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 اإلْــداء

بت ًاىٌقاس ... إىل ٍِ عيَين اىعطاء بذًُ اّخظاس ... إىل ٍِ أمحو إىل ٍِ مييو اهلل باهلْ

امسو بنو افخخاس... أسجٌ ٍِ اهلل أُ ميذ يف عَشك ىرتٍ مثاساً قذ حاُ قطافيا بعذ طٌه 

 اّخظاس ًسخبقَ ميَاحل جنًٌ اىخذُ هبا اىًٌْ ًيف اىغذ ًإىل األبذ... ًاىذُ اىعضّض 

احلب ًإىل ٍعنَ احلناُ ًاىخفاِّ.. . إىل ٍِ ماُ إىل ٍالمِ يف احلْاة ... إىل ٍعنَ 

 دعاؤىا سش  جناحِ ًحناهنا بيسٌ جشاحِ إىل أغيَ احلباّب.... أٍِ احلبْبت

إىل ٍِ عشفج ٍعو  ٍعنَ احلْاة...إىل سًح  صًجِ اىطاىشة... سمحو اهلل ًجعيو يف 

إىل ىزه اىيحظت، عيْني؛ إر ماُ املساّذ ًاملعني يل يف إجناص ٍشحيت املاجسخري ًاىٌصٌه 

حْث ماُ سمحو اهلل صاحب سساىت ًمهّت عاىْت جتيّج يف حشجْعِ ًاألخز بْذُ حنٌ 

 إجناص ىزا اىعَو

 إىل أخٌحِ ًأخٌاحِ ًسفاق دسبِ ... فحْاحِ ال حساًٍ شِء ٍِ دًّنٌ...

 إىل سنذُ يف احلْاة.... أحبائِ أبنائِ ًبناحِ اىغاىْاث

 إمتاً ىزا اىبحث املخٌاضع . إىل مو ٍِ قذً  يل  ّذ املساعذة يف

 

 اىباحثت: عائشت أبٌ طري
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 شكز ٔتمدٚز

بإتماـ ىذا العمؿ المتكاضع مػع رجػائي أف يتقبمو  عمي   اهلل مكالم كخالقي الذم مف   أشكر

  .مني كيجعمو خالصان لكجيو الكريـ

)سكرة  َّجغ مع جع مظ حط مضُّٱ: انطبلقا مف قكلو تعالى

يمانا بفضؿ االع، ك (152البقرة: فإني  ؛تراؼ بالجميؿ كتقديـ الشكر كاالمتنػاف ألصحاب المعركؼا 

 :كأخص بالذكر ،أتقدـ بالشكر الجزيؿ كالثناء العظيـ لكؿ مف ساعد في إنجػاح ىػذه الرسالة

عمى قبكلو اإلشراؼ عمػى ىذا  -حفظو اهلل- "الدكتكر غساف ىرماس"أستاذم كمشرفي الفاضؿ 

رشاد ساعد  يكعمى ما منحن ،كلىالبحث كمتابعتو لو منذ الخطكات األ مف صدر كاسع كنصح كا 

  . أف يجزيو عني خير الجزاءهللعمى إخراج ىذا العمؿ بيذه الصكرة. أسأؿ ا

الدكتكر عطية األطرش كالدكتكر  إلى عضكٌم المناقشة بخالص الشكركما كأتقدـ 

ثرائإسماعيؿ نكاىضة  و بالنصائح حفظيما اهلل عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذا البحث كا 

كاهلل أسأؿ أف يجزؿ ليـ الثكاب كيجعؿ  ،كالتكجييػات التػي تػساعد فػي إخراجو بأفضؿ صكرة

 .عمميػـ ىػذا فػي ميػزاف حسناتيـ

حتى  صعبان  التي شقت طريقان  لجامعتي "جامعة الخميؿ"كما كأتقدـ بالعرفاف كالتقدير 

دارييفكصمت إلى ىذه المكانة العالية بيف أصرحة العمـ العالم  .ية رئاسة كعمادة كأساتذة كا 

بأقساميا عميدان كأساتذةن كمدرسيف الذيف كاف ليـ  الدراسات العمياكشكرم مكصكؿ لكمية 

  .الماجستير ةفضؿ التدريس في مرحم
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كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ ألفراد عائمتي جميعا عمى تشجيعيـ كمساعدتيـ لي حتػى 

 .أتممت بحثي ىذا

ككذلؾ زميبلتي في دراسة  ،زيؿ إدارة مدرستي كزميبلتي في العمؿكال أنسى شكرم الج

 ،أك بتقديـ خدمة ميما كانت ،ككؿ مف أعاف عمى إنجاح ىذا البحث بإسداء معركؼ ،الماجستير

  .أك بدعاء لي في ظير الغيب، فجزل اهلل الجميع عني خير الجزاء

رفت سعدة( التي تعبت كال أنسى أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى صديقتي المخمصة )مي
ككٌدت في طباعة ىذه الرسالة كتعديميا كتنسيقيا بصدر رحب كبأكمؿ كجو، فجزاىا اهلل عني كؿ 

 خير.

آمؿ مف اهلل أف أككف قد كفقت في إعداد ىذا البحػث بالطريقػة التػي تنفػع اإلسبلـ  كختامان 

 .-تعالى– اهلل اكأف أناؿ رض ،كتخدـ الدارسيف ،كالمسمميف

 هلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كأصحابو أجمعيف كالحمد هلل رب العالميفكصمى ا























ث  
 

 

 فٓزس ادلٕضٕػاخ
 انصفحح ادلٕضٕع

 
 أ اإلىداء

 ب شكر كتقدير
 ث فيرس المكضكعات

 خ دراسة بالمغة العربيةممخص ال
 ذ ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية

 ز مقدمة
 1 دلأثٕر ٔانتؼزٚف تضٕرتٙ )ق ٔانذارٚاخ(َثذج ػٍ انتفضري اانفصم اٞٔل: 

 2 معناه وأنواعو وأىميتو، المبحث األول7 التفسير المأثور 

 3  المطمب األكؿ: معنى التفسير المأثكر -
 7 المأثكر كأىميتوب: أنكاع التفسير الثانيالمطمب  -
 13 (المبحث الثاني7 التعريف بسورتي )ق والذاريات 
 14 كرة "ؽ"التعريؼ بسالمطمب األكؿ:  -
 16 مقاصد سكرة "ؽ"المطمب الثاني:  -
 20 التعريؼ بسكرة "الذاريات"المطمب الثالث:  -
 22 مقاصد سكرة "الذاريات"المطمب الرابع:  -

 25 انتفضري ادلأثٕر نضٕرج "ق"انفصم انثاَٙ: 

 26 المبحث األول7 إنكار المشركين البعث والرد عمييم 
 26 ( لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا11-1مناسبة )اآليات:المطمب األكؿ:  -
 28 (11-1التفسير المأثكر )لآليات:المطمب الثاني:  -
 37 المبحث الثاني7 التذكير بحال المكذبين األولين 
 37 ( لما قبميا كالمعنى العاـ ليا15-12مناسبة )اآليات: :المطمب األكؿ -
 39 (15-12التفسير المأثكر )لآليات:المطمب الثاني:  -
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 42 والوحمبحث الثالث7 تقرير خمق اإلنسان والعمم بأال 
 42 ( لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا22-16مناسبة )اآليات: المطمب األكؿ:  -
 44 (22-16التفسير المأثكر )لآليات:المطمب الثاني:  -
 50 المبحث الرابع7 الحوار بين الكافر وقرينو الشيطان يوم القيامة 
 50 ( لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا30-23اآليات:مناسبة )المطمب األكؿ:  -
 52 (30-23التفسير المأثكر )لآليات:المطمب الثاني:  -
 58 المبحث الخامس7 حال المتقين وجزاؤىم وأوصافيم 
 58 ا( لما قبميا كالمعنى العاـ لي35-31مناسبة )اآليات:المطمب األكؿ:  -
 60 (35-31التفسير المأثكر )لآليات:المطمب الثاني:  -
  صمى –المبحث السادس7 تيديد منكري البعث واثباتو ليم مرة أخرى وأوامر لمرسول

 -اهلل عميو وسمم
63 

 63 ( لما قبميا كالمعنى العاـ لو45-36المطمب األكؿ: مناسبة )اآليات: -
 66 (45-36المطمب الثاني: التفسير المأثكر )لآليات: -

 72 ذارٚاخ"انفصم انثانث: انتفضري ادلأثٕر نضٕرج "ان
 

 73 المبحث األول7 القسم عمى وقوع البعث 
 73 ا( لما قبميا كالمعنى العاـ لي14-1مناسبة )اآليات:المطمب األكؿ:  -
 75 (14-1التفسير المأثكر )لآليات:المطمب الثاني:  -
 80 المتقين وأوصافيم جزاء7 نيالمبحث الثا 
 80 اكالمعنى العاـ لي( لما قبميا، 23-15مناسبة )اآليات:المطمب األكؿ:  -
 82 (23-15التفسير المأثكر )لآليات:المطمب الثاني:  -
 7 قصة ضيف إبراىيم عميو السالم وميمتيم في إىالك قوم لوطلثالثالمبحث ا-  

 عميو السالم
86 

 86 ( لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا37-24مناسبة )اآليات:المطمب األكؿ:  -
 89 (37-24ر )لآليات:التفسير المأثك المطمب الثاني:  -
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 95 (46-38التفسير المأثكر )لآليات:المطمب الثاني:  -
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 99 7 إثبات وحدانية اهلل وعظيم قدرتولخامسالمبحث ا 
 99 ( لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا51-47)اآليات: مناسبةالمطمب األكؿ:  -
 100 (51-47التفسير المأثكر )لآليات:المطمب الثاني:  -
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 105 (60-52التفسير المأثكر )لآليات:ني: المطمب الثا -

 109 الخاتمة
 111 الفيارس العممية

 112 فيرس اآليات القرآنية
 114 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ
 115 فيرس المصادر كالمراجع
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 ممخص البحث
كر، ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة تفسير سكرتي "ؽ" ك "الذاريات" مف حيث التفسير المأث 

كالكحدة المكضكعية فييما، كذلؾ مف خبلؿ التنقيب في بطكف الكتب عف جيكد جيابذة التفسير 

ٌؿ التركيز في باب التفسير بالمأثكر عمى تفسيرم    يفاإلمام كأئمتو كعممائو الكراـ، كقد كاف جي

ة المفسرً  يات المأثكرةاعمى جمع الرك  الشتماليما؛ كذلؾ -رحميما اهلل تعالى–الطبرم، كالسيكطي 

بكتب التفسير  استعنتي آليات سكرتي "ؽ" ك"الذاريات". أما فيما يتعمؽ بالكحدة المكضكعية فقد 

 ، كخاتمة.ثبلثة فصكؿ كقد اشتمؿ ىذا البحث عمى مقدمة، المكضكعي لمقرآف الكريـ،

بينت في المقدمة عنكاف البحث، كأسباب اختياره، كأىدافو، كأىميتو، كالدراسات السابقة  

 ، كمنيجو، كمحتكاه.لو

كذكرتي في الفصؿ األكؿ: نبذة عف التفسير المأثكر، كالتعريؼ بسكرتي )ؽ كالذاريات(،  

كجعمتو في مبحثيف: المبحث األكؿ: نبذة عف التفسير المأثكر معناه كأنكاعو كأىميتو، كالمبحث 

ف، كمقاصد كؿ الثاني: التعريؼ بسكرتي "ؽ" ك"الذاريات" تضمف الحديث عف التعريؼ بالسكرتي

 سكرة.

مباحث:  المأثكر لسكرة )ؽ(، كجاء في ستة كأما الفصؿ الثاني فتحدثت فيو عف التفسير

المبحث األكؿ: إنكار المشركيف البعث كالردُّ عمييـ، كالمبحث الثاني: التذكير المبحث األكؿ 

كالمبحث الرابع:  كالو،لث: تقرير خمؽ اإلنساف كالعمـ بأحبحاؿ المكذبيف األكليف، كالمبحث الثا

س: حاؿ المتقيف كجزاؤىـ الحكار بيف الكافر كقرينو الشيطاف يكـ القيامة، كالمبحث الخام
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 صمى– لمرسكؿ كأكامر أخرل مرة ليـ كاثباتو البعث منكرم تيديد: السادس المبحثك كأكصافيـ،

 . -كسمـ عميو اهلل

 ة )الذاريات(، كجاء في ستةر لسكر كأما في الفصؿ الثالث فتحدثت فيو عف التفسير المأثك 

القسـ عمى كقكع البعث، كالمبحث الثاني: جزاء المتقيف كأكصافيـ،  ؿ:المبحث األكٌ مباحث: 

عميو – كميمتيـ في إىبلؾ قكـ لكط -عميو السبلـ– كالمبحث الثالث: قصة ضيؼ إبراىيـ

إثبات كحدانية ، كالمبحث الرابع: قصص أنبياء آخريف مع أقكاميـ، كالمبحث الخامس: -السبلـ

صمى اهلل عميو –تيديد المشركيف بالعذاب لتكذيب النبي اهلل كعظيـ قدرتو، كالمبحث السادس: 

 .-كسمـ

ـٌ ذكرت المراجع التي  كفي خاتمة البحث عرضت أىـ النتائج التي تكٌصمت إلييا، ث

 اعتمدت عمييا في إعداد ىذا البحث.
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Abstract 

This research aims at investigating the interpretation of the two 

Surahs: (Qaf) and (Al-Thariyat) in terms of Tafsir Bil-Mathur (Inter-

textual interpretation) and the objective unity. The examination of this 

interpretation is carried out by researching great books prepared by 

esteemed scholars and Imams of the interpretation of the Quran. In terms 

of Tafsir Bil-Mathur, the research focused intensively on Imam al-Tabari 

and Al-Sayouti, May their souls rest in peace, whose books included all 

inter-textual narrations that interpret the two Surahs: (Qaf) and (Al-

Thariyat). As for the objective unity, the researcher relied on the 

objective interpretations of the Holy Quran. The research consists of an 

introduction, three chapters, and a conclusion.    

The Introduction included the title of the research, reasons, 

objectives, significance, previous studies, methodology, and contents.  

As for Chapter One, it included an overview of Tafsir Bil-Mathur 

and the two Surahs: (Qaf) and (Al-Thariyat). The Chapter included two 

sections; the first included an overview of Tafsir Bil-Mathur, definition, 

types, and significance. Additionally, the second section included an 

overview of the two Surahs: (Qaf) and (Al-Thariyat, and the purposes of 

each Surah. 

The Second Chapter I talked about  Tafsir Bil-Mathur for Surah 

(Qaf) . It included (6) sections: the first talked about infidels’ denial of 

resurrection and a response to them, while the second section discussed a 

reminder of the first rejecters, and the third section included a report on 

the creation of the man and their words. As for the fourth section, it 

included a dialogue between the infidel and evil companion on the Day of 



ر  
 

 

Resurrection, the fifth section talked about the status of righteous, their 

rewards and qualities, while the sixth section talked about threatening 

polytheists of torture because of their denial of the prophet, peace be 

upon him. 

 The Third Chapter I talked about Tafsir Bil-Mathur for Surah (Al-

Thariya ). It included (6) sections: the first talked about section on the 

occurrence of the resurrection, while the second section talked about the 

status of righteous, their rewards and qualities, and the third section 

talked about the story of the guest of Abraham, peace be upon them, and 

their mission to destroy the people of Lot, the forth section included 

stories of other prophets with their people, the fifth section talked about 

the proof of the Oneness of God and His great power, while the sixth 

section talked about threatening polytheists of torture because of their 

denial of the prophet, peace be upon him. 

       In conclusion, the research presented key results, then the main 

references that are used during the preparation of this research. 
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 مقدمة
آلو الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث رحمةن لمعالميف، عميو كعمى  

 كصحبو الطيبيف الطاىريف أفضؿي الصبلة كأتـ التسميـ، كبعد:

يقاظنا ليـ مف دياجير   فإف القرآف الكريـ ىك كتاب اهلل تعالى، أنزلو ىدايةن لمبشرية، كا 

كمف جكر األدياف إلى الظبلـ، كانتشاالن ليـ مف ظممات الكفر كالجيالة إلى نكر اليداية كالعمـ، 

 ة الطكاغيت إلى عبكدية اهلل الكاحد القيار دكف سكاه.عدؿ اإلسبلـ، كمف عبكدي

في أكثر مف مكضع عمى تدبر القرآف الكريـ، كالبحث  -سبحانو كتعالى–كلقد حٌث اهلل  

 مب زبٱُّفي معانيو، كالغكص في أعماقو لمكشؼ عمى آالئو المكنكنة، قاؿ تعالى: 

 (.82)النساء: َّمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب

دع التفسير ما كاف تفسيرنا لمقرآف بالقرآف، ثـ تفسير القرآف بقكؿ النبي كيمكف القكؿ أف أب 

، غير -رضكاف اهلل عمييـ–كسنتو، ثـ بتفسير ككبلـ الصحابة كالتابعيف  -صمى اهلل عميو كسمـ–

التفسير لـ يتكقؼ عند حدٍّ معيف كال زمف محدد، بؿ استمر، كاتضح، كاٌتسع بتكٌسع كاٌتساع  أف  

كـ كاألفياـ، حيث انكىب  المفسركف العظماء، كالعمماء األفذاذ عمى مر  العصكر كاٌتضاح العم

دراسةن، كتفسيرنا، كفيمنا، كتحميبلن في شتى المكاضيع كالفنكف  -تعالى–كاألزمنة، عمى كتاب اهلل 

 التي تشعب إلييا عمـ التفسير.

ىذا العمـ، ال بد مف كفي ىذا المقاـ، كعند كؿ مقاـ يسمك اإلنساف بنفسو بالحديث عف  

 عفجامع البياف )التنكيو إلى مكانة إماـ المفسريف كشيخيـ ابف جرير الطبرم في تفسيره المسمى 
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، حيث اعتمدت ىذا المرجع كمرجع أساس في ىذا البحث المتكاضع، إضافة (تأكيؿ آم القرآف

 .(التفسير بالمأثكر بالدر  المنثكر في)إلى تفسير الشيخ المفس ر اإلماـً السيكطي المكسكـ 

ىذا باإلضافة إلى البحث عف الكحدة المكضكعية في السكرتيف الكريمتيف كىك نكع مف  

أنكاع التفسير المكضكعي قٌمما يجده القارئ في كتب التفسير؛ لذلؾ اجتيدت قدر ما يسر اهلل لي 

 أف أظير الكحدة المكضكعية في كؿ سكرة بناءن عمى فيمي لممكضكع.

، باإلضافة فمكضكع بحث  ي التفسير المأثكر في سكرتي "ؽ" ك"الذاريات" دراسةن كتحميبلن

إلى دراسة جكانب الكحدة المكضكعية بيف كؿ مجمكعة مف آيات السكرتيف الكريمتيف، كالكحدة 

 المكضكعية لكؿ سكرة بشكؿ متكامؿ، كالتناسب في كؿ سكرة عمى حدة.

 أصثاب اختٛار ادلٕضٕع:

ضكع التفسير المأثكر لسكرتي )ؽ كالذاريات( كالكحدة المكضكعية إف اختيار الباحثة مك  

دراسةن كتحميبلن لـ يكف كليد المصادفة كدكف سابؽ تفكير، إنما اختارت الباحثة ىذه الدراسة لعدة 

 أمكر منيا:

 بالمأثكر سكرتي )ؽ كالذاريات( تفسير تجمع سابقة دراسة عمى الباحثة كقكؼ عدـل .1

 منيا ليستفيد كعبر دركس مف السكرتيف في كلما. -يكطيكالس الطبرم- لئلماميف

الذم تفشت فيو الغفمة عف  -عصر المادية الطاغية–العصر  ىذا في المسممكف

 اآلخرة كالبعث. 

 ة نقد الركايات كاالخبار.في اكتساب ميار الرغبة  .2
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 فم تنقيتو في كالرغبة ،-بالمأثكر التفسير–التفسير  أنكاع مف النكع بيذا االىتماـ .3

 . الدخيمة الركايات

 كأحسنيا، بأرجحيا لمخركج سكرتي )ؽ كالذاريات( في المأثكرة األقكاؿ بيف المقارنة .4

 مما التفسير في األقدـ الفترة يمثؿ الذم( ق310:ت) الطبرم اإلماميف عند خاصة

 .     الركاية بكثرة عيًرؼ الذم( ق911:ت) السيكطي كاإلماـ إلينا، كصؿ

 أًْٛح انثحث:

 أىمية البحث في األمكر اآلتية:تنبع 

إف في ىذا البحث بيانان لما صح مف التفسير المأثكر في سكرتي )ؽ كالذاريات( مما  .1

 لـ يصح.

إف ىذا البحث يسيؿ عمى الباحثيف في التفسير الكقكؼ عمى ما كرد مف التفسير  .2

ما في المأثكر في سكرتي )ؽ كالذاريات(، فيك يجمع ما تفرؽ مف التفسير المأثكر فيي

 مؤٌلؼ كاحد.

 سكرتي )ؽ كالذاريات(. في المأثكر بالتفسير اإلسبلمية المكتبة إثراء .3

 قد يككف ىذا البحث مقدمة لمجمكعة أبحاث أخرل مشابية تخدـ القرآف الكريـ. .4

 أْداف انثحث:

 يمكف أف تتمخص أىداؼ البحث في األمكر التالية:

 عناه كأنكاعو كأىميتو.تكضيح المقصكد بالتفسير المأثكر مف خبلؿ بياف م .1
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 التعريؼ بسكرتي )ؽ كالذاريات( مف خبلؿ بياف سبب النزكؿ كفضؿ كؿ منيما. .2

 بياف الكحدة المكضكعية في كمتا السكرتيف. .3

 بياف ما صح مف التفسير المأثكر مما لـ يصح في السكرتيف. .4

 حدٔد انثحث:

عند اإلماميف  اريات(يقتصر البحث في ىذه الدراسة لمتفسير المأثكر عمى سكرتي )ؽ كالذ

 ، كال يتجاكزىما إلى غيرىما إال حيث لـز األمر.-الطبرم كالسيكطي–

 اندراصاخ انضاتمح:

بعد البحث عف الدراسات التي كتبت في ىذا المكضكع لـ أجد أم رسالة عممية تحمؿ 

. غير أف ىذا االسـ )التفسير بالمأثكر لسكرتي ؽ كالذاريات كالكحدة المكضكعية دراسةن كتحميبلن(

بعض الباحثيف كتب تحت ىذا المسمى لكف لسكر أخرل غير سكرتي "ؽ" ك"الذاريات" مثؿ رسالة 

ماجستير بعنكاف "سكرة )ص( التفسير بالمأثكر كالكحدة المكضكعية ليا دراسةن كتحميبلن" لمباحثة 

 ـ.2017عبمة سامي اقنيبي، كالمنشكرة في كمية الدراسات العميا في جامعة الخميؿ عاـ 

أما فيما يتعمؽ بالتفسير المأثكر عمى كجوو عاـ فيك مكجكد في كثير مف كتب التفسير، 

رحميـ اهلل –بؿ أفرد لو بعض العمماء كتب متخصصة أمثاؿ الطبرم كالسيكطي كابف كثير 

 . -جميعان 
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 يُٓج انثحث:

كاالستنباطي  في ىذا البحث عمى المنيج الكصفي باالستفادة مف المنيجيف االستقرائي اعتمدتي 

 كفؽ الخطكات التالية:

 الرجكع إلى أميات الكتب لجمع المادة العممية. .1

 تكثيؽ اآليات القرآنية كبياف اسـ السكرة كرقـ اآلية. .2

 الرجكع إلى المعاجـ المغكية لبياف معاني المصطمحات كاأللفاظ الغريبة. .3

 تخريج األحاديث النبكية مف مصادرىا الرئيسة في كتب السنة. .4

 ط المكضكعي بيف آيات سكرتي )ؽ كالذاريات(.الرب .5

ا محددة مف بيف النسخ لتفسيرم الطبرم كالسيكطي .6 جامع البياف ) ؛اختارت الباحثة نيسخن

 القاىرة، -يد، دار الحديثعف تأكيؿ آم القرآف، تحقيؽ: إسبلـ منصكر عبد الحم

 بف عبد المحسف المنثكر في التفسير بالمأثكر، تحقيؽ: د. عبد اهلل رُّ )الدٌ (، كـ2010

 -التركي بالتعاكف مع مركز ىجر لمبحكث كالدراسات العربية كاإلسبلمية، دار ىجر 

 .(ـ2003 القاىرة

عمى ركايات  -إسبلـ منصكر كعبداهلل التركي–حكـ المحققٍيًف أعبله  اعتمدت الباحثة .7

التركي  الكتابيف، كأما اآلثار الكثيرة التي لـ يحكـ عمى درجة صحتيا المحقؽ عبداهلل

 فإف الباحث يعتمد عمى أحكاـ محدثيف كمحققيف آخريف عمييا.    

ًذكر قكؿ اإلماـ الطبرم بدايةن إذا اقتضت الحاجة لذلؾ؛ كاإلشارة لكجكد اختبلؼ بيف  .8

أقكاؿ المفسريف، أك تعدد األقكاؿ في مسألة ما. ثـ سرد ما جاء عنده مف المأثكر؛ فإف 

كلك كانت ضعيفةن مع النص عمى ذلؾ كالتنبيو – ةثأكرد ركاية ن كاحدة ذكرىا الباح
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. أما إذا أكرد عدة -عميو؛ لعدـ كجكد غيرىا، كلمقارنتيا بما جاء عند اإلماـ السيكطي

ركايات في المسألة نفسيا فإف الباحث يذكر أقكاىا كأحسنيا، اعتمادنا عمى حكـ محقؽ 

 الكتاب.

د عند اإلماـ الطبرم، كاالكتفاء بحكـ ًذكر ما جاء عند اإلماـ السيكطي مكافقنا لما كر  .9

محقؽ تفسيره )إسبلـ منصكر( عمى درجة صحة الركاية التي أكردىا اإلماـ الطبرم؛ 

 كذلؾ لركايتو الركاية بسنده. 

ذكر ما انفرد بو اإلماـ السيكطي عف اإلماـ الطبرم مف ركايات مأثكرة، كعزكىا إلى   .10

–كفي حاؿ كركد عدة ركايات عنده  مصادرىا األصيمة، كالحكـ عمى درجة صحتيا.

ف لـ يتكفر إال  -اإلماـ السيكطي في مسألة كاحدة يذكر الباحث أصح ما كقؼ عميو، كا 

الضعيفة أكردىا كأشار إلى ضعفيا. أما الركايات التي لـ تيعزى إلى مصادرىا كلـ ييحكـ 

و، كتفسير عمى درجة صحتيا؛ فيفيـ ضمننا أنيا مف الكتب المفقكدة كتفسير ابف مردكي

 عبد بف حميد )عبد بف حميد لو مسند، كىك مطبكع(.

إدراج قكؿ اإلماـ الطبرم إفادةن منو، كاستئناسنا بو، حاؿ انعداـ تكفر الركايات المأثكرة   .11

 عنده كعند اإلماـ السيكطي؛ الحتماؿ أف يككف قد فيميا مف الركايات التي لـ يذكرىا.

 عند المحققيف، كاإلشارة إلى ذلؾ االختبلؼ.  ذكر الركايات المختمؼ في درجة صحتيا  .12

براز االختبلؼ فييا، تبعد ذكر حكـ المحدثيف كالمحققيف عمى    .13  ةمجأ الباحثالركايات كا 

إلى طرح الضعيؼ كالتمسؾ بالصحيح؛ إلبرازه لحؿ التعارض، فإف تساكت الركايات في 

ال فإف  الصحة  ة أك شاىد أك غيره.لقرينيككف الترجيح بينيا حاكؿ الجمع بينيا، كا 



ظ  
 

 

المقارنة بيف األقكاؿ المأثكرة عف السمؼ في التفسير، كمحاكلة الخركج بأحسنيا كتجنب   .14

 الشاذ منيا.

 انثحث: ٕٖحمت

 فصكؿ، كخاتمة. ، كثبلثةقسمت البحث إلى: مقدمة

 : فذكرت فييا أسباب اختيارم لممكضكع، كأىميتو، كأىدافو، كمنيجي فيو.المقدمةأما 

فذكرت فيو نبذة عف التفسير المأثكر كالتعريؼ بسكرتي )ؽ كالذاريات(، األول7  الفصل كأما

 كجعمتو في مبحثيف:

 المبحث األكؿ: التفسير بالمأثكر، معناه، كأنكاعو كأىميتو.

 المبحث الثاني: التعريؼ بسكرتي )ؽ كالذاريات(.

 ث:مباح ستةالتفسير المأثكر لسكرة )ؽ(، كجعمتو في الفصل الثاني7  كأما

 المبحث األكؿ: إنكار المشركيف البعث كالرد عمييـ.

 المبحث الثاني: التذكير بحاؿ المكذبيف األكليف.

 كالو.لث: تقرير خمؽ اإلنساف كالعمـ بأحلمبحث الثاا

 المبحث الرابع: الحكار بيف الكافر كقرينو الشيطاف يـك القيامة.

 المبحث الخامس: حاؿ المتقيف كجزاؤىـ كأكصافيـ.

صمى اهلل عميو –حث السادس: تيديد منكرم البعث كاثباتو مرة أخرل كأكامر لمرسكؿ المب

 -كسمـ
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 مباحث: لسكرة )الذاريات(، كجعمتو في ستةالتفسير المأثكر الفصل الثالث7  كأما

 .القسـ عمى كقكع البعثالمبحث األكؿ: 

 .ي: جزاء المتقيف كأكصافيـالمبحث الثان

 ىيـ عميو السبلـ كميمتيـ في إىبلؾ قـك لكط.قصة ضيؼ إبراث: المبحث الثال

 : قصص أنبياء آخريف مع أقكاميـ.المبحث الرابع

 : إثبات كحدانية اهلل كعظيـ قدرتو.الخامس المبحث

 .-صمى اهلل عميو كسمـ-: تيديد المشركيف بالعذاب لتكذيب النبيالسادسالمبحث 

 رت الفيارس،ذك ثـ، أىـ نتائج الدراسة، كتكصياتيا تعرض خاتمة الرسالةكفي 

 عمييا في إعداد ىذه الرسالة. تالمصادر التي اعتمدك 
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 انفصم اٞٔل

 ٔانتؼزٚف تضٕرتٙ )ق ٔانذارٚاخ(ر، َثذج ػٍ انتفضري ادلأثٕ

 

ػن:ثاطبحوسغهػ

 ططظاهػوأظوارهػوأعطغته:ػاضطبحثػاألول:ػاضتفدغرػباضطأثور 
 )ػاضطبحثػاضثاظي:ػاضتطرغفػبدورتيػ)قػواضذارغات
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 ٔأًْٛتّ ،إَٔاػّ، ؼُاِ: يتادلأثٕر انتفضري ادلثحث اٞٔل:

 تمييد7

ـي تفسيرً   يتصؿ بو  ؛ ذلؾ لماكأرفعيا منزلةن  ،كأجميا ،القرآف الكريـ مف أشرؼ العمكـ عم

–، كمف ىنا كاف بياف كبلـ اهلل أجٌؿ الكتب، كأعظميا منزلة عمى اإلطبلؽ -تعالى–بكتاب اهلل 

كالغكص في مكنكناتو مف أشرؼ العمكـ كأجميا،  ،كتدارسو ،فسيرهكت ،كاإلقباؿ عميو ،-تعالى

يـ مىٍف تكنالمسمميف عمى اختبلؼ أزمنتيـ كأمحتى قياـ الساعة، فتجد ًمفى  نفدي فالتفسير عمـ ال يى 

كمف ىنا تشعب  ، كاالستزادة مف عمكمو.كاستخراج معانيو ،كانكب عمى تحميمو ،أقبؿ عمى دراستو

سو إلى طرائؽ شتى، ييبلحظ منيا التفاسير القديمة: ر كتدا ،الكريـ قرآفالمسممكف في تفسير ال

جيت لو مف التفسير اتٌ  كىك لكف خاٌص  كالتفسير بالمأثكر، كالحديثة: كالتفسير المكضكعيٌ 

ب أنكاع التفاسير بيف الماضي الدراسات كالبحكث القرآنية المعاصرة. كعمى الرغـ مف تشعٌ 

 الرجكع لمتفسير بالمأثكر فبل غنى عنو في أم عصر مف العصكر. مف كالحاضر إال أنو ال بد  

ا، لذلؾ سأتحدٌ   ث في ىذا المبحث عف التفسير بالمأثكر مف حيث المعنى لغةن كاصبلحن

 تو.كمف حيث أنكاعو، كأىميٌ 
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 :ادلأثٕر ادلطهة اٞٔل: يؼىن انتفضري

 7واصطالًحا لغةً  التفسيرمعنى  المسألة األولى7

كفىس رىهي  ،افىٍسرن  ،كتىٍفسيريه بالضـ ،فًسريه بالكىسرالشيءى يى  فىسىرى  ،الفىٍسري البياف :(رى سى )فى  سير لغًة7أواًل7 التف

 .(1)(33)الفرقاف: َّمم خم ُّ :قكلو عز كجؿ، كمنو أىبانو

كاٍستىٍفسىٍرتيو كذا  ،كالت ٍفسير كىشؼ الميراد عف المفظ الميٍشكؿ ،الفىٍسري كشؼ الميغىٌطىكأصؿ 

التٍأكيؿ رٌد أىحد أف  كقاؿ بعضيـ ،معنى كاحدليما الت ٍفسيري كالتٍأكيؿ ك  ،(2)أىلتو أىف ييفىس ره ليس :أىم

 .(3)المحتمميف إلى ما يطابؽ الظاىر

 :ىرماقاؿ الجك  . حيثككذلؾ الت ٍفًسرةي  ،نظر الطبيب إلى الماء كذلؾ: الفىٍسرمف معاني ك 

بو عمى المرض كينظر فيو األطباء يستدلكف بمكنو عمى عمة  البكؿ الذم ييٍستىدىؿُّ  :كقيؿ الت ٍفًسرةي "

تيو ،العميؿ  .(4)"كىك اسـ كالت ٍنًييىًة ككؿ شيء يعرؼ بو تفسير الشيء كمعناه فيك تىٍفًسرى

 يل ىل مل خلُّٱ: -تعالى–كمحكر مادتو ىك الكشؼ كاإليضاح، كمنو قكلو 

رت اؿ: فسٌ فالفسر اإلبانة ككشؼ المغطى، يق، (33)الفرقاف:ٱَّمم خم حم جم

المفظ فسرنا
(5)

.  

