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أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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تطبيقات ابن كثري لقواعد اجلمع بني األقوال يف تفسريه
دراسة مناذج تطبيقية -Ibn Katheer's applications of the rules of
collecting the sayings in his explanation
-Study of applied models -
إعداد:
مي بنت علي بن عبد العزيز السديس
ماجستري مبحرلة لبحث جبامة لمأمري ورة نت بح لبحرمن اببحرايض
لبربي لإلبكرتوينmiy-a-s-@hotmail.com :

تطبيقات ابنكثري لقواعد اجلمع بني األقوال يف تفسريه ،دراسة مناذج تطبيقية ،مي بنت علي بن عبدالعزيز السديس

املستخلص
يتتاول هذل لبحث تطحيقات لنن كثري بقرلب لجلمع نني أقرلل
أئم لبتفسري ،وق مجةتها من تفسريه ،وسةك يف دةلستها لملتهج
لبتثةيةي ،فخةص إىل س قرلب لوطحق بةى أكثحر لملرلضع لبيت
مجع فيها لنن كثري نني أقرلل لبةةماء.
وق لشتمل هذل لبحث بةى مق م  ،ومتهي  ،ذكحرت فيه
ابختصاة نيان مةىن قرلب تفسري لبقحرآن لبكحرمي ،ونيان مةىن لجلمع نني
أقرلل لبةةماء.
واشتمل كذلك على مبحثني:
املبحث األول :تحرمج خمتصحر النن كثري تتضمن لمسه ووسحه،
ووالدته ،ووشأته ،وأنحرز شيرخه ،وتالمذته ،ومؤبفاته ،ووفاته.
املبحث الثاين :لبقرلب لبيت لوطحق بةى مجع لنن كثري نني
أقرلل لبةةماء ،وذكحرت فيه س قرلب  ،مع نيان لملةىن لإلمجايل
بةقاب  ،وذكحر مثابني بةيها ،ونيان من ذهب من أئم لبتفسري إىل
لجلمع لبذي لختاةه لنن كثري.
مث ختمته بذكر أهم النتائج والتوصيات ،ومن هذه النتائج:
أ -أن لنن كثري مل يتفحرد ابجلمع نني هذه لمأقرلل؛ نل إن بام ما
ذهب إبيه إما ق ولفق فيه من سحقه ،أو ولفقه من حلقه.
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ب -لبتماد لنن كثري يف تفسريه بام ويف مجةه نني أقرلل لملفسحرين
خاص بةى لمأدب لبصثيث  ،ولبقرلب لملةترب بت أهل
لبتفسري ،ال سيما لمأخذ نةمرم لمأبفاظ ولستيةاب ما دب بةيه
من مةان.
ومن التوصيات:
لبةمل بةى لملزي من لب ةلسات لبحثثي حلصحر قرلب لبتفسري
لبيت ساة بةيها أئم لبتفسري يف مجةهم نني أقرلل لبةةماء؛ ملا يف ذبك
من لبتفع لبةظيم بطةح لبةةم.
الكلمات املفتاحية:
لبتفسري ،قرلب لبتفسري ،لالختالف ،لجلمع نني أقرلل لبةةماء.
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Abstract
This study deals with the most famous rules adopted
by Ibn Kathir in his collection of the sayings of the Imams
of Tafseer ،(Quranic exegesis). I collected these rules after
I did my own induction to the Tafsir of Ibn Katheer
(interpretation of Qura'an) from Surat Al-Isrāʼ to Surat
Al-Nas ،by using the applied analytical approach. I found
seven rules applied by Ibn Kathir in collecting the sayings
of scholars/Imams. This research included an introduction
and a preface ،in which I briefly mentioned the meaning of
the rules of interpreting the Quran ،and the meaning of the
collection the saying of scholars/Imams. The research
included two topics:
The first topic is: A brief summary about Ibn Kathir
includes his name ،his ancestry ،his place of birth and
where he grew up ،his most prominent Imams ،his
students and his writings.
The second topic is: The most famous rules adopted
by Ibn Kathir in his collection of the sayings of
scholars/Imams. I mentioned the seven rules ،detailing the
overall meaning of each rule with two examples ،
mentioning the names of scholars/Imams of Tafsir who
adopted the collections chosen by Ibn Katheer. The
research was concluded by mentioning the most important
findings and recommendations ،which were as follows:
a) Ibn Kathir was not the only one who has collected
these sayings ،most of what he collected was either
approved and adopted by those Imams ahead of
him ،or approved and adopted by those Imams who
came after Ibn Kathir.
b) In his Tafsir in general ،or in his collection of the
saying of Imams of Tafsir in particular ،Ibn
Katheer relied on absolute evidence ،and
comprehensive overview.
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The most recommendations are:
More research studies should be conducted to gather
the rules of interpretation (Tafsir) applied by the imams of
interpretation in the collection of statements/saying so that
they can beneficial for students who are interested in this
field.
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املقدمة
إن لحلم هلل ،حنم ه ووستةيته ،ووةرذ ابهلل من شحروة أوفستا
وسيئات أبمابتا ،من يه ه هللا فال مضل به ،ومن يضةل فال هادي به،
وأشه أن ال إبه إال هللا ول ه ال شحريك به ،وأن حممـ لً بح ه وةسربه،
صةى هللا بةيه وبةى آبه وصثحه وسةم تسةيما كثريلً.
أما نة :
فإن من ِّ
أجل لبكتب لبيت أُبِّف يف تفسري لبقحرآن لبكحرمي ،لبيت
مجة تفسري لبصثان ولبتانةني وأتحابهم؛ تفسري لبقحرآن لبةظيم بإلمام
لحلافظ لحمل ث إمسابيل نن بمحر نن كثري لب مشقي ،لبذي هر من
أصح لبكتب وألستها يف لبتفسري ابملأثرة.
وق بُين لنن كثري نتقل أقرلل لبسةف يف لبتفسري ،ومن لملةةرم
بةتاظحر فيها أوه ق يظهحر بغري لملتأمل أن نيتها لختالفًا لقيقيًا ،وبيس
لمأمحر كذبك ،نل إن هذل لالختالف يف مرلضع كثري هر من ابب
لختالف لبتترع ،وبيس لختالف لبتضاد ،وميكن لجلمع نني هذه
لمأبفاظ لملختةف بفظًا ،لملتفق مةىن.
وق سةك لنن كثري يف مرلضع كثري مسةك لجلمع لي يقرل
نياًن ملتهجه يف لبتفسري ولملتهج لحلق يف
ةمه هللا -يف مق م تفسريه ًلجلمع نن أقرلل لبسةف" :إذل مل جت لبتفسري يف لبقحرآن وال يف لبست وال
وج ته بن لبصثان  ،فق ةجع كثري من لمأئم يف ذبك إىل أقرلل
لبتانةني ،واتنةيهم ومن نة هم ،فتذكحر أقرلهلم يف لآلي  ،فيقع يف بحاةلهتم
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تحاين يف لمأبفاظ ،حيسحها من ال بةم بت ه لختالفًا ،فيثكيها أقر ًلال
وبيس كذبك ،فإن متهم من يةرب بن لبشيء نالزمه أو نتظريه ،ومتهم
من يتص بةى لبشيء نةيته ،ولبكل مبةىن ولل يف كثري من لمأماكن،
()1
فةيتفطن لبةحيب بذبك ،وهللا لهلادي"  ،وهر يرلفق يف هذل لملتهج
()3()2

ةمه هللا.-شيخه لنن تيمي
َ
ونة لبتأمل يف أكثحر من مائ مرضع من لملرلضع لبيت مجع فيها
( )1إمسابيل نن بمحر لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" .حتقيق :سامي نن حمم
سالم ( ،ط ،2دلة طيح بةتشحر ولبترزيع1420 ،هـ  1999 -م).10 :1 ،
( ) 2هر أم نن بح لحلةيم نن بح لبسالم نن بح هللا نن أيب لبقاسم تقي
لب ين أنر لبةحاس لنن لبشيخ شهاب لب ين لنن لبشيخ جم لب ين لملةحروف
ابنن تيمي لحلحرلين مث لب مشقي ،كان فحري لبةصحر بةماً وذكاءً ولفظاً وكحرماً
ولسع لملةحرف اببتفسري ولحل ي ولبفقه ولمأصرل ولبةحرني وغري ذبك مرصرفا
مسجرًن نقةة
ابالجتهاد ،وب ست 661هـ حبحرلن ،ومات ست 728هـ
ً
دمشق .يتظحر :حمم نن أم لبفاسي" ،ذيل لبتقيي يف ةول لبستن
ولمأساوي " .حتقيق :كمال يرسف لحلرت( ،ط ،1نريوت :دلة لبكتب
لبةةمي 1410 ،هـ 1990 -م)325 :1 ،؛ بح لبرهاب نن تقي لب ين
لبسحكي" ،مةجم لبشيرخ" .ختحريج :أيب بح هللا لنن سة لبصاحلي ،حتقيق:
د .نشاة برلد ،ةلئ يرسف لبةتحكي ،مصطفى إمسابيل لمأبظمي (ط،1
دلة لبغحرب لإلسالمي2004 ،م).56 :1 ،
( )3يتظحر :أم نن بح لحلةيم لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري"( .د .ط،
نريوت :دلة مكتح لحليا 1490 ،هـ1980 -م) ،ص.44 :
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لنن كثري نني أقرلل لبسةف يف لبتفسري ةغح أن يكرن هذل لبحث
جامةا بقرلب لبتفسري لبيت لوطحق بةى مجةه ،فكان هذل لبحث
نةترلن" :تطبيقات ابن كثري لقواعد اجلمع بني األقوال يف تفسريه -
دراسة مناذج تطبيقية".
وهللا أسأل لبترفيق ولبس لد ملا حيب ويحرضى.
أهمية املوضوع:
تظهحر أمهي لملرضرع يف ما يةي:
 .1أوه متةةق نفهم كتاب هللا بةى لملتهج لبصثيح لبذي ساة
بةيه لمأئم .
كثريل من لملسائل لبيت ظاهحرها لخلالف ،وهي يف
 .2أوه جيةي ً
لحلقيق حمل وفاق.
 .3أوه متةةق أبل أهم كتب لبتفسري لبيت لظي ابهتمام
لبةةماء ،وكتب هللا هلا لبقحرل بت لبتاس.
أسباب اختيار املوضوع:
الختياة لملرضرع ب أسحاب ،ومتها:
 .1أوه من خالل لب ةلس لملطرب جلمع لنن كثري-ةمه هللا -نني
أقرلل لملفسحرين ترصة إىل أن نةض لبقرلب لبتم بةيها
لنن كثري يف غابب لملرلضع يف تفسريه.
 .2أين مل أج من مجع لبقرلب لبيت لبتم بةيها لنن كثري يف
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مرضع ولل يسهل لبحرجرع إبيها ،وضحطها.
 .3تتمي لملةك ولبق ة ب ى طابب لبةةم بةى لبتظحر يف لمأقرلل
لملختةف  ،ومتييز مرلضع لجلمع من مرلضع لبرتجيح.

الدراسات السابقة:
نة لبحث مل أج من تتاول قرلب لبتفسري لبيت ساة بةيها لنن
كثري يف مجةه نني لمأقرلل ،وهتاك نةض لبحرسائل لبيت ق يظن أن فيها
تشاهبًا مع مرضربتا وهي كابتايل:
بحرضا ودةلس  ،من
 -1تحرجيثات لنن كثري ملةاين لآلايت يف تفسريهً ،
أول لبقحرآن إىل آخحر سرة لبترن  ،آدم بثمان بةي ،ماجستري،
لجلامة لإلسالمي 1418 ،هـ.
بحرضا ودةلس  ،من
 -2تحرجيثات لنن كثري ملةاين لآلايت يف تفسريهً ،
أول سرة يروس إىل آخحر لبقحرآن لبكحرمي ،بح هللا نن بح لبةزيز
لبةرلجي ،دكترةله ،لجلامة لإلسالمي 1420هـ.
 -3تحرجيثات لإلمام لنن كثري يف تفسري سرة لبفاحت ولبحقحر وآل بمحرلن
من تفسريه لملسمى "تفسري لبقحرآن لبةظيم" ،بحرض ودةلس ووق ،
أم لام لبشحرقاوي ،ماجستري ،جامة لمأزهحر2005 ،م.
 -4تحرجيثات لإلمام لنن كثري يف تفسريه لملسمى ( نتفسري لبقحرآن
لبةظيم ) من أول لبتساء لىت آخحر سرة لبكهف " بحرضا
ودةلس ووق ً ل ،أم ةفة فرد  ،ماجستري ،جامة لمأزهحر.
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 -5تحرجيثات لإلمام لنن كثري يف تفسريه جزء بم ،حممـ وصحرون قمحر
لب ين ،حب تكميةي بتيل لملاجستري ،جامة مابيزاي2011 ،م.

وختتلف دراسيت عن الدراسات السابقة مبا يلي:
 -1أن دةلسيت يف لجلمع نني لمأقرلل وتةك لب ةلسات يف
لبرتجيثات ،ولبفحرق نيتهما من ب وجره ،من أمهها أن
لبرتجيح إبمال مأل لمأقرلل ،ولجلمع إبمال جلميةها.
 -2أهنا لبتم ت لملتهج لبتطحيقي ملرلضع لجلمع لبيت قال هبا لنن كثري
يف تفسريه ،وةنط ذبك نقرلب لبتفسري لملةترب بت أهل لبةةم.
دراسات أخرى مرتبطة مبوضوع القواعد:
 -1قرلب لبتفسري ،مجةاً ،ودةلس  ،د .خاب نن بثمان لبسح  ،دلة
لنن بفان.
وق مجع لملؤبف فيه ( )280قاب أصةي  ،وقحرلن لملائ من
لبقرلب لبتحةي  ،ولاول يف كتانه لستقصاء قرلب لبتفسري وشحرلها
ولبتمثيل بةيها مبثال ولل أو مثابني.
 -2قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين دةلس وظحري تطحيقي  ،د .لسني نن
بةي نن لسني لحلحريب ،ماجستري ،جامة لإلمام حمم نن سةرد.
وق بم مؤبفه إىل لستقصاء قرلب لبرتجيح من خالل لستقحرلء
()1
ثالث كتب وهي :جامع لبحيان بةطربي ،ولحملحرة لبرجيز النن بطي ،
( )1هر بح لحلق نن غابب نن بطي  ،أنر حممـ لحملاةيب ،من أهل غحرًنط  ،أل
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وأضرلء لبحيان بةشتقيطي ،مث دةس هذه لبقرلب دةلس وظحري وذكحر
مثاال ولل ً ل بكل قاب .
ً
وخيتلف هذا البحث عن الدراستني السابقتني مبا يلي:
أ -أن كتاب لب كترة خاب لبسح بام ،مجع فيه قرلب لبتفسري
من غري لقتصاة بةى مرضرع مةني ،وكتاب لب كترة لسني
لحلحريب خاص نقرلب لبرتجيح ،أما هذل لبحث فهر خاص
اببقرلب لبيت هلا بالق ابجلمع نني أقرلل لبةةماء.
ٍ
ب هللا به
ب -أن هذل لبحث بين ن ةلس مسائل تتةةق نتفسري َكتَ َ
لبقحرل ،وبحرف صالحه اببةةم لجلم ،ولبفهم لب قيق ،أال وهر
تفسري لبقحرآن لبةظيم النن كثري.
وصا أو إلاب
ج -أن هذل لبحث ذكحر بكل قاب أمثة كثري إما ً
إىل مرلضةها من كتاب لنن كثري.
 -1لختالف لبتترع يف لبتفسري أورلبه وآراةه دةلس وظحري تطحيقي ،
مىن نت بح لبةزيز لملةيذة ،ماجستري ،جامة لإلمام حمم نن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقيها جةيالً ،باةفًا ابمألكام ولحل ي ولبتفسري،
لبقضا اببحالد لمأو بسي  ،كان ً
بغراي أديحًا ،ضانطًا ،ويل قضاء لملحري  ،من تصاويفه" :لحملحرة لبرجيز يف تفسري
حنراي ً
ً
لبكتاب لبةزيز" ،تريف ست 541هـ .يتظحر :بح لبحرمن نن أيب نكحر لبسيرطي،
"طحقات لملفسحرين لبةشحرين" .حتقيق :بةي حمم بمحر( ،ط ،1لبقاهحر  :مكتح
وهح 1396 ،ه) ص60 :؛ حمم نن أم نن بثمان لبذهيب" ،سري أبالم
لبتحالء"( .د .ط ،لبقاهحر  :دلة لحل ي 1427 ،هـ2006 -م).133 :20 ،
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سةرد1429 ،ه.
وق دةس فيه لبحالث لالختالف يف لبتفسري وأورلبه ووشأته
وأسحانه ،مث دةلس تطحيقي الختالف لبتترع من سرة لملةك إىل سرة لمل ثحر.
وخيتلف هذا البحث عن دراستها:
 -1أن هذل لبحث دةلس متخصص يف حب مرلضع لجلمع نني
أقرلل لبةةماء بت لنن كثري ،ويتةحرف من خالهلا بةى لبقرلب
لبيت يتطحق بةيها متهج لنن كثري.
 -2أن هذل لبحث أوسع وطاقًا من لي ل ود لب ةلس لي
مل يقتصحر بةى نةض سرة لبقحرآن.
خطة البحث:
يتكرن لبحث من مق م  ،ومتهي  ،وس قرلب  ،وخامت  ،وثح
ابملحرلجع ،وفهحرس لملرضربات.
املقدمة :وق ذكحرت فيها أمهي لملرضرع ،وأسحاب لختياةه،
وخط لبحث ومتهجه.
التمهيد :وفيه مطةحان:
لملطةب لمأول :نيان مةىن قرلب لبتفسري.
لملطةب لبثاين :نيان مةىن لجلمع نني أقرلل لبةةماء ،وأمهيته ،وأثحره.
املبحث األول :ترمجة خمتصرة البن كثري :وتشمل وسحه،
ووالدته ،وأهم شيرخه وتالمذته ،ومؤبفاته ووفاته.
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املبحث الثاين :قواعد اجلمع اليت انطبقت على عمل ابن
كثري يف تفسريه:
ويشمل ما يةي:
القاعدة األوىل :غابب ما وقل بن لبسةف من لالختالف يف
لبتفسري فهر من ابب لبتترع ال لبتضاد.
القاعدة الثانية :جيب مل وصرص لبرلي بةى لبةمرم ما مل يحرد
وص اببتخصيص.
القاعدة الثالثة :لبةرب نةمرم لبةفظ ال خبصرص لبسحب.
القاعدة الرابعة :بام أبفاظ لبقحرآن ت ل بةى مةتيني فأكثحر،
فإذل للتمل لبةفظ مةاين ب  ،ومل ميتتع إةلد لجلميعُ ،مل بةيها.
القاعدة اخلامسة :إذل دلة لبةفظ نني أن يكرن مقي ً ل أو مطة ًقا
فإوه حيمل بةى إطالقه.
القاعدة السادسة :إذل كان يف لآلي ضمري حيتمل برده إىل
أكثحر من مذكرة ،وأمكن لحلمل بةى لجلميعُ ،مل بةيه.
اخلامتة :وق تضمت أهم لبتتائج ،ولبترصيات.
قائمة املصادر املراجع.
فهرس املوضوعات.
منهج البحث:
ميكن تةخيص لملتهج لبذي سحرت بةيه يف لبحث أبوه لملتهج
لبتثةيةي من خالل دةلس نةض مرلطن لجلمع نني أقرلل لملفسحرين بت
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لنن كثري ،وذبك وفق لبتقاط لبتابي :
 -1دةلس مرلطن لجلمع نني أقرلل لبةةماء بت لنن كثري يف تفسريه.
 -2لصحر لبقرلب لبيت لوطحق بةى مجةه ،وهي س قرلب .
 -3نيان لملةىن لإلمجايل بكل قاب  ،مث ترضيثها مبثابني من تفسري
لنن كثري مما وص فيه بةى لجلمع نني لمأقرلل ،ولإللاب إىل
لمأمثة لملشاهب يف لحلاشي .
 -4ق تتطحق أكثحر من قاب بةى لملثال لبرلل ؛ وبكن جتتحًا
بةتكحرلة وضة بكل قاب مثابني خمتةفني ،وقم ن ةلستها
نتاء بةى تةك لبقاب .
 -5أتتاول قرلب لبتفسري اببحث ولب ةلس وفق لملتهج لبتايل:
أ -أذكحر لبقاب نتصها مرثق ً من كتب قرلب لبتفسري.
مرجزل.
ب -أشحرح لبقاب
شحرلا ً
ً
ج -أةدف ذبك ابملثال بةى لبقاب محت ئ ً نذكحر لآلي لبيت هي
مرضع لجلمع.
خمحرج من كتب لبتفسري لملست .
د -أوةد لمأقرلل لبرلةد يف تفسري لآلي َّ
ه -أتحع ذبك نتقل ِّ
وص لنن كثري بةى لجلمع نني لمأقرلل.
و -أنني وجه لةتحاط لملثال اببقاب لبتفسريي  ،وم ى صث لجلمع
نني لمأقرلل.
ز -أذكحر مذهب لملفسحرين لملتق مني ولملتأخحرين يف لجلمع نني لمأقرلل
تفسريل.
لبذي ذكحره لنن كثري ،وذبك ابستقحرلء أكثحر من ثالثني ً
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 -6لبتزم كتان لآلايت اببحرسم لبةثماين مع بزوها نذكحر لبسرة
وةقم لآلي .
 -7تحرمج بألبالم لبرلةد يف ثتااي لبحث .
 -8نيَّت مةاين لبكةمات لبغحريح .
وفهحرسا
 -9أثح ُّ يف آخحر لبحث قائم بةمصادة ولملحرلجع،
ً
بةمرضربات.
متهيد
املطلب األول :بيان معنى قواعد التفسري
مل يضع أل من لبةةماء لملتق مني ل ً ل لصطالليًا بقرلب
تفسري لبقحرآن لبكحرمي لسب ما لطةة  ،وبكن هذه لبقرلب كاو
ومن نة هم من لبتانةني
متثرة يف ثتااي تفسريهم متذ بصحر لبصثان َ ،
واتنةيهم ،وق ضم نة ذبك كتب لمأصرل نةض قرلب لبتفسري
وأفحرد نةض لبةةماء مصتفات فيها ،وبكن مل يذكحرول تةحريفاً بقرلب
ستل متها تةحريف
قيردل ميكن أن يُ َّ
لبتفسري ،وإن كان ق ذكحر نةضهم ً
()1
هلذه لبقرلب .
( )1يتظحر :لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص93 ،7 :؛ حمم نن
سةيمان لبكافيجي" ،لبتيسري يف قرلب بةم لبتفسري" .حتقيق :لب كترة حمم
مصطفى لبذهيب( ،ط ،1مكتح لبق سي1419 ،هـ) ،ص49 ،33 :؛
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مجةا ودةلس ً ،ومن
وق بين لبحالثرن لملةاصحرون هبذه لبقرلب ً
ألسن من صتف فيها د .خاب لبسح يف ةسابته لبةةمي لملةترو
نـ "قرلب لبتفسري –مجةا ودةلس  "-لي قام –جزله هللا بن لملسةمني
خريل -نتتحُّع هذه لبقرلب لبتفسريي من مظاهنا ،ومجةها ،وتصتيفها،
ً
ودةلستها ،ولبتمثيل بةيها ،ووضع ل ً ل بتةحريف هذل لبفن ،فقال:
"مةىن قرلب لبتفسري اببتحاةه بقحًا بةى فن مةني من لبةةم:
هي األحكام الكلية اليت يتوصل هبا إىل استنباط معاين القرآن
()1
العظيم ،ومعرفة كيفية االستفادة منها" .
وهذل لبتةحريف قحريب مما ذكحره لنن تيمي يف سحب أتبيفه يف هذل
لبحاب؛ لي قال" :فق سأبين نةض لإلخرلن أن أكتب به مق م
تتضمن قرلب كةي  ،تةني بةى فهم لبقحرآن ومةحرف تفسريه ومةاويه،
ولبتمييز يف متقرل ذبك ومةقربه نني لحلق وأورلع لمأابطيل ،ولبتتحيه بةى
()2
لب بيل لبفاصل نني لمأقاويل" .
ويؤخذ بةى تةحريف لب كترة خاب لبسح أمحرلن:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بح لبحرمن نن ًنصحر لبسة ي" ،لبقرلب لحلسان بتفسري لبقحرآن"( .ط،1
لبحرايض :مكتح لبحرش 1420 ،هـ 1999 -م) ،ص32 -7 :؛ خاب نن
بثمان لبسح " ،قرلب لبتفسري"( .د .ط ،دلة لنن بفان1421 ،هـ):1 ،
 .57 -53حت بترلن وشأ قرلب لبتفسري ولبتأبيف فيه.
( )1لبسح " ،قرلب لبتفسري".40 :1 ،
( )2لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص.7 :
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لمأول :أوه قي ه ابالستتحاط ،وهر ال يقال إال يف لب قيق لخلفي.
لبثاين :أن لبضمري يف قربه" :متها" حيتمل لبةرد بةى لمألكام
ولملةاين.
وميكن لبقرل إن قرلب لبتفسري هي:
القضااي الكلية اليت يتوصل هبا إىل فهم معاين القرآن الكرمي.
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املطلب الثاني :بيان معنى اجلمع بني أقوال العلماء
إن لجلمع نني أقرلل لبةةماء بفظ محركب ،وال ميكن تصرة
لملحركحات إال نتصرة لملفحردلت ،وبذل ففي ما يةي نيان مةىن لجلمع ،مث
لملحرلد أبقرلل لبةةماء ،مث تةحريف لجلمع نني أقرلل لبةةماء:
واصطالحا:
أوال :تعريف اجلمع لغة
ً
ً

اجلمع لغة:
()1
لجليم ولمليم ولبةني أصل ولل ي ل بةى ِّ
تضام لبشـيء ،
()2
مجع لبشـيءَ بن تفحرق ٍ جيمةه جـمةاً  ،فيكرن
فاجلمع :لبضـم ،يقالَ :
()3
مةتاه هر أتبيف لملتفحرق ،وضم لبشيء نتقحريب نةضه من نةض .
( )1أم نن فاةس نن زكحراي" ،مةجم مقاييس لبةغ " .حتقيق :بح لبسالم حمم
هاةون( ،د .ط ،دلة لبفكحر1979 ،م) ،ابب لجليم ولمليم وما يثةثهما،
(مجع) 479 :1؛ جممع لبةغ لبةحرني " ،لملةجم لبرسيط"( .د .ط ،دلة
لب بر  ،د .ت) ،ابب لبضاد .544 :1
( )2حمم نن مكحرم لنن متظرة" ،بسان لبةحرب"( .ط ،3نريوت :دلة صادة،
1414ه) ،ابب لبةني ،فصل لجليم( ،مجع) 53 :8؛ بةي نن إمسابيل نن
سي ه لملحرسي" ،لحملكم ولحمليط لمأبظم" .حتقيق :بح لحلمي هت لوي،
(ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1421هـ 2000 -م) ،ابب لجليم
ولمليم ولبةني .347 :1
( )3حمم نن يةقرب لبفريوزآابدي" ،لبقامرس لحمليط" .حتقيق :مكتب حتقيق لبرتلث
قسرسي( ،ط ،8نريوت :مؤسس
يف مؤسس لبحرساب  ،إبشحرلف :حمم وةيم لبةحر ُ
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اجلَ ْمع يف االصطالح:
خيتةف تةحريف لجلمع حبسب كل فن ،وال ميكن إجياد تةحريف
جامع ماوع بةجمع يتتاول كل لبةةرم ،وبذل فق ذكحر أهل كل فن تةحري ًفا
بةجمع كما يةي:
اجلمع يف اصطالح النحاة والصرفيني :لسم دل بةى أكثحر من
()1
لثتني .
()2
واجلمع يف اصطالح البالغيني :أَن جتمع نَني ُمتَـ َة د ِّيف
ُ
()3
لكم .
واجلمع عند األصوليني والفقهاء يطلق ويراد به :لجلمع نني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبحرساب بةطحاب ولبتشحر ولبترزيع1426 ،ه) ،فصل لجليم ص710 :؛ حمم نن
لبزني ي" ،اتج لبةحروس من جرلهحر لبقامرس" .حتقق:
حمم نن بح لبحرزلق َّ
جممرب من لحملققني( ،د .ط ،دلة لهل لي  ،د .ت) ،ابب لجليم ولمليم ولبةني
451 :20؛ حممرد بح لبحرمن بح لملتةم" ،مةجم لملصطةثات ولمأبفاظ
لبفقهي "( .د .ط ،دلة لبفضية  ،د .ت).538 :1 ،
( )1بح هللا نن بح لبحرمن لنن بقيل" ،شحرح لنن بقيل بةى أبفي لنن مابك".
حتقيق :حمم حميي لب ين بح لحلمي ( ،ط ،20لبقاهحر  :دلة لبرتلث ،دلة مصحر
بةطحاب  ،سةي جرد لبسثاة وشحركاه1400 ،هـ 1980 -م).114 :4 ،
( )2ولجلمع لبح يةي :هر أن جيمع نني شيئني أو أشياء متة د يف لكم ،كقربه تةاىل:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [لبكهف ]46 :وكذل قربه( :ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)[لبحرمن .]6 ،5 :يتظحر :أيرب نن
مرسى لبكفري" ،لبكةيات مةجم يف لملصطةثات ولبفحروق لبةغري " .حتقيق :ب ًنن
دةويش ،حمم لملصحري( ،د .ط ،نريوت :مؤسس لبحرساب  ،د .ت) ص.338 :
( )3بح لبحرمن نن أيب نكحر لبسيرطي" ،مةجم مقابي لبةةرم يف لحل ود
ولبحرسرم" .حتقيق :أ .د حمم إنحرلهيم بحاد ( ،ط ،1لبقاهحر  :مكتح لآلدلب،
1424هـ 2004 -م) ،ص.102 :
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لمأصل ولبفحرع نتفي لبفاةق نيتهما ،وق يحرلد نه :لجلمع نني لمأصل
ولبفحرع ال اببةة نل مبا يالزمها ،وق يحرلد نه :إبمال لب بيةني لملتةاةضني
()1
حبمل كل متهما بةى وجه .
اثنيًا :املراد أبقوال العلماء:
يحرلد أبقرلل لبةةماء :أقرلل لبصثان ولبتانةني ومن نة هم يف
تفسري كتاب هللا تةاىل.
اثلثًا :معىن اجلمع بني أقوال العلماء يف التفسري:
إن أكثحر ما وقع يف لبقحرآن بةى سحيل لإلطالق ولبةمرم نال
()2
تةحرض بةخصرصيات  ،ومع ذبك فاخلالف نني لبسةف يف لبتفسري
()3

