكرخ اُؾٌرْ ٣ٝغررِْ اُوربسة ٓرٖ اُِؾرٖ ٝإ ُررْ ٌ٣رٖ ٓؾرُِٔ ً٬٤ؼ٘ررٝ ٠عرت رؼِٔر ٚػِرر٠
اُوبسة ُ٤غِْ ٖٓ اُِؾٖ٣ ٫ٝ ،غت ػِ ٠أُلغش ُٞف ُٚٞاُ ٠أُوقٞد ثذ.ٚٗٝ
()1

مباحق ن الوم القرلن مناع القطان .388/1
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ٝأٓب ٓب ٣ ٫ؼزس أؽذ ثغ ِٜٚكٓ ٜٞب رجبدس اُ ٠ا٩كٜبّ ٓؼشكخ ٓؼ٘ب ٖٓ ٙاُ٘قٞؿ أُزنرٔ٘خ ؽرشائغ ا٧ؽٌربّ ٝد٫ئرَ
اُزٞؽ٤ذ ُ ًَٝلع أكبد ٓؼ٘ٝ ٠اؽذاً عِ٤ب ً ٣ؼِْ أٗٓ ٚشاد هللا رؼبُ ٠كٜزا اُوغْ ِ٣ ٫زجظ رؤِ٣ٝر ٚار ًرَ أؽرذ ٣رذسى ٓؼ٘ر٠
اُزٞؽ٤ذ أٗ ٫ ٚؽش٣ي ك  ٢ا٤ُٛٞ٧خ ٝإ ُْ ٣ؼِْ إٔ ٞٓ ٫مٞػخ ك ٢اُِـخ ُِ٘لٝ ٢اٞٓ ٫مٞػخ ُ٪صجبد ٝإٔ ٓوزنر٠
ٛز ٙأٌُِخ اُؾقش ٣ٝؼِْ ًَ أؽذ ثبُنرشٝسح إٔ ٓوزنرٗٝ ٠ؾر ٙٞهِرت ا٣غربة أُرؤٓٞس ثرٝ ٚإ ُرْ ٣ؼِرْ إٔ فر٤ـخ
كؼَ ُِٞعٞة.
ٝأٓب ٓب ٣ ٫ؼِٔ ٚا ٫هللا رؼبُ ٠كٓ ٜٞب ٣غشٓ ١غش ٟاُـٞ٤ة ًب٣٥بد اُز ٢رزًش كٜ٤رب اُغربػخ ٝاُرشٝػ ٝاُؾرشٝف
أُوطؼخ ٓ ًَٝزؾبث ٚك ٢اُوشإٓ ػ٘ذ أ َٛاُؾن كٓ ٬غربم ُ٬عزٜربد كر ٢رلغر٤ش ٫ٝ ،ٙهش٣رن اُر ٠رُري ا ٫ثربُزٞه٤ق
ث٘ـ ٖٓ اُوشإٓ أ ٝاُؾذ٣ش أ ٝاعٔبع آ٧خ ػِ ٠رؤ.ِٚ٣ٝ
ٝأٓب ٓٔب ٣ؼِٔ ٚاُؼِٔبء ٣ٝشعغ اُ ٠اعزٜبد ْٛك ٜٞاُز٣ ١ـِرت ػِ٤ر ٚاهر٬م اُزؤ٣ٝرَ ٝرُري اعرز٘جبه ا٧ؽٌربّ ٝث٤ربٕ
أُغَٔ ٝرخق٤ـ اُؼُٔ ًَٝ ّٞلع اؽزَٔ ٓؼ٘ ٖ٤٤كقبػذاً.
ك ٜٞاُز٣ ٫ ١غٞص ُـ٤ش اُؼِٔبء ا٫عزٜبد ك ٚ٤اػزٔبداً ػِ ٠اُذ٫ئَ ٝاُؾٞاٛذ دٓ ٕٝغشد اُشأ ١أُوقٞد ُْٓ٘ ٌُٚ٘ ٚ
ِ٣زضّ ك ٚ٤رشر٤ت ا٧هغبّ ػِٓ ٠ب س ١ٝػٖ اثٖ ػجبط  ٫ٝم٤ش ك ٢رُي ٓب داّ أٗ ٚهذ اعزٞػت ػرذرٜب ا٧سثؼرخ ًٔرب
سأ٣ذ.
ٝهغررْ ثؼنرر ْٜاُزلغرر٤ش ثبػزجرربس آخررش اُرر ٠ص٬صررخ أهغرربّ :رلغرر٤ش ثبُشٝا٣ررخ ٣ٝغررٔ ٠اُزلغرر٤ش ثبُٔررؤصٞس ٝرلغرر٤ش اُذسا٣ررخ
٣ٝغٔ ٠اُزلغ٤ش ثبُشأٝ ١رلغ٤ش ثب٩ؽبسح ٣ٝغٔ ٠اُزلغ٤ش ا٩ؽبسٝ ١ع٘زؾذس ػٖ ًَ ٝاؽذ ٜٓ٘ب إ ؽبء هللا.
الوطلة األول  :تعزٌف التفسٍز تالوأثىر:
ٓ ٞٛب عبء ك ٢اُوشإٓ أ ٝاُغ٘خ أ ّ٬ً ٝاُقؾبثخ ث٤بٗب ً ُٔشاد هللا رؼبًُ ٖٓ ٠زبث.ٚ
 ٓٝضبٍ ٓب عبء ك ٢اُغ٘خ ؽشؽب ً ُِوشإٓ أٗ ٚكغش اُظِْ ثبُؾشى ٝكغش اُؾغبة اُ٤غ٤ش ثبُؼشك ٛ ٬ًٝز ٖ٣اُوغٖٔ٤ ٫ؽي ك ٢هج ُٚٞأٓب ا ٍٝ٧ك ٕ٨هللا رؼبُ ٠أػِْ ثٔشاد ٗلغ ٖٓ ٚؿ٤شٝ ٙأفذم اُؾذ٣ش ًزبة هللا رؼربُٝ .٠أٓرب اُضربٗ٢
ك ٕ٨خ٤ش اُٜذٛ ١ذ ١ع٤ذٗب ٓؾٔذ فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ٝٝظ٤لز ٚاُج٤بٕ ٝاُؾشػ ٓغ أٗب ٗوطغ ثؼقٔزٝ ٚرٞه٤لٚ
 اُوغْ اُضبُش ٛٝر ٞث٤ربٕ اُورشإٓ ثٔرب فرؼ ٝسٝد ٙػرٖ اُقرؾبثخ سمرٞإ هللا ػِر ْٜ٤هربٍ اُؾربًْ كر ٢أُغرزذسى إر لغ٤ش اُقؾبث ٢اُز ١ؽٜذ اُٞؽٝ ٢اُز٘ض ُٚ َ٣ؽٌْ أُشكرٞعً .رزُي أهِرن اُؾربًْ ٝه٤رذ ثؼنر ْٜثٔرب ًربٕ كر ٢ث٤ربٕ
اُ٘ضٗٝ ٍٝؾٔٓ ٙٞب ٓ ٫غبٍ ُِشأ ١كٝ ،ٚ٤ا ٫ك ٖٓ ٜٞأُٞهٞف.
ٝٝعٜخ ٗظش اُؾبًْ ٝ ٖٓٝاكو ٚإٔ اُقؾبثخ سمٞإ هللا ػِ ْٜ٤هذ ؽبٛذٝا اُٞؽٝ ٢اُز٘ضٝ َ٣ػشكٞا ٝػربٞ٘٣ا ٓرٖ
أ عجبة اُ٘ضٓ ٍٝب ٌ٣ؾق ُ ْٜاُ٘وبة ػٖ ٓؼبٗ ٢اٌُزبة ٖٓ ُْٜٝ .عٓ٬خ كطشرٝ ْٜفلبء ٗلٞعرٝ ْٜػِرً ٞؼرج ْٜكر٢
اُلقبؽخ ٝاُج٤بٕ ٓب  ٖٓ ٌْٜ٘ٔ٣اُل ْٜاُقؾ٤ؼ ٌُ ّ٬هللا ٓٝب ٣غؼِٞ٣ ْٜه٘ ٕٞثٔشاد ٖٓ ٙر٘ضٛٝ ِٚ٣ذا.ٙ
أٓب ٓب ٘٣وَ ػٖ اُزبثؼ ٖ٤كل ٚ٤خ٬ف اُؼِٔبء ٓ٘ ٖٓ ْٜاػزجش ٖٓ ٙأُؤصٞس  ْٜٗ٧رِو ٖٓ ٙٞاُقؾبثخ ؿبُجب ً ٖٓ ْٜ٘ٓٝ
هبٍ اٗ ٖٓ ٚاُزلغ٤ش ثبُشأ.)ٔ(١