                                                           
 ،ىػ(711:ت) ،ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى (1)

،  دار صادر  لسان العرب،  (.5/55، )ىػ1414 ،بيركت، الطبعة: الثالثة –مادة فىسىرى
 (.5/55) ،ينظر: المصدر السابؽ (2)
، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث 279، صتيذيب المغةىػ(، 370االزىرم، محمد بف أحمد، )ت:  (3)

 العربي، بيركت، د.ت.
(، 1/212، مادة فىسىر، )الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةىػ(، 393الجكىرم، أبك نصر اسماعيؿ بف حماد، )ت: ( 4)

 ـ.1987تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف، بيركت، الطبعة: الرابعة، 
، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر، بيركت، 165، صالقاموس المحيطق(، 817الفيركزآبادم، محمد بف يعقكب، )ت:  (5)

ار الكتب العممية، الطبعة: األكلى، ، د87، صالتعريفاتىػ(، 816ـ، كلجرجاني، عمي بف محمد بف عمي، )ت: 2005
 ـ.1983بيركت، 
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 أف التفسير لغةن: ىك الكشؼ كالبياف.  يظير مما سبؽ

األصؿ الذم عميو العمماء أف التفسير ليس عممنا اعتباطينا بحيث  7التفسير اصطالحاً 7 ثانًيا

، التي تشابو نين فالتفسير ليس مبيتكمؼ لو مىٍف شاء،  ا عمى قكاعد كأسس كقكانيف كغيره مف العمـك

لة لبياف كبلـ اهلل تعالى، أك أنو ك كـ العقمية، كييكتفى في إيضاح ماىية التفسير في ككنو محاالعم

 محاكلة لتبياف األلفاظ كمفيكميا كالكقائع التي نزلت اآليات بيا.

عمـ يبحث عف كيفية النطؽ بألفاظ القرآف الكريـ كمدلكالتيا، " :(1)حياف فو أبكعرٌ كقد  

كما  .(2)ات ذلؾ"كيبية، كمعانييا التي تيحمؿ عمييا حالة التركيب، كتتم  كأحكاميا اإلفرادية كالتر 

يندرج تحتو أكثر مف عمـ: كعمـ يقصده ابف حياف في ىذا التعريؼ أف التفسير عمـ جامع 

عراب كبياف كبديع كمعاني، كمعرفة الناسخ مف راءات، كعمـ المغة مف نحك كصرؼ كا  الق

.المنسكخ، كمعرفة أسباب النزكؿ، ك    غيرىا مف العمـك

صمى اهلل عميو -بأنو: "عمـ يفيـ بو كتاب اهلل تعالى المنز ؿ عمى نبيو محمد  (3)كعرفو الزركشي

 .(4)، كبياف معانيو، كاستخراج أحكامو كحكمو-كسمـ

                                                           
ىك محمد بف يكسؼ بف عمي بف حياف اإلماـ العبلمة ذك الفنكف حجة العرب أبك حياف األندلسي الجياني ثـ  :أبك حياف( 1)

ـ(، 1256-ىػ654الغرناطي الشافعي عالـ الديار المصرية كصاحب التصانيؼ البديعة، كلد سنة أربع كخمسيف كستمائة )
ـ(. ينظر: )الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف بف 1344ػ-ق745تكفي عشي يـك السبت ثامف عشر مف صفر سنة )

ق، تحقيؽ د. محمد الحبيب الييمة، 745ق/ سنة الكفاة 673، سنة الكالدة المعجم المختص بالمحدثينقايماز أبك عبداهلل، 
 ((.1/268) ، مكاف النشر الطائؼ،1408مكتبة الصديؽ، سنة النشر 

، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر، البحر المحيط في التفسيرق(ػ، 745أبك حياف، محمد بف يكسؼ، )ت:  (2)
 .636ىػ، ص1420بيركت، الطبعة: األكلى، 

ىػ، أخذ عف جمع مف الشيكخ كجماؿ 745الزركشي، ىك محمد بف بيادر التركي األصؿ، المصرم المنشأ، كلد سنة  (3)
سنكم، كالشيخ سراج الديف البمقيني، قاؿ بعض المؤرخيف كاف فقيينا أصكلينا أديبنا فاضبلن في جميع ذلؾ، تكفي في الديف األ

الدرر الكامنة في أعيان ىػ(، 852. )ابف حجر، الحافظ شياب الديف أحمد بف عمي العسقبلني، )ت: 794القاىرة سنة 
 ـ. 1972ليند، ، مجمس المعارؼ العثمانية، ا134، صالمائة الثامنة

 (، دار المعرفة، بيركت، الطبعة: األكلى.1/13، )البرىان في عموم القرآنىػ(، 794الزركشي، محمد بف بيادر، )ت:( 4)
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قىاؿى  ، كأقاصيصياعمـ نزكؿ اآليات كشئكنيا  االصطبلحفي  التفسير: السيكطيكى

ٍنسيكًخيا، كمحكميا كمتشابييا، رتيب مكٌييا كمدنيىياكاألسباب النازلة فييا، ثيـٌ ت ناسًخيا كمى ، كى

، كحبلليا كحراميا، ككعدىا، ككعيدىا، كمجمميا كمفسرىا، كمطمقيا كمقيدىا، كعامياكىخاًصيا 

 .(1)كعبرىا كأمثاليا، كأمرىا كنيييا

اختبلؼ أف ىذه التعاريؼ مختمفة األلفاظ متحدة المعنى، كىذا االختبلؼ ترل الباحثة 

ف عمـ التفسير: فإ ، لذاكاف يعٌرؼ التفسير كفقنا لمعمكـ التي تشتير في عصره تنكع ال تضاد، فكؿه 

  بقدر الطاقة البشرية. في كتابو القرآف الكريـ -سبحانو كتعالى-ىك عمـ يبحث في مراد اهلل 

 .واصطالحاً  7 معنى المأثور لغةً المسألة الثانية

 .7 المأثور لغةً أواًل 

 خص  حص مس خس حس جسٱُّٱثر: الخبر، كجمعيا آثار كمنيا قكلو تعالى:مف األ

أثكر أم ، كمنو حديث م(12)يس:ٱَّمع جع مظ حط مض خض جضحض مص

 .(2)أم ينقمو خمؼ عف سمؼ، يقاؿ منو أثرت الحديث فيك مأثكر ؛ان يخبر الناس بو بعضيـ بعض

، أم: ييحد  : :كعف الفراىيدم  ثي بو في آثارىـ، أم: أىثري الحديث: أىٍف يأًثرىه قىٍكـه عف قىٍكـو

ٱٱ.(3)"بىٍعدىىـ، كالمصدر: األىثارةي 

ٱ

                                                           
، تحقيؽ: محمد إبراىيـ، الييئة اإلتقان في عموم القرآنق( 911السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، )ت: (1)

 (.1/428ـ، )1974-ق1394المصرية العامة لمكتاب، 
تاج العروس من جواىر ىػ(، 1205(، الزبيدم، محمد بف محمد، )ت: 4/5انظر: ابف منظكر، لساف العرب، ) (2)

 (، مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية، د.ت.10/16، )القاموس
دم المخزكمي كد. (، تحقيؽ: د. مي2/164، )العينىػ(، 170الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد، )ت:  (3)

 إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة ىبلؿ، العراؽ، د.ت.
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 7صطالحاً االمأثور التفسير  7ثانًيا

ا لمراد اهلل ىك ما جاء في القرآف أك السنة أك كبلـ الصحابة بيانن ) :(1)فو الزرقانيعرٌ 

ة أك أقكاؿ ىك بياف معنى اآلية بما كرد في الكتاب أك السن)، كعٌرفو الركمي: (2)(تعالى مف كتابو

الصحابة رضي اهلل عنيـ. فيك التفسير الذم يعتمد عمى صحيح المنقكؿ كال يجتيد في بياف 

 .(3) (كيتكقؼ عما ال طائؿ تحتو كال فائدة في معرفتو ،معنى مف غير دليؿ

القرآف نفسو مف البياف كالتفصيؿ لبعض آياتو، كما  فييشمؿ التفسير المأثكر ما جاء ك 

ى اهلل عميو كسمـ، كما نيًقؿ عف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، كما نيًقؿ عف نيقؿ عف الرسكؿ صم

 .(4)التابعيف، مف كؿ ما ىك بياف كتكضح لمراد اهلل تعالى مف نصكص كتابو الكريـ

رحمو اهلل -كمصطمح مستقؿ إال بعد السيكطي  لـ يظير التفسير بالمأثكركعمى ذلؾ فإف  

المنثكر في التفسير بالمأثكر"، كقبؿ ىذا الكتاب كاف يعرؼ  في تفسيره المكسـك بػ"الدر -تعالى

 بالتفسير النقمي فمـ يجًر استعمالو مع أف معناه كاف معركفنا كشائعنا.

كالتفسير النقمي: ىك المستند إلى اآلثار المنقكلة عف السمؼ، كىي معرفة الناسخ  
إال بالنقؿ عف الصحابة عرؼ يي  كالمنسكخ، كأسباب النزكؿ، كمقاصد اآليات. ككؿ ذلؾ ال

 .(5)كالتابعيف
                                                           

ٍرقاني )بضـ الزام(: مف أىالي الجعفرية في المحافظة الغربية مف مصر. كنسبتو إلى زرقاف كىي  (1) محمد عبد العظيـ الزُّ
ىر بمصر. تخرج بكمية أصكؿ بمدة تابعة لمحافظة المنكفية. كلد في مطمع القرف الرابع عشر اليجرم، مف عمماء األز 

الديف، كعمؿ بيا مدرسان لعمـك القرآف كالحديث. كتكفي بالقاىرة. مف كتبو )مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف(، )الزركمي، خير 
 ـ(.2010(، دار العمـ لممبلييف، بيركت، الطبعة: الخامسة عشر، 6/210، )األعالمق(، 1396الديف بف محمكد، )ت: 

، مطبعة عيسى البابي الحمبي مناىل العرفان في عموم القرآنق(، 1376الزرقاني، محمد عبد العظيـ، )ت: الزرقاني،  (2)
 (.2/12ـ، )1943كشركاه، سكريا، الطبعة: الثالثة، 

، حقكؽ الطبع محفكظة لممؤلؼ، الطبعة: دراسات في عموم القرآن الكريمالركمي، فيد بف عبدالرحمف بف سميماف،  (3)
 (.1/151، )1ـ، عدد األجزاء: 2003 -ىػ 1424ة الثانية عشر 

 (.1/22ـ. )2000، مكتبة كىبة، القاىرة، التفسير والمفسرونىػ(، 1398الذىبي، محمد السيد حسيف، )ت:  (4)
، دار الفكر لمطباعة كالنشر، 348، صمقدمة ابن خمدونىػ(، 808ابف خمدكف، عبد الرحمف بف خمدكف المغربي، )ت: ( 5)

 ـ.1988



7 
 

 

ىـ الذيف نزؿ القرآف بمغتيـ، كشاىدكا كعاينكا  -رضكاف اهلل عمييـ-كألف الصحابة  

، كتدارسكه في حياتو -صمى اهلل عميو كسمـ-كعايشكا أسباب نزكلو، كعرفكا أحكاؿ مف نزؿ عميو 

 مو ممف جاء بعدىـ.كبعد كفاتو، كانكا ىـ األقدر عمى فيـ معانيو، كاستنباط أحكا

التابعيف، الذيف صار  ألتباعثـ نقمكه لجيؿ التابعيف الذيف حممكا راية التفسير، كنقمكه  

 التفسير في جيميـ بيف التفسير النقمي المحض، كالتفسير الذم يدخمو االجتياد، كعمييـ يكاد

كترل الباحثة أف  .(1)التي بعدىـ شيءه ييذكر في التفسيريتكقؼ النقؿ، إذ لـ يينقؿ عف الطبقة 

التفسير القرآف بالقرآف داخؿ في مفيكـ التفسير بالمأثكر، كتخمص الباحثة بتعريؼ المأثكر 

ا: أنو ما جاء في القرآف كالٌسٌنة أك كبلـ الصحابة أك كبلـ التابعيف بياننا لمراد اهلل  اصطبلحن

 تعالى.

 : إَٔاع انتفضري تادلأثٕر ٔأًْٛتّانثاَٙادلطهة 

أنو ذاؾ التفسير الذم ال مجاؿ لبلعتماد عمى الرأم  تعريؼ التفسير المأثكريتبيف مف 

تناكؿ في ىذا الجانب الحديث عف أنكاع التفسير كسأفيو، بؿ معانيو التفسيرية مكجكدة في ثناياه، 

 بالمأثكر كأىميتو.

 المسألة األولى7 أنواع التفسير بالمأثور7

 كاع كىي: لمتفسير المأثكر أربعة أن

 :نآن بالقر آتفسير القر 7 أوالً 

"إف أصح الطرؽ في ذلؾ أف يفسر القرآف بالقرآف، فما أيٍجًمؿى في مكاف فإنو قد فيس رى في 

مكضع آخر، كما اٍختًصر مف مكاف فقد بيًسطى في مكضع آخر، فإف أعياؾ ذلؾ فعميؾ بالسنة، 
                                                           

، دار ابف جكزم، 134، صشرح مقدمة في أصول التفسير الين تيميةالطيار، مساعد بف سميماف بف ناصر، ( 1)
 ىػ.1428الرياض، الطبعة: الثانية، 
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 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:مثاؿ ذلؾ قكلو تعالى، (1)فإنيا شارحة لمقرآف كمكضحة لو"

ٱسر "أكلياء اهلل" بقكلو في اآلية التي تميياقد في ، ف(62)يكنس: َّيم ىم مم خم

 حم جم يلُّٱ: كقكلو تعالى، (63)يكنس: َّىن من خن حنُّٱ

، (3)الطارؽ: َّيم ىمٱُّٱٱ:قد فسر الطارؽ بقكلو في اآلية التاليةف (2)الطارؽ:َّخم

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيٱُّٱٱ:كقكلو تعالى

 يئ ُّٱ :ف اهلل مف ىـ الذيف أنعـ عمييـ بقكلوفقد بي (7-6)الفاتحة: َّّٰ ِّ  ُّ

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 .(2)(69)النساء: َّيث ىث  نث زثمث

، كمثاؿ ذلؾ كال يقتصر تفسير القرآف بالقرآف عمى ذلؾ فحسب، بؿ ىك أكسع منو بكثير

بعدة فمك تأممت القصة في القرآف لكجدت أف القصة الكاحدة ذكرت بعدة أساليب ك  القصة القرآنية؛

في  ،ان كرىا مف اآليات، مكممة بعضيا بعضصكر، كلكنيا في كؿ مرة تككف متناسبة مع ما يجا

  .(3)كؿ مكضع تعطينا صكرة كاضحة كاممة تامة

 

 

                                                           
ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبدالحميـ بف عبدالسبلـ بف عبداهلل بف أبي القاسـ بف محمد الحراني الحنبمي  (2)

ـ، 1980 -ق1490، دار مكتبة الحياة، بيركت، لبناف، الطبعة: مقدمة في أصول التفسيرػ(، ى728)ت: ،الدمشقي
(1/39.) 
(2 )

 .134، صشرح مقدمة في أصول التفسير البن تيميةالطيار،  
 ـ. 1970دار الكتب الحديثة، القاىرة،  ،62صالوحدة الموضوعية في القرآن، حجازم، محمد محمكد،  (3)
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  :ةن بالسن  آتفسير القر 7 ثانًيا

غ عف اهلل تعالى، فيك مبمٌ  -صمى اهلل عميو كسمـ-؛ ألف رسكؿ اهلل ةً بالسنٌ  ر القرآفي فسٌ يي 

، كىك المبيف لمراد اهلل تعالى، ككاف الصحابة يرجعكف إليو إذا أشكؿ س بمراد اهلل تعالىأعمـ النا

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذُّٱ :مثاؿ ذلؾ: قكلو تعالىعمييـ فيـ آية مف اآليات. ك 

 -صمى اهلل عميو كسمـ-فقد فسر النبي  (7)الفاتحة: َّّٰ ِّ  ُّ َّ

 قاؿ:  -هلل عميو كسمـصمى ا-عف النبي  (1)مف حديث عدم بف حاتـ اآلية كما ثبت في

 .(2)"لال  "الييود مغضوب عمييم والنصارى ض  

-فقد فسر النبي  ( 60)األنفاؿ: َّ مح جح مج حج مث هتُّٱٱ:كقكلو تعالى  

 .(3)مية بالرٌ القكٌ  -صمى اهلل عميو كسمـ

 :7 تفسير القرآن بما ورد عن الصحابةثالثًا

ما شاىدكا ف نزؿ بينيـ، كلً ىـ أىؿ التفسير ذاؾ أف القرآ -رضكاف اهلل عمييـ–الصحابة 

كالعمـ  ما ليـ مف الفيـ التاـ،كعاينكا مف األحكاؿ كالكقائع التي نزؿ فييا القرآف الكريـ، كلً 

                                                           
لدي حاتـ طائي المضركب بو المثؿ بجكده ككرمو، كفد عمى النبي عدم بف حاتـ، ا (1) صمى اهلل عميو –لصحابي الجميؿ، كى

سير ىػ(، 748سنة سبع فأكرمو كاحترمو، كتكفي سنة سبع كستيف. )الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف، )ت:  -كسمـ
األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، (، تحقيؽ: مجمكعة مف تحقيقيف بإشراؼ الشيخ شعيب 3/163، )أعالم النبالء

 ـ(.1985
، 2954، حديث رقـ سنن الترمذي -الجامع الكبيرىػ(، 279ركاه الترمذم في سننو، محمد بف عيسى بف سكرة، )ت: ( 2)

ي ـ. كقد صححو األلبان1972كتاب تفسير القرآف، باب كمف سكرة فاتحة الكتاب، دار الغرب اإلسبلمي لمنشر، بيركت، 
، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض، 661، صسنن الترمذي مع أحكام األلبانيـ(، 1999محمد بف ناصر، )ت: 

 الطبعة: األكلى.
، كتاب اإلمارة، باب الرمي 5055(، حديث رقـ 6/57، )الجامع الصحيحركاه مسمـ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج، ( 3)

 ـ.2010مكعة مف تحقيقيف، دار الجيؿ، بيركت، كالحث عميو كذـ مف تعممو كنسيو، مج
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كحبر األمة  الكبار أمثاؿ: عبد اهلل بف مسعكدشدكف، كاألئمة الصحيح، كال سيما الخمفاء الرا

 .-مارضي اهلل عني–عبد اهلل بف عباس  كترجماف القرآف

قاؿ الحاكـ في  -رضكاف اهلل عمييـ-حابة كركده عف الصٌ  تفسير القرآف بما صحٌ عف ك 

 ،كذلؾ أطمؽ الحاكـ "،الذم شيد الكحي كالتنزيؿ لو حكـ المرفكع إف تفسير الصحابيٌ " :المستدرؾ

ال فيك مف المكقكؼ ،ده بعضيـ بما كاف في بياف النزكؿ كنحكه مما ال مجاؿ لمرأم فيوكقيٌ   .(1)كا 

عمييـ قد شاىدكا الكحي  -رضكاف اهلل-الصحابة  ظر الحاكـ كمف كافقو أفٌ ككجية ن

كليـ مف  ،كعاينكا مف أسباب النزكؿ ما يكشؼ ليـ النقاب عف معاني الكتاب ،كعرفكا ،كالتنزيؿ

سبلمة فطرتيـ كصفاء نفكسيـ كعمك كعبيـ في الفصاحة كالبياف ما يمكنيـ مف الفيـ الصحيح 

 .(2)ـ يكقنكف بمراده مف تنزيمو كىداهكما يجعمي ،لكبلـ اهلل

رضي اهلل –ابف عباس  أفٌ  -رضكاف اهلل عمييـ–كمف التفاسير المنقكلة عف الصحابة 

؟ قمنا: ال. قاؿ: ىي (42)يس: َّىن من خن حن جن  يمٱُّٱف ما ك ر قاؿ: تد -ماعني

عمت مف بعد سفينة نكح عمى مثميا  .(3)السفف جي

 :عينعن التاب رابًعا7 تفسير القرآن بما صح  

ة، كال عند الصحابة، فقد رجع كثير مف فسير في القرآف الكريـ، كال في السنٌ إذا لـ نجد التٌ 

يـ تمقكه ألنٌ  ؛فيو خبلؼ العمماء منيـ مف اعتبره مف المأثكراألئمة إلى أقكاؿ التابعيف، كقد كقع 

 فسير بالرأم.كمنيـ مف قاؿ إنو مف التٌ  ،مف الصحابة غالبان 
                                                           

(، دار الكتب العممية، بيركت، 5/215، )المستدرك عمى الصحيحينىػ(، 405الحاكـ، أبك عبد اهلل النيسابكرم، )ت: ( 1)
 ـ.1990

 (.2/284، )المستدرك عمى الصحيحينالحاكـ، ( 2)
(، 9/523، )جامع البيان عن تأويل القرآنىػ(، 310)ت:  الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي،( 3)

 ـ. ]ضعيؼ[. 2010 -ىػ1431، الطبعة: األكلى، القاىرة–عبد الحميد، دار الحديث تحقيؽ: اسبلـ منصكر 
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التابعيف في بياف القرآف كثير مف النقكؿ عف الصحابة ك  ر الطبرمٌ كفي تفسير ابف جري

فقد تنازع العمماء في الرجكع إلى تفسير التابعيف فريؽ يمنع كآخر يؤيد الستبعاد السماع  .(1)الكريـ

، كمشاىدة القرائف كالمناسبات التي كافقت نزكؿ الكحي مقارنةن -صمى اهلل عميو كسمـ–مف النبي 

رضكاف –ترل الباحثة األخذ بأقكاؿ التابعيف ألنيـ أخذكا تفسيراتيـ عف الصحابة مع الصحابة، ك 

 . -اهلل عمييـ

 المسألة الثانية7 أىمية التفسير بالمأثور7

بعد اإلتياف بالحديث عف التفسير بالمأثكر، كأنكاعو، تتضح بشكؿ جمي أىمية ىذا النكع  

ع ر مف تجاكزه، كذلؾ يرجع إلى المنزلة التي يتربٌ ة تدارسو، كالعناية بو، كالحذمف التفسير، كأىميٌ 

كذلؾ لما اتصؿ بقريب عيدو مف الكحي، كلما لو مف فضؿ التدكيف  عمييا ىذا المكف مف التفسير؛

 .(2)في فترات مبكرة

عمى أىمية ىذا النكع مف التفسير تخصيص عمماء السنف األكائؿ أبكابنا خاصة  كمما يدؿٌ  

 ة أسانيدىا، كالتأكد مف ثبكتيا ألصحابيا.لجمع ىذه األقكاؿ، كدراس

ا ليذا النكع مف التفسير أنو نتاج تدبر الصحابة كالتابعيف   كتتجمى األىمية الكبيرة أيضن

لمقرآف لما ليـ مف قريب عيدو بالكحي، كمعرفة أسباب نزكلو، كناسخو كمنسكخو، كمكيو كمدنيو، 

 لنقؿ الصحيح.كالكثير مف العمـك القرآنية التي ال تؤخذ إال با

ة، التي ىي كذلؾ فإف قيمة ىذا النكع مف التفسير راجعة أصبل إلى قيمة مصادره األصميٌ  

أٌكد ك  أفضؿ المصادر التي يمكف االعتماد عمييا في الدارسات القرآنية، كمف ضمنيا التفسير.

                                                           
 (.2/13، )مناىل العرفان في عموم القران الزرقاني، (1)
ير العقل السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير تحر  –التحرير والتنويرـ(، 1984ابف عاشكر، محمد الطاىر، )ت:  (2)

 ـ.1984(، الدار التكنسية لمنشر، 26/275، )الكتاب المجيد
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بٌد فييا مف القرطبي عمى أىمية المأثكر في فيـ ظاىر القرآف، خصكصا غرائبو الٌمغكية، التي ال 

 .(1)الٌرجكع إلى الركايات لفيـ اآليات القرآنية

كبعد التعرؼ عمى التفسير المأثكر، مف حيث معناه في المغة كاالصبلح، كأنكاعو،  

كأىميتو بالنسبة لتفسير القرآف الكريـ. ففي المبحث الثاني سأيعٌرؼ بسكرتي )ؽ كالذاريات(، مف 

 اصدىما، كالتناسب بينيما.يما، كعدد آياتيما، كمقحيث سبب نزكل

 

 































                                                           
 (.26/275)، التحرير والتنوير، ابف عاشكر (1)
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 اَٙ: انتؼزٚف تضٕرتٙ )ق ٔانذارٚاخ(ادلثحث انث

 تمييد7 

سكرتي "ؽ" ك "الذاريات" مف سكر القرآف الكريـ المكية، كتعالج كؿ منيما مكاضيع شتى:  

، بيد أف يغة قسـكالعقيدة اإلسبلمية، كالكحدانية، كالبعث كالنشكر، كافتتحت كؿ مف السكرتيف بص

يات ر يغة القسـ، في حيف أف الذاصثـ تبل ذلؾ  ،عةت بأحد الحركؼ المقطٌ سكرة ""ؽ" ابتيدئ

 افتتحت بصيغة القسـ مباشرة.

صمى اهلل عميو -ف أسرارىا رسكؿ اهلل سكرة مكية النزكؿ قرأىا كتبلىا كبيٌ  "ؽ" ةسكر ك  

-كرة مف فيو الرطب حتى حفظ بعض الصحابة ىذه الس ،في خطبة جمعتو عمى منبره -كسمـ

 .-صمكات اهلل كسبلمو عميو

 العاـ بكؿ سكرة، كمقاصد كؿ سكرة،تناكؿ السكرتيف مف ناحية التعريؼ كفي ىذا المبحث سيتـ 

 كيأتي ىذا المبحث في أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ: التعريؼ بسكرة "ؽ".

 المطمب الثاني: مقاصد سكرة "ؽ".

 ذاريات".المطمب الثالث: التعريؼ بسكرة "ال

 .مب الرابع: مقاصد سكرة "الذارياتالمط
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 ادلطهة اٞٔل: انتؼزٚف تضٕرج "ق"

، كمناسبة 38يشتمؿ ىذا المطمب عمى تعريؼ عاـ بسكرة )ؽ(، كسبب نزكؿ اآلية: 

 كتناسب فكاتحيا مع خكاتميا.السكرة لما قبميا، 

باستثناء  -بلة كالٌسبلـعميو الصٌ -سكرة ؽ مف الٌسكر المكٌية التي نزلت قبؿ ىجرة الن بي 

اآلية الث امنة كالث بلثيف منيا، كعدد آياتيا خمسه كأربعكف آيةن، كىي الٌسكرة رقـ خمسيف في ترتيب 

سكر القرآف الكريـ، كالٌسكرة الٌرابعةي كالٌثبلثكف في ترتيب نزكؿ الٌسكر عمى الر سكؿ عميو الٌصبلة 

كسبعكف، كقد نزلت بعد سكرة الميرسبلت كقبؿ سكرة كالٌسبلـ، كعدد كمماتيا ثبلثي مئةو كثبلثه 

 .(1) البمد، كىي في الجزء الٌسادس كالعشريف مف القرآف الكريـ

  َّ ٍّ ُّٱٱ-كلقد جاء في سبب نزكؿ اآلية الثامنة كالثبلثيف مف ىذه السكرة الكريمة 

: كقتادة الحسف قاؿ: )-َّزب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 يسمكنو كىـ السبت، يكـ كىك السابع يكـ كاستراح أياـ ستة في ؽالخم خمؽ اهلل إف: الييكد قالت

 .اآلية ىذه تعالى اهلل فأنزؿ الراحة، يكـ

 جعفر بف محمد بف اهلل عبد أخبرنا: قاؿ التميمي محمد بف أحمد أخبرناالركاية: ذكر 

 بكر أبك ناأخبر : قاؿ السرم بف ىناد أخبرنا: قاؿ الحسف بف محمد بف إبراىيـ أخبرنا: قاؿ الحافظ

 اهلل صمى - النبي أتت الييكد أف عباس ابف عف عكرمة عف البقاؿ، سعد أبي عف عياش بف

 كاالثنيف، األحد يـك األرض اهلل خمؽ: "فقاؿ كاألرض السمكات خمؽ عف فسألت - كسمـ عميو

 ـيك  كخمؽ كالماء الشجر األربعاء يكـ كخمؽ المنافع، مف فييف كما الثبلثاء يكـ الجباؿ كخمؽ

                                                           
(، تحقيؽ: غانـ قدكرم الحمد، مركز 1/231، )البيان في عد  آي القرآنىػ(، 444الداني، عثماف بف سعيد، )ت: ( 1)

 ـ.1994 -ىػ1414الككيت، الطبعة: األكلى،  –التراث المخطكطات ك 
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: قاؿ محمد؟ يا ماذا ثـ: الييكد قالت ،"كالقمر كالشمس النجـك الجمعة يـك كخمؽ السماء، الخميس

 اهلل صمى - اهلل رسكؿ فغضب استراح، ثـ تممت لك أصبت قد: قالكا ،"العرش عمى استكل ثـ"

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ: فنزلت شديدا، غضبا - كسمـ عميو

 .(1)َّٱرت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ

 كذلؾ ،سكرة )ؽ( مف السكر المكية الخالصة ضكء ما سبؽ ترل الباحثة أفكعمى 

، كلـ أف القرآف المكي قرآف خكًطب بو أىؿ مكة في األصؿ كمااألثر الكارد، ك سند لضعؼ

 .المدينة يسكف الييكد مكة إنما سككا

 مناسبة سورة )ق( لما قبميا.

 السابقة السكرة آخر في أشار أف اهلل) ؛-الحجرات -قبميا أما بالنسبة لمناسبة سكرة ؽ لما

نكار النبكة إنكار يقتضى كذلؾ حقا، إيمانا يكف لـ األعراب أكلئؾ إيماف أف إلى  كافتتح البعث، كا 

  .(2) بذلؾ( يتعمؽ بما السكرة ىذه

 :تناسب فواتح سورة )ق( مع خواتيميا

ـ بيف البدايات خمسكف سكرة متتابعة فييا تناسب كتناغ ؛الخمسكف سكرة )ؽ( ىي السكرة

قكلو  كآخرىا .(1)ؽ: َّيل ىل خلملٱُّٱأكليا  حيث جاء ذكر القرآف في كالنيايات.