قةيل  ،وبكن بت ما يقع لختالف نني لبةةماء يف تفسري آي أو
بفظ ٍ ما جن لبةةماء لملفسحرين ممن قامرل جبمع لبتفسري وت ويته إما أن
( )1يتظحر :صفي لب ين حمم نن بح لبحرمن لمأةمري" ،هناي لبرصرل يف دةلي
لمأصرل" .حتقيق :د .صاحل نن سةيمان لبيرسف ،د .سة نن سامل
لبسريح( ،ط ،1مك لملكحرم  :لملكتح لبتجاةي 1416 ،هـ 1996 -م) :8
3662؛ حممرد نن بح لبحرمن لمأصفهاين" ،نيان لملختصحر شحرح خمتصحر
لنن لحلاجب" .حتقيق :حمم مظهحر نقا( ،ط ،1لبسةردي  :دلة لمل ين،
1406هـ 1986 /م) 141 :3؛ بح لملتةم" ،مةجم لملصطةثات
ولمأبفاظ لبفقهي ".538 :1 ،
( )2لبكافيجي" ،لبتيسري يف قرلب بةم لبتفسري" ،ص.52 -51 :
( )3لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص.11 :
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()1

يرةدول أقرلل لبةةماء نال تةةيق أو تحرجيح أو يرةدوها مع لبرتجيح
اتة  ،وأخحرى ابجلمع نني تةك لمأقرلل لبقانة بةجمع تطحي ًقا بقاب
()2
لبةمرم أو لإلطالق ،أو غريها ؛ بت خل يف مةىن لآلي كاف ُ لمأقرلل حبي
تكرن صثيث وال متافا نيتها.
ونتاء بةيه أقرل -ال بةى سحيل لبتثحريحر بةمةىن نل بةى سحيل
لبحيان ولبترضيح -أن معىن اجلمع بني أقوال العلماء املفسرين هو:
ضم أقرلل لبةةماء لملختةف لبصثيث لبيت ال متافا نيتها يف تفسري آي
مجيةا يف مةىن يشمةها ،أو حبمل
أو نةضها حبكم ولل حبي ي خةها ً
مجيةا.
لآلي بةيها ً

( )1مثل :لبتك ولبةيرن بةماوةدي (ت450 :هـ) ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري
النن لجلرزي (ت597 :هـ) ،تفسري لبةز نن بح لبسالم -لختصاة
لملاوةدي( -ت660 :هـ) ،وغريهم.
( )2مثل :جامع لبحيان يف أتويل لبقحرآن بةطربي (ت310 :هـ) ،لحملحرة لبرجيز يف
تفسري لبكتاب لبةزيز ال نن بطي (ت542 :هـ) ،لجلامع مألكام لبقحرآن
بةقحرطيب (ت671 :هـ) ،لبحثحر لحمليط يف لبتفسري ،مأيب ليان (ت:
745هـ) ،وغريهم) ،تفسري لبقحرآن لبةظيم النن كثري (ت774 :هـ)،
وغريهم.
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()1

املبحث األول :ترمجة احلافظ ابن كثري

أوال :نسبه:
ً
هر لإلمام لحلافظ ،لحمل ث ،لملؤةخ ،بماد لب ين ،أنر لبف لء،
إمسابيل نن بمحر نن كثري نن ضرء نن دةع لبقحرشي لحلصحةي لبقيسي،
()2
صَحروي لمأصل ،لب مشقي لبتشأ ولبتةةيم ،لبشافةي .
لبحُ ْ
( )1يتظحر برتمجته يف لملصادة لبتابي  :أم نن بةى نن حمم نن لجحر" ،لب ةة
لبكامت يف أبيان لملائ لبثامت " .حتقيق :حمم بح لملةي ضان( ،ط ،2لهلت :
جمةس دلئحر لملةاةف لبةثماوي 1392 ،هـ1972 -م)445 :1 ،؛ يرسف نن
تغحري نحردي لبظاهحري" ،لملتهل لبصايف ولملسترىف نة لبرليف" .لققه ووضع
لرلشيه :د .حمم حمم أمني( ،د .ط ،لهليئ لملصحري لبةام بةكتاب ،د .ت)،
414 :2؛ بح لبحرمن نن أيب نكحر لبسيرطي" ،طحقات لحلفاظ"( .ط،1
نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1403 ،هـ) ،ص534 :؛ حمم نن بةي نن أم
لب لوودي" ،طحقات لملفسحرين"( .د .ط ،نريوت :دلة لبكتب لبةةمي  ،د .ت)،
111 :1؛ بح لحلي نن أم نن حمم نن لبةماد" ،شذةلت لبذهب يف
أخحاة من ذهب" .حتقيق :حممرد لمأةًنؤوط ،خحرج ألاديثه :بح لبقادة
لمأةًنؤوط( ،ط ،1دمشق :دلة لنن كثري1406 ،هـ 1986 -م).398 :8 ،
( )2إمسابيل نن بمحر نن كثري" ،لبح لي ولبتهاي " .حتقيق :بةي شريي( ،ط،1
دلة إلياء لبرتلث لبةحريب1408 ،هـ 1988 -م)25 :14 ،؛ ويتظحر:
يرسف نن تغحري نحردي" ،لملتهل لبصايف"414 :2 ،؛ لب لوودي" ،طحقات
لملفسحرين".111 :1 ،
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اثنيًا :والدته:
وب ست (701هـ) ،قال لنن كثري يف أل لث هذه لبست " :وفيها
وب كاتحه إمسابيل نن بمحر نن كثري لبقحرشي لملصحري لبشافةي بفا هللا
()1
بته" .
اثلثًا :نشأته:
وشأ لحلافظ لنن كثري يف ني بةم ودين ،فأنره من لبفقهاء
لمأجالء لبذين أخذول بن ِّ
لإلمام لبتروي(- )2ةمه هللا تةاىلِّ -
وغريه،
وكان أنره خطيب قحريته ،وتريف وبمحره ثالث سترلت ،وق م دمشق ست
وبحرضه ست مثاين
(706هـ) مع أخيه ،ولفظ لبتتحيه يف لبفقه لبشافةيَ ،
بشحر  ،ولفظ خمتصحر لنن لحلاجب ،وأبف يف صغحره ألكام لبتتحيه،
( )1لنن كثري" ،لبح لي ولبتهاي ".21 :14 ،
( )2هر حيىي نن شحرف نن محري نن لسن ،لبتروي ،بالم يف لبفقه لبشافةي
ولحل ي ولبةغ  ،تةةم يف دمشق وأقام هبا زمتًا ،من تصاويفه :لجملمرع شحرح
لملهذب ،وةوض لبطابحني ،ولملتهاج شحرح صثيح مسةم نن لحلجاج ،تريف
ست 676ه .يتظحر :حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز لبذهيب" ،اتةيخ
لإلسالم َوَوفيات لملشاهري َولمأبالم" .حتقيق :لب كترة نشاة برلد مةحروف،
(ط ،1دلة لبغحرب لإلسالم2003 ،م)324 :15 ،؛ بح لبرهاب
لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى" .حتقيق :د .حممرد حمم لبطتالي،
د .بح لبفتاح حمم لحلةر( ،ط ،2هجحر بةطحاب ولبتشحر ولبترزيع،
1413هـ).395 :8 ،
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()1

فأبجب نه نةض شيرخه وأثترل بةيه .
وق خةَف أخره بح لبرهاب ولب َ ه يف ةباي لمأسحر  ،فحذل
جه لً كحريلً يف ةبايتها نة فق ها برلب ها ،وبته يقرل لحلافظ لنن كثري:
"وق كان بتا شقي ًقا ،ونتا ةفي ًقا شفرقًا ،وق أتخحرت وفاته إىل ست
( 750هـ) ،فاشتغة بةى ي يه يف لبةةم ،فيسحر هللا مته ما تيسحر،
()2
وسهل مته ما تةسحر" .
وبةيه فق تةقَّىبةرمه لمأوىل بةى ي أخيه ،مث لفظ لبقحرآن وبمحره
مل يتجاوز لحلادي بشحر  ،وترجه نة ذبك بقحرلء لحل ي ؛ فسمع
()3
صثيح مسةم يف تسة جمابس .
()4

وتزوج لنت لحلافظ لملزي  ،والزمه ودةس بةيه ،وأكثحر مته ،والزم
كذبك شيخ لإلسالم لنن تيمي  ،وقحرأ بةيه ،وولفقه يف مسائل كثري ،
( )1يتظحر :أم نن بةي نن لجحر لبةسقالين" ،إوحاء لبغمحر أبنتاء لبةمحر" .حتقيق :د.
لسن لحشي( ،د .ط ،مصحر :لجملةس لمأبةى بةشئرن لإلسالمي  -جلت إلياء
لبرتلث لإلسالمي1389 ،هـ1969 -م).39 :1 ،
( )2لنن كثري" ،لبح لي ولبتهاي ".37 :14 ،
( )3يتظحر :لنن كثري" ،لبح لي ولبتهاي ".172 :14 ،
( )4هر يرسف نن لبزكي بح لبحرمن نن يرسف لبقضابي ،مث لبكةيب لب مشقي
لبشافةي ،لبةامل لحلرب لحلافظ حم ث لبشام ،مجال لب ين ،أنر لحلجاج،
لفظ لبقحرآن وتفقه وأقحل بةى لبةةم فسمع لبكتب لبست وكان كثري لبةةم
ثق لج  ،صادق لبةهج لسن لخلةق ،ومن مصتفاته" :هتذيب لبكمال"،
و"حتف لمأشحرلف يف مةحرف لمأطحرلف" ،وغريمها ،وتريف يف صفحر ست
742هـ .يتظحر :لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى"395 :10 ،؛
لبفاسي" ،ذيل لبتقيي ".104 :2 ،
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ودلفع بته ،كما أوه دةس لبقحرلءلت ولبتفسري ،وبين اببفقه ولمأصرل،
ودةس لبتاةيخ ،وبةم لبحرجال ،ولبتثر ولبشةحر وآدلب لبةحرب ،وغريها من
لبةةرم ،وهكذل أخذ يقحرأ ويرلصل ويتانع ويةكف بةى لبةةم ،وجيةس
()1
إىل لبةةماء أيخذ بتهم ،وحيفظ لملترن ،ويقحرأ لملطرالت .
وما زلل كذبك لىت أتقن لبةةرم ،وًنل لظه لبرلفحر من مجيع
لبفترن؛ فشه نةةمه لبةةماء ،ونحرسرخه وتق مه لبفضالء ،فأ ِّ
ُبطيَ ْ به
()2
لإلجازلت ،ولشتهحر اببضحط ولبتثحريحر  ،لىت ذلع صيته ،وطاة يف
لمأمصاة ذكحره ،وترىل مشيخ لبة ي من لمل لةس ،ولوته إبيه ةائس
()3
لبةةم يف لبتفسري ،ولحل ي  ،ولبفقه ،ولبتاةيخ .
فهحرع إبيه طالب لبةةم من كل نة  ،يطةحرن لبةةم مته،
ويتفقهرن نه ،وحيفظرن بته ،ويسمةرن مته ،ويتهةرن من مةني بةمه
وأدنه ما يحروي لبغةيل ،ويشفي لبةةيل.
ابعا :شيوخه:
رً
من أبرز شيوخه الذين هنل من علومهم:
( )1يتظحر :لبفاسي" ،ذيل لبتقيي ".472 :1 ،
( )2يتظحر :يرسف نن تغحري نحردي لبظاهحري" ،لبتجرم لبزلهحر يف مةرك مصحر
ولبقاهحر "( .د .ط ،مصحر :وزلة لبثقاف ولإلةشاد لبقرمي ،دلة لبكتب ،د.
ت)123 :11 ،؛ لنن لبةماد" ،شذةلت لبذهب".398 :8 ،
( )3يتظحر :لنن لبةماد" ،شذةلت لبذهب".398 :8 ،
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 .1شيخ لإلسالم أنر لبةحاس أم نن تيمي .
 .2لإلمام لحلافظ مجال لب ين أنر لحلجاج لملزي.
()1
 .3لحلافظ أنر بح هللا حممـ نن أم لبذهيب .
()2

 .4لبشيخ أنر إسثاق إنحرلهيم لبفزلةي .

()3

 .5لإلمام كمال لب ين أنر لملةايل حممـ نن لبزمةكاين .

لبرتكماين لمأصل ،مث
( )1هر أنر بح هلل حممـ نن أم نن بثمان نن قَ ْاميازُ ،
لب مشقي ،لملقحرئ ،لإلمام لحلافظ ،حم ِّث بصحره ،ومؤةخ لإلسالم ،طةب
لحل ي وبه مثاين بشحر ست  ،فسمع لبكثري ،وةلل ،وبين هبذل لبشأن ،وتةب
فيه ،وخ مه إىل أن ةسخ فيه ق مه ،من مصتفاته :من مصتفاته" :اتةيخ
لإلسالم" و"سري أبالم لبتحالء" ،وغريمها كثري ،تريف ست  741هـ .يتظحر:
لبسحكي" ،مةجم لبشيرخ" 352 :1؛ لبفاسي" ،ذيل لبتقيي ".53 :1 ،
( )2هر إنحرلهيم نن بح لبحرمن نن إنحرلهيم لبفزلةي ،فقيه لبشام ،من كحاة
لبشافةي  ،بحرض بةيه لبقضاء فأابه ،ولوقطع بةتةةيم ولبةحاد  ،من مصتفاته:
تةةيق بةى لبتتحيه يف لبفقه لبشافةي ،وتةةيق بةى خمتصحر لنن لحلاجب يف
أصرل لبفقه ،تريف 729هـ .يتظحر :لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى"،
312 :9؛ مصطفى نن بح هللا لاجي خةيف " ،سةم لبرصرل إىل طحقات
لبفثرل" .حتقيق :حممرد بح لبقادة لمأةًنؤوط ،صاحل سة لوي صاحل( ،د.
ط ،تحركيا ،مكتح إةسيكا2010 ،م).34 :1 ،
( ) 3هر حممـ نن بةي نن بح لبرلل نن بح لبكحرمي ،قاضي لبقضا  ،كمال
لب ين ،لإلمام لبةالم لملتاظحر ،ويل قضاء لةب ،وكان من نقااي لجملته ين،
ومن أذكياء أهل زماوه ،من مصتفاته :ةساب يف لبحرد بةى لنن تيمي يف
مسأبيت (لبطالق ولبزاية ) ،وتةةيقات بةى (لملتهاج) بةتروي ،تريف ست
727هـ .يتظحر :لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى"190 :9 ،؛ لاجي
خةيف " ،سةم لبرصرل إىل طحقات لبفثرل".197 :3 ،
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()1

 .6لإلمام بةم لب ين حممـ لبقاسم لبربزليل .

خامسا :تالميذه:
ً
بإلمام لنن كثري تالميذ من ب د من لمأمصاة ،وق قص وه
ذكحرهم:
جلالبته ،وغزلة بةمه ،ومن أنحرزهم لمأئم ُ لبتايل ُ
()2
 .1حممـ نن أيب حممـ نن لجلزةي ،شيخ بةم لبقحرلءلت .
()3

 .2لإلمام لنن أيب لبةز لحلتفي .
( )1هر لبقاسم نن حممـ نن يرسف نن حممـ لبربزليل ،بةم لب ين ،أنر حممـ
لإلشحيةي ،لحلافظ لبكحري لملؤةخ ،ترىل مشيخ لبترةي ومشيخ دلة لحل ي
ن مشق ،من مصتفاته" :ثالثيات من مست أم " ،ولبرفيات"،
حمحرما يف خةيص يف ست 739هـ .يتظحر :لبسحكي،
و"لبشحروط" ،مات ً
"طحقات لبشافةي لبكربى"381 :10 ،؛ لاجي خةيف " ،سةم لبرصرل
إىل طحقات لبفثرل".25 :3 ،
( )2هر حممـ نن حممـ نن حممـ نن بةي نن يرسف ،أنر لخلري ،لب مشقي مث
لبشريلزي ،لبشافةي ،لملشهرة ابنن لجلزةي ،شيخ لإلقحرلء يف زماوه ،وب ووشأ
يف دمشق ،وأوشأ فيها م ةس مساها دلة لبقحرآن ،ةلل إىل شريلز ،فريل
قضاءها ،ومات فيها ،من مؤبفاته" :لبتشحر يف لبقحرلءت لبةشحر" ،و"غاي
لبتهاي يف طحقات لبقحرلء" ،تريف ست  833هـ .يتظحر :لبفاسي" ،ذيل
لبتقيي "256 :1 ،؛ لب لوودي" ،طحقات لملفسحرين".64 :2 ،
( ) 3هر حممـ نن بةي نن حممـ نن حممـ نن أيب لبةز لحلتفي لبصاحلي ،لحلتفي
لب مشقي ،ص ة لب ين ،لنن بالء لب ين ،من فقهاء لحلتفي  ،كان قاضي

- 291 -

تطبيقات ابنكثري لقواعد اجلمع بني األقوال يف تفسريه ،دراسة مناذج تطبيقية ،مي بنت علي بن عبدالعزيز السديس
()1

 .3لحلافظ زين لب ين لبةحرلقي .
()2

 .4لإلمام مجال لب ين لبزيةةي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبقضا ن مشق ،مث ابب اية لملصحري  ،مث ن مشق ،من مؤبفاته" :شحرح
لبةقي لبطثاوي " ،و"لبتتحيه بةى مشكالت لهل لي " ،تريف ست 792هـ.
يتظحر :لنن لجحر" ،لب ةة لبكامت "103 :4 ،؛ لنن لجحر" ،إوحاء لبغمحر
أبنتاء لبةمحر".408 :1 ،
( )1هر بح لبحرليم نن لحلسني نن بح لبحرمن نن إنحرلهيم نن أيب نكحر نن إنحرلهيم،
لحلافظ زين لب ين أنر لبفضل لبةحرلقي لملصحري لبشافةي ،لفظ لبقحرآن ،وطةب
لبةةم ،مث طةب لحل ي نتفسه ،ولفظ لبتتحيه يف لبفقه ،ولشتغل اببفقه
ولبقحرلءلت ،والزم لملشايخ يف لبحرولي  ،من مؤبفاته :من مؤبفاته :أبفيته يف
مصطةح لحل ي  ،وكتاب لملحرلسيل ،تريف ست 806هـ .يتظحر :يرسف نن
تغحري نحردي" ،لملتهل لبصايف"245 :7 ،؛ لبفاسي" ،ذيل لبتقيي ":2 ،
.106
( )2هر بح هللا نن يرسف نن حممـ لبزيةةي ،مجال لب ين ،من كحاة فقهاء
كثريل اببفقه ولحل ي  ،والزم مطابة كتب
لحلتفي  ،بامل ابحل ي  ،لشتغل ً
لستيةااب
خحرج لهل لي وألادي لبكشاف ،ولستربب ذبك
لحل ي إىل أن َّ
ً
اببغًا ،من مصتفاته" :تحيني لحلقائق شحرح كتز لب قائق" ،و"وصب لبحرلي يف
ختحريج ألادي لهل لي " ،ومات اببقاهحر ست 762هـ .يتظحر :لنن لجحر،
"لب ةة لبكامت "95 :3 ،؛ لاجي خةيف " ،سةم لبرصرل إىل طحقات
لبفثرل".236 :2 ،
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سادسا :مؤلفاته:
ً
بإلمام لنن كثري مؤبفات كثري من أمهها لآليت:
أ-يف علوم القرآن:
-1تفسري لبقحرآن لبةظيم
-2فضائل لبقحرآن

ب-يف السنة وعلومها:
-3ألادي لمأصرل.
-4شحرح صثيح لبحخاةي.
-5لبتكميل يف لجلحرح ولبتة يل ومةحرف لبثقات ولجملاهيل.
-6لختصاة بةرم لحل ي
-7جامع لملساوي ولبستن لهلادي مأقرم ستن.
جـ -يف الفقه وأصوله:
-8لمألكام لبكربى.
-9كتاب لبصيام.
د-يف التاريخ واملناقب:
-10لبح لي ولبتهاي .
-11جزء مفحرد يف فتح لبقسطتطيتي .
-11لبسري لبتحري .
-12طحقات لبشافةي .
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سابعا :ثناء العلماء عليه:
ً
كان لنن كثري -ةمه هللا تةاىل -ممن قلَّ وظحرلؤهم بةى محرِّ
لبةصرة ،فهر من كحاة بةماء بصحره وأفذلذهم ،وق أثىن بةيه
مةاصحروه ومن جاء نة هم مبا يستثقه من لبثتاء ،ومن أقرلل هؤالء
لبةةماء لآليت:
قال لإلمام لحلافظ لبذهيب" :ومسة مع لبفقيه لملفيت لحمل ث،
ذي لبفضائل ،بماد لب ين ،إمسابيل نن بمحر نن كثري لبحصحروي
لبشافةي . .مسع من لنن لبشثت ولنن لبزةلد وطائف  ،به بتاي اببحرجال
()1
ولملترن ولبفقه ،خحرج وًنظحر وصتف وفسحر وتق م" .
()2
وقال لنن لجحر لبةسقالين " :كان كثري لالستثضاة ،لسن
( )1حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز لبذهيب" ،تذكحر لحلفاظ"( .ط ،1نريوت:
دلة لبكتب لبةةمي 1419 ،هـ1998 -م).201 :4 ،
( ) 2هر أم نن بةي نن حممـ نن حممـ  ،شهاب لب ين ،أنر لبفضل،
لبةسقالين ،لبشافةي ،أصةه من بسقالن نفةسطني ،ومرب ه ووفاته
اببقاهحر  ،إمام يف لحل ي ولبفقه ،لافظ لإلسالم يف بصحره ،زلدت تصاويفه
بةى مائ ومخسني مصتفاً ،من أشهحرها" :فتح لبحاةي شحرح صثيح
لبحخاةي" ،و"لب ةلي يف متتخب ختحريج ألادي لهل لي " ،تريف ست
852هـ .يتظحر :بح لبحرمن نن أيب نكحر لبسيرطي" ،ذيل طحقات لحلفاظ".
حتقيق :لبشيخ زكحراي بمريلت( ،د .ط ،نريوت :دلة لبكتب لبةةمي  ،د.
ت) ،ص552 :؛ لنن لبةماد" ،شذةلت لبذهب".74 :1 ،
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لملفاكه  ،ساةت تصاويفه يف لبحالد يف لياته ،ولوتفع لبتاس هبا نة
()1
وفاته" .
()2
وقال لبةيين " :كان ق و لبةةماء ولحلفاظ ،وبم أهل لملةاين
ولمأبفاظ ،ومسع ومجع وصتف ،ودةس ،ول ث ،وأبف ،وكان به لطالع
بظيم يف لحل ي ولبتفسري ولبتاةيخ ،ولشتهحر اببضحط ولبتثحريحر ،ولوتهى
إبيه ةايس بةم لبتاةيخ ولحل ي ولبتفسري وبه مصتفات ب ي
()3
مفي "
اثمنا :وفاته:
يف يرم لخلميس لبسادس ولبةشحرين من شهحر شةحان ست
(774هـ) تريف لحلافظ لنن كثري ن مشق ،ودفن مبقرب لبصرفي جبرلة شيخه
()4
لنن تيمي ةمه هللا .
( )1لنن لجحر" ،لب ةة لبكامت ".445 :1 ،
( ) 2هر حممرد نن أم نن مرسى نن أم نن لبح ة ،لحلةىب ،لحلتفي ،لملةحروف
اببةيين ،نحرع يف لبتثر ولبصحرف ولملتطق ولمأصرل ولملةاين ولبحيان ،لةحتل إىل
لةب ودمشق وني لملق س ولج ودخل لبقاهحر ولستقحر فيها ،وترىل
لبقضاء ،من كتحه "بم لبقاةي يف شحرح لبحخاةي" ،و"مغاين لمأخياة يف
ةجال مةاين لآلراة" ،تريف ست 855هـ .يتظحر :حمم نن بح لبحرمن
لبسخاوي" ،لبضرء لبالمع مأهل لبقحرن لبتاسع"( .د .ط ،نريوت :دلة
مكتح لحليا  ،د .ت)131 :10 ،؛ حمم نن بةي لبشركاين" ،لبح ة
لبطابع مبثاسن من نة لبقحرن لبسانع مبثاسن من نة لبقحرن لبسانع"( .د.
ط ،نريوت :دلة لملةحرف  ،د .ت).294 :2 ،
( )3يرسف نن تغحري" ،لبتجرم لبزلهحر ".123 :11 ،
( )4يتظحر :لملحرجع لبسانق.
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املبحث الثاني :قواعد التفسري اليت ينطبق عليها العمل
()1

عند ابن كثري يف مجعه بني أقوال العلماء :
تحني يل من خالل دةلسيت ملرلضع لجلمع نني أقرلل لبةةماء
بت لنن كثري –ةمه هللا  -يف تفسريه أن هتاك جممرب من لبقرلب
تتطحق بةى متهجه لبذي ساة بةيه يف لبتةامل مع لمأق رلل لملتقرب
بن لمأئم يف تفسري لبقحرآن لبكحرمي  ،لبيت ظاهحرها لالختالف
ولقيقتها ب م لبتضاد وإمكان لجلمع نيتها  ،ويف هذل لملحث
ذِّ ْك ٌحر هلذه لبقرلب مع نياهنا وتطحيقاهتا من تفسري لنن كثري  ،وذبك
يف ما يةي :
القاعدة األوىل
غالب ما نقل عن السلف من االختالف يف التفسري فهو من
ابب التنوع ال التضاد(.)2
( )1لبتمثيل بةقرلب لبتابي ال يةين أن لملثال متثصحر حت هذ لبقاب فقط؛
وبكن لبتمثيل بتطحيق تةك لبقاب بةى مجع لنن كثري ،وإال فق تتطحق
مخس قرلب بةى لملثال لبرلل .
( )2يتظحر :لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص11 :؛ أم نن بح لحلةيم نن
تيمي لحلحرلين" ،جممرع لبفتاوى" .حتقيق :بح لبحرمن نن حمم نن قاسم( ،د.
ط ،لمل يت لبتحري  :جممع لملةك فه بطحاب لملصثف لبشحريف1416 ،هـ-
1995م)336-333 :13 ،؛ لبسح " ،قرلب لبتفسري".208 :1 ،
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قال شيخ لإلسالم لنن تيمي -ةمه هللا" :-لخلالف نني لبسةف
يف لبتفسري قةيل ،وخالفهم يف لمألكام أكثحر من خالفهم يف لبتفسري،
وغابب ما يصح بتهم من لخلالف يحرجع إىل لختالف تترع ال لختالف
تضاد ،وهلم يف ذبك وجهان:
األول :أن يةرب كل ولل متهم بن لملحرلد نةحاة غري بحاة
صالحه ،ت ل بةى مةىن يف لملسمى غري لملةىن لآلخحر مع لحتاد لملسمى
مبتزب لمأمساء لملتكافئ لبيت نني لملرتلدف ولملتحايت كما قيل يف لسم
لبسيف :لبصاةم ولملهت  ،وذبك مثل أمساء هللا لحلسىن ،وأمساء ةسربه
 وأمساء لبقحرآن ،فإن أمساء هللا كةها ت ل بةى مسمى ولل  ،فإن كل
لسم من أمساء هللا تةاىل ي ل بةى ذلته وبةى ما يف لالسم من صفاته،
وبةى لبصف لبيت يف لالسم لآلخحر نطحريق لبةزوم وكذبك أمساء لبقحرآن
ولبتيب .
الثاين :أن يذكحر كل متهم من لالسم لبةام نةض أورلبه بةى
سحيل لبتمثيل ،وتتحيه لملستمع بةى لبترع ال بةى سحيل لحل لملطانق
()1
بةمث ود يف بمرمه وخصرصه" .
كثريل يف مجع لنن
وق لوطحق لبرجه لمأول من هذه لبقاب
ً
()2
كثري-ةمه هللا -نني أقرلل لملفسحرين  ،ومن أمثة ذبك:
( )1لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص14 -11 :؛ لنن تيمي " ،جممرع
لبفتاوى"333 :13 ،؛ لبسح " ،قرلب لبتفسري".208 :1 ،
( )2بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن
كثري :لإلسحرلء ،126 :5 ،102 :لبكهف ،155 :5 ،29 :لحلج،24 :
 ،408 :5لملؤمترن ،3 :لمألزلب.488 :6 ،70 :
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 -مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن ﴿ ﭔ ﭕ ﴾ يف

قربه تةاىل﴿ :ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ﴾ [سرة ص.]1 :

وهي:

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -قربني يف مةىن ﴿ ﭔ ﭕ ﴾

 )1قي ــل :لملش ــتمل بة ــى م ــا في ــه ذك ــحر بةةح ــاد ووف ــع هل ــم يف لملة ــا
()1
ولملةاد .
 )2وقيل :ذي لبشحرف أي :ذي لبشأن ولملكاو

()2

.