()1

مناطا العرنان ن الوم القرلن محمد ابد العظيم الزربان ر .12-11/2
14

تعزٌفه  ٞٛ:ث٤بٕ ٓؼ٘ ٠ا٣٥خ ثٔرب ٝسد كر ٢اٌُزربة أ ٝاُغر٘خ أ ٝأهرٞاٍ اُقرؾبثخ سمر ٢هللا ػر٘ .ْٜكٜر ٞاُزلغر٤ش اُرز١
٣ؼزٔررذ ػِرر ٠فررؾ٤ؼ أُ٘ورر٣ ٫ٝ ٍٞغزٜررذ كرر ٢ثرربٕ ٓؼ٘ررٓ ٠ررٖ ؿ٤ررش دُ٤ررَ ٣ٝزٞهررق ػٔررب  ٫هبئررَ رؾز ر ٫ٝ ٚكبئررذح كرر٢
ٓؼشكز.ٚ
ٌٓبٗز ٞٛ :ٚأكنَ أٗٞاع اُزلغ٤ش ٝأػٛ٬رب  ٕ٧اُزلغر٤ش ثبُٔرؤصٞس آرب إٔ ٌ٣ر ٕٞرلغر٤شاً ُِورشإٓ ًر ّ٬هللا رؼربُ ،٠كٜرٞ
أػِْ ثٔشادٝ ،ٙآب إٔ  ٌٕٞ٣رلغ٤شاً ُِوشإٓ ثٌ ّ٬اُشع ٍٞفِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ،ك ٜٞأُج ّ٬ٌُ ٖ٤هللا رؼبُٝ .٠آب إٔ
 ٌٕٞ٣ثؤهٞاٍ اُق ؾبثخ ك ْٜاُرز ٖ٣ؽربٛذٝا اُز٘ض٣رَ ٛٝرْ أٛرَ اُِغربٕ ٝرٔ٤رضٝا ػرٖ ؿ٤رش ْٛثٔرب ؽربٛذٓ ٙٝرٖ اُورشائٖ
ٝا٧ؽٞاٍ ؽ ٖ٤اُ٘ض٘٣ ٌُٖ ٍٝجـ ٢إٔ ٣ؼِْ إٔ ٛزا ٓؾشٝه ثقؾخ اُغر٘ذ ػرٖ اُشعر ٍٞفرِ ٠هللا ُؼ٤رٝ ٚعرِْ أ ٝػرٖ
اُقؾبثخ سم ٢هللا ػ٘٘٣ٝ .ْٜجـ ٢إٔ ٗزلطٖ اُ ٠إٔ اُزلغ٤ش ثبُٔؤصٞس هذ دخِ ٚاُٞمغ ٝعش ٟك ٚ٤اُذط ٝاُخشاكربد
.
الوطلة الثاًً :الىضع فً التفسٍز تالوأثىر
ٔ-

ٓب دع ٚأػذاء ا٩عٓ ّ٬ضَ صٗبدهخ اُٜٞ٤د اُز ٖ٣رظبٛشٝا ثب٩عُ ّ٬ذط ا٧خجبس أُؾشكخ اُ٣ ٢غذٜٗٝب كً ٢زج.ْٜ

ٕ-

ٓرب دعر ٚأفرؾبة أُرزاٛت اُجبهِررخ ٝاُ٘ؾرَ اُضائلرخ ًبُشاكنرخ اُرز ٖ٣اكزررشٝا ا٧ؽبد٣رش ٗٝغرجٛٞب صٝساً ٝثٜزبٗرب ً اُرر٠
اُشع ٍٞـ فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ـ أ ٝاُ ٠أفؾبث ٚسم ٢هللا ػ٘.ْٜ

ٖ-

ٗوَ ًض٤ش ٓرٖ ا٧هرٞاٍ أُ٘غرٞثخ اُرُ ٠قرؾبثخ ثـ٤رش اعر٘بدٔٓ ٙرب أد ٟاُر ٠اخرز٬ه اُقرؾ٤ؼ ثـ٤رش اُقرؾ٤ؼ ٝاُزجربط
اُؾن ثبُجبهَ.
ُررزا كبٗرر٘٣ ٚجـرر ٢اُزضجررذ ػ٘ررذ اُشٝا٣ررخ ُِزلغرر٤ش ثبُٔررؤصٞسٝ ،ػررٛ ٠ررزا كرربٕ اُزلغرر٤ش ثبُٔررؤصٞسح ٗٞػرربٕ :أؽررذٔٛب ٓررب
رٞاكشد ا٧دُخ ػِ ٠فؾزٝ ٚهج.ُٚٞ
صبٜٗٔ٤بٓ :ب ُْ ٣قؼ ُغجت ٖٓ ا٧عجبة اُغبثوخٛٝ ،زا ٣غت سد٣ ٫ٝ ٙغٞص هج ٫ٝ ُٚٞا٫ؽزـبٍ ث ٚاُ ٫زٔؾ٤قٚ
أ ٝاُزج ٚ٤اُ ٠م ُٚ٬ؽز٣ ٫ ٠ـزش ث ٚأؽذ(ٔ) .
الوطلة الثالث :أهن الوؤلفات فً التفسٍز تالوأثىر
ٔ-

عبٓغ اُج٤بٕ ػٖ رؤ َ٣ٝآ ١اُوشإٓ :أث ٞعؼلش ٓؾٔذ ثٖ عش٣رش اُطجرشً :١ربٕ كش٣رذ ػقرشٝٝ ٙؽ٤رذ دٛرش ٙػِٔرب ً
ٝػٔ رٝ ً٬ؽلظ رب ً ٌُزرربة هللا ٝخجررشح ثٔؼبٗ٤ررٝ ٚاؽبهررخ ثب٣٥رربد ٗبعررخٜب ٘ٓٝغررٞخٜب ٝثطررشم اُشٝا٣ررخ فررؾ٤ؾٜب
ٝعؤٜ٤ب ٝثؤؽٞاٍ اُقؾبثخ اُزبثؼُ .ٖ٤زُي ًبٕ رلغ٤ش ٖٓ ٙأعَ اُزلبع٤ش ثبُٔرؤصٞس ٝأفرؾٜب ٝأعٔؼٜرب ُٔرب ٝسد
ػٖ اُقؾبثخ ٝاُزبثؼ ٖ٤ػشك كُ ٚ٤زٞع ٚ٤ا٧هٞاٍ ٝسعؼ ثؼنٜب ػِر ٠ثؼرل ٝرًرش ك٤رً ٚض٤رشاً ٓرٖ ا٩ػرشاة
ٝاعز٘جبه ا٧ؽٌبّ ٝهذ ؽٜذ اُؼبسك ٕٞثؤٗ ٫ ٚث٘ظ٤ش ُ ٚك ٢اُزلبع٤ش.
ٓ ٖٓٝضا٣ب ٙأٗ ٚؽشس ا٧عبٗ٤ذ ٝهشة اُجؼ٤ذ ٝعٔغ ٓب ُْ ٣غٔؼ ٚؿ٤رش ٙؿ٤رش أٗر ٚهرذ ٣غرٞم أخجربساً ثؤعربٗ٤ذ ؿ٤رش
فؾ٤ؾخ صْ ٘٣ ٫ج ٚػِ ٠ػذّ فؾزٜب ٝهِ٘ب إ ػزس ٙكر ٢رُري ٛر ٞرًرش اُغر٘ذ كر ٢صٓرٖ ررٞاكش اُ٘ربط ك٤ر ٚػِر٠
ٓؼشكخ ؽبٍ اُغ٘ذ ٖٓ ؿ٤ش رٞهق ػِ ٠ر٘ج٤ر٘ٓ ٚرٛٝ ٚرزا اُزلغر٤ش ٓٞعرٞد اُر ٠اُ٤ر٘ٓٝ ّٞزؾرش ٓطجرغ ٛٝر ٞػٔرذح
ً٧ضش أُلغش.ٖ٣
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ٕ-

ثؾش اُؼُِِ ّٞغٔشه٘ذً ٞٛٝ :)ٔ(١زب ة ٓؾٜٞس ُط٤ق ٓل٤ذ ،خشّط أؽبد٣ض ٚاُؾ٤خ ص٣رٖ اُرذ ٖ٣هبعرْ اُؾ٘لر ٢عر٘خ
ٗ٘ٛ4ـ.

ٝهبٍ آ٩بّ اُزٛج٢

(ٕ)

ٝهذ سعؼذ اُٛ ٠زا اُزلغ٤ش ٝهشأد كً ٚ٤ض٤شاً ،كٞعذد ٓئُل ٚهذ هذّ ُر ٚثجربة كر ٢اُؾرش ػِر٠

هِت اُزلغ٤ش ٝث٤بٕ كنِ.ٚ
ٝاعزؾٜذ ػِ ٠رُي ثشٝا٣بد ػٖ اُغِق ،سٝاٛب ثبع٘بد اُر .ْٜ٤صرْ ثر ّٖ٤أٗر٣ ٫ ٚغرٞص ٧ؽرذ إٔ ٣لغرش اُورشإٓ ثشأ٣رٓ ٚرٖ
راد ٗلغٓ ٚب ُْ ٣زؼِْ أ٣ ٝؼشف ٝع ٙٞاُِـخ ٝأؽٞاٍ اُز٘ض.َ٣
ٝاعزذ ٍّ ػِ ٠ؽشٓخ اُزلغ٤ش ثٔغشد اُشأ ١ثؤهٞاٍ سٝاٛب ػٖ اُغِق ثبع٘بد ٙاُ ْٜ٤أ٣نب ً صْ ثر ّٖ٤إٔ اُشعرَ ارا ُرْ ٣ؼِرْ
ٝع ٙٞاُِـخ ٝأؽٞاٍ اُز٘ض ،َ٣كِ٤زؼِْ اُزلغ٤ش ٣ٝزٌِّق ؽلظ.)ٖ(ٚ
رزجؼذ ٛزا اُزلغ٤ش كٞعذ فبؽج٣ ٚلغّش اُوشإٓ ثبُٔؤصٞس ػٖ اُغِق ،ك٤غرٞم اُشٝا٣ربد ػرٖ اُقرؾبثخ ٝاُزربثؼٓٝ ٖ٤رٖ
ثؼذ ْٛك ٢اُزلغ٤ش٣ ٫ ٌُٚ٘ٝ ،زًش اع٘بد ٙاُ٣ ٖٓ ٠ش ٟٝػ٘٘٣ٝ ،ٚذس ع٤به٪ُ ٚع٘بد ك ٢ثؼل اُشٝا٣بدٝ ،هذ ٫ؽظذ
ػِ ٚ٤أٗ ٚارا رًش ا٧هٞاٍ ٝاُشٝا٣بد أُخزِلخ ٣ ٫ؼوّت ػِٜ٤ب ٣ ٫ٝشعّؼ ًٔب ٣لؼَ اثٖ عش٣ش اُطجرشٓ ١رض ً٬هللا ا ٫كر٢
ؽب٫د ٗبدسح أ٣نبً٣ ٞٛٝ ،ؼشك ُِوشاءاد  ٌُٖٝثوذسًٔ ،رب أٗر٣ ٚؾرزٌْ اُر ٠اُِـرخ أؽ٤بٗرب ً ٣ٝؾرشػ اُورشإٓ ثربُوشإٓ إ
ٝعذ ٖٓ ا٣٥بد اُوشآٗ٤خ ٓب ٞ٣مؼ ٓؼ٘ ٠آ٣خ أخش.ٟ
الوثحث الثاًً
التفسٍز تالزأي
ر ؼش٣ل ٞٛ :ٚرلغ٤ش اُوشإٓ ثب٫عزٜبد٘٣ .وغْ اُزلغ٤ش ثبُشأ ١اُ ٠هغٔ:ٖ٤
أوال  :التفسٍز تالزأي الوحوىد الجائز:
 ٞٛٝاُزلغ٤ش أُغزٔذ ٖٓ اُوشإٓ  ٖٓٝع٘خ اُشع ٍٞفِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ًٝبٕ فبؽج ٚػبُٔب ً ثبُِـخ اُؼشث٤خ ٝأعبُ٤جٜب
ٝثوٞاػذ اُؾش٣ؼخ ٝأفُٜٞب.