( 45)ؽ: َّحص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  مثحج هت مت ختُّٱٱتعالى:

                                                           
، دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى. أخرجو 413، صأسباب نزول القرآنىػ(، 468الكاحدم، أبك الحسف عمي، )ت: ( 1)

سناده ضعيؼ بسبب البقاؿ )2/543: المستدركالحاكـ )  تقريب التيذيب7( مف طريؽ أبي سعد البقاؿ عف عكرمة بو، كا 
نحكه،  -رضي اهلل عنو-( عف أبي بكر 10/346 جامع البيان7( كيشيد لو: ما أخرجو ابف جرير )252رقـ:  - 1/305

سناده ضعيؼ، بسبب ابف حميد )تقريب التيذيب:   (.159رقـ:  - (2/156)كا 
لبابى (، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ا26/150، )تفسير المراغي ىػ(،1371المراغي، أحمد بف مصطفى، )ت:  (2)

 .ق1365الده بمصر، الطبعة: األكلى، الحمبي كأك 
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حيث أقسـ في البداية بالقرآف، ثـ أمر بالتذكير بو في النياية كىذا ارتباط كثيؽ مف البداية 

 نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ :قاؿ في البدايةك  .(1)لمنياية

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٱُّٱكقاؿ في النياية ( 6)ؽ:ٱَّيث ىث

ما مسنا مف لغكب ال كمؿ كال فتكر، لغكب أم كمؿ كفتكر  (38)ؽ:َّزب رب  يئ ىئ نئ

كفعميا لىغىب. أفمـ ينظركا إلى السماء فكقيـ كيؼ بنيناىا كما مسنا مف لغكب، ىذا ارتباط 

 .(2)كثيؽ

 :ادلطهة انثاَٙ: يماصد صٕرج "ق"

، ثة مقاطع منسجمة فيما بينيافي ثبلت السكرة الكريمة مكضكعا صٌكر صاحب الظبلؿ 
 تتمخص عمى النحك اآلتي:ك 

نكار البعث، قضية )يعالج (:16-1المقطع األكؿ )اآليات:  مف كعجبيـ لو، المشركيف كا 

 قمكبيـ كاجوي ىك إنما. كحده فيعالجو القضية ليذه إنكارىـ يكاجو ال القرآف كلكف. بو كالقكؿ ذكره

 ىذه إيقاظ شيء كؿ قبؿ كيحاكؿ عكج مف فييا ما كيقٌكـ الحؽ، إلى أصبل ليردىا المنحرفة

 جدؿ في معيـ يدخؿ ال ثـ كمف. الكجكد ىذا صمب في الكبيرة الحقائؽ عمى لتتفتح كىزىا القمكب

نما. البعث إلثبات ذىني  الحقائؽب ليتأثر كجدانيـ كيممس كتتدبر، ىي لتتفكر قمكبيـ يحيي كا 

 .(3)فيستجيب( حكلو مف المباشرة

                                                           
، دار الكتاب اإلسبلمي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسورىػ(، 885البقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف، )ت: ( 1)

 (.18/446ـ، )1984القاىرة، 
 (.18/447، )نظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي، ( 2)
القاىرة،  -بيركت -(، دار الشركؽ 6/3357)في ظالل القرآن، ق(، 1385 حسيف الشاربي، )ت: سيد قطب، إبراىيـ (3)

 ق.ػ1412، الطبعة: السابعة عشر
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 الشكط عالجيا التي البعث، قضية مع استطراد)(:35-16المقطع الثاني )اآليات: 

 تحدثنا التي الرقابة تمؾ إنيا. مخيفة رىيبة كلكنيا جديدة، بممسات المكذبة لمقمكب كعبلج األكؿ

 مشيد ثـ. كسكراتو المكت مشيد ثـ. كتشخصيا تمثميا التي كمشاىدىا. السكرة تقديـ في عنيا

 البشرم كقكدىا فييا ألقي كمما تتممظ فاىا فاغرة جينـ مشيد ثـ. السجبلت كعرض الحساب

؟( ًمفٍ  )ىىؿٍ : تقكؿ لى. مىًزيدو   .(1)كالتكريـ( كالنعيـ الجنة مشيد جكاره كا 

 حف،الم في األخير اإليقاع كأنو (،45-36السكرة )اآليات: في األخير )ثـ يجيء المقطع

 المفتكح الككف لمسة كفيو. الغابريف كمصارع التاريخ لمسة فيو .سريع لمس في نغماتو أقكل يعيد

  .(2)جديد( مشيد في كالحشر البعث لمسة كفيو. المبيف ككتابو

 فأكردىا ،تسعة بنكد إلى مقاصد السكرة الكريمة التحرير كالتنكيرصاحب كتاب  بينما قٌسـ

 :عمى النحك اآلتي

 .(1)ؽ: َّيل ىل خلملٱُّٱٱ:-تعالى–لتنكيو بشأف القرآف الكريـ، قاؿ ا أواًل7

 مم خم حم ٱُّٱ: -تعالى–ألٌنو مف البشر، قاؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ–تكذيب الرسكؿ ثانيًا7 

 .(2)ؽ: َّين ىن من خن حن  جن يم ىم

: االستدالؿ عمى إثبات البعث، كأنو ليس بأعظـ مف ابتداء خمؽ السماكات كما فييف كخمؽ ثالثاً 

كما عمييا، كنشأة النبات كالثمار مف ماء السماء، كأف ذلؾ مثاؿ لئلحياء بعد المكت. قاؿ  األرض

  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي جيحي يه ىه مهُّٱٱتعالى:

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
                                                           

 (.6/3362) في ظالل القرآن،سيد قطب،  (1)
 (.6/3366) ،السابؽ المصدرينظر:  (2)
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 ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 هت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

 .(11-3)ؽ: َّجح مج مثحج

: تشابو المشركيف في تكذيبيـ بالرسالة كالبعث ببعض األمـ الخالية المعمكمة لدييـ، ككعيد رابعاً 

 مس خس حس جس مخ  جخُّ: -تعالى–ىؤالء أف يحٌؿ بيـ ما حٌؿ بأكلئؾ. قاؿ 

  مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص

 .(15-12)ؽ: َّهل مل خل حل جل مك لك حكخك جك حقمق

–كعيد بعذاب اآلخرة ابتداءن مف كقت احتضار الكاحد، كذكر ىكؿ يكـ الحساب. قاؿ : الخامساً 

 جه ين ىن من خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: -تعالى

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه

 زث رث يت ىت نت  مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ  رئ

  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث

 هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 خس حس  جس مخ جخ مح جح حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس

 .(30-16ؽ:) َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق
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 جه هن من خن حن جن مم  خمُّٱ: -تعالى–كعد المؤمنيف بالجنة. قاؿ  سادسًا7

 هس هثمس  مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه

 .(35-31)ؽ: َّهي مي هن من مل مك لك هش مش

رجاء أمر المكذبيف  -صمى اهلل عميو كسمـ–: تثبيت النبي سابعاً  كأمره باإلقباؿ عمى طاعة ربو، كا 

–إلى يكـ القيامة، كأٌف اهلل لك شاء ألخذىـ مف اآلف، كلكٌف حكمتو قضت بإرجائيـ، كأف النبي 

ٌنما أيمر بالتذكير بال -صمى اهلل عميو كسمـ قرآف. قاؿ لـ ييكمؼ بأف ييكرىيـ عمى اإلسبلـ، كا 

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّتعالى: 

 (.36)ؽ: َّىن

 ىه مه جهٱُّٱ: -تعالى–: الثناء عمى المؤمنيف بالبعث بأنيـ الذيف يتذٌكركف بالقرآف. قاؿ ثامناً 

 .(37)ؽ: َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه

  َّ ٍّٱُّٱ:-تعالى–إحاطة عمـ اهلل تعالى بخفيات األشياء كخكاطر النفكس. قاؿ  تاسعًا7

 يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت

 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق

 خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين
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 مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  مثحج هت مت خت حت جت هب مب

  .(1)(45-38ؽ:) َّحص

 ادلطهة انثانث: انتؼزٚف تضٕرج "انذارٚاخ"

لما كمناسبتيا  ،(، كسبب نزكليالذارياتيشتمؿ ىذا المطمب عمى تعريؼ عاـ بسكرة )ا

 قبميا، كتناسب فكاتحيا مع خكاتميا.

 في الكاقعتيف الكممتيف بحكاية ليا تسمية الكاك بإثبات )كالذاريات( السكرة ىذه تسمى

 مف غيرىا في تقع لـ التي الكممة عمى اقتصارا الكاك بدكف الذاريات( )سكرة أيضا كتسمى أكليا،

 ككجو. قديمة كمغربية مشرقية مف عمييا كقفنا التي المصاحؼ في ىي ككذلؾ القرآف، سكر

 كقد .باالتفاؽ مكية كىي. القرآف سكر مف غيرىا في الصيغة بيذه تقع لـ الكممة ىذه أف التسمية

 سكرة بعد نزلت. زيد بف جابر عند السكر نزكؿ ترتيب في كالستيف السادسة السكرة عدت

 .(2)آية ستكف آييا أف عمى اآليات عد أىؿ اتفؽالغاشية، ك  سكرة كقبؿ األحقاؼ

-؛ قكلو(3)عف قتادة، ك ؿ سكرة الذاريات فقد نزلت في مكةفيما يتعمؽ بسبب نزك ك 

 ذكر لنا أنيا لما نزلت ىذه اآلية؛ اشتد   ،(54)الذاريات: َّٰذ يي ىي مي خيُّٱ:تعالى

                                                           
 (.26/275)التحرير والتنوير، ابف عاشكر،  (1)
 (.26/335) ،والتنوير التحريرينظر: ابف عاشكر،  (2)
ىػ، ركل عف: أنس بف مالؾ، 61قتادة بف دعامة بف قتادة بف يزيد السدكسي أبك الخطاب السدكسي البصرم، كلد ( 3)

كالحسف البصرم، كخالد بف دريؾ، كأبي العالية كغيرىـ، كعنو: األعمش، كشعبة بف الحجاج، كالميث بف سعد، كغيرىـ، قاؿ 
ىػ. المزم، يكسؼ بف عبد 118كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت رأس الطبقة الرابعة، كمات سنة  الذىبي: ىك حجة باإلجماع،

(، تحقيؽ: د. بشار عكاد 5/498، )تيذيب الكمال في أسماء الرجالىػ(، 742الرحمف بف يكسؼ أبك الحجاج، )ت: 
 .ىػ1400، بيركت، الطبعة: األكلى، معركؼ، مؤسسة الرسالة
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العذاب قد  ع، كأفٌ كحي قد انقط، كرأكا أف ال-صمى اهلل عميو كسمـ  -عمى أصحاب رسكؿ اهلل 

 ،حضر

فيما  (55)الذاريات:ٱَُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱبعد ذلؾ:  -تبارؾ كتعالى-فأنزؿ اهلل 

  .(1)-رضي اهلل عنو-بف عباس ييركل عف عبد اهلل 
ران ببرد مشتمبلن في جً تى عٍ مي  -رضي اهلل عنو- عمينا عمي   ؛ قاؿ: خرج(2)عف مجاىدك 

ٱَّٰذ  يي ىي مي خيُّٱا نزلت: خميصة، قاؿ: لمٌ  عمى أصحاب  ؛ اشتدٌ (54اريات:)الذٱ

صمى اهلل عميو -ا أحد إال أيقف باليمكة؛ إذ أمر النبي  ، فمـ يبؽ منٌ -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي 

؛ (54)الذاريات: َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٱُّٱأف يتكلى عنيـ، حتى نزلت:  -ـكسم

 .(3)فطابت أنفسنا

 سورة الذاريات لما قبميا مناسبة

 :كجييف مف قبميا لما مناسبتيا فتظير -ؽسكرة  –ميا قب لما أما بالنسبة لمناسبتيا

ٍشره  )ذًلؾى  :تعالى قكلو في كالنار كالجنة كالجزاء البعث بذكر ؽ سكرة تمتخي  .1) مىٍينا حى  عى

)  الناس بو كعد ما أف عمى كالمبلئكة كالسفف كالسحب بالرياح بالقسـ السكرة ىذه كافتتحت يىًسيره

 نكح، كقكـ المكذبة، األمـ إىبلؾ إجماال ؽ سكرة في ذكر. 2 .كاقع الجزاء كأف صادؽ، ذلؾ مف

                                                           
 ( ]حسف[.10/399) جامع البيان،الطبرم،  (1)
ىػ، ركل عف: عمي بف 21مجاىد بف جبر المكي أبك الحجاج المخزكمي المقرئ مكلى السائب بف أبي السائب، كلد سنة  (2)

أبي طالب، كسعد بف أبي كقاص، كعائشة، كاـ سميـ، كعطاء، كعكرمة، كابف عكف، كعمرك بف دينار، كغيرىـ، قاؿ ابف 
ننا، كقاؿ الذىبي: أجمعت األمة عمى إمامة مجاىد كاالحتجاج بو، كقاؿ ابف حجر: ثقة إماـ حباف: كاف فقيينا كرعنا عابدنا متق
ىػ(، ميزاف االعتداؿ في 748ىػػ. )الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف، )ت: 103في التفسير كالعمـ، مات سنة 

تقريب ـ. ابف حجر، 1995بيركت، (، تحقيؽ: الشيخ عمي محمد معكض، دار الكتب العممية،6/25نقد الرجاؿ، )
، الجرح والتعديلىػ(، 327، ابف أبي حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف بف ادريس المنذر التميمي، )ت: 38، صالتيذيب

 (، دار احياء التراث العربي، بيركت(.8/315)
 مرسؿ. -رضي اهلل عنو–، ]ضعيؼ[ مجاىد عف عمي 245، صلباب النقول في أسباب التنزيلالسيكطي،  (3)
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 كمكسى كلكط إبراىيـ قصص في ذلؾ تفصيؿ السكرة ىذه كفي كتٌبع، كشعيب، كلكط كثمكد، كعاد

 .(1)السبلـ( عمييـ كنكح كصالح كىكد

 تناسب فواتح الذاريات مع خواتيميا

 جك مقُّٱـ ىذا قسـ كجكاب القس (5)الذاريات: َّمف خف حف0ُّ: تعالى قاؿ

 َّمن زن رن مم ام يل ىل ُّٱكقاؿ في اآلخر:( 6)الذاريات: َّحك

اًدؽه( في اآلخرة إما جنة أك نار كالديف ىنا لمحساب ) (60)الذاريات: ا تيكعىديكفى لىصى  جك مق)ًإن مى

ف الديف لكاقع فكيؿ لمذيف كفركا مف يكميـ الذم (6)الذاريات: (حك . إف ما تكعدكف لصادؽ كا 

 .(2)يكعدكف

 "انذارٚاخ"غ: يماصد صٕرج ادلطهة انزات

"الذاريات" كسائر السكر المكية جاءت مكضكعاتيا تتناكؿ العقيدة اإلسبلمية،  سكرة

يراد قصص األنبياء لمعبرة كالعظة،  كالتكحيد، كالبعث كالنشكر، كمناقشة المشركيف في عقائدىـ، كا 

 .كبياف حاؿ الكفار يـك القيامة، ككصؼ عذاب أىؿ النار كنعيـ أىؿ الجنة

تجريد القمب لعبادة اهلل،  ؛منيا لمسكرة خرلأ مقاصد جاءت في ظبلؿ القرآفقد ك 

ثـ برفع الحكاجز كالشكاغؿ  ،كتخميصو مف جميع العكائؽ، ككصمو بالسماء باإليماف أكالن كاليقيف

كردت إشارات سريعة إلى حمقة مف قصة ، كما دكف الرفرفة كاالنطبلؽ إلى ذلؾ األفؽ الكريـ

ط، كقصة مكسى، كقصة عاد، كقصة ثمكد، كقصة قكـ نكح، كفي اإلشارة إلى قصة إبراىيـ كلك 
                                                           

 دمشؽ -(، دار الفكر المعاصر 27/5)التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج، الزحيمي، كىبة بف مصطفى،  (1)
 ىػ.1418: الثانية،  الطبعة

 (.18/447، )نظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي،  (2)
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إبراىيـ تمؾ الممحة عف الماؿ؛ كما أف فييا لمحة عف الغيب المكنكف في تبشيره بغبلـ عميـ، 

كرزقو ىك كامرأتو بو عمى غير ما تكقع كال انتظار. كفي بقية القصص إشارة إلى تصديؽ كعد 

كالذم أشار إليو في (، 5( )الذاريات:مف خف حف)في أكؿ السكرة:  اهلل الذم أقسـ عميو

 ٱٱَّيك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ ختاميا إنذاران لممشركيف:

 يل ىل مل خلٱُّٱٱبعد ما ذكر أف أجياؿ المكذبيف كأنما تكاصت عمى التكذيب:( 59)الذاريات:

 َّجي يه ىه مه ينجه ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

 .(1)(53-52)الذاريات:

التحرير كالتنكير مكضكعات السكرة في أربعة أجزاء، كذلؾ عمى النحك كقد أكرد صاحب 

 اآلتي:

جاءت السكرة ابتداءن بقسـ اهلل تعالى ببعض مخمكقاتو عمى تحقيؽ كقكع البعث كالجزاء، أواًل7 

 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مصُّٱ: -تعالى–حيث قاؿ 

، ثـ يتكرر القسـ مرة أخرل (6-1)الذاريات: َّحك جك مق حق مف خف حف جف مغ

، كرمييـ بأنيـ يقكلكف بغير -صمى اهلل عميو كسمـ–إلبطاؿ زعـ المكذبيف بو كبرسالة نبيو محمد 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّتثبت، ككعيدىـ بعذاب يفتنيـ؛ قاؿ تعالى: 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن

  .(14-7)الذاريات: َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

                                                           
 (.7/23، )في ظالل القرآنينظر: سيد قطب،   (1)
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السكرة المباركة كعد لممؤمنيف بنعيـ الخمد، كذكر ما استحقكا بو تمؾ جاء في ثنايا ىذه ثانيان: 

 نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ٱُّٱٱ:-تعالى–الدرجة مف اإليماف كاإلحساف. قاؿ 

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت

 .(19-15)الذاريات:َّزن رن مم ام يل ىل

نو كاقع ال محالة، بما في ذلؾ ثالثان: االستدالؿ عمى كحدانٌية اهلل، كعمى حتمٌية البعث، كعمى أ

بعض المخمكقات التي يشاىدكنيا، كيحسكف بيا داٌلة عمى سعة قدرة اهلل تعالى كحكمتو عمى ما 

: -تعالى–ىك أعظـ مف إعادة خمؽ اإلنساف بعد فنائو، كعمى أٌنو لـ يخمؽ إال لجزائو. قاؿ 

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى  ين ىن ننٱُّٱ

ٱ:-تعالى-كقكلو ، (23-20لذاريات:)اَّمث  هت مت خت حت جت هب مب خب

 مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حفٱُّ

 .(50-47)الذاريات:َّجي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم  جم هل

رابعان: الٌتعريض باإلنذار بما حاؽ باألمـ التي كٌذبت رسؿ اهلل، كبياف الشبو التاـ بينيـ كبيف 

كنبذ  -صمى اهلل عميو كسمـ– أكلئؾ. كتمقيف ىؤالء المكذبيف الرجكع إلى اهلل كتصديؽ النبي

ًمٍف تىبعة إعراضيـ، كالتسجيؿ عمييـ بكفراف  -صمى اهلل عميو كسمـ–الشرؾ، كمعذرة الرسكؿ 

 .(1)ـ عمى ذلؾ بمثؿ ما حٌؿ بأمثاليـًنعمة الخمؽ كالرزؽ، ككعيدى

 

 
                                                           

 (.26/336، )حرير والتنويرالتابف عاشكر،  (1)
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 : انفصم انثاَٙ
 انتفضري ادلأثٕر نضٕرج "ق"

ػ

ػػطباحث:ػدتظوسغهػ

 ػذرصغنػاضبطثػواضردػرضغكم.اضطبحثػاألول:ػإظصارػاضط
 .ػاضطبحثػاضثاظي:ػاضتذصغرػبحالػاضطصذبغنػاألوضغن
 ػواضه.حضث:ػتقرغرػخضقػاإلظدانػواضطضمػبأاضطبحثػاضثا
 .ػاضطبحثػاضرابع:ػاضحوارػبغنػاضصاسرػوشرغظهػاضذغطانػغومػاضقغاطظ
 .ػاضطبحثػاضخاطس:ػحالػاضطتقغنػوجزاؤعمػوأوصاسكم
 طثػواثباتهػضكمػطرةػأخرىػوأواطرػاضطبحثػاضدادس:ػتكدغدػطظصريػاضب

ػ.-صضىػاضضهػرضغهػودضم–ضضردولػ
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 ادلثحث اٞٔل: إَكار ادلشزكني انثؼث ٔانزد ػهٛٓى

 تمييد

)ؽ( كسائر السكر المكية، تناكلت في ثناياىا جكانبان أساسيةن تتحدث عنيا، كقضية  سكرة

، كقضية -صمى اهلل عميو كسمـ–التكحيد، كالرد عمى المشركيف كعقائدىـ، كقضية نبكة محمد 

الحساب، كمف خبلؿ التفسير بالمأثكر يمكف االطبلع عمى أقكاؿ العمماء السابقيف في تفسير ىذه 

اآليات، ثـ التمييز بيف ما ىك صحيح مف ىذه األقكاؿ كما ىك مردكد، كبالتالي استبعاد كؿ ما 

اآليات الكريمة مف حيث ، لذلؾ سأتناكؿ في ىذا الفصؿ -إف كجدت– ىك مف اإلسرائيميات

مف  ثكر ليا، كقد قسمت ىذا الفصؿ إلى ستة مباحث، كؿ مبحث يتناكؿ مكضكعناالتفسير بالمأ

مناسبة اآليات الكاردة لما قبميا، كالمعنى العاـ مكضكعات السكرة المباركة، كفي كؿ مبحث أبيف 

 تعميؽ عمى األقكاؿ الكاردة.ثـ أبيف ما كرد في التفسير المأثكر ليا، كأخيرنا المقارنة كالليا 

يتكٌكف ىذا المبحث مف مطمبيف يبحثاف في إنكار المشركيف البعث، كالرد عمييـ ك  

 (، كذلؾ عمى النحك اآلتي:11-1)اآليات:

 ( لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا.11-1المطمب األكؿ: مناسبة )اآليات:

 (.11-1آليات:طمب الثاني: التفسير المأثكر )لالم

 ( دلا لثهٓا، ٔادلؼىن انؼاو ذلا11-1اٞٔل: يُاصثح )اٜٚاخ:ادلطهة 

سكرة الحجرات، كالمعنى العاـ ليا، ألكاخر  (11-1يتناكؿ ىذا المطمب مناسبة )اآليات: 

 :عمى النحك اآلتي كذلؾ في مسألتيف
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 يل ىل مل خل

 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلملُّٱ

 زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي جيحي يه ىه مه

 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل

 مثحج هت مت خت جتحت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

  َّ مح جح مج

  ( لما قبميا117-1مناسبة )اآليات7 المسألة األولى7

 لـ آمنا،: قالكا الذيف األعراب أكلئؾ أف المتقدمة الحجرات سكرة آخر في تعالى الم و أخبر

نكار النبكة إنكار عمى دليؿ كذلؾ حقا، إيمانيـ يكف  إنكار بكصؼ السكرة ىذه فافتتح البعث، كا 

نكار كسٌمـ عميو الم و صٌمى النبي نبكة المشركيف  .(1)القاطع بالدليؿ عمييـ رد ثـ البعث، كا 

  المسألة الثانية7 المعنى العام لآليات

 افتتاح في الكريـ القرآف طريقة عمى بو السكرة افتتحت ءاليجا حركؼ مف حرؼ: ؽ

 كالمجد الكرامة ذم بالقرآف أيقسـ األذىاف، كتنبيو لمتحدم الحركؼ ىذه ببعض السكر بعض

 مكة، أىؿ يؤمف فمـ بو، الناس لتنذر -صمى اهلل عميو كسمـ–محمد(  )يا أرسمناؾ إنا: كالشرؼ

 عجيب، منكر شيء ىذا: الكافركف فقاؿ بالبعث، ىـيينذر  جنسيـ مف رسكؿ جاءىـ أف عجبكا بؿ
                                                           

 (.27/5)التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج، الزحيمي،  (1)
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 تأخذه ما عممنا الكقكع، قد بعيد رٍجع المكت بعد البعث ذلؾ نرجع؟ ترابان  كنصير نمكت أف أبعد

 بو جاءىـ ما يتدبركا لـ.كالحفظ اإلحصاء دقيؽ كتاب كعندنا المكت، بعد أجساميـ مف األرض

حاؿ،  عمى يستقركف ال مضطرب شأف في فيـ كتفكر، رتدبٌ  دكف فكرىـ مف بو كذ بكا بؿ الرسكؿ،

 بالككاكب، كزي ناىا بناءىا أحكمنا كيؼ عمد؟ بغير فكقيـ مرفكعة السماء إلى ينظركا فمـ أغفمكا

 أعماقيا، في ضاربة ثكابت جباالن  فييا كارسينا بسطناىا بيا؟ كاألرض تعاب شقكؽ أم فييا كليس

 لكؿ كتذكيرا تبصيرا ذلؾ جعمنا .الناظريف يسر النبات، فم بو يبتيج صنؼ كؿ مف فييا كأنبتنا

 بو فأنبتنا كالبركات، الخير كثير ماء السماء مف قدرتو، كنز لنا دالئؿ في ييفكر ربو، إلى راجع عبد

 إلى ذاىبات يحصد، كالنخؿ الذل الزرع حب بو كأخرجنا كثمار، كأزىار أشجار ذات جنات

 لمعباد، رزقان  أنبتناىا، الثمر مادة مف فيو ما لكثرة بعض فكؽ عضوب متراكـ طمع ليا طكالن، السماء

 .(1)يبعثكف حيف القبكر مف المكتى خركج كذلؾ ، نباتيا جؼ أرضان  بالماء كأحيينا

 .(11-1ٝٚاخ:طهة انثاَٙ: انتفضري ادلأثٕر )نادل

 تبدأ الباحثة في عرض التفسير بالمأثكر في سكرة )ؽ( كىك ىدؼ الدراسة كغرضيا،

مف جيد كتحقيؽ مف حقؽ  ، مستفيدةن -الطبرم كالسيكطي–لمقارنة كتنقيح ما جاء عند اإلماميف 

 :عمى النحك اآلتي مسائؿكخٌرج كحكـ عمى ركايات تفسيرييما، كذلؾ في خمس 

 ىم مم خم حم جم يل ىل خلملُّٱ تفسير قكلو تعالى: المسألة األولى7 

 َّٱين ىن من خن حن  جن يم

                                                           
 -(، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية 767-766، )المنتخب في تفسير القرآن الكريملجنة مف عمماء األزىر،  (1)

 ـ.1995 -ىػ 1416ىراـ، الطبعة: الثامنة عشر، مصر، طبع مؤسسة األ
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مف  اسـ ىك: بعضيـفقاؿعمى أربعة أقكاؿ:  َّخلملُّٱٱفي قكلو: اختمؼ أىؿ التأكيؿ 

كقاؿ آخركف: معنى ذلؾ:  القرآف، أسماء مف اسـ ىك: آخركف بو، كقاؿ أقسـ -تعالى– اهلل أسماء

ـ  كاهللَّجي ُّٱكما قيؿ في –قيضي كاهلل   المحيط الجبؿ اسـ َّخلملُّٱ :آخركف كقاؿ .-: حي

ما جاء عند اإلماميف  ، كأصحيف األكلييفبسنده ركايتيف في القكل اإلماـ الطبرم أخرجك  .باألرض

. كعزاه (1)قاؿ: اسـ مف أسماء القرآف( َّخلملُّٱالطبرم كالسيكطي في ذلؾ: )عف قتادة، في قكلو 

  .(2)(لعبد الرزاؽ، كعبد بف حميد) :السيكطي

عٌدة بالنسبة لمقكؿ أنو اسـ الجبؿ المحيط باألرض فقد أكرد اإلماـ السيكطي فيو أما 

 خرافات مف - أعمـ كاهلل - ىذه صحتيا، ككأف عمى عقمي أك نقمي دليؿ يقـ لـ اركايات جميعي

  .(3)الناس بعض عنيـ أخذىا إسرائيؿ بنى

: قاؿ عباس ابف عفأخرج ابفي أبي حاتـ ) :الركايةمنياعمى سبيؿ المثاؿ  الباحثةي  كري ذٍ تى   

 .ؽ :لو يقاؿ جببلن  ذلؾ كراء مف خمؽ ثـ ،بيا امحيطن  ابحرن  األرض ىذه كراء مفتعالى  اهلل خمؽ

 ثـ ،مراتو  سبع األرض تمؾ مثؿ اأرضن  الجبؿ ذلؾ كراء مف خمؽ ثـ عميو، ترفرفةه مي  الدنيا السماء

 الثانية السماء (ؽ) :لو يقاؿ الجببلن  ذلؾ كراء مف خمؽ ثـ بيا، امحيطن  ابحرن  ذلؾ كراء مف خمؽ

 كذلؾ: قاؿ ،كاتو اسم كسبع ،ؿو أجبي  ةكسبع ،أبحرو  كسبعة أرضيف سبعى  عدٌ  حتى .عميو مترفرفة
                                                           

موسوعة الصحيح المسبور ]صحيح[. بينما ]حٌسنو[ صاحب  .(10/308) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 دار المآثر لمنشر كالتكزيع كالطباعة، المدينة النبكية حكمت بف بشير بف ياسيف،- (،4/375)من التفسير بالمأثور 

 كالراجح أنو ]صحيح[. -ـ1999-ىػ1420الطبعة: األكلى، 
( تحقيؽ: د. عبد اهلل 13/613، )الد رُّ المنثور في التفسير بالمأثورق( 911السيكطي، عبدالرحمف بف أبي بكر، )ت: (2)

ـ. 2003القاىرة  -بف عبد المحسف التركي بالتعاكف مع مركز ىجر لمبحكث كالدراسات العربية كاإلسبلمية، دار ىجر 
(، دار 3/227) تفسير عبد الرزاقق(، 211افع الحميرم اليماني، )ت:كعبد الرزاؽ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف ن

 ىػ. 1419بيركت.، الطبعة: األكلى، سنة  -الكتب العممية، دراسة كتحقيؽ: د. محمكد محمد عبده، دار الكتب العممية 
ة كالنشر كالتكزيع، (، دار نيضة مصر لمطباع13/332) ،التفسير الوسيط لمقرآن الكريمينظر: الطنطاكم، محمد سيد،  (3)

 القاىرة، الطبعة: األكلى.



30 
 

 

 هن من خن جنحن مم خم حم  جم هل مل خل حل جلُّٱ :قكلو

 .(1)((27)لقماف: َّجه

 تعقيب7

فيك يرل أف ليا معنى،  إٌف مكقؼ اإلماـ الطبرم مف الحركؼ المقطعة جمي في تفسيره،

 تأكيؿ في عندم القكؿ مف )كالصكاب: فقد أخرج ليا ركايات بسنده تيأكليا، كقد قاؿ في ذلؾ

 يًصؿ كلـ مقط عة حركفنا جعمىيا -ثناؤه جؿٌ - اهلل أفٌ : المعجـ حركؼ ىي التي السكر، مفاًتح

يا  الداللةى  بمفًظو أراد -ذكره عز- ألنو -الحركؼ المٌتًصؿ الكبلـ كسائر فيجعميا- ببعض بعضى

 .(2)كاحد( معنى عمى ال كثيرة، معاف عمى منو حرؼ بكؿ

،  بينما مكقؼ اإلماـ السيكطي مف ذلؾ لحركؼ بالرغـ مف سرده لركايات تفسر ا-مغايره

فقد  ؛-تفسيره في لممأثكر كاالستيعاب الجمع باب إال مف ذىكىرىىا المقطعة في أكائؿ السكر التي ما

 إال يعمميا ال التي األسرار مف أنيا أيضا فييا كالمختار السكر أكائؿ المتشابو )كمفبقكلو:  صٌرح

 .(3)(-تعالى– اهلل

 لعدـىا تفسير  في الخكض ترل الباحثة عدـكمانع لتأكيؿ الحركؼ المقطعة  فبيف مؤيد

 .معتمد صحيح شرعي نص كجكد

                                                           
(، كابف أبي حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر 613-13/612) الدر المنثور،السيكطي:  (1)

(، تحقيؽ: أسعد 10/3307) ،تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتمىػ( 327التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )ت: 
 ىػ.1419 -لسعكدية، الطبعة: الثالثة المممكة العربية ا -مد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز مح

 (.1/180) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (2)
 (.4/1372) ،اإلتقان في عموم القرآنالسيكطي،  (3)
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عف سعيد بف ) :اإلماـ الطبرم بسنده أخرج ؛ٱٱَّيل ىل ُّٱتفسير قولو تعالى7 

بير عبد بف حميد، )ل عزاه اإلماـ السيكطي:قد ك . (2)(قاؿ: الكريـ َّيل ىل خلملُّٱٱ(1)جي

 .(3)(بيذا المفظ عباس كابف أبي حاتـ، عف ابف

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم ُّٱتفسير قولو تعالى7 

 ىم مم خم حم ُّٱٱلـ يرد فيو شيء مف المأثكر. قاؿ اإلماـ الطبرم فيو: )قكلو:؛ ٱَّجهين

م ى- محمد لنبيو -ذكره تعالى- يقكؿ ٱَّجن يم مىٍيوً  اهلل صى م ـ عى سى  محمد يا كٌذبؾ ما -كى

 منذر جاءىـ أف مف تعجبا كٌذبكؾ كلكنيـ محٌؽ، صادؽ بأنؾ عالميف يككنكا أالٌ  قكمؾ مشركك

 كقكلو: .اهلل عند مف برسالة مىمؾ يأتيـ كلـ آدـ، بني مف منيـ بشرا يعني منيـ، اهلل عقابينذرىـ

 إذ قريش مف كرسكلو باهلل المكٌذبكف فقاؿ: -ذكره تعالى- يقكؿ َّين ىن من خن حنُّ

شيء  إلينا، اهلل برسالة آدـ بني مف امنٌ  ؿرج مجيء أم: َّين ىن منُّ منيـ منذر جاءىـ

عجيب، ىبل أينزؿ إليو ممؾ فيككف معو نذيرنا(
ٱ.(4)

                                                           
بف ىشاـ األسدم بالكالء؛ ككفي أحد  سعيد بف جبير -كقيؿ أبك محمد  -ق(، أبك عبداهلل 95-45سعيد بف جبير ) (1)

. قتمو الحجاج بف -رضي اهلل عنيما-أعبلـ التابعيف، ككاف أسكد، أخذ العمـ عف عبداهلل بف العباس كعبداهلل بف عمر، 
يكسؼ الثقفي، سنة خمس كتسعيف، بكاسط، كلو تسع كأربعكف سنة. ينظر: ابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف 

، تحقيؽ: إحساف عباس، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانىػ(، 681 )ت: ،اىيـ بف أبي بكر البرمكي اإلربميمحمد بف إبر 
 (.374-2/371) ،بيركت –دار صادر 

موسوعة [ صاحب -قاؿ بسنده القكم–]ضعيؼ[. بينما ]قكاه  .(10/308) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (2)
تفسير القرآن العظيم البن  كالراجح أنو ]ضعيؼ[. كابف أبي حاتـ، (،4/375) ،فسير بالمأثورالصحيح المسبور من الت

 (. 10/3307) ،أبي حاتم
 (.  10/3307) ،تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم كابف أبي حاتـ، (.13/614) ،الدر المنثورالسيكطي،  (3)
 (.10/309) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (4)
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 ٰذ يي ىي مي  خي جيحي يه ىه مهٱُّ تفسير قكلو تعالى: 7المسألة الثانية

 َّرئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

اؾ) :عف اإلماـ السيكطي فيو بركاية أخرجيا بسنده اإلماـ الطبرم انفرد في  (1)عف الض ح 

 كرفاتا، عظاما صرنا كقد اهلل، يحيينا كيؼ: قالكا ٱَّىي مي  خي جيحي يه ىه مهُّٱقكلو:

 .(2)(بو تكع دكا إذا البعث أنكركا أنيـ مف قمنا ما صحة عمى داللة األرض، في كضممنا

 (3)عف ابف جريج) :انفرد اإلماـ السيكطي عف اإلماـ الطبرم بركاية عزاىا البف المنذر

 .(4)(مىف يستطيع أف يرجعنا كيحيينا؟ قاؿ: أنكركا البعثى فقالكا: َّىي ميُّفي قكلو: 

 َّرئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذٱُّ تفسير قولو تعالى7

 يعني: قاؿ ٱَّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّعف قتادة ) :أخرج اإلماـ الطبرم بسنده

 :كعزاه السيكطي .(5)(ماتكا إذا منيـ األرض تأكؿ ما: قاؿ أك منيـ، يمكت مف: يقكؿ المكت،
 .(6)(لعبد الرزاؽ كابف جرير)

                                                           
، الخراسانٌي، كاف يككف ببمخو كسمرقند كنيسابكر، كىك تابعي   (1) الٌضٌحاؾ بف مزاحـو اليبللٌي: أبك القاسـ، كيقاؿ أبك محٌمدو

جميؿه، ككاف إمامنا في الٌتفسير، قاؿ الٌثكرٌم: خذكا الٌتفسير عف أربعةو، مجاىدو كعكرمة كسعيد بف جبيرو كالٌضٌحاؾ، كقاؿ 
ثقةه، كذكره ابف حٌباف في الثٌقات، كقاؿ: لـ يشافو أحدنا مف الٌصحابة، كحممت بو أٌمو سنتيف، ككضعتو كلو اإلماـ أحمد: ىك 