( )1حمم شكحري أم لبزلوييت" ،تفسري لبضثاك"( .ط ،1دلة لبسالم1419 ،هـ)،
ص715 :؛ مقاتل نن سةيمان لمأزدي" ،مقاتل نن سةيمان" .حتقيق :بح هللا
حممرد شثاته( ،ط ،1نريوت :دلة إلياء لبرتلث1423 ،هـ)635 :3 ،؛
وأخحرجه لبطربي من طحريق لملسيب نن شحريك بن لبضثاك ،ومن طحريق نشحر بن
قتاد  .لبطربي" ،جامع لبحيان".140 :21 ،
( )2وبن لبضثاك يف قرل آخحر .لبزلوييت" ،تفسري لبضثاك" ،ص715 :؛ وبن
لمسابيل نن أيب خاب  .سفيان نن سةي لبثرةي" ،تفسري لبثرةي"( .ط،1
نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1403 ،هـ1983 -م) ،ص256 :؛ وأخحرجه
لبطربي من طحريق وصحر نن بةي بن سةي نن جحري ،ومن طحريقي وصحر نن بةي
ولنن نشاة بن أيب لصني .لبطربي" ،جامع لبحيان"140-139 :21 ،؛
وذكحره لملاوةدي بن لنن بحاس وسةي نن جحري ولبس ي .بةي نن حمم نن
حمم لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن" .حتقيق :لبسي لنن بح لملقصرد نن بح
لبحرليم( ،د .ط ،نريوت :دلة لبكتب لبةةمي  ،د .ت)75 :5 ،؛ وذكحره لنن
كثري بن لنن بييت وأيب صاحل .لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".51 :7 ،
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مث قال لنن كثري يف ذبك جامةاً نيتها" :وال منافاة بني القولني،
()1
فإوه كتاب شحريف مشتمل بةى لبتذكري ولإلبذلة ولإلوذلة" .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري –ةمه هللا -يحرى أن هذين لبقربني
صثيثان وال تةاةض نيتها؛ وأن كةيهما دلخالن يف مةىن ذي لبذكحر
لبذي يُ ْذ َكحر بةةر شأوه ومسر مكاوته ،ويُ َذكحر نه ملا لشتمل بةيه من
لبرب ولبربي ملن وباه.
وما ذهب إبيه لنن كثري هر لبصرلب ،ويؤيد ذلك أن غالب ما
()2
نقل عن السلف من االختالف يف التفسري هو من ابب التنوع ،
كل متها نيان جلاوب من جرلوب هذل لبرصف،
فامأقرلل لملختةف هتا ٌ
وال تةاةض نيتها.
()3

كما يؤيده هنا قاعدة العموم ؛ فقربه ﴿ :ﭔ ﭕ ﴾ ،يف لآلي بفظ
بام يشمل كال لبقربني؛ فق يكرن لملةىن ذل لبشحرف ولبشأن ولملكاو ،
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".51 :7 ،
( )2لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص.14 :
( )3ولبيت وصها :جيب مل وصرص لبرلي بةى لبةمرم ما مل يحرد وص
اببتخصيص .لسني نن بةي نن لسني لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت
لملفسحرين"( .ط ،2دلة لبقاسم1429 ،هـ2008 -م) ،ص166 :؛
لبسح " ،قرلب لبتفسري" .599 :2 ،وسيأيت نياهنا يف لبقاب لبتابي .
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وق يكرن لبذي حيصل نه لبتذكحر ملا لشتمةه من نيان ،وق يكرن
قرال خيحرج لآلخحر.
كةيهما ،وال وص خيص ً
رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
()2
()1
بق ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين :لبثةابيب ،
( )1يتظحر :بح لبحرمن نن حمم نن خمةرف لبثةابيب" ،لبثةابيب" ،لجلرلهحر لحلسان"." ،
حتقيق :لبشيخ حمم بةي مةرض ولبشيخ بادل أم بح لملرجرد( ،ط،1
نريوت :دلة إلياء لبرتلث لبةحريب  1418هـ)55-54 :5 ،؛ إنحرلهيم نن بمحر
لبحقابي" ،وظم لب ةة يف تتاسب لآلايت ولبسرة"( .د .ط ،لبقاهحر  :دلة
لبكتاب لإلسالمي ،د .ت)323 :16 ،؛ بح لبحرمن نن ًنصحر لبسة ي،
"تيسري لبكحرمي لبحرمن يف تفسري كالم لملتان" .حتقيق :بح لبحرمن نن مةال
لبةرحيق( ،ط ،1مؤسس لبحرساب 1420 ،هـ 2000-م) ،ص709 :؛ حمم
لبطاهحر نن حمم نن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر حتحريحر لملةىن لبس ي وتتريحر لبةقل
لجل ي من تفسري لبكتاب لجملي "( .د .ط ،تروس :لب لة لبتروسي بةتشحر،
1984هـ).203 :23 ،
( )2هر بح لبحرمن نن حممـ نن خمةرف لبثةابيب لجلزلئحري ،أنر زي  ،مفسحر من كحاة
بةماء لجلزلئحر لمأنحرلة ،ةلل يف طةب لبةةم إىل لملشحرق مث باد إىل نالده نةةم
غزيحر ،من تصاويفه" :لجلرلهحر لحلسان يف تفسري لبقحرآن" ،و"لمأورلة" يف
لملةجزلت لبتحري  ،و"لبذهب لإلنحريز يف غحريب لبقحرآن لبةزيز" ،تريف ست
875هـ .يتظحر :لبسخاوي" ،لبضرء لبالمع"152 :4 ،؛ حمم نن حمم نن
بمحر خمةرف" ،شجحر لبترة لبزكي يف طحقات لملابكي " .تةةيق :بح لجملي
خيايل( ،ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1424 ،هـ).382 :1 ،
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()1

()2

()3

مجيةا.-
ولبحقابي  ،ولبسة ي  ،ولنن باشرة -ةمهم هللا ً

أيضا لبرجه لبثاين -مما ذكحره لنن تيمي يف هذه
كما لوطحق ً

( )1هر إنحرلهيم نن بمحر نن لسن ُّلبحرَابط نن بةي نن أيب نكحر لبحقابي ،أنر لحلسن
نحرهان لب ين ،أصةه من لبحقاع يف سرةي  ،وسكن دمشق وةلل إىل ني لملق س
ولبقاهحر  ،من مصتفاته" :بترلن لبزمان يف تحرلجم لبشيرخ ولمأقحرلن" ،و"وظم لب ةة يف
تتاسب لآلايت ولبسرة" ،و"خمتصحر يف لبسري لبتحري ولبثالث لخلةفاء" ،تريف ست
885هـ .يتظحر :أم نن حمم أدةوه وي" ، ،طحقات لملفسحرين" .حتقيق سةيمان نن
صاحل لخلزي( ،ط ،1لبسةردي  :مكتح لبةةرم ولحلكم 1417هـ) ،ص347 :؛
لبسخاوي" ،لبضرء لبالمع".101 :1 ،
( )2هر بح لبحرمن نن ًنصحر نن بح هللا نن ًنصحر نن م لبسة ي ،أنر بح هللا،
وب يف لبقصيم نةتيز  ،لشتغل اببةةم متذ صغحره ،ففاق لمأقحرلن ،وكاو به بتاي
كحري نكتب شيخ لإلسالم لنن تيمي وتةميذه لنن لبقيم ،من تصاويفه" :تيسري
لبكحرمي لملتان يف تفسري لبقحرآن" ،و"لبقرلب لحلسان يف تفسري لبقحرآن" ،وغريها،
تريف ست 1376هـ .يتظحر :بادل وريهض" ،مةجم لملفسحرين من ص ة لإلسالم
ولىت لبةصحر لحلاضحر"( .ط ،3نريوت :مؤسس وريهض لبثقافي بةتأبيف ولبرتمج
ولبتشحر1409 ،هـ 1988 -م)279 :1 ،؛ خري لب ين نن حممرد لبزةكةي،
"لمأبالم"( .ط ،5دلة لبةةم بةماليني2002 ،م).340 :3 ،
( )3هر حممـ لبطاهحر نن باشرة ،ةئيس لملفتني لملابكيني نتروس ،وشيخ جامع
لبزيترو وفحروبه نتروس ،وهر من أبضاء لجملمةني لبةحرنيني يف دمشق
ولبقاهحر  ،به مصتفات مطحرب  ،من أشهحرها( :مقاص لبشحرية لإلسالمي )
و (أصرل لبتظام لالجتمابي يف لإلسالم) و (لبتثحريحر ولبتتريحر) يف تفسري
لبقحرآن ،تريف ست 1393هـ .يتظحر :وريهض" ،مةجم لملفسحرين":2 ،
541؛ حمم نن حمفرظ" ،تحرلجم لملؤبفني لبتروسيني"( .ط ،2نريوت :دلة
لبغحرب لإلسالمي1994 ،م).304 :3 ،
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()1

كثريل يف مجع لنن كثري-ةمه هللا -نني أقرلل لملفسحرين  ،ومن
لبقاب ً -
أمثة ذبك:
 -مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن القرض احلسن

يف قربه تةاىل﴿ :ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ

﴾ [سرة لحل ي .]11 :

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -ب
لحلسن وهي:

أقرلل يف مةىن لبقحرض

()2

 )1قيل :هر لإلوفاق يف سحيل هللا .
( )1بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن كثري :لإلسحرلء:
 ،113 :5 ،84لبكهف ،186 :5 ،82 :لبشةحرلء ،176 :6 ،227 :يس:
 ،568-565 :6 ،12لمل ثحر.264 -262 :8 ،4 :
( )2أخحرجه لنن أيب لامت يف تفسري آي لبحقحر  :بن بمحر نن لخلطاب  وذكحر
أوه ةوي بن لحيب نن أيب ران وأيرب نن خةف نتثره .بح لبحرمن نن
حمم نن إدةيس لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" .حتقيق :أسة حمم
لبطيب( ،ط ،3لبسةردي  :مكتح وزلة مصطفى لبحاز1419 ،ه):2 ،
460؛ وأخحرجه لبطربي يف آي لبحقحر من طحريق يروس بن لنن زي  .حمم
نن جحريحر لبطربي" ،جامع لبحيان يف أتويل لبقحرآن" .حتقيق :أم حمم
شاكحر( ،ط ،1مؤسس لبحرساب 1420 ،ه) ،283 :5 ،وذكحره لملاوةدي
بن مقاتل نن أيب ليان .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن".472 :5 ،
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()1

 )2وقيل :هر لبتفق بةى لبةيال .
مث قال لنن كثري يف ذبك جامةاً نيتها" :والصحيح أنه أعم من
ذلك ،فكل من أنفق يف سبيل هللا بنية خالصة ،وعزمية صادقة،
دخل يف عموم هذه اآلية ،وهلذل قال﴿ :ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ

ﰘ ﰙ ﴾كما قال يف لآلي لمأخحرى ﴿ :ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [سرة لبحقحر  ،]245 :أي :جزلء
()2
مجيل ،وةزق ابهحر ،وهر لجلت يرم لبقيام " .

يظهحر أن لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -يحرى أن هذه لمأقرلل
صثيث  ،وأهنا كةها دلخة يف بمرم لآلي لبيت هي تشمةها وغريها.
والصواب ما ذهب إليه ابن كثري ،ويؤيد ذلك أن غالب ما
()3
نقل عن السلف من االختالف يف التفسري هو من ابب التنوع ،
فامأقرلل لملختةف هتا أقرلل صثيث بكتها تقتصحر بةى جزء من لملةىن
( )1أخحرجه لنن أيب لامت يف تفسري لبحقحر ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﴾ [آي  ،]245 :بن زي نن أسةم .لنن أيب

لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" ،460 :2 ،وذكحره لملاوةدي بن زي نن
أسةم .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن" ،472 :5 ،وذكحره لبقحرطيب بته .حمم
نن أم لمأوصاةي لبقحرطيب" ،لجلامع مألكام لبقحرآن"( .د .ط ،لبقاهحر :
دلة لبشةب ،د .ت).242 :17 ،
( )2لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".14 :8 ،
( )3لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص14 :
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لبةام فهي أمثة بةقحرض لحلسن ،وال تةاةض نيتها.
()1

ومما يؤيده قاعدة العموم  ،فةفظ لبقحرض يف لآلي بفظ بام
يشمل شىت أورلع لبتفق  ،ولبحذل ،ولبةطاء لبرلجح ولملستثح  ،في خل
فيه لإلوفاق يف سحيل هللا ،ونذل لبحروح ولملال ولبةتاد ،وكذل لبص قات،
قرال خيحرج لآلخحر.
أيضا لبتفق بةى لمأهل ولبةيال ،وال وص خيص ً
و ً
()2

رأي املفسرين يف هذا اجلمع :

()3

بق ذهب إىل هذل لجلمع

مجع من أئم لبتفسري وهم:

( )1سيأيت نياهنا اتبيًا .ويتظحر :لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين" ،ص:
 ،166لبسح " ،قرلب لبتفسري".599 :2 ،
( )2لب ةلس يف هذه لملسأب لبتم ت بةى أقرلل لبةةماء يف سرة لحل ي [آي :
 ]11لملقصرد ابب ةلس هتا ،ولآلي لملماثة هلا يف سرة لبحقحر [آي :
 ،]245بذل ق جن أن نةض لبةةماء مل يفسحر آي لحل ي إطالقًا ،ولقتصحر
بةى ما مت تفسريه يف لبحقحر ونةضهم فصل ومجع هتاك ولقتصحر هتا. . .
وهذل ما سيُةثظ يف لحلاشي لبتابي .
( )3يتظحر :بةي نن أم نن لبرلل ي" ،لبرسيط يف تفسري لبقحرآن لجملي " .حتقيق
وتةةيق :لبشيخ بادل بح لملرجرد ،لبشيخ بةي مةرض ،أم صري  ،لب كترة
أم لجلمل ،لب كترة بح لبحرمن بريس( ،ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي ،
1415هـ 1994 -م)355 :1 ،؛ متصرة نن حمم لبسمةاين" ،تفسري
لبقحرآن" .حتقيق :ايسحر نن إنحرلهيم ،وغتيم نن بحاس( ،ط ،1لبسةردي  :دلة
لبرطن1418 ،هـ1997 -م)،368 :5 ،؛ بح لحلق نن غابب لنن بطي ،
"لحملحرة لبرجيز يف تفسري لبكتاب لبةزيز" .حتقيق :بح لبسالم بح لبشايف حمم ،
(ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1422 ،هـ) ،260 :5 ،329 :1 ،حمم
نن بمحر نن لحلسن لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب"( .ط ،3نريوت :دلة إلياء لبرتلث
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()1

لبرلل ي ،

()2

ولبسمةاين

ولنن بطي ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()3

ولبحرلزي ،

لبةحريب1420 ،هـ)454 :29 ،؛ لبقحرطيب" ،لجلامع مألكام لبقحرآن":3 ،
242-237؛ حمم نن أم نن حمم نن جزي" ،لبتسهيل بةةرم لبتتزيل".
حتقيق :لب كترة بح هللا لخلاب ي( ،ط ،1نريوت :شحرك دلة لمأةقم نن أيب لمأةقم،
1416هـ)129 :1 ،؛ حمم نن يرسف نن بةي نن يرسف نن ليان" ،لبحثحر
لحمليط يف لبتفسري" .حتقيق :ص قي حمم مجيل( ،ط ،1نريوت :دلة لبفكحر،
1420هـ)558 :2 ،؛ لحلسن نن حمم نن لسني لبقمي لبتيسانرةي" ،غحرلئب
لبقحرآن وةغائب لبفحرقان" .حتقيق :لبشيخ زكحراي بمريلت( ،ط ،1نريوت :دلة
لبكتب لبةةمي 1416 ،هـ) ،662 :1 ،لبثةابيب" ،لجلرلهحر لحلسان"-485 :1 ،
 ،486لبحقابي" ،وظم لب ةة"270 :19 ،؛ حمم مجال لب ين نن حمم سةي
لبقامسي" ،حماسن لبتأويل" .حتقيق :حمم ابسل بيرن لبسرد( ،ط ،1نريوت :دلة
لبكتب لبةةمي 1418 ،هـ)144 :9 ،؛ لبسة ي" ،تيسري لبكحرمي لبحرمن" ،ص:
839-107؛ لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر".378-377 :27-481 :2 ،
( )1هر بةي نن أم نن حممـ لبرلل ي لبتيسانرةي ،أنر لحلسن ،فقيه شافةي،
ولل بصحره يف لبتفسري ،كان إماماً باملاً ابةباً حم راً ،تريف نتيسانرة ،من
تصاويفه" :لبحسيط"؛ و"لبرسيط"؛ و"لبرجيز" كةها يف لبتفسري؛ و"أسحاب
لبتزول" ،تريف ست 468هـ .يتظحر :لب لوودي" ،طحقات لملفسحرين":1 ،
394؛ لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".339 :18 ،
( )2هر متصرة نن حممـ بح لجلحاة ،أنر لملظفحر ،لملةحروف ابنن لبسمةاين ،من أهل محرو،
متكةما ،من تصاويفه" :لبقرلطع يف أصرل لبفقه"،
فقيها أصربيًا ًل
كان ً
مفسحر حم ًرا ً
و"لبربهان" يف لخلالف ،و"تفسري لبقحرآن" ،وتريف ست 489هـ .يتظحر :طحقات
لبشافةي بةسحكي 335 :5؛ لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".155 :14 ،
( )3هر حممـ نن بمحر نن لحلسن نن لحلسني لبتيمي لبحكحري ،أنر بح هللا ،فخحر
لب ين لبحرلزي ،فقيه وأصريل شافةي ،متكةم ،وظاة ،مفسحر ،أديب ،مشاةك
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()4
()3
()2
()1

ولبقحرطيب  ،ولنن جزي  ،وأنر ليان  ،ولبتيسانرةي ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف أورلع من لبةةرم ،من تصاويفه (مفاتيح لبغيب) يف تفسري لبقحرآن لبكحرمي،
و (برلمع لبحيتات يف شحرح أمساء هللا تةاىل ولبصفات) وغريها ،تريف ست
606هـ .يتظحر :لبسيرطي" ،طحقات لملفسحرين" ،ص115 :؛ لبذهيب" ،سري
أبالم لبتحالء".500 :12 ،
( )1هر حممـ نن أم نن أيب نكحر نن فحرح ،أنر بح هللا لمأوصاةي ،لخلزةجي،
لبقحرطيب ،إمام متفتن متحثحر يف لبةةم ،به تصاويف مفي ه ت ل بةى كثحر
لطالبه ،وق ساةت نتفسريه لبحركحان؛ وبه كتاب "لمأسىن يف لمأمساء
لحلسىن" ،و"لبتذكحر " ،تريف ست 671هـ .يتظحر :لبسيرطي" ،طحقات
لملفسحرين" ،ص92 :؛ لنن كثري" ،اتةيخ لإلسالم".229 :15 ،
( )2هر حممـ نن أم نن جزي لبكةيب ،أنر لبقاسم ،من أهل غحرًنط
ابمأو بس ،مفسحر وفقيه وأصريل مابكي ،من تصاويفه" :لبتسهيل بةةرم
لبتتزيل" ،و"لبقرلوني لبفقهي يف تةخيص مذهب لملابكي "؛ و"تقحريب
لبرصرل إىل بةم لمأصرل" ،تريف ست 741هـ .يتظحر :لب لوودي" ،طحقات
لملفسحرين"85 :2 ،؛ إنحرلهيم نن بةي نن حمم لنن فحرلرن" ،لب يحاج
لملذهب يف مةحرف أبيان بةماء لملذهب" .حتقيق :لب كترة حمم لمأم ي
أنر لبترة( ،د .ط ،لبقاهحر  :دلة لبرتلث بةطحع ولبتشحر).274 :2 ،
( )3هر حممـ نن يرسف نن بةي نن يرسف نن ليان ،أنر ليان ،لبغحرًنطي
لمأو بسي ،مفسحر ،حم ث ،أديب ،مؤةخ ،حنري ،مجع لبةةم ابمأو بس
وإفحريقي ولإلسكت ةي ولبقاهحر ولحلجاز من حنر أةنةمائ ومخسني شيخاً،
من تصاويفه" :لبحثحر لحمليط" يف تفسري لبقحرآن ،و "حتف لمأةيب" يف غحريب
لبقحرآن ،تريف ست 745هـ .يتظحر :لب لوودي" ،طحقات لملفسحرين":2 ،
287؛ وريهض" ،مةجم لملفسحرين".655 :2 ،
( )4هر لحلسن نن حمم نن لحلسن لبقمي لبتيسانرةي ،ويقال به :لمأبحرج،
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()1

ولبثةابيب ،ولبحقابي ،ولبقامسي  ،ولبسة ي ،ولنن باشرة ةمهم هللا
مجيةا.
ً
القاعدة الثانية
جيب محل نصوص الوحي على العموم ما مل يرد نص
ابلتخصيص(.)2
دلال بةى لبةمرم فإوه يتةني مةه بةيه يف
إذل كان ظاهحر لبتص ً
لملةىن ،وال جيرز أن يكرن مةتاه أضيق من بفظه ،أو أخص من بمرمه،
لتما ،ومل يحرد لبتص بةى أوه
إال أن يكرن لبسياق يقتضي ختصيصه ً
()3
قاب كةي بام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفسحر ،من كحاة بةماء لبشية لإلمامي يف بصحره ،أصةه من م يت "قم"،
من تصاويفه" :غحرلئب لبقحرآن وةغائب لبفحرقان" ،يةحرف نتفسري لبتيسانرةي،
و"بب لبتأويل" ،تريف نة ست 850هـ .يتظحر :أدةوه وي" ،طحقات
لملفسحرين" ،ص420 :؛ لاجي خةيف " ،سةم لبرصرل إىل طحقات
لبفثرل".36 :2 ،
( )1هر مجال لب ين نن حمم سةي نن قاسم لبقامسي ،لحلالق ،إمام لبشام يف
بةرم لبشحرية  ،وفترن لمأدب ،من تصاويفه :حماسن لبتأويل يف تفسري لبقحرآن
لبكحرمي ،تريف ست 1332هـ .يتظحر :وريهض" ،مةجم لملفسحرين":1 ،
127؛ لبزةكةي" ،لمأبالم".135 :2 ،
( )2لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين" ،ص166 :؛ ويتظحر :لبسح ،
"قرلب لبتفسري".599 :2 ،
( )3يتظحر :لبسح " ،قرلب لبتفسري"599 :2 ،؛ بح لبحرمن لسن لحتك ،
"قرلب لبت نحر لمأمثل"( .ط ،4دمشق :دلة لبقةم1430 ،هـ) ،ص .59
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كثريل يف مرلطن مجع لنن كثري نني
وق لوطحق هذه لبقاب
ً
()1
أقرلل لملفسحرين  ،ومن أمثة ذبك:
 -مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف املراد بـ ﴿ ﯹ

ﯺ﴾ يف قوله تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾

[سرة لبشةحرلء.]277 :
وهي:

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -قربني يف لملحرلد نـ ﴿ﯹ ﯺ﴾
()2

 )1قيل :لبذين خيحرنرن لبحي
 )2وقيل :لملحرلد هبم أهل مك

.

()3

.

( )1بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن
كثري :لبتساء ،421 :2 ،123 :لملائ  ،23 :3 ،3 :لبترن :4 ،16 :
 ،118لإلسحرلء .79 :5 ،44 :لبفحرقان.134 :6 ،77 :
( )2أخحرجه لنن أيب لامت بن فضاب نن بحي  .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن
لبةظيم"2837 :9 ،؛ لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".177 :6 ،
( )3أخحرجه لبطربي من طحريق لنن مي بن أيب لحلسن سامل لبربلد .لبطربي،
"جامع لبحيان" ،421 :19 ،وهر قرل لبطربي يف أل جزئيه لي قال:
وسيةةم لبذين ظةمرل أوفسهم نشحركهم ابهلل من أهل مك  .لبطربي" ،جامع
لبحيان"420 :19 ،؛ وذكحر لبرلل ي بن لبكةيب قربه :إهنم لبذين هجرل
لبتيب  .لبرلل ي" ،لبرسيط يف لبتفسري".152 :17 ،
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()1

 )3وقيل :لبذين ظةمرل من لملشحركني .
مث قال لنن كثري يف ذبك جامةاً نيتها" :والصحيح أن هذه
()2
اآلية عامة يف كل ظامل" .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري–ةمه هللا -يحرى أن لبقرل لبصثيح هر
جةل لآلي تةم كل ظامل فيشمل ما قيل وغريه ،وال تةاةض.
ْ

والصواب ما ذهب إليه ابن كثري ،ويؤيد ذلك أنه جيب محل
()3
نصوص الوحي على العموم ما مل يرد نص ابلتخصيص  ،فابذين
ظةمرل يف لآلي بفظ بام يشمل مجيع ما قيل؛ فيةم كل ظامل ،صغحر
ظةمه أو كرب ،وال وص خيص قرالً دون آخحر.