()1

الســمربند طــو بــو الليــقر نحــر بــن محمــد بــن هب ـراطيم الســمربند الاقيــه الحنا ـ ر المعــروع ب مــام ال ــدك.

وا ـ ر ب د ـرة ارب ـواا المايــدة وال حــانيع الم ـ ورة .ومــن طــم حــانياه اســير الق ـرلن المســمل بـ ـ بحــر العلــومر
والمعــروع ب اســير بـ الليــق الســمربند ر و انــح ونا ــه رحمــه اهلل ســنة373طــ /طبقــاح الماسـرين الحــانظ ــمس
الدين محمد بن ال بن حمد الدود
النب
()2

الاطب

حقي ال محمد امر الطبعة ارولل القـاطرة1418ط ـ345/2وسـير اـ م

مس الدين الاطب ر.322/16

طو محمد حسين الاطب ر باحق ماسر من بار الما ارزطرر له مؤلااح ديرر من

رطا ال اسـير

والماسرونر مقدمة ن الم ال اسـيرر مقدمـة نـ الـوم القـرلنر مقدمـة نـ الـوم الحـديقر اإلسـراسيلياح نـ ال اسـير
والحديقر نور اليقين من طد خـا م المرسـلين وغيرطـار معجـم المـؤلاين المعاحـرينر محمـد خيـر رمرـان يوسـعر
طبع بم بة الملك ن د الوطنية م.578/2
()3
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ؽٌٔ :ٚأعبص اُؼِٔب ء سؽٔ ْٜهللا رؼبُٛ ٠زا اُ٘ٞع ٖٓ اُزلغ٤ش  ُْٜٝأدُخ ًض٤شح ػِ ٠رُي ٜٓ٘ب دػبء اُشع ٍٞفرِ ٠هللا
ػِٝ ٚ٤عِْ ٫ثٖ ػجبط ثو( :ُٚٞاُِ ْٜكو ٜٚك ٢اُذٝ ٖ٣ػِْ اُزؤ.)ٔ( )َ٣ٝ
وهي أهن كتة التفسٍز تالزأي الجائز:
ٔٓ -لبر٤ؼ اُـ٤تُِ :لخش اُشاصٝ :)ٕ(١إ رلغ٤ش٣ ٙؾظ ٠ثؾٜشح ٝاعؼخ ث ٖ٤اُؼِٔبء.
ٝرُي ٔ٣ ٚٗ٧زبص ػٖ ؿ٤شً ٖٓ ٙزت اُزلغ٤ش ،ثب٧ثؾبس اُل٤بمخ اُٞاعؼخ ،كٞٗ ٢اػ ؽز ٖٓ ٠اُؼِْٝ ،أٗٔ٣ ٚزبص ثزًش
أُ٘بعجبد ث ٖ٤ا٣٥بد ثؼنٜب ٓغ ثؼلٝ ،ثر ٖ٤اُغرٞس ثؼنرٜب ٓرغ ثؼرلٛٝ ،رٌ٣ ٫ ٞزلر ٢ثرزًش ٓ٘بعرجخ ٝاؽرذح ثرَ
ًض٤شاً ٓب ٣زًش أًضش ٖٓ ٓ٘بعجخ.
ًٔررب أٗررٌ٣ ٚضررش ٓررٖ ا٫عررزطشاد اُرر ٠اُؼِرر ّٞاُش٣بمرر٤خ ٝاُطج٤ؼ٤ررخًٔ ،ررب أٗرر٣ ٚؼررشك ًض٤ررشاً ٧هررٞاٍ اُل٬عررلخ ثرربُشد
ٝاُزل٘٤ذ(ٖ).
ٕٓ -ذاسى اُز٘ضٝ َ٣ؽوبئن اُزؤُِ٘ :َ٣ٝغل: )ٗ(٢
ٛزا اُزلغ٤ش اخزقش ٙاُ٘غل ٢سؽٔ ٚهللا ٖٓ رلغ٤ش اُج٤نب ٖٓٝ ١ٝاٌُؾبف ُِضٓخؾش ١ؿ٤ش أٗ ٚرشى ٓب ك ٢اٌُؾربف
ٖٓ ا٫ػزضا٫دٝ ،عش ٟك ٚ ٤ػِٓ ٠رزٛت أٛرَ اُغر٘خ ٝاُغٔبػرخ ٛٝر ٞرلغر٤ش ٝعر٤و ثر ٖ٤اُطرٝ ٍٞاُوقرش ،عٔرغ ك٤رٚ
فبؽج ٚثٝ ٖ٤ع ٙٞا٩ػشاة ٝاُوشاءادٝ ،مٔ٘ٓ ٚب اؽزَٔ ػِ ٚ٤اٌُؾبف ٖٓ اٌُ٘ذ اُج٬ؿ٤رخٝ ،أُؾغر٘بد اُجذ٣ؼ٤رخ،
ٝاٌُؾق ػٖ أُؼبٗ ٢اُذه٤وخ اُخل٤خٝ ،أٝسد كٓ ٚ٤ب أٝسد ٙاُضٓخؾش ١ك ٢رلغ٤ش ٖٓ ٙا٧عئِخ ٝا٧عٞثخ.
ٝأٓب ٖٓ ٗبؽ٤خ اُوشاءاد كِٓ ٜٞزضّ ُِوشاءاد اُغجغ أُزٞارشح ٓغ ٗغجخ ًَ هشاءح اُ ٠هبسئٜبً .زُي ػ٘رذ رلغر٤ش٣٥ ٙرخ
ٖٓ آ٣بد ا٧ؽٌبّ ٗغذ٣ ٙؼشك ُِٔزاٛت اُلو٤ٜخ اُزُٜ ٢ب رؼِن ٝاسرجبه ثب٣٥خٞ٣ٝ ،ع ٚا٧هٞاٍ  ٌُٖٝثذ ٕٝرٞعغ(٘).
( )1المحرر الوجيز ن

اسير ال ا

ارندلس ـ المحــارب ر المحق ـ

1422طـ.18/1
()2الاخــر ال ـراز

العزيـز بـو محمـد ابـد الحـ بـن غالـ

ابــد الس ـ م ابــد ال ــان ر النا ــر دار ال ـ

بـن ابـد الـرحمن بـن مـام بـن اطيـة
العلميــة –بيــروحر الطبعــة ارولــل

ط ـو محمــد بــن امــر بــن الحســن بــن الحســين ال يم ـ ال ـراز الملق ـ

باخــر الــدين .ولــد ن ـ الــر

بطبرسـ انر خــا العلــم اــن بــار المــا احـردر ــان الـراز االمـاق نـ ال اســير والــم ال ـ م والالــك وغيرطــا .ــرك

مؤلا ــاح ديـ ـرة ــدا ال ــل غـ ـ ازرة الم ــه وس ــعة اط ا ــه برزط ــا اس ــيرد ال بي ــر المع ــروع بما ــا يح الغيـ ـ ر ــونل

سنة616طـ /ارا م للزر ل .