، ككاف يعٌمـ الٌصبياف حسبةن، كقيؿ إٌنو مات سنة خمسو كقيؿ سنة ست كمائة. ينظر: ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ  أسنافه
(، تحقيؽ: عمي شيرم، دار إحياء 9/249، )البداية والنيايةىػ(، 774)ت: ،بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي

 ـ(. 1988 -ىػ 1408التراث العربي، الطبعة: األكلى، )
 (، ]ضعيؼ[.10/310) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (2)
ٍيج ) (3) رى فقيو الحـر المكٌي. كاف إماـ أىؿ ىػ(؛ عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، أبك الكليد كأبك خالد: 150-80ابف جي

الحجاز في عصره. كىك أكؿ مف صنؼ التصانيؼ في العمـ بمكة. ركمٌي األصؿ، مف مكالي قريش. مكي المكلد كالكفاة. 
دار العمـ  ،(4/160)األعالم، ق(، 1396قاؿ الذىبي: كاف ثبتا، لكنو يدلس. ينظر: الزركمي، خير الديف بف محمكد، )ت:

 ـ.2002أيار / مايك  -الخامسة عشر  عة:لممبلييف، الطب
 (. ]لـ تقؼ الباحثة عمى حكـو لمركاية[.13/614) الدر المنثورالسيكطي،  (4)
 (، ]صحيح[.10/310) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 5)
ابف جرير؛ اإلماـ  (. )كالمقصكد مف3/227) تفسير عبد الرزاق(. كعبد الرزاؽ، 13/614) الدر المنثورالسيكطي،  (6)

 (.-الذم نحف بصدد تفسيره–محمد بف جرير الطبرم 
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 ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئٱُّ تفسير قكلو تعالى:ألة الثالثة7 المس

 َّٱ يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت

 نئ مئ ُّيا بسنده: )عف قتادة جانفرد اإلماـ الطبرم عف اإلماـ السيكطي بركاية أخر 

 .(1)أم كذبكا بالقرآف( َّٱرب يئ ىئ

ٱٱو:. كفي قكلقاؿ: ميمتبس ٱٱَّىب نبٱُّأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، قكلو 

لعبد بف حميد، كابف ) :اإلماـ السيكطيكعزاه  .(2)(قاؿ: شؽٌ  َّٱيث ىث نث مثٱُّ

ٱ.(3)(كابف المنذر، عف مجاىد، جرير

 ىك مك  لك اك يق ىق يفٱُّ تفسير قكلو تعالى:المسألة الرابعة7 

 َّنن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك

الجباؿ  كالركاسي َّلك اك يقٱُّأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو 

 ٱَّٱمم ُّ. )كعف مجاىد، قكلو: (4)أم ًمف كؿ زكج حسف( َّيل ىل مل يك ىك مكُّ

  .(6)كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد الرزاؽ، كعبد بف حميد، كابف جرير( .(5)قاؿ: بصيرة( ٱَّ

                                                           
 (، ]حسف[.10/311) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 1)
 (، ]صحيح[.10/312) ينظر: المصدر السابؽ، (2)
 (.   13/616) الدر المنثورالسيكطي،  (3)
 ، ]حسف[.(10/313) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (4)
 (، ]صحيح[.10/314) ينظر: المصدر السابؽ، (5)
 (.3/228) ،تفسير عبد الرزاق(. كعبد الرزاؽ، 617-13/616) ،الدر المنثورالسيكطي،  (6)
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ٱًنعمة مف اهلل يبصرىا العباد َّٱمم ُّكأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو: 

لؾ عزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد . ككذ(1): أم مقبؿ بقمبو إلى اهلل(َّٱنن من زن رنٱُّ

 .(2)الرزاؽ، كعبد بف حميد، كابف جرير(

  يي ىي ني مي زي ري ٰى ينٱُّ تفسير قكلو تعالى:المسألة الخامسة7 

 مج مثحج هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 َّجح

األدب ية أكردىا عف اإلماـ البخارم )في انفرد اإلماـ السيكطي عف اإلماـ الطبرم بركا

باس، أنو كاف إذا أمطرًت السماءي يقكؿ: يا جاريةي، أخرجي سىرجي، أخرجي المفرد(: )عف ابف ع

 .(3)(َّمي زي ري ٰى ينٱُّثيابي. كيقكؿ: 

. (4)قاؿ: ىك البيٌر كالشعير( َّحئ جئٱُّأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة 

 .(5)كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد الرزاؽ، كعبد بف حميد، كابف جرير(

 كأكرد. (6)(قاؿ: الط كاؿ َّهئ مئٱُّسنده: )عف مجاىد أخرج اإلماـ الطبرم ب

، كابف المنذر، كابف أبي حاتـ مف طيرؽو عف ابف عباس: بف جريري نحكه كعزاه: )الاإلماـ السيكط
                                                           

 (، ]حسف[.10/314) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 (.3/228) زاقتفسير عبد الر (. كعبد الرزاؽ، 13/616) الدر المنثورالسيكطي،  (2)
(. ]صحيح اإلسناد[. كالبخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف 13/617) ينظر: المصدر السابؽ، (3)

بيركت، الطبعة:  –تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسبلمية  ،421ص، األدب المفردق(، 256المغيرة ، )ت:
دار الصديؽ لمنشر ، 476، صصحيح األدب المفرد لإلمام البخاريناصر الديف،  ق. كاأللباني، محمد1409الثالثة، 

 ق.1418كالتكزيع، الطبعة: الرابعة، 
 (، ]صحيح[.10/314) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 4)
 (.3/228) ،تفسير عبد الرزاق(. كعبد الرزاؽ، 618-13/617) الدر المنثورالسيكطي،  (5)
 (، ]صحيح[.10/315) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبرم (6)
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 .(1)(الطكؿ :قاؿ

. (2)يقكؿ: بعضو عمى بعض( َّخب حب جبٱُّأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة 

 .(3)ابف أبي حاتـ عف ابف عباس(كعزاه اإلماـ السيكطي: )البف جرير، ك 

 َّجح مج مثحج هت مت خت جتحت هبُّتفسير قولو تعالى7 

 أنبتنا: يقكؿ َّٱجتحت هبُّٱلـ يرد فيو شيء مف المأثكر. قاؿ اإلماـ الطبرم فيو: )قكلو:

غذاء،  بعضيا لمعباد، قكتنا كالنخؿ كالحبٌ  الجٌنات، ىذه السماء مف أنزلناه الذم الماء بيذا

 .كمتاعنا فاكية كبعضيا

 مف أنزلناه الذم الماء بيذا كأحيينا ذكره: تعالى يقكؿ َّ مثحج هت مت ختُّ قكلوك 

 .نىٍبت كال فييا زرع فبل كقحطت، أٍجدبت قد ميتنا بمدة السماء

 الميتة، األرض ىذه الماء بيذا أنبتنا كما: ذكره تعالى يقكؿ َّجح مجُّ كقكلو

 ببلئكـ بعد مف قبكركـ مف أحياء ةالقيام يـك نخرجكـ كذلؾ كزرعيا، نباتيا فأخرجنا بو، فأحييناىا

 .الماء مف عمييا ينزؿ بما فييا

 

 

 

 
                                                           

تفسير القرآن العظيم  (، ]ضعيؼ[، عند ابف جرير بمفظ: )ًطكاؿ(. كابف أبي حاتـ،13/618) ،الدر المنثورالسيكطي،  (1)
 (.  10/3307) ،البن أبي حاتم

 (، ]صحيح[.10/316) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (2)
 (.  10/3307) ،تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم (، ]ضعيؼ[. كابف أبي حاتـ،13/619) ،الدر المنثورسيكطي، ال (3)
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 ( الكاردة في ىذا المبحث ترل الباحثة أٌف:11-1عمى ضكء تفسير )اآليات: تعقيب7

معظـ اختبلؼ أقكاؿ مفسرم السمؼ مف قبيؿ اختبلؼ التنكع، ال اختبلؼ التبايف  .1

 كالتضاد. 

 كر، فقاـ اإلماـ الطبرم بتأكيميا بالمعنى العاـ.بعض اآليات لـ يرد فييا تفسير بالمأث .2

، بمعنى أنو لـ يرد فييا إال بالمأثكر صحيح السندىنالؾ آيات لـ يرد فييا تفسير  .3

الركايات الضعيفة، كىذه الركايات الضعيفة غالبنا ما تضـ إشارات مفيدة لكشؼ المراد، 

 كبياف المعنى. 

عزك كؿ ركاية إلى الكتاب الذل ب كاية، كاكتفىلـ يمتـز اإلماـ السيكطي اإلسناد في الر  .4

 .أخذىا منو
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 ادلثحث انثاَٙ: انتذكري حبال ادلكذتني اٞٔنني

يشتمؿ ىذا المبحث عمى مطمبيف يتطرقاف إلى دراسة المعنى العاـ، كالتفسير المأثكر 

عاـ ليا، أما المطمب األكؿ يتناكؿ مناسبة اآليات لما قبميا، كالمعنى ال(، 15-12)لآليات:

 المطمب الثاني فيتطٌرؽ إلى التفسير المأثكر فييا، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 ( دلا لثهٓا ٔادلؼىن انؼاو ذلا15-12ادلطهة اٞٔل: يُاصثح )اٜٚاخ:

( لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا، كالتي تكممت 15-12ىذا المطمب يتناكؿ مناسبة )اآليات:      

 كذلؾ في مسألتيف عمى النحك اآلتي: ،ليفاألك العبرة مف سير عف 

 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخٱُّٱٱٱٹٱٹ (127-16ذكر )اآليات7

 جك مق حق  مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض  حض جض

  َّهل مل خل حل جل مك لك حكخك

 ( لما قبميا12-16المسألة األولى7 مناسبة )اآليات7

 لمكذبيفا ذكرانكار المشركيف البعث كالرد عمييـ أردؼ ىنا  -سبحانو– لما ذكر اهلل

- لمرسكؿ تسمية كفيو ظاىر كتفسيره كاستئصاليـ، بإىبلكيـ كأنذرىـ ككباليـ بحاليـ ليـ تذكيرا
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 اهلل فأىمؾ كصبركا كذبكا الرسؿ، مف تقدمو مف كحاؿ حالو بأف كتنبيو -كسمـ عميو اهلل صمى

 .(1)كنصرىـ مكذبييـ

 (12-16المسألة الثانية7 المعنى العام )لآليات7

 قبميـ، المكذبيف مف كأمثاليـ كنظرائيـ بأشباىيـ أحمو بما قريش لكفار يددامت تعالى يقكؿ

 أىؿ لجميع العاـ، الغرؽ مف بو اهلل عذبيـ كما نكح كقكـ الدنيا، في األليـ كالعذاب النقمات مف

خكاف ،كفرعكف ،كعاد، كثمكد، الٌرٌس  كأصحاب األرض،  مف إلييـ عثبي  الذيف أمتو كىـ ؛لكط كا 

 منتنة بحيرة أرضيـ كأحاؿ األرض، بيـ اهلل خسؼ ككيؼ الغكر، مف عاممتياكم سدكـ أىؿ

 .الحؽ كمخالفتيـ كطغيانيـ بكفرىـ خبيثة؛

 ىذه مف كؿ .اليماني كىك تبع كقـك ،-السبلـ عميو- شعيب قكـ كىـ األيكة كأصحاب

نما الرسؿ، جميع كذب فكأنما رسكالن  كذب كمف رسكلو، كذب القركف كىؤالء األمـ  رسكؿ اءىـج كا 

 عمى اهلل، أكعدىـ ما عمييـ فحؽ كذبكىـ، الرسؿ جميع جاءىـ لك األمر نفس في فيـ كاحد،

 رسكليـ كذبكا قد فإنيـ أصابيـ ما يصيبيـ أف المخاطبكف فميحذر كالنكاؿ العذاب مف التكذيب

 .(2)أكلئؾ كذب كما

 

 
                                                           

 ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرىػ(، 606 )ت: ،الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي (1)
 ق.1420 ،عة: الثالثةبيركت، الطب –(، دار إحياء التراث العربي 28/132)
 ،تفسير القرآن العظيمىػ(، 774 )ت: ،ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي (2)
 ق.1420 ،(، تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة: الثانية7/397)
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 (15-12ادلطهة انثاَٙ: انتفضري ادلأثٕر )نٝٚاخ:

 :مب عمى مسألتيفالمط يشتمؿ ىذا

 حص مس خس حس جس مخ  جخٱُّٱتفسير قكلو تعالى:  7األولىالمسألة 

ٱَّ مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص

 :، كىماما بسندهأخرجي صحيحتيف الطبرم عف اإلماـ السيكطي بركايتيف انفرد اإلماـ

 .(1)قاؿ: بئر( َّمس خسٱُّٱ)عف مجاىد قكلو .1

 رجبلن  كاف تبعا إف: فقاؿ كاف؟ ما تيب ع عف ،(2)سبلـ بف اهلل عبد سأؿ أنو عباس، ابف )عف .2

نو العرب، مف  أخذ حتى كاستدخميـ، فاستبطنيـ األخيار مف ًفتية فاختار الناس، عمى ظير كا 

ف كبايعيـ، منيـ  قاؿ ذلؾ، فشا فمما ؛الًفتية عكتاب دينكـ، ترؾ قد: كقالكا ذلؾ استكبركا قكمو كا 

 الفتية فعٌمؽ ففعمكا، الصادؽ، منيا كينجكالكاذب، تيٍحًرؽ رالنا كبينيـ بيننا: الفتيةي  فقاؿ لمفتية،

 كجكىيـ، في النار سفعت يدخمكىا، أفٍ  ذىبكا فمٌما الٌنار، إلى غدكا ثـ أعناقيـ، في مصاحفيـ

 قاؿ كأنو قطعكىا، حتى عنيـ أفرجت دخمكىا فمما لتدخمنيا؛: ب عتي  ليـ فقاؿ عنيا، فنكصكا

: ب عتي  ليـ فقاؿ عنيا، فنكصكا كجكىيـ، النار سفعت دخمكنياي ذىبكا فمما ادخمكىا؛ لقكمو

                                                           
 (، ]صحيح[.10/317) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
المدينة،  -صمى اهلل عميو كسمـ-عبداهلل بف سبلـ: )بالتخفيؼ(، بف الحارث اإلسرائيمي أبك يكسؼ، أسمـ عند قدـك النبي  (2)

 -رضي اهلل عنو-عبداهلل كشيد لو بالجنة. كشيد مع عمر  -صمى اهلل عميو كسمـ-قيؿ كاف اسمو الحصيف فسماه النبي 
بية. قاؿ الييثـ بف عدم كغير كاحد مات بالمدينة سنة ثبلثا كأربعيف، ينظر: ابف حجر، أبك الفضؿ فتح بيت المقدس كالجا

، مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند، الطبعة: تيذيب التيذيبىػ(، 852)ت: ،أحمد بف عمي بف محمد العسقبلني
 (.5/259، )12ىػ، عدد األجزاء: 1326األكلى، 
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 تيبع، فأسمـ فأحرقتيـ، بيـ، أحاطت تكٌسطكا إذا حتى عنيـ، أفرجت دخمكىا فمما لتدخمنيا،

ا( رجبلن  تيب ع ككاف  .(1)صالحن

قاؿ: ما أىمككا بو تىخكيفنا  َّمف خفُّٱٱبسنده: )عف مجاىد، قكلو:  أخرج اإلماـ الطبرمٱ

 .(3)كعزاه اإلماـ السيكطي: )البف جرير، كابف المنذر( .(2)(ليؤالء

 َّهل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مقٱُّتفسير قكلو تعالى: 7 المسألة الثانية

يقكؿ: أفعييى  َّحكخك جك مقٱُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، قكلو: ٱ

: )البف جرير، كابف . كعزاه اإلماـ السيكطي(4)عمينا حيف أنشأناكـ خمقنا جديدنا، فتمتركا بالبعث(

 .(5)المنذر(

: ٱَّهل مل خل حل جل مك لكٱُّأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، في قكلو: 

ميف؛ ميصدؽ كمكٌذب(أم شٌؾ كالخمؽ الجديد: البعث بعد المكت، فصار الناس بيف  رىجي
. كأكرد (6)

 جل مك لكٱُّ: )عف ابف عباس في قكلو: ما أخرجو ابف جرير، كابف أبي حاتـ اإلماـ السيكطي

 .(7)يقكؿ: في شؾٍّ مف البعث(. ٱَّهل مل خل حل

 

                                                           
 الصحيح المسبور(، ]صحيح[. بينما لـ يكرد صاحب 318-10/317) ن عن تأويل آي القرآنجامع البياالطبرم،  (1)

الذم أيًثرى  -رضي اهلل عنو–ىذه الركاية في كتابو بالرغـ مف اتصاؿ السند، كلعمو تركيا ألنيا مف طريؽ عبد اهلل بف سبلـ 
 عنو ذكر اإلسرائيميات.

 (، ]صحيح[.10/319) ينظر: المصدر السابؽ، (2)
 (.13/619) ،الدر المنثورالسيكطي، ( 3)
 (، ]صحيح[.10/320) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 4)
 (.13/619) ،الدر المنثورالسيكطي،  (5)
 (، ]حسف[.10/320) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (6)
 (.10/3308) ،تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم (، ]ضعيؼ[. كابف أبي حاتـ،13/619) ،الدر المنثورالسيكطي،  (7)
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 ( بالمأثكر ترل الباحثة أف:15-12عمى ضكر تفسير )اآليات:تعقيب7 

، كالتزامو باإلسناد في -قتادةكمجاىد ك –اعتماد اإلماـ الطبرم كثيرا عمى أقكاؿ التابعيف  .1

 الركاية، كعنايتو بتكجيو األقكاؿ كالترجيح.

ببعض الركايات، لكنيا في الغالب جاءت  ف اإلماـ الطبرمانفراد اإلماـ السيكطي ع .2

 .صحتيابدرجة  والتزامدكف  الركايات لعنايتو في جمع ؛ كذلؾضعيفة اإلسناد

ف السند كمنيـ حكـ المحققيف عمى بعض الركايات، فمنيـ مف يحسٌ في اختبلؼ ىناؾ  .3

كاقع عمـه عمـ الجرح كالتعديؿ عمى أرض ال تطبيؽ فو، كىذا يدؿ عمى أفمف يضعٌ 

 .اجتيادم
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 ٕانّحمزٚز خهك اإلَضاٌ ٔانؼهى تأادلثحث انثانث: ت

 مبيف:مط مف ىذا المبحث يتكٌكف

 ( لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا.22-16المطمب األكؿ: مناسبة )اآليات:

 المطمب الثاني: التفسير المأثكر فييا. 

 ادلؼىن انؼاو ذلا( دلا لثهٓا، 22ٔ-16ادلطهة اٞٔل: يُاصثح )اٜٚاخ: 

التي مكضكعيا تقرير خمؽ اإلنساف -( 22-16يتناكؿ ىذا المطمب مناسبة )اآليات: 

 كذلؾ في مسألتيف عمى النحك اآلتي:، لما سبقيا مف آيات السكرة -كعمـ اهلل بأحكالو

 ( لما قبميا.22-16المسألة األكلى: مناسبة )اآليات:

 المسألة الثانية: المعنى العاـ لآليات.

 جه ين ىن من خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٹٱُّٱٹ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه

 زث رث يت ىت نت  مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ  رئ

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث

 .َّاممم
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  ( لما قبميا66-13المسألة األولى7 مناسبة )اآليات7

ٍمؽى  اهلل ذكرى  لٌما  ما جميع مف كأجمع خمقنا أعجب كىك ،فاالنسا خٍمؽى  أتبعو الخافقيف، خى

 كالعصياف، اعةكالطٌ  كالعرفاف، كالجيؿ سياف،كالنٌ  كركالذٌ  غياف،كالطُّ  نساألي  مف فيو بما ذكره مضى

 كجميع كسكناتو حركاتو فيضبط يحفظو مف جنكدنا مف بو كككمنا الشأف، عجيب مف ذلؾ كغير

 .(1)أحكالو

 (66-13ت7)لآليا المسألة الثانية7 المعنى العام

 نعمـ كنحف خمقتو، كأكممنا صكرتو، كأبدعنا اإلنساف خمقنا كلقد: -جبللو جؿ -اهلل يقكؿ

 فاهلل الصدكر بذات عميـ إنو ضميره، في يستكف كما نفسو، بو تكسكس ما كنعمـ كأخفى، السر

 اطةاإلح كتماـ باإلنساف، العمـ كماؿ الخكاطر، كمع نفسو مف في كيكنو اإلنساف يخفيو ما يعمـ

 كقطعا لمحجة، إلزاما عممو، عميو كيحصياف يكتباف ممكيف بو كٌكؿ عميو، قدرتو كنفاذ بأحكالو،

 عميو، كيحصياف عنو يأخذاف المذاف المتمقياف يتمقى حيف الكريد حبؿ مف إليو أقرب فاهلل .لممعذرة

 قكؿ، مف فاإلنسا يمفظ ما السيئات، يكتب شمالو عف كاآلخر الحسنات، يكتب يمينو عف أحدىما

: أم رقيب، منيما فكؿ كعتيداف، رقيباف بأنيما مكصكفاف ممكاف لديو إال عمؿ مف يعمؿ كال

 مييأ حاضر: أم عتيد، منيما ككؿ كيسجميا، يحصييا اإلنساف، ألمكر متتبع لؤلعماؿ حافظ

 لذلؾ. معد

 حكلو، عمف كتمييو عقمو، تغمب التي غمرتو كتغمره كشدتو المكت يبلقيو إنساف ككؿ

 عممو كيرل مكانو، كيدرؾ األمر، لو كيتضح الحؽ، لو يظير ذلؾ كعند ككلده، مالو عف كيشغمو

                                                           
 (، بتصرؼ.18/419) نظم الد ررالبقاعي،  (1)
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 تمؾ مراء، كال فيو شؾ ال حؽ كالعقاب كالثكاب بالبعث اإلخبار مف الرسؿ بو جاءت ما كأف

 يركف لما كيفرحكف يبشكف المكت سكرات فعند المؤمنكف أما المؤمنيف، غير عمى شديدة مكاقؼ

 .ينتظرىـ الذم الخير ماتمقد مف

 الصكر في تمي، كنفخ كعنو تحيد منو الكافر أييا كنت الذم فيو، كما المكت ىك ذلؾ

 كجاءت كالعصاة، الكفار بو اهلل أكعد الذم الكقت ذلؾ العالميف، لرب الناس ليقكـ الثانية النفخة

 كيقاؿ بعمميا ليا يديش كشاىد عمميا، نتيجة إلى يسكقيا سائؽ: أم سائؽ كشييد، معيا نفس كؿ

 عنؾ كأزلنا غطاءؾ، عنؾ بؾ فكشفنا نزؿ الذم ىذا مف غفمة في اإلنساف أييا كنت لقد تاهلل :لو

 كقصر بالماديات، كاشتغالؾ المحسكسات، في بانيماكؾ الدنيا، في عندؾ كانت التي غفمتؾ

 .(1)نياالد في أنكرتو أك عنو غفمت ما بو تدرؾ كقكل حاد اليكـ فبصرؾ عمييا، نظرؾ

 (22-16ادلطهة انثاَٙ: انتفضري ادلأثٕر )نٝٚاخ:

 :(22-16مأثكر )لآلياتالمسألتيف تبحثاف التفسير  ف ىذا المطمب مفيتككٌ 

 جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتفسير قكلو تعالى: 7 المسألة األولى

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن

ٍّ َّ ُّ َِّّ  

                                                           
 -بيركت، الطبعة: العاشرة  –(، دار الجيؿ الجديد 523-3/522، )التفسير الواضحالحجازم، محمد محمكد،  (1)

 ىػ.1413
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قاؿ: الذم يككف في  َّىن منٱُّٱ)عف مجاىد في قكلو أخرج اإلماـ الطبرم بسنده:  

 .(2). كعزاه اإلماـ السيكطي: )البف جرير، كابف المنذر((1)(الحمؽ

انفرد اإلماـ السيكطي عف اإلماـ الطبرم بركاية عزاىا البف المنذر: )عف ابف عباس في  

. قاؿ: ًنياطي القمًب كما حمىؿ(ٱَّىن من خنُّ قكلو:
(3). 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييٱىي مي خي حي جي يه ىه مه جهُّٱ تفسير قولو تعالى7

ٱٱَُّّ َّ

قاؿ: عف  َّمي خي حي جي يه ُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد 

كعزاه اإلماـ السيكطي:  .(4)اليميف الذم يكتب الحسنات، كعف الشماؿ الذم يكتب الٌسٌيئات(
 .(5))البف جرير، كابف المنذر(

د( َّميُّٱٱكأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، قكلو: قاؿ: رىصى
(6).  

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱ في قكلو: (7)أخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف ابف زيد

  .(8)رقيب( معو كىك بو، لفظ ما كؿٌ  يكتب مف معو جعؿ: قاؿ  َُّّ

                                                           
 (، ]صحيح[.10/321) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 1)
 (.13/620) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
 (. لـ تقؼ الباحثة عمى حكـو لمركاية.13/620) ،الدر المنثورالسيكطي،  (3)
 (، ]صحيح[.10/322) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (4)
 (.13/621) الدر المنثورالسيكطي،  (5)
 (، ]صحيح[.10/321) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 6)
ابف زيد: ىك عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ القرشي، العدكم، المدني، مكلى عمر بف الخطاب، أخك عبد اهلل بف زيد بف  (7)

تيذيب الكمال أسمـ، قاؿ البخارم، كأبك حاتـ: ضعفو عمي بف المديني جدا، مات سنة ثنتيف كثمانيف كمئة. ينظر: المزم، 
لكف مف تحقيقيف مثؿ إسبلـ منصكر مف يرل: إذا كاف ما يينقؿ عف ابف زيد مف -(، )119-17/114، )في أسماء الرجال

 (.-قكلو؛ ال يضر
 (، ]صحيح[.10/324) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (8)
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 تنبيو7 

 : يف اآليتيف كىفياتل هضمف تفسير  ثبلث ركايات مكضكعةأكرد اإلماـ السيكطي 

 ف جبؿ مرفكعنا: "إف اهللى لط ؼى الممكيف الحافظيف)أخرج أبك نعيـ، كالديممي، عف معاذ ب .1

، كجعؿ لسانو قممىيما، كريقو ًمدادىما"((1)حتى أجمسيما عمى الناًجذيف
(2). 

 قاؿ: قاؿ أمامة أبي عف )شعب اإليماف( في كالبييقي مردكيو، كابف الٌطبراني، )أخرج .2

 عمؿ فإذا الشماؿ صاحب عمى أميف اليميف "صاحب: -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ

ذا أمثاليا، بعشر كيتبت حسنة العبد  قاؿ يكتبيا أف الشماؿ صاحب فأراد سيئة عمؿ كا 

 لـ منيا اهللى  استغفرى  فإف ساعات، سبعى  أك ساعاتو  ست   فيمسؾ أمسؾ. اليميف: صاحب

ف شيئنا، عميو يىكتب  .(3)(كاحدةن  سيئةن  عميو تتبكي  اهللى  يستغفرً  لـ كا 

، عف اإليماف(، )شعب في كالبييقي )العظمة(، في الشيخ أبك )أخرج .3  اهلل رضي- أنسو

 يكتباف ممىكيف المؤمف بعبده كٌكؿ اهلل "إف:  قاؿ -كسمـ عميو اهلل صمى- الن ًبيٌ  أف -عنو

ك بل المذاف الممكاف قاؿ مات فإذا عممو،  السماء. إلى نصعد أفٍ  لنا فٍأذىفٍ  مات قد: بو كي

ـي أفت: فيقكالف يسبحكني. مبلئكتي مف مممكءةه  سمائي:اهلل فيقكؿ  : اهلل فيقكؿ ؟األرض في قي

                                                           
 . (3/513) ،لسان العرب )نجذ: الن كاجذ: أىقصى األىضراس، كىًىيى أىربعة ًفي أىقصى األىسناف(، ابف منظكر، (1)
(، ]مكضكع[. كأبك نعيـ، أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف 13/620) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)

(، تحقيؽ: سيد كسركم حسف، دار الكتب 1/425، )أخبار أصبيان = تاريخ أصبيانىػ(، 430ميراف األصبياني )ت: 
اني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف ـ. كاأللب1990 -ىػ1410بيركت، الطبعة: األكلى،  –ةالعممي

، )حديث: سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة ،ىػ(1420نجاتي بف آدـ، األشقكدرم، )ت: 
 ـ.1992 - ىػ1412السعكدية، الطبعة: األكلى،  المممكة العربية -(، دار المعارؼ، الرياض 6/147( )2641

(، ]مكضكع[. كالطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي 13/625) الدر المنثوريكطي، الس (3)
(، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، مكتبة ابف 8/191) ،(7787)حديث:  ،المعجم الكبيرىػ(، 360الشامي، )ت: 

 ،(5182)حديث:شعب اإليمان، (،  458بف الحسيف، )ت: القاىرة، الطبعة: الثانية. كالبييقي، أبك بكر أحمد –تيمية 
 ق.1410، بيركت، الطبعة األكلى –العممية  (، تحقيؽ : محمد السعيد بسيكني زغمكؿ، دار الكتب4/301)
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 حانيفسب   عبدم قبر عمى كماقي : فيقكؿ ؟فأيف: فيقكالف نييسبحك  خمقي مف مممكءةه  أرضي

 .(1)("القيامة يكـ إلى لعبدم ذلؾ كتباكا ،رانيككبٌ  كاحمداني

 زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ُّّٰٱتفسير قكلو تعالى:7 المسألة الثانية

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت رتزت يب ىب نب مب

 َّام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 ابف : )أخرج-كالمفظ لمبخارم- انفرد اإلماـ السيكطي عف اإلماـ الطبرم بركاية صحيحة 

 رسكؿ أف -عنيا اهلل رضي- عائشة عف ماجة، كابف كالنسائي، كالترمذم، كالبخارم، شيبة، أبي

مبةه  أك رككةه  ديوي بيف كانت -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل  الماء في يديو يدخؿ فجعؿ ماءه، فييا عي

( لممكت إف اهلل إال إلو ال: كيقكؿ كجيو، بيما فيمسح  .(2)سكراتو

                                                           
(، ]مكضكع[.أبك الشيخ، أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر 631-13/630) ،الدر المنثورالسيكطي،  (1)

الرياض، الطبعة:  –(، تحقيؽ: رضاء اهلل بف محمد، دار العاصمة 3/979) ،(503ث: )حديالعظمة، ق(، 369)ت:
(. كابف الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي 7/183) ،(9931)حديث: ش عب اإليمان ق. كالبييقي، 1408األكلى، 

عبد الرحمف محمد  (، ]قاؿ ابف الجكزم: ىذا حديث ال يصح[، تحقيؽ:3/229) الموضوعاتىػ(، 597بف محمد )ت:
 ىػ.1386عثماف، المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة، الطبعة: األكلى، 

الجامع المسند ق(، 256(، ]صحيح[. كالبخارم، أبك عبداهلل محمد بف إسماعيؿ، )ت:631-13/630) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
، (6/13) (،4449حديث: )مو = صحيح البخاري، الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو وأيا

(، تحقيؽ: 6/13]الحديث بيذا المفظ[، ) -صمى اهلل عميو كسمـ–(، كتاب: المغازم، باب: مرض النبي 8/107) (،6510)حديث: 
، كالنسائي ق. أما عند ابف أبي شيبة كابف ماجة، كالترمذم1422محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، الطبعة: األكلى، 

م ـى -بمفظ آخر كسنده ضعيؼ: )رىأىٍيتي رىسيكؿى الم ًو  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى يىٍمسىحي  -صى ، كىًعٍندىهي قىدىحه ًفيًو مىاءه، فىييٍدًخؿي يىدىهي ًفي اٍلقىدىًح، كى كىىيكى يىميكتي
 : اًء، ثيـ  يىقيكؿي مىى سىكىرىاًت »كىٍجيىوي ًباٍلمى الكتاب ق(، 235، ابف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ، )ت:«(اٍلمىٍكتً الم ييـ  أىًعن ي عى

الرياض، الطبعة: األكلى،  –(، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، مكتبة الرشد 6/42) (،29333 حديث:)المصنف في األحاديث واآلثار، 
 1623حديث:  سنن ابن ماجو، ،ىػ(273زيد )ت: ق. كابف ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو ي1409

فيصؿ عيسى البابي الحمبي.  -(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، دار إحياء الكتب العربية 1/519)
ؽ: أحمد (، تحقيؽ كتعمي3/299) 978، حديث: الجامع الكبير= سنن الترمذيق(، 279كالترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى، )ت:

براىيـ عطكة ، مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  ىػ.  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –محمد شاكر، كمحمد فؤاد عبد الباقي ، كا 
 (،7064)حديث: (، 9/401)(، 10866حديث: )، السنن الكبرىق(، 303كالنسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب، )ت:

 ق.1421بيركت، الطبعة: األكلى،  –شمبي، مؤسسة الرسالة  (، تحقيؽ: حسف عبد المنعـ6/389)
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سائؽ يسكقيا إلى أمر اهلل،  َّيث ىثُّأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد  

 .(1)كشاىد يشيد عمييا بما عممت(

 يك ىك ُّبسنده: )عف مجاىد ا أخرجو عف اإلماـ السيكطي بماإلماـ الطبرم  انفرد

 .(2)قاؿ: لمكافر يـك القيامة( ٱَّٱمل

 يك ىك مك لك اك يق ىق  يفُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو 

. كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد بف حميد، كابف جرير، كابف (3)قاؿ: عايف اآلخرة( ٱَّمل

 .(4)المنذر(

ركاية قاؿ فييا: )أخرج ابف المنذر عف انفرد اإلماـ السيكطي عف اإلماـ الطبرم ب

 .(5)قاؿ: حديدي النظًر شديده( َّامٱُّ: كمساف الميزاف، قاؿ َّ يل ىلٱُّٱفي قكلو: الضحاؾ

كم كقدعٌمؽ اإلماـ الطبرم عمى ىذه الركاية بقكلو: )  ذلؾ معنى: قاؿ نوأ الضحاؾ عف ري

 الدنيا في سمؼأي  بما كعممو معرفتو أف بذلؾ أراد كأحسبو الميزاف. مسافك :َّام يل ىل ُّ

 مبمغو عرؼكيي  الكزف، في الحؽٌ  بو عدؿيي  الذم الميزاف بمساف بذلؾ بصره فشب و عميو، عدؿ شاىد

                                                           
 (، ]صحيح[.10/326) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 (، ]صحيح[.10/328)السابؽ،  لمصدرينظر: ا (2)
 (، ]صحيح[.10/329)السابؽ،  المصدرينظر: ( 3)
 فنظر إلى ما كعده اهلل فكجده كذلؾ(.(. بمفظ: )عايف اآلخرة 13/636) الدر المنثورالسيكطي،  (4)
 لـ تقؼ الباحثة عمى حكـو ليذه الركاية. (.13/636)السابؽ،  لمصدرينظر: ا (5)
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 الدنيا في اكتسب بما القيامة كافي مف عمـ فكذلؾ نقص، أك ذلؾ عمى زاد اعمٌ  ألىمو الكاجب

 .(1)(الميزاف كمساف عميو عدؿو  شاىد

 يبلحظ ما يأتي: 22-16لآليات: -طبرم كالسيكطيال–عمى ضكء تفسير اإلماميف 7 تعقيب

بالرغـ مف طكؿ باع اإلماـ السيكطي في عمكـ الحديث؛ إال أنو أكرد األحاديث  .1

كالركايات التي –كخاصةن عندما يطنب في سرد الركايات المكضكعة في تفسيره، 

، -تتحدث عف المبلئكة، كالتي أكردىا كذلؾ في كتابو )الحبائؾ في أخبار المبلئؾ(

، -كحاطب ليؿفبذلؾ أصبح – فينا كىناؾ يجمع بيف ما صح كما ال يصح مف خبر

ر مأخذه قكم ييفقد تفسيره رتبة كبيرة بيف كتب التفاسير األصيمة، رغـ ما كىذا األم

 .حكل مف كـ المركيات المأثكرة

عزك اإلماـ السيكطي بعض الركايات إلى عدة مصادر بصيغة كاحدة دكف مراعاة  .2

 فاظيا.اختبلؼ أل

رجكع اإلماـ الطبرم لمغة في ترجيحو لبعض األقكاؿ، بينما يكتفي اإلماـ السيكطي  .3

 دكف أدني تعميؽ أك ترجيح ليا. بإيراد الركايات

 


 

 

 

 

                                                           
 (.10/329) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 1)
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 انزاتغ: احلٕار تني انكافز ٔلزُّٚ انشٛطاٌ ٕٚو انمٛايح ادلثحث

الشيطاف يـك يتكٌكف ىذا المبحث مف مطمبيف يبحثاف في الحكار بيف الكافر كقرينو 

 (، كذلؾ عمى النحك اآلتي:33-23القيامة )اآليات:
 لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا. (33-23)اآليات:المطمب األكؿ: مناسبة 

 المطمب الثاني: التفسير المأثكر فييا. 