( )1مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل" ،283 :3 ،وبن قتاد  :لبذين أشحركرل
من لبشةحرلء وغريهم .حيىي نن سالم" ،تفسري حيىي نن سالم" .تق مي
وحتقيق :لب كترة هت شةيب( ،ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي ،
1425هـ2004-م)531 :2 ،؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق لنن وهب بن
لنن زي  .لبطربي" ،جامع لبحيان" ،421 :19 ،وهر قرل لبطربي يف أل
جزئيه .لبطربي" ،جامع لبحيان".420 :19 ،
( )2لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".177 :6 ،
( )3لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين" ،ص.166 :
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رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
ذهب إىل هذل لجلمع لإلمام قتاد لبس وسي
()3

()2()1

-ةمه هللا،-

ومجع من لملفسحرين :
( )1هر قتاد نن دبام نن قتاد لبس وسي ،من أهل لبحصحر  ،وب ضحر ًيحرل ،أل
لملفسحرين ولحلفاظ بةث ي  ،وكان مع بةمه ابحل ي ةأساً يف لبةحرني ،
ومفحردلت لبةغ وأايم لبةحرب ،ولبتسب ،كان يحرى لبق ة ،وق ي بس يف
لحل ي  ،مات نرلسط يف لبطابرن ست 118هـ .يتظحر :حمم نن سة ،
"لبطحقات لبكربى" .حتقيق :حمم بح لبقادة بطا( ،ط ،1نريوت :دلة
لبكتب لبةةمي 1410 ،هـ 1990 -م)171 :7 ،؛ لبذهيب" ،سري أبالم
لبتحالء".269 :5 ،
( )2أخحرجه لنن أيب لامت بته ،ووسحه لبسيرطي إىل بح نن مي بته أيضاً .لنن
أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"2836 :9 ،؛ بح لبحرمن نن أيب نكحر
لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة"( .د .ط ،نريوت :دلة لبفكحر،
د .ت).336 :6 ،
( )3يتظحر :لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن"191 :4 ،؛ حممرد نن بمحرو نن أم
لبزخمشحري " ،لبكشاف بن لقائق غرلمض لبتتزيل"( .ط ،3نريوت :دلة لبكتاب
لبةحريب 1407هـ)345 :3 ،؛ لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب"539 :24 ،؛ بح هللا
نن بمحر نن حمم لبحيضاوي" ،أورلة لبتتزيل وأسحرلة لبتأويل" .حتقيق :حمم بح
لبحرمن لملحربشةي( ،ط ،1نريوت :دلة إلياء لبرتلث لبةحريب1418 ،هـ):4 ،
152؛ بح هللا نن أم نن حممرد لبتسفي" ،م لةك لبتتزيل ولقائق لبتأويل"،
لققه وخحرج ألاديثه :يرسف بةي ن يري ،ةلجةه وق م به :حميي لب ين ديب
مستر( ،ط ،1نريوت :دلة لبكةم لبطيب1419 ،هـ 1998 -م)589 :2 ،؛
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()1

()2

()3

()1

لملاوةدي  ،ولبزخمشحري  ،ولبحرلزي ،ولبحيضاوي  ،ولبتسفي ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنن ليان" ،لبحثحر لحمليط يف لبتفسري"202 :8 ،؛ لبتيسانرةي" ،غحرلئب لبقحرآن
وةغائب لبفحرقان"290 :5 ،؛ حمم نن أم لحملةي ،وبح لبحرمن نن أيب نكحر
لبسيرطي" ،تفسري لجلالبني"( .ط ،1لبقاهحر  :دلة لحل ي  ،د .ت) ،ص:
494؛ لبحقابي" ،وظم لب ةة"120 :14 ،؛ لبةمادي حمم نن حمم نن
مصطفى لبسةرد" ،إةشاد لبةقل لبسةيم إىل مزلاي لبكتاب لبكحرمي"( .د .ط،
نريوت :دلة إلياء لبرتلث لبةحريب)271 :6 ،؛ حمم نن بةي لبشركاين" ،فتح
لبق يحر"( .ط ،1دمشق :دلة لنن كثري ،دلة لبكةم لبطيب1414 ،ه):4 ،
140؛ لبقامسي" ،حماسن لبتأويل"482 :7 ،؛ لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر"،
.213 :19
( )1هر بةي نن حمم نن لحيب لملاوةدي ،وسحته إىل نيع ماء لبرةد ،إمام يف مذهب
لبشافةي ،كان لافظاً به ،وهر أول من بقب نـ "أقضى لبقضا " يف به لبقائم
أبمحر هللا ،من تصاويفه" :لحلاوي" ،و"أدب لب ويا ولب ين" ،تريف ست 450هـ.
يتظحر :لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى"267 :5 ،؛ لبذهيب" ،سري أبالم
لبتحالء".64 :18 ،
( )2هر حممرد نن بمحر نن حمم  ،أنر لبقاسم ،لبزخمشحري من كحاة لملةتزب ،
مفسحر ،حم ث ،متكةم ،حنري ،مشاةك يف ب بةرم ،من تصاويفه:
"لبكشاف" ،يف تفسري لبقحرآن ،و"لبفائق يف غحريب لحل ي " ،و"ةنيع لمأنحرلة
ووصرص لمأخحاة" ،تريف ست 538هـ .يتظحر :لبسيرطي" ،طحقات
لملفسحرين" ،ص120 :؛ لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".151 :20 ،
( )3هر بح هللا نن بمحر نن حممـ نن بةيً ،نصحر لب ين ،أنر سةي  ،لبحيضاوي،
لبشريلزي ،لبشافةي ،فقيه ،مفسحر ،أصريل ،حم ث ،ويل قضاء لبقضا نشريلز،
من تصاويفه" :متهاج لمأصرل إىل بةم لبرصرل" ،و" أورلة لبتتزيل وأسحرلة لبتأويل
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()3
()2

وأنر ليان ،ولبتيسانرةي ،ولحملةي  ،ولبحقابي ،وأنر لبسةرد ،
()4

ولبشركاين  ،ولبقامسي ،ولنن باشرة-ةلم هللا لجلميع.-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" وهر لملشهرة نتفسري لبحيضاوي ،تريف ست 685هـ .يتظحر :لب لوودي" ،طحقات
لملفسحرين"248 :1 ،؛ لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى".157 :8 ،
( )1هر بح هللا نن أم نن حممرد لبتسفي ،أنر لبربكات ،لافظ لب ين ،من كحاة
فقهاء لحلتفي  ،كان إماماً م ققاً ةأساً يف لبفقه ولمأصرل ،ابةباً يف لحل ي
ومةاويه ، ،من تصاويفه "كتز لب قائق" يف لبفقه لحلتفي ،و"ولملتاة" يف أصرل
لبفقه ،تريف ست 710هـ .يتظحر :بح لبقادة نن حمم لبقحرشي" ،لجلرلهحر لملضي
يف طحقات لحلتفي "( ،د .ط ،كحرلتشي :مري حمم كتب خاوه ،د .ت):1 ،
270؛ يرسف نن تغحري نحردي" ،لملتهل لبصايف".71 :7 ،
( )2هر حمم نن أم نن حمم  ،جالل لب ين ،لحملةي لملصحري لبشافةي ،فقيه ،مفسحر،
أصريل ،حنري ،من تصاويفه" :خمتصحر لبتتحيه بةشريلزي" يف فحروع لبفقه لبشافةي،
و"شحرح مجع لجلرلمع بةسحكي" يف أصرل لبفقه ،تريف ست 864هـ .يتظحر:
لب لوودي" ،طحقات لملفسحرين" 84 :2؛ لبسخاوي" ،لبضرء لبالمع".39 :7 ،
( )3هر حممـ نن حممـ نن مصطفى لبةمادي ،لملرىل أنر لبسةرد ،مفسحر شابحر ،من
بةماء لبرتك ،تقة لبقضاء يف نحروس فابقسطتطيتي فابحروم ليةي ،وأضيف إبيه
لإلفتاء ،من تصاويفه" :إةشاد لبةقل لبسةيم إىل محرلاي لبكتاب لبكحرمي" ،و"حتف
لبطالب" يف لملتاظحر  ،تريف ست 982هـ .يتظحر :وريهض" ،مةجم لملفسحرين"،
625 :2؛ لاجي خةيف " ،سةم لبرصرل إىل طحقات لبفثرل".94 :1 ،
( )4هر حممـ نن بةي نن حممـ لبشركاين ،فقيه جمته  ،من كحاة بةماء صتةاء
لاكما هبا ،وكان يحرى حتحرمي
لبيمن ،وويل قضاءها ست  1229هـ ومات
ً
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مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن قوله تعاىل( :ﭼ

ﭽ ﭾ) [سرة لبحة .]3 :

أوةد لإلمام لنن كثري -ةمه هللا -ب أقرلل يف مةىن لبرلب وما
وب  ،وهي:
()1

 )1قيل :لبرلب  :لبذي ية  ،وما وب  :لبةاقحر لبذي ال يرب به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبتقةي  ،من مصتفاته" :ويل لمأوطاة شحرح متتقى لمأخحاة" ،و"فتح لبق يحر"
يف لبتفسري ،و"لبسيل لجلحرلة" يف شحرح لمأزهاة يف لبفقه ،و"إةشاد لبفثرل"
يف لمأصرل .يتظحر :لبشركاين" ،لبح ة لبطابع" ،214 :2 ،وريهض" ،مةجم
لملفسحرين".593 :2 ،
أيضا .جماه نن جرب" ،تفسري جماه " .حتقيق :لب كترة حمم
( )1وبن بكحرم بته ً
بح لبسالم( ،ط ،1مصحر :دلة لبفكحر لإلسالمي لحل يث 1410 ،هـ-
1989م) ،ص ،729 :وأخحرجه لبطربي من طحريق أيب كحريب بن بكحرم بن
لنن بحاس .جامع لبحيان يف أتويل لبقحرآن  ،432 :24وأخحرجه لنن أيب لامت
بن بكحرم بن لنن بحاس .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم":10 ،
3432؛ وذكحره لبثةةيب بن بكحرم وسةي نن جحري مث قال :وةوايه لنن بحاس
وبةي .أم نن حمم لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن" .حتقيق:
لإلمام أيب حمم نن باشرة ،محرلجة وت قيق :لمأستاذ وظري لبساب ي( ،ط،1
نريوت :دلة إلياء لبرتلث لبةحريب 1422 ،هـ  2002 -م)207 :10 ،؛
ووسحه لبسيرطي إىل لبفحراييب وبح نن مي ولنن لملتذة من طحريق بكحرم بن
لنن بحاس .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".519 :8 ،
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()1

 )2وقيل :لبرلب  :لبةاقحر ،وما وب  :لبذي ية

()2

.

 )3وقيل :يةين اببرلب آدم ،وما وب وب ه .
( )1أخحرجه لبطربي من طحريق لنن مي بن لنن بحاس ،ومن طحريق أيب كحريب
بن بكحرم  .لبطربي" ،جامع لبحيان" ،432 :24 ،وةوله لنن أيب لامت بن
بكحرم  .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" ،3433 :10 ،وذكحره
لملاوةدي بته .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن".275 :6 ،
( )2جماه " ،تفسري جماه " ،ص ،729 :لبزلوييت" ،تفسري لبضثاك" ،ص:
 ،966مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل" ،701 :4 ،وهر قرل لبفحرلء.
حيىي نن زايد لبفحرلء" ،مةاين لبقحرآن" .حتقيق :أم يرسف لبتجايت ،وحمم
بةي لبتجاة ،وبح لبفتاح إمسابيل لبشةيب( ،ط ،1مصحر :دلة لملصحري
بةتأبيف ولبرتمج  ،د .ت)263 :3 ،؛ وأخحرجه بح لبحرزلق بن قتاد .
بح لبحرزلق نن مهام لبصتةاين" ،تفسري بح لبحرزلق" .دةلس وحتقيق :د .حممرد
حمم بح ه( ،ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1419 ،هـ)،427 :3 ،
وقرل لنن قتيح  .حمم بح هللا نن قتيح " ،غحريب لبقحرآن" .حتقيق :سةي
لبةثام( ،د .ط ،د .ن ،د .ت) ،ص ،454 :وأخحرجه لبطربي من طحريق
زكحراي نن حيىي نن أيب زلئ  ،وب طحرق النن أيب جنيح بن جماه  ،ومن
طحريقي نشحر ولنن بح لمأبةى بن قتاد  ،ومن طحريقي أيب كحريب ويروس نن
بح لمأبةى بن أيب صاحل ،ومن طحريق لحلسني بن لبضثاك ،ومن طحريق لنن
مي بن سفيان .لبطربي" ،جامع لبحيان" ،433 -432 :24 ،ووسحه
لبسيرطي إىل لحلاكم من طحريق جماه بن لنن بحاس ،وإىل بح نن مي بن
قتاد  ،وإىل لبفحراييب وبح نن مي ولنن لملتذة بن جماه  .لبسيرطي" ،لب ة
لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".519 :8 ،
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()1

 )4وقيل :هر إنحرلهيم وذةيته .
محرجثا" :وهذل لبذي
قال لنن كثري-ةمه هللا -نة لبقرل لبثاب
ً
()3
()2
وأصثانه لسن قري؛ مأوه تةاىل ملا أقسم
ذهب إبيه جماه
( )1أخحرجه لبطربي من طحريق حممـ نن مرسى لحلحرشي بن أيب بمحرلن لجلرين.
لبطربي" ،جامع لبحيان" ،433 :24 ،وةوله لنن أيب لامت بته .لنن أيب
لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" ،3433 :10 ،وأخحرجه لبثةةيب بته أيضا.
لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن".207 :10 ،
( )2جماه نن جرب لملكي ،لإلمام أنر لحلجاج مرىل لبسائب نن أيب لبسائب
لملخزومي لملكي ،مرب ه ست إل ى وبشحرين يف خالف بمحر نن لخلطاب
وةبا متقتًا ،وجاء
فقيها بان ً ل ً
 ،أل لمأبالم لملقحرئ لملفسحر ،فق كان ً
بته أوه قحرأ لبقحرآن بةى لنن بحاس ثالثني محر  ،ولبذي صح بته أوه قال
بحرض لبقحرآن بةى لنن بحاس ثالث بحرضات أقفه بت كل آي أسأبه فيم
وزب وكيف كاو  ،مات مبك وهر ساج ست ثتتني أوثالث ومائ .
يتظحر :يرسف نن بح لبحرمن لملزي" ،هتذيب لبكمال يف أمساء لبحرجال".
حتقيق :د .نشاة برلد مةحروف( ،ط ،1نريوت :مؤسس لبحرساب 1400 ،ه
– 1980م)228 :27 ،؛ حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز لبذهيب،
"مةحرف لبقحرلء لبكحاة"( .ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي  1417 ،هـ-
1997م).66 :1 ،
( )3أنر صاحل ،وقتاد  ،ولبضثاك ،وسفيان لبثرةي ،وسةي نن جحري ،ولبس ي،
ولحلسن لبحصحري ،وخصيف ،وشحرلحيل نن سة وغريهم .لنن كثري" ،تفسري
لبقحرآن لبةظيم".403 :8 ،
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أبم لبقحرى وهي لملساكن أقسم نة ه اببساكن ،وهر آدم أنر لبحشحر
()1
ووب ه"  ،مث ختم نذكحر لختياة لنن جحريحر لجلامع-نة ذكحره لبقرل
لمأخري ،-وصحرح أبوه حمتمل فقال" :واختار ابن جرير أنه عام يف كل
()2
ض ا" .
والد وولده .وهو حمتمل أي ً
يظهحر أن لإلمام لنن كثري–ةمه هللا -مع تحرجيثه بةقرل لبثاب
مييل إىل أن لختياة لنن جحريحر بةجمع نني أقرلل لبةةماء به وجه ،وميكن
لالبتماد بةيه يف نيان لملةىن.
حمتمال هو األقرب للصواب ،ويؤيد
وهذا الذي جعله ابن كثري ً
ذلك أنه جيب محل نصوص الوحي على العموم ما مل يرد نص
()3

ابلتخصيص  ،فقربه تةاىل( :ﭼ ﭽ ﭾ) بفظ بام مشل كل ولب
()4

ووب ه؛ ف خل فيه آدم وذةيته ،وإنحرلهيم وذةيته ،وأي ولب ووب ه  ،وجيرز
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".403 -402 :8 ،
( )2لملحرجع لبسانق.
( )3لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين" ،ص ،166 :ويتظحر :لبسح ،
"قرلب لبتفسري".599 :2 ،
( )4يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان" ،433 :24 ،مكي نن أيب طابب لبقيسي،
"لهل لي إىل نةرغ لبتهاي يف بةم مةاين لبقحرآن وتفسريه ،وألكامه ،ومجل من
فترن وبةرمه" .جممرب ةسائل جامةي نكةي لب ةلسات لبةةيا ولبحث لبةةمي -
جامة لبشاةق  ،إبشحرلف أ .د :لبشاه لبحرشيخي( ،ط ،1لبشاةق  :جممرب
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()1

أن يكرن (ﭽ ﭾ) لبةاقحر مبةىن لبتفي

فابةفظ حيتمل مجيع ما
()2

بم ه .
قيل ،وال وص خيص ً
قرال دون آخحر فهر بةى بمرمه كما َّ
رأي املفسرين يف اجلمع بني األقوال:
()3
ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حبرث لبكتاب ولبست  -كةي لبشحرية ولب ةلسات لإلسالمي  -جامة لبشاةق ،
1429هـ 2008 -م)8274 :12 ،؛ لنن بطي " ،لحملحرة لبرجيز"،483 :5 ،
لنن ليان" ،لبحثحر لحمليط يف لبتفسري".81 -480 :10 ،
( )1يقرل لبسمني لحلةيب" :وقيل« :ما» ًنفي فتثتاج إىل إضماة مرصرل ،نه يصح
لبكالم تق يحره :ولبذي ما وب ؛ إذ لملحرلد اببرلب من يرب به ،واببذي مل ية
لبةاقحر .قال مةتاه لنن بحاس وتةميذه لنن جحري وبكحرم " .أم نن يرسف نن
بح لب لئم لبسمني" ،لب ة لملصرن يف بةرم لبكتاب لملكترن" .حتقيق :لب كترة
أم حمم لخلحرلط( ،د .ط ،دمشق :دلة لبقةم ،د .ت).6 :11 ،
( )2يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان"433 :24 ،؛ مكي" ،لهل لي إىل نةرغ
لبتهاي "8274 :12 ،؛ لنن بطي " ،لحملحرة لبرجيز"483 :5 ،؛ لنن ليان،
"لبحثحر لحمليط يف لبتفسري".81 -480 :10 ،
( )3يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان"433-431 :24 ،؛ إنحرلهيم نن لبسحري نن سهل
لبزجاج" ،مةاين لبقحرآن وإبحرلنه" .حتقيق :بح لجلةيل بح ه شةيب( ،ط،1
نريوت :بامل لبكتب1408 ،هـ 1988 -م)327 :5 ،؛ حمم نن حمم نن
حممرد لملاتحري ي" ،أتويالت أهل لبست " .حتقيق :د .جم ي ابسةرم( ،ط،1
نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1426 ،هـ 2005 -م) ،531 :10 ،مكي،
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()3
()2
()1
()1

لبطربي  ،ولبزجاج  ،ولملاتحري ي  ،ومكي نن أيب طابب ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"لهل لي إىل نةرغ لبتهاي " ،8274 :12 ،لنن بطي " ،لحملحرة لبرجيز":5 ،
 ،483بح لبحرمن نن بةي نن حمم نن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري".
حتقيق :بح لبحرزلق لمله ي( ،ط ،1نريوت :دلة لبكتاب لبةحريب1422 ،هـ)،
447-446 :4؛ لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب"165 :31 ،؛ لبقحرطيب" ،لجلامع
مألكام لبقحرآن"62-61 :20 ،؛ لنن جزي" ،لبتسهيل بةةرم لبتتزيل":2 ،
483؛ لنن ليان" ،لبحثحر لحمليط يف لبتفسري"81-480 :10 ،؛ لبثةابيب،
"لجلرلهحر لحلسان"590 :5 ،؛ لبحقابي" ،وظم لب ةة"49-48 :22 ،؛
لبشركاين" ،فتح لبق يحر" ،539 :5 ،حممرد نن بح هللا لمأبرسي" ،ةوح لملةاين
يف تفسري لبقحرآن لبةظيم ولبسحع لملثاين" .حتقيق :بةي بح لبحاةي بطي ( ،ط،1
نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1415 ،هـ) ،351 :15 ،حمم ص يق خان نن
لسن لبقترجي" ،فتح لبحيان يف مقاص لبقحرآن" .بين ِّ
نطحةه وق م به وةلجةه:
ُ
لمأوصاةي( ،د .ط ،نريوت :لملكتح لبةصحريَّ بةطحَاب
َبح هللا نن إنحرلهيم
َ
َ
ولبت ْشحر1412 ،هـ 1992 -م)239 :15 ،؛ لبقامسي" ،حماسن لبتأويل":9 ،
476-475؛ أم نن مصطفى لملحرلغي" ،تفسري لملحرلغي"( .ط ،1مصحر:
شحرك مكتح ومطحة مصطفى لبحاىب لحلةيب وأوالده1365 ،هـ 1946 -م)،
156-155 :30؛ حمم لمأمني نن حمم نن لملختاة لبشتقيطي" ،أضرلء
لبحيان يف إيضاح لبقحرآن اببقحرآن" .حتقيق :مكتب لبحثرث ولب ةلسات( ،د.
ط ،نريوت :دلة لبفكحر بةطحاب ولبتشحر1415 ،هـ1995 -م).531 :8 ،
( )1هر حممـ نن جحريحر نن يزي نن كثري ،أنر جةفحر لبطربي ،إمام لملفسحرين ،كان
فقيهاً حم راً ،أديحًا ،بغرايً ،شابحرلً ،مصت ًفا ،وكان من لمأئم لجملته ين ومل
يقة أل لً ،من تصاويفه" :جامع لبحيان يف أتويل آي لبقحرآن" ،و "اتةيخ
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()4

ولنن بطي  ،ولنن لجلرزي  ،ولبحرلزي ،ولبقحرطيب ،ولنن جزي ،وأنر ليان،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبحرسل ولملةرك" ،تريف ست 310هـ .يتظحر :لبسيرطي" ،طحقات لملفسحرين"،
ص95 :؛ لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".167 :14 ،
( )1هر إنحرلهيم نن حممـ نن لبسحري نن سهل ،لبتثري ،لبةغري ،لملفسحر ،أق م
أصثاب لملربد قحرلء بةيه ،أخذ لمأدب بن لملربد وثةةب ،وكان خيحرط
لبزجاج مث تحركه ولشتغل ابمأدب ،فتسب إبيه ،من تصاويفه" :مةاين
لبقحرآن" ،و"لالشتقاق" ،و"لمأمايل" ،تريف ست 311هـ .يتظحر :لب لوودي،
"طحقات لملفسحرين"9 :1 ،؛ لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".360 :14 ،
( )2هر حممـ نن حممـ نن حممرد لملاتحري ي ،أنر متصرة ،وسحته إىل (ماتحري )
أيضا ،من تصاويفه:
حمة نسمحرقت  ،من أئم لملتكةمني ،وهر أصريل ً
"أتويالت لبقحرآن" ،و"مآخذ لبشحرلئع" يف لبفقه؛ و"لجل ل" يف أصرل لبفقه،
تريف ست 333هـ .يتظحر :لبقحرشي" ،لجلرلهحر لملضي "130 :2 ،؛ قاسم نن
قُطةُرنغا لبسردوين" ،اتج لبرتلجم" .حتقيق :حمم خري ةمضان يرسف،
(ط ،1دمشق :دلة لبقةم1413 ،هـ 1992-م) ،ص.249 :
( )3هر مكي نن أيب طابب مر نن حممـ نن خمتاة ،لبقيسي لبقريولين ،مث
خريل مت يتًا،
لبقحرطيب ،وكان من أوبي لبةةم مع لب ين ولبسكيت ولبفهم ،وكان ً
مشهرةل إبجان لب بر  ،من تصاويفه" :لبتحصحر يف لبقحرلءلت" و"مشكل إبحرلب
ً
لبقحرآن" ،وتريف ست 437ه .يتظحر :لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء":13 ،
232؛ حمم نن حمم نن يرسف لجلزةي" ،غاي لبتهاي يف طحقات لبقحرلء" ط.
(د .ط ،مكتح لنن تيمي 1351 ،هـ).310 :2 ،
لبفحرج ،وسحته إىل حمة لجلرز
( )4هر بح لبحرمن نن بةي نن حممـ لجلرزي ،أنر َ
اببحصحر  ،قحرشي يحرجع وسحه إىل أيب نكحر لبص يق ،بالم بصحره يف لبفقه
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()2
()1

ولبثةابيب ،ولبحقابي ،ولبشركاين ،ولمأبرسي  ،ولبقترجي  ،ولبقامسي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولبتاةيخ ولحل ي ولمأدب ،لشتهحر نربظه لملؤثحر ،وكان لخلةيف حيضحر
جمابسه ،من تصاويفه" :تةحيس إنةيس"؛ و"لبضةفاء ولملرتوكني"؛
و"لملرضربات" كالمها يف لحل ي  ،تريف ست 597هـ .يتظحر :لبسيرطي،
"طحقات لملفسحرين" ،ص61 :؛ لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".352 :22 ،
( )1هر حممرد نن بح هللا نن حممرد نن دةويش لحلسيين لآلبرسي ،أنر لبثتاء،
شيخ بةماء لبةحرلق يف بصحره ،مفسحر ،حم ث ،فقيه ،أديب ،بغري ،مشاةك
يف نةض لبةةرم ،من تصاويفه "ةوح لملةاين يف تفسري لبقحرآن ولبسحع لملثاين"،
و"دقائق لبتفسري" ،تريف ست 1270هـ .يتظحر :وريهض" ،مةجم لملفسحرين"،
665 :2؛ لبزةكةي" ،لمأبالم".176 :7 ،
( )2هر حممـ ص يق خان نن لسن لحلسيين لبحخاةي لبقترجي ،أنر لبطيب،
وب ووشأ يف قترج (ابهلت ) وتةةم يف دهلي ،وسافحر إىل هبراپل طةحا
بةمةيش  ،ففاز نثحرو ولفحر  ،وتزوج مبةك هبرايل ،وبقب نترلب بايل لجلاه
أمري لملةك هبادة ،به ويف وسترن مصتفاً اببةحرني ولبفاةسي ولهلت سي  ،متها
اببةحرني "لسن لمأسر يف ما ثح بن هللا وةسربه يف لبتسر " ،و"أجب
لبةةرم" ،و"فتح لبحيان يف مقاص لبقحرآن" يف لبتفسري ،تريف ست 1307هـ.
يتظحر :وريهض" ،مةجم لملفسحرين"539 :2 ،؛ بح لبحرزلق نن لسن
لبحيطاة لملي لين" ،لةي لبحشحر يف اتةيخ لبقحرن لبثاب بشحر" .لققه ووسقه
وبةق بةيه لفي ه :حمم هبج لبحيطاة( ،ط ،2نريوت :دلة صادة،
1413هـ 1993 -م) ،ص.738 :
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()1

()2

مجيةا.
ولملحرلغي  ،ولبشتقيطي  ،ةمهم هللا ً

القاعدة الثالثة
العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب .
()3

يقرل لنن تيمي -ةمه هللا -يف نياوه هلذه لبقاب " :مل يقل أل
من بةماء لملسةمني :إن بمرمات لبكتاب ولبست ختتص اببشخص
لملةني ،وإمنا غاي ما يقال :إهنا ختتص نترع ذبك لبشخص ،فيةم ما
يشحهه ،وال يكرن لبةمرم فيها حبسب لبةفظ .ولآلي لبيت هلا سحب
أمحرل وهنيًا فهي متتاوب بذبك لبشخص وبغريه ممن كان
مةني ،إن كاو ً
خربل مب ح أو ذم فهي متتاوب بذبك لبشخص وغريه
مبتزبته ،وإن كاو
ً
( )1هر حممـ نن مصطفى نن حممـ نن بح لملتةم لملحرلغي ،مصحري ،باةف
اببتفسري ،ممن تربرل مشيخ لجلامع لمأزهحر ،بحرف مبثمـ مصطفى ،وويل
شيخا بألزهحر ست 1928م من آتبيفه
أبماال متها لبقضاء لبشحربي ،وبني ً
"تفسري سرة لحلجحرلت" و "تفسري سرة لحل ي " و "آايت من سرة
لبفحرقان" ،وتريف ست 1364ه .يتظحر :لبزةكةي" ،لمأبالم"103 :7 ،؛
حمم لبسي لسني لبذهيب" ،لبتفسري ولملفسحرون"( .د .ط ،لبقاهحر  :مكتح
وهح  ،د .ت).261 :2 ،
( )2هر حممـ لمأمني نن حممـ لملختاة نن بح لبقادة لجلكين لبشتقيطي ،كان
بالم يف لبتفسري ولمأصرل ولبةغ  ،من بةماء شتقيط مبرةيتاويا ،وب وتةةم
هبا ،ولج ست 1367هـ ولستقحر م ةساً يف لمل يت لملترة  ،مث يف لبحرايض،
فاجلامة لإلسالمي ابمل يت  ،من تصاويفه" :أضرلء لبحيان يف تفسري لبقحرآن
اببقحرآن" ،تريف ست 1393هـ .يتظحر :وريهض" ،مةجم لملفسحرين":2 ،
496؛ لبزةكةي" ،لمأبالم".45 :6 ،
()3لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص .16 :لبسة ي" ،لبقرلب
لحلسان بتفسري لبقحرآن" ،ص11 :؛ لبسح " ،قرلب لبتفسري".593 :2 ،
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()1

أيضا"  .بذل جن أن هذه لبقاب تتطحق بةى لملرلضع
ممن كان مبتزبته ً
لبيت جيمع فيها لنن كثري-ةمه هللا-نني لمأقرلل لبرلةد يف سحب لبتزول
()2
إبماالً هلذه لبقاب  ،ومن أمثة ذبك:
مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين فيمن هو املنهي عن اخليانة

يف قوله تعاىل :ﱣﭐﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱢ[سرة لمأوفال.]27 :

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -ب أقرلل فيمن هر لملتهي بن
لخلياو  ،وهي:
 )1قيل :أوزب يف أيب بحان نن بح لملتذة

()4( )3

.