()3
()4

ال اسير والماسرون للاطب .24/1
النسـا

طــو حمـد بــن محمــود حـانظ الــدين بـو البر ــاحر نقيــه حناـ ماســر نسـ

هلــل منطقــة نسـع نـ بـ د

السندر له مؤلااح ديرة ن الاقه وارحوا وال اسير برزطا اسيرد مدارك ال نزيـا وحقـاس ال رويـار طبقـاح الاق ـا

بو اسحا هبراطيم بـن الـ ال ـيراز ر  145/1ور ـاج ال ـراجم نـ طبقـاح الحنايـة زيـن الـدين بـو العـدا باسـم بـن

بطلوبق ــا الس ــودون الجم ــال الحناـ ـ المحقـ ـ
ارولــل 17/1و ــا

محم ــد خي ــر رمر ــان يوس ــعر النا ــر دار القل ــمر دم ـ ـ الطبع ــة

الرــو ال مــع رطــا القــرن ال اســع ــمس الــدين بــو الخيــر ابــد الــرحمن الســخاو  /النا ــر

من وراح م بة الحياة بيروح.218/7

()5

ال اسير والماسرون للاطب .218-217/1
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ثاًٍا  :التفسٍز تالزأي الوذهىم:
ٛرر ٞاُزلغرر٤ش ثٔغررشد اُررشأٝ ١اُٜررٝ .ٟٞأًضررش اُررز ٖ٣كغررشٝا اُوررشإٓ ثٔغررشد اُررشأٛ ١ررْ أٛررَ اٛ٧ررٞاء ٝاُجررذع اُررزٖ٣
اػزوذٝا ٓؼزوذاد ثبهِخ ُ٤ظ ُٜب ع٘ذ  ٫ٝدُ.َ٤
ؽٌٔٛٝ :ٚزا اُ٘ٞع ٖٓ اُزلغ٤ش ؽشاّ ٣ ٫غٞصٝ ،ا٧دُخ ػِ ٠رُي ًض٤شح ٜٓ٘ب:
اُؾذ٣ش ٖٓ( :هبٍ ك ٢اُوشإٓ ثـ٤ش ػِْ كِ٤زجٞأ ٓوؼذ ٖٓ ٙاُ٘بس) (ٔ).
أهن الوؤلفات فً التفسٍز تالزأي الوذهىم:
اٌُؾبف ػٖ ؽوبئن اُز٘ضٝ َ٣ػ ٕٞ٤ا٧هب َ٣ٝكٝ ٢ع ٙٞاُزؤُِ َ٣ٝضٓخؾش :١اػز٘ ٠اُضٓخؾرش ١كر ٢رلغر٤ش ٛرزا ثج٤ربٕ
ٝع ٙٞا٩ػغبص اُوشآٗٝ ٢اظٜبس عٔبٍ اُ٘ظْ ٝث٬ؿزٝ ،ٚخٛ ٬زا اُزلغ٤ش ٖٓ اُؾؾٝ ٞاُزطٝ ،َ٣ٞا٣رشاد ا٩عرشائ٤ِ٤بد
ا ٫اُوِ ٞٛٝ .َ٤هِ َ٤ا٫عزؾٜبد ثبُؾذ٣شٞ٣ٝ ،سد أؽ٤بٗب ً ا٧ؽبد٣ش أُٞمٞػخ ،خبفخ ك ٢كنبئَ اُغٞس(ٕ).
الوطلة الثاًً
هٌهج الوفسزٌي تالزأي
هبٍ اُؾ٤خ اُضسهبٗ٣ : )ٖ(٢غت ػِ٣ ٖٓ ٠ؾب ٍٝأػِٓ ٠شارت اُزلغ٤ش ثبُشأ ١إٔ ٣ؤخرز ؽرزسٓ ٙرٖ ًرَ اُؼِرٌ٤ُ ّٞر ٕٞهرذ
أفبة أُشاد أً ٝبد ٝٝعت ػِ ٚ٤إٔ ٜ٘٣ظ ٜٓ٘ظ اُقٞاة ٝاُغذاد ثبرجبع ٓب ٣ؤر:٢
أ :ً٫ٝإٔ ٣طِت أُؼ٘ ٖٓ ٠اُوشإٓ كبٕ ُْ ٣غذ ٙهِج ٖٓ ٚاُغ٘خ ٜٗ٧ب ؽبسؽخ ُِورشإٓ كربٕ أػ٤رب ٙاُطِرت سعرغ اُر ٠هرٍٞ
اُقؾبثخ كبٗ ْٜأدس ٟثبُز٘ضٝ َ٣ظشٝكٝ ٚأعجبة ٗض ُٚٝؽبٛذ ٙٝؽٗ ٖ٤ضٍ كٞم ٓب آزربصٝا ثرٓ ٚرٖ ػِرْ ٝػٔرَ ٝخ٤رش
ٓب كغشر ٚثبُٞاسد.
صبٗ٤بً :إ ُْ ٣ظلش ثبُٔؼ٘ ٠كر ٢اٌُزربة ٝاُغر٘خ ٓٝرؤصٞساد اُقرؾبثخ ٝعرت ػِ٤ر ٚإٔ ٣غزٜرذ ٝعرؼٓ ٚزجؼرب ً ٓرب ٣رؤر/ٔ :٢
اُجذء ثٔب ٣زؼِن ثبُ٧لبظ أُلرشدح ٓرٖ اُِـرخ ٝاُقرشف ٝا٫ؽرزوبم ٓ٬ؽظرب ً أُؼربٗ ٢اُزرً ٢بٗرذ ٓغرزؼِٔخ صٓرٖ ٗرضٍٝ
اُوشإٓ اٌُش.ْ٣
ٕ /اسداف رُي ثبٌُ ّ٬ػِ ٠اُزشاً٤ت ٖٓ عٜخ ا٩ػشاة ٝاُج٬ؿخ ػِ ٠إٔ ٣ززٝم رُي ثؾبعز ٚاُج٤بٗ٤خ.
()1

خرجــه ال رمــا بــا

مــا جــا نـ الــا ياســر القـرلن بريــه  199/5ربــم  2951وابــن ب ـ

136/6ربم  31111و حمد بن حنبا ن المسند المحق

عي

ــيبة ن ـ محــناهر

اررنؤوط – اادا مر در ولخـرونر ه ـراع د.

ابــد اهلل بــن ابــد المحســن ال ر ـ ر النا ــر مؤسســة الرســالةر الطبعــة ارولــلر 1421طـ ـ 2111-م  496/3ربــم
.2169
()2

ال اســير والماســرون الــاطب  258/1ر د ارســاح ن ـ الــوم الق ـرلن ال ـريم .د .ن ــد بــن ابــد الــرحمن بــن ســليمان

()3

طو محمد ابد العظيم الزربان (برم ال از ) من طال الجعارية نـ المحانظـة الغربيـة مـن محـر.

الروس ر النا ر حقو الطبع محاوظة للمؤلع الطبعة الدانية ا رة 1424طـ 2113 -م .159-155/1
الزربان