 ( دلا لثهٓا، ٔادلؼىن انؼاو ذلا30-23ٞٔل: يُاصثح )اٜٚاخ:ادلطهة ا

( كالتي 22-16:يات)اآل( لما سبقيا مف 33-23يات:اكؿ ىذا المطمب مناسبة )اآليتن 

 ، كذلؾ في مسألتيف عمى النحك اآلتي:تحدثت عف تقرير خمؽ اإلنساف كعمـ اهلل بأحكالو

 لما قبميا. (30-23المسألة األكلى: مناسبة )اآليات:

 المسألة الثانية: المعنى العاـ لآليات.

 خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٹٱٹٱُّٱ

 مخ جخ مح جح حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس

  َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف
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 ( لما قبميا03-60المسألة األولى7 مناسبة )اآليات7

 الكافر بيف حكار صكرة تعالى الم و ذكر المكت، كعند القيامة يكـ الناس أحكاؿ بياف بعد

 جينـ، نيراف في كزٌجيا نفسو،عمى اإلنساف جناية مدل لمعرفة القيامة، يكـ في الشيطاف، كقرينو

صغائو غراءاتو، الشيطاف لكساكس كا   إلى كميمو عقمو، كضعؼ رأيو، خمؿ بسبب بيا كتأثره كا 

 .(1)الفجكر

 (03-60المسألة الثانية7 المعنى العام )لآليات7

 فعؿ بما القيامة يـك عميو يشيد نوأ: آدـ ابف بعمؿ المككؿ الممؾ عف مخبرا تعالى يقكؿ

 كبلـ ىذا: مجاىد كقاؿ .نقصاف كال زيادة ببل محضر، معتد،: أم{ عتيد لدم ما ىذا: }كيقكؿ

 يعـ أف جرير ابف اختار كقد .أحضرتو قد بو، ككمتني الذم آدـ ابف ىذا: يقكؿ السائؽ الممؾ

 .كقكة اتجاه كلو كالشييد، السائؽ

 كفار كؿ جينـ في ألقيا: }فيقكؿ بالعدؿ الخميقة في تعالى، نوسبحا اهلل، يحكـ ذلؾ فعند

 أدل فمما الحساب، ةعرض إلى أحضره فالسائؽ كالشييد، السائؽ مع مخاطبة أنيا كالظاىر {عنيد

 .المصير كبئس جينـ نار في بإلقائو تعالى اهلل أمرىما عميو، الشييد

 لمحؽ، معاند{ : عنيد} بالحؽ، ذيبكالتك الكفر كثير: أم{ عنيد كفار كؿ جينـ في ألقيا}

 فيو بر كال الحقكؽ، مف عميو ما يؤدم ال: أم{ لمخير مناع. }بذلؾ عممو مع بالباطؿ لو معارض

 في شاؾ: أم{ مريب} .الحد فيو يتجاكز كيصرفو، ينفقو فيما: أم{ معتد} صدقة، كال صمة كال

 غيره، معو فعبد باهلل أشرؾ: أم {آخر إليا اهلل مع جعؿ الذم} .أمره في نظر لمف مريب أمره،

: أم{ أطغيتو ما ربنا: }بو ككؿ الذم الشيطاف قاؿ{ : قرينو قاؿ. }{الشديد العذاب في فألقياه}
                                                           

 (.26/301) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج،الزحيمي،  (1)
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 ما: أم{ أطغيتو ما ربنا: }فيقكؿ شيطانو، منو يتبرأ كافرا، القيامة كافى قد الذم اإلنساف عف يقكؿ

 . لمحؽ امعاندن  لمباطؿ قاببلن  ضاالن  نفسو في كى كاف بؿ: أم{ بعيد ضبلؿ في كاف كلكف} أضممتو،

 كذلؾ الجف، مف كقرينو لئلنسي -كجؿ عز- الرب يقكؿ{ لدم تختصمكا ال قاؿ: }كقكلو

. جاءني إذ بعد الذكر عف أضمني ىذا رب، يا: اإلنسي فيقكؿ الحؽ يدم بيف يختصماف أنيما

 الرب فيقكؿ. الحؽ منيج عف: مأ{ بعيد ضبلؿ في كاف كلكف أطغيتو ما ربنا: }الشيطاف كيقكؿ

 أعذرت قد: أم{ بالكعيد إليكـ قدمت كقد} عندم،: أم{ لدم تختصمكا ال: }ليما -كجؿ عز-

 .كالبراىيف كالبينات الحجج عميكـ كقامت الكتب، كأنزلت الرسؿ، ألسنة عمى إليكـ

{ عبيدلم بظبلـ أنا كما} قاض، أنا ما قضيت قد يعني: مجاىد قاؿ{ لدم القكؿ يبدؿ ما}

 .(1)عميو الحجة قياـ بعد بذنبو، إال أحدا أعذب ال كلكف أحد، بذنب أحدا أعذب لست: أم

 (30-23ادلطهة انثاَٙ: انتفضري ادلأثٕر )نٝٚاخ:

 عمى ثبلث مسائؿ جاءت عمى النحك اآلتي:يشتمؿ ىذا المطمب  

  َّٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ تفسير قكلو تعالى: المسألة األولى7

المىمؾ( َّين ىن نن من زن رن ُّٱٱطبرم بسنده: )عف قتادةأخرج اإلماـ ال 
(2) ،

قاؿ: كالعتيد: الذم قد أخذه، كجاء بو السائؽ  َّين ىن نن من ُّٱ)كعف ابف زيد، في قكلو: 

 .(3)كالحافظ معو جميعنا(

                                                           
 (.403-7/402) ،لقرآن العظيمتفسير اينظر: ابف كثير،  (1)
 (، ]حسف[.10/329) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (2)
 (، ]صحيح[.10/329)السابؽ،  لمصدرينظر: ا (3)
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 رن ُّٱأكرد اإلماـ السيكطي ركاية عزاىا البف المنذر: )عف ابف جريج في قكلو:  

: الذم عندم عتيد لئلنساف، حفظتيو حتى جئتي قاؿ َّين ىن نن من ُّٱقاؿ: مىمكيو،  َّزن

 .(1). قاؿ: ىذا شيطانيو(َّجس مخ جخ مح جحُّبو. كفي قكلو: 

 تنبيو7  

( حدث خطأه كزلؿه عند اإلماـ السيكطي في نقؿ 27-22لكركد كممة )قرينو( في )اآليتيف: 

)أخرج اإلماـ السيكطي:  فقد قاؿ. كذلؾ فيما عزاه لئلماـ الطبرم ،َّزن رن ُّٱٱقكلو:  تفسير

نما (2)قاؿ: شيطانو( ٱَّزن رن ُّٱابف جرير عف ابف عباس في قكلو:  . كىذا غير صحيح، كا 

أخرجيا اإلماـ  بدكف حرؼ العطؼ )الكاك(، فقد عند اإلماـ الطبرم (27ىذا التفسير )لآلية:

 . (3)قرينيو شيطانو( :قاؿ َّجس مخ جخ مح جحُّٱعف ابف عباس قكلو:الطبرم ىكذا: )

 ( أنو22)اآلية: َّزن رن ُّٱٱفي تفسير: اإلماـ الطبرم جاء عند فالصحيح الذم 

سبب خطأ اإلماـ  يككف( أم شيطانو. كقد 27:)اآلية َّمح جحُّالمىمىؾ، كفي تفسير: 

االسيكطي في النقؿ   اآليات بشكؿ تاـ. في تكثيؽ ككتابة -السيكطي–اإلماـ  ختصارعف ا ناجمن

                                                           
)أشار المحقؽ عبد اهلل التركي أف األثر عند ابف جرير، لكنو لـ يعٌمؽ عمى ىذا  (.13/636) ،الدر المنثورالسيكطي،  (1)

 .الخطأ(
 (.13/636)السابؽ،  لمصدرظر: اين (2)
 (، ]ضعيؼ[.10/332) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (3)
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 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٱُّٱ تفسير قكلو تعالى:7 المسألة الثانية 

  َّمث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ

ٱ،المفركضةقاؿ: الزكاة  ٱَّخئ حئٱُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة  

كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد بف  .(1)(شاؾ ٱَّهئٱُّمعتدو في منطقو كسيرتو كأمره،  ٱَّمئُّٱ

 َّيي ىي ني مي زي ريٱُّٱحميد، كابف المنذر(، كزاد في أكؿ األثر: )عف قتادة في قكلو: 

  .(2)كٌفار بنعـ اهلل، عنيده عف طاعة اهلل كحقو(قاؿ: 

  َّمث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ٱُّٱتفسير قكلو تعالى:  

لـ يرد فيو شيء مأثكر. قاؿ فيو اإلماـ الطبرم: )الذم أشرؾ باهلل فعبد معو معبكدنا آخر 

.(3)(، يقكؿ: فألقياه في عذاب جينـ الٌشديد َّمث هت مت خت ٱُّٱًمف خمقو، 

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح ُّٱ تفسير قكلو تعالى: لثالثة7المسألة ا

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص

  َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك

                                                           
 ]حسف[. ،(332-10/331) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 (.13/637) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
 (.10/332) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (3)
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، قاؿ: الشيطاف قيي ضى َّمح جح ُّٱٱقكلو: ،عف مجاىدأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )

 أما ما جاء عند. (2)، قاؿ: قرينو: الشيطاف(َّجس مخ جخ مح جح ُّٱ، )كعف قتادة (1)لو(

 مخ جخ مح جح ُّٱاإلماـ السيكطي في ذلؾ؛ ما عزاه: )البف المنذر عف ابف جريج: في قكلو: 

 .(3)، قاؿ: ىذا شيطانو(َّجس

 َّمض خض حض جضُّٱٱ: )عف ابف عباس، في قكلو:ضعيؼو  اإلماـ الطبرم بسندو أخرج  

ٌجتيـ، كرد  عمييـ قكليـ( السيكطي  كأكرد اإلماـ .(4)قاؿ: إنيـ  اعتذركا بغير عيذر، فأبطؿ اهلل حي

قاؿ: عندم،  َّمض خض حض جضُّٱٱفي قكلو: ما أخرجو: )ابف أبي حاتـ عف ابف عباس

ٌذبتيو( َّمع جع  مظ حطُّ قاؿ: عمى ألسيف الرسؿ: إنو مىف عصاني عى
(5). 

قد قضيتي ما أنا  َّحف جف مغُّٱ: )عف مجاىد، في قكلو:أخرج اإلماـ الطبرم بسنده 

) . (7)المنذر( . كعزاه اإلماـ السيكطي: )البف جرير، كابف(6)قاضو



                                                           
 ( ]صحيح[.10/332) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنم، الطبر ( 1)
 ( ]صحيح[.10/332)السابؽ،  المصدر (2)
 ] لـ تقؼ الباحثة عمى سند، كحكـ الركاية[. ،(13/636) الدر المنثورالسيكطي، ( 3)
 حٌسنو،الصحيح المسبور ]ضعيؼ، لكف صاحب  ،(10/333) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (4)
(4/381.]) 
 (.13/637) ،الدر المنثورالسيكطي،  (5)
 ]صحيح[. ،(10/334) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (6)
 (.13/638) ،الدر المنثورالسيكطي،  (7)
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عف ابف عباس في   انفرد اإلماـ السيكطي عف اإلماـ الطبرم بما عزاه: )البف أبي حاتـ

( َّجك مق حق مف ُّٱقكلو: قاؿ: ما أنا بمعٌذب مىف لـ يجتـر
(1). 

  َّٱجم هل مل خل حل جل مك لك خك ٱُّٱتفسير قكلو تعالى:  

ا مف مزيد، عمى قكليف، القكؿ األكؿ: م َّ جم هل ملٱُّٱٱاختمؼ أىؿ التأكيؿ في قكلو:

 كالقكؿ الثاني: بمعنى زدني.

أخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد،  القول األول7ذكر ما صح مف مأثكر في 

قاؿ: كعدىا اهلل ليمؤلٌنيا، فقاؿ: ىبٌل أكفيتيًؾ؟ قالت: كىؿ مف  ٱَّ جم هل مل خلٱُّٱقكلو: 

 .(2)مسمؾ(

 عف قتادة، عفبسنده: ) أخرج اإلماـ الطبرم القول الثاني7ذكر مما صح مف مأثكر في 

 يدخمني: النار فقالت كالٌنار، الجٌنة احتٌجتٍ : " قاؿ ،-كسمـ عميو اهلل صمى- النبي عف أنس،

 أنتً : الجنة إلى اهلل كالمساكيف؛ فأكحى الفقراء يدخمني: الجنة كقالت كالمتكبركف؛ الجباركف

ى أشاء؛ مف بؾ أصيب رحمتي ـي ب أنتً : النار إلى كأكحى ،عذابي أنتق  كاحدة كلكؿ ؾ ممف شئتي

  .(3)("قىطٍ  قىطٍ : فتقكؿ فييا، قدمو يضع حتى مزيد؟ مف ىؿ: فتقكؿ النار فأما ممؤيىا؛ منكما

                                                           
)أخرج اإلماـ الطبرم ركاية عف ابف حميد بمعناىا، لكف سندىا ضعيؼ،  (.639-13/638)، الدر المنثورالسيكطي،  (1)
(10/334.)) 
 ( ]صحيح[.10/335) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 2)
 ]صحيح[. ،(10/337)لمصدر السابؽ، ينظر: ا (3)
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 -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ أف ىريرة، أبي عفكأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: ) 

 مزيد، مف ىؿ تقكؿ النار، في كييمقي شيئا، خمقو مف أحدنا اهلل يظمـ لـ القيامة، يكـ كاف إذا: "قاؿ

 .(1)("قط قط: كتقكؿ بعض إلى بعضيا كيزكل يممؤىا، فينالؾ قدمو، عمييا يضع حتى

كأكرد اإلماـ السيكطي ما أخرجو: )اإلماـ البخارم، كابف مردكيو، عف أبي ىريرة رفعو: 

 .(2)(" طق قط: فتقكؿ عمييا، قدمو الرب مزيد؟ فيضع مف ىؿ كتقكؿ امتؤلًت؟ ىؿ: لجينـ يقاؿ"

لصحة الخبر، كرجكعو لمغة  -بمعنى االستزادة–كرٌجح اإلماـ الطبرم القكؿ الثاني  

 العربية.

 ( بالمأثكر يبلحظ ما يأتي:30-23عمى ضكء تفسير )اآليات:تعقيب7 

ف كانت صحيحة،  .1 فيك ال يعتمد عمى سرد الركايات ترجيح اإلماـ الطبرم بيف الركايات كا 

 ا، كيرجح بينيا بقرائف كصحة الخبر، كالرجكع لمغة في ذلؾ.فقط؛ إنما يسردىا كينقدى

 .، كخاصة عند اإلماـ السيكطيكثرة الركايات المأثكرة في ىذه اآليات .2

 مف المأثكر عف ابف جرير )الطبرم(. انقؿ اإلماـ السيكطي كثيرن  .3

    

 

                                                           
( ]صحيح[. أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب: تفسير القرآف، 10/335) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)

المسند الصحيح ىػ(، 261)ت: ،سمـ، أبك الحسف القشيرم النيسابكرم(، كم6/138( )4848باب: "كتقكؿ ىؿ مف مزيد" )
كتاب: الجنة كصفة نعيميا، باب: النار يدخميا  ،-صمى اهلل عميو وسمم-المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل 

إحياء التراث (، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 4/2187) ،(2848حديث: الجباركف كالجنة يدخميا الضعفاء، )
 بيركت. كغيرىما بمفظ قريب. –العربي 

]صحيح[. أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب: تفسير القرآف، باب: "كتقكؿ ىؿ  ،(13/638) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
 (.6/138) ،(4849حديث: مف مزيد" )
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 ادلثحث اخلايش: حال ادلتمني ٔجزاؤْى ٔأٔصافٓى

تطرقاف إلى دراسة المعنى العاـ، كالتفسير المأثكر يشتمؿ ىذا المبحث عمى مطمبيف ي

المطمب األكؿ يتناكؿ مناسبة اآليات لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا، أما (، 35-31)لآليات:

 المطمب الثاني فيتطٌرؽ إلى التفسير المأثكر فييا، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 انؼاو ذلا( دلا لثهٓا ٔادلؼىن 35-31ٚاخ:ادلطهة اٞٔل: يُاصثح )اٜ

حدثت ، كالمعنى العاـ ليا، كالتي ت( لما قبميا35-31ىذا المطمب يتناكؿ مناسبة )اآليات:      

 ، كذلؾ في مسألتيف عمى النحك اآلتي:حاؿ المتقيف كجزائيـ كأكصافيـعف 

 هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم  ُّٱٱٹٱٹ

 هن من مل مك لك هش مش هس هثمس  مث هت مت هب مب هئ مئ

 .َّهي مي

 ( لما قبميا02-01لى7 مناسبة )اآليات7المسألة األو 

 بإسقاط ليـ سارنا فقاؿ األبرار، دار أتبعيا لئلنذار، المقاـ ألف كقدميا النار ذكر )لما  

 الممتمئة كالحياض الدرجات مع أمر بأيسر قربت أم َّٱخم ُّٱ: البعد شقة كطيٌ  السير مؤنة
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مف  فيو كانكا ما كترككا يياإل تسابقكا رأكىا فإذا الكصؼ، ىذا في العريقيف أم َّٱجن ممُّ

 .(1)ىذا( كنحك المسؾ ككثباف النكر منابر مف المكقؼ

: عند صاحب التفسير المنير لما قبميا كبعبارة أخرل جاءت مناسبة ىذه اآليات البينات 

 حاؿ تعالى الم و بٌيف الشياطيف، مف كقرينو الكافر بيف القيامة يكـ يحصؿ الذم الحكار بياف )بعد

يراد األضداد، بيف بالمقارنة القرآف عادة عمى جريا المتقيف،  اإلنساف فيحذر نقيضو، بعد الشيء كا 

 كبيف كالترغيب الترىيب بيف الجمع تـ كبو تعالى، الم و رحمة كيرجك كيتأمؿ كيطمع كيخاؼ،

  .(2)الطمع( أك كالرجاء الخكؼ

 ( 02-01المسألة الثانية7 المعنى العام )لآليات7

 معاصيو، كاجتنبكا ربيـ، اتقكا لمذيف الجنة كأدنيت أم َّخن حن جن مم  خمُّٱ 

 نعيـ مف ليـ عدٌ أي  ما فيركف لنفكسيـ، اكاطمئنانن  ليـ، إكراما منيـ، العيف بمرأل تككف بحيث

 ىك ىذا: المبلئكة ليـ كتقكؿ أم َّمه جه هنُّٱٱ.فناء كال لو نفاد ال كسركر، كلذة كحبكر،

 :فقاؿ النعيـ ليذا المستحؽ بيف ثـ .كتبو بو كجاءت مو،رس ألسنة عمى ربكـ بو كعدكـ الذم النعيـ

 لممتقيف الثكاب ىذا أم َّمت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰهُّٱ

 إليو، منيبة بقمكب اهلل كيمقكف ذنكبيـ مف تائبيف طاعتو إلى اهلل معصية مف يرجعكف الذيف

 مف سالميف الجنة ادخمكا: ليـ تكرمة المبلئكة ليـ كتقكؿ أم َّ هثمس  مثُّٱ .لو خاضعة

                                                           
 (.431-18/432) ،نظم الد ررالبقاعي،  (1)
 (. 26/307) ،التفسير المنيرالزحيمي،  (2)
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 مش هس ُّٱ:ليـ كيقاؿ يبٌشركف ثـ .تحزنكف أنتـ كال عميكـ خكؼ فبل كاألكدار، كاليمكـ العذاب

 .رحيؿ كال ظعف كال بعده، مكت ال الذم الخمكد يكـ فيذا عينا، كقٌركا فاطمئنكا أم َّهش

 ما كؿ لسؤاليـ إجابة ليـ أم َّهي مي هن من مل مكُّٱ :فقاؿ البشرل في زاد ثـ

 .(1)(ىـبخمدً  درى يي  كلـ أعينيـ تره لـ مما سألكا ما فكؽ نزيدىـ ثـ يشتيكف،

 (35-31ادلطهة انثاَٙ: انتفضري ادلأثٕر )نٝٚاخ:

( عند 35-31يتككف ىذا المطمب مف مسألتيف تبحثاف في التفسير المأثكر )لآليات: 

 ، كذلؾ عمى النحك اآلتي:-الطبرم كالسيكطي–اإلماميف 

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خمُّٱتفسير قكلو تعالى:  7المسألة األولى

 َّمت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي

يقكؿ: كأيدنيت،  َّجن مم  خمُّٱٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو: 

 .(3)لعبد بف حميد، كابف جرير، كابف المنذر(. كعزاه اإلماـ السيكطي: )(2)غير بعيد(

أم مطيع  َّجي ٰه مه جه هن ُّأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو:  

 .(4)هلل كثير الصبلة(

                                                           
 (.167-26/166) ،تفسير المراغيالمراغي،  (1)
 ( ]حسف[. 10/337) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (2)
 (، بمفظ: "قاؿ: أيدنيت الجنة".13/643) ،الدر المنثورالسيكطي،  (3)
 ( ]حسف[.10/338) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 4)
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اختمؼ أىؿ الػتأكيؿ فيو عمى قكليف، القكؿ األكؿ: بمعنى؛ حفظ ذنكبو ،  َّحيُّٱٱٱتفسير قكلو:

كركايات القكؿ  حتى تاب منيا. كالقكؿ الثاني: معناه: أنو حفيظ عمى فرائض اهلل كما ائتمنو عميو.

تائب األكاب بأنو حفيظ، كلـ ؛ ألف اهلل كصؼ ىذا الكىذا ما رٌجحو اإلماـ الطبرم ،الثاني أصح

ييحصر بو عمى حفظ نكع مف أنكاع الطاعات دكف نكع، ىاؾ ما حسيفى سنده مف مأثكر في القكؿ 

 الثاني:

قاؿ: حفيظ لما استكدعو اهلل مف حٌقو  َّحيُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة 

 .(2)بف المنذر(كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد بف حميد، كابف جرير، كا .(1)كنعمتو(

ٱَّ مت هب مب هئ مئ هي مي ُّٱٱٱتفسير قكلو:

انفرد اإلماـ السيكطي عف اإلماـ الطبرم بما أكرده عف ابف المنذر: )عف ابف جريج في ٱ

 .(3)قاؿ: ييخشى كال ييرل( َّهئ مئ هي مي ُّٱقكلو: 

: أم منيب إلى رٌبو َّمت هب مبُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو:  

ميقًبؿ(
 .(5)اه اإلماـ السيكطي: )لعبد بف حميد، كابف جرير، كابف المنذر(. كعز (4)

 هن من مل مك لك هش مش هس هثمس  مثٱُّتفسير قكلو تعالى:  7المسألة الثانية

 َّهي مي

                                                           
 ]حسف[. ،(339-10/338) ،ن عن تأويل آي القرآنجامع البياالطبرم،  (1)
 (.13/644) لمصدر السابؽ،ينظر: ا (2)
 لـ تقؼ الباحثة عمى حكـو لمركاية. ،(13/644ينظر: المصدر السابؽ، ) (3)
 ]حسف[. ،(10/339)، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 4)
 (.13/644) ،الدر المنثورالسيكطي، ( 5)
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ًممكا ًمف  َّ هثمس  مثٱُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو:   قاؿ: سى

م دكا  َّهش مش هسٱُّ. )كعف قتادة (1)عىذاب اهلل، كسٌمـ عمييـ( كاهلل، فبل يمكتكف، كأقامكا فبل خي

كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد بف حميد، كابف جرير، كابف  .(2)يظعنكف، كنعمكا فبل يبأسكف(

 .(3)المنذر(

، ٱَّهي مي ُّفي تفسير قكلو تعالى:  -الطبرم كالسيكطي–أما ما جاء عند اإلماميف  

مف ىذه الكرامة التي كصؼ جٌؿ  كعندنا ليـ عمى ما أعطيناىـقاؿ اإلماـ الطبرم: )يقكؿ:  فقد

، ثـ ذكر (4)مزيده يزيدىـ إٌياه. كقيؿ: إٌف ذلؾ المزيد النظر إلى كجو اهلل جٌؿ جبللو(–ثناؤه صفتيا 

ككذا ما جاء عند اإلماـ السيكطي ليس فيو  جميعيا جاء ضعيفة السند، مف قاؿ ذلؾ، لكنيا

 الصحيح كال الحسف.

خاصةن كفي غيره  ،َّهي مي ُّٱم اآلخر في تأكيؿ قكلو:إف ًذكر اإلماـ الطبرم لمرأ تعقيب7

ف كاف مخالفنا لرأيو- عامةن  ؛ يدؿ عمى منيجية اإلماـ المنصفة لكجية رأم غيره، فيك يذكرىا -كا 

تأكيمو كلـ يذكر ىنا ما يؤيد رأيو مف مأثكر مقارنةن ل ،في ذلؾ باإلسناد، حتى أنو ذكر ست ركايات

يدة عمى فطنة القارئ، فمساف حالو يقكؿ: "رأيي صكاب كترؾ العي  مف سكرة يكنس، 26آلية:ا

 كيحتمؿ الصكاب".كيحتمؿ الخطأ، كرأم غيرم خطأ 

                                                           
 ]حسف[. ،(10/339) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 ]حسف[. ،(10/339) ينظر: المصدر السابؽ، (2)
 (.13/644) ،الدر المنثورالسيكطي،  (3)
 (.10/339) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (4)
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ادلثحث انضادس: تٓدٚد يُكز٘ انثؼث ٔاثثاتّ ذلى يزج 

 -صهٗ اهلل ػهّٛ ٔصهى–أخزٖ ٔأٔايز نهزصٕل 

يتككف ىذا المبحث مف مطمبيف يتطرقاف إلى دراسة المعنى العاـ، كالتفسير  

المطمب األكؿ يتناكؿ مناسبة اآليات لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا، (، 45-36ثكر )لآليات:المأ

 أما المطمب الثاني فيتناكؿ التفسير المأثكر فييا، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 ( دلا لثهٓا ٔادلؼىن انؼاو ذلا45-36ادلطهة اٞٔل: يُاصثح )اٜٚاخ:

( لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا، كذلؾ في 45-36:ىذا المطمب يتناكؿ مناسبة )اآليات      

 مسألتيف عمى النحك اآلتي:

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت

 نن زنمن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن

 مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب

  َّحص
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 ( لما قبميا12-03 المسألة األولى7 مناسبة )اآليات7 

 كاإلنذار التيديد إلى عاد اآلخرة، في األليـ بالعذاب البعث منكرم تعالى الم و أنذر أف بعد 

 بيف لمجمع الجناف في المتقيف حاؿ بياف اإلنذاريف كتكسط الشامؿ، كالدمار الميمؾ الدنيا بعذاب

 كاع، عقؿ ذم لكؿ كعبرة كتذكير عظة اإلىبلؾ أف تعالى أباف ثـ تقدـ، كما كالترغيب الترىيب

 .كالنتائج األسباب بيف بالربط مفكر

 تنزيو مع أخرل مرة كاألرض السمكات خمؽ مف البعث إمكاف دليؿ تعالى الم و أعاد ثـ

 ما عمى بالصبر كسٌمـ عميو الم و صٌمى رسكلو تعالى أمر ثـ الخمؽ، في كالتعب العناء عف نفسو

 منتظرا نقص كؿ عف الم و كبتنزيو باالستمقاء، التعب حديث كمف البعث إنكار مف يقكلكف

 صكت كسمع البعث، يكـ اقترب فقد الصيحة، يكـ تصعؽ ال حتى الغافميف مف تكف كال المنادم،

ليو تكالممي المحيي ىك فاهلل إليو، الداعي  الناس كيخرج سراعا األرض تتشقؽ يكـ المصير، كا 

 البعث، في المشرككف يقكؿ بما بعممو كسٌمـ عميو الم و صٌمى رسكلو سبحانو أخبر ثـ القبكر، مف

 القرآف بيذا كذٌكر بالتكحيد، الدعكة كتبميغ اإلنذار في ميمتؾ كتابع مصيطر، بجبار عمييـ فمست

 .(1)كعيدم كيخشى عقابي يخاؼ مف

 (12-03المسألة الثانية7 المعنى العام )لآليات7

 كأثاركا قكة، كأشد منيـ أكثر قرف كانكا مف المنكريف ىؤالء قبؿ أىمكنا ككـ: تعالى يقكؿ 

 ما نفعيـ كىؿ كقدره؟ اهلل قضاء مف ليـ كاف مفر مف ىؿ عمركىا؛ مما أكثر كعمركىا األرض

                                                           
 (.26/313) ،التفسير المنيرالزحيمي،  (1)
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 كال محيد كال لكـ مفر ال أيضا فأنتـ الرسؿ؟ اكذبك  المٌ  جاءىـ إذ اهلل عذاب عنيـ كرد جمعكه

 . بو يعي لب لو كاف لمف ذلؾ لعبرة في إف .محيص كال مناص

 مسنا كما أياـ ستة في بينيما كما كاألرض السمكات خمقنا ثـ قرر اهلل المعاد فقاؿ: "كلقد

 يييح أف عمى قادر بخمقيف، يعي كلـ كاألرض السمكات خمؽ عمى قدر مف ألف لغكب"؛ مف

 تعب، كال نصب كال إعياء مف: أم{ لغكب مف مسنا كما} .كاألحرل األكلى بطريؽ المكتى

 فصؿ   الميؿ كمف، الغركب كقبؿ الشمس طمكع قبؿ كاقـ الصبلة ف،المكذبك  يقكلو ما عمى فاصبر

 .الصبلة بعد التسبيح ىك{ السجكد كأدبار} لو،

 يسمعكف يكـ، قريب مكاف مف لمنادا ينادم يكـ -صمى اهلل عميو كسمـ– محمد يا كاستمع

 .األجداث مف الخركج يكـ ذلؾ، يمتركف فيو أكثرىـ كاف الذم بالحؽ تأتي التي الصكر في النفخة

ليو عميو، أىكف كىك يعيده، ثـ الخمؽ يبدأ الذم ىكفاهلل   بًل كي  فيجازم كميـ، الخبلئؽ مصير كا 

ف فخير، اخيرن  إف بعممو،  في الخبلئؽ أجساد بو تنبت السماء مف امطرن  هللا ؿنز  يي  يكـ .فشر اشرن  كا 

 أمر إلى مبادريف ا،سراعن  الحساب مكقؼ إلى فيقكمكف بالماء، الثرل في الحب ينبت كما قبكرىا،

 يسيرة عمينا، سيمة إعادة تمؾك  عسر، يكـ ىذا الكافركف يقكؿ الداع إلى ميطعيف -كجؿ عز- اهلل

 تجبر بالذم كلست ذلؾ، يييدنؾ فبل التكذيب مف شرككفالم لؾ يقكؿ بما محيط عممنا نحف لدينا،

 اهلل يخاؼ مف يتذكر فإنما ربؾ، رسالة أنت غبمٌ ، فبو كمفت ما ذلؾ كليس اليدل، عمى ىؤالء

 .(1)كعده كيرجك ككعيده

 

                                                           
 (. 417-7/408) ،لعظيمتفسير القرآن اينظر: ابف كثير،  (1)
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 (45-36ادلطهة انثاَٙ: انتفضري ادلأثٕر )نٝٚاخ:

 تي:مسائؿ كقد جاءت عمى النحك اآل ثبلث يشتمؿ ىذا المطمب عمى

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱتفسير قكلو تعالى:7 المسألة األولى

 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم

   َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

قاؿ ضربكا في  َّحن  جن يم ُّٱٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، في قكلو:

 .(1)الببلد(

ٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة ٱ ٱ حتى بمغ  َّجم يل ىل مل خل ُّٱٱ

 .(2)قد حايص الفجرة، فكجدكا أمر اهلل منيعنا( َّىن من خنُّ

 َّىن من خن حن  جن يم ُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو: 

. كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد الرزاؽ، كابف (3)قاؿ: حاص أعداء اهلل، فكجدكا أمر اهلل ليـ ميدركنا(

 .(4)جرير، كابف المنذر(

                                                           
 ]صحيح[. ،(10/343) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 ]حسف[. ،(10/343) لمصدر السابؽ،ينظر: ا (2)
 ]صحيح[.  ،(10/343) لمصدر السابؽ،ينظر: ا (3)
ديكا (. بمفظ: " خى 3/232) ،تفسير عبد الرزاق(. كعبد الرزاؽ، 13/652) ،الدر المنثورالسيكطي،  (4) اضى أىٍعدىاءي الم ًو , فىكىجى

ـٍ ميٍدًركنا".  أىٍمرى الم ًو لىيي
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  حي جي يه ىه مه جه ُّقتادة، قكلو: أخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف  

  حي جي ُّ. )كعف قتادة (1)أم: مف ىذه األٌمة، يعني بذلؾ القمب: القمب الحي( َّمي خي

قاؿ: مىف كاف لو قمب مف ىذه األٌمة( َّمي خي
(2). 