( )1لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص،16 :
( )2بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن
كثري :لبتساء ،341 :2 ،58 :لبتساء ،410 :2 ،112 :لملائ ،32 :
 ،95 :3لمأوفال ،41 :4 ،27 :لمأوفال.77 :4 ،50 :
( )3هر أنر بحان نن بح لملتذة لمأوصاةي ،ولختةف يف لمسه ،فقيل :نشري ،وقيل:
ةفاب  ،كان وقيحًا ،شه لبةقح  ،وشه ن ةلً ،وأل لً وما نة ها من لملشاه ،
وتريف يف خالف بةي ةضي هللا بته .يتظحر :يرسف نن بح هللا نن بح لبرب،
"لالستيةاب يف مةحرف لمأصثاب" .حتقيق :بةي حمم لبحجاوي( ،ط ،1نريوت:
دلة لجليل ،د .ت) ،1740 :4 ،بةي نن أيب لبكحرم حمم نن لمأثري" ،أس
لبغان يف مةحرف لبصثان " .حتقيق :بةي حمم مةرض ،وبادل أم بح
لملرجرد( ،ط ،1نريوت ،دلة لبكتب لبةةمي 1415 ،هـ).260 :6 ،
( )4مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل"109 :2 ،؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق لبقاسم بن
لبزهحري ،ومن طحريق لملثىن بن بح هللا نن أيب قتاد  .لبطربي" ،جامع لبحيان":13 ،
481؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن بح هللا نن أيب قتاد أيضا .لنن أيب لامت" ،تفسري
لبقحرآن لبةظيم"1684 :5 ،؛ وذكحره لبثةةيب بن لبزهحري ولبكةيب .لبثةةيب" ،لبكشف
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()1

 )2وقيل :وزب هذه لآلي يف قتل بثمان . 
 )3وقيل :يف ةجل من لملتافقني أةسل إىل أيب سفيان يطةةه بةى
سحر لملؤمتني).(2
 )4وقيل :يف لاطب نن أيب نةتة (.)4()3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"346 :4 ،؛ وذكحره لنن لجلرزي وقال :هذل قرل لنن بحاس،
ولمأكثحرين .لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري"203 :2 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل
سةي نن متصرة ولنن لملتذة َوأنر لبشيخ َبن بح هللا نن قتاد  ،وإىل ستي َبن
ِّ
لبزهحري ،وإىل بح نن مي َبن لبكةيب ،وإىل أَيب لبشيخ َبن لبس ي ،وإىل لنن محردوي
بن ِّ
بكحرم  .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".50-48 :4 ،
( )1أخحرجه لبطربي من طحريق لحلاةث بن لملغري نن شةح  .لبطربي" ،جامع
لبحيان"481 :13 ،؛ وذكحره لبثةةيب بته .لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن
تفسري لبقحرآن".346 :4 ،
( )2أخحرجه لبطربي من طحريق لبقاسم نن نشحر من طحريق بطاء نن أيب ةابح بن
جانحر نن بح هللا .لبطربي" ،جامع لبحيان"481 :13 ،؛ وذكحره لبثةةيب
بته .لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"346 :4 ،؛ ووسحه
لبسيرطي إىل لنن لملتذة وأيب لبشيخ بن جانحر نن بح هللا َة ِّضي هللا َبته
أيضا .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".48 :4 ،
( )3هر لاطب نن أيب نةتة لبةخمي ،شه ن ًةل ،ولحل يحي  ،وهر لبذي وزل فيه قرل
هللا تةاىل :ﱣﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﱢ
[سرة لملمتثت  ،]1 :وتريف ست 30ه ابمل يت  ،وهر لنن مخس وستني ست ،
وصةى بةيه بثمان ةضي هللا بته .يتظحر :لنن بح لبرب" ،لالستيةاب يف مةحرف
لمأصثاب"312 :1 ،؛ لنن لمأثري" ،أس لبغان ".695 :1 ،
( )4ذكحره لملاتحري ي بن نةضهم ومل يُ َس ِّمهم .لملاتحري ي" ،أتويالت أهل لبست "،
186 :5؛ وأوةد لبحخاةي ومسةم قص لاطب نن أيب نةتة وفيها أوه خان
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جامةا" :قلت :والصحيح أن اآلية عامة ،وإن
مث قال لنن كثري ً
صح أهنا وردت على سبب خاص ،فاألخذ بعموم اللفظ ال
خبصوص السبب عند اجلماهري من العلماء .ولخلياو تةم لبذورب
()1
لبصغاة ولبكحاة لبالزم ولملتة ي " .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري–ةمه هللا -يحرى أن ال تةاةض نني هذه
()2
لمأقرلل وإن لختةف دةج صثتها ؛ وأن كل هؤالء لمأشخاص
وغريهم ي خةرن يف لملةىن لبةام بآلي .
وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أن العربة

بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

()3

فظاهحر بفظ لآلي لبةمرم كما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هللا وةسربه؛ وبكن دون ذكحر أهنا سحب وزول لآلي  .يتظحر :صثيح
لبحخاةي .ح  ،6259كتاب لالستئذلن ،ابب من وظحر يف كتاب من حيذة
بةى لملسةمني بيستحني أمحره57 :8 ،؛ وصثيح مسةم ،ح  ،2494كتاب
فضائل لبصثان ةضي هللا تةاىل بتهم ،ابب من فضائل أهل ن ة ةضي هللا
بتهم وقص لاطب نن أيب نةتة .1941 :4 ،
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".41 -40 :4 ،
()2لي قال نة ذكحر لبقرل لبثاب  :هذل ل ي غحريب ج ً ل ،ويف ست ه
وسياقه وظحر .مث أةدفه اببقرل لبحرلنع لبثان يف لبصثيثني كما وص بةى
ذبك .يتظحر :لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".41 :4 ،
( )3لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص16 :؛ لبسح " ،قرلب
لبتفسري" ،ص.593 :
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وص بةى ذبك لنن كثري ،فهذل خطاب جلميع لملؤمتني إىل يرم لبقيام ،
()1
وهر جيمع أورلع لخلياًنت كةها قةيةها وكثريها  ،ويشمل كل مةصي
()2

خفي  ،فهي دلخة يف ال خترورل ،مأن لبفةل يف سياق لبتهي يَـةُم  ،وال
يتايف ذبك كرن أل لمأقرلل هر لمأصح أن يكرن لبسحب يف وزول لآلي ،
فاجلميع دلخل يف بمرم لبةفظ.
رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
()3
بق ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين  :لإلمام لبطربي،
ولملاتحري ي ،ومكي نن أيب طابب ،ولنن بطي  ،ولبحرلزي ،لبشركاين،
مجيةا.
ولبقترجي ،ولبقامسي ،ولنن باشرة-ةمهم هللاً -
املعين ابلشانِئ يف
مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف من هو ُّ

قوله تةاىل( :ﮎﮏﮐﮑ) [سورة الكوثر.] 3 :

( )1لنن بطي " ،لحملحرة لبرجيز"517 :2 ،
( )2لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر".322 :9 ،
( )3يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان"483 :13 ،؛ لملاتحري ي" ،أتويالت أهل
لبست "186 :5 ،؛ مكي" ،لهل لي إىل نةرغ لبتهاي "2794 :4 ،؛ لنن
بطي " ،لحملحرة لبرجيز"517 :2 ،؛ لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب"475 :15 ،؛
لبشركاين" ،فتح لبق يحر"345 :2 ،؛ لبقترجي" ،فتح لبحيان يف مقاص
لبقحرآن"162 :5 ،؛ لبقامسي" ،حماسن لبتأويل"279 :5 ،؛ لنن باشرة،
"لبتثحريحر ولبتتريحر".322 :9 ،
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أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -ب أقرلل يف من هر لملةين نـ
()1
لبشاوِّئ وهي:
()2

 )1قيل :لبةاص نن ولئل .

()3

 )2وقيل :بقح نن أيب مةيط .
( )1لبشاوئ من شتأ إذل أنغض .يتظحر :لنن متظرة" ،بسان لبةحرب" ،ابب
لمأبف ،فصل لبشني( ،شتأ) 101 :1؛ لبفريوز آابدي" ،لبقامرس لحمليط"،
ابب لهلمز  ،فصل لبشني( ،شتأ) .44 :1
( )2جماه " ،تفسري جماه " ،ص757 :؛ مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل"،
880 :4؛ وأخحرجه بح لبحرزلق بن لبكةيب .لبصتةاين" ،تفسري بح لبحرزلق"،
467 :3؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق حممـ نن سة بن لنن بحاس ،ومن
طحريقي لنن نشاة ولنن مي بن سةي نن جحري ،ومن ب طحرق النن أيب
جنيح ،بن جماه  ،ومن طحريقي لنن بح لمأبةى ونشحر بن قتاد  .لبطربي،
"جامع لبحيان"657 -656 :24 ،؛ وهر قرل لبزجاج .لبزجاج" ،مةاين
لبقحرآن وإبحرلنه" 370 :5؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن لبس ي .لنن أيب
لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"3471 :10 ،؛ وذكحره لملاوةدي بن بكحرم .
لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن"356 :6 ،؛ وذكحر لبسمةاين أوه قرل أكثحر
لملفسحرين .لبسمةاين" ،تفسري لبقحرآن"293 :6 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل
لبطسيت ولنن محردويه ولنن سة ولنن بساكحر بن لنن بحاس ،وإىل لبزنري نن
نكاة ولنن بساكحر بن جةفحر نن حممـ بن أنيه .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة
يف لبتفسري ابملأثرة".653 -646 :8 ،
( )3أخحرجه لبطربي من طحريق لنن مي بن مشحر نن بطي  .لبطربي" ،جامع
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()1

 )3وقيل :كةب نن لمأشحرف .
()2

 )4وقيل :أنر هلب .
()3

 )5وقيل :أنر جهل .

()4

 )6وقيل :مجاب من كفاة قحريش .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبحيان"657 :24 ،؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن شهحر نن بطي  .لنن أيب
لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"3471 :10 ،؛ وذكحره لنن لجلرزي بته .لنن
لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري".498 :4 ،
( )1أخحرجه لبطربي من طحريق لنن لملثىن بن بكحرم يف نةض قربه ،ومن طحريق
لنن نشاة بن بكحرم  ،بن لنن بحاس يف نةض قربه أيضا .جامع لبحيان
658 -657 :24؛ وذكحره مكي بن لنن بحاس .مكي" ،لهل لي إىل نةرغ
لبتهاي "8472 :12 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل لبحزلة ولنن محردويه بن لنن
بحاس .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".652 :8 ،
( )2ذكحره لملاوةدي بن بطاء .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن"356 :6 ،؛ وذكحره
لنن لجلرزي بته .لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري"498 :4 ،؛
وذكحره لنن كثري بته أيضا .لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".504 :8 ،
( )3أخحرجه لنن أيب لامت بن بطاء .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"،
3471 :10؛ وذكحره لملاوةدي بن لنن بحاس .لملاوةدي" ،لبتك
ولبةيرن"356 :6 ،؛ وذكحره لنن لجلرزي بته .لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف
أيضا .لنن كثري" ،تفسري
بةم لبتفسري"498 :4 ،؛ وذكحره لنن كثري بته ً
لبقحرآن لبةظيم".504 :8 ،
( )4لبفحرلء" ،مةاين لبقحرآن"296 :3 ،؛ لنن قتيح " ،غحريب لبقحرآن" ،ص474 :؛
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جامةا" :وهذا يعم مجيع من اتصف بذلك
مث قال لنن
كثري ً
()1
ممن ذكر ،وغريهم" .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري–ةمه هللا -يحرى أن ال تةاةض نني
تةك لمأقرلل؛ وأن كل هؤالء لمأشخاص وغريهم دلخةرن يف لملةىن لبةام
بآلي .

وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أن العربة
()2
بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  ،فظاهحر بفظ لآلي لبةمرم ،فهي
()3
متتاوب مأوبئك لالشخاص وبغريهم ممن هم مبتزبتهم  ،وال يتايف ذبك
()4
كرن سحب لبتزول هر لبةاص نن ولئل أو غريه ،فاجلميع دلخل يف
بمرم لبةفظ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سهل نن بح هللا نن يروس نن ةفيع لبتسرتي" ،تفسري لبتُسرتي" .مجةها:
أنر نكحر حمم لبحة ي ،حتقيق :حمم ابسل بيرن لبسرد( ،ط ،1نريوت:
دلة لبكتب لبةةمي 1423 ،هـ) ،ص207 :؛ وأخحرجه لبطربي من طحريقي
لنن لملثىن وأيب كحريب بن بكحرم يف نةض قربه ،ومن طحريق لنن نشاة بن
بكحرم  ،بن لنن بحاس يف نةض قربه أيضا .لبطربي" ،جامع لبحيان":24 ،
658 -657؛ وذكحره لنن لجلرزي بن بكحرم  .لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف
بةم لبتفسري"498 :4 ،؛ وذكحره لبقحرطيب بن لبس ي ولنن زي  .لبقحرطيب،
"لجلامع مألكام لبقحرآن".223 :20 ،
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".504 :8 ،
( )2لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص16 :؛ لبسح " ،قرلب
لبتفسري"593 :2 ،؛ لبشركاين" ،فتح لبق يحر".615 :5 ،
( )3يتظحر :لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص.16 :
( )4لبشركاين" ،فتح لبق يحر".615 :5 ،
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رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين  :لبطربي ،ولب لودي
كما وقل لبثةابيب بته ،ولبحرلزي ،ولبثةابيب ،وأنر لبسةرد ،ولبشركاين،
ولمأبرسي ،ولبقترجي ،ولبقامسي ،ولملحرلغي ،ولنن باشرة ،ةمهم هللا
مجيةا.
ً
()1

()2

( )1يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان"658 :24 ،؛ لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب":32 ،
،320؛ لبثةابيب" ،لجلرلهحر لحلسان"633 :5 ،؛ أنر لبسةرد" ،إةشاد لبةقل
لبسةيم"206 :9 ،؛ لبشركاين" ،فتح لبق يحر" ،615 :5 ،لآلبرسي" ،ةوح
لملةاين"483-482 :15 ،؛ لبقترجي" ،فتح لبحيان يف مقاص لبقحرآن":15 ،
413؛ لبقامسي" ،حماسن لبتأويل"554 :9 ،؛ لملحرلغي" ،تفسري لملحرلغي":30 ،
253؛ لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر".577-576 :30 ،
( )2هر أم نن وصحر لب لودي ،أنر جةفحر لمأس ي ،من أئم لملابكي ابملغحرب،
ولملتسمني يف لبةةم ،لجملي ين بةتأبيف ،من تصاويفه " :لبقاضي يف شحرح
لملرطأ" ،و "لبرلبي يف لبفقه" ،و "لبتصيث يف شحرح لبحخاةي" .وتريف ست
402ه .يتظحر :بياض نن مرسى لبيثصيب" ،تحرتيب لمل لةك وتقحريب
لملسابك" .حتقيق :لنن اتوي لبطتجي ،وبح لبقادة لبصثحرلوي ،وسةي
أم أبحرلب( ،ط ،1لملغحرب :مطحة فضاب 1965 ،م)102 :7 ،؛
خمةرف" ،شجحر لبترة لبزكي " .164 :1
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القاعدة الرابعة
عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيني فأكثر( ،)1فإذا احتمل
()2
اللفظ معاين عدة ،ومل ميتنع إرادة اجلميعُ ،محل عليها
لبقحرآن لبكحرمي كالم هللا لملةجز لبذي وزل اببةحرني لبسخي لمأبفاظ
ولملةاين ،وحت ى قرمها ،ونةغ يف لبحالغ ولبفصال غايتها ،وكان من
شأوه أن يةرب ابمأبفاظ لبقةية لب لب بةى لملةاين لبكثري ؛ جةي ً كاو
تةك لملةاين أم خفي  ،فكةها من حمتمالت لبةفظ وإن تةني أل ها،
()3
فيُجمع نيتها ما أمكن .

قال لنن تيمي يف سياق ل يثه بن لمأقرلل لملتقرب بن لبسةف
يف لبتفسري" :ومن لمأقرلل لملرجرد بتهم ،وجيةةها نةض لبتاس
لختالفًا :أن يةربول بن لملةاين أببفاظ متقاةن ال مرتلدف ؛ فإن لبرتلدف
يف لبةغ قةيل ،وأما يف أبفاظ لبقحرآن فإما ًندة وإما مة وم ،وقَ َّل أن
يعرب عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي مجيع معناه ،نل يكرن فيه
( )1لبسح " ،قرلب لبتفسري"794 :2 ،؛ ويتظحر :لنن تيمي " ،جممرع لبفتاوى"،
.11 :15
( )2لبسح " ،قرلب لبتفسري"807 :2 ،؛ ويتظحر :لنن تيمي " ،جممرع لبفتاوى"،
.176 :31 ،11 :15
( )3يتظحر :لبسح " ،قرلب لبتفسري"794 :2 ،؛ ويتظحر :لنن تيمي " ،جممرع
لبفتاوى".11 :15 ،
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()1

تقحريب ملةتاه ،وهذل من أسحاب إبجاز لبقحرآن" .

تقحرة بت لبةةماء أن لآلي أو لبةفظ يف لآلي إن كاو
وبق َّ
()2
تةني مةها بةى لجلميع  ،أما إن كاو
حتتمل مةاين كةها صثيث َّ
ال حتتمل إال مةىن ولل ً ل أو دالب ولل كأمساء لمأوحياء وأمساء
لمأجتاس وكأمسائه سحثاوه لبيت أطةقها بةى وفسها فإوه يقتصحر فيها
بةى ما دب بةيه فثسب ،وال يصةح أن يكرن لملحرلد هبا غريها
()3
لبحت .
وتتطحق هذه لبقاب
()4
ب ي  ،ومن أمثة ذبك:

بةى ما دأب بةيه لنن كثري يف مرلضع

( )1لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص.17 :
( )2يتظحر :مساب نن سةيمان لبطياة" ،فصرل يف أصرل لبتفسري"( .ط ،2دلة
لنن لجلرزي1423 ،هـ) ،ص ،119 ،118 :وقال بن لبشتقيطي -ةمه
هللا -يف أضرلء لبحيان .124 :3 ،نتصحرف يسري ،وق قحرة هذه لملسأب
لبطاهحر نن باشرة يف لملق م لبتاسة يف كتانه لبتثحريحر ولبتتريحر ،فأجاد
وأفاد .يتظحر :لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر".100-93 :1 ،
( )3يتظحر :حمم نن أيب نكحر نن قيم لجلرزي " ،لبصرلبق لملحرسة يف لبحرد بةى
لجلهمي ولملةطة " .حتقيق :بةي حمم لب خيل( ،ط ،1لبحرايض :دلة
لبةاصم 1408 ،هـ).745 :2 ،
( )4بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن
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مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن (ﯤ ﯥ ﯦ )

يف قوله تعاىل( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ) [لمألقاف.]4 :
أوةد لإلمام لنن كثري -ةمه هللا -ب

ﯥ ﯦ ) وهي:

أقرلل يف مةىن (ﯤ

()1

بةما .
 )1قيل :أل أيثحر ً
()1
 )2وقيل :نقي من بةم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كثري :لإلسحرلء ،75 :5 ،36 :لإلسحرلء ،93 :5 ،62 :لإلسحرلء:5 ،84 :
 ،113لإلسحرلء ،125 :5 ،102 :لبكهف ،137 :5 ،6 :لبكهف:
 ،155-154 :5 ،29لبكهف ،186 :5 ،29 :محرمي:5 ،74 :
 ،258-257لمأوحياء ،370 :5 ،59 :لحلج ،438 :5 ،45 :لملؤمترن:
 ،462 :5 ،3لبفحرقان ،103 :6 ،23 :لبشةحرلء،156 :6 ،149 :
لبقصص ،262-261 :6 ،88 :ص.51 :7 ،1 :
( )1بن لنن بحاس نةفظ :ةولي من لبةةماء .جماه " ،تفسري جماه " ،ص602 :؛
وبن مقاتل :ةولي تةةمرهنا .مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل"15 :4 ،؛
وأخحرجه لبطربي من ب طحرق النن أيب جنيح بن جماه  .لبطربي" ،جامع
لبحيان"94 -93 :22 ،؛ وذكحره لبثةةيب بن جماه  :ةولي بن لبةةماء ،وبن
بكحرم ومقاتل :ةولي بن لمأوحياء -بةيهم لبسالم ،-وحممـ نن كةب لبقحرظي:
لإلستاد .لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"6 :9 ،؛ ووسحه
لبسيرطي إىل بح نن مي ولنن لملتذة بن جماه  .لب ة لملتثرة .435 :7
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()2

 )3وقيل :خاص من بةم .
()3

 )4وقيل :نيت من لمأمحر .
()4

 )5وقيل :لخلط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وبن لبفحرلء يف أل قربيه .لبفحرلء" ،مةاين لبقحرآن"50 :3 ،؛ مةمحر نن لملثىن
أنر بحي " ،جماز لبقحرآن" ،حتقيق :حمم فرلد سزگني( ،د .ط ،لبقاهحر :
مكتح لخلاجني1381 ،هـ)212 :2 ،؛ لنن قتيح " ،غحريب لبقحرآن" ،ص:
350؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق أيب كحريب بن أيب نكحر نن بيا .
لبطربي" ،جامع لبحيان"94 :22 ،؛ وذكحره لبثةةيب بن لبكةيب .لبكشف
ولبحيان .6 :9
( )2أخحرجه بح لبحرزلق بن قتاد  .لبصتةاين" ،تفسري بح لبحرزلق"194 :3 ،؛
وأخحرجه لبطربي من طحريق لنن بح لمأبةى ونشحر وبح لبرلةث نن بح لبصم
نن بح لبرلةث كةهم بن قتاده .لبطربي" ،جامع لبحيان"93 :22 ،؛ وذكحره
لبثةةيب بن ميمرن نن مهحرلن وأيب سةم نن بح لبحرمن وقتاد  .لبثةةيب،
"لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"6 -5 :9 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل بح نن
مي بن قتاد  .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".435 :7 ،
( )3أخحرجه لبطربي من طحريق حممـ نن سة بن لنن بحاس .لبطربي" ،جامع
أيضا .لنن أيب
لبحيان"94 :22 ،؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن لنن بحاس ً
لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"3293 :10 ،؛ وذكحره مكي نن أيب طابب
بن لنن بحاس .مكي" ،لهل لي إىل نةرغ لبتهاي "،6811 :11 ،
( )4لبثرةي" ،تفسري لبثرةي" ،ص276 :؛ وأخحرجه بح لبحرزلق بن لنن بحاس.
لبصتةاين" ،تفسري بح لبحرزلق"194 :3 ،؛ وأخحرجه لإلمام أم يف مست ه
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()1

 )6وقيل :شيء يستخحرجه فيُثريه .
ومحرجثا" :وكل هذه
مث قال لنن كثري يف ذبك جامةاً نيتها
ً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال :ل ثتا حيىي ،بن سفيان ،ل ثتا صفرلن نن سةيم ،بن أيب سةم نن بح
لبحرمن ،بن لنن بحاس ،قال سفيان :ال أبةمه إال بن لبتيب صةى هللا بةيه

وسةم( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ) [لمألقاف ،]4 :قال " :لخلط " .مست نين
هاشم ،مست بح هللا نن لبةحاس نن بح لملطةب بن لبتيب صةى هللا بةيه
وسةم ،449 :3 ،ةقم1992 :؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق نشحر نن آدم بن
لنن بحاس ،ومن طحريق أيب كحريب بن أيب نكحر نن بيا  ،لبطربي" ،جامع
لبحيان"93 :22 ،؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن لنن بحاس بن لبتيب صةى هللا
بةيه وسةم .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" ،3293 :10 ،وأخحرجه
لبثةةيب بن لنن بحاس وقال :وأظته بن لبتيب صةى هللا بةيه وسةم .لبثةةيب،
"لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"5 :9 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل لنن لملتذة
ولبطربلين ولنن محردويه من طحريق أيب سةم نن بح لبحرمن بن لنن بحاس بن
لبتيب صةى هللا بةيه وسةم ،وإىل لبفحراييب وبح نن مي ولحلاكم ولنن محردويه
ولخلطيب من طحريق أيب سةم بن لنن بحاس ،وإىل سةي نن متصرة من طحريق
أيضا ،وإىل لنن محردويه بن أيب سةي بن لبتيب
صفرلن نن سةيم بن لنن بحاس ً
صةى هللا بةيه وسةم ،وإىل لبطربلين يف لمأوسط ولحلاكم من طحريق لبشةيب بن
لنن بحاس .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".434 :7 ،
( )1أخحرجه بح لبحرزلق بن لحلسن ،لبصتةاين" ،تفسري بح لبحرزلق"194 :3 ،؛
وأخحرجه لبطربي من طحريق لنن بح لمأبةى بن لحلسن .لبطربي" ،جامع
لبحيان"93 :22 ،؛ وذكحره لبثةةيب بن لحلسن .لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان
بن تفسري لبقحرآن".6 :9 ،
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()1

األقوال متقاربة ،وهي ةلجة إىل ما قةتاه  ،وهر لختياة لنن جحريحر
()2

ةمه هللا وأكحرمه ،وألسن مثرله" .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري –ةمه هللا -يحرى أن هذه لمأقرلل
متقاةن  ،وأهنا كةها دلخة يف مةىن لب بيل ِّ
لبحني ،ولبربهان لبرلضح،
لملثح ص ق كالمكم ولدبائكم شحري ًكا مع هللا ،تةاىل هللا وتتزه بن
ذبك.
وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أن عامة
()3
ألفاظ القرآن تدل على معنيني فأكثر  ،فإذا احتمل اللفظ معاين
()4
عدة ،ومل ميتنع إرادة اجلميع؛ ُمحل عليها  ،وبفظ (ﯤ) للتمل
ٍ
مةان صثيث  ،ومل ميتتع إةلد مةىن دون آخحر ،فرجب لحلمل بةى
ب
لجلميع.
( )1وهذل هر قربه(" :ﯤ ﯥ ﯦ ) أي :دبيل نني بةى هذل لملسةك لبذي

سةكتمره (ﯧ ﯨ ﯩ) أي :ال دبيل بكم وقةيًا وال بقةيًا بةى
ذبك؛ وهلذل قحرأ آخحرون" :أو أثحر من بةم" أي :أو بةم صثيح أيثحرووه بن
أل ممن قحةهم" .لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".275 :7 ،
( )2لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".275 -274 :7 ،
( )3لبسح " ،قرلب لبتفسري"794 :2 ،؛ ويتظحر :لنن تيمي " ،جممرع لبفتاوى"،
.11 :15
( )4لبسح " ،قرلب لبتفسري"807 :2 ،؛ ويتظحر :لنن تيمي " ،جممرع لبفتاوى"،
.176 :31 ،11 :15
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رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين  :لنن جحريحر ،ولبزجاج،
لبرلل ي ،ولبزخمشحري ،ولنن بطي  ،ولنن لجلرزي ،ولبحقابي ،ولبشركاين-
مجيةا.-
ةمهم هللا ً
()1

مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن {ﭟ } يف قوله

تعاىل{ :ﭝ ﭞ ﭟ} [سرة لبتكريحر.]4 :
وهي:

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا-ب

وسيِّح
 )1قيل :تحرك ُ

()2

أقرلل يف مةىن {ﭟ }

.

( )1يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان"94 :22 ،؛ لبزجاج" ،مةاين لبقحرآن وإبحرليه"،
438 :4؛ لبرلل ي" ،لبرسيط يف تفسري لبقحرآن لجملي "103 :4 ،؛
لبزخمشحري" ،لبكشاف"295 :4 ،؛ لنن بطي " ،لحملحرة لبرجيز"92 :5 ،؛
لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري"103-102 :4 ،؛ لبحقابي،
"وظم لب ةة"125 :18 ،؛ لبشركاين" ،فتح لبق يحر".17 :5 ،
( )2أخحرجه بح لبحرزلق بن قتاد  :بشاة لإلنل سيح  .لبصتةاين" ،تفسري بح
لبحرزلق" ،395 :3 ،وأخحرجه لبطربي من طحريق حمم نن بماة بن جماه ،
ومن طحريق لنن نشاة بن لحلسن يف نةض قربه ،ومن طحريق لنن بح لمأبةى
بن قتاد  .لبطربي" ،جامع لبحيان"241-240 :24 ،؛ وأخحرجه لنن أيب
لامت بته .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"3402 :10 ،؛ ووسحه
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()1

 )2وقيل :أمهةها أهةها .