ونسب ه هلل زربان وط بلدة ابعة لمحانظة المنونية .ولد ن مطلع القرن الرابع ا ر ال جـر ر مـن المـا ارزطـر
بمحـر .خــرج ب ليـة حــوا الـدين .وامــا ب ـا مدرسـاق لعلــوم القـرلن والحــديق .و ـون بالقــاطرة سـنة 1367طــر مــن
به مناطا العرنان ن الوم القرلن و بحق ن الداوة اإلر اد /ارا م للزر ل .531/5
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ٖ  /روذ ْ٣أُؼ٘ ٠اُؾو٤و ٢ػِ ٠أُغبص ١ثؾ٤ش ٣ ٫قبس اُ ٠أُغبص ا ٫ارا رؼزسد اُؾو٤وخ.
ٗ٬ٓ /ؽظخ عجت اُ٘ض ٍٝكبٕ ُغجت اُ٘ضٓ ٍٝذخً ً٬ج٤شاً ك ٢ث٤بٕ أُؼ٘ ٠أُشاد.
٘ٓ /شاػبح اُز٘بعت ث ٖ٤اُغبثن ٝاُ٬ؽن ث ٖ٤كوشاد ا٣٥خ اُٞاؽذح ٝث ٖ٤ا٣٥بد ثؼنٜب ٝثؼل.
ٓ /ٙشاػبح أُوقٞد ٖٓ ع٤بم اٌُ.ّ٬
ٓ /7طبثوخ اُزلغ٤ش ُِٔلغش ٖٓ ٗوـ  ٫ٝص٣بدح.
ٓ / 4طبثوخ اُزلغ٤ش ُٔب ٓ ٞٛؼشٝف ٖٓ ػِ ّٞاٌُٝ ٕٞعٖ٘ ا٫عزٔربػٝ ٢رربس٣خ اُجؾرش اُؼربّ ٝرربس٣خ اُؼرشة اُخربؿ
أ٣بّ ٗض ٍٝاُوشإٓ.
ٓ / 9طبثوخ اُزلغ٤ش ُٔب ًربٕ ػِ٤ر ٚاُ٘جر ٢فرِ ٠هللا ػِ٤رٝ ٚعرِْ كرٛ ٢ذ٣رٝ ٚعر٤شرٗ٧ ٚرٛ ٚر ٞاُؾربسػ أُؼقرُِ ّٞورشإٓ
ثغ٘ز ٚاُغبٓؼخ ٧هٞاُٝ ٚأكؼبُٝ ٚؽٔبئِٝ ٚروش٣شار.ٚ
ٓٔ  /خزبّ آ٧ش ثج٤بٕ أُؼ٘ٝ ٠ا٧ؽٌبّ أُغز٘جطخ ٓ٘ ٚك ٢ؽذٝد هٞاٗ ٖ٤اُِـخ ٝاُؾش٣ؼخ ٝاُؼِ ّٞاٌُ٤ٗٞخ.
ٔٔ /سػب٣خ هبٗ ٕٞاُزشع٤ؼ ػ٘ذ ا٫ؽزٔبٍ ٓ ٞٛٝب ٣ؤر:٢
ًَ ُلرع اؽزٔرَ ٓؼ٘٤ر ٖ٤كقربػذاً كٜر ٞاُرز٣ ٫ ١غرٞص ُـ٤رش اُؼِٔربء ا٫عزٜربد ك٤رٝ ٚػِر ْٜ٤اػزٔربد اُرذ٫ئَ دٓ ٕٝغرشد
اُشأ .١كبٕ ًبٕ أؽذ أُؼ٘ ٖ٤٤أٝمؼ ٝعت اُؾَٔ ػِ ٚ٤ا ٫إٔ ٣و ّٞاُذُ َ٤ػِ ٠اسادح ؿ٤ش.ٙ
ٝارا رغب٣ٝب ٝا٫عزؼٔبٍ كٔ ٜ٤رب ؽو٤ورخ ٌُرٖ كر ٢أؽرذٔٛب ُـ٣ٞرخ أ ٝػشك٤رخ ٝكر ٢ا٥خرش ؽرشػ٤خ كبُؾٔرَ ػِر ٠اُؾرشػ٤خ
أ ٠ُٝا ٫إٔ ٣ذٍ اُذُ َ٤ػِ ٠اسادح اُِـ٣ٞخ ٝإ ًبٗذ ك ٢أؽذٔٛب ػشك٤خ ٝا٥خش ُـ٣ٞخ كبُؾٔرَ ػِر ٠اُؼشك٤رخ .أٝ ٝإ
ارلوب ك ٢رُي أ٣نب ً كبٕ ر٘بك ٢اعزٔبػٜٔب  ٌٖ٣ ُْٝاسادرٜٔرب ثربُِلع اُٞاؽرذ ًربُوشء ُِؾر٤ل ٝاُطٜرش اعزٜرذ كر ٢أُرشاد
ٜٓ٘ٔب ثبٓ٧بساد اُذاُخ ػِ ٚ٤كٔب ظ٘ ٚكٓ ٜٞشاد هللا رؼبُ ٠ك ٢ؽوٝ .ٚإ ُْ ٣ظٜش ُ ٚؽ٢ء ك٣ ٜٞزخ٤ش أ٣ ٝؤخز ثب٧ؿِع
أ ٝثب٧خق أهٞاٍ ٝإ ُْ ٣ز٘بك٤ب ٝعت اُؾَٔ ػِٜٔ٤رب ػ٘رذ أُؾوورٌ٣ٝ ٖ٤ر ٕٞرُري أثِرؾ كر ٢ا٩ػغربص ٝاُلقربؽخ ا ٫إ
دٍ ػِ ٠اسادح أؽذٔٛب.
الوثحث الثالث
التفسٍز اإلشاري
الوطلة األول  :تعزٌف التفسٍز اإلشاري
ٛر ٞرؤ٣ٝرَ اُورشإٓ ثـ٤رش ظربٛش٩ ٙؽربسح خل٤رخ رظٜرش ٧سثربة اُغرِٞى ٝاُزقرٞف ٌٔ٣ٝرٖ اُغٔرغ ثٜ٘٤رب ٝثر ٖ٤اُظربٛش
ٝأُرشاد أ٣نربًٝ .هرذ اخزِرق اُؼِٔربء كر ٢اُزلغر٤ش أُرزًٞس كٔرر٘ٓ ْٜرٖ أعربصٓٝ ٙر٘ٓ ْٜرٖ ٓ٘ؼرٝ ٚاُ٤ري ؽر٤ئب ً ٓرٖ أهررٞاٍ
اُؼِٔبء ُزؼشف ٝع ٚاُؾن ك ٢رُي.
هبٍ اُضسًؾ ٢ك ٢اُجشٛبٕ  ّ٬ً :اُقٞك٤خ ك ٢رلغ٤ش اُوشإٓ ه َ٤اُٗ ٚر٤ظ ثزلغر٤ش ٝاٗٔرب ٛرٓ ٞؼربٕ ٞٓٝاع٤رذ ٣غرذٜٗٝب
ػ٘ذ اُزٝ٬ح
ٝهبٍ اُضسهبٗٗ ٢و ً٬ػرٖ اُ٘غرل ٢كر ٢ػوبئرذ ٙاُ٘قرٞؿ ػِر ٠ظٞاٛشٛرب ٝاُؼرذ ٍٝػٜ٘رب اُرٓ ٠ؼرٖ ٣ذػ٤ر ٚأٛرَ اُجبهرَ
اُؾرربد هرربٍ عررٔ٤ذ أُ٬ؽررذح ثبه٘٤ررخ ٫دػرربئ ْٜإٔ اُ٘قررٞؿ ُ٤غررذ كرر ٢ظبٛشٛررب ثررَ ُٜررب ٓؼرربٕ ٣ ٫ؼشكٜررب ا ٫أُؼِررْ
ٝهقذ ْٛثزُي ٗل ٢اُؾش٣ؼخ ثبٌُِ٤خ.
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ٝأٓب ٓب ٣زٛت اُ٤ر ٚثؼرل أُؾوورٓ ٖ٤رٖ إٔ اُ٘قرٞؿ ػِر ٠ظٞاٛشٛرب ٓٝرغ رُري كلٜ٤رب اؽربساد خل٤رخ اُر ٠دهربئن
رٌ٘ؾق ٧سثبة اُغِٞى  ٌٖٔ٣اُ زٞك٤ن ثٜ٘٤ب ٝث ٖ٤اُظٞاٛش أُشادح كًٔ ٖٓ ٜٞبٍ أ٣٩بٕ ٓٝؾل اُؼشكبٕ٘ٛ ٖٓٝ .رب
٣ؼِرْ اُلرشم ثرر ٖ٤رلغر٤ش اُقرٞك٤خ أُغررٔ ٠ثبُزلغر٤ش ا٩ؽربسٝ ١ثرر ٖ٤رلغر٤ش اُجبه٘٤رخ أُ٬ؽررذح ،كبُقرٞك٤خ ٘ٔ٣ ٫ؼررٕٞ
اسادح اُظبٛش ثَ ٣ؾن ٕٞػِ٣ٝ ٚ٤و ٫ ُٕٞٞثذ ٓ٘ ٚأ ً٫ٝار ٖٓ ادػ ٠ك ْٜأعشاس اُوشإٓ ٣ ُْٝؾٌْ اُظبٛش ًٖٔ ادػر٠
ثِٞؽ عطؼ اُج٤ذ هجَ إٔ ٣غبٝص اُجبةٝ .أٓب اُجبه٘٤خ كبٗ٣ ْٜو :ُٕٞٞإ اُظبٛش ؿ٤ش ٓبسد أفٝ ً٬اٗٔب أُرشاد اُجربهٖ
ٝهقذٗ ْٛل ٢اُؾش٣ؼخ(ٔ).
ٗٝوَ اُغٞ٤ه٢

(ٕ)

ك ٢ا٩روبٕ كُ ٢طبئق أُٖ٘ ٓب ٗق ٚأػِْ إٔ رلغ٤ش ٛز ٙاُطبئلخ ٌُ ّ٬هللا ًٝر ّ٬سعر ُٚٞثبُٔؼربٗ٢

اُـش٣جخ ُ٤ظ اؽبُخ ُِظبٛش ػٖ ظبٛش ٌُٖٝ .ٙظبٛش ا٣٥خ ٓلٓ ٚ٘ٓ ّٜٞب عبءد ا٣٥خ ُٝ ٚدُذ ػِ ٚ٤ك ٢ػشف اُِغربٕ
 ُْٜٝأكٜبّ ثبه٘خ رل ْٜػ٘ذ ا٣٥خ ٝاُؾذ٣ش ُٖٔ كزؼ هللا هِجٝ .ٚهذ عربء كر ٢اُؾرذ٣ش ٌُرَ آ٣رخ ظٜرش ٝثطرٖ كر٣ ٬قرذٗي
ػٖ رِوٛ ٢ز ٙأُؼبٗ ْٜ٘ٓ ٢إٔ ٣وُ ٍٞي ر ٝعذٍ ٓٝؼبسمخ ٛرزا اؽبُرخ ُر ٞهربُٞا ٓ ٫ؼ٘ر٣٦ُ ٠رخ اٛ ٫رزا ٛٝرْ ٣وُٞرٕٞ
رُي ثَ ٣وشس ٕٝاُظٞاٛش ػِ ٠ظٞاٛشٛب ٓشاداً ثٜب ٓٞمٞػبرٜب ٣ٝل ٕٜٞٔػٖ هللا ٓب أُ.)ٖ(ْٜٜٔ

الوطلة الثاًً
شزوط قثىل التفسٍز اإلشاري
ٓٔب روذّ ٣ؼِْ إٔ اُزلغ٤ش ا٩ؽبسٓ ٌٕٞ٣ ٫ ١وج ً٫ٞا ٫ثؾشٝه خٔغخ :٢ٛٝ
ٔ /أ ٫ر٘بكٓٝ ٢ب ٣ظٜش ٖٓ ٓؼ٘ ٠اُ٘ظْ اٌُش.ْ٣
ٕ /أ٣ ٫ذػ ٠أٗ ٚأُشاد ٝؽذ ٙد ٕٝاُظبٛش.
ٖ /أ ٌٕٞ٣ ٫رؤ ً٬٣ٝثؼ٤ذاً عخ٤لب ً
ٗ /أٓ ُٚ ٌٕٞ٣ ٫ؼبسك ؽشػ ٢أ ٝػوِ.٢
٘ /إٔ  ُٚ ٌٕٞ٣ؽبٛذ ؽشػ٣ ٢ئ٣ذ.)ٗ(ٙ

()1
()2

مناطا العرنان ن الوم القرلن .74/2
السيوط

طو ابد الرحمن بن بـ ب ـرر جـ ا الـدين .والسـيوط نسـبة هلـل سـيوط مدينـة نـ حـعيد محـر.

االم موسوا ن الحديق وال اسـير واللغـة وال ـاريت وارد
ولل مناح

والاقـه وغيرطـا مـن العلـوم .ولـد نـ القـاطرة ون ـر ني ـا.