: قاؿ ٱَّٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، قكلو:

 .(4)السيكطي: )لمفريابي، كابف جرير( كعزاه اإلماـ .(3)(كىك ال يحدث نفسو، شاىد القمب

يعني بذلؾ  ٱَّٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة 

صمى اهلل عميو – عث محمدالقمب: أىؿ الكتاب، كىك شييد عمى ما يىقرأ في كتاب اهلل مف بى 

ىك رجؿه ًمف أىؿ الكتاب استمع إلى القرآف، قاؿ:  َّٰذ يي ىيُّٱ. )كعف قتادة (5)(-كسمـ

 -صمى اهلل عميو كسمـ–عمى ما في يده مف كتاب اهلل أنو يجد النبٌي  ٱَّٰى ٰرُّٱ

 .(7)كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد الرزاؽ، كابف جرير( .(6)(مكتكبنا

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱٱٱتفسير قكلو تعالى:7 المسألة الثانية

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ

 َّ ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث

                                                           
 ]حسف[. ،(10/344) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 ]صحيح[. ،(10/344) ،المصدر السابؽينظر:  (2)
 ]صحيح[.  ،(10/344) ،لمصدر السابؽينظر: ا (3)
 (.13/652) ،الدر المنثورالسيكطي،  (4)
 ]حسف[. ،(10/345) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (5)
 ]صحيح[. ،(10/345) ،لمصدر السابؽينظر: ا (6)
 (.3/232) ،تفسير عبد الرزاق(. كعبد الرزاؽ، 13/654) ،الدر المنثورالسيكطي،  (7)



68 
 

 

قاؿ:  ٱَّٱزب رب  يئ ىئ ُّٱٱالطبرم بسنده: )عف مجاىد، قكلو:أخرج اإلماـ 

 . (1)نصب(

قالت الييكد:  َّٱزب رب  يئ ىئ ُّكأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو:  

خمؽ السمكات كاألرض في ستة أياـ، ففرغ مف الخمؽ يكـ الجمعة، كاستراح يكـ السبت، إف اهلل 

عزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد الرزاؽ، كابف ك  .(2)(َّٱزب رب  يئ ىئ ُّٱفأكذبيـ اهلل، كقاؿ:

 .(3)جرير، كابف المنذر(

 َّرث يت ىت  نت مت زتٱُّأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة  

 .(4)العصر((: 130)طو: َّلكمك اكُّٱلصالِة الفجر، 

قاؿ: كاف مجاىد  َّٱىق يفٱُّ اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، في قكلو:أخرج  

 .(6)كعزاه اإلماـ السيكطي: )البف جرير( .(5)(يقكؿ: ركعتاف بعد المغرب

 

                                                           
 ]صحيح[.  ،(10/346) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 1)
لـ يكرد ىذه  الصحيح المسبور]صحيح[. بالرغـ مف صحة السند إال أف صاحب  ،(10/346) ،در السابؽلمصينظر: ا (2)

يككف متأخرنا في المدينة؛ لذلؾ  -إف صح خبر قكليـ ىذا-، كقد يككف السبب؛ ىك أف السكرة مكية، كقكؿ الييكد فيو الركاية
 ىك استبعدىا. 

  (.3/233) ،تفسير عبد الرزاقالرزاؽ، (. كعبد 13/654) ،الدر المنثورالسيكطي،  (3)
 ]حسف[. ،(10/347) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (4)
 ]صحيح[. ،(10/349) ،لمصدر السابؽينظر: ا (5)
 (.13/658) ،الدر المنثورالسيكطي،  (6)
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ابف نصر، كابف جرير، كابف أبي حاتـ، ك أكرد اإلماـ السيكطي ما أخرجو: )البخارم، 

كابف مردكيو، مف طريؽ مجاىد قاؿ: قاؿ ابف عباس: أدبار السجكد التسبيح بعد الصبلة. كلفظ 

: أمره أف يسبحى في أدبار الصمكات كميا(  .(1)البخارم 

 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك ُّ تفسير قكلو تعالى:7 سألة الثالثةالم

 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم

 مح جح مج  مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ

  َّحص مس خس حس جس جخمخ

 يك ىك مك لك اك ُّأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف ابف عباس، قكلو:  

 . (3))البف جرير فقط(. كأكرده اإلماـ السيكطي عازينا إياه (2)قاؿ: ىي الصيحة( ٱَّ ىل مل

أخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف بيريدة، قاؿ مىمؾ قائـ عمى صخرة بيت المقدس، كاضعه ك  

: بماذا يينادم؟ قاؿ: يقكؿ يا أييا الناس ىىمٌمكا إلى الحساب؛ أصبعيو في أيذنيو ينادم، قاؿ: قمت

 .(4)((7)القمر: َّ مم خم حمُّٱقاؿ: فيقبمكف كما قاؿ اهلل 

 

                                                           
(، كتاب: 6/139) ،(4852ديث: ح)صحيح البخاري، ]صحيح[. كالبخارم،  ،(13/658) ،الدر المنثورالسيكطي،  (1)

كابف نصر، أبك عبد اهلل محمد بف . َّمث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱٱ:تفسير القرآف، باب: قكلو
باكستاف الطبعة:  – ، حديث أكادمي، فيصؿ اباد78، صمختصر قيام الميلىػ(، 294نصر بف الحجاج المىٍركىًزم )ت: 

مىكىاًت كيم يىاىيكى الت ٍسًبيحي ًفي أىٍدبىاًر ال»ىػ. بمفظ: 1408األكلى،   «.ص 
 ]ضعيؼ[. فيو عائمة العكفي الضعفاء. ،(10/352) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (2)
 (.13/659) ،الدر المنثورالسيكطي،  (3)
 ]ضعيؼ[ ،(10/352) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (4)
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 ٱَّ ىل مل يك ىك مك لك اك ُّاـ الطبرم بسنده: )عف قتادة أخرج اإلم 

 .(1)(قاؿ: بمغني أنو يينادل مف الصخرة التي في بيت المقدس

 هئ  مئ خئ حئٱجئ يي ىي ني مي زي  ري ُّ تفسير قكلو: 

   ٱَّٱحت جت هب مب خب جبحب

عند الطبرم، بينما أكرد اإلماـ السيكطي ما أخرجو: )ابف المنذر  لـ يرد فيو شيء مأثكر

قاؿ تمطر السماء عمييـ حتى تشقؽ  َّٱجبحب هئ  مئ خئ حئُّٱ: عف مجاىد في قكلو

 .(2)األرض عنيـ(

 مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  مثحج هت مت خت ُّ تفسير قكلو:

 َّحص

قاؿ: ال تتجبر  ٱَّٱجخمخ مح جح مج ُّٱٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد 

 .(4). كعزاه اإلماـ السيكطي: )البف جرير، كابف المنذر((3)عمييـ(

 ( بالمأثكر يبلحظ:45-36ير )اآليات:عمى ضكء تفستعقيب7  

ليذه عدـ الكقكؼ عمى أحاديث كآثار مكضكعة عند اإلماـ السيكطي خبلؿ تفسير  .1

 .اآليات

كثرة نقؿ اإلماـ السيكطي تخريج اإلماـ الطبرم لمركايات المأثكرة في تأكيؿ ىذه  .2

 اآليات.
                                                           

 ]صحيح[.  ،(352-10/351) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 (. لـ تقؼ الباحثة عمى حكـو لمركاية.13/660) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
 ]صحيح[.  ،(10/352) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (3)
 (.13/661) ،الدر المنثورالسيكطي،  (4)
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في تأكيؿ  -لسيكطيالطبرم كا–كثرة الركايات كاآلثار الضعيفة الكاردة عند اإلماميف  .3

 ىذه اآليات مقارنة بما سبؽ مف آيات السكرة الكريمة.

ة، لمقراءات البتة، كذلؾ في كؿ آيات السكر  اإلماميف يبلحظ عدـ تطٌرؽكأخيرنا  .4

القراءات دكرىا في تأكيؿ اآليات، بؿ أنو كاف  كخاصة اإلماـ الطبرم الذم يخص

 مف عادتو تكجيييا كالترجيح بينيا.

مف  -الطبرم كالسيكطي–تفسير سكرة )ؽ( بأجكد ما جاء عند اإلماميف تاـ كبيذا تـٌ خ

 الفصؿ تفسير سكرة الذاريات، كذلؾ في بدءي  شرؼي ستى تفسير سكرة )ؽ( يي  تـً ، كعقب خى مأثكرو  تفسيرو 

   .الفصؿ الثالث اآلتي؛
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 : انفصم انثانث

 "انذارٚاخ"انتفضري ادلأثٕر نضٕرج 
 

ػػوسغهػدتظػطباحث:

 .ػاضطبحثػاألول:ػاضقدمػرضىػوشوعػاضبطث
 .ػاضطبحثػاضثاظي:ػجزاءػاضطتقغنػوأوصاسكم
 وطكطتكمػسيػإعالكػػ-رضغهػاضدالم–شصظػضغفػإبراعغمػاضطبحثػاضثاضث:ػ

ػ.-رضغهػاضدالم–شومػضوطػ
 ػ.شصصػأظبغاءػآخرغنػطعػأشواطكماضطبحثػاضرابع:ػ
 ػ.اضطبحثػاضخاطس:ػإثباتػوحداظغظػاضضهػورظغمػشدرته
 صضىػ–تكدغدػاضطذرصغنػباضطذابػضتصذغبػاضظبيػاضدادس:ػاضطبحث

ػ.-اضضهػرضغهػودضم

ػ
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 انمضى ػهٗ ٔلٕع انثؼثادلثحث اٞٔل:  

يتككف ىذا المبحث مف مطمبيف يتطرقاف إلى دراسة المعنى العاـ، كالتفسير المأثكر 

ليا، أما المطمب  المطمب األكؿ يتناكؿ مناسبة اآليات لما قبميا، كالمعنى العاـ(، 14-1)لآليات:

 الثاني فيتناكؿ التفسير المأثكر فييا، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 ( دلا لثهٓا ٔادلؼىن انؼاو ذلا14-1ادلطهة اٞٔل: يُاصثح )اٜٚاخ:

، كالمعنى العاـ -أكاخر سكرة "ؽ"–( لما قبميا 14-1ىذا المطمب يتناكؿ مناسبة )اآليات:      

 اآلتي: ليا، كذلؾ في مسألتيف عمى النحك

 مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ٹٱٹٱُّٱ 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خك حك جك مق حق مف خف حف جف

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن

  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ( لما قبميا والمعنى العام ليا11-1مناسبة )اآليات7 المسألة األولى7 

: كقاؿ بدالئمو الحشر بيف لما تعالى ألنو كذلؾ قبميا، ما آلخر مناسب السكرة ىذه )أكؿ

 كتمجئيـ تجبرىـ أم[ 45:ؽ] بجبار عمييـ أنت كما: كقاؿ[ 44:ؽ] يسير عمينا حشر ذلؾ

 إال يبؽ لـ عمييـ القرآف كتبلكة البرىاف إقامة بعد الكفر عمى إصرارىـ إلى إشارة اإليماف إلى

 متناسباف كآخرىا السكرة ىذه أكؿك  لصادؽ تكعدكف إنما...  ذركا كالذاريات: فقاؿ اليميف
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 مف كفركا لمذيف فكيؿ آخرىا في كقاؿ[ 5:الذاريات] لصادؽ تكعدكف إنما أكليا في قاؿ حيث

 .(1)([60: الذاريات] يكعدكف الذم يكميـ

 (11-1المسألة الثانية7 المعنى العام )لآليات7 

 حتى فييا االعتبار عمى اللةن كد ليا اكتشريفن  عمييا تنبييا المخمكقات بيذه تعالى اهلل أقسـ 

 الرياح كفي المتأكليف، مف بإجماع ياحالرٌ  :كىالذ اًرياتً  .تعالى اهلل تكحيد إلى فييا الناظر يصير

ًكٍقرنا:  الحامبلتك  .ذلؾ غير إلى اعذابن  كمرةن  رحمة مرةن  كككنيا احينن  كلينيا ا،حينن  شدتيا مف معتبر

متاعيـ بالناس المكقرة فالسف ىي ، أكبالماء المكقرة السحاب ىي  السفف ىي: ييٍسران  الجارياتك . كا 

 كالمفظ الككاكب، مف الجكارم ىي: آخركف كقاؿ بالريح السحاب ىي: آخركف كقاؿ البحر في

 اسـ ىنا كاألمر المبلئكة :أىٍمران  كالمقسمات تكمؼ، كقمة بسيكلة: معناه ييٍسران  .ىذا جميع يقتضي

 األرحاـ في كالخمؽ كاآلجاؿ األرزاؽ مف الممككت أمكر تقسـ لتيا كالجماعات: قاؿ فكأنو الجنس،

 جميع تتضمف فاآلية تخدمو، بمبلئكة ىك إنما ىذا كؿ ألف ذلؾ، كغير كالجباؿ الرياح كأمر

 .مختمفة أمكر في كميـ ألنيـ المبلئكة

 عمى كاقع القسـ كىذا. المبلئكة :كالمقسمات السفف، :كالجاريات السحاب،: كالحامبلت 

 الكعد، مف يككف أف كيحتمؿ اإليعاد، مف يككف أف يحتمؿ كتيكعىديكفى  لىصاًدؽه، تيكعىديكفى  ًإن ما: قكلو

 في كاألظير الحساب، مجاىد كقاؿ. الجزاء :كالد يفى  ،صحيح بالصدؽ لو فالكصؼ كاف كأييا

 ذاًت  كىالس ماءً : فقاؿ آخر بمخمكؽ تعالى أقسـ ثـ .القيامة بيكـ محض كعيد كأنيا لمكفار أنيا اآلية

بيؾً   ىي: العاصي بف عمرك بف اهلل عبد كقاؿ السماكات، لجميع أنيا الس ماءً  لفظة فظاىر اٍلحي

                                                           
 (.28/159) ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرالرازم،  (1)
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بيؾً : ك. السابعة السماء  فحبؾ األجراـ، في نظاـ عمى ىي التي الطرائؽ :كالباء الحاء بضـ اٍلحي

 .(1)عمييا اليابة الريح فييا تصنع التي الطرائؽ: كالماء الرماف

. مضطرب قكؿ لفي -تقكلكف ما - تقكلكف إذ إنكـ: المحكمة الطرائؽ ذات بالسماء أيقسـ 

 عمى ىكاه إليثاره عنو، صرؼ مف الكاقع كالجزاء الصادؽ، الكعد بذلؾ اإليماف عف ينصرؼ

 الجيؿ، في مغمكركف ىـ الذيف كالتخميف، بالظف القيامة شأف في القائمكف الكذ ابكف عقمو، ىمؾ

 مٍكقكفكف ىـ يـك .الجزاء؟ يـك متى - مستبعديف مستيزئيف - يسألكف .اليقيف أدلة فع غافمكف

 .(2)كقكعو تستعجمكف الدنيا في كنتـ الذل ىذا عذابكـ ذكقكا:  ليـ بيا، ييقاؿ ييصيركف النار، عمى

 

 (14-1ادلطهة انثاَٙ: انتفضري ادلأثٕر )نٝٚاخ:

 مى النحك اآلتي:عا كقد جاءت ،يشتمؿ ىذا المطمب عمى مسألتيف

 مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱٱٱٱتفسير قكلو تعالى:7 المسألة األولى

  َّمغ جغ  مع جع

                                                           
ىػ(، 542أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )ت: ابف عطية،  (1)

 –(، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية 172-5/171) ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 ىػ.1422 ،بيركت، الطبعة: األكلى

 (.767-766، )في تفسير القرآن الكريم المنتخبلجنة مف عمماء األزىر،  (2)
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 ،َّٱجض مص ُّٱركايات متعددة صحيحة في تأكيؿ: أخرج اإلماـ الطبرم بسنده

قاؿ سيًئؿ عمي بف أبي  ،(1))عف أبي الطُّفيؿتذكر الباحثة كاحدة منيا:  كالتي تحمؿ ذات المعنى،

ا:، (2)(فقاؿ: الٌريح ،َّٱجض مص ُّ عف -رضي اهلل عنو–طالب  ٱ)كعف عميٍّ أيضن

؟ قاؿ: ىي الٌسفف؛ قاؿ: َّجع مظُّٱقاؿ: ىي الٌسحاب؛ قاؿ: فما  َّمض خضُّ

: )لعبد الرزاؽ، كالفريابي، كعزاه اإلماـ السيكطي. (3)؟ قاؿ: ىي المبلئكة(َّمغ جغُّفما 

ي حاتـ، كابف كسعيد بف منصكر، كالحارث بف أبي أسامة، كابف جرير، كابف المنذر، كابف أب

، مف األنبارم في "المصاحؼ"، كالدارقطني في "األفراد"، كالحاكـ، كالبييقي في "شعب اإليماف"

 .(4)(-رضي اهلل عنو–طيرؽو عف عميٍّ بف أبي طالبو 

ٱٱتفسير قكلو تعالى:7 المسألة الثانية  مل خل  خك حك جك مق حق مف خف حفُّٱٱ

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي

  َّيئ ىئ

                                                           
ككلد عاـ أيحد. قاؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ -أبك الطفيؿ عامر بف كاثمة الكناني. أدرؾ ثماني سنيف مف حياة رسكؿ اهلل  (1)

ككصفو. ابف سعد، أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف  -صمى اهلل عميو كسمـ  -محمد بف سعد: كقد رأل أبك الطفيؿ النبي 
عطا،  (، تحقيؽ: محمد عبد القادر6/130) ،الطبقات الكبرى ،ق(230 يع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم، )ت:من

 ـ.1990 -ىػ 1410الطبعة: األكلى،  ،بيركت –دار الكتب العممية 
 ]صحيح[. ،(10/354) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (2)
 ]صحيح[. ،(10/354) لمصدر السابؽينظر: ا (3)
 ،ش عب اإليمان(، كالبييقي، 3/234) ،تفسير عبد الرزاقكعبد الرزاؽ،  (.13/663) ،الدر المنثورالسيكطي،  (4)
(3/437.) 
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: كالمعنىٱَّمف خف حفُّأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، قكلو: 

ف: يقكؿ َّحك جك مقُّٱ المصدر مكاف االسـ فكضع لصدؽ،  كالعقاب كالثكاب الحساب كا 

. (2)قاؿ: الحساب( َّحك جك مقُّٱ، قكلو: . )كعف مجاىد(1)بأعماليـ( عباده مجاز كاهلل لكاجب،

 .(3)ماـ السيكطي: )لعبد بف حميد، كابف جرير، كابف المنذر(كعزاه اإل

العباد  ديف اهللي قاؿ: يكـ يى  َّحك جك مقُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: ) عف قتادة، قكلو:

 .(4)بأعماليـ(

ٍمؽ  َّىل مل خل ُّٱقتادة، قكلو:أخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف  أم: ذات الخى

قاؿ: الميتقف البينياف( َّىل مل خل ُّٱ. )كعف مجاىد، قكلو:(5)الحسف(
، كعزاه اإلماـ (6)

 .(7)السيكطي: )البف جرير(

قاؿ: ميصٌدؽ بيذا القرآف  َّمم خم حم جمُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة 

 .(9). كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد الرزاؽ، كابف جرير، كابف المنذر((8)كمكذ ب(

                                                           
 ]صحيح[.  ،(10/358) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 ]صحيح[. ،(10/358) ،لمصدر السابؽينظر: ا (2)
 (.13/665) ،الدر المنثورالسيكطي،  (3)
 ]صحيح[. ،(10/358) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (4)
 ]صحيح[. ،(10/360) ،لمصدر السابؽينظر: ا (5)
 ]صحيح[. ،(10/360) ،لمصدر السابؽينظر: ا (6)
 (.13/668) ،الدر المنثورالسيكطي،  (7)
 ]صحيح[.  ،(10/361) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (8)
 (.3/234) ،تفسير عبد الرزاق(. كعبد الرزاؽ، 13/668) ،الدر المنثورالسيكطي،  (9)
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قاؿ: ييصرؼ  َّمم خم حم جمُّٱسف أخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة عف الح

ًرؼ(  .(2). كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد الرزاؽ، كابف جرير، كابف المنذر((1)عنو مف صي

قاؿ: الذيف يتخرصكف  َّين ىنُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )كعف مجاىد، قكلو:

 .(4)(، كابف المنذرابف جريرعبد بف حميد، ك ، كعزاه اإلماـ السيكطي: )ل(3)الكذب(

يقكؿ: في غىمرة  َّٱحي جي يه ىه مه ُّٱعف قتادةالطبرم بسنده: ) اإلماـ أخرج

 .(6)، كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد بف حميد، كابف جرير، كابف المنذر((5)(كشيبيةو 

قاؿ: يقكلكف:  َّٰذ يي ىي ميُّٱعف مجاىد، قكلو: الطبرم بسنده: ) أخرج اإلماـ

اـ السيكطي: )لعبد بف حميد، كابف جرير، كابف ، كعزاه اإلم(7)متى يكـ الٌديف، أك يككف يـك الٌديف(

 .(8)كابف المنذر(

قاؿ:  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ (1)أخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف عكرمة

، كابف أبي حاتـ، عف ابف بف جرير، كابف المنذراإلماـ السيكطي: )ال، كعزاه (2)(يعٌذبكف

 .(3)(عباس

                                                           
 ]صحيح[.  ،(10/361) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 (.3/236) ،تفسير عبد الرزاق(. كعبد الرزاؽ، 13/668) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
 ]صحيح[. ،(10/363) ،نجامع البيان عن تأويل آي القرآالطبرم،  (3)
 (.13/669) ،الدر المنثورالسيكطي،  (4)
 ]حسف[. ،(10/364) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (5)
 (.13/670) ،الدر المنثورالسيكطي،  (6)
 ]صحيح[. ،(10/364) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (7)
 (.13/669) ،الدر المنثورالسيكطي،  (8)
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، كعزاه (4)(: حريقكـقاؿ َّٱرئٱُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، قكلو: 

 .(5)(عف ابف جريج بف المنذركطي: )الاإلماـ السي

: يقكؿ: ذكقكا عذابكـ ىذا َّٱرئ  ّٰ ُّٱ أخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة

 .(7)، كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد الرزاؽ، كابف جرير((6)الذم كنتـ تستعجمكف(

 بلحظ:( بالمأثكر ي14-1عمى ضكء تفسير )اآليات:تعقيب7 

 .-الطبرم كالسيكطي–كثرة الركايات المأثكرة في تأكيؿ ىذه اآليات عند اإلماميف  .1
الركايات المأثكرة  ترجيح اإلماـ الطبرم بعض التأكيبلت عمى بعض، بالرغـ مف كركد .2

عمى  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱفييا، كترجيح القكؿ )يعذبكف باإلحراؽ( في تأكيؿ:
 القكؿ )يكٌذبكف(.

ثكرة لممعنى العاـ لآليات الكريمة، بؿ ال تكاد تخمك آية مف ىذه تغطية الركايات المأ .3
 اآليات إال كليا مف المأثكر ما يفسرىا.

 كثرة نقؿ اإلماـ السيكطي عف اإلماـ الطبرم. .4
 

                                                                                                                                                                      
عكرمة مكلى ابف عٌباس: أحد الٌتابعيف، كالمفٌسريف المكثريف كالعمماء الربانييف، كالرحاليف الجكاليف. كىك أبك عبداهلل، كقد  (1)

ركل عف خمؽ كثير مف الصحابة، ككاف أحد أكعية العمـ، كليس يحتٌج بحديثو، كيتكٌمـ الٌناس فيو. مات عكرمة سنة سبعو 
-ىػ1408تحقيؽ: عمي شيرم، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: األكلى )، داية والنيايةالبكمائةو. ينظر: ابف كثير، 

 ـ(.1988
 ]صحيح[. ،(10/365) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (2)
 ]ضعيؼ[. -عف ابف عباس–(. السند الذم 13/670) ،الدر المنثورالسيكطي،  (3)
 ]صحيح[. ،(10/367) ،القرآنجامع البيان عن تأويل آي الطبرم،  (4)
 (.671-13/670) ،الدر المنثورالسيكطي،  (5)
 ]حسف[. ،(10/364) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (6)
 (.3/235) ،تفسير عبد الرزاق(. كعبد الرزاؽ، 13/670) ،الدر المنثورالسيكطي،  (7)
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 جزاء ادلتمني ٔأٔصافٓىادلثحث انثاَٙ: 

(، 23-15يتكٌكف ىذا المبحث مف مطمبيف يبحثاف في جزاء المتقيف كأكصافيـ )اآليات:

 ذلؾ عمى النحك اآلتي:ك 
 لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا. (23-15)اآليات:المطمب األكؿ: مناسبة 

 المطمب الثاني: التفسير المأثكر فييا. 

 ( دلا لثهٓا، ٔادلؼىن انؼاو ذلا23-15ادلطهة اٞٔل: يُاصثح )اٜٚاخ:

ف عمى النحك ، كذلؾ في مسألتيا سبقيا( لم23-15اكؿ ىذا المطمب مناسبة )اآليات:يتن 

 اآلتي:

 ( لما قبميا.23-15لمسألة األكلى: مناسبة )اآليات:ا

 المسألة الثانية: المعنى العاـ لآليات.

  ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ٹٱٹٱُّٱ

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى  ين ىن نن من زن

 .َّمث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

  ( لما قبميا60-12ناسبة )اآليات7المسألة األولى7 م

 مقكفيى  كما قيفالمتٌ  بذكر ذلؾ بى عقٌ  اهلل، عذابً  مف مقكفيى  كما الكفرة حالةى  تعالى ذكر ا)لمٌ  
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 .(1)اليدل( طريؽ الناس كيتبع الفرؽ فى بيٌ ليي  عيـالنٌ  مف

 (60-12المسألة الثانية7 المعنى العام )لآليات7

 جناتو  في يككنكف معادىـ يكـ إنيـ: -كجؿ عز- هلل المتقيف عف مخبرنا تعالى يقكؿ 

 حاؿ في فالمتقكف .كاألغبلؿ كالحريؽ كالنكاؿ، العذاب مف فيو األشقياء أكلئؾ ما بخبلؼ كعيكف،

 إنيـ: }كقكلو، كالغبطة كالسركر النعيـ مف: أم ربيـ، آتاىـ ما آخذكف كالعيكف الجنات في ككنيـ

 كانكا: }فقاؿ العمؿ في إحسانيـ فبيٌ  تعالى إنو ثـ{  حسنيفم} الدنيا الدار في: أم{ ذلؾ قبؿ كانكا

براىيـ عباس، ابف كقاؿ، كنكميـ ىجكعيـ الميؿ مف قميبلن  كانكا ،{ييجعكف ما الميؿ مف قميبل  كا 

 .ينامكف ما: {ييجعكف ما الميؿ مف قميبل كانكا: }النخعي

 كقاؿ. كفيصمٌ : احدك  كغير مجاىد، قاؿ { يستغفركف ىـ كباألسحار: }-كجؿ عز- كقكلو 

{ باألسحار كالمستغفريف: }تعالى قاؿ كما. األسحار إلى االستغفار ركاكأخٌ  الميؿ، قامكا: آخركف

 لمسائؿ حؽ أمكاليـ كفي: }كقكلو. أحسف فيك صبلة في االستغفار كاف فإف ،[17: عمراف آؿ]

 {حؽ أمكاليـ كفي: }فقاؿ كالصمة، كالبر بالزكاة بكصفيـ ىثنٌ  بالصبلة كصفيـ لما: {كالمحركـ

 بالسؤاؿ، يبتدئ الذم كىك فمعركؼ، السائؿ أما ،{كالمحركـ لمسائؿ} أفرزكه قد مقسكـ جزء: أم

 اإلسبلـ في لو ليس الذم المحارؼ ىك: كمجاىد عباس، ابف فقاؿ ،{ المحركـ} كأما .حؽ كلو

 أف جرير ابف اختارك  .منيا يتقكت حرفة كال لو، كسب كال الماؿ، بيت في لو سيـ ال: يعني. سيـ

 قد أك الكسب، عمى يقدر ال كاف سكاء مالو، ذىب قد كاف، سبب بأم لو ماؿ ال الذم :المحركـ

 .نحكىا أك بآفة نحكه أك مالو ىمؾ

                                                           
 (.5/174) ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابف عطية،  (1)
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 خالقيا عظمة عمى الةالدٌ  اآليات مف فييا: أم{ لممكقنيف آيات األرض كفي: }كقكلو 

 كاألنيار كالقفار كالجباؿ، كالمياد كالحيكانات، تالنبا صنكؼ مف فييا ذرأ قد مما الباىرة، كقدرتو

 مف بينيـ كما كالقكل، اإلرادات مف عميو جبمكا كما كألكانيـ، الناس ألسنة كاختبلؼ كالبحار،

 كضع في الحكـ مف تركيبيـ في كما كالشقاكة، كالسعادة كالحركات، كالفيكـ العقكؿ في التفاكت

 أفبل أنفسكـ كفي: }قاؿ كليذا فيو؛ إليو محتاج ىك الذم المحؿ في أعضائيـ مف عضك كؿ

 .لمعبادة مفاصمو كلينت خمؽ إنما أنو عرؼ نفسو خمؽ في تفكر مف: قتادة قاؿ: {تبصركف

 ابف قالو. الجنة: يعني{ تكعدكف كما} المطر،: يعني{ رزقكـ السماء كفي: }قاؿ ثـ 

 يقسـ{ تنطقكف أنكـ ما مثؿ ؽلح إنو كاألرض السماء فكرب: }كقكلو .كاحد كغير كمجاىد عباس،

 حؽ كىك محالة، ال كائف كالجزاء، كالبعث القيامة أمر مف بو كعدىـ ما أف الكريمة بنفسو تعالى

 -عنو اهلل رضي- معاذ ككاف. تنطقكف حيف نطقكـ في تشككا ال كما فيو كاتشكٌ  فبل فيو، مرية ال

  .(1)ىاىنا ؾأنٌ  كما لحؽ ىذا إف: لصاحبو يقكؿ بالشيء ثحدٌ  إذا

 (23-15ادلطهة انثاَٙ: انتفضري ادلأثٕر )نٝٚاخ:

 يشتمؿ ىذا المطمب عمى مسألتيف، كقد جاءتا عمى النحك اآلتي: 

 مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّٱ تفسير قكلو تعالى: 7المسألة األولى 

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث ىتيت نت

  َّزن رن مم ام يل ىل  مل

                                                           
 (.420-7/416) ،تفسير القرآن العظيمينظر: ابف كثير،  (1)
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 ىفٱُّٱبف عبد اهلل في قكلو:  قاؿ: قاؿ ميطىر ؼ، عف قتادةأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: ) 

ما مف  َّلك اك يق ىق يف قىؿ  ليمة تأتي عمييـ ال ييصٌمكف فييا هلل؛ إما مف أٌكليا، كا 

  .(2): )البف أبي شيبة، كابف جرير(نحكه كعزاه اإلماـ السيكطي كأكرد. (1)كسطيا(

 َّلك اك يق ىق يف ىفٱُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، في قكلو:  

 .(3)قاؿ: قميؿ ما يرقدكف ليمة حتى الصباح ال يتيجدكف(

قاؿ:  َّٱمل يك ىكٱٱُّأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، في قكلو:  

. كأكرده اإلماـ السيكطي عف ابف عمر، كعزاه: )لعبد الرزاؽ، كابف شيبة، كابف جرير، (4)ييصٌمكف(

 .(5)كابف المنذر، كابف أبي حاتـ، كابف مردكيو(

ٱَّزن رن مم ام يلٱٱُّخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو: أ 

 .(6)ىذاف فقيرا أىؿ اإلسبلـ، سائؿ يسأؿ في كفو، كفقير متعفؼ، كلكييما عميؾ حؽ يا ابف آدـ(

                                                           
 ]صحيح[. ،(10/369) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
(، 6301 حديث:)الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، (. ابف أبي شيبة، 13/673) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
كانكا قؿ  ليمة إال »ككاف مطرؼ بف عبد اهلل يقكؿ: « قميبل مف الميؿ ما ينامكف»ف يقكؿ: (، بمفظ: )قاؿ: " كاف الحس2/47)

 ككاف محمد بف عمي يقكؿ: " ال ينامكف حتى يصمكا العتمة"(.« يصيبكف منيا
 ]صحيح[. ،(10/369) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (3)
 ]صحيح[. ،(10/369) ،لمصدر السابؽينظر: ا (4)
الكتاب المصنف (. كابف أبي شيبة، 3/241) ،تفسير عبد الرزاق(. كعبد الرزاؽ، 13/674) ،الدر المنثورالسيكطي،  (5)

 (.7/118) ،في األحاديث واآلثار
 ]صحيح[. ،(10/376) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (6)
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 ىي ميني زي ري ٰى  ين ىن ننُّٱتفسير قكلو تعالى: 7 المسألة الثانية 

  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي

 َّ حج مث

قاؿ: ٱَّٰى  ين ىن ننُّٱٱٱرم بسنده: )عف قتادة، في قكلو: أخرج اإلماـ الطب 

) يقكؿ: معتبره لمف اعتبرى
(1) . 