()2

()3

صحر  ،ختةى متها أةابهبا .
 )3وقيل :مل حتةب ومل تُ َ
()1
 )4وقيل :تُحرك ال ةلبي هلا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيضا .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف
لبسيرطي إىل بح نن مي بن قتاد ً
لبتفسري ابملأثرة".427 :8 ،
( )1لبزلوييت" ،تفسري لبضثاك" ،ص940 :؛ مقاتل نن سةيمان" ،تفسري
مقاتل"601 :4 ،؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق لحلسني نن لحلحري بن أيب
نن كةب .لبطربي" ،جامع لبحيان"240 :24 ،؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بته
أيضا .تفسري لنن أيب لامت 3402 :10؛ وذكحره لملاوةدي بن لبحرنيع:
ً
أمهة  .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن"212 :6 ،؛ وذكحره لبحرلزي بن لنن
بحاس .لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب"64 :31 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل بح نن
مي ولنن لملتذة بن أيب لبةابي  .لب ة لملتثرة .427 :8
( )2تصحر مأخرذ من لبتصحري  :وهي أن ترتك لبشا أايما ال حتةب لىت جيتمع لبةنب يف
ضحربها .يتظحر :إمسابيل نن ماد لجلرهحري" ،لبصثاح اتج لبةغ وصثاح
لبةحرني " .حتقيق :أم بح لبغفرة بطاة( ،ط ،4نريوت :دلة لبةةم بةماليني،
1407ه1987-م) ،ابب لبرلو ولبياء ،فصل لبصاد( ،صحرى) ،2400 :6
لنن متظرة" ،بسان لبةحرب" ،ابب لبحرلء ،فصل لبصاد( ،صحرة) .458 :14
( )3أخحرجه لبطربي من طحريقي أيب كحريب ولنن مي بن لبحرنيع نن خثيم .ومن
طحريق لنن نشاة بن لحلسن يف نةض قربه .لبطربي" ،جامع لبحيان":24 ،
240؛ وذكحره لملاوةدي بن حيىي نن سالم :مل حتةب ،ومل ت ة .لملاوةدي،
"لبتك ولبةيرن"212 :6 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل سةي نن متصرة ،وبح
نن مي  ،ولنن لملتذة ،بن لبحرنيع نن خيثم .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف
لبتفسري ابملأثرة".428 :8 ،
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مث قال لنن كثري نة ذكحره بةقرل لمأخري جامةاً نيتهما" :واملعىن
يف هذا كله متقارب ،ولملقصرد أن لبةشاة من لإلنل-وهي :خياةها
ولحلرلمل متها لبيت ق وصة يف مةها إىل لبشهحر لبةاشحر ،ولل ها
بشحرلء ،وال يزلل ذبك لمسها لىت تضع -ق لشتغل لبتاس بتها ،وبن
كفابتها ،ولالوتفاع هبا ،نة ما كاورل أةغب شيء فيها ،مبا دمههم من
لمأمحر لبةظيم لملفظع لهلائل ،وهر أمحر لبقيام ولوةقاد أسحاهبا ،ووقرع
مق ماهتا .وقيل :نل يكرن ذبك يرم لبقيام  ،يحرلها أصثاهبا كذبك وال
()2
سحيل هلم إبيها" .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري-ةمه هللا-يحرى أن هذه لمأقرلل متقاةن
صثيث ؛ فال تتايف نيتها ،فمن تحرك كاو نال ةلع يحرباها ،فأمهة
فال يُةتىن هبا ،وال ُحتةب ،وال غري ذبك.

وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ويؤيد ذلك أن عامة
ألفاظ القرآن تدل على معنيني فأكثر ،فإذا احتمل اللفظ معاين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لبزلوييت" ،تفسري لبضثاك" ،ص 939؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق لحلسني
بن لبضثاك .لبطربي" ،جامع لبحيان"241 :24 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل
بح نن مي  ،ولنن لملتذة ،بن جماه  .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري
ابملأثرة".426 :8 ،
( )2لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".291 :8 ،
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()1

عدة ،ومل ميتنع إرادة اجلميع؛ ُمحل عليها  ،فتةطيل لإلنل يكرن
نرتكها ،وتسييحها ،ويكرن إبمهاهلا ،ويكرن نة م ةبيها ولةحها ،وال
مةا.
ميتتع أن يكرن تةطيةها كل ذلك ً
رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
بق ذهب إىل لجلمع يف هذل لملرطن مجع كحري من أئم
،
()2
لبتفسري وهم :لبطربي ،ولبثةةيب ولبرلل ي ،ولبسمةاين ،ولبحغري،

( )1لبسح " ،قرلب لبتفسري".807 :2 ،
( )2يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان"241-240 :24 ،؛ لبثةةيب" ،لبكشف
ولبحيان بن تفسري لبقحرآن" ،137 :10 ،لبرلل ي" ،لبرسيط يف تفسري
لبقحرآن لجملي "428 :4 ،؛ لبسمةاين" ،تفسري لبقحرآن" ،165 :6 ،لحلسني
نن مسةرد لبحغري" ،مةامل لبتتزيل يف تفسري لبقحرآن" .لققه وخحرج ألاديثه:
حمم بح هللا لبتمحر ،وبثمان مجة ضمريي  ،وسةيمان مسةم لحلحر ،
(ط ،4دلة طيح بةتشحر ولبترزيع1417 ،هـ 1997 -م)،215 :5 ،
لبزخمشحري" ،لبكشاف"707 :4 ،؛ لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم
لبتفسري"406 :4 ،؛ لبحيضاوي" ،أورلة لبتتزيل وأسحرلة لبتأويل"289 :5 ،؛
لنن جزي" ،لبتسهيل بةةرم لبتتزيل"455 :2 ،؛ لنن ليان" ،لبحثحر لحمليط
يف لبتفسري"412 :10 ،؛ لبحقابي" ،وظم لب ةة"277 :21 ،؛ أم نن
إمسابيل نن بثمان لبكرةلين" ،غاي لمأماين يف تفسري لبكالم لبحرابين ،من
أول سرة لبتجم إىل آخحر سرة لبتاس" .دةلس وحتقيق :حمم مصطفي
كركصر (ةساب دكترةله)( ،د .ط ،تحركيا :جامة صاقحراي كةي لبةةرم
لالجتمابي 1428 ،هـ 2007 -م) ،ص337 :؛ أنر لبسةرد" ،إةشاد
لبةقل لبسةيم"115 :9 ،؛ إمسابيل لقي نن مصطفى" ،ةوح لبحيان"( .د.
ط ،نريوت :دلة لبفكحر د .ت)344 :10 ،؛ لبشركاين" ،فتح لبق يحر":5 ،
470؛ لآلبرسي" ،ةوح لملةاين"255 :15 ،؛ لبقترجي" ،فتح لبحيان يف
مقاص لبقحرآن"94 :15 ،؛ لبقامسي" ،حماسن لبتأويل"412 :9 ،؛
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ولبزخمشحري ،ولنن لجلرزي ،ولبحيضاوي ،ولنن جزي ،وأنر ليان،
()1
ولبحقابي ،ولبكرةلين  ،وأنر لبسةرد ،وإمسابيل لقي ،ولبشركاين،
ولمأبرسي ،ولبقترجي ،ولبقامسي ،ولملحرلغي ،ولنن باشرة ،ةمهم هللا
مجيةا.
ً
القاعدة اخلامسة
إذا دار اللفظ بني أن يكون مقي ًدا أو مطل ًقا فإنه حيمل على
إطالقه(.)2
من لملسةم أن لبةفظ إذل وةد يف وص من لبتصرص مطة ًقا
فامأصل لبةمل نه بةى إطالقه ،وذبك شائع ج ً ل يف لبةغ لبةحرني
()1
()3
ولبتص لبقحرآين؛ إال إذ وج دبيل لبتقيي  ،يقرل لبزةكشي –ةمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لملحرلغي" ،تفسري لملحرلغي"53 :30 ،؛ لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر":30 ،
.142
( )1هر أم نن إمسابيل نن بثمان لبكرةلين ،شهاب لب ين لبشافةي مث لحلتفي،
مفسحر ،كحردي لمأصل ،ويل لبقضاء يف أايم لبفاتح ،من مصتفاته :غاي
لمأماين يف تفسري لبسحع لملثاين ،ولب ةة لبةرلمع يف شحرح مجع لجلرلمع
بةسحكي ،تريف ست 893ه .يتظحر :لبسخاوي" ،لبضرء لبالمع":1 ،
241؛ لبشركاين" ،لبح ة لبطابع".39 :1 ،
( )2لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين" ،ص191 :؛ لبسح " ،قرلب
لبتفسري".621 :2 ،
( )3حمم أديب صاحل" ،تفسري لبتصرص يف لبفقه لإلسالمي"( ،ط ،4نريوت:
لملكتب لإلسالمي1413 ،هـ).192 :2 ،
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هللا" :-فإن وج دبيل بةى تقيي لملطةق صري إبيه ،وإال فال ،ولملطةق
بةى إطالقه ،ولملقي بةى تقيي ه؛ مأن هللا تةاىل خاطحتا نةغ لبةحرب.
ولبضانط أن هللا تةاىل إذل لكم يف شيء نصف أو شحرط ،مث وةد لكم
آخحر ،وُ ِّظحر؛ فإن مل يكن به أصل يحرد إبيه إال ذبك لحلكم لملقي وجب
تقيي ه نه ،وإن كان به أصل غريه مل يكن ةده إىل أل مها أبوىل من
()2
لآلخحر" .
وق لوطحق هذه لبقاب
()3
مرلضع ب ؛ ومن أمثة ذبك:

بةى لجلمع نني أقرلل لملفسحرين يف

مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف املراد بـ يوم يرون املالئكة يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مص ِّحري لملرب  ،ن ة لب ين
َصل ،لبْ ْ
( )1هر حممـ نن هبادة نن بح هللا ،لبرتكي لمأ ْ
لبزةكشي ،كان فقيهاً أصربياً أديحاً ،ويل مشيخ خاوقاه اببقحرلف لبصغحرى،
من تصاويفه :تكمة شحرح لملتهاج لإلستري ،لبتك بةى لبحخاةي ،لبحثحر
يف لمأصرل ،وتريف ست 794ه .يتظحر :لنن لجحر" ،لب ةة لبكامت ":5 ،
133؛ لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى".167 :3 ،
( )2حمم نن هبادة لبزةكشي" ،لبربهان يف بةرم لبقحرآن" ،حتقيق :حمم
أنر لبفضل إنحرلهيم( ،د .ط ،دلة لبرتلث ،د .ت).15 :2 ،
( )3بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن
كثري :لإلسحرلء ،75 :5 ،36 :لمأوحياء ،370 :5 ،90 :لبفحرقان،22 :
 ،102 :6لبشةحرلء ،156 :6 ،149 :لبتمل.201 :6 ،59 :
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قوله تعاىل :ﱣﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﱢ [سرة لبفحرقان]22 :؟

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -ب أقرلل يف مةىن :ﱣ ﭧ ﭨ

ﭩ ﱢ وهي:
 )1قيل :وق
()1
لجلحاة .

لاللتضاة لني تحشحرهم لملالئك اببتاة ،وغضب

 )2وقيل :يرم لبقيام

()2

.

( )1حيىي نن سالم" ،تفسري حيىي نن سالم" 475 :1؛ حمم نن بح هللا لنن
أيب زمتني" ،تفسري لبقحرآن لبةزيز" ،حتقيق :أنر بح هللا لسني نن بكاش ،
وحمم نن مصطفى لبكتز( ،ط ،1مصحر :لبفاةوق لحل يث 1423 ،هـ -
2002م)257 :3 ،؛ بح لبكحرمي نتهرلزن لبقشريي" ،بطائف لإلشاةلت".
حتقيق :إنحرلهيم لبحسيرين( ،ط ،3مصحر :لهليئ لملصحري لبةام بةكتاب ،د.
ت)632 :2 ،؛ لبقحرطيب" ،لجلامع مألكام لبقحرآن" 20 :13؛ لآلبرسي،
"ةوح لملةاين".7 :10 ،
( )2جماه " ،تفسري جماه " ،ص ،497 :ووصه" :يرم لملالئك "[ ،وبةةه سحق
قةم من لبتاسخ؛ مأن لبةةماء وقةرل بن جماه قربه يف مرلضع خمتةف من
كتب لبتفسري" :يرم لبقيام " كما سيأيت] ،وهر قرل مقاتل .مقاتل نن
سةيمان" ،تفسري مقاتل"231 :3 ،؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق لحلسني
بن لبضثاك ،ومن طحريق لنن أيب جنيح بن جماه  .لبطربي" ،جامع
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مث قال لنن كثري يف ذبك جامةاً نيتها" :وال منافاة بني هذا وبني
ما تقدم ،فإن لملالئك يف هذين لبيرمني :يرم لملمات ،ويرم لملةاد،
تتجةى بةمؤمتني وبةكافحرين ،فتحشحر لملؤمتني اببحرم ولبحرضرلن ،وخترب
()1
لبكافحرين ابخليح ولخلسحرلن ،فال نشحرى يرمئذ بةمجحرمني" .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري–ةمه هللا -يحرى أن هذه لمأقرلل ال
تتايف نيتها؛ فكةها هت ي ووبي بةكافحرين لني ةؤي لملالئك يف لب ويا
ولآلخحر .
وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أنه إذا دار
()2
اللفظ بني أن يكون مقي ًدا أو مطل ًقا فإنه حيمل على إطالقه ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبحيان"256 :19 ،؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن جماه أيضاً وبن بطي
وبكحرم  .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"2678 -2676 :8 ،؛
ووسحه لبسيرطي إىل لبفحراييب وبح نن مي ولنن لملتذة بن جماه  ،وإىل

بح نن مي ولنن جحريحر بن قتاد ﱣ ﭮ ﭯ ﭰ ﱢ قال :تقرل
لملالئك  :لحرلماً حمحرماً بةى لبكفاة لبحشحرى يرم لبقيام  .فزلد بةى ما وصه
لنن جحريحر بن قتاد لحرلماً حمحرماً .ل .ه .جامع لبحيان 255 :19؛ فةُةم أن
قرل قتاد  :يرم لبقيام  .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة":6 ،
.245
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".102 :6 ،
( )2لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين"191 :2 ،
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ووق ةؤي لملالئك هتا مطةق مل يقي  ،فرجب مةه بةى إطالقه.

رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
()1
ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين  :لبثةةيب ،ولبسة ي،
ولبشتقيطي -ةمهم هللا مجيةاً.-
مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن ﱣ ﮬ ﱢ يف قوله

تعاىل :ﱣ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﱢ [سرة لمألزلب:
.]70
وهي:

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -ب

أقرلل يف مةىن ﱣ ﮬ ﱢ

()2

 )1قيل :ال إبه إال هللا .
( )1لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"129 :7 ،؛ لبسة ي" ،تيسري
لبكحرمي لبحرمن" ،ص581 :؛ لبشتقيطي" ،أضرلء لبحيان".38 :6 ،
( )2مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل"510 :3 ،؛ حيىي نن سالم" ،تفسري
حيىي نن سالم" 741 :2؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق سة نن بح هللا نن
بح لحلكم بن بكحرم  .لبطربي" ،جامع لبحيان"336 :20 ،؛ وأخحرجه لنن
أيب لامت بته أيضا .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"3158 :10 ،؛
ووسحه لبسيرطي إىل لنن أيب شيح وبح نن مي ولنن لملتذة بن بكحرم ،
وإىل لبحيهقي يف لمأمساء ولبصفات من طحريق بكحرم بن لنن بحاس.
لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".668 :6 ،
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()1

 )2وقيل :لبص ق .
()2

 )3وقيل :لبس لد .

()3

 )4وقيل :لبصرلب .

مستقيما ال
قال لنن كثري " :وأن يقربرل ﱣﮫ ﮬﱢ أي:
ً
لبرجاج فيه وال لحنحرلف" مث ذكحر لمأقرلل ،وقال يف ذبك جامةاً نيتها:

( )1بن لحلسن .جماه " ،تفسري جماه " ،ص552 :؛ وأخحرجه لبطربي من
طحريق لنن مي بن لبكةيب ،ومن طحريق نشحر بن قتاد  .لبطربي" ،جامع
لبحيان"336 -335 :20 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل لبفحراييب وبح نن مي
بن لنن بحاس .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".668 :6 ،
( )2جماه " ،تفسري جماه " ،ص552 :؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق لنن أيب
جنيح بن جماه  .لبطربي" ،جامع لبحيان"335 :20 ،؛ وأخحرجه لنن أيب
لامت بته .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"3158 :10 ،؛ ووسحه
لبسيرطي إىل لنن أيب شيح وبح نن مي ولنن لملتذة بته أيضا .لبسيرطي،
"لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".668 :6 ،
( )3ذكحره لبثةةيب بن لنن بحاس .لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"،
67 :8؛ ولملاوةدي بن لنن بيسى .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن":4 ،
428؛ و لبحغري ولنن لجلرزي بن لنن بحاس أيضا .لبحغري" ،مةامل لبتتزيل
يف تفسري لبقحرآن"379 :6 ،؛ لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري"،
.487 :3
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()1

"والكل حق" .

يظهحر أن لإلمام لنن كثري -ةمه هللا -يحرى أن هذه لمأقرلل
صثيث ؛ وأهنا كةها دلخة يف مةىن لبس ي  ،فكةم لبترلي ال إبه إال
أيضا من مةىن لبس ي .
هللا س ي  ،ولبص ق ولبصرلب ولبس لد ً
وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أن اللفظ
()2
إذا دار بني أن يكون مقي ًدا أو مطل ًقا فإنه حيمل على إطالقه ،

وس ي ل يف ﱣﮫ ﮬﱢ مطةق ومل تقي  ،فتثمل بةى إطالقها
بتشمل ال إبه إال هللا ،ومةىن لبصرلب ولبس لد ولحلق ولبة ل وغريه.
رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
()1
()3
ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين  :لبزخمشحري  ،ولنن
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".488 -487 :6 ،
( )2لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين" ،ص.191 :
( )3يتظحر :لبزخمشحري" ،لبكشاف"564 -563 :3 ،؛ لنن بطي " ،لحملحرة
لبرجيز"401 :4 ،؛ لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب"186 :25 ،؛ لبقحرطيب،
"لجلامع مألكام لبقحرآن"253 :14 ،؛ لنن جزي" ،لبتسهيل بةةرم
لبتتزيل"160 :2 ،؛ لنن ليان" ،لبحثحر لحمليط يف لبتفسري"508 :8 ،؛
لبثةابيب" ،لجلرلهحر لحلسان"361 :4 ،؛ لبشركاين" ،فتح لبق يحر":4 ،
353؛ لبقترجي" ،فتح لبحيان يف مقاص لبقحرآن"152 :11 ،؛ لنن
باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر".122 :22 ،

- 346 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

بطي  ،ولبحرلزي ،ولبقحرطيب ،ولنن جزي ،ولبرلل ي ،ولبثةابيب ،ولبشركاين،
مجيةا.-
ولبقترجي ،ولنن باشرة-ةمهم هللا ً
القاعدة السادسة
إذا كان يف اآلية ضمري حيتمل عوده إىل أكثر من مذكور،
وأمكن احلمل على اجلميعُ ،محل عليه(.)2
هذه لبقاب محتي بةى أن لبقحرآن لبةظيم كتاب مةجز ،دلل
بةى ٍ
مةان كثري أببفاظ قةية  ،فإن صث لملةاين لحملتمة  ،ولوتفى ماوع
()3
لجلمع نيتها ،حتمل مجيةها بةى مةىن لآلي .
وق لوطحق هذه لبقاب بةى ب
()4
كثري-ةمه هللا ، -ومن أمثة ذبك:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرلضع من تفسري لنن

( )1هر حممرد نن بمحر نن حممـ نن أم  ،أنر لبقاسم ،لخلرلةزمي ،لبزخمشحري،
من كحاة لملةتزب  ،مفسحر ،متكةم ،حنري ،مشاةك يف ب بةرم ،من
تصاويفه" :لبكشاف" يف تفسري لبقحرآن ،و "لبفائق يف غحريب لحل ي "،
تريف ست 538هـ .يتظحر :لبسيرطي" ،طحقات لملفسحرين" ،ص120 :؛
لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".151 :20 ،
( )2لبسح " ،قرلب لبتفسري"400 :1 ،؛ لبطياة" ،فصرل يف أصرل لبتفسري"
ص.89 :
( )3يتظحر :يتظحر لملحرجةان لبسانقان.
( )4بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن
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مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن (ﭸ) يف قربه

تةاىل( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ) [سرة
لالوشقاق.]6 :
وهي:

أوةد لإلمام لنن كثري -ةمه هللا -قربني يف مةىن (ﭸ)
()1

 )1قيل :مث إوك ستةقى ما بمة من خري أو شحر .
()2

 )2وقيل :فمالق ةنك فيجازيك نةمةك .
مث قال لنن كثري نة ذبك جامةاً نيتهما" :وبةى هذل فكال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كثري :لبحقحر  ،202 :1 ،24 :لبحقحر  ،243 :1 ،41 :لملائ :1 ،41 :
 ،243لمأوةام ،249 :3 ،31 :لمأوةام ،297 :3 ،84 :لمأوةام،89 :
 ،299 :3لبتثل ،555 :4 ،1 :لبحة .408 :8 ،16 :
( )1لبزلوييت" ،تفسري لبضثاك" ،ص946 :؛ لبفحرلء" ،مةاين لبقحرآن"250 :3 ،؛ وذكحره
لبشركاين بن قتاد ولبضثاك ولبكةيب .لبشركاين" ،فتح لبق يحر".493 :5 ،
( )2مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل"634 :4 ،؛ وهر قرل لنن قتيح  .لنن
قتيح " ،غحريب لبقحرآن" ،ص ،446 :وأخحرجه لبطربي من طحريق حممـ نن
سة بن لنن بحاس .لبطربي" ،جامع لبحيان"312 :24 ،؛ وذكحره لملاوةدي
بن حيىي نن سالم .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن"235 :6 ،؛ وذكحره أنر
ليان بن لجلمهرة .لنن ليان" ،لبحثحر لحمليط يف لبتفسري".437 :10 ،
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لبقربني متالزم"(.)1

يظهحر أن لإلمام لنن كثري -ةمه هللا -يحرى أن هذه لمأقرلل
متالزم صثيث ؛ فةقاء هللا بقاء ملا بمل لبةح يف دوياه ،فثني يةقى
هللا سيثاسحه هللا بةى ما بمل ،ولني يةقى بمةه نة لملرت سيةقى
شحرل فشحر.
هللا بيثاسحه بةى ما بمل إن ً
خريل فخري ،وإن ً
وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أنه إذا كان
يف اآلية ضمري حيتمل عوده إىل أكثر من مذكور ،وأمكن احلمل على
()2

اجلميعُ ،محل عليه  .ولبضمري يف قربه تةاىل( :ﭸ) حيتمل
برده بةى هللا فابكل مالق ةنه ،وحيتمل برده بةى لبةمل فاجلميع
مالق بمةه ،وكالمها صثيح ،وميكن مل لملةىن بةيهما؛ مأن لإلوسان
()3
أيضا .
سيالقي ةنه ،وسيالقي بمةه ً
رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
()4
ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين  :لملاتحري ي ،وأنر ليان،
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".356 :8 ،
( )2لبسح " ،قرلب لبتفسري"400 :1 ،؛ لبطياة" ،فصرل يف أصرل لبتفسري"،
ص.89 :
( )3يتظحر :لملحرجع لبسانق.
( )4يتظحر :لملاتحري ي" ،أتويالت أهل لبست "471 :10 ،؛ لنن ليان" ،لبحثحر
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مجيةا.
ولبسمني لحلةيب ،ولنن بادل ،ولبتيسانرةي ،ةمهم هللا ً

مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف على من يعود الضمري

يف (ﯪ ) يف قوله تعاىل( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)

[سرة لبحقحر .]36 :
أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا-قربني يف بةى من يةرد لبضمري

يف (ﯪ ) ،وهي:

 )1قيــل :إن لبضــمري بائ ـ إىل لجلت ـ ؛ فيكــرن مةــىن لبكــالم فأزلهلمــا
()1
أي :فتثامها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحمليط يف لبتفسري"437 :10 ،؛ لبسمني لحلةيب" ،لب ة لملصرن يف بةرم
لبكتاب لملكترن"  ،734 :10بمحر نن بةي نن بادل" ،لبةحاب يف بةرم
لبكتاب" .حتقيق :بادل أم بح لملرجرد ،وبةي حمم مةرض( ،ط،1
نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1419 ،هـ 1998-م)231 :20 ،؛
لبتيسانرةي" ،غحرلئب لبقحرآن وةغائب لبفحرقان".469 :6 ،
( )1أخحرجه لنن أيب لامت بن باصم نن هب ب  :فتثامها .لنن أيب لامت" ،تفسري
لبقحرآن لبةظيم" ،87 :1 ،وذكحر لبسمحرقت ي ولبثةةيب ولبرلل ي ولبحغري
ولنن لجلرزي كةهم بن مز قحرأ :فأزلهلما :حنامها .وصحر نن حمم نن أم
نن إنحرلهيم لبسمحرقت ي" ،حبحر لبةةرم"( .د .ط ،د .ن ،د .ت)44 :1 ،؛
لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"182 :1 ،؛ لبرلل ي،
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 )2وقيــل :إن لبضــمري بائ ـ إىل لبشــجحر ؛ فيكــرن مةــىن لبكــالم مــن
()1
قحيل لبزبل .
قال لنن كثري جامةاً نيتهما بت إيحرلده بةقربني " :يصح أن
يكون الضمري يف قوله ( :ﯪ) عائداً إىل اجلنة ،فيكرن مةىن
لبكالم . . .فأزلهلما ،أي :فتثامها .ويصح أن يكون عائداً على
أقرب املذكورين ،وهو الشجرة ،فيكرن مةىن لبكالم( . . .
ﯨ) أي :من قحيل لبزبل ،فةةى هذل يكرن تق يحر لبكالم
(ﯨ ﯩ ﯪ) أي :نسححها ،كما قال تةاىل( :ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ) [سرة لبذلةايت ،]9 :أي :يصحرف نسححه من هر مأفرك؛ وهلذل
قال تةاىل ( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) أي :من لبةحاس ولملتزل لبحرلب
()2
ولبحرزق لهلينء ولبحرلل . " .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري-ةمه هللا-يحرى أن هذين لبقربني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"لبرسيط يف تفسري لبقحرآن لجملي "122 :1 ،؛ لبحغري" ،مةامل لبتتزيل يف
تفسري لبقحرآن"106 :1 ،؛ لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري":1 ،
 ،56وذكحر لبةز لنن بح لبسالم أوه لمأظهحر ،وقرل لمأكثحر.119 /1 .
( )1لنن قتيح " ،غحريب لبقحرآن" ،ص47 :؛ وهر قرل لبطربي .لبطربي" ،جامع
لبحيان"524 :1 ،؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن لحلسن و قتاد  :فأزَّهلما :من
قحل لبزبل .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" ،87 :1 ،وهر قرل مكي
نن أيب طابب .مكي" ،لهل لي إىل نةرغ لبتهاي ".236 :1 ،
( )2لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".236-235 :1 ،
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صثيثان؛ مأن لآلي حتتمةهما ،ولبسياق ي ل بةيهما.

وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أنه إذا كان
يف اآلية ضمري حيتمل عوده إىل أكثر من مذكور ،وأمكن احلمل على
()1
اجلميعُ ،محل عليه  ،ولبضمري يف قربه تةاىل{ :ﯪ} جائز برده
أيضا ،وكالمها صثيح ،وميكن
بةى لجلت  ،وجائز برده بةى لبشجحر ً
مل لملةىن بةيهما وال تةاةض يف ذبك؛ فابزبل لبذي وقع نسحب
لبشجحر أزلهلما بن لجلت .
رأي املفسرين هبذا اجلمع:
بق ذهب إىل هذل لجلمع من أئم لبتفسري  :لبزجاج ،ولبحرلغب
لمأصفهاين ،ولنن بطي  ،ولبقحرطيب ،ولبحيضاوي ،ولبسمني لحلةيب ،ولنن
مجيةا.
بادل ،وأنر لبسةرد ،ولمأبرسي ،ولنن باشرة ،ةمهم هللا ً
()2

( )1لبسح " ،قرلب لبتفسري" ،ص ،400 :لبطياة" ،فصرل يف أصرل لبتفسري"،
ص.89 :
( )2لبزجاج" ،مةاين لبقحرآن وإبحرليه" ،115 :1 ،لحلسني نن حمم لبحرلغب
لمأصفهاين" ،لملفحردلت يف غحريب لبقحرآن" .حتقيق :صفرلن ب ًنن لب لودي،
(ط ،1دمشق :دلة لبقةم1412 ،ه)156 :1 ،؛ لنن بطي " ،لحملحرة
لبرجيز"129 :1 ،؛ لبقحرطيب" ،لجلامع مألكام لبقحرآن"313-312 :1 ،؛
لبحيضاوي" ،أورلة لبتتزيل وأسحرلة لبتأويل"72 :1 ،؛ لبسمني لحلةيب" ،لب ة
لملصرن يف بةرم لبكتاب لملكترن" 288 :1؛ لنن بادل" ،لبةحاب يف بةرم
لبكتاب" 561 :1؛ أنر لبسةرد" ،إةشاد لبةقل لبسةيم"91 :1 ،؛ لآلبرسي،
"ةوح لملةاين"237-236 :1 ،؛ لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر".433 :1 ،
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اخلامتة
ويف ختام هذل لبحث أم هللا لبذي يسحر وأبان ،فةه لحلم
وآخحرل ،ونة هذه لإلطالب لملختصحر بةى قرلب لجلمع نني أقرلل
أوال ً
أئم لبتفسري وتطحيقاهتا من خالل تفسري لنن كثري فإن يف ما يةي أهم
لبتتائج ولبترصيات لبيت ترصة إبيها من خالل لبحث :
النتائج:
أ -أن تفسري لنن كثري من لبكتب لبيت لبتم ت لجلمع نني أقرلل
إبماال بةقرلب لملةترب بت أهل لبةةم.
لملفسحرين لملختةف
ً
ب -أن لنن كثري مل يتفحرد ابجلمع نني هذه لمأقرلل؛ نل إن بام ما
ذهب إبيه إما ق ولفق فيه من سحقه ،أو ولفقه من حلقه.
تةمق لنن كثري يف هذل لبةةم ،وسة أفقه ،ولحرص لهتمامه
جُّ -
أبقرلل لبصثان ولبتانةني واتنةيهم.
د -لبتماد لنن كثري يف تفسريه بام ويف مجةه نني أقرلل لملفسحرين
خاص  ،بةى لمأدب لبصثيث  ،ولبقرلب لملةترب بت أهل لبتفسري،
ال سيما لمأخذ نةمرم لمأبفاظ ولستيةاب ما دب بةيه من مةان.
التوصيات:
أ -لاللتذلء لذو لنن كثري يف لبتةامل مع لخلالف نني ما صح من
أقرلل لبسةف.
ب -لبةمل بةى لملزي من لب ةلسات لبحثثي حلصحر قرلب لبتفسري
لبيت ساة بةيها أئم لبتفسري يف مجةهم نني أقرلل لبةةماء؛ ملا يف
ذبك من لبتفع لبةظيم بطةح لبةةم.
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املصادر واملراجع
أدةوه وي ،أم نن حمم  ،طحقات لملفسحرين ،حتقيق سةيمان نن صاحل
لخلزي ،مكتح لبةةرم ولحلكم  -لبسةردي  ،لبطحة لمأوىل ،ست
1417هـ.
لمأةمري ،صفي لب ين حمم نن بح لبحرمن ،هناي لبرصرل يف دةلي
لمأصرل ،حتقيق :د .صاحل نن سةيمان لبيرسف  -د .سة نن
سامل لبسريح ،لملكتح لبتجاةي مبك لملكحرم  ،لبطحة لمأوىل،
1416هـ 1996 -م.
لمأزدي ،مقاتل نن سةيمان ،تفسري مقاتل نن سةيمان ،لحملقق :بح هللا حممرد
شثاته ،دلة إلياء لبرتلث – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1423 -هـ.
لمأصفهاين ،حممرد نن بح لبحرمن ،نيان لملختصحر شحرح خمتصحر لنن
لحلاجب ،حتقيق :حمم مظهحر نقا ،دلة لمل ين ،لبسةردي  ،لبطحة
لمأوىل1406 ،هـ 1986 /م.
لمأبرسي ،شهاب لب ين حممرد نن بح هللا لحلسيين ،ةوح لملةاين يف تفسري
لبقحرآن لبةظيم ولبسحع لملثاين ،لحملقق :بةي بح لبحاةي بطي  ،لبتاشحر:
دلة لبكتب لبةةمي – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1415 ،هـ.
لآلم ي ،أنر لبقاسم لحلسن نن نشحر ،لملؤتةف ولملختةف يف أمساء
لبشةحرلء ،وكتاهم وأبقاهبم وأوساهبم ونةض شةحرهم ،لحملقق :لمأستاذ
لب كترة ف .كحروكر ،دلة لجليل ،نريوت ،لبطحة  :لمأوىل،
1411هـ  1991 -م
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ابخمحرم  ،أنر حمم لبطيب نن بح هللا نن أم نن بةي ،قالد لبتثحر
يف وفيات أبيان لب هحرُ ،بين نه :نر مجة مكحري/خاب زولةي ،دلة
لملتهاج – ج  ،لبطحة  :لمأوىل 1428 ،هـ  2008م
لبحغري ،لحلسني نن مسةرد ،مةامل لبتتزيل يف تفسري لبقحرآن = تفسري
لبحغري ،لحملقق :لققه وخحرج ألاديثه حمم بح هللا لبتمحر -
بثمان مجة ضمريي  -سةيمان مسةم لحلحر  ،لبتاشحر :دلة طيح
بةتشحر ولبترزيع ،لبطحة  :لبحرلنة  1417 ،هـ  1997 -م.
لبحقابي ،إنحرلهيم نن بمحر نن لسن لبحرابط نن بةي نن أيب نكحر ،وظم
لب ةة يف تتاسب لآلايت ولبسرة ،لبتاشحر :دلة لبكتاب لإلسالمي،
لبقاهحر .
لبحيضاوي ،بح هللا نن بمحر نن حمم لبشريلزي ،أورلة لبتتزيل وأسحرلة
لبتأويل ،لحملقق :حمم بح لبحرمن لملحربشةي ،لبتاشحر :دلة إلياء
لبرتلث لبةحريب – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1418 ،هـ.
لبتسرتي ،أنر حمم سهل نن بح هللا نن يروس نن ةفيع ،تفسري
لبتُسرتي ،مجةها :أنر نكحر حمم لبحة ي ،لحملقق :حمم ابسل بيرن
لبسرد ،لبتاشحر :متشرةلت حمم بةي نيضرن  /دلة لبكتب لبةةمي
– نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1423 -هـ.
لبتيمي ،حيىي نن سالم ،تفسري حيىي نن سالم ،تق مي وحتقيق :لب كترة
هت شةيب ،لبتاشحر :دلة لبكتب لبةةمي  ،نريوت – بحتان ،لبطحة :
لمأوىل 1425 ،هـ  2004 -م.
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لنن تيمي  ،أم نن بح لحلةيم ،مق م يف أصرل لبتفسري ،دلة مكتح
لحليا  ،نريوت ،بحتان ،لبطحة 1490 :هـ1980 /م.
لنن تيمي  ،تقي لب ين أنر لبةحاس أم نن بح لحلةيم نن تيمي لحلحرلين،
جممرع لبفتاوى ،لحملقق :بح لبحرمن نن حمم نن قاسم ،جممع
لملةك فه بطحاب لملصثف لبشحريف ،لمل يت لبتحري  ،لملمةك
لبةحرني لبسةردي 1416 ،هـ1995/م.
لبثةابيب ،بح لبحرمن نن حمم نن خمةرف ،لجلرلهحر لحلسان يف تفسري
لبقحرآن ،لحملقق :لبشيخ حمم بةي مةرض ولبشيخ بادل أم بح
لملرجرد ،لبتاشحر :دلة إلياء لبرتلث لبةحريب – نريوت ،لبطحة :
لمأوىل  1418 -هـ.
لبثةةيب ،أم نن حمم نن إنحرلهيم ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن،
حتقيق :لإلمام أيب حمم نن باشرة ،محرلجة وت قيق :لمأستاذ وظري
لبساب ي ،دلة إلياء لبرتلث لبةحريب ،نريوت – بحتان ،لبطحة :
لمأوىل  1422هـ  2002 -م.
لنن لجلزةي ،حمم نن حمم نن يرسف ،غاي لبتهاي يف طحقات لبقحرلء،
مكتح لنن تيمي  ،ست 1351هـ.
لنن جزي ،حمم نن أم نن حمم نن بح هللا ،لنن جزي لبكةيب
لبغحرًنطي ،لبتسهيل بةةرم لبتتزيل ،لحملقق :لب كترة بح هللا
لخلاب ي ،لبتاشحر :شحرك دلة لمأةقم نن أيب لمأةقم – نريوت،
لبطحة  :لمأوىل 1416 -هـ.
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لجلمثي ،م نن سالم ،طحقات فثرل لبشةحرلء ،لحملقق :حممرد حمم
شاكحر ،دلة لمل ين – ج .
لنن لجلرزي ،أنر لبفحرج بح لبحرمن نن بةي نن حمم  ،زلد لملسري يف بةم
لبتفسري ،لحملقق :بح لبحرزلق لمله ي ،دلة لبكتاب لبةحريب –
نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1422 -هـ.
لنن أيب لامت ،بح لبحرمن نن حمم نن إدةيس نن لملتذة ،تفسري لبقحرآن
لبةظيم ،لحملقق :أسة حمم لبطيب ،مكتح وزلة مصطفى لبحاز -
لملمةك لبةحرني لبسةردي  ،لبطحة  :لبثابث 1419 ،ه .ـ
لاجي خةيف  ،مصطفى نن بح هللا لبقسطتطيين لبةثمان ،سةم
لبرصرل إىل طحقات لبفثرل ،حتقيق حممرد بح لبقادة لمأةًنؤوط،
صاحل سة لوي صاحل ،مكتح إةسيكا -إستاوحرل ،ست  2010م.
لحتك  ،بح لبحرمن لسن ،قرلب لبت نحر لمأمثل ،دلة لبقةم ،دمشق،
لبطحة لبحرلنة 1430 ،هـ.
لنن لجحر ،أم نن بةي نن حمم نن أم نن لجحر لبةسقالين ،إوحاء
لبغمحر أبنتاء لبةمحر ،لحملقق :د لسن لحشي ،لبتاشحر :لجملةس
لمأبةى بةشئرن لإلسالمي  -جلت إلياء لبرتلث لإلسالمي ،مصحر،
بام لبتشحر1389 :هـ1969 ،م.
لنن لجحر ،أم نن بةى نن حمم نن لجحر ،لب ةة لبكامت يف أبيان
لملائ لبثامت  ،لحملقق :حمم بح لملةي ضان ،جمةس دلئحر لملةاةف
لبةثماوي  ،لهلت  ،لبطحة  :لبثاوي 1392 ،هـ1972 /م.
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لحلحريب ،لسني نن بةي نن لسني ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين ،دلة
لبقاسم ،لبطحة لبثاوي 1429 ،هـ2008 -م.
لحلسين لبفاسي ،حمم نن أم نن بةي ،تقي لب ين ،ذيل لبتقيي يف
ةول لبستن ولمأساوي  ،حتقيق :كمال يرسف لحلرت ،دلة لبكتب
لبةةمي  ،نريوت ،بحتان ،لبطحة  :لمأوىل1410 ،هـ1990/م
أنر ليان ،حمم نن يرسف نن بةي نن يرسف لالو بسي ،لبحثحر
لحمليط يف لبتفسري ،لحملقق :ص قي حمم مجيل ،دلة لبفكحر –
نريوت لبطحة  :لمأوىل 1420هـ.
لنن خةكان ،أنر لبةحاس مشس لب ين أم نن حمم نن إنحرلهيم نن أيب
نكحر ،وفيات لمأبيان وأوحاء أنتاء لبزمان ،لحملقق :إلسان بحاس،
دلة صادة – نريوت.
لب لوودي ،حمم نن بةي نن أم  ،طحقات لملفسحرين ،دلة لبكتب
لبةةمي – نريوت ،ةلجع لبتسخ وضحط أبالمها :جلت من لبةةماء
إبشحرلف لبتاشحر.
لبذهيب ،مشس لب ين أنر بح هللا حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز،
اتةيخ لإلسالم َوَوفيات لملشاهري َولمأبالم ،لحملقق :لب كترة نشاة
برلد مةحروف ،دلة لبغحرب لإلسالم ،لبطحة  :لمأوىل.2003 ،
لبذهيب ،مشس لب ين أنر بح هللا حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز،
حتف لحلفاظ ،دلة لبكتب لبةةمي نريوت-بحتان ،لبطحة  :لمأوىل،
1419هـ1998 -م.
- 358 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