ادة .ولما بلغ ارربعين اا زا ن منزلهر وا ع الل ال حنيع .ا ـر لـه مـن المؤلاـاح نحـو 611

مؤلعر من ا المجلداح ال بيرة ومن ا الرسالة القحيرة ااح الوربة و الوريقـاحر ـونل بالقـاطرة سـنة 911ط ـ اراـ م
للزر ل .263/8
()3

اإل قان ن الوم القرلنر ابد الرحمن بن ب ب رر ج ا الدين السيوط ر المحق

النا ر ال يسة المحرية العامة لل ا

()4

الطبعة 1394طـ ـ 1974م .217/4
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محمد بـو الارـا هبـ ارطيمر

ًزُي اؽزشهٞا ثؤٕ ٛز ٙاُؾشٝه ٓزذاخِخ ك ٌٖٔ٤ا٫عزـ٘بء ثب ٍٝ٧ػٖ اُضبُش ٝاُخبٓظ ػٖ اُشاثغ ٣ٝؾغرٖ ٓ٬ؽظرخ
ؽررشه ٖ٤ثررذُٜٔب ،أؽررذٔٛب ث٤رربٕ أُؼ٘رر ٠أُٞمررٞع ُرر ٚاُِلررع اٌُررش ْ٣أ .ً٫ٝصبٜٗٔ٤ررب أٌ٣ ٫ررٓ ٕٞررٖ ٝساء ٛررزا اُزلغرر٤ش
ا٩ؽبس ١رؾ٣ٞؼ ػِ ٠أُلغش ُ.ٚ
صْ إ ٛز ٙؽشٝه ُوج ُٚٞثٔؼ٘ ٠ػذّ سكن ٚكؾغت ٤ُٝغذ ؽرشٝهب ً ُٞعرٞة ارجبػرٝ ٚا٧خرز ثر ٚرُري ٗ٧ر٣ ٫ ٚز٘ربك٠
ٝظبٛش اُوشإٓ ،صْ إ ُ ٚؽبٛذاً ٣ؼنذ ٖٓ ٙاُؾشعٓ ًَٝ .ب ًبٕ ًزُي ٣ ٫شكل ٝاٗٔب ُرْ ٣غرت ا٧خرز ثر ٕ٧ ٚاُر٘ظْ
اٌُشٞ٣ ُْ ْ٣مغ ُِذُ٫خ ػِ ٚ٤ثَ  ٖٓ ٞٛهج َ٤اُٜ٩بٓبد اُز ٢رِٞػ ٧فؾبثٜب ؿ٤ش ٓ٘نجطخ ثِـخ ٓ ٫ٝو٤ذح ثوٞاٗ.ٖ٤
الوطلة الثالث
أهن كتة التفسٍز اإلشاري الصىفً
ر٘ٞػررذ ٓغرربُي ٓررٖ فرر٘لٞا كرر ٢اُزلغرر٤ش اُقررٞكٝ ،٢عررٌ٘زل ٢كرر ٢اُقررلؾبد اُزبُ٤ررخ ثررزًش أُقرر٘لبد كرر ٢اُزلغرر٤ش
اُقٞك ٢اُل٤ن ٢أ( ٝا٩ؽبس .)١أٓب اُز٘ٞع ك ٢اُزلغ٤ش اُقٞك ٢اُل٤ن ٢ا٩ؽربس ،١كٔرب ثرٌٓ ٖ٤ضرش ٓ٘رٓٝ ٚورَٓٝ ،رب
ثٓ ٖ٤غزوَ ث ٚك ٢ك ْٜاُ٘قٞؿ ٝعبٓغ ثٓٝ ٚ٘٤ب ث ٖ٤اُزلغ٤ش اُظبٛش ١اُزؾِ ٢ِ٤أُؼشٝف.
كٖٔ ٛئ٫ء ٖٓ ؿِت ػًِ ٠زبث ٚاُزلغ٤ش ا٩ؽبسٓٝ ،١غ رُي ٣ ٞٛٝزؼشك أؽ٤بٗب ً ُِزلغ٤ش اُظبٛشٓ ١ضرَ ٓرب كؼرَ:
أُ٘ َٜاُزغزش١

(ٔ)

ك ٢كٌزبث ٚرلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظٛ :ْ٤رزا اُزلغر٤ش ٓطجرٞع ف ٓغِرذ فرـ٤ش اُؾغرُْٝ ،رْ ٣زؼرشك ك٤رٚ

ٓئُل ٚاُ ٠رلغ٤ش اُوشإٓ آ٣خ ،آ٣خ ،ثَ رٌِْ ػٖ آ٣بد ٓؾذدح ٓزلشهخ ٖٓ ًَ عٞسح.
٣ٝظٜش ُ٘ب إٔ ع ً٬ٜسؽٔ ٚهللا ُْ ٣ئُق ٛزا اٌُزبةٝ ،اٗٔب  ٢ٛأهٞاٍ هبُٜب ع َٜك ٢آ٣بد ٓزلشهخ ٖٓ اُورشإٓ اٌُرشْ٣
صْ عٔؼٜب ؿ٤ش.)ٕ(ٙ
ٝ ٖٓ ْٜ٘ٓٝعٔٛ ٚزًِٜ ٚب ُِزلغ٤ش ا٩ؽبس٣ ُْٝ ١ؾْ ؽ ٍٞأُؼبٗ ٢اُظبٛشح ًٔب كؼَ ػجذ اُرشؽٖٔ اُغرِٔ ٢كرً ٢زبثرٚ
ؽوبئن اُزلغر٤ش ٓٝر٘ٓ ْٜرٖ فرشف ًرَ اٛزٔبٓر ٚاُر ٠اُزلغر٤ش اُظربٛشٝ ،١رؼرشك ُِزلغر٤ش ا٩ؽربس ١ثورذس ًٔرب كؼرَ
اُ٘٤غبثٞس ١كً ٢زبث ٚؿشائت اُوشإٓ ٝسؿبئت اُلشهبٕ.
اخزقش اُ٘٤غبثٞس ١رلغ٤شٛ ٙزا ٖٓ اُزلغ٤ش اٌُج٤ش ُِشاصٝ ١مْ اُ ٠رُي ثؼرل ٓرب عربء كر ٢اٌُؾربف ٝؿ٤رشٓ ٙرٖ
اُزلبع٤شٓٝ ،ب كزؼ هللا ػِ ٖٓ ٚ٤اُلُٔ ْٜؾٌٔخ ًزبث.ٚ
ًٔب إٔ أُئُق ثؼذ إٔ ٣لشؽ ٖٓ رلغ٤ش ا٣٥خ ٣زٌِْ ػٖ اُزؤٝ ،َ٣ٝاُزؤ َ٣ٝاُز٣ ١رزٌِْ ػ٘رٛ ٚر ٞػجربسح ػرٖ اُزلغر٤شاد
ا٩ؽبس٣خ ُ٣٦بد اُوشآٗ٤خ اُز٣ ٢لزؼ هللا ثٜب ػِ ٠ػو ٍٞأ َٛاُؾو٤وخ ٖٓ أُزقٞكخ(ٖ).

()1

ال سـ ر

طــو بــو محمــد س ـ ا بــن ابــد اهلل بــن يــونس بــن رنيــع ال سـ ر ولــد ن ـ

خوزسـ ان ســنة211طـ ـ و ــان حــد سمــة الحــونية ن ـ احـرد .لــه بـواا ن ـ
محمـد البلــد نـ

ــا

ونســب ا هليــه واــرع طــاا ال ــا

س ـ ر بــر

ــيراز ن ـ ب ـ د

اســير بعــض اآليــاح جمع ــا بــو ب ــر

ب اســير ال سـ ر  .ــونل نـ البحـرة ســنة283طــ /ونيــاح

ارايـان نبـا بنـا الزمـان ـمس الــدين حمـد بـن محمـد خل ـانر طبـع بــدار الدقانـةر لبنـانر حقيـ هحسـان ابــاس
.358-35/2
()2
()3