، كقرأ َّيي ىي ميني زيُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف ابف زيد، في قكلو:  

  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى: 

يدرم القمب، ال ( قاؿ: كفينا آيات كثيرة، ىذا السمع كالبصر كالمساف ك 20)الركـ: َّزث

أحده ما ىك أسكدي أك أحمر، كىذا الكبلـ يتمجمجي بو، كىذا القمبي أٌم شيء ىك، إنما ىك بضعةه في 

 .(2)جكفو، كيجعؿ اهلل فيو العقؿ، أفيدرم أحده ما ذاؾ العقؿ، كما صفتو، ككيؼ ىك(

 َّ جب هئ  مئ خئ حئٱٱُّأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، في قكلو:  

كعزاه اإلماـ السيكطي: )البف جرير،  .(3)(ة في السماء، كما تكعدكف مف خير أك شرٌ يقكؿ: الجنٌ 

 .(4)كابف المنذر(

                                                           
 يح[.]صح ،(10/376) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 ]صحيح[. ،(10/379) ،لمصدر السابؽينظر: ا (2)
 ]صحيح[. ،(10/381) ،لمصدر السابؽينظر: ا (3)
 (.13/680) ،الدر المنثورالسيكطي،  (4)
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 مب خبٱٱٱُّ، في قكلو: -البصرم– (1)ج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف الحسفأخر  

 -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ: بمغني أٌف رسكؿ اهلل  َّ مث  هت مت خت حت جت هب

ا أقسـ لي بف جرير، . كعزاه اإلماـ السيكطي: )ال(2)(ـ رٌبيـ بنفسو فمـ ييصد قكه"قاؿ: "قاتؿ اهلل أقكامن

 .(3)(كابف أبي حاتـ

 عمى ضكء تفسير اآليات الكاردة في ىذا المبحث يرل الباحث أٌف:تعقيب7 

معظـ اختبلؼ أقكاؿ مفسرم السمؼ مف قبيؿ اختبلؼ التنكع، ال اختبلؼ التبايف  .1

 كالتضاد. 

تفسير بالمأثكر، فقاـ اإلماـ الطبرم بتأكيميا بالمعنى العاـ،  بعض اآليات لـ يرد فييا .2

 رث ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّٱمثؿ تأكيمو قكؿ اهلل تعالى: 

 َّىث نث مث زث

إال الركايات أنو لـ يرد فييا  سنده صحيح، أم ىنالؾ آيات لـ يرد فييا تفسير بمأثكر .3

 . الضعيفة

صاحب سير بالمأثكر لضعفو، كمنيـ في التف ال يأخذ بكبلـ ابف زيدمف مف المحققيف  .4
غير – مف قكلو ىك شريطة أف يككف الصحيح المسبكر، كبالمقابؿ مف يأخذ بكبلمو

اإلماـ الطبرم المفسريف ك كما أف بعض .، كالمحقؽ إسبلـ منصكر-منقكؿ عف أحد
 بكبلمو في التفسير بالمأثكر. كابف كثير كانا يأخذاف

                                                           
ـ(: الحسف بف يسار البصرم، أبك سعيد؛ تابعي، كاف إماـ أىؿ البصرة، 728 -642ىػ=110 -21) ،الحسف البىٍصرم (1)

حد العمماء الفقياء الفصحاء الشجعاف النساؾ. كلد بالمدينة، كشب  في كنؼ عمي بف أبي كحبر األمة في زمنو. كىك أ
 (.2/226) ،األعالمطالب، كسكف البصرة. ينظر: الزركمي، 

 ]ضعيؼ، مف ببلغات الحسف البصرم[. ،(10/381) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (2)
 (.13/680) ،الدر المنثورالسيكطي،  (3)
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 -هّٛ انضالوػ–لصح ضٛف إتزاْٛى ادلثحث انثانث: 

 -ػهّٛ انضالو–ٔيًٓتٓى يف إْالن لٕو نٕط 

 مطمبيف: مف ىذا المبحث يتكٌكف

 ( لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا.37-24المطمب األكؿ: مناسبة )اآليات:

 المطمب الثاني: التفسير المأثكر فييا. 

 ( دلا لثهٓا، ٔادلؼىن انؼاو ذلا37-24ادلطهة اٞٔل: يُاصثح )اٜٚاخ:

( لما سبقيا مف آيات السكرة، كذلؾ في 37-24ىذا المطمب مناسبة )اآليات: يتناكؿ 

 مسألتيف عمى النحك اآلتي:

 ( لما قبميا.37-24المسألة األكلى: مناسبة )اآليات:

 المسألة الثانية: المعنى العاـ لآليات.

 حض مصجض خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٹٱٹٱُّٱ 

 خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض

 مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم هلجم مل خل جلحل مك لك

 يل ىل مل   هث مث هت مت هب هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم
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 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي

  َّ رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ

 قبميا لما( 04-761اآليات) مناسبة7 األولى المسألة 

 اهلل صمى- رسكلو قمب سٌمى كالنشكر، ثلمبع مكة مشركي إنكار تعالى اهلل أباف أف )بعد

 كأعرض أقكاميـ، مف أكذكا فقد مثمو، كاف السبلـ عمييـ األنبياء مف غيره أف ببياف -كسمـ عميو

 شيخ لككنو كالحجر، ىكد سكرة في إيرادىا بعد إبراىيـ بقصة تعالى كبدأ. رسميـ دعكة عف ىؤالء

نذارنا سنتو، ىعم -كالسبلـ الصبلة عميو- النبي كككف المرسميف،  الضيؼ، مف جرل بما لقكمو كا 

 يـك إلى كأمثاليـ قريش كفار يعتبر أك يتعظ حتى المضميف، المذنبيف عمى الحجارة إلنزاؿ كبياننا

 لكط قكـ إلىبلؾ أرسمكا بأنيـ فأخبركه مجيئيـ، كسبب شأنيـ عف إبراىيـ سأليـ ثـ. القيامة

 .(1)ليـ( تأعد أنيا عمى تدؿ عبلمة بيا سجيؿ مف بحجارة

 (04-61المسألة الثانية7 المعنى العام )لآليات7 

ًديثي  أىتاؾى  ىىؿٍ }  ٍيؼً  حى ـى  ضى ًميفى  ًإٍبراًىي  التفخيـ ىذا مثؿ في باالستفياـ المراد {اٍلميٍكرى

 ككصفيـ لكط، قكـ كبإىبلؾ بالكلد ليبشركه جاءكا الذيف المبلئكة ىـ إبراىيـ كضيؼ كالتيكيؿ،

 كعجؿ بنفسو خدميـ ألنو أكرميـ، السبلـ عميو إبراىيـ كألف اهلل، عند رمكفمك ألنيـ بالمكرميف

 محذكؼ فيو العامؿ يككف أف كيحتمؿ المكرميف،: ىذا عمى دخمكا إذ في كالعامؿ الضيافة، ليـ

ا فىقاليكا} اذكر: تقديره  كرفع مضمر، بفعؿ مفعكؿ كىك الطمب معنى في ألنو ىذا نصب {سىبلمن

ف السبلمة، بمعنى السبلـ يككف أف عمى كىذا سبلـ، أمرم: قديرهت خبر ألنو الثاني  بمعنى كاف كا 

                                                           
 (.27/25) ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيجالزحيمي،  (1)
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 كينتصب حيكه، مما بأكثر حياىـ قد فيككف السبلـ، إثبات عمى ليدؿ الثاني رفع فإنما التحية

: تقديره باالبتداء الثاني كيرتفع سبلما، عميؾ سممنا :تقديره المصدرية عمى ىذا عمى األكؿ السبلـ

{ أىال يعرفيـ، }قاؿى  لـ أم منكركف قكـ كـعمي سبلـ ا أال يككف أف يحتمؿ تىٍأكيميكفى  األكؿ، عمى حضن

 لـ لما منيـ خاؼ إنما {ًخيفىةن  ًمٍنييـٍ  فىأىٍكجىسى } ،النافية ال عمى دخمت لئلنكار اليمزة تككف أك

 .يأكمكا

كهي }   بىش ري ًميـو  ًبغيبلـو  كى [ 71: ىكد] {ًبًإٍسحاؽى  بىش ٍرناىافى }: لقكلو -السبلـ عميو- إسحاؽ ىك {عى

ر ةو  ًفي} ٍيمىتى يا}: قكليا كذلؾ صيحة، أم {صى كزه  كىأىنىا أىأىًلدي  كى  القمـ صرٌ  مف كىك[ 72: ىكد] {عىجي

ك تٍ } ،النساء في جماعة في معناه: كقيؿ صٌكت، إذا كغيره  منيـ حياء ضربتو أم {كىٍجيىيا فىصى

ق} ،عجكز كىي كالدتيا مف اكتعجبن  كزه  الىتٍ كى ًقيـه  عىجي  أك ألد؟ فكيؼ عقيـ عجكز أنا قالت: تقديره {عى

ـٍ  فىما قاؿى } عقيـ؟ عجكز أتمد: تقديره ٍطبيكي  في يقاؿ ما أكثر كالخطب كخبركـ، شأنكـ ما أم {خى

 مىفٍ  ٍجنافىأىٍخرى } ،-عميو السبلـ-  لكط سيدنا قكـ يعني {ميٍجًرًميفى  قىٍكـو  ًإلى أيٍرًسٍمنا ًإن ا قاليكا} الشدائد

 يدؿ الكبلـ ألف ،-عميو السبلـ– لكط سيدنا قكـ لقرية المجركر الضمير {اٍلميٍؤًمًنيفى  ًمفى  ًفييا كافى 

ف عمييا  مف بالخركج اهلل أمرىـ: كأىمو -عميو السبلـ– لكط بالمؤمنيف كالمراد ذكرىا، يتقدـ لـ كا 

 جمعكا ألنيـ بالمسمميفك  بالمؤمنيف ككصفيـ أىميا، أصاب الذم العذاب مف لينجك القرية

 .(1)الكصفيف

 

 
                                                           

 ،التسييل لعموم التنزيل ،ىػ(741ابف جزم، أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل الكمبي الغرناطي )ت:  (1)
 ىػ.1416، عة: األكلىبيركت، الطب –(، تحقيؽ: عبد اهلل الخالدم، شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ 2/308-309)
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 (37-24ادلطهة انثاَٙ: انتفضري ادلأثٕر )نٝٚاخ:

 يشتمؿ ىذا المطمب عمى مسألتيف، كقد جاءتا عمى النحك اآلتي: 

  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ تفسير قكلو تعالى:7 المسألة األولى 

 خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس

 جن  مم خم حم هلجم مل خل جلحل مك لك خك  حك جك مق حق مف

 مت هب هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

ٱَّهث مث هت

قاؿ:  َّجس مخ جخٱٱُّٱقكلو:  أخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد،ٱ

ٱ.(2)((1)أكرميـ إبراىيـ، كأمر أىمو ليـ بالعجؿ، حسيؿ

 َّ حف جف مغ جغ  مع جعٱٱُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو: ٱ

. كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد بف (3)اىيـ عميو الٌسبلـ البقر(قاؿ: كاف عاٌمة ماؿ نبٌي اهلل إبر 

 .(4)حميد، كابف جرير، كابف المنذر(

                                                           
ًسيؿ ًإذا ىىمىكت أيمُّو أىك ذىأ رتٍ  (1) : كالحى ًسيؿ، قىاؿى ـ أىم أىكؿ ًمٍف نىبىاًت األىرض حى لىًد اٍلبىقىرىًة ًإذا قىرى و أىم نىفىرت ًمٍنوي فأيكًجر )ييقىاؿي ًلكى

 (.11/152) ،لسان العربلىبىننا أىك دىًقيقان فىييكى مىٍحسكؿ(، ابف منظكر، 
 ]صحيح[. ،(10/384) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنبرم، الط (2)
 ]حسف[. ،(10/384) ينظر: المصدر السابؽ، (3)
 (.13/681) ،الدر المنثورالسيكطي،  (4)
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 .(1)قاؿ: إسماعيؿ( َّٱمم خمٱٱُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، في قكلو:  

  .(2)كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد بف حميد، كابف جرير، كابف المنذر، كابف أبي حاتـ(

نما قمت: عي اإلماـ الطبرم لـ يسٌمـ ب 7تعقيب  ني بو إسحاؽ؛ ألف  يذا الخبر فقاؿ: "كا 

سماعيؿ لياجرى ال لسارةى" البشارة كانت بالكلد مف سارة، كا 
فمف ىنا نرل أف صحة الخبر ال  .(3)

تعني صحة المعنى، كبيذا التمحيص كالنظر في األخبار برزت قكة كرزانة شخصية اإلماـ 

 ه.الطبرم في تفسير 

. كعزاه (4)قاؿ: صيحة( َّٱهن منٱٱُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، في قكلو:  

 .(5)اإلماـ السيكطي: )البف جرير، كابف المنذر، كابف أبي حاتـ، عف ابف عباس(

 .(6)قاؿ: أقبمت ترٌف( َّٱهن ٱُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، في قكلو: ك  

. (7)قاؿ: جبيتيا( َّٱمه جهٱٱُّٱ: )عف مجاىد، قكلو: أخرج اإلماـ الطبرم بسنده 

 .(8)كعزاه اإلماـ السيكطي: )لسعيد بف منصكر، كابف جرير، كابف المنذر(

  

                                                           
 ]صحيح[. ،(10/385) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 (.13/681) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
 .(10/385) ،عن تأويل آي القرآن جامع البيانالطبرم،  (3)
 ]صحيح[. ،(10/385) ،لمصدر السابؽينظر: ا (4)
 (.13/681) ،الدر المنثورالسيكطي،  (5)
 ]صحيح[. ،(10/385) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (6)
 ]صحيح[. ،(10/386) ،لمصدر السابؽينظر: ا (7)
 (.13/681) ،الدر المنثورالسيكطي،  (8)
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اؾ يقكؿ في قكلو:  . كعزاه (1)قاؿ: ال تىًمد( َّٱحي جيٱٱُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف الٌضح 

 .(2)اإلماـ السيكطي: )لسعيد بف منصكر، كابف المنذر(

ٱَّٱمث هت مت هب هئمب مئ هي ميُّفسير قكلو تعالى: ت 

 قيؿ عف مخبرنا ذكره تعالى كقاؿ فيو اإلماـ الطبرم: )يقكؿلـ يرد فيو شيء مأثكر،  

 هي ميُّ عقيـ عجكز أتمد: عميـ بغبلـ بشركىا كقدليـ، قالت إذ لزكجتو إبراىيـ ضيؼ

 َّٱمث هت مت هبُّ لؾ كقمنا أخبرناؾ كما أم: ربؾ قاؿ ىكذا: يقكؿ َّٱهئمب مئ

 كاف، كبما بمصالحيـ، العميـ خمقو، تدبيره في الحكيـ ىك الرب، ذكر مف( إنو: )قكلو في اءكالي

 .(3)كائف( ىك كبما

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱتفسير قكلو تعالى: 7 المسألة الثانية 

 ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

  َّيب ىب  نب مب

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ: تفسير قكلو تعالى 

 َّىه مه جه ين ىن من

                                                           
 ]حسف[. ،(10/387) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 (.13/681) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
 (.10/387) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (3)
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 شأنكـ فما: لضيفو إبراىيـ قاؿ: قاؿ فيو اإلماـ الطبرم: )يقكؿلـ يرد فيو شيء مأثكر، ف 

 ين ىنُّٱ .باهلل لكفرىـ أجرمكا قد َّخن  حن جن يم ىم ممُّٱ المرسمكف أييا

  .(1)معممة(: يعني( مسكمة) طيف مف حجارة السماء مف عمييـ لنمطر: يقكؿ َّ ىه مه جه

ضعيؼ: )عف ابف عباس بسندو  عف اإلماـ السيكطي بما أخرجو اإلماـ الطبرم انفرد 

 نقطة فيو أبيض الحجر يككف المختكمة، الحجارة: المسكمة: قاؿ َّمي  خي حي جيُّ
 لممسرفيف، إبراىيـ يا ربؾ عند تسكيميا فذلؾ بيضاء، نقطة فيو أسكد الحجر يككف أك سكداء،

 يقكؿ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ لكط قكـ مف بو الكافريف اهلل، حدكد لممتعديف يعني
 لكط كىـ باهلل اإليماف أىؿ مف لكط قـك قرية سدكـ، قرية في كاف مف فأخرجنا: ذكره تعالى

 . (2)(ٱذلؾ قبؿ ذلؾ ليا يجر كلـ َّٱٰى ٰر ٰذُّ بقكلو القرية عف ككنى كابنتاه،

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٱُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو:  

 ال محفكظ اهلل عند اإليماف أف ليعممكا اهلل، ألنجاىـ ذلؾ مف أكثر فييا كاف لكقاؿ: َّنئ
يعة  .(4). كعزاه اإلماـ السيكطي: )البف جرير، كابف المنذر((3)أىمو( عمى ضى

: اهلل قاؿ :األشجعي حسيبة أبي كمسمـ المثنى عف أبيأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: ) 

 يئُّٱ: اهلل قاؿ العذاب، بيـ فحؿ  : قاؿ ابنتيو،ك  لكطا َّنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّٱُّٱ

 .(5)(َّيب ىب  نب مب زب رب

 
                                                           

 (.10/387) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 ]ضعيؼ[. ،(10/387) ،لمصدر السابؽينظر: ا (2)
 ]حسف[. ،(10/388) ،لمصدر السابؽينظر: ا (3)
 (.13/682) ،الدر المنثورالسيكطي،  (4)
 ]صحيح[. ،(10/388) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 5)
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 لصص أَثٛاء آخزٍٚ يغ ألٕايٓىادلثحث انزاتغ: 

يشتمؿ ىذا المبحث عمى مطمبيف يتطرقاف إلى دراسة المعنى العاـ، كالتفسير المأثكر 

عاـ ليا، أما المطمب األكؿ يتناكؿ مناسبة اآليات لما قبميا، كالمعنى ال(، 46-38)لآليات:

 المطمب الثاني فيتطٌرؽ إلى التفسير المأثكر فييا، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 ( دلا لثهٓا ٔادلؼىن انؼاو ذلا46-38ادلطهة اٞٔل: يُاصثح )اٜٚاخ:

كذلؾ في عنى العاـ ليا، ( لما قبميا، كالم46-38ىذا المطمب يتناكؿ مناسبة )اآليات:      

 مسألتيف عمى النحك اآلتي:

 .قبميا لما( 46-38:اآليات) مناسبة: األكلى المسألة

 .لآليات العاـ المعنى: الثانية المسألة

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٹٱٹٱُّٱ

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت

ٱَّمغ  جغ مع جع حطمظ مض خض حض

ٱ

ٱ
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 قبميا لما( 13-705اآليات) مناسبة7 األولى المسألة 

 جزاءن  اليبلؾ مف أصابيـ كما كالعصياف، الفسكؽ مف لكط قكـ مف كاف ما ذكر أف بعد)

 قصص ذلؾ عمى عطؼ -قكمو مف يرل ما عمى لرسكلو تسمية السيئات مف اجترحكا لما اكفاقن 

 عمى فحقت الكريـ، الرسكؿ ىذا لقى ما مثؿ الشدائد مف أقكاميـ مف لقكا األنبياء مف آخريف جمع

 فذكر لآلخريف، كمثبل عبرة الدابر كصاركا كأمس االستئصاؿ عذاب بيـ كنزؿ ربيـ كممة أقكاميـ

 ربكـ أنا كقاؿ كجنده، بقكتو كاعتزٌ  كاستكبر فأبى كنذيرا بشيرا فرعكف إلى مكسى أرسؿ أنو

 صرصر بريح فأىمكيـ فكذبكه عاد ىإل شعيبا كأرسؿ .البحر فى كقكمو ىك فأغرؽ األعمى،

 إلى نكحا كبعث أحدا، منيـ تبؽ كلـ الصاعقة فأخذتيـ فكذبكه ثمكد إلى صالحا كأرسؿ. عاتية

 .(1)(ظالمكف كىـ الطكفاف فأخذىـ لدعكتو يستجيبكا فمـ قكمو

 ( 13-705لآليات) المعنى العام7 الثانية المسألة

 عف فرعكف فأعرض بي ف، ببرىاف مؤيدنا فرعكف إلى أرسمناه إذ عظة، مكسى قصة كفى

تو، امعتدن  بمكسى اإليماف  في فرميناىـ بيـ اعتز كمف فأخذناه، مجنكف أك ساحر ىك: كقاؿ بقك 

 الريح عمييـ أرسمنا إذ عظة، عاد قصة كفى، كالعناد الكفر مف عميو ييبلـ ما مقترؼ كىك البحر،

 آية، ثمكد قصة كفىالبالي،  كالعظـ جعمتو إال عميو مٌرت شيء مف تترؾ ما، فييا خير ال التي

 ربيـ، ألمر االستجابة عف كتعالكا فتىجب ركا ، معمكـ كقت إلى داركـ في تمتعكا: ليـ قيؿ إذ

 عمى قادريف كانكا كما ، نيكض مف تمكنكا فما، بيـ كقكعيا يعاينكف كىـ الصاعقة فأىمكتيـ

                                                           
 (. 27/6) ،تفسير المراغيالمراغي،  (1)
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 طاعة عف خارجيف قكمان  كانكا إنيـ ، ىؤالء ؿقب مف أىمكناىـ نكح كقكـ، العذاب بدفع االنتصار

 .(1)اهلل

 (46-38ادلطهة انثاَٙ: انتفضري ادلأثٕر )نٝٚاخ:

 يشتمؿ ىذا المطمب عمى مسألتيف، كقد جاءتا عمى النحك اآلتي: 

 مث  زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ تفسير قكلو تعالى:المسألة األولى7  

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

  َّخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من

 يتُّٱ قكلو: قتادة، )عف بسنده: الطبرم عف اإلماـ السيكطي بما أخرجو انفرد اإلماـ

 .(2)مبيف( بعذر: يقكؿ َّمث  زث رث

 بعضده: قاؿ َّيث ىثُّٱ قكلو مجاىد، عف: )بسنده الطبرماإلماـ  أخرج

 .(4)كعزاه اإلماـ السيكطي: )البف جرير( .(3)(كأصحابو

 .(5)(اهللفي عباد  قاؿ: مميـه  َّيل ىلُّ قكلو قتادة، عف: )بسنده رمالطباإلماـ  أخرج

 .(6)كعزاه اإلماـ السيكطي: )لعبد الرزاؽ، كابف جرير، كابف المنذر(

                                                           
 (.774-773، )المنتخب في تفسير القرآن الكريملجنة مف عمماء األزىر،  (1)
 ]حسف[. ،(10/388) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم، ( 2)
 ]صحيح[. ،(10/389) ،لمصدر السابؽينظر: ا (3)
 (.13/682) الدر المنثورالسيكطي،  (4)
 ]صحيح[. ،(10/390) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (5)
 (.3/240) ،تفسير عبد الرزاق(. كعبد الرزاؽ، 13/682) ،الدر المنثورالسيكطي،  (6)
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 كال رحمةه  فييا ليس: قاؿ .َّين  ىنُّ ،مجاىد عف: )بسنده الطبرماإلماـ  أخرج

ي، كابف جرير، كابف المنذر، كابف أبي كعزاه اإلماـ السيكطي: )لمفرياب .(1)(انباتن  حي قً مى تي  كال ،نباته 

 .(2)حاتـ، كالحاكـ، عف ابف عباس(

 مف إف َّين  ىن نن من زن رن ممُّٱ قكلو قتادة، عف) :بسنده الطبرم أخرج

 بيذا كتعالى تبارؾ اهلل ثيريي  رحمة الريح كمف ا،شيئن  حمق  تي  ال رسؿتي  حيف كعذابنا اعقيمن  يحالرٌ 

م ى - اهلل رسكؿ أف لنا كركذي . الغيث بيا كينزؿ السحاب، مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى : يقكؿ كاف - كى

 .(3)("بكربالد   عاده  ىمكتكأي  بالصبا صرتني "

 .(4)(اليالؾ الشيء: قاؿ َّخئُّٱ قكلو مجاىد، عف: )بسنده الطبرماإلماـ  أخرج

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱتفسير قكلو تعالى:  المسألة الثانية7

 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت

  َّمغ  جغ مع جع حطمظ مض خض حض

انفرد اإلماـ السيكطي عف اإلماـ الطبرم بركاية عزاىا لمبييقي في "سننو": )عف قتادة في 

(َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱٱقكلو:  .(5). قاؿ: ثبلثة أياـو

 

                                                           
 ]صحيح[. ،(10/391) ،القرآن جامع البيان عن تأويل آيالطبرم،  (1)
 (. 13/683) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
 ]حسف[. ،(10/391) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (3)
 ]صحيح[. ،(10/392) ،لمصدر السابؽينظر: ا (4)
 (.10/62) ،السنن الكبرى(. البييقي، 13/685) ،الدر المنثورالسيكطي،  (5)
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 .(1)(عمكا: قاؿ َّ حج مث هت مت ُّٱ قكلو مجاىد، عف: )بسنده الطبرماإلماـ  أخرج

 .(2))لعبد الرزاؽ، كابف جرير، كابف المنذر(كعزاه اإلماـ السيكطي: 

 كىـ َّجخ مح جح مج ُّ قكلو مجاىد، عف: )بسنده الطبرماإلماـ  أخرج

 عبلمات عمييـ لنزكلو كجعؿ أياـ بثبلثة بيـ نزكلو قبؿ العذاب دتعً كي  ثمكد أف كذلؾ ينتظركف،

 فأصبحكا األياـ، تمؾ في نزكليا عمى الدالة ليـ جعمت التي العبلمات فظيرت الثبلثة، تمؾ في

 .(3)(بيـ حمكلو ينتظركف نازؿ، بيـ العذاب بأف نيفمكقً  الرابع اليكـ في

 ما: يقكؿ َّمس خس حس جس ُّٱ قكلو قتادة، عف: )بسنده الطبرماإلماـ  أخرج

 .(4)(كتعالى تبارؾ اهلل لعقكبة ايكضن ني  القكـ استطاع

ما كانت : قاؿ َّ مص خص حص ُّٱ قكلو قتادة، بسنده: )عف اإلماـ الطبرم أخرج

 .(5)عندىـ مف قكة يمتنعكف بيا مف اهلل عٌز كجٌؿ(

ٱَّمغ  جغ مع جع حطمظ مض خض حض ُّٱتفسير قكلو تعالى: 

كذكر اإلماـ الطبرم اختبلؼ القىرىأىةي  لـ يرد فيو شيء مأثكر. 
 حض ُّٱفي قراءة قكلو:  (6)

ٌمة قرأة نصبنا، كقرأ ذلؾ عا َّحض ُّٱ، فقرأ ذلؾ عاٌمةي قرأًة المدينة كبعضي قرأًة الككفة ٱَّخض

 . (7))كقكـ( بخفض القـك الككفة كالبصرة

                                                           
 ]صحيح[. ،(10/393) ،آي القرآنجامع البيان عن تأويل الطبرم،  (1)
 (. 13/685) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
 ]صحيح[. ،(10/393) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (3)
 ]حسف[. ،(10/394) ،لمصدر السابؽينظر: ا (4)
 ]حسف[. ،(10/394) ،لمصدر السابؽينظر: ا (5)
 (.  1/49) ،القاموس المحيطلفيركزآبادل، لجمع كممة قارئ ثبلثة أكجو: قىرىأة، كقيٌراء، كقارئكف، ينظر: ا (6)
 (.10/394) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (7)
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كالصكاب أنيما قراءتاف معركفتاف في قرأة األمصار، كىذا ما اختاره اإلماـ الطبرم،  

 .(1)فبأي تيما قرأ القارئ فمصيب

يبلحظ؛ أنو لـ  (لسكرتي ؽ كالذاريات) -الطبرم كالسيكطي–مف خبلؿ تفسير اإلماميف تعقيب7 

إال ما ذكره اإلماـ الطبرم في  يمااختبلؼ القرأة في قراءة أم آية مف آيات ترد اإلشارة إلى

الكحيدة التي فييا أكثر مف قراءة  ؛ اآليةاآلية تككف ىذهمف سكرة الذاريات. فبذلؾ  46اآلية:

 متكاترة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٍمزىةي كىاٍلًكسىاًئيُّ 2/377) ،النشر في القراءات العشرابف الجزرم، ( 1) ك كىحى قىٍكـى نيكحو فىقىرىأى أىبيك عىٍمرو (. )قاؿ: )كىاٍختىمىفيكا( ًفي: كى

ٍفًض اٍلًمي مىؼه ًبخى قىرىأى اٍلبىاقيكفى ًبنىٍصًبيىا(.كىخى ، كى  ـً
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 إثثاخ ٔحداَٛح اهلل ٔػظٛى لدرتّ ادلثحث اخلايش:

-47آليات:المعنى العاـ، كالتفسير المأثكر )لي يتكٌكف ىذا المبحث مف مطمبيف يبحثاف ف

 (، كذلؾ عمى النحك اآلتي:51
 لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا. (51-47)اآليات:المطمب األكؿ: مناسبة 

 المطمب الثاني: التفسير المأثكر فييا. 

 ( دلا لثهٓا، ٔادلؼىن انؼاو ذلا51-47ادلطهة اٞٔل: يُاصثح )اٜٚاخ:

( لما سبقيا، كذلؾ في مسألتيف عمى النحك 51-47مب مناسبة )اآليات:يتناكؿ ىذا المط 

 اآلتي:

 ( لما قبميا.51-47المسألة األكلى: مناسبة )اآليات:

 المسألة الثانية: المعنى العاـ لآليات.

 جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف ٹٱٹٱُّٱ

 خي  حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل

  َّمس هث مث هت مت مبهب هئ مئ هي مي

 ( لما قبميا51-47مناسبة )اآليات: األولى7المسألة 

 الكحدانية عمى األدلة تعالى اهلل أقاـ محالة، ال كالمعاد الحشر أك البعث كقكع إثبات )بعد 

 كخمؽ عمييا، لبلستقرار كالفراش مميدة كاألرض البنياف، محكمة السماء خمؽ مف القدرة، كعظيـ
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 األشياء، بقية مف المتضاديف كالصنفيف لحيكاف،ا أنكاع مف نكع كؿ مف كاألنثى كالذكر الجنسيف

 كالبحر، كالبر كالقمر، كالشمس كالنيار، كالميؿ كاألرض، كالسماء أشياء البصرم الحسف عٌدد

 .(1)لو( مثيؿ ال فرد تعالى كاهلل زكج، منيا اثنيف كؿ: كقاؿ كالحياة، كالمكت

 (21-14المسألة الثانية7 المعنى العام )لآليات7 

نا عظيمة، كقدرة بقكة لؤلرض سىٍقفنا كجعمناىا كأتقناىا، خمقناىا كالسماء  لمكسعكف كا 

 كؿ كمفنحف، الماىدكف فنعـ عمييا، لبلستقرار لمخمؽ فراشنا جعناىا كاألرضكأنحائيا، ألرجائيا

 أييا- فركاكتعتبركا، اهلل، قدرة تتذكركا لكي مختمفيف؛ نكعيف خمقنا المكجكدات أجناس مف شيء

 لكـ إني بطاعتو، كالعمؿ أمره كاتباع كبرسكلو، بو باإليماف رحمتو إلى اهلل عقاب مف -الناس

 كىذا الصبلة، إلى فزع أمر، حزبو إذا -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ ككاف اإلنذار، بي ف نذير

 .(2)اإلنذار بي ف نذير اهلل مف لكـ إني آخر، معبكدنا اهلل مع تجعمكا كال.اهلل إلى فرار

 (51-47ادلطهة انثاَٙ: انتفضري ادلأثٕر )نٝٚاخ:

. كعزاه اإلماـ (3)قاؿ: بقٌكةو( َّ مفُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، قكلو:  

 .(4)السيكطي: )آلدـ بف أبي إياس، كالبييقي(

                                                           
 (.27/41) ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيجالزحيمي،  (1)
السعكدية،  –(، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ 1/522) ،التفسير الميسرنخبة مف أساتذة التفسير،  (2)

 ـ.2009 -ىػ 1430ية، مزيدة كمنقحة، الطبعة: الثان
 ]صحيح[. ،(10/395) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (3)
 (. 13/686) ،الدر المنثورالسيكطي،  (4)
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قاؿ: أكسعيا  َّ مق حق ُّقكلو:  في ،اإلماـ الطبرم بسنده: )عف ابف زيدأخرج  

 .(1)(جؿ  جبللو

بف جرير، كابف المنذر، عف ابف الرد اإلماـ السيكطي عف اإلماـ الطبرم بما عزاه: )انف

 لك خك  حك ُّٱٱقاؿ: لنىٍخميؽى سماءن مثميا. كفي قكلو: َّ مق حق ُّٱجريج في قكلو:

 .(2)قاؿ: الفارشكف( َّمك

 هل مل خل حل ُّٱ: )عف مجاىد، قكلو: أخرج اإلماـ الطبرم بسندو ضعيؼ

شقاكة كالسعادة، كاليدل كالضبللة، كالميؿ كالنيار، كالسماء قاؿ: الكفر كاإليماف، كال َّ جم

بف جرير، كابف . كعزاه اإلماـ السيكطي: )ال(3)كاألرض، كالجف كاإلنس، كالشمس كالقمر(

 .(4)(المنذر

 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جنٱُّتفسير قكلو تعالى: 

  َّمس هث مث هت مت مبهب هئ

، فقاؿ اإلماـ الطبرم فيو -برم كالسيكطيالط–مأثكر عند اإلماميف  فيو شيءه  دٍ رً لـ يى 

 باعكات   بو، باإليماف رحمتو إلى اهلل عقاب مف الناس أييا فاىربكا: ذكره تعالى قكؿ)اـ: بالمعنى الع

 و،عقابى  نذركـأي  نذير اهلل مف لكـ إني: يقكؿ َّجي ٰه مه جه هنٱُّ بطاعتو كالعمؿ أمره،

                                                           
 ]صحيح[. ،(10/395) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 (. لـ تقؼ الباحثة عمى ىذا القكؿ عند ابف جرير.13/686) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
 ]ضعيؼ[. ،(10/396) ،عن تأويل آي القرآنجامع البيان الطبرم،  (3)
 (. 13/686) ،الدر المنثورالسيكطي،  (4)
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 .اآلخرة في مذيقيـ ىك كالذم قصصيـ، عميكـ قٌص  الذم األمـ بيؤالء وأحمٌ  الذم عذابو فكـكأخكٌ 

  .ذارتونً  لكـ يبيف: يقكؿ( مبيف) كقكلو

 مع الناس أييا تجعمكا كال: ثناؤه جؿ يقكؿ َّ مبهب هئ مئ هي مي خي ٱُّ كقكلو

 مث هت متُّ .غيره العبادة لو تصمح معبكد ال فإنو سكاه، آخر معبكدا خمقكـ الذم معبكدكـ

 قد مبيفه  غيره، اإلين  عبادتكـ عمى عقابو مف نذير الناس أييا لكـ إني: يقكؿ َّ هس مس هث

 .(1)(ذارةالن   لكـ أباف

 ( بالمأثكر يبلحظ:51-47عمى ضكء تفسير )اآليات:تعقيب7 

 .-الطبرم كالسيكطي–عند اإلماميف التي جاءت فييا قمة الركايات المأثكرة   .1

 بعض اآليات لـ يرد فييا إال الركايات الضعيفة. .2

 ييا شيئنا مأثكرنا. ىناؾ آيات لـ يرد ف .3

 

 

 

 

  

 

                                                           
 .(10/397) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
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ادلثحث انضادس: تٓدٚد ادلشزكني تانؼذاب نتكذٚة 
 -صهٗ اهلل ػهّٛ ٔصهى–انُثٙ

يشتمؿ ىذا المبحث عمى مطمبيف يتطرقاف إلى دراسة المعنى العاـ، كالتفسير المأثكر 

ما المطمب األكؿ يتناكؿ مناسبة اآليات لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا، أ(، 60-52)لآليات:

 المطمب الثاني فيتطٌرؽ إلى التفسير المأثكر فييا، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 ( دلا لثهٓا ٔادلؼىن انؼاو ذلا60-52ادلطهة اٞٔل: يُاصثح )اٜٚاخ:

( لما قبميا، كالمعنى العاـ ليا، كذلؾ في 60-52ىذا المطمب يتناكؿ مناسبة )اآليات:      

 مسألتيف عمى النحك اآلتي:

 مه ينجه ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث

  َّمن زن رن مم ام يل ىل

 ( لما قبميا33-26مناسبة )اآليات7المسألة األولى7  

عظيـ القدرة اإلليية، كتذكير بعد بياف األدلة عمى الحشر، كعمى إثبات الكحدانية ك ) 

ب، ككأف التكذيب بيف ذ  المشركيف بإىبلؾ األمـ المكذبة السالفة، بٌيف اهلل تعالى أف كؿ رسكؿ كي 

-األمـ شيء متكاصى بو مف الجميع، كالكاقع أنيـ قـك طغاة تجاكزكا حدكد اهلل، لذا أمر النبي 
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كا لعبادة اهلل، ال لتحصيؿ المعايش ا بأنيـ خمقباإلعراض عنيـ، عممن  -صمى اهلل عميو كسمـ

كاألرزاؽ، ثـ ختمت السكرة بتيديد مشركي مكة بعذاب مماثؿ العذاب مف قبميـ مف األمـ، 

 .(1)(كالعذاب كاقع بيـ، ال شؾ فيو، كال مرٌد لو

 ( 33-26المسألة الثانية7 المعنى العام )لآليات7 

 قاؿ المشرككف، ىؤالء لؾ قاؿ اككم: -كسمـ عميو اهلل صمى- نبيو امسمين  تعالى يقكؿ 

 تشابيت طغاة، قكـ ىـبؿ  المقالة؟ بيذه ابعضن  بعضيـ أكصىأ، لرسميـ األكلكف المكذبكف

 كذكر .ذلؾ عمى نمكمؾ فما محمد، يا عنيـ فأعرض .متقدميـ قاؿ كما متأخرىـ فقاؿ قمكبيـ،

 .إلييـ الحتياجي ال ،بعبادتي آلمرىـ إال خمقتيـ فما .المؤمنة القمكب بيا تنفع الذكرل فإف

 كمف الجزاء، أتـ جازاه أطاعو فمف لو، شريؾ ال كحده ليعبدكه العباد خمؽ تعالى أنو 

 أحكاليـ، جميع في إليو الفقراء ىـ بؿ إلييـ، محتاج غير أنو كأخبر العذاب، أشد عذبو عصاه

 يستعجمكف بلف أصحابيـ ذنكب مثؿ العذاب، مف نصيبا ظممكا لمذيف فإف .كرازقيـ خالقيـ فيك

 .(2)القيامة يكـ مف كفركا لمذيف فكيؿ، محالة ال بيـ كاقع فإنو ذلؾ، يستعجمكف فبل: أم

 

 

 

                                                           
 (.27/47) ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيجالزحيمي،  (1)
 (.7/426) ،تفسير القرآن العظيمينظر: ابف كثير،  (2)
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 (60-52ادلطهة انثاَٙ: انتفضري ادلأثٕر )نٝٚاخ:

قاؿ:  َّ جي يه ىه مه ينجه ىن ُّٱ ـ الطبرم بسنده: )عف قتادةأخرج اإلما 

ي: )لعبد الرزاؽ، كابف جرير، كابف كط. كعزاه اإلماـ السي(1)(أكصى أكالىـ أيخراىـ بالتكذيب

 .(2)(المنذر

اؿ: ق َّ ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱ ج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف مجاىد، قكلو:أخر 

 .(3)(-صمى اهلل عميو كسمـ–محمد 

ذيكر لنا  َّ ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو: 

، كرأكا أٌف الكحي -صمى اهلل عميو كسمـ–اهلل أٌنيا لٌما نزلت ىذه اآلية، اشتٌد عمى اصحاب رسكؿ 

 َّ ٍّ ٌّ ٰىُّقد انقطع، كأف العذاب قد حضر، فأنزؿ اهلل تبارؾ كتعالى بعد ذلؾ 

 .(4)(َّٱُّ

، عف ابف عباس أبك داكد في "ناسخو"، كابف المنذر) :أكرد اإلماـ السيكطي ما أخرجو

ييعذ بيـ، كعذر محمدنا قاؿ: أمره اهلل أف يتكل ى عنيـ ل َّ ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱٱفي قكلو:

 .(5). فنسختيا(َّٱُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ، ثـ قاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ–

                                                           
 ]صحيح[. ،(10/397) ،البيان عن تأويل آي القرآنجامع الطبرم،  (1)
ـٍ 3/240)، تفسير عبد الرزاق(. عبد الرزاؽ، 13/686) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2) ـٍ آًخرىىي لييي ى أىك  (، بمفظ: " أىٍكصى

 ًباٍلكىًذًب".
 ]صحيح[. ،(10/399) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (3)
 ]حسف[. ،(10/399) ،لمصدر السابؽينظر: ا (4)
 (. لـ تقؼ الباحثة عمى األثر.13/687) ،الدر المنثورالسيكطي، ( 5)
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  ّٰ ُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف عمي بف أبي طمحة عف ابف عباس، قكلو: 

كعزاه اإلماـ  .(1)كا بالعبكدية طكعنا أك كرىنا(إال ليقرٌ  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ

 .(2)السيكطي: )البف جرير، كابف أبي حاتـ(

ثنا معاذ بف ىشاـ، قاؿ: ثنا أبي، عف عمرك  :حدثنا ابف بٌشار، قاؿقاؿ اإلماـ الطبرم 

قاؿ  َّ مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱبف مالؾ، عف أبي الجكزاء، عف ابف عٌباس 

 .(3)(يطعمكف أنفسيـ

: )أخرج أحمد، كالترمذم كحٌسنو، كابف عف اإلماـ الطبرم بما كانفرد اإلماـ السيكطي

: "قاؿ اهلل: ابف آدـ، تفٌرغ -صمى اهلل عميو كسٌمـ–ي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ماجة، عف أب

ال تفعؿ مؤلتي صدرؾ شيغبلن كلـ أسيد    .(4)("فقرىؾلعبادتي أمؤٍل صدرىؾ عننى كأسيد  فقرؾ، كا 

 

                                                           
]ضعيؼ[. لكف صاحب الصحيح المسبكر حٌسنو، كالصكاب  ،(10/400) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)

 أنو ضعيؼ؛ مف أجؿ أبي صالح عبد اهلل بف صالح كاتب الميث، يكتب حديثو.
 (.13/688) ،نثورالدر المالسيكطي،  (2)
]ضعيؼ[. لكف صاحب الصحيح المسبكر حٌسنو، كالصكاب  ،(10/401) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (3)

أنو ضعيؼ؛ مف أجؿ عمرك بف مالؾ النكرم صدكؽ لو أكىاـ كما قاؿ ابف حجر في التقريب، كىذا يعني أنو يكتب حديثو 
 ي، كابف عدم، كالعقيمي.كال يحتج بو، فقد ضٌعفو أبك يعمى المكصم

]صحيح[. كأحمد، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد ، (13/689) ،الدر المنثورالسيكطي، ( 4)
عادؿ  -( ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط 14/321) ،(8696)حديث: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ىػ(، 241الشيباني )ت: 

ـ. 2001 -ىػ 1421ة الرسالة، الطبعة: األكلى، مؤسس ،عبد المحسف التركيمرشد، كآخركف، إشراؼ: د عبد اهلل بف 
(، كابف ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد 4/224) ،(2466، )حديث: سنن الترمذي -الجامع الكبير كالترمذم، 

فؤاد عبد (، تحقيؽ: محمد 2/1376) ،(4107)حديث:  ،سنن ابن ماجوىػ(، 273)ت:  ،القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد
 الباقي.
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 نث مث ُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف عمي بف أبي طمحة عف ابف عباس، قكلو: 

. كعزاه اإلماـ السيكطي: )البف جرير، كابف أبي حاتـ، كالبييقي (1)يقكؿ: الٌشديد( َّىث

 .(2)في "األسماء كالصفات"(

بير:  . قاؿ: َّ مك لك اك يق ُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف سعيد بف جي

 .(3)سىجبلن مف العذاب(

. َّ مك لك اك يق ُّٱ الحسف، في قكلو:عف أخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )

 .(4)أصحابيـ( قاؿ: دىلكنا مثؿ دىلكا

(َّيقُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف ميجاىد، في قكلو:   .(5). قاؿ: سىجبلن

. قاؿ: سىجبلن َّيق ىق يف ىف ُّٱأخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو: 

 .(6)مف عذاب اهلل(

                                                           
]ضعيؼ[. لكف صاحب الصحيح المسبكر حٌسنو، كالصكاب  ،(10/401) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)

 أنو ضعيؼ؛ مف أجؿ أبي صالح عبد اهلل بف صالح كاتب الميث، يكتب حديثو.
 ،األسماء والصفات ،ق(458مي، )ت:(. البييقي، أبك بكر، أحمد بف الحسيف بف ع13/688) ،الدر المنثورالسيكطي، ( 2)

(. حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: عبد اهلل بف محمد الحاشدم، قدـ لو: فضيمة الشيخ مقبؿ بف 1/118) ،(68)حديث:
 ـ.1993 -ىػ 1413السعكدية، الطبعة: األكلى،  المممكة العربية -ىادم الكادعي، مكتبة السكادم، جدة 

 ]صحيح[. ،(10/403) ،يل آي القرآنجامع البيان عن تأو الطبرم،  (3)
 ]حسف[.  ،(10/403) ،لمصدر السابؽينظر: ا (4)
 ]صحيح[.  ،(10/403) ،لمصدر السابؽينظر: ا (5)
 ]حسف[. ،(10/403) ،لمصدر السابؽينظر: ا (6)
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 لك اك يق ىق يف ىفُّٱخرج اإلماـ الطبرم بسنده: )عف قتادة، قكلو: 

كعزاه اإلماـ السيكطي: )لمفريابي، كابف  .(1)بيـ(. قاؿ: عذابنا مثؿ عذاب أصحاَّٱمك

 .(2)جرير(

 َّٱمن زن رن مم ام يل ىلُّتفسير قكلو تعالى: 

 في ائؿالسٌ  فالكادم: ذكره تعالى لـ يرد فيو شيء مأثكر، قاؿ اإلماـ الطبرم فيو: )يقكؿ

 ؿنزك  فيو يكعدكف الذم يكميـ مف توكحدانيٌ  كجحدكا باهلل كفركا لمذيف كصديد قيح مف ـجينٌ 

 .(3)(كالجيد الببلء مف فيو يمقكف ماذا بيـ نزؿ إذا ،اهلل عذاب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ]صحيح[. ،(10/403) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  (1)
 (.13/690) ،الدر المنثورالسيكطي،  (2)
 (.10/403) ،ن تأويل آي القرآنجامع البيان عالطبرم،  (3)
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 اخلامتح

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا محمد كعمى آلو  

 كصحبو كمف تبعو إلى يكـ الٌديف، أما بعد:

" عند اإلماميف الطبرم ذارياتؽ كالفقد تكٌصمت الباحثة بعد دراسة التفسير بالمأثكر في سكرتي "

 كالسيكطي إلى النتائج كالتكصيات اآلتية:

 .لمقطعةعدـ كجكد نص شرعي صحيح معتمد في تفسير الحركؼ ا .1

معظـ اختبلؼ األقكاؿ في التفسير بالمأثكر ىك مف قبيؿ اختبلؼ التنٌكع كالعبارة، ال اختبلؼ  .2

 التضاد كالتبايف.

 .رمت مف اإلماـ الطباإلماـ السيكطي أكثر جمعنا لمركايا .3

 .يكطي، كذلؾ لخمكه مف الركايات المكضكعةتفسير اإلماـ الطبرم أسمـ مف تفسير اإلماـ الس  .4

، أما ذكر السندركايات ضعيفة، إال أف اإلماـ الطبرم  -الطبرم كالسيكطي-ذكر اإلماماف  .5

 الصحيح بالضعيؼ. ر السند فاختمط اإلماـ السيكطي فاختص

إلى المعنى  يات المأثكرة، كما أشاراألقكاؿ، كالركاكرٌجح بيف  في تفسيره، اجتيد اإلماـ الطبرم .6

 . عمى المأثكرالمغكم لبعض مفردات اآليات. بينما اقتصر اإلماـ السيكطي 

اختبلؼ عزك اإلماـ السيكطي بعض الركايات إلى عدة مصادر بصيغة كاحدة دكف مراعاة  .7

 .ألفاظيا
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كاـ المحٌدثيف كالمحققيف عمى أسانيد بعض الركايات، لذا إمكانية كركد اختبلؼ كتبايف في أح .8

يبقى عمـ الجرح كالتعديؿ عمـ بشرم نسبي، ففي ىذه الحالة األسمـ كاألحسف اتباع قكؿ 

ٌميـ.   جميكر المحدثيف أك قكؿ جي

بيف الطبرم –أكصي أف تككف ىناؾ دراسات في التفسير بالمأثكر لكامؿ القرآف الكريـ كأخيرنا 

ا في نقد الركايات، كتمييزنا لصحيحيا مف سقيميا، كلعؿ أجدر الناس  -كالسيكطي أكثر تخصصن

 بذلؾ ىـ أىؿ صنعة الحديث. 

كبعد، فالحمد هلل الذم كتب الكماؿ المطمؽ لذاتو العمية، كالنقص مف دكنو لمبرية، فيذا 

يده فمو الحمد جيده عراه النسياف كالخطأ، فما كاف فيو مف صكاب فبتكفيؽ مف اهلل كبكرمو كتسد

كالمٌنة، كما كاف فيو مف نقص كخمؿ فمف نفسي، فأسأؿ اهلل أف يغفر لي تقصيرم كخطأم، كأف 

ا لكجيو الكريـ، كأف يتقبمو كيجعمو مف العمـ الذم ينتفع بو. كصؿ  الميـٌ  يجعؿ ىذا الجيد خالصن

 العالميف. كسٌمـ كزد كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف. كالحمد هلل ربٌ 
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 انؼهًٛح انفٓارس

 

ػسكرسػاآلغاتػاضقرآظغظ

ػسكرسػاألرالمػاضطترجمػضكم

ػسكرسػاضطصادرػواضطراجع

ػ
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 :(1)فٓزس اٜٚاخ انمزآَٛح

                                                           
 لـ أفيرس آليات سكرتي )ؽ كالذاريات( ككنيما محكر الدراسة. (1)

 الصفحة اآلية رقم اآلية السورة

 7 – 6 سكرة الفاتحة
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيٱُّٱ

َّ ُّ  ِّ َّّٰ 
8 

 ب َّجغ مع جع مظ حط  مض ُّٱ 152 سكرة البقرة

 سكرة النساء

82 
 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زبٱُّ

ٱَّمث زث رث  يت

 ز

69 
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ

ٱَّيث ىث  نث ...  مت

8 

 9 َّ مح جح مج حج مث هتُّٱ 60 سكرة األنفاؿ

 سكرة يكنس
 8 َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ 62

 8ٱَّىن من خن حن ُّٱ 63

 27 سكرة لقماف
 مم خم حم  جم هل مل خل حل جلُّٱ

ٱَّجه هن من خن جنحن

30 
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 3ٱَّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ 33 سكرة الفرقاف

 سكرة يس
12 

 خض جضحض مص خص  حص مس خس حس جسٱُّ

ٱَّمع جع مظ حط مض

5 

 10ٱَّىن من خن حن جن  يمٱُّٱ 42

 سكرة الطارؽ
 8 َّخم حم جم يلُّٱ 2

 8ٱَّ يم ىمُّٱٱ 3
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 فٓزس اٞػالو ادلرتجى ذلى

 

 

 

 

 رقم الصفحة المقب أو الكنية الرقم

 76 أبك الطفيؿ 1
 32 ابف جريج 2
 4  األندلسي أبك حياف 3
 85 الحسف البصرم 4
 31 ر األسدمسعيد بف جبي 5
 32 بف مزاحـ الضحاؾ 6
 39 عبد اهلل بف سبلـ 7
 45 بف زيد عبد الرحمف  8
 9 عدم بف حاتـ 9
 78 بف عبد اهلل عكرمة 10
 20 بف دعامة قتادة 11
 6 الزرقانيمحمد بف عبد العظيـ  12
 4 الزركشيمحمد بف بيادر  13
 21 جبر المكي بف مجاىد 14
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 ادلصادر ٔادلزاجغفٓزس 

 القرآف الكريـ.

ابف أبي حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي،  .1

، تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم ،ىػ(327)ت:  ،الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ

مكة العربية السعكدية، المم -: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز تحقيؽ

 ىػ.1419 ،الطبعة: الثالثة

الكتاب المصنف في ق(، 235 ابف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ، )ت: .2

الرياض، الطبعة:  –مكتبة الرشد  ،تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكتاألحاديث واآلثار، 

 ق. 1409األكلى، 

ىػ(، 241)ت:  ،أسد الشيباني أحمد، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف .3

عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ:  -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط مسند اإلمام أحمد بن حنبل، 

-ىػ1421 عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى،. د

 ـ. 2001

، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، تيذيب المغةىػ(، 370األزىرم، محمد بف أحمد، )ت:  .4

 ـ.2001إحياء التراث العربي، بيركت، الطبعة: األكلى، دار 

تحقيؽ: العظمة، ق(، 369 )ت: ،أبك الشيخ، أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر .5

 ق. 1408الرياض، الطبعة: األكلى،  –رضاء اهلل بف محمد، دار العاصمة 
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 ،عاتالموضو ىػ(، 597 )ت: ،ابف الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد .6

تحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف، المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة، الطبعة: األكلى، 

 ىػ.1386

: محمد تحقيؽشعب اإليمان، (،  ىػ458 البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف، )ت: .7

 ق.1410، األكلى :بيركت، الطبعة –السعيد بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية 

حققو ، األسماء والصفات ،ق(458 د بف الحسيف بف عمي، )ت:البييقي، أبك بكر، أحم .8

كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: عبد اهلل بف محمد الحاشدم، قدـ لو: فضيمة الشيخ مقبؿ بف 

 المممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، -ىادم الكادعي، مكتبة السكادم، جدة 

 ـ.1993 - ىػ1413

أحمد بف عبدالحميـ بف عبدالسبلـ بف عبداهلل بف أبي ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس  .9

، مقدمة في أصول التفسيرىػ(، 728 )ت: ،القاسـ بف محمد الحراني الحنبمي الدمشقي

 .ـ1980 -ىػ1490دار مكتبة الحياة، بيركت، لبناف، الطبعة: 

 ، دار الفكرالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيجالزحيمي، كىبة بف مصطفى،  .10

 ىػ.1418، دمشؽ، الطبعة : الثانية –المعاصر 

: لممبلييف، الطبعة العمـ دار، األعالم ق(،1396 محمكد، )ت: بف الديف خير الزركمي، .11

 ـ.2002 مايك/  أيار - عشر الخامسة

الجرح ىػ(، 327ابف أبي حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف بف ادريس المنذر التميمي، )ت: .12

 العربي، بيركت. ، دار احياء التراثوالتعديل
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)ت:  ،ابف جزم، أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل الكمبي الغرناطي .13

تحقيؽ: عبد اهلل الخالدم، شركة دار األرقـ بف أبي  ،التسييل لعموم التنزيل ،ىػ(741

 ىػ.1416 ،بيركت، الطبعة: األكلى –األرقـ 

بيركت، الطبعة:  –الجديد  ، دار الجيؿالتفسير الواضحالحجازم، محمد محمكد،  .14

 ىػ.1413 ،العاشرة

تقريب ىػ(، 852، )ت: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد العسقبلنيابف حجر،  .15

 ىػ.1406، تحقيؽ: محمد عكامة، دار رشيد، دمشؽ، التيذيب

تيذيب ىػ(، 852)ت: ،ابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد العسقبلني .16

ىػ، عدد 1326ؼ النظامية، اليند، الطبعة: الطبعة األكلى، ، مطبعة دائرة المعار التيذيب

 .12األجزاء: 

، دار مقدمة ابن خمدونىػ(، 808ابف خمدكف، عبد الرحمف بف خمدكف المغربي، )ت:  .17

 ـ.2001الفكر لمطباعة كالنشر، بيركت، 

ابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر البرمكي  .18

، تحقيؽ: إحساف عباس، دار وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانىػ(، 681 )ت: ،مياإلرب

 ت.بيرك  –صادر 

ابف سعد، أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم،  .19

 –تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية ، الطبقات الكبرى ،ق(230)ت:

 ـ.1990 -ىػ 1410كلى، الطبعة: األ‘ بيركت
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تحرير العقل السديد –التحرير والتنوير ىػ(، 1393ابف عاشكر، محمد الطاىر، )ت:  .20

 ـ.1984، الدار التكنسية لمنشر، -وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 ،ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي .21

، تحقيؽ: عمي شيرم، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: ية والنيايةالبداىػ(، 774)ت:

 ـ.1988 - ىػ1408 ،األكلى

، تحقيؽ: تفسير القرآن العظيمىػ(، 774 ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر، )ت: .22

 ىػ.1420سامي بف محمد سبلمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، القاىرة، الطبعة: الثانية، 

، )ت: ابف منظكر، مح .23 ، دار صادر، بيركت، لسان العربىػ(، 711مد بف مكـر

 ىػ.1414الطبعة: الثالثة، 

، تحقيؽ: البحر المحيط في التفسير، ق(745ك حياف، محمد بف يكسؼ، )ت: أب .24

 ىػ.1420صدقي محمد جميؿ، دار الفكر، بيركت، الطبعة: األكلى، 

ىػ(، 606لتيمي، )ت:الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف ا .25

 ـ.1995لبناف،  –، دار الفكر، بيركتمفاتيح الغيـب المسمى بـ "التفسير الكبير"

، األشقكدرم، صر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتياأللباني، أبك عبد الرحمف محمد نا .26

، دار سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة ،ىػ(1420)ت: 

 ـ.1992 -ىػ1412العربية السعكدية، الطبعة: األكلى،  المممكة - المعارؼ، الرياض

، ، األشقكدرمصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتيأبك عبد الرحمف محمد نااأللباني،  .27

، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، سنن الترمذي مع أحكام األلبانيىػ(، 1420)ت: 

 الرياض، الطبعة: األكلى، د.ت.
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، ، األشقكدرمصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتيالرحمف محمد نا أبك عبداأللباني،  .28

دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع،  ،صحيح األدب المفرد لإلمام البخاريىػ(، 1420)ت: 

 ق.1418الطبعة: الرابعة، 

الجامع المسند الصحيح ق(، 256 البخارم، أبك عبداهلل محمد بف إسماعيؿ، )ت: .29

اهلل عميو وسمم وسننو وأيامو = صحيح البخاري،  المختصر من أمور رسول اهلل صمى

 .ق1422تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، الطبعة: األكلى، 

نظم الدرر في تناسب اآليات ىػ(، 885البقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف، )ت:  .30

 ـ. 1984، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، والسور

، الجامع الكبير= سنن الترمذيق(، 279بف عيسى، )ت:الترمذم، أبك عيسى محمد  .31

براىيـ عطكة ، مكتبة  تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر، كمحمد فؤاد عبد الباقي ، كا 

 ىػ.  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 

، دار الكتب العممية، التعريفاتق(، 816الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي، )ت: .32

 ـ.1983لبناف، الطبعة: األكلى، -ركتبي

الصحاح تاج المغة وصحاح ىػ(، 393الجكىرم، أبك نصر اسماعيؿ بف حماد، )ت:  .33

، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف، بيركت، الطبعة: الرابعة، العربية

 ـ.1987

مستدرك عمى الىػ(، 405الحاكـ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسابكرم، )ت:  .34

 ـ.1990، دار الكتب العممية، بيركت، الصحيحين
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، دار الكتب الحديثة، القاىرة، الوحدة الموضوعية في القرآنحجازم، محمد محمكد،  .35

 ـ.1970

 ، تحقيؽ: غانـ قدكرمالبيان في عد  آي  القرآنىػ(، 444الداني، عثماف بف سعيد، )ت: .36

 ـ.1994-ق1414بعة: األكلى، الككيت، الط الحمد، مركز المخطكطات كالتراث،

، دار الكتب تذكرة الحفاظىػ(، 748الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد، )ت:  .37

 ـ.1998العممية، بيركت، 

، سير أعالم النبالءىػ(، 748الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف، )ت:  .38

، الطبعة: الرسالةتحقيؽ: مجمكعة مف تحقيقيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة 

 .ـ1985الثالثة، 

ميزان االعتدال في ىػ(، 748الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف، )ت:  .39

 ـ.1995تحقيؽ: الشيخ عمي محمد معكض، دار الكتب العممية، بيركت،نقد الرجال، 

، مكتبة كىبة، التفسير والمفسرونىػ(، 1398الذىبي، محمد السيد حسيف، )ت:  .40

 ـ.2000القاىرة، 

، حقكؽ الطبع ، دراسات في عموم القرآن الكريمركمي، فيد بف عبدالرحمف بف سميمافال .41

 .1ـ، عدد األجزاء: 2003 -ىػ 1424محفكظة لممؤلؼ، الطبعة: الثانية عشرة 

، دار المعرفة، البرىان في عموم القرآنىػ(، 794الزركشي، محمد بف بيادر، )ت:  .42

 ـ.1957بيركت، الطبعة: األكلى، 

، تاج العروس من جواىر القاموسىػ(، 1205حمد بف محمد، )ت: الزبيدم، م .43

 مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية، د.ت.
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، مطبعة مناىل العرفان في عموم القرآنق(، 1376الزرقاني، محمد عبد العظيـ، )ت:  .44

 ـ.1943عيسى البابي الحمبي كشركاه، سكريا، الطبعة: الثالثة، 

، دار العمـ لممبلييف، بيركت، األعالمىػ(، 1396ت: الزركمي، خير الديف بف محمكد، ) .45

 ـ.2010الطبعة: الخامسة عشر، 

اإلتقان في عموم ىػ(،  911)ت: ؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، السيكطي، جبل .46

 -ق1394، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القرآن

 ـ. 1974

الدر المنثور في ق(، 911الرحمف بف أبي بكر، )ت: السيكطي، جبلؿ الديف عبد  .47

 ـ.1993، دار الفكر، بيركت، الطبعة: األكلى، التفسير بالمأثور

لباب النقول في ق(، 911السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، )ت:  .48

، تحقيؽ: األستاذ أحمد عبد الشافي، دار الكتب العممية، بيركت، أسباب التنزيل

 ـ.2004

جامع البيان في تأويل ىػ(، 310طبرم، محمد بف جرير بف يزيد اآلممي، )ت: ال .49

 ىػ.1420، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة: األكلى، القرآن

، شرح مقدمة في أصول التفسير البن تيميةالطيار، مساعد بف سميماف بف ناصر،  .50

 ىػ.1428دار ابف جكزم، الرياض، الطبعة: الثانية، 

ابف عطية، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي  .51

تحقيؽ: عبد السبلـ ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزىػ(، 542المحاربي )ت: 

 ىػ.1422، بيركت، الطبعة: األكلى –عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية 



122 
 

 

، ضمف سمسمة الخزانة المغكية، طبعة عموم البالغةمعجم المفصل في عكاكم، إنعاـ،  .52

 دار الكتب العممية، د.ت.

، عالـ الكتب، معجم المغة العربية المعاصرةـ( 2003عمر، أحمد مختار، )ت:  .53

 ـ.2008القاىرة، 

، تحقيؽ: د.ميدم العينىػ(، 170الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد، )ت:  .54

 مرائي، دار كمكتبة ىبلؿ، العراؽ، د.ت.الساإبراىيـ المخزكمي ك د. 

، مؤسسة الرسالة القاموس المحيطق(، 817الفيركزآبادم، محمد بف يعقكب، )ت:  .55

 ـ.2005لمطباعة كالنشر، بيركت، 

، دار الشركؽ، في ظالل القرآنىػ(، 1385سيد قطب، إبراىيـ حسيف الشاربي، )ت:  .56

 ـ.1996القاىرة، الطبعة: التاسعة، 

القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، الطبراني، أبك  .57

 –تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، مكتبة ابف تيمية ، المعجم الكبيرىػ(، 360)ت:

 القاىرة، الطبعة: الثانية.

، دار نيضة مصر لمطباعة التفسير الوسيط لمقرآن الكريمالطنطاكم، محمد سيد،  .58

 طبعة: األكلى.كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ال

ق(، 211 عبد الرزاؽ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني، )ت: .59

، دار الكتب العممية، دراسة كتحقيؽ: د. محمكد محمد عبده، دار تفسير عبد الرزاق

 ىػ.1419بيركت، الطبعة: األكلى،  -الكتب العممية 



123 
 

 

، المجمس األعمى لمشئكف الكريم المنتخب في تفسير القرآنلجنة مف عمماء األزىر،  .60

 ـ.1995 -ىػ 1416مصر، طبع مؤسسة األىراـ، الطبعة: الثامنة عشر،  -اإلسبلمية 

 ،ىػ(273ابف ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد )ت:  .61

اء تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، دار إحي سنن ابن ماجو،

 فيصؿ عيسى البابي الحمبي. -الكتب العربية 

، شركة مكتبة كمطبعة تفسير المراغيىػ(، 1371المراغي، أحمد بف مصطفى، )ت:  .62

 ـ.1946-ق1365مصر. الطبعة: األكلى، -البابي الحمبي كأكالده، القاىرة

المزم، يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي  .63

 ،تيذيب الكمال في أسماء الرجالىػ(، 742 )ت: ،القضاعي الكمبي المزممحمد 

 .ق1400، بيركت، الطبعة: األكلى –الرسالة تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ، مؤسسة 

المسند الصحيح المختصر بنقل ىػ(، 261مسمـ، أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )ت: .64

تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ، ممصمى اهلل عميو وس-العدل عن العدل إلى رسول اهلل 

 بيركت.  –دار إحياء التراث العربي 

 ـ.2014، دار الجيؿ، بيركت، الجامع الصحيحمسمـ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج،  .65

مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ  ،التفسير الميسرنخبة مف أساتذة التفسير،  .66

 ـ.2009 -ىػ 1430ة، السعكدية، الطبعة: الثانية، مزيدة كمنقح –الشريؼ 

تحقيؽ:  ،السنن الكبرىق(، 303النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب، )ت: .67

 ق.1421بيركت، الطبعة: األكلى،  –حسف عبد المنعـ شمبي، مؤسسة الرسالة 



124 
 

 

مختصر ىػ(، 294ابف نصر، أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج المىٍركىًزم )ت:  .68

 ىػ.1408ستاف الطبعة: األكلى، باك –، فيصؿ اباد قيام الميل

أبك نعيـ، أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني  .69

تحقيؽ: سيد كسركم حسف، دار الكتب ن، تاريخ أصبيان = أخبار أصبياىػ(، 430)ت:

 ـ.1990 -ىػ1410بيركت، الطبعة: األكلى،  –العممية 

، دار الكتب أسباب نزول القرآنىػ(، 468الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد، )ت:  .70

 ـ.1992العممية، بيركت، الطبعة: الثانية، 

 

 