لبذهيب ،مشس لب ين أنر بح هللا حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز،
تذكحر لحلفاظ ،دلة لبكتب لبةةمي نريوت بحتان ،لبطحة  :لمأوىل،
1419هـ 1998م.
لبذهيب ،مشس لب ين أنر بح هللا حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز ،سري
أبالم لبتحالء ،دلة لحل ي لبقاهحر  ،لبطحة 1427 :هـ 2006م.
لبذهيب ،مشس لب ين أنر بح هللا حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز،
مةجم لبشيرخ لبكحري ،لحملقق :لب كترة حمم لحلحيب لهلية  ،مكتح
لبص يق ،لبطائف  -لملمةك لبةحرني لبسةردي  ،لبطحة  :لمأوىل،
 1408هـ 1988 -م.
لبذهيب ،مشس لب ين أنر بح هللا حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز،
مةحرف لبقحرلء لبكحاة ،دلة لبكتب لبةةمي  ،لبطحة  :لمأوىل
1417هـ1997 -م.
لبذهيب ،حمم لبسي لسني ،لبتفسري ولملفسحرون ،لبتاشحر :مكتح وهح ،
لبقاهحر .
لبحرلزي ،حمم نن بمحر نن لحلسن نن لحلسني لبتيمي ،مفاتيح لبغيب =
لبتفسري لبكحري ،لبتاشحر :دلة إلياء لبرتلث لبةحريب – نريوت،
لبطحة  :لبثابث 1420 -هـ.
لبحرلغب ،أنر لبقاسم لحلسني نن حمم  ،لملفحردلت يف غحريب لبقحرآن،
لحملقق :صفرلن ب ًنن لب لودي ،دلة لبقةم ،لب لة لبشامي -
دمشق نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1412 -ه.
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لبحرومي ،مصطفى نن بح هللا لبقسطتطيين ،ه ي لبةاةفني أمساء لملؤبفني
وآراة لملصتفني ،دلة لبتشحر :دلة لبكتب لبةةمي  -نريوت –
.1413
لبزلوييت ،حمم شكحري أم  ،تفسري لبضثاك ،دلة لبسالم ،لبطحة
لمأوىل1419 ،هـ.
لبزني ي ،حمم نن حمم نن بح لبحرزلق لحلسيين ،اتج لبةحروس من
َّ
جرلهحر لبقامرس ،لحملقق :جممرب من لحملققني ،دلة لهل لي .
لبزجاج ،إنحرلهيم نن لبسحري نن سهل ،مةاين لبقحرآن وإبحرلنه ،لحملقق :بح
لجلةيل بح ه شةيب ،لبتاشحر :بامل لبكتب – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل
1408هـ 1988 -م.
لبزةكشي ،ن ة لب ين حمم نن هبادة ،لبحثحر لحمليط يف أصرل لبفقه ،دلة
لبكتيب لبطحة  :لمأوىل1414 ،هـ 1994 -م ،وطحة أخحرى
نتثقيق :د .بمحر لالشقحر وشحر :وزلة لمأوقاف لبكريتي لبطحة
لمأوىل 1409ه
لبزةكشي ،ن ة لب ين حمم نن هبادة ،لبربهان يف بةرم لبقحرآن ،حتقيق:
حمم أنر لبفضل إنحرلهيم ،دلة لبرتلث.
لبزةكةي ،خري لب ين نن حممرد نن حمم نن بةي نن فاةس ،لمأبالم،
دلة لبةةم بةماليني ،لبطحة  :لخلامس بشحر  -أاية/ماير 2002م.
لبزخمشحري ،حممرد نن بمحرو نن أم  ،لبكشاف بن لقائق غرلمض
لبتتزيل ،لبتاشحر :دلة لبكتاب لبةحريب – نريوت ،لبطحة  :لبثابث -
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1407هـ.
لبسح  ،خاب نن بثمان ،قرلب لبتفسري ،دلة لنن بفان1421 ،هـ.
لبسحيت ،حمم نن لحان ،لبثقات ،طحع إبباو  :وزلة لملةاةف بةثكرم
لبةابي لهلت ي  ،حت محرلقح  :لب كترة حمم بح لملةي خان م يحر
دلئحر لملةاةف لبةثماوي  ،دلئحر لملةاةف لبةثماوي حبي ة آابد لب كن
لهلت  ،لبطحة  :لمأوىل 1393 ،ه.
لبسحكي ،اتج لب ين بح لبرهاب ،طحقات لبشافةي لبكربى ،لحملقق:
د .حممرد حمم لبطتالي د .بح لبفتاح حمم لحلةر ،هجحر
بةطحاب ولبتشحر ولبترزيع ،لبطحة  :لبثاوي 1413 ،هـ.
لبسحكي ،بح لبرهاب نن بةي ،مةجم لبشيرخ ،ختحريج :مشس لب ين
أيب بح هللا لنن سة لبصاحلي لحلتحةي  759 - 703هـ ،لحملقق:
لب كترة نشاة برلد  -ةلئ يرسف لبةتحكي  -مصطفى إمسابيل
لمأبظمي ،لبتاشحر :دلة لبغحرب لإلسالمي ،لبطحة  :لمأوىل،
2004م.
لبسخاوي ،مشس لب ين حمم نن بح لبحرمن ،لبضرء لبالمع مأهل
لبقحرن لبتاسع ،دلة مكتح لحليا – نريوت.
لنن سة  ،حمم نن سة  ،لبطحقات لبكربى ،حتقيق :حمم بح لبقادة
بطا ،لبتاشحر :دلة لبكتب لبةةمي – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل،
 1410هـ 1990 -م.
لبسة ي ،بح لبحرمن نن ًنصحر ،لبقرلب لحلسان بتفسري لبقحرآن ،مكتح
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لبحرش  ،لبحرايض ،لبطحة  :لمأوىل 1420 ،هـ 1999 -م.
لبسةرد ،لبةمادي حمم نن حمم نن مصطفى ،تفسري أيب لبسةرد =
إةشاد لبةقل لبسةيم إىل مزلاي لبكتاب لبكحرمي ،لبتاشحر :دلة إلياء
لبرتلث لبةحريب – نريوت.
لبسمحرقت ي ،أنر لبةي وصحر نن حمم نن أم نن إنحرلهيم ،حبحر لبةةرم،
لبطحة ن ون ،لبتاةيخ ن ون.
لبسمةاين ،متصرة نن حمم لملحروزى ،تفسري لبقحرآن ،لحملقق :ايسحر نن
إنحرلهيم وغتيم نن بحاس ،دلة لبرطن ،لبحرايض – لبسةردي  ،لبطحة :
لمأوىل1418 ،هـ1997 -م.
لبسمني ،أم نن يرسف نن بح لب لئم ،لب ة لملصرن يف بةرم
لبكتاب لملكترن ،لحملقق :لب كترة أم حمم لخلحرلط ،دلة لبقةم،
دمشق.
لبسيرطي ،بح لبحرمن نن أيب نكحر ،ذيل طحقات لحلفاظ ،حتقيق لبشيخ
زكحراي بمريلت ،دلة لبكتب لبةةمي  ،نريوت.
لبسيرطي ،بح لبحرمن نن أيب نكحر ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة ،دلة
لبفكحر – نريوت.
لبسيرطي ،بح لبحرمن نن أيب نكحر ،نغي لبربا يف طحقات لبةغريني
ولبتثا  ،لحملقق :حمم أنر لبفضل إنحرلهيم ،لملكتح لبةصحري  ،بحتان،
صي ل.
لبسيرطي ،بح لبحرمن نن أيب نكحر ،طحقات لحلفاظ ،دلة لبكتب
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لبةةمي – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1403 ،هـ.
لبسيرطي ،بح لبحرمن نن أيب نكحر ،طحقات لملفسحرين لبةشحرين ،حتقيق
بةي حمم بمحر ،مكتح وهح  -لبقاهحر  ،لبطحة  :لمأوىل ،ست
1396ه.
لبسيرطي ،بح لبحرمن نن أيب نكحر ،مةجم مقابي لبةةرم يف لحل ود
ولبحرسرم ،لحملقق :أ .د حمم إنحرلهيم بحاد  ،مكتح لآلدلب –
لبقاهحر  ،مصحر ،لبطحة  :لمأوىل1424 ،هـ 2004 -م.
شاكحر ،حمم نن شاكحر ،فرلت لبرفيات ،لحملقق :إلسان بحاس ،دلة
صادة ،نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1973 ،م.
لبشتقيطي ،حمم لمأمني نن حمم نن لملختاة لجلكين ،أضرلء لبحيان يف
إيضاح لبقحرآن اببقحرآن ،حتقيق :مكتب لبحثرث ولب ةلسات ،دلة
لبفكحر بةطحاب ولبتشحر .نريوت1415 .هـ 1995م.
لبشركاين ،حمم نن بةي نن حمم نن بح هللا ،إةشاد لبفثرل إيل
حتقيق لحلق من بةم لمأصرل ،حتقيق :أم بزو بتاي دلة لبكتاب
لبةحريب-نريوت -لبطحة لبثابث 1424ه
لبشركاين ،حمم نن بةي نن حمم نن بح هللا ،لبح ة لبطابع مبثاسن
من نة لبقحرن لبسانع مبثاسن من نة لبقحرن لبسانع ،دلة لملةحرف
نريوت.
لبشركاين ،حمم نن بةي نن حمم نن بح هللا ،فتح لبق يحر ،دلة لنن
كثري ،دلة لبكةم لبطيب  -دمشق ،نريوت ،لبطحة  :لمأوىل -
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1414ه.
لبشيحاين ،أم نن حمم نن لتحل ،مست أم نن لتحل ،مجةي لملكتز
لإلسالمي -دلة لملتهاج ،لبطحة  :لمأوىل1431ه
صاحل ،حمم أديب ،تفسري لبتصرص يف لبفقه لإلسالمي ،لملكتب
لإلسالمي ،نريوت ،لبطحة لبحرلنة 1413 ،هـ.
لبصتةاين ،بح لبحرزلق نن مهام ،تفسري بح لبحرزلق ،دلة لبكتب لبةةمي ،
دةلس وحتقيق :د .حممرد حمم بح ه ،لبتاشحر :دلة لبكتب لبةةمي
– نريوت ،لمأوىل ،ست 1419هـ.
لبطربي ،حمم نن جحريحر نن يزي نن كثري ،جامع لبحيان يف أتويل لبقحرآن،
لحملقق :أم حمم شاكحر ،مؤسس لبحرساب  ،لبطحة  :لمأوىل1420 ،ه.
لبظاهحري ،يرسف نن تغحري نحردي نن بح هللا ،لملتهل لبصايف ولملسترىف
نة لبرليف ،لققه ووضع لرلشيه :دكترة حمم حمم أمني ،تق مي:
دكترة سةي بح لبفتاح باشرة ،لهليئ لملصحري لبةام بةكتاب.
لبظاهحري ،يرسف نن تغحري نحردي نن بح هللا ،لبتجرم لبزلهحر يف مةرك
مصحر ولبقاهحر  ،وزلة لبثقاف ولإلةشاد لبقرمي ،دلة لبكتب ،مصحر.
لنن باشرة ،حمم لبطاهحر نن حمم نن حمم لبطاهحر نن باشرة لبتروسي،
لبتثحريحر ولبتتريحر حتحريحر لملةىن لبس ي وتتريحر لبةقل لجل ي من تفسري
لبكتاب لجملي  ،لبتاشحر :لب لة لبتروسي بةتشحر – تروس 1984 ،هـ.
لنن بح لبسالم ،أنر حمم لبةز ،تفسري لبقحرآن (وهر لختصاة بتفسري
لملاوةدي) ،لحملقق :لب كترة بح هللا نن إنحرلهيم لبرهيب ،لبتاشحر :دلة
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لنن لزم – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1416 ،هـ1996 /م
بح لملتةم ،د حممرد بح لبحرمن ،مةجم لملصطةثات ولمأبفاظ لبفقهي ،
جامة لمأزهحر ،دلة لبفضية .
لبةطاة ،بةي نن إنحرلهيم نن دلود نن سةمان ،حتف لبطابحني يف تحرمج
لإلمام حميي لب ين ،ضحط وصه وبةق بةيه وخحرج ألاديثه :أنر
بحي مشهرة نن لسن آل سةمان ،لب لة لمأثحري  ،بمان –
لمأةدن ،لبطحة  :لمأوىل 1428 ،هـ 2007م.
لنن بطي  ،بح لحلق نن غابب ،لحملحرة لبرجيز يف تفسري لبكتاب لبةزيز،
لحملقق :بح لبسالم بح لبشايف حمم  ،دلة لبكتب لبةةمي –
نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1422 -هـ
لبةكحري لحلتحةي ،شذةلت
لنن لبةماد ،بح لحلي نن أم نن حمم َ
لبذهب يف أخحاة من ذهب ،لققه :حممرد لمأةًنؤوط ،خحرج
ألاديثه :بح لبقادة لمأةًنؤوط ،لبتاشحر :دلة لنن كثري ،دمشق –
نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1406 ،هـ 1986 -م.
لنن فاةس ،أم نن فاةس نن زكحراي ،مةجم مقاييس لبةغ  ،حتقيق :بح
لبسالم حمم هاةون ،دلة لبفكحر1979 ،م.
لبفحرلء ،حيىي نن زايد نن بح هللا نن متظرة ،مةاين لبقحرآن ،لحملقق :أم
يرسف لبتجايت  /حمم بةي لبتجاة  /بح لبفتاح إمسابيل لبشةيب،
دلة لملصحري بةتأبيف ولبرتمج – مصحر ،لبطحة  :لمأوىل.
لنن فحرلرن ،إنحرلهيم نن بةي نن حمم  ،لب يحاج لملذهب يف مةحرف أبيان
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بةماء لملذهب ،حتقيق لب كترة حمم لمأم ي أنر لبترة ،دلة
لبرتلث بةطحع ولبتشحر ،لبقاهحر .
لبفريوزآابدي ،حمم نن يةقرب ،لبقامرس لحمليط ،حتقيق :مكتب حتقيق
لبةحرقسرسي،
لبرتلث يف مؤسس لبحرساب  ،إبشحرلف :حمم وةيم
ُ
مؤسس لبحرساب بةطحاب ولبتشحر ولبترزيع ،نريوت – بحتان ،لبطحة :
لبثامت 1426 ،ه.
لبقامسي ،حمم مجال لب ين نن حمم سةي نن قاسم لحلالق ،حماسن
لبتأويل ،لحملقق :حمم ابسل بيرن لبسرد ،لبتاشحر :دلة لبكتب
لبةةميه – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1418 -هـ.
لبقحرشي ،بح لبقادة نن حمم نن وصحر هللا ،لجلرلهحر لملضي يف طحقات
لحلتفي  ،لبتاشحر :مري حمم كتب خاوه – كحرلتشي.
لبقحرطيب ،أنر بح هللا حمم نن أم لمأوصاةي ،لجلامع مألكام لبقحرآن،
دلة لبشةب – لبقاهحر .
لنن قطةرنغا ،قاسم نن قُطةُرنغا لبسردوين ،اتج لبرتلجم ،لحملقق :حمم
خري ةمضان يرسف ،لبتاشحر :دلة لبقةم – دمشق ،لبطحة  :لمأوىل،
 1413هـ 1992-م.
لبقترجي ،حمم ص يق خان نن لسن نن بةي لنن بطف هللا لحلسيين
ِّ
نطحةه وق م به
فتح لبحيان يف مقاص لبقحرآن ،بين
لبحخاةيُ ،
لمأوصاةي ،لبتاشحر :لملكتح
وةلجةه :خادم لبةةم َبح هللا نن إنحرلهيم َ
َ
صي َ ل – نَريوت ،بام لبتشحر1412 :هـ
لبةصحريَّ بةطحَاب ولبت ْشحرَ ،
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 1992م.لبقيسي ،أنر حمم مكي نن أيب طابب َمر نن حمم نن خمتاة ،لهل لي
إىل نةرغ لبتهاي يف بةم مةاين لبقحرآن وتفسريه ،وألكامه ،ومجل من
فترن بةرمه ،جممرب ةسائل جامةي نكةي لب ةلسات لبةةيا ولبحث
لبةةمي  -جامة لبشاةق  ،إبشحرلف أ .د :لبشاه لبحرشيخي،
جممرب حبرث لبكتاب ولبست  -كةي لبشحرية ولب ةلسات لإلسالمي
 جامة لبشاةق  ،لبطحة  :لمأوىل 1429 ،هـ 2008 -م.لنن قيم لجلرزي  ،حمم نن أيب نكحر ،لبصرلبق لملحرسة يف لبحرد بةى
لجلهمي ولملةطة  ،حتقيق :بةي حمم لب خيل ،دلة لبةاصم ،
لبحرايض ،لملمةك لبةحرني لبسةردي  ،لبطحة لمأوىل1408 ،هـ.
لبكافيجي ،حمم نن سةيمان ،لبتيسري يف قرلب بةم لبتفسري ،حتقيق:
لب كترة حمم مصطفى لبذهيب ،مكتح لبق سي ،لبطحة لمأوىل،
1419هـ.
لنن كثري ،أنر لبف لء إمسابيل نن بمحر ،لبح لي ولبتهاي  ،لحملقق :بةي شريي،
دلة إلياء لبرتلث لبةحريب ،لبطحة  :لمأوىل 1408هـ 1988 -م.
لنن كثري ،أنر لبف لء إمسابيل نن بمحر ،تفسري لبقحرآن لبةظيم ،لحملقق:
حمم لسني مشس لب ين ،دلة لبكتب لبةةمي  ،متشرةلت حمم
بةي نيضرن – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل – 1419ه.
لنن كثري ،أنر لبف لء إمسابيل نن بمحر ،طحقات لبشافةيني ،حتقيق :د
أم بمحر هاشم ،د حمم زيتهم حمم بزب ،مكتح لبثقاف
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لب يتي 1993 - 1413 ،م.
لبكفري ،أيرب نن مرسى ،لبكةيات مةجم يف لملصطةثات ولبفحروق
لبةغري  ،لحملقق :ب ًنن دةويش  -حمم لملصحري ،مؤسس لبحرساب
– نريوت.
لبكت ي ،ديرلن ِّ
لمحرئ لبقيسْ ،لم ُحرُؤ لب َقْيس نن لجحر نن لحلاةث ،لبتىن
نه :بح لبحرمن لملصطاوي ،لبتاشحر :دلة لملةحرف – نريوت ،لبطحة :
لبثاوي 1425 ،هـ2004 -م.
لبكرةلين ،أم نن إمسابيل نن بثمان لبكرةلين ،شهاب لب ين لبشافةي
مث لحلتفي ،غاي لمأماين يف تفسري لبكالم لبحرابين ،من أول سرة
لبتجم إىل آخحر سرة لبتاس ،دةلس وحتقيق :حمم مصطفي
كركصر (ةساب دكترةله) ،لبتاشحر :جامة صاقحراي كةي لبةةرم
لالجتمابي – تحركيا ،بام لبتشحر 1428 :هـ  2007 -م.
لبةكتري ،حمم بح لحلي ،لبفرلئ لبحهي يف تحرلجم لحلتفي  ،بىن
نتصثيثه وتةةيق نةض لبزولئ بةيه :حمم ن ة لب ين أنر فحرلس
لبتةساين ،لبتاشحر :طحع مبطحة دلة لبسةاد جبرلة حمافظ مصحر -
بصالحها حمم إمسابيل ،لبطحة  :لمأوىل 1324 ،هـ.
لملاتحري ي ،حمم نن حمم نن حممرد ،أتويالت أهل لبست  ،لحملقق :د.
جم ي ابسةرم ،دلة لبكتب لبةةمي  -نريوت ،بحتان ،لبطحة :
لمأوىل 1426 ،هـ 2005 -م.
لملاوةدي ،أنر لحلسن بةي نن حمم نن حمم نن لحيب لبحصحري،
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لبتك ولبةيرن ،لبسي لنن بح لملقصرد نن بح لبحرليم ،دلة
لبكتب لبةةمي  -نريوت  /بحتان.
جماه  ،أنر لحلجاج جماه نن جرب ،تفسري جماه  ،لحملقق :لب كترة
حمم بح لبسالم أنر لبتيل ،دلة لبفكحر لإلسالمي لحل يث  ،مصحر،
لبطحة  :لمأوىل1410 ،هـ1989 -م.
لجمل دي ،حمم بميم لإللسان ،لبتةحريفات لبفقهي  ،دلة لبكتب
لبةةمي  ،لبطحة  :لمأوىل1424 ،ه.
جممع لبةغ لبةحرني  ،لملةجم لبرسيط( ،إنحرلهيم مصطفى  /أم لبزايت /
لام بح لبقادة  /حمم لبتجاة) ،دلة لب بر .
حمفرظ ،حمم  ،تحرلجم لملؤبفني لبتروسيني ،لبتاشحر :دلة لبغحرب لإلسالمي،
نريوت – بحتان ،لبطحة  :لبثاوي 1994 ،م.
خمةرف ،حمم نن حمم نن بمحر نن بةي نن سامل ،شجحر لبترة لبزكي
يف طحقات لملابكي  ،تةةيق :بح لجملي خيايل ،دلة لبكتب لبةةمي ،
بحتان ،لبطحة لمأوىل ،ست 1424هـ.
لملحرلغي ،أم نن مصطفى ،تفسري لملحرلغي ،لبتاشحر :شحرك مكتح
ومطحة مصطفى لبحاىب لحلةيب وأوالده مبصحر ،لبطحة  :لمأوىل،
1365هـ 1946 -م.
لملحرسي ،أنر لحلسن بةي نن إمسابيل نن سي ه ،لحملكم ولحمليط لمأبظم،
لحملقق :بح لحلمي هت لوي ،دلة لبكتب لبةةمي – نريوت،
لبطحة  :لمأوىل 1421 ،هـ 2000 -م.
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لملزي ،يرسف نن بح لبحرمن ،هتذيب لبكمال يف أمساء لبحرجال ،لحملقق:
د .نشاة برلد مةحروف ،مؤسس لبحرساب – نريوت ،لبطحة :
لمأوىل.1980 – 1400 ،
لنن متظرة ،حمم نن مكحرم نن بةى ،بسان لبةحرب ،دلة صادة –
نريوت ،لبطحة  :لبثابث – 1414ه.
لملي لين ،بح لبحرزلق نن لسن نن إنحرلهيم لبحيطاة ،لةي لبحشحر يف اتةيخ
لبقحرن لبثاب بشحر ،لققه ووسقه وبةق بةيه لفي ه :حمم هبج
لبحيطاة  -من أبضاء جممع لبةغ لبةحرني  ،لبتاشحر :دلة صادة،
نريوت ،لبطحة  :لبثاوي  1413 ،هـ 1993 -م.
لبتسفي ،بح هللا نن أم نن حممرد ،تفسري لبتسفي (م لةك لبتتزيل
ولقائق لبتأويل) ،لققه وخحرج ألاديثه :يرسف بةي ن يري،
ةلجةه وق م به :حميي لب ين ديب مستر ،لبتاشحر :دلة لبكةم
لبطيب ،نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1419 ،هـ 1998 -م.
لبتروي ،حيىي نن شحرف ،هتذيب لمأمساء ولبةغات ،بتي نتشحره
وتصثيثه ولبتةةيق بةيه ومقانة أصربه :شحرك لبةةماء مبساب
إدلة لبطحاب لملتريي  ،يطةب من :دلة لبكتب لبةةمي  ،نريوت –
بحتان.
وريهض ،بادل ،مةجم لملفسحرين «من ص ة لإلسالم ولىت لبةصحر
لحلاضحر» ،ق م بهُ :مفيت لجلمهرةي لبةحتاوي لبشَّْيخ لسن خاب ،
لبتاشحر :مؤسس وريهض لبثقافي بةتأبيف ولبرتمج ولبتشحر ،نريوت
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– بحتان ،لبطحة  :لبثابث  1409 ،هـ 1988 -م.
لبتيسانرةي ،لحلسن نن حمم نن لسني لبقمي لبتيسانرةي ،غحرلئب
لبقحرآن وةغائب لبفحرقان ،لحملقق :لبشيخ زكحراي بمريلت ،لبتاشحر :دلة
لبكتب لبةةميه – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1416 ،هـ.
لبرلل ي ،بةي نن أم نن حمم نن بةي ،لبتيسانرةي ،لبشافةي،
لبرسيط يف تفسري لبقحرآن لجملي  ،حتقيق وتةةيق :لبشيخ بادل بح
لملرجرد ،لبشيخ بةي مةرض ،أم صري  ،لب كترة أم لجلمل،
لب كترة بح لبحرمن بريس ،لبتاشحر :دلة لبكتب لبةةمي  ،نريوت
– بحتان ،لبطحة  :لمأوىل 1415 ،هـ 1994 -م.
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Al-Habib Al-Hailah ،Maktabat As-Sadiq ،Taif ،Saudi
Arabia ،first edition: 1408 AH – 1988.
Ad-Dhahabi ،Shamsu Ad-Deen Abu Abdullah Muhammad
bin Ahmad bin Uthman bin Qaimaz ،Ma’rifat AlQurra Al-Kibar ،Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah ،first
edition ،1417 AH – 1997.
Ad-Dhahabi ،Muhammad As-Sayyid Husain ،At-Tafsir
Wa Al-Mufassirun ،published by: Maktabat Wahbat ،
Cairo.
Ar-Razy ،Muhammad bin Umar bin Al-Hasan bin AlHusain At-Taimi ،Mafatih Al-Gaib ،At-Tafsir AlKabir ،published: Dar Ihya At-Turath Al-ArabiBeirut ،second edition 1420 AH.
Ar-Ragib ،Abu Al-Qasim Al-Hasan bin Muhammad ،AlMufradat Fi Garib Al-Qur’an ،investigated by: Safwan
Adnan Ad-Dawudi ،Dar Al-Qalam Ash-Shamiyah ،
Damascus Beirut ،first edition 1412 AH.
Ar-Rumi ،Mustapha bin Abdullah Al-Qustantiny ،Hadiyat
Al-Arifin Asma’ Al-Mu’allifin Wa Athar AlMusannifin ،Dar Kutub Al-Ilmiyyah ،Beirut 1413.
Az-Zawiyati ،Muhammad Shukri Ahmad ،Tafsir Ad-
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Dahhak ،Dar As-Salam ،first edition 1419 AH.
Az-Zubaidi
،Muhammad
bin
Muhammad
bin
AbdurRazzaq Al-Husaini ،Taj Al-Arus min Jawahir
Al-Qamus ،investigated by: group of investigators ،
Dar Al-Hidayah.
Az-Zajjaj ،Ibrahim bin As-Sari bin Sahl ،Ma’ani AlQur’an Wa I’rabuhu ،investigated by: AbdulJalil
Abduhu Shalbi ،published by Alam Al-Kutub ،Beirut ،
first edition: 1408 AH – 1988.
Az-Zarkashi ،Badr Ad-Deen Muhammad bin Bahadir ،AlBahr Al-Muheed Fi Usul Al-Fiqh ،Dar Al-Kutubi ،
first edition 1414 – 1994 ،another edition investigated
by Dr. Umar Al-Ashqar ،published by: Kuwait
ministry of endowment ،first edition 1409 AH.
Az-Zarkashi ،Badr Ad-Deen Muhammad bin Bahadir ،AlBurhan Fi Ulum Al-Qur’an ،investigated by:
Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim ،Dar At-Turath.
Az-Zirikli ،Khairu Ad-Deen bin Mahmud bin Muhammd
bin Ali bin Faris ،Al-A’alam ،Dar Al-ilm Lil
Malayeen ،15th edition 2002.
Az-Zamakhshariy ،Mahmud bin Amr bin Ahmad ،AlKashshaf An Haqa’iq Gawamid At-Tanzeel ،
published by: Dar Al-Kitab Al-Arabi- Beirut ،third
edition – 1407 AH.
As-Sabt ،Khalid bin Uthman ،Qawa’id At-Tafsir ،Dar ibn
Affan ،1421 AH.
As-Sabti ،Muhammad bin Hibban ،Ath-Thiqat ،published
by: Wijarat Al-Ma’arif India ،under supervision of Dr.
Muhammad AbdulMu’id khan ،Da’irat Al-Ma’arif AlUthmaniyyah Haidar Abad Ad-Dakn India ،first
edition: 1393 AH.
As-Subuki ،Tajuddeen AbdulWahab ،Tabaqat AshShafi’iyyah Al-Kubrah ،investigated by: Mahmud
Muhammad At-Tannahy ،Dr. Abdulfattah Muhammad
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Al-Halwi ،Hajar for printing ،publication and
distribution ،second edition ،1413.
As-Subki ،Abdulwahab bin Ali ،Mu’jam Ash-Shuyukh ،
Takhreej: Shamsu Ad-Deen Abu Abdullah ibn Sa’ad
As-Salihi Al-Hanbali 703- 759 ،investigated by: Dr.
Bashshar Awwad – Ra’id Yusuf Al-Anbaki –
Mustapha Isma’il Al-A’zami ،published by: Dar AlGarb Al-Islamiy ،first edition: 2004.
As-Sakhawi ،Shamsu Ad-Deen Muhammad bin
Abdulrahman ،Ad-Dau’ Al-Lami’ Li Ahli Al-Qarn
At-Tasi’ Dar Maktabat Al-Hayat - Beirut.
Ibn Sa’ad ،Muhammad bin Sa’ad ،At-Tabaqat Al-Kubra ،
investigated by: AbdulQadir Atah ،published by: Dar
Al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut ،first edition 1410 AH 1990.
As-Sa’adi ،Abdulrahman bin Nasir ،Al-Qawa’id Al-Hisan
Li Tafsir Al-Qur’an ،Maktabat Ar-Rushd ،Riyad ،first
edition: 1420 – 1999.
As-Sa’ud ،Al-Imadi Muhammad bin Muhammad bin
Mustapha ،Tafsir Abi As-Su’ud= Irshad Al-Aql AsSalim Ila Mazayah Al-Kitab Al-Karim ،published by:
Dar Ihya At-Turath Al-Arabi Beirut.
As-Samarqandi ،Abu Al-Laith Nasr bin Muhammad bin
Ahmad bin Ibrahim ،Bahr Al-Ulum. No publication
date.
As-Sam’ani ،Mansur bin Muhammad Al-Marwazi ،Tafsir
Al-Qur'an ،investigated by: Yasir bin Ibrahim and
Gunaim bin Abbas ،Dar Al-Watan ،Riyad ،Saudi
Arabia ،first edition ،1418 AH – 1997.
As-Sameen ،Ahmad bin Yusuf bin AbdudDa’im ،Ad-Dur
Al-Masun Fi Ulum Al-Kitab Al-Maknun ،investigated
by: Dr. Ahmad Muhammad Al-Kharrat ،Dar AlQalam ،Damascus.
As-Suyuty ،Abdulrahman bin Abi Bakr ،Zail Tabaqat AlHuffaz ،investigated by: Ash-Sheik Zakariyyah
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Umairat ،Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut.
As-Suyuty ،Abdulrahman bin Abi Bakr ،Ad-Dur AlManthur Fi At-Tafsir Bil Ma’athur ،Dar Al-Fikr
Beirut.
As-Suyuty ،Abdulrahman bin Abi Bakr ،Bugyat Al-Wu’at
Fi Tabaqat Al-Lugawiyyeen Wa An-Nuhat ،
investigated by: Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim ،
Al-Maktabat Al-Asriyya ،Lebanon ،Saida.
As-Suyuty ،Abdulrahman
bin Abi Bakr ،Tabaqat AlHuffaz ،Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut ،first
edition 1403 AH.
As-Suyuty ،Abdulrahman bin Abi Bakr ،Tabaqat AlMufassireen Al-Ishreen ،investigated by Ali
Muhammad Umar ،Maktabat Wahbat – Cairo ،first
edition ،1396 AH.
As-Suyuty ،Abdulrahman bin Abi Bakr ،Mu’jam Maqalid
Al-Ulum Fi Al-Hudud Wa Ar-Rusum ،investigated
by: Prof. Muhammad Ibrahim Ubadah ،Maktabat AlAdab ،Cairo Egypt ،first edition ،1424 – 2004.
Shakir ،Muhammad bin Shakir ،Fawat Al-Wafiyyat ،
investigated by: Ihsan Abbas ،Dar Sadir Beirut ،first
edition 1973.
Ash-Shanqity ،Muhammad Al-Ameen bin Muhammad bin
Al-Mukhtar Al-Jakaniy ،Adwa’ Al-Bayan Fi Idah AlQur’an bi Al-Qur'an ،Investigated by: Maktabat AlBuhuth Wa Ad-Dirasat ،Dar Al-Fikr Beirut ،1415 AH
1995.
Ash-Shaukany ،Muhammad bin Ali bin Muhammad bin
Abdullah ،Irshad Al-Fuhul Ila Tahqeeq Al-Haq Min
Ilm Al-Usul ،Investigated by Ahmad Azw ،Dar AlKitab Al-Arabi Beirut ،third edition 1424 AH.
Ash-Shaukany ،Muhammad bin Ali bin Muhammad bin
Abdullah ،Al-Badr At-Tali’ Bi Mahasin Man Ba’d AlQarn As-Sabi’ ،Dar Al-Ma’rifa Beirut.
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Ash- Shaukany ،Muhammad bin Ali bin Muhammad bin
Abdullah ،Fath Al-Qadir ،Dar Ibn Kathir ،Dar AlKalim At-Tayyib ،Damascus ،Beirut ،first edition
1414 AH ،Fusul Fi Usul At-Tafsir ،of Tayyar.
Ash-Shaibani ،Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ،
Musnad Ahmad bin Hanbal ،Jam’iyat Al-Maknaz AlIslami ،Dat Al-Minhaj ،first edition 1431 AH.
Saleh ،Muhammad Adib ،Tafsir An-Nusus Fi Al-Fiqh AlIslami ،Al-Maktab Al-Islami ،Beirut ،fourth edition
1413 AH.
As-San’ani ،AbdulRazzaq bin Hammam ،Tafsir
AbdulRazzaq ،Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah ،
investigated by: Dr. Mahmud Muhammad Abduh ،
published by: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut ،first
edition 1419 AH.
At-Tabari ،Muhammad bin Jarir bin Yazeed bin Kathir ،
Jami’ Al-Bayan Fi Ta’weel Al-Qur'an ،investigated
by: Ahmad Muhammad Shakir ،Mu’assat Ar-Risalah ،
first edition 1420 AH.
Az-Zahiri ،Yusuf bin Tagry Bardy bin Abdullah ،AlManhal As-Safi Wa Al-Mustaufah Ba’d Al-Wafy ،
investigated by: Dr. Muhammad bin Muhammad
Amin ،presented by: Dr. Sa’eed Abdulfattah Aashoor ،
Al-Hai’ah Al-Misriyyah Al-Amma Li Al-Kitab.
Az-Zahiri ،Yusuf bin Tagry Bardy bin Abdullah ،AnNujum Az-Zahirah Fi Muluk Misr Wa Al-Qahira ،
Wizarat Ath-Thaqafah Wa Al-Irshad Al-Qaumi ،Dar
Al-Kutub ،Egypt.
Ibn Aashoor ،Muhammad bin At-Tãhir bin Muhammad bin
Muhammad bin Aashoor At-Tunisy ،At-Tahreer Wa AtTanweer ،Tahir Al-Ma’na As-Sadid Wa Tanweer AlAql Al-Jadeed Min Tafsir Al-Kitab Al-Majeed ،
published by: Ad-Dar At-Tunisiyyah ،Tunis 1984.
Ibn Abdussalam ،Abu Muhammad Al-Iz ،Tafsir AlQur'an ،Investigated by: Dr. Abdullah bin Ibrahim Al-
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Wahbi ،published by: Dar Ibn Hazm Beirut ،first
edition 1416 AH – 1996.
AbdulMun’im ،Dr. Mahmud Abdurrahman ،Mu’jam AlMustalahat Wa Al-Alfaz Al-Fiqhiyyah ،Azhar
University ،Dar Al-Fadilah.
Al-Attar ،Ali bin Ibrahim bin Da’ud bin Salman ،Tuhfah
At-Talibeen Fi Tarjamat Al-Imam Muhyiddeen ،
investigated by: Abu Ubaidah Mashhur bin Hassan
Aal Salman ،Dar Athariyyah ،Amman Jordan ،first
edition 1428 AH – 2007.
Ibn Atiyyah ،AbdulHaq bin Galib ،Al-Muharrar AlWajeez Fi Al-Kitab Al-Azeez ،investigated by:
Abdussalam AbdulShafi Muhammad ،Dar Al-Kutub
Al-Ilmiyyah Beirut ،first edition 1422 AH.
Ibn Al-Imad ،AbdulHay bin Ahmad bin Muhamammad
Al-Akbari Al-Hanbali ،Shazarat Az-Zahab Fi Akhbar
Man Zahab ،investigated by: Mahmud Al-Arna’ut ،
AbdulQadir Al-Arna’ut ،published by: Dar Ibn Kathir ،
Damascus Beirut first edition 1406 AH – 1986.
Ibn Faris ،Ahmad bin Zakariyyah ،Mu’jam Maqayees AlLuqah ،investigated by: Abdussalam Muhammad
Harun ،Dar Al-Fikr ،1979.
Al-Farrah ،Yahyah bin Ziyad bin Abdullah bin Manzur ،
Ma’ani Al-Qur'an ،investigated by: Ahmad Yusuf AnNajjati/ Muhammad Ali An-Najjar/ Abdulfattah Isma'il
Ash-Shalabi ،Dar Al-Misriyyah ،Egypt ،first edition.
Ibn Farhun ،Ibrahim bin Ali bin Muhammad ،Ad-Dibaj
Al-Mazhab Fi Ma’arifat A’yan Ulama Al-Mazhab ،
investigated by: Dr. Muhammad Al-Ahmadi Abu AnNur ،Dar At-Turath ،Cairo.
Al-fairuzAbady ،Muhammad bin Yaqub ،Al-Qamus AlMuhit ،investigated by: Maktabat Tahqeeq At-Turath
Fi Mu’assasat Ar-Risalah ،under supervision of:
Muhammad Nu’aim Al-Araqsusy ،Mu’assasat Ar-
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Risalah for printing ،publication and distribution ،
Beirut ،Lebanon ،eight edition ،1426.
Al-Qasimi ،Muhammad Jamaluddeen bin Muhammad
Sa’eed bin Qasim Al-Hallaq ،Mahasin At-Ta’weel ،
investigated by Muhammad Basil Uyun As-Sud ،
Investigated by: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut ،
first edition 1418 AH.
Al-Qurashi ،AbdulQadir bin Muhammad bin Nasrullah ،AlJawahir Al-Mudiyyah Fi Tabaqat Al-Hanafiyyah ،
published by: Mair Muhammad Kutub Khanah- Karatshi.
Al-Qurtubi ،Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad AlAnsary ،Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an ،Dar AshSha’ab ،Cairo.
Ibn Qatlubiga ،Qasim bin Qatlubiga As-Suduni ،Taj AtTarajum ،investigated by: Muhammad Khair Ramadan
Yusuf ،published by: Dar Al-Qalam ،Damascus ،first
edition 1413 – 1992.
Al-Qannujy ،Muhammad Sadiq Khan bin Hasan bin Ali
bin Lutfullah Al-Hasaini Al-Bukhari ،Fath Al-Bayan
Fi Maqasid Al-Qur'an ،investigated by Abdullah bin
Ibrahim Al-Ansary ،published by: Al-Maktabah AlAsariyah ،Saida Beirut ،1412 AH – 1992.
Al-Qaisiy ،Abu Muhammad bin Abi Talib Hammush bin
Muhammad bin Mukhtar ،Al-Hidayah Ilah Bulug AnNihayah Fi Ilm Ma’ani Al-Qur'an Wa Tafsiri Wa
Ahkamihi Wa Jumal Min Funun Ulumihi ،
investigated by Ash-Shariqah University ،1429 –
2008.
Ibn Qayyim Al-Jauziyyah ،Muhammad bin Abi Bakr ،AsSawa’iq Al-Mursalah Fi Ar-Rad Ala Al-Jahmiyyah
Wa Al-Mu’attilah ،investigated by: Ali Muhammad
Ad-Dakheel ،Dar Al-Asimah ،Riyad ،Saudi Arabia ،
first edition 1408.
Al-Kafijee ،Muhammad bin Sulaiman ،At-Taiseer Fi
Qawa’id Ilm At-Tafsir ،Dr. Muhammad Mustapha
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Ad-Dhahabi ،Maktabat Al-Qudsi ،first edition 1419
AH.
Ibn Kathir ،Abu Al-Fida’ Isma’il bin Umar ،Al-Bidayah
Wa An-Nihayah ،investigated by: Ali Shairi ،Dar Ihya
At-Turath Al-Arabi ،first edition 1408 AH – 1988.
Ibn Kathir ،Abu Al-Fida Isma'il bin Umar ،Tafsir AlQur'an Al-Atheem ،investigated by: Muhammad
Husain Shamsu Ad-Deen ،Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
Beirut ،first edition 1419.
Ibn Kathir ،Abu Al-Fida Isma'il bin Umar ،Tabqat AshShafi’iyyeen ،investigated by: Dr. Ahmad Umar
Hashim ،Dr. Muhammad Zainahum Muhammad Azm ،
Maktabat Ath-Thaqafah Ad-Diniyyah ،1413 AH – 1993.
Al-Kafawi ،Ayyub bin Musa ،Al-Kulliyat Mu’jam Fi
Mustalahat Wa Al-Furuq Al-Lugawiyyah ،
investigated by: Adnan Darweesh ،Muhammad Misry ،
Mu’assasat Ar-Risalah Beirut.
Al-Kanady ،Diwan Imr’u Al-Qais ،Imr'u Al-Qais bin
Hajar bin Al-Haris ،investigated by: Abdurrahman AlMustapha ،published by: Dar Al-Ma’rifa Beirut ،
second edition ،1425 – 2004.
Al-Kawary ،Ahmad bin Isma'il bin Uthman bin AlKawarani ،Shihab Ad-Deen Ash-Shafi’I Al-Hanbali ،
Gayat Al-Amany Fi Tafsir Al-Kalam Ar-Rabbani ،
from the beginning of Surat An-Najm to the end of
Surat An-Nas ،investigated by: Muhammad Mustapha
Kukso ،published by: Saqriyah University ،Turkey ،
1428 – 2007.
Al-Laknawi ،Muhammad AbdulHay ،Al-Fawa’id AlBahiyah Fi Tarajim Al-Hanafiyyah ،Investigated by:
Muhammad Badruddeen Abu Firas An-Na’sani ،
published by: Dar As-Sa’adat near Egypt ،first edition
1324 AH.
Al-Maturidiy ،Muhammad bin Muhammad bin Mahmud ،
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Ta’awilaat Ahl As-Sunnah ،investigated by: Dr. Majdi
Baslum ،Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut ،first
edition 1426 – 2005.
Al-Mawardi ،Abu Al-Hassan Ali bin Muhammad bin
Muhammad bin Habib Al-Basri ،An-Nukat Wa AlUyun ،As-Sayyid bin AbdulMaqsud bin AbdulRahim ،
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut Lebanon.
Mujahid ،Abu Al-Hajjaj Mujahid bin Jabr ،Tafsir
Mujahid ،Investigated by: Dr. Muhammad
Abdussalam Abu An-Nail ،Dar Al-Fikr Al-Islamiy AlHadithah ،Egypt ،first edition ،1410 – 1989.
Al-Mujaddadi ،Muhammad Amim Al-Ihsan ،At-Ta’rifat
Al-Fiqhiyyah ،Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut ،first
edition 1424 AH.
Majma’ Al-Luqah Al-Arabiyah ،Al-Mu’jam Al-Wasit ،
(Ibrahim Mustapha/ Ahmad Az-Zayyat/ Hamid
AbdulQadir/ Muhammad An-Najjar) Dar AdDa’awah.
Mahfuz ،Muhammad ،Tarjum Al-Mu’allifin AtTunisiyyeen ،published by: Dar Al-Garb Al-Islamiy ،
Beirut ،Lebanon ،second edition 1994.
Makhluf ،Muhammad bin Muhammad bin Umar bin Ali Bin
Salim ،Shajarat An-Nur Az-Zakiyyah Fi Tabaqat AlMalikiyyah ،investigated by: Abdulmajid Khayli ،Dar
Al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut ،first edition 1424 AH.
Al-Maragy ،Ahmad bin Mustapha ،Tafsir Al-Maragy ،
published by: Sharikat Maktabat Mustapha Al-Babi
Al-Halbi Egypt ،first edition: 1365 – 1946.
Al-Mursy ،Abu Al-Hasan Ali bin Isma'il bin Sidah ،AlMuhkam Wa Al-Muhit Al-A’azam ،Investigated by:
Abdulhamid Hindawy ،Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
Beirut ،first edition 1421 – 2000.
Al-Mizzy ،Yusuf bin Abdurrahman ،Tahzeeb Al-Kamal Fi
Asma’ Ar-Rijal ،investigated by: Dr. Bashshar bin
Awwad Ma’ruf ،Mu’assasat Ar-Risalah Beirut ،first

- 384 -

 – اجلزء األول190 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

edition ،1400 – 1980.
Ibn Manzur ،Muhammad bin Mukarram bin Ali ،Lisan AlArab ،Dar Sadir Beirut ،third edition ،1414.
Al-Maidani ،AbdulRazzaq bin Hassan bin Ibrahim AlBaitar ،Hilyat Al-Bishar Fi Tarikh Al-Qarn AthThalith Ashar ،investigated by: Muhammad Bahjat
Al-Baitar – published by: Dar Sadir Beirut ،third
edition: 1413 AH – 1993.
An-Nasafy ،Abdullah bin Ahmad bin Mahmud ،Tafsir AnNasafy ،Madarik At-Tanzeel Wa Haqa'iq At-Ta’weel ،
investigated by: Muhyiddeen Deeb Mustu ،published
by: Dar Al-Kalim At-Tayyib ،Beirut ،first edition
1419 – 1998.
An-Nawawy ،Muhyi bin Sharaf ،Tazib Al-Asma’ Wa AlLugat ،Published by: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
Beirut Lebanon.
Nuwaihid ،Adil ،Mu’jam Al-Mufassireen (Min Sadr AlIslam Wa Hatta Al-Asr Al-Hadir) presented by: Mufti
Lubnan; Sheik Hassan Khalid ،published by:
Mu’assasat Nuwaihid Ath-Thaqafiyyah ،Beirut ،
Lebanon ،Third edition ،1409 AH – 1988.
An-Naisabury ،Al-Hassan bin Muhammad bin Hussain
Al-Qummi ،An-Naisabury ،Gara’ib Al-Qur’an Wa
Raga’ib Al-Fur’qan ،investigated by: Ash-Sheik
Zakariyyah Umairat ،published by: Dar Kutub AlIlmiyyah Beirut ،first edition 1416.
Al-Wahidi ،Ali bin Ahmad bin Muhamammad bin Ali AlWahidi ،An-Na ،Ash-Shafi’I ،Al-Wasit Fi Tafsir AlQur’an Al-Majeed ،investigated by: Ash-Sheik Adil
AbdulMaujud ،Ash- Sheik Ali Mu’awid ،Ahmad
Sirah ،Dr. Ahmad Al-Jamal ،Dr. Abdurrahman Uwais ،
published by: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut ،
Lebanon ،first edition: 1415 – 1994.
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