ال اسير والماسرون للاطب .282/2
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الوطلة الزاتع
األصل الشزعً للتفسٍز اإلشاري
سثٔب ٣غ ٍٞاُوبسة اٌُشٛ ْ٣رزا اُغرئاٍ ٛٝرٛ :ٞرَ ُِزلغر٤ش ا٩ؽربس ١أفرَ ؽرشػ٣ ٢ور ّٞػِ٤ر .ٚأٛ ٝر ٞأٓرش عر ّذ ثؼرذ
ظٜٞس أُزقٞكخ ٝرٞ٣ع هش٣وزْٜ؟ ُِٝغٞاة ػٖ ٛزا اُغئاٍ ٗو:ٍٞ
ُْ  ٌٖ٣اُزلغ٤ش ا٩ؽبس ١ثبٓ٧ش اُغذ٣ذ ك ٢اثشاص ٓؼبٗ ٢اُوشإٓ اٌُش ،ْ٣ثَ  ٞٛأٓرش ٓؼرشٝف ٓرٖ ُرذٕ ٗضُٝر ٚػِر٠
سعر ٍٞهللا فرِ ٠هللا ػِ٤رٝ ٚعررِْ ..أؽربس اُ٤ر ٚاُورشإٓٗٝ ،جرر ٚػِ٤ر ٚاُشعر ٍٞػِر ٢اُقرر٬ح ٝاُغرٝ ،ّ٬ػشكر ٚاُقررؾبثخ
سمٞإ هللا رؼبُ ٠ػِٝ ْٜ٤هبُٞا ث.ٚ
ٝرُي  ٕ٧هللا عجؾبٗٝ ٚرؼبُ ٠ؽ٤ش ٘٣ؼر ٢ػِرٌُ ٠لربس أٜٗرْ ٌ٣ ٫ربد٣ ٕٝلوٜر ٕٞؽرذ٣ضبً٣ٝ ،ؾنر ْٜػِر ٠اُزرذثش كر٢
آ٣بد اُوشإٓ اٌُش٣ ٫ ْ٣ش٣ذ ثزُي أٗ٣ ٫ ْٜلٗ ٕٜٞٔلظ اٌُ.ّ٬
أ ٝؽن ْٜػِ ٠ك ْٜظبٛش ٕ٧ ،ٙاُو ّٞػشة ٝاُوشإٓ ُْ ٣خشط ػٖ ُـز ْٜك٣ ْٜل ٕٜٞٔظبٛش ٫ٝ ٙؽي.
ٝاٗٔب أساد ثزُي أٗ٣ ٫ ْٜل ٕٜٞٔػٖ هللا ٓشاد ٖٓ ٙاُخطبةٝ ،ؽن ْٜػِ ٠إٔ ٣زذثشٝا كر ٢آ٣برر ٚؽزر٣ ٠ولرٞا ػِر٠
ٓوقٞد هللا ٓٝشادٝ ،ٙرُري ٛر ٞاُجربهٖ اُرز ١عِٜرُٝ ٙٞرْ ٣قرِٞا اُ٤ر ٚثؼورٝ .ُْٜٞأٓرب ر٘ج٤ر ٚاُشعر ٍٞفرِ ٠اُر ٚػِ٤رٚ
ٝعِْ،
كزُي ك ٢اُؾذ٣ش ػٖ سع ٍٞهللا فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ أٗ ٚهبٍ (ٌَُ آ٣خ ظٜش ٝثطرٌُٖٝ ،رَ ؽرشف ؽرذٌُٝ ،رَ ؽرذ
ٓطِغ) (ٔ).
ٝك ٢اُؾذ٣ش اُز ١عبء ٓشكٞػب ً اُ  ٠سع ٍٞهللا فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ أٗ ٚهبٍ( :اُوشإٓ رؾذ اُؼشػ ُٚ ،ظٜش ٝثطٖ
ُ٣ؾبط اُؼجبد) (ٕ).
كلٛ ٢ز ٖ٣اُؾذ٣ض ٖ٤رقش٣ؼ ثؤٕ اُوشإٓ ُ ٚظٜش ٝثطٖٓ ٌُٖٝ .ب  ٞٛاُظٜش ٓٝب  ٞٛاُجطٖ؟ اخزِرق اُؼِٔربء كر ٢ث٤ربٕ
رُي ،كو:َ٤
ظبٛشٛب أ ١ا٣٥خ ُلظٜبٝ .ثبهٜ٘ب :رؤِٜ٣ٝبٝ .ه َ٤أ٣نربً :إ اُوقرـ اُزر ٢هقرٜب هللا رؼربُ ٠ػرٖ آ٧رْ أُبمر٤خ ٓٝرب
ػبهج ْٜث ٚظبٛشٛب ا٩خجبس ث٬ٜى اٝ ،ٖ٤ُٝ٧ؽذ٣ش ؽذس ث ٚػرٖ هرٝ ّٞثبهٜ٘رب ٝػرع ا٥خرشٝ ٖ٣رؾرز٣ش ْٛإٔ ٣لؼِرٞا
ًلؼِ ،ْٜك٤ؾَ ثٓ ْٜضَ ٓب ؽَ ثٛ ٌُٖٝ .ْٜزا خبؿ ثبُوقـٝ ،اُؾذ٣ش ٣ؼْ ًَ آ٣خ ٓرٖ آ٣ربد اُورشإٓٝ .ؽٌر ٢هرً٫ٞ
صبُضبً ٞٛٝ :إٔ ظٜشٛب ٓب ظٜش ٖٓ ٓؼبٜٗ٤رب ٛ٧رَ اُؼِرْٝ ،ثطٜ٘رب ٓرب رنرٔ٘زٓ ٚرٖ ا٧عرشاس اُزر ٢اهِرغ هللا ػِٜ٤رب أٛرَ
اُؾوبئن.
ٛزا  ٞٛأؽٜش ٓب ه َ٤كٓ ٢ؼ٘ ٠اُظٜش ٝاُجطٖٝ ..أٓب ه ُٚٞك ٢اُؾذ٣ش ا ٌَُٝ :ٍٝ٧ؽشف ؽذ ٙكٔؼ٘ب ٙػِٓ ٠ب ه:َ٤
ٌَُ ؽشف ؽذ ،أ٘ٓ ١ز ٠ٜكٔ٤ب أساد هللا ٖٓ ٓؼ٘ب.ٙ
()1

خرجه الارياب

مرباة الماـا يح ـرل م ـ اة المحـابيح الـ بـن سـلطان محمـدر بـو الحسـن نـور الـدين

ا

الم ال رو ر النا ر دار الا رر بيروح ـ لبنان الطبعة اروللر 1422طـ ـ 2112م با

()2

خرجـه الــديلم

الاـردوس بمــردور الخطــا

ــا

الــديلم ال مــاان ر المحق ـ
1416طـ ـ 1986م با

العلم .316/1

ــيرويه بـن ـ ردار بــن ــيرويه بـن نناخســرور بــو ــجاع

الســعيد بــن بســيون زغلــوار النا ــر دار ال ـ

القاع  338/3ربم .4673
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العلميــة ـ بيــروحر الطبعــة ارولــلر

أ  ٌَُ ٝؽٌْ ٓوذاس ٖٓ اُضٞاة ٝاُؼوبةٝ .ا ٍٝ٧أظٜشٝ ،ه ٌَُٝ :ُٚٞؽذ ٓطِغٓ ،ؼ٘ب ٙػِ ٠أُشاد ثرٝ .ٚه٤رًَ :رَ ٓرب
٣غزؾو ٖٓ ٚاُضٞاة ٝاُؼوبة ٣طِغ ػِ ٚ٤ك ٢ا٥خشح ػ٘ذ أُغبصاح،
ٝا ٍٝ٧أظٜش أ٣نبًٝ .أٓب اُقؾبثخ كوذ ٗوَ ػ٘ ٖٓ ْٜا٧خجبس ٓب ٣ذٍ ػِ ٠أٗ ْٜػشكٞا اُزلغر٤ش ا٩ؽربسٝ ١هربُٞا ثر،ٚ
أٓب اُشٝا٣بد اُذاُخ ػِ ٠أٗ٣ ْٜؼشك ٕٞرُي كٜٔ٘ب:
خ٬فخ اُو ٍٞك ٢اُزلغ٤ش ا٩ؽبس ٞٛ :١رؤ َ٣ٝآ٣بد اُورشإٓ ثخر٬ف ٓرب ٣ظٜرش ٓ٘ر ٚه٤بعرب ً ػِر ٠اؽربساد خل٤رخ رظٜرش
٧سثبة اُغِٞىٛٝ .زا اُزلغ٤ش ُ ٚػذح ؽشٝه ارا اُزضّ أُلغش ثٜز ٙاُؾشٝه رٌ ٕٞأُؼبٗ ٢فؾ٤ؾخ.

23

الخاتوة
ثؼذ ٛز ٙاُٞهلبد ٓغ ثؾض٘ب ( ػِْ اُزلغر٤ش  ٝاُزشعٔرخ ٝاُزؤ٣ٝرَ ٝأُرٞإ اُزلغر٤ش كر ٢اُؼقرش اُؾرذ٣ش) ٛرب هرذ ٝفرَ
اُجؾش اُٜٗ ٠ب٣زٝ ،ٚثِؾ خبرٔٝ ،ٚهذ خِقذ دساعز ٢اُ: ٠
اٗٞ٣ ٚعذ اخز٬ف ث ٖ٤اُزلغ٤ش ٝاُزشعٔخ ٝاُزؤٝ َ٣ٝإٔ اُزلغ٤ش ك ٢اُؼقش اُؾذ٣ش أخز أُٞإ ٓٝغٔ٤بد ػذح ٜ٘ٓ ،رب
اُزلغ٤ش ثبُٔؤصٞس ٝاُزلغ٤ش ثبُشأٝ ١اُزلغ٤ش ا٩ؽبسٝ ، ١كٛ ٖٓ ُٕٞ ًَ ٢ز ٙاُٞ٧إ ٓئُلبد رجٞٗ ٖ٤ع ًَ رلغ٤ش ،
ٝرذسط اُزلغ٤ش ثؤٗٞاػ ٚاُز ٢رًشد ٣ذٍ ػِر ٠إٔ اُورشإٓ اٌُرشٛ ْ٣ر ٞاٌُزربة اُخربرْ ٝأٗر ٚفربُؼ ٌُرَ صٓربٕ ٌٓٝربٕ
ٝأٗٞٓ ٚاًت ُزطٞساد اُؾ٤بح ٜ٣ذ ١اُ٘بط اُ ٠اُطش٣ن أُغزو. ْ٤
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الوصادر والوزاجع
ٔ ـ اُوبٓٞط أُؾ٤و :اُل٤شٝص آثبد١
ٓٔ ـ دساعبد ك ٢ػِ ّٞاُوشإٓ اٌُش :ْ٣أ  .د .كٜذ ثٖ ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ عِٔ٤بٕ اُشٝع ،٢اُ٘بؽش :ؽوٞم اُطجغ
ٓؾلٞظخ ُِٔئُق اُطجؼخ اُضبٗ٤خ ػؾشح ٕٗٗٔٛـ ّٕٖٓٓ -
ٔٔ ـ ع٤ش أػ ّ٬اُ٘ج٬ء :ؽٔظ اُذ ٖ٣أث ٞػجذ هللا ٓؾٔذ ثٖ أؽٔرذ ثرٖ ػضٔربٕ هٔ٤ربص اُرزٛج ،٢اُ٘بؽرش :داس اُؾرذ٣ش ـ
اُوبٛشح اُطجؼخٕٛٔٗ7 :ـ ـ . ّٕٓٓٙ
ٕٔ ـ هجوبد اُلوٜبء أث ٞاعؾبم اثشا ْ٤ٛثٖ ػِ ٢اُؾر٤شاصٛ /١زثرٓ :ٚؾٔرذ ثرٖ ٌٓرشّ ثرٖ ٓ٘ظرٞس ،أُؾورن :اؽغربٕ
ػجبط ،اُ٘بؽش :داس اُشائذ اُؼشث ،٢ث٤شٝد ـ ُج٘بٕ ،اُطجؼخ ا. ّٔ97ٓ ،٠ُٝ٧
ٖٔ ـ اُطجوبد اٌُجرش :ٟأثر ٞػجرذ هللا ٓؾٔرذ ثرٖ عرؼذ ثرٖ ٓ٘٤رغ اُٜبؽرٔ ،٢اُجقرش ١اُجـرذاد ١أُؼرشٝف ثربثٖ عرؼذ،
أُؾون :ص٣بد ٓؾٔذ ٓ٘قٞس ،اُ٘بؽشٌٓ :زجخ اُؼِٝ ّٞاُؾٌْ ـ أُذ٘٣خ أُ٘ٞسح ،اُطجؼخ اُضبٗ٤خٛٔٗٓ4 ،ـ.
ٗٔ ـ هجوبد أُلغش ٖ٣اُؾبكع ؽٔظ اُذٓ ٖ٣ؾٔذ ثٖ ػِ ٢ثٖ أؽٔذ اُذٝد ١رؾو٤ن ػِٓ ٢ؾٔذ ػٔش اُطجؼرخ اُٝ٧ر٠
اُوبٛشحٛٔٗٔ4ـ.
٘ٔ ـ ًزبة اُنٞء آُ٬غ  َٛ٧اُوشٕ اُزبعرغ ؽرٔظ اُرذ ٖ٣أثر ٞاُخ٤رش ػجرذ اُرشؽٖٔ اُغرخب /١ٝاُ٘بؽرش٘ٓ :ؾرٞساد
ٌٓزجخ اُؾ٤بح ث٤شٝد .
 ٔٙـ اُِجبة ك ٢ػِ ّٞاٌُزبة :أث ٞؽلـ عشاط اُذ ٖ٣ػٔش ثٖ ػِ ٢ثرٖ ػربدٍ اُؾ٘جِر ٢اُذٓؾرو ٢اُ٘ؼٔربٗ ٢أُؾورن:
اُؾ٤خ ػبدٍ أؽٔذ ػجذ أُٞعرٞد ٝاُؾر٤خ ػِرٓ ٢ؾٔرذ ٓؼرٞك ،اُ٘بؽرش :داس اٌُزرت اُؼِٔ٤رخ – ث٤شٝدُ/ج٘ربٕ اُطجؼرخ
اٛٔٗٔ9 ،٠ُٝ٧ـ .ّٔ994 -
 ٔ7ـ أُؾشس اُٞع٤ض ك ٢رلغ٤ش اٌُزبة اُؼض٣ض :أثٓ ٞؾٔذ ػجذ اُؾن ثٖ ؿبُت ثٖ ػجرذ اُرشؽٖٔ ثرٖ رٔربّ ثرٖ ػط٤رخ
اٗ٧ذُغرر ٢أُؾرربسث ،٢أُؾوررن :ػجررذ اُغرر ّ٬ػجررذ اُؾرربك ،٢اُ٘بؽررش :داس اٌُزررت اُؼِٔ٤ررخ –ث٤ررشٝد ،اُطجؼررخ اُٝ٧رر٠
ٕٕٗٔٛـ .
 ٔ4ـ ٓقطِؾبد كً ٢زت اُؼوبئذٓ :ؾٔذ ثٖ اثشا ْ٤ٛثٖ أؽٔذ اُؾٔذ ،اُ٘بؽش :داس ثٖ خضٔ٣خ.
 ٔ9ـ ٓؼغْ أُئُل ٖ٤أُؼبفشٓ ،ٖ٣ؾٔذ خ٤ش سٓنبٕ ٞ٣عق ،هجغ ثٌٔزجخ أُِي كٜذ اُٞه٘٤خ ّٕ٘74./
ٕ ـ ا٩روبٕ ك ٢ػِ ّٞاُوشإٓ ،ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ أث ٢ثٌش ،ع ٍ٬اُذ ٖ٣اُغٞ٤ه ،٢أُؾونٓ :ؾٔذ أثر ٞاُلنرَ اثرشا،ْ٤ٛ
اُ٘بؽش :اُ٤ٜئخ أُقش٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة اُطجؼخٖٛٔ9ٗ :ـ ـ ٗ. ّٔ97
ٕٓ ـ أُؼغْ اُٞع٤و ،اثشآ ْ٤ٛقطلٓ ٠ؾٔذ اُ٘غبس أؽٔرذ اُض٣ربد ؽبٓرذ ػجرذ اُوربدس ،هجرغ ثرذاس اُرذػٞح ،رؾو٤رن:
ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ .
ٕٔ ـ ٓ٘ب َٛاُؼشكبٕ ك ٢ػِ ّٞاُوشإٓٓ :ؾٔذ ػجذ اُؼظ ْ٤اُضسهبٗ٢
ٕٕ ـ ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ أٗجبء أث٘بء اُضٓبٕ ؽٔظ اُذ ٖ٣أؽٔذ ثٖ ٓؾٔذ خٌِبٕ ،هجغ ثذاس اُضوبكخُ ،ج٘ربٕ ،رؾو٤رن اؽغربٕ
ػجبط .
ٖ ـ ا٧ػ :ّ٬خ٤ش اُذ ٖ٣ثٖ ٓؾٔٞد ثٖ ٓؾٔذ ثرٖ ػِر ٢ثرٖ كربسط ،اُضسًِر ٢اُذٓؾرو ،٢اُ٘بؽرش :داس اُؼِرْ ُِٔ٣٬ر،ٖ٤
اُطجؼخ اُخبٓغخ ػؾش – ٓب. ّٕٕٓٓ ٞ٣
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ٗ ـ اُجؾرش أُؾرر٤و كر ٢اُزلغرر٤ش :أثر ٞؽ٤رربٕ ٓؾٔرذ ثررٖ ٞ٣عرق ثررٖ ػِر ٢ثررٖ ٞ٣عرق ثررٖ ؽ٤ربٕ أصررش اُرذ ٖ٣اٗ٧ذُغرر،٢
أُؾون :فذهٓ ٢ؾٔذ عٔ ،َ٤اُ٘بؽش :داس اُلٌش ـ ثج٤شٝد اُطجؼخٕٛٔٗٓ :ـ.
٘ ـ اُجشٛبٕ ك ٢ػِر  ّٞاُورشإٓ :أثر ٞػجرذ هللا ثرذس اُرذٓ ٖ٣ؾٔرذ ثرٖ ػجرذ هللا ثرٖ ثٜربدس اُضسًؾر ٢أُؾورنٓ :ؾٔرذ أثرٞ
اُلنررَ اثررشا ،ْ٤ٛاُطجؼررخ اُٝ٧ررٖٛٔ7ٙ ،٠ررـ  ّٔ97٘ -اُ٘بؽررش :داس اؽ٤رربء اٌُزررت اُؼشث٤ررخ ػ٤غرر ٠اُجرربث ٢اُؾِجرر٢
ٝؽشًبئ.ٚ
 ٙـ رربط اُزرشاعْ كر ٢هجوربد اُؾ٘ل٤رخ ص٣رٖ اُرذ ٖ٣أثر ٞاُؼرذٍ هبعرْ ثرٖ هطِٞثورب اُغرٞد ٢ٗٝاُغٔربُ ٢اُؾ٘لر ٢أُؾورن:
ٓؾٔذ خ٤ش سٓنبٕ ٞ٣عق ،اُ٘بؽش :داس اُوِْ ،دٓؾن اُطجؼخ ا.٠ُٝ٧
 7ـ ربس٣خ ثـذاد ٝر :ُٚٞ٣أث ٞثٌش أؽٔذ ثٖ ػِ ٢ثٖ صبثذ ثٖ أؽٔذ ثٖ ٜٓذ ١اُخط٤ت اُجـرذاد ،١اُ٘بؽرش :داس اٌُزرت
اُؼِٔ٤خ ـ ث٤شٝد ،دساعخ ٝرؾو٤نٓ :قطل ٠ػجذ اُوبدس ػطب ،اُطجؼخ اٛٔٗٔ7 ،٠ُٝ٧ـ.
 4ـ اُزؼش٣لبد ُِغشعبٗ ٢ػِ ٢ثرٖ ٓؾٔرذ ثرٖ ػِر ،٢داس اٌُزربة اُؼشثر ،٢ث٤رشٝد ،اُطجؼرخ اُٝ٧ر ،٠عر٘خ ٘ٓٗٔٛرـ،
رؾو٤ن :اثشا ْ٤ٛا٣٩جبس.١
 9ـ اُزلغ٤ش ٝأُلغش :ٕٝاُذًزٞس ٓؾٔذ اُغ٤ذ ؽغ ٖ٤اُزٛج ،٢اُ٘بؽشٌٓ :زجخ ٛٝجخ ،اُوبٛشح ٔ ٔٔ-ٔٓ/ثذ ٕٝهجؼخ.
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